ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﯿﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮﻧﻪ ای ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣ ﮔﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب و اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاب
دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺳﺮ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ! ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ از زﻧﺪﮔ ﻣﺬﻫﺒ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻤ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺿﺮ و
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ را ﮐﻪ از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ،د زﯾﺎدی از ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ را ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ

ﮐﺮدﻧﺪ،

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮﻧﻪ ای ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣ ﮔﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب و اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاب
دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺳﺮ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ! ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ از زﻧﺪﮔ ﻣﺬﻫﺒ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻤ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺿﺮ و
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ را ﮐﻪ از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ! در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻻت دﯾﺮ ﻧﯿﺰ … ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻮل اﯾﻦ
ﻣﺤﻮر ﻣ ﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺎور و اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ!
ﯾ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺌﻮاﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤ ﭘﺮﺳﻢ ﺑﻠﻪ ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻢ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن روح واﻗﻌ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﺮا ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺪه اﻧﺪ! آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻮاﺑﻬﺎﯾ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ وﻟ واﻗﻌﺎ ﻣﺴﯿﺤ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ! … ه
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺘﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﯿﺶ ﻫﺎ ﻫﻢ در آن آزﻣﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ! اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻣﺤﺾ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
ﺷﻮﺧ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺤﺚ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن را داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد! و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺣﺰاب راﺳﺖ اﻓﺮاﻃ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ آﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از دﻣﺮاﺳ اروﭘﺎﺋ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻓﺘﺎد! و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺸﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ،اﻣﻮاج ﺧﺎرﺟ
ﺳﺘﯿﺰی را ﺑﯿﺪار و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .و ﺳﺨﺘﯿﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮی را داﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد!
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺖ  .از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ و ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻫﺎی دﯾﻪ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎد
اداره اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ و دادﮔﺎهﻫﺎ )در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد( ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .اداره اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﯾﺎ دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
دﻻﯾﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺟﺪا ﺷﺪن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ؟
ﭼﺮا و ﭼﻮﻧﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺎور داﺷﺘﻪ و در ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﺰرگ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﯾﺒﺎره ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺸﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ؟

ﻣﺸﻞ او ﺑﺎ اﺳﻼم ﭼﻪ ﺑﻮده و ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺟﺪی ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺸﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺟﺪاﺋ و ﮐﻨﺪه ﺷﺪن از اﺳﻼم ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ؟
ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺳﻼم و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑ دﯾﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﭼﺮا ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﺎ آﺋﯿﻦ دﯾﺮی ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﺮده و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷ ﻣﺷﻮد؟
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ؟
آﺷﻨﺎﺋ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﮐ و ﮐﺠﺎ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﺋ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﺋ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ :از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ آﺷﻨﺎﺋ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ “اﯾﻤﺎن و ﺑﻪ ﺑﺎور” ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؟
اﯾﻦ روﻧﺪِ دروﻧ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎور ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﻧﻘﻄﻪ اوج آن ﭼﻪ ﺑﻮده و ﮐ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﮔ :از ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ،ﮐ و ﮐﺠﺎ و ﭼﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺪن او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن در ﭼﻪ ﺳﻄﺤ ﺑﻮده و ﭼﻪ اﻓﺮادی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﻫﻢ از آن ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﭼﻮﻧﻪ؟
زﻧﺪﮔ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ؟
ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﻓﺮد ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﺟﺰﺋ از وﺟﻮد و ﻫﻮﯾﺖ او ﺷﺪه و روز و ﺷﺐ و زﻧﺪﮔ
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و زﻧﺪﮔ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ )در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ ﺳﻮاﻻت ﺗﺌﻮرﯾ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ “ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس” ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ و آﺋﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد(.
