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  �واھر و �رادر �را�� 

��ی ��� �و������ت � ��� ا�ن ���و�� در�� را �رای آ����� ����ر �� ���� ���� و �ر 
    .�ظ�م او �رای ���ت ا������ را در د�ت دار�د

�ق �� %م �دا �ورد ا�ن ���و�� دروس �طور �%#� ، ا#ول و ا��!�دات �� ������ن را �ط�
در ا�ن ��ب � در د�ت ����ت �/� �ده �� ا��.�ده از �+���� و �و*���ت  �� دھد .  �رر�� )رار

ا*��2 ��ت درک ���ر �ط��ب ، ��� را در آ��� �دن �� �.�ھ�م �����  ��ری ����د . �واھ���د�م 
  )�ل از �روع درس �� �وارد ز�ر �و�� 2ر����د :

 )�ل از �روع ھر درس ، درس آن ���5 را �رور �����د . -1

�*ور ����ر �و ا�����ن در ���م ��5�ت  �ن ���و�� در�� �� �و��طرا�� ا -2 �ای ا�ت 
 ا�زا���ت.

 �� آ��ت �.ظ� ھر درس �و�� �����د و ھر ���5 آ��ت �ر�وط �� ھر درس را �.ظ �����د . -3

��رل �� د�6ران ��ر����ی ھر درس را �رای ���5 آ��ده ا���م دھ�د و �وا��� را در %س  -4
 �����د .

  

ر�د در ا���ن و ��و�� �دن  ، ا��دس �ری روح ، � �رای ��� �رادر و واھر 
را��د��ی �
 �ط���ی روح ا��دس در ز�د
���ن �� ���د .
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  #��ب ��ّدس –درس اول 

  17-16:3آ�� �.ظ�: دوم ���و��ؤس 

2�ر�ت ��ب �!دس �6�ه ��د ،  ��  

��ب 5  - ا�.�ر :��6��� �� �ورات : ( :�دا�ش �� �+���)  

��ی ��ر��� : ( �و�> �� ا��ر) �����ب 12 -   

��ی اد�� و �/ر�و�� : ( ا�وب �� =زل =زل ھ�) �����ب 5  -   

��ی ��و��: (ا�/�� �� دا���ل) ا����ی �زرک �����ب 17 -(ھو�> �� �%�) ا����ی و?< -  

 (�����ب 4 -ا����ل: ( ��� �� �و  

��ب 1 - دوره ا��!���: (ا���ل ر�و@ن)   

��ب 21 -ر��@ت: (رو���ن �� ��ودا)   

 (�����ب A�) �.��A� - 1��.� �و  

  

ا�ت � ط� �دودا :��زده  �د�د ��د و ��د ���ق ( )د�م )ن ��ب در دو ��وا __��ب �!دس ���ل 
��ب ) __��ب ) و ( ��د �د�د   __ ��د ���ق ()رن �و�ط �!ر��� ?�ل �.ر �و��� �ده ا�ت  

  

:�ش از ��%د  �۴٠٠�  ١۴٠٠"��د ���ق در طول �< دوره ز���� ھزار ���� ، �!ر���ً ��ن �����ی  
��ب ���ت G�:  .وا�ده  �6���� �ده ا�ت�ب ھ�ی �و�� ����ی �ر�/ت �� ����د ���ق � ��ھ� �

(�.��ر �ر�ردی ��د :�ش از ��%د �6���� �د�د."   ��١۴٠٠ �و�د، ��د��  �و�ط �و�� در �دود ��ل 
 ).  �١۵۵د�د، 

  

ھ� ا ت و ���+ ای ا ت ������+ ���ن دا و ا����ر �� #2م دا ا ت.  روی  ن #2م دا �� ا� �ن
 ا� �ن ، #��ب ��ّدس ا�دی ا ت و ھ�4 و3ت �رای �� ��طل و ���ود ��� �ود.
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  #��ب ��دس ا�!�م دا ت

  را )راIت 2ر����د : ١٧-١۶:٣ دوم ���و��Iوس 

 �م �رد�ده ا�ت؟  �آ�� %م �دا ��زل �ده و �� ا� •

  

 ��ظور از واژه ا���م �دا ?��ت؟   •

  َ�َ.س �و�ش.ا���م �دا �/�� ار���ط �دا �� ا���� �و�ط  •

  آ�ده ا�ت، �/�� "���م ��ب �!ّدس از َ�َ.س �دا�ت."   ٣:١۶��5 "ا���م" در دوم ���و��Iوس  

   

�ت ��س رو�ش �ود�د ا��.�ده رده ا�ت.  •� � ����  �دا �رای �6�رش ��ب �!دس از ا����

  

%م �ود �دا ا�ت" �A5� ،ت��� ��%م �ود از  ا�� �دا �رای �6�رش.  ��ب �!دس ����ن ا����
او �5�ت ��ب �!دس را �< �� �< �ر ا���� د�A� ��Aرد؛ او %م �ود را �� در  ا������ ا��.�ده رد .

ھ�ی ھر ��� و ا+را در )��ب �.�ھ�م 2رھ��6 و ��ر���، و در ?��ر �ظر �ر�2ِن ��#�ت و �وا����
� �رای آن ��� ا��� �ود، �ر او ا���م 2ر�ود ���S� د �د�د، (�.� ". ?وب�  )�١۵٩ر �ر�ردی �

  

 

�رای :��U دادن �� ا�ن �ؤال آ��ت ز�ر را ا�!�م #��ب ��دس از طرف *+ # � آ�ده ا ت ؟  �
 �رر�� ����Aم :

 ٢١- ١۶:١دوم :طرس 

   : ?� ?�زی را �#د�ق و ����د رده ا�ت ؟  ١٩در آ�� 

  ��وت در ��ب �!دس �� ?� �/�� ا�ت ؟ 

 ؟  ا���م �ده �ودھ� ��ت ��+�ر ?� �� : :�ش �و��   ٢١- ٢٠در آ��  

  : "�ردم ��ت �� +�ر روح ا�!دس" �ود�د، ��ظور از �ردم ?� ���� ا�ت ؟  ٢١در آ�� 

  �ط��ق �� آ��ت ��@ ��ی ���� را :ر �����د 

 ) 19(   . �� �ردا�د _____%م �دا د���ی �� را   )1
 ) �A��20-21د . (  ______روح �دا %م ا����ء را �رای ��  )2
 ) 21�دا ا�ت. (    ____%م ا����ء از     )3
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  #��ب ��ّدس ��!� �8 �و�ف دارد و آن وِد دا �� ���د.   

 

  

�د و�� ا�ن �دا �ود � ���ن ز��ن و اA2�ر آ��� را در ا����ر �ود د"ا����ء دھ�ن �ود را ��ز �� ر
١٢۶٢�ر�ردی ��د �د�د، (�.��ر رد."              �ر2ت و از ز��ن آ��� �5Aم ����( 

 

�د �ورد �!م در��ره ا�!�م دا  •*  

��ب �!دس ��ری از �ط� ا�ت.   -١  

  ا+��ت ا���� ��ب �!دس ، از :��6و�� ھ�ی ا����ء �ود.   -٢

٣-  ���  )  ۴٠-�٣۶:۵!#ود ��ب �!ّدس ?��ت؟ ( ا���ل �و

     _______________ب )      ________ا�ف ) 

%م �دا ھ�] و)ت ���وخ �� ��طل ��� -۴ ��� )  �٣۵:١٠ود . ( �و

��ب �!ّدس �< �و�ف دارد و آن �دا�ت .  -۵              

�د �د�د ا�رای ��د )د�م ا�ت و�� ا�روز �رط�ق ���ت ���� ���� ��د )د�م را  -۶�
 �وا��م.      " ��د �د�د �/�� ا���ل "��ز �\

  

  د�د و,ود دارد. *+ ار���ط� ���ن  �!د 3د�م و , �

١۵:�۴�د ���ق را ��طل �� ��ز�م؟ و 2��ده ��د ���ق  در ?��ت؟ ( رو���ن  دآ�� �� آ�دن ��د �د�  (  

  

�د ��9+ �8 #��ب �� �8 �و� �ده ا ت ���م #��ب ��دس ا ت  �!د 3د�م و � ��  �!د ,د�د دو #��ب ,دا ازھم 

 

�د �د�د در ��د ���ق :���ن �وده و ��د ��د )د�م و  ��د �د�د دو ��ب �دا از ھم �����د،  ��
���ق در ��د �د�د آ�A�ر �� �ود و ھ�?��ن و)�� در %م �دا �/�ق ��م �ظم ��#� در آن 

�م ا���A �رای ا+��ت � ��A� م و���� آن �ظم را �� �وا��م در �دا ��2ت �� �آ�A�ر �� �ود 
�!���ت آن ���د ��ب �!دس را �ط��/� ��م. 
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�د ��د ���ق را ���Sر �داده ا�ت و ھ�?��ن اراده �دا آ�?��ن � در ��د )د�م �ود در ��د ��د �د �
  �د�د ��ز ���ھده �� �ود

  

���+ �!م: در >ورت �ط��-+ #2م دا و ��ز ���ل در آن ��و,+ ا�ن �و;وع واھ�م �د #+ #��ب 
دا و ا� �ن �ر 3رار ��  ��دس( �!د ���ق و ,د�د) دا=�� �8 ����ن، �8 ا��0د و �8 �!د را ���ن

�د.#  

  

  #2م دا ا�دی ا ت

  �ت؟  ��و��د؟   ھدف ��ب �!ّدس ?ا�ن آ��ت در��ره %م �دا ?� �� 

%م �دا �� ?�د ز��ن :��دار ا�ت؟   �٣۵:٢۴ر ط�ق ( �ّ��  • ( 

 

 ) در��ره ا����ر ز���ِ� ��ب �!دس ?� ?�زی را ���ن �� �د ؟  25-23:1در ( اول :طرس  •

  

 

             #2م دا �0ر�ف ��ده ا ت •

  آ�� دا�� #+ آ ���!� و ز��ن را �� #�2ش آ�ر�ده ا ت ��� �وا�د از #2م ود ���0ظت #�د ؟

   در ا��دا ?�د ���A را در��ره ��ر�ف ��ب �!دس ���د در �ظر �ر2ت

1�  �2ظت �د ؟. آ�� �دا�� � آ������ و ز��ن را �� %�ش آ2ر�ده ا�ت ��� �وا�د از %م �ود �

  . ا�ر��ب �!دس ��ر�ف �ده ا�ت ���د �واب ��ط!� �� ا�ن �Iوا@ت داده �ود:2

�ر�ف رده ؟ ?� ز���� ��ر�ف �ده ؟ � ��?طور ��ر�ف �ده ؟  ��ی ��ب �!دس ��ر�ف  ?� 
  �ده ؟ 

�� ��� �وا�د ?�زی �� %م �دا ���2زا�د ز�را %م �دا �ر ط�ق آ��ت ز�ر  �Aدوم آ� ��A�
!�  ا��6و�� �� 2ر���د 

��د ?ون �دا  را +��ت �ود ��ط!� �� ا�ن �Iوا@ت :��U دھد و اد��ی �وا�د �طورس ��� ھ�]
  2ر�وده 

  

ام، �� دّ)ت ا���م دھ�د؛ �� ?�زی �� آن ��.زا��د ھر آ�?� را � �� ��� 2ر��ن داده: « �٣٢:١٢+���  •
  »و �� م ��د.
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� �� او �وّل �دا �� و�دة �ود و2� ��« 5:  6-5:30ا�+�ل ���5�ن  • �����د. او ����د �:ر از
%م او ?�زی ���2زا، ���دا �و را ����� �د و درو=6و ��رده    6�د.   دار�د، ����ت �� ��

  »�وی.

