
 

 

 ها پشحیباى القذط سّح – دُن دسط

 02-6:91 قرّحیبُ اٗه دفظی آیٔ

 ؟ اسث یکی رات دس هسیخ عیسی ّ پذس خذای ُوچْى القذط سّح آیا

 : کْیذ ثررضی را زیر آیبت

  :   2;3 پیذایع

  :   26;41 رٍٗیبُ

  :   22-3;21 قرّحیبُ اٗه

  :   23;22 قرّحیبُ اٗه  

 : دٕیٌ پبضخ ضئ٘االت ایِ ثٔ ج٘اّیٌ ٍی رادحی ثٔ درش اّحٖبی در

 ؟ ّٔ یب اضث اّرژی اىقذشرٗح آیب  

 ؟ ّٔ یب دارد آٍذ ٗ رفث ُراایَبّذا ثب اىقذشرٗح آیب  

 ؟ ّٔ یب دارد غخؿیث اىقذش رٗح آیب   

 ؟ کیطث اىقذش رٗح

 اىقذشرٗح غخؿیث  

   ّیطث اّرژی یک اىقذش رٗح

   ؟ غْبخث ج٘اّذٍی را اّرژی آیب

   ؟ غْبخث ج٘اُ ٍی را اىقذش رٗح آیب

 ۶۳:۴ افططیبُ   دارد؟ ادطبش اىقذشرٗح آیب    

 ۴۴:۹ عجراّیبُ  اضث؟ ٍب ٗجذاُ اىقذشرٗح آیب      

 القذط سّح کاسُای 

 : بٌْیسیذ سا القذط سّح کاسُای صیش آیات دس



   24;3 رض٘الُ اعَبه   :  

   ُ28-9;23 رٍٗیب  :   

   ُ38-9;37 رٍٗیب    :    

  ًٗ3;24 جطبىّ٘یکیبُ د  :   

 بذًِای ُواى آًِا بذًِای ّلی اسث، کشدٍ ادیا سا آًِا سّح ّ بخشیذٍ آًِا بَ جاصٍ دلی خذا ایٌکَ با"

 بش ًالَ ّ داسد دسد سّ ُویي اص ّ شذٍ جباُی گشفحاس طبیعث جواهی با ُوشاٍ کَ اسث فسادپزیش ّ کٌَِ

 (.۶۱۱ ژسف، دقیقث)."  آّسدهی

 دٕذٍی قذرت ٍب ثٔ اىقذش رٗح  

 ۸:۴ رض٘الُ اعَبه  :    

 ًٗ۷:۴ شئ٘جیَ٘جب د   :   

 اضث ٍب پػحیجبُ اىقذش رٗح  

   ؟ اضث ٍعْی چٔ ثٔ پػحیجبُ

   ؟ داد ایَبّذاراُ ثٔ ای ٗعذٓ چٔ عیطی:  28-25;26  ی٘دْب 

   ؟ دٕذ ٍی اّجبً ایَبّذاراُ ثرای کبری چٔ ٗ کیطث پػحیجبُ آُ:  ۵۲:۴۴ ی٘دْب

 ٍی اّجبً را کبری چٔ اٗ ث٘ضیئ ٍب ؟ دٕذ ٍی اّجبً دیگری کبر چٔ پػحیجبُ آُ:  38-26;37  ی٘دْب

   ؟ دٕیٌ

   ؟"  اضث ثٖحر غَب ثرای ٍِ رفحِ"  کٔ گ٘یذ ٍی آیبت ایِ در عیطی چرا:  26-27;6 ی٘دْب

  

 ُ؟ کیطث پػحیجبُ آ    

 اضث؟ اىقذشرٗح ائیوججر آیب    

 ؟ دٕذ ٍی جاله را کطی چٔ اىقذشرٗح   

 رٗح جعَیذ

 دس یعٌی شْدهي ساکي اّ دسّى القذطسّح آّسد،هي ایواى هسیخ عیسي بَ شخصي كَ لذظَ ُواى دس

 دس سا کٌذهی اشاسٍ آى بَ دٌُذٍ جعویذ یذیی کَ سا القذط سّح جعویذ آّسد هی ایواى کَ لذظَ ُواى

 .کٌذهی یافث

 

 رٗح جعَیذ  زٍبُ در یعْی غ٘د ٍی ضبکِ ٍب در دُرآٗ ایَبُ ٗقث در  



  

