
نیفلداتسیرک سدقم باتک فیل کت

الن وسر لا معا

( دینک عورش سدقم باتک النزا وسر لا معا ۹ باب ندناوخ اب افطل )

یمامت هک تشاد نیا رب یعس نینچمه ۶)و باب ) دوب نافتسا ندش راسگنس دهاش لوع اش
. دشکب ور یحیسم نارادنامیا

۱_۲)؟ داد(هیآ ار قشمد رد نارادنامیا ندرک ریگتسد هزاجا لوعاش هب یسک هچ .۱.۹

؟ تفگ لوعاش هب یزیچ هچ ناشیا درک. تبحص لوعاش ۴-۶اب هیآ رد حیسم یسیع .۲.۹

هب لوعاش .و تسا هدیزیخرب ناگدرم زا حیسم یسیع هک دش نئمطم لوعاش نامز نیا ۳.۹.رد

نودب لوعاش زور دنچ دنک. هبوت دوب روبجم درب. یپ نارادنامیا تیذا و رازآ اب هطبار رد شهابتشا

درک؟ رس اذغ و بآ

؟ ددرگب لوعاش لا بند هب تساوخیمن اینانح ارچ .۴.۹

؟ تفگ اینانح هب یزیچ هچ لوعاش هرابرد حیسم یسیع نامرورس .۵.۹

درک؟ هچ درک ادیپ افش اینانح طسوت هکنیا زا دعب لوعاش .۶.۹

داد؟ یتراشب هچ لوعاش .۷.۹

حیسم یسیع هدننک لا بند هک هیلوا سلا دنچ رد لوعاش هک ییاه یتخس دروم ۲۳-۳۰رد هیآ رد

. تشاذگ رس تشپ لوعاش هک شتسه الیت کشم زا یشخب طقف نیا . تسا هدش تبحص دوب

درک؟ ادیپ افش اینانح یسک هچ تردق طسوت .۸.۹

هدنز ار ناگدرم دنتسناوتیم نآ هلیسوب انحوی و سرطپ یتح هک دوب میظع نانچ تردق نیا .۹.۹

دوب؟ هچ دش هدنز گرم زا هک یصخش مان باب نیا .رد دننک

هک یا هتکن ؟( دنهدب ماجنا ور انحوی وسرطپ دننام یتازجعم دنناوتیم مدرم حلا نامز رد ۱۰.۹.ایآ

( دینک هعلا طم ور هدمآ ۸ باب رد سدقلا حور دروم رد

( دینک عورش سدقم باتک النزا وسر لا ۱۰معا باب ندناوخ اب افطل )

ریغ زا نایدوهی دوب. هدش هتخاس یحیسم نایدوهی طسوت هیلوا یاهاسیلک مامت نامز نیا ات

نایدوهی ریغ تاجن رکف رد دنوادخ تسا نکمم هک دندرکیمن رکف نیاربانب ، دندوب رفنتم نایدوهی

. دندرگ زاب وا یوس هب زین نایدوهی ریغ ومه نایدوهی مه هک تسا نیا دنوادخ هتساوخ اما . دشاب



زین مه نایدوهی ریغ تاجن ناهاوخ دنوادخ هک دشیم هتفگ دیاب یحیسم نایدوهی هب نیاربانب

سویلینرک هب کمک یارب دنوادخ طسوت هک دوب الن وسر نیرتمهم زا یکی لوسر سرطپ . دشابیم

دش. باختنا

۱۰ باب هب طوبرم وساالت_

دوب؟ یناسنا هنوگچ سویلینرک .۱.۱۰

۱۱ار باب ایوت ؟(ال دروخن دیدیم باوخ رد هک ار یتاناویح زا مادکچیه لوسر سرطپ ارچ .۲.۱۰

