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خدا برنامه  

ما انتخاب  
 

اوسيچ جيکی  

 

 

 

  11 : 1 پيدائش
 

یطراح توسط شده جاديا -- جاديا : 1 درس  

رفت؟ اشتباه چه -- سقوط : 2 درس  

برادر حافظ من ايآ -- ليهاب و نيک : 3 درس  

دوباره هرگز -- ليس : 4 درس ! 

آبرام تا نوح از – بابل برج :5 درس  

ام داده قرار شما کالم در را خود ديام من ..." ." 

74: 119زبور   

 

1984 ،1978 ،1973©  حق.  ®یالملل نيب ديجد نسخه مقدس، کتاب از شده
۔ از اجازه توسط شده استفاده است  زونڈرن  

ONNECT MINISTRIES 

شده گرفته مقدس کتاب
است محفوظ حقوق تمام  
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وعاشر  

 

 فرد به منحصر شما سفر.  شکل را خود عمر هيبق که است يیجوماجرا کي در شروع حال در شما

 مقدس کتاب نام به کتاب از را خود درک در رشد به را خود مشتاق و مشتاق ليتما از یبخش در و بود خواهد

 صحبت شما به خدا عنوان به را خود یزندگ یساز یغن یبرا دهد یم وعده مطالعه به شما تعهد.  شود یم نييتع

۔ او کالم قيطر از کند یم  

: دست در شود یم هيتوص منابع از یبرخ به قيتشو شما مطالعه شما که مانطور  

"ما انتخاب ، خدا طرح ": مقدس کتاب مطالعه واحد نيا۔ 1  

مقدس کتاب یالملل نيب ديجد نسخه  به, ديجد ديخر کي ساخت حال در شما اگر توجه۔ 2  .(اين آئی وی ) 

۔ که است, امکان صورت در, مقدس کتاب کي دنبال  

صفحه، هر مرکز نييپا حايترج متقاطع مرجع ستون کيالف۔   

و شود، یم افتي مقدس کتاب پشت در معموال مطابقب۔   

۔شود یم افتي پشت در زين یاساس نقشه چندج۔   

مداد اي قلم۔ 3  

۔  شاخص یها کارت 6ضرب  4يا   5ضرب  3۔  4  

 از تيموفق با آماده و شد خواهد عرضه را خود مطالعه یبرا یکاف ازهاند به شما 2#  در شده ذکر یژگيو سه با

 شما است، مقدس کتاب به را خود معرض در گرفتن قرار نياول نيا حال، نيا با اگر،.  حرکت درس نيا قيطر

 یم فراهم مطالعه نيا. است مقدس کتاب ناوبر عنوان تحت مطالعه با شروع گرفتن نظر در ديبخواه است ممکن

 اعتماد با مقدس کتاب آموز دانش کي به را شما و توسعه یها مهارت به کمک یبرا شده یطراح ناوبر ابزار دکن

در اتصال بيصل تيسا وب در تعهد اي و نهيهز چيه بدون است ممکن مقدس کتاب یبررس.  شتريب نفس به  

www.CrossCM.org.  مطالعه در تيموفق یبرا را آن است، شده دانلود شود یم هيتوص مطالعه نيا چه اگر

۔ ستين یضرور ما انتخاب خدا، طرح . 

 با را خود را آن.  است مطالعه به را خود مقدس کتاب نيا. را خود مقدس کتاب یگذار عالمت به دييدر          

 کي از استفاده به ديکن انتخاب است ممکن شما!  فلش و زدن دور برجسته، را، خود نيريز را، خود یها ادداشتي

ص اي بوک نوت ۔مطالعه قيطر از را خود سفر یابيرد و, سواالت, افکار ضبط یبرا قر  

 شما خود انضباط از یا درجه با.  را خود یريادگي به قادر شما که یطور به است شده نوشته مطالعه مواد           

 نشيب یگذار اشتراک به ردن،آو دست به ديجد اطالعات شما زمان، همان در.  پوشش بدون اي کم مشکل با را مواد

 به قيتشو شما پاسخ نيا ینيب شيپ.  ديبپرس گس پاسخ یبرا که است زيبرانگ چالش سواالت از یبرخ و د،يجد یها

۔شما با مطالعه به دوستان از شوهر و زن کي از دعوت نظر در یجد طور  

 شما به خدا عنوان به را شما قلب هک باشد.  ديکن دايپ را خود مطالعه در یشاد شما است ممکن             

 از را خود بزرگ عشق از را شما مقدس کتاب یها داستان نيا که باشد.  را خود کالم قيطر از کند یم صحبت

۔نانياطم داده شما به ما یمنج و خداوند ح،يمس یسيع پسرش قيطر  
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اول درس  

 
 

 خلقت،

خدا یطراح با  
 

 

خلقت داستان --  2-1 شيدايپ  
 

 

 
 

1 درس یاجمال یبررس  

 

  

         3                                                                     2- 1 شيدايپ: یاجمال یبررس

4                                                                                                 مقدمه  

2- 1 شيدايپ: 1 سدر  

   5                                                                                            خدا خالق

                                     7                                                                               جاديا حساب شيدايپ

8                                                                            شد سيتاس ثسبت زرو  

10                                                                                 مرد و زن جاديا  

  12                                                                                            ازدواج

13                                                                       بد و خوب دانش درخت  

14                                                                                            کاربرد  
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خدا یطراح با جاد،يا  

 
 مقدمه

 

 کلمات با و دهد یم خلقت از مقدس کتاب به اول کتاب نيا  شروع یعني شيدايپ.  است آغاز از کتاب کي شيدايپ

 چيز همه اون.  جاديا از مقدس کتاب حساب شده خوانده عنوان به ما اول فصل دو در."  آغاز در" شود، یم باز

 مرد جاديا از حساب به را 2 و 1 شيدايپ!  بود خوب یليخ; بود خوب خدا خلقت همه  تساخ زمين و آسمان تو رو

 با ادن باغ در را آنها او که داد هدف آنها به و کرد جاديا او ريتصو در را آنها خدا.  شب اول، زن و آدم، اول،

۔ است داده قرار آن از مراقبت و کار دستور  

 

ً  شيدايپ آغاز  در.    است شده گفته 10: 2 شيدايپ در فيظر نسبتا آغاز کي. رسد ینم جهينت به شيدايپ در لزوما

 ادن از دهد یم آب را باغ که یا رودخانه" شود، یم آغاز 10 هيآ.  است رودخانه کي آغاز خاص، مورد نيا

 گرفته دهيادن یکم داشتن عنوان به تواند یم یراحت به هيآ نيا.  شد جدا سر آب چهار به رودخانه."  دارد انيجر

۔خلقت داستان به ارتباط, وجود صورت در, شود  

 و است یتبت یگهايکو فرات یعيطب یها خچالي تسه انگي رودخانه منبع.  دارد یآغاز رودخانه هر که ميدان یم ما

 کوه از توانا آمازون.  دارد را خود خاستگاه بوکهام و نامان یها رودخانه تگرگ با یجنوب یايکور هان رودخانه

 شروع همه.  دارد حبشه یآب لين با را خود یاصل منبع ل،ين رودخانه، نيتر یطوالن و گرفته یم نشات آند یها

۔ است کوچک چقدر نکهيا از نظر صرف را خود  

 و مقدس کتاب کل از اول کتاب در دوم فصل در آن آغاز سازد یم انيجر بايز مد در ادن باغ از که یا رودخانه

 نيا خالصه طور به ميتوان یم ما.  تيابد به همچنان و امروز به مقدس کتاب خيتار طول در ار خود راه بافت یم

 در یواقع رودخانه دو هر را خود سر آب چهار با رودخانه نيا.  ديکن دنبال را مقدس کتاب سراسر در رودخانه

 یم متصل یزندگ تمام منبع که یکس به خيتار طول در مردم که است یا رودخانه استعاره نيهمچن و فضا و زمان

۔شود  

 لذت نجايا در شده افتي آغاز در کاوش در شما.  است بزرگ رودخانه نيا سر یها آب مانند که است یکتاب شيدايپ

 ممکن.  تجربه از بردن لذت.  خدا کالم مطالعه شما که زمان هر رنديبگ ادي شما همه به را هيتغذ عنوان به را آن

)10: 4 يوحنا( را خود روح یتشنگ برآورده زنده آب انيجر کي به ليتبد مطالعه نيا است  

 

 هيآ با دييايب.  ديکن باز 1 شيدايپ به را خود مقدس کتاب!  شد خواهد آغاز يیماجراجو ديده اجازه که است آن وقت

۔ ديسيبنو را اول کلمه سه.  ميکن شروع اول فصل اول  

 ___________________________________________________________
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خدا یطراح با جاد،يا  

 
 قسمت اول

 

 است نيا درس قصد.  ديکن نگاه خلقت مقدس کتاب حساب به کينزد از که دهد یم را فرصت نيا شما به درس نيا :مقدمه

 مورد در شما به اطالعات دادن مواد قيطر از را شما که است سواالت کردن مطرح به بلکه کنند ینم استدالل اي و بحث که

!را خود مطالعه از بردن لذت.  شود منجر نيزم و آسمان جاديا مورد در ديگو یم خدا کالم آنچه  

 

۔  ديبخوان را 2 و 1 شيدايپ ش،يدايپ اول فصل دو :فيتکل  

: مشق   

د؟يگو یم چه ما به 1:1 شيدايپ۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نيا به را ما توجه بار نياول یبرا دييايب.  اند شده خلق نيزم و ها آسمان و است خالق خدا که شود یم گفته ما به

۔است خالق خدا که است تيواقع  

۔ بودٓ  شده جاديا که خدا را آن که است تيواقع نيا که است یاضاف مرجع سه شده ذکر۔  1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،يگو یم و ديگو یم سخن خدا از 25:  102 مزمورالف ۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خداوند که کند یم دييتا زين 15:  115 مزمورب ۔    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بودند آنها و اوـــــــــــــــــــــــــــــ" د،يگو یم 148:5 مزمورج  ۔   

 

۔  را خود افکار از یبرخ طضب به شروع :فکر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ خالق خدا که دارد یمعن چه من یبرا۔ 1  

______________________________________________________________________________ 

 کي اي و پارچه از یبرخ با یزيچ ديشا اند، کرده جاديا شما که است یزيچ لحظه کي یبرا ديريبگ نظر رد ۔ 2

 محل در خدا تصور و یا لحظه.  داد پروژه به یاديز مراقبت و فکر شد جاديا شما که یکس عنوان به.  قطعه چوب

 تصور شما عنوان به را خود افکار از یرخب.  است نيزم و آسمان جاديا از را خود پروژه شروع یبرا آماده کار،

ست؟يچ را خود کار یزير برنامه دقت با را او  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 قسمت دوم

۔  2- 1:1 شيدايپ یبازخوان دوباره :ی ذمہ دار  

: مشق  
؟) 2:  1 شيدايپ( بود کرده خلق را نيزم و آسمان خدا از قبل آغاز در نيزم ديگو یم مقدس کتاب۔ 1  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 کيتار و یخال درک  نه؟ رسد، یم نظر به بيعج یکم کلمات نيا...  همه از شيب یکيتار و یخال شکل، یب
 از زمان کي عنوان به آغاز از مقدس کتاب یها ترجمه از یبرخ  است؟ شکل یب یزيچ چه اما ستين دشوار

.  بود درهم یفيکث کي را آن که کند یم احساس یکي.  خالء و فرم بدون, کنند یم صحبت یخال و مرج و هرج

۔ است عمل به ميتصم خدا یخال و نظم، عدم مرج، و هرج زمان در که ديباش داشته توجه است جالب  

 

آغاز؟ در خدا یاله حضور احساس خواننده به 1:2 شيدايپ در یکلمات چه۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 که دارد وجود حس نيا.  بود بآ" از شيب هوا در معلق" خدا روح که شده گفته ما به.  داشت حضور خدا روح

 از شيب او/  او عنوان به مادر و پدر حضور به هيشب یزيچ ريتصو.  است افتادن اتفاق حال در یتوجه قابل زيچ

۔ است جوان کودک کي  

 

 حضور نيا فيتوص یبرا ديکن استفاده است ممکن شما کلمات اي و گريد یريتصو ريتصاو از یبرخ۔ 3

! انداختن ینگاه.  کند کمک است ممکن یسايا و یتترونم  ست؟يچ اخد روح از هوا در معلق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11: 32الف۔ استثنا ہا    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5:  31ب ۔  يسعياه   

 

 یب داره رو احساس اين من زندگي کي.  بود کيتار و یخال شکل، یب که بود معلق یزيچ بر خدا :تالش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ک؟يتار و یخال شکل،  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

را؟ من از شيب هوا در معلق شهيهم خدا مراقبت حضور که کرد اذعان به زمان آن در یتفاوت چه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 که همه از شيب شناور به همچنان شما.  کنم یم تشکر خلقت شروع از قبل یحت شما یاله حضور از من پروردگارا،  :دعا

 و من از مراقبت یبرا شما از تشکر.  را خود دست کار شما، جاديا از مراقبت یبرا شما از تشکر با.  است شده ساخته شما

ــــــــــــــــــــــــ۔ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارم دوست من که یکسان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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۔  ديکن یبازخوان دوباره را 1 شيدايپ :ذمم ساری   

 مثال کي 1:3 شيدايپ.  آمد وجود به خلقت و کرد صحبت خالق عنوان به خدا که است متوجه ما فصل نيا در :ورزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو یبرا"...  شده خوانده عنوان به ما 5:  148 مزمور در . است  

۔  ديکن فهرست است کرده خلق او فرمان به خدا که را يیزهايچ تمام۔ 1  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5۔  3:  1 شيدايپ: 1 روزالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8۔  6:  1 شيدايپ: 2 روزب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13۔  9:   1 شيدايپ: 3 روزج ۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19۔  14:   1 شيدايپ: 4 روزد۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23 – 20:  1 شيدايپ: 5 روزل ۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27۔  24:  1 شيدايپ: 6 روزم۔   

 
 او 3 هيآ در مثال، عنوان به.  کرد جاديا او که آن به او برکت و مختلف یها دستورالعمل از یبرخ ديباش داشته توجه۔ 2

 یم آنها به و دهد یم برکت موجودات به او ٢٠ هيآ در.  مکان کي به آب" یآور جمع" او 9 هيآ در.  یکيتار و نور" جدا"
۔  دهند شيافزا را تعداد و باشند بخش ثمر« که ديگو  

۔  شود یم استفاده بار چند عبارت هر که ديباش داشته توجه و ديکن دايپ را عبارات نيا.  1 فصل در دوباره عبارت سه۔ 3  

بار_____ ..." گفت خدا) سپس( و"الف۔   

بار_____ ." بود تا را آن و"ب۔   

بار_____ ." بود خوب) اريبس( را آن که ديد خدا و"ج۔   

م؟يريگ یم ادي چه یتکرار راتعبا نيا از خدا مورد در ما۔ 3  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  خوب اريبس یحت بود، خوب کرد جاديا او که یزيچ هر.  آمد وجود به خلقت  کرد صحبت اون.  است خالق خدا

۔ ) 1:31 پيدائش (  

 

:  تالش سواالت  

 حفظ و جاديا کار محل در را او است ممکن کجا و یزمان چه است، خالق خدا که ديريبگ نظر در من که یوقت۔ 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ کرده جاديا او که همه  

 او مورد در من  است؟ شده جاديا او آنچه رها و" توپ است افتهي کاهش" او که کنم یم فکر اوقات یگاه من ايآ۔ 2

رم؟يبگ ادي هچ کند یم حفظ را خلقت که یکس عنوان به  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17۔  16: 1الف۔ کلسيواں   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  34۔  25: 6ب ۔ متی   

 

:  تر قيعم کندن  

 او 1:8 یوح در  بود خواهد و بود هميشه اون  هست ابدي اون  نشده خلق اون  داشت وجود شروع از قبل خدا۔ 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و_________  عنوان به زين خدا 21:6 یوح در____   و____  عنوان به  

 یبرا که ديکن فکر يیزهايچ آن از یبعض به.  دارد یآغاز زيچ همه شود یم ريدستگ زمان توسط بشر چون۔ 2

 خالق فکر کي هياول لحظه اي و مدرسه، اول روز اي و کودک، کي تولد زمان ادي به شما ديشا.  است شده آغاز شما

۔  بود هميشه اون  داشت وجود شروع از قبل خدا.  است  

 

تالش سواالت : 

 

؟  انيپا و آغاز, امگا و آلفا, است یابد خدا که ديريبگ نظر در شما عنوان به چالش به را شما افکار چه۔ 1  

______________________________________________________________________________ 

است؟ یابد خدا که ديريبگ نظر در شما عنوان به یراحت به را شما افکار چه۔ 2  

______________________________________________________________________________ 

 

.  نيزم و آسمان جاديا به ميتصم شما آغاز در.  ديهست خلقت همه خالق شما که کنم یم تشکر شما از امروز خداوندا،: دعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ! متشکرم  بود خوب یليخ یردک خلق که یزيچ هر  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت چهارم

 

۔ ميخوان یم را 3 و 2 اتيآ ما سپس، و.  ديرس انيپا به جاديا که ديگو یم 2:1 شيدايپ :تيمامور  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ديسيبنو را اتيآ نيا  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)3 ، 2:2 شيدايپ( 7 روز در افتاد یاتفاق چه ، شما خود گفته به:  مشق  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 کرد هديه رو روز اون.  را خود کار از استراحت به بود مقدس را آن و هفتم، روز روز، برکت به ميتصم خدا راه :سيتدر

۔  بود استراحت یبرا هدف; خاص هدف کي یبرا جدا هم زا روز نييتع به ميتصم او   
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۔  مقدس به اي و مقدس یمعن به مقدس :فيتعر  

 نيا با ، شنبه روز نييتع است شده شنبه یهودي جامعه یبرا:  توجه.  استراحت و عبادت روز شنبه، روز :فيتعر

 کدام که است نيا تياهم.  است حيمس یسيع رستحام بزرگداشت منظور به کشنبهي انتخاب هياول مؤمنان ، حال

۔  است استراحت روز کي روز، 20 روز روز کي شامل هفته هر تمير بلکه ستين هفته روز  

 

 کي عنوان به  بود؟ خسته و خسته خدا ايآ  داشت؟ ازين استراحت روز کي به خدا ايآ.  کند خلق را یزندگ تا داد دستور خدا

 یم یسادگ به او که حس شود یم یکي.  را خود خلقت با یزندگ از بردن لذت و تاستراح به ميتصم او یا رابطه یخدا

 یکي.  بود خوب اريبس را آن همه که کرد اذعان و همه دميد را آن او که ديگو یم 31: 1 شيدايپ.  رنديگ یم جشن به خواستم

 یخوب کار نيچن من: "گفت یم نيا به هيشب یزيچ و کرد یم نگاه شب و آدم اي واناتيح اي درختان به او ايآ که کند یم تعجب

!"ساختم را شما که یوقت دادم انجام  

 

. است شده داده کارشان از استراحت ازيامت آنها به هفتم، روز در اما کنند کار که دارند را ازيامت نيا مردم که است روز شش

 که است عبادت یبرا شده گذاشته کنار روز نيا . است روابط به توجه و او جاديا از بردن لذت یبرا ما یبرا روز کي نيا 

 نيب رابطه حفظ منظور به را او عبادت یبرا زمان کي به ازين ما که دانست یم خدا.  است خدا با ما رابطه به توجه ما

 به ما ذهن و بدن یبرا استراحت روز کي به ازين ما که دانست یم نيهمچن او. مناسب انداز چشم در شده جاديا و خالق

 که یکسان دوستان، و خانواده با استراحت به ازين ما که دانست یم خدا و.  گريد روز شش یخوب به ما عملکرد منظور

 شده ساخته او همه و عتيطب با او رابطه از بردن لذت به را ما خواست یم او ، تينها در. است ما جامعه یزندگ از یبخش

۔ بود  

 

 یها بخش در او آنچه یريادگي یبرا زمان از یبرخ دييايب.  15 روز مورد در کند یم صحبت خدا کالم:  مشق

۔  ديگو یم ريز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23ـ:   16ا؛ف۔  خروج   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15۔  12: 5ب۔  استثناء    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14۔  13: 58ج۔ يسعياه    

 

: ی کاربرد برنامه  

 مانند استراحت، روز ،یمعمول شنبه روز روز کي است ممکن چه عبادت، و استراحت به ما ازين از یآگاه با۔ 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟يکن نگاه شما یزندگ در  

______________________________________________________________________________ 
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:است ريز رييتغ جاديا به خواهم یم من ، من خالق با من رابطه نظر در من که همانطورالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔  رييتغ جاديا به خواهم یم من ، او جاديا زين من ذهن و بدن که ديريبگ نظر در من که همانطورب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 با و من، دوستان و خانواده خصوص به من، یاجتماع جامعه با من رابطه نظر در من که همانطورج۔ 

۔  است ريز رييتغ جاديا به خواهم یم من عتيطب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 کار دايپ را خودم من اوقات اغلب.  کنم یم تشکر استراحت هيهد خاطر به شما از من.  یهست من خالق تو خدا، یا  :دعا

 یزمان تاستراح یبرا روز کي به ازين من که کند یم یادآوري من به شما کلمه.  است هفته در روز 7 روز، در ساعت 24

 به روابط نيا افتيدر یبرا من به کمک.  خودم جمله از گران،يد با من روابط پرورش و عبادت را شما توانم یم من که

۔کنم دايپ تو در را خود استراحت که باشد.  من دنبال به سپاسگزار قلب با را آنها به کمک و شما از عشق از یا هيهد عنوان  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 5

 به یاديز طول به رود یم مقدس کتاب..."  ما ريتصو در انسان را ما ديده اجازه: " گفت خدا 26:  1 شيدايپ در  : سيتدر

 مختلف یها هدف و قصد با حساب دو نيا ليدل به را مختلف اتيجزئ 2 و 1 فصل.  بازشنا را شب و آدم خلقت داستان

۔ شد خواهد آغاز زن و مرد جاديا مورد در اطالعات از یبرخ به اشاره با دييايب.  بود شده نوشته  

 

: مشق  

 مورد در که است قتيحق يیشناسا یبرا تالش  د؟يکن یم کشف ار یزيچ چه اتيآ نيا از کي هر از بشر خلقت مورد در ۔1

۔ است آشکار مرد و زن جاديا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو هر به اشاره" انسان" :1 شيدايپ از

)  27 هيآ—"آنها("  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   26ايت  الف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27ب ۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  28ج۔ آيت   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 29د۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 مرد اون اسم.  صلف نيا از مرد و زن جاديا مورد در داد نشان قتيحق کشف یبرا تالش, دوباره :2 شيدايپ از

_____________________   ست؟يچ زن نام) 2:20 شيدايپ(_____________________   بود؟ چي

) 3:2 شيدايپ(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 5آيت الف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 7ب۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  18ج۔ آيے   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  20د۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  21ل۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  22م ۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  23آيت :  ح  

 

 ما یبرا قدرتمند ريتصو کي نيا.  است شده جاديا خدا ريتصو در زن و مرد دو هر که ديگو یم 27:  1 شيدايپ :سيتدر 

 کي ريتصو کننده منعکس نهيآ.  دهد یم خلقت به را خود ريتصو کردن منعکس تيمسئول ما به خدا.  خدا خلقت عنوان به

 ريتصو آن ما و دارد را او ريتصو بشر.  است جهان به او از ريتصو کي عنوان به بشر که بود نيا خدا برنامه.  است چهره

 در و ميکن یم عبادت م،يکن یم عشق م،يکن یم انتخاب م،يکن یم معاشرت م،يکن یم جاديا ما که یوقت ميکن یم منعکس را

 تيمسئول آنها به نداد و آنها با تماس با را خود یزندگ یبرا یمعن و هدف انسان به خدا.  ميکن یم یزندگ او با رابطه

۔ داد او کننده منعکس  

 

داد؟ برکت چه آنها به  28:  1شيدايپ در خدا :سوال  

:  تالش سواالت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ داده شما یزندگ به یمعن و هدف که است یکس چه اي چه۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

؟است داده رقرا شما یزندگ در خدا ديمعتقد شما ارزش چه, منعکس 28-1:27 شيدايپ در شما که همانطور۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

