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 یبرم و تسود ھک یدرم اب شیپ لاس دنچ ؟تسا هدوبن امش یارب ھک دیا هدرک تفایرد یکمایپ لاحبات ایآ
 ھمانرب ،روطنیمھ و یلغش تصرف کی  درومرد ام .مدوب کمایپ ندرک لدب و در لوغشم دوب یزیزع
 لالخ رد .منک یم مارتحا و نیسحت ار تسود نیاً اقیمع نم .میدرک یم تبحص هدنیآ تاسلج یارب یزیر
 ،یھاوخ یم وت ھک روط رھ" :داد خساپ ھلصافالب وا و  مدیسرپ وا زا یلاوس نم ،اھ کمایپ لاسرا

 ."مزیزع

 نیا یارب یھیجوت لابند ھب و مدناوخ ار یلبق یاھمایپ .مدش هریخ کمایپ ھب ھیناث ۶٠ تدم ھب .دز مکشخ
 :تفگ و داتسرف یرگید مایپ ماجنارس وا ھک دوب ینالوط رایسب ھیناث ۶٠ نیا نایاپ رد .متشگ یم خساپ
 تیاھن رد .تخادرپ نتم حیضوت ھب سپس و "... متسرفب مرسمھ یارب متشاد دصق ار رخآ نتم ... دیشخبب"
 ارجام  عوضوم نیمھ و ، مسانش یم ار شرسمھ نم نوچ(دش راد هدنخ ناتساد کی ھب لیدبت ارجام نیا

 .دوب ناتساد نایاپ نیا و میدیدنخ یباسح .)درک مھ رتراد هدنخ ار

 برخم یتح ای و هدننک جیگ دناوت یم ارجام لک ،عوضوم کی ھنیمز شیپ نتسناد نودب ھک تساجنیا ھتکن
 فدھ نیا اب ار سدقم باتک ام ، تاقوا زا یرایسب .دشاب یم قداص زین سدقمباتک یارب ھتکن نیا .دشاب
 و دراد دربراک نم یگدنز رد ھنوگچ ،دوش یم جارختسا نم یارب نآ زا ییانعم ھچ مینیبب ھک میناوخ یم
 ھب سدقم باتک ندناوخ لکشم .دوش یم لصاح نم یارب یا هرھب ما یگدنز یلعف طیارش رد نآ زا ھنوگچ
 .تسا هدشن ھتشون امش یارب لوا ھلھو رد سدقم باتک ھک تسا نآ هویش نیا

 نیا ھب دندرک یم یگدنز یناتساب یناھج رد ھک تسا هدش ھتشون نامدرم زا یعماوج یارب سدقم باتک
 تالکشم و لئاسم اب عماوج نیا ھمھ .دھد لاقتنا ار اسیلک و یسیع سپس و هوھی ناتساد تسخن ھک روظنم
 دیاب ،میزرو یم تردابم سدقم باتک ریسفت هژیو ھب و ندناوخ ھب ھک یماگنھ .دندوب وربور دوخ صاخ
 .میریگب رظن رد ار ھنیمز شیپ

 ار ام  تسا نکمم ،نتم ھنیمز شیپ نتسنادن .دزاس یم فافش ار ارجام لک ،نتم ھنیمز شیپ نتسناد
 رد امش یارب ھک یلیمیا ندناوخ ای کمایپ تفایرد دننامھ ،دروآ راب ھب یبارخ یتح و دنک مگردرس
 یگدنز رد نآ زا هدافتسا یارب یھار نتفای و نآ ریسفت رد یعس امش  و تسا هدشن ھتفرگ رظن

 .دیراد ناتدوخ

 جیار نیا ھک ما هدرک هدھاشم و ما هدرک راک ناناوج اب لاس هدزیس نم .دیریگب رظن رد ار ١٣ : ۴نایپیلیف
 یاھ نشپاک یور رب هدش شقن ھیآ ،یلیصحتلا غراف مسارم یاھ ھمان توعد رد  ھک تسا یا ھیآ نیرت

 نآ زا زین یحیسم یاھ نمجنا  و تاقباسم رد ھک ما هدینش یتح نم .دوش یم هدافتسا اھرتسوپ و یمرچ
 .دننک یم هدافتسا اعد رد نآ زا یشزرو یاھ یزاب زا لبق یتح و هدش هدافتسا قیوشت یارب

