
 
 

 
 

    2017جوالي سال   9                                                                                                                             کلیساي ایرانیان
  2 کلیساي سالم  و جذاب 

    تشخیص شخصیت هاي انسانی
 

  هدف این موعظه : 
  شخصیت انسانی خود و دیگران شناخت  .1
  افتخار ) –قدردانی   -( شکر گزاري  دیگر براي ایجاد محیط سالم و جذابیک پذیرش .2
 (در حرکت کلیسا همه ما بهم نیازمندیم ) یکدیگر تا به شباهت روحانی مسیح برسیم  تشویق .3

  
 

  
  
  
  
 

 

  
  مثال هاي چهار شخصیت انسانی  
  چارت خصوصیات چهار شخصیت  
 13:  4, شباهت به مسیح     افسسیان  مستطیل آیات براي رسیدن به مرکز  

 
 

 مطالب مورد بررسی در کلیساهاي خانگی

  جزوه تشخیص شخصیت انسانی را پر کنید و شخصیت انسانی خود را مشخص کنید  .1
  شخصیت ها به سواالت زیر در جلسه جواب دهید : نوشته شده در جدول خصوصیات با در نظر گرفتن خصوصیات

 وصیت کاملخصبیشتر به  تا چه تحول و تبدیلی باید در شما انجام گیردبا شناخت شخصیت خود , باز کنید  .2
 که نقاط ضعف شما را به قوت مسیح تبدیل می کند ؟ آیاتی را باز گو کنیدمسیح در مرکز نزدیک شوید 

ر بپذیرید بهترا  می توانید او چگونه به طور عملیبا شناخت خصوصیت انسانی همسر خود باز کنید که با هم  .3
 د و خانواده بوجود آورید؟ و محیط سالمی براي خو ؟و با تشخیص خصوصیات او , رابطه سالم ایجاد کنید

ا همه تدر کلیساي خانگی با شناخت خصوصیات انسانی همدیگر , جگونه می توانید یکدیگر را کمک کنید  .4
  م کنید؟و چگونه کار ها را تقسی ؟چه کسی براي چه کاري بهتر است پیدا کنید کهبه شباهت مسیح برسید و 
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از تغییرات نمی  .16
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می خواهد در  .17
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 دلیل می خواهد 

براي پذیرش  .19
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 کند  نمی کار

 با همه آزاد .25
 ) (رزروه نیست

می خواهد  .26
متوجه کار  دیگران
 شوند دقیق او 

ممکن است کم  .16
 حوصله باشد 

تغییرات را  .17
  دوست دارد 

زود می پذیرد  .18
 که ببخشد 

ممکن است  .19
خیلی زود مسیح 

 را بپذیرد  

ممکن است زود  .20
آتشش خاموش 
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  نصایح کتاب مقدس
  

  شخص زودجوش و هیجانی 
 2او مثل مسیح در عروسی ایجاد شادي می کند یوحنا  .1
  ) 17:  3فروتن باش و از تکبر حذر کن (یعقوب او مشوق دیگران است  .2
  ) 19: 1سخنان خود را کنترل کن (یعقوب  .3
  )  40: 14منظم تر باش (اول قرنتیان  .4
 )22: 5صبور باش، میوة روح القدس حلم است. (غالطیان  .5

  شخص دقیق و منطقی 
  1:  3معلم بسیار خوبی می توانی باشی  یعقوب  .1
هر چه راست باشد و هر چه مجید و هر چه عادل و هر چه پاك و هر چه " بیشتر مثبت باش، .2

  ) 8:  4. (فیلپیان "در آنها تفکر کنید و هر چه نیک نام استجمیل 
  )  13: 4فسسیان (ا. "از خود دور کنیدرا هر قسم تلخی و غیظ "از روحیۀ تلخ و ایرادگیر حذر کن، .3
  )  22: 5شاد باش، میوة روح القدس شادي است.  (غالطیان  .4
 )1: 37نگران و مشوش نباش. (مزمور  .5

   
  شخص عاطفی و احساسی 

  او می گوید اگر محبت نداشته باشم طبل تو خالی هستم   8 – 4:  13اول قرنتیان  .1
  او می گوید که من می خواهم سامري نیکو باشم     37 – 30:  10لوقا  .2
  زیر پاي مسیح می نشست و از وجود او لذت می بردهستی که مثل مریم تو  42 – 38:  10لوقا  .3
 "خود را با کالم بنا کن"بعضی وقت ها دلم می گیرد و افسرده می شوم ,     5:  42مزمور  .4
  ) 7: 1وم تیموتاوس (د  "خداوند به تو روحیۀ ترس نداده است"اعتماد کن و نترس،  .5
  

  شخص حرکتی و مصمم 
  .... او اقتدار مسیح را دوست دارد و دستور او را اطاعت می کند   20 – 18:  28متی  .1
 .... باید مواظب غرور خود باشد . خدا فروتنان را فیض می بخشد  6:  5اول پطرس  .2
 )            17:  3(یعقوب  "	حکمت از باال مالیم است"مالیم باش نه ریاست طلب،  .3
  )26: 4(افسسیان  "گناه نکن , خشم می گیري"احساسات و رفتار خود را کنترل کن،  .4
 )13: 4فیلپیان (  انی بدان خودت نیستی که می کنیا به پایان می رسرهائی زیادي ربا اینکه کا .5

 