                      

    ���Aد، اّ�� %م �داو�د �� ا�د :��دار ا�ت: آری، �5.�� :ژ�رده و 5�ُ�� �� 8:40ا�/��  •

%م �دا ?�زی ��ا�ن ط�ق  �� �� �ا2زا�د؟   دو آ�� ( ا�+�ل و �+��� ) در ��@ آ�� ��Aن ا�ت 
   ?را؟

  

  

  طو��ر #��ب ��دس

ھ�ی ز��دی از )�ل �� �� ���ده طو��ر .ا�م�� از طو��ر ��ب �!دس از )�ل �� ا@ن ���2ظت رده
��ب �!دس �/رض �Aرد�م و آ��� را �� ھ�G و)ت، در �#ر، د��ق و روم �� طو��رھ�ی  .ا�ت

��A5 از ھ�a طو��رھ� ���2ظت  ا�م. ��> �Aرده و ��وزا�د�م و ����د �:a آ�ش آ��� را ��وزا�ده
در ز�����ی )د�م و)��  .?ون ا�ن %م �دا ا�ت و ���د �� آن ا��رام 6�ُذار�م . ��مرد�م و ����

��د،  �:آ��� و)��  .داد�دآن را �� دّ)ت و ا��رام ا���م ���� �وا���د � طو��ر ��ب �!دس را 
\�����د �/د از ا���م �ر ، #. �:ھ� را ��رده و ھ� ، �ر2�� و ��5�وا���د ��ب �!دس را 

رد�د �� ا����ھ� ُرخ �دھدھ�� آ��� را +�ت ��. �� ����ب  �وا���د طو��رھ���طور و)�� آ�
�:  .����د" ( ��م �داو�د ) د���ن �ود را )�ل و �/د از �و��ن ��"��وه ��د �� ا��رام �!دس را 

  

  #2م دا �� وخ ��ده ا ت

� وخ �+ *+ �-�� ا ت ؟�     

  ) را �ط��/� ��د و �� �Iوا@ت ز�ر :��U دھ�د  21-17:5آ��ت ( ا���ل ��� 

  آ�� ا���ل ، �ورات را �� �/�� رده ا�ت �� آ�را ���وخ ����� ا�ت ؟   •

 ���� ���� در �ورد ���وخ �دن %م �دا ?� �� 2ر���د ؟  •

%م �دا ���وخ �ده، ?� �� �ود؟ • �� �� آ�وزد  �� 
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  در �ورد %م �دا ?� �.�� ا�ت ؟  13-12:4در ��را���ن 

  از ا�ن آ��ت �� �وان �� ����G ز�ر د�ت :�دا رد : 

 �وا�د ���ت و اA2�ر�ت �د.  %م �دا ���� #� _____�وا�د �� %م �دا ��ٔ+�ر �ذارا�ت و �� •
 �� را �����ن ��زد.   

 

 ?� ار���ط� و�ود دارد؟   ١٣و  ١٢در ��ن آ��  •

 ھ���د.   ______ �� ھماز �ظر ��ل و  )درت  ھر دودر ا�ن آ��ت %م �دا و �ود �دا  •
 

دا +���  

���+ و �ر���+ دارد � �!�� � ؟از �ظر ��� آ�� داو�د �رای ا

 )  13:5، اول �و���  31-30:20( ا���ل �و���  ا���ل ?��ت؟�!#ود 

 

دا �دا��م:  B���  �واردی #+ ���د در ��ره �ر

��ب �!دس ا��6و�� � ھ�ت �� د�ت �� �ر�د و ا���م �دا �و�ط  ١۵٠٠ ���ل �� طول ا�����د 
�د.   ��ص �و��� �ده ا�ت.  ��ب �!دس �< ��ت و �< ھدف را د���ل ��  ٣٩  

�دا �� ��دی � �� ا���ن ���� ا�ت، و2�دار ا�ت. (�+ل ��د ا�راھ�م، ��د داوود و  -١
�د �د�د) � 

٢-  ���  )  ٣:١٧ھدف �ر���a �داو�د ا�ن ا�ت � �� ر�2�ر و ذات او ������م. ( �و

  

  �داو�د �وا��� ���� �رای ا���ن دارد و آن ا�ن ا�ت � �� �� و در �� ��ن ���د -٣

 

:س �ود را :�ت ــــــــــــــــــــــ  "�#ر ان روز ���د�د �داو�د در ��غ  – ٨:٣:�دا�ش  •

 در���ن :���ن رد�د."

 ."ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای �!ّدس �ر:� ��د �� ")وم ���د �رای �ن ���� – ٨:٢۵�روج  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــ روح �داو�د در�دن ا����داران �/�د �دا�ت �   ١۶:٣اول )ر����ن  •

  a.��A�1:21-4   داو�د در ��ن آد���ن ا�ت 3در آ���ن �دن �د ا#�5 �داو�د �ر ����.  
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�م :� ��A�  

 �� ���!�� �دا از ا��دا �< �!�� �وده و د�د��ه �� ���ت �� �!�� �دا ����د ����د اد��ن د�6ر ���د . آ�
��ب اولِ  ��دا ( �ورات ) ��ل ��ود و ��ب دوِم �دا ( ا���ل ) آ�د و آن ��ز ��ل ��ود ، در  �و��د 

��ب �/دی � آ�ر�ن ��ب ا�ت آ�د � از دو ��ب )��5 ����ر ا�ت . ا�� ا�ن د�د��ه در�ت  �����
 ����ت ?ون �!�� �دا از ا��دا �� ھم ��#ل ا�ت ، ��ودن و ��و�� ��دن �ب )�ل ���ث �� �ود 

 ) �� ��4:41 �دا � ھ��ن ���ت �و���5 ���� ���� ا�ت را ��و�� ��و�م . �دا در ( ا�/�� �!

2ر���د :" ���ث ا�ن اّ�.�)�ت ��ت؟ ?� �� ���ر ��ر�U را �/��ن رده ا�ت؟ �ن، �داو�د، در ا��دا 
  »آ��� �ودم، و �ن، �داو�د �دا، در :���ن �ر ھم در آ��� �واھم �ود.

  

 �م رد�ده ا�ت؟  �زل �ده و �� ا�آ�� %م �دا �� •

 �.�وت ا���م و �زول �دن در ?��ت؟ •

  آ�� �دا �� ز��ن ����� �� ز��ن ا����� �� �� #��ت �� �د؟   •

                      

��ه دور ��
��ه �� را از #��ب ��دس دور ��#��ب ��دس �� را از 
�د.#�د و #  

                    

  

  #2م دا "" ا����د���+ #�9 �ی ����� ت در��ره 

 ��"�� ا���ن دار�م � �j�ب �!دس ���� �l.��j �داو�د ا�ت �راي ا������. ا�ن �j�ب از طر�ق ا���م ا�
 m����� د�ت ��ر ر��ده و ��را از ھر ��ب و �ط� ا�ت. �j�ب �!دس �و�ط ا������ ا�� �� ھدا�ت رو

���I، ا�ن ��ب ���> ا�!دس �� �6�رش درآ�ده ا�ت. �رای ا���ن �� ���� و �رای ز�د�� روح���
�!��ق ا�ت. ا�ن ��ب ا���م �داو�د ا�ت، �!�!ت ا�ت �� ھ�] �ط� و ا����ه ا�ت. �� �ا��5 و �ر ���

 ١٠۵:١١٩؛ �زا��ر ٢١-٢٠:١؛ دوم :طرس  ١۶:٣و   ١٣:١ھ� ر�وع ��د:  دوم ���و��Iوس  ا�ن آ��
  . ۵:٣٠و  ا�+�ل   ۶:١٢؛ �ز�ور  ١۶٠و 
   
  

�د �-;� اد��ن از #��ب ��دس �ت � �ز�م ، ا�� ا�0رام �+ #��ب ��ّدس ھ�D 3د��دارد و����د ھ�� ��رت , ��
 ��ن درون #��ب ��دس #+ ھ��ن #2م دا ت Eزم ا ت .

%م �دا ا����ر ��5� ا�ت.  
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  ��ر�ن 

  : :��6و�� ھ�ی ��د )د�م و ��!ق آ��� در ��د �د�د را در آ��ت ز�ر �رر�� ��د  ��1ر�ن 

  �و;وع  ��0ق ���Fو��  ���Fو��
    23-���18:1   14:7ا�/�� 
    33-�31:1و)�   10:11ا�/�� 
    �4:2و)�   A��2:5�ه 
    3- ���1:3   3:40ا�/�� 
    15-���14:2   1:11ھو�> 

    36-�33:19و���   �20:34ز�ور 
 

�وم ا#�5 آ��ت ز�ر را ��و���د  2 ��ر�ن        .� : 

  10-�8:32زا��ر  •

    11-�1:119ز�ور  •

   �105:119ز�ور •

              : �� �Iوا@ت ز�ر ط�ق آ��ت ذر �ده :��U دھ�د : ��3ر�ن    

  4:4?� ?�زی =ذای رو���� �� ا�ت؟  ���  •

 

•  ���، اول �و���  31:20ھدف و �!#ود از �و��� �دن ��ب �!دس ?��ت ؟  ا���ل �و
13:5  

   �١٧:١٠وا��م ا���ن �ود را )وی ��م؟    رو���ن ?طور �� •

  

   )�و�ف ا�5# ��ب �!دس ��ت و ?را ؟ ( �� ذر �< آ�� 

ا�د را در ?�د �ط �رای �� ا�� � از ا�ن درس ��د �ر��2را �ط��/� ��د و �%#� �١١٩ز�ور 
  ��و���د....

