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3 سرد

لیجنا میلا عت یارجا :7 باب

(7:1-6) نارگید یرواد

هب نارگید هکاب تسا تیمها زياح رایسب هک دنک یم ناشن رطاخ ام هب یسیع ، نوتیز هوک باالی هظعوم باب رد

و فطل هب دوخ ام اریز مینک یرواد ار نارگید دیابن هک دهد یم رادشه ام هب 7وا باب .رد مییامن راتفر یتسرد

. مییامن راتفر ششخب و ینابرهم اب نارگید هکاب تسا المز نیاربانب . میدنمزاین ادخ ششخب

نارگید یرواد مدع داللی

. میشاب هدرک هابتشا تشادرب نارگید یاه هتفگ زا تسا نکمم 

. میشابن هاگآ قیاقح یمامت زا دیاش 

. دشابن حیحص صخش نآ زا ادخ هبلا طم امزا کرد تسا نکمم 

دروم نارگید یوس زا هک میراد راظتنا و میوش یم اطخ بکترم رادرک و راتفگ رد تاقوا غبلا دوخ ام 

. میریگن رارق تواضق

رد نیاربانب . تسا راکهانگ ام نامگ هب هک دشاب رگید یصخش بیاعم زا رتشیب رایسب ام بیاعم دیاش 

و تواضق یدنت ارهب نارگید ام رگا .(7:4-5) میوش یم بوسحم راکایر ، صخش نآ تواضق تروص

.(7:2) دومن دهاوخن محر ام هب یرواد ماگنه هب ادخ هاگنآ ، مییامن موکحم

نوچمه ییاطخ بکترم نارگید هک ینامز هکنآ .حلا میریگ یم هدیدان ار دوخ یاطخ تاقوا رثکا ام 

! میتسین فصنم یرواد ام عقاو .رد میشخب یمن و میریگ یمن هدیدان ار ناشیاطخ دنوش یم ام یاطخ

(7:7-14) طالیی نوناق

دش." دهاوخ هدوشگ ناتیور هب رد هک دیبوکب ؛ تفای دیهاوخ هک دییوجب دش؛ دهاوخ هداد امش هب هک دیهاوخب "

(7:7 یتم )

ره هک مییامن لصاح نانیمطا اددجم ( ندیبوک ، ندیبلط ، ندرک تساوخرد ) فلتخم قرط هس هب میناوت یم ام

ام رگا نیاربانب دنک. یم اطع وا هب وکین ییاه ششخب بسانم نامز رد ادخ ، دشاب هتشاد یتساوخرد ادخ زا سک

. دومن دهاوخ یرای امار ادخ هاگنآ ، میشاب سدقم باتک تقیقح یوجتسج رد هناصلا خ

هیآ نیا و دشاب هتشاد نارگید هب تبسن دیاب یحیسم کی هک یدروخرب زرط زا تسیا هدیکچ 12 هیآ 7 باب یتم

: دشاب یم ریز رارق هب تسا فورعم طالیی نوناق هب هک

". دننک راتفر امش اب دیهاوخ یم هک دینک راتفر هنوگنامه مدرم اب سپ "

تیارد و تبحم و دوش دروخرب هنوگ نآ ابام میهاوخ یم هک مییامن دروخرب یا هنوگ هب نارگید اب دیاب ام

و مییامن کمک ناشیگدنز الت کشم اب ییورایور ماگنه هب نارگید هب یتسیاب نینچ مه . میهد ناشن اهنآ هب یرتشیب

. میشخبب ار اهنآ دوش هتساوخ ام زا هکنآ یب
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: تفگ مور رهش رد نارادنامیا هب لوسر سلوپ

دیاب ام زا کی .ره میشابن شیوخ یدونشخ یپ ورد میوش لمحتم ار نافیعض یاهیناوتان دیاب میتسه یوق هک "ام

(15:1-2 نایمور ) دوش." شیانب ثعاب و دشاب وکین وا یارب هچنآ رد دزاس دونشخ ار دوخ هیاسمه

ماگنه هب دیابن .ام دنیامن یم یروآدای ام ارهب یعقاو نایحیسم ندوب رامش کدنا 7 باب یتم 13و14 تایآ

ار ونآ هدینادرگرب یور ادخ کولس زا نانچمه دارفا غبلا هنافساتم . میسارهب ندوب توافتم زا یسیع هب یرادافو

. دننک یم در

(7:15-23) نیغورد نایعدم

یم دومناو رهاظ هب هک میشاب رذحرب ( ناملعم (ای نیغورد ناربمایپ زا هک دهد یم رادشه ام هب یسیع 15 هیآ رد

نینچ اجنیا .رد تسین یکی ناشرهاظ اب اهنآ نطاب هکنآ حلا دنتسه یسیع ( نادنفسوگ (ای نادرگاش هک دننک

یخرب . دنشاب یم نیریاس ینید یاهرواب و نامیا بیرخت یپ رد هک دنوش یم فیصوت اه" گرگ " دننامه یدارفا

