
 

 

 

 هورگ ربھر یامنهار
  سدقم باتک هعلاطم یامنھار نیا زا هدافتسا هوحن

 

 ھعلاطم هسلج یط ار دوخ هورگ ات دهدیم رارق اههورگ ناربهر رایتخا رد ار هداس ییاهرازبا  «سدقم باتک ھعلاطم»
 و ینس ره اب ،دارفا ھک دوشیم بجوم تاعلاطم نیا قمع و یگداس .دننک ییامنهار یلماعت و لاعف یوحن ھب سدقم باتک
 .دنزادرپب سدقم باتک رد شواک ھب کچوک ییاههورگ بلاق رد ای ییاھنت ھب ھک دندرگ قیوشت ،نامیا زا یحطس

 

 زا هحفص کی ھعلاطم یارب نآ زا دنناوتب ات تسا ناگدننکتکرش هژیو هنازور ھعلاطم یامنهار کی «سدقم باتک ھعلاطم»
 .دننک هدافتسا دعب هتفه یاهثحب و یهورگ تاسلج یارب یگدامآ تهج سدقم باتک

 

 هنازور یاهشسرپ ھب و ،دننکیم اعد اھنآ نومضم کرد یارب ،دننکیم ھعلاطم ار هدش نییعت تایآ زور ره ناگدننکتکرش
 .دیازفایم تایآ نآ زا اھنآ کرد ھب و دزاسیم راکشآ اهنآ یارب ار رتقیمع یمیهافم سدقلاحور ،زور ره .دنهدیم خساپ

 باتک  ھعلاطم  ھب  ریز هداس  درکیور زا هدافتسا اب  و  ،دننک  ھعلاطم  ار  دنوادخ ملاک  هنلااعف  هک  دنزومآیم  ناگدننکتکرش
 .دندنبب راک ھب یگدنز رد و دننک فشک ار دنوادخ هدننکلوحتم قیاقح ً◌اصخش ،سدقم

 

  هدهاشم    ●

 ؟دنیوگیم ھچ ھطوبرم تایآ
 ؟تسیچ اھنآ یلصا مایپ

  ریسفت    ●

 ؟تسیچ ھطوبرم تایآ موهفم
 ؟تسیچ اھنآ مهم قیاقح و ،تارابع ،اههژاو

  دربراک   ●

 ؟دنکیم تیادھ مایگدنز رد قیاقح و میهافم نآ دربراک تمس ھب ار نم هنوگچ سدقلاحور
 

 

  سدقم باتک هعلاطم هورگ لیکشت هوحن

 

 یشقن دوخ ترشاعم و ،لغش ،تنوکس لحم و تیوه زا رظن فرص ھک دراد راظتنا ام زا دنوادخ ھک میراد داقتعا ام
 :تسا هدش هئارا لیذ رد هداس ماگ ھس ،عورش یارب .مینک افیا دوخ یدبا تایح یارب تبثم

 

 ندرک اعد  1.
 .ددرگیم زاغآ دنوادخ حلاص ناگدنب و دنوادخ اب هطبار و اعد اب ...

 

 

 شیاین و اعد
 .دینک اعد ،دیهد لیکشت ار سدقم باتک هعلاطم هورگ ات درک دهاوخ کمک امش هب هک یتسود یارب    ●



 ییامنهار ریسم نیا رد ار امش و راکشآ امش هب ار دوخ تیشم هک دیهاوخب دنوادخ زا .دینک اعد مھ اب و مظنم روط هب    ●
 .دنک

 .دشاب امش بقارم و ظفاح و دنک امش بیصن ار دوخ تکرب دیهاوخب دنوادخ زا .دینک اعد ،ندز مدق نیح رد    ●
 اهنآ اب ات دزاس مهارف امش یارب ار ییاهتصرف دیهاوخب دنوادخ زا .دینارب نابز رب ار اهنآ مان ،نارگید یارب اعد ماگنه    ●