؟)خالق( او کنار در اقدام خدا، با یهمکار در) شده جاديا( شناسد یم را خودتان شما یزمان چه۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 آن در که يیايدن به او بازتاب به را شما و است داده برکت شما به خدا ديبدان که دکن یم جاديا شما یزندگ یبرا یتفاوت چه۔ 4

است؟ فراخوانده ديکن یم یزندگ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 به و است داده برکت او که بشر نوع از او جاديا به دهد یم خدا یميصم مراقبت مشاهده ريز مراجع در :تر قيعم کندن

۔ کند منعکس را او نام  

 یحت را خود خلقت با خدا رابطه به را اتيآ نيا نشيب چه.  16- 13 اتيآ به خاص توجه.  139 مزمور خواندن به لحظه کي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تولد؟ از قبل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟يگو یم چه او به ما ارزش مورد در 9-8:3 مزمور  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما؟ به ميکن یم ادعا ما که همه نظر در ما که یزمان را 29:14 مزمن تو 1 نشيب چه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 کيشر رابطه کي به را من شما.  برکت یمعن و هدف با من یزندگ شما اما اند، کرده خلق را من تنها نه شما خدا، یا :دعا

 قدرت که کنم یم تشکر شما از من.  است شده ساخته شما که همه به را شما کردن منعکس تيمسئول من به و نام به شما با

۔ است من در کار در شما  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 6

 

.   ازدواج موسسه به عمل ابتکار زمان در خدا ابتدا همان از.  کند یم یمعرف ازدواج به را ما 24:  2 شيدايپ :سيتدر

۔ شود متحد همسرش با گوشت کي عنوان به و کند ترک را مادرش و پدر که بود یمرد یبرا یليدل ازدواج  

 

 فرد دو از یفور کمي باعث یعروس مراسم.  است گوشت کي به شدن ليتبد دو نيا ازدواج که ميخوان یم ما بخش نيا در

 یکيزيف روند.  داد خواهد ادامه هم با عمر کي طول در روند نيا و است کي به شدن ليتبد نديفرا کي نيا.  شود ینم زيمتما

 دو هر انعنو به همسرش و مرد از کند یم صحبت 25 هيآ.  رسد یم خود اوج به زشيآم عمل در گوشت کي به شدن ليتبد

 که بود خدا مهربان و خوب قصد مرد و زن توسط شده گذاشته اشتراک به برهنه.  ستين شرم احساس حال نيع در و برهنه

۔ است شده ارائه مرد به را خود همسر عنوان به را او و خلق را زن او  
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: ورزش  

: را آن نوشتن و عبور محل.  19:6 شده گرفته یمت در حيمس یسيع کلمات از ازدواج به مقدس کتاب اشاره از گريد یکي۔ 1  

______________________________________________________________________________ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چه هيآ نيا به توجه با ازدواج یبرا خدا قصد۔ 2  

____________________________________________________________________________ 

 

 ازدواج در زن کي و مرد کي یبرا خدا قصد و ازدواج به اشاره را مقدس کتاب در بخش از یاريبس :تر قيعم یحفار

 اشاره متقابل مراجع از استفاده.  باشد ديمف وعشر یبرا است ممکن مرجع چند شتر،يب مطالعه به مند عالقه شما اگر.  وستيپ

 و زن دو هر یها تيمسئول ديباش داشته توجه.  شود منجر یبررس یبرا یاضاف یها بخش به را شما یفرد اتيآ در کرد

:شوهر  

23۔  21: 5افسيوں   

)  اشاره عشق فصل عنوان به اغلب( 13کرنتهيوں  1  

  7۔  1:  3پطرس  1

 

 جاديا هرگز, کرد اذعان یابد به را او و کرد نگاه نيزم و آسمان خالق عنوان به خدا در ما درس نيا در :یبررس و نقد

 یبرا جدا هم از روز مقدس، مقدس، روز با که کرد اشاره خلقت یروزها به ما.  شد آغاز زمان از قبل موجود و شده

 جهان به را او تا کرد نگاه آنها یبرا خدا شده انيب هدف و ها انسان خلقت به مفصل طور به ما.  ديرس خود اوج به استراحت

۔گوشت کي به ليتبد زن و مرد که کرد نگاه خدا قصد و ازدواج به ما و.  کند منعکس  

 به بود شده یطراح او توسط همه  بود خود جاي سر چيز همه.  است خوب اريبس که کرد اعالم و کرد خلق را زيچ همه خدا

دارد وجود گريد زيچ کي فقط.  افتخار و شکوه او ... 

: مشق  

 درخت دو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام به باغ جاديا خدا که ديگو یم 9-2:8 شيدايپ۔ 1

:  شدند یم دهينام آنها.  شد کاشته باغ وسط در  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

بود؟ چي اون دستورالعمل.  کرد یمعرف ادن باغ به را مرد خدا 15 هيآ در۔ 2  

______________________________________________________________________________ 

:  ديسيبنو را 17 و 16 اتيآ  بود؟ چي مرد اون به خدا دستور، 3  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ خواهد یديناام جهينت که گفت چه خدا۔ 4  

 

.  است داده قرار باغ در" بد و خوب دانش درخت" را خدا که است ناعادالنه رسد یم نظر به است ممکن ابتدا در :تاسف

 با را بشر نوع خدا اما.  است داشته وجود شب و آدم یبرا وسوسه کي عنوان به و بود ممنوع درخت مانند رسد یم نظر به

 ابراز او به را خود عشق آنها انيناهن با.  بود کرده جاديا او کالم از اطاعت به نه اي انتخاب به قادر را آنها که خواست کي

 خوب کالم در ما یزندگ خواهد یم اخد.  کردند یم یزندگ آنها اطراف در یزندگ تمام.  بودند باغ وسط در درختان.  کردند

ـــــــــــــــــــــــــــــ؟کنند یم یزندگ خود یزندگ مرکز در خدا کالم با شما یبرا یمعن چه.  محور را خود یداشتن دوست و  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 آنها انتخاب کي درخت و است انتخاب کي عشق.  باشد داشته دوست را او که نبود آن خواستار هرگز خدا ن،يا بر عالوه

 با شده، خلق خدا آن تمام با که ستين جالب ايآ.  بود او یبرا را خود عشق دادن نشان به را آنها دهد یم اجازه که توانند یم

 آنها به که همه با خوردن، به بود شده داده قرار آنها یبرا باغ در داخ که همه با از، بردن لذت یبرا داد آنها به خدا که همه

بود؟ ممنوع درخت کي نيا تنها شد داده خدا سخاوت از  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست؟يچ شما افکار از یبرخ  

_____________________________________________________________________________________ 

 

: ی کاربرد برنامه  

دهند؟ یم گسترش را شما افکار يیها نشيب چه.  است شده خوانده 2 و 1 شيدايپ در خلقت داستان شما۔ 1  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

دهد؟ یم نشان جاديا یبرا را شما مراقبت که کرد ديخواه انتخاب را یديجد اقدام چه۔ 2  

______________________________________________________________________________ 

 و آسمان خالق بزرگ، یخدا به افتخار دهد یم نشان باغ کي کاشت اي و افتيباز است ممکن يیها راه چه در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن؟يزم  

 شده ساخته یزيانگ شگفت و ترس" شما که ديريبگ نظر در شما عنوان به شما یبرا ديجد افکار است ممکن چه۔ 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)139 مزمور( " 

 

   شما یزندگ در که یکسان به خدا کننده منعکس به را خود ليتما یگذار اشتراک به جمله یدعا کي نوشتن :دعا

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

۔۔۔  دارد ادامه درخت هيپا در گفتگو با 3 شيدايپ در داستان  
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دوم درس  

 

 
 

افتاده؟ یاتفاق چه  
 

 

بشر نوع سقوط -- 3 شيدايپ  

 

 

 
 

2 درس یاجمال یبررس  

 

    15                                                                             2 درس: یاجمال یبررس

  16                                                                                                     مقدمه

3 شيدايپ: 2 درس  

  17                                                                                                       مار

   18                                                                                                 برخورد

21                                                                                          یديناام قانون  

23                                                                                    نيس از نظر مورد  

  25                                                                            یرستگار, فضل, هيتوج: فيتعر

  26                                                                                                     نيس از جهينت

  28                                                                                             د شو یم آغاز نبرد

              29                                                                                                        ا خد وعده

  30                                                                                                      نيس عواقب

31                                                                                     زن و مرد از خدا مراقبت  

32                                                                                                     نظرات بستن  
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افتاده؟ یاتفاق چه  

 
 

 مقدمه
 

 هر که بود نيا خدا فرمان.  است شده گفته 3 شيدايپ در را انداست ما.  دارد یگريد آغاز شيدايپ کتاب             

 گفته زن و مرد.  شود ینم خورده باغ وسط درخت که بود نيا او آموزش اما.  خوردن به شد داده آنها یبرا باغ در درخت

۔ رنديم یم را آنها بد، و خوب دانش درخت درخت، نيا از وهيم آنها اگر که شد  

 از را او و شد مواجه بد و خوب دانستن از را خود کننده جذب وسوسه و مار بيفر با زن روز کي سپس            

ا وهيم از یمقدار او.  خورديم درخت  حاضر حال در مرگ بار، نياول یبرا ن،يبنابرا.  داد غذا زين او و داد شوهرش به ر

 رابطه.  رفت نيب از بشر و خدا نيب کامل رابطه  افتاد جا بود، ساخته خدا که چيزي تمام به گنا.  بود انسان تجربه از یبخش

 اتفاق زن و مرد یديناام خاطر به نهايا همه.  شد تفاوت یب گناه با بود ساخته خدا که یزيچ هر.  شد رانيو زن و مرد نيب

۔ افتاد  

 فرمان از ويا و آدم که شود یم باعث یزيچ چه: ميبپرس یاديز سواالت ما که شود یم باعث مشکل نيا           

 وسوسه مورد در یزيچ چه  کنند؟ عمل خدا کالم قتيحق به نکهيا تا دهند گوش شر بيفر به ديبا چرا  کنند؟ اطاعت سر خدا

 از را آنها سپس و کند جاديا ابتدا در را درخت ديبا خدا چرا  خدا؟ وسوسه از کرد خواهد ترک را آنها که بود جذاب یها

 خدا ريتقص اونا که بود اين دليل  کرد؟ اعالم سرزنش صورت در را مرگ سخت مجازات او چرا  کند؟ ممنوع آن خوردن

کردن؟ خراب رو  

 ديجد آغاز کي نيا.  بود شده ساخته او که همه عشق به همچنان خدا اشتباه و رفت که همه وجود با               

 قهرمان.  است بشر نوع روح یبرا نبرد نيا. دارد ادامه سمقد کتاب سراسر در که کند یم آغاز را یداستان شيدايپ.  است

 کامالً  را قانون پسرش.  کنند یم یزندگ تواند ینم را خود مردم که کنند یم یزندگ که را خود پسر بود خواهد جنگ در خدا

 از خود یناج نوانع به او به که یکسان تا رديم یم و برد یم رنج تينها در که بود یکس پسرش حال نيا با و کرد یم حفظ

 نوع به او عشق قدرت نيا.  است قدرتمند پدر خدا ريناپذ وصف عشق.  کنند افتيدر یابد یزندگ داشتند، باور مرگ و خدا

 و یطانيش.  دهد یم ديام ما به که است پاک ديع در او شدن زنده رست نيا.  کرد بزرگ مرگ از را پسرش که است بشر

۔ ندارد کامل پسر یخدا با یمطابقت چيه او یلهگريح و بيفر یها راه همه  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

17 

افتاده؟ یاتفاق چه  

 

 قسمت اول

 

 یبرا او که یزيچ هر  خوبه که کرد اعالم بود ساخته اون که چيزي تمام.  زن و مرد جاديا خدا ششم روز در : یبررس

 و چشم به خشنود" بود درختان همه از وهيم همه.  بود کرده استفاده آنها یبرا و بود کرده ارائه آنها به بود، کرده آماده آنها

۔ ) 16: 2 شيدايپ( خوردن به آنها یبرا همه که گفت آنها به خدا و) 9: 2 شيدايپ" (غذا یبرا خوب ) 

 

 نيا از آنها که دبو نيا زن و مرد به او آموزش.  بود کاشته بد و خوب دانش درخت زين خدا حال، نيا با باغ، وسط در
 قطعا نيا.  مرد خواهد آنها فرمان نيا از اطاعت نا آنها اگر که گفت آنها به خدا).  17: 2 شيدايپ( ستين خوردن غذا درخت

۔بود ممنوعه درخت تنها اين.  بودند آنها از بردن لذت و خوردن یبرا باغ درختان تمام.  رسد یم نظر به معقول  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ شده یمعرف 1 هيآ در یتيشخص چه.  دينبخوا را 3 شيدايپ :فيتکل  

 

: مشق  

۔  موجود نيا فيتوص یبرا استفاده مورد کلمات نوشتن و ريز مراجع به کردن نگاه مار از تر گسترده درک یبرا  

 

حاتيتوض     مرجع   

1:  3پيدائش    

1: 4لووقا    

4:  8يوحنا    

3" 11کرنتهيوں  2   

11: 6افسيوں    

8: 5پطرس  1   

9: 12مکواشفہ    

 

 خدا از یشواهد شما آن در که ديريبگ نظر در.  کلمات نيا در کردن فکر به زمان از یبرخ به یگاهن :یبازتاب سوال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  هدف و معنا از پر یزندگ کي فراوان، یزندگ کي با را شما برکت  
_____________________________________________________________________________________ 

 

 یکس یبرا او از تشکر.  شما یزندگ در را خود برکت دنيد به را خود ذهن و قلب کردن باز یبرا خداوند از تشکر :دعا

ز،يعز پروردگار یسيع: کنند یم یزندگ او با هدفمند رابطه کي در شما عنوان به فراوان یزندگ است داده شما به که  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 قسمت دوم

 

 کلمه عنوان به بندهيفر و بندهيفر یها وسوسه نيا.  شود یم جاديا را ما خدا که اصل یها چالش و وسوسه حمالت :سيتدر

 آنها رايز هستند جذاب آنها.   رسد یم نظر به ميريگ یم خود یزندگ در که یماتيتصم از استفاده و اطاعت یبرا یگريد

 ما سراسر در ها وسوسه.  خدا یواقع کلمه کي به فيظر تناقض اغلب که رنديبگ نظر در را یرگيد تيواقع ارائه بندهيفر

 مشکل.  است وسوسه به شدن ميتسل اما ستين اشتباه خود و خود در شدن وسوسه.  ميکن یم یزندگ آن در که است جهان در

 غلط و حق از بندهيفر حس با ما به را آنها قدرت و وسوسه از یگر لهيح تيماه, یگر لهيح شناختن تيرسم به که است نيا

 را ما عواقب نيا.  مصرف شرم و گناه توسط ما دروغ بيفر بلع و در غار ما که یهنگام  هستند دروغ ها وسوسه.  بندهيفر

۔ سرقت شده خوانده عنوان به 10:10 يوحنا  ورشي در ما که و گفت حيمس یسيع عنوان به آزاد و کامل یزندگ لذت از  

 

7-3:1 شيدايپ یبازخوان.  شود یم شروع تيروا :ذمہ داری    

: مشق  

 

ست؟يچ زن به مار کلمه نياول.  آورد یم وجود به را چالش مار.  کنند یم برخورد هم با زن و مار۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چه 2:16 شيدايپ در خدا یواقع کلمه۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بود؟ چه 2 هيآ در او پاسخ۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بود چه 2:17 شيدايپ در خدا یواقع کلمه۔  4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ست؟يچ مار دروغ.  شود یم ديتشد وسوسه یاستراتژ 4 هيآ در۔ 5  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

"...   هستند؟ چه يینها حسادت که 5 هيآ در مار کلمات.  است کرده فيتحر دروغ با را خدا کالم قتيحق مار۔  6

 ، ــــــــــــــــــــ شد خواهد شما و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود خواهد شما چشمان

ــــــــــــ ۔ ــ دانستن  

 

 من یراهنما بود خواهد یکس چه کلمه: آدرس به ازين فرد هر که کند یم مطرح را يینها سوال نيا مار با برخورد :تاسف

 خدا آنچه که بندهيفر کلمات مار، هياهوي ي کلمه اي خدا کالم قتيحق کرد، خواهم باور یکس چه به من  من؟ یزندگ دنبال به

است؟ محور او بر من یزندگ که بود خواهد یکس چه: شود یم يینها چالش  کند؟ یم فيتحر را ديگو یم  
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 را وسوسه یصدا ديتوان ینم ايآ.  خدا کالم از اريبس قتيحق چالش 3 شيدايپ اول اتيآ پنج نيا در سواالت :تر قيعم کندن

ً  خدا ايآ«: ديگو یم را سوال نيا که ديبشنو خودتان سر در  شتريب یحت چالش کي به ليتبد دوم سوال سپس و  ؟...گفت واقعا

!خدا از دروغگو کي جاديا یبرا تالش چالش نيا"  گفت؟ او آنچه یمعنا به واقعا خدا ايآ: "شود یم نامتاطم  

 

 یم انتخاب را آن فرد کي که آنچه هر عنوان به اغلب قتيحق  است؟ قتيحق تنها واقعا نيا ايآ  است؟ درست خدا کالم ايآ

 او ايآ کند، صحبت ما با او اگر و  کنند؟ یم صحبت ما به را خود کالم قيطر از واقعا خدا ايآ.  شود یم رفتهگ نظر در شود

 ً   يسعياه  یسايا در امبريپ یسايا قيطر از ديگو یم خدا آنچه به ینگاه دييايب  د؟يگو یم او که است یزيچ منظورش واقعا

۔  19 – 18: 45  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)18 هيآ( او که ديگو یم یکس چه خدا۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديکن توجه 19 هيآ انيپا به  د؟يگو یم چه کند یم صحبت که یا کلمه مورد در او۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

: ديبپرس است ممکن شما مثال، عنوان به.  ديکن دايپ زهايچ یبرخ کردن سوال حال در را خودتان است ممکن شما :کاربرد

 او اگر  داره؟ ن وجود ديگري خداي  خداست؟ واقعا کرد خلق را نيزم و آسمان که یکس ايآ  دارد؟ ودوج خدا کي تنها ايآ

 از یاريبس مورد در ديگو یم چه نيا کند، یم صحبت 45 اياشع از بخش نيا در او که ديگو یم او مانند را قتيحق

 به اعتماد تواند یم یکس چه  متناقض؟ یهاباور حرفه که امروز ما فرهنگ در شده داده نشان مختلف یها یدئولوژيا

ست؟يچ قتيحق مورد در را خود نظرات رسد یم نظر به یاريبس که یزمان کنند یم صحبت قتيحق  

 خدا که يیزهايچ اوقات یگاه  م؟يدان یم یبرخ یبرا ميتوان یم چه ند،يآ یم ذهن به است ممکن که مختلف سواالت تمام با

مثال.  باشد درست خوب حد از شيب فقط رسد یم نظر به ديگو یم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داشتم دوست من: "ديگو یم او 31:3 ايجرم در۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حال نيع در و دهيدم داشتم دوست اي دوست کي با را آن من که یزمان زمان آن گرفتن نظر در اما کند کمک توانم ینم من

۔ شهيهم عشق با دارد دوست مرا او که ديگو یم من به خدا  

۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بخشم یم من«: ديگو یم او  34:  31 در۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ گريد آورد یم ادي به را آنها او.  کند یم فراموش مرا او که کند یم یادآوري من به بلکه بخشد یم مرا خدا تنها نه  

گی ۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزند نه و رگم نه" که ديگو یم من به او 39- 8:38 روم در دوباره۔ 1  

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.” 

 یحت کند جدا او عشق از مرا تواند ینم زيچ چيه که باشد درست توانم یم ايآ.  کند جدا خدا عشق از مرا تواند ینم زيچ چيه

کنم؟ یم جدا گرانيد از را ها استدالل و دعواها انواع و تفاهم سوء طالق، مرگ، مانند يیزهايچ تمام من که یزمان  
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۔  امروز خواسته من از آنها و اند داده ادامه نيسن قيرط از را باغ در مار توسط شده مطرح سواالت :فکر  

۔ سوال دو از نوشتن 31:34 ايجرم پرتو در۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گفت واقعا خدا ايآالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  که بود اين منظورش واقعاب۔   

: سوال دو از نوشتن 39- 8:38 ها یروم پرتو در۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گفت واقعا خدا ايآالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  که بود اين منظورش واقعاب۔   

 

.  رميبگ ادي دييبگو من به ديبا شما آنچه مورد در شتريب خواهميم من.  بدانم را قتيحق تا کنم یم تالش من پروردگارا، :دعا

 را قتيحق شما که کنم باور تا ديکن باز را من قلب.  است قتيحق شما کلمه که رميبپذ و کنم درک بدانم، تا ديکن کمک من به

۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)19: 45يسعياه  ( ديکن اعالم است ستدر که را آنچه و ديدان یم  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 3

 

 که داد فرمان سپس و کرد جاديا را درخت خدا چرا: است مانده یباق هنوز سوال کي م،يبرگرد 3 شيدايپ به ما اگر :سيتدر

. بود فرمان آن از یديناام حکم مرگ آن، یباال در  باشد؟ ممنوع شدن خورده از بد، و خوب دانش درخت خاص، درخت آن

 یخدا او که نديگو یم خدا یبرا.  است سخت مجازات و ناعادالنه یتقاضا کي مانند رسد یم نظر به نيا اول نگاه در 

۔ حس را رسد ینم نظر به ديشد مجازات نيچن با فرمان نيا به سپس و است عشق  

 

 کند یم خلق که است یکس او.  است یا رابطه یخدا کي خدا که ميکن درک ديبا ما اول،.  ديريبگ نظر در را زيچ چند دييايب

 و پدر نيب آل دهيا رابطه کي مانند را آن راه، در.  ماند یم یباق ريدرگ مانهيصم او که است شده ساخته تمام با که یکس و

 گرفته نظر در نيهمچن او.  شود ريدرگ کودک کي جاديا در مادر و پدر که است شده یطراح خدا.  است کودک کي و مادر

 از مراقبت یبرا مادر و پدر یبرا شده یطراح و ريدرگ کودک یزندگ در کينزد از ماند یم یباق مادر و پدر که است شده

 کرده جاديا او که یکسان اي و رها را آن هرگز او.  کند یم حفظ را آن و دهد یم تياهم او خلقت به کامالً  خدا.  است کودک

۔ )16۔  15"  49يسعياه ( است  

 

 از عمل کي است، انتخاب کي عشق.  است مهم شده گرفته نظر در خدا عنوان به عشق یواقع تيماه درک حال، نيع در

 دوست را شما تواند ینم کس چيه.  عشق به انتخاب شود یم باعث یکي.  ستين احساس کي اول درجه در نيا.  شد خواهد

 و کودک دارد دوست را مادر و پدر.  است عشق به انتخاب انيب ابتضار.  ندارد دوست را یگريد شخص اي باشد داشته

 دهد یم یطيمح ها خانواده به کنند یم جاديا خانه داخل در نيوالد که يیهامرز.  اطاعت انتخاب با عشق آن به پاسخ کودک
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 به احترام و احترام با تا شود یم داده فرصت مادر و پدر یحت و همسر کودک، به.  دهند نشان را گريکدي به عشق آن در که

باشد داشته دوست مرزها آن . 