ناشراتفگ 20-16)اب تایآ رد ناش ه ویم ) ناشلا معا هکیلا ردح دنتسه یسیع نادرگاش هک دننک یم اعدا

.رد مینک هسیاقم سدقم باتک یاه هزومآ اراب نانآ لمع و نامیا هراومه دیاب .ام درادن تیخنس و یناوخمه

دوش. یم بوسحم یگدنز امرد تیاده تهج قثوم عجرم اهنت ادخ کالم تقیقح

ار میتسه یسیع نادرگاش دنیوگ یم هک ار یناسک یمامت ، ددرگزاب نیمز هب حیسم یسیع دنوادخ هک یماگنه

و تساوخ هک تسا دنک.المز یمن تیافک میتسه یسیع نادرگاش هک میروایب نابز هب اهنت هکنیا . تفریذپ دهاوخن

: تسا هدمآ ریز هیآ رد هک میهد ماجنا ار یهلا هدارا

نامسآ رد هک ارم ردپ هدارا هکنآ اهنت هکلب دبای هار نامسآ یهاشداپ هب دنک باطخ مرورس ، مرورس ارم هک ره "هن

". دروآ اج هب تسا

(7:21 یتم )

ار هزجعم ماجنا ای توبن ییاناوت سدقلا حور یایاطع زا هدافتسا اب دننک یم اعدا هک دنراد دوجو یدارفا هزورما

دیاب ور نیا .زا دنشاب یم نیغورد ینایعدم نانیا 23-7:22)هک یتم ) دهد یم رادشه ام هب یسیع . دنراد

: تسا هدش رکذ زین ریز هیآ رد هک میروخن ار ینایعدم نینچ بیرف ات میشاب بقارم

ار اهوید وت مان هب ؟ایآ میدرکن توبن وت مان هب ام،ایآ رورس ام، رورس ": تفگ دنهاوخ ارم یرایسب زور نآ "رد

ار امش زگره تفگ مهاوخ تحارص هب اهنآ هب اما ؟ میدادن ماجنا رایسب تازجعم وت مان هب ؟ایآ میدنارن نوریب

". ناراکدب ،یا دیوش رود نم ما.زا هتخانشن

ار اعدا نیا تاقوا وغبلا تسین شیب یغورد ناشیاعدا دنرادروخرب سدقلا حور یایاطع زا دننک یم اعدا هکنانآ

زا هدافتسا اب هتسناوت یصخش دیوگ یم هک یسک ثملا ناونعب . دنزاس یم نایامن دوخ تسردان تاداقتعا ردقبلا

هزاجا وا هب ادخ . تسا هابتشا شمیلعت دهد، همادا دوخ تایح هب یوحن هب گرم زا سپ سدقلا حور یایاطع

هک یصخش بیترت نیمه .هب دهد ماجنا ار یتازجعم قیرط نیا اتزا دهد یمن ار شسدقلا حور تردق زا هدافتسا

هعجارم ) دشاب هدمآ دناوت یمن ادخ بناج ،زا هدمآ ایند نیا هب ناسنا لکش هب حیسم یسیع دیامن یمن قیدصت

سرد هب دینک هعجارم ) دنرادن دوجو رگید هزورما سدقلا حور یایاطع تقیقح 6-4:1).رد انحوی لوا هب دینک

.( سرد 40 یشزومآ هرود 21زا
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(7:24-27) وکین ییانب گنس

رامعم ود .ره دسر یم نایاپ هب نادان رامعم و اناد رامعم هرابرد نشور یلثم نایب اب یسیع هظعوم اجنیا رد

یم انب لزلزتم و تسس یا هیاپ اررب دوخ نامیا هکنانآ . دنونش یم ار یسیع نانخس هک دنتسه یدارفا رگناشن

دش. دنهاوخ لمحتم ار یبیاصم ، دنناشوپ یمن لمع هماج یسیع میلا عت وهب دننک

رکذ اب یسیع . دییامن هجوت اهنآ تریح لیلد 28و29وزین تایآ رد یسیع نانخس هب تبسن ناگدنونش شنکاو هب

داد. ناشن ار دوب هدرک تفایرد ادخ یوس زا هک ار یرادتقا نانخس نیا

؟ دینک یگدنز ریز یاه هناخ زا کی مادک رد دیهد یم حیجرت امش
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نارامیب بیبط یسیع :8 باب

(8:1-4) یماذج درم یافش

مهم رایسب یماذج درم اب یسیع رادید درک. کرت ار اجنآ ووا دیسر مامتا هب نوتیز هوک باالی یسیع هظعوم

.رد تسین عالج لباق اما دشاب یم لر تنک لباق اهنت زین هزورما یتح تسا نامرد لباق ریغ ماذج یرامیب . تسا

تبمال لیلد نیمه دنک.هب یم ادیپ عویش یتحار هب هک تسا یصاخ یتسوپ یرامیب ، ماذج زا روظنم سدقم باتک

