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 دربیم ثرا هب ار ایند میلح
 ۲۶۱. سرد ۳ شخب یدرگاش
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  رتقیمع ٔهشیدنا
 ار ایند میلح هك دیوگ یم نادرگاش هب وا .دراک یم ادخ یهاشداپ گنهرف یارب یمهم ٔهناد/رذب یسیع ۵ :۵ یتم رد
 .داد ناشن وا هک روطنامه ،دربیم ثرا هب
 .دهدیم دایز رمث هک تسا دنوادخ یهاشداپ رد یگنهرف ندوب میلح

 ایند رد درم نیرت میلح ،یسوم

 ۳ :۱۲ دادعا

 ۱۵ - ۱۱ :۲ جورخ

کی رسپ ناونع هب وا اریز دریگ یم ار تردق وا هک تسا نیا لوا هلحرم .مینیب یم ار یسوم یگدنز زا هلحرم ود ام

 .دنک یم هدافتسا دوخ تردق زا هناقمحا یدودح ات وا لاح نیا اب .تسا هدش گرزب رصم نوعرف یاهرابرد رد هاشداپ

 و تفرگن رارق لابقتسا دروم عوضوم نیا لاح نیا اب .تشک ار یرصم هدرب رمآ کی ، دوخ نطومه تاجن یارب یو

 .دوبن دوخ مدرم هب کمک هب رداق رگید وا نیاربانب .دوش رصم زا رارف هب روبجم یو دش ثعاب
.دهد ماجنا ار راک نیا دوخ تردق و یرایشوه اب درک یعس اما دناسرب نایاپ هب ار دوخ مدرم جنر تساوخ یم یسوم

۱۰ - ۱ :۳ جورخ ،۲۵ – ۲۳ :۲ جورخ

 دارفا تساوخ یم وا .درک ادص ار یسوم دنوادخ .دش زاغآ ، دوب نابایب رد لاس ۴۰ یسوم هكنآ زا سپ مود هلحرم

بسانم راک نیا یارب وا هک تسناد یم یسوم .درک باختنا ار یسوم راک نیا یارب و دزاس تراسا زا دازآ ار دوخ

 هب ًالماك دیاب یسوم .یسوم هن ،درکیم نیعت ادخ ار نامز نونکا اما .دوب هدروخ تسکش رگید راب کی اریز تسین

 عافد یتلادع یب ربارب رد اهنآ زا و دنك تمواقم شمدرم یارب تساوخیم رگا ،شدوخ تردق هب هن ،درکیم لكوت ادخ

 .دنك

 ؟دنک یم زاربا ادخ هب ار دوخ دامتعا هنوگچ یسوم
 ،۱۸ – ۹ ،۴ – ۱ :۱۴ جورخ

۲۶، ۲۷ 

 ۱۱ – ۹ ،۳ – ۱ :۲۴ جورخ

۱۳ - ۱ :۱۲ دادعا

 رب وا هک تسا مهف و ادخ ریخ هب دامتعا زا یشان نیا .تسا دوخ دییأت ای دوخ تیمها سکعرب هطقن شمرن ای ینابرهم

 .تسین زکرمتم دوخ رب میلح درف کی .دنک یم تنطلس طیارش ره

 یسیع بختنم درگاش ،سرطپ

 ۱۹ – ۱۵ :۱۶ یتم

 ۲۳ :۱۶ یتم

 ۷۴ – ۶۹ :۲۶ یتم

 ۱۹ - ۱۵ :۲۱ انحوی
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 یسیع دیوگ یم هک تسا یسک نیلوا وا .دنک یم لمع و دنک یم تبحص دیدرت نودب هک تسا یدرم سرطپ

 ،دریگیم رارق راشف ریز هک یماگنه و .دریمب بیلص یور رب دیابن یسیع هک تفگ تعرس نامه هب اما ، تسادخ رسپ

 .دسانش یمن ار یسیع وا هک دیوگ یم یتح
 رد دوخ هبرجت اب .تسا یسیع روشرپ وریپ دوجو نیا اب ، دهد ماجنا شدوخ شور هب ار اهراک دراد تسود سرطپ

 اب سرطپ .دوش یمن رود وا زا سرطپ ، دش رهاظ لحاس رد دوخ مایق رد یسیع یتقو .دوش یم میلح وا ، یسیع راکنا

.دوریم وا تمس هب ًامیقتسم ، وا راکنا زا دوخ یگدنمرش دوجو

۳۷ ،۱۴ :۲ نالوسر لامعا

 هک یزیچ .دوش یم هدافتسا لیجنا مالعا یارب دنوادخ طسوت دوخ روآ مرش و راوشد هبرجت دوجو اب سرطپ هک مینیبیم

 نامه ، هتسکش درم کی هب ندش لیدبت اما .تخادنا رسدرد هب ار وا ، یلاع نارنخس کی ندوب اب و شدوخ تردق اب وا

