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 ادخ نادنزرف ،وج حلص
 ۲۲۰. سرد ۳ شخب یدرگاش

 سس

١

   

  رتقیمع ٔهشیدنا
 ادخ نادنزرف هك دیوگ یم نادرگاش هب وا .دراک یم ادخ یهاشداپ گنهرف یارب یمهم ٔهناد/رذب یسیع ۹ :۵ یتم رد
.تسا ادخ گنهرف تمالع حلص .تسا حلص هدازهاش یسیع هک دیوگیم ایعشا یبن .دنتسه وج حلص

 حلص
 و ملاس کرد ، نیفرط نیب یداع طباور تیعضو ، مارآ تلاح کی :تسا ریز حرش هب حلص زا تغل گنهرف فیرعت

.نادجو شمارآ

 ؟تسیچ حلص زا یسیع روظنم
۱۷ - ۱۱ :۲ نایسسفا )۱

.تسا اهروشک و تالایا ، مدرم نیب یداع طباور تیعضو حلص

 .دمآ دوجوب تموصخ ، تشهب رد هانگ هجیتن رد
 نیا هب ، دش اطعا نایدوهی هب یسوم طسوت هک نوناق نیا دورو .تسب دهع لیئارسا موق اب ماجنارس و میهاربا اب دنوادخ

 رگیدکی و ادخ اب حلص رد دنناوتب دوهی موق ات درک یم نیمضت هک تشاد دوجو نیناوق زا یا هعومجم هک دوب ینعم

.دننک یگدنز

 نوناق نیا .داتفا قافتا نیا سکعرب اما .دننک یوریپ لاثم نیا زا اهتلم ریاس هک دوب نیا فده ۲۰ ،۱۹ :۱۴۷ روبز

 و تواضق .دش راکشآ هانگ نونکا .داد رارق درد لحم یور ار دوخ تشگنا نوناق .تشادن هارمه هب ار یبولطم هجیتن

 .تشاد یپ رد تازاجم
 ،دش بیرخب بیلص یور رب وا گرم و یسیع طسوت تموصخ راوید  .دش لیمکت حیسم طسوت رگید تاررقم و نوناق

.دننک یگدنز رگیدکی اب حلص رد نارادنامیا ریغ مه و نایدوهی مه هک دوش یم ثعاب رما نیا هجیتن رد

 سنارفنک

 یط رد .دش ارجا وکسم رد یلمع تروص هب ۱۴ :۲ نایسسفا نتم میدید هک یراب نیلوا

 هدناوخارف بارحم یادن .دندوب مه اب اه سور لرتنک تحت فلتخم یاهروشک زا یدایز نایحیسم ،ناربهر سنارفنک کی

 هریغ و ناتسقازق ، نیارکوا ، ینوتل ، یناوتیل زا دوخ یحیسم ناردارب و نارهاوخ زا ًانلع هیسور یاسیلک ناربهر .دش

 زا ، دنا هدش لمحتم یدایز هجنکش و رازآ و رقف یخرب ، دنا هدش عقاو ملظ دروم هک یناسک .دندرک ششخب بلط

تحت یاهتلم ار ناربهر یاپ هیسور ناربهر .مروآ یم رطاخب هشیمه ، داتفا قافتا دعب هچنآ .دننک یم تبحص ششخب

 .دش هتخیر یدایز یاهکشا .دنتسش ار متس

 ؟تسیچ حلص زا یسیع روظنم

 ۲۲ - ۱۸ :۱ نایسلک )۲

١
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٢

ات تسا هدش هداد ام هب هک تسا یزیچ نیا .داد نادجو ام هب ادخ .تسا حلص فیصوت یارب یرگید شور نادجو شمارآ

 ادخ سامت هطقن نادجو .دنک یم کمک ام هب حیحص یریگ میمصت رد ام نادجو .میشاب هتشاد حلص ادخ اب و نیمز رد

 ؟ادخ حور ای ادخ نوناق ؟دراد ار ام نادجو لرتنک یسک هچ هک تسا نیا یلصا لاوس .تسام دوجو اب
کی ناونع هب .دنک تیاده ار امیپاوه دوخ هکنیا ای دنک باختنا کیتاموتا نابلخ اب ار زاورپ دناوت یم امیپاوه نابلخ

 .دینک لاوس امنهار کی زا دیناوت یم ای دینک ادیپ ار دوخ هار ات دیرخب ار دوخ باتک دیناوت یم تسیروت
 ماجنا ار نوناق ات دمآ لاح نیا اب یسیع .دهد یمن هئارا لح هار اما دوش ماجنا دیاب یراک هنوگچ هک دیوگ یم نوناق نیا

 نارگید و ادخ اب یتشآ رد ات تسا هدرک مهارف دنتسین نوناق ظفح هب رداق هک یناسک یارب ار یهار نینچمه یو .دهد

 نوخ ینابرق .دراد مزال نوخ یراکادف کی هانگ یارب ،نوناق نیا .تخادرپ دوخ نوخ اب ار بیلص یاهب وا .دننک یگدنز