داد ناشن یسیع ارهب دوخ نامیا ادتبا یماذج درم اجنیا .رد دنریگب هلصاف نارگید زا دندوب راچان ماذج هب نای

. دراد ار وا یافش ییاناوت یسیع هک تسناد یم اریز

ار یماذج درم ونآ زارد ار دوخ تسد یسیع هک یماگنه نیاربانب دنک. یمن سمل ار یماذج صخش سملا درف

افش تردق هک تسناد یم یسیع . دندروخ هکی و دندش ریحتم دندوب ارجام نیا رگ هراظن هک ینایدوهی درک، سمل

ات تساوخ درم نآ زا حلا نیا داد.اب افش ار یو هلصاف وبال دمآ محر هب یماذج درم نآ حلا هب شلد .وا دراد ار

هکنیا هن دننک یوریپ ار وا یاه هزومآ مدرم تساوخ یم یسیع اریز دناسرن نارگید شوگ ارهب شنتفای افش ربخ

. دریگ رارق اهنآ هجوت دروم شتازجعم اب

درم دننامه یتسیاب زین ام بیترت نیدب . میبای تاجن گرم زا میناوت یم هک تسا یسیع یافش قیرط زا اهنت

. میشاب هتشاد نامیا یسیع دنوادخ هب یماذج

نانهاک زا یرایسب هک دوب هاگآ یسیع . دهد ناشن نهاک ارهب دوخ و دورب هک دومرف هتفای افش یماذج هب یسیع

دهد ماجنا ار راک نیا ات تساوخ هتفایافش یماذج زا وا دوجو نیا .اب دنهن تمرح یتسرد ارهب ادخ دنتسناوت یمن

یسیع هک تسا نیا رگناشن بلطم نیا 13و14). نایو (ال دوب یسوم تعیرش میلا عت قباطم لمع نیا اریز

. دروآ یم اجب ار تعیرش

(8:5-13) یمور رادرس راکتمدخ یافش

نارامیب یافش ییاناوت زا یسیع هک تشاد داقتعا یدوهی یماذج دننامه و دوب یدوهی ریغ یمور هدنامرف

رد یسیع هک دوب یناسک نامیا یوباالرتزا نامیا درک. نیسحت شنامیا رطاخب ار وا یسیع . تسا رادروخرب

افش ار شراکتمدخ ات دورب یو لزنم هب یسیع دوبن هکالمز تسناد یم یماظن هدنامرف اریز دوب هدید لییارسا

. تفای یم افش شراکتمدخ هاگنآ و دروایب نابز ارهب شراکتمدخ یافش یسیع هک دوب المز اهنت هکلب دهد

راهم و یحور الل تخا ، یمسج یرامیب یافش اراب دوخ رادتقا یسیع . تسا هدش رکذ باب یقاب رد یرگید تازجعم

ار قیتع دهع ییوگشیپ نارامیب یافش اب یسیع هک تسا نیا رگنایب باب نیا 17 هیآ داد. ناشن یعیبط یاه یورین

. دیناسر ماجنا هب
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(8:14-15) سرطپ نز ردام یافش

. دهد افش ار سرطپ نز ردام ات دنتساوخ وا ،زا تفر سرطپ هناخ هب یسیع هک یماگنه

اهنآ زا ییاریذپ لوغشم و تساخرب گنرد یب دش.وا عطق شبت دزو بیهن ار بت دشو مخ یو نیلا ربب زین وا "

دش."

(4:39 اقول )

هک نیا نایب روظنم هب قوف هیآ هباشم ینابز زا نینچ مه درک. تبحص بت اب یسیع قوف هیآ رد هک دینک هجوت

ار ندرک کرد و ندینش ییاناوت وید و بت هک میناد یم دوش. یم هدافتسا داد، یم افش ار هدز وید دارفا یسیع

. دنرادن دوجو دنوش یرامیب زورب ثعاب هک یناحور تادوجوم عقاو .رد دنرادن

یهاشداپ رد دنناوت یم ونز درم ، یدوهی ریغ و یدوهی هک دنهد یم ناشن ام هب رکذلا قوف افش هزجعم هس ره

هداتسرف ادخ بناج زا هک یا یجنم ناونعب حیسم یسیع دنوادخ هب هک یطرش هب دنشاب هتشاد یهاگیاج ادخ

. میزاس نایامن دوخ یدرگاش اررد نامنامیا و میشاب هتشاد نامیا هدش،

یکی یسیع حیسم رد یگمه امش اریز نز، هن درم دازآ،هن ،هنغالمهن ینانوی هن دراد ینعم یدوهی هن رگید "

". دیتسه زین ناثراو هدعو رب وانب دیا میهاربا لسن سپ ، دیتسه حیسم نآ زا امش رگا .وحلا دیتسه