  

   : � از ا�ن درس �ن ��د �ر�2م 
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  ,!ت �ط��-+ )  (;���+

2�ر�ت ��ب �!دس �6�ه ��د  ��  

�د ���ق �  

��ب اول ( �ب ���� ) ��  -1 G�:� روج ، @و��ن ، ا�داد ، �+��� �ورات �و�دا�ش ، �: : 
 :   #��ب ��ر��دوازده  -2

��ب اول ( دوران :�ش از :�د��ھ� ) : �و�> ، داوران ، روت ��  

�وار�G ، ��1د��ھ�ن ، ��2د��ھ�ن ، 1 �و=�ل ،  2 �و=�ل ، �1ش ��ب ( دوران :�د��ھ� ) : 
2Gوار��  

��ب ( دوران ا��رت و �/د از ا��رت ) : �زرا ، ����� ، ا��ر ��  

3-  G�:ی ���5�ن #�� ب �-ری�� : ا�وب ، �زا��ر ، ا�+�ل ���5�ن ، ���/� ، =زل =ز�
4-   G�:زرگ� ����  و ?را ا���� �زرگ ��م دار�د ؟  #��ب ا

 ت ا���� �زرگ ��م دار�د)( ?ون ��م ��ب آ��� ز��د ا�

  ا�/�� ، ار��� ، �و��د ���� ار��� ، �ز)��ل ، دا���ل 

 و ?را ا���� و?< ��م دار�د ؟( ?ون ��م ا�ن �ب و?< ھ���د )  ا���� #و*8دوازده ��ب  -5

ھو�> ، �و�Iل ، ���وس ، �و�د�� ، �و�س ، ��A�ه ، ���وم ، ��!وق ، #.��� ، ��� ، زر�� ، 
�%�  

  

  د�د �!د ,

1- �����ر ا���ل : ��� ، �ر)س ، �و)� ، �و? 
 او��ن ��ب �/د از ا����ل دام ا�ت ؟ ا���ل ر�و@ن -2
3ر����ن ، 2Iط��ن ،  32ر����ن ،  1رو���ن ، ?��رده ر���� �� ��5�ھ� و ا���ص :   -3

 ���2و��=وس ،  �1 ��و�����ن ،  �2 ��و�����ن ،  1ا�  ��ن ، ������9ن ، #و� ��ن ، 

   ���و��=وس ، ��طس ، ���9ون ، ��را���ن
( �ر ا �س ��م �و� �ده ھ.ت ر���� ���> دا��د و �ر ?� ا��س ���6ذاری �ده ا�د ؟  -4

���Fذاری �ده ا�د ) 

  �و0�� ، �!ودا �3و0�� ،  �2و0�� ،  �1طرس ،  �2طرس ،  �1-�وب ، 

�و�ط �و��� �و���  آ�ر�ن ��ب ?� ��م دارد و �و�ط ?� �� �و��� �ده ا�ت ؟ �A��.� و -5
 �ده
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 آ�ر��ش ا� �ن –درس دوم 

  27:1آ�� �.ظ� : :�دا�ش 

    

دا ت  �0ل  �و�ت –ا� �ن   

  �8 روح ا ت در �8 �دنا�ت � روح دارد ��A5 او  �8 �دنا���ن �� 2!ط 

ار���ط  ا�ت و �� ��م   �ش �!�!� ����� از طر�ق روح ا�ت.  �/�� روح ا���ن �� روح �دا در�:ر

  ) 24-23:  4( ا���ل �و��� ا���ن .     

  ) 1؟  ( :�دا�ش ��ب دھدآ��ت ز�ر ?� ?�زی را در��ره �دا ���ن ��

  :   ٢-��١:١دا�ش 

  2ر�ود "..   �/�� ?� ؟  "�دا ��ر  ٩�دا  ( �ر��� )د�م ) ١١- ٣:١ در ��دا�ش

  ����د."  ـــــــــــــــــــــــــــ"ا��< ا���ن را ���ز�م ا���ن   ٢٧- ��٢۶:١دا�ش 

  ھ��� �Aو�ت �د؟  ا���ن �ر ?� ?�ز   ��٢٨:١دا�ش 

در آن ز��ن � �دا �.ت: "����ر ���ود ��ت" (�ژده) ا�ن ?� �/�� دارد؟ �� ?�   ��٣١:١دا�ش 

�� �.ت ؟ و در��ره ?� �� �.ت ؟   

دا��� ــــــــــــــــــــــــ  �وا�ت �� آ���او �� �/�� �دا �زد�< �� آ��� �ود و از ����ن آ��� ���ود �ود.

 دا�ت.   ــــــــــــــ ���د و  ھ�?��ن آ��� را
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  ) ١:٣-٨ دھد؟  ( :�دا�شا�ن آ��ت ?� ?�زی را در��ره را�ط� �دا �� ا���ن ���ن ��

در��ره را�ط� �دا �� رود." ا�ن ���5  "�#ر آن روز ���د�د �داو�د در ��غ راه ��   ��٨:٣دا�ش 
  دھد؟      ا���ن ?� ?�زی را ���ن ��

  ؟آ�� دا �+ ا� �ن ���ز دارد

             آ�� ا� �ن �+ ���ھت دا آ�ر�ده �د؟    

  �� ا�ن آ��ت �و�� ��د :

  : ":س �دا ا���ن را ���� �ود آ2ر�د."  ��٢٧:١دا�ش 

  را �ط��/� ��د . ��٢:٧دا�ش 

  ?�؟"روح ���ت د��د"  �/��  •

 2رق ا���ن �� ��وا��ت در ?��ت ؟ آ�� ��وا��ت روح دار�د ؟  •

 

��ن را ��� �د، ا	��ن را ���� ��د آ�	�.  ا	��ن   ٢- ١:۵ ���ا�� •�را '&�%$� �#��. "و �� ��ا، ا
".�	  را زن و 'د آ�

 ���� �دا ?� �/�� دارد؟   •

�� �� ���ھت �دا آ2ر�ده �ده ؟  • �?  

  آ�� زن ھم �� ���ھت �دا آ2ر�ده �ده ا�ت ؟  •

  "و ھم ا���ن را � �� #ورت �دا آ2ر�ده �ده ا�ت."   ٩:٣ر���� �/!وب  •

      

   ھ�ی رو�0�� و �>��� ا ت #+ در ��طن ا� �ن �ط��ق ذات دا َ9ق �ده ا ت.���+ دا >.ت

 

�� �دا ���ھت دا�ت و �� ا�ن  �لا�دازه و �"���� �دا آ2ر�ده �دن �� �/�� ا�ن ��ود � از �ظر 
  ���ی �دا در ا�دازه و?< �ر�وددار ���د.   ������وری�/�� ھم ��ود ��.�از �دا ���د � از ���م 

�32، ��2�� ، رو�0����A5 �� ا�ن �/�� ا�ت � او �و�ودی ا�ت � ط��/�� ��ل ا�دی و  ا
    )١٣(�وا@ت �����، ��ن ��@���رد، دارد. "    

و ھ�*��ن آن �-�� را ھم �دارد #+ دا �Qل آدم ا ت. دا  ا ت #+ آن >9ت رو�0�� را �+ آد��زاد 
�د. ��� 

�!� �رای دا �ر اھ�ّ�ت و �زد�8 �� دا ھ ��د. "" �س ���ن ��      � � دھد #+ ا
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 دن�و �-�R ا � � ���+ دا

را�ط� رو���� ا���ن �� �دا )ط> �دا روح ا�ت و �� ھم رو���� ھ���م. و�� �/د از ���ه،  •
  �د .

 �وا��م ���ز�م.    �دا ���ق  ا�ت  و �� ��ز ?�زھ��� را �� •

  �دا ��)ل �ر�ن ا�ت و �� ا���ن ھم �!ل داده ا�ت. •

       �دا ا�دی ا�ت  و روح  آد��زاد ھم ا�دی ا�ت.      •

  ا���ن ھ����د �دا آزاد و �� اراده آزاد �وده ، �!ل و ا�%ق دارد .   •

  

  " ا����د���+ #�9 �ی ����� ت در��ره ا� �ن "

ا���ن از �ظر رو���� �� #ورت �دا آ2ر�ده �د و ا�2��ر �زر�� ا�ت � در ��ن ����� ��5و)�ت   
ای ا�د.  ����� د�6ر ��5و)�ت �� �ز 2ر��� ھ� در ر���ز��ن، ���� ا���ن ھ� �� #ورت �دا آ2ر�ده �ده

دار�د.   �دا آدم را �#ورت �ود آ2ر�د و آدم :�ش روی �داو�د �� �را��د. �ر از ا���ن )رار :���ن
ا�� ز�����A آدم او��ن �� اط����، �/�� �وردن از ��وه در�ت �/ر2ت ��< و �د را �ر�Aب �د، 
)���5ت �*ور در )دو��ت �دا را از د�ت داد و از آن :س ھ�� ا������ از ��ل آدم آ�وده �ده و 2��د 

2ر��ن از �داو�د ھ���م. ا�ن ��2ر���� ���ه ��م دارد. ا�ن �را�ش �� ��2ر����، ا���ن را از �ده ا�م و ��
: 8) (�ز�ور 27: 1�داو�د �دا ����� و ���ث ��A%ت ����ر در ز�د�� ا���ن �ده ا�ت. (:�دا�ش 

  )12: 59) (ا�/�� 23: 3) (رو���ن 6: 53) (ا�/�� 3-6
  
 

 � �< را�ط� ���ت آ��ز ا�ت ؟ آ�� را�ط� ��ن �� و �دا ا���ر��ت � •

ا�ر ���ھت �� �دا در ا���ن  و�ود �دارد :س را�ط� �زد�< ��ن �دا و ا���ن ��ز و�ود �دارد وآن 
 ���  )  ١۵:١۵را�ط� ا���ر���ت، �� را�ط� ��ّ�ت آ��ز.  (�+ل ار��ب و =%م)    ( �و

ود   ���ھت دا +���� �ت   

در ��a5 ���ھت �دا ��ظور �دا از �!�a او ا�ن ا�ت � �� �� �وا��م �� �دا را�ط� دا��� ����م.  •
 )۵(درس 

 )٧درس (���ھت �دا ��ظور �دا از �!�a او ا�ن ا�ت � �دا �� �وا�د �� �� ��د ���دد.  •

آد��زاد در ��a5 ���ھت �دا ��ظور �دا از �!�a او ا�ن ا�ت � �� �وا�د روح �دا را در ��طن  •
ن �د.  (درس ��٩( 

����ھت �دا ��ظور �دا از �!�a او ا�ن ا�ت � �دا �� �وا�د در ��#�ت ���� ����  ��  •
 )١٠) (درس   ١۴:١، ا���ل �و���  ۶:٢-٨#ورت ا���ن ظ�ھر �ود.  (  �5�2:��ن 

 ���دا در ���ن آد���ن ا ت و او در ��ن آ" -  ٣آ��      A�٣:٢١��.� �و +َ����ن  �#ن ا#�ون 
واھد �د و آ��ن 3وم او، و او دای آ��ن واھد �ود."   
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  �0ل  �و�ت  دا ت؟ *را؟ –آ�� ا� �ن 

                      ��ر�ن

  : ا�ن آ��ت را �رر�� ��د و �.�وم ھر �< را �و*�� دھ�د  ��1ر�ن 

  : " :س �دا ا���ن را ���� �ود آ2ر�د. ا���ن را زن و �رد آ2ر�د." 27: 1:�دا�ش 
  

ر2ت. �داو�د : " ھ�l �� �+ل �و�.�دان ���ده �ود�م و ھر�< از �� �� راه �ود �� 6:53ا�/��ء  
  ���ه �� را �� ���ب او آورد، و او �� ��ی �� ���ّ�ل آن ���زات �د."

