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حیسم رد هزات یگدنز

12 سرد

تموکح و یسیع درگاش هطبار

اماب طباور رب هک یبناوج زا اصوصخ یدایز بناوج ارزا یسیع یدرگاش عوضوم اهسرد نیا رد نونکات

هنوگچ ام یدرگاش هک درک میهاوخ یسررب سرد نیا میا.رد هداد رارق یسررب دروم دراذگ یم ریثات نارگید

. دراذگب ریثات روشک نآ تموکح و مینیزگ یم ینکس نآ رد هک یروشک اب نامطباور رب دیاب

شنادرگاش یارب یسیع یاعد

.زا دیامن کرت ار شنادرگاش دیاب و تسا ندیسر ارف ردحلا دوعوم نامز هک تسناد یم ، گرم زا لبق یسیع

دشو دنهاوخ ههجاوم یددعتم الت کشم وااب بایغ رد شنادرگاش هک تسناد یم دوب.وا اهنآ سپاولد ور نیا

اهنت ، نامیتی نوچمه ار اهنآ هک تفگ و دیامن ییامنهار ار شنادرگاش ات تشاد دهاوخن روضح اجنآ رد وا رگید

ادخ ات درک ابیز رایسب ییاعد ادخ هاگرد هب شنادرگاش یارب اهدعب یسیع .(14:18 انحوی ) تشاذگ دهاوخن

. دشاب اهنآ ظفاحم و بقارم

تردق ارهب نانآ ، سودق ردپ میآ.یا یم وت دزن نم ؛ دنناهج رد زونه اهنآ اما منام یمن ناهج رد نیا زا شیب "

. میتسه ام هکنانچ ، دنشاب کی نک،ات ظفح یا هدیشخب نم هب هک دوخ مان

تظفاحم یا، هدیشخب نم هب هک وت مان تردق هب اهنآ ،وزا مدرک ظفح ، مدوب ناشیا هکاب ینامز ارات اهنآ نم

. ددنویپ تقیقح هب سدقم بتک هتفگ هالتک،ات دنزرف ،زج دشن هالک ناشیا زا کی چیه . مدومن

مکلا هب دوخ رد ارم یداش ،ات مناهج رد زونه هک میوگ یم ینامز ار نانخس نیا میآ،و یم وت دزن حلا اما

. دنشاب هتشاد

. مرادن قلعت نم هکنانچ ، دنرادن قلعت ایند هب اریز ، تشاد ترفن ناشیا زا ایند ،اما مداد ناشیا ارهب نمکالموت

. ینک ناشظفح رورش نآ زا مهاوخ یم هکلب ، یربب ایند نیا ارزا اهنآ هک تسین نیا نم تساوخرد

. مرادن قلعت زین نم هکنانچ ، دنرادن قلعت ایند نیا هب اهنآ

. تسا تقیقح نک؛کالموت سیدقت تقیقح اررد نانآ

ما." هداتسرف ناهج ارهب نانآ زین ،نم یداتسرف ناهج هب ارم وت هک هنوگنامه

17:11-18 انحوی

: مییامن خالهص ریز تروصب ار قوف تایآ یلصا تاکن میناوت یم

یم تساوخرد شردپ زا دنک.وا جورع نامسآ وهب کرت ار ایند ، شزیخاتسر زا سپ دراد دصق یسیع .1

. دیامن تظفاحم نادرگاش زا شتبیغ نامز اترد دنک

ار یسیع تاروتسد زا یوریپ اهنآ اریز دراد ترفن اهنآ زا ایند اما تسا هداد نادرگاش ارهب ادخ واکالم .2

دننکاس نآ رد هک یناهج اب یناحور ظاحل زا یکارتشا هجو هنوگ چیه اهنآ نینچمه دنا. هدرک باختنا

. دنرادن

یم ادخ زا هکلب دهد تاجن ایند نیا ارزا نادرگاش ات دنک یمن تساوخرد ادخ زا یسیع حلا، نیا اب .3

. دیامن ظفح یراتفرگ و ترارش ارزا اهنآ ات دهاوخ

. دندرگ سدقم ادخ 6:17)وابکالم نایتنرق مود ) دنوش ادج ایند نیا زا دیاب نادرگاش .4

ار لیجنا مایپ ات هداتسرف ایند نیا ارهب اهنآ یسیع اریز دنرادن ار ایند زا نتفای تاجن دصق نادرگاش .5

