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   توجه

  
 دمرا خا كس چیهیی تنها به اتیو اله مقدس كتاب نهیدر زم دانش و كسب مطالعه

حاضر باشند  دارند كه یم افتیخداوند را در به افتخار خدمتی كسان فقط. سازد ینم
؛ حاضر باشند افتخار را  اول ؛ حاضر باشند، آخر باشند، نه» استیر« كنند، نه»  خدمت«
   !خود بگذرند بدهند و از حق گرانید به

 گذاریخدمتیۀ سازد، روح یخداوند م به خدمت ستهیرا شای حیمس ك یكه آنچه
و  اتیاله دانش  باشد، آنگاه گرفته شكلی حیدر وجود مسی ا هیروح نیاگر چن.  است
   .مؤثرتر مجهز سازند خدمتی توانند او را برا یم مقدس كتاب

  ! نیآم. ردیبگ ما شكلۀ در همی ا هیروح نیچن كه است نیما ای دعا
 



 

   مقدمه

  

   القدس و سیرت مسیحی روح

 که مسیحی بود، دوست نزدیکی داشت که شک و یک دانشمند مشهور انگلیسی
، عقایدش را در مورد طبیعت بشری بیان  شبهه خود را در مورد مسیحیت ابراز داشته

 قدرتی برای اعتالی شان ها در درون وی بر این باور بود که تمامی انسان. کرد می
ً   باشند، طوری که مآال  می اخالقی خود دارا می اما . ائل آیندتوانند به تکامل معنوی ن                   

های بیشماری طی قرون  گفت که انسان ً                                   دوست دانشمندش شدیدا مخالف بود و می
   .اند که خود را به کمال معنوی برسانند، اما نتوانستند متمادی سعی کرده

نظر خود، تصمیم گرفت که یک بخش از باغ خود را  آن دانشمند برای اثبات نقطه
 باغ مانند گذشته رسیدگی ۀبت رها کند و به بقی، بدون مراق های زیبایی داشت که گل
  هنگامی. ، پالسید و خشکید دلیل فقدان آب و توجه های رها شده به زودی گل به. کند

که دوستش این بخش از باغ را دید، از وی سؤال کرد که چرا آن قطعه از باغ را مورد 
،   غفلت قرار ندادممن آن را مورد« :؟ مرد دانشمند پاسخ داد غفلت قرار داده است

، همان که گفتید که انسان در درون خود قدرت  فقط اصل مورد نظر شما را پیاده کردم
   »!اعتال و تکامل خود را دارد

.  درسی که این مرد دانشمند داد، در زمینه امور روحانی نیز بسیار آموزنده است
سیرت . آید  نمیطور تصادفی پدید ، همچون گلی زیبا، به سیرت و اخالق پسندیده
َ          بار آورد  خود را در ایماندار بهۀالقدس ثمر شود که روح مسیحی هنگامی شکوفا می َ .

 حضور و سکونت ۀ، نتیج  توصیف شده است۲۳ و ۲۲ : ۵ روح که در غالطیان ۀثمر
 به ۲۲  : ۵کاربرد شکل مفرد ثمره در غالطیان . باشد القدس در زندگی ما می روح

کند که  ائل و سجایای خداوند ما عیسی مسیح اشاره میوحدت و یکدستی در خص
   .شود القدس پدیدار می  روحۀُ    ُ             در ن ه بعد از ثمر
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همانطور که او برای . گردد ، با مسیح متحد می هنگام تولد تازه شخص مسیحی به
میریم و چیزهای  ، ما نیز با او می گناهان ما مرد و بعد پیروزمند و پر جالل برخاست

حیات نوین ما که پویا و مقدس .  کنیم عت کهنه را در پای صلیب دفن میپلید و طبی
   .سازد مان را آشکار می دهنده ، خصلت و طبیعت نجات است

، " کارهای جسم("، توصیف روشنی از طبیعت پلید کهنه ۵در غالطیان باب 
) ۲۳ و ۲۲ : ۵، غالطیان "  روحۀثمر("و از حیات نوین در مسیح ) ۲۱-۱۹ : ۵غالطیان 

این است حیات شکوفا و پرثمری که خدا برای فرزندانش در نظر .  عرضه شده است
   .، یعنی حیات وافر گرفته است

، به بررسی سه   اولفصلدر .   درسی به سه بخش تقسیم شده استۀاین دور
 ۀ مستقیم رابطۀ، شادی و سالمتی خواهیم پرداخت که نتیج ، یعنی محبت خصوصیت

، و نیکویی  ، مهربانی ، بر روی خصوصیات حلم  دومفصلدر . ندباش ما با خدا می
،   سومفصلدر . یابد مان با دیگران رشد می متمرکز خواهیم شد که در اثر روابط

، و پرهیزکاری را بررسی خواهیم کرد؛ این سه  ، تواضع) ایمان(خصوصیات امانت 
فایی آنها، او باید شود و برای شکو خصوصیت مربوط به حاالت درونی ایماندار می

   .القدس اجازه دهد که درونش را کاوش کند و آنها را در درون او پدید آورد به روح

آید که   مربوط به سیرت مسیحی هنگامی در ایماندار پدید میها تمام این کیفیت
   .، بنماید القدس که در درون او ساکن است وی خود را تسلیم هدایت روح

ُ                  ُ               را برای اشاره به ن ه بعد از سیرت »   روحۀثمر«الح ، اصط  درسیۀدر این دور
،  حال با این.   مطرح شده است۲۳  و ۲۲ :۵واهیم برد که در غالطیان کار خ مسیحی به

»  ...ۀثمر«ِ                  گانه را با عنوان                       ُ  ، هر یک از این ابعاد ن ه تر شدن مطلب گاه برای روشن
خاطر داشته باشید که هر  به. » اری پرهیزکۀثمر«یا »   خوشیۀثمر«ً                   خواهیم نامید، مثال 

   .  روح استۀُ                   ً                خصوصیت یا بعد، صرفا  یک جنبه از ثمر

باشد   درسی عملی بر اساس باب پنجم رساله به غالطیان میۀ، یک دور این کتاب
کند، و  که رشد خصوصیات و خصائل مسیحی را در زندگی ایماندار بررسی می

برای . دهد مسیحی مورد تأکید قرار میهای آنها را در روابط و خدمت فرد  تجلی
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ِ          ُ            تشریح این ن ه بعد ثمر مقدسی استفاده خواهیم  های کتاب ، از تعاریف و نمونه  روحۀُ
این .  کرد و کاربردهای عملی آنها در زندگی ایماندار مورد اشاره قرار خواهد گرفت

را  درسی به دانشجو کمک خواهد کرد تا اصول ثمردهی و بارآوری مسیحی ۀدور
درک کند و بداند که برای برخورداری از حیات وافر در روح و خدمت مؤثر به 

تدریج در او شکوفا  گونه را به القدس اجازه دهد تا سیرت مسیح ، باید به روح مسیح
دانشجو ترغیب خواهد شد تا نسبت به شکوفاسازی سیرت . سازد و رشد دهد

اش متجلی   را در تجارب روزمرهها ت، این کیفی اش متعهد گشته گونه در زندگی مسیح
  .سازد
  

     درسیۀاهداف دور

   :، باید بتوانید پس از مطالعه این کتاب درسی

ه خصوصیت ثمر ●  روح را نام ببرید، و برای هر یک تعریفی بر اساس ۀُ             ن 
  .مقدس ارائه دهید کتاب

، و آزادی  ، رشد تدریجی سیرت مسیحی گونگی ، مسیح مفاهیم ثمردهی ●
    .مقدس توضیح دهید  را بر اساس کتابمسیحی

گونه در روابط و تجربیات روزمره  توصیف کنید که ظاهر ساختن سیرت مسیح ●
  . به چه معنی است

، اصول ثمردهی مسیحی را در زندگی  القدس تان به روح با تسلیم کنترل زندگی ●
  .تان پیاده کنید روزمره

  

     این کتاب درسیۀنویسند

یک خادم دستگذاری ) Antonio Gilberto da Silva( دا سیلوا آنتونیو گیلبرتو
های  شادی  کانونۀکنند ، هماهنگ عنوان دبیر کل شده در برزیل است که در آنجا به

وی در حال حاضر مدیر .  ، خدمت کرده است  ملی تعلیمۀکشور، و دبیر کمیت
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مقدس  سه کتابمؤس«و عضو هیأت علمی »  ای الهیات برزیل های مکاتبه آموزشگاه«
   .کند خدمت می» پنطیکاستی ریودوژانیرو

، باید به رشد در مسیح و راهنمای معلمین  هایی که تألیف کرده است از میان کتاب
وی همچنین به نوشتن مقاالت و مطالب مربوط به کانون . کانون شادی اشاره کرد

   .دهد شادی برای کلیسایش ادامه می

، ریودوژانرو، در برزیل SUAM کالج هنرهای آزاد ، لیسانس خود را از این خادم
منظم طی خدمت تعلیمی خود، به سراسر کشورش سفر طور  بهوی .  اخذ کرده است

 غنی را فراهم کرده است که ۀ، زمین ، معلم و مؤلف عنوان خادم  او بهۀتجرب. کند می
  . روح را بنویسدۀ درسی مربوط به ثمرۀوی را قادر ساخته تا این دور

  

    نحوه مطالعه این کتاب

ای ویژه نگارش یافته است که خواننده بتواند از آن  کتاب حاضر به شیوه
   .صورت خودآموز استفاده کند به

های مختلف   قسمتابتدا.  ، کلیات و اهداف درس ارائه شده است در مقدمه درس
ین ا. به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهیدسپس  مطالعه نمایید و ترتیببه درس را 

های صحیح سؤاالت را در آخر هر  پاسخ. اند سؤاالت در البالی دروس گنجانده شده
،  برای کمک به خودتان. های خود را با آنها مقایسه کنید جواب.  درس خواهید یافت

   .ها نگاه نکنید اید، به پاسخ ندادهجواب بهتر است تا زمانی که به سؤاالت 

این خودآزمایی شما را در . وجود دارددر پایان هر درس نیز یک خودآزمایی 
ً           خاطر سپردن مطالب درس و یادگیری نکاتی که احیانا  توجه نکرده به اید، یاری                                                
  . پاسخ صحیح به سؤاالت خودآزمایی در پایان کتاب آمده است. دهد می

  



ه  ۹ مقدم

    ارزش دانشگاهی این دوره

ارد معادل یک واحد دانشگاهی ارزش د»  خدمت مسیحی «ۀهر کتاب از دور
های دوره  توانند کتاب دانشجویان می). باشد  واحد می۱۲۸لیسانس الهیات معادل (
     :را به سه شیوه مطالعه کنند»  خدمت مسیحی«

توانند فقط برای اطالعات عمومی و مطالعه شخصی  ها را می ، این کتاب نخست
    بخوانند؛

شرح زیر  های میانی را به ون، و در پایان فقط آزم توانند آن را مطالعه کرده ، می دوم
    بگذارنند؛

، آزمون رسمی و نهایی را طبق  های میانی توانند پس از گذراندن آزمون ، می سوم
  .توضیحات زیر بگذرانند و یک واحد دانشگاهی اخذ کنند

  

    های میانی آزمون

در بخش .  های میانی را خواهید یافت ، سؤاالت مربوط به آزمون در پایان کتاب
نام و نشانی خود را بر روی پاسخنامه . ای وجود دارد ، پاسخنامه تهایی این آزمونان

، پاسخنامه  پس از آن.  به سؤاالت پاسخ دهید بدون مراجعه به کتاببنویسید، و سپس
   . ، به شما عودت دهیم را برای ما ارسال دارید تا آن را اصالح کرده

یک گواهینامه تقدیم دانشجو »  خدمت مسیحی «ۀِ                          پس از اتمام هجده کتاب دور
  .خواهد شد

  

   ) نهایی(آزمون رسمی 

، برای  های میانی توانند پس از گذراندن آزمون دانشجویانی که مایل باشند، می
 تکمیل نمایند و با گلوبالنام رسمی  ، یک فرم ثبت دریافت آزمون رسمی هر کتاب

 آزمون از آنجا که ارزش این. ، آزمون رسمی را بگذرانند پرداخت هزینه مربوطه
در صورت . دانشگاهی دارد، باید نزد یک شبان یا خادم رسمی کلیسا گذرانده شود
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، دانشجو یک واحد کسب خواهد کرد و ) و باالتر٪۸۰امتیاز (موفقیت در این آزمون 
   .  دریافت خواهد داشتگلوبالالمللی  گواهی مربوط به آن درس را از دفتر بین

دانشجو هجده واحد »  خدمت مسیحی«جده کتاب دوره در صورت تکمیل ه
،  در این صورت. کند  واحد الزم برای اخذ لیسانس الهیات را کسب می۱۲۸رسمی از 
، تحصیل الهیات را تا حد  تر دانشگاهی های پیشرفته تواند با ورود به دوره دانشجو می

ذکر است که قابل  .ادامه دهد)  واحد۱۲۸(یا لیسانس )  واحد۶۴(فوق دیپلم 
  .واحدهای این دوره برای سطح لیسانس دوم قابل استفاده نخواهد بود

  
   کنیم تان آرزوی موفقیت می برای

 



 

  

  
  
  
  

  فصل اول
  

  تیجۀ رابطۀ ما با خدا روح، نۀثمر

 



 

 



 

  اول درس

   روح ثمره:  یحیمس رتیس

  
و  نآورد ثمر تی، در مورد اهم با شاگردان شیگفتگوها نیاز آخر یکیدر  یسیع
 کتا من...  باغبان و پدر من هستم یقیحق کتا من«  :و فرمود گفت سخن یبارآور
وحنا ی(» آورد یار میبس در او، ثمره ماند و من یم در من هکها، آن و شما شاخه هستم
  ).۵  و۱ :۱۵

 انید میبا هک یا رابطه ار برد تا در مورد ضرورتک را به کتا مثال یسیع
 او به شباهت باعث هک یا دهد، رابطه میباشد تعل ود داشتهماندار وجیو ا القدس روح
را  یروحان ، ثمره میشو یم مشیتسل یوقت هک است القدس روح نیا. گردد یم حیمس

د تا یآ یوجود م در ما به هک است گونه حیمس رتیْ      روح س ثمره. آورد ید میدر ما پد
  . است چگونه حیمس هک میده نشان جهان به میبتوان

 ز بهین کباشند؛ تا متصل کتا ۀتن د بهیخود، با اتیح ادامه یبرا کتا یها شاخه
 را به» پدر«تا  است آمده هکفرمود  شاگردانش به یسیع. از دارد تا ثمر آوردیها ن شاخه
 شانیرا خواهد فرستاد تا با ا القدس برود، روح یوقت هک گفت یو. اندیبنما جهان

 یسیع. ردکار خواهد کآش شانیرا بر ا یسیع القدس روح. ندک کمک آنان باشد و به
 ز در درونین القدس ، روح صورت همان اند؛ بهیبنما جهان شد تا پدر را به انسان

 انیقرنت به رسول پولس. ار سازدکآش را بر جهان حیتا مس است نکسا ماندارانیا
از  هک شما است در هک است القدس روح لیکشما ه بدن هکد یدان یا نمیآ«:  نوشت

 بدن خدا را به د پسیا شده دهیخر یمتیق به هکرا ید؟ زیستیخود ن د و از آنیا افتهیدا خ
  ).۲۰ و ۱۹ :۶ انیقرنت اول(» دیید نمایخود تمج

را  یحیمس رتیس یعنی،  روح در مورد ثمره مقدس کتاب می، تعل درس نیدر ا
د یتمج یارا بر ثمره نیا چگونه القدس روح هکد ید میرد و خواهک میخواه مطالعه

  .آورد ید میماندار پدیا شخص یخدا در زندگ
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   مطالب رئوس

   مقدس کتابدر  روح ثمره یبررس

   روح ۀاز ثمر یریتصو

   روح ۀثمر از بهین

   روح ۀِ           د آمدن ثمریپد
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا از مطالعه پس

  .دیده ارائه یبارآور از اصل یو روحان یعمل مثال یک ●  

  .دیده حیتوض حیمس رتیرا با س آن ۀد و رابطیببر را نام روح  ثمره●  

  .دینک فیرا توص ندادن ثمره جیو نتا یثمرده طی شرا●  

 صیتشخ تان یرا در زندگ روح ۀثمر  بهقایو اشت یروحان یثمرده تی اهم●  
  .دیده

  

   یریادگی یها تیفعال

 ۀدور ، اهداف خوانده دقت هرا ب تابک ۀ      ً     ، حتما  مقدم درس نیاز آغاز ا شی پ-۱
  .دینک را مطالعه یدرس

  .دیبخوان دقت را به درس نیا ۀ مقدم-۲



 ۱۵ ثمرۀ روح:سیرت مسیحی

 را درس د و متنی را بخوان۵ انی و غالط۱۵وحنا ی،  درس نیا ۀنیزم عنوان  به-۳
 به. دی بخوان، آنها را افتهیرا  مقدس کتاباز  شده مشخص یها هیآ تمام. دینک مطالعه
 یدر انتها درست یها خود را با جواب یها د و پاسخیده پاسخ درس یها نیتمر
  .دینک استفاده یا جداگانه ادداشتی از دفتر یطوالن یها پاسخ یبرا. دینک سهیمقا درس

 خود را با یها پاسخ. دیده پاسخ ییخودآزما سؤاالت ، به درس  بعد از اتمام-۴
  .دینک سهیمقا تابک نیا یدر انتها شده عرضه یها پاسخ
  

   سدر متن

   مقدس کتابدر  روح ثمره یبررس

  

   گونه حیمس رتیس

 نیزم:  و خدا گفت«: شود یم شوفکم شیدایپ باب نیدر اول یبارآور اصل
 وهیخود م جنس موافق هک یا وهیم اورد و درختیب تخم هک یاند، علفیبرو نباتات
هر  هکد یباش داشته توجه). ۱۱ :۱ شیدایپ(»  نیزم یباشد بر رو در آن تخمش هکآورد 
  .آورد وهیم خود جنس موافق ستیبا یم یو درخت اهیگ

،  ددهندهیتعم یایحی. ندک یم یرویپ اصل ز از همانین یروحان یو بارآور یثمرده
). ۸ :۳ یمت(» اورندیب توبه ۀستیشا ثمره« هک خود خواست مانانی، از نوا حیمس یمناد
 روانشیپ به صراحت اد و بهد قرار دکیرا مورد تأ اصل نیا یسی ع۱۶-۱  :۱۵وحنا یدر 
  .بار آورند خدا به یبرا یوافر د ثمرهی، با یروحان اتیح رشد و حفظ یبرا هک گفت

  داده۲۲ :۵ انیدر غالط رد؟ پاسخک یم صحبت یا ثمره نوع در مورد چه یسیع
 ییویکو ن یو مهربان و حلم یو سالمت یو خوش ، محبت روح ثمره نیکل«  : است شده
  ». است یارکزیو پره عو تواض مانیو ا
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ار کآش هک یرتیس:  است گونه حیمس رتیس القدس روح گر، ثمرهید عبارت هب
 ِ       ت قدوسی ماهیرونی بیاز تجل است عبارت ؛ و آن است چگونه حیمس هکند ک یم

  . یحیدر فرد مس حیمس اتیرشد ح در واقع یعنی. مانداریخدا در ا
  

  باشد؟ یم یبارآور اصل ۀر نمونیاز موارد ز کدام یک -۱

a( آورد یبار م به برگ هک یریانج درخت.  

b( آورد یبار م به خشم هک القدس از روح پر شده شخص.  

c( آورد یبار م به پرتقال هک یپرتقال درخت.  
  

   تازه عتیطب

 یاله عتیار و طبکگناه عتیطب انیم ی، تضاد روحان۲۶-۱۶ :۵ انیدر غالط
 است روح خالف به جسم را خواهشیز«:  قرار است نیتضاد از ا.  است شده فیتوص

 آنچه هک یطور نند بهک یم گر منازعهیدیکدو با  نی؛ و ا جسم خالف به روح و خواهش
»  خصلت لحاظ متضاد به« یمعن به خالف به ۀواژ). ۱۷ هیآ(» دینک ید نمیخواه یم
  .باشد یم

 یها اهشتواند در برابر خو ینباشد، نم القدس روح میماندار تسلیا هک  یهنگام
 را در دست نترلک القدس روح هک  یهنگام نیکل. ورزد ار مقاومتکگناه عتیطب
تواند در  یم القدس روح هکشود  یم یمساعد نیزم به هیماندار شبیرد، وجود ایگ یم
 یها تواند بر خواهش یم القدس روح قدرت ۀواسط او به. د آوردیخود را پد ثمره آن

  .باشد داشته یرثمروافر و پ اتی، ح آمده فائق جسم

 از آن هک یآنان« . است روح به ردنکرفتار  ، یروحان ۀمنازع نیدر ا روز شدنیراز پ
 روح اگر به. اند ساخته مصلوب  و شهواتشها را با هوس باشند، جسم یم حیمس
ار را ک نیا چگونه). ۲۵ و ۲۴ :۵ انیغالط(»  مینکرفتار ب هم روح به مینک ستیز
از  ، اطاعت اش ییاز راهنما یروی پالقدس،  روحآواز به دادنفرا  ؟ با گوش مینکب

  .او به بودن و وابسته ردنکو اعتماد  نشیفرام
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   : چگونه در روح راه رویم
  دادن به او  گوش فرا-۱
   پیروی از او-۲
   اطاعت از او-۳
  اعتماد به او-۴

  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
ِ                 دادن شدت تضاد م نشان یبرا انیغالط ۀسندینو ار و کِ        عت گناهیطب اعمال انیِ
). ۵ انیغالط( است ردهک وار مطرح فهرست باب ، آنها را در همان روح ثمره
 یو ، به بوده نکماندار سایباشد و در ا داشته را در دست نترلک هک یمادام قدسال روح
-۵ :۸ انیروم( ماندار ظاهر خواهد ساختیخود را در ا    ً     عتا  ثمرهیببخشد، طب قدرت
ِ          ار شخص بکگناه عتی، طب قیطر همان به). شود  مشاهده۱۰ را در  ، اعمالش مانیا یِ
 موافق یکد؟ هر ینک یم نجا مشاهدهیدر ارا  یثمرده ا اصلیآ. آورد ید میپد یو

:  میخوان یم شاگردانش را به یسیع ، سخنان۱۶ :۱۴وحنا یدر . دهد یم وهیم خود جنس
با  شهیرد تا همکشما عطا خواهد  گر بهید یا دهنده یو تسل نمک یم از پدر سؤال و من«

 شده گرفته یانونی یا لمهکاز  متن نیدر ا گرید ۀلمک. » یراست روح یعنیشما بماند، 
از  القدس روح. باشد یم»  تیماه ا همانی نوع گر از همانید یشخص «یمعن به هک

ماندار یرا در ا گونه حیمس یرتیس القدس روح تیماه.  است یسیع ِ  تیا ماهی نوع همان
  .بار شرارت یرتیز سیار نکِ        عت گناهیطب تیند، و ماهک یجاد میا
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 است شده داده ر نشانیدر ز هک یلکش هب دو عنوانتان  ادداشتیدر دفتر  -۲
 در دو ۲۳-۱۹ :۵ انیغالط ۀیرا بر پا روح و ثمره جسم اعمال د و فهرستینک میترس
   :دیسیبنو ستون

 
  
  
  

 
 

 یها فهرست.  است د شدهی ق۵ انیوار در غالط فهرست جسم عمل پانزده -۳
 انی افسس و۲۳و  ۲۲ :۷ ، مرقس۱۸-۱۲ :۳ انی، روم۳۱-۲۹ :۱ انیز در رومین یمشابه
 در لیست خود دیگر اعمال جسم را که در متن به آنها اشاره .شود یم افتی ۱۷-۳۲ :۴

  .شده وارد کنید
  
» شوند یخدا نم وتکمل ارها وارثک نیچن نندگانک« هک نهیزم نیخدا در ا المک

 پس«. هستند گناه یها یژگیو ِ          اعمال جسم نیا.  است یً        امال قطعک، )۲۱ :۵ انیغالط(
 نکسا در من هک گناه هکبل ستمین آن گر فاعلید ، من نمک یم خواهم یرا نم آنچه چون
  ).۲۰ :۷ انیروم(»  است
  

 ها بخش نیا. دی را بخوان۷-۵ :۱ پطرس  و دوم۷-۴ :۱۳ انیقرنت اول -۴
جاد یا مانداریدر ا القدس روح ۀواسط به هکد را یجد عتیاز طب یشتریب اتیخصوص

 ً         قبال مطرح نیکل اند د شدهی قها بخش نیدر ا هکرا  یژگی هر و.دهند یم شوند، ارائه یم
  .دینک اضافه روح ثمره به مربوط فهرست اند، به نشده

 خصائل هک میبده اجازه القدس روح اگر به هک است ردهک انیب یروشن خدا به المک
 در رساله رسول پطرس.  میدار یم افتیدر یپاداش اورد، چهید بیرا در ما پد حیمس
 نیا همراه به. ندک یرا بازگو م شخص یزندگ یِ                رشد ابعاد روحان از بهیخود، ن مدو

ار کگناه ۀهنک عتیسازد تا وراء طب یرا قادر م شخص هکد یآ یم و ثبات رشد، بلوغ

      طبیعت نو                                         طبیعت کهنه                  
 ) ثمره روح  (                       )                         اعمال جسم   (                  
 



 ۱۹ ثمرۀ روح:سیرت مسیحی

 د، هرگز لغزشینک نیرا اگر چنیز«: دیفرما ی م۱۰ ۀیدر آ سپس یو. دینما ستیز
ما  ۀدهند خداوند و نجات یاودانج وتکدر مل دخول نید خورد؛ و همچنینخواه

  ).۱۱ و ۱۰ :۱ پطرس دوم(» خواهد شد داده یدولتمند شما به به حیمس یسیع
 

  .دینکرا پر  یخال ی، فضاها یثمرده اصل ۀیبر پا -۵

a( شود،  یم تیهدا اش هنهک عتیطب یها خواهش توسط هک یشخص
  .دباشن یم...  به مربوط....  هکرد کد خواهد یرا تول یاتیخصوص

b( هک را خواهد داشت یاتیشود، خصوص یم نترلک روح توسط هک یشخص  ...
  . است شده....  روح توسط هکرا یباشند ز یم

c( است گونه حیمس... ، رشد  روح ثمره .  
 

 میتسل القدس روح خود را به یزندگ نترلکاگر .  زنده است یزیچ وهیو م ثمره
. ردکجاد خواهد یدر شما ا و فراوان ی دائمطور خود را به     ً     قطعا  ثمره ید، ویباش ردهک

 یزندگ بخش نتیز هک یداریو پا نیبا و راستیز و خصائل اتیخصوص یتمام
تا « است القدس ار روحک،  حیمس به یو ظاهر یِ           شباهت باطن یعنی،   شماستیروحان
  ).۱۹ :۴ انیغالط(» شود در شما بسته حیمس صورت

  

   روح از ثمره یریتصو
 

   شیها و شاخه کتا

 تیفکیرد تا ک استفاده شیها و شاخه کتا  از مثال۱۷- ۱ :۱۵وحنا ی، در  یسیع
 هک یا شد، رابطهکر بیتصو باشد، به ماندار وجود داشتهیاو و ا انید میبا هکرا  یا رابطه
باشد تا  یباغبان متخصص شخص هکندارد  یلزوم. اوردیماندار ثمر بیشود ا یم باعث
. آورد یبار م به هک است یا ثمره تیفکیِ                در درخت انگور، ز یچ نیتر مهم هکند ک کدر
  : مشهود است کتا یها در مورد شاخه یسیع میتعل ۀامر در نحو نیا
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 شاخه فطرت). ۲ :۱۵وحنا ی( !شوند یم دهیآورند بر ینم ثمره هک ییها  شاخه-۱
 نیهم ؛ بهندارد باغبان یبرا یاورد، ارزشیثمر ن یا اگر شاخه. اوردیثمر ب هک است نیا

 لیاسرائ قوم خی، در تار یداور نوع نی از ازیانگ غم مثال یک. شود یم دهیبر جهت
،  ، رحمت خدا باشد و محبت ستانکتا لیاسرائ قوم هکبود  مقرر شده. شود یم افتی
ار ک نیا به موفق لیاسرائ اما قوم. سازد سک منعها امت نیخدا را در ب و جالل ییویکن

 لیخدا در مورد قصور اسرائ المکر یز اتیدر آ.  گشت او نازلبر  ینشد، لذا داور
   : است خدا آمده ستانکتا عنوان به

 هک منتظر بودم چون ؟ پس ردمکن در آن هکرد ک توان گر چهید من ستانکتا یبرا«
 ستانکتا به من هک مینما یم شما را اعالم اورد، چرا انگور بد آورد؟ لهذا االنیانگور ب
را  وارشیخواهد شد، و د و چراگاه دارم یرا برم حصارش: ردک خواهم خود چه
 ۲۱ :۱۱ انیروم نی؛ همچن۵ و ۴ :۵ا یاشع(» دیخواهد گرد مالیو پا سازم یم منهدم
  ).شود مشاهده

  

ثمر  هکنیا یجا به لیاسرائ قوم هک است نیا مقدس کتابِ    ات یآ نیمنظور ا -۶
  آورد؟ یبار م به یزیچ رد، چهاویبار ب به یثمرده اصل مورد انتظار را بر طبق

a( مورد انتظار بود هک آنچه مخالف یتیبا خصوص یا ثمره.  

b( آورد یبار نم به یا ثمره چیه.  

c( بار آورد به خوب      ً     عمدتا  ثمره.  
  
  ........... لیاسرائ    ً    جتا  قومینت -۷

a( خدا قرار گرفت مورد محافظت .  

b( نشد خدا محافظت یگر از سوید.  

c( ندک تیخدا هدا یسو  را بهها ر امتیسا توانست.  
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ا ینم یباق کتا به متصل هکوجود دارند  ییها  شاخه-۲  آتش درون ها به نیمانند؛ 
» نماند کآورد، اگر در تا وهیتواند م یاز خود نم شاخه« .شوند یم ، و سوخته ندهکاف
 کجزو تا هکرا یها ثمر آورند ز شاخه نیا هک است نکرممیغ). ۴ :۱۵وحنا ی(
  .باشند ینم

رد؟ از یم یشود و م یزود زرد م یلیخ ستهکش ۀشاخ یک چگونه هکد یا ردهک توجه
 بخش اتیح ؛ منابع است شده قطع کبا تا اش یاتیح ۀ، رابط شده ستهکش هکآنجا 
 نگونهیا. ردیم یزود م یلیخ ، شاخه انیجر نیا ابد، و بدونی ینم انیجر گر در شاخهید

  .سوزانند ی، م ردهک ها را جمع شاخه

 میتسل حیمس خود را به مانیبا ا ، شخص آن یط هک یواقع است یا تجربه نجات
 حیمس یسیع یعنی یواقع اتیح منبع شود؛ او به ید میجد یخلقت به لیند و تبدک یم
او . با او مداوم یا و رابطه حیمس یسیع به یشخص است یتعهد نیا. ابدی یوند میپ
ا ی مذهب یک به وستنی    ً  صرفا  پ بودن حیدر مس). ۵ :۱۵وحنا ی(ها  و ما شاخه است کتا

 یعنی بودن حیدر مس. باشد ینم یمذهب یها نیآئ ا فرا گرفتنی یمذهب فاتیتشر انجام
او در  شباهت به القدس روح قدرت ۀواسط به هکنیا  بهقایاو و اشت به یزندگ سپردن

  . مییآ
  

َ                    آورند؛ آنها را هرس یثمر م هکهستند  ییها  شاخه-۳ در  یا هر شاخه« .نندک یم َ
 حیترج باغبان). ۲ :۱۵وحنا ی(» آورد وهیشتر میند تا بک یم کرا پا آرد، آن وهیم...  هک من
 و ها برگ درون ابد تا بهی انیجر وهیم درون به کتا بخش اتیح منابع هکدهد  یم

 ردنک د شود، هرسیشتر و بهتر تولیب وهیم هکنیا ی، برا نیبنابرا.  مصرف یب یها شاخه
  . است یضرور یروند شاخه
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خود را  القدس روح یو.  میبار آور به یشتریب ثمره هک است نیما ا یخدا برا ۀنقش
 حیمس یسیخداوند ع شود، و ما را در نام نک، در ما سا ساخته فرستد تا ما را عادل یم

 ، از گناه جدا شدن یعنی شدن سیتقد). شود  مشاهده۱۱ :۶ انیقرنت اول(د ینما سیتقد
 آرد، آن وهیم هک هر شاخه«). ۲۹ :۸ انیروم( حیمس هب شدن هیخدا، و شب به شدن وقف
  مطرح۱۳ :۲ انیکیتسالون در دوم هکند ک یم اشاره یسیتقد به هیآ نی؛ ا»ندک یم کرا پا
  ». یراست به مانیو ا روح سیتقد به نجات ید برایخدا شما را برگز«:  است شده

 خود را به یقیحق مانیا یشخص هک ی؟ هنگام است یضرور ردنک رسچرا ه
 نیبد نیشود، ا یمولود م ند و از نو از روحک یابراز م دهنده نجات عنوان به یسیع
 ماندار بهیا لیند تبدیآغاز فرا نیا. شود یم املک بالفاصله یو هک ستین یمعن
 المک ۀواسط به القدس روح هکوندد یپ یم وقوع به یامر هنگام نیا.  است یگونگ حیمس

. باشند ینم حیمس هیشب هک ییو رفتارها حاالت آن ردنک کپا ند بهک یم خدا شروع
 نشان اش یروحان یرا در زندگ یاز بارآور یا ندهیفزا یها   ً      جا  نشانهیتدر یحیمس
از  شیپ یدهد، حت یرا بروز م یثمرده یها   ً      جا  نشانهیتدر شاخه هکدهد، همانطور  یم

  ثمر               بی                     خشک شده                           ثمر بسیار                     

بیاندازید                    هرس کنید                کن کنید     ریشه                در آتش 
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ند یفرا مهم عالمت یِ          ردن روحانک کا پای ردنک هرس. برسد املکطور  به هویم هکآن
  .ندک یم تیهدا یروحان بلوغ یرا بسو ، و شخص است حیمس به شباهت

  

 شیها و شاخه کتا لیدر تمث یسیع هک است یاربرد اصولک لیذ جمالت -۸
  .دیبزن عالمت حیصح جمالت به مربوط جلو حرف. داد میتعل

a( د آورد، رفتار منیپد را در من یروحان ثمره هک بدهم اجازه القدس روح اگر به 
  .خواهد شد یسیع هیشب

b( بار  بد به ثمره و هم خوب ثمره هم کتا هک است یعیطب هکداد  میتعل یسیع
خواهد بود و  یسیع یرفتارها به هیشب من یاز رفتارها یگر، برخید عبارت به. آورد
  . بودخواهد جسم اعمال میرفتارها ۀیبق

c( هک د بخواهمیآورد، با یشتریِ      خوب ب ثمره هک باشم یا شاخه اگر بخواهم 
  . شوم سیتقد یعنی،  شوم هرس القدس روح ۀواسط به

d( یسیع هک بار آورم را به یا ثمره نوع ، آن خودم یها تالش ۀواسط به توانم یم 
  . است آن خواهان

e( وند ندارمیپ کبا تا هک است آن ۀ، نشان بار آورم به یروحان ثمره اگر نتوانم .  

f( دارد  ینترلک زانیم به ی، بستگ آورم یبار م به هک یروحان ثمره تیمکو  تیفکی
  .باشد داشته من یبر زندگ القدس روح دهم یم اجازه هک

g( در من حیمس رتیِ      شدن س دهید یعنی بودن مقدس .  
 

   یثمرده طیشرا

 هک میینما یم ، مشاهده مینک یم جه تو۱۵وحنا یدر  حیمس میتعل به هک یهنگام
) ۲پدر؛  توسط شدن کپا) ۱: پربار وجود دارد ید ثمریتول یبرا شرط سه مک دست

  .در ما حیِ         ماندن مس) ۳؛ و  حیِ               ماندن ما در مس
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 یبرا شدن ا هرسی شدن ک، پا میدیً      قبال د هکچنان .پدر توسط شدن ک پا-۱
ار ک، در ما  میابیب نجات هکاز آن شیپ یحت القدس روح.  است یضرور روح ۀد ثمریتول
 گناه او ما را به. دیبنمامان  گناهان ما را متوجه یعنیسازد،  ملزم گناه ند تا ما را بهک یم

 ۀو توب یاله یگردد و در ما اندوه یم رهنمون آن کتر یسو سازد و ما را به یم ملزم
 مورد مشاهده نیا مثال عنوان  را به۳۷ :۲ اعمال(آورد  ید میرا پد نجات به یمنته
 به هیشب هک مان یاز زندگ ییها بخش ما را در مورد آن ، روح میافتی نجات یوقت). دینک
؛ ۲۳ :۵ انیکیتسالون اول(د ینما یم و قدوس ک، ما را پا ساخته ملزم ستین حیمس
 و اتفاقات طیشرا ۀواسط را به یحیمس یک یپدر زندگ یخدا). ۱۴-۱۰ :۱۲ انیعبران

خود  شتر بهیب ییاکو ات یروحان بلوغ ند تا او را بهک یم و هرس کپا یندگِ        دشوار ز
خداوند  هیو تنب بیو تأد انضباط هکسازد  یار مک آش۶ و ۵ :۱۲ انیعبران.  دهدقسو
 هک یخداوند را خوار مشمار و وقت بیتأد پسر من یا«  :او ما به بر تعلق است یلیدل

 خیدارد، توب یم را خداوند دوست هکرا هر یخاطر مشو، ز ، خسته یابی از او سرزنش
  ».زند یم انهیتاز خود را به د و هر فرزند مقبولیفرما یم

  
  ؟ ستیچ یزندگ یها ِ         مثبت رنج ۀجینت سه. دی را بخوان۴ و ۳ :۵ انیروم -۹
  
،  من برادران یا«  : است آمده نی چن۲ :۱ عقوبیدر  شدن ا هرسی شدن کپا از بهین
 هکد یدان یم هکد چونیدان یخوش مالکد، یمبتال شو گوناگون یها در تجربه هک یوقت

 و تمام املکخود باشد تا  تام صبر را عمل لکن. ندک یدا میشما صبر را پ مانیا امتحان
  ».دیز نباشیچ چیه د و محتاجیشو

  

  هک یو منظور از رنج ها، هدف هیآ نیا طبق. دی را بخوان۸-۶ :۱ پطرس اول -۱۰
  ؟ ستی، چ میشو یم متحمل فمختل یها در تجربه
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را  روانشیخود و پ انیم ۀرابط هک یهنگام یسیع . حیما در مس  ماندن-۲
در  د و منیبمان در من«: او فرمود. ار بردک را به »در ماندن« رد، عبارتک یم فیتوص
  ).۴ :۱۵وحنا ی(» شما

 دوم.  است حیما در مس تیموقع به مربوط» دیبمان در من« یعنی جمله بخش نیاول
 حیِ         از آن مس هک یسک«: دیگو یم نید چنیعهدجد یریتفس ۀ در ترجم۱۷ :۵ انیقرنت
 ی؛ او زندگ ستین یقبل انسان گر آنیاو د. شود یم یدیجد شخص به لیگردد، تبد یم
و  شدن متصل یمعن گردد به یم حیمس از آن عبارت» . است ردهکرا آغاز  یا ً         امال تازهک

،  است شده فی توص۶ :۲ انیدر افسس هکچنان نسانی بد.باشد یم شدن یزیاز چ یبخش
خدا ما را با او «: ندک یما با او م تکما و مشار از وحدت صحبت بودن حیدر مس
 هک است یمعن نیبد نیا» .دینشان یسیع حیدر مس یآسمان یها ید و در جایزانیبرخ
 و گاهیجا اند، در او در آن افتهی نجات هک  یسانکو  است در آسمان کنیا حیمس
 نیتر مهم هک میرس یم جهینت نیا به »در«    ِمهم  ۀلمک یبر رو با تعمق. هستند تیموقع
باشد، در  کد در تایبا هک د همانند شاخهیما با.  میجا هستک در هک است نیا سؤال
 یزندگ آن ۀواسط به هک است یا هیپا حیمس ماندار بهیا یزندگ اتصال نیا.  میباش حیمس
  .گردد یمماندار پر ثمر یا

 ختهیشمند و فرهیار اندیبس هک ی، مرد بزرگ و واعظ و معلم رسول ، آن پولس
باالتر . ردک یم یتلق اش یز زندگیچ نیتر مهم عنوان به حیخود را در مس تیموقع بود،

  مشاهده۹ و ۸ :۳ انیپیلیف(شود  افتی»  حیدر مس« هک خواست یم یو هکنیا از همه
را  گونه حیمس عتیطب ثمره هک است یا شده متبدل یندگاز ز یعال ۀنمون پولس). شود
.  مشهود است شیها و نوشته ، از خدمت حیِ               پربار او با مس وحدت گواه. آورد یبار م به

 سراسر جهان انیحیمس یو باورها یبر زندگ ز همچنانین امروز یحت پولس یزندگ
  .گذارد یاثر م
 

» ماند در شما خواهم من« یعنی،  جمله دوم بخش .در ما حیِ           ماندن مس-۳
 شود به یم مربوط یعنی،  است نیزم یبر رو یگونگ حیا مسی یبارآور به مربوط
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را  حیمس رتیِ      امل سکت القدس روح قدرت ۀواسط به در آن هکما  ۀروزمر یزندگ
 در جهان من یزندگ ۀواسط به هک است حیمس تیقدوس نیا.  میساز یم یمتجل
  .درخشد یم

ها و  شاخه درون به کتا یاتیح منبع هک است چقدر مهم هکدانند  یم باغبانان
ابد، ی یم انیجر یخوب به کتا رهیا شی یاتیح منبع هک یوقت. ابدیب انیآنها جر یها وهیم
او در ما  یاتیح در ما بماند و منبع حیمس اتیاگر ح. رود یباالتر م وهیم و اندازه تیفکی
  .شود یم ما متبدل عتیابد، طبی انیجر

 حیدر مس تنها نه نی، مقدس۱ :۱ انیپیلی و ف۲ :۱ انیقرنت در اول هکد یباش اشتهد توجه
 قیطر نیبد همواره یحیمس یزندگ. باشند یز مین یپیلیف در و قرنتس در هکهستند بل

 یز زندگین در جهان ، ضمن ، اما در است حیمس در یحیمس شخص:  است بوده
 نیبد نیا. سازد یار مکآش را بر جهان حی، مس اش روزمره یاز وراء زندگ یو. ندک یم
 هک میخوان ی م۶ :۲وحنا ی در اول. دینما ستیز یحیدر مس دیبا حیمس هک است یمعن

د یز باینمود، او ن یم کاو سلو هک یقیطر نیهم ، به مانم یم یدر و هکد یگو هکهر «
سر یم القدس روح قدرت ۀواسط تنها به یسیمانند ع نمودن کسلو» .دینما کسلو
  . است

شود  یم دارد و باعث یم نگاه ها را زنده شاخه هک است کتا بخش اتیح ۀریش نیا
 ۀواسط به هک است ردهک امیق ۀدهند نجات ، فقط قیطر همان به. اورندیب فراوان ۀویم

 یزندگ هکشود  یم باعث القدس روح قید و از طرینما یم تیحضور خود، ما را تقو
  . میاشب داشته یحیِ               دار و پرثمر مسیپا

،  است  آمده۱۷وحنا یدر  هک شیرا از پدر در دعا یسیع یتقاضا نیا آخریآ
اگر ). ۲۶ :۱۷وحنا ی(ما باشد  در خود یو هکبود  نیاو ا ید؟ دعایخاطر دار به
 ستک، با ش میید نمایتقل حیمس یاز زندگ هک مینک یخود سع یها تالش ۀواسط به

 یعنی:  سر استیم مکمستح ۀرابط نیا ۀسطوا پرثمر تنها به یزندگ. شد میخواه مواجه
  . یحیمس در حی، و مس حیمس در یحیمس
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   :دینک آنها منطبق فیا توصی ر را با مثالیز یثمرده طیشرا -۱۱

  ....... a( میهست حیبا مس وحدت گاهیدر جا ما در آسمان.   

  ....... b( ر و رفتارکف طرز بیتأد قیاز طر روح        

  پاک شدن توسط پدر) ۱                      .دیزدا یخطا را م

  ....... c( ماندن در مسیح) ۲         نیزم یرا بر رو حیمس یما زندگ   

  مسیح در ما) ۳                      .میساز یم انینما

  ....... d( خداوند را  ها، اصالح تجربه قیاز طر  

   .مینک یم تجربه

  ....... e( رشد  هک میابی یرا م یبخش اتیح ما منبع  

  .سازد یسر میرا م و بلوغ
  

   روح ۀثمر از بهین

  

   روح ۀد ثمریتول ضرورت

برخوردار  در مورد ضرورت مان دهنده نجات ۀدهند انک گفتار ت۲۳-۱۵ :۷ یدر مت
 رتشیرا از س سکهر  هکاو فرمود .  مینک یم را مشاهده یحیمس رتیاز س شدن
 ا قدرترا ب گونه حیمس رتیس هک است یسک یواقع یحیمس.  شناخت توان یم

.  روح د ثمرهیتول تیو اهم ضرورت است نیا. دهد یم در خود پرورش القدس روح
و یکن هر درخت نینند؟ همچنیچ یم ر را از خسیا انگور را از خار و انجیآ«: او فرمود
بد  ثمره خوب تواند درخت ینم. آورد یبد م بد ثمره آورد و درخت یو میکن ثمره

 و در آتش دهیاورد بریو نیکن ثمره هک یهر درخت. وردو آیکن بد ثمره درخت آورد و نه
  ).۱۹-۱۷ یها هیآ(» شود ندهکاف

 ۀ، نشان حیمس یبرا العاده قخار یارهاک انجام یا حتی،  بودن یحیمس یادعا
 رونیاو ب وها را در نامید هک یسانک به یحت یسیع است نکمم.  ستین بودن یحیمس
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 نیچطور چن). ۲۳ و ۲۲ یها هیآ( است ناختهرا نش شانیهرگز ا هکد یاند، بگو رانده
 یایو عطا تواند معجزات یم طانیش هکد یگو یم مقدس کتابدارد؟  انکام یزیچ

 معجزات انجام). ۹ :۲ انیکیتسالون دوم شود به رجوع(ند کد یرا تقل القدس روح
 هک است گونه حیمس رتیس یعنی یروحان ثمره.  ستین بودن یحیمس ۀنشان ییتنها به
 ۸ :۴وحنا ی ؛ اول۱۸ و ۱۷ :۷ یمت(باشد  یم حیبا مس انسان یقیحق ۀاز رابط یکحا

 یعیطب ۀجینت گونه حیمس رتیس.  ستید نیتقل قابل یحیمس رتیس). شود مشاهده
ما  ۀواسط را در ما و به قدوسش رتیس هک ؛ اوست است حیما با مس یاتحاد و زندگ

  .سازد یار مکآش
  

 وها رایند، دک ینم یزندگ حیدر اتحاد با مس هک یسکدارد  انکام چگونه -۱۲
  ند؟ک اخراج

  

  ؟ است حیدر مس یشخص هکد ید بدانیتوان یم قیطر چه به -۱۳
 

   یروحان یثمرده هدف

چهار مورد از  شرح ً     ال بهیذ هکدارد  یگوناگون اهداف یروحان یو بارآور یثمرده
  . میپرداز یآنها م
  

شود،  ید میتول اهیاز گ هک یا وهیهر م . است حیمس یزندگ یتجل ی ثمرده-۱
 است یعی، طب حیمس بدن یاعضا عنوان ، به قیطر همان به.  آن اتیاز ح است یا جلوه
  .شود یاز ما متجل حیمس رتیِ      امل سک ییبایز هک

 هکنیخاطر ا به فقط است داده ا خدا شما را نجاتی؟ آ ستیچ یشما از زندگ هدف
شما  یزندگ یخدا برا هدف! رید؟ خینیبنشسا یلک در ساختمان چند ساعت در هفته

را  حید و نور مسیساز منتقل گمشدگان د، بهیا ردهک افتیدر هکرا  یمیتعل هک است نیا
 مردم هک است الزم. دیینما تیهدا گونه حیمس یرتیس را به شانید و ایبتابان بر آنان
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 گانهیما  ید زندگیشا. نندک مشاهده انیحیمس یزندگ قیرا از طر حیمس
  .ابندی یرا م خواندنش فرصت عمرشان طول در تمام شانیا هکباشد »  یمقدس کتاب«

 به او نسبت هکسازد  یم یرا متجل یمحبت نوع ، همان حیمس به شده  وقفیزندگ
را  شانیا یها هیگر میها باشد، گوش حیمس یزندگ یتجل من یاگر زندگ.  داشت مردم

 کمک سمت مرا به میها ید، و پایواهد درا خ شانیا یازهاین د، و چشمانمیخواهد شن
 به لیتبد قیطر نیبد. ردکخواهد  مراقبت از آنان میها خواهد برد، و دست شانیا به

. ردکخواهد  خدمت شانیا به من قیشد و او از طر خواهم حیمس اتیاز ح ییمجرا
 گرانید شما به ۀواسط ا او بهید؟ آیهست مردم به حیمس اتیح انتقال یز مجرایا شما نیآ

  ند؟ک یم خدمت

» اریبس وهیم«د یما با هکفرمود  یسیع . یبر شاگرد است یگواه ی ثمرده-۲
 خاطرنشان یو). ۸ :۱۵وحنا ی( میباش یم یو شاگردان هک میده تا نشان میبار آور به

لوقا (خواهد شد  معلمش به هیباشد، شب افتهی میً        امال تعلک هک یهر شاگرد هک ساخت
ً صرفا   یعنی؛ )۴۰ :۶  یک د، منینک نگاه«:  مییو بگو میریاو را بپذ هک ستین یافک    
بر  امر گواه نی، ا صورت نیدر ا.  میآور اریبس وهیما م هکخواهد  یاو م» ! هستم یحیمس
 نیز نشانگر اید؛ و نیباش ید و شاگرد او میا افتهی می   ً          قتا  از او تعلیحق هکخواهد بود  نیا

 حیمس هکند ک یم ثابت نیا. دیا برداشته د تازهفراتر از تول ییها گام هکخواهد بود 
  . شماست ی   ً            قتا  خداوند زندگیحق

 تیهدا باعث امر هم نیا .باشد یم گرانید تکبر باعث ی ثمرده-۳
  . ماندارانیر ایسا تکبر باعث گردد، و هم یم حینور مس یسو به مانانیا یب

ار کشآ پدر من جالل«: فرمود یسیع .دهد یم خدا را جالل ی ثمرده-۴
 اتیح ۀجینت ی روحانیثمرده). ۸ :۱۵وحنا ی(» دیار آوریبس وهیم هکنیا شود به یم

 شود، مردم یشما متجل ۀواسط به حیمس اتیح هکد یده یم اجازه یوقت.  وافر است
  ).۱۶ :۵ یمت(، خدا را خواهند ستود  ردهک را مشاهده آن اثرات
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   ........تا است یضرور یبارآور. دیبزن را عالمت حیموارد صح -۱۴

a( باشد یبر شاگرد گواه.  

b( رندیبپذ دهنده نجات عنوان را به یسیع مردم.  

c( شوند رانده رونیوها بید.  

d( ابدی خدا جالل.  

e( سا شوندیلکعضو  مردم.  

f( نندکابراز  گرانید را به حیمس محبت ماندارانیا.  

g( رساند اثبات به حیمس یسیشما را با ع ۀرابط.  

h( باشد گرانید یبرا یتکبر.  
 

   ِ            د آمدن ثمرهیپد

  

   املک یحصاد

. دینک مراقبت یخوب به د از آنیبار آورد، با به یخوب محصول د درختیاگر بخواه
 یرا بررس ییها از راه ینجا برخیدر ا.   استقز صادین یروحان یدر زندگ اصل نیهم
 تان یدر زندگ یانروح از ثمره املک ید حصادیتوان یآنها م کمک به هکرد ک میخواه
د با او ید، بایرفتیخود پذ یاور دائمی عنوان را به القدس روح هکبعد از آن. دیبار آور به
 د انجامیتوان یم قیچند طر ار را بهک نیا. بار آورد د تا در شما ثمر بهینک یارکهم
   :دیده

  

 ردنک و آماده بیترغ یمعن به پرورش .دیده با خدا را پرورش تک مشار-۱
شود،  دهید وهیاز م یا ا نشانهی وفهکش هکاز آن شیها پ مدت. باشد یرشد م ۀنیزم
 تالش باغبان. شود آماده دادن وهیم یبرا رد تا درختیگ یم صورت یادیز یارهاک
 پرورش ، همان ند پرمهر و توجهیفرا نیا.  است ار بردهک به از آن مراقبت یبرا یادیز
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ابد و در ی یم تحول مان یزندگ هک  ما با اوستیدائم تکا مشاری رابطه قیاز طر.  است
  .ندک یرشد م یثمرده یراستا

 پدر، و پسرش یبا خدا کمبار تکد از مشاریتوان یفرزند خدا، م شما در مقام
 ؛ اول۱۴ :۱۳ انیقرنت ؛ دوم۹ :۱ انیقرنت اول(د یمند شو بهره القدس ، و روح حیمس یسیع
 در دعا پرورش با خدا وقت صرف قیاز طررا  تکمشار نید ایتوان یم). ۳ :۱وحنا ی
 هک  یهنگام. دیده پرورش المشکاز  اطاعت قیرا از طر د آنیتوان یم نیهمچن. دیده
 اجازه هک گفت شانیا داد، به یم میتعل شاگردانش به یروحان در مورد ثمره یسیع

از  هک یمادام هک گفت نیهمچن یو). ۷ :۱۵وحنا ی(بماند  یباق در آنان المشکدهند تا 
او  گر، در محبتیدیک داشتن دوست به مربوط مکح ژهیو نند، بهک یرویاو پ امکاح

بار  را به جینتا ز همانیخدا ن المکشما از  اطاعت). ۱۰ و ۹ :۱۵وحنا ی(خواهند ماند 
 یرد و زندگکد یخواه خدا را تجربه و محبت تکمشار صورت نیدر ا. خواهد آورد

  .رثمر خواهد شدبا او پ تان رابطه لیدل شما به
  

سایوشک ب-۲ با  تا       ً معموال   باغبان .دیبرقرار ساز تکمشار انیحیر مسید 
 از باغ نقطه یکنند، در ک ید میتول وهیم نوع یک هک ییها درخت هک است نیا خواهان

گر، و ید یا در نقطه جا، ذرت یکدر  پرتقال رند، درختانیگر قرار بگیدیکنار کدر 
 قیز از طریشما ن. ندک یم کمک محصول و برداشت پرورش امر به نیا.  رهیغ

 مکیرا تح تان یروحان یزندگ هکد شد یخواه قی، تشو انیحیگر مسیبا د تکمشار
 انیحیمس. دیشو گرانید یو استوار مکیتح د باعثیتوان یم این صورتد؛ در یبخش
 هک ستین یشگفت یجا). ۴۶ :۲ اعمال(داشتند  تکگر مشاریدیکهر روز با  هیاول
. گرداند یم نجات ۀرا تشنشان  انیبود و اطراف لیبر انج یشاهد قدرتمند شانیا یدگزن

 انیو خداوند بر شمار ناج افتی یم نجات گمشده یها از جان یهر روز تعداد
  ).۴۷ و ۴۶ :۲ اعمال(افزود  یم
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 برد تا قومش یار مک را به خدا رهبران .دیریرا بپذ خداترس رهبران  خدمت-۳
،  نیا، مبشری، انب رسوالن هدف هکند ک ید مکی تأ۱۳-۱۱ :۴ انیافسس. دینما هیرا تغذ
 همان. برسند یروحان مالک تا به خداست قوم یسا بنایلکدر  نیو معلم شبانان
 یها در مورد نقش رسول پولس هک، آنجا  است  بازگو شده۶ :۳ انیقرنت در اول قتیحق

 یاریآب و اپلس اشتمک من«: دیگو یم سخن انیقرنت به کمکدر  او و اپلس متفاوت
دهد،  یم رهبران ۀواسط خدا به هکرا  یمیتعال یوقت» .دیبخش یخدا نمو م نکرد، لک
  .دیرس یم یاز ثمرده یباالتر ۀدرج د، بهینک یم ادهید و پیریپذ یم

  

د یرا تهد درخت یخطرات همواره .دیخود باش یروحان سالمت مراقب -۴
را  اش یروحان اتیتوانند ح یم هکباشد  ییزهایچ د مراقبیبا یحیمس یک. ندک یم

 یها شهی، اند نامناسب یها ی، دوست نادرست یبد، رفتارها عادات. نابود سازند
 یتلق یرشد روحان یبرا یدیتهد عنوان به ید همگیخطا با یها رانگر، و خواهشیو

  .شوند

 هکرا  یریشر اقوام ستیبا یموعود شد، م نیوارد سرزم لیاسرائ قوم هک یهنگام
ار ک نیا لیاسرائ قوم نیکخدا بود؛ ل ۀنقش نیا. ببرند نیردند از بک یم یدر آنجا زندگ

-۳۴ :۱۰۶مزمور (شدند  دهیشک اقوام آن ۀرانی شرطریق به انیلی   ً      جتا  اسرائینت. ردکرا ن
 هک مینده و اجازه میباش د مراقبیما با. ما یبرا است یهشدار شانیا ۀتجرب). ۳۶

 ۱۵ :۱۲ انیعبران. رندیگ لکا شیبمانند  یما باق یدر زندگ نادرست یو رفتارها عادات
 یسیع هک ییهمانند خارها. ندکرشد  یتلخ هک مینده اجازه هکدهد  یما هشدار م به

توانند  یز میبد ن یو رفتارها ، عادات)۱۴ :۸لوقا ( است ردهک فیبرزگر توص لیدر تمث
َ     بدل هکشوند  نیاز ا مانع   . است آن خدا خواهان هک میشو یشخص به َ

ر ید شما را از مسیوشکرا خواهد ید زیباش طانیش مراقب است الزم نیهمچن
 حیشما مس هکخواهد  یاو نم. باز دارد القدس روح به شدن می، از تسل ساخته منحرف

  .دیبساز تان یسرور زندگ گانهیرا 
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  ند؟ک یشما م به یا هیتوص  چه۹ و ۸ :۵ پطرس اول -۱۵

  ؟)۷ :۴ عقوبی(خواهد شد  د، چهینک ر مقاومتیبرابر شراگر در  -۱۶

 یو بارآور یدر ثمرده شرفتیپ یبرا قی، چهار طر تان ادداشتیدر دفتر  -۱۷
ز یچ ، یکنار هر کدر . دیسیوار بنو د، فهرستیردک مطالعه کنیا هم هکرا  یروحان
 عنوان به. دینک ادهیپ تان یرا در زندگ د تا آنیببر د نامیده د انجامیتوان یم هکرا  یخاص
 وقت صرف«: دیسیبنو نیا به هیشب یزید چیتوان یم با خدا تکمشار نارک، در  مثال
  ». مقدس کتاب و قرائت دعا، پرستش یشتر در هر روز برایب
  

   افضل قیطر

)  نیتزئ یبرا( یمصنوع ۀویرا از م یواقع وهیم هک است لکمش اوقات یگاه
 یتواند واقع یشود، م ز گذاشتهیم یرو ییبایز رفاگر در ظ یواقع وهیم. داد صیتشخ
  . ستین یواقع هک د دانستیخواه د، بالفاصلهیبرد دهان را به آن یند، اما وقتک جلوه

 لکمش است نکدر ظاهر مم. ار بردک به انیحیدر مورد مس توان یرا م هیتشب همان
ً  قتا  سیحق هکرا  یشخص هکباشد     ً         رفا  در ظاهر ص هک یدارد، از شخص گونه حیمس یرتی   
ر یباشند، نظ داشته مشابه یرفتار است نکهر دو مم. داد صی، تشخ است یحیمس

 یباطن خصلت هک است یهنگام یقیحق امتحان نیکل.  یروحان یایعطا ظاهر ساختن
 یقیحق شاگردان هک گفت یسیع.  مینک یم مشاهده روزمره یفرد را در زندگ رتیو س

  . شناخت توان یدهند، م یم گر نشانیدیک به نسبت هک یمحبت تیفکیاو را از 

 است شده نوشته!  است ما چقدر مهم یدر زندگ روح ثمره هکد ینک یم مالحظه
را دارا بودند؛  روح ۀیعط        ُ ستند، ن هیز یم د در قرنتسیعهدجد امیدر ا هک یانیحیمس هک

 نیبا ا. آوردند یم عمل به ردند، و معجزاتک یم ردند، نبوتک یم لمک تها زبان آنها به
داشتند  گر اختالفیدیکبا  شان یمحل یسایلکبودند؛ آنها در  روح ثمره فاقد حال

 اول(شاندند ک یم مهکمحا به مانانیا یگر را نزد بیدیک؛ )۱۸ و ۱۷ :۱۱ انیقرنت اول(
 ی؛ و حت)۲ و ۱ :۵ انیقرنت اول(ردند ک یم یزندگ یعفت یدر ب ی؛ برخ)۸-۱ :۶ انیقرنت
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 انیقرنت اول(ردند ک یم تکشر یعشاء ربان ، در مراسم یتمس ها در حالت یبعض
 یو.  نوشت نامه شانیا ار بهیبس با صبر و محبت رسول پولس). ۲۱ و ۲۰ :۱۱
 یبرا ییایعطا شانیا به هک یالقدس را بشناسند، روح القدس روح شانیا هک خواست یم
 هک خواست یم یبود؛ و نیاز ا شیب یزیچ او خواهان نیکل. بود سا دادهیلک یبنا
را  شانیا رتیو س خصائل توانست یم هکرا بشناسند  نندهک سیتقد القدس روح شانیا

  .در آورد یسیع شباهت را به سازد و آنان متبدل

 نیکباشند؛ ل روح یایعطا خواهان مشتاقانه هکنمود  یم بیرا ترغ انیقرنت پولس
 اول(»  دهم یم ما نشانش را به افضل قیطر نونکا«: دیبخش انیپا نیخود را چن ۀگفت
 در اول هک خدا آنگونه محبت یعنی - است محبت » افضل قیطر«). ۳۱ :۱۲ انیقرنت
انتها  یا روزیعطا هک میخوان یدر آنجا م.  است شده فیو توص انی ب۱۳ انیقرنت

  ).۱۳  و۱۰-۸ یها هیآ(خواهد ماند  یباق همچنان محبت نیک، ل رفتیخواهند پذ

 به.  نور است یک نیک؛ ل است افتهی لکیتش مانک نی رنگِ    رنگ هفت بکینور از تر
 ثمره یک ، اما همواره است شده لکیتش خصلت نیاز چند روح ، ثمره قیطر همان
 یروحان یعطا نیما شاهد چند. ردیگ یقرار م روح یایعطا امر در تضاد با نیا.  است
 یک یشخص. بخشد یافراد م به متعالش ۀاراد آنها را بر طبق القدس ، و روح میهست
 اما). ۱۱-۷ :۱۲ انیقرنت اول(را  یگرید ۀیگر عطید دارد و شخص یم افتیرا در هیعط
. باشد یز میچ یکو  محصول یک هکرا ی، ز مجزا ساخت توان یرا نم روح ثمره
 یرونیب پوست توسط پرتقال هکهمانطور . ردک خالصه محبت ۀلمکرا در  آن توان یم

  . است یروحان ثمره بخش ُ           بعد وحدتزین شود، محبت یم محافظت
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 ۀانگر رابطیب هک پولس میتعل از حیصح جمالت به مربوط دور حرف -۱۸
  .دیشکب یا رهی، دا است یروحان یایو عطا یروحان ثمره انیم مطلوب

a( باشند یم یروحان تر از ثمره مهم یروحان یایعطا.  

b( باشد  داشتهوجود یروحان ثمره یکد ی، با یروحان یهر عطا یبرا.  

c( در  گونه حیمس رتیس یبا تجل هک مؤثرتر است یزمان یروحان یایظهور عطا
  .باشد همراه روزمره یزندگ

d( باشد یم یروحان یایاربرد عطاکتر از  ار مهمیبس محبت دادن نشان.  

e( خواهند ماند یا باقیعطا اثرات نیک، ل رفتیانتها خواهد پذ ثمره.  

f( ماندار باشدیا سیار او در تقدکبر  د مقدمیبا القدس روح یبخش قدرت.  

g( رتیس یدرون تیخصوص روح باشند، اما ثمره یم یرونیب یا ا جلوهیعطا 
  . است یحیمس

  
رد؛ و در ک میخواه یرا بررس محبت ۀلمک یروحان ی، معن یبعد در درس

 به هکند کاف میخواه ینظر یحیمس گر خصلتید تیفکی هشت ، به یبعد یها درس
 ۀادام هنگام خداوند شما را به. دهند یم لکیرا تش روح یبایز ، ثمره  محبتقااتف

  .دهد تکبر تان مطالعه
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   ییخودآزما

  
 سپس. دیده پاسخ ییخودآزما نیا سؤاالت د و بعد، بهینکبار مرور  یکرا  درس
. دینک سهی، مقا شده ارائه تابک نیا یدر انتها هک ییها خود را با پاسخ یها پاسخ
  .دییً                      خود را مجددا مرور نما غلط یها پاسخ به مربوط بمطال

  

را با  غلط و جمالت T را با حرف درست جمالت.  و غلط درست سؤاالت
  .دینک  مشخصF حرف

  .آورد ید میرا پد متفاوت یا وهی، م یهر بذر هک است نیا یبارآور  اصل-۱

  .بار آورد به خوب تواند ثمره یبد م  درخت-۲

  .داند یم روح یایعطا را همان یحیمس تریس مقدس کتاب -۳

 آورد، اما او ید میماندار پدیدر ا القدس را روح یروحان ثمره هکنی با وجود ا-۴
  .دهد ماندار انجامیا یارکهم ار را بدونک نیتواند ا ینم

  . است در روح کار، سلوکگناه عتیبا طب در جنگ روز شدنی راز پ-۵

  .خواهند شد شناخته شان ثمرهاز  ذبهک یایانب هکفرمود  یسی ع-۶

وجود  ثمره یکتنها  دارد، در واقع یمختلف یها جنبه روح ثمره هکنی با وجود ا-۷
  .دارد

مس رسول  پولس-۸  روح یایعطا هم شانیا هکرا یخشنود بود ز قرنتس انیحیاز 
  .را روح ثمره ساختند و هم یرا ظاهر م

  .وما در ا موضع شود به یم مربوط ماندن حیدر مس -۹

در  ، مقاومت یحیمس رتیس پرورش یماندار برایا یمراقبت از اقدامات یکی -۱۰
  .باشد یر میبرابر شر

 بذر موافق هکند ک یم دفاع اصل نی از ا۵ انیدر غالط د شدهیق  دو فهرست-۱۱
  .ندک ید میتول وهیخود م نوع



 ۳۷ ثمرۀ روح:سیرت مسیحی

 نیب رابطه هباشد، ب ماندار وجود داشتهیاو و ا انید میبا هکرا  یا رابطه یسی ع-۱۲
  . است ردهک هیتشب و روح جسم

  
آنها  ۀنندک فیتوص هک لیذ ر را با جمالتیز نیعناو.  یانطباق سؤاالت -۱۳

  .دینک باشند، منطبق یم

   یروحان یثمرده د آوردنیپد یها  راه-۱

   یثمرده  هدف-۲

   یثمرده طی شرا-۳

        a( ما  هکدهد  یم ننشا هکدر ما  است حیمس یزندگ یتجل یروحان یثمرده
َ     ً      واقعا  بدل خدا را  نی همچنامر نیا.  ماست یو او خداوند زندگ میا او شده شاگردان به َ
  .دهد یم جالل

b           ( حیمس انیم یمتقابل ۀرابط هکابد ی یم تحقق یتنها هنگام یروحان یثمرده 
 نیهمچن یحیمس. باشد وجود داشته حیدر مس یحیمس ، و شخص یحیمس در شخص

  .ردیاو را بپذ یگردان کو پا هرس ایپدر  بید تأدیاب

      c( باشد داشته تکمشار انیحیگر مسیبا خدا و با د یحیمس هک است الزم .
 افتیدر ِ              رهبران خداترس خدمت توسط هکرا  یمیتعال یو هک است الزم نیهمچن

  .دینما ِ           رد و اعمالیند، بپذک یم

  

  .دیده پاسخ نکمم لکش نیصرترمخت را به لیذ سؤاالت.  وتاهک یها پاسخ

  ؟ است دامک روح ثمره یگر براید  اصطالح-۱۴

  .دیببر ، نام است  آمده۲۳ و ۲۲ :۵ انیدر غالط هک را آنگونه روح ۀگان  ُ ن ه  ثمره-۱۵

  ؟ میهست یسیع شاگردان هک میده نشان میتوان یم  چگونه-۱۶
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
  .دهد را جالل حیمس یسیو ع است یعما واق مانیدهد ا نشان هک ی طور-۱۰

 

۱- c( آورد یبار م به پرتقال هک یپرتقال درخت.  
 

