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حیسم رد هزات یگدنز

11 سرد

یگداوناخ یگدنز و جاودزا

جاودزا بادآ

. تسا رهوش و نز نایم هطبار ، میبای تسد نآ هب یگدنز رد میناوت یم ام هک یناسنا طباور نیرتمهم زا یکی

یگتشذگ دوخ وزا ینابرهم ، یزوسلد ، رگیدکی ششخب ، رگید یصخش هب یزرو قشع میناوت یم ام جاودزا رد

رایتخا رد نآ یانعم و جاودزا لوصا و بادآ اب هطبار اررد یرایسب یاه هزومآ سدقم باتک . میزومایب ار

. دهد یم رارق حیسم یسیع دنوادخ ( نارادنامیا ) نادرگاش

: دومرف هنوگنیا جاودزا هرابرد شنادرگاش هب یسیع

ردام و ردپ درم ور، نیمه زا تفگ ،و دیرفآ ونز درم ار ناشیا زاغآ رد ناهج هدننیرفآ هک دیا هدناوخن رگم "

ود رگید سپ نآ ،زا نیاربانب دش؟ دنهاوخ نت کی ود ونآ تسویپ دهاوخ شیوخ نز ،هب هدرک کرت ار دوخ

". دزاسن ادج ناسنا ، تسویپ ادخ ار هچنآ سپ . دنشاب یم نت کی هکلب دنتسین

19:4-6 یتم

رگیدکی هب رهوش و نز ناونعب اوح و مدآ هنوگچ هک درک یروآدای شنادرگاش هب نانخس نیا نتفگ اب یسیع

2 باب شیادیپ رد نآ ناتساد هک درک قلخ مدآ یارب ار اوح ندع غاب رد ادخ هوهی . دندش نت کی و دنتسویپ

دنک یم کرت ار دوخ نیدلا و درم هک یسیع نخس نیا رد هک تسا حضاو حلا نیا .اب تسا هدش لقن ام یارب

ادخ هک ماگنه نآ هب طوبرم اهنت میلعت نیا و تسا دیفم اهلسن یمامت نانز و نادرم یارب هک هتفهن ییاهسرد

رارق هب میزومایب 19 باب یتم رد یسیع نانخس زا میناوتیم هک ییاهسرد . دشاب یمن دیرفآ ار ونز درم نیلوا

: تسا ریز

اراب نز ای درم اراب درم ادخ داد. دنویپ مه ارهب اهنآ و دیرفآ ثنوم و رکذم سنج ود ادخ زاغآ رد .1

تدشب سدقم باتک هک دشاب یم تشز و عینش یلمع یزاب سنج ادخ،مه هاگدید .زا دادن دنویپ نز

(6:9-10 نایتنرق لوا ،1:26-27 نایمور ،18:22 نایو هبال دینک عوجر ). تسا هدرک عنم ار نآ

نز کی اب اهنت و درکن جاودزا یرایسب نانز اب مدآ . دشاب یم درم کی و نز کی دنویپ یانعم هب جاودزا .2

درک. جاودزا

ود ره هب داد دنویپ مهب ار اوح و مدآ ادخ هک یماگنه . تسا هتشگ ررقم ادخ طسوت جاودزا دنویپ .3

هک دوب مهم و یمسر یدهعت جاودزا ، زاغآ دوش.رد یم زاغآ " نیاربانب هکاباوژه" تفگ ینانخس اهنآ

. دنتسب یم دهع ادخ هتشرف روضح رد مه اب فرط ود نآ رد

ار مدرم ادخ . دنامب رادیاپ دنا هدنز هکینامز ات درم و نز نایم ییوشانز دنویپ نیا هک دراد دصق ادخ .4

. تسا رازیب زاطالق ادخ هک هدش نایب سدقم باتک ورد دنک یم عنم کرابم دنویپ نیا نتسسگ زا
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هدوب دهاش تا یناوج مایا رسمه وتو نایم رد ادخ هک ببس نآ ؟زا دیریذپ یمن ارچ دییوگ یم امش "اما

. تسوت نامیپ مه رسمه وتو مدمه وا هکنآ یا،اب هدیزرو تنایخ یو هب وت هک یرسمه ، تسا

دوب. ادخ بناج زا یلسن یپ رد اریز کی؟ ارچ .و دنتسه یو نآ زا حور و نت رد اهنآ ؟ تخاسن کی ار اهنآ وا ایآ

. دزرو تنایخ دوخ یناوج مایا نز هب یسک ادابم ، دیشاب دوخ یاهحور بقارم سپ

سپ . دناشوپ یم تنوشخ ارهب شا هماج هک نآ ،وزا مراد ترفن زاطالق نم : دیامرف یم لیئارسا یادخ هوهی

". اهرکشل یادخ هدومرف تسا نیا . دیزروم تنایخ و دیشاب دوخ یاهحور بقارم

2:14-16 مالیک

عجار مالیک اجنیا .رد مییامن رکفت و لمات اهنآ هرابرد تقد اب دیاب وام تسین ناسآ یرما قوف تایآ زا یوریپ

رکذ 13 باب ایمحن باتک رد عیاقو نیا دوب. هداد خر میلشروا رد ایمحن نامز رد هک دسیون یم ییاهدادیور هب

یم جاودزا هبیرغ ینانز واب دنداد یم ارطالق دوخ یدوهی نارسمه ید وهی نادرم نامز نآ دنا.رد هدش

هتشاد کرتشم یداقتعا ادخ هب ود ره جاودزا ماگنه هب هک دوخ یناوج مایا نارسمه زا اهنآ عقاو .رد دندرک

جاودزا اهنآ واب دندش رد هب هار زا دنتشاد داقتعا ریغ نایادخ هب هک رگید ماوقا نانز طسوت و دندش ادج

بیرف ور ابیز نارتخد طسوت زین اهنآ دادجا . دندش بکترم ناشدادجا یاطخ دننامه ییاطخ نادرم نیا . دندرک

ار نادرم هب مالیک یاهرادشه قوف تایآ رد میناوتیم 25).ام دادعا ) دندینادرگ رب یور ادخ وزا دندروخ