 دنکیم زاب ار اهبلق دریگیم ماجنا نارگید هب تمدخ و کمک دصق اب هک ییاھراک .دینک تمدخ و کمک اهنآ هب و تاقلام
 .ددرگیم وکین طباور داجیا بجوم و

 .دنوش دنمقلاع سدقم باتک هعلاطم هب ات دینک اعد اهنآ یارب    ●
 

 

 

 هتشاد اهنآ هب تبسن هناتسود یدروخرب .دییامن تاقلام دننکیم ترشاعم ای راک ،یگدنز امش ترواجم رد هک یناسک اب
 .دینک قیوشت ار اهنآ و دیشاب
 .دیهد شوگ اهنآ یاهفرح ھب تقد ھب و دیسرپب بوخ تلااؤس – دینک وگتفگ اهنآ اب
 .دینک یرپس اهنآ اب اذغ ای ،هوهق ،یاچ فرص ماگنه ار دوخ تقو زا یتدم
 .دیشاب اهنآ هب تمدخ و ششخب و اهنآ هب تبسن تبحم زاربا یارب ییاهتصرف یوجتسج رد

 طباور
● 

 

● 
● 
● 

 

 ندش لصو 2.
 .دیبایب ار دنتسه دنمقلاع هک ییاهنآ ...

 

 ییامهدرگ کی یارب یزیرھمانرب
 .دینک باختنا ییامهدرگ یارب ار یناکم و نامز ،خیرات    ●
 .دنبای روضح ییامهدرگ نیا رد دیهاوخیم هک دینک هیهت ار یدارفا زا یتسرهف    ●
 .دییامن توعد ار ناشیا و دینک اعد    ●
 .دینک یزیرهمانرب اهنآ زا رصتخم ییاریذپ یارب ،لیامت تروص رد    ●
 ار «ییانشآ و ھفراعم» تیلاعف کی ای ،دینک هیهت دوخ یوگتفگ عوضوم ناونع ھب ار اهشسرپ زا یتسرهف    ●

 .دییامن یزیرھمانرب دوخ ییامهدرگ یارب
 

 

 ییامهدرگ یامنهار
 .دینک ییاریذپ هدعونایم ای/و ،یاچ ،هوهق اب راضح زا ،لیامت تروص رد    ●
 یتیلاعف ای اهشسرپ زا روظنم نیا یارب دیناوتیم) دیوش انشآ اهنآ اب و دییامن یفرعم ار ناتدوخ ،دییوگب مدقم ریخ اهنآ هب    ●

 .دنربب تذل رگیدکی اب تبحاصم زا هک دیهد تصرف اهنآ هب و (دینک هدافتسا صاخ
 متسه لیام .میاهدرک یرپس ار یبوخ یلیخ تاقوا مه رانک رد ام» :دییوگب ار ریز بلطم هیبش یزیچ ،هسلج رخآ یلاوح    ●

 نمض میناوتیم ام زا یهورگ نآ رد ھک یطیحم .منک یفرعم امش ھب ار نابرهم یاھعماج و نما یطیحم
 هب ایآ هک دییامرفب ً◌افطل .مینک فشک ار دوخ یصخش یگدنز اب اهنآ طابترا و نآ میهافم ،مه اب سدقم باتک هعلاطم
 .«دیتسه دنمقلاع راک نیا ماجنا

 

 یربهر  3.
 .دینک عورش لااح ...

