
 

 

 

 کلیطب – ُفذُن درش

 81:08 يحی :دفظی ّآی

 چیطث؟ کلیطب   

  . اَذؽذِ خٕاَذِ فشا کّ آَٓا یؼُی کهیغا 

 راٍ هطیح عیطی ثب هب.  ُطحین اّ هقذضیيِِ جوبعثِِ در ُن ثب هب ّ اضث خْاًذٍ فرا را هب هطیح عیطی

ِِْ ّ رّینهی  ."  کٌذهی اغبرٍ خبؼ هحلی در ایوبًذاراى از گرُّی ثَ.  "ُطحین اّ ثذى عض

 (۸۰۵ هطیحیث، ُبیآهْزٍ هعرفی)

 ἐκκλησία ( یَٕاَی صتاٌ اص اِکِهغیا   )دس ایشاٌ دس کهیغا جشیٍ لذیًی ٌِِ  اعث ایٍ يیالدی 1 لَش

 .  اعث غشتی آرستایجاٌ اُعحاٌ – جثشیض دس.  ؽذ عاخحّ Karakilisa َاو تّ کّ

 ٔيذهی کهیغای ٔ جٓاٌ ػًٕيی کهیغای.  داسد ٔجٕد کهیغا َٕع د  

 ُ؟ چطیث کلیطب ذف 

جعبدلی رّحبًی، ضالهث حفع هٌظْر ثَ ثبیذ کلیطب"
 ثٌب، ، ثػبرت یعٌی خْد، اؾلی ّظبیف هیبى 1

 ( ۸۲۵ هطیحیث، ُبی آهْزٍ هعرفی)                           ." ضبزد ثرقرار اجحوبعی خذهبت ّ پرضحع

 کلیطب ُذف چِبر 

 . اعث يغیخ ػیغی تذٌ  یغاهک

 دس تایذ چیض ۴ ایٍ.  دادٌ تؾاست ٔ يؾاسکث ، کالو جؼهیى  ، پشعحؼ:  داسد ٔجٕد کهیغا دس ػًم چٓاس

 .  تاؽذ تشاتش ٔ یکغاٌ کهیغا

 24-4::2 رضْالى کبرُبی

 .  َذاسد ثیشجا دػا تذٌٔ کهیغا   42-4:32 یٕدُا. تپشعحیى سا خذا جا ؽٕیىيی جًغ ْى تا يا:  پرضحع -1

 ( جفحی دْماَی."  )اعث پشعحؼ آٌ ٔ تکُذ جٕاَذ يی کاس یک فمظ آديی خذا تٕدٌ يحؼال تشاتش دس"

                                      
 با هم برابر شدن.  1



 کُُذًَِی پشعحؼ سا خذا دسعث طشص ّت ٔ ؽایغحّ َذٕ تّ ّک تاؽذ ایٍ  يزْة اْم اؽحثاِ تضسگحشیٍ ؽایذ"

 ( جفحی دْماَی.  )ظٕاْش ّت پشداخحٍ ٔ دشف يؾث یک صا غیش ّت تیُذًَِی چیضی يزْة اص دَیا نزا ٔ

 خطا، عشصَؼ یمث،دم یىجؼه یتشا ٔ خذاعث انٓاو اص يمذّط کحاب جًاو"  :1:3 جیًٕجائٕط دٔو:  جعلین -۲

 " اعث یذيف يطهك یکیَ دس يا پشٔسػ ٔ یةيؼا افالح

 .  کُیى جمٕیث سا یکذیگش ایًاٌ جا ؽٕیىيی جًغ ْى تا يا:  هػبرکث -۳

 . کُیى ُيُحؾش سا يغیخ ػیغی يژدۀ تایذ : ثػبرت -۴

 اضث کلیطب در کردى خذهث  ایوبًذاراى ُوَ هطئْلیث 

 يمذط کحاب سٔداَی غزای اص ٔ انمذطسٔح لذست تا أ.   ْغحیى أ فشصَذاٌ ٔ ْغحیى خذا تّ يحؼهك يا 

