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 ١

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

اي                                        قیقی و حیات پاك باز دارد؛ نتیجهاساس، از رسیدن به زندگی حدور و دراز و پندارهاي بی
اي براي پرورش بذر حقیقت و نردبانی براي رسیدن ما اگر همین زندگانی دنیا، مزرعها) 75/0.( د داشتدر پی نخواه

اي مقدس براي نیل به                                          ا بازیچه نخواهد بود، بلکه وسیلههاي بلند عالم انسانی باشد، نه تنهقله به
  ) 75/0. ( سعادت جاوید خواهد بود

5/1  

ها را               توان آناعمال او وجود دارد که هرگز نمی نوعی هماهنگی و پیوستگی میان معتقدات انسان و روحیات و  2
تر این هماهنگی را ایجاد نموده و شخصیت انسان را                تعالیم آسمانی با دقت هر چه تمام. از همدیگر جدا ساخت

تواند در جهت سازندگی شخصیت خود                     انسان هنگامی می)  75/0( . بخشدخدا قوام میي ایمان به بر پایه
ویش ایجاد گام بر دارد و به طرف کمال حرکت کند که این هماهنگی را میان معتقدات خود و روحیات و اعمال خ

اي جز نابودي صورت نتیجهد زیرا که در اینبه شدت بپرهیز گانگی در شخصیتگانگی یا چندنماید و از هر گونه دو
  ) 75/0( . شخصیت اصیل انسانی در میان نخواهد بود

5/1  

ـ    پیامبران آزمایش انسـان را ازسـنّت    3 )                        5/0.(انـد ی را از ایـن آزمـایش معـاف ندانسـته    هـاي الهـی شـمرده وکس
ي انســان و پــرورش بعــد ملکــوتی                              شــکوفایی اســتعدادهاي نهفتــهایســت بــراي آزمــایش خداونــدي وســیله

هـاي خـدایی                   ها، از این آزمـایش خود، با تحمل انواع مشکالت و رنجآنان که در زندگانی این جهانی ) 5/0. (وجود او
  ) 5/0.(شوندد و به سعادت جاودانی نائل میابنین آیند، به بارگاه خداوند راه میرو سفید وپیروز بیرو

5/1  

یچ میلی گزاف و بیهـوده نیسـت،    یی که در نظام طبیعت هاجو از آن. ده میل به جاودانگی استنگرانی از مرگ زایی  4
سـان وجـود دارد           هر میلـی کـه در ان  ) 75/0. (توان این میل و کشش را دلیلی بر بقاي بشر پس از مرگ دانستمی

اگـر انسـان داراي زنـدگانی    . گویی در عالم خارج دارد و بین عالم درون و جهان بیرون هماهنگی کامل هستپاسخ
  )75/0. (داشتبه جاودانگی نیز در او وجود نمی محدود بود و به ابدیت تعلق نداشت، میل

5/1  

ا کیفر نتیجه اعمال نیک و بد خود برسد و پاداش یطور کامل به هدهد که هر کس بنظام حاکم بر این عالم اجازه نمی   5
ــه. مناســب را دریافــت دارد ــد روزه آن                          ب ــدگانی چن ــاي مــادي و زن ــر جهــان در همــین دنی ــارت دیگــر، اگ عب

 بـا ها چه بسا افرادي که عمر آن)1.(داردخالصه شود، در این صورت امکان پیاده شدن عدل در میان مردمان وجود ن
بسا افرادي که غرق  ماند و چهجالی براي دریافت پاداش باقی نمیپذیرد و دیگر ماعمال خیر بسیار بزرگی پایان می

  )1.(رسندسد خویش هستند و به کیفرالزم نمیها و مفادر خوشگذرانی

5/1  

باشند وکیفر با جرم                   اس یک عده قراردادهاي اجتماعی میکیفرهایی هستند که بر اس: کیفرهاي قراردادي - 1    6
  )5/0( .متناسب است

