
 

 

 دُْدِ َجبت عیسی – َٓى درس

 1:41 یْحٌب اًجیل  :حفظی َآی

 ( أل قسًت) 

 هؽیح عیؽی ّ پسض ذسای شات هشحطک هشرصبت

 (  4-173 ضّهیبى)  ؟ اؼث قسّغ ًیع هؽیح عیؽی آیب ، اؼث قسّغ پسض ذسای 

 ( 31-3:73 کْلؽیبى)  ؟ اؼث ذبلق ًیع هؽیح عیؽی آیب ، اؼث ذبلق پسض ذسای    

 ؟ اؼث اثسی ّ اظلی ًیع هؽیح عیؽی آیب ، اؼث اثسی ّ اظلی پسض ذسای  

 (31-31711 هکبشفَ/  575: یْحٌب  )  

 يسیح عیسی اقتدار

   ؟ زاضز اقحساضی چَ(  976 هحی)  آیَ زض عیؽی

   ؟ زاضز اقحساضی چَ(  11-13735 لْقب)  آیبت زض عیؽی

   ؟ زاضز اقحساضی چَ( :137 یْحٌب)  آیَ زض عیؽی

 هؽیح عیؽی القبة ّ اؼبهی : 

   ۱4-۱1 ،4-373 ، یْحٌب :  اؼث هللا کالم عیؽی

    34-3171 زاًیبل ؛ 13-99711 لْقب :  اؼث اًؽبى پؽط عیؽی

     35-3173  یْحٌب هکبشفۀ : اؼث اثسی ّ اظلی عیؽی

 35:1   لْقب ( اؼث ضّحبًی اؼن ذسا پؽط: )  اؼث ذسا پؽط عیؽی

 

 شد خدا عیسی َّ – شد اَسبٌ عیسی  . 

 ؟ اؼث شسٍ ثیبى عیؽی هْضز زض چیعی چَ 15-1973 لْقب آیبت زض



 ( َ19 آی  : )زض کَ ،               ًبم ثَ یشِط ثَ ذسا جبًت اظ فطشحَ             ، ششن هبٍ زض         
 اؼث ّاقع            اؼحبى

 ؟ کطز صحجث کؽی چَ ثب ججطائیل   

 ؟ ثْز ذبًساًی چَ اظ یْؼف   

 ؟ گفث چَ اّ ثَ فطشحَ ، شس هضططة هطین ّقحی   

 َ؟ ثْز ذْاُس چگًَْ اّ ّ ثٌبهس چَ ضا کْزک ًبم گفث اّ ثَ فطشح   
 

 َ(   :1 آیَ)  ؟ شس ذْاُس آثؽحي چگًَْ کَ گفث اّ ثَ فطشح  

 َ(  11 ّ 19 آیَ)  ؟ اؼث ذساًّس ططف اظ کَ کٌس ثبثث جب زاز ًشبى اّ ثَ ای ًشبًَ چَ فطشح  

 

  ؟ گفث چَ ؟ کطز قجْل ضا فطشحَ گفحَ هطین آیب    

  ؟ اؼث شسٍ ثیبى چیعُبیی چَ عیؽی هْضز زض ظیط آیبت زض

 1673 یْحٌب  :   

 31-571 کْلؽیبى  :  

 31-6731 ضّهیبى :   

   ؟ کٌس حل ضا شوب زًیبی ایي هشکالت عیؽی کَ  یس؟ا ٍآّضز ایوبى آیب

 هؽیح عیؽی قیبم

  کٌیس هطبلعَ ضا ۱۱ یبىًحقط اّل

   ؟ یبفث جحقق کَ ثْز شسٍ پیشگْیی هؽیح هْضز زض چیعی چَ

   ؟ زاز ًشبى کؽبًی چَ ثَ ضا ذْز هؽیح ، ضؼحبذیع اظ ثعس

   ؟ چطا ؟ ًساضز ّجْز هطزگبى قیبهث کَ کطز ازعب جْاى هی آیب

           ثب کَ یکؽبً جوبم هیطًس،یه           ثب یُوجؽحگ ذبططثَ یبىآزه ُوة کَ طْضُوبى ّ:  11 آیَ زض