(39:28-29 نایط (غال

(8:16-17) دیلپ حاورا ندرک جراخ

یم نامگ مدرم نامز نآ .رد تسا هدمآ نایم هب نخس ( دیلپ حاورا یاراد (ای هدز وید دارفا زا غابلا لیجانا رد

لباق هک عرص و ملکت الل تخا ، ییاونشان ، یحور یرامیب لیبق زا یضارما ) ضارما زا یخرب زورب لیلد دندرک

ندب دراو هک دندوب یدیلپ حاورا ای اهوید ( دنک بیجع ییاهراتفر تبمال درف ات دندش یم بجوم و دندوبن حیرشت

ادخ . دنرادن یجراخ دوجو دیلپ حاورا ای وید ریظن یا هدنز تادوجوم هکنآ .حلا دندرک یم تبمال ار ووا هدش درف

دنک. یمن قلخ ار لیبق نیا زا یناحور یتادوجوم

هدش رکذ 17 هیآ داد.رد افش ار دیلپ حاورا یاراد دارفا ای ناگدز وید یسیع هک دنک یم فیصوت ار ینامز 16 هیآ

. دیناسر ماجنا ارهب نامیاهیرامیب اهو یناوتان نامرد هرابرد یبن ایعشا ییوگشیپ نارامیب یافش اب یسیع هک

. دننک هبلغ اهنآ رب هک دوبن اهنآ نورد رد یدیلپ حاورا و دندوب هدش یرامیب تبمالهب یتسارب دارفا نیا نیاربانب
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اهوید هرابرد هنیمز سپ تاع طاال

اهتب ای نیغورد ینایادخ اهوید .(45:5 ایعشا ،32:17،4:39 هینثت ) تسا هدنز و یقیقح یادخ اهنت ادخ هوهی

روصت هب هک دندرک یم شتسرپ ار دش یم هتخاس گنس ای بوچ زا هکغابلا ییاهتب مدرم خیرات لوط .رد دندوب

25-28 هینثت ) دهد یم رادشه یتسرپ تب هانگ هرابرد سدقم باتک دش. یم اهتب دراو نیغورد نایادخ حاورا اهنآ

.(4:19-15،

تب = نیغورد یادخ = وید

یعقاو یتادوجوم و دندوب هتفرگ تاشن نامز نآ مدرم تسردان تاداقتعا زا اهنت اهوید ای نایادخ نیا هچرگا

. دنراد اهنآ یگدنز رب ییازسب ریثات اهوید ای نایادخ نیا هک دندرک یم نامگ مدرم ، دندوبن

ار دوخ نارتخد و دندرک ینابرق اهوید یارب ار دوخ نارسپ . دیدرگ ماد ناشیارب هک دندرک تدابع ار ناشیا یاهتب "

نیمز و دندرک ینابرق ناعنک یاهتب یارب ار ناشیا ار،هک دوخ نارتخد و نارسپ نوخ ، دنتخیر ار هانگ یب نوخ زین.

دش. هدولآ نوخ هب

(106:36-38 ریمازم )

هکلب داد یم افش ار اهنآ اهنت هن یسیع یهاگ ، تسا یگدز وید اهنآ یرامیب تلع هک دندرک یم رکف دارفا هک یماگنه

. تسا هدش جراخ اهنآ نورد زا وید هک داد یم ناشن اهنآ هب

(8:28-34) یحور رامیب

اهنت اقول لیجنا رد اما تسا هدش هتشون زین 8 باب اقول لیجنا رد هداد خر یتم لیجنا 8 باب یاهتنا رد هک یقافتا

نوریب درم نآ زا اهوید هکنیا زا سپ هک میناوخ یم 8:35 اقول دنک.رد یم هراشا هدز وید یاهدرم زا یکی هب

. تسا هدوب یحور یرامیب تبمالهب ، نتفای افش زا لبق درم نآ هک تسا نیا زا یکاح هیآ نیا دش. لقاع ،وا دندمآ

دوب. هداد ماجنا ار هدز وید درم نآ یافش هزجعم یسیع هک دهد یم ناشن 36 هیآ اقول 8 باب رد نینچمه

رکف اهنآ ثملا، ناونعب . دنوش یم یبیرغ و بیجع یراکفا و یراتفر الل تخا راچد ینهذ یاه یرامیب هب تبمالنای

اب هدز وید درم نآ هک یتروص رد اجنیا .رد تسا اهنآ یاشامت ردحلا یسک ای دنونش یم ار ییاهادص هک دننک یم

یم رکف هدز وید درم . تسا هتفای افش هک دش یم هجوتم دید، یم ار ایرد هب اهکوخ ندرب موجه شبیجع راکفا

صخش نیا هب هنوگچ هک تسناد یم اقیقد مظعا بیبط نآ یسیع حلا نیا دنا.اب هدش قرغ شیاهوید هک درک