   2-1:  59ا�/��ء 

ت �وا�د ��� را ���ت دھد �� آن )در َر ا�)در */�ف ا�ت � ���A2ر ���Aد � �داو�د آن   1 
��� >�  ��ود.� 2ر��د ��� را �رای 

��ود. ا�ن ���ھ�ن ����ت � ��ن ��� و ��طر ���ھ�ن ����ت � او �رف ��� را �����   2 
  �دا�� ا���د رده ا�ت. -�واھ�د او را :ر��ش ��د�ّ�� درو)�� � ��- �دا 

 ��� :   16:3ا���ل �و

  :   23:3رو���ن 

 

 

 

ن �ده ا�ت ؟ ��2ر�ن �� ��  : در آ��ت ز�ر �دا در 

ن �وم.") : " )وم ���د �رای �ن ����٨:٢۵( �روج  �� ��   ای �!ّدس �ر:� ��د �� در ��ن آ�

  )�ل از ��%د ���� �١۴۴۶�ل      38- 34:40�روج  

�*ور �داو�د را :و���د و �%ل �داو�د ���� را ُ:ر رد.   34 l��� آ�6�ه ا�ری  

�*ور �داو�د دا�ل �ود، ز�را ا�ر �ر آن )رار �ر��2 و �%ل و �   35  l��� �� و�� ��وا��ت
  �داو�د آن را ُ:ر ����� �ود.

داد�د و آن را ا�را�Iل �� راه �ود ادا�� �����ت، ���ھر��ه � ا�ر از ��@ی ���� �ر��   36 
رد�د.�/!�ب ��  

  د�د.ررد، �ردم ھم �رت ���ا�ر ا�ر �رت ���   37 

در ����� دوران آوار��، )وم در طول روز ا�ر �داو�د را ��@ی ����، و در طول �ب    38 
رد�د.آن را �� #ورت �/l5 آ�ش ���ھده ��           
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 Uل از ��%د) ٩۶۴(��ل    3-1:7دوم �وار��(  

ھ� را ھ�6��� � ����ش ���5�ن ���م �د، آ��� از آ���ن 2رود آ�د و ھدا��ی �و���� و )ر����   1
  �وزا�د و �Aوه �داو�د �/�د �زرگ را در�ر�ر2ت

�ھ��ن ��وا����د وارد �/�د �زرگ �و�د، ز�را �Aوه �داو�د �/�د �زرگ را در�ر �ر��2    2 
  �ود.

� 2رود آ�د و �Aوه �داو�د را در �/�د �زرگ د�د�د، ھ�6��� � ھ�l �ردم ا�را�Iل آ��   3  �
روی ��6.رش زا�و زد�د و #ورت �ود را �ر ز��ن ���د�د و �داو�د را ����ش و ����ش رد�د 

  »او ��Aو�ت، ��ّ�ت :��دار او �� ا�د :��دار ا�ت.!«و �.��د: 

 

ن �ده ا�ت ؟  �� ��  در آ��ت ز�ر �دا در 

       22-21:2ا���2�ن  
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��ه –درس  وم 
 

 23:6و  23:3آ��ت �.ظ�:  رو���ن 

  

��ه
  آدم و  او��ن 

  را �ط��/� ��د ، �واب �Iوا@ت ز�ر �ر�وط �� دام آ�� ا�ت ؟   ١:٣-٢١و   ١٧-٨:٢:�دا�ش 

 )  2١٧:٢ر��ن �دا ?� �ود و ����� �ر:�?� از آن ?� ��)��� دا�ت ؟ (

رد�د؟آدم و �وا از ?� ?�زی �ر:�?�  • 

   او��ن ���ھ� � آدم و �وا �ر�Aب آن �د�د، ?� �ود؟ •

 ���ه آدم و �وا ?� �ود؟  ����� ۶-٧در آ��  •

، �/د از آ��A ���ه ا���م �د آ��� ?� ?�زی را ��و�� �د�د، �رای :و���دن ���ھ��ن ?� ٧در آ��  •

  ���5 ا���م داد�د؟ 

  ، آ��� �/د از ا���A �ر:��� رد�د، ?� �ر رد�د؟ ٨در آ��  •

رد�د ?� �ود؟  ا�ن �+ل دام ر�2�ر ا������ �ت؟ �ود ر�2�ری � �رای :و���دِن ���ه • 

 ) ٢١:٣دا��د؟ (آ�� �دا آ��� را ����د �� ��؟  ?طور آ�را �� •
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 ��ھ�ی ���� را �ر ا��س آ��ت 2وق :ر ��د

  رو���� ا�ت. �رگ  ـــــــ �زد -١

�د. ـــــــــ  ���ه �� را از �دا  -٢ ��  

 ) �٢١:٣��ش ���ه از راه )ر���� ا�ت. (:�دا�ش   -٣

 )   ٢٢:٩:س �دون ?� �ری آ�رزش و�ود �دارد؟ ( ��را���ن   -۴

  

                              �وت �+ *+ �-�� ا ت ؟ �

  =واEت را �� آ��ت �ر�وط+  �رر � #��د 

  ) :   ۵-١: �۵١ود؟   ( �ز�ور ا���ن در ?� ط��/�� ��و�د �� •

 ) ٣- ��١:۵٩ود ؟  ( ا�/��  ?را �دا �رف �� را ��� •

•  ���  ) :  ��۴:٣�ه ?��ت؟  ( اول �و

 ) :  �����٢٣:۶ ���ه ?��ت؟   ( رو���ن  •

 ) : ��١٢:۵�ه ?6و�� �� ا�ن ���ن وارد �د ؟ و آ�� ھ�� ���ھA�ر�د ؟ ( رو���ن  •

   )  ١۵-�5١۴:١ ���ه ?��ت؟   ( �/!وب  ر��� ا# •
  
 

�ب #��م. " ����ه ا����ق دارد ، ا�� �� ���ر ھ ��م #+ ا
��ه �+ د��� آ�د�م و َ�.ِس �� �+ 
  "�� در 

 آ�� ���5 " ��ط�ن �و�م زد " در�ت ا�ت ؟  •

    )                       ١١- ٨: �٢ر�/ت �� ?� �/�� ا�ت و���Aن �ر�/ت ?��ت؟  ( �/!وب  •

 

 ) ١٧:۴ا�ر �� ���A� �Aد ، آ�� ���ه رده ا�ت ؟  ( �/!وب  •

��ه #رده ا�م "  
��ه #رده ا�م و ا
ر ھم #�ر وب ��ز ا�,�م �دھ�م 
  " ا
ر #�ر �دی ا�,�م دھ�م 

٢٠: ٣�ر �ر�/ت ?��ت؟    ( رو���ن    •   ( 

 

��ه از *�زھ�ی رو�0�� دور ھ ��م و در راه 
 ھ2#ت 3دم �ر �� دار�م." �� �����ً در اQر 

���  �وا��م �رای ود #�ری ا�,�م دھ�م *ون در ھ2#ت 3دم �ر�� دار�م.�س �� �رای �,�ت 

  ھ ��م." دھ�ده�8 �,�ت����را�ن  �رای �,�ت ���0ج �+ 

 

��ھ��ر ھ ��م ؟   •
��ه ، 
��ه �� #��م �� ��طر 
��ھ��ر �ود���ن 
 آ�� �� ��طر 
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                ��ر�ن

  : �� �Iوا@ت ز�ر :��U دھ�د  ��1ر�ن 

 )  17-16:2او��ن �Aم �داو�د و �زای آن ?� �ود ؟ ( :�دا�ش  •

  آ�� �داو�د آدم و �وا را ����د �� �� ؟  •

   و ��ی ��ب �!ّدس �� آن ا��ره �ده؟   ا���ن در ?� ط��/�� ��و�د �� �ود ؟  •

  ���ز دار�م .  ــــــــــــــــــــــــــا�ت ، :س �� �رای ���ت از آن �� �< ـــــــــ �زد ���ه   •

، ��۵٩ود؟  ا�/��  ?را ���ھA�ران از �دا �دا ھ���د؟ و ?را �دا #دا و د��ھ�ی آ��� را ��� •

    ٢- ١آ�� 

  

��ه  – ��٢ر�ن 
��ش از � 

��ھ� در 0;ور او و,ود �دارد.
دا 3دوس ا ت �-�� ھ�4   

•  ��� )   �٩:١رای ر��دن �� �*ور �دا ?� ا��را2��� ���د رد ؟   ( اول �و

 �� =�ر از ���ھ�ن ���د ?� ?�زی را ا��راف ��م؟   •

    ) :١٠-٩: ١٠( رو���ن   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1دو ?�ز � �� �� �دا ا��راف �� ��م را ��م ��ر�د ؟  •

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2 

 " و���3+ ھر دو ا��راف ا�,�م �د �� �� � � �U ��0د �� �و�م "  

ّ��د �دن �� ���� ���� �/�� ?� و ?� +�ره ای دارد ؟  •� 

 ) :  ٢٠:٢( =%ط��ن  

  ) :  ٢٣:۶( رو���ن 

  ط�ق �و*���ت دو آ�� ��@ �واب آ�� را ��و���د ؟ 

  : �  از ا�ن درس �ن ��د �ر�2م 
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 �و�+ –درس *!�رم 

 ��� 9:1آ�� �.ظ�:  ر���� اول �و

 ) ۴٣-٣٩:٢٣؛ �و)� ٣٢:٢٣،  �و)� ۴۴:٢٧ا�ن آ��ت را )راIت 2ر����د ( �ّ��  دا ��ن :

  

  �و�� �/�� ?�؟ 

�و�� 2!ط :����ن �دن و�� 2!ط ا)رار و �� 2!ط ا��راف �� ���ه ���ت.  �و�� �� �/�� �وض ردن �< 

�� �وض #ردن ذھ���ن ا ت.��ل ���ت -� +� +�9�    

  �+ ا�ن  =واEت �� د3ت �و,+ #��د :

  آ�� ا)رار �� ���ه ھ��ن �و�� ا�ت ؟   •

 آ�� ا��راف �� ���ه ھ��ن �و�� ا�ت ؟   •

 آ�� :����ن �دن �و�� ا�ت؟   •

• �� �� �وا�د :����ن �ود و�� �و�� ��Aد؟   آ�� 

• �� ��  �وا�د از ���ه د�ت ��Aد و�� �و�� ��Aد؟  آ�� 

• �� �� �وا�د ا���ن ���ورد و�� �و�� ��Aد؟ آ�� 

 ��� �                    �و�+ از د�د ا

  �/*� ا2راد �و�� را ا��6و�� �/�� �� ��د : •

 ��.� m�(رده �ود ��ز���� و :����ن  " و � mاز ���ھ m�/� . رد�m �ود � m�%2 �و�� 

 �ده ا�ت."

 �/�� �و�� ردن در 2رھ�S� oت ا��6و�� ا�ت : •

 (2رھ�S� oت �/�ن)���ن �� طر�ق �ق، :����ن �دن از ���ه." "د�ت ��دن از ���ه، ��ز

 در �و#���ت ��@ ?� م �ودھ��� و�ود دارد؟   •
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 وا3-� از د�د داو�دی �و�+

�ر ��م از �ظر �داو�د در �ورد �و�� ���ت : ��  

��ه ;د دا ا ت.����ت ���ه    -١
 ��-�    

��م؟  ?را �و�� ��� •    

�م ا�ت و ���د دا��ت � �� ���ھA�ر ھ���م و �/د د�6ر، آن ���ه را  •� �اول دا���ن ���ه ا�ت 
  ا���م �دھ�م. 

