
 

 

 هطیذیاى پیرّزهٌذاًۀ زًذگی – پاًسدُن درش

 :-21:2 ىرّهیا :دفظی َآی
 

 چَ؟ یعٌی شذى تقذیص

 گٌاٍ اس شذى جذا ّ شذى پاک راٍ خذا.  شْینهی آساد گٌاٍ قذرخ اس کَ اطد رّداًی رّشی  شذى ذقذص

 ّ اینهزدٍ گٌاٍ تا کَ تذاًین تایذ ها یعٌی تذاًیذ گٌاٍ تَ ًظثد را خْد راتطَ تایذ شوا  . اطد ٍکزد فزاُن را

 .  کٌین هی سًذگی هظیخ عیظی تا اهزّس

 

 .اطد شذى ذقذیض یعٌی ایي شْین،هی رُا گٌاٍ قذرخ اس ها

 

  :6-9<:5 غالطیاى

 ( ۶۱:۵)  افراد؟ خْاُذ اذفاقی چَ ُظرین، القذصرّح فزهاى ذذد اگز  

 َ(  ۶۱:۵)  ُظرٌذ؟ دیگز ُن خالف تز چیشُای چ   

 (65-9<=5) افرذ؟هی اذفاقی چَ شْد، ًجاما ًفظاًی طثیعد کارُای ّقری   

 

 (67-9<66) کٌٌذ؟هی سًذگی چطْر ُظرٌذ، هظیخ تَ هرعلّق کَ آًِا   

 (69-9<68)  ُظرٌذ؟ چَ آًِا آیذ،هی ّجْد تَ عول دّ اس پیزّسی   
 

  شذى تقذیص رّداًی ُایعول

 ُذف شذى ذقذیض پض . اطد ایواًذاراى کزدى ذقذص ، خذا اّل کار.  دارًذ ارذثاط ها تذى ّ رّح تا آًِا

 .  تذاًیذ گٌاٍ تَ ًظثد را خْد راتطَ تایذ شوا ّ اطد خذا

   خذاًّذ تَ خْد جاى طپزدى – خذاًّذ تَ شذى ذظلین

 : هیکٌین هطالعَ سیز در را  69-=<67 لْقا

 طلیة رّسٍ ُوَ ّ تشْیذ جاى اس دطد تایذ تاشذ هي پیزّ تخْاُذ کظی اگز»: فزهْد ُوَ تَ طپض" 67

   .تیایذ هي تا ّ تزدارد را خْد



 را خْد جاى هي خاطزتَ ُزکَ اّها داد خْاُذ دطد اس را آى کٌذ دفظ را خْد جاى تخْاُذ ُزکَ   68 

 .داشد خْاُذ ًگاٍ را آى کٌذ فذا

 تَ یا تذُذ دطد اس را خْد جاى اّها تیاّرد، دطد تَ را جِاى ذوام کَ دارد طْدی چَ آدهی تزای   69 

 "تزطاًذ؟ آطیة آى

 کٌذ سًذگی هظیخ تزای ّ تذُذ را خْد جاى یعٌی.  

 .  باشین خذا زًذٍ قرباًی تا – خْد کردى تقذین

 6-56<5 رّهیاى

 را خْد تذًِای کٌنهی درخْاطد شوا اس الِی، ُایردود ایي تَ ذّْجَ تا هي، تزادراى ای تٌاتزایي" 5

 ُویي شوا هعقْل ّ رّداًی عثادخ. کٌیذ ذقذین اّ تَ خذاطد، پظٌذیذج کَ هقذّص ّ سًذٍ قزتاًی عٌْاى تَ

 .اطد

 خذا ارادج ترْاًیذ ذا یاتذ شکل ذغییز شوا ّجْد افکار، ذجذیذ ّطیلح تَ تلکَ ًشْیذ جِاى ایي شکل ُن   6 

 ."تشٌاطیذ اطد، کاهل ّ پظٌذیذٍ ّ هفیذ کَ را آًچَ ّ تذُیذ ذشخیض را

 افکار -6                                   -5 ؟ دُذ اًجام تایذ را کارُایی چَ ایواًذار یک تاال آیاخ در 

 کزم دادى شکل ذغییز ثله یعٌی.  دُذ شکل زذغیی -7 کٌذ افکار ّ کٌذ پاک آلْد گٌاٍ افکار اس را خْد

  عیظیتِثشثا

   شذى زًذٍ هٌظْر بَ ، بویرین تا  ، خْد کردى هصلْب

   ۰۲:۰ غالطیاى

 در کَ اطد هظیخ تلکَ ًیظرن، هي کٌذهی سًذگی آًکَ دیگز کَ طْری تَ امشذٍ هصلْب هطیخ با هي 6

 خذا پظز تَ ایواى ّطیلح تَ فقط دارم، اکٌْى کَ ایجظواًی سًذگاًی ایي خظْص در ّ کٌذهی سًذگی هي

 .کٌنهی سًذگی داد، هي خاطزتَ را خْد جاى ّ کزد هذثّد هزا کَ

 :  کَ گیزین هی ًریجَ پض

 هزدًذ عیظی تا آًِا کَ تشًٌْذ تایذ ایواًذاراى اها.  هزد آًِا تزای عیظی کَ تشًٌْذ تایذ ایواى تی 

 . ُظرٌذ سًذگی تَ هشغْل ًْ دیاخ در کَ اًذکزدٍ قیام اّ تا ّ

 َ۶۱:۵ قزًریاى دّم  اطد؟ چَ شذى ذقذیض رّداًی ُایعول ًریج   

 

