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مجموعه پرسش و پاسخ؟

مجموعه پرسش و پاسخ به چه معنا است؟
کهپنج کلیسابیشترمیپسندم پولسدررسالۀاولقرنتیان۱۹:۱۴میگوید:»در
کلمهبهزبان گویمتادیگرانرانیزتعلیمدهم،ازآنکههزاران کلمهبهعقلخود
کالمتعلیمیافتهباشد، کهدر بگویم.«ودررسالۀغالطیان۶:۶مینویسد:»اماهر
2۵:۱۸ رسوالن اعمال و بسازد.« مشارک خوب چیزهای همۀ در را خود معلِم

میفرمایدَاُپُلس»درطریقخداوند،تربیتیافته«بود.

یونانی زبان در است شده ترجمه »تعلیم« که واژهای آیهها، این از یک هر در
کتابمقدسبهشکلمنظم کهبهمعنایتعلیمحقیقت katecheoتلفظمیشود
پرسشهاییمطرح معمول،مجموعه بهطور روش، این در میباشد. روشمند و
داده توضیح موردشان در و پاسخ آنها به کتابمقدس مبنای بر که میشوند

میشود.

منبعی  چه  به  است  پیِش رو  که  پاسخی  و  پرسش  مجموعه  تاریخچۀ 
بازمی گردد؟

تعمیدی« کلیسای پاسخ و پرسش »مجموعه بازنویسی حاصل مجموعه این
بریتانیای در تعمیدی، کلیسای همت به ۱۶۸۹ سال در بار نخستین که است
کبیر،بهقلمدرآمد،سپسدرسال۱۷۴2انجمنتعمیدِیفیالدلفیاآنراپذیرفت
معروف پاسخ و پرسش ازمجموعه اینمجموعه داد. قرار استفادۀخود مورد و
شمار به اصالحگرا مسیحیان از که میِنستر« »ِوست نام به شناختهشدهای و
گشتهاست کهدرابتدامطرح گرفتهاست.درشماریازپرسشهایی میرفتندالگو
کهآنپرسشهارابهزبان گنجاندهشدهتاوالدینرایاریرساند توضیحاتیمختصر

سادهتربرایفرزندانشانتوضیحدهند.

که به چنین تعلیمی اشاره نماید؟ کتاب مقدس آموزه ای وجود دارد  آیا در 
رسالۀ در نمونه، برای دارند. اشاره تعلیم این به کتابمقدس آیات از شماری
گردیدهاید که»االنازدْلمطیعآنصورِتتعلیم رومیان۱۷:۶پولسشکرمیگوید
کهبهآنسپردهشدهاید.«ورسالۀدومتیموتائوس۱۳:۱میفرماید:»نمونهایبگیر
کهازمنشنیدی.«واعمالرسوالن۴2:2میفرماید:»درتعلیم ازسخنانصحیح



۳

رسوالن،مواظبتمینمودند.«ورسالۀدومتسالونیکیان۱۵:2میفرماید:»استوار
2۷:2۰ رسوالن اعمال و دارید.« نگاه آموختهاید ما از که را روایات آن و باشید

کوتاهینکردم.« میفرماید:»ازاعالمنمودِنشمابهتمامیارادۀخدا

پس،ازقرارمعلوم،درکلیسایاولیه،مجموعهرهنمودهاییاصیلوقابلاطمینان
وحتیروشیبرایتعلیمآنهاوجودداشتهاست.

چرا وجود چنین پرسشها و پاسخهایی از اهمیت برخوردار است؟
۱ نخورید«. وجنبش بمانید قائم و نهاده بنیاد ایمان »در که ماحکمشده به

)کولسیان2۳:۱(.

2 ازماخواستهشده»تابهیگانگِی...معرفِتتاّمپسرخدا...برسیم،تابعداز.
ایناطفالُمتمّوجوراندهشدهازبادهرتعلیمنباشیم«)افسسیان۱۴-۱۳:۴(.

فریبدهندگانبسیاریوجوددارند)اولیوحنا2۶:2(..۳

۴ تحریف. را آنها ناپایدار و بیعلم »مردمان و است دشوار آموزهها برخی درک
کتخودبرسند«)دومپطرس۱۶:۳(. میکنندتابههال

۵ کنندومخالفان. بایدرهبرانیتربیتیابندتا»بتوانندبهتعلیمصحیحنصیحت
راتوبیخنمایند«)تیطس۹:۱(.

کنیم؟ چگونه شروع 
اینمجموعهپرسشوپاسخراجزییازبرنامۀروزانهدرخانوادهتانقراردهیدویا
کهدربناینسلیمحکمو اینکهشخصًاازآنهابهرهببرید.بسیارهیجانزدههستم

کهامیدشانرابرخداقرارمیدهندباشماشریکمیباشم. استوار

باشمامیآموزموباشماتعلیممیدهم.

جانپایپر



۴

صد و هجده پرسش و پاسخ
گاه،شایدبتوانبهشکلهایدیگرینیزاینپرسشهاراپاسخداد.شماازاینآزادی
و امکانشوجوددارد که کتابمقدس،درهربخش کهدرچارچوب برخوردارید
کنید.هدفازاین مفیدوثمربخشاست،پاسخهایصحیحدیگریرانیزعنوان
کامل،وبدوننقصباشند، کهپاسخهایشماجامع، پرسشوپاسخایننیست
کهبهپاسخهاییصحیحدستیابیدتا»درفیضومعرفت بلکهمقصودایناست

کنید«)دومپطرس۱۸:۳(. خداوندونجاتدهندۀما،عیسیمسیح،ترّقی

کیست؟ پرسش ۱: اولین و برترین وجود 

پاسخ: اولینوبرترینوجودخدااست.

آیه:اشعیا۶:۴۴؛مزمور۱:۸؛۴:۹۶؛۹:۹۷؛اولسموییل2:2.

پرسش ۲: هدف اصلی انسان چیست؟

کهخداراجاللدهدوتاابدازاولذتببرد. پاسخ: هدفاصلی انسانایناست

آیه:اولقرنتیان۳۱:۱۰؛مزمور۱۱:۱۶؛۴:۳۷؛2۵:۷۳-2۶؛اشعیا۷:۴۳.

میگردانیم، پرجالل را خدا ما که نیست معنا این به دادن« »جالل توضیح:
کهپرجاللبودنشرابازتابمیدهیمیانمایانمیسازیم. بلکهبدانمعنااست
کهمیتوانیدبهجایواژۀ»هدف« گاندیگریهستند »منظور«یا»مقصود«نیزواژ

کارببرید. به

کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ پرسش ۳: از 

اعالم صراحت به خدا عملکردهای همچنین و انسان در طبیعت جلوۀ پاسخ:
کهخدارا کالمخداوروحخدااست کهخداوجوددارد.حالآنکه،فقط میدارند
بهشکلینافذوثمربخشبهمامکشوفمینمایدتابتوانیمبهنجاتابدیدست

یابیم.

آیه:رومیان۱۸:۱-2۰؛مزمور۱:۱۹-2؛دومتیموتائوس۱۵:۳؛اولقرنتیان2۱:۱-2۴؛
۹:2-۱۰؛متی2۷:۱۱.



۵

طبیعی شناخت یکی، میسازد. مطرح را شناخت نوع دو پرسش این توضیح: 
کهازوجدانانسانوازعملکردخدادرطبیعتسرچشمهمیگیرد)»جلوۀ است
کهازتشخیص طبیعتدرانسان«(ودیگریشناختروحانییانجاتبخشاست
ارزشواقعیخداوزیباییشخصیتشسرچشمهمیگیرد.همۀانسانهاازشناخت
طبیعیخدابرخوردارندوهمینشناختآنهاراجوابگومیسازدتاخداراحرمت
روح که است کسانی آِن از فقط روحانی شناخت اما باشند. شکرگزارش و نهند
کوریباطنیشانچیرهشدهباشد)اولقرنتیان۱۴:2-۱۶(.فرزندانماباید خدابر
را کهچونبهطورطبیعیخدا تامباداچنینپندارند رادرکنمایند اینتفاوت
ازچنینشناخت هم کهشیاطین باشد یادمان اما رستگارند. میشناسندپس

طبیعیبرخوردارند)یعقوب۱۹:2(.

کالم خدا چیست؟ پرسش ۴: 

را خدا« »کالم هستند الهی الهام که عهدجدید و عهدعتیق نوشتههای پاسخ:
کالمخدایگانهقانونوقاعدۀعاریازخطابرایایمانو تشکیلمیدهند.این

عملاست.

آیه: دومپطرس2۱:۱؛دومتیموتائوس۱۶:۳-۱۷؛ اشعیا2۰:۸؛متی۱۷:۵-۱۸؛اول
قرنتیان۱۳:2؛مزمور۸-۷:۱۹.

که کالمخدااست کهعهدعتیقآنبخشاز توضیح:میتوانچنینتوضیحداد
کهپساز کالمخدااست پیشازتولدعیسینوشتهشدوعهدجدیدآنبخشاز
کالمخدادر که گشت.عبارت»عاریازخطا«بدینمعنااست تولدعیسیمکتوب
کالمخداصحیحاستواشتباهنمیکند. تعالیمشماراهرگزبهبیراههنخواهدبرد.
کالمخداقابلاعتماداست.واژۀ»ایمان«بهطرزتفکرواحساساتصحیحاشاره
کردارصحیحاشارهمیکند.ماافکارواحساساتو کهواژۀ»عمل«به دارد،چنان
کتابمقدسمیسنجیم.واژۀ»الهام«نیزبدینمعنیاست: اعمالمانراباقاعدۀ
خدادمیدهاست،یعنیخدابهواسطۀروحشسخنگویانشراهدایتنمودتابه

کالمخدارابیاندارند. زبانخودشان



۶

کالم خدا است؟ کتاب مقدس  کجا می دانیم  پرسش ۵: از 

پاسخ: کتابمقدسباآسمانیبودِنآموزههایش،یکپارچگِیبخشهایش،قدرتش
کالمخدااست.امافقطروح گناهکاران،وبنایمقدسانثابتمیکند درنجات
و است کالمخدا کتابمقدس بپذیریم تا کند قانع را ما میتواند که است خدا

گردیم. مطیعآن

رسوالن اعمال ۱2۹؛ ،۱۸:۱۱۹ ۷:۱۹-۹؛ مزمور ۱۳-۱۶؛  ،۷-۶:2 قرنتیان اول آیه: 
۴۳:۱۰؛22:2۶؛2۸:۱۸؛عبرانیان۱2:۴؛رومیان۴:۱۵؛یوحنا۱۴،۱۳:۱۶؛اولیوحنا

2۰:2-2۷؛دومقرنتیان۱۴:۳-۱۷؛۶،۴:۴.

