
1 

 

 

   درس زیاتی05     
  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  این دروس بي زبان ٔارؽی و زباهٌای دیگع در

www.learnhisways.com   .یأت می ـٍهط
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هچي می گٍیم َمل 
 
"ًع کي معا دوؽت دارد مىابٖ ا
 صٍاًط همٍد

 و پطر من او را دوؽت صٍاًط داـت 

مطى و با او صٍاًیم ماهط." یٍزوا  
 
32: 41و ما پیؾ او ا
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 َیؼی،ایماهطار َغیغ در 
وریط، در زٗیٗت هؿان می دًیط کي بي او  

 
زماهی کي بي َیؼی مؼیر ایمان می ا

معزیطى، زیات ابطی را بي ـما َىا کعدى اؽت. این 
 
اَتماد کعدى ایط کي گواًان ـما را ا

هعا از ـما بگیعد. در وی زهطگی 
 
ًطیي ای اؽت بؼیار گعاهبٌا کي ًیچ کػ ٘ادر هیؼت ا

یل اَداب اهگیغ او کي صطا تٍؽه معگ و ٘یام پؼع صٍد بي ما صٍد، ما ایماهطاران در ٔ
 ارزاهی کعدى اؽت ـادی می کویم. 

ؽمان  
 
تن بي ا اما این زیات ذطیطی کي صطا بي ـما دادى اؽت ٔٗه بي موٌٍر ٔر

ن زهطگی کٌوي را گظاـتي، 
 
هیؼت. ـما در زٗیٗت ٘طم ـداَاهي ای را بعداـتي ایط کي در ا

اریک بعای او زهطگی می کویط.  بعای ًمین اؽت کي صطا دو ًطیۀ امعوز در این دهیای ت
ـگػٕت اهگیغ دیگعی را هیغ بي ما ارزاهی کعدى اؽت: کالم مٗطس و روح الٗطؽؾ را. کالم او 
بي ما کمک می کوط کي بطاهیم صطا از ما چي اهتٌاری دارد و چي می صٍاًط، روح الٗطس 

کویم. ما هٍر او می ـٍیم کي کمک می کویم  هیغ بي ما ٍ٘ت می دًط  تا بعای او زهطگی
بایط چکار کویم؟ مگع  اکوٍندیگعان ببیووط. می پعؽیم: بعای ایوکي از َیؼی پیعوی کویم 

هي ایوکي او صطاوهط ماؽت؟ مگع هي ایوکي زیاتی ذطیط داریم؟ بوابعاین، امعوز چگٍهي می 
 تٍاهیم با زهطگی صٍد صطا را مستعم بطاریم؟ 

تي ایم بعای َیؼی زهطگی کویم بایط بي چوط ؽٍال دـٍار اگع بىٍر ذط  ی تكمیم گٔع
 پاؽش دًیم:

یا تُالیم و دؽتٍرات َیؼی را می داهم؟
 
ا

هٌا اواَت می کوم؟
 
یا ًع روز از ا

 
هٌا را مىالُي کوم؟ ا

 
یا زامعم با د٘ت ا

 
ا

یا زامعم با کمک او این دؽتٍرات را بي دیگعان هیغ یاد دًم؟
 
ا

 ی مؼیر یُوی اواَت کعدن از دؽتٍراتؾپیعوی کعدن از َیؼ

چعا پیٍؽتي بي من صطاوهطا صطاوهطا می گٍییط ولی ٔعمٍد: " 16: 6َیؼی در لٍ٘ا  
هچي را کي بي ـما می گٍیم اهدام همی دًیط؟" )لٍ٘ا 

 
 (16: 6ا
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اگع دؽتٍراتؾ را با د٘ت مىالُي هکعدى ایم، چگٍهي در ٘عن بیؼت و یکم می  
کویم؟ وبٖ گػٕتۀ َیؼی، بي ؽي دلیل بایط دؽتٍراتؾ را مىالُي تٍاهیم از َیؼی اواَت 

ن اواَت کویم:
 
 کعدى و از ا

ؽمان و بع زمین بي من دادى ـطى اؽت." (4
 
( َیؼی 48: 38" )متی تمام ٘طرت در ا

بُط از ایوکي از معدگان ٘یام کعد این را گػٕت. زماهی کي از او اواَت می کویم بایط 
اهؼان اواَت هکعدى ایم بلکي از گػٕتي ًای صطا.  بطاهیم کي ٔٗه از گػٕتي ًای یک

ؽضواهی کي بي ـما می گٍیم از صٍدم هیؼت، ٘بل از مكلٍب ـطن َیؼی گػٕت: "
ا را اهدام می دًط. ن پطری کي در من ؽاکن اؽت ًمۀ این کاًر

 
 (45: 41" )یٍزوا ا
هچي می گٍیم َمل صٍاًط همٍد و پطر من او را " (3

 
ًع کي معا دوؽت دارد مىابٖ ا

مطى و با او صٍاًیم ماهط.د
 
( 32: 41" )یٍزوا وؽت صٍاًط داـت و ما پیؾ او ا

امعوز ًم صیلی ًا در دهیا می گٍیوط کي َیؼی را دوؽت دارهط اما از او اواَت همی 
یات َیؼی بي ما کمک می کوط کي ببیویم اگع او را دوؽت داـتي 

 
کووط. در این ا

ی ما قٍرت بپظیعد. بُط تٍمیر می باـیم اواَت کعدن بایط بىٍر وبیُی در زهطگ
ِ مؿارکت با صطا را صٍاًیم داـت! دًط کي در هتیدي ازتعام و ـادی

ن ًؼتیط. ًع کي در من بماهط و من در او، " (2
 
من تاک ًؼتم و ـما ـاصي ًای ا

ورد چٍن ـما همی تٍاهیط ذطا از من کاری اهدام دًیط.
 
" )یٍزوا میٍۀ بؼیار می ا

هٌا اواَت هکویم چىٍر می تٍاهیم  ( اگع دؽتٍراتؾ را0: 40
 
ٔعامٍش کویم و از ا

بگٍییم در او می ماهیم؟ "ماهطن در َیؼی" بي مُوی این اؽت کي بىٍر مؼتٗل 
َمل  هکویم، بلکي تؼلیم روح الٗطس و راًٌای او ـٍیم. با این کار، می تٍاهیم 

یط.  
 
مىمئن باـیم کي "میٍۀ" صٍب و بؼیار در زهطگی ما بي َمل می ا
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 در مٍرد این کػتاب
ن هٍـتي ـطى اؽت  05این کػتاب ـامل  

 
درس از زهطگی و تُالیم َیؼی می باـط. ا

هٌا را می داهیط بتٍاهیط بي دیگعان 
 
کي بي ـما کمک کوط راًٌای او را یاد بگیعیط، و اگع ا

یاد بطًیط. در اؽتٕادى از این کػتاب بایط ٌَط ذطیط را ًم بي ًمعاى داـتي باـیط. از این 
یؾ صكٍقی صٍد هیغ می تٍاهیط اؽتٕادى کویط. اما اگع ممکن دروس در َبادت و هیا

ن را با دیگعان مىالُي کویط. این کػتاب بىٍر صاص بعای گعوًٌای 
 
باـط بٌتع اؽت ا

صاهگی هٍـتي ـطى اؽت. بسث گعوًی و دَاًا بي ـما کمک صٍاًوط کعد تا با دیگع 
ط کویط. ایماهطاران در تمام دهیا دؽتٍرات َیؼ هٌا ایماهطاران ـر

 
ی را مىالُي می کووط. ا

 ًع ًٕتي می بیووط کي چىٍر َیؼی زهطگی صٍد و دیگعان را تبطیل می کوط. 
هٌا َمل می کوط، ماهوط ـضف داهایػػی  

 
پػ کؼی کي ؽضوان معا می ـوٍد و بي ا

اؽت کي صاهۀ صٍد را بع ؽوگ بوا همٍد. باران باریط، ؽیل ذاری ـط و باد وزیطى بع 
ورد، 

 
ن صاهي ٔؿار ا

 
ن بع روی ؽوگ بٍد. متی ا

 
ن صاهي صعاب هؿط زیعا ـالٍدۀ ا

 
: 7اما ا

31- 30. 
ًماهىٍر کي از او اواَت می کویط و کمک می کویط دیگعان ًم زیبایػػی راًٌای او را  

ط کوط.   ببیووط، باـط کي پادـاًی صطا از وعیٖ ـما ـر
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بعان  اقٍل مىالُۀ کػتاب مٗطس و راًومایػػی بعای ًر

  
یادگیعی از کالم صطا، یُوی کػتاب مٗطس، أتضار بغرگی اؽت! اما مٌم اؽت بطاهیم 
یادگیعی از هٌع صطا چیؼت.  اگع کالم صطا را ًماهوط کػتابی تاریضی بضٍاهیم، یُوی 
هچي صطا می 

 
تن و٘ایٍ مٌم بعای ٘بٍل ـطن در امتسان بضٍاهیم، ا ٔٗه بعای یاد گٔع

د. تُالیم او بعای مْغ ما هیؼت بلکي بعای ٘لبمان. صٍاًط را کاماًل از دؽت صٍاًیم دا
هچي یاد می گیعیم 

 
 ًم بکویم.  اواَتاو می صٍاًط از ا

این دروس کي از زهطگی و تُالیم َیؼی مؼیر هٍـتي ـطى اهط بعای این ًطؼ اؽت  
ن اواَت کویط.کي ـما 

 
این کار را بي ؽي وعیٖ می  با د٘ت کالم او را صٍاهطى، از ا

 تٍاهیط اهدام دًیط:
هچي می صٍاهیط تٍذي کویط: در بُنی از درؽٌا از ـما صٍاؽتي ـطى  (4

 
با د٘ت بي ا
یي تٍذي کویط اؽت کي 

 
یي یا بضؿی از یک ا

 
تا ببیویط د٘یًٗا چي اتٕا٘ی با د٘ت بي ا

ایودا کالم أتادى یا چي گػٕتي ـطى اؽت. هٌع صٍد را کوار گظاـتي و ٔکع کویط: " 
در واٍ٘ چي می گٍیط؟"

ورد مٌم اؽت.  (3
 
ن ٔکع کویط: ًع کالمی کي َیؼی بي زبان ا

 
در بُنی از بي مُوی ا

ؽٍاالت از ـما صٍاؽتي می ـٍد تا ٔکع کویط َیؼی با کالم یا اَمالؾ ٘كط داـت 
هعا بطاهیم. چي بي ما یاد بطًط

 
. ٘بل از اواَت کعدن بایط مُوی ا

یعیط: در بضؾ پایاهی ًع درس ؽٍاالتی را داریط کي از ـما در زهطگی صٍد بکار بگ (2
چىٍر می تٍاهیط ؽضوان َیؼی را در  می صٍاًط بعای چوط لسٌي ٔکع کویط کي

بعای این ؽٍاالت و٘ت گظاـتي زهطگی صٍد پیادى کویط وٍری کي ـایؼتۀ او باـط. 
هٌا را کوار هگظاریط. اگع صٍد را تؼلیم راًٌای 

 
دهیای ـما ٍَض  او کویطو با َدلي ا
بعان گعوىصٍاًط ـط. با تٍذي بي این راًوما می تٍاهیط درس را در گعوى وٍری  -ًر

 ًطایت کویط کي بعای ًع یک از اَنا مٕیط باـط:

 هعا
 
هٌا مىالُي کویط در توٌایػػی ا

 
بع گعوى، ٘بل از ایوکي درس را با ا بُوٍان ًر

صٍب مىالُي کعدى باـیط ادارۀ اگع از ٘بل درس را بضٍاهیط و بي ؽٍاالت ٔکع کویط. 
ذلؼي بعای ـما رازتتع صٍاًط بٍد.
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 ٘بل از ـعوع درس با دَا و با این ایمان و باور ـعوع کویط کي َیؼی ًمعاى ـما
صٍاًط بٍد و بي ًمۀ ـما کمک صٍاًط کعد تا متٍذي هکات مٌم ـطى بتٍاهیط از 

کالمؾ اواَت کویط.

 از کػتاب مٗطس هٗل ٍ٘ل ـطى اؽت. مٌمتعین بضؾ ًع درس صٍد متوی اؽت کي
در ًوگام مىالُي در گعوى زتمًا زطا٘ل یک بار متن ًای مؿضف ـطى از کالم 

صطا را بضٍاهیط.

 .اومیوان زاقل کویط کي اَنای گعوى ٘بل از ذٍاب دادن کالم صطا را صٍاهطى اهط
هچي َیؼی گػٕت را کؿٓ 

 
هچي کي این دروس وٍری توٌیم ـطى اهط کي ا

 
کویم هي ا

ر می کویمت ٍّ گػٕت. ك

.گاًی  اومیوان زاقل کویط کي تک تک اَنای گعوى بي ؽٍاالت ذٍاب می دًوط
ؽٍال پعؽیطى می ـٍد. ؽٍاالت را با ًم هضٍاهیط. بُط از  1یا  2بعای یک هکػتي 

ن ذٍاب دًیط بُط بي ؽٍال بُطی بپعدازیط. 
 
صٍاهطن یک ؽٍال بي ا

 
 
ن بعای مٌٍَي یا تُلیم بي گعوى این دروس بعای بسث گعوًی توٌیم ـطى اهط، ا

در ذمٍ بغرگػتع، البتي بضاوع مسطودیت زمان، ًع یک از اَنا ٘ادر  همی باـط.
هضٍاًوط بٍد بي ًمۀ ؽٍاالت پاؽش دًوط. در این زال، ؽُی کویط بعای چوط تا از 
ؽٍاالت بي ًع کطام از اَنا و٘ت مسطودی بطًیط کي بىٍر مضتكع ذٍاب دًوط. 

مي ـعکت کووط تا یکی دو هٕع بسث را در دؽت هگیعهط.تؿٍیٖ کویط تا ً

 تا ذایػػی کي امکان دارد دایعى ای تؿکیل دادى دور ًم بؿیویط تا ًمي ًمطیگع را
مطى بي ذمٍ قمیمی ببیووط: 

 
ٍّ از زالت کالس درس در ا این باَث صٍاًط ـط کي ذ

تبطیل ـٍد. هؿؼتن در دایعى کمک صٍاًط کعد کي ًمي صٍد را ذغو گعوى زػ 
کووط و تؿٍیٖ می ـٍهط کي در بسث ـعکت کووط.  

بٌمعاى را مٗطس کػتاب و معبٍوي دروس گعوى اَنای دارد امکان کي ذایػػی تا 
 و دوؽتان با دوبارى را ـطى مىالُي دروس اگع بٍد صٍاًط مٕیط.  باـوط داـتي
 . کویط معور و مىالُي تان صاهٍادى اَنای
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      دروس مٗطماتی

 ٘لب پیعو َیؼی
ّاز کعد... )متی 

 
(3: 0و او بي تُلیم دادهؿان ا

در وٍل ؽي ؽال صطمتؾ، َیؼی تُلیمات زیادی بي معدم داد. اما اولین تُالیم او چي 
ن بعای ما الزم اؽت چي بٍد؟

 
 بٍدهط؟ از هٌع او اولین چیغی کي داهؼتن ا

می یابیم. او صطمت  0اولین کلمات از تُالیم َیؼی را در ٌَط ذطیط در اهدیل متی ٔكل 
ّاز کعدى، تُعیٓ می کوط کي در این ذٌان اهؼاهٌای زٗیٗتًا صٍـبضت چي 

 
تُلیم صٍد را ا

هؼاهٌا در پػی یأتن صٍـبضتی ًؼتوط ولی بعای یأتن کؼاهی ًؼتوط. او می داهط کي ًمۀ ا
ای  ن مُمٍاًل وعیٖ درؽت را در پیؾ همی گیعهط. بىٍر کلی تٍذي ما مُمٍاًل بع چیًغ

 
ا

 هادرؽت اؽت.

دو درس این بضؾ، بي ما کمک صٍاًوط کعد تا با ٘لبی قادؽ بي زهطگی صٍدمان هگاى 
یا راى رؽیطن بي صٍـبضتی واُ٘

 
یا زٗیٗتًا در پػی بطؽت کعدى، بپعؽیم: "ا

 
ی را می داهم؟ ا

ن ًؼتم؟"
 
وردن ا

 
 ا
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 کؿٓ راى صٍـبضتی زٗیٗی.  4 
 بضؾ اول

 بسث ابتطایػػی:

ـما چي کؼاهی را صٍـبضت  یا مبارک می صٍاهیط؟ مُمٍاًل بي چي کؼاهی زؼادت می 
 ورزیم؟

 را بضٍاهیط. 43 -4: 0متی 

یات  .4
 
یات هگاًی ؽعیٍ بیوطازیط )ا

 
(. در ًع کطام چي کلمي 43 -2بي ًع یک از این ا

ای تکعار ـطى اؽت؟
یۀ  .3

 
َیؼی چي کؼی را "صٍـبضت" می صٍاهط؟  2در ا

"ٔٗیع در روح" یُوی ایوکي ٘بٍل کویم از هٌع روزاهی اهؼاهٌای ٔٗیعی ًؼتیم... بي 
کالم دیگع مْعور یا از صٍد رامی هباـیم بلکي بپظیعیم در زهطگی بي صطا هیاز 

 داریم.
تن  .2 ٔٗع روزاهی تا این اهطازى دـٍار اؽت؟چعا پظیٔع

یۀ 
 
 (2چعا َیؼی می گٍیط صٍـابسال ٔٗیعان در روح؟ )ا

یۀ  .1
 
یا ٔکع می کویط ٔٗیع در روح هیاز دارد 1ماتمیان چي دریأت صٍاًوط کعد؟)ا

 
( ا

ماتم بگیعد؟ 
اّلب ما چوین تكٍر می کویم کي ماتم ٔٗه مضتف بي معاؽم کػٕن و دٔن می 

عار باـط. اما پیعوان َ یؼی مؼیر کي می صٍاًوط پادـاًی صطا بع روی این زمین ب٘ع
ای دیگع ًم ماتم می گیعهط. بعای محال، زماهی کي از َیؼی پیعوی  گعدد بعای چیًغ
می کویم بعای گواًاهی کي معتکب می ـٍیم ماتم می گیعیم چعا کي گواى بی زعمتی 

زار و هارازتی دیگعان هی
 
می گعدد. زتی بعای  غبي صطا مسؼٍب می ـٍد و باَث ا

 کي در این دهیا وذٍد دارد هیغ ماتم می گیعیم. صٍدصٍاًی 
یا ـما هیغ بعای گواًان صٍد ماتم می گیعیط؟ چي چیغی در این کؿٍر یا دهیای 

 
ا

 اوعاؼ باَث می ـٍد ماتم بگیعیط؟
یۀ  .0

 
 (0چي کؼاهی وارث زمین صٍاًوط ـط؟ )ا
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دارد، پػ در کمال متاهت و  ـضف "زلیم" کؼی اؽت کي تٍاهایػػی کوتعل صٍد را
تار می کوط. اگع متٍذۀ هیاز صٍد بي صطا باـیم این درک  ٔعوتوی با دیگعان ٔر

 چگٍهي بي ما کمک صٍاًط کعد تا بي ٔعدی زلیم تبطیل ـٍیم؟
ٔکع می کویط چگٍهي زلیمان وارث این زمین صٍاًوط ـط در زالیکي اّلب أعادی  .6

مؼتبط و وزؿی بعؽع زکٍمت می هؿیووط؟
یي بي أعاد زلیم کمک صٍاًط کعد کي قبٍر بٍدى بي وَطى ًای صطا اَتماد 

 
یا این ا

 
ا

 داـتي باـوط؟
یۀ  .7

 
را دوبارى بضٍاهیط. 6ا

 گعؽوي و تؿوۀ َطالت بٍدن بي چي مُوی اؽت؟
ًیچ اتٕاؽ أتادى اؽت تا بعای ـواصت صطا و قالر بٍدن ازؼاس "تؿوگی" 

یا اـتیا
 
 ؽ صٍد را با او در میان گظاـتي ایط؟ـطیط داـتي باـیط؟ اگع بلي، ا

وردى صٍاًط کعد؟
 
یا ٔکع می کویط صطا اـتیاؽ و صٍاؽتۀ ـما را بعا

 
 ا
عاری َطالت گعؽوي و تؿوي ًؼتوط چي وَطى  .8 یي َیؼی بي کؼاهیکي بعای ب٘ع

 
در این ا

ای دادى اؽت؟
را بضٍاهیط. 28 -27: 7یٍزوا  .9

ًؼتوط قسبت می کوط.  در این بضؾ هیغ َیؼی در مٍرد اهؼاهٌایػػی کي تؿوي
یي 
 
مطى و بوٍـیم. مُوی این ا

 
َیؼی گػٕت اگع تؿوي ًؼتیم می تٍاهیم هغد او ا

 چیؼت؟
یات 

 
یۀ  29و  28در ا

 
 را چگٍهي تٍمیر داد؟ 27َیؼی مُوی ا

ب زیاتی کي از َیؼی ذاری می ـٍد هٍـیطى ایط؟
 
یا ـما از ا

 
 ا

 تدعبۀ صٍد را با گعوى در میان بگظاریط.
 
یات با ٘لب ـما قسبت کطامیک از . 45

 
یاتی کي امعوز مىالُي کعدیم بیؾ از دیگع ا

 
ا

کعد؟ در این مٍرد با گعوى صٍد قسبت کویط.
زال مطتی را بي دَا اصتكاص دادى از صطا بضٍاًیط این صكٍقیات الٌی را ماهوط 

 .ب ـما بکارد تا بیؿتع ـبیي َیؼی ـٍیطداهي ای در ٘ل
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  کؿٓ راى صٍـبضتی زٗیٗی. 3 
 3بضؾ 

 بسث ابتطایػػی:

ن صٍـابسال ًا گػٕتي 
 
در بضؾ اول بي چٌار صكٍقیات مضكٍص پیعوان َیؼی )کي بي ا

هٌا را از بع تکعار کویط؟ این 
 
یا می تٍاهیط ا

 
یي ای کي در متی  43می ـٍد( هگاى کعدیم. ا

 
ا

کعی بایط در مٗابل صطا و  مطى اؽت بي تمام پیعوان َیؼی یاد می دًط کي چي وعٔز
 
ا

یا ٔکع می کویط معدم اوعاؼ ما ًم بایط با این وعز ٔکع زهطگی دیگعان داـتي 
 
باـوط. ا

 کووط؟ چعا بلي، چعا صیع؟

 را بضٍاهیط. 43 -4: 0متی 

یۀ  .4
 
یا از گظـتي، ـضكی را بي یاد 7ـما واژۀ رزم را چگٍهي تُعیٓ می کویط؟ )ا

 
( ا

وریط کي با وذٍد ایوکي لیا٘ت هطاـتیط بي ـما رزم کعدى باـط؟
 
می ا

یۀ اگع ر  .3
 
( چعا ٔکع می کویط وعز 7زم کویط، چي در مٗابل دریأت صٍاًیط کعد؟ )ا

بعصٍرد ما با دیگعان بع وعز بعصٍردی کي صطا بي ما هؿان می دًط تاجیع صٍاًط 
داـت؟

 پیام اقلی این داؽتان چیؼت؟ را بضٍاهیط. 20 -34: 48متی 

را بضٍاهیط. چي کؼی صطا را صٍاًط دیط؟ 8: 0متی  .2
یا ًیچ و٘

 
 ت تكٍر کعدى ایط کي اگع صطا را ببیویط چي صٍاًط ـط؟ا

 چعا ٔکع می کویط ٔٗه پاک دالن صطا را صٍاًوط دیط؟
یا ٔکع می کویط ـما صطا را صٍاًیط دیط؟ چعا بلي یا چعا صیع؟ .1

 
ا
یۀ  .0

 
را بضٍاهیط. ایوکي قلر ذٍیان "پؼعان صطا" صٍاهطى ـطى اهط، این مؼالي در  9ا

مٍرد صٍد صطا چي چیغی هؿان می دًط؟ 
یا دهیای امعوز بي قلر ذٍیان هیاز دارد؟ چگٍهي می تٍاهیم در موغل و ذامُي  .6

 
ا

یا در زهطگی ـما مؼالي ای وذٍد دارد کي بىٍر 
 
بُوٍان قلر ذٍ َمل کویم؟ ا

عاری قلر باـیط؟ صاص می تٍاهیط در پػی ب٘ع
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عاری قلر ًمیؿي ٘بٍل صٍاًوط کعد؟ .7 یا اـضاص دیگع تالش ما را بعای ب٘ع
 
ا
یاتی را کي مىالُي کعدیم در مٍرد ـضف قالر و پارؽا می باـط... یُوی اـضاقی  .8

 
ا

یات 
 
یا این صكٍقیاتی کي در ا

 
 9 -2کي وعز ٔکع درؽتی هؼبت بي صطا دارهط. ا

ٍاهیط از بع تکعار کویط؟صٍاهطیم را می ت
یات  .9

 
را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی گػٕت بعای کؼاهیکي در بعابع صطا قالر  43 -45ا

ًؼتوط چي اتٕا٘ی صٍاًط أتاد؟ چعا بُنی از اـضاص با معدم صطا دـموی دارهط؟

یۀ . 45
 
روی ؽضن َیؼی مؼتٗیم بي پیعواهؾ می باـط. او گػٕت چي اتٕا٘ی  44در ا

هٌا ـادی کووط؟بعای ایؿان صٍاًط 
 
أتاد؟ چعا بایط ا

ؽان اؽت؟ َیؼی گػٕت چوین اـضاقی مبارک . 44
 
یا پیعو َیؼی مؼیر بٍدن ا

 
ا

ای مادی هؿات می گیعد  یا این صٍـبضتی از چیًغ
 
ًؼتوط، یُوی زٗیٗتًا صٍـسالوط. ا

یا مُوٍی؟

یا . 43
 
یا دهیای اوعاؼ ما صٍـبضتی را ًماهوط پیعوان َیؼی دریأت می کووط؟ ا

 
ا
الُۀ این درس ـما را چالؾ می کوط کي ًماهوط این دهیا هباـیط؟ چگٍهي؟مى
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وردى 
 
"بطو گػٕتوط: "چي کویم تا اَمال صطا را بي ذا ا

 باـیم؟

 " َیؼی در ذٍاب ایؿان گػٕت: 

ن کؼی کي او ٔعؽتاد، 
 
"َمل صطا این اؽت کي بي ا

 ایمان بیاوریط."

 39 -38: 6یٍزوا 
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 کویط و ایمان بیاوریطتٍبي 
بعای اَالم کعدن صبع صٍش صطا بي َیؼی بُط از زهطاهی ـطن یسیػػی تُمیط دًوطى، 

ت. او گػٕت: "و٘ت تمام ـطى اؽت". "ملکٍت صطا هغدیک اؽت. پػ تٍبي  ذلیل ٔر
ػ   40 -41: 4کویط و بي اهدیل ایمان بیاوریط." م٘ع

کي تٍبي کووط. اما چگٍهي بایط  پیعوان َیؼی می داهوط بي ایؿان دؽتٍر دادى ـطى اؽت
یا مُوی تٍبي را بىٍر د٘یٖ متٍذي می 

 
تٍبي کعد؟ صطا از ما می صٍاًط چکار کویم؟ )ا

 ـٍیم؟(

 موٌٍر از "بي اهدیل ایمان بیاوریط" چیؼت؟ 

از واژى ًای "تٍبي" و "ایمان" در وٍل ٌَط ذطیط اؽتٕادى ـطى اؽت.  اولین ٘طمی را کي 
از وعیٖ تٍبي و ایمان می باـط. مابٗی زهطگی صٍد را هیغ با ًمین با َیؼی بع می داریم  

 وعز ٔکع )تٍبي و ایمان( وی می کویم.

مىالُۀ درؽٌای این بضؾ بي ما کمک صٍاًط کعد تا مُوی این دو واژى، کي بعای ًع 
 ایماهطار واذب اؽت،  را صٍب یاد بگیعیم.
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 سیت صٍد اَتماد هکویطبي قال .2
 را مضالٕت می کوط، اما ٔعوتوان را ٔیل می بضؿط.""صطا متکبعان 

 (6: 1)یٍُٗب 

 بسث ابتطایػػی:

ای صٍب و بط ما را ماهوط میٍى ای کي در بازار می صعیم روی تعازو  یا ٔکع می کویط صطا کاًر
 
ا

 گظاـتي وزن می کوط؟ هٌع صٍد را تٍمیر دًیط.

 را بضٍاهیط. 41 -9: 48لٍ٘ا 

یۀ َیؼی این محل را بعای چي کؼاه .4
 
 (9ی تُعیٓ کعد؟ )ا

یۀ  .3
 
توط. )ا ( ٘بل از ایوکي بي ذطول زیع هگاى 45دو معد بعای دَا کعدن بي مُبط ٔر

یا می داهیط ٔعیؼیان و باذگیعان چي کؼاهی بٍدهط؟ کویط،
 
 ا

در این محل ـضف ٔعیؼی با اَتماد بي هٕػ زیادی دَا می کوط. او بي صطا چي  .2
یات 

 
ای صٍبؾ 43 -44گػٕت؟ )ا ( بي هٌع ـما، چعا او ٔکع کعد کي الزم اؽت کاًر

وری کوط؟
 
 را بي صطا یادا

جاری از ّعور در رابىي با  .1
 
یا در دَای او ا

 
قالزیتؾ در مٗابل صطا می بیویط؟ ا

یۀ 
 
یا ـضف ٔعیؼی از ًیچیک از گواًاهؾ تٍبي  44)دوبارى بي ا

 
معاذُي کویط(. ا

 کعد؟
یۀ  .0

 
ن  42دَای ـضف باج گیع را ًم در ا

 
ای صٍبؾ را ًماهوط ا یا او کاًر

 
بضٍاهیط. ا

وری کعد؟ او َاذغاهي از صطا چي ولب کعد؟
 
ٔعیؼی بي صطا یادا

 در زمان َیؼی ٔعیؼیان و باج گیعان چي کؼاهی بٍدهط؟

هٌا ازتعام ٘ائل می ـطهط ولی َیؼی 
 
بعان مظًبی یٌٍدیان بٍدهط. معدم بعای ا ٔعیؼیان ًر

گػٕت کي ایؿان ماؽک مظًبی بع چٌعى دارهط. در زٗیٗت ٘لب ایؿان از صطا دور بٍد. 
هٌا َیؼی ایؿان را مالمت کعد چٍن 

 
ریاکاری می کعدهط، ًمچوین بي معدم گػٕت کي ماهوط ا

هٌا کالًبعداری می کعدهط. در این محل، 
 
هباـوط. باج گیعان ًم اهؼاهٌای درؽتی هبٍدهط، ا
 ًع دو معد در مُبط مؿٍْل دَا کعدن می باـوط.
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یا ـضف باج گیع بي 
 
 قالزیتؾ در مٗابل صطا  اَتماد کعد؟ا
یۀ  .6

 
 (41وبٖ گػٕتۀ َیؼی چي کؼی قالر ـمعدى ـطى بي موغل بازگؿت؟ )ا

گواى کعدى اهط و از ذالل صطا مسعوموط  ًميکػتاب مٗطس بي ما یاد می دًط کي 
ای صٍبی کي اهدام دادى 32: 2)رومیان  (. ًماهوط ـضف ٔعیؼی اگع ما ًم بي کاًر

هٌع صطا ًیچ و٘ت قالر ـمعدى هضٍاًیم ـط. ًمۀ ما هاپاک ایم اَتماد کویم از 
ًؼتیم و ازتیاج داریم کي صطا ما را پاک ؽازد. اما در َیؼی مؼیر ذای امیط بعای 

 ما با٘ی اؽت. او دؽتٍر دادى اؽت کي تٍبي کعدى بي او ایمان بیاوریم.
ؽمان، یٍزوای رؽٍل اًمیت تٍبي از گواًا .7

 
ن و ؽالٌا بُط از قٍُد َیؼی بي ا

اَتماد بي َیؼی مؼیر بُوٍان ـضكی کي بعای گواًان ما ٘عباهی ـط را تٍمیر 
داد.

 را بضٍاهیط. 3:3 -8: 4یٍزوا 4

یات ـما را تؿٍیٖ می کوط کي در رابىي با گواًاهتان با صطا قادؽ باـیط؟ 
 
یا این ا

 
ا

یات چي می گٍیوط.
 
 با کلمات ؽادى تٍمیر دًیط این ا

 بي زهطگی صٍد ٔکع کویط.

ی .8
 
ا الزم می بیویط از گواًاهتان تٍبي کویط؟ا

هٌا ـعموطى ًؼتیط؟
 
یا هکاتی وذٍد دارهط کي از ا

 
 ا
 

َیؼی ایوىٍر یاد داد کي گواى اَمال ـعور و ذوایتکاراهي )ماهوط ٘تل( و یا گواًی 
ورد )ماهوط زهاکاری( همی باـط. او یاد داد کي گواى از 

 
کي در ذامُي ـعم بي بار می ا

اؽت کي در ٘لب  ی گیعد. ـٌٍت در زٗیٗت زهاکاری هؿات م٘لب ًع اهؼاهی 
قٍرت می پظیعد. َكباهیت در زٗیٗت ٘تل اؽت. هٕعت و هٕعین کعدن دیگعان 
ؽماهی ماؽت و ًمۀ اهؼاهٌا را 

 
کػ َملکعد صطا اؽت چٍن او پطر ا درؽت بَع

ایػػی هادرؽتی کي اهدام دادى ایط ازتیاج  یا می داهیط بعای ًمۀ کاًر
 
بي دوؽت دارد. ا

 بضؿؾ صطا داریط؟
ٌَط ذطیط یاد می دًط کي رزمت صطا ًطیي ای مداهی اؽت بعای ًمۀ کؼاهیکي بي  .9

ورهط چٍن َیؼی ماهوط بعۀ ٘عباهی بعای گواًان ًمۀ دهیا 
 
َیؼی مؼیر ایمان می ا
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یا بي رزمت صطا هیاز داریط؟ مٍاًب باـیط ماهوط 
 
ُمعد. ماهوط ـضف باج گیع ا

یط، او در زٗیٗت صٍدش را ٔعیب َتماد هکوـضف ٔعیؼی بي قالزیت صٍد ا
یا می داهیط بعای ایوکي بضؿؾ از گواًان را دریأت کویط الزم اؽت قادؽ می

 
طاد. ا

باـیط و هغد صطا بي گواًان صٍد اَتعاؼ کویط؟

  

بع گعوى:  چوط کلمي ای بعای ًر

رامؾ گعوى را ًطایت کویط کي در بعابع صطا بي گواًان صٍد 
 
هٌا زال در ا

 
اَتعاؼ کووط. بي ا

وری کویط کي َیؼی معد تا ایؿان بتٍاهوط بضؿؾ از گواًان را از صطا دریأت کووط. 
 
یادا

هٌا یاد دًیط کي بي َیؼی مؼیر بُوٍان کؼی کي گواًاهؿان را از ایؿان بعداـت 
 
بي ا

 اَتماد کووط.
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وریط کي َیؼی بعای گواًان ـما معد1
 
 . ایمان ا

 4بضؾ 

کي بعای ًمۀ پیعواهؾ  دؽتٍرات َیؼیو  تُالیمًطؼ از این بضؾ این اؽت کي مٗطمي: 
می باـط را یاد بگیعیم. َیؼی بي پیعواهؾ یاد داد کي بي او ایمان بیاورهط. چعا؟ امعوز و در 

یوطى در مٍرد معگ َیؼی کي تٗعیبا 
 
ؽال پیؾ اتٕاؽ أتاد یاد می گیعیم.  3555درس ا

دارهط کي او هدات دًوطۀ ذٌان اؽت. بعای ایوکي بتٍاهیم ایمان بیاوریم  میلیٍهٌا هٕع ایمان
الزم اؽت ًطؼ از معگ َیؼی را درک کویم. ٌَط ذطیط بي ما یاد می دًط کي او از پطرش 

مط تا بُوٍان ٘عباهی بعای گواًان ما بمیعد.
 
 اواَت کعدى بي ذٌان ا

 بسث ابتطایػػی:

مطى اؽت کي بي صطا
 
یا تا بي زال پیؾ ا

 
یا بي صٍد ٍ٘ل دادى باـیط کار بضكٍقی را اهدام  ا

هعا اهدام می دًیط؟ زماهیکي می بیویم مُیٓ 
 
هضٍاًیط داد ولی دیطى باـیط کي دوبارى ا

 ًؼتیم چکار بایط بکویم؟

ػ   را بضٍاهیط. 24 -37: 41م٘ع

یۀ  .4
 
، َیؼی گػٕت در زمان معگؾ چي اتٕا٘ی صٍاًط أتاد؟37در ا

یۀ 
 
ی کعد کي بُط از ٘یامؾ چیغ ـگػٕت اهگیغی روی او پیؾ گٍیػػ 38بُط در ا

ن پیؾ گٍیػػی چي بٍد؟
 
 صٍاًط داد. ا

یۀ  .3
 
پىعس گػٕت او َیؼی را تعک هضٍاًط کعد. َیؼی بي پىعس چي ذٍاب  39در ا

یۀ 
 
 (25داد؟ )ا

پىعس ٔکع می کعد تا این اهطازى ٍ٘ی اؽت کي می تٍاهط تا صٍد معگ َیؼی را 
یۀ 
 
یا از گػٕتۀ َیؼی کي گػٕت او را  (. اگع ـما بدای24ًمعاًی کوط )ا

 
پىعس بٍدیط ا

 اهکار صٍاًیط کعد می رهدیطیط؟

ػ   را بضٍاهیط. 13 -23: 41م٘ع

زماهیکي َیؼی بعای ایوکي دَا کوط پىعس، یٍُٗب و یٍزوا را ًمعاى صٍد بعد، در  .2
یات 

 
هٌا چي گػٕت؟ )ا

 
 (21 -22مٍرد ازؼاس دروهی اش بي ا
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ـاگعداهؾ در صٍاب بٍدهط. چعا بعای َیؼی زماهیکي َیؼی در َمٖ ّم و دَا بٍد  .1
یات 

 
هٌا "بیطار باـوط و دَا کووط" )ا

 
(؟28 -27مٌم بٍد کي ا

ت  .0 َیؼی بعگؿت تا بي دَا ادامي دًط، اما زماهیکي بعای بار دوم هغد ـاگعداهؾ ٔر
یات 

 
هٌا چي گػٕت؟ )ا

 
هٌا دوبارى صٍابوط. بار ؽٍم کي این اتٕاؽ أتاد او بي ا

 
دیط کي ا

14- 13) 
ر دوران تاریک زهطگی اّلب متٍذي می ـٍیم کي روح تمایل بي دَا کعدن دارد اما د

ذؼم مُیٓ اؽت. چگٍهي می تٍاهیم ٍ٘ت دَا کعدن را از صطا دریأت کویم تا 
 ایوکي در دام وؽٍؽي هیٕتیم؟

ػ   را بضٍاهیط. 60 -12: 41م٘ع

یات  .6
 
گیع ـط ( زماهیکي َیؼی دؽت16 -11یٌٍدا چىٍر بي َیؼی صیاهت کعد؟ )ا

یۀ 
 
 (05چي اتٕا٘ی أتاد؟ )ا

ػ  هٌا بي او صیاهت صٍاًط کعد )م٘ع
 
: 41َیؼی بي ـاگعداهؾ گػٕتي بٍد کي یکی از ا

( و ایوکي ًمۀ ـاگعداهؾ او را تعک صٍاًوط کعد. با این وذٍد ٔکع می کویط 34 -48
 زماهیکي این و٘ایٍ اتٕاؽ می أتاد چي زؼی بي او دؽت داد؟

بعان مظًبی یٌٍد بي .7 هٌا تُالیم او را، کي  ًر
 
َیؼی زؼادت می ورزیطهط. ا

وردهط تا بع 
 
هٌا چي أعادی را ا

 
ـکار می ؽاصت، دوؽت هطاـتوط. ا

 
ریاکاریؿان را ا

یات 
 
 (09 -00َلیي َیؼی ـٌادت دًوط؟ )ا

یۀ  .8
 
یۀ 64کاًن اٌَم از َیؼی چي ؽٍال کعد ؟ )ا

 
 (63( َیؼی چي ذٍابی داد؟ )ا

هٌ
 
یات بُط از ایوکي َیؼی ذٍاب داد، ا

 
توط؟ )ا و  62ا چي گػٕتوط؟ چي تكمیمی گٔع

61) 

ػ   را بضٍاهیط. 73 -66: 41م٘ع

از چي لساظ ؽٍمین باری کي پىعس َیؼی را اهکار کعد ٍ٘یتع از دو بار اول بٍد؟  .9
یۀ 
 
ورد َیؼی در مٍرد اهکار کعدهؾ چي پیؿگٍیػػی 74)ا

 
( زماهیکي پىعس بي یاد ا

کعدى بٍد، چکار کعد؟
ن لسٌي بي

 
یاد گػٕتي ًای دیگع َیؼی ًم أتاد. او گػٕتي بٍد: "پػ ًع  مىمئوا در ا

ؽماهی صٍد او را 
 
ن من بطاهط من  هیغ در بعابع پطر ا

 
کػ در بعابع معدم، صٍد را از ا
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ن صٍد صٍاًم داهؼت. اما ًع کي در بعابع معدم بگٍیط کي معا همی ـواؽط من 
 
از ا

ؽماهی صٍد صٍاً
 
 -23: 45واؽم." )متیم گػٕت کي او را همی ـهیغ در زنٍر پطر ا

22) 
ط کویم کي از پیعوی کعدن َیؼی ـعموطى  چگٍهي می تٍاهیم در ایمان صٍد وٍری ـر

 هباـیم؟
 

ٍع معگ َیؼی هگاى صٍاًیم کعد.  یوطى، بي بضؾ دوم مٍم
 
 در ذلؼۀ ا

 
ط کویط کي از پیعوی کعدن  بعای ًمطیگع دَا کویط تا در ایمان صٍد بي اهطازى ای ـر

و صدالت زدى هباـیط. َیؼی مؼیر ـعموطى
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وریط کي َیؼی بعای گواًان ـما معد0
 
 . ایمان ا

 3بضؾ 

  بسث ابتطایػػی:

ٍع معگ َیؼی، بي و٘ایُی کي در ـب دؽتگیع ـطهؾ اتٕاؽ أتاد  در بضؾ اول این مٍم
یا بي صاوع داریط زماهیکي َیؼی گػٕت "بیطار باـیط و دَا کویط" ـاگعداهؾ

 
 هگاى کعدیم. ا

 چکار کعدهط؟ یٌٍدا چکار کعد؟ پىعس چىٍر؟

 زال بیاییط بي مابٗی این واُ٘ي هگاى کویم.

ػ   را بضٍاهیط. 40 -4: 40م٘ع

یۀ  .4
 
 (6پیالوػ ًع ؽال زمان َیط ٔكر چکار می کعد؟ )ا

یۀ  .3
 
(  چي کؼاهی معدم را تسعیک کعدهط کي بعای َیط ٔكر 7باراباس کي بٍد؟ )ا

یۀ 
 
زادی باراباس را بىلبوط؟)ا

 
 (44ا
یات  .2

 
 (45 -9بي چي دلیل ؽعان کاًوان َیؼی را تؼلیم پیالوػ کعدهط؟ )ا

هٌا چي  .1
 
زماهیکي پیالوػ از ذمُیت پعؽیط می صٍاًوط او با َیؼی چکار کوط، ا

یات 
 
 (40 -42ٔعیادی ؽع دادهط؟ )ا

ػ   را بضٍاهیط. 35 -46: 40م٘ع

یات  .0
 
 (35 -46تٍقیٓ کویط ؽعبازان چگٍهي َیؼی را مؼضعى کعدى کػتک زدهط؟ )ا

ػ   را بضٍاهیط. 23 -34: 40م٘ع

یۀ  .6
 
 (33بعای ایوکي َیؼی را مكلٍب کووط او را کدا بعدهط؟ )ا

یۀ 
 
 (32ؽعبازان چي هٍـیطهی ای بي َیؼی دادهط؟ )ا

هعا هضٍرد؟ 
 
 ٔکع می کویط چعا َیؼی ا

یات  .7
 
 (38 -37َیؼی با چي کؼاهی مكلٍب ـط؟ )ا
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یات ذمُیتی کي در اوعاؼ َیؼی بٍدهط چگٍهي او را  .8
 
23 -39مؼضعى می کعدهط؟ )ا

 

ػ   را بضٍاهیط. 14 -22: 40م٘ع

هٌا گػٕتي ًای َیؼی را
 
اـتباى بعداـت کعدى بٍدهط، و دلیل  بیاییط ببیویم چگٍهي ا

 اقلی مكلٍب ـطن َیؼی چي بٍد:

هٌا ایوىٍر از َیؼی هٗل ٍ٘ل کعدهط کي او مُبط را صعاب کعدى و در 
 
هعا  3الٓ( ا

 
روز ا

ن گػٕتي چي بٍد بیاییط بي 
 
دوبارى بوا صٍاًط کعد. بعای ایوکي بطاهیم موٌٍر َیؼی از ا

هگاى کویم. 22 -18: 2یٍزوا 

هٌا 
 
او را مؼضعى کعدى می گػٕتوط کي دیگعان را هدات داد ولی ٘ادر بي هدات ب( ا

یات زیع را بضٍاهیط تا متٍذي ـٍیط چعا او صٍدش را از 
 
دادن صٍدش هیؼت. ا

 قلیب هدات هطاد.

َیؼی پیؿگٍیػػی کعد کي چي اتٕا٘ی بعایؾ صٍاًط أتاد؟ :19 -17: 20متی   

ػ  : او بي ـاگعداهؾ گػٕت بعای چي موٌٍری ٔعؽتادى ـطى اؽت؟45 -44: 10م٘ع  

یات 18 -14:10یٍزوا 
 
(18 -17: َیؼی گػٕت ٘طرت اهدام چي کاری را دارد؟ )ا

یات 33 -23: 12یٍزوا 
 
معگ صٍدش را پیؾ بیوی کعد، بعای  24و  23: َیؼی در ا

یات 
 
ـٕتي بٍد. اما در ا

 
دَای َدیبی می کوط. او از صطای پطر  28و  27ًمین ٘لبؾ ا

 چي ولب می کوط؟ 
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یات  .9
 
لیم چي اتٕا٘ی أتاد؟ )ا  (28 -27زماهیکي َیؼی ُمعد، در مُبط اوـر

ػ   را بضٍاهیط. 17 -13  :40م٘ع

با ذؼط َیؼی چکار کعدهط؟. 45 

اما این پایان داؽتان هیؼت. دروس بُطی بي و٘ایٍ ـگػٕت اهگیغی کي بُط از معگ 
 و تطٔین َیؼی اتٕاؽ أتادهط هگاى صٍاًط کعد. 