اﻋﻼم و ﻋﻠﻨ ﮐﺮدن ﺑﺎور و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐ ؟
آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾ ﺑﺎور ﻓﻘﻂ دروﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در درون ﺧﻮدش ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و در ﭼﻬﺎردﯾﻮاری
ﺧــﺎﻧﻪاش آن را ﻧــﻪ ﻣــدارد ،ﯾــﺎ ﺑــﺮ ﻋــﺲ ﺑــﺮای او اﻋﻼم ﻋﻠﻨــ اﯾــﻦ ﺑــﺎور و ﺗﺒﻠﯿــﻎ در ﻣــﻮرد آن ﻓﺮاﺗــﺮ از
ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﺧﺎﻧﻪ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒ ،ﺣﻀﻮر
در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﺣﻤـﻞ ﺻـﻠﯿﺐ و ﯾـﺎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس و ﮔﻔﺘـﻮ ﺑـﺎ دﯾـﺮان در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ و دﻋـﻮت آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ(.
ﻫـﻢ اداره اﻣـﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﮔ و ﻫـﻢ دادﮔﺎهﻫـﺎﺋ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ رﺳـﯿﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻻ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت وارد آن ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮف اﻋﻼم “ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺪن” ،داﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ از ﮐﺸﯿﺶ ﯾ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﻮﻟ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻤﺷﻮد.
ﮐﻼم ﻣﻘﺪس:
)ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮای ﺗﺎزه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن(
‐۱ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
ﺷﻤﻌﻮن)ﭘﻄﺮس(و ﺑﺮادرش آﻧﺪرﯾﺎس‐ ﯾﻌﻘﻮب‐ ﯾﻮﺣﻨﺎ‐ ﻣﺘ ‐ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ‐ ﺗﻮﻣﺎ‐ ﺑﺮﺗﻮﻣﺎ‐ ﺷﻤﻌﻮن ﻓﺪاﺋ‐
ﺗﺪی‐ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ زﺑﺪی‐ ﯾﻬﻮدا اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ

 ‐۲ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه؟
۶۶ﮐﺘﺎب) ۳۹ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ و  ۲۷ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ(
‐۳ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮﺳ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
)ﭘﯿﺪاش‐ ﺧﺮوج‐ ﻻوﯾﺎن‐ اﻋﺪاد‐ﺗﺜﻨﯿﻪ(ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ  ۵ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻧﺎم دارد
-۴ﻋﯿﺴ در ﭼﻪ ﺷﻬﺮی و ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﻢ در اﺻﻄﺒﻞ
 -۵ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﺠﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ؟در اورﺷﻠﯿﻢ در ﺗﭙﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ
-۶ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﺠﺎ دﺳﺘﯿﺮ ﺷﺪ؟در اورﺷﻠﯿﻢ در ﺑﺎغ ﺟﺘﺴﯿﻤﺎﻧ
‐۷ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را ﮐﺪاﻣﯿ از ﺷﺎﮔﺮدان و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻪ ﻓﺮوﺧﺖ؟
ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﺑﻪ  ۳۰ﺳﻪ
‐۸ﮐﺪاﻣﯿ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد؟ ﯾﻮﺣﻨﺎ
‐۹ﻧﺎم ﯾﺎران زن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاﻧﺎ)ﯾﻮﻧﺎ(‐ ﺳﻮﺳﻦ‐ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ‐ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ و ﻣﺮﺗﺎ
 ‐۱۰ﺣﻢ اﻋﻈﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺘ ۱۸‐۱۹ :۲۸ آﻧﺎه ﻋﯿﺴ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد)):ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺳﺎزﯾﺪو اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪوس
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ.
 ‐۱۱ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟
ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻣﺮگ‐ دﻓﻦ‐ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ و اﻋﺘﺮاف ﯾ اﯾﻤﺎﻧﺪار در ﻣﻼ ﻋﺎم ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺎﮐ
از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺷﺮوع ﯾ زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ.