: مییامن خالهص هنوگنیا

ماگنه هب اریز دیشاب رادافو وا هب دیاب امش . دشاب امش یارب بوخ یکیرش و تسود تسا رارق امش نز .1

. دیتفریذپ دوخ رسمه ناونعب ار ووا دیتسب یمسر ینامیپ و دهع ابوا یناوج

هب ادخ ور نیا .زا دهاوخ یم سرت ادخ ینادنزرف ادخ رگید یترابعب دهاوخ یم تسرپادخ یلسن ادخ .2

زا دیابن زگره و نت کی ، دننامب رگیدکی رانک رد رمعلا مادام ات دیاب اهنآ هک دهد یم روتسد رهوش و نز

نآ رد هک دننک مهارف بوخ ینکسم ات دوب دنهاوخ رداق اهنآ ، روظنم نیدب . دنوش ادج رگیدکی

. دنریگب دای ار ادخ هب تمدخ دنناوتب ناشنادنزرف

. دنشاب رادافو و نیما ناشنارسمه هب تبسن دوخ تایح یط رد دیاب نادرم یمامت .3

. دنیامن جاودزا رگید ینز واب دنهد ارطالق دوخ نانز دیابن نادرم و دراد ترفن زاطالق ادخ .4

اوح و مدآ هب ادخ هک یروتسد نیلوا . مینک لمات رتشیب " تسرپادخ لسن " ترابع موهفم هرابرد هک تسا المز

. تسا هدش نایب شیادیپ رد داد ، هدرک جاودزا هزات جوز نیا

نآ ورب دیزاس اررپ نیمز و دیوش ریثک و روراب : دومرف ناشیدب ادخ داد،و تکرب اوح)ار و (مدآ ناشیا ادخ "

". دینارب نامرف دنک، یم تکرح نیمز رب هک یرادناج ره ورب نامسآ ناگدنرپ ورب ایرد نایهام .رب دیبای طلست

1:28 شیادیپ

،هب میهد یم رارق مه رانک رد میداد رارق یسررب دروم رتشیپ 2مالیک باب رد هک یتایآ اراب قوف هیآ هکینامز

دیاب اهناسنا نیا اما دزاس رپ اهناسنا ارزا نیمز هک تسا نیا ادخ فده . میرب یم یپ ناهج تقلخ زا ادخ فده

هنوگنیا ار ناشنادنزرف هک دنفظوم لهاتم نادرم و نانز ور نیا .زا دنیامن تدابع ار ادخ و دنشاب سرت ادخ

. دننک تیبرت
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یسنج طباور هاگیاج

بناج زا یا هیده درم و نز یسنج هطبار ییوشانز یگدنز رد هک میدرب یپ 19 باب یتم لیجنا ندناوخ اب

باتک . دنوش یم نت کی و دننک یم راتفر رگیدکی اب قشع و ینابرهم اب فرط ود ره هطبار نیا .رد تسادخ

نیا یگتخیسگ مه زا ببس وانز دوش هدرمش سدقم و مرتحم دیاب جاودزا دنویپ هک دیوگ یم ام هب سدقم

. ددرگ یم دنویپ

ار ناراکانز و ناتفغ یب ادخ اریز دوش، هتشاد هاگن کاپ شرتسب و دشاب مرتحم ناگمه رظن رد دیاب ییوشانز "

درک." دهاوخ تازاجم

13:4 نایناربع

.(6:16 نایتنرق لوا ) دنوش یم نت کی رفن ود اهنت جاودزا رد هک میا هتخومآ سدقم باتک زا رگید ییاج رد

هب تبسن دیاب دندرک جاودزا هک یماگنه و دنشاب هتشاد یسنج هطبار رگیدکی اب دیابن جاودزا زا لبق ونز درم

. مییامن هجوت 19 باب یتم لیجنا رد یسیع نانخس هب اددجم هک تسا .المز دنشاب رادافو دوخ رسمه

ردام و ردپ درم ور، نیمه زا تفگ ،و دیرفآ ونز درم ار ناشیا زاغآ رد ناهج هدننیرفآ هک دیا هدناوخن رگم "

ود رگید سپ نآ ،زا نیاربانب دش؟ دنهاوخ نت کی ود ونآ تسویپ دهاوخ شیوخ نز ،هب هدرک کرت ار دوخ

". دزاسن ادج ناسنا ، تسویپ ادخ ار هچنآ سپ . دنشاب یم نت کی هکلب دنتسین

19:4-6 یتم

و دریگب هدیدان ار شنیدلا و دیاب درم هک تسین انعم نیدب نیا دنک. یم کرت ار دوخ ردام و ردپ درم .1

شرسمه درم یارب نونکا هک تسا نیا روظنم تقیقح .رد دشاب هتشادن اهنآ اب یطابترا چیه

. دیامن تبقارم شرسمه زا دیاب ووا دشاب یم یو هداوناخ رد صخش نیرتمهم

هب هک دنک یم هدافتسا یا هملک زا هلمج نیا نایب رد یسیع . تسویپ دهاوخ شیوخ نز هب درم .2

هطبار حیسم یسیع هک تسا دیعب ." تسا رگیدکی هب ندیبسچ و نداد دنویپ مهب مکحم " یانعم

ادتبا جاودزا رد هک دزومآ یم ام هب هلمج نیا نایب وااب عقاو .رد دیامن فیصوت هنوگنیا ار یسنج

رکفمه رگیدکی اب دیاب فرط ود وره دریگ یم تروص درم و نز نایم یحور و ینهذ یدنویپ

هرابرد جاودزا زا لبق ات دشاب هتشاد دوجو اهنآ یدزمان و ییانشآ نارود رد دیاب یرکفمه نیا . دنشاب

. دنسرب قفاوت هب هدوب دنمشزرا و مهم اهنآ زا کی ره یارب یگدنز رد هچنآ

اهنآ نایم یسنج هطبار ، ددنویپ یم شرسمه هب درم هکنیا زا سپ دش. دنهاوخ نت کی رفن ود .3