 .دوب هدش لیدبت میلح درم هب سرطپ .دش تمعن مدرم زا یرایسب یارب اه بل

 ؟تسیچ اه تهابش .دینک هسیاقم ار یسیع و رتیپ یاه هیصوت
 ۱۷ - ۱۳ :۳ سرطپ لوا
 .دینک هسیاقم یسیع نانخس اب ار نیا نونکا

 ۱۰ – ۳ :۵ یتم

 ؟دیوگیم هچ میلح درم دروم رد یسیع

 ۲۹ :۱۱ یتم

 ۵ :۲۱ یتم

 ، دشاب هتشاد دوجو یتفلاخم رگا یتح .دنک یمن تبحص شربارب رد وا و تسا »بوخ« ادخ دهد یم ناشن یسیع ملح

 .دنکیم لمحت ار جنر و درد هلصوح و ربص اب و دنکیمن مشخ دوز یسیع .دنک یمن داجیا دیدش تمواقم ای داضت وا

 .دیراد زاین تعاجش هب راک نیا ماجنا یارب

 ام رد سدقلا حور

 ۲۳ ،۲۲ :۵ نایتالغ

 .دشخبیم ام هب ار ادخ تیعبط هک تسا یسک وا ، میتخومآ سدقلا حور دروم رد یلبق یاهسرد رد هک روطنامه

.تسا حور هویم هن زا یکی ینابرهم

 ۱۸ - ۱۶ :۵ نایتالغ
حور طسوت تیاده باختنا .دینک باختنا کی یسوم و سرطپ لثم تسرد دیاب ، دوخ یگدنز رد هویم نیا دشر یارب

 .دیهد ماجنا دهدیم ناشن ادخ مالک رد ار امش سدقلا حور هچنآ هکلب ،دیهدن ماجنا دیهاوخیم هک هچنآ رگید .سدقلا

 .دنکیم دازآ امش دوجو رد ار ادخ ینابرهم و دزاسیم دازآ ار امش نیا

 یسیع گنهرف

 لابند ار بیلص یور رب یهار یتح و درک لابند ار ادخ هار زا یسیع .تشاذگ ام یارب ار لاثم نیا وا .دوب میلح یسیع

 هچ .دنوریم وا لابند هب هک یناسک همه یارب یدبا یگدنز هب یسرتسد و یدبا یگدنز .درایب تسدب ار تثارو ات ،درک

.یا هیثرا کی
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 هب دنناوت یم نآ زا سپ اما دنسر یم دوخ ییاناوت نایاپ هب میلح دارفا ،میدناوخ حیسم یسیع دروم رد هک روطنامه

رجنم رما نیا .دننکیمن لح ار دوخ تالکشم دوخ تردق اب اهنآ .دننک هاگن دوخ یاهزاین همه لابند هب دوخ ردپ فرط

 .دوشیم ایند ندرب ثرا هب
۳۴ ،۲۹ ،۲۲ ،۱۱ :۳۷ روبز

 ۸ :۱ نالوسر لامعا
 نادرگاش نویسیمک .دندرک یوریپ وگلا نیا زا لیئارسا مدرم زا یرایسب .داد رارق لیئارسا رد ار لاثم نیا یسیع

 .دیورب نیمز یاهتنا هب هک تسا نیا روتسد .دش لیئارسا هحاس زا رتشیب
 هب نآ رد مدرم هک یورملق .تسا یونعم و یناحور هزوح هکلب تسین روشک کی ادخ یهاشداپ هک دیشاب هتشاد دای هب

 .دننکیم دامتعا ادخ
.دنرایب یهاشداپ نیا یارب ار مدرم ات دنتسه زاین دروم ناهج رسارس رد میلح نادرگاش

 :قشم

 یعس .دینکیم تیریدم ار دوخ تردق نآ رد امش هک دینک رکف هزوح دروم رد و دینکب ناتدوخ هب یهاگن

 .دیشاب هتشاد ار نآ لرتنک دیهاوخ یم هک دراد دوجو یا هزوح ایآ دیمهفب ات دینک
 یارب ار اهمدق هچ و دنتسه امش دوخ لرتنک تحت تدش هب )یونعم( قطانم مادک هک دینک ثحب دوخ یبرم اب

 ماجنا قطانم نیا رد ار شراک هک دیهاوخب سدقلا حور زا و دینک اعد مه اب .دیرادیمرب ادخ هب رما نیا لیوحت

 .دهد

 ۳۳ لوصأ

 هب دوخ ردپ فرط هب دنناوت یم نآ زا سپ اما دنسر یم دوخ ییاناوت نایاپ هب زین میلح دارفا ، یسیع دننامه

 ثرا هب رجنم رما نیا .دننکیمن لح ار دوخ تالکشم دوخ تردق اب اهنآ .دننک هاگن دوخ یاهزاین همه لابند

 .دوشیم اهنآ یارب ایند ندرب