.(10:7 یتم ) دنهد تراشب

رد یگدنز ،هب دیمعت زا سپ یسیع نادرگاش . دننک یرادربوگلا قوف تاکن زا دنناوت یم اهلسن یمامت نادرگاش

تراشب ار لیجنا مایپ دیاب اهنآ . دنرادن نآ اب یکارتشا هجو چیه یناحور ظاحل زا هک دنهد یم همادا یناهج
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ار مایپ رادنامیا ریغ نانز و نادرم هک دنچ ره دنهد تداهش لیجنا تیناقح رب دوخ یصخش یگدنز ورد هداد

رهاوظ بوذجم دیابن نادرگاش . دنوش رفنتم یلمع نینچ ماجنا رطاخب نادرگاش زا دیاش و تفریذپ دنهاوخن

. دیامن یم کمک صوصخ نیا رد اهنآ هب هک تسا ادخ ،کالم عقاو .رد دنوش ادج ایند زا دیاب هکلب دنوش ایند

رادم نوناق نادنورهش

رد دیاب نادرگاش . دیوگ یم نخس اتحارص ایند نیا رد حیسم یقیقح نادرگاش راتفر هوحن هرابرد سدقم باتک

باطخ ار نایمور هب هلا سر لوسر سلوپ . دنشاب دنمنوناق رایسب ینادنورهش دننک، یم یگدنز نآ رد هک یروشک

واب دندوب هدرب نارادنامیا .غبلا دندرک یم یگدنز نشخ یا هعماج رد هک تشون ینارادنامیا ای نادرگاش هب

: تشون هنوگنیا نانآ هب سلوپ ، دوجو نیا دش.اب یم راتفر الهن داعریغ اهنآ زا یرایسب

، دنراد دوجو هک ییاهتردق . تسین ادخ یوس زجزا یتردق چیه اریز ، دشاب مکاح یاهتردق میلست دیاب سک "ره

، هدرک ررقم ادخ هچنآ هیلع تقیقح دنک،رد نایصع یتردق هیلع رب هکنآ سپ دنا. هدش ررقم ادخ بناج زا

زا نارادرک تسار اریز . دنرخ یم دوخ یارب ار تازاجم دننک، یم نینچ هک نانآ ؛و تسا هدیزرو نایصع

هتشادن یساره تردق بحاص زا یهاوخ یم .ایآ دنسرت یم اهنآ زا ناراکف خال ،اما دنرادن یساره نانارمکح

وت اتهب تسادخ رازگتمدخ اریز درک. دهاوخ نیسحت ار وت هک هدب ماجنا ، تسا تسرد هک ار هچنآ ؟ یشاب

ادخ رازگتمدخ دنک.وا یمن لمح تهج یب ار ریشمش اریز ، سرتب یوش، خالف راک بکترم رگا دنک.اما ییوکین

زیهرپ یارب اهنت هن دیاب یمدآ سپ . دهد رفیک ، تسا هدش خالف راک بکترم هک ار یسک ات تسا بضغ یرجم و

". دشاب اهتردق میلست زین دوخ نادجو ببس هب هکلب ، بضغ زا

13:1-5 نایمور

یترابعب دنا. هدش بوصنم ادخ بناج زا تردق نابحاص یمامت هک تسا نیا قوف تایآ رد هجوت لباق هتکن

الزا ومعم اهنآ هچرگا دنوش یم باختنا ادخ طسوت تردق نابحاص . تسین ادخ یوس زجزا یتردق چیه ، رگید

ادخ زا تقیقح ،رد دیامن یم یچیپرس شروشک نیناوق زا یسیع درگاش هک یماگنه . دنلفاغ تقیقح نیا

.ام میتسه اهتردق میلست دوخ،" نادجو ببس ام"هب دیوگ یم سلوپ هک دیشاب هتشاد هجوت دنک. یم ینامرفان

ندش تازاجم زا هک لیلد نیا هب هن دهد یم روتسد نینچ نیا ادخ اریز مینک تعاطا نامروشک نیناوق زا دیاب

: دننک یم هراشا زین تردق نابحاص زا تعاطا هب سدقم بتک زا ریز تایآ . میساره یم

دننک، یم تموکح راک فقو ار دوخ تقو مامت هک تردق نابحاص اریز ، دیزادرپ یم تایلا م زین ببس نیمه "هب