. دریگ یم تروص

اب انعم رظن زا هک دنک یم هدافتسا یا هملک زا اجنیا رد یسیع . دهد یم دنویپ مهاب ار درم و نز ادخ .4

و غوی مه ادخ طسوت نتسویپ زا روظنم اجنیا .رد تسا توافتم هتفر راکب 2 دروم رد هک یا هملک

وداب ره ات دنرادنا یم غوی کی واگ ود ندرگ رب هک هنوگنامه تسرد تسا رگیدکی اب ندش دحتم

2:18)ات شیادیپ ) درک قلخ شرسمه یارب یروای ناونعب ار نز ادخ . دننزب مخش ار نیمز مه

. دننک مهتالش اب ادخ هب تمدخ یارب دنتسه ادخ یهاشداپ ندمآ راظتنا رد هک یماگنه دنناوتب

قوف هملک هباشم یا هملک زا 11:29)،وا یتم ) دیریگ شود رب ارم غوی دومرف یسیع هک ینامز

. میزادرپ یم نآ یانعم هب ادعب هک درک هدافتسا

یپ وزین مییامن کرد رتشیب یمک ار عوضوم نیا تیمها میناوت یم مینک رکف جاودزا هب هنوگنیا هک یماگنه

ریغ نایناز . میراذگب تمرح کرتشم یگدنز رد یرادافو موزل هرابرد ادخ میلا عت هب دیاب ام ارچ هک میربب
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یانز ). دنراذگ یم اپ ریز ار یسنج طباور هرابرد ادخ نیمارف هک دنتسه یناسک هنصحم ناراکانز ای هنصحم

یانعم هب هنصحم یانز و دشاب یم درجم درف ود نیب عورشمان یسنج هطبار هنوگ ره یانعم هب هنصحم ریغ

ثراو دنوش یم هنصحم ریغ و هنصحم یانز بکترم هکنانآ (. تسا لهاتم یدرف اب یسنج هطبار نتشاد

.(6:9-10 نایتنرق لوا ) دوب دنهاوخن ادخ یهاشداپ

.هب تشاد یرایسب یاه هعتم و نانز .وا دشاب یم نامیلس لا ثما باتک تایآ زا یرایسب هدنسیون نامیلس هاشداپ

بجوم نانز نیا زا کی چیه دوجو نیا 11:3).اب ناهاشداپ لوا ) تسا هتشاد نز رازه وا هک هدش هتفگ ام

رب هک تسا یجاودزا قیرط زا یعقاو یتخبشوخ اریز دنک یتخبشوخ و یداش ساسحا اعقاو نامیلس ات دندشن

یسنج طباور هرابرد رتشیب لا ثما باتک رد نامیلس .(7:27-28 هعماج ) دشاب سدقم باتک یاه هزومآ یانبم

. تسا هتشاد هنیمز نیا رد ینیگمغ براجت یگدنز رد وا هک دوب نیا رما نیا لیلد اال متحا و تسا هتشون یتایآ

:27-35 نامیلس لا ثما ) دیوگ یم نخس یراکانز بقاوع هرابرد اتحارص نامیلس ، باتک نیا تایآ زا یکی رد

ددرگ یم هابت شیگدنز دنک دروخرب هک ره هب هک تسا راهم لباقریغ یشتآ نوچمه انز هک دراد یم نایب 6).وا

. دروآ یم راب هب یدایز یاه یتحاران و بیسآ راکانز درف یگدنز ورد

جاودزا یارب یگدامآ

یبایرسمه

یداقتعا و نامیا یاراد هک دننک جاودزا یصخش اب اهنت دیاب هک دنهاگآ حیسم یسیع دنوادخ یقیقح نادرگاش

.رد تسا راوشد یرما هدیقع مه یرسمه ندرک ادیپ درگاش کی یارب تاقوا یهاگ .اما دنشاب رگیدکی اب کرتشم

صوصخ نیا رد اهنآ عقاو .رد دننامب درجم رمعلا مادام ات دنناوت یم نانز و نادرم زا یخرب یطیارش نینچ

یارب هک تسناد یم دوخ یسیع . دنیامن یم لمع 12 هیآ 19 باب یتم لیجنا رد یسیع هزومآ اب قباطم

یطیارش نینچ رد هک دزومآ یم ام هب باب نیا رد ووا تسا تخس رایسب یشسرپ نینچ ندیسرپ نادرگاش

نادرگاش هب یطیارش نینچ .رد دشاب هدیدنسپ و لآ هدیا زین ادخ رظن زا هک میهد ماجنا یراک هچ تسا رتهب

و اعد میهد ماجنا دیاب هک یراک اهنت میشاب هتشاد جاودزا دصق هک یتروص .رد دننک جاودزا امتح هک هدشن رما

. دشاب یم ادخ هوهی هب عوضوم نیا ندرپس

. تسا هدش هراشا رادنامیاریغ صخش اب جاودزا کانرطخ بقاوع هب دایز تاعفد هب سدقم باتک رد

هک تسا هدمآ 6 باب شیادیپ رد 

هک دندید ادخ نارسپ ، دندش هداز ناشیا یارب نارتخد و تفرگ ینوزف نیمز رب نایمدآ رامش نوچ "واما

". دنتفرگ یم ینز هب دندیزگ یم رب هک ار کی ،وره دنیور ابیز نایمدآ نارتخد

6:1-2 شیادیپ

هب مدرم وا نامز رد رد هک دشاب یم ثیش شرسپ قیرط زا مدآ ناگداون ادخ نارسپ زا روظنم قوف هیآ رد

نارتخد اما دندوب تسرپادخ یلسن یناحور رظن زا ادخ نارسپ .(4:26 شیادیپ ) دندرک زاغآ ادخ مان ندناوخ

دشو ترارش زا هدنکآ اهنآ ببس هب نیمز لیلد نیمه .هب دنتشادن هناگی یادخ شتسرپ هب یا عالهق نایمدآ

