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 عصر برای مژده« ،»نوۀ هزار« جمهتر از را ها آیه توانید می ، است دشوار برایتان ترجمه
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   توجه
  

 خادم را كس چیهیی تنها به اتیاله و مقدس كتاب نهیزم در دانش كسب و مطالعه
 باشند حاضر كه دارند یم افتیدر را خداوند به خدمت افتخاری كسان فقط .سازد ینم
 را افتخار باشند حاضر ؛ اول نه باشند، آخر باشند، ضرحا ؛» استیر« نه كنند، » خدمت«
   !بگذرند خود حق از و بدهند گرانید به

 گذاریخدمتیۀ روح سازد، یم خداوند به خدمت ستهیشا رای حیمس ك یكه آنچه
 و اتیاله دانش آنگاه باشد، گرفته شكلی حیمس وجود دری ا هیروح نیچن اگر . است
   .سازند مجهز مؤثرتر خدمتی راب را او توانند یم مقدس كتاب
  ! نیآم .ردیبگ شكل ماۀ هم دری ا هیروح نیچن كه است نیا مای دعا

  



 

   مقدمه
    خدا با انساندیجد مانیپ

 از خدا هی کدیجد مانیپ نمود، دیخواه مطالعه را دیعهدجد شما ، تاب کنیا در
 قتیحق نیا نندهکبازگو د،یعهدجد . است نموده برقرارها  انسان بای سیع حیمس قیطر
 ه کدیگو یم ما به نیهمچن .داد نجاتی جاودان تکهال از را ما خدا چگونه ه کاست
 در را او قدرت و میبگرد اوی پادشاه و وتکمل وارد حیمس قیطر از میتوان یم چطور
 راثیم و ما دهنده نجات جالل درباره دیعهدجد . میینما تجربه خود روزانهی زندگ
  .دیگو یم سخن ، میارد او در هی کوهکپرش

 نیا آنی ط در هی کا دوره و دیعهدجدهای  تاب کهیلک بر وتاهی کنگاه ، اول بخش
 وی زندگ درباره ههایی ک تابی کبررس به سپس .اندازد یم اند، شده نوشتهها  تابک

 معجزات و همتا یب غامیپ .پردازد یم ند،یگو یم سخن نیزمی رو بر حیمس خدمات
 مطالعه ، شده ثبتی نوع به لیانج چهار از دام کهر در ه کرا حیمس العاده قخار
 و ردک یمی زندگ آن در حیمس هی کنیسرزم طیشرا درباره نیهمچن .رد کدیخواه

  . ید گرفتخواه فرای مطالب اند، نوشته او درباره هی کاشخاص
 در آن گسترشی چگونگ و سایل کسیتأس درباره هی کتب کمطالعه به ، دوم بخش در
 و رسوالن با قسمت نیا در . پرداخت دیخواه ند،یگو یم سخن رومی اطورامپر
 و هود یچه ،ها انسان همه به را نجات خوش خبر ه کبود دیخواه همراهی ماندارانیا

 نیهمچن .نمودند اعالم نید یب چه و جو حق چه آزاد، چه و برده چه ، یونان یچه
ی مطالب و نمود دیخواهی بررس ، دهش نوشته مختلف مناطق انیحیمس به ه کرای رساالت
 سایل کچگونه ه کدید دیخواه . آموخت دیخواه آنها التکمش و ها یشاد درباره

  . کل گرفتش خدا نندهک تیحما و محافظ قدرت لهیوس هب
 نوشته سایل کگسترش دوره در ه کدیگو یم سخنهایی  تاب کدرباره ، سوم بخش

 و نیمخالف جانب از جفا با سایل کونهچگ ه کدید دیخواه قسمت نیا در .اند شده



۶  

 ضمن در .دیگرد روبرو بودند، رده کارکان را خود خداوند هی کنیدروغ نیمعلم
 نیهمچن .گذراند دیخواه نظر از شد، داده سایل کرهبران به ه کرایی ها ییراهنما
 بخش نیا در .دیینما یمی بررس ، است شده داده ندهیآ درباره ه کرای پرجاللی ایرؤ
 و آموخت دیخواه رای مطالب ما به آن دنیرس و دیعهدجد متن انتقال نحوه ربارهد

 هم امروز او به ردن کخدمت و خدا شناختی برا میتوان یم چرا ه کدید دیخواه
  . ییمنما اعتماد خدا الم کبه ً    امالک

 غامیپ درواقع دیعهدجد ه کنمود دیخواهک در ، مطالب نیا تمامی بررس نیح در
 فهم در شما به ، آموخت دیخواه تاب کنیا در هی کمطالب . است شمای برا خدا
 نیا مطالعه ه کمیدواریام .دینما یمک م کگرانید به آن میتعل و دیعهدجد قتیحق
  .کت شما بگرددبر باعث تابک

  

  دیعهدجد و قیعهدعت نیب دوران
 گزارش ه کآورد دیخواه اد یبه     ًحتما  د،یباش رده کمطالعه را قیعهدعت ً    قبال اگر
 را دیعهدجد هی کزمان اما .ابدی یم خاتمه میاورشل در لیکهی بازساز با آنی خیتار

 دری اتفاق چه .باشد یم ها یروم سلطه تحت میاورشل ه کمینیب یم ،مینک یم مطالعه
  ؟ است داده رخ نیفلسط در » نیعهد نیب دوره« دیعهدجد و عهدعتیق نیب زمان مدت
 .شدند برده بابل اسارت به میاورشل از انیهود یاز گروه نیآخر م. ق۵۸۷ سال در
 به و دادند ستکش را ها یبابل ،ها فارس بودند، اسارت در انیهود یهی کمدت در
 ازی م کتعداد .ندینما مراجعت میاورشل خود، نیسرزم به ه کدادند اجازه انیهودی
 . افت ینایپا اسارت دوره سال ۷۰ گونه نیبد و بازگشتند میاورشل به انیهودی
 آنجا در و نمودند بنا دوباره را لیکه بودند رده کمراجعت میاورشل به هی کانیهودی
 ازی تعداد و بازنگشتند میاورشل به انیهود یازی اریبس وجود نیا با .دندیگرد نکسا
 به خیتار در ه کشدند ندهکپرا مختلفهای  ملت نیب در باالخره و .ماندند بابل در آنها
   .ندیگو یم » انندگکپرا« آنها



۷ 

 نیسرزم او رکلش هی کشخص .شدند مغلوب ریب کندرکاس لهیوس هبها  فارس ً     بعدا
 ندرکاس امپراطور، .نمود فتح شد یم مصر و نیفلسط ، هیسور شامل ه کرای پهناور

ی داریپا ریتأث نهاد، ادیبن او هی کا یونان یفرهنگ اما درگذشتی سالگ ۳۳ سن در ریبک
   . گذاشت زمان آنی ایند تمام و نیفلسط بر

 در ، نیفلسط بری مختلفی خارجهای  قدرت . م. ق۳۲۳ در ندرکاس مرگ از پس
 از یکی .) م. ق۱۶۴-۱۷۵( چهارم وسیکآنت .داشتند تیمکحا ، مختلفهای  زمان

 فرهنگ رشیپذی برا را انیهود یتا نمودی سع دهاکیسلوی امپراطور فرماندهان
 را انیهود یپرستش مراسم و نمود خراب را لیکه او .دهد قرار فشار تحتی ونانی

 شورش او رانهیشر اعمال و ظلم هیعل بر انیهود ی. م. ق۱۶۷ سال در .رد کمتوقف
 را لیکه ، گرفته دست به را میاورشل نترل کدوباره انیهود یسال چند از بعد و نمودند

 نیا . افت یمهادا . م. ق۱۴۲ سال تا بودن مستقلی برا آنها جنگ و نمودندی سازکپا
 گرفته )آهنگر( وسیابکمی هودا یاز ، شده شناخته »ها یابکم دوره« نام به ه کدوره
   . داشت برعهده رای هودی یشورشی روهاینی رهبر ه کاست شده

 » پمپه« لهیبوس میاورشل هی کزمان . م. ق۶۳ تا ۱۴۲ سال از انیهود یاستقالل دوره
 نسل از هها ک یسموناه پادشاهان ، مدت نیا در . افت یادامه د،یگرد فتحی روم سردار
 . م. ق۱۶۱ سال در وسیابکمی هودای( بودند هودا یبرادران از یکی وسیابکم شمعون

 سال ازها  یروم ضمن نیا در .نمودند مقاومتی خارجهای  قدرت هیبرعل )شد شتهک
 نیآخر .دیگرد یم افزوده قدرتشان بر جیتدر به و بودند منطقه برتر قدرت . م. ق۲۰۰
عنوان  ها به یروم لهیوس هب ه کریب کهرود لهیوس هب م. ق۳۷ سال درها  یسموناه پادشاه
 آمد ایدن به حیمس هی کزمان در نیبنابرا .شد شته کبود، شده نییتع انیهود یپادشاه
   . داشت دست در را قدرت ریب کهرود

 درباره مطالب نیا داشتن اد یبه دیینما یم دیعهدجد مطالعه به شروع ه کهمانطور
 دوره نیا در هی کعیوقا . داشت خواهدی دیمف ریتأث شما مطالعه در نیعهد نیب دوره
 گشت متولد آن در حیمس ه کرایی ایدن و گذاشت ریتأث هود یمذهب بر افتادق اتفا
   .داد لکش



۸  

   کتاب این مطالعه نحوه
 آن از اندبتو خواننده که است یافته نگارش ویژه ای شیوه به حاضر کتاب

   .کند استفاده خودآموز صورت به
 مختلف های قسمت ابتدا . است شده ارائه درس اهداف و کلیات ، درس مقدمه در
 این .دهید پاسخ شده مطرح سؤاالت بهسپس  و نمایید مطالعه ترتیب به را درس

 هر آخر در را سؤاالت صحیح های پاسخ .اند شده گنجانده دروس البالی در سؤاالت
 ، خودتان به کمک برای .کنید مقایسه آنها با را خود های جواب . یافت خواهید درس
   .نکنید نگاه ها پاسخ به اید، ندادهجواب  سؤاالت به که زمانی تا است بهتر
 در را شما خودآزمایی این .دارد وجود خودآزمایی یک نیز درس هر پایان در
ًحیانا ا که نکاتی یادگیری و درس مطالب سپردن خاطر به  یاری اید، نکرده توجه      
  . است آمده کتاب پایان در خودآزمایی سؤاالت به صحیح پاسخ .دهد می

  

   دوره این دانشگاهی ارزش
 دارد ارزش دانشگاهی واحد یک معادل » مسیحی خدمت«ۀ دور از کتاب هر

 دوره های کتاب توانند می دانشجویان ).باشد می واحد ۱۲۸ معادل الهیات لیسانس(
   :کنند مطالعه شیوه سه به را » مسیحی متخد«

 شخصی مطالعه و عمومی اطالعات برای فقط توانند می را ها کتاب این ، نخست
   بخوانند؛
 زیر شرح به را میانی های آزمون فقط پایان در و ، کرده مطالعه را آن توانند می ، دوم
   بگذارنند؛
 طبق را نهایی و رسمی آزمون ، میانی های آزمون گذراندن از پس توانند می ، سوم

  .کنند اخذ دانشگاهی واحد یک و بگذرانند زیر توضیحات



۹ 

   میانی های آزمون 
 بخش در . یافت خواهید را میانی های آزمون به مربوط سؤاالت ، کتاب پایان در
 پاسخنامه روی بر را خود نشانی و نام .دارد وجود ای پاسخنامه ، آزمون این انتهایی
 دارید ارسال ما برای را پاسخنامه ، آن از پس .دهید پاسخ سؤاالت به سپس و بنویسید،

   . دهیم عودت شما به ، کرده اصالح را آن تا
 دانشجو تقدیم گواهینامه یک » مسیحی خدمت«ۀ دور ِ     کتاب هجده اتمام از پس
  .شد خواهد

  

   ) نهایی( رسمی آزمون
 برای ، میانی های آزمون راندنگذ از پس توانند می باشند، مایل که دانشجویانی

 با و نمایند تکمیل گلوبال رسمی نام ثبت فرم یک ، کتاب هر رسمی آزمون دریافت
 ارزش که آنجا از آزمون این .بگذرانند را رسمی آزمون ، مربوطه هزینه پرداخت
 صورت در .شود گذرانده کلیسا رسمی خادم یا شبان یک نزد باید دارد، دانشگاهی
 و کرد خواهد کسب واحد یک دانشجو ،)باالتر و ٪۸۰ امتیاز( آزمون این در موفقیت
   . داشت خواهد دریافت گلوبال المللی بین دفتر از را درس آن به مربوط گواهی
 واحد هجده دانشجو » مسیحی خدمت« دوره کتاب هجده تکمیل صورت در
 ، صورت این در .کند می کسب را الهیات لیسانس اخذ برای الزم واحد ۱۲۸ از رسمی
 حد تا را الهیات تحصیل ، دانشگاهی تر پیشرفته های دوره به ورود با تواند می دانشجو
  .دهد ادامه )واحد ۱۲۸( لیسانس یا )واحد ۶۴( دیپلم فوق

  
   کنیم می موفقیت آرزوی برایتان

  



 

  



 

  
  
  
  

 اول بخش
 

    زندگی و خدمات او-مسیح 
  



 

  



 

   اول درس

  دیجدعهد دوران در جهان اوضاع
  
 قدرت:  داشت قرار مهم عامل سه ریتأث تحت جهان ، حیمسی سیع تولد زمان در
 عامل سه نیاۀ مطالع به درس نیا در .هود یمذهب و ، ونان یفرهنگ ، رومی نظام
ی برا عوامل نیا سه هر از خدا چگونه ه کآموخت میخواه و پرداخت میخواه
 .نمود استفاده نیزمی رو بر فرزندش خدمتی برا مناسب نهیزم آوردن وجود به

 .»یدرس مال کبه زمان چون« فرمود، ۴ :۴ انیغالط رساله در پولس ه کهمانطور

 

 نوشتهی برا خدا .ندکاف میخواه دیعهدجد بهی لی کنگاه نیهمچن درس نیا در
 هماهنگ مجموعه یک صورت به را آن و نمود استفادهها   انساناز دیعهدجد ِ    شدن

 طیشرا وها   زماندر و مختلف سندگانینو توسط دیدعهدج تاب ک۲۷ .درآورد
 التکمش بهیی پاسخگو منظور به آنها ازی بعض . است آمده در ریتحر رشته بهی متفاوت
 تمام در اما .دهند یم شرح رای خاص عیوقا گریدی بعض و اند، شده نوشتهی مشخص
 بای دیجد مانیپ حیمسی سیع قیطر از خدا: دارد وجود مهم غامیپ یک فقط آنها
  . است بسته انسان
 اتفاقات پس در را خدا دست تا نمود خواهدک م کشما به درس نیا قیحقا

 مانیپ ازی تر قیعم و تر املک کدر شما تا شد خواهد باعث نیهمچن .دینیببی خیتار
  .دیآور دست به ، است دهیبخش ما به خدا هی کدیجد



 درس اول ۱۴

  
  
 
 
 

 

   رئوس مطالب
  دیعهدجد دوران در جهان
  دیعهدجدهای  بکتا

  

   درس اهداف
   :دیبتوان دیبا ، درس نیا مطالعه از پس

 را آنها و دیشو آشنا دیعهدجد زمان در مهمی نهادها وها   گروهو اشخاص با •
  .دین کحیتشر

  ».دیرس امل کبه زمان« ه کآمدی زمان حیمس ه کدهند نشان ه کدین کانیبی لیدال •
 دیعهدجدهای   کتابنگارش زمان و ، یلی کمحتوا ، سندگانینو درباره •

  .دیده حیتوض
  

   یریادگهای ی فعالیت
 مطالعه را درس اهداف و ، مطالب رئوس ، درس نیاۀ مقدم ، تابۀ کمقدم -  ۱
  .دیباش داشته د،یریبگ فرا دیبا هی کمطالب به نسبتی جامع دید تا دیینما
 را خودهای   جوابسپس .دیده پاسخها   تمرینتمام به و دین کمطالعه را درس -  ۲
  .دیینما سهیمقا درسی انتها در شده دادههای   پاسخبا

 سهیمقا دقت به را خودهای   جوابو دیده پاسخ درس آخریی خودآزما به -  ۳
  .دین کمطالعه دوباره را قسمت آن ، بوده اشتباه شما پاسخ ه کجا هر .دینک
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   درس متن 

  دیعهدجد دوران در جهان
  

ی برا .اند بوده مؤثری مختلف عوامل دیعهدجد ندورا در جهانی ریگ لکش در
 برها   رومیدیعهدجد زمان در اگرچه:  گرفت درنظر را موارد نیا توان یم ، مثال
 داستان ه کحیمس .بودی ونان یدوره آن جیرا زبان اما نمودند، یمی مرانکح نیفلسط
 ه کبود حیماش همان واقع در وی هود یک ی، است آمده دیعهدجد در اوی زندگ
 زمان در ه کمیخوان یم ، نیا بر عالوه .بود شدهیی شگویپ قیعهدعت در آمدنش
 .بودندی سر مذاهب ا یوها   بترویپ ه کداشتند وجودی اریبس اشخاص د،یعهدجد

 دوره در جهان طیشرای ریگ لکش باعث ه کمیپرداز یمی عواملی بررس بهک نیا
  .شد دیعهدجد

  

   روم قدرت
 صریق اوغسطس ازی مکح امیا آن در و«:  میخوان یم نیچن ۱ :۲ لوقا لیانج در
 به ه کبودی لقب صریق ».نندی کسینو اسم ونکمس ربع تمام ه کگشت صادر

ی امپراطورها از دیعهدجدهای   قسمتازی بعض در .شد یم دادهی رومی امپراطورها
 ه کیزمان در ).۱۷  :۲ پطرس اول مثالی برا( است شده اد ی» پادشاه« نام بهی روم

 در فرات رود تا غرب در ترانهیمدی ایدر از رومی امپراطور شد یم نوشته دیعهدجد
 و ومتکح تحت میعظ منطقه نیا تمام و داشت خود سلطه تحت راق شر

 ه کبودند رده کمیتقسهایی   ایالتبه رای امپراطورها   رومی.بود امپراطوریی فرمانروا
 شده برده نام دیعهدجد درها   ایالتنیا ازی تعداد .داشتندکی وچ کارتش دامکهر
  . هیپمفل و هیغالط ا،یآس ، هیسور ، هیاخائ ، هیادونکم لیقب از است

 ، یاسیس اتحاد یک آمدن وجود به باعث آنهای اسیسیی توانا وها   رومیقدرت
ی واحد قانون و نظام تحتها   رومی.دیگرد مسافرت و تجارتی برای آزاد و تیامن



 درس اول ۱۶

 نیب جنگ دادنی رو از جهینت در .ردندک یم اداره را خورده ستکش مختلف اقوام
 ازی روم تیتبع داشتن .بود مکحا صلح و آمد یمعمل  ی بهریجلوگ مختلف اقوام
 توانستند یم بودند روم تبعه هی کاشخاص بود، برخورداری ادیز اعتبار و تیاهم

 خواهند، یم هی کامپراطوری جاکهر بهی خطر و ترس چگونهیه بدون و آزادانه
 دیجد نقاط به حیمس غامیپ دنیرسانی برا او از خدا ه ک، رسول پولس مثالی برا .بروند
 باعث مواقعی بعض در تیتبع نیا و داشت را روم تیتبع نمود، استفادهی مؤثرطور  به

  ).۲۹  :۲۲ و ۳۸  :۱۶ رسوالن اعمال( دیگرد یم او از محافظت
 در .داشتند مهارت اریبس مکمستحی ها پل و خوبی ها جاده ساختن درها  یروم

 را رومی امپراطور تختیپا ها جاده نیا .نبود دزدان و راهزنان ازی خبر ها جاده نیا
 روم به ها راه همه« ه کاست معروف گفته نیا .ردک یم متصلی امپراطور نقاط ریسا به
ی براً     امال کقبل برخالف و .نبودی خبریی ایدر دزدان از زین اهایدر در ».گردد یم ختم

  .بود آزاد و امن ارتباطی برقرار و مسافرت
  

 به نیزمی رو بر را خود خدمت حیمس هکنیا از بعد: دیینما امل کرا جمله نیا -  ۱
 لیدال از یکی .دیگرد منتشر ایدن دری وتاه کزمان مدت در لیانج امیپ د،یرسان انیپا
 مربوط.................. روم را  ه کساختندی خوبی ها جادهها   رومیه کاست نیا امر نیا
 .دیگردان یم
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  ها یونان یفرهنگ 
 در رای نظام وی اسیس تسلط ه کبودندها   رومینیا زمان آنی ایدن در چه اگر
 یک و زبان یک .بود مکحا زمان آن فرهنگ بری ونان یرکتف و زبان اما داشتند، اریاخت
 انیپا به را خود فتوحات هی کزمان ندرکاس .بود ریب کندرکاسی آرزو و شعار نیا !ایدن

 .بگرداند متحد بودند او نترل کو تسلط تحت ه کرای اقوام تمام ه کنمودی سع د،یرسان
 فرهنگ .شد یم داده میتعلی امپراطور نقاط تمام دری ونان یزبان منظور نیهم به و
 مردم بری قیعم ریتأث و .نمود یم نییتع را مردم رکتف وی زندگ روش واقع دری ونانی
 به نیهمچنی ونان یفرهنگ( . گذاشت ستند،یز یم دیعهدجد دورهی عن یدوره آن در هک

 شده گرفته »Hellas« لغت از اصطالح نیا .باشد یم معروف زینی ستیهلن فرهنگ
 بود رفتهیپذ رای ونان یفرهنگ هی کشخص و .باشد یم ونان یهیاول وی اصل نام ه ک، است
  .بود نشده متولد ونان یدر اگری حت .شد یم دهینامی ستیهلن

 اریبسی فرهنگ ریتأث اما بود، وتاه کریب کندرکاسی اسیس وی نظام تیمکحا اگرچه
 هیناح تمامی متمادهای  ی قرنبرا . گذاشت خود اطراف جهان بری داریپا و قیعم
ی زندگ روش و رسوم و آداب . داشت قراری ونان یفرهنگ ریتأث تحت ترانهیمد عیوس
 دیتقلی ونانی یمعمارک سب از شهرها ازی اریبس . افت یگسترش جا همه دری ونانی

 مفهوم وی معن لیقب ازی سؤاالت پاسخ افتنی یبرا تفحص و قیتحق روح نمودند،
 رفتهیپذ رای ونان یفرهنگ ه کزین رای اشخاص ، یبد وی خوب ، انسان و خدا ، جهان
 ه کبودی ا محاوره زبان نیهمچن و امکح انزب ، یونان ی.بود داده قرار ریتأث تحت بودند،
 زبان به همهی شغل وی ادار اتباتکم و اشعار ها، نامه .گفتند یم سخن آن با زین بردگان

 هم وها   یونانیخودی برا همی ونان یاصطالح دیعهدجد در .شد یم نوشتهی ونانی
 دری ونان ی.رود یم ارک به گفتند، یم سخنی ونان یزبان به هی کهودیریغهای  ی ملیتبرا
  . رفت یم ارک به روز آنی ایدنی جاکهر

 قیطری ونان یزبان ه کافتندیدر گرفتند،دست   بهرا قدرتها   رومیهی کزمان
 جوانان .باشد یم شان سلطه تحتی شورها کبا ردن کبرقرار ارتباطی برای مناسب
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 دهفرستا طرسوس و رودز ، آتنی ونانهای ی  دانشگاهبه التیتحصی برای روم
ًتا ینها .شدند یم  .گفتند یم سخنی ونان یبهی اریبس هم روم خود در   

  

  .دیینما مشخص را حیصح جمالت -  ۲
(a   شود دهینامی ستیهلن تا شد یم متولد ونان یدر ستیبا یم شخص.  
(b   رفت نیب از زین آن راتیتأث تمام شد، میتقس ونانی یامپراطور هی کزمان .  
(c  ی ونان یزبان از خود، تسلط تحتک ممال با ارتباطی برقراری براها   رومی

  .نمودند یماستفاده 
(d   اشارهی ونان یعنوان به هودیریغ ملل به دیعهدجدهای   قسمتازی ا پاره در 

  .اند نبودهی ونان یً    اصال آنها اگری حتشود،  یم
 

 .بود تیحیمس غامیپ دنیرسان و اعالمی برایی همتا یب لهیوسراستی  ی بهونان یزبان
 در توانستند یم رسوالن جهینت در و گفتند یم سخن زبان آن به جا همه در مردم هکچرا
 به را خبرخوش و نند کموعظه باشند، داشته ترجمه به اجیاحت هکنیا بدون هرجا
وسیله   بهاگرچه د،یعهدجدهای   کتابزین لیدل نیهم به .برسانند گرانید گوش

 غامیپ با حیمس هی کزمان در .آمد در نگارش به یونان یزبان به اما شد نوشته انیهودی
 نیا ، آنوسیله   بهه کداشت وجودی جهان زبان یک آمد، جهان نیا به همهی برا خدا
  .بود انتقال قابل غامیپ

  

 غامیپ دنیشنی برا جهانی ساز آماده دری ونان یفرهنگک م کقیطر نیتر مهم -  ۳
   : حیمس

(a   یرفته شده در همه پذی ونانی یمعمار کسب وی زندگ روش ، رسوم و آداب
  .بودنقاط 
(b   بودی امپراطور نقاط تمام در جیرای ونان یزبان.  
(c   بود وجودم مفهوم و معنا افتنی یبرا تفحص و قیتحق روح.  
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   انیهود یمذهب 
 آماده جهت در انیونان یفرهنگ و انیروم قدرت از خدا چگونه ه کمیآموخت ما
 خدا نیا بر عالوه .نمود استفاده حیمس بخش نجات امیپ دنیشنمنظور   بهجهانی ساز
 انیهود یبه را خودش خدا .برد ارک به راستا نیهم در زین را مذهبشان و انیهودی
 نیا .داد آنها به دیایب ستیبا یم ه کحیمس درباره راهایی   نبوتو نمود ارکآش
ی ا توسعه جهینت در قیتعهدع میتعال .اند شده نوشته قیعهدعت درها   نبوتو اشفاتکم
ی اریبس در ، داشت نیالعهد نیب دوران و دیتبع دوران در انیهود یمذهب وی زندگ هک
 مطالعه گسترش و توسعه نیا دربارهی بعد بخش در . افت یگسترش جهان نقاط از

ک م کشما به نیتمر نیا د،یده انجام را ریز نیتمر ، مطالعه ادامه از قبل .نمود دیخواه
  .دیینما دوره را نیعهد نیب مهم عیوقا تا دینما یم

  

 یک را »دیجد و قیعت عهد نیب دوران« قسمت و نموده رجوع تاب کمقدمه به -  ۴
ی ها خیتار و لمات ک، یاساموسیله   بهرا ریز جمالت سپس .دیینما مطالعه گرید بار
  .دین کامل ک، حیصح

 به ه کدادند اجازه آنها به ........... انیهود یاسارت ساله ۷۰ دوره انیپا از پس
 الدیم از قبل ......... سال در ه ک...........وسیله   بهآنهای امپراطور اما .بازگردند میاورشل
 نیفلسط بری خارجهای  ی قدرتسر یک آن از بعد . رفت نیب از ، افت یوفات
 نمودند امیق نهاآ ضد بر انیهود یالدیم از قبل .......... سال در هکنیا تا .داشتند تیمکحا
 آنها پمپه ه کالدیم از قبل ......... سال تا و گرفتنددست   بهرا میاورشل نترل کدوباره و
 پادشاه عنوان به ............ . م. ق۳۷ سال در سپس .بودندی مستقل شور کداد، ستکش را
  .دیگرد نییتع ...........وسیله   بهانیهودی
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   عهدین بین دوران در یهودیت 
 دوران و دیتبع دوران طول در تیهود یشرفتیپ و توسعه باعث عمده عامل سه

 ، عبادت و پرستشی برا ها سهین کآمدن وجود به: از عبارتند ه کشد نیعهد نیب
 به قیعهدعتهای   کتابترجمه هود، ینید به انیهودیریغ ازی ادیز عده دنیگرو
  . یونانی

  

 خود با زین را قیعهدعتهای   کتابند،رفت اسارت به انیهود یهی کزمان : کنیسه )۱
 گرید انیهود ی.دیگرد آنهای مذهب مراسم اساس و هیپاها   کتابنیا بردند،
 واناتیحی قربان ا یو بروند لیکه به پرستشی برا اسارت طول در توانستند ینم

  .دادند ادامه رای قیحقی خدا پرستش هم باز وجود نیا با بگذرانند،
 ه کشدند یم جمع مقدس تاب کمطالعه وی بررسی براکی وچهای ک  گروهدر آنها

 شتریب ا یمرد ۱۰ تعداد هیی کجا هر در .شد یمق اطال سهین کعنوان ها، گروه نیا به
 یک از شیب شهر یک در داشت انکام و دیگرد یم لکیتش سهین یک کداشت وجود

 ایانبی ها هنوشت و تورات قرائت شامل ها سهین کدر پرستش .باشد داشته وجود سهینک
 در .بدهدیی رها را خدا قوم تا بودشده  مقرر ه کبودند نوشته حیمس درباره ایانب .بود
 در اسارت از آنهایی رهامنظور   بهحیمس آمدنی برا انتظار ها، نوشته نیا مطالعه نیح

  . افتی یم شدت آنها وجود
  

 در انیوده یهی کمدت در :یهود دین به غیریهودیان از زیادی عده گرویدن )۲
 استفادهها   بابلیبه خودش دنیشناسانی برا آنها از خدا بردند یم سر به بابل اسارت
 دنصرکنبو چطور ه کدینما یم انیب قیعهدعت دری نب الیدان تاب کمثالی برا .نمود
 شده آورده بابل به و بوده او ریاس ه کدوستانش و الیدانی زندگ در خدا قدرت درباره
 و انیخدای خدا« الیدانی خدا ه کردیبپذ شد مجبور او .هدد یم شهادت بودند،
ی خدا ه کشد داده اجازه انیهود یبه و .باشد یم )۴۷  :۲ الیدان( » پادشاهان خداوند
 اجازه انیهود یبه هکنیا از بعد اگرچه .بدهند میتعل او درباره و بپرستند را خودشان
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 اما نمودند مهاجرت میاورشل به اآنه ازی ا عده بازگردند، خود شور کبه ه کشد داده
 انکم نقلی امپراطور نقاط ریسا به ً     بعدا و ماندندی باق بابل در آنها ازی ادیز تعداد
 و مکیح مردان آن میخوان یم ۲و۱ :۲ی مت لیانج در ه کندارد تعجبی جا .ردندک

 تا آمدند میاورشل به نیزمق مشر از بودند، شده تیهدا ستارهوسیله   بهه کدانشمند،
  !ندینما پرستش بود دهیگرد متولد تازه ه کرا هود یپادشاه

 

  .دیینما مشخص را حیصح جمالت -  ۵
(a   بودند بابل در انیهود یه کشد آغازی زمان ها سهین کدر پرستش.  
(b   ندادند ادامه تورات میتعل بهی ادیز مدت انیهود ی، اسارت از بعد.  
(c   دیگرد یم ایانبی ها نوشته و تتورا مطالعه شامل ها سهین کدر پرستش.  

 

 نقاط به بودند، بازنگشته زین نیفلسط به و بودند نماندهی باق بابل در هی کانیهودی
 ریصغی ایآس بزرگی شهرها ریسا و روم ، هیادونکم ، ونان یمصر، لیقب ازی گرید

نام   بهدینمود مطالعه مقدمه قسمت در ه کهمانطور ، ندهکپرا انیهود ینیا .رفتند
 .دادند یم لکیتش هرجا در را انیهود یازهایی   جمعیتو .بودند معروف » ندگانکپرا«
 در ه کبودیی آنها از شتریب ستندیز یم نیفلسط از خارج هی کانیهود یتعداد واقع در

  .نمودند یمی زندگ نیفلسط
 حیمس آمدن وی قیحق واحدی خدا درباره تیهود یمیتعلی ندگکپرا نیا جهینت در
 ریسا و نیفلسط در هی کانیهودیریغ مالحظه قابل تعداد .دیگرد شناخته اج همه در
 دیعقا به نسبت تیهودی یبرتر دهنده نشان بودند، دهیگرو هود ینید به نقاط
 دانیجد .بودند معروف » دانیجد« و » خداترسان« به عده نیا .باشد یم پرستان بت

ًقا یدق و نمودند یم تیرعا را هختن جمله از و عتیشر نیقوان تمام ه کبودندی اشخاص    
 نید میتعال ه کبودندی اشخاص خداترسان اما .شدند یم محسوب انیهود یریسا مانند
 جهینت در و نمودند ینم تیرعا را عتیشر دستورات تمامی ول بودند رفتهیپذ را هودی
  .دندیگرد ینم محسوب انیهود یریسا مانند جامعه در
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 و بردند یم زین را خود مقدس تاب کرفتند یم ه کاجکهر انیهود ی: سپتواجنت )۳ 
 زبان به قیعهدعتهای   کتاب، نیعهد نیب دوران در .دادند یم میتعل ها سهین کدر را آن
 به و شد انجام مصر در هیندرکاس شهر در ترجمه نیا .دیگرد ترجمهی ونانی
ها   روایتبراساس ه کچرا .باشد یم »هفتاد«ی معن به ه کاست معروف » سپتواجنت«
 از قیعهدعت میتعال تا نمودک م کترجمه نیا .دیگرد انجام نفر ۷۲ توسط ترجمه نیا

 نیا از .بگردد منتشر حیمس تولد از قبل بود، متداول زمان آن در هی کونان یزبان قیطر
 و دیعهدجد سندگانینو بودند، دهیگرو هود ینید به هی کاشخاص ، انیهود یترجمه

  .ردندک یم استفاده لیانج واعظان نیاول
  

  .دیبدهی وتاه کحیتوض ریز اصطالحات از دامکهر درباره خود دفتر در -  ۶
(a   ندگانکپرا   
(b   دانیجد   
(c   خداترسان   
(d   سپتواجنت   
(e  سهین ک   
ی هود ی..... قیطر ازی هودیریغ اشخاص ازی اریبس نیعهد نیب دورانی ط در -  ۷
 ه کحیمس درباره ..... زبان به قیعهدعت ترجمه نیهمچن و بودندها   ملتنیب در هک
  .شدند باخبر د،یایب ستیبا یم
  

 عهدجدید دوران در یهودیت
 را جهان نیعهد نیب دوران در تیهود یشرفتیپ و توسعه چگونه ه کمیآموخت

 وها   ویژگیازی بعض ه کدیبده اجازه نونکا .نمود آماده لیانج موعظهی برا
  . مینمائی بررس بود دیعهدجد دوران در هی کصورت آن به را هود ینید اتیخصوص
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  . انیصدوق و انیسیفر:  داشت وجود تیهود یدر مهم فرقه دو : یهودیت های فرقه
ی معن به » یسیفر« لغت .باشند خدای قیحق انیلیاسرائ ه کنمودند یمی سع فریسیان

 و دادند یم امانج را رسوم و آداب و عتیشر نیقوان دقت به آنها . است » شده جدا«
 اتبان کبا عتیشر ازی رویپ در .داشتند قبول خدا الم کعنوان به زین را ایانبی ها نوشته
 بردن ارک به و ریتفس در انیسیفر به و بود عتیشر ریتفس ارشان کاتبان ک.بودند نظر هم
 و ارواح وجود به آنها .نمودند یمک م کمردم روزمرهی زندگ با ارتباط در عتیشر

ی ها روزه و دعاها تمام آنها .داشتند مانیا زین مردگان امتیق به نیهمچن و فرشتگان
 نیهمچن نمودند، یم پرداخت را یک -   ده خودشانیی دارا از و آوردهجا   بهرای مذهب
 نه و ردندک یم ار کشنبه روز در خودشان نه هکنیای عن یداشتند، یم نگاه را سبت روز
 عنوان به آنها به مردم .دهد انجامی ار کروز نیا دری گرید س کدادند یم اجازه

 آوردن مانیا باعث و داشتندی ادیز رتیغ آنها گذاشتند، یم احترام مقدس اشخاص
 حیمس به آوردنش مانیا از قبل رسول پولس .دندیگرد انیهودیریغ ازی اریبس تعداد
  .ردندک یم تیفعال ها سهین کدر دو هر اتبان کو انیسیفر .بودی سیفریک 

 را رسوم و آداب .دانستند یم معتبر را تورات فقط انیسیفر برخالف صدوقیان
 .نداشتند مانیا مردگان امتیق و فرشتگان ، ارواح وجود به و داشتند ینم نگاه
 انجام لیکه در را هانت کخدمت و بودندی ونان یفرهنگ ریتأث تحت شتریب انیصدوق

  .بودند اهنان کجزو آنها تمام   ًبا یتقر و داشتندی اسیس قدرت دادند، یم
  
 از نیفلسط انیهود یازی اریبس اما داشتند، دست در را تیمکحاها   رومیچه اگر
 باوجود .بودند متنفر آنها به اتیمال پرداخت از و بودندی ناراض آنها تیمکحا و تسلط

 حالت یک شهیهم ، جهینت در .بود تیواقع یک آنهای زندگ درها   رومیتسلط نیا
 ، افتی یم شیافزا مدام حالت نیا و داشت وجود انیهود یدر ورشش و انیطغ
ها   رومیبا برخورد به معطوف را خود توجه شتریب هرچهی هود یرهبران ازی اریبس
  .ردندک یم
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 خودشانی برا انیهود یها، یروم تیمکحا ریز در :یهود رهبری شورای 
 اراتیاخت نیا .اشتندد شیخوی مذهب وی اسیس موضوعات اداره جهت دری اراتیاخت
 دهینام » نیسنهدر« و دیگرد یم لکیتش عضو نفر ۷۰ از ه کبودیی شورا دست در
 و اهنان کرا آنی اعضا هیبق و بود شورا نیا در مقام نیباالتر ، اعظم اهن ک.شد یم

 لکیتش را تیثرکا انیصدوق شورا نیا در .دادند یم لکیتش ثروتمندی ها خانواده
 قبول و عالقه مورد واقع در ه کداشتند، حضور زین انیسیفر ازکی اند تعداد و دادند یم

  .بودند مردم
  

 از یک دام کبه مربوط ) راست سمت(  موضوعات از دامکهر دین کمشخص -  ۸
  .گردد یم ها فرقه

(a  انیسیفر )۱           .دانستند یم معتبر را تورات فقط   
(b   انیصدوق )۲      .دادند یم لکیتش را تیثرکا نیسنهدر در   
(c  داشتند مانیا مردگان امتیق به.  
(d    جداشده است"معنی اسم آنها."  
e(   نداشتند مانیا فرشتگان و ارواح وجود به.  

  

 وهکباش لیکه میاورشل در ، نیزمی بررو حیمس خدمت وی زندگ زمان در : هیکل
 را آن ریب کهرود هکچرا .بود معروف هرود لیکه به ه کداشت وجودی میعظ و

ًقا یدق لیکه .نمودی بازساز  .دیگرد بنا مانیسل لیکه ابتدا ه کبودی انکم همان در   
 نیب ازها   بابلیرکلش توسط . م. ق۵۸۶ سال در شد ساخته مانیسل توسط هی کلیکه

 .شد ساخته دوباره اینحم و عزرا زمان در اسارت از مراجعت از پس دوم لیکه . رفت
 از بعد و دیگرد حرمت یب چهارم سکویآنت توسط ه کاستی لیکه همان دوم لیکه
 در و آمد وارد آن به زینی گرید صدمات ً     بعدا .شد سیتقد وسیابکم هودا یتوسط آن
 بود،ی قبل معبد هیشب هرود معبد .نمود آغاز را آنی بازساز ریب کهرود . م. ق۲۰ سال
 پرده و دیگرد یم انیهودیریغ ورود مانعی داخل وارید یک و داشت دروازه نیچند
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وسیله یک   بهلیکهی عبادت مراسم . ساخت یم جدا االقداس قدس از را قدسی بزرگ
 مرد هر . داشت قرار اعظم اهن کآنها همه رأس در ه کگرفت یم انجام اهنان کاز گروه
ق حقو و آن ساختمانی نگهدار صرف ه کرا معبد اتیمال هرسال ستیبا یمی لیاسرائ
  .ودنم یم پرداخت د،یگرد یم اهنانک

  

  .دیینما مشخص را حیصح جمالت -  ۹
(a   بودند گرید یکهیشب هرود معبد و مانیسل معبد.  
(b   قیطر از ردندک یم خدمت معبد در هی کاهنان کریسا و اعظم اهنق کحقو 
  .شد یم پرداخت .دیگرد یمی آور جمع معبدی برا هی کاتیمال

(c   بودند ممرد توده قبول و عالقه مورد نیسنهدری اعضا تیثرکا.  
(d   بودی معبد همان داشت وجود میاورشل در حیمسی زندگ زمان در هی کمعبد 
  .نمودندی بازساز را آن بابل اسارت از بازگشت از بعد انیهودکه ی

  

 تیزکمر آنهای برا میاورشل هم بازی ول بودند شده ندهکپرا انیهود یاگرچه :اعیاد
 ادیاع در تکشری برا خداترسان و دانیجد ، انیهود یازی ادیز تعداد هرساله . داشت
 نیفلسط در هی کانیهود یبه و رفتند یم میاورشل به زائر عنوان بهی مذهب بزرگ و مهم
 خیتار در مهم اتفاقات ننده کانیب ه کرای ادیاع هم با و دهیگرد ملحق داشتند ونتکس
 از د،یعهدجد زمان در دیع دو د،یع هفت انیم از .گرفتند یم جشن باشد یم آنها
  . استیکپنط دیع و فصح دیع: از عبارتند ه کبود برخورداری ادیز تیاهم

 دست از انیهودیی یرها ادآورندهیب ، ساالنه جشن نیا .بود دیع نیتر مهم فصح
های   بابخروج تاب ک.باشد یم مستقل ملت یک عنوان به آنها افتن یتیهو و انیمصر
 به آنها تا آورد انیمصر سر بر رایی نهای بال خدا چگونه ه کدینما یم انیب ۱۲ و ۱۱
 داده وعده آنها به خدا هی کنیسرزم به و شوند خارج مصر از ه کدادند اجازه انیهودی

 هی کمیعظ بتیمص ازها   اسرائیلیخداوند تیهدا ویی راهنما قیطر از .بروند بود،
  .افتند ینجات مردند، شب یک در واناتیح وی مصر نخستزادگان تمام آنی ط
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 پاسخ خود دفتر در ریز سؤاالت به سپس نموده مطالعه را ۱۲ باب خروج -  ۱۰
  .دیده

(a   دادند یم انجام دیباها   اسرائیلیرای ار کچه )؟)۷ هیآ  
(b   داد خواهد انجام رای ار کچه گفت خدا )؟)۱۳ هیآ  
(c   بود چه جهینت )؟)۳۱و۲۹ هیآ  

  

 هرسال را فصح دیع فرزندانشان و خود ه کبود شده داده دستورها   اسرائیلیبه
 در هی کهود یمردان تمام ).۲۴ :۱۲ خروج( دارند نگاه » یجاودان قانونیک « عنوان به

 .ندینما تکشر فصح دیع در ه کبود الزم نمودند یمی زندگ آن بهیک نزد ا یو میاورشل
 انیهود یازی اریبس .نباشند جشن نیا در تکشر به قادری جسمان نظر از هکنیا مگر
 زنان .آمدند یم میاورشل به جشن نیا در تکشری برا خداترسان و دانیجد و ندهکپرا
 جمع میاورشل در جشن هنگامی ادیز تیجمع جهینت در و نمودند یم تکشر زین
  .شدند یم

 ، نیعهد نیب زمان در .بود دیعهدجد زمان در مهمی جشنها از یکی زین استیکپنط
 ).۱۹ خروج( دیگرد یم برگزاری موس به عتیشری اعطا سالگرد عنوان به جشن نیا
 اتحاد وی گانگ یجهت دری قدرتمند عامل آن تیرعا و عتیشری هود یجامعه در
 به نسبت خدا بخشش نیبزرگتر عنوان به را عتیشر انیهود ی.بود گرید یکبا آنها

 روز پنجاه آنی معن ه کاستیکپنط ).۱۱۹ ،۱۹ ،۱ مزمور( دانستند یم خودشان
 برگزار فصح دیع از بعد روز ۵۰ چون شدق اطال جشن نیا به لیدل نیا به باشد، یم
  .دیگرد یم
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 از یک دام کبه مربوط ) راست سمت( حاتیتوض از دامکهر دین کمشخص -  ۱۱ 
  .گردد یم ) چپ سمت( دهایع

(a   است شده اشاره آن به ۲۴ :۱۲ خروج در هی کدیع .  
(b   فصح دیع )۱          هم و دانیجد هم ، انیهود یهم   

   استیکپنط دیع )۲         .نمودند یم تکشر آن در خداترسان
(c   دیع هم و فصح دیع هم )۳         .باشد یم »روز ۵۰« دیع نیای معن  
(d  استیکپنط             . است عتیشری اعطا ادبود ی  
(e  باشد یم مصر از لیاسرائ قومیی رها ادآور ی.  

  

  گرید مذاهب
 تعداد ندهکپرا انیهودوسیله ی  به.بود نموده ارکآش هود یقوم به را خودش خدا

 با .بود رده کدایپ انتشار تیهود یو بودند دهیگرو هود ینید به انیهودیریغ ازی اریبس
 روحوسیله یک   بهتیهود یدیعهدجد زمان در ه کاست ارکآش ً    امال کنیا وجود
ی هود یرهبران برخورد روش در دقتکی اند با امر نیا .بود شده محدودیی گرا یمل
 شتریب آنها توجه ه کرسد یمنظر   به.باشد یم استدالل وک در قابل دیجد عهد در

  . است بوده شانیارها کو ها استیس بر معطوف
 گرید مذاهب بودند، مشغول و سرگرم شیخو مسائل با انیهود یهی کموقع در
 ، یشرق مذاهب از مردم ازی اریبس .ردندک یم دعوت خودسوی   بهرا زنان و مردان
ی ونانی یسر مذاهب رویپ زین گریدی بعض .نمودند یمی رویپ انهیمی ایآس وی مصر
ی رویپ رای اتبکم گریدی بعض و .بود ریتطه و مردگان از امتیق بر دشانکیتأ ه کبودند

 به مربوط ه کگرفتند یم قرار پرستش مورد ، یارواح ا ی، انیخدا آن در ه کردندک یم
 عنوان به ه کروم امپراطور پرستش نهایا بر عالوه .ودندبی خاصهای   شغلاها ی مکان
  . داشت رواج زین بود، روم قدرت ازی سمبول
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 افتن یو مذهب بهی عموم عالقه یک زمان آن در ه کدهد یم نشان نهایا تمام
 فقط ه کشد یم گفته مردم به اگر . داشت وجودی زندگ مفهومی برای معن باهای  جواب

 شدن تبرئه دنبال بهی اریبس .دیگرد یم آنها تعجب باعث اردد وجود واحدی خدایک 
 چه مرگ از پس بدانند ه کداشتندی ادیز لیتمای ا عده و بودند گناهان و قصورات از

ی ا ننده کقانعهای   جوابستند،یز یم زمان آن در هی کلسوفانیف .افتاد خواهدی اتفاق
 .نمود ینم اقناع را مردم ، رهانب و عقل از حاصل جینتا و نداشتند سؤاالت نیای برا
ی مناسب زمان چه .ردندک یمی زندگ یقاخال فساد وی روحان فقر ، یدیناام دری اریبس
 خدا پرجالل پرتو با راها   انسانرهیت ارکاف وها   قلبه کاو ، حیمس آمدنی برا بود

  .نمود یم روشن
  

 حیمس زمان رد ه کباشد یمی مذاهب تیموقع انگریب جمالت از کدام یک -  ۱۲
  . داشت وجود
(aرا امپراطور مردم ازی اریبس ، یاسیس نظر از روم بودن ابرقدرتدلیل   به 

  .دندیپرست یم
(b یل شدن تبد جهت زمان آن در ه کردندک یمی رویپ تیهود یاز مردم ازی اریبس

  .نمود یم تکحر ریجهانگ مذهببه یک 
(c کاتب م و مذاهب قیطر زا مردم و داشت وجودی مختلف مذاهب زمان آن در
  .بدهدی ا نندهک قانع پاسخ آنها به ه کبودندی راهی جستجو در مختلف

(d ی زندگی معنا و خدای جستجو در هی کاشخاصی برا فالسفه زمان آن در
 .داشتندی ا نندهک قانع پاسخبودند، 

  

  دیعهدجدی ها تابک
 زمان آنی اسیس قدرت و فرهنگ ، مذاهب د،یعهدجد دوره در جهان طیشرا با ما
 نیبزرگتر انگریب ه ک، میبپرداز دیعهدجد خود به دیبده اجازه نونکا . میشد آشنا
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 ننده کانیب دیعهدجد رایز .باشد یم خودشسوی  ها به  انسانآوردنی برا خدا معجزه
  .باشد یم حیمس قیطر ازها   انسانبا خدا دیجد مانیپ

 هی کصورت در بود دهش ارکآش عتیشر قیطر از خدا عدالت ، قیعهدعت در
 ما .دینما یم ارکآش حیمسی سیع قتیحق و ضیف قیطر از را خدا عدالت د،یعهدجد
 میخواهی بررس را دیعهدجد تاب ک۲۷ ازیک هری خیتار دوره و سندهینو محتوا،
  .نمود
  

  دیعهدجدهای  ی کتابمحتوا
 ، یمیتعل ، یخیتار: گردند یم میتقس گروه ۴ به محتوا نظر ازها   کتابدیعهدجد در
 مثالی برا .باشند یم مشخصی اتیخصوصی دارا نهایا از دامکهر . ینبوت وی شخص
ی خیتار آنی محتوا ثرکای ول باشد یمی نبوتهای  ی قسمتحاو اگرچهی مت لیانج
  .شود محسوب میی خیتاری ها نوشته جزو نیبنابرا . است

  

   تاریخی های کتاب
 حیمسی زندگ به مربوط رشگزا چهار شامل دیعهدجدی خیتاری ها تابک

 اعمال تابک( سایل کشروع به مربوط گزارش و )وحنا یو لوقا ، مرقس ، یمت لیجاان(
 ه کشوند یم دهینامی خیتارهای   کتابلیدل نیا بهها   کتابنیا .باشد یم ) رسوالن
 و اشخاصی اسام آنها در و باشد یم اتفاقات و اتیواقع انیب آنها هیاول هدف
 طیشرا در ه کندینما یم انیب رای سخنان موارد اغلب در .دارد وجودی اریبسهای  مکان
 را ردهاکعمل از حاصل جینتا و اتیجزئ مواقعی اریبس در و است شده گفتهی خاص
  .ندینما یم رکذ

 ازی سؤاالتی پاسخگو ه کدهند یمی اطالعات ما به ، یخیتارهای   کتاب، یلطور ک به
 افتاد؟ق اتفای وقت چه افتاد؟ق اتفا جا کافتاد؟ق اتفای زیچ چه: باشد یم سؤاالت نیا

ی خیتار تب کالبته ؟ داشتی ا جهینت چه ؟ گفتی زیچ چه داد؟ انجام را آنی س کچه
 پسر .دهند یم ند،یآ یم سؤاالت نیا جواب در آنچه از شیبی اطالعات ما به دیعهدجد
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 ارکآش ما به است آمده او گفتار و اعمال درباره هی کگزارش ، قیطر از را خودش خدا
 .دینما یم

  

 پاسخ ریز سؤاالت به خود دفتر در سپس .دیینما مطالعه را ۳۷-  ۳۱ :۴ لوقا -  ۱۳
  .دیسیبنو را آن به مربوط هیآ هرپاسخی جلو در و .دیده

(a   داد؟ انجامی ار کچه حیمس  
(b   داد؟ انجام را ار کنیا حیمسی زمان چه و جا کدر  
(c   بود؟ چه حیمس ردکعملدنبال  ه بمردم نظر اظهار  
(d   دند؟یشن بود، داده رخ هی کاتفاق درباره کسانی چه  

  

   تعلیمی های کتاب
 ماندارانیا ازی مشخص عده به خطاب ه کهستندیی ها نامه ، یمیتعل تب کشتریب
 ماندارانیا نیا ه کگردد یمی ا ژهیو التکمش به مربوط آنها اغلب . است شده نوشته
 به پاسخ در .بودند روبرو آن بای حیمسی زندگ ازی رویپی راب خود تالش در
 انیب او ار کو حیمس درباره رای اریبس قیحقا تب کنیا سندگانینو ، ماندارانیا
 ماندارانیا رابطه درباره نیهمچن سندگانینو .بود ماندارانیا اجیاحت مورد ه کدارند یم
 غامیپ .دهند یم حیتوض باشند، اشتهد دیبا رابطه نیا جهینت در هی کا یزندگ و حیمس با

 هکبل هیاول ماندارانیای برا فقط نه را آن تا دیگرد الهام سندگانینو نیا به خدا پرقدرت
 انیقرنت اول( »خوانند یم را حیمسی سیع ما خداوند نام هرجا در هی کسان کهمه«ی برا
  .سندیبنو ،)۲ :۱

 ، انیغالط ، انیقرنت دوم و اول ، انیروم رساله: از عبارتندی میتعلی ها تابک
 دوم و اول ، عقوب ی، انیعبران ، انیکیتسالون دوم و اول ، انیولس ک، انیپیلیف ، انیافسس
  .وحنا یاول و هودا ی، پطرس
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 باشد یمی میتعلهای   کتاباز ه کرا ) راست سمت در( ریز اتیآ ازیک هر -  ۱۴ 
  .دینما یم انیب ) چپ سمت در( رای مطلب چه دیینما نییتع و دیبخوان
(a   داشتند ماندارانیا هی کالتکمش )۱           ۲و۱ :۱یان غالط.  
(b   نامه ننده کافتیدر ا یو سندهینو نام )۲            ۶ :۱یان غالط .  
(c   یحیمسی زندگی برای دستورات )۳            ۱۱ :۱یان افسس .  
(d  حیمس دربارهی قتیحق ننده کانیب )۴            ۱۳ :۳یان ولس ک .  
(e   ۳ :۱ انیعبران 

  

   شخصی های کتاب
 تب کرا آنها توان یم ه کدارد وجودی گرید تب ک، یمیتعل وی خیتار تب کبر عالوه
 نوشته اشخاص به اول درجه در ه کباشند یمیی ها نامه ، تب کنیا .دینامی شخص
 و اول: از عبارتند ه کباشد یم رساله ۶ شامل و ماندارانیا از گروه یک به نه و اند شده
 به ها نامه نیا هیی کآنجا از .وحنا یسوم و دوم ، مونیفل ، طسیت ، موتائوسیت دوم

 جامعهی برا نیبنابرا اند، بوده سایل کرهبران جزو ه کاست شده نوشتهی اشخاص
 انتخابی برای دستورات شاملها   کتابنیا .باشند یم تیاهم و ارزشی دارای حیمس

 او به نامه هی کفردی برای شخصی ها حتینص ا،سیل کامور ردن کاداره سا،یل کرهبران
  .باشند یم دستورات وها   درخواستریسا و شده نوشته

  

 کدام دیینما انیب سپس و دین کمطالعه موتائوسیت اول رساله از را ریز اتیآ -  ۱۵
  .باشد یم سایل کرهبران انتخابی برای دستورات شاملیک 

(a   ۲: ۱   -۷  
(b   ۳: ۸   -۱۰  
(c   ۴: ۱۱   -۱۶  
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   نبوتی های کتاب 
 آنها در خدا ه کباشند یم تب کاز دسته آن ، مقدس تابی کنبوت تبی کلطور ک به
ی نبوتی ها نوشته نیچن .دیگو یم سخن ندهیآ عیوقا درباره هم و حال عیوقا درباره هم
 و برند یمسر   بهآن در هی کطیشرا درباره مردم به -  ۱: دارند مهم منظور و هدف دو
 عیوقا ننده کارکآش -  ۲ و دهند یم غامیپ بدهند، نشان آن قبال در دیبا هی کالعمل سکع
 شامل دیعهدجد تب کتمام   ًبا یتقر چه اگر .باشند یم جهانی برا خدا نقشه و ندهیآ

  . استی نبوت تاب یک کً    امال ک، اشفهکم تاب کفقط اما گردند، یمی نبوتهای  قسمت
 نیهمچن تاب کنیا .باشد یم ایآسی سایل کهفتی برای غامیپ شامل اشفهکم تابک
 تاب ک.دیگو یم سخن نیزم و آسمان او، روانیپ و طانیش خدا، قوم سرنوشت درباره

 شده ذبح ما گناهانی برا ه کخدا بره ، حیمس چگونه ه کدهد یم نشان ما به اشفهکم
ی نبوتی ها هنوشت  ازخاص نوع یک ازی ا نمونه تاب کنیا .گردد یم روزیپ ً    امال ک، است
 ه کاست معنا نیا به و باشند یم معروف (Apocalyptic) » یکپتیالکآپو« به ه کاست
 هفت ، مثالی برا .شدک یم ریتصو به استعاره و سمبل قیطر از را قیحقا ، تاب کغامیپ
 اند شده دهیش کریتصو بهها  صورت شمعدان  بهبودند واقع ایآس در هیی کسایلک
  ).۹-   ۷ :۱۲( اژدهاصورت یک  به طانیش و ،)۲۰و۱۲ :۱(

 

 قسمت نیا غامیپ ه کدیینما انیب سپس .دیینما مطالعه را ۱۴-   ۱۲ :۶ اشفهکم -  ۱۶
  .باشد یم ریذ موضوعات از کدام یک درباره
(a   داد خواهند رخ ندهیآ در هی کعیوقا.  
(b   نشان داشت زمان آن در هی کطیشرا دربرابر دیبا سایل کهی کالعمل سکع 
  .هدبد

 سپس و نموده مطالعه دوباره را دیعهدجد تبی کمحتوا به مربوط قسمت -  ۱۷
  .باشد می) پسمت چ(نمونه کدام یک از کتب ) سمت راست( اتیآ ه کدیینما انیب

(a   نازل آسمان از خدا جانب از ه کدمید را د،یجد میاورشل ، شهرمقدس 
  .شود یم
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(b   یدباش یم آنی اعضا ً     فردا و دیهست حیمس بدن شما اما.  
(c   یمرفتکی ساموترا به میمستق راه به نشستهی شت کبه ترواس از پس .  
(d   است دیمف خدمت جهت به مرا ه کرایز اوریب خود با برداشته را مرقس .  
(e   نمود میخواه ستیز هم او با ه کمیدان یم نیق یمیمرد حیمس با هرگاه پس.  

   یخیتار )۱             
   یمیتعل )۲             
   یشخص )۳             
   ینبوت )۴             

  

  دیعهدجد سندگانینو
 ، پطرس ، یمت: اند شده نوشته نفر ) نه دیشا ای( هشت توسط دیعهدجد تبک
 نیمحقق ازی تعداد( انیعبران سندهینو و پولس لوقا، ، عقوب یهودا، ی، مرقس وحنا،ی

 بهی همگ راداف نیا از ). است نوشته را انیعبران به رساله پولس ه کهستند معتقد
 هودا ی، مرقس ، حیمس شاگرد ۱۲ جزو وحنا یو پطرس ، یمت .بودندی هود یلوقا استثناء

 پولس و لوقا و هیاولی سایلی کاعضا از و رسوالن بایک نزد ارتباط در عقوب یو
 در .بودند حیمس خدمات وی زندگی نیع شاهد خودشان ه کشناختند یم رای اشخاص
  . است آمده آن سندگانینو و دیعهدجدای ه  کتابتمام نام ریز جدول
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  کتاب  نویسنده

  انجیل متی  متی
  انجیل مرقس  مرقس
  انجیل لوقا  لوقا

  اعمال رسوالن  
  انجیل یوحنا  یوحنا

  رساله اول، دوم و سوم یوحنا  
  مکاشفه  

  رساله یعقوب  یعقوب
  رساله یهودا  یهودا
  رساله اول و دوم پطرس  پطرس

  عبرانیان  ؟
  رومیان  پولس

  رساله اول و دوم قرنتیان  
  غالطیان  
  افسسیان  
  فیلیپیان  
  کولسیان  
  رساله اول و دوم تسالونیکیان  
  رساله اول و دوم تیموتائوس  
  تیطس  
  فلیمون  

  

  .دیینما مشخص را حیصح جمالت -  ۱۸
(a   است شده نوشته شخصوسیله یک   بهدیعهدجدهای   کتاباز دامکهر .  
(b   بود حیمس شاگرد ۱۲ از یکی وحنا یاول تاب کهسندینو.  
(c   نوشت را رسوالن اعمال تاب کرسول پولس .  
(d   نبودی هود یلوقا فقط دیعهدجد شده شناخته سندگانینو انیم از.  
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  دیعهدجد تبی کخیتار دوره 
 ابتدا ه کصورت نیا به .اند شده بندی گروه محتوا براساس تب کدیعهدجد در

ی نبوت تب کآخر در وی شخص تب کآن از بعد وی میتعل تب کسسپ ، یخیتار تبک
 براساس هکبل نمود مینخواه مطالعه صورت نیا به را تب کما وجود نیا با . است آمده
 به روش نیا .اند شده نوشته ههایی ک  سالبراساسی عن ی.آنها نگارشی خیتار دوره
  .دیینما سبی کاطالعات اآنهی خیتار نهیزم در اتفاقات درباره ه کندک یمک م کشما

ی زمان مدت ، است شده اشاره آن به دیعهدجدی ها نوشته در هی کخیتار عیوقا
 رای زمان محدوده نیا .ردیگ یدربرم را ) یالدیم ۹۵ تا م. ق۶( از سال ۱۰۰ بهیک نزد
  .نمود میتقس دوره ۳ به توان یم

 و توسعه دوره )۳ .سایل کرشد و آغاز دوره )۲ . حیمس خدمات وی زندگ دوره )۱
  .سایل کیجفا

  . است شده نوشته دامکهر به مربوط تب کو دوره سه نیا ریز جدول در
 

 میالدی ۲۹ تا میالد از قبل ۶ : مسیح خدمات و زندگی دوره )۱
 متی

 مرقس
 لوقا
ا  یوحن

 میالدی ۶۰ تا میالدی ۳۰ :کلیسا رشد و آغاز دوره )۲
  اعمال
  یعقوب
 غالطیان

 نیکیانتسالو دوم و اول
  قرنتیان دوم و اول

  رومیان
  افسسیان و کولسیان
  فلیمون
  فیلیپیان

  میالدی ۹۵ تا میالدی ۶۰ :کلیسا یجفا و توسعه دوره )۳
  تیموتائوس اول

  تیطس
  پطرس اول
 تیموتائوس دوم
  پطرس دوم

  عبرانیان
 یهودا
 یوحنا سوم و دوم ، اول

  مکاشفه
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 رسم دیعهدجد تب کنوع وی خیتار دوره ساسبرای جدول خود، دفتر در -  ۱۹ 
 د،یبخوان دوباره را قبلهای   قسمتابتدا ه کاست الزم ار کنیا انجامی برا .دیینما
 شما بهک می کبرا .دین کاستفاده شده داده صفحه نیا در هی کا نمونه از دیتوان یم
  . است شده مشخص تاب کنیاول انکم

  

  وتینب  شخصی  تعلیمی  تاریخی  تاریخی دوره
  .م۲۹ -  . م. ق۶
  .  م۶۰-  ۳۰
  . م ۹۵-  ۶۰

  یمت
  

***  

***  ***  ***  
***  

  
 دربارهی فراوان مطالب و دهیرسان انیپا به را تاب کنیا درس نیاول شما نونکا
 .دیا آموخته بود، داده قرار ریتأث تحت حیمس خدمات و تولد زمان در را ایدن هی کعوامل
 دیا فراگرفته شما هی کمطالب .دیا نمودهی بررس زین دیعهدجد تب کدرباره نیهمچن
 از قبل .اند شده انیب قیحقا نیهم براساس ندهیآهای   درسرایز .باشد یم مهم اریبس
 همه ه کدیشو مطمئن و دییبنما مرور را درس د،یده پاسخیی خودآزما به هکنیا

  .دیا گرفته فرا خوب را موضوعات
  



 درس اول ۳۸

   ییخودآزما

  

 مال کبه زمان هی کوقت« آمد جهان به حیمس ه کدیگو یم نیچن ۴ :۴ انیغالط -  ۱
 دیعهدجد زمان در جهان طیشرا درباره را مهم تیواقع چهار خود دفتر در ».دیرس
 بهی زمان حیمس ه کدهد نشان و ند کثابت را هیآ در شده انیب قتیحق ه کدیینما انیب
 دامکهر درباره .ابد یشگستر جا همه توانست یم او غامیپی راحت به ه کآمد جهان نیا
  :دیینما رکذ را مهم تیواقع یک موارد نیا از

(a   ها یروم قدرت  
(b   ها یونان یفرهنگ  
(c   انیهود یمذهب   
(d   گرید مذاهب 

 

 شده داده حاتیتوض از کدام یک به مربوط ریز اصطالحات ا یو ها نام -  ۲
  باشند؟ یم

(a   یگر همد دور هی کهود یدانمر ازی ادتریز تعداد ا یوی نفر ۱۰ گروه یک
  .ندینما یمی بررس را خدا الم کو شوند یمجمع 
(b   قیعهدعتی ونان یترجمه   
(c   دهد و جزو  یم انجام را هود یعتیشر رسوم و آداب تمام هی کهودیریغ
  .باشد یم هودجامعه ی

(d  حیمس زمان در روم امپراطور   
(e  بودند شده ندهکپرا گریدهای   ملتانیم در هی کانیهودی.  
(f   نداشتند مانیا مردگان امتیق به ه کانیهود یازی گروه.  

(g  داد رواج جا همه در رای ونان یزبان هی کفاتح.  
(h  دیگرد یم برگزار مصر از لیاسرائ قومیی رهای ادگار یبه هی کجشن.  
(I   داشت وجود حیمس زمان در هی کمعبد سازنده .  
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(j   بود یونانی یفرهنگ نظر از هی کشخص.  
(k  داشتند مانیا مردگان امتیق به ه کانیهود یازی گروه.  
(l   دیگرد یم برگزاری موس به عتیشری اعطای ادگار یبه هی کجشن.  

(m  داشتند قبول را ایانبی ها نوشته ه کانیهود یازی گروه.  
(n   بود هودی یمذهب وی اسیسی مش خط ننده کنییتع هیی کشورا.  

  صریق اوگوستوس -  ۱               
  ریب کندرکاس -  ۲               
   ستیهلن -  ۳               
   سهین ک-  ۴               
   ندگانکپرا -  ۵               
   دانیجد -  ۶               
   سپتواجنت -  ۷               
   نیسنهدر -  ۸               
   انیسیفر -  ۹               
   انیصدوق -  ۱۰               
   استیکپنط -  ۱۱               
   فصح -  ۱۲               
 ریب کهرود -  ۱۳               

 

 .دیینما لیمکت باشد یم دیعهدجدهای   کتاببا رابطه در ه کرا ریز جمالت -  ۳
  .دین کاستفاده خود دفتر از دادن پاسخی برا

(a   از است عبارتی خیتارهای  ی کتاباصلی محتوا  
(b   از است عبارتی میتعلهای  ی کتاباصلی محتوا  
(c   از است عبارتی شخصهای  ی کتاباصلی محتوا  
(d   از است عبارتی نبوتهای  ی کتاباصلی محتوا 
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 نوشته ) چپ سمت(ی س کچه را ) راست سمت( تاب کهر دیینما مشخص -  ۴
  . است

(a   لوقا -  ۱                  وحنا یلیانج  
(b   وحنا ی-  ۲                رسوالن اعمال  
(c   عقوب ی-  ۳            انیکیتسالون دوم رساله   
(d   پولس -  ۴                    اشفهکم   
(e   طسیت به رساله   
(f   عقوب یرساله  

 

 در خودشی جا در است آمده ریز در ه کرا دیعهدجد تب کاز یک هر -  ۵
  . است شده نوشته تاب کنیاول نمونهی برا .دیده قرار جدول
 ، مونیفل ، موتائوسیت دوم و اول ، انیغالط ، انیروم ، رسوالن اعمال ، مرقس ، یمت
  . اشفهکم ، انیعبران

  نبوتی  شخصی  تعلیمی  تاریخی  تاریخی دوره
  .م۲۹ -  . م. ق۶
  .  م۶۰-  ۳۰
  . م ۹۵-  ۶۰

  یمت
  
  

      

  



 ۴۱اوضاع جهان در دوران عهدجدید 

  ها صحیح تمرین پاسخ

  

 جواب سؤال یک پاسخ کردن نگاه هنگام در تا نشده داده ترتیب به سؤاالت پاسخ
 را خود جواب سپس و کنید پیدا را سؤال شماره بنابراین .نبینید زودتر را بعدی سؤال
  .نمایید مقایسه

  

۱۰  -(a خانه در چارچوب نار کو باال بر را شده ذبح بره خون ستیبا یم آنها 
  .دندیپاش یم خود

   (b اهد بود و او از آنجا عبور خواهدخوی عالمت منزله به خون ه کگفت خدا 
  .نمود

   (c ک تر را مصر ه کدادند اجازه لیاسرائ قوم به و مردند مصر نخستزادگان
 .نندک

 

 یامپراطور نقاط تمام به -  ۱
 

۱۱  - (a ۱  
 (b۳  
 (c ۲  
 (d ۲  
 (e ۱ 

 

۲  -(a   غلط   
 (b  غلط   
  (c   حیصح   
  (d   حیصح  
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۱۲  - c( و مذاهب قیطر از مردم و داشت وجودی مختلف مذاهب زمان آن در 
  .بدهدی ا نندهک قانع پاسخ آنها به ه کبودندی راهی جستجو در مختلفکاتب م

 

۳  - b( بودی امپراطور نقاط تمام در جیرای ونان یزبان.  
 