خدا کالم تعالیم ماهیت که دارد اشاره واقعیت این به »آسمانی« واژۀ توضیح:
اعال از آنها داد. توضیح انسانی منابع با صرفًا را آنها نمیتوان که است چنان
کسیمثلاینشخصسخننگفتهاست«)یوحنا۴۶:۷(. گشتهاند.»هرگز نشان
کل که است نظر مد جهت آن از خاص طور به نیز بخشهایش« »یکپارچگِی
کتابمقدس،یکپارچه،بهمسیحاشارهدارد.»جمیعانبیابراوشهادتمیدهند«
تاریخ،بحثهاو کتابمقدس،درطی )اعمالرسوالن۴۳:۱۰(.درخصوصاعتبار
مسیحیاِنمعمولی گرفتهاست.امامعمواًل گفتگوهایتحقیقاتیومفصلیصورت
باچنینمباحثاتیآشناییندارندوازاینروچنینمباحثاتینمیتوانندبهشکلی
گیرند.ولیالزماست قرار کتابمقدس از گستردهدرخدمتپشتیبانی و گیر فرا

گیرد. چنینبحثهاوتبادلنظرهاییدرعرصۀتحقیقاتصورت

کنند؟ کتاب مقدس استفاده  پرسش ۶: آیا همه می توانند از 

کتابمقدسهستند،بلکهبههمگان پاسخ:نهفقطهمگانمجازبهاستفادهاز
کتابمقدسرابخوانندوبشنوندوآنرادرکنمایند. حکموتوصیهشدهاستتا

آیه:یوحنا۳۹:۵؛لوقا2۹:۱۶؛اعمالرسوالن2۸:۸-۳۰؛۱۱:۱۷.

کتاب مقدس در اصل چه تعلیم می دهد؟ پرسش ۷: 

کهانسانبایددربارۀخداچهباوری کتابمقدسدراصلتعلیممیدهد پاسخ:
داشتهباشدوخداچهوظیفهایراازانسانمیطلبد.



۷

آیه:دومتیموتائوس۱۶:۳-۱۷؛یوحنا۳۱:2۰؛اعمالرسوالن۱۴:2۴؛اولقرنتیان
۱۱:۱۰؛جامعه۱۳:۱2.

پرسش ۸: خدا چیست؟

تغییرناپذیر خدا است، ابدی خدا است، نامتناهی خدا است، روح خدا پاسخ:
است.خدادروجودشحکمتاست،قدرتاست،قدوسیتاست،عدالتاست،

نیکوییاست،حقیقتاست.

آیه:یوحنا2۴:۴؛مزمور۱۴:۸۹؛2:۹۰؛۵:۱۴۷؛یعقوب۱۷:۱؛مکاشفه۸:۴؛خروج
۶:۳۴-۷؛اولتیموتائوس۱۷:۱؛اعداد۱۹:2۳.

اومحدودهایندارد!(»ابدی« توضیح:»نامتناهی«بهچهمعنااست؟)عظمت
بهچهمعنااست؟)اوهرگزآغازینداشتهاستوهرگزپایانینخواهدداشت!(خدا
چگونهمیتواندبهماپاسخدهدوهمچنان»تغییرناپذیر«بماند؟)شخصیتخدا
هرگزتغییرنمیکند.خداهموارهبراساساصولوقواعدیثابتعملمیکند.حتی
ازاینرو،مقاصدواهدافش ازپیشتدبیرشدهومعلومند، نیز پاسخهایشبهما

تغییرنمیکنند(.

پرسش ۹: آیا بیش از یک خدا وجود دارد؟

پاسخ:فقطیکخدایزندهوحقیقیوجوددارد.

آیه: تثنیه۴:۶؛ارمیا۱۰:۱۰؛مزمور۵-۴:۹۶.

کهبتهستنداما»زنده«نیستندو»خدایانی« توضیح:»خدایانی«وجوددارند
یعنی نیستند، »حقیقی« خدای اما هستند دیوها یا فرشتگان که دارند وجود
وجود حقیقی و زنده خدای یک فقط نیستند. تغییرناپذیر و نامتناهی، ابدی،

دارد.

پرسش ۱۰: در وجود الهی، چند شخصیت وجود دارد؟

کههرسه پاسخ:دروجودالهی،سهشخصیتوجوددارد:پدر،پسر،روحالقدس،
کهدرقدرتوجاللبرابرند. یکخداهستندبایکذات



۸

آیه:اولقرنتیان۱۱:2؛۶:۸؛یوحنا:۱:۱؛۳۰:۱۰؛۹:۱۴؛2۸:2۰؛اعمالرسوالن۳:۵-
کولسیان۹:2؛عبرانیان۳:۱. ۴؛متی۱۹:2۸؛دومقرنتیان۱۴:۱۳؛

کاربردهشود،زیرانبایدبگوییم توضیح:الزماستدراینجاواژۀ»وجودالهی«به
کههرسهخدا درخداسهشخصیتوجوددارد.خیر،سهشخصیتوجوددارند
هستند.همچنیننبایدبگوییمسهخداوجوددارد،بلکهیکخداوجودداردو
اینسهشخصیتمجزاازیکدیگرندوهریکدرآفرینشجهانهستیودرنجات
کاماًلبایکدیگرهماهنگ بشرنقشهایخاصیبرعهدهدارند.اماهرسهشخصیت

کاملهستند. کهازدرکماخارجاست(وهرسهخدای هستند)بهشکلی

پرسش ۱۱: مقّدرات خدا چیست؟

کهمطابقبارأیارادهاش پاسخ:مقّدراتخداهماناهدفومقصودابدِیاواست
وبرایجالِلخودشپیشآمدهایآیندهراازپیشمقررفرمودهاست.

۳:۱۱۵؛ مزمور ۱۰:۴۶؛ اشعیا ۳۵:۴؛ دانیال ۳۶:۱۱؛ رومیان ۱۱:۱؛ افسسیان آیه:
عاموس۶:۳.

کنید:»مقّدراتخداطرحها توضیح:میتوانیداینحقیقترابدینشکلخالصه
است.« حتمی وقوعشان و دارد نظر در تاریخ برای او که هستند برنامههایی و
کهخدابرایجهاندرنظرداردابدیاست،زیراهرگززمانیوجودنداشته هدفی
کهخداندانستهباشدچهمیخواهدبکند.اهدافخدامطابقبارأیارادۀاواست،
ازفکرخودشسرچشمه یعنیخداباشخصدیگریمشورتنمیکند.همهچیز
کهجاللخویشراعیانتر میگیرد.همۀتدبیرهایشبهاینمنظوربودهوهست

سازد.هیچچیزخارجازمقّدراتخداانجامنمیپذیرد.

پرسش ۱۲: چگونه خدا مقّدراتش را اجرا می نماید؟

پاسخ: خدادرآفرینشجهانهستیودرمشّیتالهیاشمقّدراتخویشرااجرا
مینماید.

امثال ۱۷:۱۴؛ رسوالن اعمال 2۶:۶؛ ۴۵:۵؛ متی ۱۱:۴؛ مکاشفه ۱:۱؛ پیدایش آیه: 
سلیمان۳۳،۹:۱۶؛2۱:۱۹؛2۴:2۰؛۳۱،۱:2۱.



۹

انجام »به یا ساختن« »عملی گان واژ »اجرا« واژۀ جای به میتوانید توضیح: 
واژۀ بررسی به بعدی، پرسشهای در ببرید. کار به را »سببشدن« یا رساندن«
به کهمشّیتخدا گفت امادرحالحاضرمیتوانچنین »مشّیت«میپردازیم.
بهوسیلۀآنهمۀمخلوقاتشوهمۀعملکردهایشان کهخدا اشارهدارد طریقی
کماست)مانندبرزمینافتادنیکپرندهیاانتخاب راحفظمینمایدوبرآنهاحا
کمیتخدابرجهانیاشارهدارد کلیبهحا یکرییسجمهور(.مشّیتخدابهطور

کهخودآنراآفریدهاست.

پرسش ۱۳: آفرینش به چه معنا است؟

کالمشازنیستیهستیآفریدوازهیچ پاسخ:آفرینشیعنیاینکهخداباقدرت
همهچیزرابهوجودآوردوهمهچیزبسیارنیکوبود.

آیه:پیدایش۳۱،۱:۱؛عبرانیان۳:۱۱؛خروج۱۱:2۰؛رومیان۱۷:۴.

کهدرمشارکتیمقدس توضیح:پیشازآفرینش،فقطخداوجودداشت،خدایی
ماخلق آنچه با آفرینشهمواره در عملکردخدا اینرو، از بود. تثلیث اعضای با
میکنیممتفاوتاست.ماخلقتمانراازهستیآغازمیکنیمنهازنیستی.ماازیک

چیزچیزیدیگربهوجودمیآوریم.

پرسش ۱۴: خدا انسان را به چه شکلی آفرید؟

پاسخ:خداانسانرامردوزنآفرید.انسانرابهتصویرخودوبهرهمندازمعرفتو
عدالتوقدوسیتآفریدتابرمخلوقاتحکومتنماید.

کولسیان۱۰:۳؛افسسیان2۴:۴. آیه:پیدایش2۷:۱-2۸؛

و عدالت و معرفت از »بهرهمند و خدا تصویر به ما میگوییم اینکه توضیح:
بر کهخدا ازهرچیزی نیز ما که نیست این آفریدهشدیممنظورمان قدوسیت«
گاهیمونهاینکهبهماننداوچشمۀعدالتوقدوسیتهستیم، آنواقفاستآ
کهبتوانیمدرمعرفتوعدالت بلکهمنظورمانایناستمااینتواناییراداشتیم
وقدوسیتخداسهیمباشیمواینسهیمبودنفقطبررابطهایسرشارازاعتماد



۱۰

کهپایینترازفرشتگانقرارداردازچنین ومحبتاستواربود.هیچمخلوقدیگری
قابلیتیبرخوردارنیست.

پرسش ۱۵: مشّیت خدا چیست؟

کههمۀ پاسخ:مشّیتخداعملکردهایقدوس،حکیمانه،وپرقدرتخدااست
کماست. مخلوقاتشوهمۀعملکردهایشانراحفظمینمایدوبرآنهاحا

کولسیان۱۷:۱؛عبرانیان۳:۱؛مزمور۱۹:۱۰۳؛متی۳۰-2۹:۱۰. آیه:نحمیا۶:۹؛

توضیح:باتوجهبهاینکههموارهبحثشانسواقبالمطرحبوده،الزموسودمند
اقبال و آیاشانس کنید. بافرزندخودصحبت کهدرخصوصمشّیتخدا است
انداخته دامن در »قرعه دارند؟ جایگاهی خدا مشّیت در قبیل این از اموری و
.)۳۳:۱۶ سلیمان )امثال است« خداوند از آن حکِم تمامی لیکن میشود،
کهخدا کارهایی کهشایدبسیاریاز کیدنمایید همچنینالزماستبرایننکتهتأ
که درمشّیتشانجاممیدهدقدوسوحکیمانهبهنظرنرسند)مانندطوفانهایی
کهخدااهدافینهاندارد کیدنمایید هزارانتنراازبینمیبرند(،امابراینهمتأ
کهبتوانیمبهآنهاپیببریم.حال )تثنیه2۹:2۹(وماآنقدرعظیموفهیمنیستیم
کههموارهبهدرستیعملمیکند)پیدایش2۵:۱۸(. کسیاست آنکه،داورجهان

او  را در مورد  آفرید، چه مشّیت خاصی  را  انسان  پرسش ۱۶: وقتی خدا 
اجرا نمود؟

کندوازهمۀ کهانسانبایدزیست پاسخ:وقتیخداانسانراآفرید،بااوعهدبست
کشدخواهد کهثمرۀایماناستدست گرازاطاعتی برکاتآفرینشبهرهبرد.ولیا
گرچنین کها مرد.خدابهانسانحکمنمودازدرختشناختنیکوبدنخورد،
کودکبرایهمهچیزبهخدامتکیاستازوابستگیوتکیهبه کهمانندیک کنداو

خدارویگردانخواهدشد.