 : دٕیذ پبضخ زیر ضئ٘االت ثٔ ٗ َّبییذ ثررضی را 24-23;23 قرّحیبُ اٗه 

    ؟ چیطث"  ٍب َٕٔ"  از ٍْظ٘ر

   ؟ چیطث"  گرفحیٌ جعَیذ رٗح یک ثب ٍب َٕٔ"  از ٍْظ٘ر

   ؟ چیطث"  غذیٌ پر رٗح َٕبُ از َٕٔ"  از ٍْظ٘ر

   ؟ چیطث"  ثْ٘غیٌ"  از ٍْظ٘ر

 ؟ گیرّذ ٍی رٗح جعَیذ خبؾی افراد یب خبؾی قً٘ فقظ یب گیرّذ ٍی رٗح جعَیذ اّطبّٖب َٕٔ آیب   

  

 ؟ گیریٌ ٍی رٗح جعَیذ چیسی چٔ از   

 .دارد ثطحگی خ٘دٍبُ ثٔ کٔ اضث رٗظ رٗح پری ٗ قذرت ٗىی اضث آٗردُ ایَبُ ٔظىذ در رٗح جعَیذ

 .اضث غذُ جقذش رٗظ اىقذش رٗح از غذُ پر

 ًَْ؟ نشْی پش القذط سّح اص چگ  

 : دٕیذ پبضخ زیر ضئ٘االت ثٔ ٗ َّبییذ ثررضی را 31-6;26 افططیبُ 

    ؟ ّکْیٌ زّذگی کطبّی چٔ ٍبّْذ

   ؟ ثفَٖیٌ را چیسی چٔ ثبیذ

    ؟ چیطث ّػ٘یذ غراة ٍطث از ٍْظ٘ر

    ؟ چیطث اىقذش رٗح از غذُ پر از ٍْط٘ر

    ؟ کْیٌ ؾذجث ثبیکذیگر چیسٕبیی چٔ ثب

    ؟ کرد چکبر ثبیذ رٗز ٕر

 : دٕیذ پبضخ زیر ضئ٘االت ثٔ ٗ َّبییذ ثررضی را 28-4;26 ک٘ىطیبُ

   ؟ چرا ؟ ثبغذ غَب ٗجذاُ قبضی چیسی چٔ 

    ؟ ثبغیٌ ضپبضگسار ثبیذ چٔ ثرای

    ؟ دٕیٌ اجبزٓ چیسی چٔ ثٔ



    ؟ ثبغیٌ داغحٔ ثرخ٘ردی چٔ یکذیگر ثب

   ؟ کْیٌ چکبر خذا ثرای خ٘د ده در

 غ٘د؟ٍی کٌ یب زیبد خذا رٗح یبآ    

 اضث؟ ج٘ری چٔ اىقذشرٗح غذُ پر  
 

 سطل شذى پش هاًٌذ القذطسّح اص شذى پش ّلی اسث شذٍ حفادٍاس اًجیل دس شذى پش القذطسّح اص"

 یعٌی شذى پش القذطسّح اص. کٌین پش القذطسّح اص سا آى ّ بشیضین ّسد سا آى آب کَ ًیسث آب اص خالی

  (جفحی دٕقبّی)."  کشدى بشقشاس سابطَ القذطسّح با

 ، ًوایین دسیافث سا القذط حسّ اص بیشحش سِوی ها کَ ًیسث هعٌی ایي بَ"  القذط سّح"  اص شذى پش

 .  بسپاسین اّ بَ سا خْد ّجْد اص بیشحش بخشی ها کَ اسث هعٌی ایي بَ بلکَ

 ( 3 قذم – بشایث بیل – هسیذی سشذ بسْی اساسی قذم دٍ) 

 ثخع اٗ کٔ اضث ایِ ثيکٔ یٌ،رآٗ دضث ثٔ را اٗ ثیػحر ٍب کٔ ّیطث ایِ ذشقاىرٗح از غذُ پر از ٍْظرٗ"

 (۵۴۵ ٍطیذیث، ٕبیآٍ٘زٓ یٍعرف)            ."آٗرد دضث ثٔ را ٍب زّذگی از ثیػحری

 

 ُاضث خذا ضکّ٘ث ٍذو اّطب  

  :  28-4;27 قرّحیبُ اٗه

    : 31-7;:2 قرّحیبُ اٗه

 ٖر خذا ج٘ضظ ٍب   چٔ؟ یعْی  ایٌ غذٓ ٍُ

  

