
  فهرست موضوعی
  

   برنامه های راديويی دوره شاگردسازی از راديو٣٩٠ کتابهای دستورعمل و ١٢
  

   ش   س   ژ   ز   ر   ذ   د   خ   ح   چ   ج   ث   ت   پ   ب  الف
       ی   ه   و   ن    م   ل   گ   ک   ق   ف   غ   ع   ظ   ط  ض  ص

  
  موضوعات و سوالها  - ١

 به شما کمک ميکند تا اطالعات فهرست موضوعی داريد، اين اگر در جستجوی موضوعی مشخص هستيد يا سوالی خاص
  .بيشتری دريافت کنيد

  
  توضيح کتابهای موجود در کتاب مقدس يا متنهای کتاب مقدس  - ٢
صورت فصل به فصل توضيح داده ه انجيل يوحنا، رساله به روميان و کتاب مکاشفه يوحنا ب، )١٢-٧فصل (کتاب دانيال  •

  .ستشده ا
توضيح داده شده " در ميان گذاشتن"کثر کتابهای موجود در کتاب مقدس در برنامه های راديويی در بخش متنهای مهم ا •

  .است
معرفی کتابهای موجود در کتاب "مقدمه و معرفی اکثر کتابهای موجود در کتاب مقدس در برنامه راديويی در بخش  •

  .يافت ميشوند"  مقدس
  
  چگونگی يافتن يک موضوع  - ٣

  .بای مورد نظر کليک کنيدروی حرف الف
شروع ميشوند و تمام موضوعات " ب"فهرست موضوعات اصلی که با حرف " ب"بعنوان مثال با کليک کردن روی حرف 

  . وابسته به آن موضوع اصلی ديده خواهند شد
  .عددی ميباشنداصلی به ترتيب الفبايی تنظيم شده اند و موضوعات وابسته به ترتيب موضوعات 

  :مثال
  .پيدا شود" کتاب مقدس " ميتواند در فهرست موضوعی در قسمت " منشاء کتابهای عهد جديد " ع موضو

  .شروع ميشوند، نمايان خواهد شد" ک " حرف فهرست تمام موضوعاتی که با " ک " بنابراين با کليک کردن روی حرف 
منشاء کتابهای عهد جديد را " ابسته را ببينيد و سپس موضوع و" کتاب مقدس " در آن فهرست ميتوانيد موضوع اصلی 

  ) شماره برنامه،راديو (٢٠٩ + ٢٠۴ + ١٩٩ + ١٩۴مشاهده کنيد و محل يافتن آن راديو 
  
  مراجعات  - ۴

  :به ترتيب زير تنظيم شده اندمحلهای رجوع 
يا " ل سوا" يا " کشف " ، شماره درس، شماره بخش با زير مجموعه در نام کتاب دستورعمل، شماره کتاب)  الف

  "مالحظات"
  شماره برنامه راديو)  ب
  
  فهرست عالمات اختصاری  - ۵
  

  رجوع کنيد = کر  مالحظات = مل   بخش = بخ درس    = در   کتاب   = کت دستورعمل   =  دس 
  تعليم اصلی روی موضوع* =   سوال = سو کشف   = کش ضميمه   = ضم   مقدمه = مق 

  
  آدرس تماس  - ۶

 .با ما تماس بگيريد)  net.dota@contactus (اگر نتوانستيد جواب سوالی را پيدا کنيد، توسط اين آدرس ايميل 
  

mailto:contactus@dota.net


   بازگشت به فهرست الفبايی             الف
 

  آزادی
   .باشيد  آزادی حقيقی زمانی است که تسليم عيسی -١
  )٣۶ -٣١: ٨يوحنا (

  ۵۵ راديو

  ١١٠راديو   )١٩: ۶روميان (  برده گناه يا برده نيکی -٢
 

  )بازگشت مسيح(آمدن ثانويه 
   .دن  وقايعی که آمدن ثانويه را تسريع ميکن-١
  )١٢ -٢: ٢دوم تسالونيکيان (

  ٢٠٠راديو 

   .  آمدن ثانويه ناگهانی و غير منتظره است-٢
  )١١ -١: ۵اول تسالونيکيان (

  ٢٠٠راديو 

  ١٣٠ + ١٢٩راديو   * ثانويه عيسی مسيح   آمدن-٣
  ٢۴ - ٢٢رک به مثل های     مثل های مربوط به آمدن ثانويه-۴
  ٧۵راديو   )٢١: ٣اعمال (  احيای همه چيز -۵
 

  آموزش
  ۴  ضم - ٢دس شاگردسازی، کت    روشهای عملی-  آموزش شاگردسازی -١
  ۴  بخ - ٢۵  در- ٣دس کليسا، کت    نمونه بودن، توجه، وابستگی متقابل-  آموزش فرزندان -٢
  ۴  بخ - ٢٧  در- ٣دس کليسا، کت    روشها، محدوده ها، مراحل-  آموزش فرزندان -٣
  . فرزندانتان را توبيخ و تشويق کنيد -۴
  )١۴-١١: ٣ ؛ ٢۵-٢٢: ٢اول سموئيل (

  ٢٨۵راديو 

  ١  ضم - ٣دس کليسا، کت   .  فرزندانتان را تنبيه و تربيت کنيد-۵
  ۴  بخ - ٢٩  در- ٣دس کليسا، کت    *. آموزش مسيحيان توسط کمکهای شخصی تا رشد کنند -۶
  آموزش مسيحيان تا تعداد شاگردان و کليساها را افزايش -٧

  . *دهند
  ۴  بخ - ٣١  در- ٣دس کليسا، کت 

  ۴خ   ب- ٣٣  در- ٣دس کليسا، کت    *.  آموزش مسيحيان تا شاگردان بسازند و راهنمايی کنند-٨
  ٢  ضم - ٣دس کليسا، کت    .  آموزش مسيحيان تا نظارت کنند، گوش دهند و سوال کنند-٩
  ۴  بخ - ٣٧  در- ۴دس کليسا، کت  *  آموزش مسيحيان تا بدرستی اقتصاد و پول را اداره کنند -١٠
  ۴خ   ب- ٣٩  در- ۴دس کليسا، کت    *.  آموزش مسيحيان تا توبيخ و تنبيه را بکار بگيرند-١١
  ٣  ضم - ٣دس کليسا، کت    *.  آموزش رهبران مسيحی تا خوب برنامه ريزی کنند-١٢

 
  خدا) خواست(اراده 

  ۴  بخ - ۴٣  در- ۴دس شاگردسازی، کت   * اصول -  کشف اراده خدا -١
  ٣  ضم - ۴دس شاگردسازی، کت   *  ديدهای اشتباه -  کشف اراده خدا -٢
  ٢  کش - ۴  بخ - ١۶  در- ٢دس کليسا، کت   مسئوليت انسانی  تقدير و پيش بينی خدايی و -٣
  ۴  کش - ۴  بخ - ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت   ) *٩روميان (  انتخاب خدا قطعی است -۴
  ٣سو  + ٢  کش - ۴  بخ - ٣٢  در- ٣دس ملکوت، کت   . جالل دادن عيسی مسيح است،  هدف انتخاب خدايی-۵
  ۵٠راديو   )۴۴ -٣٧: ۶يوحنا  (  اقتدار خدا و مسئوليت انسان-۶
 

  )حفظ کردن(  آمادگی برای ازدواج -ازدواج 
  ١٣٢راديو   )١۴: ۶دوم قرنتيان (  هر دو ايماندار -١
  ١٣٧راديو   )٣: ٣عاموس (  اهداف مشترک زندگی -٢
  ١۴٢راديو   )۵ -٣: ۴اول تسالونيکيان (  پرهيزکاری -٣
  ١۴٧راديو   )۶ -۵: ٨جامعه (  زمان مناسب -۴



  ١۵٢راديو   )٣٣: ۶متی (  اولويتهای درست -۵
  ١۵٧راديو   )٢۴: ٢پيدايش (  ترک کردن و پيوستن -۶
  ١۶٢راديو   )٢۵، ٢٣: ۵افسسيان (  محبت و هدايت -٧
  ١۶٧راديو   )۴ -٣: ٢تيطوس (  محبت و اطاعت -٨
  ١٧٢راديو   )٢۴ -٢٣: ۵متی (  حل کردن اختالفها -٩
  ١٧٧راديو   )۴ -٣: ٣ل امثا(  وفادار ماندن -١٠

 
  اسرائيل

  ٣-٢سو  + ١ کش - ۴ بخ - ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت   )٩روميان  (.  انتخاب اسرائيل برطبق امتياز بود-١
  ۵  کش - ۴  بخ - ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت     بقيه اسرائيل-٢
  ١  کش - ۴  بخ - ٣٨  در- ۴دس ملکوت، کت    .  انتخاب بقيه اسرائيل برطبق نجات بود-٣
  ٢-١سو  + ٢ کش - ۴ بخ - ٣٨ در- ۴دس ملکوت، کت   )١١روميان " (تمام اسرائيل"  نجات -۴
  ١  سو - ۴  بخ - ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت     اسرائيل بعنوان يک نهاد مذهبی و نه بعنوان يک نهاد ملی-۵
  .  يهوديها و غيريهوديها هردو بطور يکسان محکومند-۶
  )٣-١روميان (

   ١٠ + ٨ + ۶ + ۴ + ٢  در- ١وت، کت دس ملک

  ايمانداران يهودی و غيريهودی هردو بطور يکسان نجات -٧
  )١١ -٩روميان (بافته اند 

  ٣٨  در- ۴ ، کت ٣۶ + ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت 

  .   هيچ تفاوتی بين يک يهودی و يک غيريهودی نيست-٨
  )١٣ -١٢: ١٠روميان (

  ١١۵راديو 

  ٢٩۵راديو   )١٧دوم پادشاهان (مالی اسرائيل   اخراج پادشاهی ش-٩
  ٢٩۵راديو   )٢۵دوم پادشاهان (  تبعيد پادشاهی جنوبی يهودا -١٠

 
  )آيات حفظی(اطمينانها 

  ٣  بخ - ٢  در- ١دس شاگردسازی، کت   )١٣-١١: ۵اول يوحنا (  اطمينان از نجات -١
  ٣  بخ - ۴  در- ١ دس شاگردسازی، کت  )٢۴: ١۶يوحنا (  اطمينان از پاسخ دعا -٢
  ٣  بخ - ۶  در- ١دس شاگردسازی، کت   )١٣: ١٠اول قرنتيان (  اطمينان از پيروزی بر وسوسه ها -٣
  ٣  بخ - ٨  در- ١دس شاگردسازی، کت   )٩: ١اول يوحنا (  اطمينان از بخشش خدا -۴
  ٣خ   ب- ١٠  در- ١دس شاگردسازی، کت   )۶-۵: ٣امثال (  اطمينان از هدايت خدا -۵
  