 .  کُیى خذيث تحٕاَیى يا جا دْذيی لٕت

 .  کُیذ اعحفادِ سا سٔداَی ػطایای تشای ُاعةي ساِ 8-4::2 رّهیبى

   .دارین کلیطب در ُهخحلف ِبیخذهح ّ هطئْلیحِب هب -۵

 "ًذارًذ، ّظیفَ یک اعضب جوبم ّ ُطث هخحلف اعضبی ثذى یک در کَ طْرُِوبى" ۴:۲۱ سٔيیاٌ  
  

 ُوة هطیح، ثب اجّحبد در ثطیبرین، اگرچَ ًیس هب"  ۵:۲۱  سٔيیاٌ. کٌین هی رفحبر ُهحَِحذاًَ ًیّث ثب هب -۲

 ."یکذیگرین اعضبی ُن ثَ ًطجث فرداًفرد ّ دُینِهی جػکیل را ثذى یک هب
 

  ۶:۲۱.  اعث ؽذِ دادِ خذا فیض طثك يا ػطاْای -۳

 

     ۶:۲۱.  کُیى خذيث خٕد ػطایای سٔی اص تایذ -۴

 . تاؽذ دیگش ایًاَذاسٌ جمٕیث تشای کّ اعث ایٍ سٔح یایػطا اعاعی يمقٕد  

 .خْد کردى جقْیث ثرای ًَ اعث، دیگشاٌ ْذایث ٔ جمٕیث تشای – القذشرّح عطبیبی

 .َیاصَيُذیى یکذیگش تّ َیض يا.  ْغحیى يٓى يا ًّْ.  اعث يذحاج خٕد اػضای جًايی تّ تذٌ -  ۵

 َُفحَ ُر در ایوبًذاراى ّظیف 

   42-42312 ػثشاَیاٌ.   ثبغٌذ داغحَ ُهَرجِت حضْر جعلیوی ّ پرضحػی جالضبت در -:
 

 تٕد خٕاْیى یکذیگش جمٕیث ٔ جؾٕیك تّ لادس کّ اعث يؾاسکث داؽحٍ ٔ ياللات ٔعیهۀ تّ فمظ  . 

 .  ثبغٌذ کلیطب در کردى رغذ دًجبل ثبیذ  ایوبًذاراى -۲



 َذاسیى ایِفایذِ ْیچ َیغحیى داضش کهیغا دس اگش.  کُیىيی سؽذ ْا ساتطّ يیاٌ دس يا  . 

 .   ٌذثبغ داغحَ رکثبهػ یکذیگر ثب ثبیذ ایوبًذاراى -۳

   دْیى؟ِيی ْذیّ اجثاس تّ يا آیا 12-36:  یاٌحلشَ دٔو    ُذیَ دادى -۴

 چیغث؟ ۶ آیّ يُظٕس     

 تذْیى؟ ِْذیّ تایذ چطٕس ۷ آیّ دس  

 (  8-936) اعث؟ گَّٕچ فحٍشگ تشکث 

 01-01:9 لشَحیاٌ  دٔو چیغث؟ دیگش ی ْاِتشکث    

     تٕد؟ دیگشاٌ تشای ؽٓادجی چّ آَٓا ، 7-0:8لشَحیاٌ دٔو دس

 

 .اعث خذأَذ تّ يحؼهك داسیى يا کّ چّ آٌ فذ دس فذ

 تخؾؼ ٔ ْذیّ

 ّ پرضحػی جلطبت در ثبیطث هی هحلی، کلیطبی در هطیح ثذى اعضبی عٌْاى ثَ کَ دارین ایوبى هب

 کلیطب خْد، هرجت ُذایبی دادى ثب ُوچٌیي ،(۲۸: ۵۰ عجراًیبى) ثبغین داغحَ هرجت حضْر جعلیوی

 اّ جذیذ عِذ در ّ خذاًّذ فیض زیر اهرّز چْى کَ دارین ایوبى هطیحیبى هب. ًوبیین حوبیث را

 کَ ُوبًطْر الجحَ. اضث خذاًّذ ثَ هحعلق هب اهْال جوبهی ثلکَ اهْال، از یک-دٍ جٌِب ًَ پص ُطحین