‐۱۲اﻧﺠﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﮐﺪام ﮐﺘﺎب اﺳﺖ؟ﮐﺘﺎب ﻫﻮﺷﻊ
 ‐۱۳ﻣﺴﯿﺢ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه
 -۱۴ﻋﯿﺴ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‐ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
-۱۵ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
-۱۶اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ﺧﺒﺮ ﺧﻮش
‐۱۷ﻣﺴﯿﺢ ﮐ ﺑﻮد؟
ﺗﺠﻠ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺖ ﺧﺪاﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌ ﺧﺎص از زﻣﺎن ﺟﺴﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺴﺎن ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ زﯾﺴﺖ ﺗﺎ
ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﭙﺮدازد.ﯾﻮﺣﻨﺎ  :۱در ازل ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد.ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد .ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺟﺴﻢ ﮔﺮﻓﺖ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ رﻓﺖ و ﺧﻮﻧﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
‐۱۸ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧ ﻣﺴﯿﺢ ﮐ ﺑﻮد؟ﺧﺪای ﭘﺪر
‐۱۹ﭘﺪر زﻣﯿﻨ ﻣﺴﯿﺢ ﮐ ﺑﻮد؟ﯾﻮﺳﻒ
‐۲۰ﺑﺮادران ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟ﯾﻌﻘﻮب‐ ﯾﻬﻮدا‐ ﺷﻤﻌﻮن و ﯾﻮﺳﻒ
‐۲۱اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺴﯿﺢ ﭼ ﺑﻮد و در ﮐﺠﺎ؟ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آب ﺑﻪ ﺷﺮاب در ﯾ ﻋﺮوﺳ در ﻗﺎﻧﺎی ﺟﻠﯿﺎ
 ‐۲۲اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮد؟ اﺳﺘﻔﺎن
 ‐۲۳ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟
ﯾﻌﻨ ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ روﺣﺎﻧ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﻏﺎم اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.

-۲۴ﻧﺠﺎت ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟
ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه)اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ( اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا
ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺑﻪ و اﯾﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﻣ ﺷﻮد.
-۲۵ﯾ ﯾﺎ دو آﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
 -۲۶ﺗﺜﻠﯿﺚ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟
ﯾﻌﻨــ ﺧــﺪا دارای ﯾــ ذات در ﺳــﻪ ﺷﺨﺼــﯿﺖ اﺳــﺖ ﯾﻌﻨــ وﺣــﺪاﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣــﻞ را در ﺗﺜﻠﯿــﺚ و ﺗﺜﻠﯿــﺚ را در
وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
 ‐۲۷ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ﯾﻌﻨ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪه
 ‐۲۸ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ﯾﻌﻨ ﺟﺎﻣﻊ
 ‐۲۹ارﺗﻮدﮐﺲ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ﯾﻌﻨ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ
‐۳۰آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﺋ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ﺷﺎم آﺧﺮﯾﺎ اﺷﺎء رﺑﺎﻧ و ﺗﻌﻤﯿﺪ
‐۳۱ﭼﺮا ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺪﯾﺪ؟
 ‐۳۲ﯾ داﺳﺘﺎن از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻮﺋﯿﺪ.
 ‐۳۳اﺻﻮل ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗـﻮﺑﻪ‐ اﯾﻤـﺎن‐ ﺗﻮﻟـﺪ ﺗـﺎزه‐ ﻧﺠـﺎت‐ ﺳـﻘﻮط اﻧﺴﺎن)ﮔﻨـﺎه(‐ ﺻـﻠﯿﺐ‐ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰﻋﯿﺴـ ﻣﺴـﯿﺢ‐ اوﻟـﻮﻫﯿﺖ
ﻋﯿﺴ ‐رﺳﺘﺎﺧﯿﺰﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻋﯿﺴ ‐ﮐﻠﯿﺴﺎو… ۱۶..ﺗﺎﻣﻮرد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﺪ.