  )تعاليم و بررسيهای کتاب مقدس(اطمينانها 
  ۶۵راديو   )۶: ١۵يوحنا  (.  فقط مسيحيان ظاهری به عقب برميگردند-١
  ٣  مل - ٣  ضم - ٣دس شاگردسازی، کت     تجربه اطمينان از نجات-٢
  ٢  سو- ۴  بخ - ١۶  در- ٢دس کليسا، کت     استقامت ايمانداران-٣
  ۴  بخ - ٣٢ + ٣٠  در- ٣دس ملکوت، کت   )٨روميان ( نجات برای ايمانداران   امنيت و اطمينان از-۴
 

  اعمال جنسی غيراخالقی
   .  دلبستگی امنون به تامار عشق نبود-١
  ) ٢٢ -١: ١٣دوم سموئيل (

  ٢٩٠راديو 

    ١٠۵راديو   )٢٧ -٢۴: ١روميان (  همجنس بازی -٢
  .   ملکوت خدا را به ارث نخواهند برد-٣
  )٢٠ -٩: ۶رنتيان اول ق(

  ١۴٠راديو 

 
  اميد

  ١٢۵راديو   انتظارات مسيحی از زندگی جديد
 



  انتقام
  ۵  سو - ۴  بخ - ۴٠  در- ۴دس ملکوت، کت   .مسيحيان نبايد هرگز انتقام بگيرند

 
  انتخاب

  ١١۵راديو   )٣٠ -٢٩: ٨روميان (ازپيش دانی، تقدير، انتخاب، دعوت 
  ١١۵راديو   )١٨ -١٧: ٩روميان (سختی قلبها 

 
  )آيات حفظی(انجيل 

  ۵٢راديو   )٢٣: ٣روميان (  ماهيت گناه -١
  ۵٧راديو   )١۴: ١٢جامعه (  محکوميت بعنوان مجازات گناه -٢
  ۶٢راديو   )٨: ۵روميان  (.  گناه بايستی جبران شود-٣
  ۶٧راديو   )٩ -٨: ٢افسسيان  (.  نجات هديه خداست-۴
  ٧٢راديو   )١٢: ١يوحنا  (.د  عيسی را به قلب خود بپذيري-۵
  

  )تعاليم(انجيل 
   الف۴  بخ - ٣  در- ١دس شاگردسازی، کت    *١۶: ٣  شکل تمثيلی يوحنا -١
   الف، ب۴  بخ - ١٣  در- ٢دس شاگردسازی، کت   *  شکل تمثيلی پل -٢
   ت- ب۴  بخ - ٣  در- ١دس شاگردسازی، کت    *داوری  مفاهيم گناه، مرگ و -٣
  ۴  بخ - ٢٧  در- ٣دس شاگردسازی، کت   * فقط عيسی مسيح و ايمان   مفاهيم -۴
    مقدمه- ١دس ملکوت، کت     انجيل ملکوت-۵
   پ۴  بخ - ١٣  در- ٢دس شاگردسازی، کت     شهادت نجات-۶
  ١۶۵راديو   )١٢ -۶: ١غالطيان (  انجيل راستين و دروغين -٧
 

  اولويتها
  ۴  بخ - ١٩  در- ٢، کت دس شاگردسازی  *اولويتهای کتاب مقدسی 

 
  ايمان
   ب۴  بخ - ٢٧  در - ٣دس شاگردسازی، کت     معنی ايمان در کتاب مقدس-١
  ١  کش - ۴  بخ - ٢٠  در - ٢دس کليسا، کت     ايمان ساختگی و ايمان نجات دهنده -٢
  ۵  سو - ۴  بخ - ٢٨  در - ٣دس کليسا، کت     ايمان و بی ايمانی-٣
   .ت ميدهد و ايمانی که نجات نمی دهد  ايمانی که نجا-۴
  )٢٢، ٣: ۴روميان (

  ١١٠راديو 

  ٢۵راديو   )٢٠: ١٧متی  (.  ايمانی که کوهها را جابجا ميکند-۵
  ٢۵۵راديو   )١٩ -١: ٢٢پيدايش  (.  ايمان ابراهيم امتحان ميشود-۶
   .  ايمان با احساس طردشدگی از طرف خدا مقابله ميکند-٧
  )٢٢مزمور (

  ٣١٠راديو 

  ٣١۵راديو   )٣١مزمور (  سرافرازی ايمان پس از يک شکست -٨
  .  ايمان با نگاه کردن از زاويه ديد خدا تقويت ميشود-٩
  )٧٣مزمور (

  ٣٢٠راديو 

  
 



   بازگشت به فهرست الفبايی            ب
 

  باورها يا معتقدات
  مسيحيان و باورهای متفاوت درباره موضوعات مورد -١

  مناقشه 
  ٢ -١  کش - ۴  بخ - ۴۴کوت، دردس مل

  ۴ + ١  سو- ۴  بخ - ۴۴دس ملکوت، در    مسيحيان و معتقدات درباره موضوعات مورد مناقشه-٢
  مسيحيان و محکوم نکردن ديگران بخاطر موضوعات -٣

  مورد مناقشه
   ٣ - ٢  سو- ۴  بخ - ۴۴دس ملکوت، در

  
  ) ب مقدستفسير کتابهای موجود در کتا(بررسيهای کتاب مقدس 

   ١رک به فهرست دس شاگردسازی، کت   .  سوالهايی که هر شخصی در دنيا دارد-١
  ٢رک به فهرست دس شاگردسازی، کت     روابط مسيحی در دنيا-٢
  ٣رک به فهرست دس شاگردسازی، کت   در دنيا) کليسا(  مشارکت مسيحی -٣
  ۴کت رک به فهرست دس شاگردسازی،     شيوه زندگی مسيحی در دنيا-۴
  ٣٧۵ + ٣۵٧ + ٣۵٢راديو   *  دانيال -۵
    ۴-١رک به فهرست دس کليسا، کت   * تمام فصلها -  انجيل يوحنا -۶
  ۴-١رک به فهرست دس ملکوت، کت   * تمام فصلها -  روميان -٧
  ٣٩٠ - ٣٨١راديو   *  تمام فصلها -  مکاشفه يوحنا -٨
  

  برکت
    خداازدرگيری يعقوب با خدا برای دريافت برکت 

  )٣٢ - ٢٢: ٣٢پيدايش (
  ٢۵۵راديو 

  
  بشارت دادن

  ١٢۵ - ١٢١راديو   *  قدم ۵  روش -١
  ۴  بخ - ٣٧  در - ۴دس شاگردسازی، کت   *  روش گروه اکتشاف -٢
  ٢  کش - ۴  بخ - ١٢  در - ١دس کليسا، کت     بدست آوردن جانها -٣
  ٣  سو - ۴  بخ - ١٢  در - ١دس کليسا، کت     رابطه ميان کارندگان و دروکنندگان-۴
  ٨۵راديو   )٣۵ -٢٨: ٨اعمال (  خواندن و توضيح دادن کتاب مقدس -۵
  ٨۵راديو   )٢٩ -٢۴: ١٠اعمال (  اهميت خانه، خويشاوندان و دوستان -۶
  ١٠۵راديو   )١٢: ٢روميان  (.  نادانی مردم هرگز مطلق نيست-٧
  

  بيماری و شفا
  ۴  بخ - ۴٣  در- ۴دس کليسا، کت   *بيماری و شفا 

  

  بازگشت به فهرست الفبايی          پ
  

  پرستش
  ٢  بخ - ٣۵  در- ٣دس شاگردسازی، کت     اشتياق حضور خدا-١
  ٢  بخ - ٣٧  در- ۴دس شاگردسازی، کت   *  تمرين حضور خدا -٢
  ٢  بخ - ٣٩  در- ۴دس شاگردسازی، کت     گوش کردن به خدا-٣
  ٢  بخ - ۴١  در- ۴س شاگردسازی، کت د  احترام گذاشتن به خدا  -۴
  ٢  بخ - ۴٣  در- ۴دس شاگردسازی، کت     تشکر از خدا-۵
  ٢  بخ - ۴۵  در- ۴دس شاگردسازی، کت     زندگی برای جالل دادن خدا-۶



  ٢  بخ - ۴٧  در- ۴دس شاگردسازی، کت     تقديم خود به خدا-٧
  .   پرستش حقيقی پرستش در روح و راستی است-٨
  )٢۴ -٢٣: ۴نا يوح(

  ۵٠راديو 

  
  پسر خدا

  ١  ضم - ٢دس شاگردسازی،  کت   *ذات خدا و پسر خدا 
  

  پول
  ۴  بخ - ٣٨  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )١٩ -٣: ۶اول تيموتائوس (  مديريت مالی و پول -١
  ۴  بخ - ٣٧  در- ۴دس کليسا، کت   *  مديريت مالی و پول -٢
  

  پيران کليسا
   رهبریرک به  پيران کليسا

  

  بازگشت به فهرست الفبايی         ت 
  

  تبديل
  ١٢۴راديو   .  پاسخی که خدا انتظار دارد-١
  ٣٧٠راديو   )١٨حزقيال (  مسؤليت هر فرد برای تبديل شدن -٢
  ٧۵راديو   )١٩: ٣اعمال (  تفاوت ميان توبه و اصالحات -٣
  . دست کشيدن از عادات زشت گذشته است،  تبديل حقيقی-۴
  )٢٠ -١٨: ١٩مال اع(

  ١٠٠راديو 

  ١۵۵راديو   )١٣ -٨: ٧دوم قرنتيان (  غم دنيوی و غم خدايی -۵
  

  تثليث
  ١  ضم - ٢دس شاگردسازی، کت   * درونی شخصيتعد يا يک خدا با سه ُب

  
  تفسير کتاب مقدس

  ۴  بخ - ٢٩  در- ٣دس شاگردسازی، کت   ) *قوانين تفسير(  توضيح صحيح کتاب مقدس -١
  ١  ضم - ١دس ملکوت، کت   ضيح مثلها  تو-٢
   الف٣ نکته ۴  بخ - ٣  در- ١دس ملکوت، کت   )برزگر (. يک مثل است٢٣ -٣: ١٣  متی -٣
   . يک مثل است۴٣ -٣۶ ، ٣٠ -٢۴: ١٣ متی -۴
  )گندمها ميان کرکاسها(