۱۳  - (a نمود خارج مرد یک از را ریشر روح ، حیمس )۳۵و۳۳ اتیآ.(  
   (b داد انجام فرناحوم کدر واقع ، سهین یک کدر شنبه روز در را ار کنیا ، حیمس 

  ).۳۳و۳۱ اتیآ(
   (c دینما خارج ار ریشر ارواح ه کدارد قدرت حیمس ه کگفتند مردم )۳۶ هیآ.(  
   (d دندیشن او ار کو حیمس درباره اطرافی نواح نکسا مردم )۳۷ هیآ.( 

 

 . روم ر،یب کهرود ،. م. ق۶۳ ،۱۶۷ ،۳۲۳ ر،یبکندرکاس ها، فارس -  ۴
 

۱۴  - (a ۲  
   (b   ۱  
   (c   ۴  
   (d   ۳  
   (e   ۴ 

 

۵  -(a   حیصح   
  (b   غلط   
  (c   حیصح  

 

۱۵  -  ۳: ۸   -۱۰ 

 



 ۴۳اوضاع جهان در دوران عهدجدید 

 ۶  -(a  بودند شده ندهکپرا گرید اقوام انیم در هی کانیهود ی.   
  (b   را عتیشر و بودند شده ختنه و دهیگرو تیهود یبه هی کانیهودیریغ 
  .نمودند یماطاعت 
  (c   اطاعت را عتیشر نیقوان تمام اما رفتهیپذ را تیهود یهی کانیهودیریغ 

  .ردندک ینم
  (d   قیعهدعتی ونان یترجمه )انیوده یمقدس تابک .(  
  (e   جمع مقدس تاب کمطالعهی برا که نفر ۱۰ حدود انیهود یازی گروه 

 .شدند یم
 

 

  .وقایعی که در آینده رخ خواهند داد ) -۱۶
 

  یونان ی، ندگانکپرا -  ۷

 

۱۷  -(a    ۴  - ی نبوت)۲ :۲۱ اشفهکم(  
   (b     ۲  - ی میتعل)۲۷ :۱۲ انیقرنت اول(  
   (c     ۱  - ی خیتار)۱۱ :۱۶ اعمال(  
   (d     ۳  - ی شخص)۱۱ :۴ موتائوسیت دوم(  
   (e     ۲  - ی میتعل)۸ :۶ انیروم( 

 

۸  -(a    ۲  
  (b    ۲  
  (c     ۱  
  (d     ۱  
  (e     ۲ 

 

۱۸  -(a غلط   
   (b حیصح   
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   (c غلط   
   (d حیصح  

 

۹  -(a حیصح   
  (b حیصح   
  (c غلط   
  (d غلط   

 

  .باشد شده پر ریز جدول مانند دیبا شما جدول -  ۱۹
  نبوتی  شخصی  تعلیمی  تاریخی  تاریخی دوره
  متی  .م۲۹ -   . م.ق ۶

  مرقس
  لوقا
  یوحنا

      

  اعمال  . م ۶۰-   ۳۰ 
  

  رومیان
   قرنتیان ۲و۱

   غالطیان
   افسسیان
   فیلیپیان
   کولسیان

   تسالونیکیان ۲و۱
   یعقوب

    فلیمون

  پطرس ۲و۱    . م ۹۵-   ۶۰
  عبرانیان
  یهودا
  یوحنا ۱

   تیموتائوس ۲و۱
  تیطس

  یوحنا ۳و۲

   مکاشفه



 

   دوم درس

   لیاناج و حیمس
  
 چیه ، است شده نوشته اشخاصی زندگ درباره هی کاریبسهای   کتابانیم در

 حیمسی سیع مانندی انسان چیه ه کاست نیا علت .باشد ینم لیانج چهار مانند دامک
 حیمسی گزند ازیی بایز گزارش ، لیاناج .ندینما انیب را اوی زندگ داستان تا است نبوده
 و است مهم اتفاقات دربارهی حاتیتوض وها   مکانو اشخاص نام از مملو ه کباشد یم
   .دینما یم جلب را خود خوانندگان توجه خاطر، نیا به
 شما اول درس در .دینما یمک م کلیانج بهتر شناخت در شما به درس نیا

 نگاه درس نیا در .دیفراگرفت دیعهدجدی محتوا و نهیزم دربارهی اریبس مطالب
 متوجه شما بیترت نیبد و انداخت میخواه دیعهدجد اول تاب کچهار بهی تر قیدق

 هیشب گرید یکهبها   قسمتدام کدر حیمسی زندگ از گزارش چهار نیا ه کشد دیخواه
 آن در حیمس هی کنیسرزم درباره نیهمچن .باشد یم متفاوتها   قسمتدام کدر و

 میتعال ازی تعداد با نیبرا عالوه . آموخت دیاهخو رای مطالب نمود، خدمت وی زندگ
  .دیگرد دیخواه آشنا داد یم میتعل او هی کروش و حیمس
 ژهیوی ها جنبه به نسبتی شتریبک در شما ه کشد خواهد باعث درس نیا

 مورد جداگانه را لیانج هر تا دینما یم آماده را شما ، عالوه  به.دین کدایپ لیاناج گزارش
  .دیده قرار مطالعه



  درس دوم۴۶

  
  
  

  
    رئوس مطالب

   لیانج چهار گزارش -  ۱
  .نمود خدمت وی زندگ آنها در حیمس ههایی ک  مکان-  ۲
   حیمسی زندگ عیوقا -  ۳
   حیمس میتعال -  ۴

 

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

   .دیینما انیب را لیاناج گزارش نیب موجودهای   تفاوتو ها شباهت •
 دایپ نمود خدمت وی زندگ آنجا در حیمس ه کراهایی   مکان، نقشهی رو از •
   .دینک
   .دیببر نام را حیمسی زندگ مهم دوره چهار •
   .دیینما انیب را حیمس میتعال مهم اتیخصوص •
 

   :ی یادگیریها فعالیت
 را خودهای   جوابً     بعدا .دیده پاسخ سؤاالت تمام به و دیینما مطالعه را درس -  ۱
ک دری خوب به را درس ایآ دیبفهم تا دکر خواهدک م کشما به نیا .دیینما سهیمقا

   . نه ا یدیا نموده
 به هی کصورت به .دیینما مطالعهدقت   بهآمده درس در ه کرا نیفلسط نقشه -  ۲
 تا دینما یمک م کشما به نیا .دین کدایپ نقشهی رو راها   مکانو شهرها دیبتوانی راحت



ل م  ۴۷سیح و اناجی

 خود ذهن در افتاد حیمسی زندگ در ه کرای مهم اتفاقاتیی ایجغراف محل دیبتوان
   .دیینما مجسم
 با را خودهای   جوابو دیده پاسخیی خودآزما به درس دوباره مرور از پس -  ۳
   .دیینما سهیمقا ، شده دادههای  پاسخ

  

    درس متن
  لیانج چهار گزارش

  

داده  قرار ما رایاخت در حیمسی زندگ از گزارش یک تنها خدا، متکح براساس
 شیب داشتن: دینما خطور ما ذهن به سؤال نیا دارد انکام . گزارش چهار هکبل ،هدشن
  دارد؟ی ارزش چه حیمسی زندگ از گزارش یک از

  

   حیمسی زندگ از گزارش چهار داشتن ارزش
 جلب باعث متفاوتهای   گزارش، هکنیا اول .دارد وجود نیا در مهم ارزش دو
 از دامکهر شد، نوشته بار نیاولی برا لیاناج هی کزمان .گردد یم مختلف افراد توجه
 ، یمت لیانج ، مثالی برا .دیگرد یمی خاص گروه به مربوط ه کداشتی اتیخصوص آنها،
 در دکیتأ نیا .باشد یم حیمسی زندگ در قیعهدعتهای   نبوتشدنی عمل بر دشکیتأ
 خدمت به مرقس لیانج دیکتأ .گرداند یم مناسب انیهودی یبرا را آنی مت لیانج

 اضافه خود گزارش بهی اتیجزئ او .باشد یم حیمس قدرتمند و فعال وک پرتحر
 دگاهید از را خود لیانج لوقا . استی روم خوانندگان عالقه و توجه مورد ه کدینما یم

 جهینت در .دارد حیمس نجات غامیپ ازی قیعم شناخت ه کنوشتی هودیریغیک 
 او با غامیپ آن درباره لوقا گزارش خواندن هنگام در توانستند یمی هودیریغ خوانندگان

 دری خاص گاهیجا ، یجاودان لمهعنوان ک  بهحیمس ردنی کمعرف با وحنا ی.شوند همراه
 ، یزندگ مفهوم وی معن درباره خود فراوان سؤاالت جوابدنبال   بههی کاشخاص نیب
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 در زنان و مردان همهی برا ه کوشتندنی لیاناج آنها .دارد باشند، یمی جاودانگ و خیتار
   .دارد زین امروز ه کهمچنان . داشت غامیپ باشند، هی کتیمل وی زندگ وضع ، طیشرا هر

ی زندگ مهم اتفاقات بر ه کگردد یم باعث مختلفهای   گزارشوجود ، هکنیا دوم
 گردند یمی حاتیتوض و اتیجزئ شامل لیاناج از دامکهر .بشودی شتریب دکیتأ حیمس
 تمام انگرینما گرید یکبا گزارش چهار جهینت در .شود ینم افت یلیاناج ریسا در هک

 نیبد .باشند یم مردگان انیم از حیمس امیق و مرگ ، خدمات ، یزندگ اتیخصوص
 لیاناج سندگانینو .گردد یم ارکآشی اشتباه چیه بدون حیمسی اصل غامیپ صورت
 از دامکهر گرچه .اند داده ارائه را خدا پسر از ریتصو یک دامکهر ، نقاش چهار مانند
 در اما دینما یم انیبی متفاوت روش به را خود مطالب و باشد یمفرد  بهمنحصر لیاناج
   . میده صیتشخ را همتا یب ریتصو همان میتوان یم آنها همه

  

 را ارزش هر .دیینما انیب را لیانج چهار داشتنی برا ارزش دو خود دفتر در -  ۱
   .دیسیبنو هجمل یک در

  

   لیاناج از یک هری اصل اتیخصوص
 تمام از جامع و امل کستیل یک نه و باشد یمی انتخاب گزارش یک لیاناج گزارش
ی ارها کگرید و«: ندک یم خاطرنشان وحنا یه کهمانطور . حیمسی ارها کو سخنان

 شینجاگ هم جهان ه کندارم گمان شود نوشته آنها همه اگر ه کآوردجا  ی بهسیع اریبس
 حیمسی زندگ طول در هی کاریبس اتفاقات از ).۲۵ :۲۱ وحنای( »باشد داشته را ها نوشته
 تعداد فقط ، القدس روح تیهدا براساس ، لیاناج سندگانینو از دام کهر داد،ی رو

 دوران درباره مثالی برا .اند آورده خود گزارش در و نموده انتخاب رای مشخص
 لیانج در هی کا هیآ ۱۲ از ریغ به . است نشده گفتهی سخن چیه حیمسی جوان وکی ودک

 آخر هفته درباره لیانج چهار هر گرید طرف از ).۵۲-   ۴۰ :۲ لوقا( دارد وجود لوقا
 لوقا و مرقس ، یمت لیانج .اند گفته سخن مفصلطور   بهنیزمی رو بر حیمسی زندگ
 استی اریبس طالبم شامل وحنا یلیانج .باشند یمی فراوانک مشتر موضوعاتی دارا



ل م  ۴۹سیح و اناجی

 را لیاناج گزارش بودنی انتخاب ،ها  واقعیتنیا تمام .ندارد وجود لیاناج ریسا در هک
  .دینما یم ثابت

 خودشان ، سندگانینو از دامکهر اگرچه باشند، یم هماهنگ لیاناجهای  گزارش
 حیمسی زندگی اصل و مهم عیوقا انیب در آنها همه اما .اند رده کانتخاب را موضوعات

ی برای ا مقدمه درواقعیی حوسیله ی  بهحیمس آب دیتعم .اند نمودهی رویپ الگو یک از
 ، شاگردانش با حیمس برخورد و میتعال ، معجزات آن از بعد .بود اوی عموم خدمات
 ا یو لیجل در اند شده گزارش هی کعیوقا ثرکا .دارد قراری هود یرهبران و مردم
   . است دادهی رو میاورشل
ً     امال کد،نرد کرد را او هیی کآنها و بودند رفتهیپذ را حیمس هی کاشخاص نیبیی جدا

 ، مهکمحا ، یریدستگ ، میاورشل به حیمس روزمندانهیپ ورود باالخره . است انینما
 بهی فراوان اشارات ،ها  گزارشتمام در . است شده گزارش او امیق و شدن مصلوب
 در .دارد وجود ، است شدهی عمل حیمسی زندگ در ه کقیعهدعت مختلفهای  نبوت
ی یک عن ی، لیانج یک هکبل ندارد وجود لیانج چهار ه کگفت توان یم نانیاطم با واقع

   .بدهد نجات را ارانکگناه تا آمد ه کخدا پسر درباره خوش خبر از گزارش
  

   : ه کلیدل نیا به هستند،ی انتخابهایی   گزارش، لیاناج -  ۲
(a   ندیگو ینم حیمسکی ود کندورا دربارهی زیچ چیه.  
(b   باشد یم م کاریبس آنها درک مشتر موضوعات.   
(c   باشد ینم حیمس اعمال و سخنان همه شامل.   

  

   : ه کلیدل نیا به باشند، یمی هماهنگهای   گزارش، لیاناج -  ۳
(a   ندینما یم استفاده خود گزارش انیبی برا سانی یکالگو یک از.   
(b   نندک یم انیب ادیز اریبس اتیجزئ با ار حیمسی زندگ تمام.  
(c   ندیگو یم سخن لیجل در حیمس خدمت درباره شتریب.   
(d   نندک یم گزارش را حیمسی زندگ مهم عیوقا فقط گرید یکمانند لیاناج همه.   



  درس دوم۵۰
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  نمود خدمت وی زندگ آنها در حیمس ههایی ک مکان
  

 نام ،ها  گزارشنیا رد ه کمیدید و مینمود مطالعه را لیاناجی اصل اتیخصوص
 ، هیهود ی:لیقب از رند،یگ یم قرار حیمسی زندگ با ارتباط در ه کآمدهی اریبسهای  مکان
 به را نیفلسط مختلفی نواح قسمت نیا در . میاورشل و فرناحوم ک، ناصره ، لیجل
 نقشه نیهمچن . میده یم قراری بررس مورد داشتند قرار زمان آن در هی کا گونه
   .نمود میخواه مطالعه را نیفلسطیی ایجغراف

 

   نیفلسط نیسرزم

 نیا در . است شده مشخص نقشه در ه کگردد یمی ا منطقه تمام شامل نیفلسط
 به و دین کنگاه نقشه به .گذراند را خودی زندگ شتریب حیمس ه کبود نیسرزم
 به ه کعمده هیناح چهاری لطور ک  به.دیینما دقت نیسرزم نیا مختلفهای  قسمت

: دهند یم لکیتش را نیسرزم نیا اند، شده دهیش کجنوب به شمال از گرید یکازاتمو
های   کوه-  ۲ .دارد امتداد جنوب در غزه تا شمال در دونیص از هی کساحل دشت -  ۱
 رود دره -  ۳ .دارد گسترش جنوب در بئرشبع تا شمال در قادش و دان از هی کزکمر

 مردهی ایدر تا جنوب سمت به و گردد یم شروع لیجل اچهیدر شمال از ه کاردن
   .دارد قرار اردن رودی شرق قسمت در هی کشرق فالت -  ۴ .ابدی یم امتداد
 در هیریپ و اپولسکد و اردن رود غرب در هیهود یو سامره ، لیجلی نواح در حیمس
 و صوری شهرها به نیهمچن او .نمود خدمت وی زندگ اردن رود شرق قسمت

 از ، ینواح نیا به مربوط حاتیتوض مطالعه نیح در . رفت هیقینیف هیناح در دونیص
   .دیینما دایپ را هیناح ا یشهر محل نقشهی رو
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   نیفلسطی ساحل دشت غرب قسمت در -  ۴ 
(a  دارند قراری زکمرهای   کوه.  
(b   گرفته قرار اردن دره .   
(c   دارد قرار ترانهیمدی ایدر.  
 

   .اند گرفته رارق ........ی زکمرهای   کوه-  ۵
(a   اردن رود درهق شر در   
(b   ی ساحل دشتق شر در  
(c   ی ساحل دشت و اردن رود دره نیب  

  

   نیفلسط نیسرزم مختلفی نواح
 ریز آنها تمام ه کشد، یم هیناح چند شامل نیفلسط نیسرزم دیعهدجد زمان در
   . داشت قرار روم ومتکح نترل کو سلطه

  

   جلیل
ی مت( گذراند لیجل هیناح در واقع ناصره شهر در را خودی جوان دوره حیمس

 ).۱۱ :۲ وحنای( داد انجام لیجلی قانا در را خود معجزه نیاول او ).۵۱ :۲ لوقا ،۲۳ :۲
 انیهود ی).۱۳ :۴ی مت( نمود اقامت آنجا در و رفت فرناحوم کشهر به بعدی مدت

 هکچرا ستندینگر یم حقارت دهید با را لیجلی اهال ، نیفلسط گریدی نواح متعصب
ی هودیریغ هیناح هردو ه کداشت قرار سیاپولکد و هیقینیفی نواحیک نزد لیجل هیناح

ًقا یعم لیجلی اهال نیا وجود با .بودند  از .بودند وابسته هود یملت به و داشتند مانیا   
 بخش اعظم حیمس .بودند لیجلی اهال از آنها نفر ازده یزین حیمس شاگرد دوازده انیم

   .گذراند لیجلی شهرها و دهات در را دخو خدمت
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   فینیقیه 
ی دشت درواقع هیقینیف .اند گرفته قرار هیقینیف هیناح در دونیص و صوری شهرها

وسیله   بههکنیا از بعد حیمس . است شده واقع لیجلی غرب شمال در ه کاستی ساحل
 اهل ه کاری زن حیمس انکم نیهم در .نمود تکحر سمت نیا به شد رد ناصرهی اهال
 و نمود فیتعر اوی قو مانیا از حیمس هی کزن .نمود مالقات بود هیقینیف هیسور

  ).۳۰-   ۲۴ :۷ مرقس( داد شفا را دخترش
 

   دکاپولیس
 از سیاپولکد . است گرفته قرار سیاپولکد و باشانی نواح ، لیجلی شرق شمال در
 به سیاپولکد( بود شده ابن ریب کندرکاس روانیپوسیله   بهه کباشد یمی ونانی یشهرها
 در وا ).۳۵-   ۳۱ :۷ مرقس( رفت زین هیناح نیا به حیمس ).باشد یم »شهر ده«ی معن
 روح ه کرای مرد و )باشد یم جرجس ، انیجدر گرید نام( نمود خدمتنیز  انیجدر
ی شهرها به نیهمچن حیمس ).۳۹-   ۲۶ :۸ لوقا ،۲۰-   ۱ :۵ مرقس( رد کآزاد داشت ریشر
  ).۲۰-   ۱۳ :۱۶ی مت( رفت زینی پیلیف هیصریق

  

   سامره
 در هی کآنان هرحال به .بودندی هودیریغ ، سامرهی ساحل دشت هیناح نکسای اهال
ی سبط ده فرزندان آنها .بودند مختلطی نژادی دارا ردندک یمی زندگی وهستان کهیناح

 رده کدواجاز پرستان بت با و ستندیز یم لیاسرائی پادشاهی شمال قسمت در ه کبودند
 نیای سیع زمان در چه اگر .بودند ساخته میجرز وه کدر خودی برای پرستش محل و

 .شد یم گرفته نظر در مقدس انکمعنوان یک   بهآن محلی ول نداشت وجود معبد
 ریتحق مورد شدت به و شدند یم دهینام » انیسامر« داشتند مختلط نژاد هی کمردم
 خدمت هیناح نیا دری متعدد دفعات حیمس نیا وجود با .بودند نیفلسط انیهودی

 ه کنداد اجازه ، داشت سوخار در چاه سر دری سامر زن با هی کصحبت در او .نمود



  درس دوم۵۴

 به را زن توجه هکبل .باشد صحبتی اصل موضوع انیسامر و انیهود ینیب بحث
   ).۴۲-   ۱ :۴ وحنای( نمود معطوف » حیماش«عنوان   بهخودش

  

   پیریه
 در .ردندک یمی زندگ آنجا در زین انیهودیریغ اما بودندی هود یهیریپی اهال شتریب

 نیآخری برا حیمس . است شده رکذ » اردن طرف آن«ی نواح عنوان به هیریپ د،یعهدجد
 هیناح نیای روستاها و شهرها انیم در و نمود سفر میاورشلسوی   بهقیطر نیا از بار
   ).۲۸ :۲۰ -    ۱ :۱۹ی مت ،۴۵-   ۱ :۱۰ رقسم( داد میتعل

 

   یهودیه
ی رو محل ، میاورشل و حیمس تولد محل ، للحم تیبی شهرها هیهود یهیناح در
 »ایعن تیب« شهر میاورشلیک نزد در .دارد قرار حیمسی زندگ عیوقا ازی اریبس دادن
 نیا در نمود، زنده مردگان انیم از را او حیمس ه کلعازریا و مرتا ، میمر ه کدارد قرار
 قرار حایار شهر طرفتر، آن لیما چند ).۴۴-   ۳۲ و ۱ :۱۱ وحنای( ردندک یمی زندگ شهر
  ).۵۲-   ۴۶ :۱۰ مرقس( داد شفا را ور کمرد یک چشمان حیمس ه کداشت
 سفر آن اطرافی شهرها و میاورشل به بار نیچند خود خدمت طول در حیمس

 تکشر د،یردگ یم برگزار میاورشل در ه کانیهود یبزرگ جشن یک در بار یک و .ردک
 ).۲۳و۲۲ لوقا( دیگرد مدفون و مصلوب ، مهکمحا حیمس ه کبود میاورشل در .نمود
ًبا یتقر ه کعموآس راه در روانشیپ از نفر دو به امشیق از بعد  میاورشل با لیما هفت   

 صعود آسمان به هکنیا از قبل حیمس ً     بعدا ).۲۷-   ۱۳ :۲۴ لوقا( شد ظاهر دارد، فاصله
 ایعن تیب خارج به را شاگردانش ، ندهیآ خدمت درباره الزم ماتیتعل دادن نیح در ندک
 به آنها و شد برده آسمان به شاگردانش چشمانی جلو در زمان همان در حیمس .برد

   ).۵۳-   ۳۶ :۲۴ لوقا( ماندند القدس روح وعده منتظر آنجا در و بازگشتند میاورشل
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مربوط به کدام یک از ) تسمت راس( شده داده حاتیتوض دین کنییتع -  ۶ 
  .باشد نواحی می

(a   است شده واقع هیناح نیا در حیمس تولد محل .  
(b   است شده برده نام » اردن طرف آن«عنوان   بههیناح نیا از دیعهدجد در .  
(c   دارد قرار لیجل شمال در هی کساحلی نواح.  
(d   انیهودیریغ و انیهود یاز مختلط نژادی یک زندگ محل .  
(e   دیگرد یمی ونان یشهر چند شامل هی کا هیناح.  
(f   دارد قرار آنجا در میجرز وه کهی کا هیناح.  

(g   بود شده واقع آنجا در میاورشل هی کا هیناح.   
   لیجل -  ۱           
   هیقینیف -  ۲           
   سیاپولکد -  ۳           
   سامره -  ۴           
   هیریپ -  ۵           
   هیهود ی-  ۶           

  

  حیمسی دگزن عیوقا
 رای قیحقا و دینمود مطالعه نیفلسط نیسرزمیی ایجغراف طیشرا درباره شما
 قسمت نیا در .دیگرفت فرا نمود خدمت وی زندگ آن در حیمس ههایی ک  مکاندرباره
 نیا اول قسمت در ه کهمانطور .رد کدیخواه مطالعه حیمسی زندگ عیوقا درباره
 حیمسی زندگ انیبی برا واحد طرح و الگو یک ازی همگ لیاناج د،یخواند درس
   .نمودند استفاده
 و تولد )۱: نمود میتقس بزرگ دوره چهار به توان یم را حیمسی زندگ عیوقا
 بروز وی بعد خدمات )۳ . تیمحبوب سب کو هیاول خدمات )۲ . خدمتی برای آمادگ
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ر یک از اصلی به همین ترتیب در ه دوره چهار نیا .صعود و امیق ، مرگ )۴ . مباحثات
 براساس رای ا ژهیو عیوقا لیاناج سندگانینو از دامکهرهرحال   به. اناجیل آمده است

 هدف ه کداشت توجه دیبا تهکن نیا به .اند نموده انتخاب اند، داشته هی کهدف
 است نبودهی خیتار وقوع بیترت به موضوعات ارائه اول درجه در ، لیاناج سندگانینو
 عیوقا ریز جدول .شندکب ریتصو به را حیمس تیشخصدقت   بهداشتند قصد آنها هکبل

 نیهمچن و اند رده کگزارش را آن ه کلیانج چهار ازهایی   باب، حیمسی زندگ
   .دینما یم انیب را اوی زندگی ها دوره

 
 

  
   آیات محل   وقایع و ها دوره

  
   خدمت برای آمادگی و تولد -   ۱

   جوانی دوران و تولد -  
   شدن تجربه عمید،ت ، مقدمه -  

  
   محبوبیت کسب و اولیه خدمات -   ۲

ل در خدمت -      جلی
   یهودیه در خدمت -  
ل به بازگشت -      جلی
   محبوبیت اوج -  

  
   مباحثات بروز و بعدی خدمات -   ۳

   فلسطین شمال در گیری کناره -  
ل در خدمات آخرین -      جلی
   یهودیه در بعدی خدمات -  
  ) اردن طرف آن( هپیری در خدمت -  
   اورشلیم به مسافرت آخرین -  

  
   صعود و قیام ، مرگ -   ۴

   دفن و مرگ ، محاکمه ، پیروزمندانه ورود -  
   صعود و شاگردان مأموریت رستاخیز، -  

  
  ۱۳-   ۱ :۱ مرقس ،۱۱ :۴ -     ۱ :۱ متی
  ۱۳ :۴ -     ۱ :۱ لوقا
  ۵۱-   ۱ :۱ یوحنا

  
  ۲۰ :۱۵ -    ۱۲ :۴ متی

  ۲۳ :۷ -     ۱۴ :۱ مرقس
  ۱۷ :۹ -    ۱۴ :۴ لوقا
  ۷۱ :۶ -    ۱ :۲ یوحنا

  
  

  ۳۴ :۲۰ -    ۲۱ :۱۵ متی
  ۵۲ :۱۰ -     ۲۴ :۷ مرقس
  ۲۸ :۱۹ -    ۱۸ :۹ لوقا
  ۱۱ :۱۲ -    ۱ :۷ یوحنا

  
  
  
  

  ۲۰ :۲۸ -    ۱ :۲۱ متی
  ۲۰ :۱۶ -     ۱ :۱۱ مرقس
  ۵۳ :۲۴ -    ۲۹ :۱۹ لوقا
  ۲۵ :۲۱ -     ۱۲ :۱۲ یوحنا

 یحمسی زندگ عیوقای خیتار بیترت
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 خدا الم کاتیآ ا یعیوقا از دامکهر دین کنییتع باال، جدول از استفاده با -  ۷ 
   .گردد یم ) چپ سمت( حیمسی زندگ از دوره دام کبه مربوط ) راست سمت(

(a   خدمتی برای آمادگ و تولد )۱            حیمس مهکمحا   
(b   تیمحبوب سب کو هیاول خدمات )۲          ۱۷ :۹ -    ۱۴ :۴ لوقا   
(c   مباحثات بروز وی بعد خدمات )۳              حیمس دیتعم   
(d   صعود و امیق ، مرگ )۴      میاورشل به مسافرت نیآخر   
(e  ۱۱ :۱۲ -    ۱ :۷ وحنا ی  
(f   لیجل به بازگشت   

(g   ۲۰ :۱۶ -    ۱ :۱۱ مرقس  
  

 مهمی ها دوره و عیوقا به مربوط فقط و باشد یم شده خالصه جدول یک نیا البته
 در هی کاتفاقات و لیاناج از دامکهر شما بعدهای   درسدر .گردد یم حیمسی زندگ
  .نمود دیخواه مطالعه ، وستهیپ وقوع به ها دوره نیا طول
  

  حیمس میتعال
  

 و نمود خدمت وی زندگ آن در حیمس هی کنیسرزم ، لیجاان اتیخصوص درباره ما
 بر تر قیدقی نظر دیبده اجازه نونکا . میگفت سخن حیمسی زندگ مهم و عمده عیوقا

 جنبه یک میتعل . میندازیب آمده لیاناج در هی کصورت آن به ، حیمسی میتعلهای  فعالیت
 فقرا گوش به را خوش خبر تا بود آمده او هک چرا داد یم لکیتش را حیمس ار کاز مهم

 لیانج صفحه هر در   ًبا یتقر .سازد ارکآشها   انسانهمه به را خدا قتیحق و برساند
 پنج ما .خورد یم چشم به حیمسی رهایتفس و ها قیتشو ، حاتیتوض هشدارها، ازی اثر
   .نمود میخواهی بررس را حیمس میتعال مهم جنبه
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   اساس و هیپا 
 پسرعنوان   به، خودش و قیعهدعت در خدا سخنان اساس و هیبرپا حیمس میتعال

 را خودش نیهمچن و نمود یم استفاده ، منبععنوان   بهقیعهدعت از او .بود خدا گانهی
 ه کدارد را اقتدار و اریاخت نیا ه کردی کمعرفی شخصعنوان   بهقیعهدعت با ارتباط در
   .دینما انیب را قیعهدعتی ها نوشتهی واقعی معن

 لوقا براساس .بردکار   بهخودش با رابطه در را قیعهدعت اتفاقات وها   نبوتحیمس
 او .نمود قرائت رای نبی ایاشع تاب کازی قسمت خودش غامیپ درباره حیمس ۱۸ :۴

 با هی کزمان ).۲۰-   ۱۷ :۵ی مت( دینما امل کرا عتیشر تا آمده ه کنمود ارکآش      ًواضحا 
 به اشاره قیطر از بیصلی رو بر خودش مرگ درباره ردک یم صحبت موسیقودین

 اعداد ،۱۴ :۳ وحنای( گفت سخنی سرگردان دوران در لیاسرائ قوم عیوقا ازیکی 
 حیمس بدهد، نشان آنها بهی ا معجزه ه کخواستند او از انیسیفر هی کزمان ).۹و۸ :۲۱

 انیم از روز ۳ از بعد هکنیای عن یشد خواهد دادهی نب ونس یمعجزه آنها به: فرمود
ی ماه مکش از روز ۳ از بعد ونس یهی کصورت همان به نمود، خواهد امیق مردگان

 راه در را شاگردانش از نفر ۲ حیمس مشایق از بعد ).۴۰و۳۹ :۱۲ی مت( آمد رونیب
 تمام« حیمس زدند یم قدم هم با آنها ه کنیح همان در .نمود مالقات عموآس

 »بود آمده ایانب تب کریسا وی موس تورات در خودش درباره ه کرایی ها ییشگویپ
   ).۲۷ :۲۴ لوقا( داد شرح آنهای برا

ی مانند یب اقتدار از قیدعتعه تب کبا رابطه در ه کنمود ارکآش نیهمچن ، حیمس
 باشد یم » سبت روزک مال و صاحب«: فرمود او ، مثالی برا .باشد یم برخوردار

   ).۲۸ :۲ مرقس(
 وجود با ردیبگ انجام سبت روز در دینبای ار کچیه ،۱۵ :۳۱ خروج تاب کبراساس

 سبت روز دری حت ،گفتند یم ار کشهیهم پدر هم و خودش هم ه کفرمود حیمس نیا
  ).۱۷و۱۶ :۵ حناوی(
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 روز در امور، نیا انجام اوی برا ه کداد میتعل نگونهیا و داد شفا سبت روز در او
 رای اصول نیهمچن حیمس ).۱۷-   ۱۰ :۱۳ لوقا( است حیصح عتیشر نظر از ، سبت
 بود قیعهدعت در شدهی معرف اصول از برتر اریبس ه کنمودی معرف ردار کو رفتاری برا
 هکبل ، قیعهدعتهای   نبوتتنها نه حیمس ه کدینما یم ارکآش ها، هنمون نیا ).۵ی مت(
  . است دهیرسان انجام به خدا فرزندعنوان   بهزین را عتیشر

 

 سپس .دین کمطالعه را ریز جدول در شده داده اتیآ ، پنج بابی مت لینجا از -  ۸
 آن نار کدر و دیسیبنو دیگو یم قیعهدعت ه کرای زیچ آن اتیآ از دامکهری جلو در

   . است شده نوشته نمونهعنوان   بهقسمت نیاول .دیینما ادداشت یرا حیمس سخنان
 

 گویم می شما به من  است شده گفته عهدعتیق در  آیات
. گیرد خشم سبب بی خود برادر به که هر    مکن قتل    ۲۲و۲۱   ..  

  
  

 ۲۸و۲۷
   ۳۴و۳۳
     ۴۴و۴۳
  

 حیمس میتعال اساس و هیپا درباره ریز جمالت از کدام یک دیینما مشخص -  ۹
   .باشد یم حیصح

(a   رهبران رسوم و راتکتف ها، دهیا ، اساس و هیپا بر را خودش میتعال حیمس 
  .داد قرار شیخو روزگاری مذهب

(b   ی برا خدا پسرعنوان   بهخودش هی کاقتدار و قیعهدعت براساس حیمس میتعال
   .بود گرفته قرار داشت آنها ریتفس

(c   داد یم لکیتش را حیمس میتعال اساس و هیپا سبت روز به مربوط نیقوان.   
  

   اهداف
 هها ک  انسانبهی قیحقا میتعل و خدا نمودن ارکآش از بود عبارت حیمس هدف
 پدر جانب از او میتعال ه کفرمود حیمس .ندینما بنا را خودی زندگ آن براساس بتوانند

 ا یو سودمندی رهاکف ، جالبی ها دهیا فقط حیمس میتعال ).۱۰ :۱۴ وحنای( باشد یم
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ی جاودان اتیح انسان به ه کبودندی لمات کهکبل نبود نندهک سرگرمهای  داستان
 ).۳۱ :۱۳ مرقس( هستند پابرجا ابد به تا هی کسخنان ،)۶۸ :۶ وحنای( دیبخش یم

 رارق استواری ادیبن بر شیزندگ ه کدید خواهد د،ینما عمل حیمس میتعال به هی کشخص
   .)۲۴ :۷متی ( است گرفته

  

   ها روش
 در ،)۱۶ :۴ لوقا( ها سهین کدر او .داد یم میتعل داشت ضرورت ه کهرجا در حیمس
 میتعل )۱ :۱۴ لوقا( ها خانه در و )۱۷ :۱۰ مرقس( ها وچه کدر ،)۲ :۸ وحنای( معبد
 سخن بزرگهای  ی جمعیتبرا اگرچه .نبود مهم اوی برا شنوندگان تعداد .داد یم
ی اریبس .نمود یم صرف وقت زین زن ا یمرد یک بای خصوص صحبتی برا ، گفت یم
 است شده انیب موسیقودین لیقب از مختلف اشخاص با صحبت در او مهم میتعال از
 نیهمچن او .داد یم میتعل متفاوت مردم به و مختلفهای   مکاندر حیمس ).۳ وحنای(
ی بررس را آن مورد چهار ما .نمود هاستفاد زین مختلفهای   روشاز خود میتعل در

   .رد کمیخواه
  

  ها مثل
هایی  داستان ها  مثل.داد میتعل ها ی مثلمعن از استفاده با را قیحقا ازی اریبس حیمس
 از استفاده ، میتعل روشعنوان یک   به.اند شده گرفتهی زندگ روزمره عیوقا از ه کهستند
 چون آورد،یاد  ی بهراحت به توان یم ار ها  مثل)۱: باشد یم تیمز سهی دارا ها مثل

 )۲ .ندینما تجسم خود ذهن در دنیشن نیح در را داستان عیوقا توانند یم شنوندگان
 فهم وک در قابلی عام مردمی برا هم و ها ردهک لیتحصی برا هم آنهای روحان غامیپ

 گانششنوندی ازهاین رکف به حیمس ه کاست تیواقع نیا ننده کانیبها  مثل)۳ و .بود
   .بود

 هکس و زن مثل ، نمونهی برا .دهند یم میتعل را مهم تیواقعها، یک   مثلازی اریبس
 باشد یم گمشدههای   جاننجاتی برا خدای شگیهمی جستجو دهنده نشان گمشده
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 گمشده پسر مثل .شدند یم درس یک از شیب شامل میتعال ازی بعض ).۱۰-   ۸ :۱۵ لوقا(
 ازی گناهان و توبه مفهوم ننده کانیب هکبل خدا، درگونهپ محبت دهنده نشان تنها نه
 در ).۳۲-   ۱۱ :۱۵ لوقا( باشد یم گرانید دنینبخش و شتنیخو پنداشتن عادل لیقب

 تا گذاشت یم وا خود حال به را شنوندگان ، مثل انیب از بعد حیمس مواردی بعض
 به ه کرای قتیحق ، حیمس زین اوقاتی بعض ).۱۲-   ۱ :۱۲ مرقس( رندیبگ جهینت خودشان
  ).۱۳-   ۱ :۲۵ی مت( نمود یم انیب مثال آخر در بود دهیش کریتصو
 ، داشت تفاوت د،یگرد یم انیب گرانید توسط هیی کها مثل با حیمسی ها مثل اما
درک  را او هی کسان ک.نبودند خودش شخص از جدا حیمسی ها مثل هکچرا
 خودش حیمس ه کبودی قتیحق نیا .بفهمندنیز  را اوی ها مثل توانستند ینم ،کردند ینم
  ).۱۳ :۱۳ی مت و ۱۱ :۴ مرقس( نمود اشاره آن به

 

   کوتاه جمالت
 .نمود یم استفاده شنوندگانش ذهن در قیحقا میتفهی برا وتاه کجمالت از حیمس
 بوتران کچون و اریهوش مارها مثل«: بود متضاد دهیا دوی حاو جمالت نیا اغلب
 جان هکهر و سازدک هال را آن ابدیدر را خود جان ه کهر« ).۱۶ :۱۰ی مت( »دیباش ساده
 من به هکهر« ).۳۹ :۱۰ی مت( » افتیدر خواهد را آن ردک کهال منخاطر   بهرا خود
 و ننده کداریب جمالت نیا ).۲۵ :۱۱ وحنای( »گردد زنده باشد مرده اگر آورد مانیا

   .بودندی نشدن فراموش
  

   عینی دروس
ی روحان قیحقا میتعلی برا مأنوس و آشنا موضوعات از حیمس اوقاتی گاه
 آنهای برا تا رد کبلند شاگردان انیم در راکی وچ کطفل او بار یک .نمود یم استفاده
ی سو به را همه توجه او گریدی تیموقع در ).۶-   ۱ :۱۸ی مت( دینما حیتشر رای فروتن
 ختند،یر یم هیهد لیکه تاعاناق صندو در هردو هی کریفق زن وهیب و ثروتمند مردم
 حیتوض دادن هیدهی واقعی معن درباره تا نمود استفاده تیموقع نیا از و .نمود جلب
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 ادیص را شما تا دییآ من عقب از«:  گفت ریگیماه اشخاص به ).۴-   ۱ :۲۱ لوقا( دهد
 دادن نشانی برا چمنی ها سوسن و هوا پرندگان از حیمس ).۱۹ :۴ی مت( » گردانم مردم
  ).۲۸و۲۶ :۶ی مت( نمود استفاده خود مخلوقات از خدا فظتمحا

  

   سؤال طرح
ًمعموال  حیمس  مطرح او هی کسؤاالت .ردک یم مطرح رای سؤاالت خود، میتعل در      

ی اصل عالئق و ازهاین به سؤاالت نیا .فتندیب رکف به افراد شد یم باعث نمود یم
 نیا »؟ ساخت خواهد خود جانی فدا را زیچ چهی آدم« .دیگرد یم مربوطها  انسان
 هکنیا گفتن:  است تر سهل دامک« ).۲۶ :۱۶ی مت( دیپرس خود شاگردان از ه کبودی سؤال

 نیتر مهم دیشا ).۵ :۹ی مت( »؟ بخرام برخاسته هکآن گفتن ا یشد دهیآمرز تو گناهان
 مرقس( »د؟یدان یم ه کمرا شما« ه کبود نیا دیپرس شاگردانش از حیمس هی کسؤال
۸: ۲۹(.   

 او از گرانید هی کسؤاالت به هکبل نمود، یم مطرح را یسؤاالت خودش تنها نه حیمس
 حیمس »؟ دانست میتوان را راه چگونه«: دیپرس او از تومای وقت .داد یم پاسخ نمودند، یم
  ).۶-   ۵ :۱۴ وحنای( » هستم اتیح وی راست و راه من«: داد پاسخیی خوشرو با
  

 دامکهر در دیینما نییتع و دین کمطالعه را ) راست سمت در( شده داده اتیآ -  ۱۰
   . است شده استفاده ) چپ سمت( میتعل روش نوع چه از

(a   ها مثل -  ۱                ۴۶-   ۴۵ :۱۳ی مت  
(b   وتاه کجمالت -  ۲              ۴۰-  ۳۸ :۱۲ مرقس   
(c   ی نیع دروس -  ۳                ۴۵و۴۳ :۶ لوقا  
(d   سؤال طرح -  ۴                   ۳ :۱۰ لوقا   
(e  ۱۴-   ۱۱ :۴ وحنا ی  
(f  ۳۶-   ۳۱ :۸ وحنا ی  
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   محتوا 
 انیم در وجود نیا با .شد یمی گوناگون و متنوع موضوعات شامل حیمس میتعال
 و عتیطب خدا، وتکمل درباره حیمس .نمود دایپ رای ا عمده مباحث توان یم آنها
 درباره و گرانید با رفتارش طرز و خدا برابر در تشیمسئول ، انسان درباره ، آن طیشرا

 میتعل اش دوباره بازگشت و امیق ، مرگ خدا، با اش ژهیو رابطه ، غامشیپ ، خودش
  .داد می

 یک در باشند، یم هم بهیک نزد موضوعات درباره هی کمیتعال لیاناج ازی بعض در
 باب در خدا وتکمل درباره حیمس میتعال ازی ادیز تعداد مثالی برا .اند شده انیب جا
ی مت درً     ثراکا زمان آخر و ندهیآ عیوقا درباره حیمس میتعل .شود یم افتی یمت لیانج ۱۳
 میتعال ازی بعض است نکمم او .شود یم دهید ۳۸-   ۵ :۲۱ لوقا و ۱۳ مرقس ،۲۵-   ۲۴
 بار نیچند را میتعال ازی بعض است نکمم ا یو باشد نموده انیب بار یک فقط را خود
 وی رسمصورت   بهحیمس میتعال .ندینما استفاده آن از مختلف شخاصا تا دهکر رارکت
 قادری سان ک.بود شده داده بیترت خودش تیشخص براساس هکبل نبود،یک ستماتیس

   .شناختند یم را او خود ه کندینماک در را او میتعال بودند
 

   ریتأث
 و ههنی کرؤسا هی کزمان . داشت شنوندگانش دری قیعم ریتأث حیمس میتعال

 برگشتند،ی خال دست سربازان ،نند کریدستگ را او ه کفرستادند رای سربازان ، انیسیفر
 آنها پاسخ در سربازان و »د؟یاوردین را او چهی برا«: دندیپرس آنان ازی مذهب رهبران
 هی کزمان ).۴۶-   ۴۵ :۷ وحنای( » است نگفته سخن شخص نیا مثلی س کهرگز«: گفتند
 متعجب و ریمتح شنوندگانش )۷-   ۵ی مت( دیرسان انیپا به را وهکسر موعظه حیمس
 » اتبان کمثل نه و داد یم میتعل قدرت صاحب چون را شانیا« ، هکنیای برا بودند شده

 باعث و )۴۶ :۲۲ی مت( گرداند یم تکسا را دشمنانش ، حیمس میتعال ).۲۹ :۷ی مت(
   ).۸ :۱۹ الوق( ندینما عوض را خودی زندگ روش ارانکگناه ه کشد یم
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ًقا یدق حیمس میتعال ، هم امروز  مردم قلب با ، ستیز یم نیزمی رو هی کزمان مانند   
 ریتأث به گذرانم یم نظر از دادی رو شورم کدر ه کرای اتفاقاتی وقت من .دیگو یم سخن
 خود مثل ه کنمیبب رای اشخاص توانم یم . برم یمی پ است داشته حیمس میتعال هی کمثبت
 انیعبرانۀ سندینو با من .اند گرفتهی ا تازه لکش و افته یرییتغ میتعال نیاله وسی  به، من
 دو ریشمش هر از است تر برنده و مقتدر و زنده خدا المک«:  میگو یم و شده صدا هم
  ).۱۲ :۴ انیعبران( » روح از را نفس ند کجدا تا رونده فرو و دم

 الم که کما . است شدهی معرف لممع نیبزرگترعنوان   بهلیاناج در حیمس ه ک   ًقتا یحق
 اد یدیبا ما . مینی کرویپ نمونهعنوان   بهاو از ه کمیدار اجیاحت ، میده یم میتعل را او
   . میساز مربوط مردم عالئق و ازهاین به را خدا الم که کمیریبگ

ک در و بشنوند را آن همه تا مین کاعالم جا همه را او الم که کمیریبگ اد یدیبا
 بهتر را تو تا بده میتعل ما به خداوند،ی ا:  مین کدعا نیچن ه کمیدار اجیاحت ما .ندینما

ًقتا یحق تا ، میریبگ میتعل تو از و میبردار گام توهای   قدماثر در . میینما خدمت  لیتبد    
   . میباش جهانک نم و نور ، یعنی یخواه یم تو ه کمیشوی زیچ آن به

 

   .دین کملا کخود دفتردر  را ریز جمالت -  ۱۱
(a   از عبارتند دهند یم لکیتش را حیمس میتعال اساس و هیپا هی کزیچ دو ........  
(b   از بود عبارت حیمس میتعال هدف .........................  
(c   از عبارتند ردک یم استفاده آنها از خود میتعال در حیمس هی کروش چهار .......  
(d   از عبارتند داد میتعل آنها مورد در حیمس ه کعمده موضوع سه ........................  
(e   او ه کردند کاعتراف دادند، گوش حیمس میتعال به هی کاشخاص ...............  

  ............... نه داد یمیم تعل 
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  ییخودآزما
  

   .کنید مشخص را صحیح جمالت . غلط و صحیح جمالت
ی برا نیبنابرا دینما یم دکیتأ قیعتعهدهای   نبوتشدنی عمل بری مت لیانج -  ۱

 . یهود یخوانندگان تا است تر مناسبی دوهیریغ خوانندگان
 

 به حیمسی زندگ مهم قیحقا ه کاست نیا لیانج چهار داشتن دیفوا از یکی -  ۲
 .ردیگ یم قرار دکیتأ مورد است آمده گزارش چهار هر در هکنیا لیدل

 

 ، حیمسی زندگ هفته نیآخر درباره لوقا فقط ، لیانج چهار سندگانینو انیم از -  ۳
  .دینما یم رکذ را اتیجزئ

 

  . است افتادهق اتفا سامره هیناح در ، شده رکذ لیاناج در هی کعیوقا ثرکا -  ۴
 

  .باشد یمیی ایجغراف بزرگ هیناح ۴ی دارا نیفلسط نیسرزم -  ۵
 

ی هودیریغی نواح از ه کهیقینیف و سیاپولکدیکی نزد در چون لیجل انیهود ی-  ۶
  .نبودند وفادار هود یمذهب به نسبت ادیز نمودند، یمی زندگ بود،

 

ی اهال به ردن کخدمت از نشود شاگردانش رنجش باعث هکنیای برا حیمس -  ۷
  .نمود امتناع بودند شده طرد انیهودوسیله ی  بهه کسامره

 

  .بود دهمری ایدر و اردن رود ، هیهود یهیناح سرحد نیتر یشرق -  ۸
 

 نوشتهی خیتار بیترت به       ًضرورتا  حیمسی زندگ عیوقا ، لیاناج گزارش در -  ۹
  .اند نشده

 

 ا یو اشخاص به تا داد یم میتعل بزرگهای   جمعیتبه شتریب حیمس -  ۱۰
  . کوچهای ک جمعیت
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   .نمایید انتخاب را جواب ترین کامل . جوابی چند سؤاالت 
   چون نمودند ینمک در را حیمسی ها مثلی معن مردم ازی بعض -  ۱۱
(a   شد یم استفاده لکمش لغات از ها  مثلانیب در.  
(b   است خدا پسر او ه کنداشتند مانیا آنها .   
(c   داد ینم حیتوض را خودی ها مثل هرگز حیمس.   

 

 نجایا در .آورد نمونه راکی وچ کطفلی فروتنی معن انیبی برا حیمس بار یک -  ۱۲
   . است شده استفادهی میلتع روش چه از

(a   مثل   
(b   وتاه کجمالت   
(c   ی نیع دروس  
(d   سؤال طرح  

 

  د؟یگرد وسوسه ابانیب در خودی زندگ دوره دام کدر طانیشوسیله   بهحیمس -  ۱۳
(a   خدمتی برای آمادگ و تولد   
(b   تیمحبوب سب کو هیاول خدمات   
(c   مباحثات بروز وی بعد خدمات   
(d   صعود و مایق ، مرگ 

 

 دام کدر د،یگذران آن در را خودکی ود کدوران حیمس هی کشهر ، ناصره -  ۱۴
  بود؟ شده واقع هیناح

(a  هیهود ی   
(b   هیریپ   
(c   سامره   
(d   لیجل   



ل م  ۶۷سیح و اناجی

  از است عبارت لیانج سندگانینوی اصل هدف -  ۱۵ 
(a   هود یمذهب اعتقادات و رسوم و آداب حیتوض.  
(b   آنهای خیتار بیترت به حیمسی زندگ عیوقا انیب.  
(c   حیمس تیشخص دنیش کریتصو به .  
(d   حیمس اعمال و سخنان تمام انیب .  

 

   .کنید تکمیل را زیر جمالت . تکمیلی سؤاالت
 .شود یم دهینام .... دارد قرار هیهود یشمال در هی کا هیناح -  ۱۶

 

  ........ شامل حیمسی زندگ دوره نیسوم -  ۱۷
 

 به داشت قرار میاورشل مجاورت در ه ک......... شهریکی نزدی انکم در حیمس -  ۱۸
 .نمود صعود آسمان

 

 .گذراند ............ هیناح دو در را خود خدمت دوران شتریب حیمس -  ۱۹
 

 استفاده ........... با رابطه در عتیقعهدهای   نبوتاز مشیتعال در حیمس -  ۲۰
  .نمود یم

  
  



  درس دوم۶۸

  ها صحیح تمرین پاسخ
 

۶  - a (   ۶   
   b(  ۵  
   c(  ۲  

d(   ۴  
e(   ۳  
f(   ۴  

g(   ۶ 
 

 مهم عیوقا بر و گردد یم مختلف افراد توجه جلب باعث متفاوت های گزارش -  ۱
  .دینما یم دکیتأ حیمسی زندگ

 

۷  - a (   ۴  
  b(  ۲  
   c(  ۱  
  d(  ۳  
  e(  ۳  
  f(   ۲  
  g(  ۴ 

 

۲  -  c( شدبا ینم حیمس اعمال و سخنان همه شامل.  
 

 دل در هماندم اندازد شهوت نظری زن به س کهر -   نکم زنا: ۲۸-  ۲۷ اتیآ -  ۸
   . است رده کزنا او با خود
   .دیمخور قسم هرگز -   ن کوفا خداوند به را خودهای  قسم: ۳۴-   ۳۳ اتیآ



ل م  ۶۹سیح و اناجی

 دشمنان و ن کعداوت خود دشمن با و نما محبت را خود هیهمسا: ۴۴-   ۴۳ اتیآ
   .دین کریخی دعا رساند جفا و دهد فحش شما به هکهر به و دییمان محبت را خود
  

۳  - a( ندینما یم استفاده خود گزارش انیبی برا سانی یکالگو یک از.   
 

۹  - b( خدا پسرعنوان   بهخودش هی کاقتدار و قیعهدعت براساس حیمس میتعال 
   .بود گرفته قرار داشت آنها ریتفسی برا

 

۴  -c( دارد قرار هترانیمدی ایدر. 
 

۱۰  - a (   ۱  
   b(  ۳  
   c(  ۳  
   d(  ۲  
   e(  ۴  
   f(   ۴  

 راها   روشنیا از یکی از شیب واحد آن در خود میتعال ازی اریبس در حیمس البته(
 دروس روش با جواب و سؤال روش ازی بکیتر ۱۷-  ۱۳ :۱۲ مرقس در .نمود استفاده

  ).شود یم دهیدی نیع
 

۵  -b( یلساح دشتق شر در 
 

۱۱  - a ( نیا ریتفسی برا خدا پسرعنوان   بهخودش هی کاقتدار و قیعهدعت میتعال 
  . داشت میتعال

   b (ندینما بنا را خودی زندگ آن براساس بتوانند مردم هی کقیحقا انیب.  
   c (سؤال طرح وی نیع دروس ، وتاه کجمالتها،  مثل   
   d (خودش تیشخص وها   انسانروابط خدا، وتکمل   
   e (یهود یاتبان کمثل ، قدرت صاحب مانند .  



 



 

   سوم درس

   مرقس وی مت لیجاان
  
 اتیخصوص:  لیقب ازمطالبی  .دیا فراگرفته لیاناج دربارهی فراوان مطالب نجایا تا
 نطوریهم و اند رده کگزارش هی کعیوقا ، یخیتار نهیزم ویی ایجغراف تیموقع آنها،ی لک

 هکنیا وجود با دیشد متوجه نیهمچن . حیمسی سیعی عن یآنها،ی اصل و مهم موضوع
فرد  بهمنحصر دامکهری ول باشند یم هماهنگ گرید یکبا لیانج چهارهای  گزارش
 نوشته خود ژهیو روش به را حیمسی زندگ داستان ، سندگانینو از  یکهر و بوده

ی ا ژهیو ارتباط ابتدا . میینما یم لیانجهای   گزارشمعطوف را خود توجه نونکا .ستا 
ی بررس به سپس و مینک یم انیب دارد وجود لوقا و مرقس ، یمت لیانج سه انیم ه کرا
 چه به دامکهر ه کدید میخواه و میپرداز یم مجزا صورت به مرقس وی مت لیاناج
   .اند گفته سخن او خدمات و حیمس تیشخص دربارهی صورت
 .دینما یمی معرف »وددا پسر«عنوان   بهرا حیمس مرتبه هشت ، یمت ، مثالی برا
 به حیمسوسیله   بهههایی ک  نبوتبری مت .ندک یم استفاده عنوان نیا از بار دو مرقس
 متوجه ،مطالعه از پس . حیمس مرگ بر مرقس و دینما یم دکیتأ ، است دهیرس انجام
 خدا درس نیا مطالعه در ه کاست نیا مای دعا .شد دیخواه زینی گریدهای  تفاوت

 و دیبشناس تر تازهی قیطر به موعود، حیماشعنوان   بهرا حیمس تا ندک کم کشما به
   .دیریبگ نمونه او از خدا به خدمت و اطاعت در تا ندک کم کشما به نیهمچن
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  رئوس مطالب 
   لوقا و مرقس ، یمت لیانج نیب ارتباط
   موعود پادشاه لیانج ، یمت لیانج
  خدا خادم لیانج ، مرقس لیانج

 

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

   .دیده حیتوض آن درباره و دین کانیب را همنظر لیاناج نیب رابطه •
 مرقس وی مت لیانجی محتوا و دهاکیتأ ، ژهیو اتیخصوص ، سندهینو درباره •

   .دیده حیتوض
   .دیده صیتشخ را مرقس وی مت لیاناج از دامکهر بودنفرد  بهمنحصر •

 

  ی یادگیریها فعالیت
 را خودهای   جوابو دیده پاسخ سؤاالت تمام به و دیینما مطالعه را درس -  ۱
   .دیینما سهیمقا

  .دین کمطالعه     ًحتما  ، است شده رکذ مرقس وی مت لیانج از هی کاتیآ -  ۲
 با را خودهای   جوابو دیده پاسخیی خودآزما به درس دوباره مرور از پس -  ۳
   .دیینما سهیمقا شده دهداهای  پاسخ



ل متی و مرقس  ۷۳ اناجی

   درس متن 
  لوقا و مرقس ، یمت لیجاان نیب ارتباط

  
ی زندگ داستان انیب در لیاناج همه د،ینمود مطالعه دوم درس در ه کهمانطور

 به نسبت لوقا، و مرقس ، یمت لیاناج وجود نیا با .اند نمودهی رویپ الگو یک از حیمس
 سه نیا .دارند گرید یکبای اریبسای ه  شباهتمطالب انیب طرز در وحنا یلیانج
 اوقاتی گاهی حت .نندک یم انیب صورت یک به   ًبا یتقر را حیمسی زندگ داستان ، لیانج
 همنظر لیاناج ، لیانج سه نیا به لیدل نیهم به .ندینما یم استفاده مشابه لغات از
   .ندیگو یم )نظر هم د،ید همی معن بهی ونان یاستی لغت هیک کناپتیس(

  

 خود دفتر در نموده مطالعه را ۱۶-   ۱۲ :۵ لوقا و ۴۵-   ۴۰ :۱ مرقس ،۴-  ۱ :۸ی مت -  ۱
   .دیده پاسخ ریز سؤاالت به

a (   د؟یگو یم چه حیمس بهی جذام شخص ،دامکهر در  
b(   دهد؟ یمی جواب چه حیمس ، دام کهر در  
c(   دهد؟ انجامی ار کچه دیگو یمی جذام شخص به حیمس ،دامکهر در  
  

 نشان را شباهت ازی ا درجه ، قسمت نیا مثل ه کدارد وجودی ادیزهای  قسمت
 ه کمیشو یم متوجه ریز لیدال به ، مینک یم مطالعه دقت با را لیاناجی وقت البته دهند یم

  .اند ردهکنی پ کگریدی یکرو از آنها
  .گردند یم شامل را مرقس تمام   ًبا یتقر لوقا وی مت لیانج )۱
  .گردد ینم افت یمرقس در ه کهستندک مشتر هیآ ۲۰۰ در لوقا وی مت لیانج )۲
  .باشد یم خودش مختص فقطی مت لیانج سوم یک )۳
   .باشد یم خودش مختص فقط لوقا لیانج نصف )۴

 جینتا آنها انیم از ه کاست شده شنهادیپ قیحقا نیا هیتوجی برای ادیز اتیتوضح
   .رسند یمنظر   بهقبول قابل شتریب ریز
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 هک( داشت وجود حیمسی زندگ دربارهی ادیبن قیحقای سر یک ابتدا نهما از )۱ 
 رسوالنوسیله   بهه کبودی غامیپی زکمر هسته قیحقا نیا ). است معروف گمایر کبه

  ).۱۱-   ۱ :۱۵ انیقرنت اول و ۳۳-   ۲۳ :۱۳ ،۲۳و۲۲ :۲ اعمال( شد یم اعالم
 نوشتهی شخصوسیله   بهه کباشد یمی ادیبن قیحقا همان گزارش مرقس لیانج )۲
 داشته آن سیتأس بدو از سایل کبایکی نزد ارتباط و شناخته یم را رسوالن ه کشده
   . است
ی میتعالی مت نیا بر عالوهی ول استی ادیبن قیحقا همان شامل زینی مت لیانج )۳
ی مت ه کبودهی هدف جهت در میتعال نیا افزودن است رده کاضافه آن به زین را حیمس از
   . است داشته حیمسی زندگ شگزار از

 قابل مقدار لوقا اما .گردد یم شامل رای ادیبن قیحقا همان زین لوقا لیانج )۴
 .باشد یم قاتشیتحق وی بررس جهینت ه کاست رده کاضافه گرید مطالبی ا مالحظه
 انیب مرقس وی مت لیانجوسیله   بهه کاستی معجزات و ها  مثل، مطالب نیا ازی مقدار
ًما یمستق را خودش اطالعات لوقا دارد انکام . ستا دهینگرد وسیله   بههی کافراد از   
 ردهی کآور جمع ، است رده کمعجزه آنهای زندگ در حیمس ا یو اند افته یمیتعل حیمس
  .باشد

وسیله   بهلیاناج سندگانینو ه کداشت نظر در دیبا زین را موضوع نیا البته
 رای عیوقا چه هکنیا درباره آنها ماتیتصم .اند شده تیهدا خدا جانب از القدس روح
 ه کاست بودهی تیهدا بری مبتن باشد،ی صورت چه به عیوقا نوشتن بیترت و سندیبنو
یی ها همان   ًقا یدق میدار هی کلیاناج ه کمیباش داشته نانیاطم میتوان یم ما .اند شده

   .باشد ما اریاخت در خواهد یم خدا ه کهستند
  



ل متی و مرقس  ۷۵ اناجی

 به را نظر هم لیاناج نیب ارتباط ریز جمالت از یک  کدامدین کمشخص -  ۲ 
   .دینما یم انیبی درست
a (   اند نوشته خود روش به رای ادیبن قیحقا سندگانینو از دامکهر.   
b(   ی الگو یک از استفاده جهت دری ا آگاهانه تالش چیه لیاناج سندگانینو

   .باشد یم یاتفاق آنها نیب موجود شباهت و اند ننموده حیمسی زندگ انیبی برا مشخص
c(   ی پ کگریهمدی رو از ه کاست لیدل نیا به همنظر لیاناج نیب موجود شباهت
   .ندینمای آور جمعی شتریب اطالعات بتوانند ه کبود نکرممیغ آنهای برا .اند ردهک

d(   حیمس درباره مرقسوسیله   بهه کرای ادیبن قیحقا همان هردو لوقا وی مت 
یجه نت ه کاند نموده اضافه رای مطالب آن بر عالوه و گردند یم ملشا ، است شدهمطرح 
   . است بوده خودشانی جستجو و قیتحق

  

  موعود پادشاه لیانج -  ی مت لیانج
  

   سندهینو
 شاگرد دوازده از یکی ه کریباجگی متوسیله  ی بهمت لیانج موجود، اتیروا طبق

 نیب را خود لیانج       ًاحتماال ی مت ).۳:   ۱۰ و ۱۳-   ۹ :۹ی مت( است شده نوشته بود، حیمس
   . است نوشته م۷۰ تا ۵۰های  سال

  

   دهاکیتأ
 به بار ۶۰ از شیب او .دینما یم دکیتأ حیمس میتعال بر هم و تیشخص بر همی مت
 ه کاست هود یپادشاه او .دینما یم اشاره ، حیمس بودن داود پسر با ارتباط در قیعهدعت

ی مت لیانج نیبنابرا .دیرسان انجام به را قیعهدعتیی حایمسهای   نبوتخودی زندگ با
 حیمس ، یمت لیانج در .سازد یم متصل و مربوط دیجد عهد به را قیعهدعتی پل مانند
ی پادشاه تخت بری روز ه کخدا پسرعنوان   بههکبل ، معلم وی نبعنوان یک   به    ًصرفا  نه
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ی معرف نمود، خواهدی داور راها   قومهمه و نشست خواهدی آسمان جالل در خود
 لیانج ه کاست شده باعث دهاکیتأ نیا ).۳۲ و    ۳۱:   ۲۵ ؛ ۲۰-   ۱۳:   ۱۶ی مت( است شده
 نیهمچن .باشد انیهود یحال مناسب ندک یمی معرف حیماشعنوان   بهرا حیمس هی کمت
 را حیمس خدماتی معن تا ندک یمک م کاند آورده مانیا حیمس به هی کانیهودیریغ به
  .ندیانمک در

  

 از جنبه یک دهنده نشان ، است آمده ریز در هی کمت لیانج اتیآ از دام کهر -  ۳
ها   قسمتنیا . است دهیرسان انجام به را قیعهدعت ازی نبوت ه کباشد یم حیمسی زندگ
 انیب را حیمسی زندگ ازی ا جنبه چه ه کدیده حیتوض خود دفتر در و نموده مطالعه را
   .نندک یم

a (     ۱: ۲۳  
b(     ۲: ۶  
c(     ۲: ۲۳  
d(     ۳: ۳  
e(     ۸: ۱۷  
f(     ۱۲: ۱۸   -۲۱  

g(     ۱۳: ۳۵  
h(     ۲۱: ۵   
  

 میتعالسوی   بهرا خواننده توجه دارد، حیمس تیشخص بری مت هی کدکیتأ بر عالوه
 مربوطی مت لیانجهای   گزارشازی مین از شیب قتیدرحق .دینما یم جلب زین حیمس
 درباره حیمس سخنان ازی طوالنهایی   بخششامل لیانج نیا .گردد یم حیمس میتعال به

 شاگردانش به حیمس ه کمأموریتی بای مت لیانج .باشد یم مهم موضوعات ازی سریک 
 راها   امتهمه رفته پس« ابدی یم انیپا نمود گوشزد زین خودش را آن تیاهم و داد



ل متی و مرقس  ۷۷ اناجی

 ، ام رده کمکح شما به ه کرای امور همه ه کدیده میتعل را شانیا و ... دیساز شاگرد
   ).۲۰-   ۱۹ :۲۸( »نند کحفظ
  

   .باشد حیمس میتعال بری مت لیانج دکیتأ دهنده نشان ه کدیاوریبی لیدل -  ۴
  

   ژهیو اتیخصوص
 قیعهدعتهای   نبوتشدن انجام و حیمس میتعال بری مت لیانج هی کدکیتأ نار کدر
   .باشد یم داربرخور زینی گرید ژهیو اتیخصوص از دارد، اوی زندگ در

  

   ملکوت و پادشاهی بر تأکید
 حیمس ابتدا همان از .باشد یم حیمس وتکمل وی پادشاه لیانج ، یمت لیانج

 جلوس هودا یخاندانی پادشاه تخت بر دیبا ه کاست شدهی معرف داود پسرعنوان  به
: دیپرس نیچن بود اوی جستجو در حیمس تولد زمان در ه کمجوسی ).۳و۱ :۱( دینما

 طول در حیمس خود ).۲-   ۱ :۲( »گردد؟ متولد دیبا ه ک"هود یپادشاه" است اجک«
 به بار ۳۸ی مت لیانج در ).۲۸ :۱۶( گفت سخن خود وتکمل درباره بارها خدماتش

 از قبل هفته یک حیمس . است شده اشاره »خدا وتکمل« به ا یو » آسمان وتکمل«
 نبوت قیطر نیبد و دیگرد میاورشل شهر وارد پادشاه یک مانند شدنش مصلوب
  ).۱۱-   ۱ :۲۱ی مت( شد انجام ۹ :۹ ایرکز در شده نوشته

 را قتیحق نیا گرانید اما ردند کامتناع حیمسی پادشاه رشیپذ از انیهود یاگرچه
 را او آمد حیمس نزد به دردمندش دختری شفای برا هی کنعان کزن .دادند صیتشخ

 حیمس بیصلی باال بر و نوشت را لمات کنیا الطسیپ ).۲۱ :۱۵( دینام »داود پسر«
  ).۳۷ :۲۷( »هود یپادشاهی سیع است نیا« نمود زانیآو
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   غیریهودیان به توجه 
 به سندهینو عالقهدهنده   نشانه کگردد یمیی قسمتها و قیحقا شاملی مت لیانج

 برد یم نامی هودیریغ دو از حیمس نامه نسب انیب در مثالی برا .باشد یم انیهودیریغ
 نیزمق مشر از ه کندک یم صحبت مجوسیانی درباره او ). روت و راحاب -    ۵ :۱(
 درباره حیمس سخنان ازی قسمت در نیهمچنی مت ).۲-   ۱ :۲( آمدند حیمس پرستشی برا
 هی کامت به و شده گرفته انیهود یاز آسمان وتکمل ه کندک یم انیب ، آسمان وتکمل

 و مکح با را لشیانجی مت ).۴۳ :۲۱( شد واهدخ داده اورد،یب را آنی ویکن ثمره
 انیپا به »ها  امتهمه ساختن شاگرد« درباره روانشیپ به حیمس بزرگ مأموریت

  ).۱۹ :۲۸( رساند یم
  

  کلیسا به اشاره
 سه را لغت نیای مت .برد یمکار   بهرا سایل کلغت ه کاستی مت ، لیانج چهار نیب در
  ).۱۷ :۱۸ در بار دو و ۱۸ :۱۶ در باریک ( ندک یم استفاده خودش لیانج در بار

  

   متی انجیل ویژه خصوصیات سایر
 دهید لیاناج ریسا در ه کباشد یم معجزه ۳ و مثل ۱۰ داد،یرو ۹ شاملی مت لیانج

 مثل ،)۳۳-   ۳۲ :۹( الل مردی شفا ،)۲۴-   ۲۰ :۱( وسفی یایرؤ مثالی برا .شود ینم
   ).۳۰-   ۱۴ :۲۵( قنطارها مثل و )۴۳-   ۳۶ و ۳۰-   ۲۴ :۱۳( ها اسکرک

  

 و دیده حیتوضی مت لیانج ژهیو اتیخصوص از دامکهر درباره خود دفتر در -   ۵
   .دیینما رکذ خدا الم کازی ا هیآ ا یو مثال دامکهری برا

  



ل متی و مرقس  ۷۹ اناجی

  محتوا 
 به مربوط آنها از یکی .دارد قرار مهم قسمت دو براساسی مت لیانجی محتوا

 بای مت قسمت دو هر در .او میتعال با ارتباط دری گرید و است حیمسی زندگ عیوقا
   .دینما یم مشخص گرید یکاز را بخش دو نیای نیمع اصطالحات بردنکار  به

  

   تعالیم و وقایع
 ۴ به توان یم را حیمسی زندگ عیوقا د،ینمود مطالعه دوم درس در ه کهمانطور

 ) الف .دارد وجود عمده تقسم دوهرحال   به، یمت لیانج در .نمود میتقسی اصل دوره
 اهش کدوره ) ب ).۲۰ :۱۶ -    ۱۷ :۴( حیمس تیمحبوب وی عموم رشیپذ دوره
 نیا از دامکهر ).۱۰ :۲۸ -    ۲۱ :۱۶( مردموسیله   بهاو شدن رد و حیمس تیمحبوب
 نیا .»نمود آغاز ... حیمس هنگام آن از«: گردد یم آغاز جمالت نیا با ها دوره
 توجهی مشخص زمان از بعد خدماتش هنگام در حیمس ه کدهد یم نشانی بند میتقس
   .نمود آنها تیترب و شاگردانش بهی شتریب

  
 در حیمس ه کدیسیبنو خود دفتر در سپس .دیینما مطالعه را ۲۱ :۱۶ و ۱۷ :۴ی مت -  ۶

   .دادی روی اتفاق چه آندنبال   بهو نمود آغازی ار کچه هرقسمت
  

 ه کشود یم میتقسی اصل قسمت ۵ به دارد ودوجی مت لیانج در هی کمیتعال
 چون و« شود یم تمام جمالت نیا با و باشد یمی اصل موضوعی یک دارا دامکهر
  ».دیرسان اتمام به را سخنان نیای سیع
  

 شده نوشته باشد، یم قسمت پنج نیا ازیک هر بخش انیپا هی کاتیآ ریز در -  ۷
 قسمت هر در حیمس ه کدیسیبنو خود دفتر در و نموده مطالعه را اتیآ نیا . است
ی اصل موضوع دربارهی وتاه کحیتوض نیهمچن و .دیرسان انیپا به رای ار کچه انجام
   .دیبده حیمس میتعل



  درس سوم۸۰

a(     ۷: ۲۸  
b(     ۱۱: ۱  
c(     ۱۳: ۵۳  
d(     ۱۹: ۱  
e(     ۲۶: ۱  
  

یی ح یموعظه: دارد وجود زین گرید قسمت دو حیمس میتعل قسمت پنج بر عالوه
   ).۲۰-   ۱۸ :۲۸( حیمس بزرگ مأموریت و )۱۲-  ۱ :۳(

  

   لیانجی بند میتقس
 از خود مطالعه در .رد کدیخواه مطالعه رای مت لیانج شما قسمت نیا در
 آمده قسمت هر در هی کسؤاالت به .دیینما حفظ را آن نموده استفاده ریزی بند میتقس
 در ه کاستی لی کندب میتقس همان براساس رئوس مطالب نیا:  توجه( دیده پاسخ
 در گرید قسمت دو وی میتعل قسمت پنج به مربوط اتیآ ).دیگرد انیب دوم درس
  . است شده نوشته آنهای جلو

  

   موعود پادشاه لیانج:  یمت لیانج
  ۱۱ :۴ -    ۱ :۱ی مت   -   پادشاهی معرف )۱

  ۱۲-   ۱ :۳     -  یی ح یموعظه   
  

  نمودند؟ اهپادش سیرودیه ازی سؤال چه مجوسیان -  ۸
  
  ۲۰ :۱۵-   ۱۲ :۴ی مت   -    دینما یم اعالم را وتکمل ، پادشاه )۲

  ۲۹ :۷ -    ۱ :۵               -    وه کسر موعظه   
  ۴۲-   ۱ :۱۰           -   شاگردان به تیمأمور   
  ۵۲-   ۱ :۱۳                   -   ها  مثل  



ل متی و مرقس  ۸۱ اناجی

  داد؟ حیتوض را ها  مثلازیک  دام کحیمس ،۱۳ بابی مت در -  ۹ 
  
  ۳۴ :۲۰ -    ۲۱ :۱۵ی مت      -    شود ینم رفتهیپذ ، پادشاه )۳

  ۳۵-   ۱ : ۱۸            -    دنیبخشی معنا   
  

 شده نوشته انیسیفر با حیمس مباحثات ، یمت لیانجهای   قسمتدام کدر -   ۱۰
   ؟ است
  
  ۲۰ :۲۸ -    ۱ :۲۱ی مت       -    پادشاهی روزیپ  )۴

  ۴۶ :۲۵ -    ۱ :۲۳           -    نبوت و خیتوب
  ۲۰-   ۱۸ :۲۸         -    بزرگ تیمأمور

  

 س کچیه گرید د،یپرس را سؤال نیا حیمس هکنیا از بعد د،یگو یم خدا الم ک-   ۱۱
 دییبگو و دیسیبنو د،یپرس حیمس ه کرای سؤال .ند کسؤال او از آن از بعد رد،کن جرأت
  ؟ است شده نوشتهی مت لیانجی جا کدر

  .دیده پاسخ آنها به ا یو دین کامل کرا ریز جمالت -   ۱۲
a(     ی مت چون باشد، یم حیمسی زندگ ازی نیع گزارشی یک مت لیانج

............  
b(     دو نیا .دارد قرار مهم قسمت دو اساس بری مت لیانجی محتوا و طرح 
  ..................از  جنبه دو به گردد یم ربوط مقسمت

c(     از ستا عبارتی مت لیانج ژهیو تیخصوص پنج ................  
d(     عنوان ، نموده مطالعه ، شده داده چارچوب براساس رای مت لیانج 

   .دیسیبنو را آن به مربوط اتیآ و باب و هرقسمت
  

 و پرجالل پادشاه چه    ًقتا یحق حیمس ه کمیبفهم میتوان یمی مت لیانج مطالعه از
 ار کمانع نتوانستند دشمنان .بشود روزیپ او بر نتوانست طانیش !باشد یمی روزمندیپ



  درس سوم۸۲

 نیق یاو بودن پادشاه به دیبا ما نیبنابرا .ابدیب غلبه او بر نتوانست مرگ .بگردند او
 هر از قبل و دینما سلطنت ما قلب در تا مین کدعوت او از دییایب . میباش داشته املک
   . میباش او وتکمل رکف به زیچ

  

  خدا خادم لیانج:  مرقس لیانج
  

 و فعال خدمت وک تحر بر مرقس لیانج د،یآموخت دوم درس در ه کهمانطور
 ه کدهد یم نشان مرقس ، القدس روح تیهدا تحت .دینما یم دکیتأ حیمسی ایپو

 .داد انجام را خودش تیمأمور خدا،ی وشا کو عیمط خادم یک همانند حیمس چگونه
 را آن ژهیو اتیخصوص و دهاکیتأ محتوا، ، سندهینو زین مرقس لیانجی بررس در

   .نمود میخواه مطالعه

  

   سندهینو
ی وحنا ی، مرقس لیانج سندهینو ه کهستند معتقد مقدس تاب کنیمحقق ثرکا
ی بشارت اول سفر در را برنابا و پولس هی کجوان مرد همانی عن یباشد، یم مرقس
 با و )۱۰ :۴ کولسیان( بود برنابای عمو پسر مرقس ).۱۲ :۱۲ اعمال( نمودی همراه
 از پطرس نجایا در ۱۳ :۵ پطرس اول( داشتیکی نزد اریبس رابطه ولرس پطرس
 انیب ، مرقس لیانج ه کدارد انکام قتیحق در ).دینما یم اد یپسرشعنوان   بهمرقس

 با مرقس ه کباشد اوی زندگ و ها موعظه ، رسول پطرسی نیع شهادت گزارش نندهک
 حضور داده شرح هی کعیاوق ازی بعض در خودش زین مرقس .بود آشنای خوب به آنها

   . است داشته
  

   دهاکیتأ
 نوع نیچن ).۱ :۱( دینما یم دکیتأ خدا پسر فعال خدمت وی زندگ بر مرقس لیانج
 تیاهمی زندگی عمل جنبه به ه کبود انیروم عالقه و توجه موردی لیخی گزارش