۱۱- a( ۲-حیدر مس  ماندن   

  b( ۱-پدر توسط شدن ک پا  

  c( ۳-در ما حی مس  

  d( ۱-پدر توسط شدن ک پا  

  e( ۳-در ما حی مس  
 

۲-  
  ثمره روح   اعمال جسم

، ، و فجور کی، ناپا زنا، فسق
،  یجادوگرو ی پرست بت
،  ، خشم نه کی، ، نزاع یدشمن
،  ییجو ، تفرقهق، شقا تعصب
 شی،ع ی، مشروبخوار حسادت
  نیر ای و نظا، و عشرت

،  ی، سالمت ی، خوش محبت
،  ییویک، ن ی، مهربان حلم
و ی زگاری، پره ، تواضع مانیا

  نظایر این

  
  .ردکد یتقل روح یایو عطا از معجزات توان ی م-۱۲

 

اعمال-۳ ،  یی، بدگو لهی، ح بی، فر ، نزاع ، قتل ک، فساد، رش ، طمع  شرارت: جسم  
،  یاحساس ی، ب نیاز والد یبر، نافرمانک، غرور،  یاز خدا، گستاخ ، نفرت تهمت

،  ی، زنا، هرزگ ی، دزد رانهیشر یها شهی، اند ی، تلخ نی، نفر ، ظلم ی، سنگدل یمانیا یب
  . یبدجنس،  ، جدال ناسالم ، صحبت ذبک،  حماقت
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 در هک د دانستیباشد، خواه را داشته روح ثمره یعنی یحیمس رتی اگر س-۱۳
رفتارها  نیا در آن هک یردار او و روحکو  ، سخنان اعمال: گریشواهد د. ( است حیمس
 .)شود یم یمتجل

 

و  یخودخواه ؛ فقدان بر و غرور و خشونتکو ت کرش  فقدان: روح  ثمره-۴
، و  ، معرفت مانی، ا یداری، پا یدواری، اعتماد، ام یاز راست یبرخوردار.  عیسر خشم
  . یتقو

 

۱۴- a( است یبر شاگرد گواه   

 d( ابدی خدا جالل  

 f( نندکابراز  گرانید را به حیمس محبت ماندارانیا  

 g( رساند اثبات به حیمس یسیشما را با ع ۀرابط  

 h( باشد گرانید یبرا یتکبر  
 

۵- a( ارها ک)ارکگناه عتیطب( ؛ جسم) ا اعمالی(  

b( تی، هدا روح ثمره   

c( رتیس   
 

   ، مقاومت یاری، هش یشتنداری خو-۱۵
 

۶- a( مورد انتظار بود هک آنچه مخالف یتیبا خصوص یا ثمره  
 

  ) شما را تنها خواهد گذاشت( ختی از شما خواهد گر-۱۶
 

۷- b( نشد خدا محافظت یگر از سوید  
 

   خودتان  پاسخ-۱۷
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۸- a( حیحص   

b( غلط   

c( حیصح   

d( غلط   

e( حیصح   

f( حیصح   

g( حیصح   
 

۱۸- a( غلط   

  b( غلط ) وجود دارد ثمره یکتنها(  

  c( حیصح   

  d( حیصح   

  e( غلط   

  f( غلط   

  g( حیصح   
 

  .دی؛ ام تی؛ شخص) دار بودنی، پا ، استوار بودن مانیا یعنی( یداری پا-۹
  



 

  دومدرس 

   منتخب ۀثمر:  محبت

  
 ۀثمر ی، معرف افتهی الهام ۀسندینو). ۲۲ :۵ انیغالط(»  است...  محبت روح ۀثمر«
 یک چیه هکرا یباشد ز را داشته اول گاهید جایبا محبت. ندک یآغاز م محبت را با روح

  .گردد یر نمیپذ انکام محبت گر بدونیِ           از ثمرات د

 نیو بهتر نیتر وتاهک. شود یم در خدا مجسم هک است یمفهوم نیاعالتر محبت
 یسیع پسرش خدا توسط محبت.  است خدا محبت هکرا یز است خدا محبت فیتعر
 هکنیند از اک یم خود را در ما ثابت خدا محبت لکن«: ار شدکآش تیبر بشر حیمس

 خاصان«ز ی؛ و ن)۸ :۵ انیروم(» ما مرد در راه حی، مس میار بودکما هنوز گناه هک یهنگام
وحنا ی(» نمود آخر محبت را تا به شانینمود، ا یم تمحب جهان نیدر ا هکخود را 

۱۳: ۱.(  

 یخود را برا جان آگاهانه هکنمود  یم حد محبت نیرا تا ا یسانک چه یسیع
. نبود املک روانشیو پ از شاگردان هیچ یک! ری؟ خ املک مردمان یا برایداد؟ آ شانیا

،  شاگردان نیتریکاز نزد تن نمود؛ سه کش یو به یگریرد؛ دکار کاز آنها او را ان یکی
 شانیاز ا برد؛ دو تن یسر م به اهکجان یدر رنج در باغ یسیع هیکخفتند در حال

 هک یرد؛ و هنگامک انتیخ شانیاز ا یکیاو بودند؛  وتکدر مل یعیرف گاهیجا خواهان
 را تا به شانیا یسیع نحالیبا ا. ردندکرا باور ن آن ی، برخ برخاست از مردگان یسیع

 حال نی، و طرد شد، با ا قرار گرفت انتیردند، مورد خکاو را رها . نمود تآخر محب
  !نمود محبت

 او ما را محبت هک ، آنگونه میینما را محبت گرانید هکخواهد  یاز ما م یسیع
 شما را محبت هک د، همچنانیینما گر را محبتیدیک هک من مکح است نیا«. نمود
ِ                  محبت محدود انسان ز توسطامر هرگ نیا). ۱۲ :۱۵وحنا ی(»  نمودم اما . بود یسر نمیم یِ
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همانند او  هک میآموز یپرورد، م یرا در ما م گونه حیمس رتیس القدس روح هک یهنگام
  . میبدار دوست

را در  آن یتجل ی، و چگونگ روح ۀثمر عنوان را به محبت ی، معن درس نیدر ا
د یتوان یند، مکر شما رشد د محبت ۀثمر یوقت. ردک میخواه ماندار مطالعهیا یزندگ
  !دیباش داشته حیمس محبت همچون یمحبت
  
  
  
  
  
  

 
   مطالب رئوس

   مقدس کتابدر  محبت یبررس

   محبت حیتشر

   در عمل محبت
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا از مطالعه پس

 فیرا توص)  خداگونه محبت-آگاپه( agape عدُ  ب و سه محبت نوع  سه●  
  .دینک

  .دینک انیرا ب آگاپه محبت یها یژگی، و۱۳ انیقرنت اول ۀی بر پا●  

  . است مهم یروحان ۀو ثمر یروحان یایعطا انیم د چرا تعادلیده حی توض●  

د و ینک کرا در یِ         محبت عمل یها از نمونه یناش ، اصول خودتان ی در زندگ●  
  .دیار ببرک به
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   یریادگی یها تیفعال

 دقت ، به است بازگو شده اول در درس هک را آنگونه درس از متن  هر بخش-۱
  .دیرا بخوان د و آنیابی، ب است د شدهیق هکرا  مقدس کتاب ۀیهر آ. دینک مطالعه

 در هک یخود را با پاسخ پاسخ سپس. دیبده  پاسخها نیتمر یها سؤال  به-۲
  مرور بخشباشد، بعد از شما غلط اگر پاسخ. دینک سهی، مقا میا داده ارائه درس یانتها

  .دیده خود را ادامه ۀمطالع سپس. دینک حیرا تصح مورد نظر، آن

 خود را با یها پاسخ. دیده پاسخ ییخودآزما سؤاالت ، به ردهکرا مرور   درس-۳
  .دینک سهی، مقا آمده تابک یدر انتها هک ییها پاسخ
  

   درس متن

   مقدس کتابدر  محبت یبررس

  

   محبت انواع

، چرا  نگذاشت یباق کیمورد ش نیدر ا یسیع!  است روح منتخب ۀ، ثمر محبت
د، یینما گر را محبتیدیک هک دهم یم تازه یمکشما ح به«: فرمود شاگردانش به هک

 همه نیهم به. دیینما گر را محبتیدیکز یتا شما ن نمودم شما را محبت من هکچنان
وحنا ی(» دیباش گر را داشتهیدیک د اگر محبتیهست شاگرد من هکد یخواهند فهم

  ).۳۵ و ۳۴ :۱۳

وجود  محبت نوع سه مک رد؟ دستک یم صحبت یمحبت نوع در مورد چه یسیع
   :داد میقرار خواه اختصار آنها را مورد مالحظه به هکدارد 
  

از  یعار محبت« یمعن به است یونانی یا واژه آگاپه .)Agape( آگاپه  محبت-۱
وحنا یدر . بشر نوع به تخدا نسب محبت به هی، شب» یو دائم قیعم ی، محبت یخودخواه

پسر  هکنمود  را آنقدر محبت را خدا جهانیز«: شود یم اشاره یاله محبت نیا  به۱۶ :۳
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» .ابدی یجاودان اتیح هکنگردد بل کآورد، هال مانیبر او ا هکخود را داد تا هر  گانهی
ا را م یهست لک و -ها  شهی، اند ، احساسات جاناتی، ه همتا، ذهن یو ب املکِ      محبت  نیا

ما  یخواهد در زندگ یم القدس روح هک است یمحبت نوع همان نیا. ردیگ یدر بر م
 یمحبت نیا.  میار خدا قرار دهی            ً       خود را تماما  در اخت هک شرط نیا سازد، به یمتجل
 نیا.  مینک اطاعت المشکو از  میباش داشته شود او را دوست یم باعث هک است

،  حیتسب صورت ما به ابد، و بعد از دلی یم نایما جر یسو از خدا به کِ          محبت مبار
 ما او را محبت«. گردد یاو باز م یسو به وفادارانه ، و خدمت ، پرستش اطاعت

 یمحبت نوع آن نیا). ۱۹ :۴وحنا ی اول(» نمود ما را محبت او اول هکرا یز میینما یم
 نیا.  ، ظاهر ساخت بیخود، از آخور تا صل یاز زندگ در هر مرحله یسیع هک است
  . است شده فی توص۱۳ انیقرنت در اول هک ی محبت- است آگاپه محبت همان
  

 ، نوع است  مشخص۷ :۱ پطرس از دوم هک چنان.)Philia( برادرانه  محبت-۲
 یدوست ، همان محبت نوع نیا. شود یم دهینام )philia( برادرانه محبت ، محبت دوم
 ز او را دوستیبدارد، ما ن وستما را د یسکاگر . محدود است یمحبت نی؛ ا است
؟  است لتیفض د، شما را چهیینما خود را محبت را اگر محبانیز«.  داشت میخواه
 یامر یا دوستی برادرانه محبت» .ندینما یم خود را محبت محبان هم ارانکرا گناهیز

 به یبستگ هکرا ی، ز تر است نییپا آگاپه از محبت نیک، ل یانسان در روابط یاساس است
با  هک میشمار یم و دوست میینما یم را محبت یسانک ما فقط یعنیدارد،  متقابل ۀرابط

  .بدارند باشند و ما را دوست ما دوست
  

در  هک یانسان از محبت یگرید ۀ جلو.)Eros( یجسمان  محبت-۳
 نیا.  است یجسمان ا عشقی eros  ً           ا  وجود دارد،ی، اما قو است د نشدهیق مقدس کتاب
 نیا. ردیگ یم سرچشمه یعیطب ز و شهواتی، غرا از حواس هک یمانجس است یمحبت
ِ      مهم  محبت یها از جنبه یکی بر  هکاما از آنجا . و شوهر وجود دارد زن انیم هک است ی  
تواند  یند، لذا مک ند و احساسیتواند بب یم شخص هکقرار دارد  یزیچ ۀیپا
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َ     بدل اش یمنف لک، در ش محبت نوع نیا. باشد یو سطح یوی، دن خودخواهانه  به َ
مورد  اغلب هکرا یز است محبت پست نوع eros شود؛ یم و شهوت حرص

  .ردیگ یقرار م سوءاستفاده
  

. شد یمتجل یسیع یدر زندگ هکخدا  محبت یعنیباشد،  یم آگاپه نهایا نیبزرگتر
   :ُ         بعد دارد سه محبت نیا

  خدا به محبت:  یُ           بعد عمود-۱

  خود نهمنوعا به محبت:  یُ          بعد افق-۲

   خودمان به محبت:  یُ           بعد درون-۳

 و تمام نفس و تمام دل تمام خود را به یخداوند خدا«: دیفرما ی م۲۷ :۱۰لوقا 
 است نیا» .خود نفس خود را مثل ۀینما، و همسا ر خود محبتکف و تمام ییتوانا

  ! آگاپه محبت
  

  .دینک منطبق،  شده برده ً      ال نامیذ هک یمحبت را با نوع محبت هر نوع فیتعر -۱

   آگاپه  محبت-۱

   برادرانه  محبت-۲

   یجسمان  محبت-۳

a(Eros  :ندک یم ا احساسیند یب یم شخص هک آنچه به وابسته است یمحبت.  

b(Agape  :ند؛ ک یم نترلکوجود ما را  تمام هک یاز خودخواه یعار است یمحبت
  . املک است یمحبت

c(Philia  :ما را  هک میبدار را دوست ینساک هکشود  یم باعث هک است یمحبت
  .دارند یم دوست

  

  . است برادرانه بزرگتر از محبت آگاپه د چرا محبتیده حیتوض -۲
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  خدا به محبت:  یُ         بعد عمود

 د خدا را دوستیبا چگونه.  از ماستیو امت فهیوظ نیخدا بزرگتر داشتن دوست
 ار بردهک به مقدس کتابر د هک آنگونه دل ۀلمک! رکو ف ، قوت ، جان دل ؟ با تمام میبدار
 هکند، بلک ینم زند اشاره یم ما تلمبه را در بدن خون هک یعضو جسمان ، به است شده
د یما با. ردیگ یما را در بر م و جان روح هکدارد  ما اشاره یباطن تیا انسانیوجود  به

  . میبدار دوستمان  و عواطف ، قوت ، اراده ر، تعقلکحد ف نیخدا را تا باالتر

 دوست است روح ۀاز ثمر جنبه یک هک آگاپه محبت خدا را با هک یگامهن
او  هکرا  ، و هر آنچه میدار یم دوست اوست به متعلق هکز یرا ن ، هر آنچه میدار یم

 او را دوست یسایلکار او، کاو،  او، فرزندان المکما .  میدار یم دارد دوست یم دوست
خاطر آنها دچار  به هک میهست لیو ما میارد یم را دوست گمشده گوسفندان.  میدار یم

 هکاو بل به آوردن مانیا فقط نه حیخاطر مس شما عطا شد به به هکرا یز«.  میشو زحمت
 دچار زحمت حیمس یبرا هک  یهنگام). ۲۹ :۱ انیپیلیف(» او یبرا هم دنیشک زحمت

او را بر  حبتو م میبده تا او را جالل میریپذ یو آزار را م نجهکش ، آگاهانه میشو یم
 به ، نسبت میشو یم زحمت متحمل حیمس با هک یهنگام.  میار سازکار آشکگناه انسان
 فی توص۳۶ :۹ یدر مت هک، چنان داشت میاو را خواه احساس ار همانکو گناه گناه
مانند  هکرا یز بسوخت شانیبر ا د، دلشیر دیثک یجمع چون« هک است شده

  ».بودند ندهکپراو  حال شانی، پر شبان یب گوسفندان

داد و  میرا تعل محبت نوع نیاو ا.  میآموز یم یسیع یرا از زندگ آگاپه محبت
خواهد  او را محبت د، پدر منینما یم مرا محبت هکآن«: او فرمود.  ستیز آن مطابق

وحنا ی(»  ساخت او ظاهر خواهم نمود و خود را به خواهم او را محبت نمود و من
 انیدر افسس رسول پولس.  ما دشوار است به نسبت یسیع محبت کدر). ۲۱ :۱۴
   :سدینو یم نیمورد چن نی در ا۱۷-۱۹ :۳



 ۴۷ ثمرۀ منتخب: محبت

 کادرا نیمقدس یبا تمام هکد یابی ، استطاعت اد نهادهیو بن ردهک شهیر و در محبت«
 د بهیشو ، و عارف ستیچ)  حیمس محبت (یو بلند و عمق و طول عرض هکد ینک

  ».خدا یپر ید تا تمامیا پر شوت است  از معرفتقفو هک حیمس محبت
  
 مهم ً         قبال اصول نیمقدس نیا.  افسس انیحیمس یبرا پولس یدعا است نیا
 یزهایچ محبت ۀواسط به ستیبا یبودند، اما م فرا گرفته را از پولس تیحیمس
 شهیر: شود یم محبت به یمنته محبت هک مینک یم نجا مشاهدهیدر ا. رندیفرا گ یشتریب

  !محبت ) شناختن( به شدن محبت، عارف کادرا ، محبت در داشتن

 یسیع.  است اطاعت ، محبت نیا د؟ آزمونیدار آگاپه محبت خدا به ا نسبتیآ
 امکاح هکهر «). ۱۵ :۱۴وحنا ی(» دیدار مرا نگاه امکد، احیدار اگر مرا دوست«: فرمود

اگر «). ۲۱ :۱۴وحنا ی(» دینما یم مرا محبت هک است ند، آنک مرا دارد و آنها را حفظ
 المکد، یننما مرا محبت هکو آن...  خواهد داشت مرا نگاه المکد، ینما مرا محبت یسک

 یسیوحنا، عی لیاز انج بخش نیدر هم). ۲۴ و ۲۳ :۱۴وحنا ی(» ندک ینم مرا حفظ
را  دهد و هر چه ما آموزش ز را بهیچ را خواهد فرستاد تا همه القدس روح هکفرمود 

سازد  یار مکخدا را بر ما آش محبت القدس روح. اد ما آوردی ه، ب داده میتعل یسیع هک
.  اوست شتر بهیِ        نمودن ب محبت یمعنا بهتر خدا به شناخت.  میتا او را بهتر بشناس

تا  میابی یم و قدرت مینه یاد می، بن دوانده شهیر ، در محبت القدس روح ۀواسط به
. آورد ید میرا در ما پد حیر مسیتصو هک یسک می، تسل میاو شو میتر تسل املکطور  به

 باعث نی، و ا ما از اوست اطاعت ۀمنزل ، به القدس روح تیهدا به ما نسبت تیحساس
  . خداست یخشنود
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  دارد؟ خدا صحت به ما نسبت ر در مورد محبتیز از جمالت کدام یک -۳

a( است ما راحت خدا به محبت زانیم حیو توض کدر .  

b( محبت و ذهن ، قوت جان ، با تمام دل یاو را با تمام هکخواهد  یخدا از ما م 
  . میینما

c( میرسان یم اثبات به امشکاز اح اطاعت قیخدا از طر خود را به ما محبت .  

d( او یبرا دنیشک و زحمت رنج یبرا یآمادگ یعنی حیمانند مس نمودن محبت.  

e( مید، متنفر شوندارن مانیاو ا به هک یسانکاز  هکشود  یم خدا باعث به محبت .  

f( دارند ما را دوست هک یسانک به ردنک محبت یعنی گونه حیمس محبت.  

g( و  مییاو را بستا هک است نی، ا میدار یم خدا را دوست هکنیبر ا گواه نیبزرگتر
  . میبپرست

h( قیخدا را از طر المک قید حقایخدا، با یپر یتا تمام میپر شو میخواه یاگر م 
  . مینک کو در میبشناس محبت

  

  خود همنوعان به محبت:  یُ        بعد افق

ابتدا خدا را  هکمگر آن میبدار دوست آگاپه خود را با محبت ۀیهمسا میتوان ینم
ند و ما را ک یجاد میرا در ما ا روح ۀثمر هک است القدس روح نیا.  میباش داشته دوست
 نیا یعنی،  میجا آور را به تورات امکاح نیاز بزرگتر مکح نیسازد تا دوم یقادر م

 یوحنای). ۱۸ :۱۹ انیالو(» نما محبت شتنیخو خود را مثل ۀیهمسا« هکرا  مکح
  :دیفرما یدهد و م ید قرار مکیمورد تأ گرانید به را نسبت آگاپه محبت تیاهم رسول

 محبت هکو هر  از خداست محبت هکرا یز مییبنما گر را محبتیدیک،  بانیحب یا«
د، ینما ینم محبت هک یسکشناسد؛ و  یو خدا را م است هد از خدا مولود شدینما یم

، خدا در  میینما گر را محبتیدیکاگر ...  است خدا محبت هکرا یشناسد، ز یخدا را نم
 خدا را محبت هکد یگو یسکاگر ...  است شده املکاو در ما  و محبت است نکما سا
 دهید هکرا  یبرادر هک یسکرا ی، ز ند، دروغگوستک و از برادر خود نفرت مینما یم
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» د؟ینما محبت است دهیند هکرا  ییخدا است نکمم د، چگونهیننما محبت است
  ).۲۰، ۱۲ ،۷،۸ :۴وحنا ی اول(

 بدارد؛ سپس را دوست اش هیخدا و همسا هکرد ک مکاز فقها ح یکی به یسیع
: ردک سؤال یسیاز ع هیفق» ! ستیز یو خواه نکب نیچن«: ، فرمود داده ادامه نیچن

  .دی بخوان۳۷-۳۰ :۱۰را در لوقا  یسیع د پاسخیتوان یم» ؟ ستکی من ۀیهمسا«
  

بود  یسکها،  هیآ نیور در اکاز افراد مذ کدام یک. دی را بخوان۳۷-۳۰ :۱۰لوقا  -۴
  داد؟ از خود نشان برادرانه محبت هک

a( اهنک   

b( یالو   

c( یسامر   
  

  ؟ ستکیشما  ۀی، همسا تیروا نیا بر طبق -۵
  

.  میبدار ز دوستیخود را ن دشمنان یحت هکسازد  یما را قادر م آگاپه محبت -۶
 تیاکدر ح هکآموزد  یرا م یمیتعل نجا چهیدر ا یسیع. دی را بخوان۳۶-۲۷ :۶لوقا 
  .دیبزن خود را عالمت یها ؟ پاسخ است داده ز آموزشیو نیکن یسامر

a( نندک ییویک نشما به ً                     متقابال خواهند توانست هک یسانک به ردنک ییویکن.  

b( میشما رح به خدا نسبت هک یزانیم همان به همگان به نسبت بودن میرح 
  . است

c( نخواهند  شما محبت ً          متقابال به هکد یاگر بدان یحت گرانید به محبت دادن نشان
  .ردک

d( ردنک یخود تلق یازهایتر از ن را مهم گرانید یازهاین .  

e( شخص.  میازمند باشد بگذریاگر ن یحت بهیغر یکنار کاز  هکندارد  یالکاش 
  . خواهد ساخت از او را برآوردهین یگرید
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   خودمان به محبت:  یُ         بعد درون

 به نسبت محبت شامل آگاپه محبت هکنیا به مینک اشاره هکد ینظر آ به بید غریشا
 نوع آن آگاپه تمحب هک مینک یادآوریگر ید بار دیبده اما اجازه. باشد یز مین خودمان
 یعنی -ند یب یاو م هکد ینیبب د خود را آنگونهیشما با.  داشت یسیع هک است یمحبت
 و خلق دهیاو آفر به هیشب هک ی، انسان است افتهی نجات ضیف ۀواسط به هک یارکگناه
 منافع طالب و نه است خودخواهانه نه محبت نوع نیا. دهد تا او را جالل است شده
 هکرد یپذ یدارد، م یمحبت نیچن هک یسک. ثارگریا است یتمحب هک، بل شیخو

  . است نهفته حیمس یسیع به یو سرسپردگ در اطاعت موهبت نیبزرگتر

،  میبدار خود دوست خود را همچون ۀید همسایبا هک گفت یسیع هک  یهنگام
،  ، رفاقت ، سرپناه کر خورای، نظ یشخص یازهاین به یدگیرس هکرد ک یم قیتصد
 نشکشود، وا زخم اگر انگشتم.  یعیطب است یازها، امریر نیاز درد، و سا یآسودگ
شود  یم باعث آگاپه محبت .دیبند آ یزیتا خونر باشم مراقب هک است نیا من یعیطب
را یز میاو را بطلب یخدا و راست وتکو ابتدا مل میخود باش یروحان ِ    شتنیخو نگران هک
.  است نیزم یما بر رو یتر از زندگ  مهماریما بس یابد اتیح هک مینک یم قیتصد هک

  خود-۳
  دیگران-۲

 افقی

  خدا-۱

دی
عمو

 

ونی
در

 
 گانۀ محبت آگاپه ابعاد سه



 ۵۱ ثمرۀ منتخب: محبت

 یازهاین تنها مراقب دارد، نه یم دوست آگاپه محبت خود را مطابق هک یحیمس
 لیقب نیو از ا ، دوستان ، شغل تیو ترب می، تعل یجسمان یسالمت یبرا اش یشخص

 عتیخواهد داد تا طب اجازه القدس روح به نیهمچن هکزها خواهد بود، بلیچ
رشد  ماندارانیگر ایبا د تکخدا، دعا، و مشار المک ۀمطالع ۀلیوس ز بهیرا ن اش یروحان
شود و  یمتجل اش یدر زندگ روح ۀثمر هکخواهد بود  نیا خواهان یسک نیچن. دهد

  .گرداند حیمس هیشب شیاز پ شیاو را هر روز ب

 .بدارند توانند خود را دوست یم یسخت ، به گذشته اشتباهات لیدل افراد به یبرخ
 حیاز مس هک آگاپه محبت اما. نندک یم ومک، خود را مح بوده گناه دچار احساس شانیا

 فراهم میا شده بکمرت هک یگناه هر نوع یرا برا املک شود، آمرزش یم یجار
 هکرا یز. هستند یسیع حیدر مس هک یبر آنان ستین قصاص چیه پس«. آورد یم
» دیآزاد گردان و موت اهگن عتیمرا از شر یسیع حیدر مس اتیح روح عتیشر

 یسیع هک مینیبب خود را آنگونه میتوان یم!  یپر جالل نانیاطم چه). ۱ :۸ انیروم(
د یجد یعتیاو، با طب یپربها خون توسط شده ک، و پا گناهان یند، طاهر از تمامیب یم
َ     بدل ضشیف ۀواسط به هکرا  یزیچ آن میتوان یم.  است او عطا شده روح توسط هک  به َ
  . میساز ز منتقلین گرانید را به محبت و آن میبدار دوست میا دهش آن

 نداشته ما اگر خدا را دوست. اند گر وابستهیدیک ، به ُ         بعد محبت سه نیاز ا یکهر 
،  میر بشماریخود را حق ۀیاگر همسا.  میبدار خود را دوست ۀیهمسا میتوان ی، نم میباش
 یازهاین به میتوان ی، نم میمتنفر باش ودماناگر از خ.  میندار خدا را دوست هکنیا یعنی

  . میندار یتوجه خودمان یازهاین به هکرا ی، ز مینکب خود توجه همنوعان

را  ینادرست یزهایچ هک است نک، مم میاموزین القدس را از روح آگاپه محبت اگر
خداوند  ۀدیپسند هکد یینما قیتحق«: دیفرما ی م۱۰ :۵ انیافسس.  میبدار دوست

 او، شخص بدون!  القدس روح ۀواسط ؟ به میده یم انجام ار را چگونهک نیا» . ستیچ
، )۴۳ :۱۲وحنا ی(بدارد  خدا دوست نیاز تحس شیرا ب گرانید نیتحس است نکمم

وحنا ی( ییاز روشنا شیرا ب یکی، تار)۴۳ :۱۱لوقا ( میدار یم را دوست صدر مجالس
 نیرا در باالتر یسیع هک یشخص). ۳۷ :۱۰ یمت( یسیاز ع شیرا ب ، و خانواده)۱۹ :۳
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،  آگاپه محبت جهت به هکخواهد شد  دهد، متوجه یخود قرار م یدر زندگ مرتبت
  . است شتر شدهیب اش خانواده به نسبت محبتش

  

،  میبدار د خود را دوستیبا هکرا  یقیطر وجه نیبهتر نها بهیاز ا کدام یک -۷
  ند؟ک یم فیتوص

a( خود را برآورده الیو ام یشخص یازهاین هکباشد  نیاد یبا ام دغدغه نیبزرگتر 
 گرانید به نسبت توانست ، نخواهم نباشم بختیکن خودم هک یرا تا زمانی، ز سازم
  . دهم نشان محبت

b( دهیاو آفر صورت به هک دهم صیو تشخ نمیبب یسیع د خود را با چشمیبا 
با خشنود .  او باشم ۀخانواداز  یاو، جزئ ضیف ۀواسط به هک هستم نیا ۀستیو شا ام شده

  .شود یم ز برطرفین خودم یازهایاو، ن ساختن
  

 د نخستیر بایاز ابعاد ز کدام یکآگاپه،  محبت ِ     دادن و نشان فراگرفتن یبرا -۸
  ند؟ید آیپد آن دنبال ز بهیر ابعاد نیظاهر شود تا سا

a( یعمود )خدا به محبت(  

b( یافق )خود همنوعان به محبت(  

c( یدرون )خودمان به حبتم (  
  

   محبت حیتشر

  

   یروحان یایو عطا محبت

 ۀثمر عنوان به را در مورد محبت یشتریب مطالب انیقرنت اول ۀ از رسال۱۳ باب
 در آن.  ر استینظ ی، ب محبت در خصوص باب نیور در اکمذ اتکن. ندک یم انیب روح
  .ستین چه و هست چه محبت هک شده حیتشر
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 انیقرنت اول( روح یایعطا به مربوط ِ           دو باب مهم نیب باب نیا یریقرارگ محل
 انیم هکند کد کیتأ خواست یم رسول پولس.  جاست ار بهیبس) ۱۴ و ۱۲ یها باب

. برقرار باشد ید تعادلیبا)  ثمره(ما  یحیمس یزندگ و) ایعطا(ما  یحیمس خدمت
 هکآن بدون میرا بطلب روح یایعطا هکند ک یم بی ما را ترغ۱ :۱۴ انیقرنت در اول پولس
 را به یروحان یاید و عطایوشکب محبت یدر پ«:  میانگار دهیرا ناد روح ۀثمر تیاولو
 یزندگ به مربوط شوند و ثمره یم خدمت به ا مربوطیعطا هکاز آنجا » .دیبطلب رتیغ

از  یبعض. شود یگرید نیگزیتواند جا ینم یک چیه هک است ، روشن یروحان
را  روح ۀثمر هکنیا نند، بدونکرا ظاهر  یزیانگ رتیح یایعطا است نکمم ماندارانیا

 یایِ       رد عطاک، عمل گونه حیمس رتیِ              خاطر نداشتن س ، به بیترت نیا به. سازند یمتجل
  .سازند یاعتبار م یرا ب روح

 یزندگ یک هکنند ک یم یسع شانیا: شوند یم دهیشکگر ید یافراط ز بهین یبعض
. شوند یم غافل روح یایِ       دن عطاید، اما از طلبباشن داشته گونه حیمس یرتیو س نقص یب
 القدس روح هستند و توسط یعیماوراء طب یا دهیپد روح یایعطا هک اد داشتی د بهیبا
ا، یرد عطاکعمل بدون. خدا گردند و جالل آن یبنا شوند تا باعث یسا عطا میلک به
 الزم یحانرشد رو دادن دست سا و بهیلک یبنا یبرا هکشود  یم یفاقد قدرت یحیمس
. شوند دهید طور متعادل به ماندارانیا ید در زندگیبا روح ۀو ثمر روح یایعطا.  است
  .شود یروحان یایعطا به ید منتهید آمد، بایماندار پدیدر ا روح ۀثمر یوقت

در  روح ۀثمر     ُ  و ن ه۱۱-۸ :۱۲ انیقرنت در اول روح ۀیعط ُ  ن ه فهرست ۀبا مطالع
 نیهمچن.  برداشت گام تعادل نیجاد ایا در جهت توان ی، م۲۳ و ۲۲ :۵ انیغالط
جاد یا ز بهین روح یایعطا به مربوط دو باب نیب محبت به مربوط مهم  بابیریقرارگ

  .ندک یم کمک تعادل نیا
  

  د باشد؟یبا یا رابطه چه روح ۀو ثمر روح یایعطا انیم -۹
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 روح ۀمرث هکنیا سازد بدون یار مکرا آش روح ۀیعط یحیمس یک هک یهنگام -۱۰
را  پاسخ نید؟ بهتریآ یبار م به یا جهینت            ً   دهد، احتماال  چه نشان اش یرا در زندگ
  .دینک انتخاب

a(  بار نخواهد آمد، و  به یمنف جیهستند، نتا یعیماورا طب روح یایعطا هکاز آنجا
  .سا خواهد بودیلک تکبر باعث شخص آن

b( ا یاعتبار سازد  یبرا  روح هیاثر عط است نکمم گونه حیمس رتیس فقدان
  .دهد جلوه ارزش مک

  

 دامکند، کرا ظاهر ن روح یایعطا یباشد ول را داشته روح ۀثمر یسکاگر  -۱۱
  .دینیرا برگز پاسخ نیخواهد شد؟ بهتر جهیر نتیمورد ز

a( گردد یسا میلک تیا تقویبنا  یبرا الزم فاقد قدرت یحیمس.  

 b( اردسا ندیلک یبرا یا ارزشیعطا بدون روح ۀثمر.  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 شده انیب یشخص و انضباط ، قدرت محبت انیم ۀ رابط۷ :۱ موتاؤسیت در دوم
تا  میباش القدس روح قدرت به د وابستهیبا هکبل میرو باش مک د در خدمتیما نبا.  است
 قدرت هک یهنگام.  مینک خدمت د در محبتیبا نیهمچن.  میخود را مؤثر ساز خدمت
 محبت.  میبر شوکت دچار وسوسه است نکرسد، مم یم اتاثب ما به ۀواسط خدا به
 جالل یخدا تنها برا قدرت نیا هکسازد  یم ، ما را آگاه گرانیخدا و د به نیراست
  .سازد یم گرانید یبرا یقابل نیو ما را خادم اوست

 عطایا ثمرات

یا حیاتی استتعادل بین ثمرات روح و عط  !ا
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   آگاپه محبت تیماه

 یشخص.  از محبت رسول پولس فیتوص ند بهکاف میخواه یاجمال ینظر کنیا
   :را از خود بروز خواهد داد اتیخصوص نیدارد، ا آگاپه محبت هک

  

انتظار  در آرامش محبت . و بردبار است میدارد، حل محبت هک ی شخص-۱
 نیچن. دهد ینم د را از دستیهرگز ام ِ               محبت بردبارانه. ندک یم شد و تحملک یم

 ها ا سالی ها ا سالمند ماهیمار یاز فرد ب ، با مالطفت شخص هکشود  یم باعث یمحبت
او  نجات ی، برا ردهک خدمت مانشیا یهمسر ب فرد به هکشود  یم ند؛ باعثک مراقبت

 ز دوستین بازگشتش هنگام را به پسرش هک است یپدر آن ند؛ محبتکدعا  وقفه یب
  . بردبار است آگاپه محبت). ۲۰ :۱۵لوقا ( ثروتش بعد از هدر دادن ی، حت داشت

 را محبت ی، مهربان سندگانیاز نو یکی . است اندارد، مهرب محبت هک ی شخص-۲
. شد یسپر یمهربان دادن در نشان حیمس یزندگ ۀعمد بخش.  است ردهک فیتعر فعال
 انجام اش یپدر آسمان یتواند برا یم انسان یک هک یزیچ نیبزرگتر«:  است گفته یسک

   ً عتا  ید، طبیباش داشته را دوست یسکاگر » .باشد یپدر م ر فرزندانیسا به یدهد، مهربان
. دیده یم انجام یمهربان قیار را از طرک نید و ایشو د مورد پسند او واقعیخواه یم

َ          ارها بدلک نیتر و نامطبوع نیتر پست  محبت یگردد اگر از رو یم شادمانه یا تجربه به َ
  .باشد مهربان هک است نیا آگاپه محبت تیماه. باشد شده انجام

 دارد، از محبت هک یسک .ورزد یحسد نم گرانید دارد، به محبت هک ی شخص-۳
گر ی، د ارانکهم یبرا یخوب اتفاقات یگردد؛ و وقت یدچار حسد نم یگرید تیموفق
 اش هیهمسا کملیما به نسبت یو. ندک یم یافتد شاد یم دشمنانش یا حتی،  انیحیمس
  ).۱۷ :۲۰ خروج(ورزد  ینم طمع
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   دراموند یهنر .باشد یر نمبر و مغروکدارد، مت آگاپه محبت هک ی شخص-۴
Henry Drummond) ( یارکد و یبزن بر دهان یُ    مهر هک است نیا یفروتن« :دیگو یم 

د و یبرو یا گوشه د، بهیداد انجام یار خوبک یوقت. دینک د، فراموشیا ردهک هکرا 
  ».دیباش خاموش

 یمیقد ۀترجم .باشد ینم و گستاخ دارد، خشن گونه حیمس محبت هک ی شخص-۵
 دهیاطوار ناپسند«:  است ردهک ترجمه نیرا چن اصطالح نی، ا یفارس مقدس ابکت

،  بوده مؤدب هک است یعیطب پرمحبت شخص یبرا). ۵ :۱۳ انیقرنت اول(» ندارد
  .ندک خود جلب را به گرانید وشد توجهک یاو نم. ار باشدک مالحظه گرانید به نسبت

 یشخص نیچن .اشدب ینم خود را طالب دارد، نفع محبت هک ی شخص-۶
 از گرفتن دادن«: فرمود یسیع. گذرد ی خود مقاز حقو و شادمانه ستین خودخواه
 هکهر «: داد میتعل نیچن شاگردانش به یسیع). ۳۵ :۲۰ اعمال(»  تر است فرخنده

ر و غالم خواهد مقدم یم َ         باشد، مؤخ    ).۳۵ :۹ مرقس(» بود همه ُ        

 خشم هکند ک یم دراموند اشاره .دیآ ینم خشم دارد، زود به محبت هک ی شخص-۷
،  یمحبت یبر، بکاز حسد، ت یناش) ۱۵لوقا ( پسر گمشده تیاکبرادر بزرگتر در ح

 هیپدر عل ختنیدر برانگ ، و قصد لجوجانه یخود، زودرنج پنداشتن ، عادل یرحم یب
  .باشند ینم گونه حیمس عتیطب اتینها خصوصیا. بود ترشکوچکبرادر 

 یخطاها یجستجو به یو .ندک ینم خطاها توجه  بهدارد، محبت هک ی شخص-۸
دهد،  یم انجام ییخطا او عمل به نسبت یگرید هک یپردازد، و هنگام ینم گرانید

ندارد و  سوءظن گرانید یها زهیانگ به نسبت یو. دهد ینم خود راه خاطر به رنجش
  .آورد یرا در نظر م گرانید و مثبت خوب اتکن

با  هکگردد، بل ینم خوشوقت ید، از ناراستدار یواقع محبت هک ی شخص-۹
 یبد ، و از هرگونهاست ارکو درست احترام قابل آگاپه محبت .ندک یم یشاد یراست
  .زدیپره یم
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 محبت: دهد یم خاتمه نیچن محبت اتیخود را از خصوص فیتوص رسول پولس
ز ی هر چباشد و یدوار میام حال د؛ در همهینما یرا باور م و همه صبور است همواره«

  ).۷ :۱۳ انیقرنت اول(» باشد یم را متحمل

   :)۱۸-۱۶ :۳وحنا ی اول(:  نوشت نیچن ی، در اواخر زندگ رسول یوحنای

 د جانیما نهاد و ما با خود را در راه او جان هک میا را دانسته امر محبت نیاز ا«
د را دارد و برادر خو یویدن شتیمع هک یسک لکن.  میبنه برادران خود را در راه

؟  است نکخدا در او سا محبت خود را از او باز دارد، چگونه ند و رحمتیب محتاج
  ». یو راست در عمل هک، بل و زبان المکدر  نه میجا آر را به ، محبت فرزندان یا

  

  .دینک سازد، مشخص یم سکرا منع آگاپه محبت تیماه هکرا  یجمالت -۱۲

a( »خود هستم یها ر گرفتار برنامهای، اما بس نمک کمکشما  به داشتم لیم .«  

b( »از او  یو براحت است مهربان همواره برود، مادرم اگر او نتواند راه یحت
  ».ندک یم مراقبت

c( »ثروتمند است هکرا ی، ز میده یرا م گاهیجا نیاو بهتر به ما همواره .«  

d( »ردندک یدعا م من ی، برا شوم یحیمس هکاز آن شی پها سال نمیوالد.«  

e( »خود  حساب را به آن سمی، اما رئ دهم یم انجام ار را منک عمده قسمت
  ».گذارد یم

f( »بخشم یبزند، او را م صدمه من ند بهک یاگر سع یحت .«  
  

د یبا ار ماک نیا یآورد، اما برا ید میدر ما پد القدس را روح روح ثمره گرچه -۱۳
  .در آورد حیمس صورت  را بهما هک میبده او اجازه د بهی؛ با مینک یارکبا او هم

  
  
  
  
  
  

  =محبت آگاپه 

  شخصیت مسیح

 در عمل
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 محبت اتیخصوص هکد ینک ، مشخصها در ستون زدن ر، با عالمتیز در جدول
 نیخود را در ا شرفتی، پ بیترت نیا شود؛ و به یم حد در شما مشاهده تا چه آگاپه
  .دینک مشخص محبت

ًمعموال   همواره   خصوصیت ا    گاهی اوقات        ً ندرت   هرگــز      
             حلم
            انیمهرب

            دوری از حسد
            فروتنی

             تواضع و ادب
            فقدان خودخواهی

            خلق نیکو
             نرنجیدن

             مظنون نبودن
             محترم بودن
             درستکاری

            اجتناب از بدی
  

   محبت تیاولو

 نها محبتیا نیگتر؛ اما بزر د و محبتی، ام مانیا:  است یز باقیچ سه نیا نونکا«
» شود ینم هرگز ساقط محبت «- است یجاودان محبت). ۱۳ :۱۳ انیقرنت اول(»  است

 انیخود بپوشد، پا به تیواقع خدا صورت در جالل هک یهنگام مانیا نقش). ۸ :۱۳(
 دست آن و به افتی تحقق هک یز هنگامید نیام). ۱ :۱۱ انیعبران( رفتیخواهد پذ

  .دیخواهد رس انیپا به ، رسالتش میافتی

ما را در  شاند، محبتک یم عمل یسو ما را به مانی، ا۳ :۱ انیکیتسالون اول بر طبق
 و ۹ یها هیدر آ. ندک یم تیهدا تحمل سمت د ما را بهیسازد، و ام یم کچاال تالش
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 به یمنته»  محبت«آورد،  یبار م را به نجات»  مانیا«:  مینک یم را مشاهده جهی نت۱۰
روز فرا  آن هک یهنگام. دوزد یم یسیع بازگشت به چشم» دیام« و شود، یم خدمت

  .خواهد شد تیخواهد ماند و با ما وارد ابد یباق رسد، محبت

بزرگتر  دیبا چرا محبت هکنیخود را در مورد ا ۀدی، عق۱۳ انیقرنت اول ۀیبر پا -۱۴
  .دینک انیشود، ب ید تلقیو ام مانیاز ا

  

   در عمل محبت

  

   یگروه محبت

رشد  شانیا انیدر م ثمره نیرا داشتند؛ ا روح ۀثمر انیولسک . یولسک انیحیمس
 یحیمس ۀو رابط یزندگ تیخاطر ماه به انیحیمس یتمام انیدر م هکرد، همانطور ک یم

َ        اپفراس قیبود، از طر زندانی در روم هک  یهنگام پولس. ردک یرشد م  خادم یک ِ
 آنان دو بار محبت پولس. بود دهیشن شانیا در مورد محبت ی، مطالب یولسک یحیمس
  ).۸ و ۷، ۳ :۱ انیولسک(ند ک ید میرا ق

شما دعا  یبرا وستهیو پ مینک یر مکرا ش حیمس یسیخدا و پدر خداوند خود ع«
 مقدسان عیبا جم هکرا  یو محبت یسیع حیشما را در مس مانیا هک، چون میینما یم
...  است شده گذاشته ا در آسمانشم جهت به هک یدیام سبب ، به میدید شنیینما یم

ز از یو او ما را ن شما است یبرا حیمس نیام ز ما و خادمیعز همخدمت هک اپفراس
  ».خبر داد است در روح هکشما  محبت

 شانیا هک دانست یم را داشتند، پولس القدس روح محبت شانیا هک از آنجا
 یرضامند مالک وند بهخدا ۀستیشا قیطر تا شما به«: شتر ثمر آورندیمستعدند تا ب
  . فعال محبت است نیا). ۱۰ :۱ انیولسک(» دیبار آور د و در هر عملییرفتار نما

 تیاهم شانیا به ساختند، پولس یرا ظاهر م آگاپه محبت انیولسک هکبا وجود آن
و  مقدس دگانیمانند برگز پس«  : ساخت خاطرنشانشان  اعمال یرا در تمام محبت
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د و یرا بپوش و حلم و تحمل و تواضع یو مهربان رحمت یخدا احشا محبوب
د؛ یباش داشته ییادعا یگریبر د د هرگاهینکگر را عفو ی، همد گر شدهیدیک متحمل
مربند ک هکرا  محبت همه نیو بر ا. دینک نیز چنید، شما نیشما را آمرز حیمس هکچنان
  ).۱۴-۱۲ :۳ انیولسک(» دیبپوش است مالک

 

  ؟ ستیچ روح ۀثمر گر صفاتیدبا  در رابطه محبت نقش -۱۵
  

از  افسس ۀانداز به یدیعهدجد جماعت چیاد هیز احتمال به . افسس یسایلک
 را به لیانج میعظ قیحقا سال سه مدت به رسول پولس. برخوردار نشد پولس میتعال
خود  یها در رساله پولس). شود  مشاهده۳۱، ۲۷، ۲۰ :۲۰ اعمال(داد  میتعل شانیا
. هشدار داد فقط شانیا به ی و-را  انیافسس ند، اما نهک یم رزنشساها را سیلکر یسا

خداوند  خود را به دادند و وقف  خود را از دستقایاشت انی، افسس مرور زمان اما به
را  شانیا هک میشنو یرا م یسیع مهربان ی، صدا۴ :۲ اشفهکدر م. انگاشتند دهیناد

   :ردک یم شماتت

خاطر آر  به پس.  یا ردهک کخود را تر نیخستن محبت هک بر تو دارم یبحث لکن«
  ).۵ و ۴ یها هیآ(» آور عمل را به نخست و اعمال نک و توبه یا جا افتادهکاز  هک

خاطر  را به شانیسا، ابتدا ایلک نیا ماندارانیا به خطاب یسیخداوند ع
اما . د قرار دادیمورد تأئ ارشانک، و پشت میدر تعل ، استوار بودن یوشک سخت
خود را از  هیاول بود و محبت افتهی اهشک خداوندشان به شانیا قیعم یردگسرسپ
محتوا  ی، ب شان یو استوار می، تعل شانیا ار سختک،  محبت بدون. بودند داده دست
 خود و به یاعضا تواند به یسا میلک یک هک است یزیچ نیتر مهم آگاپه محبت. بود

 میخدا تقد تواند به یسا میلک هک است یزیچ نیتر مهم نیا. دارد عرضه گمشدگان
،  یو ظاهر یرارکت آداب نخواهد بود جز انجام یزی، چ محبت بدون مذهب. ندک

  . یانسان یازهاین به یتوجه ی، و ب تعصب
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 با فقدان در ارتباط انیافسس به یسیع از سخنان میتوان یم یدرس چه -۱۶
  ؟ میاموزیبشان  محبت

  

   یفرد محبت

او .  داشت اش دهنده نجات به نسبت یاملک محبت مقدس زن نیا .ایعن تیب میمر
 رفته شانیا خانه به بیاز صل شیبار پ نیآخر یبرا یسیع هکبود  ردهک د احساسیشا

وحنا یاو در  تیاکح. نمود پرستش یخاص قیطر ، او را به جهت نیهم ؛ و به است
  . است  بازگو شده۱-۸ :۱۲

رد، ک نیرا تده یسیع یها ی، پا یندناد مای به تیموقع در آن یو هک یهنگام
.  ثارگر استیو ا ِ                     محبت پر شور، قدرشناس.  نداشت شیعطر گرانبها ارزش به یتوجه

بود، مورد انتقاد قرار  داده انجام هک یارکخاطر  را به می، مر دل مرد سخت هودا، آنی
 میمر.  است مانده یباق سرمشق یک صورت ما به یاو برا قیعم یارکفدا نیکل. داد
  .ردک میتقد داشت هکرا  خود، هر چه دهنده نجات به نسبت محبتش دادن نشان یبرا

ار کدر  همواره یو.  داشت یم را دوست یسی   ً  قتا  عیوحنا حقی . رسول یوحنای
َ     فصح نیدر آخر: بود استادش  هکبود  یبود؛ او تنها شاگرد نشسته یسینار عکدر  یو ِ

 به اغلب یو). ۲۶ و ۲۵ :۱۹وحنا ی( اشتحضور د بیصل یدر پا چند زن همراه به
؛ ۲۳ :۱۳وحنا ی(ند ک یم ، اشاره داشت یم دوستش یسیع هک یشاگرد عنوان خود به
خود  محبوب به شخص هکشود  یم باعث محبت:  میآموز یم ینجا درسیدر ا). ۲۶ :۱۹
-۱۱ :۳وحنا ی ، اول مثال عنوان به. هستند محبت امیوحنا پی یها رساله. شود یکنزد
ا یآ. دی را بخوان۶-۱ یها هیوحنا آی ؛ سوم۶-۱ یها هیوحنا آی ؛ دوم۱۹-۷ :۴؛ ۱۸
د و او را یبمان یکنزد تان دهنده نجات د؟ بهیبدار وحنا دوستیهمانند  هکد یخواه یم

مورد  هکد یده را انجام ییارهاکدارد؛ و  شما را دوست هکد یبدار همانقدر دوست
  . پسند اوست
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 و پطرس یسیع مهم یگفتگو ی، ماجرا۱۷-۱۵ :۲۱نا وحیدر  . رسول پطرس
شتر از یا مرا بی، آ شمعون یا«: ردک سؤال پطرس از شمعون یسیع.  است بازگو شده

بار مورد  استاد را سه به محبتش تا عمق را واداشت او پطرس» ؟ یینما یم نها محبتیا
 دارد یریستف یحالت هک یسیانگل یها از ترجمه یکی بر طبق. قرار دهد مالحظه

Amplified New Testament)(نیچن از پطرس یسیع ، سؤال ، در دو بار نخست 
،  یمنطق یبا وقف ، محبت یدار آگاپه محبت من ، به هیشتر از بقیا بی، آ شمعون«  :بود
  »بدارد؟ پدر را دوست ید خدایبا شخص هک ، آنگونه ی، و روحان یاراد

 یتو محبت به نسبت هک یدان یندا، تو مخداو یبل«: قرار بود نیاز ا پطرس پاسخ
،  دارم ی، و شخص یزی، غر قیعم یتو محبت به ؛ نسبت دارم )philia( و دوستانه برادرانه
  .» یکنزد دوست یک همچون

مرا «: ردک مطرح یسؤال صورت را به ، آن را گرفته پطرس پاسخ یسیع بار سوم
 دوست یک  همچون، ی، و شخص یزی، غر قیعم ی با محبت- یدار یم دوست
  »؟ یکنزد

 هکاگر قرار باشد  هک ، اما فرا گرفت خاطر گشت دهیرنج پطرس هکنیبا وجود ا
 به نسبت ، محبتش»دهد کرا خورا گوسفندانش«جا آورد و  را به دهنده نجات مکح

 هکند ک کدر پطرس خواست یم یسیع). ۱۷ هیآ(باشد  املک ید وقفیبا دهنده نجات
،  یروحان یگر در زندگید مسائل تمام . خدمت و سپس است محبت اول ۀدر وهل
،  یروحان ، خدمت مقدس کتاب ۀدعا، مطالع یعنی: باشند یم محبت انشعابات
؟  است قیچقدر عم تان دهنده نجات شما به یو سرسپردگ وقف.  ، و پرستش تکمشار
خداوندا، تو  یبل«: دیید بگویتوان یا مید؟ آیدار دوست یگریز دیاز هر چ شیا او را بیآ

 ، آنگونه دارم یم دوست ی، و روحان ی، اراد یمنطق ی، با وقف یگریز دیاز هر چ شیرا ب
  .شما یاو برا ۀخواست است نیچن» بدارد د دوستیپدر را با یخدا شخص هک

،  شان ً                    خداوند بعدا در خدمت به خود را نسبت قیعم وحنا هر دو وقفیو  پطرس
در . رساندند اثبات ردند، بهک د در برابر شورا دفاعخو مانیاز ا شجاعانه هک یهنگام
 هکدند و دانستند یوحنا را دیو  پطرس یریدل چون پس«:  آمده نی چن۱۳ :۴ اعمال



 ۶۳ ثمرۀ منتخب: محبت

 یسیع از همراهان هکرا شناختند  شانیردند و اک هستند، تعجب یّ   ُ  و ا م علم یب مردم
 به همانا خدمتاو  داشتن ، و دوست اوست داشتن او همانا دوست شناختن» .بودند
  !او

  
،  میاموزیب رسول و پطرس رسول یوحنای ۀاز تجرب میتوان یم هکرا  یدو اصل -۱۷

  .دینک انیب
  

از  یبرخ هکآن یب میبرسان انیپا را به درس نیا میتوان ی نم.یسیع محبت
  . مینکد یق یسیع خداوندمان یرا از زندگ آگاپه محبت املک یها نمونه
  

 تیخصوص دامک،  یکدر هر  یسیع هکد ینک انی، ب ندهرا خوا لیذ یها هیآ -۱۸
   :سازد یار مکرا آش آگاپه

a( ۱۶ :۳وحنا ی  و اول۱۳ :۱۵وحنا ی  

b( ۱۴-۱۱ :۲۷؛ ۲۲ و ۲۱ :۱۸ یمت  

c( ۱۵-۱۱ :۷؛ لوقا ۱۱ :۸وحنا ی  

d( ۹ و ۸ :۵۳ا یاشع  

e( ۴۲ :۲۲؛ لوقا ۳۰ :۵وحنا ی  

f(  ۳۴-۳۲ :۲۳لوقا  
  

 نیا هکو باشد .  میاو گرد هیشب هک میوشک، ب گرفته اماله یسیع از محبت هکباشد 
د و ینک تعمق حیمس در محبت«  :زاندیبر انگ نهیزم نی، شما را در ا یانیپا یسطرها
 د، و مطابقیساز سکرا منع حیمس رتید، سیستیبا نهیآ در مقابل. د نمودیخواه محبت
. وجود ندارد یگرید قیطر. د شدیخواه متبدل شفقت به ر، از شفقتیتصو همان
د یبنگر محبوب موضوع د بهیتوان یم فقط. دیبدار دوست استیخاطر ر د بهیتوان ینم

و  رتیس نیا ، به بیترت نیهم به. دینکرشد  آن به د و در شباهتیشو آن و عاشق
 اش یدر سراسر زندگ یو هک ید هنگامیبنگر میعظ یارکفدا به. دیبنگر املک یزندگ
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او  داشتن و با دوست. دیبدار د او را دوستیبا. دیگرد برد و مصلوک خود را فروتن
  ).دراموند(» دیاو شو به هید شبیبا

در  آن فهرست هک است روح ۀثمر یتمام شامل آگاپه ، محبت میً        قبال گفت هکچنان
ِ    گر ید ۀجنب ، هشت تابک نیا ۀماندیباق در دروس.  است  آمده۲۳ و ۲۲ :۵ انیغالط
ما  یآنها در زندگ چگونه هکد ید میرد و خواهک میخواه یرا بررس یروحان ۀثمر
  .شوند ادهیتوانند پ یم

  



 ۶۵ ثمرۀ منتخب: محبت

   ییخودآزما

  

انتخاب هر سؤال به پاسخ نی بهتر- یا نهیچندگز سؤاالت   .دینک را 

 یما محبت به یسکاگر  یعنیدارد؛  متقابل ۀرابط به یبستگ محبت نوع دامک -۱
  رد؟ک میخواه او محبت ز بهیند، ما نک

a( اپهآگ محبت   

b( برادرانه محبت   

c( یجسمان محبت   
 

، و  ی، اراد یمنطق یبا محبت«:  است شده فینجا توصیدر ا محبت دامک -۲
  ؟»بدارد پدر را دوست ید خدایبا شخص هک ، آنگونه یروحان

a( آگاپه محبت   

b( برادرانه محبت   

c( یجسمان محبت   
 

   :ردقرار دا هیپا نیبر ا هک است یمحبت یجسمان  محبت-۳

a( یمهربان   

b( اطاعت   

c( یروحان ۀرابط   

d( یجسمان ۀرابط   
 

 فیرا توص آگاپه از ابعاد محبت یکهر  تیاهم وجه نیبهتر به جمله دامک -۴
  ند؟ک یم

a( است یتنها بعد ضرور یُ         بعد عمود   

b( را دارد تیاهم نیشتریب یبعد افق  

c( ندیآ یم آن نبالد به هیبق د، سپسیایب اول ۀد در وهلیبا یبعد درون.  
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d( باشد وجود داشته هیبق تواند بدون ینم یک چی؛ ه است یبعد اساس هر سه.  
 

  ند؟ک یم فیرا توص آگاپه ابعاد محبت هیآ دامک -۵

a( »دیبدار گر را دوستیدیکد اگر یهست من شاگردان هک خواهند دانست همه.«  

b( »بدار و  دوستر کو ف و قوت و جان دل یخود را با تمام یخداوند، خدا
  ».بدار خود دوست را همچون ات هیهمسا

c( »د و محبتی، ام مانیا:  است یز باقیچ سه نیا کنیو ا .«  
 

  سازد؟ یار مکخدا آش به شما را نسبت ، محبت دو عمل دامک -۶

a( گریدیک به نسبت ، محبت اطاعت  

b( گر، خدمتیدیک به نسبت محبت   

c( و اطاعت خدمت   

d( دیو ام مانیا  
 

  ؟ است یمعن چه داد، به میتعل یسیع هک آنگونه هیهمسا داشتن  دوست-۷

a( با شما مهربانند هک یسانک به نسبت بودن مهربان  

b( نندک یم یشما زندگ یگیدر همسا هک یسانک به کمک  

c( ازمندندین هکتان  یسایلکاز افراد  مراقبت  

d( چه دشمن ، چه دوست ند، چهک یم تان یخداوند وارد زندگ هک یسک به کمک ، 
   گانهیب

 

  ........دیبا هک است یمعن نیبد شتنیخو به نسبت آگاپه  محبت-۸

a( بشمارم گرانید یازهایبر ن خود را مقدم یازهاین .  

b( او صورت به شده دهیند، آفریب یمرا م یسیع هک نمیبب خود را آنگونه.  

c(  نمکب ام گذشته یخطاها در جبران ی، سع گرانید به کمکبا .  

d( ویکن اعمال جا آوردن به قیاز طر یبختیکن جستجوب.  
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  ......... هکدهد  یم میتعل رسول  پولس۱۴-۱۲ انیقرنت  در اول-۹

a( است یروحان یایتر از عطا مهم یروحان ۀثمر .  

b( باشند یم روح ۀتر از ثمر مهم یروحان یایعطا.  

c( باشد ود داشتها وجیو عطا ثمره انیم ید تعادلیمؤثر با خدمت یبرا.  

d( ندارد یگریز دیچ از بهیباشد، ن داشته محبت یاگر شخص.  
 

 نیا پطرس به یسیع امیپ) ۱۷-۱۵ :۲۱وحنا ی( با پطرس یسیع ی در گفتگو-۱۰
  ........... هکبود 

a( است از خدمت یناش محبت .  

b( است بر خدمت مقدم محبت .  

c( ندک یم یکنزد محبوب را به شخص محبت.  

d( است ردهکرا رها  اش هیاول محبت .  
 

  ؟ است آگاپه محبت ۀنمون نیدارتریسا پایلک دامک -۱۱

a( یولسک یسایلک   

b( قرنتس یسایلک   

c( افسس یسایلک   
 

  ................ هکدهد  یم ما نشان ا بهیعن تیب میمر  مثال-۱۲

a( ثارگر استیو ا ِ                     محبت پر شور، قدرشناس .  

b( فقرا است به کمک،  محبت نیبزرگتر .  

c( نندک یابراز م یا  احمقانهقطر خود را به افراد محبت یبرخ.  

d( است شده داده آگاپه محبت یسکهر  به .  
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
۱۰- b( ا یاعتبار سازد  یرا ب روح هیاثر عط است نکمم گونه حیمس رتیس فقدان

  .دهد جلوه ارزش مک
 

۱- a( ۳-یجسمان  محبت   

b( ۱-گاپهآ  محبت   

c( ۲-برادرانه  محبت   
 

۱۱- a( گردد یسا میلک تیا تقویبنا  یبرا الزم فاقد قدرت یحیمس.  
 

 هکشود  یم ، باعث است شده داده نشان یسیع توسط هک آنگونه آگاپه  محبت-۲
 طرف از محبت به یبستگ محبت نوع نیا.  میبدار ز دوستیخود را ن دشمنان یحت

  .ندارد مقابل شخص
 

  .باشند یم در عمل آگاپه محبت یها نمونه )f و )b(،  d ات اظهار-۱۲
 

۳- a( غلط   

b( حیصح   

c( حیصح   

d( حیصح   

e( غلط   

f( غلط   

g( غلط   

h( حیصح   
 

 ازین ییها نهیزم در چه هکند کار کد بر شما آشیبا نیتمر نیا.  خودتان  پاسخ-۱۳
  .دیده نشان گرانید را به حیمس د محبتید تا بتوانینکد دعا یدار
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۴- c( یسامر ) احتماال  تنها      ً رد؛ ک ینم یزندگ هیناح در آن هکنفر  سه از آن یسک      
  ).بود بهیغر یک یو نسانیبد

 

از  تنها مورد محبت: دیباش ردهکشنهاد ینها را پیاز ا یکید یشا.  خودتان  پاسخ-۱۴
 رتیس یها از جنبه یاریبر بس مشتمل محبت.  است یابد هک مورد است سه
  .شود یم گرانید به خدمت به یمنته محبت.  است ونهگ حیمس

 

 شما و توجه محبت از بهین هکند ک یم تان یخداوند وارد زندگ هکرا  هک هر -۵
  .دارد
 

  .سازد یم متصل هم به املک یآنها را در وحدت ۀهم  محبت-۱۵
 

  .نندک یم انیرا ب یسیع میتعل )d و )b(،  c یها  پاسخ-۶
 

 در محبت انسان یارهاک هک یتا زمان: ما یشنهادیپ سخپا.  خودتان  پاسخ-۱۶
  .ردیگ یو مورد پسند خدا قرار نم است رد، پوچینگ انجام

 

۷- b( مینیبب یسیع چشمان ۀچید خود را از دریبا .  
 