 ؟ دٌُذ ًوی اًجام دیگز را خْد قثل تذ اعوال ایواًذاراى چزا   



  کزدٍ  چَ شوا درّى در القذصرّح آّردیذ ایواى هظیخ تَ ّقری کَ دُذهی ًشاى هزدم تَ ذعویذ عول"

 تَ الِی خاًْادٍ در جذیذی سًذگی ّ کزد دفي را شوا قذیوی سًذگی الِی فیض ّ تخشش تا اّ – اطد

 (۷۱ راس، کراب)        ."   ًوْد عطا شوا

 ( کٌذ هی راٌُوایی پیرّزی ضْی بَ را ها کَ هْرد 4)  ؟ چیطت پیرّزی بَ رضیذى برای ها ّظیفَ

 .   ایذهزدٍ گٌاٍ در شوا یا ایذهزدٍ گٌاٍ تَ ًظثد کَ کٌیذ دظاب -5

 . کٌذ ُذاید را شوا القذصرّح کَ تذُیذ اجاسٍ -6

 . کٌین سًذگی رّح در ّ شْین قذرذوٌذ ذا اطد ها غذای خذا کالم -7

-52<68عثزاًیاى.  کٌین ًوْ ّ رشذ کَ کٌذهی کوک ها تَ شذى ذقذص تزای دیگزاى تا هشارکد -8

69  
    

 شْدهي ُذایت القذشرّح با كَ زًذگي

 بطیار هیْة اّ، در هي ّ هاًذهي هي در آًكَ. ُاشاخَ شوا ّ ُطتن تاك هي’’( گفت هطیخ عیطي) 

 ‘زیطتي هطیذائي’ ها، باّر بَ «1: 51 یْدٌا» ‘‘.كرد تْاًیذًوي ُیچ هي از جذاي كَ زیرا آّردهي

 ُر خْد، ّزةر ُر زًذگي در رّ، ایي از. اضت هیطر ها در ‘الِي قْت ّ ًیرّ ’ دضْر طریق از تٌِا

 در تا خْاُینهي القذشرّح از رّزٍ، ُر ها،. ًوائینهي ترّابطتَ ‘خذاًّذ رّح’ بَ را خْد بیشتر چَ

 پری. کٌین زًذگی القذش رّح پری در بایذ کَ دارین ایواى ها. بخشذ تْاًائیواى درضت كارُاي اًجام

 شخص القذش رّح کَ دارین واىای ها. خذا قذّش رّح ُذایت بَ خْد کاهل ضپردى یعٌی القذش رّح

 کَ اضت ایواًذاراى ها ضرضپردگی هیساى خذا رّح پری بلکَ ًویشْد خالی ّ پر ، زیاد یا کن ّ خذاضت

 پری در یعٌی شْد ُذایت اّ از ها زًذگی ّ باشین فرهاًبردار ّ دطاش رّح فراهیي بَ ًطبت چقذر ُر

 هیکٌین زًذگی القذش رّح

 اس خْرداری تز' یعٌی' هقذص' ایٌجا، در. طاسدهی هقذص عوال را اّ کَ اطد ایواًذار سًذگی در خذا کار اداهَ ذقذیض"

 (۶۸۱، هظیذید ُایآهْسٍ هعزفی)     .'" خذا تا ّاقعی شثاُد

 

     ." کٌذ رشذ ّ کار ًجاخ تَ هزتْط اهْر سهیٌَ در شذٍ ذْطیَ پیْطرَ ایواًذار تَ اها اطد، خذا اس اًذظارا ذقذیض َوجذز"

 (    ۶۹۲ هظیذید، ُایآهْسٍ هعزفی)

 

    

 توریي

   ۰۰:۰ افظظیاى  دارد؟ ّجْد کجا خذا ، ایواًذاراى سًذگی ّ دیاخ در



   ;5-7<:5 قزًریاى اّل  دُین؟ ًجاما کاری چَ تایذ ها ّ اطد، ها تذى خذا هعثذ

    62-:<>5 قزًریاى اّل کٌین؟ سًذگی چطْر تایذ ها ّ اطد خذا هعثذ ها تذى

   ۷۶:۶۲ قزًریاى اّل  چیظد؟ سًذگی ُذف ّ هقظْد

  6 باب  رّهیاى

 چَ؟ یعٌی شذى سًذٍ ّ هزدٍ هعٌی   

 َ( 8-:<5)  اطد؟ جْری چَ گٌاٍ تا ها راتط   

 (8-:<7)  چَ؟ یعٌی ذعویذ   

 

 َ( ؟ جْاب)   کزدین؟ درک را ذعویذ هفِْم سهاًی چ 

 تثیٌیذ ذْاًیذهی سیز آیاخ در را هْرد پٌج تْد، خْاُین یکی هظیخ تا ًریجَ در : 

o َ۱ آی  :  

o َ۱ آی  :  

o َ۸ آی :   

o َ۶۲-۹ آی :   

o َ۶۶ آی :   

  ( 58-:<56)  چیظد؟ شْد،هی ها پیزّسی تاعث کَ ُایعول

   

 َ(۶۱:۱)  چیظد؟ گٌاٍ اس تزدگی ًریج   

 ( :5-:<59)  ؟ چیظد آیاخ ایي اطلی هٌظْر   

 ( =5-:<;5) اطد؟ تْدٍ چَ شذ، ًجاما کَ رّداًی ُایعول  

 َ( 66-:<62) چیظد؟ رّداًی عول ایي خالط    

 دارد؟ ارذثاطی چَ فظل ایي تا ۰۷:۱ رّهیاى    

 

 

 کَ گزفرن یاد هي درص ایي اس ... 

 

 


