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مقدمهیناشربرنسخهیجدید

این مجلد یادنامه ی مردی اســت به نام طاطه ووس میکائلیــان )۱۳۱۱- ۱۳۷۳( و 
برخالف سنت یادگارنامه  نویسی، پس از شهادت او در راه ایمان مسیحی برای اولین بار 
در ویراستی نو به چاپ رسیده است. ارمغان حیات ابدی در مسیح از مهمترین اصول و 
تعالیم ایمان و جهان بینی مسیحی است. از این رو، امروز نه به سوگ کشیش میکائلیان 
بلکه به پاسداشت نام و خدمات او برای کلیسای ایران بر سفره ای نشسته ایم که این  اثر، 

زینت بخش آن است.
این نســخه ی جدید تمام ارجاعات کتاب مقدســی مرتبط به بخشهای مختلف این 
اعتقادنامه را به همراه دارد. الزم به ذکر است که ویرایش محتوایی این اثر ترجمه شده بر 
آن نیست که اثری متفاوت یا ترجمه ی جدیدی از ترجمه ی کشیش میکائلیان ارائه دهد 
بلکه تالش ما، ابهام زدایی از بعضی اصطالحات کهنه، رعایت رسم الخط نوین فارسی، و 
سهل آفرینی خوانش این متن قدیمی بدون خدشه دار کردن ترجمه ی اولیه بود تا امکان 
استفاده از این اثر را برای مسیحیان، پژوهشگران االهیات مسیحی، و تمام کسانی که به 

دنبال درک چکیده ای از ایمان مسیحی هستند، فراهم کند. 
در پایان، این اثر را به همســر، فرزندان و بستگان نزدیک کشیش میکائلیان تقدیم 
می کنم و امیدوارم همســو با رویای این مرد بزرگ، کتب انتشارات جام )جهان ادبیات 

مسیحی( در راستای بالندگی و رشد کلیسای ایران ثمرآفرین باشند.
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ر پیشگفتا

اعتقادنامه ی وست مینســتر چکیده ی آموزه   ی مســیحی در ســّنت اصالحات 
کلیساســت که بیش از سی حقیقت مشــخص کتاب مقدس را در یک مجلد آورده 
است. نوشتار صفحات نخست این اعتقادنامه در باب شگفتی مکاشفه ی حضور خدا 
در عالم و کالم اوســت. سطرسطر این نوشــتار آهسته آهسته  تداعی گر کاملیت و 
صراحت کالم و نمایشــگر اقتدار و نهایت مندی شصت و شش کتاِب کالم مقدس 
است. اعتقادنامه ی وست مینستر در صفحات بعدی با شور و ایمان، خدایی که خود 
را به کمال مکشــوف ساخته می انگارد و با اکتشافی آمیخته به احترام ضمن اذعان 
به یگانگی خدا، او را خدایی در سه شخص معرفی می کند. در عین حال که شکوه 
خدای ازلی دربرگیرنده ی برخی از ســطور آن است، دیگر خطوط آن زینت بخش 

پرمهرترین، پرفیض ترین و پررحمت ترین صفات خداست.
دیــری نمی پاید که خواننده می بیند که فصل فصل اعتقادنامه ی وست مینســتر 
ردپایی از تاریخ بزرگ رســتگاری است؛ تاریخی که واقعیت سقوط و عهد پرفیض 
خدا با بشــر، اعالم شــگفت انگیز نجات، و امید محکم ما بــه حیات ابدی و همه 
به روشــنی در تار و پود آن تنیده و به وضوح به چشــم می آیند. انجیل به روشنی 
در همه ی بخشــهای این اعتقادنامه موج می زند و از این رو، وست مینســتر را در 
رتبه ی باالترین اعتقادنامه های بزرگ مسیحی می نشاند و در میان همگان از جمله 
کلیســاهای اصالح یافته، باپتیستها، متدیستها، اســقفی ها و پرزبیتری ها ارج نهاده 
می شود. شاید بتوان گفت که در میان همه ی اعتقادنامه ها، در تعلیم حکیمانه ترین 
و در نوع بیان آموزه ها ظرافتمندانه ترین آنهاست. بی شک، این اعتقادنامه راهنمای 
قابل اتکایی اســت برای کالم خدا که خود تنها راه قابل  اعتماد به ســوی خداست. 
در اصل، تامل بر فصول این کتاب کســانی که از این اعتقادنامه بهره  می جویند را 
بــه مطالعه ی خود کالم خدا رهنمون می کند. ممارســت در این راه به وقت خود، 
بازده ای غنی خواهد داشــت و امیدوارم که با دعــا و مطالعه ی دقیق، این حقایق 

کتاب مقدسی از آِن شما شود.

چد ون دیکس هورن
استاد االهیات تاریخی؛ دانشگاه االهیات وست مینستر، پنسیلوانیا 
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فصلاوّل
کتابمقّدس

۱. با وجودي که نور عقل طبیعي انســان و اعمال خدا در آفرینش و در اداره ی 
کائنات به قدري نیکویي و حکمت و قدرت الهي را آشــکار می سازد که انسان در 
مورد ایمان به وجود خدا بهانه اي نداشــته باشد،۱ ولي اینها به تنهایي براي شناخت 
خدا و اراده ی او به نوعي که براي تحصیل نجات الزم  باشــد کافي نیست.۲  لهذا 
خدا را پسند آمد که در اوقات متعدد و به اقسام مختلف خود را ظاهر سازد و اراده ی 
خود را در این مورد به کلیســایش اعالم دارد.۳ و بعداً، به منظور محافظت و انتشار 
حقیقت به نحو مطلوب و همچنین براي اســتحکام و تسلي بیشتر کلیسا در مقابل 
مفاســد جسماني و بدخواهي شیطان، همان اراده ی خود را کاًل به نوشتن بسپارد.۴  
وجود نوشــتجات مقدس به طور قطع ضروري است.5  زیرا آن طریقهاي سابق که 
خدا اراده ی خود را به وســیله ی آنها به قوم خود مکشــوف فرمود در زمان حاضر 

موقوف شده است.۶ 

۲. نوشــتجات مقدس، یعني کالم مکتوب خدا، عبارت است از همه ی کتابهاي 
عهد عتیق و عهد جدید که اسامی  آنها به قرار زیر است:

۱  رومیان ۱۴:۲-۱5؛ رومیان ۱۹:۱-۲۰؛ ر.ک. مزمور ۱۹: ۱- ۴؛ رومیان ۳۲:۱- ۱:۲
۲  یوحنا ۱۷: ۳؛ اول قرنتیان ۲۱:۱؛ اول قرنتیان ۲: ۱۳- ۱۴ 

۳  عبرانیان ۱:۱- ۲
۴  لوقا ۱: ۳- ۴؛ رومیان ۱5: ۴؛ متی ۴: ۴، ۷، ۱۰؛ اشعیا ۸: ۲۰

دوم تیموتائوس ۱5:۳؛ دوم پطرس ۱: ۱۹  5
۶  یوحنا ۲۰: ۳۱؛ اول قرنتیان ۱۴: ۳۷؛ اول یوحنا 5: ۱۳؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱۱؛ عبرانیان ۱: ۱-۲؛ عبرانیان  

۴ -۲ :۲  
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فهرست کتب عهد عتيق
میکاه۳۳مراثی ارمیا۲5استر۱۷اول سموئیل۹پیدایش۱

ناحوم۳۴حزقیال۲۶ایوب۱۸دوم سموئیل۱۰خروج۲

حبقوق۳5دانیال۲۷مزامیر۱۹اول پادشاهان۱۱الویان۳

صفنیا۳۶هوشع۲۸امثال سلیمان۲۰دوم پادشاهان۱۲اعداد۴

حّجی۳۷یوئیل۲۹جامعه۲۱اول تواریخ۱۳تثنیه5

غزل غزل های ۲۲دوم تواریخ۱۴یوشع۶
زکریا۳۸عاموس۳۰سیلمان

مالکی۳۹عوبدیا۳۱اشعیا۲۳عزرا۱5داوران۷

یونس۳۲ارمیا۲۴نحمیا۱۶روت۸

فهرست کتب عهد جديد
رساله دوم ۸انجیل متی۱

رساله اول به ۱5به قرنتیان
رساله دوم ۲۲تیموتائوس

پطرس

رساله به ۹انجیل مرقس۲
رساله دوم به ۱۶غالطیان

رساله اول ۲۳تیموتائوس
یوحنا

رساله به ۱۰انجیل لوقا۳
رساله دوم ۲۴رساله به تیطس۱۷افسسیان

یوحنا

رساله سوم ۲5رساله به فیلمون۱۸رساله به فیلیپیان۱۱انجیل یوحنا۴
یوحنا

رساله به ۱۲اعمال رسوالن5
رساله یهودا۲۶رساله به عبرانیان۱۹کولسیان

رساله به ۶
رساله اول به ۱۳رومیان

مکاشفه یوحنا۲۷رساله یعقوب۲۰تسالونیکیان

رساله اول ۷
رساله دوم به ۱۴به قرنتیان

رساله اول پطرس۲۱تسالونیکیان
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همه ی این نوشــتجات مقدس با الهام الهي عطا شده اند و پایه و قانون ایمان و 
عمل هستند.۷

 ۳. کتابهایی که به اپوکریفا )یعني مخفي یا ســّري( معروفند، چون داراي الهام 
الهي نیســتند، جزو نوشتجات مقّدس رسمی  محسوب نمي گردند و به همین دلیل 
در کلیســاي خدا اعتبار رسمی  ندارند بلکه فقط مثل سایر نوشتجات انساني به کار 

برده می شوند.۸

۴. صحت و اعتبار نوشــتجات مقدس، که براســاس آن باید به نوشتجات مقدس 
ایمان آورد و آنها را اطاعت نمود، بر پایه ی شهادت هیچ انسان یا هیچ کلیسایي قرار 
ندارد بلکه کاًل از خداست که او خودش راستي و به وجود آورنده ی نوشتجات مقدس 

است.  لهذا از این جهت که کالم خداست باید به عنوان حقیقت پذیرفته شود.۹

5. توســط شهادت کلیســا ممکن است تشویق و ترغیب شــویم که نوشتجات 
مقدس را بســیار محترم و معتبر بدانیم.۱۰ به عالوه مطالب آســماني و تأثیر تعالیم 
آن و فصاحت سبک نگارش و هماهنگي تمام قسمتها با یکدیگر و هدف کلي آن 
که عبارت اســت از جالل خدا و مکاشــفه ی کاملش در خصوص یگانه راه نجات 
انســان و همچنین سایرخصوصیات عالي و بي مثالش و کمال کاملش همه به طور 
قطع ثابت مي کنند که کتاب مقدس کالم خداســت اما با وجود این، یقین کامل و 
اطمینان خاطر ما در خصوص حقیقــت خطاناپذیری و اعتبار الهي آن بر اثر عمل 
باطني روح القدس حاصل می شــود که توسط کالم خدا و با آن کالم در دلهاي ما 

شهادت مي دهد.۱۱

۷   لوقا ۲۹:۱۶، ۳۱؛ لوقا ۲۴: ۲۷، ۴۴؛ دوم تیموتائوس ۳: ۱5- ۱۶؛ یوحنا 5: ۴۶ 
۸   مکاشفه ۲۲: ۱۸- ۱۹؛ رومیان ۳: ۲؛ دوم پطرس ۱: ۲۱

۹   دوم پطرس ۱۹:۱، ۲۰؛ دوم تیموتائوس ۱۶:۳؛ اول یوحنا ۹:5؛ اول تسالونیکیان ۱۳:۲؛ مکاشفه ۱: ۱- ۲
۱۰   اول تیموتائوس ۳: ۱5

۱۱   اول قرنتیان ۲: ۹-۱۰؛ عبرانیان ۴: ۱۲؛ یوحنا ۱۰: ۳5؛ اشعیا 55: ۱۱؛ رک. رومیان ۱۱: ۳۶؛ دوم تیموتائوس ۳: ۱5؛ 
                      اول قرنتیان ۲: ۴- 5؛ اول تسالونیکیان ۱: 5؛ اول یوحنا ۲: ۲۰، ۲۷؛ ر.ک. اشعیا  5۹: ۲۱؛ مزمور ۱۹: ۱۱-۷
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۶. اراده ی کامل خدا، در خصوص تمام چیزهایي که براي جالل خودش و براي 
نجات و ایمان و عمل انسان الزم است، در نوشتجات مقّدس یا صریحًا بیان شده 
است و یا به وسیله ی استنتاج صحیح و ضروري از آن نوشتجات حاصل مي شود۱۲ و 
هرگز، خواه به واسطه ی مکاشفات تازه ی روح القدس و یا توسط روایات و سّنتهاي 
انساني، نباید چیزي بر آنها افزوده شود.۱۳  با وجود این قبول داریم که نوراني شدن 
باطن شخص توســط روح خدا، براي یافتن معرفت نجات بخش در مورد آنچه در 
کالم مکشوف شده، الزم است۱۴ و به عالوه قبول مي کنیم که براي عبادت خدا و 
اداره ی کلیســا مقرراتي وجود دارد که در میان مردم و اجتماعات عمومًا مورد قبول 
مي باشند و الزم است مطابق اصول عقل طبیعي و تدابیر مسیحي و بر طبق قوانین 

کلي کالم خدا که باید همیشه مورد اطاعت قرار گیرد رعایت شود.۱5

۷. مفهوم تمام قسمتهاي کتاب مقدس به طور یکسان روشن نیست و همچنین 
براي تمام مردم به طور یکســان آشکار نمي باشــند۱۶ ولي آنچه الزم است انسان 
براي نجات بداند و ایمان بیاورد و عملي ســازد، در قسمتهاي مختلف کتاب مقدس 
به قدري روشن و آشکار بیان گردیده که نه فقط علما بلکه اشخاص بي علم هم به 
وسیله ی استفاده ی مناسب از وسایل معمولي مي توانند به فهم کافي آنها برسند.۱۷

۸. عهــد عتیق به زبان عبري )که زبان اصلي قوم خدا در ایام قدیم بود( و عهد 
جدید به زبان یوناني )که در ایام نوشته شدن عهد جدید در میان غالب اقوام رواج 
داشت( مستقیمًا توسط خدا الهام شده و در تمام ادوار به وسیله ی محافظت و تدبیر 
مخصوص الهي محفوظ مانده است و به همین دلیل داراي صحت و اعتبار است.۱۸ 
پــس براي حل و فصل هر نوع اختالف دیني، کلیســا باید به عنوان مرجع نهایي 
بــه آنها رجوع نماید.۱۹ ولي چون تمام قوم خدا، که به کالم مقدس او عالقه دارند 

۱۲   مرقس ۷: ۷-5
۱۳   دوم تیموتائوس۳: ۱۶- ۱۷؛ غالطیان ۱۱: ۸-۹؛ دوم تسالونیکیان ۲:۲

۱۴   یوحنا ۴5:۶؛ اول قرنتیان ۲: ۱۲، ۱۴- ۱5؛ افسسیان ۱: ۱۸؛ ر.ک. دوم قرنتیان ۴: ۶
۱5   اول قرنتیان ۱۱: ۱۳-۱۴؛ اول قرنتیان ۲۶:۱۴ ، ۴۰

۱۶   دوم پطرس ۱۶:۳
۱۷   مزمور ۱۰5:۱۱۹ و ۱۳۰؛ تثنیه ۲۹: ۲۹؛ تثنیه ۳۰: ۱۰- ۱۴؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۱۱

۱۸   متی ۱۸:5؛  مزمور ۱۱۹: ۸۹
۱۹   اشعیا ۸: ۲۰؛ متی ۱5: ۳، ۶؛ اعمال رسوالن ۱5: ۱5؛ ر.ک. لوقا ۱۶: ۳۱ 
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و به آنها دستور داده شــده است که آن را با خداترسي بخوانند و تفتیش نمایند،۲۰ 
با این زبانهاي اصلي آشــنایي ندارند به همین دلیل این نوشتجات مقّدس باید به 
زبان معمول اقوامی که کتاب مقدس به آنها می رســد ترجمه شود تا آنکه کالم خدا 
در همه ی آنها به فراواني ساکن گردد۲۱ و آنها بتوانند خدا را به طور مقبول عبادت 

