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 گام براى  تبديل شدن به يك مسيحى ١٠
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 .١. افرينش به  تصوير خداوند
. بود شکل بدون و خالی زمین۲. آفرید را زمین و ها آسمان خدا ابتدا در۱

 آبها روی بر خدا روح و بود پوشانیده آنرا تاریکی و بود آب جا همه

 دید خدا۴. شد روشنی و «بشود روشنی»: فرمود خدا۳. کرد می حرکت

 را روشنی خدا۵. کرد جدا تاریکی از را روشنی و نیکوست روشنی که

                   .شد صبح و گذشت شب. گذاشت نام شب را تاریکی و روز

(پیدایش ۱:۱ـ۳)  

 صورت به را انسان. آفرید خود صورت به را انسان خدا پس۲۷         

  (پیدایش۱:۲۷). آفرید مرد و زن را ها آن. آفرید خدا

 

؟)به شباهت خداوند(به چه معنى است بودن   

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 
 چه تفاوت هاى است بين انسان ها و حيوانات ؟

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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 ۲. گناه
 آدم و هوا گناه کردن

 خوردن برای آن میوۀ و زیبا بسیار درخت آن دید و کرد نگاه زن۶ 

 از بنابراین،. بشود دانا که است خوب چقدر کرد فکر همچنین. است گوارا

 خورد  هم او و داد خود شوهر به همچنین. خورد و گرفت آن درخت میوۀ

.(پیدایش۳:۶)  

 بیرون کردن آدم و حوا از باغ عدن

 

 

ناه کردنهمه گ  

رومیان(۳:۲۳)اند آمده کم خدا جالل از و اند کرده گناه همه۲۳ . 

 



4 
 

تصویر زیبای خداوند را از بین برد گناه های ما  

 

 گناه چیست؟

_______________________________________________ 

 

 آيا شما  تا بحال گناه كرديد؟

_______________________________________________ 

 مجازات گناه چيست
 

 ما، خداوند با پیوستگی در خدا نعمت اما است، مرگ گناه مزد زیرا۲۳

( رومیان۶:۲۳). است ابدی زندگی عیسی مسیح  

. 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 خداوند داوری خواهد کرد این دنیا را 

 بوسیلۀ درستی و راستی با را جهان که فرمود معین را روزی زیرا۳۱

 حقیقت این اثبات برای و فرماید داوری اوست خود برگزیده که شخصی

کرد زنده مرگ از پس را او . 
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 ۳.عيسی

 خداوند به صورت انسان درآمد تا ما هم بتوانيم مثل او شويم

 

یوحنا(۱:۱). دبو خدا خود کالم و بود خدا با کالم. بود کالم ازل در۱  

 را جاللش. گرفت جای ما میان در انسان بشکل گشته جسم کالم پس۱۴

 راستی و فیض از پُر و پدر یگانۀ پسر شایستۀ جاللی و شکوه دیدیم
یوحنا(۱:۱۴) . 

 

 بايد از عيسی مسيح ياد بگيريم
 هائی رنج با مسیح خود است؟ برنگزیده همین برای را شما خدا مگر۲۱

 رفت، او که راهی همان به تا شد نمونه شما برای کشید، شما خاطر به که

پطرس(۱ ۲:۲۱).بروید نیز شما  

. 

 خداوند نجات می دهد کسانی که ايمان بياورند
 که هر تا داد را خود یگانۀ پسر که داشت محبت آنقدر دنیا به خدا زیرا۱۶

 زیرا۱۷. شود ابدی زندگی صاحب بلکه نگردد، هالک بیاورد ایمان او به

 را آن تا بلکه کند بازخواست دنیا از که نفرستاد دنیا به را خود پسر خدا

یوحنا(۳:۱۶).بخشد نجات  
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فدا کرد خود را بخاطر ما عیسی  