.تسا صقاون نودب و هانگ یبً الماک هک تسا هرب کی زا

۷ - ۳ :۱۲ جورخ ،۵ – ۱ :۳ نایوال

 رد یتازاجم و یتواضق چیه لیلد نیمه هب .درک یم یگدنز نوناق قبطً الماک و دوب ریصقت نودب ، هانگ نودب یسیع

 .دنک ینابرق ار شا یگدنز هک تفرگ میمصت لاح نیا اب و .دوبن راک
 ۱۸ ،۱۷ :۱۰ انحوی
 .دوب دهاوخ اربم تاررقم و نوناق زا دشاب رما نیا هب دقتعم هک یسکره

 ۹ – ۶ :۹ نایناربع
 ۱۴ :۹ نایناربع

 سوئکز
؟دتفا یم یقافتا هچ ، دوش شا هناخ دراو یسیع هك داد هزاجا سوئكاز یتقو

۸ - ۲ :۱۹ اقول

 امش هرابرد امش نادجو .دنک یمن داجیا صخش رد یرییغت .دوش یم تازاجم و تواضق هب رجنم نوناق

یمن راک شور نیا بلغا اما ، دینک لمع رتهب دیهاوخ یم و دینک یم "دب" ساسحا امش ؛دنک یم تواضق

 .دنک
 .دوشیم هتفریذپ یسیع طسوت سؤکز اما ،دننک یم در ار وا نارگید .دوش یم سوئكاز هناخ دراو یسیع

 وا بلق هب حلص .دوشیم تمرم هجیتن رد و دنکیم تفایرد ار ششخب سوئکز .ناد یم ار شبلق یسیع

.دوشیم رارقرب شمارآ وا نایفارطا اب و دوش یم دراو

 هاگداد ود
 ۱۶ :۴ نایناربع

 ۴ - ۲ :۸ نایمور

 راک نیا ماجنا هب رداق نم هنافسأتم .مدش گرزب نوناق تیاعر هب زاین زا یدیدش ساسحا اب ًاصخش نم

 .تشاد دوجو تواضق سح کی منک ظفح ار نآ متسناوتن تقو ره .مدوبن
 ناغمرا هب هک یحلص .مدش دازآ تواضق زا نم و تفای ققحت نوناق ، دش نم یگدنز دراو یسیع یتقو

.دوبن فیصوت لباق دروآ
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 ؟دیروآ تسدب ار کاپ نادجو و شمارآ نیا دیناوت یم هنوگچ
 ۱۰ – ۶ :۴ بوقعی

 ۹ - ۷ :۱ انحوی لوا

یتقو .تسا رارقرب حلص هرابود .میتسه کاپ نادجو و میمرت دهاش مینک فارتعا ادخ هب ار دوخ ناهانگ رگا

 ار دوخ تسا لیام رفن کی رگا .دتفا یم قافتا نیمه ، میهد یم ماجنا هدید بیسآ طباور رد ار راک نیا

 .دوش یم میمرت هب رجنم بلغا نیا ، دریذپب ار دوخ تاهابتشا و دنک رافغتسا ، دنک نتورف
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۴

۵

 ۲ رتقیمع ٔهشیدنا

 ؟تسیچ حلص زا یسیع روظنم

 ؟میروآ یم تسدب ادخ اب ار نیا هنوگچ .مارآ تلاح و ملاس طباور نتشاد ینعم هب حلص
 ۱ :۵ نایمور )۳

 ملاس یتروصرد اهنت نارگید اب و ادخ اب ام هطبار .تسا حلص زا یرگید هبنج شمارآ تلاح و ملاس هطبار

 دروم رد اه یمور یارب سلوپ .میریذپب و میراذگب مارتحا ، میوش لئاق شزرا دوخ یارب میناوتب هک تسا

 یم ، دشیدنا یم ام هرابرد دنوادخ هچنآ هرابرد وا .دسیون یم ادخ اب حلص رد هرابود یگدنز یگنوگچ

 و میوش هدیشخب ادخ ربارب رد میناوت یم ام :رگید ترابع هب .میوش یم هیجوت حیسم هب نامیا اب .دسیون

.مینک یگدنز وا اب حلص رد میناوت یم

تداهش

 قامعا رد ، مدرک کرت یتقو .تسناد یمن نآ دروم رد سک چیه .مدش یفارگونروپ داتعم یناوجون رد

 هک داد ناشن نم هب سدقلا حور سپس .دوب نینچ زین ادتبا رد مدش یحیسم یتقو .مدرک هزرابم منورد

 چیه رگید و دوب هدیشخب ارم ادخ .دننادب دروم نیا رد مدرم هک مرادن نیا زا سرت هب یزاین رگید

 یم یدب یاهباوخ ًابترم نم .مشخبب ار مدوخ متسناوت یمن اما مدوب دازآ نم .تشادن دوجو یتیموکحم

 و مرسمه هب نم .میوگب ار دوخ زار متفرگ میمصت رصع زور کی ؟تسیچ نم هرابرد مرسمه رظن .مدید

