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 1بخش  

   11:14امثال ." افتدخردمندانه، ملت در زحمت می رهبریبدون "

اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون  "

ی  اند، خود را تسلیم خدا کنید. و اعضاکسانی که از مرگ به زندگی بازگشته

   13:6." رومیان بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند

 (27-23: 11عبرانیان )موسی 

 برد... خدا بکار می   خواهی رهبری باشی کهاگر می 

 هویت خود را بشناسی  باید  -1
پسر دختر فرعون  نخواستبا ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد، "

  11:24عبرانیان  ".خوانده شود

   14:8." یوحنا رومام و به کجا میدانم از کجا آمدهمی"  عیسی گفت:

از نزد خدا  پدر همه چیز را به دست او سپرده است و  دانستمیعیسی که  "

ای برگرفته، به کمر  برخاست و خرقه از تن به در آورد و حوله ...آمده

   5-3: 13." یوحنا بست...و شروع به شستن پاهای شاگردان کرد..

  41:5یوحنا پذیرم." یسی گفت: جالل از انسانها نمی "ع

 پذیر باشی مسئولیت باید   -2

"  .خوردگوید: اگر بیرون بروم شیر مرا میماند و میآدم تنبل در خانه می "

  13:22امثال 

آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت، یکدیگر  "

  13:5." غالطیان را خدمت کنید

                 ." آزار دیدن با قوم خدا را بر لذِت زودگذِر گناه ترجیح داد موسی"

  25:11عبرانیان 

 مقصر بدانم برای مسیر زندگی خودتوانم دیگران را من نمی •

    با ایمان و تعهد دیگران زندگی کنم توانممن نمی •

   12:14"پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد." رومیان 

 برای خود وضع کنی الویتها  باید  -3
آن را اختیار ، خوب و درست است تشخیص دادهپس بیایید آنچه را که "

   4:34ایوب " .کنیم

، زیرا  شمرداز گنجهای مصر  باارزشتررسوایی به خاطر مسیح را  موسی"

  11:26." عبرانیان چشم دوخته بوداز پیش به پاداش 

 الویتهای دنیوی 
   محبوبیت  •
 لذت   •
   رایی دا  •

 ( 2۶،  2۵،  2۴:  11)عبرانیان    الویتهای موسی
   محبوبیت ارادۀ خدا را به جا آوردن مهمتر است از   •

 خدا مهمتر است از لذت    قوم دوست داشتن   •

 ثروت داشتن آرامش خدا مهمتر است از   •

               ." شمارم تا مسیح را به دست آورمآری، اینها همه را فضله می"

   8:3فیلیپیان 

 د بر ابدیت متمرکز شوی بای -۴
، آنجا که مسیح...نشسته است. به آنچه در  دل ببندیدبه آنچه در باالست "

   2-1: 3کولسیان " .باالست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است

آنکه از خشم پادشاه بهراسد مصر را ترک گفت، زیرا  با ایمان بود که او بی "

  11:27." عبرانیان داشت خود برابر چشمانرا همواره در  نادیدنیآن 

که به   عیسی بدوزیمرا بر قهرمانان و مظهر کامل ایمان یعنی  چشمان خود"

خاطر آن خوشی که پیِش رو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز  

    2:12." عبرانیان شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است
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