. دنیادخ نارازگتمدخ

مارتحا ؛رگا دیزادرپب جارخ ، تسا جارخ ؛رگا دیهدب تایلا ،م تسا تایلا م رگا : دینک ادا ناگمه ارهب دوخ نید

. دینک میرکت ، تسا مارکا ؛ورگا دیراذگب مارتحا ، تسا

دنک، تبحم یرگید هب هک ره اریز . دینک تبحم هتسویپ ار رگیدکی هکنیا زج دیشاب هتشادن یسک هب ینید چیه

. دروآ یم اج ارهب تعیرش عقاو رد

13:6-8 نایمور

کین راک ره یارب دننک،و یرادربنامرف و دنشاب نابصنم بحاص و نانارمکح میلست هک وش روآدای ار ناشیا "

. دنشاب هدامآ

". دننک راتفر ینتورف مکلا رد همه واب دنشاب هظح وجوابمال حلص هکلب دنیوگن ازسان ار یسک

3:1-2 سوتیت

همه قوفام هک هاشداپ هاوخ ، تسا هتشگ ررقم اهناسنا نایم رد هک دیشاب یبصنم ره میلست ، دنوادخ رطاخ "هب

، تسا

. دننک نیسحت ار ناراکوکین و دنهد رفیک ار ناراکدب ات دنیوا رومام ،هک نایلا و هاوخ و

. دیزاس شوماخ ار نادان مدرم تلا دوخ،هج کین رادرک هکاب تسا نیا ادخ تساوخ اریز

یگدنز ادخ نام غال نوچ هکلب ، دیزاسم ترارش یارب یششوپ ار دوخ یدازآ ،اما دینک یگدنز ناگدازآ نوچمه
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. دینک

". دیراذگب مارتحا هاشداپ وهب دیسرتب ادخ ،زا دینک تبحم ار ناردارب ، دیرادب تمرح ار ناگمه

2:13-17 سرطپ لوا

ادخ." ارهب ادخ وملا دیهدب رصیق ارهب رصیق ملا سپ "

22:21 یتم

گنج ینادجو فلا خم

تاقوا یهاگ . دریگب راوشد یتامیمصت دوش راچان ، صاخ یطیارش تحت یسیع درگاش تسا نکمم حلا، نیا اب

سپ انحوی و سرطپ ثملا، یارب . مینک باختنا ار یکی ، ناسنا زا یوریپ وای ادخ زا تعاطا نایم میروبجم ام

ارهب یدوهی ناربهر هک یماگنه انحوی و سرطپ . دنریگب یمیمصت نینچ دندش راچان نامسآ هب یسیع دوعص زا

روتسد ،زا دنهدن تراشب ار لیجنا رگید هک دنتفگ اهنآ هب یدوهی ناربهر و دندرک مهتم یسیع دنوادخ نتشک

: دنداد خساپ هنوگنیا و دندرک یچیپرس یدوهی ناربهر

الن5:29 وسر لا معا درک." تعاطا ناسنا زا شیب دیاب ار ادخ "

رگا .حلا مییامن تعاطا نامروشک نیناوق زا دیاب دنک.ام یم قدص زین ام یزورما یگدنز یارب میمصت نیمه

دیاب ام هاگنآ دشاب هتشاد تریاغم حیسم یسیع دنوادخ میلا هکابعت میهد ماجنا یراک هک دهاوخب ام زا تلود

رد اهلا ثم نیرت لومعم زا یکی . میوش تازاجم تخس نامینامرفان لیلدب رگا یتح مینک یراددوخ نآ ماجنا زا

نکمم . دننک هزرابم ناشروشک یارب ان دوش هتساوخ ( نارادنامیا ) یسیع نادرگاش زا هک تسا ینامز هنیمز نیا

هکاب دنک اضاقت شنادنورهش زا تلود و دریگ رارق نانمشد مجاهت دروم روشک و دهد خر روشک رد یگنج تسا

هک هدومرف ناشرورس و داتسا اریز دنهد یمن ماجنا یراک نینچ ادخ نارازگتمدخ . دنگنجب نمشد اب تاحیلست

و دنگنجب دیابن اهنآ . دنهد ماجنا دیاب نادرگاش هک تسا یراک نیا عقاو .رد دینک تبحم زین ار دوخ نانمشد

دوش. یم دادملق نادجو ببس هب تفلا خم ناونعب یتفلا خم نینچ

. دریگ یم رظن رد تخس ییاهتازاجم دننک یمن تکرش گنج رد هک ینادنورهش یارب تلود ، اهروشک زا یخرب رد

