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 یسکع و تسا هدرک یشاقن نادنز تامدخ یارب یناھج یاعد یارب هون رپسج مسا ھب یشاقن دینکیم هدھاشم ھک یسکع
 .نادنز زا لوسر سورطپ ندش دازآ زا تسا

   
                             
 )دش هراپ اھریجنز( یمیظع ضیف ھچ :دورس
 نیلمات سیرک
 
 
 زاغآ
 .شخب تایح و هدنھد تاجن ،Uهدننیرفآ یادخ مان رد :ربھار
 نیمآ :تعامج
 
 امش اب دنوادخ یتمالس و ضیف :ربھار
  دزاس رپ ار امش دنوادخ یداش و یتمالس :تعامج
 
 .مینکیم اعد و مینکیم راک ،U مینکیم یگدنز نآ رد ھک یروشک و ھقطنم نانکاس نیلوا زا مینکیم ینادردق :ربھار
 
 ار یلیلد مناوتیمن نم ” :دیربب راکب یناھج یاعد عورش یارب هدافتسا ار نتوین ناج تاملک تمسق نیا رد دیناوتیم (
 چیھ وا اب ھک زیگنا تفگش ھنومن اب دھد ناشن ھک نیا رگم Qتسا هدرک باختنا تمحر یارب ارم دنوادخ ارچ ھک منیبب
 )” تسین نکمم ریغ یزیچ
 
 
 ادخ مالک نییآ
 
 ) ۵-١ : ١۴۵ریمازم( ادخ مالک زا تئارق
 
  .'دابآلادبا ات ،تفگ مھاوخ کرابتم ار تمان و ،دناوخ مھاوخ لاعتم ار وت ،هاشداپ یا ،نم یادخ یا ':تعامج
 
 نایاش و تسا گرزب دنوادخ .دابآلادبا ات ،درک مھاوخ شیاتس ار تمان و ،دناوخ مھاوخ کرابتم هزور رھ ار وت' :یراق
 ' .درک ناوتن شواک ار وا تمظع ؛رایسب شیاتس
 
  .'دابآلادبا ات ،تفگ مھاوخ کرابتم ار تمان و ،دناوخ مھاوخ لاعتم ار وت ،هاشداپ یا ،نم یادخ یا ':تعامج
 
 ' .درک دنھاوخ نایب ار وت یاھیروالد و ،تفگ دنھاوخ ار وت لامعا فصو رگید لسن ھب یلسن' :یراق 
 
  .'دابآلادبا ات ،تفگ مھاوخ کرابتم ار تمان و ،دناوخ مھاوخ لاعتم ار وت ،هاشداپ یا ،نم یادخ یا ':تعامج
 
 ' .وت زیگناتفگش یاھراک رد و ،درک مھاوخ لمأت وت ییایربک ِلالجرپ ِتکوش رد نم' :یراق



 
  .'دابآلادبا ات ،تفگ مھاوخ کرابتم ار تمان و ،دناوخ مھاوخ لاعتم ار وت ،هاشداپ یا ،نم یادخ یا ':تعامج
 
 دشاب یم غارچ ام یاھاپ یارب وت مالک :ربھر
 
 تسا رون ام یاھار یارب :تعامج
 
 ادخ تمکح :ربھر 
 
 دنادرگیم هزات ادخ مالک :تعامج
 
 
  ) ١٢ -١ :٩ انحوی( ادخ مالک زا تئارق
 
  :٢ یراق
 
 هدمآ ایند ھب روک درم نیا ھک تسیک زا هانگ ،داتسا« :دندیسرپ وا زا شنادرگاش .دید دازردام یروک ،تفریم ھک هار رد'
 وا رد ادخ یاھراک ات دش نینچ ھکلب ؛شنیدلاو زا ھن و ،شدوخ زا ھن« :داد خساپ یسیع »؟شنیدلاو زا ای شدوخ زا ؟تسا
 راک دناوتیمن یسک نآ رد ھک ،دوشیم کیدزن بش ؛میناسر ماجنا ھب ارم ۀدنتسرف یاھراک دیاب تسا زور ات .دوش نایامن
 نآ نامشچ رب ار نآ و تخاس لِگ ،هدنکفا نیمز رب ناھد ِبآ و تفگ ار نیا ».مناھج رون ،متسھ ناھج رد ھک ینامز ات .دنک
 یوشتسش و تفر سپ ».نک یوشتسش )تسا ‘هداتسرف’ ینعم ھب ھک( مآولیْس ضوح رد و ورب« :تفگ ار وا و دیلام درم
 نامھ نیا رگم« :دندیسرپ ،دندوب هدید ییادگ لاح رد ار وا رتشیپ ھک یناسک و ناگیاسمھ .تشگزاب انیب اجنآ زا ،هدرک
 دیکأت ھب دوخ وا اّما ».تسوا ھیبش« :دنتفگ نارگید ».تسا نامھ« :دنتفگ یضعب »؟درکیم ییادگ و تسشنیم ھک تسین
 رب و تخاس یلِگ ،مان یسیع یدرم« :داد خساپ »؟دش زاب تنامشچ ھنوگچ« :دندیسرپ وا زا ،سپ ».منامھ نم« :تفگیم
 :دندیسرپ وا زا ».متشگ انیب و مدرک یوشتسش ،ھتفر سپ “.نک یوشتسش و ورب مآولیْس ضوح ھب” تفگ و دیلام منامشچ
 ' «.منادیمن« :داد خساپ »؟تساجک وا«
 
