
 

  

  گرفتن تعمید –  بیستم درس

 6:4 سّهیبى : دفظی آیَ

  چیغث؟ جعویذ

 آًشا ّ هیکٌذ رّة آجؼ ثب سا آُي جکَ یک آٌُگش ّقحی. اعث" ؽذى ّس غْطَ" هعٌی ثَ جعویذ یًْبًی دس

 خْد ثَ سا جذیذ ؽکل آُي آة دس.  ؽْد عشد آُي جب کٌذ هی ّ غْطَ آة دس آًشا  سیضد هی قبلت دس

 آهذٍ دس جذیذ ؽکل ثَ ؽکل ّ یبفحَ جعویذ آُي آى اصطالح دس ، ًیغث خْد قجلی ؽکل دیگش ّ هیگیشد

 .   اعث

 .  کٌذ هعشفی دیگشاى ثَ ّ ثبؽذ آهذٍ دس یِْد دیي ثَ کَ سا کغی جب ثْد یِْدیبى سّػ آى

 فشهبییذ هطبلعَ سا 31-3:5 هحّی : 

 (  33 آیَ)  داد؟هی جعویذ یذیی چَ ثشای    

 گشفث؟ جعویذ عیغی چَ ثشای    

 

 43-32:41 هحّی ؟ چیغث آیبت ایي اصلی ُذف     

 . دُین هی جعویذ عیغی دعحْس طجق سا ایوبًذاساى هب -

 . ثجیٌٌذ سا ایوبًذاس ؽخص کشدى جْثَ ُوَ جب ، دُین هی ًجبما سا جعویذ غغل هب -

 سّح جعویذ  

 : فشهبییذ هطبلعَ سا(  35-34:34 قشًحیبى اّل ) آیبت

    ؟ ثگیشًذ سّح جعویذ ثبیذ(  یِْد قْم هثال)  خبصی قْم فقظ آیب -

   ؟ اعث هعٌی چَ ثَ سّح جعویذ -

 

 ًَ؟ چیغث سّح جعویذ ًؾب   

 فشهبییذ هطبلعَ سا(  2-3:2 سّهیبى)  آیبت : 

 .دُین هی ًؾبى ظبُش دس سا آى هب ّ ؽذٍ، اًجبم هب دلِ  دس کَ سّدبًی سّػ یعٌی آة جعویذ -

    این؟هشدٍ چی ثَ ًغجث هب -

    این؟هشدٍ گٌبٍ دس صهبى کذام دس -

  (   ۳:۶)   چَ؟ یعٌی هغیخ ثب اجذبد -



  ( ۶:۶)  اعث؟ دبلث چَ دس هب ُبیگٌبٍ ًفظ -

 

 ؟ اعث داؽحَ ّجْد هب دل دس الىا جب سّؽی چَ کَ ، دُذ هی ًؾبى جعویذ آیب   

      

 ؟ داسد هعٌی چَ. کشدین قیبم اّ ثب ّ ؽذین دفي اّ ثب ّ هشدین هغیخ عیغی ثب هب  

 

 ؟ چیغث ًؾبًَ جعویذ دس آة   
 

 کشدٍ کبس َچ ؽوب دسّى دس القذطِسّح آّسدیذ ایوبى هغیخ ثَ ّقحی کَ دُذِهی ًؾبى هشدم ثَ جعویذ عول"

 ثَ الِی  خبًْادٍ دس جذیذی صًذگی ّ کشد دفي سا ؽوب قذیوی صًذگی الِی فیض ّ ثخؾؼ ثب اّ – اعث

 (۳۳ ساص،)."  ًوْد عطب ؽوب

    

 

 گشفحي جعویذ سّػ

 

    : ثفشهبییذ هطبلعَ سا(  53-42:1 سعْالى کبسُبی)  آیبت

    ؟ کٌذ هی صذجث سّؽی چَ بث جعویذ دسثبسٍ ۳۳-۳۳  آیَ دس -

  ؟ ؽْد هی اًجبم صْست چَ ثَ هژدٍ کلیغبی دس جعویذ هشاعن

 آّسدیذ ایوبى خذاًّذ ثَ چطْس کَ دُیذ هی ؽِبدت ؽوب . 

 خْاًیذ هی جوبعث ثب ّ کٌیذِهی اًحخبة داسیذ دّعث کَ سا عشّدی. 

 کٌذ هی هعشفی سا ؽوب کلیغب اىایوبًذاس اص یکی. 

 یندُ هی ُذیَ آیَ یک ؽوب ثَ هب. 

 ینکٌِهی دعب ؽوب ثشای. 

 اعث الصم صیش لجبط دعث یک گشفحي جعویذ ثشای ّلی دُذهی ؽوب ثَ جعویذ لجبط کلیغب. 