 . میشو یکنزد محبوب شخص به هک میلی، ما میدار یم دوست هک ی هنگام-۱۷
  . میبدار د دوستی، با مییمان خدمت یطرز مناسبه ب میبتوان هکاز آن شیپ

 

۸- a( یعمود )خدا به محبت(  
 

   : است شنهاد شدهیپ ییها نجا پاسخیدر ا.  خودتان یها  پاسخ-۱۸

a( میعظ محبت   

b( میصبر عظ   

c( میعظ یمهربان   

d( ییویک، ن املک طهارت   

e( اطاعت یخودخواه عدم ،   

f( بخشش   
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 نیشتریب از گونه حیمس رتی س-شوند  دهید یحیمس یک ید در زندگی هر دو با-۹
  .شود یروحان یایعطا به ید منتهی، اما با برخوردار است تیاهم

  
  
  



 

  سومدرس 

   ضیف ۀثمر:  یخوش

  
 ی، جستجو بودن بدبخت یبرا قیطر نیبهتر هک است گفته استاد فلسفه یک
 یتمام نی، در ب بخش لذت یها و تجربه یخوشبخت دنبال به دنیدو.  است یخوشبخت
هر  یهنگفت مخارج.  ستین یغلط زیچ بودن یخوشبخت خواهان.  است جیرا مردم
مملو از درد و  جهان حال نی با ا-شود  یم صرف یخوشبخت یجستجو یبرا ساله
 تکفال به دنیبخش انیپا یبرا قیرا تنها طر یشکافراد خود یاریبس.  است رنج
 حیمس یسیتنها در ع یابدو  یواقع یشاد هک است نشده شوفکم بر آنان. ابندی یم
ثمر را در  نی، ا ردهکوجود ما را پر  القدس روح قیاز طر هک یسک، در  ر استیپذ انکام

  .آورد یبار م ما به

نها یا.  و زحمت ، درد، اندوه گناه د، بدونیآفر یو خوش یاز شاد ندهکآ یخدا جهان
 در واقع. باشد ینم و اندوه یماری، ب مبرا از زحمات یحیمس.  گشت ً          بعدا حادث همه
 ستیز یندارید به یسیع حیخواهند در مس یم هک یسانک ۀهم«: دیگو یخدا م المک
جا ک، فرزند خدا در  نیبنابرا). ۱۲ :۳ سئوموتایت دوم(» دیشکخواهند  نند زحمتک
 اش یتواند در زندگ یم چگونه یروحان یشاد ۀابد؟ ثمریرا ب اش یشاد ۀد سرچشمیبا
  د شود؟یتول

د یدر ما پد القدس را روح یخوش ۀثمر هک آموخت می، خواه رسد نیدر ا
 دهیما بخش به حیمس هکرا  ییواال تیموقع هک است نیامر ا نیما در ا آورد؛ سهم یم
 ۀندیآ ، و به مینک مشاهده مان خدا را در خود و در اطراف یآسا ار معجزهک،  مینک کدر

ماندار، یا یک یدر زندگ هکد ید میخواه.  میبدوز چشم تیخود با او در ابد پرجالل
 یخوش هک آموخت میخواه نیهمچن. وجود دارد یو شاد رنج انیم یکینزد ۀرابط
 هک ی، طور اوست یواقع تیاز ماه یجزئ هک، بل ستین القدس روح ِ      محصول یک فقط
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 ۀتواند نقط یخداوند م یشاد!  است یاز شاد پر شدن مثابه به القدس از روح پر شدن
  !دشما باش قوت
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

 ۀواژ ی، برا»دیعصر جد یبرا مژده« ۀز در ترجمیو ن یفارس یمیقد ۀدر ترجم
 استفاده ، از هر دو واژه درس نیا ما در متن.  است ار رفتهک به»  یخوش« ۀلمک»  یشاد«

 انیور در غالطکمذ القدس روح ۀمورد از ثمر نیدوم رد، اما منظور ما همانک میخواه
  .باشد ی م۲۲ :۵

  

   مطالب رئوس

   یشاد فیتعر

   یشاد منابع

   یو شاد رنج

   یشاد موانع

   یشاد جینتا
 



 ۷۳ ثمرۀ فیض: خوشی

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا از مطالعه پس

  .دینک انیرا ب یروحان یو شاد یاز خوش مقدس کتاب فی تعر●  

را از  مربوطه یها هی، آ ردهک انیوار ب را فهرست یروحان یشاد  منابع●  
  .دینک نقل مقدس کتاب

 جیار برد و نتاک به یشاد بر موانع آمدن فائق یبرا توان یم هکرا  ی اصول●  
  .دینک انی، ب ساخت را متحقق یشاد

 یروحان یخوش ۀاز خداوند، ثمر و اطاعت القدس از روح تیتبع قی از طر●  
  .دیرا رشد ده

  

   یریادگی یها تیفعال

 ، افتهیرا  شده نییتع یها هیآ ، تمام ردهک مطالعه دقت را به درس ی محتوا-۱
  .دیده پاسخ درس سؤاالت تمام د و بهیبخوان

  .دینک نترلکخود را  یها پاسخ د؛ سپسیده جواب ییخودآزما سؤاالت  به-۲
 

   درس متن

   یشاد فیتعر

  

   مقدس کتاب فیتعر

  ).۲۲ :۵ انیغالط(»  است...  ی، خوش محبت:  روح ۀثمر«

 از دانشمندان یکی. باشد یم chara یونانی ۀواژ ۀ، ترجم هیآ نیدر ا یخوش ۀلمک
در  شهیر یخوش نوع نیا هکد یگو ی، م ردهک فیتعر گونه نیرا ا آن مقدس کتاب
از  یناش هک ستین یا یشاد Chara . خداست اش شالوده هک یا یخوش دارد، مذهب
  .با خدا قرار دارد رابطه ۀیبر پا هکباشد، بل ینیامور زم
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با  توأم ی، شاد یخرم  را حالت)chara( یخوش ، یاله یگر از علماید یکی
 آن یمعن.  است یحیمس عتیطب یژگیو هکند ک یم فیتعر یمیعظ ی، و خوش آرامش

 ی، و خوش ، فرح نشاط ، حالت روح ۀثمر عنوان به یشاد.  زودگذر است یفراتر از شاد
بد و  ، چه یتیدر هر موقع یدائم است یتیفکی هکندارد، بل طیشرا به یبستگ هک است
  . خداست آن ۀشالود هکرا ی، ز خوب چه

 نیا. بود در زندان هک نوشت یهنگام انیپیلیف خود را به یبایز ۀرسال رسول پولس
 ردهک انیدو بار ب ، پولس چهارم در باب. شود یم دهینام»  یشاد ۀرسال« اغلب رساله
در  پولس). ۱۲ و ۱۱ یها هیآ(»  نمک ، قناعت باشم هک یدر هر حالت هک ام آموخته«:  است
 ، آن بود؟ پاسخ او چه تیمنشأ رضا. خود بود ۀمکمنتظر محا در زندان هنگام آن

 ۀ، رابط پولس یشاد ۀشالود. بود ردهکجاد یا را در پولس یشاد ۀثمر هک القدس روح
  .بود حیمس یسیاو با ع

  

  .ردک یم ی شادابراز پولس لیدال چه به هکد ینک انید و بیر را بخوانیز یها هیآ -۱

a( ۳ :۱ انیلپیف  

b( ۱: ۱۸  

c( ۱: ۲۵  

d( ۲: ۲  
  

از  بود، نه حیدر مس تشیو موقع گاهیاز جا یناش پولس یشاد هکد ینک دقت
 داللت یاله ضیف بر نیهمچن chara یونانی ۀواژ.  اش یا جسمانی یماد و رفاه طیشرا
 گاهیشد؛ جا ینم افتی جهان نیا یجاک چیدر ه پولس یشاد ۀلذا سرچشم. ندک یم
  .تنها در خدا بود آن

  



 ۷۵ ثمرۀ فیض: خوشی

  دارد؟ یم انیب مقدس کتاب را طبق یخوش ر، مفهومیز از جمالت کدام یک -۲

a( شود یما م یجسمان یها حس و لذت حظ باعث  

b( با خدا رابطه ۀیبر پا میعظ یخوش  

c( یاله ضیف   

d( یزندگ طیشرا و نه است حیما در مس تیموقع به مربوط   

e( انسان به یشخص تیرضا رود، احساس یم شیپ ز خوبیچ مهه هک یهنگام 
  دهد یم دست

f( گذرا یشاد احساس  
  

   یویدن یبا شاد متفاوت یزیچ

 یشاد. باشد یما نم یرونیب طیشرا به ، وابسته است القدس روح ۀثمر هک یشاد آن
 القدس روح ۀواسط به از درون هکرا یز است ز متحملیرا ن یسخت یحت یروحان

امر  نی، ا نوشت یم انیکیتسالون خود را به رساله هک یهنگام رسول  پولس.جوشد یم
» دیرفتیپذ القدس روح ید، با خوشیَ   شد را در زحمت المک«:  رد و گفتک قیرا تصد

  ).۶ :۱ انیکیتسالون اول(

رد و ک انیب توان ینم هک یا یخرم«: ندک یم فیتعر نیچن نیرا ا آن رسول پطرس
 یلیخ نیا.  ستین ساده یشاد نیا فیاما توص) ۸ :۱ پطرس اول(»  است پر از جالل
وجود  در جهان یمشروع   ً     نا  لذاتیقی. تواند بدهد یم جهان هک است یشاد باالتر از آن

از آنها  یتر املکطرز  هتواند ب یرا دارا باشد، م روح یشاد شخص هک یهنگام هکدارد 
 آن.  ز استیمتما یانسان یها یشاد سطوح از تمام روح یاما شاد. برخوردار شود

 مانیا در یو سالمت یخوش مالکد، شما را از یام یخدا االن«:  خداست به مانیا ۀجینت
  ).۱۳ :۱۵ انیروم(» دیگرد د افزودهیدر ام القدس روح قوت پر سازد تا به

وجود خود را  تمام هکبعد از آن سک چیه. باشند یشاد د مردمانیبا یسیع روانیپ
،  رفتیو استاد خود پذ یشخص ۀدهند نجات عنوان د و او را بهرک میتسل یسیع به
 یپر از شاد یسیع هکد یگو یما م  به۲۱ :۱۰لوقا . نخواهد بود یقبل شخص گر همانید
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،  نیبنابرا«:  است شده حیمس یدر مورد شاد ی نبوت۷ :۴۵در مزمور  .شد القدس روح
  ». است ردهک مسح تیشتر از رفقایب یشادمان روغن تو، تو را به یخدا خدا

 ۀویخاطر ش پدر خود را به هک یهنگام  مشهود است۲۱ :۱۰در لوقا  حیمس یشاد
 ِ             گوسفند گمشده یک دا شدنیاز پ هک مینیب یرا م یو. ندک یم حیتسب نجات یاله

  صحبت۱۳ :۱۷ و ۱۱ :۱۵وحنا یدر  اش یاو از شاد). ۵ :۱۵لوقا (ند ک یم یشادمان
 او، سبب میعظ یشاد. دارد یم یارزان ماندارانشیا بر ار اش یشاد آن یط هکند ک یم

 یعنی مانیا ۀنندک املکشوا و یپ یسو و به«: ز استوار بماندین بیصل او تا به هکشد 
 بیصل بود، متحمل او موضوع شیپ هک یخوش آن جهت به هک میباش نگران یسیع

  ).۲ :۱۲ انیعبران(» دیگرد
  

   .............یحیمس یشاد ۀلودشا هک است نیاز ا کیحا حیمس یشاد -۳

a( استوار است یزندگ یویکن یزهایبر چ .  

b( با خدا استوار است یشخص ۀبر رابط .  
  

  شود؟ یر میموارد ز دامک به مربوط یروحان یشاد -۴

a( یرونیب طیشرا   

b( فرد در درون القدس سکونت روح  

c( حیما در مس گاهیو جا تیموقع   

d( با دوستان بودن   

e( شاد یها اسبتمن  

f( خدا به مانیا  
  



 ۷۷ ثمرۀ فیض: خوشی

   یشاد منابع

  
 ، به مردم ، به یزندگ به عشق: شود یم یجار یانسان از عشق یانسان یشاد یتمام

ز یدر مورد ما ن تهکن ابد، همانی یم انیما جر در جان القدس روح عشق یوقت. ارک
هر . داردن یمفهوم ی، شاد عشق بدون.  است یآسمان ی، شاد آن ۀجینت. ندک ی مقصد
و  یگذرا، سطح یانسان یشاد. سازد یز نابود میرا ن یرا نابود سازد، شاد عشق هک چه

 یاما قلمرو آسمان. ابدی یر مییز تغیچ همه یدر قلمرو انسان هکرا یز محدود است
تواند  یز نمیچ چیما باشد، ه یشاد ۀاگر خدا سرچشم. گردد یر نمییتغ دستخوش

  .شود یبا او آغاز م هکرا یز است یدائم یادش آن! دهد اهشکرا  آن انیجر

. داد میقرار خواه مورد مالحظه هکوجود دارد  یروحان یشاد یبرا یچند منابع
ا یآ. دیده ارتباط تان یشخص ۀتجرب را به د، آنیشیاند یم یکدر مورد هر  هک یهنگام

  د؟یا ردهک شفکرا  یواقع یشاد منابع نیا
 

   نجات

 نانیخداوند در اطم یشاد هک است دهیعق نی بر ا)A. B. Simpson( مپسونیس
 یتمام آمرزش شخص هک یهنگام. شود یم افتی روح شدن یو جار نجات به

. افتد یم شیها از شانه جهان لکبار  هک است نیا دارد، مثل یم افتیرا در گناهانش
 نیهم به). ۱۱ و ۱۰ :۲لوقا (آورد  ارمغان را به یمیعظ یخوش متولد شد، یسیع یوقت
او  یزندگ را به میعظ یخوش شود، همان یم یسک یوارد زندگ یسیع ی، وقت لکش

ِ         ا آوردن یدن به یخدا برا منتخب ۀلیوس هکنیاز ا می، مر لیدل نیهم به. سازد یم داخل
 ی، برا رشیاز مزام یاریداود در بس). ۴۹-۴۶ :۱لوقا (رد ک ید، شادیموعود گرد حیمس

در  من ؛ دل دارم یم لکتو تو رحمت به و اما من«. ندک یم یخود ابراز شاد نجات
  مشاهده۹ :۳۵، ۱۱ :۳۲، ۷ :۳۱ نی؛ همچن۵ :۱۳مزمور (» ردکخواهد  یتو شاد نجات
 أسیفشار و  یها از آنها در دوره یبرخ هک است ها مشخص هیآ نیا از مضمون). شود
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داوند خ در نجات توانست یم یو حال نی با ا-اند  شده داود نوشته یزندگ میعظ
  .ندک یشاد

 نمک یار میبس یدر خداوند شاد«:  است شده انیز بی ن۱۰ :۶۱ا یدر اشع نجات یشاد
،  ساخته ملبس نجات ۀجام مرا به هکرا ید زینما یخود وجد م یدر خدا من و جان
  .»دیپوشان من را به عدالت یردا

  

  رومند خداین اعمال

با  تکمشار به ِ         دن انسانبازگردان در جهت هک است ییخدا ۀاشفکم مقدس کتاب
 یخدا در زندگ هک مینک یم مشاهده قیدر سراسر عهدعت. ندک یم عمل شیخو

  .ندک یار مکاند،  ردهک یم ، خدمتش داشته او را دوست هک یاشخاص

 هکرا ینمود، ز یم ما عمل نفع رد، بهک یم محافظت لیاسرائ از قوم هک  یخدا هنگام
 گناهان ۀفارک عنوان خود را به ۀگانیپسر  یوقت. زدیبرخ شانیا نیاز ب ستیبا یحا میمس

 را به ، مردم القدس روح ۀواسط به هیاول یسایلکدر  یو. نمود ما عمل نفع ما داد، به
را  نیداد، و مؤمن را جالل المشک ۀد، موعظیشانک توبه را به یاریرد، بسک ملزم گناه

اما در . شود یم دهینام»  والنرس اعمال« عیوقا نیلوقا از ا گزارش. د دادیتعم در روح
از  هک است القدس پر از روح اشخاص یخدا در زندگ یمتعال اعمال گزارش واقع
  .بودند شده ار گرفتهک او به یسو

او  یسو به هک یسانک یما، در زندگ نیخدا در ب هک مینک یم ز مشاهدهین امروزه
،  مارانیب ی، شفا گناه شیند؛ ما شاهد بخشاک یار مک خودمان ی، و در زندگ میا آورده
.  میباش یممان  یازهاین یتمام ساختن بار، و برآورده اسارت  از عاداتها انسان ییرها
  .شود یما م در دل یمیعظ یشاد نها باعثیا ۀهم

  

  ؟ وجود داشت یمیعظ یشاد چرا در سامره. دی را بخوان۸-۵ :۸ اعمال -۵
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   القدس روح

پر از  هکرا یچرا؟ ز. بود هیاول یسایلک ماندارانیا ۀروز هر یژگی، و یشاد
 نکماندار سایا در درون هک است القدس روح محصول یشاد. بودند القدس روح
 ماندارانیا هکند ک یار مک، آش شده ثبت اعمال تابکدر  هک هیاول یسایلک خیتار.  است
هرگز  هک ستین یمعن نیبد نیا. ردندک یم تجربه القدس را در روح یمیعظ یشاد
 یدر تمام هکبودند  اما فرا گرفته. ا تنها نبودندیدند، یترس یا نمیشدند،  ینم وسیمأ

َ       ، بدل شانیدر ا روح ونتکاز س یناش یها، شاد تیموقع  به هکشود  یقوت منبع به َ
 ۀاز تجرب یجزئ یشاد. ندیآ فائق نندهک وسیمأ طیند تا بر شراک کمک شانیا
  . است نکسا در وجودشان سالقد دانند روح یم هک است یماندارانیا

  

 به لیاز موارد ذ کدام یک. دی را بخوان۱۷ :۱۴ انی و روم۵۲ :۱۳؛ ۴۶ :۲ اعمال -۶
  اند؟ شده سکها منع هیآ نیدر ا یوجه نیبهتر

a( باشد یم پر از روح هک است یسک یعاد ۀتجرب یشاد.  

b( حماندار پر از رویا یک یبرا یرد حتک خداوند را حفظ یشاد بتوان لکمش .  
  

  حضور خدا

 من ند و روحک ید میخداوند را تمج من جان«.  ستها یشاد تمام خدا خود منبع
 انیپیلیف(» دی               ً        در خداوند دائما  شاد باش«). ۴۷ :۱لوقا (» وجد آمد خدا به من ۀرهانند به
 هک میخوان ی م۲۰ :۲۰وحنا یدر ). ۱۱ :۱۶مزمور ( آور است یحضور خداوند شاد). ۴ :۴

خداوند  ۀدر خان بودن. وجد آمدند از حد به شیدند، بیخداوند را د یوقت شاگردان
 به: گفتند یم من به چون شدم یم شادمان«: آورد یم همراه به یشاد نندهک عبادت یبرا
  ).۱ :۱۲۲مزمور (»  میخداوند برو ۀخان

،  مینک تعمق آن ی، بر رو میفرا ده گوش آن ، به میخدا را بخوان المکاگر  نیهمچن
. شد می، شاد خواه میبدار را دوست ، و آن میینما اطاعت ، از آن مینک یزندگ آن قمطاب
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را ید، زیگرد من دل و ابتهاج یتو شاد المکو  شد و آنها را خوردم افتیتو  سخنان«
 یها هیاز آ یاریبس). ۱۶ :۱۵ا یارم(»  ام شده دهینام وتیصبا یخدا هوهی یتو ا نام به هک

 انیولسک؛ ۲۰ و ۱۹ :۵ انیافسس(سازند  یم مرتبط هم را بهو دعا  یشاد مقدس کتاب
ا ی؛ اشع۱۰ :۱۶ خیتوار ؛ اول۲۴ :۱۶وحنا ی؛ ۱۸ و ۱۶ :۵ انیکیتسالون ؛ اول۱۲ و ۱۱ :۱
او  هک مینک یم قیتصد یوقت). شود  مشاهده۳ :۱۰۵؛ مزمور ۱۶ :۴۰؛ مزمور ۷ :۵۶
ما  او در درون یخوش،  میپرداز یاو م د و پرستشیتمج و به است حیتسب ۀستیشا
  .شود یم یجار

  

  خدا تکبر

 میعظ یارهاکما  یخداوند برا«.  است یشاد یبرا یگرید خدا بر ما منبع تکبر
او  هک میآور یم مانیا یوقت). ۳ :۱۲۶مزمور (»  میهست از آنها شادمان هک است ردهک

 قغر وجودمان،  مینک یاو اعتماد م سازد و به را برآوردهمان  یازهاین تمام قادر است
: دهد یم تکبر گرانید ۀواسط ما را به نیهمچن یو). ۱۳ :۱۵ انیروم(شود  یم یخوش

حضور خدا  به هک یخوش همه نیا سبب نمود به میخدا توان به یرگزارکش را چهیز«
  ).۹ :۳ انیکیتسالون اول(» ؟ میشما دار ۀدربار
  

  ما کد مباریام

صابر و در  بتید مسرور و در مصیامدر « هکند ک یم  ما را دعوت۱۲ :۱۲ انیروم
   :دهند یما م را به سؤال نیا ها پاسخ هیآ نی؟ ا ستید چیام نیا» دیباش دعا مواظب

مان و ظال از عادالن مردگان امتیق هک...  دوارمیخدا ام و به «- ۱۵ :۲۴  اعمال-۱
  ».ز خواهد شدین

 ۀدهند  نجاتو میعظ یخدا جالل یو تجل کد مباریام و آن «- ۱۳ :۲ طسی ت-۲
  ». میشکرا انتظار  حیمس یسیخود ما ع
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دار یو پا خود ثابت جان یبرا یلنگر را مثل و آن «- ۲۰ و ۱۹ :۶ انی عبران-۳
  ».شد ما داخل یشرو برایپ آن هک یی، جا است شده داخل حجاب در درون هک میدار

در  هکبل نی اتنها و نه...  میینما یخدا فخر م د جاللیام و به «- ۵-۲ :۵ انی روم-۴
ند، و صبر ک یدا میصبر را پ بتیمص هک میدان یم هک، چون مینک یفخر م ها هم بتیمص

خدا در  محبت هکرا یشود ز ینم یشرمسار د باعثید را، و امیام را، و امتحان امتحان
  ». است شده ختهیما عطا شد ر به هک القدس روح ما به یها دل

 اول( است بنا شده از مردگان امشیق ۀیر پاب حیمس یسیبا ع یآت جالل د ما بهیام
 نیخاطر ا به میینما ی، شاد میریگ یقرار م هک یطیدر هر شرا میتوان یم). ۳ :۱ پطرس

از  یکی.  رفت میدر حضور خدا خواه یابد یزندگ به یفان یاز زندگ هکد یام
 املد، عیام«: دارد یم انیب نی چن۵-۲ :۵ انیر رومیدر تفس مقدس کتاب دانشمندان

 بتیدر مص یحت هکسازد  یرا قادر م ماندارانیْ   د  ایام. باشد یم یحیمس یدر شاد یمهم
  ».ندک یم تیتقو د رای، ام یند، و بردبارینما یز شادین

  

   گرانید به کمکدر  یشاد

 را دوست خوش ۀخدا بخشند«.  میابی یم دنیو بخش گرانید به کمکرا در  یشاد
). ۱۰  و۷ :۹ انیقرنت دوم(» ردکد خواهد یما را مزش عدالت ثمرات«ز یو ن» .دارد یم
»  تر است فرخنده از گرفتن دادن او گفت هکد یخاطر دار را به یسیخداوند ع المک«
شود،  شما داده د تا بهیبده«: فرمود یسید؟ عیا ردهک را تجربه نیا ایآ). ۳۵ :۲۰ اعمال(
» شما خواهند گذارد ر دامنرا د ز شدهیو لبر دهیو جنبان افشرده یویکن ۀمانیرا پیز
 عنوان خدا ما را به هک، بل افتی میخواه تکبر دادن عمل تنها از لذا نه). ۳۸ :۶لوقا (
  .دهد یم تکز برینمان  دنیبخش ۀجینت
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   فرشتگان

خدا  هکهر جا  شانیا!  ، فرشتگان بله. نندک یم تیرا تقو یحیمس یشاد فرشتگان
 ۀفرشت هکد یفرما ی م۷ :۳۴مزمور . نندک یم را خدمت نیند، مقدسکشان  تیهدا

 ۱۱ :۱۲ در اعمال. بخشد یم ییترسند، رها یاز خداوند م هکرا  یسانکخداوند 
 پادشاه. ندکآزاد  را از زندان خود را فرستاد تا پطرس ۀخداوند فرشت هک مینیب یم
ز را ا یمرد عبران خود را فرستاد تا سه ۀخدا فرشت هکرد ک قیدنصر تصدکر، نبویشر
:  میرا دار وعده نی ا۱۱-۹ :۹۱در مزمور ). ۲۸ :۳ الیدان(دهد  نجات آتش ۀورک
را ینخواهد شد، ز بر تو واقع یبد چیه...  یا دهیگردان شیخو یرا مأوا یاعل حضرت«
 تو را حفظ تیها راه یتو امر خواهد فرمود تا در تمام ۀخود را دربار فرشتگان هک
  ».ندینما

       ً و دائما  ) ۱۰ :۱۵لوقا (ند یآ یوجد م به نند، فرشتگانک یم هتوب ارانکگناه هک  یوقت
؛ ۲ :۱۴۸مزمور ( شادمانه است یعمل نیا. نندک یم ، پرستش گفته حیخدا را تسب

  ).۱۱ :۵ اشفهکم
  

  .دینک هستند، مشخص درست یروحان یشاد در مورد منابع هکرا  یجمالت -۷

a( ر استییغت ، در معرض یانسان یشاد ، برخالف یروحان یشاد .  

b( شوند یم یناش هر دو از محبت یروحان یو شاد یانسان یشاد.  

c( خداست یروحان یشاد ۀشالود .  

d( بود رامکو ا نیتحس افتیدر او به لیاز م یناش میمر یشاد.  

e( است ردهک ما عمل نفع خدا به هکد یآ یم مطلب نیا کدر دنبال به میعظ یشاد .  

f( میا داده آنچه در عوض هکشود  یم یناش نیاز ا اول ۀدر وهل دنی بخشیشاد  ،
  . مینک یم افتیدر یزیچ

g( باشد از روح ماندار پر شدهیا یعاد ۀد تجربیبا یشاد.  

h( ماندار گرددیا یبرا یشاد د منبعیبا در روح یزندگ ۀهر جنب.  
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i( رفتیرا پذ حیمس هکبار  یک هکد قرار دارد یام نیا ۀیماندار بر پایا یشاد  ،
  .خواهد بود لکاز مش یعار اش روزمره یگزند

  

تان  ادداشتیوار در دفتر  را فهرست یشاد منابع ، همه یشخص یغنا یبرا -۸
 یبرا را یا هیآ ، آن ردهک را مالحظه یکهر  به مربوط مقدس کتاب یها هیآ. دیسیبنو

 همربوط نار منبعکرا در  د و آنیگو یم سخنتان  شتر با قلبیب هکد ینیبرگز یکهر 
در  یگرید شخص د، بایا ردهک تجربه حیدر مس هکرا  یشاد نمونه یک سپس. دیسیبنو
  .دیگذار انیم

  

   یو شاد رنج

  
 یسیع امیپ. وجود دارد یو شاد رنج انیم یمکوند محیپ یحیمس یک یدر زندگ
 یتمام خاطر او متحمل به هکرا  یسانک یخدا روز هکبود  نیا وهک یباال ۀدر موعظ

 اتیاز آ یاریدر بس). ۱۱-۳ :۵ یمت(خواهد داد  شوند، پاداش یم جهان یها یعدالت یب
د یق نمونه عنوان را به ییها هیر، آیدر ز.  است شده مرتبط یشاد به ، رنج مقدس کتاب

   : مینک یم

د یدان یخوش مالکد، یمبتال شو گوناگون یها در تجربه هک ی، وقت ِ           برادران من یا«
  ).۲ :۱ عقوبی (»ندک یدا میشما صبر را پ مانیا امتحان هکد یدان یم هکچون

 انیکیتسالون اول (»دیرفتیپذ القدس روح ید، با خوشیَ   شد را در زحمت المک«
۱: ۶.(  

 یخوش ز بهیخود را ن اموال د و تاراجیبود یز همدرد مین رانیبا اس هکرا یز«
 »ستا یوتر و باقیکن مال خود شما را در آسمان هکد یدانست د، چونیرفتیپذ یم
  ).۳۴ :۱۰ انیعبران(

  ).۱۱ :۵ عقوبی( »مییگو یم را خوشحال صابران کنیا«
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ظهور  د تا در هنگامید، خشنود شویهست حیمس زحمات یکشر هک یقدره ب هکبل«
  ).۱۳ :۴ پطرس اول (»دییو وجد نما یشاد یو جالل

 شده فیتوص اشفهکدر م هک کیدهشتنا عیوقا ۀز در بحبوحین در آسمان یحت
در  هک یمادام). ۷ و ۶ :۱۹؛ ۲۰ :۱۸؛ ۱۲ و ۱۱ :۱۲ اشفهکم(وجود دارد  یاد، ش است
 هک یجالل آن به حاضر نسبت زمان یدزدها« هک میینما یشاد میتوان ی، م میهست جهان

  ).۱۸ :۸ انیروم(»  است چیدر ما ظاهر خواهد شد ه

د یارد؛ امد د او ارتباطیام به یحیمس یک یها، شاد هیآ نیدر ا هکد یردک د دقتیشا
بر  آمدن از فائق پس هک ی، جالل افتیخواهد  در آسمان ندهیدر آ هک است یاو جالل
  .خواهد آمد دست به یزندگ نیا یها  و تجربهها شیآزما

 نیاما ا. ار شدندیو آزار بس نجهکش متحمل لیانج ۀموعظ لیدل به هیاول انیحیمس
مورد آزار  حیمس رسوالن هک مینیب ی م۱۳ باب در اعمال! نبود شانیا یاز شاد امر مانع
با . ردندک کبودند، تر ردهک را موعظه لیانج در آن هکرا  یً                  شدند و اجبارا شهر واقع
» .دندیگرد القدس و روح یپر از خوش و شاگردان«:  هکد یگو یما م  به۵۲ ۀی، آ نحالیا

طر رفتند، شورا شاد خا از حضور اهل شانیو ا«:  میخوان یم نیز چنی ن۴۱ :۵ در اعمال
 و در اعمال» .شندک ییاو رسوا اسم جهت به هکشدند  شمرده آن ۀستیشا هکرو  از آن
افتادند، دعا  زندان خوردند و به انهیتاز هکبعد از آن السیو س پولس هک  آمده۲۵ :۱۶
 یدائم یبر شاد است گواه پولس یزندگ. خواندند یخدا سرود م یردند و براک یم

 هکرا یرد زک تحمل یار را با خوشیبس یها یسخت یو. او در دل القدس روح
:  نوشت نیچن خود در روم از زندان یو. ندک موعظه مردم را به لیانج امیپ ستیبا یم
  ).۴ :۴ انیپیلیف(» دیشاد باش میگو ید و باز می               ً        در خداوند دائما  شاد باش«

 یرو شیو جلجتا را پ یمانیجتس کهولنا یدادهایرو یسیآخر، ع شام هنگام به
 لحظات اما در همان. بود و مرگ ییو رسوا رنج یمعن به هک ییدادهاید، روید یخود م
 او چگونه). ۳۰ :۲۶ یمت(سرود خواند  ، با شاگردانش شام ز بعد از صرفین یکتار
را او پر یز داشت هکبود  یقوت لیدل به نیسرود بخواند؟ ا تیموقع نیدر ا توانست یم

 هک میخاطر آور به هک است یافک،  میشو یم وسیمأ هک هرگاه. بود القدس از روح



 ۸۵ ثمرۀ فیض: خوشی

،  ز شمردهیرا ناچ یحرمت یبود، ب او موضوع شیپ هک یخوش آن جهت به« یسیع
د در ینکر کتف پس.  است خدا نشسته تخت راست دست د و بهیگرد بیصل متحمل

 یاه د آمد، مبادا در جانیاو پد به ارانکاز گناه هکبود  یمخالفت نیچن متحمل هکاو 
  ).۳ و ۲ :۱۲ انیعبران(» دیشو ، خسته ردهک خود ضعف

با . گردد یار میبس دچار درد و رنج آورد، اغلب یا میدن را به کیودک یزن هک یهنگام
خواهد  برطرف یزود  بهها رنج هکداند  یم هکرا یز است یمملو از شاد دلش نحالیا

 از آن است یار ناقصیبس ۀنمون ی انسانیشاد نیا. دیرا خواهد د فرزندش شد چون
 هک یشرط رد، بهک میخواه تجربه خداوندمان ِ        شدن جالل شوفکم هنگام به هک یشاد

 میدان یرا می، ز مینک یشاد کنیا از هم میتوان یم پس.  میدار باشیصبور و پا در زحمات
  . میرو دار شیدر پ یجالل چه

  

 انیحیچرا مس هکد یده شد، شرح عرضه مقدس کتاباز  هک ییها هیآ هیبر پا -۹
خود را  پاسخ. نندک تجربه زحمت امیدر ا یرا حت القدس روح یدائم یتوانند شاد یم

  .دیسیبنوتان  ادداشتیدر دفتر 
  

   یشاد موانع

  
 ۀنمون. دهند یم از دست یزندگ ی، شور خود را برا یو فاقد شاد وسی    ِ   مردم  مأ

 وسیبودند و آنقدر مأ د شدهیبعت بابل به انیلیاسرائ.  مینیب ی م۱۳۷امر را در مزمور  نیا
 هک یهنگام! ستندیگر ینشستند و م یم  فقط-نداشتند سرود بخوانند  حوصله هکبودند 

 یلک به یفشار افسردگ تحت نونکا نیکبودند، ل فعال یلیخود بودند، خ نیدر سرزم
 شانیا -بود  شان ینونک تینند، موقعیتوانستند بب یم هک آنچه. بودند شده ر فعالیغ
  .بودند ردهک بود، فراموش دهیرا رهان آنان خدا در گذشته هکرا  یمواقع آن مامت

 در ۱۷ :۲۴لوقا . شود یم یروحان یشاد مانع هکهستند  ییها نشکوا کو ش أسی
. بود گرفتهشان  یها چهره. بودند یفاقد شاد هکد یگو یم سخن یسیمورد دو شاگرد ع
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او را  یحت هکبودند   مملو از اندوهشد، آنقدر یکنزد شانیا به یسیع هک یهنگام
 شده رهیچ هیمجدل میبر مر امیق در صبح نیهمچن أسیو  اندوه). ۱۶ هیآ( نشناختند

وحنا ی( ستیگر ی، م گفت آمد و با او سخن یکنزد یسیع هک یهنگام یو. بود
  ! خداوند خود را نشناخت یو ).۱۵ :۲۰

 ۀرابط مانع هک هر چه.  استِ       خود خد یروحان یشاد ۀشالود هک میر شدکً        قبال متذ
،  محبت ، فقدان نهکی،  یتلخ. سازد یم محروم یما با خدا شود، ما را از شاد

خداوند را از ما  ی، شاد یجسمان یار و رفتارهاکر افی، و سا نادرست یها خواسته
 ، مبنع در ماست هکاو  ، روح مینک را با خداوند حفظ یدرست ۀاما اگر رابط. رندیگ یم

  .ما خواهد بود یشاد یدائم
  

، از  در بابلشان  اسارت ۀرا در دور انیلیاسرائ توانست یم یشاد منبع دامک -۱۰
  دهد؟ نجات أسی

a( یآت د جاللیام   

b( خدا یمتعال اعمال خاطر آوردن به  

c( فرشتگان توسط ییرها   
  

 ردهک امیق یساینتوانستند ع هیمجدل میو مر شاگردان هک یدر لحظات درست -۱۱
  بود؟ ارشانیدر اخت یشاد منبع دامک بشناسند، را

a( در حضور خداوند بودن  

b( القدس روح از قدرت پر شدن   

c( گریدیک به نسبت شان یانسان محبت  
  

 مینک تید رعایرا با یاصول ، چه میردک نجا مطالعهیتا ا هک یمطالب بر اساس -۱۲
  . میدهن خود را از دست یشاد نادرست یارهاکار و کتا در اثر اف
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   یشاد جینتا

  
 یار مثبتیبس جی، نتا میدار یم افتیدر القدس را از روح یروحان یشاد هک یهنگام
وجود  بهمان  تیدر شخص القدس روح هک یراتییتغ. د خواهد آمدیپد مان یدر زندگ

 گرانیبا دمان  و در روابط یزندگ طیشرا بهمان  یها نشکدر وا یروشن آورد، به یم
  .ودمشهود خواهد ب

با  شان چهره هکد یا ردهک را مالقات یانیحیا مسیآ . داشت میخواه یشاد ۀ   ً    اوال  چهر
 نید؛ اینک یم یشاد احساس شانینار اکدر  درخشد؟ شما از بودن یخداوند م یشاد
 یدهد؛ اما از تلخ یم نتیرا ز چهره شادمان دل«: دیفرما ی م۱۳ :۱۵ ؟ امثال ستیطور ن
 یدرون احساسات.  شاد خواهد داشت یشاد، دل شخص» .شود یسر مکمن ، روح دل

 در عمق هک یاحساس. شود یم سکمنع شیو رفتارها و حاالت      ً        غالبا  در چهره شخص
 خداوند، ی پر از شادیحیمس. دهد یم نشان ، خود را در ظاهر و رفتارش او هست دل
  .سازد یم منتقل گرانید ، به ردهکار کز آشیرا در ظاهر ن یشاد آن

 لماتک نیبا ا یسیخود را در مورد ع ، قضاوت تیحیمعاصر مس دشمناناز  یکی
» !بخورد چشم به یسیع شاگردان شتر در چهرهید بیبا یرستگار«:  است ردهک انیب

در  هکرا یشود ز یم از او ساطع ی       ٔ      شود، تال لو خاص یم دختر عاشق یک هک یهنگام
او در ما  ییبای، ز میشبا داشته را دوست حیاگر مس. ندک یر مکخود ف مورد محبوب

 به جالل تا به از جالل« هکرا ی، ز داشت میخواه یشود و ظاهر درخشان یم سکمنع
  ).۱۸ :۳ انیقرنت دوم(»  میشو یم متبدل صورت همان

سرود و  ، اغلب رگزار و شادمانکشی از دل . داشت میخواه شادمانهی ، سرود دوم
خداوند را سرود «:  امر است نیاۀ  نمون۱۴۹مزمور . شود یمی خداوند جار حیتسب
 نجات را به نانکیمس. داردی رضامند شیخو را خداوند از قومیز... دییبسرا تازه
» نندکب خود ترنمی ند و بر بسترهایفخر بنما از جالل مقدسان. سازد یم لیجم

 ه کاست هیاولی سایل کبه ز پولسیآم قیتشوۀ گر، گفتید مثال). ۵، ۴، ۱ی ها هیآ(



 درس سوم ۸۸

د و در ینکگفتگو ی روحانی و سرودها حاتیر و تسبیمزام گر بهیدیکبا «: دیفرما یم
ز خدا و پدر یهر چ جهت به وستهید، و پیینما د و ترنمییخداوند بسرا خود بههای  دل
 ۱۳ :۵ عقوبیدر ). ۲۰ و ۱۹ :۵ انیافسس(» دینکر کش حیمسی سیخداوند ما ع نام را به
 شیو ستا حیتسب» .باشد، سرود بخواند خوشحالی سکاگر «:  است آمده نیز چنین

 نشکو وا استی حیمسی زندگی ها از ثروتیکی ،  یروحانی خداوند با سرودها
  . است شادمانی دلی عیطب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

»  شماست خداوند قوت یشاد« .شد میبرخوردار خواه یاله ، از قوت سوم
 میاورشل یبازسازدر مورد  هکشد  ا روشنیبر نحم یامر هنگام نیا). ۱۰ :۸ا ینحم(

رد تا ک کمک یو به هکخداوند بود  یشاد نیبود؛ ا آمده شیپ کیوحشتنا سوءتفاهم
در  یانرژ خاطر فقدان به جهان امروزه. برود شیپ به ند و با جرأتک یزیر برنامه
 یشاد. بهراسد یروحان یانرژ از فقدان یحیمس هکندارد  یاما لزوم.  است زحمت
 یشاد. ببرد شیپ به تیو در ابد جهان نیخدا را در ا تواند قوم یم القدس روح
  .گردد یم یاله قوت به یمنته یروحان

  

  .گذارد یبر ظاهر ما اثر م چگونه یشاد هکد یده حیتوض -۱۳

  ؟ میخود را ابراز دار ید شادیبا ، چگونه مقدس کتاب طبق -۱۴

: بود چه جمله نیا از ایمنظور نحم هکد یده حیخود توض خاص لماتکبا  -۱۵
  ).۱۰ :۸ا ینحم(»  شماست خداوند قوت یشاد«

  :قلبی شاد به شما
   صورتی بشاش-

   سرودی تازه-         
 .دهد  و قوتی الهی می-  
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 ، و قوت حیِ           ، سرود تسب درخشان یها ا چهرهید؟ آیا ردهک را تجربه یشاد جیا نتایآ
،  میردک فیتوص درس نیدر ا هکرا  یشاد مالکد یتوان ید؟ شما میرا دار یاله
د یتوان ی م.دینک خود تجربه ی، در زندگ است نکدر شما سا هک القدس روح ۀواسط به
 تی وافر با هر موقعید با شادیتوان ید و میباش داشته یفراوان او را به ضیف ۀثمر
  .دیگردان میسه را در آن گرانید و دیوفا سازکرا ش ثمره نیا! دیشو مواجه تان یزندگ
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   ییخودآزما

  

  :  یانطباق سؤاالت

 قانطبا نیریز آنها را با جمالت.  است شده برده نام یشاد نوع ر سهیدر ز -۱
  .دیده

a( نندک یر مییتغ طیشرا بر اساس  

b( فرد با خداست رابطه اش شالوده   

c( شادی انسانی-۱                     است یاله ضیف    

d( شادی روحانی-۲    ندک لذت احساس شخص هکدارد  نیا به بسته    

e( شادی انسانی و-۳       میعظ یو خوش یخرم حالت اش مشخصه    

 شادی روحانی هر دو            استی حیمس عتیاز طبی بخش عنوان به

f( شود یم تیها تقو شیو آزما رنج توسط  

g( ردیگ یم سرچشمه از محبت  
  

را با  غلط و جمالت T را با حرف درست جمالت:  ا غلطی درست سؤاالت
  .دینک  مشخصF حرف

  . ثر افراد استکا یدائم ۀتجرب یانسان ی شاد-۲

 قدرتمند اعمال ۀیبر پا هکرا یز ر استیپذ ناکام رنج امیدر ا یروحان ی شاد-۳
  .ما با او قرار دارد یآت جالل د بهیما و بر ام نفع خدا به

تواند از  یم است نوا و محروم ی     ً  مطلقا  ب هک یهنگام یحت یحیمس یک -۴
  .سازد یرا جار پر شود و آن القدس روح

  .برخوردار بود یشاد مالکاز  یسیع هکد یفرما یم مقدس کتاب -۵

 یار خدا، همگک یبرا دادن هی، و هد گرانیخدا بر ما و بر د تکخدا، بر المک -۶
  .باشند یم یروحان یشاد منابع



 ۹۱ ثمرۀ فیض: خوشی

 نسبت هستند به یقو هک یسانک هک است نیا یو شاد یاله قوت  اصل-۷
  . خواهند داشت ی شاد شان قوت

  . است یشاد مثبت جیاز نتا یکی درخشان ۀ چهر-۸

  . داشت درست یا د با خدا رابطهی، با یشاد نعموا ردنک بر طرف ی برا-۹

  .شود ی، شاد م گرانید به لیانج امیپ با اعالم یحیمس یک -۱۰

 هکدهد  ید قرار مکیرا مورد تأ اصل نیا در بابل ر شدهیاس انیلیاسرائ  مثال-۱۱
ار ک ما در نفع خدا به قدرت میده صیتشخ هکدارد  نیا به یبستگ یروحان یشاد
  . است

 شود، ما یجاد میدر ما ا القدس روح توسط یروحان یشاد هک یی آنجا از-۱۲
ما را  سهم د،یما را برگز هک یاو هنگام.  میباش داشته آن ییوفاکدر ش یسهم میتوان ینم

  .ردک نییتع یاز شاد

  .باشد یروحان یشاد یبرا یتواند مانع یم ی تلخ-۱۳

 یخوش با موضوع ر رابطهشما را د تیر، موقعیز پاراگراف:  شیخو یابی ارز-۱۴
 ار رفتهک به یو منف مثبت در حالت ، فعل در هر جمله. ندک یم یابیارز القدس روح
  .دیبزن را عالمت فعل یا منفی مثبت خود، حالت تیموقع بر حسب.  است

 است شده فیتوص درس نیدر ا هک آنگونه ام یرا در زندگ یروحان یشاد من«
،  المک شتر، خواندنیب یدعا( قیاز طر هک)  ندارم/ دارم(از ین من).  ندارم/ دارم(
خود  یرا در زندگ القدس روح یشاد) خود نفع قدرتمند خدا به اعمال رشیپذ
 موانع)  ی، تلخ أسی،  ، ترس ک، ش غلط الیام( هک نمک مشاهده توانم یم.  وفا سازمکش
).  ام ردهکن/ ام ردهک( را تجربه القدس روح یپر. باشند یم ام یدر زندگ یروحان یشاد
 ، قوت یو سرودخوان حی، تسب درخشان یا چهره( توسط در من القدس روح یشاد
 اش یشاد یو پر روح شدن یجار). شود ینم/شود یم( سکمنع) ها در تجربه یاله
  »). دارم/ خواهانم(را 

  
  



 درس سوم ۹۲

  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
  .خودتان  پاسخ-۸

 

۱- a( لیانج در خدمت ارانشکخاطر هم به   

b( شد یم موعظه حیمس امیپ هکرا یز  

c( مانیدر ا یشاد   

d( و هدف ، روح در محبت خاطر وحدت به یشاد ،   
 

 خاطر او در زحمت به هک میا شده شمرده ستهیشا هکرا یز: ها نیاز ا یک هر -۹
پا بر جا  و مکمح(دهد  یم میما تعل را به ، استقامت رنج هکرا ی؛ ز)آزار هنگام به( میباش
دهد؛  برند، پاداش یم او رنج یبرا هک یسانک به است داده را خدا وعدهیز؛ ) بودن
 یسیبا ع یآت و در جالل رفتیخواهد پذ انیما پا رنج هکنیا ما به خاطر معرفت به
  . ماست کد مباریام نیا. بود میخواه میسه

 

۲- b( با خدا رابطه ۀیبر پا میعظ یخوش  

c( یاله ضیف   

d( طیشرا به ، نه حی در مسما تیموقع به است مربوط   
 

۱۰- b( خدا یمتعال اعمال خاطر آوردن به  
 

۳- b( با خدا استوار است یشخص بر رابطه   
 

۱۱- a( در حضور خداوند بودن  
 

۴- b( فرد در درون نکسا القدس روح  

c( حیما در مس گاهیو جا تیموقع   

f( خدا به مانیا  
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 را با یدرست ۀرابط یسکاگر  هک باشد مفهوم نیا د شاملیبا.  خودتان  پاسخ-۱۲
خواهد  ، قادر است یروحان یشاد ۀخدا شالود هکند ک قیند و تصدک خداوند حفظ

  .ندکشوند احتراز  یم یشاد مانع هک یاز حاالت هکشد 
 

 شهر را در آن حیمس امیپ پسیلیف هک یخدا هنگام یآسا معجزه خاطر اعمال  به-۵
  .داد بشارت

 

  . خواهد داشت درخشان یو ظاهر ، چهره شادمان  شخص-۱۳
 

۶- a( باشد یم پر از روح هک است یسک یعاد ۀتجرب یشاد.  
 

  خداوند حیو تسب سرود خواندن قی از طر-۱۴
 

۷- a( غلط   

b( حیصح   

c( حیصح   

d( غلط   

e( حیصح   

f( غلط   

g( حیصح   

h( حیصح   

i( غلط   
 

 انیلیاسرائ ا بهی نحمدی، شا خداست یشاد ۀشالود هکاز آنجا .  خودتان  پاسخ-۱۵
 شانیها دل ینهند، و خود را بر او مانی، ا شده یکخدا نزد اگر به هکبود  ادآور شدهی

  . افتیخواهند  قوت ها در تجربه بیترت نیرد و بدکپر خواهد  یرا از شاد
  



 



 

  چهارمدرس 

  خدا اعتماد به ۀثمر: ) آرامش( یسالمت

  
، شاهد  ستمیب در قرن. دهد یم لکی تشها جنگ را شرح جهان خیتار اعظم بخش
 یها حاضر، جنگ در حال.  میتر بودکوچک یها جنگ یاریو بس یجهان دو جنگ

 یها ستمی، سها جنگ ۀعی، شا یحاتیتسل یها ، جنگ یلفظ یها ، جنگ سرد و گرم
در  هکما هشدار داد  خداوند به. وجود دارد یجهان جنگ د بهی، و تهد میعظ یتدافع
 وجود ها جنگ ۀ و زمزمها جنگ هکنخواهد بود، بل ی آرامشو آخر صلح یروزها

 شیسایلکخواهد آمد تا  یزود به یو هک است آن ۀنشان نیا). ۲۴ یمت( خواهد داشت
خود را  و عدالت و پر از صلح پر جالل وتکند، و ملک ی را داورها د، امتیرا بربا

  .برقرار سازد

وجود ندارد؛  یو آرامش ما صلح یایدر دن هکند ک ید مییز تأین کیپزش یها گزارش
 یشانی، پر یروان از اختالالت یها، ناش یماری ب٪۷۵از  شی، بها گزارش نیا موجب به

 یزندگ یآرام ما در جهان. باشد یم یعصب ی، و فشارها ، اضطراب ، ترس نهکی،  یروح
را یند، زک را تجربه آرامش هک هست نیا انک، ام ماندار پر از روحیا ی؛ اما برا مینک ینم
 به یسی، ع۲۷ :۱۴وحنا یدر .  است یسیع به هک، بل ستین جهان نیا به اعتمادش هک

 ، نه دهم یشما م خود را به ی، سالمت گذارم یشما م یبرا یسالمت«: فرمود شاگردانش
  ».نباشد و هراسان شما مضطرب دل.  دهم یشما م به دهد، من یم جهان هکچنان

باشد، مورد  یم القدس روح هکرا  مان یسالمتو  ، منشأ آرامش درس نیدر ا
 توان ی، م یزندگ یها طوفان نیدتریدر شد هکد ید میخواه. داد میقرار خواه مالحظه
اعتماد  هک یسانک یرا برا املک یخدا آرامش محبت. ردک را تجربه و آرامش صلح

گر از ید یکی هکرا  صلح نید ایتوان یشما م. آورد یم ارمغان نهند، به یخود را بر او م
  .دینک ، تجربه است یروحان ۀُ        بعد ثمر نه
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،  شده ترجمه»  یسالمت«،  یفارس یمیقد در ترجمه هک یا ثمره هک میشو یادآور می
 نیا»  یریتفس« ۀو ترجم» دیعصر جد یبرا مژده« در ترجمه.  است آرامش یمعن به
»  یسالمت« ۀلمک به درس نیهر جا در ا پس.  است شده ترجمه»  آرامش« همان لمهک

  . و صفاست و صلح»  آرامش« مقصود همان هکد ید، بدانیبرخورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مطالب رئوس

   مقدس کتابدر  یسالمت یبررس

   یسالمت فیتعر

   یاز سالمت یریتصاو
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا از مطالعه پس

  .دیده حی، توض ردهک فیرا تعر یروحان یسالمت مختلف یها  جنبه●  

 یروحان ۀدر رشد ثمر القدس روح یها تیگر فعالیرا با د یسالمت ۀ رابط●  
  .دیقرار ده مورد بحث

 حی را توضها با انسان خدا، و صلح با خدا، صلح صلح انیم یها  تفاوت●  
  .دیده



 ۹۷ ثمرۀ اعتماد به خدا): آرامش(سالمتی 

 صیتشخ مقدس کتاب یها را از مثال ا صلحی یسالمت به مربوط  اصول●  
  .دیده

  .د آوردیرا در شما پد یسالمت ۀثمر هکد یده اجازه القدس روح  به●  

  

   یریادگی یها تیفعال

    ً لطفا  . دینک د، مطالعهیا ردهک را مطالعه یقبل دروس هک یا وهیش را به  درس-۱
 تمام به. دیبخوان درس یاز محتوا یمهم بخش عنوان را به د شدهیق اتیآ یتمام

  .دینک سهی، مقا درس یانتها یها خود را با پاسخ یها ، جواب داده پاسخ درس سؤاالت

  .دینک نترلکخود را  یها د، و جوابیبده پاسخ ییخودآزما سؤاالت  به-۲

  .دیده  پاسخ۱ یانیم آزمون سؤاالت به ، سپس ردهک را مرور ۴ تا ۱  دروس-۳
  

   درس متن

   مقدس کتابدر  یسالمت یبررس

  

   مقدس کتاب فیتعر

  ).۲۲ :۵ انیغالط(»  است...  یسالمت ، ی، خوش محبت روح ۀثمر لکن«

 ، منظورمان مینک یم صحبت روح ۀثمر عنوان به یسالمت در مورد هک  یهنگام
 انکا میا یدر ا ساحلی،  یوهستانک یا اچهینار درکدر  آرام یو ساعات یموقت یآسودگ
را مان       ً    موقتا  ذهن هک مینک ینم صحبت ییها ی؛ ما در مورد سرگرم ستین یگرید آرام
 مینک ینم صحبت یسالمت ، در مورد آن نیسازند؛ همچن یم منحرفن ما التکاز مش

 ما در مورد آن. شود یم افتی بخش آرام یا در داروهای کروانپزش ۀ مشاورقدر اتا هک
وجود  در ما، به القدس روح شدن نکسا هنگام به هک مینک یم صحبت یو سالمت آرامش

م یسالمت نیا. دیآ یم  ۀادار یک، در  مارستانیا در بی،  مان نهخا در آشپزخانه میتوان یرا 
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 از القدس روح یسالمت!  مینک تجربه ارخانهک یک یها نیماش یاهویه نیا در بی شلوغ
  .نداردمان  اطراف طیشرا به یند و بستگک یما رشد م درون

 بر یمبتن یند؛ حالتک یم اشاره آرامش و یآسودگ از یحالت به القدس روح یسالمت
 ما پناهگاه و فظاح خدا. اعتماد ای تیامن احساس از یناش ی؛ حالتیهماهنگ و اتحاد

و  یسالمت میتوان ید؛ در او مینما یم ر محافظتیشر حمالت یو ما را از تماماست 
 القدس روح ۀواسط به حاالت نیا تمام. ۹۱مزمور  امیپ است نیا.  میابیرا ب املک یراحت
 از منبع آزادانه هک وافر است ی، سالمت روح ۀثمر عنوان به یسالمت.  ر استیپذ انکام
  . مینکاو  نترلک میوجود خود را تسل لک هک یشود، هنگام یم یجار القدس روح زالیال

از  یتنها ناش یواقع یسالمت«: دیگو یم نیچن )Stanley Horton( هورتون یاستانل
 یآگاه.  ز هستین نیاز ا شیب یزی؛ اما چ روح آرامش یعنی یسالمت.  است القدس روح
؛  است یِ           سالمت روحان ؛ احساس میبا خدا هست یدرست ۀرابط یدارا هک نیاز ا

را مان  یازهایتا ن مینکخدا اعتماد  به میتوان یم هک است نیا به نانیاطم احساس
َ       ، بدل یو شاد با محبت همراه یسالمت). ۱۹ :۴ انیپیلیف(سازد  برآورده  شود به یم َ

  ». روح ثمره یها ر جنبهیارشد در س یبرا القدس روح کمک

مل وتکمل د یبا هکشود، بل یبرقرار نم با زور و قدرت هک است یسالمت وتکخدا 
 یسیاز ع دفاع یبرا یمانیدر جتس پطرس هک یهنگام. شود رفتهیپذ و محبت مانیبا ا

،  نک ر خود را غالفیشمش«:  ، گفت ردهک ار برد، خداوند او را سرزنشک ر بهیشمش
  ).۵۲ :۲۶ یمت(» گردد کر هالیشمش رد، بهیر گیششم هکرا هر یز

رد؛ کخود را برقرار خواهد  وتکمل هنگام چه هکرد ک سؤال یسیاز ع یسکبار یک
ً      بعدا  شهیاند نیا). ۲۱ :۱۷لوقا (»  شماست خدا در درون وتکمل« هکفرمود  پاسخ یو

خدا  وتکرا ملیز«: شد عنوان صورت نیا  به۱۷ :۱۴ انیدر روم رسول پولس توسط
رب لکَ  ا   ». القدس در روح یو خوش یو سالمت عدالت هک، بل ستین ْ   ُ   و ش 

 به مربوط مسائل هک است نینجا ایدر ا ، مقصود پولس هورتون یاستانل زعم به
خدا  ییو فرمانروا وتکما در مل هک ستین نیا ۀدهند نشان و حرام حالل یها کخورا



 ۹۹ ثمرۀ اعتماد به خدا): آرامش(سالمتی 

،  میبر یسر م خدا به وتکدر مل یراست دهند ما به یم نشان هک یامور.  میقرار دار
  . القدس در روح ی، و خوش ی، سالمت عبارتند از عدالت

خواهد بود بعد از  نیبر زماو  ومتکخود، ح املکو  یآت ۀخدا در جلو وتکمل
او  وتک، مل نخواهد داشت یگر نفوذیشر د هکاز آنجا . شدند مغلوب دشمنانش هکآن
؛ ۲۵ و ۲۴ :۱۵ انیقرنت ؛ اول۱۴ :۷؛ ۴۴ :۲ الیدان(خواهد بود  یو سالمت صلح وتکمل
  ).۱۰ :۹ا یرکز

 انیحیمس هک نوشت جهت نیرا از ا انیغالط  رساله۵ ور در بابکمذ اتکن پولس
 روح ۀثمر هکنیا یجا به شانیا. بودند گر در نزاعیدیکبا  میتعال یدر مورد برخ هیغالط

،  ، حسد، خشم ، اختالف نفرت:  یعنیآوردند  یجا م را به جسم را ظاهر سازند، اعمال
و  محبت ۀفاقد ثمر هیغالط انیحیمس کش بدون.  لیقب نیو از ا ، مخالفت یخودخواه
بار  را به آرام ی، روح ، و باالتر از همه ی، آسودگ یاتحاد، هماهنگ هکبودند  یسالمت

  .آورد یم
  

 انیغالط(داد؟  یهشدار چه شان یزندگ ۀویدر مورد ش انیغالط به پولس -۱
 استفادهتان  ادداشتید از دفتر یتوان یم ییپاسخگو یبرا) (شود  مشاهده۱۹-۲۱ :۵
  )دینک

 لوقا(؟  جاستکحاضر در  خدا در حال وتک، مل یسیع شیفرما بر طبق -۲
  )شود  مشاهده۲۱ :۱۷

 انیروم(برد؟  یسر م خدا به وتکدر مل شخص هکدهند  یم نشان یعوامل چه -۳
  )شود  مشاهده۱۷ :۱۴

 د شدهیق هک یروحان یاز سالمت یا را با جنبه یک، هر  ر را خواندهیز یها هیآ -۴
  .دینک منطبق)  چپ سمت( است

a(  و آرامش ی آسودگ-۱                   ۸ :۴مزمور   

b( یا هماهنگی اتحاد -۲                  ۳ :۲۶ا یاشع   

c( ا اعتمادی تی امن-۳              ۳۳ :۱۴ انیقرنت اول  
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d( ۱ :۵ انیروم  

(e ۲۱  و۱۹ :۲۰وحنا ی  

f( ۱۳ :۵ انیکیتسالون اول  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

   القدس روح اتکر بریبا سا یسالمت ارتباط

و  ماندار، با آرامشیا یدر زندگ یروحان ۀ ثمریوفاسازکدر ش القدس ار روحک
   :دینک ر توجهیموارد ز به.  است خورده گره تنگاتنگ یا گونه به یسالمت

  

» دیآ یو بود و م هست هکا باد از او بر شم یو سالمت ضیف« . یو سالمت ضیف
. ها ما انسان به خدا نسبت ۀشائب یر و بیخ و توجه التفات یعنی ضیف). ۴ :۱ اشفهکم(

سازد تا  ی، او ما را قادر م میشو یاو م عیو مط می، تسل مانیا ۀواسط به هک یهنگام
 ضیف مشمول هک امر است نیاز ا نانیو اطم ، نشانه یسالمت.  میجا آور را بهاش  هاراد

ما را از خدا  هک ی، امور مان یخدا در زندگ ضیف عمل ۀواسط به.  میا خدا قرار گرفته
 لیتبد ۀواسط به هکبا او  دمانیجد ۀدر رابط. شود یم بود، برطرف ردهکجدا 
خدا ما را  ضیف.  مینک یم را تجربه یاله یو سالمت ، آرامش وجود آمده بهمان  عتیطب
  .وجود ندارد ی، سالمت ضیف ند؛ بدونک یم تیهدا یالمتو س آرامش یسو به

  
 
  
  

است؛   پادشاهی خدا در شما ساکن 

و پارسایی،   عدالت 
  صلح و سالمتی،

 !و شادی
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 یو سالمت محبت ید و خدایباش بوده یو با سالمت یرأ یک« . یو سالمت محبت
ز ین یسالمت ی، خدا خاطر محبتش خدا به). ۱۱ :۱۳ انیقرنت دوم(» با شما خواهد بود

 مکح یو. دارد را دوست یطلب ا صلحی ییرأ یکو  است یسالمت یبان یو. باشد یم
 هکند ک یم مکح نی؛ اما همچن میینما ی، با او آشت میباش داشته او را دوست هکند ک یم
 انیغالط ۀ رسال۵ از باب.  میباش گر در صلحیدیکو با  میبدار ز دوستیگر را نیدیک
 نیب هکرا یبودند، ز گر فاقد محبتیدیک به نسبت هیغالط انیحیمس هک ار استکآش
 ستیز یو سالمت در محبت هک است یسانکخدا با .  داشتوجود ن یسالمت شانیا
ز تا ابد با او ین خواهد بود و آنان نکسا شانیبا ا ینیزم یزندگ نیدر ا ینند؛ وک یم
  .خواهند بود نکسا

گرداناد و  مقدس لک، شما را بال یسالمت یاما خود خدا« . یو سالمت تیقدوس
 یسیخداوند ما ع آمدن شد در وقتبا محفوظ بیع ی         ً  شما تماما  ب و بدن و نفس روح
 انیدر عبران یو سالمت تیقدوس انیم رابطه نیا). ۲۳ :۵ انیکیتسالون اول(»  حیمس
ر یغ به هک ید و تقدسیوشکب با همه یسالمت یدر پ«.  است شده مطرح  دوباره۱۴ :۱۲
  .»دیخداوند را نخواهد د سک چیه از آن

و  یسالمت ۀواسط به. دارد دوسترا  یطلب و صلح است و صلح یسالمت یخدا بان
َ            آورد و برا دست را به تیقدوس یوجه نیبهتر تواند به یماندار میا هک اتحاد است  یَ

د دعا یز بایما ن هکد یگو یم مقدس کتاب نیاز مفسر یکی. بماند خداوند محفوظ آمدن
د تا نک حفظ از گناه یو عار بیع یگرداند و ما را ب املکرا در ما  ارشکتا خدا  مینک

 " شالوم "یعبر ۀلمک هک است توجه قابل.  میخطا حاضر شو بدون در حضور تختش
)shalom( یهنگام. دارد ز اشارهین مالک و بودن املک ، به است»  یسالمت« یمعن به هک  
 یسو ند و ما را بهک یار مکدر ما  یسالمت ی، خدا مینک یم یزندگ یدر سالمت هک
 نسانیبد تیقدوس. خواهد شد متحقق   ً       ما  در جاللتما هکد ینما یم تیهدا تیاملک
  . ما با خداست یدائم ۀرابط ۀجینت
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 هک یآنان یشود برا یم اشتهک یدر سالمت عدالت ۀثمر« . یو سالمت عدالت
 عدالت ۀثمر هکند ک یم مشخص هیآ نیا). ۱۸ :۳ عقوبی(» آورند یم عمل را به یسالمت

ند تا ک یار مک در آن القدس روح هک ینیزم. شود یم اشتهک یدر سالمت)  تیا قدوسی(
 یور در متکمذ یها در مثل. دارد را دوست یسالمت هک است ینید، زمید نمایتول ثمره
 مناسب د ثمرهیتول یاز آنها برا یکی؛ اما تنها  است د شدهیق نیزم  چهار نوع،۱-۸ :۱۳
 یبد از نوع نیزم نیک؛ ل را داشت یُ                         بود، و مهر استاندارد اله نوع نیبذر از بهتر. بود
را  ید سالمتیدهند، با یم را بشارت آن هک یسانک.  است یسالمت لیما انج لیانج. بود

د یبا بزند و اعمالشان حرف ید از سالمتیبا شانیا باشند؛ سخنان خود داشته در دل
  .ندک بیرا ترغ یسالمت

و سالمت ی، شاد عدالت رب لکَ      خدا ا وتکرا ملیز« . ی،   عدالت هکبل ستین    ُ  و ش 
 هیآ نیا به درس یً         قبال در ط). ۱۷ :۱۴ انیروم(»  القدس در روح یو خوش یو سالمت
 ِ                   مانداران پر از روحیا یها نشانه یهمگ ی، و سالمت ی، شاد تیقدوس.  میردک اشاره
اظهار  یحیمس ۀسندینو یک. باشند یخدا م وتکاز مل یبخش هک یماندارانی، ا است
با خدا،  مان در رابطه هک بیترت نیا هستند؛ به یواقع تیحیمس تینها ماهیا هک داشته
 هک یطیدر شرا میاو حاضر شو شگاهیدر پ هک میآرزو دار یعنی،  میهست عدالت قمشتا
؛  میا گشته سیتقد القدس ار روحکو در اثر  میا شده شمرده عادل حیمس مرگ ۀواسط به

در  ردنک یزندگ یعنی،  میاشب یم ی سالمتقز مشتاین ماندارانیگر ایبا د مان در رابطه
در  یز شادین با خودمان مان ؛ و در رابطهها انسان یبا تمام و محبت یسالمت
د یپد ماندارانیا در دل روح توسط هک است یشاد همان نیا.  میرا طالب القدس روح
 هک زهاستیچ نیدر ا.  میببر و لذت از خداوند تمتع میتوان یم هک ید، طوریآ یم
باشد،  بنا شده بر عدالت مان یزندگ ۀشالود هک یهنگام.  مینک یم را خدمت حیمس
  .دیایب آن دنبال به یو شاد یسالمت هک میباش انتظار داشته میتوان یم

بر  هکرا ی، ز داشت یخواه نگاه املک یرا در سالمت ثابت دل« . یاعتماد و سالمت
و با  آرامش مالک نوزاد در یک هک همانگونه درست). ۳ :۲۶ا یاشع(» دارد لکتو تو
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 میتوان یز میما ن قیطر همان رود، به یم خواب به مادرش در آغوش املکاعتماد 
 ی الهیسالمت نیا.  خداست به از اعتمادمان یناش هک مینک را تجربه یو سالمت آرامش

ند و ک یم میخدا تسل به املکر خود را با اعتماد کو ف دل هکشود  یم داده یشخص به
در  هک ما است نفع ، به میخواند هک یا هیآ طبق. دهد یاو قرار م تیهدا خود را تحت

و  ار، آرامشک نیا ۀجینت هکرا یز میز سازکر خود را بر خدا متمرکف املکاعتماد 
  .دارد یم نگاه تیدر امن اوقات ما را در او در تمام هک است یدائم یسالمت

 یو سالمت اتیح ر روحکتف نک، ل است موت ر جسمکتف« . یو سالمت اتیح
ز یچ چیورزد، ه یم خدا امتناع عتیاز شر از اطاعت هک یشخص). ۶ :۸ انیروم(»  است

اما . باشد نداشته یسالمت ندارد اگر در دلش یندارد؛ و تعجب یرو شیپ جز موت
باشد؛  داشته یتواند آسودگ یسپارد، م یم روح خود را به یزندگ عنان هک یسک
ِ            سرور سالمت هکرا یند، زک  خود تجربهرا در یدائم یتواند سالمت یم َ  نترلک یَ

با  همراه یابد اتیانتظار ح تواند چشم یدارد، و م را در دست اش یزندگ
  .باشد اش دهنده نجات

  

 ما ۀرابط شود به یم مربوط عدالت هک میخدا، گفت وتکمل تیماه به با توجه -۵
 القدس روح ما با در مورد تجربه.. .، و ...ما با  ۀرابط شود به یم مربوط ی، و سالمت...با 

  .دیگو یم سخن
  

 د، و دریسیبنو یعنوان نیشیمورد پ از هفت یکهر  ی، برا ادداشتتانیدر دفتر  -۶
 عامل و آن یسالمت انیم ۀرابط هکد یسیخود بنو لماتکبا  جمله یک،  نار هر عنوانک
  .دهد حیرا توض ر شدهکذ
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   یسالمت فیتعر

  

  با خدا یو سالمت صلح

. شود یم ما حادث ۀتوب هنگام با او، به یو آشت صلح یبا خدا، در معنا یسالمت
 انیخدا ب عتیدر شر هکچنان هکرا ی، ز با خداست یدشمن ار در حالکگناه شخص
را  اش یزندگ مانیار با اکگناه یک هک یهنگام.  خداست ۀاراد ، نقض ، گناه است شده
 اش یشخص ۀدهند خداوند و تنها نجات نعنوا ند و او را بهک یم حیمس یسیع میتسل
. شود یبرقرار م یو سالمت یو آشت رد و صلحیپذ یم انیاز خدا پا ییرد، جدایپذ یم

 ی، نزد خدا سالمت میشد شمرده عادل مانیا به هکچون پس«: دیفرما ی م۲و۱ :۵ انیروم
 ۀلیوس به میا افتهیز ین او دخول وساطت به هک حیمس یسیخداوند ما ع وساطت به میدار
شتر ی ب۲۰-۱۸ :۵ انیقرنت در دوم مطلب نیا» . میداریپا در آن هک یضیف در آن مانیا

 به بازگشت و مصالحه ، خدمت ِ          پولس رسول هک یی، جا است قرار گرفته مورد بحث
  .دهد یم حیرا توض او یسو

 و خدمت داده با خود مصالحه حیمس یسیع ۀواسط ما را به هکز از خدا یچ و همه«
را با خود  بود و جهان حیخدا در مس هکنیا یعنی.  است ما سپرده را به لحهمصا

ما  را به مصالحه المکو  نداشت محسوب شانیرا بد شانیا یایداد و خطا یم مصالحه
  ».ندک یم ما وعظ زبان ا خدا بهیگو هک میهست یلچیا حیمس یبرا پس. سپرد

 هک، بل مینک با خدا مصالحه فقط نه حیمس یسیع ۀواسط به هک میا شده ما خوانده
ز با ین تا آنان میده یرا با خدا آشت گرانیو د میباش یسالمت ۀآورند عمل به نیهمچن

  .باشند داشته یخدا سالمت

ما  یرهایتقص سبب به هکآن و حال«: اوردیما ب یرا برا یسالمت نیرد تا اُ  م یسیع
آمد و از  یا بر وم یسالمت بید و تأدیگرد وفتهکما  گناهان سبب و به مجروح
 انسان انیرا م یو سالمت صلح یو نسانیبد). ۵ :۵۳ا یاشع(»  میافتیاو ما شفا  یها زخم

  . آورد ارمغان و خدا به
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 حیمس خون د، بهیدور بود وقت در آن هکشما  یسیع حیدر مس الحال نیکل«
 ییجداوار ید و دیگردان یکهر دو را  هک ما است یاو سالمت هکرا یز. دیا شده یکنزد
بود،  ضیدر فرا هکرا  امکاح عتیشر یعنی و عداوت ساخت بود منهدم انیدر م هکرا 
د در خود یجد انسان یک، از هر دو  ردهک مصالحه هکتا  خود نابود ساخت جسم به
 هکخود  بیصل وساطت دهد، به جسد با خدا مصالحه یکو تا هر دو را در . ندیافریب

د و یدور بود هکشما  د بهیرا رسان مصالحه ارتبش ، و آمده شتکرا  عداوت بر آن
  ).۱۷-۱۳ :۲ انیافسس( »بودند یکنزد هک یآنان را به مصالحه

  

   خدایو سالمت آرامش

 خوانده بدن یکدر  هم آن به هکباشد  شما مسلط یها خدا در دل یو سالمت«
 هک تاس یدرون یو سالمت آرامش همان نیا). ۱۵ :۳ انیولسک(» دیر باشکد و شایا شده
 درون آرامش). ۲۷ و ۲۶ :۱۴وحنا ی( است ما داده به القدس روح ۀواسط به یسیع
 یاله خدا، آرامش با یو سالمت صلح بدون. شود یم یر، و نگرانی، تقص خشم نیگزیجا

  . مینک تجربه میتوان یرا نم

.  خاص یتیدر موقع انم می تصمیباشد از درست یتواند شاخص یم یاله آرامش
شما  یها  و ذهنها ، دل است عقل ی از تمامقفو هکخدا  یو سالمت«: دیافرم یم پولس

در  یبرا هکوجود دارد  یمواقع). ۷ :۴ انیپیلیف(»  خواهد داشت نگاه یسیع حیرا در مس
 آب به هیما شب یها شهیاند.  میشو یم یر دچار سردرگمیمس یکِ       گرفتن  شیپ
 یاما زمان.  مینیرا بب اچهیدر فک هکهد د ینم ما اجازه به هکباشد  یم متالطم یا اچهیدر
. دید یروشن به توان یز را میچ و همه است املک در آرامش آب و ته سطح هکرسد  یم
 نانیما اطم ند، و بهک یم در ما عمل القدس روح یو سالمت ، آرامش بیترت نیهم به
 است وهکنقدر با شیا هک یسالمت نیا.  میا ردهکاتخاذ  یدرست ماتیتصم هکبخشد  یم
. ندک یم ما را محافظت ی، در هر گام مینک کرا در آن یها عمق میتوان ینم یحت هک

،  مینک یز مکمتمر است یسالمت یخدا هکاو  یخود را بر رو یها شهیاند هک یهنگام
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 یخواه نگاه املک یرا در سالمت ثابت دل«. دیچش میاو را خواه و آرامش یسالمت
  ).۳ :۲۶ا یاشع(» رددا لکبر تو تو هکرا ی، ز داشت

  

  ها با انسان صلح

 انیروم(» دیوشکب صلح به خلق عیخود با جم ۀقدر قوه ، ب است نکاگر مم«
 یعنیباال  متوجه اول ۀدهد، در وهل یم القدس روح هک یو سالمت صلح). ۱۸ :۱۲

 معطوف رونیب به ؛ و سرانجام خودمان یعنیشود،  یم درون متوجه ؛ سپس خداست
 را تعاقب و آن میرا بطلب یسالمت« هک است الزم.  همنوعانمان سمت به یعنیشود،  یم
 ار رفتهک به هیآ نیردن، در اک تعاقب و دنیطلب دو فعل). ۱۱ :۳ پطرس اول(»  مینک

ِ         تنگاتنگ  ما در تعاقب هکند ک یم امر مشخص نیا. د داردکیتأ یگریبر د یکیو  است
 ، چاه ِ        ان غاصبیبا مدع جنگ یجا ، بهقمانند اسحا بهتر است.  میدار ی، سهم یسالمت
  ).۲۲-۱۹ :۲۶ شیدایپ( مینکحفر  یگرید آب

تان  دل هک یارکد هر یستیآزاد ن هکد ید دید، خواهیباش ییجو صلح اگر شما انسان
 است نک، مم بروز اختالف هنگام به گرانیبا د یو سالمت صلح حفظ. دینکخواهد ب یم

 هکباشد  اصرار داشته نیاز طرف یکیاگر . دیر دهییرا تغ خودتان هکباشد  نیا مستلزم
. دشوار گردد در روابط و آرامش صلح حفظ است نکند، ممک خود را حفظ موضع
، آنها را  گذاشته احترام گرانید متفاوت تیشخص به هکرند یگ یفرا م بالغ انیحیمس
مر را ا نی ا۴ و ۳ :۴ انیافسس. هستند حیمس جزو بدن هک یسانک           ً رند، مخصوصا  یبپذ

 یسالمت ۀرا در رشت روح یگانگی هکد ینک یسع«: دیفرما یدهد و م ید قرار مکیمورد تأ
  ». روح یکو  جسد هست یکد، یدار نگاه

 بدن یگر اعضاید به توجه بدون میتوان یما نم.  ختنیر، در آمی، زنج گره یعنیوند یپ
ند، کخود را ن یرهااک ۀاز شما مالحظ یکهر «.  میده انجام میخواه یم ، هر چه حیمس
د، یخود را نجو نفع سکهر «). ۴ :۲ انیپیلیف(» زیرا ن گرانید یارهاک دامکهر  هکبل
خواهد  یم هر چه هک یحیمس یک). ۲۴ :۱۰ انیقرنت اول(» را یگرید نفع هکبل
 هکآن یند، بک یخواهد رفتار م یم هکرود، هر طور  یخواهد م یم هکد، هر جا یگو یم
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  جویان، حال صلح خوشا به

  زیرا آنان فرزندان خدا 
  .خوانده خواهند شد

 رد، هرگز آرامشیرا در نظر بگ حیمس بدن یو روز اعضا و حالخود را  عیرف دعوت
 را بدنیز«.  است ردهک را مختل حیمس بدن وحدت هکرا ی، ز افتینخواهد  یو سالمت

اقتضا  یسالمت اوقات یگاه). ۱۴ :۱۲ انیقرنت اول(»  ار استیبس هکبل ستیعضو ن یک
  .نه دییخود بگو به گرانید خاطر نفع به هکند ک یم

 صلح ۀنندکبرقرار اوقات یگاه هک است نیا مستلزم نی همچنها ا انسانب صلح
 شانیا هکرا یز نندگانک صلح حال خوشابه«: فرمود وهک یباال ۀموعظ در یسیع. دیباش

، اما  گر است اخالل سک فالن هک میشنو ی     ً  عموما  م» .خواهند شد خدا خوانده پسران
 به بودن یحیمس. باشد صلح ۀندنکبرقرار حیمس از بدن یعضو هک میشنو یمتر مک
رد، کبروز  اختالف یاما وقت. شد مینخواه دچار اختالف چگاهیه هک ستین نیا یمعن
  . میبرس یدلیکو  صلح تا به میابیب یمنطق یحل و راه میباش نندهک د صلحیبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

   :دینک لیمک، ت با خداست یسالمت به مربوط هکر را یز جمالت -۷

a( شود یم حادث.....  هنگام ا بهبا خد صلح.  

b( باشد یم.....  یمعن به مصالحه.  

c( داد یما را با خود آشت.....  ۀواسط خدا به.  

d( با خدا  هک است نیا یمعن با خدا به صلح.....  
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  .دینک ، مشخص  خداستیسالمت ۀنندک فیتوص هکرا  یعبارات -۸

a( یظاهر آرامش   

b( یدرون آرامش   

c( ما درست تیهدا ضامن  

d( رود ید و میآ یاز مین برحسب  

e( با خداست صلح ۀجینت   

f( ندک یم ما را از خطا محافظت  

g( ردک کدر املکطور  را به آن توان ینم  

h( شود یم املک،  مینک یخدا اعتماد م به هک یهنگام  
  

  .دینک لیمک را تها با انسان صلح به مربوط جمالت -۹

a( یخواهد شد تا برا قائل....  یابر یشتریب جو توجه صلح شخص ....  

b( دینام...  یک توان ی، م اتحاد است طالب هکرا  یشخص.  
  