تسد ارزا دوخ ناج یخرب و دنا هدش ینادنز گنج، رد تکرش زا هناعطاق یراددوخ تلع هب نادرگاش زا یخرب

دنا. هداد

: مینک لمع ریز یاه هنوگ هب میناوتیم ، مینک تکرش یزابرس تمدخ رد هک دوش هتساوخ ام زا رگا

اب دنوش روبجم نآ رد هک دنیامن باختنا ار یلغش دیابن دنا هتفرگ دیمعت هک حیسم یسیع ناوریپ .1

دوش. یم یسیع هب اهنآ داحتا رد ههبش و کش داجیا بجوم اریز دننک راتفر رگید یصخش اب تنوشخ

تفگ یو هب یسیع ، تفرگ رارق یپالست ییوجزاب دروم دشو ههجاوم گرم اب یسیع هک یماگنه

.(18:36 انحوی ) دیگنج دنهاوخن شنامداخ

نتفرگ دیمعت هب لیامت و دنک تفایرد ار لیجنا مایپ تمدخ نیح ورد دشاب هتفرگن دیمعت یزابرس رگا .2

شیپ دیاب .وا دهد حیضوت وا یارب ار هیضق و دنک تبحص شا هدنامرف اب دیاب زابرس ،نآ دشاب هتشاد

دنک. ادیپ یا هراچ یزابرس تمدخ کرت یارب ، نتفرگ دیمعت زا

هزرابم یزابرس تمدخ کرت بقاوع اب حیسم وریپ ناونعب هک دشاب هاگآ ال ماک دیاب زابرس صخش .3

درک. دهاوخن

ماجنا زا دیاب ،ام میوش یزابرس تمدخ دراو روشک ینارحب طیارش لیلدب هک دوش هتساوخ ام زا رگا .4

. میزرو عانتما راک نیا

یراتفر رگید یتاسنا هب تبسن دنهاوخب صخش زا نآ رد هک یلغش ره یارب اه لمعلا روتسد نیا .5
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، نادنز نانابهگن دنک. یم قدص ،زین دیامن لمح هحلسا وای دشاب هتشاد یمجاهت و زیمآ تنوشخ

. دنیآ یم رامش هب لغاشم نیا زراب یاه هنومن زا سیلپ دارفا و حلسم یاهورین

زا مه ینامیمصت نینچ نتفرگ اب یسیع درگاش هک ینامز ژه یوب تفرگ یتامیمصت نینچ یتحارب ناوت یمن

هچ ایند نیا رد هک میریگب میمصت دیاب .ام دریگ یم رارق تیذا و رازآ دروم هداوناخ فرط زا ومه دارفا فرط

.و میشاب ادخ یهاشداپ ندمآ رظتنم هک ای میزادرپب یویند روما هب هکنیا . تسا تیمها زئاح نامیارب یزیچ

. دشخب یم توق و رطاخ یلست ام هب هک تسادخ کالم هشیمه لثم

". دیوش هدومزآ دوخ ناوت زا شیب دهد یمن هزاجا ادخ "

10:13 نایتنرق لوا

دوب." دهاوخ اجنآ زین ناتلد ، تسامش جنگ اج ره اریز "

12:34 اقول

، دیمعت زا شیپ دیاب .ام دنوش یم بوسحم مهم یتاعوضوم هدش، هراشا اهنآ ردباالهب هک تاعوضوم لیبق نیا

حلص . میشاب هتشاد رکذلا قوف لغاشم ریظن یلغاشم هک یتروص رد اصوصخ مییامن لمات تامیمصت نیا هرابرد

و تشاد یوق رایسب یتیصخش هک دنچ ره درکن تکرش گنج رد حیسم یسیع . تسین یلدزب یانعم هب یبلط

رد هک تسا نیا یسیع درگاش شقن دوش. ههجاوم بیلص یور گرم اب هانگ زا نارادنامیا تاجن یارب دش رضاح

اهنآ یارب و دزروب تبحم دنهد یم رازآ ار وا هک نانآ وهب دنک یراد نتشیوخ ، نارگید هنتف و مشخ اب ههجاوم

ار دوب نایامن ال ماک حیسم یسیع دنوادخ یگدنز رد هک ار ادخ تبحم ، یراک نینچ ماجنا اب اریز دنک ریخ یاعد