( دیناوخب

۳۴،۲۸،۱۵و۳۵) دوب؟(هیآ هچ سرطپ باوخ لیلد .۳.۱۰

؟ تفگ هچ حیسم یسیع درومرد سویلینرک هب لوسر سرطپ .۴.۱۰

۳۶ هیآ _رد

۳۸ هیآ _رد

۴۱ هیآ _رد

۴۲ هیآ _رد

۴۳ هیآ _رد

(۴۲ ؟(هیآ دوب هچ الن وسر هب حیسم یسیع نامرف .۵.۱۰

؟ داتفا یقافتا هچ دوب تبحص ردحلا سرطپ هک یماگنه .۶.۱۰

دش. هداد هیده ندش دیمعت لسغ زا لبق سدقلا حور ، یدوهی ریغ نارادنامیا رگید و سویلینرک هب

لوسر سرطپ هب قافتا نیا . دشابیم دیمعت لسغ زا لبق سدقلا حور تفایرد زا دروم اهنت نیا

قافتا نیا زا سپ . دنشاب حیسم یسیعیعقاوناوریپ دنناوتیم زین مه نایدوهی ریغ هک داد ناشن

نایدوهی ریغ هک دوب یراب نیلوا نیا و دنوش دیمعت لسغ دنناوتیم هک داد طاالع اهنآ هب سرطپ

. دندشیم دیمعت لسغ

اه خساپ وساالتو

؟ میریم یم ام ارچ درم؟ ( تسوهآ ینعم هب ساکرود وا مان ینانوی همجرت ) اتیبط ارچ _

. مینکیم یچیپرس ادخ نامرف وزا میتسه راکهانگ ام همه هکنیا لیلدب



؟ دریگیم همشچرس اجک امزا هانگ _

کی هویم زا دیابن هک دنوادخ نامرف زا ندرک یچیپرس اب دنداد ماجنا اوح و مدآ ار هانگ نیلوا

راکهانگ وا دننامه مدآ ناگداون ناونع دوب.امهب گرم اهنآ هانگ تازاجم . دندروخیم صاخ تخرد

(۵:۱۲ نایمور ) میریم یم ام همه و میتسه

؟ دتفا یم دزیم یم هک یصخش یارب یقافتا هچ _

دنک. یم ندیسوپ هب عورش ندب و دوش یم فقوتم یگدنز دنور

دوش؟ یم هدرب تشهب هب امش حور گرم زا سپ هک دیرواب نیا هب _ایآ

یمن ریذپانانف ور ناسنا حور سدقم باتک . دنراد اهناسنا هک دشابیم طلغ رواب کی نیا ریخ،

هب دشابیم صخش ای یگدنز روظنم هدش، هراشا سدقم باتک رد حور اوژه هب هک یماگنه و درامش

هانگ هک یصخش هک تسانعم نادب نیا .(۱۸:۴ ایقزح ) دریمب دیاب دنکیم هانگ هک یحور ثملا: ناونع

زاب نیمز هب حیسم یسیع هک ییاجنآ دوش.زا یم لماش امار همه هدعاق نیا و درم دهاوخ دنکیم

. درادن دوجو یسک یارب نتفر تشهب هب یزاین تشگ دهاوخ

؟ هتسرد ، تسا دنیاشوخان رظنب . تسا زیچ همه نایاپ گرم و درم میهاوخ ام همه نیاربانب _

دوب. امش اب قح دوبن صخش کی ینکش نوناق رطاخب رگا

؟ ینوناق هچ _

هچرگا درکن هانگ زگره حیسم یسیع . دنریم یم اهناسنا همه نیاربانب دننکیم هانگ اهناسنا همه هک

. دوبن گرم راوازس درکن هانگ هکنیا لیلد دوب.هب دوخ ردپ عیطم ال ماک اما دش هسوسو

؟ تسین روطنیا درم، یسیع _اما

ار گرم هب هانگ ندش یهتنم نوناق ناشیا دنک. هبلغ هانگ رب تسناوت اریز دنامن یقاب هدرم اما هلب،

الن۲:۲۴، وسر لا درم.(معا دهاوخن زگره رگید و تساوخرب گرم زا ریذپانانف ندب اب ناشیا . دناشک

(۱۵ نایتنرق لوا

؟ دنکیم ام هب یکمک هچ نایرج نیا _اما

دهاوخ هدیشخب نامناهانگ ، میشاب فساتم نامناهانگ یارب و مینکب ادخ فقو ار دوخ اقیمع ام رگا