 .شس ذْاٌُس ظًسٍ هحّحسًس،

    ؟ اّ چطا ؟ ثجطیس ًبم ضا افحس هی هؽیح پبی ظیط کَ زشوٌی آذطیي

   ؟ چیؽث 16 آیَ هْضز زض شوب ًظط

        ؟ زاضز اًؽبًِب ظًسگی ثب جشبثِی ّجَ چَ ؟ زُس هی ضخ آى ثطای اجفبقی چَ شْز هی کبشحَ ای زاًَ ّقحی

  

  ؟ هیبفحس اجفبقی چَ هب جؽوبًی ثسى ثطای هطگ اظ ثعس



  کٌیس هطبلعَ ضا  16-14711 یْحٌب

   ؟ زاز ًشبى شبگطزاى گفحَ ثَ العولی عکػ چَ اثحسا زض جْهب

    ؟ شس ّاضز چگًَْ عیؽی

   ؟ چطا ؟ کٌس چکبض کَ گفث جْهب ثَ عیؽی

 

   ؟ گفث چَ آّضًس هی ایوبى اّ ثَ عیؽی صعْز اظ ثعس کَ کؽبًی ّ جْهب ایوبى هْضز زض عیؽی

 

 " يژدِ کهیسبی اعتقبدَبيّ"    در يسیح عیسی

 َشد يٕجٕد ايب شد يٕنٕد جسى در أ. است یكي خدا ثب أ. است خدا پسر يسیح عیسي داریى ایًبٌ يب

 ثب أ. زیست گُبِ از عبري خٕد، اَسبَي ثُعد در يسیح یسيع. ثٕد خدا ٔ ثٕد خدا ثب ثٕد ازل از چٌٕ

 از پس أ ايب. سبخت پیشكش َقص ثي ٔ كبيم قرثبَي یگبَّ ثعُٕاٌ را خٕیشتٍ صهیت، ثر خٕد يرگ

 جالل ثّ أ. ثبشد دادِ َشبٌ يرگ ٔ گُبِ ثر را خٕد فريبَرٔائي ٔ اقتدار تب ثرخبست يرگ از رٔز سّ

ِِ  ثعُٕاٌ ٔ گردد ثبز یگرد رٔزي تب رفت ثبال آسًبٌ  ثّ. كُد حكٕيت جٓبٌ ثر االرثبة رة ٔ شبْبٌ شب

 ٔ 31-11: 14ٔ 14، 5-1: 1 یٕحُب ٔ 6: 9 اشعیبء ٔ 23 ،22: 1 يتي شٕد؛ رجٕع ْبِآیّ ایٍ

 أل 11ٔ- 9: 1 رسٕالٌ اعًبل ٔ 4: 13 رٔيیبٌ ٔ 4، 3: 15 قرَتیبٌ أل ٔ 15، 14: 4 عجراَیبٌ

 13: 2 تیطس ٔ 15 -14:  6تیًٕتبئٕس

 أل قسًت  تًریٍ

  زُیس پبؼد ظیط ؼئْاالت ثَ ّکٌیس هطبلعَ ضا 31-373 عجطاًیبى

    ؟ گفحَ هی ؼري هب ًیبکبى ثب چگًَْ گصشحَ زض ذسا -3

   ؟ کٌس هی صحجث هب ثب چگًَْ آذط ضّظُبی ایي زض -1

   ؟ یبفث ُؽحی عبلن ُوَ کؽی چَ ثْؼیلَ -1

    ؟ زُس هی اًجبم کبضی چَ هؽیح عیؽی -4

    ؟ چطا ّ زاضز قطاض هقبهی چَ زض عیؽی -:

   ؟ اؼث ًبپصیط فٌب چیعی چَ ّ ُؽحٌس فٌبپصیط چیعُبیی چَ -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   کٌیس حفظ ضا ۱۱ ّ 1-373 یْحٌب ُفحَ ایي