  ٣ نکته ۴  بخ - ٧  در- ١دس ملکوت، کت 

  ١  سو - ۴  بخ - ٢۴  در- ٢دس کليسا، کت   ) کوشبان ني (. يک تمثيل است١۶ -١: ١٠  يوحنا -۵
  ١  سو - ۴  بخ - ١٢  در- ١دس شاگردسازی، کت   )تاک و شاخه هايش (. يک تمثيل است١٧ -١: ١۵  يوحنا -۶
   ب٣ نکته ۴  بخ - ٣  در- ١دس ملکوت، کت   )برزگر (٢٣ -٣: ١٣  حکايت کردن تمثيلی متی -٧
   ۴٣ -٣۶ ، ٣٠ -٢۴: ١٣  حکايت کردن تمثيلی متی -٨
  )گندمها ميان کرکاسها(

   ژ٣ نکته ۴  بخ - ٧  در- ١دس ملکوت، کت 

   ١۶ -١: ٢٠  حکايت کردن تمثيلی متی -٩
  ) کارگران در تاکستان(

   الف٣ نکته ۴  بخ - ۴١  در- ۴دس ملکوت، کت 

   الف٣ نکته ۴  بخ - ۴۵  در- ۴دس ملکوت، کت   )ده دختر باکره (١٣ -١: ٢۵  حکايت کردن تمثيلی متی -١٠
   الف٣ نکته ۴  بخ - ١٩  در- ٢دس ملکوت، کت   )سامری نيکو (٣٧ -٢٩: ١٠  حکايت کردن تمثيلی لوقا -١١
   ٩ -١: ١٣  حکايت کردن تمثيلی لوقا -١٢

  )درخت انجير بی ثمر(
   الف٣ ب نکته ۴  بخ - ١۵  در- ٢دس ملکوت، کت 

   الف٣ ب نکته ٣  ضم - ٢دس ملکوت، کت   )سکه گمشده( ١٠ -٨: ١۵  حکايت کردن تمثيلی لوقا -١٣



   الف٣ ب نکته ۴  بخ - ١٧  در- ٢دس ملکوت، کت   )پسر گمشده (٣٢ -١١: ١۵  حکايت کردن تمثيلی لوقا -١۴
  ٢۵راديو   )٧: ١۵متی (  سنتهای مذهبی در نور کتاب مقدس -١۵
    تاريخ عبرانی در ابتدا خالصه، سپس با جزئيات -١۶

  )١٧ -١۶سموئيل اول (
  ٢٨۵راديو 

  ٣۴۵راديو     پيشگوييها در عهد عتيق و بوقوع پيوستن درعهد جديد-١٧
  

  تقديس
از تازگی درونی به سمت تازگی بيرونی :   روش خدا-١
  )۴٨ - ۴٠حزقيال (

  ٣٧٠راديو 

  و يک روند ) جايگاه اخالقی(يک وضعيت :   تقديس-٢
  ) * ۶روميان (

  ۴  بخ - ٢۴ + ٢٢  در- ٢دس ملکوت، کت 

  
  توبيخ

   ۴  بخ - ٣٩  در - ۴دس کليسا، کت    *.توبيخ شخص را به سمت راه درست برميگرداند
  

  تولد دوباره
  ١  سو - ۴  بخ - ١٠  در - ١دس کليسا، کت   مفهوم تولد دوباره

  

  بازگشت به فهرست الفبايی         ث 
  

  بازگشت به فهرست الفبايی         ج 
  

  جشنها
   ١  سو - ۴  بخ - ١٨  در- ٢دس کليسا، کت   نهای عهد عتيق  جش-١
   الف۴  بخ - ٩  در- ١دس کليسا، کت     سبت-٢
  ٢  ضم - ٢دس کليسا، کت     عيد پسح و جشن نان بدون خميرمايه-٣
  ١ الف نکته ۴  بخ - ٧  در- ١دس کليسا، کت   )پنطيکاست(  عيد هفته ها -۴
  ٩٩راديو     روز جبران-۵
  ١  سو - ۴  بخ - ١٨  در- ٢دس کليسا، کت   يد خيمه ها   ع-۶
  ١رک به فهرست دس کليسا، کت     جشنهای عهد جديد-٧
  

  بازگشت به فهرست الفبايی         چ 
  

  بازگشت به فهرست الفبايی         ح 
  

  حاکميت
  ٢  سو- ۴  بخ - ٢٨  در- ٣دس شاگردسازی، کت   ) *١٢٠راديو ( اطاعت -  هفت رابطه حاکميت -١
  ٢-١  سو- ۴  بخ - ۴٢  در- ۴دس ملکوت، کت   .  مسيحيان از دولتها اطاعت ميکنند-٢
  ٣۵راديو   )٢١: ٢٢متی  (.  مال سزار را به سزار بدهيد-٣
  

  حکمت
  ٢٣۵راديو   )١٧: ٣يعقوب (  ويژگيهای حکمت -١



  ٢٩۵راديو   ) ١١ و ٣اول پادشاهان (  حکمت و حماقت سليمان -٢
  ٣٣۵راديو   )٧-١: ١امثال (امثال   هدف -٣
  ٣٣۵راديو   )٣٣-٢٠: ١امثال (  هشداری درباره رد کردن حکمت -۴
  ٣۴٠راديو   )١۵امثال  (.  حکمت شيوه سخن گفتن است-۵
  ٣۴٠راديو   )١۶ -١۵امثال  (.  حکمت شيوه برنامه ريزی است-۶
  ٣۴٠راديو   )٢٧ + ١٧امثال  (.  حکمت شيوه دوستی است-٧
  ٣۴٠راديو   )٢٨امثال  (.مت شيوه حاکميت است  حک-٨
  

  بازگشت به فهرست الفبايی          خ
  

  خادمان مسيحی
  ١٣۵راديو   )١۵ -۵: ٣اول قرنتيان (تکاليف محول شده، رشد و پاداشها 

  
  ختنه

  ٣ -١  سو - ۴  بخ - ٨  در - ١دس ملکوت، کت   ختنه در عهد عتيق و عهد جديد
  

  )آيات حفظی(خدا 
  ٢۵١راديو   )٢۶ -٢۵: ۴٠اشعيا  (.دا غيرقابل مقايسه است  خ-١
  ٢۵٢راديو   )١١: ٢٩اول تواريخ  (.  خدا پرجالل است-٢
  ٢۵٣راديو   )١٢ -١١: ٢افسسيان  (.  خدا مقتدر است-٣
  ٢۵۴راديو   )١٣: ۴عبرانيان  (.  خدا دانا و آگاه است-۴
  ٢۵۵راديو   )١٧: ٣٢ارميا  (.  خدا قادر و توانا است-۵
  ٢۵۶راديو   )۶ -۵: ١٣عبرانيان  (.  خدا در همه جا حضور دارد-۶
  ٢۵٧راديو   )١٠۵: ١١٩مزمور (  کالم خدا -٧
  ٢۵٨راديو   )١٠: ۴١اشعيا (  قدرت خدا -٨
  ٢۵٩راديو   )۵: ١يعقوب (  حکمت خدا -٩
  ٢۶٠راديو   )١۴: ٧دوم تواريخ (  شفای خدا -١٠

  
  )پرستش(خدا 
  ٢  بخ - ١  در- ١دس شاگردسازی، کت    . استماماورای درک    خدا-١
  ٢  بخ - ٣  در- ١دس شاگردسازی، کت   . استپرقدرت  خدا عظيم و -٢
  ٢  بخ - ۵  در- ١دس شاگردسازی، کت   .يک شخص است  خدا -٣
  ٢  بخ - ٧  در- ١دس شاگردسازی، کت   .  خدا قدوس است-۴
  ٢  بخ - ٩  در- ١دس شاگردسازی، کت   .  خدا محبت است-۵
  ٢  بخ - ١١  در- ١دس شاگردسازی، کت   .  خدا ياری کننده است-۶
  ٢  بخ - ١٣  در- ٢دس شاگردسازی، کت   .  فقط يک خدا وجود دارد-٧
  ٢  بخ - ١۵  در- ٢دس شاگردسازی، کت   .است دهنده  خدا صلح -٨
  ٢  بخ - ١٧  در- ٢دس شاگردسازی، کت   .وفادار استامين و   خدا -٩
  ٢  بخ - ١٩  در- ٢دس شاگردسازی، کت   .  خدا از نظر اخالقی کامل است-١٠
  ٢  بخ - ٢١  در- ٢دس شاگردسازی، کت   .مبتکر استخالق و   خدا -١١
  ٢  بخ - ٢٣  در- ٢دس شاگردسازی، کت    شريعت خدا و فيض خدا- است  و فياض  خدا سخاوتمند-١٢
  ٢  بخ - ٢۵  در- ٣ت دس شاگردسازی، ک  .  خدا بی نهايت است-١٣
  ٢  بخ - ٢٧  در- ٣دس شاگردسازی، کت   .  خدا قابل شناخت است-١۴
  ٢  بخ - ٢٩  در- ٣دس شاگردسازی، کت   )٣٢۵ ، رک به راديو ٩١مزمور  (. استمحافظ  خدا -١۵



  ٢  بخ - ٣١  در- ٣دس شاگردسازی، کت   .  خدا رهايی دهنده است-١۶
  ٢  بخ - ٣٣  در- ٣دس شاگردسازی، کت   .ستکوزه گر ايک   خدا مانند -١٧

  
  )تعاليم(خدا 
  ١٢١راديو     وجود خدا-١
  ٣  بخ - ۴  در- ١دس شاگردسازی، کت     اسامی خدا-٢
  ۴  نکته - ١  ضم - ٢دس شاگردسازی، کت     تثليث-٣
  ١  سو - ۴  بخ - ۴  در- ١دس ملکوت، کت     خشم و غضب خدا برعليه بی خدايی و شرارت-۴
  ٣  کش - ۴  بخ - ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت     عدالت کامل خدا در دادن يا ندادن فيض-۵
  ۴  کش - ۴  بخ - ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت   .  اقتدار خدا پايدار و نهايی است-۶
  ٣٣٠راديو   )١٣٩مزمور  (.  خدا همه چيز را ميداند-٧
د، آينده   خدا گذشته را از قبل گفته است، حال را هدايت ميکن-٨

  )۴٨اشعيا  (.را پيشگويی ميکند
  ٣۵۵راديو 

  ٣۶٠راديو   )١٨ارميا  (.  اعمال و وعده های خدا مشروط هستند-٩
  

  خداوندی
  ٣٨٣راديو   .  عيسی مسيح تنها خداوند است-١
  ۴  بخ - ١٩  در- ٢دس شاگردسازی، کت   *  اولويتها -٢
  رک به اراده خدا  *  کشف اراده خدا -٣
  ٣  بخ - ٣٨  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )٢ -١: ١٢روميان (ندی يا تسلط بر بدن و ذهن خود   خداو-۴
  ٣  بخ - ۴٠  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )٢٣: ٩لوقا (  انکار خود -۵
  ٣  بخ - ۴٢  در - ۴دس شاگردسازی، کت   )۴۵: ١٠مرقس (  خدمت -۶
  ششرک دادن و بخ  )٧ -۶: ٩دوم قرنتيان (  دادن و بخشش -٧
  ٣ بخ – ۴۶  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )٢٠ -١٨: ٢٨متی (  در تمام ملتها شاگردان ساختن -٨
  