6و7). یاهباب شیادیپ درک.( تازاجم تخس نافوت لوزن اراب نیمز یور یاهناسنا یمامت ادخ

شیادیپ ) دننک جاودزا یناعنک تسرپ تب نارتخد اب ناشنارسپ هک دندرک تفلا خم قاحسا و میهاربا 

.(28:2-1،24:4-3

-16 جورخ ) درک عنم ینز هب ناشنارتخد نتفرگ و نایناعنک اب طابترا ارزا نایلیئارسا یسوم تعیرش 

:3-4 هینثت ) دننکن تلصو هناگیب ماوقا اتاب درک عنم تدشب ار لیئارسا ینب زین یسوم 34:15)و

.(7

.(23:12-13 عشوی ) درک دیکات مایپ نیمه تیمها هب زین عشوی 	
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.(11:1-11 ناهاشداپ لوا ) دنادرگرب یور ادخ زا نامیلس ات دندش ثعاب نامیلس هاشداپ نارسمه 

تلصو تارطخ هرابرد و دندش ههجاوم یلکشم نینچ (27-13:23)اب ایمحن (2-12،9:1)و ارزع 

. دنتفگ نخس ناگناگیب اب

دوب. دهاوخ دیفم یرما دوخ سدقم باتک رد قوف تایآ یمامت نتفای

جاودزا رادنامیا ریغ هکاب درادن ار رایتخا نیا رادنامیا کی هک دنک یم نایب تحارص اب سلوپ دیدج دهع رد

دنک.

هچ ار تملظ و رون و تسا یدنویپ هچ ار ترارش و ییاسراپ اریز ، دیورم نانامیا یب اب قفاومان غوی ریز "

؟ یتقافر

؟ یتهابش هچ ار نامیا ویب نموم و تسا یقفاوت هچ ار لا عیلب و حیسم

6:14-15 نایتنرق مود

یم هک ره اتاب تسا دازآ ، تشذگرد شرهوش رگا .اما تسا هتسب وا ،هب تسا هدنز شرهوش هک ینامز ات نز "

". دنوادخ رد طقف هتبلا دنک، جاودزا دهاوخ

7:39 نایتنرق لوا

دنوادخ هب رادنامیا ود ره ونز درم هک ینامز هک دنشاب هتشاد دای هب دیاب دننک یم رکف جاودزا هب هک یناسک

یگدنز رد یگدیقع ومه رظن قفاوت هک یماگنه . دنبای تسد یگدنز رد لماک تیاضر هب دنناوت یم دنشاب

رد هک تسین روآ بجعت . تشاد دهاوخن یناحور یداینب و هیاپ جاودزا نیا هاگنآ دشاب هتشادن دوجو ییوشانز

مه الزا ماک زین ناشیخرب یگدنز وای دننک یم یگدنز مه رانک رد طقف درم و نز اهجاودزا لیبق نیا زا یرایسب

. دشاپ یم

یئزج ، دنکن تعاطا لیجنا مایپ زا هک یسک . دنراپسب نهذ ارهب بلا طم نیا هراومه دیاب حیسم یقیقح ناوریپ

دهاوخن یهاگیاج ادخ یهاشداپ رد نیمز هب یسیع تشگزاب ماگنه وهب دوش یمن بوسحم یهلا هداوناخ زا

اتدشاب راتفر شوخ و نابرهم ، باذج درف هک ردقچ ره ور نیا ام.زا یرواد هن تسادخ یرواد نیا . تشاد

رثکا ایند، مدرم تواضق رب دیآ.انب یمن رامش هب ادخ هداوناخ زج دشاب هدرکن تعاطا لیجنا مایپ زا هک ینامز

یم هک مینک رکف و میوش اهنآ ینابرهم و یبوخ بوذجم زین ام تسا نکمم و دنتسه نابرهم و بوخ دارفا

مایپ هک دریذپ یم شا هداوناخ اررد یدارفا اهنت ادخ .اما مینک ادیپ جاودزا یارب یکیرش اهنآ نایم زا میناوت

یوجتسج ماگنه هب هک دهاوخ یم ام زا ادخ . دنشاب هتفریذپ حیسم یسیع هب نامیا هطساوب ار ادخ تاجن

. مینک تواضق وا هیبش دیدج یا هداوناخ لیکشت و جاودزا یارب یصخش

. دراد یگتسب توعد نیا هب تبسن ام یرادافو و نامیا امهب تاجن اریز میراپسب نهذ هب دیاب ار ادخ توعد نیا

سپس و ددرگ یم نایامن یسیع و ادخ امهب یرادافو ادتبا میشاب هتشاد یقیقح ینامیا هک یتروص رد

: دومرف و دوب هاگآ ال ماک هراب نیا رد یسیع دوش. یم لماش مه امار یگدنز کیرش و ناتسود

زا شیب ار دوخ رتخد ای رسپ هک ؛وره دشابن نم هتسیاش ، درادب تسود نم زا شیب ار دوخ ردام ای ردپ هک "ره

". دشابن نم هتسیاش ، درادب تسود نم

10:37 یتم

لئاسم و جاودزا اب هطبار رد دناوت یم ام تنوکس لحم یاتسور ای هدرتسگ هداوناخ اهروشک زا یخرب رد

. مینک یوریپ وا تاروتسد زا دیاب میتسه حیسم هب رادنامیا ام رگا . دننک دراو ام هب یدایز یاهراشف یگداوناخ

حیسم نیمارف ربخالف هک میهد ماجنا یراک هک دهاوخب ام امزا یاتسور ای هداوناخ زا یوضع هک یتروص رد

دوخ یناحور وسالتم نامرورس میلا عت زا تعاطا ببس هب دیاب هاگنآ رادنامیاریغ یدرف اب جاودزا دننام دشاب
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یگدنز هب دیما هطساوب و میوش یم کیرش نامرسمه اماب جاودزا .رد مینک تمواقم راشف هنوگ ره ربارب رد

اب دوخ هداوناخ هتساوخ قبط هکیتروص رد .اما مییامن یم تدعاسم رگیدکی هب ادخ یهاشداپ رد نادواج

