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 یحور دیمعت و بآ اب دیمعت

 متسه
 ۲.۷ سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

  رتقیمع ٔهشیدنا

؟هچ ینعی دیمعت

 ۱۹ ، ۱۸ :۲۸ یتم
 تبحص دوخ تنطاس  دروم رد اجنیا رد وا ».تسا هدش هداد نم هب نیمز و نامسآ تارایتخا مامت« :دیوگیم یسیع
 دیوگیم نینچمه وا ، دنوش وا یهاشداپ دراو دنناوتیم مدرم هک دزومآ یم نادرگاش هب یسیع هک یماگنهرد .دنکیم

 هب اهنآ .دننک تعاطا تسا هداد شزومآ ار اهنآ وا هک زیچ همه زا دیاب اهنآ و دنریگیب دیمعت لسغ دنناوتیم مدرم هک

.دننکیم باختنا یسیع یهاشداپ رد ار یگدنز و دننکیم یگداتسا ناطیش تنطلس ربارب رد حضاو روط

 ار مدرم ، دیمعت لسغ .دهدیم ناشن وا هک تسا یشور هب هناعیطم دورو و تسا یسیع نانخس هب دامتعا هلئسم نیا

.دوشیم لابند وا لوصا و تسا هاشداپ یسیع هك ییاج ، دربیم ادخ یهاشداپ هب

 وا زا ردپ هچنآ هداس روطب هکلب تفرگن دیمعت دوخ هانگ رطاخ هب وا .دهدیم ار دیمعت ٔ هنومن نیرتگرزب شدوخ یسیع

.داد ماجنا هتساوخ

۱۵ - ۳:۱۳ یتم

 ؟دتفا یم یقافتا هچ بآ رد
         ۱۵ - ۱۱ :۲ نایسلوک

 هدنهد رییغت میمصت کی هکلب دوشیم داهنشیپ کیلوبمس/نیدامن راک کی ناونع هب اهنت هن اجنیا رد دیمعت لسغ

 ندش جورخ رد لیئارسا ینب یلثم امش .دنکیم دییأت ار یسیع زا یوریپ و شریذپ یارب امش باختنا هک تسا یگدنز

.دینکیم باختنا کی ، دوعوم نیمزرس هب ندیسر  یارب خرس یایرد زا روبع و رصم زا

 اب ام و میوشیم دلوتم هرابود یتقو دتفا یم قافتا ام یارب نیا .دنکیم یگدنز هنادواج و تساخرب ناگدرم زا یسیع

یگدنز دراو و میرازیگم دوخ رس تشپ ار یمیدق یگدنز ام .مینکیم دییأت ار نیا کیلوبمس/نیدامن روطب نتفرگ دیمعت

.تسا هدرم ام یلبق هانگ تیهام  دیدج یگدنز نیا رد .میوشیم یهاشداپ رد دیدج

 ؟مییوگیم هچ نتفرگ دیمعت اب
۳۸ :۲ نالوسر لامعا

 نونکا هاشداپ ناونعب یسیع .تسا هدنهد تاجن و هدش حسم هاشداپ یانعم هب هک ، دوشیم امش حیسم  یسیع
 زا ارم یسیع هک مراد نامیا مدوجو مامت اب نم« :دییوگیم امش دیمعت قیرط زا .دنکیم تنطلس امش یگدنز رد

 ».دهدیم تاجن وا ورملق و ناطیش تردق

۱۰ :۱۰ نایمور

 امش یجان و راگدرورپ یسیع هک دینک قیدصت امش هک تسا نیا فده .تسین نیدامن لمع کی ًافرص دیمعت لسغ

ناهانگ ینابرق ناونع هب ، درم امش یاربً اصخش یسیع هک دیروایب نامیا دوخ بلق مامت اب هک تسا نیا موهفم .تسا

.دیریگیم رارق ششخب دروم ًاعقاو ، عیطم لمع نیا طسوت امش و .امش
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 امش نامیا زا یمومع نالعا کی نیا ینعی .دریگیم تروص نارادنامیا روضح اب دیمعت لسغ هک تسا لیلد نیمه هب

یارب »!ما هدش حلاص نم« :تسا مه هینایب کی نیا .دیتسه حیسم یسیع یهاشداپ رد یگدنز هب لیام امش هک تسا

.دینک نایب ار نیا هک تسا شخبورین رایسب زین ناتدوخ

؟تسیچ دیمعت لسغ هجیتن

 ۲۹ - ۲۷ ، ۷ – ۳:۷ نایتالغ

۳۹ - ۳۷ :۲ نالوسر لامعا

 .میدناوخ نتم رد ار یسیع دیمعت ماگنه ام .دیوشیم رپ سدقلا حور اب یلک روط هب بآ رد دیمعت لمع ٔهجیتن رد

 حور رد دیمعت هک دهدیم ناشن تایبرجت و سدقم باتک .دش لزان وا یالاب سدقلا حور ، دمارب بآ زا وا هک ینامز

!دتفیب قافتا بآ رد دیمعت زا لبق دناوتیم یتح سدقلا

۴۷ - ۴۴ :۱۰ نالوسر لامعا

 ار دوخ بلق و دیزادنیب سرد نیا هب هرابود یهاگن ، موزل تروص رد .درک ششوپ ار سدقلا حور ۸ سرد ۲ شخب

.دننکیم هبوت هک تسا یناسک همه یارب سدقلا حور .دینک زاب سدقلا حور تفایرد یارب

۲۲ - ۱۹ :۲ نایسسفا

 ام ردارب و رهاوخ نایحیسم ریاس .تسام ردپ ادخ .میوشیم ادخ هداوناخ زا یوضع زین ام هرابود دلوت قیرط زا

.دنوشیم
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 یبرم یارب یلمع تاکن
تسین مهم سابل عون نتفرگ دیمعت ماگنه

 تسا دیمعت یارب یبسانم ناکم دشاب هتشاد یفاک بآ هک یناکم ره
 دننک دییأت و کرد حضاو روطب ار سدقلا حور و رسپ ، ردپ هب دوخ فارتعا مدرم دیراذگب
 دیمعت لسغ .دیشاب هتشاد شیشک ناونع ای دیشاب هدناوخ تایهلا سرد هک تسین مزال یسک دیمعت یارب

 تسا هدنریگ دیمعت صخش نامیا هب فارتعا درومرد

ق:  شم

ناست  عم ن  اد هد ب اس یا ر  سب ور  طب ن  یا رو شوید.  یپ گرد/ اش تخات کنید تا  نا توانید  یم زا طریق این مطالعه شما 

ن یک گام مهم برای برداشنت  یا د شما هم اجنام بدهید.  اد اه کردن طرف عیسی و آنچه را که او اجنا م گن  : هک

 . دی نک ر کنید و انتخاب  کف ن تصمیم  یا هب هزینه  ت . سا

اب هم در مورد بهترین  دگی آنها در مورد غسل تعمید چه اتفاقی افتاده است . نز زا مربی خود بپرسید که در 

ار اجنام دهید صحبت  هی که میتوانید به خانواده و دوستان خود اطالع دهید که قصد دارید این مرحله  ار

ید. نک

۲۴ و ل صأ

ل  اح دشاه  اپ سی به عنوا ن یع دشاه و جنات دهنده است.  اپ هب معنای  هک  شود  یم مش ا سی مسیح  یع

نم با متام قلبم باور دارم  » ، ی د وگ یم مش ا مید  عت رد زندگی من سلطنت کند. توسط عم ل تواند  یم

ا از قدرت و سلطنت شیطان جنات میدهد.» رم سی  یع هک 