ل متی و مرقس  ۸۳ اناجی

 بهی ا هاشار چیه مرقس لوقا، وی مت لیانج با سهیمقا در مثالی برا .دادند یمی ادیز
ی زندگ بر ه کاستی نگرشی راستا در او عمل نیا البته .دینما ینم حیمس نامه نسب
 مهم خدمتگزاری یک خانوادگ گذشته ه کچرا .دارد خادمعنوان یک   بهحیمس
 دو   ًبا یتقر لوقا لیانج مطالب حجم .دارد زینی گریدی دهاکیتأ مرقس لیانج .باشد ینم

 در د،ینما یم رکذ حیمس از معجزه ۲۰ وجود نیا با .باشد یم مرقس لیانج برابر
 میتعال ازی اریبس مرقس اگرچه .ندک یم انیب را معجزه ۱۸ مرقس لیانج هی کصورت
 ه کندک یمی قتیحق اصل بهی ا اشاره فقط موارد اغلب در اما د،ینما یم رکذ را حیمس
   ).۳۵ :۱۲ و ۳۴ ،۶ ،۲ :۶ ،۱۳ :۲ مثالی برا( دهد یم میتعل حیمس

 هدف وق ایاشت با را خودش غامیپ حیمس ه کدینما یم دکیتأ نیهمچن مرقس
 بودند او خدمت محتاج هی کمردموسیله   بهحیمس بارها .نمود یم انیبی مشخص
 ).۱۳-   ۱ :۸ ،۵۶-   ۵۳ و ۴۴-   ۳۰ :۶ ،۳۴-   ۲۱ :۵ ،۲-   ۱ :۴ ،۲۱-   ۲۰ و ۱۲-   ۷ :۳( شد احاطه
 است آمده بار ۴۲ است شده ترجمه »ً     فورا« و » نگدر یب« به ه ک»euthus«ی ونان یلغت

 ). است رفتهکار   بهلوقا لیانج در مرتبه یک فقط وی مت لیانج در مرتبه ۷ لغت نیا(
 و سرعتدهنده   نشانآنها همه ه کدهد یم حیمس خود عمل از گزارش ۱۴ لیانج نیا

 خود گزارش رد موارد نیا انیب از مرقس مقصود .باشد یم خدماتش در حیمسق ایاشت
 در خود هدف به دنیرسی برا حیمس ه کاستی شتاب و عجله دنیش کریتصو به

 انسان پسر ه کرایز«:  گفت نیچن شاگردانش به او . داشت شیخو خدمت وی زندگ
 »ندی کاریبسی فدا را خود جان تا و ند کخدمت تا هکبل شود مخدوم تا امدهین
)۱۰: ۴۵.(  

  



  درس سوم۸۴

 دیینما نییتع ، است شده انیب ریز جمالت در مرقس لیانج دربارهی مطالب -   ۱۳ 
 حیمس خدمت وی زندگ درباره لیانج نیای دهاکیتأ جزو ریز مطالب ازکدام یک 

   .باشد یم
a(     باشد یم لوقا وی متهای   گزارشاز تر وتاه کمرقس گزارش.   
b(     ی سخن حیمسی خانوادگ گذشته اتیجزئ درباره خود گزارش در مرقس
  .دیگو ینم

c(     معجزات انیب به رای شتریب قسمت لوقا لیانج به نسبت مرقس لیانج 
   . است داده اختصاص حیمس

d(     وسیله   بهه کرا او میتعال و حیمسی زندگی خیتار قیحقا ، مرقس لیانج
   .دینما یم انیب شد، یم موعظهرسوالن 

  

   ژهیو اتیخصوص
ی دارا نیا باوجود ، است وتاهتر کگرید لیانج سه از مرقس لیانج اگرچه
   .گرداند یم ممتاز را آن ه کاستی اتیخصوص

  

   باروح و زنده سبکی ، تازگی
 دادهی رو زمان همان دریی گو ه کندک یم انیبی ا گونه به را گذشته اتفاقات مرقس

 آن بهی ونان یزبان در ه کردیگ یمکار   بهرا فعل لکش ازی نوع منظور نیا به . است
 .باشد یم حال زمان همان   ًبا یتقری سیانگل زبان در ه کندیگو یم » یخیتار حال زمان«

 خوانندگان ثرکای برا درهرحال .ندک یم صحبت او د،یزن یم قدم شما ، نمیب یم من مثل
 حال زمان لیدل نیهم به .باشد یم رمعمولیغ و ناآشنا ، لکمش ، فعل نوع نیای سیانگل
 من( است شده ترجمه ، ساده گذشته نزما بهی سیانگلی ها ترجمه ثرکا دری خیتار
   ).رد کصحبت او د،یزد قدم شما ، دمید



ل متی و مرقس  ۸۵ اناجی

 ۳۸ :۴ مرقس از» New American Standard «ترجمه در هی کفعل دو به
ی بالش بری شتی کانتها در او و«: دین کدقت است شده نوشته پررنگصورت  به

ک هال هی کستین نگران تو ایآ معلمی ا ،کردند و گفتند داریب را او پس: بود دهیخواب
  »؟ میشو

 مرقس بردنکار   بهنحوه هیشب ه کمیببرکار  صورتی به  بهرا افعال میبخواه اگر
 بود دهیخوابی بالش بری شتی کانتها در او و«: دیآ یم در صورت نیا بهق فو هیآ باشد،
 در »؟ میشوک هال هی کستین نگران تو ایآ معلمی ا ند،یگو یم و نندک یم داریب را او پس
 شتریب داستان گردد، یم انیب حالصورت   بههیآی وقت چگونه ه کدینیبب دیتوان یم نجایا

ی ونان یزبان دری خیتار حال زمان هیشب فعل لکش از نوع نیا .رسد یم نظر به زنده
   .برد یمکار   بهرا آن بار ۱۵۰ از شیب مرقس ه ک. است
 به گونه شینما و انهیگرا واقع حالت یک مرقس نگارشک سب اتیخصوص ریسا
ی روشن حاتیتوض ه کبرد یمکار  ی بهاریبس اصطالحات او . است داده او گزارش
   .دهد یم اتیجزئ درباره

  

 از دامکهری برا و دین کمطالعه ، شده داده ریز ستیل در ه کرای اتیآ -   ۱۴
 دین کادداشت یخود دفتر در است شده نوشته هیآی جلو هی کاشخاص ا یموضوعات

 و عمل ، سن تعداد، ، رنگ لیقب از ، است گفته سخنی اتیجزئ چه درباره مرقس هک
   . رهیغ

a(     ۵: ۳۹    -۴۳، روسیائ یدختر   
b(     ۶: ۳۹، سبزه   
c(     ۸: ۱۲، یسیع   
d(     ۱۰: ۴۹ور کمرد ،۵۰و  
e(     ۱۶: ۴    -۵، جوان مرد   

  



  درس سوم۸۶

  ها رومی عالقه مورد جزئیات 
 نیاول لیانج نیا       ًاحتماال  ه کسازند یم انینما قسمر لیانج ازی ا ژهیو اتیخصوص

 بیصل هی کمرد ۲۱ :۱۵ مرقس براساس مثالی برا . است شده منتشر مور در بار
س و ندرکاس پدری روانیق شمعون نمود حمل را حیمس َ  روف   لیاناج از دام کچیه( بود   
 رسول ولسپوسیله   بهنیهمچن روفس نام ).ندینما یم رکذ را شمعون پسران نام گرید
 ).۱۳ :۱۶ انیروم( است شده رکذ ، نوشت رومی سایل کماندارانیا به هی کا رساله در

وسیله   بههک(ی نیالت واژه یک از مرقس ه کدارد وجودی گرید موارد ، نیا بر عالوه
ی برا( دینما یم استفادهی ونان یلغت یک حیتوضی برا ،)شد یم صحبتها   رومیثرکا

 لغت حیتوضی برا را» Praetorium «لغت هیی کجا دین کطالعهم را ۱۶ :۱۵ مرقس مثال
»Palace «)مرقس لیانج ه کدهد یم نشان اتیجزئ نیا ).دینما یم استفاده )قصر 
   . است بوده مناسبی روم شنوندگانی برا

 

  » انجیل« اهمیت
 »خدا پسر« ، حیمسی سیع لیانج ابتدا: ندک یم آغاز نیچن را خودش گزارش مرقس

 لیانج دهنده لکیتش نمود، موعظه حیمس هی کغامیپ ، مرقس براساس ).۱ :۱ مرقس(
 شخص دارد ارزش ه کاست تیاهم با و مهمقدر   آنغامیپ نیا ).۱۵-    ۱۴ :۱( باشد یم

 عالم تمام در دیبا ه کاستی غامیپ نیا ).۲۹ :۱۰ ،۳۵ :۸( بدهد آنی برا را خود جان
   ).۹ :۱۴ و ۱۰ :۱۳( بگردد اعالم

 

   محتوا
 و قیحقا ه کدهد یم اجازه حیمسی زندگ از خود گزارش نوشتن در مرقس
 حیتوض حیمسی زندگ اتفاقات ازی سر یک درباره او .ندیبگو سخن خودشان اتفاقات

   .ندک یم ارائه حیمس خدمت شرفتیپ ازی ا زنده و روشن ریتصو و دهد یم



ل متی و مرقس  ۸۷ اناجی

 .گردد یم مهم موضوعات همه شامل اما است وتاه کمرقس گزارش اگرچه
 ه کگردد یمی اریبس اتیجزئ شامل مرقس لیانج ، میرد کاشاره ً    قبال ه کهمانطور
   .باشد یمی نیع شاهد یک شهادت مرقس لیانج ه کاست تیواقع نیاۀ دهند نشان
 نموده مطالعه ، است شده داده ریز در هی کا یبند میتقس براساس را مرقس لیانج

   .دیده پاسخ ، آمده قسمت هر در هی کؤاالتس به خود دفتر در .دیینما حفظ را آن و
  

   خدا خادم لیانج:  مرقس لیانج
  ۱۳-    ۱ :۱  -     خادمی معرف )۱

 

  داد؟ خواهد انجامی ار کچه حیمس گفت ددهندهیتعمیی ح ی-    ۱۵
 

  ۲۳ :۷ -     ۱۴ :۱   -     خادم خدمات )۲
 العمل سکع خود دفتر در سپس .دیینما مطالعه مرقس لیانج از را ریز اتیآ -     ۱۶
  .دیسیبنو حیمسی ها گفته ا یاعمال برابر در را شاگردان ا یو مردم
a(     ۱: ۲۱     -۲۷  
b(     ۲: ۱     -۱۲  
c(     ۴: ۳۵     -۴۱  
d(     ۶: ۱     -۳  

  

  ۵۲ :۱۰ -      ۲۴ :۷   -      خادم نشدن رفتهیپذ )۳
  

 صحبت شاگردانش با خود گمر درباره حیمس ه کرای دفعات قسمت نیا در -     ۱۷
   .دیده حیتوض را شاگردان العمل سکع و پاسخ مختصرطور   بهو دین کادداشت ینمود،

  

  ۲۰ :۱۶ -      ۱ :۱۱ -     خادم خدمت شدن لیمکت )۴
  

 چه حیمس از الطسیپ و اعظم اهن ک، حیمس مهکمحا طول در ه کدیینما انیب -     ۱۸
   ؟دادی پاسخ هچ دامکهر به او و دندیپرسی سؤاالت

  



  درس سوم۸۸

 به .بود خدا نیام وق مشتا ، عیمط خادم حیمس ه کدهد یم نشان ما به مرقس لیانج
 در ما اگر ).۱۱-     ۹ :۲فیلیپیان ( دیبخش وصف رقابلیغی جالل او به خدا لیدل نیهم

 وحنا یلیانج( داد خواهد جالل زین را ما او میبمانی باق نیام و عیمط خدا خدمت
۱۲: ۲۶.(  

 

 خود دفتر در باشد یم مرقس لیانج با ارتباط در ه کرا ریز سؤاالت پاسخ -     ۱۹
   .دیسیبنو

a(   ؟ داشت برنابا و پولس ، پطرس بای ارتباط چه مرقس دیده حیتوض  
b(   بر لیانج نیا دکیتأدهنده   نشانه کدین کانیب مرقس لیانج درباره قتیحق دو 
   .باشد یم حیمس خدمت

c(   دیسیبنو مربوطه اتیآ با را مرقس لیانجی بند میتقس.   
d(   رکذی مثال دامکهری برا و دیببر نام را مرقس لیانج ژهیو تیخصوص دو 
   .دیینما



ل متی و مرقس  ۸۹ اناجی

  ییخودآزما
  

   .کنید مشخص را صحیح جمالت . غلط و صحیح جمالت
 ازی سر یک ابتدا همان از ه کدهد یم نشان همنظر لیاناج نیبهای   شباهت)۱
  . داشت وجود حیمس میتعال وی زندگ با طارتبا در مشخص قیحقا

 

صورتی   آنبه حیمس با ارتباط در گمایری کادیبن قیحقا شامل لوقا وی مت لیانج )۲
 .گردند ینم است آمده مرقس در هک

 

 لوقا لیانج در ه کهستندک مشتر گریهمد با هیآ ۲۰۰ در مرقس وی مت لیانج )۳
 .شود ینم دهید
 

  .باشد یم حیمس میتعال با ارتباط دری مت لیانج ازی مین از شتریب )۴
 

 را حیمسی پادشاه توانستند انیهود یثرکا ه کدهد یم نشانی مت لیانج )۵
  .دهند صیتشخ

 

  . است گرفته قرار بزرگ بخش ۵ در حیمس میتعال ، یمت لیانج در )۶
 

 رسول پطرسی نیع مشاهدات ننده کانیب مرقس لیانج دارد، انکام اریبس )۷
  .بودیک نزد و آشنا اریبس او با مرقس ه کباشد

 

 در نیبنابرا داد، انجام حیمس ه کاستی خدمت بر مرقس دکیتأ هیی کآنجا از )۸
  . است ننموده رکذ را حیمس میتعال از یک چیه خود لیانج

 

 از شیب جزئیات شامل ه کاست نیا مرقس لیانج ژهیو اتیخصوص از یکی )۹
  .باشد یم معجزه ۲۵

 



  درس سوم۹۰

 یک مشاهدات دهنده نشان ه کدینما یم انیب رای اریبس اتیجزئ مرقس )۱۰
   .باشد یمی نیع شاهد

 

   .نمایید انتخاب را جواب ترین کامل . جوابی چند سؤاالت
   ه کشوند یم دهینام همنظر لیاناج لیدل نیا به لوقا و مرقس ، یمت -    ۱۱

a(    باشد یم حیمس میتعال درباره مطالبشان شتریب.   
b(     اند شده نوشته مختلف شنوندگان با تناسبم.  
c(     ندینما یمی رویپ حیمسی زندگ انیبی برای ادیبن و واحدی الگو یک از.  
d(    اند شده نوشته حیمس شاگردانوسیله   به.   

 

 و قیعت عهد نیبی پل مانندی مت لیانج دهد یم نشان هی کلیدل نیتر مهم -    ۱۲
   هکنیا از است عبارت باشد، یم دیعهدجد

a(    عمل جامه حیمسی زندگ در قیعهدعتهای   نبوتچگونه دینما یم انیب 
   . است دهیپوش

b(     گردد یم ددهندهیتعمیی ح یموعظه شامل.  
c(     شود یم حیمس معجزات وها   مثالازی تعداد شامل.  
d(     خدمت رای اریبس مردم ترحم وی دلسوز با حیمس چگونه دهد یم نشان 
   .نمود

 

   انطباقی سؤاالت
 از کدام یک به مربوط ) راست سمت( مطالب از دامکهر دین کمشخص -    ۱۳
   . است شده نامبرده ) چپ سمت( در ه کگردد یمی لیاناج

a(    برنابا و پولس بای بشارت اول سفر در ه کاست شده نوشتهی شخص توسط 
  .بود همراه
b(     بودندها   امتزا ه کآورد یم را زن دو نام حیمس نامه نسب انیب در.  
c(     دینما یم دکیتأ حیمس سلطنت وی پادشاه بر.  



ل متی و مرقس  ۹۱ اناجی

d(     ی ونان یلغتeuthus )دینما یم استفاده لیاناج ریسا از شیب را ) درنگ یب.   
e(     برد یم نام بود رومی سایلی کاعضا از یکی ه ک   َ روف س از.  

  ی مت لیانج -    ۱       
   مرقس لیانج -    ۲       

  

  .بدهید را ممکن پاسخ کوتاهترین زیر سؤاالت از هریک به : کوتاههای  پاسخ
 آن از« جمله بردنکار   بهقیطر از را حیمسی زندگ مهم قسمت دوی مت -    ۱۴
 از عبارتند قسمت دو نیا .دینما یم مشخص ».نمود آغاز ............. حیمس هنگام

................ 
 

 .............. چون باشد یم انیوده یبا متناسب خاصطور  ی بهمت لیانج -    ۱۵
 

 باشد یم انیرومی عمل رکتف طرزبا  متناسب خاصطور   بهمرقس لیانج -    ۱۶
  ................... بر آن دکیتأ چون

 

عنوان   بهخود گزارش دنینام قیطر از را لیانج تیاهم مرقس -    ۱۷
   .دهد یم نشان ......................



  درس سوم۹۲

 

  ها پاسخ صحیح تمرین
  

۱۰    - ۱۶: ۱    -۴، ۱۹: ۳     -۱۲ 
 

۱     - a(  سازد طاهر را او تواند یم بخواهد، خداوند اگر: دیگو یم او.  
  b(  شو طاهر ، خواهم یم گفت او بهی سیع.  
  c(  به را خودش و برود هکبل ندهد، اطالعی س کبه ه کدیگو یم او بهی سیع 

  .بگذراند شهادتعنوان   بهفرموده یموس ه کرای ا هیهد و بدهد نشان اهنک
 

 ).۴۶-     ۴۱ :۲۲( خواند یم »خداوند« را او داود چطور پس: دیپرسی سیع -     ۱۱
 

۲     -a(   اند نوشته خود روش به رای ادیبن قیحقا سندگانینو از دامکهر.  
  d(   حیمس درباره مرقسوسیله   بهه کرای ادیبن قیحقا همان هردو لوقا وی مت 
یجه نت ه کاند نموده اضافه رای مطالب آن بر عالوه و گردند یم شامل ، است شدهمطرح 
   . است بوده خودشانی جستجو و قیتحق

 

۱۲     - a(   بودی سیع شاگردان از یکی خودش.  
   b(  او میتعال وی سیعی زندگ عیوقا.  
   c(  یسیع وتکمل وی پادشاه او، میتعال ، حیمسعنوان  ی بهسیع شناختن ،  

   . انیهودیریغ به توجه و سایل کبهاشاره  
   d(  دیینما سهیمقا را خود پاسخ و دین کمراجعه درس به. 

 

۳       -a(  او تولد  
b(   او تولد محل  
 c(   ناصره در او خانه   
 d(   حیمسی منادعنوان  یی بهح یار کو ردکعمل   
 e(   حیمسی شفاها   



ل متی و مرقس  ۹۳ اناجی

 f(   حیمسی خدمتگزار   
 g(   ها مثال انیب رد او میتعل روش  
 h(   لیاسرائ قومسوی   بهحیمس آمدن قیطر   

 

۱۳      -b(   حیمسی خانوادگ گذشته اتیجزئ درباره خود گزارش در مرقس 
  .دیگو ینم یسخن

  c(   معجزات انیب به رای شتریب قسمت لوقا لیانج به نسبت مرقس لیانج 
   . است داده اختصاص حیمس

 

 شما( است شده داده اختصاصی سیع میتعال بهی مت لیانج ازی مین از شیب -      ۴
 در ه کندک یم انیب را حیمس بزرگ مأموریتی مت لیانج ه کدییبگو دیتوان یم نیهمچن
 ).دینما یم دکیتأ دادن میتعل تیاهم بر حیمس آن

 

   .باشد ریزهای   پاسخبه هیشب دیبا شماهای   جواب-      ۱۴
   a(   سال ۱۲ -       دختر سن   
   b(    سبز -       رنگ  
   c(    دیش کآه او -       حیمس پاسخ.  
   d(    انداختی نار کبه را خودی ردا -       ور کمرد عمل   
   e(    ی به تن داشت و در دیسف لباس -       جوان مرد حالت و لباس رنگ
  .بود نشسته راستسمت 

 

   :از است عبارتی مت لیانج ژهیو تیخصوص سه -      ۵
  a (حیمس وتکمل وی پادشاه بر دکیأت .  
  b (انیهود یریغ به توجه   
  c (سایل کبه اشاره.   



  درس سوم۹۴

 دیینما سهیمقا دیا نموده رکذ ه کرای مراجع وها   مثالو دین کرجوع درس به
 و عیوقا ها، مثال ازی تعداد شاملی مت لیانج ه کدییبگو دیتوان یم شما نیهمچن(

  ).شود ینم دهید لیاناج ریسا در ه کگردد یم معجزات
 

   .داد خواهد دیتعم القدس روح به را شما حیمس ه کگفت او -      ۱۵
  

 وتکمل گفت و نمود آغاز ، ردن کموعظه به حیمس ه کندک یم انیب ۱۷ :۴ی مت -      ۶
 انیب ۲۱ :۱۶ی مت .فراخواند را خود شاگردان نینخست او بعد . استیک نزد آسمان

 در و ردیبم میاورشل در دیبا ه کنمود مطلب نیا حیتوض به شروع حیمس ه کندک یم
 به پاسخ در حیمس و نمود سرزنش را حیمس پطرس اما .زدیبرخ مردگان از سوم روز

   . ستینیی خدا او رکف ه کگفت پطرس
 

۱۶      - a (شدند متعجب آنها.  
   b (نمودند رکش را خدا و شدند متعجب آنها.  
   c (دندیترس آنها.  
   d (شدند ناراحت و ردند کبتعج آنها.   

 

۷      - a(   »شخص مورد در آن از قبل حیمس ».رساند انیپا به را سخنان نیا چون و 
  . گفت یم سخن نادان شخص و دانا

 b(   »از قبل ».دیرسان اتمام به خود شاگرد ۱۲ با را تیوص نیای سیع چون و 
   . گفت یم سخن پاداش مورد در حیمس آن

 c(   »تور مثل حیمس آن از قبل ».دیرسان اتمام به را ها  مثلنیای سیع چون و 
   .نمود انیب رای ریگیماه

 d(   »مورد در حیمس آن از قبل ».دیرسان اتمام به را سخنان نیای سیع چون و 
   . گفت یم سخن ننمود رحم خود ارکهم بر هی کغالم عاقبت

 e(   »مورد در حیمس آن از قبل ».دیرسان اتمام به را سخنان نیای سیع چون و 
  .شد خواهندی داور ارکگناه و عادل اشخاص چگونه ه کردک یم صحبت قتیحق نیا



ل متی و مرقس  ۹۵ اناجی

۱۷      - a(  ۸: ۳۱       -۳۲ رد کسرزنش را حیمس پطرس.   
   b(    ۹: ۳۰       -۳۲ که از دندیترس و دیگو یم چه حیمس دندینفهم شاگردانش 

   .ننداو سؤال ک
   c(    ۱۰: ۳۲       -۳۴ است نشده رکذی لالعم سکع چیه .  

 

  ).۲ :۲( است هود یپادشاه ه کمولود آن جاست کدندیپرس انیمجوس -       ۸
 

۱۸       - a (ی سیع . یهستک متباری خدا پسر حیمس تو ایآ: دیپرس او از هنه کسیرئ
  ).۶۲-       ۶۱ :۱۴( هستم منیی گو یم ه کهمانطور داد پاسخ

   b( ور همانط داد پاسخی سیع . یهست هود یپادشاه تو ایآ: دیپرس او از الطسیپ
   .)۲ :۱۵( هستم ، ییگو یم هک

 

 حیتوض را )۴۳-       ۳۶ اتیآ( اسکر کمثل و )۲۳-       ۱۸ اتیآ( برزگر مثلی سیع -       ۹
 .داد

 

 دادن جوابی برا .باشد ما پاسخ به هیشب ستیبا یم)a قسمت به شما پاسخ -      ۱۹
 آمده دهاکیتأ قسمت در ه کرا مرقس لیانج از تیخصوص دو دیتوان یم)b قسمت به

  .دیینما انیب است
a(  سفر در و بود برنابای پسرعمو و پطرسیک نزد دوست مرقسی وحنا ی 
   .ردی کهمراهرا آنها برنابا و پولسی بشارت اول

b(   توجه و رده کحذف رای سیعی خانوادگ گذشته به مربوط اتیجزئ مرقس 
   .دینما یم او معجزات بهی شتریب

c(   ۱      - ۱۳-       ۱ :۱             خادمی آمادگ  
  ۲۳ :۷ -        ۱۴ :۱             خادم خدمت -       ۲     
  ۵۲ :۱۰ -        ۲۴ :۷          خادم نشدن رفتهیپذ -       ۳     
  ۲۰ :۱۶ -        ۱ :۱۱         خادم ار کشدن امل ک-       ۴     

d(   است شده انیب نجایا در مرقس لیانج ژهیو تیخصوص سه .   



  درس سوم۹۶

 حال زمان« از استفادهوسیله   بهروح با و زندهکی سب وی تازگ -       ۱     
 واضح و ارکآش را اتیجزئ هی کاصطالحات از استفاده وی ونان یزبان » یخیتار
   .دینما یم

  ها یروم عالقه مورد اتیجزئ انیب -       ۲     
   » لیانج« تیاهم بر مرقس دکیتأ -       ۳     
 سهیمقا د،یا برده نام دامکهری برا ه کرای مراجع وها   مثال، رده کرجوع درس به
   .دیینما

  



 

   چهارم درس

   وحنا یو لوقا لیجاان
  

 بخواند راها   انجیلاز یکی ، شخص ه کاست نکرممیغ د،یشد متوجه ه کهمانطور
 اوی ایر یب محبت و زاتمعج ، سخنان ، حیمسی سیع تیشخص ریتأث تحت   ًقا یعم و

 ثابت و ندک یم انیب را حیمس نامه نسبی مت چگونه ه کدیرد کمشاهده .ردینگ قرار
ی زندگ مرقس و دارد صحت داودی پادشاه تخت درباره حیمسی ادعا ه کندک یم

 ه کرای خاص رابطه نیهمچن .شدک یم ریتصو به را حیمس خدمت از پر و شده وقف
   .دینمودی بررس دارد وجود )لوقا ، مرقس ، یمت(همنظر لیاناج نیب

 وحنا یلیانج و )همنظر لیانج نیسوم( لوقا لیانج بری تر قیدق نظر درس نیا در
 . انداخت میخواه ، است شده نوشته حیمس محبت و عالقه مورد شاگردوسیله   بههک
 طرز با متناسب لوقا لیانج .باشند یمفرد  بهمنحصر خود نوع در هم لیانج دو نیا
 لوقا .اند درآمده ریتحرۀ رشت بهی فلسف نگاه یک با وحنا یلیانج وها   یونانیرکتف

عنوان   بهرا او وحنا یو دیگو یم سخنی سیع تولدی نیزم تیموقع و طیشرا درباره
   .دینما یمی معرف ، داشت وجود ابتدا از هی کجاودان لمهک

ی معرف انسان دهنده نجات و خدا پسرعنوان   بهرای سیع وحنا یهم و لوقا هم
ی برا نجات ردن کایمه حیمس هدف ه کنندک یم اعالمکی ش چیه بدون دو هر .نندک یم

 و تیشخص درباره دامکهر هی کا ژهیو اتیخصوص مطالعه .باشد یمها   انسانتمام
 محبت و پرستش هیروح شما در ه کگردد یم باعث نند،ک یم انیبی سیع خدمت
   .دیآوجود   بهاو به نسبت



  درس چهارم۹۸

  
 
 
 
 

   رئوس مطالب 
   دهنده نجات لیانج -       لوقا لیانج
   خدا پسر لیانج -       وحنا یلیانج

 

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

 حیتوض وحنا یو لوقا لیانج ژهیو اتیخصوص و دهاکیتأ ، سندهینو درباره •
   .دیده
   .دیینما انیب را همنظر لیاناج با وحنا یلیانج نیب ارتباطی چگونگ •
ک در شتریب را حیمس ار کوی زندگ ارزش وحنا یو لوقا لیانج مطالعه اثر در •
   .دیینما

 

  ی یادگیریها فعالیت
 را خودهای   جوابو دیده پاسخ سؤاالت تمام به و دیینما مطالعه را درس -      ۱
   .دیینما سهیمقا

 مطالعه د،ینما یمی معرف تاب کهی ک چارچوببراساس را وحنایو لوقا لیانج -      ۲
   .دینک

 شما به اتیآ نیا .دین کمطالعه     ًحتما  شده اشاره آن به درس در ه کرای اتیآ تمام -      ۳
   .دیینماک در بهتر را درس تا ندک یمک مک



ل لوقا و یوحنا   ۹۹اناجی

 دوباره را ) اول بخش( ۴ی ال ۱های   درس، ییخودآزما به نداد پاسخ از پس -      ۴
   .دیده پاسخ ۱ شمارهی انیم زمونآ به و دین کمرور

  
   درس متن

  دهنده نجات لیانج: لوقا لیانج
  

 دوست« را او رسول پولس ه کاست شده نوشتهی شخصوسیله   بهلوقا لیانج
 هی کلیانج درباره زین لوقا خود ).۱۴ :۴ انیولسک( نامد یم » کپزشی لوقا ما، محبوب
 هی کامور همه« درباره استی تاب ک، آن ه کدیگو یم او .دهد یم حیتوض ، است نوشته

 برده باال آسمان به هی کروز آن تا رد کشروع آنها دادن میتعل و نمودن عمل بهی سیع
 با دارد، خود بر را لوقا نام هی کلیانج مطالعه نیح در ).۲ -۱:۱ رسوالن اعمال( »شد

 درباره وایشی ا گونه به و دینما یم خدمت دارد، دوست را او لوقا هی کا دهنده نجات
   .شد میخواه آشنا بهتر ، است نوشته او

  

   سندهینو
 یک لوقا ه کمیریبگ جهینت میتوان یم دارد وجود دیعهدجد در هی کشواهد از
 زمان آنکی پزش علم به ه کبودی شخص او .بود ردهک لیتحصی هودیریغ شخص
 نیهمچن وقال . است بوده هکیانطا اهل او ه کدارد وجود احتمال نیا . داشتی آگاه
 ریتحر رشته به باشد یم سایل کتوسعه و سیتأس درباره ه کرا رسوالن اعمال تابک

 یک اول جلدعنوان   بهتوان یم ، نوشته او ه کرای لیانج لیدل نیا به . است درآورده
 اعمال تاب کآن دوم جلد( دانست تیحیمس آغاز خیتار درباره قیدق اریبس شرح

 ازی تعداد در و بود رسول پولسی میصم اریبس تدوس لوقا ).باشد یم رسوالن
  .بود روم به ه کپولس سفر نیآخر جمله از نمود،ی همراه را او ، یبشارتی سفرها

  



  درس چهارم۱۰۰

 هر ه کدیسیبنو خود دفتر در ، نموده مطالعه است شده داده ریز در ه کرای اتیآ -      ۱ 
   .دینما یم انیب انیحیمس ریسا و پولس با او ارتباط و لوقا درباره رای زیچ چه دامک

a(   ۱۱ :۴ موتائوسیت دوم  
b(   ۲۴ مونیفل  
c(  ۱۴ :۴ انیولس ک  

  

  دهاکیتأ
ی الهی ها جنبه و بودنی خیتار ، تیانسان بر ، یسیعی زندگ از خود گزارش در لوقا

 .گردد یم انیب لوقاوسیله   بهه کاستی مهم قتیحقی سیع تیانسان .دینما یم دکیتأ او
ی سیع تیانسان لیانجعنوان   بهرا لوقا لیانج مقدس تاب کانیجودانش ازی اریبس

 اتیتجرب در ً    امال که کما مثل استی شخصی سیع ه کدهد یم نشان لوقا .اند دانسته
   .گردد یمیک شری انسانی زندگ
  

 ه کدیسیبنو خود دفتر در ، نموده مطالعه است شده داده ریز در ه کرای اتیآ -      ۲
   .دهد یم نشان نمود، تجربهی سیع ه کرای ا یانسانی زندگ ازی ا جنبه چه ، دامکهر

a(  ۲: ۶      -۷  
b(   ۲: ۴۰       -۵۲  
c(   ۷: ۳۶، ۲۴: ۴۲       -۴۳  
d(   ۱۹: ۴۱ 

  
 همه درباره او .دینما یم دکیتأی سیعی زندگی خیتار تیواقع بر نیهمچن لوقا
 به را قیدق گزارشک  یتوانست هطوری ک  بهنمود، مطالعه دقت به مهم قیحقا

 نیفلسط نیسرزم دری سیع تولد زمان در هی کمهم عیوقا به او ).۳ :۱( درآورد نگارش
 نامی اعظم اهنان کو پادشاهان از نیهمچن لوقا ).۳و۱ :۲( دینما یم اشاره افتادق اتفا



ل لوقا و یوحنا   ۱۰۱اناجی

 در نمود، آغاز را خود خدمت دهنده دیتعمیی ح یهی کزمان را، قدرت ه کبرد یم
  ).۳-       ۱ :۳( داشتند دست

  
 خیتار ازی مشخص زمان به رای سیعی زندگ میبتوان گردند یم باعث اتیجزئ نیا
 تیشخصی یک سیع ه کنندک یم ثابت اتیجزئ نیا . میینما مربوط منطقه آنی اسیس
 در اول قرن در هی کآشوب وی واقع طیشرا همان در را خود فهیوظ ه ک، بودهی خیتار

   .داد جامان بود مفرماکح نیفلسط
  

 شده رکذ ، نموده انیب خود لیانج در لوقا هی کقیحقا ازی سر یک ریز در -      ۳
ی زندگی خیتار تیواقع بر لوقا دکیتأ دهنده نشان آنها از کدام یک دین کنییتع .  است
   .باشد یمی سیع

a(   بگذاردیی ح یرا پسرش نام ه کگفت ایرکز به فرشته لیجبرئ )۱۳ :۱.(  
b(   صر،یق اوغسطس دستور به وسینیر کیه کشد انجامی زمانی سرشمار نیاول 

  ).۲-       ۱ :۲( بود هیسور فرماندار
c(   نمود رشد و دیگذران راکی ود کدورانها   انسانهمه مانندی سیع )۵۲و۴۰ :۲.(  
d(   فرماندار نمود، یم موعظه ددهندهیتعمیی ح یهی کزمان الطسیپ وسیپنط 

  ).۲-       ۱ :۳( بود هیهودی
  

 بهی ا برجسته و جالبصورت   بهرای سیع خدمتی الهی ها جنبه نیهمچن لوقا
 رده کایمه هی کنجات مفهوم وی سیع تیشخص به مربوط ها جنبه نیا .شدک یم ریتصو
عنوان   بهخودش به موارد اغلبی سیع ه کندک یم انیب لوقا مثالی برا .باشد یم ، است

 در هی کشخص بهی نب الیدان ه کاستی نام اصطالح نیا .دینما یم اشاره » انسان پسر«
ی برا . است شده داده حیتوض ۱۴-       ۱۳ :۷ الیدان در و دینما یمق اطال ند،یب یم ایرؤ
 ازی فرد باشد، یم مرد یک هیشب ندیب یم ه کرای شخص ه کاست معنا نیبد نیا ، الیدان
   .ها  انساننژاد

  



  درس چهارم۱۰۲

   .دیده پاسخ ریز سؤاالت به خود دفتر در نموده مطالعه را ۱۴-       ۱۳ :۷ الیدان -       ۴ 
a (د؟یآ یم » انسان پسر«ی صورت چه به  
b (شد؟ دهیبخش انسان پسر بهی زیچ چه  
c (ند؟ینما خدمت و پرستش را او ستیبا یمی سان کچه  
d (؟ داشت خواهدی سلطنت نوع چه او  

  

عنوان   بهرا خود درواقع ودشخی برا » انسان پسر« اصطالح بردنکار   بهبای سیع
 را آن از شتریب او اما .بود دهید خودی نبوتی ایرؤ در الیدان ه کردک یمی معرفی شخص
 نمود خواهد امیق و مرد خواهد د،یش کخواهد زجر انسان پسر ه کگفت او .داد انجام

 ).۴۵-       ۴۴ :۹( ندینماک در توانستند ینم شاگردانش ه کبودی ا جمله نیا .)۲۲ :۹ لوقا(
 دیبا ابتدا د،یایب جالل و قدرت دری روز بود قرار ه کانسان پسر ه کداد نشان نیا

   . گرفت ینم قرار رشیپذ مورد
 و او بخش نجات ار کبر دارد، انسان پسرعنوان  ی بهسیع بر لوقا هی کدکیتأ نار کدر
 ندک یم انیب را قتیحق نیا لوقا .دینما یم دکیتأ زین دارد دهنده نجاتعنوان   بههی کنقش
 میاورشل نجات منتظر هی کآنان همه بهک وچی کسیع درباره حنا،نام   بههینبی زن هک

 راه دری سیع شاگردان چگونه ه کدیگو یم نیهمچن ).۳۸ :۲( دیگو یم سخن بودند،
یی رها را لیاسرائ ه کباشدی شخص همانی سیع داشتند انتظار ه کگفتند یم عموآس

   ).۲۱ :۲۴( دهد یم
 آن ازخوبی   بهانیهود یو شد نییتع و برقرار خدا توسط دیبازخر و نجات قیطر
 توانست یم بود شده فروخته هی کس کای یزیچ ه کبودی معن نیا به آن و .بودند باخبر
 توانست یم قیطر نیا به و .شود دیبازخر خودیک نزد شاوندانیخو از یکی لهیوس به
 ریتصو به را موضوع نیایی بایز به قیعهدعت در روت تابک( برسد خود اولک مال به
   .داردک م کبه اجیاحت ه کباشدی شخص شاوندیخو دیبا » رهاننده« ).شدک یم

  



ل لوقا و یوحنا   ۱۰۳اناجی

 دارد،ک م کبه اجیاحت هی کشخص بایکی نزد رابطه دیبا » رهاننده« ه کمیدید -      ۵ 
 او هدد یم نشان ه کندک یم دکیتأی سیع درباره لوقا رای قتیحق چه .باشد داشته

   .دیسیبنو دفتر در را خود پاسخ رد؟یگ قرار ما رهاننده مقام در توانست یم
  

   ژهیو اتیخصوص
 گزارش در د،ینما یم دکیتأی سیعی زندگ مختلف جوانب بر هکنیا بر عالوه لوقا
 مختلف اقشار به او مثالی برا .کند اشاره می زینی گرید ژهیو اتیخصوص به خود
 هی کاتیجزئ و لغات ، عالوه  به.دینما یمی خاص توجه فقرا و ها هبچ ، زنان لیقب از مردم
  . است بوده آشناکی پزش حرفه با سندهینو ه کدهد یم نشان برد، یمکار  به

 شامل و است شده نوشته تر یادب همه از گرید لیانج سه به نسبت لوقا لیانج
 . است شده استفادهی ادیز اریبس لغات از آن در و باشد یم بایز سرود و شعر نیچند
 .باشند یم القدس روح ار کو حیمس غامیپی جهان تیاهم ننده کارکآش آن صفحات همه
 ازی بعض دیبده اجازه .بخشد یمی ا ژهیو تیخصوص لوقا لیانج به جوانب نیا تمام
   . میینمای بررس را اتیخصوص نیا

  

  فقرا و کودکان ، زنان به توجه
 خدمت وی زندگ در هی کانکود کو زنان به سبتن مرقس وی مت با سهیمقا در لوقا

 داستان نیچند خود گزارش در لوقا .دهد یم نشانی شتریب توجه بودند، لیدخ حیمس
ل و  ریسا درها   داستاننیا . ثروت و فقر به استی میمستقۀ اشار ه کندک یم نقل َ  َ  مث 

   .شود ینم دهید لیاناج
  



  درس چهارم۱۰۴

 گزارش با )۱۹ :۲ و ۵۶-       ۲۶ :۱ لوقا(ی سیع لدتو و میمر درباره را لوقا گزارش -      ۶ 
 لوقا در فقط ریز مطالب از کدام یک دین کنییتع و نموده سهیمقا )۲۵-      ۱۸ :۱ی مت(ی مت

   . است شده نوشته
a (دیگرد ترس وی شانیپر دچار او گفت سخن میمر با فرشتهی وقت ابتدا در.   
b (گرفت قرار میمر رحم در القدس روحوسیله  ی بهسیع نطفه .   
c (بود وسف ینامزد میمر.   
d (داد جالل را او و نمود رکش را خدا میمر ، صاباتیال با مالقات هنگام در.  
e (ردک یم رکتف داد، یم رخ هی کعیوقا درباره خود قلب در میمر.  

  

 ،۲۶-      ۱۸ :۱۹ی مت( دین کمطالعه لیانج سه از را روس یایدختری شفا گزارش -      ۷
 از کدام یک دین کمشخص سپس ).۵۶-      ۴۹ و ۴۲و۴۱ :۸ لوقا ،۴۳-      ۳۵ و ۲۳ :۵ مرقس
   . است شده رکذ لوقاوسیله   بهفقط روسیا یدختر درباره ریز مطالب
a(   بود ساله ۱۲ روسی یادختر.   
b(  داشت را دختر یک نیهم فقط روسیا ی .   

  

 درخور نمونه یک شامل باشد، یم لوقا مختص ه کثروت و فقر به مربوطی ها مثل
 چقدر داستان نیا ).۳۴-      ۱۳ :۱۲( گردد یم احمقی ول ثروتمند شخص درباره توجه
   .دیگو یم سخنی قیحق ثروت شناخت تیاهم درباره روشن و واضح

  

   پزشکی علم
 وجود لوقا لیانج دری شواهد هستند، معتقد مقدس تاب کدانشمندان ازی اریبس
 خود گزارش در لوقا . است بودهک پزش یک لیانج نیا سندهینو دهد یم نشان ه کدارد
 .دهد یم نشان ضیمر و ماریب اشخاص بهی شتریب توجه مرقس وی مت با سهیمقا در
 شفای سیع هی کماریب درباره مرقس با سهیمقا در لوقا ریزی ها نمونه در:  مثالی برا
   .دهد یمی تر امل کحیتوض داد



ل لوقا و یوحنا   ۱۰۵اناجی

  »بود دهیخواب ، رده کتب شمعون مادرزن« -              ۳۰ :۱ مرقس 
  »بود شده عارضی دیشد تب را شمعون مادرزن« -                ۳۸ :۴ لوقا

  » آمدهی و شیپی ابرص« -              ۴۰ :۱ مرقس
  » برص از پری مرد« -                ۱۲ :۵ لوقا

  » کیخش دست مرد« -              ۱ :۳ مرقس
  »بودک خش راستش دست ه کبودی مرد« -                ۶ :۶ لوقا

  »دیبر را گوشش« -             ۴۷ :۱۴ مرقس
  »را او راست گوش« -            ۵۱-      ۵۰ :۲۲ لوقا

  

   جهانی دیدگاه
 ار کوی زندگ ه کاستی تیاهم ردن کارکآش هدفش ه کدهد یم نشان لوقا لیانج

 خیتار در ه کستین یتیشخص فقطی سیع او گزارش در .دارد جهان تمامی برای سیع
 مواقع ازی اریبس .باشد یمها   انسانهمه دهنده نجات هکبل باشد، شده ظاهر هودی

 در .باشد یمی هود یریغهای   امتبا ارتباط در میمستقطور  ی بهسیع میتعال و معجزات
ق فو تیواقع دهنده نشان ه کنمود دیخواه مطالعه رایی قسمتها شما ریز نیتمر
   .شوند یم دهید لوقا لیانج در فقط آنها ازی بعض .باشد یم

  

 رای خالی جاها ، شده داده اتیآ به توجه با و نموده مطالعه را ریزهای   قسمت-      ۸
   .دیینما پر

a(   ۳: ۶ ............ دید خواهند را خدا نجات.   
b(   ۳: ۳۸ نسل پدر و نمود خلق خدا هی کانسان نیاول بود، ......... نسل ازی سیع 
  .بشر

c(   ۴: ۲۷ شفا شعیال زمان در هی کمبروص شخص تنها ه کندک یم اشارهی سیع 
   .بود ........... نعمان رد کدایپ
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d(   ۱۰: ۲۵      -۳۷ شخص آن نمود انیب خوب هیهمسا درباره حیمس هی کداستان در 
   .بود .........
e(   ۱۷: ۱۶ ی سیعوسیله   بهافتن یشفا از بعد هی کشخص تنها مبروص ده نیب از
   .بود .......... آمدی سیع از رکتشی برا

f(   ۲۴: ۴۷ آمرزش و توبهی برا ................. همه به او نام به«: فرمودی سیع 
   .شود رده کموعظه گناهان

 

   القدس روح کار
 .دینما یم اشاره القدس روح ار کبه هیبق از شیب لوقا لیانج همنظر، لیاناج نیب در

 عملی حیمسی زندگی ها جنبه تمام در القدس روح چگونه ه کهدد یم نشان او
 .دینما یم اشاره مهم اشخاصی زندگ در القدس روح خدمت به نیهمچن او .ندک یم

های   روش، است نموده رکذ لوقا هطوری ک  همانتا ندک یمک م کشما به ریز نیتمر
   .دیینما شف کد،ینما یم خدمت آنها قیطر از القدس روح ه کرای خاص

 

 اطالعات و نموده مطالعه را اتیآ .دین کرسم خود دفتر در را ریز جدول -      ۹
 جواب دو ۳۵ :۱( است شده نوشته نمونهی برا مورد نیاول .دیسیبنو را شده خواسته
  ).دارد

 

  القدس روح کار  شخص  ها آیه
۱: ۱۵   
۱: ۳۵  
۱: ۴۱      -۴۲  
۱: ۶۷  
۲: ۲۵      -۲۶  
۱: ۳۵  
۳: ۲۲  
۴: ۱  
  ۱۸و۱۴ :۴
۱۰: ۲۱  
۲۴: ۴۹  

  .نمود پر تولد موقع همان از را او القدس روح  یحیی
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  زیبا نگارش 
 سرود ،)۵۵-      ۴۶ :۱( میمر سرود .دارد وجود بایز شعر ا یسرود ۴ لوقا لیانج در

 از دامکهر ).۳۲-      ۲۹ :۲( شمعونی دعا و )۱۴ :۲( فرشتگان سرود ،)۷۹-      ۶۷ :۱( ایرکز
 .بخشد یمی خاصیی بایز لوقا لیانج به و باشد یم پرستش درواقع اسروده نیا
 به او میتعال وها   مثال، حیمسی زندگ عیوقا انیب درنحوه لوقای ادبیی تواناعالوه  به
 گمشده پسر درباره هی کروشن و زنده حاتیتوض ، مثالی برا .شود یم مشاهدهی خوب
 دینما یم انیب ریباجگ و ارکایری سیفر ارهدرب ا یو )۳۲-      ۱۱ :۱۵( او حسود برادر و
 مای برا لشیانج ه کاست شده باعث حیمس میتعال انیب در لوقا مهارت ).۱۴-      ۹ :۱۸(

 آنها تیجذاب از متر کعیوقا انیب در لوقا استعداد ویی توانا باشد، داشتهی ا زنده حالت
 از نفر دو به حیمس شدن ظاهر درباره را لوقا ساده حیتوض هی کزمان .باشد ینم

 دیآ یموجود   بهما دری قیعم احساس چه مینک یم مطالعه عموآس راه در شاگردانش
 او استعداد از ما امروز و بوده استاد لغاتکارگیری   بهدر لوقا ه ک   ًقتا یحق ).۳۲-      ۱۳ :۲۴(

   . میابی یم بهره
  

 خود دفتر در پسس ، نمودهی مرور را لوقا لیانج ژهیو اتیخصوص قسمت -      ۱۰
 ازی مثال و داده حیتوض ، است آمده ریز در ه کژهیو اتیخصوص از دامکهر درباره
ی ا نمونه مورد نیاولی برا .دیینما رکذ مربوطه هیآ همراه به دامکهری برا لوقا لیانج
   . است شده داده

a( او اب فرشته هی کزمان میمر احساس درباره لوقا .فقرا و انکود ک، زنان به توجه 
 انتخاب خود پاسخعنوان   بهرا نمونه نیا( ).۳۸-      ۲۶ :۱( دهد یم حیتوض گفت سخن
  .)دیینما

b (کی پزش علم ازی آگاه  
c (ی جهان دگاهید  
d (القدس روح ار کبه توجه   
e (بایز نگارش   
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   محتوا 
ی مت در ه کندک یمی رویپی ا یعمومی الگو همان از لوقا لیانج در عیوقا رهیزنج

 لوقا فقط ه کدارد وجود مطالب ازی ا مالحظه قابل مقدار البته .شود یم دهید مرقس و
 ه کاستی امل کشخصعنوان  ی بهسیعی معرف لوقای اصل هدف .دینما یم رکذ
 لوقا، لیانج .باشد یمها   انسانهمه دهنده نجات و افته یقدرت القدس روحوسیله  به
کار  ی بهسیعی برا را » دهنده نجات« لقب هک استی لیانج تنها همنظر لیاناج انیم در
  ).۱۱ :۲( برد یم

 به خود دفتر در .دینما یمک م کلوقا لیانج مطالعه در را شما ریزی بند میتقس
 را مربوطه اتیآ وی بند میتقساین  .دیده پاسخ ، است آمده قسمت هر در هی کسؤاالت
   .دیینما حفظ
  

   دهنده نجات لیانج: لوقا لیانج
  ۱۳ :۴ -       ۱ :۱   -       شود یم آماده دهنده نجات )۱
  

   .دیینما انیب ریز موارد در را وسف یو میمری ها العمل سکع خالصهطور   به-      ۱۱
a(   نمود دعا لیکه دری سیعی برا ریپ شمعون هی کهنگام.  
b(   بماند خودش پدر خانه در ستیبا یم او ه کداد پاسخ آنها بهی سیع هی کزمان.  
  
  ۱۷ :۹ -       ۱۴ :۴   -       دهنده نجات خدمات )۲
  

 ا یو ریشر ارواح از شدن آزاد ، افتن یشفا از مورد ۱۰ گزارش قسمت نیا در -      ۱۲
 نام را اشخاص نیا از یک هر . است شده رکذی سیعوسیله   بهاشخاص شدن زنده
   .دیینما رکذ را مربوطه اتیآ و برده

  
  ۲۸ :۱۹ -       ۱۸ :۹   -       دهنده نجات زحمات و التکمش )۳
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ًمخصوصا  .شود یم دهید لوقا لیانج در ً       منحصرا قسمت نیا مطالب تمام   ًبا یتقر        
   .دارد وجود لیانج نیا در فقط آمده ۲۸-      ۱ :۱۹ و ۱۴ :۱۸ -       ۵۱ :۹ در هی کمطالب

  

 ، است شده رکذ متقس نیا در هی کعیوقا و میتعالها،   مثلازی ستیل ریز در -      ۱۳
 مورد نیاول .دیسیبنو را مربوطه اتیآ و باب شماره دام کهری جلو در . شده نوشته
   . است شده نوشته نمونهعنوان  به

a(   ۱۸ :۱۰ .دهد یم حیتوض را طانیش ردن کسقوطی سیع  
b(   شد خواهد داده آنها به » ینب ونس یمعجزه« ه کدیگو یمی سیع. .............  
c(   شدکب را او خواهد یم سیرودیه ه کندیگو یمی سیع به انیسیفر. ...............  
d(   دیگو یم سخن ریفق لعازریا و ثروتمند مرد دربارهی سیع. ..................  
e(   روش نیا از پس ه کندک یم اعالم آن از بعد و ندک یم مالقاتی سیع باکی ز 
  .................. .نمود خواهد عوض را خودی زندگ
  

  ۵۳ :۲۴ -       ۲۹ :۱۹   -       دینما یم ایمه را نجات ، دهنده نجات )۴
  

 ، است شده داده قسمت نیا در هی کاطالعات براساس را حیصح جمالت -      ۱۴
  .دیینما مشخص

a(   زمان ، مردم ه کدیگرد خواهد خراب میاورشل شهر لیدل نیا به فرمودی سیع 
   .دندادن صیختش را خدا تفقد

b(   ارگران کَ    مثل ه کدهند صیتشخ نتوانستند عتیشر نیمعلم و اهنان کسیرئ 
   .بود آنها به مربوط ستانکتا

c(   پسر آمدن زمان در ستارگان و ماه د،یخورش در هیی کها عالمت دربارهی سیع 
   . گفت سخن داد، خواهد رخ انسان
d(   او دم دهیسپ هنگام در و برده هنه کسیرئ خانه بهی ریدستگ از پس را حیمس 
  .بردند هودی یعالی شورا حضور به مهکمحای برا را
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e(   سیرودیه نزد به را او ، الطسیپ ، است انیهود یپادشاه ه کگفتی سیع چون 
  .فرستاد

f(   به را خود بشود، ظاهر میاورشل در خود شاگرد ازده یبه هکنیا از قبلی سیع 
  .نمود ظاهر عموآس راه در شاگردش دو

  
 حیمس ه کمینیب یم ، یسیعی زندگ از لوقا جالب و بایز گزارش مطالعه نگامه در
 ه کمینیب یم ).۱۹-      ۱۸ :۴( رساند انجام به نمود، اعالم خودش ه کرای نبوت چگونه
 رانیاس و دهد یم رحمت خبر انینوایب به او و ردیگ یم قرار او بر القدس روح چگونه

 سال و دهد یم بشارتیی رها به را مظلومان وی ینایب به را وران ک، یآزاد به را
  ! یوهکپرش وی عال دهنده نجات چه .دینما یم اعالم را خداوند دهیپسند
  

  خدا پسر لیانج -       وحنا یلیانج
  

 .باشد یم خدا الم کتاب کنیتر یداشتن دوست وحنا یلیانج ، مردم ازی اریبسی برا
 رکف غامشیپ .باشد یمفرد  بهمنحصر و قیمع با،یز تیروحان نوعی یک دارا لیانج نیا

 دعوت آور الزام و قدرتمند مبارزه یک به را وجود تمام و دینما یم ریتسخ را انسان
 محبت را او حیمس هی کشاگرد« ، رسولی وحناوسیله ی  بهه کلیانج نیا .دینما یم
 قیتشو خداوند بای میصمی تکمشار داشتن به را خواننده ، است شده نوشته »نمود یم
 نیح در ه کباشد .ردند کتجربه را آن او بهیک نزد افراد تمام هی کا رابطه ند،ک یم

   .گردد تر یقو و تر یمیصم حیمسی سیع با ما تکمشار ، شده انیب قیحقا نیا مطالعه
  

   سندهینو
 سندهینو رسولی وحنا یه کهستند معتقد مقدس تاب کدانشمندان ازی اریبس
 عقوب یو پطرس همراه به بودی سیع شاگرد ۱۲ از یکی ه کاو .باشد یم چهارم لیانج
 و ۳۷ :۵ مرقس( داشتیکی نزد ارتباط و تکمشاری سیع با ه کبودی اشخاص جزو
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 و ۲۳ :۱۳ وحنای( »نمود یم محبت را او حیمس ه کبودی شاگرد« او ).۳۲ :۱۴ و ۲ :۹
 بودندی زبد سرانپ آنها هردو و بود عقوب یاو برادر ).۲۰و۷ :۲۱ و ۲ :۲۰ و ۲۶ :۱۹

 وحنای( دینما یم گزارش ه کاستی عیوقای نیع شاهد خودش وحنا ی).۲۱ :۴ی مت(
   ).۲۴ :۲۱ و ۳۵ :۱۹ و ۱۴ :۱

  

 در .دیده پاسخ وحنا یلیانج سندهینو درباره ریز سؤاالت به خود دفتر در -      ۱۵
 استفاده ، است شده رکذ هی کاتیآ و شد انیب باال پاراگراف در هی کمطالب از خود پاسخ
   .دیینما

a(    داشتی سیع بای ا رابطه چه ، سندهینو .  
b(     داشت شاگردان ریسا بای ا رابطه چه ، سندهینو .   
c(     داشتی سیعی زندگ عیوقا دربارهی اطالعات نوع چه ، سندهینو .   

 

   دهاکیتأ
 داشته حیمسی زندگ عیوقا نوشتن از ه کرای هدف واضحطور   بهخودش وحنای
   .دینما یم انیب ، است
 ، نشده نوشته تاب کنیا در ه کنمود شاگردان نزد اریبس گرید معجزاتی سیع و«
 مانیا تا و خداست پسر و حیمسی سیع ه کدیآور مانیا تا شد نوشته قدر نیا نیکل

  ».دیاب یاتیح او اسم به و آورده
 در هی کهدف به هتوج با را شیخو مطالب ادیز دقت با وحنا یه کمینیب یم نیبنابرا
 ه کاورندیب مانیا هکنیای برا مردم ردن کتیهدا: دینما یم انتخاب ، داشته خود ذهن
 حیمس گفتار و اعمال بر است رده کانتخاب وحنا یهی کمطالب . خداست پسری سیع
 همانی سیع ه کنندک یم ثابت گرید یکبا حیمس گفتار و اعمال و .دینما یم دکیتأ

 با درارتباط را مردم العمل سکع نیهمچن وحنا ی.دینما یم ادعا ه کاستی شخص
 ه کاست مانیای اصل مضمون ننده کانیب آنهاهای   پاسخ.شدک یم ریتصو به حیمس
   .دارد درنظر وحنای
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 معجزه هفت .دهد یم نشانی ادیز توجه داد انجامی سیع هیی کارها کبه وحنای
 بر معجزات نیا .نامد یم »ها نشانه« را آنها وحنا یه کاست شده رکذ او لیانج در حیمس
 و دهد یم نشان خدا پسرعنوان   بهرای سیع امل کتیمکحا و قدرت گریهمدی رو
   .باشد یم اویی خدا جنبه ننده کانیب

  

 . است آمده ریز در نموده انیب خود لیانج در وحنا یهی کا معجزه هفت -      ۱۶
 حیمس اقتدار از جنبه دام کننده کانیب دامکهر دین کنییتع سپس و دیبخوان را هرقسمت

   .باشد یم
a(   ۲: ۱      -۱۱            ۱      - زمان و فاصله بر قدرت   
b(   ۴: ۴۶      -۵۴           ۲      - مرگ بر قدرت   
c(   ۵: ۱      -۹            ۳      - ی عیطب نیقوان بر قدرت  
d(   ۶: ۱      -۱۴            ۴      - بدونها  ی انسانماد یازهاین رفعی برا قدرت   
e(   ۶: ۱۶      -۲۱           ها تیمحدود درنظرگرفتن  
f(   ۹: ۱      -۱۲  

g(   ۱۱: ۱      -۴۶  
  

 بزرگتر آنها همه از ه کدارد وجود زینی گرید نشانه ، نشانه هفت نیا بر عالوه
 حیمس ه کدیفرما یم رسول پولس ).۲۱و۲۰ باب( مردگان انیم از حیمس امیق: باشد یم
 مقدس ذاتی دارا و خدا رومندین فرزند ه کرد کثابت ، مرگ از پس شدنش زنده اب«
 تیالوه اثباتی برا لیدل نیتر یعال و نیبهتر واقعه نیا ).۴ :۱ انیروم( » استی اله
   .باشد یم پسرخداعنوان   بهحیمس
 انیب او هیی کها خطابه ثرکا .دینما یم دکیتأ حیمس سخنان بر نیهمچن وحنای
   . است نموده رادیا خودش تیشخص رامونیپ حیمس ه کاستی سخنان ،ندک یم
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   :از عبارتند ه کدارد وجود » هستم من« هفت آنها انیم در
 

  ۳۵ :۶                          » هستم اتیح نان« -      ۱
  ۵ :۹ و ۱۲ :۸                      » هستم جهان نور« -      ۲
  ۵۸ :۸             » تمهس من شود، متولد میابراه هکآن از شیپ« -      ۳
  ۱۱ :۱۰                        » هستم ویکن شبان« -      ۴
  ۲۵ :۱۱                      » هستم اتیح و امتیق« -      ۵
  ۶ :۱۴                   » هستم اتیح وی راست و راه« -      ۶
  ۱ :۱۵                        » هستمی قیحقک تا« -      ۷
  
 ۱۴ :۳ خروج توسعه و بسط را سخنان نیا مقدس تاب کدانشمندان ازی اریبس

 سخنان نیا .باشد یم » هستم من« او نام ه کدیگو یمی موس به خدا آنجا در ه کدانند یم
 ننده کارکآش هکبل )دیبخوان را ۵۸ :۸( دینما یم دکیتأ حیمسی اله جنبه بر تنها نه

   .باشد یم پدر با او ارتباطی چگونگ
  

طور   بهآنها از دامکهر . است شده رکذ ها» هستم من« از مورد ۳ ریز ستیل در -      ۱۷
 ۱۶ سؤال به( گردد یم مربوط رده کرکذ وحنا یه ک» یا نشانه هفت« از یکی به خاص
 ه کرای ا معجزه دامکهری جلو در و نوشته را مورد سه نیا خود دفتر در ).دین کرجوع
   .دیینما مشخص زین را اتیآ محل و .دیسیبنو گردد یم مربوط آن به

a (»هستم اتیح نان «  
b (»هستم جهان نور «  
c (»هستم اتیح و امتیق «   
  
 از .گردد یم شامل زین رای گرید مهم میتعال وحنا یلیانج ، مطالب نیا از ریغ به
 القدس روح ار کو )۵ باب( پسر اقتدار ،)۴ باب( زنده آب ،)۳ باب( تازه تولد:  لیقب
 شاگردان و خودی برا ه کرا حیمس یدعا نیهمچن وحنا ی).۱۶-      ۱۴ و ۷های  باب(
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 و پدر با اوی گانگ ی، حیمس عتیطب درباره دعا نیا ،)۱۷ باب( دینما یم انیب نمود،
   .دهد یمی شتریب حیتوض آورند، یم مانیا او به هی کاشخاصی برا اش ییغا هدف
 بای سیعی گفتگوها هکبل دینما یم دکیتأی سیع اعمال و سخنان بر تنها نه وحنای
 ه کدهد یم نشان او .دینما یم انیبی ا برجستهصورت   بهرا زنان و مردان از یبعض

 .خواند یمی درون جنگ یک به را آنها ، اشخاص آوردن مانیا منظور به ، یسیع چگونه
 را وحنا یلیانجی اصل موضوعی واضح لکش هب دهد یم شرح وحنا یهیی کگفتگوها

   . حیمسی سیع به مانیا -       شدک یم ریتصو به
  

 مطالعه ، شده داده ریز در آنها اتیآ محل ه کرای ا یشخصی گفتگوها -      ۱۸
 مختصرصورت   بهو نوشته اتیآی جلو در را شخص نام خود، دفتر در .دیینما
   .دادند پاسخی درون مبارزهی برای سیع دعوت به چگونه آنها ه کدیده حیتوض

a(  ۴: ۴۳      -۵۴  
b(   ۹: ۱      -۷ ۳۸-      ۳۵ و  
c(   ۱۱: ۱۷      -۲۷  
d(   ۱۸: ۲۸       - ۱۹: ۱۶  
e(   ۲۰: ۲۴      -۲۸ 

  

 و معجزات ، میتعال انیب قیطر از وحنا ی.دینمود مطالعه ه کهمانطور -      ۱۹
 جمالت .دینما یم دکیتأ دارد خود لیانج در هی کهدف بری سیعی شخصی گفتگوها

 از وحنا یچگونه ه کباشد مطلب نیا نندهک انیب ه کدیینما املای ک گونه  بهرا ریز
ی سیع به مانیای عن یخودی اصل هدف دنیش کریتصو بهی برا میمفاه نیا از دامکهر
   .دینما یم استفاده خدا پسرعنوان   بهحیمس

a(  نمود انتخاب را آن مورد هفت وحنا ینمود، ظاهری سیع هی کمعجزات همه از 
   .بدهد نشان .............. تا

b(   در ه کهستندیی ها خطابه د،ینما یم گزارش وحنا یهیی کها خطابه ازی اریبس 
   .دهد یم میتعل ............ درباره رای قیحقای سیع آنها
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c(  عنوان   بهگرید افراد با رای سیعی شخصی گفتگوها ازی تعداد وحنا ی
   .دارد یم انیب .................... ازیی ها نمونه
  
 ، است نموده گزارش وحنا یهی کسیعی شخصی گفتگوها و اعمالی بررس با
 انیب: دیفهم شیخو شهادت نوشتنی برا را وحنا یلیدلکی ش نوع چیه بدون توان یم
ی جاودان اتیح قیطر تنها وی ضرور خدا، پسر ، یسیع به مانیا ه کقتیحق نیا
   ).۳۶ :۳ وحنای( باشد یم

  

   ژهیو اتیخصوص
 سه ما آنها انیم از .باشد یمی فراوان ژهیو اتیخصوصی دارا وحنا یلیانج
 و لمات کهمنظر، لیاناج با آن ارتباط: نمود میخواهی بررس را مهم تیخصوص

   . حیمس درباره آنی اختصاص و ژهیو دگاهید سرانجام و اصطالحات
  

  همنظر اناجیل با آن ارتباط
 .اشدب یم متفاوتی مشخص طور به همنظر لیاناج با سهیمقا در وحنا یلیانج
 تا وحنا یلیانج با سهیمقا در موجود،های   تفاوتتمام وجود با همنظر لیاناج
 تماموسیله   بهلیجل در حیمس خدمات:  مثالی برا .باشند یم هیشب گریهمد بهی ا اندازه
 حیمس خدمات بر شتریب وحنا یتوجه هی کصورت در است شده گزارش همنظر لیاناج
 و است شده انیب ۲۴-      ۱ :۶ وحنا یدر هی کا معجزه دو استثناء به .باشد یم هیهود یدر

 ندک یم رکذ وحنا یهی کمطالب هیبق ، حیمس امیق و مرگ ، مهکمحا گزارش نیهمچن
   .شود ینم دهید گریدی جا چیه درو  باشد یم خودش مختص

 و وحنا یلیانج نیب ه کدارد وجودی مهم اتکن هم باز،  هایی  تفاوتنیچن باوجود
 مطالب با دینما یم انیب وحنا یهی کمطالب ثرکا چه اگر . استک مشتر همنظر لیاناج
 اغلب در       ًاتفاقا  .نداردی رتیمغا و تناقض آنها بای ول است متفاوت همنظر لیاناج
 و نهیزم نقش ند،ینما یم رکذ همنظر لیاناج هی کعیوقای برا وحنا یگزارش موارد
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 مرقس ، یمت گزارش در زمان بودن نامشخصل دلی  به، مثالی برا .دارد را ننده کلیمکت
 فرض سال یک از شتریبی م کحیمس خدمت مدت ه کدارد وجود انکام نیا لوقا و

 ه کرا )دیع چهار هم دیشا( فصح دیع سه خود گزارش در وحنا یهی کصورت در .شود
 حیمس خدمت ه کمیابی یدرم ما نیبنابرا .دینما یم رکذ شد، یم برگزار باری یک سال
ی وجه نیبهتر به دینما یم رکذ وحنا یه کرای اطالعات .دیش کطول سال سه داقلح
   .ندک یم روشن حیمسی زندگ درباره را همنظر لیاناج دگاهید

 داشته ذهندر ی خاص هدف خود گزارش نوشتن هنگام وحنا یه کمیدید ً    قبال
 همنظر لیاناج وحنا، یلیانج نگارش زمان در ه کدارد وجود زین انکام نیا . است

 نوشته ً    قبال آنها چه هرحال به .اند داشته قرار مردم دسترس در )لوقا و مرقس ، یمت(
 به وحنا ی. است ننموده استفاده آنها از وحنا یباشند، نشده نوشته چه و باشند شده
ی آگاه وک در وی غن و قیعم اتیتجرب بود،ی سیع محبت مورد هی کشاگرد عنوان
ی روحان قیعم دید از ما امروزه .دارد یم انیب او امیپ وی سیع از را خودفرد  بهمنحصر

  . میبر یمی فراوان استفاده ، است داده وحنا یبه خدا هی کقیحقا و
  

   ه کگردد یم مربوط همنظر لیاناج با سبب نیبد وحنا یلیانج -      ۲۰
a(  دینما یم حیتصح نند،ک یم انیب همنظر لیاناج ه کرای اطالعات.   
b(   دینما یم امل کنند،ک یم انیب همنظر لیاناج ه کرای اتاطالع.   
c(   ندارد دهند، یم همنظر لیاناج هی کاطالعات بای ارتباط چیه.   
  

   کلمات و اصطالحات
 استفادهی مشخص اصطالحات از همنظر لیاناج ریسا از شتریب وحنا یلیانج در
 و اتیح نور، هود، ید،یع ، مانیا ، ماندن: از عبارتند آنها ازی بعض ه ک. است شده
 شهادت ، یراست و قتیحق ،) فعلصورت   بههم و اسمصورت   بههم( محبت ، یزندگ
 الزم و باشند یم برخورداری مخصوصی معنا و تیاهم از اصطالحات نیا .ایدن و
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 انیب وحنا یهی کمیمفاهک دری برا دامکهر چون .شوند مطالعه دقت به ه کاست
   .باشند یم دیل یک کمانند د،ینما یم
  

   مسیح درباره یوحنا انجیل اختصاصی و ویژه دیدگاه
 از شیب وحنا یدیشا اما .ندینما یمی معرف خدا پسرعنوان   بهرا حیمس لیاناج تمام

 داشته وجود ازل از و خداست حیمس ه کدارد یم اعالم ارکآش و واضحی انیب با هیبق
 ابتدا در هکبل ابتدا از نه را خودش لیانج وحنا ی).۵ :۱۷ و ۵۸ :۸ ،۱۴و۱ :۱ وحنای( است
ی زمان هکبل نبودند، حیمس تیموجود آغاز آخور و لحم تیب وحنای یبرا .دینما یم آغاز
   .دیپوش جسم او هک

 ارکآش حیمس تیشخص درباره زین رای گرید تیواقع نیهمچن وحنا یلیانج
 ، لیاناج سندگانینو نیب از .ندک یمی معرف لمهعنوان ک  بهرا حیمس وحنا ی.دینما یم
 .دینما یم استفاده حیمس به اشارهی برا اصطالح نیا از ه کاستی شخص تنها وحنای

ی میمفاه به اشاره آن متداولی معن .ندک یمی تداع رای معن نیچند » لمهک« اصطالح
 انیهودی یبرا .ندینما یم برقرار ارتباط گرید یکبا آنوسیله   بهاشخاص ه کندک یم
 مثالی برا( است شده استفاده قیعهدعت در اغلب ه کبودیی آشنا الحاصط »خدا لمهک«
 ه کبردند یمکار   به» حیماش«ی برا را آن انیهود یازی بعض ).دین کتوجه ۶ :۳۳ مزمور به
 هی کوقت .داردی الهی تجل و ظهور به داللت اصطالح نیای ونان یدر .دیایب بود قرار
 .دارد نظر مد رای معان نیا هردو واقع در ، ستا » لمهک«ی سیع ه کندک یم اعالم وحنای
 همانی سیع ه کدهد یم نشان انیونان یبه هم و انیهود یبه هم وحنا یقیطر نیبد
 نیا از خدا هدف وق ایاشت لیدل . است رده کبرقرار ارتباط انسان با ه کاستیی خدا
   .باشد فهم وک در قابل مردموسیله   بهه کدهیگرد انیبی ا گونه به عمل

  

 و رده کمطالعه را نهاآ . است شده رکذ وحنا یلیانج اتیآ ازی تعداد ریز در -      ۲۱
   . بردکار   بهوحنا یه کاستی ا ژهیو لغات اربرد کازی مناسب مثال کدام یک کنید نییتع

a(   ۱: ۴  
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b(   ۲: ۱۹  
c(   ۱۱: ۵۷  
d(   ۱۵: ۹  
e(   ۱۸: ۳۷  

 

   با ارتباط در دینما یم انیب حیمس درباره وحنا یهی کزیمتما دگاهید -      ۲۲
a(   استیی حایمسهای   نبوتشدنی عمل .   
b(   باشد یم معجزات انجامی برا حیمس قدرت.   
c(   باشد یم لمهعنوان ک  بهحیمس تیهو صیتشخ.   