   یاز سالمت یریتصاو

  

   قیاز عهدعت ییها نمونه

 چوپانان انیم هکدارد  یم انی ب۱۳ باب شیدایپ. بود دوست صلح یمرد میابراه
و  و گله رمه یتمام یراب یافک نیزم هکرا یز درگرفت ینزاع لوط و چوپانان میابراه

و  یناپدر عنوان  خود بهق، از حقو احتراز از نزاع یبرا میابراه. نبودشان  یچادرها
 بعدها معلوم. ندک خواهد، انتخاب یم هکرا  کیهر مل هک گفت لوط و به عمو گذشت

 ماتینامال متحمل شد؛ لوط تمام میابراه نفع و به ضرر خودش به لوط انتخاب هکشد 
 یگذرند، از اصل ی خود مقاز حقو یطلب خاطر صلح به هک یسانک. دیردگ یاریبس
  .آورد یم ارمغان به تکار برک نیبود و ا آن سرمشق میابراه هکنند ک یم یرویپ
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 شیدای پ۲۶ باب.  است صلح طالب هک یاز شخص است یگرید ۀنمون قاسحا
حفر  میابراه هکرا  یآب یها ، چاه میابراه پدرش  بعد از وفاتقاسحا هکدارد  یم انیب
ِ   ن یخادم. بودند بسته ثافاتک ختنیآنها را با ر دشمنانش بود، بازگشود، چون ردهک

،  است آنان از آن آب هکنیا یبا ادعا  را گشودند، اما دشمنانها چاه از آن یکی قاسحا
 گر مخالفتیبار د ردند و دشمنانکرا باز  یدوم ، چاه نیخادم. شدند شانیا مانع
را  یگرید شد و چاه از آنجا روانه هکبود  نیرد، اک قاسحا هک یها اقدامتن. ردندک

 نیاز ا یچند. خود گذاشتند حال او را به هک، بل ندنشد مانع بار دشمنانش نیا. گشود
. د نمودیرا با او تجد شیها و وعده  ظاهر گشتقخدا بر اسحا هک نگذشت تیواقع
  . است یانسان  از اقداماتتر مهم و آرامش ِ          داشتن صلح هک  آموختقاسحا

و  را در آرامش شب تمام توانست نحالیندند، با اکاف رانیش را در چاه ینب الیدان
اگر در هر  هکبود  فراگرفته الیدان. بود ردهکخدا اعتماد  به هکرا یبخوابد ز ترس بدون
 هنگام  ما را به۱۵ :۹۱مزمور .  خواهد داشت ند، آرامشکخدا اعتماد  به یطیشرا
َّ          ، معزز  داده بود و او را نجات با او خواهم یدر تنگ من«: بخشد یم نانی اطمها یگتن َُ

 هک میباش را داشته یآرامش میتوان ی، م مینک را مطالبه وعده نیاگر ا. » ساخت خواهم
  . است ز داشتهین میعظ التکو مش زحمت امیدر ا یحت الیدان

با ). ۲۷-۲۴ :۶اعداد (افتند ی یم تکبر یسالمت یبرا ییبا دعا لیاسرائ یها سبط
سر بر  شانیا نی در بقو نفا نهکیردند، ک موعود را تصرف نیسرزم هک یهنگام نحالیا

اما . ردک یم شرفتیبرخوردار بود، پ یداخل و صلح از آرامش لیاسرائ هک هرگاه. آورد
 اصل. شد ینمشان  بینص خودشان یجز نابود یزیشدند، چ ی مقدچار نفا هرگاه
  وجود داشتهقو نفا نهکی مردم نیاگر ب هک است نی، ا میآموز یامر م نیاز ا هک یمهم

  .شود یم متوقفشان  شرفتیباشد، پ
  

 ور در هرک مذیسالمت به مربوط هکد یسیرا بنو یاصلتان  ادداشتیدر دفتر  -۱۰
در  شده داده یها خود را با پاسخ یها پاسخ سپس. شود قیعهدعت یها از نمونه یک
  .دینک سهیمقا درس یانتها



 درس چهارم ۱۱۰

  دیاز عهدجد ییها نمونه
 ۀبر). ۶ :۹ا یاشع( است شده دهینام»  یسرور سالمت«ها  در نبوت یسیع خداوندمان

و  آرامش یعنی،  یاز سالمت یریتصو بره). ۲۹ :۱وحنا ی( است شده ز خواندهیخدا ن
د بو شده ذبح عالم یاز بنا هک است یا بره یسیع هک یراست به.  و صفاست صلح

بود  یسالمت امیشد، پ اعالم یسیِ         ا آمدن عیدن بعد از به هک یامیپ نیاول). ۸ :۱۳ اشفهکم(
 موعظه یخود را برا بار شاگردان نینخست یبرا یسیع هک یهنگام). ۱۴ :۲لوقا (

ْ     خود  یسیع). ۵ :۱۰لوقا (نند ک را موعظه یو سالمت صلح امیپ هکفرستاد، امر فرمود 
 یبر رو یسیع). ۱۷  و۱۴ :۲ انیافسس(رد ک را موعظه یو سالمت ما است یسالمت
). ۵ :۲ موتاؤسیت اول(ند کرا برقرار  یشد تا سالمت یانجیم خدا و انسان انیم بیصل

 نیدر ا یو). ۲۷ :۱۴وحنا ی(خود بود  شانیخو یبرا یسیع ۀشاهان راثیم یسالمت
 یسیع اگردانش. دیما بخش را به آن هک داشت یسالمت نیک، ل نداشت کیملیما جهان

 ، اتحاد، اطاعت یدر سالمت هکرا یردند زک افتیرا در القدس روح استیکدر روز پنط
  ).۱۴ :۱ اعمال(بودند  گر متحد شدهیدیکبا  روح یمتعال تیمکاز حا
  
. باشد یم یسالمت کمبار جیاز نتا یکی         ً رشد غالبا   هکدهد  یم نشان هیاول یسایلک
 نیا آرامش امیشود، اما ا یسا میلکنتشار ا جفا باعث اوقات یگاه هک است درست
 یسایلک. دهد بشارت یابد و با آسودگیخود را باز قوت هکدهد  یم آن را به فرصت

و  هیهودی یسا در تمامیلک آنگاه«: ردک یخوب ۀاستفاد و آرامش یآسودگ امیاز ا هیاول
 القدس روح یتسل خداوند و به شدند و در ترس یافتند و بنا می یآرام و سامره لیجل

و  ساستیلک تیاتحاد و تقو باعث آرامش). ۳۱ :۹ اعمال( »افزودند ی، هم ردهکرفتار 
 جامعه.  است ستکش ر قابلیغ هکند ک یجاد میا ماندارانیا نیرا در ب یرومندیوند نیپ
د یبا هیال سه نیاما ا. »شود ینم ختهیگس یزود ال به سه سمانیر«: دیفرما ی م۱۲ :۴
 همراه را به یروحان ند و قوتک یم نیچن روح یسالمت. دیدر آ انسمیر یک صورت به
  .»بود یو اعتماد م شما از راحت قوت«: دیفرما ی م۱۵ :۳۰ا یاشع. آورد یم
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و  ضیف تکبا بر هکرد ک افتیدر یسیرا از ع یامیا پیآس التیا یسایلک هفت
و  ضیف). ۴ :۱ اشفهکم(شد  یساها آغاز میلک نیدر ا نیمؤمن یاو بر تمام یسالمت
و  التفات یعنی ضیف:  میً        قبال گفت هکو چنان است یاساس یسا امریلک یبرا یسالمت
امر  نیاز ا نانیو اطم ، نشانه ی؛ سالمتها ما انسان به خدا نسبت ۀشائب یر و بیخ توجه
وجود  یقیحق یخدا سالمت ضیف بدون.  میا خدا قرار گرفته ضیف مشمول هک است

  .دیآ یم آن دنبال ز بهین یباشد، سالمت ضیف هک ییندارد؛ و جا
  

 به تیو تح از سالم کیحا هکرا  یدر آنها عبارات. دینک ر توجهیز یها هیآ به -۱۱
 انیقرنت ؛ دوم۳ :۱ انیقرنت ؛ اول۷ :۱ انیروم: دیابیباشد، ب یسا و چهار فرد میلک هفت
؛ ۱ :۱ انیکیتسالون  اول؛۲ :۱ انیولسک؛ ۲ :۱ انیپیلی؛ ف۲ :۱ انی؛ افسس۳ :۱ انی؛ غالط۲ :۱

 مونی؛ فل۴ :۱ طسی؛ ت۲ :۱ موتاؤسیت ؛ دوم۲ :۱ موتاؤسیت ؛ اول۲ :۱ انیکیتسالون دوم
 یتیتح نوع ها، چه نمونه نیاز ا یکدر هر . ۱۴ هیوحنا آی ؛ سوم۳ هیوحنا آی ؛ دوم۳ هیآ
  ؟ است شده انیب

  

 را مشخص ید در مورد سالمتیعهدجد یها نمونه به مربوط حیصح عبارات -۱۲
  .دینک

a( یسالمت یاو برا هک است یاز ارزش کی، حا گذاشت یبر جا یسیع هک ییالگو 
  .بود ماندار قائلیا یک یدر زندگ

b( یاز سالمت یند، برخوردارک خدا را تجربه ضیبتواند ف شخص هکاز آن شیپ 
  . است یاساس

c( اشاره نانیاطم نیا به یند و سالمتک یم خدا اشاره شائبه یب التفات به ضیف 
  . است شده افتیدر ضیف هکند ک یم

d( داشت یسالمت اوقات در تمام هیاول یسایلک .  

e( هکرد ک هیز توصین شاگردانش به هکرد، بلک را موعظه یتنها سالمت نه یسیع 
  .نندک را موعظه همان

f( است تیاتحاد و تقو باعث هکرا یند زک یم کمکرشد  به یسالمت .  
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g( ندکرشد  ا زحمتی یسخت امی در اتواند یسا نمیلک.  

h( از  یاریدر بس هک است ییها تی، تح یو سالمت ضیف تیدر مورد اهم لیدل یک
  .شود یم تکبر نیا شامل هک ار رفتهک د بهیعهدجد رساالت

  

   خدایِ         نهر سالمت

   : است ر شدهینهر تصو لکش دو بار به یسالمت ا عبارتیاشع تابکدر 

ا یاشع(» بود ینهر م تو مثل یسالمت ، آنگاه یداد یم گوش اوامر من به هک اشک«
۴۸: ۱۸.(  

  ).۱۲ :۶۶ا یاشع(» دیرسان او خواهم نهر به را مثل یسالمت من کنیا«

 هیتشب یا ا رودخانهینهر  خود را به یسالمت ، خداوند خودش متون نیِ           در هر دو ا
چند  میتوان یم سهیمقا نیاز ا. دهد تکرا برشان  نیو سرزم تواند قومش یم هکند ک یم

   : میاموزیب درس
  
 هک خداست هدف نیا .و انتشار از گسترش است یریتصو  رودخانه-۱
  .شود افتیجا  در همه اش یسالمت

 یاند تا انرژ بنا شده یمیعظ یها ارخانهک . از قدرت است یریتصو  رودخانه-۲
 ز قدرتیخدا ن یمتِ          در نهر سال. ار برندک ار بهیبس مصارف یها را برا رودخانه معتنابه
  . است نهفته یمیعظ

نهر . دارد از آب یفراوان ۀریذخ رودخانه . یُ      از پر است یریتصو  رودخانه-۳
  . است یو پر یفراوان   ً      نا  متضمنیقیز یخدا ن یسالمت

ند، یآ یوجود م ها به نار رودخانهکشهرها در  . اتیاز ح است یریتصو رودخانه -۴
در  . است یرانیشتکو  یاری، آب یشاورزک،  کوراخ نیتأم متضمن رودخانه را آبیز

  .وجود دارد اتیز حین ِ            خود رودخانه درون

روند و  یجلو م به همواره آن یآبها . شرفتیاز پ است یریتصو  رودخانه-۵
  .دارند یبر م را از سر راه موانع یتمام
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 یا زنده آب یماندار همانند نهرهایا در درون القدس روح هکفرمود  یسیع
 یسالمت ۀثمر القدس روح). ۳۹ و ۳۸ :۷وحنا ی(» جوشد یاو م از درون« هکاهد بود خو

  !آورد یم ارمغان را به یروزی، و پ ، قوت ، قدرت اتی، ح یُ         دهد و پر یرا در ما رشد م

 د،ینک انیب یسالمت به رودخانه هیتشب یبرا قیچهار طرتان  ادداشتیدر دفتر  -۱۳
  . مینک یم خود تجربه ، در درون دسالق روح قیاز طر هک یسالمت آن

  
شما  ها به هیآ نید؟ ایدارا هست تان یرا در زندگ یسالمت یعنی روح ۀثمر نیا ایآ
  .دیباش را داشته د آنیتوان یم چگونه هکند یگو یم

 انیافسس(»  ماست یاو خود سالمت هکرا یز« .دیریبپذ تان یرا در زندگ حی مس-۱
۲: ۱۴.(  

 ر و سالمیبگ با او انس حال پس« .دییاو در آ نترلک تحتد و ی خدا را بشناس-۲
  ).۲۱ :۲۲ وبیا(»  باش

 یخواه نگاه املک یرا در سالمت ثابت دل« .دینکخدا اعتماد  به دل ی با تمام-۳
  ).۳ :۲۶ا یاشع(» دارد لکبر تو تو هکرا یز داشت

د، دارن یم تو را دوست عتیشر هکرا  یآنان« .دیبدار خدا را دوست المک -۴
  ).۱۶۵ :۱۱۹مزمور (» نخواهد شد شانیا لغزش ز باعثیچ چیو ه است میعظ یسالمت

  ).۱۷ :۳۲ا یاشع(»  است یسالمت عدالت ۀثمر« .دیینما ستیز  در عدالت-۵
  

 یعنی،  میقرار داد یرا مورد بررس روح ۀاز ثمر جنبه ، سه تابکاز  بخش نیدر ا
. باشند یم ما با خدا مربوط ۀرابط به وحر ۀثمر یها جنبه نیا.  یو سالمت ی، شاد محبت

نظر  ییویکو ن یصبر و مهربان یعنی،  ثمره نیگر از اید جنبه سه ، به یبعد در بخش
 هکباشد . شود یما م همنوعان یعنی رونیب متوجه جنبه سه نیند؛ اکاف میخواه
  .دهد شیشما را افزا ک، در داده تک، خداوند شما را بر تان مطالعه ۀادام هنگام به
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   ییخودآزما

  

انتخابها ا پاسخی پاسخ نیبهتر:  یا نهیچندگز سؤاالت   .دینک  را 

  ؟ است یروحان یو سالمت از آرامش ییها ر، جنبهیاز موارد ز کدام یک -۱

a( یدرون آرامش   

b( یآسودگ   

c( بخش آرامش فرصت یکدر  استراحت   

d( بخش آرام یداروها   

e( ا اعتمادی تیامن  

f( آرام یروح   

g( بخش آرامش حیتفر یک   

h( یروحان سالمت احساس   

i(  یا هماهنگیاتحاد   

j( و محافظ ضامن   

k( کروانپزش یک کمک   
 

 ۀثمر ۀیتا رشد بق است الزم یسالمت همراه به یژگیدو و دامک،  هورتون زعم  به-۲
  آورد؟ ارمغان را به روح

a( ییویکو ن یمهربان   

b( یشتنداریو خو محبت   

c( یو خوش محبت   

d( یو شاد یوفادار   
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از  یجزئ شخص هکنیبر ا دانست یم یلیدل یسیموارد را ع نیاز ا کدام یک -۳
  ؟ خداست وتکمل

a( یشتنداریو خو تی، قدوس یسالمت   

b( یو خوش ی، سالمت عدالت   

c( در آرامش دنیو نوش خوردن   

d( رو و قدرتی، ن یرهبر   
 

  ند؟ک یم ز اشارهیر نیموارد ز دامک به»  یمتسال« یمعن به Shalom یعبران ۀ واژ-۴

a( عدالت   

b( ضیف   

c( مالکا ی بودن املک   

d( خدا وتکمل  
 

کدام ،  نیزم در چهار نوع شده اشتهکبا بذر   در ارتباط۸-۱ :۱۳ یمت  در مثل-۵
  بود؟ ر دچار نقصانیاز موارد ز یک

a( نیزم   

b( بذر  

c( برزگر  

d( باد  
 

  ............ هک است نیا میاموزی بقفو از مثل مینتوا یم هک یمهم  اصل-۶

a( دهند را نشان ید سالمتینند، باک یم را اعالم حیمس لیانج هک یسانک.  

b( ردکنخواهد  کرا در لی، انج است التیفاقد تحص هک یسک.  

c( میشو منحرف د غلطیعقا ید در اثر بادهایما نبا .  

d( آورد یبار م به یخوب جیتان لیوجود ندارد، انج یسالمت یوقت یحت.  
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  ند؟ک یم ر اشارهیمورد ز دامک خدا به ی سالمت-۷

a( حیمس یسیع ۀواسط با خدا به مصالحه   

b( بودن طلب صلح   

c( محافظ عنوان به یدرون یسالمت داشتن   

d( را برقرار  وتشکمل حیمس هک یمگر زمان میً          امال بشناسک میتوان ینم هک یسالمت
  .سازد

 

  ند؟ک یم امر اشاره دامک با خدا به یالمتو س  صلح-۸

a( با ترس یآزاد   

b( حیمس یسیع ۀواسط با خدا به مصالحه   

c( بودن طلب صلح   

d( محافظ عنوان به یدرون یسالمت داشتن   
 

خدا  وتکاز مل یاگر بخش هکشود  یادآور میما   بهقو اسحا میابراه  مثال-۹
  رد؟ک میخواه یر تلقیزمورد  دامکتر از  را مهم ی، سالمت میباش

a( قتیحق   

b( گرانی دقحقو   

c( خودمانقحقو    

d( زحمت   
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بعد از . باشد این آخرین درس از بخش اول این کتاب درسی می
، به سؤاالت   را مرور کرده۴ تا ۱، دروس  اتمام این خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۱آزمون میانی 

بخشد،  یم و قدرت اتی، ح یما، پر خدا در درون یسالمت هک از آنجا -۱۰
  ؟ است ردهک هیر تشبیمورد ز دامک ا بهیرا در اشع خداوند آن

a(  ا رودخانهینهر   

b( باد  

c( مکمح یا خانه   

d( نکسا یها آب   
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
۷- a( ا نجاتی توبه   

b( شدن ازگردانده   

c( حیمس )او مرگ(  

d( شده ردهک ی، آشت شده بازگردانده   
 

  .خدا نخواهند شد وتکمل نند، وارثک یم یزندگ نیچن هک یسانک -۱
 

۸- b( یدرون آرامش   

c( ما درست تیهدا ضامن  

e( با خداست صلح ۀجینت   

f( ندک یم فظتما را از خطا محا  

g( ردک کدر املکرا بطور  آن توان ینم  

h( شود یم املک،  مینک یخدا اعتماد م به هک یهنگام  
 

   ماندار استیا  در درون-۲
 

۹- a( خودش گرانید ،   

b(  صلح ۀنندکبرقرار   
 

  .دارد یو خوش ی، سالمت ، عدالت القدس  در روح-۳
 

   :نها هستندیاما ی شنهادهایپ -۱۰

، هرگز ضرر  می خود بگذرق، از حقو یو سالمت صلح حفظ یگر براا:  میابراه
  .ردک مینخواه

 د تا از حقیباش داشته یسالمت هک با شما باشد، بهتر است اگر حق یحت: قاسحا
  .دینک خود دفاع
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 یباشد، سالمت هک هر چه طی، شرا مینکخدا اعتماد  به ترس اگر بدون:  الیدان
  . داشت میخواه

اد، یز احتمال باشد، به وجود داشته مردم نی بقو نفا اگر تفرقه:  لیاسرائ یها سبط
  .شود یم متوقف شرفتیپ

 

۴- a( ۳-ا اعتمادی تی امن  

b( ۳-ا اعتمادی تی امن  

c( ۲- یا هماهنگی اتحاد   

d( ۱-و آرامش ی آسودگ   

e( ۱-و آرامش ی آسودگ   

f( ۲- یا هماهنگی اتحاد   
 

   یو سالمت ضی ف-۱۱
 

   ی، خوش ماندارانیاگر ی خدا، د-۵
 

۱۲- a( حیصح   

  b( غلط )دارد تیاولو ضیف(  

  c( حیصح   

  d( غلط   

  e( حیصح   

  f( حیصح   

  g( غلط   

  h( حیصح   
 

   :باشد نیا به هید شبیشما با  پاسخ-۶

a( به نانی، اطم یباشد و سالمت یما م خدا در قبال التفات ضیف : یو سالمت ضیف 
  . است شده افتیخدا در ضیف هک است نیا
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b( د خدا یز باشد؛ ابتدا باین ید سالمتیبا است محبت هک ییجا : یو سالمت محبت
 داشته گر را دوستیدیک میتوان یم و سپس مینکبرقرار  ی، با او سالمت داشته را دوست

  . مینک یزندگ یو در سالمت میباش

c( یوجه نیتربه به میتوان یم و وحدت یسالمت ۀواسط به:  یو سالمت تیقدوس 
  . میبمان خداوند محفوظ آمدن یو برا میابیرا ب تیقدوس

d( بار  به یبرا القدس روح هک است طلب صلح در شخص : یو سالمت عدالت
  .ندک یار مک عدالت آوردن

e( باشند  یخدا در ما م وتکمل عوامل ینها تمامیا : یو سالمت ی، شاد عدالت- 
ما در  یو شاد است خودمان به نسبت یند؛ شادک یم ما با خدا اشاره ۀرابط به عدالت
  .ندک یم اشاره گرانیبا د مان رابطه به یباشد؛ سالمت یز مین القدس روح

f( ند و ک یاو اعتماد م به هکرا  یشخص هک است داده خدا وعده : یاعتماد و سالمت
  .دارد نگاه املک ی، در سالمت ز بر اوستکمتمر ذهنش

g( یتواند از سالمت یشود، م یم نترلک روح توسط هک یسک:  یو سالمت اتیح 
  .دارد نانیاطم یابد اتیح به هکرا یبرخوردار شود ز

 

 .شود افتیجا  د در همهیز باین یشود؛ سالمت ینهر منتشر م: نهایاز ا یک هر -۱۳
 ۀریذخ رودخانه .دهد یم یروحان ما قدرت ز بهین یند؛ سالمتک یجاد میرو این رودخانه
 داشته فراوان یسالمت القدس روح ۀواسط به میتوان یز میدارد؛ ما ن باز آ یفراوان
. دهد یم یما سالمت ز بهین یابد اتیح ۀبخشد؛ وعد یم اتیح رودخانه.  میباش

 در خدمت یروزیو پ تا در قوت ندک یم کمکما  به یرود؛ سالمت یجلو م به رودخانه
  . میجلو برو به مان یحیمس
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  دوم بخش
  

   گرانیبا د مان ، و روابط روح ۀثمر

  



 



 

  پنجمدرس 

   یداریپا ۀثمر:  یو بردبار حلم

  
ا یا آرزوها یاها یرؤ به یابیدست یبرا. دیآ ینم دست به یو فور ز راحتیچ چیه
  . ستین ییباکیجز صبر و ش یا ا چارهی، گو مان اهداف

 ابند، نهیب تحقق کنیا هممان  یآرزوها میخواه یما م.  ستین یا ار سادهکاما صبر 
،  میهست یا اتفاقی یسکمنتظر  هک یوقت ۀانداز هرگز به زمان. دور یا ندهیدر آ ییدر جا
 یک.  اد استیصبر ز ا مستلزمیها گو نیبهتر به دنیاما رس. شود ینم یسپر آهسته
 لیتحص سال تا ده د هفتیبپردازد، با طبابت بتواند به هکاز آن شیپ کیپزش یدانشجو

را فرا  نند تا آنکرار کرا ت درس یکخود بارها و بارها  کودک د بهی باپدر و مادر. ندک
تا  مینک یانداز م خود را پس پول یطوالن و مدت مینک یار مک ثر ما سختکا. ردیگ

د راز صبر یز باین پر از روح یحیمس.  مینک هی، ته است مهم مانیبرا هکرا  یزیچ میبتوان
  .ابدیو رشد در ا گونه حیمس رتیرد تا سیرا فرا گ

بود  در زحمت یطوالن یمدت وبیا. نندک یم صحبت»  وبیصبر ا«از  اغلب مردم
فرزند شد و  و صاحب افتیشفا  د تا سرانجامیشکانتظار خداوند را  و صبورانه

 رد تا بهک یصبر سپر ۀرا در مدرس  سال۴۰ یموس.  افتیخود را باز  کملیما
 یها دل«:  هکد یفرما یما م خدا به المک .ببرد یخدا پ خدمت یبرا اش بالقوه انکام

رشد صبر در ). ۸ :۵ عقوبی(»  است یکخداوند نزد آمدن هکرا ید زیساز یخود را قو
  ).۸-۵ :۱ پطرس دوم( است حیمس به شدن هیند شبیاز فرا یمهم ما بخش

 را به ید، و طرقینک صبر را مشاهده تیرد تا اهمکخواهد  کمکشما  به درس نیا
 یارکهم ثمره نی ایوفاسازکش یبرا القدس د با روحیبتوان هکواهد داد خ شما نشان

 هک ی، زمان دار بودنی، پا مانیدر ا یاستوار یعنی؛ صبر  است استقامت ۀصبر ثمر. دینک
  !خداوند یبرا دنیشکانتظار  یعنی؛ صبر  ستین از شما ساخته یارک چیه
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 مژده« ۀو در ترجم است شده ترجمه»  حلم«،  یفارس یمیقد ۀصبر در ترجم ۀلمک
طور  به یو صبر و بردبار حلم لماتک،  درس نیدر ا. » یبردبار«، »دیعصر جد یبرا
  . است ار رفتهک به یمعن و هم سانیک

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

   مطالب رئوس

   مقدس کتابصبر در  یبررس

  صبر حیتشر

  از صبر یریتصاو
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا از مطالعه پس

 هر جنبه ی، برا ردهک فیتوص روح ۀثمر عنوان را به صبر ۀلمکاز   جنبه دو●
  .دیاوریب مقدس کتاباز  ییها مثال

او را  میصبر عظ لید و دلیاوریب انسان از صبر خدا در قبال ییها  مثال●
  .دیده حیتوض

 یها یژگیگر ویصبر و د انیم ۀ، رابط خودتان یروحان ۀتجرب  بر اساس●
  .دینک لیو تحل هیرا تجز یروحان
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   یریادگی یها تیفعال

  یتمام ، به را خوانده درس متن. دینک مطالعه یقبل را مانند دروس  درس-۱
  .دیرا بخوان ر شدهکذ یها هیآ د و تمامیده پاسخ سؤاالت

  .دینک نترلکد و آنها را یده پاسخ ییخودآزما سؤاالت  به-۲
  

   درس متن

   مقدس کتابصبر در  یبررس

  

   مقدس کتاب در صبر فیتعار

  ).۲۲ :۵ انیغالط( »است...  ، حلم ی، سالمت ی، خوش ، محبت روح ۀثمر لکن«

 ی عناصر اساس- ی، و سالمت ی، خوش  محبت- یروحان ۀثمر اول تیفکی سه
 یهنگام رابطه نیباشد؛ ا یما با خدا م یشخص ۀرابط یعنیما،  یدرون یروحان یزندگ
 هک روح ۀثمر یبعد ۀجنب سه. شود نکما سا وندر در القدس روح هکد یآ یوجود م به
 هک است یو سالمت یو شاد  محبتیرونیب یها شود، جلوه یآغاز م)  یبردبار( حلم با

  .ابدی یم یتجل گرانیما با د در روابط

باشد  یم makrothumia ، شده ا صبر ترجمهی حلم هک یونانی یاصل ۀواژ
)makros و» بلند«، » یطوالن« یمعن به thumia عتیو خو، طب خلق« یمعن به  ،

. ندک یم قیتلف یرا در ابعاد اله و تعادل یطوالن تحمل می، مفاه یاصل ۀواژ). » حالت
آورد، فرا  ید میرا پد ا صبری حلم ۀویدر او م القدس روح هک یگر، شخصید عبارت به
ود را ا خیبدهد،  را از دست دشیام هکنیا شد بدونکخداوند انتظار ب یبرا هکرد یگ یم
  .شود خشم میا تسلیبپندارد،  خورده ستکش

 سازد تا در مقابل یماندار را قادر می، ا القدس روح ۀثمر عنوان و صبر به حلم
 به دست هکندارد  یا و صبور عجله میحل شخص. باشد بر خود مسلط اتیتجرب
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 میتسل سخت طیشرا ، در مقابل حال نیدر ع. ندک هیرا تنب یخاط ا شخصیبزند  یتالف
د، صبر ید میً          بعدا خواه هکچنان. گردد ینم متزلزل مداوم یها شود و در اثر تجربه ینم
 از صبر عبارتست. شود یم مربوط و زحمت رنج به یطرز تنگاتنگ به طیشرا نیدر ا

 هک هاست یدر سخت.  میشو یم دچار ضعف یصبر نیچن بدون. تحمل ای استقامت
 یند رشدیاز فرا یصبر بخش یها جنبه نیا ۀمه. شود یجاد میدر ما ا القدس ِ        صبر روح

 ۸-۵ :۱ پطرس دوم ند، موضوعیفرا نیا. آورد یدر م حیمس صورت ما را به هک است
   :باشد یم

د و در ییدا نمایپ لتیخود فض مانی، در ا نموده یسع مالک جهت نیهم و به«
 ،یرندایو در د ینداریصبر و در صبر، د ،و در عفت عفت ،و در علم علم لتیفض

شود و  افتینها در شما یا را هرگاهیز. را ، محبت برادران و در محبت برادران محبت
 ثمر بوده یا بی اهلک حیمس یسیخداوند ما ع در معرفت هکگذارد  ید، شما را نمیفزایب

  ».دیباش
  

صبر را  یها جلوه نیخود ا خاص لماتک، با  مینجا گفتیدر ا هک آنچه ۀیبر پا -۱
   :دینک فیتعر

a( تحمل   

b( تعادل   
  

   یحیمس یزندگ یها ر جنبهیصبر با سا ارتباط

در . وجود دارد یحیمس یزندگ یها گر جنبهیصبر و د انیم یمکمستح ۀرابط
از آنها را مورد  ید، برخیگو یمورد م نیدر ا مقدس کتاب هک نجا در پرتو آنچهیا

  .داد میقرار خواه مالحظه
  

 یو رنج زحمت ینوع متحمل یدگدر زن هک ستین یسک .  صبر و زحمت-۱
مرا «:  است فرموده نیمزمورنگار چن.  ماست»  آموزش«از  یبخش نیا. باشد نشده
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و  تجربه). ۷۱ :۱۱۹مزمور (»  اموزمیتو را ب ضیتا فرا دمیرا د بتیمص هک وستیکن
. سازد یبا میز یسی، تند زمخت یاز سنگ هک ساز است مجسمه شکچ همچون یسخت

اما . آورد یاد بر میفر شکچ رحمانه یب از ضربات گمان یآمد، ب یم زبان به اگر سنگ
و  سازنده نیتحس هکد یدر آ لکش آن ند تا بهک آنها را تحمل هک است او الزم یبرا
آورد  یم عمل بهمان  و مهربان یپدر آسمان هک است یبیها تأد تجربه. زدیرا بر انگ نندهیب

   :دیفرما یم نی چن۱۱-۷ :۱۲ نایعبران.  میگرد میاو سه تیتا در قدوس

پسر  دامکرا یز. دینما یرفتار م پسران د، خدا با شما مثلیشو بیتأد اگر متحمل«
 بهره از آن همه هکد، یباش یم بیتأد یاگر ب نکند؟ لکن بیاو را تأد پدرش هک است
 میداشت یخود را وقت جسم گر، پدرانیو د.  پسران د نهیزادگان شما حرام افتند، پسی
ها   پدر روحیاول قیا از طری، آ مینمود یم را احترام شانینمودند و ا یم بیما را تأد هک

د خود ما را یصوابد ، موافق یزمان کاند شانیا هکرا ی؟ ز میشو تا زنده مینکن را اطاعت
در  بیهر تأد نکل.  میاو گرد تیقدوس یکتا شر دهیفا جهت او به لکنردند، ک بیتأد
 یرا برا یسالمت عدالت ۀوید، اما در آخر مینما یاز دردها م هکبل، ها یاز خوش نه حال
  ».آورد یاند، بار م افتهی اضتیاز او ر هک یآنان

تر  مکمح یها شهیشود، از ر یم سو خم سو و آن نیا باد به در اثر وزش هک ینهال
ند ک یم کمک یحیمس ، به یِ           مخالف زندگ یبادها. برخوردار خواهد شد یتر قیو عم
  .باشد داشته یعیمط بزند و روح یقیو عم مکمح یها شهیر حیر مستا د

 شامل حیاز مس یرویپ هکنند ک یار مکبر ما آش مقدس کتاب یها از بخش یاریبس
 خوانده نیهم یبرا هکرا یز«:  آمده نی چن۲۱ :۲ پطرس در اول. شود یز مین بیصل
تا در اثر  گذاشت یا هد و شما را نمونیشک ما عذاب یز براین حیمس هکد، چونیا شده
  .»دییرفتار نما یو یها قدم

  

 یسیع امیپ. دی را بخوان۲۷ :۱۴؛ ۲۳ :۹؛ لوقا ۳۴ :۸ ؛ مرقس۲۴ :۱۶؛ ۳۸ :۱۰ یمت -۲
  ؟ ستیها چ هیآ نیدر ا
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وجود دارند  یدشمنان ، همواره مینک یم یبار زندگ خصومت ییایدر دن هک از آنجا
و  پرست ِ       الطس بتیپ یعنی،  گانگانیب یاز سو یسیع. ردکشان  د مغلوبیبا هک

در  یعنید، یشک ز رنجین دوستان یاما از سو. شد زحمات متحمل نیخشمگ تیجمع
 التکا مشیار کگناه یایدن یخاطر جفاها به هرگاه.  مانیا یب یهودای انتیخ ۀجینت
.  میریبگ سرمشق یسید از صبر عی، با میشد دچار زحمت مان یحیمس از روابط یناش

 یپادشاه گذر از جلجتا به تا بدون قرار گرفت شیمورد آزما طانیش یاز سو یاو وقت
در ). ۱۱-۱ :۴ یمت(مود یپ راه بیصل یسو و با صبر به رفتیرا نپذ وسوسه نیبرسد، ا
را  بیصل  رنج وردکرا رد  ، آن قرار گرفت وسوسه نیباز در هم یگر، وقتید یتیموقع
  ).۳۳-۱۷ :۱۶وحنا ی( رفتیپذ

  

، و  در مورد صبر و زحمت یکهر  هکد ینک انی، ب ر را خواندهیز یها هیآ -۳
  .ندیگو یم شود، چه یم از آنها حاصل هک یپاداش

a( ۴ و ۳ :۵ انیروم  

b( ۴ و ۳ :۱ عقوبی  

c( ۱۱ و ۱۰ :۵ عقوبی  

d( ۲۰ :۲ پطرس اول  
  

ِ      ترزا  یزندگ شانزدهم در قرن هکبود  ییایاسپان یحیمس یکال، یآو ، اهل سیقد یِ
، دچار  یاو در جوان. ها از صبر در رنج است یا برجسته مثال زن نیا یزندگ. ردک یم
او دچار  شد و قلب ، او فلج برد؛ در اثر آن مرگ آستانه او را تا به هکشد  یماریب
 و ها دست   ً       جا  توانستیتدر بود؛ سپس فلج سال سه مدت.  گشت یجد لکمش
خدا  ۀاراد میتسل من«:  گفت یم یو. ندک تکز حریخ نهی، س ار انداختهک را به شیپاها
 از مرگ شیپ اش نامه نیدر آخر» .دارد نگاه حال نیاگر مرا تا ابد در ا ی، حت هستم
 یو آرامش ونکس چه من جان هک میبگو یروشن به توانستم یم اشک«:  نوشت نیچن
ر خدا مرا د گاه...  است شده تیخدا هدا جالل سمت به ز در منیچ همه!  است افتهی
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خدا  ۀهرگز از اراد من ۀمتصور نبود، اما اراد آن یبرا ییتسال چیه هک قرار داده یرنج
 هکشود، بل یاد می خیاز او در تار نونکا هک ینام با آن را نه اش نامه یو» .نشد منحرف

  .ردکامضا »  یسیع یترزا« نام به
  

 تقامتاس و صبر لماتک مقدس کتاب نیاز مترجم یاریبس .  صبر و استقامت-۲
 نگاه یعنی،  است التکمش تحمل از کیحا استقامت .برند یار مک به یمعن طور هم را به

 makrothumia هک است گفته یسک. ها یسخت و اعتقاد با وجود تمام مانیِ        داشتن ا
 ۱۱-۹ :۱ انیولسک.  در زحمت یحت دنیشکو انتظار  صبورانه از محبت عبارتست

   : مینک ز را تحملیچ همه د صبورانهیبا چگونه هکد یفرما یم

 یبرا ردنکاز دعا  میستیا ی، باز نم میدیرا شن نیا هک یز از روزیما ن جهت و از آن«
پر  یروحان و فهم متکاو در هر ح ۀاراد معرفت مالکتا از  نمودن شما و مسألت

 د و در هر عملییرفتار نما یرضامند مالک خداوند به ۀستیشا قیطر د، تا شما بهیشو
 قوت او به جالل ییتوانا ۀانداز د و بهینکخدا نمو  املک معرفت د و بهیبار آورو یکن

  ».دیباش داشته یرا با شادمان و تحمل املکد تا صبر یزورآور شو تمام
  

و ام ی صبر، شاد-۳ ، صبر،  ی، شاد بتیمص هک مینیب ی م۴ و ۳ :۵ انیدر روم .دی، 
 مینک یفخر م ها هم بتیدر مص هک، بل نیتنها ا نه«: اند ار رفتهک گر بهیدیکنار کد در یو ام
» .د رایام را و امتحان ند و صبر امتحانک یدا میصبر را پ بتیمص هک میدان یم هکچون
سر یو صبر م بتیمص قیاز طر یروحان رشد و بلوغ هکهستند  نیانگر ایها ب هیآ نیا

رود،  یم شیپ ً            ز ظاهرا خوبیچ همه هک یهنگام. گردد ید میام به یمنته هک است
 یرو یزیدر ظاهر چ ی؛ اما وقت ستیدشوار ن چندان د داشتنیو ام دنیشکانتظار 

 نیا انسان یعیطب نشکدهد، وا ییو رها نکیتسمان  یها ما را از رنج هکدهد  ینم
 رشی، پذ روح ۀثمر عنوان صبر به. بدهد د خود را از دستیشود و ام وسیمأ هک است

 آن سکع درست هکباشد، بل یدشوار نم یها تیموقع نوع نیا ۀورانکورکو  عبوسانه
خداوند در  هکنیا و با اعتماد به است یمملو از شاد شخص هکنیا یعنی،  است
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 یشخص نیچن. سازد یخدا م ۀاراد عیمط رد، خود را صبورانهکار خواهد ک اش یزندگ
تو  تدر دس من یها ؛ وقت یتو هست من یخدا«: دیبا مزمورنگار بگو تواند همراه یم
  ).۱۵ و ۱۴ :۳۱مزمور (» باشد یم

  

ال . متک صبر و ح-۴ باشد،  رغضبید هک یسک«: دیفرما یم نی چن۲۹ :۱۴ امث
صبور  شخص یک» .برد یخود م بینص را به حماقت خلق جک؛ و  است رالفهمیثک
 کرا در موضوع جوانب ی، تمام گرانید و قضاوت یریگ جهیاز نت شیند پک یم یسع
ند؛ ینما تیترب خود را خردمندانه ند تا فرزندانک یم کمک نیوالد به خصلت نیا. ندک

 از ما را در روابط یکند؛ و هر ک یجاد میا حیمس بدن را در درون یسالمت نیو همچن
  .ندک یم کمک گرانیبا د مان روزمره

  

سالمت-۵  ردنک آرام یبرا یرومندین ، منبع یروحان ۀثمر عنوان صبر به . ی صبر و 
مرد تندخو «: ندک یم فیتوص نیرا چن تهکن نی ا۱۸ :۱۵ امثال. باشد یم هخصمان طیشرا
 امر به نیا» .گرداند یم نکرا سا خصومت ر غضبید زد، اما شخصیانگ یرا برم نزاع
 تسلط مرد صبور تحت.  میردک مطالعه قبل در درس هکدارد  اشاره یطلب صلح همان
ار کارها، گفتار، و افکدا را در خ یو سالمت آرامش هکرد، بلیگ یخود قرار نم خشم

  .سازد یم یخود متجل
  

باشد، از جبار  ر غضبید هک یسک«: دیفرما ی م۳۲ :۱۶ امثال .  صبر و قوت-۶
در » . است شهر افضل ۀنندکریباشد، از تسخ کخود مال بر روح هک؛ و هر  بهتر است
  .باشد یصبور م هک است یسک یقو ، شخص یروحان مفهوم

  

،  میو ببخش مینک تحمل گر را با محبتیدیک هکنیا یبرا . شی صبر و بخشا-۷
 به یا هیتوص نیچن رسول  پولس۱۳ و ۱۲ :۳ انیولسکدر .  میصبر دار ۀثمر به اجیاحت
   :ندک یسا میلک
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و  یو مهربان رحمت یخدا، احشا و محبوب مقدس دگانیمانند برگز پس«
 د هرگاهینکگر را عفو ی همد، گر شدهیدیک د و متحملیرا بپوش و حلم و تحمل تواضع
  ».دینک نیز چنید، شما نیشما را آمرز حیمس هکد؛ چنانیباش داشته ییادعا یگریبر د

 خودش هکبعد از آن هکرد کرا بازگو  یو ناسپاس مرد خشن تیاکح یسیع
 آن ارباب هک گفت یسیع). ۳۵-۲۱ :۱۸ یمت(د یار خود را نبخشکشد، هم بخشوده

 به«: افزود سپس. او بازگرداند خود را به سپرد تا قرض زندانبانان مرد او را به
از شما برادر  یکیخواهد نمود، اگر هر  ز با شما عملین من ینطور پدر آسمانیهم

  ).۳۵ هیآ(» نبخشد خود را از دل

،  روح ۀثمر عنوان صبر به. دشوار است یارک شیبخشا نیخشمگ شخص یبرا
ز ین شیبخشا ۀیروح ، شامل زحمات لذا صبر و تحمل.  است شیبخشا اساس

رد، یگ ینم ، خشم صبور است محبت هک میخوان ی م۵ و ۴ :۱۳ انیقرنت در اول. شود یم
.  بردبار است دارد، و همواره ینم خود نگاه ذهن یگانیرا در با گرانید یخطاها
  .شود یم افتینجا یدر ا یصبر روحان یها جنبه یتمام

  

 شخص هکرا یز است یاتیح یحیمس یک یبرا مانیا .صبر ۀاضاف به مانی ا-۸
 تجربه د در معرضیبا مانیا اوقات یاما گاه. دینما یم ستیز مانیا ۀواسط به عادل
 یها ، صبر، و وعده مانیا.  مینک د با صبر تحملیرا با شود؛ و تجربه هیرد تا تصفیقرار گ

 میدار نیا یآرزو نکل«:   مستتر است۱۲ و ۱۱ :۶ انیعبران یبایز در متن یخدا همگ
د و ییانتها ظاهر نما د تا بهیام املک نیقی یجد و جهد را برا نیاز شما هم یکهر  هک
  ».باشند یها م وعده و صبر وارث مانیا به هکرا  ید آنانینکاقتدا  هکد، بلیمشو اهلک
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  .دینک ، مشخص روح ۀویم عنوان صبر به یها یژگیو ۀرا در بار حیصح عبارات -۴

a( شود تمام یحیمس نفع تواند به یم و تجربه رنج هکدهد  یم میتعل مقدس کتاب.  

b( دهد یرا رشد م یحیمس رتیصبر س.  

c( با مردم هک یهنگام نیکل میبردبار باش انیحیگر مسیبا د هکخواهد  یخدا از ما م 
  . ستین یامر ضرور نیا میار دارکا سر و یدن

d( است بودن ر غضبید مستلزم صبور بودن .  

e( ردکخواهد  افتیدر یروحان ند، پاداشک یم ِ             صبر را اعمال هک یشخص.  

f( بود میخواه شتر در رنجی، ب میمتر صبور باشک هر چه.  

g( و تحمل از استقامت صبر عبارتست یگر براید ۀدو واژ .  

h( زدیانگ یبرم نزاع مرد صبور اغلب.  
  

  صبر حیتشر

  

  صبر خدا

قرار  نظر صبر خدا مورد مالحظه ز نقطهرا ابتدا ا روح ۀثمر عنوان د اگر صبر بهیشا
 و خصلت تی، ماه  آمده۲۲ :۵ انیدر غالط آنچه.  مینک کرا بهتر در آن تی، اهم میده

ند ک یم فیتوص یموس یخدا خود را برا هک است قیطر نیبد.  ِ          خود خداست
   :)۶ :۳۴ خروج(

 ۀدارند و وفا، نگاه ر احسانیثکو  ر خشمیو د و رئوف میرح یخدا هوهی،  هوهی«
  ». و گناه انیخطا و عص ۀ، و آمرزند هزاران یبرا رحمت

  .ندک یم خدا با انسان ۀدر رابط یاز صبر اله ، صحبت هیآ نیِ    ف ایهر توص

 نیا. خورد یم چشم ً       ررا بهکم مقدس کتابدر  هک است یصبر خدا موضوع
   :دیقرار ده  را مورد مالحظهها مثال
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  مشاهده۱۲-۱ :۶ شیدایپ(ار بودند کاز حد گناه شیب روزگار نوح  مردم-۱
 پطرس اول(» شد یبنا م یشتک هک ید وقتیشک یانتظار م نوح امیخدا در ا حلم«). شود
 اش و خانواده د تا نوحیشکروز انتظار  هفت هکبود  میصبر خدا آنقدر عظ). ۲۰ :۳

ز ین مهنگا در آن یحت). ۱۰ و ۹ :۷ شیدایپ(را فرستاد  باران شوند و آنگاه یشتکوارد 
  .ببرند سالمت به جان یردند تا از نابودکن استفاده ر از فرصتیشر قوم

 هک یهنگام.  است ار شدهکآش انیلیبا اسرائ  صبر خدا بارها و بارها در ارتباط-۲
نزد خدا  یمصر بازگردند، موس به هکخواستند  ی، م ردهک انیدر صحرا عص شانیا

ار یو بس ر خشمید هوهی«: بود گفته خودش هکادآور شد یخداوند  رد و بهک شفاعت
خدا  ، سخنان۲۶ باب انیدر الو). ۱۸ :۱۴اعداد (»  است انیو عص گناه ۀو آمرزند میرح
، و  افتیخواهند  نند پاداشک اگر از او اطاعت هکفرمود  انیلیاسرائ به هک میابی یرا م

 نیا وسط صبر او ت۴۲-۴۰ یها هیدر آ نیکل. خواهند شد هیباشند تنب عیاگر نامط
 به هک یانتیخود در خ پدران گناهان خود و به گناهان به پس«: شود یار مکآش لماتک
عهد  آنگاه... رد کخواهند  اند، اعتراف نموده من خالف به هک کیو سلو دهیورز من

  ».آورد اد خواهمی به عقوبیخود را با 

 مستحق هکرد ک قیتصد یو. بود شده بکمرت کیوحشتنا گناهان  داود پادشاه-۳
خدا را  نیکل). ۱۳ :۱۲ لیسموئ دوم(»  ام ردهک خداوند گناه به«:  و گفت است مرگ
ر او، صبر یاز مزام یاریبس. شد رد و بخشودهک و صبر او را طلب ، رحمت خوانده

  .نندک یم قیاو را تصد خداوند و آمرزش

،  یا دهدا ما نشان را به ار و سختیبس یها یتنگ هک ی؟ ا ستکیا مانند تو یخدا«
 نیزم یها ، ما را از عمق و برگشته ساخت یخواه ، باز ما را زنده ردهک رجوع
 پس. دیبخش یخواه یمرا تسل رد و برگشتهک ید خواهیمرا مز یبزرگ. آورد یبرخواه

-۱۹ :۷۱مزمور (»  من یخدا یتو را ا یراست یعنیستود،  خواهم ز تو را با بربطین من
۲۲.(  

داود را مورد تفقد  خداوند بارها و بارها صبورانه هکند ک یم مزمور مشخص نیا
  . است دهیرهان شیها یرا از سخت یو و قرار داده
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 یبرا یشفاعت ی، دعا رفتیرا پذ قومش کوحشتنا ا گناهانینحم هک ی هنگام-۴
غفار و  یاما تو خدا«  :ردک انیب لماتک نیخدا با ا را به اعتمادش یو. ردک شانیا
خود،  میعظ رحمت برحسب...  یا بوده ر احسانیثکو  غضبریو د میو رح میرک
 شانیو ا...  یباز نداشت شانیا را از دهان شیخو ّ   من...  یننمود کتر ابانیرا در ب شانیا

  ).۲۱-۱۹، ۱۷ :۹ا ینحم(»  یداد پرورش سال چهل ابانیرا در ب

 هکد ینید تا ببیرا بخوان شانیا یو آوارگ لیاسرائ یبن تیاکح فقط هک است یافک
  . است بوده میآنها چقدر عظ به صبر خدا نسبت

ند و ک یم خود در مورد صبر خداوند صحبت ۀرسال نیدر دوم رسول پطرس -۵
 کهال یسک هکخواهد  ینم د چونینما یر نمیخود تأخ ۀخداوند در وعد«: دیفرما یم

 اتخداوند ما را نج و تحمل«). ۹ :۳ پطرس دوم(» ندیگرا توبه به همه هکگردد بل
  ).۱۵ :۳ پطرس دوم(» دیبدان

  

 حی، توض)۱۵  و۹ :۳ پطرس دوم( است نوشته رسول پطرس هک در پرتو آنچه -۵
و داود  ، لیاسرائ ، قوم روزگار نوح مردم را در قبال یمیصبر عظ نید چرا خدا چنیده

  .داد نشان پادشاه

 .دیینما لیو تحل هی، خود را تجز میداد دست از صبر خدا به هک یفیتوص طبق -۶
  .دیبگذار x ند، عالمتک یم شما را مشخص خصائل زانیم هک یدر ستون

ا   هرگز   هستم من چنین ً ندرت ًمعموال    گاهی اوقات          همواره       
 a( دلسوز            
 b( رئوف             
 c( دیرغضب             
 d( کثیراحسان             
 e( وفادار            
 f( غفار            
 g( صبور            
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  و صبر یحیمس

اثر مان  با همنوعانمان  ، بر روابط القدس روح ۀثمر نی صبر، ایرونی بیتجل
.  میهست اتیدر تجرب ی       ً    ، خصوصا  وقت ، بر وجود خودمان آن یدرون یگذارد، و تجل یم

 میشو ها مواجه با تجربه و استقامت یاستوار د بایبا هکد یفرما ی م۱۱-۷ :۱۲ انیعبران
برد تا  یار مک را خدا آنها را بهی، ز میریبپذ یاله باطو انض بیتأد عنوان و آنها را به

 هک است یندیاز فرا یها بخش تجربه تحمل نسانیبد.  میریاز او را فرا گ اطاعت
  .ابدی یدر ما رشد م گونه حیمس عتیطب آن ۀواسط به

 نیتر و سخت نیتر حساس خانواده.  است یاساس یخانوادگ صبر در روابط
 با محبت فرزندان تیترب یبرا یمیصبر عظ. باشد یصبر م ۀثمر شیآزما یبرا مرحله

از یز نیآم و محبت خوب ۀرابط حفظ یو شوهر برا زن.  است الزم حیصح و انضباط
  .گر دارندیدیک صبر در قبال ِ      اعمال به

 ر غضبی، د بودن ، متعادل بودن متحمل یعنی،  میردکد یق هکصبر  یها جنبه تمام
د ی، با بخشنده یاز روح ی، و برخوردار ، استقامت با بودنکی، ش بر نفس ، تسلط بودن

 د بهیمقصود، با نیا یظاهر شود؛ برا گرانیبا دمان  ، در روابط روزانه یدر زندگ
 نیا مهم ۀتکن. بسازد قیدار و عم شهیر آنها را در وجودمان هک میده اجازه القدس روح
د از ی، با است کردن برص مستلزم هک میشو یم مواجه یتیبا موقع یوقت هک است
  . میبطلب کمک القدس روح

 ۀد با همیبا یعنی» !دینک تحمل مردم عیبا جم«: دیفرما ی م۱۴ :۵ انیکیتسالون اول
در  هر روزه هک ی، و با هر شخص مان ییسایلک ۀ، با خانواد مان خانواده یاعضا
ار ک نیا مان یانسان عتیطب یبرا.  میباش ، صبور و متحمل میشو یم مواجه مان یزندگ
 مالک رو به القدس روح خدا در ما توسط عتیطب یاما وقت. باشد یم نکر ممیغ
  . میصبور باش سک با همه میتوان یرود، م یم
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فرد مورد نظر در هر  هکد یسی، بنو میآموخت مرحله نیتا ا هک یمطالب بر اساس -۷
  .از داردیصبر ن ها از خصلت جنبه دامک ر، بهیز مثال

a( رد، اما ظاهرا کاو دعا  نجات ی براها سال میمر.  است لکال معتاد به می مرشوهر               ً
 از او عبارتستین.  است دهیرس أسی ۀمرحل   ً   با  بهیتقر یو. ندکر ییتغ ستیحاضر ن یو

  ..از 

b( لیً         را اتومبیاخ اش هی، و همسا است شیپ سال پنج د مدلیجمش لیاتومب 
را  خواهد؛ اما اگر آن یم یدیجد لیمبز اتوید نیجمش نونکا.  است دهیخر یدیجد

،  است از خانوادهیمورد ن هک یخچالیو  ییرختشو نیماش بخرد، نخواهد توانست
  ...از د عبارتستیاز جمشین. بخرد

c( ار ک به ز مشغولیگر نید یچند منش در آن هکند ک یار مک یا در اداره سوزان
ً   ، دائما  سع نیهم یبرا؛  است یحیمس سوزان هکداند  یاز آنها م یکی. هستند ند ک یم ی       

  ............ هک است نیا از سوزانین. ندک یرا عصبان سوزان هک

d( معموال  شخص نیرام    ً او را  راه یسک، اگر  یرانندگ اما موقع.  است یمیمال      
 است نیاز او این. شود یم یار عصبانیند، بسک تکجلو او حر آهسته یلیا خیرد، یبگ
  ... هک

e( سا یلک ً       اصال به سا بود و گاهیلکعضو  ، گاه یمتماد یها سال لمسعود در طو
سا یلکدر  یلکمش ا متوجهیند یب یم یرا در شخص یضعف هکهر بار .  رفت ینم
 هک است نیاز او این. ندک یم کسا را تریلک یا مدتیشود، و  یم آزرده یقیطر شود، به یم

...  

f( در  و اغلب است او داشته به ز نسبتیانتقادآم یحالت شهیتا همیمادر شوهر ب
 هک تا گفتیشوهر ب یعنی،  پسرش به یً     را ویاخ. ندک یم نیاو توه به حضور خانواده

ً     قا  از ایتا عمیب. نخواهد آورد حساب به از خانواده یتا را جزویهرگز ب . دیامر رنج نی  
  ... هک است نیاز او این

g(  ند؛ در آنجا ک یم یزندگ یحیر مسیو غ یتاتوریکشور دک یکساشا در
را  حیمس یسو به گرانید ا جلبیو  دادن ا شهادتی یعلن عبادت ۀاجاز انیحیمس
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ند، اما ک یدعا م اش خانواده یخواند و برا یم مقدس کتاب یطور خصوص او به. ندارند
  ... هک است نیاز او این. ابدی یار دشوار میرا بس تیآزار و اذ نیا تحمل

  

  و صبر خدمت

صبر . دارد ییبسزا ارزش لیانج ار خادمکو  ی، در زندگ روح ۀثمر عنوان صبر، به
؛ در امر  از استیو رشد مورد ن می، تعل مقدس کتاب ۀدعا، مطالع یبرا یدر آمادگ
 به رسول پولس هک است یزیچ همان نیا.  است ز الزمین گرانید به و خدمت یرهبر
  .ردک هیتوص صبورانه خدمت از بهیدر مورد ن موتاؤسیت

رد کخواهد  یداور و مردگان بر زندگان هک یسیع حیا در حضور خدا و مستو ر«
ر یو غ و در فرصت ینک موعظه المک به هکاو،  وتکظهور و مل ، و به دهم یم قسم

...  میو تعل تحمل مالکبا  یینما حتیو نص خیو توب هیو تنب یباش مواظب فرصت
جا آور و  مبشر را به  عملو باش زحمات ، متحمل ار بودهیز هشیچ تو در همه نیکل

  ).۵  و۱،۲ :۴ موتاؤسیت دوم(»  رسان مالک خود را به خدمت

ر ی، و سا قی، تشو خی، توب ، اصالح می، تعل موعظه یعنی - ار خادمکگر، ید عبارت به
  .رسد انجام به میعظ ید با صبری با- فیوظا

  

ز هر یخدا و ن متوانند در مورد هر خاد یم هک میا را آورده یاتی، آ لیدر ذ -۸
صبر  در مورد لماتک دامک،  هیدر هر آ هکد ینک انیب. نندک قصد ماندار پر از روحیا

   :نندک یم صحبت

a( »راست دل را به المک هکباشند  یم یسانک،  گشت و واقعیکن نیدر زم اما آنچه 
  ).۱۵ :۸ لوقا(» .آورند یدارند و با صبر ثمر م یم را نگاه ، آن دهیو شنیکو ن

b( »دیابیصبر در خود را به یها جان «) ۱۹ :۲۱لوقا.(  

c( »دیابیرا ب ، وعده جا آورده خدا را به ۀتا اراد است شما را صبر الزم هکرا یز «
  ).۳۶ :۱۰ انیعبران(
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d( »لمکخداوند ت نام به هک ییاید از انبیریو صبر را بگ زحمت ۀ، نمون برادران یا 
ار ک د و انجامیا دهیرا شن وبیو صبر ا مییوگ یم را خوشحال صابران کنیا. نمودند

 و ۱۰ :۵ عقوبی(»  است میرکو  مهربان تیغا خداوند به هکرا ید زیا خداوند را دانسته
۱۱.(  

  . صبر است ۀجینت یپاداش ، چهقفو اتیاز آ یکدر هر  هکد ینک انیب -۹
  

ا از ی ساخت گر منتقلید شخص به یرا از شخص آن بتوان هک ستین یزیصبر چ
 شخص بی، نص لیقب نیاز ا ییزهایا چی یگذار ا دستی با روغن نیدعا، تده قیطر
را در ما ببندد، او صبر را در  حیمس صورت القدس روح هک میده یم اجازه یوقت. ردک
 یتواند فرصت ی، م تان یدر زندگ یری، هر تأخ شی، هر آزما هر تجربه. ندک یجاد میما ا

  .د آوردیبر را در شما پدص ۀتا ثمر القدس روح یباشد برا
  

  از صبر یریتصاو

  

   یمنف یها نمونه

 مینیب یم هک مینک یم کدر یرا زمان گونه حیرفتار مس یک تی، اهم اوقات یگاه
 نشان مقدس کتاباز  یمنف یها نمونه نیا. افتد یم یاتفاق رفتار، چه آن فقدان جهت به
  .آورند یسر بر م یالتکمش صبر، چه در اثر فقدان هکدهند  یم

د خواهد آمد یپد بزرگ یاو امت تیاز ذر هکداد  وعده میابراه خدا به . میابراه
د و یشکخدا انتظار ن ۀوعد تحقق یبرا میصبر، ابراه فقدان لیدل به). ۵ :۱۵ شیدایپ(

ً جتا  ینت. ردیگ را بدست تیموقع نترلکخود  هک گرفت میتصم شنهاد یپ ز سارا را بهینک   
 التکر مشیو سارا درگ ، خودش اقدام نیا جهیدر نت.  گرفت یهمسر خود او، به
  .دندیمتعدد گرد
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بر رهبر  یخداوند مبن ۀوعد هکرد و منتظر نشد کصبر ن مرد جوان نیا . عقوبی
 هکند ک ی بازگو م۲۷ باب شیدایپ). ۲۳ :۲۵ شیدایپ(ابد ی مقرر تحقق ، در زمان شدنش

،  اش یصبر یخاطر ب  او به.داد بیفر تکبر افتیدر یپدر خود را برا چگونه یو
 در حضور اش هاو در گفت التکمش.  شدیگرید اریبس یها یسختد و یتبع متحمل
 شیدایپ(»  است و بد بوده کاند عمر من یها سال امیا«:  است شده خالصه فرعون
۴۷: ۹.(  

بود و  شد، فروتن نیتده لیاسرائ پادشاه نیاول عنوان به شاؤل هک یهنگام . شاؤل
 آمدن یبرا دنیشکبر انتظار  یخداوند مبن مکاز ح نیکل. شد مسح القدس روح توسط
 جا آورد، خودش را به هانتک ۀفیبا بود، وظکیناش هکاز آنجا . ردکن اطاعت لیسموئ
-۸ :۱۰ لیسموئ اول(داد  خود را از دست    ً      جتا  سلطنتیگذراند و نت یسوختن یقربان
  ).شود  مشاهده۱۴-۱۱ :۱۲؛ ۱۰

 داد و نسبت صبر خود را از دست ونسی، اما  است لکمش آن ردنکباور  . ونسی
. و صبور بود مینوا رحیشهر ن به خداوند نسبت هکرا یشد، ز نیخداوند خشمگ به
و  ر غضبیو د میو رح میرک یتو خدا هک دانستم یم«:  خداوند گفت به ونسی
 حالت هک است یهیبد). ۲ :۴ ونسی(»  یشو یم مانیو از بال پش یهست راحسانیثک
  .نبود و غفورانه مانهیخدا رح حالت اندازه شهر به به نسبت ونسی

  
 را انتخاب ی، پاسخ میردک یبررس هک ییها نمونه ، بر اساس لیذ یها نیدر تمر

  .دارد یم انیب وجه نیبهتر ، به مینک ادهیپ مان یدر زندگ میتوان یم هکرا  یاصل هکد ینک

   هک امر است نی اانگریب عقوبیو  میابراه یها نمونه -۱۰

a(  مینک عمل است ما داده به هک ییها وعده بر طبق هکخداوند از ما انتظار دارد .  

b( ردهکاو اعتماد  به هک ما بدهد، بهتر است را به یارک انجام ۀاگر خداوند وعد  ،
  .دهد را انجام آن هک میده اجازه یو به
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  ................هکند ک یار مکآش شاؤل ۀنمون -۱۱

a(  باشد یما م یخدا برا یمیند تعلیاز فرا یبخش اوقات یگاه ردنکصبر.  

b( ندک صحبت گرانید قیبا ما از طر هکند ک یم          ً      خدا معموال  اراده.  

