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 دنیبیم ار ادخ کاپ بلق
 ۲۹۱. سرد ۳ شخب یدرگاش
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 ۱ تمسق ،رتقیمع ٔهشیدنا

؟دراد دوجو ناکما نیا ایآ ، لماک و کاپ بلق

 ۲ ،۱ :۱۰۱ ریمازم

 ۴۸ :۵ یتم

 ۱۲ :۴ نایسلوک

 ترابع هب .میا هدش حلاص و سدقم ، حیسم رد ام هک دنا هتخومآ ام هب میتسه حیسم رد ام هکنیا هرابرد ییاهسرد

 لماک ینابرق کی یسیع یراکادف .دیشاب دیتسه رضاح لاح رد هچنآ زا رت حلاص ای رت سدقم دیناوت یمن امش ، رگید

.دوب یفاک تیدبا یارب یراکادف نیا .دوب

؟تسا نکمم روطچ .میناوخ یم ار ندوب لماک روتسد ام لاح نیا اب و

 ؟میشاب لماک و کاپ میناوت یم ایآ
 ۱۹ ،۱۸ :۷ نایناربع

 ۱۰ ،۹ :۹ نایناریع

 .دنک یمن لماک و کاپ ار ام ناهانگ زا شزاس یارب یراکادف ماجنا و نوناق هک دیوگ یم ام هب نتم ود نیا

 رد ناشیشک هک تسا لیلد نیمه هب .تسین یبایتسد لباق اهناسنا ام یارب عقاو رد ادخ نوناق زا یوریپ

 .دنهدب ینابرق ، هیفصت و یزاسکاپ یارب راب ره دندوب روبجم دبعم

؟تسیچ دیوش لماك و کاپ دیناوتب هكنیا لح هار سپ

 ۲۸ :۷ نایناربع

 ۱۴ :۱۰ نایناربع

 ۲۸ :۱ نایسلوک

 یم یگدنز ادخ نوناق قباطم ًالماک وا .تسا هدادن ماجنا نونکات یرگید سک چیه هک درک یراک یسیع

 ماجنا دیسرپیم وا زا و تفگیم وا هب ردپ هچنآ هکلب،درک یم یگدنز ادخ اب هطبار رد وا اهنت هن اما .درک

 ار لماک یراکادف ، گرم و ناطیش ، هانگ رب ندمآ قئاف یارب هک تفر شیپ اجنآ ات یتح یسیع .دادیم

 .داد ماجنا
 .دوش ماجنا دیابن زگره رگید یراکادف نآ
 .داد ماجنا همه یارب ار راک نیا وا .داد لماک یراکادف و دوب هانگ نودب یسیع

؟دراد ییانعم هچ ام یارب نیا الاح

 ۱۰ ،۹ ،۸ :۲ نایسلوک

 ۱۴ :۱۰ نایناربع
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 هب نامدوخ ار نیا ام .وا لامک نینچمه و دنک یم یگدنز ام رد نونکا وا .تفر رتولج ام زا ندش لماک رد یسیع

 رد شناد و ملع ، وا رد یگدنز اب .تسا شناد و ملع مامت وا رد .تسا ام رد وا دروآ تسد نیا هکلب ،میدروآ هن تسد

.دریگ یم لکش ام نورد یسیع گنهرف .دنک یم دشر ام

 لاثم
یم یرگید روشک هب رتوم اب یهاگ و متخانش یم ار دنله نم .دوب کچوک رایسب مدرک یگدنز نآ رد نم هک ییایند

 ینعی ، تشاد یرگید همانرب نم یگدنز اب ادخ .دندوب دنله هیبش اهنآ رتشیب اما .مدید یم ار یرگید گنهرف و متفر

 .مدوب هدرک یروآ عمج تاعالطا ملیف دنچ و اه باتک قیرط زا .توافتم رایسب یاهگنهرف و رگید یاه هراق هب رفس

 مهد ماجنا یراک مدش روبجم نم .مراذگب امیپاوه هب اپ و منک تارج هک دوب نیا مسرب اجنآ هب متسناوت یم هک یهار اهنت

 هدرک فشک مدرم .یکینخت یاهدنمراک و نابلخ تسد رد مدوخ یگدنز نداد رارق ینعی ، دوب راوشد رایسب نم یارب هک

 و .دندوب نامسآ هب نیشام کی نینچ زاورپ هب رداق لقع زا یدایز دادعت اب مدرم .دینک زاورپ دیناوت یم امش هک دندوب