مكلٍب ـطن َیؼی مؼیر چىٍر بع ـما تاجیع گظاـتي اؽت؟ أکار و واُ٘ۀ 
ازؼاؽات صٍد را با گعوى در میان بگظاریط. تاجیع این واُ٘ي بع ایماهتان بي مسبتی 

 کي صطا هؼبت بي ـما دارد چیؼت؟

با ًمطیگع از صطا بضاوع مسبت ٌَیمؾ و ٘عباهی َیؼی مؼیر بعای گواًاهتان تؿکع  
    . کویط

ٍع الزم اؽت. وگ و تاریش یٌٍد بعای پػی بعدن بي اًمیت این مٍم  داهؼتن ًٔع

مُابط یٌٍدی ذایػػی بٍد کي کاًوان بعای گواًان معدم ٘عباهی تٗطیم می کعدهط. 
٘طس -ؽالی یکبار کاًن اٌَم صٍن بعى ای را بي یکی از اتاٌ٘ای صاص مُبط

هعا بُوٍان ٘عباهی ذٌت گواًان معدم بي صطا تٗطیم می کعد. چٍن  -اال٘طاس
 
بعدى و ا

ن 
 
هدا بٍد ـضف دیگعی بدغ ا

 
کاًن همی تٍاهؼت وارد اتاؽ زنٍر مٗطس صطا در ا

ن پعدى 
 
هدا، کاًن از  پعدۀ بغرگ و کلٕتی َبٍر می کعد. ا

 
ـٍد. بعای ورود بي ا

ت، او ذاهؾ  -بعۀ صطا -همایاهگع ذطایػػی از صطا بٍد. زماهیکي کي َیؼی بع قلیب ٔر
ن پعدى از باال تا 

 
را بُوٍان ٘عباهی بعای گواًان ما داد. در لسٌي ای کي ذان داد، ا

هعا پارى کعدى باـط. با پارى ـطن  پایین
 
پارى ـط، محل ایوکي دؽتی ٍ٘ی و  هامعئی ا

پعدى محل ایوکي صطا می صٍاؽت هؿان دًط کي بضاوع ٘عباهی َیؼی مؼیر او با 
ـتی کعدى اؽت. از راى تٍبي و ایمان بي َیؼی مؼیر اؽت کي می تٍاهیم 

 
اهؼاهٌا ا

اهط.   مىمئن باـیم کي گواًان ما بضؿیطى و ـؼتي ـطى
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. بي 6
دریأت کویط

وردى زیات ابطی را 
 
٘یام مؼیر ایمان ا

 

 بسث ابتطایػػی:

در دو درس گظـتي بي معگ مؼیر بع قلیب بعای گواًاهمان هگاى کعدیم. از واُ٘ۀ معگ 
وریط هام ببعیط.

 
 مؼیر چي بي یاد داریط؟ تمام ذغئیاتی را کي بي یاد می ا

بیاییط دربارۀ و٘ایٍ  زال، یکؿوبي قبر زود، روز ؽٍمی اؽت کي َیؼی معدى اؽت.
 ـگػٕت اهگیغی کي اتٕاؽ أتاد بضٍاهیم.

 را بضٍاهیط. 48 -4: 35یٍزوا 

یات  .4
 
 3-4زماهیکي معیم مدطلیي بي ٘بع رؽیط چعا ذا صٍردى هارازت ـط؟ )بي ا

هچي کي دیطى بٍد را بعای چي کؼی تُعیٓ کعد؟
 
معاذُي کویط( او بالٔاقلي ا

یات  .3
 
یٍزوا )"ـاگعدی کي َیؼی او را دوؽت می  را دوبارى بضٍاهیط. پىعس و 9 -2ا

داـت"( چکار کعدهط؟ تٍمیر دًیط.
یۀ 
 
یا ، 8وبٖ ا

 
یٍزوا با دیطن ٘بع صالی چي َکػ الُملی هؿان داد؟ در این زمان ا

هچي کي اتٕاؽ أتادى بٍد را کامال درک می کعدهط؟
 
 پىعس و یا یٍزوا ا

یات  .2
 
 را بضٍاهیط. این بار زماهیکي کي معیم بي داصل ٘بع هگاى کعد چي دیط؟ 42 -45ا

یات  .1
 
مطى هغد معیم  48 -41زال ا

 
ایؼتاد؟ چي زماهی معیم را بضٍاهیط. چي کؼی ا

ًٍیت او را تؿضیف داد؟ زاال او چي ازؼاؽی داـت؟
هچي ّیعممکن بٍد ایوک 

 
تكٍر کویط چىٍر َغاداری معیم تبطیل بي ـادی ـط. ا

 ممکن ـطى اؽت!
در وٍل صطمتؾ َیؼی در چوط مٍرد معدى ًا را زهطى کعد. زماهیکي دوؽت  .0

"من ٘یامت و ش ایوىٍر گػٕت: هغدیکؾ ایلُازر معد، َیؼی بي صٍاًعان َغادار 

ّم معیم را تكٍر کویط. او باور کعدى بٍد کي َیؼی ًمان مؼیر مٍٍَد اؽت. او 
َیؼی را مسبت و صطمت کعدى بٍد. ـاًط معگ ٔدیُاهي اش ًم ـطى بٍد. زال کي 

مطى صبعی از ذؼط هیؼت!
 
 بع ؽع ٘بع ا
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زیات ًؼتم. کؼی کي بي من ایمان بیاورد زتی اگع بمیعد، زیات صٍاًط داـت؛ 
 -30: 44ًع کؼی کي زهطى باـط و بي من ایمان بیاورد، ًعگغ هضٍاًط معد." )یٍزوا 

یات ٘یام َیؼی مؼیر بعای من و ـما بي چي مُوی اؽت؟( 36
 
وبٖ این ا

یات  .6
 
روزی کي َیؼی ٘یام کعد بي چي کؼان دیگعی صٍد را  را بضٍاهیط. 35 -49ا

هٌا را ٘اهٍ کعد کي او ًمان َیؼی ای اؽت کي مكلٍب ـطى 
 
ًاًع همٍد؟ چگٍهي ا

بٍد؟ َکػ الُمل ـاگعدان چي بٍد؟ می تٍاهیط تكٍر کویط چٗطر ًیدان زدى 
بٍدهط!

یات  .7
 
ط َیؼی زماهیکي ـاگعدان بي تٍما گػٕتوط کي صطاوه را بضٍاهیط. 39 -31زال، ا

یۀ 
 
 (30را دیطى اهط او چي گػٕت؟ )ا

یۀ 
 
یۀ 38َکػ الُمل تٍما زماهیکي َیؼی صٍد را بي او ًاًع کعد چي بٍد؟ )ا

 
( در ا

 َیؼی گػٕت صٍـا بي زاِل چي کؼاهی صٍاًط بٍد؟ 39
یا او صٍد را بي دیگعان ًم  .8

 
چىٍر می داهیم کي َیؼی زٗیٗتا از معدگان زهطى ـط؟ ا

را بضٍاهیط. پٍلػ )هٍیؼوطى این رؽالي( از چي  7-2: 40٘عهتیان 4ًاًع کعد؟ 
اـضاص دیگعی هام می بعد کي َیؼی صٍد را بي ایؿان ًاًع کعد؟

ؽمان، َیؼی چوط روز  را ًم بضٍاهیط. 2-4: 4اَمال رؽٍالن 
 
٘بل از قٍُدش بي ا

بُط از ٘یامؾ روی زمین ماهط؟ در این مطت او بي ـاگعداهؾ چي چیغی هؿان 
یۀ 
 
 (2داد؟ )ا

9.  
 
یا ٔکع می کویط ـاگعدان ٘اهٍ ـطى بٍدهط کي َیؼی زٗیٗتا زهطى بٍد؟ مٍرصین ا

ایوىٍر می گٍیوط کي از دوازدى ـاگعد دى هٕع بضاوع ایماهؿان بي َیؼی کؿتي 
هٌا زامع می ـطهط بعای امعی کي زٗیٗت هطاـت بمیعهط؟

 
یا ٔکع می کویط ا

 
ـطهط. ا

یات  35زال بي یٍزوا باب . 45
 
چعا یٍزوا دربارۀ  را بضٍاهیط. 24 -25بعگعدیط و ا

زهطگی َیؼی بع روی این زمین هٍـت؟ او می صٍاؽت ما از چي چیغی بعصٍردار 
یۀ 
 
 (24ـٍیم؟ )ا
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یا ایمان داریط کي َیؼی بُوٍان ٘عباهی ای کي صطا زامع 
 
ـما بي چي ایمان داریط؟ ا

یا ایمان داریط ک
 
مط تا بعای گواًان ـما بمیعد؟ ا

 
ي او از معدگان زهطى کعد بي این ذٌان ا

و بع ٘طرت معگ چیعى ـط؟ اگع ایمان داریط ایوعا بي او بگٍییط. ٔکع کویط چٗطر ـگػٕت 
 اهگیغ اؽت کي دیگع الزم هیؼت از معگ تعس داـتي باـیط!

 

ابل تٍقیٓ زیات ابطی از َیؼی  را بضٍاهیط. 36 -30: 44 یٍزوا بضاوع ًطیۀ ّی٘ع
 تؿکع کعدى ؽتایؾ کویط.
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 ؟بیاوریم بي او ایمانبایط. بطاهیم چعا مؼیر بایط می ُمعد و چعا7
 بسث ابتطایػػی:

یا در زهطگی صٍد از دوران تاریکی َبٍر کعدى ایط کي ٔکع کعدى باـیط دیگع ذای ًیچ گٍهي 
 
ا

ن و٘ت امیطی بعایتان با٘ی هماهطى اؽت؟ 
 
چي چیغی بي ـما کمک کعد کي در اَماؽ در ا

 هؿٍیط؟هاامیطی ّعؽ 

 این واُ٘ي در ًمان روزی کي َیؼی از معدگان ٘یام کعد اتٕاؽ أتاد.

 را بضٍاهیط. 53 -13: 24لٍ٘ا 

یات  .1
 
تي با ًم قسبت می  16 -13ا را دوبارى بضٍاهیط. ًماهىٍر کي ـاگعدان راى ٔر

هٌا ًٍیت او را تؿضیف دادهط؟
 
یا ا
 
مط و بي ایؿان پیٍؽت؟  ا

 
کعدهط، چي کؼی ا

یات  .2
 
ن دو ـاگعد دربارۀ چي  24 -17ا

 
می  گػٕتگٍبا ًم  مٍمٍَیرا بضٍاهیط. ا

یات در را َیؼی پاؽشکعدهط؟
 
هٌا کي کوط می تُدب َیؼی. بضٍاهیط 26 -25 ا

 
 همی ا

یۀ در. ُمعد می بایط چي بعای او داهؼتوط
 
 ایؿان بعای چگٍهي را معگؾ دلیل او 27 ا

 داد؟ تٍمیر
یۀ  .3

 
اؽتٕادى کعد؟ شچي َوٍاهی بعای اـارى بي صٍدَیؼی از  26در ا مُوی بٍد؟چي بي "مؼیر مٍٍَد یا ماـَیر" واژۀ یانیٌٍدبعای 

مطن َیؼی پیؿگٍیػػی کعدى بٍدهط کي مؼیر 
 
پیامبعان یٌٍدی قطًا ؽال پیؾ از ا

هٌا پیؿگٍیػػی کعدى بٍدهط کي صطا ـضكی را صٍاًط ٔعؽتاد کي 
 
مٍٍَد بایط ًٌٍر کوط. ا

هٌا صٍاًط ـط. بعداـت ایؿان اّلب این بٍد کي این ـضف 
 
 ًماهوطهدات دًوطۀ ا

ا ذوگ هٌا صٍاًط کعددٍیػػی ایؿان را از ًلم و ؽتمی کي می دیطهط ًر
 
. زال َیؼی بي ا

 دارهطبغرگػتعین دـموی کي لی تا بطاهوط کي او ًمان مؼیر مٍٍَد اؽت. و وطکمک می ک
هٌا را بي اؽارت صٍد

 
هٌا زکٍمت می کووط بلکي گواى اؽت کي ا

 
 رومیٌایػػی هیؼتوط کي بع ا

وردى 
 
هٌا بي مؼیر مٍدر ا

 
بعدارد. زماهی کي  را از میانتا گواى  مستاج بٍدهطٍَد اؽت. ا

این کلمات بي ـاگعداهؾ کمک کعد  می ُمعد،َیؼی تٍمیر داد کي مؼیر مٍٍَد بایط 
طا ًمي چیغ را تست کوتعل هپوطارهط. صک تعاژدی مایٍس کووطى معگ او را بُوٍان یتا 

 ٍدشبعد اًطاؼ ص صٍد دارد و از هٗؿي ًای ـعوراهۀ اهؼان می تٍاهط بعای پیؾ
اؽتٕادى کوط. صطا قطًا ؽال پیؾ از این گػٕتي بٍد کي مؼیر مٍٍَد بي َوٍان هدات 

ا بي ـاگعداهؾ گػٕتي بٍد کي مكلٍب ـطى، دًوطى صٍاًط ُم  عد. صٍد َیؼی ًم باًر
هٌا تاریک ـطى ٘ادر بي درک این ؽضوان هبٍدهط. 

 
دوبارى ٘یام صٍاًط کعد. اما ٔکع ا
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یا یکی از ا .4 َُ اـُیا زهطگی می کعد.  َیؼی ؽال پیؾ از 600کي  بٍدمٌمی  اهبیایـ
در پیؿگٍیػػی ًایػػی کي او ببیویط چگٍهي  را بضٍاهیط. 12 -1: 53و  15 -12: 52

 .معگ، ٘یام و قٍُد َیؼی بي زٗیٗت پیٍؽتچوطین مٍرد در 
یات  24بي لٍ٘ا  .5

 
هٌا چي مٍٍ٘ ًٍیت َیؼی را  35 -18بعگعدیط و ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. ا

یۀ 
 
ت چي تاجیعی 31تؿضیف دادهط؟ )ا هٌا راى می ٔر

 
( قسبت َیؼی زماهی کي با ا

یۀ 
 
 (32بعایؿان گظاـت؟ )ا

لیم بازگؿتوط، ـاگعدان چي صبعی  .6 هٌا بالٔاقلي چي کعدهط؟ زماهیکي بي اوـر
 
ا

یۀ 
 
تكٍر کویط تاریک تعین روز زهطگیؿان چگٍهي بي روزی ( 34ـویطى بٍدهط؟ )ا

باـکٍى تبطیل ـطى بٍد!
یۀ  .7

 
یۀ  36در ا

 
 (37چي اتٕا٘ی أتاد؟ چعا ـاگعدان می تعؽیطهط؟ )ا

در  در َغا بؼع می بعدهط زال می دیطهط کي اومعگ َیؼی هی کي بضاوع ـاگعدا
دیط چي بعداـتی . اگع ـما بي ذای یکی از این ـاگعدان بٍاؽتمیاهؿان ایؼتادى 

 از این واُ٘ي می کعدیط؟
ـَ  .8 هٌا را ٘اهٍ کعد کي 

 
یات  َبر یاَیؼی چگٍهي ا

 
 (42 -38روح هیؼت؟ )ا

هٌا دلیل  .9
 
َیؼی بُط از ایوکي ـاگعداهؾ را ٘اهٍ کعد کي روح هیؼت، چگٍهي بعای ا

یات 
 
 (47 -44معگؾ را تٍمیر داد؟ )ا

 

 

یۀ . 10 
 
چي  با ا٘تطار هاِم ( 47َیؼی گػٕت چي چیغی بایط بي ًمۀ مّلتٌا مٌٍَي ـٍد؟ )ا

کؼی بایط مٌٍَي کعد؟

َیؼی ُمعدى بٍد . ـاگعدان هي ٔٗه تعؽیطى بٍدهط بلکي گیخ و ؽعگعدان ًم بٍدهط
بایط  این واُ٘ۀ بطاقاًل مىمئوًا ٔکع می کعدهط چعا ولی زال زهطى ـطى اؽت .

 .أتاد میاتٕاؽ 

ن دو ـاگعدی کي در راى َمٍاس کي َیؼی تٍذي داـتي باـیط 
 
ًماهگٍهي کي بعای ا

 تٍمیر می دًط کي معگ وًم  بعای ـاگعداهؾ ، بار دیگع تٍمیر داد بٍدهط
ِٖ هبٍتٌای ٌَط َتیٖ اؽت. در ًمان ابتطای زمان این هٗؿۀ صطا بٍد  ٘یامؾ تسٗ

کي َیؼی بضاوع گواًان ما متسمل رهخ ـٍد.
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ٔٗه بعای بضؿؾ گواًان یٌٍدیان  د٘ت کویط کي َیؼی گػٕت ٘عباهِی معگؾ هي. 11 
یۀ 
 
هگاى کویط( 47بلکي بعای ًمۀ معدم بٍد. )دوبارى بي ا

یا ایمان داریط کي َیؼی بعای 
 
یا ایمان داریط کي اگع از  ـماا

 
ًم ُمعد و ٘یام کعد؟ ا

روش زهطگی ٘بلی صٍد بعگعدیط گواًان ـما ًم بضؿیطى می ـٍد؟ زماهیکي بي 
یا ایمان داریط کي در او  تاَیؼی اَتماد می کویط 

 
گظـتۀ ـما را ـؼتي و پاک ؽازد ا

 از زهطگِی ذطیطی بعصٍردار می ـٍیط؟

یۀ . 12 
 
صع این ٔكل چي اتٕا٘ی بعای َیؼی می أتط؟ )ا

 
( زماهیکي ـاگعداِن 51در ا

ؽمان 
 
یۀ بٍدهط َیؼی ـاًط قٍُدش بي ا

 
 (52چکار کعدهط؟ )ا

یات  2بي ٔیلیپیان ٔكل . 13 
 
یات بي ما  کویط.هگاى  11-9ا

 
ن کداؽت؟ این ا

 
َیؼی اال

وردى 
 
می گٍیوط کي در هٌایت روزی ٔعا صٍاًط رؽیط کي ًمي در مٗابل او ؽع ٔعود ا

وردى َبادتؾ 
 
یا ـما ًم در مٗابل او ؽع ٔعود ا

 
  ؟صٍاًیط کعدَبادتؾ صٍاًوط کعد. ا

ن می تٍاهیط بي َیؼی بگٍییط کيى ایطاگع تاکوٍن ایوکار را هکعد. 14
 
     بي او  ، اال

بُوٍان کؼی کي گواًاهتان را از میان بعداـتي و زیاتی هٍ بي ـما بضؿیطى اؽت 
      او مسبت بی هٌایت صٍد را  -او ًطیي ای باارزش بي ـما دادى اؽتبیاوریط. ایمان 

                              هؼبت بي ـما هؿان دادى اؽت، پػ بعای این مسبت بی ًمتا از او تؿکع کویط.
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 . از روح صطا متٍلط ـٍیط8
 بسث ابتطایػػی:

 ٔکع می کویط مٌمتعین چیغی کي در وٍل زهطگی اهدام می دًیم چیؼت؟

 را بضٍاهیط. 21 -1: 3یٍزوا 

یۀ  .1
 
مط 1هیٍٗدیمٍس چي کؼی بٍد؟ )ا

 
( او ـب ًوگام بعای قسبت کعدن با َیؼی ا

یۀ 
 
یا ٔکع می کویط  بي هٌع توٌا بٍد. ( و2)ا

 
بعای این کارش دلیل صاّقی داـت؟ا

یۀ  .2
 
 (2هیٍٗدیمٍس بي َیؼی چي گػٕت؟ )ا
یۀ 
 
 (3َیؼی بي او چي ذٍابی داد؟ )ا

از ایوکي َیؼی گػٕت اهؼان بایط دوبارى متٍلط ـٍد هیٍٗدیمٍس تُدب کعد. .3
یات

 
 دًیط تٍمیر صٍدتان کلمات از اؽتٕادى با را دوبارى با د٘ت بضٍاهیط. 8 -4 ا

 کعد؟ تؿعیر هیٍٗدیمٍس بعای چگٍهي را دوبارى تٍلط ایطۀ این َیؼی
یۀ  هیٍٗدیمٍس را تُدب زدى کعدى بٍد. ًمچواناین ایطۀ تازى ای بٍد کي  .4

 
( 9)ا

یۀ 
 
 (10َیؼی در مٗابل این تُدب زدگی چگٍهي پاؽش داد؟ )ا

ن، َیؼی این تٍلط 
 
یۀ تازىبُط از ا

 
 (12را یک "امع زمیوی" می صٍاهط. )ا

 بایط یک امع زمیوی صٍاهطى ـٍد؟چعا این تٍلط روزاهی 
یات  .5

 
یا زکایت مٍؽی و مار بعهدی را می داهیط؟ )این  15 -13ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. ا
بضٍاهیط(  9-4: 21واُ٘ي را می تٍاهیط در کػتاب اَطاد 

 َیؼی بعأعاـتن مار بعهدی را با چي چیغ دیگعی مٗایؼي می کوط؟
یات  .6

 
ب مٗطس را تٍمیر می دًوط. با بؼادگی در چوط ذملي پیام کػتا 17و  16ا

یي را دوبارى بیان کویط.
 
اؽتٕادى از کلمات صٍدتان این دو ا

یي هگاى کویم:
 
 زال بیاییط بضؾ بي بضؾ بي این دو ا

چي چیغی صطا را بعاهگیضت تا پؼعش را بي این ذٌان بٕعؽتط؟

 ن ًطؼ چي
 
صطا پؼعش را بعای ًطٔی مضكٍص بي این ذٌان ٔعؽتاد. ا

بٍد؟

 ورد؟چي کؼی
 
می تٍاهط زیات ابطی را بطؽت ا

؟هٕعؽتاد صطا پؼعش را بعای چي چیغی بي این ذٌان
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یات 
 
 را دوبارى بضٍاهیط. 21 -18ا

یات  .7
 
چیؼت؟ 21 -19موٌٍر از "هٍر" در ا

بي زهطگی صٍدتان ٔکع کویط. چگٍهي صٍد را از هٍر صطا مضٕی کعدى ایط؟

 

 

 

 

 

 

 را بضٍاهیط. 50 -44: 12یٍزوا 

یۀ چعا  .8
 
مط؟ )ا

 
 (46َیؼی بي این ذٌان ا

یات موٌٍر از 
 
وریم چیؼت؟ )ا

 
 (45 -44ایوکي بي َیؼی مؼیر ایمان می ا

یات 
 
 (50 -49چي کؼی بي َیؼی ٔعمان داد تا این کلمات را بگٍیط؟ )ا

هٍ متٍلط  ؽعَیؼی تٍمیر داد کي اگع بضٍاًیم پادـاًی صطا را ببیویم بایط از  .9
ِ ٌَیمؾ بي ًمۀ معدم دؽتٍر می دًط کي از گواًان صٍد ـٍیم. صطا در مسبت

معزیطى  و بي َیؼی مؼیر کي بضاوع گواًاهؿان ٘عباهی ـط ایمان بیاورهط تابعگؿتي 
 
ا

هٌا ـطى و زیاتی ذطیط بي ایؿان می ـٍهط
 
ن زمان روح الٗطس وارد زهطگی ا

 
. ا
بضؿط.

یا ـما هیغ این زیات ذطیطی ک
 
مطن روح الٗطس بي زهطگیتان ا

 
 ـعوع می ـٍدي با ا

مادى ًؼتیط؟
 
یا ًم اکوٍن ا

 
 را تدعبي کعدى ایط؟ ا

 
 
 

 

یۀ 
 
مط". بؼیاری ا بيمی گٍیط "هٍر  19ا

 
ز معدم از هٍر مؼیر ٔعار می ذٌان ا

هٌا همی صٍاًوط بي روح صطا اذازى دًط تا زهطگیؿان را تمیغ کعدى بي 
 
کووط. ا

هٌا همی داهوط کي در زٗیٗت از مسبت صطا اؽت 
 
ایؿان زیاتی هٍ ببضؿط. اما ا

کي ٔعار می کووط. اگع دؽت از ٔعار کؿیطى، بعگؿتي و بي ؽٍی مؼیر بیایوط، 
یٍٗدیمٍس گػٕت از هٍ متٍلط صٍاًوط ـط. بي این تٍبي و ًماهىٍر کي َیؼی بي ه

هٌا زیات ذطیطی را کي روح الٗطس ارزاهی می 
 
ایمان می گٍیوط. بي بیان دیگع ا

هٌا صٍاًط ـط.
 
کوط کؿٓ صٍاًوط کعد. بضؿؾ و رزمت هكیب ا
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در ٘لبی صٍب، ـعیٓ و هدیب دریأت  کالم را .9
 کویط

 ل بعزگع و تضمحَ مَ 

 بسث ابتطایػػی:

ـکارا بي 
 
ٔکع می کویط چعا صطا هامعئی اؽت؟ ٔکع می کویط او چعا صٍد و زٗایٗؾ را بىٍر ا

 ًمۀ دهیا همایان همی ؽازد؟

 را بضٍاهیط. 17 -1: 13متی 

یۀ  .1
 
 (2َیؼی بعای تُلیم دادن ؽٍار ٘ایٖ ـط. چعا؟ )ا

یات  .2
 
ٍع زمیوی کي تضم در  9 -4دوبارى بي ا ن چٌار ه

 
هگاى کویط. بعزگع تضم می پاـط. ا

ن پاـیطى می ـٍ
 
ط را هام ببعیط. چي اتٕا٘ی بعای تضمٌایػػی کي در زمیوٌای مضتلٓ ها

پاـیطى می ـٍهط می أتط؟
هٌا یاد  .3

 
ٔکع می کویط با اؽتٕادى از این محل َیؼی ؽُی داـت چي چیغی را بي ا

بطًط؟
یات  .4

 
را مىالُي کویط. چعا َیؼی با اؽتٕادى از محل ًا با معدم قسبت می  15 -13ا

کعد؟
می مؼائل الٌی  در درکاگع معدم چؿمٌا و گٍـٌایؿان را باز کعدى واًُ٘ا ؽُی  .5

یۀ چي اتٕا٘ی می أتاد کعدهط
 
هگاى کویط( 15؟ )بي ا

 .23 -18: 13زال، ببیویط َیؼی چگٍهي این محل را تٍمیر می دًط: متی 

یۀ  .6
 
 (19تضمی کي کاـتي می ـٍد همایوطۀ چیؼت؟ )ا

َیؼی از تكٍیع پعهطگاهی کي تضمٌای أتادى ـطى در کوار راى را می صٍرهط اؽتٕادى 
 می کوط تا هؿان دًط ـیىان ًم 
 
می با صٍد زٗایٖ روزاهی را از ٘لبٌا بعداـتي  مطىا

هعا از ما هُطزدد چي چیغی 
 
َبَعد. زماهی کي کالم صطا را می ـوٍیم، بعای ایوکي ـیىان ا

ن در چیؼت؟
 
 بایط داـتي باـیم؟ اًمیت ا

یۀ  .7
 
یط ، هٍر 6در ا یطگیاى ذٍان را ؽٍزاهط. ـطیط صٍـر هؿاهۀ چیؼت؟ )بي  صٍـر
یۀ 
 
ن گیاى صؿک ـط؟هگاى کویط( چعا  21ا

 
ا
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 چٗطر َمیٖ اؽت؟ریؿۀ ـما در مؼیر 
 بعای ایوکي ریؿي ًای صٍد را در مؼیر َمیٗتع ؽازیط چي بایط بکویط؟

یۀ  .8
 
ا چکار کعدهط؟ )ا یۀ 7در این محل صاًر

 
ا همایاهگع چیؼت؟ )ا ( 22( صاًر

َیؼی گػٕت هگعاهی ًا پیام را صٕي می کووط. چگٍهي این َمل قٍرت می گیعد؟ .9
یا ـما ً

 
می ـٍد؟ چىٍر می اَتماد ـما بي صطا م هگعاهی ًایػػی داریط کي ماهٍ از ا

هٌا را صوحی کویط 
 
هگاى  7 -6: 4بي ٔیلیپیان ایماِن ـما را صٕي هکووط؟ ) تاتٍاهیط ا
 کویط.(

یۀ . 10 
 
َیؼی می گٍیط کي جعوت ٔعیبوطى اؽت. چگٍهي جعوت می تٍاهط بي ما  22در ا

یا ٔٗه أعاد 
 
یا "دورغ بگٍیط"؟ ا

 
جعوتموط ًؼتوط کي بي این دورغ ًا گٍش می دًوط؟ ا

ـما ًم بي این دروغ ًا گٍش می دًیط؟

یۀ . 11 
 
ٍع زمیوی اؽت؟ )ا ػ 23"زمین صٍب" چي ه ًم  8و لٍ٘ا  4( این محل در م٘ع

ای مضتلٕ َیؼی از این  ؾ،یأت می ـٍد. این ازتمال وذٍد دارد کي در وی ؽًٕع
ػ و لٍ٘ا بي اذغای مٌمِی کي "زمین هیکٍ" از محل چوطین بار اؽتٕادى کعدى با ـط. م٘ع

ػ  هٌا چیؼتوط؟ )م٘ع
 
ن بایط بعصٍردار باـط اـارى می کووط. ا

 
را  15: 8و لٍ٘ا  20: 4ا

 
 
ط کویط؟یا بضٍاهیط(. ا ـما ًم َال٘ي موط ًؼتیط کي در این صكٍقیات ـر

وردن از هٌع َیؼی ". 12 
 
وط کي " بي چي مُوی اؽت؟ بؼیاری ًؼتمسكٍلبي بار ا

هٌا هتایخ این پیعوی را همی بیویم. 
 
ادَا می کووط از َیؼی پیعوی می کووط ولی در زهطگی ا

یا اگع هتٍاهیم بعای مؼیر جمع و میٍۀ هیکٍ ببار بیاوریم، ایمان ما اقیل و درؽت 
 
ا

اؽت؟ 

ط چي چیغی ماهٍ  کطامیک از این زمیوٌا همایاهگع ومُیت ـماؽت؟ چعا؟. 13  از ـر
دَا  رابىيدر این  زال با ًم ؟ در این مٍرد چکار می تٍاهیط بکویط؟ـٍد ایماهتان می

کویط.
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کویط بازگؿت کعدى تٍبي. 10                                     
 بسث ابتطایػػی:

ِ مؼیر ـویطیط ٔکع کویط. ذظابتعین چیغی کي بي زماهی کي بعای اولین بار درمٍرد َیؼی
تیط چي بٍد؟در مٍرد او ٌٔمیطیط و یا   یادگٔع

 را بضٍاهیط. 10 -1: 19لٍ٘ا 

یات  .1
 
چي چیغی در مٍرد َزّکا، ٘بل از ایوکي َیؼی را مال٘ات کوط، یاد می  4-2در ا

گیعیط؟
یۀ  .2

 
بي ما می گٍیط کي َزّکا َال٘موط بٍد َیؼی را مال٘ات کوط. ازتماًل او در مٍرد  3ا

ًم َدیب و صٍبی را  این معد بغرگ کي مُدغات ـگػٕت اهگیغی می کعد و زٗایٖ
یالتُ

 
ایػػی ـویطى بٍد. ا کؼی را مال٘ات کعدى باـیط کي  ـطى یم می داد چیًغ

ای بیؿتعی یاد بگیعد و  ضٍاًط او را بٌتع بَال٘موط باـط در مٍرد َیؼی چیًغ
بؿواؽط؟ چىٍر می تٍاهیط بي او کمک کویط تا َیؼی را بٌتع بؿواؽط؟

یا ٔکع می کویط زّکا از ایوکي َیؼی می .3
 
صٍاؽت بي صاهۀ او بعود تُدب کعد؟ چعا ا

چعا صیع؟ یا بلي

  

 

 

 

 

ٌعت صٍد با وارد ـطن بي موغل زّکا، َیؼی  .4 ـُ را بي صىع اهطاصت؟چگٍهي 
یۀ 
 
 (7زماهیکي معدم دیطهط َیؼی وارد موغل او ـطى اؽت چي گػٕتوط؟ )ا

ن اؽتٕادى  .5
 
کعدى در ٘لبٌا ّیبت یک هیعوی ٍ٘ی ای اؽت کي در ذامُي ـیىان از ا

یا ّیبِت معدم ماهٍ از این ـط کي َیؼی بي موغل زّکا بعود؟  تعس ایداد می کوط.
 
ا

یا تعس
 
هچي معدم می گػٕتوط یا ٔکع می کعدهط واًمي داـت؟ ا

 
یا َیؼی از ا

 
ِ از ّیبت ا

 هیازموط کمک کویط؟ماهٍ می ـٍد کي ـما بي ـضكی 

کوتعل ملت یٌٍد کي بع یٌٍدیاهی بٍدهط کي بعای دولت ُروم  ،باذگیعان د٘ت کویط:
هٌا بیؾ از  داـتوط کار می کعدهط.

 
هٌا را "گواًکاران" هام هٌادى بٍدهط زیعا ا

 
یٌٍدیان ا

هچي دولت روم ت
 
توط و بطین ـکل جعوتموط از معدم مالیات ٍد ن کعدى بییُا می گٔع

هٌا 
 
هٌا پٍل امأی را بعای صٍد هگي می داـتوط. در کل، یٌٍدیان از ا

 
ـطى بٍدهط. ا
هٕعت داـتوط.



39 

هٌا ٔکع می کعدهط کي او  .6
 
معدم یٌٍد بي َیؼی بُوٍان مُلمی مّٗطس هگاى می کعدهط. ا

و تٍذي او هؼبت بي  ، و دیطدر مٍرد صطاپػ وارِد موغل "گواًکاران" هضٍاًط ـط. 
ببیویط پٍلِػ رؽٍل در این مٍرد در گواًکاران چي بعداـت اـتباًی داـتوط؟ )

چي می گٍیط(. 15: 1اول تیمٍتاوس 
بي اؽت کي َیؼی در زٗیٗت زّکا َیؼی را ذؼتدٍ می کعد، ولی ٌٔمیط کي  .7

مطى اؽت. 
 
هٌا را هغد ذؼتدٍی او ا

 
َیؼی ًوٍز ًم در ذؼتدٍی اهؼاهٌاؽت تا ا

یا 
 
 داهؼتن زماهیکي در مٍرد َیؼی مؼیر با دیگعان قسبت می کویطصٍد بیاورد، ا

این مؼالي بي ـما کمک می کوط؟
زتی  -ٍاهیط ًماهوط َیؼی در ذؼتدٍی اهؼاهٌای گمگؿتي باـیطچىٍر می ت
هٌایػػی کي 

 
 ـٍد؟ میکعدى ذامُي بي ایؿان با چؿم زٗارت هگاى در ا
یۀ  .8

 
چي می گٍیط. او چگٍهي هؿان داد کي زٗیٗتًا از  8زال بضٍاهیط ببیویط زّکا در ا

و می صٍاًط زهطگی ذطیطی را ـعوع کوط؟ روی گعداهیطى اؽتگواًؾ 
 پٍل یا داـتن رابىي ای درؽت با صطا؟ -او کطامیک مٌمتع بٍدبعای 

 

 

 

یین کعد؟ اگع ٘عار بٍد معدم بعای گواًاهی کي ُٔکع می کویط چعا صطا این ٘اهٍن را ت .9
اهدام می دادهط ًم ّعامت پعداصت کووط در ذامُي چي اتٕا٘ی می أتاد؟

بي اقالح و بٌبٍد ـضف گواًکار کمک می )یا پعداصت ّعامت( چگٍهي بازگعداهی 
یا ٔکع می کو

 
ن بي رابىۀ کوط؟ ا

 
ـضكی کي هؼبت بي او گواى  ـکؼت صٍردۀیط ا

تي اؽت هیغ کمک می کوط؟ چگٍهي؟  قٍرت پظیٔع
 ٔکع می کویط معدمی کي زّکا پٍلؿان را بي ایؿان پػ داد چي ازؼاؽی داـتوط؟

یات . 10 
 
مط؟ 10و 9ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی چي گػٕت؟ چگٍهي هدات بي صاهۀ زّکا ا

در ٌَط َتیٖ ٘اهٍهی وذٍد داـت کي می گػٕت اگع ـضكی از راى   د٘ت کویط:
تي باـط، بایط کل مبلِ بي  هادرؽت )بي اذبار، با دروغ و ّیعى( از دیگعان پٍل گٔع

هٌا بعگعداهط. بي این بازگعداهی
 
هعا بي ا

 
یا ّعامت می گػٕتوط.  امأۀ بیؼت درقط ا
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گاًی ٔکع می کویم تٍبي َملی اؽت کي ٔٗه بین ـضف گواًکار و صطا قٍرت . 11 
گواًکار و  ٔعدمی گیعد. اما این داؽتان هؿان می دًط کي تٍبي َملی اؽت کي بین 

تي ن گواى ٘عار گٔع
 
اگع واًُ٘ا از گواى  باـط.می هیغ  اؽت ـضف دیگعی کي تست تاجیع ا
نصٍد ّمگین و پؿیمان باـیم

 
یط بیاکاری کي از دؽتمان بع  ًعاـتباى  ، بعای اقالح ا

  صٍاًیم داد.اهدام 

یا گواًی در گظـتي اهدام داد
 
یا اـتباًًا باـطباَث رهدؾ کؼی ـطى  کي یطى اا

 
؟ ا

یا چیغی را صعاب کعدى ایط کي بایط 
 
از کؼی پٍل یا چیغ دیگعی بعداـتي ایط؟ ا

هعا پعداصت کویط؟ اگع ایوىٍر اؽت، چىٍر می تٍاهیط
 
هؿان دًیط کي  صؼارت ا

واًُ٘ا از کعدى تان پؿیمان ًؼتیط و تٍبي می کویط؟ دَا کعدى از صطا بضٍاًیط بي 
هعا  ط وـما هؿان دًط در ٘بال ایوٌا چکار بایط اهدام دًی

 
چىٍر می تٍاهیط ّعامت ا

 پعداصت کویط.
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می کویط، پؼع را هیغ ازتعام  طر را.ًماهىٍر کي پ11
 ازتعام هماییط

 در مٍرد صٍد چي گػٕت؟َیؼی 
 اول دیگعان دربارۀ او چي می گػٕتوط؟ بضؾ

 بسث ابتطایػػی:
یا اومیوان داریط کي بي ـکل درؽت بي َیؼی ا

 
وردى ایطا

 
؟ اگع کؼی از ـما بپعؽط یمان ا

هٌا چي ذٍاب
 
 ؟ی صٍاًیط دادچعا بي َیؼی مؼیر ایمان داریط، بي ا

 را بضٍاهیط. 15 -1: 5یٍزوا 

یات کي َیؼی در مُدغۀ ـگػٕت اهگیغی  .1
 
تٍقیٓ کویط.اهدام داد را  9 -1ا

یا 
 
بعان یٌٍد ا ن معد ـٕا یأتي بٍد صٍـسال بٍدهًر

 
هٌا هارازتی  ط؟ َلتاز ایوکي ا

 
ا

یۀ چي بٍد؟ 
 
 را ًم بضٍاهیط( 16)ا

یات 
 
 را بضٍاهیط. 30 -16زال ا

یات  .2
 
بعان یٌٍد ؽُی می کعدهط َیؼی را  18و 17دوبارى بي ا هگاى کویط. چعا ًر

وط؟بُکؿ
یات  .3

 
را دوبارى بضٍاهیط. وبٖ گػٕتۀ َیؼی، او تست ا٘تطار چي کؼی این  23 -19ا

یۀ 
 
 (19مُدغات را اهدام می داد؟ )ا

چي دو کاری را َیؼی اهدام می داد کي پطر از او صٍاؽتي بٍد اهدامؿان دًط؟  .4
یات 

 
یۀ  (. چعا پطر این22و 21)ا

 
ا را بي َیؼی ؽپعدى بٍد تا اهدام دًط؟ )ا  (23کاًر

5.  
 
یا ایمان داریط کي او می ا

 
ؽماهی صٍد، صطا، ازتعام می گظاریط؟ ا

 
یا ـما بي پطر ا

یا می تٍاهیم زٗیٗتًا صطا را بطون 
 
صٍاًط بي پؼعش َیؼی ًم ازتعام بگظاریط؟ ا
یۀ 
 
( 23ازتعام گظاـتن بي پؼعش مستعم داریم؟ )ا

کوط.  کي هؼبت بي َیؼی داریم مسکٍم همیرا صطا ؽٍاالت قاد٘اهي و ـکٌایػػی   
بعای ًمین ًم َیؼی در این مٍرد با ـاگعداهؾ قسبت کعد.  او زتی تالش کعد 
کي ٔعیؼیان بی ایمان و ریاکار بي او ایمان بیاورهط. مابٗی این درس بي ما کمک 
صٍاًط کعد بطاهیم چىٍر می تٍاهیم بي َیؼی، ًماهىٍر کي بي صطای پطر ایمان 

داریم، ایمان داـتي باـیم.
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یات  .6

 
را دوبارى بضٍاهیط. بعای کؼاهیکي ؽضوان َیؼی را ـویطى و بي کؼی  30 -24ا

یات 
 
 (26 -24کي او را ٔعؽتادى اؽت ایمان بیاورهط چي اتٕا٘ی صٍاًط أتاد؟ )ا

یات 
 
ن َیؼی  27  -26در ا

 
دو چیغی کي پطر بي او دادى اؽت دوبارى در مٍرد ا

هٌا چیؼتوط؟قسبت می کوط
 
 . ا

بي یٌٍدیاهی کي ایمان هطاـتوط بي ؽي در مٍرد صٍدش تاکوٍن دیطیم کي َیؼی 
( 2با صطا بعابع اؽت؛  صٍد ( صطا پطرش اؽت، یُوی ایوکي1هکػتي اـارى می کوط. 

هعا بي کؼاهیکي بي او ایمان بیاورهط ًم صٍاًط بضؿیط؛ و 
 
( 3در صٍد زیات دارد و ا

 بي او این ا٘تطار دادى ـطى اؽت تا ًمۀ معدم را داوری کوط.
ِ ـٌادتٌایػػی کي دربارۀ ًٍیتؾ وذٍد دارد قسبت می َیؼی در مٍرد مابٗیزال 
 کوط.

یات 
 
 را بضٍاهیط. 35-31ا

بغرگ  ى یکی از اهبیایبؼیاری از یٌٍدیان ایمان داـتوط کي یسیػػی تُمیط دًوط .7
اؽت. بؼیاری از یٌٍدیان با ـویطن مٌٍَي ًای ٘طرتموط او دوبارى هغد صطا 

یۀ بازگؿتوط. َیؼی در مٍرد ـٌا
 
 (33دتی کي یسیػػی می داد چي گػٕت؟ )ا

و  1بعگعدیط بي یٍزوا بیاییط بي ـٌادتی کي یسیػػی در مٍرد َیؼی می داد هگاى کویم.  .8
یات 

 
یۀ  را بضٍاهیط. 34-29ا

 
یسیػػی َیؼی را چي می صٍاهط؟  29در ا

یۀ 
 
 یسیػػی چي می گٍیط؟ 30َیؼی بُط از یسیػػی متٍلط ـطى بٍد. در ا

یات  .9
 
یۀ را بضٍاهیط.  34 -32ا

 
صعین 33یسیػػی در مٍرد َیؼی چي گػٕت؟ )ا

 
( ا

یۀ 
 
 (34ـٌادتی کي یسیػػی در مٍرد َیؼی داد چي بٍد؟ )ا

زال کي این دو متن را در مٍرد ًٍیت َیؼی مىالُي کعدیط، هٌع ـما در مٍرد . 10 
ه
 
را قاد٘اهي بي صطا ٌا او چیؼت؟ اگع ًوٍز در مٍرد ًٍیت َیؼی ؽٍاالتی داریط ا

بگٍییط. از او بضٍاًیط کي بي ـما کمک کوط تا بطاهیط زٗیٗت چیؼت. 

یوطى، 
 
َیؼی  ،  بي ـٌادات دیگعی کي در مٍرد5بضؾ دوِم یٍزوا در در مىالُۀ ا

 وذٍد دارد هگاى صٍاًیم کعد
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می کویط، پؼع را هیغ ازتعام  طر را. ًماهىٍر کي پ12
 ازتعام هماییط

 صٍد چي گػٕت؟َیؼی در مٍرد 
 دومدیگعان دربارۀ او چي می گػٕتوط؟ بضؾ 

 بسث ابتطایػػی:

هگاى کعدیم. این دو  34-29: 1و یٍزوا  35 -1: 5در بضؾ اول این مىالُي، بي یٍزوا 
، َیؼی در مٍرد ًٍیت صٍد بي معدم چي گػٕت؟ در 5متن را دوبارى بضٍاهیط. در یٍزوا 

 ، یسیػػی در مٍرد َیؼی چي گػٕت؟1یٍزوا 

 را بضٍاهیط. 47-36: 5 یٍزوا

یات  .1
 
وذٍد  در مٍرد ًٍیت َیؼی ی کيؽي ـٌادت دیگع در مٍرد  40 -36در ا
یۀ  دارهط

 
یات را بضٍاهیط. وبٖ ا

 
ن ـٌادتی گػتع از ر ، ـٌادت بغ 36می صٍاهیم. این ا

 
ا

داد چیؼت؟کي یسیػػی می 
ا و مُدغات َیؼی را کي در ٌَط ذطیط صٍاهطى ایط هام ببعیط.  .2 چگٍهي چوط تا از کاًر

ا هؿان دادهط کي او زٗیٗتًا پؼع صطا بٍد؟ این کاًر
در این مٍرد بیاهطیؿیط: ـایط معدم بگٍیوط زماهیکي یسیػػی می گػٕت َیؼی پؼع 

اما چگٍهي می تٍان مُدغات صطاؽت، او یا زٗیٗت را همی داهؼت یا دیٍاهي بٍد. 
ت را کي واًُ٘ا هؿاهي ای از وذٍد صطا ًؼتوط را هادیطى اهگیغی ـگػٕت   ؟گٔع

یات  .3
 
و  39و  37دو ـٌادت دیگعی کي در مٍرد َیؼی می صٍاهیم چیؼتوط؟ )بي ا

هگاى کویط(. 17-16: 3ًمچوین متی 

 

 

تٌاو  : بؼیاری از داؽتاهٌاد٘ت کویط ٍّ ٌَط َتیٖ اـارى بي َیؼی دارهط. بعای ًمین  یهب
کي هبی ًم هٍیؼوطگان ٌَط ذطیط اّلب ایوىٍر ـعوع بي هٍـتن می کووط: "ًماهىٍر 

تٌا را تسٖٗ می بضؿط. یٌٍدیان می گٍیوط کي بي  ٍّ گػٕت..." َیؼی می گٍیط کي او این هب
یۀ 
 
هٌا از اهدام چي کاری ؽع باز می زهوط؟ )ا

 
 (40کػتب مٗطس ایمان دارهط، اما ا
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یات  .4
 
را بضٍاهیط. بُنی از دالیلی کي ماهٍ می ـط یٌٍدیان بي َیؼی ایمان  47 -41ا

یات بیاورهط چي بٍد؟ 
 
 (44و  42)ا

 ؟)از ـما( ؽتایؾ صطامٌم اؽت یا  بعای ـما ؽتایؾ معدم از ـما
کي در مٍرد َیؼی ـویطیط ٔکع کویط: تٌایػػیچوط لسٌي ای بي ـٌاد .5

 هچي َیؼی در مٍرد صٍدش گػٕت )یٍزوا
 
را بضٍاهیط( 23-19؛ 17: 5ا

 هچي یسیػػی در مٍرد َیؼی گػٕت )یٍزوا
 
را بضٍاهیط( 34و  29: 1ا

 را بضٍاهیط( 36: 5َیؼی )یٍزوا مُدغات

 را بضٍاهیط( 17-16: 3و متی  37: 5صطای پطر )یٍزوا

 را بضٍاهیط( 39: 5کػتب مٗطس؛ هبٍتٌای ٌَط َتیٖ )یٍزوا

 چگٍهي مىالُۀ این درس بي ـما کمک کعدى اؽت تا زٗیٗتًا بي ًٍیت َیؼی پػی ببعیط؟ 

یا باور داریط کي او .6
 
پؼع صطاؽت کي بي این ذٌان  در مٍرد َیؼی چي باوری داریط؟ ا

مط تا ذان صٍد را بي َوٍان ٘عباهی بعای گواًان 
 
تٗطیم کوط؟ دَا کعدى از او  ـماا

بضٍاًیط تا امعوز بي ـما کمک کوط بع ـّکٌای صٍد ّلبي کویط. بي او بگٍییط کي می 
ًم بي پطر و ًم بي پؼع ازتعام بگظاریط. صٍاًیط با زهطگی صٍد

 
صع در 
 
یاتی َوٍان ا

 
ن َیؼی در مٍرد صٍدش قسبت کعدى بٍد. ا

 
ـطى اهط کي در ا

یات اصتكاص دًیط. ببیویط این 
 
در توٌایػػی یا ًمعاى گعوى مطتی را بعای مىالُۀ این ا

یات در مٍرد َیؼی مؼیر چي می گٍیوط. و بیاد داـتي باـیط کي او از ما دٍَت می 
 
ا

هیؼت، بلکي بي این  ذًویو . این ایمان، ٔٗه مُوٍی بي او ایمان بیاوریمکوط کي 
 ا،ُوٍان هدات دًوطى و صطاوهط مو، بتمام زهطگی صٍد را بي ابایط مُوا اؽت کي 
یات را از بع کویط.اؽت  بؼپاریم. صٍب

 
 بُنی از این ا

 51 -48: 6یٍزوا    38 -37: 10یٍزوا 
 12: 8یٍزوا    39 -37: 7یٍزوا 
 26 -25: 11یٍزوا    59 -48: 8یٍزوا 
 10 -6: 14یٍزوا 
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ؼِل تُمیط می دًم، ُّ ب 
 
 "من کؼاهی را کي از گواًاهؿان تٍبي می کووط با ا

یط کي مٗامؾ صیلی بغرگػتع از من اؽت،
 
ولی کػ دیگعی می ا

هٗطر بغرگ اؽت کي من لیا٘ت هطارم کػٕؿٌایؾ را پیؾ پایؾ بگظارم.
 