نمایند۲۲ و به صبر و تسلي کالم خدا امیدوار باشند.۲۳

۹.  خود کتاب مقدس اصل خطاناپذیر تفسیر کتاب مقدس است و به همین دلیل 
وقتي در مورد مفهوم حقیقي و کامل قســمتي از کالم خدا )که همیشه داراي یک 
معني اصلي است نه معاني متعدد( سوالي پیش مي آید، براي یافتن جواب باید سایر 
قســمتهایي که موضوع را آشــکارتر بیان کرده اند مورد بررسي و تفتیش و مطالعه 

قرار گیرند.۲۴

۱۰. عالي ترین قاضي، که همه ی اختالفات دیني باید توسط او حل و فصل گردد 
و همه ی مصوبات شــوراهاي کلیسایي و نظرات نویسندگان قدیم و تعالیم انسانها 
و تمام عقاید مردم و نظرات شــخصي باید به وسیله ی او آزموده شود و رای او در 
ما آرامش به وجود می آورد، فقط روح القدس اســت که در نوشتجات مقّدس سخن 

می گوید.۲5

۲۰   یوحنا 5: ۳۹؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۱۱؛ ر.ک. دوم تیموتائوس ۳: ۱۴- ۱5
۲۱   متی ۲۸: ۱۹- ۲۰؛ ر.ک. اول قرنتیان ۱۴: ۶؛ مرقس ۱5: ۳۴

۲۲   کولسیان ۳: ۱۶؛ ر.ک. خروج ۲۰: ۴- ۶؛ متی ۱5: ۷- ۹
۲۳   رومیان ۱5: ۴

۲۴   اعمال رسوالن ۱5: ۱5
۲5   متی ۲۲: ۲۹، ۳۱؛ اول یوحنا ۴: ۱- ۶ 
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فصلدوّم
خداوتثلیثاقدس

۱.  فقــط یک۲۶ خداي زنده و حقیقي وجود دارد۲۷ که در وجود و کمال نامحدود 
بوده۲۸، مقّدس ترین روح اســت.۲۹ نامرئي۳۰ و بدون بدن و اعضاست۳۱ و قبول تاثیر 
نمی کنــد۳۲ و بي تبدیل و تغییر۳۳ و بي حد۳۴ و ســرمدي۳5 و خارج از ادراک۳۶ و قادر 
علي االطالق۳۷ و حکیم۳۸ و قدوس۳۹ و آزاد۴۰ و مختار مطلق۴۱ است و همه ی چیزها 
را مطابق مصلحت و اراده ی تغییرناپذیر و عادله ی خود۴۲ براي جالل خودش انجام 
می دهــد.۴۳ او پــر از محبت۴۴ و لطف و مهرباني و حلم بــوده و لبریز از نیکویي و 
حقیقت و عفوکننده ی تقصیر و عصیان و گناه اســت۴5 و کســاني را که با جدیت 
در جســتجوي وي هســتند پاداش مي دهد.۴۶ با وجود همه ی این صفات، در تمام 

۲۶   تثنیه ۶: ۴؛ اول قرنتیان ۸: ۴، ۶؛ ر.ک. غالطیان ۳: ۲۰
۲۷   اول تسالونیکیان ۱: ۹؛ ارمیا ۱۰: ۱۰

۲۸   ایوب ۱۱: ۷- ۹ و ۲۶: ۱۴؛ ر.ک. مزمور ۱۳۹: ۶ 
۲۹   یوحنا ۴: ۲۴

۳۰   اول تیموتائوس ۱: ۱۷؛ ر.ک. یوحنا ۱: ۱۸
۳۱    تثنیه ۴: ۱5- ۱۶؛ ر.ک. یوحنا ۴: ۲۴؛ لوقا ۲۴: ۳۹ 

۳۲   اعمال رسوالن ۱۴: ۱۱، ۱5
۳۳   یعقوب ۱: ۱۷؛ مالکی ۳: ۶ 

۳۴   اول پادشاهان ۸: ۲۷؛ ارمیا ۲۳: ۲۳- ۲۴
۳5   مزمور ۹۰: ۲؛ ر.ک. اول تیموتائوس ۱: ۱۷

۳۶   مزمور ۱۴5: ۳؛ ر.ک. رومیان ۱۱: ۳۴
۳۷   پیدایش ۱۷: ۱؛ مکاشفه ۴: ۸ 

۳۸   رومیان ۱۶: ۲۶
۳۹   اشعیا ۶: ۳؛ ر.ک. مکاشفه ۴: ۸

۴۰   مزمور ۱۱5: ۳؛ ر.ک. اشعیا ۱۴: ۲۴
۴۱   ر.ک. خروج ۳: ۱۴؛ اشعیا ۴5: ۶-5 

۴۲   افسسیان ۱: ۱۱
۴۳   امثال ۱۶: ۴؛ رومیان ۱۱: ۳۶؛ رک. مکاشفه ۴: ۱۱

۴۴   اول یوحنا ۴: ۸؛ ر.ک. اول یوحنا ۴: ۱۶؛ یوحنا ۳: ۱۶
۴5   خروج ۳۴: ۶- ۷
۴۶   عبرانیان ۱۱: ۶



16   اعتقادنامه ی  وست مينستر 

داوري هاي خود بســیار عادل و مهیب اســت۴۷ و از هر نوع گنــاه نفرت دارد۴۸ و 
مجرمان را مّبرا نخواهد شمرد.۴۹

۲.  خدا هر نوع حیات5۰ و جالل5۱ و نیکویي5۲ و برکت5۳ را ذاتًا در خود داراســت 
و به  خودي خود کمال کفایت را دارد و به هیچ یک از مخلوقاتش که خلق فرموده 
اســت محتاج نیست5۴ و از آنها جالل حاصل نمي کند55 بلکه جالل خود را در آنها 
و توســط آنها و بدانها و بر آنها منکشــف و آشکار مي سازد.  او یگانه سرچشمه ی 
همه ی موجودات اســت و همه چیز از او و بــا او و به خاطر او وجود دارد5۶ و او بر 
آنها داراي فرمانروایي مطلق است تا با آنها و از براي آنها و با آنها هرچه او را پسند 
آید به عمل آورد.5۷ در نظر او همه چیز هویدا و آشــکار اســت5۸ و دانش او بي حد 
و مصون از خطا و مســتقل از مخلوقات اســت5۹ به طوري که هیچ چیز در نزد او 
نامعلوم و نامشخص نیست.۶۰ او در تمام نظرات و اعمال و احکامش قدوسیت کامل 
دارد۶۱ و شایســته است که از فرشتگان و انسانها و همه ی مخلوقات دیگر هر قدر 

عبادت و خدمت و اطاعت که او را پسند آید انتظار داشته باشد.۶۲

۴۷   نحمیا ۹: ۳۲- ۳۳؛ ر.ک. عبرانیان ۱۰: ۲۸- ۳۱
۴۸   رومیان ۱: ۱۸؛ مزمور 5: 5- ۶؛ ر.ک. مزمور ۱۱: 5

۴۹   ر.ک. ناحوم ۱: ۲- ۳، ۶؛ خروج ۳۴: ۷
5۰   ارمیا ۱۰: ۱۰؛ ر.ک. یوحنا 5: ۲۶

5۱   اعمال رسوالن ۷: ۲
5۲   مزمور ۱۱۹: ۶۸

5۳   اول تیموتائوس ۶: ۱5؛ ر.ک. رومیان ۹: 5
5۴   اعمال رسوالن ۱۷: ۲۴- ۲5

55   لوقا ۱۷: ۱۰
5۶   رومیان ۱۱: ۳۶

5۷   مکاشفه ۴: ۱۱؛ دانیال ۴: ۲5، ۳5؛ ر.ک. اول تیموتائوس ۶: ۱5
5۸   عبرانیان ۴: ۱۳

5۹   رومیان ۱۱: ۳۳- ۳۴؛ مزمور ۱۴۷: 5
۶۰   اعمال رسوالن ۱5: ۱۸؛ حزقیال ۱۱: 5

۶۱   مزمور ۱۴5: ۱۷؛ رومیان ۷: ۱۲
۶۲   مکاشفه 5: ۱۲- ۱۴
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۳. در وحدت الوهیت ســه اقنوم وجود دارد که داراي یک ذات و قدرت و ابدیت 
هســتند یعني خداي پدر و خداي پســر و خداي روح القــدس.۶۳ پدر از هیچ کس 
سرچشــمه نمي گیرد و نه مولود گردیده و نه صادر شــده است، پسر از ازل از پدر 

مولود شده۶۴ و روح القدس از ازل از پدر و از پسر صادر گردیده است.۶5

۶۳   متی ۳: ۱۶- ۱۷؛ متی ۲۸: ۱۹؛ دوم قرنتیان ۱۳: ۱۴؛ ر.ک. افسسیان ۲: ۱۸
۶۴   یوحنا ۱: ۱۴، ۱۸؛ ر.ک. عبرانیان ۱: ۲، ۳؛ کولسیان ۱: ۱5

۶5   یوحنا ۱5: ۲۶؛ غالطیان ۴: ۶
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فصلسّوم
تقدیرازلیخدا

۱. خدا از ازل از طریق مصلحت حکیمانه و قصد کاماًل مقدس خود، به طور آزاد 
و غیر قابــل تغییر، هر چیزي را که به وقوع می پیوندد مقدر فرموده۶۶ ولي این امر 
را طوري انجام داده که خودش به وجودآورنده ی گناه نیست۶۷ و تجاوزي به آزادي 
اراده ی مخلوقات نکرده و نیز آزادي و اختیار در مورد علل ثانویه را از انسان سلب 

ننموده بلکه برقرار داشته است.۶۸

۲. با وجودي که خدا مي داند در تمام شــرایط امــکان دارد چه چیزي به وقوع 
بپیوندد و یا به وقوع خواهد پیوســت،۶۹ فقــط به این دلیل که آینده را مي بیند و از 

شرایط آگاه است، چیزي را مقّدر نفرموده است.۷۰

۳. توسط تقدیر الهي، به منظور آشکار ساختن جالل خدا، بعضي از انسانها و بعضي 
از فرشتگان۷۱ براي حیات ابدي و بعضي دیگر براي هالکت ابدي مقرر شده اند.۷۲

۴. این فرشــتگان و انســانها، که به شــرح فوق از قبل مقّدر و مقّرر شده اند، به 
طــرز مخصوص و غیرقابل تغییري تعیین گردیده اند و تعداد آنان به قدري قطعي و 

مشّخص است که نمي توان بر آن افزود و یا از آن کم کرد.۷۳

5. انســانهایي را که براي حیات مقّرر شــده اند، خدا پیش از بنیاد عالم بر وفق 
مقصــود ازلي و بي تبدیلش و مطابق مصلحت ســّري و اراده ی نیکوي خود براي 

۶۶   مزمور ۳۳: ۱۱؛ افسسیان ۱: ۱۱؛ عبرانیان ۶: ۱۷
۶۷   مزمور 5: ۴؛ یعقوب ۱: ۱۳- ۱۴؛ اول یوحنا ۱: 5؛ ر.ک. عبرانیان ۱: ۱۴

۶۸   اعمال رسوالن ۲: ۲۳؛ متی ۱۷: ۱۲؛ اعمال رسوالن ۴: ۲۷- ۲۸؛ یوحنا ۱۹: ۱۱؛ امثال ۱۶: ۳۳
۶۹   اول سموئیل ۲۳: ۱۱- ۱۲؛ متی ۱۱: ۲۱، ۲۳

۷۰   رومیان ۹: ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸
۷۱   اول تیموتائوس 5: ۲۱؛ متی ۲5: ۳۱، ۴۱

۷۲   افسسیان ۱: 5- ۶؛ رومیان ۹: ۲۲- ۲۳
۷۳   یوحنا ۱۳: ۱۸؛ دوم تیموتائوس ۲: ۱۹؛ ر.ک. یوحنا ۱۰: ۱۴- ۱۶، ۲۷- ۲۸، ۱۷: ۲، ۶، ۹- ۱۲
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جالل ابدي در مســیح انتخاب نموده اســت۷۴ و این انتخاب فقط به سبب فیض 
مجاني و محّبت اوســت و ربطي به پیش بیني در مورد ایمان و اعمال حســنه و یا 
مداومــت آنها در اینها ندارد و یا چیز دیگري در مخلوقات به منزله ی شــرطي یا 
سببي که محرک او در این مورد باشد نبوده است۷5 بلکه همه براي ستایش فیض 

پرجالل اوست.۷۶

۶. همانطور که خدا برگزیدگان را براي جالل مقّرر فرموده است، به همان طریق 
توســط مقصود ازلي و اراده ی کاماًل آزاد خود، همه ی وسایل را براي تحصیل آن 
مقصود از قبل تعیین نموده اســت.۷۷ لهذا برگزیدگان، که در آدم در گناه ســقوط 
کردند، به وســیله ی مسیح رســتگار و براي ایمان در مسیح توّسط روحش که در 
زمان مناسب فاعل است۷۸ به طور ثمربخش دعوت مي گردند و عادل شمرده شده 
و فرزندخواندگي را یافته و تقدیس کرده می شــوند۷۹ و به قدرت الهي بوســیله ی 
ایمان براي نجات محافظت مي گردند.۸۰ هیچ شــخص دیگري، غیر از برگزیدگان، 
به وســیله ی مسیح خریداري و رستگار نمي گردد و دعوت و عادل و فرزندخوانده و 

مقدس نمي شود و نجات نمي یابد.۸۱

۷. خدا طبق صالح و تمایل غیر قابل درک خودش، که به وســیله ی آن رحمت 
خود را به هر که بخواهد ارزاني مي فرماید و از هرکس که مایل باشــد باز مي دارد، 
به منظور روشــن ساختن شــکوه قدرت مطلق خود بر مخلوقات رضا بدین داد که 
از باقي انســانها بگذرد و آنها را به علت گناه ایشان براي بي حرمتي و غضب مقّرر 

فرماید و این براي تمجید عدالت پرجالل اوست.۸۲

۷۴   افسسیان ۱: ۴، ۹، ۱۱؛ رومیان ۸: ۲۸- ۳۰؛ دوم تیموتائوس ۱: ۹؛ اول تسالونیکیان 5: ۹
۷5   رومیان ۹: ۱۱، ۱۳، ۱5- ۱۶؛ افسسیان ۲: ۸- ۹؛ ر.ک. افسسیان ۱: 5، ۹، ۱۱

۷۶   افسسیان ۱: ۶، ۱۲
۷۷   اول پطرس ۱: ۲؛ افسسیان ۲: ۱۰؛ دوم تسالونیکیان ۲: ۱۳

۷۸   اول تسالونیکیان 5: ۹- ۱۰؛ تیطس ۲: ۱۴
۷۹   رومیان ۸: ۳۰؛ ر.ک. افسسیان ۱: 5؛ دوم تسالونیکیان ۲: ۱۳

۸۰   اول پطرس ۱: 5
۸۱   یوحنا ۱۰: ۱۴- ۱5، ۲۶؛ یوحنا ۶: ۶۴- ۶5؛ رومیان ۸: ۲۸- ۳۹؛ رک. یوحنا ۸: ۴۷؛ ۱۷: ۹؛ اول یوحنا ۲: ۱۹

