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حیسم رد هزات یگدنز

10 سرد

ام یگدنز رد یراد نتشیوخ و یرادنید

هقباسم رد تکرش

عالهق نانچمه نآ هب هزورما هک هنوگنامه تسرد دندوب دنمق عال رایسب شزرو هب مدرم دیدج دهع نامز رد

رب یزوریپ و راختفا ناشن هب تخرد گرب زا یجات و دندید یم شزومآ تخس ناگدنود ، هقباسم زا لبق . دنراد

هباثم هب حیسم یسیع دنوادخ درگاش یگدنز هبترم ود دیدج دهع دش.رد یم هداد رارق هدنرب صخش رس

. تسا هدش فیصوت هدنود کی یگدنز

ات دننک یم نینچ نانآ . دهد یم تخس یطابضنا هب زیچ،نت ره ،رد دیوج یم تکرش تاقباسم رد هک ره "

9:25 نایتنرق لوا ". میروآ تسد هب ینافریغ یجات ات مینک یم نینچ ام یلو دنروآ تسد هب یناف یجات

هب ناسآ هک ار هانگ وره یفاضا راب ره دییایب ، میراد دوخ درگادرگ ار نادرگاش زا میظع یربا نینچ نوچ سپ "

". میودب ، تسا هدش ررقم ام یارب هک یا هقباسم رد تماقتسا واب مینک رود دوخ ،زا دچیپ یم ام یاپ و تسد

12:1-2 نایناربع

یمن راگیس اهنآ . دنراد یبترم و مظنم رایسب یگدنز ، دننیب یم شزومآ هقباسم رد تکرش یارب هک یناراکشزرو

.رد دنناسر یمن بیسآ ناشمسج هب یلکلا تابورشم ندیشون واب دننک یمن فرصم ردخم داوم وای دنشک

تیمها زئاح رایسب اهنآ یارب هقباسم رد ندش هدنرب اریز دننک یم نیرمت ار یراد نتشیوخ یراک ره رد اهنآ عقاو

قشمرس راتفر نیا زا دنناوت یم نادرم و نانز زا معا حیسم یسیع دنوادخ نیتسار و یقیقح نادرگاش . تسا

کی رد تکرش هباثم هب ادخ یهاشداپ هب دورو تهج یگدامآ هک میناوخ یم 12 باب نایناربع .رد دنریگب

یمن اهسابل نآ ندیشوپ اب اریز دراذگ یم رانک ار دوخ هرمزور یاه سابل هدنود کی دوش. یم فیصوت هقباسم

هدنود کی هک هنوگنامه دنک. رود دوخ ارزا یفاضا وراب هانگ هنوگ ره دیاب زین یسیع درگاش . دودب دنت دناوت

هقباسم رد تماقتسا و راکتشپ اب زین یسیع درگاش ، دسرب نایاپ طخ هب رتعیرس ات دنک یم ار دوخ یعس تیاهن

: دینک هجوت لوسر سلوپ نانخس هب ریز هیآ درک.رد دهاوخ تکرش هدش ررقم ام یارب هک یا

هچرگ اریز نک. تیبرت یرادنید اررد دوخ هکلب ، دشابن یراک نانزریپ یاهتیاکح و زیمآ رفک یاه هناسفا اراب "وت

دهد، یم هدعو ار حلا یگدنز دراد،ومه هدیاف زیچ همه یارب یرادنید ،اما تسا یا هدیاف کدنا ار ندب تیبرت

ار." هدنیآ تایح مه

4:7-8 سوئاتومیت لوا

یگدنز رد ادخ هب نتشاذگ تمرح یانعم هب هداس روطب وهب تسا یدربراک و بسانم رایسب یتفص یرادنید

رد راکشزرو کی هک هنوگنامه . مینارورپب دوخ ورد هدرک نیرمت ار تفص نیا هنازور دیاب .ام دشاب یم هرمزور

، تشاد دهاوخن ار هقباسم رد ندرب ییاناوت دشو دهاوخ مادنا دب ینامسج ظاحل ،زا هنازور نیرمت مدع تروص