   : هکشود  یادآور میما  به ونسی ۀنمون -۱۲

a( خود را بروند،  راه هکهستند  ً           ظاهرا مصمم هک یبا مردم اوقات یخدا گاه
  .شود یبا مکیناش

b( از سرمشق هکخواهد  یم هکبل مینک کرا تر مردم هکخواهد  یخدا از ما نم 
  . مینک یرویپ شانیاو در برخورد با ا ۀصبوران

  

   مثبت یها نمونه

. دارد تیخداوند چقدر اهم یبرا دنیشکانتظار  هکبود  مزمورنگار فرا گرفته .داود
 یمک» ! نتظر او باششو و م تکنزد خداوند سا«:  نگاشت نی چن۷ :۳۷در مزمور  یو

،  شده لیما من ، و به ام دهیشکخداوند  یار برایانتظار بس«: داد شهادت نیبعد، چن
  ).۱ :۴۰مزمور (» دیاد مرا شنیفر

و صبر  زحمت ۀنمون برادران یا«: دیفرما یم نی چن۱۰ :۵ عقوبی . قیعهدعت یایانب
 ینب ا آنی، ارم شعی ال،ایلیا به. »نمودند لمکخداوند ت نام به هک ییاید از انبیریرا بگ
 یبا قوم خدا صبورانه از جانب هکد یشیندیب قیگر در عهدعتید یاری، و بس انیگر
 ردهکعطا  شانیبد روح هکرا دارا بودند  یخدا صبر نیمقدس آن. نمودند لمکت یعاص
  .بود

نخواهد بود،  املک وبیا ر نمونهکذ بدون ییباکیاز صبر و ش یدرس چیه . وبیا
با .  است شده مطرح نمونه عنوان  صبر او به۱۱ :۵ عقوبیدر  هک میعظ یبا صبر یمرد

، در اثر از  یو عاطف یجسم  از لحاظ-بود  در زحمت از هر لحاظ وبیا هکوجود آن
را  تحمل ر قابلیغ یها تجربه تمام  صبر او تحمل- و خانواده کملیما دادن دست
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او  یشد، براکمرا ب اگر چه«: دیبگو ترو، توانس نیاز ا.  ر ساختیپذ انکام شیبرا
  ).۱۵ :۱۳ وبیا(» دیشک انتظار خواهم

 در همان.  است یمرد صبور هکند ک یم قی تصد۴ :۶ انیقرنت در دوم پولس . پولس
 اش یرا در زندگ سخت یها طوفان ظیغل یابرها ، پولس۱۰ تا ۴ یها هیآ باب
در  روح ۀثمر هکمگر آن ستین ساده یطیشرا نیدر چن صبور بودن. ندک یم فیتوص
، بار  نوشت را از زندان آن هک موتاؤسیت در دوم پولس. باشد تیواقع یک تان یزندگ
 پولس). ۱۰ هی، آ۳ باب(ند ک یم خود اشاره و تحمل ، محبت مانیصبر، ا گر بهید
 هک است لیدل نیهم به. بود فرا گرفته صبر را از استادش هکبود  ی   ً      قتا  شاگردیحق

   :سدیرا بنو لماتک نیا توانست

را  ارانکا آمد تا گناهیدن به یسیع حیمس هک تام قبول قیو ال است نیام سخن نیا«
 شد تا اول رحم بر من جهت نیاز ا هکبل.  آنها هستم نیبزرگتر من هکبخشد  نجات
 یجاودان اتیح جهت به هکرا  یرا ظاهر سازد تا آنان حلم مالک یسیع حی، مس در من
  ).۱۶ و ۱۵ :۱ موتاؤسیت اول(»  باشم ند آورد، نمونهخواه مانیا یو به

   :ندک یم قیما را تشو لماتک نی، با ا انیعبران به رساله ۀسندیو نو

شوا و یپ یسو ، و به میبدو است ما مقرر شده یرو شیپ هک دانیم با صبر در آن«
 عاو موضو شیپ هک یخوش آن جهت به هک میباش نگران یسیع یعنی مانیا ۀنندک املک

خدا  تخت راست دست د و بهیگرد بیصل ، متحمل ز شمردهیرا ناچ یحرمت یبود ب
  ).۲ و ۱ :۱۲ انیعبران(»  است نشسته

باز خواهد  هکداد  رد، وعدهکصعود  آسمان به یسیع هک یهنگام . حیمس بازگشت
 انتظار تحقق و زنده روز افزون یدیسا با امیلک نحالیبا ا است  گذشتهها قرن.  گشت

 یا پس«: شود یادآور میما  را به انتظار صبورانه از بهین عقوبی! شدک یرا م وعده نیا
خود را  یها د و دلییز صبر نمایشما ن... د ینکخداوند صبر  آمدن ، تا هنگام برادران

ً     قبال  هکچنان). ۸ و ۷ :۵ عقوبی(»  است یکخداوند نزد آمدن هکرا ید زیساز یقو
 به هک است نیر او ایتأخ لیاز دال یکی. ردکا خواهد وف اش وعده ، خداوند به میدید

  ).شود  مشاهده۱۵  و۹ :۳ پطرس دوم(بدهد  و نجات توبه فرصت مردم



 درس پنجم ۱۴۲

 !آمدن خداوند نزدیک است............ صبور و بردبار باشید 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

 در مورد صبر را مشخص درست صبر، عبارات مثبت یها نمونه بر اساس -۱۳
  .دینک

a( توبه یبرا یفرصت مردم تا به است ر انداختهیتأخ را به پسرش خدا بازگشت 
  .بدهد

b( این صبر باشد، در  سرمشق توانست ارانکگناه نیبدتر یعنی،  اگر پولس
  .ابدیرشد  یپر از روح در هر شخص القدس روح تواند توسط یصبر م ۀثمر صورت

c( شوند وسیمأ است نکشند، ممک یانتظار خداوند را م صبورانه هک یسانک.  

d( ثابت جود خود را بر انسانخدا و هک است ییوفاکش قابل یزمان صبر فقط 
  .ندک

e( است یاساس حیمس یسیع شاگرد فعال یبرا صبر و تحمل .  
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 غالب هکهر «:  عبارتند از۳ و ۲ اشفهکسا در میلک هفت به یسیع یانیپا لماتک
 هکچنان. صبور باشد هکد یآ یم غالب یسک» ... هکد یبخش را خواهم نیاو ا د، بهیآ

   : میصبور باش هکرا دارد  آن  صبر ارزشیابد اشند، پادک یم انیب رسول پولس

 یرا برا جالل ی، بار جاودان است یا لحظه یبرا هکما  کسب زحمت نیا هکرا یز«
 به هک، بل یدنید یزهایچ به مینک یما نظر نم هک یدر حال. ندک یدا میپ ادهیو ز ادهیما ز
 دوم(»  یجاودان یدنیدو نا است ی، زمان است یدنید آنچه هکرا ی، ز یدنیناد یزهایچ
  ).۱۸ و ۱۷ :۴ انیقرنت
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   ییخودآزما

  

انتخاب هر سؤال به یها ا پاسخی پاسخ نی بهتر- یا نهیچندگز سؤاالت   .دینک را 

  باشند؟ یم صبر ۀلمک یبرا یمقدس کتاب فی تعارها نیاز ا کدام یک -۱

a( بودن متحمل   

b( بر خود تسلط  

c( بودن زودخشم   

d( دیام فقدان  

e( یداریاپ   
 

  ؟ است یمعن دامک به  استقامت-۲

a( دنیشک رنج   

b( دیام  

c( تحمل   

d( رشیپذ   
 

  د؟یآ ید میپد  در اثر استقامتها نیاز ا کدام یک -۳

a( تیشخص   

b( یسالمت   

c( شیبخشا   

d( خرد  
 

ِ     صبر  ۀعمد لیدل هکدهد  یم ، نشان میردک مطالعه مقدس کتاباز  هک یاتی آ-۴
   : یو هک است نیار اکگناه انسان خدا در قبال میعظ

a( میباش را داشته یژگیو همان هکاموزد یما ب خواهد به یم .  

b( بدهد و نجات توبه یبرا یادیز فرصت مردم خواهد به یم.  
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c( است نکر ممیغ امشکاز اح اطاعت هکداند  یم .  

d( باشند یم ار سختیبس امشکاح هکداند  یم.  
 

  ار برد؟ک خود به فیتوص یخداوند برا هکهستند  یت عباراها نیاز ا کدام یک -۵

a( میرح   

b( اضیف   

c( رغضبید   

d( و محب نیام   

e( ندهیبخشا   

f( قموارد فو ۀهم  
 

  ؟ است دامکخداوند  آمرزش افتیدر یبرا الزم ، شرط۳۵-۲۱ :۱۸ یمت  بر طبق-۶

a( از گناه شدن متأسف   

b( آن یتقاضا   

c( گرانید به نسبت بودن بخشنده   

d( صبر  
 

ا حرف درست  عبارات- ا غلطی درست سؤاالت را با  غلط و عبارات T را ب
  .دینک  مشخصF حرف

  .بپردازد ماندارانیا قیو تشو ، سرزنش اصالح اد بهیتواند با صبر ز یم  خادم-۷

 پاداش ۀصبور هستند، وعد هک یسانک به مقدس کتاب یها از بخش یاری بس-۸
  . است داده

  .شود یم بمانی، نص میباش از داشتهین آن به هک هرگاه هک استخد  صبر خصلت-۹

 یمیخدا صبر عظ ۀنقش به دنیبخش در تحقق هک است یشخص ۀنمون ونسی -۱۰
  .داد نشان

  .باشد ی مها صبر در برابر رنج یبرا یخوب سرمشق وبی ا-۱۱
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 امیپ هکشود  داده فرصت مردم تا به است افتاده قیتعو خداوند به  بازگشت-۱۲
  .رندیرا بپذ لیانج

  . ار استیبس رنج قیصبر از طر آموختن قی تنها طر-۱۳

ً   آموزد، احتماال  از یدر مورد صبر م یحیمس یک هک ییها درس ۀعمد  بخش-۱۴               
  .شود یم حاصل یحیمس تکاز مشار خارج روابط

  . است بیصل حمل مستلزم یسیع یها در اثر گام برداشتن  گام-۱۵
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
۸- a( داشتن استقامت   

b( ستادنیا مکمح   

c( داشتن استقامت   

d( صبر، استقامت   
 

   :باشد نیا به هیشب یزید چیباتان  پاسخ.  خودتان  پاسخ-۱

a( ا تحملی شود؛ استقامت ینم وسیمأ ها و زحمات تجربه هنگام به   

b( ندک هیار خود را توجکند ک ینم یرد، سعک یرد و اگر اشتباهیگ ینم خشم.  
 

 هک آنچه افتیخود، در ، نجات بار آوردن به محصول: قرارند نی از اها  پاداش-۹
  . افتنی تک، بر است داده خدا وعده

 

 خاطر به هک مینک اراده هک است نیا مستلزم و شاگرد او بودن یسیاز ع یروی پ-۲
  ). میشو زحمت متحمل( میرا بردار بیاو صل

 

۱۰- b( او اعتماد  به هک ما بدهد، بهتر است را به یارک انجام ۀاگر خداوند وعد
  .دهد را انجام آن هک میده اجازه یو ، به ردهک

 

۳- a( آموزد و  یما م صبر را به هکرا یز مینک یخود شاد یها در رنج میتوان یم
  .بخشد ید میما ام دهد و به یرا در ما رشد م یحیمس خصائل

b( دهند و  یصبر را در شما رشد م هکرا ید زیشاد باشتان  یها در برابر تجربه
  .دیگرد املکو  بالغ هکنند ک یم کمکشما  به

c( تک، بر میشو زحمت اگر با صبر متحمل هکدهد  یم نشان وبیا سرمشق 
  . افتی میخواه

d( د یخواه د خدا واقعید، مورد تأئینک تحمل را صبورانه گرانید یاگر خطا
  .شد
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۱۱- a(  باشد یما م یخدا برا یمیند تعلیرااز ف یبخش اوقات یگاه ردنکصبر.  
 

۴- a( حیصح   

b( حیصح   

c( غلط   

d( حیصح   

e( حیصح   

f( غلط   

g( حیصح   

h( غلط   
 

۱۲- b( از سرمشق هکخواهد  یم هکبل مینک کرا تر مردم هکخواهد  یخدا از ما نم 
  . مینک یرویپ شانیاو در برخورد با ا ۀصبوران

 

 خواهد یم هکشود، بل کآلود هال گناه لتدر حا سکچیه هکخواهد  ی خدا نم-۵
  .با او را بدهد و مصالحه آمرزش فرصت سکهر  به

 

۱۳- a( حیصح   

  b( حیصح   

  c( غلط   

  d( غلط   

  e( حیصح   
 

 القدس روح کمک از بهیجا نکد در ینیند تا ببک یم کمکشما  به نیتمر نی ا-۶
  .دیدار تان یصبر در زندگ ۀد ثمریتول یبرا
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   : به قرار زیر استما  یشنهادیپ یها ب جوا-۷

a( استقامت بودن متحمل ،   

b( بر خود تسلط  

c( بودن و متحمل متعادل   

d( بودن رخشمید   

e( استقامت تحمل ،   

f( بخشنده روح   

g( استقامت تحمل ،   



 



 

  ششمدرس 

   توأم ۀثمر:  ییویکو ن یمهربان

  
 یسادگ به توان ینم اوقات یاهگ هکهستند  یکنزد هم آنقدر به ییویکو ن یمهربان
 ؛ و شخص ز هستیو نیکن شخص مهربان شخص یک. ردکز یگر متمایدیکآنها را از 

 یناش ها از محبت یژگیو نیِ        هر دو ا. باشد یز مین مهربان عتشیطب و در عمقیکن
؛  مانهیرح محبت یعنی ی؛ مهربان دهید ِ         محبت رنج یعنیصبر  هک گفته یشخص. شوند یم
  . نندهک خدمت محبت ینعی ییویکو ن

 گرانیما با د روابط شود، به یجاد میدر ما ا القدس روح توسط هکها  یژگیو نیا
در  یمهربان مفهوم ، هم» است ییویکن شخص یفالن« مییگو یم یوقت. ابدی یم ارتباط
  . گرانید به نسبت سخاوت و هم مستتر است آن

ند یگو یخود م فرزندان به شهیهم نیوالد هک است نیا است توجه قابل هک آنچه
» بد«. نندکشنهاد یرا پ آن خالف هکنیا ندارند به یازیهرگز ن نیک، ل»باشند خوب« هک

 به لیما متما عتیما، طب در درون حیمس روح بدون. دیآ یم یعیطور طب ً         ظاهرا به بودن
 کمکما  ، به د آوردهیپد ییویکو ن یدر ما مهربان القدس اما روح.  است یشر و بد

 یسیاز دارد، عین بدان جهان هک آنچه.  مینک خدمت جهان ، به یسیع ند تا با محبتک یم
شتر، و یب متیشتر، مالیب ییویکشتر، نیب یشتر، مهربانیب محبت یمعن به نی و ا- است
  . است گرانید یازهاین شتر بهیب توجه

ا ت لمهکدو  نیاز ا یمقدس کتاباربرد ک هکرد کد یخواه مشاهده درس نیدر ا
 یها بر جنبه مشتمل ییویکو ن یدارد و مهربان تفاوت آن یاربرد امروزکبا  یحد

  .شود یم از ابراز محبت یمتفاوت
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   مطالب رئوس

   مقدس کتابدر  ییویکو ن یمهربان یبررس

   ییویکو ن یمهربان حیتشر

   ییویکو ن یاز مهربان یریتصاو
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی با، درس نیا از مطالعه پس

 ییویک و ن)chrestotes( یاز مهربان یمقدس کتاب فی تعار●  
)agathousune(دیده حیرا توض روح ۀثمر عنوان  به.  

  .دینکر کذ ییویکو ن یروحان یمهربان یبرا ییها  نمونه●  

 انیرا ب ضی، و ف ، رحمت ، سخاوت خدمت به مربوط یمقدس کتاب  اصول●  
  .دینک

  .دیده حیرا توض ی، و راست ، عدالت ییوکین انیم  روابط●  

د مشهودتر یبا ییویکو ن یمهربان ۀثمر در آن هکرا  تان یاز زندگ ییها  حوزه●  
  .دیده صیباشد، تشخ
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   یریادگی یها تیفعال

 هک است مهم. دینک مطالعه اول در درس شده داده یالگو را بر طبق درس  متن-۱
  .دید و بخوانیابیرا ب در درس د شدهیق یها هیآ تمام

  .دینک نترلکخود را  یها د و پاسخیده پاسخ ییخودآزما سؤاالت  به-۲

  .دیده  پاسخ۲ یانیم آزمون به ، سپس ردهک را مرور ۶ و ۵ یها  درس-۳
  

   درس متن

   مقدس کتابدر  ییویکو ن یمهربان یبررس

  

   یمقدس کتاب فیتعار

...  ییویکو ن یربانو مه و حلم یو سالمت یو خوش ، محبت روح ۀثمر نیکل«
  ).۲۲ :۵ انیغالط(»  است
  

   یمهربان

 یمعن تنها به نه هکد یآ یم chrestotes یونانی ۀ از واژ۲۲ :۵ انیدر غالط یمهربان
و دلسوز و  میمال هکدارد  اشاره تیاز شخص یحالت به نیهمچن هک، بل است ییویکن
  .باشد یم نیریش

او .  است ار رفتهک به یسیع وغی فیتوص یبرا chrestotes ۀلمک، ۳۰ :۱۱ یدر مت
 حیمس وغیِ         برداشتن » . کسب و بار من  است)chrestos( فیخف من وغیرا یز«: فرمود

،  ، رفاقت ی، فرمانبردار اطاعت ۀیبر پا هک منضبط یزندگ یکاز  یبرخوردار یعنی
 دهی، و پسند نیریپرمهر، ش است یا رابطه وغی نیا.  است بنا شده یارک، و هم خدمت

 میدار یما ارباب.  یقرار دارد تا زور و بندگ تعهد و محبت ۀیبر پا هکرا یز)  پر از لطف(
 گر را خدمتیدیکاو  به خاطر محبت به نی؛ همچن مینک یم خدمتش محبت یاز رو هک
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 نیتر عیرف با محبت ؛ اما خدمت است تحمل ر قابلیغ محبت بدون خدمت.  مینک یم
  .ردک میخواه مورد بحث نی، باز در ا درس نیا یبعد یها در بخش.  از استیامت

 تیخصوص فیتوص یبار برا نی، اما ا ار رفتهک ز بهی ن۳۹ :۵در لوقا  chrestos ۀلمک
 امر به نیا. وجود ندارد در آن یو تلخ است نیریا شی دهیرس هک ی، شراب هنهک شراب

 ک بهتر در۲ و ۱ :۵ و ۳۲ و ۳۱ :۴ انیرا در افسس رسول پولس ۀند تا گفتک یم کمکما 
   : مینک

د ینکرا از خود دور  و خباثت ییاد و بدگویو فر و خشم ظیو غ یتلخ و هر قسم«
 حیخدا در مس هکد چنانییگر را عفو نمایو همد میرح د ویباش مهربان گریدیکو با 

  ». است دهیآمرز شما را هم

 حیمس هک چناندییرفتار نما د و در محبتینکخدا اقتدا  ز بهیعز فرزندان چون پس«
عطر  یبرا یو قربان هیهد خدا ما به یرا برا شتنینمود و خو ما را محبت هم

  ».دیگذران یخوشبو

. خوشبو یقربان یک پرمهر، همچون یزندگ یک یبرا ما است یالگو حیمس
اما .  است نشده فیمعطر و خوشبو توص نیهرگز با عناو قیدر عهدعت گناه یها یقربان
و  خود را با رأفت هک است شده ما، گفته گناه یقربان یعنی یسیامر در مورد ع نیا

 یو دلسوز یمهربان یسیع.  داشت یم ما را دوست هکرا یرد زکما فدا  در راه یدلسوز
 یبرا یو لیدل نیهم به.  ، ظاهر ساخت نهکمم لکش نیتر عیگر را در رفیدیک به نسبت
  .ودب اهدا شده با محبت هکبود  یمعطر یقربان رسول پولس

 و هم است شده ترجمه» ویکن« صورت به ، هم)chrestos(ا ی chrestotes ۀلمک
 هکد یا دهیچش الواقع یاگر ف... «:  میخوان ی م۳ :۲ پطرس در اول» . مهربان« صورت به

خداوند  هکد ینید و ببیبچش«:  میخوان یز می ن۸ :۳۴در مزمور » . است خداوند مهربان
 ها به هیآ نیا.  است»  نیریش«خداوند  هک است نیا واقعدر  هیآ نیا یمعن» . وستیکن

  .ندک یم اشاره یطور شخص خداوند به یمهربان ِ   دنیچش
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 نیا.  است ردهک فیتعر یدرست را به روح ۀثمر عنوان به یر، مهربانیدو مورد ز -۱
   هستند؟ها دامکدو مورد 

a( متی، و مال ی، دلسوز ینیریش حالت   

b( یبندگ وغی   

c( یباطن ییویکن تحال   

d( گرانید به ز نسبتیآم  محبتیظاهر یارهاک   
  

   ییویکن

چهار بار  فقط هک یونانی ۀواژ یکاز  است یا ، ترجمه روح ۀثمر عنوان ، بهییویکن
را با  لمهک نیا یوقت. باشد یم agathousune ، و آن ار رفتهک به مقدس کتابدر 

chrestos است ی مهربانی، بروز عمل در واقع ییویکن هک مینیب ی، م مینک یم سهیمقا  ،
 لیذ در متون پولس یها تنها در نوشته Agathousune . وستیکن هک آنچه انجام یعنی
   : است ار رفتهک به

خود از  هک دانم یم نیقیشما  ۀز درباریخود ن من برادران یا «- ۱۴ :۱۵ انیروم -۱
  »...)agathousune(د یمملو هست ییویکن

و  و حلم یو سالمت یو خوش ، محبت روح ۀثمر نیکل «- ۲۲ :۵ انیغالط -۲
  »...)agathousune( است ییویکو ن یمهربان

  عدالت)agathousune( ییویک، ن مالکنور در  ۀویم هکرا یز «- ۹ :۵ انیافسس -۳
  »... است یو راست

 هک مینک یشما دعا م جهت به وستهیپ هم نیا یو برا «- ۱۱ :۱ انیکیتسالون دوم -۴
) agathousune( ییویکن مسرت شمارد و تمام دعوت نیا ما شما را مستحق یخدا

  ».گرداند املک را با قوت مانیا و عمل

 هکند ک یم قیتصد ، پولس۱۴ :۱۵ انیروم یعنیها  هیآ نیا نیاز ب هیآ نیدر اول
 خدمت را به شانیا ی و۱۵ ۀیدر آ. باشند یگر میدیک به خدمت ۀآماد یروم انیحیمس
ادآور ی حیمس یسیع به خدمت یخود را برا خاص د و دعوتینما یم بیترغ
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 مهربانی

  نیکویی به
 دیگران

 یها امت هکند ک یم هیتشب یاهنک خود را به خدمت ، پولس۱۶ ۀیدر آ. شود یم
. ندک یم میخدا تقد ، به القدس روح توسط شده سیتقد ۀیهد عنوان را به افتهی نجات
  . مشهود است ییویکن یها، تجل هیآ نیا یدر تمام

،  در عمل سخاوت گر، روحیدیک به خدمت در مورد ییویک، ن بیترت نیا به
 یباطن حالت یعنی،  است یمهربان یعیطب ۀجینت هکند ک یم صحبت و بخشش خدمت
 محبت.  است شده خالصه محبت ۀلمک در ها نیا ۀهم.  ینیری، و ش ی، دلسوز متیمال

در  و همواره وستیکن محبت. ردیگ یشر قرار م مقابل در نقطه یعنی است مهربان
  . است گرانید یازهاین به یدگیصدد رس

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .دی دهقانطبا راست از سمت آن فیبا تعار چپ را از سمت روح ۀثمر -۲

a( خدا به خدمت  

b( ینیریش   

c( یدلسوز   

d( مهربانی -۱                  متیمال )chrestotes(  

e( نیکویی -۲            گریدیک به خدمت )agathousune(  

f( سخاوت   

g( حیمس وغی   

h( دادن انجام   

i( بودن   
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   مقدس کتابدر  سهیچند مقا

.  میرا دار ییویکو ن یمهربان مختلف یها از جنبه یاملک سرمشق یسیما در ع
 به خطاب ی، و لیدل نیهم به.  قرار داشت یاملک یاخالق رتیس ۀیاو بر پا یمهربان

 ملزم گناه تواند مرا به یز شما ما یسکا یآ«:  ساخت را مطرح پرسش نیا دشمنانش
  ).۴۶ :۸وحنا ی(» سازد؟

و  ک، هولنا است ار شدهکآش مقدس کتابدر  هک خدا آنگونه یاخالق تیقدوس
خداوند  تابوت به هکنیخاطر ا به»  شمس تیب« نفر در ۷۰،  مثال عنوان به.  است بیمه
حضور  به هک ستکی«: دندیپرس ، مردم نی؛ بنابرا)۱۹ :۶ لیسموئ اول(ستند مردند ینگر
 نیا به از پاسخ یبخش). ۲۰ هیآ(» ستد؟یتواند با یم هوهی یعنی قدوس یخدا نیا

 عمده دو شرط.  است شده  داده۵-۱ :۱۵داود در مزمور  یعنیمزمورنگار  توسط سؤال
   : است الزم

جا آورد و در  را به باشد و عدالت کسال بیع یب هکآن« - یدر راست ستنیز -۱
  ).۳ و ۲ یها هیآ(» دیننما بتیخود غ زبان به هکگو باشد  استر شیخو دل

 شیخو اقارب ۀند و دربارکن یخود بد ۀیهمسا و به... « - بودن مهربان -۲
از خداوند  هکرا  یو آنان ر و خوار استیدر نظر خود حق هکد؛ یننما را قبول مذمت

خود را  ۀنقر. دهد یمر نییخورد و تغ یضرر خود م به دارد؛ و قسم یم رمکترسند م یم
  ).۵-۳ یها هیآ(» ردیگ ینم گناه یبر ب دهد و رشوه یسود نم به

 ا خوبی ار درستک انجام لیا میو خو  ، خلق یمهربان هک مینک یم لذا مشاهده
:  است شده فی توص۱۶ :۴ در امثال هک است یبد انجام حالت سک  ً  قا  عیو دق. باشد یم
 باشند، خواب دهیرا نلغزان یسکخوابند و اگر  ی، نمباشند ردهکن یتا بد شانیا هکرا یز«
  ».شود یم منقطع شانیاز ا

بر  یو. بود ردنک رد، لمسک یار مکخود را آش یمهربان یسیع هک یاز طرق یکی
 نیهمچن. ردک یم را لمس انیو ماتم مارانی، و ب گذاشت یم دست خردسال انکودک
 یارکو فدا آرزو داشتند محبت هک یسانکز یاو بودند و ن یازمند شفاین هک یسانک
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رد، ک یم او را لمس هکهر . ردندک یم دهند، او را لمس او نشان به خود را نسبت
ما  قیاز طر یاله لمس هکخواهد بود  بخش یو تسل نیریچقدر ش.  افتی یم تکبر
  !گردد یجار ازمندانین یسو به

 ییویک ن)William Barclay(  یلکبار امیلیو. رود یم یفراتر از مهربان یگام ییویکن
 ۀسیمقا به سپس» .مجهز است یلتیفض ییویکن«: ندک یم فیتعر لکش نیا را به
 ؟ ستیدر چ دو خصلت نیا تفاوت«: سدینو یپردازد و م یم ییویکو ن یمهربان

agathousune )ند؛ ک بیو تأد د سرزنشیتواند و با یم)  ییویکنchrestotes 
 گفت توان ی، م ییویکاز ن فیتعر نیا به با توجه. ندک کمکتواند  یم فقط)  یمهربان(
 و ۴۵ :۱۹لوقا (داد  نشان ییویک، ن صرافان راندن رونیو ب لیکه ِ           با رفتن به یسیع هک
رد ک یمهربان د،یبود بخش شده زنا گرفته عمل نیدر ح هکرا  یزن ی؛ اما وقت)۴۶

 یلیس بر صورتش هکرا  یخادم ی، وقت شیخو ۀمکمحا هنگام به). ۱۱ و ۱۰ :۸وحنا ی(
از  یکی هک یهنگام ، در باغ از آن شیپ). ۲۳ :۱۸وحنا ی(داد  نشان ییویکن رد،ک خیزد توب

مرد  گوش با لمس یسید، عیرا بر اعظم اهنک خادم ، گوش دهیشکر یشمش شاگردانش
 از بهین یحیمس« هکرد یگ یم جهینت یلکبار). ۵۱ :۲۲لوقا (داد  نشان یمهربان او یو شفا
خدا  امر در اعمال نیا» .باشد یو قو بتواند مهربان حال نیدر ع هکدارد  ییویکن آن

 ی، برا) اوییویکن(ند ک یم بیو تأد خیما را توب یاو وقت: شود یگر م ما جلوه به نسبت
دهد  ما نشان خود را به میعظ ند تا بتواند رحمتک تیهدا توبه ما را به هک است نیا

  ).شود  مشاهده۸ :۲۵و مزمور  ۳۲ :۱۱ انیروم) (او یمهربان(
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در  هکد، یقرار ده  را مورد مالحظه۲۳، مزمور  سهیمقا نیشتر ایب حیتوض یبرا -۳
 از ها صحبت فیتوص نیاز ا کدام یک.  است شده یما معرف شبان عنوان خداوند به آن

  ؟ییویکن از کدام یکند و ک یم یمهربان

a( میمال عتیا طبی روح   

b( دنرک، ارشاد  تیهدا   

c( ردنک اصالح   

d( ردنک یدلسوز   
  

 مقدس کتابدر  ییویکو ن یمهربان میر، در مورد مفاهیز از عبارات کدام یک -۴
  دارد؟ صحت

a( نی ا۵-۱ :۱۵مزمور  ؛ بر طبق خداست در حضور قدوس ستادنیا شرط عدالت 
  . است یبر مهربان مشتمل عدالت

b( دهد نشان گرانید را به شا یند تا مهربانک یم خداوند از ما استفاده.  

c( یمهربان )chrestotes(ییویک، از ن یرونیب یتجل  از لحاظ )agathousune( 
  . تر است یقو

d( خداوند مستتر است ییویک، در ن بیو تأد خیتوب .  

e( است ردنک هیتنب اش عمده ند، هدفک یم بیو تأد خدا انضباط ی     ً    معموال  وقت .  
  

   ییویکو ن یمهربان حیتشر

  

  خدا ییویکو ن یربانمه

تصور  نیو خشمگ رحم یب یخدا را داور غلط ، به از مردم یبرخ . یمهربان
اما . بفرستد یکی تارقاعما ، به ردهک ومکار را محکتا گناه است آماده هکنند ک یم

 فرزندان حاضر است هکند ک یم یمعرف دلسوز و پرمحبت یخدا را پدر مقدس کتاب
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 پدر بر فرزندان هکچنان«: دیفرما ی م۱۳ :۱۰۳مرموز . دده تکبر قیهر طر خود را به
  ».دینما یم خود رأفت خداوند بر ترسندگان ، همچنان است خود رئوف

  

 یمهربان هکها  هیآ نیخدا را در ا صفات ی، تمام  را خوانده۱۱-۸ :۱۰۳مزمور  -۵
  .دینک انیوار ب سازد، فهرست یار مکاو را آش

  
و   رئوفشبا گوسفندان هکند ک یم یمعرف یشبان صورت خدا را به ینب یایاشع
ها را  خود بره یبازو د و بهیخود را خواهد چران ۀ، گل شبان او مثل«:  است مهربان
 یرهبر متیمال را به ردهندگانیو ش خواهد گرفت شیخو آغوش ، به ردهک جمع

 نشان ه خدا بقایاز اشت است یگرید ۀ نمون۱۳ :۱۱لوقا ). ۱۱ :۴۰ا یاشع(» ردکخواهد 
 یزهایچد یباد یدان ید میر هستیشر هکاگر شما با آن پس«: ما در حق یمهربان دادن
را خواهد  القدس شما روح یادتر پدر آسمانیز ، چند مرتبهبدهیداوالد خود  و را بهیکن

  »!ندک از او سؤال هکهر  داد به

خداوند « :دیفرما یند و مک یم خدا اشاره یمهربان مزمورنگار بارها و بارها به
در ). شود  مشاهده۱ :۱۳۶، ۱ :۱۰۷، ۱ :۱۰۶، ۵ :۱۰۵، ۵ :۸۶، ۱ :۷۳ر یمزام(»  وستیکن

 یمهربان مزمورنگار به د و در آنیآ یصدا در م ر بهیدلپذ ینوا نیا یر، آوایسراسر مزام
 یها یداور. ندک یم او اشاره یدعاها ردنک و مستجاب انسان گناهان خدا در آمرزش
 شیرهایخود از تقص ی در مورد شرمسار۳۹ :۱۱۹داود در مزمور .  است خدا رئوفانه

.  وستیکخدا ن امکاح هکبرد  یم انیپا را به مطلب عبارت نید و با ایگو یم سخن
د یار، امک ِ        ار توبهکگناه به هکند ک یم صحبت یمهربان نجا در مورد صفتیداود در ا

  .بخشد یم

»  است مهربان ارانکو بد او با ناسپاسان«: شود ی مها انسان تمام خدا شامل یمهربان
 نیا). ۴ :۲ انیروم( است توبه یسو ما به تیخدا، هدا یمهربان اما هدف). ۳۵ :۶لوقا (

 نیهمچن هکباشد، بل یما م و نجات گناهان منظور آمرزش تنها به نه ی آسمانیمهربان
خدا  میعظ ی از مهربانها از انسان یاریبس. ندک یم نیز تضمیما را ن شدن قدوس
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.  کو خطرنا کوحشتنا است یاشتباه نیا. نندک یم ً         ررا گناهک، م ردهک سوءاستفاده
   :دیفرما یدهد و م یهشدار م باره نی در ا۲۲ :۱۱ انیدر روم رسول پولس

افتادند، اما  هک یبر آنان ینما؛ اما سخت خدا را مالحظه یو سخت یمهربان پس«
  ».شد یخواه دهیز بریو اال تو ن یاشب ثابت یبر تو اگر در مهربان یمهربان

  

و  فراوان اتکخاطر بر د بهیند، باک یم یا زندگیدن نیدر ا هک یسکهر  . ییویکن
 همگان یخداوند برا«: دیگو یم نی چن۹ :۱۴۵مزمور . او باشد ونیخدا مد مداوم

 نیز چنی ن۴۵ :۵ یدر مت» . است یو اعمال ۀبر هم یو یها و رحمت وستیکن
و  بر عادالن سازد، و باران یم طالع انیکو ن خود را بر بدان را آفتابیز« : میخوان یم

ً    نا  شخصیقی. »باراند یم ظالمان  ییویکن نیک، ل ستین یاتکبر نیسزاوار چن یعاص   
او  یو از پر«:  است آمده نی چن۱۶ :۱وحنا یدر . شود یم همه حال شامل گانیرا خدا به
ً          د دائما  خدا را بهیبا همگان» . ضیف عوض به ضیو ف میافتی ما بهره عیجم خاطر         
، و  ، محافظت روزانه ۀ، توش ، خانواده ، محصول ، باران ی، سالمت یر زندگینظ یاتکبر
 نوشته رسول عقوبی هکچنان. ندیر گوک، ش میدار یم افتیاز او در هک یر مواهبیسا

ز پدر شود ا یم و نازل از باالست املک و و هر بخششیکن یهر بخشندگ«:  است
ردش ۀیو سا لیتبد چینزد او ه هکنورها    ).۱۷ :۱ عقوبی(»  ستین َِ     گ 

  

۶- a( افراد  شود، چه یم همگان خدا شامل ییویکو ن ید چرا مهربانیده حیتوض
  .افراد بد و چه خوب

   b( ار چهکافراد گناه به خدا نسبت ییویکو ن یمهربان هکد یده حیتوض 
  .دارد یتیمحدود
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   ییویکو ن یمهربان اصول

  

   گرانید به خدمت

 یاله نجا دو اصلیدر ا.  گر مجزا ساختیدیکاز  توان یرا نم ییویکو ن یخداترس
ابتدا  از همان ییویکن.  گرانید به خدمت) ۲، و  یشخص نجات) ۱: شود یم مطرح
اثر  اش یاجتماع روابط یبر رو انسان یروحان تیوضع. بود انسان یخدا برا ۀنقش
 افتهی یتجل امکاح نیاز بزرگتر مکدر دو ح مطلب نیا هک مینک یم مشاهده. گذارد یم

   :)دی را بخوان۳۱-۲۹ :۱۲ مرقس( است
   رابطه با دیگران  رابطه با خدا

  ات را همچون خود دوست بدار  همسایه-۲   خداوند خدای خود را دوست بدار-۱
  
 شتر روشنیب مقدس کتاب از سؤاالت دو دسته توسط توان یرا م اصل نیا

  : ساخت

 

   رابطه با دیگران  رابطه با خدا
  »؟ برادرت کجاست «۹ :۴پیدایش   »؟ کجا هستی «۹ :۳پیدایش 

جاودانی  چه کنم تا وارث حیات «۲۵ :۱۰لوقا 
   »؟ گردم

  »؟  من کیستۀهمسای «۲۹ :۱۰لوقا 

  
و حوا  را از آدم سؤال نی، خدا اول میآورد شیدایپ تابکاز  هک ییها در نمونه

 تیوضع به او مربوط سؤال. دیشدند پرس ینافرمان گناه بکمرت هکبعد از آن لهبالفاص
را  لیهاب برادرش هکبعد از آن بالفاصله را از قائن سؤال نیدوم یو. بود شان یروحان

 شده بکمرت برادرش به او نسبت هکبود  یشرارت به خدا مربوط سؤال. دیپرس شتک
  .بود
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 مربوط سؤال نیاول. دیپرس یسیاز ع هیفق یک را دو سؤال نیلوقا، ا یها در مثال
 ۀرابط.  اش یاجتماع تیموقع به دوم شد و سؤال یم اش یروحان تیوضع به

 خود را با تمام یخداوند خدا«: شد یم مربوط یاله مکح نیا با خدا به اش یشخص
خدا  دوم مکح به گرانیبا د اش رابطه سپس» .بدار دوست و ذهن ، قوت ، جان دل

  ».بدار خود دوست را همچون ات هیهمسا«: شد یم مربوط

 یوقت.  میریگ یرا فرا م روح ۀثمر عنوان به ییویکو ن یمهربان تیامر، اهم نیاز ا
 میند، خواهیب یخدا م هک را آنگونه گرانیشود، د یوفا مکدر ما ش یروحان ۀثمر نیا
 خدمت. ردک میبرخورد خواه شانیشود با ا یم یدر ما متجل هکخدا  د و با محبتید
 امر شامل نیا.  میبرسشان  یازهاین و به می بشناسانها انسان را به یسیع هک است نیما ا

 محبت تر از همه ، و مهم دادن قلب ، قوت التکدر مش کمک،  ینواز ، مهمان رفاقت
  .شود یم

  

  .دینک انیرا ب گرانید به و خدمت نجات یاله دو اصل انیم ۀرابط -۷

  
 فارهک یسیع هکنیخاطر ا به هک، بل میا افتهین نجات مان کیو پا یراکویکخاطر ن ما به
 وفا شدهکدر ما ش هک روح ۀثمر ۀواسط ، به یحیمس عنوان به نونکاما ا. شدمان  گناهان
 دست به خاطر به ار را نهک نیما ا.  مینک یم سکمنع را در جهان حیمس ، محبت است
 یارکخاطر  ما به.  میده یم انجام میا فتهای نجات هکخاطر  نیا به هک، بل نجات آوردن

 یسیع هک آنچه خدا به مانیو ا ضیخاطر ف به هک، بل میا افتهین ، نجات میده یم انجام هک
  . میا افتهی داد، نجات انجام فارهک ۀواسط ما به یبرا

  

   سخاوت

 اگر ثروتمند نباشد، باز هم یند، حتک یم خدمت گرانید به هک یکن انسان یک
  آمده۹ :۲ اشفهکدر م هکرنا یاسم یسایلک انیحیامر در مورد مس نی  ً  نا  ایقی.  تاس یغن

» ! یدولتمند هست لکن،  دانم یتو را م یو مفلس یو تنگ اعمال«: ندک ی مق، صد است
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 ۳ و ۲ :۸ انیقرنت در دوم پولس هکرا یبودند ز رده نیز در همین یمقدون یساهایلک
 شانیا یخوش ی، فراوان ِ       د زحمتیَ   شد در امتحانرا یز«:  است ردهک شیرا ستا شانیا

شاهد  هکرا یز. شد افزوده شانیا سخاوت ، دولت شانیفقر ا یادتید؛ و از زیظاهر گرد
  ».دادند تمام یرضامند به شیخو  از طاقتقفو هکبل طاقت حسب به هک هستم

 ،agathousuneا ی یحیمس ییویکن ۀزیمم ر شد، وجهک ذقفو یها هیدر آ هکچنان
ما  هکنیا قیتصد یبرا است یقیا طریعشر و هدا دادن.  است یدست و گشاده خاوتس

آوردند،  لیکه یبنا یخود را برا یایهدا انیلیاسرائ هکبعد از آن.  میاز خدا هست یهمگ
 تیقابل هکستند کی من و قوم ستمکی من نیکل«:  گفت حیا خدا را تسبیخاطر هدا داود به
 زها از آنیچ نیا ۀهم هکرا یز میاوریا بینطور هدایا دل یخوش به هک میباش داشته
تنها  هکرد ک یم قیداود تصد). ۱۴ :۲۹ خیتوار اول(»  میا تو داده تو به و از دست توست

 ردنک رهیذخ قیاز طر هکنند ک یم یسع اغلب مردم.  است شانیا تیامن خدا منبع
 یواقع تیامن هک ستا نیا یمقدس کتاب اصل نیکل. نندک تیامن خود، احساس ییدارا

 خدا شخص هکرا یشود، ز یم افتی یدست و گشاده سخاوتمندانه دنیدر بخش
   : است شده انی ب۱۱ و ۱۰ :۱۵ هیدر تثن اصل نیا. بخشد یم تکسخاوتمند را بر

 هوهیار، ک نیا عوض به هکرا ینشود، ز آزرده از دادنش و دلت یاو بده به البته«
 تک، بر ینک یدراز م خود را بر آن دست و هر چه تیارهاک یتو را در تمام تیخدا

،  تو را امر فرموده من نینخواهد شد، بنابرا معدوم نتیر از زمیفق هکچون. خواهد داد
تو باشند  نیدر زم هکر خود یو فق نکیبرادر مس یخود را برا دست البته میگو یم

  ».دار گشاده

 یزهایچ به دنینچسب تیاهم کدر ند بهک یم شروع شخص هک است در دادن
 انیز د و زنگیب هک یید، جایندوزین نیخود بر زم ی براها گنج«:  گفت یسیع.  یفان
 جهت  بهها گنج هکبل. ندینما یم یزنند و دزد یم نقب دزدان هک ییرساند و جا یم

» ز در آنجا خواهد بودیتو ن دل توست را هر جا گنجیز... د یندوزیب خود در آسمان
  ).۲۱-۱۹ :۶ یمت(
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 شرفتیپ سیخس انیحیخاطر مس ار خداوند بهک،  جهان از نقاط یاریر بسد
 یک یدر زندگ. نندک ینم افتیز دریز نیچ چیدهند و ه ینم چیه شانیا. ندک ینم
خواهد بود،  صیتشخ قابل سخاوتش ی، از رو روح ۀثمر عنوان به ییویکماندار، نیا

  .بود یمقدون یسایلکدر  هک همانگونه درست
  

 و سخاوتمندانه است دست خود گشاده برادران به نسبت هک یشخص پاداش -۸
  ؟ ستیبخشد، چ یار خداوند مک یازهاین در راه

  

   ی، و راست ، عدالت ییویکن

را بر ما  مهم اصول یبرخ هکوجود دارد  یا رابطه ی، و راست ، عدالت ییویکن انیم
و  ییویک، ن مالکنور در  ۀویم هکرا یز«: دیگو یم نی چن۹ :۵ انیافسس. سازد یار مکآش

و  با معرفت ی، و راست با انصاف ، و عدالت با رحمت ییویکن» . است یو راست عدالت
ز خدا را یانگ شگفت ییویک، ن لیذ در جدول تهکن نیا حیبا تشر. دارد ، ارتباط شناخت
  .برد میخواه یپ آن مفهوم رد، و بهک میخواه کخود بهتر در در حق

  
  
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  راستی
  معرفت
حقیقت شریعت دارای 

 . ولی فاقد فیض است
 

  عدالت
  انصاف

 به یک انسان آنچه را که
 .دهد حق اوست می
  .چسبد به شریعت می

  

  نیکویی
  رحمت

به انسان هر چه که به نفع اوست 
 .دهد می

 

 باالتر از شریعت است

فیض است   آمیخته به 
به ما  مجازاتی را که سزاوارش هستیم : رحمت 

  .دهد نمی

اوارش نیستیم : فیض  .دهد به ما می آنچه را که سز

  در عیسی هم حقیقت
ا هم فیض ر  را داریم 
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 حیمس یسیع ۀلیوس به یو راست ضیعطا شد، اما ف یموس ۀلیوس به عتیرا شریز«
در . باشد یم ضیفاقد ف یول است قتیحق یدارا عتیشر ).۱۷ :۱وحنا ی(» دیرس
خدا  ضیف ۀواسط به! بر خدا جالل .را ضیف و هم میرا دارا هست قتیحق هم یسیع
ً   واقعا  سز هکرا  شد، آنچه یمتجل یسیخداوند ع توسط هک  دست به میهست اوارش     
و  محبت هک میآور یم دست را به یزیچ آن هک، بل) یابد مجازات یعنی( میآور ینم
  .دهد یما م به او آزادانه ضیف

 لهذا آنچه«: دیفرما یم هکرسد  یخود م اوج به یسیع ییطال در قانون ییویکن
و  تورات است نیرا اید، زینک همچنان شانیز بدینند، شما نکشما  به مردم هکد یخواه
 هک مینکرفتار  گونه د همانیبا گرانیگر، با دید عبارت به). ۱۲ :۷ یمت(» ایانب صحف

  . ضیو ف با رحمت یعنی -ند ک یخدا با ما رفتار م

قرار داد  قیمورد تشوشان  خاطر سخاوت را به قرنتس انیحیمس پولس هک یهنگام
 را به شانیا هک خدا است ضیف نیا هکادآور شد ی شانیا ، به)۱۵-۱ :۸ انیقرنت دوم(
 ار رفتهک به»  ضیف« یعنی charis ۀلمکبار  ، شش بخش نیدر ا.  است وا داشته عمل آن

 القدس روح به یطور تنگاتنگ به charis لمهک. ۱۹ و ۹، ۷، ۶، ۴، ۱ یها هیدر آ:  است
  .بود ردهکجاد یرا ا ا سخاوتی ییویکن ۀثمر انیحیمس نیدر ا هکشود  یم مربوط

  
 آنها از ستون به مربوط یها فیا توصی را با عبارات چپ سمت ستون میمفاه -۹
  .دینک منطبق راست سمت

a( یسیدر ع و هم هست عتیدر شر هم   

b( زد یآم یم ضیرا با ف رحمت  

c( نیکویی-۱               چسبد یم عتیشر   ً   قا  بهیدق    

d( عدالت-۲                  است مرتبط با معرفت    

e( راستی-۳           دهد ی، م میسته سزاوارش هک آنچه    

f( دهد ی، م میستین سزاوارش آنچه  
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 جمالت.  غلط یهستند و برخ حینجا صحیدر ا شده مطرح از اصول یبرخ -۱۰
  .دینک را مشخص درست

a( خدا را  نجات ۀیعط یوقت هک است نیا ییویکو ن یخداترس انیم ۀرابط
 ز در حقیداد، ما ن نشان ما محبت حقاو در  هک یزانیم همان د بهی، با مینک یم افتیدر
  . میده نشان گرانید

b( تی، امن میبچسب مان ییدارا به و سخت اگر سفت هک است یمعن نیبد سخاوت 
  . داشت میخواه

c( هک د، هر چهید و شایبا هکفرد آنطور باشد  یک یاجتماع متقابل اگر روابط 
  . است داده انجام است الزم نجات یبرا

d( د با یخدا با ، عدالت مینک افتیرا درمان  گناهان آمرزش هکاشد اگر قرار ب
  .باشد توأم یو رحمت

e( کمک برادرش به قلب میاز صم شخص هک است نیا سخاوت یواقع شیآزما 
  .از باشدیز در نین اگر خودش یند، حتک

f( و هم است میرح او هم هک است نیما ا ز خدا در حقیانگ شگفت ییویکن 
را  یرحمت آن یجا به هکدهد، بل یما نم به میهست مستحقش هکرا  ی، و انصاف اضیف
  . میستین اش ستهیشا هکدهد  یم

  

   ییویکو ن یاز مهربان یریتصاو

  

   مقدس کتاباز  ییها نمونه

 خدا در حق و زنان مردان ییویکو ن یمهربان یها پر از نمونه مقدس کتاب
 مینیند تا ببکاف میخواه یا نظره نمونه نیاز ا یتعداد به. باشد یخود م همنوعان
  . میوفا سازکخود ش یرا در زندگ روح ۀثمر نیا میتوان یم چگونه
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. بود ییویکو ن یمهربان ۀزند سرمشق نیهمچن هکبود، بل یتنها مرد صبور نه وبیا
   :ندک یم فیتوص نیخود را چن ینجا ویدر ا

و  پدر بودم نانیکمس یبرا.  یپا لنگان جهت و به بودم چشم ورانک جهت به من«
و  ستمکش یر را میشر یایآس یها دندان.  ردمک یم تفحص دانستم ینم هکرا  ییدعوا
ِ              برد و در خود  یسر نم را به شب وچهکدر  بیغر...  ربودم یم شیها ار را از دندانکش

  ).۳۲ :۳۱؛ ۱۷-۱۵ :۲۹ وبیا(»  گشودم یمسافر م یرو را به

شد،  یم شاؤل دشمنش خاندان حال املش ی حتداود یمهربان هک مینیب یم یوقت
 لیسموئ دوم(د ینام» خدا یمهربان«را  طرفانه یب یمهربان نیداود ا.  میگرد یمتأثر م

 موضوع نیهمچن طرفانه یب یمهربان.  است یمهربان ۀدرج نیتر عیرف نیا). ۱-۳ :۹
...  میمال سک با همه هکند، بلک د نزاعیخدا نبا ۀاما بند«: بود موتاؤسیت به پولس میتعل
د در یبا روح ۀاز ثمر یُ    بعد عنوان به طرفانه یب یمهربان). ۲۴ :۲ موتاؤسیت دوم(» باشد
  .ظهور برسد به یحیمس یزندگ

 هکرا یز«فتد یخداوند ب در دستان هکبود  نی ا۲۴ لیسموئ داود در دوم میتصم
 نیاز ا شیداود پ). ۱۴ هیآ(»  فتمین انسان دست و به است میاو عظ یها رحمت
خدا  رحمت خود را به هک گرفت میبود و تصم ردهک خدا را بارها تجربه یمهربان

  . انسان رحمت به بسپارد و نه

. بود نامهربان انیحیمس به داد، نسبت خود شهادت هک، چنان از توبه شیپ ، پولس
 انیدر م هکبل«: دهد شهادت نیچن توانست ی، م حید در مسیجد خلقت عنوان اما به
 اول(» پرورد یخود را م اطفال هک یا هیدا ، مثل میبرد یسر م به متیالم شما به
  ).۷ :۲ انیکیتسالون

 بیبر صل یوقت. داد نشان یز مهربانین از مرگ شیخود پ اعمال نیدر آخر یسیع
 یو). ۲۷ و ۲۶ :۱۹وحنا ی(ند ک مراقبت رد تا از مادرشکرا مأمور  یسکبود،  ختهیآو

  ).۳۴ :۲۳لوقا (رد ک آمرزش ردند، طلبک ا مصلوباو ر هک یسانک یبرا نیهمچن
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. ردک یرویپ استادش یاز مهربان هک یسکاز  است یگرید ۀبرجست ۀنمون فانیاست
دعا  شانیا یبرا سنگسار شدن هنگام خود را بطلبد، به گران نجهکش مرگ هکآن یجا به
  ).۶۰ و ۵۹ :۷ اعمال(رد ک

  

 ییویکا نی یدر مورد مهربان یکهر  هکد ینک انید و بیر را بخوانیز یها هیآ -۱۱
   :ندیگو یم مورد نظر چه شخص

a( شد  فروخته یبردگ به برادرانش توسط هک،  عقوبی، پسر  وسفی)شیدایپ 
۴۵: ۲۱-۲۳.(  

b( راحاب )شود  مشاهده۲ وشعی نی؛ همچن۲۵ :۲ عقوبی.(  

c( هیشونم زن )۱۰-۸ :۴ پادشاهان دوم(  

d( تا یطاب)۳۶ :۹ اعمال()  غزال(  

e( میدر اورشل هیاول انیحیمس )۳۵-۳۲ :۴؛ ۴۵ و ۴۴ :۲ اعمال.(  
  

   با محبت خدمت:  یاربرد شخصک

 رسول پولس. ردیگ یرا دربر م یحیمس ، خدمت ییویکو ن یمهربان یابعاد روحان
   :دهد ید قرار مکیگر را مورد تأیدیک به خدمت تیاهم

خود را  ی اما زنهار آزادد؛یا شده خوانده یآزاد ، به برادران یشما ا هکرا یز«
 یتمام هکرا یز. دینک گر را خدمتیدیک محبت به هکد، بلیمگردان جسم فرصت
 شتنیخو خود را چون ۀیهمسا هکنیدر ا یعنیشود  یم املک لمهک یکدر  عتیشر

گر یدیکمبادا از  هکد ید، باحذر باشید و بخوریگر را بگزیاما اگر همد. نما محبت
  ).۱۵-۱۳ :۵ انیغالط (»دیشو کهال

 امر ما را به نیند؛ اک یم اشاره غالم یک خدمت ، به متن نیدر ا خدمت ۀلمک
 یها و مذبح یپرست ، در مورد بت فرمان ده یاز اعطا خدا پس. گرداند یباز م قیعهدعت
 ساخت را مطرح یعبران غالمان به مربوط نیقوان سپس. داد ییدستورها پرستان بت

 شانیاز ا یکی هک، مگر آن وجود نداشت یا برده انینعبرا نیدر ب). ۶-۱ :۲۱ خروج(
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 طیشرا نیدر ا. را بپردازد قرضش توانست یشد و نم یم ا مقروضیرد ک یم یدزد
 یک عنوان ، با او به امیا آن یط.  سال شش یبرا توانستند او را بفروشند، اما فقط یم

 سپس. شود پرداخته قرضش هفتم تا سال هکشد  یرفتار م شده    ِ        غالم  استخدام
بود نزد او  لیو ما داشت یم را دوست اربابش یاگر غالم. دیگرد یآزاد م بالفاصله

 یبعد، و روز به از آن. ردندک یم را سوراخ بردند و گوشش یم بماند، او را نزد داوران
 یشخص نیچن. شد یم ارباب آن به عمر متعلق یتمام یبرا خودش ۀخواست مطابق
  .شد یم خوانده»  محبت غالم« گاه

، خود را  ندهیآ یحایدر مورد مس نبوت هنگام  مزمورنگار به،۸-۶ :۴۰در مزمور 
  .ندک یم یمعرف»  محبت غالم«

).  یردک سوراخ( یردکمرا باز  یها ، اما گوش ینداشت رغبت هیو هد یدر قربان«
 جا در به! ...  میآ یم کنیا گفتم آنگاه.  یرا نخواست گناه یو قربان یسوختن یقربان
  ». دارم یم ، رغبت من یخدا یتو ا ۀاراد آوردن

 ۱۳ :۵۲ و ۱ :۴۲ا یاو در اشع. آمد»  محبت« خادم یک عنوان به حیمس یسیخود ع
پسر  هکچنان«: شود ید میی تأ۲۸ :۲۰ یامر در مت نیا.  است شده خوانده خادم خداوند،
فدا  یاریبس خود را در راه ند و جانک تا خدمت هکشود بل امد تا مخدومین انسان
  ».سازد

 شانیً       بعدا ا. نندک خدمت گر را در محبتیدیک هکفرمود  انیغالط به رسول پولس
،  هیآ نیدر ا). ۲ :۶ انیغالط(نند ک گر را تحملیدیک نیسنگ یرد تا بارهاک بیرا ترغ
 ۵ :۶ انی در غالط.»وزن« یمعن به ار رفتهک به baros لمهک یونانی، در »بار« ۀلمک یبرا

در مورد  شود، پولس خود را متحمل» بار«د یبا سکهر  هکد یگو یم هک ییدر جا
گر یدیکبارها با  ینیاز سنگ یبخش د در حملیلذا ما با. ندک یم از بار صحبت»  یبخش«
  . میشو یکشر

آغاز  خودمان ۀد از خانوادیبا هک است ییویکن یها از جلوه یکی ِ             خدمت با محبت
با افراد  انیحیاز مس یبرخ.  است روح ۀثمر ردنک ادهیپ یبرا محل نیبهتر خانه. شود
 شانیبرا خودشان ۀار در خانک نیباشند، اما ا توانند مهربان یتر م راحت از خانه خارج
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 ۀد در خانوادیتوان یم هک است یروحان یثمرده ۀنشان ِ             خدمت با محبت.  دشوار است
  .دیده نشان خودتان

   :دارند یم انیرا ب ِ             خدمت با محبت تیها اهم هیآ نیا

 رد اگر ملولک میدرو خواه آن در موسم هکرا یز مینشو خسته یارکویکاز ن نیکل«
،  مییبنما احسان مردم عی، با جم میدار فرصت هک یقدر به خالصه.  مینشو
  ).۱۰ و ۹ :۶ انیغالط(»  مانیا تیب با اهل الخصوص یعل

را  گناهان رتثک محبت هکرا ید زیینما محبت شدت گر بهیدیکبا  همه و اول«
 هک ینعمت حسب به یکو هر . دینک یمهمان همهمه گر را بدونیدیکو . پوشاند یم
  ).۱۰-۸ :۴ پطرس اول(» دینما خدمت گر را در آنیدیکباشد،  افتهی

  

 یسیبا ع هک یا رابطه ۀیرا بر پا یحیمس خدمت ، اصل خودتان لماتکبا  -۱۲
  .دینک انی، ب میدار حیمس

  

؟ از » دارم تو رغبت ۀاراد خدا، در انجام یا«: دییبا داود بگود یتوان یا میآ -۱۳
 ها نیا. دیسیبنوتان  ادداشتیخود را در دفتر  یها د و پاسخیرا بپرس سؤاالت نیخود ا

  .دیقرار ده د آنها را در دعا مورد مالحظهیبا هکهستند  یمهم سؤاالت

a( فروتنانه هک مهست لیا مای؟ آ ستیچ گرانید به خدمت در قبال رفتار من 
، از  ام داده انجام هک یارکخاطر  به گرانید هکدارد  تیاهم من یا برای؟ آ نمک خدمت
  نند؟ک یقدردان من

b( یحیمس من هکببرند  ی، پ ام ییویکو ن یخاطر مهربان توانند به یم گرانیا دیآ 
  ؟ هستم

c( ؟ را دارا هستم ، و محبت ینیری، ش سخاوت یواقع ا روحیآ  

d( از بهیها ن نهیزم یدر برخ هک شدم باال، متوجه سؤاالت به میها پاسخ ۀیبر پا 
رشد  یتر املکطور  به ام یدر زندگ ییویکو ن یمهربان ۀتا ثمر دارم القدس روح کمک
  ).دیسیبنوتان  ادداشتیخود را در دفتر  پاسخ(ابد ی
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   ییخودآزما

  

  .دینک لیمکرا ت جملها ی داده اختصار پاسخ به هر سؤال  به- وتاهک یها پاسخ

  .دینک انی را ب)chrestotes( یمهربان ۀلمک زا فیتعر  سه-۱

  .دیسی را بنو)agathousune( ییویکن فی تعر-۲

 یمهربان صورت را به روح ۀو ثمر قیرا در عهدعت محبت غالم مثال انیم ۀ رابط-۳
  .دیده حیتوض ییویکو ن

  

انتخاب پاسخ نی بهتر- یا نهیچند گز سؤاالت   .دینک را 

   دارند؟)agathousune( ییویکرا با ن رابطه نیشتریب عبارات نیاز ا کدام یک -۴

a( وغی   

b( بار  

c( خدمت   

d( متیمال   
 

  هستند؟ یروحان یمهربان ۀینها پایاز ا کدام یک -۵

a( یاخالق اتیدر خصوص متیمال   

b( سخاوت   

c( بیو تأد خیتوب یبرا یآمادگ   

d( لمس   
 

  دارند؟  صحت)agathousune( ییویک در مورد نها نیاز ا کدام یک -۶

a( شود یم یباطن یحالت محدود به  

b( یقو باشد و هم مهربان تواند هم یم   

c( ردکنخواهد  بیو تأد خیهرگز توب  

d( است رفعالیغ یحالت   
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 ر متعادلیمورد ز دامک ۀواسط او به ، عدالت وستیکو ن خدا مهربان هک از آنجا -۷
  شود؟ یم

a( یریختگس   

b( امشکاح   

c( ضیو ف رحمت   
 

   :عبارتند از ییویکو ن یخداترس یاله  دو اصل-۸

a( و خدمت نجات   

b( و محبت خدمت  

c( ضیو ف رحمت   

d( ضیو ف عدالت   
 

  ؟ است یمعن دامک به یروحان ییویکاز ن یجزئ عنوان به سخاوت  مفهوم-۹

a( دهم یشود م خواسته از من هک هر چه .  

b( دهم ی، م بدهم دارم لیم نمک احساس هک هرگاه .  

c( باشد داشته یارکفدا ۀاگر جنب ی، حت هستم دست گشاده در دادن.  

d( نمک یم محاسبه دقت خدا به سهم عنوان را به ام ییدارا دهم یک من .  
 

   :است...... فاقد نیکل است قتیحق یدارا عتی شر-۱۰

a( عدالت   

b( یراست   

c( ییویکن   

d( ضیف   
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این  از انجام بعد. باشد این آخرین درس از بخش دوم می
، به سؤاالت آزمون میانی   را مرور کرده۶ -۴، دروس  خودآزمایی

  .از رهنمودهای داده شده پیروی کنید.  پاسخ دهید۲شماره 

   : ما در جهت یبرا است یمهم درس شاؤل خاندان به داود نسبت ی مهربان-۱۱

a( صبر  

b( یطرف یب  

c( عدالت  

d( نجات   
 

ما  هکخواهد  یاو م هکرا یشود ز یافراد م ۀهم خدا شامل یو مهربان ییویک ن-۱۲
  ند؟ک تیر هدایمورد ز دامک یسو را به

a( انیعص   

b( اتکبر   

c( توبه   

d( یداور   
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  ها نیتمر حیصح خپاس

  
. دیآ یم گرانید به نسبت محبت ، سپساست تی اولو درخدا به نسبت  محبت-۷
خود را  محبت قیطر همان د بهی، لذا ما با است ردهکما  خود را شامل ییویکخدا ن
 ی، هر دو اساس میشو واقع خدا مطلوب میخواه یاگر م...  مینک گرانید حال شامل
  .هستند

 

۱- a( متیو مال ی، دلسوز ینیریش حالت   

   c( یباطن ییویکن حالت   
 

  .خواهد داد تکدهد، بر انجام هک و هر چه ارشک خداوند او را در -۸
 

۲- a( ۲-ییویک ن )agathousune(  

b( ۱-ی مهربان )chrestotes(  

c( ۱-ی مهربان )chrestotes(  

d( ۱-ی مهربان )chrestotes(  

e( ۲-ییویک ن )agathousune(  

f( ۲-ییویک ن )agathousune(  

g( ۱-ی مهربان )chrestotes(  

h( ۲-ییویک ن )agathousune(  

i( ۱-ی مهربان )chrestotes(  
 

۹- a( ۳-ی راست   

b( ۱-ییویک ن   

c( ۲-عدالت    

d( ۳-ی راست   

e( ۲-عدالت    
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f( ۱-ییویک ن   
 

۳- a( یمهربان   

b( ییویکن   

c( ییویکن   

d( یمهربان   
 

۱۰- a( حیصح   

  b( غلط   

  c( غلط   

  d( حیصح   

  e( حیصح   

  f( حیصح   
 

۴- a( حیصح   

b( حیصح   

c( غلط   

d( حیصح   

e( غلط   
 

۱۱- a( پدرش یاز داشتند داد و براین بدان هک یا توشه تمام برادرانش به یو 
  .مصر را فرستاد یزهایچ نیبهتر

   b( یوتمتفا سمت را به شانیداد و ا پناه لیاسرائ یبن جاسوسان به راحاب 
  .فرستاد

   c( داد و پناه کاو خورا ، به ردهک خدا استقبال مرد مقدس شعیاز ال یو.  

   d( تا یطاب)ردک یم کمکفقرا  ، به ردهک ییویکن همواره)  غزال.  

   e( به سکچیردند، لذا هک میتقس گرانیبا د خود را فروخته کملیما شانیا 
  . از نداشتین یزیچ
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 ومکما را مح شهی، هم بوده ، مملو از محبت ر غضبی، د اضیدلسوز، ف ی و-۵
،  ردهک نرفتارمان  اقتیل ، با ما برحسب) میهست آن مستحق هک یهنگام یحت. (ندک ینم
  .دهد ینم عوضمان  خاطر گناهان ا بهی

 

 هک ام گرفته میتصم هکاز آنجا :  است نیما چن یشنهادیپ پاسخ.  خودتان  پاسخ-۱۲
 او به  محبتاو و با و در نام او هستم ، خادم بدهم حیمس یسیع به خود را در محبت

  .ردک خواهم خدمت گرانید
 

۶- a( ما را  ۀهم هکرا یشاند زکب توبه یسو را به همگان هکخواهد  یخدا م
  .گسترد یخود را بر ما م ی، مهربان تشیخاطر ماه به. دارد یم دوست

   b( رند، مآال  منقطعیپذ یخدا را نم ، آمرزش ردهکن هرگز توبه هک یسانک      ً         
  .ردکخواهد  یداورشان  انیعص را برحسب شانیخواهند شد و خدا ا

 

 ییویکو ن یمهربان دادن نشان هکد یباش خاطر داشته به.  خودتان یها  پاسخ-۱۳
  اما مهم؛ است ار خوبیشتر بسی بییویکو ن یمهربان به میتصم.  است نیتمر مستلزم

 نیا هکد یده هاجاز القدس روح د و بهینک ادهیپ را در عملتان  میتصم هک است نیا
  .وفا سازد و رشد دهدکرا در شما ش ثمره

 



 



 

  
  
  
  

  سوم بخش
  

  مانداریا و شخص روح ۀثمر

  



 



 

  هفتمدرس 

  اعتقاد و باور ۀثمر:  و امانت مانیا

  
ابتدا  هک است مقدس کتاب موضوع نیتر مهم مانیا.  بودن مانیپر از ا یعنی امانت

خدا  خود را به یایهدا لیو هاب قائن هک یشود، هنگام ی ظاهر م۴ باب شیدایدر پ
 امر در آن نیا علت. ردکرا رد  قائن هیو هد رفتیرا پذ لیهاب ۀیخدا هد. ردندک میتقد

 نیا هک مینک یم  مشاهده۱۱ باب انیدر عبران نیک، ل است امدهین مقدس کتاباز  بخش
  .درکجاد یرا ا یزیتما نیچن هکبود  لیهاب مانیا

.  ماست ، خدا منشأ نجات مثال عنوان به.  مینکمجزا  مانیخدا را از ا میتوان یما نم
ما با  ۀرابط.  آن افتیدر یبرا است ییما مجرا مانیو ا است نجات او منبع ضیف
شود، از  یم شوفکخدا م عدالت در آن هک«: قرار دارد مانیا ۀیبر پا حیمس یسیع
 انیروم(» خواهد نمود ستیز مانیا به عادل هک است توبکم هک، چنان مانیتا ا مانیا
 ۀشالود مانیا). ۷ :۵ انیقرنت دوم(» دارید به نه مینک یرفتار م مانیا به هکرا یز«). ۱۷ :۱

او  یرضامند لی، تحص مانیا بدون نیکل«. باشد یم پسرش ۀواسط ما با خدا به ۀرابط
او  هکنیآورد بر ا مانیا هک است د، الزمیخدا جو به تقرب هکرا هر ی، ز است محال
  ).۶ :۱۱ انیعبران(» دهد یخود را جزا م ندگانیو جو هست

از آنها  یکیدارد؛  یگوناگون یها جنبه مانیا هک د گرفتی، فرا خواه درس نیدر ا
 اثبات شما به امانت ۀواسط شما به مانیا.  است روح ۀثمر عنوان به ا امانتی یوفادار

شما  هک ی، اعتماد خدا استوار است به قیاعتقاد و اعتماد عم ۀیبر پا مانیا نیا. رسد یم
 یشما از زندگ یو وفادار امانت. دارد یم استوار نگاه یزندگ یها تیموقع را در تمام

شما مشهود  یدر زندگ امانت ۀا ثمریآ. خواهد شد دهی دتان اعتماد و با ثبات قابل
 کمک درس نید؟ ایهست یارکاعتماد و درست و قابل نیام ا شما شخصی؟ آ است

 بید و شما را ترغینک خدا مشاهده وتکمل را به تان یو وفادار رد تا امانتکخواهد 
  .ندکجاد یشتر در شما ایرا ب ثمره نیا هکد یده اجازه القدس روح به هکرد کخواهد 
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   مطالب رئوس

   مقدس کتابدر  امانت یبررس

   امانت حیتشر

   از امانت یریتصاو
  

   درس افاهد

   :دید بتوانی، با درس نیا ۀاز مطالع پس

 فیاند تعر ار رفتهک به مقدس کتابدر  هک را آنگونه و امانت مانیا لماتک ●  
  .دینک

  .دیده حیرا توض مانیا ۀجنب شش انیم  تفاوت●  

 ، ارائه میریفرا گ از آن میتوان یم هکرا  ییها خدا و درس از امانت ییها  نمونه●  
  .دیده

، و  بودن قدم ، ثابت یعهد، وفادار ، وفا به ، رنج و محبت امانت انیم ۀط راب●  
  .دینک فیرا توص مباشرت

در  ثمره نیشتر ایب ییوفاکش به لیو م روح ۀثمر عنوان به امانت  ارزش●  
  .دیده صیرا تشخ خودتان
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   یریادگی یها تیفعال

 به ، ها را خوانده هیآ     ً     لطفا  تمام. دینک مطالعه قبل دروس ۀویش همان را به  درس-۱
  .دینک نترلکخود را  یها د و پاسخیده پاسخ درس سؤاالت تمام

  .دینک نترلکخود را  یها د و پاسخیده را انجام یی خودآزما-۲
  

   درس متن

   مقدس کتابدر  امانت یبررس

  

   مانیا نوع شش

 نمایو ا ییویکو ن یو مهربان و حلم یو سالمت یو خوش ، محبت روح ۀثمر نیکل«
  ).۲۲ :۵ انیغالط(»  است... 