 او ا

تؾ الٌی تُمیط می دًط." یسیػػی این را در متی 
 
او ـما را با روح پاک صطا و ا
 َوٍان کعد. 11: 3
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ب و روح الٗطس ّؼل تُمیط بگیعیطبا                   
 
  ا

 
"پىعس ذٍاب داد: ًع یک از ـما بایط از گواًاهتان دؽت بکؿیط و بي وعؼ صطا بعگعدیط 

هکي صطا از ؽع تٗكیعتان بگظرد، بایط بي اؽم َیؼی مؼیر، ّؼل تُمیط  و بعای
 
ا

38: 2بگیعیط." اَمال رؽٍالن   

وردى، از او پیعوی می کووط 
 
ًع ؽال میلیٍهٌا هٕع در ؽعاؽع دهیا بي َیؼی مؼیر رو ا

 ّؼل تُمیط بگیعهط.و ّؼل تُمیط می گیعهط. َیؼی بي پیعواهؾ دؽتٍر داد کي 

ب تُمیِط اما چعا؟ 
 
 بي چي مُوی اؽت؟ در ا

 
ب هگاى صٍاًیم کعد و 

 
در این بضؾ، در وی چوطین مىالُي، ًم بي تُمیط در ا

روح الٗطس. زماهیکي بي َیؼی مؼیر ایمان می  ًم بي تُمیط ـگػٕت اهگیِغ دیگعی: تُمیط
وریم صیلی مٌم اؽت بطاهیم در ما چي اتٕا٘ی می أتط.

 
 ا

ط تا ایماهطاران بی صبع هباـوط. َیؼی می ٌَط ذطیط این مؼایل را تٍمیر می دً
ورد

 
ن را  صٍاًط زیات ذطیطی کي بعای ـما بي ارمْان می ا

 
صٍب درک کویط.  ـما دیگع ا

 .بٍداهؼان ٘بلی هضٍاًیط 
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ّاز کویط .13
 
تي، زهطگی ذطیطی را ا  !ّؼل تُمیط گٔع

 بدٌت تٍبي تُمیط می دًط : یسیػػی تُمیط دًوطى1بضؾ 
 بسث ابتطایػػی: 

یا ـما 
 
ـاًط َیؼی بي ًمۀ پیعواهؾ در ؽعاؽع دهیا دؽتٍر دادى اؽت کي تُمیط بگیعهط. ا

ن تدعبي تٍمیر ؟ اگع بٍدى ایطتُمیط معاؽم ّؼل 
 
بلي، بعای گعوى بعداـت صٍد را از ا

 دًیط.
 مٗطمي:

مٌم مسؼٍب می ـٍد. ّؼل  اذغایمعاؽم ّؼل تُمیط یکی از  ،در زهطگِی کلیؼایػػی
ن وعیٗی اؽ

 
ِ ت کي ـضف هٍایمان بي ـاًطین هؿان می دًط کي دؽت از زهطگیتُمیط ا

لٍِد ٘بلی صٍد کؿیطى زهطگِی ذطیطی را در َیؼی ـعو 
 
در ٌَط ذطیط . ع کعدى اؽتگواى ا

ن ٘ؼمتی اؽت کي یسیػػِی تُمیط دًوطى
 
معدمی  اولین ذایػػی کي در مٍرد تُمیط می صٍاهیم ا

ى بٍدهط( را تُمیط می داد. بُط از معگ و کي از گواًان صٍد تٍبي کعدى بٍدهط )رو بعگعداهط
وردى بٍدهط در هام پطر، پؼع )َیؼی( و روح الٗطس 

 
٘یام َیؼی، کؼاهیکي بي او ایمان ا

توط. بضؾ اول این مىالُي، بي تُمیط یسیػػی، و بضؾ دوم، بي تُمیطی کي  تُمیط می گٔع
هعا تؿعیر کعد هٌع می اهط

 
ن دؽتٍر داد و پٍلػ رؽٍل ا

 
ازد. این دو َیؼی در مٍرد ا

مىالُي بي ـما کمک می کوط تا ذوبۀ ؽمبٍلیک و ًم اًمیت این َمل روزاهی را درک 
 کویط. 
 را بضٍاهیط. 20-1: 3لٍ٘ا 
یۀ  .1

 
مطن 4ا

 
مادى کعد. او چگٍهي می گٍیط کي یسیػػی تُمیط دًوطى راى را بعای ا

 
ِ َیؼی ا

یۀ 
 
ِ تٍبي بي ذٌت "تُمیطهگاى کویط(  بي هٌع ـما مٌٍٕم  3ایوکار را اهدام داد؟ )بي ا
معزش گواًان" چیؼت؟

 
ا
ػ در  .2 تي بي گواًان صٍد اَتعاؼ  5-4: 1م٘ع می صٍاهیم کي معدم بي هغد یسیػػی ٔر

دم و زٍا، می صٍاًوط گواًان 
 
توط. صیلی از معدم، ًماهوط ا کعدى تُمیط می گٔع

هٌا را اَتعاؼ هکووط.  ٔکع می کویط چعا مٌم اؽت بي گواًان
 
 صٍد را بپٍـاهوط و ا
صٍد اَتعاؼ کویم؟

یا از کلمات مالیم  .3
 
زماهیکي یسیػػی بعای معدم اؽعائیل )یٌٍدیان( مٌٍَي می کعد ا
یۀ 
 
را دوبارى بضٍاهیط(  7اؽتٕادى می همٍد یا صؿن؟ او معدم را چي صىاب کعد؟ )ا

یۀ 
 
مطن چي چیغی هغدیک اؽت؟ )ا

 
 (7او گػٕت ا
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یا ٔکع می کویط بیؿتع معدم این دهیا می داهوط کي ّنب 
 
یط؟ا

 
 صطا دارد می ا

 بي هٌع ـما در صكٍص چي مٍاردی صطاوهط ّنبواک می ـٍد؟
هٌا ٔکع می  .4

 
معدم اؽعائیل از هؼل ابعاًیم بٍدهط و بي این امع ٔضع می همٍدهط. ا

کعدهط بضاوع یٌٍدی بٍدهؿان با صطا ًیچ مؿکلی هطارهط. در این صكٍص یسیػػی 
یۀ 
 
هٌا چي گػٕت؟ )ا

 
یا مّلیت را دوبارى بضٍاهیط( وبٖ  8بي ا

 
هچي یسیػػی می گٍیط ا

 
ا

هٌا باَث می ـط کي از دیط صطا أعادی َغیغ و ُدرداهي باـوط؟
 
ا

ٍع رابىۀ ما با صطا تاجیع می  ن متٍلط ـطى ایم در ه
 
یا ملیت یا مظًبی کي در ا

 
ا

گظارد؟ هٌع صٍد را با گعوى در میان بگظاریط. 
ورهط ق .5

 
سبت کعد. َا٘بت این یسیػػی در مٍرد درصتاهی کي میٍۀ هیکٍ بي بار همی ا

یۀ 
 
 (9درصتان چي صٍاًط بٍد؟ )ا

یات  .6
 
را دوبارى بضٍاهیط. و٘تی معدم از یسیػػی پعؽیطهط بعای ایوکي میٍۀ هیکٍ  14 -10ا

بیاورهط چي کاری الزم اؽت اهدام دًوط تٍقیۀ او بي ایؿان چي بٍد؟ اگع معدم 
ورهط ذامُۀ امعوز 

 
هىٍر کي یسیػػی تٍقیٓ کعد میٍۀ هیکٍ بي بار ا

 
چگٍهي تْییع ا

صٍاًط کعد؟
یۀ  .7

 
را دوبارى بضٍاهیط. معدم تكٍر کعدهط کي ـایط یسیػػی ًمان مؼیر مٍٍَد  15ا

هٌا را هدات دًط. 
 
اؽت. یٌٍدیان در اهتٌار ًٌٍر مؼیر مٍٍَد یا ماـَیر بٍدهط تا ا

مط. 
 
پیامبعان از وعؼ صطا هبٍت کعدى بٍدهط کي او صٍاًط ا

یۀ 
 
مط. تُمیطی کي را دوبارى بضٍاهیط. یسیػػی گػ 16ا

 
ٕت کي کؼی تٍاهاتع از او صٍاًط ا

او صٍاًط داد ًم متٕاوت صٍاًط بٍد. او در مٍرد چي کؼی قسبت می کعد؟ این 
ورد؟ می داهیط موٌٍر یسیػػی چیؼت؟)در درؽی 

 
ٍع تُمیطی صٍاًط ا ـضف چي ه

 دیگع، هگاًی َمیٖ بي تُمیط روح الٗطس صٍاًیم اهطاصت.(
یات  .8

 
هیط. یسیػػی بي "گوطم" اـارى می کوط، موٌٍر او را دوبارى بضٍا 18 -17ا

یۀ 
 
داوری و مدازات را بي تكٍیع  17چیؼت؟ "کاى" بي چي مُوی اؽت؟ چگٍهي ا

می کؿط؟
یۀ 
 
ٌای یسیػػی "صبع صٍش" بٍد؟ 18بي ا  هگاى کویط. از چي هٌع زٔع

ػ  .9 یات  1زال بي م٘ع
 
را دوبارى بضٍاهیط. معدم زیادی بعای ـویطن  5-4باز گؿتي، ا

مطهط، و بؼیاری از ایؿان تُمیط صبع ص
 
ٍـی کي یسیػػی مٌٍَي می کعد بیعون می ا

توط. تُمیط هؿاهۀ َلوی و َمٍمی ِ تٍبي، و ایمان بي بضؿؾ صطا، و بطین می گٔع
وؽیلي هٗىۀ ـعوع زهطگی ذطیط بٍد.
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اما تُمیط یسیػػی توٌا ـعوع کار بٍد. ًمغمان با این، َیؼی صطمت ؽي ؽالۀ صٍد را 
ّاز کعد کي با

 
ؽمان پایان یأت. بُط از این و٘ایٍ،  ا

 
معگ، ٘یام و قٍُدش بي ا

ن هؿاهۀ 
 
٘عباهی مؼیر بي  ایمانتُمیط دیگع هؿاهي ای بعای تٍبۀ توٌا هبٍد. بلکي ا

ن مؼالي هگاى صٍاًط کعد.  بعای گواًاهمان
 
 هیغ گعدیط. بضؾ دوم این درس بي ا

 
یا در اواَت از مؼیر 

 
تي ایط؟ ا یا ـما تُمیط گٔع

 
زامعیط این ٘طم مٌم را بعداریط؟ ا

 کي بي بضؾ دوم این درس هگاى کویط. زال بعای مطتی با ًم دَا کویط.٘بل از ایو
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تي.14 ّاز کویط ّؼل تُمیط گٔع
 
 !زهطگی ذطیطی را ا

 : در هام َیؼی تُمیط بگیعیط2بضؾ 
 بسث ابتطایػػی:

تیط؟ او از بضؾ اول این درس درمٍرد یسیػػی تُمیط  ایػػی یاد گٔع دًوطى چي چیًغ
مادى کعد؟

 
مطن مؼیر مٍٍَد ا

 
 چگٍهي راى را بعای ا

در این بضؾ بي دو ؽٍال ذٍاب می دًیم: چعا الزم اؽت تُمیط بگیعیم و مُوی تُمیط 
 چیؼت.

 الٓ. چعا الزم اؽت تُمیط بگیعیم؟
ورهط بایط تُمیط بگیعهط چٍن َیؼی  

 
ایوىٍر کؼاهیکي بي َیؼی مؼیر ایمان می ا

 دؽتٍر داد.
 را بضٍاهیط. 20 -18: 28متی 
هعا بي  .1

 
ؽمان ا

 
صعین ؽضوی اؽت کي َیؼی مؼیر ٘بل از قٍُدش بي ا

 
این ا

ـاگعداهؾ گػٕت.
یات 

 
ؽمان  20 -19ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی بي ـاگعداهؾ گػٕت بُط از ایوکي بي ا

هٌا بایط چکار کووط؟ ٘عار بٍد در کوار ـاگعدؽازی چي ک
 
هٌا قٍُد کعد ا

 
ار دیگعی با ا

یۀ 
 
 هگاى کویط( 20و بُط  19اهدام دًوط؟ )اول بي ا

توط؟  این هٍ ایماهان بایط در هام چي کؼی تُمیط می گٔع
 را بضٍاهیط.  41 -37: 2اَمال رؽٍالن 

وىیکاؽت، کي یکی از اَیاد مٌم یٌٍدی بٍد، پىعس بعای ذمُیت زیادی در روز پ .2 ِ
هٌا گػٕت الزم اؽت چي کاری اهدام از معدم در مٍرد َیؼی مٌٍَي کعد.  پ

 
ىعس بي ا

یۀ 
 
ن روز چوط هٕع از او اواَت کعدهط و بي کلیؼا  38دًوط؟  )بي ا

 
هگاى کویط(. در ا

امأي ـطهط؟
وردن بي مؼیر بایط مطت 

 
بُنی از معدم چوین تكٍر می کووط کي بُط از ایمان ا

 بگیعهط. در این زیادی بعای ٍ٘ی ـطن ایماهؿان قبع کووط تا بُط بتٍاهوط تُمیط 
توط؟ وردن تُمیط گٔع

 
 بضؾ از کػتاب اَمال رؽٍالن، معدم چوط مطت بُط از ایمان ا
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 ب. مُوی تُمیط چیؼت؟
 

 را بضٍاهیط. 14 -1: 6رومیان 
هٌا  .3

 
پٍلػ رؽٍل این مىلب را بعای ایماهطاران در روم می هٍیؼط. او می صٍاًط ا

توط چي اتٕا٘ی أتاد. بطاهوط زماهیکي تُمیط گٔع
یات 

 
  4 -3ا

 
هٌا را مىالُي هماییط. چگٍهي تُمیط تكٍیعی را دوبارى بضٍاهیط و با د٘ت ا

 اؽت از اتساد ما با َیؼی مؼیر در معگ و ٘یامؾ؟
ب چىٍر؟ .4

 
ب ؽمبٍل چیؼت؟صارج ـطن از ا

 
تن در ا ٔعو ٔر

هچي در درون ما تٍؽه کار روح صطا قٍرت می 
 
تُمیط تكٍیع ًاًعی اؽت از ا

 پظیعد.
یات  .5

 
دو وعیٗی با مؼیر متسط می  را بضٍاهیط. زماهیکي تُمیط می گیعیم از چي 7 -5ا

یۀ 
 
 (5ـٍیم؟ )ا

یۀ  .6
 
، چي چیغی با مؼیر مكلٍب می ـٍد؟ این چگٍهي ما را بعای داـتن 6وبٖ ا

زاد می کوط؟
 
زهطگی ذطیط ا

یات  .7
 
زاد از گواى زهطگی کووط پٍلػ  11-8ا

 
را بضٍاهیط. بعای کؼاهیکي می صٍاًوط ا

ی هؼبت بي صطا زهطى" چي صبع صٍـی را اَالم می کوط؟ مُوی "اما در مؼیر َیؼ
چیؼت؟

یا موٌٍر این اؽت کي بُط از تُمیط و یکی ـطن با َیؼی مؼیر دیگع بعای اهدام  .8
 
ا

یات 
 
را بضٍاهیط.  14 -11گواى وؽٍؽي هضٍاًیم ـط؟ ا

 
 
 

ٍغ رؽیطى ایم و زال کامل گؿتي دیگع  تُمیط هؿاهۀ این هیؼت کي در ایمان بي زط بل
ن هؿاهۀ این اؽت کي زهطگی ذطیطی را 

 
 ـعوع کعدى ایم.معتکب گواى هضٍاًیم ـط. بلکي ا

در مٗابل ـاًطین اَالم می کویم: "از امعوز من دیگع بعای صٍدم زهطگی هضٍاًم کعد. من 
بعای بضؿؾ گواًاهم بي َیؼی مؼیر اَتماد می کوم. او صطاوهط و هدات دًوطۀ من 
اؽت. از امعوز بي بُط من بعای او ازتعام ٘ائل ـطى از او اواَت صٍاًم کعد. " تُمیط 

ىۀ ذطیطی کي با صطا از وعیٖ َیؼی مؼیر ـعوع کعدى ایم.هؿاهۀ ًاًعی اؽت بعای راب
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 را بضٍاهیط. 6-4: 4أؼؼیان 

ًمۀ پیعوان َیؼی در تمام دهیا متسط می کوط؟چگٍهي تُمیط ما را با  .9
زتی امعوز ًم در ؽعاؽع دهیا مؼیسیان هٍایمان، ایمان و مسبت صٍد را بي َیؼی 
هٌا هؿان می دًوط 

 
مؼیر هؿان دادى از دؽتٍر او اواَت کعدى تُمیط می گیعهط. ا

کي بي ٘عباهی َیؼی مؼیر بعای بضؿؾ گواًاهؿان اَتماد کامل دارهط و بي این 
 گٍهي مؿارکت ذطیطی را با ًمۀ پیعوان َیؼی ـعوع می کووط.

یا در هتیدۀ . 10 
 
یا ـما ًم از دؽتٍر صطاوهط در رابىي با تُمیط اواَت کعدى ایط؟ ا

 
ا

ِ زهطگی ذطیطی اؽت کي در َیؼی مىالُۀ این درس االن می داهیط کي تُیمط ؽمبٍل
هعا بي صاوع مؼیر ـعوع کعدى ایم؟ روز تُمیط، واُ٘ي ای اؽت کي در و

 
ٍل زهطگی ا

ن روزی اؽت کي بي ًمي اَالن کعدیط بي مؼیر تُلٖ داریط.
 
صٍاًیط ؽپعد، ا

هٌا بي 
 
تي ایط، با مؼئٍل گعوى یا ایماهطاران دیگع قسبت کویط. ا اگع ًوٍز تُمیط هگٔع

تن ـما تُیین صٍاًوط کعد. دَا  ؽٍاالت ـما ذٍاب دادى، روزی را بعای تُمیط گٔع
مادى ؽازد.کویط کي صطاوهط 

 
 ٘لب ـما را بعای این واُ٘ۀ بغرگ ا

 

 

 

یات این هیؼت کي دیگع با گواى 
 
هضٍاًیم  مؿکلید٘ت کویط کي موٌٍر از این ا

در ٍَض و ، هکویمتكمیم بگیعیم کي صٍد را تؼلیم گواى  ًع روز. ما بایط داـت
. اما ٘طرت گواى ـکؼتي ـطى اؽت و روح الٗطس بي ما هماییمصٍد را و٘ٓ صطا 

 7، و ًمچوین 6کمک صٍاًط کعد. )بعای مىالُۀ َمیٗتع می تٍاهیط مابٗی ٔكل 
را بضٍاهیط. 8و 
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 بعای مىالُۀ بیؿتع:

در وٍل کػتاب اَمال رؽٍالن، می صٍاهیم کي ـاگعدان َیؼی مؼیر کؼاهی را کي بي 
یات را می تٍاهیط االن یا در و٘تی دیگع 

 
وردهط تُمیط می دادهط. این ا

 
او ایمان می ا

 بضٍاهیط.

 15 -14: 16اَمال    12: 8اَمال رؽٍالن 
 34 -22: 16اَمال    38 -26: 8اَمال 
 8-7: 18اَمال    19 -17: 9اَمال 
7-4: 19اَمال    48 -44: 10اَمال 
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از روح الٗطس پع ـٍیط.15
 بضؾ اول: در ٍ٘ت صطا راى رویط

 بسث ابتطایػػی:

ایوکي بي َیؼی بؼیاری از معدم ٔکع می کووط صطا از اهؼان بؼیار دور اؽت. ٘بل از 
یا ٔکع می کعدیط صطا بي ـما هغدیک اؽت 

 
مؼیر بُوٍان هدات دًوطى ایمان بیاوریط ا

ری داـتیط. ٍّ  یا صیع؟ تٍمیر دًیط در مٍرد صطا چي تك

واُ٘ۀ زیع بُط از ایوکي َیؼی از معدگان ٘یام کوط اتٕاؽ أتاد. در گعوى صٍد از صٍاهطن 
 ٍـتي ـطى اؽت لظت ببعیط.این داؽتان کي در کػتاب اَمال رؽٍالن ه

 را بضٍاهیط. 2؛ و تمام ٔكل 14 -1: 1اَمال رؽٍالن 

تا چوط روز بُط از ایوکي َیؼی از معدگان ٘یام کعد صٍد را بي دیگعان ًاًع همٍد؟  .1
یۀ 
 
 (3)ا

یۀ 
 
هٌا قسبت کعد؟ )ا

 
 (3َیؼی در این مطت در مٍرد چي چیغی با ا

لیم موتٌع چي چیغی  .2 هٌا گػٕت در اوـر
 
یات َیؼی بي ا

 
 (5-4بماهوط؟ )ا

ٔکع می کویط چعا صطای پطر ًطیۀ با ارزش روح الٗطس را بي کؼاهیکي بي او ایمان 
ورهط َىا می کوط؟

 
 می ا

یۀ  .3
 
 (8زماهیکي روح الٗطس هازل ـٍد ـاگعدان چي دریأت صٍاًوط کعد؟ )ا

َیؼی بي ایؿان می گٍیط کي ـاًطان او صٍاًوط ـط و بعای بؿارت دادن در مٍرد 
یۀ َیؼی 

 
ت؟ )ا  (8کدا صٍاًوط ٔر

یۀ  .4
 
 (14تا هازل ـطن روح الٗطس ـاگعدان چکار کعدهط؟ )ا

 2اَمال رؽٍالن 

یۀ  .5
 
هٌا چي 2زماهیکي روح الٗطس هازل ـط ـاگعدان چي قطایػػی ـویطهط؟ )ا

 
( ا

یۀ 
 
هچي یسیػػی تُمیط دًوطى در مٍرد تُمیط روح الٗطس 3دیطهط؟ )ا

 
( این واُ٘ي از ا
ورد؟ )بي لٍ٘ا گػٕتي بٍد چي بي صاوع ـما م

 
معاذُي کویط( 16 -15: 3ی ا
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یۀ  .6
 
لیم 1این واُ٘ي در چي روزی اتٕاؽ أتاد؟ )ا ن زمان چي کؼاهی در اوـر

 
( ا

یۀ 
 
 (5زنٍر داـتوط؟ )ا

هٌا از ملتٌای مضتلٓ بعای این ذؿن و 
 
پوىیکاؽت یکی از اَیاد یٌٍدیان بٍد. ا

مطهط.
 
لیم می ا  تٗطیم ٘عباهی بضاوع بعکات صطا بي اوـر

دان در زال قسبت بي"زباهٌای مضتلٓ" در زٗیٗت بي چي زباهٌایػػی ـاگع  .7
یات 

 
یۀ 11-6قسبت می کعدهط؟ )ا

 
هٌا چي می گػٕتوط؟ )ا

 
 (11( ا

ٔعیٗا ؽٕع کویط و 
 
چي ازؼاؽی بي ـما دؽت صٍاًط داد اگع، بي َوٍان محال، بي ا

بؿوٍیط کي گعوًی از معدم بي زبان مادری ـما در زال ؽتایؾ و َبادت صطا 
 و از او بضاوع مسبتؾ ـکعگغاری می کووط؟! ًؼتوط

یۀ 
 
توط؟ )ا هعا ذطی گٔع

 
هچي اتٕاؽ می أتاد ذالب بٍد و ا

 
یا بعای ذمُیت زامع ا

 
ا

13) 
یات  .8

 
 (16 -14پىعس بي کؼاهیکي ایمان هیاوردهط چي گػٕت؟ )ا

یات  .9
 
مطن َیؼی زهطگی کعد. 18 -17ا

 
را بضٍاهیط. یٍئیل هبی چوط ًغار ؽال ٘بل از ا

الٗطس هازل می ـٍد، َىاًای مأٍؽ الىبیُي صطا ًم دادى می ـٍد  زماهیکي روح
ـکار می ـٍهط. ٔکع می کویط چعا صطاوهط بي أعادی کي از روح 

 
و بؼیاری امعاز ا

 الٗطس ُپع می ـٍهط صٍابٌا، رویاًا و هبٍتٌا َىا می کوط؟

ایػػی را بعای ذمُیت تٍمیر می دًط. او در مٍرد. 10   پىعس در مٍرد َیؼی چیًغ

یات 
 
 (24 -22َیؼی چي می گٍیط؟ )ا

یات 
 
هچي اتٕاؽ می أتط  33و  32ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. پىعس تٍمیر می دًط کي ا

بضاوع این اؽت کي روح الٗطس هازل ـطى اؽت. وبٖ گػٕتۀ پىعس چي کؼی  
یۀ 
 
 (33اؽت کي روح الٗطس را بع معدم می ٔعؽتط؟ )ا

یۀ بُط از این پىعس می گٍیط صطا َیؼی را ب. 11 
 
 (36ي چي مٗامی بعأعاـتي اؽت؟ )ا

یۀ 
 
را بضٍاهیط. یٌٍدیان از ـویطن ایوکي ایؿان َیؼی مؼیر را، کي صطا  37ا

بُوٍان هدات دًوطى ٔعؽتادى بٍد، مكلٍب کعدهط یّکي صٍردهط. در گعوى در این 
هدا زنٍر داـتیط چي ازؼاؽی بي ـما دؽت می داد؟

 
 مٍرد بسث کویط. اگع ا
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یۀ 
 
یۀ پىعس ه 38در ا

 
هٌا می دًط. الزم اؽت معدم چکار کووط؟ )ا

 
ٗىۀ امیطی بي ا

38) 
یۀ 
 
 (39چي کؼان دیگعی می تٍاهوط روح الٗطس را دریأت کووط؟ )ا

یا ٔکع می کویط امعوز ًم این وَطى ـامل ًمۀ پیعوان َیؼی مؼیر می ـٍد؟
 
 ا

یۀ 
 
دادى ـطى  38تٍمیر دًیط چعا مٌم اؽت پیعوان َیؼی بي وَطى ای کي در ا

 ؽت ایمان داـتي باـوط.ا

یات هتیدۀ هازل ـطن روح الٗطس در روز پوى. 12 
 
 (41 -40یکاؽت چي بٍد؟ )ا

هٕع بىٍر ذطی از گواًاهؿان تٍبي کعدى و بي مؼیر  3000ٔکع کویط زماهیکي  .13 
ن ذامُي 

 
وردهط و از روح الٗطس پع ـطهط چي اتٕا٘ی در ا

 
بُوٍان هدات دًوطى ایمان ا

ت؟ یا ٔکع می کویط در صاهٍادى ًا، مطارس و تدارت تْییعاتی قٍرت پظیٔع
 
أتاد. ا

ًم زماهیکي معدم از گواًاهؿان رو بع می گعداهوط و با ٘طوؽیت صطا پع می  امعوز
یا در روابىؿان  با دیگعان ًم  بایط تْییعی قٍرت بپظیعد؟ 

 
 ـٍهط، ا

یا در صٍد و در دیگع ایماهطاران این هیاز را ازؼاس می کویط کي بایط ًع روز از روح 
 
ا

یا زامعیط در این مٍرد دَا کو
 
 یط؟الٗطس پع ـٍیط؟ ا

زال مطتی را بي دَا اصتكاص دًیط و از صطا بضاوع روح الٗطس کي بي ًمۀ 
مط بگٍییط. 

 
ایماهطاران َىا می ـٍد تؿکع کویط. زنٍرش را در وذٍد صٍد صٍش ا

از او بضٍاًیط بي ـما ٍ٘ت َىا کوط تا تازگی روح را ًع روز ازؼاس کویط. اگع 
وٍان هدات دًوطى ایمان هیاوردى تاکوٍن از گواًان صٍد تٍبي هکعدى و بي َیؼی بُ

یا می صٍاًیط از این ٔعقت ا
 
 ؽتٕادى کعدى بي او ایمان بیاوری؟ایط ا

تي بٍد و ؽي بار زماهی کي َیؼی دؽتگیع ـط، تعس وذٍد تكٍر کویط: ِ پىعس را ٔعا گٔع
اهکار کعد کي َیؼی را می ـواؽط. بُط از ٘یامؾ را معدگان، َیؼی با مسبت و رزمت با 

پىعس بعصٍرد کعد. او پىعس را از هٍ ؽاصت تا در هام َیؼی صطمت کوط.
تي، ذؼٍراهي در زال، بُط از  ؽمان، پىعس با روح الٗطس تُمیط گٔع

 
قٍُد َیؼی بي ا

یا ٘بٍل داریط کي با هازل ـطن روح 
 
لیم مٌٍَي می کوط. ا مٍرد َیؼی در کٍچي ًای اوـر

الٗطس بع پىعس او ٍ٘ت می گیعد تا ـاًط هام َیؼی گعدد و در مٍرد او بؿارت بطًط؟



57 

از روح الٗطس پع ـٍیط.16
ب زیات بوٍـیط

 
 بضؾ دوم: دائم از ا

: ٌَط ذطیط بي ما یاد می دًط کؼاهیکي بي َیؼی مؼیر بُوٍان هدات دًوطى ایمان مٗطمي
تیم کي صطا وَطۀ  ورهط تٍؽه روح الٗطس از هٍ متٍلط می ـٍهط. در بضؾ اول یاد گٔع

 
می ا

پع ـطن از روح روح الٗطس را بي ما دادى اؽت. در این بضؾ هگاى می کویم کي بي ایوکي 
 ماؽت. صٍِد  مؼئٍلیت الٗطس بىٍر ًمیؿگی

  بسث ابتطایػػی:

یا تا زاال  از کؼی صٍاؽتي ایط لىٓ بغرگی در زٖ ـما اهدام دًط؟ چعا زماهیکي می 
 
ا

 صٍاًیم ـضكی بعای ما کاری اهدام دًط کمی واًمي داریم؟

 را بضٍاهیط. 13 -5: 11لٍ٘ا 

یۀ  .1
 
ت؟ )ا ( 5در چي و٘تی از روز این ـضف بعای ولب کمک بي موغل دوؽتؾ ٔر

ن زمان مواؽب بٍد؟ 
 
یا بعای ایوکار ا

 
ا
یۀ  .2

 
ت چي می صٍاؽت 5معد از دوؽت صٍد چي صٍاؽت؟ )ا هچي از او می گٔع

 
( با ا

یۀ 
 
 (6اهدام دًط؟ )ا

ن معد بضاوع دوؽتی اش از ذا بعهضاؽت. پػ بي چي دلیل  .3
 
َیؼی گػٕت دوؽت ا

یۀ ها
 
 (8ن را بي او داد؟ )ا

یۀ  .4
 
( زماهی کي َیؼی گػٕت ؽٍال کویط، 9چعا َیؼی این محل را تُعیٓ کعد؟ )ا

بىلبیط و در بکٍبیط موٌٍرش  چي بٍد؟
یۀ 
 
( 10زماهی کي معدم ؽٍال کووط، بىلبوط و در بکٍبوط چي اتٕا٘ی صٍاًط أتاد؟ )ا

 یم؟زماهیکي بي چیغی ازتیاج داریم چعا می تعؽیم هغد صطا بعو 
تي از او صٍاؽتي باـیط مؿکل  وریط کي با ـداَت هغد صطا ٔر

 
یا زماهی را بضاوع می ا

 
ا

 ـما را زل کوط؟
یات  .5

 
 (12 -11پطران چي ًطایایػػی بي ٔعزهطان صٍد می دًوط؟ )ا



58 

یۀ 
 
 (13َیؼی در مٍرد ـضكیت پطران زمیوی چي می گٍیط؟ )ا

یۀ 
 
رام بضٍاهیط. ٔکع می کویط چعا َیؼی م 13ا

 
ی صٍاؽت ما بطاهیم کي را دوبارى ا

 صطا صیلی بیؿتع از بٌتعین پطران اهؼاهِی ما بي ٔکع ماؽت؟
یۀ  .6

 
هعا بي چي کؼی َىا می کوط؟13پطر چي ًطیۀ هیکٍیػػی می بضؿط؟ )ا

 
( او ا

یا بعای ـما ًم روح الٗطس ًطیي ای گعاهبٌاؽت؟ چعا؟
 
 ا

 را بضٍاهیط. 15 -4: 4زال یٍزوا 

7.  
 
یۀ َیؼی از زهی کي هغد چاى بٍد کمی ا

 
هگاى کویط.  اگع  10ب می صٍاًط. دوبارى بي ا

ن زن می داهؼت َیؼی چي کؼی اؽت، چي کاری اهدام می داد؟
 
ا
یۀ  .8

 
بی را کي َیؼی می بضؿط در درون اهؼان تبطیل بي چي چیغی می گعدد؟ )ا

 
ن ا

 
ا

14) 
ب تازى می صٍرهط؟

 
 چعا معدم در کوار ذادى ایؼتادى از چؿمي ا

ب گٍارای چؿمي و روح
 
 الٗطس در چیؼت؟ ـباًت ا

 را بضٍاهیط. 39 -37: 7یٍزوا 

یۀ  .9
 
موٌٍر َیؼی را  39در این بضؾ هیغ َیؼی از ًمان تكٍیع اؽتٕادى می کوط. ا

ب زیات چیؼت؟
 
بىٍر وامر تٍمیر می دًط. موٌٍر او از ا

یۀ 
 
 (37ـضف تؿوي چکار بایط بکوط؟ )ا

یا 
 
یا ـما ًم تؿوۀ این ًؼتیط کي ًع روز با صطا راى رویط؟ ا

 
مؿتاؽ ًؼتیط کي ا

زهطۀ امیط و ـادی را کؿٓ کویط؟ ًع یک از أعاد گعوى می تٍاهوط -چؿمۀ ًمیؿي
 اـتیاؽ صٍد را بعای صطا و تازگی روح الٗطس ابعاز کووط.

 را بضٍاهیط. 20 -15: 5أؼؼیان 

یۀ . 10 
 
را دوبارى بضٍاهیط. معدم بي چي دالیلی مؼت می ـٍهط؟ چعا صطا می  18ا

یابی بي ـادی، بدای وابؼتگی بي مؿعوبات الکلی ًع روز از روح صٍاًط بعای دؽت

الٗطس پع ـٍیم؟ 
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پٍلػ با ایماهطاراهی کي روح الٗطس را دریأت کعدى بٍدهط قسبت می کعد. با این . 11 
هٌا دؽتٍر داد کي "

 
یۀ از روح الٗطس پع ـٍهطوذٍد، بي ا

 
یا زهطگی مؼیسی 18". )ا

 
( ا

ب 
 
زیات امکان دارد؟ چىٍر می تٍاهیم دائم از روح بطون پع ـطن و ذاری ـطن ا

الٗطس پع ـٍیم؟

یات  . 12 
 
در مٍرد ؽعود صٍاهطن، پعؽتؾ و َبادت کعدن و ـکع گغاری  20 -19ا

ًمیؿگی صطا در ٘لب می باـوط. چىٍر پعؽتؾ و ـکعگغاری دائمی صطا بي ما کمک 

صٍاًط کعد تا ًمیؿي از روح الٗطس پع باـیم؟

 
 ک گعوى دَا کویط تا معتب از روح صطا پع ـٍیط.با ًم بُوٍان ی
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  روح الٗطس را بُوٍان کمک کووطۀ صٍد بپظیعیط. 17

 بسث ابتطایػػی:

رزو کعدى ایط کي کاش در دوران زهطگی َیؼی بع روی زمین زهطگی می 
 
یا ًیچ و٘ت چوین ا

 
ا

کویط؟ اگع این امکان وذٍد می کعدیط تا می تٍاهؼتیط او را دیطى رو بي رو با او قسبت 
 داـت ٔکع می کویط چىٍر می بٍد؟

 را بضٍاهیط. 18 -15: 14یٍزوا 

یات را دوبارى بضٍاهیط. اگع َیؼی را مسبت کعدى از او اواَت کویم، او گػٕتي  .1
 
این ا

یۀ 
 
 (16اؽت کي بعای ما چي صٍاًط کعد؟ )ا

یي بعای روح الٗطس از چي 
 
اؽتٕادى ـطى اؽت؟ این دو اؽم  دو اؽمیدر این دو ا

 هؿان می دًط کي روح الٗطس بعای ـما چکار صٍاًط کعد؟
چعا دهیا می تٍاهط روح الٗطس را رد کوط؟ ٔعؽ ـاگعدان با دهیا چي بٍد؟ .2

هٌا می باـط )٘بل از معگ و ٘یام َیؼی(. با َیؼی گػٕت کي ًم اکوٍن روح الٗطس 
 
ا
یۀ بُط از بازگؿتن َیؼی بي هغد پطرش این ٘

 
 (17نیي چگٍهي تْییع می کعد؟ )ا

یۀ  .3
 
را دوبارى بضٍاهیط. این چىٍر ـما را تؼلی دادى ٍ٘ت می بضؿط؟ 18ا

 را بضٍاهیط. 26 -25: 14یٍزوا 

یۀ  .4
 
کمک می کوط تا ًمکاری پطر، پؼع و روح الٗطس را درک کویم. چي کؼی  26ا

یات روح الٗطس را می ٔعؽتط؟ او در هام چي کؼی ٔعؽتادى می ـٍد؟ مىاب
 
ٖ این ا

روح الٗطس چکار می کوط؟
تن َیؼی ـاگعدان چىٍر می تٍاهؼتوط  یا تا بي زال ٔکع کعدى ایط کي بُط از ٔر

 
ا

هٌا تُلیم دادى بٍد بضاوع بؼپارهط؟ در این مٍرد روح 
 
هچي را کي َیؼی بي ا

 
تمام ا

یۀ 
 
 (26الٗطس چىٍر بي ایؿان کمک کعد؟ )ا
یا ایمان داریط کي روح الٗطس بي ـما ً

 
م می تٍاهط کمک کوط تا صطا را ـواصتي ا

 زٗایٖ او را درک کویط؟

 را بضٍاهیط. 15 -5: 16یٍزوا 
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یات  .5
 
را دوبارى بضٍاهیط. چعا ـاگعدان در ماتم بٍدهط؟ 7-5ا

تن من بعای ـما بٌتع اؽت" یۀ چعا َیؼی گػٕت "ٔر
 
 (7؟ )ا

یات  .6
 
کطام ؽي را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی گػٕت زماهی کي روح الٗطس بیایط  11-8ا

چیغ را بي ًمي هؿان صٍاًط داد؟
ٔکع می کویط چعا بدای داـتن َیؼی در بطن ذؼماهی اش، بٌتع اؽت روح 

الٗطس را در بین صٍد داـتي باـیم؟ َیؼی بي یک زمان و مکان مسطود بٍد. کار 
 روح الٗطس را چگٍهي با این مٗایؼي می کویط؟

یۀ  .7
 
هچي را کي می صٍا 12وبٖ ا

 
هٌا بگٍیط هگػٕت؟چعا َیؼی تمام ا

 
ؽت بي ا

یۀ  .8
 
هٌا چىٍر می تٍاهوط زٗیٗت را بطاهوط؟  13بي ا

 
تن َیؼی ا هگاى کویط. بُط از ٔر

هٌا را از گٍل صٍردن مسأٌت کوط؟
 
این چىٍر می تٍاهط ا

یات 
 
 (14 -13روح الٗطس )روح راؽتی( چي کار دیگعی اهدام صٍاًط داد؟ )ا

یات د٘ت کویط کي بي صطای پطر، َیؼِی پؼع و روح  .9
 
 15و  14الٗطس دوبارى در ا

اـارى ـطى اؽت.  چوط لسٌي را بي این بضؾ اصتكاص دادى ببیویط چىٍر این 
"ؽي در یک" بي زیبایػػی با ًم ًمکاری می کووط.

 
هٌا می ـٍد؟ پطر 

 
چگٍهي روح بي پطر و پؼع وابؼتي اؽت؟ او چىٍر باَث ذالل ا

یۀ 
 
این رابىۀ ـگػٕت اهگیغ  ( ما چىٍر ـعیک15چىٍر پؼع را زعمت می کوط؟ )ا

یات 
 
 (15 -14می باـیم؟ )ا

 
یا ٔکع می کویط صطا ًم می صٍاًط در رابىي با ًمطیگع ًماهوط او َمل کویم؟ اگع 

 
ا

 ًع روز با اتکار بي روح الٗطس زهطگی کویم روابه ما چگٍهي بٌبٍد پیطا می کوط؟

مداهًا بي تمام  چوط لسٌي را در دَا از صطا بضاوع روح الٗطس تؿکع کویط، او. 10 
ورهط َىا می ـٍد. بي این زٗیٗت کي روح صطا در ما 

 
کؼاهی کي بي َیؼی ایمان می ا

یا ـما ًم ًع روز از او دٍَت می کویط تا راًوما، یاور، 
 
زهطگی می کوط ٔکع کویط! ا

تؼلی بضؾ و موؿا زیات باـط؟ اگع تا زال ایوکار را هکعدى ایط از این بي بُط بکویط. 

ط تمام موابٍ صطا را در اصتیار ـما ٘عار دًط!او می تٍاه
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 "ما او را مسبت می هماییم زیعا کي او اول ما را مسبت همٍد.
اگع کؼی گٍیط کي صطا را مسبت می همایم و از بعادر صٍد هٕعت کوط، 

 دروّگٍؽت،
زیعا کؼی کي بعادری را کي دیطى اؽت مسبت هومایط، چگٍهي ممکن 

 هطیطى اؽت مسبت همایط؟اؽت صطایػػی را کي 
و این زکم را از وی یأتي ایم کي ًع کي صطا را مسبت می همایط، بعادر 

 صٍد را هیغ مسبت بومایط."
 21 -19: 4یٍزوا  1
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مسبت
 

َیؼی  وی را گػٕت: " صطاوهط صطای صٍد را با تمامی دل و با تمامی ذان و با تمامی ٔکع 
 صٍد مسبت هما.

بغرگػتعین زکم اؽت. و دومین زکم هیغ ًمچٍن زکم هضؼتین، مٌم این هضؼتین و 
 اؽت:

 ًمؼایي ات را ًمچٍن صٍیؿتن مسبت هما. 
 این دو زکم، اؽاس تمامی ـعیُت مٍؽی و هٍـتي ًای پیامبعان اؽت."

40 -37: 22متی 
معدان و زهان از ًمان ابتطای زمان ؽعودًای َؿٖ و مسبت را صٍاهطى اهط. با ٔکع کعدن 

واژۀ مسبت، یا َؿٖ مط هٌع ماؽت یا مسبتی کي بین اَنای صاهٍادى یا دوؽتان بي 
 وذٍد دارد.

مٍصت. اول ایوکي صطا بایط در معکغ ازؼاؽات ما 
 
َیؼی ذوبۀ دیگعی از مسبت را بي ما ا

٘عار گیعد. یُوی او بایط ذایگاى اول را در زهطگی ما داـتي باـط. بي بیان دیگع بایط صطا را با 
ه
 
هکي ـعم داـتي باـیم تمام ا

 
چي کي بي ما دادى اؽت: ٘لب، ٍ٘ت و ٔکع صٍد بطون ا

 دوؽت بطاریم.

مٍصت کي ًماهٗطر کي صٍدمان را دوؽت داریم دیگع معدم را ًم 
 
دوم، َیؼی بي ما ا

دوؽت داـتي باـیم. مسبت واُ٘ی صالكاهي بي ٔکع دیگعان اؽت، زتی دـموان. صطا 
ٔعیط و ًمي را ب

 
ىٍر یکؼان دوؽت دارد. مسبت یُوی ایوکي ٔعوتواهي ًمۀ اهؼاهٌا را ا

 دیگعان را صطمت کویم، پل ارتباوات را بؼازیم هي ایوکي صعاب کویم.
َیؼی گػٕت با داـتن چوین مسبتی هؼبت بي ًمطیگع ًمۀ دهیا صٍاًط ٌٔمیط کي ما 

 ـاگعدان او ًؼتیم.
وعاؼ ـما را ٍَض دروس این بضؾ در رابىي با مسبت می تٍاهط زهطگی ـما و دهیای ا

 کوط. با تُمٖ بي تُلیمات 
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ن مٍٍ٘ مُوی زهطگی را 
 
هٌا، ٘لب ـما از مسبت صطا پع صٍاًط ـط. ا

 
 َیؼی و اهدام ا
 صٍاًیط ٌٔمیط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: تمعکغ دروس این بضؾ بع ٘ؼمت دوم تُلیم َیؼی در مٍرد مسبت می باـط د٘ت
دربارۀ دوؽت  -اویُوی دوؽت داـتن ًمؼایي ًمچٍن صٍیؿتن. ٘ؼمت اول تُلیم 

هعا در چوط درس بىٍر کامل تٍمیر داد. 
 
داـتن صطا، مبسحی اؽت کي همی تٍان ا

تمام تُلیمات َیؼی، و همٍهۀ مٗطؽی کي در زیات و معگ او می بیویم، بي ما یاد می 
دًوط کي چىٍر می تٍاهیم صطا را با تمام ٘لب، ٍ٘ت و ٔکع صٍد مسبت کویم. پػ می 

مادى می ؽازهط تا صطا را با تمام تٍان چوین گػٕت کي تما
 
م مىالب این کػتاب ما را ا

وذٍد صٍد دوؽت داـتي باـیم.
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 .ًمؼایي ات را ًمچٍن صٍیؿتن مسبت هما18
 َمَحل ؽامعی هیکٍ

 بسث ابتطایػػی:
یا تا زاال بي این ٔکع کعدى ایط کي چعا دهیا تا این اهطازى بی رزم اؽت؟ چعا ما اهؼاهٌا 

 
ا

هىٍر کي 
 
 بایط بي ٔکع دیگع ًموٍَان صٍد هیؼتیم؟ا

 را بضٍاهیط. 37 -25: 10لٍ٘ا 

ن ٍ٘اهین را  .1
 
ـضكی کي در تمام ٍ٘اهین و ـعیُت یٌٍدیان تضكف داـت ا

یۀ 
 
 (27چگٍهي صالقي کعد؟ )ا

یا َیؼی با ذٍاب او مٍأٖ بٍد؟ وبٖ گػٕتۀ َیؼی، هتیدۀ اهدام تمام ایوٌا چي  .2
 
ا

یۀ 
 
 (28می بٍد؟ )ا

هچي در ای .3
 
یۀ وبٖ ا

 
ن معد پعؽیط "ًمؼایۀ من کیؼت؟" )ا

 
ن متن می صٍاهیم، چعا ا

29) 
ن دو معدی کي بي ـضف زصمی کمک هکعدهط چي بٍد؟  .4

 
در این داؽتان، ـْل ا

یات 
 
 (32 -31)ا

یۀ کاًوان 
 
یۀ  الویان( و 31یٌٍد )ا

 
معدمی کي در مُابط یٌٍدی بي کاًوان کمک  -32)ا

ا  هٌا باًر
 
می کعدهط( کؼاهی بٍدهط کي ٍ٘اهین و ـعیُت یٌٍدی را بضٍبی می داهؼتوط. ا

ـعیُت مٍؽی را صٍاهطى بٍدهط کي می گػٕت ًمؼایۀ صٍد را محل صٍدت دوؽت داـتي 
ى و ازتیاج بي کمک باش. با وذٍد این زماهیکي دیطهط یٌٍدِی دیگعی کوار ذادى أتاد

توط. اما یک ؽامعی، کي دـمن یٌٍدیان مسؼٍب می ـط،  دارد این ٘اهٍن را هادیطى گٔع
ن یٌٍدی مدعوح  رؽیطگی کوط.