  :  ۴۴-۴۶:۴ افططیبُ

   :  43-5;:3 افططیبُ

   ؟ ٍبّذ ٍی ٍٖر زٍبُ پٔ جب ؟ گیرد ٍی پص را خ٘د ٍٖر خذا آیب

 ( 31-22;:2 دسقیبه)  ؟ اضث غذٓ پیػگ٘یی اىقذش رٗح ٍ٘رد در عحیق عٖذ در آیب

  

   ؟ ٍیکْذ جرک را ایَبّذاراُ اىقذش رٗح آیب 24;6 عجراّیبُ  آیٔ در



 اىقذش رٗح ٓثَر  

    : 37-6;33 غالطیبُ 

  :   قذیٌ جرجَٔ

  :  جذیذ جرجَٔ

 آى اص کَ کسی یعٌی سّداًی هشد.  ذکٌهی ًوایاى القذطسّح کَ ًفْرُایی ّ ُا عول یعٌی سّداًی عول

.  آیین دس هسیخ عیسی شکل بَ جا بساصد کاهل سا ها کَ اسث ایي سّح کاسُای.  اسث القذطسّح

 (   ۹۲:۸ سّهیاى)

 

 القذطسّح عطایای  

     7-23;2  قرّحیبُ اٗه. اضث خذا از اىقذشرٗح عطبیبی -۴

 خ٘د جاله ثرای ّٔ دیگراُ جق٘یث ثرای ٗ ػ٘دٍی عطب ایَبّذار ٕر ثٔ خذا ارادۀ طجق عطبیب ایِ -۵

   .غخؽ

 : کْیذ ثررضی را زیر آیبت 25 ثبة قرّحیبُ اٗه در -4

 ٔ؟ کیطث جق٘یث ثرای ّج٘ت عطیٔ:  4 آی   

 ٔ؟ کیطث جق٘یث ثرای زثبّٖب ثٔ کردُ ؾذجث ٗ ّج٘ت عطیٔ:  5 آی   

 ٔ؟ کْذ ٍی کَک کيیطب ثٔ ٍ٘قع چٔ در زثبّٖب ثٔ کردُ ؾذجث عطیٔ:  6 آی   

 ٔ؟ چٔ ثرای ٗ کْیٌ ک٘غع ثبیذ چیسی چٔ ثرای:  23 آی   

 ٔغّ٘ذ؟ آثبد ٗ جق٘یث ایَبّذاراُ جب ثذٕیذ اّجبً ج٘اّیذٍی عَو چٔ:  28 آی   

 ٔ؟ چیطث اىقذش رٗح عطبیبی اؾيی ّیبت:  37 آی   

 ٔ؟ دارد ض٘دی چٔ کردُ ّج٘ت عطیٔ:  42 آی   

 ایي اص ُیچكذام اها. کٌذ ججِیض خذهث بشاي سا آًِا جا دُذهي سّداًي عطایائي هسیذیاى بَ القذطسّح

 بَ "ایواًذاساى ُوة بشاي ایواًي ضشّست" یك بعٌْاى ًبایذ سا( صباًِا بَ گفحي سخي ُذیَ هثلا) ُذایا

 .داد آهْصش آًِا

 

 َت عطی ّْ   ًب

 .  اضث اٍ٘ر ثعضی" کردُ ثبزگ٘ یب اعالً " ّج٘ت ىغ٘ی ٍعْی



   .ث٘دّذ عحیق عٖذ در خذا ٍکبغفٔ کْْذگبُاعالً عحیق عٖذ اّجیبی -۴

   .کردّذٍی اعالً خبؼ غرایطی در را خذا إذاف جذیذ عٖذ در رض٘الُ -۵

  دارد اغبرٓ  "جطيی ٗ جػ٘یق ، ثْب " ثٔ ثیػحر اٗه در ادحَبالا آّبُ کبر ٍ٘رد در" ّج٘ت" کئَ -۶

 .   رضبّذّذ ٍی پیبً یعْی .   خذا ارادۀ ثیبُ ثٔ جب  ۶: ۴۴ قرّحیبُ اٗه در

    دارد؟ ٗج٘د ٓاٍرٗز یجذیذ ّج٘ت یب ٍکبغفبت آیب -۴

 ٍ؟ چیطث عجبیت کبرٕبی قؿ٘د   

 ؟ کْذ ٍی اغبرٓ ٍ٘ض٘عبجی چٔ ثٔ ۴۵:۴۵  قرّحیبُ دًٗ ٗ ۴۶:۵ رض٘الُ کبرٕبی ، ۵۳:۴۲ ٍرقص    