 هعسوت ار امیپاوه ناونع هب یزیچ نینچ ناوتب هک یملع و شناد هچ .دندرکیم تسشن نیمز هب تحار لایخ اب سپس

 مدرم زاورپ یاهشالت نیلوا رد ؟روطچ ، دندوب هداد ماجنا ناماگشیپ زا یخرب هک ییاه یراکادف دروم رد اما .داد

 هچ .دناسر اقیرفآ هب ار نم مباختنا .مورب متفرگ میمصت ماجنارس اما .دوب نم زا رت عاجش رایسب مرسمه .دندش هتشک

 ار ییامیپاوه نینچ مناوتب ای مشاب هتشاد ینف کرد نم هکنیا نودب ،امیپاوه .توافتم یایند هچ ، یگنهرف کوش

 اه گنهرف تورث .مدوب هدرکن هبرجت زگره ًالبق هک دروآ ناغمرا هب نم یارب یتورث .دناسر دصقم هب ار نم ،منک زاورپ

.میناد یمن برغ رد ام هک رگید یمدرم یاه هورگ و

 ار ولج ات وا هب نداد هزاجا .تسوا هب دامتعا یریگدای یانعم هب وا رد ندوب .تسا روطنیمه ًاقیقد یسیع دروم رد

 دراو میناوت یم ام قیرط نیا زا .میتسه لماک دنوادخ رظن رد ام هک تسا ینعم نیا هب وا لماک یراکادف .دریگیب

 .میوش نآ دراو وا یراکادف و یسیع هب دامتعا اب طقف میناوت یم ام هک ناهج کی .میوش ادخ یهاشداپ
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 ۲ تمسق ،رتقیمع ٔهشیدنا

 دیاب هك دیوگ یم شنادرگاش هب وا .دراک یم ادخ یهاشداپ گنهرف یارب یمهم ٔهناد/رذب یسیع ۴۸ ،۸ :۵ یتم رد

.دنشاب لماك و كاپ اهنآ ینامسآ ردپ دننام

 .دهدیم رمث ادخ یهاشداپ گنهرف تیعضو نیا رد

؟تسیچ نیا زا روظنم عقاو رد ؟دیشاب لماک دیناوت یم ایآ :تسا نیا گرزب لاوس

 ۱۴ :۳ ،۲۸ :۱ نایسلوک

 ۱۲ :۴ و

 زا یرایسب زا یکی اب ام اجنیا رد .دنک یم تبحص ندوب لماک هب یبایتسد دروم رد سُلوپ هک مینیب یم اجنیا رد

بیغرت ندوب لماک هب لاح نیا اب و میا هدش لماک حیسم رد ام .میوشیم ور هب ور ادخ یهاشداپ رد ضقانت رهاظ هجاوم

.میوش یم

ُالماک دواد هک میزومآ یم هعلاطم زا ام .تسا هدش باختنا شبلق تیعضو لیلد هب وا هک مینیب یم دواد یگدنز رد

 یم دواد یگدنز زا ام .درک باختنا ار دواد دنوادخ هک میناوخ یم اهراب و اهراب لاح نیا اب و .دوبن لماک و کاپ

 ندوب لماک اب ات دنک یم کمک ام هب هک تسا یگدنز ییاهشزرا اهنیا .دراد تسود ار صاخ یگژیو هس ادخ هک میزومآ

 .مینک یگدنز

 کاپ بلق یگژیو هس

 تیفافش )فلا

 ؟دیوگیم یچ دواد بلق هراب رد مالک

 ۲۴ ،۲۳ :۱۳۹ ریمازم

۹ :۲۸ خیراوت لوا

 ؟دیوگیم یچ سدقلا حور شقن هراب رد سُلپ

 ۱۰ :۲ خیراوت لوا

 دنیب یم اجنآ زا ار ام بلق هژیو هب وا .دسانشیم ُالماک ار ام ادخ .مینیب یم ار ادخ تیصخش زا یزیچ نتم هس نیا رد

 وا ، شیاهدوبمک دوجو اب هک مینیب یم دواد یگدنز رد ام .دنریگ یم تاشن ام راکفا و اهوزرآ نیرت قیمع اجنآ زا هک

 یم ار نیا وا .دشابن ادخ فرط زا هک دشابن وا رد یهار دنیبب و دنک وجتسج شبلق قامعا رد ات دنک یم توعد ار حور

.دهد ماجنا ار ادخ هدارا دهاوخ یم اریز دسرپ

 قداص ، ناتدوخ اب ندوب قداص .دراد یهاشداپ اب بسانتم هک تسا ییاعد «سدقلا حور نک یوجتسج ار نم بلق«