 نم یگدنز دش ثعاب هک یدازآ .تسا هداتفا یقافتا هچ هک مدرک فارتعا دنتشاد روضح هک رگید یخرب

 یعنام رگید .متسه حلاص ادخ ربارب رد نم هك دوب روصت نیا درك كمك نم هب هژیو هب هچنآ .دنک رییغت

.تشگزاب شمارآ و دوب بوخ هطبار .دوبن ام نیب

 ادخ نادنزرف ، ناهاوخ حلص

۴:۱۰ نایناریع&

 ۷ ،۶ :۹ ایعشا&
 نونکا .دوشیم هیمان زین حلص هدازهاش یسیع .تسا وا تیصخش نیا ینعی .تسا تحارتسا و شمارآ ادخ

.مینک یگدنز وا اب تحارتسا و شمارآ رد و میشاب ادخ نادنزرف میناوت یم ام

فده و ، حلص لابند هب هک تسا مهم هک دنسیون یم هیلوا یاهاسیلک هب دوخ یاه همان رد نالوسر همه

 .دشاب حلص
 ؟دنیوگ یم هچ حلص دروم رد نالوسر

 ۱۱ – ۸ :۳ سورطپ لوا

 ۱۵ :۳ نایسلوک

 ۹ – ۲ :۴ نایپیلیف
 ۳:۱۸ بوقعی

 ۳ :۱ انحوی مود

سورطپ

١
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.دوش یم یرگید صخش ، ادخ حور زا ندش رپ ضحم هب سورطپ

۱۷ - ۱ :۲ نالوسر لامعا

 .دنهد همادا دیاب هنوگچ دهد ناشن ات دنک یم هدافتسا هیلوا یاهاسیلک ناپوچ ناونع هب درم نیا زا دنوادخ

 اب حلص رد هب لیام رایسب وا و تسا هداد رییغت ار دوخ مرگ تیصخش هک تسا حضاو سورطپ یاه همان رد

 .دنک یم یگدنز ادخ
؟تسا مهم هیلوا یاسیلک یارب یزیچ هچ وا رظن هب ، بلط حلص سورطپ

۱۱ - ۸ :۳ سورطپ لوا

 دیشاب رکفمه
 دیشاب زوسلد
 دیشاب هتشاد تسود ار رگیدمه
 شاب نابرهم
شاب نتورف

 نکن ناربج رش اب ار یدب
 نکن نیهوت
 دیهد تکرب ار رگیدکی

 دینک ظفح غورد و یناطیش راتفگ زا ار دوخ نابز
نک یکین و درگرب یدب زا

 دیشاب شمارآ لابند هب
 نانخس و سورطپ نانخس نیب توافت دیناوت یم ایآ .دینک هسیاقم ۱۴ – ۱۳ :۵ یتم اب ار تسیل نیا

 ؟دینیبب ار یسیع

؟تسا رارقرب حلص نایحیسم نیب هشیمه ایآ

 ۸ - ۲ :۴ نایپیلیف

 زیچ همه هک تسین ینعم نیا هب ندوب یحیسم هک دسر یم رظن هب .دنتسه تدحو راتساوخ نالوسر همه

 زا تظفاحم یارب سلوپ .دینک راک نآ یالاب دیاب امش .دور یم شیپ یبوخ هب امش طباور رد هشیمه

 .دهد یم هئارا ار دیفم تاکن یخرب تدحو
 .دننک رکف تسا ینتشاد تسود و کاپ هچنآ ، تسا تسرد هچنآ هرابرد هک دنک یم بیغرت ار نارادنامیا وا

 .دیشیدنیب هنادنمتفارش یاهزیچ هب
یلیخ( تعرس هب میهاوخ یم یریگرد طیارش رد .مینک هدافتسا نومزآ نیا زا مینک یم یعس ام میت رد

 لکشم لح یارب )فرط ود ره زا یریگرد هب یهاگن اب( هناقداص و حیرص ، )دینامن رظتنم ینالوط
.میزادرپب
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 :قشم

 هچ ، هن رگا ؟دراد دوجو شمارآ امش بلق رد موادم روط هب ایآ .دینک رکف دوخ یگدنز هوحن هب

 دارفا یاه هورگ زا ایآ ؟دیراد بارخ دارفا اب یطباور ایآ ؟دریگ یم امش زا ار شمارآ نیا یزیچ

 ؟تسا رارقرب حلص ادخ و امش نیب ایآ ؟دیتسه رفنتم رگید یاهروشک زا ای رگید

 !دنک حلص زا رپ ار امش بلق هک دیهاوخب حلص هدازهاش زا ًابترم

۶۳ لوصأ

 یم کمک ام هب نینچمه وا .دروآ یم ناغمرا هب ار حلص هک ، دشخب یم وا .تسام حلص هدازهاش یسیع

 .میشاب وج حلص ام دهاوخ یم وا .مینک میمرت/یبایزاب ار دب طباور دنک