  خلقت
  ۴  بخ - ۴  در - ١دس شاگردسازی، کت    *۴: ٢ - ١: ١  پيدايش -١
  ۴ -١  سو - ۴  بخ - ٢۶  در - ٣دس شاگردسازی، کت    *٢۵: ٢ - ٢۴: ١  پيدايش -٢
   .يح خلق شده بود  همه چيز توسط و برای مس-٣
  )١٨ -١۵: ١کولسيان (

  ١٩٠راديو 

  

  بازگشت به فهرست الفبايی         د 
  

  )بخشش(دادن 
  ١  ضم - ۴دس شاگردسازی، کت    ده يک-  بخشش عهد عتيق -١
  ٣  بخ - ۴۴  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )٧ -۶: ٩دوم قرنتيان (  بخشش عهد جديد -٢
  ١٠٠راديو   )۴ -٣: ١٨اعمال (ر خدمت   کار کردن برای حمايت خود د-٣
  

  دانيال 
  ٣٧۵ + ٣۵٧ + ٣۵٢راديو   توضيح تمام فصلهای کتاب دانيال 

  



  داوری
   ت۴  بخ - ٣  در- ١دس شاگردسازی، کت     داوريهای حال و آينده خدا-١
  ۴  بخ - ۶  در- ١دس ملکوت، کت   )١۶ -١: ٢روميان (  معيارهای داوری خدا -٢
  ٢٧۵راديو   )١١ -١: ٧تثنيه (لتهای ساکن در کنعان   نابودی م-٣
  

  در ميان گذاشتن کتاب مقدس
تعداد زيادی از متنهای مهم کتاب مقدس در برنامه های راديويی 

  . *توضيح داده شده اند
  "در ميان گذاشتن"بخش " راديو"رک به 

  
  دعا
  ۴  بخ - ٧  در- ١دس شاگردسازی، کت   *  دعا بعنوان پاسخ به کالم خدا -١
  ٣  بخ - ١٨  در- ١دس شاگردسازی، کت     شرايط دعا-٢
  ٣  سو - ۴  بخ - ٣۶  در- ٣دس کليسا، کت     دعا در نام عيسی مسيح-٣
  ٩ + ۴راديو   *  دعای خداوند -۴
  ١٩ + ١۴راديو   *  دعای عيسی -۵
  ٢٩ + ٢۴راديو     دعا برای رابطه با خدا-۶
  ٣٩ + ٣۴و رادي    دعا برای نيازهای شخصی-٧
  ۴٩ + ۴۴راديو     دعا برای ديگران-٨
  ۵٩ + ۵۴راديو     دعا در مزامير-٩
  ۶٩ + ۶۴راديو     دعای پيامبران-١٠
  ۶٩ + ٧۴راديو     دعای حاکمان-١١
  ٨٩ + ٨۴راديو   *  انگيزه دعا -١٢
  ٩٩ + ٩۴راديو   دعادر   حالت جسمانی -١٣
  ١٠٩ + ١٠۴راديو   *  اصرار در دعا -١۴
  ١١٩ + ١١۴راديو   * دعا ر در  اصرا-١۵

  
  ده يک
  )بخشش(رک به دادن   ده يک

  

       بازگشت به فهرست الفبايی         ذ 
  

  بازگشت به فهرست الفبايی         ر 
  

  رازگاهان
  رک به کتاب مقدس  )وقت خلوت(رازگاهان 

  
  رشد

  ۴  بخ - ٩  در- ١دس شاگردسازی، کت   *بررسی رشد 
  

  رنج کشيدن
  ١  کش - ۴  بخ - ٢٢  در- ٢دس کليسا، کت     ارتباط بين گناه و رنج-١
  ١٢٢راديو    مرگ  داليل رنج و-٢
  ١٢٣راديو     حل مشکل رنج و مرگ-٣
  ۴  بخ - ۴۴  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )٢۵ -١١: ٢اول پطرس (  واکنش به رنج -۴



   ۴  بخ - ۴٧  در- ۴دس کليسا، کت   *  رنج و اقتدار خدا -۵
   .  خدا جفا را تبديل به يک فرصت مناسب ميکند-۶
  )۴ -١: ٨اعمال (

  ٨۵راديو 

 از ميان  را  خدا زندانها را باز ميکند و جفا کنندگان-٧
  )٢۴ -١: ١٢اعمال (. برميدارد

  ٩٠راديو 

  ١۶٠راديو   )٢٩ -٢٣: ١١دوم قرنتيان (  رنجهای يک رسول واقعی -٨
  

  )ای کتاب مقدستعاليم و بررسيه(روابط مسيحی 
  ۴  بخ - ١۴  در - ٢دس شاگردسازی، کت   )١٣ -١: ١٣اول قرنتيان  (.  محبت کليد است-١
  ۴  بخ - ١۶  در - ٢دس شاگردسازی، کت   )١۵ -١٣: ١۵يوحنا (  دوستی مسيحی -٢
  ۴  بخ - ١٧  در - ٢دس شاگردسازی، کت    مردان-  روابط مسيحی زنان -٣
  اب يک همسر   نامزدی مسيحی يا انتخ-۴
  ) *٨ -١: ۴اول تسالونيکيان (

  ۴  بخ - ١٨  در - ٢دس شاگردسازی، کت 

  رک به ازدواج  ) حفظ کردن(  آمادگی برای ازدواج مسيحی -۵
  ۴  بخ - ٢٠  در - ٢دس شاگردسازی، کت   )٣٣ -٢٢: ۵افسسيان (  ازدواج مسيحی -۶
  ۴  بخ - ١٩  در - ٢دس کليسا، کت   *  ازدواج مسيحی -٧
  رک به والدين  )حفظ کردن(  والدين مسيحی -٨
  ۴  بخ - ٢٢  در - ٢دس شاگردسازی، کت   )۴ -١: ۶افسسيان (  روابط خانوادگی مسيحی -٩
  ۴  بخ - ۴١  در - ۴دس شاگردسازی، کت    فرزند-  روابط مسيحی والدين -١٠
  ۴  بخ - ٢۵  در - ٣کت دس کليسا،   * نمونه ، توجه ، وابستگی دوطرفه -  تربيت فرزندان -١١
  ۴  بخ - ٢٧  در - ٣دس کليسا، کت   * روشها ، محدوده ها ، مراحل -  تربيت فرزندان -١٢
    رابطه بين کارگران و کارفرمايان -١٣

  )٢ -١: ۶اول تيموتائوس (
  ٢١٠راديو 

  ۴  بخ - ٢۴  در - ٢دس شاگردسازی، کت   )١: ٧ – ١۴: ۶دوم قرنتيان (  روابط زير يوغ نابرابر -١۴
  ۴  بخ - ۴١  در - ۴دس کليسا، کت   *  طالق و ازدواج مجدد -١۵
  ١۴٠راديو   )٨ -١: ۶اول قرنتيان (  دادخواهی ميان مسيحيان -١۶

  
  روح القدس

   الف۴  بخ - ٢١  در- ٢دس شاگردسازی، کت   *  شخصيت روح القدس -١
   ب۴  بخ - ٢١ر  د- ٢دس شاگردسازی، کت   *  کار روح القدس در انسان -٢
   پ۴  بخ - ٢١  در- ٢دس شاگردسازی، کت   *  کار روح القدس در کليسا -٣
  ٢  ضم - ٢دس شاگردسازی، کت   *  کار روح القدس در رنج -۴
  ١  کش - ۴  بخ - ١٨  در- ٢دس کليسا، کت   *  نهرهای آب زنده -۵
   الف۴  بخ - ۴۵  در- ۴دس شاگردسازی، کت   *  تعميد با روح القدس -۶
   ب۴  بخ - ۴۵  در- ۴دس شاگردسازی، کت   *  پرشدن با روح القدس -٧
  ۴  بخ - ۴۶  در- ۴دس شاگردسازی، کت   ) *٢۶ -١٣: ۵(  ثمره روح در دنيا -٨
  ۴  بخ - ٣۵  در- ٣دس کليسا، کت   *  عطايای روح القدس -٩
  ۴  ضم - ٣دس کليسا، کت   *   ديگر عطايای روح القدس -١٠
  ۴  بخ - ٣۵  در- ٣دس کليسا، کت   دمت برطبق عطايای روحانی  خ-١١
  ٣-١  سو - ۴  بخ - ۴٠  در- ۴دس ملکوت، کت     ميزان ايمان يا نوع عطايای روحانی-١٢
  ۴  سو - ۴  بخ - ۶  در- ١دس کليسا، کت     عيسی مسيح روح القدس را دريافت کرد-١٣
  ۴  بخ - ٧  در- ١ت دس کليسا، ک   ريزش روح القدس-  پنطيکاست -١۴
  ٢٠راديو   )٣١: ١٢متی (  کفر برعليه روح القدس -١۵
  ٢۵٠راديو   )٢٧ -٢٠: ٢اول يوحنا (  مسح شدن با روح القدس -١۶

  



  روزه
  ٩٩ + ٩۴راديو   دعادر روزه و ديگر حالتهای جسمی 

  
  روشها

  رک به کتاب مقدس    روشهای خواندن، بررسی کتاب مقدس و غيره -١
  ۴  ضم - ٢دس شاگردسازی، کت   ازهای روشهای عملی در دوره شاگردسازی  امتي-٢
  

  روميان
    مقدمه- ۴-١رک به دس ملکوت، کت   *توضيح تمام فصلهای کتاب روميان 

  
  رهبری

   الف۴  بخ - ۴٧  در- ۴دس شاگردسازی، کت   *  مسيح و رسوالن بعنوان رهبران پايه گزار کليسا -١
   ب، پ۴  بخ - ۴٧  در- ۴دس شاگردسازی، کت   *  پيران کليسا بعنوان رهبران منصوب شده کليسا -٢
  ۵  ضم - ۴دس شاگردسازی، کت     خادمين کليسا بعنوان رهبريت امکان پذير منصوب کليسا-٣
  ٣  ضم - ٢دس کليسا، کت     زنان و رهبری کليسا-۴
  ۴  بخ - ١٧  در- ٢دس کليسا، کت   انتصاب رهبران کليسا  -۵
  خواندن " پدر"و " معلم"، "ربی"  رهبران را -۶
  )١٠-٨: ٢٣متی (