 هب دواد .دوش وجتسج امش بلق دیهد یم هزاجا نیرب انب تسا تارج زا یشان ،امش فارطا رد مدرم و ادخ اب نروب

.داد خساپ وا هب ًاروف درک تبحص وا اب ربمایپ هک یماگنه ؛ درك فارتعا دوخ ناهانگ

۹ - ۵ :۱ انحوی لوا
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تسانعم نادب نیا .دینک یگدنز هانگ زا غراف ٪۱۰۰ یحیسم کی ناونع هب امش هک تسین نیا یانعم هب لماک بلق

.تسا بلق باختنا نیا .دیراذگ یم دید ضرعم هب ار نآ ًامیقتسم ، دیدرک هانگ یتقو هک

 مدرم هب هک دراد دوجو یا هظحل هشیمه هتفه نیا رخآ رد .میوشیم وربور ادخ اب هتفه رخآ رد ،یدرگاش شزومآ لوط رد

 هک منک یم بجعت نم راب ره .دنیایب بیلص هب دوخ ناهانگ نینچمه و هودنا و مغ و درد اب ات دوش یم هداد تصرف

شیپ لاس ۲۰ ای ۱۰ زا هانگ تاقوا یهاگ یتح .دننک یم فارتعا دوخ ناهانگ هب هنوگچ تحارص اب نادرم و نانز

بلق هب فطل و ششخب اب .دتفا یم دارفا نیا رب ادخ فطل هک دینیب یم دراوم نیا ندش نشور ضحم هب اما  .تسا

 رد و یئرمان یاهراب نیا هک دینیب یم اما ، دندنخ یم یهاگ ، دننک یم هیرگ اهنآ ًابلاغ .دهد یم یور یا هزجعم اهنآ

 هدیشخب نونکا ، ناراکهانگ ُالبق .دنوشیم هتشادرب اهنآ زا مدرم و ادخ اب تیفافش و تقادص قیرط زا نیگنس لاح نیع

 .دنا هدش

 دامتعا )ب

 ؟دهد یم ماجنا یراک هچ راوشد طیارش رد دواد

 ۲ :۲۵ ریمازم

 ،۱۹ – ۱۷ :۵ لیئومس مود

 ۲۲ - ۲۳

 ۱۴:۱ انحوی

 ۳:۶ نایتالغ

 یسیع .دراد یعطاق دامتعا ردپ ادخ هب ، دواد دننام ًاقیقد ، وا هک دهد یم ناشن نادرگاش هب اهراب و اهراب یسیع

 کی هک دنیب یم یسیع ینامز ،لاثم ناونع هب .دنک دامتعا ادخ هب ، راوشد دنچره ، یطیارش ره رد دریگ یم میمصت

افش ار درم نیا ات دراد ار تردق نیا ردپ یادخ هک دنک یم تبحص لماک دامتعا اب وا ،هداتفا شیور شیپ رامیب درم

.دهدب

 رد وا راظتنا رد یزیچ هچ دناد یم یسیع .هدیسر وا گرم نامز هک دیوگیم نادرگاش هب وا شا یگدنز نایاپ رد

.دنکیم دامتعا ادخ هب مادم یطیارش ره رد وا .دوشیم ور هب ور جنر اب اما دنک یمن رارف وا .تسا میلشروا

 ؟دننک یم هچ یسیع لاثم اب نادرگاش

 ۳۱ - ۱۳ :۴ نالوسر لامعا

 رد ار دنوادخ هب دامتعا نامهً اقیقد امش .وا گرم ینامز ات دهد یم همادا وا .تسیز ار ادخ هب دامتعا گنهرف یسیع

.دینیب یم نادرگاش

 .مدش انشآ لاكیاب مان هب یناوج اب اجنآ رد .مدرک عورش ار ناتسقازق مان هب ییاج اتدمع و هیسور هب رفس شیپ اهلاس

 لاعف رایسب نایحیسم یریگتسد رد سیلوپ اهزور نآ .تخادنا نادرگاش نیلوا دای هب ارم دوخ تراسج اب هلصافالب وا

 تبسانم رد .دنسانشب ار لیجنا ات دندمآ اهنابایخ هب سفن هب دامتعا زا رپ اب شناناوج میت و لاكیاب لاح نیا اب .دوب

 .دادیم ماجنا دادیم ناشن ادخ حور هک هچنآ طقف وا لاح نیع رد اما دشیم هتساوخ سیلوپ هاگتسیا هب وا فلتخم یاه