  

   محتوا
ی عن یآنی اصل موضوع چطور ه کخواهید شد متوجه وحنا یلیانج مطالعه نیح در

 وحنا یلیانج چگونه ه کدین کتوجه .گردد یم مطرح لیانج سرتاسر در » مانیا«
 همانطور .دهد یم حیتوض ، داشت وجود اش یآسمان پدر وی سیع نیب ه کرای ا رابطه
 نیا دری سیع .باشد یم رینظ یب لحاظی اریبس از لیانج نیا دیشد متوجه ً    قبال هک
ی برا رای انجاود اتیح هی کشخص و خدا، پسر تنهاعنوان   بههی کجالل در لیانج
   .شود یم دهید آورد، یم ارمغان به اورندیب مانیا او به هی کافراد تمام
  

  خدا پسر لیانج : وحنا یلیانج
  ۵۱-      ۱ :۱       -       خدا پسر ظهور )۱
  

 نیا .نامند یم »خدا پسر« رای سیع شخص دو ه کدینما یم انیب قسمت نیا -      ۲۳
   :از عبارتند نفر دو

a(  ددهندهیعمتیی ح ی   
b(   اسیاندر   



ل لوقا و یوحنا   ۱۱۹اناجی

c(   پسیلیف   
d(   لینتنائ   
  
  ۷۱ :۶ -       ۱ :۲     -       خدا پسر شدنی معرف )۲

 

 نیا از دامکهر دیینما نییتع .نمود انیب مهم گفتار چند قسمت نیا در حیمس -      ۲۴
 سمت ستون در(ی اشخاص ا یشخص چه به خطاب ) راست سمت ستون در( گفتارها
   . است شده انیب ) چپ

a(  »نمود خواهم برپا را آن روز سه در ه کدین کخراب را قدس نیا« )دوم باب (
  b (   »دیگرد مولود سرنو از شما دیبا« )سوم باب (   

c (   »شد نخواهد تشنه ً     ابدا بنوشد مده یم او به من هی کآب از هی کسک« )باب 
  ) چهارم
d(   »ندک یم زین پسر نیهمچن ندک یم پدر آنچه« )پنجم باب ( 
e(   »است اتیح و روح میگو یم شما به من ه کرای المک « )ششم باب (  

  

   شاگردان -      ۱          
   موسیقودین -      ۲           
   انیهود ی-      ۳           
  ی سامر زن -      ۴           

  
  ۱۱ :۱۲ -       ۱ :۷     -       خدا پسر با مخالفت )۳
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 .دیینما مطالعه باشد، یمی ا واقعه ننده کانیب دام کهر ه کرا ریز جمالت -      ۲۵
 نشان خود ازی العمل سکع چه هرواقعه در انیهود یه کدیسیبنو خود دفتر در سپس
   .دادند
a(   هستم من شود، متولد میابراه هکنیا از قبل«:  گفتی سیع « )هشتم باب (  
b(   ازی سیع اگر گفت انیهود یبه بود داده شفا را اوی سیع هی کور کشخص 
  ) نهم باب( بدهد انجامی ار کچیه توانست ینم نبود، خدا جانب
c(   نمود زنده ، مردگان انیم از را لعازریا ، یسیع )ازدهم یباب (  
  
   ۲۵ :۲۱ -       ۱۲ :۱۲   -       خدا پسر تیحقان )۴

 

 را اشتباه جمالت خود دفتر در و نموده مشخص را حیصح جمالت -      ۲۶
   .دیسیبنو حیصحت صور به

a (داد نشان شاگردانشی هایپا شستنوسیله   بهرا ردن کخدمت تیاهم ، یسیع.  
b (نمود انیب القدس روح ار کحیتشری برا را شیها شاخه وک تا لامثی سیع.   
c (بودند وحنا یو پسیلیف نمودند، آماده دفنی برا رای سیع بدن هی کشخص دو.   
d (روز یک آنها ه کبودی زمان شد، ظاهر اگردانشش بهی سیع هی کا دفعه نیسوم 
   .بودند رفته ایدر نار کبهی ریگیماهی برا صبح
  

 بر خودی زندگ طول دری سیع ه کرایی همتا یب و بایز رابطه ما به وحنا، یلیانج
 نگاه باال به او لعازریا قبری جلو در دعا هنگام به .دهد یم نشان ، داشت پدر با نیزم
 ه کدانستم یم من و ! یدیشن مرا سخن ه کنمک یم رکش را تو پدر یا«:  گفت و ردک
 ما او قیطر از و ! داشت پدر دری میعظ اعتماد چه او ». یشنو یم مرا سخن شهیهم
ی سیع هی کسان کتمام به ه کدیگو یم ما به وحنا ی. میباش داشته رابطه پدر با میتوان یم
 »بشوند خدا فرزندان ه کشود یم عطا حق نیا« آورند یم مانیا اونام   بهو رفتهیپذ را
  ! یوهکش پر ازیامت چه ).۱۲ :۱(
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  ییخودآزما
  

   انطباقی سؤاالت
 سمت( لیانج دام کبه مربوط )راست سمت( جمالت از دامکهر دین کنییتع -      ۱
   .گردد یم ) چپ

a(  است نوشته زین را اعمال تاب که کاست شده نوشتهی شخصوسیله   به . 
b (   شده دهینام عالئم معجزه هفت نیا و شده ثبت آن دری سیع معجزه هفت 
 . است
c (   دینما یم رکذ نیفلسط نیسرزمی اسیس خیتار درباره رای اتیجزئ.   
d(   بودهی سیعی زندگی نیع شاهد خودش ه کاست شده نوشتهی شاگرد توسط 
  . است
e(   دینما یمی معرف » لمهک«عنوان   بهرای سیع.   
f(   ندک یم انیب را احمق وتمندثر مثال.   

g(   دینما یم رکذ را لعازریا و میمر سرود.   
  

   لوقا لیانج -      ۱         
  وحنا یلیانج -      ۲         

 

   .کنید مشخص را صحیح جمالت . غلط و صحیح جمالت
 .برد یمکار   بهحیمسی برا را دهنده نجات لقب لوقا فقط همنظر لیاناج نیب -      ۲

 

  .دهند یم شرح رای سیعکی ود کدوران وحنا یو لوقا لیانج -      ۳
 

  .دینما یم دکیتأ حیمسی زندگی خیتار طیشرا بر وحنا یاز شتریب لوقا -      ۴
 

 تا شود یم دهید وحنا یلیانج در شتریب محبت و مانیا ، قتیحق اصطالحات -      ۵
  .همنظر لیاناج
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 ردند، کمالقاتی سیع با هی کاشخاص مامت ه کدهد یم نشان وحنا یلیانج -      ۶ 
  .نمودند اعالم او به را خود مانیا
 

 دهید زین همنظر لیاناح در دینما یم رکذ وحنا یه کرای میتعال تمام   ًبا یتقر -      ۷
   .شود یم

 

  .نمایید انتخاب را جواب ترین کامل . جوابی چند سؤاالت
 

  د؟ینما یم دکیتأی سیع خدمت یاتیاله جنبه بری قیطر چه به لوقا -      ۸
a( دینما یم انیب داد، شفای سیع هی کاشخاص درباره رای ا ژهیو اتیجزئ.   
b (انسان پسر« دربارهی سیع میتعال انیب قیطر از «.   
c (فقر و ثروت دربارههایی   مثالانیب.  

 

   تا ودهنم انتخاب منظور نیا به دقت به را خود مطالب ه کندک یم انیب وحنا ی-      ۹
a (مانیا او به ه کند کتیهدا را مردم و خداست پسری سیع ه کبدهد نشان 

  .اورندیب
b (دینما انیب داد، انجامی سیع هی کمعجزات تمام ازی امل کگزارش.   
c (ند کفراهم ند،ینما یم انیب همنظر لیاناج هی کعیوقای برای ا نهیزم.   
  

 از بعد .باشد می درسی کتاب این اول بخش از درس آخرین این
 سؤاالت به ، کرده مرور را ۴ تا ۱ دروس ، خودآزمایی این اتمام
  .کنید پیروی شده داده رهنمودهای از .دهید پاسخ ۱ میانی آزمون



ل لوقا و یوحنا   ۱۲۳اناجی

 

 ها پاسخ صحیح تمرین
  

 

۱۴      - a (حیصح )۴۴ :۱۹(  
   b (غلط )۱۹ :۲۰(  
   c (حیصح )۲۷-      ۲۵ :۲۱(  
   d (حیصح )۶۶و۵۴ :۲۲(   
   e (غلط )۷و۶ :۲۳(  
   f( حیصح )۳۶-      ۳۳ و ۱۵ :۲۴( 

 

۱      - a(  با ه کبودی س کتنها لوقا ، نوشت را موتائوسیت دوم رساله پولس هی کزمان 
   .بود مانده او

  b(  بودند پولس ارانکهم جزو گرید نفر چندی همراه به لوقا.   
  c(  بود پولس زیعز دوست لوقا.   

 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۱۵
  a(   بودی نفر سه از یکی و نمود یم محبت را اوی سیع ه کبودی شاگرد 

   .داشتندیک نزد رابطهی سیع با هک
  b(   دبوی سیع شاگرد ۱۲ از یکی و عقوب یبرادر او.   
  c(   بودی سیعی زندگ عیوقای نیع شاهد او.  

 

۲      - a(  داشتی انسان تولد او .   
  b(  نمود تجربه را رشد وکی ود کدوران او.   
  c(  شد یم گرسنه و خورد یم غذا او.   
  d(  بود برخورداری انسان احساسات از او.   
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 ۱۶      - a (۴  
  b (۱  
  c (۱  
  d (۴  
  e (۳  
  f( ۱  
  g( ۲ 

 

۳      -b(   اوغسطس دستور به وسینیر کیه کشد انجامی زمانی سرشمار نیاول 
  ).۲-       ۱ :۲( بود هیسور فرماندار صر،یق

 d(   فرماندار نمود، یم موعظه ددهندهیتعمیی ح یهی کزمان الطسیپ وسیپنط 
  ).۲-       ۱ :۳( بود هیهودی
 

۱۷      - a (نفر ۵۰۰۰ به دادن غذا )۴۰-      ۲۵ و ۱۵-      ۱ :۶.(  
  b (مادرزاد وری کشفا )۱۲-      ۱ :۹ و ۱۲ :۸.(  
   c (لعازریا ردن کزنده )۴۴-      ۱۷ :۱۱.(  

 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۴
  a(   دیآ یم آسمانی ابرها با او )را نبوت نیای سیع ه کدیباش داشته توجه 
  )دبرکار   بهخودش درباره

  b(   شد داده سلطنت قدرت و جالل اقتدار، او به.   
  c(   پرستش را او باشند هی کزبان هر از مردم وها   ملت،ها  قومعیجم 
  .نمود خواهند
    d(   داشت خواهدی جاودان سلطنت وی پادشاه او .  

 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۱۸
    a(   آوردند مانیا اش خانواده اهل مامت و او ، یومتکح افسر یک.  



ل لوقا و یوحنا   ۱۲۵اناجی

    b(  پرستش را او و نمود اعالمی سیع به را خودش مانیا مادرزاد، ورک 
   .ردک

    c(   است خدا پسر او دارد مانیا ه کگفتی سیع به ا،ومت .   
    d(   تا سپرد سربازان به را او اما رد کگوش حیمس سخنان به ، الطسیپ 
   .شود مصلوب
    e(   ،است اوی خدا و خداوندی سیع ه کگفت او مرتا .   

 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۵
 از و داردیکی نزد ارتباط ما با او ه کبدهد نشان تا دینما یم دکیتأ حیمس تیانسان بر
   . میهست آن به متعلق ما ه کاستی انسان نژاد همان

 

   .دباش ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۱۹
    a(   داشت خدا پسرعنوان  ی بهسیع هی کتیمکحا و قدرت   
    b(   پدر با اش رابطه و خودش شخص   
    c(   ی مانیا یب و مانیا 

 

۶      -   a( ترس وی شانیپر دچار او گفت سخن میمر با فرشتهی وقت ابتدا در 
  .دیگرد

d(  جالل را او و نمود رکش را خدا میمر ، صاباتیال با مالقات هنگام در 
  .داد

    e(   ردک یم رکتف داد، یم رخ هی کعیوقا درباره خود قلب در میمر.  
  

۲۰      -   b(  دینما یم امل کنند،ک یم انیب همنظر لیاناج ه کرای اطالعات.   
 

۷      - b(  داشت را دختر یک نیهم فقط روسیا ی .   
 

۲۱      -   a(  ۱: ۴  
    d(   ۱۵: ۹  
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    e(   ۱۸: ۳۷  
 

۸      - a(   بشری تمام  
   b(  آدم   
   c(  یانیسر   
   d(  یسامر   
  e(  یسامر   
   f ( ها امت 

 

۲۲      - c(باشد یم لمهعنوان ک  بهحیمس تیهو صیتشخ.   
 

   . گرفت قرار او بر القدس روح:  میمر ،۳۵ :۱ -      ۹
  .نمود نبوت او و رد کپر را او القدس روح:  صاباتیال ،۴۲-      ۴۱ :۱ 
   .رد کنبوت او و نمود پر را او القدس روح: ایرکز ،۶۷ :۱ 
  .دیبخشی ا اشفهکم او به حیمس با رابطه در القدس روح ، شمعون ،۲۶-      ۲۵ :۲ 
  . گرفت قرار او رحم در القدس روح توسط اوۀ نطف ، یسیع ،۳۵ :۱ 
  . گرفت قرار او بر جسم یک صورت به القدس روح ، یسیع ،۲۲ :۳ 
   .ردیی کراهنما ابانیب به را او القدس حرو:  یسیع ،۱ :۴ 
   .داد نمودن خدمتی برا قدرت او به القدس روح:  یسیع ،۱۸و۱۴ :۴ 
   .دیبخشی خوش او به القدس روح:  یسیع ،۲۱ :۱۰ 
  .باشند شاهد تا دیبخش قدرت آنها به القدس روح:  شاگردان ،۴۹ :۲۴ 

 

۲۳      - a (ددهندهیتعمیی حی   
   d (لینتنائ   

 

 قسمت . است شده رکذهایی   مثالاتیخصوص نیا از دامکهری برا درس در -      ۱۰
  .دین کسهیمقا را خودهای   مثالنموده مرور را ژهیو اتیخصوص

 



ل لوقا و یوحنا   ۱۲۷اناجی

 ۲۴      - a (۳   
   b (۲   
   c (۴   
   d (۳   
   e (۱ 

  

۱۱      - a (دندیگرد زده شگفت و جبعمت شد، گفته هی کزیچ از) ۳۳ :۲(.   
   b (بفهمند ، گفت آنها بهی سیع ه کرای سخن مفهوم نتوانستند اآنه )۵۰ :۲.( 

 

۲۵      - a( ندینما سنگسار را حیمس تا برداشتندها   سنگآنها )۵۹ :۸.(   
   b( نمودند رونیب سهین کاز بود داده شفای سیع ه کرای شخص آنها )و ۲۲ :۹ 

۳۰- ۳۴.(  
   c (شندکب رای سیع هک دندیچ توطئه و شدند جمع گرید یکبا آنها )۴۵ :۱۱      -

۵۳.(  
 

  .باشدیک نزدی لیخ ریزهای   جواببه دیبا شما جواب -      ۱۲
  . داشت دیپل روح هی کشخص ،۳۵-      ۳۳ :۴ )۱
   پطرس زن مادر ،۳۹-      ۳۸ :۴ )۲
  ی جذام یک ،۱۴-      ۱۲ :۵ )۳
   جیافل یک ،۲۵-      ۱۷ :۵ )۴
  .بود افتاده ار کاز تشدس هی کمرد ،۱۱-      ۶ :۶ )۵
  ی روم افسر ارکخدمت ،۱۰-      ۱ :۷ )۶
   زن وهیب یک پسر تنها ،۱۷-      ۱۱ :۷ )۷
   وانهید یک ،۳۹-      ۲۶ :۸ )۸
  .بودی زیخونر به مبتال هی کزن ،۴۸-      ۴۰ :۸ )۹
  روسیا یدختر ،۵۶-      ۴۹ :۸ )۱۰



  درس چهارم۱۲۸

   .دباش ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۲۶
    a(   حیصح )۱۷-      ۱ :۱۳(  
    b(   غلط )الی سیع )۹-      ۱ :۱۵  دادن نشانی برا را شیها شاخه وک تا مث
  .نمود انیب او در ماندن تیاهم

    c(   غلط )آماده دفنی برا رای سیع بدن هی کشخص دو )۴۲-      ۳۸ :۱۹ 
   .بودند موسیقودین و » رامه« اهل وسف ینمودند،
    d(   حیصح )۱۴-      ۱ :۲۱( 
۱۳      -   a(  ۱۰: ۱۸  
     b(  ۱۱: ۲۹  
     c(  ۱۳: ۳۱  
     d(  ۱۶: ۱۹      -۳۱  
     e(  ۱۹: ۱      -۱۰   

  



 

  
  
  
  

 دوم بخش
  

  آن توسعه و رشد -       سایلک
  



 



 

   پنجم درس

   سایل کسیتأس
  
 آن در حیمس هی کنیسرزم و جهان تیوضع درباره رای قیحقا اول بخش در
ی سیع چگونه ه کدیدید شما لیانج چهارۀ مطالع قیطر از .دیگرفت فرا نمود،ی زندگ
 او چگونه دیدید نیهمچن .دیرسان نیفلسطی شهرها و روستاها به را خود غامیپ
 دهیش کدست خود تمرد از هی کافراد از لکمتشی وتکمل .نمود اعالم را خدا وتکمل

 انیجر در شما .رندیپذ می دخو خداوندعنوان   بهرا او و کنند می قبول را او نجات
 -       شدن مصلوب و مهکمحا ، یریدستگ ، انتیخ -       زحمات هفته در هی کمهم عیوقا
 پرجالل شدن زنده درباره رای نیع شاهدان گزارش .دیگرفت قرار دادی رو حیمسی برا
 از برخاستنش از پس حیمس ه کدیدیفهم نیهمچن .دینمود مطالعه مردگان انیم از او
 به آسمان به صعودش از قبل اما .نماند شاگردانش بای طوالن مدتی برا ، مردگان انیم

 »شوند مجهز باال، عالم ازی اله قدرت با« تا بمانند منتظر میاورشل در ه کگفت آنها
  ).۴۹ :۲۴ لوقا(

 مطالعه درس نیا در را انیغالط و عقوب ی، رسوالن اعمالهای   کتابه کهمانطور
 جمع میاورشل در حیمس فرمان مطابق رسوالن هکنیا از بعد ه کدید دیاهخو د،یینما یم

 مطالعه زین آن جینتا و نمودند افتیدر هی کقدرت مورد در .افتادی اتفاق چه شدند
 بدون ،ها  امتو انیهود یبر را خود روح خدا چطور ه کدید دیخواه .نمود دیخواه
 رومی امپراطور سرتاسر در نجات غامیپ چگونه هکنیا و ختیر فروی تفاوت چیه

 سا،یل کدربارهی تر قیعمک در ، درس نیا مطالعه نیح در ه کمیدواریام .دیگرد منتشر
   .دیینما دایپ باشد، یم ایمه ، رده کامیق خداوند خدمتگزارانی برا هی کقدرت و
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   رئوس مطالب 
   سایل کردکعمل گزارش:  رسوالن اعمال       
  .نوپای سایل کبهیی ها نامه:  انیغالط و عقوبی
 

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

 رسوالن اعمال تابی کمحتوا وی اصل اتیخصوص ، تیاهم ، سندهینو درباره
   .دیده حیتوض
 دایپ نقشهی رو است شده رکذ رسوالن اعمال در ه کرای مهمی ها انکم •
   .دیینما
 رسوالن اعمال تاب کبه انیغالط و عقوبی یاه رساله چگونه دیده حیتوض •

  .گردد یم مربوط
 تیاهم به هیاولی سایل کدر القدس روح ردکعمل و خدمت مطالعه جهینت در •
   .دیگرد دیخواه واقف شتریب القدس روح ارک
  



 ۱۳۳تأسیس کلیسا 

  ی یادگیریها  فعالیت
ی اتیآ متما دیباش داشته اد یبه .دیینما مطالعه شده گفته اصول براساس را درس -      ۱
  .دیینما مطالعه ، است شده اشاره آنها به خدا الم کاز هک

 تاب کدر ا یو شود یم رکذ درس در ههایی ک  مکانتمام ، شده داده نقشه در -      ۲
 لیانج انتشاری چگونگک در در شما به ار کنیا دیینما دایپ ، است آمده رسوالن اعمال

   .دینما یمک مک
 آخریی آزما خود به و رده کمرور را آن د،ینمود مطالعه را سدر هکنیا از بعد -      ۳
   .دین کسهیمقا را خودهای   جوابسپس .دیده پاسخ درس

  
 

   درس متن
  سایل کردکعمل گزارش:  رسوالن اعمال

  

 از و دیگرد روزیپ لیانج غامیپ چگونه ه کندک یم انیب رسوالن اعمال تابک
 . افت یانتشار ، یرومی ایدنی اسیس زکمر ، روم به ، یهودی یایدنی مذهب زکمر ، میاورشل
 تا است لیانج غامیپی زکمر هسته ، رده کامیق حیمس ه کدید میخواه ، مطالعه ضمن در

 عمل سایل کو رسوالن در روح قدرتوسیله   بهاقتدار با او چگونه ه کدهد نشان
  .ردک یم
  

   تیاهم و هدف ، سندهینو
 نندهک لیمکت و دنباله درواقع رسوالن اعمال تاب کد،یآموخت ً    قبال ه کهمانطور

وسیله   بهو باشد یم تیحیمس آغاز خیتار قسمت نیدوم تاب کنیا .باشد یم لوقا لیانج
 لوقا . است شده نوشته بود، رسول پولسیک نزد دوست و همراه سفرها در ه کلوقا
 ند،ک یم انیب رسوالن اعمال تاب کدر ه کبودی عیوقا ازی اریبسی نیع شاهد خود
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 به مثالی برا( گردد یم مشخص »ما« ریضم بردنکار   بهاز عیوقا نیا در او حضور
کارگیری   بهبا لوقا ، روح الهام و تیهدا تحت ).شود مراجعه ۳ :۲۷ و ۶ :۲۰ ،۱۰ :۱۶

 سایل کهیاولهای   سالازی قیدق و روشن ریتصو ، خیتار بهی آگاه وی ادبی ها مهارت
   .دهد یم ما به

 القدس روح از تا بمانند منتظر میاورشل در هکنیا بری مبنی سیع فرمان با وقال لیانج
 اعمال تاب ک).۵۱و۴۹ :۲۴ لوقا( رسد یم انیپا به حیمس صعود گزارش و شوند پر

 شاگردانهای   فعالیتسپس ).۹و۴ :۱ اعمال( گردد یم آغاز واقعه دو همان با رسوالن
 گردد یم انیب اعمال تاب کدر هی کعیقاو .دینما یم حیتشر حیمس صعود از بعد را

 لوقا ، رسوالن اعمال تاب کقیطر از .باشد یم لوقا لیانج عیوقای عیطب وی منطق دنباله
ی میتعال درباره را او و دهد یم ادامهی حیمس مانیا درباره لوسیتئوف به را خود میتعال
 آن از رسوالن اعمال تابک ).۱ :۱ اعمال و ۴ :۱ لوقا( سازد یم مطمئن بود گرفته ً    قبال هک

 در آنی اصل رهبرانهای   فعالیتو سایل کلکیتش دربارهی معتبر گزارش ه کجهت
 حلقه واقع در رسوالن اعمال تاب ک. است تیاهمی دارا دهد یم قرار ما اریاخت

عنوان   بهسایل کلکیتش به لیاناج ه کچرا .باشد یم رساالت و لیاناج نیبی ارتباط
ی قطع امر یک سایل کوجود رساالت در هی کدرصورت نگرند یم ندهیآ دری موضوع

 نکمم رسوالن اعمال تاب کبدون سایل کآغازی چگونگ دانستن مای برا .باشد یم
   .نبود

  

   .دیینما مشخص را حیصح جمالت -      ۱
a(   به ه کبود نیا رسوالن اعمال تاب کنوشتن از هدفش ه کندک یم ادعا لوقا 
   .بدهد رسوالن همهی زندگ از یامل کشرح سولیتئوف

b(   شناخت یم را رسول پولس     ًشخصا  رسوالن اعمال تاب کسندهینو .   
c(  گریهمد به را لیاناج و قیعهدعت ه کچرا است مهم رسوالن اعمال تاب ک 
   .سازد یم مربوط
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  ی اصل اتیخصوص 
 ، است هداد رخ سایل کهیاول دوران در ه کرای اتفاقات تمام ه کنبود نیا لوقا هدف

 و دینما یم انتخاب را مهم اریبس عیوقا او زبردست مورخعنوان یک   به.دهد حیتوض
 نیا در .باشند یم گرید عیوقا تمامی اصل دهنده لکش آنها چگونه ه کدهد یم نشان
   .نمود میخواهی بررس را او گزارشی اصل اتیخصوص ما قسمت
 ۸ :۱ اعمال .دینما یم دکیتأ اسیلی کبشارتهای   فعالیتبر رسوالن اعمال تاب ک)۱
 نحوه درواقع هیآ نیا . گرفت درنظر تابی کبرا هیاولی الگوعنوان یک   بهتوان یم را
 غامیپ .دینما یم خالصه استیکپنط روز از پس سال ۳۰ طول در را لیانج شرفتیپ
 و )۱۲-      ۸های  باب( سامره و هیهود یدر سپس ،)۷-      ۱ اعمال( میاورشل در ابتدا حیمس

 ارائه در لوقا .شد موعظه )۲۸-      ۱۳های  باب( ترانهیمدی نواح شمال در باالخره
 شده انیب عیوقا با ارتباط در ه کرای روم مختلف مأموران نام خود،ی خیتار گزارش
 نگاه را ۲۶ی ال ۲۴های   بابرسوالن اعمال مثالی برا( دینما یم رکذ گرفتند، یم قرار
 در ). است شده رکذ پادشاه پاسیاغر و فستوس وسکیپور ، اسیسیل ، سیکفل نام د،ینک

 تیشخص ۲۸ی ال ۱۳های   بابدر و پطرس ، یاصل تیشخص ۱۲ی ال ۱های  باب
   .باشد یم پولس ، یاصل

 فرمان به نسبت هیاول ماندارانیا چگونه ه کمیهست شاهد رسوالن اعمال تاب کدر
   .ندده یم مثبت پاسخ جهان به بشارتی برا حیمس
 را آن التکمش ند،ک یم انیب را سایلی کها یروزیپ هی کصورت همان به تاب کنیا
 بشارتهای   روشازی عمل نمونه یک ما به نیهمچن تاب کنیا .دهد یم نشان زین
   .نمود استفاده آن از توان یم زین امروز ه کدهد یم

  
 لکیتش مراحل متما در .دینما یم انیب را القدس روح ار کرسوالن اعمال تاب ک)۲
  . است بودهی اصل عامل القدس روح سا،یل کتوسعه و
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 در نموده مطالعه رسوالن اعمال تاب کاز است شده انیب ریز در ه کرای اتیآ -      ۲ 
 داده انجامی ار کچه هرمورد در القدس روح ه کدیسیبنو خالصهصورت   بهخود دفتر
   . است
a (۲: ۱      -۴  
b (۴: ۲۳      -۳۱  
c (۸: ۱۴      -۱۷  
d (۸: ۲۹  
e (۱۰: ۴۴      -۴۸  
f (۱۳: ۱      -۴  

g (۱۵: ۲۸  
h (۱۶: ۶      -۷  
i (۱۹: ۱      -۶  
j (۲۰: ۲۲      -۲۳  

k (۲۰: ۲۸   
  

ی برا .شود یم دهید القدس روح درباره زینی گرید قیحقا رسوالن اعمال تاب کدر
 متحمل القدس روح به فتنگ دروغ علت به رهیسف و ایحنان هی کمجازات به مثال
 خواست یم ه کشمعون خیتوب به نیهمچن ).۱۱-      ۱ :۵ اعمال( دیینما توجه دند،یگرد

   ).۲۳-      ۱۸ :۸ اعمال( دین کدقت بخرد، پول با را القدس روح بخشش
 نیا .دهد یم القدس روح بودنی واقع و حضور بر شهادت رسوالن اعمال تابک
 ، شدن تیحما و تیهدا ، افتن یقدرت و تیموجود در سایل که کدهد یم نشان تابک
ی گرید حیتوض چیه .باشد یم خودش روح قیطر از خدای عیطبق مافو ار کجهینت
   .ندارد وجود دیشدی ها مخالفت و جفاها وجود با سایلی کستادگیا و تیموفقی برا

 

 سایلک هی کزمان .دهد یم نشان را تیحیمسی قیحق چهره رسوالن اعمال تاب ک)۳
 تیهود یاز شده منشعب گروهعنوان یک   بهتیحیمس شد، سیتأس بار نیاولی برا



 ۱۳۷تأسیس کلیسا 

 بود، ردهیی کشگویپ را آن انیهود یمقدس تاب که کبودیی حایمس ، یسیع .شد شناخته
 تمامی برا حیمس غامیپ اما .بود شده لکیتشی هود یماندارانیا از سایل کابتدا در و

 به لیانج غامیپ چگونه ه کندک یم انیب رسوالن اعمال تاب ک).۴۷ :۲۴ لوقا( بود جهان
 انیهود یبه شتریب پطرس مثالی برا .دیرس زین نبودندی هود یجامعه جزو هی کاشخاص
 اورند،یب مانیا حیمس به ه کرای انیهودیریغ او ه کداد نشان او به خدا اما داد یم بشارت

 پولس ).۱۰ اعمال( نمود فادهاست آنها به دادن بشارتی برا پطرس از و است رفتهیپذ
ی سو به او ردند کرد را او غامیپ انیهود یهی کزمان اما نمود یم موعظه انیهود یبه زین

 نشان رسوالن اعمال تاب ک).۲۸ :۲۸ ،۱۸-      ۱۶ :۲۶ ،۱۰-      ۹ :۱۹ اعمال( رفتها  امت
 تیهود یاز فرقه یک تیحیمس ه کشد مشخص جیتدر به چگونه ه کدهد یم
عنوان  ی بهسیع به مانیا براساس ه کاستی زندگ دیجد قیطر یک هکبل باشد، ینم
   . است گرفته قرارها   انسانهمه دهنده نجات و خدا پسر

  

 جهینت .دیده پاسخ خود دفتر در ریز سؤال به رده کمطالعه را ۸-      ۱ :۸ اعمال -      ۳
  بود؟ چه شد وارد سایل کبر میاورشل در هیی کجفا

  
 سایل کاز هکبل ندک یم ارکآش را تیحیمس بودنی جهان تنها نه رسوالن عمالا تابک
 ه کندک یم ثابت رسوالن اعمال تابک.یدنما یم دفاع نادرست اتهامات مقابل در

 ومتکح با مخالفت دری اسیس جنبش یک تیحیمس ، مردم ازی ا عده نظر برخالف
 بردند، فرماندار ونیغال شیپ هدادگا در گرفته را پولس انیهود یهی کزمان .نبود روم
 اما ندیننما اطاعت را عتیشر دهد یم میتعل مردم به ه کساختند متهم را پولس آنها
 باشد ینمی اسیس سازند یم وارد آنها هی کاتهام گفت و رفتینپذ را آنها اتهام ونیغال
 داد یم نشان ه کچرا بود مهم واقعه یک نیا ).۱۶-      ۱۲ :۱۸ اعمال( استی مذهب هکبل
 .نبود رومی اسیس قدرتی برای دیتهد جهینت در و انهیجو فتنه جنبش یک تیحیمس
   .ندینما یم دییتأ را تهکن نیهم ه کدینما یم رکذ زین رای گرید عیوقا لوقا
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 سایل کسیتأسی برا خدا ه کرا برجستهی رهبران خدمات رسوالن اعمال تاب ک)۴ 
 خدا نمود، یم رشد هیاولی سایل که کهمانطور .دینما یم انیب نمود، استفاده آنها از

 لوقا .برسانند انجام به سایل کدرباره را او نقشه و هدف تا ردک یم انتخاب رای رهبران
 در .دیگو یم سخن پولس و پطرس درباره       ًمخصوصا  آنها ازی بعض خدمات درباره
 پولس رسالت راعتبا ه کبود مهم امر نیا شد یم نوشته رسوالن اعمال تاب کهی کزمان
 بود تیاهمی دارا موضوع نیا .برسد اثبات به پطرس رسالت تیحقان دالئل همان با
 دشمنان از یکی او قتیحق در .نبود رسول دوازده جزو پطرس برخالف پولس هکچرا

ی مطالب ، یاف کاندازه به لوقا ).۳-      ۱ :۹ ،۳-      ۱ :۸ اعمال( بود هیاولی سایل کسرسخت
 . است برخورداری اله دییتأ از او خدمت ه کبدهد نشان تا دینما یم انیب پولس درباره

ی برا .دهد یم نشان دارد، وجود پولس و پطرس خدمت نیب ه کراهایی   شباهتاو
-      ۲ :۱۹ و ۳۸ :۲ اعمال( القدس روح ار کبر آنها هردو چگونه ه کدهد یم نشان او مثال
 او نیهمچن .ندینما یم دکیتأ )۳۷-      ۳۰ :۱۳ و ۳۶-      ۲۴ :۲( حیمس امیق تیاهم و )۶

 دیخواه مطالعه را آنها شما ریز نیتمر در ه کدینما یم انیب زین رای گریدهای  شباهت
   .نمود
  

 دفتر در .دینما یم اشاره پولس و پطرسی زندگ در مشابه اتفاقات به ریز اتیآ -      ۴
   .دیده حیتوض تاتفاقا از دام کهر درباره خالصهطور   بهخود

a(   پطرس )۱۰-      ۸ :۱۴ اعمال( پولس و )۱۰-      ۱ :۳ اعمال(  
b(   پطرس )۱۱-      ۶ :۱۳ اعمال( پولس و )۱۱-      ۱ :۵ اعمال(  
c(   پطرس )۳۰-      ۱۹ :۱۶ اعمال( پولس و )۱۱-      ۱ :۱۲ اعمال(  
  

 لیقب از سایل کنرهبرا ازی گرید تعداد درباره لوقا ، پولس و پطرس بر عالوه
 سخن زین اپلس و خداوند برادر عقوب یبرنابا، ، پسیلیف ، فانیاست ، عقوب یوحنا،ی
 را خودشان گاهیجا و نقش افراد نیا از دامکهر سا،یل کرشد روبه تکحر در .دیگو یم

 ،ها  امت، انیهود یتا گرفتند قرار استفاده مورد خداوسیله   بهافراد نیا همه .اند داشته



 ۱۳۹تأسیس کلیسا 

یی حی یمیقد شاگردانی حت و بودند شدهی هود یتازه هی کاشخاص ، انیسامر
  ).۳-      ۱ :۱۹ اعمال( اورندیب حیمس بای روحان تکمشارسوی   بهرا ددهندهیتعم

  

 در .دینمود مطالعه را رسوالن اعمال تابی کاصل اتیخصوص ازی بعض شما -      ۵
   .دیده پاسخ باشند، یم اتیصخصو نیا با ارتباط در ه کریز سؤاالت به خود دفتر

a(  دیده حیتوض د،ینما یم بشارت بر اعمال تاب که کرای دکیتأ خالصهطور   به.   
b(   گسترش و سیتأس در القدس روح چگونه دهد نشان ه کدیینما انیب لیدل دو 
   .دین کرکذ زین را همربوط اتیآ . است بوده لیدخ سایلک

c(   ی قیحق چهره رسوالن اعمال تاب کآنه وسیل  بهه کدین کانیب را قیطر دو
   .دهد یم نشان را تیحیمس

d(  به دو هر پولس و پطرس خدمت ه کدهد یم نشان رسوالن اعمال تاب ک 
   .دین کانیب مربوطه اتیآ رکذ با را مورد دو لیدال نیا از .باشند یم معتبری مشابه لیدال

  

  محتوا
 و نمود دیخواه مطالعه را نرسوال اعمال تاب کتمام شما درس از قسمت نیا در

 اتیخصوص به مطالعه نیح در .شد دیخواه همراه دینما یم انیب لوقا هی کعیوقا با
 توجه د،یفراگرفت درس نیهم بخش قبلی در رسوالن اعمال تاب کدرباره هی کا ژهیو
   .دیینما

  

   سایل کردکعمل گزارش -       رسوالن اعمال تابک
   ۳ :۸ -       ۱ :۱     -       سایل کلکیتش و سیتأس )۱

  

 نزول ،)۱۱-      ۱ :۱( خدمتشانی برا شاگردان تیمأمور شامل سایل کسیتأس دوره
 و سایل کبه مربوط عیوقا پخش ،)۴۷ :۲ -       ۱۲ :۱( آنها به قدرت دادنی برا القدس روح
 و جفا جهینت در و فانیاست شهادت و موعظه ،)۷ :۶ -       ۱ :۳( میاورشل در لیانج غامیپ
 استیکپنط روز در القدس روح نزول .باشد یم )۳ :۸ -       ۸ :۶( ماندارانیا شدن ندهکپرا
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 درس نیا آخر در ه ک» رسوالن اعمال زمان در جهان«ۀ نقش در .بود واقعه نیتر مهم
 جشن مراسم در تکشری برا ندارید انیهود یآنجا از هی کمناطق ، شده چاپ
 نگاه را ۱۲-      ۵ :۲ اعمال( است شده داده نشان بودند، هآمد میاورشل به استیکپنط
 موعظه بودند، آمده گرد جشنی برا هی کانبوه تیجمعی برا پطرس هی کزمان ).دینک

 به نقاط همه از هی کندارید انیهود ی، است افتادهی اتفاق چه ه کداد حیتوض و نمود
 سه جزو آنها ازی تعدادک ش بدون .داشتند حضور تیجمع نیب در بودند آمده آنجا
   .آوردند مانیا و دادند مثبت پاسخ پطرس دعوت به ه کبودندی نفر هزار
  

  ۱۸ :۱۱ -       ۴ :۸     -       سایل کرییتغ )۲
  

 موعظه انیهودیریغ به شتریب هرچه لیانج غامیپ ه کبودی زمان ر،ییتغ دوره
 از تیزکمر ردند،ک یم توبه انیهودیریغ ازی شتریب تعداد ه کهمانطور .دیگرد یم

 در وحنا یو پطرس ، پسیلیف خدمات:  شامل دوره نیا . افت یرییتغ هکیانطا به میاورشل
 در لیانج موعظه و )۳۱-      ۱ :۹( سولس آوردن مانیا و توبه ،)۴۰-      ۴ :۸( هیهود یو سامره
ه ّ   لد   هیعل بری جیدرت آموزش ریز در سایل ک، دوره نیا طول در .گردد یم هیصریق و افا ی، ُ 

 خدمت انیسامر نیب در پطرس مثالی برا . داشت قرار انیهود یریغ به نسبت تعصب
 و ۱۷-      ۱۴ :۸ اعمال(بود هود یریغ و هود یاز مختلطی نژادی دارا هی کقوم -       نمود
ً     قبال ).۴۳ :۹ اعمال( نمودی زندگ ساز چرم شمعوننام  ی بهشخص بای مدت او ً     بعدا ،)۲۵

 نمود، یمی زندگ نگونهیا هی کشخص با هرگز متعصبی هودعنوان یک ی به پطرس
 موعظهی روم افسر یک به را حیمس غامیپ ه کفرستاد را او خدا بعد .ردک ینم معاشرت

 ازی قسمتعنوان   بهانیهودیریغ ه کبودی دییتأ مهر اتفاقات نیا ).۱۰ اعمال( دینما
   .اند شده رفتهیپذ خدا نقشه
  

  ۳۵ :۱۵ -       ۱۹ :۱۱     -      ی هودیریغی سایلکی ریگ لکش )۳
  

 دیگرد انیهودیریغی سایلی کریگ لکش باعث و افتادق اتفا دوره نیا در هی کعیوقا
 از پطرسیی رها ،)۳۰-      ۱۹ :۱۱( هکیانطا در پولس و برنابای میتعل خدمت:  شامل
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ی میتصم و )۲۸ :۱۴ -       ۱ :۱۳( پولسی بشارت سفر نیاول ،)۲۵-      ۱ :۱۲( میاورشل زندان
   .باشد یم ،)۳۵-      ۱ :۱۵( گرفت انیهودیریغ درباره میاورشلی شورا هک

 

 نیچند به ) انیسامر و( انیهودیریغ نیب خدا ار کبرابر در میاورشلی سایل ک-      ۶
 ریز موارد ازیک هر در ه کدیده حیتوض خالصهطور   بهخود دفتر در .داد پاسخ روش
  .نمودند عمل چگونه آنها

a(   رفتندیپذ پسیلیف موعظه اثر در را خدا الم کسامرهی اهال )۸ باب.(  
b(  افتند یرا القدس روح و آوردند مانیا حیمس به او خانواده اهل و وسیلیرن ک 

  ).۱۱ باب(
c(  آوردند مانیا حیمس به هکیانطا دری اریبس انیونان ی )۱۱ باب.(  
d(   و . نه ا یبشوند ختنه دیبا انیهودیریغ ایآ ه کبود هآمد شیپی بحث هکیانطا در 
 موضوع تا رفتند میاورشل به برنابا و پولس . نه ا یدارند نگاه رای موس عتیشر نیقوان
   .بگذارند انیم در آنجای سایل کبا را

  

  ۱۶ :۲۱ -       ۳۶ :۱۵     -       دهد یم انجام را خودشی بشارتی ها برنامه پولس )۴
  

 شیخوی بشارت سفر نیسوم و )۲۲ :۱۸ -       ۳۶ :۱۵( نیدوم به پولس رهدو نیا در
 به زدن سر با را خودی بشارت سفر نیدوم پولس .رود یم )۱۶ :۲۱ -       ۲۳ :۱۸(
 داشت قصد پولس .دینما یم آغاز بود، رده کسیتأس خود اول سفر در هیی کساهایلک
 رد کتیهدا ) هیادونکم( اروپاسوی   بهرا او القدس روح اما برود، ایآسسوی   بههک
 پولس .شد سیتأس هیاخائ و هیادونکم در سایل کنیچند جهینت در ).۱۰-      ۶ :۱۸ اعمال(
 در سال سه مدت هی کشهر ، رفت افسس به سرانجام خودی بشارت سفر نیدوم در
  ).۳۱ :۲۰ و ۱۰ :۱۹ اعمال( نمود خدمت آنجا
  



  درس پنجم۱۴۲

 از کدام یک دین کنییتع سپس .دیینما مطالعه را پولسی بشارتی سفرها نقشه -      ۷ 
   .دیینما رجوع نقشه به حیصح جمالت نییتعی برا .باشند یم حیصح ریز جمالت

a(   آنجا درً     قبال ه کرفتی مناطق به ابتدا خود،ی بشارت سوم و دوم سفر در پولس 
  .دیگرد ماندارانیا تیتقو باعث و بود داده بشارت

b(  نمود آغاز میاورشل از را خودی رتبشا سفر سه هر پولس.   
c(   است تر یکنزد افسس شهر به هیاخائ هیناح به نسبت هیغالط هیناح .   
d(   هیغالط هیناح تا است تر یکنزد هیاخائ و هیادونکمی نواح به افسس شهر .  
e(   اند گرفته قرار افسس از فاصله یک به هیادونکم و هیاخائ ، هیغالطی نواح.   

  

 د؟یینماک در پولسی سفرها تیهدا در را القدس روح نقشه و هدف دینتوا یم ایآ
 نکسا افسس در پولس ، هیاخائ و هیادونکم ، هیغالطی نواح در سایل کسیتأس از بعد
ی راحت به توانست یم پولس آنجا از . است شده واقعی نواح نیا وسط در ه کشود یم
 افسس در را خود خدمت حال نیع در و .باشد تماس در اطرافی نواحی ساهایل کبا
 نیای ساهایل کبر افسسی سایل کرهبران ه کداشت انتظار پولس ً      ظاهرا .دهد انجام زین

 میاورشل قصد به را افسس بار نیآخری برای وقت هکچرا باشند داشته نظارتی نواح
-      ۲۲ :۲۰ اعمال( نمود انیب آنها به خطاب را خودی ها حتینص نیآخر رد،ک یمک تر
۳۱(.  

  

  ۳۱ :۲۸ -       ۱۷ :۲۱     -       روم زندان در پولس )۵
 

 مهکمحا وی ریدستگ:  شامل دیگرد روم در پولس شدنی زندان باعث هی کعیوقا
 ،)۳۲ :۲۶ -       ۳۱ :۲۳( هیصریق در او شدنی زندان ،)۳۰ :۲۳ -       ۱۷ :۲۱( میاورشل در او

 )۳۱-      ۱۶ :۲۸( آنجا در او شدنی زندان و )۱۵ :۲۸ -       ۱ :۲۷( روم به اویی ایدر سفر
   .باشد یم

  



 ۱۴۳تأسیس کلیسا 

 ازی تعداد و انیهود یبرابر در پولس رسوالن اعمال تاب کاز ریزهای   بابدر -      ۸
 از دام کهر ه کدیسیبنو خالصهطور   بهخود دفتر در .دهد یم شهادتی روم افسران

   .دادند نشان پولس سخنان برابر دری العمل سکع چه اشخاص اها ی  گروهنیا
a(  میاورشل در انیهود ی )۲۲ باب(  
b(   فرماندار سیکفل )۲۴ باب(  
c(   پادشاه پاسیاغر )۲۶ باب(  
d(  روم در انیهود ی )۲۸ باب(  

  

 در ).۸ :۱ اعمال( دهد یمی بشارتی ارهای کبرایی الگو ما به رسوالن اعمال تابک
   .اند شده انیب وضوح به ه کدارد وجود عامل سه الگو نیا

   القدس روح -       قدرت منبع )۱
   انیحیمس -       نیخادم )۲
   جهان تمام و شور ک، محله -       بشارتهای   مکان)۳
 نشان خدا نقشه بردن جلو در را ردن کدعا تیاهم نیهمچن رسوالن اعمال تابک
 لقدسا روحی برا دنیش کانتظار منظور به حیمس دستور به پاسخ در شاگردان .دهد یم
 شد ختهیر آنها بر القدس روح و )۱۴ :۱ اعمال( شدند جمع دعای برا گریهمد با
 ه کردند کدعا بودند، جفا تحت دادن بشارت لیدل به آنها هی کزمان ).۴-      ۱ :۲ اعمال(

 به ردندک یم دعا آنجا در هی کانکم نیح نیهم در .دیفرما عطای ریدل آنها به خدا
 نمودند موعظهی ترس چیه بدون جهینت در گشتند، پر قدسال روح از و درآمد لرزش

 پرگشتند روح از سامرهی اهال و نمودند دعا وحنا یو پطرس ).۳۱-      ۲۳ :۴ اعمال(
  ).۴۲ :۲ اعمال( بود هیاولی سایلی کاصلی ها برنامه جزو دعا ).۱۷-      ۱۴ :۸ اعمال(

 دعا مختلفهای  گروه ا یو اشخاص هرجا ه کدهد یم نشان رسوالن اعمال تابک
 نیهم به خدا هم امروز . است نموده عمل خودش روح قیطر از خدا اند، نموده
 ۱۹۶۵ سال در ایعلی ولتا شور کدر ه کها یداریب نیبزرگتر .دینما یم عمل صورت

 تنها نه ما ه کشد یم خوب چقدر .بود آموز دانشی تعدادی دعا اثر در آمدوجود  به



  درس پنجم۱۴۴

 انیب آن در هی کا یروحان اصول از هکبل میبدان را اعمال تاب کدر شده رکذ قیحقا
 ، میینمای رویپ شده انیب اعمال تاب کدر هیی کالگو از ما اگر . میریبگ درس زین شده
 خواهند مانیا حیمس به مردم ازی اریبس جهینت در و دیآ یموجود  ی بهروحانی داریب

   .آورد
  

 از دیده یم انجام ه کرای خدمات ا یو خودی سایل کدیبخواه شما دارد انکام -      ۹
 در .دیینمای ابیارز شود، یم دهید هیاولی سایل کدر هی کاتیخصوص با سهیمقا قیطر

 شما خدمات ا یو سایل کدر ریز جدول در شده رکذ اتیف کیاز دام کهر وجود صورت
 مزبور تیف کیفاقد ه کدینک یم احساس اگر .دیبزن عالمت »موجود« لمه کریز در
 اعمال تاب کاز شده داده اتیآ .دیبزن عالمت »ازین مورد« لمه کریز در دیباش یم

  .باشد یم رسوالن
  

  مورد  موجود  نیاز
.۴۱-      ۲۶ :۱۳  و۳۶-      ۲۹ :۲(ای که تأکید آن بر پیغام مسیح است  موعظه (  

.۴۷-       ۴۲ :۲(مشارکت و مطالعه هر روزه کالم خدا  (  
.۷ :۱۶ و ۳-       ۱ :۱۳(القدس  اطاعت از روح (  

.۹-      ۶ :۱۵ و ۷-       ۱ :۶(گیری  داشتن حکمت در هنگام تصمیم (  
  ).۱۰-       ۹ :۱۶ و ۴ :۸(داشتن دید بشارتی و توسعه آن 

  )۵ :۱۲ و ۳۱-      ۲۳ :۴(دعا کردن در هر شرایطی 
ل به پیغام انجی و ۱۲-      ۶ :۱۳ و ۸-       ۶ :۳(وسیله ظهور معجزات و آیات  تأکید   

۱۴: ۸      -۱۰ (  
نداران  تمام ایما و ۴ :۲(تعمید روح گرفتن  و ۴۶-       ۴۴ :۱۰و  ۱۷-       ۱۴ :۸   

۱۹: ۱      -۷(  

    



 ۱۴۵تأسیس کلیسا 

  نوپای سایل کبهیی ها نامه-      انیغالط و عقوب یالترسا
 قرار رسوالن اعمال تاب کبا ارتباط در دیعهدجدی ها رساله ازی ادیز تعداد
 .اند شده نوشته رسوالن اعمال تابی کزمان محدوده در رساالت نیا       ًاحتماال  .دارند

   . است دهیگرد انیب ریز در ه کنمود، میتقس گروه سه به توان یم را رساالت نیا
 رسوالن اعمال تاب ک۱۵ باب در ورکمذ میاورشلی شورا از قبل هی کرساالت )۱
   :اند شده نوشته

   عقوب ی    
   انیغالط     
   :رندیگ یم قرار پولسی بشارت سفر نیسوم و نیدوم با ارتباط در هی کرساالت )۲

   انیکیتسالون دوم و اول     
   انیقرنت دوم و اول     
   انیروم     
   :اند شده نوشته روم در پولس زندان نیاول دوره در هی کرساالت )۳

   انیافسس     
   فیلیپیان     
   انیولس ک    
   مونیفل     
 گردند، یم اول گروه به مربوط ه کمیینما یمی ررسب رای رساالت ما درس نیا در

 رساالت و ششم درس در را دوم گروه رساالت( انیغالط و عقوب یرساالتی عنی
   ).نمود میخواهی بررس هشتم درس در را رساالت هیبق و هفتم درس در را سوم گروه

 



  درس پنجم۱۴۶

   خداپرست شخص کی یارهایمع -       عقوب یرساله 
 انیحیمسی برا سایل کخیتار لیاوا در را خود رساله وبعق یه کرسد یمنظر  به

   . است نوشته که بشارت به آنها رسیده بودی یشهرها در و میاورشل در هی کهودی
 

   نویسنده
 برادر عقوب ی، عقوب یرساله سندهینو ه کمعتقدند مقدس تاب کنیمحقق ثرکا
 را نام نیهم ه کیسیع شاگرد نه ،)۱۹ :۱ انیغالط و ۵۵ :۱۳ی مت( باشد یمی سیع

 اما ).۱۰و۵ :۷ وحنای( نداشت مانیای سیع به ابتدا عقوب ینیا ).۲۱ :۴ی مت( داشت
 روز در ه کدشی شاگردان جزو و )۷ :۱۵ انیقرنت اول( شد ظاهر او به رده کامیق حیمس
 ندک یم انیب مقدس تاب ک).۱۴ :۱ اعمال( نمودند افتیدر را القدس روح استیکپنط
 را جلسه تیریمد سمت میاورشلی شورا در و بود میاورشلی سایل کرهبران از او هک

 و او با خودی بشارت سفر نیسوم انیپا در پولس ).۱۹و۱۳ :۱۵ اعمال( داشت برعهده
 بدهد خبر آنها به انیهودیریغ نیب خدا ار کدرباره تا داشت یمالقات رهبران ریسا
  ).۱۹-      ۱۷ :۲۱ اعمال(

 

   تاریخی زمینه
 رساله مطالعه از .بود شده لکیتش انیهود یاز ً    امال کابتدا در سایل که کمیدیفهم

 هیاول دوره نیا با متناسب آن نگارشک سب و محتوا ه کمیگرد یم متوجه عقوبی
 نوشته ، استی هود یاصطالح یک ه ک» لهیقب دوازده« به خطاب رساله نیا .باشد یم

 شدن جمع انکمی برا هینس کلغت از رساله نیا در ).۱ :۱ عقوبی( است شده
عنوان   بهقیعهدعتی ها تیشخص ازی تعداد ).۲ :۲( است شده استفاده ماندارانیا

-      ۱۷ :۵( ایلیا و )۲۶-      ۲۵ :۲( راحاب ،)۲۴-      ۲۰ :۲( میابراه:  مثالی برا اند شده رکذ نمونه
  .باشد یمی هود یانیحیمسی برا متناسب شتریب موارد نیا ).۱۸

 باشد، یم سایل کهیاول دوران به متعلق عقوب یرساله دهد یم نشان هی کگرید امر
 است شده انیب عتیشر دربارهی مطالب رساله نیا در چه اگر هکنیا از است عبارت



 ۱۴۷تأسیس کلیسا 

 ، گرفت میاورشلی شورا هی کمیتصم و انیهودیریغ درباره بحث بهی ا اشاره چیهی ول
 عقوب یبود شده انجام ً    قبال اشور هی کصورت در ه کاستی عیطب ً    امال ک.شود ینم

 شورا ریمد خودش سندهینو ه ک      ًمخصوصا  ، گفت یم سخن مهم موضوع نیا درباره
   . است بوده
 

   رساله بندی تقسیم و محتوا
 بودند، رفتهیپذ حیماشعنوان   بهرای سیع هی کانیهودی یبرا خود نامه در عقوبی
 با برخورد حیصح روش آنها هک خواهد یم او .دارد یم ابراز را اش عالقه وی نگران
 به نسبت آنها به او .ندینما ابراز را خود مانیا و بدانند را ها وسوسه و اتیتجرب

 به ه کندک یم قیتشو را آنها و دهد یم هشدار گونهخودمحوری زندگ و طمع خطرات
 .دیینما استفاده ریزی بند میتقس از رساله نیا مطالعهی برا .باشند داشته مانیا خدا

 

   خداپرست شخص معیارهای : یعقوب رساله
  ۱۸-      ۱ :۱   -       اتیتجرب بروز هنگام در او برخورد روش )۱
  ۲۷-      ۱۸ :۱   -       ایدنی ها وسوسه به او پاسخ )۲
  ۲۶-      ۱ :۲   -       گرانید با او روابط )۳
  ۱۲-      ۱ :۳   -       او گفتن سخن طرز )۴
  ۱۸-      ۱۳ :۳   -       او متکح )۵
  ۱۷-      ۱ :۴   -       اوی فروتن )۶
  ۱۲-      ۱ :۵   -       او صبر )۷
  ۲۰-      ۱۳ :۵   -       او مانیا )۸



  درس پنجم۱۴۸

 حیصح عقوب یرساله با ارتباط در ریزهای   عبارتاز کدام یک دیینما نییتع -      ۱۰
   .باشند یم

a(   آوردن نمونهی برا باشد، یم قیعهدعتی تهایشخص از یکی ه کمیابراه از 
  .ندک یم استفاده صبر درباره
b(    ًاحتماال    . است شده نوشته خداوند برادر ، عقوبوسیله ی  به      
c(   دینما یم اشاره میاورشلی شورا جهینت به.   
d(   ندک یم دکیتأ مانیای عمل جهینت بر.   
e(   دیگو یم سخنی موس عتیشر و مانداریا انیهودیریغ نیب ارتباط درباره.   
  

   لیانجی قیحق تیماه -       انیغالط رساله
ی شورا در ه کپردازد یمی بحث به   ًما یمستق انیغالط رساله ، عقوب یرساله برخالف

 در هی کاتینظر دربارهی ا نهیزم ما به رساله نیا . گرفت قراری بررس مورد میاورشل
 در موجود تیوضع به نسبت پولس العمل سکع نیهمچن .دهد یم شد، مطرح شورا
 .دهد یم نشان ما به را هیغالط

  

   تاریخی زمینه و نویسنده
 شامل هیناح نیا .رد کدنید هیغالط هیناح از خودی بشارت اول سفر در پولس
 ).۲۳ :۱۴ -       ۱۳ :۱۳ اعمال( گردد یم دربه و لستره ، هیقونیا ، هیدیسیپ ، هکیانطا:  یشهرها

 هکیانطا به سپس و نمود سیتأسیی ساهایل کطقهمن نیا در پولس ، السیسی همراه به
  ).۲۸-      ۲۱ :۱۴ اعمال( بازگشت هیسور

 رای نادرست لیانج هیغالط ماندارانیا ه کدیفهم بود، هکیانطا در پولس هی کزمان
ی موس عتیشر داشتن نگه و ختنهوسیله   بهفقط شخص دهد یم میتعل هی کا دهیعق(
 انیغالط( بود شده پولسی نگران باعث امر نیا .اند رفتهیپذ )ابد ینجات تواند یم
 آنها تا ندک ینم غیدری وشش کچیه از سدینو یم انیغالط به پولس هی کا نامه در ).۶ :۱



 ۱۴۹تأسیس کلیسا 

 ریتأث تحت را هیغالط ماندارانیا هی کاشخاص .ندینماک در را اشتباهشان بودنی جد
 اعمال در ه کداشتند رای داعتقا همان رند،یبپذ را غلط » لیانج« یک تا بودند داده قرار
   . است شده انیب ۲-      ۱ :۱۵
 میاورشلی شورا موضوع ه کبودندی لکمش همان ریدرگ انیغالط هکنیا وجود با
 نشان قتیحق نیا .شود ینم شورا آن میتصم بهی ا اشاره چیه رساله نیا دری ول بود،
 قبلی وتاهی کلیخ مدت دیشا ، میاورشلی شورا از قبل رساله نیا       ًاحتماال  ه کدهد یم
ی محتوا ، است شده نوشتهی زمان چه رساله هکنیا از تر مهم . است شده نوشته آن از

 نگاه نه و ، حیمس به مانیا ه کدهد یم نشان را قتیحق نیا رساله .باشد یم رساله خود
 نهیزم قتیحق نیا قیتصد .باشد یمی حیمسی زندگ اساس و هیپا ، عتیشر داشتن
   .شد باعث انیهودیریغ نیب در را لیانج گرفش و عیسر رشد
  

   رساله بندی تقسیم و محتوا
 ، ییگرا عتیشر غلط میتعل با رساله نیا در ، نکمم صورت نیتر یقو به پولس
 .دینما یم دفاع ، حیمس به مانیا قیطر از فقط نجاتی عنی یقیحق لیانج از و مخالفت

 بر داریپا و نند کرد را غلط میتعل نیا هک خواهد یم هیغالط ماندارانیا از اصرار با او
 با گرید یکردن کخدمتی برای آزاد نیا از و ستندیبا اند، آوردهدست   بههی کا یآزاد

  .دیینما استفاده رساله مطالعهی برا شده دادهی بند میتقس از .نند کاستفاده محبت
  

   لیانجی قیحق تیماه:  انیغالط رساله
  ۲۴-      ۱ :۱  -       لیانجی اله منشأ )۱
  ۲۱-      ۱ :۲   -       لیانج از دفاع )۲
  ۷ :۴ -       ۱ :۳   -       لیانج اساس و هیپا درباره حیتوض )۳
  ۳۱-      ۸ :۴   -       لیانج به نسبتی ناسپاس دربارهی نگران )۴
  ۱۰ :۶ -       ۱ :۵   -       لیانج ردن کاجرای برا حتینص و قیتشو )۵
  ۱۸-      ۱۱ :۶   -       لیانج به نرد کفخر )۶
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 حیصح انیغالط رساله با ارتباط در ریز جمالت از کدام یک دین کنییتع -      ۱۱ 
  .باشد یم

a(   باشد یم پولس رسالت ازی ا هیدفاع شامل.   
b(   نموده افتیدر حیمسی اصل شاگردان از را خود لیانج پولس ه کدینما یم انیب 
   . است
c(   دینما یم انیب شد، گرفته میاورشلی شورا در ه کرای میتصم.   
d(   خدا رشیپذ مورد مانشیا براساس ه کندک یم ادی یا نمونهعنوان   بهمیابراه از 
  . گرفت قرار



 ۱۵۱تأسیس کلیسا 



  درس پنجم۱۵۲



 ۱۵۳تأسیس کلیسا 



  درس پنجم۱۵۴

  ییخودآزما
 

ا را غلط جمالت و » ص« حرف با را صحیح جمالت . غلط و صحیح جمالت  ب
 بازنویسی صحیحصورت  ه برا غلط جمالت سپس .نمایید مشخص » غ« حرف
   . است ) غلط(  زیرسؤال جواب نمونه برای .نمایید
 ه کباشد یم رساالت به لیاناج دهنده ربط لیدل نیا به رسوالن اعمال تاب ک-      ۱
  .دینما یم انیب داد، انجام نیزمی رو بر حیمس ه کرای خدمات
 درباره ه کباشد یم ترساال به لیاناج دهنده ربط لیدل نیا به رسوالن اعمال تابک
  .دهد یم حیتوض سایل کسیتأس

 

 به ه کبود نیا رسوالن اعمال تاب کنوشتن از هدفش ه کندک یم انیب لوقا -      ۲
  .دهد میتعل تیحیمس قتیحق درباره سولیتئوف دوستش
 ........... ه کبود نیا رسوالن اعمال تاب کنوشتن از هدفش ه کندک یم انیب لوقا

 

 هری دور باعث پولس خدمت چون ه کدهد یم نشان رسوالن اعمال ابت ک-      ۳
 ریغ نیب در خدمتسوی  ی بها ندهیفزاطور   بهجهینت در شد میاورشل از او شتریب چه
   .دیگرد لیمتما انیهودی

طور   بهجهینت در .......................... ه کدهد یم نشان رسوالن اعمال تابک
  .دیگرد لیمتما انیهود یریغ نیب در خدمتسوی  ی بها ندهیفزا

 

 درباره دام کچیه انیغالط به رساله نه و عقوب یرساله نه ه کقتیحق نیا -      ۴
ًاحتماال  ه کدهد یم نشان ند،یگو ینمی سخن میاورشلی شورا میتصم  از قبل آنها دو هر       
  .اند شده نوشته میاورشلی شورا
 میتصم درباره دام کچیه انیغالط هب رساله نه و عقوب یرساله نه ه کقتیحق نیا
 آنها دو هر       ًاحتماال  ه کدهد یم نشان ندیگو ینمی سخن میاورشلی شورا

  .اند شده نوشته ..........................
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 آنها بود، شده خبر با ه کنوشت نامه هیغالط ماندارانیای برا لیدل نیا به پولس -      ۵
   .اند رفتهیپذ حیمس یثانو بازگشت درباره رای غلط میتعل

 آنها بود، شده خبر با ه کنوشت نامه هیغالط ماندارانیای برا لیدل نیا به پولس
  .اند رفتهیپذ ....................... درباره رای غلط میتعل

 

 توضیح با را چپ سمت های نامه یاها   کتاب، اشخاص نام : انطباقی سؤاالت -      ۶
   .نیدک منطبق راست سمت در هرکدام

a(   است شده نوشته » لهیقب دوازده« به خطاب هی کا رساله .  
b(   نمود موعظه استیکپنط روز در هی کشخص.  
c(   رسوالن اعمال تاب کسندهینو   
d(  دیگو یم سخن روم تا میاورشل از لیانج گسترش درباره هی کتاب ک.  
e(   رد کسفر روم به پولس همراه به هی کشخص.  
f(   دهد یم حیتوض لیانجی قیحق تیماه بارهدر هی کا رساله.  

g(   برساند وسیلیرن کبه را نجات امیپ تا فرستاد را او خدا هی کشخص.  
h(   انیغالط به رساله سندهینو .  

   پطرس -      ۱           
   پولس -      ۲           
   لوقا -      ۳           
   رسوالن اعمال تاب ک-      ۴           
   عقوب یرساله -      ۵           
   انیغالط به رساله -      ۶           

 



  درس پنجم۱۵۶

 از مهم واقعه چندین زیر قسمت در . وقایع تاریخی ترتیب به مربوط سؤاالت -      ۷ 
 برای .نمایید معین را وقایع این تاریخی ترتیب . است شده ذکر رسوالن اعمال کتاب
   .آخر به تا ترتیب همین به و ۲ عدد واقعه دومین ،۱ عدد واقعه اولین
a(   پولسی بشارت سفر نیسوم و نیدوم .  
b(   پولسی بشارت سفر نیاول .  
c(   گشتند پر القدس روح از استیکپنط روز در شاگردان.  
d(   فرار سامره و هیهودی ینواح به و گرفتند قرار جفا تحت میاورشل ماندارانیا 
   .گردند
e(   دیرس شهادت به فانیاست.  
f(   رفت روم به مهکمحای برا پولس .   

g(   گرفت میتصم انیهودیریغ درباره میاورشلی شورا .   
 

 که توضیحاتی با است آمده نقشه در که را اعدادی .ییجغرافیا سؤاالت -      ۸
 از قبل را اعداد تمرین این در .نمایید منطبق ، است شده دادهها   مکانیا شهرها درباره
 اولین نمونه برای .نمایید ذکر توضیح از بعد را مکان یا شهر نام و بنویسید توضیح
  . است شده حل مورد

 

۶      - a(   قبرس    . رفت آنجا به خودی بشارت سفر نیاول در پولس هی کنیسرزم   
 b(   رفت آنجا به روم به خود سفر طول در پولس هی کنیسرزم . .................  
 c(   به ایآس به رفتنی جا به خودی بشارت سفر نیدوم در پولس هی کا هیناح 

  .................... . رفت هیناح آن
 d(   بودی زندان آنجا در سال دو ، روم به رفتنش از قبل پولس هی کشهر 

..................  
 e(   دیتعم القدس روح از آنجا در استیکپنط روز در شاگردان هی کشهر 

  ...................... .افتندی



 ۱۵۷تأسیس کلیسا 

 f(  استیکپنط دیعی برا خداپرست انیهود یآنجا زا هی کبیل هیناح دری شهر 
  ................... .بودند آمده

 g(   آنجا در سال ۳ مدتی برا خودی بشارت سفر نیسوم در پولس هی کشهر 
  .................... .نمود خدمت
 h(   فرستاد آنجا به را انیغالط به رساله پولس هی کا هیناح. ...........................  
 i(   شهر آن در گرددی زندان هیصریق در که نیا از قبل پولس هی کشهر 
  ..................... .شد مهکمحا و ریدستگ

  j(   مهکمحا صریق حضور در شهر آن در پولس هی کشهر 
  .........................دیگرد

 k(   خودی بشارت سفر نیسوم و نیدوم در پولس ه کهیاخائ هیناح دری شهر 
  ................................. . رفت جاآن به

  



  درس پنجم۱۵۸

  ها پاسخ صحیح تمرین
  

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۶
 a(   پر القدس روح از سامرهی اهال و فرستادند آنجا به را وحنا یو پطرس آنها 
  ).۱۷-      ۱۴ :۸( گشتند

 b(   ردند کانتقاد پطرس از ابتدا ماندارانیا )آنها به پطرس بعد اما ،)۳-      ۲ :۱۱ 
 نمودند رکش را خدا آنها و داد حیتوض بود، افتادهق اتفا هی کعیوقا همه درباره

)۱۱: ۱۸.(  
 c(   میتعل آنجا در سال یک مدتی برا او و فرستادند هکیانطا به را برنابا آنها 

   ).۲۶و۲۲ :۱۱( داد
 d(   ی ریگ میتصم از پس و دشدن جمع گرید یکبا میاورشلی سایل کرهبران
-      ۶ :۱۵( فرستادندی هودیریغ ماندارانیای برای رسمی ا نامه و ندهینما ، موضوع درباره
۳۵.( 

 

  .باشد ها جواب نیا هیشب دیبا شماهای   جواب-      ۱
 a(   نیا رسوالن اعمال تاب کنوشتن از هدفش ه کندک یم ادعا لوقا -       غلط 
  .سازد مطمئن بود افته یهی کمیتعالی درست درباره را سولیتئوف دوستش ه کبود

 b(   حیصح   
 c(   رساالت به را لیاناج هکچرا است مهم رسوالن اعمال تاب ک-       غلط 
   .سازد یم مربوط

 

۷      - a( حیصح   
 b(  لطغ   
 c(  غلط   
 d(  غلط   



 ۱۵۹تأسیس کلیسا 

 e(  حیصح   
  

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۲
 a( ندیگو یم سخنها   زبانبه آنها و ردیگ یم قرار ماندارانیا رب.  
 b( ندیگو یم سخنی ریدل با آنها و سازد یم پر دوباره را رسوالن.   
 c( دینما یم پر را سامره ماندارانیا.   
 d( دیبگو سخن حبشهی سرا خواجه با ه کدیگو یم پسیلیف به.  
 e( سازد یم پر را خانواده و وسیلیرنک.  
 f( ندک یم دعوتی ا ژهیو خدمتی برا را پولس و برنابا.   
 g( تیهدای هودیریغ ماندارانیا دربارهی ریگ میتصم هنگام در را رسوالن 

   .دینما یم
 h( ندک یم تیهدای بشارت سفر در را پولس.  
 i( سازد یم پر را افسس ماندارانیا.   
 j( افتاد هدخوا اوی برای اتفاق چه ندهیآ در ه کدیگو یم پولس به.   
 k( ندینما نظارت سایل کبر ه کندک یم نییتع رای اشخاص.  

 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۸
 a( بماند زنده دینبا پولس ه کزدند یم ادیفر )۲۲ :۲۲.(  
 b(  نگرفتی میتصمی ول داد، فرا گوش پولس سخنان به بار نیچند 

)۲۴: ۲۲      -۲۶.(  
 c(  مرای توان یم وتاه کمدت نیا دری نک یم رکف ایآ دیپرس لسپو از او 

  ).۲۸ :۲۶(یی بنمای حیمس
 d(  ی گرید تعداد و شدند قانع پولس سخنانوسیله   بهآنها ازی تعداد

 ).۲۸-      ۲۳ :۲۸( آمدوجود   بهبحث خودشان نیب جهینت در رفتندینپذ
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 رفتند یم هیی کجا هر در و ردند کفرار سامره و هیهودی ینواح به ماندارانیا -      ۳
  .نمودند یم موعظه را لیانج غامیپ
 

 نیا تمام ه کدیباشی خدمتدنبال   بهشما ه کدوارمیام: شمای انتخاب پاسخ -      ۹
   .باشد داشته را اتیخصوص

  

   .باشد ریز پاسخ هیشب دیبا شما پاسخ -      ۴
 a(   معبد در بود رزادماد فلج ه کرای مرد خدا ، پطرس خدمت قیطر از 
 در بود مادرزاد فلج ه کرای مرد خدا ، پولس خدمت قیطر از و دهد یم شفا میاورشل
   .دهد یم شفا لستره

 b(   ی مایعل بر پولسی داور و شد انجام رهیسف و ایحنان بر پطرسی داور
   .شد انجام جادوگر
 c(   ولسپ و افتیی یرها میاورشل زندان ازیی آسا معجزهصورت   بهپطرس 

  . افتیی یرهای پیلیف زندان ازیی آسا معجزهصورت   بهزین
 

۱۰      - b ( ًاحتماال    . است شده نوشته خداوند برادر ، عقوبوسیله ی  به      
   d (ندک یم دکیتأ مانیای عمل جهینت بر.   

 درباره آوردن نمونهی برا عقوب یه کبودی شخص وبیا: )دین کتوجه a مورد به(
  .نمود استفاده آن از صبر

 

۵      - a(  و لیانج غامیپ گسترش و شرفتیپ درباره رسوالن اعمال تاب ک 
 و سامره و هیهود یدر سپس ، میاورشل در ابتدا را حیمس غامیپ هی کاشخاصهای  فعالیت
   .دینما یم انیب ردند، کموعظه ترانهیمد هیناح شمال در باالخره
   b(  سؤال به پاسخ در هیی کها نمونه امتم از دیتوان یم شما: شمای انتخاب پاسخ 

   .دیینما استفاده ، شده داده ۲



 ۱۶۱تأسیس کلیسا 

   c( فرقه یک تیحیمس ، اول درجه در ه کدهد یم نشان رسوالن اعمال تاب ک 
ی برای دیتهد تیحیمس هکنیا دوم و بودی جهان مذهب یک هکبل نبود تیهود یاز

   .نبود رومی اسیس قدرت
   d(  سؤال به پاسخ در هیی کها نمونه تمام از دینتوا یم شما: شمای انتخاب پاسخ 

  .دیینما استفاده ، شده داده ۴
 

۱۱      - a (باشد یم پولس رسالت ازی ا هیدفاع شامل.   
   d (رشیپذ مورد مانشیا براساس ه کندک یم ادی یا نمونهعنوان   بهمیابراه از 
  . گرفت قرار خدا



 



 

   ششم درس

   سایل کۀتوسع
  
 سایل کهیاول دوره به ه کرای رساالت و رسوالن اعمال ابت کما پنجم درس در
 ما مطالعه . مینمودی بررس را انیغالط رساله و عقوب یرسالهی عن یگردند یم مربوط

ی امپراطور سرتاسر در را لیانج غامیپ گسترش و شرفتیپی چگونگ تا نمودک مک
 جزو هودیریغ هم و هود یهم چگونه ه کمیباش شاهد نآ بر عالوه و مینیبب روم
ی عملی زندگ غامیپک در در ما به نیهمچن مطالعه نیا .دندیگرد حیمسی سایلک
 درباره پولس هی کقتیحق و ندک یم انیبی هود یهیاول ماندارانیا به عقوب یهی کحیمس
   .ندک یمک م کد،ینما یم رکذ انیغالطی برا نجات اساس و هیپا

ی شورا از بعد به مربوط ه کگرفت میخواه درنظر رای رساالت ما درس نیا در
 را خودی بشارت سوم و دومی سفرها پولس ههایی ک ی سالعن یگردند، یم میاورشل
 به پولس چگونه ه کدید میخواه و ردهی کبررس را رساالت نیا نهیزم .داد انجام

 پاسخ اند، شده لکیتش ایتالیا و هیاخائ ، هیادونکم در هی کدیجدی ساهایلی کازهاین
  .دهد یم

 ازی اریبس زین هیاول ماندارانیا ه کشد میخواه متوجه ها نامه نیا مطالعه نیح در
 بازگشت درباره آنها ازی بعض .اند داشته ، میهست روبرو آن با امروز ما ه کرای التکمش
 .بودند شدهی بند گروه و اختالفات دچار گریدی بعض و سؤتفاهم دچار حیمسی ثانو
 رشد شتریب خودی حیمس مانیا دری روحان نظر از ه کداشتند اجیاحت هنوزی تعداد
 میخواه درس نیا در . چهی عن یحیمس به داشتن مانیا مفهوم ه کندینماک در و نندک
 التکمش نیا با ه کرای ماندارانیا ، پولسی ها نامهوسیله   بهخدا چگونه ه کدید

   .ردک یمیی راهنما و تیهدا بودند، روبرو گوناگون



  درس ششم۱۶۴

  
 
 

  رئوس مطالب
   هیادونکم بهیی ها نامه:  انیکیتسالون دوم و اولی ها رساله
   هیاخائ بهیی ها نامه:  انیقرنت دوم و اولی ها رساله
   روم به نامه:  انیروم به رساله

 

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

 انیروم و نایکیتسالون ، انیقرنتی ها رساله و رسوالن اعمال تاب کنیب ارتباط •
 .دیینما انیب را
ی بشارت سوم و دوم سفر طول در پولس هی کرساالتی محتوا و دهاکیتأ درباره •

   .دیده حیتوض ، نوشت خود
 با دارد وجود حیمس درباره رساالت نیا در هی کماتیتعل مطالعه جهینت در •

   .دیگرد آشنا شتریب حیمس ار کو تیشخص
 

  ی یادگیریها فعالیت
 با را خودهای   جوابسپس .دیده پاسخ سؤاالت به و نموده مطالعه ار درس -      ۱
   .دیینما سهیمقا شده دادههای  پاسخ
 از ، رده کمطالعه انیروم و انیقرنت ، انیکیتسالون به را رسول پولس رساالت -      ۲
 آنجا به ها نامه هیی کشهرها انکم است شده داده پنج درس در هی کا نقشهی رو

   .دیینما دایپ ، است آمده درس در آنها نام ا یو هشد فرستاده
   .دیده پاسخ درس آخریی آزما خود به درس ردن کتمام از پس -      ۳
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   درس متن
  

نام   به، است نوشته خودی بشارت سوم و دوم سفر طول در پولس ه کرای رساالت
 دوم و اول ، نایکیتسالون دوم و اول از عبارتند و .باشند یم معروفی مسافرت رساالت

 نامه هی کماندارانیا التکمش و طیشرا ننده کسکمنع رساالت نیا . انیروم و انیقرنت
   .باشد یم ردند،ک یم افتیدر را

  

  هیادونکم بهیی ها نامه:  انیکیتسالون دوم و اول
  

یکی یک تسالون .دیگرد یمیکی تسالون وی پیلیفی شهرها شامل هیادونکم هیناح
 نفر ۲۰۰ر۰۰۰ بهیک نزدی تیجمع زمان آن در و بود جارتت زکمر وی بندر شهر
  . داشت

  

  ی خیتار نهیزم
ی بشارت سفر نیدوم السیسی همراه به پولس ، میاورشلی شورا از بعدی مدت
 ملحق آنان به لستره در موتائوسیت ).۳۶،۴۰ :۱۵ رسوالن اعمال( نمود آغاز را خود
 اعمال( ماندند آنجا در ، رفتهی پیلیف به تروآس قیطر از و )۳-      ۱ :۱۶ اعمال( شد
۱۶: ۱۰      -۴۰.(  

 جهینت در و رفتیکی تسالون شهر به پولس ، یپیلیف در ردن کخدمتی مدت از بعد
 و شهر سرشناس و مهم زنان ، انیهود یآنها نیب ه کنمودند توبهی ادیز عده او خدمت
وجود   بهمخالفان هی کخطر لیدل به .داشتند حضور انیهودیریغ ازی ادیز تعداد
 توقف هیریب دری مدت ، نمودهک تر رایکی تسالون شبانه شد مجبور پولس آوردند،

 و ماند هیریب در موتائوسیت اما ).۱۵-      ۱۰ :۱۷ اعمال( برود آتن به تینها در و دینما
 ماندارانیا از تا فرستاد را او ، پولس سپس .شد ملحق آنها به آتن در دوباره ً     بعدا
ک تر را آتن پولسی مدت از پس ).۵-      ۱ :۳ انیکیتسالون اول( ند کدنیدیکی نتسالو
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 اعمال( نمود خدمت مین و سال یک از شیب آنجا در و رفت قرنتسسوی   بهردهک
۱۸: ۱۱.(  

 دربارهیی خبرها ، آمده او شیپ موتائوسیت بود، قرنتس در پولس هی کمدت در
 خبرها نیا به پاسخ در ).۶ :۳ انیکیسالونت اول( آورد اوی برایکی تسالونی سایلک

 دربارهی گریدی خبرها پولس بهً      بعدا ً      ظاهرا . نوشت را انیکیتسالون اول رساله پولس
 انیکیتسالون دوم( نوشت زین را انیکیتسالون دوم رساله او جهینت در و شد داده سایلک
  ).۱۱ :۳ و ۲ :۲

  

   رسالهی بند میتقس و محتوا
 درباره هی کاطالعات و خبرها به درواقع انیکیتسالون به ودخی ها نامه در پولس

 دارد، وجود رساله هردو در هیی کها اشاره از .دهد یم پاسخ بود، دهیرس او به آنها
ی ثانو بازگشت درباره و داشته قرار جفا تحت آنها ه کبردی پ امر نیا به توان یم
   .بودند اشتباه در حیمس

 دریی ها تفاوت اما شود، یم دهید مشابه تموضوعا رساله هردو در اگرچه
 انیکیتسالون با پولس رابطهی ادآور یاز پر اول رساله .دارد وجود زین آنهای محتوا

 . است شده موضوع نیا بهی می کلیخ اشاره دوم رساله در هی کصورت در باشد، یم
 چه اند مرده ً    قبال هی کاشخاصی برا  کهدهد یم حیتوض خود اول رساله در پولس
 ، حیمس بازگشت از قبل ه ک»ریشر مرد« درباره دوم رساله در اما .افتاد خواهدی اتفاق
 دربارهی عمومی هشدارهای برخ شامل اول رساله .دیگو یم سخن شود، یم ظاهر

 تنبل و اریکب اشخاص از ه کدیگو یم دوم رساله در و باشد یم تنبل و اریکب اشخاص
 ه کاستی اشخاص ازین مورد ه کنندک یم انیب را یمیتعال رساله هردو .دیینمای دور

 حیمس بهی پرست بت وک شر ازی تازگ به و اند شده اشتباه دچار حیمس بازگشت درباره
 ه کباشند یمی رساالت نیاول ، رساالت نیا ).۹ :۱ انیکیتسالون اول( اند آوردهی رو

 به توجه با را رساله دو نیا .دیگو یم سخن آخرزمان عیوقا درباره آنها در پولس
   .دیینما مطالعه شده دادهی بند میتقس
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   حیمس بازگشت دیام:  انیکیتسالون اول رساله 
  ۱۰-      ۱ :۱   -      ی رگزارکش و سالم )۱
  ۱۶-      ۱ :۲   -       پولس خدماتی ادآور ی)۲
  ۵ :۳ -       ۱۷ :۲   -      یکی تسالون ماندارانیا مالقاتی برا پولسق ایاشت و لیتما )۳
  ۱۳-      ۶ :۳   -       موتائوسیت گزارش )۴
  ۱۲-      ۱ :۴   -      ی حیمسی زندگ دربارهی دستورات )۵
  ۱۱ :۵ -       ۱۳ :۴   -       حیمس بازگشت دربارهی قیحقا )۶
  ۲۸-      ۱۲ :۵   -       ها حتینص نیآخر )۷

  

 انیکیتسالون اول رساله با باطارت در ریز جمالت از کدام یک دیینما نییتع -      ۱
  .باشد یم حیصح

a(   بود آتن در پولس ه کشد نوشتهی زمان.   
b(   افتاد خواهدی اتفاق چه اند مرده حیمس در هی کاشخاصی برا دهد یم حیتوض.   
c(   ی ارک یب وی تنبل ، یزندگ دریکی تسالون ماندارانیا ازی بعض ه کدهد یم نشان
   .بودند رده کخود شهیپ را

d(   دهد یم حیتوض شود، یم ظاهر حیمس بازگشت هنگام ه ک»ریشر مرد« درباره.   
  

   حیمس بازگشتی روزیپ:  انیکیتسالون دوم رساله
  ۱۲-      ۱ :۱   -       دعا وی رگزارکش )۱
  ۱۲-      ۱ :۲   -       داد خواهدی رو حیمس بازگشت هنگام هی کعیوقا )۲
  ۱۷-      ۱۳ :۲   -       بودن قدم ثابت و استواری برا قیتشو )۳
  ۱۵-      ۱ :۳  -       دستور و درخواست )۴
  ۱۸-      ۱۶ :۳   -      ی انیپا سخنان )۵
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   انیکیتسالون دوم رساله -      ۲ 
a(   رد کخواهد نابود را ریشر مرد آن خداوند، حیمس ه کندک یم انیب.   
b(    ًاحتماال   . است شده شتهنو پولسی بشارت سفر نیسوم طول در       
c(   ندک یم اشاره داد، پولس به انیکیتسالون درباره موتائوسیت هی کگزارش به.   
d(   رفعی برا ه کدینما یم رکذ انیکیتسالونی برای ا نمونهعنوان   بهرا پولس 
   .ندک یم ار کخود روزانه اجاتیاحت

  

  هیاخائ بهی رساالت:  انیقرنت دوم و اولی ها رساله
  

 . م. ق۱۴۶ سال در قرنتس .بود شده واقع هیاخائ هیناح در آتن و قرنتس هایشهر
عنوان   بهً     بعدا و شدی بازسازها  وسیله رومی  به. م. ق۴۴ سال در اما .دیگرد خراب
 نیا .بودی مرفه و ثروتمند شهر دیعهدجد زمان در .دیگرد انتخاب هیاخائ استان زکمر
   .شد یم دهیپرستی اریبس انیاخد آن در و بود معروفی اخالق فساد نظر از شهر
  

   انیقرنت اول رسالهی محتوا و نهیزم
 خدمت قرنتس در مین و سال یک از شیب مدتی برا پولس ه کمیرد کانیب ً    قبال
 سپس .شد سیتأس قرنتسی سایل که کبود زمان نیا در ).۱۸-      ۱ :۱۸ اعمال( نمود
 اعمال( نمود آغاز را خود یبشارت سفر نیسوم بعدی مدت و بازگشت هکیانطا به پولس
۱۸: ۲۳.(  

 سال ۲ از شیب مدتی برا آنجا در و رفت افسس به خود، سوم سفر در پولس
 دربارههایی   گزارشبود آنجا در او هی کمدت در ).۱۰-      ۸ :۱۹ اعمال( ردی کزندگ

 نیچند شامل هی کا نامه و ،)۱۸ :۱۱ و ۱ :۵ و ۱۱ :۱ انیقرنت اول( قرنتس ماندارانیا
 انکام ).۱۲و۱ :۱۶ و ۱ :۱۲ و ۱ :۸ و ۲۵و۱ :۷ انیقرنت اول( نمود افتیدر بود، ؤالس

 باشد نوشته انیقرنت اول رساله از قبلی ا نامهی قبل گزارش به پاسخ در پولس ه کدارد
 به اجیاحت قرنتس ماندارانیا ه کدهند یم نشان نامه وها   گزارش).۹ :۵ انیقرنت اول(
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 پولس .داشتند تیحیمس مهمی ها ارزش ریسا وی اخالقی رهاایمع دربارهی قو میتعال
 اصول و دهد یم پاسخ بود، رده کبروز هی کالتکمش به انیقرنت اول رساله نوشتن با

   .دینما یم انیب التکمش آن با ارتباط در رای روحان
 اول قسمت در .نمود میتقس قسمت دو به توان یم را انیقرنت اول رسالهی محتوا

 اهل هی کگزارش قیطر از ه کدهد یم پاسخی التکمش به پولس ۶ی ال ۱های  ی بابعنی
 دوم قسمت در ).۱۱ :۱ انیقرنت اول( بود شده باخبر بودند، داده او به » یخلوئ خانه«
 نامه در قرنتس ماندارانیا ه کدهد یم پاسخی سؤاالت به پولس ۱۶ی ال ۷های  ی بابعنی

 ماندارانیا با پولس ه کاست نیا مثل و است یررسمیغ نامه لحن .بودند نموده مطرح
 درخواست ،)۷ :۴ و ۲۰ :۱( ندک یمی سؤاالت او ، است گفتگو و المهکم حال در قرنتس

 دینما یم خیتوب و سرزنش ،)۲۱-      ۱۸ :۴( دهد یم هشدار ،)۱۶-      ۱۴ :۴( دینما یم
 ه کدینما یم دکیتأ را قتیحق نیا موارد همه در و )۶-      ۱ :۱۲( دهد یم میتعل ،)۶و۲ :۵(
 مکحا و خداوند ، یاجتماعی زندگ در چه وی خصوصی زندگ در چه دیبا حیمس
   .باشد

 

   .دیینما امل کخود دفتر در را ریز جمالت -      ۳
a(   بود ................ در ه کنوشتی زمان را انیقرنت اول رساله پولس.   
b(   را قتیحق نیا دهد یم پاسخ قرنتس نماندارایا التکمش به پولس هی کزمان 
  ........... دیبا حیمس ه کدینما یم دکیتأ

c(   دهد یم پاسخ ......................... به پولس انیقرنت اول رساله ۶-      ۱های   بابدر.  
d(   دهد یم پاسخ ............ .......به پولس انیقرنت اول رساله ۱۶ی ال ۷های   بابدر.   
  

ک م کبه را رساله نیا .دینما یم انیب رای مختلف موضوعات انیقرنت لاو رساله
   .دیینما مطالعه شده دادهی بند میتقس
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   یحیمس رفتار اصول:  انیقرنت اول رساله 
  ۹-      ۱ :۱   -       مقدمه )۱
  ۲۱ :۴ -       ۱۰ :۱   -      یی جدا و اختالف حل راه )۲
  ۲۰ :۶ -       ۱ :۵   -       هیتنب به ازین )۳
  ۴۰-      ۱ :۷   -       ازدواج درباره سؤال )۴
  ۳۳ :۱۰ -       ۱ :۸   -      ی حیمسی آزاد از حیصح استفاده )۵
  ۴۰ :۱۴ -       ۱ :۱۱   -      ی جمعی ها پرستش در ردکعمل نحوه )۶
  ۵۸-      ۱ :۱۵   -       آن قدرت و لیانج )۷
  ۲۴-      ۱ :۱۶   -      ی انیپا سخنان )۸
  

 با رابطه در پولس ه کاستی ا یروحان اصول ننده کبازگو انیقرنت اول رساله -      ۴
 ستون( ندک یم انیب پولس ه کرای اصول .دینما یم انیب داشتند، انیقرنت هی کالتکمش

   .دیینما منطبق ) چپ سمت ستون در( مربوطه لکمش با ) راست سمت
a(  است خداوند بدن سایل ک )۳ باب(.  
b(   نمود خواهندی داور فرشتگان و ایدن بری روز نیمقدس )۶ باب.(  
c(   باشد یم حیمسی اعضا ماندارانیای ها بدن)  ۶باب(.  
d(   باشد یم او مرگ ننده کارکآش خداوند شام)  ۱۱باب(.  
e(   باشد یم یکی مختلفی اعضا وجود با حیمس بدن)  ۱۲باب(.   

   سایل کدریی جدا و تفرقه -      ۱             
  خداوند شام در ستهیناشا رفتار -      ۲             
   ماندارانیا نیب اختالف -      ۳             
   زنا -      ۴             
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   انیقرنت دوم رسالهی محتوا و نهیزم 
 رفته قرنتس ماندارانیا مالقات به دارد احتمال بود، افسس در پولس هی کمدت در
 .دینمای دگیرس بود، رده کاشاره آن به انیقرنت اول در هی کالتکمش به     ًشخصا  تا باشد
 .دینما یم اشاره مالقات نیا به ۲-      ۱ :۱۳ و ۲۱و۱۴ :۱۲ و ۱ :۲ انیقرنت دوم رساله در او
 هنوز سایل ک. است نشده استقبالی گرم به او از ً      ظاهرا باشد، رفته آنجا به او اگر
وسیله   بهپولس هیعل بری جد مخالفت یک و بود مشوش بیرقهای  وسیله گروه به

وجود   بهباشند، یم » حیمس رسوالن« و » حیمس به متعلق« ردندک یم ادعا هی کاشخاص
 هی کا نامه دارد انکام ه کاست لیدل نیهم به ).۱۳ :۱۱ و ۷ :۱۰ انیقرنت دوم( بود آمده
 او ه کاستی ا مهنا د،ینما یم اشاره آن به ۱۲-      ۸ :۷ و ۹ و ۴-      ۳ :۲ انیقرنت دوم در پولس
 و دکن یمک تر را افسس پولس . است نوشته انیقرنت از خود مالقات نیدوم از بعد
 به سپس او .اوردیب اوی برا قرنتس ازی گرید گزارش تا فرستد یم جلوتر را طسیت

ی سو به خود سفر به او .دیند آنجا در را طسیت انتظار، برخالف و رفت تروآس
 به طسیت بعدی مدت .بود انیقرنت حال نگران   ًقا یعم هی کلحا در داد ادامه هیادونکم

 ماندارانیا در خوب و مثبت رییتغ یک آمدنوجود   بهازکی حا هی کگزارش همراه
 مخالف پولس با هنوزی ا عده هرچند ،)۱۶-      ۶ :۷ انیقرنت دوم( آمد آنجا به بود، قرنتس
 طیشرا او .سدیبنو را انیقرنت دوم رساله پولس تا گشتی ا نهیزم خبرها نیا .بودند
 ندینما صلح او با ه کخواهد یم انیقرنت از و )۴ :۲ -       ۳ :۱( دهد یم حیتوض را خود

 رسول از و )۷-      ۶ :۷( دینما یمی شاد است دهیشن هی کخوب گزارش ازاو  ).۱۳-      ۱۱ :۶(
ی برا ایهدای آور جمع رهدربا نیهمچن او ).۱۰ :۱۳ -       ۱ :۱۰( ندک یم دفاع خود بودن

-۱ :۸ (سدینو یمی مطالب داشتند تکشرا آن در انیقرنت ه کمیاورشل ازمندین برادران
 ۹: ۱۵(.   

 عده هی کمخالفت ویی جو نهدلیل کی  به.باشد پولس نامه نیتر یشخص دیشا نامه نیا
ن در غیر ای .دینما دفاع خدمتش و خود از او ه کبودی ضرور داشتند، او بای مشخص
 پولس از هی کراداتیا نامه در . گشت یم اعتبار یب زین لیانج هکبل او تنها نه صورت
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ًقا یدق بودند گرفته  هی کپاسخی رو از را آنها میتوان یم وجود نیا با . است شدهن انیب   
 انیقرنت دوم( » یاریبس مثل« لیقب ازی اصطالحات او . میبزن حدس دهد، یم پولس
 » اشخاص نیچن« و ،)۱۰ :۱۰( »ندیگو یمی بعض« ،)۲ :۱۰ و ۱ :۳( » یبعض مثل« ،)۱۷ :۲
   .باشد یم مخالفانش به اشاره ه کبرد یمکار   به)۱۳ :۱۱ و ۱۱ :۱۰(

  

 ازی بعض      ًواضحا  پولس ه کشده نوشته انیقرنت دوم رساله ازی اتیآ ریز در -      ۵
 دین کنییتع ، نموده لعهمطا راق فو اتیآ .دینما یم انیب اند زده او به ه کرایی ها تهمت
  . است شده انیبیی ها تهمت نوع چه دام کهر در

a(   ۵ :۱۱ ،۶-      ۱ :۳ )۱         . است زن الف و مغرور پولس،  
                                                                                    ۱۲: ۱۱      -۱۲  

b(   ۱۸-      ۱۲ :۱۰ )۲       .ندارد یا نامه سفارش نوع چیه پولس  
c(   یی سایل کدیبا است رسول      ًواقعا  اگر پولس  

  ۱۵-      ۷ :۱۱ )۳                .دینما تیحما او از 
d(   باشد ینم رسول ۱۲ رسالت هیهمپا ، پولس رسالت.  

  

   .دیینما مطالعه را رساله:  شده دادهی بند میتقس به توجه با نونکا
  

   پولس خدمت اصالت از اعدف:  انیقرنت دوم رساله
  ۲-      ۱ :۱   -       تحیت )۱
  ۱۳ :۲ -       ۳ :۱   -       پولس خدمتک محر و زهیانگ )۲
  ۱۶ :۷ -       ۱۴ :۲   -       پولس خدمت تیخصوص )۳
  ۱۵ :۹ -       ۱ :۸   -       ازمندین ماندارانیای برا هیهدی آور جمع )۴
  ۱۰ :۱۳ -       ۱ :۱۰   -       پولس رسالت صحت و اعتبار )۵
  ۱۴-      ۱۱ :۱۳   -       خاتمه )۶
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 ، است اشتباه جمله هی کصورت در .دیینما مشخص را حیصح جمالت -      ۶ 
   .دیسیبنو خود دفتر در را آن حیصح

a(   ننده کقیتشو و مثبت گزارش ه کنوشت را انیقرنت دوم رسالهی زمان پولس 
   .رد کافتیدر را طسیت

  ............................... ه کنوشت را انیقرنت دوم رسالهی زمان سپول
b(   باشد یم حیمسی ثانو بازگشت انیقرنت دوم رسالهی اصل موضوع.  

  ......................... انیقرنت دوم رسالهی اصل موضوع
c(   روغد به ذبه کبرادران هی کسخنان لیدل به ه کدهد یم نشان انیقرنت دوم رساله 
 شیخو خدمت از ه کداد صیتشخی ضرور را امر نیا او بودند، گفته پولس درباره
   .دینما دفاع

ی ضرور را امر نیا او ....................... لیدل به ه کدهد یم نشان انیقرنت دوم رساله
   .دینما دفاع شیخو خدمت از ه کداد صیتشخ
  

 نظر از هنوز هی کماندارانیا با پولس چگونه ه کدهند یم نشان انیقرنتی ها رساله
 آنها ه کرسد یمنظر   به.نمود رفتار بودند، دشمن او با اغلب و ردهکن رشدی روحان
 .رندیبگ دهیناد را او زحمات و نندک کش او تیشخص درباره ه کبودند آماده شهیهم
 و ردک یم رکف آنهای برا باز پولس آنها تیروحان عدم و بد برخورد طرز وجود با
  ).۱۵و۱۴ :۱۲ انیقرنت دوم( دینما یم انیب آنها به نسبت را خود قیعم بتمح

 ریدرگ هیاول دوران انیحیمس ازی اریبس ه کندینما یم ارکآش انیقرنتی ها رساله
ی توجه قابل و خوب زیچ التکمش نیا وجود گرچه .بودندی جد التکمش
 سایل کالتکمش نیا ودوج با ه کاست نیا باشد یم توجه قابل هی کزیچاما . باشد ینم
 موضوع نیا .نمود یم رشد مستمرطور   بههکبل داد یم ادامه خودش اتیح به تنها نه
ی روحان بدن هکبل ، یانسان التکیتش یک فقط نه سایل که کاست قتیحق نیا بری اثبات
 محافظت ، شده سیتأس ، القدس روح قیطر از و خدا خودوسیله   بهه کباشد یم حیمس
   .دینما یم درش و شود یم
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  روم به نامه:  انیروم رساله
  

 بزرگ تختیپا ، روم در هی کانیحیمس تمام به را انیروم به رساله ، رسول پولس
 پولس ار کنیتر مهم دیشا رساله نیا .فرستد یم ردندک یمی زندگ ، رومی امپراطور
 نشد ایمه و خدا نقشه دربارهی امل کحیتوض او رساله نیا در چون .باشد رسول
 اربرد،ی کبرا و قیعم ، یمیتعل نظر از رساله نیا .دهد یمها   انسانهمهی برا نجات
   .باشد یم فراوان دقت و توجه ستهیشا و است حیصر و روشن

  

  ی خیتار نهیزم
 رساله او آورد، پولسی برا طسیت هی کا ننده کدواریام و خوب گزارش دنبال هب
 احتمال .داد ادامه جنوبسوی   بهرا خود یبشارت سفر نیسوم و نوشت را انیقرنت دوم
 نوشته را انیروم به رساله ، مدت همان در و رفته قرنتس به گرید بار پولس ه کدارد
   .باشد
 نامهپولس  ).۲۱ :۱۹ اعمال( برود روم به داشت نظر در ً    قبال او هیی کآنجا از
 شهریک دنز ه ک،»هینخرک« شهری سایل کشماسان ازی یکی بیفوسیله   بهرا خودش
 نامه پولس  کهیزمان ).۲و۱ :۱۶ انیروم( فرستاد روم شهر ماندارانیای برا بود، قرنتس

 آوازه و شهرت از داشت کهوجود   بهییسایل کروم شهر در نوشت را انیروم به
 در هی کانیحیمسوسیله   بهروم در سایل ک      ًاحتماال  ).۸ :۱ انیروم( بود برخورداری اریبس
 نام به را آنجا ماندارانیا ازی اریبس پولس .بود شده آغاز ،بودند شده میمق آنجا
  ).۱۵-      ۳ :۱۶ انیروم( بودند او شاوندانیخو آنها ازی بعض و شناخت یم

 نامه نیا نوشتنی برا پولس ه کگردد یم مشخص انیروم رسالهی محتوا از
 دنیرسان رد او به روم شهر انیحیمس ه کبود دواریام پولس . است داشته لیدل نیچند
  ).۲۴-      ۲۳ :۱۵ انیروم( ندینماک م کایاسپان به لیانج غامیپ
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ک در امل کصورت به را لیانجی معن آنها ایآ ه کبود موضوع نیا نگران اوعالوه  به
 قیطر از نیدروغ نیمعلموسیله   بهه کبدهد اجازه خواست ینم نطوریهم و اند؟ ردهک

ی امل کحیتوض او ه کشد باعثی نگران نیا ).۱۹-      ۱۷ :۱۶( گردند منحرف حیصح
ًشخصا  نبود قادر هکچرا سد،یبنو آنهای برا حیمس غامیپ درباره    .بدهد میتعل آنها به     

  

 را انیروم به نامه پولس هی کزمان ).دارد وجود حیصح پاسخ یک از شیب( -      ۷
   : نوشت
a(   ردک یمی زندگ میاورشل در.   
b(   برود نجاآ به باالخره داشت میتصم.   
c(   بود خودی بشارت سفر نیدوم انجام درحال.   
d(    ًاحتماال    .ردک یم مالقات را قرنتس انیحیمس بار نیسومی برا       
  

   رسالهی بند میتقس و محتوا
 ، لیانج با ارتباط در پولس میتعل قلب درباره ، یاستدالل انیب یک انیروم به رساله

 ردن کاصالح منظور به ه کاو رساالت ریسا با رساله نیا جنبه نیا از .باشد یم
 . است متفاوت اند، شده نوشتهی حیمس رفتار و مانیا با ارتباط دری مشخص اشتباهات
: از است عبارت ه کدهد یمی جاودان پاسخ گناه ریعالمگ لکمشی برا انیروم به رساله
 او نگارشک سب و ننده کمتقاعد او بحث . است شده ظاهر حیمس در ه کخدا عدالت
 از نجات با ارتباط در مهم قتیحق نیچند شامل رساله نیا .باشد یمی قو وی منطق
 موضوع .گردد یم )۳۹ :۸ -       ۱ :۶( سیتقد و )۲۱ :۵ -       ۲۱ :۳(ی شمردگ عادل:  لیقب

 هکچون ندارم عار حیمس لیانج از« نمود دایپ ۱۶ هیآ اول باب در توان یم را رساله
  .» یونان یپس و هود یاول آورد مانیا هکهری برا خداست قوت

 خدا، عدالت به مربوط قیحقا درباره حیتوض نیح در خود رساله در رسول پولس
   .دینما یم دنبال رای اصل موضوع نیا

   .دیینما مطالعه ریز در شده ارائهی بند میتقس براساس را انیروم رساله
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   خدا عدالت ظهور:  انیروم به رساله
  ۲۰ :۳ -       ۱ :۱   -       خدا لتعدا به ازین )۱
  ۲۱ :۵ -       ۲۱ :۳   -       خدا عدالت شدن ایمه )۲
  ۳۹ :۸ -       ۱ :۶   -       خدا عدالت جینتا )۳
  ۳۶ :۱۱ -       ۱ :۹   -       خدا عدالتی روزیپ )۴
  ۲۷ :۱۶ -       ۱ :۱۲   -       خدا عدالتی ریارگ کبه )۵
  

 تاب کدر ه کرای مهم قیحقا ازی تعداد تا دینما یمک م کشما به ریز نیتمر -      ۸
 ریز ستیل در قیحقا نیا از مورد ۱۴ .دیآوریاد   به، است شده داده میتعل انیروم
 .دیسیبنو را قتیحق ۱۴ نیا خود دفتر در . قتیحق یک باب هر از ، است شده نوشته
 نیا از دامکهر دین کنییتع و دیبخوان را انیروم به رساله باب ۱۴ بیترت به سپس
   . است شده نوشته اول مورد نمونهی برا . است دهیگرد انیب باب دام کدر قیحقا

 

  رومیان به رساله در شده داده تعلیم حقایق
  شده بیان حقیقت    باب
   است گناه نتیجه دینی بی و پرستی بت    ۱
    
    
    

  
a(   سوی   بهزین لیاسرائی بن قوم ند،رد کدایپ نجات انیهودیریغ تمام هکنیا از بعد
  .نمود خواهد بازگشت حیمس

b(   میینما اجتناب گردد، یم گرانید لغزش باعث هیی کارها کانجام از دیبا ما .  
c(   است گناه جهینتی نید یب وی پرست بت .   
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d(   شمرده عادل مانیاوسیله   بهزین ما شد، شمرده عادل مانیاوسیله   بهمیابراه 
  . میشو یم

e(   میینما اطاعت آن نیقوان و دولت از دیبا ما .   
f(   میینما میتقد خدا به زندهی قربان مانند را خودی ها بدن دیبا ما .   

g(   هستند ارکگناهها   انسانهمه.  
h(   ننمودند اطاعت او از و رد کرد را خدا لیاسرائ یبن قوم.   
i(   ها   انسانردن کلدعا رد حیمس ار کاما ، مرگ آمدنوجود   بهباعث آدم گناه
   .دیگرد دوباره اتیح آمدنوجود   بهباعث
j(   میا دهیگرد حیمسی سیع ارث هم و شده آزاد مجازات و تیومکمح از ما .   

k(   مینک یمی زندگ خدای برا اما میا مرده گناه به نسبت .   
l(   دینما رحم لیاسرائ قوم بر ه کنمود اراده خدا.   

m ( هستند راکگناه زین انیهود ی.   
n (   خدمت را خدا القدس روح در تا میا شده آزاد عتیشر نیقوان اسارت از 
   . میینما

  

 جنگ یک آمدنوجود   بهباعث شدند نوشته ه کزمان همان از انیروم تاب کمیتعال
 تیومکمح عمق از را ماندارانیا میتعال نیا .اند شده ماندارانیا قلب و رکف دری درون

 تیهدا ، است شده ایمه آنهای برا حیمس در هی کپرجالل ندهیآ اوج به )۲۳ :۳ انیروم(
 خود روزانهی زندگ در را خدا تا ندک یمک م کآنها به و )۲۱-      ۱۸ :۸ انیروم( ندک یم

 ازی جزئ رساله نیا غامیپ ه کاست نیا من دیام ).۲۱-      ۹ :۱۲ انیروم( ندینما تجربه
   .بگردد شمای زندگ
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 .دییبنمای مرور د،ینمود مطالعه درس نیا در ه کرای رساالتی خیتار نهیزم -      ۹ 
 آمده ریز ستیل در هی کعیوقا دین کنییتع ، دهیش کخود دفتر در را ریز جدول سپس
  . است افتادهق اتفای زمان چه در

 

  پولس خدمت در افتاده اتفاق وقایع
 بشارتی سفر سومین بشارتی سفر دومین

  
  
  
  

  

a(   دینما یم سیتأس رایی سایلیکی کتسالون در پولس.   
b(   ندک یم سیتأس رایی سایل کقرنتس در پولس.   
c(   کند یم افتیدر موتائوسیت ازیکی تسالون ماندارانیا دربارهیی خبرها پولس   
d(   رسد یم پولس گوش به قرنتس ماندارانیا دربارهی اخبار.   
e(   سدینو یم نامهیکی تسالون ماندارانیا به پولس.   
f(   سدینو یم نامه قرنتس ماندارانیا به پولس.   

g(   سدینو یم نامه روم ماندارنیا به پولس.   
  

 و هیاخائ در خودش خدمت به نمودک تر را قرنتس شهر پولس هی کزمان
 به ،نمودهی خداحافظ افسسی سایل کرهبران با تسیلیم در و داد خاتمه هیادونکم

 ازی گروه ، پولسی بشارت سفر نیسوم جهینت در ).۱۹-      ۱۷ :۲۱ اعمال( رفت میاورشل
 .آمدندوجود   بهنقاط ریسا مانند هیاخائ و هیادونکم ا،یآس ، هیغالطی نواح در ماندارانیا
 نیچند تیجمع یک به ،نموده رشد میاورشل درک وچ کگروه یک از سایلک

 میاورشل به پولس هی کمانز .بود شده لیتبد ترانهیمدی نواحی شهرها دری هزارنفر
 شخص یک مانند توانست ینم گرید و شد ریدستگ او .نمود رییتغ او طیشرا دیرس
 شخص یک مانند شد مجبور هکبل دینما مسافرت خواهد یم دلش ه کهرجا آزاد
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 در باالخره و هیصریق در سپس میاورشل در ابتدا .دهد ادامه خود خدمت بهی زندان
   .بود قبتمرا تحت و زندان در روم
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  ییخودآزما
  

 بیان تاریخی های زمینه و ها عنوان از هرکدام نمایید تعیین -       انطباقی سؤاالت -      ۱
 ) چپ سمت ستون( رساالت از کدام یک به مربوط ) راست سمت ستون در( شده
   .گردد می

a(   خدا عدالت ظهور:  عنوان  
b(   دهد یم پاسخ ردند کردوا پولس به نیدروغ نیمعلم هی کاتهامات به. 
c(  حیمس بازگشتی روزیپ:  عنوان   
d(   بود نرفته آنجا به پولس ه کشد نوشتهی شهر ماندارانیا به. 
e(   باشد یمی روحانی ایعطا و محبت موضوع با رابطه در آن باب سه. 
f(   است پولس خدمت از دفاع آنی اصل موضوع .   

g(   انجام رای اعمال چه حیمس بازگشت از قبل ریشر مرد آن ه کندک یم انیب 
   .دهد یم

h(   پولس خدمت اصالت از دفاع:  عنوان   
i(   است نجاتی برا خدا نقشه با لیاسرائ یبن قوم رابطه ننده کانیب آن باب سه .   
j(   حیمس بازگشت دیام:  عنوان   

k(   افتاد خواهدی اتفاق چه اند مرده حیمس در هی کاشخاصی برا ه کندک یم انیب.   
l(   ی حیمس رفتار اصول:  عنوان  

m (  بود شده نوشته پولسی برا نامه در ه کاستی سؤاالتی پاسخگو.  
   انیکیتسالون اول رساله -      ۱             
   انیکیتسالون دوم رساله -      ۲             
   انیقرنت اول رساله -      ۳             
   انیقرنت دوم رساله -      ۴             
   انیروم -      ۵             
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اه پاسخ -      ۲   پولس که ایماندارهای   گروهاز هرکدام درباره توضیحی زیر در : کوت
 ایمانداران که بنویسید را شهری نام هرکدام در . است شده داده ، نوشت نامه آنها برای
   .نمودند می زندگی آنجا در

a(   رقابت هم با ه کبودند شدهی مختلفهای   گروهبه میتقس ماندارانیا نیا 
  .گفتند یم سخن او خدمت و پولس برخالف آنها نیب دری مشخص افراد .ردندک یم

b(   در و است دهیرس خداوند روز ه کبودند دهیشن ماندارانیا نیا ازی ا عده 
ی زندگ و ردندک ینم ار کآنها ازی بعض .بودند شده هراس و ترس دچار جهینت
  .بودند گرفته شیپ در رای ثمر یب

c(   پولس هی کزمان .بود شده شناخته جا همه در ماندارانیا از گروه نیا انمیا 
 ایاسپان به غامیپ رساندن در آنها هکنیای برا را خودی دواریام سدینو یم نامه آنهای برا
   .ندک یم انیب ند،ینماک م کاو به

d(   شدند، یم جمع هم دور خداوند شامی برا هی کزمان ، ماندارانیا از گروه نیا 
 در ه کداشتند اجیاحت و بود نظم یب آنها پرستش جلسات .نداشتندی ا ستهیشا فتارر

   .دهند رییتغ را خود رفتار قسمت هردو
  
  .نمایید پر را خالی جاهای پرانتز، داخلهای   عبارتاز یکی انتخاب با -      ۳
a(   با ارتباط در پولس میتعل به مربوط انیروم تاب کمطالب ثرکا ................... 
  )خدا عدالت خوش خبر / حیمسی ثانو بازگشت( .گردد یم

b(   با رابطه در ماندارانیا ه کندک یمی لکمش به اشاره انیکیتسالونی ها رساله 
  ) یجمع دسته پرستش و جلسات دری نظم یب /ی تنبل( .داشتند ...............

c(   گردد یم ................ به پولس پاسخ به مربوط شتریب انیقرنت اول رساله. ) یک
  )بود شده او خدمت به هی کحمالت / سایل کژهیو التکمش ازی سر

d(   هکنیا از است عبارت نوشت نامه روم ماندارانیا به پولس هی کلیدال از یکی 
 به خواست یم / بدهد میتعل آنها به خودش و برود آنجا به نبود قادر( .............

  )دهد پاسخ بودند هفرستاد آنها هی کا نامه
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e(   درباره پولس میتعل به امل کباب یک انیقرنت اول رساله در ................. 
   ) مردگان شدن زنده / لیاسرائ یبن قوم ندهیآ( . است شده داده اختصاص
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  ها صحیح تمرین پاسخ
  

۵      - a(   ۲  
   b(  ۱  
   c(  ۳  
   d(  ۱ 

 

۱      - b(   خواهدی اتفاق چه اند مرده حیمس در هی کخاصاشی برا دهد یم حیتوض 
   .افتاد

   c(  وی تنبل ، یزندگ دریکی تسالون ماندارانیا ازی بعض ه کدهد یم نشان 
   .بودند رده کخود شهیپ رای ارک یب
 

۶      - a(   حیصح   
   b(  باشد یم خدمتش از پولس دفاع انیقرنت دوم رسالهی اصل موضوع:  غلط.  
   c(  حیصح  

 

۲      - a(   رد کخواهد نابود را ریشر مرد آن خداوند، حیمس ه کندک یم انیب.   
   d(  رفعی برا ه کدینما یم رکذ انیکیتسالونی برای ا نمونهعنوان   بهرا پولس 

   .ندک یم ار کخود روزانه اجاتیاحت
 

۷      -  b(  برود آنجا به باالخره داشت میتصم.   
   d(   ًاحتماال    .ردک یم مالقات را قرنتس انیحیمس بار نیسومی برا       

 

   .باشد ریز پاسخ به هیشب دیبا شما پاسخ -      ۳
  a(   افسس   
  b(   مکحا و خداوند انیحیمسی جمع وی شخصی زندگی ها جنبه تمام در 
   .باشد
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  c(   بودند رده کمطرح اوی برا » یخلوئ« خانوادهی اعضا هی کالتکمش.   
  d(   بودند رده کمطرح نامه در انیقرنت خود هی کسؤاالت. 

 

۸      - ۱(   (c  
 ۲(  (m   
 ۳(  (g  
 ۴(  (d   
 ۵(  (i   
 ۶( (k   
 ۷(  (n  
 ۸(  (j   
 ۹(  (l   
 ۱۰( (h   
 ۱۱( (a   
 ۱۲( (f  
 ۱۳( (e  
 ۱۴( (b  

 

۴      - a(   ۱  
  b(   ۳  
  c(   ۴  
  d(   ۲  
  e(   ۱ 
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   پولسی بشارت سفر نیدوم -      ۹
  a( 
  b( 
  c( 
  e( 
  ی بشارت رسف نیسوم

d(  
f(  

g(  



 



 

   هفتم درس

  سایل کرشد
  
ی سفرها طول در پولس هیی کها نامهی عن ی» یمسافرت رساالت« ششم درس در
 ه کندینما یم انیب رای التکمش ها نامه نیا . مینمودی بررس ، است نوشته خودی بشارت

 انیب نیمچنه .بودند روبرو آن با بودند دهیشن را بشارت تازه هی کنواح آن ماندارانیا
 ه کباشد یمی ا ذبه کبرادران برابر در شیخو رسالت از دفاع در پولس وشش کنندهک
   .ردندک یم مخالفت او با شدت به

 ، مونیفل رساالتی عن ی.نمود میخواهی بررس را »زندان رساالت« درس نیا در
 بود مرو زندان در هی کهنگام را آنها رسول پولس ه کانیپیلیف و انیولس ک، انیافسس
 آن در سایل کطیشرا از تا نندک یمک م کما به رساالت نیا ).۳۱-      ۱۷ :۲۸ اعمال( نوشت
 ارکآش شتریب را پولس اتیخصوص و تیشخص نیهمچن و میبگرد باخبر دوره
   .ندینما یم

 افتیدر آماده ه کاند شده نوشتهی ماندارانیا به انیولس کو انیافسس مثالی برا
ی ا رساله مونیفل ، یشخص جنبه از .بودند سایل کتیماه و حیمس هدرباری شتریب میتعال
 رساله .دهد یم نشان بخشش وی حیمس برادرانه رابطه از را پولسک در ه کاست
 ها، رساله نیا مطالعه نیح در . است پولس تیروحان ازی ریتصو درواقع انیپیلیف

 شخص درباره و .دهد یم ادامه خود رشد به سایل کچگونه ه کبود میخواه شاهد
   . آموخت میخواهی شتریب مطالبی سیع حیمس به او املی کسرسپردگ و پولس
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  رئوس مطالب
   عمل دری حیمس بخشش:  مونیفل

   پرجاللی سایلک:  انیافسس
   حیمسی برتر:  انیولسک
   پولسی شخص شهادت:  انیپیلیف

 

   درس اهداف
   :دبو دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

   .دیده حیتوض پولس افتادن زندان به وی ریدستگ درباره •
 انیب را پولسی زندگ و رسوالن اعمال تاب کبا زندان رساالت نیب ارتباط •
   .دیینما
   .دیده حیتوض زندان رساالت از دامکهر میتعل و محتوا درباره •
 دیینماک در رای شتریب مطالب ، آن بر حیمسی خداوند و سایل کتیماه درباره •
   .دهدی رو شمای روحانی زندگ دری رییتغ ، زندان رساالت مطالعه جهینت در و
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  ی یادگیریها  فعالیت
   .دیده پاسخ سؤاالت به و نموده مطالعه را درس -      ۱
 مطالعه درس طبق بر را انیپیلیف و انیولس ک، انیافسس ، مونیفلی ها رساله -      ۲
 داده پنجم درس در هی کا نقشهی رو رای پیلیف وی ولس ک، افسسی شهرها .دیینما
  ). پولسی بشارت سوم سفر نقشه( دیینما دایپ است شده
 ۷ و ۶ ،۵های   درسسپس .دیده پاسخ آنیی خودآزما به درس مطالعه از پس -      ۳

   .دیده پاسخ ۲ شمارهی انیم آزمون به و نموده دوره را ) دوم بخش(
  

   درس متن
  
 انیافسس ،۱ مونیفل( است شده پولس بودنی زندان بهی ا اشاره رساله هرچهار در

 پولس ها نامه نیاوسیله   به).۱۳-      ۱۲ :۱ انیپیلیف و ۱۰ :۴ و ۲۴ :۱ انیولس ک،۱ :۴ و ۱ :۳
 سیتأس افسس هیناح وی پیلیف ، یولس کدر هیی کساهایل کبه خودش خدمات به رسول

   .برود آنها مالقاتی برا  ًا شخص توانست ینم چه اگر دهد، یم ادامه بود ردهک
  

  زندان در پولس
  

 رهبران آنجا در و دیرس میاورشل به خودی بشارت سفر نیسوم انیپا در پولس
ی برا ه کرا نفر ۴ مخارج پولس آنجا در ).۱۹-      ۱۷ :۲۱ اعمال( نمود مالقات را سایلک

 بدهد نشان تا دینما یم نذر زین خودش و گرفت برعهده بودند رده کنذر ریتطه مراسم
 دهد ینم رای موس عتیشر از ردنکن اطاعت میتعل ، میاورشل از خارج انیهود یبه هک
 رفته لیکه به خود نذر انجامی برا او هی کزمان بعد، روز چند ).۲۶-      ۲۰ :۲۱ اعمال(
 نکسا انیهود یازی تعداد . گرفت قرار انیهود یازی جمع هجوم و حمله مورد بود
 به رای هودیریغی تعداد او ه کگفتند یم و دندیشوران پولس ضد به را تیجمع ا،یآس

  ).۲۹-      ۲۷ :۲۱ اعمال( بشود آنجا وارد دینبای هودیریغ چیه ه کآورده لیکه ازی قسمت



  درس هفتم۱۹۰

 فرستاد را خود سربازان ، یروم فرمانده ه کبود بزرگقدر   آنشد برپا هی کشورش
 انجام رای عمل چه او ابندیدر سپس و دایننم محافظت انیهود یبرابر در را پولس تا

ی اتفاق چه بفهمد هکنیای برا فرمانده . است دهیگرد تیجمع خشم باعث ه کداده
 نیسنهدر برابر در پولس هیدفاع د،ینما دفاع خود از ه کداد اجازه پولس به است افتاده
 هک داد دستور فرمانده هی کزمان .دیگرد آنها شتریب شدن نیگمخش باعث تیجمع و

 شیپ هیصریق به را او جهینت در .باشد یم روم تبعه او ه کدیفهم بزنند، انهیتاز را پولس
ی ریگ میتصمی ول داد، گوش پولس بر هوارد اتهام به سیکفل .فرستاد فرماندار سیکفل
ی باق هیصریق زندان در سال ۲ مدتی برا پولس صورت نیبد و انداخت ریتأخ به را

 هوارد اتهام ، گرفتدست   بهرا امور زمام فستوس د،یجد دارفرمان هکنیا از پس .ماند
 در اش مهکمحا ه کنمود درخواست پولس بار نیا اما دیگرد مطرح دوباره پولس بر

   .شد فرستاده روم به جهینت در .ردیگ انجام صریق حضور
  

 خود دفتر در ریز سؤاالت به و دیینما مطالعه را ۲۶ی ال ۲۱های   باباعمال -      ۱
   .دیده پاسخ
a(   در و .نمود دفاع خودش از پولس بار چند ها، باب نیا در دیینما نییتع 

 رکذ زین را مربوطه اتیآ مورد هر در ضمن در .بودی س کچه او مخاطب هرمورد
   .دیینما

b(   لیدل به ه کرد کادعا شد، یم مهکمحا نیسنهدر حضور در پولس هی کزمان 
ی زیچ چه پولس دیام ه کدیینما انیب ند،ینما یم مهکمحا را او دارد هی کمشخص دیام
  ).دین کتوجه ۱۰-      ۱ :۲۳ اعمال به( بود

c(   اعمال تاب کنوشتن از لوقا اهداف از یکی ه کشد انیب پنجم درس در 
 رومی اسیس قدرت با مخالفت دری جنبش ، تیحیمس دهد نشان ه کبود نیا رسوالن

 تاب کدری تکممل مقامات حضور در پولس مهکمحا انیب لیدل ، هدف نیا .بودن
ی ار کچیه پولس ه کدادند نیا بهی رأ ، مقامات نیهم .دهد یم نشان را رسوالن اعمال
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 حیتوض خالصهطور   بهخود دفتر در . است نداده انجام روم نیقوان با مخالفت در
  : است شده گفته پولس دربارهی مطلب چه ریز موارد ازیک هر در ه کدیده

یپاس و اغر )۳ و )۱۹ :۲۵( فستوس )۲ ،)۲۹-      ۲۸ :۲۳( اسیسیل وسیودل ک)۱
   ).۳۲-      ۳۰ :۲۶( فستوس

d(   یز درباره او شهادت ن روم در دیبا ه کبود رده کارکآش پولسی برا ً    قبال خدا
   .دیرس روم بهً     عمال پولس ، اشفهکم نیا از بعد مدت چه ).۱۱ :۲۳ اعمال(بدهد 

  
 سفر نیا طول در .دهد یم روم به پولسیی ایدر سفر دربارهی امل کحیتوض لوقا
  ازآسا معجزه حفاظت ، یشت کشدنق غر ، طوفان .دادی رو توجه قابلق اتفا نیچند
 آنجا دری اریبس افرادی شفا و زد شین را او » مالت« رهیجز در هی کمار زهر از پولس

ی عن یپولس تیشخص ازی گریدی ها جنبه اتفاقات نیا ).۱۰ :۲۸ -       ۱۳ :۲۷ اعمال(
 هی کزمان .دهند یم نشان خطرات هنگام در خدا به را او اعتماد و استقامت ، آرامش
 اعمال(قرار گرفتی روم نگهبان یک نظر تحت خانه یک در دیرس روم به پولس
۲۸: ۱۶.(   

 حیمس درباره ه کبود آزاد ً    امال کاما دینما مسافرت ه کنداشت اجازه او اگرچه
 جهینت درباره رسوالن اعمال تاب ک).۳۱-      ۳۰ :۲۸( دینما موعظه ا یو دهد میتعل
 اعمال تاب کلوقا، هی کزمان دیشا .دیگو ینمی زیچ صریق حضور در پولس مهکمحا

ی شواهد از ، هرحال به . نداشت مورد نیا دری شتریب اطالعات نوشت یم را رسوالن
 نیا بود، روم زندان در هی کتمد در پولس ه کاست مشخص باشد یم دست در هک

   . است نوشته را رساله چهار
ی بررس را ها رساله نیا از دامکهری محتوا وی خیتار نهیزم ما درس نیا در
   .نمود میخواه
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 اعمال تاب کدر پولس شدنی زندان وی شت کشدنق غر از هی کگزارش -      ۲ 
   پولس ه کدهد یم نشان ، آمده ۲۶-      ۲۱های   بابرسوالن

a(   شد فرستاده رومسوی   بهد،یشن را او اتهام سیکفل هکنیا از بعد روز چند.   
b(   نداشت ، دادن میتعل اجازه بود زندان در هی کمدت در .   
c(   نمود یم استفاده روم تبعهعنوان یک   بهخود حق از بود دیمف شیبرا هی کزمان.   
d(  ندینما اعدام را او رندیبگ میتصمی روم مانکحا ه کبود نداده انجامی ار ک.   
e(   دایپ نجات اوخاطر   بهآنها جان ه کگفت بودندی شت کدر هی کاشخاص به 
   .رد کخواهد

  

  عمل دری حیمس بخشش:  مونیفل به رساله
  
 او آوردن مانیا باعث و شد آشنا موسیسین ُا  با بود زندان در پولس هی کمدت در
 ه کمونیفل نام به خودک مال دست از ه کبود یا برده موسیسین ُا  ).۱۰ مونیفل( دیگرد
ًاحتماال  مونیفل .بود رده کفرار شناخت یم را او پولس  افسس در پولس هی کمدت در       
 ای(یکی نزد همان در او خانه ه کرسد یمنظر   به.بود شدهی حیمس ردک یم خدمت

 آنجا در ه کبودیی سایلی کاعضا از یکی زین خود و بوده هیکیالودیکی نزد در دیشا
 نامه یک همراه به را موسیسین ُا  پولس ).۱۷ :۴ انیولس ک،۲و۱ مونیفل( شد یم لکیتش

 ازاو  نامه نیا در .فرستاد خودک مالی سو به -       دیعهدجد در مونیفل به رساله -      
   .ببخشد را موسیسیان ه کبود رده کدرخواست مونیفل

 هیاول انیحیمس ازی اریبس ه کدهد یمی ا جامعه از وتاهی کریتصو مونیفل به رساله
 نیتخم سانینو خیتار ازی بعض .بود جیرا امری یک دار برده .ردندک یمی زندگ آن در
 داشته وجود رومی امپراطور در برده ونیلیم ۶ حدود دیعهدجد دوران در ه کاند زده
 دوست هی کهرصورت به توانست یم ارباب رومی امپراطور نیقوان براساس . است
 او توانست یم ارباب زد یمی ا صدمه ارباب به برده اگر .دینما هیتنب را خود برده ددار
ی دستورات خودش رساالت ریسا در پولس .شدکب را اوی حت و دینما هیتنب شدت به را



 ۱۹۳رشد کلیسا 

 در ).دین کنگاه ۹-      ۵ :۶ انیافسس به( دهد یم روابطشان درباره ها ارباب و ها برده به
توانست زندگی افراد را تغییر دهد و در   اصول محبت و برادری میبا ارائه لیانجواقع 

 نیا پولسک ش بدون .داری در بین مسیحیان گردد نهایت باعث متوقف شدن برده
ی برا او ه کمینیب یم ۲۳-      ۲۱ :۷ انیقرنت اول رساله در .داد یم صیتشخ را موضوع
 انکام صورت در ه کندک یم قیتشو را گرانید و گردد یم قائلی ادیز ارزشی آزاد

 اشاره سدینو یم مونیفل به پولس هی کا نامه در .برده نه باشند آزاد شخصیک 
 را موسیسیان مونیفل ه کاست پولس انتظار نیا ننده کانیب ه کدارد وجودکی وچک

 نیا نامه نیا از پولس هدف وجود، نیا با ).دین کنگاه را ۲۱ و ۱۴ اتیآ( دینما آزاد
 به بودی دستور هکبل دینما تهیکد او به جامعه روال مخالف رای زیچ ه کنبود
 هکنیا به توجه بدون ببرند،کار   بهخودشانی زندگ در را لیانج غامیپ ه کماندارانیا

   . ستیچ آنهای زندگ طیشرا
ی حیمس بخشش چگونه ه کدهد یمی عمل و بایزی ا نمونه ما به مونیفل به رساله

 مکحا است شده واردی جدی ا صدمه شخص به هی کعواق طیشرا یک در تواند یم
 با بزرگ رسول نیا رفتار نحوه دربارهی شتریب شناخت ما به نیهمچن رساله نیا .باشد
ی عنی یفرار برده یک با پولس ه کدیگرد باعث حیمس محبت .دهد یم انیهودیریغ

 را او .ند کبرقرار ارتباط شمردند یم ارزش یب و ریحق را او جامعه شتریب هی کشخص
 را اوی بده باشد حاضری حت و دینما شفاعت اوی برا ند، کتیهدا حیمسی سو به

  .دیده پاسخ ریز سؤاالت به نموده مطالعه را رساله .بپردازد خودش
  

   عمل دری حیمس بخشش:  مونیفل به رساله
  ۳-      ۱  -       پولسی ها سالم )۱
  ۷-      ۴   -       مونیفل مانیای برا پولسی رگزارکش )۲
  ۲۱-      ۸  -       موسیسیانی برا پولسی تقاضا )۳
  ۲۵-      ۲۲  -      ی خداحافظ و پولس درخواست )۴



  درس هفتم۱۹۴

   .دیده وتاه کپاسخ ریز سؤاالت به خود دفتر در -      ۳ 
a(   بود؟ شده بکمرت مونیفل به نسبتیی خطا چه موسیسیان  
b(   د؟ینما رفتار چگونه موسیسیان با ه کخواست مونیفل از پولس  
c(   نمود؟ مطرحی اساس چه بر را خود درخواست پولس  
d(   خواهد را ضرر جبران لزوم صورت در ه کندک یم شنهادیپ پولس چگونه 
  نمود؟

 

 وی ولس کیسایل کبه را شیها نامه و مونیفل به شا یشخصی تقاضا پولس
 تا موسیسیان .فرستاد وسیکخیت نام بای مانداریاوسیله   بهافسسی نواحی ساهایلک

   .بود همراه وسیکخیت با ،مونیفل ، اربابش منزل
  

  پرجاللی اسیلک:  انیافسس به رساله
 را نامه و رفت ایآس به موسیسیانی همراه به وسیکخیت میرد کانیب ه کهمانطور

 مراحل هی کماندارانیا به پولس ه کدهد یم نشان نامه نیا .برد افسس ماندارانیای برا
ی شتریب رشددنبال  بهی روحانی زندگ در و اند گذاشته سر پشت رای حیمس شدر هیاول

  .دهد یمی ماتیتعل نوع چه هستند
 

   رساله زیمتما فرم و لکش
 شد نوشته منظور نیا به اصل در انیافسس به رساله ه کدهد یم نشان قتیحق چند

 در نامه دنش خوانده زمان آن در .شود خوانده افسس هیناحی ساهایل کنیب در هک
  ی ساهایلک
 نامانداریا فقط نه را مخاطبش ، انیقرنت به خودش رساله در پولس . داشت رواج گرید

   ).۱ :۱ انیقرنت دوم( دهد یم قرار » هیاخائ التیا سراسر انیحیمس همه« هکبل قرنتس
 را نامه زین بودند قرنتسیک نزد در هیی کساهایل کریسا ه کاست معنا نیبد نیا
   .ندخواند یم
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 محل و تجارت مهم زکمر هی کشهر .نمود خدمت افسس در سال سه ، پولس
 جهینت در ).۳۱ :۲۰ ،۳۵و۱۰-      ۸ :۱۹ اعمال( بود )اناید( سیرتمآ الهه مشهور معبد
 بود، زندان در هی کمدت در پولس .شد سیتأس اطرافی شهرها دری اریبسی ساهایلک
 .ردک یمی دگیرس افسسی سایل کجمله از هاآن تمامی ازهاین به نامه نوشتن قیطر از
 هکبل نبودند، هم از جدا وی شخصهای   گروهآنها ه کدهد یم نشان پولس نامه

 از قبل آن آمدنوجود   بهنقشه ه کحیمس بدنی عن ی، زنده بدن یک ازیی ها قسمت
   .بود شده دهیش کخداوسیله   بهخلقت
 .ندارد وجود » افسس در« واژه رسالهی ابتدا دری میقدی ها نسخه ازی تعداد در
 نگاه افسسی سایل کدر ه کاستی ا نسخه دیشا میدار اریاخت در ما هی کا نامه نیبنابرا
 افسس شهر نام رساله در هکنیا با چرا ه کدهند یم نشان قیحقا نیا .شد یم داشته
 ازی بعض بهی شخصی ها سالم آن در داشت پولس هی کعادت طبق اما دارد، وجود

: دیگو یمی ولس کماندارانیا به پولس هی کزمان دارد انکام .شود ینم دهید دارانمانیا
 بوده انیافسس به رساله منظورش »دیبخوان فرستادم هکیالودی برا ه کرای ا نامه«
ی ساهایل کدر ه کندک یم پولس ازیی ها نامه به اشاره دیشا هیآ نیا ).۱۶ :۴ انیولسک(
   .شد یم خواندهلسی بودند که بین الودیکیه و کو زین گرید

  

   رسالهی بند میتقس و محتوا
 یک به آن در ه کباشد یم انیروم به رساله هیشب لحاظ نیا از انیافسس به رساله

 قتیحق یک ننده کانیب هکبل شود ینم داده پاسخ سایل کمشخص التکمش ازی سر
 ) جاتن ای( خدا عدالت انیروم به رسالهی اصل موضوع .باشد یم مشخصی میتعل
 وی جهانی معنا در سایل ک، انیافسس به رسالهی اصل موضوع هی کصورت در است
 انیروم به رساله میتعل نیبنابرا . یمحل جماعتی یک معن به نه باشد یم آنی همگان

 میتعل و اند آورده مانیا حیمس به تازه ه کباشد یمی اشخاص مناسب خاصطور  به
   .اند ردهی کشتریب رشد مانشانیا در هک استی اشخاصی برا انیافسس به رساله



  درس هفتم۱۹۶

 و اعضا رفتار ، سرنوشت سا،یل کمنشأ درباره پولس انیافسس به رساله در
 انیب سایل کدرباره او ه کرای قیحقا .دیگو یم سخن آنی روحان جنگ اتیخصوص

 اند شده انتخاب » عالم ادیبن از قبل« آنی اعضا .باشد یم قیعم اریبس دینما یم
 ه کاست نیا هدف .باشد یم )۶ :۲( » آسمان در حیمس با« آنها گاهیجا ).۴ :۱ انیافسس(
 نهایا تمام در خدا هدف ).۱۵ :۴( » مین کرشد است سر ه کحیمس در مورد هر در«

ی بزرگ و جالل همه تا خود بخشش و رحمت عظمت ردن کارکآش از است عبارت
   ).۷ :۲ و ۱۴و۱۲و۶ :۱( ندینما شیستا را او

 تیموقعدلیل   بهماندارانیا ه کدهد یم حیتوض پولس ، قیحقا نیا انیب از بعد
ی عمل ، یشخص او حیتوض .ندینمای زندگ چگونه دیبا دارند حیمس در هی کا یروحان

-      ۲۲ :۵( شوهران و زنان ،)۲۱ :۵ -       ۱ :۴ انیافسس( ماندارانیا همه او .باشد یم ریفراگ و
 قرار خطاب مورد را )۹-      ۵ :۶( ها ارباب و غالمان و )۴-      ۱ :۶( نیوالد و فرزندان ،)۳۳
 به آنی روزیپ راز و سایل کجنگی واقع تیماه انیب با را خود نامه پولس .دهد یم
  ).۱۸-      ۱۰ :۶( رساند یم انیپا

  

   انیافسس تاب ک-      ۴
a(    ًاحتماال    .ودش خوانده سایل کنیچند در ه کشده نوشته منظور نیا به       
b(  پردازد یم افسس در سایل کژهیو التکمش با ارتباط به خاصطور   به.   
c(   دارد یم انیب سایلی کبرا را خدای جاودان قصد و هدف.   
d(   بود افسس در پولس ه کشد نوشتهی زمان در.   
  



 ۱۹۷رشد کلیسا 

   .دیینما مطالعه شده دادهی بند میتقس طبق بر را رساله
  

  لپرجالی سایلک:  انیافسس به رساله 
  ۱۴-      ۱ :۱     -       خدا نقشه در سایل ک)۱
  ۱۰ :۲ -       ۱۵ :۱     -       خدا قدرت و سایل ک)۲
  ۲۲-      ۱۱ :۲   -       خدا نکمسعنوان   بهسایل ک)۳
   ۲۱-      ۱ :۳   -       خدا اشفهکمعنوان   بهسایل ک)۴
  ۱۶-      ۱ :۴   -       سایل کبه ها بخشش و ایعطا )۵
  ۲۱ :۵ -       ۱۷ :۴  -       سایل کدری اخالقی ها کمال )۶
  ۹ :۶ -       ۲۲ :۵       -       سایل کرفتار )۷
   ۲۴-      ۱۰ :۶       -       سایل کجنگ )۸

  

 را شده داده اتیآ ا یو هیآ سپس .دیینما رسم را ریز جدول خود، دفتر در -      ۵
ی حیتوض چه سایل کاتیخصوص درباره ه کدیسیبنو خالصهطور   بهو رده کمطالعه

  . است شده نوشته نمونهی برا مورد نیاول .دهد یم
 

 پرجالل کلیسای
 توضیحات  خصوصیات  مربوطه آیات
خدا پیش از  هب منشأ کلیسا ۴ :۱ وسیله انتخاب 

 آنکه جهان را بیافریند
  قدرت کلیسا ۲۰-      ۱۹ :۱
  مهر تأیید کلیسا ۳۰ :۴، ۱۴ :۱
  سر کلیسا ۲۲ :۱
  پایه و اساس کلیسا ۲۰ :۲
  حیات کلیسا ۱۵و۸و۲ :۵، ۱۰ :۲
  دشمن کلیسا ۱۲ :۶
  سالح کلیسا ۱۸-      ۱۳ :۶



  درس هفتم۱۹۸

 ،قرار گرفتن در نقشه خدا گیچگونک در در ماندارانیا به انیافسس رساله میتعال
 نترل کتحت نیزم بر و آسمان دری زیهرچ ه کاست نیا نقشه آن .دینما یمک مک
 حیمس بدن و سایل کجزو است پرجالل چقدر ).۱۰ :۱ انیافسس( دیایدرب حیمسی سیع

 هی کدعوت آنی ستگیشا هب ه کندک یم قیتشو را رساله خوانندگان پولس ! بودن
ی ا گونه به و میریبپذ را او قیتشو ما ه کباشد ).۱ :۴( ندینمای زندگ اند، شده خوانده
   .باشد خدا جالل عثبا ه کمیینمای زندگ
  

  حیمسی برتر:  انیولس کبه رساله
 به هیشب آنی محتوا .شد نوشته انیافسس به رساله با همزمان انیولس کبه رساله
 هی کغلط میتعل به رساله نیا در پولس . است متفاوت آن دکیتأ فقط باشد یم انیافسس
 به های نامه و امهن نیا سیکخیت .دیگو یم پاسخ بود، رده کرخنهی ولسی کسایل کدر
   .برد خود همراه به را، مونیفل به و فسسا

  

  ی خیتار نهیزم
 در ه کاپفراس توسط پولس . داشت قرار افسسق شر در ه کبودی شهری ولسک
ی سایل کدربارهیی خبرها رد،ک یم خدمت سیروپولیه و هکییالود ، یولسی کشهرها

ی سایل کاز هرگز پولس اگرچه ).۱۳-      ۱۲ :۴ و ۸-      ۷ :۱ انیولسک( نمود افتیدری ولسک
ی زمان پولس ه کداشت قراری ا هیناح در سایل کنیا چونی ول بود ردهکن دنیدی ولسک
 احساس آنهای روحان وضع به نسبت بود، داده بشارت آنجا در بود افسس در هک

   ).۱۰ :۱۹ اعمال( ردک یم تیمسئول
 شده آن دچاری ولس کماندارانیا هکی غلط میتعل درباره اپفراس ه کرسد یمنظر  به
 به ه کبودند ردهی کمیتعل ازی رویپ به شروع       ًمخصوصا  .بود داده خبر پولس به بودند
 را شناخت نیا .آورنددست   بهخدا ازی ا ژهیو شناخت توانند یم ه کداد یم وعده آنها

-      ۱۱ :۲ انیولسک( ندینما حفظ را عتیشر نیقوان ه کنند کسب کتوانند یمی اشخاص



 ۱۹۹رشد کلیسا 

 بسازند، فروتنی افراط و غلطای  گونه  بهرا خود آن در ه کرندیبپذ رای ا فلسفه ،)۱۶
 اضتیری مشخص اصول داشتن نگه در و )۱۹و۱۸و۸ :۲( ندینما پرستش را فرشتگان

 به ند،شد غلط میتعل نیاباعث گسترش  هی کاشخاصک ش بدون ).۲۳-      ۲۰ :۲( شندکب
ی هود یمنشأ ، میتعالی افراط ردن کتیرعا جنبه .بودند دادهی حیمسی بو و رنگ آن
ًقا یدق .دارد  مخالفت آنها با انیغالط به رساله در ً    قبال پولس هی کاشخاص همان هیشب   
 ل کدر .بود شده گرفته زمان آن پرست بت مذاهب از میتعل نیا گریدی ها جنبه .نمود

 خلقت به نسبت را حیمس برتر تیموقع و سایلکسرعنوان   بهرا حیمس ، میتعل نیا
 یک شود یم دایپ حیمس در هی کقیحق تیروحانی جا هب میتعل نیا . رفتیپذ ینم
 شنهادیپ را کاذبی فروتن نوع یک وی انسانی اخالقساخته و پرداخته  ستمیس
   .دینما یم

  

   انیولس کبه رساله -      ۶
a(   شد بردهی ولسی کسایل کبه اپفراس لهیوس به.  
b(   بود دهیشنی ولسی کسایل کدرباره ه کاستیی خبرها به پولس پاسخ.   
c(   نمودند یمی رویپ غلط میتعل یک از ه کشد نوشتهی ماندارانیا به.   
d(   شد نوشته انیروم به رساله با همزمان.   

  

   رسالهی بند میتقس و محتوا
 را خود رساله او .دهد یم پاسخ بود، آمده شیپی ولس کدر هی کطیشرا به پولس

 بودند دهیشن اپفراس از رای واقع لیانج آنها ه کدینما یم آغاز موضوع نیای ادآور یاب
 امل کننده کارکآش عنوان به اوی ستگیشا و حیمس تیالوهی پر از و ).۷ :۱ انیولسک(

 رفتهیپذ آنها ه کرای غلط میتعل سپس ).۱۰-      ۲ :۲ و ۲۰-      ۱۵ :۱( دینما یم دفاع خدا
 دیل کحیمس با آنها رابطه ه کدهد یم حیتوض و )۱۹-      ۱۶ :۲( سازد یم برمال بودند،
 ه کندک یمی سع پولس موارد نیا تمام در ).۶ :۴ -       ۲۰ :۲( باشد یم خداپرستانهی زندگ
 ).۱۸و۱۶ :۱( دینماک م کزیچ همه خالق عنوان به       حیمسی برترک در در انیولس کبه



  درس هفتم۲۰۰

 ه کرا حیمس دری پر و ردندک یمی رویپ آنها ه کاری پوچ فلسفه نیب بزرگ تضاد او
 ).۳ :۲( دهد یم نشان ، است نهفته او در خدا معرفت و متکحی ها نهیگنج تمام
 بودیکی نزد همان در ه کهکیالودوی سایل کدر اش نامه ه کندک یم درخواست پولس

 غلط میتعل نیا از زین گرید ماندارانیای رویپ از قیطر نیبد ).۱۶ :۴( شود خوانده زین
  .آمد می عمل بهی ریجلوگ

   .دیینما مطالعه ریزی بند میتقس مطابق را رساله
  

   حیمسی برتر:  انیولس کبه رساله
  ۲و۱ :۱   -       سالم و مقدمه )۱
  ۳ :۲ -       ۳ :۱   -       ائنات کتمام از برتر حیمس )۲
  ۲۳-      ۴ :۲  -      ی انسان مذاهب از برتر حیمس )۳
  ۶ :۴ -       ۱ :۳   -      ی حیمسی زندگ در زیچ نیبرتر حیسم )۴
  ۱۸-      ۷ :۴   -       خاتمه )۵

  

 هی کغلط میتعل دربارهی امل کحیتوض ریز جمالت از کدام یک ه کدین کنییتع -      ۷
   .ندک یم انیب ردند،ک یمی رویپی ولس کماندارانیا

a(   ی روزها داشتن نگاه و دنینوش ، خوردن دربارهی نیقوان شامل هی کا فلسفه
   .دیگرد یمی مخصوص

b(   فرشتگان پرستش و اضتیر ، یمذهب نیقوان تیرعا شامل هی کانسانی مذهب 
   .دیگرد یم

c(   آنۀ لیوس هب داشت احتمال هی کانسانی اخالقساخته و پرداخته  ستمیس یک 
  .ابدیب دست تیروحان به شخص
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 داده انیولس کرساله از ه کرای اتیآ .دیینما رسم را ریز جدول خود دفتر در -      ۸ 
 ستون موضوع با حیمس ه کرای ا رابطه ، وسط ستون در سپس .دین کمطالعه ، شده
   . است شده نوشته مورد نیاول نمونهی برا .دیینما انیب دارد، چپ سمت
 

  همه از برتر : مسیح
  موضوع مورد  مسیح با رابطه  آیات

 ۱: ۱۵ 
۱: ۱۵ 
۱: ۱۶ 
۱:۱۸  
۲: ۱۵ 

 خدای نادیده  مسیح مظهر خدای نادیده است
 خلقت

 همه چیز
 کلیسا
 های آسمانی و فرمانروایان قدرت

  

  
 ببرندی پ اشتباهاتشان به هکنیای برای ولس کماندارانیا بهک م کدر پولس روش

 عمل نیا .دهد نشان را اوی برتر و تیالوه و رده کانیب را حیمس جالل ه کاست نیا
 ارکآش نمودند، یمی رویپ آنها ه کرای غلط میتعل بودن ارزش یب خودی خود به
 است شده دهیبخش » حیمسی پری تمام« آنها به ه کدینما یمی ادآور یپولس .دینما یم
 شانیبرا گرید رفتند،یپذ را آن غامیپ و خواندند را او رساله هی کاشخاص ).۱۰ :۲(
 مای برا هم امروز ، رساله نیا غامیپ .دهند هادام خود غلط اعتقاد به ه کنداشت انکام

 زین ما آنها مانند .بود مهمی ولس کماندارانیای برا روز آن در ه کهمانطور باشد یم مهم
   .باشد مای روحانی زندگ زکمر حیمس ه کمیباش مواظب دیبا

  
 سایل کسر و داردی برتر ائنات کبر هی کشخص تنهاعنوان   بهرا او ه کمیدار ازین ما

  . میبپرست باشد، یم
  



  درس هفتم۲۰۲

  پولسی شخص شهادت:  انیپیلیف به رساله
  

 نیا .باشد یم پولسی شخصی آرزوها و احساسات ننده کانیب انیپیلیف به رساله
 پولس خدمت اساس و هیپا ه کدهد یم نشان رایی ها دهیا و ها ارزش ما به رساله
 نشیمخاطب و پولس نیب ه کاستیکی نزد رابطه دهنده نشان نیهمچن نامه نیا .بودند
   .بودند وفادار او به نسبت ابتدا همان از آنها . داشت وجود

  

  ی خیتار نهیزم
 شده نوشته انیولس کو انیافسس ، مونیفل رساالت از رتریدی م کانیپیلیف به رساله

-      ۳۰ :۲۸ اعمال( روم در پولس بودنی زندان ساله دو دوره اواخر در   ًبا یتقر دیشا . است
 دهد یم نشان ه کندیبب را آنها دوباره ه کاست دواریام ه کدیگو یم انیپیلیف به او ).۳۱

 ه کدهد یم نشان پولس انتظار ).۲۶-      ۲۳ :۱ انیپیلیف( شود آزاد ه کداشته انتظار پولس
 سفر نیدوم در پولس ه کبودی شهر نیاولی پیلیف . است بودهیک نزد او مهکمحا
ی ها  مستعمره ازی پیلیف ).۴۰-      ۶ :۱۶ اعمال( رفت آنجا به اروپا قاره در خودی بشارت
 نفر نیچند آوردن مانیا باعث آنجا در پولس .بود هیناح آن شهر نیتر مهم وی روم
-      ۳۱ و ۱۵-      ۱۴ :۱۶ اعمال( آنهای ها خانواده وی پیلیف زندانبان و ایدیل جمله از دیگرد
 ه کدینما ینم رکذ لوقا لیدل نیهم بهو  بود م کاریبس انیهود یتعداد شهر نیا در ).۳۴
 چون .باشد ینم انیهود یمخالفت ازی رکذ نیهمچن . داشت وجودی ا سهین کآنجا در

 هی کزمان .بود روبرو مخالفت نیا با نمود یم موعظه هیی کشهرها در پولس      ًمعموال 
ی دگیرس ماندارانیا دیجد گروه بر تا ماندی باق آنجا در لوقا ، رفتی پیلیف از پولس
 اعمال در »آنها« و »ما« ریضم از لوقا ه کدین کتوجه( شد ملحق پولس به ً     بعدا او .دینما
   ).شود ینم دهید ۶-      ۵ :۲۰ اعمال تا »ما« ریضم سپس .ندک یم استفاده ۴۰ و ۱۲-      ۱۱ :۱۶



 ۲۰۳رشد کلیسا 

 پاسخ خود دفتر در ریز سؤال به سپس نموده مطالعه را ۱۸-      ۱۰ :۴ انیپیلیف -      ۹ 
ی ار کچه دهند نشان پولس به را خود محبت هکنیای برای پیلیف ماندارانیا .دیده

  دادند؟ انجام
  

   رسالهی بند میتقس و محتوا
 نیا . مینیبب را پولس رکف و قلب درون تا ندک یمک م کما به انیپیلیف به رساله
 هی کا نمونه ،)۱۸-      ۱۲ :۱ نایپیلیف( داشت هی کطیشرا با را پولس برخورد روش رساله

 او اعتماد و نانیاطم و )۱۴-      ۷ :۳( ردک یم دنبال هی کهدف ،)۱۲-      ۱ :۲( نمود یمی رویپ
   .دهد یم نشان )۱۹ و ۱۳-      ۱۲ :۴( را

 ه کشود یم دهید رساله در زین گرید موضوع دو ، یشخص موضوعات نیا بر عالوه
 داشت قراری سخت طیشرا و التکمش در پولس اگرچه . یشاد و لیانج: از عبارتند

 را انیپیلیف بار نیچند ).۱۰ :۴ و ۱۷ :۲ انیپیلیف( بودی خوش از مملو او قلبی ول
 زندان در ه کقتیحق نیا به او ).۴ :۴ و ۱ :۳ و ۱۸ :۲( باشند شاد ه کدینما یم قیتشو
 به او ).۱۸-      ۱۲ :۱( گرداند یم لیانج زکمتمر را اش توجه هکبل ندک ینم رکف است

 و )۲۷ :۱( ندینمای زندگ لیانج غامیپی ستگیشا به ه کدیگو یم اش رساله خوانندگان
   ).۳ :۴( دینما یم رکذ اند، ردهی کارکهم او با لیانج امیپ اعالم در ه کرا نفر چند نام
 . اول باب وحنا یلیانج .باشد یم رساله از مهم قسمت یک ۱۱-      ۵ :۲ انیپیلیف
 نیتر مهم از انیپیلیف رساله از قسمت نیا و ۱ باب انیولس ک،۲و۱ ها باب انیعبران

 تا ندینما یمک م کما به و اند گفته سخن حیمس تیالوه درباره ه کهستندیی ها قسمت
 نیا اتیآ هی کزمان .دادی روی اتفاق چه حیمس شدن انسان هنگام ه کمیینماک در

 را قسمت نیای خاص لیدل به پولس ه کمیفهم یم ً     فورا مینک یم مطالعه را قسمت
   . است نوشته
 پاسخ خود دفتر در ریز سؤال به سپس .دیینما مطالعه را ۱۱-      ۱ :۲ انیپیلیف -      ۱۰
   د؟ینما یم انیب اش نامه در حیمس درباره را اتیآ نیا پولس چرا .دیده



  درس هفتم۲۰۴

  .دیینما همطالع ، شده دادهی بند میتقس براساس را انیپیلیف رساله
  

   پولسی شخص شهادت:  انیپیلیف به رساله
  ۱۱-      ۱ :۱   -       پولسی دعا )۱
  ۲۶-      ۱۲ :۱ -       پولس طیشرا )۲
  ۱۸ :۲ -       ۲۷ :۱   -       پولسی ها شیتشو )۳
  ۳۰-      ۱۹ :۲   -       پولسی ها نقشه و ها برنامه )۴
  ۱ :۴ -       ۱ :۳   -       پولسی هشدارها )۵
  ۳-      ۲ :۴   -       پولسی تقاضا )۶
  ۹-      ۴ :۴   -       پولس نمونه و الگو )۷
  ۲۳-      ۱۰ :۴   -       پولس راتکتش )۸
  

   انیپیلیف به رساله -      ۱۱
a(   او بهک م کمنظور به آنها ه کاستی ا هیهدی برا پولس راتکتش ننده کانیب 

  .بودند فرستاده
b(   پولسی شخصی آرزوها و ها ارزش و احساسات ازی اریبس نندهک ارکآش 
   . است
c(    ًاحتماال    . است شده نوشته روم در پولس بودنی زندان دوساله دورهی ابتدا در       
d(   داشتند دوست را او و شناختند یم را پولس ه کشده نوشتهی ماندارانیا به.  
e(   دهد یم سایل کاب ارتباط در مقدس تاب کمیتعل دربارهی حاتیتوض.   
  

