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 مجرتم راتفگشیپ
 
 رواشم صخش و ،هدش هدیمان "یضاقتم" باتک نیا رد دنک یم عوجر یحیسم رواشم ھب ھک یصخش
 .تسا هدش هدیمان “رواشم” زین

 یوفص خرھاش
 
 باتک یاھ لصف

 یحیسم ٔهرواشم رد یناحور بتکم زاین   :لوا لصف
 هرواشم و یناحور بتکم   :مود لصف
  صوصخم ٔھفشاکم و هرواشم  ـ ادخ مالک لوصا   :موس لصف
 ناسنا طیحم ساسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :مراھچ لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ادخ مان  ـ ادخ لوصا   :مجنپ لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)١ شخب( مشش لصف
 اعد و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا  :)٢ شخب( مشش لصف
 ثیلثت لصا و یحیسم ٔهرواشم  ـ ادخ لوصا   :متفھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)١ شخب( متشھ لصف
 ناسنا یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا  :)٢ شخب( متشھ لصف
 ناسنا هانگ و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھن لصف
 تداع و یحیسم ٔهرواشم  ـ ناسنا لوصا   :مھد لصف
 دراذگ یم ریثات راکفا رب هانگ ھنوگچ  ـ ناسنا لوصا   :مھدزای لصف
 یراگتسر زا شیب  ـ یراگتسر لوصا   :مھدزاود لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)١ شخب( مھدزیس لصف
 یحیسم ٔهرواشم و ششخب  ـ یراگتسر لوصا :)٢ شخب( مھدزیس لصف
 ون یگدنز و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا  :مھدراھچ لصف
 سدقلا حور ٔهویم و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناپ لصف
 ینک ھشیر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدزناش لصف
 تماقتسا و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدفھ لصف
 جنر و یحیسم ٔهرواشم  ـ یزاسکاپ لوصا   :مھدجھ لصف
 اسیلک و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :مھدزون لصف
 دیدج نارادنامیا ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا   :متسیب لصف
 اسیلک طابضنا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مکی و تسیب لصف
 میحر لامعا و یحیسم ٔهرواشم  ـ اسیلک لوصا  :مود و تسیب لصف
 ندرم لاح رد دارفا و گرم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :موس و تسیب لصف
 تواضق و یحیسم ٔهرواشم  ـ هدنیآ لوصا  :مراھچ و تسیب لصف
 بلاطم ٔھصالخ :مجنپ و تسیب لصف
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 مود و تسیب لصف 
 )ھمادا( اسیلک لوصا

 یدادما تامدخ و هرواشم
 

 ،مینیب یم لاح اما ،تشاد یرایسب جاور دوخ خیرات یادتبا رد حیسم یسیع اسیلک  یدادما تامدخ
 هدوب دنوادخ تمحر زا یا هدمع تمسق ھچنآ .هدروآ یور مالک تمدخ یناحور بناوج ھب رتشیب اسیلک
 یم زین راظتنا ،هدرک ادیپ ھعماج زاین نیا اب ار یرتکیدزن ٔھطبار تلود ھک لاح .هدش ھتشاذگ رانک
  .دریگب هدھعب ار اھ راک نیا مامت ھک دور
 ھک اجنآ زا .دنروآ یاجب ار ھتساوخ دوخ یاسیلک زا ادخ ھچنآ دنناوت یمن ایند یاھ یناپمک و تلود اما
 ایند ار دشاب یم ادخ ھب طوبرم ھچنآ تشاد راظتنا ناوت یمن ،دراد ار دوخ یناحور بناوج ،راک ھمھ
 ھعارا ینونک یاھ تلود ھچنآ اب ناوت یمن ار یسیع بناج زا کنخ بآ ھعرج کی .دھد ماجنا دناوتب
 ،نامیتی و نانز هویب اب ھطبار ردً اصوصخ .درک ھسیاقم دنھد یم
 
  ۶٨ رومزم
  تسادخ نانز هویب عفادم و نامیتی ردپ :۵
 .دوخ سدقم نکسم رد 
 
 .دنک هدروآرب ار ناشیاھ زاین ھک دنراد ادخ ھب یور نامیتی و نانز هویب ،رگید ترابع ھب
 