 -۳۴آﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دادﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۴:۲او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﺤﯿ ﻣﺮدم را ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ دﻫﺪ و ﺷﺎﮔﺮد ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
-۳۵اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس و اﻧﺪرﯾﺎس ﺑﺮادرش
-۳۶ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﯿﺢ از ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﺷﺎﮔﺮدان ﭼﻪ ﺑﻮد؟
درس ﻓﺮوﺗﻨ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣ داد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮوزﻣﺎ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۳‐۱۷ :۱۳ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﺳﺘﺎدو ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ و درﺳﺖ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪﭼﻮن ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺣﺎل
اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪو
اﺳﺘﺎدﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺷﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻫﺎی ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺸﻘ دادم ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﺧﺪﻣﺘﺎر از ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺻﺪ ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اش
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ .در زﻧﺪﮔ ﺳﻌﺎدت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
‐۳۷ﻋﯿﺴ ﭘﺲ از زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻧﺸﺎن داد؟ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ
‐۳۸ﭼﺮا ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻔﺖ؟
ﭼﻮن درک اﺳﺮار ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
‐۳۹آﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب ﯾ آﯾﺎت ۱۰و۱۱
‐۴۰ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟
ﯾﻌﻨ راه و روش درﺳﺖ زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن
 ‐۴۱ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
آن ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ
‐۴۲اﺷﺎء رﺑﺎﻧ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾ آﯾﺌﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ درآن ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪﺑﻪ
واﺳﻄﻪء ﺧﻮن ﺧﻮدش ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺖ
‐۴۳ﯾ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻪ در  ۴اﻧﺠﯿﻞ ﺗﺮار ﺷﺪه؟
دادن ﻧﺎن و ﻣﺎﻫ ﺑﻪ  ۵۰۰۰ﻧﻔﺮ
 -۴۴اوﻟﯿﻦ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﺪام ﺑﻮد؟
ﻟﻮﻗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
روﻣﯿﺎن ﺑﻮد)ﺧﻄﺎب ﺑﻪ روﻣﯿﺎن(
-۴۵ﻧﻘﻮدﯾﻮس ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮد ؟
ﯾ از ﺳﺮان ﻓﺮﯾﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﺪ ت
ازه از ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﻮال ﮐﺮد.
-۴۶ﭘﯿﺎم ﯾﺤﯿ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺴ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ازﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ او ﺑﻮده و ﻣﻦ ﺣﺘ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ
ﮐﻔﺶ او را ﺑﺒﻨﺪم.
 ‐۴۷ﻧﺎم ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺤﯿ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

زﮐﺮﯾﺎ و اﻟﯿﺰاﺑﺖ
‐۴۸ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺟﻨﺎزهء ﻋﯿﺴ را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﯾﻮﺳﻒ راﻣﻪ ای – ﺷﻤﻌﻮن ﻗﯿﺮواﻧ و ﻧﻘﻮدﯾﻤﻮس
 ‐۴۹در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻠ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ داد؟
اﺑﺮ و آﺗﺶ)اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن (۱۰:۸وﻗﺘ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺑﺮی ﺧﺎﻧﻪء ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ.