ا��راف �� �دا �ودن ����  - 2ا��راف �� ���ه :�ش �داو�د   -1اف ا��راف ( ھر دو �ورد ا��ر -٢
 ���� )  و آ��� �� �دا در د��

  �د و دو��ره آن ���ه را ا���م �دھ�م.  ذھن �� ���ت �� ���ه �وض  -٣

 ۴٣- �٣٩:٢٣و)�  •

  �و�� ی وا)/� ���د ھ�راه ا���ن وا)/� ���د.   •

 ا��راف ���ه، ا���ن �� ���� ����، ��ز���ن �� �زد �دا و �Aرار �Aردن ���ه.     •

�رھ�ی ر�و@ن  )٢١:٢٠ (  

 )21:20آ�� �و�� ردن از ���ھ�ن �رای ا���ن آوردن ا�زا�� ا�ت ؟ ( ا���ل ر�و@ن  •

 

�� �� را ��!��د �� • �? ��� ) 11-�6:16�زد � ر�م �و�� را �� در��� ��� آور�م؟  ( �و

 

��ه ، ا���ن �+ �� � � �U و روی 

�ر�م #+  �و�+ �-�� : �وض #ردن ذھ���ن در��ره  �� +,����س 
�� #+ �� �� � �>9وب �ده �ود ا�ن #�ر ر����ه ا ت. ھ���طور #+ ��� از راھز
  ا ا�,�م داد
ردا�د�د از 

  

  � ر 
��ده  ٢۴-�١١:١۵و�3 

    ھ�ی ز�ر ?� ار���ط� �� �و�� دار�د؟  آ��

  )   18-17:15( �و)�   �رط ا��راف ?��ت؟ •

    ��زم" ?� ار���ط� �� �و�� دارد ؟  در آ��ت ��@ او �� �و�د ":س �ر �� •

   ١٩:١۵ا��راف ردن ?طور ا�ت؟  �و)�  •

 )  A�15  :20-24س ا�/�ل :در ?طور ا�ت؟ (�و)�  •
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 �و�+ داوود   15-10:  12دوم  �و=�ل  

  ���ه داوود ?� �ود؟  •

 ا��راف داوود ?طور �ود؟  •

��ی ����ن، ?� ����� ای �ر2ت ؟ ( آ��  •��� )  13داوود از #

  ) 14-�13���ن ?� �.ت؟ ( آ��  •

  )  ۵- ١:۵١?6و�� ���د ا��راف ��م؟  (�ز�ور  •

  ) ١٣:٢٨:و����دن ���ه ?� �وا)�� �� ھ�راه دارد؟  ( ا�+�ل   •

�د �وع �و�+*  

   ?�د �وع �و�� در ��ب �!دس و�ود دارد؟   

 )  �21:20و�� ���ت ( �رھ�ی ر�و@ن  -١

a( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
b( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
c( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢-  ���  ) �٩:١و�� �!د�س �دن ا����داران ( اول �و

  �%#� ا��راف ?��ت؟ •

 

  �و�� �!�ول �دا را ا���م دھ�د و ���ه را �Aرار ���Aد و ذھ���ن را �وض ��د ����را�ن •

• �� ��  �وا�د �و�� �د و�� �� ���� ���� ا���ن ���ورد؟  ?را؟ آ�� 

• �� �� �وا�د �� ���� ���� ا���ن ���ورد و �و�� ��Aد؟  ?را؟  آ�� 

 �� �ظر ��� �و�� وا)/� ?� ?�زی را ���راه دار�د؟   •

���م ���ت �� �دا ���ه رده ا�م و �� 2رو��� �� �*ور او  •.� �� �Aا��راف ?��ت؟ ا�� �#%�

� �وا�ط� �ون ���� ���� ا��راف ��م � ���ھA�ر�م و در دل �ود ا���ن دا��� ����م 

 ����ده �� �و�م و ذھن و ر�2�ر��ن را ���Sر دھ�م �� د�6ر آن ���ه را �Aرار ���Aم

  

 آ�� ��� �و�� رد�د؟  ا�روز، روز ���ت ا�ت!
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                 ��ر�ن

  )  14-9:  18در ا�ن آ��ت �دا ?� �� را ����د؟  ?را؟   (�و)� 

   62-54:  �22و)� 

  :طرس ?� ���ھ� رد؟  •

   او ?� ?�زی را �� ��د آورد؟  •

  �Aس ا�/�ل او ?� �ود؟    •

 ?6و�� :طرس �و�� رد ؟ 

  5-1:  �51زا��ر  

  د��ی داوود در ا�ن آ��ت ?� �ود؟  •

 ) �٣وا��م از ���ھ�ن �ود �و�� ��م؟  (?طور �� •

 ) ��4�ه �ر *د ��ت؟  ?را ( •

 آ�� داوود از ��ظ� �و�ّد ���ھA�ر �ود؟  ?را؟   •

  ) :  ١٨:۶۶?� ?�زی ���ث �� �ود �دا #دای �� را ���ود؟  ( �ز�ور 

•  ���  )  �١١:٨/د از �و��، ?� ?�زی @زم ا�ت؟  (ا���ل �و

  . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"�ر�ران راھ��ی �ود را �رک ��د ، و �د�ران   - ٧:۵۵در آ�� ا�/�� 
  �� ��ز �رد�د. او �ر آ��� ر��م و ����ده �واھد �ود."   �6ذار�د آ��� �� �زد �داو�د، �دای

  

  : �  از ا�ن درس �ن ��د �ر�2م 
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  ا���ن –درس ��,م 

 16:3و ا���ل �و���  2-1:11آ�� �.ظ�:  ��را���ن : 

     ۶- ١:١۵و  ١۶-١۵:١٣: :�دا�ش دا ��ن

   �وا��ت اَ���م دھد؟  اَ�رام ?� �ری د�6ری �� •

  :��م �دا ?� �ود؟   •

  )٣- ٢(آ�� اَ�رام ا��دا ?6و�� A2ر رد؟  •

 ذھ�ش را ?طور �وض رد؟   •

 

  را 3را=ت �ر����د : 13-1:11ر ��+ ��را���ن 

   )1(آ�� ا���ن از �ظر ��ب �!دس ?� �/�� دارد ؟  •

• �� � ) �١:١١وا��م ا���ن �����م؟  ( ��را���ن����م را ��آ�� ?�زھ�ی 

� )�ل از ���� ���� ز�د�� �� رد�د ، ?ون ���� ���� را ��� ������د  ا����دارا��آ��  •

  �� دوزخ ��رو�د؟    

  آورد�د؟ ر��2د و ?6و�� ا���ن ���ردم )�ل از �ر�/ت ?طور �� �زد �داو�د �� •

 

     ا�ن �!�� �دا �ود � ا���ن  از طر�ق ا���ن ، �� �دا را�ط� دا��� ���د:س ����� �� ��ر�م 

 

  ا���ن آوردن �� ?� �/�� ا�ت ؟ 

ردن �� ?� �� ا�ت ؟  ��A� ، ھدف از ا���ن ?��ت؟  ا���ن 

      

  :س �� �وان �.ت  ا���ن �< ھد�� از طرف �دا�ت
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��م.  در ا�ن درس �و*وع ا���ن را � �� �و�� را�طa �زد��A دارد �رر�� ��  

  –" ���ت ����د �< ��A ا�ت" 

    

�A� و�� و ا���ن ��م دار�د.  �� ا�ن �ر��ب �و�� و "���ت ھ����د� �A� 5ف ا�ن��ای ا�ت و دو روی �
�و�د."  (�/�5م ا���� ��ب �!دس، ا���ن �� �Aد�6ر �ر�وط ھ���د و ���و�� ���ث ���ت ا���ن ��

٢٢٩  .(  

6و��د �واب در دام را )راIت 2ر����د و �� �Iوا@ت ز�ر :��U دھ�د و � 17-14:10آ��ت رو���ن 

 آ�� ا�ت 

  ) 17( آ�� �ر?��� ا���ن از �� �� آ�د ؟  •

  ����ت ا���ن ?��ت؟ •

ط�ق ا�ن آ��ت # � #+ � =و��ت ���رت را �ر �!ده دارد ، ���0 ���د از #2م دا �ر ���د ، وظ�.+ 
��م ، �8 �8 �� ت #+ ���رت دھ�م و �ر وش �,�ت �و �U� � � �� +9 را �رای ھ�+ ��ز
و #

 ھ���طور #+ �8 �.ر �+ �� ���رت داده و �� را �� آن آ��� #رده ا ت .

  

آ�� �رازوی �دا�ت در �!�� �دا و�ود دارد؟ آ�� �دا در روز داوری ا���ل �� را �� �رازوی  •
  ؟�� ���د �دا�ت

 

��8 ��رده �دن �-�� *+؟ •  
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��ه #�ر �0 وب # � #+ ا���ن ��
�ود ��9+ در ���� �� � � �U او ��ز ���آورد در �ظر دا 
�د ��9+ ���� �ر�8 
��+ و ��8 ��رده ���� �����ه �� را 
�ود. و در ا��0د �� �� �� � داو�د 

�د.  �ط9ق �� � را ����  

  

 

           �ط��-+ #��د .     ��٢۵:۴  ١٩:٣رو���ن ��ب  

  ) 20:3�دا �ر�/ت را �� ?� ��ظوری �� �� داده ا�ت ؟ ( رو���ن  •

 )    26-��21:3�ت ���2ن ���� �� و���5 ?� ?�زی ا�ت؟  ( رو���ن  •

 ) 25-�22:3ود؟  ( رو���ن ?طور �دا�ت �دا +��ت �� •

 )     22-21:4؛  3:4)( رو���ن  6-4:15?طور ا�راھ�م �� �زد �دا ��< ��رده �د؟ (:�دا�ش  •

�ر �� • �� �4:4�د؟  ( رو���ن �د، ?� ?�زی در ��2ت ��و)��   ( 

 آ�� �و�� �� ��ل �.�ن داوود در��ره ��*� ا�ت � �� ا���ن و �و�� �� �زد �دا ر2ت؟

  )٨- ۶:۴ ( رو���ن 

 )  12- 9:4ا�راھ�م در ز���� � ا���ن آورد در ?� ����� �ود؟  ( رو���ن  •

 ) 12-11:4ا�راھ�م :در ?� �� �ود؟  (رو���ن  •

 دھدرا ���ن ���ر�/ت و ا���ن ?� ?�زی  در��ره 4رو���ن ��ب  •

 ) 25-�����13:4 :�روی از �ر�/ت ?��ت؟  ( رو���ن  •

 �دا ?� و�ده ای �� ا�راھ�م داد ؟   •

 ) ٢۵-١٨:۴ا���ن ���د �ر ?� ا���� ���د؟ ( رو���ن  •

 �%#� ا�ن ��ب را ���#ر ��و���د : •
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 �رای ?� �� ����ج ���ت دھ�ده ھ���م؟ 

دار�م، ��رم �� ���ھA�ر ���وب �� �و�م. �< ��رم ?ون �� در ا+ر ���ه در راه ھ%ت )دم �ر�� 
��� �وا�د �ری �رای ���ت �ود ا���م دھد و ��ر��ن و ���ھA�ران د�6ر ھم ��� �وا��د �رای 

�Aد�6ر �ری ا���م دھ�د. �� �� �< ���ت دھ�ده � ��رم و ���ھA�ر ����د ���ز دار�م و ?ون در 
د�م ھ�� آد��� �/د از ���ه آدم و �وا �دا)ل �< ���ه را دروس )�ل ھم ط�ق �.�� ��ب �!دس ��و�� �

�� ھ�راه دار�د و ���زات ھ��ن �< ���ه ��Aو��ت و ��رم �ودن آ����ت ، ��� ا����ء ھم از ا�ن 
��� ���ه آدم و �وا را ھم ھ�راه �ود �دارد  ��Aو��ت ��رج �����د، ����را�ن �< ��ص �� ���ه �

���ھA�ران ���ت دھ�ده ���د � آن ��ص �� ���ت �ز ���� ���� �وا�د �رای �� ��Aو��ن و  ��
� :در ا����� �دارد.   