 
ت دلؼٍزاهي بي ا تكمیم گٔع

هي  -اهؼاهٌا مٌم اؽتًمۀ با این محل، َیؼی صٍاؽت هؿان دًط کي دوؽت داـتن 
هژادمان.ٔٗه صاهٍادى و دوؽتان یا ًم ملیت و ًم 
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یات  ًمؼایۀ"در این داؽتان " .5
 
( بعای کمک بي این 37 -36واُ٘ی کیؼت؟ )ا

یٌٍدی مدعوح ـضف ؽامعی متٗبل چي ٘عباهی ًایػػی ـط )در رابىي با پٍل، و٘ت 
یات 

 
بعویؾ( ؟در ا

 
ایػػی بعایؾ اهدام داد.ب 35 -34و ازتمااًل ا ضٍاهیط او چي کاًر

یات  .6
 
 (37 -36در اتمام داؽتان َیؼی بي متضكف ـعیُت چي دؽتٍری داد؟ )ا

یات  5بي اهدیل متی ٔكل  .7
 
یات دربارۀ  را بضٍاهیط. 48 -43معاذُي کویط و ا

 
این ا

مٍزهط؟ "
 
یات  پؼعان زٗیٗی صطا"صطا چي بي ما می ا

 
 -44چي کؼاهی ًؼتوط؟ )ا

45) 
ن بضؾ را چگٍهي می تٍاهیم در زهطگی صٍد پیادى کویم؟ از پیؾ ٔکع مىالب ای .8

کویط کي اگع بضٍاًیط چوین مسبتی را بي دیگعان هؿان دًیط چي ٘عباهی ًایػػی را 
بایط در زهطگی صٍد متٗبل ـٍیط؟

یا موٌٍر َیؼی این اؽت کي ٔٗه بي کؼاهیکي در گٍـۀ ذادى أتادى اهط بایط 
 
ا

ن هیاز کمک کعد؟ در چي ـعایه دی
 
گعی می تٍاهیم مسبت صطا را بي کؼاهیکي بي ا

 دارهط هؿان دًیم؟
یي " 12: 7متی زال  .9

 
" هامیطى می ـٍد. صٍب ٘اهٍن والیػػیرا بضٍاهیط. گاًی این ا

هعا از بع کویم.
 
اؽت ا

ن ٔکع کویط. اگع ًمي بع اؽاس این ٘اهٍن 
 
یي را بضٍاهیط و بي مُوی ا

 
دوبارى این ا

ٍض صٍاًط ـط؟ اگع ًمۀ ما اهؼاهٌای دیگع را ًماهوط زهطگی کووط دهیا چگٍهي َ
ؽامعی هیکٍیػػی کي َیؼی در این محل تُعیٓ کعد دوؽت داـتي باـیم ومُیت 

 چگٍهي ٍَض می ـٍد؟
 

زال مطتی را در دَا بعای صٍدتان و تمام پیعوان َیؼی دَا کویط تا ًماهوط هٍری در 
هىٍر کي َیؼی 

 
مؼیر مسبت کعد دوؽت داـتي این دهیا بٍدى دیگع اهؼاهٌا را ا

 باـوط.
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   . یکطیگع را مسبت کعدى، در اتساد زهطگی کویط19
 بسث ابتطایػػی:

ن این کي یکطیگع را مسبت کویط. َیؼی گػٕت: 
 
" زکمی تازى بي ـما می دًم، و ا

ًمان گٍهي کي من ـما را مسبت کعدم، ـما هیغ بایط یکطیگع را مسبت هماییط." 
  (34: 13)یٍزوا 
هچي ـاگعدان از ٘بل می داهؼتوط، َیؼی بي ای

 
یي ٔکع کویط. در مٗایؼي با ا

 
ن ا

هٌا هؿان داد؟
 
 چگٍهي همٍهۀ تازى و بغرگػتعی از مسبت را بي ا

ی َیؼی مسبت صٍد را بي ـاگعداهؾ هؿان داد؟ )بي یٍزوا  ؛ 14: 10از چي و٘ع
یات ما چىٍر بایط یکطیگع را مسبت  15 -12: 13

 
 کویم؟معاذُي کویط( وبٖ این ا

 را بضٍاهیط. 23 -20: 17یٍزوا 

یات  17یٍزوا  .1
 
ـامل دَایػػی اؽت کي َیؼی ـِب ٘بل از مكلٍب ـطهؾ کعد. در ا

او بعای ًمۀ ایماهطاران در ًع مکان و زمان دَا کعد. این ـامل ما هیغ می  23 -20
باـط! اـتیاؽ او بعای ًمۀ ایماهطاران چیؼت؟ 

یۀ  .2
 
ي هؿان دًط چگٍهي اتسادی را بین ایماهطاران را بضٍاهیط. بعای ایوک 21دوبارى ا

رزو دارد َیؼی از چي همٍهي ای اؽتٕادى می کوط؟ )این مؼالي را با اؽتٕادى از 
 
ا

یات 
 
تکعار می کوط(.   23و  22کلمات مؿابٌی در ا

بُنی از صكٍقیاتی کي در اتساد بین پطر و پؼع وذٍد دارد کي ما ًم بایط در 
معاذُي  50 -49و  29: 8، 20: 5هام ببعیط. )بي یٍزوا  روابه صٍد داـتي باـیم را

 کویط(
َیؼی مؿتاؽ اؽت کي بین ما ایماهطاران اتساد وذٍد داـتي باـط و در این رابىي  .3

یات 
 
او بي چي دو دلیل مٌمی اـارى می  23و  21دَا ًم بکویم. در این رابىي در ا

اؽت از ایوکي َیؼی چعا اتساد ما با ایماهطاراِن دیگع ـٌادِت ٍ٘ی ای  کوط؟
 ٔعؽتادۀ صطا بٍد؟
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زال بیاییط بي همٍهۀ زیبای دیگعی از وعز ٔکع ٔعوتواهي ای کي می تٍاهط کمک کوط  .4
عار گعدد هگاى کویم.  را بضٍاهیط. 30 -22: 3یٍزوا  تا اتساد بین ایماهطاران ب٘ع

یۀ 
 
مطهط؟ )ا

 
 (26ـاگعدان یسیػػی هگعان چي مؼالي ای بٍدى هغد او ا

یۀ موٌٍر یسیػػی د .5
 
یي بعای ما ایماهطاران و صطمتی کي  27ر ا

 
چیؼت؟ کاربعد این ا

یا می تٍاهط از صٍد ما  اهدام می دًیم چیؼت؟
 
صطمت واُ٘ی در پادـاًی صطا ا

 هؿات بگیعد یا ایوکي بایط از وعؼ صطا دادى ـطى باـط؟ تٍمیر دًیط.
یات  .6

 
چي هگاى کویط. َعوس کیؼت؟ داماد کیؼت؟ َعوس بي  29 -28با د٘ت بي ا

 چعا یسیػػی می گٍیط ـادی او کامل ـطى اؽت؟ کؼی تُلٖ دارد؟
یۀ  .7

 
یا یسیػػی بي ٔکع بوای پادـاًی 30ا

 
یا را بضٍاهیط. ا

 
ِ صٍدش اؽت؟ بعای محال، ا
او می صٍاًط معدم ًمیؿي از او پیعوی کعدى ؽتایؿؾ کووط یا ایوکي می صٍاًط 

ؽتایؾ کووط؟ تٍمیر  پادـاًی صطا را بوا کوط تا معدم از َیؼی پیعوی کعدى او را
ط پادـاًی صطا کمک کوط؟ کِع ٔعوتواهي چىٍر می تٍاهط بي ـر دًیط این وعٔز

زماهیکي صطمت ما با مؿکالت زیادی بي پیؾ می رود چعا گاًی او٘ات بي مٍٔٗیت 
کع ٔعوتواهۀ  ت در صطمت اـضاص دیگع زؼادت می ورزیم؟ اگع وعٔز و پیؿٔع

چىٍر در بوای اتساد با دیگع ایماهطاران یسیػػی را در پیؾ بگیعیم این وعز ٔکع 
 کمک صٍاًط کعد؟ 

زماهیکي پٍلػ هامۀ دومؾ را بعای ٘عهتیان هٍـت،  را بضٍاهیط. 20: 12٘عهتیان  2 .8
هٌا 

 
هٌا دیطن کوط. او هگعان این مؼالي بٍد کي ـایط بین ا

 
در هٌع داـت کي از ا

ي اهگیغ وذٍد داـتي باـط. از وذٍد چي گوا کع بط و تٕ٘ع هٌا بیم وعٔز
 
ًاهی بین ا

داـت؟ این گواًان چىٍر ماهٍ اتساد می ـٍهط؟
ي اهگیغ می ـٍیط؟  .9 یا ـما ًم معتکب این گواًان تٕ٘ع

 
بي زهطگی صٍدتان ٔکع کویط. ا

اگع بلي، بي گواًان صٍد هغد صطا اَتعاؼ کویط و از او بضٍاًیط ـما را پاک ؽازد. از 

ساد با دیگعان زهطگی کویط.او بضٍاًیط بي ـما ٍ٘ت بطًط کي در مسبت و ات

ِ مسبت دَا کویط کي ًم در گعوى ـما و ًم در کل بطن مؼیر در این ؽعزمین، روح
 زٗیٗی و اتساد وذٍد داـتي باـط. 
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 "ایوکي چي صٍش و چي دلپؼوط اؽت کي
 بعادران بي یکطلی با ًم ؽاکن ـٍهط!

هدا صطاوهط بعکت صٍد را ٔعمٍدى اؽت
 
 زیعا کي در ا

 زیات را تا ابطاالباد."یُوی 
 ب3و 1: 133مغمٍر 
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 . یکطیگع را از تي دل ببضؿیط20
 :بسث ابتطایػػی

 بیؿتع معدم زماهی کي بي ایؿان بطی کعدى می ـٍد چي َکػ الُملی هؿان می دًوط؟ 
 ـما چىٍر؟

 را بضٍاهیط. 35 -21: 18متی 
یات  .1

 
یا موٌٍر َیؼی این بٍد  22 -21ا

 
کي زؼاب تُطاد دُٔاتی را دوبارى بضٍاهیط. ا

کي دیگعان را بضؿیطى ایم  داـتي باـیم؟ پػ موٌٍر او چیؼت؟
اگع بؿماریم کي چوط دُٔي دیگعان را بضؿیطى ایم، این در مٍرد وعز ٔکع ما چي  .2

هٌا را ببضؿیم؟ یا 
 
یا در این قٍرت واُ٘ا صٍاؽتي ایم ا

 
ـکار می کوط؟ ا

 
چیغی را ا

هٌا را می بضؿیم؟ ایوکي چٍن می داهیم بایط دیگعان را
 
ببضؿیم ا

یۀ  .3
 
ن صادم چٗطر بي پادـاى بطًکار بٍد؟ )ا

 
 (24ا
پادـاى می صٍاؽت او و صاهٍادى اش را بٕعوـوط تا ولب را وقٍل کووط. صادم  .4

یۀ 
 
 (26چکار کعد؟ )ا

یا ٔکع می کویط او ًیچ و٘ت ٘ادر می ـط بطًی اش را بىٍر کامل پعداصت کوط؟
 
 ا

یۀ  در پاؽش بي صٍاًؾ و تموای او
 
 (27پادـاى چکار کعد؟ )ا

یۀ  .5
 
زاد ـط صادم چکار کعد؟ )ا

 
 (28پػ از ایوکي بضؿیطى و ا

 ًمکار این صادم چٗطر بي او بطًکار بٍد؟
یات  .6

 
 (34 -32زماهیکي پادـاى از ماذعا صبعدار ـط چکار کعد؟ )ا
یا ٔکع می کویط پادـاى درؽت َمل کعد؟ چعا؟

 
 ا
صعِ  .7

 
یۀ  در ا

 
 (35این َمَحل َیؼی چي گػٕت؟ )ا

هچي َیؼی در ایودا می گٍیط ذطی اؽت. در ذای دیگعی در ٌَط ذطیط، َیؼی 
 
ا

یي چي بي ما یاد می  بضٍاهیط.را  7: 5متی ًمین اقل را دوبارى تُلیم می دًط. 
 
این ا

 دًط؟
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مٍزد. در  15 -9: 6زال متی 
 
را بضٍاهیط. َیؼی بي ـاگعداهؾ وعز دَا کعدن را می ا

 َیؼی چي چیغی یاد می دًط؟ ،این دَا در مٍرد بضؿؾ
صطا می صٍاًط ما یاد بگیعیم دیگعان را ببضؿیم. چعا بعای صطا این مؼالي تا این 

 اهطازى اًمیت دارد؟
یۀ  .8

 
هعا دوبارى بضٍاهیط. اگع واًُ٘ا ایمان داـتي باـیم  33ا

 
٘لب این محل می باـط. ا

ن زمان می تٍاهیم بىٍر وا٘
 
معزیطى اؽت ا

 
ُی صىاًای کي صطا گواًان ما را ا

هٗطر ـما را دوؽت دارد کي 
 
یا ـما ایمان داریط کي صطا ا

 
دیگعان را ًم ببضؿیم. ا

پؼعش را داد تا گواى ـما را بعدارد؟
ن پادـاًی کي ٘عض صادمؾ را بضؿیط صطا ًم از وعیٖ َیؼی  .9

 
درؽت ًماهوط ا

معزد. ما ًعگغ همی تٍاهیم این ٘عض را تمامًا پػ بطًیم ولی
 
صطا  گواًان ما را می ا

زاد ًؼتیم. بار ٘عض )گواى( 
 
هعا بىٍر کامل بضؿیطى اؽت. ماهوط این صادم ما ًم ا

 
ا

از دوـٌای ما بعداـتي ـطى اؽت.
اما صطا ما را می بضؿط تا ما ٍَض ـطى ـبیي او گعدیم. زماهی کي او بي ما رزم می 

یۀ 
 
تار کویم؟ )ا  (33کوط، از ما اهتٌار دارد با دیگعان چگٍهي ٔر

بي بضؿؾ صطا تٍؽه مؼیر ایمان داـتي باـیم، و اگع یاد بگیعیم کي اگع . 10 
دیگعان، ًمچوین ًمؼع و اَنای صاهٍادۀ صٍد را ًم ببضؿیم، ـاًط چي تْییعاتی 

در صاهٍادى و ذامُۀ صٍد صٍاًیم بٍد؟

 
یا کؼی ًؼت کي تا زاال او را هبضؿیطى ایط؟ اگع بضؿیطن او بعای ـما مؿکل 

 
ا

معزیطى اؽت.  اؽت بي یاد بیاوریط
 
کي صطا ٘عض صیلی بغرگػتعی کي ـما داـتیط را ا

از او بضٍاًیط بي ـما کمک کوط تا کؼاهی را کي بي ـما بطی یا ًلم کعدى اهط را 
هٌا را 

 
تي ایط و می صٍاًیط ا ببضؿیط. بُط در دَا بي او بگٍییط کي تكمیم گٔع

بع گعو  ى یا ایماهطار دیگعی ببضؿیط. اگع در این رابىي ازتیاج بي کمک داریط از ًر
 بضٍاًیط با ـما دَا کوط.
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 . با صطمتی ٔعوتواهي یکطیگع را مسبت کویط21
 بسث ابتطایػػی:

بعی را در زال ذارو کعدن زمین یا ـؼتن  یا تا زاال اتٕاؽ أتادى اؽت کي در ذایػػی ًر
 
ا

ٌا دیطى باـیط؟ با دیطن این قسوي چي ازؼاؽی بي ـما دؽت داد؟  ًٔع

 

 را بضٍاهیط. 17 -1: 13یٍزوا 

یۀ  .1
 
می کویط هگاى کویط. این واُ٘ي چي زماهی اتٕاؽ أتاد؟ در این زمان ٔکع  1بي ا

َیؼی چي چیغی در ذًن داـت؟
 اهگیغۀ او بعای کاری کي می صٍاؽت اهدام دًط چي بٍد؟

یۀ  .2
 
را بضٍاهیط. ـیىان چي کاری اهدام دادى اؽت؟ 2ا
یات  .3

 
یۀ  5 -3ا

 
 (3را بضٍاهیط. َیؼی در مٍرد کطام ؽي چیغ اومیوان داـت؟ )ا

یات 
 
 ، چکار کعد؟5-4بُط از این، در ا

یا ٔکع می کویط َیؼی
 
هٌا جابت کوط؟ ا

 
 الزم دیط ًٍیت صٍد را بعای ا

یات  .4
 
یۀ  8-6بي ا

 
پىعس چي چیغی را با تاکیط بي َیؼی می گٍیط؟ 8هگاى کویط. در ا

 ٔکع می کویط چعا پىعس هضٍاؽت َیؼی پاًایؾ را بؿٍیط؟
تن ایوکي ـضف دیگعی با ٔعوتوی ـما را صطمت کوط  یا گاًی بعای ـما ًم پظیٔع

 
ا

 دـٍار اؽت؟

وگی:  در زمان َیؼی معدم قوطل بي پا می کعدهط و بضاوع ًمین پاًایؿان هکػتۀ ًٔع
هدا کار می کعدهط، وًیٕۀ پؼت تعین 

 
صاکی می ـط. در صاهي ای کي صطمتکاران در ا

هٌا را بؿٍیط. در 
 
صادم این بٍد کي و٘تی مٌماهان وارد صاهي می ـطهط دِم در پاًای ا

ي ایوکار را بعای ـاگعدان ـب َیط ٔكر ازتمااًل ًیچ صطمتکاری وذٍد هطاـت ک
هٌا بعای ـؼتن پاًای دیگعان داوولب هؿطى 

 
اهدام دًط. وامر اؽت کي ًیچیک از ا

بٍد. پػ، َیؼی صٍدش وًیٕۀ پؼت تعین صطمتکار را بي ٌَطى می گیعد.
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یۀ  .5
 
یۀ  9در ا

 
هگاى کویط( 8چي چیغی باَث ـط پىعس ٔکعش را ٍَض کوط؟ )بي ا

یات  .6
 
 -43: 5بي متی هؿان می دًوط کي َیؼی پاًای یٌٍدا را ًم ـؼت.  11 -10ا

یا  هگاى کویط. 48
 
او تُلیم داد کي زتی بایط دـموان صٍد را دوؽت داـتي باـیم. ا

یات بعای تُلیمی کي داد محال صٍبی می باـط؟ 
 
این ا

ی  .7
 
هچي او اهدام  17 -12ات ا

 
یا مٌٍٕم ا

 
را بضٍاهیط. َیؼی از ـاگعداهؾ می پعؽط کي ا

هٌا متٍذي چي چیغی ـٍهط؟
 
داد را متٍذي ـطى اهط یا صیع. او می صٍاًط ا

یۀ  .8
 
هٌا چي می گٍیط؟ 13در ا

 
َیؼی در مٍرد ذایگاى و مٗام صٍد در بین ا

یات 
 
 کعد؟را بضٍاهیط. َیؼی گػٕت چعا ایوکار را  15 -14زال ا

٘ا" کار پؼت تعین صادم را اهدام دًط؟
 
یا مُمٍاًل می پظیعیم کي "مُلم" یا "ا

 
 ا
َیؼی بي ـاگعدان )و ًمچوین ما( هؿان می دًط کي چٗطر بایط از این دهیا متٕاوت  .9

یا ٔکع می کویط همٍهۀ او ٔٗه بي ـؼتن پاًا اـارى می کوط یا ایوکي کاًل در
 
باـیم. ا

  ت می کوط؟ ذٍاب صٍد را تٍمیر دًیط.مٍرد صطمت کعدن دیگعان قسب

 

 

ایػػی را متٗبل ـطهط  ا در وٍل تاریش دیطى ـطى اؽت کي پیعوان َیؼی اهدام کاًر باًر
مطى اؽت. زماهی کي بالی امعاض 

 
کي مٍرد پؼوط دیگعان هبٍدى و پؼت بي زؼاب می ا

در اروپا ٍّّا کعدى بٍد،  ًیچ کػ زامع هبٍد از معینان معا٘بت کوط مگع 
هٌا در هتیدي مبتال ـطن بي ًمان مؼی

 
ن امعاض واگیعدار بٍد اّلب ا

 
سیان. چٍن ا

وردهط.
 
امعاض می ُمعدهط. بؼیاری از معدم با دیطن این همٍهۀ مسبت بي مؼیر ایمان ا

، پواًوطى ًای زیادی از کامبٍدیا و ویتوام بي اردوگاًٌای واٍ٘ در 1980در دًۀ 
توط. مؼیسیان داوولب می ـطهط کي وارد این اردوگاًٌا ـطى، کػحأت  تایلوط می ٔر

هاهی کي صطا 
 
ن مسیه را بعای زهطگی کعدن پاک و تمیغ ؽازهط. ا

 
اهؼاهی را تمیغ کعدى و ا

تي بٍدهط. را همی ـواصتوط تست تاجیع این  مسبت ٘عار گٔع
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یات . 10 
 
یا  17 -16همٍهۀ مؼیر بي ـضف ـما چي می گٍیط؟ ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. ا

ی او از ـما می صٍاًط دیگعان را صطمت  ـما از ارباب صٍد بغرگػتع ًؼتیط؟ از چي و٘ع
ای پؼت اهدام دادى از این وعیٖ دیگعان را  مادى ًؼتیط کاًر

 
یا ـما ًم ا

 
کویط؟ ا

کویط؟صطمت 

ًماهىٍر کي در این ًٕتي مؿٍْل کار و زهطگی صٍد ًؼتیط همٍهۀ صطمت ٔعوتواهۀ 
ی می تٍاهیط محل او َمل کویط.  مؼیر را در ذًن داـتي باـیط. ببیویط از چي و٘ع
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 .بي دـموان صٍد مسبت کویط22
 بسث ابتطایػػی:

یا می تٍاهیط بي مٍردی اـارى کویط کي در هتیدۀ اهتٗام 
 
گیعِی ـضكی ّنب و تلضی  ا

یا مؿکل ادامي پیطا کعدى بطتع ـط؟
 
 تؿطیط ـطى باـط؟ ا

 را بضٍاهیط. 48 -38: 5متی 

یات دـٍارتعین بضؾ از تُلیمات َیؼی را تؿکیل می 
 
می تٍان چوین گػٕت کي این ا

 دًوط. اواَت کعدن از ایوٌا بعای ًمۀ ما دـٍار اؽت!

 

یات  .1
 
ؼی کار بطی هؼبت بي ما اهدام داد چي ، َیؼی می گٍیط اگع ک42 -39در ا

َکػ الُملی بایط هؿان دًیم؟ کلمات َیؼی را چگٍهي صالقي می کویط؟

وگی یۀ هکػتۀ ًٔع
 
یۀ "  هگاى کویط. 38: دوبارى بي ا

 
چؿم بي ٍَض چؿم، و دهطان بي ا

تي ـطى اؽت. " 20 -19: 24" از الویان ٍَض دهطان و کؼی کي ًمؼایۀ صٍد را گٔع
رؽاهیطى باـط چواهکي او کعدى باـط، بي او کعدى صٍاًط ـط. ـکؼتگی ٍَض َیب 

ن ـضف َیب 
 
ـکؼتگی، چؿم ٍَض چؿم، دهطان ٍَض دهطان، چواهکي بي ا

" این بي دادگاًٌای اؽعائیل کمک می کعد کي رؽاهیطى، ًمچوان بي او رؽاهیطى ـٍد.
تي ـطى  ًم تعاز بٍد. ًمچوین تكمیمات َادالهي ای بگیعهط. مدازات با ذعم قٍرت گٔع

ِ صطا یاد بي ٘امی ًا یاد می داد کي ًمیؿي َادالهي و ًم تعاز ٘ناوت کووط. کالم مٗطس
می دًط کي مدازات مدعمین وًیٕي دولت می باـط، ولی بعای ٘امی ًا ًمي یکؼان 

طاری ای قٍرت پظیعد. ًؼتیط و هبایط ؤع

هٌا اما در زمان َیؼی اـضاقی وذٍد داـتوط کي از این ٘ا
 
هٍن ؽٍاؽتٕادى می کعدهط. ا

یي کار صٍد را تٍذیي می همٍدهط.
 
ـضكًا اهتٗام گیعی کعدى، با اـارى بي این ا
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بعصی ایوىٍر می گٍیوط کي موٌٍر َیؼی از این بضؾ این اؽت کي اگع کؼی ما را  .2
کػتک زد بایط ًماهدا ؽع ذای صٍد بایؼتیم و اذازى دًیم وعؼ مٗابل ًمیوىٍر ما 

یا ٔکع
 
می کویط موٌٍر َیؼی این اؽت؟ ٔکع می کویط موٌٍرش چیؼت؟ را بغهط. ا

یۀ 
 
هگاى  39در این ـعایه چي وعز ٔکعی بایط در پیؾ بگیعیم؟ )بي بضؾ اول ا

 کویط(
یات  .3

 
یۀ  48 -43ا

 
می دًط چگٍهي  44را دوبارى بضٍاهیط. دؽتٍرالُملی کي َیؼی در ا

یۀ 
 
ن چیغی اؽت کي مُمٍاًل گػٕتي می ـٍد؟ )ا

 
کػ ا  (43بَع

یۀ  .4
 
 (45صطا با اـضاص بط و صٍب چگٍهي بعصٍرد می کوط؟ )ا

ؽماهی می 
 
دوؽت داـتن دـموان چگٍهي ما را تبطیل بي ٔعزهطاِن زٗیِٗی پطر ا

 گعداهط؟
یات  .5

 
را بضٍاهیط. َیؼی چگٍهي ما را چالؾ می کوط تا ًماهوط باج گیعان و  48 -46ا

یۀ 
 
 (48بت پعؽتان هباـیم؟ همٍهۀ ما کیؼت؟ )ا

ن مٍٍ٘ زٖ داریم کي بي را بضٍاهیط.  21 -17 :12رومیان  .6
 
اگع کؼی بي ما بطی کعد ا

او ًم بطی کویم؟
یۀ 
 
یا ـعایىی وذٍد دارد کي پیعوان َیؼی اذازى داـتي باـوط بطی 17وبٖ ا

 
، ا

 کووط؟
یۀ  .7

 
را دوبارى بضٍاهیط. بُوٍان قلر کووطگان وًیٕۀ ما چیؼت؟ 18ا
یۀ  .8

 
بطی کعدى باـط، چي کؼی بایط ؽغای او را  را دوبارى بضٍاهیط. اگع کؼی بي ما 19ا

بطًط؟ چعا مٌم اؽت بدای ایوکي صٍدمان اهتٗام گیعی کویم اذازى دًیم صٍد صطا 

این وًیٕي را بي ٌَطى بگیعد؟

یا چٍن اهؼان ًؼتیم این امکان وذٍد دارد کي بعداـت هکػتي ای بعای تُمٖ: 
 
ا

هچي در ٘لب دیگعان 
 
یا می تٍاهیم ا

 
هچي اتٕاؽ أتادى اؽت هکعدى باـیم؟ ا

 
وامسی از ا

 می گظرد و ًمچوین اهگیغى ـان را ببیویم؟ 

زماهی کي اهتٗام می گیعیط، وعؼ مٗابل چي َکػ الُملی هؿان می دًط؟ چگٍهي 
 ًط کعد؟مؼالي صاتمي پیطا صٍا
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یا ایمان داریط کي صطا َادل اؽت و در هٌایت ًمي چیغ را درؽت صٍاًط کعد؟
 
 ا

یات  .9
 
هگاى کویط. بدای اهتٗام گیعی چکار بایط بکویم؟  21 -20بي ا

 ـعیع یا هیکٍ؟ چگٍهي بایط بع ـعیع پیعوز ـط؟ -با اهتٗام گیعی َبَعهطى کیؼت

ؽیب می رؽاهط یا می ر . 10 
 
یا اذازى می دًیط زػ اهتٗام زماهیکي کؼی بي ـما ا

 
هداهط ا

ذٍیػػی در ـما پعوراهطى ـٍد؟

دوبارى هگاى کویط. اگع ًمۀ معدم این  48 -43: 5بي دؽتٍر الُملٌای َیؼی در متی 
 تُلیمات را اذعا می کعدهط ذامُي چگٍهي تْییع می کعد؟

یا ـما ًم "دـمواهی" داریط
 
ر زٖ معدمی کي د -زال مطتی را بي دَا اصتكاص دًیط. ا

ـما بطی کعدى باـوط؟ از َیؼی بضٍاًیط بي ـما کمک کوط تا بدای ایوکي بضٍاًیط 
هٌا را مسبت کعدى بیامعزیط.

 
 اهتٗام بگیعیط اهتضاب کویط ا
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هچي در دَا درصٍاؽت 
 
"پػ بي ـما می گٍیم، ًع ا
 کویط،

ن را یأتي ایط،
 
 ایمان داـتي باـیط کي ا

ن ـما صٍاًط 
 
 بٍد."و از ا

ػ   24: 11م٘ع
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دَا
 9: 6"پػ ـما ایوىٍر دَا کویط..." متی 

 
هٌا می تعؽیطهط دَا 

 
در ؽعاؽع دهیا معدم دَا می کووط. اهؼاهٌای اولیي هیغ بي اروازی کي از ا

کعدى مواذات ؽع می دادهط. در ًع دیوی معاؽم و َادات صاقی بعای دَا کعدن وذٍد 
صطا اگع واًُ٘ا وذٍد توگی و از روی هاچاری دَاًایػػی محل "دارد. زتی ملسطین در زمان 

وط. اهؼان می داهط کي ٘طرت او مسطود اؽت و از " را ؽع می دًداری بي من کمک کن!
اما اکػحع ما می داهیم کي مُوی یگعی می صٍاًط کي بي او کمک ـٍد. ذای دیگع یا از چیغ د

 ا کعدن را صٍب همی داهیم و زتی همی تٍاهیم درؽت دَا کویم. دَ
 

هٌا را گظاـتي بي 
 
ـاگعدان دیطهط کي َیؼی با ا٘تطار و ٘طرت دَا می کعد و زتی گاًی ا

هٌا ًع روز ٘طرت روزاهی او را می دیطهط. َیؼی پطرش را 
 
توٌایػػی با صطا مواذات می همٍد. ا

ـوٍد، بعای ًمین ـاگعدان از َیؼی  می ـواصت و می داهؼت کي دَاًایؾ را می
هٌا یاد دًط. و البتي او ایوکار را کعد! او هکات مٌمی را دربارۀ 

 
صٍاؽتوط تا دَا کعدن را بي ا

مٍصت.
 
هٌا ا

 
 دَا بي ا

 
پیعوان َیؼی مؼیر بایط با اومیوان دَا کووط. اما ًماهوط ـاگعدان، ما ًم هیاز داریم کي 

بیاییط از کلمات و همٍهۀ او بي َوٍان معد دَا، هکاتی را  َیؼی دَا کعدن را بي ما یاد دًط.
 یاد بگیعیم.

این درؽٌا بي ما کمک صٍاًوط کعد کي بي این ًطؼ بعؽیم. بیاییط بُوٍان پیعوان َیؼی 
 تبطیل بي اهؼاهٌایػػی ـٍیم کي دَا می کووط.
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 . ماهوط ریاکاران و بت پعؽتان دَا هکویط32
 بسث ابتطایػػی:

یا ًیچ ؽٍال کعدى ایط کي  زماهی کي ؽضتی 
 
ورهط، ا

 
ًا  و مؿکالت زهطگی بع ـما ًچٍم می ا

پػ صطا چعا بي دَاًای ـما گٍش همی دًط؟ چىٍر می تٍاهیط با ایمان بیؿتعی دَا کویم 
هٌا ذٍاب صٍاًط داد؟

 
 و بطاهیم کي صطا در مسبت، زکمت و زمان صٍدش بي ا

 را بضٍاهیط. 8 -4: 6متی 

هٌا چکار می  َیؼی بي ما می گٍیط کي .4
 
در زمان دَا ًماهوط ریاکاران هباـیم. مگع ا

یۀ 
 
ن بي ما ًؿطار داد؟ )ا

 
 (0کعدهط کي در مٍرد ا

هٌا را ؽتایؾ کووط. این َمل چگٍهي می تٍاهؼت ماهٍ  .3
 
ریاکاران می صٍاؽتوط معدم ا

دَاًا و ُمؿارکػتؿان با صطا ـٍد؟
هچي ریاک .2

 
اران اهدام می دًوط َیؼی گػٕت زماهی کي دَا می کویم چىٍر بایط از ا

یۀ 
 
( 6متٕاوت باـیم؟ )ا

یا َیؼی دؽتٍر می دًط کي پیعواهؾ ًمیؿي در صلٍت و بي توٌایػػی بایط دَا کووط  .1
 
ا

و ًعگغ همی تٍاهوط با دیگعان دَا کووط؟
بیاد داـتي باـیط کي َیؼی در مٗابل ـاگعداهؾ دَا کعد. ـاگعدان او هیغ، 

یات بُوٍان ایماهطاران، با ًم ذمٍ ـطى و 
 
ا با ًمطیگع دَا کعدهط. در ا  6و  0باًر

هٌا یاد می دًط؟
 
 َیؼی چي اقٍلی را بي ا

یات  .0
 
ریاکاران را تٍقیٓ می کوط )معدم مظًبی ای کي واهمٍد می کووط صطا را  6و  0ا

هٌا بي اـتباى ؽُی می کووط در زمان دَا 
 
تیم ا می ـواؽوط(. ًماهىٍر کي یاد گٔع

هٌا را در زمان دَا  تٍذِي معدم را بي صٍد ذلب کعدى
 
تار کووط کي دیگعان ا وٍری ٔر

یۀ 
 
هٌا چگٍهي معدمی  7ببیووط. زال در ا

 
ـوا می ـٍیم. ا

 
با دؽتۀ دیگعی از معدم ا

ًؼتوط؟ 
یۀ  .6

 
 (7در زمان دَا، بت پعؽتان چي می کووط؟ )ا

چعا اـتباى اؽت اگع ٔکع کویم بعای ایوکي صطا دَا را بؿوٍد بایط از کلمات زیادی 
 کویم؟اؽتٕادى 
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هٌا ٔکع می کووط  .7
 
بت پعؽتان اّلب از دَا بُوٍان هٍَی ذادو اؽتٕادى می کووط. ا

اگع کلمات صاقی را معتب تکعار کووط می تٍاهوط صطایان را رامی کووط تا صٍاؽتي 
وردى ؽازهط. در اهاذیل می بیویم مُوی دَا این هیؼت. َیؼی بي ما یاد 

 
ـان را بعا

وردى می دًط کي صطا پطر ماؽت و او 
 
دَاًای ما را می ـوٍد و ازتیاذات ما را بعا

می ؽازد. 
در زمان دَا چعا اـتباى اؽت اگع ؽُی کویم صطا را تست هٍٕذ یا تاجیع صٍد ٘عار 

 دًیم؟
ن ٘عار دارهط کلمات  .8

 
بُنی از أعاد در زمان دَا، بعای تؼله بع ـعایىی کي در ا

مسؼٍب می ـٍد؛ چٍن بضكٍقی را تکعار می کووط. این هٍَی "ؽسع و ذادو" 
بیؾ از صطا بع کلمات اَتماد می کووط. بعای پیعوان َیؼی، دَا مُوی دیگعی دارد. 

هىٍر کي َیؼی یاد داد، ؽُی در کوتعل ـعایه یا صطا هطارد. بلکي بایط 
 
دَا، ا

ذؼٍراهي و با ایمان دَا کویم تا ارادۀ صطا بع زمین کعدى ـٍد. در دَا بایط بي صطای 
ز ٘طرت مىلٖ بعصٍردار می باـط و تٍؽه معگ و ٘یام َیؼی مؼیر با مسبتی کي ا

بع ٘طرت ـیىان ّالب گؿتي اؽت اَتماد کویم. 
بُنی از معدم بعای مسأٌت صٍد، صاهي، ماـین یا ـْلؿان از چؿم بط 

ویغان کعدن این 
 
ویغان می کووط. چگٍهي دَا کعدن از ا

 
ایػػی را از در و دیٍار ا چیًغ

 ـط؟تغئیوات متٕاوت می با
مٍصت هگاى می کویم.

 
یوطى، بي دَایػػی کي َیؼی بي ـاگعداهؾ ا

 
 دُٔۀ ا

یوطى صطا بي ـما هسٍۀ دَا کعدن  .9
 
در پایان، در گعوى دَا کویط کي در وی درؽٌای ا

ن او را صؿوٍد ؽازیط. 
 
را یاد دًط وٍری کي بتٍاهیط تٍؽه ا
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 . "پػ ـما ایوىٍر دَا کویط."31
 بسث ابتطایػػی:

هٌا یاد دًط.   کعدندَاتاصٍاؽتوطاوازَیؼیـاگعدانروزی 
 
ًم بي  ماازصیلیرا بي ا

ًمین ـکل ازؼاس می کویم کي بعای ایوکي درؽت دَا کویم ازتیاج بي کمک داریم. چعا 
 دَا کعدن بعای ـما مؿکل اؽت؟

 را بضٍاهیط. 40 -9: 6متی 

همٍد؟اؽتٕادىایکلميچيازصطابيصىابدرکعددَاَیؼیزماهیکي .4
راصطاًمیؿياود. کع میدَابٍدرابىيدراوباکيکؼیَوٍانبيصطابيَیؼی

ؽماهی ماؽت و ًمیؿي ما را  پطرِ صطاکيکویمدرکاگع .همٍدمیصىاب "پطر"
 
ا

 دوؽت دارد، این زٗیٗت چگٍهي در زمان دَا ایمان ما را ٍ٘ی صٍاًط ؽاصت؟ 
کلمۀ بُطی ای کي  .کوطمیـعوعقمیماهيراصٍددَای "پطر"ٔتن گباَیؼی .3

ن کلمي
 
 اؽتٕادى می کوط هؿان می دًط کي بعای او ازتعام زیادی ٘ائل اؽت. ا

یۀ 
 
 (9چیؼت؟ )ا

 

  ـما،زهطگیدر
 
تار وزبانبایطچگٍهي اؽت؟مستعمصطامّٗطِس هاِم یاا تْییعرا صٍدٔر

 کي هام صطا ًمیؿي مستعم باـط؟ وٍری دًیم

یۀ  .3
 
را دوبارى بضٍاهیط. ٘بل از صٍاهطن مىلب زیع، بي هٌع ـما موٌٍر از ایوکي  10ا

پادـاًی صطا بع روی این زمین بیایط چیؼت؟ 

ٔعمان را  45ؽال ٘بل از َیؼی متٍلط ـطى بٍد  4055مٍؽِی پیْمبع کي زطود 
هام یٌٍى، از صطا دریأت کعد. ؽٍمین ٔعمان از دى ٔعمان چوین می گٍیط: " 

صطای صٍد را بي باول مبع، زیعا صطاوهط کؼی را کي اؽم او را بي باول بعد، بی 
 (7: 35گواى هضٍاًط ـمعد." )صعوج 
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صطاکویطدَااگعکي کویطبسثًمباگعوىدرزال .بضٍاهیطدوبارىراباالمىلب
عارـما مسّلۀ وصاهٍادى زهطگی،درراصٍد پادـاًی تْییع چگٍهيومُیت ؽازدب٘ع
 کعد؟صٍاًط

یۀ  .4
 
کي اهگار صطا وذٍد  کووطمیزهطگیوٍری معدمازبُنیرا دوبارى بضٍاهیط.  11ا

تن صطا تمام مؿکالت صٍد را زل  هٌا ؽُی می کووط بطون در هٌع گٔع
 
هطارد. ا

ای روزاهۀ  یا این زٗیٗت تؿٍیٖ کووطى هیؼت کي صطا می صٍاًط ـما هیاًز
 
کووط. ا

صٍد را ) محل هان روزاهي( بي او بگٍییطو بي او اَتماد کویط کي بي ـما کمک صٍاًط 
کعد؟

ؽمان قٍُد کعد، ـاگعدش پىعس ایوىٍر هٍـت: ؽالٌا بُط از ای .5
 
وکي َیؼی بي ا

زیعا بگیعد بگظاریط صطاوهط صٍدش باِر تمام ّكي ًا و هگعاهی ًای ـما را بي دوش "
یي بعای ـما چیؼت؟ ( 7: 5پىعس  1او ًمیؿي بي ٔکع ـماؽت." )

 
مُوی این ا

 
 
ِط درتٍاهیممییاا باـیم؟داـتيهٗؿیصطاپادـاًیـر

پادـاًی صطا بع  باـطزاکم٘لبؾبعصطاتادًطمیاذازىـضكیکيزمانًع
ط می کوط. زماهیکي دَا می کویم تا ارادۀ صطا بع زمین کعدى ـٍد، موٌٍر  زمین ـر

ٔٗه این هیؼت کي در این دهیا تْییعاتی رخ دًوط بلکي اَتعاؼ می کعدى می 
صٍاًیم صطا زهطگی ما را ٍَض کوط. ًمچوین می داهیم اگع اذازى هطًیم صطا بع 

ِ پادـاًِی کٍچک صٍد صٍاًیم  ٘لبٌای ما ؽلىوت کوط، ما صٍد ِ صٍدپؼوطزاکم
بٍد. اما در زٗیٗت پادـاى هیؼتیم بلکي اؽیع و بعدى ای کي داهؼتي یا هاداهؼتي 

ِ زهطگی صٍد را بي ـیىان واگغار می کویم. زماهیکي ـضف ٔکع می کوط صٍد کلیط
٘ای زهطگی صٍدش اؽت، در زٗیٗت در را بع تاریکی و ـعیع می گؿایط تا بع او

 
 ا

کوتعل داـتي باـط. اما زماهیکي دَا می کویم تا پادـاًی صطا بیایط، از صطا می 
صٍاًیم تا ٘لب ما را ٍَض کعدى ما را بي صادمان ٔعوتن صٍد تبطیل کوط تا اًطاؼ 

او را بع زمین بي اهدام بعؽاهیم. 
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یات  .6
 
را دوبارى بضٍاهیط.  15و  14، 12ا

دـٍاری قسبت می کوط. بضؿؾ بعای اهؼان بؼیار دـٍار َیؼی در مٍرد مىالب 
هعا یاد 

 
اؽت. مٌم اؽت بطاهیم بضؿؾ چیغی اؽت کي ًمۀ ما بایط در زهطگی ا

 بگیعیم.
زماهیکي دَا کعدى بعای گواًان صٍد بضؿؾ می ولبیم، چعا َیؼی گػٕت کي در 

 َین زال بایط گواًان دیگعان را ًم ببضؿیم؟
ما بعای یک د٘یٗي در ؽکٍت ٔکع کویط امعوز چي در گعوى صٍد، ًع کطام از ـ

 کؼی را بایط ببضؿیط؟
یۀ  .7

 
 (13چعا بعای ما مٌم اؽت دَا کویم تا در وؽٍؽي هیٕتیم؟ )ا

مٍزد: "
 
صطاوهط بي کؼاهی کي ٔعوتن ًؼتوط بعکات مضكٍقی ٌَط ذطیط بي ما می ا

 (5: 5پىعس  1)" می دًط، ولی با کؼاهی کي مْعورهط مضالٕت می کوط.
مٌم اؽت قاد٘اهي بي صطا بگٍییم کي در مٗابل وؽٍؽي ًا بي کمک او  چعا

 مستاذیم؟
یۀ  .8

 
صع دَا تاکیط می کوط کي پادـاًی صطا، ٘طرت و ذاللؾ ابطی اؽت. )ا

 
بضؾ ا

13) 
یات ایمان ـما را بي صطا ٍ٘ی می ؽازد؟ چعا؟ 

 
یا این ا

 
 ا
اؽتٕادى اهؼیَوٍان وردی بعای صیع و صٍش ـبُنی از معدم از کلمات این دَا بي  .9

هعا تکعار کووط ٘طرتی در این کلمات 
 
هٌا ٔکع می کووط اگع ٔٗه کلمات ا

 
می کووط. ا

ورد. در هتیدي 
 
هٌا مسأٌت کعدى بعکت بي زهطگی ـان صٍاًط ا

 
وذٍد دارد کي از ا

بطون ایوکي ٔکع کووط ذملي ًای این دَا را )پؿت ؽع ًم( توط توط تکعار می کووط. 
یا َیؼی می صٍاؽت ما 

 
 بي این ـکل از این دَا اؽتٕادى کویم؟ تٍمیر دًیط.ا

  چگٍهي این دَا می تٍاهط ًماهوط راًومایػػی بي ما کمک کوط تا بٌتع دَا کویم؟از . 10 
 دَای َیؼی ماهوط الگٍیػػی اؽتٕادى کعدى در پایان با ًم دَا کویط.

 
در دَای  ىزتی می تٍاهیط در دَا با اؽتٕادى از کلمات صٍدتان ایطى ًای َوٍان ـط

 رباهی را بي کار گیعیط
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 . "ًمیؿي دَا کویط و دلؼعد هؿٍیط"25
 

 بسث ابتطایػػی:

 ٔکع می کویط چعا بعای صطا ایمان ما مٌم اؽت؟
 را بضٍاهیط.  8 -1: 18لٍ٘ا 

یۀ  .1
 
 (1چعا َیؼی این َمَحل را تُعیٓ کعد؟ )ا

یا زماهیکي ذٍاب دَای صٍد را بالٔاقلي همی گیعیط دلؼعد می ـٍیط؟
 
 ا
این محل در مٍرد ٘امی و بیٍى زهی اؽت. َیؼی ٘امی را چگٍهي تٍقیٓ می کوط؟  .2

یۀ 
 
 (2)ا

یۀ  .3
 
 (3بیٍى زن از ٘امی چي می ولبط؟ )ا

در زمان َیؼی بیٍى زهان از ًیچ گٍهي ٘طرتی بعصٍردار هبٍدهط. معدان ـعور می 
هٌا ؽٍاؽتٕادى کووط. در این داؽتان، بیٍى زن کي دؽ

 
تؾ بي تٍاهؼتوط بي رازتی از ا

ًیچ ذایػػی بوط هبٍد، بطون اًمیت دادن بي معدم یا داـتن تعس از صطا، بي هغد 
یا ذای امیطی بعای این بیٍى زن 

 
٘امی می رود. اگع امعوز این اتٕاؽ می أتاد ا

 وذٍد می داـت کي ٘امی کمکؾ کوط؟
یات  .4

 
در ابتطا ٘امی بي او اًمیت هطاد ولی باالصعى تؼلیم صٍاؽت او ـط. چعا؟ )ا

 (5 و4
یات  .5

 
را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی قسبت صٍد را از ٘امی کي بی َطالتی بي صعج  6و 5ا

یا صطا مداد 
 
اهوط این ٘امِی هازٖ اؽت یا از او متٕاوت بؼٍی صطا بع می گعداهط. ا

می باـط؟
هچي از صطا می داهیط، تٍمیر دًیط کي ٔعؽ صطا و این ٘امی

 
ِ هازٖ در از ا

 چیؼت؟
ای صٍد .6 یۀ  چي کؼاهی هیاًز

 
هٌا چوط بار هغد صطا می 7را بي صطا ابعاز می کووط )ا

 
(؟ ا

یوط؟
 
ا
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یۀ 
 
هٌا چکار صٍاًط کعد؟ )ا

 
هٌا اذعا 8صطا با ا

 
( چٗطر زود صطا َطالت را در زٖ ا

 صٍاًط کعد؟
یۀ  .7

 
صِع این محل، َیؼی چي پعؽیط؟ )ا

 
 (8در ا

 ٔکع می کویط چعا َیؼی این ؽٍال را کعد؟
یۀ  .8

 
ي دلیل َیؼی این محل را تُعیٓ کعد؟بعگعدیم. بي چ 1بیاییط بي ا

یا این محل بي ـما کمک می کوط تا با اومیواِن بیؿتعی دَا کویط؟
 
 ا
را بضٍاهیط. زال در ؽکٍت بعای چوط لسٌي بي این  16 -14: 4َبعاهیان در پایان،  .9

یات ٔکع کویط، ؽپػ أکار صٍد را با گعوى در میان بگظاریط.
 
