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 ندوب حلاص رطاخب تازاجم
 ۲۱۲. سرد ۳ شخب یدرگاش

 سس

١

٢

   

  رتقیمع ٔهشیدنا
 دروم هك دیوگ یم نادرگاش هب وا .دراک یم ادخ یهاشداپ گنهرف یارب یمهم ٔهناد/رذب یسیع ۱۱ - ۱۰ :۵ یتم رد
 .تفرگ دنهاوخ رارق تیذا و رازآ
 .دهدیم رمث ادخ یهاشداپ گنهرف تیعضو نیا رد

 ؟تسیچ تلادع لیلد هب هجنکش و رازآ زا یسیع روظنم

 ۱۵ – ۱۱ :۴ نایتنروک لوا

 ۴ - ۱ :۸ نالوسر لامعا

 زین نامیتی و اه هویب زا ، دنریگ یم رارق تبقارم تحت ارقف .دوب فورعم شبوخ یاهراک رطاخ هب هیلوا یاسیلک

 هک میناوخ یم نالوسر یاه همان مامت رد ام لاح نیا اب .دوش یم هتشاذگ کارتشا هب بوخ ربخ و .دوش یم تبقارم

.دنشاب هتشاد ار اه یراوشد و متس ، رازآ هلصوح دنناوت یم اهنآ

 تکرب
 دنیوگیم نارادنامیا هب نالوسر هک میناوخ یم اما .میسر یم دنوادخ تمعن هب میهاربا دننام ، یسیع وریپ ناونع هب ام

 .دش دهاوخ وربور تالکشم اب اهنآ هک
 یسیع ۳۳ :۱۶ انحوی
ُسلوپ  ۴ – ۲ :۳ ناینکولاست لوا

بوقعی ۴ – ۲ :۱ بوقعی

سورطپ ۱۶ – ۱۲ :۴ سورطپ

جنر رد ام یوگلا ، یسیع

۲۱ - ۱۸ :۱۵ انحوی

 رد و .دنتسه رفنتم یسیع زا هک تشاد دنهاوخ دوجو یدارفا هشیمه هک دنک یم هراشا دوخ نادرگاش هب یسیع

 ار نارادنامیا زین اهنآ ، تفرگ رارق تیذا و رازآ دروم وا هک روطنامه .درک دهاوخ ترفن مه وا ناوریپ اب اهنآ هجیتن

.داد دنهاوخ رازآ

.دیریگب رظن رد یداش کی ناونع هب ار نیا ، تیذا و رازآ :هسیاقم

 ۴ - ۲ :۳ ناینکینولاست لوا
 یزیچ نامه نیا .تسا هدش درخ و هتسخ ، هدش رهم ، هدش هداد راشف ینعم هب ، " thlipsis " ، ای تاشیامزآ هملک

 هک دنک یم بیغرت ار نارادنامیا نارگید وُ سلوپ هک تسا نیا بیجع هتکن .دنشاب هتشاد شیپ رد نارادنامیا هک تسا

جنر نیا ، رتشیب یتح و هلصوح و ربص لمحت یارب هکلب دوخ قح زا عافد یارب هن .دنهد ناشن سکع رب لمعلا سکع

.دینک یقلت هدش هبرجت یداش ناونع هب ار
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 .دراد تبثم ریثأت تیذا و رازآ

 ۴ – ۲ :۱ بوقعی
 ۱۰ - ۸ :۱ نایتنرق مود

کی ینعی ، دروآ یم دوجو هب نادرگاش رد ار اه نیرتهب تیذا و رازآ هک مینیب یم یهاشداپگنهرف زا یریگدای رد

یهاگ .درادن یگتسب شدوخ ییاناوت هب ًاساسا و تسا فوطعم ادخ هب رتشیب درگاش کی یگدنز .هتسباو تیصخش

 ، دوش یم دازآ نادنز زا یا هتشرف طسوت سورطپ هک ینامز دننام ، دوش یم یتازجعم عوقو هب رجنم رما نیا تاقوا

 همه تاقوا یهاگ اما .دوش یم هدنز گرم زا اتیبات هک یماگنه و دنام یم هدنز هتسکش یتشک زا سُلپ هک یماگنه و

یرایسب و هدرک راسگنس ار نافتسا ، هتفرگ رارق تیذا و رازآ دروم تدش هب میلشروا یاسیلک .تسا هابتشا زیچ

