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 دید دهاوخ ار یهاشداپ یناحور ریقف
 ۱۴.۲ سرد ۳ شخب یدرگاش

 سس

   

  رتقیمع ٔهشیدنا
 لثم دیاب هک دیوگیم شنادرگاش هب وا .دهدیم ادخ یهاشداپ گنهرف زا مهم هناد /مخت کی یسیع ۳ :۵ یتم رد

.دنشاب نتورف شدوخ

.دهدب رمث دیناوتیم یهاشداپ نآ رد هک تسا یگنهرف نیا

؟تسیچ نتورف زا یسیع روظنم

۱۱ - ۵ :۲ نایپیلیف

 ۲۹ :۱۱ یتم

دیراد امش هک تسا یزیچ نتشاذگ رانک یارب دازآ یباختنا ینعم هب ، دهدیم ناشن دوخ زا اجنیا رد یسیع هک ینتورف

 وا .دنک یوریپ دنوادخ نالپ زا هک دنکیم باختنا وا .دنکیم قیدصت ار لاعتم دنوادخ یسیع .دیتسه نآ بحاص و

 اب وا اما تسین پسجلد وا یارب ندوب مهم نوچ درازگیم رانک ار ییادخ تعیبط وا .دنکیمن باختنا ار دوخ یاهتساوخ

 تسا یگنهرف نتسناد رتمهم دوخ زا ار نارگید .تسا یدیلک وا دازگتمدخ بلق یارب هتقن نیا .دراد یپسچلد نارگید

 میلشروا دراو رخ /غالا رب راوس یسیع هک تسا هدش هتشون ۹ :۹ ایرکز رد .دهدیم شزومآ شنادرگاش هب یسیع هک

 .دوشیمن دراو قرب و قرز اب ،تسا یهاشداپ هاشداپ و ادخ عقاو رد هک ،یسیع هک مینیبیم ام اجنیا .دوشیم

  .ناوج رخ کی تشپ رد ،دیایم هداس روطب و .دیآ یم یداع درم کی ناونع هب وا

 ؟تسیچ رورغ
۱۲ - ۱۰ :۱۸ اقول

.دراد دنکام یروآ عمج تایلام هک یسک یگدنز زا رت حلاص یگدنز کی وا هک دنکیم رکف یسیرف

 و شنیب ساسا رب امش .دیتسه رتهب نارگید زا هک دینک ساسحا امش ات دوشیم ثعاب هک تسا یبلق شرگن کی رورغ

.دینکیم هاگن تراقح رظن زا ار نارگید هجیتن رد و دیریگیم یتایضرف دوخ تردق

 دیسانشب ار دوخ ،ینتورف
۲۹ ،۲۸ :۷ ،۳۹ ۰ ۳۷ :۶ انحوی

 وا .تسا هدش لاسرا ردپ طسوت وا هک دیوگیم حضاو یلیخ وا .دنامیمن یاج هب ار یکش چیه دوخ تیوه هراب رد یسیع
.دوشن کاله یسک ات تسا هدمآ وا .تسا نشورً الماک هدمآ ارچ هکنیا و دوخ هفیظو دروم رد نینچمه

 زا ینتورف .دوشیم یشان امش دوخ توق طاقن زا رورغ ، میناوخیم هک نیمه اما .دسریم رظن هب زیمآراختفا نیا

 هک دشاب یکی نآ هب هتسباو دهاوخیم و تسا هدنتسرف یالاب دامتعا ینتورف .دیایم دوجو هب ورین و تردق هدنشخب

 .دینک تمدخ مدرم هب دیناوتیم امش تردق نیا زا هدافتسا اب .دنک یگدنز وا یورین و تردق اب ات دتسرفیم

لاثم

 رایسب یاهراک ات هداتسرف اجنیا ار نم ادخ هک مدرک سح امیپاوه رد .داد خر هیسور هب نم رفس نیلوا رد قافتا نیا

 هجیتن هنوگچ راکنیا .دش یراج میاه کشا ، مدرک زاورپ هیسور هب مود راب یارب یتقو .مهدب ماجنا روشک نیا رد دایز

١

٢

١
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 هک متسناد یم طقف نم .متشادن ار یدیفم راک ماجنا ییاناوت سح الصا نم ؟مهد ماجنا مناوتیم یراک هچ ، دریگیم

.تسا هدرک ادص ارم ادخ

 ادخ قشع هک مدیدیم اهراب و اهراب .منک تاقالم یک اب هک داد ناشن نم هب ادخ راب ره نوچ ،دوب یفاک هزادنا هب نیا

تفگش زین نیا ندید !امش دوخ زا هن و تسادخ راک نیا هک دینادیمً انئمطم امش .دهدیم رییغت و هدرک سمل ار مدرم

.دنکیم راک امش و نم لثم مدرم اب ،تسا دوجوم یاج همه هک دوجو اب ،ادخ هک تسا زیگنا

 ادخ فرط زا تاشیامزآ
 ۱۷ :۲۹ ،۹ :۲۸ میوقت لوا

 ۴۰ ،۳۹ شیادیپ

 شیامزآ دروم فسوی سپس .دشیم شا هداوناخ ربهر وا .دیدیم هدنیآ رد ار ششقن نآ رد هک تشاد یاهایور فسوی

 هدرب ناونع هب وا لوا .دوشیم راتفر قحان فسوی اب راب ود .دراد دوجو وا بلق رد یزیچ هچ دنیبب ات تفرگ رارق

.دوشیم ینادنز هدادن ماجنا هک یراک رطاخ هب ًادعب سپس و دوشیم هتخورف

 رد .دننیبب همه ات دوشیم هداد تکرب دنوادخ فرط زا فسوی ، ینادنز کی و هدرب کی ناونع هب تیعقوم ود ره رد