۸۲   متی ۱۱: ۲5- ۲۶؛ رومیان ۹: ۱۷- ۱۸، ۲۱- ۲۲؛ یهودا ۴؛ اول پطرس ۲: ۸؛ دوم تیموتائوس ۲: ۱۹- ۲۰
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۸. تعلیم در مورد تقدیر الهي از اســرار عمیقي است که باید با هشیاري و احتیاط 
مخصــوص درباره ی آن بحث کرد۸۳ تا آنکه مــردم به اراده ی خدا که در کالمش 
مکشوف است واقف شده و مطیع آن گردند و بتوانند به وسیله ی اطمینان در مورد 
دعوت ثمربخش خودشان درباره ی برگزیدگي ابدي خود اطمینان حاصل نمایند.۸۴ 
پــس از این نظر این تعلیم باعث تمجید و احترام و تکریم خدا شــده۸5 و در عین 
حال باعث فروتني و تالش و تسلّي فراوان همه ی کساني خواهد بود که انجیل را 

صمیمانه اطاعت مي نمایند.۸۶

۸۳   رومیان ۹: ۲۰؛ رومیان ۱۱: ۳۳؛ تثنیه ۲۹: ۲۹
۸۴   دوم پطرس ۱: ۱۰؛ اول تسالونیکیان ۱: ۴- 5

۸5   افسسیان ۱: ۶؛ ر.ک. رومیان ۱۱: ۳۳ 
۸۶   رومیان ۱۱: 5- ۶، ۲۰؛ رومیان ۸: ۳۳؛ لوقا ۱۰: ۲۰؛ ر.ک. دوم پطرس ۱: ۱۰
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فصلچهارم
آفرینش

۱. خداي پدر و پســر و روح القدس را پسند آمد۸۷ که براي ابراز شکوه و قدرت و 
حکمت و نیکویي ازلي خود۸۸ در ابتدا عالم را و همه ی چیزهایي را که در آن وجود 
دارد، اعم از مرئي و غیرمرئي، در مدت شــش روز از نیستي به هستي آورد و خلق 

فرماید و همه بسیار نیکو بود.۸۹

۲. بعد از آنکه خدا همه ی مخلوقات دیگر را آفرید، انسان را هم مّذکر و مؤنّث۹۰ 
با روحي ابدي که داراي شــعور و دانش و عدالت و قدوسیت حقیقي بود۹۱ مطابق 
صورت خود، خلق۹۲ و شریعت خود را بر دلهاي آنها مرقوم فرمود۹۳ و قدرت اطاعت 
کامل از آن را به آنان عطا کرد۹۴ ولي آنها در عین حال اجازه ی خطا ورزیدن داشتند 
و به آزادي اراده ی خودشــان که قابل تغییر بود واگذار شــدند.۹5 عالوه بر شریعتي 
که در قلبشان مرقوم بود، به آنها صریحًا دستور داده شد که از درخت معرفت نیک 
و بد نخورند و تا وقتي از این دســتور اطاعت کردند در مصاحبت با خدا خوشحال 

بودند۹۶ و بر سایر مخلوقات تسلط داشتند.۹۷

۸۷   رومیان ۱۱: ۳۶؛ اول قرنتیان ۸: ۶؛ عبرانیان ۱: ۲؛ پیدایش ۱: ۲؛ یوحنا ۱: ۲- ۳؛ ایوب ۳۳: ۴
۸۸   رومیان ۱: ۲۰؛ ارمیا ۱۰: ۱۲؛ مزمور ۱۰۴: ۲۴؛ مزمور ۳۳: 5

۸۹   پیدایش ۱: ۱- ۳۱؛ مزمور ۳۳: ۶؛ عبرانیان ۱۱: ۳؛ کولسیان ۱: ۱۶؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۲۴؛ خروج ۲۰: ۱۱
۹۰   پیدایش ۱: ۲۷

۹۱   پیدایش ۲: ۷؛ جامعه ۱۲: ۷؛ لوقا ۲۳: ۴۳؛ متی ۱۰: ۲۸
۹۲   پیدایش ۱: ۲۶؛ کولسیان ۳: ۱۰؛ افسسیان ۴: ۲۴

۹۳   رومیان ۲: ۱۴- ۱5
۹۴   پیدایش ۲: ۱۷؛ جامعه ۷: ۲۹

۹5   پیدایش ۳: ۱۶- ۱۷
۹۶   پیدایش ۲: ۱۷؛ پیدایش ۲: ۱5- ۳: ۲۴

۹۷   پیدایش ۱: ۲۸؛ ر.ک. پیدایش ۲۹- ۳۰؛ مزمور ۸: ۶- ۸
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فصلپنجم
تدبیرالهی

۱. خــدا، که خالق عظیم همه چیز اســت،۹۸ همه ی مخلوقــات و تمام اعمال و 
اشــیا ۹۹ را اعم از کوچک و بــزرگ۱۰۰ با تدبیر کاماًل حکیمانــه و مقدس خود۱۰۱ 
مطابق پیشــداني مصون از خطایش۱۰۲ و بر طبق صالح و مصلحت و میل مستقل 
و تغییرناپذیر خود۱۰۳ براي تمجید، شــکوه، حکمت، و قدرت و عدالت و نیکویي و 

رحمت خود محافظت و رهبري و مرتب و اداره مي کند.۱۰۴

۲. با وجودي که از نظر پیشداني و تدبیر خدا، که خودش علّت العلل یا علّت اّول 
اســت، همه چیز بدون تغییر و اشتباه عملي می شود۱۰5 ولي خدا به وسیله ی همین 
تدبیر چنین مقّرر فرموده اســت که این امور بر اساس مفهوم علل ثانویه یا به طور 

ضروري یا آزاد و یا مشروط اتفاق افتند.۱۰۶

۳. خدا براي اجراي مشیت عادي خود وسایلي به کار مي برد۱۰۷ ولي آزاد است که 
طبق میل خود بدون این وسایل۱۰۸ و برتر از آنها۱۰۹ و برخالف آنها نیز عمل نماید.۱۱۰

۹۸   نحمیا ۹: ۶؛ مزمور ۱۴5: ۱۴- ۱۶؛ عبرانیان ۱: ۳
۹۹   دانیال ۴: ۳۴- ۳5؛ مزمور ۱۳5: ۶؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۲5- ۲۸؛ ایوب ۳۸- ۴۱

۱۰۰   متی ۱۰: ۲۹- ۳۱؛ ر.ک. ۶: ۲۶- ۳۲
۱۰۱   امثال ۱5: ۳؛ دوم تواریخ ۱۶: ۹؛ مزمور ۱۰۴: ۲۴؛ مزمور ۱۴5: ۱۷

۱۰۲   اعمال رسوالن ۱5: ۱۸؛ اشعیا ۴۲: ۹؛ حزقیال ۱۱: 5
۱۰۳   افسسیان ۱: ۱۱؛ مزمور ۳۳: ۱۰- ۱۱

۱۰۴   اشعیا ۶۳: ۱۴؛ افسسیان ۳: ۱۰؛ رومیان ۹: ۱۷؛ پیدایش ۴5: ۷؛ مزمور ۱۴5: ۷
۱۰5   اعمال رسوالن ۲: ۲۳؛ ر.ک. پیدایش ۱۴: ۲۴، ۲۷

۱۰۶   پیدایش ۸: ۲۲؛ ارمیا ۳۱: ۳5؛ اشعیا ۱۰: ۶- ۷؛ ر.ک. خروج ۲۱: ۱۳؛ تثنیه ۱۹: 5؛ اول پادشاهان ۲۲: ۲۸- ۳۴
۱۰۷   اعمال رسوالن ۲۷: ۲۴، ۳۱، )بخش دوم( ۴۴؛ اشعیا 55: ۱۰- ۱۱

۱۰۸   هوشع ۱: ۷؛ متی ۴: ۴؛ ایوب ۳۴: ۲۰
۱۰۹   رومیان ۴: ۱۹- ۲۱

۱۱۰   دوم پادشاهان ۶: ۶؛ دانیال ۳: ۲۷
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۴. قدرت مطلق و حکمت غیر قابل برّرســي و نیکویي بي حّد خدا در تدبیر الهي 
وي به قدري آشکار است که این تدبیر حّتي به گناه اّولیه آدم و به همه ی گناهان 
فرشــتگان و انسانها هم مربوط مي شود۱۱۱ و آن هم نه به صورت اجازه ی ساده۱۱۲ 
و بس بلکه به طوري که این اجازه محدود به حدودي حکیمانه و نیرومند است۱۱۳ 
و همچنین به حکمت و اراده ی قدرتمند آنها مربوط اســت و از طریق نقشــه هاي 
متعدد خدا براي انجام مقاصد مقدســش به کار مــي رود۱۱۴ ولي این عمل طوري 
انجام مي شــود که گناه بودن این گناهان فقط از مخلوقات اســت نه از خدا که او 
کاماًل قدوس و عادل اســت و هرگز به وجود آورنده یا تاییدکننده ی گناه نیست و 

نمي تواند باشد.۱۱5

5. خدا، که کاماًل حکیم و عادل و مهربان اســت، غالبًا فرزندان خود را مّدتي در 
وسوســه هاي متعّدد و در فساد دلهاي خودشان رها مي سازد تا آنها را براي گناهان 
سابقشان تنبیه نماید و یا قدرت مخفي فساد و فریبکاري دلهایشان را بر آنها روشن 
ســازد تا آنکه آنها فروتن شــوند۱۱۶ و تا آنها را به طور صمیمانه تر و دایمي تري در 
مورد تأمین احتیاجاتشــان به خودش مّتکي سازد و تا آنها را در امتحانات آینده در 
مورد گناه بیدارتر و هشــیارتر گرداند و به عالوه این طرز رفتار خدا داراي مقاصد 

عادالنه و مقدس دیگري هم است.۱۱۷

۶. در مورد انســانهاي شریر و خدانشناس، که خدا به عنوان داور عادل به علّت 
گناهان سابقشــان آنها را کور و ســنگدل مي گرداند،۱۱۸ خدا نــه فقط فیض خود 
را که ممکن بود این فیض عقل ایشــان را منّور گرداند و بر دلهایشــان اثر کند، 
دریــغ مي فرماید۱۱۹ بلکه بعضي از اوقات عطایایي را که داشــته اند نیز از آنها پس 

۱۱۱   اشعیا ۴5: ۷؛ رومیان ۱۱: ۳۲- ۳۴؛ دوم سموئیل ۱۶: ۱۰؛ اعمال رسوالن ۲: ۲۳؛
                  اعمال رسوالن۴: ۲۷- ۲۸؛ دوم سموئیل ۲۴: ۱؛ اول تواریخ ۲۱: ۱؛ اول پادشاهان ۲۲: ۲۲- ۲۳؛ 

                  اول تواریخ ۱۰: ۴، ۱۳- ۱۴
۱۱۲   یوحنا ۱۲: ۴۰؛ دوم تسالونیکیان ۲: ۱۱
۱۱۳   مزمور ۷۶: ۱۰؛ دوم پادشاهان ۱۹: ۲۸

۱۱۴   پیدایش 5۰: ۲۰؛ اشعیا ۱۰: ۱۲؛ ر.ک. اشعیا ۱۰: ۶- ۷، ۱۳- ۱5
۱۱5   یعقوب ۱: ۱۳- ۱۴، ۱۷؛ اول یوحنا ۲: ۱۶؛ مزمور 5۰: ۲۱

۱۱۶   دوم تواریخ ۳۲: ۲5- ۲۶، ۳۱؛ تثنیه ۸: ۲- ۳، 5؛ لوقا ۲۲: ۳۱-۳۲؛ ر.ک. دوم سموئیل ۲۴: ۱، ۲5
۱۱۷   دوم قرنتیان ۱۲: ۷- ۹؛ ر.ک. مزمور ۷۳: ۱- ۲۸، ۷۷: ۱- ۱۲؛ مرقس ۱۴: ۶۶- ۷۲؛ یوحنا ۲۱: ۱5- ۱۹

۱۱۸   رومیان ۱: ۲۴، ۲۶، ۲۸؛ رومیان ۱۱: ۷- ۸
۱۱۹   تثنیه ۲۹: ۴؛ مرقس ۴: ۱۱- ۱۲
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مي گیرد۱۲۰ و آنها را در مقابل چیزهایي قرار مي دهد که فسادشــان همان چیزها را 
ســبب گناه مي گرداند.۱۲۱ عالوه بر این، آنها را به شهوات خودشان و وسوسه هاي 
این جهان و قّوت شــیطان مي ســپارد۱۲۲ و بدین طریق نتیجه این مي شود که، به 
وســیله ی همان وســایلي که خدا براي نرم کردن دل سایرین به کار مي برد، آنها 

خودشان را سنگدل مي سازند.۱۲۳

۷. همان طوري که تدبیر الهي به طور عام همه ی مخلوقات را شامل مي شود به 
همین طریق به طور مخصوصي به کلیســاي خود توجه می کند و همه ی چیزها را 

براي خیریت آن ترتیب می دهد.۱۲۴

۱۲۰   متی ۱۳: ۱۲؛ متی ۲5: ۲۹؛ ر.ک. اعمال رسوالن ۱۳: ۱۰- ۱۱
۱۲۱   پیدایش ۴: ۸؛ دوم پادشاهان ۸: ۱۲- ۱۳؛ ر.ک. متی ۲۶: ۱۴- ۱۶

۱۲۲   مزمور ۱۰۹: ۶؛ لوقا ۲۲: ۳؛ دوم تسالونیکیان ۲: ۱۰- ۱۲
۱۲۳   خروج ۸: ۱5، ۳۲؛ دوم قرنتیان ۲: ۱5- ۱۶؛ اشعیا ۸: ۱۴؛ اول پطرس ۲: ۷- ۸؛ خروج ۷: ۳؛

                   اشعیا ۶: ۹- ۱۰؛ اعمال رسوالن ۲۸: ۲۶- ۲۷
۱۲۴   اول تیموتائوس ۴: ۱۰؛عاموس ۹: ۸- ۹؛ متی ۱۶: ۱۸؛ رومیان ۸: ۲۸؛ اشعیا ۴۳: ۳- 5، ۱۴





29   اعتقادنامه ی  وست مينستر 

فصلششم
سقوطانسانوگناهومجازاتآن

۱. والدین نخستین ما بر اثر حیله و وسوسه ی شیطان فریب خوردند و با خوردن 
میــوه ی ممنوعه گناه ورزیدند.۱۲5 خدا مطابق مصلحت حکیمانه و مقدس خود رضا 
بدین داد که آنها را واگذارد که مرتکب این گناه شــوند زیرا قصد داشت که از آن 

براي جالل خود استفاده نماید.۱۲۶

۲. براثر این گناه، والدین نخستین ما از نیکویي اصلي خود و از مصاحبت با خدا 
محروم شــدند۱۲۷ و بدین طریق در گناه مردند۱۲۸ و تمام نیروها و قسمتهاي روح و 

بدنشان کاماًل ناپاک شد.۱۲۹

۳. چون آنها منشــا و ریشــه ی همــه ی مردم بودند، جرم این گناه به حســاب 
فرزندانشــان هم محسوب شد۱۳۰ و این مردن و گناه و ذات فاسد به تمام فرزندان 

آنها که به وسیله ی تولّد طبیعي از آنها به وجود آمدند سرایت کرد.۱۳۱

۴. تمام گناهاني که مرتکب مي شویم از این گناه اصلي سرچشمه گرفته است و 
به علت همین فساد اصلي است که ما نسبت به تمام نیکویي ها اصواًل بي عالقه و 

ناتوان۱۳۲ و دشمن شده۱۳۳ و به طرف همه ی بدي ها مایل گشته ایم.۱۳۴

۱۲5   پیدایش ۳: ۱۳؛ دوم قرنتیان ۱۱: ۳
۱۲۶   ر.ک. فصل 5 بخش ۴

۱۲۷   پیدایش ۳: ۶- ۸؛ رومیان ۳: ۲۳
۱۲۸   پیدایش ۲: ۱۷؛ افسسیان ۲: ۱- ۳؛ ر.ک. رومیان 5: ۱۲

۱۲۹   پیدایش ۶: 5؛ ارمیا ۱۷: ۹؛ تیطس ۱: ۱5؛ رومیان ۳: ۱۰- ۱۹
۱۳۰   اعمال رسوالن ۱۷: ۲۶؛ رومیان 5: ۱۲، ۱5- ۱۹؛ اول قرنتیان ۱5: ۲۱- ۲۲، ۴۹

۱۳۱   مزمور 5۱: 5؛ یوحنا ۳: ۶؛ پیدایش 5: ۳؛ ر.ک. ایوب ۱5: ۱۴
۱۳۲   رومیان 5: ۶؛ رومیان ۷: ۱۸؛ کولسیان ۱: ۲۱؛ رومیان ۸: ۷

۱۳۳   پیدایش ۸: ۲۱؛ ر.ک. پیدایش ۶: 5؛ رومیان ۳: ۱۰- ۱۲
۱۳۴   متی ۱5: ۱۹؛ یعقوب ۱: ۱۴- ۱5؛ افسسیان ۲: ۲- ۳
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5. این فســاد ذات انسان در کساني که تولّد تازه مي یابند در طول این عمر باقي 
مي ماند۱۳5 و با وجودي که توّسط مسیح بخشیده و نابود مي شود ولي هم ذات خود 

این فساد و هم تمام امیال مربوط به آن در واقع گناه است.۱۳۶

۶. هر گناه، خــواه اصلي و خواه عملي، چون تجاوز از شــریعت عادله ی خدا و 
مخالف آن شریعت است،۱۳۷ گناهکار را ذاتًا مجرم مي سازد۱۳۸ و به همین دلیل دچار 
غضب خدا۱۳۹ و لعنت شریعت مي گرداند۱۴۰ و بدین طریق او را تابع مرگ۱۴۱ و تمام 

بدبختي هاي روحاني۱۴۲ و جسماني۱۴۳ و ابدي۱۴۴ مربوط به آن مي سازد.

