
 

 

 خداوند شام یا ربانی عشاء: هجدهم درس

 13-13:33 قزًتیاى اّل : حفظی آیَ

 کَ است گذاشتَ یادگار بَ ها بزای هسیح عیسی خذاًّذهاى کَ است هیِواًی ، خذاًّذ شام یا رباًی عشاء

 قبل شاگزداًش با هسیح عیسی آخز شام یاد بَ ًْشین هی ّ هیخْرین اًگْر عصارٍ یا شزاب ّ ًاى آى در

 . ًذًْشیذ ّ خْردًذ یکذیگز با شذًش هصلْب اس

   (  03-62:62 هتی)  ؟ شذ بزگشار چگًَْ خذاًّذ آخز شام

  (   62:62 هتی)  ؟ شذ اًجام رّسی چَ در آخز شام عیسی سهاى در

  (  66 خزّج)  ؟  بْد یِْدیاى اعیاد اس کذاهیک  ، عیذ آى 62 آیَ در

   ( 62:62 هتی)  ؟ چیست دادى ًشاى بزای خذاًّذ شام یا رباًی عشاء هزاسن در ًاى کزدى پارٍ

  (  62-62:62 هتی)  ؟ دارد هعٌی چَ خذاًّذ شام در شزاب

 

   ؟ چیست(  03:62 هتی)  آیَ هٌظْر

   ؟ چیست   ( 03-:::62 قزًتیاى اّل)  در خذاًّذ شام یا رباًی عشاء اس هٌظْر

   ؟ بْد چَ(  62 تا 62)  آیات در آًِا هشکل

   ؟ گیزین هی(  62:63 قزًتیاى اّل)  آیَ اس ای ًتیجَ چَ

    ؟ چیست رباًی عشاء یا خذاًّذ شام اس اصلی هٌظْر

  

 

 

  تمرین

  کٌیذ قزائت را(  03-60:66 قزًتیاى اّل)  



 ؟ بخْریذ هي یاد بَ را ایي گْیذ هی عیسی چزا 62 ّ 63 ُای آیَ در   
 

 ( 62 آیَ)  ؟ شْد اًجام هزاسن ایي بایذ سهاًی چَ تا   

 َ؟ است شذٍ دادٍ(   62 آیَ)  در دستْری چَ ّ(  62ّ62 آیَ)  در اخطاری چ   

 

 َ(  03 آیَ)  ؟ افتاد خْاُذ ، بزدارد را خذاًّذ شام ًاشایست ّ ًذاًستَ کَ کسی بزای اتفاقی چ  

 

 ؟ چیست(  06 ّ 06 آیات)  هفِْم   

 ؟ چیست(  00 آیَ)  هفِْم   

 ؟ چیست(  03 آیَ)  هفِْم   

 (  2:63 رسْالى اعوال)  ؟ شذًذ جوع خذاًّذ شام بزای رّسی چَ عیسی شاگزداى  

 

 (  36:6 رسْالى اعوال)  ؟ ببزیذ ًام را شذ هی اًجام اّلیَ کلیسای در هِن کار چِار  
 

 

  ؟ کٌیذ هی عول آى بَ خْد سًذگی در آیا ّ آهْختیذ چیشی چَ درص ایي اس

 

 

 

 

 