 

 آن در یزندگ و درک به ازين زن و مرد.  بودند شده خلق زن و مرد و است خالق خدا که ديباش داشته ادي به ديبا نيهمچن ما

 آنها که دانست یم او یديناام عنوان به را آنها تواند یم خدا که یطور به نه بود ممنوع درخت.  است شده جاديا خالق رابطه

 نيا.  خدا یعني, بود او که هب خدا اذعان به فرصت زن و مرد دو هر دادن منظور به بود ممنوع درخت, بلکه, تماشا را

 اقتدار به ارائه با را او اطاعت او به عشق یرو از و او ارزشمند خلقت عنوان به را خود تيموقع تا آنها یبرا بود یفرصت

۔ کرد اذعان آنها بر را خود  

 

 نيا شود، بالغ کودک کي که یزمان تا!  خدا به است قرار یکس چه که است سوال نيا مار يینها سوال  5:  3 شيدايپ در

 را خود رابطه دانش در امن استراحت به را او خلقت خواست یم خدا  بود؟ خواهد مادر و پدر یکس چه: ماند یم یباق سوال

 همه در را آن او  بدونن رو اون خوبي فقط اونا که ميخواست اون.  بودند او شده خلق آنها و آنها، خالق بود، خدا او.  او با

.  گريکدي و او با عشق از را خود رابطه از بردن لذت به را آنها خواست یم او.  بود شده داده شينما بود شده ساخته او که

 عشق.  کند محافظت خود قدرت و نفوذ از را آنها خواست یم و رديبگ عهده به را شر دانستن تيمسئول بار خواست یم او

 با او اما.  بود خطر در خواست، یم مردم با او که است عشق رابطه یبرا خصوص به بود، شده ساخته او که همه به او

 او تبع در یزندگ و او کالم به اعتماد با او به را خود عشق تا داد فرصت ها آن به و گرفت جان به را خطر خود خواست

۔ بود خواهد محور او کالم و او بر آنها یزندگ جه،ينت در.  دهند نشان  

 

۔ کلمه هر تياهم گرفتن نظر در 3:6 شيدايپ نوشتن نيا به توجه با  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

" ميديد رو اون اون و... شوهرش به داد از یبرخ نيهمچن او  گرفت اونو و گرفت يکم اون  

 

:  تالش  

  ست؟يچ است افتاده اتفاق یتازگ به که آنچه مورد در را خود افکار از یبرخ.  آرام کردن فکر یبرا لحظه چند۔ 1

 وجود شتريب که دروغ نيا به حاضر حال در و شده شناخته خدا سخاوت و یخوب تنها مانند را آن است ممکن چه

 چه..."   _____  بودند آنها دو هر از___________  آن از پس: "ديگو یم 3:7 شيدايپ   ند؟ا کرده باور دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ رانگريو بيفر و دروغ به شدن ميتسل مورد در یزيچ  

______________________________________________________________________________ 

 شما که یاعمال اي یديناام  باشد؟ کرده یمنطق ممنوعه درخت از خوردن با را یديناام ويا است ممکن چگونه  ۔2

ست؟يچ دييگو یم خودت به که يیها دروغ از یبعض  ست؟يچ ديکن یم یمنطق  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

۔  شود منجر یشخص تيمحکوم زمان به را شما است ممکن :کاربرد  

بود؟ چي وضعيت.  ديکرد اطاعت سر و ديکرد شورش د،يشد وسوسه ميتسل که ديآور ادي به را یزمان۔ 1  

______________________________________________________________________________ 

.  تجربه را یگريد فرد اعمال و کلمات قيطر از را خدا بخشش و عشق شما که یزمان ديباش داشته ادي به۔  2

آورد؟ ارمغان به شما یبرا را خدا بخشش و عشق که بود چه او اعمال و سخنان و بود یکس چه شخص  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ائهار خدا که است یزيچ بخشش. است من و شما مال جمله از ،یزندگ طول تمام در که است یماريب نيس: توجه

.  کند یم خوب است، کرده جدا او از را ما که را آن از یناش یها بيآس ما، یها یخراب از بخشش.  دهد یم

 را ما که گرانيد به بخشش ارائه ما که یهنگام.  آورد یم ارمغان به را صلح و دارد یم بر را رابطه بخشش

. ميبخش یم را گريکدي ما بخشد یم را ما خدا هک همانطور.  رابطه بازگرداندن که شود یم آغاز ميترم روند, جرم

 عنوان به) یبده( ما تجاوزات ديبخش ب را ما و" دعا ما) اشاره" ما پدر" عنوان به اوقات یگاه( خداوند یدعا در 

ما بدهان( بخشند یم تجاوز ما برابر در که یکسان ما )." 

 در را خدا بخشش و عشق قدرت رايز ديا داشته یکس به خدا بخشش و عشق ارائه یبرا یفرصت یزمان چه۔ 3

د؟يکن استفاده او/  او به را خود بخشش و عشق به را شما خدا چگونه و بود یکس چه  د؟يا کرده تجربه خود یزندگ  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 کردم انتخاب که يیکارها با جهات یاريبس از من.  اعتراف من خود ینافرمان شما به توانم یم فقط من خدا، خالق :دعا

 با مرا و ديببخش مرا که خواهم یم شما از من.  کردم انتخاب را کردن فکر و ميبگو که کردم انتخاب و کردم شورش تو هيعل

 نجات ح،يمس یسيع قيطر از شده دهيبخش و پر که است یزندگ کي به من به ليم و عشق در مرا شما که ديدار نگه فکر

ـــــــــــــــــــــــــ۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاست شده جاديا من دهنده  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت چهارم

 

 سپس و وسوسه ميتسل شب و آدم.  ديکن نگاه است افتاده اتفاق  6:  3 شيدايپ در فقط که آنچه در دوباره دييايب : سيتدر

 ما بقيه!  ديکرد منفجر را آن شما ايآ پسر،" د،ييبگو و ديکن اشاره آنها به را انگشت که است آسان.  شد باز را خود چشمان



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

23 

 نزديکتر يکم بيا.  ميدان یم مقصر را آنها ما رايز ميهست خارج قالب از ما که ميکن فکر که است آسان نيا  داريم ن شانسي

۔کنيم نگاه  

 اندازه همان به شود یم ظاهر 3 شيدايپ در که یا وهيم ديشا.  نگاه معرض در که اشتها در که است نيا شروع یبرا يیجا

ود؟ش یم استفاده   6:  3 شيدايپ در وهيم فيتوص یبرا یکلمات چه.  است ما خود یزندگ در موجود" وهيم" عنوان به آشنا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود درخت وهيم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود درخت وهيم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ۔۔۔۔ اتے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبود درخت وهيم  

۔ حکمت یبرا مطلوب و نگاه، به خشنود غذا، یبرا بود خوب وهيم  

 یم دهيد شتريب به ليتما در وضوح به نيا.  باشد ما یخدا م،يکن اجرا را خود یزندگ ميخواه یم که است نيا اشتها نياول

 دالر چند یوقت.  است ريناپذ یريس شتريب خواستن یبرا ما یاشتها  ندارهيم کافي اندازه به هيچوقت ميرسه نظر به.  شود

 ميدار یکم شناخت ما که یوقت.  ميخواه یم یشتريب دالر ما ميدار یشتريب دالر ما که یوقت.  ميخواه یم یشتريب دالر ميدار

 و یتينارضا روح با ما که یهنگام.  شتريب یحت ميخواه یم ما شتريب شناختن تيرسم به ما که یوقت.  ميخواه یم شتريب ما

 در را ما یزندگ که است نيا وسوسه.  یقدردان و یشکرگزار کننده منعکس به موفق ما یزندگ کنند یم یزندگ یتينارضا

!شتريب, شتريب, شتريب داشتن و گرفتن مانند, محور ما یها خواست  

 

 ليام که است تمندقدر راه نيچن در را خود ليام تجربه یحت ديشا اي و ، مشاهده شما که یزمان از کنم یم فکر : تفکر

۔۔۔داد انجام شما آنچه کنترل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چي وضعيت۔ 1  

؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجربه شتريب یبرا که تاس ريناپذ یريس اشتها کي عنوان به را آن ايآ۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چه جهينت۔ 3  

 

 مزه است، خوب احساس نيا اگر.  خواهم یم را آن من کند، برآورده را من یازهاين نيا اگر.  است لذت به ليم دوم یاشتها

 یبرا یراه لذت.  است ريناپذ یريس زين بردن لذت یبرا اشتها.  خواهميم را آن من پس شود، یم معلوم خوب دارد، خوب

 یريگ ميتصم ،یمنطق تفکر تواند یم لذت.  ادياعت سپس و عادات به ليتبد تواند یم تلذ.  دارد خود یها خواسته ديتشد

 خطر معرض در را روابط تواند یم لذت ت،ينها در.  بزند هم به را خود محور خود جهان از فراتر که یافکار و سالم،

 مرکز لذت آوردن دست به سازد یم او/  او اگر دهد یم رخ خدا با فرد کي رابطه به تواند یم یاتفاق چه.  است داده قرار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزندگ  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 ديشا دهد، قرار خطر معرض در را یکس با شما رابطه بردن لذت یبرا شما یاشتها که ديريبگ نظر در را یزمان :فکر

۔ خدا خود با شما رابطه یحت  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابطه؟ دادن دست از یحت اي و رساندن بيآس خطر ارزش لذت باعث یزيچ چه۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 آن از پس که نبرد یبرا را خودم من تواند یم چگونه د،يبپرس خود از کننده، سمنعک تيوضع در شما که همانطور۔ 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجهز؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 به نسبت ما اقدامات ميتوان یم ما شتريب ميدان یم ما که یهنگام.  است قدرت دانش.  است حکمت کسب به ليتما سوم یاشتها

.  باشد داشته کنترل تا سازد یم قادر را ما قدرت.  ميده نشان خوب را خودمان که ميبترسون ميتوان یم ما; کنترل گرانيد

 ازين کس چيه به ما که رسد یم باور نيا به را ما کنترل و قدرت.  کنم فتح را آن تا هستم رونيب من و است من یبرا ايدن

 ديريبگ نظر در هم، باز.  خالق عنوان به خدا به یوابستگ با نه کنند، یم یزندگ مستقل و افتخار ما یزندگ تواند یم و ندارد

۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا خود وجود مرکز به قدرت یبرا تالش تا دهد یم اجازه فرد کي اگر افتد یم یاتفاق چه  

 

۔۔۔است کرده جاديا را یدشوار تيوضع کنترل و قدرت به ازين آن در که ديريبگ نظر در را یتيوضع :تالش  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرد؟ جاديا مستقل یزندگ وهيش به ازين یزيچ چه۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرد؟ جذاب قدرنيا را کنترل و قدرت دانش، یزيچ چه۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افتد؟ یم یاتفاق چه شود ليتبد وجود مرکز به قدرت اگر۔ 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من" پنج ستيل  د؟يگو یم چه شده خلق فرد.  کند یم آشکار را بشر قلب امبريپ یسايا قيطر از خدا 14- 14:13 یسايا در

"۔۔۔۔۔خواه یم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهم من۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهم من ۔2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهم من۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهم من۔ 4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهم من۔ 5  

 

 ديده اجازه آشکار گرفته دهيناد دييايب.  کرد انتخاب زن که است یزيچ نيا و است وسوسه نيا.  است يینها انيپا رييتغ خود

 کلمه کي به دادن گوش نهيگز با زين او ظاهرا  بود اون با شوهرش.  خوردند یم غذا که بود یکس نياول زن.  فشار در

شد رياس صرف را آن او و بود، او با که شوهرش، از یبرخ نيهمچن او" یبرا شده ارائه مار که خدا از متفاوت  

 

 ها یروم به ليتبد.  ما تيوضع اذعان او به و ديکن نگاه دارد دوست را ما که يیخدا به تواند یم فقط ما که یا لحظه از آرام در :حفظ

 چيه: "24 و 23 اتيآ نوشتن کلمات نيا شروع با."  ندارد وجود یتفاوت چيه: "است آمده 22 هيآ در عبارت نيآخر در  24۔  23:  3



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

25 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔۔۔۔ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارد وجود یتفاوت  

_____________________________________________________________________________________ 

 یم یادآوري ما به کلمات نيا.  را خود حافظه کتابخانه به را آنها کردن اضافه به شروع.  اتيآ دو نيا حفظ به قيتشو شما

 ريتصو کننده منعکس او خلقت به اند نتوانسته و اند بوده مجرم همه که است نيا تيبشر سهام همه که یزيچ تنها که کنند

 ما که کنند یم یادآوري ما به اتيآ نيا حال، نيع در اما).   27:  1 شيدايپ( شده گرفته نظر در او عنوان به خدا از یواقع

۔  شود یم هيتوج آمد حيمس یسيع توسط که یرستگار قيطر از او فضل با آزادانه  

 

۔ ها فيتعر  

 ليدل به من هيعل اتهامات با شدن مواجه به یازين گريد من.  ديدار نگه من برابر در من کند ینم خدا - هيتوج۔ 1

 گفت بهم اون.  ستين گناهکار که است شده اعالم خدا یسو از من.  است شده محکوم هيتوج عکس.  من یديناام

 درست خدا با رو من اون.  شد انجام من یبرا او، مرگ و رنج جمله از ،یسيع یزندگ  ميدارهبر دوباره رابطه که

۔  کرده  

 یاديز یکارها من.  ستين سزاوار قطعا و کسب توانم ینم من که را خود عشق دهد یم من به خدا – فضل۔ 2

 سزاوار نميس خاطر به من که ستا یزيچ نيا.  است مرگ من یديناام حکم.  ام داده انجام او به زدن صدمه یبرا

 من حال، نيا با ح،يمس یسيع مرگ و مجازات قيطر از.  6:23 ها یروم و 2:17 شيدايپ مشاهده.  هستم آن

۔ ابد تا او با یزندگ به آزاد من مجموعه خدا به عشق و او، فضل خدا، سزاوار یب عشق افتيدر  

 از من یگناه یب.  بود داده دست از گنا ليدل به که همه د،يبازخر اي و د،يخر به خواستم یم خدا --  یرستگار۔  3

.  هانيس یسو به و مرگ به تا شدم یا برده من که انگار  بود رفته دست از اون با من رابطه.  بود رفته دست

 یم پس مرا که است خدا عمل یرستگار.  بود حيمس یسيع پسرش، یزندگ من" یدار برده" از من ديخر متيق

 از استفاده با را کار نيا او.  شد وارد من بر جرمم خاطر به که یاعدام حکم از داد، یم نجات ستم از امر و ديخر

۔ داد انجام من یرستگار ،یسيع یرستگار و مرگ، مقدس، یزندگ  

 

 به قيتشو را شما مرحله نيا در.  گرفت خواهد قرار یبررس مورد دوباره مطالعه یسر طول در طيشرا نيا: توجه

 با فيتعر نيا کردن اضافه).   24۔  23:  3 وںيروم( شود یم اعمال بخش نيا در عنوان به کلمات با آشنا انخودت

 بوک نوت در فيتعر ستيل به نيا کردن اضافه نده،يآ مرجع یبرا اي و را، خود ادداشتي یها کارت به گرانيد

۔را خود  

 

 مرگ جز یزيچ ،یابد مرگ جز به من که دانم یم من خداوندا،  24۔  23:  3  وںيروم دوباره نظر در : دعا

 دهيخر او خون با مرا که یکس است، کرده هيتوج مرا که حيمس یسيع از تشکر.  هستم آن سزاوار و نگفته را یابد

 یب مرا که من، عفو یبرا ،ینداشت نگه من هيعل را گناهم نکهيا از تشکر.  است ساخته خود فرزند دوباره مرا و
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 ح،يمس یسيع یبرا شما از تشکر با.  ستين سزاوار من که شما عشق یبرا شما، لطف از تشکر.  یکرد اعالم گناه

۔ است شده ساخته انيخدا از بخشش قيطر از را شما مال من و یزندگ یبرا است کرده آزاد مرا که من، یرستگار  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 5

13۔  7: 3پيدائش  :ذمہ داری   

۔۔۔۔۔ پس.  "بعد افتد یم اتفاق آنچه فيتوص 3:7 شيدايپ  شده ايدن وارد نيس: تعارف   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آنها چشمان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنها و  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اونا پس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شده ساخته  

 

 یم پرداخت ديبا که است ینقد مهيجر با تکت کي جهينت است شده نقض کيتراف قانون که یهنگام.  دارد یعواقب یديناام

 یم مجازات کودک کند، یم سرزنش دارد ارياخت در که یکس اي مادر و پدر از خود اراتياخت با یکودک که یهنگام.  شود

 درخت" از وهيم خوردن به را خدا فرمان سرزنش آنها از پس بالفاصله آمد در اجرا به زين شب و آدم یديناام عواقب.  شود

۔ بود گرفته نظر در آنها یبرا هرگز خدا که کردند تجربه را يیزهايچ آنها."  است بد و خوب دانش  

۔ خواندن دوباره زمان نيا در  13:  7 اتيآ  بزنيم بهش نگاهي يه بيا  

 

: 1 # جهينت  

 آنها).  3:7 شيدايپ"  (.هستند___________________  آنها که شدند متوجه آنها.  "است شرم نيس از یفور جهينت

 آنها که یکار نياول.  شود یم آغاز بزرگ پوشش ن،يبنابرا.  بد دانستند یم زين آنها حاضر حال در اما دانستند یم خوب

۔  خود یبرا_____  ساختن و هم با____  است دوختن دهند یم انجام   

 اشتراک به بار کي آنها تيميصم.  پوشش شده ساخته آنها که یطور به جدا گريکدي از را خود آنها که شد باعث آنها شرم

۔ نديآ یم آنها نيب که همه با مقابله به ازين آنها حاال.  از شيب شد گذاشته  

 

: 2 # جهينت  

: "... ديگو یم 8 هيآ  بشيم پنهان بخوايم ما ميشه باعث گناه.  است گناه یبعد مشاهده قابل جهينت.  10-8 اتيآ:  ديبازد دفعات

 حال در آنها بود، کرده خلق آنها یبرا خدا آنچه."  باغ______  انيم در_______  از_________________  آنها و

 یم لذت و بود کرده جاديا دوستان عنوان به را آنها که یکس از کردن پنهان و گذاشتن سرپوش به شود یم استفاده حاضر

۔  شدن پنهان ناو دست از اونا حاال.  ترس یبرا یزيچ آنها او با.  برد  
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؟"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زد زنگ مرد آن به خداوند اما  

"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داد جواب مرد اون و  

 خدا از را آنها که نداشت وجود زيچ چيه که بود ینماد اي نشانه بودن برهنه.  بودند برهنه آنها که دانستند ینم آنها خلقت در

.  کنند یم یزندگ او با و شوهر و زن عنوان به شده گرفته نظر در آنها یبرا خدا که است یراه نيا.  کند جدا گريکدي از اي

 را خود گناه ليدل به و بودند برهنه آنها که دانستند یم آنها شرم ليدل به.  کرد افشا را آنها گناه گناه و شرم  گفته؟ بهت کي

۔ بود رفته نيب از یگناه یب. بودند شده پنهان و ديترس یم آنها  

 

" گفت؟ شما به یکس چه: "ستين نيا ايآ  ست؟يچ ميا شده متوجه ما که یکس به ما پاسخ.  ستين متفاوت را نآ ما ديشا :سوال

۔ پنهان ما اما ديکن استفاده ما گاهيمخف عنوان به درختان است ممکن ما.  شدن یمخف به ميخواه یم بالفاصله ما!  شکسته   

اند؟ داده انجام شما گذشته اشتباه مورد در ار خود گناه و شرم اذعان به دشوار را آن شما ايآ۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ست؟يچ گرانيد از و خدا از کردن پنهان یبرا تالش منظور به ديا کرده جاديا شما" پوشش"۔ 2    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ً  یکس چه یبرا که ديترس یم یوقت د،يرو یم کنار آن با چگونه اي د،يکن پنهان تا ديرو یم کجا۔ 3  و ديا شده شناخته واقعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د؟يا داده انجام که یکار یبرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

: 3 # جهينت  

شما ايآ: "پرسد یم خدا 11 هيآ در.  است یگريد زيچ اي یکس در سرزنش دادن قرار به ازين نيس از مشاهده قابل جهينت نيسوم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بود؟ چي مرد اون پاسخ و  بلکه زن در سرزنش دادن قرار یبرا تالش آدم تنها نه.  دميد را آن من و _______________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پرسد، یم و کرد صحبت زن با خدا سپس...  بود من با اينجا که زني!  "خدا در  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 که همسرش از تنها نه مرد جدا رزنشس  کند؟ یم چه روابط به سرزنش اما،  داره ازين استراحت یبرا يیجا هي به سرزنش

 خواست یم تنها که و بود کرده جاديا او آنچه عاشق که یکس جدا، خدا از را او زين سرزنش اما است، آموخته 7 هيآ در ما

۔  بود شده ساخته او که همه یبرا را خود نيبهتر  

 

: تالش  

۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنم یم رفک سرزنش شود یم خدا که يیزهايچ در تا کشد یم طول قهيدق کي۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديکرد قبول را سرزنش که ديبود یکس شما که ديريبگ نظر در را يیها زمان۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ريغ یزيچ اي یکس شهيهم.  ميکن امتناع خودمان اقدامات و افکار تيمسئول گرفتن عهده به از ما که شود یم باعث نيس۔ 3

 به گريد و گرفت یم عهده به را تيلمسئو مردم اگر کند یم یتفاوت چه.  ميبدان مقصر ميخواه یم ما که است خودمان از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خدا؟ جمله از سرزنش، یبرا یگريد شخص دنبال  

 یرييتغ چه است، نيچن اگر  زنش؟سر بيتصو به ديکن انتخاب گريد و تيمسئول به ازين شما ديکن یم احساس شما ايآ۔ 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د؟يکن انتخاب را شما است ممکن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ام داده انجام خودم یزندگ در که يیها انتخاب در تيمسئول عدم و گناه شرم، با من.  هستم کار گنا کي من خداوندا، :دعا

 من که یکسان و من نيب يیجدا باعث که اند داده انجام و اند گفته من که يیزهايچ یبرا بخش ب را من.  ام شده محکوم

 باور و دارم اعتماد مانيا با من.  بخواه ام داده انجام تو از خودم کردن جدا یبرا که يیکارها خاطر به را من.  دارم دوست

.  ام شده یرستگار یسيع خون با و ام کرده افتيدر را شما دآزا فضل ام، شده هيتوج من رايز هستم شما فرزند من که دارم

ـــ۔ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن شيستا و تشکر شما به من نيا یبرا  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 6

 را خود تيمسئول عدم و گناه شرم، تيمحکوم تنها شود، متوقف خلقت داستان از مرحله نيا در ميکن ینم جرات ما :مقدمه

 شهيهم عشق با را اشم من"  3: 31 هايجرم از کلمات ديباش داشته ادي به.  باشد داشته خودمان اقدامات و افکار برابر در

 شد، خسته خدا که است نيا 3 شيدايپ داستان در نقطه نيا در خدا مورد در تفاهم سوء یها مفهوم از یکي..."  داشتم دوست

 نيا.  دوباره از دهيشن اي و شود یم دهيد هرگز به را باغ از و انزجر در را خود دست پرتاب ل،يتحم خلقت بر را خود نينفر

 او که همه و زن و مرد به نسبت ناهيک با سپس و انزرز، داد نشان را، خود خشم داده دست از بود، یانعصب خدا که دهيا

۔ است کرده عمل بود شده ساخته  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ چون" د،يگو یم او.  کند یم خطاب را مار خدا اول،.  ديکن انتخاب 14 هيآ در دوباره را داستان دييايب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 هر.  است بد و خوب نيب نبرد.  است شده يیشناسا وضوح به و اند شده انتخاب طرف  داره ادامه جنگ!  شده شروع جنگ

؟هستند یکس چه آنها.  دارد را خود قهرمان ميت  

 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ شهيهم یبرا قهرمان ديگو یم ما به 106:1 مزمور یکس چه۔ 1

 ـــــــــــــــــــــــــ ما او! "خدا روزيپ قهرمان نام خاص طور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه 15:57 کرنتهووں 

"۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما قيطر از  

  هست؟ کي شر قهرمان.  پوش زره دنيپوش و نبرد یبرا پانسمان ريتصو از استفاده با  13۔  11:  6۔ افسيوں 2

 فيتوص که اتيآ نيا از کلمات را خود مقدس کتاب در خط ريز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ )12 هيآ( ميت" کيتار جهان"  
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 و جنگ مورد در کتاب کي مقدس کتاب.  امروز به تا خشم در را آن و است نبرد نيا مورد در مقدس کتاب همه :سيتدر

 تيشخص.  اساس بر یمرکز موضوع نيا اطراف در مقدس کتاب یها کتاب همه.  است جرم سوخت که است عشق اقياشت

 حماسه  ميشند روبرو مه با ها قهرمان.  شوند یم کشف ها تيدوپ و شوند یم آشکار ها یاستراتژ.  است شده فيتوص ها

 نيا ت،ينها در."  ديا کرده را کار نيا شما چون" شود، یم آغاز کرد یم صحبت مار به خدا که یکلمات با 3 شيدايپ در

 قهرمان به بود قرار که است یزيچ همان قايدق کرد اعالم ،15 و 14 اتيآ شود، یم صحبت یبعد اتيآ در خدا توسط نينفر

" کيتار جهان" شر، از را خود ميت و او یبرا داستان انيپا ديگو یم ما به  9:  12 یوح واقع، در.  افتد یم اتفاق شر یبرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ديسيبنو را هيآ نيا.  را خود ميت  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 خوب اريبس است، خوب کرد اعالم او جاديا او که را زيچ همه و است خوب خدا  هست؟ چي مورد در ها جنگ همه پس،

 کنند، یم یزندگ او با رابطه کي در تنها و دانستند یم خوب تنها شده جاديا او مردم که بود نيا او قصد).  31:  1 شيدايپ(

 خوب دانند یم آنها که بود نيا مار از یناش وسوسه د،يباش داشته ادي به اما،.  است خوب که یکس کلمه او، کلمه به تنها پاسخ

 اونا که ميخواست اون  ميخواست خودش طرف رو اونا اون.  یطانيش شناسند، ب را او که خواست یم طانيش.  است بد و

به او وسوسه  کنن اطاعت حرفش از  خود یزندگ و قلب در یکس چه: دهند پاسخ سوال نيا به ديبا آنها.  رفت خود وجود از 

 خدا  تان؟يس ايآ اي شد خواهد برنده خدا ايآ.  است بشر روح یابر خشم حاضر حال در نبرد  کند؟ یم حکومت و حکومت

 عنوان به را خود قلب در را او ديده اجازه و عشق او به را آنها خواست یم فقط او.  دهد پاسخ سوال نيا به که نداشت قصد

۔ را خود یزندگ مرکز شود یم که یکس را، خود یداشتن دوست خالق  

 

 یبرا استفاده مورد اصطالحات همه  طانيش کنهيم نينفر رو مار اون.  ختير شر در مار، رب خدا خشم 15 و 14 اتيآ در

۔کنند یم صحبت او مرگ از 15 و 14 اتيآ.  اشاره افتاده فرشته عنوان به اوقات یگاه که است سلطان  

 

 از که است مقدس کتاب در لاو هيآ 15 هيآ که ديبدان که است مهم اما درک به دشوار اتيآ 15 و 14 اتيآ :تر قيعم کندن

 دهد یم وعده هيآ نيا.)  درس نيا در فيتعر یبررس به حتما:  توجه.  (کند یم صحبت انسان رفتن نيب از یبرا خدا وعده

 خلقت همه از را خدا واقع، در کند، یم جدا را ها انسان همه و خدا که دارد، وجود اکنون که را یا شکسته رابطه خدا که

بود؟ خواهد چه دارد وجود زن فرزندان و مار نيب که یدشمن نيا جهينت و.  داشت خواهد ازب کند، یم جدا  

 حيمس یسيع رستاج و مرگ، رنج، و درد قيطر از را ما که است یروزيپ از کند یم صحبت" خرد را خود سر او"۔ 1

 ، حال نيا با.  است مطالعه ديجد هدع انجوئل یها کتاب ديجد کتاب چهار در ندهيآ درس در یشتريب اتيجزئ با ما که است

 54،  38 – 20:  15کرنتهيوں  1 ، کننده خرد ضربه نيا مورد در یريادگي یبرا رو شيپ خواندن به عالقه که یکسان یبرا

۔ 57 -  
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 رستاج اما ديشو مطمئن تا است او مرگ اعتصاب.  حيمس یسيع مرگ به اشاره سازد یم" ضربه را او پاشنه شما و۔ 2 ..."