۱۳5   امثال ۲۰: ۹؛ جامعه ۷: ۲۰؛ رومیان ۷: ۱۴، ۱۷- ۱۸، ۲۱- ۲۳؛ اول یوحنا ۱: ۸، ۱۰
۱۳۶   رومیان ۷: ۷- ۸، ۲5؛ غالطیان 5: ۱۷

۱۳۷   اول یوحنا ۳: ۴
۱۳۸   رومیان ۲: ۱5؛ رومیان ۳: ۹، ۱۹

۱۳۹   افسسیان ۲: ۳
۱۴۰   غالطیان ۳: ۱۰

۱۴۱   رومیان ۶: ۲۳
۱۴۲   افسسیان ۴: ۱۸

۱۴۳   رومیان ۸: ۲۰؛ مراثی ارمیا ۳: ۳۹
۱۴۴   متی ۲5: ۴۱؛ دوم تسالونیکیان ۱: ۹
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فصلهفتم
عهدخداباانسان

۱. فاصله ی بین خدا و مخلوق آنقدر زیاد است که با وجودي که مخلوقات عاقل 
مکلّفنــد خدا را به علّت خالق بودنش اطاعت نمایند اما هرگز نمي توانند از او متمّتع 
شــوند مگر به وسیله ی فروتني داوطلبانه از طرف خدا و خدا رضا بدین داد که این 

فروتني را به وسیله ی عهد ابراز نماید.۱۴5

۲. عهد اّولي که با انســان منعقد گردید عهد اعمــال بود۱۴۶ که در آن به آدم و 
فرزندانش وعده ی حیات داده شــد۱۴۷ به شــرطي که شخصًا به طور کامل اطاعت 

نمایند.۱۴۸

۳. انسان، بر اثر سقوط از حالت اّولیه، دیگر قادر نبود به وسیله ی آن عهد داراي 
حیات شــود. به همین دلیل خدا را پســند آمد که عهد دّوم۱۴۹ را که معمواًل عهد 
فیض یا لطف خوانده مي شــود برقرار سازد و به وسیله ی آن حیات و نجات توسط 
مسیح را مجانًا به گناهکاران ارزاني فرمود و از آنها خواست به عیسای مسیح ایمان 
بیاورند تا نجات بیابند۱5۰ و به تمام کساني که براي حیات مقرر شده اند، وعده فرمود 

روح القدس را عطا فرماید تا آنها را قادر و مایل به ایمان آوردن سازد.۱5۱

۴. این عهد فیض درکتاب مقدس به کّرات به عنوان عهد، مورد اشاره قرار گرفته 
و مربوط است به مرگ عیسای مسیح صاحب عهد و به میراث ابدي و همه ی امور 

۱۴5   اشعیا ۴۰: ۱۳- ۱۷؛ ایوب ۹: ۳۲- ۳۳؛ مزامیر ۱۱۳: 5- ۶؛ ایوب ۲۲: ۲- ۳؛ ایوب ۳5: ۷- ۸؛
                   لوقا ۱۷: ۱۰؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۲۴- ۲5

۱۴۶   پیدایش ۲: ۱۶- ۱۷؛ هوشع ۶: ۷؛ غالطیان ۳: ۱۲
۱۴۷   پیدایش ۳: ۲۲؛ رومیان ۱۰: 5؛ رومیان 5: ۱۲- ۱۴؛ ر.ک. رومیان 5: ۱5- ۲۰

۱۴۸   پیدایش ۲: ۱۷؛ غالطیان ۳: ۱۰
۱۴۹   غالطیان ۳: ۲۱؛ رومیان ۳: ۲۰- ۲۱؛ رومیان ۸: ۳؛ پیدایش ۳: ۱5؛ ر.ک. اشعیا ۴۲: ۶

۱5۰   یوحنا ۳: ۱۶؛ رومیان ۱۰: ۶، ۹؛ مکاشفه ۲۲: ۱۷
۱5۱   اعمال رسوالن ۱۳: ۴۸؛ حزقیال ۳۶: ۲۶- ۲۷؛ یوحنا ۶: ۳۷، ۴۴- ۴5؛ اول قرنتیان ۱۲: ۳



32   اعتقادنامه ی  وست مينستر 
متعلّق به آن.۱5۲

5. طرز اجراي این عهد در زمان شریعت با طرز اجراي آن در زمان انجیل تفاوت 
داشــت.۱5۳ در زمان شریعت توســط وعده ها و نبوت ها و قرباني ها و ختنه و بّره ی 
فصح و نشــانه ها و مراســم دیگري که به قوم یهود عطا شده بود اجرا مي گردید 
که همه ی آنها به مســیح موعود اشــاره مي کرد۱5۴ و در آن موقع به وسیله ی کار 
روح القدس براي تعلیم و بناي برگزیدگان در ایمان به مســیح موعود کافي و موثر 
بود۱55 و ایمانداران به وسیله ی آنها آمرزش کامل گناهان و نجات ابدي را مي یافتند 

و این را عهد عتیق مي خوانند.۱5۶

۶. در دوره ی انجیل، یعني وقتي که مســیح که اصل است ظاهر شد،۱5۷ وسایل 
اجــراي این عهد عبارتند از موعظه ی کالم و اجراي آیین هاي مقدس یعني تعمید 
و عشــای ربّاني۱5۸ و با وجودي که این آیین هاي مقدس از نظر تعداد کمترند و با 
سادگي بیشتر و شکوه و جالل ظاهري کمتري اجرا مي شوند ولي به طور کامل تري 
داراي شهادت و اثر روحاني۱5۹ براي تمام ملل اعم از یهود و غیر یهود۱۶۰ هستند و 
این را عهد جدید می خوانند.۱۶۱ لهذا دو عهد فیض که ذاتًا با یکدیگر تفاوت داشته 

باشند وجود ندارد بلکه فقط یک عهد وجود دارد که در طرز اجرا متفاوت است.۱۶۲

۱5۲   عبرانیان ۹: ۱5- ۱۷
۱5۳   دوم قرنتیان ۳: ۶- ۹

۱5۴   عبرانیان ۸- ۱۰؛ رومیان ۴: ۱۱؛ کولسیان ۲: ۱۱- ۱۲؛ اول قرنتیان 5: ۷
۱55   اول قرنتیان ۱۰: ۱- ۴؛ عبرانیان ۱۱: ۱۳؛ یوحنا ۸: 5۶

۱5۶   غالطیان ۳: ۷- ۹، ۱۴؛ مزامیر ۳۲: ۱- ۲، 5
۱5۷   کولسیان ۲: ۱۷

۱5۸   اول قرنتیان ۱: ۲۱؛ متی ۲۸: ۱۹- ۲۰؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۳- ۲5
۱5۹   عبرانیان ۱۲: ۲۲- ۲۴؛ دوم قرنتیان ۳: ۹- ۱۱؛ ارمیا ۳۱: ۳۳- ۳۴

۱۶۰   لوقا ۲: ۳۲؛ اعمال رسوالن ۱۰: ۳۴؛ افسسیان ۲: ۱5- ۱۹
۱۶۱   لوقا ۲۲: ۲۰

۱۶۲   غالطیان ۳: ۸- ۹، ۱۴، ۱۶؛ رومیان ۳: ۲۱- ۲۲، ۳۰؛ رومیان ۴: ۳، ۶- ۸؛ پیدایش ۱5: ۶؛
                   مزامیر۳۲: ۱- ۲؛ رومیان ۴: ۱۶- ۱۷، ۲۳- ۲۴؛ عبرانیان ۴: ۲؛ ر.ک. رومیان ۱۰: ۶- ۱۰؛ 

                   اول قرنتیان ۱۰:  ۳- ۴
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فصلهشتم
واسطهبودنمسیح

۱. خدا را در اراده ی ابدي اش چنین پســند آمد که خداوند عیســي یعني پســر 
یگانه ی خود را به عنوان واسطه در میان خدا و انسان انتخاب۱۶۳ و مقّرر فرماید به 
طوري که او پیامبر۱۶۴ و کاهن۱۶5 و پادشــاه۱۶۶ و رأس و منجي کلیســاي خود۱۶۷ و 
وارث همه چیز۱۶۸ و داور عالم۱۶۹ باشــد و خدا از ازل به مسیح قومی عطا فرمود که 
ذریت او باشد۱۷۰ و توسط او در وقت معین خریداري و دعوت گردد و عادل شمرده 

و تقدیس کرده و پرجالل شود.۱۷۱

۲. پسر خدا، که اقنوم دّوم در تثلیث اقدس است، چون خداي حقیقي و سرمدي 
و با پدر هم ذات و مساوي است، وقتي زمان به کمال رسید طبیعت انسان۱۷۲ را با 
همه ی صفات اصلي و ضعف معمولي آن بر خود گرفت ولي بدون گناه بود۱۷۳ و به 
وســیله ی قدرت روح القدس در رحم مریم باکره قرار گرفت و از او متولد گردید۱۷۴ 
به نحوي که دو جنبه ی کاماًل کامل و متمایز یعني جنبه ی الهي و جنبه ی انساني 
به طور جدا نشــدني در یک شخص جمع شد و آن هم بدون تبدیل یا آمیختگي و 
اغتشاش.۱۷5 آن شخص، خداي حقیقي و انسان حقیقي و در عین حال مسیح واحد 

۱۶۳   اشعیا ۴۲: ۱؛ اول پطرس ۱: ۱۹- ۲۰؛ یوحنا ۳: ۱۶؛ اول تیموتائوس ۲: 5
۱۶۴   اعمال رسوالن ۳: ۲۰، ۲۲؛ ر.ک. تثنیه ۱۸: ۱5

۱۶5   عبرانیان 5: 5- ۶
۱۶۶   مزمور ۲: ۶؛ لوقا ۱: ۳۲؛ ر.ک. اشعیا ۹: 5- ۶؛ اعمال رسوالن ۲: ۲۹- ۳۶؛ کولسیان ۱: ۱۳

۱۶۷   افسسیان 5: ۲۳
۱۶۸   عبرانیان ۱: ۲

۱۶۹   اعمال رسوالن ۱۷: ۳۱
۱۷۰   یوحنا ۱۷: ۶؛ مزمور ۲۲: ۳۰؛ اشعیا 5۳: ۱۰؛ افسسیان ۱: ۴

۱۷۱   اول تیموتائوس ۲: ۶؛ اشعیا 55: ۴- 5؛ اول قرنتیان ۱: ۳۰؛ رومیان ۸: ۳۰
۱۷۲   یوحنا ۱: ۱، ۱۴؛ اول یوحنا 5: ۲۰؛ فیلیپیان ۲: ۶؛ غالطیان ۴: ۴

۱۷۳   فیلیپیان ۲: ۷؛ عبرانیان ۲: ۱۴، ۱۶- ۱۷
۱۷۴   لوقا ۱: ۲۷، ۳۱، ۳5؛ ر.ک. متی ۱: ۱۸، ۲۰- ۲۱

۱۷5   متی ۱۶: ۱۶؛ کولسیان ۲: ۹؛ رومیان ۹: ۵؛ اول تیموتائوس ۳: ۱۶
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است که یگانه واسطه ی میان خدا و انسان است.۱۷۶

۳. خداوند عیســي در جنبه ی انساني اش، که به شرح فوق با جنبه ی الهي یکي 
شــد، با روح القدس به فراواني تقدیس و مسح گردید۱۷۷ و در خودش همه ی خزائن 
حکمت و معرفت را جمع داشت۱۷۸ و پدر را پسند آمدکه کل کمال در عیسي ساکن 
شــود۱۷۹ به طوري که او مقّدس و بي آزار و پاک و پر از لطف و راســتي بوده۱۸۰ و 
براي اجراي ماموریت خود به عنوان واســطه و ضامن به طور کامل آماده باشد.۱۸۱  
عیســي این مأموریت را براي خودش به وجود نیاورد بلکه از طرف پدر براي قبول 
آن دعوت شــد۱۸۲ و پدر تمام قدرت و داوري را به او ســپرده و اجراي آن را به او 

محّول نمود.۱۸۳

۴. خداوند عیسي این ماموریت را با رضایت کامل قبول فرمود۱۸۴ و براي اجراي 
آن در زیر شریعت قرار گرفت۱۸5 و شریعت را به طور کامل اجرا نمود۱۸۶ و عذابهاي 
شــدید در روح خود۱۸۷ و دردهاي بسیار ســخت در بدن خود متحمل گردید۱۸۸ و 
مصلوب شــده، جان داد۱۸۹ و مدفون گردید و مدتي تحت تسلّط مرگ قرار گرفت 
اّما بدن او فســادي ندید.۱۹۰ روز سّوم، با همان بدني که در آن عذاب کشیده بود از 
مرگ برخاســت۱۹۱ و با همان بدن۱۹۲ به آســمان صعود فرمود و در آنجا در درست 

۱۷۶   رومیان ۱: ۳- ۴؛ اول تیموتائوس ۲: 5
۱۷۷   مزمور ۴5: ۷؛ یوحنا ۳: ۳۴؛ ر.ک. اشعیا ۶۱: ۱؛ لوقا ۴: ۱۸؛ عبرانیان ۱: ۸- ۹

۱۷۸   کولسیان ۲: ۳
۱۷۹   کولسیان ۱: ۱۹

۱۸۰   عبرانیان ۷: ۲۶؛ یوحنا ۱: ۱۴
۱۸۱   اعمال رسوالن ۱۰: ۳۸؛ عبرانیان ۱۲: ۲۴؛ عبرانیان ۷: ۲۲

۱۸۲   عبرانیان 5: ۴- 5
۱۸۳   یوحنا 5: ۲۲، ۲۷؛ متی ۲۸: ۱۸؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۶

۱۸۴   مزمور ۴۰: ۷- ۸؛ ر.ک. عبرانیان ۱۰: 5- ۱۰؛ یوحنا ۴: ۳۴؛ یوحنا ۱۰: ۱۸؛ فیلیپیان ۲: ۸
۱۸5   غالطیان ۴: ۴

۱۸۶   متی ۳: ۱5؛ متی 5: ۱۷؛ عبرانیان 5: ۸- ۹
۱۸۷   متی ۲۶: ۳۷- ۳۸؛ لوقا ۲۲: ۴۴؛ متی ۲۷: ۴۶