  اضث  ًوْدٍ  ارادٍ  ْدخ دل  در کَ ثطْری ُرکص  ثبیذ کَ دارین ایوبى هطیحیبى هب اضث هکحْة

-6: 9 قرًحیبى دّم. )داردِهی دّضث را خْظ ثخػٌذٍ  خذا  زیرا  اضطرار، ّ  حسى  ثَ  ًَ   ثکٌذ،

9) 

 

  دُذ؟ِهی ًػبى چَ 2:-2::: افططیبى.    اضث کردى خذهث ایوبًذار ُر كِبًث -۸

 اص فشفُظش ،اضث غذٍ خْاًذٍ ‘هطیحي ّقثِِ جوبم خذهثِِ’ ثراي ایوبًذار ُر كَ گْیذِهي هقذشِكحبة

 ایوبًذار ُر’ كّ دمیمث ایٍ تّ جٕجّ تا يغیذیاٌ يا. گیشدِيي َظش دس اعحؼذادْائي چّ خٕیؼ تشاي ایُكّ

 لشاس تش تشاي يا. تاؽیى خذا يهکٕت تشاي خذيث دال دس ٔ خذيث آيادِ ًْٕاسِ تایذ ‘اضث خبدم یك

 .َیغحیى كاٍْ َیاصيُذ خذا تا اسجثاط کشدٌ

 چیغث؟ ۲۱ آیّ يُظٕس   

 :کّ اعث يؼُی ایٍ تّ

 ْغحیى َٓااَغا ٔ خذا ٔاعطّ يا یؼُی.  اعث کاٍْ ایًاَذاس ْش  . 



 اعث صَذِ أ دس خذا کّ دْذيی َؾاٌ سا ایٍ.  کُذيی خذيث  کّ ایًاَذاسی ْش  . 

 ۲۲:۲۱ سٔيیاٌ  تاؽذ خذيث افهی جًشکض.  اعث خادو یک ایًاَذاس ْش   

 کُذ دػا دیگشاٌ تشای جٕاَذيی ایًاَذاس ْش  . 

 داسد کٓاَث ٔظیفّ ایًاَذاس ْش 

 ٔ خذا َضد سا يا ٔ ؽغث، خٕد خٌٕ تّ يا گُاْاٌ اص سا يا ٔ. ًَایذِيي يذثث سا يا کّ سا أ يش’’...

 «6: 0 يكاؽفّ» ‘‘.آيیٍ. اتذاالتاد جا تاد جٕاَایی ٔ جالل سا أ عاخث، كُّٓ ٔ پادؽاْاٌ خٕد پذس

 ْغحیذ تاؽذ، ‘خذا خاِؿِ يهكِِ’ كّ لٕيي ٔ ‘يمذط ايث’ ٔ ‘يهٕكاَّ كٓاَث’ ٔ ‘تشگضیذِ لثیهة’ ؽًا’’

 پطشط أل» ‘‘.ًَائیذ اػالو اعث، خٕاَذِ خٕد ػجیة َٕس تّ ظهًث، اص سا ؽًا كّ سا أ فضایم جا

 اعث، ؽذِ خٕاَذِ ‘يغیذي ٔلثِِ جًاو خذيثِِ’ تشاي ایًاَذاس ْش كّ گٕیذِيي يمذطِكحاب.«9: 8

 دمیمث ایٍ تّ جٕجّ تا يغیذیاٌ يا. گیشدِيي َظش دس اعحؼذادْائي چّ خٕیؼ تشاي ایُكّ اص فشفُظش

 يا. تاؽیى خذا يهکٕت تشاي خذيث دال دس ٔ خذيث آيادِ ًْٕاسِ تایذ ‘اعث خادو یك ایًاَذاس ْش’ كّ

 .َیغحیى كاٍْ َیاصيُذ خذا تا اسجثاط کشدٌ لشاس تش تشاي

 

 هیغاک دس جشجیة ٔ َظى

 :1-:13 جیًٕجاؤط أل

 ْغحُذ؟ چّ آَٓا داسد، ٔجٕد يماو دٔ کهیغا ػضٕیث اص کهیغا، َظى تشای      

 1-:13  چیغث؟ خادو ٔ کهیغا عشپشعحی فشق:   