۔ را خود سر" له", است شر از یکي بر یروزيپ او  

 

 قرار حافظه به را آن به شروع به قيتشو شما, وجود نيا با, است دشوار عبور کي  15:  3 شيدايپ که کرد اذعان :حفظ

 به رد جلب منظور به دانش شما به شد خواهد یآور جمع را خود مطالعه طول در شما گريد مراجع با همراه هيآ نيا.  داده

.  هيآ نيا حفظ و شاخص کارت در  15:  3 شيدايپ نوشتن.  او کالم قيطر از شما به یرستگار داستان آشکار خدا عنوان

 نيب از من و شما به خدا اول وعده از یادآوري شما به کارت یرو بر" خدا وعده" نوشتن یبرا ديکن انتخاب است ممکن شما

۔ دوباره را خود دارزشمن فرزندان را ما جهينت در و بردن  

 

 قسمت 7

 

 باز را خود چشمان زن و مرد  گرفته قرار ديد معرض در هست که یکس یبرا یطانيش.  است شده مرتکب جرم :سيتدر

 آن به ،یزندگ تمام در بلکه ست،ين بار کي رخداد کي نيس.  کنند یم یزندگ حاضر حال در آنها آن در که است تيواقع به

 یم ما نيتر کينزد ديشا  است؟ بوده مانند را آن ديبا چه.  بود خواهد انسان وجود از یبخش شهيهم یبرا و است کرده نفوذ

 غم با را خودمان سپس و..." هرگز من" اند، گفته ما که یزمان گرفتن نظر در که است نيا ديجد تيواقع نيا درک به ميتوان

ی ۔ ديناام از را ما خود عمل به اعتراف اندر و  

 

. ديناام عمل کي عواقب برند یم رنج را خود فرزند مشاهده یدردناک مادر و پدر که است نيا رسد یم ذهن به که یريتصو

 که یگريد مجازات اي شود، یم رد که یدرخواست اي شود، یم گرفته آن از که باشد یازيامت است ممکن یانضباط اقدام نيا 

 یم صدمه من به نيا" که گفت را آن که ميا دهيشن ما.  شود یم داده یديناام اي یا اتشه عمل کي یبرا یا جهينت عنوان به

 کودک به شده داده ليتحو جهينت از وزن خرس زين مادر و پدر."  نديب یم صدمه شما به آن از شتريب اي اندازه همان به نديب

۔ است  

 دنيچ رسد یم نظر به او عوض در.  نيا عنوان به یزمان نيچن در یحت شب و آدم کردن رها به حاضر خدا اما :ورزش

 زيچ سه.  جرم عواقب تحمل را آنها یتماشا به حاضر حال در او عنوان به دارد، دوست را او که یکسان از مراقبت قطعات،

۔ است شده آغاز خدا توسط آنها از کي هر و افتد یم اتفاق بالفاصله  

 که یکار نياول.  پوشش یبرا اگر برگ دوخته هم با را خود بودن برهنه بر گذاشتن سرپوش منظور به که 7 هيآ در ادي به۔ 1

ــــــــــــــــود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب چه داد انجام 21 هيآ در خدا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 یبرا.  ستير یم ديبا وانيح کي خون گرفت، یم بر در را زمان از یا دوره هر که شود ساخته يیها لباس نکهيا یبرا

 به آورد یم ارمغان به خدا مقدس کتاب تيروا در زود یليخ که گر،يد بار کي د،يباش داشته توجه است خوب ندهيآ مرجع
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 که کند یم یادآوري ما به 9:22 ها یعبر ن،يبنابرا.  است خون ريستن ،یقربان خواستار نيس یبرا پوشش که است ما توجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  ا ستنير بدون"  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)3:22 شيدايپ( بود یمشکل چه۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟یزندگ درخت از را آنها از محافظت به ازين خدا چرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ مي کار چي بايد اون  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مکان؟ چه باغ شرق سمت در خدا۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ شده داده قرار اونجا چروبيم يا فرشته چرا  

 

 عمل ابتکار سه نيا قيطر از را زن و مرد به را خود عشق خدا چگونه نظر در یا لحظه به ینگاه : تر قيعم یحفار

۔ ديسيبنو را خود یها بازتاب.  داد نشان  

دارد؟ وجود خود شرم از را خود شپوش یبرا تالش زن و مرد که است تيواقع نيا در خوب ايآ۔ 1  

 به یديام چيه بدون را خود زنا طيشرا در شهيهم یبرا و بودند خورده یزندگ درخت از آنها اگر افتاد یم یاتفاق چه۔ 2

کردند؟ یم یزندگ خدا با شده ميترم رابطه  

۔است شده داده نشان داده قرار باغ یدورو در او نگهبان از استفاده با خدا عشق نظر در گنا، به را خود تيمحبوب دانستن۔ 3  

 

 خالف بر شورش و یديناام ما چه اگر.  یکن یم انتخاب را ما داشتن دوست هم هنوز ما یگنا وجود با ا،يخدا یا :دعا

 حقيقت تو حرف.  خلقت همه یبرا و ما یبرا را خود مراقبت و عشق دادن نشان به همچنان شما را خود راه و شما خواست

 پروردگار حيمس یسيع در که است خدا عشق از را ما تواند یم زيچ چيه" که  39: 8روميوں  نديگو یم روم در اشم  داره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۔ شما فضل از خوب خبر نيا یبرا شما از تشکر با."  جدا ما  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 در را سواالت از یاريبس است ممکن که است مواد ما 3 شيدايپ از را خود مطالعه در مرحله نيا در :نظرات شدن بسته

 کوتاه صفحه چند در تنها بزرگ اتيجزئ در توان ینم را زيچ همه ، ستين گفتن به یازين.  است داده پوشش را شما ذهن

عشق یخدا کي عنوان به دو هر خدا شناخت به شروع که است نيا شما یبرا مهم قتيحق کي حال، نيا با.  پوشش تحت  

 باشد، کامل: "ديگو یم که مقدس یخدا کي عنوان به و)  3:  31ه   ايجرم" (شهيهم عشق" با دارد دوست را شما که

 گناه با تواند ینم او مقدس، یخدا کي عنوان به)."  48:  5 یمت( است کامل را خود یآسمان پدر عنوان به ن،يبنابرا

 نجات به عشق در مجموعه او جه،ينت در.  کند بهانه آن گرفتن دهيناد با یسادگ به را گناه تواند یم نه و باشد داشته یستيهمز

 او از ابد تا را ما که است مرگ از) 2 جدا، دارد دوست را او که یکسان از را او که است گناه بردن نيب از با) 1 بشر نوع

است گناه عامل و قهرمان طان،يش از) 3 و جدا، .  به را آنها و خود مردم بازدادن به ميتصم خدا چگونه داستان مقدس کتاب

 از استفاده به کند یم انتخاب اما حال، نيا با کند، ینم عمل يیتنها به او.  است گريد بار کي او با یداشتن دوست رابطه کي
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 به را خلقت همه آوردن و دشمن کردن خرد به باغ در شب و آدم به او وعده تحقق یبرا طيشرا و ،یخيتار یدادهايرو مردم،

 دارد دوست را ما که یکس عنوان به مانهيصم را او ما از کي هر که است نيا او ليتما.  دوباره او با شده ميترم رابطه کي

۔ است آمده ما یناج و پروردگار که است حيمس یسيع پسرش قيطر از او با یشخص رابطه کي به را ما خواهد یم و  
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سوم درس  

 

 

 

 

تم؟هس برادرم نگهبان من  
 

 

ليهاب و نيک از داستان --  5-4 شيدايپ  
 

 

 

3 درس یاجمال یبررس  

  33                                                                                               : مطالب جدول

  34                                                                                                           مقدمه

5- 4 شيدايپ: 3 درس  

  35                                                                           شده یمعرف ديجد یها تيشخص

  36                                                                                    شده ساخته یها شکشيپ

  37                                                                                           کشت را ليهاب نيک

  38                                                                                              نيک عمل عواقب

  38                                                                                             نيک یمادر و پدر

  39                                                                                              مانيا مرد ل،يهاب

  40                                                                                                          کاربرد

  40                                                                                                    یشناس نسل
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هستم؟ برادرم نگهبان من   

 

 

 مقدمه
 

 به را مرگ یحت و مناقشه ینافرم.  از شيب بود شده ساخته خدا که همه با کامل یهماهنگ حاضر حال در و خلقت در گنا

 به خشن تيواقع دهد یم نشان ما به خدا 4 شيدايپ در!  زندگي و مرگ!  یتضاد چه.  کرد یمعرف خدا کامل خلقت یايدن

 و بزرگتر پسر ن،يک داد، آنها به پسر دو و داد برکت آنها به خدا.  شد داده تکان نيس با شهيهم یبرا ويا و آدم یزندگ عنوان

 خود یها شکشيپ کدام هر.   است داشته نگه گله گريد و نيزم یکشاورز از یکي.  بود متفاوت آنها شغل.  برادرش ل،يهاب

 با نيک.  نبودند خدا نفع به او شکشيپ و نيک اما بودند خدا عالقه مورد او شکشيپ و ليهاب.  آورد ارمغان به خداوند یبرا را

۔  داد پاسخ ليهاب به نسبت خدا نفع به خشم  

 

 ازش تا دهيم زنگ نيک به خدا"  افتد؟ مي کار از صورتت چرا  ؟یهست یعصبان چرا«: پرسد یم و ديآ یم نيک به خدا سپس

 نيک یها قلب مورد در خدا  »شود؟ ینم رفتهيپذ ايآ د،يده انجام است درست که را یکار اگر«: ديگو یم او  باشه داشته ميب

 نيس که دهد یم ادامه نيک به هشدار با بخشش با خدا.  کردند یم ارائه او به را خود یها شکشيپ آنها که بود نگران ليهاب و

۔او داشتن ارياخت در و وارد است ممکن که است نيک قلب در ترک کي انتظار در فقط او اطراف در  

 

 راه نيس ديده اجازه تا گرفت ميتصم بلکه ندارد، را خود یزندگ مرکز به دادن هشدار از را خدا کالم که گرفت ميتصم نيک

 روزيپ شر دهد اجازه که گرفت ميتصم نيک اما خواست یم نيک یبرا را خود یها نيبهتر خدا.  باشد داشته او با را خود

»  .دانم ینم«: دهد یم جواب دروغ با نيک و »کجاست؟ برادرت«: پرسد یم و ديآ یم نيک به دوم بار خدا سپس.  شود

هستم؟ برادرم حافظ من ايآ«: است شده دهيپرس خيتار طول در که است یسوال همان پرسد یم نيک که یسوال  

 

 حافظ به دهد یم ما از کي هر به او تيمسئول و دهد یم قرار انسان یزندگ در او ارزش دهد یم نشان خدا 4 شيدايپ در

 به گرانيد با عشق رابطه کي به را ما به ازين حاضر حال در خدا بد انجام به ما از مخرب قدرت از که آنجا از.  ما برادر

  ست؟يک من خواهر/  برادر) 1: سواالت ديبپرس خود از مطالعه نيا طول در.  است گرانيد از مراقبت او با کيشر عنوان

اند؟ فراخوانده او شفقت و عشق برکت به مرا که هستند یکسان چه خدا آن  او؟/  او از مراقبت یبرا من چگونه) 2  

 

 مقدس روح عنوان به اکتشافات و نشيب از بردن لذت!  ازيامت چه و" بله" که است یهيبد پاسخ  هستم؟ برادرم نگهبان من

 یزندگ جامعه در که یکسان یزندگ و ارزش با را خود یزندگ چگونه که رنديبگ ادي به را خود قلب از چشم شود یم باز خدا

۔ ستنده او به کنند یم  
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هستم برادرم نگهبان من ايآ  

 

 در دانستن و دور رفتن راه تصور را آنها ميتوان یم ما.  اند شده حذف ادن باغ در یزندگ از خدا توسط شب و آدم :مقدمه

از ور شعله ريشمش که نهيزم پس  کي نيا."  است یزندگ درخت به را راه ینگهبان نييپا و عقب به زدن چشمک" بود 

 ادن از خارج یزندگ هرگز آنها.  را خود ذهن قيطر از که را آنچه تعجب اما کرد کمک توان ینم.  است آور عذاب ريتصو

 همه و بود شده فراهم آنها یبرا زيچ همه.  بودند نکرده تجربه يیتنها به را کردن یزندگ هرگز آنها.  بودند نکرده تجربه را

 خواهد چگونه یزندگ حاضر حال در و داشت وجود خلقت همه و آنها نيب یهماهنگ.  ديببر لذت آن انجام به لحا به تا آنها

 درد مورد در سرنخ چيه قطعا ويا.  ديتول خار و خار که است نيزم از برداشت عملکرد به یا مجموعه آدم عنوان به بود

بود؟ کجا خدا و.  ندارد را او بر متحکو شوهرش به خواهم یم آن در آنچه از احساس اي و مانيزا  

 

 ارمغان به را خود رابطه به را يیجدا بودند هم با ازدواج در آنها اگرچه.  يیتنها اندوه تجربه حال در آنها بار نياول یبرا

 داشته داي به  24:  2 شيدايپ از را کلمات ميتوان یم ما.  از قبل شده شناخته هرگز حال به تا آنها ديجد عامل کي, آورد

 به گناه و شرم گناه.  بود کرده رييتغ خدا با آنها رابطه ن،يا بر عالوه."  است گوشت کي به ليتبد ديبا دو نيا و" د،يباش

 ميريگ یم ادي ما که شود یم بدتر داستان و.  شدند پنهان گريکدي از و او از آنها.  گانهيب خدا از را آنها که بود آورده ارمغان

۔ کند یم خراب را خانواده نيا در روابط چگونه که  

 

۔ ديبخوان را 4 شيدايپ :فيتکل  

 بخش نيا مطالعه که یهنگام واقع، در.  است نشده ثبت فصل نيا در اتيجزئ و خاص موارد از یاريبس :توجه

 هيلاو یها فصل نيا از هدف.  باشد داشته پاسخ به نسبت یشتريب سواالت است ممکن شما ديرس انيپا به شيدايپ از

 به, خدا به مربوط بشر نوع عنوان به گناه از یناش ینابود و شر از رانگريو کار از یبردار پرده به است شيدايپ

.  بيتخر و جدا، زخم، به را خود قدرت و گله که دهد یم نشان دشمن خود فصل در دوباره.  خلقت به و, گرانيد

 نيا گرفتن نظر در با.  کردن نابود و کشتن، سرقت، به هاتن ديآ یم دشمن که کند یم یادآوري ما به 10:10 يوحنا

 که همانطور.  معرض در را خانواده یزندگ عنوان به را آن جرم از یبد معرض در 4 فصل.  ادامه ديده اجازه

۔ ديکن نگاه خلقت حفظ رحمت در که یکس عنوان به مداخله و خدا حضور یبرا ديبا ما است، شده کشف نيا  

 

: مشق  

 آنها پسر دو نام..."  همسرش با یروحان ريغ آدم", رييتغ کلمات با ناگهان شيدايپ داستان نيا در یاصل یها تيشخص۔ 1

و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست؟يچ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

؟)2 هيآ( ميآموز یم چه پسر دو نيا کار مورد در ما۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل؟يهاب دربارهالف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟"نيک" دربارهب ۔   
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 یزيچ چه کدام هر.  آورد ارمغان به خداوند یبرا را يیها شکشيپ خود کار از ليهاب و نيک »زمان طول در«۔ 3

؟)4- 3 اتيآ( را  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آورده نيکالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آورده ليهابب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چه) 5 هيآ( خداوند یاحترام یب به نيک واکنش۔ 4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 قسمت دوم

 

 که رسد یم نظر به جهينت در و کند عمل عادالنه برادر دو نيا به نسبت که رسد ینم نظر به خداوند اول نگاه در :سيتدر

 شکشيپ کي عنوان به یزيچ چه که بود داده آموزش آنها به خدا ايآ که ميدان ینم ما.  است کرده جاديا تالفاخ آنها نيب او

 چه پس."  کرد نگاه را خود ارائه و ليهاب در نفع با خداوند" د،يگو یم ما به 4 هيآ ميدان یم ما.  او یبرا قبول قابل و مناسب

 یچرب یها بخش ليهاب.  ميدان یم را زيچ کي ما  ساخت؟ مطلوب خداوند یابر را ليهاب که بود او شکشيپ مورد در یزيچ

۔ زد یم غير بخش نيا آوردن دست به یبرا ديبا وانيح کي خون که است یمعن نيا به نيا  آورد  

 

 شده ساخته یها لباس با شب و آدم لباس یبرا مناسب دميد را خداوند که  21:  3 شيدايپ از ما مطالعه در ديباش داشته ادي به

 خون ختنير تياهم اتيآ نيا در ما چه اگر.  جير به حال به تا پوست خون آوردن دست به منظور به و واناتيح پوست از

 اون خون.  بود الزم بشر نوع یرستگار یبرا خون ختنير که آموزد یم ما به مقدس کتاب گريد یها بخش شود، ینم گفته

 خون دنيد و بعد سالها, از یاريبس نگاه جلو به ما که ميکن درک که است مهم نيا  بود شده دهيپوش نيس یرو از که بود

 نيا ما.  بود شده دهيپوش ايدن تمام یگناها یرو بر که بود يینها یقربان او خون زدنير.  بيصل یرو بر ختنير حيمس یسيع

۔ داد خواهد ادامه مطالعات عنوان به مطالعه یشتريب اتيجزئ با را  

: مشق  

بود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود اريبس نيک" نيبرابنا   

 او چرا که پرسد یم او از و ديآ یم نيک به خداوند.  رد احساس او را خود ارائه و نيک ینم افتيدر نفع به خداوند که آنجا از

۔  است خراب اش چهره چرا و است یعصبان همه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شما اگر"  پرسد؟ یم چه 7 هيآ در خداوند آن از بعد۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اگر اما" ديآ یم سپس۔ 3  
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 خدمت یکس چه به«: پرسد یم نيک از خدا  ؟ 17:  2گفت شيدايپ در باغ در خدا که" اما" به هيشب صدا هيآ نيا ايآ : سيتدر

 کند یم عمل عاشق که خدا.  شود یم قلمنت پسر به پدر از که است نيا  کنهينم نظر صرف ینسل چيه از نيس  »؟یکن یم

 یم و دارد دوست را او که ديگو یم نيک به او اصل در»  .باشد داشته را تو گنا که نده اجازه«: ديگو یم و ديآ یم نيک به

۔است رحم بي دشمن اما.  است نيک یزندگ مرکز که باشد یکس خواهد  

: مشق  

 در ديکن انتخاب است ممکن شما  کند؟ یم ريتصو به شما یبرا را یريوتص چه نيا"  ميشه دوال داره تو ي خانه در"۔ 1

ـــــــــــــــــــــــــ۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5:8 تريپ 1 گرفتن نظر  

: ديسيبنو را هيآ نيا.  ما قلب درب در حيمس یسيع ريوتص دهد یم 3:20 یوح۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ گرفتن قرار در تفاوت ديکن توجه۔ 3  

۔ )4:7 شيدايپ( شماست خانه در ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيسالف۔   

۔ )3:20مکاشفہ ( شماست خانه در ـــب۔ يسوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يیکشو در تواند یم که یا لحظه انتظار در درب در شدن دوال اي و نيکم که یحال در شود دعوت در تا است منتظر یسيع

۔ است آن بيتخر انجام و  

 

3 قسمت  

 

 به او آنجا در.  کند یم دعوت دانيم به را ليهاب و کند یم هيتغذ را خود خشم نيک.  ديبخوان را 8 هيآ دوباره :فيتکل

 چيه, دارد وجود ريدرگ ووديهال یتکنولوژ چيه.  است شده اعالم یسادگ به قتل.  کشد یم را او و کند یم حمله برادرش

۔کشت اونو و کرد حمله ليهاب به یسادگ به نيک نه،.  فکر مت کنترل مرکز چيه, فتنه  

 

 شباهت ديدان یم شما ايآ  دارد؟ نگه برادرش یگزند یپاسخگو را نيک تا است بازگشته یکس چه  افته؟ مي اتفاقي چه بعدش

" نيک" و خداوند حاال.  اند خورده را ممنوعه وهيم فقط آنها  ؟ 9:  3 شيدايپ در" د؟يهست کجا" شب، و آدم دنيپرس خداوند به

۔۔کنن یم صحبت هم با  

: مشق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پرسد؟ یم یچ نيک از خداوند۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ست؟يچ نيک پاسخ۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پرسه؟ مي چي خداوند بعدش۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پرسد؟ یم چه 13 هيآ در خدا.  3 شيدايپ به خود نوبه به و لحظه کي۔ 4  

 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

38 

  بود؟ چي اين.  بود فتادهين اتفاق هرگز حال به تا انسان کي مرگ  مرده برادرش.  ینابود از را خود راه به همچنان نيس

 را ونيزيتلو اي خواند را روزنامه توان یم یسخت به که یزمان در  دونهيم پاسخگو برادرش خون مورد در رو نيک خدا