                      

�د؛ ا�ن ���5 "��دل ��رد�� ���5 ا�ت � ط� آن �دا ���ھA�ران را در �ظر �ود ��دل ا�%م ��

�� �               �ود."                   وا�ط� آن، �دا�ت ���� �� ���ب ا����دار �ذا��� �� ا�ت )*��� 

  ۴٧٢ھ�ی �����ت، �/ر�2 آ�وزه

  


ر�ت: +,��� +�  �س �� �وان ا��Fو

  �دا )دوس ا�ت و �� �!دس �����م ، ز�را �� ���ھA�ر�م. –1

  ���ن از �دا �دا �د�م و از او دور ھ���م. �� �� ��طر ���ھ� -٢

  �� در �دا�ت �دا ��Aوم ھ���م ?ون ���ه رده ا�م.  -٣

  را�ط� �� �� �دا �و���5 ���ه )ط> �ده ا�ت.   -۴

  �دون ر���ن �ون آ�رزش و�ود �دارد.   -۵

 

       از �ظر ��� ��ض �+ *+ �-�� ا ت ؟ 

) �2ض  10-8:2ا�ت ، و در ��ب �!دس در ( ا���2�ن ــــــــــــــــــ  از �ظر �Sوی �2ض �� �/��
 ا��6و�� �/�� �ده ا�ت : 

  "�2ض �دا +روت �دا�ت � ���� آ�را ����د."  (�� آی َ:Aر)
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                را 3را=ت #��د : 13-8:10رو���ن 

  �وا�د ا���ن ���ورد؟ ا���ن ?طور �� •

  )�ل از ا���A �� ���ن �ود ا��راف �� ?6و�� ا���ن �� آور�م ؟  •

  �.�وت ���ت در �����ت �� اد��ن د�6ر در ?��ت ؟  •

 

 ��ر�ن

  را �ط��/� ��د و �� �Iوا@ت ز�ر :��U دھ�د  5رو���ن ��ب 

   �وا��م از طر�ق ?� �� ��دل ��رده �و�م؟  ) �� �� ١:۵( رو���ن  •

  ا�م"  �/�� ?�؟  ) "�� وارد �2ض ا��� �ده ٢:۵( رو���ن  •

 )  �� �� ?� ?�زی ا��د دار�م ؟  5-3:5( رو���ن  •

 دھد؟  )  �داو�د ���ت �ود را ?طور ���ن �� 11-6:5( رو���ن  •

  ؟در ��ره =*ب �دا ?� �� �و�د ٧آ�� 

 )  ?طور آدم ��و�� �� ا�ت؟   17-12:5( رو���ن 

 ?طور ���� ���� ��و�� �� ا�ت؟  

   )  ����� �< ���ه ?� �ود؟ 19-18:5( رو���ن  •

 )  ����� �< اط��ت ردن ?��ت؟   21-20:5( رو���ن  •

 

دام ��م �� • �� )   �12:4وا�د �� را ���ت دھد ؟ ( ا���ل ر�و@ن ��

١١- ٣:�۵��دت :و�س �رای ر��دن �� ا���ن  ?� �ود؟  ( �5�2:��ن  •   

  

 ھ.�� )�ل ?� ������� را �ط��/� رد�د ؟

  

     ...�  از ا�ن درس �ن ��د �ر�2م 
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 �ر�-ت –درس ��م   

 20:3آ�� �.ظ�:  رو���ن 

�� �Zوی �ر�-ت :-�  

م �!رر �� �ود و �و���5 �/��ن ���زات در ��)��ده ای ا�ت � �و�ط �< �ر�> 
. �طور �+�ل اداره #ورت ���Aن آن )وا��ن و ا�A�م ���زات �ورد ا�را )رار �� ��رد

 >� �)��ون ?راغ راھ����� را و*>  )��و�� ا�ت ــــــــــــــ  راھ����� و را��د�� 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ �6ذار�م، ?ون �رای   ــــــــــــــرده ا�ت و �� ���د �� آن )��ون   

  �واھ�م �د. ـــــــــــــــــ�� آ�را �/��ن رده ا�ت و در #ورت ا�را �Aردن آن )��ون ��  

 

  �واردی � ���� ���� در��ره �ر�/ت �طرح �� �د ���ر��د از : 


و�د؟ *+ ��  20-��17:5 � در��ره �ر�-ت در �ّ��     

 ط�ق آ��ت ��@ �ر�/ت �� ?� ز���� ا����ر دارد؟ 

� �ر�/ت را َرد ����Aد ، ?� ���� ھ���د؟  ���� آن 

 :�ت �ر�ِن �ردم ?� ���� ھ���د ؟  •

 /ت ?6و�� ���د �/�5م داده �ود؟ ط�ق آ��ت ��@ �ر� •

 ط�ق آ��ت ��@ ?را ���A �� از ��5� و 2ر����ن ���د ��@�ر ���د؟  •

 

 

 

 



30 
 

    20-19:3ھدف �ر�/ت ?��ت؟  رو���ن  •

  ���� ?� �!�� در �ر�/ت دارد؟   4:10در رو���ن 

  

��دا���ن و �ر�/ت را در ا�ن ا�� �!����   ١٩-٢:2I١۶ط��ن .   

  ؟  دارد و�ود ��@ آ��ت ��ن 2ر)� ?� •

  آ�� ���ت �� و���5 �ر�/ت �د�ت �� آ�د؟  ?را؟  ����� ا���ن ?��ت؟   •

 آورد؟   �ر�/ت ?� ?�زی را �� ھ�راه �ود �� 19-17:2=%ط��ن  •

 

  را )راIت ��د   25-15:3=%ط��ن 

٣:١۵-١٨دا��< اول آ�د ، :���ن �دا �� �ر�/ت �دا؟  (  •  (  

 �ن �دا و �ر�/ت �دا)؟?را �و*وع ��@ ��م ا�ت( :�� •

 )  ١٩:٣-�٢٠!#ود �ر�/ت در ا�ن آ�� ?��ت؟  ( •

  ) ٢١:٣ھ�ی �دا�ت؟  ?را؟   (آ�� �ر�/ت �ر �%ف و�ده •

 ) �٢٢:٣� ا��ر ?� ھ���م؟  ?را؟ ( •

 ) �٢۴:٣/�� ?�؟  ( –�ر�/ت دا�� ا�ت  •

 ) ٢۵:٣ای ھ���م؟  (آ@ن در ?� دوره •

 

     وارث ��ت؟   ٧-۴:2I١ط��ن در 

 ط�ق آ��ت ��@ ?را �� وارث ھ���م؟  •
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 را )راIت ��د   10-8:2ا���2�ن  

 ���ت از ?��ت؟  �ر ��Aو �� ?� �/�� ا�ت؟   •

  �وان #�9+ "�ر�-ت" را از ��Fه ا����داران � ��0 �-ر�ف #رد؟ *طور ��

 )١٣:۵؛ ١۵:۴)وا���� � �ذا��� �ده ا�ت و ���د از آن اط��ت رد.  (رو���ن  -١

  )   ١٨:۵ھ��� � از طرف �دا �� �و�� ا���م �د. ( �ّ�� 2را��ن و )��وناز  -٢

ھ�    �ّ�ت - ٣)وا���  - ٢آداب و ر�وم  - ١ا�A�م �دا � �رای دا���ن ���ه ا�ت.    �ر�/ت ��ود��ن:   
  ھ�ی ��د )د�م در ��دھ�.  (�ر�/ت ��ر�.���)ھ� و :ر��شروش )ر����

��ی ��ظور از �و ٢١:۴در =%ط��ن   -٣���  . �+����� ـــــــــــ   ا�ت �/�� ازــــــــــــــ رات 

۴-   ���  ?��ت؟   35-��34:10ظور، از �ر�/ت در آ��  �و

 )                       �١٧:۵ر�/�� � �� و���5 ���� ���� ��ل �د.  ( �ّ��   -۵

                           ) را �ط��/� ��د: 25- 19:1( �/!وب -۶

  ��� را ���د از �ود دور��م؟ ?� ?�زھ •

��2 ���ت؟  • ���� در �ورد %م �دا ?� ?�زی �� ��

 �ر�/ت ��ل ?��ت ؟  •

 در�ورد �ر�/ت و %م �دا ?6و�� ���د ر�2�ر ��م؟  •

 )  )��وِن ط%�� ���� ?��ت؟    ٨:٢در آ�� ( �/!وب  -٧

���+ �!م:  

 ���� ���� �� �آورد�د از �ر�/ت آزاد �ده ا�د ، �� از ���ه آزاد A2ر ���Aد � ا�روز �� ا����� 
2ر���د � ���� ���� آ�د �� �ر�/ت را ��ل �د �� ��طل ��زد.  �� 2!ط از �ده ا�م ?ون در %م ��
ا�م.  ھ�?��ن "از )�د ھ� و ?�زھ�ی � ����a �ود ا���ن ھ� ا�ت آزاد �دهآداب و ر�وم ، �ّ�ت

  ) 6:7ا�م."( رو���ن دا�ت، �رده�� آ�?� � �� را در �رد�� �6�ه ��ا�م ز�را ���ت �ر�/ت آزاد �ده

  رود.  �ر�-ت در اد��ن د�Fر ھر روزه �+ #�ر ��

  ��زد.    ھ��� و�ود دارد � A2ر �� ��د ر�2�ر و ا���ل آ��� را :�ک �� در اد��ن د�6ر )��ده •

� ا���ن • ���A� د. ��ز�د �� � �ورد :��د �دا ���ھ� ��روش و ا

 دھ�د.    ��ز�د و �� د�6ران �/�5م =5ط ��ا����دارا�� � از �ود ا�A�م �� •
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                            ��ر�ن

  را �ط��/� ��د 7رو���ن ��ب 

 آ�� �� ��/5ق �� �ر�/ت ھ���م؟ ?را؟   . 1

  �� از ?� ?�زی آزاد �د�م؟   ۶:٧رو���ن  . 2

��م؟ا@ن �و���5 ?� ?�زی ز�د�� ��  ۶:٧رو���ن  . 3  

�ر �ر�/ت ?��ت؟   ٨-٧:٧رو���ن  . 4   

   ھ�ی �ر�/ت ?��ت؟  و�ژ��   ١۴- ١٢:٧رو���ن  . 5

  ��o درو�� �� ?��ت؟    ٢۴- ١۴:٧رو���ن  . 6

  دھد؟   �ر�/ت �� �� ?� ?�زی را ���ن ��  ٢۴:٧رو���ن  . 7

  ا�ن آ�� ����� ا�ن 2#ل ا�ت ، ����� ?��ت؟  – ٢۵:٧رو���ن  . 8

...�  از ا�ن درس �ن ��د �ر�2م 
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�,�ت –درس ھ.�م   