ی ترس چیه بدون و بود املی کهماهنگ در گرید یکبا پولس میتعال وی زندگ
 ا یو دهید او از ه کرا آنچه و ندینمای رویپ او از ه کدیبگو انیپیلیف به تواند یم

   . مییبنما را ادعا نیهم میتوان یم ما ایآ ).۹ :۴ و ۱۷ :۳ انیپیلیف( دهند انجام اند، آموخته



 ۲۰۵رشد کلیسا 

ی شخص شهادت ).۲۱ :۱ انیپیلیف( بود حیمس فقط ردنی کزندگ پولسی برا  ًا قتیحق
 را خودش هی کشخصی زندگ در تواند یم خدا ضیف چقدر ه کدهد یم نشان ما به او
   .دینما عمل ، نموده میتسل خدا به ً    امالک



  درس هفتم۲۰۶

  ییخودآزما
  

 ستون در شده داده محتواهای و تاریخی های زمینه ، عناوین : انطباقی سؤاالت -      ۱
   .کنید منطبق چپ سمت ستون در ، مربوطه رساالت نام با را راست سمت
a(   خوانده ایآس هیناحی ساهایل کتمام در ه کشد نوشته منظور نیا به ابتدا از 
 .شود

b (   حیمسی برتر:  عنوان   
c(  او به ه کرا خود غالم تا شد نوشتهی ارباب بهی شخصی تقاضاعنوان یک   به 
  .ببخشد بود، دهیسانری ضرر
d(   پرجاللی سایلک:  عنوان   
e(   شده نوشته رفت آنجا به اروپا قاره در پولس هی کشهر نیاول ماندارانیا به 
   . است
f(   دیگو یم سخن سایل کجنگ وی روحانی ها اسلحه درباره.   

g(   پولسی شخص شهادت:  عنوان   
h(   یک حیتصح منظور بهی ول باشد یم انیافسس به رساله هیشب محتوا نظر از 
   . است شده نوشته غلط میتعل

i(   باشد یم موسیسیانی ها یبده پرداختی برا پولس شنهادیپ شامل.   
j(   فرشتگان پرستش شامل ه کاست شده نوشتهی غلط میتعل با مخالفت در 
   .دیگرد یم

k(   عمل دری حیمس بخشش:  عنوان   
l(   ی فروتن نمونهعنوان   بهحیمس آن در ه کگردد یمی میتعل مهم قسمت شامل
   . است شده رکذ

   مونیفل )۱             
   انیافسس )۲             



 ۲۰۷رشد کلیسا 

   انیولس ک)۳             
   انیپیلیف )۴             

  
 .باشند می صحیح زیر جمالت از کدام یک کنید تعیین : غلط و صحیح سؤاالت

   .بنویسید صحیحصورت   بهدوباره را غلط جمالت و
 تیحیمس ه کدهد یم نشان پولس مهکمحا وی ریدستگ بارهدر لوقا حیتوض -      ۲
   .بود روم ومتکح هیبرعلی اسیس دیتهدیک 

 ........................ ه کدهد یم نشان پولس مهکمحا وی ریدستگ درباره لوقا حیتوض
 

 رساالت به انیپیلیف و انیولس ک، انیافسس ، مونیفلی ها رساله لیدل نیا به -      ۳
   .بودند زندان در ه کاند شده نوشتهی ماندارانیا به ه کباشند یم وفمعر زندان
 زندان رساالت به انیپیلیف و انیولس ک، انیافسس ، مونیفلی ها رساله لیدل نیا به
 ............................ ه کباشند یم معروف

 

 را ودخی بشارت سفر نیسوم پولس ه کاند شده نوشتهی زمان زندان رساالت -      ۴
   .بود مهکمحا منتظر روم در و بود رده کتمام

 ................................. پولس ه کاند شده نوشتهی زمان زندان رساالت
 

 میتعل ریدرگ ه کاستیی سایل کبه پولس توجه دهنده نشان مونیفل به رساله -      ۵
   . است شده غلط

 ......................................... به پولس توجه دهنده نشان مونیفل به رساله
 

 و ۲و۱های   بابانیعبران ،۱ باب وحنا یلیانج همراه به ۱۱-      ۵ :۲ انیپیلیف -      ۶
 هستند حیمس تیالوه دهنده نشان ه کباشند یمیی ها قسمت نیتر مهم ۱ باب انیولسک
   .ادد خواهدی روی اتفاق چه او بازگشت از قبل ه کدهند یم حیتوض و



  درس هفتم۲۰۸

 انیولس کو ۲و۱های   بابانیعبران ،۱ باب وحنا یلیانج همراه به ۱۱-      ۵ :۲ انیپیلیف
 و هستند حیمس تیالوه دهنده نشان ه کباشند یمیی ها قسمت نیتر مهم ۱ باب

................................. 
 

 قتیحق یک شتریب آن در چون باشد یم انیروم تاب کهیشب انیافسس تاب ک-      ۷
   .سایل کژهیو التکمش حلی برای دستورات تا شده انیبی میتعل
ی میتعل قتیحق یک شتریب آن در چون باشد یم انیروم تاب کهیشب انیافسس تابک
 ....................... تا شده انیب
 

 میتعل بفهمند هکنیای برای ولس کماندارانیا به ردنک کم کدر پولس روش -      ۸
 اند داده رواج را میتعل نیا ه کرای اشخاص نام ه کاست نیا ندینما یم یرویپ رای غلط
   .نندی کدور آنها از خواهد یم ماندارانیا از و دینما یم رکذ

ی غلط میتعل بفهمند هکنیای برای ولس کماندارانیا به ردنک کم کدر پولس روش
  ................. ه کاست نیا ندینما یمی رویپ را

  
  
  

 این انجام از بعد .باشد می دوم بخش از درس آخرین این
 میانی آزمون سؤاالت به ، کرده مرور را ۷ -۵ دروس ، خودآزمایی

  .کنید پیروی شده داده رهنمودهای از .دهید پاسخ ۲ شماره
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  ها  تمرینپاسخ صحیح
  

۶      - b(   بود دهیشنی ولسی کسایل کدرباره ه کاستیی خبرها به پولس پاسخ.   
  c(   نمودند یمی رویپ غلط میتعل یک از ه کشد نوشتهی ماندارانیا به.   

 

۱      - a(   لیکه در را او هی کتیجمع برابر در -      ۱ نمود دفاع خودش از بار ۵ پولس 
 برابر در -      ۳   ،)۱۰-      ۱ :۲۳( نیسنهدر برابر در -      ۲   ،)۲۲ :۲۲ -       ۳۷ :۲۱( بودند گرفته
 پاسیاغر برابر در -      ۵   و )۱۲-      ۱ :۲۵( فستوس برابر در -      ۴   ،)۲۳-      ۱ :۲۴( سیکفل

  ).۳۲-      ۱ :۲۶( پادشاه
 b(  بود مردگان امتیق او دیام.   
 c(   ۱      -عتیشر مسائل به مربوط آنها تیاکش ه کگفت اسیسیل وسیلود ک 

   .گردد یم هودی
ی شخص و خود مذهب درباره پولس و انیهود یه کگفت فستوس -      ۲     

   . است نموده امیق مردگان از او ند،ک یم ادعا پولس ه کدارند نظر اختالفی سیعنام  به
 مستحق ه کدادهن انجامی ار کپولس ه کگفتند فستوس و پاسیاغر -      ۳     
   .باشد مرگ یا زندان

 d(   سال ۲ حدود  
 

۷      - b(   پرستش و اضتیر ، یمذهب نیقوان تیرعا شامل هی کانسانی مذهب 
   .دیگرد یم فرشتگان

 

۲      - c(   استفاده روم تبعهعنوان یک   بهخود حق از بود دیمف شیبرا هی کزمان 
   .نمود یم

  d(  ندینما اعدام را او رندیبگ میتصمی روم مانکحا ه کبود نداده انجامی ار ک.   
  e(   دایپ نجات اوخاطر   بهآنها جان ه کگفت بودندی شت کدر هی کاشخاص به 
 .رد کخواهد



  درس هفتم۲۱۰

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۸
   . است دهینادی خدا مظهر حیمس   ۱۵ :۱
   . است برتر مخلوقات همه از حیمس   ۱۵ :۱
   . است زیچ همه خالق حیمس   ۱۶ :۱
   . است سایل کسر حیمس   ۱۸ :۱
   . است شده روزیپ انیفرمانروا و طانیش قدرت بر حیمس   ۱۵ :۲

  

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شما پاسخ -      ۳
a(   ًاحتماال  و بود رده کفرار اربابش خانه از موسیسیان  را اویی دارا ازی مقدار       

  ).۱۸و۱۵ اتیآ( بود دهیدزد زین
b(   زین را موسیسیان ، رفتیپذ را او هطوری ک  همانخواهد یم مونیفل از ، پولس 
   ).۱۷ و ۱۶ اتیآ( دینما رفتار برادر یک چون او با و ردیبپذ

c(   بود محبت پولس درخواست اساس و هیپا )۹ هیآ.(  
d(   بگذارد او حساب به را موسیسیانی ارکبده ه کدیگو یم مونیفل به پولس 

 برخورد طرز دهنده نشان      ًمسلما ی گرید شخصی بده پرداختی برا پولسی آمادگ(
 !)؟ ستین نطوریا باشد، یمی حیمسیک 

 

   .باشد ریز پاسخ هیشب دیبا شما پاسخ -      ۹
یکی تسالون به اجاتیاحت رفعی برا رای مبلغ )۱۴ هیآ( بودندیک شر او زحمات در

 هیآ( فرستادند اوی برایی ایهدا بود زندان در پولس هی کزمان و )۱۶ هیآ( فرستادند
۱۸.(  

 

۴      - a(    ًاحتماال    .شود خوانده سایل کنیچند در ه کشده نوشته منظور نیا به       
  c(   دارد یم انیب سایلی کبرا را خدای جاودان قصد و هدف.   

 



 ۲۱۱رشد کلیسا 

   .باشد ریز پاسخ به هیشب دیبا شما پاسخ -      ۱۰
 ازی ا نمونهی پیلیف ماندارانیا به تا نوشت شا رساله در را قسمت نیا پولس
 د؟ینما دایپ رای تر امل کنمونه توانست یم او ایآ .بدهد نشان رای فروتن

 

   .باشد ریزهای   پاسخبه هیشب دیبا شما پاسخ -      ۵
   .ندیافریب را جهان هکآن از شیپ خدا انتخابوسیله  به: سایل کمنشأ
 زنده مرگ از پس را حیمس تا بردکار   بهخدا هی کمیعظ قدرت همان: سایل کقدرت
   .گرداند
   القدس روح: سایل کدییتأ مهر
   حیمسی سیع: سایل کسر
   هیزاو سنگعنوان   بهحیمس و ایانب و رسوالن: سایل کاساس و هیپا
   متکح و نور ، محبت و،یکنی ارهاک: سایل کاتیح

   آسمان در و جهان در ریشری روهاین: سایل کدشمن
 ، مانیا ، صلح ، عدالت ، قتیحق -       نموده ایمه خدا هی کامل کزره: سایل کسالح
  .خدا الم کو نجات

 

۱۱      - a (ک م کمنظور به آنها ه کاستی ا هیهدی برا پولس راتکتش ننده کانیب
  .بودند فرستاده او به

   b (پولسی شخصی آرزوها و ها ارزش و احساسات ازی اریبس ننده کارکآش 
   . است

   d (داشتند دوست را او و شناختند یم را پولس ه کشده نوشتهی ماندارانیا به.  
  



 

  



 

  
  
  
  

   سوم بخش
  

   آنی دهایام و التکمش -       سایلک
 



 

  



 

   هشتم درس 

  سایل کتوسط شده ارائهی ها حل راه
  
 رای قیحقا آنها چگونه میدید و میردی کبررس را زندان رساالت هفتم درس در
 و اتیخصوص دربارهی شتریبی آگاه ما به و ندینما یم ارکآش سایل کو حیمس درباره
 در سایل کچگونه مینیبب تا نندک یمک م کما به رساالت نیا .دهند یم پولس خدمت
   .نمود یم رشد بود، روم زندان در پولس هی کمدت

 دوره نیاول از بعدهای   سالدر ه کمیینما یمی بررس رای ا رساله ۵ درس نیا در
 ادامه خود توسعه و رشد به سایلها ک  سالنیا در .اند شده نوشته ، روم در پولس ندانز
 مانیا نیب رابطه ه کبود الزم . گشت یم ادیز زین ها مخالفت حال نیع دری ول داد یم

 مشخص و فیتعر مسلم و قاطعصورت   بهتیهودی یمیقد مذهب وی حیمس دیجد
   .شود
 سایل کرهبران د،یبخش یم متکح و ردک یم تیهدا خدا روح ه کحال همان در
 .دیگرد یم نییتع سایل کرهبرانوسیله   بهها کمال .دادند یم پاسخ موضوعات نیا به

 در خدا اشفهکم پرتو در تیهود یتیاهم .شد مشخص جفا با برخوردهای  روش
 .دیگرد  سایل کرشد باعث موضوعات نیا ازیک هر به پاسخ .شد داده حیتوض حیمس
 و دیگرد نائل خودی همتا یب ارث ازی تر امل کشناخت وک در به سایل کدوره نیا در
   .داد ادامه خود ژهیوی التکیتش ساختار گسترش و توسعه به
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   رئوس مطالب

   طسیت و موتائوسیتی ها نامه: سایل کعیسر رشدی برای حل راه
   پطرس اول نامه: جفای برای حل راه
   انیعبران به نامه:  تیهود یبرابر دری حل راه

  

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

 خدمات و پولسی زندگ آخرهای   سالدرباره دیعهدجد دیینما انیب •
   .دیگو یمی مطالب چه طسیت و موتائوسیت
ی ها رساله در هی کصورت آن بهی شبان خدمتی ها آرمان و اهداف درباره •
   .دیده حیتوض ، است هآمد طسیت و موتائوسیت
 اول رساله براساسی حیمسی زندگ و رنج با ارتباط در را خدا الم کمیتعل •

   .دیینما انیب پطرس
 انیب تیهود یبا تیحیمس ارتباط درباره رای قیحقا انیعبران به رساله براساس •
   .دینک
  



 ۲۱۷ده توسط کلیسا ش های ارائه حل راه

  ی یادگیریها  فعالیت
   .دیبخوان را شده داده اتیآ تمام و نموده مطالعه را درس -      ۱
 با همراه را انیعبران و پطرس اول ، طسیت ، موتائوسیت دوم و اولی ها رساله -      ۲
   .دین کمطالعه درس
 را خودهای   جوابو داده پاسخ درس آخریی خودآزما به درس مطالعه از پس -      ۳
   .دیینما سهیمقا تاب کآخر در شده داده حیصحهای   پاسخبا
  

   درس متن
  

 سپس .نمود میخواه آغاز پولسی زندگ آخرهای  ی سالبررس با را خود همطالع
 ادامه در و .رد کمیخواه مطالعه ، نوشته طسیت و موتائوسیت به ه کرایی ها نامه
 ه کدهند یم نشان رساالت نیا . میینما یمی بررس را انیعبران و پطرس اولی ها رساله
 با روم در رسول پولس ی شدنندانز دوره نیاول از پسهای   سالدر سایل کچگونه
   .دیگرد روبرو التکمش

  

  : سایل کعیسر رشدی برای حل راه
  طسیت و موتائوسیتی ها رساله

  

 معروفی شبان رساالت به لیدل نیا به طسیت و موتائوسیت به پولسی ها نامه
 نیا .اند شده نوشتهی شبان خدمت در افراد نیایی راهنما و قیتشوی برا ه کباشند یم
 نشان نیهمچن و شندک یم ریتصو به را پولسی آگاه و دانشی عمل جنبه ساالتر
 با تا ندک یمک م کآنها به و دهد یم مشورت ارانشکهم به پولس چگونه ه کدهند یم
   .شوند روبرو رشد حال دری سایلی یک کازهاین
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  رساند یم انیپا به بود شده سپرده او به ه کرای ا فهیوظ پولس 
 چیه بدون را خود گزارش رسوالن اعمال تاب ک، میرد کانیب ً    قبال ه کهمانطور

 و رساند یم انیپا به ، داشت روم در هی کا مهکمحا در پولسی روزیپ بهی ا اشاره
ی شبان رساالت در هی کاشارات از هرحال در .دهد ینم او دربارهی شتریب اطالعات
 توانست و دیگرد ادآز مهکمحا نیاول از بعد پولس ه کاست مشخص دارد، وجود
 پولس ۱۷-      ۱۶ :۴ موتائوسیت دوم رساله در مثالی برا .بپردازد مسافرت به دوباره

 »ریش دهان از« قیطر نیبد و نمودی ار یرا او اش مهکمحا نیاول در خدا ه کدیگو یم
   . افتیی یرها

  
 ه کباشد یمهایی   مکانننده کانیب ه کشده نوشته خدا الم کازی اتیآ ریز در -      ۱
 در و نموده مطالعه را اتیآ . رفت آنجا به مهکمحا نیاول در اش یروزیپ از بعد پولس
   .دیسیبنو ، است شده رکذ نامشان ه کراهایی   مکانا یانکم دامکهری جلو

a(   ۳ :۱ موتائوسیت اول  
b(   ۵ :۱ طسیت  
c(   ۱۲ :۳ طسیت  
d(   ۲۰ :۴ موتائوسیت دوم  
e(   ۱۳ :۴ موتائوسیت دوم  
  

ی زمانی عن یگر،ید رساله دو از بعد ، موتائوسیت دومی عنی یشبان رساله نیسوم
 بماند زندهی ادیز مدت ه کنداشت انتظار و بود زندان در دوباره پولس ه کشد نوشته

 ۶۴ سال حدود در روم امپراطور نرون دستور هب او       ًاحتماال  ).۷-      ۶ :۴ موتائوسیت دوم(
   .شد اعدامی الدیم

  



 ۲۱۹ده توسط کلیسا ش های ارائه حل راه

   پولس ه کنندک یم انیبی شبان رساالت -      ۲ 
a(   این نامه را که منحصر به روم بود نوشت اش یآزاد نیاول از بعد.   
b(    ًاحتماال    .بود آزاد ، نوشت یم را موتائوسیت دوم رساله هی کزمان       
c(   مسافرتی گریدهای   مکانو هیادونکم به شودی زندان دوباره هکنیا از قبل 
   .نمود
  

 اوی زندگی چگونگ و نحوه اما ، ستین مشخص ً    امال کپولس مرگی گچگون
 دهنده نجات پولس .بود پرجاللی روزیپ یک واقع در اوی زندگ . است ارکآش ً    امالک

 مالقات دمشق راه در را او حیمس هی کروز همان از املی کسرسپردگ یک با را خود
 ، خوردن قشال ، یشتک شدنق غر هنگام ، طیشرا تمام در او . داشت دوست نمود،

 نیا جهینت در .نمود یمی رویپ خود خداوند از جفا در و بودنی زندان ، شدن سنگسار
 هیناح تمام دری اریبسی ساهایل کو دیگرد موعظه لیانج غامیپ ، محبت وی سرسپردگ

   .باشد یم مای برای بخش الهام نمونه چه پولسی زندگ ه ک   ًقتا یحق .شد سیتأس ترانهیمد
  

   طسیت و موتائوسیت خدمت
 و احترام مورد و داشتی ونان ی-      ی هود ینژاد ه کبودی جوان مرد موتائوسیت
 دوم سفر در پولس ).۳-      ۱ :۱۶ اعمال( شناختند یم را او ه کبودی ماندارانیا عالقه
 در .بود او با شهیهم موتائوسیت ، آن از بعد و رفتیپذی ارکهم به را او خودی بشارت
ک م کاو به موتائوسیت رد،ک یم خدمت افسس در پولس هی کسال سه تمد طول
 ).۴ :۲۰ اعمال( رفت میاورشل به پولس همراه به دربه ازی ا ندهینماعنوان   بهو نمود
 زندان دوره نیاول طول در موتائوسیت ه کدهند یم نشان ۱ مونیفل و ۱ :۱ انیولسک

 موتائوسیت ، رفت افسس به شدن آزاد از بعد پولس هی کزمان .بود او با روم در پولس
 ).۳ :۱ موتائوسیت اول( دینما نظارت افسس در خدا ار کبر تا گذاشت آنجا در را
 دوم( دیگرد ملحق او به روم در دوباره پولس مرگ از قبلی وتاه کمدت موتائوسیت
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 زندان دری مدتی برا زین موتائوسیت ۲۳ :۱۳ انیعبران براساس ).۲۱و۹ :۴ موتائوسیت
   .ودب

 شدن ختنه موضوع سر بر هی کزمان .آورد مانیا حیمس به هکیانطا در طسیت
 با صحبتی برا برداشته خود همراه را طسیت پولس آمد، شیپی ا مباحثه انیهودیریغ

 دری وقت نیهمچن ).۳و۱ :۲ انیغالط( رفت میاورشل به موضوع نیا سر بر رهبران
ی دگیرس التکمش به تا فرستاد ار طسیت ، پولس آمد،وجود  ی بهالتکمش قرنتس
 او ه کرسد یمنظر   به).۱۶-      ۶ :۷ انیقرنت دوم( بود موفق اش فهیوظ انجام در او و دینما
 . داشتی بزرگ اریبس نقش بودند ازین در هی کماندارانیای برا ایهدای آور جمع در

 و ۶ :۸ انیقرنت ومد( بود ساهایل کدییتأ مورد ً    امال کاو و خواند یم »ارکهم« را او پولس
 آنجا در را طسیت رفت تیر کبه شدنش آزاد از پس پولس هی کزمان ).۲۴-      ۱۶

 و ۵ :۱ طسیت( ردیبگ برعهده سیکخیت و ماسیرت اآمدن تا را ار کتیمسئول تا گذاشت
ًاحتماال  د،یگردی زندان روم در بار نیدومی برا پولس هی کهنگام ).۱۲ :۳ ی مدت طسیت       
  ).۱۰ :۴ موتائوسیت دوم( رفت هیدلماط بهً      بعدا و بود او شیپ

  
 مربوط اگر و ۱ عدد گردد یم موتائوسیت به مربوط اگر ریز جمالتی جلو در -      ۳
   .دیسیبنو را ۲ عدد گردد یم طسیت به

a(   نمودک م کقرنتسی سایل کالتکمش حل در.   
b(   شد گذاشته او برعهده افسس در ار کتیمسئول.   
c(   داشتی ونان ی-      ی هود ینژاد .   
d(  رفت میاورشل به پولس همراه به دربه ازی ا ندهینماعنوان   به .   
e(   شد گذاشته او برعهده تیر کدر ار کتیمسئول.  

  

   تیموتائوس اول رساله
 ادامهی برا      ًموقتا  را موتائوسیت او . رفت افسس به ، شدن آزاد از پسمدتی  پولس
 دوباره ه کداشت میتصم پولس .داد ادامه سفر به خودش و گذاشت آنجا در خدمت



 ۲۲۱ده توسط کلیسا ش های ارائه حل راه

 نوشت موتائوسیت به را نامه نیا افتاد ریتأخ برگشتنش در چون و برگردد افسس به
 ، موتائوسیت ه کخواست یم پولسک ش بدون ).۱۵-      ۱۴ :۳ موتائوسیت اول(

 او آمدن نزما تا افسس در موجود طیشرا با بداند تا باشد داشتهی قیدقی ها ییراهنما
   .ند کرفتار چگونه

  

 افسس در د،یگو یم موتائوسیت به پولس ۴-      ۳ :۱ موتائوسیت اول براساس -      ۴
  ...تا بماند
a(   دینما جمع ازمندین ماندارانیای برای ا هیهد.   
b(   ردیبگ را اشخاص ازی بعض غلط ماتیتعلی جلو.   
c(   بزند سر بودند اطرافی نواح در هی کماندارانیا به.   
  

 به بود، داده نیدروغ نیمعلم درباره هی کحیصر دستور بر عالوه پولس
 ،)۱۵-      ۱ :۲ موتائوسیت اول(ی جمع دستهی ها پرستش دربارهی مطالب موتائوسیت

-      ۱۷ :۶( ثروتمندان و )۲ :۶ -       ۱ :۵( ها برده ر،یپ مردان ها، وهیب ،)۱۶-      ۱ :۳( سایل کرهبران
 خدمتش نحوه وی روحانی زندگ دربارهیی ها حتینص نیهمچن .دهد یم )۱۹
 روابط دهنده نشان پولس نامه ).۲۱-      ۲۰ و ۱۶-      ۳ :۶ و ۱۶-      ۱ :۴ و ۲۰-      ۱۸ :۱( دینما یم

 نیچند و دارد او با مقتدرانهی برخورد وجود، نیا با . است موتائوسیت با اویک نزد
 ۱۴ :۴ و ۱۸ :۱( دینما یمی ادآور یاوی روحان هیارث مورد در خود جوانتر ارکهم به بار
 لکمش طیشرا آن در موتائوسیت ه کبود رده کاحساس پولس دیشا ).۲۰، ۱۲ :۶ و
   . داشت دعوتش دیتجد و ار کدر قیتشو به اجیاحتی خاصطور  به

   .دیینما مطالعه شده دادهی بند میتقس براساس را موتائوسیت اول رساله
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  خدا خادم یک بهیی ها حتینص:  موتائوسیت اول سالهر 
  ۲۰-      ۱ :۱  -       تقاضا وی شخص هشدار )۱
  ۱۶ :۳ -       ۱ :۲   -       سایل کمراسم دربارهی حینصا )۲
  ۱۶-      ۱ :۴   -       ژهیو حینصا )۳
  ۲ :۶ -       ۱ :۵  -       سایل کدر روابط دربارهیی رهنمودها )۴
 ۲۱-      ۳ :۶  -      ی انیپا حینصا )۵

  

 ۱۶-      ۱۱ :۶ موتائوسیت اول رساله در را موتائوسیت به پولسی انیپا حینصا -      ۵
   .دیده پاسخ خود دفتر در ریز سؤاالت به و نموده مطالعه
a(   زد؟یبگریی زهایچ چه از دیبا موتائوسیت  
b(   د؟رک یمی رویپ ستیبا یم رایی زهایچ چه موتائوسیت  
c(   رد؟ک یم جنگ دیبا یمی زیچ چهی برا موتائوسیت  
d(   رد؟ک یم حفظ ستیبا یم موتائوسیت رای زیچ چه  
  
 انیب موتائوسیت اول رساله در پولس هی کا یعملی رهنمودها و ها آل دهیا
 خادمیک ی برا هم امروز بود، مهم موتائوسیتی برا ه کصورت همان به د،یفرما یم

 نیا دیبا ند کخدمت را خدا وفادارانه خواهد یم هی کخصش هر . است دیمف خدا
   .دینما مطالعهدقت   بهرا مطالب

  

   طسیت به نامه
 نمود مسافرت تیر کبه موتائوسیت اول رساله نوشتن از بعدی وتاه کمدت پولس

 انیهود یجزو آنها دیشا داشتند وجودی ادیز ماندارانیا رهیجز نیا در ).۵ :۱ طسیت(
 بودند دهیشن را لیانج غامیپ و آمده میاورشل به استیکپنط روز در ه کبودندی ندارید
 داد ادامه خود سفر به نمود خدمت آنجا دری مدت هکنیا از پس پولس ).۱۱ :۲ اعمال(
 فهیوظ نیبنابرا ).۵ :۱ طسیت( بدهد انجام را ارها کهیبق تا گذاشت آنجا در را طسیت و
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 ه کبدهد انجام رای ار کتا بود مانده آنجا در طسیت .بود متفاوت موتائوسیت با طسیت
   .بود شده داده سازمان ً    قبال

 زین رساله نیا در .باشد یم موتائوسیت به اول رساله هیشب طسیت به رسالهی محتوا
 با برخوردی برایی رهنمودها ،)۹-      ۵ :۱ طسیت( رهبران انتخابی برای دستورات
 )۱۵و۸-      ۷ :۲( طسیتی برای شخص حینصا و )۱۰ :۳ و ۱۳و۱۱ :۱( نیدروغ نیمعلم
  .دارد وجود
ی زندگ در حیصح میتعل تیاهم بری شتریب دکیتأ طسیت به رساله در ، هرحال هب
 حیمس درباره شده انیب قیحقا به اشاره » حیصح میتعل« اصطالح . است شده سایلک
 نیدروغ نیمعلم نادرست میتعال هیشب و بود حیصح وی اصل قتیحق نیا .دینما یم

   .نبود
  

   .دیبده وتاه کپاسخ ریز سؤاالت از یک هر به خود، دفتر در -      ۶
a(   باشد؟ی ار کچه انجام به قادر دیبا شبان ا یرهبر یک ۹ :۱ طسیت براساس  
b(   دهد؟ میتعل دیبا طسیت رای زیچ چه ۱ :۲ طسیت براساس  

  

   .دیینما لعهمطا شده دادهی بند میتقس براساس را طسیت به پولس رساله
  

   سایل کشبان بهیی رهنمودها:  طسیت به رساله
  ۴-      ۱ :۱  -       سالم ، مقدمه )۱
  ۱۶-      ۵ :۱   -       رهبران انتصاب و انتخاب )۲
  ۸ :۳ -       ۱ :۲   -       ماندارانیا میتعل )۳
  ۱۱-      ۹ :۳  -       جو تفرقه اشخاص با رفتار نحوه )۴
  ۱۵-      ۱۲ :۳  -      ی انیپا حینصا )۵
  



  درس هشتم۲۲۴

 انیب رای مهم قیحقا قسمت نیا .دیینما مطالعه را ۷-      ۴ :۳ و ۱۴-      ۱۱ :۲ طسیت -      ۷ 
 خود دفتر در نموده امل کرا ریز جمالت قسمت دو نیا از استفاده با .دینما یم
   .دیسیبنو

a(   )۲: ۱۳( ماک متبار دیام ...........................  
b(   )۲: ۱۴( تا داد را خود جان حیمس ..............................  
c(   )۳: ۵( داد نجات ................................... براساس را ما خدا.  
d(   )۳: ۵( داد نجات .....................................وسیله   بهرا ما خدا.   
e(   )۳: ۷( میگرد یم شمرده عادل او .............................وسیله   بهما .   
f(   )۳: ۷( میدار .............................. دیام ما .   
  

 باارزش اریبسی حیمس نیخادمی برا اما ، است وتاه کطسیت به رساله اگرچه
 باعث خواهند یم هی کاشخاصی برا ، آن دستورات و اصول از داشتنی آگاه .باشد یم

   .دهد یم لکیتش رای مکمح اساس و هیپا بگردند، حیمس بدن شدن هساخت و رشد
 دیخواه مطالعه ً     بعدا هک( پطرس اول رساله و طسیت ، موتائوسیت اول رساله

 شده تر مشخصی التکیتشی الگوها ماندارانیا اجتماع در ه کدهند یم نشان )نمود
 هیی کها رساله به بتنس شماسان و شبانان لیقب از ، رهبران به رساالت نیا در .بود
 شده داده حیتوض زین آنها اتیخصوص و شده اشاره شتریب بودند، شده نوشته ً    قبال
   . است
  

 چه داشتن ریز موارد ازیک هر در ه کدیده شرح خالصهطور   بهخود، دفتر در -      ۸
   .باشد یمی ضرور رهبری یک برای طیشرا

a(   همسرش با روابط در )۶ :۱ طسیت و ۱۲-      ۱۱و۱ :۳ موتائوسیت اول.(  
b(   فرزندانش با روابط در )۶ :۱ طسیت و ۱۲و۵-      ۴ :۳ موتائوسیت اول.(  
c(   اتیماد و پول با ارتباط در او ردکعمل نحوه )طسیت و ۸ :۳ موتائوسیت اول 
  ).۲ :۵ پطرس اول و ۷ :۱
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d(   دارند او از گرانید هی کشناخت )۷ :۳ موتائوسیت اول.(  
e(   اوی وحانر بلوغ )۳-      ۲ :۵ پطرس اول و ۹ :۱ طسیت ،۹و۶و۲ :۳ موتائوسیت ۱.(   

  

   موتائوسیت به دوم رساله
 پولس دوم نامه ه کبود نگذشته افسس در موتائوسیت ماندن ازی ادیز مدت هنوز

 دری بشارتی ارها کانجام تیمسئول او )۱۲ :۴ موتائوسیت ۲( نمود افتیدر را
 به دوباره و رده کرییتغ پولس طیشرا زمان آن در . داشت هدهبرع را ایآس ا یهیادونکم

   ).۹ :۲ و ۸ :۱ موتائوسیت دوم( بود افتاده زندان
نظر   بهدهد یم پولس شدنی زندان و مهکمحا درباره دیعهدجد هی کحیتوض در

 دهید تیحیمس با روم ومتکح برخورد نحوه دری جیتدر رییتغ یک ه کرسد یم
 تحمل سپس ).۱۷-      ۱۴ :۱۸ اعمال( بودند تفاوت یبی روم سراناف ابتدا، در .شود یم
 نشان خیتار .شد لیتبدی دشمن به آنها تحمل ً     بعدا اما ).۳۲-      ۳۰ :۲۶ اعمال( ردندک یم
 . م ۶۴ سال در نرونی امپراطور دوره در مانشانیادلیل  ی بهاریبس انیحیمس ه کدهد یم

 موتائوسیت به او .بود افراد نیهم از یکی هم سپول       ًاحتماال  .گرفتند قرار جفا مورد
  ).۶ :۴ موتائوسیت دوم( باشد یم مرگ با شدن روبرو آماده ه کسدینو یم

 و درخواست ، قیتشو هشدار، ، حتینص ازی مخلوط موتائوسیت دوم رساله
 ارمند کبه ه کارشدتر وی میقد ارمند یک کمثل   ًقا یدق .باشد یمی شخص خاطرات

 زین پولس دهد، یم شدنش موفقی برای دستورات خودش ردستیز و دیجد
 دوم( وفادار ه کندک یم قیتشو را او پولس .دهد یم موتائوسیت بهیی رهنمودها

 درباره او .باشد )۲۵-      ۱۴ :۲( ستهیشا و خوب خادم یک و )۱۳-      ۱ :۱ موتائوسیت
-      ۱ :۳( ندک یم تصحب گردند، یم روبرو آن با ندهیآ در هی کلکمش و سختی ها زمان
 -       ۱۰ :۳( دهد انجام خدمت در را خود فیوظا تمام ه کدینما یم بیترغ را او و )۹
 ازی بعض و دیایب او شیپ » زشیعز پسر« ه کبودق مشتا پولس لوقا، بر عالوه ).۸ :۴

   ).۲۲-      ۹ :۴( اوردیب شیبرا بود تروآس در ه کرا او لوازم
   .دیینما مطالعه شده دادهی بند میتقس براساس را موتائوسیت به پولس دوم رساله
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   جوان ارکهم یک بهی دستورات:  موتائوسیت دوم رساله 
  ۲-      ۱ :۱  -       سالم )۱
  ۱۳ :۲ -       ۳ :۱   -       باش نیام و وفادار رده کتو از خدا هی کدعوت در )۲
  ۲۶-      ۱۴ :۲    -       باشی ساع و وشا کخود فهیوظ دادن انجام در )۳
  ۹-      ۱ :۳   -       باش آماده ندهیآ عیوقای برا )۴
  ۱۷-      ۱۰ :۳   -       ن کاعتماد خدا الم کبه )۵
  ۸-      ۱ :۴   -       بده انجام امل کصورت به را خود فهیوظ )۶
  ۲۲-      ۹ :۴  -      ی شخصی ها درخواست )۷

  

 سمت در هی کاتیآ به توجه با سپس د،ین کرسم را ریز جدول خود، دفتر در -      ۹
   .دیینما امل کرا جمالت شده داده راست

 
 

  خادم وظیفۀ تیموتائوس دوم از آیات محل
۱: ۱۴ 
۲: ۳ 
۲: ۸ 
۳: ۱۴ 
۴: ۲ 

کن-      حفظ کن    آن امانت نیکو را حفظ 
 متحمل باش

باش هب  خاطر داشته 
 وفادار باش
 موعظه کن

  

 رشدی برای حل راهعنوان   بهپولس ه کمیدیدی شبان رساالت العهمط در -      ۱۰
   ه کدیگو یم جوانش ارانکهم به سایل کعیسر

a(   رهبرعنوان یک   بهه کرای طیشرا و اتیخصوص ه کند کنییتع رای اشخاص 
   .باشند داشته بود، رده کرکذ

b(   دینما نییعت دارند،ی رهبر تیصالح ه کرای اشخاص و بیاید تا باشد او منتظر.  
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  پطرس اول نامه: جفای برای حل راه
  
 بر جفا جیتدر به ، روم در پولس ی شدنزندان دوره نیاول از بعدهای   سالدر

 مورد هی کماندارانیا به نامه نیا نوشتن قیطر از رسول پطرس . افت یشیافزا سایلک
   .دینما یم انیب طیشرا نیای برای حل راه بودند نجهکش و آزار

  

   سندهینو
ی مت( داشتیکی نزد اریبس روابط حیمس با ه کبودی شاگرد سه از یکی پطرس

ی مت( دهد یم نشانی ادیزی روحان نشیب او اوقاتی گاه ).۲۸ :۹ لوقا و ۳۷ :۲۶
 خورد یم ستکشی روحان نظر ازی عیفجصورت  ها به ی زمانبعض اما ).۱۷-      ۱۳ :۱۶

 از او بود ردهیی کشگویپ حیمس ه کهمانطور ).۷۵-      ۶۹ :۲۶ و ۲۳-      ۲۱ :۱۶ی مت(
 و ۱۸ :۱۶ی مت( شد لیتبد باثبات و اعتماد قابلی رسول به ثبات یب و مرددی شاگرد
 رهبران از یکی او ه کمیدیفهم رسوالن اعمال تاب کمطالعه از ).۳۲-      ۳۱ :۲۲ لوقا

ی اریبس نقاط به پولس مانند او .بود لیانج واعظ و قدرت پری شاهد سا،یل کبرجسته
 او ، روم در جفا شروع از پسی مدت ، نرون زمان در ).۵ :۹ انیقرنت اول( نمود مسافرت

   .دیگرد دیشه پولس مانند زین
  

   محتوا وی خیتار نهیزم
 نجهکش و آزار تحت ه کنوشت ایآس ماندارانیا به را خود اول رساله ، پطرس

 نوشت یم را نامه پطرس هی کزمان ).۱۹-      ۱۲ :۴ ،۱۴ :۳ ،۶و۱ :۱ پطرس اول( بودند
 طرف از اش نامه در پطرس لیدل نیهم به بود، رفته هیناح آن به مرقس قبلی مدت

 نامه نیا ه کدهد یم نشان امر نیا ).۱۳ :۵ پطرس اول( رساند یم سالم زین مرقس
 مرقس زمان آن در چون . است شده نوشته ، پولس زندان دوره نیاول از پسی مدت
   ).۱۰ :۴ انیولسک( بود نرفته هنوز اما برودی نواح آن به ه کداشت میتصم
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 آنها التکمش از اما بود، ننموده مالقات را ماندارانیا نیا     ًشخصا  پطرس اگرچه
 چیه رساله نیا در .بود داده حیتوض اوی برا را آنها تیوضع مرقس دیشا .اشتد خبر
 هرحال به .دندیشن را لیانج غامیپ بار نیاولی برا چگونه آنها ه کندارد وجودی ا اشاره
 به بود داده انجام افسس هیناح در پولس هی کخدمت جهینت در آنها ه کدارد انکام
 آنها نیب ه ک» یرهبران« به اش نامه در پطرس ).۱۰ :۱۹ اعمال( بودند آورده مانیا حیمس

 داشت وجودیی ساهایل کآنجا در ه کدهد یم نشان موضوع نیا  وندک یم اشاره بودند
 در ه کباشدیی جفا با ارتباط در آنها آزار و نجهکش ه کدارد انکام ).۱ :۵ پطرس اول(

 ماندارانیا ریسا ه کدیگو یم آنها به پطرس لیدل نیهم به وستیپ وقوع به نرون زمان
   ).۹ :۵ پطرس اول( باشند یم جفا در زین

 با ه کآورد یم آنها اد یبه و ندک یم قیتشو را خوانندگانش پطرس نامه نیا در
 وی موقت او ).۲۳-      ۲۰ :۲ پطرس اول( نند کبرخورد خود دشمنان بای حیمس هیروح

 دینما یم سهیمقای آسمان جالل بودنی جاودان با را آنهای نیزمی ها رنج بودن زودگذر
 شند،با داشته ها یسخت تمام انیم در توانند یم ه کرای دیام نیهمچن ).۱۰ :۵ و ۷-      ۶ :۱(
 ).۳ :۲ - ۱۳ :۱( دینما یمی ادآور یرا آنهای روحان دعوت و )۱۲-      ۱ :۱( ندک یم انیب

-      ۴ :۲( دهد یم حیتوض خدا منتخب قومعنوان   بهرا آنها گاهیجا و تیموقعپطرس 
 ارائهی دستورات و ها یراهنمائ دولت و گرید یکبا روابطشان درباره ).۱۲
 ادامه حیصحی ارها کدادن انجام به ه کندک یم قیتشو را هاآن ).۷ :۳ - ۱۳ :۲(دهد یم

 شند،کب زحمت حیمسی برا تا اند شده دعوت هکنیا به توجه با ).۲۲-      ۸ :۳( دهند
 ).۱۹-      ۱ :۴( باشند داشته دیبای برخورد طرز چه ه کدهد یم حیتوض آنهای برا پطرس

 نند کاعتماد خدا به ه کدیگو یم همه به و ندک یم حتینص را جوانان و رهبران او
)۵: ۱      -۱۴.(  

   .دیینما مطالعه شده دادهی بند میتقس براساس را پطرس اول رساله
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   زحمات با مقابلهی برایی راهنما:  پطرس اول رساله 
  ۱۲-      ۱ :۱   -       ما زنده دیام )۱
  ۳ :۲ -       ۱۳ :۱  -       مای گرانبها هیفد )۲
  ۱۲-      ۴ :۲   -       ما ژهیو گاهیجا و تیموقع )۳
  ۲۵-      ۱۳ :۲   -       مای شخص الگو )۴
  ۲۲-      ۱ :۳   -       مای ظاهر رفتار )۵
  ۱۹-      ۱ :۴  -       مای درون رتیس )۶
  ۱۴-      ۱ :۵   -       مای جاودان جالل )۷
  

   پطرس اول رساله -      ۱۱
a(   ندینما اطاعتی انسانی ها ومتکح از ستیبا یم انمانداریا ه کندک یم انیب.  
b(   ردندک یمی زندگ هیادونکم در ه کشده نوشتهی ماندارانیا به.  
c(   دینما یم رکذ را رهبران اتیخصوص.   
d(   او از دیبا التکمش هنگام در ه کدینما یم رکذی ا نمونهعنوان   بهرا حیمس 

   .نمودی رویپ
e(    ًاحتماال    .شد نوشته روم در پولس ی شدنزندان دوره نیلاو از بعدی مدت       
f(   ندارد رهبرانی برای حتینص و دستور چیه.   
  

 قیتشو اریبس خواندند یم را پطرس اول نامه هی کا هیاول ماندارانیاک ش بدون
 چه .دیگرد یم آنهای آزاد باعث داشت وجود آن در هی کدیام غامیپ و شدند یم

 بار یک هی کشخص . رساله سندهینوی زندگ در خدا قدرت از بودی ا برجسته شهادت
 تیتقو باعث ه کبود شدهی شخص به لیتبد نونکا بود، رده کارکان را خودش خداوند
 الهام القدس روح هی کلمات کاز ما هم امروز ).۳۲ :۲۲ لوقا( دیگرد یم خودش برادران
   . میابی یم قدرت ، درآورده نگارش به را آن رسول پطرس و نموده
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  انیعبران به رساله:  تیهود یدربرابری حل راه
  
 ازی اریبس ابتدا آن در ه کمیدید انیغالط و رسوالن اعمال تاب کمطالعه در

 حیمس ار کبه چگونه قیعهدعت نیقوان ه کمطلب نیاک در در شدهی حیمس ِ   انیهودی
 با پولس و ردندک یم دکیتأ شدن برختنه انیهود ی.بودند لکمش دچار گردند یم مربوط
ی حیمس ِ   انیهود یریسا ً      ظاهرا .ردک یم دفاعی قیحق لیانج از و نمود یم مخالفت آنها
 هنوز نند کاعتماد حیمس به ً    امال کو ردهک کتر را تیهود یهکنیای جا به شده
 ادامه آن دری مذهب مراسم انجام به و ساخته خود مقصود را خدا ) لیکه(معبد
   .سدینو یمی اشخاص نیچن به خطاب را خود نامه انیعبران به رساله سندهینو .دادند یم

  

  ی خیتار نهیزم و سندهینو
 وجود او نام ازی رکذ چیه نامه در . ستین مشخص انیعبران به رساله سندهینو
 دانشمندان .بردی پ او تیهو به بتوان آنی رو از ه کندارد وجودی ا نشانه چیه و ندارد
 تواند یمی گرید شخص ا یاپلس ا،برناب ، پولس ه کزنند یم حدس مقدس تابک
 را اتینظر نیا از دام کچیه ، رسالهی محتوا وک سبهرحال   به.باشد رساله سندهینو
 دنید به ه کداشته قصد رساله سندهینو ه کمیدان یم ما .ندک ینم ثابتی قطعطور  به

 نیهمچن او ).۲۳و۱۹ :۱۳ انیعبران( شناخته یم را موتائوسیت و برود خود نیمخاطب
 هماهنگ رسوالن میتعل باً     امال کاو میتعل نحالیا با .)۳ :۲( نبوده حیمس شاگرد ۱۲ جزو
   .باشد یم برخوردار ، امل کالهام ازکی ش چیه بدون و است
 از . باشند می شدهی حیمس ِ   انیهود یینمخاطب ه کاست مشخص رساله نام از
 جا کدر انیحیمس نیا ه کمیدان ینم ما ، دهینگرد رکذی شهر چیه نام آن در هیی کآنجا
 و میاورشل باشند یم برخورداری شتریب احتمال از هی کشهر دو اما .اند ردهک یمی زندگ
 ششم دهه اواخر در       ًاحتماال  رساله نیا ).دیینما توجه ۲۴ :۱۳ انیعبران به( هستند روم
   . است شده نوشته ،یالدیم ۷۰ سال در میاورشل ویرانی از قبلی الدیم



 ۲۳۱ده توسط کلیسا ش های ارائه حل راه

 نندک یم انیبها   قسمتنیا .دیینما مطالعه را ۳۴-      ۳۲ :۱۰ و ۴-      ۳ :۲ انیعبران -      ۱۲ 
  ....... انیعبران به رساله نیمخاطب هک

a(   ًما یمستق خودشان آنها ه کبودند دهیشنی اشخاص از را لیانج امیپ  در حیمس با   
   .بودند ارتباط
b(   گرفتند یم قرار جفا ردمو بار نیاولی برا ه کبودندی دیجد انیحیمس.   
c(   بودند دهیشی کسخت حیمس به مانشانیاخاطر   بهً    قبال.   
  

   رئوس مطالب و محتوا
 میتسل از دنیروگردان به شروع نشیمخاطب ه کبود آگاه انیعبران به رساله سندهینو

 از اطاعتی جا هب دارند لیتما آنها ه کبود دهیفهم او .بودند نموده حیمس به املک
 انتخاب را آنی مذهب مراسم و لیکه بود، داده پسرش قیطر از خدا هی کا اشفهکم
 قرارکی خطرنا طیشرا چه در ه کبدهد نشان آنها به تا نوشت را نامه نیا او .ندینما
   .داد حیتوض عتیشر فاتیتشر و مراسم برتمام را او ار کو حیمسی برتر و دارند
 و )۱۳ :۴ -       ۱ :۳(ی موس ،)۱۸ :۲ -       ۱ :۱( فرشتگان از حیمس ه کدهد یم نشان او
 چگونه ه کدهد یم حیتوض ادامه در او .است تر بزرگ و برتر )۲۸ :۷ -       ۱۴ :۴( هارون
 تنها حیمسی قربان و )۲۸ :۹ -       ۱ :۸( باشد یمی میقد مانیپ از بهتر دیجد مانیپ و عهد
 به با را خودش نامه او ).۳۱-      ۱ :۱۰( دینما رفع را گناهان تواند یم ه کاستی ا یقربان
 ارتباط در هی کا یعمل رفتار انیب و )۲۹ :۱۲ -       ۳۲ :۱۰( مانیا ضرورت دنیش کریتصو
   ).۲۵-      ۱ :۱۳( دهد یم انیپا رند،یگ یم قرار رساله غامیپ با

 دوجو قیتشو مورد زدهیس و )۴-      ۱ :۲ مثالی برا( هشدار نیچند رساله نیا در
 را ۱ :۱۲ و ۱۶و۱ :۴ مثالی برا( شوند یم شروع » نیبنابرا -       پس« لمات کبا ه کدارد
   .دیینما دقت آن حینصا و هشدارها به رساله نیا مطالعه نیح در ).دین کنگاه
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   همه از برتر حیمس:  انیعبران به رساله 
  ۱۸ :۲ -       ۵ :۱   -       او برتر نام )۱

   فرشتگان :با سهیمقا در     
  ۱۳ :۴ -       ۱ :۳   -       او برتر تیموقع و مقام )۲

   وشع یوی موس: با سهیمقا در     
  ۲۸ :۷ -       ۱۴ :۴   -       اوی ابد هانت ک)۳

  ق صدکیمل و هارون: با سهیمقا در     
  ۲۸ :۹ -       ۱ :۸  -       اوی جاودان مانیپ و عهد )۴

  ی میقد مانیپ و عهد: با سهیمقا در     
  ۳۱-      ۱ :۱۰   -       اوی ابدی قربان )۵

  ی هود یساالنهی ها یقربان: با سهیمقا در     
  ۱۳ :۱۲ -       ۳۲ :۱۰   -       او مطمئن وعده )۶

   مانیا قهرمان: ها نمونه     
  ۲۵ :۱۳ -       ۱۴ :۱۲  -       اوی جاودانی پادشاه )۷

   حیمس با شدنیکی :  قیتشو     
  

 شود، یم دهید انیعبران به رساله در هیی کهشدارها از مورد شش ریز در -      ۱۳
 به مربوط هیآ خوانده را ) راست سمت ستون( هشدارها از دام کهر . است شده نوشته
   .دیسیبنو آنی جلو را ) چپ سمت ستون( آن

a(   ۴-      ۱ :۲ )۱             .دیبرنگردانی رو خدا ازی مانیا یب با  
b(   ۱۹-      ۷ :۳ )۲                     .دینکن رد را خدا پسر  
c(   ۱۳-      ۱۱ :۴ )۳        .دینگردان رو د،یگو یم سخن آسمان از ه کاو از  
d(   ۱۲ :۶ -       ۱۱ :۵ )۴        .دیرینگ دهیناد ، نموده ایمه حیمس ه کرای نجات  
e(   ۳۱-      ۱۹ :۱۰ )۵                        .دینکنی نااطاعت  
f(   ۲۹-      ۲۵ :۱۲ )۶          .دیشو بالغ و دیینما رشدی روحان نظر از 
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 با حیمس هانت کشده انتخاب انیعبران تاب کاز ه کریز عبارت چهار در -      ۱۴ 
 انیب قیطر از و اییدنم مطالعه راها   قسمتنیا . است شده سهیمقا انیالو هانتک

   .دیینما امل کرا ریز جمالت شده رکذهای   تفاوتا یو ها شباهت
a(   باشد اهن که کشد انتخاب خدا طرف از هارون )۶-      ۴ :۵.(  
  ........................ حیمس
b(   مردند یمی همگ چون بود محدودی الو اهنان کهانت کدوره )۲۵-      ۲۳ :۷.(  
  ........................ حیمس

c(  اردو انساندست   بهشده ساخته معبد به واناتیح خون بای الو اهنان ک 
  ........................ حیمس ).۱۴-      ۱۱ :۹( شدند یم

d(  دندیگذران یم سال هر را گناهی ها یقربانی الو اهنان ک )۲۸-      ۲۳ :۹.(  
  ........................ حیمس

  

 .باشد یم او ار کو حیمس دربارهی ارزش با قیحقا شامل انیعبران به رساله ، میدید
 اریبس مای برا هم و بودند رساله مخاطب ه کنژاد یهود یانیحیمس یبرا هم آن غامیپ

ی شخص باشد یماعظم  اهن کحیمس ه کمیینماک در باید آنها مانند زین ما . است مهم
 میدار رو شیپی ا مسابقه زین ما .دارند اشاره او به هود یفاتیتشر و مراسم تمام هک

سوی  و به. ما مقرر شده است بدویمو با صبر در آن میدان که پیش روی «پس بیایید 
کنندۀ ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او  پیشوا و کامل
حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت  موضوع بود بی

 ، است ننده کخوشحال و پرجالل چقدر ).۲-      ۱ :۱۲ انیعبران( » خدا نشسته است
 ).۲۵ :۷( »دینما یم شفاعت مای برا پدر نزد«      ًدائما  حیمس ه کموضوع نیا ندانست
 و ردک کم کبودند روبرو جفا و رشد لیقب ازی مسائل با ه کهیاول ماندارانیا به حیمس
 امروز تواند یم المش کقیطر از حیمس .نمود ارکآشی روحانی زندگ درباره رای قیحقا
 آنها و ببخشد متکح هستند، روبرو آن با هی کزاین و لکمش هر در ماندارانیا به هم
  .دینما تیهدا را
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  ییخودآزما
  

 ) راست سمت ستون( تاریخی های زمینه و محتوا ، عناوین : انطباقی سؤاالت -      ۱
   .گردند می ) چپ سمت ستون( رساالت از کدام یک به مربوط
a(   جوان ارکهم یک بهی دستورات:  عنوان   
b(   زحمات با مقابلهی برایی ماراهن:  عنوان   
c(   باشد یم تیحیمس و تیهود ینیب رابطه ننده کانیب.  
d(   نوشته افسس در ارشکهم به داد یم ادامه خود مسافرت به پولس هی کزمان 
  .شد

e(   همه از برتر حیمس:  عنوان   
f(   خادم یک بهیی ها حتینص:  عنوان   

g(   نظارت تیر کرهیجز در دارانمانیاهای   گروهبر ه کشد نوشتهی شخص به 
  .ردک یم

h(   بودند آزار و جفا تحت ه کشد نوشته ایآس ماندارانیا به.  
i(   سایل کشبان بهیی رهنمودها:  عنوان   
j(   گردد یم حیمس ار کگرفتن دهیناد با رابطه دری جد هشدار نیچند شامل.   

k(   بود روم زندان در بار نیدومی برا پولس ه کشد نوشتهی زمان.   
   موتائوسیت به اول رساله -      ۱           
   موتائوسیت به دوم رساله -      ۲           
   طسیت -      ۳           
   پطرس اول رساله -      ۴           
   انیعبران به رساله -      ۵           
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 را زیر جمالت صورت بهترین به که کنید انتخاب را جوابی ، انتخابی سؤاالت 
   .نماید کامل

 

 شده دکیتأ .............. رساله در مخصوصطور   بهحیصح میتعل به اجیاحت -      ۲
   . است
a(   طسیت   
b(   پطرس اول   
c(   انیعبران  

 

 هانت کبای اریبسهای   شباهتحیمس هانت کانیعبران تاب کبراساس -      ۳
   .دارد .................

a(   ی الو اجداد  
b(   هارون   
c(   قصدکیمل 

 

 رهبران آنها داشت انتظار او ه کدهد یم نشان ، ارانشکهم به پولسی ها نامه -      ۴
   .ندینما انتخاب ........... براساس را سایلک

a(   جمع در آنها گفتن سخن خوب وق ایاشت   
b(   دارند رهبرعنوان یک   بهسایل کدر خدمتی برا هی کلیتما.   
c(   دارند شانیها خانواده اداره در هی کا ییتوانا و آنهای روحان بلوغ و رشد.  

 

  از است عبارت پطرس اول رساله در مهم موضوعات از یکی -      ۵
a(   سایل کدر حیصح میتعل آموختن   
b(   گونه حیمس هیروح یک با زحمات تحمل   
c(   ی رهبر خدمتی برا خودپرست اشخاص انتخاب  
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 بررسی درس این در که ای رساله ۵ از هایی قسمت زیر در : کوتاههای   پاسخ-      ۶ 
 آنها جلوی در و نمایید مطالعه راها   قسمتاین از هرکدام . است آمده اید، نموده

   .گردد می رساله کدام به مربوط که بنویسید
a(   خدا ضیف رایز ....... بگو آنها به است حیصح میتعل مطابق ه کرای مطالب تو 
  .... . است داده قرار همه برابر در را نجات و شده ظاهر
b(   وشش کتینها مسابقه در من ...ی ن کاعالم را امیپ ه کسازم یم موظف را تو 
  ....... ییایب من شیپ زودتر هرچه نی کسع ... ام نموده را خود
c(   در آن از بعد و نمود میتقد گناهان جهت بهی قربان یک شهیهمی برا حیمس اما 
  ............................ . نشست خدا راست دست
d(   هکنیای برا هکبل د،ینشو ناراحت د،ینیب یم رنجی حیمسعنوان یک   بهاگر اما 
  ................. .دین کرکش را خدا دیدار برخود را حیمس نام

e(   دیبا تو و دهند یم نادرست میتعال اشخاصی بعض آنجا در . بمان افسس در 
  ........... .دارندبر دست ار کنیا از هی کده دستور آنها به

f(   آن فر کیاز میتوان یم چگونه میریبگ دهیناد را عظمت نیا بهی نجات ما اگر پس 
  ........................... ؟ میزیبگر
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  ها صحیح تمرین پاسخ
  

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شماهای   پاسخ-      ۸
a(   باشد باوقار و محترم همسرش و زنی یک دارا دیبا.   
b(   و بگذارند احترام او به فرزندانش ند، کاداره خوب را خود فرزندان دیبا 

   .باشند مانداریا و حیصح رفتارشان
c(   باشد دوست پول ا یوی شخص منفعتدنبال   بهدینبا.   
d(   باشد برخوردار گرید اشخاص نیب دری خوب شهرت از دیبا.   
e(   تازه و ندی کرویپ را حیصح میتعل باشد، گرانید قیتشو و میتعل به قادر دیبا 

  .نباشد مانیا
 

۱      - a (هیادونکم   
  b( تیر ک   
  c(  سیاپولیکن   
  d(  تسیمل و قرنتس   
  e(  تروآس   

 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شماهای   پاسخ-      ۹
   . ن کحفظ را ویکن امانت آن -       ن کحفظ   ۱۴ :۱
   . باش ها یسخت متحمل خوب سرباز یک مانند -       باش متحمل   ۳ :۲
  . باش داشتهخاطر   بهرا حیمسی سیع -       باش داشتهخاطر   به  ۸ :۲
   . باش وفاداری ا آموخته آنچه به -       باش وفادار   ۱۴ :۳
  . ن کموعظه را امیپ -       ن کموعظه   ۲ :۴

 

۲      - c(   مسافرتی گریدهای   مکانو هیادونکم هب شودی زندان دوباره هکنیا از قبل 
   .نمود
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 ۱۰      - a(   عنوان یک   بهه کرای طیشرا و اتیخصوص ه کند کنییتع رای اشخاص
   .باشند داشته بود، رده کرکذ رهبر

 

۳      - a(   ۲  
   b(  ۱  
   c(  ۱  
   d(  ۱  
   e(  ۲ 

 

۱۱      - a (اطاعتی انسانی اه ومتکح از ستیبا یم ماندارانیا ه کندک یم انیب 
  .ندینما

   d (او از دیبا التکمش هنگام در ه کدینما یم رکذی ا نمونهعنوان   بهرا حیمس 
   .نمودی رویپ

   e ( شد نوشته روم در پولس ی شدنزندان دوره نیاول از بعدی مدت       ًاحتماال.   
 

۴      - b(   ردیبگ را اشخاص ازی بعض غلط ماتیتعلی جلو.   
۱۲      - a (ًما یمستق خودشان آنها ه کبودند دهیشنی اشخاص از را لیانج امیپ  حیمس با   

   .بودند ارتباط در
   c (بودند دهیشی کسخت حیمس به مانشانیاخاطر   بهً    قبال. 

 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شماهای   پاسخ-      ۵
  a(   زدیبگر ستیبا یم طمع وی دوست پول از موتائوسیت.  
  b(   محبت ، مانیا ، یخداپرست ، مطلقیی ویکن خود،ی ندگز در دیبا او ، 
  .سازد خود شهیپ را متیمال وی بردبار

  c(   دینما جنگ خوب خدای برا ستیبا یم او.   
  d(   است شده سپرده او به ه کرای اوامر وی جاودان اتیح ستیبا یم او ، 
  .دینما حفظ



 ۲۳۹ده توسط کلیسا ش های ارائه حل راه

 ۱۳      - a( ۲  
     b (۵  
     c (۶  
     d (۱  
     e (۳  
      f( ۴ 

 

   .باشد ریزهای   پاسخبه هیشب دیبا شماهای   پاسخ-      ۶
 a(   آنها قیتشو باعث و بدهد انتقال گرانید به را حیصح میتعل بتواند دیبا او 
   .بگردد

 b(   بدهد میتعل رای حیمسی زندگ حیصح وهیش دیبا او.   
 

   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شماهای   پاسخ-      ۱۴
a(   قصدکیمل هیهمپای اهن کباشد، اهن که کشد انتخاب خدا طرف از زین.  
b(   نیجانش بهی ازین و باشد یم اهن کشهیهمی برا است زنده ابد تا ه کآنجا از 
   .ندارد
c(   دیگردی آسمان مهیخ وارد خود خون به.   
d(  رد کمیتقد خدا بهی قربانعنوان   بهرا خود شهیهمی برا بار یک.  
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   .باشد ریزهای   پاسخهیشب دیبا شماهای   پاسخ-      ۷ 
a(   حیمسی سیع ما دهنده نجات جالل و وهکش ظهور .   
b(   بدهد ما بهک پای دل و سازد آزاد آلود گناه وضع آن از را ما.   
c(   خودی دلسوز و رحمت.  
d(   نوی اتیح و تازهی تولد ، ساخت طاهر و شست گناهانمان از را ما القدس روح 
   .دیشبخ

e(   ضیف و لطف   
f(   دیجاوی زندگ   



 

   نهم درس

   انتظار و شکشم کدر سایلک
  
 و پطرس اول ، طسیت ، موتائوسیت به دوم و اولی ها رساله هشتم درس در
 نظر از سایل کچگونه ه کدادند نشان ما به رساالت نیا . میرد کمطالعه را انیعبران
 شناخت و داد نشان العمل سکع جفا برابر در چگونه ، افت یتوسعهی التکیتش

ی بررس رای رساالت درس نیا در .نمود دایپ تیهود یبا اش رابطه ازی تر روشن
 ازها   سالنیا .اند شده نوشته پولس مرگ از پسهای   سالدر ه کنمود میخواه

 وجود .بودی ا پرمخاطره و سختهای   سالشده سیتأس تازهی سایلی کبرا هرجهت
 و شد دتریشد جفا ، انداخت خطر به را تیحیمسی ادیبن قیحقا ، نیدروغ نیملمع

 داده مثبت جواب ایدن شهوات با سازش روزافزون وسوسه به ماندارانیا ازی تعداد
   .بودند
وسیله   به.نمود تیهدا را آن و دیبخش متکح سایل کبه القدس روح هم باز اما
 .شدند آگاه غلط میتعال خطر از ماندارانیا نوشتند، وحنا یو هودا ی، پطرس هیی کها نامه
 نسبت دیشدی جفاها و زحمات وجود با ه کدندیگرد قیتشو ، اشفهکم تاب کقیطر از
 املی کروزیپ و حیمس پرجالل بازگشت ازی وهکباشی ایرؤ و بمانند وفادار حیمس به
  .نمودند افتیدر او

 فهم در را شما ه کگرفت دیخواه فرا رای اریبس قیحقا درس نیا مطالعه نیح در
ی برا رساالت نیا امیپ ه کشد دیخواه متوجه نیهمچن .ندینما یمک م کرساالت نیا

 ها وسوسه و غلط میتعال همان با زین ما امروز .باشند یمی ضرور و مهم هم امروز
 اشفهکم تابهای ک  نبوتشدنی عمل به هیاول نامانداریا به نسبت و میهست روبرو
   . میباش یم تر یکنزد
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   رئوس مطالب 

 سوم و دوم و اول هودا، ی، پطرس دومی ها رساله:  غلط میتعال با سایل کمقابله
   وحنای

   اشفهکم تابک:  حیمس بازگشت انتظار در سایلک
 

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

 الصهخطور   بهرا وحنا یسوم و دوم ، اول هودا، ی، پطرس دوم رساالتی محتوا •
   .دین کانیب
 ، یغلط میتعال چه به خود رساالت در وحنا یو هودا ی، پطرس ه کدیده حیتوض •

   .دهند یم پاسخ
   .دیده حیتوض اشفهکم تابی کخیتار نهیزم درباره •
ی برا هیی کمعنا درباره و دیینما انیب را اشفهکم تاب کریتفس روش چهار •

   .دیده حیتوض دارد امروز
 

  ی یادگیریها فعالیت
   .دیینما مطالعه معمول طبق را درس -      ۱
 مطالعه را اشفهکم و وحنا یسوم و دوم ، اول هودا، ی، پطرس دومهای   کتاب-      ۲
   .دینک
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 ه کرایی سایل کهفت انکم ، است شده داده پنجم درس در هی کا نقشهی رو از -      ۳
  .دییمان دایپ ، است شده رکذ اشفهکم تاب کدوم باب در آنها نام

 حیتصح را خودهای   جوابو داده پاسخیی خودآزما به درس انیپا از پس -      ۴
   .دیینما

  

   درس متن
  
ی سایلی کشگیهم دشمن برخالف ه کنمود میخواهی بررس راهایی   کتابابتدا در
 تابفرد ک بهمنحصر اتیخصوص سپس .نندک یم صحبت غلط میتعلی عن یهیاول
   .نمود میخواهی بررس سایلی کروزیپ و دیام درباره را آن زیانگ شگفت امیپ و اشفهکم

  

  :  غلط میتعال با سایل کمقابله
  وحنا یسوم و دوم ، اول و هودا ی، پطرس دومی ها رساله

  
 ریشر مردان ه کبود داده هشدار طسیت و موتائوسیت ، افسس رهبران بهً     قبال پولس

 اعمال( باشد ینم قتیحق ه کادد خواهند میتعل رای مطالب و آمد خواهندی شکسر و
 ، پطرس دومی ها رساله در ).۱۱-      ۱۰ :۱ طسیت ،۴-      ۳ :۴ موتائوسیت دوم ،۳۰-      ۲۹ :۲۰
 هی کغلط میتعال به سایل کرهبران ریسا ه کمینیب یم وحنا یسوم و دوم ، اول و هودای

   .دهند یم پاسخ بودند، رده کدایپ رواج
  

   پطرس دوم رساله
 از . است شده نوشتهی الدیم ۶۷ تا ۶۵های   سالنیب       ًاحتماال  پطرس دوم رساله

 رساله نندگانک افتیدر همان زین رساله نیا نندگان کافتیدر ه کاست مشخص آن متن
 اما رده کرییتغ آنها طیشرا هکنیا باوجود ).۱ :۳ و ۱ :۱ پطرس دوم رساله( باشند یم اول
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ی بزرگتر اریبس خطر معرض در آنها بودی رونیب خطر یک ه کجفا با سهیمقا در نونکا
 نامه نیا در . نیدروغ نیمعلمی عن یگرفت یم سرچشمه خودشان نیب از ه کبودند
 نیدروغ نیمعلم غلط میتعال و حیمس ازی قیحق شناخت نیبی مشخص زیتما پطرس
 آن منشأ وی قیحق شناخت نیا دربارهی امل کحیتوض خوانندگانش به و گردد یم قائل
 میتعال و رانهیشر تیشخص درباره آنها به پطرس ).۲۱-      ۱ :۱ پطرس دوم( دهد یم
  ).۲۲-      ۱ :۲( دهد یم هشدار نیدروغ نیمعلم نیا رانگریو

 خداوند بازگشت روز شدنیک نزد به نسبت رای بعضی مانیا یب نیهمچن او
 از  کهندک یم قیتشو ار خوانندگانش رساله انیپا در و ).۷-      ۱ :۳( دینما یمیی شگویپ
 سازند آماده حیمس بازگشت روزی برا را خود خداپسندانهی زندگ یک داشتن قیطر

 را نیدروغ نیمعلم بودند قادر رفتندیپذ را پطرس غامیپ هی کماندارانیا )۱۸-      ۸ :۳(
   .ندینمای دور آنها از و بشناسند
   .دیینما همطالع شده دادهی بند میتقس براساس را پطرس دوم رساله

  

   حیمسی قیحق معرفت:  پطرس دوم رساله
  ۲۱-      ۱ :۱   -       شناخت نیا ادیبن و حیمس شناخت )۱
  ۲۲-      ۱ :۲   -       آنهای داور و نیدروغ نیمعلم )۲
  ۱۸-      ۱ :۳   -      ی حیمس رفتار و خداوند روز )۳
  

   نیغدرو نیمعلم ،۲-      ۱ :۲ پطرس دوم براساس -      ۱
a(   ردندک یم انیب را خود غلط دهیعق اراکآش.   
b(   نداشتندی رویپ چیه.  
c(   ردندک یم رد بود داده نجات را آنها ه کرای خداوند. 