 پیشگاه به امور اولیاء همۀ و پادشاهان برای۲

 و صلح با بتوانیم ما تا گردد تقدیم خداوند

 به سرافرازی و ترسی خدا کمال در و سالمتی

 حضور در کار این انجام زیرا،۳ بریم سر

 او۴. است پسندیده و نیکو ما، دهندۀ نجات خدا،

 را حقیقت و یابند نجات آدمیان همۀ خواهد می

 بین واسطه یک و خدا یک زیرا۵. بشناسند

 شخص یعنی دارد، وجود انسان و خدا

 کفاره عنوان به را خود جان که۶ مسیح عیسی

 زمان در ترتیب این به و داد همه راه در

. رسید ثبوت به حقیقت این مناسب  

اول تیموتاوس۲:۲ـ۶  

گناهان ما را به خودمسیح گرفت عیسی   

 تا ساخت کار گناه را او ما خاطر به خدا ولی بود، گناه بی کامالا  مسیح۲۱

دوم قرنتیان( ۵:۲۱).شویم خدا عدالت او با پیوستگی در ما  

روز ۳عیسح برخاست از مردگان بعد از   

 در و یهودیان سرزمین در او که هستیم اعمالی آن همۀ شاهدان ما۳۹

 خدا اما۴۰. کشتند کرده میخکوب صلیب به را او آنها. داد انجام اورشلیم

 قوم همۀ نه اما۴۱ دیدند، را او بسیاری و کرد زنده را او سوم روز در

 که ما یعنی دیدند؛ را او بود، برگزیده قبالا  خدا که شاهدانی بلکه اسرائیل

 داد فرمان ما به او۴۲. نوشیدیم می و خوردیم می او با او رستاخیز از پس

 داور را او خدا که دهیم شهادت حقیقت این به و کنیم اعالم قوم آن به که

 که دهند می شهادت او به انبیاء تمام۴۳. است داده قرار مردگان و زندگان

 ).شود می آمرزیده گناهانش او نام وسیلۀ به آورد، ایمان او به کسی هر

اعمال رسوالن(۱۰ :۳۹ ـ۴۳  
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 ۴.توبه
 زیرا کنید توبه»: گفت و پرداخت خود پیام اعالم به روز آن از عیسی۱۷

متی( ۴:۱۷).است نزدیک آسمانی پادشاهی  

 

 آمرزش برای فرد فرداا  شما همه و کنید توبه»: گفت ایشان به پِتُرس۳۸

 بخشش یعنی القدس روح که بگیرید تعمید مسیح عیسی نام به تان گناهان

اعمال رسوالن( ۲:۳۸).یافت خواهید را خدا  

 مالمت را تو هم من»: گفت عیسی« .آقا ای کس، هیچ»: گفت زن۱۱

یوحنا( ۸:۱۱).نکن گناه دیگر و برو کنم، نمی  

 

 توبه کردن چیست

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 آيا در زندگى شما   چيزى اشتباه هست كه  توبه كنيد ؟

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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 ۵. نجات
 خود دل در و است خداوند عیسی، که کنی اقرار خود زبان با اگر زیرا۹

. یابی می نجات ساخت، زنده مرگ از پس را او خدا که آوری ایمان

 زبان با و شود می شمرده عادل و آورد می ایمان دل با انسان زیرا۱۰

(۱۰ :۹ـ۱۰ ).یابد می نجات و کند می اقرار خود  

 به چه معنى هست كلمه )نجات(؟

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

بديد كه نجات بيابيد،همانطور كه در  دو كارى كه بايد انجام 

گفته شده است چيست؟ ١٠و٩ايه  ١٠روميان باب   

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 دعای نجات

عیسی مسیح من ایمان دارم به تو و اعتراف می کنم که تو خداوند و نجات 

من هستی منو ببخش بخاطر گناهانم و درس بده تا دنباله روی تو دهنده 

 باشم.
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 ۶. بخشش
 

 خود عزیز پسر پادشاهی به و رهانیده ظلمت نیرومند چنگ از را ما او۱۳

 آمرزیده را ما گناهان و ساخته آزاد را ما او وسیلۀ به خدا۱۴. است آورده

 است

غالطیان(  ۱: ۱۳ـ۱۴)  

 

 زیرا کنیم؛ اعتماد او به توانیم می نمائیم، اقرار خود گناهان به ما اگر اما۹

 همۀ از را ما و آمرزد می را ما گناهان او. کند می عمل حق به او

اول یوحنا( ۱:۹).  سازد می پاک ما خطاهای  
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 ۷.تعميد

 قدرت تمام»: فرمود و کرد صحبت آنها برای آمده پیشتر عیسی آنگاه۱۸

 ملتها همۀ و بروید پس۱۹. است شده داده من به زمین روی بر و آسمان در

 دهید تعمید القدس روح و پسر و پدر نام به را ها آن و سازید من شاگرد را

 و دهند انجام ام گفته شما به که را چیزهایی همۀ که دهید تعلیم آنها به و۲۰

(متی ۲۸: ١۸ـ۲٠) .  هستم شما با آخر تا روزه هر من که بدانید  

 

 چه کسی گفته که تمعيد بدهيم
 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 شاگرد چیست ؟

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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 چه کسانی می توانند تعميد بگيرن؟

 

 تمام به را مژده این و بروید دنیا نقاط تمام به»: فرمود ایشان به پس۱۵

 نجات گیرد، می تعمید و آورد می ایمان که کسی۱۶. کنید اعالم مردم

ـ ۱۶). شود می خواست باز او از نیاورد، ایمان که کسی اما یابد، می

مرقس( ۱۶:۱۵  

 

 ایمان مسیح عیسی نام و خدا پادشاهی دربارۀ فیلیپُس مژدۀ به وقتی اما۱۲

(۸:١۲). یافتند تعمید زنان و مردان آوردند  

 

 چه کسی تعمید گرفت؟

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

(چيست؟بپتيزممعنای کلمه تعميد )  

 

___________________________ 
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 چطور تعميد دهيم؟

 او و شد باز آسمان آنگاه. آمد بیرون آب از فوراا  تعمید، از پس عیسی۱۶

.   آید می او سوی به شده نازل کبوتری مانند که دید را خدا روح

متی (۳:۱۶)  