. دیامن کمک

دوش. یم فرصم وراد یحور یاه یرامیب لیبق نیا لر تنک تهج هزورما

نیا ، دوشن هتخپ ال ماک تشوگ نیا هک یتروص .رد دشاب یراون مرک یاه مخت یواح دناوت یم یهاگ کوخ تشوگ

نیا . ددرگ یم " سیزوکرس یتسیس " یرامیب بجوم و هدش ، دروخ یم ار تشوگ هک یدرف ندب دراو اه مخت

. ددرگ یم درف رد یتیصخش الل تخا بجوم یهاگ و دهد یم رارق ریثات تحت تبمالار درف یبصع متسیس یرامیب

الت کشم .(66:17 ایعشا هب دینک هعجارم ) دنهد یم ناشن دوخ زا بیجع یراتفر ینهذ نارامیب تلع نیمه هب

رب ادخ یهاشداپ امرد وهب دشخب تاجن نامناهانگ امارزا دناوت یم یسیع ، دنشاب گرزب هک ردق ره ام یگدنز

دنک. اطع نادواج تایح نیمز یور
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(8:18-22) یسیع زا یوریپ

اجنیا .رد دندرک یم شراگن ار دیدج یطخ یاه هخسن و هعلا طم ار قیتع دهع بتک هک دندوب ینید ناملا ع نابتاک

یگتشذگ دوخ زا مزلتسم یراک نینچ هک دش هداد رادشه وا هب اما دنک یوریپ ار اتوا دمآ یسیع دزن نابتاک زا یکی

وا هب یسیع دنک.اما یوریپ ار یسیع سپس و دنامب رظتنم شردپ گرم نامز ات تساوخ رگید یصخش . دشاب یم

". دنراپسب کاخ ارهب دوخ ناگدرم ، ناگدرم راذگب و نک یوریپ ارم ": دومرف

هک دوب نیا وا روظنم هکلب . دنورب رگید ناگدرم نیفدت مسارم هب دنناوت یم ناگدرم هک دوبن نیا یسیع روظنم

اررد دوخ یگدنز یاه هغدغد هب یگدیسر ، ناشیدرگاش یگدنز هب هجوت زا لبق دنا هدرم یناحور رظن زا هک یدارفا

زاب یگدنز تسرد و یقیقح هار یوریپ امارزا هک میشاب ییاه هناهب یپ رد دیابن داد.ام دنهاوخ رارق تیولوا

ادخ ادتبا دوخ یگدنز رد یتسیاب .ام دراد تیمها یگدنز رد حیحص یدنب تیولوا هک دزومآ یم ام هب یسیع . دراد

زا دنچ ره مینام یم هدرم صخش دننام ادخ رظن ،رد یلمع نینچ ماجنا مدع تروص .رد میهد رارق تیولوا اررد

. میشاب هدنز ینامسج رظن

رایتخا و رادتقا :9 باب

(9:1-7) جولفم درم یافش

یافش تردق زا یمور رادرس هنوگنامه تسرد نارامیب یافش تهج ار شتردق یسیع هنوگچ هک میدناوخ 8 باب رد

درک راهم ار ایرد جاوما و داب یورین شتردق اب یسیع نینچمه . تخاس راکشآ 8و9) تایآ ) تشاد طاالع وا

.(26 هیآ )

ییاناوت ادخ اهنت نایدوهی رظن زا هک تسا رادروخرب ناهانگ شزرمآ تردق زا هک دهد یم ناشن یسیع 9 باب رد

2-7 تایآ دوب.رد هدرک تفایرد شردپ یوس ارزا ریظن یب تردق نیا یسیع عقاو .رد دراد ار یلمع نینچ ماجنا

هعقاو نیا هب ادخ شیاتس اب مدرم 8 هیآ .رد دهد یم افش و دشخب یم ار جولفم درم یسیع هک هدش رکذ باب نیا

)هب دوب تیور لباق هک یا هعقاو ) دهد افش ار جولفم درم تسناوت یسیع هک تقیقح نیا . دنداد ناشن شنکاو

.( دوبن تیور لباق هک ناهانگ ششخب ) تشاد زین ار دارفا ناهانگ شزرمآ ییاناوت وا هک دش یقلت یا هناشن هباثم

(9:9-11) ناریگجارخ

مشخ شدرگاش ناونعب یتم باختنا .وااب دناوخ ارف دوب نامز نآ روفنم ناریگجارخ زا یکی هک ار یتم یسیع

یارب وا هک دش هجوتم و درب یپ وا بلق هب اریز دیزگرب ار یتم یسیع حلا نیا .اب تخیگنارب ار مدرم زا یرایسب

. تسا هدامآ شوخ ربخ تفایرد
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ناریگجارخ هرابرد هنیمز سپ تاع طاال

زا یرادهگن تهج ات دندوب راچان اهنآ . دندرک یم تخادرپ تلود هب ینیگنس یاه تایلا م نایدوهی ، یسیع نامز رد

یمور روفنم نانارمکح هب نیگنس ییاه تایلا م ارابجا اهنآ نینچمه . دنهدب تایلا م یدوهی ناربهر هب میلشروا دبعم