  ٣۵راديو 

  ۴  بخ - ۴٨  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )٣٨ -١٧: ٢٠اعمال رسوالن (  انتقال رهبری -٧
  ۴  ضم - ۴دس شاگردسازی، کت   *  سير تحول تاريخی رهبری در کليسا -٨
  

        ست الفبايیبازگشت به فهر          ز
  

  زنان
  ١۴۵راديو   )١۶ -٢: ١١اول قرنتيان (پوشش سر 

  
  زندگی جديد

  ١٢۵راديو   توقع مسيحی از زندگی جديد 
  

  بازگشت به فهرست الفبايی         ژ 
  

     بازگشت به فهرست الفبايی          س
  

  سواالتی که هر شخصی می پرسد
  ۴  بخ - ٢  در- ١دس شاگردسازی، کت   )گنجينه من(  چگونه بايد به کالم خدا پاسخ دهم؟ -١
  ۴  بخ - ۴  در- ١دس شاگردسازی، کت   )ذات من(  از کجا می آيم؟ -٢
  ۴  بخ - ۶  در- ١دس شاگردسازی، کت   )هويت من(  کی هستم؟ -٣
  ۴  بخ - ٨  در- ١دس شاگردسازی، کت   )هدف من(  چرا اينجا هستم؟ -۴
  ۴  بخ - ١٠  در- ١دس شاگردسازی، کت   ) منسرنوشت(  به کجا ميروم؟ -۵
  ۴  بخ - ١٢  در- ١دس شاگردسازی، کت   )اثر من(  چگونه ثمر بياورم؟ -۶
  

  سبت
   روز خداوند-رک به کليسا   َسَبت



  
  ستاره

  ۵راديو   )٢ -١: ٢متی (ستاره و مردان حکيم از شرق 
  

  سگها و خوکها
  ١٠راديو   )۶: ٧متی (سگها و خوکها 

  

     بازگشت به فهرست الفبايی          ش
  

  )آيات حفظی(شاگرد 
  .  يک شاگرد مسيح را در مرکز زندگيش دارد-١
  )١٧: ۵دوم قرنتيان (

  ٢٧راديو 

   .  يک شاگرد کتاب مقدس را بطورمرتب ميخواند-٢
  ) ۴: ۴متی (

  ٣٢راديو 

  ٣٧راديو   )٧: ١۵يوحنا  (.  يک شاگرد بطورمرتب دعا ميکند-٣
   .گرد با ديگر مسيحيان مشارکت دارد  يک شا-۴
  )٧: ١اول يوحنا (

  ۴٢راديو 

  ۴٧راديو   )٣٢: ١٠متی  (.  يک شاگرد مسيح را شهادت ميدهد-۵
  .  يک شاگرد مسيح را بعنوان خداوند خود ميداند-۶
  )٢ -١: ١٢روميان (

  ٧٧راديو 

  ٨٢راديو   )٢٣: ٩لوقا  (.  يک شاگرد خودش را انکار ميکند-٧
  ٨٧راديو   )۴۵: ١٠مرقس  (. شاگرد خدمت ميکند  يک-٨
  ٩٢راديو   )٧ -۶: ٩دوم قرنتيان  (.  يک شاگرد ميدهد-٩
   ۴  بخ - ٣٠  در - ٣دس شاگردسازی، کت   )٢٠ -١٨: ٢٨متی  (.  يک شاگرد شاگردان ميسازد-١٠

  
  )تعاليم(شاگرد 

  ۴ بخ  - ٢٣  در - ٢دس شاگردسازی، کت   *  ويژگيهای يک شاگرد مسيحی -١
  ۵ ب ۴  بخ - ٢٧  در - ٣دس شاگردسازی، کت     دعوت به شاگردی-٢
  

  )آيات حفظی(شخصيت مسيحی 
  ٩٧راديو   )١٨: ٣دوم قرنتيان (  شباهت مسيح -١
  ١٠٢راديو   )٣: ۴اول تسالوکيان (  پاکی -٢
  ١٠٧راديو   )٣١ -٣٠: ١٢مرقس (  محبت -٣
  ١١٢راديو   )٢١ -٢٠: ۴روميان (  ايمان -۴
  ١١٧راديو   )۴ -٣: ٢فيليپيان (  فروتنی -۵
  

  )تعاليم و بررسيهای کتاب مقدس(شخصيت مسيحی 
  ۴  بخ - ١۴  در - ٢دس شاگردسازی، کت   ) *١٣ -١: ١٣اول قرنتيان (  محبت -١
  ٢  بخ - ١۵  در - ٢دس شاگردسازی، کت     صلح-٢
  ۴  بخ - ١۵  در - ٢دس شاگردسازی، کت   *   پرهيزکاری -٣
  ٢  کش - ۴  بخ - ٢٠  در - ٢دس کليسا، کت     آزادی-۴
  ٣  ضم - ٢دس شاگردسازی، کت     پرهيزکاری در رابطه با غيبت-۵
  ٢  ضم - ۴دس شاگردسازی، کت     پرهيزکاری در رابطه با خشم-۶
  ۴  بخ - ٣٩  در - ۴دس شاگردسازی، کت   *  روح بخشنده -٧
  ٢  سو - ۴  بخ - ۴٨  در - ۴ دس ملکوت، کت    آزموده و تأييد شده-٨



  شريعت
  ۴  ضم - ٣دس ملکوت، کت   *  شريعت در کتاب مقدس -١
  ١٢۶راديو   *  شريعت اخالقی، تشريفاتی و مدنی در عهد عتيق -٢
  ١٢٧راديو   *  شريعت در عهد جديد -٣
  ٣  سو - ۴  بخ - ٩  در- ١دس کليسا، کت   .  شريعت تشريفاتی کامل شده است-۴
  ١٢٧ + ١٢۶راديو   .ه فرمان هنوز معتبر است  د-۵
  ٢٠راديو   )٣٠ -٢٨: ١١متی (  شريعت بعنوان يک يوغ و بار -۶
  ٢  بخ - ٢٣  در- ٢دس شاگردسازی، کت   )١۴: ۶روميان (  تحت شريعت يا تحت فيض -٧
    ۴  بخ - ٢٨ + ٢۶  در- ٣دس ملکوت، کت   ) *٧روميان (  اسارت و منفعت شريعت -٨
  ۵  ضم - ٣دس ملکوت، کت   )۴: ١٠روميان (يح بعنوان هدف و پايان شريعت   مس-٩
  ٣  سو - ۴  بخ - ۴٢  در- ۴دس ملکوت، کت     معانی متفاوت کلمه شريعت در رساله روميان-١٠
  ۴  سو - ۴  بخ - ۴٢  در- ۴دس ملکوت، کت   )١٠ -٨: ١٢روميان  (.  محبت تکميل شريعت است-١١
  کاری در ارتباط با شريعت   مخالفت با ريا-١٢

  )٢١ -١١: ٢غالطيان (
  ١۶۵راديو 

  هيچکس با تالش برای حفظ شريعت عادل شمرده -١٣
  .نميشود

  )١۴ -١٠: ٣غالطيان (

  ١۶۵راديو 

  . اسيران شريعت بردگان معلمين مذهبی دروغين هستند-١۴
  )١٧: ۴غالطيان (

  ١٧٠راديو 

  ٢٣۵راديو   ) ١٣ -١٢: ٢يعقوب  (.  شريعتی که آزادی ميدهد-١۵
  

  شفا
  ۴  بخ - ۴٣  در- ۴دس کليسا، کت   * بيماری و شفا 

  
  شيطان
  رک به مبارزه روحانی  شيطان

  
  شيوه زندگی مسيحی

   پ۴  بخ - ٣٧  در - ۴دس کليسا، کت   *  انتخاب يک شيوه زندگی مسيحی -١
  ١٣۵راديو   )۴ -١: ٣اول قرنتيان (  مسيحيان دنيوی -٢
  

  بازگشت به فهرست الفبايی          ص
  

    بازگشت به فهرست الفبايی          ض
  

  ضد مسيح
  ٢٠٠راديو   )١٢-٢: ٢دوم تسالونيکی (کفر و مرد ضد قانون 

  

  بازگشت به فهرست الفبايی            ط
  

  طالق و ازدواج مجدد
  ۴  بخ - ۴١  در - ۴دس کليسا، کت   *طالق و ازدواج مجدد 

  



      شت به فهرست الفبايیبازگ            ظ
  

      بازگشت به فهرست الفبايی           ع 
  

  عادل شمردگی
  ١٠۵راديو   )٢۶ -٢٣: ٣روميان (  عادل شمردگی، رستگاری و کفاره -١
  ۴  بخ - ١۶ + ١۴  در- ٢دس ملکوت، کت     ) *۴روميان (  عادل شمردگی توسط ايمان، نه اعمال -٢
  ۴  بخ - ٢٠ + ١٨  در- ٢دس ملکوت، کت   ) *۵روميان ) (عيت قاقونیوض(  تأثير عادل شمردگی -٣
  ۴  بخ - ٢۴ + ٢٢  در- ٢دس ملکوت، کت   ) *۶روميان ) (وضعيت اخالقی(  تأثير عادل شمردگی -۴
  ۵  کش - ۴  بخ - ٣۴  در- ٣دس ملکوت، کت   دادنی است يا گرفتنی ) نيک شمردگی(  عادل شمردگی -۵
  

  عهد و پيمان
  ٣۶۵راديو   )٣۴ارميا (پيشگويی درباره پيمان تازه   -١
  ٢٢۵راديو   )٢٨ -١١: ٧عبرانيان (  تغيير کهانت عهد عتيق -٢
  ٢٢۵راديو   )١٣ -١: ٨عبرانيان (  تغيير پيمان عهد عتيق -٣
  ٢٣٠راديو   )١٨-١: ١٠ ؛ ١٢: ٧عبرانيان (  تغيير شريعت عهد عتيق -۴
  ٢٣٠راديو   )٢٨ -٨: ٩برانيان ع(  تغيير قربانيهای عهد عتيق -۵
  ١٧٠راديو   )٣١ -٢١: ۴غالطيان (  هاجر و سارا نماينده دو پيمان -۶
  