. میهد یم هولج

ریخ یاعد ، دنناسر یم رازآ ار امش هک نانآ یارب و دییامن تبحم ار دوخ نانمشد میوگ یم امش هب نم "اما

و دنابات یم ناکین و نادب اررب دوخ باتفآ وا اریز . دیشاب نادنزرف تسا نامسآ رد هک ار دوخ ردپ ،ات دینک

". دناراب یم ناراکدب و نایاسراپ اررب دوخ ناراب

5:44-45 یتم

تسایس رد یسیع درگاش شقن

رارق نایپیلیف متشو برض دروم تدش هب لیجنا تراشب تلع ،هب تفر یپیلیف هب لوسر سلوپ هک ینامز

دنک. رادید رهش نامکاح اب تساوخ سلوپ اما داد تاجن ار وا ییاسآ هزجعم روط هب ادخ دش. ینادنز و تفرگ

یم هزورما دنا.ام هدرک دروخرب ابوا ینوناق ریغ روطب و تسا یمور یدنورهش هک درک یروآدای اهنآ هب وا

هک دندوب صاخ ینادنورهش مور نادنورهش . تسا هدرک عافد شقح زا یفرح نینچ نتفگ اب سلوپ هک مییوگ

اما درک راتفر هنوگنیا یلیلد هچ هب سلوپ میناد یمن ام تقیقح دش.رد یم راتفر مارتحا اب اهنآ اب تسیاب یم

: تفگ و تشون نایپیلیف اسیلک هب یا هلا سر دعب ساهلا هک میناد یم

یسیع نامدنوادخ ینعی ، هدنهد تاجن هک میشک یم راظتنا مامت قایتشا واب مینامسآ هعبت ام هکنآ "حلا

یاهندب ، دروآرد دوخ نامرف ارهب زیچ همه ات دزاس یم رداق ار یو هک ییورین دنک.وااب روهظ اجنآ ،زا حیسم

". دیآرد اللوا جرپ ندب لکش اتهب درک دهاوخ لیدبت امار ریقح

3:20-21 نایپیلیف

یهاشداپ هعبت هاگنآ ، میشاب حیسم یسیع دنوادخ نادرگاش رگا مینک یم یگدنز روشک مادک رد هک تسین مهم

وام درک دهاوخ ینارمکح ام رب هک میراد ار حیسم یسیع ینعی هاشداپ کی اهنت .ام میوش یم بوسحم ادخ

یراک هچ ، نیمز هب تشگزاب ماگنه هب میناد یم و میهاگآ وا یسایس هینایب .امزا میتسه لوئسم وا هب تبسن

،امهب نتفرگ دیمعت تروص رد رگید یفرط ).زا دیناوخب 72ار باب ریمازم ثملا یارب ) داد دهاوخ ماجنا

دیمعت ادخ یهاشداپ اب طبترم لا معا امرد اریز دشاب یم طوبرم ادخ یهاشداپ هب هک میهد یم یار ییاهزیچ

. میبای یم
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تروص حلا،رد نیا .اب میشاب رادم نوناق ینادنورهش دوخ تماقا لحم روشک رد دیاب ام هک میدش هجوتم

تیعبت ناسنا نیمارف هن ادخ نیمارف زا دیاب ام نامروشک نیناوق و ادخ نیناوق نایم الف تخا و داضت داجیا

تسایس رد دینک ضرف ؟ میهدب ماجنا دیاب یراک هچ دشاب الهن داعان نامتلود تسایس ام هدیقع هب رگا . مییامن

هفرم هعماج هفرم رشق و رتریقف زور هب زور هعماج ریقف رشق ؟رگا دراد دوجو ضیعبت ای میلا داسف ام تلود

مینک یعس و مینک تکرش تسایس رد میناوت یم ام هک دزومآ یم ام هب سدقم باتک درک؟ایآ دیاب هچ دوش رت

؟ میشاب هتشاد رتهب یتلود

؟ تسا لوبق لباق و هدیدنسپ یسیع نادرگاش طسوت ریز لا معا ماجنا ادخ رظن زا ایآ

یسایس تاباختنا رد نداد یار 

یسایس بزح کی رد تیوضع 

یسایس تاضارتعا رد تکرش 

هعماج رد یرگید بصنم ره یارب ای نارمکح ناونعب ندش بوصنم 

زا کی چیه ماجنا ادخ هاگدید زا هک میرب یم ،یپ مینک یم یناوخور تقد اراب سدقم باتک هک یماگنه