۱۸۸   متی ۲۶: ۶۷- ۶۸؛ متی ۲۷: ۲۷- 5۰
۱۸۹   مرقس ۱5: ۲۴، ۳۷؛ فیلیپیان ۲: ۸

۱۹۰   متی ۲۷: ۶۰؛ اعمال رسوالن ۲: ۲۴، ۲۷؛ اعمال رسوالن ۱۳: ۲۹، ۳۷؛ رومیان ۶: ۹
۱۹۱   اول قرنتیان ۱5: ۳- ۴

۱۹۲   لوقا ۲۴: ۳۹؛ یوحنا ۲۰: ۲5، ۲۷
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راست پدر نشسته اســت۱۹۳ و براي ایمانداران شفاعت مي کند۱۹۴ و در پایان جهان 
مراجعت خواهد کرد تا انسانها و فرشتگان را داوري فرماید.۱۹5

5. خداوند عیســي به وســیله ی اطاعت کامل و قرباني نمودن خود، که توسط 
روح ســرمدي یک بار به خدا تقدیم گردید، پدر را از نظر عدالت الهي کاماًل قانع 
ساخت۱۹۶ و براي همه ی کساني که پدر به او عطا فرموده است نه فقط مصالحه و 

آشتي بلکه میراث ابدي در ملکوت آسمان فراهم فرمود.۱۹۷

۶. با وجودي که کار نجات توسط مسیح فقط بعد از مجسم شدنش عماًل انجام 
شد. به همین رو، قدرت و تاثیر و فواید آن در تمام ادوار از ابتداي عالم به تَواُتر به 
برگزیدگان رســید و  این امر از طریق وعده ها و نشانه ها و قرباني ها عملي گردید 
که در آنها مســیح، به عنوان نشانه اي از نسل زن که سر مار را خواهد کوبید و به 
عنوان بّره ی خدا که از ابتداي عالم ذبح گردید و دیروز و امروز و تا ابداالباد همان 

است، مکشوف شد.۱۹۸

۷. مســیح کار خود را به عنوان واســطه با هر دو جنبه ی خود عملي ساخت و از 
هر جنبه کار مناســب با آن را انجام داد.۱۹۹ اّما چون او شــخص واحدي است، در 
کتاب مقدس گاهي چیزي که به یک جنبه مربوط می گردد به جنبه ی دیگر نسبت 

داده شده است.۲۰۰

۱۹۳   لوقا ۲۴: 5۰- 5۱؛ اول پطرس ۳: ۲۲
۱۹۴   رومیان ۸: ۳۴؛ عبرانیان ۷: ۲5؛ ر.ک. عبرانیان ۲: ۲۴

۱۹5           اعمال رسوالن ۱: ۱۱؛ یوحنا 5: ۲۸- ۲۹؛ رومیان ۱۴: ۱۰ )بخش دوم(؛
                اعمال رسوالن ۱۰: ۴۲؛ متی ۱۳: ۴۰- ۴۲؛ یهودا ۶؛  ر.ک. دوم پطرس ۲: ۴

رومیان 5: ۱۹؛ عبرانیان ۹: ۱۴؛ عبرانیان ۱۰: ۱۴؛ افسسیان 5: ۲؛ رومیان ۳: ۲5- ۲۶  ۱۹۶
۱۹۷            دانیال ۹: ۲۴؛ دوم قرنتیان 5: ۱۸؛ کولسیان ۱: ۲۰؛ افسسیان ۱: ۱۱، ۱۴؛ عبرانیان ۹: ۱۲، ۱5؛ یوحنا ۱۷: ۲

۱۹۸            غالطیان ۴: ۴- 5؛ پیدایش ۳: ۱5؛ اول قرنتیان ۱۰: ۴؛ مکاشفه ۱۳: ۸؛ عبرانیان ۱۳: ۸؛ ر.ک.   رومیان۳: ۲5؛    
عبرانیان ۹: ۱5  

یوحنا ۱۰: ۱۷- ۱۸؛ اول پطرس ۳: ۱۸؛ عبرانیان ۱: ۳؛ ر.ک. عبرانیان ۹: ۱۴  ۱۹۹
اعمال رسوالن ۲۰: ۲۸؛ لوقا ۱: ۴۳؛ ر.ک. رومیان ۹: 5  ۲۰۰
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۸. مسیح به تمام کساني که نجات را براي آنها فراهم فرموده است یقینًا و عماًل 
نجات ارزاني مي فرماید۲۰۱ و براي آنها شــفاعت می نماید۲۰۲ و به آنها در کالمش و 
توســط کالمش اسرار نجات را آشکار می ســازد۲۰۳ و آنها را توسط روح خود عماًل 
ترغیب می نماید۲۰۴ که ایمان بیاورند و اطاعت کنند و دلهاي آنها را توســط کالم 
و روح خود اداره می فرماید و همه ی دشمنانشــان را، به وسیله ی قدرت و حکمت 
کامل خود از طریقهایي که با روشهاي عجیب و غیرقابل بررسي او هماهنگي دارد، 

شکست می دهد.۲۰5

یوحنا ۶: ۳۷، ۳۹؛ یوحنا ۱۰: ۱5- ۱۶، ۲۷- ۲۸  ۲۰۱
۲۰۲           اول یوحنا ۲: ۱؛ رومیان ۸: ۳۴

یوحنا ۱5: ۱5؛ افسسیان ۱: ۹؛ یوحنا ۱۷: ۶  ۲۰۳
یوحنا ۱۴: ۲۶؛ دوم قرنتیان ۴: ۱۳؛ رومیان ۸: ۹، ۱۴؛ رومیان ۱5: ۱۸- ۱۹؛ یوحنا ۱۷: ۱۷  ۲۰۴

۲۰5   مزمور ۱۱۰: ۱؛ اول قرنتیان ۱5: ۲5- ۲۶؛ کولسیان ۲: ۱5؛ لوقا ۱۰: ۱۹
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فصلنهم
آزادیاراده

۱. خدا به انسان اراده اي عطا فرموده است که ذاتًا آزاد است یعني مجبور نیست 
و به طرف نیکي یا بدي تمایل اجباري ندارد.۲۰۶

۲. انســان، در حالت بي گناهي اش، آزادي کامل و قدرت ذاتي داشت که آنچه را 
خوب و نزد خدا پســندیده بود اراده کند و انجام دهد۲۰۷ ولي خدا انســان را طوري 

آفریدکه مي توانست این آزادي را از دست بدهد.۲۰۸

۳. انســان، بر اثر سقوط در گناه، قدرت اراده ی خود را در مورد یافتن برکات روحاني 
حاصل از نجات کاماًل از دست داد۲۰۹ و به همین دلیل چون انسان طبیعي با این برکات 
روحاني ناسازگاری دارد۲۱۰ و در گناه مرده است۲۱۱ دیگر قادر نیست با قدرت خودش خود 

را عوض کند و یا خود را براي عوض شدن آماده سازد.۲۱۲

۴. وقتي خدا انسان گناهکار را عوض مي کند و به حالت فیض وارد مي سازد، او را 
از اسارت طبیعي گناه رهایي مي بخشد۲۱۳ و تنها با فیض خود قادر مي سازد که آنچه 
را که از نظر روحاني نیکوســت بــا آزادي اراده کند و انجام دهد۲۱۴ ولي چون هنوز 
فساد ذاتي در او باقي است، به طور کامل تنها آنچه را که خوب است اراده نمي کند 

بلکه چیزهاي بد را هم اراده مي نماید.۲۱5

۲۰۶   یعقوب ۱: ۱۳- ۱۴؛ تثنیه ۳۰: ۱۹؛ اشعیا ۷: ۱۱- ۱۲؛ متی ۱۷: ۱۲؛ یوحنا 5: ۴۰؛ یعقوب ۴: ۷
۲۰۷   جامعه ۷: ۲۹؛ پیدایش ۱: ۲۶، ۳۱؛ کولسیان ۳: ۱۰

۲۰۸   پیدایش ۲: ۱۶- ۱۷؛ پیدایش ۳: ۶، ۱۷
۲۰۹   رومیان ۸: ۷- ۸؛ یوحنا ۶: ۴۴، ۶5؛ یوحنا ۱5: 5؛ رومیان 5: 5

۲۱۰   رومیان ۳: ۹- ۱۰، ۱۲، ۲۳
۲۱۱   افسسیان ۲: ۱، 5؛ کولسیان ۲: ۱۳

۲۱۲   یوحنا ۶: ۴۴، ۶5؛ یوحنا ۳: ۳، 5- ۶؛ اول قرنتیان ۲: ۱۴؛ تیطس ۳: ۳- 5
۲۱۳   کولسیان ۱: ۱۳؛ یوحنا ۸: ۳۴، ۳۶؛ رومیان ۶: ۶- ۷

۲۱۴   فیلیپیان ۲: ۱۳؛ رومیان ۶: ۱۴، ۱۷- ۱۹، ۲۲
۲۱5   غالطیان 5: ۱۷؛ رومیان ۷: ۱۴- ۲5؛ اول یوحنا ۱: ۸، ۱۰
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5. فقط در حالت جالل اســت که انســان به طور کامل و پایدار تنها براي امور 
نیکو آزادي مي یابد.۲۱۶

۲۱۶   عبرانیان ۱۲: ۲۳؛ اول یوحنا ۳: ۲؛ یهودا ۲۴؛ مکاشفه ۲۱: ۲۷
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فصلدهم
دعوتثمربخش

۱. خدا را پسند آمد که همه ی آناني را که براي حیات مقّدر فرموده است، و فقط 
آنها را در زمان معین و مقبول توسط کالم و روح خود۲۱۷ به طور ثمربخش دعوت 
نماید۲۱۸ و آنها را از حالت گناه و هالکت که طبیعتًا در آن هســتند بیرون بیاورد و 
به حالت فیض و نجات از طریق عیســای مسیح داخل سازد۲۱۹ در حالتي که فکر 
آنها را از نظر روحانــي و از طریق نجات منّور می گرداند تا امور الهي را بفهمند۲۲۰ 
و دل ســنگي را از آنها بر می دارد و دل نرم به آنها عطا می فرماید۲۲۱ و اراده ی آنها 
را نو می ســازد و توســط قدرت مطلقش آنها را به سوي آنچه خوب است رهبري 
می فرماید۲۲۲ و آنها را به طور ثمربخش به طرف عیسای مسیح جلب می کند۲۲۳ ولي 
این عمل طوري انجام می شــود که آنها با آزادي کامل اراده و با تمایلي که توسط 

فیض الهي حاصل می شود به طرف او می آیند.۲۲۴
۲. ایــن دعوت ثمربخش فقط از فیض مجاني و مخصوص خداســت و به هیچ 
چیزي که در انســان از قبل دیده شــود۲۲5 مربوط نیست. انسان کاًل در آن تاثیري 
ندارد مگر وقتي که توسط روح القدس زنده و تازه شود۲۲۶ و قادر گردد که این دعوت 
را اجابت نماید و از فیض و لطف الهي که شامل حال او شده است بهره مند گردد.۲۲۷

۲۱۷  دوم تسالونیکیان ۲: ۱۳- ۱۴؛ یعقوب ۱: ۱۸؛ دوم قرنتیان ۳: ۳، ۶؛ اول قرنتیان ۲: ۱۲
۲۱۸  اعمال ۱۳: ۴۸؛ رومیان ۸: ۲۸، ۳۰؛ رومیان ۱۱: ۷؛ افسسیان ۱: 5، ۱۱؛ ۲ تیموتائوس ۱: ۹- ۱۰

۲۱۹  دوم تیموتائوس ۱: ۹- ۱۰؛ اول پطرس ۲: ۹؛ رومیان ۸: ۲؛ افسسیان ۲: ۱- ۱۰
۲۲۰  اعمال رسوالن ۲۶: ۱۰؛ اول قرنتیان ۲: ۱۰، ۱۲؛ افسسیان ۱: ۱۷- ۱۸؛ دوم قرنتیان ۴: ۶

۲۲۱  حزقیال ۳۶: ۲۶
۲۲۲  حزقیال ۱۱: ۱۹؛ تثنیه ۳۰: ۶؛ حزقیال ۳۶: ۲۷؛ یوحنا ۳: 5؛ تیطس ۳: 5؛ ۱ پطرس ۱: ۲۳

۲۲۳  یوحنا ۶: ۴۴- ۴5؛  اعمال رسوالن ۱۶: ۱۴
۲۲۴  مزامیر ۱۱۰: ۳؛ یوحنا ۶: ۳۷؛  متی ۱۱: ۲۸؛ مکاشفه ۲۲: ۱۷؛ رومیان ۶: ۱۶- ۱۸؛ افسسیان ۲: ۸.؛  

  فیلیپیان ۱: ۲۹
۲۲5  دوم تیموتائوس ۱: ۹؛ افسسیان ۲: ۸- ۹؛ رومیان ۹: ۱۱
۲۲۶   اول قرنتیان ۲: ۱۴؛ رومیان ۸: ۷- ۹؛ تیطس ۳: ۴- 5

۲۲۷   یوحنا ۶: ۳۷؛ حزقیال ۳۶: ۲۷؛ اول یوحنا 5: ۱؛ اول یوحنا ۳: ۹
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۳. کودکان برگزیده که در طفولیت می میرند، به وســیله ی مسیح توسط روح۲۲۸ 
که هر وقت و هر جــا بخواهد عمل می نماید تولّد تازه و نجات می یابند.۲۲۹ همین 
است وضع تمام کســاني که برگزیده هســتند ولي فرصت نمی یابند به وسیله ی 

خدمت کالم علنًا دعوت شوند.۲۳۰

۴. دیگران که برگزیده نیســتند با وجودي که ممکن اســت به وسیله ی خدمت 
کالم دعــوت شــوند۲۳۱ و بعضي از تأثیرات عمومــی  روح را بپذیرند۲۳۲ ولي هرگز 
حقیقتًا به ســوي مسیح نمی آیند و به همین دلیل نمی توانند نجات یابند.۲۳۳ بدیهي 
است که کساني که دین مسیح را قبول نمی کنند از هیچ طریق دیگري نمی توانند 
نجات یابند هرچند ممکن اســت بسیار بکوشــند که مطابق نور طبیعي و شریعت 
دیني که آن را پذیرفته عمل نمایند.۲۳۴ اعتقاد به اینکه آنها می توانند بدون مســیح 

نجات پیدا کنند بسیار خطرناک است و باید مردود شناخته شود.۲۳5

۲۲۸   پیدایش ۱۷: ۷؛ لوقا ۱۸: ۱5- ۱۶؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۹؛ یوحنا ۳: ۳- 5؛ اول یوحنا 5: ۱۲؛ لوقا ۱: 5
۲۲۹   یوحنا ۳: ۸

۲۳۰   یوحنا ۱۶: ۷- ۸.؛ اول یوحنا 5: ۱۲؛ اعمال رسوالن ۴: ۱۲
۲۳۱  متی ۱۳: ۱۴- ۱5؛ اعمال رسوالن ۲۸: ۲۴؛ اعمال رسوالن ۱۳: ۴۸؛ متی ۲۲: ۱۴

۲۳۲   متی ۱۳: ۲۰- ۲۱؛ متی ۷: ۲۲؛ عبرانیان ۶: ۴- 5
۲۳۳   یوحنا ۶: ۳۷، ۶۴- ۶۶؛ یوحنا ۸: ۴۴؛ یوحنا ۱۳: ۱۸؛ یوحنا ۱۷: ۱۲

۲۳۴   اعمال رسوالن ۴: ۱۲؛ اول یوحنا ۴: ۲- ۳؛ دوم یوحنا ۹؛ اول یوحنا ۱۴: ۶؛ افسسیان ۲: ۱۲- ۱۳؛  
                  یوحنا ۴: ۲۲؛ یوحنا ۱۷: ۳؛ رومیان ۱۰: ۱۳- ۱۷

۲۳5   دوم یوحنا ۹- ۱۱؛ اول قرنتیان ۱۶: ۲۲؛ غالطیان ۱: ۶- ۸
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فصلیازدهم
عادلشمردهشدن

