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 یراکتسار یارب هنسرگ
 ۲۱۷. سرد ۳ شخب یدرگاش
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  رتقیمع ٔهشیدنا
 هنشت هک یناسک دیوگ یم نادرگاش هب وا .دراک یم ادخ یهاشداپ گنهرف یارب یمهم ٔهناد/رذب یسیع ۶ :۵ یتم رد
 .دهدیم رمث ادخ یهاشداپ گنهرف تیعضو نیا رد .شدوخ دننام ،دنوشیم ریس ، دنتسه یراکتسار/قح

 یراکتسار

 زا یکی .کاپ نادجو نتشاد .تسا نوناق هب هجوت اب ،ندوب تسرد :تغل گنهرف رد یراکتسار یانعم هب هجوت اب

 .تسا ندوب راکتسار/حلاص ادخ یاهیگژیو
 هب هجوت اب .تسا تسار وا هک تسا یانعم هب نیا و تسا حلاص ادخ هک دیوگ یم اجنیا رد نوعرف ۲۷ :۹ جورخ

 .تسا قح اب ادخ نوناق

 ؟تسا هدش رکذ ادخ یاه یگژیو مادک اجنیا رد

 ۴ :۳۲ هینثت

؟تسیچ میهاربا یراکتسار/تیناقح زا روظنم

 ۱۷ – ۱۳ :۴ نایمور

 ۱۴ ،۹ – ۳:۶ نایتالغ

 ۲۴ – ۲:۱۸ بوقعی

.درک لمع ادخ یاه تیاده هب سپس و دینش فلتخم یاه تبسانم رد ار ادخ یاه تبحص میهاربا

 هزاجا طول شا هدازردارب هب میهاربا ناتساد کی رد .دراد دوجو میهاربا یگدنز زا هجوت لباق ناتساد ود

 وا .تفر نابایب هب و درک لکوت ادخ هب میهاربا .درک باختنا ار »مودس« نیمز طول .دنک باختنا ات داد

 .درک دهاوخ لابند ار وا اجنآ رد ادخ تمعن هک دوب دقتعم
 یمن غیرد هلاس ۱۳ قاحسا ینابرق زا میهاربا ، دش دلوتم قاحسا دوعوم رسپ هک یماگنه ، مود ناتساد رد

 .درک لمع دوب هدینش هچنآ هب و درک لکوت ادخ هب وا .دنک

 یراکتسار و دنوادخ یهاشداپ

 یگدنز ،تلادع نآ رد هک هتفرگ رظن رد ار یهاشداپ ادخ هک مینیب یم ام ،مینک یهاشداپ هب رت قیقد یهاگن ام رگا

 .دنراد یکیدزن طابترا رگیدکی اب یهاشداپ و لداع

؟میشاب یزیچ هچ لابند هب

 ۳۳ :۶ یتم

 رد هک یساسحا ای دینکیم رکف امش هچنآ و تسین امش تلادع دروم رد ادخ یهاشداپ .دینک هجوت »وا زا« هملک هب

یم نییعت ار یهاشداپ گنهرف وا .تسا وا تلادع و وا یهاشداپ ،ادخ دروم رد ادخ یهاشداپ اما ،دیراد نآ دروم
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 هک یروط هب .دنک یگدنز یداش و حلص اب یهاشداپ رد دناوت یم سک ره هک یروط هب دراد دوجو یگدنز نیناوق .دنک

 .دشاب نارگید و ادخ قشاع دناوت یم درف

 هناگی راکتسار ، یسیع
.مینیب یم زین یسیع رد ار نیا ام .تسوا توکلم و ادخ تیصخش یراکتسار

 ؟تسا هدش حسم یداش نغور اب یسیع ارچ
 ۹ ،۸ :۱ نایناربع

 .یچ ینعی حلاص یگدنز کی هک داد ناشن دوخ یگدنز رد یسیع

 ؟دنکیم تواضق هنوگچ یسیع
 ۳۰ :۵ انحوی

 ار هچنآ یسیع و تسا زیچ همه زا رتالاب ردپ یادخ هک تسا نیا یانعم هب تلادع ، یسیع یارب هک مینیب یم اجنیا رد