درک. یم رطاخ هدرزآ رایسب ار اهنآ هلیسم نیا هک دندرک یم تخادرپ

زا گنرین و بیرف اب )غابلا دنوش یم هدیمان " نایچ تایلا "م سدقم باتک یاه همجرت زا یخرب (رد ناریگجارخ

ترفن ناریگجارخ زا مدرم تیرثکا ور نیا .زا دندرک یم هدافتسا ءوس ناشندش رادلوپ تهج دوخ تیعقوم

. دنتشاد

یمن رب یور دمآ، یم شیوسب نامیا واب درک یم هبوت هک یسک زا دوب.وا توافتم دارفا هب تبسن یسیع شرگن

ریاس هک دندوب یراشقا زا یسیع رادنامیا رایسب ناوریپ زا یخرب تقیقح .رد روفنم ریگجارخ کی زا یتح دینادرگ

. دندوب رازیب اهنآ زا نایدوهی

و دوب هاگآ مدرم رکف زرط زا یسیع . دندوب فلا خم ناراکهانگ و ناریگجارخ اب یسیع ندش هرفسمه اب نایسیرف

، لباقم .رد دنیامن تعاطا ار ووا هتشاذگ رانک ار دوخ ناهانگ هک دنلیام روفنم دارفا نیا زا یخرب هک تسناد یم

. دنرادن ار دش یم ینازرا یسیع یوس زا هک ادخ ضیف هب یزاین و دنتسه اسراپ هک دندرک یم نامگ نایسیرف

زا یهاگ دنچ ورهزا تسیچ هانگ مینک کرد هک میدنمزاین ادخ ششخب و محر هب هک میرب یم یپ ینامز اهنت

. درادن یا عالهق دنرامش یم اسراپ ار دوخ هکنانآ هب ادخ . مینک یمن یوریپ یسیع دنوادخ درادناتسا یاه هزومآ

. دشاب یم شرسپ و ادخ هوهی امهب برقت امالهمز عضاوت

(9:12-13) ینابرق هن تمحر

یم ار تمحر هک دینک کرد کالمار نیا موهفم و دیورب " تفگ نایسیرف هب یسیع هک میناوخ یم 13 هیآ رد

ار". ینابرق هن مدنسپ

: تسا ریز رارق هب هک هدش لقن قوف هیآ 6:6 عشوه باتک رد

زوس." مامت یاهینابرق زا شیب ار ادخ تفرعم ار،و ینابرق هن مدنسپ یم )ار تمحر ) تبحم اریز "

. دننک کرد ار وا لا معا و راتفگ یانعم و دنورب دومرف دندوب ینید یاملع هک نایسیرف هی یسیع اجنیا رد

داد. رصم زا جورخ ماگنهب شموق هب ادخ هک دندش یم یتربع سرد هجوتم یتسیاب یم هنیمز نیا رد اهنآ

: دشاب یم ریز رارق هب هک تسا قوف هیآ موهفم هباشم لویاش هاشداپ هب لییومس خساپ

زا تعاطا کنیا ادخ؟ نامرف زا تعاطا ای دزاس یم دونشخ رتشیب ار ادخ اهینابرق و زوس مامت یایاده ایآ "

(15:22 لییومس لوا ) ." رتهب اهچوق یبرچ زا ندرپس شوگ و تسا رتوکین اهینابرق
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یشرگن اب هارمه درف هک دش یم ادخ یدونشخ بجوم یتروص رد زوس مامت یاه ینابرق هلمج اهزا ینابرق میدقت

دراد ار قوف هیآ هباشم یمایپ یبن هاکیم قیتع دهع داد.رد یم ماجنا ار لمع نیا وا) نیمارف زا تعاطا ) تسرد

. تسا هدش لقن ریز رداک رد هک

کی یاه هلا سوگ واب زوس مامت یاهینابرق اب ؟ایآ موش مخ لا عتم یادخ هاگشیپ ،ورد میایب ادخ روضح هب هچ "اب

سهلا؟

و یرآ یاج ارهب فاصنا هکنآ زج دبلط یم هچ وت زا ادخ و تسا هتخاس هاگآ تسوکین هچنآ زا اروت وا درم یا

(6:6،8 هاکیم ) ؟" ینک کولس تیادخ روضح رد ینتورف واب یرادب تسود ار تبحم

بلج دوخ ارهب نارگید هجوت یسوم تعیرش تیاعر و ظفح اب دنتشاد دصق نایسیرف و نابتاک ، یسیع نامز رد

وزا تسیچ ناشیاه ینابرق ندرک شکشیپ لیلد هک تسناد یم دوب.وا هاگآ اهنآ تین زا ادخ دوجو نیا .اب دنیامن

یسیع تقیقح .رد دنداد یمن ماجنا تین صولخ اراب لمع نیا اهنآ هک تسناد یم اریز دوبن دونشخ اهنآ شکشیپ