.دوش یم عورش یگرزب یطحق .دنوش یم رارف هب روبجم

 ؟یداش ، شمارآ
یداش و حلص ، تردق ام هب هک تسا یسک وا .تسا تالکشم نآ رد یسیع روضح هکلب تسین تالکشم دوبن یداش

.دشخب یم

 ات دننک یم ادص ار ادخ ، تیاکش و هلان یاج هب اهنآ .تسا توافتم ناش نایفارطا شرگن هب تبسن نارادنامیا شرگن

 .دنک کمک اهنآ هب
 دنک تیاکش هکنیا یاج هب .دوش یم هتفرگ تراسا هب سُلپ هك میناوخ یم نتم نیا رد ؛ ۳۵ – ۱۹ :۱۶ نالوسر لامعا

کی تاجن و یدازآ هب رجنم تیاهن رد هک تسا هزرل نیمز کی هجیتن .دیاتس یم ار ادخ ، تسا هانگ یب وا اریز

 .دوش یم هداوناخ
.دوش یمن مامت یلاحشوخ اب هشیمه اما

۹ - ۱ :۱۷ نالوسر لامعا

۳۶ - ۳۲ :۱۱ نایناربع

تازاجم نودب

 ای دنوش یم تازاجم دنوادخ طسوت هک دننک یم رکف ًاروف اهنآ .دنهد یمن تالکشم هب یبوخ خساپ دارفا زا یخرب

 هب شخرچ یتح و ادخ اب ینابصع ندش لیدبت لاح رد یاه حوضو زا رگید یکی .درادن تسود ار اهنآ رگید ادخ هکنیا

.دوش رجنم یگدرسفا ای محرت دوخ هب دناوت یم نیا .تسا ا زا رود

 ؟تسیچ جنر هب بوخ خساپ

 ۱۴ - ۱۲ :۴ سورطپ لوا

 هب تخس طیارش نایم رد ناوت یم مه زونه ، اه جنر و تالکشم دوجو اب .تسا یهاشداپ لخاد رد زار کی نیا

 رب دنوادخ حور دراوم نیا رد هک تفگ سورطپ .دش دهاوخ راکشآ ادخ لالج هک تسا ینامز نیا .درک یداش راگدرورپ

.دنام دهاوخ امش
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 هس نیا زا ییاهنت هب دیاب وا .دش موکحم اهلاس هب و دوب هدش ینادنز شرهوش .دنیبب جنر ردقنیا یسک ما هدید مک

 زا جراخ هب راب ود یتح .دوب هدش جارخا هناخ زا اهراب وا .دوب لقادح وا دمآرد .درک یم یرادهگن و تبقارم کدوک

 نیا لاح نیا اب .تسا هدرک هبرجت وا هک تسا یحاضتفا دراوم زا هاتوک یا هصالخ طقف نیا .دوب هدش هداتسرف روشک

  رد ار ادخ لالج دیتسناوت یم تاقوا یضعب .دوش رتدنمتردق وا هک دش رجنم نومزآ ره .دنام هنومن ادخ هب دیما اب مناخ

.دراد دامتعا ادخ هب هک درک یم تبحص ًابترم میرم اما ، دش یم رتدب عاضوا ًابلاغ .دینیبیب وا تروص

 :قشم

 امش هب ادخ دیهد یم هزاجا ایآ .دیهد یم خساپ هنوگچ امش دنیآ یم شیپ اه یراوشد یتقو هک دینک رکف نیا هب
 ؟دینک یم تیاکش و هلان ای دنک کمک

.دهد یداش امش هب هودنا و مغ یاج هب هک دینک رواب ار ادخ و دنک کمک امش هب یتخس رد هک دیهاوخب ادخ زا

 نآ زا ات دینک اعد یوق تیصخش کی یارب مه اب و تسیچ تالکشم هب امش خساپ هک دینک تبحص دوخ یبرم اب

 .دینک کمک نارگید زا تیامح هب سپس و دینک روبع

 ۳۸ لوصأ

 ام هب هک تسا یسک وا .تسا اهشلاچ و تالکشم نآ رد یسیع روضح هکلب تسین اهشلاچ تالکشم دوبن یداش

 .دشخب یم یداش و حلص ، تردق