ا

 
رامی 

 
ی کي صطا در َیؼی مؼیر بي ما دادى اؽت کلمات زیع را بي ا بضٍاهیط و بي ًطیۀ باارـز

 ٔکع کویط:
ما کي بي َیؼی مؼیر بُوٍان هدات دًوطى ایمان داریم می داهیم کي او ـعم را از ما 

ـتی دادى اؽت. 
 
بعداـتي و بٍؽیلۀ زیات صٍد، کي بعای گواى ما ٘عباهی کعد، ما را با صطا ا

مؼالي را بیاد داـتي باـیط. ًیچ کػ بضاوع پارؽایػػی و زماهی کي دَا می کویط این 
یط. اگع بي ٘عباهِی َیؼی مؼیر ایمان داـتي باـیم، 

 
قالسیت صٍد هیؼت کي هغد صطا می ا
ن زمان اؽت کي می تٍاهیم بي صطا هغد

 
ایماهی ٍ٘ی بي ایوکي  یک ـٍیم. زال می تٍاهیم باا

ِ هازٖ ـوٍد، دَا کویم. او ماهوط ٘امیصطا زٗیٗتًا ما را دوؽت دارد و دَاًای ما را می 
 او می صٍاًط کي با اومیوان و ذؼارت دَا کویم چٍن او واًُ٘ا هیکٍؽت! هیؼت.

 

ن دَا کویط؟
 
 زال، چي هیازی داریط کي می صٍاًیط در گعوى بعای ا
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 . بعای ـواصت صطا بایط و٘ت گظاـت36
 بسث ابتطایػػی:

ایػػی دَا می   کویط؟ـما مُمٍاًل بعای چي چیًغ

 را بضٍاهیط. 13 -28: 45لٍ٘ا 

یۀ  .4
 
یا  28دوبارى بي ا

 
هگاى کویط. معتا مؿٍْل اهدام چي کاری بٍد؟ بي هٌع ـما ا

ن مسبت صٍد را بي دیگعان هؿان 
 
مٌمان هٍازی یکی از راًٌایػػی اؽت کي از وعیٖ ا

یۀ می دًیم؟ 
 
 (29صٍاًعش معیم چکار می کعد؟ )ا

یۀ  .3
 
چىٍر ٔکع می کعد؟ هگعاهی او از چي بٍد؟معتا را دوبارى بضٍاهیط.  15ا

 او بي َیؼی چي گػٕت؟ ٔکع می کویط در مٍرد صٍاًعش چي زؼی داـت؟
یات  .2

 
ای  13 -14زال ا را بضٍاهیط. َیؼی بي معتا صاوعهؿان می کوط کي چیًغ

بؼیاری باَث دلٍاپؼی و امىعاب او ـطى اؽت. در ٍَض این هگعاهی ًا بعای او 
ن
 
ٔکع می کویط کطامیک از ایوٌا بعای َیؼی مٌم  چیؼت؟ چوط چیغ الزم اؽت؟ و ا

 گعؽوي؟ظاـتن کلمات زیات ابطی با٘لبٌای بٍد: صٍردن ـام صٍـمغى یا درمیان گ
معیم چگٍهي هؿان می دًط کي گعؽوي و تؿوۀ َطالت اؽت؟  را بضٍاهیط.  6: 0متی  .1

یي، او چي چیغی دریأت صٍاًط کعد؟
 
وبٖ این ا

ُات و هگعاهی ًای این  ـما بیؿتع بي کطامیک از .0 ّ٘ یا تٍ
 
این دو زن ـباًت داریط؟ ا

زهطگی بي رازتی زٍاس ـما را پعت کعدى هگعان می ؽازد یا ایوکي می تٍاهیط این 
یا واًُ٘ا گعؽوي و تؿوۀ این 

 
هگعاهی ًا را کوار گظاـتي با َیؼی و٘ت بگظراهیط؟ ا

ًؼتیط کي با او قسبت کویط و از کالمؾ یاد بگیعیط؟
ػ اّلب او٘ات در توٌایػػی بي پطرش و٘ت دادى، دَا می کعد.  َیؼی ًم .6 : 4م٘ع

ت؟ 29 -20 را بضٍاهیط. َیؼی در چي زماهی از روز دَا کعد؟ او بعای دَا کدا ٔر
ٔکع می کویط چعا او این زمان و مکان را اهتضاب کعد؟ چٗطر مٌم اؽت کي ما ًم 

در صلٍت و توٌایػػی با صطا وعیٗی را پیطا کویم کي دِر این دهیا را بع صٍد بؼتي، 
 قسبت کویم؟

یۀ  .7
 
مطهط؟ )ا

 
یۀ 26چي کؼاهی بعای پیطا کعدن َیؼی ا

 
هٌا بي او چي گػٕتوط؟ )ا

 
 (27( ا
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یا ٔکع می کویط پیطا 
 
توط. ا اهبٍى ذمُیت اّلب او٘ات دور و بع َیؼی را می گٔع

ؽان بٍد؟
 
 کعدن زماهی کي بتٍاهط در صلٍت بي صطا دَا کوط بعایؾ ا

بغرگ یا در صاهٍادى ای پع ذمُیت زهطگی می کویط، ـایط بعای  اگع ـما در ـٌع .8
ـما ًم پیطا کعدن و٘ت و مکان مواؽب بعای دَا رازت هباـط.

ا را ٘عباهی  هٗطر بعای ـما مٌم اؽت کي بضٍاًیط بُنی چیًغ
 
یا و٘ت دادن بي او ا

 
ا

 کویط تا بتٍاهیط دَا کویط؟ 
یات زیاد دیگعی ًم وذٍد دارهط کي هؿان می دً .9

 
وط َیؼی ًم در توٌایػػی و ًم با ا

یۀ  را بضٍاهیط. 42 -43: 6لٍ٘ا ـاگعداهؾ دَا می کعد. 
 
َیؼی چي کار مٌمی  42در ا
یۀ 
 
 (43اهدام داد؟ ٘بل از اهتضاب کعدن او چکار کعد؟ ) ا

یا ـما ًم بي دَا و٘ت اصتكاص می دًیط تا در 
 
٘بل از تكمیم گیعی ًای مٌم، ا

 و قالح او را بىلبیط؟توٌایػػی با صطا قسبت کعدى زکمت 

مطهط؟ را بضٍاهیط. 46 -40: 0لٍ٘ا . 45 
 
چعا معدم، گعوى گعوى بي ؽعاغ َیؼی می ا

تكٍر کویط بعای َیؼی چٗطر صؼتي کووطى بٍد کي ًع روز بي این معدم صطمت کعدى 
ایؿان رؽیطگی کوط. در چوین زماهٌایػػی بعای تازى کعدن ِ روح و ذؼم صٍد او بي هیاًز

یۀ  چکار می کعد؟
 
اگع َیؼی کي بی گواى بٍد ازتیاج داـت در توٌایػػی با  (46)ا

یا ٔکع می کویط ما ًم از ًمین هیاز بعصٍرداریم؟ 
 
 صطا دَا کوط، ا

بي زهطگی صٍد ٔکع کویط. بعای ـما چٗطر اًمیت دارد کي در توٌایػػی با صطا . 44 
یا گاًی الزم اؽت تلٍیغیٍن و تلٕن را صامٍش کویط تا در ؽک

 
رامؾ باـیط؟ ا

 
ٍت و ا

بتٍاهیط دَا کعدى بي کالم او ٔکع کویط؟

زتمًا تا زاال متٍذۀ این مؼالي ـطى ایط کي َیؼی ٘اهٍن صاقی را بعای ایوکي چوط بار  
یا بضاوع ایوکي او را دوؽت داریط و 

 
و بعای چي مطت بایط دَا کعد تایین هکعدى اؽت. ا

یی
 
یا چٍن می داهیط بي او می صٍاًیط او را بؿواؽیط اؽت کي بي زنٍر او می ا

 
ط؟ ا

یا واًُ٘ا گعؽوي و تؿوۀ او ًؼتیط؟
 
ییط؟ ا

 
ازتیاج داریط اؽت کي بي زنٍر او می ا

زال بعای مطتی ٔکع کعدى دَا کویط ببیویط بعای ایوکي بتٍاهیط صطا را بٌتع بؿواؽیط در 
زهطگی صٍد چي تْییعاتی را الزم اؽت اهدام دًیط.
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 . معدمی با ایمان باـیط37
زاد ؽازد

 
مط تا معدم را از معمٌا و اؽارتٌای ـعیع ا

 
 ایمان داـتي باـیط کي َیؼی ا

 بسث ابتطایػػی:

یا تا زاال بعای ـٕای کؼی دَا کعدى ایط؟ یا در ذایػػی زنٍر داـتي ایط کي بعای ـٕای 
 
ا

 کؼی دیگعان دَا کعدى باـوط؟ تدعبۀ صٍد را تُعیٓ کویط.

زماهی کي َیؼی بع روی این زمین زهطگی می کعد، بضؾ بغرگی از صطمت او این  مٗطمي:
یات را بضٍاهیط: 

 
: 1متی بٍد کي معینٌا را ـٕا دادى ارواح هاپاک را از معدم اصعاج کوط. این ا

 24 -39: 40؛ و متی 8 -0: 45؛ متی 4: 45؛ متی 30 -32

َیؼی معدم زیادی را ـٕا داد. در چوطین مٍارد مضتلٓ در وٍل اهاذیل می صٍاهیم کي 
ن وذٍد دارهط از ًم متٕاوت می 

 
ًع یک از این داؽتاهٌا، ًماهوط ـضكیتٌایػػی کي در ا

مطى 
 
ػ ا باـوط. درس این ًٕتي بي یکی از این و٘ایٍ کي ًم در اهدیل متی و ًم در م٘ع

 اؽت هگاى می کوط. 

 را بضٍاهیط. 34 -41: 47متی 

یۀ ومُیت پؼع این معد را تٍقیٓ کوی .4
 
( بعای ایوکي پؼعش ـٕا پیطا کوط، 40ط. )ا

یۀ 
 
یا پؼعش ـٕا پیطا کعد؟ چعا هي؟46پطر چکار کعد؟ )ا

 
( ا

یۀ  .3
 
هٌا را ایوىٍر تٍقیٓ  47بي ا

 
ن هؼل را چي هامیط؟ چعا ا

 
هگاى کویط. َیؼی معدم ا

کعد؟ 
یۀ  .2

 
َیؼی چکار کعد؟ 48در ا

یۀ  .1
 
ا هتٍاهؼتوط ارواح را ، ـاگعدان در صلٍت از َیؼی ؽٍال می کووط کي چع 49در ا

یۀ 
 
هٌا چي ذٍاب داد؟  35اصعاج کووط. در ا

 
َیؼی بي ا

 بعای ذابدا کعدن کًٌٍا، َیؼی گػٕت چٗطر ایمان الزم اؽت؟
یۀ  .0

 
ی ًم می تٍان هٍـت(. َیؼی  34زال بي ا یي را بُوٍان پاو٘ر

 
هگاى کویط. )این ا

گػٕت در بعصٍرد با ـعایه صاص الزم اؽت چي کاری اهدام دًیم؟
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ػ  زال .6 ػ در گغارش  بضٍاهیط. 39 -47: 9ًمین داؽتان را در اهدیل م٘ع م٘ع
صٍد، قسبتی کي َیؼی با پطر این پؼع داـت را ًم جبت کعدى اؽت. 

یات 
 
یۀ  31 -35ا

 
یا ٔکع می  33را دوبارى بضٍاهیط. در ا

 
پطر چي درصٍاؽتی می کوط؟ ا

 کویط ایمان او زیاد اؽت؟ 
یۀ  .7

 
هچي کي بضٍاه 32زال ذٍاب َیؼی را در ا

 
هچي َیؼی در ایودا می گٍیط، با ا

 
یط. ا

یي را  35: 47بي ـاگعداهؾ در متی 
 
گػٕت چٗطر ـباًت دارد؟ )بعگعدیط و این ا

دوبارى بضٍاهیط(
یۀ  .8

 
یۀ 31پطر بالٔاقلي چي می گٍیط؟ )ا

 
هچي َیؼی در ا

 
بي او گػٕت، چگٍهي  32( ا
کمکؾ کعد تا از ـک بي ایمان بعؽط؟

یۀ  .9
 
و د٘ت کویط چىٍر این پطر در کمال ٔعوتوی می پظیعد کي  را دوبارى بضٍاهیط 31ا

مطى اؽت کي 
 
یا در زهطگی ـما ًم ـعایىی پیؾ ا

 
بي کمک َیؼی هیاز دارد. ا

ن معد را بضاوع 
 
یا َیؼی ا

 
صٍاؽتي باـیط ایمان بیاوریط ولی با ـّکٌا روبعو ـطیط؟ ا

ازتعام ٘ائل ـّکی کي داـت تٍبیش کعد، یا ایوکي بعای ًمان ایمان مُیٕؾ بعایؾ 
یات 

 
هگاى کویط( 37 -30ـط؟ )بي ا

 از این مٍارد چي می تٍاهیم یاد بگیعیم؟

یات . 45 
 
یۀ  39و  38ا

 
ی ا یي را بي  39را دوبارى بضٍاهیط، بي پاو٘ر

 
ًم د٘ت کویط. این ا

یۀ 
 
ی( در متی  34ا مٗایؼي کویط. 47)پاو٘ر

تیم هچي کي در مٍرد ـٕا از این دو متن یاد گٔع
 
 را دوبارى معور کویم. زال بیاییط ا

( 6: 44ًمچوین َبعاهیان ارتباط ـٕا و ایمان چیؼت؟ )را بضٍاهیط

 هچي کي ّیعممکن اؽت را از وعیٖ ما بي اهدام بعؽاهط چٗطر
 
بعای ایوکي صطاوهط ا
 (35: 47متی ایمان الزم اؽت؟ )

 زماهیکي ٔکع می کویط چعا بُنی از ـٕاًا دـٍارتع از بٗیي می باـوط؟ ٔکع می کویط
ذٍاب دَا را بالٔاقلي دریأت همی کویم، چعا مٌم اؽت کي در دَا و روزى 

ی(-34: 47متی بماهیم؟ ) پاو٘ر

 یط بایط چکار کویم؟
 
ػ زماهیکي ـک بي ؽعاغ ما می ا  (31: 9)م٘ع
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 زماهیکي بعای معدم دَا می کویم ولی ـٕا پیطا همی کووط بایط چکار کویم؟

ي معینی ـٕا پیطا هکعدى اؽت از دَا کعدن دؽت هکؿیم. اگع در تدعبۀ صٍد دیطى ایم ک
یات زیادی وذٍد دارد کي 

 
معینٌای زیادی از وعیٖ دَا ـٕا یأتي اهط. در کػتاب مٗطس ا

ما را تؿٍیٖ می کوط بعای معینان و کؼاهیکي در بوط و اؽارت ارواح هاپاک ًؼتوط دَا 
ی بیویم.  دَای پطر را کي در کویم. اّلب بضاوع ایوکي دَا همی کویم مُدغى ای ًم هم

ػ  ایػػی کؼاهیکي در ازتیاج  31: 9م٘ع مطى اؽت دَا کویط. ؽپػ با ایمان بعای ـٕا و ًر
 
ا

ػ  35: 47ًؼتوط دَا کویط. کلمات َیؼی در متی   را بىٍر معتب معور کویط. 32: 9و م٘ع

 زماهیکي ذمٍ می ـٍیط بعای ازتیاذاتی کي داریط دَا کویط.
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 پػ چواهکي در ًمي چیغ ممتازیط»
-و در مسبتتان بي ما -

پػ در این ٔیِل بضؿوطگی هیغ
«گٍی ؽبٗت را بعباییط.  

7: 8٘عهتیان  2  
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 بضؿوطگی
 

از ًع لساظ بي ـما هؿان دادى ام کي بایط چوین ؽضت کار کویم تا بتٍاهیم مُیٕان را »
َیؼی را بي یاد داـتي باـیم کي ٔعمٍد: "دادن  دؽتگیعی هماییم، و ؽضوان صٍد صطاوهط

تن ٔعصوطى تع اؽت."  «از گٔع
 

َیؼی بي ما یاد داد کي هگعان ٔعدا هباـیم و ًمچوین ٔعمٍد کي پیعواهؾ بایط با 
 ؽضاوت ببضؿوط.

تي اهط ببضؿوط با این کار دو چیغ را  هاهی کي یاد گٔع
 
در بضؿوطگی بعکت زیادی وذٍد دارد. ا

ای أعاد دیگع ًؼتوط. و دوم، بي صطا  هؿان می دًوط. اول ایوکي زٗیٗتًا بي ٔکع هیاًز
 بیؿتع اَتماد دارهط تا بي دارایػػی ـان.

زماهی کي در مٍرد دادن و بضؿوطگی قسبت می کویم بایط اهتٌار داـتي باـیم کي 
روح الٗطس تُلیمات َیؼی را بي یاد ما بیاورد. ما پیعوان َیؼی ًؼتیم و او ًمان کؼی 

ت کي زیات صٍد را بعای هدات ما داد. صطا می صٍاًط وعیٖ زهطگی را از َیؼی  یاد اؽ
 بگیعیم چٍن او در زٗیٗت صطا را بي ما هؿان داد و زال ما ٔعزهطان او ًؼتیم.

یا او پیعوان صٍد را در زال اهباـتن مال و امٍال صٍد و  
 
در زمان بازگؿت َیؼی، ا

یوطى ـان صٍاًط یأت، یا
 
ایوکي صٍاًط دیط پیعواهؾ با دؽت و دلی باز بي  هگعان از ا

ای ًموٍَاهؿان رؽیطگی می کووط؟ بعای َیؼی این مؼالي کاماًل وامر اؽت: یا پٍل  هیاًز
 ما همی تٍاهیم ًع دو را صطمت کویم. -ارباب ماؽت یا صطا

ؽماهی صٍد باـیم. 
 
 مىالُات این بضؾ بي ما کمک صٍاًط کعد تا ًماهوط پطر ا
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زمان بضؿوطگی بیٍى زن را مط هٌع داـتي . در 28
 یطباـ

 بسث ابتطایػػی:
ن 
 
گاًی ایوىٍر ٔکع می کویم کي اگع جعوتموط ـٍیم )بعای محال بعهطۀ بلیه التاری گعدیم( ا
یا ٔکع 

 
مٍٍ٘ بي أعادی ؽضاوتموط تبطیل صٍاًیم ـط. اگع در هطاری ؽضاوتموط هیؼتیم ا

ـطیم صٍد بي صٍد ؽضاوتموط صٍاًیم بٍد؟ دلیل صٍد را  طمی کویط زماهی کي جعوتمو
 تٍمیر دًیط.

ػ   را بضٍاهیط. 44 -41: 12م٘ع
هٌا را  .1

 
زماهی کي ذمُیت در قوطوؽ بیت المال مُبط پٍل می اهطاصتوط چي کؼاهی ا

یۀ 
 
 (41تماـا می کعدهط؟ )ا

چي کؼی بیؿتعین مبلِ را در قوطوؽ اهطاصت؟ .2
ؽ اهطاصت؟ )د٘ت کویط: ارزش این دو ؽکي چي کؼی کمتعین مبلِ را در قوطو .3

کمتع از یک ِؽوت بٍد(
یا ٔکع می کویط این مبلِ در زٕي هگٌطاری مُبط تاجیع بي ؽغای می گظاـت؟ .4

 
ا

یا بي چؿم اهؼاهٌای دیگع این مبلِ هاچیغ مٍرد ازتعام و ٘ابل ؽتایؾ بٍد؟
 
 ا

ن روز، تٍذي معدم بیؿتع بي کطام ًطایا بٍد؟
 
 ا
یۀ  َیؼی چي کؼاهی را .5

 
هچي می دیط ـٍهط؟ )ا

 
مطى ـاًط ا

 
 (43قطا زد تا ا

یات  .6
 
ن روز بیؿتعین ًطیي را چي کؼی اًطا کعد؟ )ا

 
 (44 -43از هٌع َیؼی ا

صعین ؽکي ًای  .7
 
یا قسبت َیؼی در مٍرد این اؽت کي ًمۀ ما بایط ا

 
در این متن ا

یا صطا ما را 
 
بع با٘ی ماهطى مان را ًطیي کویم؟ بُوٍان ایماهطاران َیؼی مؼیر، ا

اؽاس مٗطار ًطیي ای کي اًطا می کویم ٘بٍل می کوط؟
 اگع ما ٘ادر بي صعیطارِی هداِت صٍد هیؼتیم، پػ در این داؽتان َیؼی ؽُی دارد چي

 درؽی بي ـاگعداهؾ یاد دًط؟
 بي هٌع ـما اگع ًطیي دادن با ٘عباهی ًمعاى باـط ارزش بیؿتعی دارد؟
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ٔعیط، پػ یک میلیٍن دالر ًیچ تاجیعی بع او  .8

 
صطا بطون پٍل این کائوات را ا

ػ هضٍاًط گظاـت. بي  معاذُي کویط و ببیویط صطا از کؼاهیکي از او  30: 12م٘ع
پیعوی می کووط چي اهتٌاری دارد؟

زماهیکي ؽضاوتموطاهي ًطیي می دًیم این َمل چگٍهي هؿان می دًط کي ما با تمام 
 ٘لب صطا را دوؽت داریم؟

٘عهتیان  2بعای ایوکي ببیویم چي کؼان دیگعی با تمام وذٍد ًطیي دادهط می تٍاهیم  .9
یۀ را  1-5: 8

 
را  2بضٍاهیم. کلیؼای مٗطوهیي تست چي ـعایىی ًطیي دادهط؟ )ا

دوبارى بضٍاهیط(
یۀ  . 10 

 
هٌا چي ازؼاؽی داـتوط؟ )ا

 
یۀ 2در زمان دادن ا

 
در مٍرد مبلِ و چگٍهگی  3( ا

ًطیي ای کي دادهط چي می گٍیط؟
ان اؽت مىمئن  هٌا از ایوکي صطا بي ٔکـع

 
ایوگٍهي بضؿوطگی چگٍهي هؿان داد کي ا

 ٍدهط؟ب
یۀ  . 11 

 
هٌا در رابىي با کمک کعدن بي ایماهطاران 4ا

 
کع ا ِ را دوبارى بضٍاهیط. وعٔز

مستاج چي بٍد؟
یۀ  . 12 

 
 صٍیؿتن را... تٗطیم داـتوط( مُوی "5در کوار پٍل چي چیِغ دیگعی دادهط؟ )ا

و ؽپػ ًطیي را" چیؼت؟
ن ایماهطاراهی ًؼتیط کي این . 13 

 
ًطیي را دریأت کعدى  تكٍر کویط ـما ًم یکی از ا

ایط. زماهی کي بؿوٍیط تست چي ـعایىی این ًطیي دادى ـطى اؽت چي ازؼاؽی بي 
ـما دؽت صٍاًط داد؟ چگٍهي چوین ًطیي ای ٘لب دًوطى و دریأت کووطى را با ًم 

متسط می گعداهط؟

بیاد داـتي باـیط.

صٍد را  یاد می دًط کي ًیچ کػ همی تٍاهط با پٍل هدات و رؽتگارِی ٌَط ذطیط بي ما 
ٍى  طًیم. اگع ًطیۀ هدات را او بي ما ارزاهی هکوط بصعیطاری کوط. ما همی تٍاهیم بي صطا ـر

وریم ای ًمۀ ما اهؼاهٌای گمگؿتي 
 
ًؼتیم. زماهی کي تٍبي کعدى بي َیؼی مؼیر ایمان می ا

اهی بي ما ًطیي می کوط. َیؼی ًمان بعۀ صطاؽت کي صطا ًطیۀ رزمت و زیات ابطی را مد
 .کعدبضاوع ٘عباهی ـطن بعای گواًان ما ًطیۀ زیات ابطی را بي ما ارزاهی 
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یا  . 14 
 
ن بیٍى زن و ًمچوین کلیؼای مٗطوهیي مٗایؼي کویط. ا

 
بضؿوطگی صٍد را با ا

هچي کي داریط، چي امأی ـ
 
یا ـما از تمام ا

 
زاداهي و با ـادی ًطیي می دًیط؟  ا

 
ما ًم ا

هچي کي بعای ادامۀ زهطگی صٍدتان الزم داریط می بضؿیط؟
 
و چي ا

یا ـما ٔٗه پٍل می دًیط، یا ًمعاى ًطیي تان وذٍِد صٍدتان را ًم تٗطیم می  . 15 
 
ا

یا بعای معدم یا پعوژى ًایػػی کي پٍل می دًیط دَا ًم می کویط؟ این َملکعد ٔکع 
 
کویط؟ ا

می کویط چگٍهي کمک صٍاًط کعد تا روح مسبت و دلؼٍزی بعای ًمطیگع در بطن 
مؼیر بیؿتع ـٍد؟

ط کویط.  از ًمین امعوز ـعوع  از صطا بضٍاًیط بي ـما کمک کوط تا در بضؿوطگی ـر
زادی ای کي در هتیدۀ داـتن دؽت و دلی باز هؼبت بي صطا و دیگعان 

 
 کعدى ـادی و ا

یط را تدعبي کویط. 
 
 زاقل می ا

 

 

 

 

 
 

یات در مٍرد بضؿوطگی اؽت کي بٌتع اؽت از بع کویط:
 
این ا

ع کي اهطک بکارد، اهطک ًم صٍاًط درویط، و ًع کي ٔعاوان بي یاد داـتي باـیط کي ً»
بکارد، ٔعاوان ًم بع صٍاًط داـت. ًع کػ ًمان ٘طر بطًط کي در دل ٘كط کعدى اؽت، 
هي با اکعاى و اذبار، زیعا صطا بضؿوطۀ ـادمان را دوؽت می دارد. و صطا ٘ادر اؽت ًع 

وردى ـٍد و هُمت را بعای ـما بػ ٔغوهی بضؿط تا در ًمي چیغ ًمٍا
 
ایتان بعا رى ًمۀ هیاًز

8 -6: 9٘عهتیان  2« بعای اهدام ًع کار هیکٍ، بي ٔعاواهی داـتي باـیط.
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 . صطا را دوؽت داـتي باش، هي پٍل را29
 

 بسث ابتطایػػی:
تن ٔعصوطى تع اؽت.»َیؼی ٔعمٍد:   یا بي این گػٕتي ایمان 35: 20)اَمال « دادن از گٔع

 
( ا

 چعا صیع؟ داریط؟ چعا بلي،
ػ    را بضٍاهیط. 31 -17: 10م٘ع
یۀ  .1

 
بي ؽعاغ َیؼی  چگٍهيرا بضٍاهیط. معد از َیؼی چي ؽٍال کعد؟ د٘ت کویط  17ا

مط. این هؿاهگع چیؼت؟
 
ا
یات  .2

 
ن معد او را  20 -18ا

 
صٍاهط، « هیکٍ»را بضٍاهیط. از هٌع َیؼی زماهی کي ا

موٌٍرش چي بٍد؟
امی کي مٍؽی در ٌَط َتیٖ دادى بٍد پػ از این، َیؼی بي چوطین مٍرد از ازک

اـارى می کوط. ٘كط او َوٍان کعدن تمام ازکام هیؼت بلکي بي چوط همٍهي اـارى 
ن معد چي پاؽضی داد؟

 
 می کوط. در مٗابل این، ا

یۀ  .3
 
را بضٍاهیط. َیؼی چي ازؼاؽی هؼبت بي او داـت؟ اگع او تمام این  21زال ا

وردى بٍد، پػ
 
چعا ًوٍز یک ذای کار ایعاد داـت؟ ازکام را از کٍدکی بي ذا ا

چعا َیؼی بي او گػٕت کي الزم اؽت ًمۀ امٍالؾ را ٔعوصتي و بي ٔٗعا بطًط؟ اگع 
زیات ابطی ٘ابل صعیطن هیؼت بلکي ًطیي ای اؽت مداهی از وعؼ صطا، پػ 

هچي بایط اهدام می داد چي بٍد؟
 
 مٌٍٕم ا

ببضؿط چي چیغی بطؽت َیؼی بي او گػٕت اگع ًمۀ امٍالؾ را ٔعوصتي بي دیگعان  .4
یۀ 
 
ورد؟ )ا

 
یۀ 21صٍاًط ا

 
َیؼی بي او گػٕت چي کار دیگعی بایط اهدام  21( در ا

دًط؟
یۀ 
 
ن معد هؼبت بي گػٕتۀ َیؼی چي َکػ الُملی هؿان داد؟ 22ا

 
 را بضٍاهیط. ا

یات  6بي متی  .5
 
ؽمان بٍد، پػ را بضٍاهیط.  21-19معاذُي کعدى ا

 
اگع گوخ او در ا

یا از دؽت دادن امٍال دلؾ بایط کدا می بٍد؟ ا
 
ؽمان می بٍد، ا

 
گع دلؾ در ا

دهیٍی بعایؾ دـٍار می بٍد؟ ٔکع می کویط دل این معد ذٍان کدا بٍد؟



98 

ػ  .6 یات  10در م٘ع
 
بضٍاهیط.  27 -23گػٕتگٍی َیؼی با ـاگعداهؾ را دوبارى در ا

ٔکع می کویط چعا َیؼی گػٕت ورود بي ملکٍت صطا بعای جعوتموطان دـٍار اؽت؟ 
یۀ 
 
 (23)ا

یات  .7
 
َیؼی از ٔن ا٘عار بعای اًٌار کعدن بیاهیي ای ٍ٘ی اؽتٕادى می  25و  24در ا

هعا بضٍاهیط. (
 
ی دارد ا کوط. )اگع کػتاب مٗطس ـما در این رابىي پاو٘ر
هچي او می گٍیط ـٍیط متی 

 
را بضٍاهیط. چعا داـتن  24: 6زال بعای ایوکي متٍذۀ ا

 صطا را با تمام دل صطمت کووط؟مال زیاد اّلب باَث می ـٍد کي أعاد هتٍاهوط 
ػ  .8 یات  10دوبارى بي م٘ع

 
هگاى کویط. ـاگعدان صیلی هاامیط می ـٍهط.  27 -26ا

هٌا ٔکع می کووط اگع هتٍاهوط بي جعوتموطان و أعاد ـاصف صطمت کووط پػ 
 
ـایط ا

با این زؼاب بي ًیچ کػ دیگعی ًم هضٍاًوط تٍاهؼت صطمت کووط.
یۀ 
 
یا صٍد ماچي ذٍابی بي  29َیؼی در ا

 
هٌا می دًط؟ ا

 
 -چي جعوتموط و چي ٔٗیع -ا
 می تٍاهیم صٍد را هدات دًیم؟

یا ٔکع می کویط ممکن اؽت کؼی با وذٍد داـتن پٍل کم ًوٍز بدای صطا پٍلؾ  .9
 
ا

را صطمت کوط؟
یۀ  معاذُي کویط. 10-6: 6تیمٍتاوس  1بي 

 
« ؽٍد ٌَیم»چي چیغی  6وبٖ ا

ط ـطن داـتي باـط چي اتٕا٘ی بعایؾ می ٘لمطاد می ـٍد؟ اگع کؼی ؽٍدای جعوتمو
یۀ 
 
 (9أتط؟ )ا

یۀ  . 10 
 
یي این اؽت کي 10مىابٖ ا

 
یا موٌٍر این ا

 
، ریؿۀ ًمي گٍهي بطی چیؼت؟ ا

یا مؿکل اقلی صٍِد پٍل اؽت یا ٘لب کؼی 
 
اؽت کي یا پٍل داـتن پٍل بط اؽت؟ ا

دارد و یا ایوکي می صٍاًط پٍل داـتي باـط؟  
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یۀ  معاذُي کویط. 13- 10: 4بي ٔیلیپیان . 11 
 
پٍلػ رؽٍل می گٍیط چي ؽّعی  12در ا

یۀ 
 
وردى بٍد؟ )ا

 
مٍصتي اؽت؟ ٍ٘ت چوین زیؼتن را از کدا بطؽت ا

 
 (13را ا

ػ ٔكل  . 12  یات  10بي م٘ع
 
را بضٍاهیط. پىعس بي َیؼی چي می  31 -28بعگؿتي و ا

گٍیط؟

هچي کي از دؽت دادى بٍدهط چي چیغی 
 
َیؼی بي پىعس می گٍیط در ٍَض تمام ا

 دریأت صٍاًوط کعد؟

یا صطا در مٍرد روش زهطگی ـما با ٘لبتان قسبت کعدى  . 13 
 
یات، ا

 
با مىالُۀ این ا

یا در زهطگی از
 
ع ٘واَت در ًع ـعایه را می داهیط؟ اؽت؟ ا یا ِؽّ

 
زادیط؟ ا

 
پٍلطوؽتی ا

َیؼی بي معد جعوتموط گػٕت کي تمام دارایػػی اش را ٔعوصتي بي دیگعان بطًط. ٔکع  . 14 
می کویط دادن یا بضؿوطگی چگٍهي بي ما کمک می کوط کي در زهطگی پٍل دوؽت 

 هباـیم؟صطا بي ـما هؿان می دًط چکار بایط بکویط؟

 عای چوط لسٌي در این رابىي دَا کویط.زال ب

 

 
 

ما بایط مٍاًب باـیم کي دیگعان را ٘ناوت هکویم. ٔٗه قعؼ ایوکي  :تٍذي
دوؽت اؽت و یا -ـضكی پٍل زیادی دارد بي این مُوی هیؼت کي او پٍل

اَتمادش بع پٍل زیادش اؽت. ًمچوین اگع ـضكی ٔٗیع باـط لغومًا بي این 
زاد اؽت. ًع یک از ما بایط اذازى دًط 

 
مُوی هیؼت کي دلؾ از َؿٖ بي پٍل ا

یا او را دوؽت داریم و ذای اول را 
 
صطا ٘لبٌایمان را بیازمایط و بي ما هؿان دًط ا

بي او می دًیم یا چیغ دیگع.

یات را از بع کویط. َبعاهیان 
 
6 -5: 13صٍب می ـٍد این ا

هچي داریط ٘واَت کویط، زیعا صطا 
 
زهطگی ـما َبعی از پٍلطوؽتی باـط و بي ا

« تٍ را ًعگغ وا هضٍاًم گظاـت، و ًعگغ ٔعامٍش هضٍاًم کعد.»ٔعمٍدى اؽت: 
اوهط یاور من اؽت، پػ هضٍاًم تعؽیط. صط»پػ با اومیوان می گٍییم: 
«اهؼان بي من چي تٍاهط کعد؟
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ؽمان بیوطوزیط را صٍد. گوخ 25
 
 در ا

 بسث ابتطایػػی:
یوطى ًؼتیط و ٔکع می کویط چىٍر می تٍاهیط هیاز صٍد و صاهٍادى تان را ٔعاًم 

 
یا هگعان ا

 
ا

 ؽازیط؟ چي چیغی می تٍاهط ذلٍی هگعاهی ـما را بگیعد؟
 را بضٍاهیط. 21 -42: 43لٍ٘ا 
یۀ  .4

 
هچي او گػٕت 42معدی کي در میان ذمُیت بٍد از َیؼی چي ؽٍال کعد؟ )ا

 
یا ا
 
( ا

یۀ 
 
 (41را َیؼی اهدام داد؟ )ا

یۀ  .3
 
َیؼی در رابىي با چي مٍرد بضكٍقی ًؿطار می دًط؟ َیؼی گػٕت  40در ا

یۀ 
 
 (40زهطگی اهؼان از چي چیغی تؿکیل همی ـٍد؟ )ا

یا امکان دارد بدای ایوکي از کدا متٍذي می ـٍیم کي د
 
ر زهطگی ومٍ می کویم؟ ا

ن هابیوا باـیم؟
 
 اذازى دًیم ومٍ ما را کوتعل کوط هؼبت بي ا

ن معد چي بعهامي ریغی ای کعدىَیؼی َمَحل معد جعوتموط را تُعیٓ  .2
 
 می کوط. ا

یات
 
یۀ 49 -46بٍد؟)ا

 
 (35( صطا گػٕت چي اتٕا٘ی بعای او می أتط؟ )ا

در هٌع داـتي باـیط...

معد جعوتموط گمان کعدى بٍد کي صطا بضاوع این بي او بعکت دادى اؽت کي او ٔٗه بي 
ي مسكٍلؾ  بعکت دادى بٍد ٔکع صٍدش باـط هي دیگعان.  او ًعگغ هیاهطیؿیط کي صطا ب

تا او بي کؼاهیکي چیغی هطارهط بطًط. او بعکت صطا را ٔٗه بعای صٍدش صعج می کعد.
در ٌَط َتیٖ می صٍاهیم کي صطا بي یٌٍدیان یاد دادى بٍد کي بایط صٍراک صٍد را با 
گعؽوگان تٗؼیم کووط، بي کؼاهیکي صاهي هطارهط ذا و مکان بطًوط، و بي کؼاهیکي 

( . ٔکع می کویط چعا معد جعوتموط این ٔعماهٌا را 7: 08طارهط لباس بطًوط )اـُیا لباس ه
یا او از دلؾ در مٗابل ومٍ مسأٌت می کعد؟

 
ٔعامٍش کعد؟ ا

یا ًعگغ ؽٍال می کویط چعا بي 
 
زماهیکي صطا بي ـما بیؾ از مُمٍل بعکت می دًط، ا

ـما بیؿتع دادى اؽت؟
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یۀ  .1
 
یي را با اؽتٕادى از کلمات ؽادى  34در ا

 
َیؼی ًؿطار دیگعی می دًط. این ا

بازگٍ کویط. با ًم گػٕتگٍ کویط کي ایماهطاراهی کي در این کؿٍر زهطگی می کووط چىٍر 
تٍاهوط با تٗؼیم کعدن بعکات صطا در میان دیگعان مسبت صطا را هؿان دًوط.می 

یات  .0
 
را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی گػٕت چي کؼاهی هگعان لباس و صٍراک  21 -33ا

یۀ 
 
یات 25ًؼتوط؟ )ا

 
ا باـوط؟ )ا  -37( چعا پیعوان َیؼی هبایط هگعان این چیًغ

یۀ  ( او پیعواهی را کي هگعان و منىعب می ـٍهط چي می38
 
 (38صٍاهط؟ )ا

یۀ  .6
 
َیؼی پیعواهؾ را چي می صٍاهط؟ چعا از این اقىالح اؽتٕادى می کوط؟  23در ا

یۀ 
 
زارش می باـط؟ )ا

 
یا بضؿوطگِی صطاوهط باَث ا

 
 (23ا
یۀ  .7

 
ٍع کیؼي ًایػػی ٔعاًم کویم؟ )ا ( بُط گػٕت 22َیؼی گػٕت بایط بعای صٍد چي ه

ؽمان" داریم از چي دو چیغی در اما
 
ن ًؼتوط؟"گودٌایػػی کي در ا

ؽمان بعای صٍد کیؼي ٔعاًم 
 
َیؼی ما را بي َمل وا می دارد. چگٍهي می تٍاهیم در ا

یۀ 
 
 (22کویم؟ )ا

یۀ  .8
 
یي چیؼت؟ 21ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. مُوی این ا

یا هگعاهیط کي چي اتٕا٘ی بعای ـما صٍاًط  .9
 
یوطى می ـٍیط، ا

 
یا ـما ًم گاًی هگعان ا

 
ا

یات در مٍرد صطا و مسبت 
 
و تٍذي اش هؼبت بي ـما چي چیغی بي أتاد؟ این ا

ـما یاد دادى اؽت؟

یا می صٍاًیط ". 45 
 
باـیط؟ چىٍر می  بعای صطا جعوتموط"بي زهطگی صٍد ٔکع کویط. ا

ؽمان را ـعوع کویط؟
 
تٍاهیط کار اهبار کعدن جعوت در کیؼي ًای ا

 بُوٍان یک گعوى دَا کویط تا از دیط صطا اهؼاهٌایػػی جعوتموط ٘لمطاد ـٍیط. 
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 صطایا، دل پاک در من بیأعین»
 «و باووم را با روح راؽتی تازى گعدان.

 45: 04مغمٍر 
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 صطا را با دلی پاک صطمت هما
 8: 0متی « صٍـابسال پاک دالن، زیعا ایؿان صطا را صٍاًوط دیط.»

 

ن زمان، ٔعیؼیان، از َیؼی متوٕع بٍدهط زیعا او 
 
بعان مظًبی ا ریاکاریؿان را ًر

هٌا ماؽِک مظًب را بع چٌعى می گظاـتوط تا معدم را ٔعیب دًوط ولی 
 
ٔاش می کعد. ا

٘لبؿان هاپاک بٍد. ایؿان واهمٍد می کعدهط کي صطا را می ـواؽوط اما در اقل همی 
هٌا چي می صٍاًط.

 
 داهؼتوط صطا در زٗیٗت از ا

ما ًم درؽت ـبیي اگع متٍذي هباـیم کي صطا بي ٘لب اهؼان هگاى می کوط  
ٔعیؼیان صٍاًیم ـط. پیعوی کعدن از َیؼی مؼیر بي این مُوی هیؼت کي اَمال ًاًعی 
ن در ٘لب ًع ـضف ـعوع می ـٍد. ًع روز در أکار 

 
مظًبی را بي همایؾ بگظاریم. بلکي ا

یا می 
 
یا با ـٌٍت، صؿم و هٕعت، یا زؼادت و ومٍ زهطگی می کویم؟ ا

 
ما چي می گظرد؟ ا

یا می صٍاًیم بعای هٍٕ ـضكی از م بي ما هگاى کعدى اَمالصٍاًیم معد
 
ِ ما را تمدیط کووط؟ ا

یا پٍل بعای ما ًماهوط ُبت پوٌان اؽت؟ ما مُمٍال در مٍرد چي 
 
معدم ؽٍاؽتٕادى کویم؟ ا
ایػػی ٔکع می کویم؟  چیًغ

چگٍهي می تٍاهیم أعادی پاک دل باـیم؟ صطا را ـکع بضاوع صبع صٍِش َیؼی  
معزد و روح الٗطس را َىا کعدى راًٌای صٍد را بي ما یاد می مؼیر. او گوا

 
ًان ما را می ا

دًط. زماهی کي در ٔیل او زهطگی کویم بعای ما ًع روز تبطیل بي روزی ذطیط صٍاًط ـط. 
ت کي ًماهوط او دوؽت داـتي باـیم و با ایوکار در این دهیا بي "هٍر و  یاد صٍاًیم گٔع

ًع ـعایىی می تٍاهیم مسبت و زیبایػػی صطا را ًمعاى صٍد همک" تبطیل صٍاًیم ـط. بعای 
 بیاوریم.