  عيسی مسيح
   الف٢  ضم - ۴دس کليسا، کت     فرشته خداوند-  عيسی مسيح در ابتدا وجود داشت -١
  ٣۵٠راديو   )٩اشعيا (  پيشگويی درباره ماهيت خدايی و انسانی مسيح -٢
  ٣۵٠راديو   )١١اشعيا (يی درباره آمدن اوليه و ثانويه مسيح   پيشگو-٣
  ۵راديو   )١٧ -١: ١متی (  شجره نامه عيسی -۴
  ۴  بخ - ١  در- ١دس کليسا، کت   ) *ميالد مسيح(  تولد عيسی مسيح -۵
  ۴  سو - ۴  بخ - ۶  در- ١دس کليسا، کت   .  عيسی مسيح روح القدس را دريافت ميکند-۶
    مقدمه- ١دس شاگردسازی، کت   *سی مسيح روی زمين   خدمت عي-٧
  ٢٠راديو   )٢٩: ١٢متی  (.  عيسی مرد قوی را می بندد-٨
  ٢۵راديو   )١٣ -١: ١٧متی (  تبديل هيئت عيسی -٩
 . عيسی با قدرت معبد خدا را  پاک ميسازد -١٠

  ) ١٣ -١٢: ٢١متی (
  ٣٠راديو 

  ۴  بخ - ٣  در- ١، کت دس کليسا  ) *جمعة الصليب(  مرگ عيسی مسيح -١١
  ۴  بخ - ۵  در- ١دس کليسا، کت   ) *رستاخيز(  قيام عيسی مسيح -١٢
  ۵  قدم - ١٢٣راديو   ) عروج به آسمان(  برتخت نشستن عيسی مسيح -١٣
    عيسی خدا است، برتر از همه خلقت -١۴

  )١٨ -١۵: ١کولسيان (
  ١٩٠راديو 

  ١٣٠ + ١٢٩راديو   ) *حبازگشت مسي(  آمدن ثانويه عيسی مسيح -١۵
  ١  کش - ۴  بخ - ١۴  در- ٢دس کليسا، کت   .  عيسی مسيح با خدای پدر برابر است-١۶
  ٧  سو - ۴  بخ - ٣٢  در- ٣دس کليسا، کت     دو ماهيت عيسی مسيح-١٧
  ١  ضم - ٢دس شاگردسازی، کت    * .  عيسی مسيح پسر خدا است-١٨
  ۴  بخ - ٢٠  در- ٢دس ملکوت، کت   )٢١ -١٢: ۵روميان (  عيسی مسيح در مقايسه با آدم -١٩
   الف۴  بخ - ٢٧  در- ٣دس شاگردسازی، کت   .  عيسی مسيح تنها نجات دهنده است-٢٠
  ٣٨٣راديو   .  عيسی مسيح تنها خداوند و پيروزمند است-٢١
   ب٣  سو - ٣٢  در- ٣وت، کت دس ملکدر ) از پيش برجسته(  عيسی مسيح بعنوان نخست زاده -٢٢



  ميان برادران بسيار
  ٣  بخ - ٣٠دس شاگردسازی، در  )٨: ۵روميان (  قربانی کفاره ای -٢٣
  

     بازگشت به فهرست الفبايی           غ 
  

  غذا
  .  نخوردن غذايی که بعنوان قربانی به بتها تقديم شده است-١
  )٢٩ -٢٨: ١۵اعمال (

  ٩۵راديو 

انی به بتها تقديم شده   چه وقت غذايی را که بعنوان قرب-٢
  )٣٣ -٢٣: ١٠اول قرنتيان  (.نبايستی خورد

  ١۴۵راديو 

  
  غسل تعميد

  ٢  سو- ۴  بخ - ۶  در- ١دس کليسا، کت     تعميد يحيی تعميد دهنده-١
  ۴  بخ - ١٣  در- ٢دس کليسا، کت   *  مفهوم غسل تعميد مسيحی -٢
  ١  ضم - ٢دس کليسا، کت   *  شيوه عملی غسل تعميد مسيحی -٣
  ۵  سو- ۴  بخ - ٢٨  در- ٣دس شاگردسازی، کت     فرمان انجام غسل تعميد-۴
  ١٠٠راديو   )٧-١: ١٩اعمال رسوالن (  غسل تعميد افراد برای بار دوم -۵
  

      بازگشت به فهرست الفبايی            ف
  

  فرشتگان
   ٢  ضم - ۴دس کليسا، کت   *  فرشتگان -١
  ٢۵راديو   )١٠: ١٨متی (خدا   فرشتگان و فرزندان -٢
  

     بازگشت به فهرست الفبايی            ق
  

  )رستاخيز(قيام 
  جان و بدن پس از مرگ جسمانی 

  )١٨ -١٣: ۴اول تسالونيکيان (
  ١٩۵راديو 

  

    بازگشت به فهرست الفبايی            ک
  

  کتاب مقدس
  ١٣٩ + ١٣۴راديو   *  منشاء کتابهای عهد عتيق -١
  ٢٠٩ + ٢٠۴ + ١٩٩ + ١٩۴راديو   *ء کتابهای عهد جديد   منشا-٢
  ۴  بخ - ٢  در- ١دس شاگردسازی، کت  ) * ١۵-۴: ٨لوقا (  پاسخ دادن با قلب درست به کتاب مقدس -٣
  ۴  بخ - ٢٩  در- ٣دس شاگردسازی، کت   *   تفسير صحيح کتاب مقدس -۴
شنيدن، خواندن، ( روش ٧  -  استفاده از کتاب مقدس -۵

  ...)بررسی، 
  ۴  بخ - ۵  در- ١دس شاگردسازی، کت 

  ٢  ضم - ١دس شاگردسازی، کت     برنامه خواندن کتاب مقدس-۶
  ٣  ضم - ١دس شاگردسازی، کت     شيوه عالمت گذاری کتاب مقدس -٧
  ٣  بخ - ١  در- ١دس شاگردسازی، کت   )وقت خلوت(  تعمق يا رازگاهان در کتاب مقدس -٨



  ١  ضم - ١دس شاگردسازی، کت   )روش حقيقت محبوب در رازگاهان(تاب مقدس   تعمق در ک-٩
  ۴  بخ - ٢۵  در- ٣دس شاگردسازی، کت   )روش طرح پرسش در رازگاهان(  تعمق در کتاب مقدس -١٠
  ۵  ضم - ١دس شاگردسازی، کت     حفظ کردن آيات کتاب مقدس-١١
  ۴  ضم - ١، کت دس شاگردسازی   قدم۵  روش -  بررسی کتاب مقدس -١٢
  ۴  بخ - ٣٣  در- ٣دس شاگردسازی، کت     کاربردهای عملی از کتاب مقدس-١٣
  ۴  بخ - ٣١  در- ٣دس شاگردسازی، کت     استفاده از کتاب مقدس در دعا-١۴

  
  )بجز روت، استر، غزل غزلهای سليمان، مراثی ارميا( معرفی عهد عتيق -کتابهای موجود در کتاب مقدس 

  ١۴٩ + ١۴۴راديو   ش  پيداي-١
  ١۵٩ + ١۵۴راديو     خروج-٢
  ١۶٩ + ١۶۴راديو     الويان -٣
  ١٧٩ + ١٧۴راديو     اعداد-۴
  ١٨٩ + ١٨۴راديو     تثنيه-۵
  ٢۶٢راديو     يوشع-۶
  ٢۶٧راديو     داوران-٧
  ٢٧٢راديو     اول و دوم سموئيل-٨
  ٢٧٧راديو     اول و دوم پادشاهان-٩
  ٢٨٢راديو   خ  اول و دوم تواري-١٠
  ٢٨٧راديو     ايوب-١١
  ٢٩٧ + ٢٩٢راديو     مزامير داود-١٢
  ٣٠٧ + ٣٠٢راديو     امثال سليمان-١٣
  ٣١٧ + ٣١٢راديو     جامعه سليمان-١۴
  ٣٢٧ + ٣٢٢راديو     اشعياء-١۵
  ٣٣٧ + ٣٣٢راديو     ارميا-١۶
  ٣۴٧ + ٣۴٢راديو     حزقيال -١٧
  ٣۵٧ + ٣۵٢راديو     دانيال -١٨
  ٣۶٢راديو     عاموس، يونس، هوشع-١٩
  ٣۶٧راديو     ميکا، ناحوم، صفنيا-٢٠
  ٣٧٢راديو     حبقوق، عوبديا، حجی-٢١
  ٣٧٧راديو     زکريا، يوئيل، مالکی-٢٢

  
  )بجز فيلمون، يهودا( معرفی عهد جديد -کتابهای موجود در کتاب مقدس 

  ٢٢۴ + ٢١٩ + ٢١۴راديو     متی-١
  ٢٣۴ + ٢٢٩راديو     مرقس-٢
  ٢۴٩ + ٢۴۴ + ٢٣٩راديو     لوقا-٣
  ٢۶٩ + ٢۶۴راديو     يوحنا-۴
  ٢٧٩ + ٢٧۴راديو     اعمال رسوالن-۵
  ٢٨٩ + ٢٨۴راديو     روميان-۶
  ٢٩٩ + ٢٩۴راديو     اول قرنتيان-٧
  ٣٠۴راديو     دوم قرنتيان-٨
  ٣٠٩راديو     غالطيان-٩
  ٣١۴راديو     افسسيان-١٠
  ٣١٩راديو     فيليپيان-١١
  ٣٢۴راديو     کولسيان-١٢
  ٣٢٩راديو     اول و دوم تسالونيکيان-١٣



  ٣٣٩ + ٣٣۴راديو     اول و دوم تيموتائوس و تيطوس-١۴
  ٣۴٩ + ٣۴۴راديو     عبرانيان-١۵
  ٣۵۴راديو     يعقوب-١۶
  ٣۵٩راديو     اول و دوم پطرس-١٧
  ٣۶۴راديو     اول و دوم و سوم يوحنا-١٨
  ٣٧٩ + ٣٧۴ + ٣۶٩ديو را    مکاشفه يوحنا-١٩
  

  )آيات حفظی(کليسا 
  ٢٣٢راديو   )۵: ٢اول پطرس (  ماهيت کليسا -١
  ٢٣٧راديو   )۴٢: ٢اعمال (  فعاليتها در کليسا -٢
  ٢۴٢راديو   )١٣ -١٢: ۴افسسيان (  خدمات کليسا -٣
  ٢۴٧راديو   )٢٨: ٢٠متی (  کارهای کليسا -۴
  ٢۴٧راديو   )٢١ -٢٠: ٣افسسيان (  جالل در کليسا -۵
  

  )تعاليم و بررسيهای کتاب مقدس(کليسا 
  ١  ضم - ٣دس شاگردسازی، کت   در کتاب مقدس" کليسا"  کلمه -١
   .که عيسی بر آن کليسا را بنا ميکند" صخره ای  "-٢
  )١٩ -١١: ١۶متی (

