
 

  

  بشارت و ایمان شهادت – وىسدهم درص

 31-3:51 پطزص اّل:  دفظی آیَ

 

    ؟ کیظت ػبُذ

    ؟ دُذ هی ػِبدت چیشی چَ ثَ ػبُذ دادگبٍ یک در

    ؟ دارد ّجْد هب داى ػِبدت ثزای عیظی طْی اس دطتْری آیب

 بطىر که را خذا بخشش و محبت که است ایه ما مامىریت بشرگتزیه  1:8 رسىالن اعمال آیه وتیجه در

 گذاریم میان در دیگزان با را است شذه بخشیذه ما به مسیح عیسی خىن بىسیله رایگان

 : ًوبییذ لزائت را(  31-3131 پطزص اّل)  آیبت

 َ(  31 آیَ)  ؟ ػذٍ گفتَ دبل ثَ خْػب کظبًی چَ ث  

 ( 31 آیَ)  ؟ ثْد چیشُبیی چَ ًگزاى ًجبیذ   

 َ(  31 آیَ)  ؟ ثبػذ هب دل در ثبیذ ُویؼَ چیشی چ  

 ( 31 آیَ)  ؟ ػًْذ ػزهٌذٍ ثبیذ چیشی چَ اس کٌٌذ هی ادتزاهی ثی هب ثَ کَ کظبًی   

 ؟ چیظت 31 ّ 31 آیبت هٌظْر   

 : دُیذ پبطخ سیز طئْاالت ثَ(  61 ثبة رطْالى اعوبل)  آیبت ثَ هزاجعَ ثب

 (  33-3361 رطْالى کبرُبی ) کزدیذ؟ هی سًذگی چطْر لجال  

 (  31-36361 رطْالى کبرُبی ) آّردیذ؟ ایوبى چطْر  

 دارد؟ ػوب سًذگی در جبیگبُی چَ ّ کیظت ػوب ثزای عیظی الىا    

 (  62-32361 رطْالى کبرُبی ) کزد؟ تغییز  ػوب سًذگی چطْر  

 

 

 : ثٌْیظیذ را خْد سًذگی ػِبدت

 



 

 

  

 

 

 

 ** ثؼبرت** 

 راٍ ایٌکَ دلیل ثَ صزفب دیگزاى ثَ هظیخ عیظی هعزفی ثزای خْد تالع در ایوبى ثب هظیذیبى اس ثظیبری

 ایوبى ػِبدت درطتِ  رّع داًظتي.  خْرًذ هی ػکظت اًگیشی غن ثطْر داًٌذ ًوی را کبر ایي درطت

  کٌذ هی تجذیل هْثز ػِبدتِبی ثَ را تبثیز ثی ثؼبرتِبی ، اغلت دیگزاى ثب خْد

 : ثذاًیذ ثبیذ کٌیذ صذجت دیگزاى ثب هظیخ هْرد در ایٌکَ اس لجل

 ؟ ُظتیذ هظیذی ّالعب ػوب خْد آیب -3

 ؟ ایذ کزدٍ درک خْد سًذگی در را المذص رّح لذرت ّ خذهت -6

 ؟ داریذ خْد دل در کبهل ّ ّاضخ ثصْرت را اًجیل پیبم چکیذٍ ّ عصبرٍ آیب -1

 

 المذص رّح کوک ثَ دادى ثؼبرت  

  ؟ چیظت دُذ ثؼبرت خْاُذ هی کَ ػخصی در المذص رّح کبر

 61-61331 یْدٌب  :  

 1331 رطْالى اعوبل  :  

  ؟ دیذ تْاى هی ػخص در چگًَْ را المذص رّح کبر

 133 رطْالى اعوبل  :   

 3:31 رطْالى اعوبل  :  

 : کٌیذ لزائت را :1-6131 رطْالى اعوبل آیبت

  (  61 آیَ)  ؟ داد ثؼبرت کظی چَ ثَ فیلیپض -3

  (  62 آیَ)  ؟ ػْد ُوزاٍ اراثَ ثب ّ ثزّد کَ گفت فیلیپض ثَ کظی چَ -6



   ؟ کٌذ هی را ُویٌکبر ُن اهزّسٍ المذص رّح آیب -1

  (  :1 آیَ)  ؟ کزد آغبس چگًَْ را خْد طخي فیلیپض -1

     ؟ ثْد کظی چَ درثبرٍ لظوت آى ّ خْاًذ هی را عتیك عِذ اس لظوتی چَ -1

 : ثٌْیظیذ را دادى ثؼبرت در فیلیپض هِن خصْصیت ُؼت -1

 ػٌبخت. 1       ػجبعت. 1       اػتیبق ّ ػْر   . 1          اطبعت. 6       المذص رّح ُذایت. 3

 فزّتٌی. 1   ادة ّ ًشاکت. 1         دلظْسی ّ تزدن. 1 خذا کالم

 

 دارد ّجْد دادى ثؼبرت ثزای راٍ طَ

3-   

6-   

1-   

 هظیخ عیظي درثبرح دادى ثؼبرت

 هب«  15:3پطزص اّل» ‘‘...دُیذ جْاة را اّ پزطذ، ػوب اس داریذ كَ را اهیذي طجت كَ ُز تب ثبػیذ هظتّعذ پیْطتَ’’...

 گذاردِهي سًذگیؼبى راٍ طز ثز خذاًّذ كَ دیگزاًي ثب را ‘ًجبت ثخغ فزح هژدح’ تب دارد هظئْلیت هظیذي، ُز دارین ایوبى

  خذاًّذ كلیظبی ثَ را خْد دّطتبى ّ گذارینِهي هیبى در زاىدیگ ثب را هظیخ عیظي خْعخجز ػخصبً، هب. ًٌِذ درهیبى

 .كٌینِهي دعْت

 

 کَ گزفتن یبد هي درص ایي اس ... 

 

 