دروس این بضؾ ما را در ؽٕعی کي بؼٍی ٘طوؽیت ـعوع کعدى ایم کمک صٍاًوط  
 کعد.
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 . پاک دل باـیط24
 در بعابع صطا چي چیغی اؽت کي زٗیٗتًا اهؼان را هدػ و هاپاک می ؽازد؟

ایػػی می بسث ابتطایػػی:   تٍاهوط اهؼان را هدػ ؽازهط؟بي هٌع ـما چي چیًغ
ػ   را بضٍاهیط. 32 -4: 7م٘ع

 
یات  .4

 
ٔکع می کویط چعا این مؼالي  (0 -4ٔعیؼیان از چي چیغی هارازت بٍدهط؟ )ا

هٌا را هارازت کعدى بٍد؟
 
ا

یۀ 
 
 َیؼی ٔعیؼیان را چي می صٍاهط؟ 6در ا

 چعا او بي این ـکل ایؿان را صىاب می کوط؟
یات  .3

 
ورد هؿان  42 -9ا

 
یات َیؼی با همٍهي ای کي می ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. در این ا

ازتعام می گظارهط. می دًط ٔعیؼیان بي ُؽوتٌای صٍیؾ بیؿتع از ٍ٘اهین صطا 
مٍؽی )در دى ٔعمان( بي معدم گػٕتي بٍد چکار کووط؟

ُؽوتٌای ٔعیؼیان چگٍهي ماهٍ می ـط کي معدم بىٍر زٗیٗی بي والطین صٍد مسبت 
 کعدى بي ایؿان ازتعام بگظارهط؟

هٌا با د٘ت زیاد از ٔعامین  د٘ت کویط:
 
بعان مظًبی بٍدهط. ا در زمان َیؼی ٔعیؼیان ًر

مٍؽی و ؽایع ٍ٘اهین اواَت می کعدهط و در ذامُي ًمي بعای ایؿان ازتعام زیادی 
٘ایل می ـطهط. اما َیؼی ورای این همایؾ ًاًعی را دیطى می داهؼت در زٗیٗت چي 

غی در ٘لبؿان می گظرد.چی

بسث و قسبت ٔعیؼیان در مٍرد ـؼت و ـٍی مُمٍلی دؽتٌا ذٌت  د٘ت کویط:
ن زمان ًوٍز کؼی از میکعوب و ذعمٌا چیغی همی 

 
تمیغ کعدن کػحیٕی هبٍد. در ا

هٌا را از هٌع مظًبی  -داهؼت! قسبت در مٍرد ؽوت اؽت
 
َادت مظًبی ای کي ا

"پاک" ٘لمطاد می کعد.
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یات  .2
 
بعان یٌٍد پاک بٍدن بي این مُوی بٍد کي  35 -41ا را دوبارى بضٍاهیط. بعای ًر

ه
 
ٍع مٍاًب باـوط ا ن ممو

 
هٌا را از صٍردن و یا دؽت زدن بي ا

 
چي کي ٘اهٍن مٍؽی ا

هٌا بایط از 
 
ٔعماهٌا اواَت می  تمامکعدى بٍد بىٍر د٘یٖ دهبال کووط. ًمچوین ا

یات، َیؼی با دیط ذطیطی بي مؼالۀ  پاک و هدػ بٍدن هگاى می 
 
کعدهط. در این ا

کوط.
یات وبٖ گػٕتۀ َیؼی چي چیغی اهؼان را هاپاک )هدػ( همی ؽ

 
 -48و 40ازد؟ )ا

49) 
هچي کي زٗیٗتًا اهؼان را هاپاک می ؽازد از کدا هؿات می گیعد؟

 
 وبٖ گػٕتۀ او، ا

یات  .1
 
مطى اؽت در  32- 35ا

 
را بضٍاهیط. کطامیک از مٍاردی کي در این ٌٔعؽت ا

درون اهؼان قٍرت می پظیعد و کطام  در َمل؟ ریؿۀ ًمۀ بطی ًا کداؽت؟
یي کي َیؼی

 
در مٍرد گواى و وعز ٔکع دل و باون قسبت می کوط  بیاییط بي چوطین ا

 هگاى کویم.
٘باًل بي معدم چي گػٕتي ـطى بٍد؟ )یُوی ایوکي ـعیُت  را بضٍاهیط. 33 -34: 0متی  .0

مٍؽی چي گػٕتي بٍد؟( َیؼی گػٕت چي چیغی ًماهوط ٘تل اؽت؟
"َكباهیت و ؽضوان صؿن" با "٘تل"  چوط لسٌي بي این مؼالي ٔکع کویط. ـباًِت 

 چیؼت؟
یۀ  را بضٍاهیط. 38 -37: 0زال متی  .6

 
( وبٖ گػٕتۀ 37ـعیُت چي گػٕتي بٍد؟ )ا

یۀ 
 
 (38َیؼی زها چیؼت؟ )ا

ایػػی کي در ًاًع اهدام می دًیم یا  .7 َیؼی بي ما یاد داد کي گواى ٔٗه اهدام کاًر
کع و اهگیغى هچي می گٍییم هیؼت. بلکي أکار هادرؽت، وعٔز

 
ًای ٘لبمان ًم ذغو  ا

ن می باـط. در واٍ٘ ًمۀ ایوٌا از ٘لب ما هؿات می گیعد. ـایط کؼی را هُکؿتي 
 
ا

یا بي دارایػػی 
 
یا از کؼی متوٕع ًؼتیم؟ ـایط دزدی هکعدى ایم، اما ا

 
باـیم، اما ا

کؼی زؼادت ورزیطى ایم یا ومٍ می کویم؟
ػ  .8 کع از صطا بضٍاًیط کي ٘لب ـما  را بضٍاهیط. 33 -34: 7م٘ع را بیازمایط و وعٔز

هادرؽت مضٕی ـطى را بي ـما هؿان دًط. ایوٌا را بي او اَتعاؼ کویط و از او 
 ز درون تا بیعون ـما را پاک ؽازدبضٍاًیط ـما را تمیغ کعدى و ا
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 . از صمیعمایۀ ٔعیؼیان دوری کویط23
 بسث ابتطایػػی:

یا بعای ـضف ریاکار می تٍاهیط ازتعام  
 
 ٘ایل ـٍیط؟مُوی ریاکاری چیؼت؟ ا

 را بضٍاهیط. 2-4: 43لٍ٘ا 

َیؼی می گٍیط "صمیعمایۀ ٔعیؼیان" چیؼت؟ .4

ٔکع می کویط در ذمٍ کٍچک یا بغرگ چگٍهي ریاکاری می تٍاهط ًماهوط صمیعمایي َمل 
 کوط؟

یات  .3
 
هعا دوبارى بضٍاهیط. ـویطن این  2-3در ا

 
َیؼی اصىار وزؿتواکی می دًط. ا

چگٍهي ریاکاران را بي وزؿت می اهطاصت؟ کلمات

 را با د٘ت زیاد بضٍاهیط. 32متی 

میغ را بیان می کعد ٔکع می کویط چي ازؼاؽی  .2
 
زماهیکي َیؼی این کلمات ًؿطار ا

داـت؟

هٌا با د٘ت  د٘ت کویط:
 
بعان مظًبی مسؼٍب می ـطهط. ا در زمان َیؼی، ٔعیؼیان ًر

زیاد از ٍ٘اهین یٌٍدیت اواَت می کعدهط و در ذامُي ازتعام زیادی داـتوط. اما 
هچي در ٘لبؿان می گظـت 

 
هٌا قسبت می کعد زیعا از ا

 
َیؼی با لسن ـطیطی با ا

گا
 
ًی کامل داـت. ا

ن 
 
در کػتاب مٗطس اّلب از صمیعمایي بُوٍان ؽمبٍل اؽتٕادى می ـٍد. گاًی ا

ن چیغ بؼیار 
 
ؽمبٍل چیغی صٍب و گاًی چیغی بط اؽت. اما در ًع دو قٍرت،  ا

کٍچکی را بي تكٍیع می کؿط کي می تٍاهط تاجیع بغرگی را بع ذا بگظارد. زماهیکي کمی 
ن صمیع صمیعمایي را بي مٗطار زیادی ص

 
میع امأي می کویم باَث می ـٍد کي زدم ا

صیلی بیؿتع ـٍد.
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یات  .1
 
هچي کي بي دیگعان تُلیم  2-3ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. ٔکع می کویط چعا مٌم اؽت ا

ن می دًیم را صٍدمان بي َمل بیاوریم؟ 
 
مُمٍال معدم بي کطامیک اًمیت دادى از ا

تُلیماتمان  یا همٍهي ای کي بع ذا می گظاریم؟ -پیعوی می کووط
ن زهطگی هکویم ٔکع می 

 
اگع از کالم صطا اوالَات زیادی داـتي باـیم ولی مىابٖ ا

گاًی تا چي زط باارزش صٍاًط بٍد؟
 
 کویط  این ا

یۀ  .0
 
َمالی کي اهدام می دًوط چیؼت؟  َیؼی می گٍیط اهگیغۀ ٔعیؼیان از ا 0در ا

هٌا را بعای "دیط َمٍم" 
 
ایػػی ًؼت کي ا یا کاًر

 
زال بي زهطگی صٍدتان ٔکع کویط. ا

ِ ایوکي دیگعان در مٍرد ـما چي ٔکع اهدام می دًیط؟ تا چي زط زهطگی ـما را  تعس
 می کووط کوتعل می کوط؟

اصتي ـٍهط. بي ٔعیؼیان می صٍاؽتوط بُوٍان َالمان، مضىاران و بی َیبان ـو .6
یات 

 
هگاى کویط. زماهی کي ما ًم می صٍاًیم بُوٍان أعادی مٌم ـواصتي  43 -8ا

ن ازؼاس ّلبي پیطا 
 
ـٍیم، کلمات َیؼی چىٍر می تٍاهط بي ما کمک کوط تا بع ا

کویم؟ این کلمات چگٍهي می تٍاهط بي ما کمک کوط تا صٍد را ًمؼىر دیگع 
اَنای صاهٍادۀ الٌی تلٗی کویم؟

یات .7
 
یا مسبت و  31 -32 ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. بي صٍد و ذمُی کي داریط ٔکع کویط. ا

ًا بضاوع اواَت از ٍ٘اهین  تٍذي ـما بي دیگعان صالكاهي اؽت، یا ایوکي قٔع
هٌا رزم می کویط و مسبت هؿان می دًیط؟

 
مظًبی اؽت کي بي ا

یات  .8
 
صٍب هؿان می را دوبارى بضٍاهیط. ٔعیؼیان در ًاًع صٍد را بي معدم  38 -37ا

ان را پوٌان می همٍدهط. از چي وعیٌٗای  دادهط و با ایوکار باون ریاکار و تبٌکاـر
َملی ای می تٍاهیم از "صمیعمایۀ ٔعیؼیان از صٍد مسأٌت کویم"؟

تن در هٍر")هامۀ یٍزوا، هي اهدیل(. "را بضٍاهیط  45 -0: 4اول یٍزوا  .9 و  راى ٔر
گعان، چگٍهي می تٍاهط ما را از درون و بیعون اَتعاؼ کعدن بي گواًان هغد صطا و دی

پاک هگي دارد؟

یۀ  32زال بي متی  . 45 
 
صع ٔكل َیؼی ٔعیؼیان را بضاوع ایوکي  39بعگعدیط. از ا

 
تا ا

پیامبعان را کؿتوط مالمت می کوط. صطا پیامبعان را ٔعؽتادى بٍد تا معدم صطا را اقالح 
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هٌا اّلب بعای معدم 
 
ان بع  -دـٍار بٍدکووط و ـویطن کلمات ا چٍن بي ّعور و اَتباـر

می صٍرد.

یۀ 
 
 (20با کؿتن پیامبعان چي هتیدي ای َایط ٔعیؼیان می ـط؟ )ا

یا 
 
زماهیکي بعادران و صٍاًعان ایماهطار بعای اقالزمان هکاتی را متظکع می ـٍهط ا

هعا بپظیعیم و در زهطگی پیادى کویم؟ چعا؟
 
 مٌم اؽت ا

یات . 44 
 
بضٍاهیط. اـتیاؽ باووی َیؼی بعای پیعواهؾ چیؼت؟را  29 -27ا

ِ َیؼی چگٍهي در ـما این اهگیغى را ایداد می کوط تا در زهطگی این کلمات هٌایػػی
 تمام ریاکاری ًا را کوار بگظاریط؟

دَا کعدى از صطا بضٍاًیط تا ٘لب ـما را بیازمایط و ریاکاری پوٌان را بعای ـما  . 43 
هعا بي ا

 
و اَتعاؼ کعدى بضٍاًیط کي ٘لب ـما را پاک ؽازد. بُط از روح همایان ؽازد. ا

الٗطس بضٍاًیط ـما را دوبارى پع ؽازد و بي ـما ٍ٘ت بطًط تا هغد صطا و دیگعان پاک 
زهطگی کویط.

 
"صطایا معا تٕتیؾ کن و از دل من باصبع ـٍ، معا بیازما و أکار معا بضٍان.  ببین 

یا صىایػػی در من ًؼت، و معا بي ر 
 
31 --32: 429اى ذاوداهی ًطایت هما. مغمٍر ا

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 . قلیب صٍد را بعداـتي از َیؼی پیعوی کن22
 مساؽبۀ بٌای پیعوی از َیؼی

 بسث ابتطایػػی:
یا این گػٕتي را ـویطى ایط:  
 
اگع زهطگی صٍد را بي َیؼی بطًی، ًمي چیغ رازت »ا

 ؟ «صٍاًط ـط و دیگع ًیچ مؿکلی هضٍاًی داـت
یا ٔکع می  
 
 کویط این گػٕتي قّست دارد؟ تٍمیر دًیط.ا
 زال بیاییط ببیویم َیؼی در مٍرد ـاگعد بٍدن چي گػٕت. 

 را بضٍاهیط. 20 -30: 41لٍ٘ا 

یۀ  .4
 
را دوبارى بضٍاهیط. اهبٍى ذمُیت را در ذًن صٍد تكٍر کویط کي دهبال  30ا

هٌا صیلی صٍـسال می ـطهط. 
 
َیؼی راى أتادى بٍدهط. اکػحع مُلمین با دیطن ا

یات 
 
هٌا چي کلمات مایٍس کووطى ای می گٍیط؟ 37 -36اما َیؼی در ا

 
بي ا

هچي کي او می 
 
ن معدم بضاوع ا

 
یا ٔکع می کویط َیؼی می داهؼت کي بُنی از ا

 
ا

هٌا بطًط بي دهبالؾ راى أتادى بٍدهط؟ تٍمیر دًیط.
 
 تٍاهؼت بي ا

یۀ  .3
 
هچي کي  ..."ًع کي از پطر و مادر صٍد هٕعت هطارد.را دوبارى بضٍاهیط. " 36ا

 
ا

مؿضف اؽت این اؽت کي صطا همی صٍاًط ما از پطر و مادر صٍد هٕعت داـتي 
باـیم. در ذاًای دیگع از کالم صطا می صٍاهیم َیؼی بي ما یاد می دًط کي بي 
پطر و مادر صٍد ازتعام بگظاریم، مٍؽی ًم چوین تُلیم داد. او ًمچوین بي ما 

ي باـیم. ٔکع می کویط موٌٍر َیؼی یاد می دًط کي هؼبت بي ًمي مسبت داـت
" چیؼت؟ هٕعتاز بکار بعدن واژۀ "

یي اـارى ـطى اؽت د٘ت کویط. این أعاد را ما بیؾ از  .2
 
بي روابىی کي در این ا

دیگعان دوؽت داریم چٍن بیؾ از دیگعان بي ما هغدیک اهط. چعا َیؼی، زتی 
هاهی کي از ًمي بیؿتع دوؽتؿان داریم، بایط هٕع ا

 
ِ زهطگی ما باـط؟ولبیؾ از ا

یا ـما ًم گاًی و٘تٌا از تعس ایوکي أعاد صاهٍادى چي بي ـما صٍاًوط گػٕت یا  .1
 
ا

چي صٍاًوط کعد با تمامی ٘لب همی تٍاهیط از َیؼی پیعوی کویط؟ یا ـایط می 
هٌا ٘ىٍ ـٍد؟ 

 
تعؽیط کي در هتیدۀ پیعوی از َیؼی بعای ًمیؿي رابىي تان با ا

چي می گٍیط؟در این زمیوي َیؼی بي ـما 
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یۀ  .0
 
را دوبارى بضٍاهیط. بعای معدمی کي در زمان َیؼی زهطگی می کعدهط  37ا

ن بي این مُوی ـویطن "بع دوش کؿیطن
 
ِ قلیب" مُوی وزؿتواکی داـت. ا

هٌا ًماهىٍر 
 
توط. َیؼی ًم بي پیعواهؾ می گٍیط ا هٌا بىعؼ معگ می ٔر

 
بٍد کي ا

صٍد زمل کووط.کي از او پیعوی می کووط بایط قلیب صٍد را با 
ِ ؽضت را ـویطهط ٔکع می کویط زماهیکي پیعوان َیؼی بعای اولین بار این کلمات

 چي ازؼاؽی داـتوط؟ 
 ـما در این زمیوي چي ازؼاس می کویط؟

یۀ   .6
 
ن " 36بعگعدیط و دوبارى بي ا

 
صعین چیغی کي بایط از ا

 
 هٕعت"هگاى کویط. ا

ن ارزش 
 
کمتعی بطًیم، چیؼت؟ این داـتي باـیم، یا در مٗایؼي با َیؼی بي ا

بعای ـما بي چي مُوی اؽت؟
بي تمام ـٌطایػػی کي در وٍل ٘عهٌا ذان صٍد را بضاوع َیؼی از دؽت دادهط 

هٌا چگٍهي همٍهي ای از ـاگعدان زٗیٗی می باـوط؟
 
 ٔکع کویط. بعای ما ا

تٕعت داـتن " با "اهکار کعدِن صٍدـباًت "  هگاى کویط. 36 -31: 46بي متی  .7
" چیؼت؟ٍداز ذان ص

َیؼی گػٕت اگع کؼی ٘كط هدات دادن ذان صٍد را داـتي باـط بعای او چي  .8
اتٕا٘ی صٍاًط أتاد؟ بعای کؼاهیکي ذان صٍد را بضاوع َیؼی از دؽت می 

دًوط چي اتٕا٘ی صٍاًط أتاد؟ بي هٌع ـما کطامیک َا٘الهي تع اؽت؟
یات  41زال بي لٍ٘ا  .9

 
ز این دهیا دو همٍهي را بضٍاهیط. َیؼی ا 20 -38بعگعدیط و ا

ن دو همٍهي 
 
هعا مساؽبي می کووط. ا

 
ورد:  ٘بل از ـعوع کار اول بٌای ا

 
می ا

چیؼت؟
هٌا را دهبال 

 
اگع ما ًم می صٍاًیم پیعوان َیؼی باـیم چگٍهي بایط همٍهۀ ا

 کویم؟

یۀ  . 45 
 
ِ َیؼی چیؼت؟را دوبارى بضٍاهیط. بٌای ـاگعدی 22ا

یا زامع ًؼتیط این بٌا را 
 
 پعداصت کویط؟ا
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ًمي این صٍاهطگی را هطارهط کي ـٌیط ـٍهط ولی ًمۀ ما بایط قلیب صٍد را با  . 44 
صٍد زمل کویم. ًمۀ ما صٍاهطى ـطى ایم تا بضاوع َیؼی ذان صٍد را از دؽت 

بطًیم. بعای اکػحع ما این گػٕتي بي چي مُوی اؽت؟

 
هچي کي ًوٍز بعای صٍد هگي 

 
داـتي ایط و همی تٍاهیط دَا کعدى از صطا بضٍاًیط ا

بي او بؼپاریط را بي ـما هؿان دًط.  بُط، ًمي را بي او بؼپاریط. ـادی و زیات 
واُ٘ی را کي در هتیدۀ ـاگعد َیؼی بٍدن زاقل می ـٍد را تدعبي کویط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nathanjolly
Typewritten Text
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 . پطر را در روح و راؽتی َبادت هما21
 بسث ابتطایػػی:

از پعؽتؾ ذمُی یا َبادت ـضكی، بي زماهی ٔکع کویط کي زنٍر صطا را ازؼاس 
ایوکي می بگٍییط از چي پعؽتؿی بیؿتع  یاکعدیط. یا تدعبۀ صٍد را با گعوى در میان بگظاریط 

 لظت می بعیط.

 را بضٍاهیط. 36 -4: 1یٍزوا 

یات  .4
 
ن زن پعؽیط چگٍهي یک یٌٍدی  43 -7ا

 
می تٍاهط از را بضٍاهیط. بُط از ایوکي ا

یۀ 
 
ب بضٍاًط، َیؼی چي چیغ مٌمی بي او گػٕت؟ )ا

 
 (45زن ؽامعی ا

یات  .3
 
 41و  42بُط بىٍر کامل موٌٍر صٍد را تٍمیر می دًط. دوبارى با د٘ت بي ا

هگاى کویط. موٌٍر َیؼی از این گػٕتي چي بٍد؟
یۀ 
 
 (40زن ؽامعی ٔکع کعد موٌٍر َیؼی چي بٍد؟ )ا

یۀ  درؽت ًماهوط ذٍابی کي زن ؽامعی  .2
 
یا ـما ًم گاًی ٔکع می 40در ا

 
داد، ا

ِ رازتی صٍاًیط داـت؟ زماهیکي ایوکار را کویط اگع از َیؼی پیعوی کویط زهطگی
اهدام می دًیم چگٍهي زیات روزاهی ای کي َیؼی می صٍاًط بي ما بطًط را از 

دؽت می دًیم؟
یات  .1

 
طگی اش با را بضٍاهیط. َیؼی در مٍرد چي هیاز َمیٗتعی در زه 48-46دوبارى ا

او قسبت کعد؟
یا زن زامع ـط در مٍرد زهطگِی  .0

 
بُط از ایوکي َیؼی اؽعار زهطگِی او را ٔاش کعد، ا

یات 
 
لٍدش با او قسبت کوط؟ )ا

 
ٍِع بسث 35و  49گواى ا ( با ٍَض کعدن مٍم

قسبت را بي کدا رؽاهط؟
یۀ 
 
ن زن مٌمتعین چیغ در َبادت چي  35دوبارى با د٘ت ا

 
 بٍد؟را بضٍاهیط. از هٌع ا

یۀ  .6
 
ن زن درؽت هبٍد؟  34ذٍاب َیؼی در ا

 
چگٍهي هؿان می دًط کي هٌع ا

َیؼی تٍمیر می دًط کي ؽامعیان درؽت همی داهؼتوط چي چیغی را َبادت می  .7
یۀ 
 
گاًاهي ای صطا را َبادت 33کووط. )ا

 
(. در دهیای امعوز معدم از چي روـٌای هاا
صطا را پیطا کووط؟می کووط؟ چگٍهي از وعیٖ معاؽم و َادات می تٍاهوط 
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یۀ  .8
 
(. د٘ت کویط کي 33َیؼی تٍمیر می دًط کي َبادت یٌٍدیان متٕاوت اؽت )ا

یۀ یٌٍد ازاؽت بلکي هدات " یٌٍدیان" بعایَیؼی همی گٍیط هدات "
 
یط )ا

 
" می ا

( اًمیت دارد؟بعایهي  از،(. چعا این گػٕتي )33
یات  .9

 
را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی می گٍیط: زماهی می رؽط، و ًم اکوٍن  31و  32ا

ِ راؽتین، پطر را در روح و راؽتی بپعؽتوط. َیؼی ٔعارؽیطى اؽت، کي پعؽتوطگان
یۀ  این پعؽتوطگان راؽتین را چگٍهي

 
 (31تٍقیٓ می کوط؟ )ا

ًماهوط این زن، گاًی ما ًم دچار این اـتباى می ـٍیم و ٔکع می کویم بعای   .45
ِ َبادت ما مٌمتعین چیغ اؽت. این مؼالي چگٍهي باَث می صطا مکان ذْعأیایػػی

ـٍد کي او را در روح و راؽتی َبادت هکویم؟
دیگع، چي پعؽتؿی پعؽتؾ صطا در روح و راؽتی بي چي مُوی اؽت؟ بي گػٕتۀ   .44

زٗیٗتًا صطا را صؿوٍد می ؽازد؟ بعای چوط لسٌي بي این امع مٌم ٔکع کعدى با ًم 
بسث و گػٕتگٍ کویط.

یا بایط بي کًٍی کي زن ؽامعی تكٍر کعد کي مکاِن پعؽتؾ و َبادتؾ اـتباى بٍد 
 
)ا

ت و َبادت می کعد یا ًماهوط یٌٍدیان در  توط می ٔر ؽامعیان بعای پعؽتؾ می ٔر
لیم صطا را می پعؽتیط یۀ اوـر

 
ای زن، باور کن، َیؼی بي او می گٍیط: " 21؟( در ا

زماهی ٔعا صٍاًط رؽیط کي پطر را هي در این کٍى پعؽتؾ صٍاًیط کعد، هي در 
لیم." تٍمیر داد کي پطر ذٍیای پعؽتوطگاهی اؽت کي او را در روح  بُط بعای او اوـر

و راؽتی پعؽتؾ می کووط.
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یا صٍد را "پعؽتوطۀ زٗیٗی .43 
 
ِ صطا" بعای چوط لسٌي بي پعؽتؾ صٍدتان ٔکع کویط. ا

ِ پعؽتؾ زٗیٗی را همی داهیط؟می صٍاهیط یا ایوکي محل زن ؽامعی مُوی

ؽمان قٍُد کعد 15تا  20پٍلػ رؽٍل، زطود  .42
 
ؽال بُط از ایوکي َیؼی بي ا

یۀ  43بي هامۀ رومیان ٔكل کػتاب رومیان را هٍـت. 
 
 را بضٍاهیط.  4معاذُي کعدى ا

یي، پ
 
 ٍلػ پعؽتؾ را چگٍهي تُعیٓ می کوطوبٖ این ا

یا ممکن اؽت در ذایػػی زیبا با قطًا ًغار هٕع ذمٍ ـطى با ؽعودًایػػی زیبا صطا را 
 
ا

صٍـایوط صطا هباـط چٍن زهطگی صٍد را صالكاهي بي او  بپعؽتیم ولی این پعؽتؾ
ِ ـما، و زماهی کي با دیگعان صطا را پعؽتؾ می َبادت ـضكیتٗطیم هکعدى ایم؟

 کویط چگٍهي می تٍاهط بٌتع قٍرت بپظیعد تا صطا را صؿوٍد ؽازد؟

در پایان این درس، صطا را با ًم َبادت کویط. از او تؿکع کویط کي بي ـما یاد  .41
هچي او را صؿوٍد می ؽازد چي می باـط. دَا 

 
می دًط پعؽتؾ زٗیٗی چیؼت، و ا

هچي بي ـما کمک 
 
کعدى از او بضٍاًیط ـما را تبطیل بي پعؽتوطۀ زٗیٗی بگعداهط. ا

هعا دَا کویط، 
 
صٍاًط کعد این اؽت کي مغامیع را بضٍاهیط و دَاًای هٍـتي ـطى در ا

 ین در معگ و ٘یام َیؼی تُمٖ کویطًمچو

در کلیؼاًا و یا ذلؼات صاهگی، مُمٍال چوط لسٌي ای را بي "پعؽتؾ" 
در این زمان با ًم ؽعود می صٍاهیم، دَا می کویم، و  اصتكاص می دًیم.

گاًی بضؿی از کالم صطا را می صٍاهیم. بُنی ًا ٔکع می کووط ذمٍ کٍچکػتع 
بٌتع اؽت و بُنی َبادت با قطًا ًغار هٕع را دوؽت دارهط.گعچي پعؽتؾ کعدن 
هچي َیؼی بي زن ؽامعی 

 
با ایماهطاران دیگع صیلی صٍب اؽت، ولی بیاییط بي ا

ٕت ٔکع کویم: "صطا روح اؽت و پعؽتوطگاهؾ بایط او را در روح و راؽتی گػ
هچي مٌم اؽت این اؽت کي ٘لبٌای صٍد را صالكاهي بي صطا بطًیم،  

 
بپعؽتوط." ا

تُطاد زامعین در ذلؼي، زیبایػػی ؽعودًایػػی کي صٍاهطى می ـٍد و ّیعى در 
ِ صطا و اصت زٗیٗیمٗایؼي با این از اًمیت کمتعی بعصٍردارهط. مٌمتعین چیغ ـو
ن را بي ما ارزاهی کعدى اؽت. 

 
هداتی اؽت کي در َیؼی مؼیر ا
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ن مسأٌت هماییط20
 
 . ازدواج را گعامی داـتي از ا

هاهی کي بضاوع مؼیر تّدعد را اهتضاب کعدى اهط ازتعام بگظاریط
 
 و بي ا

 بسث ابتطایػػی:

یکی از ازکامی کي صطا بي مٍؽی داد این بٍد: "زها هکن". بي هٌع ـما چگٍهي  
ؽیب می رؽاهط؟

 
 زهاکاری بي صاهٍادى، ٔعزهطان و کاًل  بي ذامُي ا

 را بضٍاهیط.  43-4: 49تی م

وردى بٍد را بي صٍ .4
 
بی می داهؼتوط. ایودا ٔعیؼیان ـعیُتی کي مٍؽی بعای یٌٍدیان ا

هٌا می صٍاؽتوط َیؼی را امتسان کووط. ـایط ٔکع می کعدهط 
 
هٍـتي ـطى اؽت کي ا

کي َیؼی ذٍاب درؽتی هضٍاًط داد و می صٍاؽتوط او را بي هٍَی بي دام بیوطازهط. 
یۀ 
 
هٌا از َیؼی چي پعؽیطهط؟ )ا

 
 (2ا

ازدواج: ًطیي ای زیبا و مٗطس از وعؼ صطا

یات 
 
را دوبارى بضٍاهیط، در ایودا َیؼی از اولین کػتاب در کالم مٗطس صطا، یُوی  6-4ا

هٗل ٍ٘ل می کوط. در این دو ٔكل می صٍاهیم کي صطا دهیای  2و  1کػتاب پیطایؾ، ٔكل 
ٔعیط و گػٕت کي ًمۀ ایوٌا صیلی زیبا و تمام گیاًان و زیٍاهات را 

 
ٔعیط. بُط معد و زن را ا

 
ا

صٍب ًؼتوط.

ٔعیطى  
 
وری می کوط کي این هٗؿۀ زیبای صطاؽت کي اهؼاهٌا معد و زن ا

 
َیؼی بي ایؿان یادا

یۀ 
 
ٔعیط )ا

 
یۀ 4ـٍهط. او این دو ذوػ را ا

 
(.معاؽم 5( و ازدواج ًم وعح و هٗؿۀ او بٍد )ا

 ٍ وگٌا با ًم ٔعؽ می ازدواج در ذاًای مضتلٓ دهیا بى ر متٕاوت بعگغار می ـٍد چٍن ًٔع
کووط. بُنی از این معاؽم ًا ًغیوۀ ًوگػٕتی بع می دارهط و بعصی دیگع بىٍر ؽادى بعگغار می 
ـٍهط. بُنی از این معاؽم ًا ـایط بعای ما َدیب باـوط. صارج از این مؼایل، زماهی کي 

بیویم کي این ًطیۀ زیبایػػی اؽت کي از  یک معد و یک زن در ازدواج بي ًم می پیٍهطهط می
هچي کي صطا وعازی می کوط را اهؼاهٌا بایط مستعم بؿمارهط. 

 
وعؼ صطا دادى ـطى اؽت. ا

ن را ًم 
 
هعا مٗطس و با ارزش تلٗی کعدى بطاهوط کي ارزش مسأٌت کعدن از ا

 
ًمچوین بایط ا

دارد. 
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یا تا زاال ٔکع کعدى ای .3
 
کي ازدواج از کدا ـعوع ـط؟ مىلب زیع تٍمیر می دًط  ا

تي اؽت. کي ذوػ زن و معد و ازدواج از کدا هؿات گٔع
یۀ  .2

 
را دوبارى بضٍاهیط. زماهی کي زوذی با ًم ازدواج می کووط، وبٖ گػٕتۀ َیؼی  6ا

هٌا را بي ًم می پیٍهطد؟ موٌٍر از "
 
هعا ذطا هؼازدچي کؼی ا

 
یۀ اهؼان ا

 
( 6" )ا

  چیؼت؟
تن کار اـتباًی اؽت. بعای  .1 ٔعیؼیان می داهؼتوط کي َیؼی می گٍیط والؽ گٔع

یۀ 
 
هٌا از َیؼی چي  7ًمین ؽٍال دیگعی از او پعؽیطهط. ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. ا

پعؽیطهط؟
یۀ 
 
هٌا چي ذٍابی داد؟ 8در ا

 
 َیؼی بي ا

یا دل  .0
 
وبٖ گػٕتۀ َیؼی چعا مٍؽی بي معد اذازى داد کي از زهؾ والؽ بگیعد؟ ا

یات ؽض
 
هاهی 8و  6-1ت بٍدن صطا را صؿوٍد می ؽازد؟ وبٖ ا

 
، ارادۀ صطا بعای ا

کي ازدواج کعدى اهط چیؼت؟
یۀ  .6

 
َیؼی چي کالم ؽضتی می گٍیط؟ ٔکع می کویط چعا ایوىٍر می گٍیط؟ 9در ا

یا ایمان  .7
 
یا ـما بي ازدواج ًماهوط ًطیي ای پعارزش از وعؼ صطا هگاى می کویط؟ ا

 
ا

ت کي بىٍر ذطی بین دو وعؼ بؼتي می ـٍد و هبایط بي داریط ازدواج ٌَطی اؽ
ؽادگی ـکؼتي ـٍد؟
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یۀ  .8
 
را بضٍاهیط. ـاگعدان در مٗابل کالم ؽضت َیؼی چي ذٍابی دادهط؟ 45ا

یات  .9
 
َیؼی چي پاؽضی می دًط؟ 43و  44در ا

یۀ 
 
 چیؼت؟ 44موٌٍر َیؼی در ا

یا او می گٍیط ًمي بایط تّدعد را اهتضاب کووط؟
 
 ا

یۀ  . 45 
 
َیؼی می گٍیط بضاوع پادـاًی صطا بُنی اهتضاب می کووط کي مدعد  43در ا

با٘ی بماهوط. موٌٍر او چیؼت؟

بُنی و٘تٌا یک معد یا یک زن بضاوع ایوکي می صٍاًط صطا را با تمام دل  . 44 
صطمت کوط ایوىٍر تكمیم می گیعد کي ازدواج هکوط. بُنی و٘تٌا ًم چٍن می 

ان ـٍد موتٌع با٘ی می ماهوط. در -صٍاًوط ـضكی صطاپعؽت و صطا دوؽت ًمؼـع
یا درؽت اؽت کي از أعاد مّدعد اهتٗاد کویم ی

 
هٌا را تست ٔؿار ٘عار ًع دو زالت ا

 
ا ا

هٌا را تؿٍیٖ کویم؟
 
دًیم؟ چىٍر می تٍاهیم ا

ذطی بعای ًمین با ـگػٕتی و تُدب  ی اؽتـاگعدان ٘بٍل کعدهط کي ازدواج ٌَط
ن زن و ـًٍع 

 
بي او پاؽش دادهط. ـایط ازدواذٌای زیادی را دیطى بٍدهط کي در ا

ؾ دٍَا و بگٍمگٍ و هؼبت بي ًم بی ؤا بٍدهط. یا ایوکي بین والطین صٍی
صٍدصٍاًی ًایػػی را دیطى بٍدهط. ـایط صاهٍادى ًایػػی را می ـواصتوط کي از ًم 

پاـیطى ـطى بٍدهط، بعای ًمین ؽعیٍ ایوىٍر هتیدي گیعی می کووط کي بعای زن و 
معد بٌتع اؽت ازدواج هکووط چٍن اگع وال٘ی قٍرت بگیعد ٘اهٍن صطا در رابىي با 

زهاکاری ـکؼتي صٍاًط ـط.

یۀ ٘بلی تُلیم داد را ًم در هٌع داـتي 
 
هچي کي َیؼی در چوط ا

 
در َین زال بایط ا

ن بعکت هیغ داد. 
 
ٔعیط. ازدواج وعح و هٗؿۀ او بٍد و بي ا

 
باـیم. صطا ما را زن و معد ا

ن مسأٌت هماییم. بایط بي یاد داـتي 
 
او می صٍاًط ما یاد بگیعیم چگٍهي از ا

 
 
تار گواى ا کع و ٔر ِ ازدواج را هابٍد می کوط. ازدواج از وذٍد مسبت لٍدباـیم کي وعٔز

َاری از صٍدصٍاًی، ًماهىٍر کي َیؼی بي ما یاد داد، زیبا می ـٍد. در هتیدۀ 
ازدواذٌای پاک و ؽالم اؽت کي ٔعزهطان و زتی ذامُي هیغ مبارک صٍاًوط بٍد.
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بیاییط این زٗایٖ اقیل را در زهطگی امعوز صٍد پیادى کویم. در گعوى در مٍرد  . 43 
ؽٍاالت زیع با ًم گػٕتگٍ کویط:

یا در گعوى صٍد بعای زوذٌا -
 
ـیىان معتب در پػی هابٍد کعدن ازدواذٌا اؽت. ا

در مٗابل ؽیاؽت و هٗؿي ًای ـیىان ٍ٘ی و مسکم با٘ی دَا می کویط کي 
 بماهوط؟

چگٍهي می تٍاهیم بي مّدعدیوی کي از َیؼی پیعوی می کووط کمک کویم تا -
 ًمؼعاهی را اهتضاب کووط کي بي َیؼی مؼیر ؤادار و ؽپعدى ـطى اهط؟

چگٍهي می تٍاهیم ًمطیگع را تؿٍیٖ کویم کي بي ازدواج صٍد ازتعام گظاـتي در -
ن باـیم؟پػ

 
ی تٍٗیت ا

زال مطتی را بي دَا اصتكاص دادى از صطا بضاوع ًطیۀ ازدواج تؿکع کویط. -
ًمچوین از او تؿکع کویط کي با مسبت و ؤاداری مّدعدین را ًطایت می کوط.
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 . با اؽتٕادى از کالم صطا بع وؽٍؽي ّلبي کویط26
 بسث ابتطایػػی:

 تا اهطازى اًمیت دارد؟چعا؟بي هٌع ـما از بع کعدن کالم صطا 

 را بضٍاهیط. 44 -4: 1متی 

یات  .4
 
را دوبارى بضٍاهیط. این قسوي را در ذًن صٍد تكٍر کویط. َیؼی  3و 4ا

هدا بٍد؟
 
هدا چکار می کعد؟ بعای چي مطتی ا

 
کداؽت؟ او ا

یۀ 
 
او را در چي ومُیتی تٍقیٓ می کوط؟ در این ومُیت ـما چي  3بضؾ پایاهی ا
 داـتیط؟ازؼاؽی می 

یۀ  .3
 
" کیؼت؟ او بي َیؼی چي گػٕت؟ او در وؽٍؽي کووطىرا دوبارى بضٍاهیط. " 2ا

مٍرد ًٍیت صٍد در ذًن َیؼی چي ـکی را می صٍاؽت ایداد کوط؟ )بي کلمۀ 
د٘ت کویط(اگع" "

یط و در ذایػػی کي هٗىي 
 
اّلب، ـیىان زماهی کي مُیٓ ًؼتیم بي ؽعاّمان می ا

ؽیب پظیع مُٓ داریم ما را در وؽٍؽي می ا
 
هطازد.  در این زمان َیؼی چگٍهي ا

 بٍد؟
یۀ  .2

 
را بضٍاهیط. َیؼی چگٍهي بي ـیىان پاؽش داد؟ ذٍاب او از کدا هؿات می  1ا

ی داریط می تٍاهیط بضٍاهیط  ت؟ )اگع در مٍرد این بضؾ در ٌَط ذطیطتان پاو٘ر گٔع
یاتی در ٌَط َتیٖ اؽتٕادى می کوط.(

 
َیؼی از چي ا

 َیؼی گػٕت چي چیغی مٌمتع از هان اؽت؟

یات  .1
 
در مٍرد وؽٍؽي دوم بضٍاهیط. ـعیع َیؼی را کدا بعد و بي او گػٕت  7-0در ا

اؽتٕادى می کوط.( "اگعچکار کوط؟ )د٘ت کویط کي ـیىان دوبارى از کلمۀ "
یۀ  .0

 
در این وؽٍؽي هیغ ـیىان از کالم صطا اؽتٕادى می کوط. دوبارى بضٍاهیط او در ا

یات در چي  43 -9: 94زال بي مغمٍر چي گػٕت؟  6
 
معاذُي کعدى ببیویط این ا

تٍاهؼت ؽوگٌا را بي هان تبطیل کوط، اما او از دؽتٍرالُمل  َیؼی می د٘ت کویط:
ـیىان اواَت هکعد. او ٔٗه بي صطا گٍش می داد.
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یا ٔکع می کویط موٌٍر مغمٍر هگار این اؽت کي بایط  زمویي ای هٍـتي ـطى اهط.
 
ا

ؽا ما را هدات صٍد را َمطًا در ـعایه 
 
صىعهاک ٘عار دًیم تا صطا بىٍر مُدغى ا

دًط؟
یۀ  .6

 
ت؟ این زٗیٗت  7ذٍاب َیؼی را در ا بضٍاهیط. ذٍاب او از کدا هؿات می گٔع

چگٍهي هؿان می دًط کي ـیىان از کالم صطا ؽٍاؽتٕادى می کوط؟
یات  .7

 
ن  9 -8ا

 
را بضٍاهیط. ـیىان بي َیؼی چي پیؿوٌادی می دًط؟ بعای دریأت ا

ی بایط چکار می کعد؟َیؼ
یا َیؼی زتی بعای یک لسٌي ًم بي پیؿوٌاد ـیىان ٔکع می کوط؟ او چي ذٍابی  .8

 
ا

یۀ 
 
( از چي لساظ ذٍاب او مسکم بٍد؟ 45می دًط؟ )ا

زماهی کي مُلٍم ـط َیؼی بي ـیىان گٍش هضٍاًط داد، او )ـعیع( چکار کعد؟  .9
یۀ 
 
 (44)ا

یات  1َبعاهیان بي  . 45 
 
چعا َیؼی می تٍاهط مُٓ را بضٍاهیط.  46 -40معاذُي کعدى ا

یۀ 
 
 (46ما را بضٍبی درک کوط؟ زماهی کي از او کمک می ولبیم او چي می کوط؟ )ا

یات می تٍاهط باَث تؿٍیٖ ـما باـط؟
 
 زماهی کي در وؽٍؽي می أتیط چگٍهي این ا

مطى اؽت، َیؼی با اؽتٕادى از چي چیغی  1در ًع ؽي وؽٍؽي ای کي در متی  . 44
 
ا

یىان ذٍاب می دًط؟ او بي چي ا٘تطاری تکیي می کوط؟ بي ـ

بٌتعین اؽلسي ای کي بع َلیي را بضٍاهیط.  47: 6و أؼؼیان  43: 1َبعاهیان  . 43 
دـمن داریم چیؼت؟ 

( بعای ایوکي 11: 8صٍاهط. )یٍزوا  "دروّگٍ و پطر دروّگٍیان"َیؼی ـیىان را  . 42 
گاى 

 
ما را بي گواى بیاهطازد او روش ٔعیب را در پیؾ می گیعد. اگع از زٗیٗت کاماًل ا

باـیم بي رازتی ٔعیب همی صٍریم. در زمان َیؼی توٌا کالمی کي معدم در دؽت 
ن بُوٍان 

 
هٗطر صٍب می داهؼت کي از ا

 
ن کالم را ا

 
داـتوط ٌَط َتیٖ بٍد و َیؼی ا

مؿیع بعای زملي بي ـیىان اؽتٕادى می کعد. ـ

یا ـما ًع روز کالم صطا را می صٍاهیط و بي 
 
گاًی ما از کالم صطا تا چي زط اؽت؟ ا

 
ا

یات مٌم، یا زتی چوط ٔكل یا کل کػتاب، را از بع می 
 
یا ا
 
ن ٔکع می کویط؟  ا

 
ا



121 

ن بضؿٌایػػی کي ارتباط مؼتٗیم با ـعایه یا وؽٍؽي ًایػػی کي 
 
می کویط، مضكٍقًا ا

یا صٍد را متٌُط بي صٍاهطن و از بعکعدن کالم صطا می کویط؟ اگع 
 
ـٍیط دارهط؟ ا

ایوىٍر اؽت ـما ًم می تٍاهیط ًماهوط َیؼی یاد بگیعد کي در مٗابل وؽٍؽي ًا 
 مسکم بایؼتیط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هعا از بع کویط:
 
یۀ صٍبی اؽت کي می تٍاهیط ا

 
"وؽٍؽي ًایػػی اؽت کي بعای  این ا

یط، اما صطا بي وَ
 
طى ًای صٍد ؤا می کوط و همی گظارد ـما تمام معدم پیؾ می ا

راًی ًم بعای بیؾ از تٍاهایػػی صٍد وؽٍؽي ـٍیط. صطا ًمعاى با ًع وؽٍؽي ای 
ن ٔعاًم می کوط

 
ن پایطاری کویط.  ٔعار از ا

 
42: 45٘عهتیان  4تا بتٍاهیط در مٗابل ا
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پیعوز . با مسبت، بي ًمطیگع کمک کویط تا بع گواى 27
 ـٍیط

 بسث ابتطایػػی:

 چگٍهي ّیبت کعدن روابه ایماهطاران را از بین می بعد؟

یا ٔکع می کویط اگع کؼی گواى کعدى باـط با ّیبت کعدن می تٍان او را بي تٍبي دٍَت  
 
ا

 کعد؟

 را بضٍاهیط. 47 -40: 48متی 

یۀ  .4
 
را دوبارى بضٍاهیط. اگع کؼی هؼبت بي ـما گواى کعدى باـط اولین کاری کي  40ا

یي بي صٍاًعان هیغ اـارى می 
 
یا بي ّیع از بعادران این ا

 
 بایط اهدام دًیط چیؼت؟ ا

 چعا بایط مؿکل را ٔٗه بین دو هٕع مظکٍر هگي داـت؟ کوط؟
یات  6بي ّالویان  .3

 
بعای کؼی کي گواى کعدى اؽت  را بضٍاهیط. 3و 4معاذُي کعدى ا

یۀ 
 
 (4بایط ؽُی در اهدام چي کاری داـتي باـیم؟ )ا

کعی بایط ـضف را هؼبت بي گواًؾ گٍـغد کعد؟ با بعصٍرد با وعز  .2 با چي وعٔز
ٔکعی ٔعوتواهي )مٌعباهی و رزمت( چگٍهي باَث می ـٍیم ـضف گواًکار هیغ 

صٍد را ٔعوتن کعدى از گواًؾ روبعگعداهط؟
اهي  بي ؽعاغ ـضف گواًکار بعویم این َمل چي ماهُی ذلٍی او صٍاًط اگع مْعور 
 گظاـت؟

یۀ  .1
 
صٍد را مالزٌي می گٍیط  زماهیکي بعای اقالح کؼی می رویط " 4چعا در ا

 (هیغ معاذُي کویط 43: 45٘عهتیان  4"؟)بي کویط
یۀ  48زال بي متی ٔكل  .0

 
را دوبارى بضٍاهیط. اگع او بي ـما گٍش دًط  40بعگؿتي ا

اگع ایماهطاران از این دؽتٍرات َیؼی پیعوی می  یدۀ هٌایػػی چي صٍاًط ـط؟هت
کعدهط، چگٍهي این َمل باَث می ـط کي مؿکالت کٍچک با٘ی ماهطى بغرگ 

 هؿٍهط؟
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یۀ  .6
 
را دوبارى بضٍاهیط. اگع صٍاًع یا بعادر ـما بي تظکع ـما گٍش هطًط ٘طم  46ا

بُطی کي بایط بعداریط چیؼت؟
یۀ  چعا مٌم اؽت کي این

 
 46بار با یکی دو هٕع دیگع هغد او بعویط؟ )بي بضؾ پایاهی ا

 د٘ت کویط(
ن زمان بایط چکار  .7

 
اگع ًوٍز ًم هضٍاًط بي زعؼ ـما گٍش دًط َیؼی گػٕت ا

ن ـضف زامع هباـط بي تظکعات دادى ـطى گٍش دًط چعا صٍب 
 
کویط؟ اگع ا

گاى ـٍد؟
 
اؽت کي تمام کلیؼا از گواى او ا

چگٍهي این َمل با ّیبت کعدن پؿت ؽع او ٔعؽ می کوط؟ .8

یۀ  .9
 
را دوبارى بضٍاهیط. اگع با این زال )یُوی زماهی کي ًمۀ کلیؼا در مٍرد او می  47ا

تار کعد؟ ن زمان چگٍهي بایط او ٔر
 
داهوط( او دوبارى زامع بي تٍبي هباـط، در ا

 
 هطاران چگٍهي بایط با بی ایماهان بعصٍرد کویم؟ بي مُوی این گػٕتي ٔکع کویط. ما ایما

اگع او صارج از ذمٍ ایماهطاران اؽت، رابىۀ او بایط با َیؼی دوبارى از هٍ بوا ـٍد. 
ًماهگٍهي کي بعای أعاد صاهٍادۀ صٍد یا دوؽتان دَا می کویم کي بي مؼیر ایمان 

هچي از د
 
وردن او هیغ دَا کویم و ا

 
یط بعای بیاورهط بایط بعای ایمان ا

 
ؽتمان بع می ا

 رؽیطن بي این ًطؼ اهدام دًیم.

زال بي صٍدتان ٔکع کویط. اگع ایماهطاری هؼبت بي ـما یا بىٍر َمٍمی گواى  . 45 
یا اول در توٌایػػی بي ؽعاغ او می رویط یا در مٍرد او و کاری 

 
کعدى باـط چکار می کویط؟ ا

کي اهدام دادى اؽت با دیگعان قسبت می کویط؟

اگع ـضف ایماهطار بي تظکعی کي اولین بار بي او دادى می ـٍد گٍش دًط د٘ت کویط: 
ن گٍش دادى تٍبي کوط، 

 
الزم هیؼت گواى او َلوًا ٔاش ـٍد. اما اگع زامع هباـط بي ا

ن صبعدار ـٍد. با ایوکار او دیگع همی تٍاهط در ذمٍ کلیؼا 
 
مٌم اؽت کي تمام کلیؼا از ا

م بي گواى بکؿاهط. با٘ی ماهطى با ریاکاری دیگعان را ً
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یا 
 
بغرگػتعین اـتیاؽ ـما بعای او این اؽت کي تٍبي کوط و رابىي اش با صطا دوبارى ا

یا متٍذي ًؼتیط 
 
بعوی او را ببعیط؟ ا

 
درؽت ـٍد یا ایوکي می صٍاًیط پیؾ دیگعان ا

 کي ـما ًم گواًکاریط و ازتیاج بي رزمت و بضؿؾ صطا داریط؟

 

اگع در گظـتي بدای ایوکي اول با صٍد ـضف قسبت کعدى باـیط در مٍرد او 
تي ایط  ّیبت کعدى ایط از صطا بضٍاًیط بضاوع ایوکي روش َیؼی را در پیؾ هگٔع

 ـما را ببضؿط. ٘لبًا تكمیم بگیعیط کي از این بي بُط وبٖ دؽتٍر او َمل کویط.  
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 ابط. بگظاریط هٍر ـما بع معدم بت28
 بسث ابتطایػػی:

 اکػحع معدم ٔکع می کووط از هٌع صطا چي کؼاهی "گواًکار" تلٗی می ـٍهط؟

 را بضٍاهیط. 27 -42: 0متی 

یات  .4
 
هٌا در دهیا ًماهوط هٍر و همک  46 -42در ا

 
َیؼی بي ـاگعداهؾ می گٍیط کي ا

یات را دوبارى بضٍاهیط. تٍمیر دًیط بي هٌع ـما مُوی 
 
ًؼتوط. در ؽکٍت این ا

" تا صطا تمدیط ـٍد چیؼت؟بگظاریط هٍر ـما بع معدم بتابط"
یات  .3

 
را دوبارى بضٍاهیط.  35-47ا

یا ٔکع می کویط َیؼی می صٍاؽت کي پیعواهؾ بي 
 
یات، ا

 
بُط از صٍاهطن این ا

 دؽتٍرات ٌَط َتیٖ ازتعام بگظارهط؟
. این ٘اهٍن با ًم بضٍاهیط 34 -4: 35دى ٔعمان را از کػتاب صعوج در گعوى، 

صال٘ی اقلی اؽت کي صطا از وعیٖ مٍؽی بي ٍ٘مؾ داد. بطون هگاى کعدن بي ا
 کػتاب مٗطس ببیویط می تٍاهیط این ٔعامین را تکعار کویط. 

