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 دش دنهاوخ تحار نارادازع
 ۲۱۵. سرد ۳ شخب یدرگاش

 سس

   

تداهش

 هتشون .دنز یم گنل مراک هک مدش هجوتم ۲۰۱۱ سمسیرک یلاوح .مدوب هدرک راک تاعلاطم نیا یور هام هن نم

 دنهاوخ تحار نارادازع :مدوب هدیسر لصف نیا هب نم .منک رکف اه هدیا هب هک مدوب شالت رد نم و تشادن نایرج اه

 یاج کی هب مدرک طوقس نم ،مدرک هتشون یفداصت راکفا دنچ زا سپ و مدرکیم رادازع مدرم دروم رد رکف ینامز .دش

.دیماجنا لوط هب هتفه ۶ دودح هک نیگمغ

 قبط .تشاد یرسکیا یارب ناتسرامیب هب نتفر هب زاین و دوب هداتفا نم ردپ هک نم هب دناسر عالطا ینفلت سامت کی

.دوب یدیدش یدوبک زاً الامتحا مردپ درد ؛دوب یداع زیچ همه اه سکع

 دوخ هناخ هب و میتفرگ لیوحت ار وا ام سمسیرک زا دعب .تشادن یبوخ لاح .دش رتدب دعی هب هظحل نآ زا نم ردپ تحص

 زغم رد یزیرنوخ لیلد هب لاس ۸ وا هک تیعقاو نیا هب هجوت اب .دیشک یم درد رایسب وا .دوبن یبوخ هدیا نیا .میدروآ
.دوب راوشد رایسب شلکشم کرد ، دوبن تبحص هب رداق

 نار هیحان زا وا هک دیسر یم رظن هب .میربب رتشیب شیامزآ یارب ناتسرامیب هب ار وا هک میتفرگ میمصت ام دعب زور ود

 دایز ردقنآ درد یرسکیا لوط رد .دشاب هتشاد یدایز درد دیاب درم نیا .هدش زرد مه شرمک هرهم ود و دراد یگتسکش

 .مدرک یم یناوتان ساسحا و مهد ماجنا یراک متسناوت یمن .دیشک دایرف باذع زا و تفرگ مکحم ار نم وا هک دوب

 »!نک کمک درم نیا هب افطل ،یتسا اجک ادخ« دش دنلب مبلق رد شوماخ ییاعد

 رد نم ردپ هک داد ناشن نم هب ادخ .دیشخب یتحار میارب هک مدرک تفایرد سکع کی نم ،میدوب شوغآ رد هک ینامز

.تسا هدوب رادافو ردقچ دوخ یگدنز لوط مامت

 اما دوب ناوج یلیخ زونه نم ردپ .دنک راک تسناوتیمن و دوب رامیب شردپ هک ینامز ار دوخ ردام و ردپ هب رادافو

.تفرگ هدهع هب ار گرزب هداوناخ یاه هنیزه نیمأت تیلوئسم

.دمآ رانك تخس عاضوا اب و دوب وا رانك رد اهلاس نآ مامت وا .دوب هدرسفا رایسب مردام هک اه لاس نآ مامت رد رادافو

 هدعو ره زا لبق هشیمه یارب نم .دنام یقاب رادافو ادخ هب وا ،دوب جنر و درد رد و ،دوب رامیب وا هک ینامز یتح

 هار هب مشچ و دوب رادافو گرزب جنر نیا رد یتح وا .منیبیم ار ،دندیشم عمج ادخ یارب اعد رد هک ار ناتسد نآ ییاذغ

.دوب ادخ اب ندوب

 ، منک کمک متساوخ یم و مدش یم نیگمغ یهاگ نم .دوب راوشد رایسب تاظحل وا یرامیب یاهزور نیرخآ

 تعاس کی دودح .تشاد دوجو صاخ رایسب هظحل کی لاح نیا اب .دوبن ناسآ نیا اما ، مهدب درد نیکست و شمارآ

 نامرهق .دنام یم و تسا نم نامرهق ارچ هک میوگب وا هب متسناوت یم .متشاذگ نایم رد مردپ اب ار متارظن و متسشن

میوگب مردپ هب متسناوت نم .دشاب هداد ماجنا دوخ مدرم یارب ار یمهم راک ای هتفای تسد یصاخ زیچ هب هک تسا یسک

 توکس اب اجنآ رد ام .داد یلست ار ام ادخ هظحل نآ رد !تماقتسا و نامیا - تسا هتشاک یا هداعلا قراخ زیچ وا هک

 اما ، تشاد دوجو هودنا و مغ .دوب یبوخ یلیخ ساسحا نآ و تشاد نایرج ام رد ادخ گرزب یتحار .میتسشن لماک

.شخب شمارآ رایسب یزیچ نینچمه
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.درک توف مردپ دعب هظحل