‐۵۰ﭼﺮا ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ روی ﺻﻠﯿﺐ رﻓﺖ؟ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ
‐۵۱ﻋﯿﺪ ﭘﺴﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺮوج ۲۷‐۲۱ :۱۲آﻧﺎه ﻣﻮﺳ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ)) :ﺑﺮوﯾﺪو ﺑﺮه ﻫﺎﯾ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺮﯾﺪو ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﭘﺴﺢ آﻧﻬﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮن ﺑﺮه را در ﻃﺸﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه زوﻓﺎ
ﺧﻮن را روی ﺗﯿﺮﻫﺎی دو ﻃﺮف در
و ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آن ﺷﺐ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رود.آن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺸﺪ وﻟ وﻗﺘ ﺧﻮن را روی ﺗﯿﺮﻫﺎی دو ﻃﺮف در و ﺳﺮ
در ﺧـﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘـﺎن ﺑﭙﺎﺷﯿـﺪ .ﻫﯿـﭻ ﮐـﺪام از ﺷﻤـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ در آن ﺷـﺐ از ﺧـﺎﻧﻪ ﺑﯿـﺮون رود .آن ﺷـﺐ ﺧﺪاوﻧـﺪ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮدﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﺸﺪ .وﻟ وﻗﺘ ﺧﻮن را روی ﺗﯿﺮﻫﺎی دو ﻃﺮف در و ﺳﺮ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﻣ ﮔﺬرد و ﺑﻪ ))ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه(( اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﺪﮐﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺷﺪه ﺷﻤﺎ
را ﺑﺸﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﯾ ﻗﺎﻧﻮن داﯾﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.وﻗﺘ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪهء آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده وارد ﺷﺪﯾﺪ ﻋﯿﺪ ﭘﺴﺢ را ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ  .ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ
ﺟﺸﻦ را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ))ﻋﯿﺪ ﭘﺴﺢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﻨﺖ آن ﺷﺒ ﺟﺸﻦ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ او از
ﻣﺼﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﻣﺼﺮی ﻫﺎ را ﮐﺸﺖ وﻟ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ رﺳﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ
آﺳﯿﺒ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ((.ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ روی ﺑﺮ ﺧﺎک ﻧﻬﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
‐۵۲آﯾﻪ ﻃﻼﯾ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﺋ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﯿﺴﺖ؟ﻣﺘ۱۲:۷ 
ﭘﺲ اﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻨﯿﺪ  .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪء ﺗﻮرات و

ﮐﺘﺐ اﻧﺒﯿﺎ
 ‐۵۳اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻮﭼ ﮐﺪاﻣﯿ از آﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؟ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۶:۳
زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻘﺪری ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن
آورد ﻫﻼک ﺷﻮد
-۵۴ﻧﺤﻮهء درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺠﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﺠﺎت ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺾ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣ آﯾﺪ.
-۵۵دﻋﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟و دﻻﯾﻞ دﻋﺎ ﮐﺮدن ﭼﯿﺴﺖ؟
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪارو ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ارادهء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ارادهء ﺧﺪا ﻫﻢ
ﺟﻬﺖ ﺷﻮﯾﻢ
-۵۶اﻧﺠﯿﻞ ﻫﺎی ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﺘ – ﻟﻮﻗﺎ‐ ﻣﺮﻗﺲ
 ‐۵۷ﭼﺮا  ۱۰ﻓﺮﻣﺎن روی دو ﻟﻮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ؟
ﭼﻮن  ۴ﺗﺎ از اﺣﺎم در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و  ۶ﺗﺎی دﯾﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺣﺘﺮام ﻣ ﮔﺬارد.
‐۵۸دﻋﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ﯾﺎ دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺘ۱۳‐۹ :۶ 
ای ﭘﺪر ﻣﺎ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎﻧ
ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﮔﺮاﻣ ﺑﺎد
ﻣﻠﻮت ﺗﻮ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﻮرد اﺟﺮاﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﺷﻮد
ﻧﺎن روزاﻧﻪ ﻣﺎ را ارزاﻧ دار
ﺧﻄﺎ ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣ ﺑﺨﺸﯿﻢ
ﻣﺎ را از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ دور ﻧﺎه دار و از ﺷﯿﻄﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ
زﯾﺮا ﻣﻠﻮت و ﻗﺪرت و ﺟﻼل از آن ﺗﻮﺳﺖ .آﻣﯿﻦ
‐۵۹آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺒ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮد؟ﯾﺤﯿ
‐۶۰ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﯿﺴ و ﻣﻮﺳ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻫﺮ دو رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻣﻮﺳ ﻣﺮدم را از ﻣﺼﺮ و ﻋﯿﺴ ﻣﺮدم را از ﮔﻨﺎه رﻫﺎﯾ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻧﺪ
‐۶۱ﭼﻪ ﮐﺴ زﯾﺮ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴ را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﮐﻤ ﮐﺮد؟