  ٢۵راديو 

  ۴  بخ - ٣۵  در - ٣دس شاگردسازی، کت   * جهانی و محلی -  ماهيت کليسا -٣
  ۴  بخ - ٣٢  در - ٣دس شاگردسازی، کت   )  ١۶ -١: ۴افسسيان (هدفهای کليسا   -۴
  ٨ -۵  سو - ۴  بخ - ٢۶  در - ٣دس شاگردسازی، کت   )٢۵: ٢ - ٢۴: ١پيدايش (  کار فرهنگی کليسا -۵
  ۴  بخ - ٢٨  در - ٣دس شاگردسازی، کت   )۴٢ -١٢: ۵اعمال (  کار بشارتی کليسا -۶
  ۴  بخ - ٣٠  در - ٣دس شاگردسازی، کت   )٢٠ - ١٨: ٢٨متی ( المللی کليسا   کار رسالت بين-٧
  ۴  بخ - ٣۴  در - ٣دس شاگردسازی، کت   )٧ -١: ۵اول پطرس (  رهبری کليسا -٨
   .  کليسا مانند يک بدن عمل ميکند-٩
  )١٨ -١٢ ، ٧ -۴: ١٢اول قرنتيان (

  ۴  بخ - ٣۶  در - ٣دس شاگردسازی، کت 

  ٣  ضم - ٣دس شاگردسازی، کت   .بعنوان بدن ضروری است  کليسا -١٠
  ٢  ضم - ٣دس شاگردسازی، کت     عملکرد و شکل در کليسا-١١
  ۴  بخ - ٩  در - ١دس کليسا، کت     مالقات با يکديگر در روز خداوند-١٢
  ٧۵راديو   )۴٧ -۴٢: ٢اعمال (  فعاليتهای يک کليسا -١٣
   .سطح باالتر است  کليسا ادامه اسرائيل در يک -١۴

  )۶ -١: ٣افسسيان (
  ١٧۵راديو 

  ٢٠۵راديو  )٢اول تيموتائوس (  رفتار صحيح مردان و زنان در کليسا -١۵
    رفتار صحيح مردان و زنان در کليسا -١۶

  )١٠ -١: ٢تيطوس (
  ٢٢٠راديو 

   ١رک به فهرست دس کليسا، کت     جشنهای کليسا-١٧
  ٢ به فهرست دس کليسا، کت رک  کليساو آيينهای   مراسم -١٨
  ٣رک به فهرست دس کليسا، کت     خدمات بنا کننده کليسا-١٩
  ۴رک به فهرست دس کليسا، کت     خدمات احيا کننده کليسا-٢٠
  

      بازگشت به فهرست الفبايی           گ 
  

  گروه کوچک
    مقدمه- ١دس شاگردسازی، کت     چگونگی شروع يک گروه کوچک -١



  ۶  ضم - ١دس شاگردسازی، کت   نگی اداره يک گروه کوچک  چگو-٢
  ٧  ضم - ١دس شاگردسازی، کت     برنامه های يک گروه مشارکت خانگی-٣
  

  گناه
   ب۴  بخ - ٣  در- ١دس شاگردسازی، کت   *  معنی گناه -١
  .هدايت ميکنداو و دوری از  گناه عمدی بسوی ترک خدا -٢
  )٢۴ -٢٣: ١روميان (

  ١٠۵راديو 

  ٢٠۵راديو   )١۴-١٢: ١اول تيموتائوس (  گناه کردن ناآگاهانه يا آگاهانه -٣
  

      بازگشت به فهرست الفبايی           ل 
  

      بازگشت به فهرست الفبايی           م 
  

  َمثل ها
  ١  ضم - ١دس ملکوت، کت   *   تفسيرنمودن َمثلها -١
  ٢  ضم - ١دس ملکوت، کت     فهرست تمام مثلهای عيسی-٢
   پايه ريزی ملکوت خدا  -٣

  ) ٢٩: ١٢متی  (.مرد قوی بسته ميشود
  ۴  بخ - ١  در- ١دس ملکوت، کت 

  کالم خدا در ملکوت خدا   -۴
  )٢٣ -٣: ١٣متی (برزگر 

  ۴  بخ - ٣  در- ١دس ملکوت، کت 

   پيام آوران خدا در ملکوت خدا  -۵
  )٣٩ -٣٣: ٢١متی (باغبانان شرير 

  ۴  بخ - ۵  در- ١دس ملکوت، کت 

  دو نوع مردم در ملکوت خدا  -۶
  )۴٣ -٣۶ ، ٣٠ -٢۴: ١٣متی (کرکاسها در ميان گندمها 

  ۴  بخ - ٧  در- ١دس ملکوت، کت 

  رشد ملکوت خدا  -٧
  )٢٩ -٢۶: ۴مرقس  (.بذری که در نهان رشد ميکند

  )٢١ -٢٠: ١٣لوقا (خميرمايه 
  )٣٢ -٣٠: ۴مرقس (دانه خردل 

  
   الف۴  بخ - ٩  در- ١دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ٩  در- ١دس ملکوت، کت 
   پ۴  بخ - ٩  در- ١دس ملکوت، کت 

   بهای ورود به ملکوت خدا  -٨
  )۴۴: ١٣متی (گنج پنهان 

  )۴۶ -۴۵: ١٣متی (مرواريد گرانبها 

  
   الف۴  بخ - ١١  در- ١دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ١١  در- ١دس ملکوت، کت 

   ملکوت خداشرط ورود به   -٩
  )١۴ -١٣: ٧متی (در تنگ 

  )١۴ -١: ٢٢متی (جشن عروسی 
  )٢۴ -١۵: ١۴لوقا (مهمانی بزرگ 

  
  ١  ضم - ٢دس ملکوت، کت 
  ۴  بخ - ١٣  در- ٢دس ملکوت، کت 
   ب١  ضم - ٢دس ملکوت، کت 

  مسئوليت جهت ورود به ملکوت خدا  -١٠
  )١٩ -١۶: ١١متی ( چهکودکان نشسته در بازار

  )۴ -١: ١۶متی ( و هوا عالمات آب
  )٣٢ -٢٨: ٢١متی (دو پسر 

  )٩ -١: ١٣لوقا (درخت انجير بی محصول 
  )۵٠ -۴٧: ١٣متی (تور ماهيگيری 

  
   الف٢  ضم - ٢دس ملکوت، کت 
   ب٢  ضم - ٢دس ملکوت، کت 
   الف۴  بخ - ١۵  در- ٢دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ١۵  در- ٢دس ملکوت، کت 
  پ ٢  ضم - ٢دس ملکوت، کت 

  ديدگاه خدا در ملکوت خدا نسبت به گمشدگان  -١١
  )١۴ -١٢: ١٨متی (گوسفند گمشده 
  )٧ -١: ١۵لوقا (گوسفند گمشده 

  
   الف٣  ضم - ٢دس ملکوت، کت 
   الف۴  بخ - ١٧  در- ٢دس ملکوت، کت 



  )١٠ -٨: ١۵لوقا (سکه گمشده 
  )٣٢ -١١: ١۵لوقا (پسر گمشده 

   ب٣  ضم - ٢دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ١٧  در- ٢وت، کت دس ملک

  محبت بخشنده خدا در ملکوت خدا  -١٢
  )۴۵ -۴٣: ١٢متی (بازگشت يک روح شرير 

  )۵٠ -۴٠: ٧لوقا (دو بدهکار 
  )٣٧ -٢٩: ١٠لوقا (سامری نيکو 

  
   الف۴  ضم - ٢دس ملکوت، کت 
   ب۴  ضم - ٢دس ملکوت، کت 
  ۴  بخ - ١٩  در- ٢دس ملکوت، کت 

  کوت خدافروتنی در مل  -١٣
  )١١ -٨: ١۴لوقا (جايهای از پيش اشغال شده در جشن 

  )١۴ -٩: ١٨لوقا (فريسيان و باجگيران 

  
   الف۴  بخ - ٢١  در- ٢دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ٢١  در- ٢دس ملکوت، کت 

  بخشش و آمرزش در ملکوت خدا  -١۴
  )٢۶ -٢۵: ۵متی  (مدعی   

  )٣۵ -١۵: ١٨متی (خادم ستمکار 

  
  ۵  ضم - ٢ کت دس ملکوت،

  ۴  بخ - ٢٣  در- ٢دس ملکوت، کت 
  مطيع و تسليم خدا بودن در ملکوت خدا  -١۵

  )١۴: ١۵متی (کوری راهنمای کور ديگر 
  )٢٧ -٢۴: ٧متی (بناکنندگان حکيم و نادان 

  
   الف۴  بخ - ٢۵  در- ٣دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ٢۵  در- ٣دس ملکوت، کت 

   روزه در ملکوت خدا  -١۶
  )١٧ -١۴: ٩متی (اماد، پارچه وصله خورده و مشک شراب د

  
  ۴  بخ - ٢٧  در- ٣دس ملکوت، کت 

   در ملکوت خدابا اصراردعای   -١٧
  )١٢ -٧: ٧متی (پسر درخواست کننده 
  )١٠ -۵: ١١لوقا (دوست شفاعت کننده 

  )٨ -١: ١٨لوقا (بيوه اصرار کننده 

  
  ١  ضم - ٣دس ملکوت، کت 
   الف۴  بخ - ٢٩ در - ٣دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ٢٩  در- ٣دس ملکوت، کت 

   شهادت دادن در ملکوت خدا  -١٨
  )١٣ -٩: ٩متی (پزشک و بيمار 

  )١۶ -١٣: ۵متی (نمک دنيا و نور جهان 
  )۵٢ -۵١: ١٣متی (مباشر 

  ) ٣٨ -٣۵: ٩متی (کارگران و محصول 

  
   الف۴  بخ - ٣١  در- ٣دس ملکوت، کت 
   ب ٣١در  - ٣دس ملکوت، کت 
   الف٢  ضم - ٣دس ملکوت، کت 
   ب٢  ضم - ٣دس ملکوت، کت 

    شاگردسازی در ملکوت خدا-١٩
  )٣٠ -٢٨: ١۴لوقا (بنا کننده عجول 

  )٣٣ -٣١: ١۴لوقا (بی فکر پادشاه 
  )۶٢ -۶١: ٩لوقا (شخم زننده 

  
   الف۴  بخ - ٣٣  در- ٣دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ٣٣  در- ٣دس ملکوت، کت 