رد روضح امو یزورما تدابع ، میباین روضح یهلا هاگشیپ رد تین صولخ هکاب یتروص رد هک دزومآ یم ام هب

. تفرگ دهاوخن رارق ادخ لوبقم اسیلک

هتشذگ رد وا ینامسآ ردپ هک هنوگنامه تسرد درک نایع ناراکهانگ و ناریگجارخ ارهب ادخ محر و تبحم یسیع

.ام دنیامن تعاطا تبحم و ینتورف اراب وا نیمارف ات تساوخ شموق زا ادخ دوب. هدرک تبحم لییارسا موق هب

یترابع .هب میهد خساپ وا تبحم هب قداص و کاپ یبلق هکاب دهاوخ یم ام زا ادخ هک میشاب هتشاد دای هب دیاب

راتفر ابام ادخ هک هنوگنامه تسرد مینک هجوت اهنآ وهب میزروب تبحم نارگید هب هک دهاوخ یم ام زا ادخ ، رگید

. میشاب یم نارگید زا رتراکزیهرپ ای رتاسراپ رایسب هک مینکن دومناو و دیامن یم

(9:14-17) کچوک لثم هس

زا سپ اما دننک یراوگوس و دنریگب هزور دراد روضح ناشنایم رد وا هکینامز ات دنتساوخ یمن یسیع نادرگاش

ینارگن اب یسیع یقیقح نادرگاش هک میتسه نیا دهاش هزورما و دنداد ماجنا ار راک نیا نامسآ هب یسیع جورع

اب هنهک هماج ندز هلصو زا یسیع روظنم حلا نیا .اب دنشاب یم نیرب شرع زا یسیع دنوادخ تشگزاب راظتنا رد

دوب؟ هچ هنهک یاهکشم رد ون بارش نتخیر ونو هچراپ

یگدامآ دیاب یسیع درگاش . دندوب دیدج یمیلا عت نایدوهی رظن زا هک تسا یسیع میلا عت رگنایب اوژه"ون" اجنیا رد

رد یتسیاب هک دشاب یم لیجنا ون" بارش زا" روظنم . دشاب هتشاد ار دوخ یگدنز رد میظع یلوحت و رییغت

یسیع تاروتسد اب قباطم یسیع درگاش یگدنز هویش هک تسا ،المز رگید ینایب دوش.هب هتخیر " هنهک یاهکشم "

. دبای ایحا و رییغت

(9:18-31) افش تازجعم رگید

دنوادخ میلا عت هب نامیا و داقتعا هار زا عقاو .رد دنزومآ یم ار نامیا عوضوم تیمها ام هب یسیع تازجعم ریاس

. میبای ییاهر گرم زا میناوت یم هک تسا یسیع
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(9:18-19،23-26) هسینک سییر رتخد ندرک هدنز

لیجنا دوب.رد هدرم شیپ یکدنا شرتخد اریز درک کمک تساوخرد وا وزا دمآ یسیع دزن هسینک ناسییر زا یکی

ناسییر زا یکی و سوریای یو مان . تسا هدش نایب ام یارب تاییزج اب ارجام نیا 8:41 اقول 5:22و سقرم

ار رتخد دوب رارق وا اریز درک نایب باوخ نوچمه ار رتخد گرم یسیع . تشاد 12سهلا یرتخد اهنت هک دوب هسینک

ماگنه هب یسیع هک دننک یم یقلت باوخ هلزنم هب ار گرم یسیع ناوریپ و نارادنامیا دنک. رادیب گرم باوخ زا

درک. دهاوخ رادیب باوخ نآ امارزا نیمز هب تشگزاب

(9:20-22) یزیرنوخ تبمالهب نز

ات دیامن سمل ار وا یادر هبل تسا المز اهنت هک دوب دقتعم و تشاد نامیا شیرامیب بیبط ناونعب یسیع هب نز نیا

. دبای نامرد شیزیرنوخ

نز هلصاف وبال تسا هداد افش ار وت تنامیا راد، یوق لد : دومرف وا وهب دید ار ،نز تسیرگن فارطا هب یسیع "

". تفای افش

. دزومآ یم ام ارهب لیجنا مایپ هب نتشاد نامیا واو زا یا هتساوخ ندیبلط تیمها یسیع اددجم اجنیا رد

(9:27-31) انیبان درم ود

رواب قیتع دهع بتک قیرط زا اهنآ .(27 نک!"(هیآ محر ام ،رب دوواد رسپ :"یا دندز یم دایرف انیبان درم ود

: تسا هدش لقن ریز رد دوواد هب ادخ هدعو . تسا دوعوم حیسم و دوواد لسن زا یسیع هک دنتشاد

تدوخ نارسپ زا یکی وتو لسن زا هک ار یسک ینک، تلحر دوخ ناردپ دزن و دیآ رس هب ترمع یاهزور هک هاگنآ "