۱. اشــخاصي را که خدا به طور ثمربخش دعــوت می نماید، آنها را مجانًا عادل 
هم می شــمارد.۲۳۶ خدا عدالت را بر آنها فرو نمی ریزد بلکه گناهانشان را می بخشد 
و آنها را به عنوان افراد عادل شــده می پذیرید ولي این کار خدا به این علت نیست 
که در آنها کاري انجام شــده و یا خودشان کاري انجام داده اند بلکه فقط به خاطر 
مسیح اســت. خدا ایمان یعني عمل ایمان آوردن آنها و یا اطاعت آنها از انجیل را 
به منزله ی عادل شــدن آنها به حساب نمي آورد بلکه اطاعت و عادل شدن توّسط 
مسیح را به حساب آنها می گذارد.۲۳۷ آنها به وسیله ی ایمان، مسیح را و عدالت او را 

قبول می کنند در حالي که این ایمان از خود آنها نیست بلکه بخشش خداست.۲۳۸

۲. ایماني که مسیح و عدالت او را می پذیرد و به آن اعتماد می کند یگانه وسیله ی 
عادل شمرده شدن است۲۳۹ ولي این ایمان در شخصي که عادل شمرده شده است 
به تنهایي وجود ندارد بلکه همیشه همراه تمام الطاف نجات بخش الهي است و این 

ایمان مرده نیست بلکه از طریق محبت عمل می کند.۲۴۰ 

۳. مســیح از طریق اطاعت و مرگ خود دین تمام کساني را که بدین گونه عادل 
شــمرده شده اند به طور کامل ادا فرمود و از طرف آنها کّفاره ی مناسب و حقیقي و 
کامل بر اســاس عدالت الهي را انجام داد.۲۴۱ چون مسیح به خاطر آنان توسط پدر 

۲۳۶   رومیان ۸: ۳۰؛ رومیان ۳: ۲۴؛ رومیان 5: ۱5- ۱۶
۲۳۷   رومیان ۴: 5- ۸؛  دوم قرنتیان 5: ۱۹، ۲۱؛ رومیان ۳: ۲۲- ۲۸؛ ارمیا ۲۳: ۶؛ 

                  اول قرنتیان ۱: ۳۰- ۳۱؛ رومیان 5: ۱۷- ۱۹
۲۳۸  یوحنا ۱: ۱۲؛ اعمال رسوالن ۱۰: ۴۳؛ اعمال رسوالن ۱۳: ۳۸- ۳۹؛ فیلیپیان ۳: ۹؛

                  افسسیان ۲: ۷- ۸؛ یوحنا ۶: ۴۴- ۴5، ۶5؛ فیلیپیان ۱: ۲۹
۲۳۹  یوحنا ۳: ۱۸، ۳۶؛ رومیان ۳: ۲۸؛ رومیان 5: ۱

۲۴۰  یعقوب ۲: ۱۷، ۲۲، ۲۶؛ غالطیان 5: ۶
۲۴۱  مرقس ۱۰: ۴5؛ رومیان 5: ۸- ۱۰ ، ۱۸- ۱۹؛ غالطیان ۳: ۱۳؛ اول تیموتائوس ۲: 5- ۶؛ 

                 عبرانیان ۱: ۳؛ عبرانیان ۱۰: ۱۰، ۱۴؛ دانیال ۹: ۲۴، ۲۶؛ ر.ک. اشعیا 5۲: ۱۳- 5۳: ۱۲
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به طور داوطلبانه عطا شده بود،۲۴۲ اطاعت و کّفاره ی او به جاي آنها قبول گردید۲۴۳ 
و آن هم به طور رایگان و نه به خاطر چیزي که در آنها وجود داشــت لهذا عادل 
شمرده شدن آنها فقط از طریق فیض مجاني عملي می گردد۲۴۴ تا آنکه هم عدالت 

کامل و هم لطف فراوان الهي در عادل شمرده شدن گناهکاران ستوده شود.۲۴5

۴. خدا از ازل مقّدر فرمود که همه ی برگزیدگان را عادل شمارد۲۴۶ و وقتي زمان 
به کمال رســید مسیح در راه گناهان آنها جان داد و براي عادل شمرده شدن آنها 
از مرگ برخاست.۲۴۷ اّما با وجود این برگزیدگان عادل شمرده نمی شوند مگر وقتي 

که روح القدس در زمان مناسب مسیح را در آنها عماًل فعال گرداند.۲۴۸

5. خدا به بخشــیدن گناهان عادل شمرده شدگان ادامه می دهد۲۴۹ و با وجودي 
که آنها هرگز نمی توانند از حالت عادل شــمرده شدن سقوط نمایند۲5۰ ولي امکان 
دارد به علّت گناهانشان مورد نارضایي پدرانه ی خدا قرار گیرند و روشنایي چهره ی 
الهي دیگر بر آنها نتابد مگر وقتي که خود را فروتن سازند و گناهان خود را اقرار و 

آمرزش الهي را طلب کنند و ایمان و توبه ی خود را تجدید نمایند.۲5۱

۶. عادل شمرده شدن ایمانداران در عهد عتیق، از تمام جنبه هاي فوق الذکر، عینًا 
شبیه عادل شمرده شدن ایمانداران در عهد جدید بوده است.۲5۲

۲۴۲   رومیان ۸: ۳۲؛ یوحنا ۳: ۱۶
۲۴۳   دوم قرنتیان 5: ۲۱؛ افسسیان 5: ۲؛  فیلیپیان ۲: ۶- ۹؛ اشعیا 5۳: ۱۰- ۱۱

۲۴۴   رومیان ۳: ۲۴؛ افسسیان ۱: ۷
۲۴5   رومیان ۳: ۲۶؛ افسسیان ۲: ۷؛ زکریا ۹: ۹؛ اشعیا ۴5: ۲۱

۲۴۶   رومیان ۸: ۲۹- ۳۰؛ غالطیان ۳: ۸؛ اول پطرس ۱: ۲، ۱۹- ۲۰
۲۴۷   غالطیان ۴: ۴؛ اول تیموتائوس ۲: ۱۶؛ رومیان ۴: ۲5

۲۴۸   افسسیان ۲: ۳؛ تیطس ۳: ۳- ۷؛ غالطیان ۲: ۱۶؛ ر.ک. کولسیان ۱: ۲۱- ۲۲
۲۴۹   متی ۶: ۱۲؛ اول یوحنا ۱: ۷، ۹؛ اول یوحنا ۲: ۱- ۲

۲5۰   رومیان 5: ۱- 5؛ رومیان ۸: ۳۰- ۳۹؛ عبرانیان ۱۰: ۱۴؛ ر.ک. لوقا ۲۲: ۳۲؛ یوحنا ۱۰: ۲۸
۲5۱   مزمور ۸۹: ۳۰- ۳۲؛ مزمور 5۱؛ مزمور ۳۲: 5؛ متی ۲۶: ۷5؛ لوقا ۱: ۲۰؛ اول قرنتیان ۱۱: ۳۰، ۳۲

۲5۲   غالطیان ۳: ۹- ۱۲، ۱۴؛ رومیان ۴: ۶- ۸، ۲۲- ۲۴؛ رومیان ۱۰: ۶- ۱۳؛ عبرانیان ۱۳: ۸
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فصلدوازدهم
فرزندخواندگی

۱. خدا به همه ی کســاني که عادل شمرده می شوند این لطف را می فرماید که به 
خاطر فرزند یگانه اش عیسای مســیح در فیض فرزندخواندگي سهیم شوند.۲5۳ آنها 
بدین طریــق به جمع فرزندان خدا می پیوندند و از امتیــازات و حقوق آنها بهره مند 
می گردند۲5۴ و اسم او بر آنها گذارده می شود۲55 و روح فرزندخواندگي را می پذیرند۲5۶ 
و دلیــري می یابند که به تخت فیض نزدیک شــوند۲5۷ و اجازه می یابند که او را پدر 
خطاب کنند۲5۸ و خدا به عنوان پدر آنها را مورد شــفقت۲5۹ و حفاظت۲۶۰ قرار می دهد 
و تامین می کند۲۶۱ و تنبیه می نماید۲۶۲ ولي هرگز آنها را مردود نمی شــمارد۲۶۳ بلکه تا 
روز رســتگاري ممهور می کند۲۶۴ و آنها به عنوان وارثان نجات ابدي وعده ها۲۶5 را به 

ارث می برند.۲۶۶

۲5۳   افسسیان ۱: 5؛ غالطیان ۴: ۴- 5
۲5۴  رومیان ۸: ۱۷؛ یوحنا ۱: ۱۲

۲55             اعداد ۶: ۲۴- ۲۶؛ ارمیا ۱۴: ۹؛ عاموس ۹: ۱۲؛ اعمال رسوالن ۱5: ۱۷؛  دوم قرنتیان ۶: ۱۸؛ مکاشفه ۳ :۱۲
۲5۶   رومیان ۸: ۱5

۲5۷   افسسیان ۳: ۱۲
۲5۸   رومیان ۸: ۱5

۲5۹   مزامیر ۱۰۳: ۱۳
۲۶۰   امثال ۱۴: ۲۶

۲۶۱   متی ۶: ۳۰، ۳۲؛ اول پطرس 5: ۷
۲۶۲   عبرانیان ۱۲: ۶

۲۶۳   مراثی ۳: ۳۱- ۳۲؛ ر.ک. مزمور ۸۹: ۳۰- ۳5
۲۶۴   افسسیان ۴: ۳۰
۲۶5   عبرانیان ۶: ۱۲

۲۶۶   اول پطرس ۱: ۳- ۴
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فصلسیزدهم
تقدیس

۱. کســاني که به طور ثمربخش دعوت می شــوند و تولّد تازه می یابند و دل 
تــازه پیدا می کنند و روح جدیدي در آنها خلق می شــود، به وســیله ی قدرت 
مرگ و قیام مســیح۲۶۷ از طریق ساکن شــدن کالم و روح او در آنها حقیقتًا و 
شــخصًا بیشتر تقدیس می شوند۲۶۸ و تسلط گناه بر بدن آنها از بین می رود۲۶۹ و 
شــهوات متعدد آن خوار و ضعیف می شود.۲۷۰ آنها رفته رفته در تمام فیض هاي 
نجات بخش زنده تر و قوي تر می شــوند۲۷۱ و به قدوســیت واقعي می رسند که 

بدون آن هیچ کس قادر نیست خدا را ببیند.۲۷۲

۲. این قدوسیت در تمام وجود انسان پدیدار می گردد۲۷۳ اّما در این عمر کامل 
نیســت و هنوز مقداري فساد در بدن و فکر و روح ما باقي می ماند۲۷۴ و از این 
جهــت جنگ دایمی  و جنگ آشــتي ناپذیري در هر ایمانداري به وجود می آید. 

تمایالت جسم برخالف روح و تمایالت روح برخالف جسم است.۲۷5

۳. در این جنگ با وجودي که فســاد باقیمانده موقتًا غلبه می کند۲۷۶ ولي به 
وسیله ی قدرت روح تقدیس کننده ی مسیح که پیوسته عطا می شود۲۷۷ قسمت 

۲۶۷             اول تسالونیکیان 5: ۲۳- ۲۴؛ دوم تسالونیکیان ۲: ۱۳- ۱۴، حزقیال ۳۶: ۲۲- ۲۸،
                  تیطس ۳: 5،  اعمال رسوالن ۲۰: ۳۲؛ فیلیپیان ۳: ۱۰؛ رومیان ۶: 5- ۶

۲۶۸  یوحنا ۱۷: ۱۷، ۱۹؛ افسسیان 5: ۲۶؛ رومیان ۸: ۱۳- ۱۴؛ ۲ تسالونیکیان ۲: ۱۳
۲۶۹   رومیان ۶: ۶، ۱۴

۲۷۰  غالطیان 5: ۲۴؛ رومیان ۸: ۱۳
۲۷۱   کولسیان ۱: ۱۰- ۱۱؛ افسسیان ۳: ۱۶- ۱۹

۲۷۲   دوم قرنتیان ۷: ۱؛ کولسیان ۱: ۲۸؛ کولسیان ۴: ۱۲؛ عبرانیان ۱۲: ۱۴
۲۷۳   اول تسالونیکیان 5: ۲۲؛ رومیان ۱۲: ۲۲

۲۷۴   اول یوحنا ۱: ۸- ۱۰؛ رومیان ۷: ۱۴- ۲5؛ فیلیپیان ۳: ۱۲
۲۷5   غالطیان 5: ۱۷

۲۷۶  رومیان ۷: ۲۳
۲۷۷  رومیان ۶: ۱۴؛ اول یوحنا 5: ۴؛ افسسیان ۴: ۱5- ۱۶؛ ر.ک. رومیان ۸: ۲
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تازه ی تولدیافته ی انسان پیروز می گردد و بدین طریق مقدسان در فیض رشد 
می کنند۲۷۸ و در خداترسي قدوسیت خود را کامل می سازند.۲۷۹

۲۷۸   دوم پطرس ۳: ۱۸؛  دوم قرنتیان ۳: ۱۸
۲۷۹   دوم قرنتیان ۷: ۱
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فصلچهاردهم
ایماننجاتبخش

۱. فیض ایمان، که به وســیله ی آن برگزیــدگان می توانند براي نجات جانهاي 
خود۲۸۰ به عیســای مســیح ایمان بیاورند، عمل روح مسیح در قلب برگزیدگان۲۸۱ 
اســت و معمواًل به وسیله ی موعظه ی کالم خدا۲۸۲ به وجود مي آید. به عالوه، این 
ایمان توســط موعظه، و همچنین از طریق دعا و اجراي آیین هاي مقدس، افزایش 

و تقویت می یابد.۲۸۳

۲. به وسیله ی این ایمان، شخص مسیحي به حّقانیت هرچه که در کالم خدا به 
عنوان حقیقت مکشــوف شده است ایمان پیدا می کند و مطمئن می گردد که اقتدار 
الهي در آن کالم ســخن می گوید.۲۸۴ او طبق دســتورات کالم خدا در قسمتهاي 
مختلف کتاب مقــدس عمل می کند۲۸5 و از تهدیدات کالم خدا به لرزه درمی آید۲۸۶ 
و وعده هــاي الهي در مورد این جهان و جهان آینده را می پذیرد.۲۸۷ و اما قدمهاي 
اصلي در مورد ایمان نجات بخش عبارتند از قبول و پذیرفتن مســیح و تّوکل به او 
به عنوان یگانه واســطه براي عادل شمرده شدن و تقدیس و یافتن حیات ابدي در 

قدرِت عهِد فیض.۲۸۸

۲۸۰   تیطس ۱: ۱؛ عبرانیان ۱۰: ۳۹
۲۸۱   اول قرنتیان ۱۲: ۳؛ یوحنا ۳: 5؛ تیطس ۳: 5؛ یوحنا ۶: ۴۴- ۴5، ۶5؛ افسسیان ۲: ۸؛ 

                  فیلیپیان ۱: ۲۹؛ دوم پطرس ۱: ۱؛ ر.ک. اول پطرس ۱: ۲
۲۸۲   متی ۲۸: ۱۹- ۲۰؛ رومیان ۱۰: ۱۴، ۱۷؛ اول قرنتیان ۱: ۲۱

۲۸۳   اول پطرس ۲: ۲؛ اعمال رسوالن ۲۰: ۳۲؛ رومیان ۱: ۱۶- ۱۷؛ متی ۲۸: ۱۹؛ ر.ک. اعمال رسوالن ۲: ۳۸؛   
                  اول قرنتیان ۱۰: ۱۶؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۳- ۳۹؛ لوقا ۱۷: 5؛ فیلیپیان ۴: ۶- ۷

۲۸۴   دوم پطرس ۱: ۲۰- ۲۱؛ یوحنا ۴: ۲۴؛ اول تسالونیکیان ۲: ۱۳؛ اول یوحنا 5: ۹- ۱۰؛
                   اعمال رسوالن ۲۴: ۱۴