 ( ۲۵:۳)  اعث؟ چطٕس کهیغا  سفحاس  

 ّ( ۲۶:۳)  تٕد؟ چّ آَٓا اػحمادَاي 

 .  ْغحُذ ایًاَذاساٌ جًاػث دس.  ؽٓثاَاٌ ٔ ؽًاعاٌ

 

    ثیُذ؟ت تایذ سا چیضی چّ دَیا

 " اضث ًذاغحَ ّجْد ُیچگبٍ ًقؽ ثی ّ کبهل کلیطبی "

 

 درکلیطب ًظن ثرای اعوبلی – 4-6:: رضْالى کبرُبی

  ( ۲:۶) تٕد؟ ّچ کميؾ

  (  2-:43)  تٕد؟ چّ ؽثاَاٌ کميؾ



    تٕد؟ چّ آَٓا ٓادپیؾُ

    کشدَذ؟ اَحخاب سا خادياٌ کغاَی چّ

    تٕد؟ چّ خادياٌ ٔ ٌسعٕال تیٍ فشق

 

 " هژدٍ کلیطبی اعحقبدًبهَ"    در يذهي كهیغاْاي اعحمالل

 عش ٔ سْثش يغیخ، ػیغي «18: 1 كٕنغیاٌ» ‘‘...اتحذاعث أ کّ صیشا. اعث عش سا كهیغا یؼُي تذٌ أ’’

 ٔ ًْکاسی يغیذي ْايِگشِٔ عایش تا يا گشچّ. يزْثي عاصياٌ یا گشِٔ ؽخـ، ْیچ َّ ياعث كهیغاي

 تایغحي يذهي كهیغاي ْش كّ داسیى اػحماد يا ايا اعث اسصؽًُذ كاسي يا دیذ اص ایٍ ٔ داسیى ًْشاْی

 يذهی جًغ ْش کّ داسیى ایًاٌ يا. تاؽذ ‘ايِفشلّ كُحشل’ ْش اص يغحمم ٔ تٕدِ خٕدگشداٌ تقٕست

 يی يؾایخ ایٍ صا کذاو ْش ٔ گشدد اداسِ ؽَٕذ يی َايیذِ سْثشاٌ یا يؾایخ کّ جًؼی جٕعظ تایذ کهیغایی

 (۴-۲: ۵ پطشط أل ٔ ۷-۵: ۲ جیطظ ٔ ۷-۲: ۳ ٔطئجیًٕجا أل) تاؽُذ داسا سا کهیغا سْثشی ؽشایظ تایذ

 َّٕ؟ کشد تشسعی جٕاٌ يی آٌ تٕدٌ دمیمی تشای سا کهیغا یک چگ 

     6-31: غالطیاٌ  ؟ دٔسغیٍ یا اعث دمیمی یغاکه آیا -۲

 (   لذیى جشجًّ)   ۱۷:۲ فیهیپیاٌ.  تاؽذ يغیخ ػیغی اَجیم يذافع تایذ کهیغا  

 

 ۲۵:۱ جیًٕجاؤط دٔو.  تشد تکاس دسعث سا خذا کالو تایذ   

 داسد جشجیة ٔ َظى آیا داسد؟ مادَايّػحا کهیغا آیا ( 6-:13 لشَحیاٌ أل ) ؟غَاتان یا اعث غتان کهیغا آیا -۱

   َّ؟ یا

  

 تشاتش کهیغا يمقٕد چٓاس آیا 46-4831 کٕنغیاٌ اعث؟ کشدٌ سؽذ جای آیا  َِّ؟ یا اعث انىع کهیغا آیا -۳

     َّ؟ یا اعث

 . تاؽذ  يغیخ ػیغی تایذ کهیغا افهی یثٕأن ، ذُتاؽ کهیغا اػضای َثایذ کهیغا یثٕأن

 

 

 کّ گشفحى یاد يٍ دسط ایٍ اص ... 

 



 

 

 

 

 