 در خدا یها مکان ارزش به ما شود، یم ختم مرگ به که رديگ قرار يیها خشونت معرض در نکهيا بدون کرد روشن

۔ ميا شده حس یب یزندگ  

: مشق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برادرت!  دادن گوش: "آشکار تا است )10 هيآ( ديگو یم خدا که یبعد زيچ۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔)3:10 شيدايپ( دارد دوست را او از یکي اديفر شنود یم او نيزم از و است ارزشمند او یبرا بود ساخته خدا که خلقت۔ 2  

 او که چرا آورد ارمغان به نيک در شد خواهد اعالم خدا که یعواقب چه.  دارد را خود عواقب نيس گر،يد بار کي۔ 3

؟)12-4:11 شيدايپ( رساند قتل به را برادرش  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحت شما"الف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکنيم کار یوقت"ب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود ديخواه شما"ج۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ست؟يچ نيک واکنش و۔ 3  

.  آورد ینم دست به او یبرا را خود محصوالت گريد و بود شده نينفر اکنون بود، کرده یزندگ آن از او که ینيسرزم نيا

؟)14 هيآ( گفت چه خود مجازات مورد در نيک  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديهست یرانندگ حال در شما"الف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  کرد خواهم من و"ب۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود خواهم من"ج۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ که کسي هر ود۔   

 یبرا خدا رحمت از یا نشانه عالمت نيک یبرا, اما, است بوده است ممکن عالمت که آنچه عنوان به یدانش چيه ما: توجه

۔  بود خدا خشم جز یزيچ سزاوار قطعا او  

ــــــــــ۔ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيک که ديگو یم 4:16 شيدايپ۔ 4  

 ترک نيک که مينيب یم ما عدن باغ ترک شب و آدم ميديد ما که همانطور و ادي به 3 فصل انيپا ميوانت یم ما گريد بار کي

۔ کنند یم یزندگ یگريد نيسرزم در به رفتن و خداوند حضور  

 

 قسمت چهارم

 

 به ردآو ارمغان به زمان آن در که يیها شرفتيپ از یبرخ در و نيک سال و اصل در دييايب ، خالصه طور به : سيتدر

۔ ديکن نگاه جهان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را نامش او که آمد ايدن به یپسر که ديگو یم ما به 17 هيآ۔ 1  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود نيک که رنديبگ ادي ما هيآ همان در۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  نيک نسل از رکورد ديآ یم بعد۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پدر جبل،: 20 هيآالف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پدر جوبل،: 21 هيآب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ که نيک توابال: 22 هيآج۔   

 در ظهور حال در عنوان به حاضر حال در یقيموس و ،یکشاورز ساز، و ساخت که ديباش تهداش توجه است جالب: توجه

۔  است شده ذکر روز آن فرهنگ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تولد به ويا.  دينيبب را شب و آدم نوال از 26 و 25 هيآ در ما۔ 4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شروع آنها عنوان به را خود مردم به مربوط خداوند مينيب یم ما 26 هيآ در ن،يا بر عالوه۔ 5  

۔  او در تماس به شروع آنها عنوان به را مردم یزندگ نماز و عبادت از یآگاه ما به نيا  

 

 مورد در شتريب اطالعات به که است مقدس کتاب از یگريد بخش در جعمر متقابل نگاه از استفاده با : تر قيعم یحفار

 نه، اگر.  را" ليهاب" کلمه از پس متقابل مرجع کي است ممکن را خود مقدس کتاب  2: 4 نگاه شيدايپ در شما اگر.  ليهاب

 کلمه دو نيا که ديکن دايپ را طعمتقا حرف و هيآ متقاطع مرجع ستون در.  4 هيآ در" ارائه" کلمه از پس متقابل مرجع دنبال به

۔ مرجع تنها نه اگر, شده ذکر یکي عنوان به شد خواهد  4: 11رانيوں عب اديز احتمال به.  کند یم دنبال را  

 

 از را شما اگر.  است شده شناخته" مانيا فصل" عنوان به 11 یعبر.  شود یم افتي ديجد عهد انيپا در ها یعبر کتاب

 که شد خواهد متوجه شما."  شد خواهد آغاز مانيا با" کلمات با یمتعدد اتيآ که شد خواهد وجهمت شما اسکن فصل قيطر

 ذکر ميابراه 8 هيآ در.  است شده ذکر نوح 7 هيآ در مثال، عنوان به.  است شده ذکر مقدس کتاب یها تيشخص از یاريبس

۔  گرفت قرار نيتذه مورد را خود مانيا یبرا که هستند انيباستان جمله از گرانيد و یموس وسف،ي عقوب،ي.  است شده  

:  فيتعر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است مانيا.  است شده فيتعر مانيا 11:1 یعبر در – مانيا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 در زيچ سه.  است شده ذکر است، گرفته قرار ستوده مورد مانشيا خاطر به که یکس عنوان به ليهاب د،يکن نگاه 4 هيآ به اگر

:  است هشد ذکر ليهاب مورد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانيا با۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانيا با۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مانيا با۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دهد؟ یم نشيب چه 4 شيدايپ در ليهاب و نيک داستان از شما مطالعه به هيآ نيا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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"کجاست؟ شما برادر" ، سوال نيک پرسد یم خدا 4:9 شيدايپ در : سواالت درخواست  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " ؟يیشناسا من برادر" عنوان به من هستند من یزندگ در که یکسان۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چه نيک یفور پاسخ۔ 2  

ست؟يچ يیشناسا من برادر عنوان به من که یکسان یبرا ینگران و مراقبت دادن نشان به ادرق من که يیها راه۔ 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کجاست؟ برادرم دانم ینم که کنم اعتراف ديبا هم من چرا شود، یم دهيپرس برادرم مورد در من از اگر اوقات، یگاه۔ 4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برادرم؟ و است؟ نيک برادر نگران نقدريا یسيع چرا  دهد؟ یم نشيب چه 40-25:37 یمت۔ 5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 نيا با."  است کار نيا انجام هرگز من" ند،يگو یم و ليقاب در سرزنش انگشت نقطه به آسان اريبس را آن پروردگارا، :دعا

ً .  من اقدامات و کلمات با گرانيد به نيتوه و دهيد صدمه من اغلب که دانم یم من ، حال  رو روابطم و بخشيد ب رو من لطفا

 با و مهربانانه با تا شما عنوان به گرانيد به نسبت محبت با و محترمانه، مسئوالنه، عمل به قادر مرا  برميداره بقيه و تو با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ شود یم رفتار من با محبت  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 5

 

 کند یم حرکت 3 هيآ در سپس و شود یم آغاز 1 شيدايپ از انسان خلقت یبررس با 5 شيدايپ :نامه شيدايپ بر یا مقدمه

 سال شما فصل نيا در.  شود یم آغاز اش خانواده و آدم با که یشناس نسل اتيجزئ در یبازشاور از قبل ديجد اطالعات با

 را زيبرانگ چالش و جالب سواالت از یبرخ است ممکن ها داده نيا.  متوجه کردند یم یزندگ افراد نيا که یاريبس یها

 صرف خواهد ینم ما.  ديده فشار را خود مطالعه در سپس و را خود بوک نوت در سواالت نيا ثبت.  کند مطرح شما یبرا

۔  ديريبگ تماس جالب اتيجزئ چند به توجه اما فصل نيا در یاديز زمان  

: مشق  

۔۔۔۔ که است یادآوري ما 5:1 شيدايپ در۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر را انسان خداالف۔   

۔  1:27 شيدايپ یبازخوان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرد خلق را هاآن خداب۔   

۔ )1:28 شيدايپ( آنهاــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اون وج۔   

۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام به را آنها او شدند ساخته آنها که یوقتد۔   

۔  گفت ما به 1 هيآ آنچه از متفاوت اريبس یزيچ دهد یم نشان 5:3 شيدايپ۔ 2  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د؟يگو یم چه آدم پسر مورد در هيآ نياالف۔   

 در را بشر نوع ريتصو و بود متفاوت بود کرده خلق را آدم خدا که یروش با آدم فرزندان ريتصو اي بودن هيشب چگونهب۔ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ گرفته نظر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔  27۔ 26: 1 شيدايپ به ديکن نگاه نيهمچن  

۔  زد بهم ندهيآ یها سلن تمام یبرا را او ريتصو نيس.  خدا از کامل ريتصو کننده منعکس گريد بشر نوع ريتصوج۔   

 که است شده ثبت کي هر سال تعداد با و خود تولد بيترت در نوح به آدم از فصل نيا در شده ذکر نام ستيل به را زمان۔ 3

۔ کردند یم یزندگ  

 

کردند یم یزندگ ها سال   نام کردند یم یزندگ ها سال          نام           

    

    

    

    

    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟يگرفت ادي 24- 21 اتيآ در انوخ مورد در یجالب قتيقح چه۔  1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 که یکس عنوان به خدا توسط او.  6-11:5 یعبر شده خوانده عنوان به انوخ مورد در شتريب اطالعات کسب یبرا: توجه

ـــــــــــــــــــــــ م؟يدار ازين یزيچ چه به او کردن خشنود یبرا که ديگو یم ما به 6 هيآ.  شد گرفته نظر در خشنود را خدا  

! آنها به را خود کردن آشکار با پاداش او" او دنبال به تيجد با که" که یکسان و دارد وجود خدا که است معتقد مانيا  

آشناست؟ برات اسمش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باشه؟ ترين قديمي که کرد مي زندگي کي۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گفت؟ چه 5:29 شيدايپ در نوح پسرش مورد در لمچ۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19- 3:17 شيدايپ یبررس  شد؟ لعنت گنا خاطر به اي کرد نينفر را نيزم خدا ايآ۔ 4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هستند؟ یکسان چه شده ذکر 32: 5 شيدايپ در نوح پسر سه۔ 5  

 الف۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــب۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ج۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مادر و بزرگ پدر و مادر و پدر از اطالعات یآور جمع را خود خانواده یکش قرعه.  را خود مادر و پدر در تأمل :کاربرد

 و یفرزندخواندگ مرگ، ،یزندگ طيشرا ليدل به است نممک شما خانواده درخت.  گريد بستگان و دوستان، بزرگ،

 است، بوده شما یزندگ به توجه قابل که یکسان شامل را آن ديده اجازه و را خود درخت جاديا.  باشد مشکل یسرپرست

 راهمف را خود پرورش و آموزش و رفاه یبرا و اند آموخته شما به که ق،يتشو و تيحما را شما که ن،يتحس را شما که یکسان

۔  آورد ارمغان به امروز شما که يیجا به را شما که است یا لهيوس اند، کرده  

 

 و 5 شيدايپ در مورد در من که یکسان یبرا اند، رفته من از قبل که یکسان یبرا سپاسگزارم شما از من ا،يخدا یا :دعا

.  برکت من به شما عنوان به را آنها برکت یبرا شما از تشکر.  است شده خوانده من خود یمادر و پدر از که یکسان یبرا

 ممکن من که گرانت.  کنند یم یرويپ من از که دارم را یکسان هم من.  آنها از کي هر جاديا محبت با یبرا شما از تشکر با

ــــــــــــــــــــــــــ۔  ـــــــــــــــــــــــــحيمس یسيع در من یبرا را خود عشق به شاهد عنوان به را آنها به مثال عنوان به است  

_____________________________________________________________________________________  
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چهارم درس  

 

 

  هرگز

!نہی دوباره  
 

 

ليس و نوح – 9:17-6 شيدايپ  
 

 
 

4 درس یاجمال یبررس  
 

43                                                                                            مطالب ولجد  

44                                                                                                      مقدمه  

9:17- 6 شيدايپ: 4 درس  

  45                                                                            خدا ميتصم و نشيآفر شرط

47                                                                                              یکشت و نوح  

  49                                                                                                  آمد باران

  50                                                                                 آورد ادي به را نوح خدا

51                                                                                              هيتخل یکشت  

52                                                                                         رحمت: فيتعر  

54ا                                                                                                خد برکت  

   55                                                                              هيتوج و آتون: ها فيتعر

56                                                                                     یزندگ خانه ارزش  

57                                                                              او ريتصو در شده ساخته  

59                                                                                            گروه: فيتعر  

 

 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

44 

!نہی  هرگز دوباره  

 
 

 مقدمه
 

 که یزيچ تمام  بود درد از پر قلبش... شود یم آغاز بود نيغمگ خداوند" کلمات با ليس و نوح داستان                 

 و واناتيح بشر، او، یها ساخته تمام که بود نيا او ميتصم.  بود خشونت و فساد شر، و شر از پر اکنون بود کرده خلق او

, اما, 9-6 شيدايپ در شده ثبت مرگ و بيتخر از داستان نيا.  کند شروع دوباره از و کند نابود را زنده موجودات همه

 یمرد او."  افتي نفع خداوند چشمان در" نوح که شده گفته ما به.  نوح نام به مرد کي ليدل به ديام دهد یم ارائه نيهمچن

۔ " رفت یم راه خدا با" و بود کار درست  

 در خدا اش خانواده و نوح اما.  کرد جدا بود بد که زيچ هر از را خدا و پوشانده را خلقت ليس یها آب               

 به شود یم داده دستور شد خواهد حفظ خدا آنچه.  است شده حفظ زنده موجود نوع هر از تا دو با همراه یکشت پناهگاه

 او از نوح.  است شده سيتاس اش خانواده و او حفظ یبرا را خود وعده نوح با خدا.  گريد بار کي نيزم کردن پر و ضرب

۔ داد انجام ودب داده دستور او به خدا که را يیکارها تمام و گرفت فرمان  

 باعث و کرد بلند را یکشت که بود یباران همان برد، نيب از ليس برابر در را خلقت همه که یباران همان              

 شد گفته ما به بعد اما گذشت ها ماه  مرد داشت زندگي که نبود یکشت تو چيز همه.  شد ها کوه قله یباال در آن شدن شناور

 یکشت و شد متوقف باران کردند، ینينش عقب ها آب کرد، وزش باد.  آورد ادي به را بودند او با که یانکس تمام و نوح خدا که

۔  شد مستقر خشک نيزم در آخر در  

 آزاد او با زنده موجودات تمام.  بودند او با که یکسان همه و کرد رونيب یکشت از را نوح خدا سرانجام                

 نينفر نيزم به انسان خاطر به هرگز گريد«: داد وعده او به خداوند.  کرد عبادت را خدا و ختسا یمحراب نوح.  شدند

 یم او یبرا وعده نيا با خدا»  .کرد نخواهم نابود ام داده انجام که را یا زنده موجودات تمام هرگز گريد و... کرد نخواهم

 نابود دوباره هرگز که بود نيا او وعده حال نيا با" ،کرد عمل است یطانيش یکودک دوران از قلب ليتما هر" که دانست

۔  بود داده انجام او عنوان به زنده موجودات تمام کردن  

 یزندگ یبرا حساب به را ما او عنوان به انسان یزندگ در مکان خدا ارزش رنديبگ ادي ما داستان نيا در            

 وعده فراموش هرگز و ديباش داشته ادي به او که و مهربان ما به است داده وعده خدا که است دانش در ما.  ما هموطن

۔  استراحتٓ  شده ساخته نوح به او یشگيهم  

 یآسمان پدر یبرا را خود عشق در را شما است ممکن, !دوباره هرگز, ريدرگ مطالعه نيا در شما که همانطور

 شما به دهد یم وعده او که ديباش داشته ادي به شهيهم  .رشد او با رفتن راه و یخداخواه و يیراستگو به را شما که را خود

۔  را خود یشگيهم وعده آورد یم ادي به او عنوان به را خود فضل با دوش  

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

45 

!نہی  هرگز دوباره  

 
 قسمت اول

 

 یا رابطه خدا پرشور یآرزو.  ربش نوع همه از روح یبرا شر از یکي و خدا نيب نبرد خشم, ديباش داشته ادي به :مقدمه

۔  است شده گانهيب گنه با او از حاضر حال در که همه است، او یها ساخته تمام با شده ميترم  

 

 چند است ممکن شما.  شود یم آغاز درک یبرا دشوار اتيآ چهار با 6 فصل.  ليس داستان ثبت 8 و, 7, 6 شيدايپ: توجه

 وضوح، به ليتما و حيتوض عدم به اذعان با  کرده؟ ازدواج کي با کي  اند؟ آمده کجا زا افراد نيا مثالً .  ديبپرس سخت سوال

 عشق به نشيب و دانش به که يیها داستان با آشنا شما به بلکه سواالت، نيا به پاسخ یبرا است شده گرفته نظر در مطالعه نيا

۔ بود شده ساخته او که همه یبرا خدا  

 

۔  شد خواهد آغاز 8:22 شيدايپ قيطر از 12- 11،  7 – 5:  6شيدايپ در شده ثبت ليس از ما مطالعه دييايب  

 

: مشق  
:  ديسيبنو را هيآ نيا کلمات  ديد؟ چي خداوند.  وحشتناک ريتصو کي رنگ 6 فصل از 5 هيآ۔  1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

______________________________________________________________________________ 

):  5 شيدايپ( بود شده ليتبد انسان شر ريفراگ چگونه فيتوص یبرا کلمه سه از استفاده با اتيآ نيا۔  2  

 حال به حاضر حال در مردم.  کرد رييتغ هم بشر نوع ذهن و قلب به یحت نيس.  کرد آلوده را خلقت همه نيس۔ 3

 شد اشباع گنا با خوب اعمال یحت.  است داده تن آنها اعمال تمام به نيس.  شهيهم یبرا یجا به شر یبرا یطرفدار

د،يگو یم 11:6 ها یعبر.  خدا با رابطه فاقد آنها رايز  

"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است آن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدون و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديبا او به که ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليدل به خدا

۔ )6:5 شيدايپ( شد بزرگ را خود شر را خود آلوده طيشرا در  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ که یکسان پاداش او و  

است؟ یضرور خدا با رابطه یبرا یزيچ چه 11:6 ها یعبر گفته به۔ 4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔   ــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شود؟ یم استفاده روز طيشرا فيتوص یبرا یکلمات چه 11 هيآ در.  ديکن نگاه 12 و 6:11 شيدايپ به حاال۔ 5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ ـــــــ  
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:  سواالت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د؟يگو یم چه ما به خدا مورد در 6 هيآ۔ 1  

؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انجام به ميتصم خدا که ديگو یم چه ما به 7 هيآ ۔2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کردن؟ نابود مورد در حاضر حال در او که) 2:7 شيدايپ( بود داده چه انسان به خدا۔ 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 او که اند شده ليتبد ديبا بد یزهايچ چگونه که ديريبگ نظر رد.  گرفت ینابود به ميتصم خدا داشت را یزندگ نفس که یزيچ هر :فکر

 تالش شما عنوان به را خود مشاهدات ديباش داشته توجه  مثال؟ عنوان به هوا، پرندگان یحت ،یزندگ تمام بردن نيب از یبرا نييتع را

۔  خدا قلب از تر یغن درک به کردن وارد یبرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او؟ خشم کي بود، او خشم شينما نيا ايآ۔ 1  

______________________________________________________________________________ 

را؟ خود یافراط مخالف تنها نهيآ حاضر حال در را خود ريتصو منعکس هک را خود نيتر ارزش با جاديا مانند بود خواهد چه۔ 2  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ینم عمل او اگر.  مثل ديتول واناتيح و اهانيگ شوند؛ یم متولد کودکان . است انجام حال در خدا خلقت کار۔ 3

 دست از شهيهم یبرا شده جاديا زيچ همه ايآ  بود؟ خواهد غالب شر قدرت تنها ايآ  فتد؟يب بود ممکن یاتفاق چه کرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداده؟  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 انعکاس منظور به را ها انسان خدا.  شد خواهد روزيپ شر تنها آن از پس شر، تنها انجام به ميتصم بشر اگر۔  4

 به را خود یزندگ یبرا او ليتما.  شر به خدمت یبرا روهاين به وستنيپ یبرا نه کرد، خلق شيها یخوب و او

 چه.  او به یداشتن دوست پاسخ در را خود یزندگ به را آنها خواست یم او.  بود او کالم و او اطراف در مرکز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ را؟ خود قلب تمرکز به ليتبد حاضر حال در و بود شده خدا نيگزيجا یزيچ  

 

:  درخواست سواالت  

 یم یزندگ او خلقت با عشق رابطه در که است نيا او ليتما.  است یا رابطه یخدا کي خدا د،يباش داشته ادي به۔ 1

  د؟يدار یاحساس چه را خود قلب التيتما و افکار مورد در شما نظر  است؟ بوده چه خدا با شما رابطه.  کنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  را خود افکار از یبرخ ديباش داشته توجه و کننده منعکس  

______________________________________________________________________________ 

 نيا شما یبرا ديشا اي.  رد تجربه به تنها عشق رابطه در که یکس به دنيرس یبرا تالش شما که یزمان ادي به۔ 2

۔ است یگريد عشق رد را شما خاطره  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتاد؟ وندر نيا در رابطه یبرا یاتفاق چه  



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

47 

 

 ب را من مداوم طور به شما.  کنم یم تشکر من با رابطه کي به را خود ليتما خاطر به شما از من ح،يمس یسيع :دعا

 شما به نسبت زيآم نيتوه یها زمان در من اگرچه.  کنم یم رفتار شما با چگونه نکهيا وجود با دارم دوست مرا و ديبخش

 به عشق با و باشم داشته دوست شتريب را تو که بده ادي من به.  ديريبگ تماس من به محبت با شهيهم شما کنند، یم عمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ کنم ابراز تو به را خود عشق گرانيد  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت دوم

 

وع خيتار افتادند، گنا به شب و آدم که یزمان از :مقدمه  نيک داستان ما به آغاز همان در.  است رفته بدتر به دب از بشر ن

 آسمان که یکس خدا، که است زيانگ رقت طيشرا نيچن در جهان که رنديبگ ادي ما حاضر حال در و شود یم گفته ليهاب کشتن

 اما.  رسد یم نظر به کننده ديناام خدا خلقت تيوضع."  نيزم یرو از... بشر کردن پاک" مورد در کرد، خلق را نيزم و

۔۔۔ ديام از کوچک اشعه کي ديآ یم 8 هيآ در بعد،  

 

7:5-6:8 شيدايپ:  ديبازد دفعات :ذمہ داری   

: مشق  

۔ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام به مرد کي قيطر از را ديام کلمه کي دهد یم ارائه 8 هيآ۔ 1  

۔  7:1 شيدايپ به ديکن نگاه نينهمچ  ؟)9 هيآ( شود یم استفاده او فيتوص یبرا یکلمات چه۔ 2  

ــــــــــالف۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــج۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)10 هيآ( داشت پسر سه نوح۔ 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د؟يگو یم چه او به 17 و 13 اتيآ در او  ميونه در نوح با رو اش نقشه خدا۔ 4  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 نشان او حال نيا با زنده، موجود هر کردن نابود به رفتن حال در او و است فساد و خشونت از پر نيزم چه اگر۔ 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ ) 14 هيآ( بود چه نوح یبرا او دستور.  اش خانواده و نوح به را خود بزرگ عشق دهد یم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ست؟يچ) 16-14 هيآ( یکشت ساخت یبرا نوح به خدا دستورالعمل۔ 6  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)21-19 اتيآ( انجام یبرا نوح است، شده ساخته یکشت که یهنگام۔ 7  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کي در که ديگو یم نوح به او).  3-7:1 شيدايپ( کند بار را آن تا داد فرمان خداوند و ساخت را یکشت نوح پس۔ 8

 سپس و.  ديکش خواهد طول) 4 هيآ( شب____  و روز___________  یبرا را آن و شد خواهد آغاز باران هفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرد خواهم من" د،يافزا یم او  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -- ۔  است شده گفته 7:5 شيدايپ در دوباره و 6:22 شيدايپ در نوح مانيا مورد در آنچه۔ 9  

______________________________________________________________________________ 

 

وح نام به یمرد و نيزم مردم نيب یتضاد نيچن :ورزش  یکلمات چه.  7:5 قيطر از 6:5 شيدايپ یبررس.  دارد وجود ن

شود؟ یم استفاده نيزم یرو مردم و نوح سهيمقا یبرا  

 

نيزم یرو مردم        نوح     

 

نفع به داشت بر در  

 

بودن شرور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ی کاربرد امهبرن  

وح یبرا یزندگ۔ 1 واده و ن است؟ بوده چگونه بود ساخت حال در یکشت که يیها سال طول در اش خان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