  ».دشخبیم ورین ارم ھک حیسم رد مراد ار زیچ رھ تردق«

 رھ ، یراک رھ مناوت یم نم" ھک تسانعم نادب نیا ، مدرم زا یرایسب یارب ؟تسانعم ھچ ھب ھیآ نیا"
 ایآ "؟یزیچ رھ" ، تسا نیا نم لاوس ".مھد ماجنا دھد یم ورین نم ھب ھک ادخ اب ار یلمع رھ و ،یزیچ
 دیناوت یم ایآ ؟دیا هدیزگرب دوخ یارب ار هدنزاب یمیت ھک یلاح رد دیوش هدنرب ار یلابتکسب یزاب دیناوت یم
 ایآ ؟دینک روبع یدنلبرس اب ناحتما زا دیناوت یم دیا هدرکن ھعلاطم یتقو ایآ ؟دینک زاورپ اوھ رد هدنرپ دننام



 ناطرس دیناوت یم ایآ ؟دنا ھتفرگ قالط مھ زا اھنآ ھکنآ لاح دینک میمرت ار دوخ نیدلاو طباور دیناوت یم
 ھب ار سلوپ نانخس نیا ھنیمز ھک ینامز ات ؟دینک نامرد تسا  شا یرامیب ینایاپ ھلحرم رد ھک ار یسک
 .مینک ریسفت و کردً الماک ار اھنآ میناوت یمن ، میباینرد یتسرد

 

 .میھد صیخشت دنک یم هراشا نآ ھب نتم ھک ار یبلطم ھنیمز شیپ ھنوگچ ؟میھد ماجنا ار راک نیا ھنوگچ
  .دننک کمک امش ھب دنناوت یم ھک میزادرپ یم یشسرپ ھملک جنپ ھب اجنیا رد

 ؟یسک ھچ

 باتک نوتم زا یرایسب دروم رد ؟تشون ار نتم یسک ھچ ھک مینادب دیاب نتم ھنیمز شیپ ھب ندیسر یارب
 ھچ ناققحم ھک میبایرد ،نکمم یاج ات ،میناوت یم اما .تسا ھتشون ار اھنآ یسک ھچ میناد یمن ام ، سدقم
 . دنراد یتاروصت ھچ هدنسیون هرابرد لقادح ای دنناد یم رثا نیا بحاص ار یناسک ای  یسک

 

 ؟یزیچ ھچ

 ؟تسا هدش ھتشون رفن کی ھب طقف ای دارفا زا یھورگ ھب باطخ تسا یا ھمان ایآ ؟تسا ھتشون ھچ هدنسیون
 ؟دشاب یم ناتساد کی ای تسا یرعش هدورس کی ایآ

 

 ؟اجک

 ؟تسا هدش هدناوخ اجک رد نابطاخم یارب و تسا هدش ھتشون اجک زا

 

 ؟ینامز ھچ

 یسیع نامز زا دعب ای لبق لاس دنچ تسا دیدج دھع ھب طوبرم رگا ؟تسا هدش ھتشون ینامز ھچً ادودح
 لباب دیعبت نارود زا دعب ای لبق ھک تفایرد ناوت یم ایآ دشاب یم قیتع دھع ھب قلعتم رگا ؟تسا هدش ھتشون
 .دوب دنھاوخ ناسر یرای رایسب تسد نیا زا یتالاوس و ؟ریخ ای تسا هدوب

 

 ؟ارچ

 ماجنا ھب نتشون زا شتین ای ،دراد یدوصقم ھچ هدنسیون ؟درک نتم نیا نتشون ھب تردابم هدنسیون ارچ
 ؟تسا یراک ھچ ندناسر

 

 شسرپ ھب خساپ( .تشون نادنز زا ار ھمان سلوپ ھک مینیب یم ، مینک یم هاگن ١٣: ۴نایپیلیف نتم ھب یتقو
 ار ھمان وا و )١۶ لامعا( تشون دوب یمور هرمعتسم کی ھک یپیلیف رد اسیلک ھب ار ھمان وا )یسک ھچ



 ھچ و اجک ،یسک ھچ شسرپ ھب خساپ( .درک لاسرا یدالیم ۶٠ ھھد لیاوا ردً ادودح ستدورفپا طسوت
 .)ینامز