 ۶ نایطالغ
 میراد تصرف ات سپ :١٠

 ،مینک یکین ھمھ ھب 
 .نامیا تیب لھا ھب هژیو ھب  
 
 زا یوضع دشاب ھتشاد یموزل دیابن .تسا اسیلک ناسامش اب رتشیب لصف نیا رد نم تبحص یور
 .دروآ هانپ یعامتجا راک ددم ھب ،دراد ھک یزاین رطاخب حیسم یسیع اسیلک
 ھتبلا .تسین یلام زاین ھمھ و ،دنوش یم وربور یفلتخم تالکشم اب ھشیمھ یدادما تامدخ ناشیشک
 .تسین روطنیاً الومعم یلو ؛دنا هدرک داجیا دوخ یارب نایضاقتم دوخ ار تالکشم نیا عقاوم یضعب
 کمک ھب زاین ردخم داوم کرت یارب یدیدج رادنامیا ؛دراد کمک ھب زاین شدنزرف رطاخب یردام
 هرواشم رد ھتفھ رھ .رگید یاھ ھنومن زا یرایسب و ؛دنا هداد تسد زا ار ھیامرس یا هداوناخ ؛دراد
 تامدخ شیشک ،تروص نینچ رد لاح .دوش یم هدھاشم اھ زاین نیا زا دروم ھس ای ود مک دح یحیسم
 و دشاب یم دوخ تاناکما ھب دودحم وا ایآ ؟دنک یگدیسر اھ ھتساوخ نیا ھب دناوت یم روطچ یدادما
 :تسا رادروخرب اسیلک یوق عبنم ود زا وا ،ریخ ؟تسا یعامتجا نارگ دادما فرعم
 

 و )١(تسا رادروخرب اسیلک تاناکما مامت زا .١
 اسیلک ناسامش عمجم .٢
 
 یضاقتم ھک ینامز رد ،لاثم ناونعب .دریگ یمن ماجنا تالابم یب ،دادما تمدخ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت اما
 اسیلک ٔھنازخ زا ھکنآ ات ،تسا رتھب دنک هدروآرب ار زاین دناوت یم رواشم دوخ رگا ،دراد یلام زاین
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 راک یسک رگا ،دیوگ یم ادخ .دنک یم قیوشت ار یلگنا یگتسباو ،هرواشم ھنوگ نیا .دیامن هدافتسا
 یم ارجا زین نانز هویب صوصخ رد یشم طخ نیا .)١٠ :٣ نایکینولاست مود( دروخن نان ،دنکن
 نیا رد و دننک راک دنناوت یم ینز هویب ٔهداوناخ رگا ،لاثم ناونعب .)١۶ ـ ٣ :۵ سواتومیت لوا( دیدرگ
 اب( دنک کمک ھمھ ھب تسناوت یمن اسیلک .درک قیوشت راک نیا ھب ار اھنآ دیاب ،دننک کمک وا ھب هار
 ،دربب راکب )تساوخ یمن ھک ( ار یگتسیاش طیارش دوب مزال ھجیتن رد و ،)تساوخ یم ھکنآ دوجو
 
 ۵ سواتومیت لوا

  نک یسیونمان نانز هویب رامش رد ار یناسک طقف :٩
  ھتشاد لاس تصش زا شیب ھک 
 .دنشاب هدوب رادافو دوخ رھوش ھب و  

  ،دنشاب هدش ھتخانش یراکوکین ھب دیاب زین :١٠
  ،هدرک تیبرت وکین ار شیوخ نادنزرف ینعی 
  ،ھتفاتش نادنمدرد یرای ھب ،ھتسش نیسدقم یاھاپ ،هدوب زاون بیرغ  
 .دنشاب هدرک وکین راک عون رھ فقو ار دوخ و   
 

 ،باوج ؟دش دھاوخن رت هداس ناشیا یارب طیارش ،دننک ھبوت صاخشا نیا رگا ھک دیآ یم شیپ لاؤس
 زین یلام یاھ کمک یئاناوت ،دوب دودحم اسیلک ٔھنازخ نوچ )دوجو نیا اب( یلو ،دش دھاوخ ھتبلا
 یب ،نارامیب ،نامیتی ،نیلولعم ،ناینادنز ھکلب ،دنتشاد نانز هویب اھنت ھن ار مربم زاین .دوب دودحم
 .دنتشگ یم اسیلک دنمزاین ،هریغ و اھ نامناخ
 یرتقیمع ٔھنوگب دیاب اھنآ صوصخ رد اما ،دریگب هدیدان ار صاخشا یلام یاھ زاین دیابن رواشم ھتبلا

 یم شیپ ینامز لکشم ،اما .دنک دزشوگ دناوتب زین ار نآ یناحور بناوج ھک یئاجات ،دیامن یگدیسر
 ار تمدخ زا تمسق نیا یارب یفاک تقو .دروآ یاجب تسا مزال زین ار یلصا تمدخ نامزمھ ھک دیآ
 ناسامش تعامج ھب تسا مزال تروص نیا رد .)تشاد دھاوخنً الومعم ھک( دشاب ھتشادن تسا نکمم
 ھن صاخشا نیا .دیامن تیبرت یناحور ٔھنیمز رد ار دنراد یناسر کمک ٔھیدھ ھک یناسک و دروآ یور
 میلعت زین ار ھتفگ نآ ھب عجار دخ ھچنآ ھکلب ،دندرگ یم حیسم یاسیلک یلام یاھ کمک لماح اھنت