آیه:پیدایش۱۵:2-۱۷؛غالطیان۱2:۳؛رومیان۱2:۵.

دهید حکم خودمختارانه که قابلیت این یعنی بد« و نیک »شناخت توضیح: 
چهچیزیبرایتانسودمند)نیک(وچهچیزیزیانبار)بد(است.خدااینرامنع



۱۱

انسان به نماید.خدا ارزیابی او از رامستقل بخواهدهمهچیز انسان که میکند
حکممیکنددرمراقبتحکیمانهوپرمهرپدرآسمانیاش،باایمان،سلوکنماید
کهبهعبارت»شناختنیکوبد«اشارهمیکنندازاینقرارند:پیدایش۵:۳، )آیاتی

22؛دومسموییل۱۷:۱۴؛اشعیا۱۵:۷؛دومسموییل۳۵:۱۹(.

آن  برای  که  اطاعت مسروری  آن  در  ما  والدین  آیا نخستین   :۱۷ پرسش 
آفریده شده بودند باقی ماندند؟

اطاعِت از ما والدین نخستین باشند. خدا مانند خواستند آنها خیر، پاسخ:
گناهورزیدندوازبیگناهیو ایمانرویتافتند.میوۀممنوعهراخوردند.بهخدا

کردند. کهدرآنآفریدهشدهبودندسقوط معصومیتی

آیه:پیدایش۱:۳-۷؛جامعه2۹:۷؛رومیان۱2:۵.

گناه چیست؟ پرسش ۱۸: 

کهتعلیممیدهداعمالما گناهتخطیازارادۀمکشوفخدااست،ارادهای پاسخ:
کاملوبرایجاللخداباشند. گیرندودرقدوسیِت بایدازدِلباایمانسرچشمه

اول ۴۸:۵؛ متی ۱۶:۱؛ پطرس اول 2۳:۱۴؛ ۱۳:۵؛ رومیان ۴:۳؛ یوحنا اول آیه:
قرنتیان۳۱:۱۰.

به را کتابمقدس از حکمی که عملی یا خواسته یا نگرش هر مختصر: توضیح 
یابرایجاللخداصورت گیرد ازدِلبیایمانسرچشمه یا گذارد پا زیر صراحت

گناهاست. نگیرد

که  که به موجبش از جایگاهی  گناه نخستین والدین ما چه بود  پرسش ۱۹: 
کردند؟ در آن خلق شده بودند سقوط 

کهدرآنخلقشده کهبهموجبشازجایگاهی گناهنخستینوالدینما پاسخ:
کردندخوردنمیوۀممنوعهبود. بودندسقوط

آیه:پیدایش۱۳،۱2،۶:۳.



۱2

کرد؟ کل نژاد بشر سقوط  گناِه آدم  پرسش ۲۰: آیا با نخستین 

دنیا به مثل تولید معمول نظام به و بودند آدم نسل از که بشر نژاد کل پاسخ:
کردند. گناِهآدمبااوسقوط کردندوهمگیدرنخستین گناه آمدند،همگی،درآدم

آیه:اولقرنتیان2۱:۱۵-22؛رومیان۱۹-۱۸،۱2:۵.

او در ما کردهمۀ گناه آدم ووقتی نگریست آدم رادر بشر نژاد کل توضیح:خدا
کهذاتمابهنژادآدمبرمیگردد،مانیزذاتًاازنظراخالقیفاسد کردیم.ازآنجا گناه
گرفت،ما»طبعًا«زیرغضبخدا کهنطفۀمادرَرِحمشکل گشتیم.ازهمانزمان
ابدی نجات و آوردن ایمان که است دلیل این به .)۳:2 )افسسیان گرفتیم قرار
کنیموتصمیمبگیریم کهمااراده صرفًایکتصمیمنیست،یعنیاینگونهنیست
ازمسیحپیروینماییم،بلکهبایدخلقتتازه،تولدتازه،وتغییردلصورتبگیرد.

کرد؟ پرسش ۲۱: واقعۀ سقوط آدم نژاد بشر را به چه وضعیتی دچار 

کرد. گناهوسیهروزیدچار پاسخ: واقعۀسقوطآدمنژادبشررابه

۶:۳-۷؛ یوحنا ۶:۶۴؛ ۶:۵۳؛ اشعیا ۱۸:۷؛ ۱۸:۵-۱۹؛ رومیان ۵:۵۱؛ مزمور آیه:
افسسیان۱:2-۳؛اولقرنتیان۱۴:2.

آن  در  بشر  نژاد  کل  که  وضعیتی  زشتِی  و  پلیدی،  گناه،  آن   :۲۲ پرسش 
سقوط نموده است چیست؟

کردهاست کلنژادبشردرآنسقوط که گناه،پلیدی،وزشتِیوضعیتی پاسخ:آن
)که ما ذات کل فاسدشدِن و اولیه عدالت فقدان و آدم گناه نخستین جرم در
گناهانوخطاهایی گناهاولیهنامیدهمیشود(خالصهمیشود،بهاضافۀ  معمواًل

کهدرعملازاینذاتسرچشمهمیگیرند.

آیه:رومیان۱۹:۵؛۱۰:۳؛افسسیان۱:2؛اشعیا۶:۵۳؛مزمور۵:۵۱؛متی۱۹:۱۵.

کتابمقدسمیفرماید:»درآدم،همهمیمیرند«)اولقرنتیان22:۱۵( توضیح:
»از و )۱۸:۵ )رومیان قصاص« برای مردمان جمیع بر شد حکم خطا یک »به و
را نامبردهما آیات گناهکارشدند«)رومیان۱۹:۵(. نافرمانِییکشخصبسیاری



۱۳

کهازفهمودرکماخارجاست کهخدابهطریقی بهایننتیجهگیریمیرسانند
کهبهخاطر کهپسازاوآمدندوحدتیبهوجودآورد میانآدمونسلهایآیندهای
آدم بهعبارتی، ناعادالنهنیست. بهما آدم گناهوفساد آنوحدتنسبتدادِن

کردیموبااوسقوطنمودیم. گناه نمایندۀارشدمابود.مادراو

خاطر  به  بشر  نژاد  کل  که  چیست  سیه روزی  و  مصیبت  آن   :۲۳ پرسش 
گناه آدم دچار آن شدند؟ نخستین 

کلنژادبشرباسقوطشرابطۀخودراباخداازدستداد.بدینسان،زیر پاسخ:
لعنتوغضبخداقرارداردومصیبتهایزندگی،مرگ،ورنجوعذابجهنمتاابد

گریبانگیرشاست.

آیه:پیدایش2۴،۸:۳؛افسسیان۳:2؛غالطیان۱۰:۳؛رومیان2۳:۶؛متی۴۱:2۵-
۴۶؛مزمور۱۷:۹.

گریبانگیر کهدرواقعهمۀاینمصیبتهاوبدبختیها توضیح:بهیادداشتهباشید
میانجیگری و آید بهمیان اینکهفیضخاصخدا بود،مگر انسانهاخواهد همۀ

نماید.

ک  گناه و سیه روزی رها نمود تا هال کل نژاد بشر را در  پرسش ۲۴: آیا خدا 
گردند؟

پاسخ:خدابنابرخواستنیکویخویش،ازازل،انسانهاییرابرایحیاتابدی
و گناه از را ایشان بدینسان تا است نموده وارد فیض عهد به را آنان و برگزیده

سیهروزیرهاییدهدوازطریقیکنجاتدهندهآنهارانجاتبخشد.

آیه:افسسیان۳:۱-۴؛دومتسالونیکیان۱۳:2؛رومیان2۱:۵؛2۹:۸-۳۰؛۱۱:۹-۱2؛
۵:۱۱-۷؛اعمالرسوالن۴۸:۱۳؛ارمیا۳۳:۳۱.

به عهد این موجمیزند. گرانبها و دلپذیر امیدی »عهدفیض« واژۀ در توضیح:
کهچنینارادهنمودتاهمۀحکمتومحبتو تعهدوسوگندخدااشارهمیکند
گناهوسیهروزیبرهاندوایشانرا گیردتاقومشرااز کار قدرتمطلقخویشرابه



۱۴

کهپیشقدمشدواینمهمرابهانجامرساند.ازاینرو، جاللبخشد.اینخدابود
کهتدبیروارادهاشعملینگردد. محالاست

کارسازاست.همگانبیایندو کهایمانآورندعملیو کسانی اینفیضبرایهمۀ
کمانۀ کارفیضحا کهاینایمانوایناشتیاق گردند!ازآنجا ازاینفیضبهرهمند
کهایمانمیآورندوبهسویخدامیآیندبرگزیدههستند.»پیش خدااست،آنانی
از پیش عهد این بدینترتیب، .)۴:۱ )افسسیان برگزید« درمسیح عالم، بنیاد از

بنیادعالم،درقلبخدا،ُمهرشدهبود.

بشارتی درخدمات کشمکشها و نبردها برهمۀ پیروزی بانگ فیض« »عهد این
و بست که عهدی بر که است خدایی او شد. خواهد پیروز خدا فیض است.
کسانی کهبنابرآنهمۀ کردپایبنداست،همانعهدوسوگندی کهیاد سوگندی
گشتهاندنجاتمیبخشد!)اعمالرسوالن ازپیشبرایحیاتابدیمقرر که را
۴۸:۱۳(.عیسیدرراهآنطایفه)یهود(جانداد»ونهدرراهآنطایفهتنهابلکهتا

کند«)یوحنا۵2:۱۱(. کهمتفرقنددریکیجمع فرزندانخدارا

کهازاین گوسفنداندیگریدارد بانگنبردخدماتبشارتیایناست:خداوند
آغلنیستند.باید)عهدبسته!(آنهارانیزبیاورد.آنهاآوازاوراخواهندشنید)فیض

کمانه!()یوحنا۱۶:۱۰(. حا

کیست؟ پرسش ۲۵: آن نجات دهندۀ برگزیدگان خدا 

پاسخ:یگانهنجاتدهندۀبرگزیدگانخداخداوندعیسیمسیح،پسرابدیخدا،
کهانسانشدوهموارههمخداوهمانسانباقیخواهدماند،بادوذات است.او

مجزاویکشخصیت،تاابد.

