
 حقیقت  

گر حقیقت داشته باشد......ا     

می تواند آن را ثابت کنید  شما   

 اگر حقیقت داشته باشد بنابراین:
 برای همه صادق است 

 برای همیشه درست است 
 عقیده یا نظر نمی باشد 

 واقعی است_ و شما می توانید آن را تجربه کنید
 

کرد" :"حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهدعیسی گفت   
 

 
 بیایید آیات را در انجیل جستجو کنیم

 راستی و حقیقت در انجیل وجود دارد. 
 

 آیات را در هر بخش کتاب مقدس جستجو کنید و 
برای خودتان مطالعه کنید   
 
 
 

    بعد از ظهر   4:30 / 1:30  - ساعات  روزهای یکشنبهدر جلسات برگزاری  
 

Woodcroft Revival Hall     255 Pimpala Rd, Woodcroft 
The Vogue Theatre               25 Belair Rd, Kingswood 

Elizabeth Revival Hall  45 John Rice Ave, Elizabeth Vale 
Gawler Revival Hall     53 Panter St, Willaston 

a d e l a i d e r e v i v a l . c o m  F a r s i / P e r s i a n    

 روح القدس
 نشانه دریافت روح القدس، 

 صحبت کردن به زبانها است 
 
 

11-3: آیات 3متی فصل    
 نبوت شده توسط یحیی تعمید دهنده  

 

20-15: آیات 16فصل متی    
 نشانه های اعجاب انگیز، 

تعلیم درست کالم خداوند را تائید می کند   
 

13-9: آیات 11لوقا فصل    
کسانی که می طلبندمجانی داده می شود به   

 

49: آیه 24لوقا فصل    
 تجربه کردن قدرت خداوند

 

39-37: آیات 7حنا فصل یو   
 ایمانداران روح القدس را دریافت خواهند کرد 

 

14: آیه 3غالطیان فصل    
تحقیق یافته است ،  داده شده به ابراهیم  ی وعده  

 

4: آیه 2اعمال رسوالن فصل    
برای اولین بار دریافت کردند شاگردان روح القدس را 

 و به زبانها شروع به سخن گفتن کردند
 

   40-37: آیات 2اعمال رسوالن فصل 
 حکم و وعده ای برای همه کسانی

پیروی می کنند مسیح که از عیسی    
 

46 : آیه10اعمال رسوالن فصل    
 صحبت کردن به زبان ها نشانه

دریافت روح القدس است    
 

11-9آیات : 8رومیان فصل    
روح القدس ضروری است برای نجات و  دریافت 

 قیامت به هنگام بازگشت عیسی مسیح 
 

13: آیه 1افسسیان فصل    
هر نجات و ضمانت روح القدس م    

به ارث بردن زندگی جاودانه است.    
 
 
 
 

 تعمید
  درانی به معنای غوطه ور شدن برگرفته از کلمه یون

 آب 
 

17-13: آیات 3متی فصل    
عدالت در پیشگاه خداوند تکمیل تعمید به جهت    

 

20-18: آیات 28متی فصل    
به فرموده عیسی مسیح تعمید گرفتن یک ضرورت 

 است 
 

16: آیه 16مرقس فصل   
 از مراحل نجات یافتن است 

 

5-3: آیات 3یوحنا فصل    
شوید.شما باید از آب و روح القدس دوباره متولد   

 

40-37: آیات 2اعمال رسوالن فصل    
پطرس رسول راهنمایی واضح برای اینکه "چگونه  

 نجات یابیم" می دهد
 

12: آیه 8اعمال رسوالن فصل    
 قوم سامریان ایمان آوردند و تعمید گرفتند

 

38-35: آیات 8اعمال رسوالن فصل   
 غسل تعمید با غوطه وری در آب است، نه آب پاشیدن

 

8: آیه 18 اعمال رسوالن فصل  18: 8  
تعمید شود ایمان به کالم خداوند باید منجر به  

 

   7-1: آیات 19اعمال رسوالن فصل 
مردم افسس تعمید گرفتند و روح القدس را دریافت  

 کردند
 

5-4: آیات 6رومیان فصل   
غسل تعمید همانند دفن است. مثل زمانی که عیسی 

 مسیح در مقبره دفن شد 
 

21: آیه 3اول پطرس فصل    
 تعمید جوابی برای یک وجدان و ضمیر روشن است

 
 

 شفا یافتن 
 هر آنچه را که نیاز دارید فقط ذره ای ایمان است ! 

 

   3-2 : آیات103فصل  مزامیر
ه است را شفا داد خداوند تمام بیماری های ما  

 

5-3 : آیات53اشعیا فصل    
اطر ما رنج کشید تا ما شفا بگیریمعیسی بخ  

 

13-2: آیات 8متی فصل    
 عیسی مسیح آماده است که ما را شفا دهد

 

   17-13 : آیات8متی فصل 
 عیسی بیماران فراوانی را شفا داد 

 

15-14: آیات 5یعقوب فصل    
 در کلیسا می توانید برای شفا دعا کنید 

 
 

نشانه های آخر الزمان  وئم عال  
ئم قبل از بازگشت عیسی مسیح عال  

 

32-28: آیات 2یوئیل فصل    
 روز باهیبت خداوند 

 

   1 : آیه4مالکی فصل 
خواهد سوخت  داغ زمین مانند تنوری  

 

24متی فصل   
بازگشت عیسی مسیح ئم قبل از عال  

 

3-2: آیات 5تسالوکیان فصل   اول  
"آرامش و  مردم و جهان در مورد وعده های دروغین

 امنیت" 
 

7-1: آیات 3فصل   دوم تیموتائوس   
 زمان های خطرناک 

 

14-9: آیات 3دوم پطرس فصل    
 رهایی و نجات خداوند 

 
 
 
 