. میبای یمن تسد ادخ توکلم رد نادیواج یگدنز هب رگید مینک جاودزا رادنامیا ریغ یدرف

اب جاودزا ضحم هب دیاب .وا دیامن باختنا ار دوخ رسمه ات دراد تصرف هبترم کی اهنت درم کی یلک روطب

هابتشا نیا ناوات دوش روبجم تسا نکمم دنک هابتشا یباختنا هنیمز نیا رد رگا . دنامب وا رانک دبا ات شرسمه

. دهدب هودنا مغو اب شرمع یقاب ندرک یرپس اراب

. دهد یم رکذت ام هب هدرپ یب تاقوا یخرب و هداد رادشه ام هب یبایرسمه هنیمز رد غابلا سدقم باتک

وج." هزیتس نز اب فقس کی ریز یگدنز زا ماب،هب جنک رد تنوکس "

قلخ." وجودب هزیتس نز اب یگدنز زا فلع،هب و بآ یب نابایب رد تنوکس "

21:9،19 نامیلس لا ثما

". دوتس دیاب ، دسرت یم ادخ زا هک ار ینز رذگ؛اما دوز ییابیز و تسا هدنبیرف تیباذج "

31:30 نامیلس لا ثما

هیزیهج رادقم وا ییابیز دهد هیزیهج دیاب سورع هک ییاهروشک .رد دننک یم نیسحت ار ورابیز نانز نادرم

اهنت یدرم رگا . تسا یعیبط رایسب امیس شوخ ینز نتشاد هب درم لیامت دوجو نیا دنک.اب یم نییعت ار شا

باتک زا قوف تایآ .هب تسین وا هدنزارب هک هدرک جاودزا ینز اب دنک رکف تسا نکمم دشاب نز ییابیز نارگن

. دشاب روآ باذع رایسب دناوت یم دب ینز اب یگدنز هک دیوگ یم ام هب هیآ نیلوا . دیزادنیب یهاگن نامیلس لا ثما

دراذگب تمرح ادخ هب دیاب نز هکنیا و تسین یفاک ییاهنت هب ییابیز نتشاد هک دزومآ یم ام هب هیآ نیمود

. تسا تیمها زئاح رایسب

جاودزا زا لبق راتفر

سلوپ دوب. دایز رایسب مدرم نایم ترارش یزورما یاهرهش زا یرایسب دننام ستنرق رد دیدج دهع نامز رد

یدربراک و یقطنم ییاه هظعوم یواح وا یاه هلا وسر تشون همان ستنرق نکاس نادرگاش هب هبترم ود لوسر

نارادنامیا ارچ هکنیا یارب لیلد شش 6،وا باب نایتنرق لوا هلا سر .رد دشاب یم اهلسن یمامت نادرگاش یارب

درک. نایب ار دننک یرود یتفع انزویب زا دیاب

. تشاد دنهاوخن یهاگیاج ادخ یهاشداپ رد ناتفع یب .1

، ناتسرپ تب ، ناتفع یب ! دیروخن بیرف دش؟ دنهاوخن ادخ یهاشداپ ثراو ناملا ظ هک دیناد یمن "ایآ

، لوعفم هچ و لعاف هچ – نارگ طاول ، ناراکانز

دش." دنهاوخن ادخ یهاشداپ ثراو نادایش و نایوگازسان ، ناراسگیم ، نازرو عمط ، نادزد

6:9-10 نایتنرق لوا

هدیشخب یتفع یب دننام اهنآ هتشذگ ناهانگ یمامت دنریگ یم دیمعت لسغ هک یماگنه یسیع نادرگاش .2
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ناهانگ هب باکترا زا نآ رد هک دننک یم زاغآ حیسم اررد یدیدج یگدنز دیمعت اب اهنآ اریز دوش یم

. دنشک یم تسد دوخ یلبق

ام یادخ حور طسوت و دنوادخ حیسم یسیع نان رد ،اما دیدوب نینچ هتشذگ رد امش زا یضعب "

دیا." هدش هدرمش اسراپ و هتشگ سیدقت هدش، هتسش

6:11 نایتنرق لوا

دنرادن ار رایتخا نیا نادرگاش نیاربانب . تسا وا هب تمدخ یارب و دراد قلعت دنوادخ هب نادرگاش ندب .3

. دنهد ماجنا دوخ ندب اب یراک ره دوخ لیم و هتساوخ قبط هک

. ندب یارب زین دنوادخ و تسا دنوادخ یارب هکلب ، تسین یتفع یب یارب ندب "اما

6:13 نایتنرق لوا

". دینک لیلجت دوخ ندب اررد ادخ سپ دیا هدش هدیرخ ییاهب ،هب دیتسین دوخ نآ زا امش "

6:19-20 نایتنرق لوا

دش. دنهاوخ هدینازیخرب ناگدرم )زا دشاب یم حیسم هب قلعتم (هک نادرگاش ندب یاضعا .4

". دینازیخ دهاوخرب امار ومه دینازیخرب ار دنوادخ دوخ،مه یورین هب ادخ "و

6:14 نایتنرق لوا

ببس خاالیق ریغ لمع هنوگ ره ماجنا و دوش یم فیصوت حیسم ندب زا یشخب ناونعب نادرگاش ندب .5

یکی یسیع دنوادخ اب حور رد هک تسا یصخش رادنامیا دوش. یم حیسم اب اهنآ داحتا نتفر نیب زا

ناونعب امش . دنراد رظن تدحو مه اب یرکف ظاحل زا حیسم و رادنامیا هک تسانعم نیدب نیا . تسا

. دیشاب یکی یسیع دنوادخ حور و مسج رد دیناوت یمن تفع یب یصخش

یاضعا ار اهنآ و مریگرب ار حیسم یاضعا ؟ایآ تسا حیسم یاضعا امش یاهندب هک دیناد یمن "ایآ

! زگره ؟ منادرگ یا هشحاف

ود :نآ تسا هدش هتشون اریز دوش؟ یم نت کی ،ابوا ددنویپ یم یا هشحاف هکاب یسک دیناد یمن ایآ