 .داد یم ماجنا ، تفگیم ردپ هک
 نادرگاش هب فلتخم تاعوضوم دروم رد یسیع .دناوخ »هوک یور هبطخ« ناتساد رد ناوت یم ار نیا یلمع تاحیضوت

 .دزومآ یم دوخ

 ششخب لباقم رد ماقتنا

نیا .تسا قشع یهاشداپ رد بلق شرگن اریز ، دینک یراددوخ یصخش یخلت ای ماقتنا ساسحا زا ۲۲ ،۲۱ :۵ یتم

یسیع هک تسا یراک نامه طقف نیا .دشاب امش ندوب حلاص یارب قح نتشاذگ یانعم هب تاقوا یهاگ تسا نکمم

 .داد ماجنا دش مالعا راگ هانگ هک یماگنه
 قشع .تسا امش بلق هب طوبرم نیا .تسا ادخ یهاشداپ رد یساسا زیچ کی ششخب ۴۵ ،۴۴ ،۲۵ – ۲۳ :۵ یتم

 .یصخش ماقتنا زا اهر بلق کی .دننک یم دب امش اب هک یناسک هب تبسن دیشخب

  کاپان لباقم رد کاپ

یم رتولج یلیخ یسیع اما ، مینک انز دیابن ام هک دیوگ یم نوناق .دوش یم زاغآ امش بلق رد یکاپ ۲۹ – ۲۷ :۵ یتم

 ، میهدب یاج دوخ بلق رد ار کاپان راکفا عون همه رگا .دنک یم تبحص درذگ یم امش بلق رد هچنآ هرابرد وا .دور

 .دنوش یم انز بکترم هک میتسه دب یناسک اب ناکم نامه رد ام سپ ، دنیبب ار نآ دناوت یمن سک چیه هک ییاج

  .دیتسه یک دوخ بلق رد امش هک تسا نیا مهم .تسا کاپ بلق زا باختنا ینعم هب لاثم نیا رد تلادع

  تقادص لباقم رد تقادص مدع

 ۳۷ :۵ یتم

 .دیشاب دامتعا لباق و قداص ، رگید ترابع هب .دشاب هن ، هن و دشاب هلب امش هلب دیراذگب
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 ینطاب لباقم رد ینوریب یامن

 دیناوت یم زیگنا تفگش ردقچ هک تسین نیا دروم رد هلئسم هک دهد یم ناشن ام هب اجنیا رد یسیع ۴ – ۱ :۶ یتم
 .تسا مهم دیشخب یم دوخ بلق اب و دییوگ یم ادخ هب دوخ بلق زا ار هچنآ .دینک یم ینابرق هک یرادقم ای دینک اعد

فقو هک یبلق زا وا .دنکیم یلمع یگدنز رد ار وا نینچمه اما دزومآ یم ار سورد یسیع هک مینیب یم ام لیجنا رد

 .میتسه نوناق ققحت دهاش ام وا رد .تسا قشع زا رپ ، هدنشخب ، کاپ ، قداص وا .دنک یم یگدنز تسا ردپ

 امش الاح
 نیا رد .تسین یناسآ راک کاپ یگدنز ای ششخب .مینک یم مرن هجنپ و تسد دوخ بلق یاه شنکاو اب بلغا ام

 میناوت یم هنوگچ سپ .دراد دوجو هسوسو ای راوشد تاظحل و اه شلاچ ًامئاد ، مینک یم یگدنز نآ رد ام هک یناهج