 نآ رد .دیسر نم هب ادخ شیاسآ اهراب و اهراب .مدرک یم یچوپ ساسحا یهاگ هزانج عییشت زا سپ یاهزور یط رد

 دوعص نم ناماد هب ، دندمآ یم نم هب اهنآ .دندوب نیگمغ هاگ و ناوج منادنزرف هک مدیشیدنا یم ینامز هب اه هظحل

 و دندیود یم هرابود دعب هقیقد ۳۰ اهنآ دندشیم تحار هک نیا زا دعب .دنتشاد یم هگن مکحم ار نم و دندرک یم

.دندیدنخ یم هرابود

 ار نم بلق هک میدوب ییاه هنارت ندناوخ لاح رد ام .مدوب هتسشن اسیلک عمج کی رد نم یچوپ تاظحل نآ زا یکی رد

 .دنک رپ ار نم یلاخ یاج ات دمآ شدوخ هدنهد شیاسآ .دش سمل

 !یتسه ینتشاد تسود یلیخ وت ایادخ
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  رتقیمع ٔهشیدنا
 نارادازع هك دیوگ یم نادرگاش هب وا .دراک یم ادخ یهاشداپ گنهرف یارب یمهم ٔهناد/رذب یسیع ۴ :۵ یتم رد
 .دش دنهاوخ تحار
 .دهدیم رمث ادخ یهاشداپ گنهرف تیعضو نیا رد

 ؟تسیچ نارادازع زا یسیع روظنم

 ۱۰ - ۶ :۵۸ ایعشا

 ۳ – ۱ :۶۱ ایعشا
 ۳۵ :۲۵ یتم

 !دنرادازع هک یناسک یارب تساجنیا یهاشداپ
 ۱۹ - ۱۴ :۴ اقول
 مولظم و انیبان ،)دوخ ناور و حور رد( ریسا ، ریقف یارب وا .تسا هدمآ یک بناج زا هک هتخاس نشور رایسب یسیع

 ،هودنا ناطیش .تسا هدرک داجیا سکعرب تیعضو نیمز یور اجنیا رد ادخ نمشد هک دناد یم بوخ یلیخ یسیع .دمآ

.تسا هدروآ ار رگید دراوم و ترفن ، سرت ، یخلت

 ۱۷ :۱۴ نایمور
.دوش یم یداش و حلص ، یراکتسار بجوم ادخ یهاشداپ هك دهد یم ناشن مدرم هب یسیع

 هک دیوگ یم مدرم هب وا .درک دهاوخ داجی وا قیرط زا ادخ حور هک دنک یم تبحص یبایزاب دروم رد وا همه زا لوا

 .تسا ، تشون ایعشا هچنآ اب داضت ردً الماک نیا .تسا هدیسر ارف فطل لاس

 ؟دراد دوجو ایعشا نانخس و یسیع نانخس نیب یتوافت هچ
 ۱۲ :۶ ایعشا

۱۹ :۴ اقول

تفایرد یزیچ .تسا لضف رب دیکأت .دراذگ یم رانک ار رخآ دروم یسیع .دنک یم تبحص ماقتنا زور و لضف زا ایعشا

تاملک ، ماقتنا و تواضق یاج هب و درک فذح دوب رشب یارب هک ار یتواضق یسیع .دیرادن ار نآ تقایل هک دینک یم

 .دراد هارمه هب ار لضف
 نانخس نونکا ، دنا هدش هبیرغ ای ریسا ، ریقف هک یدارفا ، دندرک یم یگدنز نوناق تواضق تحت اهلاس هک یدارفا

.دهد یم یرادلد ار اهنآ یسیع هنوگنیا .دنونش یم فطل

 ؟دروآ یم یتحار هچ یسیع
 ۳ – ۱ :۱۴ انحوی
 ۱۷ – ۱۶ ،۲۶ :۱۵ انحوی

 ۲۷ - ۲۵ :۱۹ انحوی
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 یتح .دنک یم مارآ و قیوشت ار اهنآ موادم روط هب و دنراد یساسحا هچ شنادرگاش هک دناد یم بوخ یلیخ یسیع

 ، میشاب مه رانک رد ات داد هداوناخ ام هب ادخ .درکیم رکف میرم دوخ ردام هراب رد درب یم جنر دشوخ هک ینامز

 .مینیب یم ار ادخ تیصخش زا ابیز یزیچ ام نیا رد .میهد شمارآ و مینک قیوشت ار رگیدکی

 یهاشداپ زار

 ۲ :۱۲ نایناربع

 ربارب رد لماک میلست اب هکلب ، روز و تردق نداد ناشن اب هن .دروآ تسدب اهنامز همه رد ار یزوریپ نیرتگرزب یسیع