، از  مقدس کتاب یها از ترجمه یدر برخ هک روح ۀثمر ، آن۲۲ :۵ انیدر غالط
 یها وفادار گر از ترجمهید ی، در برخ شده ترجمه مانیا ، یفارس یمیقد ۀترجم جمله

 در ترجمه از جمله( است شده ترجمه) faithfulness - بودن نیام یعنی( امانت ای
 یوفادار ۀلمکد، ید میخواه هکاما چنان").  یریتفس" و ترجمه" دیعصر جد یبرا مژده"
  . است یتر قیدق ۀترجم)  بودن نیا امی امانت(

 یونانی ۀلمکخواهد شد،  داده حیتوض درس نیهم یبعد در بخش هکهمانطور [
pistis تهار رفک ز بهین بودن نیا امی امانت یدر معنا ، گاه و اعتقادات مانی ایمعن به 
 لیدل نیهم به. باشند یم شهیهمر و امانت نیو ام مانیا لماتکز ین یدر عرب.  است
 قرار گرفته یهر دو مورد بررس"  بودن نیام"و "  مانیا" لماتک،  درس نیدر ا هک است
  ].راستاریو/  است

؛  لیخدا و انج ر ما بهیناپذ از اعتقاد تزلزل ، عبارتست مفهومش نیتر عیدر وس مانیا
،  روح ۀثمر یعنی»  درخت ۀویم«. » درخت ۀویم« به دارد نه داللت»  آن ۀتن« به مانیالذا 
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 مانیا هک است یسک صفت بودن نیام ، لیدل نیهم ؛ به است شخص ا صفاتی حاالت
  .دارد

 ، ابتدا الزم مینک را مطالعه روح ۀثمر عنوان به بودن نیام مفهوم میبتوان هکاز آن شیپ
 ینظر مانیا ۀجنب شش ار، بهک نیا یبرا.  مینک کرا در مانیا ۀلمک مفهوم هک است
   :شود یگر م جلوه قیچند طر به مانیا. ندکاف میخواه

متولد  یعیطب یا اعتمادی مانی با اها انسان همه . یعیا اعتماد طبی مانی ا-۱
 هنگام به هک است یمانیا نوع همان نیا. شود یم مربوط و منطق عقل به هکشوند  یم

 یکیانکم تیما از وضعیهواپ هک میباش د باور داشتهیما با.  میما داریِ         شدن هواپسوار 
 نیهمچن. باشد یپرواز م یبرا یضرور یزهایچ تمام یو دارا برخوردار است یخوب
ما و یهواپ تیهدا یبرا الزم تیو قابل تجربه یدارا خلبان هک میباش د باور داشتهیبا

 قطر خود را به یعیطب مانید باور و ایبا ههر روز. باشد یمقصد م به آن رساندن
 یاند؛ وقت ردهک هیته گرانید هک میخور یرا م ییغذا هک یهنگام:  میار ببرک به یچند
با مان  در روابط ما چه... ؛ و  مینینش یم یصندل یرو ی؛ وقت میزن ی را مقبر د چراغیلک

ً          قبال آنها  هک میهست ییاورهاب به کیً       ثرا متک، ا میده یم انجام هک ییارهاکدر  و چه مردم
 شخص هک از باور است یمفهوم نیدر چن.  میا افتهیاعتماد  و قابل میا را آزموده

 یبا او ارتباط هکنیا باشد بدون وجود خدا باور داشته خود به تواند در ذهن یم
  .باشد داشته یشخص

 لقدسا روح یاز سو هکخدا  المک ۀواسط به مانیا نیا . بخش ِ         مان نجاتی ا-۲
 ۀلیوس د بهیا افتهی نجات ضیف محض هکرا یز«: ردیگ یم یجا در دل است شده مسح
فخر  سکچیتا ه از اعمال ؛ و نه خداست بخشش هکبل ستیاز شما ن نی؛ و ا مانیا
ما  ، خدا در دل لیانج غامیپ دنیبا شن هک است یمانیا نیا). ۹ و ۸ :۲ انیافسس(» ندکن
خود را  و گناهان میینما عمل مانیا نیا برطبق هک است نیما ا سهم. ندک یجاد میا

د یپرس رسول از پولس زندانبان هک یهنگام.  میریخدا را بپذ نجات ی، عطا ردهکاقرار 
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 اور و نجاتیب مانیا یسیخداوند ع به«: داد پاسخ پولس» ؟ ابمی تا نجات نمک چه«
  ).۳۱ و ۳۰ :۱۶ اعمال(»  افتی یخواه

 یدار و اعتمادیو پا مکمح یمانی، ا میرفتیرا پذ حیمس هکآنبعد از  . زنده مانی ا-۳
ولو  مینکخدا اعتماد  به هکشود  یم باعث مانیا نیا.  داشت میخدا خواه ر بهیناپذ خلل

 مغلوب هکشود  یم باعث زنده مانیا.  میهست منیدر او ا هکرا یفتد، زیب هک یهر اتفاق
 فی توص۱۳ :۴ انیقرنت در دوم ولسپ توسط هک است یمانیا نیا.  می نشوها شیآزما
 ز چونی؛ ما ن گفتم سخن پس آوردم مانی، ا است توبکم آنچه حسب به«:  است شده
  ». مییگو یم رو سخن نی، از ا میدار مانیا

 مطابق هک است القدس روح یعی طبقمافو یعطا مانیا نیا . مانیا ی عطا-۴
 اول(» ) است شده داده( روح همان به مانیرا ا یکی«: شود یسا عطا میلک او به ۀاراد
 روح یها یگر تجلی، شفاها و د معجزات ۀواسط سا بهیلکدر  مانیا نیا). ۹ :۱۲ انیقرنت

  .ندک یم عمل انسان ۀواسط به هک خداست مانیا نیا. شود یخدا ظاهر م

،  روح ۀثمر عنوان به مانی، ا مانیا یعطا برخالف ). بودن نیام( مانیا ۀ ثمر-۵
در  یسیع). ۳ :۱ انیکیتسالون ؛ دوم۱۵ :۱۰ انیقرنت دوم(ابد ی یا رشد مم در درون
 نیا یاللفظ تحت یمعن» .دیآور مانیخدا ا به«: فرمود اشاره مانیا نیا  به۲۲ :۱۱ مرقس
 ۀواسط به مانیا نیا» . خدا داراست هکباشد  داشته یمانیا«:  است نیچن گفته

  .شود یار مکآش اعتماد بودن قابل ا حالتی تیخصوص

،  شخص اعتقادات یعنی،  مورد باور است هک آنچه . اعتقادات عنوان به مانی ا-۶
 میدر اورشل عدد شاگردان«:  است  آمده۷ :۶ در اعمال هکشود؛ چنان یم دهینام مانیا
 نیگر، اید عبارت به» .شدند مانیا عیمط َ    هنهکاز  میعظ یافزود و گروه یم تیغا به
 نیا.  را فرا گرفت وجودشان حیمس قیحقا رفتند و قدرتیپذرا  لیانج میتعال اهنانک
َ     بدل قیا حقای میتعال   .دیگرد آنان مانیا به َ
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  .دینک منطبق یکهر  فیرا با تعر مانیا ۀجنب شش -۱

a( یمنته هکسا یلک به القدس روح یعطا   

    ایمان طبیعی-۱           .شود یم یعی طبقمافو اتیتجل به       

b( بخش  ایمان نجات-۲   .دینینش یم یصندل یک یبر رو یقتو یاعتماد عمل   

c( ایمان زنده-۳                . است مورد باورم هک آنچه    

d( عطای ایمان-۴         القدس روح توسط هکرشد  رو به مانیا    

    ثمرۀ ایمان-۵        .شود یم بودن نیام به ی، منته د شدهیتول      

e( دعنو  ایمان به-۶           . طیشرا ۀخدا در هم به یاعتماد دائم   ان اعتقا

f( گردد یم حیمس رشیو پذ اقرار گناه به یمنته هک یمانیا.       

  

   امانت فیتعر

،  است ار رفتهک به مقدس کتابدر  هک آنگونه)  بودن نیام( امانت ۀلمک ۀمطالع
 ، است  آمده۷ :۱۲در اعداد  هک طور ، آن یدر عبر لمهک نیا ۀشیر.  ار روشنگر استیبس

aman ردنک تی، حما ردنکبنا «قرار باشد  نیتواند از ا یم آن یباشد و معن یم  ،
از  بودن ، مطمئن داشتن قتی، حق ردنک، اعتماد  یِ                  ، استوار شدن دائم ردنک مکمستح
  ». یزیچ

  

 یفیتوص نظر شما مناسب به فیتعار نیاز ا کدام یک. دی را بخوان۷ :۱۲اعداد  -۲
  ؟ است شده نیام یشخص عنوان به ینجا از موسیدر ا هک است
  

  در مفهوم۲۰ :۳۲ هیو در تثن است شده مشتق aman  لغتاز)  مانیا( emun واژه
) اعتماد (omenah لمهکند؛ و ک یم اشاره ِ        ان خائنیلیاسرائ و به است ار رفتهک به یمنف
د اعتما قابل مردان از انتصاب ، سخن۲۱ :۱۸ در خروج هک، همانطور  شده مشتق از آن
 نیچن "یمعن ، به۲۲ :۵د، مانند اعداد یآ یم aman ز ازین )amen( " نیآم" لمهک. راند یم
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 به قیدر عهدعت بودن نیام ۀعمد ۀشیاند هک میابیدر میتوان یها م نمونه نیلذا از ا." باشد
  .شود یم مربوط نیقی و اعتماد، ثبات

 آن یزکمر ۀشیندو ا است شده ترجمه مانیا ،pistis یونانی ۀلمکد یدر عهدجد
 ۱۷ :۱۰ انیدر روم هکشود، چنان یم دهیشن هک آنچه ۀیبر پا املک یاز اعتقاد عبارتست

 pistis ،۲۳ :۲۳ ی در مت.»خدا المکاز  دنیو شن است دنیاز شن مانیلهذا ا«:  است آمده
  .شود یم مربوط امانت ای اعتماد به

او اعتماد  د بهیو با  است" یراست" هکنید بر اکیتأ یبرا یسیع هک است توجه جالب
   ۀدر ترجم. برد یار مک وحنا بهی لی بار در انج۲۵را »  نیآم ،نیآم« رد، اصطالحک

King James در .  است شده ترجمه»  قتی، در حق قتیدر حق« صورت به اصطالح نیا
 برگردانده» دیبدان نیقی« صورت لکش به اصطالح نید، ایعصر جد یبرا مژده ۀترجم
  .خورد یم چشم  به۵۱ :۱وحنا یامر، در  نیمورد ا نیاول.  است شده

 نیمقدس یدر زندگ نیک، ل است ار رفتهک به مک یلیخ قیدر عهدعت مانیا ۀلمک
 یبرا)  مانیا به یعنی( نیا به« هکد یفرما ی م۲ :۱۱ انیعبران. بود عمل در حال قیعهدعت

 قیعهدعت نیدسمق مانیا فیتوص به انی عبران۱۱ باب. »شد داده قدما شهادت
 افتند، اما آنانی نجات مانیا ۀواسط همانند ما به شانیا.  است شده داده اختصاص

در  شانیا. شد ذبح هک یا بره ۀواسط د، و ما بهیایقرار بود ب هک یا بره به مانیا ۀواسط به
  مشاهده۱۷ :۲ انیولسک( مینک یم یزندگ ِ     ت آنیردند؛ ما در واقعک یاو زندگ آمدن ۀیسا
 ید، ولید اد روشنیز توان یرا نم تی، واقع هیدر سا هک است نیا تنها تفاوت. )شود

  !وجود دارد

 انیهودی یعی طبقمافو ییآور رها رتیح تیاکاستر ح تابک،  مثال عنوان به
»  هیسا«.  است د نشدهیق تابک نیدر ا بار هم یکاو  نام هکنیباشد، با ا یخدا م دست به

 یوقت یحت:  است بخش یتسل یقتیحق نیا. نشود دهیو داگر خود ا ی، حت او آنجاست
. دهد تا ما را نجات ، او آنجا است مینیب ینم مان یزندگ ینونک یدادهایاو را در رو

 دست باشد؛ خداوند به یتو م خداوند حافظ«: دهد یم وعده نی چن۵ :۱۲۱مزمور 
 ۲۰ :۳۲ هیتثن:  است د شدهیق قیتنها دو بار در عهدعت مانیا ۀلمک» . توست ۀیسا راستت
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امر  نیا. شود یم احساس قیعهدعت تبکدر سراسر  مانیا ۀیسا نیکل. ۴ :۲ قو حبقو
 نیام هکند ک یم مشخص یروشن به نیهمچن باب نیا.  است د شدهیی تأ۱۱ انیدر عبران
  .باشد یم روح ۀثمر عنوان به مانیا نیراست یمعن بودن

 مانیا صورت به ، هم مقدس کتاب فمختل یها در ترجمه pistis ۀلمک هک میگفت
دو  حیبا مس مان در رابطه هک است نیا آن لیدل. بودن نیام صورت به و هم شده ترجمه
 یسیع ما با استادمان روح یکنزد ۀرابط مانیا.  میقرار ده د مورد مالحظهیرا با جنبه
ما  املک نجات یاو برا به ما است ز، اعتمادیاز هر چ شیپ مانیا نیا. باشد یم حیمس

تعهد  را به افتهی ِ           ، شخص نجات حیمس به مانی، ا دوم). ۲۵ :۷ انی؛ عبران۱۲ :۱وحنا ی(
 نجات ، باعث یسیع ما به مانیا اول ۀلذا جنب. دهد ی مقسو اش دهنده نجات به املک

در  هکد یگو هکهر «. گردد یاو م ما به و امانت یوفادار ، باعث دوم شود؛ جنبه یما م
 اول(» ندک کد سلویز باینمود او ن یم کاو سلو هک یقیطر نیهم به،  مانم یم یو
 اشاره بودن نیو ام آوردن مانیا به pistis ۀلمک ۀاربرد عمدکلذا دو ). ۶ :۲وحنا ی
  .ندک یم

اعتماد  قابل« یمعن      ً   عموما  به pistis ۀلمکد، یاز عهدجد خارج یونانی در زبان
 ,William Barclay( نانیاطم قابل انانس یک یژگیو یعنیرود،  یار مک به»  بودن

و از  است»  اعتماد بودن ۀستیشا« یمعن به طور ساده به اعتماد بودن قابل .)١٩٧۶
 مفهوم یدارا معتمد بودن. ردکاو اعتماد  ً       امال بهک توان یم هکند ک یم صحبت یشخص
د باش یم گرانیبا د در رابطه بودن نانیاطم و قابل یراست یارهایمع به یوفادار

)۱۹۷۳Guthrie,( .او  یرو توان یم همواره هک است یسک نانیاطم قابل شخص
. ندک یم عمل شیها وعده دهد و به یم انجام است درست هکرا  آنچه هکرد ک حساب

،  ، امانت ی، وفادار یبیع یِ   م  بیمفاه یحاو روح ۀثمر عنوان به بودن نی، ام نسانیبد
  .باشد یم ییایر ی، و ب صداقت
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   :دیسیرا بنو لماتک نیاز ا یکهر  ، مفهوم میداد ارائه هک ییها نمونه ۀیابر پ -۳

a(pistis :   

b(omenah :   

c(emun :   

d(amen :   

e( اعتماد بودن قابل :   

f( بودن نانیاطم قابل :   
  

 مقدس کتابرا در  بودن نیام و مانیا لماتک ، مفهوم عبارات نیاز ا کدام یک -۴
  .دیبزن را عالمت حیصح تسازند؟ عبارا یم سکمنع

a( یها یژگیدارند و و سانیک یمفهوم بودن نانیاطم و قابل اعتماد بودن قابل 
  .باشند یم نیام شخص یک

b( لماتک aman، omenah و amen نیقی، و  یاز اعتماد، استوار قیدر عهدعت 
  .نندک یم صحبت

c( نیا ، منظورمان مینک یم هیتشب"  هیسا" به قیرا در عهدعت مانیا ۀلمک هک یهنگام 
  . است د شدهیبارها و بارها ق هک است

d( ار ک وحنا بهی لیدر انج راتک را به»  نیآم ،نیآم« اصطالح یسیع هک یهنگام
  .دهد ید قرار مکیخود را مورد تأ بودن نیو راست اعتماد بودن برد، قابل یم

e( عبارت pistis ار رفتهک بهد یدر عهدجد بخش نجات مانیا به تنها در اشاره 
  . است

f( یارهایمع به یبر وفادار است مشتمل روح ۀثمر عنوان به اعتماد بودن قابل 
 . گرانیبا د در روابط بودن نانیاطم و قابل یراست
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   امانت حیتشر

  

  خدا امانت

 بدان پس«:  است نیپدر ام یخدا.  است مقدس ثیتثل صفت)  بودن نیام( امانت
او را  هک یخود را با آنان عهد و رحمت هک نیام ی، خداخدا تو، اوست یخدا هوهی هک

؛ ۹ :۷ هیتثن(» دارد یم نگاه آورند تا هزار پشت یجا م دارند و اوامر او را به یم دوست
»  و حق نیام«،  یسیما ع کخداوند متبار). شود  مشاهده۱۳ :۱۰ انیقرنت اول نیهمچن
 ما مانیا ۀنندک املکو )  نندهکجادیا(شوا یپ یو). ۱۱ :۱۹ اشفهکم( است شده دهینام

 امانت...  روح ۀثمر«:  ز هستین القدس روح صفت امانت). ۲ :۱۲ انیعبران(است 
  ).۲۲ :۵ انیغالط(»  است

نجا یاز آنها را در ا یبرخ. دهد یم خدا شهادت بر امانت راتک به مقدس کتاب
   : میده یقرار م مورد مالحظه

مربند کخواهد بود و  عدالت مرشک مربندک« . است امانت به ملبس ی و-۱
  . از وجود اوست یجزئ امانت هک است ادآور آنیامر  نیا). ۵ :۱۱ا یاشع(»  امانت انشیم

 هکرا یز میدار نگاه مکد را محیام و اعتراف« . است نیام شیها در وعده ی و-۲
 نیو ا است خدا مملو از وعده المک). ۲۳ :۱۰ انیعبران(»  است نیام دهنده وعده
 یها وعده«خود  لتیو فض جالل وساطت به هکد یگو یم پطرس.  ماست ها از آن وعده

را  یزیاگر خدا چ). ۴ :۱ پطرس دوم(»  است شده ما داده و گرانبها به میعظ تینها یب
را ید، زینک را مطالبه اش و دعا وعده مانیا ۀواسط د بهیتوان ی، م است داده شما وعده به
  . است نیاو ام هک

در  هکرا یز میدار نانیاطم حرف نیا ما به . است نیام خدا در آمرزش نیچن هم-۳
تا  است و عادل نی، او ام مینک خود اعتراف گناهان اگر به«:  است  آمده۹ :۱وحنا ی اول

 احساس ۀیبر پا او نه آمرزش» .سازد کپا یامرزد و ما را از هر ناراستیما را ب گناهان
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 وعده هکرا  او آنچه هکنیا به نانیو اطم مانی، ا ستوار استما ا مانیا ۀیبر پا هکما، بل
  .خواهد داد انجام است داده

او  ؛ آنگاه است نجات یاو از ما برا دعوت نیاول . است نیما ام  خدا در دعوت-۴
. خواند لیجل یایرا از در پطرس هک، همانطور  مینک خواند تا او را خدمت یما را م

خواند تا  یما را م یو). ۲۲  و۱۲ :۳ا یارم(ند ی تا نزد او آرا خواند خوردگان لغزش یو
 اول(رد ک نیچن لیدر مورد سموئ هکند، همانطور کار کرا بر ما آش اش و اراده نقشه
 انیقرنت اول( میباش و مقدس شده سیخواند تا تقد یاو ما را م). ۱۱ و ۱۰ :۳ لیسموئ
 ، مالقات اش وعده ، مطابق در آسمانروز او ما را خواهد خواند تا او را  یکو ). ۲ :۱
:  می دار۲۴ :۵ انیکیتسالون را در اول وعده نیو ما ا). ۱۷-۱۳ :۴ انیکیتسالون اول( مینک
 ا او شما را فرا خواندهیآ» .ردکخواهد  را هم نیا هکشما  ۀنندک دعوت است نیام«

را  آنچه هکد ینکاو اعتماد  امانت د بهیتوان ید؟ میده انجام شیبرا یار خاصکتا  است
 یها از رأفت«:  مییبگو نیچن یبا نب میتوان یم. خواهد داد انجام است داده وعده هک

 آنها هر صبح.  است زوال یاو ب یها رحمت هکرا ی، ز میا نشده تلف هک خداوند است
  ).۲۳ و ۲۲ :۳ا یارم یمراث(»  ار استیتو بس شود و امانت یم تازه

  

  ؟ خداست تیماه مهم یژگیو امانت هکدهد  یم نشان هیآ دامک -۵

 ارک آش۸ و ۷ :۶ انیدر غالط شیها وعده به ردنک خدا در عمل امانت ۀدو جنب -۶
  دامند؟کآنها .  است شده

  دامند؟کخدا  آمرزش افتیدر دو شرط -۷

 ، به است خوانده آن یما را برا هک یارک خدا در انجام هک میدار ینانیاطم چه -۸
  رد؟کخواهد  کمکما 

 دیق درس نیدر ا هکخدا  امانت یها جنبه ردنک خالصه یرا برا جمله نیا -۹
  . است نیام......... خدا در : دینک لیمکاند، ت شده
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   امانت اصول

، نزد خدا  میشد شمرده عادل مانیا به هکچون پس«: دیگو یم نی چن۱ :۵ انیروم
 میا افتهیز ین  دخولاو وساطت به هک حیمس یسیخداوند ما ع وساطت به میدار یسالمت
 ۀو هم یحیمس یزندگ ۀشالود مانی ا.» میداریپا در آن هک یضیف در آن مانیا ۀلیوس به

د در یجد یزندگ.  بودن نیام دهند، از جمله یم لکیرا تش روح ۀثمر هک است یفضائل
 یزندگ باشد، برخالف و صداقت)  بودن نیام( از امانت ندهکآ یزندگ یکد یبا حیمس
آنها را در  است الزم هکوجود دارد  مهم ، چند اصل بودن نیام یبرا.   گذشتهآلود گناه
 لکما ش یحیمس یزندگ ۀویش د بهیبا اصول نیا.  میقرار ده نجا مورد مالحظهیا

  .اثر گذارد روابطش ببخشد و بر تمام

دارد  تیاهم هک آنچه... «: دیفرما یم نی چن۶ :۵ انیغالط . و محبت بودن نی ام-۱
 ی، برا شالوده عنوان به مانیا").  مژده" ترجمه(» ندک یم عمل با محبت هک است مانیا
و  زن یک هک همانگونه درست.  است ازمند محبتیشود، ن یابد و عملیبروز  هکنیا

رسانند،  یم اثبات به  متقابلیوفادار قیگر از طریدیک خود را به و عشق شوهر محبت
  . مینک یم او ثابت خود را به ، محبت اش دا و ارادهخ المک به بودن نیام قیز از طریما ن

با  و حیمس خاطر به بردن بر رنج است مشتمل امانت . و رنج بودن نی ام-۲
 هکشود  یم صبر و تحمل به مربوط یطرز تنگاتنگ به بودن نیراستا، ام نیدر ا.  حیمس

 نجهکش هکشد  هنوشت یدر حال انیعبران به رساله.  میقرار داد مورد بحث قبل در درس
قرار  شیمورد آزما مانیا هک است یطیشرا نیدر چن. بود مکحا انیحیو آزار بر مس

 افتی و صبر در مشقات بودن نیام به  عناصر مربوط۱۲ :۶ انیدر عبران. ردیگ یم
ها  وعده و صبر وارث مانیا به هکرا  ید آنانینکاقتدا  هکد بلیمشو اهلکو «: شود یم
  .ندک یم تحمل طیشرا ۀ را در همها یسخت روح ۀثمر عنوان به نبود نیام» .باشند یم

 به یلیخ روح ۀثمر عنوان به بودن نیام . مان یها و وعده بودن نی ام-۳
 ، احساس یحیار رفتار مسی، مع کمبار ۀثمر نیا طبق. پردازد یم یحیمس اتیاخالق

 داشت یاریبس ارزش" مرد حرف" هکبود  یزمان.  است و در عمل در حرف مسئولیت
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ِ              عقد قرارداد  ۀانداز به دست و فشردن در عصر ما،  هک اما افسوس.  اعتبار داشت یتبکِ
باشد،  د متفاوتیند، باک یم کبا خدا سلو هک یاما انسان.  ستی نقگر صادیامر د نیا
 القدس روح. باشد یم یدر و است ییایر یو ب و صداقت امانت هک یا ثمره هکرا یز
 یسک یعنیباشد؛  اعتبار داشته شهیهم اش گفته هکبخشد  یم یحیمس را به قدرت نیا

نذر  هک بهتر است«: دیگو ی م۵ :۵ جامعه. ندکوفا  و قرارش ها و قول وعده به هکباشد 
 یا و وعده قول هک ستیمجبور ن سک چیه» . ینک، وفا ن نذر نموده هکنیاز ا ییننما

. دیده را نشان روح ۀد ثمریا ، نتوانستهدینکرا وفا  د آنیو نتوانست بدهد؛ اما اگر داده
وفا  قولش ند، بهک یخود را ادا م نِی  د هک است یسک، مرد خدا ۴ :۱۵مزمور  طبق
 ارزشش یمانداریا نیچن یک. دارد یم خود را نگاه تیثیو ح د، و شرافتینما یم

. ندک یاعتماد نمشان  حرف به یسکزنند اما  یم حرف هک است یماندارانیصدها برابر ا
  .را ندارند روح ۀثمر یسانک نیچن

 هکشود  یم باعث روح ۀثمر عنوان به بودن نیام . یو وفادار بودن نی ام-۴
خود  انیارفرماک، و  ردستانی، ز ارانک، هم ، دوستان خانواده یخدا، اعضا به نسبت

اگر  یزد، حتیخ یبرم یو درست یاز راست دفاع به نیمرد ام.  میباش نیوفادار و ام
اگر  ی، حت است نیخود ام فیوظا در انجام یو. باشد حل راه نیتر سهل وتکس
 هک یغالمان.  است  متصور شده۳۰-۱۴ :۲۵ یدر مت اصل نیا. ناظر نباشد شیارفرماک
 قید و تشویدادند، مورد تأئ را انجام شان فهیوظ ارباب ابیدر غ یبودند و حت نیام

  .شد هیار تنبک خالف غالم. قرار گرفتند

نند اما ک یرا آغاز م یارک افراد انجام یاریبس . بودن قدم و ثابت بودن نی ام-۵
 اتمام د، اما هرگز بهیا ردهک را شروع ییارهاک چه. رسانند ینم انیپا را به هرگز آن
امور  به ، نسبت خانواده به نسبت یارکر فداینظ یحیمس ا عاداتید؟ آیا نرسانده
رها  ارهک مهین نیکد، لیا ردهکرا آغاز  یک ده ی، اهدا مقدس کتاب ، مطالعه یشخص

و  ییوفا یب یِ             ردن آنها نوعکرها  ارهک مهی، اما ن میتصم همه نیِ           د؟ اتخاذ ایا ردهک
.  قدم ثابت است یشخص نی امیحیمس یک.  است یقدم ثابت ، فقدان است ینکعهدش
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 فیاوظ خود، و انجام یها وعده ، تعهد به ییسایلک در جلسات تکشر به نسبت یو
ر یو غ در فرصت«: رد و فرمودک هیتوص موتاؤسیت به پولس.  است نیام محوله
در  بودن قدم ثابت امر مستلزم نیا). ۲ :۴ موتاؤسیت دوم(»  یباش مواظب فرصت
  .بود او گذاشته ۀخدا بر عهد هک است یفیوظا انجام

 یگرید سک یارهاکو  کامال هک است یسکمباشر  . در مباشرت بودن نی ام-۶
ار او را ک هک است ردهکما اعتماد  به ی؛ و میخدا هست ما مباشران. ندک یم را اداره
 ۀثمر عنوان به بودن نیام.  اوست ما در راه خدمت نیا.  میده انجام اش اراده مطابق
 پولس امر در سخنان نیا.  برخوردار است تیاهم نیاز باالتر لیانج در خدمت روح
 هک القدس روح ۀلیوس و را بهیکن امانت آن«: شود یم همشاهد موتاؤسیت جوان خادم به

 مباشران به هک» ویکن امانت« نیا). ۱۴ :۱ موتاؤسیت دوم(»  نک حفظ است نکدر ما سا
 لیانج یعنی یاله گنج هک ما است ، بر اول ۀ؟ در وهل است دامک،  است شده خدا سپرده

 نیناظر ام آن ستکی پس«: دیپرس یسیع.  میبگذار انیدر م گرانیرا با د حیمس یسیع
 به را در وقتش باشد تا آذوقه خود گماشته ر خدامیرا بر سا یاو و یموال هکو دانا 

 حیصح میتعل دادن یبرا وششکد در یما با). ۴۲ :۱۲لوقا (» ند؟ک میتقس شانیا
» دینکتجاوز ن است توبکم از آنچه«:  گفت رسول پولس.  میباش نیام مقدس کتاب

 هک خداست المک مطابق مشیتعل هکبود  آنقدر مطمئن پولس). ۶ :۴ انیقرنت اول(
 قابل هکبسپار  نیام مردمان ، به یدیشن ار از منیشهود بس به و آنچه«:  گفت نیچن
و «:  نگاشت نی چن۲ :۴ انیقرنت در اول). ۲ :۲ موتاؤسیت دوم(» باشند هم گرانید میتعل
  ».اشدب نیام یکیهر  هکشود  یم ال بازپرسکگر در وید

:  میینما ا اعالمیدن را به یابد تک، خطر هال دبانانید تا همچون میا شده ما خوانده
هشدار  نی ا۱۸ :۳ الیحزق. خطر قرار دارد نیا ند، در معرضکن توبه هک یارکهر گناه
مرد، اگر تو  یخواه البته هک باشم ر گفتهیمرد شر به من هک ینیو ح«: دهد یما م را به

، او را  د نمودهیاو تهد زشت قیر را از طریشر تا آن یینگو و سخن ینکد نیاو را تهد
 تو خواهم او را از دست خواهد مرد، اما خون ر در گناهشیشر آن ، آنگاه یساز زنده
 و نفع لذت ی در جستجوها انسان هک مینک یم یزندگ یما در عصر» .دیطلب
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را باالتر از  استادش افع، من یبا وفادار یحیمباشر مس. هستند یو شخص خودخواهانه
  .ندک یار مکخدا  وتکمل ی براها د جانیص دهد، و در جهت یخود قرار م منافع

ار یخود را در اخت ییو استعداد و دارا وقت هکنیا یعنی در مباشرت بودن نیام
مباشر  و ما فقط اوست ز از آنیچ همه هک میباش اد داشتهی و به میخداوند قرار ده

 و اگر در مال«:  است شده نوشته هکرا یز میباش نیام استادمان ییدر داراد یما با.  میهست
  ).۱۲ :۱۶لوقا (» شما دهد؟ شما را به خاص مال هک ستکید، یردکن انتید یگرید

د کیتأ. باشد یم نشیبا مباشر در ارتباط یسیع ار مهمیبس دو مثل ی حاو۲۵ یمت
 ز از قومشیخود، دو چ تبازگش هنگام خداوند به هک است نیبر ا دو مثل نیا
  .او به نسبت بودن نیبا او، و ام املک یا رابطه: خواهد یم

  

 نی ایروحان ، درس لیذ از عبارات کدام یک. دی را بخوان۲۸-۱۴ :۲۵ یمت -۱۰
  باشد؟ یم مثل

a( با  آن میبا تقس هکنیتا ا میبچسب است ما داده خدا به هک آنچه به هک است بهتر آن
  . میبده  دسترا از ، آن گرانید

b( هکدارند  یاریبس یاستعدادها هک است شده آماده یسانک یخدا برا وتکمل 
  .ار خدا بگذارندیدر اخت

c( و  کوچک ، چه است ار ما گذاشتهیدر اخت هک آنچه صرف قیخدا در مورد طر
  . خواهد گرفت پس ، حساب بزرگ چه
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  .دینک منطبق امانت به مربوط ر را با اصولیز اصطالحات -۱۱

a( وقت میاو هست نیما مباشر هک ییاز آنجا ، ،  

  ار خداوندیخود را در اخت ک استعداد و امال      

    محبت-۱                       . میده ی قرار م      

b( رنج-۲         نمود و قابل میخواه عملمان  یها وعده به    

   مان های  وعده-۳                     .بود میاعتماد خواه      

c( وفاداری-۴      .نندک را تحمل زحمات  صبورانهدیبا نیمقدس    

d( ثابت قدم بودن-۵       ،  حیمس لیانج یعنی،  یاله گنج میتقس مستلزم    

    مباشرت-۶                       . است گرانیبا د      

e( ردنک و عمل دادن نشان یبرا هک یتیخصوص   

  . از استی، مورد ن امانت به       

f(  را به ، آن نمک  شروعخداوند یرا برا یارکاگر  

  .رساند خواهم انجام      

g( در  یارکفدا همچون ییویکن عادات در حفظ  

  .دیورز قصور نخواهم خانواده راه      

h( در امور راست است من یار عالیخدا مع چون ،  ،  

  . خاست برخواهم گرانیاز د دفاع به      
  

   از امانت یریتصاو

  

   مقدس کتاباز  ییها نمونه

 برود زندان به هکداد  حیترج یو. خدا بود نیام و خادم برجسته یرهبر ، وسفی
 ۴۸ تا ۳۷ یها ، باب شیدایاو در پ میعظ امانت گزارش. ندک انتیخ اربابش به هکنیتا ا
  .شود یم افتی
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 خواست یخدا م حال نیبا ا. زد معجزات انجام به دست در حضور فرعون یموس
 یعنیرد، ک یآمد، نافرمان ینظر م ز بهیً          ظاهرا ناچ هک یردر ام هکرا یشد زکاو را ب هک

 اطاعت مستلزم بودن نیام هک افتیدر یو). ۲۴ :۴ خروج(بود  ردهکن را ختنه پسرش
  گفته۵ :۳ انیدر عبران هکرا ید زیگرد عی  ً   نا  مطیقیبعد  به هنگام از آن یموس.  است املک

 سه شامل یموس اطاعت» .ودب نیاو ام ۀخان در تمام خادم مثل یموس«:  است شده
د یورز شود امتناع شناخته پسر دختر فرعون عنوان به هکنیاز ا یو) ۱: ز بودیچ
 ازاتیخدا را برود تا از امت راه هکداد  حیترج یگر وید عبارت به). ۲۴ :۱۱ انیعبران(

قرار  یخدا مورد بدرفتار با قوم همراه هکداد  حیترج یو) ۲برخوردار شود؛  شاهانه
د یمجبور باش هکرد یگ یقرار م شیمورد آزما یهنگام در اطاعت امانت. ردیگ

 از خشم هکآن یب یو) ۳؛  ضرر شماست به یانسان از لحاظ هکد یریبگ یماتیتصم
 یزیچ هک است نیا مستلزم اوقات یگاه اطاعت.  گفت کبهراسد، مصر را تر فرعون

  .خدا بود نیام خادم هکرا یرد زکارها را ک نیا ۀهم یموس.  مینکسر رها  را در پشت

 هکرا یند، زک یموعود رهبر نیسرزم سمت را به لیاسرائ یشد تا بن دهیبرگز وشعی
شود،  یم افتی ۹ باب وشعیاو در  از امانت نمونه یک. اعتماد بود و قابل نیام یمرد
  .دیورز امتناع انیجبعون شتنک، از  ردهکوفا  قولش به یو هک یهنگام

 ار آموزندهیما بس یخدا برا المکبرخورد داود با . بود میعظ نمایبا ا یمرد داود
 یهنگام.  است نیام شیها وعده جا آوردن خدا در به هک داشت املکاعتماد  یو.  است
و  خاندان هکداد  او وعده شد، خدا به منصوب لیاسرائ تمام پادشاه عنوان او به هک

حضور  ، به شده داود داخل« هنگام نیدر ا.  خواهد داشت تا ابد ادامه سلطنتش
ً  نا  ایقی). ۱۸  و۱۶ :۷ لیسموئ دوم(»  خداوند نشست  اتید حیتجد ، زمان هنگام نی  

 یروزی، پ مقدس انکم کبعد از تر درست هکرا یداود بود، ز یبرا یمیعظ یروحان
  .آورد دست ها به ینیرا بر فلسط یمیعظ

.  افتی داود تعلق خاندان تا ابداالباد به و سلطنت افتی داود تحقق خدا به ۀوعد
 پدرش خداوند خدا تخت«:  رد، گفتک ییشگویرا پ یسیتولد ع لیجبرائ هک یهنگام

رد و کخواهد  یتا ابد پادشاه عقوبی داود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان
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 خدا به نیام ۀوعد یسیتولد ع). ۳۳ و ۳۲ :۱لوقا (» نخواهد بود تیاو را نها سلطنت
  . ساخت متحققداود را 

شد؛ آنها  یم تیحما نیو ام  مرد شجاع۳۰ ی ً      ا  از سویخود قو یها داود در جنگ
 یپادشاه به هک یداود هنگام). ۳۹-۸ :۲۳ لیسموئ دوم(دند یجنگ ینار او مکدر 
 نی ا- یسی، خداوند ع بیترت همان به. ردکن را فراموش شانیشد، ا منصوب لیاسرائ

را  مانیا یویکن جنگ امانت مالکدر  جهان نیر اد هکخود را   خاصان-پسر داود 
  .ردکنخواهد  برند، فراموش یم شیپ او به شاهدان عنوان به

د یشد مخالفت هنگام به یحت یو. خدا وفادار بود به جانش متیق به یحت الیدان
. خدا بود عیمط یارک، در هر  داده را انجام اش روزانه یدعاها ، وفادارانه دشمنانش
بتوانند او را  هکافتند یز نیچ چیابند، اما هیدر او ب ییخطا هکردند ک ی سعاو دشمنان
خدا و  شد، به برده گانهیب ینیسرزم ر شد و بهیاس هک یهنگام یحت یو. نندک متهم
 تیاکح. دیگرد اش یسرافراز ِ              دادن او، باعث ییخدا با رها. خود وفادار ماند نیسرزم
  . است آمده الیدان تابکاو در 

 یحساب شانیاز ا هکبودند  نیآنقدر ام هک داشت ییدارها خزانه پادشاه وآشی
در ). شود  مشاهده۱۵ :۱۲ پادشاهان دوم( خواست ینمشان  یها نهیخاطر هز به

 مورد تجسس ارگرانک مزد به خاطر پرداخت به پادشاه یایوشی گر، ناظرانید یا نمونه
نجا دو یدر ا). ۷ :۲۲ پادشاهان دوم(د اعتماد بودن ار قابلیبس هکرا یگرفتند، ز یقرار نم
 مسؤول هکشود  یم مشاهده سطوح یدر تمام ارگزارانک از امانت برجسته ۀنمون

  .بودند یعموم بر اموال قیدق نظارت

را در  پر شود، خداوندش القدس از روح هکاز آن شیپ پطرس .دیعهدجد رسوالن
 قوت القدس روح توسط هکاز آناما بعد ). ۶۰-۵۴ :۲۲لوقا (رد کار کز انینک یک مقابل

در حضور  ی حت-رد ک یم را اعتراف مانشی، ا رفت یم هکجا ک، با تهور هر  افتی
  ).۲۰-۱۸ :۴ اعمال( میهود در اورشلی انیشوایپ

 بودن نیاز ام یاریبس یها د، نمونهیخوان یها را م ا رسالهی اعمال تابک هک یهنگام
 هک یهنگام یردند، حتک یم را موعظه لیانج امیپ انهکبا یب هک مینیب یرا م رسوالن



 ۱۹۹ اد و باورقثمرۀ اعت: ایمان و امانت

 

بر امنای زمین است تا با من ساکن چشمانم 
  .شوند

 ۶ : ۱۰۱مزمور 

 ۱۱ ، در باب انیعبران به رساله ۀسندینو. و آزار بودند نجهکش ار تحتک نیخاطر ا به
د و یگو یم سخن شانیا مانیدر مورد ا مکمح یانی، با ب است مانیا باب مشهور به هک
د یگو یود، و مش یادآور میرا  قیعهدعت نیمقدس میعظ نژاد، امانت یهودی انیحیمس به
د یشهشان  مانیخاطر ا به یشدند و حت واقع نجهکً          دا مورد شیشد شانیاز ا یاریبس هک

   :ندک یم گفتار خالصه نیخود را با ا وهکپرش فیتوص یو. گشتند

ِ             ابر شاهدان نیز چنیما ن هک، چون نیبنابرا« ْ و  ، هر بار گران میرا گرداگرد خود دار َ
ما  یرو شیپ هک دانیم و با صبر در آن مینکچد دور بیپ یم ما را سخت هکرا  یگناه

  ).۱ :۱۲ انیعبران(»  میبدو است مقرر شده
  

  ؟ میریفرا گ میتوان یم یدرس چه نیِ     ن امیمقدس نیاز ا یکاز هر  -۱۲

a( وسفی   

b( وشعی   

c( یموس   

d( داود  

e( داود شجاع مردان  

f( الیدان   

g( پادشاه یایوشیو  وآشی ارگزارانک   

h( دیعهدجد والنرس  
  
  
  
  

 
    

  
  



 درس هفتم ۲۰۰

   یشخص یاربردهاک

با خدا، با  اش رابطه ۀنی، در زم روح ۀثمر عنوان به ، امانت یحیمس یک یبرا
 تکما و شرا اعتقادات ۀیپا مانیا هکاز آنجا .  است ار مهمیبس ، و با خودش گرانید
 تماد بودناع و قابل نانیاطم ِ        لت قابلیفض یعنی ، امانت است حیمس یسیما با ع املک

. ردک حساب توان یاو م یبر رو هکشود  یشخص به لیتبد یحیمس هکشود  یم باعث
. نندک بروند و او را خدمت با او راه هک است نیام اشخاص یخدا در جستجو

 کسال املک قیطر به هک یسک. شوند نکسا تا با من است نیزم یبر امنا چشمانم«
  .)۶ :۱۰۱مزمور (» خواهد بود من باشد خادم

از  شیپ سخنانش نیدر آخر ی، موس۳۲ باب هیدر تثن .خدا به نسبت امانت
خدا  هیبر عل هک یبار چند اسف یها در مورد گام لیاسرائ یبن خود، به رحلت
خدا بود  به نسبت)  نبودن نیام( انتی خها گام نیا نیبودند هشدار داد؛ آخر برداشته

   :فرمود ینب یایارم عد از زبان بها خدا قرن هکبود  یسخن همان نیا). ۲۰ هیآ(

 شیتفت شید و در چهارسوهاید و بفهمینی، بب ردهک گردش میاورشل یها وچهکدر «
 تا من افتید یباشد توان یراست د و طالبینما عمل انصاف به هکرا  یسکا یآ هکد یینما
 نم هودا بهی و خاندان لیاسرائ خاندان نهیهر آ: دیگو یخداوند م...  امرزمیرا ب آن
  ).۱۱  و۱ :۵ا یارم(» اند دهیورز انتیخ شدت به

 برده اسارت به خدا، سرانجام به)  نبودن نیام( انتیِ            خاطر گناه خ به انیلیاسرائ
ار خواهد یبس تکبر نیام مرد« هک میابی یرا م نانیاطم نی ا۲۰ :۲۸ اما در امثال. شدند

 خط نی، اول است یمانبردار، و فر ، اطاعت احترام شامل هکخدا  به املک مانیا» . افتی
خود را در  میبتوان هکاز آن شیما پ.  است نبودن نیو ام ییوفا یب ما در مقابل یدفاع
  . میباش نیخدا ام به نسبت اول ۀد در وهلی، با میده نشان نیاممان  گر روابطید

 خدا نسبت امانت ۀانداز خدا به به نسبت من ا امانتیآ«:  مینک د از خود سؤالیما با
 خدا عمل به میها وعده ا بهی؟ آ هستم امانت به ا ملبسی؟ آ است نانیاطم قابل من به
خاطر  ا بهی؟ آ هستم نیام میها وعده او و در وفا به به نسبت ا در ابراز محبتمی؟ آ نمک یم
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 یقدم و ثابت نیا مباشر امی؟ آ شوم یز میچ همه متحمل اراده یبا صبر و از رو لیانج
 ها نیا» ؟ اعتماد هستم ، قابل است قرار داده من در دستان هک ینجا در گی؟ آ هستم

  .ندینما بیشتر ترغیِ        امانت ب د ما را بهیبا هکهستند  یمهم سؤاالت

 جاد شدهیدر ما ا القدس روح توسط هک امانت ۀثمر . گرانید به نسبت امانت
،  میاعتماد باش ً         امال قابلکد یما با. اثر گذاردمان  انیاطراف ۀبا هممان  د بر روابطی، با است
. نندک نانیما اعتماد و اطم به گرانید هکشود  د باعثیبامان  ارها و سخنانک یعنی
، و  است قدم ثابت اش یحیمس ی، در زندگ ردهک خود عمل قول به نی امیحیمس
 اش و خانواده در امور خانه یو. باشد یمورد پسند خدا م هکند ک یم سبکرا  یعادات
در  یو. ردکار خواهد ک آنان تیریخ ی، برا داشته را دوست شانی بود و اخواهد نیام
 یو محترم ارمند خوبکا یارفرما ک،  نیهمچن. خواهد بود قدم ثابت فرزندانش تیترب

رد کخواهد  تیحما ، از شبانش بوده نیسا امیلک یعبادت در جلسات یو. خواهد بود
او در  خاطر امانت به. دیخواهد رس انگرید یازهاین ، به یسیع از سرمشق یرویو با پ
  .خواهد شد قیو تشو تیتقو حیمس ، بدن شیارهاک یتمام

 یکدر .  رفت یم یجنوب یایکآمر ر بهیتبش یبرا یدوست .خود به نسبت امانت
: بود نیاو چن پاسخ. ردکخواهد  در آنجا چه هکشد  سؤال یاز و ییویراد ۀمصاحب

 هکرد کنخواهد  ادعا یگر، وید عبارت به» . تمهس میگو یم هکبود  خواهم یزیچ آن«
تعداد از ما  چه. خواهد بود نیمباشر ام یک هکخواهد بود، بل حیمس یسیع نیمباشر ام
،  است نیخود ام به نسبت هک یم؟ شخصیهست مییگو یم هک میهست یزیچ      ً   واقعا  آن

،  ام داشته وهرکدورو را م مردمان«:   گفت۱۱۳ :۱۱۹داود در مزمور . دورو نخواهد بود
رفتار  در تمام«مرد دورو  هکد یگو ی م۸ :۱ عقوبی» . دارم تو را دوست عتیشر نیکل

). ۸ :۳ موتاؤسیت اول(ا باشند یر ید بیبا شماسان هک گفت پولس» . دار استیخود ناپا
 یزیچ همان نیا. دارد»  دو زبان« هک است یشخص یمعن به ارکایر یبرا یونانی ۀلمک

 برحسب یاشخاص نیچن.  مییگو یم» دو رو« شخص ، به یفارس ندر زبا هک است
خواهد  یخدا از ما م. زنند یم یمتفاوت یها نند، حرفک یم صحبت یسک با چه هکنیا
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او دورو  به نسبت تعهدمان در قبال هکنیا ، نه میهست مییگو یم هک میباش یزیچ آن هک
  . میباش

را  یمعمار اش یساختمان یهاارک یبرا یند مهندسیگو یم . امانت یها پاداش
سازد  یار باال میبس تیفکیبا  ییها خانه هکنیا به داشت شهرت مهندس. ردک استخدام
معمار از  و آن مهندس یمتماد یها سال. برد یار مک را به مصالح نیبهتر و همواره

  .باال ساختند تیفکیبا  ییها ردند و خانهکار کگر یدیکبا  یکنزد

دهد؛ لذا او را مأمور  تام مسئولیتمعمار  به هک گرفت میتصم مهندس سرانجام
شد و از  ساخته معمول مطابق خانه. بسازد یا خانه پول یریمقاد یازا به هکرد ک

ار ک ینظارت نیترکوچک بعد معمار بدون ۀدفع. دیبنا گرد در دسترس مصالح نیبهتر
 ند، ساختمانک دهتر استفا نییپا تیفکیبا  یاگر از مصالح هک با خود گفت یو. ردک

ار او ک نیبا ا. نخواهد شد تفاوت متوجه سک چیخواهد بود و ه ً           ظاهرا همان
  .دارد خود نگاه یرا برا از پول یادیمقدار ز توانست یم

را  رد تا آنک دعوت د، معمار با غرور از مهندسیرس اتمام به خانه هک یهنگام
 بنا نشده ستهیطرز شا به هک دانست یمعمار م با بود و فقطیار زیبس خانه. دینما یبازرس
 یازا را به خانه نیا«:  رد و گفتکاو  رو به شد، مهندس تمام یبازرس یوقت.  است
 آن یو سرخوردگ یمانیپش زانید میتوان ی    ً  حتما  م» . نمک یم هیتو هد ، به  خدمتها سال

. بود ردهکبنا  خودش هکند ک یزندگ یا در خانه ستیبا یاو م. دینکمعمار را تصور 
 یسک). ۲۰ :۲۸ امثال(»  افتیخواهد  تکار بریبس نیمرد ام« هکد یباش خاطر داشته به
او  به هکد یخداوند را خواهد شن یدارد، صدا اش یرا در زندگ امانت ۀثمر هک
 در ظلمت« نفع یب غالم اما آن). ۲۱ :۲۵ یمت(» ! نیمتد یکن غالم یا نیآفر«: دیگو یم

  ).۳۰ :۲۵ یمت(» خواهد بود و فشار دندان هیگر هک ییاخواهد شد، ج انداخته یخارج

 را به هیتوص نی، ا در روح یخود در مورد زندگ بحث ی، در انتها رسول پولس
 یآدم آنچه هکرا یز. ردک توان یخدا را استهزا نم! دیمده بیخود را فر«: ردک انیغالط
فساد را  ، از جسماردکخود  جسم یبرا هکرا هر یز. ردکرا درو خواهد  ارد، همانکب
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 انیغالط(» دیخواهد درو یجاودان اتیح ارد، از روحک روح یبرا هکند؛ و هر کدرو 
  ! یجاودان اتید استاد و حییاز تأ عبارتست امانت پاداش). ۸ و ۷ :۶

  

 به د نسبتیتوان یآنها م تبع به هکد ینک انیرا ب ییها ، راه تان ادداشتیدر دفتر  -۱۳
،  ردهک را مرور از درس بخش نیا. دیده نشان امانت خودتان ه، و ب گرانید خدا، به
 هکد یبخواه القدس از روح. دیتر باش نیدر آنها ام است الزم هکد یسیرا بنو یموارد
  .ندکجاد یدر شما ا املکرا در حد  امانت ۀثمر

  

  دامند؟ک امانت یها از پاداش یبرخ -۱۴
  

  دامند؟ک یامانت یب از عواقب یبرخ -۱۵
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   ییزماخودآ

  

انتخاب هر سؤال به پاسخ نی بهتر- یا نهیچندگز سؤاالت   .دینک را 

  ؟ است دامک و محبت امانت به مربوط  اصل-۱

a( است تر از امانت مهم محبت .  

b( رسد یم اثبات به امانت ۀواسط به محبت.  

c( است تر از محبت مهم امانت .  

d(  ندک عمل یگرید تواند بدون یم یکهر.  
 

  ؟ است یعیطب مانیاز ا یا ر، نمونهیورد زم دامک -۲

a( دهنده نجات عنوان به حیمس رفتنیپذ   

b(  ابدیتا شفا  یسک یبرا ردنکدعا  

c( اتوبوس یک راندن   

d( یمذهب یباورها یبرخ داشتن   
 

  ؟ است در رنج امانت کر، محیمورد ز دامک -۳

a( تحمل   

b( ترس   

c( مقاومت   

d( درد احساس عدم  
 

  رد؟ک د اجتنابی باها نیاز ا  یککدام از -۴

a( دادن وعده   

b( آن و وفا به دادن وعده   

c( اوردنیجا ن را به و آن دادن وعده   
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 ، چه مینک یم تجربه را بعد از نجات آن هکخدا  ر بهیناپذ و تزلزل مک اعتماد مح-۵
  شود؟ یم دهینام

a( مانیا یعطا   

b( زنده مانیا   

c( مانیا ۀثمر   
 

  ؟ است یمعن چه به بودن دمق ثابت -۶

a( بودن نیام   

b( خدا خود به یک ده دادن  

c( بودن راست   

d( میا ردهک شروع هک یارکِ      دادن  ادامه   
 

»  امانت« و هم»  اعتقادات« یمعن به د همیدر عهدجد لماتک نیاز ا کدام یک -۷
  اند؟ ار رفتهک به

a(  emenah 

b(  amen 

c(  emun 

d(  pistis 
 

  ............. هک است یسک مباشر -۸

a( ندک یرا ظاهر م مانیا یعطا.  

b( ندک یم را اداره یگرید شخص کملیما.  

c( ندک یم تحمل تیاکش را بدون نجهکآزار و ش.  

d( بندد یم یقرارداد دست با فشردن.  
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  بود؟ میخدا پاسخگو خواه به یاریمع چه  ما بر اساس-۹

a( است ما داده  بهخدا هکرا  ِ             ار بردن آنچهک به ۀنحو .  

b( میده یخدا م به هک یمقدار آن .  

c( میده یخدا م ، به گرانیبا د سهیدر مقا هک یمقدار .  
 

  ؟ ستیچ)  نبودن نیام( انتیخ  پاداش-۱۰

a( مترک اتکبر  

b( شدن واقع مانانیا یمورد آزار ب   

c( ظلمت درون به )شدن ندهکاف)  جهنم   

d( یجاودان اتیح   
 

  باشند؟ یم در امانت یاستوار ۀنمون نیافراد بهتر نیز اا کدام یک -۱۱

a( یموس   

b( الیدان   

c( پطرس   
 

  ؟ است یمعن چه خود به به نسبت  امانت-۱۲

a( قرار دادن تیدر اولو گرانید یازهاین به خود را نسبت یازهاین   

b( گرانید یبرا یسرمشق عنوان به بودن نیام یادعا   

c( بودن  زباناز خود، دو محافظت یبرا )ییدورو (  

d( میهست مییگو یم هک میباش یزیچ آن   
 

 گرانی، با د حیمس لیانج یعنی،  یاله گنج میتقس  مستلزمها نیاز ا کدام یک -۱۳
  باشد؟ یم

a( توبه   

b( صداقت   

c( مباشرت   

d( بخش نجات مانیا   
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د و شو یجاد میا القدس روح ر توسطیاز موارد ز کدام یکشما،  ی در زندگ-۱۴
  ند؟ک یرشد م

a( بخش نجات مانیا   

b( مانیا ۀثمر   

c( یعیطب مانیا   

d( مانیا یعطا   
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
 نیشما ا ۀنندک دعوت... «مساوی است با  ۲۴ :۵ انیکیتسالون در اول اش  وعده-۸
  ».ردکخواهد  را هم

 

۱- a( ۴-مانیا ی عطا   

b( ۱-یعیطب مانی ا   

c( ۶-عتقاداتا عنوان به مانی ا   

d( ۵-مانیا ۀ ثمر   

e( ۳-زنده مانی ا   

f( ۲-بخش نجات مانی ا   
 

  .خواند یآمرزد و ما را م ی، ما را م ردهک عمل شیها وعده به)  یبیبا هر ترت (-۹
 

 نانیً        امال اطمکخدا  از اعتماد خود به یو هک است نیا یمعن به.  خودتان  پاسخ-۲
  . داشت

 

۱۰- c( چه است ار ما گذاشتهیدر اخت هک آنچه صرف قیخدا در مورد طر ، 
  . خواهد گرفت پس ، حساب بزرگ و چه کوچک

 

۳- a( اعتماد بودن ، اعتقاد، قابل ، امانت مانیا   

b( اعتماد  

c( ؛ امانت مانیا   

d( بودن نیراست   

e( سزاوار اعتماد بودن   

f( را انجام ار درستک هک داشت نانیرد و اطمک او حساب یرو توان یم 
  .اهد دادخو
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۱۱- a( ۶-مباشرت    

  b( ۳-مان یها  وعده   

  c( ۲-رنج    

  d( ۶-مباشرت    

  e( ۱-محبت    

  f( ۵-بودن قدم  ثابت   

  g( ۵-بودن قدم  ثابت   

  h( ۴-ی وفادار   
 

۴- a( حیصح   

b( حیصح   

c( غلط   

d( حیصح   

e( غلط   

f( حیصح   
 

   : مینک ینهاد مشی را پها پاسخ نیما ا.  خودتان یها  پاسخ-۱۲

a( اعتماد خواهد بود قابل یطیدر هر شرا نی امیحیمس یک  

b( ردکخواهد  عمل اش گفته به همواره نیام یحیمس یک  

c( خدا خواهد بود عیمط نیام یحیمس یک  

d( ردکخواهد  عمل شیها وعده به نیام یحیمس یک  

e( وفادار خواهد ماند اربابش به همواره نیام یحیمس یک  

f( هک آنچه به توجه بدون خود استوار است در اعتقادات نیام یحیسم یک 
  .نندکبا او ب است نک ممها انسان

g( یعموم اموال ۀدر ادار نیام نیخادم )خواهند بود نیام)  یگرید کملیا مای.  
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h( اگر مورد  یند حتک یاقرار م خود را با شهامت مانیِ        ن خدا ایام خادم یک
  .شود و آزار واقع نجهکش

 

  ۵ :۱۱ا ی اشع-۵
 

  آن قیدق انجام یبرا.  است ار مهمیبس شتنیخو یابیارز نیا.  خودتان  پاسخ-۱۳
  .دینک صرف وقت

 

 هک یشخص. ند، نابود خواهد شدک یم ستیند خود زیخوشا یبرا هک ی شخص-۶
  .ردکخواهد  افتیدر یجاودان اتیند، حک یم ستیخدا ز تیرضا یبرا

 

 و نانیاطم اعتماد؛ قابل ؛ قابل یجاودان اتی؛ حد خداییتأ: نهایاز ا یک هر -۱۴
  ادیز اتک؛ بر شدن  شناختهقصاد
 

  ) اعتقادات( مانی اقرار و ا-۷
 

اعتماد  ؛ مورد) جهنم(ند کخواهد اف ظلمت درون را به نیر امیغ  خدا شخص-۱۵
  .خود خواهد شد یسرخوردگ نخواهد بود؛ باعث گرانید

  



 

  هشتمدرس 

   اطاعت ۀثمر:  تواضع

  
بوتر ک القدس مظهر روح مقدس کتابدر  هکوجود دارد  یزیانگ رتیح اسبتمن
از  تیاکمظهرها ح نیا ۀهم. گوسفند روانشیبره، و مظهر پ یسیو مظهر ع است
  . اطاعت یروحان ۀثمر یعنیدارد،  تواضع

 نازل بوترک یک لکش ، به در رود اردن دشیتعم هنگام به یسیبر ع القدس روح
 یقدرتمند معرف یفاتح صورت را به ی، و یسیع ی، مناد دهددهنیتعم یایحی. شد
 عیمط عتیطب). ۳۵ :۱وحنا ی(دارد  یرا برم جهان گناه هک خدا ۀبر عنوان به هکرد، بلکن

خود را  ، دهان نموده شد اما تواضع او مظلوم«: شود یم ها مشاهده هیآ نیاو در ا
 اش برنده نزد پشم هک یفندبرند و مانند گوس یم ذبح یبرا هک یا بره مثل. نگشود

 او را دشنام چون«). ۷ :۵۳ا یاشع(» خود را نگشود دهان ، همچنان است زبان یب
 شتنیخو هکنمود، بل ید نمید تهدیشک یم عذاب داد و چون ینم پس دادند، دشنام یم

  ).۲۳ :۲ پطرس اول(» ردک میتسل داور عادل را به

خود را  و خاصان و هستمیکن شبان من«: دینام گوسفند را شاگردانش یسیع
»  نهم یم گوسفندان خود را در راه و جان... شناسند  یمرا م من و خاصان شناسم یم
 هک  پر از روحیحیمس.  عیو مط آرام است یگوسفند موجود). ۱۵ و ۱۴ :۱۰وحنا ی(

 هکاو  یخداوند خواهد بود و برا عیدهد، مط یم را نشان متیو مال تواضع ۀثمر
 تیرد تا اهمکخواهد  کمکشما  به درس نیا. ز خواهد بودید نید، مفباش یم شبانش
 یگوسفند عنوان به هکباشد . دینک کدر روح ۀویم عنوان را به متیا مالی تواضع

  .دینک یرویند، از او پک تیشما را هدا اربابتان هکوفادار، هر جا 
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   مطالب رئوس

   مقدس کتابدر  تواضع یبررس

   تواضع حیتشر

   از تواضع یریتصاو
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا ۀاز مطالع پس

  .دیده حیرا توض روح ۀثمر عنوان  به)praotes( تواضع ۀعمد می مفاه●  

  .شوند مربوط تواضع یها از جنبه یکهر  به هکد یده ارائه ییها  نمونه●  

 عامل یک یانروح در آنها تواضع هکد ینک انیب مقدس کتابرا از  ی اصول●  
  .رود یشمار م به مهم

  .دینک ادهیخود پ روزانه و شهادت را در خدمت یروحان تواضع  اصول●  
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   یریادگی یها تیفعال

 پاسخ سؤاالت تمام به. دینک مطالعه نیشیپ یها درس ۀویش را به درس نی ا-۱
  .دیشو نائل درس اهداف تمام د بهیتوان یم هکد یشو د و مطمئنیده

  .دیرا بخوان درس در متن ر شدهکذ یها هیآ  تمام-۲

  .مقایسه کنیدخود را  ی، پاسخها داده را انجام یی خودآزما-۳
  

   درس متن

   مقدس کتابدر  تواضع یبررس

  

   مقدس کتاب فیتعر

 مانیو ا ییویکو ن یو مهربان و حلم یو سالمت یو خوش ، محبت روح ۀثمر نیکل«
  ).۲۳ و ۲۲ :۵ انیغالط(»  است...  و تواضع

 ۀواژ نیا. باشد یم praotes یونانی ۀواژ ۀ، ترجم۲۳ :۵ انیدر غالط تواضع ۀواژ
 حالت یکاز  هکرا ی، ز است ترجمه یبرا لماتک نیتر لکاد از مشیز احتمال به یونانی

 تواضع ۀلمکدر  هک یاصل مفهوم سه.  یرونیب عمل یکند تا ک یم صحبت یباطن
   :از است ، عبارت ستا نهفته روح ۀثمر عنوان به)  متیمال(

 ۀ دربار۲۹ :۱۱ یدر مت یسیع هک است یزیچ همان نیا .خدا ۀاز اراد  اطاعت-۱
 هکرا ید زیابی میتعل د و از منیریمرا بر خود گ وغی«: فرمود هکرد، آنجا ک صحبت آن
 یسینجا عیدر ا» . افتید یخواه یخود آرام و در نفوس باشم یم دل و افتاده میحل

 ها نیا ۀهم.  است و متواضع میحل هکند ک یم فیتوص یسک نعنوا خود را به
  . است خدا گردانده ۀاراد عی            ً   خود را تماما  مط هک است یسک یها یژگیو
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 به لینار بگذارد و ماکغرور خود را  شخص هکنیا یعنی . بودن میتعل  قابل-۲
 اشتهک المک یبا فروتن«: دیگو یم سخن مطلب نی از هم۲۱ :۱ عقوبی. باشد یریفراگ
  ».بخشد شما را نجات یها جان هک قادر است هکد یریرا بپذ شده

،  متی، مال یارک مالحظه به praotes،  اوقات اغلب . ار بودنک  مالحظه-۳
  .ندک یم اشاره گرانیبا د ردنک، و مدارا  گرانید التکمش به ، توجه بودن ، آرام تعادل

 نیا هکنیا ، بدون بودن عیو مط و آرام متعادل یعنی؛  است ضد خشونت تواضع
و  وجود ندارد؛ تواضع یبزدل در تواضع. باشد ا حقارتی از ضعف یناش حاالت
.  است در ارتباط راسخ ، و عزم یروح ، قدرت با شهامت مقدس کتابدر  متیمال
 ها یبود تا در سخت آماده حال نیبود، اما در ع یمیو مال ار متواضعیمرد بس یموس
  .بزند عمل به دست

 یند، حالتک یم فیرا توص و دل ذهن حالت praotes هک است مهم تهکن نیا کدر
ً      تا  روحانیماه هک  ۱ :۶ انیدر غالط رسول پولس. باشد یم قدرت ۀو ثمر بوده ی  
د یهست یروحان هکگرفتار شود، شما  ییخطا به یسکاگر  برادران یاما ا«: دیفرما یم
ز در یمبادا تو ن هک نک را مالحظهو خود . دینک اصالح تواضع روح را به شخص نیچن

 تحت قرار گرفتن یمعن ، به اش یمقدس کتاب در مفهوم بودن یروحان» . یافت تجربه
 روح نترلک تحت قرار گرفتن مقابل باشد، و در نقطه یم القدس روح تیو هدا نترلک

 ۶ باب موتاؤسیت در اول پولس توسط هک است یتواضع نوع آن نیا.  است یانسان
ر یبر سا د عالوهیمرد خدا با هکد یگو یم ی و۱۱ ۀیدر آ.  است شده فیتوص

 هکد یگو یم موتاؤسیت به ، پولس یبعد ۀیدر آ نیکل. باشد داشته تواضع ، اتیخصوص
  ).۱۲ هیآ(»  نکرا ب مانیا یویکن جنگ«

 هکد یگو یم یفرانسو المثل ضرب یک. گرندیدیک ملکم تیو قاطع تواضع
 هیخود شب پولس» .باشد داشته یمخمل یها شکدر دست نیدفوال ید دستانیبا انسان«
 اول(پروراند  ی، آنها را م ردهک مراقبت از فرزندانش هکبود  یمادر دلسوز یک به