 ؟میوش یسیع هیبش رتشیب

  ؟دراد یم هگن هزیکاپ و کاپ ار ام یسک هچ
  ۷ - ۳ :۱۵ انحوی

 ؟متسیاب ادخ ربارب رد راکتسار ناونع هب مناوت یم هنوگچ ؟ ما هدش حلاص نم هنوگچ

 ،۵ :۴ ،۱:۱۷ نایمور

۸: ۱۰، ۱۰: ۴، ۱۰ 

.نات دوخ لمع اب هن و نامیا طسوت اهنت .تسین راوشد نادنچ خساپ

 یارب یسیع هچنآ هب هکلب )نوناق قبط یگدنز هجیتن( دینک یمن هاگن دیهد یم ماجنا هابتشا هک ییاهراک هب رگید امش

.دینک یم هاگن تسا هداد ماجنا امش

؟مهد ماجنا یراک تسین مزال ادخ ربارب رد ندش حلاص یارب ایآ

 تسرد وا ربارب رد امش .دیا هدش حلاص ًالماک ادخ هب تبسن نامیا اب .دیهد ماجنا یراک دیناوت یمن ، نامیا زا ریغ

 !دیوش حلاص دیتسه رضاح لاح رد هچنآ زا شیب دیناوت یمن زگره امش .دیا هداتسیا
 و دنک یم ییامنهار ار امش وا ، تسا سدقم وا .دیآ یم دوجو هب دنک یم یگدنز امش رد هک حیسم یسیع طسوت نیا

 .دهد یم ناشن ار دوخ امش لامعا رد نیا .دوش یم نایب امش دوجو مامت قیرط زا وا تلادع

 ؟دیوگ یم هچ نامیا دروم رد بوقعی

 ۲۶ - ۱۸ :۲ بوقعی

 .دنک یم حلاص ار ام هک تسا یزیچ نامه نیا .دیآ یم ام دوجو رد ،شحور طسوت ،یسیع ،نامیا اب هک تسا هتشوب

 یگدنز یسیع دننام دیلیام امش هک تسا نیا هجیتن و دیا هدرک باختنا دوخ یگدنز راگدرورپ ناونع هب ار یسیع امش

.تسا لصا شدوخ لمع هزادنا هبً اقیقد  ،دهد یم ناشن امش هب وا هک هچنآ ماجنا و ردپ نانخس هب نداد شوگ .دینک
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 :قشم

 نیرت قیمع ات دیهاوخب وا زا .دهد یم ناشن امش هب تسا امش بلق رد هک هچنآ ایآ دیسرپب ردپ یادخ زا

 .دهد ناشن امش هب تاعوضوم نیا هرابرد ار امش راکفا

 نینچ رگا .دیراد ششخب و قشع زا راشرس و کاپ و هناقداص یگدنز ایآ .دینک رکف بوخ ناتدوخ دروم رد

 اهتمسق مادک رد هک دیسیونب نانچمه و دیسونب ار دیتسه شلاچ رد رضاح لاح رد امش هک هچنآ اب ،تسین

  .دنک راک امش تالکشم یالاب ات دیهدیم هزاجا ار ادخ حور

 هبلغ دوخ تالکشم یالاب اهنآ هنوگچ هک دیسرپب دوخ یبرم زا .دینک تبحص دوخ یبرم دوخ تازرابم هرابرد

 توعد دیراد لکشم نآ رد هک یشخب هب ار سدقلا حور .دینک تبحص مه اب ۸ و ۷ نایمور دروم رد .دندرک

 .دینک
  .دینک هعلاطم ار  »تلادع/یراکتسار« و »قح اب« تاملک - نایمور هب همان :ندناوخ قشم

 ۴۳ لوصأ

 یانعم هب دناوت یم نیا .تسا تبقارم ای تیامح ، تازاجم یانعم هب نیا یهاشداپ رد .تساهنآ قح هک هچنآ ندیشخب

 یرادافو اب تسرد راک ماجنا .تسا مهم هاشداپ یارب ریقف و )رجاهم( هبیرغ ، میتی ، هویب یاهزاین .دشاب یروآ حالصا

 .تسا طبترم ینتورف و


