
 ح یژرف مانند مس تیمسؤل رشیپذ

تا هر کس بنا بر   م،یحاضر شو  حیمس   یدر برابر مسند داور  دیما با  ۀهم   رای ز"

خوب   ا  ی بد  ایاعمال  در  سزا    ام یکه  است،  کرده  خود  بدن  در            ".ابدیسکونت 

   10:5دوم قرنتیان 

  ی مانیبلکه مهم ا  ،یناشدگدارد نه ختنه   یتی  نه ختنه اهم   یسیع  ح  یدر مس  رای ز"

  5:6" غالطیان .کندی است که از راه محبت عمل م

 خود   یسالمت روحان ی برا تیمسؤل

مس" دولتمند   حیکالم  مزام  یبه  با  و  شود؛  ساکن  شما  و    ر،یدر  سرودها 

با کمال حکمت    ییهانغمه  از روح است،  تعل  گریکدیکه  و  پند  با    د؛یده  میرا  و 

   16:3" کولسیان .دییخدا بسرا یدل برا میو از صم  یشکرگزار

 خود  یسالمت جسمان ی برا تیمسؤل

القدس است که در شماست و او را از خدا که بدن شما معبد روح   دیدانی نم   ایآ"

  19:6اول قرنتیان "  د؟یستیاز آِن خود ن گریو د د،یاافته ی

  خود یو احساس یسالمت فکر  یبرا تیمسؤل

 تقال کردن خوب است  -1

او    و  خداست،  یمن به سو آواز آورم؛ی برم  ادیفر   و  خداست،  یآواز من به سو"

داد خواهد  فرا  گوش  من  تنگ   !به  روز  م   شی خو  یدر  را   م؛ یجوی خداوندگار 

بازکش  شبانگاه دراز شده،  من  تسل  و  شود،ی نم  دهیدست  از  ابا    رفتنی پذ  یجانم 

" ِساله  .شودی م   هوشیو روحم ب  کنمی م   تأمل  نالم؛ی و م  کنمی م   ادیخدا را    .کندی م

   3-1: 77مزامیر  

 و ترس خوب است  یبروز دادن احساس خشم، غم، کالفگ  -2

ر " آب   گس  یجملگ  میاستخوانها  و  شوم،ی م   ختهیهمچون  هم   دل   .ستا   ختهیاز 

موم چون  است  در  من  شده  گداخته  سفال  .اندرونم  تکه  چون  تم   دهیخشک  ،یقو 

سگان مرا احاطه   .یابه خاک مرگ نشانده  مرا  !دهیزبانم به کامم چسب  و  است؛

" اند!را سوراخ کرده   میو پاها  دستها  اند؛اوباش ِگرَدم حلقه زده  ۀدست  اند؛کرده

    16-14: 22مزامیر  

 زدن خوب است  غیج -3

  ی رو  یبه ک  تا  کرد؟  یمرا تا ابد فراموش خواه   ایخداوندا؟ آ  ،یتا به ک"

  بان یدست به گر  میهاشه یبا اند  یتا به ک   د؟یپوشان  یخود را از من خواه

باشد؟  ۀهم   و باشم، غم  دلم  در  ک  تا  روز  سرافراز   ی به  من  بر  دشمنم 

 1-2: 13" مزامیر شود؟

 روابط خود  ی برا تیمسؤل

که برادرت از تو    یآورد   ادیبر مذبح، به    اته ی هد  میپس اگر هنگام تقد"

برادر    اته یبه دل دارد، هد  یزیچ با  برو و  بر مذبح واگذار و نخست  را 

   24-23: 5" متی نما. میرا تقد اته یو هد ایکن و سپس ب  یخود آشت

 عوض کنیم ما نمی توانیم دیگران را 

بلکه آنچه را که    خواهم،ی نه آنچه را که م  رایز کنم،ی چه م  دانمی من نم  "

   15:7" رومیان .دهمی انجام م زارم،یاز آن ب

 خود یسالمت مال ی برا تیمسؤل

خود نباشد،    ۀو بخصوص خانواد  شانیمعاش خو  نیتأم  یدر پ  یاگر کس"

   8:5ئوس اول تیموتا" .مانیای تر از باست و پست  مانی منکر ا

مزام   یبه دولتمند  حیکالم مس" با  سرودها و    ر،یدر شما ساکن شود؛ و 

  د؛ یده  میرا پند و تعل  گریکدیکه از روح است، با کمال حکمت    ییهانغمه 

 16:3 انیکولس" .دییخدا بسرا یدل برا می و از صم  یو با شکرگزار

 

 پیام هفتۀ آینده

   چه معنا دارد؟ پیروی از مسیح
خاچیکیان کشیش سارو   

 