قرار  او را مورد سؤال اقتدار رسالت انیقرنت یاما وقت). شود  مشاهده۷ :۲ انیکیتسالون
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ا با ی میاینزد شما ب  چوبا باید؟ آیدار خواهش چه«: دیپرس شانیاز ا یدادند، و
 روح ۀثمر حامل هک یمرد عنوان به یو). ۲۱ :۴ انیقرنت اول(» ؟ حلم و روح محبت
  .ندک قیگر تلفیدیکرا با  و تواضع تیقاطع توانست یبود، م

  

 ۀثمر عنوان به تواضع از مقدس کتاب فیدر مورد تعر عبارات نیاز ا کدام یک -۱
  دارد؟ صحت روح

a( ۀلمک praotes ندک یم اشاره یسک به نسبت یرونیرفتار ب     ً   عموال  بهم.  

b( اشاره یارک ، و مالحظه بودن میتعل ، قابل اطاعت  به۲۳ :۵ انیدر غالط تواضع 
  .ندک یم

c( ا حقارتی همانند ضعف است یتیفکی تواضع .  

d( ر استیپذ انک، ام طور همزمان به تیو قاطع تواضع داشتن .  

e( در  هک یسکِ            بازگرداندن  یبرا هک است یضمن مفهوم نیا ی حاو۱ :۶ انیغالط
  .باشد همراه متیو مال با تواضع بید تأدی، با است گرفتار شده گناه

f( است متی، مال از تواضع جنبه یک .  

g( از وسوسه ند، مصونکار رفتار کگناه با انسان اگر با تواضع یروحان شخص 
  .خواهد بود

  

   یمقدس کتابر یغ فیتعار

 یو. ، و سرباز بود سینو ، مقاله مورخ یک) الدیاز م شی پ۳۵۵ تا ۴۳۴( گزنوفون
praotes نار همکدر  یطوالن مدت هک یسربازان نیب برادرانه تفاهم فیتوص یرا برا 

  . است ار بردهک دند، بهیجنگ یم

 یو. بود یا برجسته یونانی لسوفیف) الدیاز م شی پ۳۴۷ تا ۴۲۷( افالطون
praotes عامل لتیدو فض نیا هک ، معتقد است ار بردهک به تکو نزا دبا را در مفهوم ، 

 رام اسب فیتوص یرا برا عبارت نیا نیهمچن یو.  است یانسان ۀوند جامعیپ
ار ک به از صاحبشیو ن خواست خود را در راه قدرت هک است ار بردهک به یا شده
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ما  بدن یها چهیماه. گردد یدتر میشود، مف اگر منضبط یاسب نیچن قدرت. برد یم
 یسید عیشا. شوند یتر م مکرند، محیگ یقرار م ا ورزشیار ک انضباط تحت هک یهنگام
را  مفهوم نیهم) ۲۹ :۱۱ یمت(» دیابی میتعل د و از منیریمرا برگ وغی«:  گفت هک یهنگام
  . است داشته در ذهن

 یو. بود یگرید ۀبرجست یونانی لسوفیف) الدیاز م شی پ۳۹۹ تا ۴۷۰( سقراط
 عبارت نیا نیهمچن یو. ار بردک به و تواضع خیتوب ۀسیمقا یرا برا praotes ارتعب

  .دندیگرد یم ، منضبط شدن بعد از رام هکار برد ک به یواناتیرا در مورد ح

 عنوان را به praotes ، یونانیگر ید لسوفیف) الدیاز م شی پ۳۲۲ تا ۳۸۴(ارسطو 
 در احساس یا ناتوانی،  یافکنا و خشم مخش به لیتما ایاد، یار زیبس خشم انیم تعادل
 هک است یانسان ارسطو، صفت زعم به praotes گرید عبارت به. ار بردک به خشم
 نیهرگز خشمگ نامناسب شود و در زمان یم نیخشمگ مناسب در زمان همواره

  . بر خشم از تسلط است عبارت در واقع یعنی. گردد ینم

 هکرا  praotes ۀلمک نند تا مفهومک یم کمکما  به یمقدس کتابر یغ فیتعار نیا
  . مینک ک، بهتر در ار بردهک به تواضع فیتوص یبرا رسول پولس

  

از  یکآنها را با هر  توان یم هکد یابیرا ب یفی، تعار یمقدس کتاب فیدر تعار -۲
  .ردک سهیمقا لیذ یمقدس کتابر یغ فیتعار

a( ار ک به از صاحبشی نو خواست خود را در راه قدرت هک یا شده رام اسب
  .برد یم

b( تکو نزا ادب   

c( سربازان انیم برادرانه تفاهم   

d( کاند اد و خشمیز خشم انیم تعادل   
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   تواضع حیتشر

  

  خدا تواضع

باشد،  یسیع روانیپ یعنی انیحیمس یاساس یژگیو و د نشانهیبا متیو مال تواضع
 یخدا.  است ، مولود شده است نکسا یدر و هک یالقدس از روح یحیهر مس هکرا یز

و هر  است خدا داور عادل« هکد یگو یچرا مزمورنگار م پس.  است یمیمال یما خدا
 و شر است خدا تنها در برابر گناه ؟ خشم)۱۱ :۷مزمور (» شود یم کخدا خشمنا روزه

 خشم.  است یاله یتواضع نیا. گذارد یما اثر نم به نسبت اش یو دلسوز و بر محبت
ما   به۲۶ :۴ انیخدا در افسس المک هک است لیدل نیهم به.  آلود است گناه اغلب یانسان

 یاز بد«: دیگو یم حال نیاما در ع» .دیمورز د و گناهیریگ خشم« هکدهد  یهشدار م
  . است تیبا قاطع توأم املک تواضع ما سرمشق یخدا برا). ۹ :۱۲ انیروم(» دینک نفرت

 یو هک ستین یمعن نیبد نیا نیک؛ ل)۲۹ :۱۱ یمت(بود  و فروتن میمال یسیع
 هک میردک مشاهده نیشیپ یها از درس یکیدر . بود تفاوت یها ب ینادرست به نسبت

 سمانیاز ر یا انهیاند، تاز ردهک حرمت یخدا را ب ۀتاجرها خان هکد ید یوقت یو
با  او توانست). ۱۶ و ۱۵ :۲وحنا ی(راند  رونیب مقدس انکم را از آن و آنان ساخت
در  هکرا  یگر، زنید یتیَ                راند، و در موقع رونیخدا را ب خانه به نندگانک  اهانتزور
 ۀثمر عنوان به تواضع یو). ۱۱ و ۱۰ :۸وحنا ی(بود ببخشد  شده زنا گرفته عمل نیح

 با ضعف یربط چیه تواضع هک مینیب یم. داد نشان تیو قاطع با قدرت را توأم روح
  .ندارد

 یک هک یهنگام. خواهد بود یبارز شاگرد ۀاننش تواضع هکداد  میتعل یسیع
َ      مقدم یسامر ۀدکده  هکاز او خواستند  از شاگردانش ینشمرد، برخ یرا گرام یسیع َ

:  رد و گفتک را سرزنش شانیا یسیع. نابود شود دهکند تا دهک نازل آتش از آسمان
 مردم  جانتا است امدهین پسر انسان هکرا ید، زیهست روح دامکشما از  هکد یدان ینم«

گر، ید عبارت به). شود  مشاهده۵۶ و ۵۵ :۹لوقا (» دهد تا نجات هکسازد بل کرا هال
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 القدس روح کمکد با یبا هک است یخدمت لیانج امیپ هکادآور شد ی شاگردانش به یو
 دوم نیهمچن(باشد  همراه تواضع یعنی القدس روح ۀد با ثمریبا نیداد؛ بنابرا انجام
  ).شود  مشاهده۸ :۳ انیقرنت

 شده دهیشکر یتصو  به۵ :۱۳وحنا یدر  یریطرز چشمگ به یسیع متیو مال تواضع
 ید تا سرمشقیشو یرا م شاگردانش ی، پا ساخته خود را فروتن یسینجا عیدر ا.  است
  .خدمت باشد از اصل شانیا یبرا

 شدنش از مصلوب شیپ در ساعات یسیدر ع القدس روح تواضع ۀجلو نیبزرگتر
 آن یاگر معن یپدر بود، حت ۀاز اراد املک اطاعت یاو، دعا یدعا. ودش یم مشاهده
را بخواند تا او  فرشتگان ونیلژ دوازده توانست یم یو). ۳۹ :۲۶ یمت(بود  و مرگ رنج
داد تا  اجازه سربازان خود به لیدهند؛ اما او با م ، نجات یریدستگ هنگام را به

ردند، ک یم او را متهم خیو مشا هنهک سیرئ یوقت). ۵۴-۵۰ یها هیآ(نند ک بازداشتش
و  محبت خدا، در روح یابد ۀبر). ۱۴ :۲۷ یمت( اتهام یک به ینداد، حت یپاسخ چیه

 مالکدر  یو. ردکبشر فدا  نوع گناهان ۀفارک عنوان به اراده ی، خود را از رو تواضع
 آمرزش یدند، دعایشک یم بیصل او را به هک یسانک یبرا بیصل ی، از رو تواضع

  .ردک

  .دیده حیتوض یاله را در تواضع خشم گاهیجا -۳

  .دیببر را نام یسیع بودن عیاز مط نمونه یک -۴

  .دیببر را نام یسیع یاز فروتن نمونه یک -۵

  .دینک انی، ب میریفرا گ یسیع تواضع یها از نمونه میتوان یم هکرا  یدرس سه -۶
  

   تواضع به مقدس کتاب اشارات

ا در تضاد با ی،  است مرتبط یروحان ر صفاتی      ً       غالبا  با سا، مقدس کتابدر  تواضع
 در خصوص یمهم یودهامر رهنی زیمقدس کتاب اشارات. خطا قرار دارد اعمال
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شان  امیو پ اشارات نیاز ا یبرخ نونکا. دهد یم ما ارائه یدر زندگ تواضع ۀ ثمریتجل
  . میده یقرار م خود، مورد مالحظه یرا برا

افرازد و  یرا برم )متواضعان( نانکیخداوند مس« . گناه لمقاب در نقطه تواضع
 نکیمس هیآ نیدر ا تواضع یعبر ۀلمک). ۶ :۱۴۷مزمور (» اندازد یم نیزم را به رانیشر

را در  و فروتن ا متواضعی نکیمس نجا مزمورنگار شخصیدر ا.  است شده ترجمه
اثر   فروتنو میمال روح هک است نیمنظور ا. دهد یر قرار میشر شخص مقابل

در  یحفاظ صورت به القدس روح ۀثمر عنوان به تواضع. دارد در برابر گناه یا بازدارنده
  .ندک یم عمل مان یدر زندگ برابر گناه

خود را از  ، درخواست۱ :۱۰ انیقرنت در دوم رسول پولس . و حلم تواضع
 تحمل به هیآ نیدر ا حلم. ندک یم مطرح»  حیمس و رأفت حلم« نام به قرنتس ماندارانیا

در  متیو مال تواضع به رأفت. ندک یم اشاره نهکی احساس بدون مصائب صبورانه
 پولس.  یو ناهنجار ضد خشونت یعنی -ند ک یم و خو اشاره رفتار و خلق

رفتار  ردند با خشونتک یم یزندگ جهان یارهایمع مطابق هک یسانکبا  خواست ینم
برخورد او برخورد . ندک دفاع تیبا قاطع تشو خدم لیاز انج هکبود  ند، اما آمادهک

 را بدهد تا با روح یفرصت هرگونه ارانکخطا به خواست یم هکبود  یبرادر مهربان
  .نندک ، خود را اصالح و اطاعت یفرمانبردار

 ۲ :۴ انیافسس.  ستیر نیپذ انکام متیمال بدون تواضع . متیو مال تواضع
» .دیباش گر در محبتیدیک و حلم متحمل و تواضع یفروتن مالکبا ... «: دیگو یم
 متیو مال تواضع.  زن الف و نه بر استکمت ، نه میمال و هم است فروتن هم هک یسک

  . گرانید به نسبت نکیو تم بر اطاعت یمبتن است یحالت

 اعمال باشد؟ پس و عالم مکیح هکشما  انیدر م ستکی« . متکو ح تواضع
). ۱۳ :۳ عقوبی(» ظاهر بسازد متک ح)praotes(     ِ تواضع   و بهیکن رتیخود را از س

 روح امر به نیگر ایبار د.  میو مال متواضع است ی، شخص مکیخردمند و ح شخص
  . تواضع ۀبر ثمر است یگواه هکند ک یم اشاره یریپذ میو تعل اطاعت
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ند ک یم هیتوص زنان به رسول ، پطرس۶-۱ :۳ پطرس در اول . و آرامش تواضع
 کیپا ۀواسط مانند، بهیا یب شانیاز ا یاگر بعض هک یباشند طورن شا شوهران عیمط هک

 شیتا آنجا پ پطرس. شوند المک نند، جذبک یم مشاهدهشان  در زنان هک یو احترام
 تیانسان« هکباشد، بل یرونیب یها نتیز د تابعینبا زن یک ییباید زیگو یم هکرود  یم

 ۀلمک» . نزد خدا گرانبهاست هک و آرام میحل ر فاسد روحیغ در لباس یقلب یباطن
praotes گرچه. باشد یم مرهم یک همچون بخش و آرام فیلط یزیچ مفهوم یحاو 

ما  ۀدر مورد هم موجود در آن ، اصل است زنان به خطاب طور خاص به متن نیا
 ، باعث یمذهب و مباحثات از هر استدالل شیب یلیخ و آرام میمال روح: ندک ی مقصد
  .گردد یم حیمس یسو هب مانانیا یب جلب

 را به نانکیمس. دارد یرضامند شیخو را خداوند از قومیز« . و نجات تواضع
 یعبر ۀواژ ۀترجم نکیمس ۀلمک،  هیآ نیدر ا). ۴ :۱۴۹مزمور (» سازد یم لیجم نجات
:  مینیب یرا م ارتباط نیگر ایز بار دید نیدر عهدجد. باشد یم میو مال فروتن یمعن به
د یریرا بپذ شده اشتهک المک،  ید و با فروتنینکشر را دور  یو افزون هر نجاست پس«
 ۀلمک متن نیدر ا). ۲۱ :۱ عقوبی(» بخشد شما را نجات یها جان هک قادر است هک

شود خود  یم باعث هک است روح تواضع آن یمعن. باشد یم praotes ۀترجم یفروتن
تا  میا سازیمهمان  خدا در درون المکرشد  یرا برا نهی، زم ردهک میخداوند تسل را به
 یسخت لیدل به هکند ک یم صحبت ینیزم نوع  از آن۱۳ یمت.  میبار آور به یفراوان ۀثمر

این شود؛ در  تواند سخت یز مین انسان قلب. ندک ینفوذ نم ، بذر در آن کیو خش
 فروتن قلب.  است یبر خدا عاص هکرا یابد زی ینم راه آن درون خدا به المک،  صورت

  .ردیرا بپذ بخش نجات المکتواند  یو م است شده نرم تواضع ۀواسط به هک است یقلب

 نانکیمس رد و بهکخواهد  یرهبر انصاف را به نانکیمس« . تیو هدا تواضع
 صورت نهیدر دو زم تیهدا نیا). ۹ :۲۵مزمور (» خواهد داد میخود را تعل قیطر
خدا  هیآ نیدر ا. ما با خدا در رابطه یگری؛ دها ما با انسان در روابط یکی: ردیگ یم
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ما با  روابط" ( انصاف"در امر : دهد یم وعده نهیخود را در هر دو زم تیِ      ت هداکبر
  ). ما با خودش رابطه" (خود قیطر"و در ) ها انسان
  

ها  هیآ نیدر ا شده افتی قیرد تا حقاکخواهند  کمکشما  به لیذ یها نیتمر -۷
 لیمکر را تیز ، جمالت درس مطالب به ردنک نگاه دوند بینک یسع. دینک را خالصه

را مرور  ، آن ستین روشن یا تهکد و اگر نینک نترلکخود را  یها پاسخ سپس. دینک
   :دیینما

a( باشد  یم تواضع یاتیو جزء ح است یزن بر و الفکضد ت هک یتیخصوص... 
  .شود یم دهینام

b( المک را جذب شوهرش... و . .. یبا روح هکرا دارد  فرصت نیا عیمط زن یک 
  .دینما

c( را  نیزم باران هک همانگونه را درستیدارد ز تیاهم...  افتیدر یبرا تواضع
 آماده...  افتیدر یرا برا آن ردهک را نرم... ز ین سازد، تواضع یم بذر آماده یبرا
  .سازد یم

d( ندک یفا میرا ا محافظ نقش... در برابر  تواضع.  

e( ند تا صبور بودهک یم کمک شخص ، به یارکبا خطا ر ارتباطد... و  تواضع  ،
  .ندک تحمل نهکی احساس را بدون مصائب

  

   از تواضع یریتصاو

  

   از تواضع ییها نمونه

خدا در  قوم یرا در زندگ آن ا فقدانی تواضع ۀاز ثمر یاریبس یها نمونه میتوان یم
د، یخوان یرا م مقدس کتاب عی وقااز یبرخ هک یهنگام.  میابیب هیاول یسایلکو  قیعهدعت
 یزیانگ غم یدادهایرو نیدر چن چگونه تواضع هکد ینک از خود سؤال است نکمم
د یخواه ، مالحظه مشهود است تواضع فقدان هک ییدر جا. بخورد چشم تواند به یم
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 نجا فقطیدر ا. شد یم حاصل یمثبت ۀجینت ، چه داشت یوجود م ثمره نیاگر ا هکرد ک
   : میده یم را ارائه چند نمونه

 در سخنان اختالف یک به دادن صلهیدر ف ر از تواضعیچشمگ مثال یک . میابراه
   :شود یم مشاهده لوط به میابراه

تو  و شبانان من شبانان انیو تو، و در م من انیزنهار در م:  گفت لوط به ابرام پس«
 هکنیا ؟ ملتمس ستیتو ن یرو شیپ نیزم مگر تمام.  میما برادر هکرا ینباشد، ز ینزاع
؛ و اگر  رفت خواهم راست یسو به ، من یرو چپ جانب اگر به.  یجدا شو از من
  ).۹ و ۸ :۱۳ شیدایپ(»  رفت خواهم چپ جانب به ، من یرو راست طرف به

ماجرا،  یاما در انتها. داد یم را از دست شیها نیزم میً              ، ظاهرا ابراه در نظر اول
 می پسر ابراهقاسحا! داد تکبود، بر داده لوط را به انتخاب حق هکرا  میخداوند ابراه

رد ک یرویپ پدرش ، از سرمشق آب یها بر سر چاه ینزاع ردنک تکسا یز براین
  ).۲۴ هیآ( افتی تکخداوند بر یز از سوین یو). شود  مشاهده۲۶-۲۰ :۲۶ شیدایپ(

 عیشتر از جمیبود، ب میار حلیمرد بس یموس« هکد یفرما ی م۳ :۱۲اعداد  . یموس
 ۲۴ :۱۵ خروج. او وجود دارد از حلم یادیز یها نمونه» .نندیزم یدر رو هک یمردمان

 گشودند و او بالفاصله تیاکش به لب یموس هیعل قوم چگونه هکد یفرما ی م۲۵و 
دهد و بار  یم  رخقاتفا گر همانی بار د۴ و ۳ :۱۷ در خروج. ردکخداوند  به یرو
دند و خدا یشکاد یفر یموس هیعل بعد قوم ۀدفع. آورد یمخداوند  به یرو یگر موسید

. ردک صحبت یموس از خادمش در دفاع میو مر   ً         ما  با هارونی، مستق ردهک تیاز او حما
 میو مال میو حل ِ           فرد متواضع خداوند مدافع هکآموزد  یما م خدا به المکنجا یدر ا
بار . بر پا شد ی موسیررهب بر ضد مقام یشورش هکشود  یم  گفته۱۶در اعداد .  است
  .ردک تید و خدا از او حمایاو مشهود گرد یو فروتن گر تواضعید

 تواضع روح تیدر مورد اهم اغلب رسول ، پولس میدیً      قبال د هکچنان . پولس
 تشیحما تحت هک یسانکبرخورد او با  ۀ     ً       دائما  در نحو روح ۀثمر.  نگاشت یم یمطالب

 پولس.  مشهود است اش دهنده خداوند و نجات ۀاو از اراد ز در اطاعتیبودند، و ن
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را نابود  حیمس روانیپ خواست یم هکبود  ییو جنگجو نی، مرد خشمگ از توبه شیپ
را  آن امیرد و پک یم یزندگ لیانج ، طبق متیو مال ، او در تواضع اما بعد از توبه. سازد
  .نمود یم اعالم
  

 را در تواضع ۀ، ثمر هیآ نیر اد یلماتک چه. دی را بخوان۱۶ :۴ موتاؤسیت دوم -۸
  سازد؟ یم سکمنع پولس یزندگ

  

 آنها تبع به هکد ینکرا بازگو  یقیطر نجا، سهیدر ا ر شدهکذ یها نمونه ۀیبر پا -۹
سودمندتر  حیمس ی، برا تان یدر زندگ تواضع ۀثمر ظاهر ساختن قید از طریتوان یم

  .دیشو واقع
  

   یعمل یاربردهاک

خدا ما را .  یاساس است یتیخصوص داوند، تواضعخ یمؤثر برا خدمت یبرا
 جهان هک آنچه.  میاو باش ۀندی، نما یتباه و در حال رفته از دست یتا در جهان دهیبرگز

 تمام. دیشکخواهد  حیمس یسو را به مردم هک است یزیچ ند، همانیب یدر ما م
،  بر خشم ط، تسل یارک ، مالحظه بودن میتعل ، قابل اطاعت یعنی تواضع یها جنبه

 باشد، چه گمشدگان به شهادت باشد، چه یم مان یحیمس خدمت یعناصر ضرور
  . فیبرادر ضع یکِ            بازگرداندن  ، و چه یسیع یبرا یشاگردساز

 امیپ هک شده داده میما تعل  به۱۶ و ۱۵ :۳ پطرس در اول . و بشارت شهادت
   : میده بشارت گرانید را به حیمس

د تا هر یمستعد باش وستهید و پیینما سیخود تقد لرا در د حیخداوند مس هکبل«
و .  و ترس با حلم نیکد لیده د از شما بپرسد، او را جوابیدار هکرا  یدیام سبب هک

زنند،  یم طعن حیشما در مس یویکن رتیبر س هک ید تا آنانیو بداریکر خود را نیضم
  ».شندک ند، خجالتیگو یشما را بد م هک یزیچ در همان
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  دهد؟ ید قرار مکیرا مورد تأ اطاعت تیباال، اهم یها هیدر آ یلماتک چه -۱۰
  

  ؟ میدار یارک مالحظه از بهی، ن بشارت هنگام به هکدهد  یم نشان یلماتک چه -۱۱
  
خدا  وتکشود؛ مل ینم انسان زور وارد دل خدا به وتکمل هکد یباش خاطر داشته به
 لیتحم زور بر جهان ود را بهخ وتکمل هک خواست یم یسیاگر ع . رفتیپذ دیرا با
 هک یبر یم ا گمانیآ«: فرمود هکرد چرا ک یار را مک نیا یمانیجتس د، در باغینما
 یبرا هکاز مالئ فوج از دوازده ادهیز هک نمک از پدر خود درخواست الحال توانم ینم
مؤثر ما در  با شهادت یطرز تنگاتنگ به روح ۀثمر عنوان به تواضع» حاضر سازد؟ من
را از  یا گمشده شخص است نکمم مالحظه یب یحیمس یک. دارد ارتباط حیرد مسمو
ند ک لیتحم گرانید خود را بر دیرد عقاکخواهد  یسع یو. راند رونیخدا ب وتکمل
گر، ید یاز سو. شود یم حیمس یسیاز ع یناش هکدهد  را نشان یتواضع هکآن یجا به
 خدانشناسان هکخواهد شد  ود باعثتنها با رفتار خ و با مالحظه مهربان یحیمس یک

 او مجذوب میمال شهادت ۀواسط ، به شده او شرمنده به د خود نسبتیپل از سخنان
  .شوند حیمس

 مسئولیت ی، اما شاگردساز ار خداستکتنها  نجات . یسیع یبرا یشاگردساز
. بسازد حیمس نیام را شاگردان شانی، ا مانانینوا به دادن مید با تعلیسا بایلک.  ساستیلک

   :باشد یم روح ۀثمر عنوان به ، تواضع میتعل خدمت نیدر ا یاتیح عامل

د یها پد نزاع هک یدان یم نما چون اعراض بیتأد یو ب هودهیب از مسائل نیکل«
و صابر  میتعل به و راغب میمال سک با همه هکند بلک د نزاعیخدا نبا ۀاما بند. آورد یم

  ).۲۵-۲۳ :۲ موتاؤسیت دوم(» دینما بیرا تأد نیمخالف باشد، و با حلم در مشقت

 تیزد و با ما ضدیبرخ یشخص است نک، مم یدر روند شاگردساز اوقات یگاه
در  هک، بل میشو منحرف هودهیب مسائل توسط هک میده خود اجازه د بهیما نبا. ندک

 هک ید، طوریجاد نمایرا در ما ا تواضع ۀتا ثمر میرا بخوان القدس د روحیبا عوض
ند، ک یم را قانع ذهن فقط بحث.  میده میتعل تیو قاطع یرا با مهربان قتیحق میوانبت
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ار نادر یبس بیو تأد ِ          ختن تواضعیما، آم یایدر دن. ندک ینفوذ م دل به تواضع هکآن حال
  . ر استیپذ انکار امک نیا القدس روح قدرت ۀواسط خدا به یسایلک؛ اما در  است
  

را از  دهیفا نیشتریر بیمورد ز دامکقرار دارد، در  میتعل تحت هک یمانینوا -۱۲
  خواهد برد؟ یروحان میتعل

a( او را  ند و مطالبک و جدل ، با او بحث است مخالف با نظر معلم هک هر گاه
  .قرار دهد مورد سؤال

b( باشد میتعل و قابل عیمط.  

c( دهد میتعل د با تواضعیبا هکادآور شود ی معلمش به اغلب.  
  

   :از عبارتست یشاگردساز هنگام به معلم ۀعمد تیلئومس -۱۳

a( ندک انیب متیو مال تواضع را با روح و قاطع درست میتعال.  

b( ندک دفاع یمتیهر ق خود به از موضع.  

c( است د درستیگو یم آنچه هکند ک ثابت .  
  

ضع گرفتار شود،  ییخطا به یسک، اگر  برادران یاما ا« . فیِ                    بازگرداندن برادر 
 انیغالط(» دینک اصالح تواضع روح را به شخص نید، چنیهست یروحان هکشما 
 الزم روح ۀثمر عنوان به praotes ار،کبرادر خطا یک بیو تأد کمک یبرا). ۱ :۶

 د با تواضعیبا اما اصالح. شود د اصالحیشود، با گرفته ییدر خطا یسکاگر .  است
  .باشد یروحان هک ر استیپذ انکام یسک امر تنها توسط نیشود و ا انجام
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  .و اما حلیمان وارثان زمین خواهند شد

 ۱۱ :۳۷مزمور 

  
  
  
  
  
  
  
 ند، از چه کرا اصالحی ارکخواهد برادر گناه یم هی کروحان شخص یک -۱۴

  د برخوردار باشد؟یبای زیچ

a( با  و با برادرش نبودهی گناه نیچن ابکارت قادر به هکنیاز ا تیرضا احساس
  . است ار بودهکچقدر خطا هکدهد  صیند تا او تشخکرفتار  خشونت

b( قدرت نیا هکرد کخواهد  قیو تصد خواهد داشتی اریبسی و دلسوز بتمح 
  .دارد یبازم ما را از گناه ه کاست القدس روح

  

   تواضع یها پاداش

)  و فروتنان متواضعان( مانیاما حل«: شود یم دهید لماتک نی ا۱۱ :۳۷در مزمور 
دو  هیآ نیر اد» .دیمتلذذ خواهند گرد یسالمت یخواهند شد و از فراوان نیزم وارث
 یسانک:  است ندهیآ به مربوط پاداش یک.  است د شدهیق و حلم تواضع یبرا پاداش

 در جالل پادشاه هک یهنگامبرخوردارند،  تواضع ۀاز ثمر القدس روح ۀواسط به هک
 حال زمان به گر مربوطید پاداش. خدا خواهند شد وتکمل وارثد یایخود ب املک

 اوقات یگاه).  میعظ یاز آرامش مند شدن بهره( یسالمت یاز فراوان متلذذ شدن:  است
. آورند یم خواهند بدست یم هکرا  ، آنچه میعظ و زحمت با تالش یویدن یها انسان

خداوند  تکبر وارثشان  و حلم تواضع ۀواسط به فقط نیخدا، مقدس وتکاما در مل
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را  قتیحق نیفرمود، ا را اعالم وتشکمل یها یمش خط هک یهنگام یسیع. شوند یم
  ).۵ :۵ یمت(د قرار داد کیمورد تأ

  

 نیزم وارث مانیحل« هکنیا از گفتن یسیمنظور ع. دی را بخوان۵ :۵ یمت -۱۵
  ؟ ستیچ» خواهند شد

a( هکشد  میار برخوردار خواهیبس ا از مالیدن نیدر ما باشد، در ا تواضع ۀاگر ثمر 
  .خواهد داد یمیعظ ما آرامش به

b( نیزم نیا یبر رو هک یوتکدر مل یسیرا دارند، با ع عتواض ۀثمر هک یسانک 
  .خواهند شد میرد، سهکبرقرار خواهد 

 هک یزمان یعنید، ید میخواه مان روزمره یرا در زندگ گر تواضعید یها پاداش
د ینکر کف یموارد به. دهند نشان مثبت نشکما وا و متواضع میحل روح به انمانیاطراف
 هکد یبخواه القدس از روح.  است ردهکجاد یرا ا یتفاوت تان یدر زندگ تواضع ۀثمر هک
 د توانستی   ً     قتا  خواهیحق این صورتدر . ندکجاد یوافر در شما ا یطرز را به ثمره نیا
د، و با ینک نترلک یدرست را بهتان  د، خشمیشو میتعل د، قابلیخداوند باش ۀاراد عیمط
  .دیار باشک و مالحظه میو مال مهربان گرانید
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   ییماخودآز

  

   :دیده اختصار پاسخ به از سؤاالت یکهر   به- وتاهک پاسخ

 اشاره یزیچ چه به مقدس کتابهر در ظام نیاز ا یکهر  هکد یده حی توض-۱
   :نندک یم

a( بوترک  

b( یقربان ۀبر   

c( گوسفند  

d(  باشند یم....  یژگیانگر ویهر بامظ نیاز ا یکهر.  
 

  .دارد نام...  هک است ز تواضعا جنبه یکانگر یب شده رام اسب یک -۲
 

 ... مناسب در زمان همواره هک است یانسان یژگیو praotes ارسطو، زعم  به-۳
  .شود ینم...  نامناسب شود و هرگز در زمان یم

 

  . است... ضد  بودن  متواضع-۴
 

  . میساز توأم... را با  د اصالحی، با فیبرادر ضع یکِ            بازگرداندن  ی برا-۵
  

  .دیشکب یا رهیدا هر سؤال به پاسخ نیبهتر دور حرفه  ب- یا نهیچندگز سؤاالت

  رساند؟ یرا م praotes یمعن وجه نیتر قیدق  بهها نیاز ا کدام یک -۶

a( یو فروتن تواضع   

b( و ضعف تواضع   

c( و قدرت قوت   

d( تیو قاطع تواضع   
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،  بودن میتعل ، قابل اطاعت یها بر جنبه است مشتمل روح ۀثمر عنوان به  تواضع-۷
  ......و

a( یارک مالحظه   

b( خشونت   

c( خشم   

d( و انضباط بیتأد   
 

   :از است یا نمونه یخدا بر شر و بد ی داور-۸

a( زیآم خشونت خشم  

b( نامناسب در زمان خشم   

c( موقع به خشم   

d( ضعف   
 

 لی ً                 ا  در برابر موارد ذیقو یو هکند ک یار مکآش یسیع یزندگ یها  نمونه-۹
   :دیورز ومتمقا

a( او به یجسمان ۀصدم وارد آوردن به مبادرت  

b( سازد حرمت یخدا را ب ا نامی خانه هک یهر عمل  

c( نزد او آمدند کمک در طلب هک یارانکگناه  

d( یشخص یو ناسزا اهانت   
 

موارد  نیا به توان یسازد، م یم آماده نجات یرا برا دل هکرا  روح  تواضع-۱۰
   :ردک هیتشب

a( ندک یم یرویپ از شبان هک یفندگوس  

b( شده یاهل وانیح یک   

c( ردیتا بتواند بذر را بپذ کخش نیبر زم باران  

d( ندک یم را اصالح شاگردش هک یمعلم  
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را  شوهرش یوجه نیبهتر تواند به یر میز قیطر دامکاز  عیمط زن یک -۱۱
  د؟یخداوند نما جذب

a( ردنکبا یظاهر خود را ز   

b(  از داردین نجات به هکتا متقاعد شود گفتگو با او  

c( سایلک یها تیفعال قرار دادن تیدر اولو  

d( میو مال آرام یروح داشتن   
 

  ...و  یعبارتند از سالمت)  حلم( تواضع  دو پاداش-۱۲

a( یابیامک   

b( خدا وتکمل ورود به  

c( سایلکدر  بزرگ یتیلئومس  

d( ها نزد انسان میعظ یحرمت  
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
 ردند،ک کاو را تر هک یسانک یبرا یو(» شود محسوب شانیبر ا نیا هکمباد  «-۸
  ).ردک آمرزش طلب

 

۱- a( غلط   

b( حیصح   

c( غلط   

d( حیصح   

e( حیصح   

f( حیصح   

g( غلط   
 

 در دفاع یسع د؛ عدمیا ردهکشنهاد یرا پ بودن طلب د صلحیشا.  خودتان  پاسخ-۹
را  گرانید هک بودن یقو یشما باشد؛ شاهد خدا مدافع هکنیا به دادن از خود و اجازه

 قا طری؛  مدارا با همگان ، ، توجه محبت دادن ند؛ نشانک تیهدا لیانج قتیحق یسو به
  .گرید

 

   :قرارند نیما از ا یشنهادیپ یها پاسخ.  خودتان  پاسخ-۲

a( بودن میتعل ا قابلیخدا،  ۀاز اراد اطاعت   

b( خاطر محبت به شدن گرانید تحمل؛ م ار بودنک مالحظه   

c( راسخ ، و عزم تحمل ، قدرت شجاعت   

d( اصالح یبرا ضرورت هنگام به تیبا قاطع تواضع قیتلف )یرفتار با برادر قیطر 
  ). است شده گرفته در گناه هک

 

  ».دیینما سیخود تقد خداوند را در دل حیمس «-۱۰
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دارند و  او تعلق به هک یسانکبا  ی؛ و و شر است گناه هیعل خدا همواره  خشم-۳
  . است و مهربان مینند، مالک یم یرویاز او پ

 

  .دیده انجام»  و ترس حلم«ار را با ک نی ا-۱۱
 

  .ردندکر یاو را دستگ هک یاز سربازان ، اطاعت پدرش ۀاز اراد  اطاعت-۴
 

۱۲- b( باشد میتعل و قابل عیمط  
 

   از خدمت ی درس-بود  شاگردانش یپاها شستن آن ۀنمون یک -۵
 

۱۳- a( ندک انیب متیو مال تواضع را با روح و قاطع درست میتعال  
 

 هکخواهد  یخدا از ما م:  قرار است نیما از ا یشنهادیپ پاسخ.  خودتان  پاسخ-۶
د با یبا لیانج امی؛ پ است توأم با قدرت روح ۀثمر عنوان به ؛ تواضع میاو باش عیمط

  .شود اعالم تواضع
 

۱۴- b( نیا هکرد کخواهد  قیو تصد خواهد داشت یاریبس یو دلسوز بتمح 
  .دارد یباز م ما را از گناه هک است القدس روح قدرت

 

۷- a( یفروتن   

b( آرام میمال ،   

c( خدا المک،  ، دل نجات  

d( گناه   

e( حلم   
 

۱۵- b( نیا یبر رو هک یوتکدر مل یسیرا دارند، با ع تواضع ۀثمر هک یسانک 
  .خواهند شد میرد، سهکار خواهد برقر نیزم



 

  نهمدرس 

   انضباط ۀثمر:  یارکزیپره

  
را  کیوچک  چراغ)O'Leary("  یریاول" نام به ی، زن۱۸۷۱ تبر سالک ا۸ در شب
 چراغ به یگاو لگد. را بدوشد ر گاوشیبرد تا بتواند ش اصطبل را به و آن افروخت
 د، آتشیوز یم شدت به هک یدبا با. منتشر شد اطراف به آن افتاد و آتش زد؛ چراغ

 یتجار ۀور بود و محل شعله  ساعت۲۴ مدت آتش.  را فرا گرفت اصطبل سرعت به
 بر سه بالغ یا هیرا در ناح  ساختمان۴۵۰،۱۷اگو را سوزاند و یکش شهر بزرگ یزکمر
 خانمان ی نفر ب۰۰۰،۹۰و  شتهک نفر ۳۰۰ مک دست.  را نابود ساخت مربع لیما میو ن

 نها فقطیا ۀهم. شهر وارد شد به یمال دالر خسارت ونیلی م۲۰۰ لشدند و معاد
  .بود ، لگد زده داشت یفیضع ۀشعل هک یچراغ گاو به یک هک بود نیخاطر ا به

اما . دارد یفراوان یاربردهاکباشد،  نترلک و اگر تحت است یار ضروریبس آتش
َ          شود، بدل یم خارج نترلکاز  هک یهنگام ز را یچ همه هکردد گ یم کیخطرنا دشمن به َ
ار ی، بس یاز انرژ یمهم منبع عنوان به از آتش در استفاده مناسب نترلک. سازد ینابود م
  . است یاساس

 نیا.  است شده خلق ی، و روحان ی، عاطف ی، جسمان یذهن یسرشار از انرژ انسان
 نیا. شود ار گرفتهک ، به شده نترلک یطرز مناسب د بهیبا مند بودن دهیفا یها برا یانرژ
 ۀاز ثمر جنبه نیآخر ، به درس نیدر ا. دیدرآ القدس روح نترلک د تحتیبا یانرژ
بر  تسلط( یارکزی، پره روح از ثمره جنبه نیا.  پرداخت میخواه القدس روح ۀگان نه

 به هک یشخص.  است انضباط ۀثمر یارکزیپره. باشد یم)  یشتنداریا خوی نفس
 یها نهیزم درآورد، در تمام یسیع صورت ا بهر یو هکدهد  یم اجازه القدس روح
  .ار خواهد بودکزیخود پره یزندگ
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 یارکزی، پره آن حل د؟ راهیدار یشتریب انضباط از بهین تان یحیمس یا در زندگیآ
 نیا یبرا.  تان یبر زندگ القدس روح نترلک یعنی،  است القدس روح قدرت ۀواسط به

  . میباش القدس روح تیهدا میتسل املکطور  ، به یزندگ نشئو د در تمامیمنظور، با
  

   مطالب رئوس

   مقدس کتابدر  یارکزیپره یبررس

   یارکزیپره حیتشر

   یارکزیاز پره یریتصاو
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا ۀاز مطالع پس

  .دینک انیرا ب یارکزیاز پره یویو دن یمقدس کتاب فی تعار●  

 ۀواسط به یارکزیپره ۀشود تا از ثمر د انجامیبا یارک چه هکد یده حی توض●  
  .برخوردار شد القدس روح

  .دینک فیرا تعر زی، و پره اضتی، ر یرو انهی، م اعتدال  عبارات●  
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را  مقدس کتاب یها هی، آ یارکزیو پره یرو انهیم اصول ۀپشتوان عنوان  به●  
  .دینکر کذ

  

   یریادگی یها تیفعال

در  ورکمذ یها هیآ تمام. دینک مطالعه نیشیپ یها درس روش قرا طب درس نی ا-۱
  .دیده پاسخ سؤاالت تمام د و بهیرا بخوان درس متن

  .دی را بخوان۸ انی، روم درس نیا ۀنیزم عنوان  به-۲

  .دینک نترلکخود را  یها ، پاسخ داده را انجام یی خودآزما-۳
  

   درس متن

   مقدس کتابدر  یارکزیپره یبررس

  

   مقدس کتاب فیتعار

 مانیو ا ییویکو ن یو مهربان و حلم یو سالمت یو خوش ، محبت روح ۀثمر نیکل«
  ).۲۳ و ۲۲ :۵ انیغالط(»  است یارکزیو پره و تواضع

 ارانهکزیپره یزندگ یسو دهد و او را به را نجات انسان هک است نیخدا ا ۀنقش
، ما  ، ظاهر شده ستا بخش نجات مردم ۀهم یبرا هکخدا  ضیف هکرا یز«. ندک تیهدا
 و عدالت یشی، با خرداند ردهک کرا تر یویدن و شهوات ینید یب هکند ک یم بیرا تأد
 ۀثمر عنوان به یارکزیپره). ۱۲ و ۱۱ :۲ طسیت(»  مینک ستیز جهان نیدر ا ینداریو د
»  جسم اعمال« نیا در مقابل یارکزیپره. دیپل و لذات الیام یاز نف است عبارت روح

 اشاره یافراط یها یاشیع  بهها نی؛ ا و لهو و لعب یمست: )۲۱ :۵ انیغالط(د قرار دار
  .ندک یم

 هکباشد  یم enkrateia ، شده ترجمه»  یارکزیپره« هک یونانی یاصل ۀلمک
 ، و دوم۲۵ :۲۴ ، اعمال۲۲ :۵ انیغالط:  است آمده هیآ در سه ، فقط اسم صورت به
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ار ک به روح ۀگان نه ۀاز ثمر جنبه نیآخر بردن نام ی برا۲۲ :۵ انیدر غالط. ۶ :۱ پطرس
در  سکلیف به هکار برد ک به یرا هنگام عبارت نیا  پولس۲۵ :۲۴ در اعمال.  است رفته

 ۶ و ۵ :۱ پطرس در دوم. ردک یم موعظه»  ندهیآ یو داور یارکزیو پره عدالت«مورد 
د و در ییدا نمایپ لتیخود فض مانیدر ا«:  است ها آمده ضیف مزبور در فهرست ۀلمک
  »...؛ عفت و در علم علم لتیفض

 بودن مکحا یعنیباشد؛  یم شتنیو اقتدار بر خو ، تسلطenkrateia یاساس مفهوم
ْ        بر نفس بر خود و تسلط  خود را تحت یعنی،  میده د انجامیما با هک است یارک نیا.  َ

 ردنک ضبط، من روح ۀثمر عنوان به یارکزیپره.  میینما اداره القدس روح تیهدا
  .باشد یم شتنیخو

 ۲۵ :۹ انیقرنت در اول هکباشد  یم enkrateuomai ، فعل در حالت یونانی ۀلمک نیا
 قمشتا هک است ار رفتهک به یارانکورزش و انضباط سخت نیتمر فیتوص یبرا
 به پولس یها                 ً         ار و سرباز غالبا  در نوشتهکورزش اسیق. باشند یم زهیجا به یابیدست
 یدر امور ورزش هکنند ک یم اشاره یارکزیپره به یهیطور بد ر دو بهه. خورد یم چشم
د تا ینطور بدویا به«ند تا ک یم قیرا تشو انیقرنت پولس. هستند یار اساسیبس یو نظام

 چون ، نه دوم یم نیچن من پس«: دهد یم ادامه نیچن یو). ۲۴ هیآ(» دیببر مالک به
 خود را زبون تن هکبل.  وا را بزنمه هکآن ، نه زنم یم دارد؛ و مشت کش هک یسک
 ، خود محروم نمودم را وعظ گرانید ، مبادا چون دارم یم یرا در بندگ و آن سازم یم

خود را مورد  بدن هک ستین نینجا ایدر ا منظور پولس). ۲۷ و ۲۶ یها هیآ(»  شوم
د مورد پسن هکرا  ینفسان الیخود و ام بدن هکد یگو یم هکقرار دهد؛ بل و شتم ضرب
  .آورد یدر م اد و انضباطیانق ، تحت ستیخدا ن

 نیو تمر تالش حاضر است در محل اش یمرب هک یزمان فقط هک یارکورزش
 سیپل بودن یکنزد هنگام تنها به هک یا راننده. نخواهد برد ییجا به ند، هرگز راهک یم

 هک یارگرک. ندک یرا اجرا نم بر نفس تسلط ند، اصلک یم یرویپ یاز قواعد رانندگ
  نشانها نیا ۀهم. ندارد یشخص ند، انضباطک یم یارک مکارفرما ک بتیغ هنگام به
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ر ییتغ هکآن یآورند، ب یجا م را به گرانید           ً                 افراد صرفا  در ظاهر انتظارات نیا هکدهد  یم
  .باشد وستهیپ وقوع بهشان  در درون یواقع

  
 

بر  یحیمس تسلط هب  در اشاره۹ :۷ انیقرنت در اول enkrateuomai یفعل حالت
نند کب احکز ندارند، نیپره) ها ردهکن ازدواج(اگر   لکن«:  است ار رفتهک به یجنس الیام
 praotes هک میافتیدر آخرمان در درس» . بهتر است هوس از آتش احکن هکرا یز
 یعنی: باشد یم خشم ۀنیدر زم یارکزیپره بر مفهوم مشتمل)  متیو مال تواضع(

 enkrateia . نادرست در مواقع نشدن نیو خشمگ مناسب در زمان شدن نیخشمگ
 الیبر ام ر تسلطی، نظ خشم ند تا بهک یم اشاره یجسمان جاناتیه نترلک شتر بهیب

 است عبارت یارکزیگر، پرهید عبارت به.  دنیو نوش در خوردن یرو انهیا می یجنس
  . ینفسان الیبر ام از تسلط
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  ؟ است یارکزی پرهیمقدس کتاب  مفهومانگریر، بیز فیاز تعار کدام یک -۱

a( هوس در آتش سوختن   

b( است بخش لذت هک ِ         دن هر چهیو نوش از خوردن امتناع   

c( روزانه در عادات یشخص انضباط   

d( ا خودخواهانهید یپل الیبر ام تسلط   

e( اش یقو الیخاطر ام به بدنم هیتنب   

f( بر وسوسه آمدن در فائق قدرت   

g( القدس روح تیهدا ۀواسط هب نفس ۀادار   

  

 حیمس روانیپ هکما  هکداد  می تعل۲۷-۲۵ :۹ انیقرنت در اول رسول پولس -۲
   :دیبا میهست

a( یها از تجربه ر اجتنابی، نظ هیتنب مختلف الکَ   اش ۀواسط خود را به بدن 
  . میاد درآوریانق ، تحت بخش لذت

b( ۀستیشا هک یطور مینک نترلکخود را  الیام هک میریاد بگی سخت نیبا تمر 
  . میرید خداوند قرار گییتأ

  

   یمقدس کتابر یغ فیتعار

بر  شخص از تسلط است عبارت آن. دینام»  یارکزیپره«را  enkrateia افالطون
و  کخورا در قبال یبندوبار یب ضد را لمهک نیا نیهمچن یو.  لذات به و عشق الیام

 هکدهد  یهشدار م مقدس کتاب ناز دانشمندا یکی.  است ردهک فیتعر یامور جنس
و  ، شراب اهتراز از گوشت یعنیگردد  یم اضتیر به یمنته مفهوم نیدر ا افراط
در  یدیار عهدجدیاز مع است یانحراف اضتیر هکسازد  یم خاطر نشان یو.  ازدواج

قرار  مورد بحث درس نیا یتر ط املکطور  را به مفهوم نیما ا.  یارکزیمورد پره
  .داد میخواه
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دارد  یرومندین الیام هکند ک یم فیتوص یسکرا  بر نفس مسلط ارسطو شخص
،  است یارکزیفاقد پره هکرا  یشخص یو. دهد یقرار م نترلک آنها را تحت نیکل
 هک است یسک هکند، بلک ینم را انتخاب ار غلطک اراده یاز رو هکداند  یم یسک

  .را ندارد در برابر وسوسه مقاومت قدرت

 یک فضائل فیتوص یبرا enkrateia ، عبارت یمقدس کتابر ی غینونای در زبان
اثر  قوم ۀبر ادار اش یشخص دهد منافع ینم هرگز اجازه هک است ار رفتهک فرمانروا به
  .بگذارد

  

ر یغ از شخص پولس فی، توص اتیآ نیدر ا. دی را بخوان۲۰-۱۴ :۷ انیروم -۳
  ؟ موارد است نیاز ا کدام یک مفهوم به هیشب یروحان

a( اضتیر   

b( باشد ینم یشخص الیر امیتأث تحت هک ییفرمانروا  

c( است یارکزیفاقد پره هک یارسطو از شخص فیتوص   

d( یو امور جنس کدر خورا یبندوبار یدر مورد ب افالطون فیتوص   
  

   یارکزیراز پره

 القدس از روح را با پر شدن شدن شراب ، مست رسول  پولس۱۸ :۵ انیدر افسس
 از روح هک، بل فجور است در آن هکد یمشو شراب مست«: دیفرما یند و مک یم مقابله
ْ           آلود نفس گناه الیام یو ارضا افراط به یمنته یارکزیپره فقدان» .دیپر شو َ . شود یم ِ
،  پر است از روح هک یشخص. باشد یم از روح بال، پر شدن نیا یپادزهر برا نیبهتر
 شتنیخو نترلکو  شیها بر ضعف تسلط یباشد و از او برا یم روح نترلک تحت
   :دهد یم حیتوض نیامر را چن نیا عمل ۀنحو رسول پولس. ردکخواهد  افتیدر کمک

 ینند، و اما آنانک یر مکتف جسم یزهایهستند، در چ جسم برحسب هک یرا آنانیز«
،  است موت ر جسمکتف هک جهت ، از آن روح یزهایهستند، در چ روح برحسب هک

،  خداست یدشمن ر جسمکتف هکزانرو .  است یو سالمت اتیح حر روکتف لکن
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 هک یسانکو . ندکب تواند هم یرا نمیند، زک ینم خدا را اطاعت عتیشر هکچون
در  هکد بلیستین شما در جسم لکن. توانند خدا را خشنود سازند یهستند، نم یجسمان
  ).۹-۵ :۸ انیروم(» باشد نکخدا در شما سا روح ، هرگاه روح

  مشاهده۶ :۳وحنا یدر  یسیع و سخنان پولس حیتوض انیم ید شباهتیتوان ی مایآ
مولود  از روح ؛ و آنچه است مولود شد، جسم از جسم آنچه«: دیفرما یم هکد ینک

 ِ م  یتسل هک است نیما ا یعیطب شی، گرا القدس روح کمک بدون» ؟ است روح گشت
در  یِ      ن الهینو عتی، طب میشو یلد ممتو از روح هک یاما هنگام.  میآلود شو گناه الیام

در .  میخواهد، بخواه یما م یبرا القدس روح هکرا  آنچه هکشود  یم ما باعث درون
پر  یعنید قرار داد، کیمورد تأ رسول پولس هک میشو یاز مین نیا متوجه این صورت

  . میساز را متحقق روح و خواست میشکآلود را ب گناه الیتا ام القدس از روح بودن
  

 دیپل الیبر ام تسلط به یابیراز دست هکد یده حیخود توض خاص لماتکبا  -۴
  . ستیچ

   یارکزیپره حیتشر

  

   متعادل یزندگ

 عتیخدا بر طب املک نترلک.  است یهست عالم یعیطب نیاز قوان یکی تعادل اصل
   : است د شدهیق وبیا تابکدر 

خدا  هک یوقت یهست طلعا میآ!  نک خدا تأمل بیعج و در اعمال ستی، با وبیا«
ا تو از یسازد؟ آ یم خود را درخشان ی، ابرهاقدهد و بر یآنها قرار م خود را به عزم
  ).۱۶-۱۴ :۳۷ وبیا(» ؟ یهست ابرها مطلع ۀموازن
  

و  است یز زمانیهر چ یبرا«: دیفرما یم. باشد یز می ن۸-۱ :۳ جامعه موضوع تعادل
  ).۱ هیآ(»  است یوقت ر آسمانیرا ز یهر مطلب
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 تعادل امر شامل نیا. باشند داشته یمتعادل یزندگ انیحیمس هک است لیخدا ما
ال عنوان به. شود یم ی، و عاطف ی، ذهن ی، جسمان یروحان  یها باب رسول ، پولس مث
در  القدس روح یایاز عطا در استفاده تعادل تیتا اهم را نوشت انیقرنت  اول۱۲-۱۴
 روح یایاز عطا در استفاده قرنتس یسایلک در. د قرار دهدکیسا را مورد تأیلک

 یایاز عطا بر استفاده یادیز نترلک،  انیکیتسالون یسایلکاما در . شد یم سوءاستفاده
رد کاز عمل ماندارانیا نیا. دیگرد تعادل عدم به یامر منته نیشد و ا یم ِ      اعمال روح
را  نبوت یعنیآنها  نیتر مهم ژهیو را به روح یایآوردند و عطا یم عمل به ممانعت روح
دو  نیا). شود  مشاهده۲۰ و ۱۹ :۵ انیکیتسالون اول(دادند  یقرار م ییاعتنا یمورد ب
  .شندک یر میتصو را به مان یزندگ یها نهیزم ۀدر هم تعادل از بهی، ن نمونه

،  ، احساس تعقل تیر قابلی، نظ است دهیما بخش خدا به هک یانسان یها قدرت ۀهم
فرا  یبرا هک است لیدل نیهم به. رندیقرار گ مورد سوءاستفاده ستا نک، مم و اراده
در  یروها، تعادلین نیا ِ            تا در اعمال میاز دارین القدس روح کمک ، به یارکزیپره گرفتن
  .ما برقرار شود یزندگ

 یمعن به سخن نیا.  است یرو انهیم و اعتدال مملو از ی، زندگ متعادل یزندگ
 حدود معقول حفظ باشد و ما را به یم ا ابراز احساساتی در رفتار افراط از اجتناب
باشد،  ینم اضتیر یمعن امر به نی، ا میردکد یق نیاز ا شیپ هکچنان. ندک یم بیترغ
 در اول پولس.  ا ازدواجی،  ، شراب ر گوشتینظ ییزهایاز چ املک زیپره یعنی
 هکار کایر انیوغگودر میتعال به هکدهد  یهشدار م موتاؤسیت  به۴ و ۳ :۴ موتاؤسیت
   :فرا ندهد دهند گوش یم میرا تعل اضتیر

خدا  هک ییها کاحتراز از خورا ند بهینما یم مکنند و حک یم منع از مزاوجت«
 قهر مخلو هکرا یز. بخورند یرگزارکش تا آنها را به حق نیو عارف نیمؤمن ید برایآفر

 المکاز  هکرا یرند زیپذ یرگزارکش رد، اگر بهکد یز را رد نبایچ چیو ه وستیکخدا ن
  ».شود یم سیخدا و دعا تقد

 َ        اعمالها نیا. ندک ً                 ال از آنها اجتنابکد یبا یحیمس هکوجود دارد  ییزهای  ً  نا  چیقی
 و ۱۹ :۵ انیغالط( است  آمده۱ آنها در درس فهرست هکباشند  یار مکگناه عتیطب
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 نیکل). شود مشاهده ۲۳ و ۲۲ :۷ ، و مرقس۱۸-۱۲ :۳ انی، روم۳۱-۲۹ :۱ انی، روم۲۱
 تیهدا و تحت یرو انهیتا با م است دهیما آفر یرا برا یاریبس یویکن یزهایخدا چ
 اجازه.  میخدا از آنها برخوردار شو المکدر  شده نییحدود تع و بر طبق القدس روح
 مان یزندگ خاص یها نهیدر زم یارکزیدر مورد پره مقدس کتاب هک آنچه به هکد یده
  . مینکفیب ید، نظریفرما یم

اگر «: دیفرما ی م۱ :۳ عقوبی. شود یآغاز م با زبان یارکزیپره . زبان نترلک -۱
جسد خود را  تمام تواند عنان یو م است املکنلغزد، او مرد  گفتن در سخن یسک
ما چقدر  یبرا زبان نترلک هکند ک یم فیخود، توص سخن در ادامه عقوبی» .شدکب

  . دشوار است
  

 نترلک یبرا هکدهند  یم ما نشان به لماتک دامک. دی را بخوان۱۲-۲ :۳ عقوبی -۵
  ؟ میبرخوردار شو القدس روح کمکد از یبا زبانمان

  
د یباشد، با داشته اش یرا در زندگ یارکزیپره ۀثمر است لی   ً   قتا  مایحق هک یشخص
 اریاخت ما را تحت اگر او زبان. ندک نترلکاو را  زبان القدس روح هکدهد  ابتدا اجازه

ار خواهد یاخت ز تحتیما را ن یگر زندگیهر جزء د این صورتباشد، در  داشته
 واحد هم تواند در آن یباشد، نم قرار داشته القدس روح نترلک تحت هک یزبان.  داشت

  .ندک نیاند، نفر شده دهیخدا آفر صورت به هک را ها انسان ند و همک شیخدا را ستا

 داده میتعل نهیزم نیدر ا یادیز لبمطا مقدس کتاب . یجنس لیم نترلک -۲
 پولس.  خداست یاز سو افتهی تکو بر و شوهر محترم زن یوند جسمانیپ.  است
در  یجنس لیم مناسب نترلکدر مورد  ییها هی توص۷ باب انیقرنت در اول رسول

ز ندارند، یپره« زنان وهیو ب نیاگر مجرد هکد یگو یم یو. دهد یم ازدواج چارچوب
 از لغت) زیپره( نترلک ۀلمک» . بهتر است هوس از آتش احکن هکرا ینند زکب احکن

enkrateuomai عنوان به یارکزیپره یبرا هک یفعل همان یعنی،  است شده ترجمه 
 الیام نترلک یبمانند، برا یلند مجرد باقیما هک یسانک.  است ار رفتهک به روح ۀثمر
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 در اول نترلک نیا تیاهم. ددارن القدس  روحenkrateuomai از بهین یجنس یعیطب
 تیقدوس یعنیخدا  ۀاراد است نیا هکرا یز«  : است شده  روشن۷-۳ :۴ انیکیتسالون

را در  شتنیخو د ظرفیبا از شما بداند چگونه سکتا هر . دیزیشما تا از زنا بپره
خدا را  هک ییها امت ، مثل شهوت در هوس ابد و نهیدر و عزت تیقدوس
را یند، زکبر برادر خود دراز ن ا طمعی تطاول امر دست نیدر ا یسکو تا . شناسند ینم

ً  سابقا  ن هکچنان.  است شندهک ارها انتقامک نیچن یخداوند از تمام و  شما گفته ز بهی     
 هکلهذا هر .  تیقدوس به هکبل است نخوانده کیناپا را خدا ما را بهی، ز میا ردهک مکح
شما  خود را به قدوس روح هکخدا را  هکشمارد بل یر نمیرا حق ر شمارد، انسانیحق

  ». است ردهکعطا 
  

 ، در حق است یدر امور جنس یارکزیفاقد پره هک یسک، قفو اتیآ بر طبق -۶
  ند؟ک یم گناه یسک چه

a( خدا  

b( خود جسم  

c( گرید شخص  
  

  درباره۲۰-۱۲ :۶ انیقرنت در اول رسول پولس . روزمره در عادات  اعتدال-۳
ها  هیآ نیدر ا یو.  میده خود خدا را جالل د با بدنیبا هکند ک یم صحبت موضوع نیا
 یحرمت یب باعث هک یگرید در مورد هر عمل هکند، بلک یم تنها در مورد زنا صحبت نه
   :شود یم خدا محسوب به نیار توهک نیرا ایشود، ز یم بدن به

 من یز برایچ همه.  ستید نیز مفیهر چ لکن ز استیجا من یز برایچ همه«
و  است مکش یبرا کخورا. ابدی تسلط بر من یزیچ هک گذارم ینم نیک، ل رواست

  ).۱۳ و ۱۲ یها هیآ(»  خواهد ساخت یرا فان و آن نیخدا ا نک، ل کخورا یبرا مکش
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 یزندگ یها نهیزم ۀدر هم نترلکِ          از داشتن  ها صحبت هیآ نیدر ا لماتک دامک -۷
  ند؟ک یم

  
؛  است یبندوبار یاز ب یآلود ناش ناهگ عادات یخوار و مشروب یمبارگکش
و از  مباش گسارانیم ۀاز زمر«: دیفرما ی، م ما هشدار داده در مورد آنها به مقدس کتاب
» شوند یر میفق گسار و مسرفیم هکرا ینند، زک یم خود را تلف یها بدن هک یآنان

 ی، زمان مینک ومکمح یگساریم یرا برا یسک میتوان یم چگونه). ۲۱ و ۲۰ :۲۳ امثال(
؟  میزن یم خود صدمه بدن ، به وزن شی، و با افزا مینک یم افراط خود در غذا خوردن هک
 از بهی، ن مان ییغذا در عادات یرو انهیو م یارکزیپره فرا گرفتن یاز ما برا یاریبس
  . میدار القدس روح کمک

 ، آن مقدس کتابدر  یبندوبار یب مثال نیبهتر . از وقت در استفاده  اعتدال-۴
 جهت به ۀشد اندوخته فراوان ، اموال جان یا«:  خود گفت به هک است یِ              ثروتمند نادان
رب لَک  ا و به ارامیب الحال.  یدار چند سال  یسیع). ۱۹ :۱۲لوقا (» بپرداز یو شاد ْ   ُ   و ش 
د کیرا مورد تأ از وقت خردمندانه استفاده تی، اهم ار بودنیخود در مورد هش در بحث
ار، ک به یافک دارد، وقت متعادل یزندگ یک هک یسک). ۴۸-۳۵ :۱۲ لوقا(قرار داد 
آنقدر  هک یسک. خواهد داد اختصاص حیو تفر و دعا، استراحت مقدس کتاب ۀمطالع
خود  وقت هک است اموختهیند، نک یم خود را فراموش ۀخانواد هک ار استک در قغر
 یارهاک را در خود ا وقتی است تنبل هک یشخص. ندک نترلک طور مناسب را به
 هیتوص نیچن رسول پولس. ار شمردکزیاو را پره توان یند، نمک یم صرف تیاهم یب
را یز.  میار باشیدار و هشیب هکبل مینرو خواب به گرانید ، مثل نیبنابرا«: ندک یم

از روز  هکما  نیکل. شوند یم مست در شب خوابند و مستان یم در شب دگانیخواب
  ).۸-۶ :۵ انیکیتسالون اول(» ...،  ار بودهی، هش میهست

 یجسمان شهوات ید و برایخداوند را بپوش حیمس یسیع« .رکبر ف  تسلط-۵
 باشد و هر چه راست هر چه برادران یا خالصه«). ۱۴ :۱۳ انیروم(» دینینب کتدار
و هر  است نام یکن و هر چه لیجم و هر چه کپا و هر چه عادل د و هر چهیمج
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 هیدو آ نیا). ۸ :۴ انیپیلیف(» دینکر کباشد، در آنها تف دهبو هک یو هر مدح لتیفض
ر خود را با کد فی؛ ما نبا مینک نترلکخود را  ر و ذهنکد فیبا هکنید دارند بر اکیتأ
 یاریامروز، بس در جهان.  با و خداپسندانهیار زکبا اف هک، بل مینک هید تغذیپل یزهایچ
 خدا منحرف به نسبت مانمسئولیتار ما را از کاف هکوجود دارد  جذاب یزهایچ
د، یشنو یم هک د، و آنچهینیب یم ونیزیدر تلو هک د، آنچهیخوان یم هک آنچه. سازند یم

 آنچه یار خود را بر روکاف هکنیا یبرا. گذارند یشما اثر م یذهن یارکزیبر پره یهمگ
  . میدار القدس روح کمک از بهی، ن میز سازکمتمر مورد پسند اوست هک

  

ار ک به مقدس کتابدر  یارکزیپره فیتوص ی، برا عبارات نیاز ا م یککدا -۸
  ؟ است رفته

a(  یافراط ا احساساتیرفتار   

b( اعتدال   

c( اضتیر   

d( تعادل   

e( افراط   

f( یرو انهیم   

g( یبند و بار یب   
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ا ی متعادل یحیمس یزندگ یکاز  یدرست فی، توص عبارات نیاز ا کدام یک -۹
  باشد؟ یم ارانهکزیپره

a( ینترلک چیه هکنیا باشد، و نه نترلک تحت ادهیز نه هک است آن متعادل یزندگ 
  .باشد نداشته

b( دهد  یم میتعل مقدس کتاب هکرا یباشد ز یم یارکزیپره یجزء ضرور اضتیر
  . میزیبپره یلذت لکد از هر شیبا هک

c( یا انهارکزیپره یاگر بخواهد زندگ یحیمس یک هکزها وجود دارد یچ یبرخ 
  .ندکز ید از آنها پرهیباشد، با داشته

d( نترلکدارد،  یارکزیپره از بهین هک شخص یاز زندگ ییها نهیبا زم سهیدر مقا 
  .آنها خواهد بود نیتر تیاهم مک زبان

e( ز نباشدیچ چیه ۀسلط تحت شخص هک است نیا یارکزیپره یاز رازها یکی.  

f( نترلکرا  یجنس لیتواند م ینم هک یسک یبرا مقدس کتاب یشنهادیپ حل راه 
  . است ردنک ند، ازدواجک

g(  باشد مجاز است توأم یرو انهیاگر با م یارکهر .  

h( نکمم هک ییزهایدر مورد چ دنیشیاز اند امتناع قیاز طر یذهن یارکزیپره 
  . ر استیپذ انکشود، ام گناه به یمنته است

i( باشد یم ، و استراحت  عبادتار،ک انیم مناسب تعادل یمعن به در وقت نترلک.  

j( دارد یارکزیگسار پرهیم از شخص شیب مبارهکش شخص.  
  