 



 ۲۴۵کلیسا در کشمکش و انتظار 

های   داستانقیطر از نیدروغ نیمعلم ه کدیگو یم اش رساله در پطرس -      ۲ 
 پطرس ).۳ :۲ رسپط دوم( نند کسبی کماد سود ماندارانیا از نندک یمی سع نادرست

 ................ خودش هکبل ندک ینمی رویپ نادرستهای   داستاننیا از او ه کدیگو یم
 ه کمیدار را ایانب ................... ما ه کدیگو یم نیهمچن او .بود حیمس عظمت و جالل

 .)دیینما مالحظه را  ۲۱،   ۱۹ ، ۱۶ :۱ پطرس دوم( گفتند سخن خدا .................
 

 انیب خداوند روز درباره را مهم قتیحق چند ۱۳-      ۱ :۳ پطرس دوم رساله -      ۳
  ...... قسمت نیا براساس دینما یم

a(   ه کبدهد فرصت مردم به خواهد یم خدا چون د،یآ ینم ً    فعال خداوند روز 
   .ندینما توبه

b(   نیا رند،یگ یم مسخره باد هب را خداوند روز شدنیک نزد وعده هی کاشخاص 
   .دهند یم انجام خودی نادان و جهل لیدل به را ارک

c(   باشند خداوند بازگشت انتظار در دیبا همه.  
 

 ندینما یمی سع ه کاستی اشخاص تمامی برای جدی هشدار پطرس دوم رساله
 نیمعلمی برای داور روز ه کدارد یم اعالم و .شندکب راههیب به درون از را سایلک

 مایاد   بهنیهمچن ).۱۷ و ۱۳-      ۱۲ :۳ پطرس دوم( دیرس خواهد       ًمطمئنا  نیدروغ
لهذا ای حبیبان چون انتظار این « و میباش آماده خداوند بازگشتی برا ه کآورد یم

عیب در سالمتی یافت  داغ و بی کشید جد و جهد نمایید تا نزد او بی چیزها را می
  ).۱۴ :۳( »شوید

 

   هودا یرساله
ی مت به( باشد یم هودا ی، حیمسی ناتن برادر و عقوب یبرادر ودا،ه یرساله سندهینو
 هودا یشخص نیا ه کدیباش داشته توجه البته .دین کنگاه ۱ هودا ی،۳ :۶ مرقس ،۵۵ :۱۳

 امیق از بعدیهودا  .)باشد ینم شده رکذ ۱۳ :۱ رسوالن اعمال در ه کعقوب یفرزند
 را القدس روح ه کبودی اشخاص جزو استیکپنط روز در و آورد مانیا او به حیمس
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 به خداوند برادران ریسا مانند زین او ً     بعدا ).۱۴ :۱ اعمال و ۵ :۷ وحنای( نمودند افتیدر
   ).۵ :۹ انیقرنت اول( پرداختی بشارتی ها مسافرت
 دارد پطرس دوم رسالههای   قسمتازی بعض بهی اریبس شباهت هودا یرساله

 و خوانده را پطرس نامه هودا یدیشا ).دیینما سهیمقا ۱۸ هودا یبا را ۳ :۳ پطرس دوم(
 نوع نیهم با و شناسد یم او هی کماندارانیای برا ه کبود دهیدی ضرور سپس
 ، نیدروغ نیمعلم ه کبود دهیفهم او .سدیبنو مشابهی ا نامه هستند، روبرو التکمش
 آنها به دادن هشدار منظور بهی ا نامه عجله با و اند نموده آنها جمع وارد را خود
 رساله در ).۴و۳ هودای( ردیبگ رای نیمعلم نیچنهای   فعالیتریسای جلو تا سدینو یم
 دانشمندان .ندارد وجود ردندک یمی زندگ آنجا در ماندارانیا هی کمحل ازی رکذ
ی زندگ هکیانطا ا یو میاورشل در رساله نیا نیمخاطب ه کزنند یم حدس مقدس تابک
 و پطرس دوم نامه انتشار از پسی مدت را خود نامه هودای ه کدارد احتمال ردند،ک یم

 نیا در .باشد نوشته ، وستیپ وقوع بهی الدیم ۷۰ سال در ه کمیاورشل سقوط از قبل
 دیگو یم سخن آنها ندهیآی داور و نیدروغ نیمعلم رفتار نحوه درباره هودا ینامه

 چگونهی طیشرا نیچن بردربرا دیبا ه کدیگو یم ماندارانیا به و )۱۶-      ۱ اتیآ(
  ).۲۵-      ۱۷ اتیآ( دهند نشان العمل سکع

 

   .دیینما مطالعه ریزی بند میتقس براساس را هودا یرساله
  

   ارتداد با برخورد نحوه: هودا یرساله
  ۴-      ۱   -       نیدروغ نیمعلم خطر )۱
  ۱۶-      ۵   -       غلط میتعل درباره حیتوض )۲
  ۲۵-      ۱۷   -       غلط میتعل به پاسخ )۳

 

 اتیآ .دیبده نیدروغ معلم اتیخصوص دربارهی وتاه کحیتوض خود دفتر در -      ۴
   .دینما یمک م کشما به شده داده

a(   )بودند؟ شده وارد ماندارانیا جمع به چگونه اشخاص نیا )۴ هیآ  
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b(   )دهند؟ یم قرار زیدستاو را خدا ضیف آنهای منظور چه به )۴ هیآ  
c(   )شوند؟ یم رکمن رای س کچه نیمعلم نیا )۴ هیآ  
d(   )رند؟یپذ ینم رای زیچ چه )۸ هیآ  
e(   )ند؟ینما یم فخر و بالند یمی زیچ چه به )۱۶ هیآ  
f(   )هستند؟ محرومی زیچ چه داشتن از )۱۹ هیآ 

 

 انجام دیبایی ارها کچهی طیشرا نیچن در ه کدیگو یم ماندارانیا به هودا ی-      ۵
 داده جمله ا یلماتوسیله ک  بهرا ) راست سمت ستون( دستورات از دامکهر .دبدهن
   .دیینما امل ک) چپ سمت ستون در( شده

a(   القدس روح -      ۱     .دین کدفاع ...از تمام تیجد با   
b(   ... دیترد وک ش -      ۲             .دیآوریاد   بهرا   
c(   شده عطا نیمقدس به هی کقتیحق -      ۳           .یدن کدعا ...ک م کبه   
d(   خدا محبت -      ۴        .یدبمان وفادار ... به نسبت   
e(   رسوالن سخنان -      ۵       دیبشتابی اشخاصک م کبه  
  .یددهیی رها را آنها و برند یم سر هب ..... در هک
  
 برخالف .باشد یمی جدی هشدار زین هودا یرساله ، پطرس دوم رساله هیشب
سوی   بهرا ماندارانیا نندک یمی سع و دهند یم رییتغ را لیانج غامیپ هی کاشخاص
ی نیمعلم نیچن دنید از دینبا امروز ه کآورد یم ما اد یبه رساله نیا .دهندق سو ارتداد
 بر استقامت بای طیشرا نیچن در دیبا دهد یم دستور هودا یه کهمانطور . میینما تعجب
 را ما زین خدا . میینماک م کاند، خورده بیفر هی کاشخاص به و میستیبا لیانج قیحقا
   .دینما یم حضورش واردی روزیپ با و رده کحفظ سقوط از
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   وحنا یسوم و دوم ، اولی ها نامه 
 گفتند یم هی کنندگانکاستهزا به و خود خوانندگان به هودا یو پطرس ه کمیدید
 هشدار ردند،ک یمی گزندی اخالق فساد در هی کمغرور افراد و دیآ ینم خداوند روز
 آنها شدند، دهید ماندارانیا نیب دری گرید دهندگان بیفر زمان گذشت با .دادند

 منظور نیا به وحنا ینامه سه ).۷ وحنا یدوم( دینپوش جسم    ًقتا یحق حیمس ه کگفتند یم
 داشتند، قرار ریشر مردان نیا غلط میتعل معرض در هی کماندارانیا به تا اند شده نوشته
 میتعلی حیمسی زندگ و نجات درباره رای قیحقا آنها به و شود دادهیی ها ییاراهنم
   .دهند

  

   عینی شاهد یک یوحنا
 و وحنا یلیانج ه کاست رسولی وحنا یهمان وحنا، یسوم و دوم ، اول سندهینو

 رانیو از بعد وحنا یه کندیگو یم معتبری خیتاری ها نوشته .نوشت را اشفهکم تابک
 و افسس در او . رفت افسس به وستیپ وقوع بهی الدیم ۷۰ سال در ه کمیاورشل شدن
 امپراطور ، انیتیدوم سلطنت زمان در هی کهنگام تا نمود یم خدمت آن اطرافی نواح
 ، انیتیدوم مرگ از بعد وحنا ی). یالدیم ۹۶ تا ۸۱( دیگرد دیتبع پطمس رهیجز به روم
 او نامه سه .داد ادامه را دشخو خدمت و بازگشت افسس به دوباره و دیگرد آزاد

 نیب وحنا یه کایآسی ساهایل کبه و شده نوشتهی الدیم ۹۰ تا ۸۵های   سالنیب       ًاحتماال 
 و حیمسیک نزد دوستعنوان   بهوحنا ی.شدند فرستاده بود، نموده خدمت آنها

ی اشخاص مقابل در تمام اقتدار و قدرت با ، بوده اوی زندگ شاهد خودش هی کشخص
   .ستدیا یم ردندک یم ارکان را او دنیپوش جسم و حیمس هک
  

  کاذب معلمین
 را قتیحق نیا دهد، یم هشدار ماندارانیا به آنها درباره وحنا یه ککاذبی نیمعلم

 ماده آنها دگاهید از .بودند ردهکنک در درآمد، انسان یک شباهت به      ًواقعا  حیمس هک
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 برتر وی روحان خدا هکنیا به توجه با دادند یم میتعل آنها .بود برتر ویک ن روح و ریشر
 ازی بعض .بشود متحد ماده با و بگرددی واقع انسان یک ه کاست نکرممیغ باشد یم

 روح یک شاگردانش و دیرس یمنظر  ی بهواقع ظاهر به فقط حیمس ه کبودند معتقد آنها
 او بری سیع دیتعم روز در » حیمس روح« ه کگفتند یم گریدی بعض .اند دهید را شبه ا یو

 قتیحق نیا میتعال نیای هردو .نمودک تر را او شدنش مصلوب از قبل و گرفت قرار
  .ندینما یم رد شد ارکآش جسم در و بود خدا حیمسی سیع ه کرا

 از اطاعتوسیله   بهدیبا شخص ه کبودند معتقد نیدروغ نیمعلم نیا ازی بعض
 نیا .بگرددی روحان روقلم وارد و شده خارج ماده قلمرو از معرفتاز ی خاص نوع
 معرفت وحنا ی، غلط میتعال نیا با مقابله در .باشد یم معروف عرفان به غلط میتعال
 اول( دهد یم نانیاطمی حیمسی جاودانی زندگ درباره ما به ه کدینما یم انیب رای قیحق
ی نانسا و بودنی اله از وحنا ی).دین کنگاه مثالی برا را ۲۰ :۵ و ۱۴و۱۰ :۳ ،۳ :۲ وحنای

   ).۲۳-      ۲۲ :۲ و ۲-      ۱ :۱ وحنا یاول( دینما یم دفاع حیمس امل کبودن
  

   یوحنا اول نامه
 ه کدینما یم انیب خود لیانج گزارش دراو  .باشد یم دار هدف سندهینو یک وحنای
 وحنای( دین کسب کرای جاودان اتیح و دیآور مانیا حیمس به شما تا شد نوشتهقدر  آن
 اند آورده مانیا هی کآنان تا نوشته را نامه نیا ه کدیگو یم خود اول سالهر در ).۳۱ :۲۰
ی اریبس ارتباط هدف دو نیا ).۱۳ :۵ وحنا یاول( دارندی جاودان اتیح ه کبدانند نیقی
 رابطه آنها تا دینماک م کماندارانیا به ه کدارد قصد وحنای: دارند گرید یکبه
 او ه کرای قیحقا .جاتشان اطمینان حاصل کننداز ن و ندینماک در خدا با را دشانیجد

وجود   بهنیدروغ نیمعلم میتعال اثر در هیی کها کش به دینما یم انیب حیمس درباره
 .دهد یم جواب بود، آمده
  

 ، نموده مطالعه را شده رکذ اتیآ .دیینما رسم ریز مطابقی جدول خود دفتر در -      ۶
 در ، چپ سمت ستون در .دیسیبنو نند،ک یم انیب ه کرای میتعل دام کهری جلو در
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 باشد، یم حیمس دنینپوش جسم غلط، دهیعق با مخالفت در شده انیب میتعل هی کصورت
 غلط دهیعق با مخالفت در شده انیب میتعل هی کصورت در و دیسیبنو را ۱ شماره عدد
 مورد نیاول مثالعنوان   به.دیسیبنو را ۲ شماره عدد باشد، یم حیمس نبودن خدا پسر
   . است شده داده پاسخ

 
 

ا اول رساله در مسیح به مربوط حقایق  یوحن
 شده رد غلط تعلیم  شده بیان حقایق  آیات
۱: ۱      -۳ 
۲: ۲۲ 
۳: ۲۳ 
۴: ۱      -۳ 
۴: ۱۵ 

 ۱ یوحنا از مسیح شنید، او را دید و لمس نمود

  
 مانداریا یک هی کنانیطما و اعتماد بر ، حیمس دربارهی قیحقا میتعل بر عالوه وحنای
 سخن دارد هی کشناخت اساس و هیپا درباره او .دینما یم دکیتأ باشد، داشته تواند یم
 و )۱۴ :۲-      ۵ :۱( دهد یم حیتوض را نور دری زندگ تیاهم ).۴-      ۱ :۱ وحنا یاول( دیگو یم
 داد هشدار دجال توسط خوردن بیفر و ایدن نیای دوست مورد در ماندارانیا به
 هستند خدا فرزندان ه کبفهمند توانند یم چگونه ه کدیگو یم نیهمچن ).۲۷-      ۱۵ :۲(
ی اشخاص و ندینما یمی رویپ قتیحق از ه کبدهند صیتشخ چطور و )۱۰ :۳ -       ۲۸ :۲(
 ه کندک یم مکح آنها به او ).۶ :۴ -       ۱۱ :۳( بشناسند نندک ینمی رویپ قتیحق از ه کرا
 دهد یم نانیاطم خدا با ارتباطشان دربارهآنها  به و )۲۱-      ۷ :۴( دیینما محبت ار گریدیک
)۵: ۱      -۲۱.(  
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   :دیینما مطالعه ریزی بند میتقس براساس را وحنا یاول نامه
  

   ماندارانیای برا نانیاطم: وحنا یاول نامه
  ۴-      ۱ :۱         -       قتیحق شناخت قیطر از نانیاطم )۱
  ۱۴ :۲ -       ۵ :۱         -       نور در زدن قدم قیطر از نانیاطم )۲
  ۲۹-      ۱۵ :۲   -       القدس روحوسیله   بهخدا مسح داشتن قیطر از نانیاطم )۳
  ۱۰-      ۱ :۳      -       است حیصح آنچه دادن انجام قیطر از نانیاطم )۴
  ۲۰-      ۱۱ :۳    -       ایر یب وی قیحق محبت دادن نشان قیطر از نانیاطم )۵
  ۶ :۴ -       ۲۱ :۳         -       القدس روح داشتن قیطر از نانیاطم )۶
  ۲۱-      ۷ :۴        -       حیمس به ردن کاقرار قیطر از نانیاطم )۷
  ۲۱-      ۱ :۵         -       خدا امکاحی اجرا قیطر از نانیاطم )۸
 ۲۱-      ۱۳ :۵        -       حیمس در ردنکی زندگ قیطر از نانیاطم )۹

  

   .دیینما مشخص را حیصح جمالت -      ۷
a(  درباره گرانید از ه کنوشتی شخصعنوان   بهرا خودی ها نامه و لیانج وحنا ی 
   .بود دهیشن حیمس

b(   حیمس ه کبودند معتقد دهد، یم هشدار آنها درباره وحنا یهی کا ذبه کنیمعلم 
   . است دهینپوش جسم
c(   نیا وحنا ینیمخاطب نیب دری اصل لکمش ه کدهد یم نشان وحنا یرساالت 

  ؟ نه ا یندشو ختنه ستیبا یمی حیمس انیهودیریغ ه کبود موضوع
  

   یوحنا سوم و دوم نامه
 هکنیا ازکی حا باشند، یمی شخصی ها امیپی حاو و وتاه کوحنا یسوم و دوم نامه

 وحنا یسوم و ۱۲ وحنا یدوم( برود اشخاص آن دنید و مالقاتی برا دارد قصد وحنای
 وحنا یدوم( باشد یم »او فرزندان و دهیبرگزی بانو« وحنا یدوم نامه مخاطب ).۱۴و۱۳
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 باشد آنی اعضا و سایل کا یو او فرزندان و خاصی بانو یک منظور دارد انکام ).۱
 نامه هیی کآنجا از ).برد یمکار   بهرا »مادر« لفظ ۲۶ :۴ غال در پولس مثالی برا(

 ، هرحال در . است شتریب دوم مورد احتمال باشد، یم » دهیبرگز خواهر« به مخاطب
 قتیحق و محبت در ماندارانیا ه کخواهد یم او:  است ارکآش ً    امال کوحنا یهدف
 را او دنیپوش جسم قتیحق ه ک» حیمس دشمنان« از ً    امال کو )۶-      ۱ اتیآ( نندی کزندگ
   ).۱۳-      ۷ اتیآ( ندینمای دور دنینما یم ارکان

   .دین کمطالعه شده دادهی بند میتقس براساس را وحنا یدوم نامه
  

   قتیحق و محبت در ردنی کزندگ: وحنا یدوم نامه
  ۶-      ۱  -       دیینما محبت را گریهمد: خدا فرمان از اطاعت )۱
  ۱۳-      ۷   -       ندینما یم ارکان را حیمس هی کا ذبه کنیمعلم ردن کرد )۲
  

 اشخاص همه به نسبت دیبا ماندارانیا ایآ ۱۰-      ۹ وحنا یدوم براساس -      ۸
   .دیده حیتوض را خود پاسخ باشند؟ نواز مهمان

  
 زین نامه نیا . است شده نوشته » سُ  یاغ« وحنا یدوست به خطاب وحنا یسوم نامه

 دارد، ذهن در وحنا یهی کنواز مهمان ،مورد نیا در .باشد یمی نواز مهمان با ارتباط در
 زمان آن در ً      ظاهرا .شود داده نشانی حیمس برادران به نسبت دیبا ه کاستی زیچ آن

 اعالم گرانید به را حیمس امیپ نمودن مسافرت قیطر از ه کداشتند وجودی اشخاص
 آن یاعضا از یکی سیقا و سایل کرهبر ً      ظاهرا ، سیوترفید ).۷ وحنا یسوم( نمودند یم
 وسیتریمید ).۱۰-      ۹ اتیآ( دیورز یم امتناعی معلمان نیچن بهک م کاز او .بود سایلک

   .دیرسان سیقادست   بهرا وحنا ینامه ه کباشد یم مسافر برادران نیهم از یکی       ًاحتماال 
 نواز مهمان مسافر برادران نیا به نسبت ه کخواهد یم سیقا از وحنا ینامه نیا در
 با سیوترفیدی پنهان و اشتباهی ارها کدرباره ه کدیگو یم او ). ۸ -۱ اوحن یسوم( باشد
ی زندگ ه کندک یم قیتشو را سیقا او ).۱۰-      ۹ اتیآ( گفت خواهد سخن سایلک
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-      ۱۱ اتیآ( دینما یم سفارش او به زین وسیتریمید درباره و بدهد ادامه خودی حیمس
۱۴.(   

   .دیینما مطالعه ریزی ندب میتقس براساس را وحنا یسوم نامه
  

  ی حیمسی نواز مهمان: وحنا یسوم نامه
  ۸-      ۱   -       محبت با و نواز مهمان مانداریای یک برای رگزارکش )۱
  ۱۰-      ۹ -       مغرور دشمن یک درباره هشدار )۲
  ۱۴-      ۱۱  -       خوب خادم یک ازی قدردان )۳

  

 مهماندار خداوند، نیخادمی سفرها در هی کاشخاص ،۸ وحنا یسوم براساس -      ۹
  ........................... واقع در هستند آنها

  
  رایشاگرد اتیخصوص ازی ل کدید یک ما به وحنا یسوم و دوم ، اولی ها نامه

 و قتیحق هی کشخص ).۲۰ :۲۱ وحنای( » داشت یم دوست را اوی سیع« ه کدهد یم
 ه کهستندیی آنها شناسند یم را قتیحق هی کاشخاص .بودی نشدن جدا او از محبت
 را قتیحق ه کهستندی افراد نند،ک یم محبت هی کاشخاص و ندینما یم محبت

 آنهای هردو .بود برخوردار موارد نیا هردوی برایی باالک مال از وحنا ی.شناسند یم
 وحنا یاول( شوند یم دهید حیمس شخص در املطور ک  بهمحبت و قتیحقی عنی
۴: ۱۶، ۵: ۲۰.(  

 میتعال دربرابر شدت به هودا ینامه و پطرس دوم نامهی همراه به وحنا ینامه سه
 نندک یمک م کما به ها نامه نیا .ندینما یم دفاع خدا الم کقتیحق از و ستندیا یم غلط
 و العمل سکع از و آمد شیپی الدیم اول قرن طول در سایلی کبرا هی کالتکمش از تا

 نشان ، عالوه  به.میگرد باخبر دادند، التکمش نیا به سایل کرهبران هی کپاسخ
 رای اشخاص دیبا هکبل است مهم قتیحق شناخت تنها نه ماندارانیای برا ه کدهند یم
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 حیمسی واقع روانیپ آنها ایآ نندیبب و نند کامتحان هستند، معلم ندینما یم ادعا هک
   . نه ا یهستند

  

  اشفهکم تابک:  حیمس بازگشت انتظار در سایلک
  
 تاب کنیا .باشد یم مقدس تاب کل کدرواقع و دیعهدجد اوج نقطه اشفهکم تابک
 مردموسیله   بهو شد متولدی گمنام در هی کا دهنده نجات ،حیمسی سیع ه کندک یم انیب
 خواهد باز جهان نیا به پادشاه یک همچون جالل و قدرت بای روز د،یگرد رد

 انجام به را خود نقشه و قصد خدا ه کذاردگ ینمی باقکی ش چیهی جا و گشت
 را آن ریتفس و محتوا ، نگارش اتیخصوص ، یخیتار نهیزم ما قسمت نیا در .رساند یم

   .نمود میخواهی بررس
  

  ی خیتار نهیزم
ًدائما  نیفلسط نکسا انیهودی  .بودندی روم مانکحا هیبرعل شورش و امیق حال در      
ی برای روم سربازان . افت یگسترش ۶۰ سال راواخ در آنها انیطغ و شورش هی کزمان
 میاورشل شهر سپس د،یگرد تصرف لیجل .شدند عازم شورش نیا ستنکش درهم

 و مردندی ماریب وی قحط از میاورشل داخل در انیهود یاز هزار نیچند .شد محاصره
 در مقاومت سال چند از پس باالخره .شدند شتهها ک وسیله رومی  بهگریدی اریبس
 دیگرد خراب وهکباش معبد .رد کسقوطی الدیم ۷۰ سال در میاورشل ، روم ارتش برابر
 نماندی باق گریدی سنگی بررو آن ازی سنگ نمود،یی شگویپ حیمس ه کهمانطور و
 دادنی رو هنگام ه کبود داده هشدار شاگردانش به حیمس قبلها   سال).۲ :۲۴ی مت(
ًاحتماال  رسولی وحنا ی).۲۵-      ۱۵ :۲۴ی مت( ندینما فرار میاورشل از عیوقا نیا  جزو       

ً     قبال ه کهمانطور .دکرک تر را میاورشل بشود ریدی لیخ هکنیا از قبل ه کبودی اشخاص
ی درنواح و رفت افسس شهر بهی الدیم ۷۰ ا ی۶۹ سال در ً      ظاهرا او مینمود اشاره
   .نمود خدمت به شروع آنجا اطراف
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 از انیحیمس به نسبتها   رومیبرخورد هویش ، میاورشل سقوط از بعدهای   سالدر
وسیله   بهبار نیاولی دشمن نیا .دیگردی دشمن و نه کیبه لیتبد دیترد وی بدگمان حالت
 و افتادق اتفا روم دری بزرگی سوز آتشی الدیم ۶۴ سال در .دیپوش عمل جامه نرون
 را آنها ازی ادیز تعداد جهینت در و نمود روم زدن آتش به متهم را انیحیمس نرون
 مکح آنها به ه کانیحیمس . گرفت خود بهی گرید صورت جفاها ، آن از پس . شتک

 اطاعت ه کدندیگرد متوجه نونکا ،)۱ :۱۳ انیروم( باشند ومتکح عیمط ه کبود شده
   . است نکرممیغی قدرت و ومتکح نیچن از

 مورد اخد مثل دیبا او ه کداشت اصرار ،) یالدیم ۹۶ی ال ۸۱( انیتیدوم امپراطور
 اریبس .شود مجازات دیبا دینمای چیسرپ او فرمان نیا از هکهر و ردیبگ قرار پرستش

 وحنا یچرا ه کدارد یم انیب امر نیا و بود اشخاص نیا از یکی زین وحنا یه کدارد انکام
 در ).۹ :۱ اشفهکم( بودشده  دیتبع پطمس رهیجز به انیتیدوم ومتکح دوره دراواخر

 ستم ریز در ه کایآس ماندارانیا دربارهی غامیپ او به خدا بود نجاآ در وحنا یهی کمدت
 شامل هکبل بود، آنهای برا فقط نه خدا غامیپ .داد داشتند، قرار روم ومتکح ظالمانه

   .باشد یم انیحیمس همه اجیاحت ه کدیگرد یم اویی نهای روزیپ و حیمس دربارهیی ایرؤ
  

   .دیینما امل کرا ریز جمالت -      ۱۰
 خدمت ..............ی نواح در وحنا ی............... دنیگرد خراب از پس ً      ظاهرا

 .دیگرد .............. ............. رهیجز به انیتیدوم ومتکح دوران در هی کزمان تا نمود یم
 به نسبتها   رومیبرخورد طرز ، نوشت یم را اشفهکم تاب کوحنا یهی کزمان در
 اطاعت انیتیدوم امپراطور مکح از توانستند ینم انیحیمس .بود ............. تیحیمس
  ............................... همه ه کبود داده دستور او چون .نندک

  

   ژهیو اتیخصوص
ی ها نوشته به ه کندک یم انیبی ا گونه به بود نموده افتیدر ه کرای غامیپ وحنای
 دارا راک سب نیهم زین قیعت عهد رد الیدان تابک( است معروف زمان آخر به مربوط
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 استفاده گرید میمفاه انیبی برا زهایچ و اتفاقات از ها، نوشته از نوع نیا در ).باشد یم
 ).۱۳-      ۱۲ :۱ اشفهکم( دید چراغدان هفت انیم در را حیمس وحنا یمثالی برا .گردد یم

 وحنا یه کبود ییسایل کهفت چراغدان هفت از منظور ه کمیخوان یم جلوتر هیآ چند
ی ا اشفهکمی ها نوشته در ).۲۰و۱۱-      ۱۰ :۱( نوشت یم آنها به مخاطب را غامیپ

 تیامل کنشانگر هفت دعد مثالی برا .دارندی گریدی معان اعداد ازی بعض نیهمچن
   .باشد یم

 نیا ه کنیست معنا نیبد )۱۱ :۱( شده اشاره سایل ک۷ بهدر این نامه  ه کقتیحق نیا
 با نیهمچن . باشد نیز می ساهایل کتمامی برا هکبلنوشته شده است  آنهای برا فقط غامیپ

ی داور ه کدهد یم نشان دارد وجود بتیمص و پوریش مهر، هفت آن در هکنیا به توجه
 ۱ :۱۶ و ۱ :۱۵ ،۲ :۸ ،۱ :۶ به( گرفت خواهد انجام املطور ک  بهنیزمی برا خدا نقشه و

  ).دیینما توجه
ی ها نوشته با اشفهکم ، زمان آخر به مربوطهای   کتاباتیصوصخ داشتن بر عالوه
 با ً    امال کوحنا یه کستینکی ش چیهی جا .باشد یمیک نزد ارتباط در زین قیعهدعت
های   قسمتبه اشاره ۲۷۵ از شیب تابش کدر  چوناست بوده آشنا قیعهدعتهای  کتاب
 ردهکن قول نقل قیعهدعت از فقط وحناهرحال ی  به.دارد وجود قیعهدعت مختلف
 روح ه کرای قیحقا ، قدرت با تا دینما یم بکیتر دیجدای  گونه  بهرا ریتصاو او . است
   .دینما انیب ند،ک یم ارکآش او به نبوتصورت   بهخدا

  

 سهیمقا ۲-      ۱ :۲۲ اشفهکم با ۲۴-      ۲۲ :۳ ،۹ :۲ شیدایپ در را اتیح درخت -      ۱۱
   .دیده پاسخ خود فترد در ریزی سؤالها به نموده
a(   از نداشتند اجازه آنها حوا، و آدم گناه از بعد دیگو یم ۲۴-      ۲۲ :۳ شیدایپ 
  د؟یگو یم چه ۲ :۲۲ اشفهکم در اتیح درخت درباره وحنا ی.بخورند اتیح درخت

b(   ؟ ستیچ اختالف نیا لیدل شما نظر به 
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 آنها از کدام یک دیینما نییتع . ستا شده داده اشفهکم تاب کاز هیآ ۴ ریز در -      ۱۲ 
   .باشد یم زمان آخر به مربوطی ها نوشته اتیخصوص دهنده نشان
a(   خواند یم را نبوت نیا لمات کهی کس کخوشابحال )۳ :۱.(  
b(   هستند خدا روح هفت نهایا . سوخت یم سوزان مشعل هفت تختی درجلو 

)۴: ۵.(  
c(   و شاخ ده ه کدیآ یم رونیب ایدر نایم ازی وحش وانیح یک ه کدمید آنگاه 
   ).۱ :۱۳( داشت سر هفت
d(   آورد خواهم خود بای پاداش اعمالش طبق سکهری برا و میآ یمی زود به من 

)۲۲: ۱۲.(  
  

   تابی کبند میتقس و محتوا
 شامل قسمت هر ه کنمود میتقس قسمت ۴ به توان یم را اشفهکم تابی کمحتوا

 آغاز لمات کنیا با اهایرؤ نیا از دامکهر .گردد یم وحنای یاصلی ایرؤ ۴ ازیکی 
   ).۱۰-      ۹ :۲۱ ،۳-      ۱ :۱۷ ،۲ :۴ ،۱۰ :۱ اشفهکم( »شدم روحدر «: گردد یم

 .ندیب یم ساهایل کانیم در را حیمس وحنا ی)۲۲ :۳ -       ۱۰ :۱ اشفهکم( اولی ایرؤ در
ی ایآس در واقع افسس هیناح در ساهایل کنیا چون .بود آشنا ساهایل کنیا با وحنای

 حیمس .بود نموده خدمت آنجا در میاورشلک تر از پس وحنا یه کداشتند قرار ریصغ
 یک آنها از دام کهر در و باشد یم ساهایل کآن مختص ه کدهد یم وحنا یبهیی ها غامیپ

 حیمس رنایاسمی سایل کبا مثالی برا .دینما یم ارکآش را خود تیشخص از جنبه
آخراول«عنوان  به  نیام شاهد«عنوان   بههکییالودی سایل کبا ،)۸ :۲( دیگو یم سخن » و 
  ).۱۴ :۳( دیگو یم سخن » صدیق و

 و آسمان در را خدا سلطنت تخت وحنا ی،)۲۱ :۱۶ -       ۱ :۴ اشفهکم( دومی ایرؤ در
 باز داده او به خدا ه کرای طومار داردی ستگیشا ه کندیب یمی ا بره همچون را حیمس
 مهر .دهد یم حیتوض طوماری مهرها از دامکهری معنا و محتوا درباره وحنا ی.دینما
 ایبال وباشد  می بتیمص یک آور امیپ پوریش هر ه ک.گردد یم پوریش هفت شامل هفتم
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 باشند یم ایبال و پورهایش مهرها،دنبال   بههی کعیوقا .هستند خدا غضب و خشم جام
 نیا در .شندک یم ریتصو به انسانیی رهای برا را او اراده و نیزم بر را خدای داور
 دنیرسان انجام به قدرت و اقتدار ه کشود یم دهیدی شخصعنوان   بهحیمس ایرؤ

   .دارد را خدا اهداف
 ندیب یمی بزرگ فاتح چون را حیمس وحنا ی)۸ :۲۱ -       ۱ :۱۷ اشفهکم( سومی ایرؤ در

 و هیگری صدا او . است شده البغ نیزم بر شرارتی روهاین و ریشر پادشاهان بر هک
ی داور ، طانیشیی نها مجازات نیهمچن .دید را آنی خراب و بابلی برای سوگوار
 ،سومی ایرؤ در .شد داده نشان وحنا یبه ایرؤ نیا در د،یجد آسمان و نیزم و مردگان

   .رساند یم خود مال کبه را جهان خیتار ه کاست فاتح یک همچون حیمس
 میاورشلی عن یحیمس عروس وحنا، ی)۵ :۲۲ -       ۹ :۲۱ اشفهکم( چهارمی ایرؤ در
 شدهی معرف دیجد میاورشل نور و لیکهعنوان   بهحیمس ایرؤ نیا در .ندیب یم را دیجد
 نوشته حیمس اتیح دفتر در نامشان ه کباشد یمی اشخاص تمامیی نها منزلگاه ه کاست
   . است شده
   .دیینما مطالعه ریزی بند میتقس براساس را اشفهکم تابک

  

   حیمسی روزیپ:  اشفهکم تابک
  ۸-      ۱ :۱   -      ی رگزارکش و ها سالم:  مقدمه )۱
  ۲۲ :۳ -       ۹ :۱   -       دیگو یم سخن ساهایل کبا حیمس:  اولی ایرؤ )۲
  ۲۱ :۱۶ -       ۱ :۴   -       دینما یم نترل کرا ائنات کتمام حیمس:  دومی ایرؤ )۳
  ۸ :۲۱ -       ۱ :۱۷  -       ریشرهای   قدرتبر حیمسی روزیپ:  سوم یایرؤ )۴
  ۵ :۲۲ -       ۹ :۲۱   -       شیخو تخت بر حیمس سلطنت:  چهارمی ایرؤ )۵
  ۲۱-      ۶ :۲۲   -       دعوت و حجت اتمام:  خاتمه )۶
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 تابکی ایرؤ چهار درباره ه کریز سؤاالت از دامکهر به خود، دفتر در -      ۱۳
 به دادن پاسخ در شده رکذهای   باب.دیده پاسخ مختصرطور   بهباشند، یم اشفهکم

   .ندینما یمک م کشما
a(   وعدهی اشخاص چه به هربار او سا،یل کهفتی برا حیمس غامیپ در:  اولی ایرؤ 
  ؟)۳و۲های  باب( دهد یم

b(   دیبگشا را طومار ه کبود ستهیشا حیمس چرا:  دومی ایرؤ )؟)۵ باب  
c(   چند انتها، یب چاه در او انداختن و طانیش نمودن ریاسی برا:  سومی ایرؤ 
  ؟)۲۰ باب( بود الزم فرشته
d(   گردد وارد مقدس شهر به تواند یمی شخص چه:  چهارمی ایرؤ )؟)۲۱ باب  
  

   اشفهکم تابی کمعنا
 دینما یم انیب هی کموضوعات و آن نگارشک سب لیدل به اشفهکم تابک کدر
 اشفهکم تابی کمعنا درباره خداپرست مردانها   سالنیا طول در . ستا لکمش

 از مهم ریتفس نوع ۴ ما قسمت نیا در .اند داشته )متضادی گاه و( متفاوت نظرات
 آن ماندارانیای برا اشفهکم تاب که کرای غامیپ سپس . میینما یم انیب را اشفهکم تابک

   .نمود میخواهی بررس رددا مای برا امروز ه کرای غامیپ و داشت زمان
  

   مکاشفه کتاب تفسیر مورد در دیدگاه چهار
   نگارش زمان وقایع دیدگاه )۱
 زمان عیوقا به مربوط فقط اشفهکم تاب که کهستند معتقد تبکم نیا روانیپ

 ندهیآی برای نبوتی معنا نوع چیه از اشفهکم تاب کنیبنابرا .گردد یم تاب کنگارش
 سایل کمبارزه و جنگ ازی واضح ریتصو ، یسادگ به تابک نیا .باشد ینم برخوردار

 انیب ه کدارد رای خوب و حسن نیا هینظر نیا .باشد یم رومی خدا یب قدرت هیبرعل
 طرف از . است داشته زمان آن خوانندگانی برا اشفهکم تاب که کاستی تیاهم نندهک
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 در وحنا یهی کاریبس عیوقای برای ریتفس چیه چون است فیضع هینظر نیا گرید
 حیمسی مرانکح به توان یم مثالی برا .دهد ینم است فتادهینق اتفا هنوزی ول دید ایرؤ
  ).۶-      ۴ :۲۰ اشفهکم( نمود اشاره دانیشه همراه به

  

   اخالقی دیدگاه )۲
 و مبارزه ازی استعاری ریتصو اشفهکم تاب که کهستند معتقد تبکم نیا روانیپ
 و هدف ه کهستند معتقد اشخاص نیا .باشد یم شرارت ویکی ن انیم شکشمک

عنوان   بهحیمس قدرت و خدا تیشخص نمودن ارکآش اشفهکم تابی کاصل غرض
 نیا بهی اخالق تبکم روانیپ اما . است مهم اریبس هدف نیا .باشد یم دهنده نجات

 در ه کدارند اشارهی عیوقا به ها استعاره نیا ستندین معتقد ه کباشند یم اشتباه در لیدل
 ازی اریبس ه کردیگ یم دهیناد را قتیحق نیا تبکم نیا .افتاد خواهدق اتفا ندهیآ

 دهیپوش عمل جامه اند، شده نوشتهی استعار صورت به هی کمقدس تابهای ک نبوت
   . الیدان و الیحزق تابهای ک  نبوتلیقب از است
  

   کلیسا تاریخ دیدگاه )۳
 روز از را سایل کخیتار ه کاستی تاب کاشفهکم تاب کتبکم نیا روانیپ نظر از
ی ها استعاره ، دگاهید نیا در .ندک یمی نیب شیپ حیمس بازگشت روز تا استیکپنط

 داده ربط گذارند، یم اثر سایل کرب هی کا یخیتار عیوقا به اشفهکم تاب کدر موجود
ی صورت آن به ه کمهرها ، مثالی برا( است دادهی رو ً    قبال آنها ازی تعداد ه کشود یم
 در ه کباشد، یم رومی امپراطور سقوط ازکی حا ، است شده داده حیتوض ۶ باب در هک

 در هستند، دگاهید نیا رویپ هی کاشخاص ).داد  قرار جفا مورد را ماندارانیا اول قرن
 لوسمب یک ه کدهد یم را اجازه نیا آنها روش رایز .دارندن توافق کامل خودشان نیب

 به ه کاست نکمم ریغ آنهای برا نیبنابرا .برودکار   بهصشخ ا یو واقعه نیچند برای
   .برسند تاب کغامیپ از مطلقک دریک 
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  گرا آینده دیدگاه )۴
 به مربوط است شده داده وحنا یبه هیی کاهایرؤ شتریب تبکم نیا روانیپ نظر از
 وتاه کدوره در است شده رکذ ۱۹ی ال ۴های   بابدر هی کعیوقا .باشد یم ندهیآ عیوقا
 دهینام » میعظی جفا« دوره نیا .داد خواهدی رو حیمس بازگشت از قبل ، ساله چند
 یک ننده کانیب ۱۳ باب دری وحش وانیح ، مثالی برا ، دگاهید نیا در . است شده
 ه کباشد یمی نیدروغ مذهب ننده کانیب ۱۷ باب در ) بابل( فاحشه وی جهان ومتکح
 هفت ه کندیگو یم هینظر نیا روانیپ ازی ا عده .دارد وجود حیمس بازگشت زمان در
 نظر از ه کباشند یم سایل کخیتار از دوره هفت ننده کانیب ،۳و۲های   بابدر سایلک

   . است نوشته نامه آنها به وحنا یه کاستیی سایل کهفت به هیشب ردکعمل و حالت
  

ی ها گاهدید با را راست سمت ستون در شده دادههای   مثالا یو حاتیتوض -      ۱۴
   .دیینما منطبق مربوطه

a(   از را سایل کخیتار ه کاستی میتقو هیشب اشفهکم تاب کدر شده رکذ عیوقا 
   .دینما یم انیب حیمس بازگشت تا استیکپنط روز

b(   از پسی وتاه کمدت است شده رکذ اشفهکم تاب کدر هی کعیوقا تمام 
   .دادی رو آن شدن نوشته
c(   خواهدق اتفا حیمس بازگشت از قبلی وتاه کدتم ،۱۸ باب در بابل سقوط 
   .افتاد

d(   با شرارتی شگیهم جنگ درکه  ریشر ازاست ی لوسمب ۹ باب در ملخ 
   .باشد یمیی ویکن

e(   رد کخواهند نبوت میعظی جفا دوره طول در ۱۱ باب در شاهد دو.   
   نگارش زمان عیوقا دگاهید -      ۱             
  ی القاخ دگاهید -      ۲             
   سایل کخیتار دگاهید -      ۳             
  گرا ندهیآ دگاهید -      ۴             
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 براساس دیبا اشفهکم تاب کشتریب قسمت ه کهستند معتقد انیحیمس ازی اریبس
 هیبق از گرا ندهیآ دگاهید .۲۲ی ال ۴های   باب      ًمخصوصا  گردد، ریتفس گرا ندهیآ دگاهید

 ریسا بای هماهنگ در اشفهکم تابهای ک  نبوتاهدگید نیا در چون باشد یم تر مناسب
   .ردیگ یم قرار مقدس تابهای ک نبوت

 چگونه ه کدهند نشان توانند یم هستند معتقد دگاهید نیا به هی کاشخاص
 در:  مثالی برا .دهند یم حیتوض رای قبلهای  ی نبوتمعنا اشفهکم تابهای ک نبوت
 خواهد باز نیزم به دوباره حیمس ه کمینخوا یم ۱۱ :۱ رسوالن اعمال و ۱۳ :۷ الیدان

 از اشفهکم تاب کازی مختلفهای   قسمته کندیگو یم گرا ندهیآ دگاهید روانیپ . گشت
 و حیمس بازگشتی چگونگ دربارهی شتریب اطالعات ما به ،۲۱-      ۱۱ :۱۹ اشفهکم لیقب

 نشان ما به دگاهید نیاعالوه   به.دهد یم داد، خواهدی رو زمان آن در هی کاتفاقات
یی نهایی جدا و مردگان شدن زنده ، حیمس بازگشت درباره وحنای یایرؤ ه کدهد یم

 اتفاقات هکبل باشد ینم نظر و دهیعق یک ننده کانیب فقط ارانکگناه و افتگان ینجات
   .داد خواهدی رو ً    عمال ه کاستی واقع

  

   امروز برای و زمان آن برای مکاشفه کتاب پیغام
 غامیپی حاو اشفهکم تاب کداشتند قرار ریصغی ایآس منطقه در هی کیساهایلی کبرا
 دهد یم نشان شد نوشته ساهایل کبه هی کا نامه هفت .بود ننده کحتینص و زیآم قیتشو
ی روحان موضوعات به نسبت و رده کسازش غلط میتعال با ماندارانیا ازی تعداد هک
 نیا حیمس ).۱۸-      ۱۵ و ۳-      ۱ :۳ ،۲۰و۱۶-      ۱۴ ، ۴ :۲ اشفهکم( بودند شده دقت یب
 و وقف ،داده نشان العمل سکع او بیتأد به نسبت ه کندک یم حتینص را ماندارانیا

 ازی تعداد ه کدهد یم نشان نیهمچن نامه نیا .ندینما دیتجد او به را خود میتسل
 تابهای ک  نبوت).۱۳و۳،۹ :۲( داشتند قراری دیشدی جفاها تحت ماندارانیا
 هی کاصخاش به و هیتنب را ارانکگناه خدای روز ه کموضوع نیا انیب قیطر از اشفهکم

ی ها لوسمب ازی بعض .گردد یم آنها قیتشو باعث دهد، یم پاداش اند، بوده وفادار
ًاحتماال  .ندک یم اشارهیی آشنا اشخاص ا یو عیوقا به ه کاشفهکم تاب کدر موجود        



 ۲۶۳کلیسا در کشمکش و انتظار 

 در آنها ه کدارد انکام اریبس مثالی برا . است بودهک در قابل ماندارانیا نیا توسط
 مورد را آنها ه کدندید یم را روم ومتکح ریتصو اشفهکم ۱۳ بابی وحش وانیح
 قرار خدا توجه مورد آنهای دردها و دعاها ه کدندیفهم آنها .داد یم قرار آزار و نجهکش

 و )۴ :۲۰( نمود اهندخو ومتکح حیمس با شهدا و ).۱۳ :۱۴ و ۴ :۸ و ۱۱-      ۹ :۶( دارد
 قیطر از ).۴-      ۳ :۲۱( رد کخواهدک پا آنها چشمان از راکی اش هر خودش خدا هکنیا

 وانیح آن خدا ه کرایز باشند وفادار و صبور دارند اجیاحت ه کشد گفته آنها به نبوت
  ).۱۰ :۲۰ و ۱۰ :۱۳ اشفهکم( نمود خواهد هیتنب رای وحش
 ما .باشد یم سایل کتمامی برا آن غامیپ چون دارد، مغایپ زین مای برا اشفهکم تابک
 وجودیی ها زمان . میده پاسخ آنی ها قیتشو و ها حتینص هشدارها، به مانهیصم دیبا

 خود میتسل و مین کتوبه میدار اجیاحت افسسی سایل کماندارانیا مانند زین ما ه کدارد
 مانند زین ما اوقاتی بعض د،یشا .)۶-      ۴ :۲ اشفهکم( میینما دیتجد حیمس به را
ی طیشرا نیچن در ).۱۱-      ۸ :۲( میببر رنج فقر و بتیمص از رنایاسمی سایل کماندارانیا

 برابر در چون .گردد یم ما آرامش باعث اشفهکم تاب کدر شده رکذی ها وعده
 .دینما یم گر جلوه ، است شده ایمه مای برا هی کجاودان منزل ازیی ایرؤ چشمانمان

ی چشمها از راکی هراش خدا خودی روز یک ه کگرداند یم مطمئن را ما ها وعدهاین 
  ).۵-      ۳ :۲۲ و ۴-      ۳ :۲۱( نمود خواهدک پا ما

ی بعض ه کاست درست .باشند یم مهم اریبس زین مای برا اشفهکم تابی کها نبوت
 اما . است بوده تاب کنگارش زمان به مربوط ه کنندک یمیی شگویپ رای طیشرا آنها از

ی رو جهان انیپا و آخر زمان در ه کنندک یم اشاره زینی عیوقا بهها   نبوتهمان
   .داد خواهد
 دوگانهی وقوع ه کباشند یمی مقدس تابهای ک  نبوتاز دسته آن مانندها   نبوتنیا
 مصر ازی روز عقوب ینسل ه کمیخوان یم ۲۴ :۵۰ و ۴ :۴۶ شیدایپ در مثالی برا .دارند

 نمود،ی رهبر مصر از رونیب به را قومی موس هی کزمان نبوت نیا .آمد هندخوا رونیب
 گرید نسل هی کزمان نبوت نیا بعد،ها   سال).۴۲-      ۳۱ :۱۲ خروج( دیپوش عمل جامه
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 ۱ :۱۱ هوشع( دیپوش عمل جامه دوباره آمد رونیب مصر از حیمسی سیعی عن یعقوبی
   ).۱۵ :۲ی مت و

 ازی اریبس .دارند هندوگای وقوع زین اشفهکم ابتهای ک  نبوتصورت نیهم به
 ۱۳ باب دری وحش وانیح به مربوط نبوت ه کهستند معتقد مقدس تاب کدانشمندان

 ومتکح اشفهکم تاب کنگارش زمان در ه کروم پادشاه )۱ دارد زیچ دو به اشاره
 هبرعهد را امور نترل کحیمس بازگشت از قبل دوران در هی کجهان قدرت )۲ .ردک یم

 زین ما ، هیاول ماندارانیا مانند ه کدارد زین مای برای هشدار ، نبوت نیا . داشت خواهد
 زیچ چیه نه میبپرست را او و بوده وفادار خدا به نسبت فقط ه کمیباش مواظب دیبا
 بار یک فقط اشفهکم تاب کدرها   نبوتازی بعض ).۲ :۱۵ ،۸-      ۵ :۱۳ اشفهکم( رای گرید
 به توان یم مثالی برا .رسد یم انجام به تیابد در و آخری ها نزما در هم آن و

   .نمود اشاره ، است شده رکذ اشفهکم ۲۲ی ال ۲۰های   بابدر ههایی ک نبوت
  

   .شودی عمل دوبار دارد انکام ریزهای   نبوتاز کدام یک -      ۱۵
a(  و هیاولی معنی یک دارا فقط آنها انیب نحوه به توجه بدون ههایی ک  نبوت 
  .باشند یمی اصل

b(  اند شده نقل قیعهدعت از دوبار حداقل ههایی ک  نبوت.  
c(  دارند فاصله گرید یکبای زمان نظر از ه کمشابه واقعه دو به ههایی ک  نبوت 
   .نندک یم اشاره
d(  گریدی معن ماندارانیرایغی برا وی معن یک انیحیمسی برا ههایی ک  نبوت 
   .دارند
  
 مای نگران باعث امر نیا دینبا باشد یم لکمش اشفهکم تاب کهای ک نبوتدر اگر
 برسد،ها   نبوتنیا شدنی عمل وقت هی کزمان میباش مطمئن میتوان یم ما .بگردد
 شده مقدس تابهای ک  نبوتریسا ه کهمانطور .شد خواهد ارکآش آنهای اصلی معن
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 قیتشو ارتداد، هیعل هشدار ، حیمسی روزیپ درباره اشفهکم تاب کاناتیب اما . است
   .بود خواهدک در قابل انیحیمس همهوسیله   بهپرستشی برا دعوت و تیقدوسی برا

  

 لیدل نیا به باشد یم تر مناسب هیبق از اشفهکم تاب کدرباره گرا ندهیآ دگاهید -      ۱۶
   هک

a(   سایل کهفت به است شده داده شرح هی کاتفاقات همه چگونه دهد یم حیتوض 
   .گردد یم مربوط داشتند قرار ایآس در هک

b(   حاضر زمان تا استیکپنط روز از سایل کخیتار دربارهی شتریب حاتیتوض 
  .دهد یم

c(   جنگ ازی استعاری ریتصاو اشفهکم تابهای ک  نبوتثرکا ه کدینما یم ثابت 
  .باشد یمیی ویکن و شرارت انیم

d(  نمودهی بند جمع مقدس تابهای ک  نبوتریسا با را اشفهکم تابهای ک  نبوت 
   .دهد یم وسعتها   نبوتآنی معنا به و

  
 د،یگرد انیب درس نیا در هی کصورت همان به را اشفهکم تاب کهی کشخص -      ۱۷

   ه کگفت خواهد دینما یمک دری خوب به
a(   امروز شد، داده سایل کهفت به ها نامه در هی کدستورات و هشدارها ازی اریبس 

   .باشد داشته اربرد کماندارانیای زندگ در تواند یم زین
b(   است دهیگرد انیبی استعار زبان به اشفهکم تابهای ک  نبوتهیی کآنجا از 
  .دینما ینم اشارهی واقع شخص ا یوق اتفا چیه به نیبنابرا
c(   باشند، ینم بتیمص و جفا در هی کانیحیمسی برا اشفهکم تاب کمطالب ثرکا 
   . است ارزش یب

d(  همه ه کباشد یم حیمس املی کروزیپ دربارهی قیحقا شامل هاشفکم تاب ک 
   .باشند باخبر قیحقا آن از دارند اجیاحت انیحیمس
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 یک وی روزیپ یک انیب با را مقدس تاب کدرواقع و دیعهدجد ، اشفهکم تابک
 فتح وی روزیپ ازی واضح ریتصو ما به تاب کنیا .رساند یم انیپا به هشدار
: ندک یم انیب مای برا دیشن او از وحنا یه کرای سخنان نیآخر و دده یم مان دهنده نجات

 جان گوش به را اشفهکم تاب کغامیپ دییایب ).۲۰ :۲۲ اشفهکم( » میآ یمی زود به بلی،«
یی توانا تمام با . مین کآماده ، است ردهیی کشگویپ هی کعیوقای برا را خود و میبشنو
   . میبرسان جهان تمام به را او لیانج غامیپ رده کخدمت را حیمس خود
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  ییخودآزما
  

 اصلی موضوعات و تاریخی زمینه ها، بندی تقسیم ، عناوین : انطباقی سؤاالت -      ۱
 ) چپ سمت ستون در( مربوطه کتاب نام با را ) راست سمت ستون در( شده بیان

  .نمایید منطبق
a(   خدا غامیپ ردنک مسافرت قیطر از هی کانیحیمس به دهد یم دستور سیغا به 
  .دینماک م کرسانند، یم گرانید به را

b(   ماندارانیای برا نانیاطم:  عنوان   
c(   است شده نوشته زمان آخر به مربوطهای  ک کتابسب به .  
d(   ارتداد با برخورد نحوه:  عنوان  
e(   یحیمسی نواز مهمان:  عنوان   
f(   دباش یم هودا یرساله به هیشب آنهای   قسمتازی بعض.  

g(   حیمسی روزیپ:  عنوان   
h(   به و دارندی جاودانی زندگ سازد مطمئن را ماندارانیا تا است شده نوشته 
  .دهد پاسخ نبود،ی واقع شخص یک حیمس گفتند یم هی کا ذبه کنیمعلم
i(   حیمسی قیحق معرفت:  عنوان   
j(   قتیحق و محبت در ردنی کزندگ:  عنوان   

k(   ردینپذ را نیدروغ نیمعلم ه کدهد یم دارهش دهیبرگزی بانو یک به.  
   پطرس دوم )۱          
   هودا ی)۲           
   وحنا یاول )۳           
   وحنا یدوم )۴           
   وحنا یسوم )۵           
   اشفهکم )۶           
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 شرایط درباره توضیحاتی راست سمت ستون در : انطباقی سؤاالت -      ۲ 
 کنید تعیین . است آمده بعدی ستون در آنها های نام همینطور و رساله کنندگان دریافت
   .گیرند می قرار رساله کدام با ارتباط در شده ذکر شرایط

a(   از آنها ازی بعض .بودند ایآس در مختلفی سایل کهفت به متعلق ماندارانیا نیا 
خاطر   بهو داشتند قرار آزار و نجهکش مورد گریدی بعض و شده تفاوت یبی روحان نظر
   .بودند دهیرس شهادت به مانشانیا

b(   خدا و حیمسی واقع تیانسان ه کبودندی ا ذبه کنیمعلم ریدرگ ماندارانیا نیا 
   .ردندک یم رد را او بودن
c(   ی اخالق فساد دچار هی کنیمعلم به نسبت ه کداشتند اجیاحت ماندارانیا نیا
 ارکان را حیمس و بودند رده کآنها جمع وارد را خودشان انهیمخفای  گونه  بهو بوده
  .باشند آگاه و اریهوش نمودند یم

d(   او همه داد دستور هی کامپراطور ، انیتیدوم ومتکح دوره در ماندارانیا نیا 
   .ردندک یمی زندگ ند،ینما پرستش را

  هودا ی-      ۱             
  وحنا یسوم -      ۲             
   اشفهکم -      ۳             

 

   .نمایید انتخاب را پاسخ ترین مناسب : جوابی چند سؤاالت
 مانیا حیمس به تازه هی کاشخاص ازی گروه به ستیبا یم ه کدیریبگ نظر در -      ۳
ی برا ریزهای   کتاباز کدام یک .دیده میتعل ، ییابتدا قیحقا نجات درباره اند آورده

   .باشد یم تر مناسب شما مقصود نیا
a(   پطرس دوم   
b(   وحنا یاول  
c(   وحنا یسوم  
d(   اشفهکم   
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 در را تاب کنیاهای   نبوت، اشفهکم تاب کدرباره ریزی ها دگاهید از کدام یک -      ۴ 
   .دهد یم قرار مقدس تابهای ک  نبوتریسا بای شتریبی هماهنگ

a(   نگارش زمان عیوقا دگاهید   
b(   سایل کخیتار دگاهید   
c(   ی اخالق دگاهید  
d(   گرا ندهیآ دگاهید 

 

 و نیدروغ نیمعلم دربارهی روشن حیتوض ریزی ها رساله ازدام یک  کدر -      ۵
   . است شده انیب شد،ک یم را آنها انتظار هی کمجازات
a(   وحنا یدوم  
b(   وحنا یسوم  
c(  هودا ی  

 

 هفت انیم در را حیمس ه کدیگو یم رسولی وحنا ی۱۳-      ۱۲ :۱ اشفهکم در -      ۶
   ازی ا هنمون قسمت نیا .دید طال چراغدان

a(   باشد یم زمان آخر به مربوطی ها استعاره.   
b(  دارند دوگانهی وقوع ه کاستهایی   نبوت.  
c(   باشد یمی خیتاری ها نوشته.  

 

 نیا باشد یم لکمش اشفهکم تابهای ک  نبوتازی اریبسک در هکنیا علت -      ۷
   ه کاست
a(   میینماک در را آنها مینتوان ما ه کاست بوده نیا خدا هدف .   
b(   است دهینرس آنها شدنی عمل زمان هنوز .   
c(   اند شده نوشته شیپ سال صدها آنها.  
d(   اند شده نوشته انهیمی ایآس ماندارانیا به خطاب آنها.   
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   : وقایع تاریخی ترتیب به مربوط سؤاالت -      ۸ 
 نشانی برا ۱ عدد از .دیینما نییتع را ریزی خیتار عیوقا دادنی روی زمان بیترت
 استفادهی بعد واقعهی برا ۲ عدد از و است دادهی رو همه از زودتر هی کا واقعه دادن
   .دیده ادامه آخر به تا را ار کنیا و دیینما

a(  نوشت را اشفهکم تاب کرسولی وحنا ی .   
b(   دیگرد رانیو لیکه و رد کسقوط میاورشل.   
c(  شد دیتبع پطمس رهیجز به رسولی وحنا ی.   
d(   انداخت انیحیمس گردن به را آن ریتقص و زد آتش را روم نرون .   
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  ها پاسخ صحیح تمرین
  .ندینما یمی ارکهم آنها با قتیحق انتشار در -      ۹

 

۱      - c(   ردندک یم رد بود داده نجات را آنها ه کرای خداوند. 
 

  .ندینما پرستش خدا نچو را او ، خصمانه د،یتبع ، پطمس ، افسس ، میاورشل -      ۱۰
 

 طرف از ، یها گفته ، ینیع شاهد -      ۲
 

۱۱      - a(بود خواهدها  ی امتشفا باعث شیها برگ ه کدیگو یم وحنا ی.   
   b( ها ملت گناه مسیح که است این تفاوت علت من نظر به .شما انتخابی پاسخ 

 . است گردیده میسر آنها همه برای حیات درخت به دسترسی نتیجه در و برداشته را
 

۳      - a(   ه کبدهد فرصت مردم به خواهد یم خدا چون د،یآ ینم ً    فعال خداوند روز 
   .ندینما توبه

 

۱۲      - b (خدا روح هفت نهایا . سوخت یم سوزان مشعل هفت تختی جلو در 
  ).۵ :۴( هستند

    c(   ده ه کدیآ یم رونیب ایدر انیم ازی وحش وانیح یک ه کدمید آنگاه 
   ).۱ :۱۳(  داشت سر هفت و شاخ

 

۴      - a(   اند شده نامانداریا جمع وارد انهیمخف.  
 b(   یاخالق فسادی برا   
 c(   شوند یم رکمن را حیمسی سیع.   
 d(   ندارند قبول را قدرت مراجع.  
 e(   خودشان به   
 f(   خدا روح  
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۱۳      - a (شوند روزیپ ه کدهد یمی اشخاص به را شیها وعده حیمس 
  ).۲۱، ۱۲، ۵ :۳  ؛۲۶، ۱۷، ۱۱، ۷ :۲(

   b(  خدای برا را مردم خود خونوسیله   بهو شد شته کچون است ستهیشا او 
  ).۹ :۵( دیخر

   c(  یک )۳-      ۱ :۲۰(  
   d(  توانند یم است شده نوشته بره اتیح دفتر در آنها نام هی کاشخاص فقط 
 ).۲۷ :۲۱( بگردند مقدس شهر وارد
۵      - a(   ۳ ۳ آیه  

   b(  ۵ ۷ آیه  
   c(  ۱ ۲۰ آیه  
   d(  ۴ ۲۱ آیه  
   e(  ۲ ۲۳ و ۲۲ آیات 

۱۴      - a (۳  
   b (۱  
   c (۴  
   d (۲  
   e (۴ 



 ۲۷۳کلیسا در کشمکش و انتظار 

   .باشد ریز جدول به هیشب دیبا شما جدول -      ۶ 
 

ا اول رساله در مسیح به مربوط حقایق    یوحن

  دهش رد غلط تعلیم  شده بیان حقیقت  آیات
 ۱ نمود لمس و دید را او شنید، مسیح از یوحنا ۳-      ۱ :۱
 ۲ نماید می انکار را عیسی بودن مسیح دروغگو آن ۲۲ :۲
 ۲  بیاوریم ایمان مسیح عیسی خدا، پسر نام به باید ما ۲۳ :۳
   که کند می اقرار است خدا جانب از که روحی ۳-      ۱ :۴
 ۱ شد ظاهر جسم در مسیح عیسی 
   اعتراف که دارد سکونت اشخاصی در خدا ۱۵ :۴
 ۲  است خدا پسر عیسی که نمایند می 

 

۱۵      - c (دارند فاصله گرید یکبای زمان نظر از ه کمشابه واقعه دو به ههایی ک نبوت 
   .نندک یم اشاره

 

۷      - a(   غلط   
  b(  حیصح   
  c(  غلط  

 

۱۶      - d (ی بند جمع مقدس تابهای ک  نبوتریسا اب را اشفهکم تابهای ک نبوت
   .دهد یم وسعتها   نبوتآنی معنا به و نموده

 

 ند،ینما یم ارکان را حیمس هی کا ذبه کنیمعلم به نسبت دینبا ماندارانیا -       ریخ -      ۸
  .باشند نواز مهمان

 

۱۷      - a (شد، داده سایل کهفت به ها نامه در هی کدستورات و هشدارها ازی اریبس 
   .باشد داشته اربرد کماندارانیای زندگ در تواند یم زین امروز

    d( ه کباشد یم حیمس املی کروزیپ دربارهی قیحقا شامل اشفهکم تابک 
  .باشند باخبر قیحقا آن از دارند اجیاحت انیحیمس همه



 



 

   دهم درس

   دیعهدجد بودن معتبر
  
 .دیآموخت دیعهدجدهای  تاب کدربارهی اریبس مطالب شما گذشتههای   درسدر
 دربارهی مطالب نیهمچن .دینمود مطالعه را دوره آنی فرهنگ وی مذهب ، یاسیس طیشرا
های   کتابآنها دیگرد باعث ه کرای لیدال و دیگرفت اد یدیعهدجد سندگانینو

 مطالعه را آنها غامیپ وها   کتابخود طورنیهم .دینمودی بررس سندیبنو را دیعهدجد
   .دیردک

 ، مثالی برا .داد جواب آنها به دیبا ه کدارد وجودیی ها سؤال هم باز نیا وجودبا
 نیا شتر؟یب نه گردد یم مینمودی بررس ما هی کتاب ک۲۷ شامل فقط دیعهدجد چرا
 میباش مطمئن میتوان یمی شواهد چه براساس اند؟ دهیرس ما دست به چگونهها  کتاب
 ۱۸۰۰ حدود ه کهستندهایی   کتابهمان تندهس ما اریاخت در امروز ههایی ک  کتابهک

   اند؟ شده نوشته شیپ سال
 دیعهدجد چگونه ه کدید دیخواه .داد میخواه پاسخ باال سؤاالت به درس نیا در
 دیعهدجد نندک یم ثابت ه کدیگرد یم آشنای لیدال با نیهمچن . است شدهی آور جمع
 فرا درس نیا در هی کقیقاح . است دهیرس ما دست به هیاول صورت همان به   ًقا یدق

 اعتماد دیعهدجد به ً    امال کدیتوان یم ه کدیانبد تا ندک یمک م کشما به گرفت دیخواه
 اعتماد دیعهدجد به نانیاطم با دیتوان یم چرا نشان خواهند داد که قیحقا نیا .دیینما
   .دیینمای زندگ اوی برا نموده خدمت را خدا و دینک
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  رئوس مطالب
   خدا تیهدا تحت متنی آور جمع
   متن قیدق انتقال و حفظ

  

   درس اهداف
   :بود دیخواه قادر شما درس نیا مطالعه از پس

   .دیگردی آور جمع دیعهدجد چگونه دیبده حیتوض •
ی زندگ درباره معتبر مرجع تنها دیعهدجد بدهد نشان ه کدیینما انیبی لیدال •
   .باشد یم رسوالن میتعال و حیمس
 مانیا با ارتباط در و دیریبپذ خودی زندگ اریمع وک مالوان عن  بهرا دیعهدجد •
   .دیبنما تیهدا را شما تا دین کاعتماد آن بهی حیمسی زندگ و
  

  ی یادگیریها فعالیت
 امل کتوجه هشد داده ها جدول در هی کاطالعات به و نموده مطالعه را درس -      ۱
   .دیده پاسخ درس در شده مطرح سؤاالت به .دیینما
 نقشهی رو از باشند یم دیعهدجدی آور جمع با ارتباط در ه کراهایی   مکان-      ۲
   .دیینما دایپ شده داده
 و ۹ ،۸های   درسسپس .دیده پاسخیی خودآزما به درس نیا مطالعه از پس -      ۳
  .دیده پاسخ ۳ شمارهی انیم آزمون به و نموده مرور را ) سوم بخش( ۱۰

ز ای قطعه  ا
 یوحنا انجیل

 سینایی نسخۀ

 امروزی شکل به مقدس کتاب

 گوتنبرگ مقدس کتاب



 ۲۷۷ معتبر بودن عهدجدید

   درس متن 
  

 را سایل کهکبل نمود تیهدا را دیعهدجدهای   کتابسندگانینو تنها نه القدس روح
ک م کشما به موضوع نیای بررس .رد کتیهدا ما به آن انتقال وی آور جمع در زین
   .دیینما اعتماد خدا المعنوان ک  بهدیعهدجد به دیتوان یم چرا ه کدیینماک در تا ندک یم

  

  خدا تیهدا تحت متنی آور جمع
  

 شدن نوشته از بعد سال نیچند ه کبودی عمل دیعهدجدهای   کتابیآور جمع
ی ا مجموعه در ، داشت قرار همه اریاخت در ههایی ک  کتاب. گرفت انجام آنها
ًرسما  و ردندک یم استفاده آنها از سایل کرهبران بود، شدهی آور جمع ی شوراوسیله   به    
   .بود گرفته قرار رشیپذ مورد سایلک

  

   دهیبرگز مردانیله وس  بهشدن نوشته
 را آنها و نمود انتخاب رای مشخص افراد خدا ، حیمس صعود از پسی وتاه کمدت

 .سندیبنو د،یردی کبررس تاب کنیا در شما ه کرا دیعهدجدهای   کتابتا رد کتیهدا
 بودند، دهید ا یو دهیشن حیمس از خودشان هیی کزهایچ براساس رسوالن ابتدا در

 تحقق را قیعهدعتهای   نبوتحیمس چگونه ه کدادند یم نشان و ردندک یم موعظه
 نگاه ۳۵-      ۲۶ :۸ و ۵۳-      ۲ :۷ و ۲۶-      ۱۷ :۳ و ۴۱-      ۱۴ :۲ اعمال به مثالی برا( است دهیبخش
 مختلف اشخاص و ساهایل کبهیی ها نامه رسوالن ریسا و پطرس ، پولس سپس ).دینک

   .ندینما دکیتأ بودند، نموده انیب میتعل ا یعظهمو قیطر از ً    قبال را آنچه تا نوشتند
 ازی حیصح گزارش ماندارانیا تا نوشتند را لیاناج وحنا یو لوقا ، مرقس ، یمت ً     بعدا
 اعمال تاب ک، لیانج بر عالوه لوقا .باشند داشته اریاخت در حیمس میتعال وی زندگ

 ارکآش او به خدا هک رای مطالب آن رسولی وحنا ی، باالخره . نوشت زین را رسوالن
 داد خواهدی روی اتفاقات چه ندهیآ در ه کباشند باخبر ماندارانیا تا نوشت بود، نموده
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ی الدیم ۹۵ تا ۴۹های   سالنیب در دیعهدجدهای   کتابتمام ).۱۱و۱ :۱ اشفهکم(
   .اند شده نوشته

  

   ماندارانیا توسط شدنی آور جمع
 مبادله گرید یکبا بود شده نوشته اآنه به ه کرایی ها نامه ساها،یل کازی بعض

 دست به تینها در ها نامهک ش بدون ).دین کنگاه ۱۶ :۴ انیولس کبه( ردندک یم
ی بردار یپ کها نامهی رو از .بودند باارزش اریبس چون د،یرس یم آنها هیاول صاحبان

 اریدراخت را ها نامه نیا مختلفی شهرها در ساهایل کازی اریبس جهینت در و شد یم
   .داشتند
 در و شدندی بردار یپ کمجزاصورت   بهها نوشته هکنیا از پسی وتاه کمدت

ی آور جمع مجموعه یک در آنها ازی مشخص تعداد گرفتند، قرار گرانید اریاخت
ی ا گونه به رسول پولسی ها نامه درباره پطرس د،یعهدجد زمان همان در .دندیگرد
 پطرس دوم( اند شدهی آور جمع مجموعه یک در قبل ازیی گو ه کدیگو یم سخن
 یک در همه رسول پولسی ها نامه اند، شده دایپ هی کخطی ها نسخه در ).۱۶و۱۵ :۳

 قرار مجموعه یک در گرید یکبا اغلب زین لیانج چهار ، عالوه  به.دارند قرار مجموعه
 . گرفت یم قرار مجموعه نیا در زین رسوالن اعمال تاب کاوقاتی گاه .داشتند
 و آمدوجود  ها به  کتابشدن نوشته از بعدهای   سالدر زینی گریدی ها مجموعه
ی خط نسخه یک .شدندی گردآور مجموعه یک در دیعهدجدهای   کتابتمامی بزود
 دیعهدجد تاب ک۲۷ شامل است دهیرس مادست  ی بهالدیم چهارم قرن از ه کمهم
  .گردد یم



 ۲۷۹ معتبر بودن عهدجدید

   دیعهدجدهای   کتاب-      ۱ 
a(    ًاحتماال  قرار گرانید اریاخت دریی مجزاهای   ها یا نوشته نامهصورت   بهتدااب در       
   .گرفتند

b(   اند شده نوشته ساله ۲۰۰ی زمان دوره یک در.  
c(   بودند شده هیته ند،یبنما حیمس درباره موعظه به شروع رسوالن هکنیا از قبل.   
d(   ندینما یم دکیتأ بود، شده داده میتعل ماندارانیا بهً     قبال هی کقیبرحقا.   