 اھنآ و دنک "رکشت" دندوب هداتسرف وا یارب ھک یلام ھیدھ رطاخب یپیلیف یاسیلک زا ات تشون ار ھمان نیا وا
 باتک رھ رد ناوت یم ار تاعالطا نیا .)ارچ شسرپ ھب خساپ( دنک قیوشت دندوب افج و رازآ تحت ھک ار
 سدقم باتک هژورپ .تفای "دیدج دھع رب یا ھمدقم" باتک رد ایدرک ادیپ یگداس ھب نایپیلیف هرابرد یریسفت
 ار سدقم باتک یاھ باتک رثکا یلصا ھنیمز دناوت یم ھک تسا یبوخ رایسب ییویدیو عبانم یواح نینچمھ
 .دنک نشور امش یارب

https://bibleproject.com/?gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGSuvf0U90yrW8Iv
2vqaVqL5vZyl9Qd5klHpK_lGFOY7ztAi1mIZC4xoCpIIQAvD_BwE 

 

 نانخس نیا ".دشخبیم ورین ارم ھک حیسم رد مراد ار زیچ رھ تردق" : ١٣ :۴نایپیلیفدروم رد ،نونکا
 یم تبحص تعانق دروم رد و تسا ھمان ھب نداد نایاپ لاح رد وا .تسا سلوپ ینایاپ نانخس زا یشخب
 .دنک

 

 ھتبلا .تسا هدروآ ھفوکش نم تاجایتحا یارب امش ۀغدغد راب رگید نونکا ھک منامداش رایسب دنوادخ رد«
 اریز ،میوگیمن زاین رس زا ار نیا.دیتشادن ار نآ زاربا تصرف اّما ،دیاهدوب نم رکف ھب ھشیمھ امش
 .ار تمعن روفو رد یگدنز ینعم زین ،منادیم ار ندوب دنمزاین ینعم .مشاب عناق لاح رھ رد ھک ماھتخومآ
 تردق .ماھتفرگ ارف ار یدنمزاین و یزاینیب و ،یگنسرگ و یریس رد نتسیز زمر ،یلاح و عضو رھ رد
  ».دیدش کیرش نم تامحز رد ھک دیدرک فطل ،لاح نیا اب .دشخبیم ورین ارم ھک وا رد مراد ار زیچ رھ
 )١۴ - ١٠ :۴ نایپیلیف(

 رھ رد ار یراک رھ ای یزیچ رھ دناوت یم ھک دیوگ یمن اسیلک ھب سلوپ ھک مینیبب میناوت یم ،نتم نیا رد
 مک رادقم اب دناوت یم ،نادنز رد ھچ و دشاب دازآ ھچ ھک دیوگ یم اھنآ ھب وا .دھد ماجنا ینامز رھ ای ناکم
 تعانق نآ و تسا ھتخومآ ار یزار اھجنر و بیاصم مامت لمحت ھحوبحب رد وا .دشاب یضار دایز  ای و
 تعانق نیا ھب عقاو رد ،دھد ماجنا "حیسم رد ار اھراک ھمھ" دناوت یم ھکدیوگ یم وا یتقو  .دشاب یم
 تیذا و رازآ تحت ھک ینایحیسم ھب و دسیون یم ھمان نادنز زا سلوپ ھک میوش ھجوتم یتقو .دنک یم هراشا
 هدوشگ ام یارب یا ھچیرد هاگنآ ،دسیون یم نانآ ھب ندوب عناق دروم رد و دسیون یم ار ھلاسر نیا دنتسھ
 کرد ات دنک یم کمک ام ھب هاگدید نیا .مینک دصر ار  ١٣ : ۴نایپیلیف میناوت یم نآ لالخ زا ھک دوش یم
 ھباثم ھب اھراتشون نیا و ،دنشاب یمن قداص ام یگدنز رد یتیعقوم رھ یارب تاملک نیا ھک مینک
 ھک دنزومایب ام ھب دنناوت یم تاملک نیا اما ، دنا هدشن ھتشون ام یگدنز صاخ تیعقوم یارب یلمعلاروتسد
 ھنوگ نآ عاضوا ھک یتقو ،مالک نیا .مینک ھشیپ تعانق روطچ و مینک لمع ھنوگچ یتخس و جنر ماگنھ رد
 لمحت نیح رد تعانق نتخومآ اب .دوش ام دیما و شمارآ بجوم دناوت یم دور یمن شیپ میراد راظتنا ام ھک
 .میوش دنم هرھب نآ زا و مینک ریسفت نآ نتم رد یتسرد ھب ار ١٣ : ۴نایپیلیف  میناوت یم ،اھ تیذا و رازآ

 



 

 

 


