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 ١

وسیله اي جهت تی قرار نگیرد و از آن به عنوان اگر این زندگی مادي در جهت رسیدن به آرمان با عظمت هس  1
آرزوهاي دور استفاده نشود و خود هدف قرار گیرد، جز این که آدمی را به خود مشغول دارد و با » هدف « رسیدن به 

) 1. (و دراز و پندارهاي  بی اساس، از رسیدن به زندگی حقیقی و حیات پاك باز دارد، نتیجه اي در پی نخواهد داشت
اما اگر همین زندگانی دنیا، مزرعه اي براي پرورش بذر حقیقت و نردبانی براي رسیدن به قله هاي بلند عالم انسانی 

 )5/0.(بلکه وسیله اي مقدس براي نیل به سعادت جاوید خواهد بودباشد، نه تنها بازیچه نخواهد بود، 

5/1  

هر چه ایمان شخص قوي تر و کامل تر باشد، به ) 5/0.(بزرگترین تکیه گاه روحی و معنوي اهل ایمان یاد خداوند است  2
انسان ضعیف تر بوده وتوجه بر عکس ، هر چه ایمان  . همان اندازه توجه او به خدا نیز عمیق تر وکامل تر خواهد بود 

یاد خدا مدام .ونفسانیات بیش تر باشد، به همان اندازه از شدت توجه قلبی به خدا کاسته میگردد» خود« انسان به 
. می بخشدزه با شهوات و نفسانیات توانایی بر ایمان انسان می افزاید و انسان را دربرابر مشکالت و در عرصه ي مبار

خداشناسان واقعی با یاد خدا کار و ) 75/0.(هاي متالطم، مرهمی بر دل هاي مجروح استیاد خدا آرام بخش دل 
عبادت می کنند و وظایف فردي و اجتماعی خویش را انجام می دهند و تمامی مشکالت را در این راه تحمل می 

د را براي زندگی جاوید یاد خدا و توجه به او سرمایه اي است که خداشناسان از آن بهر ه ها می گیرند و خو. کنند
روح تمامی عبادات را یاد خدا تشکیل می دهد تا آنجا که اگر عبادتی بدون توجه به خدا انجام .آماده  می گردانند

  )75/0.(پذیرد، همچون کالبدي است که از روح تهی است

2  

در نظام فکري و زندگی عملی اعتقاد به اصل معاد و حیات ابدي،به علت ارزش و اهمیت بی نظیر و تأثیر عمیقی که   3
چون انسان را از لذات حیوانی و . انسان بر جاي می گذارد، یکی از مهم ترین ارکان بینش دینی را تشکیل می دهد

  .غفلت ازمقصد نهایی حیات خویش در عالم ابدي باز می دارد به همین جهت انبیاء به معاد توجه بسیار زیاد دارند

1  

گرو دل در عالیق دنیوي و لذات و شهوات ونیز زیر پا  -2) 5/0. (مرگ پایان زندگی استاعتقاد به این که  -1  4
  )5/0(قرار دادن هدف در این دنیا - 3) 5/0(گذاشتن ارزش هاي انسانی در راه رسیدن به آن ها 

5/1  

کاري  گفته می  کار عبث به. کاري از کارهاي او هدفی داشته عبث نیستقطع هر چون خداوند حکیم است، لذا بطور  5
خواهد بیهوده ت انسان و جهان را هدفی نباشد، در این صورت کاري قاگر خل. شود که هدفی را دنبال نکند

بنابراین الزمه ي حکمت خداوندي است که زندگی انسان را پایانی نباشد و آنچه در این جهان تحصیل می کند با .بود
  .مرگ او از بین نرود

1  

حال تغییر و اگر شخصیت و من حقیقی انسان وابسته به جسم او باشد باید در طول دوران عمر زیرا جسم مدام در   6
در نتیجه هویت انسان چیزي است که نه مانند اجزاي مادي تغییر می یابد و . یر کند، در صورتی که چنین نیستتغی

) که لزوماً غیر مادي است (  اساس شخصیت و هویت انسان را امري مستقل از جسم.  نه تابع تغییرات جسم  است
  .تشکیل داده و همین هویت مستقل و  تغییر ناپذیر، ثبات شخصیت او را در تمامی طول عمر تأمین می نماید

1  

توبه عبارت است . یکی از عوامل مهمی که سبب بخشوده شدن گناهان و از میان رفتن آثار آن ها می شود توبه است  7
توبه یکی از مقامات معنوي . گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت جبران آن از پشیمانی قلبی از انجام 

است که سبب تصفیه ي روحی و معنوي انسان شده و موانعی را که از رسیدن او به مقام قرب الهی جلوگیري می 
  .نماید، از میان بر می دارد و او را از عذاب جانکاه در جهان آخرت نجات می بخشد

1  

 »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   
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 ٢

و چون خداي متعال این نتایج را بر اساس حکمت و عدالت . ترس از خدا در حقیقت ترس از نتیجه اعمال خود است  8
کس را به او ظاهر می گرداند، از این جهت ترس به او ري می کند و صورت باطنی اعمال هرخویش بر اعمال ما جا

  . تعلق  می گیرد  و گرنه در حقیقت، منشاء ترس اعمال خود انسان است

1  

با اشخاص شهرت ران معاشرت نکنید ولی منظور این نیست که با تمام اشخاص شهوت ران این جهان  یا بت پرستان   9
بلکه منظور این است که با کسانی . شوید این دنیا را ترك کنیدبور میزیرا در این صورت مج. کاري نداشته باشید 

  . گردند معاشرت نکنید حتی با چنین اشخاص غذا هم نخوریددانند ولی مرتکب زنا، طمع ، میکه خود را مسیحی می

1  

است بهتر است هر مرد هاي جنسی ولی چون اطراف ما پر از وسوسه. بهتر است که مرد مجرد بماند : گویدپولوس می  10
. زیرا ازدواج کردن بهتر از سوختن در آتش شهوت است . براي خود زنی و هر زنی براي خود شوهري داشته باشد 

  .زن و شوهر باید وظایف زناشوئی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند

1  

-اما خدا به وعده. آیدتمام مردم پیش میهایی است که براي شوید وسوسههایی که شما با آن روبرو میزیرا وسوسه  11
اي خداوند راهی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید همراه با هر وسوسهکند و نمیهاي خود وفا می

کند استوار است مواظب هر کسی گمان می ") 1.(کند تا بتوانید در مقابل آن پایداري کنیدبراي فرار از آن فراهم می
  )5/0.(وط نکندباشد تا سق

5/1  

این است بدن : ، شبی که تسلیم دشمنان شد، نان را گرفت و بعد از شکرگزاري آن را پاره نمود و گفت عیسی ماران  12
این پیاله همان : همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته، گفت ) 75/0.(شما این را به یاد من بجا آورید من براي

نوشید، بیاد من بنوشید زیرا تا وقت آمدن ماران ، هرگاه این را می. شودخون من بسته میاي است که با پیمان تازه
  ) 75/0.(کنید هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعالم می

5/1  

سخن بگویید و آن ها سخن بگویید دو یا سه نفر بیشتر نباشید و یکی بعد از دیگري خواهید به زباندر کلیسا اگر می  13
ها صحبت کند کس نباید در محل کلیسا به زبانهیچ اي در آنجا حاضر نباشد اگر ترجمه کننده. هم با ترجمه باشد 

زیرا عطیه . هر چند صحبتش بین او و خدا باشد و همچنین یکی بعد از دیگران براي تعلیم و تقویت همه نبوت کنند
زنان باید در کلیسا ساکت باشند . خداي نظم و آرامش است چون خدا،) 1.(باید تحت اختیار گوینده آن باشد نبوت

  )1.(آور استزنان باید مطیع باشند زیرا گفتگوي زنان در مجالس کلیسا شرم. زیرا اجازه سخن گفتن ندارند 

2  

ندارد  خشمگین محبت رفتار ناشایست ) 5/0. (در محبت حسادت و تکبر نیست ) 5/0.(محبت بردبار و مهربان است   14
  ) 5/0. (گرددشود ولی از راستی شادمان میمحبت از ناراستی خوشحال نمی) 5/0. (گیرد شود و کینه به دل نمینمی

2  

همه کارهاي خود را با محبت ) 25/0. (قوي و جوانمرد باشید )  25/0. (در ایمان ثابت بمانید ) 25/0. (هوشیار باشید   15
  ) 25/0. (انجام دهید 

1  
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  همکار گرامی،
  .ه سؤال را منظور فرماییدمشابه توسط دانش آموز، لطفاً نمر در صورت ارائه پاسخ هاي صحیح




