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 1  دهد؟ پولوس رسول در رابطه با عقل و بدي و شرارت چه اندرزي به ما می  8

 1  راز برتري انسان نسبت به سایر موجودات در انسان شناسی الهی چیست؟     9
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 ١

ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد مرد نباید او را طالق دهد و همچنین اگر مرد مسیحی، زن بی  1
را ترك زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد آن زن نباید شوهرش 

ایمان نیز بوسیله شوهر ایماندار ي زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بیایمان به وسیلهزیرا شوهر بی) 75/0.(کند
 ) 75/0.(خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت

5/1  

. تماد باشد یک مباشر باید قابل اع )5/0(.ها را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرار الهی بدانند همه باید آن  2
ها را داوري خواهد کرد و هر کس آنطور براي یک خادم مسیحی داوري انسانی اهمیتی ندارد بلکه خداوند آن )5/0(

  )1.(که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد

2  

  1  )5/0( .نان صمیمیت و صداقت است) نان فطیر ( خمیر تازه ) 5/0.(خمیر مایه ، بدخواهی و شرارت و گناه است  3
مقصود سهیم شدن در خون مسیح ، و . گوییم از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را براي آن سپاس می: گوید می  4

همانطور که یک نان وجود دارد ما . خوریم مقصود آن سهیم شدن در بدن مسیح است وقتی نان را پاره کرده، می
مسیح بدن و ما اعضاء آن ) 1. (ما در خوردن یک نان شریکیمنیز اگر چه بسیاریم ، یک بدن هستیم زیرا همه 

  )5/0. (هستیم 

5/1  

بدن انسان واحدي است که از اعضاء بسیار تشکیل شده است و اگر چه داراي اعضاي متفاوت ) 25/0.(به بدن انسان  5
یونانی ، خواه برده ، خواه پس همه ما خواه یهود ، خواه . باشد است باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می

  )75/0. (ایم تا از او بنوشیمایم و همه از همان روح پر شدهآزاده بوسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته

1  

  1  . آنان فقط یک طبل میان تهی و سنج پر از سر و صدا هستند : گوید می  6
همانطور . ن نیز بوسیله یک انسان دیگر فرا رسید چنان که مرگ بوسیله یک انسان آمد ، همانطور قیامت از مردگا  7

اما هر کس . میرند ، تمام کسانی که با مسیح متحدند، زنده خواهند شد که همه آدمیان بخاطر همبستگی با آدم می
  . اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند . شود به نوبه خود زنده می

1  

در عقل مانند کودکان باشید اما نسبت به بدي و شرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص : گوید پولوس می  8
  .بالغ باشید

1  

در انسان شناسی الهی، راز برتري و امتیاز انسان بر موجودات دیگر نه در تکامل زیستی و پیچیدگی ساختمان   9
  .افکنده استجسمی او، بلکه در این روحانیت و معنویتی است که براو پرتو 

1  

سرنوشت خود را می سازد و در  ،انسان با آگاهی وایمان آنگاه عمل خویش که با اختیار و انتخاب انجام می دهد  10
در بینش الهی انسان موجودي است که به خاطر دارا بودن موهبت .سرنوشت جامعه و تاریخ مؤثر واقع می شود 

رونی بوده و به همین جهت موجودي یاختیار، قادر به ساختن شخصیت خود و غلبه بر انواع جبرهاي درونی و ب
  .مسئول است

1  

ابدي به اراده ي خداوندي زنده می شود، عیناً همین انسان دنیوي است که شخصیت او از گزند انسانی که در جهان    11
ظاهر گردیده و باید آثار اعمال ) همراه با جسم ( هرگونه نیستی در امان مانده و اینک با همان شخصیت قبلی خود 

اگر . مستلزم غیر مادي بودن روح است از این رو می توان دریافت که اعتقاد به معاد) 75/0.(خود را دریافت دارد
براساس دالیل عقلی ثابت شود که انسان عالوه بر جسم، روح غیر مادي نیز دارد که مستقل از جسم بوده و با 

  )75/0.(متالشی شدن آن از میان نمی رود، در این صورت حیات بعد از مرگ نیز خود به خود ثابت می گردد

5/1  

    »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   
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 ٢

 -2) 5/0.(براساس یک عده قراردادهاي اجتماعی می باشند وکیفرباجرم متناسب است: کیفرهاي قراردادي -1  12
یفر در اینجا مطرح نتیجه طبیعی عملی است که انجام می دهیم و موضوع تناسب جرم با ک: کیفرهاي طبیعی

انسان در نظر گرفته است و آنچه در روز رستاخیز که در جهان آخرت خداوند براي : کیفر اخروي -3)  5/0.(نیست
  )5/0.(به عنوان پاداش یا کیفر به انسان داده می شود، عین عمل او است

5/1  

یکی از اختالفات اساسی بین حیات دنیوي و زندگانی اخروي انسان در این است که در این جهان به علت وجود   13
در جهان بعد از ) 1. (نتیجه احساس لذت نیز ضعیف تر و ناقص تر است حایل ها، میزان ادراك انسان محدود تر و در

لذت . درك و احساس بسی زنده تر، گسترده تر و نافذتر خواهد بود. مرگ که ازحجاب هاي این عالم خبري نیست
  )1.(ها و کامیاب ها در اوج خود وسیع و فناناپذیر و محرومیت ها و رنج ها نیز در نهایت شدت خود است

2  

میگریزد و از  آدمی به طور طبیعی از فنا . است میل به جاودانگی یکی از اصیل ترین کشش هاي فطري در انسان  14
از آنجا که در نظام )1. (زائیده میل به جاودانگی استنگرانی از مرگ  .مرگی که او را فانی گرداند وحشت دارد

هر . کشش را دلیلی بر بقاء بشر پس از مرگ دانست طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می توان این میل و
میلی که در انسان وجود دارد پاسخگوئی در عالم خارج دارد و بین عالم درون و جهان بیرون هماهنگی کامل 

. اگر انسان داراي زندگانی محدود بود وبه ابدیت تعلق نداشت، میل به جاودانگی نیز در او وجود نمی داشت. هست
)1(  

2  

هر اندازه که در عمل . ر، اگر ایمانی در کار هست، حتماً آثار و نتایج آن نیز در عمل ظاهر و آشکار خواهد گردیدخی  15
و اگر آن عقیده به صورت ایمان .آثار ایمان به چشم نمی خورد، همانقدر باید در وجود ایمان واقعی تردید روا داشت

  .حقیقی در آمد، یقیناً منشأ عمل نیز خواهد شد

1  

  20  جمع نمره»                         خسته نباشید «                                                                                 
  

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

  




