
 

 

 وجات امىیت – ضیسدٌم درش

 83-8383 رٔيیبٌ :دفظی ّآی

 ؟ اضذ یبفزّ َجبد کّ ثبغض يطًئٍ رٕاَض يی چگَّٕ اَطبٌ غًب َظر ثّ

 اضذ؟ رفزُی صضذ از يب َجبد آیب   

 گیرص؟يی يب از را يب َجبد سضا آیب     

 صْیى؟يی صضذ از را سضا َجبد رٕاَیىيی يب آیب  

 کُض؟يی ررک را يب سضا آیب ثبغیى، ٔفب ثی يب اگر   

 گیرص؟ يی را َجبرًبٌ سضا ثضْیى اَجبو کبرْبیی ّچ اگر   

 .يب ْبی کبر ٔضهیّ ثّ َّ اضذ سضا فیط از َجبد ايُیذ.  ثٕاة کبر َّ اضذ سضا فیط از َجبد

 ؟ چیطذ فیط 

 .  اضت دادي ما بً خذا َلی ویطتیم  آوٍا ضساَار ما کً چیسٌای

   ؟ ثبغض صاصَی صضذ از َجبد کّ اضذ يًکٍ آیب پص َیطذ يب ػًم از ٔ اضذ فیط از َجبد اگر 

   کُض؟ لطغ را يذجزع سضا رب صْیض َجبوا غًب کّ ْطذ ػًهی آیب

 چیطت؟ بطته عٍذ  

 ویطت غذن فرامُظ یا غکطته قابل َ غُد می بطتً وفر دَ بیه کً اضت قراردادی َ قُل 

 ؟ چیطت فیض عٍذ 

 اوطاوٍا لیاقتی بی حیه در کً ، اوطاوٍاضت جاَدان حیات َ وجات برای خذا غرط َ قیذ بی قرار َ قُل

 اضت غذي مقرر وٍااوطا برای خذا طرف از مطیح عیطی ٌمان یا دٌىذي وجات بً آَردن ایمان با فقط

 کً را کً چیسی یعىی ، کىذ ومی اوکار را خُد ٌرگس خذا.  دارد خذا رات با مطتقیم رابطً فیض عٍذ

 . گیرد ومی پص ٌرگس ، دٌذ می َعذي

 ."کُض اَکبر را سٕص رٕاَضًَی أ زیرا يبَض سٕاْض ٔفبصار أ کُیى، ٔفبیی ثی اگر"

 ۳۱:۲ ریًٕربؤش صٔو



 

 َسٕاْى صٔضذ را غًب ْى يٍ صاری، صٔضذ يرا اگر: کرص اػالو صايبص ٔ کرصَض ازدَاج غخص د 

 يٍ َّ، اگر.  ْطزى غًب ثب يٍ غٕیی، صار ثچّ اگر.  يبَى يی غًب ثب ْى يٍ ثًبَی، يٍ ثب اگر. صاغذ

 .  رٔو يی

  چرا؟  اضذ؟ صرضذ ایٍ آیب

 ؟کُض رفزبر َجبیض غکم ایٍ ثّ غْٕر یک کّ صاریى اَزظبر يب چرا

 صْی، اَجبو َبصرضذ کبر اگر ْطزی، يٍ پطر غًب، کُی، اغبػذ يرا اگر يیگٕیض پضر:  فرزوذ بً ذرپ 

 .    کُى يی َفریٍ را رٕ کُی، غريطبر يرا غًب اگر.  غٕی يی ٔانضیٍ آق رٕ

  کُض؟ يی رفزبر يب ثب غرغ ثب سضا آیب  ؟ ثبغض ٔانضیٍ آٌ يبَُض سضا آیب

 

 ویطت دادوی دضت از وجات چرا کً  دلیل غع -

 ،۳۱:۱ یٕدُب.  اضذ اػزًبص لبثم غیر سضا پص َیطذ، ایُطٕر اگر.  ثبغض يی سضا ْبیٔػضِ سبغر ثّ -۳

۲۲:۵  

 يی اَکبر را سٕص سضا پص اضذ، غٕر ایٍ اگر.  کُض اَکبر را سٕص رٕاَض ًَی أ – سضا سبغرطاد ثّ -۲

 1:-71:: ریًٕربئٕش صٔو.   کُض

 

  َیطذ غٕر ایٍ اگر.  اضذ ايُیذ ٔ اػزًبص َجبد کّ اضذ يؼهٕو ػٓض ْبی يػشصّ یب ْب ٔیژگی از -۱

 .  اضذ لرارصاص يثم ػٓض پص

 پص.  ْطزُض رالظ یب کبر ثضٌٔ ییصفزٓب آَٓب.  اضذ ایًبٌ ٔ فیط از َجبد. اضذ سضا فیط سبغر ثّ  -۲

.   َضارص ٔجٕص فیط ٔ َیطذ کبيم طفی پص َجبغض غٕر ایٍ اگر.  کُض يی دفظ را يب  ْى سضا فیط

 1:-571 افططیبٌ

                         .   ثبغض يب ظبيٍ رب صْض يی يب ثّ آَرا انمضشرٔح یؼُی ضذسضا يبنکیّذ ُيٓر سبغر ثّ -۵

 ثب یض،آٔرص یًبٌا أ ثّ ٔ یضیضغُ را سٕص َجبد يژصح یؼُی یمذدم یبوپ یٔلز یسَ غًب" 1:-:17: افططیبٌ

 .اضذ َٓبصِ غًب ثر را سٕص یّذيبنک يٓر ثٕص صاصِ ٔػضِ لجالا کّ انمضش،رٔح یاػطب ثب سضا ٔ یضغض يزّذض أ

 یُبٌاغً يب ثّ ٔ یبفذ یىسٕاْ اضذ، صاصِ ٔػضِ سٕص لٕو ثّ أ را آَچّ يب کّ اضذ آٌ ظبيٍ سضا رٔح 

  ".ییىثطزب را سضا غکِٕ ٔ جالل پص یضثشػ سٕاْض کبيم یآزاص سٕص يزؼهّمبٌ ثّ سضا کّ صْضیي

 1-:17 افططیبٌ.  ْطزُض سضأَض اَزشبة ایًبَضاراٌ کّ ایٍ سبغر ثّ -۱



 

 

   صاص؟ ایٔػضِ چّ يب ثّ سضا ْب،آیّ ایٍ صر

 5:-171: یٕدُب :    

 ٌ16-1575 ؛۳:۸ رٔيیب :   

 ٌ1:-67:1 رٔيیب   :  

 ۳۱:۵ یٕدُب أل  :  

 12-11 یٕٓصا :   

 

   صْض؟يی غٓبصری چّ سضا رٔح 4:-275:   رٔيیبٌ صر -
   

   ؟ غضِ ثیبٌ ػیطی ثّ آٔرصٌ ایًبٌ ثبرِ صر اػزرافی چّ  1:-67:1 رٔيیبٌ صر -

   67:1 رٔيیبٌ  ؟ صارص ٔجٕص يشفی ایًبَضار  آیب ثبال آیبد غجك ثر -

   صْیى؟ صضذ از را سضا َجبد رٕاَیىيی يب آیب -

 ًََّٕ َجبد ايُیذ اثجبد ثرای ْبیی  

 .    ثضْیى پص خُد خُاضتً َ ارادي طبق را آٌ ثشٕاْیى کّ ایٍ رب َیبفزیى خُد ارادي از را َجبد 

 ( ۳۱:۳ افططیبٌ ) انمضشرٔح يٓر  

 ( 2-72: لرَزیبٌ أل)  لرَزص غٓر  گُبْکبر ًََٕۀ    

 (  ::-17:1 ػجراَیبٌ ) فرزَضاٌ ًََٕۀ  

 ( 13-137:1  یٕدُب ) پضر ضردل   

  

 ( 1-:17 ریُطص)  ِصاص ٔػضۀ ازل از را َجبد سضا   

 .  اضت دادن دضت از پاداظ – آتع با داَری رَزی

ش صٔو - ّٔ    1:-71:: ریًٕرب

  

 . اضذ پبصاظ" فريبَرٔایی"

 2:-671 لرَزیبٌ أل :    
   

 372 لرَزیبٌ ٔوص  يطیخ صأری رشذ-::   
 

 ِٕ1:-7:2: یٕدُب  ایًبَضاراٌ يی   

 



 ثیػزر رب                  آَرا ، آٔرص يیِٕ کّ کطی ْر ، اضذ آٌ                 غشص ایًبٌ ثًرِ  

 .                       ٔ                     آَرا ، َضارص ثًر کّ کطی ٔنی آٔرص ثًر

           . اضت لکمػ ما برای آوٍا درک کً ٌاییآیً

 اضذ يرثٕغ انمضش رٔح صرش ثّ          11-1171 يرلص ؛ 11-117:1 يزّی 

 کّ ثٕص ایٍ رٔح کفر ثٕص؟  رٔح ظض -رٔح ثر یب" انمضشرٔح ػهیّ" ثر چیسی چّ زيبٌ آٌ صر 

 گُبِ کّ اضذ ایٍ انمضشرٔح ػهیّ کّ گٕیضيی ػیطی. صاصَضيی َطجذ غیطبٌ ثّ را را ػیطی کبر

 ًَی ایًبَضاراٌ.  اضذ غیطبٌ از بةدط ػیطی ػًم کّ اضذ ایٍ رٔح ػًم یؼُی.   ثٕص فریطیبٌ

  . صاریى جضیض ْٕیذ يطیخ صر يب زیرا ، صُْض اَجبو را کبری انمضش رٔح ػهیّ رٕاَُض

 يٕظٕع ٔ غض لرثبَی ثبر یک ػیطی کّ کُض يی ثبثذ ( ۳۱:۳۱  ،۳۲:۳۱  ،۳۱:۳۱ ػجراَیبٌ)

 .  غٕصًَی لرثبَی صٔثبرِ ػیطی ایُکّ ٔ ثٕص شٕاْضَ صیگری لرثبَی کّ صْضيی َػبٌ ۳۱ ثبة

 ٌ۳۱:۱ ػجراَیبٌ 1ٔ:-73: ػجراَیب    

 ثبغُض ثبنغ ثبیض ایًبَضاراٌ کّ اضذ ْػضار – ۳:  ثبغض آیبد ایٍ صرثبرِ اضذ يًکٍ کّ رفطیر چُض

 آَٓب زَضگی -۱   . َضاغزُض یؼٔال ایًبٌ ٔنی ثٕصَض سضا رٔح صارای آَٓب -۲     (1:-72:: ٔ ۳:۱)

ًَی ػیطی چٌٕ.    َیطذ میمید – اضذ فرض ایٍ -۲(.    ۸-۱ آیّ) َیبٔرص دمیمی ثًری ٔ يیِٕ

  ۲۸:۱.  غٕص يصهٕة صٔثبرِ رٕاَض

 13-171: یؼمٕة  :   

          .  غٕصيی َػبٌ چطٕر اَطبٌ َظر از َجبد یؼُی اضذ، ایًبٌ يیٕۀ یؼمٕة کزبة اصهی صٕيمص

 . اضذ ٔالؼی کطی ایًبٌ کّ صاَضيی آَٓب چطٕر

    ۳۲:۲  ؟ کرص اثجبد رٕاٌ يی را َجبد چگَّٕ

     ؟ اَطبَٓب رایث یب اضذ غضِ يطرح سضا ثرای غشص ایًبٌ اثجبد آیب کزبة ایٍ صر

    4:-371:  ؟ اضذ يرصِ کطی چّ َظر از ، اضذ يرصِ غشص ایًبٌ

   ۳۸:۲ ثبغی؟ صاغزّ ایًبٌ َیک ْب کبر ثضٌٔ رٕاَیيی چگَّٕ

    ثٕص؟ ضبنّ چُض اثراْیى   ؟ صاصِ رر يٕلغ کضاو صر ۲۱:۲ یؼمٕة

    ثٕص؟ ضبنّ چُض اثراْیى  ؟ صاصِ رر يٕلغ کضاو صر ۲۳:۲ یؼمٕة

 



 " مژدي کلیطای اعتقادوامً"    در  وجات

 َجبد یك دمیمذ ایًبَضار یك ثراي. كُضيي ْضیّ جبٔصاَّ زَضگي يب ثّ سضا يطیخ، ػیطي ثّ ایًبٌ ثب

ا كطي اگر. اضذ غضِ رعًیٍ جبٔصاَّ  یؼُی َجبد ثهکّ َیطذ، أ َیک کبرْبی سبغر ثّ يیآثض َجبد دمیمزب

 غشص ثب يطیخ ػیطی گراَجٓبی سٌٕ ثٕاضطّ کّ سضاضذ ػظیى فیط ضجت ثّ ایٍ ٔ  أ، ثب سضا ػٓض

 غشصی اگر َزیجّ صر. يیضارص َگّ را سٕص ػٓض ًْیػّ ثجُضص ػٓضی سضا اگر پص ثطزّ، ػٓض سضا ایًبَضار

 لضرد ٔ فیط ثب رُٓب َجبد جبٔصاَخ ٔ اثضي رضأو. ثضْض صضذ از را سٕص َجبد رٕاَضًَي یبفزّ َجبد

 ٔ رعًیٍ ایٍ يب ثّ كّ اضذ انٓي لضرد ٔ فیط رُٓب. ایًبَضار غشص كٕغع ثب َّ اضذ يیطر سضأَض

 ثّ رب دمیمي ایًبَضاراٌ رًبو کّ ثضاَض ثبیض ثبغض آٔرصِ ایًب دمیمزب غشص اگر. صْضيي را سبغر آرايع

 4 ػجراَیبٌ 1:: : ریًٕربئٕش صٔو 16ٔ، 15: 1: یٕدُب           . اضزٕارَض سٕص ایًبٌ ثر راِ اَزٓبي

 2- 1: : پطرش أل ٔ 1:، 1:: 1: ٔ 12:

 َجبد اَگيجبٔص

 اثر صر ایٍ كرصكّ سٕاْیى زَضگي سضا از ‘اثضي جضائي’ ثب يب یب. گرصیض سهك ‘جبٔصاَّ دیبد’ ثراي اَطبٌ

 يیطر َجبد ٔ آيرزظ غریك از ایٍ كّ كرص سٕاْیى زَضگي سضا ثب ‘اثضي پیٕضزگي’ ثب یب ٔ. اضذ گُبِ

 ٔ ثٓػذ. جبٔیض زَضگي ٔ اضذ ػذثٓ سضا ثب ‘اثضي پیٕضزگي’ ٔ اضذ جُٓى سضا از ‘اثضي جضائي’. اضذ

 4:: 5ٔ 11: 3 رٔيیبٌ ٔ 4:: 1: ٔ 3:: 1 یٕدُب. ْطزُض ‘جبٔصاَّ دیبد’ صر دمیمي يكبَٓبئي جُٓى

  6- 4: 1 لرَزیبٌ أل ٔ 2:: 11 يكبغفّ ٔ 5:،

 

 

 ّيٓى َکز  

    ثّ  را"  وجات دادن دضت از"  غهػ  رؼهیى  ، يمضش کزبة آیبد از غهػ رفطیر صنیم ثّ کهیطبْب ثؼعی صر

 یب فیط راِ از را َجبد سضا ٔلزی.  اضذ يغبیر يمضش کزبة يفبْیى ثب کبيال کّ صُْض يی ایًبَضاراٌ َٕ

  ؟ ثگیرص پص آَرا صٔثبرِ غٕص يی آیب ، اضذ صاصِ يب ثّ رایگبٌ غٕر ثّ سٕص ثشػع

 ؟ یرصگ يی پص يضری از ثؼض آَرا صْض يی کطی ثّ ثشػع رٔی از را ای ْضیّ کطی ٔلزی آیب

 رایگان بً کً را خُد وجات ٌذیً اضت راضتی َ(  بخػع)  فیض از پُر َ محبت مىبع کً خذاَوذی پص

  گیرد ومی پص را اضت بخػیذي ما بً مطیح عیطی بً ایمان َاضطً بً

  

 رًریٍ

 صْیض پبضز زیر ضئٕاالد ثّ ٔ کُیض يطبنؼّ را  :1-72: یٕدُب أل



 ٌ۳:۵ یٕدُب أل  ْطزُض؟ چطٕر سضا فرزَضا   

 ۲:۵ یٕدُب أل ثبغض؟ ٕریغ چّ ثبیض ایًبَضار فزبرر     

 ّ۲:۵ یٕدُب أل اضذ؟ يًکٍ چگَّٕ جٓبٌ ایٍ ثّ کرصٌ غهج   

 ؟۳۳ آیّ صر چیطذ ٓبصدغ   

 ْطزُض؟ طبَیک چّ آَٓب صارَض، ٔجٕص ۳۲ آیّ صر اَطبٌ َٕع ٔص   

 يی رؼهیًی چّ گُبِ ثبرِ صر ؟یىصْ َجبوا ثبیض را کبری چّ کُض،يی گُبِ ایًبَضاری کّ صیضیى اگر 

    (4:-3: آیّ)  صْض؟

 (۲۱-۳۸ آیّ)  صاَیى؟ يی يب را چیسْب ّچ    

 

 : گیری َزیجّ

 يٓى يٕظٕع ایٍ ايب ، َیطذ سضا غرف از رایگبٌ ثصٕرد رًبيب َجبد کُُض يی فکر کّ ْطزُض کطبَی

 ًَی صضذ از آَرا ، کُض صریبفذ آَرا ٔ ثبغض َجبد ضسأار کطی اگر ؟ ْطزیى َجبد ضسأار يب آیب کّ اضذ

 ػیطی ثّ کّ کطبَی ًّْ ثرای رایگبٌ ثطٕر کّ)  سضا فیط ثب سضا ضٕی از َجبد صاصٌ صضذ از زیرا صْض

 را سضا فیط رٕاَیى ًَی يب یؼُی ، اضذ اغزجبِ اضبضی ثطٕر ایٍ ٔ کُض يی پیضا رعبص(  آٔرَض يی ایًبٌ

 کرصِ کطت ایًبَع از کّ ای يیِٕ از رٕاَض يی ایًبَضار ْر ٔ صارص ػاليذ َجبد انجزّ.  ثگیریى صیضَِب

 . اضذ کرصِ کطت ًْیػّ ثرای ٔ یکجبر را َجبد کّ غٕص يزٕجّ ٔ کُض صرک را سٕص َجبد

 

 

 کّ گرفزى یبص يٍ صرش ایٍ از ... 

 