 10-9:10آ�� �.ظ� رو���ن 

  ���ت �/�� ?�؟

 

 آ�� �� از  �دا دور ھ���م؟  •

  �زد ���ه ?� ا�ت؟  •

  ���� ?� ���ن رد؟  27-25:24در ��ب �و)� آ��ت 

  

    ���ه �ود؟ھ� و :����ران ?� �� ��) در ��ن آدم ١۶- ١۴:۴در آ��ت ( ��را���ن 

  

�9ف در #2م دا �رر � �� #��م :�.!وم ا>�9 �,�ت را از آ��ت � 
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 �/�� ?�؟    -�دا ا�ن ���ن را دو�ت دارد  -)  18-1:3: در آ��ت ( �و��� دا ��ن

  آ�� ���ت از �ر +واب �د�ت �� آ�د؟ ?را؟ 

 �وان ���ت را �د�ت آورد؟  :س ?طور ��

 ���  از ?� ���ت ����2د؟  ا�ر ا���ن ���ور�د ?� �واھد �د؟  -   ٣۶:٣ا���ل �و

 ���  و�دۀ ���� �� ?� �Aل ا�ت؟   ٢۴:۵ا���ل �و

 �����ت؟     10- 9:10در ا���ل �و ���� 

 

  ) ا���د �� ���� ���� ?� +�ره ای دارد ؟   ٢٣:۶در ( رو���ن 

  ف ��م؟  ا���ن آوردن ?طور ا�ت؟) �� ?� ?�زی ���د ا��را 10-9:10در ( رو���ن 

  �دا ���م �د.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���ت �/��   18-11:2در ا���2�ن 

                        

 a.��A� ود؟ آ�� ���� �� زور وارد ��  ٢٠:٣در� 

  

  

�د؛ ا�ن ���5 �ظر �ود ��دل ا�%م �� �ران را در"��دل ��رد�� ���5 ا�ت � ط� آن �دا ���ه
  �ود."ا�ت )*��� � �� وا�ط� آن، �دا�ت ���� �� ���ب ا����دار �ذا��� ��

  )۴٧٢ھ�ی �����ت، (�/ر�2 آ�وزه

  

  از #,� �� �وا��م �ط�=ن �و�م #+ �,�ت را در���ت #رده ا�م  ؟ �
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و  �دن�,�ت  + ُ��>+ �!م دارد #+ از ا�ن ُ��>+ ھ� ��و,+ �� �و�م #+ �,�ت #��ل دار�م و 
�,�ت ����+ ا ت.   روح �� 

�� از ��Aو��ت ���ه آزاد �د�م . �/�� .�ره ���ه �� :ردا�ت �ده ا�ت و ��< ���وب �ده ا�م.           -١
   ا�ن �,�ِت روح �� ا ت.)   3-1( رو���ن ��ب ھ�ی  

  

)              7-�4و�م. �/�� ز�د�� �� �!د�س �ده ا�ت .  ( رو���ن  ��ب ھ�ی �� از ِا��رت ���ه آزاد �� -٢
  ا�ن �,�ِت ز�د
� رو�0�� �� ا ت.

   

)                                   �8� از رو�رو �دن �� ���ه آزاد �واھ�م �د. �/�� �%ل ����2 ا�م  ( رو���ن ��ب  -٣
�,�ِت �دن �� ا ت.ا�ن     

  

: ر ��+ رو���ن
طر�!� �6�ه �داو�د 
�� ا���ن ا���ن ھ� 

  ا�ت. 

:  ر ��+ �-�وب
طر�!� �6�ه ا���ن 

ھ� �� ا����داران 
  ا�ت.  

 

��ه رھ��� ���د، و �� آن روز �را 
دا ا�ن ا ت #+ روزی �دن ا� �ن ��ز #��2ً از �3د  B���"و�� 
�!�!ت ژرف، �ر د �,�ت ا� �ن ھ�وز ��3ص ا ت."  )١۶٧(  

                          

 "  ا����د���+ #�9 �ی ����� ت "�-ر�ف �,�ت در 

 #دام از ��، �>�ً  در���ت 
ردد. �� ��� ��� ت  �و ط ھر �,�ت  ھد�+ را��Fن داو�د ا ت #+ ��

��ه  �ر ط��-ت  
�وا��م ��  ��و�ت  �.س و �� �� #�رھ�ی وب ود ، ,�ران   �را��  را  ����م  #+  
�وان  ھد�+  دا  �رای آ�رزش -�  U� �  � ��  +� ا����د  و ��ور  ��  �!���  وارد #رده  ا ت. �

��ھ�ن ا ت #+ �� �وان از �����ت
�,�ت ����+   ����ھ�ن رھ��� ���ت. ��!�  ز��
  �
ا�م #+ از ز�د
ود  �0ور روی 
ردا��ده و �� ا����� U� � � �� +� ��93 روی آور�م. در ھ��ن �0ظ+ #+ �ص 

ود  وارد �� �
�+  و �� ا���ن  �+ ز�د�<���د ، ز�د
�  ,�ودا�+ در � �U آ�Iز �� � � �U را # 
  ��Fرد�د. 
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 ��ر�ن 

  را �ط��-+ #��د : ٣ن ��ب رو���

 ���ت ?��ت؟  – ١۶:١رو���ن  •

 �دا�ت �دا از ?� طر�!� آ�A�ر �د؟   - ٢١:٣رو���ن  •

  ��< ��ردن �/�� ?�؟  - 22-21:3رو���ن  •

 ?را ھ�� "از �%ل �دا ��رو��د"؟   -  23:3رو���ن  •

  ���د؟ �د و ?را آ��� را ���ا�ر �دا ���ت ا�ت، �رای ?� ھ�� را )�ول ��� •

 �2ض از �ظر ��� ?��ت؟   -24:3رو���ن  •

 �دا�ت �رای ���ش ���ھA�ران �� ?� �Aل ا�ت؟  -  25:3رو���ن  •

�د؟  ?طور �دا�ت ، �دا را را*� ��  -  ٢۶- ٢۵:٣رو���ن  • 

•  ��� در ا�ن آ��ت ���ت �� ?� �/�� ا�ت و ز�د�� �� ���د ?6و�� ���د ؟   6- 1:2اول �و
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 ھ�ی 0.ظ�آ�+

"���م ��ب �!ّدس از ا���م �دا�ت و �رای �/�5م  – ١٧-١۶:٣: دوم ���و��ؤس    ��ّدس#��ب 
�!�!ت، �رز�ش �ط�، ا#%ح �/��ب و :رورش �� در ���A �ط5ق �.�د ا�ت. �� �رد �دا �رای 

 ھر �ر ��Aو ��%ً آ��ده و ��ّ�ز ���د."   (�ژده)

و ا#%ح و �ر��ت در :�ر���� �ود��د  "����� �ب �!ّدس ا���م �دا�ت و �رای �/�5م و �wد�ب
  �و)�ر��� ھزاره( ��ل �رای ھر �ر ��Aو ����ز �ردد."  �� �رد �دا ��   17ا�ت، 

":س �دا ا���ن را ���� �ود آ2ر�د. ا���ن را زن و �رد   -  ��٢٧:١دا�ش   - آ�ر��ش ا� �ن
     )"   (�ژدهآ2ر�د.

� #ورت �دا آ2ر�د؛ ا���ن را �ر و ��ده آ2ر�د."   :س �دا ا���ن را �� #ورت �ود آ2ر�د، او را �
 �و)(�ر��� ھزاره

��ه
  (�ژده) ا�د و از �%ل �دا ��رو��د.""ھ�� ���ه رده – ٢٣:۶و  ٢٣:٣رو���ن  - 

 �و)(ھزاره" آ��د.ا�د و از �%ل �دا و��ه ��ز�را ھ�� ���ه رده "

� �� �داو�د ��، ���� ���� �ّ��د دھد �وت ا�ت، اّ�� �دا �� "ز�را �زدی � ���ه �� ����
 (�ژده) ���د."ھ���د، ���ت ��ودان ��

 ""ز�را �زد ���ه �رگ ا�ت، اّ�� �ط�ی �دا ���ت ��و�دان در �داو�د �� ���ْ� �����ت.

  �و)(ھزاره

 

�وا��م �� او ا����د ��م؛ "اّ�� ا�ر �� �� ���ھ�ن �ود ا��راف �����م، �� – ٩:١اول �و0��  -  �و�+
آ�رزد و �� را از ھ�l �ط�ھ����ن :�ک �د. او ���ھ�ن �� را ��ز�را او �� �ق ��ل ��

  ��زد." (�ژده)��

ھر  آ�رزد و از"و�� ا�ر �� ���ھ�ن �ود ا��راف ��م، او � ا��ن و ��دل ا�ت، ���ھ�ن �� را ��
  �و)��زد." (ھزاره��در��� :���ن ��

"ا���ن، اط������ ا�ت �� ?�زھ��� � �� آن ا��دوار�م و    1  -   ٢- ��١:١١را���ن  – ا���ن
��� �  ����م.ا��!�دی ا�ت �� ?�زھ��� 

  (�ژده)از راه ا���ن �ود � �ردم در ز��ن �ذ��� �!�ول �دا �د�د."    2

� ����م. �دان ا��د دار�م و �رھ�ن آ�?� ھ�وز ��� "ا���ن، *��ن ?�زھ��� ا�ت 

  )�و��Aو�� ���دت داده �د." (ھزاره��ب ا���ن �ود � در��رۀ :������ن ����   2 
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 ��)در ��ّ�ت ��ود � :�ر �l��6 �ود را داد �� ھر� �� او "ز�را �دا ������ن را آن - �١۶:٣و0
�ب ���ت ��# �A5� ،(�ژده)�ودان �ود." ا���ن ���ورد ھ%ک �6ردد  

� �� او ا���ن آَوَرد ھ%ک  ز�را �دا ���ن را آ�!در ���ت رد � :�ر �a��6 �ود را داد �� ھر«
���ت ��و�دان ���د. �A5� ،و)(ھزاره" �6ردد� 

  

"ز�را ھ�] ا����� در �ظر �دا �� ا���م ا�A�م �ر�/ت ��< ��رده  – ٢٠:٣رو���ن   - �ر�-ت
 (�ژده)   �ود. �ر �ر�/ت ا�ن ا�ت � ا���ن ���ه را �����د."���

�ود، ��A5 �� آوردن ا���ل �ر�/ت، در �ظر �دا :�ر�� ��رده ��� "ز�را ھ�] ��ری �� ��
 �و)(ھزاره" ������د.�ر�/ْت ���� ���ه را �� �� ��

  

��   ١٠-٩:١٠از ��ض �+ #�ر Qواب.  رو���ن  - ,�ت ��"ز�را ا�ر �� ���ن �ود ا��راف 
����، �داو�د ا�ت و در )5ب �ود ا���ن آوری � �دا او را :س از �رگ ز�ده ���ت، ���ت 

�ردد و �� ����ی �ود �� آورد و ��< ���وب ��ز�را ا���ن �� )5ب ا���ن ��  10�واھ� ��2ت.
 (�ژده)���د." �د و ���ت ��ف ��ا����ش ا��را

 ��و در دل �ود ا���ن دا��� ���� � » ���� �داو�د ا�ت«"� ا�ر �� ز��ن �ود ا��راف 
ز�را در دل ا�ت � ��ص ا���ن    10�دا او را از �رد��ن �ر��زا��د، ���ت �واھ� ��2ت. 