نیا هب دیاب دوب. دهاوخن هتسیاش یناحور ظاحل زا زور رد یرادنید نیرمت مدع تروص رد زین یسیع درگاش

درک. یلمع و نیرمت ار یرادنید یگدنز رد ناوت یم هنوگچ هک مینک هجوت هتکن

یگدنز رد نامتغارف تاقوا زا هدافتسا

یاه هصرع یمامت رد حیسم تاروتسد زا تعاطا ،هب میوش یم حیسم یسیع دنوادخ درگاش ام هک یماگنه
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ار نامتغارف تاقوا هک تسا نیا مینک ذاختا دیاب ام هک یتامیمصت نیرتگرزب زا یکی . میهد یم دهعت یگدنز

دوخ یاه هتساوخ یاضرا و یزاس دونشخ تهج ار ناشلوپ و تقو مدرم یزورما یایند .رد مینک یرپس هنوگچ

تقافر یناسک واب دنهد یم رارق تیولوا اررد دوخ یاه هتساوخ ندرک هدروآرب ادتبا رد اهنآ . دننک یم فرص

، دنشک یم راگیس دوخ تغارف تاقوا رد اهنآ ثملا، یارب . دننک رکف اهتآ هیبش ثیح نیا زا هک دننک یم

داجیا ،هب دنشاب ناوج ینارسپ دارفا نیا هک یتروص .رد دننک یم یزاب رامق و دنشون یم یلکلا تابورشم

اب یسنج هطبار نتشاد تمس هب زین ناوج نارتخد و تشاد دنهاوخ عالهق نارتخد اب یسنج و یتسود هطبار

. دیدرگ دنهاوخ بذج نارسپ

ندرک هدروآرب یپ رد ادتبا دوخ یگدنز رد حیسم یسیع درگاش هک دزومآ یم ام هب سدقم باتک حلا نیا اب

و ادخ یهاشداپ ادتبا هک داد میلعت شنادرگاش هب یسیع هک هنوگنامه تسرد تسا ادخ یاه هتساوخ

رما نیا والهمز هدرک باختنا ار یکی یگدنز رد نامیاه تیولوا هرابرد دیاب ام ور نیا .زا دییوجب ار شییاسراپ

مینک یم یرپس ارابوا نامدازآ تقو هک یصخش و نامتغارف تاقوا ندرک یرپس هوحن هرابرد هک تسا نیا

. مییامن لمات

ار دوخ ، تسایند اب یتسود یپ رد یک ؟ره تسادخ اب ینمشد ایند اب یتسود دیناد یمن ،ایآ ناراکانز "یا

4:4 بوقعی ". دزاس یم ادخ نمشد

؟ ددرگ یداینب الیت وحت شوختسد حیسم تاروتسد هب نامدهعت هطساوب دیاب هنوگچ ام یگدنز لمع، رد سپ

ردخم داوم و راگیس فرصم

باتک رد ور نیا زا تشادن دوجو مدرم نایم رد ردخم داوم و راگیس لا معتسا لکشم دیدج دهع راگزور رد

ردخم داوم و راگیس هک میناد یم .ام تسا هدشن هراشا صوصخ نیا رد حیرص یمیلعت ای هزومآ هب سدقم

رمعلا مادام ات یخرب و دننک کرت یتحار هب دنتسین رداق اهنآ فرصم ضحم هب دارفا رثکا . دنتسه روآ دایتعا

درف یتم سال یارب یدج یتارطخ اهو بیسآ ردخم داوم و راگیس فرصم هک میناد یم زین .ام دنوش یم داتعم

یم تسد ارزا دوخ ناج یبلق ای یسفنت یاه یرامیب رثا رب یراگیس دارفا زا یرایسب ثملا، یارب . دراد لا بند هب

. دنهد

فرص ار ناشلوپ هکنیا یاج هب مدرم . تسا دایز داوم نیا دیرخ هنیزه هک تسا نیا رگید هجوت لباق هتکن

. دنیامن یم جرخ ردخم داوم ای راگیس دیرخ یارب ار ناشلوپ دننک، ناشیاه هداوناخ و دوخ شاعم رارما