نیمز هب حیسم یسیع هک یتقو زین ام نیاربانب . میوش یمن راتفرگ گرم تازاجم وهب دش

حیسم یسیع یهاشداپ دشورد دهاوخ اطع هنادواج یگدنز ام .هب میزیخ یمرب گرم زا تشگزاب

درک. میهاوخ هنادواج یگدنز نیمز یور



؟ مینک ادخ فقوار دوخ یگدنز هنوگچ _

زین ام سپ دش، هداد دیمعت لسغ یلا سگرزب رد ناشیا . میشاب حیسم یسیع ور هلا بند مینکیم یعس

ادخ هب تمدخ هار رد وا ندرک یراکادف و تبحم وزا میوش هداد دیمعت لسغ یلا سگرزب رد دیاب

. مینک لا بند ار ووا میریگب وگلا

هداد دیمعت لسغ دیاب حیسم یسیع ناگ هدننک لا بند هزورما ارچ و تسه هچ دیمعت لسغ _

؟ دنوش

یسیع هک روطنامه هک هدش هتفگ ۶ باب نایمور .رد تسا بآ رد لماک ندش رو هطوغ دیمعت لسغ

و میوش رو) هطوغ ) نفد بآ ورد میریمب ناشیا زا یلبمس ناونع هب دیاب زین دش،ام نفد و درم

اهر ار دوخ هتشذگ هناراو هانگ یگدنز دیاب زین ام تساوخرب گرم زا حیسم یسیع هک روطنامه

یم هتسش دیمعت لسغ اب نامناهانگ . مینک عورش ادخ هب تمدخ هار رد ار یدیدج یگدنز و مینک

ربق زا دعب هلب . تشاد میهاوخن گرم زا دعب یگدنز دشاب هدشن کاپ ام نامناهانگ هکینامز دوش.ات

! دراد دوجو دیما مه

( دینک عورش سدقم باتک النزا وسر لا معا ۱۱ باب ندناوخ اب افطل )

هدشن هنتخ هک ینادرم و" تسا نایدوهی روظنم دنا" هدش هنتخ هک هک"اهنآ هدش هتفگ ۲ هیآ رد

یمدنک. هراشا نایدوهی ریغ دنا"هب

میوش یم هجوتم ۱۷:۱۰_۱۴ شیادیپ .رد دندشیم هنتخ یدوهی رسپ نادازون مامت میهاربا نامز زا

. تسا نایدوهی ردپ هک هدوب میهاربا اب ادخ نامیپ هدنهد ناشن ندش هنتخ هک

الن وسر لا معا ۱۱ باب هب طوبرم وساالت_

یلکشم هک دوب یحیسم نایدوهی ندرک عناق هب روبجم لوسر سرطپ هک تسا هدمآ باب نیا رد

. درادن دوجو ناگدش هنتخ نداد دیمعت لسغ یارب

(۱۵_۱۸ دنک؟(هیآ عناق ار اهنآ تسناوت هرخ بال یزیچ هچ .۱.۱۱

مه.................................................." نایدوهی ریغ هب دنوادخ سپ " دینک لماک ار نیا .۲.۱۱

؟ دندش هدیمان یحیسم راب نیلوا یارب اجک ، یسیع نادرگاش .۳.۱۱

دوب؟ هچ سوباغا ییوگشیپ .۴.۱۱

؟ دندرک هچ سوباغا ییوگشیپ رطاخ هب نایحیسم .۵.۱۱



اب هچرگا . تشاد زاین دیمعت لسغ هب مه وا اما (۱۰:۲ باب ) دوب یبوخ رایسب درم سویلینرک هچرگا

هداد دیمعت لسغ مه بآ اب دیاب اما ۱۰:۴۵و۱۱:۱۶) باب ) دوب هدش هداد دیمعت لسغ سدقلا حور