د؟يبود معتقد شما آنچه یبرا موضع زمان در شما که چرا است شده یطعن اي و تمسخر تجربه را شما یزمان چه۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بود؟ چه نامحبوب انتخاب داشتن یبرا شما افکار  بود؟ چه گرانيد واکنش۔ 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ليس گفتن و خشک نيسرزم کي در ميعظ ساختار نيا ساختمان احمق کي مانند نوح, شک بدون: تر قيعم یحفار

 فقط شهيهم... نگاه لياتم هر" که یکسان به احمق کي مانند است ممکن او چه اگر.  نگاه ندهيآ که بود خواهد بيتخر بزرگ

ند؟يگو یم چه ما به او مورد در  8 – 7: 11 انيوںعبر." بود شر  
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" هنوز که يیزهايچ مورد در_________  که یزمان نوح،________________  توسط  _______________، 

 او___  او با.  اش خانواده____  به____________  است شده ساخته) احترام بت،يه(______________  مقدس در

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوسط ديآ یم که____  از_____  شد و____   ____ 

 ینکردن باور آنها چه اگر."  شود ینم دهيد هنوز که يیزهايچ مورد در" شد داده هشدار خدا توسط او  بود یمانيا با مرد نوح

 و مردان شود یم قيتشو ما.  او اطاعت و کرد باور را خدا نوح حال نيا با زمان، در باور به مانيا و ديرس یم نظر به

۔ ديگو یم ما به او آنچه به پاسخ و ديگو یم خدا کالم آنچه در اقدام مانيا با زنان  

 

.  کنند یاحترام یب شما به نسبت که گرفتند ميتصم مردم . یشد نيغمگ خلقت طيشرا خاطر به تو ا،يخدا یا :دعا

 که بود معتقد او و دارد وجود شما که بود معتقد او که چرا داشت بر در شما چشمان در نفع به حال، نيا با نوح،

 یب اب که خواهد یم و دارد اعتماد تو به کند، یم باور را حرفت که بده یمانيا من به.  است قتيحق به را خود کلمه

ـــــــــــــــــــــ۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دهد پاسخ یمانيا  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 3

 

 درست) 7:17 شيدايپ( شب_______  و روز_______  یبرا باران و  بسته رو در خدا.  شده پر یکشت :ماموريت

۔  7 شيدايپ:  ديبازد دفعات.  ديکن نگاه ديگو یم داستان آنچه به دييايب).  7:4 شيدايپ( بود گفته نوح خدا که همانطور  

: مشق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :یشتک وارد 13 و 7 اتيآ به توجه با که۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۔ دينيبب را 15- 14 ،9- 8 اتيآ  بودند؟ شده گنجانده یواناتيح چه۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) 16 هيآ( بود در همه بار کي درب بسته یکس چه۔ 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)20-17 ،12- 11 اتيآ( ليس فيتوص یبرا استفاده مورد کلمات از یبرخ۔ 4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شد؟ نابود چي۔ 5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

.  است دشوار کردند، یم فکر یزيچ چه به یرانيو و ليس یروزها نيا در ديبا اش خانواده و نوح که نيا تصور :تفکر

 یم نوح.  بود مرگ کردند، انتخاب را فساد و خشونت یزندگ و نبودند رابطه در او با که یکسان مورد در خدا قضاوت

 به مربوط روزانه صورت به او که شهر مردم و گسترده خانواده یاعضا کار، و کسب همکاران خود، گانيهمسا که دانست
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 ديبا حال، نيع در اما.  یکشت از خارج در دهد یم رخ وحشت مرحله تصور به ديکن یسع توان یم فقط.  رفت نيب از همه

۔  داد صيتشخ بود، کرده فراهم کردند، یم یزندگ یکشت داخل در که یکسان یبرا خدا که را تيامن و صلح  

 

 قرار خدا که دانستند یم فقط آنها.  کنند یم یزندگ یکشت در را آنها مدت چه که بود نشده گفته خدا توسط اش خانواده و نوح

 توانستند یم آنها شک، بدون."  است آسمان ريز در یزندگ تمام بردن نيب از یبرا نيزم یرو بر ليس بآ آوردن" به بود

 150 اکنون اما.  بود کرده متوقف را آن که دانستند یم شب و روز 40 از بعد آنها.  بشنونند را یکشت در باران بارش یصدا

۔  شود یم آغاز 8 شيدايپ که است يیجا نيا.  است شناور آب یرو بر همچنان یکشت و است بعد روز  

 

19-8:1 شيدايپ:  ديبازد دفعات :ذمہ داری    

: مشق  

 محافظت او از که شناخت یم را یکس او بود، خواهند یکشت در مدت چه اش خانواده دانست ینم نوح نکهيا وجود با۔ 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8:1 شيدايپ اول کلمه سه نوشتن.  بود کرده فراهم آنها یبرا و کرده  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 آزاد را آنها به یانداز راه او  ميکرد مراقبت خلقتش از اون.  ديباش داشته ادي به بودند یکشت در که یکسان همه و نوح خدا۔ 2

ند؟يگو یم چه ما به یبعد اتيآ.  انجام یبرا کار از یبرخ حال به تا او اول اما  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 1الف۔ آيت   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 2ب۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 3ج۔  آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 4د۔ آيت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 5ل۔  آيت   

 ینينش عقب آب که دانست یم کجا از نوح.  ديبخوان را 12 تا 6 اتيآ.  شد مستقر آرارات یها کوه در تينها در یکشت۔ 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارد؟ وجود خشک یها نيزم تينها در و کرده  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ به فرمان نوح به خدا 16- 15 اتيآ در سپس.  گذشت نيزم کامل شدن خشک از قبل هفته چند۔ 3  

 شيدايپ از کلمات که است جالب.  نديايب رونيب بودند آنها با که یواناتيح تمام و اش خانواده و نوح که بود دهيرس آن زمان۔ 4

است شده گفته 17 هيآ در بار نيا نوح به 1:28 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بتوانند تا ..."

 

 توسط شده فراموش احساس من که است داشته وجود من یزندگ در يیها زمان.  یآورد ادي به مرا که ممنون خداوندا، :دعا

 یادآوري یبرا شما از تشکر.  باشد داشته یاديز تياهم گرانيد یبرا من یزندگ که ديرس ینم نظر به.  يیتنها به و گرانيد

ــــــــــــــــــــــــ۔  شما به یشکرگزار کننده منعکس من یزندگ است ممکن روز هر.  شما به ارزشمند و ارزش با من که من  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت چهارم

 

 تمام در یکشت در همه و ودب نوح شما اگر).  19-8:18 شيدايپ( آمد رونيب بود او با یکشت در که یکس هر با نوح :مقدمه

۔  ها ماه آن ديبرو را خود ليتخ ديده اجازه  د؟يده انجام شما که یزيچ نياول بود خواهد چه ديکن یم فکر شما بود،   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

۔  22۔  20: 8 شيدايپ:  ديبازد دفعات :ذمہ داری   

: مشق  

ـــــــــ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یچ دهد یم انجام نوح که یکار نياول.  است یخال یکشت۔ 1  

 (  کي خون دنير به ازين که است یقربان خداوند یخشنود یقربان که ميآموخت ليهاب و نيک داستان از ما).  20 هيآ

 به بودند یکشت در که پاک واناتيح و پاک پرندگان از یبرخ یقربان نوح که رنديبگ ادي ما 20 هيآ در.  دارد وانيح

۔ خداوند به سوخته شکشيپ کي جاديا منظور  

 اتيآ نيا نوشتن و لحظه کي.  است حافظه به دادن قرار یبرا یعال کلمه کي 22-8:21 شيدايپ در خداوند وعده نيا :حفظ

 عنوان به را هيآ نيا که ديکن انتخاب است ممکن شما.  بزرگ وعده نيا حفظ یبرا یا مجموعه و شاخص کارت یرو بر

۔  ديکن یبند دسته" خدا وعده" از گريد یکي  

 و کرد خواهند چه مردم که داند یم او نکهيا وجود با که ديگو یم او اما.  ستين توجه یب بشر یگناه از خدا :سيتدر

 خواهد نابود را زنده موجودات تمام دوباره هرگز او شر، و شر با شد، خواهد فساد و خشونت از پر دوباره نيزم تيوضع

 مهرباني خداي اون.  کنند یم آشکار را او رحمت که هستند یکلمات" راگ یحت" کلمات.  بود داده انجام او که همانطور کرد

۔   هست  

سزاوار ما آنچه انجام به کند یم انتخاب خدا که است یمعن نيا به رحمت :فيتعر  

 یم ادي ما 6:24 انيروم در  هستيم مرگ سزاوار ما.  است مجازات سزاوار ما شر، انجام یبرا ما قلب تين و گناه خاطر به

 یسيع حيمس در ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است خدا هيهد اما ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است جرم دستمزد" که ميريگ

 در.  دهد یم نشان سزاوار ما آنچه ما دادن با را خود رحمت ما به خدا اما است مرگ سزاوار ما آنچه."  است ما پروردگار

۔  دهد یم نشان حيمس یسيع به مانيا قيطر از یابد یزندگ دادن با ما به را خود عشق او ،عوض  

 

 در يکي.  شود دادگاه صحنه وارد که است نيا کند کمک رحمت از شما درک شيافزا به است ممکن که یمثال :کاربرد

: ديگو یم و دارد یم بر قدم یقاض خود پسر بعد اما.  است) مرگ اي( حبس حکم  شده متهم جرمي به که ايستاده قاضي مقابل

 کند، یم اعالم گناهکار حزب به سپس یقاض»  .دهم یم انجام) رميم یم ا،ي( وقت فرد نيا یجا در من جنبور،يعال«
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 یبرا است آزاد شخص.  است شده پرداخت مجازات).  او مرگ به ا،ي( فرستد یم زندان به را خود پسر و" ستين گناهکار"

۔ شد رد وندهپر.  رفتن  

.  شود انجام ديبا ميا داده انجام ما که یاشتباه پرداخت.  است عدالت یاجرا خواستار او قانون.  است یقاض خدا مثال نيا در

 پرداخت سزاوار ما که مجازات گرفتن نظر در با ،یسيع او، پسر.  او مجازات سزاوار و ستادهيا گناه به خدا برابر در ما

 آزاد ما."  ستين گناه یب" کند یم اعالم ما به و کند یم رحم ما به پدر خدا او مرگ و رنج خاطر به.  است ما جرم یبرا

۔ شد رد پرونده!  شديم  

 یزيچ چه آن یجا به بودي؟ چي مستحق تو.  رحمت تجربه را شما که یهنگام را خود یزندگ در زمان کي در کنم یم فکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د؟يکرد افتيدر  

:  بود کرده تجربه را رحمت شما که ديدانست یم شما که یهنگام را خود احساسات و افکار از یبرخ ادي به  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ورد؟ايب ارمغان به رحمت ديتوان یم شما آن در که یتيوضع است ممکن چه.  کنند یم هيگر رحمت یبرا ما اطراف مردم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 سزاوار من آنچه از ترس در نه تا سازد یم قادر را من که را خود رحمت یبرا شما از تشکر با, پدر و مهربان خدا :دعا

 من به نوح، مثل.  حيمس یسيع یبرا شما از تشکر با.  یابد یزندگ از را خود آزاد هيهد ینيب شيپ در بلکه کنند یم یزندگ

 بلکه ودناب دوباره هرگز به اند کرده انتخاب را شما من قلب یطانيش التيتما وجود با.  نميبب را رحمتت دست که بده مانيا

۔  تحمل یزندگ نيا که یزمان تا خلقت نظم حفظ یبرا  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 یها آب از که یحال در را کنندگان اشغال یکشت.  را خود خلقت از نسخه کي حفظ یبرا یکشت از استفاده با خدا :تفکر

 یم نظر به شما اطراف در یزندگ که یزمان در کنم یم فکر.  داشت یم نگه مطمئن و امن کردند، یم عبور دار مشکل

 از جهينت کي عنوان به دشوار طيشرا در را خود دوستان.  گرفت قرار حمله مورد روابط.  دنيپاش هم از حال در ديرس

 ديتهد عواقب با سپس و شدند گرفتار گرانيد در تقلب کار و کسب همکاران.  بود شده ساخته آنها یاخالق ريغ یها انتخاب

ی ۔ خانوادگ یزندگ و, خانه, یکشت را خود شغل به زيآم  

 

 همه خدا. شود یم بلند کمک یبرا هيگر و توجه به ازين که همه از باالتر را ما او آن در که شود یم یکشت مانند خدا عشق

 کي از بردن لذت یبرا همه خواهد یم او.  او رحمت و فضل تجربه و بدانند همه خواهد یم او  خواد یم شيکشت تو رو

با یزندگ از بردن لذت یبرا آزاد و مرگ ترس از آزاد یزندگ به همه تا دهد یم اجازه که است او با یعشق رابطه  یبرا و 

۔  یبرا لطفا شهيهم  
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 هالکت خداوند یوقت.  است گرفته قرار مطالعه مورد 8-6 شيدايپ در شده ثبت ليس از مقدس کتاب حساب ما : یبررس

 را وانيح و انسان یزندگ تمام داشت، نفس که را آنچه هر تا شد مصمم د،يد را شر و شر فساد، و خشونت بشر، نوع یاخالق

۔  بو نيغمگ خلقتش زيانگ نفرت تيوضع از ونا.  کند پاک نيزم یرو از  

 

 کرد، یم یزندگ رابطه در او با که خواند یم درستکار یمرد را نوح خدا چون..."  نوح اما" شود، یم آغاز  8:  6 شيدايپ

 و نوح به خدا شد، ليتکم یکشت یوقت.  داد را یکشت ساخت دستور و گذاشت انيم در نوح با را او ینابود نقشه خدا

 همراه به بود وانيح هر از ماده و مرد کي ن،يا بر عالوه.  شوند یکشت وارد که داد دستور همسرانش و پسر سه مسرش،ه

۔ ) 10:  7  شيدايپ( آمد نيزم یرو بر ليس یها آب و بست را در خداوند سپس.  آنها  

 

.  آمدند رونيب نانينش سر و کرد استراحت نيزم در یکشت کردند، ینينش عقب یکاف اندازه به آسا ليس یها آب نکهيا از پس

 را خدا نيا.  خداوند به سوخته ارائه ارائه که بود نيا داد انجام نوح که یزيچ نياول که است آموخته ما 8 شيدايپ انيپا در

 کردن نابود دوباره هرگز" او" است یکودک دوران از یطانيش قلب] انسان[ ليتما هر اگر یحت" که داد وعده او.  خوشحال

۔  کرد ترک را 9 شيدايپ با ما که يیجا تا ديکن انتخاب ما حاال."  بود داده انجام او عنوان به زنده، موجودات تمام  

 

  7۔ 1: 9 شيدايپ:  ديبازد دفعات :ذمہ داری 

: مشق  

 حال در خدا اول مرد و زن به شده داده برکت.  1:28 شيدايپ تکرار مانند ليموبا یها تلفن یبرا بايتقر 9:1 شيدايپ۔ 1

 تلفن یبرا بايتقر نيا."  است نيزم_____  و تعداد در______  و______  باشد.  "دهد یم پسرانش و نوح به حاضر

 برکت او خلقت خواهد یم و کند شروع دوباره تا است آماده خدا.  است ديجد آدم کي مانند نوح نکهيا عنوان به ليموبا یها

 نيا."  است نيزم کردن پر" به را آنها خواهد یم او»  .ديده شيافزا و ديباش بخش ثمر«: ديگو یم آنها به او نيبنابرا ابد،ي

۔  است آنها به او برکت  

 در خدا).  2 هيآ" (شود یم داده خود دست به" هوا و ايدر ن،يزم در موجودات همه که ديگو یم آنها به ادامه در او۔ 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د؟يگو یم چه 1:26 شيدايپ  

۔  بود موجودات تمام" بر حکومت" شب و آدم به او آموزش  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔۔۔ ــــــــــ زيچ همه" که، است نيا ديگو یم 9:3 شيدايپ در خدا که یبعد زيچ۔ 3  

دهد؟ یم چه 31- 1:29 شيدايپ در خلقت یبرا غذا عنوان به خدا۔ 4  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:بش یبرا غذا – 29 هيآالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: وانايح یبرا غذا – 31- 30 اتيآب۔   

 خدا گر،يد بار کي اما،).  9:3 شيدايپ( است آنها یراب غذا کند یم حرکت و کند یم یزندگ که آنچه هر ديگو یم خدا ۔4

۔ است قانون کي است داده قرار  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ 2:17 شيدايپ در مقررات چهالف۔   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ یمقررات چه 9:4 شيدايپ در بار نياب۔   

 

 عنوان به را ما مجازات کنند، یم عمل رحمت در شما.  کند یم فراهم را خود خلقت یبرا سخاوتمندانه شما خداوندا، :دعا

.  ختيبر ما بر را خود عشق از اسوده به ديکن یم انتخاب شما عوض در.  اند داده انجام ما اشتباه همه یبرا سزاوار ما

  باشه زندگي از پر زمين که داري آرزو تو.  نيزم کردن پر یبرا و ثمر پر به را ما تماس و ما برکت یبرا شما از تشکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی ۔ دار نگه رو مقدس عمر تمام که بده ادي ما به  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 5

 

 در هنوز را خود یزندگ خانه به تا" که شود خورده ديبا گوشت که 9:4 اصرار شيدايپ در نقطه نيا در خدا چرا :سيتدر

 او، فرزندان یبرا خدا نيقوان نيا.  است شده اشاره کيتيلو نيقوان عنوان به که آنچه شامل کيتيلو کتاب"  است؟ آن

 14۔  10: 17احبار .  است مقدس کتاب خيتار در بعد سالها کنند، یم یزندگ از یاريبس که ل،ياسرائ اي و ل،ياسرائ فرزندان

شود ینم خورده به بود آن در هم هنوز یزندگ خانه با گوشت که گفت قبل سال نوح به خدا چرا که نشيب از یبرخ دهد یم  . 

 

14 – 10: 17 يیلو:  ديبازد دفعات :ذمہ داری   

۔ تر قيعم کندن --  : مشق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ قائل خون بر یارزش چه اتيآ نيا به توجه با خدا۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 خدا.  است________  در________________  هر از: "... 14 و 11 اتيآ در کلمات خصوص به ديباش داشته توجه

۔  است یموجود هر یزندگ خون رايز گذارد یم ارزش خون یبرا  

۔ " است_____________  یکي یبرا_____  سازد یم" خون که ديگو یم 11 هيآ در نيهمچن خدا۔ 2  

 

 یقربان.  است مردم از فريک ساخت یبرا تا شد یقربان خداوند به واناتيح ح،يمس یسيع یزندگ و مرگ از قبل :سيرتد

 واناتيح یقربان خدا.  کرد دلخراش ها آن یگنا خاطر به مردم به نسبت را خدا خشم زد،يبر که يیها خون و واناتيح کردن

۔ بو شده دهيپوش نيس یرو از که بود اون خون.   رفتيپذ مردم مرگ یجا به خود، یگنا یبرا نهيهز پرداخت عنوان به را  

 

 و خدا نيب رابطه در دخالت اي و مانع که یزيچ گريد که است یمعن نيا به مردم یگنا از فريک یبرا ):فريک( آتون :فيتعر

 برد یم نيب از که یقربان عنوان به واناتيح زدنير خون.  بودند خدا با کي در آنها که یمعن نيا به.  دارد وجود بشر نوع

 یبرا و ندير را واناتيح خون که یوقت ديبخش شانيگناها خاطر به را مردم خدا.  شد گرفته نظر در خدا خشم و برد نيب از

۔ کردند یفداکار او  
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:  اهويک مفهوم حيتوض و فيتعر که کرد خواهد کمک مقدس کتاب گريد یها بخش  

"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارد وجود چيه____  از زير_____ " که ميريگ یم ادي ما 9:22 انيوںعبر گفته به۔ 1  

 با دارند اعتقاد او به که یکسان همه و___  از_____  کي عنوان به____  شده ارائه خدا که ديگو یم 3:25 يوںروم۔ 2

۔  کند یم هيتوج را او مانيا  

 

 با شدن مواجه به یازين گريد من.  من برابر در من داشتن نگه کند ینم خدا --  هيتوج : یسبرر و نقد فيتعر

.  ستمين گناهکار من که کند یم اعالم خدا.  است شده محکوم هيتوج عکس.  ستين جرم ليدل به من هيعل اتهامات

 در مرا او.  شد انجام من یراب او، مرگ و رنج جمله از ،یسيع یزندگ  برميداره دوباره رابطه که گفت بهم اون

 یبرا گريد یها یفداکار تمام به دادن انيپا ،یسيع پسرش، يینها یقربان نيا.  است کرده کار درست خدا برابر

 گنا یبرا را يینها یبها ما، یجا به بيصل بر او خون بردن یر با یسيع.  بود ازين مورد گريد یقربان چيه

۔  پرداخت  

 

 حفظ و شاخص یها کارت در دادن قرار به قيتشو را شما که است یمتعدد اتيآ رسد از بخش نيا در :حفظ

۔  شود یم افتي هيآ آن در که مرجع به ديباش داشته ادي به.  دارد وجود  

نيست بخششي خون دادن ريه بدون و) "... انيپا( 9:22 یعبر۔ 1  

)  یآ کل( – 17:11 احبار  يیلو ۔ 2  

است شده ارائه او خون به مانيا قيطر از فر،يک از یقربان عنوان به را او خدا" – 3:25 ها ميوںرو۔ 3 ." 