 نیلوئسم ھتبلا .دننک یم زاغآ رگیدکی اب ار یکرتشم تامدخ سامش و رواشم تقیقح رد .داد دنھاوخ
 ،تقونآ .دنیامن رارقرب یحیسم نارواشم اب ار یتمدخ نینچ تسا مزال ھک دنشاب یم ناسامش تمدخ
 یرتعماج تمدخ ،ناسامش کمک اب تسناوت دھاوخ رواشم ،دسر یم تاناعا عیزوت ھب زاین ھک ینامز
   .دنناسر ماجنا )دنیآ یم شیپ ھک فلتخم قرط ھب( ار
 ھعارا ار اسیلک ٔھناعا دوخ دناوت یم یحیسم رواشم ایآ ھک تسا نیا دیآ یم شیپ ھک یرگید لاؤس
 زین وا یناحور رواشم ھک یتروص رد( دراذگب یضاقتم تسدب زین ار یلام کمک رواشم رگا ؟دھد
 .دش دھاوخ ،هدرک تفایرد ھک یناحور کمک دح ھب ،ار اسیلک یلام کمک یضاقتم راظتنا ،)تسھ
 رواشم تسد رد زین ار نآ رادقم و درک دھاوخ هدھاشم یلام کمک و رواشم نایم یا ھطبار یضاقتم
 .دراد هدھعب یرگید عجرم ار اسیلک یلام یاھ کمک تخادرپ تیلوئسم ھک یتروص رد ،دید دھاوخ
 ٔھلئسم ات دھدب اھنآ ھب یفاک نامز رواشم تسا مزال ھک دنراد ینورد بناوج یلام یاھ زاین ،یفرط زا
 ،ددرگ لح یضاقتم یلام
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 ۶ لامعا

  :دنتفگ و دندناوخ ارف ار نادرگاش تعامج ،لوسر هدزاود نآ سپ :٢
  ،مدرم ھب نداد اذغ یارب ام ھک تسین ھتسیاش« 

 .مینام لفاغ ادخ مالک تمدخ زا  
  دوخ نایم زا ،ناردارب یا سپ :٣
  دینیزگرب دنشاب تمکح و حور زا رپ ھک ار مان کین نت تفھ 
 میرامگب راک نیا یارب ار نانآ ات  

 .»درک میھاوخ مالک تمدخ و اعد فقو ار دوخ ام و :۴
 
 دناوت یم رواشم .ددرگ یم راذگاو ناسامش ھب ،ددرگ یم خیش یلصا تمدخ عنام ھچ رھ ،ھصالخ رد
 هاگن ار لغش و ،دناسر ماجنا یبوخب ار ھبحاصم ،دنک ادیپ ار یبسانم لغش دنک کمک یضاقتم ھب
 یھارمھ ،راک فلتخم لحارم یارجا ،راک ٔھمانرب ٔھیھت( نآ یارجا رد ھک دورب راظتنا دیابن یلو ،درادب

 دسر یم ینامز ھکلب ،تسین وا نعش رد راک نیا ھک تسین نیا روظنم .دنک تلاخد زین )هریغ و ،مزال
 رگا ،لاثم روطب .دیامن راذگاو ،دنراد یا ھیطع نینچ ھک یدارفا ھب ار تامدخ ھنوگچ دزومایب دیاب ھک
 دناوت یم شیشک ،دراذگب نایم رد هداوناوخ ریاس اب ار شدیدج نامیا روطچ دناد یمن ینامیا هزات نز
 .)۵ ـ ٣ :٢ سوتیت( دنک راذگاو ،)ھن ای دشاب ناسامش نایم ھچ( نامیا رد هدرک دشر نز ھب ار تمدخ
 اسیلک یارب یئوگلا دناوت یم ھک ،هداد ھعارا یدادما تامدخ یامنھار ناونعب ار یطیارش ادخ مالک
 :دشاب
 

 ،دیدرگ ھیھت دنشاب یم یلام ٔھناعا طیارش دجاو ھک یناسک زا یتسرھف .١
 ،ار دنشاب یم طیارش دجاو ھک یصاخشا نآ ھب عجار میمصت .٢
  دنروآ لمع ھتخاس مھارف راک نیا یارب اسیلک ھک یرایعم بسح رب .٣
 .)١۶ ـ ٣ :۵ سواتومیت لوا( 

 
 
 
 
 
 
 
 مود و تسیب لصف یاھ سیون ریز تسرھف
 
 .دیئامن عوجر ١١ لصف ،   Shepherding God's Flockنم باتک ھب )١(
 )تسا هدشن ھمجرت یسراف نابز ھب لاحب ات باتک نیا( 
 


