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 مالک ندرک یلمع و ندیدنش

 متسه
 ۲.۹ سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

  رتقیمع ٔهشیدنا
؟دیوگیم هچ هملک ماجنا و ندینش دروم رد یسیع

 ۸ ، ۷ :۱۵ انحوی

 هکلب ، دنک شوگ شداتسا نانخس هب دهاوخیمن اهنت هن درگاش کی .تسا قشع و یگدنز همشچرس زا یسیع نانخس

 دننام امش رگا .تسوا هب ندش هیبش یارب یهار اهنآ ندرب راک هب و وا نانخس ندینش .دوش دهاوخیم شداتسا دننام

 دش نیمز یور رب یسیع نامز رد هک یزیچ نامه دننام و دینیبیم دوخ فارطا طیحم رد ادخ یاهشداپ ،دیوش یسیع

 .داتفا دهاوخ قافتا

؟میا هدش ردقم هچ یارب

۲۹ :۸ نایمور

نیا .رتوم ای پات پل ، ییوشسابل نیشام لاثم ناونع هب ، دننکیم یرادیرخ هدافتسا یارب ار لوصحم مدرم رثکا

 ماجنا دیوگیم هک ار هچنآ ، میشاب کریز رگا و میناوخیم ار اهنیا ام .دنوشیم هئارا لمعلاروتسد هارمه هب تالوصحم

.درک هدافتسا تسرد راک یارب لوصحم زا ناوتیم نآ زا سپ هک تسا نیا رما نیا لیلد نیرتمهم .میهدیم

 ناکیآ/رگرورم دامن دیناد یمن اما ، دینک راک نآ یور دیهاوخیم و دیا هدرک یرادیرخ پات پل کی هک دینک روصت

 زا لماک یایند .دینکیمن هدافتسا نآ زا نیاربانب ، تسانعم هچ هب )دنکیم لصو تنرتنیا هب هک یریوصت( رزوارب

.دنامیم ناهنپ امش رظن زا تاناکما

 وا یاه لمعلاروتسد تسا بوخ ، میوش هاشداپ ، یسیع دننام میهاوخیم رگا .تسا دنوادخ  یاهشداپ دننام تسرد نیا
.دش دهاوخ ققحم نآ زا سپ یگدنز لیلد نیرتمهم .میربب راک هب و میناوخب دوخ یگدنز یارب ار

جنگ ، یسیع

 ۴۶ - ۴۴ :۱۳ یتم
 هک یرگید زیچ ره .تسا تیولوا رد دیراورم ای جنگ هک مینیبیم اجنیا رد .تسا دیراورم کی ای و جنگ هیبش یاهشداپ

 رد ار هنیجنگ ، دینک هعلاطم ار مالک نیا رگا .دهدیم صاصتخا دوخ هب ار مود ماقم دشاب رادروخرب تیمها زا دناوتیم

 امش هب رارسا نیا ، دینک هعلاطم ار سدقم باتک رگا .تسا رارسا زا رپ ،ادخ .درک دیهاوخ ادیپ یسیع صخش

.دوشیم ادیپ یعقاو یوجتسج کی زا سپ اما ، تسا ناهنپ جنگ کی هک روطنامه .دوشیم هدیناسر

 ام .دهد ماجنا ار اهراک همه دیراورم دیرخ یارب دوب رضاح وا .دینیبب رادیرخ ناونع هب ار ادخ دیناوتیم نینچمه امش

؟مینک شالت وا نتفای یارب هک میا هدامآ هزادنا نامه هب ام ایآ .میتسه دیراورم

؟ مینک یلمع و میریزپب ار مالک هک دهاوخیم ام زا یسیع ارچ

 ۳۶ - ۳۱ :۸ انحوی
 نیا .میتسه یزیچ ریسا هک مینادیمن ام بلغا .تسا هدمآ مدرم یدازآ یارب ًاصوصخم یسیع هک میدید ۱ تمسق رد

 رد تسا نکمم .دنکب یراک ره دناوتیمن ای دیتسین بوخ یفاک هزادنا هب هک دینک رکف امش هک ، لاثم یارب ، تسا نکمم

 و میناوخب ار مالک ام رگا اما .دیشاب هتشاد یقطنم ریغ یاهسرت ای دیشاب هدرک ریگ طلغ ییاذغ تداع کی

 .درک دهاوخ دازآ ام هک مینادیم ار تقیقح ام ، مینک هعلاطم
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؟دینکیم یچ ادخ مالک اب

۱۰ :۱۵ انحوی

 زا .دنکیم تبحص اهراک یخرب ماجنا دروم رد صخشم رایسب یسیع لوا .میبای یم ار اه خساپ یسیع تاملک رد

 تاملک رد ار روتسد ۸ ام اجنیا رد .دشابیم همدقم شخب هک ، دیناوخب قیقد ار ۵ تمسق ، دوخ یاه تشاددای قیرط