. درکیم عورش ار یدیدج یگدنز و دشیم هتسش شناهانگ قیرط نیا (۴۸_۱۰:۴۷)اتهب دشیم

ناهانگ زا مه اهنآ ات تسا هدیشخب ار تصرف نیا مه نایدوهی ریغ هب دنوادخ سپ "۱۸ هیآ ۱۱ باب

". دنبای تایح و دننک هبوت دوخ

( دینک عورش سدقم باتک النزا وسر لا معا ۱۲ باب ندناوخ اب افطل )

الن وسر لا ۱۲معا باب هب طوبرم وساالت_

دش؟ هتشک سیدوریه طسوت یسک هچ .۱.۱۲

سرطپ تاجن یارب هتشرف هک ینامز هک دینک هجوت نیا دش.هب ینادنز کاپ دیع نامز رد سرطپ

هب یقافتا ره هک تشاد نامیا و رواب دنوادخ هب اریز دوب هدیباوخ سرطپ دوب. باوخ وا دمآ

. دیسرت یمن گرم زا لیلد نیمه وهب دتفا یم ادخ تساوخ

دش؟ جراخ نادنز زا هنوگچ سرطپ .۲.۱۲

؟ دندرکیم هچ سقرم هب بقلم انحوی هناخ رد نارادنامیا .۳.۱۲

( دیروایب لیلد ۲ لقادح دوب؟( هچ سیدوریه گرم تلع .۴.۱۲

؟ دهد یم ام هب یسرد هچ درک یگدنز دیاب هنوگچ هکنیا درومرد باب نیا .۵.۱۲

(۲:۱۶ یتم ) تسیرگید ظملا سیدوریه هون تمسق نیا رد هدش هراشا سیدوریه * هتکن

( دینک عورش سدقم باتک النزا وسر لا معا ۱۳ باب ندناوخ اب افطل )

الن وسر لا ۱۳معا باب هب طوبرم وساالت_

الن۳۷_۲۵،۹:۲۷،۴:۳۶_۱۲:۲۵،۱۱:۲۲) وسر لا ؟(معا مینادیم هچ ابانرب ۱.۱۳.زا

(۹ باب الن وسر لا ؟(معا مینادیم هچ لوعاش ۲.۱۳.زا

(۹ باب الن وسر لا ؟(معا تفگ اینانح هب یزیچ هچ لوعاش دروم رد حیسم یسیع .۳.۱۳



زا اهنآ . دندش هداتسرف رگید یاه روشک هب نداد تراشب یارب دنوادخ طسوت لوعاش و ابانرب

رد گارپ هب اهنآ سپس .( سفاپ و سیم (سال دنتفر سربق وهب دندرک عورش ( هیروس (رد هیکاطنا

. دنتفر هبرد و ارتسیل ، هینوق ،( تسین هیروس هیکاطنا روظنم ) هیکاطنا هب اجنآ وزا دنتفر ایلیفمپ

. دنتشذگن سربق زا طقف هتبلا دنتشگرب ار هار نامه تشگزاب یارب

یردام نیمزرس ارزا دوخ تراشب اهنآ نیاربانب (۴:۳۶) دوب سربق لها ابانرب هک دیشاب هتشاد هجوت

. دندرک عورش

؟ تسا هدش هدیمان سلوپ ، لوعاش باب نیا لیاوا زا یا هیآ هچ ۴.۱۳.رد

؟ دهد ماجنا یراک هچ درک یعس امیلع .۵.۱۳

؟ داتفا وا یارب یقافتا هچ .۶.۱۳

زا سپس یلو هدرک رفس سلوپ و ابانرب هارمه هب اجنیا ات سقرم یانحوی هک دیشاب هتشاد هجوت

نیلوا یارب دوب.ام (۴:۱۰ نایسلوک ) ابانرب ناگتسب زا سقرم یانحوی .(۱۳ (هیآ دوش یم ادج اهنآ

. میدناوخ وا هب عجار ۱۲ ۱۲هیآ باب رد راب

؟ نایدوهی ریغ ای نایدوهی ، دنداد تراشب یناسک هچ هب لوا ابانرب و سلوپ .۷.۱۳

؟ نایدوهی ریغ ای نایدوهی دمآ، یمن ناششوخ سلوپ زا یناسک هچ .۸.۱۳

یمدرم نایدوهی ریغ . دنتسه قاحسا و میهاربا ناگداون زا نایدوهی هک دیشاب هتشاد دای (هب