۔  آلود خون تياهم ذهن به کمک که است عبارات و کلمه چند نوشتن هيآ هر با کارت هر در  

 

 با  .است یابد مرگ سزاوار، ما انيخدا که آنچه دهد ینم ما به و مهربانانه اقدام یبرا بزرگ، یخدا شما، از تشکر :دعا

 هيبن و آب یب و رفت نيب از که یکس فر،يک یقربان به حيمس یسيع شما پسر دادن با را ما داشتن دوست یبرا شما از تشکر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔  است یابد یزندگ ما به و شما با کي در را ما جرم، از  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 6

 

 از ما درک در بيترت نيا به و ميا گرفته است گفته نوح به خدا که یکلمات مطالعه یبرا را یتوجه قابل زمان ما :مقدمه

 یبرا اساس و هيپا که است یتوجه قابل اتيآ حفظ به شروع شما.  ميا ردهک رشد دهد یم قرار خون یرو بر او که یارزش

 شيافزا به کمک که است اطالعات از یاضاف قطعات از یبرخ نگه 6- 9:5 شيدايپ.  مطالعه ادامه ما عنوان به نشيب کشف

 ما اگر رسد یم نظر به است ممکن چه اگر.  خون یرو بر يیباال ارزش نيچن مکان خدا چرا نکهيا از ما درک به ارزش

 در رشد یبرا یاساس قيحقا قطعات نيا همه.  بر فشار به قيتشو شما موضوع، نيا مورد در الزم حد از شيب زمان صرف

۔  خواهد یم خود مردم عنوان به ما با او رابطه و دهد یم قرار ما بر او ارزش شناختن تيرسم به و خدا از ما یقدردان  
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 یزندگ خون با گوشت که دهد یم دستور تنها نه او.  بود سرسخت انسان هر یزندگ خانه و وانيح هر یزندگ مورد در خدا

ــــــــــــــــــــــــ  از ـــــــــــــــــــشد خواهد او که ديگو یم ادامه در او 9:5 شيدايپ در اما شود خورده ديبا آن در هم هنوز

۔ است انسان هر و وانيح هر  

 

 اظهار درس نيا لياوا در که همانطور.  وانيح هر یزندگ خانه از یحسابدار آدرس که یگريد مرجع به ینگاه دييايب اول،

 مفصل طور به نيقوان نيا.  بودند بعد سالها ابانيب در آنها که یزمان داد لياسرائ فرزندان به را خود یاخالق قانون خدا داشت

 به و کنند محافظت ناشناخته خطر برابر در آنها از تا شد داده آنها به که کنند درک و بدانند را آنها خواست یم او.  شد داده

 به و دهند پاسخ او به توانستند یم مردم آن لهيوس به که بود یا لهيوس خدا قانون.  کنند فراهم را آنها حفظ و تيامن بيترت نيا

 گذاشته اشتراک به او با آنها عشق رابطه پاسخ نيا.  کنند یم محور او کالم و او بر را خود یزندگ که دهند نشان بيترت نيا

۔  کننده منعکس  

۔۔۔۔تر قيعم کندن۔  : مشق  

 در شده ثبت او قانون در نيا مثال."  است وانيح هر از یحسابدار خواستار" او که ديگو یم نوح به خدا 9:5 شيدايپ در۔ 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ست؟يچ 32-21:28 خروج  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ینم افتيدر را دستورالعمل نيا مورد در شده درک اي و است نشده داده حيتوض که است همه در و اتيجزئ در ايآ: توجه

" کند یم صحبت وانيح هر از یحسابدار خواستار" از او که یزمان یمعن 9 شيدايپ در خدا آنچه درک دنبال به بلکه.  کند  

 ـــــــــــــــــ یبرا ــــــــــــــــــــــــــ خواستار" شد خواهد او فرد هر از که ديگو یم نيهمچن خدا 9:5 شيدايپ دوم مهين در۔ 2

 به ندارد وجود بايتقر ما همکار از یزندگ خانه یبرا ما ینگران اوقات یگاه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خود از

 ما توجه لميف شينما صفحه و ونيزيتلو.  ميرو یم قرار قتل و قتل معرض در روز هر ما ها رسانه قيطر از.  رسد یم نظر

 یم ما.  خدا نظر نقطه از نيا همه به ینگاه به مجبور را ما تواند یم 9 شيدايپ.  قرار ريتاث تحت انسان یزندگ یبرا را

 ـــــــــــــــــ را خود ديباـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  از ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کس هر: "ديگو یم 6 هيآ در خدا که ميشنو

۔  است انسان شده ساخته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در یبرا  

 

 بود خدا برکت ديباش داشته ادي به.  ببرد نيب از و بدهد که بود خدا نيا و بود خدا به متعلق یزندگ ،هيآ نيا اساس بر

 یب اي و ندنير به نه ن،يزم کردن پر و شيافزا به را آنها خواست یم او.  خلقت در او با تعامل به مردم یبرا

۔   خدا رکتب نه است، گنا دهنده نشان مرگ.  است گرانيد یزندگ خون به یتوجه  

 

 که کنند مطرح را یمتعدد یها پرسش و اورنديب ذهن به را دهيچيپ یها تيموقع از یاريبس توانند یم کلمات نيا :تالش

 شما.  را خود مشاهدات و افکار از ديباش داشته توجه حاضر، حال در.  شود داده پاسخ آنها به تا کنند یم يیگدا آنها از همه

 ديجد افکار نيا ايآ.  یکشت از قبل گرفته نظر در هرگز شما که است مفهوم با و ديجد دگاهيد کي با را خودتان است ممکن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دند؟يکش یم چالش به را شما چگونه  است؟ کننده ناراحت  
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د؟يگو یم او آنچه یمعنا به واقعا او ايآ)   گه؟ مي چي خدا:) سواالت نيا به یدگيرس یبرا زمان به ینگاه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کند؟ یم منعکس را خدا کالم به یپاسخ یقيطر چه به ما جهان۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کند؟ یم منعکس او کالم به یا کننده ديناام پاسخ يیها راه چه از ما جهان۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔  است ما یزندگ مرکز به را اند کرده انتخاب ما که است یکس دهنده نشان خدا کالم به پاسخ در ما یزندگ روش۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کند؟ یم منعکس را یزيچ چه من یزندگالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارد؟ یبازتاب چه من دوستان یگزندب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کند؟ یم منعکس را یزيچ چه ما جهانج۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 یبرا خالق هدف کي با نوح شما که است یادآوري من مطالعه نيا در.  پروردگارا دارم، یاديز سواالت و افکار من :دعا

 یزندگ یدارا که است عشق من قلب در ديتجد  یکرد هموطنش یزندگ مسئول اونو نيهمچن تو.  داد برکت را خود یزندگ

۔  محروم یزندگ از را آنها که یزيچ هر از گرانيد از دفاع و محافظت به قادر را من.  است انسان مقدس  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 انسان يیتوانا که است آموخته 5:3 شيدايپ در ما).   27:  1 شيدايپ( شده ساخته خود ريتصو در را انسان خدا :سيتدر

 جاديا آدم ريتصو در شدند تصور آدم توسط که یکودکان.  شد خراب نيس توسط خدا از کامل ريتصو کردن منعکس یبرا

 یکس یزندگ خواهد یم هرگز او و خدا از ريتصو از یبرخ تحمل به همچنان مردم همه ده،يد بيآس گنا توسط چه اگر.  شد

 پس درست  10: 4 گفت شيدايپ در نيک به خدا آنچه ديباش داشته ادي به.  است شده گرفته یگريد توسط ريتصو که خرس که

۔  زن یم اديفر من به نيزم از برادرت خون!  ديکن گوش" بود، کشته ليهاب برادرش نيک از  

 

 به ما بر یاديز ارزش یجا به همچنان خدا___    است شده ساخته____  از_____  رد یبرا: "ديگو یم 9:6 شيدايپ

 ما که ليدل نيا به.  رديم یم دارد را خدا ريتصو که یکس رديبر انسان خون یوقت.  او ريتصو تحمل که يیآنها عنوان

۔  است یبزرگ ارزش نيچن یدارا یزندگ که ميهست خدا ريتصو دارندگان  
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 او ريتصو در زين من هموطنان.  است شده جاديا خدا ريتصو در من که ديگو یم خدا کالم :سواالت استدرخو و تالش

 ساخته خدا ريتصو در ما که است یمعن نيا به آن در آنچه در شما به کمک یبرا اند شده یطراح ريز سواالت.  اند شده خلق

۔  دهد یم قرار انگريد یزندگ و ما خود یزندگ در ما ارزش گرفتن نظر در و شده  

 که چه اگر است شده جاديا خدا ريتصو در تيبشر همه که ديريبگ نظر در شما که رسد یم شما ذهن به یافکار چه۔  1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاسد جرم با است شده ريتصو  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 جدا را خود یزندگ و خدا انکار به ديکن انتخاب است ممکن که یکسان مورد در  داد؟ دست از را خدا ريتصو توان یم ايآ۔ 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او؟ از  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 را ارزش نيا چگونه شما یزندگ  د؟يده یم قرار خدا ريتصو خرس که یکس عنوان به را خود یزندگ در یارزش چه۔ 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دهد؟ یم نشان  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 یم نشان را ارزش نيا چگونه شما یزندگ  د؟يهست قائل دارند، زين را خدا ريتصو که یگرانيد یزندگ یبرا یارزش چه۔ 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دهد؟  

 ميتوان یم ما شده جاديا خدا ريتصو در مهه که ميدان یم ما نکهيا مگر اما به پاسخ یبرا دشوار سواالت است ممکن نيا

 و شهرت, را خود اموال و اموال, را خود یزندگ -ام کرده فراموش را گرانيد از حفاظت و مراقبت یبرا ما تيمسئول

۔  خود خالق با را خود رابطه, همه از مهمتر, و خود تيشخص  

 

.  بگذارم احترام آنها به و بگذارم احترام گرانيد به ام نستهنتوا من.  ام کرده فکر گرانيد از شتريب من اغلب خدا، یا :دعا

 و هستم حيمس در من که ام کرده فراموش اغلب من.  ديآ یم شما از را خود یزندگ و شده جاديا شما ريتصو در آنها من، مثل

 در که جامعه یگذار تراکاش به که گرانيد به و, دوستان, ام خانواده به خصوص به, منعکس را خود خلقت به را شما نام به

۔  مسئوالنه یزندگ به و یزندگ ارزش به ليتما من در کار و شکست من که یوقت ديبخش ب را من.  کنند یم یزندگ من آن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

_____________________________________________________________________________________ 

 

 قسمت 7

 

:  ديسيبنو را 18 هيآ.  او به وعده و یزندگ تمام بردن نيب از یبرا نوح با را خود قصد سهام خدا 6:18 شيدايپ در: سيتدر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔  نوح با را خود وعده جاديا به رفتن حال در او که ديگو یم خدا وعده در  

_____________________________________________________________________________________ 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

59 

 نيا.  است شده ارائه هيثان کي به و شده آغاز حزب کي توسط که است نامه توافق کي قرارداد کي -: فيتعر

۔  ستديا یم قرارداد نيا طيشرا بر شده توافق برگ اي و شکسته حزب عضو کي که یزمان تا قرارداد  

 عنوان به بانک د،يبرو وام یبرا بانک به شما اگر مثال، عنوان به.  آشنا وعده کي با است ممکن شما :توجه

 از پس.  قرض عنوان به شما به قرارداد دهد یم ارائه سپس و وام مورد در خاص مقررات سازد یم وام آژانس

۔  شد خواهد برگزار ادگاهد در که شود یم ليتبد یقانون سند کي به قرارداد نيا شما، یدو هر یامضا  

: مشق  

 چه با.  بشکند تواند ینم او و دهد یم او که است یا وعده نيا.  او رحمت کامل وعده آغاز خدا داستان نيا در۔ 1

۔ ) 10-9:9 شيدايپ( را خود وعده جاديا خدا یکس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔   

 یواناتيح تمام شامل نيهمچن او.  کند یم برقرار را آن و شود یم کجاي نده،يآ یها نسل و پسرانش نوح، با خدا۔ 2

 شيدايپ  د؟ييگو ینم شما ايآ است، ريفراگ کامال نيا.  است نيزم یرو بر زنده موجود هر و آمد رونيب یکشت از که

:  یسيبنو را هيآ نيا.  است یواقع قرار کي 9:11  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 خود قلب در" او که ديگو یم را آن نوح، یقربان از" خشنود یبو" یبو خدا که یهنگام 8:21 شيدايپ در۔  3

 به توجه.  کرد خواهد نابود ليس با را خلقت دوباره هرگز که ديگو یم او که ميشنو یم خدا قلب از..."  گفت

 کرد؟ تفادهاس اونا از بار چند.  9:11 شيدايپ و 8:21 شيدايپ در" دوباره هرگز" کلمات از استفاده

"۔۔دوباره هرگز ، هرگز ، هرگز" ، فصل و حل از تن با:  گفت خدا ديبشنو ديتوان یم بايتقر شما___________   

 را خود وعده او که کند یم استفاده ما یبرا یا نشانه عنوان به کمان نيرنگ از خدا.  ديبخوان را 13 و 12 اتيآ۔ 4

 یبرا زنده موجود هر به را خود مهربان وعده از خود به یادآوري عنوان هب کمان نيرنگ از او.  ديباش داشته ادي به

 خواهم یم من" که ديگو یم او شود یم ظاهر کمان نيرنگ و نديآ یم ابرها وقت هر.  کند یم استفاده ها نسل تمام

۔ )15-9:14 شيدايپ( من وعده______   

 شما ايآ: "شود یم دهيپرس سوال نيا شهيهم بايتقر دارد وجود کمان نيرنگ کي که زمان هر که است جالب۔ 5

 يیبايز بر ما.  دينيبب را دو کمان نيرنگ کي است ممکن یحت ما یچند در بار کي"  ؟یديد را بايز کمان نيرنگ

... دوباره هيچوقت اون) 8:21 شيدايپ( نگاه..." اگر یحت" که وعده از مهربان یا نشانه و او خلقت  

) 9:15 شيدايپ(  

 یبرا آب دوباره هرگز او که ديگو یم او بار پنج.  15 هيآ در______  کلمات از استفاده با او گريد بار کي و،۔ 6

 تيوضع که آنچه از نظر صرف.  است مهربان خلقت به فراواني و به خدا.  ديکن استفاده عمر تمام بردن نيب از
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 تحمل شهيهم یبرا) رحمت( او بزرگ عشق.  ترس هرگز ليس یآبها توسط کل بيتخر به ازين ما شود یم جاديا

)  1:  106ر مزمو(  

۔  نابود ليس با را یزندگ تمام دوباره هرگز او که است گفته خدا :کاربرد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ یم جاديا شما یزندگ در یتفاوت چه قرار نيا۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کرد؟ خواهد عمل خود وعده به او که دارم باور من چرا است، داده وعده خدا که دارم باور من اگر۔  2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اريبس را آن ليدل به دوباره ليس نيچن که داد خواهد اجازه هرگز او که است باور نيا به تر آسان را آن من ايآ۔ 3

ن۔۔۔۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچو  نم؟يب یم را کمان نيرنگ من چون  رسد؟ یم نظر به ممکن ريغ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 آن به و دهم یم گرانيد به را ميها وعده آن در که یروش به کنم یم منعکس ام یزندگ در را خدا ريتصو من ايآ۔ 4

 خواهم انجام ميگو یم من آنچه که دانند یم رايز باشند وابسته من به و بدانند توانند یم گرانيد ايآ  کنم؟ یم عمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داد؟ واهمخ انجام من داد،  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 نابود و ختنير را خود خشم از هرگز شما که داد وعده شده جاديا یزندگ تمام با رحمت و رحمت با شما خداوندا، :دعا

 یم رقاد را من.  است قتيحق شما کلمه  یکرد عمل قولت به تو.  است شده سيتاس دوباره آسا ليس یآبها با خلقت کردن

 نگه من دهم یم قول من آنچه که بدانند گرانيد که باشد.  منعکس کنند یم صحبت من که یکلمات قيطر از را شما تا سازد

 اعتماد قابل تواند یم شما کلمه که شما از تشکر با.  است شده ساخته سال طول در بر که است اعتماد جاديا جهينت در و ديدار

۔  ساخت من یزندگ توانم یم من آن در که امدج اساس و هيپا و کند یم فراهم  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 نوح، به وابسته ونديپ نيا مورد در زيچ چيه."  است شده سيتاس من که است نيا نيا" که ديگو یم خدا 17 هيآ در :نظر هياختتام

 از ما ندهيآ مطالعات در.  بود داده خدا که بود یا وعده به وابسته شدت به وعده نيا.  بود ندهيآ یها نسل اي و زنده موجودات او، پسران

ختلف یها کوپن  که من" سپس و" را کار نيا شما اگر" مانند شد برگزار طيشرا از یخبر.  رنديبگ ادي سيتاس خود مردم با خدا که م

 نيا که کنند درک که است مهم حاضر، حال در.  کردند یم خدا مردم یقرار یب به وابسته را نينفر هم و برکت هم ها آن."  دهد انجام

۔ ديدار نگه ها نسل تمام یبرا را آن دهد یم وعده که خدا به وابسته کامال است شده سيتاس نوح با خدا وعده  
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پنجم درس  

 

 

نوح از  

 به
 آبرام

 

 

پراکنده مردم -- 11 شيدايپ --   18 :9 شيدايپ  
 
 

 
 

5 درس یاجمال یبررس  
 

62                                                                                                        مطالب جدول  

63                                                                                                                  مقدمه  

11 شيدايپ-9:18 شيدايپ: 5 درس  

64                                                                                           ژامبون نينفر نوح، شرم  

66                                                                                                              نوح نسل  

68                                                                                                 را خود یشناس نسل  

69                                                                                                              بابل برج  

70گناه                                                                                                              جهينت  

71                                                                                               خواست یم خدا آنچه  

72                                                                                                          آبرام به ميش  
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آبرام تا نوح از  

 
 

 مقدمه

 

 محض به نوح با یديجد شروع خدا.  کرد نابود بود، شده حفظ یکشت در او توسط که آنچه جز به خدا که را آنچه تمام ليس

 ابد؛ي شيافزا آنها تعداد و ديباش بخش ثمر.  "داد نوح به بود داده آدم به که را یبرکت همان او.  کرد آغاز یکشت شدن یخال

 خلقت بردن نيب از دوباره هرگز او که داد وعده کي نوح با او ن،يا بر عالوه."  آن یرو بر شيافزا و نيزم یرو بر بضر

 یم خدا اما. خلقت همه و نوح با را خود وعده از یا نشانه بود خواهد کمان نيرنگ که کرد نييتع او سپس.  ليس آب توسط

 تمام کردن نابود دوباره هرگز که بود نيا او وعده حال نيا با بود بد یککود دوران از انسان قلب ليتما هر که دانست

۔  بود داده انجام او عنوان به زنده موجودات  

 

 ممکن.  بود کرده جاديا آغاز نوح خود خانواده با خدا که همه به شدن دار خدشه اثر مينيب یم ما زود یليخ و گذشت زمان

 هرگز جرات ما اما; خداوند فرمان از اطاعت جهينت در و جرم عواقب درک ار اش خانواده که کنم یم فکر یکس است

 هم هنوز طانيش.  بود گذاشته ريتاث انسان قلب از ليتما هر در نيزم گنا بود کرده نابود را ليس چه اگر که ام کرده فراموش

 شده انيب او رحمت و فضل در را خود عشق با بشر نوع برکت ادامه یبرا خواست یم خدا و شر قهرمان عنوان به جنگ

۔  است  

 

 و هام افث،ي یها نسل از یگزارش ما به 10 شيدايپ در.  شدند پراکنده نيزم یرو بر نوح پسران یها نسل و گذشت ها سال

 خدا، دگاهيد از اما رسد یم نظر به درس نيا از یضرور ريغ بخش کي مانند است ممکن یشناس شجره.  شود یم داده ميش

۔ آبرام به نوح از شيدايپ کامل 32-11:10 شيدايپ.  است مهم اريبس شر نابود و فتح تينها در که خدا قهرمان اساس و اصل  

 

 منطقه در که ناريش دشت در یگروه.  بود کساني جهان تمام گفتار و زبان.  است بابل برج داستان واحد نيا در آخر داستان

 جه،ينت در.  خود یبرا نام کي جاديا و خود یبرا یزندگ به را آنها زهيانگ آنها یمحور خود.  شدند ساکن است یکنون عراق

 نيا.  گريکدي درک به قادر آنها که یطور به را خود زبان اشتباه به ميتصم و دهند یم انجام آنچه دميد و" آمد نييپا" خدا

۔ کرد پراکنده نيزم تمام در را مردم زبان یسردرگم  

 

 ما دنبال به که یکسان و اند رفته ما شيپ که یکسان م،يکن توجه خودمان یمادر و پدر به تا بکشد یم چالش به را ما درس نيا

 ما.  است آمده ما از پس که یکسان و رفته ما از قبل یمعنو که یافراد شامل نيهمچن ما اصل و اصل و اصل.  نديآ یم

 برکت به نام به ما است شده برکت پر خانواده یاعضا اب روابط قيطر از ما که همانطور.  نفوذ از مردم به شود یم قيتشو

 و عشق گذاشتن اشتراک به یبرا نام به ما اند، شده یمعرف خدا بخشش و عشق به ما که همانطور.  است گرانيد یزندگ

۔  کنند یم خدمت شما عنوان به وفادار و چالش قبول.  شناسند یم را او هنوز که یکسان با را او بخشش  
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آبرام تا حنو از  

 
 

 قسمت اول

 

. دارد وجود پوشش یبرا شتريب داستان کي فقط ، حال نيا با; ليس و نوح داستان ترک حال در ما :مقدمه  

: آم یکشت از که نوح پسر سه مورد در مشاهدات چند دهد یم ارائه  19۔  18: 9 شيدايپ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تے ــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چه آنها نام ،یبررس در۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است؟ شده ذکر هام با رابطه در خاص طور به چه۔ 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د؟يگو یم چه ما به پسر سه نيا مورد در 19 هيآ۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔کر افتيدر اطالعات عنوان به را نيا یسادگ به حاضر حال در.  شد خواهد گفته شتريب یبعد اتيآ در مردان نيا مورد در  

28- 20:   9 شيدايپ:  ديبازد دفعات  :داری ذمہ   

۔ :شقم  

م؟يآموز یم چه 20 هيآ در نوح مورد در ما۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب۔   

 کشد یم طول سال چند را آن که ميدان یم ما ليدل به ليس از پس بالفاصله افتد ینم اتفاق داستان نيا که ميدان یم ما

 وهيم از.  تاکستان کاشت به افتاد راه به را او و بود" آب از مرد" کي او که ميدان ینم ما.  رشد به تاکستان یبرا

ی۔ مست نقطه به نوشابه از یبرخ و شده ساخته شراب او تاکستان  

 برهنه کامل طور به نوح ايآ که نيا______   را خود داخل در_____  یروحان ريغ" او که ديگو یم 21 هيآ۔ 2

: ميدان ینم ما آنچه نظر در دييايب.  ميدان ینم ما معرض در یروحان ريغ اي و بود  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرد؟ دايپ را) 22 هيآ( اول نوح یکس چهالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرد؟ پيدا چي اونب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرد؟ کار چي اونج۔   

 یبرا که هام پسرش و بود آور شرم حالت کي در نوح که ميدان یم ما بعد افتد یم اتفاق آنچه از که است یهيبد۔ 3

۔ خود برادران به آن مورد در کردن صحبت به ميتصم جز زيچ چيه داشت بر در را او بار نياول  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)23 هيآ( کردند چه افثي و ميشالف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ که ديگو یم 23 هيآ.  معرض در آور شرم را پدرشان تا رفت یاديز طول به مردان نياب۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ميکنه؟ کار چي اون.  است کرده چه او با پسرش، نيکوچکتر هام، که ديفهم و شد داريب خود شراب از نوحج۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 به لعنت  بود شده نينفر پدرش توسط اون  شد هام یشرمسار باعث پدرش شرم بر گذاشتن سرپوش در شکستد۔ 

بود؟ شده نوشته 25 هيآ در آنچه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ ) 27- 26 اتيآ( دهد یم برکت افثي و ميش به نوحل۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ست؟يچ ميش برکت۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ست؟يچ افثي برکت۔ 2  

 

 است مشکل نيا.  کردند یم یزندگ رحمت زا خدا ديجد وعده تحت که يیآنها نيب است خطر در احترام قيعم حس :کاربرد

 و شرمنده را پدرش نوح پسر.   افتاد اتفاق داديرو نيا خيتار در یزود به که داشت را امکان نيا توان یم چگونه ميبفهم که

 و پدر عنوان به خانواده بر را خود عالمت ترک به همچنان نيس  کرد رفتار یاحترام یب با پدرش با هام.  بود کرده شرم یب

 که است مادر و پدر به نسبت یاحترام یب دادن نشان ما سن و روز در.  است مانده یباق شرم یب و شرمنده دو هر پسر

 گريد احترام که است شکسته آنقدر ها خانواده درون روابط افراد از یبرخ یبرا.  رود یم جهينت بدون اغلب و اخراج اغلب

۔  ندارد وجود  

۔ یبود تيوضع نيا ريدرگ تو ديشا  شود؟ ینم داده احترام بزرگ اي مادر و پدر مشاهده شما آن در که یزمان ادي به۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چي علتشالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ چه جهينتب۔   

د؟ييبگو گرانيد به و کردن اجرا یجا به گرانيد از محافظت یبرا تالش عمد به قادر است ممکن ما که است یزمان چه۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 یب شرم، از یکس از محافظت یبرا ديکن انتخاب عمد به قادر است ممکن شما آن در که ديکن فکر خاص تيوضع کي به۔ 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کند؟ یم محافظت عشق با را آنها است ممکن چگونه  ؟یاحترام یب و ،یاحترام  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 و گذاشتن سرپوش یبرا ديکن انتخاب یجا هب گرانيد یافشا به کنند یم صحبت من اغلب که کنم یم اعتراف من خداوندا، :دعا

 از شيب پوشش یبرا شما از تشکر.  کند محافظت گرانيد تيشخص و شهرت از کند یم انتخاب که بده یقلب من به.  آنها از محافظت

۔  من یناج ح،يمس یسيع شما، پسر خون با من آور شرم تيوضع  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



WWW.CROSSCM.ORG   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

65 

 قسمت دوم

 

 ممکن شما.  است شده نوشته 1 شماره تو 1 در زين حساب هر.  کند یم ثبت را نوح پسران نسل حساب 10 شيدايپ :مقدمه

 که احساس شما به حساب نيا.  کنند یم کار شيدايپ در ما عنوان به اول خيتار تو کتاب در همراه دنبال به جالب را آن است

۔ را شد آغاز ليس از پس تمدن آن در  

  :مشق

۔  5-1: 140 شيدايپ در نوح پسران نيبزرگتر افث،ي به نگاه نياول دييايب۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)2 هيآ( داشت پسر چند جافثالف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: است شده داده او پسران از تن دو به توجه 4 و 3 اتيآ درب۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شود؟ یم داده 5 هيآ در یجالب قتيحق چهج۔   