کولسیان آیه: غالطیان۱۳:۳؛اولتیموتائوس۵:2؛۱۶:۳؛یوحنا۱۴:۱؛رومیان۵:۹؛
.۹:2

پرسش ۲۶: مسیح، پسر خدا، چگونه انسان شد؟

گرفتوبدینگونه پاسخ:مسیح،پسرخدا،جسمواقعیوجانیِخَردمندبهخود



۱۵

او از و گرفت کرهشکل با َرحِممریم اوبهقدرتروحالقدسدر انسانشد.نطفۀ
گناهبود. کهعاریاز متولدشد،درحالی

آیه:عبرانیان۱۴:2؛۱۴:۴؛2۶:۷؛متی۳۸:2۶؛لوقا۵2:2؛یوحنا۱۴:۱؛2۷:۱2؛لوقا
کولسیان۹:2. ۳۵،۳۱:۱؛۵2:2؛

کردهام. کهدرحالخواندنشهستیددررایانهامتایپ توضیح:مناینجمالتیرا
کاماًل اما میکند. عمل شکلی چه به رایانه در تایپ روند نمیدانم واقع در ولی
تایپ موعظه رایانهصدها این در که چرا میکند، عمل هرحال در که مطمئنم
چیزی چنین اینکه اما است. همینشکل به نیز یافتن« »تجسم آموزۀ کردهام.
از الهیدانانقدیمیمیگفتند(»زبان که چگونهمیتواندعملیباشد)همانطور
را آن کتابمقدس زیرا داریم، باور را یافتن تجسم آموزۀ ما است.« قاصر بیانش
کلنقشۀخدارا کهمارایاریمیرساندتا تعلیممیدهد.ماآنراباورداریم،چرا

براینجاتبشردرکنماییم.

پرسش ۲۷: مسیح در مقام نجات دهندۀ ما چه نقشی بر عهده دارد؟

کهخودرافروتننمودوچهآن پاسخ:مسیحدرمقامنجاتدهندۀماچهآنزمان
کاهن،وپادشاهاست. گردیدنبی، کهسرافراز زمان

آیه:اعمالرسوالن22:۳؛عبرانیان۶:۵؛مزمور۶:2.

پرسش ۲۸: مسیح در مقام نبی چه نقشی بر عهده دارد؟

کالموروحخویشارادۀخدارابراینجاتو پاسخ:مسیحدرمقامنبیازطریق
رستگاریمانبرمامکشوفمیسازد.

آیه:یوحنا۱۸:۱؛2۶:۱۴؛۱۵:۱۵.

کاهن چه نقشی بر عهده دارد؟ پرسش ۲۹: مسیح در مقام 

کاهنیکبارخودراقربانینمودتاعدالتالهیرابهانجام پاسخ:مسیحدرمقام
کند. رساندوخداراباماآشتیدهدوپیوستهدرحضورخدابرایماشفاعت



۱۶

آیه: اولپطرس2۴:2؛عبرانیان۱۷:2؛2۵:۷؛2۸:۹؛افسسیان2:۵؛رومیان۳۴:۸.

پرسش ۳۰: مسیح در مقام پادشاه چه نقشی بر عهده دارد؟

ما از فرمانرواییمینماید، ما بر اقتداردارد، ما بر پادشاه پاسخ:مسیحدرمقام
چیره آنها بر و میگرداند مهار را ما ودشمنان کلدشمنانخود و میکند دفاع

میشود.

آیه:مزمور۱:۱۱۰-2؛متی۶:2؛لوقا۳2:۱-۳۳؛اولقرنتیان2۵:۱۵.

که می گوییم مسیح فروتن شد؟ پرسش ۳۱: منظورمان چیست 

قلمروی در شد، متولد حقیرانه وضعیتی در او که است این منظورمان پاسخ:
شریعتبهدنیاآمدومصیبتهایاینزندگی،غضبخدا،ولعنتمرگبرصلیبرا

گشت.اودفنشدوبرایمدتیقدرتمرگبراوسایهافکند. متحمل

۴۶:2۷؛ ۴۰:۱2؛ متی ۴۴:22؛ لوقا ۳:۵۳؛ اشعیا ۴:۴؛ غالطیان ۷:2؛ لوقا آیه:
فیلیپیان۸:2؛مرقس۴۶-۴۵:۱۵.

گردید؟ که می گوییم مسیح سرافراز  پرسش ۳۲: منظورمان چیست 

کهاوروزسومازمردگانبرخاست،بهآسمانصعود پاسخ:منظورمانایناست
جهان داوری برای زمان آخر در و نشست پدر خدای راست دست در نمود،

بازمیگردد.

آیه:اولقرنتیان۴:۱۵؛اعمالرسوالن۱۱:۱؛مرقس۱۹:۱۶؛اعمالرسوالن۳۱:۱۷.

را  بهایش  مسیح  که  می گردیم  شریک  نجاتی  در  ما  چگونه   :۳۳ پرسش 
پرداخت؟

عملی ما در ثمربخش و نافذ شکلی به را نجات آن مسیح قدوس روح پاسخ:
کهمسیحبهایشراپرداخت. میسازد.بدینترتیب،مادرنجاتیشریکمیگردیم

آیه:یوحنا۵:۳-۶؛تیطس۶-۵:۳.



۱۷

را پرداخت به چه  که مسیح بهایش  پرسش ۳۴: روح القدس آن نجاتی 
شکلی در ما عملی می سازد؟

پاسخ:روحالقدسبذرایمانرادردلمانمیکاردوبهموجبآنایمانمارادرآن
که خواندگینافذوثمربخشبامسیحمتحدمیگرداندوبهاینترتیبآننجاتی

مسیحبهایشراپرداختدرماعملیمیسازد.

آیه:اولیوحنا۱:۵؛فیلیپیان2۹:۱؛افسسیان۸:2؛اعمالرسوالن۱۴:۱۶؛2۷:۱۸؛
یوحنا۸:۳؛۶۴:۶بهبعد.

پرسش ۳۵: خواندگی نافذ و ثمربخش به چه معنا است؟

و گناه به را ما روحخدا که است معنا این به ثمربخش و نافذ پاسخ:خواندگی
سیهروزیمانملزممیکند،ذهنمانرابهشناختمسیحروشنمیسازد،ارادۀما
راتازهمینمایدوبدینترتیبمارامتقاعدوقادرمیگرداندبهعیسیمسیحایمان

کنیم. آوریمبدوناینکهبهاییبرایشپرداخت

۳۷:2؛ رسوالن اعمال ۸:۱۶-۱۱؛ ۴۴:۶-۴۵؛ یوحنا ۹:۱؛ تیموتائوس دوم آیه:
۱۸:2۶؛حزقیال2۶:۳۶؛رومیان۳۰:۸؛اولقرنتیان2۴:۱؛۳:۱2.

که به شکل نافذ و ثمربخش خوانده شده اند در  کسانی  پرسش ۳۶: آن 
این زندگی از چه برکاتی برخوردار می گردند؟

کهبهشکلنافذوثمربخشخواندهشدهاندبیگناهوعادلبه کسانی پاسخ:آن
حسابمیآیند،فرزندخواندهمیشوند،تقدیسمیگردندودراینزندگیازبرکاتی
گشتنو باعادلشمردهشدنوفرزندخوانده یا کهآنبرکات برخوردارمیشوند

تقدیسشدنهمراهمیباشندیاازآنهاجاریمیگردند.

آیه:رومیان۳۰:۸-۳2؛غالطیان2۶:۳؛اولقرنتیان۳۰:۱؛۱۱:۶؛افسسیان۵:۱.

انجیلجدا فراخوانعمومی از را ثمربخش و نافذ اینخواندگی باید ما توضیح:
کسانی کهانجیلرامیشنوندایماننمیآورند،بلکههمۀآن کسانی سازیم.همۀ
کهخداآنهارابهشکلنافذوثمربخشخواندهاست.اینخواندگی ایمانمیآورند

کهحکممیکندبهوجودمیآورد. آنچهرا



۱۸

پرسش۳۷:عادلشمردگیبهچهمعنااست؟

کهبهواسطۀآنخداهمۀ پاسخ:عادلشمردگیعملکردفیضرایگانخدااست
کهبهمانسبتدادهمیشود گناهانمارامیبخشدوفقطبهخاطرعدالتمسیح
مارادرنظرخویشعادلوبیگناهبهحسابمیآوردومارامیپذیرد.مانیزفقط

محضایمانعادلشمردهمیشویم.

۹:۳؛ فیلیپیان 2۱:۵؛ قرنتیان دوم ۷:۱؛ افسسیان ۱۹:۵؛ 2۴:۳؛ رومیان آیه:
غالطیان۱۶:2.

پرسش ۳۸: فرزندخواندگی به چه معنا است؟

کهبهواسطۀآنمافرزندان پاسخ:فرزندخواندگیعملکردفیضرایگانخدااست
خدامیگردیموازهمۀامتیازاتفرزنداوبودنبهرهمندمیشویم.

آیه:اولیوحنا۱:۳؛یوحنا۱2:۱؛رومیان۱۷-۱۶:۸.

پرسش ۳۹: تقدیس شدن به چه معنا است؟

کهبهواسطۀآنمابهانسانی پاسخ:تقدیسشدنعملکردفیضرایگانخدااست
گناه گردیمبیشتروبیشتربه تازهتبدیلمیشویمتابهتصویرخدادرآییموقادر

کوصالحزیستنماییم. بمیریموپا

آیه:دومتسالونیکیان۱۳:2؛افسسیان2۳:۴-2۴؛رومیان۱۱:۶.

که در این زندگی از عادل شمردگی، فرزندخواندگی،  پرسش ۴۰: آن برکاتی 
و تقدیس شدن جاری می گردند یا با آنها همراه هستند چه می باشند؟

پاسخ:اطمینانازمحبتخدا،آرامشوجدان،مشارکتبامسیح،وجدوشادی
برکاتی آن انتها،همۀ به تا ثباِتقدم و امتیازدعا، فزونیفیض، روحالقدس، در
کهدراینزندگیازعادلشمردگی،فرزندخواندگی،وتقدیسشدنجاری هستند

میگردندیاباآنهاهمراهمیباشند.



۱۹

آیه:رومیان۱:۵-۵؛۱۷:۱۴؛امثالسلیمان۱۸:۴؛اولپطرس۵:۱؛اولیوحنا۱۳:۵؛
اولقرنتیان۹:۱؛یوحنا۷:۱۵.

ارمغان  به  برایشان  مسیح  در  را  برکاتی  چه  ایمانداران  مرگ   :۴۱ پرسش 
می آورد؟

کاملمیگرددودر پاسخ:وقتیایماندارانازدنیامیروند،روحشاندرقدوسیْت
کهپیکرشانتاروزرستاخیزدرقبرآراممیگیرد. یکآنبهجاللمیروند،درحالی

اول ۴۳:2۳؛ لوقا ۸:۵؛ قرنتیان دوم 2۳:۱؛ فیلیپیان 2۳:۱2؛ عبرانیان آیه:
تسالونیکیان۱۴:۴؛اشعیا2:۵۷؛ایوب2۶:۱۹.

پرسش ۴۲: رستاخیز ایمانداران چه برکاتی را در مسیح برایشان به ارمغان 
می آورد؟

پاسخ:ایماندارانبارستاخیزشاندرجاللبرمیخیزندودرروزداوریشناختهشده
کاماًلمبارکخواهند کمال،ازحضورخدالذتمیبرندو وتبرئههستندوتاابد،به

بود.

آیه:فیلیپیان2۰:۳-2۱؛اولقرنتیان۴2:۱۵-۴۳؛متی۳2:۱۰؛اولیوحنا2:۳؛اول
تسالونیکیان۱۷:۴.

پرسش ۴۳: وقتی شریران می میرند، چه بر سرشان می آید؟

و میشود گرفتار جهنم عذاب به روحشان میمیرند، شریران وقتی پاسخ:
جسدشانتاروزرستاخیزوروزعظیمداوریدرقبرباقیمیماند.

آیه:لوقا22:۱۶-2۴؛دانیال2:۱2؛یوحنا2۹:۵؛مکاشفه۱۵-۱۱:2۰.

پرسش ۴۴: در روز داوری، چه بر سر شریران خواهد آمد؟

پاسخ:درروزداوری،بدنهایشریرانازقبربرمیخیزد،بههمراهروحشانبرآنها
کشید،عذابی کنارشیطانوفرشتگانشعذابخواهند حکممیشودوتاابددر

سهمگینووصفناپذیر.



2۰

۹:۱؛متی۴۱:2۵؛مکاشفه تسالونیکیان یوحنا2۸:۵-2۹؛دوم 2:۱2؛ دانیال آیه:
.۱۵-۱۴:2۰

پرسش ۴۵: خدا چه وظیفه ای را از انسان می طلبد؟

ایمانسرچشمه از که انساناطاعتمیطلبدوآناطاعتیاست از پاسخ:خدا
میگیرد.

۵:۱؛ رومیان ۱۱:2؛ تسالونیکیان دوم ۳:۱؛ تسالونیکیان اول ۶:۵؛ غالطیان آیه:
2۶:۱۶؛۱۸:۱۵.

توضیح:بهپرسشهای۱۶-۱۸مراجعهنمایید.

انسان  و  نمود  انسان مکشوف  به  که خدا  قانونی  پرسش ۴۶: نخستین 
می بایست از آن اطاعت می نمود چه بود؟

کهخدابهانسانمکشوفنمودوانسانمیبایستازآن پاسخ:نخستینقانونی
اطاعتمینمودشریعتاخالقیبود.

آیه:رومیان۱۴:2-۱۵؛۱۴-۱۳:۵.

کجا خالصه شده  که از ایمان سرچشمه می گیرد در  پرسش ۴۷: اطاعتی 
است؟

کهازایمانسرچشمهمیگیرددردهفرمانخالصهشدهاست. پاسخ:اطاعتی

آیه:عبرانیان۱۸:۳-۱۹؛2:۴؛خروج2۸:۳۴؛تثنیه۴:۱۰؛رومیان۳2:۹.

پرسش ۴۸: ده فرمان در چه چیز خالصه می شود؟

کهخداوندخدایخودرابهتمامیدلو پاسخ:دهفرماندراینخالصهمیشود
تمامیجانوتمامیقوتوتمامیفکرخوددوستبداریموهمسایۀخودرامثل

خودمحبتنماییم.

آیه:متی۳۶:22-۴۰؛مرقس۳۳-2۸:۱2.



2۱

پرسش ۴۹: پیش درآمِد ده فرمان چیست؟

از را تو که تو، ایناست:»منهستمیهوه،خدای پاسخ:پیشدرآمِددهفرمان
زمینمصروازخانۀغالمیبیرونآوردم.«

آیه:خروج2:2۰.

پرسش ۵۰: پیش درآمِد ده فرمان چه چیزی را به ما تعلیم می دهد؟

پاسخ:پیشدرآمِددهفرمانبهماتعلیممیدهدکهچونخدایهوهونجاتدهندۀ
این بر ارادهاش و بهخیریتمامیباشد ورحمتمااست،احکامش ازفیض پر
و فیض به بلکه باشیم، متکی خودمان به احکام آن رعایت برای ما که نیست

قدرتاواعتمادنماییم.

آیه:تثنیه۱۶،۱۳:۱۰؛۶:۳۰.

پرسش ۵۱: فرمان اول چیست؟

پاسخ:فرماناولایناست:»توراخدایاِندیگرغیرازمننباشد.«

آیه:خروج۳:2۰.

پرسش ۵۲: فرمان اول چه چیزی را حکم می کند؟

کهخدایگانهخدای کنیم پاسخ:فرماناولبهماحکممیکندبدانیموتصدیق
حقیقیاستوخدایمااست،ازاینرو،بایداورابپرستیموجاللدهیم.

آیه:یوشع۱۵:2۴؛اولتواریخ۹:2۸؛تثنیه۱۷:2۶؛مزمور2:2۹؛متی۱۰:۴.

پرسش ۵۳: فرمان اول چه چیزی را منع می کند؟

پاسخ:فرماناولماراازاینبازمیداردکهمباداخدایحقیقیرادرمقامخدایمان
کنیموازپرستشوجاللدادناوسرباززنیم.اینفرمانماراازپرستشو انکار
کهپرستشوجاللفقطازآِنخدای جاللدادنخداییدیگرمنعمیکند،چرا

حقیقیاست.



22

آیه:یوشع2۷:2۴؛رومیان2۰:۱-2۵،2۱؛مزمور۱:۱۴.

پرسش ۵۴: واژۀ »غیر از من« در فرمان اول، به طور خاص، چه چیزی را 
به ما تعلیم می دهد؟

کهناظرو کهخدایی پاسخ:واژۀ»غیرازمن«درفرماناولبهماتعلیممیدهد
و بپرستیمبسیناخشنود را کهخدایدیگری گناه این از برهمهچیزاست گاه آ

رنجیدهمیگردد.

آیه:تثنیه۱۷:۳۰-۱۸؛مزمور2۰:۴۴-2۱؛۸:۹۰.

پرسش ۵۵: فرمان دوم چیست؟

پاسخ:فرماندومایناست:»صورتیتراشیدهوهیچتمثالیازآنچهباالدرآسمان
استوازآنچهپاییندرزمیناستوازآنچهدرآبزیرزمیناستبرایخودمساز.
کهیهوه،خدایتو،میباشم نزدآنهاسجدهمکنوآنهاراعبادتمنما،زیرامن
گناهپدرانراازپسران،تاپشتسوموچهارم،ازآنانی کهانتقام خدایغیورهستم
کهمرادوستدارندواحکاممرا کهمرادشمندارندمیگیرموتاهزارپشتبرآنانی

نگاهدارندرحمتمیکنم.«

آیه:خروج۶-۴:2۰.

پرسش ۵۶: فرمان دوم چه چیزی را حکم می کند؟

که هرآیینپرستشوهرحکمرابههمانشکلی پاسخ: فرماندومحکممیکند
کامل،بپذیریموآنرارعایتنماییم. کالمشمقررنمودهاست،نابو کهخدادر

آیه:تثنیه۳2:۱2؛۴۶:۳2؛متی2۰:2۸.

پرسش ۵۷: فرمان دوم چه چیزی را منع می کند؟
پاسخ: فرمان دوم پرستش خدا را از طریق هر نوع تصویر و تمثال منع 
می کند و ما را بازمی دارد تا مبادا به طریقی خدا را بپرستیم که به جای 

اینکه دل را شیفتۀ جالل خدا گرداند آن را از جالل خدا دور سازد.



2۳

کولسیان۱۸:2؛۱۷:۳؛اولقرنتیان۳۱:۱۰. آیه: رومیان22:۱-2۳؛تثنیه۱۵:۴-۱۶؛

پرسش ۵۸: در فرمان دوم چه دالیلی عنوان شده است؟

کهخدابراینامشوبرای کهدرفرماندومعنوانشدهایناست پاسخ:دالیلی
اینکهفقطخودشپرستیدهشودغیرتیمقدسدارد.

آیه:خروج۴:2۰-۶؛خروج۱۴:۳۴؛اولقرنتیان22:۱۰.

پرسش ۵۹: فرمان سوم چیست؟

پاسخ:فرمانسومایناست:»نامیهوهخدایخودرابهباطلمبر،زیراخداوند
کهاسماورابهباطلبردبیگناهنخواهدشمرد.« کسیرا

آیه:خروج۷:2۰.

پرسش ۶۰: فرمان سوم چه چیزی را حکم می کند؟

پاسخ:فرمانسومحکممیکندنامخدا،لقبهایخدا،صفاتخدا،احکامخدا،
کاربریم. کالمخدا،واعمالخداراباقدوسیتواحترامبه

آیه:مزمور2:2۹؛۹:۱۱۱؛2:۱۳۸؛تثنیه۱:۳2-۴؛۵۸:2۸-۵۹؛متی۹:۶؛جامعه۱:۵؛
ایوب2۴:۳۶؛مکاشفه۸:۴؛۴-۳:۱۵.

پرسش ۶۱: فرمان سوم چه چیزی را منع می کند؟

را خودش آن وسیلۀ به خدا که چیزی هر به بیحرمتی هر سوم فرمان پاسخ:
مکشوفمیسازدیاهرسوءاستفادهازآنرامنعمیکند.

کی۶:۱-۷؛الویان۳:2۰؛۱2:۱۹؛متی۳۴:۵-۳۷؛اشعیا۵:۵2. آیه:خروج۷:2۰؛مال

پرسش ۶۲: در فرمان سوم چه دلیلی عنوان شده است؟

گرشخصیفرمانسوم کها کهدرفرمانسومعنوانشدهایناست پاسخ:دلیلی
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کهازمجازاتبهدستانسانهابگریزد،اماخداوندخدایما گذارد،شاید رازیرپا
اجازهنخواهددادازمجازاتعادالنۀاوبگریزد.

کی2:2. آیه:خروج۷:2۰؛تثنیه۵۸:2۸-۵۹؛مال

پرسش ۶۳: فرمان چهارم چیست؟

کنتاآنراتقدیسنمایی.شش پاسخ:فرمانچهارمایناست:»روزسّبترایاد
یهوه، سّبت هفتمین روز اما آور. بهجا را خود کارهای همۀ و باش مشغول روز
کنیزتو کارمکن،تووپسرتودخترتوغالمتو خدایتو،است.درآنهیچ
کهدرششروزخداوند کهدروندروازههایتوباشد.زیرا بهیمهاتومهمانتو
کهدرآنهااستبساختودرروزهفتمآرامفرمود.از آسمانوزمینودریاوآنچهرا

اینسبب،خداوندروزهفتمرامبارکخوانده،آنراتقدیسنمود.«

آیه:خروج۱۱-۸:2۰.

پرسش ۶۴: فرمان چهارم چه چیزی را حکم می کند؟

فرموده مقرر کالمش در آنچهخدا کهمطابق فرمانچهارمحکممیکند پاسخ:
کاملازهفتروز کهیکروز استزمانیرابرایاوتقدیسنماییم،بهاینمعنا

هفتهسّبتمقدسبرایاوباشد.

آیه:الویان۳۰:۱۹؛تثنیه۱2:۵.

کدامین روز هفته را سّبت مقرر فرموده است؟ پرسش ۶۵: خدا 

پاسخ:ازخلقتجهانتارستاخیزمسیح،خداهفتمینروزهفتهراسّبتتعیین
نمودهبود.حالآنکه،ازرستاخیزمسیحتابهحال،اولینروزهفتهسّبتبهحساب
میآیدوتاپایانجهاننیزچنینخواهدبود.اینهماناسّبتمسیحیمیباشد.

آیه:پیدایش۳:2؛یوحنا۱۹:2۰؛اعمالرسوالن۷:2۰؛اولقرنتیان2،۱:۱۶؛مکاشفه
.۱۰:۱
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پرسش ۶۶: سّبت به چه شکلی تقدیس می شود؟

پاسخ:یکروزدرهفتهبایدبهطورخاصبهپرستشجمعیوسایراعمالروحانی
اختصاصیابدتاروحوجاندرخداآرامشیابدوغیرتبراینامشجانیدوباره
بتواند تا شود تقویت نیز جسمانی قوای نظر از باید روز،شخص این در بگیرد.

کهپیِشروداردبهخدمتبرایمسیحاختصاصدهد. هفتهایرا

آیه:الویان۳:2۳؛اشعیا۱۳:۵۸-۱۴؛متی۱:۱2-۱۴؛مرقس2۷:2؛رومیان۶-۵:۱۴.

پرسش ۶۷: فرمان چهارم چه چیزی را منع می کند؟

که کرداروپنداری پاسخ:فرمانچهارمبیحرمتنمودنروزخداوندرابهوسیلۀ
گرفتنمحروم روحراازتازگِیروحانیمنحرفسازدیابدنراازتازهشدنوقوت
نمایدیاذهنراازتوجهوتمرکزخاصبهخداونددرروزسّبتبازداردمنعمیکند.

آیه:حزقیال2۶:22؛۳۸:2۳؛ارمیا2۱:۱۷؛نحمیا۱۷،۱۵:۱۳؛اعمالرسوالن۷:2۰؛
مرقس2۳:2-2۸؛رومیان۶-۵:۱۴.

پرسش ۶۸: در فرمان چهارم چه دالیلی عنوان شده است؟

روز درشش خدا که است این شده عنوان چهارم فرمان در که دالیلی پاسخ:
جهانراآفریدودرروزهفتمآرامییافتوروزسّبترامبارکخواند.

آیه:خروج۹:2۰-۱۱؛۱۶:۳۱-۱۷؛پیدایش۳-2:2.

پرسش ۶۹: فرمان پنجم چیست؟

پاسخ:فرمانپنجمایناست:»پدرومادرخودرااحترامنماتاروزهایتودرزمینی
کهیهوهخدایتبهتومیبخشددرازشود.«

آیه:خروج۱2:2۰.

پرسش ۷۰: فرمان پنجم چه چیزی را حکم می کند؟

کهوظایفخودرادرقبالدیگرانبهجایآوریم پاسخ:فرمانپنجمحکممیکند
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کهمابرآنها کهبرمااقتداردارندچهآنهایی واحترامافرادرانگاهداریم،چهآنهایی
کهباآنهابرابرهستیم. اقتدارداریموچهآنهایی

آیه:الویان۳2:۱۹؛اولپطرس۱۷:2؛رومیان۱۰:۱2؛۱:۱۳؛افسسیان2۱:۵-22؛۱:۶،
کولسیان۱۹:۳-22؛اولتسالونیکیان۱2:۵؛عبرانیان۱۷،۷:۱۳. ۹،۵؛

پرسش ۷۱: فرمان پنجم چه چیزی را منع می کند؟

کوتاهییاسرپیچیدرانجاموظیفهیاحرمتنهادنبهافراد پاسخ:فرمانپنجم
درجایگاهیاروابطمختلفرامنعمیکند.

آیه:امثالسلیمان۱۷:۳۰؛رومیان۸-۷:۱۳.

پرسش ۷۲: در فرمان پنجم چه دلیلی عنوان شده است؟

و رونق و طوالنی زندگی وعدۀ شده عنوان پنجم فرمان در که دلیلی پاسخ: 
کهدرخدمتجاللخداوبهخیریتایشانباشد(برایهمۀ شکوفایی)تاجایی

کهاینحکمرانگاهمیدارند. کسانیاست

آیه:خروج2۰:2۰؛افسسیان۳-2:۶.

پرسش ۷۳: فرمان ششم چیست؟

پاسخ:فرمانششمایناست:»قتلمکن.«

آیه:خروج۱۳:2۰.

پرسش ۷۴: فرمان ششم چه چیزی را حکم می کند؟

کهدرمحدودۀقانونبرایحفظبقایخودو پاسخ:فرمانششمحکممیکند
حفظبقایدیگرانبکوشیم.

آیه:افسسیان۳۰،2۹:۵؛مزمور۳:۸2-۴؛امثالسلیمان۱۱:2۴-۱2؛اعمالرسوالن
.2۸:۱۶
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پرسش ۷۵: فرمان ششم چه چیزی را منع می کند؟

کهمباداجانخودیاجانهمسایهمان پاسخ:فرمانششمماراازاینمنعمیکند
کهبهازدستدادنجانخودیاجان رابهناحقبگیریم.همچنینهرعملکردی

گشتهاست. گرددنیزمنع همسایهمانختم

آیه:پیدایش۱۰:۴-۱۱؛۶:۹؛متی2۶-2۱:۵.

پرسش ۷۶: فرمان هفتم چیست؟

پاسخ:فرمانهفتمایناست:»زنامکن.«

آیه:خروج۱۴:2۰.

پرسش ۷۷: فرمان هفتم چه چیزی را حکم می کند؟

کدامنِی کردارمانعفتوپا گفتارو کهدردلو پاسخ:فرمانهفتمحکممیکند
خودوهمسایهمانراحفظنماییم.

آیه:اولقرنتیان۱۸:۶؛2:۷؛دومتیموتائوس22:2؛متی2۸:۵؛اولپطرس2:۳.

پرسش ۷۸: فرمان هفتم چه چیزی را منع می کند؟

کردارناشیازبیعفتیرامنعمیکند. گفتار،و پاسخ:فرمانهفتمهرپندار،

کولسیان۶:۴. آیه:متی2۸:۵-۳2؛ایوب۱:۳۱؛افسسیان۳:۵-۴؛رومیان۱۳:۱۳؛

پرسش ۷۹: فرمان هشتم چیست؟

پاسخ:فرمانهشتمایناست:»دزدیمکن.«

آیه:خروج۱۵:2۰.

پرسش ۸۰: فرمان هشتم چه چیزی را حکم می کند؟
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کاروفعالیتیمفیدوقانونیباشیمتا کهدرپی پاسخ:فرمانهشتمحکممیکند
همنیازخودراتأمیننماییمهمنیازمندانرایاریرسانیم.

آیه:افسسیان2۸:۴؛امثالسلیمان2۳:2۷؛الویان۳۵:2۵؛تثنیه۱۰:۱۵؛۴-۱:22.

پرسش ۸۱: فرمان هشتم چه چیزی را منع می کند؟

کهمباداداراییهایادستآوردهای پاسخ:فرمانهشتمماراازاینمنعمیکند
گردیم. کاستهشدِنآنها دیگرانرابهناحقنزدخودنگاهداریمیاباعث

کی۸:۳؛افسسیان2۸:۴؛رومیان۷:۱۳. آیه:مال

پرسش ۸۲: فرمان نهم چیست؟

پاسخ:فرماننهمایناست:»برهمسایۀخودشهادتدروغمده.«

آیه:خروج۱۶:2۰.

پرسش ۸۳: فرمان نهم چه چیزی را حکم می کند؟

گسترش پاسخ:فرماننهمحکممیکندحافظحقیقتباشیموآنرامیانمردم
دهیمونیکنامیهمسایۀخودونیکنامیخودمانراحفظنماییم.

آیه:زکریا۱۶:۸؛اعمالرسوالن۱۰:2۵؛جامعه۱:۷؛سومیوحنا۱2؛امثالسلیمان
.2۵،۵:۱۴

پرسش ۸۴: فرمان نهم چه چیزی را منع می کند؟

پاسخ:فرماننهمهرآنچهحقیقترابیحرمتسازدیانیکنامیماونیکنامی
همسایهمانراخدشهدارسازدمنعمیکند.

آیه:افسسیان2۵:۴؛مزمور۳:۱۵؛دومقرنتیان2۱-2۰:۸.

پرسش ۸۵: فرمان دهم چیست؟
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زن به و مورز طمع خود همسایۀ خانۀ »به است: این دهم فرمان پاسخ:
کهازآِنهمسایۀ گاوشواالغشوبههیچچیزی کنیزشو همسایهاتوغالمشو

توباشدطمعمکن.«

آیه:خروج۱۷:2۰.

پرسش ۸۶: فرمان دهم چه چیزی را حکم می کند؟

کهبهموقعیتخودمانقانعباشیموباروحیهای پاسخ:فرماندهمحکممیکند
درستوخیرخواهانهبههمسایۀخودوهمۀمتعلقاتشبنگریم.

۴:۱۳-۷؛ قرنتیان اول ۱۵:۱2؛ رومیان ۶:۶؛ تیموتائوس اول ۵:۱۳؛ عبرانیان آیه:
الویان۱۸:۱۹.

پرسش ۸۷: فرمان دهم چه چیزی را منع می کند؟

پاسخ:فرماندهمماراازغرولندنسبتبهشرایطمانوغبطهخوردنبهسعادت
همسایهمانوحسودیبهداشتههایشوناراحتیازخوشبختیاشبازمیدارد.

کولسیان۵:۳. آیه:اولقرنتیان۱۰:۱۰؛یعقوب۹:۵؛غالطیان2۶:۵؛

کامل نگاه  پرسش ۸۸: آیا هیچ انسانی قادر است احکام خدا را به طور 
دارد؟

طور به را احکامخدا است نبوده قادر انسانی هیچ آدم، زمانسقوط از پاسخ:
کاملیتدرونیوبیرونیقاصرمیماند. کاملدرزندگیاشنگاهدارد،بلکههرروزاز

رومیان ۸؛ ،2:۳ یعقوب ۸:۱؛ یوحنا اول 2۱:۸؛ ۵:۶؛ پیدایش 2۰:۷؛ جامعه آیه:
2۳:۳؛۱۵:۷؛فیلیپیان۱2:۳.

شریعت  از  هدف  است،  کرده  سقوط  انسان  اینکه  به  نظر   :۸۹ پرسش 
چیست؟

که کردهاست،هدفازشریعتاینمیباشد پاسخ:نظربهاینکهانسانسقوط
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کامِلخدارامکشوفسازدتاقومخدامسیرایمانرابشناسند،یعنیآن عدالت
کهبیخدایاننیزبه کهبهحیاتختممیگردد.هدفازشریعتایناست مسیری
گردند،ازشرارتبازداشتهشوندوبرایرستگاریبهسویمسیح گناهشانملزم

بیایند.

آیه:مزمور۷:۱۹-۱۱؛رومیان۳۱،2۰:۳؛۷:۷؛۱۳:۸؛۳2:۹؛2:۱2؛تیطس۱2:2-۱۴؛
غالطیان2۴،22:۳؛اولتیموتائوس۸:۱؛لوقا2۸-2۵:۱۰.

به یکسان، زشت و نکوهیده  از شریعت،  گونه تخطی  آیا هر  پرسش ۹۰: 
است؟

گناهانبهدلیلاینکهتباهیوویرانیبسیاریبهبارمیآورنددرنظر پاسخ:برخی
گناهانند. خدازشتترونکوهیدهترازسایر

آیه:حزقیال۱۳:۸؛یوحنا۱۱:۱۹؛اولیوحنا۱۶:۵.

گناه سزاوار چیست؟ پرسش ۹۱: هر 

گناهسزاوارغضبولعنتخدااست،همدراینزندگیهمدرزندگی پاسخ:هر
آینده.

مکاشفه ۶:۱۱؛ مزمور ۳۳:۳؛ سلیمان امثال ۱۰:۳؛ غالطیان ۶:۵؛ افسسیان آیه:
.۸:2۱

گناه بر ما قرار  که به خاطر  پرسش ۹۲: برای رهایی از غضب و لعنت خدا 
گرفته است خدا از ما چه می طلبد؟

گرفتهاستخدا گناهبرماقرار کهبهخاطر پاسخ:برایرهاییازغضبولعنتخدا
کنیمتاحیاتیابیموباجدیت ازمامیطلبدبهعیسیمسیحایمانآوریم،توبه
کهمسیحبهواسطۀآنهابرکات کوشاییهمۀآنطریقهایمعمولومشخصیرا و

گیریم. کار نجاترابهماعطامیکندبه

آیه:اعمالرسوالن2۱:2۰؛۳۰:۱۶-۳۱؛۳۰:۱۷.
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پرسش ۹۳: ایمان به عیسی مسیح به چه معنا است؟

آن موجب به که است نجاتبخشی فیض آن مسیح عیسی به ایمان پاسخ:
فقطبهمسیحتکیهمیکنیموفقطبهاومینگریمتانجاتیابیموبرایبخشش
گناهانمانورهنمونشدنبهشادیجاودانهفقطبهاواعتمادمینماییم.همۀ

کفارهکنندهاشمیّسرنمیباشند. اینهاجزبهقدرتالهِیمسیحومرگ

2۰؛ ،۱۶-۱۵:2 غالطیان ۹:۳؛ فیلیپیان ۳۵:۶؛ ۱2:۱؛ یوحنا ۳۹:۱۰؛ عبرانیان آیه:
متی۳۱:۱۴.

که به حیات ختم می شود به چه معنا است؟ پرسش ۹۴: توبه ای 

گناهکار که کهبهحیاتختممیشودآنفیضنجاتبخشیاست پاسخ:توبهای
گناهخودمیرسد،بهرحمتخدادرمسیحپی بهواسطۀآنبهدرکدرستیاز
خدا بهسوی و میشود رویگردان آن از گناهش از تنفر و اندوه و غم با میبرد،
و تالش و باشد مطیعخدا که است این نیز مقصودش و کلهدف بازمیگردد.

تکاپونمایدتادرایناطاعِتتازهماندگاربماند.

۱۰:۷-۱۱؛ قرنتیان دوم ۱۸:۳۱-۱۹؛ ارمیا ۱۳:2؛ یوئیل ۳۷:2؛ رسوالن اعمال آیه:
رومیان۱۸:۶.

آنها  واسطۀ  به  مسیح  که  مشخصی  و  معمول  طریقهای  آن   :۹۵ پرسش 
کدامند؟ برکات نجات را به ما عطا می کند 

کهمسیحبهواسطۀآنهابرکاتنجاترابه پاسخ:آنطریقهایمعمولومشخصی
کهخودمقررنمودهاست،یعنیبهطور ماعطامیکندهمۀآنچیزهاییهستند
کهبهمنظورنجات کالمخدا،تعمیددرآب،عشایرّبانی،ودعا.برایآنانی خاص

کارآمدوموثربهحسابمیآیند. برگزیدهشدهاند،همۀاینهاعواملی

آیه:رومیان۱۷:۱۰؛یعقوب۱۸:۱؛اولقرنتیان۵:۳؛اعمالرسوالن۱:۱۴؛۴2-۴۱:2.

کالم خدا به چه شکلی عاملی موثر در نجات است؟ پرسش ۹۶: 

موثرجهت ابزاری به را آن ویژهموعظۀ به و کالمخدا روحخداخواندن پاسخ:



۳2

یافتن تسلی و قدوسیت در آنها بنای و گناهکاران آوردن ایمان و نمودن ملزم
کهبهنجات ایشانتبدیلمیسازد.همۀاینهاازطریقآنایمانیصورتمیگیرد

میانجامد.

آیه:مزمور۷:۱۹؛۱۸،۱۱:۱۱۹؛اولتسالونیکیان۶:۱؛اولپطرس۱:2-2؛رومیان۱۶:۱.

کالم خدا چگونه می توانند به عاملی موثر  پرسش ۹۷: خواندن و شنیدن 
برای نجات تبدیل شوند؟

تبدیل نجات برای موثر عاملی به زمان آن کالمخدا وشنیدن پاسخ:خواندن
معطوف آنها به را خود توجه دعا و تأمل و کوشایی و باجدیت ما که میشوند
داریم،باایمانومحبتپذیرایشانشویم،آنهارادردلخودحفظنماییمودر

کاربریم. زندگیمانبه

آیه:امثالسلیمان۳۴:۸؛اولپطرس۱:2-2؛اولتیموتائوس۱۳:۴؛عبرانیان۱:2،
۳؛2:۴؛دومتسالونیکیان۱۰:2؛مزمور۱۱:۱۱۹؛یعقوب2۵،2۱:۱.

پرسش ۹۸: آیین تعمید در آب و عشای رّبانی چگونه می توانند به عاملی 
موثر در نجات تبدیل شوند؟

پاسخ:آیینتعمیددرآبوعشایرّبانیازآنلحاظبهعاملیموثردرنجاتتبدیل
فضیلتی یا برتری میآورد بهجا را آنها که کسی در یا خودشان در که نمیگردند
کهباایمان کارروحاودرآنانی داشتهباشند.ایندوآیینفقطبهبرکتمسیحو

تعمیدمییابندوعشایرّبانیرابهجایمیآورندثمربخشواقعمیشوند.

آیه:اولپطرس2۱:۳؛اولقرنتیان۷،۶:۳؛۱۳:۱2.

چه  خدا  احکام  سایر  با  رّبانی  عشای  و  آب  در  تعمید  آیین   :۹۹ پرسش 
تفاوتی دارند؟

که است این احکامخدا باسایر رّبانی وعشای آب در تعمید آیین فرق پاسخ:
با را برکاتعهدجدید تا رامقررنمود آیین ایندو مسیحخودشبهطورخاص



۳۳

نشانهایظاهریوآشکاربهایمانداراننشاندهدوآنبرکاترادرزندگیایشان
گیرد. کار به

آیه:اعمالرسوالن۱۶:22؛متی2۶:2۶-2۸؛۱۹:2۸؛رومیان۴:۶.

پرسش ۱۰۰: تعمید در آب به چه معنا است؟

و پسر، پدر، نام به آن واسطۀ به که است مقدس آیینی آب در تعمید پاسخ:
روحالقدسدرآبفرومیرویم.اینفرورفتندرآببهنشانۀپیوندمانبامسیحو
سهیمشدندربرکاتعهدفیضصورتمیگیردوبدینوسیلهمتعهدمیشویم

کهازآِنخداوندباشیم.

کولسیان۱2:2؛غالطیان2۷:۳. آیه:متی۱۹:2۸؛رومیان۳:۶-۵؛

کسانی تعمید می یابند؟ پرسش ۱۰۱: چه 

کردهاندوفقط کهواقعًابهدرگاهخداتوبه کسانیتعمیدمییابند پاسخ:همۀآن
گشتهاند. بهخداوندمانعیسیمسیحایمانآوردهومطیعاو

آیه: اعمالرسوالن۳۸:2؛۳۶،۱2:۸؛۴۷:۱۰-۴۸؛متی۶:۳؛مرقس۱۶:۱۶.

پرسش ۱۰۲: آیا نوزاداِن ایمانداران تعمید می یابند؟

یا کتابمقدسچنینحکم در زیرا نمییابند، تعمید ایمانداران نوزاداِن پاسخ:
کهنوزادانباید گرفت کتابمقدسنمیتواننتیجه نمونهایوجودنداردوبنابر

تعمیدیابند.تعمیددرآببهنشانۀابرازواعالمایمانصورتمیگیرد.

کولسیان۱2:2؛اولپطرس2۱:۳؛غالطیان2۷-2۶:۳. آیه:

کدام است؟ پرسش ۱۰۳: شیوۀ صحیح تعمید در آب 

و پسر، پدر، نام به شخص که است این آب در تعمید صحیح شیوۀ پاسخ:
گیرد. کلبدنشزیرآبقرار روحالقدسدرآبفرورودو

آیه:متی۱۶:۳؛یوحنا2۳:۳؛اعمالرسوالن۳۹-۳۸:۸.



۳۴

عهده  بر  وظیفه ای  چه  می یابند  تعمید  درستی  به  که  آنانی   :۱۰۴ پرسش 
دارند؟

کلیسایمشهود کهبهدرستیتعمیدمییابندوظیفهدارندخودرابه پاسخ:آنانی
گردانندتابیعیبوبیمالمت،درتمامیاحکامو ومنظمعیسیمسیحسرسپرده

فرمایشاتخداوند،سلوکنمایند.

رومیان 2۵:۱۰؛ عبرانیان ۵:2؛ پطرس اول 2۶:۹؛ ۴۶:2-۴۷؛ رسوالن اعمال آیه:
.۵:۱۶

کلیسای مشهود چیست؟ پرسش ۱۰۵: 

کهدرهردوران کلیسایمشهودجماعتیسازمانیافتهازایمانداراناست پاسخ:
و آیینتعمیددرآب و گشتهاست آنجاموعظه انجیلراستیندر ودرهرمکان

عشایرّبانیباایمانراستینبهجاآوردهشدهاست.

آیه:اعمالرسوالن۴2:2؛۷:2۰؛۳۸:۷؛افسسیان۱2-۱۱:۴.