.دینک تشاددای ار اهنآ هرابود .میدرک ادیپ یسیع

.لاثم ؟منک هدایپ ار ادخ مالک مناوتیم هنوگچ

 سورطپ ینارنخس دروم رد نیا .مدناوخ ار نالوسر لامعا باتک ، متفریذپ دوخ هاشداپ ناونع هب ار یسیع هک نیمه

 هک تسا یراک نامه نیا هک مدیمهف ًاروف .درک سمل ارم هملک نیا .میریگب دیمعت و مینک هبوت دیاب هک تفگ یو .دوب

 کی هلصافالب .مورب نم داد یمن هزاجا .دنکیم اوجن نم شوگ رد ار نیا شدوخ ادخ هک دیسریم رظن هب .مهد ماجنا دیاب

 دیاش .نانچمه مراک سیر ًاعطق و دننک یمن لوبق ار نیا نم هداوناخ ؟دیوگیم هچ مرسمه .دش عورش نم بلق رد هزرابم

 نم .دوب ادخ تساوخ قباطم نم هدارا .دش لیدبت تیعقاو هب نونکا نم بیلص نتفرگ .مدشیم جارخا راک را یتح

.تشاد دهاوخ یلکشم نآ اب نم فارطا یایند ًاعطق اما تسا تسرد راک نیا هک متسنادیم

هب نیا .میهد ماجنا تسا هتفگ ادخ ار هچنآ میتفرگ میمصت مه اب سپس .درک تقفاوم نم اب مرسمه ات دیشک لوط یتدم

 هداوناخ اب ار یتخس تاقوا اما ، میدرک هبرجت ار یدازآ ادخ اب دوخ باختنا رد ام .دش رجنم یزیگنا تفگش یاهزیچ

 زا هجیتن رد نم اتح هک دش لکشم یلیخ نم هفیظو .تشاد دوجو ام نیب یدایز هلصاف و اه مهافتوس ، دمآ شیپ ما

 ار  یاهشداپ جنگ متساوخیم نم !امتح ، هلب ؟داد مهاوخ ماجنا ار نآ هرابود نم اما ،دوب الاب تمیق  .مدش جارخا راک
.دوب میمصت بقاوع زا رتشیب رایسب جنگ .میدرک ادیپ ار نآ ندوب عیطم قیرط زا .منک ادیپ

!دیشاب حور لابند
۴۰ - ۲۶ :۸ نالوسر لامعا

 ام .دورب صاخ ناکم کی هب هک تفگ شیارب سدقلا حور .درک تبحص پیلیف اب ادخ هک میناوخیم ناتساد نیا رد

 .درک تفایرد دوخ بلق رد ادخ زا ار تاملک وا .دناوخب ار ادخ مالک ات تشاد سدقم باتک کی لاح پیلیف هک مینیبیمن

 دناوتیم زین حور اما ، مینک هبرجت ار وا تیاده نآ قیرط زا و میناوخب ار ادخ مالک میناوتیم مه ام هک مینادیم نیاربانب

.دنک تبحص ام بلق اب

 .درک دهاوخ تبحص رت حضاو و رتدنلب امش بلق ، نیدش مالکنرک هدایپ و ندینش هب عورش ضحم هب
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؟تسیچ دیدج دهعو قیتع دهع نیب توافت
 ۹ :۱ سواتومیت لوا ، ۲۵ ، ۲۴ :۳ نایتالغ

 نوناق طسوت ادخ مدرم قیتع دهعرد .مینکیمن یگدنز نوناق تحت رگید ، میریگیم دیمعت سدقلا حور و بآ رد یتقو

.دننکیم یوریپ سدقلا حور یربهر و وا نانخس و یسیع زا نارادنامیا ، دیدج دهعرد .دندشیم تیاده

 مهم دینکیم لامعا سپس و دیونشیم ادخ زا هک ار هچنآ هکلب ، تسین مهم دینادیم امش یزیچ ، نارادنامیا یارب

.تسا

 ؟دهدیم ماجنا ار راک هچ دنوادخ مالک

 ۲:۱۶ نایپیلف

 :قشم

 امش اب ادخ هک دیا هدرک هبرجت امش ایآ .دینک ارجا ار یلبق سرد تانیرمت و دینک هاگن دوخ یاعد باتک هب

 ؟دیا هدرک هچ راک نیا اب لاح هب ات ؟دنکیم تبحص

.دینک کرد رتهب هناخ ای راک لحم ، هسردم رد ، هرمزور یاه تیعضو رد ار سدقلا حور یادص هک دینک اعد

 اهنآ  ییاه یتخس رد هک دیسرپب و دندینش ار سدقلا حور یادص اهنآ هنوگچ هک دینک لاوس دوخ یبرم زا

؟دننکیم یلمع ار رما نیا اهنآ هنوگچ هک دیسرپب .دندش زوریپ روطچ

۲۶ لوصأ

 یارب لمعلاروتسد لامعا و ندناوخ هب تسا بوخ ،میوش هاشداپ یسیع هیبش میهاوخیم ام رگا

 .دیسر دهاوخ رمث هب/نایامن ام یگدنز  یلصا لیلد .میزادرپب ام یگدنز
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