دش. دنهاوخ نت کی

". تسا حور کی ،ابوا ددنویپ یم دنوادخ هکاب نآ اما

6:15-17 نایتنرق لوا

دنک. یم هانگ دوخ ندب هب تبسن صخش ( درجم صخش ود نایم (انز هنصحم ریغ یانز رد .6

بکترم هک یسک ،اما تسوا ندب زا نوریب دوش بکترم ناسنا هک رگید هانگ .ره دیزیرگب یتفع یب "زا

دنک." یم هانگ دوخ ندب هب تبسن دوش، یم یتفع یب

6:18 نایتنرق لوا

هتشادن جاودزا دصق هکیدارفا . تسا جیار رایسب یرما جاودزا زا لبق یسنج هطبار نتشاد اهروشک رثکا رد

یمن ماجنا ار یلمع نینچ سدقم باتک یقیقح نارادنامیا .اما تشاد دنهاوخ یسنج هطبار رگیدکی اب دنشاب

لهاتم جوز کی نایم ینهذ و یبلق تاساسحا رگنایب و دشاب یم لهاتم دارفا یارب اهنت یسنج شزیمآ . دنهد

نینچ و دشاب یم سدقم باتک میلا الفعت خرب ال ماک ییوشانز یگدنز زا جراخ یسنج هطبار نتشاد . تسا

زا سپ اهجوز نایم تنایخ و ییافو یب ببس و درب یم نیب ارزا جاودزا دنویپ تسادق و یکاپ یا هطبار

. ددرگ یم جاودزا
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دنوادخ رد یگداوناخ یگدنز

یرورپ دنزرف

ینادنزرف شرورپ جاودزا یلصا فده هک تفگ .وا میدناوخ جاودزا هرابرد ار یبن مالیک یاه هزومآ رتشیپ ام

لا ثما باتک زا هیآ ود هب یهاگن مییایب ادتبا . میزادرپب رتشیب عوضوم نیا هب دیاب وام دشاب یم تسرپادخ

: میزادنیب نامیلس

دش." دهاوخن فرحنم نآ زا مه یریپ نک،هکات تیبرت تسوا روخرد هک یهار هب نتفر اررد کدوک "

22:6 نامیلس لا ثما

". دنبم وا یدوبان هب رمک نک، بدا تسه یدیما زونه ارات تدنزرف "

19:18 نامیلس لا ثما

یدربراک و حیحص نانچمه زین هزورما یارب اهنآ یریگ راکب اما تشون شیپ سلا رازه هس ار قوف تایآ نامیلس

ماجنا تروص .رد دننک تیبرت حیسم یسیع دنوادخ میلا ابعت قباطم ار ناشدنزرف هک دنفظوم نیدلا .و تسا

درک. دهاوخن شومارف ار اهنآ تیمها اهو هزومآ نیا زین یگدروخلا س مایا رد یتح ناشدنزرف ، یراک نینچ

دنهاوخ رصقم نیدلا ،و دیامنن تعاطا ادخ تاروتسد زا یلا سگرزب رد دنزرف رگا هک تسین نیا روظنم اجنیا رد

هک: درک نایب زین نامیلس دوب.

یزودنیب دوخ دزن ارم ماکحا و یریذپب ارم نانخس ،رگا مرسپ "

ینادرگ لیام مهف هب شیوخ ولد یراپسب تمکح هب دوخ شوگ رگا

ینک ادن دنلب گناب ارهب مهف و یناوخارف ار تریصب رگا

ینک شیوجتسج ناهنپ جنگ نوچمه و یشاب شا یپ رد هرقن نوچمه رگا

". تفای یهاوخ تسد ادخ تخانش وهب درک یهاوخ کرد ار دنوادخ سرت هاگنآ

2:1-5 نامیلس لا ثما

دنهاوخن شومارف ار مایپ زگره اهنآ ، مینک نینچ رگا . میهد شرورپ لیجنا مایپ کرد یارب ار نامنادنزرف دیاب ام

. دنریذپب و دننک کرد ار لیجنا مایپ ات دنرداق یلا سگرزب و غولب نامز رد نادنزرف هک دنچ ره درک

ار ناشنادنزرف زاین تروص ورد دنهدب دای دوخ نادنزرف ارهب سدقم باتک یاه هزومآ دیاب ودره ردام و ردپ

ردحیلا تسا هدش عنم نوناق یوس زا نادنزرف تیبرت تهج یکیزیف هیبنت اهروشک زا یخرب .رد دنیامن الح صا

باتک حلا نیا .اب دنریگ یم رارق دیدش متشو برض دروم نانچمه نادنزرف اهروشک زا رگید یخرب رد هک

: تسا ریز رارق هب هک دهد یم هئارا ام هب یرورپ دنزرف اب هطبار رد تسرد یراکهار سدقم
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". دینک گرزب دنوادخ تیبرت و میلعت اراب اهنآ هکلب ، دیزاسم نیگمشخ ار دوخ نادنزرف ، ناردپ "یا

6:4 نایسسفا

میسقت هلحرم هس ارهب نیدلا و طسوت نادنزرف الح وصا یربهر عوضوم باذج رایسب ینابز اب سلوپ اجنیا رد

: تسا ریز تروص هب هک دنک یم

اهنآ هب نداد کاروخ ای هیدغت یانعم هب هک دشاب یم " نادنزرف ندرک گرزب هب" طوبرم لوا هلحرم .1

یناحور ظاحل زا هک میفظوم میهد یم یعیبط کاروخ نامنادنزرف امهب هک هنوگنامه تسرد . تسا

. میهدب کاروخ اهنآ هب زین

نادنزرف هک تسین انعم نیا هب میلعت اوژه اجنیا .رد دراد صاصتخا " نادنزرف میلعت هب" مود هلحرم .2

ماجنا هابتشا یلمع دنزرف هک یماگنه . دشاب یم شزومآ روظنم هکلب مییامن هیبنت یکیزیف ظاحل ارزا

ارچ هک میهد حیضوت وا یارب دالیلی رکذ واب میهدب شزومآ وا ارهب تسرد هار دیاب ام دهد یم

میا. هتفرگ یمیمصت نیچمه

دنک یم هدافتسا زین تیبرت اوژه زا سلوپ تیاهن .رد تسا طبترم " نادنزرف تیبرت اب" موس هلحرم .3

ماجنا یلبق هلحرم ود زا شیپ ینعی رخآ هلحرم رد دیاب هک تسا الح صا وای تحیصن یانعم هب هک

و مشخ بجوم راک نیا اب اریز درک هیبنت داعالهن ریغ و تنوشخ اب دیابن زگره ار نادنزرف دوش.

نیگمشخ اهنآ ، مینک لمع هراب نیا رد سدقم باتک قیاقح هب رگا .اما میوش یم اهنآ رطاخ یگدرزآ

دش. دنهاوخن

یرورابان

نکمم حتلا نیا .رد دنشاب هتشاد یدنزرف دنناوت یمن لهاتم جوز کی هک دیآ یم شیپ تاقوا یهاگ هنافساتم

عفر یکشزپ ملع کمک التهب کشم نیا عقاوم یخرب .رد دریگن تروص یرادراب ینامسج الت کشم لیلدب تسا

. دنشاب دنزرف یاراد دنناوت یمن اهنآ هک دنریذپب ار تقیقح نیا دنراچان درم و نز رگید یعقاوم رد اما دنوش یم

نارسمه نادرم یهاگ یتح هک دوش یم یقلت گرزب یلکشم هباثم هب اهروشک زا یضعب رد ییازان هک میناد یم

هک میناد یم .ام دنهد ماجنا یراک نینچ دیابن دنوادخ نادرگاش . دنهد یم طالق ییازان لیلد ارهب دوخ

اماررد یگدنز راهم و لر تنک ادخ میشاب حیسم رد رادنامیا ام ورگا دنتسه ادخ بناج زا یا هیده نادنزرف

ام یناحور دشر یارب امو یارب هچنآ ره زا ادخ هک میریذپب ار تقیقح نیا دیاب .ام تشاد دهاوخ تسد

. دسر یم رظنب راوشد و تخس تیعقاو نیا نتفریذپ ام یارب هک دنچ ره دشاب یم هاگآ تسوکین

مه اب اهزیچ همه دنا، هدش هدناوخ ارف وا هدارا قبط ورب دنراد یم تسود ار ادخ هک نانآ قح رد میناد یم "
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". تسا راک رد تیریخ یارب

8:28 نایمور

نینج طقس

: اریز دنهد ماجنا نینج طقس لمع یطیارش چیه تحت دیابن حیسم رد رادنامیا نارهاوخ

.(4:13 تور ،11:11 نایناربع ) دوش یم اطع نانز هب ادخ یوس زا یرادراب .1

.(139:13-16 ریمازم ) تسا ردام محر رد نینج لماکت و دشر رگ هراظن ادخ .2

.(1:15 نایط 71:6،22:9،غال ریمازم ) دراد روضح اجنآ دنزرف دلوت نامز رد ادخ .3

.(127:3 ریمازم ) دشاب یم ادخ بناج زا یثاریم دنزرف .4

قوف هبداللی هجوت واب دریگ یم تروص هتساوخان یرادراب زا ندش خالص روظنم هب نینج طقس ال ومعم

یارب دوش ماجنا لمع نیا ییانثتسا یدراوم رد هک تسا نکمم .اما تسا تسردان یلمع نینچ ماجنا رکذلا

نینچ .رد دزادنا یم هرطاخم ارهب ردام یگدنز محر ای نینج هب بیسآ تلعب یرادراب همادا هک ینامز ثملا

. دنریگب تسرد یمیمصت دوخ تیارد و کشزپ کمک اب دیاب رهوشو ونز درک اعد دیاب یدراوم

نیدلا هبو مارتحا

هب یسوم قیرط ارزا دوخ نیمارف ادخ ، دندیسر انیس هوک وهب دندرک کرت ار رصم لیئارسا ینب هک یماگنه

: تسا ریز رارق هب ادخ مشش نامرف هک دنتسه فورعم نامرف هد هب نیمارف نیا زا شخب نیلوا درک. عاالم اهنآ

دوش." زارد تیاهزور ، دشخب یم وت هب تیادخ هوهی هک ینیمزرس اترد راد یمارگ ار دوخ ردام و ردپ "

20:12 جورخ

نیدلا زاو لیئارسا ینب هک یتروص رد اجنیا .رد دمان یم ادخ" هدعو اب ارمه نامرف نیلوا ار" نامرف نیا سلوپ

. دنتفای یم تسد یبایماک هب ناعنک نیمزرس رد هاگنآ دنتشاذگ یم مارتحا اهنآ وهب دندرک یم تبقارم دوخ

یم یقلت مه اب اهنآ یگدنز هویش و هعماج یلصا ساسا و هیاپ ناونعب یگداوناخ یگدنز و نیدلا هبو مارتحا

لمع ( نیدلا هبو مارتحا ) نامرف نیا هب اریز داد رارق شهوکن دروم ار دوخ نامز ناربهر حیسم یسیع دش.

یگدنز رد الالیت تخا ات دیدرگ ببس ادخ نامرف نیا زا اهنآ تعاطا مدع 15-7:6)و سقرم ) دندوب هدرکن

دوش. یم هدید اه هداوناخ رد تارک هب لمع نیا هک هزورما دننام تسرد دهد خر اهنآ یگداوناخ

وا یاسیلک و حیسم

یم ام هب یگداوناخ یگدنز و جاودزا هرابرد راذگریثات رایسب یسرد سدقم باتک هک میا هدرب یپ نونکات

توافتم ال ماک نارادنامیا ریغ جاودزا اب حیسم یسیع رد نارادنامیا جاودزا هک دزومآ یم ام هب نینچمه . دزومآ

یم حیضوت باتک رد یرگید یاجره زا رتشیب ار رما نیا تلع هک هدش رکذ یتایآ سدقم بتک زا یکی .رد تسا

. دهد
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. تسا نآ هدنهد تاجن ،و شیوخ ندب ، اسیلک رس زین حیسم هکنانچ ، تسا نز رس رهوش اریز "