 اروپا و هيترک به امروز که کردند مهاجرت کوچک یايآس یکشورها به غرب به افثي خانواده که باشد توجه جالب ديشا

۔  است معروف  

 مصر و قايآفر شمال به دارد، نام لياسرائ امروز که یا منطقه به هام خانواده.  کنند یم صحبت هام پسران از 20-6 اتيآ۔ 2

۔  کردند مهاجرت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)6 هيآ( داشت پسر چند هامالف۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  است شده ذکر 8 هيآ در خاص طور به او پسران از یکي.  داشت پسر پنج کوشب۔   

 

:  سيتدر  

 هيآ در نوين و ،11 هيآ در آشور ،10 هيآ در بابل: کنند یم صحبت مرودين یپادشاه رشد مورد در 12-10 اتيآ  ۔1

 و کرد فتح را یجنوب یپادشاه هودا،ي بابل.  کردند فايا لياسرائ خيتار در یا عمده یها نقش یآشور و بابل.  11

 کشورها نيا در رياس عنوان به یاديز یها سال یبرا لياسرائ یبن.  کرد فتح را یشمال یپادشاه ل،ياسرائ آشور

 خدا یبرا که را آنچه داستان جونا کتاب.  بود شده ساخته رودينم توسط که بود یشهر نوين.  شدند یم ینگهدار

 در ها مکان نيا مورد در شتريب اطالعات.  ديگو یم اورد،يب کشور آن به صدا و سر یامبريپ تا ديکش طول

۔  شد خواهد داده ندهيآ مطالعه مورد یواحدها  

:  اند داشته لياسرائ خيتار در یا عمده یها نقش که کنند یم اشاره نکته نيا به که یگريد یها نام۔ 1  

۔  بود پادشاه داود که یزمان طول در لياسرائ یجار دشمنان) 13 هيآ( ها ینيفلسطالف۔   

. شدند ساکن شود، یم داده لياسرائ فرزندان به خدا توسط که ینيسرزم در) 18-15 اتيآ( ها یکنعانبی۔ 

 در دند،کر مالقات ها آن با متخصم یها ملت از یاريبس که را ینيسرزم تا آمدند ها یرليا که یوقت 

.  بودند ها تيويه و انيآمور ها، یجبوس ها، یتيه: شامل کشورها نيا از یبرخ.  شوند داشته ارياخت

۔  کرد نينفر را او او که بودند نوح پسر هام، نواسه از نهايا همه د،ينيب یم که همانطور  
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 کتاب پشت در ها نقشه به ینگاه به را یخوب اريبس زمان تواند یم امر نيا.  پراکنده کنعان لهيقبسی ۔  

 داود یپادشاه دوران در لياسرائ یپادشاه دهد یم نشان که است نقشه نيتر ديمف احتماال.  را خود مقدس

:  ها نيسرزم و شهرها، شهرها، نيا کردن دايپ یبرا تالش.  است پادشاه مانيسل و پادشاه  

 

. است داده رخ لياسرائ خيتار در بزرگ حوادث آن در که يیها مکان یبرا یا مقدمه شما به ها مکان نيا

شود ینم ايآ ، هم باز   را شما که است یاطالعات نيا.  بيغر و بيعج یها نام تمام با دلسرد اي و نييپا 

۔  است یخيتار یها تيسا يیشناسا از بردن لذت یبرا ساخت خواهد قادر   

 

  :مشق

.  است توجه قابل اريبس مقدس کتاب خيتار در ميش یشناس نسل.  کنند یم صحبت ميش پسران از 31-21 اتيآ۔ 1

 پسر م،يش یها نواسه.  است پادشاه مانيسل و پادشاه داود وسف،ي عقوب،ي اسحاق، م،يابراه مانند یا خانواده نيا

 فارس جيخل عنوان به ما آنچه و رودان نيب عنوان به مقدس کتاب در آنچه از یشرق جنوب منطقه به نوح، یانيم

۔  کردند مهاجرت ميدان یم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)22 هيآ( داشت پسر چندالف۔   

 جدول نيا ليتکم.  شود یم گفته ميابراه و ميش نيب نسل ما به خالصه طور به.  27-1:24 شماره تو 1 به ليتبدب۔ 

: پسند از  

 

م س   

  

  

  

است ميابراه آن آبرام،   

 

 

 دنبال به شما اگر واقع، در.  نيا مانند نسل کي تياهم کنند یم استدالل یحت و تعجب تواند یم فرد کي :توجه

 نشان یبرا رسد یم نظر به است ممکن یشناس شجره چه اگر.  است شده ثبت گريد یکي 11 شيدايپ به رو شيپ

 یحسابدار خدا دگاهيد از که رنديبگ ادي ما آشکار خيتار عنوان به, نقطه نيا در یتوجه قابل ارزش گونه هر دادن

۔ آدم نسل عنوان به که آنجا تا یحت, است مهم اريبس نوح نواسه از  
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 قسمت 3

 

 زا یبرخ یبرا.  رنديگ یم یجد اريبس را نيا مردم از یبعض  د؟يا کرده یابيرد را خود یشناس نسل حال به تا ايآ :کاربرد

 رفته شما از شيپ که را یکسان و ديريبگ وقت یکم.  داشت بر در را خود خانواده در شد خواهد مهم یکس که است ديام آن

 راثيم به متصل یها داستان.  ديبپرس افراد نيا مورد در خود بستگان از د،يهست قادر شما اگر.  ديريبگ نظر در اند

 ممکن که ژه،يو به فرد، کي ديشا یبرا خداوند از تشکر یبرا آن در که یزمان دتوان یم نيا.  ديريبگ ادي را خود یخانوادگ

۔  است کرده فايا شما یزندگ در یتوجه قابل نقش است  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :دعا  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 اگر اند، شده یمعنو مادر و پدر که یکسان.  دارد وجود زين نظر در ديبخواه است ممکن شما گريد خانواده کي :برنامه

 دعا شما یبرا یکسان چه اند، گذاشته انيم در شما با را خود مانيا که یکسان  هستند؟ یکسان چه شما به شد، خواهد شما

 به مقدس کتاب به را خود نفوذ حوزه در بار نياول یبرا شما ديشا اي  کند؟ یم یمعرف یسيع به را شما یکس چه و کردند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گذاشته؟ ميون در تو با کي.  شود یم یمعرف خدا کلمه عنوان  

 دوست را شما که يیخدا مورد در را شما خواست یم که یکس یبرا خداوند از تشکر یبرا آن در که یزمان است ممکن نيا

 شما با رابطه در اياش و جاديا را شما که يیخدا, کند یم عمل شما به نسبت رحمت در که يیخدا, دانم یم بخشد یم و دارد

۔  تيابد همه یبرا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :دعا  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 ديتوان یم شما که یکسان.  شد خواهد آغاز سوار را خود یمعنو سفر در که یکس به کمک با ديجد خانواده کي ديتوان یم شما :برنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هستند؟ یکسان چه یمعرف او کالم و خدا به  

 گرانيد با را خود عشق گذاشتن اشتراک به یبرا فرصت یبرا خداوند از تشکر یبرا آن در که یزمان تواند یم زين نيا

۔  نديبب شناسند ینم را او هنوز که را یکسان تا بدهد چشم شما به که ديبخواه او از.  است  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :دعا  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 قسمت چهارم

 

 در است، یامروز عراق که بابل اي ناريش در شهر نيا.  است مانده یباق مطالعه اين در بيشتر داستان يک :مقدمه

 9- 11:1 شيدايپ در داستان نيا.  رديگ یم صورت شدند، ساکن آن در) 10:  10 شيدايپ( هام نسل که شرق در ینيسرزم

۔  شود یم افتي  

9- 1: 11 شيدايپ:  ديبازد دفعات :داری ذمہ   

  :مشق

 کي و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کي ــــــــــــــــــــــــــــ حاال«: است آمده ١ هيآ در۔ 1

۔  داشت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :گفتند و گذاشتند هم کنار را خود سر پس۔ 2  

 جامعه دهنده نشان امر نيا."  کردند استفاده____  یبرا___  و_____  یجا به___ " از آنها که است شده گفته ما به۔ 3

۔  است کرده جاديا را خود یساختمان مصالح که است یتر شرفتهيپ  

 ما که یطور به رسد، یم____  به که_____  کي با___  کي را خودمان___  ايب را ما ايب" ،)4 هيآ( گفتند آنها سپس۔ 4

است ممکن ۔   شود پراکنده____  یرو بر ____   

 

:  تالش سواالت  

دارد؟ وجود انجام یبرا یا مجموعه آنها آنچه با یمشکل ايآ  د؟ينيب یم نجايا در یمشکل شما ايآ۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

حاضر؟ عصر در افتد یم اتفاق نيا به هيشب یزيچ شما ايآ۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دارد؟ یمشکل بودند بلند برج با شهر کي ساخت به مجبور آنها که یتکنولوژ از استفاده ايآ ۔3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:  شود یم آغاز یکم بزرگ کلمه با 5 هيآ که چرا ، حال نيا با ، باشد اشتباه ديبا یزيچ۔ 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :مشق

 هيآ( گرفت ميتصم چه او.  ساخت حال در آنها که برج و شهر را، خود ساز و ساخت پروژه به ینگاه تا آمد نييپا خداوند۔ 1

 به کردن صحبت مردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان به اگر"  ؟)6

پس ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زبان بود خواهد انجام یبرا یزير برنامه   
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 به یزيچ چه  بود؟ افتاده آنها تفکر یبرا یاتفاق چه  انجام؟ به را آنها بود داده اجازه را خود مشترک زبان چه : سيتدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود؟ شده ليتبد آنها وجود تمرکز  

 که بود نيا مشکل..."  ساخت را ما ديده اجازه ايب: "گفتند آنها 4 هيآ در..."  را دييايب ، ايب" ،) 3 هيآ( گفتند گريکدي به آنها۔ 1

" ميبساز شهر کي را خودمان دييايب: "بودند ساخته خود یزندگ مرکز را خود آنها  

 برج کي و شهر کي جاديا با.  را خود وجود مرکز به را خود جاديا خواستند یم آنها.  شوند پراکنده خواستند ینم آنها۔ 2

 خود جهان مرکز به که بود نيا آنها قصد.  خود یبرا نام کي جاديا یبرا شده گرفته نظر در آنها" رسد یم آسمان به" که بلند

۔ شوند ليتبد  

 یدشمن مورد در امروز ما که آنچه دانستن با.  برسد آسمان به که کنند جاديا را یبرج توانند یم که کردند یم فکر آنها۔ 3

 ا،يب: "ديگو یم خدا عنوان به گونه در یکم زبان احساس شما ايآ.  رسد یم نظر به دار خنده را خود تالش, انجام آسمان

۔  برسد آسمان به را انسان که دارد وجود یراه چيه)" 7 هيآ... (نييپا به را ما ديده اجازه  

 یبرا نام کي به را خود یها يیتوانا و, یآور فن, مهارت, را خود یهوشمند از استفاده به را خود محور خود زهيانگ۔ 4

 ارتباط موثر طور به توانند یم آنها اگر دهند انجام دارند دوست که یکار هر توانند یم آنها.  توجه خواستار هيگر خود

 را خود یمحور خود و گريکدي درک به بود نخواهد قادر آنها بود گرفته اشتباه را خود زبان اگر ، حال نيا با.  کنند برقرار

۔ ها پروژه یبو به را آنها به مجبور  

 عنوان به.  نبودند گريکدي درک به قادر گريد آنها___________   را خود اشتباه و) 7 هيآ( آمد نييپا خداوند ن،يبنابرا۔ 5

۔  باشد شده داده او به یگوشت چيپ است ممکن باشد، خواسته چکش سازنده کي اگر مثال،  

 خداوند پس«: ديگو یم 8 هيآ.  داد انجام خداوند که بود یزيچ همان شود، ینم پراکنده خواستند، یم آنها که یزيچ همان ۔ 6

۔  هد یم نيزم به آنجا از را آنها  

 و شد متوقف ساختمان نه،.  رفت زبان یها کالس به همه که یحال در افتاد ريتاخ به فقط نيا  شد متوقف شهر ساختمان و۔ 7

ــــــــــــــــــــــــــــــــ دارد وجود که چرا" شد یم دهينام) 9 هيآ(____________  شهر.  شدند پراکنده نيزم تمام در همه  

:  یبررس دييايب.  شود یم روابط بردن نيب از و يیجدا باعث نيس.  است آشکار جرم جهينت گريد بار  

۔ 3 شيدايپ در شوهر و زن نيب و بشر و خدا نيب يیجدا باعث گنا چگونه که ميديد ما۔ 1  

 يیغذا مواد ارائه یبرا که بود نيزم, آورد ارمغان به نيزم یرو بر نينفر نيس که است آموخته ما 3 شيدايپ در نيهمچن۔ 2

۔ بشر یبرا  

۔  داد نشان ليهاب و نيک یزندگ در عنوان به ها خانواده در خصومت و نفرت باعث گناه۔ 3  

 یسخنران کي و_________  زبان داد، انيپا داشت هنوز ايدن که یزيچ تنها به یحت گنا نيا که مينيب یم حاال و۔ 4

۔ )11:1 شيدايپ(______   

کند پراکنده نيزم یرو بر را مردم خواست یم خدا شود، پر نيزم نکهيا یبرا . 
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ميخواست چي خدا        مرجع           ... 

   22:  1پيدائش 

   27:  1پيدائش 

1:  9پيدائش    

   19:  9پيدائش 

32: 10پيدائش    

   9 -   8: 11پيدائش 

   4: 11پيدائش 

 

 در یاديز یآشفتگ باعث ارتباطات  اند؟ گرفته نشات کجا از مختلف یها زبان که ديا کرده فکر حال به تا ايآ :کاربرد

 یبرا ريتصو زبان از استفاده.  است جرم اشتباه کلمه از استفاده.  کنند یم صحبت زبان همان به ما که یزمان یحت روابط

۔ کنند یم تر دهيچيپ را زبان یقوم یها نهيشيپ و ها فرهنگ.  کند یم جاديا را یموانع اغلب معنا انتقال  

 

 یارتباط قطعه, است کلمه حيمس یسيع که 2 رنديبگ ادي جان در ما جان کتاب در ديجد عهد به نگاه جلو به ما که همانطور

 ديآ یم حيمس یسيع شده، جاديا فساد و گسست همه وجود با).  1:14 يوحنا( قتيحق و فضل برقرار ارتباط او.  خدا از اريبس

 زن، و مرد زبان، و زبان هر از مردم نيب و بشر و خدا نيب صلح جاديا و گنه موانع شکستن یبرا خدا یواقع کلمه عنوان به

۔  ريپ و جوان ر،يفق و یغن د،يسف و اهيس  

بود؟ دشوار یکس با ارتباط یبرقرار زمان یزمان چه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشکل؟ باعث یزيچ چه۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شد؟ حل چگونه یدشوار۔ 2  

 ما یها یکاست یبرا بخشش درخواست و ما شکست به اعتراف.  خورد یم شکست اغلب ارتباط یبرقرار یبرا ما تالش ۔3

ـــــــــــــــــــــــــــــ است؟ بوده چه یريگ پس باز یبرا شما تجربه.  است داده رخ که است شکسته آور الزام یبرا ديام تنها  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 از تشکر.  او با یحت ديشا, یگريد با خوب ارتباط یبرقرار عدم از را خود اعتراف پدر برابر در را نزما به ینگاه :دعا

۔ ) 1 يوحنا( شده ساخته گوشت کلمه دهد، یم ارائه حيمس یسيع قيطر از را او که است عشق زبان یبرا او  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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 قسمت 5

 

 نوح به را آدم که يیها نسل به ما.  کند یم نييتع" داستان هيبق" یبرا را صحنه 32-11:10 شيدايپ در یشناس نسل :مقدمه

 تيرسم به بزرگ ريتصو یبرا است مهم نيا.  است نوح دوم پسر ميش که ميدان یم ما.  اند کرده نگاه اند کرده وصل

 ها ملت پدر را او و کرد انتخاب را او خدا که است یپدرساالر ميابراه.  متصل ميابراه به ميش .  که است یخون خط شناختن

ینام    

 يیها نام دنبال به.  ميکن آغاز 26-11:10 شيدايپ در یژنولوژ حساب خواندن با را پنج درس بخش نيآخر دييايب: داری ذمہ 

۔  ديدهد یم صيتشخ 2 قسمت از که  

 

نام    :ورزش  سن                          نام                                    سن                    

   500 سم 

    ارفکسد

    

    

  ابرام، ناہار ، حارا ن   

 

۔  متوجه بايد که چيز تا چند  

۔  3 درس در نوح به آدم از یشناس نسل در عمر طول سهيمقا۔ 1  

 یها نام ليدل است ممکن که است آمده 25 هيآ در آنچه.  25-10:21 شده ذکر شيدايپ در همه پلگ به ميش از نام۔ 2

باشد؟ آبرام تا پلگ از مختلف  

 

:  سيتدر  

۔  شود یم داده هران و ناهور آبرام، پدر تره، خانواده مورد در یشتريب اتيجزئ۔ 1  

 قابل اريبس مردم و کردند یم یزندگ چادرها در آنها.  بودند شيمي مردمان اينها.  است حرکت حال در خانواده۔ 2

۔ کند حرکت که است دهيرس آن زمان که گرفت ميتصم تره ،یا لهيقب سيرئ اي خانواده، سيرئ عنوان به.  بودند حمل  

۔ )/ 31 هيآ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيسرزم از آنهاالف۔   

۔ب  نيا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمت به آنها .

 آن به که ديکن مراجعه ژامبون یشناس نسل به.  است شده آموخته درس نيا لياوا در که است آشنا کلمه کي

۔  شود یم گفته زين_________  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟)٣١ هيآ( برد خود با را یک ترهج۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شدن؟ مستقر و کردن توقف کجا.  دنديرس کنعان به آنهاد۔   

۔  ميکرد زندگي سالها اون.  درگذشت تره که است يیجا نيا که ميريگ یم ادي ما 32 هيآ درل۔   
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 از شما اما ستين دور که را آن ديشا  د؟يا کرده تجربه را گريد بخش به کشور از بخش کي از حرکت کي شما ايآ :کاربرد

 گفتن یبرا یزيچ حال به تا شما ديشا  باش داشته ادي به رو تجربه.  کرد مکان نقل ديجد مکان کي به را خود خانه يیآشنا

۔  ر خود یزهايچ بسته به شد گفته یسادگ به شما و موضوع نيا در  

 

 یم ظورمن نيا به که يیها گام اما ميخواه ینم را يینها جهينت ما که ستين طور نيا.  باشد کننده ناراحت تواند یم رييتغ

 به را ما شود یم باعث دادن دست از کننده نگران احساس.  شود ها یآشفتگ انواع باعث و باشد کننده مختل تواند یم رسد

 آبرام تجربه که ميدان ینم ما.  ديکن جاديا تواند یم دور و ديجد نيسرزم کي به حرکت حال در که یراتييتغ برابر در مقاومت

 دانستند ینم کرد مکان نقل و شده یبند بسته آنها اما کرد، مکان نقل کنعان نيسرزم به ظاهرا تره با آنها که بود چه یسارا و

۔  بود آنها از قبل یزيچ چه  

بودند؟ چه حرکت نيا مورد در نيتر کننده نگران عوامل از یبرخ  کن فکر داديد انجام که حرکتي مورد در۔ 1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ اضطراب و استرس باعث یزيچ چه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گرفته؟ حرکت به تصميم کي۔ 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بودند؟ یکسان چه اند داده انجام شما با را حرکت نيا که یکسان۔ 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر؟ييتغ یها برنامه اي و را خود یاصل مقصد به را آن شما ايآ۔ 4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ینيب شيپ را یزيچ چه ميدان ینم ما اگر یحت ميکن ترک را آنجا که ديزن یم زنگ ما به شما اوقات یگاه ا،يخدا یا :دعا

۔ بو برکت پر بود شما مراقب و قيدق چشم ريز در که راثيم مادر، و پدر ه،خانواد با ابرام.  ميکن  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 مانند زيچ چيه شک بدون.  رنديبگ ادي آبرام یبرا خدا برنامه مورد در ما دارد ادامه ما مطالعه که طورهمان :نظرات بستن

 کاروان در اش برادرزاده و پدر همسر، با آبرام.  بود او با خدا که دارند اعتقاد رفت یم راه مانيا در او اما بود ینيب شيپ او

 به ما.  کنند شروع ديجد نيسرزم کي در دوباره تا کنند یم ترک را آشنا آنها . کند یم مکان نقل نامعلوم ینيسرزم به عشاق

 یبرا خدا برنامه داستان.  سوار را خود سفر در آنها عنوان به سفر نيا ترک به آماده و اند آمده مطالعه از واحد نيا انيپا

 از و گرفته سر از 12 شيدايپ در یسارا و آبرام داستان با ما مطالعه تا ادامه در.  است کرده شدن آشکار به شروع تازه بشر

۔ رنديبگ ادي را خود فرزندان و آنها یبرا را خود طرح آشکار او عنوان به خدا بزرگ وعده  
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واحد یبررس  

 

 

خدا برنامه  

ما انتخاب  
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ما انتخاب خدا، نقشه  

 
واحد یبررس  

 

 یم دايپ یشتريب نفس به اعتماد ما.  است یريادگي یابيارز به قيتشو را آن حال، نيا با اوقات، یگاه!  ستين آزمون کي نيا

 از یبرخ دييايب.  است ما انتخاب خدا، طرح مقدس کتاب مطالعه واحد اتمام به شما.  بر فشار که شود یم متقاعد و ميکن

: رنديبگ نظر در ام کرده کار گذشته هفته نيا در شما که يیزهايچ  

خلقت شيدايپ حساب با شدن آشنا  

خالق عنوان به خدا مورد در ديگو یم مقدس کتاب آنچه یريادگي  

: اصطالح چند درک و شدن روشن یبرا فيتعر  

هق هق  

دن سبت   

هيتوج  

 فضل

 تبويہ

 ايمان

 رحمت 

 گروه

شده جاديا خدا ريتصو در که یکسان عنوان به بشر نوع بر مکان خدا ارزش شناخت  

جاديا به را خود ريتصو کننده منعکس به بشر نوع تيمسئول درک  

ريز به را آن و حکومت ن،يزم کردن پر ش،يافزا تيمسئول درک  

ازدواج یبرا خدا آل دهيا یريادگي  

را خود یزندگ مرکز عنوان به او کالم با یزندگ یبرا بشر نوع به خدا ليتما شناخت  

عواقب و ج،ينتا آن، یها خواست گناه، از تر گسترده درک توسعه  

ليهاب و نيک داستان با شدن آشنا  

خلقت وحشتناک کاهش از یآگاه در رشد  

ليس و نوح داستان با شدن آشنا  

خلقت همه و نوح به خدا وعده آموختن  

لوود و ،یفداکار ،یزندگ در شده داده قرار خدا ارزش از یقدردان  

نوح با شدن آشنا  

مردم زبان اشتباه یبرا خدا ميتصم داستان یريادگي  
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!ميگو یم کيتبر  
 

 

 با را 5 درس شما.  دارد وجود یريادگي یبرا یشتريب یزهايچ اما.  اريبس اند آموخته و ديرس انيپا به را مطالعه نيا شما

 هران در رديگ یم ميتصم که تره آبرام، پدر با یسارا همسرش و آبرام.  ديرس انيپا به 11 شيدايپ در آبرام یشناس سلن

 ترک به تماس آبرام خدا که یزمان تا ديکن انتخاب را ما برکت خدا، وعده.  کنند یم سفر کنعان نيسرزم سمت به شود، ساکن

 از حجم دنيچ سر، یآبها ترک انيجر رودخانه مانند)."  12:1 شيدايپ( دهد یم نشان شما به من نيزم به رفتن" و هران

۔  ديکن اضافه یزندگ رودخانه زديريم شما به خدا عنوان به را خود مانيا و دانش به را شما ها، شاخه  

 

 

 

 

 

۔ هستند دسترس در یا نهيهز چيه بدون مطالعه دانلود مقدس کتاب اتصال بيصل یاضاف  

ديکن ديبازد وزارت تيسا وب از :   www.CrossCM.org 

! بشنون شما از ما ديده اجازه  

ٹيفنی  تماس : tiffany@crossconnectministries.com 