 ندش هتسکش )ج

 ؟تسا ینابرق زا رتمهم یچ دنوادخ یارب

 ۱۷ :۵۱ ریمازم
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 رپ وا .دسیون یم ار ریمازم نیا دواد ، دمآ ایند هب انز رثا رد هک یکدوک دلوت زا سپ .لتق و انز ؛دوب هدرک هانگ دواد

 نآ اما دنک یم هیرگ هانگ نیا دروم رد دواد .هدرک قید ار ادخ هانگ نیا ماجنا اب هک دوشیم هجوتم وا .تسا ینامیشپ زا

 .دنیبیم ار افش و نامرد ،دیما یادخ هکلب دنکیم یاسانش اهنت هن ار یشان یاه بیسآ هتسکش بلق .دنک یمن اهر ار
 و دراد ادخ فطل هب دامتعا بلق نیا .تسا اهزیچ ندنادرگزاب رد صخش ییاناوت و تردق لماک ندش هتسکش نیا

.دریگیم ار دوخ یاهتسکش تیلوئسم

 .داد قوس افش و ششخب هب ار وا و تفرگ ار وا ادخ حور .دوب هدرک یگدنز انز رد هک مدش انشآ یدرم اب شیپ لاس دنچ

 مدوخ یور شیپ ار هتسکش درم کی نم ، تشاذگ کارتشا هب ار دوب هداتفا قافتا هچنآ راب نیلوا یارب وا هک یماگنه

 رد ار دیما میدرک تبحص فطل و ششخب دروم رد یتقو سپس اما.هدش هدیشاپ مه زا وا یایند دیسر یم رظن هب .مدید

.مدید وا مشچ

 هک درک یم بیغرت ار وا ًابترم ادخ حور اما ؟دشاب قداصً الماک شرسمه اب دیاب ایآ هک دراد کش درم نیا هک مدید

 یمن وا .تشاد ادخ هب ناوج دامتعا درم نیا .دیماجنا لوط هب اه هتفه هک دوب یدنور نیا .دنک فارتعا ار زیچ همه

 راب کی وا .درکیم کرت ار وا ًاعطق دنک فیرعت ار دوخ ناتساد تساوخیم وا رگا .دنک کرت ار وا شرسمه تساوخ

 ، دعب اهلاس ، الاح .درک دامتعا دوب هدرک تفایرد هک یا هزیگنا و ادخ هب وا لاح نیا اب و .دوب هدز وا هب ار فرح نیا

 .دنراد تسود رایسب ار رگیدکی و دنتسه مه اب زونه اهنآ

 :قشم

 هب هک دراد دوجو یصاخ راکفا ایآ .دیوگب امش هب دهاوخیم هچ دیسرپب سدقلا حور زا ، سرد نیا ندناوخ اب

 ؟دنکیم روطخ امش نهذ

 تشاددای ، دنک یم روطخ امش نهذ هب ندوب لماک و صلاخ هرابرد هک ار یراکفا هنوگره و دیراذگب تقو

 یا هدش لماک حیسم رد هک یتیعقاو هب دامتعا اما ، دیسرب نآ هب دیناوتب هک تسین یزیچ ندوب لماک .دینک

 حور زا .دینک یگدنز لامک رد ات دنک یم کمک امش هب ، امش رد وا اب و ادخ اب یگدنز .تسا ندش لماک هار

 .دنک نات کمک هنیمز نیا رد دیهاوخب سدقلا

 مه اب .دینک رورم ار ناتساد راهچ هب طوبرم تالاوس .دیراذگب نایم رد دوخ یبرم اب ار سرد نیا لوا تمسق

 .دیهد ماجنا دیا هتفرگ دروم نیا رد هک یمیمصت و دیا هدرک تشاددای ۵:۴۸ یتم زا هک دیزادنیب یهاگن

 هب سدقلا حور هک دراد دوجو یتاظحل ایآ .دینک هعلاطم وا بلق هراب رد ،دواد یگدنز دروم رد ندناوخ ینامز

 .دیراذگب نایم رد دوخ یبرم اب ار نیا ؟دشاب هتخومآ ناتدوخ بلق دروم رد یزیچ امش

 ۶۳ لوصأ

 تسدب نامدوخ ار نیا ام .دنکیم یگدنز ام رد نونکا وا لامک و وا .تفر رتولج ام زا ندش لماک رد یسیع

 و فافش ادخ یارب ، دنک دامتعا دناوتیم لماک بلق کی .تسام رد وا ندوب دروآ تسد هب هکلب ،میدروآ هن

 .تسا هتسکش