ﺷﻤﻌﻮن ﻗﯿﺮواﻧ
‐۶۲آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ روی ﺻﻠﯿﺐ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
‐۶۳ﻣﺴﯿﺢ روی ﺻﻠﯿﺐ از ﺧﺪا ﭼﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟
))اﯾﻠ اﯾﻠ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻘﺘﻨ ((ﯾﻌﻨ)) ﺧﺪای ﻣﻦ  .ﺧﺪای ﻣﻦ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ای؟((
-۶۴ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ؟
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻘﺪس
-۶۵ﻋﯿﺴ در ﻣﻮرد ﯾﺤﯿ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟
ﮔﻔﺖ در زﻣﯿﻦ از ﯾﺤﯿ ﺑﺰرﮔﺘﺮ زاده ﻧﺸﺪه و درآﺳﻤﺎن ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ از ﯾﺤﯿ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﯾﺤﯿ ﻫﻤﺎن
اﻟﯿﺎس ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ
 -۶۶ﻧﺎم دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ و ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ
‐۶۷ﮐﺪام ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﮋده داد ﮐﻪ ﻋﯿﺴ را ﺧﻮاﻫﺪ زاﺋﯿﺪ؟ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ
 ‐۶۸آﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ؟و ﻧﻈﺮﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻮﺋﯿﺪ؟

ﺑﻠﻪ‐ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﯿﻮهء آن را ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد  .ﺑﻠﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﻪ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻃﺒﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد وزﻧﺪه ﺷﺪ
ﯾﻌﻨ ﻣﺮدو ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﺎم اﺳﺖ دارﯾﻢ ﭘﺲ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد
 ‐۶۹اﻧﺒﯿﺎء ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻧﺒﯿﺎء ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎﻣ ﻣ ِآورﻧﺪ.ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ
دﯾﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﻨﺪ .
ﻋﻄﺎی رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم را دارﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻋﻄﺎی
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﯾ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
 ‐۷۰ﻋﯿﺪ ﻧﺨﻞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
روزی ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺳﻮار ﺑﺮﮐﺮه اﻻغ وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد….ﺳﻮال ﭼﺮا ﮐﺮه اﻻغ ﭼﺮا ﺑﺎ اﺳﺐ و ﯾﺎ ﻗﺎﻃﺮ
وﯾﺎ….ﻧﯿﺎﻣـﺪ؟ﭼﻮن اﻻغ را ﺳـﻤﺒﻞ ﺻـﻠﺢ و دوﺳـﺘ اﺳـﺖ…آن روز ﯾﻬﻮدﯾـﺎن از او ﺑـﺎ ﺑﺮﮔﻬـﺎی درﺧـﺖ ﻧﺨـﻞ
ﭘﺬﯾﺮاﺋ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
 ‐۷۱آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣ اﻧﺒﯿﺎء ﻗﺪرت ﻣﻌﺠﺰه داﺷﺘﻨﺪ؟
ﻧﺒ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ…..ﭘﺲ ﻧﺒ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﮐﺎر ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳ و ﯾﺎ اﯾﻠﯿﺎو…..اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰهء ﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا وﺣ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎم را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ.
 ‐۷۲آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ – ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻮدﻧﺪ
 ‐۷۳اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻ ن را ﭼﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﺷﺖ؟ اداﻣﻪء ﻟﻮﻗﺎ ﺑﻮد
 -۷۴ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در زﻣﺎن ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؟
ﻫﯿﺮودﯾﺲ
 -۷۵ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در زﻣﺎن ﮐﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ؟
ﭘﻨﺘﯿﻮس ﭘﯿﻼ ﻃﻮس
 -۷۶ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﻬﻮدای اﺳﺨﺮﯾﻮﻃ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮدو ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ؟
ﻣﺘﯿﺎس ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ
 ‐۷۷اﻧﺠﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره دارد؟
ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺴﺖ
 ‐۷۸آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
ﻣﺎﺷﻔﻪ ﮐﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﯾﻮﺣﻨﺎی رﺳﻮل اﺳﺖ
 ‐۷۹ﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ؟
ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﯿﺢ – ﻋﯿﺪ ﻗﯿﺎم ‐ﻋﯿﺪ ﭘﻨﻄﯿﺎﺳﺖ
 ‐۸۰روز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨ اﺳﺖ؟
روز  ۲۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻧﺎم ﺟﺸﻨ اﺳﺖ در آﯾﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ زاد روز ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ روم و ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را در روز
 ۲۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری آﻧﺮا در ﺷﺎﻣﺎه روز  ۲۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﮔﺰار ﻣﯿﻨﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﺗﻮدوﮐﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ روز ۷ژاﻧﻮﯾﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼد ﺟﺸﻦ ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ.