 ّ گیشین هی جؾي ُن ثب ثعذ 

 دُیذ جذْیل سا خْد ُبیِعکظ جعویذ سّص اص قجل . 

 ؽْدِهی آهبدٍ جعویذ هذسک هبٍ یک اص ثعذ  .   

  ( آة دس ؽذى ّسِغْطَ ثب)  جعویذ



 هشدگبى اص سا اّ كَ خذا عول ثش ایوبى ثَ ؽذیذ ثشخیضاًیذٍ ُن آى دس كَ گؾحیذ هذفْى جعویذ دس ّي ثب ّ’’

 خْد هغیخ عیغي كَ آًگًَْ ّ دُذِهي فشهبى هقذط كحبة آًچَ پبیة ثش «34: 4 كْلغیبى» ‘‘ثشخیضاًیذ

 .دُینِهي اًجبم آة دس ؽذى ّسِغْطَ ثصْست سا ایوبًذاساى جعویذ غغل عول ًیض هب گشدیذ، جعویذ

 ایجبد ثشای ایِّعیلَ خذاّاًذ ؽبم ّ اعث کلیغب عضْیث ثَ افشاد پزیشػِ ثشای ایی ّعلیَ جعویذ غغل

 .  یغبکل ُوبى یب غیخه عیغی ثذى دس خْة جبیگبٍ ایجبد ّ یکذیگش ثب کلیغب اعضبی خْة ساثطَ

 

 کنند رعایت باید کلیسا اعضاء و نیک عمل نو و است گناه نو کو اعمالی

  کلیغب سفحبس دس اؽحجبٍ

 کلیغب اص شّىیث کظ ُیچ یب ، بییذیً کلیغب ثَ داسیذ، گٌبٍ اگش ییعٌ  ؟ چَ یعٌی ؽشیعث ثْعیلَ ؽذى پبک

 .   ثپْؽبًٌذ کلیغب دس سا خْد عش ثبیذ دحوب ُب خبًن یب ، ًکؾذ سبگیع

 "  ًکي ّتبقض هشا....  دُین ًجبما کبس ُوَ ، ُغحین صادآ هب" – عکظثل اّهب

  ؟ دارند معنی چو باال جمالت

 آیب کَ کٌین هی ثشسعی ّ کٌین هی جفکش آى هْسد دس کوی ، دُین اًجبم سا کبسی ثخْاُین ایٌکَ اص قجل 

 : ثپشعین خْد اص سا صیش عئْاالت جْاًین هی ؟ خیش یب اعث خذا کالم ثب هْافق

  (  ۳۳:۱۱ قشًحیبى اّل ) اعث؟ هفیذ هي سّدبًی دیبت ثشای عول ایي آیب -۱

             ؟ ًبهیذ اعحیبد هیحْاى سا ایي آیب ؟ کٌن هی عبدت کبس آى ثَ  آیب  عبصد؟ هی خْد ثٌذٍ هشا کبس ایي آیب -۳

   ( ۱۳:۶ قشًحیبى اّل )

    ( 42-33:2 قشًحیبى اّل)   عبصد؟ هی ًبپبک سا خذا هعجذ کبس ایي آیب -۳

    ( 3-1:1 قشًحیبى اّل)  ؟ خْسًذ هی ػضلغ دیگشاى ، عول آى اًجبم اص آیب -۴

   ( 55-54:32 قشًحیبى اّل)   اعث؟ هفیذ کبس ایي آیب دادى ثؾبست ثشای -۵

  

  (  ۳۳:۱۴ سّهیبى)  ؟ داسد ایی ًحیجَ چَ اعث؟ ؽوب ّجذاى ضذ ثَ سفحبس آى آیب -۶

 

  (  ۳۱:۱۱ قشًحیبى اّل ) ؟ خذاعث جالل ثشای عول آى آیب -۳

   ؽْیذ؟ ًضدیکحش خذا ثَ ؽوب کَ ؽْدِهی ثبعث کبس ایي آیب -۳



 

 خذا ثَ  کَ اعث ایي ، خذا قبئذٍ اص اطبعث ًحیجَ.  کٌذ هی ُذایث سا هب کالهؼ قبئذۀ سّی اص خذا 

 .  ؽْینِهی خْؽذبل اطبعث ایي اص ّ کٌین هی اطبعث کَ داسین اعحقبد ؛ گزاسین هی ادحشام

 َاعث هوکي گیشین؛ِهی ّجذاى عزاة ّ کٌینِهی گٌبٍ ادغبط کَ اعث ایي خذا قبئذٍ ضذ عول ًحیج 

 .  ًجبؽین خْؽذبل ّ آّسد ثجبس جشط ّ ؽک

 

 """   ثبؽذ ؽوب ثب خذاًّذ ثشکث ّ فیض"""    

 