۲۸5   مزمور ۱۱۹: ۱۰- ۱۱، ۴۸، ۹۷- ۹۸، ۱۶۷- ۱۶۸؛ یوحنا ۱۴: ۱5
۲۸۶   عزرا ۹: ۴؛ اشعیا ۶۶: ۲؛ عبرانیان ۴: ۱
۲۸۷   عبرانیان ۱۱: ۳؛ اول تیموتائوس ۴: ۸

۲۸۸   یوحنا ۱: ۱۲؛ اعمال رسوالن ۱۶: ۳۱؛ اعمال رسوالن ۱5: ۱۱؛ دوم تیموتائوس ۱: ۹- ۱۰
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۳. این ایمان داراي درجات شدت و ضعف است۲۸۹ و ممکن است بارها به طرق 
مختلف مورد حمله قرار گیرد و ضعیف شــود ولي پیروز می گردد۲۹۰ و در بسیاري از 
ایمانداران رشد می کند و توسط مسیح۲۹۱ که پیشوا و کامل کننده ی ایمان ماست به 

اطمینان قطعي می رسد.۲۹۲

۲۸۹   غالطیان 5: ۱۳- ۱۴؛ رومیان ۱۴: ۱- ۲؛ رومیان ۴: ۱۹- ۲۰؛ متی ۸: ۱۰
۲۹۰   لوقا ۲۲: ۳۱- ۳۲؛ افسسیان ۶: ۱۶؛ اول یوحنا 5: ۴- 5
۲۹۱   عبرانیان ۶: ۱۱- ۱۲؛ عبرانیان ۱۰: ۲۲؛ کولسیان ۲: ۲

۲۹۲   عبرانیان ۱۲: ۲
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فصلپانزدهم
توبهحیاتبخش

۱. توبه ی حیات بخش ثمره ی پربرکت تاثیر انجیل در زندگي ایمانداران است.۲۹۳ 
تمام خادمین انجیل عالوه بر موعظه در مورد ایمان به مسیح باید درباره ی توبه ی 

حیات بخش نیز موعظه نمایند.۲۹۴

۲. توّســط این توبه، انســان گناهکار می تواند به گناهان خود از نظر الهي نگاه 
کند و به ناپاکي و کراهت آنها پي  ببرد و متوجه شــود که این گناهان چه خطرات 
عظیمی  براي او دارند و کاماًل مخالف ذات مقدس و شریعت عادله ی الهي هستند. 
انسان گناهکار، با درک این حقیقت که خدا در مسیح نسبت به توبه کنندگان شفقت 
دارد، به علّت گناهان خود بســیار غمگین می شود و از آنها نفرت می نماید و بدین 
طریق تصمیم می گیرد از تمام آنها دوري جوید.۲۹5 سپس به سوي خدا رو می آورد 

و کوشش می نماید طبق اوامر الهي زندگي کند.۲۹۶

۳. با وجودي که توبه گناه را پاک نمی کند و نمی تواند باعث عفو آن گردد۲۹۷ زیرا 
بخشــش گناهان لطف داوطلبانه ی خدا در مســیح است.۲۹۸ معهذا توبه براي تمام 

گناهکاران الزم است و هیچ کس نمی تواند بدون آن بخشیده شود.۲۹۹

۴. همانطوري که هیچ گناهي وجود ندارد که به قدري کوچک باشــد که باعث 
محکومیــت نگردد،۳۰۰ به همین طریق هیچ گناهي وجود ندارد که به قدري بزرگ 

۲۹۳   اعمال رسوالن ۱۱: ۱۸؛ دوم قرنتیان ۷: ۱۰؛ زکریا ۱۲: ۱۰
۲۹۴   لوقا ۲۴: ۴۷؛ مرقس ۱: ۱5؛ اعمال رسوالن ۲: ۲۱

۲۹5   حزقیال ۱۸: ۳۰- ۳۱؛ حزقیال ۳۶: ۳۱؛ اشعیا ۳۰: ۲۲؛ مزمور 5۱: ۴؛ ارمیا ۳۱: ۱۸- ۱۹؛ 
                  یوئیل ۲: ۱۲- ۱۳؛ عاموس 5: ۱5؛ مزمور ۱۱۹: ۱۲۸؛ دوم قرنتیان ۷: ۱۱؛ اول تسالونیکیان ۱: ۹

۲۹۶   مزمور ۱۱۹: ۶، 5۹، ۱۰۶؛ دوم پادشاهان ۲۳: ۲5، ر.ک. لوقا ۱: ۶
۲۹۷   حزقیال ۳۶: ۳۱- ۳۲؛ حزقیال ۱۶: ۶۱- ۶۳؛ اشعیا ۴۳: ۲5

۲۹۸   هوشع ۱۴: ۲، ۴؛ رومیان ۳: ۲۴؛ افسسیان ۱: ۷
۲۹۹   لوقا ۱۳: ۳، 5؛ مرقس ۱: ۴؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۳۰- ۳۱

۳۰۰   رومیان ۶: ۲۳؛ غالطیان ۳: ۱۰؛ متی ۱۲: ۳۶
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باشد که بخشش آن از طریق توبه امکان پذیر نباشد.۳۰۱

5. ایمانداران نباید به توبه ی کلي اکتفا نمایند. هر ایمانداري مکلّف است از یک 
یک گناهان خود شخصًا توبه نماید.۳۰۲

۶. هرکــس باید گناهان خود را در خلوت در حضور خــدا اعتراف نماید و براي 
بخشــیده شــدن آنها دعا کند.۳۰۳ اعتراف و دعا براي بخشیده شدن و ترک کردن 
گناهان بخشیده شده باعث جاري شدن رحمت الهي می گردد.۳۰۴ همچنین شخصي 
که نســبت به برادر روحاني خود و یا کلیساي مسیح گناهي مرتکب شده است باید 
حاضر باشــد در خلوت یا به طور علني اعتراف کند و نشان دهد که از گناهان خود 
ناراحت است و توبه خود را علنًا به کساني که از گناه او صدمه دیده اند ابراز دارد۳۰5 

و آنها هم متقاباًل باید با او آشتي کنند و او را با محّبت بپذیرند.۳۰۶

۳۰۱   اشعیا 55: ۷؛ رومیان ۸: ۱؛ اشعیا ۱: ۱۶- ۱۸
۳۰۲   مزمور ۱۹: ۱۳؛ متی ۲۶: ۷5؛ لوقا ۱۹: ۸؛ اول تیموتائوس ۱: ۱۳، ۱5

۳۰۳   مزمور ۳۲: 5- ۷؛ مزمور 5۱: ۱- ۱۴
۳۰۴   امثال ۲۸: ۱۳؛ اشعیا 55: ۷؛ اول یوحنا ۱: ۹

۳۰5   یعقوب 5: ۱۶؛ لوقا ۱۷: ۳- ۴؛ یوشع ۷: ۱۹؛ ر.ک. متی ۱۸: ۱5- ۱۸
۳۰۶   دوم قرنتیان ۲: ۷- ۸؛ ر.ک. غالطیان ۶: ۱- ۲
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فصلشانزدهم
کارهاینیکو

۱. کارهاي نیکو فقط اعمالي اســت که خدا در کالم مقدس خود نیکو خوانده۳۰۷ 
و انجام آنها را دســتور فرموده است. سایر کارها، علي رغم حسن نیت و جدیتي که 

انسانها ممکن است در انجام آنها نشان دهند، کار نیکو شمرده نمی شوند.۳۰۸

۲. ایــن کارهاي نیکو، که بر اثر اطاعت از قوانین الهي انجام می شــوند، ثمره و 
دلیل وجود ایمان حقیقي و زنده هســتند.۳۰۹ ایمانداران به وســیله ی این کارهاي 
نیکو مراتب شــکر و ســپاس خود را ابــراز می دارند۳۱۰ و اطمینــان نجات خود را 
تقویت می بخشــند.۳۱۱ و بــرادران خود را بنا می کنند۳۱۲ و باعــث تزیین معترفین 
انجیل می گردنــد.۳۱۳ کارهاي نیکو باعث می گردد که ایرادهاي دشــمنان انجیل 
خنثي شــود۳۱۴ و بر اثــر این کارهاي نیکو خدا مورد تمجید قــرار می گیرد۳۱5 زیرا 
معلوم می شود که ایمانداران مخلوق عیسای مسیح هستند۳۱۶ و براي کارهاي نیکو 
آفریده شده اند زیرا به طرف زندگي مقدس پیش می روند که به حیات ابدي منتهي 

می گردد.۳۱۷

۳. توانایي ایمانداران براي انجام کارهاي نیکو به هیچ  وجه از خودشــان نیست 

۳۰۷  میکاه ۶: ۸؛ رومیان ۱۲: ۲؛ عبرانیان ۱۳: ۲۱
۳۰۸  متی ۱5: ۹؛ اشعیا ۲۹: ۱۳؛ اول پطرس ۱: ۱۸؛ یوحنا ۱۶: ۲؛ رومیان ۱۰: ۲؛

                  اول سموئیل ۱5: ۲۱- ۲۳؛ تثنیه ۱۰: ۱۲- ۱۳؛ کولسیان ۲: ۱۶- ۱۷، ۲۰- ۲۳
۳۰۹  یعقوب ۲: ۱۸، ۲۲

۳۱۰  مزمور ۱۱۶: ۱۲- ۱۴؛ کولسیان ۳: ۱5- ۱۷؛ اول پطرس ۲: ۹
۳۱۱  اول یوحنا ۲: ۳، 5؛ دوم پطرس ۱: 5- ۱۰

۳۱۲  دوم قرنتیان ۹: ۲؛ متی 5: ۱۶؛ اول تیموتائوس ۴: ۱۲
۳۱۳  تیطس ۲: 5، ۹- ۱۲؛ اول تیموتائوس ۶: ۱

۳۱۴  اول پطرس ۲: ۱5
۳۱5  اول پطرس ۲: ۱۲؛ فیلیپیان ۱: ۱۱؛ یوحنا ۱5: ۸

۳۱۶  افسسیان ۲: ۱۰
۳۱۷  رومیان ۶: ۲۲
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بلکه تمامًا از روح مسیح است.۳۱۸ عالوه بر نتایج مخصوص دیگري، که بر اثر عمل 
روح القدس حاصل می گردد، ایمانداران باید به وسیله ی روح القدس هدایت شوند تا 
برحســب رضامندي خدا هم اراده و هم فعل را به عمل آورند.۳۱۹ با وجود این نباید 
دچار تنبلي روحاني شــوند و در مواردي که حکــم بخصوصي از طرف خدا وجود 
دارد، در انتظار هدایت مخصوص الهي باشند بلکه باید با جدیت کارهاي نیکو را در 
فرامین الهي جستجو کنند و با تمام قدرت به انجام آنها مبادرت ورزند و هر روز با 
عالقه دعا کنند تا روح القدس که در آنها سکونت دارد به آنها قدرت عطا فرماید.۳۲۰

۴. کســاني که در اطاعت از خدا به عالي ترین مقامی که ممکن است در این عمر 
حاصل شــود می رسند، به هیچ وجه قادر نیســتند بیشتر از آنچه که خدا می طلبد و 
حتــي همانقدر که خدا انتظار دارد انجام دهند بلکه در واقع از اجراي کامل وظایف 

خود قاصر هستند.۳۲۱

5. ما قادر نیستیم به وســیله ی بهترین اعمال خود براي بخشیده شدن گناهان 
و رســیدن به حیات ابدي شایســتگي پیدا کنیم. در میان بهترین اعمال ما در این 
جهــان و جاللي که در ما ظاهر خواهد شــد تفاوت عظیمی  وجود دارد و فاصله ی 
بي حدي در میان ما و خدا هســت و خدا از بهترین کارهاي ما نفعي نمی برد و این 
کارها نمی توانند گناهان گذشــته ی ما را کّفاره نمایند.۳۲۲ وقتي منتهاي تالش خود 
را بــه عمل مي آوریم، فقط به وظیفه ی خود عمــل کرده ایم و غالمان بي منفعت 
هستیم.۳۲۳ چون نیکویي بهترین اعمال ما از روح القدس حاصل می گردد۳۲۴ و چون 
این اعمال توسط ما انجام می شوند و با ناپاکي و ضعف و نقص ما آمیخته اند، قادر 

نیستند در مقابل داوري الهي بایستند.۳۲5

۳۱۸   یوحنا ۱5: ۴- ۶؛ رومیان ۸: ۴- ۱۴؛ حزقیال ۳۶: ۲۶- ۲۷
۳۱۹   فیلیپیان ۲: ۱۳؛ فیلیپیان ۴: ۱۳؛ دوم قرنتیان ۳: 5؛ افسسیان ۳: ۱۶

۳۲۰   فیلیپیان ۲: ۱۲؛ عبرانیان ۶: ۱۱- ۱۲؛ دوم پطرس ۱: ۳ و 5، ۱۰- ۱۱؛ اشعیا ۶۴: ۷؛ 
                  دوم تیموتائوس ۱: ۶؛ اعمال رسوالن ۲۶: ۶- ۷؛ یهودا ۲۰- ۲۱

۳۲۱   لوقا ۱۷: ۱۰؛ نحمیا ۱۳: ۲۲؛ رومیان ۸: ۲۱- ۲5؛ غالطیان 5: ۱۷
۳۲۲  رومیان ۳: ۲۰؛ رومیان ۴: ۲، ۴، ۶؛ افسسیان ۲: ۸- ۹؛ تیطس ۳: 5- ۷؛ رومیان ۸: ۱۸، ۲۲- ۲۴؛  

  مزمور ۱۶: ۲؛ ایوب ۲۲: ۲- ۳؛ ایوب ۳5: ۷- ۸
۳۲۳  لوقا ۱۷: ۱۰

۳۲۴  رومیان ۸: ۱۳- ۱۴؛ غالطیان 5: ۲۲- ۲۳
۳۲5  اشعیا ۶۴: ۶؛ غالطیان 5: ۱۷؛ رومیان ۷: ۱5، ۱۸؛ مزمور ۱۴۳: ۲؛ مزمور ۱۳۰: ۳
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۶. معهذا چون ایمانداران توســط مسیح پذیرفته شــده اند، کارهاي نیکوي آنها 
در این جهان هم مورد قبول خداســت.۳۲۶ این به آن معني نیســت که آنها از نظر 
الهي کامل هســتند۳۲۷ بلکه به این معني اســت که وقتي خدا در فرزندش بر آنها 
نظر می افکند راضي می شــود که آنچه را که با صمیمیت انجام شده است، هرچند 

آمیخته به ضعف و نقص باشد، بپذیرد.۳۲۸

۷. اعمالي که از انســاني که تولد تازه ندارد صادر می گردد ممکن اســت همان 
کارهایي باشــد که خدا فرموده اســت و امکان دارد این اعمــال براي خودش و 
سایرین مفید باشــد۳۲۹ ولي چون از قلبي که به وسیله ی ایمان تقدیس شده باشد 
صادر نگشــته۳۳۰ بنابراین به طرز صحیح انجام نگرفته یعني بر اثر اطاعت از کالم 
خدا عملي نگردیده۳۳۱ و براي مقصود صحیح که جالل خداســت به جا آورده نشده 
است۳۳۲ و به همین دلیل گناه آلوده بوده و نمی تواند رضایت خدا را جلب کند و به ما 
شایستگي ببخشد که از لطف الهي بهره مند شویم.۳۳۳ با وجود این، غفلت در انجام 

این اعمال نیکو از نظر الهي گناه آلود و ناخوشایندتر از انجام آنهاست.۳۳۴

۳۲۶  افسسیان ۱: ۶؛ اول پطرس ۲: 5؛ ر.ک. خروج ۲۸: ۳۸؛ پیدایش ۴: ۴؛ عبرانیان ۱۱: ۴
۳۲۷  ایوب ۹: ۲۰؛ مزمور ۱۴۳: ۲؛ اول یوحنا ۱: ۸

عبرانیان ۱۳: ۲۰- ۲۱؛ دوم قرنتیان ۸: ۱۲؛ عبرانیان ۶: ۱۰؛ متی ۲5: ۲۱، ۲۳؛   ۳۲۸
                 اول قرنتیان ۳: ۱۴؛ اول قرنتیان ۴: 5