جا                       موضوع تناسب جرم با کیفر در این دهیم وتیجه طبیعی عملی است که انجام مین: کیفرهاي طبیعی - 2  
  )5/0(  .مطرح نیست

است و آن چه در روز  ر گرفتهکیفري است که در جهان آخرت خداوند براي انسان در نظ: کیفر اخروي - 3  
  )5/0.  (شود، عین عمل او استپاداش یا کیفر به انسان داده می عنوانرستاخیز  به

5/1  
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 ٢

                           رسند و در صورت ادامهبودنشان به بن بست میبرخالف زندگی دنیوي که لذّات آن همگی به علت محدود   7
هاي بهشت زیرا موهبت. بیندز روي مالل و خستگی و دلزدگی نمیشوند، در جهان آخرت انسان هرگآور میمالل

  ) 1.  ( مادي نبوده و نامتناهی هستند

1  

وز شده نباید تجاچه نوشته ها یاد بگیرند که از آنکند که از آندهد و نصیحت میخودش و آپولس را نمونه قرار می  8
  ) 5/0. ( پسندانه به یک نفر نبالند و دیگران را خوار نشمارندتا هیچ یک خود)  1 (. کنند

5/1  

گران ، دزدان ، طمعکاران ، مستان ، ناسزاگویان و کاله برداران پرست ، زناکار ، لواطران ، بتافراد نادرست ، شهوت  9
چه توبه کنند و تعمید یابند ، جزء مقدسین خدا گشته چنان)  75/0. ( اي نخواهند داشتخدا هیچ بهره در پادشاهی

  ) 75/0. ( توانند از پادشاهی خدا بهره برندو می

5/1  

مثالً وقتی که با یهودیان بود مانند یک  ) 5/0(  .ها شودشد تا به هر نحوي وسیله نجات آنها همرنگ میبا آن  10
کرد ها رفتار میگرفت مانند آنو وقتی که بین کسانی که تابع شریعت موسی بودند، قرار می کردیهودي زندگی می

  ) 5/0. ( ها بتواند وسیله نجات شودکه با نفوذ خود در آنتا این

1 

 مردي که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد سر. سر هر مرد ، مسیح است و سر مسیح خدا است   11
همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد سر خود  ) 75/0. ( سازدیعنی مسیح را رسوا می خود

زن جالل مرد را منعکس  ) 75/0. ( سرش تراشیده است هیچ فرقی نداردیعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که 
  ) 5/0. ( ان دهد که تحت فرمان استخاطر فرشتگان زن باید سر خود را بپوشاند تا نشهب. کند می

2  

وند بداند مگر تواند عیسی را خداتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیثیر روح خدا باشد نمیأاگر کسی تحت ت  12
القدس به یکی روح. بخشد ها را یک روح میعطایاي روحانی گوناگون است اما همه آن ) 75/0. ( القدسبوسیله روح

  ) 75/0... ( بخشد و به دیگري قدرت شفا دادنکند و به دیگري بیان معرفت به یکی ایمان میعطا میبیان حکمت 

5/1  

  1  )25/0. (ها محبت است ترین اینولی بزرگ) 25/0. (محبت ) 25/0(امید ، ) 25/0(ایمان ،   13
. کنید که قیامت مردگان وجود ندارد توانید ادعا مسیح پس از مرگ زنده شده چگونه بعضی از شما می: گوید می  14

 ) 1. ( هم ایمان شما اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد پس مسیح زنده نشده باشد هم بشارت ما پوچ است و
درباره خدا شهادت دروغ که زنده شدن مردگان درست نباشد خدا مسیح را زنده ساخت در صورتی وقتی گفتیم

   ) 5/0. ( ایمداده

5/1  
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  همکار گرامی،
  .ه سؤال را منظور فرماییدمشابه توسط دانش آموز، لطفاً نمر در صورت ارائه پاسخ هاي صحیح                           
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