دهاوخ انب یا هناخ نم یارب هک تسوا . تخاس مهاوخ راوتسا ار شتنطلس و تشارفا مهاوخرب وت زا سپ دشاب

(17:11-12 خیراوت لوا ) ". تخاس مهاوخ راوتسا دبا اراتهب وا یهاشداپ تخت ونم درک

تفایرد ار دوخ نامیا شاداپ ود .نآ دراد ار اهنآ ییانیبان نامرد ییاناوت یسیع هک دنتشاد نامیا انیبان درم ود نآ

و میتسه انیبان ناسنا یارب ادخ فده و همانرب زا یهاگآ نودب زین .ام دندرک کرت ار اجنآ انیب ینامشچ واب دندرک

هک تسا یسیع گرزب راک قیرط زا اهنت تقیقح .رد میرب یم رس هب یکیرات رد میشاب هتشاد یدیما هکنآ یب

. دشاب یم نامرد لباق ام یناحور ییانیبان

الل(9:32-34) درم یافش

رداق یسیع دوب. دیلپ حاورا یاراد ای هدز وید یوحن اللهب درم هک تفر یم نامگ داد. افش ار ضارما عاونا یسیع

یارب گرم اهو یرامیب ، ضارما یمامت ، ددرگزاب نیمز هب یسیع هک یماگنه . دهد افش ار یرامیب عون ره ات دوب

. تفر دنهاوخ نیب زا هشیمه



11

(9:35-38) تراشب ترورض

هب نامز نآ ینید ناربهر اریز دنوش یم فیصوت " نابش نودب نادنفسوگ " دننامه لییارسا مدرم ، یسیع نامز رد

مایپ ات تشگ یم لییارسا نیمزرس رساترس رد یسیع . دندرک یمن کمک ادخ کولس زا تعاطا یاتسار رد اهنآ

.(9:37-38) دنیامن کرد زین ار تراشب تیمها ات دراد راظتنا شناوریپ زا .وا دهد تراشب ار لیجنا

مان

یناشن

عاجرا هرامش

سردم

اررد دوخ یاه خساپ افطل . تفای سدقم باتک زا هدش لقن یاه هیآ اهای سرد رد ناوت یم ار اهشسرپ رثکا خساپ

. دیهد تدوع تکاپ ارهب اهنآ سپس و دیسیونب شسرپ هگرب نیمه

7 باب یاهشسرپ

؟ دنزومآ یم ام ارهب یزیچ هچ 3و4 تایآ .1

ار؟ گرم هار ای تایح ؟هار دننک یم باختنا ار هار مادک مدرم رثکا 13و14، تایآ هب هجوت اب .2

دنا هداد ماجنا یسیع دنوادخ یارب ییاهراک هچ تفگ دنهاوخ نیغورد نایعدم ،21-23 تایآ هب هجوت اب .3

دش؟ دنهاوخ دورطم اهنآ ؟ایآ

؟ تسیچ رگناشن انب گنس باب، نیمه یاهتنا رد هدش رکذ لثم رد .4

8 باب یاهشسرپ

؟ تفرگ رارق یمور رادرس نآ تبحص ریثات تحت یسیع ارچ .1

یرگید ییوگشیپ هچ . دینک هعجارم باب نیا .هب دشاب یم 53 باب ایعشا باتک زا یلوق لقن 17 هیآ .2

؟ تسا هدش هتفگ یسیع هرابرد

وا نورد ییاهوید ای دوب دیلپ حاورا یاراد تقیقح رد تفای افش یسیع طسوت هک هدز وید درم نآ ایآ .3

؟ دهد ناشن بیجع یراتفر دوخ زا وا دندش یم بجوم هک دنتشاد دوجو
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9 باب یاهشسرپ

؟ دزومآ یم ام ارهب یزیچ هچ هیآ نیا . تسا یسیع رگناشن داماد ،15 هیآ رد .1

دوب؟ هدرم یتسارب هسینک سییر رتخد ایآ .2

؟ تسا هدیباوخ رتخد نآ دیامرف یم یسیع ارچ .3

هک دنا هدش هدربمان دارفا هورگ ود اجنیا .رد دشاب یم کشزپ یانعم هب بیبط . دینک هاگن 10-13 تایآ هب .4

زا دنترابع

نایسیرف 

ناراکهانگ و ناریگجارخ 

؟ دنتسه بیع ویب لماک یدارفا هک دندرک یم روصت هورگ مادک ( فلا

؟ دنتسه رامیب هک دنتشادنپ یم هورگ مادک ب)

؟ دنبای تاجن دوخ ناهانگ زا هک دوب بجاو هتسد مادک امش رظن ج)هب

؟ تساوخ یم هچ دارفا ،زا هزجعم ماجنا زا لبق یسیع .5

میریگب دای 9:18-33 یتم لیجنا رد هدش لقن تازجعم زا میناوت یم دوخ یگدنز یارب هک یسرد ود .6

؟ تسیچ