 

 .دینک پاچ دارفا دادعت هب ار نآ و دولناد ار «سدقم باتک هعلاطم»    ●
 .دینک باختنا ار سدقم باتک هعلاطم یامنهار رد دوجوم هدش داهنشی تایآ زا هورگ راهچ زا یکی    ●
 .دنشاب هتشاد زور ره یاهشسرپ ھب دوخ یاهخساپ تبث یارب ار کچوک هچرتفد کی دیاب ناگدننکتکرش   ●



  سدقم باتک هعلاطم هورگ یربهر هوحن

 

 

 .دینک عورش هاتوک یاعد کی اب ار هسلج
 .دهدیم حرش ار ھعلاطم یلصا عوضوم ناتساد نیا .دیناوخب ار ریز جان و قلب یتامدقم ناتساد    ●
 .دناوخب ار هطوبرم تایآ هک دیهاوخب نابلطواد زا یکی زا    ●
 .دینک تیریدم صوصخ نیا رد ار یثحب ،سدقم باتک هعلاطم هب طوبرم هنازور تلااؤس حرط زا دعب    ●
 لدابت و ثحب تمسق نیا زا فدھ .دیشاب هتشادن یاهمهاو توکس زا ،دیتسه اهخساپ ندینش رظتنم ھک یتدم یط    ●

 .دهد خساپ اهشسرپ ھمھ ھب دوخ هورگ ربهر هکنیا ھن ،تسا رظن
 

 .دینک دزشوگ هورگ یاضعا ھب ار دیفم یاهدومنهر زا یخرب مظنم روط ھب ،ثحب ییاراک دوبهب یاتسار رد تسا مزلا
 .دنونشب همه ات دشاب دنلب یفاک هزادنا هب ناتیادص هک دینک تقد    ●
 .دیهد خساپ اهشسرپ هب ،ینلاوط ییاهناتساد هن و ،هاتوک یتلامج اب    ●
 .دیراد هگن سدقم باتک و حیسم یسیع رب زکرمتم ار وگتفگ و ثحب    ●
 .دییامن یراددوخ زیگنالادج لیاسم حرط زا و دینک زکرمت یلصا عوضوم یور    ●

 

 رد ار هدننکتکرش ره یگدنز طیارش ،درک دهاوخ لمع دوخ هدعو ھب سدقلاحور ھک دیهد رطاخ نانیمطا هورگ یاضعا ھب
 یو تسا لیام هچنآ ً◌اصخش ،یونعم رفس نیا رد هدننکتکرش ره تفرشیپ نازیم هب هجوت اب و ،تفرگ دهاوخ رظن
 .تخومآ دهاوخ وا ھب ار ددنبب راک ھب شیگدنز رد و دنادب

 .دینک صخشم ار هدنیآ هتفه تایآ ،هعلاطم هسلج نایاپ رد    ●
 باتک هعلاطم تاسلج رد ،دنشاب لیام هک نامز ره هک دننک توعد نارگید زا هک دییامن قیوشت ار هورگ یاضعا    ●

 .ددرگیم هظحلاماب و نابرهم یاهعماج و اریذپ یطیحم داجیا بجوم راک نیا .دنبای روضح سدقم
 .دیهد همتاخ هاتوک یاعد کی اب ار هسلج    ●

 

 :امش ھعلاطم شیازفا یارب یریگیپ یاهشسرپ ریاس
 ؟تخومآ امش هب ار یرگید زیچ هچ دنوادخ    ●
 ؟دیهد حیضوت رتلماک ار دوخ خساپ دیناوتیم ایآ    ●
 ؟دنیازفیب خساپ نآ هب دنناوتیم ار یتاکن هچ نارگید    ●
 ؟داد رارق ریثأت تحت ار امش همه زا رتشیب هیآ نآ رد یاهتکن هچ    ●

 

 :ھمدقم
 و سدقم باتک قیاقح ،دوخ تریس فیصوت یارب یرامشیب تاملک زا شنیرفآ رد دنوادخ
 نداد ناشن یارب هراومھ حیسم ترضح .دنک یم هداقتسا دوخ یاسآ هزجعم یاھشور
 هدمآ لیذ رد ھک یا هرشح ناتساد .تسا هدرک هدافتسا تعیبط زا دوخ یھلا میلاعت
 .دشاب یم سدقم باتک نومظم و تیھام زا ینشور لاثم ،تسا