 
 و ضیف زیگنا تفگش ھنومن  ناونع ھب ار دوخ ھک تسا میضع ھچ ٫ار دورس نیا تامالک  میارسیم ھک روطنامھ :ربھر
   .مینیبب ادخ تمحر
 
 )دش هراپ اھریجنز( یمیظع ضیف ھچ :دورس
 نیلمات سیرک
 
 تسا ھتشگ نیمات نم دیما وا مالک رد ،تسا هداد یوکین هدعو نم ھب دنوادخ
 .تسوا رد نم مھس و تسا نم رپس وا میگدنز لوط مامت
 .تسا نم یارب دبا ات تسا هدناوخ نییاپ نیا رد ارم ھک دنوادخ یلو ،دشخردن باتفآ و ،فرب لثم ددرگ بآ یدوز ھب نیمز
 
 ،تسا مکاح وا تمحر دور نوچ و داد ھیدف ارم ما هدنھد تاجن ،درک دازآ ارم میادخ و دش هراپ میاھریجنز
 .میظع یضیف و نایاپ یب یتبحم 
 
 لمات 
 
 میا ھتفرگ رارق وا ضیف ریز ھمھ ام ھک *
 ندرک یگدنز ار ضیف نیا تسا اوشد ردقچ و -ادخ ششخب *
 حیسم یسیع رد دش راکشآ ادخ تبحم *
  دنشابیم ضیف ٔھنشت ھک ینانآ یارب ،ناگدش درت و ناراکھنگ یارب دمآ حیسم روطچ ھک *
 تسا هدش ام لاح لماش ضیف نیا ھکنیا قیرط زا میھد ناشن و میسانشب ار ضیف میناوتیم روطچ *
 



 
 یرازگرکش یاعد
 
  .یتخاس دازآ و یداد تاجن وت ار نامالغ ھک روطنامھ دنراد تقیقح وت یاھ هدعو ،رادافو و تمحر رپ یادخ :ربھر
 .ار ناسنا یدرک دازآ و ایبنا ھتفگ قبط یداتسرف ار دوخ یسیع ،یدرک نییعت ھک ینامز رد
 
 نازیرم وا .دھد افش ار ناگتسکش لد و ناریقف ھب دنک مالع ار شوخ ربخ ات دوخ حور اب یدومن عسم ار وا وت :هدنناوخ
 .نارگمتس و اھتردق زا درک دازآ ار مدرم وا .تخاس انیب ار ناروک و داد افش ار
 
 یداد دای ام ھب وت ھک یاعد رد اونشب ار ام دوخ تمحر رد ادنوادخ :ربھر
 
 .........ینامسآ رد ھک ام ردپ یا :ینابر یاعد
 
 
 ضیف یاعد
 
 ،دینک یگدنز یتسار رد دنوادخ روضح رد و دیورب لاح
 و تبحم ھک یحیسم یوص ھب ھتشادرو ار دوخ بیلص ھکلب ،دینکم ھیکت دوخ یگدنز رب و ،دینک رکفت ادخ یاھ هار رب
 .دیورب تسا تمکح
 
 
 
 
 طسوت ،دوش یم هدید یتحار ھب وا ،دوش یمن وحم دراد تسود ار وا ھک یناسک طسوت زگرھ وا ،تسا ناشخرد تمکح
 .دوشیم ادیپ یتحار ھب دنتسھ وا لابند ھب ھک یناسک
 
 .ادخ لالج مسجت و ادخ رون ،ادخ یوکین مسجت و تسا ادخ تردق سفن وا
 
 .دنادرگ ادخ ناتسود ار اھناج اج ھمھ رد و دنک دیدجت ار اھزیچ مامت ،دھد ماجنا ار زیچ ھمھ + تمکح دیھد هزاجا نونکا
 
 
 )دش هراپ اھریجنز( یمیظع ضیف ھچ
 نیلمات سیرک
 
 
 داد تاجن ار ناوتان نم ھک نیریش یادص ،یمیظع ضیف ھچ
 منیب یم نونکمھ اما مدوب روک ،متشگ ادیپ نونکمھ اما مدوب هدشمگ نم