   مقدس یزندگ

امر بارها در  نیا!  میباش ما مقدس هکخواهد  یز، میاز هر چ شیخدا ب
 نیشما را از زم هک هستم هوهی را منیز«  : است د قرار گرفتهکیمورد تأ مقدس کتاب
»  هستم قدوس را منید زیباش مقدس پس.  ا باشمشم یتا خدا آوردم رونیمصر ب

  ).۴۵ :۱۱ انیالو(
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 شانیا ی، برا خود تفقد نموده را از قومیباد ز کمتبار لیاسرائ یو خداوند خدا«
 یدر تمام تیقدوس در حضور او به مینک عبادت خوف یتا او را ب... قرار داد  ییفدا

  ).۷۵ و ۷۴، ۶۹ و ۶۸ :۱لوقا (» عمر خود یروزها

و  جسم را از هر نجاست شتنی، خو میها را دار وعده نیا چون زانیعز یا سپ«
  ).۱ :۷ انیقرنت دوم(»  میرسان مالک به یرا در خداترس تیو قدوس میطاهر بساز روح

خداوند را  سک چیه ر از آنیغ به هک ید و تقدسیوشکب با همه یسالمت یو در پ«
  ).۱۴ :۱۲ انیعبران(» دینخواهد د

 املکرا در ما  تیند و قدوسک یار مکما  در درون هک است یدرتق القدس روح
َ        ما بدل یدر زندگ زنده یتیواقع را به حی، مس ساخته ار را در ما از ک نیا یو. ندک یم َ
و  ظلمت انیم هکدهد  یم ما نشان به یو. دهد یم انجام یارکزیپره ۀجاد ثمریا قیطر

جدا  به لیدر ما م یو. باشد  داشتهوجود یا تواند رابطه ینم) ر و شریخ( ییروشنا
  .ندک یجاد میرا ا خداپسندانه یار و زندگکگناه خود از جهان ساختن

قرار  در واقع یحیمس یک یبرا یارکزیپره هک میردکد یق درس نیشتر در ایپ
 انیدر روم رسول پولس هکبود  یمطلب نیا.  است القدس روح نترلک تحت گرفتن

توانند خدا را خشنود  یهستند، نم یجسمان هک ینساک«  : ساخت  مطرح۸-۱۰ :۸
. باشد نکخدا در شما سا روح ، هرگاه در روح هکد بلیستین شما در جسم نکل. سازند
،  در شماست حیو اگر مس.  ستیاو ن از آن یرا ندارد و حیمس روح یسک و هرگاه
  .» تاس اتیح)  تیقدوس( ْ      عدالت سبب به و اما روح است مرده گناه سبب به جسم

 عتیطب یارهاک تمام مقابل در نقطه روح ۀثمر عنوان به یارکزی، پره نسانیبد
 یشما جا یدر زندگ القدس د و روحیابی یم نجات هک یزمان. ردیگ یآلود قرار م گناه
 ی، در سراسر زندگ نحالیبا ا. دیباش یآلود نم گناه عتیطب اسارت گر تحتیرد، دیگ یم
 نگاه و انضباط نترلک خود را تحت یجسمان الیام هک د داشتیخواه الزم تان ینیزم
. ندک یبتواند م هک یارکشما هر  یزندگ نترلک یبرا) آلود گناه عتیطب( جسم. دیدار

 جسم هکشود  یم نیاز ا مانع ید، ویسپرد القدس روح دست را به نترلک هک یاما هنگام
  .سازد یر میپذ انکرا ام یارکزیامر پره نیا. شود بر شما مسلط
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 ۀ ثمر۲۳ و ۲۲ :۵ انیدر غالط هک یاتیخصوص.  بودن گونه حیمس یعنی بودن مقدس
جاد یدر ما ا القدس روح ۀواسط به هک است حیمس اتی، خصوص شده دهینام روح
 است یتیخصوص یارکزیپره.  میاو در آور نترلک خود را تحت هک یشرط شود، به یم
 یندیفرا یارکزیپره.  میخدا باش از آنتا  میا جدا سازیشود خود را از دن یم باعث هک

؛ و  بودن بر خود مسلط یعنی تقدس. شود یم املکدر ما  تقدس آن ۀواسط به هک است
  ! درآمدن روح نترلک تحت یعنی بودن بر خود مسلط

  

 سازد، به یم املکرا در ما  ، تقدس القدس روح آن ۀواسط به هکرا  یندیفرا -۱۰
  .دیده حیاختصار توض

  

   یارکزیاز پره یریتصاو

  

   یسیع سرمشق

 » گناه ما بدون مثال ز بهیدر هر چ شده آزموده« یسیع هکد یفرما یم مقدس کتاب
 القدس روح قدرت تحت یارکزیاز پره املک ۀنمون یک نیا). ۱۵ :۴ انیعبران(است 
.  مینکفیب ینظر طانیش توسط یسیع شیلوقا از آزما گزارش به هکد یده اجازه.  است

   : میخور یبرم اتکن نیا  به۱۳-۱ :۴در لوقا 

  .بود القدس ، پر از روح قرار گرفت تجربه در معرض یسیع هک ی موقع-۱

 یو هک دانست یم بود؛ و چون یسیدر ع یضعف نقطه یدر جستجو طانی ش-۲
 شنهاد نانیرا با پ لذا وسوسه.  است گرسنه هک ، دانست است دار بوده روز روزه چهل
  .ردکآغاز 

خود از  او بر دانش. پر شود کخورا به لیاز م ذهنش هکنداد  اجازه یسی ع-۳
  .داد بیرا نه دشمن ۀرد و وسوسک هکیت مقدس کتاب
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خدا با او  المک میبا تعال یسیداد، ع خود را ادامه ۀوسوس طانیش هک ی هنگام-۴
  .ردک مقابله

 به روح در قدرت یسیبرد، ع انیپا را به وسوسه نیا تمام طانیش هک بعد از آن-۵
  . بازگشت لیجل

رد بر کن یسع طانیبا ش مقابله یبرا یسیع هک مینک یم ماجرا، مشاهده نیدر ا
. ردک عمل روح بود و در قدرت القدس پر از روح یو. ندک هکیخود ت یانسان قدرت
 یها شهیخدا، اند المکخود بر  ذهن ردنکز کبا متمر یو هک مینک یم مشاهده نیهمچن

 یسیع. ر ماندیتأث یاو ب ۀوسوس یبرا طانیش تالش تمام. در آورد نترلک خود را تحت
  .داد را از خود نشان املک یارکزیپره القدس روح قدرت ۀواسط به

 

   یرهبر شرط:  یارکزیپره

. بود یارکزید، پرهیعهدجد یسایلکدر  یرهبر مهم اتیو مقتض طیاز شرا یکی
   : است ار شدهکر آشیز یها هیامر در آ نیا

  .ار باشدکزیو پره متعادل ید شخصیبا ا اسقفی، ناظر ۲ و ۱ :۳ موتاؤسیت  اول-۱

  .اد بنوشندیز د شرابینبا  شماسان،۸ :۳ موتاؤسیت  اول-۲

  .رو باشد انهید میبا ، همسر شماس۱۱ :۳ موتاؤسیت  اول-۳

ار، کزید پرهی، با ار خدا استک انجام  ناظر متعهد به که از آنجا،۸ و ۷ :۱ طسی ت-۴
  .باشد  و منضبط، مقدس

د یبا جوان  مردان-باشند  متعادل هکاموزند ید بیبا مسن ، مردان۶  و۲ :۲ طسی ت-۵
  .باشند متعادل هکشوند  قیتشو
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 میجوانتر تعل زنان ار باشند تا بتوانند بهکزید پرهیبا مسن ، زنان۵-۳ :۲ طسی ت-۶
  .ار باشندکزیپره هکدهند 

  

 هکنند ک کمکشما  توانند به یم هکد ینیب یم ییها درس ، چه یسیع ۀدر نمون -۱۱
  د؟ینک مقاومت طانی، در برابر ش ار بودهکزیپره

  ار باشند؟کزیپره رهبران هکدارد  تیچرا اهم -۱۲

 در هکشود  نید تا معیینما یابیخود را ارز ی، زندگ درس نیا اختتام یبرا -۱۳
 موضوع را مطلب نیا. دیدار یارکزیپره ِ      اعمال از بهی، ن تان یزندگ یها جنبه دامک
  .دیقرار ده روزانه نیو تمر مانهیصم یادع

  

به کمک   ً      ندرتا   اغلب  ً      معموال   همواره   در این امور پرهیزکاری دارم
نیاز  روح القدس 
    دارم

            عادات غذایی
            مشروبات الکلی

            مواد مخدر
            وقت خود

            نیازهای جنسی
خود             فکر 
             امیال غلط
            عادات بد
خود             زبان 



 ۲۵۱ باطضثمرۀ ان: پرهیزکاری

   ییخودآزما

  

انتخاب هر سؤال به پاسخ نی بهتر- یا نهیچندگز سؤاالت    :دینک را 
  
  توان استفاده کرد؟ چه عبارت دیگری برای پرهیزکاری می -۱

a( یبندوبار یب   

b( اضتیر   

c( زیپره  

d( بر نفس تسلط )یشخص انضباط (  
 

  ؟ ستیچ ی افراطیاربندوب یاز ب  دو نمونه-۲

a( دنیو آشام خوردن   

b( یاشیو ع یگساریم   

c( یرو انهیو م اعتدال   

d( قوم یک ۀرانیسختگ ۀو ادار تیترب   
 

۳- Enkrateia ند؟ک یم ر اشارهیمورد ز دامک نترلک به  

a( یجسمان یها هوس   

b( خشم   

c( گر افرادید  

d( روح یایعطا   
 

   : ِ         از اعمال است عبارت اضتی ر-۴

a( یارکزیپره   

b( شراب دنیو نوش گوشت یافراط خوردن   

c( و ازدواج ، شراب ر گوشتینظ ییزهایز از چیپره   

d( یجنس یعفت یب   
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باشند،  داشته د اعتدالیبا رهبران هکدهد  یم میتعل مقدس کتاب هک ی هنگام-۵
   :دیبا هک است یمعن نیبد

a( اقتدار رانند گرانیبر د.  

b( ندهند انجام فراطرا با ا یارک چیه.  

c( نندکز یپره بخش لذت یها تیاز فعال.  

d( ندیار نماک خود را صرف وقت تمام.  
 

  شود؟ یر آغاز میمورد ز دامک نترلکبا  یارکزی پره-۶

a( زبان   

b( یجنس الیام   

c( وقت   

d( ذهن   
 

د یده د انجامیبا هک است یزیچ از آن فیتعر نی بهترجمالت زیراز  یک دامک -۷
  .دیباش را داشته القدس روح واسطه به یارکزیپره ۀمرتا ث

a( او در  تیهدا به د و نسبتیبسپار القدس روح خود را به یزندگ نترلکد یبا
  .دیباش حساس تان یزندگ

b( هکرا  طانیش یها د تا وسوسهیخود باش یانسان مقاومت قدرت به د وابستهیبا 
  .دینک یخنثسازد،  محروم نترلک خواهد شما را از داشتن یم

 

دهد  یم میتعل مقدس کتاب،  حیو تفر ار، عبادتک نیخود ب وقت میتقس ی برا-۸
  دیبا هک

a( میینما یعبادت یها تیفعال خود را صرف ثر وقتکا .  

b( مییها نما تیفعال نیاز ا یکهر  را صرف ینیمع ، وقت داشته یمتعادل یزندگ .  

c( مینک اجتناب حیاز تفرو  میبده عبادت به ار، سپسک را به تیاولو .  
  



 ۲۵۳ باطضثمرۀ ان: پرهیزکاری

را با  غلط  ، و جمالتT را با حرف حیصح  جمالت- ا غلطی درست  سؤاالت
  .دینک  مشخصF حرف
 
 فیتوص یسک عنوان را به یر روحانیغ شخص ، پولس۷ باب انی در روم-۹
  .ندک مقاومت در برابر وسوسه ستین لیما هکند ک یم

  . است روح لنترک تحت ، قرار گرفتن یارکزی راز پره-۱۰

  .شود یم مشخص یبا رفتار افراط متعادل یزندگ یک -۱۱

  . است یلکال یها ز از نوشابهیپره یمعن به اعتدال ۀلمک -۱۲

  . است نکر ممیغ یارکزیپره بدون  تقدس-۱۳

  .دارند یارکزیپره ۀثمر از بهین رهبران ، فقط مقدس کتاب  بر طبق-۱۴
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
  ).۱۲ هیآ(» ابدی تسلط بر من یزیچ هک گذارم ینم «-۷

 

۱- c( روزانه در عادات یشخص انضباط   

d( ا خودخواهانهید یپل الیبرام تسلط   

f( بر وسوسه آمدن در فائق قدرت   

g( القدس روح تیهدا ۀواسط به نفس ۀادار   
 

۸- b( اعتدال   

d( تعادل   

f( یرو انهیم   
 

۲- b( ۀستیشا هک ی، طور مینک نترلکخود را  الیام هک میریاد بگی سخت نیبا تمر 
  . میرید خداوند قرار گییتأ

 

۹- a( حیصح   

b( غلط   

c( حیصح   

d( غلط   

e( حیصح   

f( حیصح   

g( غلط   

h( حیصح   

i( حیصح   

j( غلط   
 

۳- c( است یارکزیفاقد پره هک یارسطو از شخص فیتوص .  
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 میتوان ی م هک است یارکزیپره ۀثمر ۀواسط به: باشد نیا د مشابهیشما با  پاسخ-۱۰
 را به مان یزندگ نترلک دیار باک نیا یبرا.  میوندیخدا بپ ، به ردهکجدا  خود را از جهان

  .د آوردیرا در ما پد حیمس اتی خصوص هک میده او اجازه و به میبسپار القدس روح
 

 د بهیبا.  است از روح پر شدن راز آن: ما یشنهادیپ پاسخ.  خودتان  پاسخ-۴
 خواست خواهم سپس. ردیگ دست را به ام یزندگ نترلک هک بدهم اجازه القدس روح
  . دهم انجام مورد پسند اوست هک آنچه هک

 

  تمامدر هکدهد  یم نشان من ماجرا به نیا: ما یشنهادیپ پاسخ.  خودتان  پاسخ-۱۱
خدا  المک خود را بر ذهن هک دارم اجیو احت دارم القدس روح قدرت از بهین اوقات
  . نمک مبارزه تا با دشمن ز سازمکمتمر
 

  ).۸ هیآ(ند ک را رام تواند زبان ینم یانسان چی ه-۵
 

م دهند یتعل گرانید توانند به یباشند و نم یم گرانید سرمشق رهبران هکرا ی ز-۱۲
  .ار باشندکزیخود پره هکار باشند مگر آنکزیپره هک

 

۶- a( خدا  
 

 خود را بر نترلکهرگز  القدس روح هکد یباش خاطر داشته به.  خودتان  پاسخ-۱۳
 ۀبتواند ثمر ید تا ویاو بسپار را به نترلک د خودتانی شما با-رد کنخواهد  لیشما تحم

  .دیجاد نمایرا در شما ا یارکزیپره
  
  



 



 

  دهمدرس 

  وجود ندارد آن هیعل یقانون:  یثمرده

  
 شیها ، و شاخه ک تا، از باغبان یسیع هک یلی، در مورد تمث یدرس ۀدور نیدر آغاز ا

او  به هک، و ما  کتا یسی، ع پدر باغبان یخدا لیتمث نیدر ا.  میردک ار برد، صحبتک به
 یاتیح باشد، منبع متصل کتا به هک یمادام شاخه.  میباش یها م ، شاخه میهست متصل

ند و کند تا رشد ک هیتغذ بخش اتیح منبع نید از ایبا شاخه. ردیگ یم کخود را از تا
. اوردیب یشتریب ۀویند تا مک یم را هرس شاخه از، باغبانین هنگام به. بار آورد به هویم

  .شود یم و سوزانده دهینماند، بر متصل کتا به هک یا شاخه

گر، ید عبارت به.  میباش یبارآور انیحیمس هک است نیو شما ا من یخدا برا ۀنقش
،  میساز یمتجل مان رهروزم یرا در زندگ حیمس اتیخصوص هکخواهد  یاز ما م یو

. سازد ی، ظاهر م است متصل آن به هکرا  کیتا اتیخصوص هک یا شاخه مثل درست
در ما  هک یسازد، روح یر میپذ انکخود ام قدوس روح یاعطا قیار را از طرک نیا یو
 روح ۀ ثمر۲۳ و ۲۲ :۵ انیدر غالط هکند ک ید میرا تول یاتیو خصوص است نکسا
  . است شده دهینام

 عتیشر انیم ۀرابط ، به ردهکرا مرور  روح گانه نه ۀ، ثمر یانیپا درس نیادر 
زها یچ یاریبس هیبر عل. ندکاف میخواه ینظر روح ۀ، و ثمر یحیمس ی، آزاد قیعهدعت
 یگونگ حیمس همان هک یا بارآوری یثمرده هیعل یقانون نیکوجود دارد، ل ینیقوان
 به هیند تا شبکار کشما  یدر زندگ دسالق روح هکد یده اجازه. ، وجود ندارد است
  .آورد یبار م ار بهیبس ۀویم هکد یگرد یسالم ۀشاخ
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   مطالب رئوس

   یحی مسیو آزاد عتیشر

   مرور ثمره
  

   درس اهداف

   :دید بتوانی، با درس نیا ۀاز مطالع پس

 ارتاز اس یفتد تا آزادیب شخص ید در زندگیبا یاتفاق چه هکد یده حی توض●  
  .ندک را تجربه و گناه عتیشر

  .دارد ییمعنا چه یحیمس یآزاد داشتن هکد یده حی توض●  

  .دینک را خالصه روح ۀُ        بعد ثمر نه یاساس اتی خصوص●  

 به حیمس اتیخصوص هک ید، طورینک یزندگ در روح هکد یریبگ می تصم●  
  .د شودیوفور در شما تول

  



 ۲۵۹ قانونی علیه آن وجود ندارد: ثمردهی

   یریادگی یها تیفعال

  .دیرا بخوان انیغالط به رساله باب شش ، تمام درس نیا ۀنیزم عنوان  به-۱

 ، را خوانده د شدهیق یها هیآ تمام. دینکار ک معمول ۀویش به درس متن ی بر رو-۲
در  یدرس ۀدور نیا یاساس از اصول استفاده. دیده پاسخ درس سؤاالت تمام به

  . است درس نیا ید اصلکی، تأ تان یشخص یزندگ

  .دینک نترلکخود را  یها د و پاسخیده امرا انج یی خودآزما-۳

  .دیده  پاسخ۳ یانیم آزمون سؤاالت به سپس. دینک را مرور ۱۰ تا ۷  دروس-۴

 

   درس متن

   یحیمس یو آزاد عتیشر

  

   از اسارت یآزاد

 مانیو ا ییویکو ن یو مهربان و حلم یو سالمت یو خوش ، محبت روح ۀثمر نیکل«
 انیغالط(»  ستیارها نک نیچن مانع عتیشر چیه هک است یارکزیو پره و تواضع

  ).۲۳ و ۲۲ :۵

،  وجود نداشت یدارد؟ اگر قانون چرا بشر قانون هکد یا دهیشیاند نیا ا هرگز بهیآ
 انجام خواست یم هک هر چه سک، هر  میدانست ینم شد؟ اگر قانون یم چگونه جامعه

ر یمغا گرانید اببا انتخ شخص یک انتخاب هک ی، تا زمان این صورتدر . داد یم
هرگز با  هکند کرفتار  یطور دارد انسان انکا امیاما آ. دیآ ینم شیپ یلکنباشد، مش

را در  لشیاتومب هکرد یبگ میتصم یسک، اگر  مثال یند؟ براکدا نیپ یاختالف یگرید
ند، ک یرانندگ راست دهد در سمت حیترج یگرید براند و شخص جاده چپ سمت
نطور یا. خواهد شد            ً      برسند، قطعا  تصادف هم به جاده مانه یشود؟ اگر بر رو یم چه
  .شوند ز مواجهین آن د با عواقبی، با این صورت؟ در  ستین
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 قاز حقو ، سوءاستفاده یرانندگ از مقررات ی، تخط ، قتل ی، دزد تقلب هیما بر عل
 دهد، قانون یم رخ در جامعه هک یگرید یها خطاها و شرارت یاریبس هیو عل گرانید
از  یواقع ید آزادیلک روح ۀثمر! وجود ندارد روح ۀثمر هیعل ینیاما قوان.  میردا

  . است اسارت

 به یغلط میتعال هکرا یز نوشت انیغالط یسایلک یرا برا اش رساله رسول پولس
د ی، با نجات افتیبعد از در انیحیمس هکدادند  یم میتعل یبعض. بود ردهک آنجا رخنه

 خواست یم پولس. نندک یرویپ قیعهدعت عتیشر قرراتقواعد و م از تمام انکماک
 ۀیبر پا شانیا نجات هکبدانند  انیغالط هک خواست یم یو. ندک را اصالح میتعل نیا
 نجات.  خدا است ضیف گانیرا ۀیقرار دارد و عط حیمس یسیع ۀفارک به مانیا
 یار خاصک مانجا به ی، لزوم آن داشتن نگه ید؛ و برایآ ینم دست به اعمال ۀواسط به
  . ستین

 باز دارد؛ اما امور خطا را به امور خطا را از انجام قوم نتوانست قیعهدعت عتیشر
 یبستگ خود شخص میتصم به عتیاز شر اطاعت ا عدمی اطاعت. شناساند شانیا

 عواقب ید انتظار برخی، با گرفت یم عتیاز شر ینافرمان به میتصم یسکاگر .  داشت
  . داشت یز میرا ن

 هکد یدان ید، میباش خوانده قیرا در عهدعت لیاسرائ قوم به مربوط یماجراهااگر 
. شد رنج متحمل یخاطر نافرمان رد و بهک یچیسرپ عتیخدا بارها از شر ۀدیبرگز قوم

 یرویپ عتیاجزاء شر ۀتوانند از هم یخود نم  با تالشها انسان هک دانست یخدا م
 یسیع هک یاما هنگام. ردکمقرر  گناه ۀفارک یرا برا یقربان ی، و لیدل نیهم به. نندک

 را متحقق عتیشر یاقتضا شهیهم یبار و برایکرد، ک یما قربان ۀفارک عنوان خود را به
 یرا برا ما راه یبرا یسیع شدن یبود؛ قربان می قدقثایم قیعهدعت عتیشر.  ساخت

 ۀواسط  بهرا گناهان د آمرزشی جدقثایم آن. گشود خدا و انسان انید میجد یثاقیم
.  گانیرا است یا هیعط و آن. ردکا یمه حیمس یسیع به مانیا قیخدا از طر ضیف

 عتی، ما از شر حیمس یسیع ۀواسط به. ستندین میقد عتیاد شریانق گر تحتی دها انسان
  ).شود  مشاهده۳۴-۳۱ :۳۱ا یارم( میآزاد شد
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آزاد  عتیز شر اها انسان چون هک است نیا آن یا معنی؟ آ است یمعن چه به نیا
ً  نند؟ مطمئنا  خک یخود زندگ دلخواه توانند به یاند، م شده  هک است نیا آن یمعن! ری           
. ندک یم نترلکما را  یو اله نینو عتیو طب است نکما سا در درون نونکا حیمس روح
 درصدد آن هک، بل ستین ا خودخواهانهید یپل الیارضاء ام یدر پ نینو عتیطب نیا

از خدا و  ماندار اطاعتیا یبرا نینو عتیطب. شود دا واقعمورد پسند خ هک است
  .سازد یم نکمورد پسند او را مم یزندگ

د کیتأ هکد شد یخواه د، متوجهیرا بخوان انیغالط به رساله باب شش اگر تمام
و  حیمس یسیع بهمان  مانیا ۀواسط ما به هک است نیا رساله نیدر سراسر ا پولس  ،
در  هک القدس روح.  میا شده شمرده  در حضور خدا عادل، عتیشر از مقررات مستقل
  . است حید ما در مسیجد یزندگ ۀی، پا است نکما سا

 عتیاز شر یآزاد«:  است گفته یحیمس ر بزرگک، متف)F.F. Bruce( بروس
و  ، تعهدات پس نیاما از ا. ندک ینم یما را نف یو رفتار یاخالق تعهدات وجه چیه به

 عمل شوند، توسط بیترغ عتیقواعد شر توسط هکآن یجا به یاخالق الزامات
 یپادزهر روح یآزاد... شود  یوفا مکش ، در شخص است یآزاد روح هک القدس روح
  ». یبند و بار یو ب یدیالق یبرا و هم عتیشر اسارت یبرا هم است

   : مینک را خالصه مطلب نیا یمعن هکد یده اجازه

 گر تحتی، د است افتهی نجات حیمس یسیع به مانیا ۀواسط به هک ی شخص-۱
  .باشد ینم قیعهدعت عتیاد شریانق

 یروحان عتیشود و او طب یم نکماندار سایدر ا القدس ، روح نجات هنگام  به-۲
  .دارد یم افتیرا در یدیجد

بگذارد،  یباق القدس ار روحیرا در اخت اش یزندگ نترلک هک یماندار تا زمانی ا-۳
  . اهد داشتخو یظفرمند یحیمس یزندگ

گر ید یو. دارد القدس روح به مشیتسل زانیم به یبستگ نونکماندار ای رفتار ا-۴
  . آن الیو ام هنهک عتیاد طبیدر انق و نه است عتیاد شریدر انق نه
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  ؟ ستیچ حید در مسیجد یزندگ اصل -۱
  

  ؟ ستیود چآل گناه الیام نترلکو  عتیشر نترلک به مربوط مسائل به پاسخ -۲
  

را  ا گناهی عتیشر از اسارت یآزاد یواقع مفهوم لیذ از جمالت کدام یک -۳
  ند؟ک یم انیب

a( در روح یزندگ   

b( خواهم یم هک هر چه انجام یبرا یآزاد   

c( یاخالق از تعهدات یآزاد   

d( حیمس به مانیا ۀواسط به نجات   

e( یشخص الیارضاء ام   

f( در من رد روحکعمل   

g( عتیشر اتیجزئ تمام ا آوردنج به   

h( روح ۀثمر ظاهر ساختن   

  در اسارت
 شریعت

امیال   در اسارت 
 آلود گناه

است   آزادی در روح پاسخی 
اسارت  !به هر دو 
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   یآزاد عتیشر

 شده حیتشر یو آزاد عتیشر در مورد موضوع پولس می، تعل۵ باب انیدر غالط
 اسارت یسو به شدن دهیشکدر مورد  انیغالط گر بهیبار د ، پولس۱ هیدر آ.  است
 اسارت وغی را به عتیو قواعد شر کمناس جا آوردن به یو. دهد یهشدار م عتیشر
 تمام هک جا آورد، مجبور است را به عتیاز اجزاء شر یکی یسکاگر . ندک یم هیتشب

 تمام هک است نیا شود، مثل نقض عتیجزء از شر یکاگر . جا آورد را به اجزاء آن
د ی جدقثایم ، تحت حیمس به مانیا ۀواسط به انیحیاما مس. باشد شده نقض اجزاء آن

د ی جدقثایم.  میآزاد هست عتیدشوار شر کِ              جا آوردن مناس ز بههستند؛ لذا ما ا
 انیدر غالط.  است ر ساختهیپذ انکرا ام اتی، و ح ، عدالت ی، آزاد حیِ       خود مس ۀواسط به
 به خدمت یبرا یآزاد عتیشر ، اما است شده دهینام»  حیمس عتیشر«،  لی انج۲ :۶

د یآ یم خداپسندانه یزندگ مسئولیت،  یروحان یبا آزاد همراه هکرا یز. گناه به خدا، نه
برخوردار  یزندگ نیاز چن میتوان یدر خود م نکسا القدس روح با قدرت  ما فقط-
  . میباش

 جا آورند و هم را به عتیشر واحد، هم در آن هکداشتند  یسع هیغالط انیحیمس
 در مورد آن رساله نیدر ا پولس هک است یزیچ همان نیا. را خشنود سازند حیمس

 نیچن موضوع در مورد همان ی، و روم یسایلک گر بهید ۀدر رسال. ندک یم صحبت
   :سدینو یم

 مرده عتیشر یبرا حیجسد مس وساطت ز بهی، شما ن من برادران ی، ا نیبنابرا«
 جهت ، تا به برخاست از مردگان هکبا او  یعنید، یوندیپ یگرید د تا خود را بهیشد

بود،  عتیاز شر هک یگناهان یها ، هوس میبود در جسم هک یرا وقتیز.  میخدا ثمر آور
 آن یبرا چون اما الحال.  میثمر آور موت جهت رد تا بهک یم ما عمل یدر اعضا

 روح یدر تازگ هک یحده ، ب میآزاد شد عتی، از شر میمرد میبود بسته در آن هک یزیچ
  ).۶-۴ :۷ انیروم(»  حرف یهنگکدر  نه مینک یم یبندگ
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 قتیحق یابتدا و. دهد یم میتعل انیغالط را به در روح یزندگ قدم هب قدم پولس
 ۀواسط به یدر مورد زندگ ؛ سپس)۲۹ :۴(ند ک ید میرا ق از روح مولود شدن یاساس
 کسلو در روح هکند ک یم هیتوص انیغالط به ؛ و سرانجام)۱۶ :۵(د یگو یم سخن روح
  ).۲۵ :۵(نند ک

 انیغالط(را  در جسم یزندگ پولس هکرسد  یفرا م یهنگام رساله نیا اوج ۀنقط
 هی ته۱ در درس هک یدو فهرست به. ندک یم سهیمقا در روح یبا زندگ) ۱۹-۲۱ :۵
 هک ستین نیا پولس میتعل. دینک سهیگر آنها را مقاید و بار دیینما د، مراجعهیردک

 فقط یو. شود یم خداپسندانه یزندگ مانع هکدارد  انیما جر در درون یدائم یجنگ
را  یشخص یها تالش قیاز طر مالک یو جستجو ییگرا عتیدر شر یزندگ جینتا
 عتید، طبیگو یم پولس هکدارند، چنان تعلق حیمس به هک یسانک. ندک یم فیتوص
 توسط نونکا شانیا یزندگ. اند ردهک را مصلوب الشیو ام جاناتیآلود و ه گناه
 یزندگ روح ۀواسط ند، و بها مولود شده از روح شانیا: شود یم تیهدا القدس روح
  . یآزاد عتیشر است نیا. ندینما یم کسلو نند، و در روحک یم

  

 ....... ی، برا القدس روح قدرت ۀواسط به هک است یمعن نیبد یآزاد عتیشر -۴
  ..... یبرا ، نه میدار یآزاد

  .دیده حیسازد توض یر میپذ انکرا ام یآزاد عتیشر هکرا  یندیفرا -۵
  

   مرور ثمره

  

   یجیتدر یرشد

ر خود از ی، در تفس یحیمس معروف ۀسندی، نو)Merril C. Tenny( یتن لیمر
 یبرا انیِ        ردن غالطک آماده رساله نیار اکآش هدف«:  است گفته انیغالط به رساله

در  میتوان یم» .بود یزندگ یک یبرا شانیا ردنک آماده هکنبود، بل امتحان گذراندن
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 هدف نیتر مهم.  مییرا بگو مطلب ز همانین روح ۀثمر هب مربوط یدرس ۀدور نیمورد ا
جاد یوفور ا شما به یدر زندگ روح ۀثمر هک است نیا به لیجاد می، ا یدرس ۀدور نیا

و  اتیح یجیرشد تدر از است عبارت روح ۀثمر هکد یباش خاطر داشته به. شود
  .مانداریدر ا حیمس یسیع عتیطب

) C.S. Lewis( سیلوئ .اس . یس.  میشو یسیع به هیشب هک است نیما ا هدف
،  ینجار انکد یسایع هکجلجتا، بل یسایع فقط ، نه یسیما ع یالگو«: دیگو یم

 از آرامش تیها، محروم تی          ً   ، و مطمئنا  ضد اتیاکادها و شی، فر تیجمع ها، انبوه جاده
 طیشرا تحت هک است یاله یزندگ یکما  یالگو... ،  نیهم یبرا. ز بودین و استراحت

  ».ندک یم عمل یانسان

 هک می، متعهد شو ردهک خم زانو را در مهراب یک هک تر است راحت اوقات یگاه
 هک یهنگام توان یا میآ.  مینک ادهیپ تعهد را در عمل آن هکنیتا ا مینک یم یرویپ یسیاز ع

را در شما  حیمس رتید، سیهست مردم انیا در می،  یرانندگ حالدر ا یار، ک در محل
از شما  نامعقول یزیا چیزنند  یشما م به ناحق یحرف یا وقتیرد؟ آک مشاهده

 یها یها و آشفتگ ا در بحرانیشود؟ آ یم دهیدر شما د حیمس رتیخواهند، س یم
ما در هر  هکد ینکن د؟ هرگز فراموشیساز یم یرا متجل گونه حیمس رتی، س یزندگ
ما  به ی، و مینک کسلو وحدر ر هک یمادام.  میبا خود دار یرومندیار نکمدد یطیشرا
او در ما مشهود خواهد  ییبایو ز میینما یزندگ یسیرد تا همانند عکخواهد  کمک
  .بود

  

   یاصل یها موضوع

گر یبار د یک،  ردهکرا مرور  روح گانه ُ  ن ه ۀثمر هکد یبده ، اجازه در خاتمه
  . میقرار ده را مورد مالحظه یدرس ۀدور نیا یاصل یها موضوع

از  یعار ی، محبت  است)agape( یاله محبت روح ۀُ        بعد ثمر نیولا .  محبت-۱
 خدا و در محبت در محبت آن ۀجلو نیبزرگتر هک یو دائم قیعم ی، محبت یخودخواه
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 با ۱۳ باب انیقرنت در اول هک است یمحبت آن. شود یم افتی بیصل یبر رو یسیع
حسد  هک یحبت؛ م است شده فیتوص یاز خودخواه یو عار یصبور، مهربان لماتک
 یشاد ید، و با راستیآ ینم خشم ندارد، زود به بر و غرور و خشونتکورزد، ت ینم
 ا توجهیآ. شود ینم خوشحال یند و از بدک ینم خطاها توجه به محبت نیا. ندک یم
ز ین ، در مورد محبت میداد ارائه یروحان ۀر ابعاد ثمریدر مورد سا هک یفیتعار هکد یدار
 رونیب اتیخصوص یاز تمام هک است حیمس تیخصوص ند؟ محبتک ی مقصد
  .تراود یم

،  یمملو از خرم یرفتار به یمنته هک یاله است یضیف یژگیو نیا . ی خوش-۲
 یخوش نیا. شود یم در روح یزندگ هیبر پا میعظ ، و شعف با آرامش توأم یشاد
از  یادش نیا. ردیگ یقرار نم یزندگ طیر شرایتأث و تحت خداست به مانیا ۀجینت

ند؛ ک یم ما عمل نفع خدا به قدرت هک قتیحق نیا به یشود، از آگاه یم یناش نجات
و دعا،  المشک قیبا او از طر تکبا خدا و مشار روزانه کسلو اتکاز بر نیو همچن

 یشاد. وجود دارد یو شاد رنج انیم یمکوند محی، پ یحیمس یبرا. شود یم یناش
  .بخشد یم ما قوت به سخت خداوند در اوقات

،  ، آرامش ونکبر س است بخشد، مشتمل یم القدس روح هک یسالمت . ی سالمت-۳
از  است عبارت یسالمت نیا.  ، و پناهگاه ، اعتماد، سرپناه تی، امن یاتحاد، هماهنگ

 نانی، و اطم میدار درست یا با خدا رابطه هکنیبر ا ، معرفت یروحان سالمت احساس
 هنگام به.  مینکاعتماد مان  یازهاین تمام ساختن برآورده یراخدا ب به میتوان یم هکنیا به

 نیگزیو جا است یخدا درون یسالمت.  مینک یم خدا تجربه با را ی، سالمت نجات
 هکدارد  یم ما را بر آن مقدس کتاب. شود یم ی، و نگران گناه ، احساس خشم
 را تعاقب و آن میجو باش ، صلح مینک یو صفا زندگ در صلح با همگان انکاالم یحت
  . میباش طلب صلح هک است نیا ، مستلزمها انسان با و صفا صلح.  مینک

 بودن ، متعادل بودن در مورد متحمل روح ۀُ           بعد از ثمر نیا . یو بردبار  حلم-۴
 هک یو تحمل یداریاز پا است ا صبر عبارتی حلم. دیگو یم سخن ار بودنکزیو پره
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؛  ز هستیخدا ن صبر از صفات. گردد یا نمه وسوسه و مغلوب سخت طیشرا میتسل
،  بوده نی، و ام ر غضبی، د اضیدلسوز، ف ی، و است  آمده۶ :۳۴ در خروج هکچنان

 یها فی      ً     تماما  توصها نیا. باشد یم ند و بخشندهک یم ما حفظ به خود را نسبت محبت
  .باشد یصبور م هک است یسک

ت ، دلسوز است است مهربان هک یشخص . ی مهربان-۵ از  هکدارد  نیریش یو حال
طرز  به یمهربان . وستیکن هکند کرا ب یارک است لیما یو. زدیخ یبر م درون کیپا

 است یحالت ییویک؛ ن یدرون است یحالت یمهربان.  است مرتبط ییویکن با یتنگاتنگ
  .باشد یم ی مهربانی عملیو تجل یرونیب

 آنچه انجام یعنی - یاز بروز مهربان است عبارت تیخصوص نیا . ییویک ن-۶
 تواند هم یم ییویکن.  و سخاوت گرانید به بر خدمت است ؛ و مشتمل وستیکن هک

 باشد تا شخص و انضباط خیتوب شامل یتواند حت یم ییویکن.  قاطع باشد و هم مهربان
  .بخشد  دهد و او را نجاتقسو و آمرزش توبه یسو ار را بهکخطا

 باشد، و شامل یم مانیا یدارا هک است یشخص لتیفض نیا . و امانت مانی ا-۷
، و  یارک، درست ، امانت ی، وفادار ، صداقت اعتماد بودن قابل: گردد یم خصائص نیا
 یدهد و سرسپردگ یم ما را نجات هک یسیع اعتماد ما به ۀیما بر پا امانت.  ییایر یب

 نانیاطم قابل نیام شخص. قرار دارد مان دهنده خداوند و نجات عنوان او به به مطلق
وفا  شیها قول ، به داده را انجام ار درستک هکرد ک او حساب یبر رو توان ی م- است
 ار خدا را بر طبقک هکرد کاو اعتماد  به توان ی م- است نیام در مباشرت یو. ندک یم

ً   تماما  به اش یی، استعداد، و دارا وقت هکداند  یم یو. دهد یم انجام اش اراده خداوند       
  . است نانیاطم زها قابلیچ نیا ۀرد و در اداردا تعلق

 ۀاز اراد اطاعت) ۱: عبارتند از تواضع ۀعمد مفهوم سه . متیو مال  تواضع-۸
بر  است مشتمل تواضع.  ار بودنک و مالحظه میمال) ۳ و بودن میتعل قابل) ۲خدا؛ 

 .نشد هنگام شد و چه نید خشمگیبا هنگام چه هکنیا دانستن یعنی - خشم نترلک
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 عنوان به ماندارانیبوتر، و اک عنوان به القدس خدا، روح ۀبر حیمس لیاز قب یهاتیتشب
  .شدک یر میتصو به یحیمس یرا در زندگ متیو مال تواضع اتیگوسفند، خصوص

ِ         بعد ثمر نیآخر . یارکزی پره-۹  یبرا.  است بر نفس ا تسلطی یارکزی، پره روح ۀُ
 در مسابقه شدن برنده یرا برا ارانکورزش و انضباط نیتمر توان ی، م بهتر آن کدر
 در عادات یرو انهیو م یجسمان یها بر هوس تسلط مستلزم یارکزیپره. زد مثال
 یحیمس یک. ردیگ یقرار م یبند و بار یب مقابل در نقطه یارکزیپره. باشد یم روزانه

 فسبر ن تسلط موارد خاص. باشد داشته دور از افراط و به متعادل یزندگ یکد یبا
در  ار، و اعتدالکاف نترلک،  وقت می، تنظ یجنس الی، ام زبان نترلکاز  است عبارت
ر یپذ انکِ        ن ما امینو عتیطب ۀواسط به یارکزیپره.  دنیو آشام ر خوردنینظ یامور
 یزندگ یبرا یارکزیپره. دهد یم القدس روح را به مان یزندگ نترلک هکگردد چرا  یم

ا یما،  یبر زندگ القدس روح نترلک یعنی در واقع یارکزی؛ پره است یاساس مقدس
  . القدس روح نترلک به شتنیخو یاراد میتسل

  

 سمتجمالت از  یکهر  وتاهک فیبا توص چپ سمت را از ستون روح ۀثمر -۶
  .دینک منطبق راست

a( شامل هک یا ابراز مهربانی ِ      اعمال   

  . شود یز مین و سخاوت گرانید به  خدمت  

b( و  بودن میتعل ، قابل اطاعت مستلزم  

   محبت) ۱                     . است یارک  مالحظه  

c( خوشی) ۲              مانیا ۀیبر پا هک میعظ یخوش حالت   

   سالمتی) ۳             . یزندگ طیشرا خدا قرار دارد نه  به  

d( حلم) ۴               ، ، اعتدال سخت نیتمر مستلزم  

   مهربانی) ۵                   . است و تعادل یرو انهی م  

e( نیکویی) ۶              . تیو امن ی، اتحاد، هماهنگ آرامش   

f( ایمان و امانت) ۷              اتیخصوص بر تمام هک یتیخصوص   
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   تواضع) ۸           بر  حیمس گذارد و در مرگ یگر اثر مید

   پرهیزکاری) ۹                  . است شده یمتجل بیصل

g( ینیریو ش ی، دلسوز شفقت یباطن تیفکی .  

h( درست ، و مباشرت ییایر ی، ب ، امانت عتماد بودنا قابل .  

i( بودن و متعادل متحمل تیفکی،  استقامت .  
  

 سپس .دیسیبنو ادداشتتانیرا در دفتر  د و آنینک  را حفظ۲۳ و ۲۲ :۵ انیغالط -۷
  .دینک قول نقل یسک یبلند برا یرا با صدا آن

  

 اختصاص یافک  و وقتدینک یسیرونوتان  ادداشتیرا در دفتر  لیذ نیعناو -۸
چطور  هکد ینکر کف. دینک یابیارز خودتان یرا در زندگ روح ۀد تا وجود ثمریده
 هک یازین به. دینک ادهیپ د، در عملیا ها فرا گرفته درس نیدر ا هکرا  ید مطالبیتوان یم

  .دینکر کد، فیدار تان یدر زندگ روح ۀبا ظهور ثمر در ارتباط
  

   ثمرۀ روح
  

 صیف کوتاهتو   خصوصیات
   خصوصیت

 وجود این
  خصوصیت در من

نیازهایی که 
  رشد دارم برای

  
 نیوافر ا یا گونه به القدس د تا روحینکدعا  مانهی، صم جدول لیمکبعد از ت

 یعنی روح ۀثمر هکد یباش خاطر داشته به. دید نمایرا در شما تول حیمس اتیخصوص
د و از ینکاو رشد  ضیدر ف هک یطشر در شما، به گونه حیمس رتی سیجی تدرییوفاکش
 القدس د، اما روحیبخور ستکبارها ش است نکمم. دینک اطاعت القدس روح تیهدا
آورد،  یبار م ار بهیبس ۀویم هکد یشو یا شاخه به لیدتبرد تا کخواهد  کمکشما  به

  .دیا او داده را به تان یزندگ نترلک همواره چون
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رفتار  روح به میگو یاما م«  : مینک یم نقل ولرس را از پولس هیتوص نیا در خاتمه
 جسم یبرا هکرا هر یز...  مینکرفتار ب هم روح ، به مینک ستیز روح اگر به... د ینک

 اتیح َ            ارد، از روحک روح یبرا هکند؛ و هر کفساد را درو  َ            ارد، از جسمکخود 
  ).۸ :۶؛ ۲۵  و۱۶ :۵ انیغالط(» دیخواهد درو یجاودان
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   ییخودآزما

  

را با  غلط و جمالت T را با حرف درست  جمالت- ا غلطی درست سؤاالت
  .دینک  مشخصF حرف

  
  . مینک یم اشاره جنبه    ُ ا ن هیبعد     ُ  با ن ه ثمره یک ، به یروحان ۀاز ثمر  در صحبت-۱

  .نندک یم اشاره مفهوم یک به حیمس اتیخصوص و روح ۀثمر  اصطالحات-۲

 دهیخدا را ناد امکتواند اح یم یحیمس هک است یمعن نیبد یحیمس ی آزاد-۳
  .ندکخواهد ب یم ، هر چه گرفته

 و حفظیکن یارهاک ۀواسط ، به شده افتیدر حیمس به مانیا ۀواسط به  نجات-۴
  .شود یم

  .سازد را نزد خدا نامقبول انسان هک است نیا قیعهدعت عتیشر  هدف-۵

  . ر ماستد نکِ         القدس سا روح حید در مسیجد یزندگ ۀنندک تیهدا  اصل-۶

 الیدر ام اسارت ند و همک یم را حل عتیاسارت شر ۀمسأل هم روح ی آزاد-۷
  .آلود گناه

  . گناه خدا، نه خدمت یبرا است یآزاد عتید شری جدقثای م-۸

 عتیشر فاتیو تشر کاز مناس یبرخ هکرود  یهنوز انتظار م انیحی از مس-۹
  .جا آورند را به قیعهدعت

 نیند، اک یم میتسل القدس روح خود را به یزندگ نترلک شخص هک ی مادام-۱۰
 یرو از ند و نهک یم خدمت انتخاب یخدا را از رو یو هک است تیواقع نیبر ا گواه
  . عتیشر

در  حیمس یسیع عتیو طب ی زندگیجیو رشد تدر ییوفاکش یعنی روح ۀ ثمر-۱۱
  .مانداریا

 نکسا هنگام و به نجات هنگام به یمانداریدر هر ا املکطور  به روح ۀ ثمر-۱۲
  .شود یجاد میا یدر و القدس روح شدن
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  ها نیتمر حیصح پاسخ

  
   در روح کو سلو روح ۀواسط به ستنی، ز از روح  مولود شدن-۵

 

  در ما القدس ِ        شدن روح نک سا-۱
 

۶- a( ۶-ییویک ن   

b( ۸-تواضع    

c( ۲-ی خوش   

d( ۹-یارکزی پره   

e( ۳-ی سالمت   

f( ۱-محبت    

g( ۵-ی مهربان   

h( ۷-و امانت مانی ا   

i( ۴-ا صبری  حلم  
 

  . است نکدر ما سا هک یالقدس روح ی آزاد-۲
 

  . خودتان  پاسخ-۷
 

۳- a( در روح یزندگ   

d( حیمس به مانیا ۀواسط به نجات   

f( در من رد روحکعمل   

h( روح ۀثمر ظاهر ساختن   
 

  . خودتان  پاسخ-۸
 

   خدا، گناه به  خدمت-۴
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خرین درس این کتاب این آخرین درس از بخش سوم و نیز آ
 را مرور ۱۰ تا ۷های  ، درس بعد از اتمام این خودآزمایی.  است
از رهنمودهای .  پاسخ دهید۳، به سؤاالت آزمون میانی شماره  کرده

  .داده شده پیروی کنید

  
 
 
 
 
 
 

  



 



 

  ها ییخودآزما پاسخ

  

  ۱ درس
    غلط-۱

    غلط-۲

    غلط-۳

   حی صح-۴

   حی صح-۵

   حی صح-۶

   حی صح-۷

    غلط-۸

   حی صح-۹

   حی صح-۱۰

   حی صح-۱۱

    غلط-۱۲

۱۳- a( ۲-یثمرده  هدف   

     b( ۳-یثمرده طی شرا   

     c( ۱-یروحانی ثمرده د آوردنیپدی  راهها   

   یحیمس رتی س-۱۴

   یارکزی پره، و ، تواضع ، ایمان ، نیکویی نی، مهربا ، حلم ی، سالمت ی، خوش  محبت-۱۵

  شتریِ                 با آوردن ثمر ب-۱۶
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  ۲ درس
۱- b( برادرانه محبت   

۲- a( آگاپه محبت   

۳- d( یجسمان ۀرابط   

۴- d( باشد وجود داشته هیبق تواند بدون ینمیک  چی؛ ه استی ُ         بعد اساس هر سه.  

۵- b( »بدار و  ر دوستکو ف و قوت و جان لدی خود را با تمامی خداوند، خدا
  ».بدار خود دوست را همچون ات هیهمسا

۶- a( گرید یکبه نسبت ، محبت اطاعت  

۷- d( چه دشمن ، چه دوست ند، چهک یم تان یخداوند وارد زندگ هی کس کبهک مک ، 
   گانهیب

۸- b( او صورت به شده دهیند، آفریب یمرا می سیع ه کنمیبب خود را آنگونه.  

۹- c( باشد ا وجود داشتهیو عطا ثمره انیمی د تعادلیمؤثر با خدمتی برا.  

۱۰- b( است بر خدمت مقدم محبت .  

۱۱- a( یولسی کسایلک   

۱۲- a( ثارگر استیو ا ِ                     محبت پر شور، قدرشناس .  
  

  ۳ درس
۱- a( ۱-یانسانی  شاد   

b( ۲-یروحانی  شاد   

c( ۲-یروحانی  شاد   

d( ۱-یانسانی  شاد   

e( ۲-یروحانی  شاد   

f( ۲-یروحانی  شاد   

g( ۳-هر دوی روحانی و شادی انسانی  شاد  
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    غلط-۲

   حی صح-۳

    غلط-۴

   حی صح-۵

   حی صح-۶

    غلط-۷

   حی صح-۸

   حی صح-۹

   حی صح-۱۰

   حی صح-۱۱

    غلط-۱۲

   حی صح-۱۳

   خودتان  پاسخ-۱۴
  

  ۴ درس
jی ها  پاسخ-۱ , i, h, f, e, b, a استی روحانی تو سالم از آرامشیی ها جنبه .  

۲- c( یو خوش محبت   

۳- b( یو خوشی ، سالمت عدالت   

۴- c( مالکا  یبودن املک   

۵- a( نیزم   

۶- a( دهند را نشانی د سالمتینند، باک یم را اعالم حیمس لیانج هی کسانک.  

۷- c( محافظ عنوان بهی درونی سالمت داشتن   

۸- b( حیمسی سیع ۀواسط با خدا به مصالحه   

۹- c( خودمانقحقو    

۱۰- a(  ا رودخانهینهر   
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  ۵ درس
۱- a( بودن متحمل   

b( بر خود تسلط  

e( یداریپا   

۲- c( تحمل   

۳- a( تیشخص   

۴- b( بدهد و نجات توبهی برای ادیز فرصت مردم خواهد به یم.  

۵- f( قموارد فو ۀهم  

۶- c( گرانید به نسبت بودن بخشنده   

   حی صح-۷

   حی صح-۸

 او تیهدا عیمط هی کشرط سازد به یوفا مکدر ما ش القدس را روح نیا(  غلط-۹
  ) میگرد

    غلط-۱۰

   حی صح-۱۱

   حی صح-۱۲

    غلط-۱۳

  )شود یم ز حاصلینی حیمس تکمشار ها از درون فصل نیا(  غلط-۱۴

   حی صح-۱۵
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  ۶ درس
و  ، پر از لطف دهی، پسند نیری، رفتار پرمهر، ش کیپا تیفکی: ها نیاز ایک  هر -۱
  . یکا ن یار درست کانجامی برا ، و آماده شفقت

   بودن دست ، گشاده ییویکن دادن ، انجام یِ                   ا بروز دادن مهربان یردن ک عمل-۲

 ار اربابشکعمر خدمت تمامی خود برا خواست به محبت غالم هک همانطور -۳
مان  بابار خادم عمر تمامی برا خودمان خواست ، به میابی یم نجاتی ز وقتیگردد، ما ن یم
 را خدمت حیمس واقع ، در گرانید در حقیک و ن مهربانی ارهاکبا .  میشو یم حیمس
  . مینک یم

۴- c( خدمت   

۵- a( یاخالق اتیدر خصوص متیمال   

۶- b( یقو باشد و هم مهربان تواند هم یم   

۷- c( ضیو ف رحمت   

۸- a( و خدمت نجات   

۹- c( باشد داشتهی ارکفدا ۀاگر جنبی ، حت هستم دست گشاده در دادن.  

۱۰- d( است ضیف   

۱۱- b( یطرف یب   

۱۲- c( توبه   
  

  ۷ درس
۱- b( رسد یم اثبات به امانت ۀواسط به محبت.  

۲- c( اتوبوس یک راندن   

۳- a( تحمل   

۴- c( اوردنیجا ن را به و آن دادن وعده   

۵- b( زنده مانیا   



 حیات وافر ۲۸۰

۶- d( میا رده کشروع هی کارکِ      دادن  ادامه   

۷- d(  pistis 

۸- b( ندک یم را ادارهی گرید شخصک ملیما.  

۹- a( است ما داده خدا به هکرا  ِ             ار بردن آنچه کبه ۀنحو .  

۱۰- c( ظلمت درون به )شدن ندهکاف)  جهنم   

۱۱- b( الیدان   

۱۲- d( میهست مییگو یم ه کمیباشی زیچ آن   

۱۳- c( مباشرت   

۱۴- b( مانیا ۀثمر   
  

  ۸ درس
۱- a( القدس روح   

b( حیمسی سیع   

c( حیمس روانیپ )انیحیمس (  

d( متیو مال تواضع   

   و اطاعتی  فرمانبردار-۲

   نی، خشمگ نی خشمگ-۳

   زدن بر و الفک ت-۴

   متیو مال  تواضع-۵

۶- d( تیو قاطع تواضع   

۷- a( یارک مالحظه   

۸- c( موقع به خشم   

۹- b( سازد حرمت یخدا را ب ا نام یخانه هی کهر عمل  

۱۰- c( ردیتا بتواند بذر را بپذک خش نیبر زم باران  

۱۱- d( میو مال آرامی روح داشتن   



 ۲۸۱ ها پاسخ خودآزمایی

۱۲- b( خدا وتکمل ورود به  
  

  ۹ درس
۱- d( بر نفس تسلط )یشخص انضباط (  

۲- b( یاشیو عی گساریم   

۳- a( یجسمانی ها هوس   

۴- c( و ازدواج ، شراب ر گوشتینظیی زهایز از چیپره   

۵- b( ندهند انجام افراطرا با ی ار کچیه  

۶- a( زبان   

۷- a( او در  تیهدا به د و نسبتیبسپار القدس روح خود را بهی زندگ نترلکد یبا
  .دیباش حساس تان یزندگ

۸- b( مییها نما تیفعال نیاز ایک هر  را صرفی نیمع ، وقت داشتهی متعادلی زندگ .  

   حی صح-۹

   حی صح-۱۰

    غلط-۱۱

    غلط-۱۲

   حی صح-۱۳

    غلط-۱۴
  

  ۱۰ درس

   حی صح-۱

   حی صح-۲

    غلط-۳

  ) است الزم تنها شرط حیمس به مانیا(  غلط-۴

    غلط-۵
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   حی صح-۶

   حی صح-۷

   حی صح-۸

    غلط-۹

   حی صح-۱۰

   حی صح-۱۱

    غلط-۱۲



 

 
 
 
 

 ـرــواف  حیـات
 
 

  ثمرۀ روح
 

 ) بررسی سیرت مسیحی(
 
 
 
 
 
 
 
 

  های میانی آزمون
 
 



 حیات وافر ۲۸۴

  دانشجوی گرامی
 

منظور یادگیری بهتر تمامی جزئیات این کتاب درسی تهیه  های میانی به این آزمون
های      ً                 لطفا  پس از مطالعۀ درس. باشد هر آزمون مربوط به چند درس می.  شده است

 .، آزمون مربوط به آنها را بگذرانید مشخص شده
پس از گذراندن هر سه . های صحیح را در ورقۀ پاسخنامه عالمت بزنید پاسخ
 .، ورقۀ پاسخنامه را برای تصحیح برای ما بفرستید انیآزمون می

صورت رسمی امتحان دهید و یک واحد  هکه مایلید این درس را ب در صورتی
نام و انجام تشریفات امتحان با ما تماس                         ً        دانشگاهی کسب کنید، لطفا  جهت ثبت

 .حاصل فرمایید
 

  با آرزوی موفقیت
 
 
 



 ۲۸۵نی های میا آزمون

 ۱آزمون میانی شماره 
 )۴ تا ۱های  مربوط به درس(

 
  سؤاالت صحیح و غلط -بخش اول 

 . مشخص نماییدb و جمالت غلط را با حرف aجمالت صحیح را با حرف 
 کند، به اصل گونه را ایجاد می  اگر بگوییم که طبیعت کهنه سیرت مسیح-۱

 . ایم ثمردهی اشاره کرده
 . ها، باغبان مظهر ایماندار است  در تمثیل درخت تاک و شاخه-۲
 .باشد می»  آگاپه«، محبت  ترین نوع محبت کامل -۳
 .شود واسطۀ رنج و سختی تقویت و شکوفا می  خوشی روحانی اغلب به-۴
 .شود می ، سرچشمه خوشی روحانی در روابط انسانی یافت  برای یک مسیحی-۵
 . ، اتحاد، و امنیت  سه جنبه از سالمتی روحانی عبارت است از آرامش-۶
 .ِ                                 نی نداشتن اتحاد و هماهنگی با خدا مصالحه کردن یع-۷
  

  ای  سؤاالت چندگزینه-وم دبخش 
انتخاب نمایید و عالمت بزنید صحیح  .ترین پاسخ را 

  ......  تمثیلی از اصل ثمردهی این است که-۸
a(کند  درخت موز تولید بذر می. 
b(کند  طبیعت کهنه اعمال جسمانی را تولید می. 
c(میرند  شدن می اکثر بذرها بعد از کاشته. 
d(کند های بسیاری تولید می ها میوه  اکثر شاخه. 
  



 حیات وافر ۲۸۶

 کند؟ به چه اشاره می»  ثمره روح« اصطالح -۹
a(انجام کارهای نیک   
b(خصوصیات زندگی مسیحی   
c(داشتن یک زندگی کامل                      ِ  
d(بخشایش گناهان و مصالحه با خدا  

 

  ......آورند، ای نمی ههایی که میو ، شاخه هایش  در تمثیل تاک و شاخه-۱۰
a(شوند  هرس می. 
b(شوند ً                 مجددا کاشته می. 
c(شوند  بریده می. 
d(شوند  آبیاری می. 

 

تر از محبت آگاپه قرار دارد، زیرا  ای پایین  مهربانی برادرانه یا دوستی در مرتبه-۱۱
  از موارد زیر؟کدام یکمبتنی است بر 

a(خودخواهی   
b(تماس فیزیکی   
c( متقابل رابطۀ  
d(دریافت از طرف مقابل و نه دادن   

 

ها سرچشمه   محبتی که از غرایز طبیعی و احساسات یا هیجانات و هوس-۱۲
 شود؟ گیرد، چه نامیده می می

a( Erosیا محبت و عشق جسمانی و فیزیکی   
b( Philiaیا محبت برادرانه   
c( Agape) یا محبت الهی)  آگاپه  
 



 ۲۸۷نی های میا آزمون

، منظورمان این  دور از خودخواهی  آگاپه محبتی است بهگوییم که  وقتی می-۱۳
  ....... است که این نوع محبت

a(کند ترین چیز تلقی می  نیازهای شخصی را مهم. 
b(مستلزم این است که شخص از خود متنفر باشد . 
c(فقط متوجه خدا است  . 
d(داند  نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود می. 

 

 کند؟ ز موارد زیر خوشی روحانی را تعریف می اکدام یک -۱۴
a(رضایت و لذت از چیزهای خوب زندگی   
b(اش کامیابی و امنیت شخصی است  آرامش و شادی که سرچشمه  
c(ای پرمحبت با دیگران است  خوشی که ناشی رابطه  
d(و خوشی عظیم که بر شرایط زندگی ، شادی توأم با آرامش  حالت خرمی ، 

 . اش خدا است  زیرا شالودهاستوار نیست
 
 ؟  سرچشمه اصلی خوشی و شادی روحانی چیست-۱۵
a(خود خدا  
b(کارهای پرقدرت خدا  
c(برکات خدا  
d(امید ما به حیات جاودانی   

 

 ..........دانیم که پیوند مستحکمی وجود دارد میان شادی و   از کالم خدا می-۱۶
a(خوشحالی   
b(ثروت   
c(رنج و سختی   
d(شک   
  



 حیات وافر ۲۸۸

دهند که ملکوت خدا در  ، عواملی که نشان می  بر اساس فرمایش عیسی-۱۷
  ...........، و ، خوشی ، عبارتند از سالمتی درون ما است

a(خوراک و نوشیدنی   
b(عدالت   
c(روحی آرام   
d(خدمت   

 

  سالمتی و صلح با خدا به کدام مورد زیر اشاره دارد؟-۱۸
a(میان خدا و انسان برخورداری از میانجی   
b(اعتراف به گناه   
c(مصالحه   
d(تقدیس   

 

شود  ، تصویری است از این اصل که سالمتی ناشی می  دانیال در چاه شیران-۱۹
  ..........از

a(اعتماد به خدا  
b(قدرتمند بودن  
c(اطاعت از مقامات  
d(پرهیز از گناه   
 
 



 ۲۸۹نی های میا آزمون

 ۲آزمون میانی شماره 
 )۶و  ۵های  مربوط به درس(

 
   سؤاالت صحیح و غلط-بخش اول 

 .  مشخص نماییدb و جمالت غلط را با حرف aجمالت صحیح را با حرف 
 .، یعنی شکایت کردن از آنها ها با صبر و تحمل  رویارو شدن با سختی-۱
 . ، تحمل مشقات و تعادل در خلق و خو است  دو جنبه از حلم و صبر الهی-۲
 . خاطر آزمایش صبر ایمانداران است      ً   عمدتا  به تأخیر در بازگشت خداوند -۳
و  ، به معنی مالیمت  مهربانی ترجمه شده است۲۲ :۵ای که در غالطیان   کلمه-۴

 . شفقت و شیرینی شخصیت است
اش در کار تأدیب و  ، و نیکویی  مهربانی خدا در رحمت او نمایان شده است-۵

 .اصالح بشر
 .به حالت درونی و غیرفعال داردعنوان ثمره روح اشاره   نیکویی به-۶
  برای مهربانی و نیکویی خدا حد و مرزی وجود ندارد، حتی در حق کسانی-۷

 .اند و مایل به توبه نیستند که عاصی
  

  سؤاالت چند جوابی -وم دبخش 
انتخاب نمایید صحیح  . ترین پاسخ را 

،  وی کنیم وقتی عیسی فرمود که ما باید صلیب خود را برداریم و او را پیر-۸
  ....... منظورش این بود که باید آماده باشیم که

a(ببخشیم  . 
b(وقت شویم  وارد خدمت تمام . 
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c(علیه دشمنان او بجنگیم  . 
d(در راه او متحمل رنج و مشقت گردیم  . 

 

 از موارد زیر را تولید کدام یکدهد که رنج و سختی  مقدس تعلیم می  کتاب-۹
 کند؟ می

a(لم پایداری و ح  
b(یأس و سرخوردگی   
c(شفا  
d(ایمان   

 

آید، حساب  بینیم که محبت زود به خشم نمی ، می۱۳ در اول قرنتیان باب -۱۰
همۀ اینها .  دارد، و همیشه متحمل و استوار است خطاهای دیگران را نگه نمی

 ؟ ُ                                خصوصیت کدام بعد از ثمره روح است
a(خوشی   
b(سالمتی   
c(حلم و صبر  
d(و امانت ایمان   

 

 ؟» نیست« از موارد زیر تعریف درستی از حلم و صبر خداوند کدام یک -۱۱
a(پرشفقت و مهربان   
b(زودغضب   
c(پر از محبت و وفاداری   
d(آمرزش گناهان   
  



 ۲۹۱نی های میا آزمون

 ؟» نیست«ای از حلم و صبر   از موارد زیر بیانگر جنبهکدام یک -۱۲
a( شود سر قرار دیر بیاید نمیکه  مریم منتظر کسی. 
b(اتومبیل جدیدی نخواهد خرید تا زمانی   گرچه اتومبیل سهراب قدیمی است ،
 .انداز کرده باشد اندازه کافی پس که به
c( اما اعتمادش به خداوند  استبستری به علت بیماری  شش ماه به مدت آنا ،

 . برخورد است است و همیشه حالتی شیرین دارد و خوش
d(کند و از  شود، و وفادارانه برای او دعا می امید نمی رامین از پسر نامطیعش نا

 .کند پوشی می اشتباهاتش چشم
 

 کند؟ عنوان ثمره روح را توصیف می  از موارد زیر، نیکویی بهکدام یک -۱۳
a(پاکی   
b(شفقت   
c(شیرینی   
d(دستی  گشاده  

 

 ؟  از خصوصیات زیر مرتبط استکدام یک پاکی و تقدس اخالقی با -۱۴
a(لم و صبر ح 
b(نیکویی   
c(مهربانی   
d(دستی  گشاده  

 

کند؟ مهربانی   از موارد زیر، حد و مرز مهربانی خدا را توصیف میکدام یک -۱۵
  .......... خدا شامل حال

a(شود  همه ایمانداران می. 
b(سازند شود که ثمره روح را ظاهر می  ایماندارانی می. 
c(ایمان  چه بیشود، چه ایماندار و  همه مردم می . 
d(شان نیست شود که گناهی در زندگی  آنانی می . 



 حیات وافر ۲۹۲

 ؟  دو اصل مربوط به خداترسی و نیکویی در کدام مورد زیر منعکس است-۱۶
a(عدالت و رحمت   
b(نجات شخصی و خدمت به دیگران   
c(دستی  پاکی و گشاده  
d(محبت و خوشی   

 

سؤال بیانگر نگرانی خدا در چه این » ؟ کجایی«:  خدا از آدم و حوا پرسید-۱۷
 ای از زندگی ایشان بود؟ زمینه
a(شان  شرایط روحانی  
b(شان  امنیت  
c(شان  ناپدید شدن  
d(شان  موقعیت اجتماعی  

 

  .............. دست بودن یعنی  گشاده-۱۸
a(آمادگی برای خدمت  
b(سخاوتمند بودن  
c(فقیر بودن   
d(ثروتمند بودن   
  
 شود؟  از موارد زیر یافت میکدام یک، در  ، و راستی عدالت،   رحمت-۱۹
a(شریعت   
b(انصافی برقرار   
c(کفاره عیسی مسیح   
d(معرفت و دانش   



 ۲۹۳نی های میا آزمون

 ۳آزمون میانی شماره 
 )۱۰ تا ۷های  مربوط به درس(

 
   سؤاالت صحیح و غلط-بخش اول 

 .  مشخص نماییدb و جمالت غلط را با حرف aجمالت صحیح را با حرف 
 .باشد ، ایمان و امانت میpistis در عهدجدید، دو کاربرد اصلی کلمه -۱
 . پذیر بودن و اطاعت از خصوصیات تواضع است  تعلیم-۲
 .  وعده دادن و بعد شکستن آن بهتر است از وعده ندادن-۳
ً                            شخص متواضع و مالیم معموال  شخصی است ضعیف و فاقد شهامت-۴ برای                          
 .سی را برنجاندخواهد ک ، زیرا نمی عمل
 های پا زدن به لذات و خواسته  پرهیزکاری و تسلط بر نفس شامل پشت-۵
 .باشد آلود می گناه
وجود   پولس رسول تعلیم داد که هیچ قانون و شریعتی علیه تجلی ثمره روح-۶
 .ندارد
 . عنوان جزئی از پرهیزکاری ضروری است  ریاضت به-۷

  

   سؤاالت چند جوابی-وم دبخش 
انتخاب نمایید صحیح  .ترین پاسخ را 

 شود، چه نام دارد؟  آن جنبه از ایمان که منتهی به توبه می-۸
a(عطای ایمان   
b(اعتقادات   
c(بخش  ایمان نجات  
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d(ایمان زنده    
 

  ........... مباشرت یک جنبه از امانت است به معنی-۹
a(تحمل همراه با صبر  
b(ایم ِ                             پایان بردن کاری که شروع کرده  به 
c(اداره درست امور و دارایی شخصی دیگر                                     ِ 
d(وفا به عهد  

 

 ؟» نیست«ای از امانت   از موارد زیر جنبهکدام یک -۱۰
a(عدم صداقت   
b(قابل اعتماد بودن   
c(ثابت قدم بودن   
d(مباشرت   

 

 وجود دارد، عبارت ۲۳ :۵در غالطیان »  تواضع« سه اندیشۀ اصلی که در کلمه -۱۱
 ....، و پذیر بودن طاعت از اراده خدا، تعلیماست از ا

a(داشتن اعتماد به نفس                      ِ  
b(آرام بودن   
c(ضعیف بودن   
d(کار بودن  مالحظه  

 

مقدسی به چه معنایی  ، در زبان یونانی غیرکتاب  یا تواضعpraotes کلمۀ -۱۲
 ؟ است
a(هرگز عصبانی نشدن   
b(رام کردن یا منضبط کردن یک حیوان   
c(ک شدن در یوغ اسارت شری  
d(ورزد  سربازی که از جنگیدن با دشمن امتناع می 
  



 ۲۹۵نی های میا آزمون

)  مظهرهای(، در همۀ نمادهای  عنوان ثمره روح  اهمیت تواضع به-۱۳
 ؟ آن مورد کدام است. شود، جز در یک مورد مقدسی زیر مشاهده می کتاب
a(عنوان کبوتر القدس به  روح 
b(عنوان بره خدا  عیسی به 
c(شده عنوان حیوانات رام ن مسیح به شاگردا  
d(عنوان گوسفند  ایمانداران به 

 

ها و تشبیهات پولس در زمینه ورزشکار و سربازی که تحت آموزش   مثال-۱۴
  ............باشند از هایی می هستند، نمونه

a(تسلط بر نفس   
b(انکار نفس   
c(تواضع   
d(آزادی مسیحی   

 

 بل پرهیزکاری و تسلط بر نفس قرار دارد، کدام خصوصیتی که در نقطه مقا-۱۵
 ؟ ستا

a(ریاضت   
b(روی  میانه  
c(اعتدال   
d(افراط در لذات   

 

 ؟ ست اها و امیال پلید، کدام ، راز تسلط بر خواسته۸ مطابق رومیان باب -۱۶
a(پرهیز مطلق   
b(القدس  پر ماندن از روح  
c(تسلیم شدن به طبیعت کهنه   
d(تش هوس سوختن در آ   

 



 حیات وافر ۲۹۶

  ...........  پولس به غالطیان تعلیم داد که نجاتشان وابسته است به-۱۷
a(انجام کارهای نیک و ادامه همیشگی آن   
b(کفاره عیسی مسیح و دیگر هیچ  
c(برخورداری از همه عطایا و ثمره روح  

 

 ؟  اصل مربوط به زندگی جدید در مسیح چیست-۱۸
a(القدس ، و رفتار در روح القدس واسطه روح  به، زندگی القدس  تولد از روح  
b(اطاعت از تمام جزئیات شریعت و انجام کارهای نیک   
c(آزادی کامل برای زندگی طبق خواسته و میل خود  
d(اجرای دقیق مناسک مذهبی   

 

 ؟ ست ا بهترین تعریف ثمره روح کدام-۱۹
a(دور از هر گناه  زندگی مقدس به . 
b(طور  دهد و به القدس که برای خدمت قدرت می بیعی روح عطایای مافوق ط

 .برابر در اختیار همه ایمانداران قرار دارد
c(رشد و شکوفایی تدریجی حیات و طبیعت عیسی مسیح در ایمانداران  . 
d(آزادی مسیحی .  
  
  
  
  