 ار نآ هدز ناجیھ .دینک یم ادیپ مشیربا مرک کی ھک دیتسھ یکدوک  امش دینک روصت
 بوذجم و دیھد یم رارق تسھ گرب و خاش زا رپ ھک رادذفنم یرطب ھی لخاد و ھتشادرب
  .دیوشیم مرک نآ تاکرح و ندب تایئزج یسررب و اشامت
 اب .تسا هدنام بوچ یور تکرحیب امش مشیربا مرک ھک دیوش یم ھجوتم حبص زور کی
 ندب رود ھب  یگنریب و کزان یاھھتشر ندینت لاح رد ھک دیوشیم ھجوتم لمأت یمک
 ،زور نیدنچ زا دعب .تسا عوقو لاح رد یقافتا ھچ ھک دیوشیم ریحتم .دشاب یم دوخ
 مشیربا مرک ھکنیا زا و دوشیم یدیما ان و سأی ھب لیدبت امش  راظتنا و یواکجنک
 یم بلج ار امش رظن ھلیپ حطس رد یکچوک هرفح سپس .دیوشیم نارگن دشاب هدرم امش
 یارب ھک دیوش یم ھلیپ رد توافتم الماک دوجوم کی ھجوتم رتقیقد هاگن اب .دنک
  .تسا شالت لاحرد ھلیپ زا ندش جراخ
 ھلیپ زا رس ابیز و یگنر ھناورپ کی و دھدیم خر هرظتنم ریغ قافتا نآ ماجنارس
 ابیز دوجوم نآ زاورپ و دینک یم زاب ار ھشیش رد طایتحا اب سپس .دروآ یم نوریب
 .دینک یم اشامت ار
 یسانشتسیز سالک رد دعب اھلاس ؟تسا هداد خر قافتا نیا ھنوگچ ھک دیوش یم هدز تفگش
  .تسا هدوب یسیدرگد کی فرگش رییغت نآ ھک دیوشیم ھجوتم
 ار اھبلق دنوادخ مالک" .دشابیم شخب ماھلا رایسب اھبلق یارب فرگش رییغت نیا
 .دشابیم راتخاس و رھاظ ،لکش رد رییغت ینعم ھب یسیدرگد ھملک ".دنکیم نوگرگد
 هدمآرس ھب شایلبق یگدنز .تسا هزات یتقلخ کی دراد یبلق داقتعا حیسم ھب ھک یسک"
 )5:17 2 نایتنرق(  ".تسا هدش هزات شیارب زیچ ھمھ و



 لابند ار دنوادخ مالک و دینک رکفت و قمعت نآ رد سدقم باتک ندناوخ ماگنھ رد
 یم خر ناتبلق رد یقیمع و یزیمآرارسا ،زیگنا تفگش تارییغت راک نیا اب .دینک
 رد ینورد تاریغت نیا .دتفا یم قافتا مشیربا مرک یارب ھک ھچنآ دننامھ دھد
 امش رد یگزات زا یتلاح تارییغت نیا ،دش دھاوخ نایامن زین امش هرمزور یگدنز
 .دیتسھ هزات تقلخ کی امش نوچ .تسا جراخ امش روصت زا ھک دروآ دھاوخ دوجو ھب

 و تسا زکرتم امش ھب دنوادخ ھقالع و قشع یور رب بلق دروم رد ییادتبا بلطم ود
 ار امش رخآ عوضوم ود .دوش حیسم یسیع ھناخ دناوتیم امش بلق ھنوگچ ھکنیا
 بیغرت ثعاب ھجیتن رد دینک صحفت و قیقحت تارابع یور ھنوگچ ھک دنک یم ییامنھار
 زا سرد نیا .دوشیم ناتنامیا و بلق ندش رت یوق و مکحم و امش رتشیب قیوشت و
 .دشاب یم دیدج و میدق دھع یاھباتک زا ییاھشخب زا ھتفرگرب ،سدقم باتک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