  

   سایل کرهبران توسط شدن دییتأ
 خدا المعنوان ک  بهردند کافتیدر را آنها هی کاشخاص توسط دیعهدجدی تابهاک
 خدا المعنوان ک  بهپولسی ها نوشته به پطرس ، میدید ً    قبال ه کهمانطور .شدند رفتهیپذ

 رسول پولس ،۱۸ :۵ موتائوسیت اول در ).۱۶-      ۱۵ :۳ پطرس دوم( دینما یم اشاره
 گاو دهان«: دینما یم قیعهدعت از هی کقول نقل با رابطه در هم را مقدس تاب کاصطالح

 شیفرما با رابطه در هم و )۴ :۲۵ هیتثن( »نبند دنک یمرا خرد  خرمنهنگامی که  را
 وحنا یو پولس .برد یمکار   به)۷ :۱۰ لوقا( »است خود اجرت مستحق رمزدو«:  حیمس

ًقا یدق شود خوانده سایل کدر شانیها نامه ه کندداشت انتظار هردو  هی کصورت همان به   
 انیولس ک،۲۷ :۵ انیکیتسالون اول( شد یم خوانده سهین کدر قیعهدعتدر  و بود رسم
  ).۳ :۱ اشفهکم و ۱۶ :۴

 رهبران ، گذشت یم دیعهدجدهای   کتابانتشار و نوشتن از ههایی ک  سالطول در
 از آنها .دادند صیتشخ خدا المعنوان ک  بهراها  ب کتانیا زین مختلفی ساهایلک

 قائل رای احترام همان آنی برا و رده کقول نقل دیعهدجد مختلفهای  کتاب
ی تعداد درباره خالصهطور   بهریز جدول در .بودند قائل قیعهدعتی برا ه کشدند یم
 دیعهدجد زاهایی   کتابو آنهای زندگ انکم و زمان لیقب ازی اطالعات رهبران نیا از
ی ها زمان:  توجه( است شده نوشته اند، نموده اشاره آن به ا یو رده کقول نقل آن از هک
  )باشند یمی بیتقر شده رکذ
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  اولیه کلیسای رهبران توسط عهدجدید از استفاده
  است شده استناد آنها به که هایی کتاب   مکان   تاریخ و نام

  عبرانیان ، قرنتیان اول ، رومیان ، متی   روم   ) م ۱۰۰-      ۳۰( ومر کلمنت
 اول ، پولس رساالت ، اعمال ، متی  اسمیرنا  ) م ۱۵۵-      ۶۹( پولیکارپ

  یوحنا اول ، پطرس
 اول یوحنا، اول یوحنا، ، مرقس ، متی   هیروپولیس  ) م ۱۵۵-      ۸۰( پاپیاس

  پطرس
 ، رومیان ، پطرس لاو ، اعمال ، اناجیل   روم  ) م ۱۶۵-      ۱۰۰( شهید ژوستین

 ، افسسیان ، غالطیان ، قرنتیان اول
لونیکیان دوم ، کولسیان نیان ، تسا  ، عبرا
  مکاشفه

  گل صغیر آسیای  ) م ۲۰۳-      ۱۴۰( ایرنیوس
 فرانسه(

  ) امروزی

 استثنای به عهدجدید های کتاب تمام
  یوحنا سوم و فلیمون

 استثنای به عهدجدید ایه کتاب تمام  کارتاژ  ) م۲۲۲-      ۱۵۰(  ترتولیان
  یوحنا سوم و دوم ، یعقوب ، فلیمون

  عهدجدید های کتاب بیشتر   روم و سوریه  ) م۱۷۰( تاتیان
  عهدجدید های کتاب بیشتر   انطاکیه  ) م ۱۸۸-      ۱۱۵( تئوفیلوس
 استثنای به عهدجدید های کتاب تمام   اسکندریه  ) م ۲۱۵-      ۱۵۵(  کلمنت

  یوحنا سوم و پطرس دوم ، یعقوب
 استثنای به عهدجدید های کتاب تمام   اسکندریه  ) م۲۵۳-      ۱۸۵( ناوریج

  یوحنا سوم و دوم
 استثنای به عهدجدید های کتاب تمام   اسکندریه  ) م ۲۶۵-      ۲۰۰( دیونیسوس

   یهودا و پطرس دوم



 ۲۸۱ معتبر بودن عهدجدید

 داده ۱ درس در ه کدیعهدجد زمان در رومی امپراطور نقشه از استفاده با -      ۲ 
 چه دهد یم نشان جدول .دیینما دایپ آمده جدول در ه کراهایی   مکان، است شده
 نشان نقشه و است شده استفاده سایل کهیاول رهبران توسط دیعهدجد ازهایی  کتاب

  .... ه کدهد یم
a(   نقل آن از ا یو اشاره اشفهکم تاب کبه سایل کرهبران از دامکچیه ۱۸۰ سال تا 
   .اند ردهکن قول

b(   لیاناج به م ۱۷۰ سال از قبل تا هردو دیشه نیژوست و رنایاسم ارپیکپول 
   .اند رده کاشاره
c(   های   کتابتمام به دیرسان انیپا به را خودی ها نوشته وسیرنیا هی کزمان تا

   .بود شده اشاره وحنا یسوم رسالهی استثنا به دیعهدجد
d(   از م ۱۶۰ سال از قبل تا دندرک یمی زندگ روم از خارج در هی کرهبران 
   .اند ردهکن قول نقل خودی ها نوشته در دیعهدجدهای  کتاب
e(   پنج در حداقل ساهایل کرهبرانوسیله   بهدیعهدجدهای   کتابم ۲۱۵ سال تا 
   .شد یم استفاده قایآفر و مصر جمله از مختلف نقطه
  

 ا یو اشاره دیدعهدجهای   کتاببه فقط است آمده جدول در نامشان هی کرهبران
 آنها از زین نیدروغ نیمعلم با مخالفت هنگام در هکبل ردند،ک ینم قول نقل آنها از

 میتعال ضد و برخالف هی کهنگام ، جنیاور و وسیرنیا مثالی برا .نمودند یم استفاده
 اول رساله ه کمیدید ۹ درس در( ردندک یم استفاده دیعهدجد از نوشتند یمیکی ناست
ی میتعل .شد نوشته میتعل نوع نیا ازی ا هیاول لکش با مخالفت و جواب در زین وحنای
 ).باشد یم ریشر جسم وی روحان ویک ن روح ه کداشت وجود دهیا نیا ، آن در هک

ی ادیز تیاهم نشانگر نمودند یم دیعهدجدهای   کتاباز سایل کرهبران هی کا استفاده
   . است داشته آنهای براها   کتابنیا ه کاست
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  یی سایلی کشوراها طوست شدن شناخته تیرسم به 
 راهایی   کتاب، یرسمی شوراها در سا،یل کنارهبر ، یالدیم چهارم قرن اواخر در

 بودند، قبول مورد ههایی ک  کتاب.نمودند نییتع بود قبول مورد آنها بودنی الهام هک
 از ه کاستیی ها نوشته » اننک« از منظور ه کدادند، یم لکیتش را مقدس تاب ک» اننک«

   .هستند برخوردار اعتبار ویی خدا الهام
ی ها نوشته وجود )۱:  داشت وجودی رسمی شوراها نیا لکیتشی برا لیدل سه

 از ونیمارس هی کناقص ستیل )۲ دانستند، یمی الهام را آنی ا عده هی کگرید
   نیسلکویدی جفا )۳ بود، رده کهیته دیعهدجدی الهامهای  کتاب

  

   دیگر های شتهنو وجود )۱
 اول سال ۱۵۰ طول در ه کباشند ینمهایی   کتابتنها دیعهدجد تاب ک۲۷
 خود لیانج مقدمه در لوقا .اند شده نوشته رسوالن و حیمس درباره سایل کتیموجود

از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند بسوی تألیف حکایت آن «: دیگو یم
یکی تسالون ماندارانیا به رسول پولس ).۱ :۱ وقال( »اموری که نزد ما به اتمام رسید

 حیمس بازگشت روز درباره او سخنان برخالف ه کرای ا نوشته هر ه کدهد یم هشدار
 باشد یم پولس خود جانب از نوشته نیا ه کشود ادعا اگری حت .رندینپذ باشد، یم
 برنابا رساله ،) م ۹۶( لمنت کاول ، لیقب ازیی ها نوشته ً     بعدا ).۲ :۲ انیکیتسالون دوم(
 نیا .شدند منتشر ) م ۱۴۰( هرماس شبان و ) م ۱۲۰( رسول دوازده میتعل ،) م ۱۳۰(

 قراری مشخصی ساهایل کتوجه مورد و بودند برخورداری عبادت جنبه یک از ها نوشته
 بودنی الهامی ادعا همه ه کشد نوشتهی اریبسهای   کتابسوم و دوم قرن در .داشتند

 را توماس لیانج و پسیالکآپو ، پطرس رسوالن اعمال ، توان یم آنها انیم از .ردندک یم
   .بودند برخورداریی ایرؤ وی الیخ حالت یک از آنها ازی اریبس .برد نام

 کدام ه کندینما نییتع ه کدندید اجیاحت سایل کرهبران ، یطیشرا نیچن با دربرخورد
   .باشند یم برخوردار بودنی الهام و اعتبار ازها   کتابازیک 
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   ) م ۱۴۰( مارسیون لیست )۲ 
های   کتاباز ونیمارس هی کناقص ستیل گر،یدی ها نوشته آمدن دیپد با همراه

 فقط ه کبود نیدروغ معلم یک ونیمارس ،.گذاشتی ادیز ریتأث نمود هیتهی الهام
های   کتاباو . داشت قبولی الهام تبعنوان ک  بهرا پولس رساله ده و لوقا لیانج
 رد بود، شده رفتهیپذی الهام تبعنوان ک  بهرهبران ثرکاوسیله   بهقبل از ه کرای رگید
 ه کدندید اجیاحت سایل کرهبران جهینت در .نمود خود هینظر رویپ رای اریبس عده و ردک

 به داده قرار دییتأ مورد بود، رده کرد ونیمارس ه کراهایی   کتاببودنی الهام و اعتبار
   .بشناسند تیرسم

  

   دیوکلسین جفای )۳
 از بود عبارت دیگرد ) اننک(ی الهامهای   کتابنییتع باعث هی کگرید عامل
  .نمود وضع . م ۳۰۳ سال در روم امپراطور ، نیلسکوید هی کقانون

ی برا امر نیا .شدند یم سوزانده دیبا مقدسهای   کتابتمام ، قانون نیا براساس
 بودنی الهام و اعتبار ازها   کتابدام که کندینما نییتع ه کبود مهم اریبس سایل کرهبران

  .گردند حفاظتی نابود از ستیبا یم و باشند یم برخوردار
  

 در ریز عیوقا از دامکهر چگونه د،یینما انیب خالصهطور   بهخود، دفتر در -      ۳
   .بودند مؤثر دیعهدجد ) اننک( یرسم وی الهام تب کنییتع

a(   هرماس شبان و برنابا سالهر لیقب ازیی ها نوشته وجود   
b(   توسطی الهام تب کتنهاعنوان   بهپولس رساله ده و لوقا لیانج رشیپذ 
   ونیمارس
c(   آن موجب به و دیگرد صادر نیلسکوید امپراطور جانب از هی کمکح 
   .شوند دهیسوزان مقدسهای   کتابتمام ستیبا یم
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 ارتاژی کشورا نیسوم د،یدجدعه ) یالهامی تابهاک( انن کنییتع در مهمق اتفایک 
 لکیتش ً    قبال زینی گریدیی سایلی کشوراها .دیگرد لکیتش . م ۳۹۷ سال در ه کبود
ی شورا ،.) م ۳۶۳( هکییالودی شورا ،.) م ۳۲۵( هیقینی شورا:  لیقب از بودند شده
 درهرحال   به.بود شده نییتع هی کگرید مختلفی ها ستیل و .) م ۳۸۲( نیداماس
 بودنی الهام از ههایی ک  کتابدربارهی رسم هیانیب نیاول ه کبود ارتاژ کیشورا نیسوم

 امروز ه کگردد یمی تاب ک۲۷ شامل   ًقا یدق ستیل نیا .دیگرد اعالم باشند، یم برخوردار
   .متر کنه و شتریب نه دارد وجود دیعهدجد در

 ارچهی دارا ستیبا یم شدند انتخابی الهام تبعنوان ک  بهههایی ک  کتابتمام
   .باشند ریز تیخصوص
 آنها بایک نزد رابطه هی کشخص ا یرسوالن از یکی دیبا تاب کسندهینو:  رسالت )۱
  .باشد ، داشته
 ه کرایی باالی روحان وی اخالق اتیخصوصی دارا دیبا تابک:  تیروحان )۲
   .باشد داشته ، است حیمس ار کو تیشخص در زکمتمر
 گرفته قرار رشیپذ مورد ساهایل کسطتوی لطور ک  بهستیبا یم:  تیعموم )۳
   .باشد
 بودنی الهام انگریب ه کبدهد ارائهی دیترد رقابلیغ شواهد و لیدال دیبا:  الهام )۴
   .باشد یم القدس روح جانب از آن

 یک توانند ینم سایل کرهبران ه کباشد یم مهم اریبس مطلب نیا صیتشخ وک در
 در و شده الهام القدس روحوسیله  بهیا  بتا کو نامه یک .ندیبنمای الهام را نوشته
 از و نشده الهام القدس روحوسیله   بها یو دوب  برخوردار تیرسم و اعتبار از جهینت

 کدام یک ه کبود امر نیا صیتشخ فقط سایل کرهبران فهیوظ .دونب برخوردار  نیزاعتبار
 هیی کآنجا از .رندیبگ قرار ) اننک(ی رسم تب کجزو دیبا و هستندی الهام ها نوشته از

 روزیپ مختلفی ها شیآزما از زمان گذشت با ،رهبرانوسیله   بهشده نییتعهای  کتاب
 ه کاست موضوع نیا بری شاهد باشند، یم سایل کازین هری پاسخگو و آمدند رونیب

   . است نموده تیهدا را رهبران تب کنیا انتخاب در القدس روح
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   .دیینما مشخص را حیصح جمالت -      ۴ 
a(   دیعهدجدی رسم وی الهام تب کجزو ههایی ک  کتابازی بعض )اننک ( 
   .اند نشده نوشته رسوالن ازوسیله یکی   بهباشند، یم

b(   تاب ک۲۷ از سایل کرهبران ،شود لکیتش ارتاژی کشورا نیسوم هکنیا از قبل 
   .نمودند یم اشاره آنها به ا یو ردندک یم قول نقل دیعهدجد

c(   تا بودند الزم اتیخصوصی دارا ه کراهایی   کتابنام ارتاژی کوراش نیسوم 
   .نمود اعالم گردند، انتخاب ) اننک(ی رسم تبعنوان ک به

d(   الزم تیخصوص ۴ از هی کاریبسهای   کتابنیب از ارتاژی کشورا نیسوم 
 را عدد ۲۷ فقط شوند، انتخاب ) اننک(ی رسم تبعنوان ک  بهتا بودند برخوردار
  .نمود انتخاب

  

   .دیده پاسخ خود دفتر در ریز سؤاالت به -      ۵
a(   قسمت چرا دیده حیتوض »d« باشد یم اشتباه ۴ شماره سؤال در.   
b(   نوشته رسوالن ازوسیله یکی   بهههایی ک  کتابازی بعض چرا دیده حیتوض 
  .اند گرفته قرار دیعهدجد ) اننک(ی رسم تب کجزو اند، نشده
  
ی عیوقا با را ) راست سمت ستون( دیعهدجد تب کلکیتش به مربوط تعبارا -      ۶
   .دیینما منطبق ) چپ سمت تونس( دهیگرد انیب درس نیا در آنها با ارتباط در هک

a(   اشاره آنها به ا یو ندک یم قول نقل دیعهدجد تب کازی اریبس از انیتات 
  .دینما یم

b(  شوند یمی گردآور مجموعه یک در لیانج چهار.  
c(   یک در قبل ازیی گو ه کندک یم صحبتی ا گونه به پولس رساالت از پطرس 

  .اند شدهی آور جمع مجموعه
d(   ی رسمهای   کتابستیل ارتاژی کشورا نیسوم)اعالم را دیعهدجد ) اننک 
  .نمود
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e(   درآورد نگارش به سایل کآغاز و حیمسی زندگ دربارهی گزارش لوقا.  
f(   نمود استفاده دیعهدجد ازیکی ناست دهیعق برخالف بحث در جنیاور.   

   شدن نوشته -      ۱           
   شدنی آور جمع -      ۲           
   شدن دییتأ -      ۳           
   شدن شناخته تیرسم به -      ۴           

  

  متن قیدق انتقال و حفظ
  

 . گرفت لکش و دیگردی آور جمع چگونه دیعهدجد ه کمیدید قبل قسمت در
 دقت باها   کتابنیا ه کدهند یم نشان ه کمیینمای بررس رای شواهد میهخوا یم نونکا
ًقا یدق و شدهی بردار نسخه اریبس  ما دست به شده نوشته ابتدا در هی کصورت همان به   
 مطمئن میتوان یم چرا ه کدیفهم میخواه ، لیدال نیا مطالعه نیح در . است دهیرس
 رسوالن میتعال و حیمسی زندگ ربارهدی اعتماد قابل گزارش ما دیعهدجد ه کمیباش
   .باشد یم
  

  ی میقدی خطی ها نسخه وجود
 دیعهدجدهای  ی کتاباصل و هیاولی ها نوشته دست از دام کچیه ه کواقعیت دارد

 ، نوشت انیقرنتی برا خودش پولس هی کاول نامه ، مثالی برا . است نماندهی باق
ی باق اند، شده نوشته هاآنی رو از ه کیاریبسی ها نسخه ،نیا باوجود .باشد ینم موجود
 دوم قرن لیاوا به مربوط ها نسخه نیا ازی بعض . است دهیرس ما دست به و مانده
 گروه چهار به توان یم را ها نوشته دست وی خطی ها نسخه نیا .گردد یمی الدیم

  : نمود میتقس
   . پوست و روسیپاپی رو بری ونانی یخطی ها نسخه )۱
   ختلفمی ها ترجمه )۲
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  . شده انجام سایل کپدرانوسیله   بههیی کها قول نقل )۳
 مراسم در و گرفت یم قرار استفاده مورد ساهایل کدر هیی کها درس و اتیآ )۴
   .دیگرد یم قرائتیی سایلک

  

   پوست و پاپیروس روی بر یونانی خطی های نسخه
 .نمودند یم هاستفادی ونان یزبان از دیعهدجد سندگانینو دیدان یم ه کهمانطور

 ها نسخه ً     بعدا اما شد یم نوشته روسیپاپی رو بر هیاولی ها نسخه وها   کتابا یها نامه
نام  ی بهن نوعی یک ها برگ از ه کبودی ا دهام روسیپاپ .نوشتند یم پوستی بررو را
ی رو بری خطی ها نسخه ابتدا در .شد یم هیته دییرو یم مصر در ه کروسیپاپ

 لکیتش و شده متصل همه ب ها برگ نیا سپس .شدند یم نوشتهی روسیپاپی طومارها
ک ناز اما متیق ارزان روسیپاپ .بودندی امروزهای   کتابهیشب ه کدادند یم را سکدک
 نیچندی برا آنی ها ورقه مصر نیسرزم هیشبکی خشی هوا و آب در .بود نندهکش و

 باوجود .دندیپوس یم راحتی به آنها ، مرطوبی هوا و آب در .آورد یم دوام قرن
 ماندهی باقی روسیپاپی خط نسخه ۸۸ حدود داشت روسیپاپ هی کنندگکش و ظرافت
) Rylands- P ۵۲( ۴۵۷ زلندیار روسیپاپ آنها نیتر یمیقد نسخ نیا نیب در . است
 اگر .باشد یم وحنا یلیانج ازیی ها قسمت شامل وی الدیم دوم قرن لیاوا به متعلق
 نیبنابرا باشد شده نوشته ) م ۹۵ سال حدود(ی الدیم اول نقر اواخر در وحنا یلیانج
   .دارد فاصله هیاول خط دست نگارش زمان از سال ۵۰ از متر کحدود قطعه نیا

صورت   بهباشند یم تر مهم همه از هی کروسیپاپی خط نسخه شش ریز جدول در
 همراه هک» P «عالمت بای روسیپاپی خطی ها نسخه:  توجه( اند دهیگرد رکذ خالصه

 رکذ زین نسخه آن ابنده ینام اوقاتی گاه گردند، یم مشخص باشد یم عدد یک آن
  ).گردد یم
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  عهدجدید پاپیروسی خطی های نسخه
  عهدجدید از یافته نگارش قسمت   نگارش زمان   نام و شماره
۵۲P ۳۸-      ۳۷ و ۳۳-      ۳۱ :۱۸ یوحنا انجیل   .م دوم قرن اوایل  زیلندار  

      ۴۵۷ پاپیروس
۷۵ P  و یوحنا انجیل ۹-      ۸ و ۵-      ۱ های باب اکثر   .م دوم قرن 

 لوقا ،۱۵-      ۱۰ و ۷-      ۶ های باب از قسمتهایی
  ۲۴-      ۳ های باب

۱۳ P  ۲۹ :۱۰ ،۲۲-      ۸ :۱۰ ،۵ :۵-      ۱۴ :۲ عبرانیان   .م سوم قرن       - 
  ۱۷ :۱۲ -       ۲۸ :۱۱ و ۱۳ :۱۱

۴۵P یوحنا ،لوقا ،مرقس ، متی انجیل از قسمتهایی  . م سوم قرن  )۱(بیتی سترچ 
  رسوالن اعمال و

۴۶P فلیمون استثنای به پولس رساالت اکثر  . م سوم قرن  )۲(بیتی چستر ، 
نیان و شبانی رساالت   عبرا

۴۷P ۲ :۱۷ -       ۱۰ :۹ مکاشفه های قسمت اکثر  . م سوم قرن  )۳( بیتی چستر  
 
  
 هی کپوستی اغذهای کرو بر دیعهدجدهای   کتاب، یالدیم چهارم رنق شروع با
 .شد یم نوشته شدند، یم هیته واناتیح پوست از و بودند گرانتر هم و تر دوام با هم
 و ) یونان یبزرگ حروف به شده نوشته( uncialی پوستی خط نسخه ۲۷۰ از شیب
 وک وچ کروفح به شده نوشته( minisculeی پوستی خط نسخه ۲۷۹۰ از شیب

   .دارد وجود ) یونان یمتصل
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 عهدجدید از پوستی خطی های نسخه
 عهدجدید از یافته نگارش قسمت  نگارش زمان    نام

نیه کدکس  ۱۳ :۹ عبرانیان تا متی انجیل از  .م چهارم قرن اواسط واتیکا
ه کدکس  عهدجدید تمام . م چهارم قرن اواخر سینائی
 کدکس

 اسکندریه
 ۲ استثنای به و عهدجدید تمامً        تقریبا . م پنجم قرن لاوای

 اکثر و یوحنا از باب دو ،متی از باب
 قرنتیان دوم های قسمت

 کدکس
 ۱ واشینگتن

 یوحنا و لوقا ، مرقس ، متی

 

 قرن اوایل و چهارم قرن اواخر
  .م پنجم

 
   نیزکول می
۳۳ miniscule 

 رساالت و اعمال ، اناجیل  .م نهم قرن

  

   .دیینما مشخص را حیصح جمالت -      ۷  
a(   سوم قرن به مربوط باشد یم موجود هی کروسیپاپی خط نسخه نیتر یمیقد 
   . استی الدیم

b(   ی خطی ها نسخه در ه کدینما یمی ونان یخطی نوع به اشاره سکد کاصطالح
  .شد یم استفادهی میقد

c(   ۴۵ی تیب چستر روسیپاپP ،۴۶P ،۴۷P اند دهیگرد هیتهی دالیم سوم قرن در.   
d(   قرار ما اریاخت در و گردد یم دیعهدجد شامل هی کخط نسخه نیتر یمیقد 
   .باشد یمی الدیم چهارم قرن اواخر به متعلق دارد،
e(   ا یوها   قسمتازی بعض ازی پوست ای یروسیپاپی خط نسخه ۲۶۵۰ از شیب 
   .دارد وجود دیعهدجد تمام
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   اولیه مختلف های ترجمه 
ی زبانها به شد، منتشر و نوشته دیعهدجدهای   کتابهکنیا از پسی وتاه کمدت
 هیته هیانیکوات سکد کاز قبل قرن دو ها ترجمه نیا ازی تعداد .دیگرد ترجمه مختلف
 و بروجودبه  تر که شواهدی هستند از نظر تاریخی قدیمی آنها نیبنابرا . است شده
   . است دهیگرد رکذ مهم ترجمه ۵ ریز جدول در .دهند شهادت می دیعهدجد لکش

 

  عهدجدید اولیه های ترجمه
 عهدجدید از یافته نگارش قسمت   زبان   تاریخ   نام

  عهدجدید تمامً        تقریبا   التین   . م۱۵۰حدود   آفریقایی التین
  انجیل چهار از ای خالصه   سریانی  . م۱۷۰ حدود   تاتیان دیاتسرون
  انجیل های قسمت بیشتر  سریانی   چهارم قرن  سوری -      سینایی
  عهدجدید تمامً        تقریبا  ) قبطی( مصری  . م ۲۰۰  ساهیدیک ترجمه

  عهدجدید تمام   التین  . م ۳۸۴   لگیتاو
  
   کلیسا پدران های نوشته
ی ها زبان به دیعهدجد مختلفی ها ترجمه وی ونانی یخطی ها برنسخه عالوه

 قرن لیاوا در سایل کانهبرری ها هنوشت در دیعهدجد ازی اریبسی ها قول نقل گر،ید
ی ها جدول در شما ه کگردند یمی اشخاص همان شامل انهبرر نیا .دارد وجود اول
 .دینمودی بررس » هیاولی سایل کانهبرروسیله   بهدیعهدجد استفاده« عنوان تحت قبل
 هی کزمان در دیعهدجدهای  ی کتابخطی ها نسخه ه کدهد یم نشان آنهای ها قول نقل
   . است داشته وجودها   مکانازی اریبس در نوشتند یم را خود مطالب اآنه

 دیعهدجد تمام   ًبا یتقر ، مین کجمع گرید یکبا را سایل کپدرانی ها قول نقل تمام اگر
   .گردند یم شامل را
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   کلیسایی های قرائت مجموعه 
 سا،یل کپدرانی ها نوشته و مختلفی ها ترجمه ، یونانی یخطی ها نسخه نار کدر

 ازیی ها قسمت شامل ه کدارد وجودیی سایلی کها قرائت مجموعه ۲۲۰۰ از شیب
 مورد سایل کدر مقدس تابی کعموم قرائتی برا ها مجموعه نیا .گردد یم دیعهدجد
 ششم قرن به متعلق شده دایپ هی کا مجموعه نیتر یمیقد .گرفتند یم قرار استفاده

   .باشد یم
 ازی بعض ا یو تمام ازی خط نسخه ۵۳۰۰ حداقل د،ینمود دقت ه کهمانطور

 وی پوست وی روسیپاپی خطی ها نسخه شامل ه کدارد وجود دیعهدجدهای  قسمت
   .گردد یمیی سایلی کها قرائت مجموعه
 با را دیعهدجدی خطی ها نسخه قدمت و تعداد ما اگر بود خواهد جالب اریبس
 . میینما سهیمقا اند، شده هنوشتی زمان دوره همان در هی کگریدهای  ی کتابها نسخه
 خچهیتار )Annals of Imperial Rome( :مینک یم اشاره آنها از مورد سه به مثالی برا

 جنگ )Gallic War( باشد؛ یم توسکیتا )Tacitus( آن سندهینو ه کرومی امپراطور
  و شده نوشته سزار سویژولوسیله   بهه ک) فرانسهی سایل کاستقالل جنگ(یی ایگال

 )The War with Hannibal( وسیله   بهه کبالیهان با جنگ)Livy( شده نوشتهی ویل 
 .باشد یم رومی امپراطوری جنگ وی اسیس خیتار با رابطه در ها نوشته نیا تمام . است
   .دیینما توجه ، نموده سهیمقا ها نوشته نیا با را دیعهدجد ه کریز جدول به

 موجود خطی های نسخه مقایسه

 های نسخه تعداد  یتاریخ سند
 موجود خطی

 نسخه اولین و اصلی ۀنسخ بین زمانی فاصله
 موجود

 ۸۰۰ ۲  روم امپراطوری تاریخچه
 ۹۰۰ ۱۰ گالیایی جنگ
نیبال با جنگ  ۳۰۰ ۲۰ ها

 ۵۰ از کمتر ، خطی های نسخه از بعضی ،۲۵۰ ۵۳۰۰ از بیش عهدجدید
 اند شده نوشته اولیه ۀنسخ از بعد سال
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 ادیز تعداد نیا .دارد وجود دیعهدجد ازی فراوانی خطی ها نسخه    ًقتا یحق
ی ها ترجمه و ها قول نقل ، ییسایلی کها قرائت مجموعه ، یپوست ، یروسیپاپی ها نسخه
ی قطعک مدار و شواهد ،باشند یم برخورداری طوالن قدمت از ه کدیعهدجد مختلف
 امیق و مرگ ، یزندگ: ندینما یم اشاره ارکان رقابلیغ تیواقع یک به فقط ه کهستند
   .باشد یم جهان گذشته خیتار طول تمام در واقعه نیتر مسلم و نیتر یقطع ، حیمس

  
 همه ه کدیعهدجد با رای ویل و سزار وسیژول ، توسکیتای ها نوشته هی کزمان -      ۸
  ..... حداقل ، مینک یم سهیمقا اند، بودهی زمان دوره یک در

a(   باشند یم گرید تبی کها نسخه برابر ۱۰ زا شیب دیعهدجدی ها نسخه.   
b(  باشند یم گرید تبی کها نسخه برابر ۱۰۰ از شیب دیعهدجدی ها نسخه.   
c(   باشند یم گرید تبی کها نسخه برابر ۲۵۰ از شیب دیعهدجدی ها نسخه.   
  

   دیعهدجد بودن اعتماد قابل
 ثرکا .دندبوی خطی ها نسخهصورت   بهدیعهدجدهای   کتابقرن ۱۴ مدتی برا

 ثروتمندان منازل دری بعض و اروپای ها صومعه و بزرگی ساهایل کدر ها نسخه نیا
 دستگاه اختراع از بعد برجسته و مشخصای  گونه  بهطیشرا نیا اما .شد یمی نگهدار
 نیاول . افت یرییتغ ، گرفت صورت ۱۴۳۷ سال در گوتنبرگ وهان یتوسط ه کچاپ
 مقدس تاب کبه ه کبود مقدس تاب کشد، چاپ ۱۴۵۶ لسا در آلمان نزیما در هی کتابک

 با ردنی کپ کعوض به .بود مهم اریبس واقعه یک نیا .باشد یم معروف گوتنبرگ
 مقدس تاب که کبود آمدهوجود   بهانکام نیا .بود زحمت و پرمشقتی ار که کدست
یک  ستتوان یمی شخص هر نونکا .گردد ریثکت انبوهطور   بهم کمتیق با و سرعت به
   .باشد داشته خودشی برا مقدس تابک

   )NIV( آن نیدتریجد . است شده مقدس تاب کازی اریبسی ها ترجمه
 New International Version انجامی ونان یموجودی ها نسخه نیتر مهم اساس بر 

 تفاوتهرحال   بهدارد، وجودکی وچهای ک  تفاوتها نسخه نیا انیم در . است شده
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 سوم دو از متر کرفته همی رو ه کاست مقدر ک ی آنونان یسخهن صدها انیمی واقع
 .دیعهدجد ل کاز هزارم یک گرید عبارت به ا یباشند یم دیعهدجد ل کدر صفحهیک 
 نیهمچن .باشند یم برخوردار منبع یک از ها نسخه تمام ه کندک یم ثابت قتیحق نیا

 با را خود فهیوظ دردنک یمی پ کرا دیجد عهدهای   کتابهی کاشخاص دهد یم نشان
 ه کاست ادیزقدر  ی آنخطی ها نسخه انیمی هماهنگ .اند داده انجام دقت مالک
 هرجهت ازً     امال کاست ما دست در امروز هی کدیعهدجد مییبگو نانیاطم با میتوان یم
   .باشد یمی اصل نوشته هیشب

  

 از ه کتاس شده انجامی متون اساس بر مقدس تاب کدیجد ترجمه نیتر مهم -      ۹
   .آمدهدست   به.......

a(   یسال کپدرانی ها قول نقل  
b(   یدهگرد حفظ ساهایل کتوسط هیی کسایلی کها قرائت مجموعه  
c(   ی موجودونانی یخطی ها نسخه  
d(   یقبط وی انیسر ترجمه  

  

 درباره ه کرای ا جمله ، شده انیب قیحقا از کدام یک دیینما مشخص -      ۱۰
   .دینما یم دییتأ آمده ) راست سمت در( دیعهدجد

a(   به دیعهدجدهای   کتابتمام از وسیرنیای الدیم دوم قرن دوم مهینی ط 
   .رد کاشاره آن به ا یو نمود استفاده وحنا یسوم و مونیفلی استثنا
b(   ازی خط نسخه ۵۳۰۰ حدودی ویل نوشته از ماندهی باق نسخه ۲۰ با سهیمقا در 
   . است ماندهی باق دیعهدجدای ه  قسمتازی بعض ا یو تمام
c(   از متر کدارد وجود دیعهدجدی ونانی یخطی ها نسخه نیب هیی کها تفاوت 
   .باشد یم دیعهدجد تمام در صفحه یک سوم دو

d(   دیگرد هیته .م ۲۰۰ در دیعهدجدیک دریساه ترجمه.   
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e(   ۴۵۷ زدلنیر روسیپاپ )۵۲ Rylands- P (ی دالیم دوم قرن اول مهین به متعلق
   .گردد یم

 متون از قیدقطور   بهدارد قرار ما اریاخت در امروز هی کدیعهدجد -      ۱     
  . است شده هیتهی اصل

 با سال ۵۰ از متر که کاست شده دایپ دیعهدجد ازی خطی ها نسخه -      ۲     
   .دارد فاصله خودی اصل نوشته دست

   .بود شدهی آور جمعی الدیم سوم قرن آغاز از قبل دیعهدجد تمام -      ۳     
 تبی کها نسخه برابر ۲۵۰ حداقل دیعهدجد از موجودی ها نسخه -      ۴     

   .اند شده نوشتهی زمان دوره همان در ه کباشند یم گرید
  

 و وفادار انیحیمس اردلیل ک  بهمیدار اریاخت در را دیعهدجد شما و من اگر امروز
 امانت با هیی کآنها ، شده الهام آنها به خدا الم کهی کاشخاصی عن ی.باشد یم شده وقف
 صبر با هی کاشخاص .اند داده انتقال ما به و رده کحفظ را آن ، نمودهی بردار نسخه آن از
ی ا ترجمه تا نمودند سهیمقا گرید یکبا رای ونانی یخط نسخه هزارانیی باکیش و
 چه .اند رده کترجمه مای مادر زبان به را آن هی کآنان و ندینما هیته را حیصح و دیجد
 دهنده نجات گانه یدرباره تاب کنیا .اند داده قرار ما اریاخت دری گرانقدر و سینف گنج
 را او تا شد داده ما به هی کقدرت د،ینما برقرار خواهد یم او هی کوهکباش وتکمل ما،

 نسخ ما با بود، میخواهیک شر او با شهیهمی برا ندهیآ در هی کجالل و میینما خدمت
 وارد آن امیپ ه کمیبده اجازه ، نموده مطالعه تیجد با را تاب کنیا ه کباشد .دیگو یم

 مال کبا شود یم ها یزندگی دگرگون باعث ه کرا خدا زنده الم کقیحقا و گردد ما قلب
   . میده میتعل گرانید به نانیاطم
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  ییخودآزما
  

 آنها به مربوط توضیحات با را ) چپ سمت ستون( اسامی : انطباقی سؤاالت -      ۱
  .نمایید منطبق ) راست سمت ستون در(

a(   مقدسهای   کتابتمام داد دستوری الدیم ۳۰۳ سال در هی کامپراطور 
  .شوند دهیسوزان
b(   ردک یم رد را دیعهدجدهای   کتابازی تعداد بودنی الهام هی کا ذبه کمعلم.  
c(   از و ستیز یمی الدیم ۱۰۰ تا ۳۰های   سالدر ه کسایل کپدران از یکی 
  . است نموده قول نقل دیعهدجدهای  کتاب
d(   نمود چاپ آلمان نز،یما در را مقدس تاب کنیاول.  
e(   داللتها   کتابتیرسم و اعتبار ، بودنی الهام بر خاصطور   بههی کاصطالح 
  .دارد
f(   اننی کرسم تب کجزو و باشد یمی الدیم ۱۴۰ سال به متعلق هی کا نوشته 
  . ستین

g(   دیعهدجد امل کنسخه نیتر یمیقد.  
h(   گرفت انجامی الدیم ۱۵۰ سال درً       حدودا ه کدیعهدجد ازی ا ترجمه .  
i(   داشت قبولی الهام تبعنوان ک  بهرا پولس رساله ده و لوقا لیانج فقط .  
j(  نمود نییتعی الدیم ۳۹۷ سال در رای الهامهای  ی کتابرسمطور   به.   

   روم تلمن ک-      ۱        
   ونیمارس -      ۲           
   نیسیلکوید -      ۳           
   هرماس شبان -      ۴           
  ارتاژی کشورا نیسوم -      ۵           
   انن ک-      ۶           
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   هینائیس سکد ک-      ۷           
   نیالت -      یی قایآفر ترجمه -      ۸           
   گوتنبرگ وهان ی-      ۹           

  

   .نمایید انتخاب را ممکن پاسخ بهترین : بیانتخا سؤاالت
   به اشاره خاصطور  ی بهالهام وی رسم تب کنییتعی برا رسالت اریمع -      ۲
a(   دارد تابی کعملی محتوا.   
b(   دارد تاب کسندهینو.   
c(   دارد اش خواننده بر تاب کریتأث.   
d(   دارد ساهایلوسیله ک  بهتاب کگرفتن قرار توجه مورد.  

 

 در ما ه کاست دیعهدجد ازی ا نسخه نیتر یمیقد ریز موارد از کدام یک -      ۳
   . میدار اریاخت

a(  تیلگاو   
b(  هیانیکوات سکد ک   
c(   قایآفر در استفاده موردی نیالت ترجمه )نیالت -      یی قایآفر ترجمه (   
d(  گوتنبرگ مقدس تاب ک  

 

   ه کاست نیا در) Rylands- P ۵۲( ۴۵۷ لندزیار تیاهم -      ۴
a(   دارد فاصله سال ۵۰ خود هیاول نسخه از.   
b(   گردد یم شامل را وحنا یلیانج تمام.   
c(   اند شدهی آور جمع مجموعه یک درً     قبال پولس رساالت ه کدهد یم نشان.   
d(   باشد یمی الدیم سوم قرن لیاوا به متعلق آن خیتار.   

 

 از است عبارت دیعهدجدهای   کتابنییتع در ارتاژی کشورا نیسوم تیاهم -      ۵
   هکنیا

a(  نمودی آور جمع بار نیاولی برا را دیعهدجدی تابهاک.  
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b(   داد حیتوض تاب کبودنی الهام مفهوم درباره.   
c(   جزو هکنیای برا الزم تیخصوص هرچهار ازها   کتاباز کدام یک داد نشان 
   .باشند یم برخوردار رند،یبگ قرار ) اننک(ی رسمهای  کتاب
d(   ًما یمستق ه کراهایی   کتابتمام  رد بود نشده نوشته رسوالن ازوسیله یکی   به  
   .ردک

  

 با را سزار وسیژول وی ویل ، توسکیتای ارها کاز موجودی ها نسخه هی کزمان -      ۶
   ه کمیشو یم متوجه میینما یم سهیمقا دیعهدجدی خطی ها نسخه
a(   هستند تر یمیقد دیعهدجدی ها نسخه اما رابرندب گرید یکبا تعداد نظر از.   
b(   هستند تر یمیقد اریبس زین قدمت نظر از و باشند یم شتریب اریبس تعداد نظر از.   
c(   باشند یم دتریجد ، قدمت نظر از و متر کتعداد نظر از.  
d(   باشند یم دتریجد ، قدمت نظر از و شتریب تعداد نظر از. 

 

 عبارت دیگرد ) اننک(ی رسم وی الهام تب کنییتع باعث   ًما یستقم هی کطیشرا -      ۷
  ... از است
a(   نمود اعالمی رسم تب کاز ونیمارس هی کناقص ستیل ریتأث.  
b(   مجموعه یک در لیانج ۴ی آور جمع   
c(   ی انیسر به دیعهدجد ترجمه  
d(   دیعهدجد از ارپیکپولی ها قول نقل  

 

 ما دسترس در امروز هی کدیعهدجد ندک یم ثابت ه ککیمدر و لیدل نیتر مهم -      ۸
   وجود ، است شدهی بردار نسخه هیاول های نوشته دست از امل کامانت با باشد یم

a(  مختلفی شهرها در ه کاستیی سایلی کها قرائت مجموعه ۲۰۰۰ از شیب 
   .اند شده دایپ

b(   ندا نموده دیعهدجد از رومی سایل کپدران ه کاستیی ها قول نقل.   
c(   باشد یمی ونان یزبان به دیعهدجد ترجمه نیچند.   
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d(   هیشب هم با و مهم اریبس ه کباشد یم هیاولی خطی ها نسخهی ادیز تعداد 
   .باشند یم

 

 وقوع زمان براساس را ریز عیوقا:  عیوقای خیتار بیترت به مربوط سؤاالت -      ۹
 رای بعد واقعه ،۱ عدد با ادهتافق اتفا رزودت همه از ه کرای ا واقعه .دیینما نییتع آنها
   .دیده ادامه آخر به تا را ار کنیا صورت نیهم به و ۲ عدد با

a(  ی الهام تبی کرسم طور به ارتاژی کشورا نیسوم)نمود نییتع را ) اننک.   
b(   نوشت را انیقرنت رساله پولس .   
c(  نمود چاپ را مقدس تاب کنیاول گوتنبرگ وهان ی.   
d(   رد کموعظه استیکپنط روز در قیعهدعت نبوت براساس پطرس.   
e(   دینما یم اشاره دیعهدجد تب کبه ییکناستتعلیم  هیعل مباحثه در جنیاور.   
f(   شد هیته دیگرد یم استفاده قایآفر در ه کدیعهدجدی نیالت ترجمه.   

  

 کتاب این درس آخرین نیز و سوم بخش از درس آخرین این
 مرور را ۱۰ تا ۸ های درس ، خودآزمایی این اتمام از بعد . است
 رهنمودهای از .دهید پاسخ ۳ شماره میانی آزمون تسؤاال به ، کرده
  .کنید پیروی شده داده



 ۲۹۹ معتبر بودن عهدجدید

  ها صحیح تمرین پاسخ
 

۶      - a (۳  
 b(   ۲  
 c(   ۲  
 d(   ۴  
 e(   ۱  
 f(   ۳ 

 

۱      - a(    ًاحتماال  گرانید اریاخت در مجزاهای   ها و نوشته نامهصورت   بهابتدا در       
   .گرفتند قرار

  d(   ندینما یم دکیتأ بود، شده داده میتعل ماندارانیا بهً     قبال هی کقیبرحقا.   
 

۷      - a (غلط   
 b(   غلط   
 c(   حیصح   
 d(   حیصح   
 e(   حیصح  

 

۲      - b(   لیاناج به م ۱۷۰ سال از قبل تا هردو دیشه نیژوست و رنایاسم پاریکپول 
   .اند رده کاشاره

  c(   های   کتابتمام به دیرسان انیپا به را خودی ها نوشته وسیرنیا هی کزمان تا
  .بود شده اشاره وحنا یسوم رسالهی استثنا به دیعهدجد
  e(   در حداقل ساهایل کرهبرانوسیله   بهدیعهدجدهای   کتاب.م ۲۱۵ سال تا 
   .شد یم استفاده قایآفر و مصر جمله از مختلف نقطه پنج

 

۸      - c(   باشند یم گرید تبی کها نسخه برابر ۲۵۰ از شیب دیعهدجدی ها نسخه.   



 درس دهم ۳۰۰

  

   :از باشد عبارت تواند یمی احتمالهای   پاسخ-      ۳
a(   تبعنوان ک  بهدیاب ها نوشته نیا ایآ رندیبگ میتصم دندید اجیاحت سایل کرهبران 
   . نه ا یبشوند رفتهیپذ دیعهدجد ) اننک(ی رسم
b(   رد ونیمارس هی کتب کریسا ه کندینما مشخص دندید اجیاحت سایل کرهبران 
   .باشند یم دیعهدجد ) اننک(ی الهام وی رسم تب کجزو است ردهک

c(   تب کجزوها   کتاباز کدام یک ندینما نییتع دند،ید اجیاحت سایل کرهبران 
 محافظت آنها ازی نابود دربرابر دیبا و باشند یم دیعهدجد ) اننک(ی الهام وی رسم
   .ندینما

 

   .موجودی ونانی یخطی ها نسخه ) -      ۹
 

۴      - a(   حیصح   
  b(  حیصح   
  c(  حیصح   
  d(  غلط  

 

۱۰      - a(   ۳  
   b(    ۴  
   c(    ۱  
   d(    ۳  
   e(    ۲  

 

۵      - a (پاسخ »d« الزم اتیخصوص تمام از تاب ک۲۷ فقط چون است اشتباه 
   .گردند انتخاب ) اننک(ی رسم تبعنوان ک  بهتا بودند برخوردار

 b(   ازوسیله یکی   بهچون دندیگرد محسوبی الهام وی رسم تب کجزو آنها 
   .اند شده نوشته ، بودهیک نزد رسوالن با اریبس هی کاشخاص



 

  ها ییخودآزما پاسخ
 

   ولا درس
۱      - a (به و تیامن ، یآزاد با توان هب ه کدیگرد باعثها   رومیقدرت و تسلط 
   .رد کبرقرار ارتباط و نمود مسافرتی امپراطور نقاط تمام بهی راحت

 b(   نقاط تمام دری ونان یزبان به ه کبود نیای ونان یفرهنگ ریتأث جینتا از یکی 
   .شد یم صحبتی امپراطور
 c(   مختلف نقاط دری اریبس مردمان ندهکپرا انیهود یو هود یذهبم قیطر از 

   .دندیگرد آشنا بود شده حیمس مورد در ههایی ک  نبوتبا
 d(   ق طر به مردم ه کاست تیواقع نیا ننده کانیب مختلف مذاهب وجود
  .بودندی روحانک م کو نجات افتندنبال ی  بهمختلف

 

۲      - a (۴  
 b(   ۷  
 c(   ۶  
 d(   ۱  
 e(   ۵  
 f(   ۱۰  
 g(   ۲  
 h(   ۱۲  
 i(   ۱۳  
 j(   ۳  
 k(   ۹  
 l(   ۱۱  
 m (  ۹  



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۰۲

 n (   ۸  
۳      - a(  ژهیو اتفاقات و عیوقا   

 b(   ی حیمسی زندگ و حیمس دربارهی قیحقا  
 c(   موضوعات ا یو سایلی کرهبر درباره شخص یک به هیی کها ییراهنما 

   .شود یم داده گرید
 d(   ندهیآ زمان عیوقا ردن کارکآش و حال زمان دربارهیی ها غامیپ .  

۴      - a (۲  
 b(   ۱  
 c(   ۴   
 d(   ۲  
 e(   ۴  
 f(   ۳ 

۵      -   
  نبوتی شخصی تعلیمی تاریخی  دوره
    مرقس -       متی م ۲۹ تا . م.ق ۶

 -       رومیان اعمال  م ۶۰ تا م ۳۰
 غالطیان

   فلیمون

  مکاشفه  ئوستیموتا ۲و۱ عبرانیان   م ۹۵ تا م ۶۰
  



 ۳۰۳ ها خودآزمایی پاسخ

   دوم درس 
   غلط -      ۱
   حیصح -      ۲
   غلط -      ۳
   غلط -      ۴
   حیصح -      ۵
   غلط -      ۶
   غلط -      ۷
   حیصح -      ۸
   حیصح -      ۹
   غلط -      ۱۰
۱۱      - (b   
۱۲      - (c   
۱۳      - (a   
۱۴      - (d  
۱۵      - c (  
   سامره -      ۱۶
   مباحثات بروز وی بعد خدمات -      ۱۷
  ایعن تیب -      ۱۸
   لیجل و هیهود ی-      ۱۹
   خودش -      ۲۰

  



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۰۴

   سوم درس
   حیصح -      ۱
   غلط -      ۲
   غلط -      ۳
   حیصح -      ۴
   غلط -      ۵
   حیصح -      ۶
   حیصح -      ۷
   غلط -      ۸
   غلط -      ۹
   حیصح -      ۱۰
۱۱      - (c   
۱۲      - (a   
۱۳      - a (۲  
   b(  ۱  
   c(  ۱  
   d(  ۲  
   e(  ۲ 

 

۱۴      - a (حیمس تیمحبوب وی عموم رشیپذ دوره   
   b (مردموسیله   بهاو ردشدن و حیمس تیمحبوب شدن م کدوره  

 

ی سیعی زندگ در قیعهدعتیی حایمسهای   نبوتچگونه ه کدهد یم نشان -      ۱۵
  . است دهیپوش عمل جامه



 ۳۰۵ ها خودآزمایی پاسخ

 

 مردمی ازهاین عیسر و مشتاقانه قیطر آن از ه کباشد یم حیمسی عمل خدمت -      ۱۶
  .نمود یم برطرف را

 

   »خدا پسر ، حیمسی سیع لیانج ابتدا« -      ۱۷
 

   چهارم درس
۱      - a(   ۱  

 b(   ۲  
 c(   ۱  
 d(   ۲  
 e(   ۲  
 f(   ۱  
 g(   ۱ 

  حیصح -      ۲

   غلط -      ۳
  حیصح -      ۴

  حیصح -      ۵

  غلط -      ۶

  غلط -      ۷

۸      - (b 

۹      - (a  
 



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۰۶

   پنجم درس 
 رساالت به لیاناج دهنده ربط لیدل نیا به رسوالن اعمال تاب ک-       غلط -      ۱

  .دهد یم حیتوض سایل کسیتأس درباره ه کباشد یم
 

  حیصح -      ۲
 

 انیهود یازی ادیز تعداد چون ه کدهد یم نشان رسوالن الاعم تابک:  غلط -      ۳
 خدمت انیهودیریغ نیب دری ا گستردهطور   بهجهینت در رفتند،ینپذ را پولس غامیپ

  .نمود
 

  حیصح -      ۴
 

 شده باخبر ه کنوشت نامه هیغالط ماندارانیای برا لیدل نیا به پولس:  غلط -      ۵
  .اند رفتهیپذ نجات رهدربا رای غلط میتعال آنها بود

 

۶      - a (۵  
 b(   ۱  
 c(   ۳  
 d(   ۴  
 e(   ۳  
 f(   ۶  
 g(   ۱  
 h(   ۲   

 

۷      - a (۶  
 b(   ۴  
 c(   ۱  
 d(   ۳  



 ۳۰۷ ها خودآزمایی پاسخ

 e(   ۲  
 f(   ۷  
 g(   ۵ 

 

۸      - a (۶ :قبرس   
 b(   ۹ :تیرک   
 c(   ۲ :هیادونکم   
 d(   ۷ :هیصریق   
 e(   ۸ :میاورشل   
 f(   ۱۰ :روانیق   
 g(   ۴ :افسس   
 h(   ۵ :هیغالط   
 i(   ۱ :روم   
 j(   ۸ :میاورشل   
 k(   ۳ :قرنتس   

  

   ششم درس
۱      - a (۵  

 b(   ۴  
 c(   ۲  
 d(   ۵   
 e(   ۳  
 f(   ۴  
 g(   ۲  
 h(   ۴  



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۰۸

 i(   ۵  
 j(   ۱  
 k(   ۱   
 l(   ۳  
 m(  ۳ 

 

۲      - a (قرنتس   
 b(   یکیتسالون   
 c(   روم   
 d(   قرنتس  

 

۳      - a (خدا دالتع خبرخوش  
 b(   ی تنبل  
 c(   ژهیو التکمش ازی سر یک   
 d(   بدهد میتعل آنها به خودش و برود آنجا به نبود قادر. 

e( زنده شدن مردگان   
  

   هفتم درس
۱      - a (۲  

 b(   ۳  
 c(   ۱  
 d(   ۲  
 e(   ۴  
 f(   ۲  
 g(   ۴  
 h(   ۳  



 ۳۰۹ ها خودآزمایی پاسخ

 i(   ۱  
 j(   ۳  
 k(   ۱   
 l(   ۴ 

 

 ه کدهد یم نشان پولس مهکمحا وی ریدستگ بارهدر لوقا حیتوض:  غلط -      ۲
  .نبود روم ومتکح هیبرعلی اسیس دیتهد یک تیحیمس

 

 رساالت به فیلیپیان ، انیولس ک، انیافسس ، مونیفلی ها رساله لیدل نیا به:  غلط -      ۳
  .بود زندان در ه کنوشتی زمان را آنها پولس ه کباشند یم معروف زندان

 

  حیصح -      ۴
 

 به نسبت ه کاستی ا برده به پولس توجه دهنده نشان مونیفل به رساله:  غلط -      ۵
  .دارد بخشش به اجیاحت و شده خطا بکمرت خود ارباب

 

 و ۲و۱های   بابانیعبران ،۱ باب وحنا یلیانج همراه به ۱۱-      ۵ :۲فیلیپیان :  غلط -      ۶
 حیمس تیاولوه دهنده نشان ه کندباش یمیی ها قسمت نیتر مهم ۱ باب انیولسک

 دادی روی اتفاق چه حیمس شدن انسان زمان در ه کقتیحق نیاک در در ما به و هستند
  .ندینما یمک مک

 

  حیصح -      ۷
 

 بفهمند هکنیای برای ولس کماندارانیا به ردنک کم کدر پولس روش:  غلط -      ۸
 دینما یم انیب حیمس درباره رای قیحقا ه کاست نیا ندینما یمی رویپ رای غلط میتعل
   .ندک یم ارکآش را آنها اشتباه امر نیهم هک

 



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۱۰

   هشتم درس 
۱      - a (۲  

 b(   ۴  
 c(   ۵  
 d(   ۱  
 e(   ۵  
 f(   ۱  
 g(   ۳  
 h(   ۴  
 i(   ۳  
 j(   ۵  
 k(   ۲ 

 

۲      - a ( 

۳      - c(   

۴      - c(  

۵      - b (  
۶      - a (طسیت )۱۱و۱ :۲(  

 b(   موتائوسیت دوم )۹و۷و۲ :۴(  
 c(   انیعبران )۱۲ :۱۰(  
 d(   پطرس اول )۱۶ :۴(  
 e(   موتائوسیت اول )۳ :۱(  
 f(   انیعبران )۳ :۲(  

 



 ۳۱۱ ها خودآزمایی پاسخ

   نهم درس 
۱      - a (۵  

 b(   ۳   
 c(   ۶  
 d(   ۲  
 e(   ۵  
 f(   ۱  
 g(   ۶  
 h(   ۳  
 i(   ۱  
 j(   ۴  
 k(   ۴ 

 

۲      - a (۳  
 b(   ۲  
 c(   ۱  
 d(   ۳ 

 

۳      - b(  

۴      - d(  
۵      - c( 

۶      - a(  

۷      - b ( 

۸      - a (۴  
 b(   ۲  



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۱۲

 c(   ۳  
 d(   ۱  

 

   دهم درس
۱      - a (۳  

 b(   ۲  
 c(   ۱  
 d(   ۹  
 e(   ۶  
 f(   ۴  
 g(   ۷  
 h(   ۸  
 i(   ۲  
 j(   ۵ 

 

۲      - b ( 

۳      - c ( 

۴      -  a( 

۵      - c(  

۶      - b (   
۷      - a(  

۸      - d ( 

۹      - a (۵  
 b(   ۲  
 c(   ۶  



 ۳۱۳ ها خودآزمایی پاسخ

 d(   ۱  
 e(   ۴  
 f(   ۳  



 



 

 
 
 
 
 
 

  جالل و قوت و ملکوت
 

 عهدجدید بررسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  میانی های آزمون
 
 
 
 
 
 
 
 



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۱۶

  گرامی دانشجوی
 

 تهیه درسی کتاب این جزئیات تمامی بهتر یادگیری منظور هب میانی یها آزمون
 هر باالی درها  درس شمارۀ که باشد می درس چند به طمربو آزمون هر . است شده
 آزمون ، شده مشخص یها درس مطالعۀ از پس     ًلطفا  . است شده مشخص آزمون
 .بگذرانیدبدون مراجعه به کتاب  را آنها به مربوط

 سه هر گذراندن از پس .بزنید عالمت پاسخنامه ورقۀ در را صحیح یها پاسخ
 .بفرستید ما برای تصحیح برای را پاسخنامه ورقۀ ، میانی آزمون
 واحد یک و دهید امتحان رسمی صورت هب را درس این مایلید که صورتی در

 تماس ما با امتحان تشریفات انجام و نام ثبت جهت     ًلطفا  کنید، کسب دانشگاهی
 .بفرمایید حاصل
 

  موفقیت آرزوی با
 
 
 



 ۳۱۷ میانی های آزمون

 ۱ شماره میانی آزمون
 )۴ الی ۱ یها درس به مربوط(

 
  غلط و صحیح سؤاالت - اول بخش

  .نمایید مشخص b حرف با را غلط جمالت و a حرف با را صحیح جمالت
  

 داده تعلیم آنها به عهدعتیق از تا شدند می جمع ها کنیسه در پراکنده یهودیان -۱
 .شود
 اختیار در را فلسطین سیاسی کنترل ، روم حکومت ، مسیح تولد زمان در -۲
  . داشت
 به      ًدقیقا  را مسیح زندگی وقایع تمام که بود این انجیل گاننویسند هدف -۳
  .نمایند بیان تاریخی ترتیب
  .دارد وجود ، است شده ذکر لوقا انجیل در که معجزاتی تمام مرقس انجیل در -۴
  .باشند می هماهنگ و شده انتخاب انجیل چهار یها گزارش -۵
  .بود دییهو عهدجدید نویسندگان بیشتر مانند نیز لوقا -۶
 بهها  انسان تا نوشت را خود انجیل او که نماید می بیان مشخص بطور یوحنا -۷
  .بیاورند ایمان خدا پسرعنوان   بهمسیح
 

  جوابی چند سؤاالت - ومد بخش
  .نمایید انتخاب را پاسخ ترین صحیح

 

 تعیین را یهود قوم مذهبی و سیاسی مشی خط که شورایی عهدجدید دوران در -۸
 :از بود عبارت رد،ک می

   a (کنیسه  



 مسیحی خدمات دورۀ ۳۱۸

   b (سنهدرین  
   c (پراکندگان  
   d (ها  هلنیست 
 یها کتاب گروه ۴ از کدام یک به مربوط رسوالن اعمال کتاب و متی انجیل -۹

  .باشند می عهدجدید
   a (شخصی کتب  
   b (نبوتی کتب  
   c (تاریخی کتب  
   d (تعلیمی کتب  
 توان می آمد، بدنیا زمان آن در مسیح که ار شرایطی و محیط خصوصیات -۱۰
  .نمود بیان اینگونه
   a (ها رومی سیاسی قدرت و یهود مذهب ، یونانی فرهنگ 
   b (سری مذاهب وها  یونانی نظامی کنترل ، رومی زبان  
   c (ها رومی فرهنگ و یهودیان نظامی قدرت ، یونانی فلسفه  
   d (ها  یونانی سیاسی قدرت و یهودی فرهنگ ، بابلی مذاهب 
 زیرا باشند، می یکدیگر با کامل هماهنگی در انجیل چهار -۱۱

   a (دهند می توضیح مسیح سخنان و اعمال تمام درباره.  
   b (اند شده نوشته یونانی زبان به.  
   c (گردند می شامل را یکسانی تعالیم و وقایع ها، مثال.  
   d (نمایند می استفاده سیحم زندگی بیان برای واحد الگوی یک از.  
 بطور مسیح زندگی بزرگ دوره سومین شد، گفته کتاب این در که همانطور -۱۲
 باشد؟ می خصوصیتی چه دارای عمده

   a (مردم بین در محبوبیت کسب و عمومی یها موفقیت  
   b (یهودی رهبران با اختالف افزایش  
   c (بعدی خدمات برای آمادگی و جوانی دوران  



 ۳۱۹ میانی های آزمون

   d (تعمیددهنده یحیی با مالقات  
 رخ زیر نواحی از کدام یک در مسیح قیام و مرگ ، محاکمه به مربوط وقایع -۱۳
  .داد

   a (جلیل  
   b (سامره  
   c (یریهپ  
   d (یهیهود  
  مسیح تعالیم ، متی انجیل در -۱۴

   a (است شده آوری جمع قسمت پنج در .  
   b (است گرفته قرار تأکید مورد مرقس انجیل از کمتر .  
   c (است شده آوری جمع انجیل میانی باب سه در .  
   d (باشد می پراکنده انجیل تمام در.  
 عهدعتیق خوبی به متی انجیل علت چه به دهد می نشان که دلیلی ترین مهم -۱۵

  که است این سازد می مربوط یکدیگر به را عهدجدید و
   a (است هنمود ذکر را عیسی یها مثال اکثر .  
   b (گردد می شامل دعا، درباره را عیسی تعالیم بیشتر. 
   c (پوشانید عمل جامه را مسیحایی یها نبوت عیسی چگونه دهد می نشان. 
   d (نماید می بیان داد، انجام جلیل در عیسی که را معجزاتی از زیادی تعداد.  
 آن تأکید که نمود تعریف انجیلی را مرقس انجیل ، وجهی بهترین به توان می -۱۶

  بر
   a (گردد می او تولد به مربوط وقایع و عیسی نامه نسب. 
   b (باشد می خدا پادشاهی خصوصیات و ماهیت.  
   c (باشد می او زنده و عملی خدمت و عیسی معجزات.  
   d (باشد می عیسی یها نبوت و عینی یها درس ها، مثال.  
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 )۱۴ -۱۳ :۷( دانیال نبوت از استفاده با را خودش عیسی لوقا، انجیل در -۱۷ 
 ... که نماید می معرفی شخصیعنوان  به

   a (باشد می موسی به نسبت بزرگتری نبی.  
   b (است انسان پسر .  
   c (باشد می پادشاه داود نسل.  
   d (است همه خادم .  
  درباره او شرح ، القدس روح برکار لوقا تأکید از خوب نمونه یک -۱۸

   a (باشد می یائیروس دختر فایش. 
   b (است پیالطس پنطیوس . 
   c (باشد می یهود رهبری شورای از قبل عیسی محاکمه.  
   d (باشد می عیسی تولد و مریم.  
  که است انجیلی تنها یوحنا ، اناجیل میان در -۱۹

   a (گردد می عیسی » هستم من« هفت شامل. 
   b (گوید می سخن یهود برانره با عیسی ضدیت و مخالفت درباره.  
   c (دهد می جلیل در عیسی خدمات درباره شرحی.  
   d (نماید می ثابت را عیسی بودن الهی.  
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 ۲ شماره میانی آزمون
 )۷ الی ۵ یها درس به مربوط(

 
  غلط و صحیح سؤاالت - اول بخش

  .نمایید مشخص b حرف با را غلط جمالت و a حرف با را صحیح جمالت
 
  .دهد می رسول دوازده زندگی از کاملی شرح رسوالن اعمال ابکت -۱
 . رفت روم به بشارتی دوم سفر در پولس -۲
 باب اعمال در اورشلیم شورای در که پردازد می موضوعی به غالطیان کتاب -۳
  . گرفت قرار بررسی مورد ۱۵
 دییهو آوردند، ایمان مسیح به تسالونیکی در پولس توسط که کسانی اکثر -۴
  .بودند
 روحانی نظر از آنها اکثر که دهد می نشان ، قرنتس ایمانداران به پولس های نامه -۵
  .بودند بالغ
 قیصریه در سال ۲ مدت برای شود، فرستاده روم به اینکه از قبل رسول پولس -۶
  .بود زندانی
 در پولسشدن  یزندان دوره اولین اواخر در زیاد احتمال به فیلیپیان کتاب -۷
  . است شده نوشته ، روم
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  جوابی چند سؤاالت - ومد بخش 
  .نمایید انتخاب را پاسخ ترین صحیح

 
 رساالت و اناجیل بین مهمی ارتباطی حلقه ، رسوالن اعمال کتاب دلیل این به -۸
  که باشد می

   a (دهد می توضیح کلیسا رشد چگونگی درباره.  
   b (دهد می یحتوض اورشلیم در پطرس موعظه درباره.  
   c (دهد می توضیح مردگان از مسیح قیامت درباره.  
   d (گوید می سخن رسوالن معجزات تمام درباره.  
 حرکت یک مسیحیت که دهد می نشان لوقا طریق آن به که ای ویژه روش -۹
  که است این نبود جویانه فتنه

   a (گوید می سخن استیفان شدن شهید درباره.  
   b (دهد می توضیح سامریان به پطرس اتخدم درباره.  
   c (دهد می توضیح سولپ با ارتباط در غالیون العمل عکس درباره.  
   d (گوید می سخن اورشلیم شورای تعلیم درباره.  
 زودتر رساالت بقیه از یعقوب رساله دهد می نشان که ای اشاره ترین مهم -۱۰
  که است این شده نوشته

   a (شده شتهنو رسول یک بوسیله .  
   b (گردد می دروغین معلمین درباره هشدارهایی شامل.  
   c (داد رخ اتفاقی چه پنطیکاست روز در که دهد می توضیح. 
   d (باشد می یهودی ایمانداران به مخاطب مشخص بطور.  
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 دهد می شکل مسیحیت شدن منتشر برای اساسی و پایه غالطیان کتاب -۱۱ 
  چون

   a (خادمینعنوان   به، رهبران انتخاب چگونگی ربارهد توضیحی شامل 
  .باشد می محلی کلیسای
   b (ها  امت میان در انجیل گسترش و رشد مانع که گرایی شریعت غلط تعلیم با
  .نماید می مخالفت بود، شده

   c (بود همراه معجزات با پولس خدمت که دهد می نشان.  
   d (ضد بر سیاسی خطر یک ار مسیحیت نباید چرا که دهد می توضیح 
  . دانست روم حکومت
 شود؟ می دیده رساله کدام در زمان آخر وقایع درباره پولس نوشته اولین -۱۲

   a (غالطیان  
   b (تسالونیکیان اول  
   c (قرنتیان اول  
   d (رومیان  
  از بود عبارت قرنتیان به اول رساله نوشتن از پولس اصلی هدف -۱۳

   a (بود آمده بوجود کلیسا در که مشخصی مشکالت نمودن اصالح.  
   b (قدوسیت و شمردگی عادل تعلیم بیان . 
   c (دهد می رخ زمان آخر در که وقایعی درباره دادن توضیح.  
   d (بود شده او رسالت و اقتدار برعلیه که حمالتی به دادن پاسخ.  
  از است عبارت هشد استفاده قرنتیان دوم رساله برای کتاب در که عنوانی -۱۴

   a (خداپرست شخص معیارهای  
   b (مسیح بازگشت امید  
   c (پولس خدمت اصالت از دفاع  
   d (مسیحی رفتار اصول  
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 در شمردگی عادل معنی و انجیل درباره پولس بنیادی تعلیم از نمونه بهترین -۱۵
  .شود می دیده زیر رساالت ازکدام یک 

   a (قرنتیان اول  
   b (انغالطی  
   c (رومیان  
   d (رسوالن اعمال  
  بیانگر وجهی بهترین به فلیمون کتاب -۱۶

   a (باشد می پولس روحانی زندگی تصویر.  
   b (باشد می اربابان و غالمان درباره عمومی دستوراتی.  
   c (است پولس شخصی شرایط .  
   d (باشد می مسیحی برادر یک برای شفاعت.  
  از است عبارت افسسیان کتاب اصلی موضوع -۱۷

   a (ملت یکعنوان   بهاسرائیل قوم آینده  
   b (جامع کلیسای  
   c (گرایی شریعت خطر  
   d (مسیحی بخشش معنی  
  کولسیان رساله که است این در افسسیان و کولسیان رساله تفاوت -۱۸

   a (شد می فرشتگان پرستش شامل که غلطی تعلیم به است پاسخی.  
   b (بود زندان در روم در پولس که شد نوشته دتیم در.  
   c (شد خوانده اطراف نواحی در کلیساها سایر بوسیله.  
   d (گردد می عملی دستورات و تعلیمی قسمت هردو شامل.  
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 یها ارزش و آرزوها ، احساسات کننده آشکار واضح بطور که ای نامه -۱۹ 
 از است عبارت باشد، می پولس زندگی

   a (یانافسس  
   b (پیانیفیل  
   c (کولسیان  
   d (فلیمون  
 

  

 ۳ شماره میانی آزمون
 )۱۰ الی ۸ یها درس به مربوط(

 
  غلط و صحیح سؤاالت - اول بخش

  .نمایید مشخص b حرف با را غلط جمالت و a حرف با را صحیح جمالت
 
 .دگوی می سخن قیصر حضور در پولس محاکمه بودن آمیز موفقیت درباره لوقا -۱
  .دبو تیموتائوس دوم ، نوشت پولس که ای رساله آخرین -۲
  .باشد می یکی پطرس دوم و یهودا رساله محتوای -۳
 اول رساله و یوحنا انجیل نویسنده بدهد نشان که ندارد وجود دلیلی هیچ -۴
  .باشد می شخص یک یوحنا
 نوشته داد، رخ میالدی ۷۰ سال در که اورشلیم سقوط از بعد       ًاحتماال  مکاشفه -۵
  . است شده
نی کتب معیار چهار هر ، ماست دست در امروز که عهدجدیدی -۶  کتب(   ُ   کان 
 . داراست را ) الهامی و رسمی
  .نشد انجام میالدی ۴۰۰ سال تا عهدجدید از ای ترجمه هیچ -۷
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  جوابی چند سؤاالت - ومد بخش 
  .نمایید انتخاب را پاسخ ترین صحیح

 
 دوره اولین از بعد پولس که گردیم می متوجه شبانی االترس به مراجعه با -۸

  روم در زندانش
   a (ماند باقی آنجا در مرگش زمان تا و بازگشت اورشلیم به.  
   b (شود خارج روم از نداشت اجازه. 
   c (گذرانید افسس در تیموتائوس با را خود زندگی یها سال آخرین.  
   d (گذاشت باقی آنجا در را تیطس و نمود مسافرت کریت به .  
 یک شخصی رفتار و کلیسا رهبری برای الزم شرایط ، صحیح تعلیم اهمیت -۹
 .باشند می زیر یها کتاب از کدام یک اصلی موضوعات ، خادم

   a (افسسیان و غالطیان  
   b (پطرس دوم و عبرانیان  
   c (تیطس و تیموتائوس اول  
   d (پطرس اول و تیموتائوس دوم  
  از است عبارت رفته بکار کتاب در پطرس اول رساله برای که نوانیع -۱۰

   a (خدا خادم یک به ییها نصیحت. 
   b (زحمات با مقابله برای راهنمایی  
   c (کلیسا شبان به رهنمودهایی  
   d (مسیح حقیقی معرفت  
 ؟ است شده نوشته عبرانیان کتاب در زیر آیات از کدام یک -۱۱

   a (به احتیاج دیگر و کند می را کاهن کار و است زنده یشههم عیسی ولی 
  .ندارد جانشین
   b (وفادار او به همیشه و ام کرده مبارزه جان و دل با خداوندم برای من 
  . ام بوده
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   c (بگو آنها به ، است صحیح تعلیم مطابق که را مطالبی تو، اما. 
   d (نباش توجه بی خود روحانی عطیه به نسبت . 
 عبارتند اند شده نوشته ، روم در پولس زندان دوره اولین از بعد که ییها کتاب -۱۲

  از
   a (رومیان و غالطیان  
   b (زندان رساالت  
   c (شبانی رساالت  
   d (مسافرتی رساالت  
 آن به خاص بطور یوحنا اول و یهودا ، پطرس دوم های نامه که مشکلی -۱۳
 از است عبارت پردازند می

   a (روم امپراطور ، نرون بوسیله شدن شکنجه و کشیدن جرن  
   b (ناستیکی عقاید قبیل از ییها بدعت و دروغین معلمین  
   c (تشکیالت به نیاز و کلیسا رشد  
   d (یهودیت با مسیحیت بین ارتباط  
 عمل جامه آن یها نبوت اکثر آن در که مکاشفه کتاب تفسیر بهترین -۱۴
  از است عبارت پوشد، می

   a (نگارش زمان وقایع دیدگاه  
   b (اخالقی دیدگاه  
   c (کلیسا تاریخ دیدگاه  
   d (گرا آینده دیدگاه 
  که است این در مکاشفه کتاب اهمیت -۱۵

   a (زمان آخر به مربوط یها کتاب سبک به و کند می استفاده ها لوسمب از 
 . است شده نوشته

   b (دارد وجود عهدعتیق یها کتاب به زیادی های اشاره آن در.  
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   c (دارد، کنترل در را آینده که کسی و پیروزمند شخصیعنوان   بهرا مسیح 
  .دهد می نشان

   d (گردد می آسیا در جفا تحت ایمانداران برای ، مستقیمی پیغام شامل.  
 مورد الهامی کتبعنوان   بهکلیسا رهبران بوسیله .........عهدجدید یها کتاب -۱۶
 گرفتند قرار استفاده و تأیید

   a (شدند نوشته اینکه از پس بالفاصله.  
   b (نمود اعالم را خود ناقص لیست مارسیون اینکه از پس.  
   c ( کارتاژ شورای سومین از قبل سال ۱۰       ًتقریبا. 
   d (دیوکسلین مرگ از بعد سال چند .  
 تشخیص کلیسا توسط بایست می کتب بودن رسمی با ارتباط در که مالکی -۱۷
  از بود عبارت بشود داده

   a (بودن روحانی  
   b (داشتن عمومیت  
   c (رسالت  
   d (بودن الهامی  
 از قسمتی به مربوط و داریم اختیار در ما که یونانی خطی نسخه ترین قدیمی -۱۸

 برداری نسخه ..... در که باشد می ) P ۵۲( ۴۵۷ زیلندار پاپیروس گردد، می عهدجدید
 .شد

   a( میالدی دوم قرن اوایل  
   b (میالدی دوم قرن دوم نیمه  
   c (میالدی دوم قرن اواخر  
   d (میالدی سوم قرن اوایل  
 موارد از کدام یک گردید، عهدجدید انتقال و تعیین باعث که وقایعی بین از -۱۹
  .افتادق اتفا بار دومین برای زیر

   a (ایرنیوس توسط عهدجدید از قول نقل  
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   b (لوقا توسط رسوالن اعمال کتاب شدن نوشته  
   c (گوتنبرگ مقدس کتاب تهیه  
   d (رسمی کتب تشخیص )کارتاژ شورای سومین بوسیله ) کانن  
 
  
  
  