  ٣  ضم - ٣وت، کت دس ملک
  مالکيتهای دنيوی در ملکوت خدا  -٢٠

  )٢١ -١٣: ١٢لوقا (ثروتمند احمق 
  )٣١ -١٩: ١۶لوقا (ثروتمند خودخواه و ايلعاذر گدا 

  
   الف۴  بخ - ٣۵  در- ٣دس ملکوت، کت 
   ب۴  بخ - ٣۵  در- ٣دس ملکوت، کت 

    مباشرت در ملکوت خدا-٢١
  )١٣ -١: ١۶لوقا (مباشر زيرک 

  
  ۴  بخ - ٣٧  در- ۴س ملکوت، کت د

  خدمت در ملکوت خدا  -٢٢
  )١٠ -٧: ١٧لوقا (خادم نااليق 

  )۵١ -۴۵: ٢۴متی (خادم با وفا و خادم بی وفا 

  
  ۴  بخ - ٣٩  در- ۴دس ملکوت، کت 
  ١  ضم - ۴دس ملکوت، کت 

   پاداشها در ملکوت خدا  -٢٣
  )١۶ -١: ٢٠متی (کارگران در تاکستان 

  )٣٠ -١۴: ٢۵ متی(قنطارها 
  )٢٧ -١١: ١٩لوقا (ده سکه طال 

  
  ۴  بخ - ۴١  در- ۴دس ملکوت، کت 
  ۴  بخ - ۴٣  در- ۴دس ملکوت، کت 
  ٢  ضم - ۴دس ملکوت، کت 

  بيداری در ملکوت خدا  -٢۴
  )٣۵ -٣٢: ٢۴متی  (انجير شکوفه دار

  )١٣ -١: ٢۵متی (ده باکره 
  )۴٠ -٣۵: ١٢لوقا (خادميان بيدار و هوشيار 

  
   الف٣  ضم - ۴ ملکوت، کت دس

  ۴  بخ - ۴۵  در- ۴دس ملکوت، کت 
   ب٣  ضم - ۴دس ملکوت، کت 



  داوری در ملکوت خدا  -٢۵
  ) ۴۶ -٣١: ٢۵متی (گوسفندان و بزها 

  
  ۴  بخ - ۴٧  در- ۴دس ملکوت، کت 

  
  مبارزه روحانی

  ١۶٠راديو   )۵ -٣: ١٠دوم قرنتيان (  سالحهای مسيحيان -١
  ۴  بخ - ۴٢  در- ۴دس شاگردسازی، کت   )٢٠ -١٠: ۶افسسيان (سالحهای روحانی   تجهيزات و -٢
  ۴  بخ - ۴۵  در- ۴دس کليسا، کت   *  شيطان و مبارزه روحانی -٣
  ١  ضم - ۴دس کليسا، کت     ارواح شرير و مبارزه روحانی-۴
   .  شيطان ميتواند فقط با اجازه خدا عمل کند-۵
  )١: ٢١ تواريخ اول(

  ٢٩٠راديو 

   .  ارواح شرير ميتوانند فقط با اجازه خدا عمل کنند-۶
  )١۴: ١۶اول سموئيل (

  ٢٨۵راديو 

  ٢  ضم - ۴دس کليسا، کت     فرشتگان و مبارزه روحانی-٧
  

  مراسم
  ٣۴۵راديو   )١اشعيا  (.  مراسم مذهبی ديگر مذاهب بيهوده هستند-١
  .  چرا پولس در يک مراسم يهودی شرکت کرد-٢
  )٢۶: ٢١ رسوالن اعمال(

  ١٠٠راديو 

  .  در جشنهای مذهبی مذاهب ديگر شرکت نکنيد-٣
  )١٠اول قرنتيان (

  ١۴۵راديو 

  
  مرگ مسيح

   .  مرگ عيسی مسيح پيشگويی شد-١
  )١٢: ۵٣ - ١٣: ۵٢اشعيا (

  ١  ضم - ١دس کليسا، کت 

  ۴  بخ - ٣  در - ١دس کليسا، کت   ) *جمعه الصليب(  مرگ عيسی مسيح -٢
  ۴  سو - ۴  بخ - ۴٢  در - ۴دس کليسا، کت    مرگ عيسی مسيح بر صليب -٣
  ٣  بخ - ٣٠  در - ٣دس شاگردسازی، کت    يک قربانی کفاره ای-  مرگ عيسی -۴
  

  مرگ انسان
   پ٣  بخ - ٣  در - ١دس شاگردسازی، کت    روحانی، جسمانی و ابدی-  مرگ -١
  ١٢٢راديو    علت رنج و مرگ-٢
  ١٢٣راديو   سئله رنج و مرگ  راه حل م-٣
  ١٢٨راديو   ؟  در زمان مرگ و پس از آن چه اتفاقی ميافتد-۴
   الف، ب۴  بخ - ٢١  در - ٢دس کليسا، کت    *؟  در زمان مرگ و پس از آن چه اتفاقی ميافتد-۵
   پ۴  بخ - ٢١  در - ٢دس کليسا، کت     مراسم کفن و دفن مسيحی-۶
  . ابد زندگی خواهد کرد  يک مسيحی که بميرد برای-٧
  )٢۶ -٢۵: ١١يوحنا (

  ٢ سو – ۴  بخ - ٢۶  در - ٣دس کليسا، کت 

    مسيحيان چگونه با مرگ برخورد ميکنند؟ -٨
  )١٠ -١: ۵دوم قرنتيان (

  ١۵۵راديو 

  ٢  ضم - ١دس کليسا، کت     تئوريها و فرضيه ها درباره زندگی پس از مرگ-٩
    ن  رابطه با اجداد و درگذشتگا-١٠
  



  مشارکت
  ٣٠۵راديو   )١۵مزمور (  مقتضيات خدا برای مشارکت با او -١
   .  مشارکت حقيقی مسيحی در نور قدم برميدارد-٢
  )٧ -۵: ١اول يوحنا (

  ٢۵٠راديو 

  ۴  بخ - ١١  در - ١دس شاگردسازی، کت    *.  مشارکت مسئوليتهای نسبت به يکديگر را تمرين ميکند-٣
  سارک به کلي    کليسا-۴
  ٣  سو - ۴  بخ - ۴٨  در- ۴دس ملکوت، کت     بوسه مقدس-۵
  

  )پيران کليسا(مشايخ 
  رک به رهبری  )پيران کليسا(مشايخ 

  
  )آيات حفظی(ملکوت 

  ٢٠٧راديو   )۵، ٣: ٣يوحنا (  ورود به ملکوت خدا -١
  ٢١٢راديو   )١٧ -١۶: ١٨لوقا (  پذيرش کودکان به مکوت خدا -٢
  ٢١٧راديو   )١۴: ٢۴متی ( خدا   موعظه به ملکوت-٣
  ٢٢٢راديو   )۶٢: ٩لوقا  (.  هرگز از خدمت به ملکوت خدا دست نکشيد-۴
  ٢٢٧راديو   )۴۴: ٢(  پيروزی ملکوت -۴
  

  )تعاليم(ملکوت 
   .  پادشاهی موروثی اسرائيل خدا را بعنوان پادشاه رد ميکند-١
  )  ٢٠ -١: ٨اول سموئيل (

  ٢٨۵راديو 

  ٣۵٠راديو   )١١ -١٠اشعيا ( ملکوت خدا   ملکوت دنيا و-٢
   ب۴  بخ - ٢٣  در- ٢دس کليسا، کت   * معنی، نمودها و ويژگيها -  ملکوت خدا -٣
  پ+  الف ۴  بخ - ٢٣  در- ٢دس کليسا، کت   *  فرهنگ انسانی و فرهنگ ملکوت خدا -۴
  .   اشخاص زورمند ملکوت خدا را به پيش ميبرند-۵
  )١٢: ١١متی (

  ١۵راديو 

  رک به مثلها  *  مثلهای مربوط به ملکوت خدا -۶
  

  معجزات
  ١  سو - ۴  بخ - ٨  در- ١دس کليسا، کت   اهداف معجزات در کتاب مقدس

  
  معلمين دروغين

  ٣۶٠راديو   )٢٣ارميا (  تضاد ميان پيامبران دروغين و راستين -١
  رفتار مسيحيان نسبت به معلمين دروغين بايستی چگونه -٢

  )١٨ -١٧: ١۶روميان (باشد؟ 
  ۴  سو - ۴  بخ - ۴٨  در - ۴دس ملکوت، کت 

  ١۶٠راديو   )٢٠ -۴: ١١دوم قرنتيان (  رسوالن دروغين -٣
  ١۶۵راديو   )۵ -۴: ٢غالطيان (  ضرورت مقابله با معلمين دروغين -۴
  

  مکاشفه
  ٢  سو - ۴  بخ - ۴  در- ١دس ملکوت، کت     مکاشفه عمومی و خاص خدا -١
  ٣١٠راديو   )١٩مزمور (کاشفه عمومی و خاص خدا   م-٢
  ٣٩٠ - ٣٨١راديو   *   توضيح تمام فصلهای کتاب مکاشفه -٣
  



      بازگشت به فهرست الفبايی            ن
  

  نجات
    دليل اينکه چرا انسانها به نجات نياز دارند؟ -١
  )۴ -١: ٢افسسيان (

  ١٧۵راديو 

  ١٧۵راديو   )١٠ -۵: ٢افسسيان (  تنها راه نجات -٢
  ٣  بخ - ٣٢  در- ٣دس شاگردسازی، کت    .  نجات يک هديه است-٣
  ٣  بخ - ٣۴  در- ٣دس شاگردسازی، کت     نجات از طريق ايمان-۴
  ٣  بخ - ١۴  در- ٢دس شاگردسازی، کت   .مسيح بودن کوتاه ترين شرح نجات است" در  " -۴
  ٢٢٠راديو   )١١: ٢تيطوس (  نجات جهانی -۵
  ٢۴۵راديو   )٩: ٣دوم پطرس (  نجات جهانی -۶
  

          بازگشت به فهرست الفبايی            و
  

  )حفظ کردن(  روش تربيت مسيحی -والدين 
  ١٨٢راديو   )١۵ -١۴: ١٢دوم قرنتيان (  محبت در خرج کردن -١
  ١٨٧راديو   )۶: ٢٢امثال (  پيشرفت در تمام محدوده ها -٢
  ١٩٢راديو   )٧ -۶: ۶تثنيه (خدا   آموزش دادن کالم -٣
  ١٩٧راديو   )۴: ۶افسسيان (  تربيت در خداوند -۴
  ٢٠٢راديو     محبت ازطريق تنبيه-۵
  

  وسوسه ها
  ٣  بخ - ۶  در- ١دس شاگردسازی، کت   )١٣: ١٠اول قرنتيان (  پيروزی در آزمايشها و وسوسه ها -١
  ۴  بخ - ۴٠  در- ۴سازی، کت دس شاگرد  )١١ -١: ۴متی (  پيروزی بر وسوسه ها -٢
  

          بازگشت به فهرست الفبايی            ه
  

           بازگشت به فهرست الفبايی           ی
  

  يوحنا
    مقدمه- ۴ -١رک به دس کليسا، کت   *توضيح تمام فصلهای انجيل يوحنا 

    