  �و)(ھزاره" ���د.و ���ت ���د �ود، و �� ز��ن ا�ت � ا��راف ��آورد و :�ر�� ��رده ����

 

دای �در #� ت ��و ا�ن ز��ن ھم ا�ون �روع  -آ�د "اّ�� ز���� ��  23   -  ٢۴- ٢٣:۴؟  �و0
� :ر���د��ن �!�!�، :در را �� روح و را��� ���دت �واھ�د رد، ز�را :در ط��ب  -�ده ا�ت

:ر��د ���د �� روح و را��� ���دا روح ا�ت و ھر� او را    �24��د.   �و�� :ر���د��ن ��ا�ن
  (�ژده)» ���دت ����د.

ر��ده ا�ت، � :ر���د��ِن را���ن، :در را در روح و را��� ا�ون 2رار�د، و ھم"اّ�� ز���� ��
�دا روح ا�ت و    24:ر��ش �واھ�د رد، ز�را :در �و��ی ?��ن :ر���د���� ا�ت. 

  )�و(ھزاره »د.:ر���د���ش ���د او را در روح و را��� �:ر���

�,�ت دھ�ده ا ت  � ��  -  ��  ١۴:١و  ٣- �١:١و0

"در ازل ��5 �ود. ��5 �� �دا �ود و ��5 �ود �دا �ود، از ازل ��5 �� �دا �ود. ھ�� ?�ز �� 
 (�ژده)و��l5 او ھ��� ��2ت و �دون او ?�زی آ2ر�ده ��د." 

 ھ��ن در آ=�ز �� �دا �ود.   2 "در آ=�ز %م �ود و %م �� �دا �ود و %م، �دا �ود؛
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" آ�?� :د�د آ�د، ھ�] ?�ز �دون او :د�دار ��6ت. وا�طa او :د�د آ�د، و از ھرھ�� ?�ز ��   3 

 �و)(ھزاره

��5 ا���ن �د و در ���ن �� ��ن �رد�د. �� �Aوه و �%�ش را د�د�م �Aوه و �%��  – ١۴آ�� "
  (�ژده) ."�����l 2رز�د �l��6 :در و :ر از �2ض و را���

"و %م، ا���ن ��� �د و در ���ن �� ��Aن �ز�د. و �� �ر �%ل او �6ر����م، �%�� در�ور 
 �و)آن :�ر �6��� � از ���ب :در آ�د، :ر از �2ض و را���." (ھزاره

دا��د �دن ��� �/�د "آ�� ��� -  ٢٠-١٩:۶اول 3ر����ن  -  روح ا��دس ������ن �� ا ت
ا�!دس ا�ت � �داو�د �� ��� ����ده و در ��� ��ن ا�ت؟ �%وه �را�ن ��� د�6ر #��ب روح

ا�د. :س �د���ی �ود را �رای �%ل �دا �A�ر ز�را �� )��ت �زا�2 �ر�ده �ده   �20دن �ود �����د
 (�ژده)��ر�د." 

ا�د، و د�6ر از دس ا�ت � در ����ت و آن را از �دا ����2ا�!دا��د � �دن ��� �/�د روح"آ�� ���
ا�د، :س �دا را در �دن �ود ���5ل ��د." �� ����� �ران �ر�ده �ده   20آِن �ود �����د؟ 

 �و)(ھزاره

 

» "ا�ر ?�زی �� ��م �ن ��واھ�د آن را ا���م �واھم داد. – �١۴:١۴و0��  - د�� *طور ا ت؟

 (�ژده)

 �و)(ھزاره" �ن از �ن ��واھ�د، آن را ا���م �واھم داد. "ا�ر ?�زی �� ��م

+��ر��ه روز �/د، ���� از �واب �ر����� از ��زل ��رج   - �٣۵:١ر3س  -  ���دت روزا�"
  (�ژده) �د و �� ��ی �5و�� ر2ت و ��Sول د�� �د."

ر2ت و "���دادان � ھوا ھ�وز ��ر�< �ود، ���� �ر���ت و ���� را �رک رده، �� �5و�6�ھ� 
 )�و(ھزاره" در آ��� �� د�� ��Sول �د.

"ز�را �!�ن دارم � �� �وت و �� ���ت، �� 2ر��6�ن و ��  – ٣٩- ٣٨:٨رو���ن  – ا����ت �,�ت
و    ��39روھ� و )در���ی 2وق ��ری، �� :����دھ�ی ا�روز و �� و)��> 2ردا، �� )در���ی آ�����

� �دا در آ2ر��ش ��� ?�ز در ���م�� ��5دی و �� :��� و �%#� ھ�] ��ّ���وا�د �� را از �
 (�ژده)�داو�د �� ���� ���� آ�A�ر ��وده، �دا ��زد." 

ز�را �!�ن دارم � �� �رگ و �� ز�د��، �� 2ر��6�ن و �� ر������، �� ?�زھ�ی ��ل و �� 
� �5!ت، و �� ��5دی و �� :���، و �� ھ�] ?�ز د�6ر در ����   39?�زھ�ی آ��ده، �� ھ�] )در��، 

 �و))�در ��واھد �ود �� را از ���ت �دا � در �داو�د �� ���ْ� ���� ا�ت، �دا ��زد. (ھزاره
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��ی ھ���د �  – ��١۴:١را���ن    -  ا��9س و �ر���Fن�":س 2ر��6�ن ?� ھ���د؟ ھ�l آ��� رو
 (�ژده) �و�د �� وار+�ن ���ت را ��ری �����د."��د و 2ر���ده ���دا را �د�ت ��

���� �د��6زار �����د � �رای �د�ت �� وار+�ن آ��دۀ ���ت 2ر���ده �"�6ر آ��� ���65 رو
 �و)(ھزاره" �و�د؟��

 

"����را�ن ای �رادران �ن، �� �وّ��  – ٢-١:١٢رو���ن  –ز�د
� ��روز��دا�B � ���0ن - ��د�س
)ر���� ز�ده و �!ّدس �م �د���ی �ود را �� ��وان ھ�ی ا���، از ��� در�وا�ت ���� ا�ن ر��ت

 �نھم �Aل ا  "� :��د�دة �دا�ت، �� او �!د�م ��د. ���دت رو���� و �/!ول ��� ھ��ن ا�ت.

ارادة �دا را  �د�� ��وا� ���د�Aل  ��راA2�ر، و�ود ��� �S �د��د ��A5�l5 �� و� �د���ن ��و
 (�ژده) ".�دو ��ل ا�ت، ����� �دهو :��د �دو آ�?� را � �. �د�دھ �ص���

��ی �دا، از ��� ا��د�� ������م � �د���ی �ود را ھ�?ون ":س ای �رادران، در :ر�و ر
و    2)ر���� ز�ده و �!ّدس و :��د�دۀ �دا، �� او �!د�م ��د � ���دت �/!ول ��� ھ��ن ا�ت. 

 د�6ر ھ��Aل ا�ن �#ر ��و�د، ��A5 �� �و �دن ذھن �ود د�ر�ون �و�د. آ�6�ه )�در �� ����ص

  �و)(ھزاره" �وا�ت �دا �واھ�د �ود؛ �وا�ت ��Aو، :��د�ده و ��ل او.

 

ھ��� ا�ت � �رای ���م "و�و��  - ١٣:١٠اول 3ر����ن  –و دوری از د��� دو ��  و و +
�ذارد ��� ��ش از �وا���� �ود �د و ���ھ�ی �ود و2� ��آ�د، اّ�� �دا �� و�ده�ردم :�ش ��

�د �� ��وا��د در ای راھ� ھم �رای 2رار از آن 2راھم ���� ھر و�و�� و�و�� �و�د. �دا ھ�راه
 (�ژده)�!��ل آن :��داری ��د." 

دھد ��ش از آ�د � ����ب ��ر ����د. و �دا ا��ن ا�ت؛ او ا��زه ���"ھ�] آز����� �ر ��� ���
�� ��ب ���5ش را  ��زد�وان �ود آز�وده �و�د، ��A5 �� و)ِت آز���ش، راه �ر�زی ��ز 2راھم ��

 �و)(ھزاره" دا��� ����د.

 

"ز�را ھر�� � دو �� �� �.ر �� ��م �ن ��> �و�د، �ن آ��� در ���ن  – �٢٠:١٨ّ��  – �9# �
  (�ژده)» آ��ن ھ��م.

 �و)(ھزاره »"ز�را ���� � دو �� �� �.ر �� ��م �ن ��> �و�د، �ن آ��� در ���ن ا���ن ��*رم.

 

آز�ود�م ��Aوم "اّ�� ا�ر اول �ود را ��  -  ٣٢- ��٣١:١١ن اول 3ر�� – ��م داو�د
 (�ژده)�د �� �� ���ن ��Aوم �6رد�م." و�� �داو�د �� را داوری و ����� ��   �32د�م.���

:س آ�6�ه � �داو�د �ر �� �Aم    �32د. رد�م، �ر �� �Aم ���"اّ�� ا�ر �ر �ود �Aم ��
 �و)(ھزاره" �Aوم �6رد�م.�و�م �� �� د��� ��د، �wد�ب ����
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"اّ�� ا��رام ���� در د���ی ��� ���د و او را �داو�د   -   ١۶-١۵:٣اول �طرس  -  �!�دت دادن
  :ر�د، ھ���� آ��دة �واب ����د،�ود �دا��د و ا�ر �� �5ّت ا��د ��� را ��

ا��ّ�� �� �%��ت و ا��رام. و�دان ��� ھ���� :�ک ���د �� �ّ�� ا�ر �� ��� �وھ�ن �ود،    16
� از ر�2�ر ��< ������� ��� �د �� ���� (�ژده)�و��د، از �.�l �ود �ر��ده �رد�د." 

س د��ل  "��A5 در دل �و�ش ���� را در �!�م �داو�د �را2راز�د و ھ�واره آ��ده ����د �� ھر
�ر�� و �� ا��رام. و�دا���ن را اّ�� ��   16دی را � در ����ت �:ر�د، او را :��U �و��د، ا��

� ر�2�ر ��< ��� را در ���� �د �� �����و��د، از �.��ر �و�ش �ر���ر :�ک �6�ه دار�د �� 
 �و) �و�د." (ھزاره

 

�ر�< ����م ��  ":س �� �/��د �ود �� او �د2ون �د�م و در �ر�ش – ۴:۶رو���ن  –�-��د 
طوری � ���� �� و��l5 )درت :ر�Aوه :در، :س از �رگ ز�ده �د، �� ��ز در ز�د�� ھ��ن
 (�ژده) ای �� �ر �ر�م."��زه

و��a5 �%ل :در، از �و�� � ���� ��":س �� �/��د ���2ن در �رگ، �� او د2ن �د�م �� ھ��ن
 �و)(ھزاره" �ردار�م.�رد��ن �ر��زا��ده �د، �� ��ز در ز�د�� �و��� ��م 