 شروع مقدس کتاب قسمت همان از و کرد سخن آغاز فیلیپُس آنگاه۳۵

 آبی به رفتند می که همانطور۳۶. رسانید او به را عیسی مژدۀ کرده

 تعمید مانع چیزی چه هست، آب اینجا در ببین،»: گفت دار خزانه. رسیدند

 هیچ آوری ایمان دل تمام با اگر»: گفت فیلیپُس۳۷ «است؟ من گرفتن

 پسر مسیح، عیسی که دارم ایمان من»: داد جواب او« .ندارد وجود مانعی

 آب داخل فیلیپُس و او. کند ایستاده را گادی کرد امر باز۳۸« .خداست

اعمال رسوالن ( ۸: ۳۵ـ۳۸)           .داد تعمید را او فیلیپُس و رفتند  

 

 تعمید»: گفتند «گرفتید؟ تعمیدی نوع چه پس»: گفت ایشان به پولُس۳

 به او و بود توبه نشانۀ داد می یحیی که تعمیدی»: فرمود پولُس۴« .یحیی

 عیسی، به یعنی آید، می او از بعد که شخصی آن به که گفت می مردم

 تعمید خداوند عیسی نام به شنیدند را این ها آن وقتی۵« .بیاورند ایمان

اعمال رسوالن (۱۹:۳ـ۵) گرفتند  
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 چه چيزی الزم هست برای تعميد؟
 

_______________________________________________ 

 

 چه اتفاقی می افته وقتی تعميد می گيريد؟

 

 فرزندان عیسی مسیح با پیوستگی در شما همۀ که شد باعث ایمان زیرا۲۶

 پوشیده مسیح با گرفتید، تعمید مسیح با پیوستگی در که شما۲۷. باشید خدا

 آزاد، و برده یهودی، غیر و یهودی میان تفاوتی هیچ دیگر پس۲۸. اید شده

 یک عیسی مسیح با پیوستگی در شما همۀ زیرا ندارد، وجود زن و مرد

( غالطیان۳: ۲۶ـ۲۸ )               هستید.  

 

_______________________________________________ 

 کالم تعميد

به فرمان استادم و به اعتراف خودت وایمانت به عیسی میسح خداوند و 

نجادت دهنده ، من االن ....... تو را تعمید می دهم به مسیح ،در نام 

  پدر،پسر،روح القدس .
On my Master's command and on your own confession of 

faith in Jesus Christ as your Lord and Savior, I now baptize 

you  ........................., to Christ, in the name of the Father, 

the Son and the Holy Spirit. 
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 ۸.تقديس
 شکل به تا برگزید پیش از شناخت می ابتدا از که را آنانی خدا زیرا۲۹

باشد بسیار برادران میان در برادر نخستین پسر، تا و درآیند او پسر  

 عيسی است پسر خدا ،او است کامل ترين تصوير خداوند

وقتی که الگوی ما عيسی باشد و سعی کنيم مثل او باشيم ،ما 

ارام ارام تبديل می شويم به اون شکل که ساخت شديم ، به 

 شکل خداوند
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 ٩. کليسا
 

. اید رسیده پادشاهی به که هستید کاهنانی و برگزیده نژادی شما، اما و۹

 خدایی عالی، صفات و اعمال تا هستید خدا خاص قوم و مقدس ملتی شما

 اعالم همه به است، کرده دعوت خود عجیب نور به تاریکی از را شما که

 قوم اکنون اما نداشتید، خود برای ملتی و قوم شما گذشته در۱۰. نمائید

 اما بودید، خبر بی کامالا  خدا رحمت از شما زمانی. هستید خدا برگزیدۀ

اول پطرس (     ۲: ۹ـ۱۰)   شماست از او رحمت اکنون  

 کليسا چيست؟
 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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 ١٠. پر شدن از روح القدس
 

 زشت کارهای سوی به را شما شراب زیرا نشوید، شراب مست۱۸

 ستایش مزامیر، از استفاده با۱۹. شوید پُر القدس روح از بلکه. کشاند می

 خداوند برای دل تمام با و کنید صحبت یکدیگر با روحانی سرودهای و

افسسیان  (۵:   ۱۸ـ۱۹)  . بسازید آهنگ و بسرائید  

 در و یافت خواهید قدرت شود نازل شما بر القدس روح وقتی اما۸

 من شاهدان دنیا نقاط ترین دورافتاده تا و سامره و یهودیه تمام و اورشلیم

اعمال رسوالن( ۱:۸).         بود خواهید  

 همه فرستاد خواهد من نام به پدر که القدس روح یعنی شما پشتیبان اما۲۶

 خواهد شما یاد به ام گفته شما به را آنچه و داد خواهد تعلیم شما به را چیز

يوحنا(١۴:۲۶)آورد.  

 چطور پر شويم از روح القدس ؟
 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 چطور روح القدس درس می دهد به ما درباره عیسی؟

 

_______________________________________________ 