ناونعب ام هک تسانعم نیدب نیا . مینک یم ارردرب حیسم ، دیمعت ماگنه امهب هک هدش رکذ سدقم باتک رد

. مینک یوریپ وا تاروتسد زا دیاب دوخ هزات یگدنز ورد هتفرگ قشمرس حیسم یسیع یاهراتفر زا دیاب درگاش

ندش بولصم کانتشحو درد هک ییاج ات دومن ادخ تساوخ و هدارا ماجنا فقو ار دوخ شتایح یط رد یسیع

: دیوگ یم نینچنیا ام هب هراب نیا رد سلوپ و درک لمحت ار

دنا." هدیشک بیلص رب الشت یامت و اهسوه همه اراب سفن ، دنراد قلعت یسیع حیسم هب هک نانآ "

5:24 نایط غال

هکلب . میوش بولصم یکیزیف ظاحل هب یسیع دننام دیاب زین ام هک تسین نیا سلوپ روظنم ، قوف هیآ رد

هیآ رد سلوپ . مینک هبلغ یگدنز رد دوخ دولآ هانگ یناسفن لا یما اترب مینک یعس دیاب ام هک تسا نیا دوصقم

هدافتسا ، تسا عونمم یراک ماجنا هب دیدش لیم یانعم هب هک سوه اوژه وزا دیوگ یم نخس دنت ینابز اب قوف

دیدش لیامت اهنآ فرصم هب اریز دیآ یم رامش هب سوه نیا زا یشخب ردخم داوم و راگیس فرصم دنک. یم

هب دایتعا دوش. یم دایتعا و یراد نتشیوخ مدع هب رجنم داوم نیا فرصم . مینک فرصم ار اهنآ دیاب و میراد

هتساوخ و لیم میلست میراچان و میهد یم تسد ارزا دوخ لر تنک ام هک تسانعم نیدب ردخم داوم و راگیس

و یداش ساسحا هاتوک ینامز تدم یارب داوم نیا فرصم اب تسا نکمم . مینک نشور یراگیس و میوش نام

و تسا لقع یمامت زا رتارف ادخ شمارآ هکنآ .حلا دنام یمن رادیاپ ساسحا نیا اما میشاب هتشاد شمارآ
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یم یگدنز رد یدونشخ و یداش اشنم ار ادخ ، یسیع درگاش ور نیا .زا دزاس یم اررپ حیسم درگاش یگدنز

. دناد

یلکلا یندیشون فرصم

.ره تسا سدقم باتک میلا الفعت خرب و هانگ یلکلا تابورشم ندیشون هک تسا نیا رب دارفا زا یخرب هزومآ

. میوش لئاق یتسم و لوقعم رادقم هب لکلا ندیشون نایم یزیامت دیاب وام دشاب یمن حیحص هزومآ نیا دنچ

رد زین لیئارسا موق 7:13)و هینثت دش( یم یقلت ادخ یوس زا یتکرب هناشن هب بارش ، یسوم تعیرش رد

رادقم هب لکلا ندیشون هب سدقم باتک رد ارهاظ .(15 لا یقزح ) دندوب هدش هیبشت کات تخرد هب تقیقح

هرابرد 2هک باب انحوی لیجنا رد ثملا یارب تسا هدش هراشا تفایض ایرد ییاذغ هدعو رانک رد لوقعم

. دشاب یم رخآ ماش هب عجار 20-17هک تایآ 22 باب اقول لیجنا وایرد یسورع تفایض

یم رادشه یلکلا تابورشم دح زا شیب ندیشون بقاوع هرابرد ام هب سدقم باتک زا یتایآ ، دوجو نیا اب

. دنهد

دوش." نانآ هتفیرف هکنآ ره تسین میکح ؛ دشک یم هدبرع هداب و دنک یم رخسمت بارش "

20:1 نامیلس لا ثما

". دناشک یم یگزره ارهب امش هک دیوشم بارش تسم "

5:18 نایسسفا

اررد دوخ تاقوا سپ . دنرب یم رس هب زور ییانشور رد هک تسا یناسک هتسیاش هک مینک راتفر هنوگنآ دییایب "

و دینک ارردرب دنوادخ حیسم یسیع هکلب مینکن یرپس دسح و لا دج و یشایع و یگزره و یراسگیم و اهمزب

". دیشابن دوخ سفن لا یما یاضرا یپ رد

13:13-14 نایمور

". دیابر یم ناشرس زا لقع هک دننک وون هنهک بارش و اشحف میلست ار نتشیوخ "ات

4:11 عشوه

ات دوش یم ثعاب یلکلا تابورشم فرصم رد یور هدایز . دشاب یم تسم دارفا راتفر هرابرد قوف تایآ یمامت

ماجنارطاخب اهدعب دیاش و میهد ماجنا هابتشا یلمع )و یگزره ینعی ) میهدب تسد ارزا دوخ راتفر لر تنک ام

تهج ار ناملوپ هکینامز ام دیاش . میوش نامیشپ الیق خاریغ یراتفر زورب ای هعفارم و اوعد دننام لمع نآ

ماجنا ادخ رظن .زا مییآرب هداوناخ و دوخ جراخم سپ زا میناوتن رگید مینک یم جرخ یلکلا تابورشم دیرخ

دوب نیا دنداد ماجنا هتشذگ رد تسم دارفا هک ییاهراک نیرت عینش زا یکی . تسا طلغ و تسردان ، یلمع نینچ

.(69:12 ریمازم ) دندناوخ ییاهدورس یسیع فصو رد نابایخ رد هک

دش. دنهاوخن توعد ادخ یهاشداپ هب تسم دارفا هک دزومآ یم ام هب سدقم باتک همه، رتزا مهم

، کشر ، ییوج هزیتس ، ینمشد ، یرگوداج و یتسرپ تب ؛ یگزره و یکاپان ، یتفع یب : تسا نشور سفن لا معا "

،زاب مداد رادشه امش هب رتشیپ هکنانچ . اهنیا دننام و یشایع ، یتسم ، دسح ، یدنب هتسد ، قافن ، یبلط هاج ، مشخ

درب." دنهاوخن ثاریم ارهب ادخ یهاشداپ اهراک نینچ ناگدننک هک میوگ یم

5:19-21 نایط غال

دزادرپب دوخ ناراکمه رازآ "،وهب تسا هدرک ریخات مبابرا هک" دشیدنیب دوخ واب دشاب ریرش غالم، نآ رگا "اما
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نآ زا هک یتعاس ورد درادن راظتنا هک یزور رد شبابرا هاگنآ دوش، ندیشون و ندروخ لوغشم ناراسگیم واب

نادند و هیرگ هک ییاج ، دنکفا دهاوخ ناراکایر هاگیاج ،رد هدرک هراپ ود نایم ارزا ووا دمآ دهاوخ تسین هاگآ

دوب." دهاوخ ندییاس نادند هب

24:48-51 یتم

بورشم یصخش تسا نکمم داد. رارق یسررب دروم رگید یا هبنج زا ار یلکلا تابورشم ندیشون ناوت یم

روطب دارفا زا یخرب . دشکب تسد نآ ندیشون زا دناوتن رگید یصخش دنک.اما کرت ار نآ یتدم زا دعب و دشونب

ار یگرزب تیلوئسم نارگید هب تبسن یسیع نادرگاش ناونعب .ام دنوش یم لکلا فرصم هب داتعم یکیزیف

2 اقول ) میوش نارگید شزغل ببس هک مینزب یلمع ماجنا هب تسد دیابن هک دیوگ یم ام هب یسیع . میراد هدعهب

یارب ات مینک کرت ار لکلا ندیشون دوخ دیاب ،ام دنتسه داتعم لکلا فرصم هب هک میراد یناتسود رگا .(17:1-

. مییامن کمک ناشلکشم لح رد اهنآ هب مینک یعس و میشاب بسانم ییوگلا اهنآ

ادخ ، قیتع دهع .رد میریگب وگلا نآ زا میناوت یم هک هدش نایب ام یارب بوخ یلا 10ثم باب نایو ردال نینچمه

تارکسم رگید و بارش ال صا هک درک رما ار دندوب تاق مال همیخ رد تناهک تمدخ لوئسم هک ار ینانهاک

سلوپ . دندرک یم تمدخ ادخ هب دوخ لماک لر تنک و یرایشوه اب یتسیاب یم نانهاک .(10:9 نایو (ال دنشونن

ردح هراومه ام ییوگ هک دشاب یا هنوگب دیاب ادخ امهب یرازگتمدخ و تدابع هک هدرک نایب 12 باب نایمور رد

دنوادخ رظن اتزا میشاب هتشاد رایشوه یرکف و نهذ دیاب هشیمه یگدنز رد ور نیا .زا میتسه وا هب تمدخ لا

. میشاب لوبق لباق و هدیدنسپ

و هدنز ینابرق نوچمه ار دوخ یاهندب هک منک یم اعدتسا امش ادخ،زا یاهتمحر وترپ ،رد ناردارب یا سپ "

هکلب ، دیوشم رصع نیا لکشمه رگید .و تسا نیمه امش لوقعم تدابع هک دینک میدقت ادخ هدیدنسپ و سدقم

و هدیدنسپ ، وکین هدارا دوب؛ دیهاوخ ادخ هدارا صیخشت هب رداق هاگنآ . دیوش نوگرگد دوخ نهذ ندش ابون

وا." لماک

12:1-2 نایمور

رامق و لوپ

هفرم و ینغ رایسب مدرم زا یکدنا دادعت . دنراد رارق رقف طخ یور و بسانمان میلا طیارش رد ایند مدرم رثکا

هن دشاب ریقف اتهن درک اعد ادخ هاگرد هب نامیلس لا ثما باتک تایآ زا یخرب هدنسیون هک تسا .جبلا دنتسه

داجیا ام یارب ار الیت کشم تسا نکمم و دیامن یم هسوسو امار تورث و رقف هک تسناد یم وا ییوگ . ینغ

دنک.

هد،هن مرقف نک؛هن رود نم ارزا غورد و تلا :طب رادم غیرد نم ارزا نآ ما هدرمن ،ات مهاوخ یم وت زا زیچ "ود

؟"ای تسیک ادخ ": میوگب منک،و راکنا ار ،وت هتشگ ریس ادابم . رورپب ارم ، تسا مبیصن هک ینان هب هکلب ، تورث

". مزاس تمرح یب ار شیوخ یادخ ومان منک یدزد ، هتشگ ریقف

30:7-9 نامیلس لا ثما

یلئاسم نامیاه ضرق تخادرپ و نام هداوناخ شاعم نیمات و تبقارم هوحن هرابرد ینارگن رقف، ریظن یلئاسم

ورد دنوش یم سویام و دیماان لوپ نتشادن لیلدب ریقف دارفا تاقوا یهاگ . دنوش یم بوسحم راوشد

هراب نیا رد لوسر سلوپ دش.اما یم لح ناشت ال کشم هاگنآ دندوب دنمتورث شاک یا هک دننک یم روصت ناشنهذ

: تشون هنوگنیا

میهاوخن جیه زین نآ وزا میا هدرواین جیه ناهج نیا هب هک ارچ . تسا میظع یدوس ، تعانق اب یرادنید اما "

، دنراد ندش دنمتورث یادوس هک نانآ دوب.اما میهاوخ عناق ، میراد یهانپرس و کاشوپ و کاروخ رگا سپ درب.

یم ناسنا یدوبان و یهابت بجوم هک دنیآ یم راتفرگ یرابنایز و چوپ لا یما ماد وهب دنوش یم هسوسو راچد

نامیا ،زا تورث یوزرآ رد یضعب دیآ،و یم راب هب نآ زا یدب هنوگ همه هک تسا یا هشیر یتسودلوپ اریز . ددرگ
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دنا." هتخاس حورجم رایسب یاهدرد ارهب دوخ ، هتشگ فرحنم

6:6-10 سوئاتومیت لوا

.اما تسا اهیدب مامت هشیر لوپ هک دنک یم تشادرب وس هنوگنیا قوف هیآ موهفم زا هدنناوخ تاقوا غبلا

هدیقع وهب دنوش یم عامط و صیرح لوپ نتشاد یارب مدرم . تسا یتسودلوپ یلصا لکشم دیوگ یم سلوپ

نامرورس تشگزاب ماگنه هب اهنت یگدنز الت کشم هک میناد یم ام دنچ ره تسا یگدنز الت کشم حالل لوپ اهنآ

رد ناصیرح دیوگ یم ریز هیآ رد زین سلوپ دش. دنهاوخ لح نیمز یور ادخ یهاشداپ یرارقرب واب یسیع

. تشاد دنهاوخن یهاگیاج ادخ یهاشداپ

هتسیاش اهنیا اریز دیآ، نایم هب نخس یتح عمط ای یکاپان هنوگ ره ای یتفع یب زا امش نایم رد هک دابم "

دیاب نآ یاج ؛هب تسین هدنبیز یور چیه هب زین لذتبم نانخس و ییوگ هدوهیب و تشز راتفگ . تسین نیسدقم

یهاشداپ ،رد دشاب تسرپ تب نامه ،هک راکعمط ای کاپان ای تفع یب چیه هک دینادب نیقی اریز درک. یرازگ رکش

". درادن یبیصن ادخ و حیسم

5:3-5 نایسسفا

دوخ هب هکنآ یب دنوش دنمتورث هبش کی ات دننک یم رامق دارفا . مینک بانتجا روکذم دباللی یزاب رامق زا دیاب ام

مشچ تسین اهنآ هب قلعتم هک یزیچ وهب دننک یم یزاب رامق عمط و صرح لیلدب اهنآ . دنهدب ندرک راک تمحز

یم داب رب رامق رطاخب ار دوخ لوپ نادرم زا یرایسب . دنتسه نآ عیرس ندروآ تسدب یپ ورد هتخود عمط

یدارفا نینچ فیصوت هرابرد دنت یتاملک زا سدقم باتک .رد دننک یمن میلا تیامح ناشیاه هداوناخ وزا دنهد

. تسا هدش هتفرگ راکب

یب رتزا تسپ و تسا نامیا رکنم ، دشابن دوخ هداوناخ صوصخب و ناشیوخ شاعم نیمات یپ رد یسک رگا "

". نامیا

5:8 سوئاتومیت لوا

ادخ هب دامتعا و نامیگدنز رد ادخ یهاشداپ یوجتسج ادتبا ، سدقم باتک مایپ هک میدناوخ سرد یادتبا رد

و تسا نامیا اب مأوت یگدنز ، یرما نینچ .الهمز دشاب یم شرسپ هناگی تشگزاب نامز امات زا تبقارم تهج

وامارهب درک دهاوخن کرت امار ادخ دهد، خر نامیارب یگدنز رد هک یقافتا ره هک میشاب هتشاد رواب هکنیا

. دومن دهاوخ تیاده یهاشداپ تمس

یسنج طباور

یرپس یگنوگچ زا یمهم شخب عوضوم نیا .اما میزادرپ یم عوضوم نیا یسررب هب تایئزج اب یدعب سرد رد

زا جراخ یمسر ریغ یسنج هطبار ، یگدنز رد دارفا زا یرایسب . دهد یم لیکشت ار نامتغارف تاقوا ندرک

یرما جاودزا زا جراخ یسنج هطبار هک هدش نایب تحارص هب سدقم باتک رد حلا نیا .اب دنراد جاودزا

: دهد یم میلعت ام هب هنوگنیا جاودزا هرابرد یسیع . تسا دنسپان

نت کی ود ونآ تسویپ دهاوخ شیوخ نز ،هب هدرک کرت ار دوخ ردام و ردپ درم ور، نیمه "زا تفگ "و

ناسنا ، تسویپ ادخ ار هچنآ سپ . دنشاب یم نت کی هکلب دنتسین ود رگید سپ نآ زا نیاربانب دش"؟ دنهاوخ

". دزاسن ادج

19:5-6 یتم

تاقوا نارذگ زا هدافتسا هوحن بقارم رایسب دیاب وام دریگ تروص جاودزا بوچراچ رد دیاب یسنج هطبار

. میشاب فلا خم سنج اب یتسود طباور و نامتغارف
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نامز زا هدافتسا رثکادح

ار اهتصرف . نایاناد نوچ هکلب نانادان نوچ هن یراتفر ، دینک یم راتفر هنوگچ هک دیشاب بقارم رایسب سپ، "

". تسا یدب یاهزور اریز ، دیرامش تمینغ

5:15-16 نایسسفا

عیرس تشذگ .اب درذگ یم تعرس اب ردقچ نامز هک میوش یم هجوتم دور، یم باالرت نام نس هک روطنیمه

داحآ رظن .زا دهد یم رارق ام رایتخا رد یگدنز نیا اررد یدودحم نامز تدم ادخ هک میرب یم ،یپ اهزور

ام یگمه . تسا هدیدنسپ یلمع زین ادخ رظن زا هک مینک یم ندرک راک فرص ار نامتقو نیرتشیب ،ام مدرم

ناردارب و نارهاوخ ، اکینولا ست اسیلک .رد مییامن تبقارم نام هداوناخ و دوخ زا ناکما تروص اترد میلوئسم

وگتفگ فرص ار ناشیاهزور و هتشادرب وتالش راک زا تسد هک دندوب هدز ناجیه یسیع تشگزاب هرابرد ردقنآ

لوقعمریغ یرما ندرکن راک هک درک تحیصن اهنآ هب دنت یتاملک زا هدافتسا اب لوسر سلوپ . دندرک یم رگیدکی اب

.(3 نایکینولا ست مود ) دننک راک دوخ شاعم نیمات یارب دیاب اهنآ و تسا

شسرپ نیا هب تایئزج اب نایسسفا 5و6 یاه باب رد سلوپ ؟ مینک هدافتسا نامتقو زا دیاب هنوگچ ام سپ

یبلا طم نینچمه .وا دهد یم هظعوم اسیلک ورد هداوناخ نوناک رد رگیدکی اماب طباور هرابرد و هداد خساپ

رد هک دیوگ یم ام وهب هتشون دنمراک شقن رد ومه امرفراک شقن رد مه ندرک راک امهب شرگن صوصخرد

نامز و میهد یم ماجنا هک یراک ره رد دیاب ام یدرگاش هک تسا نیا سلوپ روظنم . دیشاب دنمورین دنوادخ

مییوگب دوخ هب هک تسین انعم نیا هب حیسم یسیع یدرگاش . دشاب ادیوه و راکشآ ، مینک یم نآ ماجنا فرص

رد یسیع تاروتسد زا لماک تعاطا یانعم هب ندوب یسیع درگاش . مهدن ماجنا ار لمع نآ ای لمع نیا دیاب نم

وا دننامه مینک یعس و میریگب قشمرس یسیع راتفر زا هک یماگنه . دشاب یم یگدنز رد نام هرمزور یاهراک

اماب طباور نینچمه درب. میهاوخ تذل هنادنسپادخ یاهراک ماجنا فرص نامتقو ندرک یرپس ،زا مییامن راتفر

میهس سدقم باتک امهب ردعالهق هک درک میهاوخ تقافر یناسک دشواب دهاوخ رت نابرهم و رتداش رگیدکی

یناحور دشر ثعاب هک مینک یم ییاهراک ماجنا فرص ار نامتقو .ام دنتسه یسیع تشگزاب هارب مشچ و هدش

دوش. نام یگدنز زا تیاضر ساسحا امو

ادخ دبعم

وزا دشکب تسد یویند یاهراک ماجنا وزا دریگب میمصت دیاب حیسم یسیع درگاش ، میدناوخ بقال هک هنوگنامه

"هب دینک ارردرب حیسم " ترابع هک میدیمهف و دیامن یوریپ یگدنز رد قشمرس و وگلا ناونعب یسیع تانایب

: تسا رارق نیا زا هک دوش یم نایب صاخ یلکش امهب دیدج یگدنز .اما تسانعم نیمه

اره وا ادخ دنک، بارخ ار ادخ دبعم یسک ؟رگا تسا نکاس امش رد ادخ حور و دییادخ دبعم هک دیناد یمن "ایآ

". دیتسه دبعم نآ امش و تسا سدقم ادخ دبعم اریز درک؛ دهاوخ الک

3:16-17 نایطنرق لوا

ادخ تردق ینعی سدقلا حور امزا هک تسین نیا وا روظنم . تسیچ سلوپ روظنم ، قوف هیآ رد هک مینادب دیاب

ار شسدقلا حور ادخ . تسا نایرج رد یلکش ره امهب نداد رییغت تهج ام رد تردق نیا هکنیا ای میرادروخرب

هب میناوتب ات داد دهاوخن رییغت زین وامار میهد ماجنا یتازجعم قیرط نیا اتزا دهد یمن رارق ام رایتخا رد

رتهب ار سلوپ روظنم ات دنک کمک ام هب ریز هیآ دیاش . مینک یگدنز هنوگ حیسم یتمحز چیه نودب دوخ هبون

. مییامن کرد
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. تسا یتم وسال تایح دراد، رارق حور تیمکاح رد هک یرکف زرط ،اما تسا گرم ، یناسفن ناسنا رکف زرط "

.ورگا دشاب نکاس امش رد ادخ حور رگا هتبلا ، دیراد رارق حور تیمکاح رد هکلب ، سفن تیمکاح رد هن امش اما

". تسین حیسم نآ زا ،وا دشاب هتشادن ار حیسم حور یسک

8:6،9 نایمور

نهذ "وای" حیسم یسیع حور " یاراد نارادنامیا هرابرد رکفت زرط نیا 1و2هب یاه باب نایپیلیف رد سلوپ

دبعم هیبش یتروص .امرد تسا ابیز رایسب ام یارب یرکفت زرط نیچمه نتشاد دنک. یم هراشا " حیسم یسیع

. میرادرب ماگ ادخ نیمارف یاتسار رد یگدنز ورد مشاب هتشاد هنادنسپ ادخ ینهذ و رکف هک میوش یم ادخ

تسانعم نیا هب ندش ادخ دبعم ترابع ور نیا .زا دندمآ یم اجنآ هب ادخ تدابع تهج مدرم هک دوب ییاج دبعم

یهلا فاطلا زا میناوت یم نامرادرک و راتفگ رد ادخ شتسرپ و یگدنز رد ادخ تاروتسد هب نداهن تمرح هکاب

دوب میهاوخ وا نارسپ و نارتخد و ادخ هداوناخ زا یشخب ،ام یلمع نینچ ماجنا تروص .رد میوش دنم هرهب

میا. هدش باختنا شیهاشداپ رد روضح یارب وا طسوت هک

هچ ار تملظ و رون و تسا یدنویپ هچ ار ترارش و ییاسراپ اریز ، دیورم نانامیا یب اب قفاومان غوی ریز "

هچ ار اهتب و ادخ دبعم ؟و یتهابش هچ ار نامیا ویب نموم و تسا یقفاوت هچ ار لا عیلب و حیسم ؟ یتقافر

ورد دیزگ مهاوخ تنوکس اهنآ نیب ": دیوگ یم ادخ هکنانچ میا. هدنز یادخ دبعم ام اریز ؟ تسا یراگزاس

": دیوگ یم ادخ ، سپ دوب." دنهاوخ نم موق نانآ و دوب مهاوخ ناشیا یادخ ،ونم تفر مهاوخ هار ناشنایم

نم "". تفریذپ مهاوخ ار امش ونم دینکن سمل ار سجن زیچ چیه . دیوش ادج و دییآ نوریب ناشیا نایم زا

". دیوگ یم قلطم رداق یادخ دوب، دیهاوخ نارتخد و نارسپ ارم امش و دوب مهاوخ ردپ ار امش

6:14-18 نایتنرق مود

وساالت

؟ تسانعم هچ هب یرادنید اوژه .1

؟ میریگب قشمرس یسک هچ تاروتسد زا دیاب دیمعت زا سپ .2

؟ تسا تسردان یلمع یتسم ارچ .3

؟ تسا تسردان یلمع یزاب رامق ارچ .4

؟ تسیچ دراد رارق حور تیمکاح رد هک یرکف زرط زا روظنم .5

؟ دهد یم میلعت یزورما یگدنز رد امش ارهب یا هزومآ هچ 6:14-18 نایطنرق مود .6
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