تموکح ادخ دوب، هتفگ رصندکوبن لباب هاشداپ هب شیپ ساهلا لا یناد هک هنوگنامه . تسین هدیدنسپ قوف لا معا

. دشخب یم دهاوخب هک ره ارهب یرشب

،و دشخب یم دهاوخب هک ره ارهب دنار،ونآ یم مکح یرشب تموکح رد لا عتم نآ هک دننادب ناگدنز "ات

". درامگ یم نآ اررب نامدرم نیرتریقح

4:17 لا یناد

یم درک.ام میهاوخن تلا خد تسایس رد هجو چیه هب هاگنآ ، میشاب هتشاد رواب قوف هیآ موهفم هب اعقاو ام رگا

ار راک نیا ماجنا یارب ادخ داللی میناوتن دیاش هک دنچ ره دنوش یم باختنا ادخ یوس امزا ناربهر هک میناد

باختنا ار نارمکح ای یسایس بزح مادک ادخ هک میمهف یم هنوگچ ، میهدب یار تاباختنا امرد رگا . مینک کرد

تسا ادخ بختنم هک یصخش هیلع تسا نکمم هاگنآ ، میهدب یار یدزمان ررض هب تاباختنا رد ؟رگا تسا هدرک

طقف .ام میتسین هاگآ روشک رد نارمکح کی باختنا یارب وا وداللی ادخ یاه تسایس .امزا میشاب هداد یار

نامز نآ یارب دیاب و درک دهاوخ رارقرب نیمز یور ار ادخ یهاشداپ حیسم یسیع هرخ هکباال میناد یم

. میشاب اعد ورد راودیما

یاهراتفر زا یرادرب وگلا و هنوگ حیسم ییاه یشرگن نتشاد تهج یسیع نادرگاش هک درب یپ لوسر سرطپ

یم دای ادخ موق ناونعب یسیع نادرگاش زا ریز تایآ رد دش.وا دنهاوخ ههجاوم یناهج ییاه شلا ابچ حیسم

دنک:

لیاضف ،ات دیتسه تسادخ صاخ کلم هک یموق و سدقم یتما و نانهاک زا یتکلمم و هدیزگرب یتلم امش "اما

. تسا هدناوخ ارف دوخ زیگنا تریح رون هب یکیرات ارزا امش هک دینک ارعاالم وا

دیا. هتفای تمحر نونکا ،اما دیدوب مورحم تمحر زا ینامز ؛ دییادخ موق نونکا ،اما دیدوبن یموق نیا زا شیپ

رد امش حور هکاب یناسفن لا یما ،زا دنبیرغ و هناگیب ناهج نیا رد هک یناسک نوچ مراد انمت امش ،زا نازیزع یا

. دیزیهرپب ، دنزیتس

لا معا هدهاشم دننک،اب مهتم یراکدب ارهب امش دنچ ره هک دشاب هدیدنسپ نانچ نانامیا یب نایم رد ناترادرک

". دنیامن دیجمت ، شرادید زور اررد ادخ ، ناتکین

2:9-12 سرطپ لوا

درک؟ فیصوت ناهج نیا رد بیرغ و هناگیب یدارفا نوچمه ار حیسم هب نارادنامیا ای نادرگاش سرطپ ارچ

. میهدب یار و مینک تکرش روشک نآ تاباختنا رد هک میرادن راظتنا ، مینک یم رفس رگید یروشک امهب هک ینامز

ار نامیهدب یمامت ، تیعبت روشک نآ نیناوق زا هک دور یم راظتنا ام زا دشاب هک هچ ره روشک نآ تموکح انمض

هک اجک ره رد حیسم هب نارادنامیا ور نیا .زا مییامن یراددوخ روشک نآ رد رسدرد داجیا وزا مینک تخادرپ
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چیه هب تقیقح رد اهنآ اریز دننک راتفر هنوگنیا یتسیاب رگید یروشک رد هچ و دوخ روشک رد هچ دنشاب

. دنراد قلعت ادخ یهاشداپ هب اهنت اهنآ . دنرادن قلعت یروشک

ادخ یهاشداپ یرارقرب نامز

یارب یقافتا هچ دنک، ینارمکح ناهج رساترس اترد ددرگ یم زاب نیمز هب حیسم یسیع دنوادخ هک یماگنه