 
وردن و تُلیم دادن این ٔعامین صطا را مستعم می داریط؟

 
یا با بدا ا

 
 ا
را بضٍاهیط. ٔعیؼیان در ًاًع بي این ٍ٘اهین ازتعام می  35: 0دوبارى متی  .2

هٌا هؿان می داد کي "مظًبی" ذلٍى کعدهؿان گظ
 
اـتوط. َیؼی بي وٍر معتب بي ا

یات بُطی َیؼی هؿان می دًط چگٍهي 
 
صطا را صؿوٍد همی ؽازد. د٘ت کویط در ا

می تٍان ٘لبًا از ٔعماهٌای صطا اواَت کعد. 
یات  .1

 
یا کلمات صؿوی کي دیگعان بي ـما گػٕتي اهط  33و  34ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. ا

یا ـما با کلمات صؿن و متوٕعاهي باَث ـطى ایط ـما ر 
 
ا َمیًٗا رهداهیطى اؽت؟ ا

دیگعان َمیًٗا بعهدوط؟
وردن این گٍهي ؽضوان ًماهوط ٘تل اؽت. چگٍهي این گٍهي 

 
از هٌع َیؼی بع زبان ا

 ؽضوان ًماهوط هیعویػػی ـعیعاهي اؽت کي می تٍاهط معدم را بُکؿط؟
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یات  .0
 
هٌا را َیؼی بي ما یاد می دً 36 -32در ا

 
ط کي بایط بکٍـیم تا با کؼاهی کي ا

یات را دوبارى بضٍاهیط.
 
ـتی کویم. این ا

 
رهداهیطى ایم ا

یا از 
 
هٌا را رهداهطى باـیط؟  ا

 
یا أعادی را در ذًن داریط کي با ؽضوان صؿن ا

 
ا

ـتی می کویط؟ 
 
هٌا ا

 
 دؽتٍر َیؼی اواَت کعدى با ا

یات  .6
 
یا ٔکع می کوی 38 -37ا

 
ط َیؼی ٔٗه با معدان قسبت می را دوبارى بضٍاهیط. ا

هچي می گٍیط ـامل زهان ًم می ـٍد؟
 
کوط یا ا

یات  .7
 
یات را تست اللٌٕی  25 -39ا

 
را بضٍاهیط. در وی ٘عهٌای گظـتي، بُنی این ا

بعداـت کعدى بضؿٌای مضتلٓ بطن صٍد را ُبعیطى اهط. مٌم اؽت بطاهیم موٌٍر 
عای ایوکي گواى هکویم بایط َیؼی این هیؼت کي اَنای بطن صٍد را ببعیم بلکي ب

ایػػی ما را بي گواى می کؿاهط و  تكمیم اصال٘ی ذطی بگیعیم. بایط بطاهیم چي چیًغ
هعا بگیعیم. 

 
ًع ٔعقتی کي باَث می ـٍد در گواى بیٕتیم را از بین ببعیم و ذلٍی ا

در ّیع این قٍرت گواى ما را مْلٍب می کوط. 
زمیوي ای در زهطگی صٍد بایط ذلٍی  بعای ایوکي از صطا ٘لبًا پیعوی کویط در چي

هچي می گٍییط ًم ٔکع کویط.  
 
ٔعقت گواى کعدن را بگیعیط؟ بي زبان صٍد و ا

ن 
 
هچي کي در تلٍیغیٍن و کامپیٍتع می بیویط! بي دؽتٌا )با ا

 
ًمچوین بي چؿمان و ا

ایػػی می کویط(، بي پاًا )کداًا می رویط( و ّیعى.   چي کاًر
ی د٘ت کویط)

 
را چٍن بي مبسث والؽ معبٍط می  23 -24ات کي در این بضؾ ا

ن مسأٌت 
 
ٍع در درس "ازدواج را مستعم داـتي از ا ـٍهط همی صٍاهیم و این مٍم

 هماییط" بعرؽی ـطى اؽت.(
یات  .8

 
ٍگوط صٍردن بي ًغاران ؽال بع می گعدد. چعا معدم  27 -22ا را بضٍاهیط. ؽ

٘ؼم می صٍرهط؟
ن ؤا کویط. اما َیؼی چي یاد داد؟  مٍؽی یاد داد کي اگع ٘ؼم می صٍریط بایط

 
بي ا

یۀ 
 
 (21)ا

یۀ  .9
 
( چعا بایط در 27وبٖ گػٕتۀ َیؼی چي چیغی بایط ذایگغین ٘ؼم ـٍد؟ )ا

" کأی باـط؟صیع" و "بليٍ٘لٌایػػی کي بي دیگعان می دًیم "
یا معدم می داهوط کي ـضف ٘ابل 

 
زماهی کي می گٍییط کاری را اهدام صٍاًیط داد ا

 
 
 ن کار را زتمًا اهدام صٍاًیط داد؟اَتمادی ًؼتیط و ا
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دوبارى این بضؾ را بضٍاهیط. َیؼی در مٍرد ٘تل چي دؽتٍری داد؟ در مٍرد  . 45 
ـتی کعدن با بعادر صٍد چىٍر؟ زها؟ ٘ؼم؟

 
ا

" باـیط همک" و "هٍر زال ٘لب صٍد را تٕتیؾ کویط. بعای ایوکي در این دهیا " . 44 
َیؼی مؼیر کي با معگ و ٘یامؾ این  چي چیغی در ـما بایط ٍَض ـٍد؟ ـکع بع

٘طرت را بي ـما داد کي بتٍاهیط از درون ٍَض ـٍیط. زال دَا کعدى از او بضٍاًیط بي 
 ـما کمک کوط تا بتٍاهیط ٘لبًا بعای او زهطگی کویط.
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 "پػ بیطار باـیط

 زیعا کي همی داهیط در کطام ؽاَت

یط."
 
 صطاوهط ـما می ا

 13: 31متی 
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وریط و
 
 جمع ا

مادۀ بازگؿت او باـیط.
 
 ا

"ذالل پطر من در این اؽت کي ـما میٍۀ ٔعاوان بیاوریط و بي این وعیٖ ـاگعدان من 
 8: 40صٍاًیط بٍد." یٍزوا 

ن ّالم امین و داها کي اربابؾ او را بي ؽعپعؽتی صادمان صاهۀ صٍد گماردى باـط 
 
"کیؼت ا

هان
 
ن ّالم، اگع و٘تی اربابؾ بع می  تا در و٘ت مواؽب ذیعۀ ا

 
را بطًط؟ صٍـابسال ا

گعدد او را در زال اهدام وًیٕي ببیوط. بطاهیط کي اربابؾ ادارۀ تمام مایملک صٍد را بي 
 17 -10: 31ٌَطۀ او صٍاًط گظاـت." متی 

تي اؽت؟ متاؽٕاهي  یا می داهؼتیط کي َیؼی بعای ًع یک از ما وًیٕي ای در هٌع گٔع
 
ا

ؽمان )بٌؿت( بعوهط. بُنی ًا بي 
 
این دلیل از َیؼی پیعوی می کووط کي می صٍاًوط بي ا

هٌا صٍـسالوط از ایوکي هدات پیطا کعدى اهط ولی همی صٍاًوط صٍد را درگیع مؿکالت 
 
ا

 صطمت کعدن بي پادـاى پادـاًان کووط. 

ن پاداش ًم ًؼت. َیؼی از ما دٍَت می کوط 
 
بلي، مؿکالت وذٍد دارهط ولی در کوار ا

ي او را صطمت کویم و با ایوکار بي ما هؿان می دًط کي بي ما ازتعام گظاـتي می صٍاًط ک
این أتضار هكیب ما ـٍد. زماهیکي او را صطمت می کویم، گاًی این ٔعقت را پیطا می 
کویم کي جمع ززماتمان را ًم ببیویم. اما بیؿتع جمعات را تا زماهی کي او دوبارى بعگعدد 

ن
 
زمان او بي ما هؿان می دًط کي چگٍهي ؤاداری ما در صطمت کعدن بي  هضٍاًیم دیط.  ا

وردى اؽت!
 
ن روز واًُ٘ا چي روز پع ذاللی صٍاًط بٍد. او مسكٍل هیکٍ بي َمل ا

 
ن  ا

 
تا ا

زمان، بیاییط این امیط را در ٘لب صٍد پعورش دادى او را صطمت کویم. او ٍ٘ل داد کي روزی 
 ای صٍد َمل می کوط.بع می گعدد و او ًمیؿي بي وَطى ً

مادى ؽازیط تا صطاوهط بي ـما 
 
ًماهىٍر کي درؽٌای این بضؾ را مىالُي می کویط، صٍد را ا

هؿان دًط از چي وعؽ تازى ای می تٍاهیط او را در این دهیای تاریک صطمت کویط. ًع روز 
ط. باـط بي َیؼی پیٍؽتي،  هٍر و مسبت او را بي معدمی کي ـطیطًا بي او هیاز دارهط بعؽاهی

 ي ـادی او وذٍد ـما را ٔعا بگیعد .ک
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 . در من بماهیط و جمع بؼیار بیاورد29
 بسث ابتطایػػی:

 " بي بار بیاورد؟جمع هیکٍبي هٌع ـما مُوی این ذملي چیؼت: یک مؼیسی بایط "

 بُنی از "جمعاتی" کي بایط در زهطگی ٔعد مؼیسی دیطى ـٍد را هام ببعیط؟

 را بضٍاهیط. 8 -4: 40یٍزوا 

یۀ  .4
 
" کیؼت؟ "باّبان" چي کؼی اؽت؟ "ـاصي ًا" چىٍر؟ تاک زٗیٗی" 4وبٖ ا
یۀ 
 
 (0)ا

یۀ 
 
 (3وًیٕۀ باّبان چیؼت؟ )ا

بي تكٍیع تاک و یک ـاصي ٔکع کویط. ـاصي از کدا تْظیي می ـٍد؟ این در مٍرد  .3
رابىۀ ـما با َیؼی چي چیغی را هؿان می دًط؟

ن می ا
 
یۀ اگع ـاصي جمع هیاورد چي اتٕا٘ی بعای ا

 
 (3ٔتط؟) ا

 اگع ـاصي جمع بیاورد چىٍر؟
زماهیکي تاک یا ًع درصتی ًعس می ـٍد، ـاصي ًای کٌوي و یا صؿک ـطى ُبعیطى 
ط کووط و جمع بیؿتع بي بار بیاورهط. در زهطگی  می ـٍد تا ـاصي ًای ذطیط بٌتع ـر
روزمعۀ صٍد چگٍهي ًعس می ـٍیم؟ این ًعس ـطن چگٍهي بي ما کمک می کوط تا 

 بیؿتع بي بار بیاوریم؟جمع 
یات  .2

 
را دوبارى بضٍاهیط. مُوی در َیؼی ماهطن و اذازى دادن بي او تا در ما  0 -1ا

بماهط چیؼت؟
ٔکع می کویط اگع اذازى دًیم او در ما بماهط چي تاجیعی در زهطگی ما صٍاًط 

 گظاـت؟ اگع اذازى هطًیم در ما بماهط چىٍر؟
وریطبي هٌع ـما مُوی "

 
چیؼت؟ اهتٌار داریط این میٍى چگٍهي در " میٍۀ بؼیار ا

 زهطگی ـما دیطى ـٍد؟
یۀ  .1

 
را بضٍاهیط. َیؼی می گٍیط کؼاهیکي در او همی ماهوط چگٍهي اهؼاهٌایػػی  6ا

مط؟
 
هٌا صٍاًط ا

 
ًؼتوط؟ چي بي ؽع ا
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یۀ  .0
 
چي وَطى ای می دًط؟ بعای دریأت این وَطى بایط چکار کویم؟  7َیؼی در ا

ن چیؼت؟
 
ٔکع می کویط مُوی ا

یۀ  .6
 
وردن چیؼت؟  8ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. هتیدۀ میٍۀ بؼیار ا

یا در یک رابىۀ هغدیک با َیؼی مؼیر 
 
بعای چوط لسٌي بي زهطگی صٍد ٔکع کویط. ا

یا ًع روز زیات او، ًماهوط ـیعى ای کي از درصت مٍ بي ـاصي ًا 
 
ط می کویط؟ ا ـر

 ذعیان دارد، در ـما ذاری می ـٍد؟ 
ٍع اول در اگع ایوىٍر اؽت بایط اهت وریط: ه

 
ٍع میٍى بي بار ا ٌار داـتي باـیط دو ه

 زهطگی صٍدتان اؽت.
در این بضؾ از جمعات روح الٗطس  هام بعدى ـطى  را بضٍاهیط. 32 -33: 0ّالویان 

ط کوط و دیطى ـٍد.   اؽت. این صكٍقیات اصال٘ی بایط در زهطگی ـما ًع روز ـر
ٍع دوم این میٍى در زهطگی دیگعان بي َمل م یط. با دیطن کار صطا در زهطگی ه

 
ی ا

ـما و ـویطن ایوکي او در زهطگی ـما چکار کعدى اؽت بي َیؼی مؼیر ایمان 
ورد. ًع دو میٍى باَث می ـٍد کي صطا ذالل پیطا کوط. 

 
 صٍاًوط ا

 را بضٍاهیط. 47 -9: 40یٍزوا 

یات  .7
 
ایػػی می تٍاهوط ماهٍ ـٍهط کي در َیؼی  45و  9بي ا د٘ت کویط. چي چیًغ
هیم؟ هما

یا 
 
از او بضٍاًیط بي ـما هؿان دًط در چي زمیوي ًایػػی از او هااواَتی می کویط. ا

ن مٍارد را بي او 
 
وردن ـما ـٍهط؟ ا

 
ایػػی وذٍد دارهط کي می تٍاهوط ماهٍ جمعا چیًغ

تي از او اواَت کویط.  هچي بي ـما هؿان می دًط را ذطی گٔع
 
 اَتعاؼ کویط. ا

یۀ  .8
 
زهطگی ما پع از چي چیغی باـط؟  را بضٍاهیط. َیؼی می صٍاًط 44ا

یا جمع هیکٍ بي بار می 
 
ن وذٍد دارد؟ ا

 
یا ـادی در ا

 
بي زهطگی صٍدتان ٔکع کویط. ا

وریط؟ اگع ایوىٍر هیؼت بایط چکار کویط؟ زال در این مٍرد دَا کویط. 
 
 ا
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هٌا را 15
 
. اؽتُطادًا و تٍاهایػػی ًایتان را بکار گیعیط، ا

 دٔن هکویط
یا : بسث ابتطایػػی

 
ٔکع می کویط صطا بي ًع کػ اؽتُطاد و تٍاهایػػی دادى اؽت؟ ٔکع می  ا

هچي بي ـما دادى اؽت چیؼت؟
 
 کویط ا

 را بضٍاهیط. 25 -41: 30متی 

در این محل بي ًع یک از صادمان ؽّکي ای دادى می ـٍد. این ؽّکي ًا مال چي  .4
کؼی ًؼتوط؟ 

یۀ 
 
بي هؼبت تٍاهایػػی اش را دوبارى بضٍاهیط. در ایودا می گٍیط " بي ًع یک  40ا

ن معد از بُنی از صادماهؾ اهتٌار بیؿتعی داـت؟ 
 
یا ٔکع می کویط ا

 
چیغی داد". ا

 چعا ایوىٍر ٔکع می کویط؟
در این متن تٍاهایػػی بي مُوی ؽّکي بکار بعدى ـطى اؽت. یک ؽّکي تٗعیبًا اهطازۀ  .3

داـت دالر ارزش داـت. بعداـت ما امعوزى از تٍاهایػػی چیغ دیگعی اؽت. بع  4555
ـما از این واژى چیؼت؟ 

یا بي هٌع ـما "
 
" می تٍاهط ًم بي مُوی تٍاهایػػی و اؽتُطاد و ًم بعکت مالی ؽّکيا

 ای کي صطا می دًط باـط؟
یات 

 
را بضٍاهیط. اگع بي ؽّکي بُوٍان تٍاهایػػی و اؽتُطاد ٔکع کویم چگٍهي  47 -46ا

هعا بعای پادـاًی صطا ؽعمایي گغاری کویم؟
 
 می تٍاهیم ا

ان ٔعا  بُط .2 از مطت وٍالهی قازب کار بازگؿتي ًمۀ صادمان را بعای بعرؽی کاـر
می صٍاهط. 

یۀ 
 
ورد؟ )ا

 
 (35صادم اول چوط ؽّکي می ا

یۀ 
 
( مامٍریت دومی کي او دریأت می 34قازب کار بي صادم چي می گٍیط؟ )ا

 کوط را چگٍهي با مامٍریت اولؾ مٗایؼي می کویط؟
یات  .1

 
ورد؟ بي ذٍاب را بضٍاهیط. صادم  32 -33ا

 
دوم چوط ؽّکي بعای قازب کار ا

یۀ 
 
یۀ  32قازب کار در ا

 
ی با ذٍابی کي در ا بي  34د٘ت کویط. این ذٍاب چي ٔ٘ع

صادم اولی دادى بٍد دارد؟
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مطى یا کار  -بعای قازب کار چي چیغی اًمیت بیؿتعی داـت
 
مٗطار پٍل بطؽت ا

 ؤاداراهۀ صادم؟
یات رابىۀ دو صادم با قازب کار چگٍهي 

 
 (32و  34تْییع می کوط؟ )ا

یات  .0
 
یۀ  30 -31ا

 
را بضٍاهیط. صادم ؽٍم، قازب کار را چگٍهي تٍقیٓ می کوط؟ )ا

( چعا او ؽّکۀ صٍد را زیع زمین صاک کعدى بٍد؟ 31
اگع بي صطا بُوٍان ـضكی ؽضتگیع و َكباهی ٔکع کویم چگٍهي این بعداـت می 

هچي کي 
 
او بي ما دادى اؽت را بعای او بکار تٍاهط باَث تعس ـٍد و ماهٍ ـٍد کي ا

 ببعیم؟
کالم صطا صیلی وامر َوٍان می کوط کي بضاوع معگ َیؼی مؼیر بعای ما، صطا ما 
تي اؽت. اگع بي این زٗیٗت ایمان هطاـتي باـیم، چگٍهي  را دوؽت دارد و پظیٔع

 را بضٍاهیط( 48 -46: 1یٍزوا 4رابىۀ ما با صطا ًماهوط صادم ؽٍم صٍاًط ـط؟ )
یات د .6

 
قازب کار با اؽتٕادى از چي کلماتی صادم ؽٍم را تٍقیٓ می  25و  36ر ا

کوط؟ 
یات 

 
 (25 -38ٔکع می کویط چعا مدازات او ـطیط بٍد؟ )ا

تن این محل بعای ما دـٍار اؽت. قازب کار بي صادم ؽٍم، کي می داهؼت  .7 پظیٔع
رزم همی کوط.  از او چي اهتٌار می رود ولی با این وذٍد وًیٕي اش را اهدام هطاد،

این صادم بدای ایمان در تعس زهطگی می کعد. 
در ابتطای این درس در مٍرد َىاًایػػی کي صطا بي ما می دًط قسبت کعدیم. بعای 
 پیؾ ُبعد پادـاًی صطا ـما چگٍهي از َىاًای صطادادی صٍد اؽتٕادى می کویط؟

ای مضكٍقی کي ـایط صطا می صٍاًط بعای او اهدام  چوط لسٌي در ؽکٍت بي کاًر
هٌا را هٍـتي و در کػتاب مٗطس صٍد هگي 

 
دًیط ٔکع کویط. ـایط صٍب باـط کي ا

داریط. بُط دَا کویط. اگع در زمیوي ای در بکار گیعی َىایػػی کي بي ـما دادى اؽت 
کٍتاًی کعدى و بی ؤا بٍدى ایط از او ولب بضؿؾ کویط. بُط از او بضٍاًیط در 

 
 
یوطى بي ـما کمک کوط تا تمام ا

 
هچي کي بي ـما دادى اؽت را بعای ذاللؾ بکار ا

 گیعیط.

 



134 

. با کمک کعدن بي أعاد هیازموط بي َیؼی صطمت 14
 کویط

 بسث ابتطایػػی:

یا ٔکع می کویط در کمک کعدن بي 
 
یا ٔکع می کویط أعاد ٔٗیع بعای صطا اًمیت دارهط؟ ا

 
ا

 ای داریم؟ چعا؟ -أعاد ٔٗیع مؼئٍلیت و وًیٕي

 بضٍاهیط.را  16 -24: 30متی 

یات  .4
 
را  23 -24َیؼی داؽتاهی را تُعیٓ می کوط تا زٗیٗتی را بي ما یاد دًط. ا

دوبارى بضٍاهیط. 
 زمیوۀ این داؽتان چیؼت؟ قسوي را تٍقیٓ کویط؟

یۀ 
 
یۀ 23چي کؼاهی زنٍر دارهط؟ )ا

 
 ( 24(  پؼع اهؼان )َیؼی( چکار می کوط؟ )ا

یات  .3
 
هاهی کي در د 26 -21ا

 
ؽت راؽت او ًؼتوط چي دریأت را دوبارى بضٍاهیط. ا

یۀ 
 
( چعا؟21می کووط؟ )ا

هٌا چکار کعدى اهط؟ 
 
 مگع ا

یات 
 
هچي بعای او اهدام دادى اهط را بضٍاهیط. 26 -20در ا

 
 ٌٔعؽت ا

این أعادی کي در دؽت راؽت )قاد٘ان( ًؼتوط بي َیؼی چي ذٍابی می دًوط؟  .2
هٌا گػٕت تُدب کعدهط؟ 

 
هچي َیؼی بي ا

 
یا ٔکع می کویط از ا

 
یات ا

 
 (29 -27)ا

یۀ  .1
 
هٌا گػٕت را بضٍاهیط. ٔکع می کویط موٌٍر او از این گػٕتي  15در ا

 
هچي َیؼی بي ا

 
ا

چیؼت؟ زماهی کي بي هیازموطی کمک می کویم چگٍهي بي َیؼی صطمت کعدى ایم؟ 

مادر تعزا راًبۀ کاتٍلیک مُعؤی بٍد کي بي أعاد صیلی ٔٗیع و کؼاهیکي دم معگ در 
تي بٍد. او گػٕت  صیاباهٌای کلکػتي أتادى بٍدهط کمک می کعد. او از این محل وًی گٔع
قٍرت َیؼی را در ًع یک از أعادی کي کمک می کعد می دیط. زماهی کي بي أعاد 

یا ًیچ تكٍر می کویط کي داریط بي صٍد َیؼی کمک می هیازموط رؽیطگ
 
ی می کویط ا

کویط؟
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هٌا چي زال َیؼی با أعادی کي در ؽمت چپ ایؼتادى اهط ق .0
 
سبت می کوط. او بي ا

یات 
 
هٌا ایوگٍهي مدازات می ـٍهط؟ )ا

 
 (12 -13می گٍیط؟ چعا ا

یۀ  .6
 
هٌا در ا

 
یات  11ذٍاب ا

 
 29 -27چي ـباًتی با ذٍابی کي أعاد گعوى اول در ا

یۀ 
 
هٌا چي ذٍابی می دًط؟ )ا

 
 (10دادهط دارد؟ َیؼی بي ا

یۀ  را بضٍاهیط. 45 -8: 3أؼؼیان  .7
 
یات را بضٍاهیط. ا

 
در مٍرد  8چوط بار این ا

هداتمان چي می گٍیط؟ 
یۀ 

 
یا  9وبٖ ا

 
ایػػی کي اهدام می دًیم هدات پیطا می کویم؟ ا یا بع اؽاس کاًر

 
ا

ایػػی کي اهدام دادى اهط هدات یأتي اهط؟  ایماهطاران می تٍاهوط ادَا کووط بضاوع کاًر
یۀ  .8

 
وردیم صطا ما را در مؼیر َیؼی  را دوبارى بضٍاهیط. بضاوع ایماهی 45زال ا

 
کي ا

ٔعیطى اؽت؟ ٔکع می کویط این 
 
ٔعیطى اؽت. او بعای چي ًطٔی ما را از هٍ ا

 
از هٍ ا

ایػػی می تٍاهط باـط؟  ای هیکٍ ـامل چي چیًغ کاًر
یۀ  30بي متی  .9

 
را دوبارى بضٍاهیط. زماهیکي ـضف هیازموطی را می  15بعگؿتي، ا

یا 
 
چگٍهي می تٍاهم بي با صٍد ٔکع می کویط، "بیویط یا در مٍرد او می ـوٍیط ا

"دؽتٌای َیؼی تبطیل ـطى بي هیاز او رؽیطگی کوم؟

ایػػی کي در اوعاؼ صٍد می بیوط رؽیطگی کوط. ولی ًع  ًیچ کػ همی تٍاهط بي تمام هیاًز
ورد کمک کویم. بي أعادی کي 

 
یک از ما می تٍاهیم بي کؼاهیکي صطا بع ؽع راى ما می ا

ا ـایط صطا می صٍاً هٌا کمک کویط ٔکع کویط. از او بضٍاًیط کي با دیطن این هیاًز
 
ط بي ا

ن کار را اهدام دًیط. 
 
٘لب روئؼ و مىیٍ بي ـما بطًط تا بتٍاهط ا

 
 

 

وردن زیات  د٘ت کویط:
 
اگع ٔٗه این محل را بضٍاهیم ـایط تكٍر کویم کي بطؽت ا

یات دیگعی کي در 
 
ابطی یا مدازات ابطی بع اؽاس کمک کعدن بي دیگعان اؽت. ا

هچي َیؼی در ایودا در مٍرد گٍؽٕوط کػتاب مٗطس وذٍد دارهط بي ما کمک 
 
می کووط تا ا

و بغ می گٍیط را درؽت متٍذي ـٍیم. 
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مادى باـیط13
 
 . بعای بازگؿت دوبارۀ َیؼی ا

 : ٔعیب مضٍریط4بضؾ 

 بسث ابتطایػػی:

یا ٔکع می کویط این دهیا تا ابط ادامي پیطا صٍاًط کعد یا
 
 ایوکي روزی بي پایان صٍاًط رؽیط؟ ا

 را بضٍاهیط. 26 -4: 31متی 

در زالیکي َیؼی از مُبط بغرگ صارج می ـط، ـاگعداهؾ تٍذي او را بي چي ذلب  .4
یۀ 
 
هٌا چي ذٍاب داد؟ )4همٍدهط؟)ا

 
یۀ ( َیؼی بي ا

 
 (3ا

یۀ  .3
 
صع زمان، در ا

 
ّاز می  1در تٍمیر و٘ایٍ ا

 
َیؼی ؽضوان صٍد را با چي تظکعی ا

کوط؟
یۀ 
 
ٍع این ًمي  6در ا هٌا تظکع دیگعی هیغ می دًط: "منىعب مؿٍیط زیعا کي و٘

 
بي ا

یات 
 
هٗطر  8 -6الزم اؽت." بي ا

 
دوبارى هگاى کویط. چگٍهي ما ایماهطاران می تٍاهیم ا

صع زمان "ًعاؽان هؿٍیم"؟ٍ٘ی ـٍیم کي با دیطن 
 
 َالیم صىعهاک ا

یۀ  .2
 
 (8چگٍهي بازگؿت جاهٍی َیؼی ًماهوط تٍلِط چیغی تازى اؽت؟ )ا

یات  .1
 
را دوبارى بضٍاهیط. از زمان ـاگعدان تا زال، مؼیسیان بضاوع  45و  9ا

ایماهؿان بي َیؼی در ذٕا بٍدهط. بؼیاری از ما امیطواریم کي این ذٕا ـامل زال 
ما هؿٍد!

یۀ 
 
چي زماهی این امٍر واٍ٘ صٍاًط از او می پعؽوط، " 2د٘ت کویط کي ـاگعداهؾ در ا

هعا مُبط ًیعودیػ هامیطى اهط( در ؽال ـط؟
 
بُط از میالد  75" این مُبط بغرگ )مٍرصین ا

لیم  15هابٍد ـط، یُوی تٗعیبًا  ؽال بُط از قلیب و ٘یام َیؼی. رومیٌا بي ـٌع اوـر
زملي کعدى، تمام ـٌع را کي ـامل مُبط هیغ می ـط هابٍد کعدهط. 

صع زمان چي هؿاما ـاگعدان ؽٍال دیگعی را هیغ پعؽیطهط، "
 
مطن تٍ و رؽیطن ا

 
اهۀ ا

هچي در متی ٔكل صٍاًط بٍد؟
 
پیؿگٍیػػی می ـٍد تعکیبی اؽت از زملۀ رومیٌا بي  31" ا

لیم و ًمچوین بازگؿت دوبارۀ َیؼی. اوـر
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زار 
 
وردن ایوکي معدان و زهان مّٗطس در گظـتي بضاوع ایماهؿان بي َیؼی مٍرد ا

 
با بیاد ا

یا واًُ٘ا ممکن اؽت در ذٕا بضاوع 
 
توط چگٍهي ایمان ما ٍ٘ی می ـٍد؟ ا ٘عار گٔع

 صطمت کعدن بي َیؼی صٍـسال باـیم و ـادی کویم؟

یي، در زمان ذٕا بي چي وعؽ دیگعی می  هیغ بضٍاهیط. را 38: 45متی  .0
 
، وبٖ این ا

تٍاهیم تؿٍیٖ ـٍیم؟
یات  .6

 
ای  31در متی  41 -44در ا در مٍرد چي "هؿاهي ًای" دیگعی از این روًز

ؽضت می صٍاهیط؟ چگٍهي ما ایماهطاران می تٍاهیم ماهٍ ؽعد ـطن مسبتمان 
مبعان دروّین ٔعیب هضٍریم؟ ـٍیم؟ چگٍهي بایط مٍاًب باـیم تا با دیطن پیا

ٔکع می کویط مىالُۀ کػتاب مٗطس، دَا، و ذمٍ ـطن با ؽایع ایماهطاران چگٍهي 
ا از ما مسأٌت کوط؟   می تٍاهط در مٗابل این چیًغ

یۀ 
 
 چي کؼی هدات پیطا صٍاًط کعد؟ 42وبٖ ا

یۀ  .7
 
، َیؼی گػٕت ٘بل از بازگؿت جاهٍی او، صبع صٍش اهدیل بي تمام دهیا 41در ا
ٌَي صٍاًط ـط. هٗؾ ـما و ؽایع أعاد گعوى در اهدام این مامٍریت چیؼت؟ مٍ

یات  .8
 
یۀ "مکعوى ویعاهیرا دوبارى بضٍاهیط. در مٍرد ایوکي  30 -40ا

 
( 40" )در ا

چیؼت داهؿموطان کػتاب مٗطس هٌعات متٕاوتی را ارائي دادى اهط. بُنی می گٍیوط 
ن در گظـتي اتٕاؽ أتاد، یُوی زماهیکي مُبط ص

 
عاب ـط، در زالیکي دیگعان می ا

یوطى اـارى دارد و ًوٍز اتٕاؽ هیٕتادى اؽت. در این دروس بٌتع 
 
گٍیوط این بي ا

یغ کویم، زیعا مٌم این اؽت کي بطاهیم ٔعیب  اؽت از پعداصت بي این ذغئیات پًع
یات 

 
را بضٍاهیط. اکػحع معدم چگٍهي  30 -32صٍردن امعی ذٌاهگیع صٍاًط بٍد. ا

ٍرد؟ٔعیب صٍاًوط ص
یات  .9

 
را با د٘ت بضٍاهیط. چگٍهي معدم تمام دهیا بىٍر ٘ىُی صٍاًوط   24 -36ا

داهؼت کي َیؼی بازگؿتي اؽت؟

یا
 
صٍـسال باـیط بي ـاگعداهؾ چي گػٕت؟ " 12 -11: 5بي یاد داریط َیؼی در متی  ا

زار می رؽاهوط و بي هازٖ ًعگٍهي أتعایػػی بي 
 
اگع بي صاوع من بي ـما اًاهت می کووط و ا

ؽمان ٌَیم 
 
ـما می زهوط. صٍـسال باـیط و بؼیار ـادی کویط، زیعا پاداش ـما در ا

زار می رؽاهیطهط. )متی  اؽت، چٍن ًمین وٍر بي اهبیای ٘بل
 
 (12 -11: 5از ـما هیغ ا
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ٍگٍاری صٍاًوط کعد؟ ) کویط زماهیکي َیؼی بعگعدد چعا ًمۀٔکع می یۀ ملل َالم ؽ
 
ا

25) 

یات  . 45 
 
مادى  26 -23بي ا

 
د٘ت کویط. از یک وعؼ بایط ًع لسٌي بعای بازگؿت او ا

ی دیگعی هبایط زمان و تاریش صاّقی را پیؾ بیوی کویم. با ـیم، و از ؤع

 این امع چگٍهي بي ـما کمک می کوط کي ًع روز بعای َیؼی زهطگی کویط؟

بي زهطگی صٍد ٔکع کویط. بعای ایوکي بتٍاهیط با روبعو ـطن با ؽضتیٌا مٗاوم با٘ی  . 44 
بماهیط چگٍهي می تٍاهیط ایمان صٍد را تٍٗیت کویط؟ چگٍهي می تٍاهیط از ٔعیب ًا از 

صٍد مسأٌت کویط؟ 

 زال در دَا در مٍرد این مؼایل با صطا قسبت کویط.
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مادى باـیط. بعای بازگؿت 12
 
 دوبارۀ َیؼی ا

 : ًؿیار و باؤا باـیط3بضؾ 

 بسث ابتطایػػی: 

صع 
 
ای ا هچي از درس گظـتي بي یاد داریط، َیؼی گػٕت بُنی از هؿاهۀ ًای روًز

 
از ا

 چیؼت؟

مادى ؽازیم؟ چگٍهي می 
 
چگٍهي می تٍاهیم بعای روبعو ـطن با ؽضتیٌا و ذٕا صٍد را ا

ی  ن دور هگي داریم؟ تٍاهیم صٍد را از ٔعیب پیامبعان دوّر

در وی مىالُۀ این درس یاد می گیعیم کي چگٍهي می تٍاهیم بعای بازگؿت دوبارۀ َیؼی 
مادى باـیم: یُوی در زمان اهتٌار چي وعز ٔکعی بایط داـتي باـیم و چکار بایط بکویم.

 
 ا

 را بضٍاهیط.  04 -26: 31متی 

یۀ  .4
 
بازگؿت َیؼی صبع  را دوبارى بضٍاهیط. توٌا چي کؼی اؽت کي از زمان 26ا

دارد؟
یات  .3

 
را بضٍاهیط. چگٍهي زمان ًٌٍر َیؼی درؽت ماهوط روزگار هٍح صٍاًط  14 -27ا

ن زمان معدم با چي کاری مؿٍْل بٍدهط؟
 
بٍد؟ در ا

بعای قط ؽال معدم او را تماـا می کعدهط کي چگٍهي دارد کؿتی را می ؽازد، در 
یا ٔکع می کویط 

 
امعوز ًم بیؿتع معدم این دهیا َین زال ًیچ کػ تٍبي هکعد. ا

 کاماًل ّألوط کي روز داوری دارد هغدیک می ـٍد؟
صع بي ـاگعِد ذٍاهؾ  0 -4: 2دوم تیمٍتاوس در  .2

 
ای ا پٍلػ رؽٍل در مٍرد روًز

یا این تكٍیع امعوز ًم قادؽ اؽت؟ 
 
تیمٍتاوس می هٍیؼط. این بضؾ را بضٍاهیط. ا

چىٍر؟
یات  31بي متی  .1

 
، چٍن از زمان د٘یٖ بازگؿت او اوالع 11 -13هگاى کویط. وبٖ ا

هطاریم، چي وعز ٔکعی بایط داـتي باـیم؟
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یات  .0
 
یۀ  04 -10دوبارى این محل را در ا

 
ن صادم  10بضٍاهیط. در ا

 
چي وًیٕي ای بي ا

واگغار ـطى اؽت؟ اگع او ـضكی زکیم و ؤادار باـط، تا زمان بازگؿت اربابؾ 
مؿٍْل اهدام چي کاری صٍاًط بٍد؟

 او چي صٍاًط بٍد؟ پاداش
یۀ  .6

 
ن صادم ـعیع باـط با چي کاری صٍد را مؿٍْل صٍاًط ؽاصت؟ )ا

 
 (19اگع ا

یۀ 
 
 (18هٌع او در مٍرد بازگؿت اربابؾ چي صٍاًط بٍد؟ )ا

یۀ  .7
 
ن صادم را ّألگیع صٍاًط کعد؟ )ا

 
( پاداش او چي صٍاًط 05ارباب چگٍهي ا

یۀ 
 
 (04بٍد؟ )ا

 صادماهی زکیم و ؤادار باـیم؟ در ٘عن بیؼت و یکم ما چگٍهي می تٍاهیم
صع بي ، می صٍاهیم کي پىعس2دوم پىعس در  .8

 
ای ا ِ رؽٍل در مٍرد اهتٌار بعای روًز

ما هكیست می کوط کي چگٍهي بایط زهطگی کویم. کل این ٔكل را بضٍاهیط.
یات 

 
صع اـضاقی کي مؼضعى می کووط چي  7 -2دوبارى بي ا

 
ای ا هگاى کویط.  در روًز

ی
 
یات 1 -2ات صٍاًوط گػٕت؟ )ا

 
هٌا چي چیغی را ٔعامٍش کعدى اهط؟ )ا

 
 (7 -0( ا

یات  .9
 
یۀ 9 -8چگٍهي ـمارش صطا با ـمارش ما ٔعؽ می کوط؟ )ا

 
صع ا

 
 9( بي بضؾ ا

هگاى کویط. صطا موتٌع چیؼت؟ این امع در مٍرد مسبت او هؼبت بي ًمۀ معدم چي 
بي ما هؿان می دًط؟ 

یات  . 45 
 
مطن صطاوهط چگٍهي صٍاًط بٍد؟را بضٍاهیط. تٍقیٓ کویط ر  42- 45ا

 
وز ا

یات 
 
ای اهدام دًیم؟ )بي ا مادى باـیم بایط چي کاًر

 
مطن این روز ا

 
بعای ایوکي بعای ا

 هگاى کویط( 41و  44

یات  . 44 
 
، بعای ایوکي بي ما کمک کوط بطاهیم چگٍهي بایط زهطگی کویم، 48-47در ا

چي دؽتٍرالُملٌای هٌایػػی را می دًط؟ 

مادۀ بازگؿت دوبارۀ َیؼی ًؼتیط؟ بعای ایوکي زال بي زهطگی صٍد 
 
یا ا
 
ٔکع کویط. ا

یا چیغی ًؼت کي بایط ٍَض کویط؟ بعای چوط لسٌي در این رابىي دَا 
 
مادى باـیط ا

 
ا

 کویط. 
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 "و٘تی ما با صطا دـمن بٍدیم،

 او با معگ پؼع صٍیؾ دـموی ما را بي دوؽتی تبطیل کعد،

 پػ زاال کي دوؽت او ًؼتیم،

 بیؿتع زهطگاهی مؼیر باَث هدات ما صٍاًط ـط!" چٗطر

 45: 0رومیان 
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 ـعکت کعدن در ـام صطاوهط
ت و پػ از ـکعگغاری، پارى کعد و  چٍن ًوٍز مؿٍْل صٍردن بٍدهط، َیؼی هان را بعگٔع

ت و « بگیعیط، بضٍریط؛ این اؽت بطن من.»بي ـاگعدان داد و ٔعمٍد:  ؽپػ ذام را بعگٔع
ن را بي ـاگعدان داد و گػٕت:  پػ از ـکعگغاری 
 
ًمۀ ـما از این بوٍـیط. این اؽت »ا

معزش گواًان ریضتي می ـٍد.
 
«صٍن من بعای ٌَط ذطیط کي بي صاوع بؼیاری بي ذٌت ا

 28 -26: 26متی  

مط تا بعای ما بمیعد. 
 
َیؼی مُلم بؼیار صٍبی بٍد. اما او ٔٗه بعای تُلیم دادن هیامط. او ا

 معگ و ٘یام اوؽت . معگ او بي ما زیات بضؿیط. هٗىۀ معکغی ایمان ما

مط تا بعای 
 
تعاژدی بغرگ زماهی صٍاًط بٍد کي میلیٍهٌا ایماهطار ٔعامٍش کووط کي پؼع صطا ا

یا باز ذای تاؽٓ هضٍاًط داـت اگع بضاوع دٍَاًا و صٍدبیوی ًا، 
 
گواى دهیا بمیعد. و ا

داهؼت کي ما بایط بىٍر معتب بي یاد پیعوان َیؼی مُوی معگ او را از یاد ببعهط؟ َیؼی می 
ن روبعو ـٍیم. بعای ًمین او بي ما دؽتٍر داد کي 

 
معگ او بیٕتیم. و بایط با تُمٖ زیاد با  ا

 در ـام صطاوهط )یا معاؽم َؿا رباهی( ـعکت کویم. 

ذًن ما ٘ادر هیؼت معگ مؼیر را بىٍر کامل درک کوط. زماهی کي در معاؽم َؿا رباهی 
وریم او ـعکت می کویم 

 
 بعای ماچیغی در اَماؽ روح ما اتٕاؽ می أتط. زماهی کي بیاد می ا

میغ زیات و مسبت 
 
او را بُوٍان  او ما را تْظیي می کوط. با ـادی، دوبارىُمعد، بىٍر اؽعارا

هدات دًوطى و صطاوهط صٍد ٘بٍل می کویم. در ؽعاؽع دهیا، ایماهطاران می داهوط کي با 
ادت و امیطی تازى کؼب می کووط.صٍردن هان و هٍـیطن ـعا ب اهگٍر( ـر

 
 ب )ا

بچؿیط و ببیویط کي صطاوهط درؽٌای این بضؾ بي ـما و گعوى کمک می کوط کي "
 (8: 34)مغمٍر هیکٍؽت" 
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 زیات ابطی داـتي باـیط  . هان زیات را صٍردى44
یوطى در مٍرد ـعکت کعدن در معاؽم ـام صطاوهط

 
 این درس مٗطمي ای اؽت بعای درس ا

 بسث ابتطایػػی:

کالمی کي از دًان صطا قادر اهؼان توٌا بي هان زهطى هیؼت، بلکي بي ًع »َیؼی گػٕت: 
 (. ٔکع می کویط موٌٍر او این گػٕتي چي بٍد؟4:4)متی « ـٍد

 را بضٍاهیط. 70 -25: 6یٍزوا 

یات  .1
 
را دوبارى بضٍاهیط. 29 -25ا

یاتی کي 
 
هٌا بي ؽبب ا

 
َیؼی صىاب بي معدمی کي ذؼتدٍیؾ می کعدهط گػٕت کي ا
تي بٍدهط. بلکي بي ؽبب هؿان می داد او ًمان مؼیر مٍٍَد اؽت بي دهبال او هٔع

ن هان کي صٍردهط و ؽیع ـطهط.»
 
هٌا دوبارى می صٍاؽتوط هاًار « ا

 
بي بیان ؽادى تع، ا

 مداهی بضٍرهط!
تن بعکات ذؼماهی ذؼتدٍ کویم، چي چیغ  اگع ما ًم َیؼی را ٔٗه بضاوع گٔع

 دیگعی را دربارۀ او از دؽت می دًیم؟
یۀ  .2

 
ی کي تا زیات ذاویطان با٘ی صٍراک»موٌٍر َیؼی از  27ٔکع می کویط در ا

چیؼت؟« اؽت
یۀ  .3

 
ای پؼوطیطۀ صطا را اهدام  28در ا می صٍاهیم کي معدم پعؽیطهط چي کووط تا کاًر

یۀ 
 
َیؼی چي پاؽضی داد؟ 29دادى باـوط. در ا

 چعا کار پؼوطیطى از هٌع صطا این اؽت کي بي َیؼی ایمان بیاوریم؟

د٘ت: پیؾ زمیوۀ این متن

ن 6در بضؾ ابتطایػػی ٔكل 
 
هٕع را تْظیي  5000، َیؼی هان و ماًی را بعکت دادى با ا

ت ولی معدم ًوٍز او را ذؼتدٍ  هدا ٔر
 
کعد. بُط از این مُدغۀ ـگػٕت اهگیغ َیؼی از ا

می کعدهط.
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یات  .4
 
را دوبارى بضٍاهیط. 40 -30ا

یۀ  چي کؼی هان واُ٘ی را از
 
ؽمان ارزاهی می کوط؟ )ا

 
( این هان بي ذٌان چي می 32ا

 دًط؟
یۀ  .5

 
 35بُط از این معدم از َیؼی می ولبوط کي این هان را بي ایؿان بطًط. او در ا

بىٍر وامر می گٍیط موٌٍر از این هان چیؼت. موٌٍر او چي بٍد؟
یات  .6

 
صٍردهط و این را دوبارى بضٍاهیط. ٔعؽ هاهی کي پطران ایؿان در بیابان  59 -41ا

هان زیات چیؼت؟
یۀ 
 
ن چیؼت؟ 51در ا

 
 او هان زیات را چگٍهي تٍقیٓ می کوط؟ او می گٍیط ا

معدم گػٕتي ًای َیؼی را بىٍر تست اللٌٕی بعداـت کعدى، ؽٍالی کي ـایط من و 
این معد چگٍهي می تٍاهط بطن صٍد را بي ما »ـما ًم در ذًن داـتیم را پعؽیطهط، 

 « بطًط تا بضٍریم؟
 
 (52یۀ )ا

یات  .7
 
د٘ت کویط. از واژۀ "زیات" یا "زهطى" چوط بار اؽتٕادى ـطى  59 -53بي ا

اؽت؟ ًع یک از این ذمالت را دوبارى بضٍاهیط. َیؼی زٗیٗت مٌمی را بي چوطین 
ٍع مضتلٓ تکعار می کوط. او می گٍیط زیات واُ٘ی از کدا هؿات می گیعد؟ ه

بطن موٌٍرش و٘تی کي می گٍیط، "َیؼی بي چوط مؼالۀ دـٍار ًم اـارى می کوط.  .8
ـامیطهی زٗیٗی اؽت

 
" چیؼت؟ چعا می گٍیط، من صٍردهی زٗیٗی و صٍن من ا

چوط لسٌي ای را بي  هکػتي:"؟ )... کؼی کي معا می صٍرد هیغ بي من زهطى صٍاًط بٍد"
این ؽٍاالت اصتكاص دًیط. اگع در مٍرد ذٍابتان مىمئن هیؼتیط بي مابٗی درس 

ٍع را بٌتع  11ـمارۀ  تٍذي داـتي باـیط. بي ـما کمک صٍاًط کعد کي این مٍم
متٍذي ـٍیط.(

وگی: را از مكع )ذایػػی کي در اؽارت بٍدهط( بي زماهی کي مٍؽی ٍ٘م اؽعائیل  هکػتۀ ًٔع
هٌا بعای چٌل ؽال در بیابان بؼع بعدهط. در این مطت 

 
ؽعزمین کوُان ًطایت کعد ا

ؽمان هان مٌیا کعد )بي اؽم َمّوا(. 
 