 ‐۸۱ﻋﯿــﺪ ﻗﯿــﺎم ﭼﯿﺴــﺖ؟ روز ﯾﺸﻨﺒــﻪ ﺑﻌــﺪ از ﺟﻤﻌــﻪ اﻟﺼــﻠﯿﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷــﺪ و روزی ﮐــﻪ ﻣﺴــﯿﺢ از ﻣﺮدﮐــﺎن
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان رﻓﺘﻨﺪ وﻗﺒﺮ را ﺧﺎﻟ دﯾﺪﻧﺪ
 ‐۸۲ﻫﺪف ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺪف ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا اﯾﻤﺎﻧﻮ ﻣﺤﺒﺖ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دوﺳﺘ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ‐۸۳ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎ )ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن(ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺪر – ﭘﺴﺮ‐ روح اﻟﻘﺪوس
-۸۴ﻋﯿﺴ در ﻣﻮرد دو ﺣﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد؟
‐۱ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دل و ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻔﺲ و ﻓﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ  ‐۲ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎ
 -۸۵ﺳﻪ ﭼﯿﺰ))اﺻﻞ(( ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل )ﯾ از ﯾﺎران ﻧﺰدﯾ ﻣﺴﯿﺢ(ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻤﺎن‐ ﻣﺤﺒﺖ‐ و اﻣﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ
-۸۶ﻋﯿﺪ ﭘﻨﻄﯿﺎﺳﺖ ﭼﻪ روزﯾﺴﺖ؟ ۵۰روز ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﯿﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ﻋﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل … و در آن روز روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﺸﺎی رﺑﺎﻧ را اﻧﺠﺎم داد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ از روح ﺧﺪا ﭘﺮﺷﺪﻧﺪ
 ‐۸۷ﯾ ازدﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺳﻨ ﺳﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ادﻋﺎی ﺧﺪاﯾ ﮐﺮد.
‐۸۸ﯾﻮﺣﻨﺎ رﺳﻮل ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮد؟
ﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺴﯿﺢ وﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌ ﻣ ﻣﯿﺮه واﻟﺒﺘﻪ ﺟﻔﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻪ واون را ﺗﻮی ﻇﺮف
روﻏﻦ داغ ﻣ اﻧﺪازﻧﺶ وﻟ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻣ ﺑﺮه و ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺳﺎل ۱۰۱ﺑﻌﺪ از
ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌ ﻣ ﻣﯿﺮه
‐۸۹ﻫﺪف اﺻﻠ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ اﻧﺠﯿﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎرن ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ
ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ﯾﻮﺣﻨﺎ :ﺑﺎب ۲۰آﯾﻪ  ۳۱وﻟ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺢ
وﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او زﻧﺪﮔ ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
‐۹۰ﯾﻮﺣﻨﺎ رﺳﻮل از ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده؟  ۱۰۰ﺑﺎر
‐۹۱ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮر در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﻨﺪ ﺑﺎرآﻣﺪه؟  ۲۱ﺑﺎر
‐۹۲در ﻣﻮرد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ؟ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ ۱۵ﺗﺎ۱۸
 ‐۹۳ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ازﮐﺪام ﮐﺸﻮرو ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ؟ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﺸﯿﺶ آﻟﻤﺎﻧ در
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۵۹۲ﻣﯿﻼدی
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺘﺐ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤ

