
 

 

 آزهبیش و وسوسَ – شبًسدُن درش

 31:31 قزًتیبى اّل :دفظی َآی
 جذاة هب ثزای ًَ دیگز آى ُبیّطْطَ ّ ػْدهی قطع هب در گٌبٍ ریؼۀ کَ اطت هعٌب ایي ثَ ػذى پبک"

 چقذر کَ دارد هب رّسۀ ُز تصوین ثَ ثظتگی هب رّساًۀ پبک سًذگی الجتَ.  دارًذ تظلطی هب ثز ًَ ّ ُظتٌذ

 داًظتن، پض داد، تعلین زاه خذاًّذ ّ."  )گزدین اّ هطیع چقذر راٍ ایي در ّ ػْین هظیخ ػجیَ ثبػین هؼتبق

۳۰۱) 

 اطت؟ کبهل هتي ایي آیب    

 ػْد؟هی قطع گٌبٍ ریؼۀ طْرچ    

 

 دُین پبسخ زیر سئواالت بَ اطویٌبى و راحتی بَ تواًین هی درش ایي اتوبم از بعد  

 آهذ؟ ّجْد ثَ ػیطبى اس طفق ّطْطَ آیب  

 آهذ؟ ّجْد ثَ هب اس ّطْطَ آیب  

 اطت؟ ّطْطَ اهتذبى آیب اطت؟ اهتذبى طَّطْ آیب   

 اطت؟ طَّْط ػزیعت آیب  

 اطت؟ آّردٍ ّجْد ثَ را گٌبٍ خذا آیب     
  

 ؟ کٌذ هی فزق ّطْطَ ثب آیب ؟چیست زهبیشآ و اهتحبى  

  .ًیظت خذا اس ّطْطَ طزچؼوَ ّلی اطت خذا جبًت اس آسهبیغ ّ اهتذبى 

 َ؟ چیظت ّطْط   

       دًیب ّ ًفظبًی طجیعت جبًت اس کَ اطت ثذی ُوبى یب ثذ کبرُبی ثَ اًظبى هذزک کَ اطت ًیدرّ ًیزّی

 وسوسَ جلوی خدا   .آیدهی دروى از وسوسَ  ( 1:31 یعقْة.) اًدازد ًوی وسوسَ بَ را هب خدا.   آیذهی

 ًفظبًی طجیعت آى  اس ثلکَ ًیظت خذا جبًت اس ایي اهب.  ػْد قزار ثز کَ دُذهی اجبسٍ ّ ،گیردًوی را

  . اطت

 

 ( 131 یعقْة)  ؟ چیظت آسهبیغ یب اهتذبى 

 َ( 11-639 هتی)  ؟ چیظت تجزث 



  کٌیذ هطبلعَ را 11-1131 یعقْة

 َآیذ؟هی کجب اس ّطْط     

 رطبًذ؟هی هزگ ثَ ػِْت چطْر    

 آهذ؟ ّجْد ثَ خذا جبًت اس ثلکَ هب اختیبر ثَ ًَ ّطْطَ آیب    

 اطت؟ آّردٍ ّجْد ثَ طَطّْ ثب را هب خذا زاچ پض ًیظت خذا جبًت اس طَطّْ اگز    

  کٌیذ هطبلعَ را 11-1131 یْدٌب اّل

 ذ؟ًدار ارتجبطی چَ ّطْطَ ثب آیبت ایي    

 چیظت؟ ّطْطَ هٌجع طَ بتآی ایي در    

 ُبوسوسَ از رُبیی  

  کٌیذ هطبلعَ را 11-131  هتّی

   یبفت؟ رُبی اثلیض آسهبیؼِبی اس چطْر عیظی

    دارد؟ ارتجبطی چَ 11-1131 دٌبْی اّل ثب هتي یيا

    کزد؟ اطتفبدٍ ّطْطَ ُبی رّع چَ اس ػیطبى

  1:-1:1: قرًتیبى اول

 (1-1311)  فتبد؟ا اتفبق چَ ثیبثبى در   

 (۶:۳۰) اطت؟ السم چَ هب زایث   

 (11-1311)  چیظت؟ آیَ ایي در ّطْطَ ِبرچ  

 ۳-    

 ۲-   

 ۱-   

 ۴-   

 َگْیذ؟هی چَ ۳۲ آی   

 َکَ دُذهی ًؼبى ۳۱ آی  : 

 . اطت هعوْلی ّطْطَ -1

  . دارد ّجْد ّطْطَ ضذ تْاًبیی -1

  . دارد فزاری راٍ ّطْطَ ُز -:



 .   ثبػین آى هقبثل تب هبطت ُوکبر خذا -1

  کٌذ؟هی عول خْد ُبیّعذٍ کذام ثب خذا -1

 ."کٌدهی دور هقدش کتبة از را هب گٌبٍ اهب کٌدهی دور گٌبٍ از را هب هقدش کتبة"

o ًَیبد ثب هب راثط  

 .  ُظتٌذ                      ّ                     ،                 :   هب دػوٌبى

   ػْین؟هی پیزّس دػوٌبى ثز چطْر

 .  کلیظب ّ خذا رّح ذا،خ کالم  – کٌذهی کوک هب ثَ چیش َط

o خدا کالم 

    کٌذ؟هی کوک را هب خذا کالم چطْر 

o خذا رّح  

  6-13:1 هشاهیز        11-1319 یْدٌب

 را خذا کالم یب ّ ًکٌین اطبعت القذّصرّح اس یب کٌین تزک را کلیظب اگز.  کٌذهی ُذایت را هب خذا ّحر

 .  ػْینًوی پیزّس ّقت ُیج ًکٌین، ثبس

o کلیظب  

 کٌذ،هی تیش را آُي آُي، کَ ُوبًطْر" – ۳۱:۲۱ هثبلا.  دارین را ُوذیگز هؼبرکت چْى ًیظتین تٌِب هب

 ." کٌذهی اصالح را خْد دّطت ػخصیّت ًیش دّطت

 

 دُذًوی پض رادتی ثَ ّقت ُیج ّلی گیزدهی رادتی ثَ را چیش َُو ًیبد  . 

 ًؼْد هب خذای دًیب ّلی کٌین سًذگی دًیب در . 

 .اطت عیظی ثَ ػذى ًشدیک یعٌی دًیب دّطتی اس دّری

 

  توریي

  دُیذ پبطخ یزس طئْاالت ثَ ّ کٌیذ هطبلعَ را 11-1139 افظظیبى

 َ( ۳۰:۶)  ثبػذ؟ ثبیذ چطْر خذاًّذ ثب هب راثط  



 (۳۳:۶)  ثپْػین؟ ثبیذ چَ هْرد ُز در هب    

 (۳۲:۶)  اطت؟ جْری چَ هب جٌگ   

 ( ۳۱:۶)  ثپْػین؟ چزا  

 چَ؟ یعٌی  دُذ؟هی ًؼبى چَ ۳۱-۳۴  آیبت در   

  

 َ( 11-1139)  ین؟ثپْػ چطْر را آًِب ُو  

 

 دُیذ پبطخ سیز طئْاالت ثَ ّ کٌیذ هطبلعَ را 6:-131 رّهیبى 

 ۳:۸  دارد؟ یثزکت چَ ، ُظتٌذ هظیخ ثب اتّذبد در کَ کظبًی   

 چَ؟ یعٌی عیظی هظیخ ثب اتّذبد    

 ( ۲:۸)  ؟نػذی آساد چَ اس هب  

 َ(1-31:)  اطت؟ چطْر گٌبٍ ثب هب راثط   

 ( ۵:۸) ثبػین؟ رّدبًی ُبییشچ فکز در فقط تْاًینهی چطْر  

 دُیذ تْضیخ چیشُب ایي ثب به ًظجت11-631 رّهیبى در: 

  :  ًفظبًی طجیعت -۳ 

  :  هب ثذى -۲ 

  :  خذا رّح -۱ 

 دُیذ تْضیخ11-1131 رّهیبى اس ػذى تقذص رّع  : 

 

 

 ؟طبسدهی آساد را هب ثذى چطْر 11-1131 آیبت در    

 1931 یبىرّه دُذ؟هی ًجبما را عول آى چطْر ّ کٌذ هی یبری را هب کظی چَ ، ضعف ىسهب در     

  

 ۲۲:۸ رّهیبى  چیظت؟ هب سًذگی هقصْد   

 ّ۱۴،۲۶:۸ رّهیبى  ُظتٌذ؟ کظبًی چَ آًِب دارین، کٌٌذٍ ػفبعت د   

 6:-131: رّهیبى  چزا؟ ؟ػْین هی جذا خهظی هذجت اس هب آیب    

 



 

 کَ گزفتن یبد هي درص ایي اس ... 

 

 