.( میتسه یدوهی ریغ ام رثکا و دنتسین یدوهی هک دنتسه

۱۶ هیآ )رد هیدیسیپ ) هیکاطنا رد سلوپ ینارنخس

هک یتاقافتا یمامت رب دنوادخ ندوب هدننک لر تنک رب ینبم سلوپ هراشا هب هک دیشاب هتشاد هجوت

نوریب رصم نیمزرس ارزا اهنآ و دیزگرب امار ناکاین ادخ " دیوگ یم ۱۷ هیآ . داتفا لیئارسا رد

." دروآ

: دینک لماک .۹.۱۳

ادخ................................................................................................. دیوگیم ۱۹ هیآ _

ادخ................................................................................................. دیوگیم ۲۰ هیآ _

مان.................................................. هب داد ار هاشداپ نیلوا اهنآ هب دنوادخ دیوگیم ۲۱ هیآ _

داد. اهنآ هب هاشداپ ناونع و.................ارهب درک رانکرب ار وا دنوادخ دیوگیم ۲۲ هیآ _



روطنامه ........... لسن زا هک دیزگرب ............... مان هب یا هدنهد تاجن دنوادخ دیوگیم ۲۳ هیآ _

.(۷:۱۲_۱۶ لئوماس مود ) دوب هداد هدعو هک

نیا زا یرایسب دروم رد وا هکلب دوب هدش هداد خر تاقافتا مامت هدننک لر تنک دنوادخ اهنت هن

قیتع دهع رد گرم زا وا مایق و یسیع دلوت ثملا ناونع .هب تشون دنهد خر هکنیا زا لبق تاقافتا

دهاوخ زاب نیمز (هب دسوپیمن زگره وا ندب هکنیا نینچمه دوب. هدش ییوگ شیپ سدقم باتک

ماهلا دنوادخ طسوت قیتع دهع ناگدنسیون هک هک تسا نیا هدنهد ناشن نیا .۳۴_۳۷ هیآ ( تشگ

. دندوب هتفرگ

اهنآ هک تسین انعم نیا هب نیا .(۴۸ (هیآ دروآ یم نامیا وا هب یسک هچ تسنادیم لبق زا دنوادخ

باختنا میناوتیم و میدنم هرهب باختنا تردق امزا همه . دنتشادن باختنا تردق دندروآ نامیا هک

هک دنادیم تسا علطم زیچ همه زا نوچ دنوادخ اما هن، ای مینک تعاطا دنوادخ زا هک مینک

. تسا یزیچ هچ ام باختنا

باب نیا زا رگید یتاکن

(۲۸ (هیآ دوب هانگ یب حیسم یسیع 

یارب نینچمه (۱۳:۳۸)و دراد دوجو ناهانگ ششخب تصرف یسیع هب ندروآ نامیا 	اب

.(۲۶ (هیآ دنسرتیم دنوادخ زا هک یناسک

اما دش هداد حیسم یسیع ندرک لا بند تصرف اهنآ هب هک دندوب یناسک نیلوا نایدوهی 	

یاه (هیآ درک عوجر نایدوهی ریغ هب سلوپ نیاربانب . دندرک راکنا ار ناشیا اهنآ زا یرایسب

۴۶و۴۷).

ناربمایپ . میروایب نامیا نیغورد یزیچ هب هک دور یمن راظتنا ام :زا نیدهاش _۳۱ هیآ 	

نانخس ، دندوب حیسم یسیع اب اهنآ اریز دنشاب تیحیسم هدنهد تراشب ات دندش باختنا

گرم زا دهاش نینچمه و دندوب هدید ار ناشیا تازجعم ، دندوب هدینش ار ناشیا

الن۳۳،۲:۲۲_۴:۲۳). وسر لا (معا دندوب ناشیا نتساوخرب

. دیهد لیوحت ارهب..................... دوخ یاه خساپ افطل