 اهنآ هب ردپ ادخ .دوش وا بیسآ ثعاب دناوت یمن سک چیه ،گرم هب دیدهت ای تالمح زا یدایز دادعت دوجو اب .بیلص

!تسا هدادن هزاجا

 بیلص یور رب گرم هب موکحم و دوش یم راتفرگ ، تمواقم نودب هرب کی دننام وا ،داد هزاجا ادخ هک یماگنه اما

 دروخ تسکش ناطیش لمع نیا اب .تشذگرد بیلص یور رب ماجنارس و دنکیم لمحتم ار یدایز هجنکش زا وا .دوشیم

 یرایسب نونکا .تشاد میظع یاهدمایپ یسیع یاهجنر .دش هتسکش هانگ تردق ماجنا رد و دوشیم گرم رب زوریپ ،

 .دنوش یهاشداپ دراو دنناوت یم
 ، دوب جنر زا رتارف هچنآ هکلب ، دوبن جنر هب فوطعم شنامشچ اریز دهد ماجنا ار هفیظو نیا تسناوت یم حیسم یسیع

 .یزوریپ یداش
نیا .تسا هارمه یگتسکش اب نیا .تسا ادخ هدارا ماجنا رد اما تسین دوخ شالت و تردق قیرط زا رد یهاشداپ زار

 .دوش یم شمارآ و یداش هب رجنم تیاهن رد هار

سُلپ

 ۱۰ ،۱۲:۹ نایتنرق مود

 ۱۱ - ۷ :۴ نایتنرق مود

 تسناد یمن یرگید ناونع هب ُسلپ .تسناد یم ار سدقلا حور شیاسآ وا اما .دش لمحتم ار یرایسب درد و جنر ُسلپ

 زا یرایسب و دش هتشاک اهاسیلک زا یرایسب .دش نایامن یسیع یگدنز قیرط نیا زا اما .تسیچ هجنکش و رازآ هک

 .دنتفرگ رارق ششخب دروم و دندش دازآ ، دنتفای افش مدرم

 ام هفیظو
 لابند هب نینچمه اما ، میتسه هعماج رد فیعض دارفا لابند هب .تسا یتحار گنهرف یهاشداپ گنهرف

قیرط زا دهاوخ یم و دنک یم یگدنز ام رد وا .تسا هدنهد یلست سدقلا حور .دنراد شمارآ هب زاین هک میتسه یدارفا

 .دهد شمارآ نارگید هب ام
 ،یداد یندیشون نم هب وت و مدوب هنشت نم .مروخب ات دیداد اذغ نم هب امش و مدوب هنسرگ نم اریز ۳۵ :۲۵ یتم&

.یدرک توعد لخاد هب ارم و مدوب هبیرغ نم

 ۴۰ - ۳۸ :۲۵ یتم
 نم هب و مدوب نادنز رد و رامیب نم ، یدادن کاشوپ ارم و یدرکن توعد لخاد ارم وت و مدوب هبیرغ نم ۴۳ :۲۵ یتم

 .یدرک یمن هاگن

 ۴۵ ،۴۴ :۲۵ یتم
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 یانعم هب( دننک یم روبع اکاب هرد زا اهنآ هک یماگنه« دنک یم فیصوت ییابیز هب ار نیا ۸ – ۶ :۸۴ روبز

 کی هب ار نآ دننک یم شیاتس ار امش هک یناسک )درادن دوجو یگدنز و یداش چیه هک ییاج ، راوشد طیارش

».دنور یم رگید تردق هب تردق کی زا اهنآ ، دننک یم لیدبت همشچ ناکم

 .درك لیدبت یداش هب ار اهنآ یرادازع هك ، درك رتكیدزن ادخ هب ار اهنآ اهیراوشد

 :قشم

 هب ؟دیراذگ یم رس تشپ ار یتخس نارود هک دتفا یم امش یارب یقافتا هچ ؟تسا روطچ یگدنز رد امش لاح

 .دینک لابند تاظحل نیا رد ار وا یتحار .دیینک هاگن دوخ ینامسآ ردپ

  ایآ هک دیزادنیب یهاگن مه اب ، دینک ثحب دینک کمک مدرم هب دیناوت یم هنوگچ هکنیا درومرد دوخ یبرم اب

 یهار لابند هب دوخ یبرم اب .ددنراد زاین امش کمک اب و تسا ور هب ور یتخس هب هک دراد دوجو یدارفا

 .تسا راگزاس امش تیصخش اب هک دیشاب

 ۲۳ لوصأ

 لابند هب نینچمه اما ، میتسه هعماج رد فیعض دارفا لابند هب .تسا یتحار گنهرف یهاشداپ گنهرف

 دهاوخ یم و دنک یم یگدنز ام رد وا .تسا هدنهد یلست سدقلا حور .دنراد شمارآ هب زاین هک میتسه یدارفا

.دهد شمارآ نارگید هب ام قیرط زا