. دنشاب دوخ نارهوش میلست یرما ره رد دیاب زین نانز ، تسا حیسم میلست اسیلک هک هنوگنامه سپ

نآ یادف ار شیوخ ناج و درک تبحم ار اسیلک زین حیسم هک هنوگ ،نآ دینک تبحم ار دوخ نانز ، نارهوش یا

، دومن

، دیامن سیدقت ، هتخاس رهاط ار اسیلک هنوگ نیا و دیوشب کالم بآ ارهب نآ ات

بیع ویب سدقم هکلب ، هتشادن رگید یصقن و نیچ و کل چیه هک دزاس رضاح دوخ دزن ار ناشخرد ییاسیلک و

. دشاب

یم تبحم ار دوخ نز هک .نآ دننک تبحم شیوخ ندب نوچمه ار دوخ نارسمه دیاب نارهوش ناس، نیمه هب

. دیامن یم تبحم ار نتشیوخ دنک،

هک نانچمه دنک، یم یرادهاگن نآ زا ودهد یم کاروخ نآ هب هکلب ، درادن ترفن دوخ ندب زا یسک زگره اریز

. دیامن یم تبقارم اسیلک زا زین حیسم

. مییوا ندب یاضعا اریز

دش. دنهاوخ نت کی ود ،ونآ تسویپ دهاوخ شیوخ نز ،هب هتفگ کرت ار دوخ ردام و ردپ درم، ور نیا زا

. میوگ یم نخس اسیلک و حیسم هرابرد نم .اما تسا میظع سب زار نیا

دهن." تمرح ار شیوخ رهوش دیاب دنک،ونز تبحم نتشیوخ نوچمه ار دوخ نز دیاب زین امش زا کی ،ره یراب

5:23-33 نایسسفا

غوی اوژهمه زا بلطم نیا نایب یارب یسیع و ددنویپ یم مهب ار درم و نز ادخ ، جاودزا رد هک میدناوخ رتشیپ

: دومرف هک میناوخ یم ار حیسم یسیع دنوادخ یابیز نانخس 11 باب یتم دنک.رد یم هدافتسا ندش

. دیشخب مهاوخ شیاسآ امش هب نم ،هک نارابنارگ و ناشکتمحز یمامت نم،یا دزن دییایب "

شیاسآ شیوخ یاهناج ،ورد متسه لد هداتفا و میلح اریز ، دیبای میلعت نم وزا دیریگ شود رب ارم غوی

. تفای دیهاوخ

". کبس نم وراب تسا تحار نم غوی هک ارچ

11:28-30 یتم

یسیع دنوادخ اب رادنامیا کی ی هطبار نایب و دنوادخ رد جاودزا فیصوت تهج یتاملک نینچ زا هدافتسا

یاسیلک و حیسم یسیع نایم هطبار هب شرهوش و نز نایم هطبار ، شنیرفآ زاغآ .زا تسا یدمع ال ماک حیسم

هدش فیصوت شسورع ناونعب وا یاسیلک و داماد ناونعب حیسم یسیع سدقم بتک .رد تسا هتشاد هراشا وا

یگدنز رد رهوش کی هک مینادب میهاوخ یم هک یماگنه . دهد یم دنویپ ارابوا یقیقح نارادنامیا ادخ . تسا

میربب ویپ مینک هجوت نادرگاش اب یسیع دنوادخ راتفر هب یتسیاب ، دیامن راتفر شنز اب هنوگچ دیاب ییوشانز

. تسا هدرک تطفاحم اهنآ وزا هدیزرو تبحم اهنآ هب دح هچ وات هداد تیمها شنادرگاش هب هزادنا هچ وا هک

دنوادخ نادرگاش راتفر هب یتسیاب دنک، راتفر شرهوش اب دیاب هنوگچ نز کی هک مینادب میهاوخ یم هک ینامز

هدش باختنا یسیع طسوت اهنآ . دنتفرگ یم میلعت و ییامنهار یسیع زا هک دندوب یدارفا نادرگاش . مینک هجوت

(17:6 انحوی ) داد یسیع ارهب اهنآ ادخ و دنتشاد قلعت ادخ هب اهنآ . دنیامن کمک وا هب شتیرومام اترد دندوب

دوش. یم هداد شرهوش هب سورع ناونعب نز کی هک هنوگنامه تسرد

تبسن هک میا هتسب دهع امابوا ضوع ورد دشاب رادافو و نیما ام هب تبسن حیسم یسیع هک میراد راظتنا ام

و میشاب رادافو و نیما دوخ رسمه هب تبسن زین ام هک تسا المز نیاربانب . میشاب وگتسار و رادافو وا هب

. دیزرو تبحم و قشع شیاسیلک هب حیسم هک میزروب قشع یا هنوگ هب نامرسمه هب دیاب رهوش ناونعب

. دشاب نامرورس راتفر دننامه دیاب ییوشانز یگدنز امرد راتفر
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وساالت

؟ دیهد حیضوت ار میا هتخومآ ادخ طسوت اوح و مدآ دنویپ زا هک یجاودزا لوصا .1

؟ تسا تسردان یرما طالق ارچ .2

؟ تسیچ ددنویپ یم شنز وهب دنک یم کرت ار شیوخ ردام و ردپ درم هک هلمج نیا یانعم .3

؟ دشاب ابام کرتشم یتاداقتعا یاراد هک مینک جاودزا یصخش اب دیاب ام ارچ .4

؟ دشاب یم اسیلک و یسیع نایم هطبار رگنایب شرسمه و درم کی نایم هطبار هنوگچ .5

موق نایم رد طلتخم یاهجاودزا هرابرد ارزع هک یماگنه . دیناوخب ار ارزع باتک 9و10 یاهباب .6

زا ناوت یم ییاهسرد هچ ؟ دنتفرگ یراک هچ ماجنا هب میمصت مدرم داد؟ ماجنا یراک هچ دینش لیئارسا

؟ تسا دیفم زین ام یزورما یگدنز یارب هک تخومآ اهباب نیا
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