 ...کَ گطفحن یبز هي زضغ ایي اظ

  



   پعیطز؟ هی ذْز اظ اشحجبٍ ذْاؼحَ فقظ ًفؽبًی طعجیث آیب

  اؼث؟ گٌبٍ ایي آیب اًس،ًسازٍ ًجبما یب ّ کطزٍ فطاهْؾ ضا ذسا فطهبى پیغوجطاى گطا

   ًَ؟ یب ُؽحٌس گٌبٍ اظ ضیعب پیغوجطاى آیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵ فصم یٕحُب اَجیم

 ( دٔو قسًت) 
   اؼث؟ هطلق ذسا ثْزى ّاحس آیب

      34-373 ّ 1 یْحٌب

     ( 35-:317 یْحٌب)    ًَ؟ یب کٌسهی کبض ؼجث ضّظ زض ذسا آیب

 است شدِ دادِ پسر ثّ يسئٕنیت      است پدر يثم پسر

 "شس اًؽبى کلوَ"      "ثْز ذسا ذْز کلوَ"

       کٌس؟هی کبض ؼجث زض کؽی چَ – ۱۱:۱

۱۱:۱ –   

  (  11-:367)                   زُس؟هی ًجبما ضا کبضی ُط کؽی چَ – ۱۱:۱

   زاضز؟ زّؼث ضا کؽی چَ پسض – ۲۰:۱

       کٌس؟هی ظًسٍ ضا هطزگبى کی – ۲۱:۱



 پؽط ثَ ضا                –(  ۳۰،۲۱،۲۲:۱)                       اؼث؟ کی آى اظ زاّضی کبض – ۲۲:۱
 ؼپطزٍ

   اؼث؟ حطهث ّ اححطام ؼعاّض  کؽی چَ  - ۲۳:۱

    

    زُس؟هی ّزاًیبج حیبت کؽی چَ – ۲۱:۱

  

   -19ّ 11ّ 15-:117          .زُسهی               پسض هثل ُن اّ – ۲۱:۱

                                                                             

                                                                            

     کطز؟ ذْاُس قیبم کؽی چَ – ۲۱:۱

     اؼث؟ حیبت ءهٌشب کؽی چَ – ۲۲:۱

   ؟ اؼث شسٍ زازٍ زاّضی اذحیبض کؽی چَ ثَ – :117

                                                                              ذْاٌُس ضا کؽی چَ  صسای هطزگبى  – 16-:157         
                               گٌِکبضاى چَ ّ ًیکْکبضاى چَ هطزگبى ُوَ شٌیس؟

 ّجْز عیؽی ثطای شِبزجی چَ – ۳۲:۱                                                                       
    ؟ زاضز

                                                                         

 عیسی ثبرِ در شٓبدت ۵

 زُس؟هی شِبزت ضا چیعی َچ   
 زُسهی شِبزت         زضثبضٍ        ۳۱:۱ ّ 11-:137 -۱

  ؟ اؼث عیؽی اًؽبًی شبُس کؽی چَ :1-:117 -۲

  

  ۳۲،۳۱،۲۱،۲۳:۱ یْحٌب ُن

   زٌُسهی شِبزت عیؽی                    ۳۲:۱ -۳

       زُس؟هی شِبزت چیع چَ – 41-:157 -۱

      ثْز؟ ًْشحَ عیؽی ثبضٍ زض کؽی چَ – 41-:4:7 -۱

  



 خالصّ

 ُؽحٌس یکی شات یک زض آًِب . 

 ؼثا یکی آًِب شجبُث  . 

 اؼث عیؽی الُْیّث ایي پسض، هثل پؽط . 

 صس زض صس ّ اًؽبى صس زض صس عیؽی.  زُسهی ًشبى ضا عیؽی اًؽبًیث ّ الُْیّث لیؽث ایي زض 
 .  اؼث ذسا

 

 

 