 هتسکش طیارش نیا زا فسوی .تسا بسانتم یهاشداپ گنهرف رد هک میتسه فسوی زیگنا تفگش شرگن دهاش اجنیا

نیا زا .تسا یعقاو ینتورف نیا .دنکب لوبق ار ینادنز و هدرب کی ناونع هب ییاه شقن هک دریگیم میمصت اما تسین

 اما ، تسا ینادنز وا .تسا هاشداپ کی وا بلق رد اما تسا مالغ فسوی .دنک تمدخ دناوتیم وا تیعقوم

.تسا دازآ ناسنا کی دوخ بلق رد

.دربب رد هب ملاس ناج اه شیامزآ نیا زا دناوتیم وا ادخ هب دامتعا و ششخب قیرط زا

 ؟دیوگیم هچ ینتورف دروم رد ایعشا
۱۵ :۵۷ ایعشا

 ناونع هب ار وا ماجنارس و تسا فسوی اب ادخ لاح نیا اب .دوشیم ریقحت رافتوپ رسمه و شناردارب طسوت فسوی

 اب و دنکیم دامتعا ادخ هب ، یسیع دننام تسرد ، وا اریز دنامیم یقاب نتورف فسوی .دهدیم اقترا هاشداپ رایتسد

.دنکیم تمدخ مدرم هب ، هدش لمحتم هک ییاهریقحت همه دوجو

۶ :۴ بوقعی

 راک هوحن طقف نیا .دنکیم فطل اهنآ هب زیگنا تفگش یلکش هب سپس و دشخبیم تمحر نتورف صاخشا هب دنوادخ

 ادخ یهاشداپ لوصا کی نیا .تسا نکمم زیچ همه ادخ اب اما ، تسین ریذپ ناکما یناسنا رظن زا هک یهار .تسا ادخ

 !تسا

۶ ،۵ :۵ سورطپ لوا

هنابلطواد رازگتمدخ بلق

 ۱۷ – ۱۲ :۱۳ انحوی

 هک داد ناشن وا دنوادخ ناونع هب .تسا اهنآ یارب یلاع یوگلا کی و دنکیم یوشو تسش ار شنادرگاش یاپ یسیع

 ناشداتسا هب مارتحا ، سکعرب .دوشیمن داجیا شنادرگاش اب وا ماقم رد یرییغت چیه .تسیچ نتورف و رازگتمدخ بلق

 .دننکیم هدهاشم وا دوجو رد ار قالخا نیا یتقو دوشیم رتدایز

١
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 تسا نیا وا فده .دنکیم تمدخ هکلب دنکیمن تموکح وا .دشاب رازگتمدخ ات تشازگ رانک ار یهاشداپ ماقم یسیع

 نارگید هب شزکرمت اما تسین شدوخ هب زکرمتم وا دید .دراد نشور دید یسیع .دهد ماجنا دهاوخیم وا زا ادخ هچنآ هک

 .دهد تاجن ار اهنآ ات دهدیم ار دوخ ناج و دنیبیم ار نارگید یاهزاین هب وا .تسا
 .دیتسین دوخ رکف هب مادم و دننک تفرشیپ نارگید دیهاوخیم امش .امش دوخ هب هن و تسا نارگید رب زکرمت ینتورف

.دنشاب داش ، دنریگب رارق مارتحا دروم ، دننک دشر ، دننک راک بوخ نارگید دیهاوخیم امش

 و تردق وا ،لاح نیا اب .داد تسکش ار ناطیش وا .تسادخ رسپ وا .دوب رادتقا اب یدرم زونه یسیع لاح نیا اب

 .درک هدافتسا دوخ نایفارطا ندرک دازآ یارب تشاد ناطیش یالاب هک یرادتقا
یهاشداپ دراو ار اهنآ روز هب ات دادن رارق رازآ دروم ار نارگید زگره وا .درکن وا زا یوریپ هب روبجم ار یسک زگره وا

 .دننک یوریپ ات داد تصرف ار اهنآ طقف وا ،دنکب

.دوب ادخ یهاشداپ هکلب دوبن وا یهاشداپ دروم رد نیا

یربهر و ینتورف

 ؟تسیک ادخ رازگتمدخ هک داد صیخشت ناوتیم هنوگچ
۱۲ :۴ سواتومیت لوا

۲۵ ،۲۴ :۲ سواتومیت مود

 یم سواتومیت دوخ درگاش هب وا .تسا یهاشداپ گنهرف رد مهم هناد /هتسخ کی هتقت نیا هک دنکیم رکف زین سُلوپ

 .دنك یگداتسیا ، رازگتمدخ بلق و نتورف یدروخرب اب اما ، دشاب یوق دوخ تیوه رد ات دزومآ
.تسیک ادخ هک دنادیم رتشیب اما ،تسیک هک دنادیم وا .دوشیم عورش بلق زا یربهر زا لکش نیا

 :قشم

.دیراذگب نایم رد دوخ یبرم اب دیا هتخومآ فسوی یگدنز زا هک ار هچنآ

 .دیا هتفرگ یمیمصت هچ سرد نیا هجیتن رد هک دیوگب ادخ هب

 .دهدب امش هب ار یسیع بلق شرگن نامه هک دیهاوخب سدقلا حور زا

۳۱ لوصأ

 دهاوخیم و تسا هدنتسرف یالاب دامتعا ینتورف .دیایم دوجو هب ورین و تردق هدنشخب زا ینتورف

 نیا زا هدافتسا اب .دنک یگدنز وا یورین و تردق اب ات دتسرفیم هک دشاب یکی نآ هب هتسباو

 .مینک تمدخ مدرم هب میناوتیم ام تردق

١

٢