؟ دهد یم خر نارادنامیا

هدهع رب گرزب یتیلوئسم ادخ یهاشداپ رد حیسم هب نارادنامیا هک دزومآ یم ام هب هراب نیا رد سدقم باتک

زا لبق درک.اما دنهاوخ ییاورنامرف نیمز رب ناهاشداپ نوچمه حیسم اب هارمه اهنآ . تشاد دنهاوخ

هک ینارادنامیا اب هارمه سپس دش. دنهاوخ هدینازیخرب ناگدرم زا دنا هدرم هک ینارادنامیا ادتبا ، ییاورنامرف

یندب هب هتسیاش نارادنامیا ندب و تفرگ دنهاوخ رارق یرواد دروم دنا هدنز ادخ یهاشداپ ندمآ ماگنه هب

دوش یم تفای سدقم باتک زا یرایسب ییاهاج رد زیخاتسر هرابرد هزومآ نیا . دیدرگ دهاوخ لیدبت ریذپانانف

. تسا هدش هراشا زیخاتسر عوضوم 15هب باب نایتنرق لوا رد ثملا یارب

ریذپان انف نارادنامیا یارب یقافتا هچ ادخ یهاشداپ رد هکنیا هرابرد یریوصت ام هب سدقم بتک زا ریز تایآ

: دهد یم هئارا داد دهاوخ خر نایدوهی ریغ و نایدوهی زا معا

،ابجالل تساسیع حیسم رد هک ار یتاجن زین نانآ ات منک یم لمحت ناگدیزگرب رطاخ ارهب زیچ همه سپ "

. دنروآ تسد هب ینادواج

درک. میهاوخ مه یگدنز ،ابوا میدرم ابوا رگا هک: تسا دامتعا روخرد نخس نیا

درک." میهاوخ مه تنطلس ،ابوا مینک لمحت رگا

2:10-12 سوئاتومیت مود

هک ارچ نآ، یاهرهم ندوشگ راوازس و یراموط نتفرگ راوازس هک:وت دندورس یم ناس نیدب هزات یدورس "و

؛ یدیرخ ادخ یارب تلم، و موق و نابز و هفیاط ره ارزا مدرم دوخ نوخ یدش،واب حبذ

درک." دنهاوخ تنطلس نیمز رب نانیا و دنشاب ام یادخ رازگتمدخ هک ینانهاک و یتخاس یتموکح نانآ وزا

5:9-10 هفشاکم

هداد لا عتم نآ نیسدقم موق هب تسا نامسآ یمامت ریز هک یکلا مم تمشح و تموکح و یهاشداپ هاگنآ "

دنهاوخ تعاطا و تمدخ ار اهنآ اهتموکح همه و دوب دهاوخ هنادواج یهاشداپ اهنآ یهاشداپ دش؛ دهاوخ

درک."

7:27 لا یناد

رظتنم اهنآ . تسا تیمها زئاح رایسب یسیع نیتسار نادرگاش یارب هک دنراد یم نایب ار یمیلا عت قوف تایآ

کیرش حیسم یسیع دنوادخ یریذپان انف اترد دنراد نادواج تایح هب دیما و دنتسه ادخ یهاشداپ ندمآ

و نانز دننامه یعقاو نارادنامیا نینچمه . دننک کمک ریذپانف مدرم رب ینارمکح راک رد هرازه رد وا وهب دنوش

رد هک دنلیام و دنوش یم دعاقتم میلا عت نیا الاب ماک دنا هدش هدربمان نایناربع 11 باب رد هک یرادنامیا نادرم

. دنتسه ادخ یهاشداپ ندمآ راظتنا رد اهنآ اریز دننک یگدنز ناگناگیب اهو هبیرغ نوچمه ناهج نیا

وساالت
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؟ دنوش یم ادج دننکاس نآ رد هک یناهج زا یسیع نادرگاش ارچ .1

؟ دندرگ یم باختنا یسک هچ یوس زا ناهج یاهروشک ناربهر .2

؟ تسیچ گنج ینادجو فلا خم زا روظنم .3

؟ دنهد یمن یار یسایس تاباختنا رد حیسم نادرگاش ارچ .4

داد؟ دهاوخ شنادرگاش هب یتیلوئسم هچ نیمز هب تشگزاب ماگنه هب یسیع .5

؟ تفرگ دای ناوتیم یا هزومآ هچ 12:18-21 نایمور زا .6