 : دٕیذ پبضخ زیر ضئ٘االت ثٔ ٗ کْیذ ٍطبىعٔ را 5-3;2 ُعجراّیب    

 ٔ؟ چرا ٗ کْیٌ ج٘جٔ ثبیذ چیسٕبیی چٔ ث   

 ٔ؟ کْذ ٍی ثبثث را خذا کالً چیسی چ   

 ّٔ٘؟ اضث غذٓ جؿذیق خذا کالً چگ   

 ِ؟ دٕذ ٍی ّػبُ ٍب ثٔ آٍذٓ اّجیو در کٔ را دقیقحی چٔ آیبت ای   

 

 " هژدٍ کلیسای اعحقادًاهَ"    دس القذط سّح

 جب دارد دض٘ر جٖبُ در ٗ ث٘د ازه از اٗ. اضث یني خذا پطر ثب ٗ خذا ثب اىقذش،رٗح داریٌ ایَبُ ٍب

 ایَبُ ٍطیخ عیطي ثٔ غخؿي مٔ ىذظٔ َٕبُ در. ضبزد آگبٓ ٍطیخ عیطي ثٔ ّیبزغبُ از را ٍردً

 را اىقذش رٗح جعَیذ آٗرد ٍی ایَبُ کٔ ىذظٔ َٕبُ در یعْی غ٘دٍي ضبکِ اٗ درُٗ اىقذشرٗح آٗرد،ٍي

 ججرثٔ ثٔ ٍػرٗط اىقذش رٗح دریبفث ٗ کْذٍی یبفث در را ٍیکْذ اغبرٓ آُ ثٔ دْٕذٓ جعَیذ یذیی کٔ

 ٗ ‘زیطحِ ثرای اىٖي’ قذرت ثب را ایػبُ جب غ٘دٍی ضبکِ ایَبّذاراُ در اىقذش رٗح. ّیطث ایی دٗثبرٓ

 مبرٕبي اّجبً ثجٖث ثبغذ رإَْبئي چُ٘ ایَبّذار ثراي جب ضبزد ٍطيخ ‘رٗدبّي دقبیق درك’ قذرت

 ٕیچنذاً اٍب. کْذ ججٖیس خذٍث ثراي را آّٖب جب دٕذٍي رٗدبّي عطبیبئي ٍطیذیبُ ثٔ اىقذشرٗح. درضث

 ‘ایَبّذاراُ َٕة ثراي ایَبّي ضرٗرت’ یل ثعْ٘اُ ّجبیذ را( زثبّٖب ثٔ حِگف ضخِ ٕذیٔ ٍثالا) ٕذایب ایِ از

 ٗ 9: 2 رض٘الُ اعَبه ٗ 28، 27: 5 ٗ 24- 8: 27ی٘دْب ٗ 28: 4 قرّحیبُ دًٗ. داد آٍ٘زظ آّٖب ثٔ

 36: 6 غالطیبُ ٗ 29: 6 ٗ 24: 2 افططیبُ ٗ 27: 4 ٗ 23: 3 قرّحیبُ اٗه

 

  جوشیي

 : دٕیذ پبضخ زیر ضئ٘االت ثٔ ٗ کْیذ بىعٍٔط را  27-3;5  قرّحیبُ اٗه



 اضث؟ چط٘ر رٗح کبرٕبی   

 (۴۳:۵) ؟ کْذٍی آغکبر ٍب ثٔ را چیسی چٔ خذا   

 (::25) ؟ ٌغ٘ی ٍح٘جٔ را رٗح جعيیٌ ج٘اّیٌ ٍی چط٘ر   

 ( 27-3;26)  کْذ؟ قضبٗت ج٘اّذٍی رٗدبّی غخؿی آیب    

    کْذ؟ٍی کَک ایَبّذاراُ ثٔ گّ٘ٔچ اىقذشرٗح( 23-23;22 ى٘قب ) آیبت در

 

 . کْیذ دفظ را 31-7;:2 قرّحیبُ اٗه ٕفحٔ ایِ

 .......  کٔ گرفحٌ یبد ٍِ درش ایِ از

 

 

 