کلیسای نامشهود چیست؟ پرسش ۱۰۶: 

َسرورِی به که میشود شامل را برگزیدگان شمار کل نامشهود کلیسای پاسخ:
گرفتهاندوبرایهمیشهدرآنجمعقرارخواهندداشت. مسیحدریکجمعقرار

آیه:افسسیان۱۰:۱؛22:۱-2۳؛یوحنا۱۶:۱۰؛۵2:۱۱.

پرسش ۱۰۷: عشای رّبانی به چه معنا است؟

کهدرطیآن،براساس کلیسااست.آیینی پاسخ:عشایرّبانیآیینیمقدسدر
آنچهمسیحخودشمقررفرمود،مرگاورااعالممیداریم،نانرامیخوریموپیاله
از نه ومینوشند بهشایستگیمیخورند را پیاله و نان که کسانی رامینوشیم.
نظرجسمانیبلکهازنظرروحانیدربدنوخونمسیحشریکمیگردندومحض
کهمسیحبهایشانراپرداختجانخودراقوتمیبخشندودر ازبرکاتی ایمان

فیضرشدمینمایند.



۳۵

آیه:اولقرنتیان2۳:۱۱-2۶؛۱۶:۱۰.

کردن در عشای رّبانی مستلزم چیست؟ پرسش ۱۰۸: به شایستگی شرکت 

کهمیخواهندبهشایستگی)بهطرزیمناسب(درعشایرّبانی پاسخ:بهآنانی
را خود شناخت و گاهی آ یعنی بیازمایند، را خود که میگردد کنندحکم شرکت
محک را ایمانشان آیا میدهند، تشخیص را خداوند بدن آیا که بزنند محک
و محبت، توبه، آیا میشوند؟ تغذیه خداوند از که هستند متوجه آیا میزنند،
اطاعِتتازهشانرامحکمیزنند؟مبادااینآیینرابهطرزناشایستبهجاآورند

وداوریرابرخودروادارند.

آیه:اولقرنتیان۸:۵؛2۷:۱۱-۳۱؛دومقرنتیان۵:۱۳.

پرسش ۱۰۹: دعا چیست؟

نام در و خدا ارادۀ با مطابق را خواستههایمان که است معنا بدین دعا پاسخ:
و میکنیم اعتراف گناهانمان به که حالی در نماییم، تقدیم خدا به مسیح

رحمتهایاوراباشکرگزاریوقدردانیتصدیقمینماییم.

آیه:اولیوحنا۱۴:۵؛۹:۱؛فیلیپیان۶:۴؛مزمور۱۷:۱۰؛۱۹:۱۴۵؛یوحنا۱۴-۱۳:۱۴.

پرسش ۱۱۰: خدا چه قاعده ای به ما نشان داده است تا در آن راستا دعا 
کنیم؟

راستایش در تا میگیریم بهره آن از که است قاعدهای آن خدا کالم کل پاسخ:
دعایرّبانی گردانشتعلیمدادومعمواًل کهمسیحبهشا کنیم.اماآندعایی دعا

کهمادرراستایآندعامیکنیم. نامیدهمیشودآنقاعدۀخاصاست

آیه:متی۹:۶-۱۳؛دومتیموتائوس۱۷-۱۶:۳.

پرسش ۱۱۱: سرآغاز دعای رّبانی چه چیزی را به ما تعلیم می دهد؟

کهدرآسمانی.«اینسرآغاز پاسخ:سرآغازدعایرّبانیچنینمیباشد:»ایپدرما
کهبااطمینانوبااحترامیمقدسبهخدانزدیکآییم،مانند بهماتعلیممیدهد



۳۶

کهقادروحاضربراییاریرساندنبه کهبهپدرشنزدیکمیشود،پدری فرزندی
کنیم. مااست.مانیزبایدبههمراهدیگرانوبرایدیگرانچنیندعا

تیموتائوس اول ۵:۱2؛ رسوالن اعمال ۱۵:۸؛ رومیان ۱۳:۱۱؛ لوقا ۹:۶؛ متی  آیه:
.۳-۱:2

که در دعای رّبانی مطرح می کنیم چیست؟ پرسش ۱۱۲: اولین درخواستی 

درخواست، این بر بنا باد.« مقدس تو »نام است: این درخواست اولین پاسخ:
دعامیکنیمخداماودیگرانراقادرسازددرزندگیماناوراجاللدهیم.مادعا

میکنیمخداهمهچیزرابرایجاللخودشترتیبدهد.

آیه:متی۹:۶؛مزمور۱:۶۷-۳؛رومیان۳۶:۱۱؛مکاشفه۱۱:۴؛اولقرنتیان۳۱:۱۰.

می کنیم  مطرح  رّبانی  دعای  در  که  درخواستی  دومین   :۱۱۳ پرسش 
چیست؟

پاسخ:دومیندرخواستایناست:»ملکوتتوبیاید.«بنابرایندرخواست،دعا
گسترشیابدتاماودیگراندر گرددوملکوتفیض میکنیمملکوتشیطاننابود
کهملکوت کهدعایمانایناست گیریمودرآنماندگارشویم،همچنان آنجای

جاللسریعترازراهبرسد.

تسالونیکیان۱:۳؛ ۱:۱۰؛دوم رومیان مزمور۱:۶۸-۱۸؛ ۳۸،۳۷:۹؛ آیه:متی۱۰:۶؛
مکاشفه2۰:22.

می کنیم  مطرح  رّبانی  دعای  در  که  درخواستی  سومین   :۱۱۴ پرسش 
چیست؟

کهدرآسماناستبرزمین پاسخ:سومیندرخواستایناست:»ارادۀتوچنان
کردهشود.«بنابرایندرخواست،دعامیکنیمخدابافیضخودماراقادرو نیز
آنسر به و کنیم اطاعت آن از و رادرهمهچیزدریابیم او ارادۀ تا گرداند مشتاق

کهفرشتگانآسمانیچنینمیکنند. نهیم،همانگونه

آیه:متی۱۰:۶؛مزمور2۰:۱۰۳-2۱؛۴:2۵-۵؛2۶:۱۱۹.



۳۷

می کنیم  مطرح  رّبانی  دعای  در  که  درخواستی  چهارمین   :۱۱۵ پرسش 
چیست؟

کفافماراامروزبهمابده.«بنابراین پاسخ:چهارمیندرخواستایناست:»نان
نیکوییهای از بسنده رایگانشسهمی ازبخشش درخواست،دعامیکنیمخدا

گردیم. اینزندگیبهماعطافرمایدتابدینوسیلهازبرکاتاوبهرهمند

آیه:متی۱۱:۶؛امثالسلیمان۸:۳۰-۹؛اولتیموتائوس۶:۶-۸؛۵-۴:۴.

می کنیم  مطرح  رّبانی  دعای  در  که  درخواستی  پنجمین   :۱۱۶ پرسش 
چیست؟

کهمانیز پاسخ:پنجمیندرخواستایناست:»وقرضهایماراببخش،چنان
قرضدارانخودرامیبخشیم.«بنابرایندرخواست،دعامیکنیمخدابهخاطر
گناهانمارابهرایگانببخشد.مامیتوانیمبهجرأتاینخواهشرا مسیحهمۀ
گشتهایمدیگرانراازصمیم کهبهفیضاومانیزقادر بهدرگاهخدابیاوریم،چرا

قلبببخشیم.

آیه:متی۱2:۶؛۳۵:۱۸؛مزمور۷،۳،۱:۵۱؛مرقس2۵:۱۱.

می کنیم  مطرح  رّبانی  دعای  در  که  درخواستی  ششمین   :۱۱۷ پرسش 
چیست؟

ازشریرما آزمایشمیاور،بلکه رادر پاسخ:ششمیندرخواستایناست:»وما
گناه رارهاییده.«بنابرایندرخواست،دعامیکنیمخداهمماراازوسوسهبه
گرفتارمیشویمپشتیبانمانباشدومارابرهاند. حفظنمایدهموقتیبهوسوسه

آیه:متی۱۳:۶؛۴۱:2۶؛مزمور۱۳:۱۹؛اولقرنتیان۱۳:۱۰؛یوحنا۱۵:۱۷.

پرسش ۱۱۸: خاتمۀ دعای رّبانی چه چیزی را به ما تعلیم می دهد؟

پاسخ:خاتمۀدعایرّبانیایناست:»زیراملکوتوقوتوجالل،تاابداالباد،ازآِن
تواست،آمین.«بخشپایانیدعایرّبانیبهماتعلیممیدهددردعایمانفقطاز
خداقوتقلبیابیمووقتیخداراحمدوسپاسمیگوییم،ملکوتوقوتوجالل



۳۸

ازاینکه رابهاونسبتدهیم.سپسبهنشانۀاشتیاقمانبهایندعاواطمینان
دعایمانشنیدهشدهاستبگوییم:»آمین.«

۱۶:۱۴؛ قرنتیان اول ۱۱:2۹-۱۳؛ تواریخ اول ۱۸:۹-۱۹؛ دانیال ۱۳:۶؛ متی آیه:
فیلیپیان۶:۴؛مکاشفه2۰:22.

دعای ربّانی

)متیفصل۶(

کهدر کهدرآسمانی،نامتومقدسباد.ملکوتتوبیاید.ارادۀتوچنان ایپدرما
کفافماراامروزبهمابدهوقرضهایمارا کردهشود.نان آسماناستبرزمیننیز
کهمانیزقرضدارانخودرامیبخشیمومارادرآزمایشمیاور،بلکه ببخش،چنان
ازشریرمارارهاییده.زیراملکوتوقوتوجالل،تاابداالباد،ازآِنتواست،آمین.

اعتقادنامۀ رسوالن

منبهخدایپدر،قادرمطلق،خالقآسمانوزمینایماندارموبهعیسیمسیح،
کهنطفهاشبهقدرتروحالقدسشکل پسریگانهاش،خداوندمانایماندارم،او
کشید،مصلوب کرهمتولدشد.بهدستپنطیسپیالطسعذاب گرفتوازمریمبا
کرد،روزسومازمردگانبرخاست،به گشت،جانسپرد،دفنشد،بهجهنمنزول
کنوندردستراستخدایپدر،آنقادرمطلق،نشسته آسمانصعودنمودوا
به ایماندارم نماید.من راداوری ومردگان زندگان تا بازمیگردد آنجا از و است
آمرزش به مقدسان، مشارکت به مسیحی، مقدس کلیسای به روحالقدس،

گناهان،بهرستاخیزبدنها،وبهحیاتجاودانه،آمین.

ده فرمان

)خروجفصل2۰(

کهتو کلماترابگفت:»منهستمیهوه،خدایتو، وخداتکلمفرمودوهمۀاین
رااززمینمصروازخانۀغالمیبیرونآوردم.توراخدایاِندیگرغیرازمننباشد.



۳۹

صورتیتراشیدهوهیچتمثالیازآنچهباالدرآسماناستوازآنچهپاییندرزمین
استوازآنچهدرآبزیرزمیناستبرایخودمساز.نزدآنهاسجدهمکنوآنهارا
کهانتقام کهیهوه،خدایتو،میباشم،خدایغیورهستم عبادتمنما،زیرامن
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