صطا بعای صٍراک ایؿان بىٍر مأٍؽ الىبیُي از ا

( 4: 16)صعوج 
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یات  .9
 
را بضٍاهیط.  65- 60ا

یات 
 
َیؼی بي معدم می گٍیط کي اگع او را ببیووط کي بي ذای هضؼت  62و  61در ا

صٍد قٍُد می کوط، بیؿتع هارازت می ـٍهط )لْغش می صٍرهط(. ٔکع می کویط 
 َیؼی ٘باًل کدا بٍد؟

هٌا می صٍاؽتوط باور کووط کي این هّدار  چعا این
 
یا ا
 
باَث لْغش یٌٍدیان می ـط؟ ا

 پؼت ًمان مؼیر مٍٍَدی بٍد کي صطا ٔعؽتاد؟

یۀ  . 10 
 
هٌا قسبت می 63در ا

 
یات ٘بلی، َیؼی صیلی ؽادى و وامر با ا

 
، بعصالؼ ا

کوط. او می گٍیط زیات از کدا هؿات می گیعد؟

یات َیؼی بىٍر وامر . 11 
 
می گٍیط کي زتی اگع ٘ادر بي صٍردن بطن و  در این ا

هٌا َایط ما همی ـط. روح اؽت کي زهطى می کوط. در هٍـیطن
 
ِ صٍن او بٍدیم، چیغی از ا

یۀ 
 
هٌا روح و زیات بضؿیطى اؽت؟ 63ا

 
او می گٍیط چگٍهي بي ا

ٍع دـٍاری کي در مٍرد ذؼم و صٍن گػٕتي  یات چگٍهي کمک می کوط تا مٍم
 
این ا

 ؟بٍد را درک کویم
یا ـما ًم ًع روز از ؽضوان زیات بضؾ او "

 
 می ـٍیط؟ تْظیي"ا

یات . 12 
 
را دوبارى بضٍاهیط. بؼیاری از معدم چي َکػ الُملی بي ؽضوان  68 -66ا

دـٍار َیؼی هؿان دادهط؟

بُط از ایوکي بؼیاری از معدم از پیعوی او ؽع باز زدهط، او از ـاگعداهؾ چي 
یۀ پعؽیط؟  ذٍاب پىعس بي َیؼی چي ب

 
 (68ٍد؟ )ا

یا ایمان داریط کي کلمات زیات . 13 
 
دربارۀ ؽضوان پىعس با ًم گػٕتگٍ کویط. ا

یا ـما ًم ایمان داریط و می داهیط کي او 
 
ذاویطان ٔٗه در َیؼی یأت می ـٍد؟ " ا

ِ صطاؽت"؟٘طوس

یا اومیوان داریط کي در او از زیات ذاویطان 
 
اگع ایمان ـما در َیؼی اؽت، ا

بعای چوط لسٌي بضاوع این ًطیۀ ـگػٕت اهگیغ از او ـکعگغاری کویط. بعصٍرداریط؟ 
و ٔعامٍش هکویط کي از او "تْظیي ـطى" زیات روزاهی را دریأت کویط .
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. با ـعکت کعدن در معاؽم ـام صطاوهط معگ مؼیر 45
وریط

 
 را بیاد ا

 چعا در معاؽم ـام صطاوهط ـعکت می کویم؟   بسث ابتطایػػی:
 :مٗطمي

مكلٍب ـطهؾ َیؼی یکی از اَیاد مٌم یٌٍدی را با ـاگعداهؾ ذؿن ـب ٘بل از 
ن زمان او با اؽتٕادى از روـی ؽادى ولی پعمُوی بي ایؿان یاد داد کي چگٍهي 

 
ت. در ا گٔع

هعا "ـام صطاوهط" می هامیم. بیاییط 
 
ن معگ او را بي یاد داـتي باـوط. ما ا

 
می تٍاهوط پػ از ا

هٌا چي 
 
گػٕت و چکار کعد. ًمچوین می صٍاًیم ببیویم بعای ما کي با ًم هگاى کویم او بي ا

دو ًغار ؽال بُط از او زهطگی می کویم، زماهی کي با دیگع ایماهطاران در این معاؽم ـعکت 
ن هؿان می دًیم.

 
 می کویم چي چیغی را با ا

 را بضٍاهیط. 23 -1: 22لٍ٘ا 

یات  .1
 
یۀ  6 -1ا

 
بعان یٌٍدی با 2را دوبارى بضٍاهیط. در ا َیؼی چي می صٍاؽتوط ، ًر

یات 
 
 (6 -3بکووط؟ ـیىان چگٍهي از یٌٍدا اؽتٕادى کعد تا بي ایؿان کمک کوط؟ )ا

یات  .2
 
یۀ  را بضٍاهیط، ًمچوین 8 -7ا

 
ن  1بي ا

 
دوبارى هگاى کویط. از چي دو هامی بعای ا

َیط یٌٍدی اؽتٕادى ـطى اؽت؟

وگی: مطن َیؼی، ٍ٘م اؽعائیل در مكع بعدى  1500زطود  پیؾ زمیوۀ ًٔع
 
ؽال ٘بل از ا

زاد ـطهط، صطا بالی ؽضتی بع ًمۀ صاهٍادى ًای مكعی هازل کعد. 
 
بٍدهط. ـبی کي از اؽارت ا

هٌا
 
تۀ معگ ًمۀ هضؼت زادگان ا چي اهؼان و چي زیٍان، را ُکؿت. در هٌایت این بال  -ٔـع

ٍن )پادـاى مكع( را رامی کعد کي اذاز  ى دًط ٍ٘م اؽعائیل از مكع صارج ـٍهط. بعای َٔع
هعا بع ؽع دِر 

 
مسأٌت از صٍد، صطا بي ٍ٘م اؽعائیل دؽتٍر دادى بٍد تا بعى ای را ُکؿتي صٍِن ا

هدا همی ُمعد.
 
ن صاهي َبٍر کعدى و کؼی در ا

 
تۀ معگ با دیطن صٍن از ا صاهۀ صٍد بمالوط. ٔـع
ى َٔ یع )هان بطون صمیع مایي( بپظهط و زمان ٔعار از ًمچوین صطا بي ٍ٘م دؽتٍر دادى بٍد تا هان 

مطن صمیع 
 
ن ًم این بٍد کي ٔعقت هطاـتوط تا موتٌع ور ا

 
هعا با صٍد ببعهط. دلیل ا

 
مكع ا

هٌا را از 
 
ورهط کي چگٍهي صطا ا

 
تن این َیط بیاد می ا بماهوط. ًع ؽال، یٌٍدیان با ذؿن گٔع

زاد کعد.
 
اؽارت مكع ا
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گاًی بیؿتع می تٍاهیط صالقۀ این داؽتان را در 
 
بضٍاهیط و یا کل  8 -1: 16تحویي بعای ا

مىالُي کویط. َیط هان ٔىیع بعای ًٕت روز ادامي پیطا می کعد و  12صعوج داؽتان را در 
توط.ٔكر را در روز اول   این َیط ذؿن می گٔع

چگٍهي ٔكر تكٍیعی از معگ َیؼی کي ؽالٌا بُط اتٕاؽ أتاد بٍد؟ .3
یا ایوکي َیؼی در روز َیط ٔكر ُمعد اًمیت دارد؟ تٍمیر دًیط. )یسیػػی تُمیط 

 
ا

 َیؼی را چي صىاب کعد؟( 29: 1یٍزوا دًوطى در 
یات  .4

 
هچي در مٍرد َیط ٔكر می داه 13 -7ا

 
یط، ٔکع می کویط را دوبارى بضٍاهیط. از ا

بعای این َیط ـاگعدان چي تطارکاتی دیطى بٍدهط؟
یۀ  .5

 
 20: 26متی چي کؼاهی ًمعاى َیؼی بع ؽع ؽٕعى هؿؼتي بٍدهط؟ ) 14مىابٖ ا

ًم بىٍر صاص بیان می کوط این اـضاص چي کؼاهی بٍدهط(.
یۀ 
 
َیؼی در مٍرد این و٘ت چي می گٍیط. ؽُی کویط این قسوي  15د٘ت کویط در ا

ذًن صٍد همایان ؽازیط. چگٍهي این مٍُ٘یت و٘ت ـضكی و پع مُوی ای  را در
 بعای َیؼی و ـاگعداهؾ بٍد؟

یات  .6
 
را بضٍاهیط. چگٍهي معگ و رؽتاصیغ َیؼی، پادـاًی صطا را بع زمین  18 -17ا

ورد؟
 
ا
یۀ  .7

 
یي ًمۀ کعدى ًا و گػٕتي ًای َیؼی اًمیت دارد. َیؼی  19ا

 
را بضٍاهیط. در این ا

چگٍهي ایوکار داد، بي ـاگعداهؾ  پارى کعدىد )ؽي مٍرد(؟ او هان را با هان چکار کع 
هچي بعای بطهؾ اتٕاؽ می أتاد بٍد ؟

 
تكٍیعی از ا

 او گػٕت هان تكٍیعی از چیؼت؟ او بطن صٍد را چگٍهي تٍقیٓ کعد؟
یۀ  .8

 
ن ٔکع کویط. َیؼی گػٕت ذام ـعاب چیؼت؟  20ا

 
را بضٍاهیط و چوط لسٌي بي ا

در صٍِن من چیؼت؟ ٌَط ذطیط"مُوی "
پاـیطى ـطن صٍن بغ و گٍؽالي بع معدم چي  را بضٍاهیط. 15 -13: 9َبعاهیان 

یۀ 
 
چیغی بٍد کي ٌَط َتیٖ مىالبي می کعد( تاجیع معگ  13تاجیعی می گظاـت؟ )ا

یۀ 
 
 ٌَط ذطیط اؽت( 14مؼیر بع ما چیؼت؟ )ا

ن ذام بوٍـیم؟ )بي لٍ٘ا  .9
 
معاذُي کویط( 19: 22چعا ما بایط هان را بضٍریم و از ا

یۀ  . 10 
 
ًمچوین هگاى کویط؛  19َیؼی می صٍاًط چي چیغی را بي یاد بیاوریم؟ )بي ا

 (.26: 11 )٘عهتیان 1
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وردن معگ مؼیر تا این اهطازى اًمیت دارد؟ چعا مٌم اؽت بي یاد 

 
چعا بي یاد ا

 بیاوریم کي بطن او بعای ما پارى ـطى صٍهؾ بعای ما ریضتي ـط؟

 
 

این و٘ت مواؽبی صٍاًط بٍد بعای گعوى کي با ًم در این معاؽم ـعکت کویط.  . 11 
یاتی کي اـارى کعدیم دوبارى هگاى کویط. 

 
مادى می ؽازیط بي ا

 
ًماهىٍر کي ٘لب صٍد را ا

هٗطر ـما را دوؽت داـت 
 
هچي َیؼی دؽتٍر داد بي یاد معگ او بیٕتیط کي او ا

 
مىابٖ ا

٘عباهی  و این زیات ذطیطی کي در مؼیر داریط از او تؿکع  کي بعای ـما ُمعد. بعای این
اذازى هطًیط معاؽم ـام صطاوهط بي معاؽمی پٍچ و بی مُوی تبطیل ـٍد!  ًعگغکویط. 

 

 

 

 

 

معزیطى ـطى رابىۀ ما با صطای پطر  تٍذي:
 
توٌا تٍؽه معگ مؼیر اؽت کي گواًان ما ا

دوبارى درؽت می ـٍد. این مٌمتعین و توٌا زٗیٗتی اؽت کي پیعوان مؼیر را از 
هچي او در این اتاؽ کٍچک 

 
پیعوان ؽایع ادیان متٕاوت می گعداهط. بعای پیعوان َیؼی ا

ی تبطیل ـطى اؽت. بعای دو ًغار ؽال در ـب َیط ٔكر اهدام داد اکوٍن بي ُؽوت
ب 

 
ایماهطاران در ؽعاؽع دهیا بي ًم پیٍؽتي از دؽتٍر او پیعوی کعدى، هان و ـعاب )یا ا

اهگٍر( می صٍرهط. با ـعکت کعدن در این معاؽم، ًع کػ بي این زٗیٗت ٔکع می کوط 
ین کي تٍؽه ٘عباهی َیؼی مؼیر گواًاهؾ بضؿیطى ـطى اؽت. با اَتماد کعدن بي ا

ٌَط ذطیط، دیگع ذایػػی بعا تٌمتٌای ـیىان با٘ی هیؼت و او ؽاکت می ـٍد. ًمچوین 
ایماهؿان ٍ٘ی گؿتي ـادی هدات بي ایؿان باز می گعدد.
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 . زماهی کي در معاؽم ـام صطاوهط ـعکت می کویط46
 ٘لب صٍد را بیازماییط

 بسث ابتطایػػی:
ن مُوی بیؿتعی بعای ـما دارد؟  در زمان ـعکت در معاؽم ـام صطاوهط کطام بضؾ

 
از ا

ن بعای ًمطیگع دَا 
 
هعا بي ًمطیگع می دًیط، یا در زمان ـعکت در ا

 
)بعای محال: زماهی کي ا

ن اهدام می دًیط، و ّیعى(
 
 می کویط، یا دَایػػی کي ٘بل از ا

 را بضٍاهیط. 34 -17: 11٘عهتیان  1
یۀ  .1

 
ِعهُتػ چي را دوبارى بضٍاهیط. پٍلػ در مٍرد گعدًمایػػی ًای  18ا ُ٘ کلیؼای 

گػٕت؟
هٌا در زمان ـعکت در معاؽم ـام صطاوهط چي کاری اهدام می دادهط کي درؽت  .2

 
ا

یات 
 
هٌا اهدام می دادهط زٗیٗتَا معاؽم ـام صطاوهط 22- 20هبٍد؟ )ا

 
هچي ا

 
یا ا
 
(. ا

بٍد؟
هٌا همٍهي ای از مسبت و بي ٔکع ًمطیگع بٍدن هبٍد؟

 
تار ا  چگٍهي ٔر

یۀ  .3
 
تي اؽت؟را بضٍاهیط. پٍل 23ا ػ گػٕت تُالیم معبٍط بي این معاؽم را از کدا گٔع

وری از معگؾ را بي ـاگعداهؾ یاد داد در اولین باری کي َیؼی
 
ِ صطاوهط ایوگٍهي یادا

 چي زماهی بٍد؟
یات  .4

 
هگاى کویط. َیؼی هان را چي صٍاهط؟ ذام ـعاب را چي  25 -24دوبارى بي ا
صٍاهط؟

یۀ 
 
هٌ 26با صٍردن هان و ـعاب، وبٖ ا

 
هٌا بي یاد چي کؼی ا

 
ا چي اَالم می کعدهط؟ ا

 می أتادهط؟
یات  .5

 
یات  22 -17در ا

 
تار بط کلیؼای ٘عهتػ می صٍاهیم. بُط در ا  -23در مٍرد ٔر

، در ًمان ـبی کي بي او صیاهت ـط، می بیویم کي َیؼی چگٍهي با ٔعوتوی 26
یات بُطی می 

 
هچي کي پٍلػ در ا

 
تار کعد. این بي ما کمک می کوط تا ا گٍیط را ٔر

درؽت متٍذي بؿٍیم.
یات 

 
را دوبارى بضٍاهیط. موٌٍر پٍلػ از "ـعکت کعدن در معاؽم ـام  34 -27ا

 صطاوهط بي ـیٍى ای هاـایؼتي" چیؼت؟
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یۀ  .6
 
بضٍرد" چیؼت؟ کلیؼای ًع کي بطون تؿضیِف بطن ، موٌٍر او از "29در ا

تار  کع و ٔر ی از صٍد ٘عهتػ در زمان ـعکت کعدن در معاؽم ـام صطاوهط چي وعٔز
ن بطن صطاوهط را تؿضیف همی دادهط؟

 
هؿان می دادهط کي با ا

کع ٔعوتواهۀ َیؼی را در ـبی کي او را تؼلیم کعدهط همایان می کعدهط؟ هٌا وعٔز
 
یا ا
 
 ا
یات  .7

 
هچي پٍلػ می گٍیط )ا

 
زمٍدن و زکم کعدن بع صٍدمان 31 -28وبٖ ا

 
یا ا
 
( ا

درؽت اؽت؟
یۀ در این مبسث، زماهی کي بع صٍد زکم می ک

 
( 31ویم چي اتٕا٘ی می أتط؟ )ا

یۀ 
 
 (32زماهی کي صطا بع ما زکم می کوط چي اتٕا٘ی می أتط؟ )ا

لٍد پػی ببعیم چکار بایط بکویم؟ )
 
بي اگع بي أکاری َاری از مسبت و یا گواى ا

 معاذُي کویط.( 9: 1یٍزوا 1
یات  .8

 
هچي پٍلػ می گٍیط را دوبارى در ا

 
چي بضٍاهیط. او داـتن  34و  33صالقۀ ا

تاری را در ایماهطاران تؿٍیٖ می کوط؟ کع یا ٔر وعٔز
در زمان ـعکت کعدن در معاؽم ـام صطاوهط بایط أکار صٍد را متٍذي چي بؼازیم؟ .9

اهدام معاؽم صطاوهط و یا  چگٍهگید٘ت کویط کي در این متن پٍلػ در مٍرد  . 10 
کع  چي کؼیایوکي  هعا اهدام دًط قسبت همی کوط. اما قسبت او در مٍرد وعٔز

 
بایط ا

کع ذطیط یُوی  یا اکوٍن با این وعٔز
 
ن می باـط. ا

 
باووی ما در زمان ـعکت کعدن در ا

هچي بعای ـما اهدام دادى اؽت در این معاؽم ـعکت تؿضیف بطن مؼیر"
 
" و تمام ا

یا بعای اتساد در بطن مؼیر تالش صٍاًیط
 
کعد؟ می کویط؟ ا

 
زمٍدن ٘لب صٍد 

 
٘بل از ـعکت کعدن در معاؽم ـام صطاوهط، چوط لسٌي ای را بي ا

اصتكاص دًیط، هغد صطاوهط بي گواًاهتان اَتعاؼ کویط و پاکی از گواًان را از او 
دریأت کویط. بُط در زالیکي بضاوع ٘عباهی ٔعوتواهي ای کي بعای ـما اهدام داد از 

 مؼیر را دریأت کویط. او تؿکع می کویط، بطن و صٍن
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هٌا را  تُلیم دًیط
 
 "و ا

ایػػی را کي بي ـما گػٕتي ام،    کي ًمۀ چیًغ

 اهدام دًوط..."

 35: 38متی 
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 ـاگعد ؽازی 
 دهبال من بیاییط تا ـما را قّیاد معدم گعداهم.

ػ   بي پىعس و اهطریاس ٔعمٍد( 47: 4)ایوعا َیؼی در م٘ع
 

 با ٔینی کي در مؼیر َیؼی اؽت ٍ٘ی باش. و اما تٍ، ای پؼع من،
 و ؽضواهی را کي در زنٍر ـاًطان بؼیاری از من ـویطى ای بي کؼاهی بؼپار

 کي مٍرد اَتماد و ٘ادر بي تُلیم دیگعان باـوط.
 (3و  4: 3تیمٍتاوس  3)پٍلػ بي تیمٍتاوس می گٍیط، 

 

ـاگعد ـعوع کعد تا  43بي این مؼالي ٔکع کویط: َیؼی صطمت صٍد را با تُلیم دادن بي 
هٌا از او یاد بگیعهط، بي او ایمان بیاورهط و از او اواَت کووط. امعوز در ًع هٗىي از این کعۀ 

 
ا

ؽال پادـاًی صطا بضاوع ایوکي  3555زمین می تٍاهیم پیعوان َیؼی را پیطا کویم. بعای 
ط کعدى اؽت ! مادى کعدى اهط ـر

 
 ـاگعدان َیؼی ـاگعدان بیؿتعی را ا

 

زال در ٘عن بیؼت و یکم ًؼتیم. اکوٍن هٍبت ماؽت کي ـاگعد بؼازیم. ًوٍز میلیٍهٌا 
هٌا بایط بطاهوط کي 

 
 هٕع وذٍد دارهط کي ازتیاج دارهط کالم زیات بضؾ اهدیل را بؿوٍهط. ا

هٌا یاد داد کي 
 
َیؼی بعای گواًان این دهیا ُمعد و دوبارى از ُمعدگان زهطى ـط! بایط بي ا

هٌا بایط یاد بگیعهط کي از دؽتٍرات او اواَت َیؼی مؼیر توٌ
 
ا امیِط هداِت ابطی اؽت. ا

 کووط.

 

ـاگعداهی بؼازیط کي راى  در وی درؽٌای این بضؾ یاد می گیعیط کي چگٍهي می تٍاهیط
 پیعوی کووط.َیؼی را 
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 . بعویط و ًمۀ ملتٌا را ـاگعد ؽازیط17
 بسث ابتطایػػی:

یا ٔکع می کویط ـاگعدان َیؼی أعاد
 
"مأٍؽ الىبیُي" بٍدهط یا معدمی محل صٍدمان؟  ا

 در پیعوی کامل از َیؼی چي تعؽٌایػػی داریط؟

ػ    را بضٍاهیط. 35 -41: 4م٘ع

یۀ  .4
 
ت؟ )ا هٌا چي بٍد؟ 46بعای اهتضاب اولین ـاگعداهؾ، َیؼی کدا ٔر

 
( ـْل ا

بعان مظًبِی تُلیم دیطى بٍدهط؟ هٌا ًر
 
یا ا
 
ا
هٌا گػٕت از او  .3

 
هٌا را چي صٍاًط بُط از ایوکي بي ا

 
پیعوی کووط، َیؼی گػٕت ا

یۀ 
 
 (47ؽاصت؟ )ا

٘بل از ایوکي مىلب زیع را بضٍاهیط، بگٍییط زماهی کي َیؼی بع روی این زمین 
 می کعد؟ معدم را قیط"زهطگی می کعد چگٍهي "

 را بضٍاهیط. 35 -46: 38متی 

ؽمان روی داد. .2
 
این واُ٘ي بُط از قلیب و ٘یام َیؼی، و ٘بل از قٍُدش بي ا

توط "معدم را قیط کووط"؟ ـاگعدان چگٍهي از َیؼی یاد گٔع

مٌم اؽت بطاهیم با وذٍد ایوکي ـاگعدان أعاد تُلیم دیطى بعای مظًب هبٍدهط، ًماهىٍر 
هٌا 

 
هٌا تُلیم داد. ا

 
ـویطهط کي َیؼی در کي با او ؽٕع می کعدهط َیؼی بعای ؽي ؽال بي ا

هٌا دیطهط کي َیؼی چگٍهي مُدغى کعدى، ـٕا دادى و 
 
مٍرد پادـاًی صطا تُلیم می داد. ا

بعان مظًبی ریاکار کي  هٌا دیطهط کي َیؼی چگٍهي با ًر
 
زاد می کعد. ا

 
معدم را از ٘طرت ـیىان ا

بي  واهمٍد می کعدهط از صطا پیعوی می کووط مضالٕت می کعد. مسبت و رزم او را هؼبت
هٌا را بي تٍبي و داـتن زیاتی تازى دٍَت 

 
گواًکاران دیطهط کي از رزمت صطا بي ایؿان گػٕتي ا

ای مضتلٓ در  می کعد. در وی این ؽي ؽال، او ـاگعداهؾ را بعای اهدام ًمین کار بي ـًٌع
تي بٍدهط کي  ت، ـاگعداهؾ یاد گٔع اؽعائیل می ٔعؽتاد. زماهی کي َیؼی از این زمین ٔر

م را قیط کووط.چگٍهي معد
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یۀ 
 
( ا٘تطار َیؼی بعای ـما بي چي مُوی اؽت؟ 48او گػٕت بي او چي دادى ـطى اؽت؟ )ا
ن چگٍهي بي ـما اومیوان می دًط؟ 

 
 ا

یۀ  .1
 
توط و چکار می  49در ا هٌا بایط کدا می ٔر

 
َیؼی بي ـاگعداهؾ گػٕت بعوهط. ا

 در هام چي کؼی بایط معدم را تُمیط می دادهط؟ کعدهط؟
یۀ  .0

 
هٌا چي تُالیمی را بضٍاهیط.  35با د٘ت ا

 
زماهی کي ـاگعدؽازی می کویم بایط بي ا

اگع ـضكی ًع ًٕتي بي کلیؼا بعود ولی از دؽتٍرات َیؼی اواَت هکوط، بطًیم؟
یا او را ـاگعد َیؼی می صٍاهیط؟

 
 ا

ًطؼ درؽٌای این بضؾ این اؽت کي بي ما یاد دًط چگٍهي از َیؼی مؼیر پیعوی کویم. 
ای معا اواَت صٍاًیط کعد."اگٔعمٍد، " 40: 41یٍزوا او در   ع معا دوؽت داریط، دؽتًٍر

یا ٔکع می کویط داریط ـاگعد َیؼی می ـٍیط؟
 
 زال بي صٍدتان ٔکع کویط. ا

بضؿی از ـاگعد َیؼی ـطن این اؽت کي بي دیگعان ًم یاد بطًیم کي از او پیعوی  .6
کي ". کاری معدم را قیط می کویمکووط. یُوی بي گٍهي ای می گٍییم کي داریم "

توط اهدام دًوط را ادامي می دًیم. اکوٍن  ؽال اؽت 3555پىعس و یٍزوا یاد گٔع
کي ـاگعدان َیؼی بي دیگعان تُلیم می دًوط کي بي َیؼی اَتماد کعدى هدات پیطا 
هٌا یاد می دًوط کي از تُالیم باـکٍى او اواَت کووط. بي این 

 
کووط. ًمچوین بي ا

ـٍد. این صبع بي گٍش من و ـما ًم  وعیٖ اؽت کي صبع صٍش در دهیا پضؾ می
هچي َیؼی گػٕت اهدام دًوط را اهدام دادهط.

 
رؽیطى اؽت چٍن أعادی بٍدهط کي ا

یا ـما ًم بي دیگعان می گٍییط کي بایط از َیؼی پیعوی کووط؟ بي دوؽتان و 
 
ا

ـوا ـطیط ٔکع کویط. از چي کؼی بایط ـعوع 
 
صاهٍادۀ صٍد و یا دوؽتی کي تازى با او ا

زماهی کي ـاگعدؽازی می کویط بیاد داـتي  در این زمیوي با ًم گػٕتگٍ کویط. کویط؟
 باـیط کي از ٌَط ذطیط اؽتٕادى کویط. زتی می تٍاهیط از این دروس اؽتٕادى کویط. 

یۀ  .7
 
هٌا چي وَطى ای داد؟ )ا

 
صع َیؼی بي ا

 
هٌا ذطا ـٍد، در ا

 
( 35٘بل از ایوکي از ا

ـما ـداَت می دًط؟ این وَطى چگٍهي ـما را تؼکین دادى بي

در پایان، با ًم دَا کویط و از صطا بضٍاًیط ٔعقتٌایػػی را بي ـما بطًط کي بتٍاهیط بي 
 یاد بطًیط کي از َیؼی پیعوی کووطدیگعان 
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 . صبع صٍش را با هغدیکان صٍد در میان بگظاریط18
 بسث ابتطایػػی:

 چگٍهي؟اولین بار چي کؼی بي ـما در مٍرد َیؼی مؼیر بؿارت داد و 

مادى ؽازد.  مٗطمي:
 
مطن مؼیر مٍٍَد ا

 
صطا یسیػػی تُمیط دًوطى را ٔعؽتاد تا معدم را بعای ا

کمی ٘بل از ایوکي َیؼی صطمت صٍد را ـعوع کوط، یسیػػی بي مٌٍَي و تُمیط دادن معدم 
هٌا پیؾ او ماهطهط 

 
مطهط و بُنی از ا

 
مؿٍْل بٍد. ذمُیت زیادی بعای تُمیط هغد او می ا

 تا ـاگعداهؾ ـٍهط.

 را بضٍاهیط. 21 -39: 4یٍزوا 

یۀ  .4
 
مط گػٕت؟ )ا

 
 (39یسیػػی چگٍهي بي َیؼی صٍش ا

یۀ 
 
یات  21در ا

 
یسیػػی گػٕت َیؼی کیؼت؟ یسیػػی چگٍهي متٍذي ًٍیت او ـط؟ )ا

23- 22) 

یات 
 
 را بضٍاهیط.  04 -20زال ا

" صٍاهط بعۀ صطازماهیکي دو هٕع از ـاگعدان یسیػػی ـویطهط کي یسیػػی َیؼی را " .3
یات 

 
 (27 -26چکار کعدهط؟ )ا

مطن پادـاًی صطا هغدیک 
 
یسیػػی بي معدم مٌٍَي می کعد کي بایط تٍبي کووط چٍن ا

مادى کعدى بٍد تا از َیؼی 
 
ن دو ـاگعد را ا

 
اؽت. ٔکع می کویط این مٌٍَي چگٍهي ا

 پیعوی کووط؟ 
یات  .2

 
ن دو ـاگعد را در ا

 
یۀ  29 -27گػٕتگٍی َیؼی با ا

 
َیؼی از  29بضٍاهیط. در ا

هٌا چي دٍَتی کعد؟
 
ا

می کویط تا چي اهطازى مٌم اؽت با دوؽتان و ٔامیلٌایػػی کي ایمان هطارهط و٘ت  ٔکع
مطى زهطگی ما را از هغدیک ببیووط؟ تٍمیر 

 
بگظراهیم و اذازى دًیم بي موغل ما ا

دًیط.
ن دیطى می ـٍد؟

 
یا َیؼی ًم در ا

 
 زماهیکي معدم از هغدیک زهطگی ـما را می بیووط ا
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یات  .1
 
ت از َیؼی پیعوی کوط  13 -15ا را بضٍاهیط. زماهیکي اهطریاس تكمیم گٔع

ن اهدام داد چي بٍد؟
 
اولین کاری کي بُط از ا

ـوا ـٍهط؟
 
هٌا کمک کویط تا با مؼیر ا

 
یا ٔامیلٌایػػی داریط کي بایط بي ا

 
 ا

هٌا در میان بگظاریط؟چي چی
 
ایػػی ماهٍ می ـٍهط کي صبع صٍش را با ا  ًغ

یات  .0
 
را بضٍاهیط. ٔیلیُپػ بُط از ایوکي َیؼی او را صٍاهط ٍٔرًا چکار  16 -12ا

یۀ 
 
( ٔیلیُپػ گػٕت َیؼی کیؼت؟10کعد؟)ا

یا زماهیکي صبع صٍش را با دیگعان در میان می گظاریط و اولین 
 
هتوائیل چي گػٕت؟ ا

هٌا موٕ
 
 ی اؽت دلؼعد می ـٍیط؟واکوؾ ا

". چگٍهي ما ًم با بیا و ببینٔیلیپػ از هتوائیل دٍَت کعدى بي او گػٕت،  صٍدت " .6
اؽتٕادى از ٌَط ذطیط می تٍاهیم بي معدم بگٍییم "بیا و ببین" َیؼی کیؼت؟

یات  .7
 
را دوبارى بضٍاهیط. چي چیغی بی ایماهی هتوائیل را بي ایمان تبطیل  04-17ا

کعد؟ 
یا ایمان داریط کي  زماهی کي ـما

 
ًم صبع صٍش را با دیگعان در میان می گظاریط ا

هٌا را ٍَض کوط؟ اگع می صٍاًیم 
 
هٌا وارد ـطى، ا

 
َیؼی واًُ٘ا می تٍاهط بي زهطگی ا

 ُمبؿعیوی واُ٘ی باـیم چعا مٌم اؽت بي این امع ایمان داـتي باـیم؟
یۀ  .8

 
م ـٌع بٍدهط؟ مّغیت هگاى کویط. چٌار ـاگعد اوِل َیؼی از کطا 11دوبارى بي ا

بؿارت دادن بي هغدیکاهمان، ماهوط صاهٍادى و ًمکاران چیؼت؟
ػ  .9 زاد کعدهؾ  35 -4: 0در م٘ع

 
زاد کعد. بُط از ا

 
َیؼی معدی را از لؿکع ارواح پلیط ا

ػ َیؼی بي او گػٕت چکار کوط؟ ) را بضٍاهیط( 35 -48: 0م٘ع

مطن مؼیر مٍٍَد را پیؿگٍیػػی کعدى بٍدهط. یٌٍدیان بعای د٘ت کویط: 
 
اهبیای زیادی ا

مطهؾ بٍدهط. این صبع بعای ـمٍُن )پىعس( صبع صٍـی بٍد! این 
 
قطًا ؽال موتٌع ا

مطن مؼیر مٍٍَد هیؼتوط، ولی بایط بي یاد داـتي باـیم کي ًع کػ 
 
ا معدم موتٌع ا روًز

هٌا ًم
 
زاد ـٍد. ا

 
اهوط معدگان زهطگی می کووط و بي مؼیر هیاز دارد از گواًان صٍد ا

هٌا زیات ببضؿط. 
 
ازتیاج دارهط تا بي ا
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هچي در هٌع داریم این اؽت کي با  . 45 
 
گاًی زماهی کي بي بؿارت دادن ٔکع می کویم ا

یا اَنای 
 
ـضكی دیگع بي مکاهی دیگع ؽٕع کعدى، بي أعاد ّعیب بؿارت دًیم. ا

هٌا در میان هگظاـتي 
 
صاهٍادى، ًمؼایي یا دوؽتاهی داریط کي صبع صٍش را ًوٍز با ا

ایط؟ چي چیغی ماهٍ می ـٍد؟

یوطى بي ـضف صاقی بؿارت دًیط. از ًمین ٔکع کویط و 
 
تكمیم بگیعیط در این ًٕتۀ ا

زاال دَا کویط کي صطا بي ـما ـداَت، زکمت و ٔعقت قسبت کعدن دربارۀ َیؼی 
 با او را بطًط. 
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. بي کٍدکان یاد دًیط کي َیؼی را دوؽت داـتي و 19
 او را صطمت کووط

 بسث ابتطایػػی:

هٌا ٘ادر بي درک  ٔکع می کویط از چي
 
یا ا
 
ؽوی بایط با بچي ًا در مٍرد َیؼی قسبت کویم؟ ا

هٌا در 
 
مؼایل روزاهی ًؼتوط، یا ایوکي بایط قبع کویم و٘تی بغرگ ـطهط این مؼایل را با ا

 میان بگظاریم؟

ػ   را بضٍاهیط. 46 -42: 45م٘ع

یۀ  .4
 
ورده 42ا

 
ط، را دوبارى بضٍاهیط. زماهیکي معدم کٍدکان صٍد را هغد َیؼی ا

ـاگعدان َیؼی چي َکػ الُملی هؿان دادهط؟
 ٔکع می کویط چعا ایوىٍر َکػ الُمل هؿان دادهط؟

یۀ  .3
 
یات 41هٌع َیؼی در این مٍرد چي بٍد؟ )ا

 
هچي َیؼی بي ایؿان گػٕت را در ا

 
( ا

بضٍاهیط. وعز ٔکع َیؼی چي تٕاوتی با وعز ٔکع ـاگعداهؾ داـت؟ 40 -41
" پادـاًی صطا بي چوین کؼاهی تُّلٖ داردٔکع می کویط موٌٍر َیؼی با گػٕتن " .2

یۀ 
 
 (40و ًمچوین  41چي بٍد؟ )ا

اگع می صٍاًیم پادـاًی صطا بي ما ًم تُلٖ پیطا کوط چي چیغی اؽت کي بایط از 
 کٍدکان الگٍ بگیعیم؟

یۀ  .1
 
ن َیؼی چکار کعد؟ )ا

 
را بضٍاهیط( چي ازؼاؽی هؼبت بي کٍدکان  46بُط از ا
داـت؟

ػ  .0 یات َیؼی چگٍهي بي کٍدکان ازتعام بضٍاهیط.  را 27 -26: 9زال م٘ع
 
در این ا

گظاـت؟
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یات  34متی ٔكل  .6
 
بعان مظًبی  را بضٍاهیط. 47 -41را باز کویط و ا در مُبط، ًر

هٌع ایؿان در این مٍرد چي بٍد؟ ـویطهط کٍدکان چي ٔعیادی ؽع می دادهط؟ 

یۀ  .7
 
ت؟ ٔکع می کویط  46ا یا َیؼی ذلٍی ؽتایؾ کٍدکان را گٔع

 
را دوبارى بضٍاهیط. ا

هچي 
 
در مٍرد او می گػٕتوط چي ازؼاؽی داـت؟هؼبت بي ا

یا 
 
ٔکع می کویط در َبادت و ؽتایؾ َیؼی کٍدکان بایط هٗؿی داـتي باـوط؟ ا

 زماهی کي مؼیر را پعؽتؾ می کویط اذازى می دًیط کٍدکان ًم ـعکت کووط؟
تیمٍتاوس یکی از ـاگعدان پٍلػ بٍد و بُوٍان معدی ذٍان در کلیؼای اولیي،  .8

بعان مسؼ ٍب می ـط. یکی از ًر
ت؟ 0: 4دوم تیمٍتاوس   را بضٍاهیط. در ابتطا او کالم صطا را از چي کؼی یاد گٔع

را بضٍاهیط. از چي ؽوی تیمٍتاوس در مٍرد راى و  40 -41: 2دوم تیمٍتاوس  .9
مادۀ صطمت در ذمٍ ایماهطاران 

 
ت؟ این امع چگٍهي او را ا روـٌای صطا یاد گٔع

همٍد؟ 

داریط، چگٍهي کالم صطا را بي کٍدکان صٍد یاد می دًیط، اگع ـما ًم ٔعزهطاهی  . 45 
یا ًع روز کالم صطا را می صٍاهیط و با ًم دَا می کویط؟

 
چي ٘طمٌایػػی بع می داریط؟ ا

یا دهبال ٔعقتٌایػػی می گعدیط 
 
ـواًای صٍد داریط ا

 
اگع کٍدکاهی در بین ٔامیل و ا

هٌا یاد دًیط؟
 
 کي بتٍاهیط کالم صطا را بي ا

: قطًا ؽال ٘بل از تٍلط َیؼی، پیامبعان گػٕتي بٍدهط کي هدات دًوطى د٘ت کویط
مط. زماهی کي کؼی در مٍرد "

 
" قسبت می پؼع داوودای از صاهطان داوود صٍاًط ا

هدات دًوطى ای  کعد، ًمۀ یٌٍدیان می داهؼتوط موٌٍر، مؼیر مٍٍَد، یا ًمان
بعان مظًبی باور همی کعدهط کي َیؼی، هّداری از  اؽت کي صطا صٍاًط ٔعؽتاد. ًر

ن هدات دًوطى باـط. بوابعاین از ایوکي کٍدکان او را "
 
پؼع هاقعى، می تٍاهط ا

بعان مظًبی داوود " می صٍاهطهط بؼیار َكباهی بٍدهط. کٍدکان، با وذٍد ایوکي ًر
ضیف دًوط، ٌٔمیطهط َیؼی کیؼت. هتٍاهؼتوط این امع را  تؿ
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یا در ذمٍ صٍد کٍدکان را ًم ـعکت می دًیط یا ایوکي والطین ازؼاس می  . 44 
 
ا

یا بي 
 
کووط ٔعزهطاهؿان هبایط در این ذمٌُا ـعکت کووط؟ زماهی کي ذمٍ می ـٍیط ا

هٌا را بي اتا٘ی می ٔعؽتیط کي بازی کووط؟ بعای 
 
کٍدکان ًم کالم صطا را یاد می دًیط یا ا

هٌا کمک کویط کالم صطا 
 
هٌا ایوکي بي ا

 
یا بي ا

 
را یاد بگیعهط چي ٘طمٌایػػی بع می داریط؟ ا

هٌا را بعکت می دًیط، یا محل ـاگعدان ٔکع می 
 
مط می گٍییط و ًماهوط َیؼی ا

 
صٍش ا

هٌا مغازم ًؼتوط؟ 
 
کویط ا

بعای چوط لسٌي بعای کٍدکاهی کي می ـواؽیط دَا کویط. از صطا بضٍاًیط بي ـما ایطى ًای 
 
 
ط کووط.ذطیطی بطًط کي بتٍاهیط بي ا  هٌا کمک کویط تا در مسبتؿان بعای َیؼی ـر
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 . ـداَاهي پادـاًی صطا را مٌٍَي کعدى05
 و موتٌع مُدغى ًای َیؼی باـیط

 

 :بسث ابتطایػػی

ی اؽت کي صطا مسبت و َال٘ۀ صٍد را هؼبت بي  یا ٔکع می کویط مُدغات یکی از و٘ع
 
ا

 ًؼتوط هؿان می دًط؟ چگٍهي؟معدمی کي در ازتیاج روزاهی یا ذؼماهی 

 مٗطمي:

زماهیکي َیؼی صطمت صٍد را بع روی این زمین ـعوع کعد، دوازدى هٕع اهتضاب همٍد تا 
ـاگعدان او باـوط. أعاد دیگعی ًم بٍدهط کي دهبال او راى می أتادهط و از او اواَت می 

 کعدهط ولی گعوى دوازدى ـاگعد، گعوًی مضكٍص بٍد.

هٌا با او ؽٕع کع 
 
توط. بُط از قٍُد َیؼی هغد پطر، ا دى، ٔعامین و روـٌایؾ را یاد می گٔع

این ذمٍ صاص أعادی بٍدهط کي راى را بعای رؽاهطن صبع صٍش او  بي تمام دهیا باز کعدهط. 
هٌا پیٍؽتوط. بُط از ایوکي َیؼی این دوازدى هٕع را اهتضاب کعد، 

 
در این راى دیگعان ًم بي ا
ا و دًا هٌا را بي ـًٌع

 
هٌا را ا

 
ت اوعاؼ یٌٍدیي ٔعؽتاد. بیاییط با ًم بضٍاهیم زماهی کي ا

 ٔعؽتاد چي دؽتٍرالُمٌایػػی بي ایؿان داد:

 .را بضٍاهیط 8 -7: 45متی 

یۀ  .4
 
هٌا در مٍرد چي چیغی مٌٍَي کووط؟ ٔکع می کویط موٌٍر از 7وبٖ ا

 
، ٘عار بٍد ا

این گػٕتي چي بٍد؟
ؽمان )یا پادـاًی

 
مطن َیؼی پادـاًی ا

 
ورد؟  چگٍهي ا

 
 صطا( را بي زمین ا

یۀ  .3
 
هٌا گػٕت؟ این مُدغى ًا چگٍهي بي معدم هؿان  8در ا

 
َیؼی چي چیغ دیگعی بي ا

می داد کي پادـاًی صطا هغدیک اؽت؟ تكٍر کویط این گػٕتي ًا چگٍهي می 
تٍاهؼت بي أعادی مایٍس، در ًع ـعایىی کي بٍدهط، امیط ببضؿط! 
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بعان  بعی مظًبی ًماهوط ؽایع ًر این مُدغى ًا چگٍهي هؿان می داد کي َیؼی ًر
مظًبی هبٍد؟ مُدغى ًایػػی کي امعوز ًم قٍرت می پظیعهط چگٍهي بي بی ایماهان 
مطى اهط ٔعؽ 

 
بعان مظًبی ای کي در وٍل ٘عهٌا ا هؿان می دًوط َیؼی با تمام ًر

 دارد؟

توط؟ تٍقیٓ کویط پرا بضٍاهیط.  45 -4: 2اَمال رؽٍالن  .2 ىعس و یٍزوا کدا می ٔر
یات 

 
 (8 -3چي اتٕا٘ی بعای معد مٕلٍذی کي گطایػػی می کعد أتاد؟ )ا

یات  .1
 
ن معد مٕلٍج کي  45 -9ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. ذمُی کي در مُبط بٍدهط با دیطن ا

یات 
 
 (8 -3ـٕا پیطا کعدى بٍد چي َکػ الُملی هؿان دادهط؟ )ا

هان می دوهط، ـعوع بي مٌٍَي کعد. زماهی کي پىعس دیط معدم بي  .0
 
مٌٍَۀ او وعؼ ا

یات 
 
بضٍاهیط. 36 -44را در ا
یۀ 
 
 را دوبارى بضٍاهیط. پىعس گػٕت معد مٕلٍج چىٍر صٍب ـط؟ 46ا
چگٍهي این مُدغى ٘لب معدم را باز کعد تا بي پیام پىعس گٍش دًوط؟ .6

ن روز چوط هٕع در هتیدۀ را بضٍاهیط 1: 1اَمال رؽٍالن 
 
مٌٍَۀ پىعس ایمان . ا

وردهط؟
 
 ا

هٌا را 
 
بعان دوؽت هطاـتوط کي پىعس و یٍزوا در هام َیؼی مٌٍَي کووط. ایؿان ا ًر

دؽتگیع کعدى و بي زهطان اهطاصتوط، ولی توبیي کعدهؿان همی داهؼتوط چکار کووط. 

: َیؼی، در وی ؽي ؽال صطمتؾ بع روی این زمین، مُدغات زیادی د٘ت کویط
ا گعوى بغرگی از معینان را ـٕا داد. بعای ّظا دادن بي ًغاران هٕع ّظا تٌیي  کعد. باًر
ؽمان قٍُد کعد، 

 
همٍد. او زتی ُمعدگان را ًم زهطى همٍد. بُط از ایوکي َیؼی بي ا

ط. ـاگعداهؾ در اؽم او این مُدغات را اهدام داده

وردى 3اَمال کمی پیؾ، در  د٘ت کویط:
 
بٍدهط. زال، ، ؽي ًغار هٕع ایمان ا

وردى اهط. یُوی ایوکي این بار دو ًغار هٕع ایمان 
 
در ذمٍ، پوخ ًغار هٕع ایمان ا

وردهط. مُمٍاًل زهان و کٍدکان ـمعدى همی ـطهط پػ بوابعاین ذمٍ کؼاهی کي 
 
ا

وردهط صیلی بیؿتع از پوخ ًغار هٕع بٍد.
 
ایمان ا



163 

لیم ًمي می داهؼتوط کي پىعس و یٍزوا مُدغۀ بغرگی اهدام دادى اهط. پػ  در اوـر
هٌ
 
بعان ا ا را تٌطیط کعدهط کي دیگع هام َیؼی را بع زبان هیاورهط. اما پىعس و یٍزوا ًر

 همی تعؽیطهط. 
هٌا چي دَایػػی کعدهط.  25 -32: 1اَمال در  .7

 
بضٍاهیط ا

یات 
 
هٌا صٍاؽت در هام َیؼی چي کار کووط؟  25 -39ا

 
را دوبارى بضٍاهیط. صطا از ا

یا ـما ًم اّلب 
 
هٌا ولبیطهط را هام ببعیط. ا

 
هچي ا

 
از صطا می صٍاًیط کي ایوٌا را از ا

 وعیٖ ـما اهدام دًط؟
یۀ  .8

 
صطا چگٍهي بي دَای ایؿان پاؽش داد؟  را بضٍاهیط. 24زال ا

بعای ایوکي بیؿتع یاد بگیعیط صطا چگٍهي بي دَای ایؿان پاؽش داد، این دو متن را 
 ًم بضٍاهیط.

 7 -1: 8اَمال    46 -43: 0اَمال 
یا مؿتاؽ ًؼتیط کي در قسبت کعدن در مٍرد کالم بي زهطگی صٍدتان ٔکع کویط.  .9

 
ا

یا می صٍاًیط بعای جابت کعدن زٗیٗت و 
 
صطا ـداَت بیؿتعی داـتي باـیط؟ ا

یا می 
 
٘طرت کالمی کي مٌٍَي می کویط )کالم صطا( مُدغات قٍرت بپظیعهط؟ ا

اؽتٕادى کوط و بي دیگعان ـٕای روزاهی و ذؼماهی بطًط؟ ـماصٍاًیط صطا از 
را دَا کویط. ًمان روح  25 -39: 1ی تٍاهیط دَای ـاگعدان در اَمال ـما ًم م

ت بضؿط تا  ٍّ الٗطؽی کي بي ایؿان ٍ٘ت داد می تٍاهط ـما را روزاهي ُپع ؽاصتي، ٘
یا اکوٍن می صٍاًیط ایوعا از او 

 
بتٍاهیط پادـاًی صطا را بعای اوعأیان صٍد بیاوریط. ا

بىلبیط؟ 
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ؽمان و زمین از"
 
ت، ا  بین صٍاًط ٔر

ت."   اما ؽضوان من ًعگغ از بین هضٍاًط ٔر

ػ   24: 42م٘ع
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Table of Contents: 