دوم پادشاهان ۱۰: ۳۰- ۳۱؛ اول پادشاهان ۲۱: ۲۷، ۲۹؛ لوقا ۶: ۳۲- ۳۴؛ لوقا ۱۸: ۲- ۷؛  ۳۲۹
                ر.ک. رومیان ۱۳: ۴

عبرانیان ۱۱: ۴، ۶؛ ر.ک. پیدایش ۴: ۳- 5  ۳۳۰
اول قرنتیان ۱۳: ۳؛ اشعیا ۱: ۱۲  ۳۳۱

متی ۶: ۲، 5، ۱۶؛ اول قرنتیان ۱۰: ۳۱  ۳۳۲
امثال ۲۱: ۲۷؛ حجی ۲: ۱۴؛ تیطس ۱: ۱5؛عاموس 5: ۲۱- ۲۲؛ مرقس ۷: ۶- ۷؛   ۳۳۳

                هوشع ۱: ۴؛ رومیان۹: ۱۶؛ تیطس ۳: 5
مزمور ۱۴: ۴؛ مزمور ۳۶: ۳؛ متی ۲5: ۴۱- ۴5؛ متی ۲۳: ۲۳؛ ر.ک. رومیان ۱: ۲۱- ۳۲  ۳۳۴
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فصلهفدهم
پایداریمقدسین

۱. کســانی که خدا آنها را در فرزند محبوب خود قبول کرده و توسط روحش به 
طــور ثمربخش دعوت نموده و مقدس گردانیده اســت، هرگز از حالت فیض آمیز 
خود به طور کامل یا قطعي ســقوط نخواهند کرد بلکه حتمًا تا آخر عمر به زندگي 
خود در این حالت ادامه خواهند داد و پایدار خواهند ماند و تا ابد از نجات برخوردار 

خواهند بود.۳۳5

۲. این پایداري مقدســین به اراده ی آزاد آنها متکي نیست بلکه بر اساس مشیت 
تغییرناپذیــر الهي در مورد برگزیدگي قرار دارد که از محبت داوطلبانه و تغییرناپذیر 
خدای پدر سرچشمه می گیرد۳۳۶ و بر تاثیر شایستگي و شفاعت عیسای مسیح۳۳۷ و 
ســکونت روح و جایگزیني بذر الهي در مقدسین۳۳۸ و بر ماهیت عهد فیض متکي 
اســت۳۳۹ و همه ی اینها قطعیت و غیرقابل تغییر بودن حفاظت مقدســین را تایید 

می نماید.۳۴۰

۳. با وجود این بر اثر وسوســه هاي شــیطان و جهان و ذات جسماني و قدیمی  
مقدســین همراه با قصور در مورد وسایل پایداري، ممکن است ایمانداران مرتکب 
گناهان سنگین شــوند۳۴۱ و مدتي در آن وضع باقي بمانند۳۴۲ و بدین طریق باعث 
ناخشنودي خدا شوند۳۴۳ و روح القدِس او را غمگین سازند۳۴۴ و بعضي از ثمرات لطف 

۳۳5   فیلیپیان ۱: ۶؛ دوم پطرس ۱: ۱۰؛ رومیان ۸: ۲۸- ۳۰؛ یوحنا ۱۰: ۲۸- ۲۹؛ اول یوحنا ۳: ۹؛ 
                  اول یوحنا 5: ۱۸؛ اول پطرس ۱: 5، ۹

۳۳۶   مزمور ۸۹: ۳- ۴، ۲۸- ۳۳؛ دوم تیموتائوس ۲: ۱۸- ۱۹؛ ارمیا ۳۱: ۳
۳۳۷  عبرانیان ۱۰: ۱۰، ۱۴؛ عبرانیان ۱۳: ۲۰- ۲۱؛ عبرانیان ۹: ۱۲- ۱5؛ رومیان ۸: ۳۳- ۳۹؛ یوحنا ۱۷:  

   ۱۱، ۲۴؛ لوقا ۲۲: ۳۲؛ عبرانیان ۷: ۲5
۳۳۸   یوحنا ۱۴: ۱۶- ۱۷؛ اول یوحنا ۲: ۲۷؛ اول یوحنا ۳: ۹

۳۳۹   ارمیا ۳۲: ۴۰؛ مزمور ۸۹: ۳۴- ۳۷؛ ر.ک. ارمیا ۳۱: ۳۱- ۳۴
۳۴۰   یوحنا ۶: ۳۸- ۴۰؛ یوحنا ۱۰: ۲۸؛ دوم تسالونیکیان ۳: ۳؛ اول یوحنا ۲: ۱۹

۳۴۱   خروج ۳۲: ۲۱؛ یونس ۱: ۳، ۱۰؛ مزمور 5۱: ۱۴؛ متی ۲۶: ۷۰، ۷۲، ۷۴
۳۴۲   دوم سموئیل ۱۲: ۹، ۱۳؛ غالطیان ۲: ۱۱- ۱۴

۳۴۳   اعداد ۲۰: ۱۲؛ دوم سموئیل ۱۱: ۲۷؛ اشعیا ۶۴: ۷، ۹
۳۴۴   افسسیان ۴: ۳۰
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الهي و تســلیات او را از دست بدهند۳۴5 و قلبشان سخت۳۴۶ و وجدانشان خدشه دار 
شود۳۴۷ و صدمه بخورند و به دیگران صدمه وارد کنند۳۴۸ و به تنبیهات موقتي دچار 

گردند.۳۴۹

۳۴5   مزمور 5۱: ۸، ۱۰، ۱۲؛ مکاشفه ۲: ۴؛ متی ۲۶: ۷5
۳۴۶   اشعیا ۶۳: ۱۷

۳۴۷   مزمور ۳۲: ۳- ۴؛ مزمور 5۱: ۸
۳۴۸   پیدایش ۱۲: ۱۰- ۲۰؛ دوم سموئیل ۱۲: ۱۴؛ غالطیان ۲: ۱۳

۳۴۹   مزمور ۸۹: ۳۱- ۳۲؛ اول قرنتیان ۱۱: ۳۲
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فصلهجدهم
اطمیناندرموردفیضونجات

۱. ریاکاران و ســایر افرادي که تولد تازه ندارند ممکن است خود را با امیدهاي 
بي اســاس و گستاخي هاي جســماني فریب دهند و تصور کنند که رضایت خدا را 
حاصــل کرده و از نجات الهي بهره مند هســتند۳5۰ ولي این تصــورات باطل آنها 
بوســیله ی مرگ از بین می رود.۳5۱ اما کســاني که حقیقتًا به عیسي خداوند ایمان 
آورده اند و از صمیم قلب او را دوست دارند و سعي می کنند با وجدان پاک در حضور 
او زندگي نمایند، می توانند در این عمر به طور قطع اطمینان پیدا کنند که از فیض 
الهي بهره مند هســتند.۳5۲ آنها می توانند در امید جالل خدا شادمان باشند و از این 

امید هرگز خجل نخواهند گردید.۳5۳

۲. این اطمینان بر اســاس امید و احتمال کاذب قرار ندارد بلکه اطمینان قطعي 
فیض ایمان است که بر حقیقت الهي و وعده هاي نجات متکي هستند.۳5۴ به عالوه، 
دلیل باطني به صورت نور روحاني وجود دارد که به وسیله ی خدا عطا می گردد۳55 و 
این وعده ها به آن مربوط می شــود.۳5۶ همچنین، شهادت روح فرزندخواندگي وجود 
دارد که در روحهاي ما شهادت می دهد که فرزند خدا هستیم.۳5۷ این روح، بیعانه ی 

میراث ماست و به وسیله ی او تا روز نجات ممهور شده ایم.۳5۸

۳. با وجودي که در مــورد این ایمان اطمینان قطعي وجود دارد ولي به صورتي 
نیست که ایماندار در مورد آن هرگز دچار شک و اشکال نگردد بلکه باید درباره ی 

۳5۰   میکاه ۳: ۱۱؛ تثنیه ۲۹: ۱۹؛ یوحنا ۸: ۴۱
۳5۱   عاموس ۹: ۱۰؛ متی ۷: ۲۲- ۲۳

۳5۲   اول یوحنا 5: ۱۳؛ اول یوحنا ۲: ۳؛ اول یوحنا ۳: ۱۴، ۱۸- ۱۹، ۲۱، ۲۴
۳5۳   رومیان 5: ۲، 5

۳5۴   عبرانیان ۶: ۱۱، ۱۹
۳55   عبرانیان ۶: ۱۷- ۱۸

۳5۶   دوم پطرس ۱: ۴- ۱۱؛ اول یوحنا ۲: ۳؛ اول یوحنا ۳: ۱۴؛ دوم قرنتیان ۱: ۱۲
۳5۷   رومیان ۸: ۱5- ۱۶

۳5۸   افسسیان ۱: ۱۳- ۱۴؛ افسسیان ۴: ۳۰؛ دوم قرنتیان ۱: ۲۱- ۲۲
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آن صبر داشته باشــد۳5۹ و در آن رشد کند ولي چون روح القدس به ایماندار قدرت 
می دهد که عطایایي را که توســط خدا مجانًا به او بخشــیده شــده است بشناسد، 
شــخص ایماندار می تواند بدون اینکه به مکاشــفه ی غیرمعمولي احتیاجي داشته 
باشد به وســیله ی عمل معمولي روح القدس به اطمینان قطعي نجات برسد.۳۶۰ به 
همیــن دلیل، هر ایمانداري وظیفه دارد که اطمینــان از دعوت برگزیدگي خود را 
ثابت نماید۳۶۱ تا اینکه قلبش از آرامش و شــادي روح القدس و از محبت و تمجید 
خدا و از قدرت و شادماني حاصل از اطاعت لبریز گردد. اینها ثمرات واقعي اطمینان 

هستند۳۶۲ و امکان ندارد ما را به زندگي نامنظم بکشانند.۳۶۳

۴. ایــن اطمینان کــه ایمانداران واقعي در مورد نجات خود دارند ممکن اســت 
متزلــزل و ضعیف و به علل مختلف دچار خطر گردد که از آن جمله اســت غفلت 
در حفظ آن، ارتکاب گناه بخصوصي که باعث خدشــه دار شدن وجدان و غمگین 
ســاختن روح القدس می گردد، وسوسه ی ناگهاني یا شدید، دور ساختن حضور الهي 
توسط خدا تا اینکه ایماندار به تنهایي در تاریکي قدم بزند.۳۶۴ معهذا این ایمانداران 
حقیقي هیچ گاه از بذر الهي و حیات ایمان و محبت مسیح و سایر ایمانداران و قلب 
صمیمی  و وجدان مطیع محروم نخواهند بود و در زمان معین روح خدا آنها را از این 
وضع به تجدید اطمینان نجات۳۶5 رهبري و از نومیدي کامل حفظ خواهد فرمود.۳۶۶

۳5۹   اول یوحنا 5: ۱۳
۳۶۰   اول قرنتیان ۲: ۱۲؛ اول یوحنا ۴: ۱۳؛ عبرانیان ۶: ۱۱- ۱۲؛ افسسیان ۳: ۱۷- ۱۸

۳۶۱   دوم پطرس ۱: ۱۰
۳۶۲   رومیان 5: ۱- ۲، 5؛ رومیان ۱۴: ۱۷؛ رومیان ۱5: ۱۳؛ افسسیان ۱: ۳- ۴؛ مزمور ۴: ۶- ۷؛ 

                   مزمور ۱۱۹: ۳۲
۳۶۳   اول یوحنا ۲: ۱- ۲؛ رومیان ۶: ۱- ۲؛ تیطس ۲: ۱۱- ۱۲؛ دوم قرنتیان ۷: ۱؛ رومیان ۸: ۱، ۱۲؛  

                  اول یوحنا ۳: ۲- ۳؛ مزمور ۱۳۰: ۴؛ اول یوحنا ۱: ۶- ۷
۳۶۴   مزمور 5۱: ۸، ۱۲، ۱۴؛ افسسیان ۴: ۳۰- ۳۱؛ مزمور ۷۷: ۱- ۱۰؛ مزمور ۳۱: ۲۲؛ 

                  ر.ک. متی ۲۶: ۶۹-۷۲؛ لوقا ۲۲: ۳۱- ۳۴
۳۶5   اول یوحنا ۳: ۹؛ لوقا ۲۲: ۳۲؛ مزمور 5۱: ۸، ۱۲؛ ر.ک. مزمور ۷۳: ۱5

۳۶۶   میکاه ۷: ۷- ۹؛ ارمیا ۳۲: ۴۰؛ اشعیا 5۴: ۷- ۱۴؛ دوم قرنتیان ۴: ۸- ۱۰
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فصلنوزدهم
شریعتخدا

۱. خدا به آدم شریعتي عطا فرمود که عهد اعمال نام دارد. خدا از آدم و فرزندان 
او خواست که این شریعت را شخصًا به طور کامل و دایمًا با تمام جزییات آن اجرا 
کنند. خدا فرمود که اجراکنندگان این شریعت حیات خواهند داشت و نقض کنندگان 
آن دچار هالکت خواهند گردید. خدا به انســان قدرت و توانایي عطا فرمود که این 

شریعت را حفظ نماید.۳۶۷

۲. این شریعت بعد از سقوط آدم باز هم به عنوان دستورالعمل کامل براي اجراي 
عدالت باقي ماند. به همین منظور توسط خدا در کوه سینا به صورت ده حکم یا ده 
فرمان که بر دو لوح نوشته شده بود عطا گردید.۳۶۸ در چهار حکم اّول وظیفه ی ما 

نسبت به خدا و در شش حکم بعدي وظیفه ی ما نسبت به انسان مندرج است.۳۶۹

۳. عالوه بر این شریعت، که معمواًل شریعت اخالقي نامیده می شود، خدا را پسند 
آمد که به بني اســرائیل که مجمع ایمانداران قبل از مســیح بودند، بعضي قوانین 
تشریفاتي شامل آیین هاي نشانه اي عطا فرماید که بعضي از آنها مربوط به عبادت 
و اشــاره به مســیح و لطف الهي او و اعمال و زحمات و نتایج ایمان به اوست.۳۷۰ 
سایر احکام شامل دستورات مختلف اخالقي است.۳۷۱ تمام این احکام تشریفاتي به 

وسیله ی عهد جدید منسوخ گردیده است.۳۷۲

۳۶۷   پیدایش ۱: ۲۶- ۲۷؛ پیدایش ۲: ۱۷؛ افسسیان ۴: ۲۴؛ رومیان ۲: ۱۴- ۱5؛ رومیان ۱۰: 5؛ 
                 رومیان 5:  ۱۲، ۱۹؛ غالطیان ۳: ۱۰، ۱۲؛ جامعه ۷: ۲۹

۳۶۸   یعقوب ۱: ۲5؛ یعقوب ۲: ۸، ۱۰- ۱۲؛ رومیان ۳: ۱۹؛ رومیان ۱۳: ۸- ۹؛ تثنیه 5: ۳۲؛ تثنیه ۱۰: ۴؛  
                  خروج ۳۴: ۱

۳۶۹   خروج ۲۰: ۳- ۱۷؛ متی ۲۲: ۳۷- ۴۰
۳۷۰   عبرانیان ۱۰: ۱؛ غالطیان ۴: ۱- ۳؛ کولسیان ۲: ۱۷؛ عبرانیان ۹: ۱- ۲۸

۳۷۱   الویان ۱۹: ۹- ۱۰، ۱۹، ۲۳: ۲۷؛ تثنیه ۲۴: ۱۹- ۲۱؛ ر.ک. اول قرنتیان 5: ۷؛ دوم قرنتیان ۶: ۱۷؛  
                  یهودا ۲۳

۳۷۲   کولسیان ۲: ۱۴، ۱۶- ۱۷؛ دانیال ۹: ۲۷؛ افسسیان ۲: ۱5- ۱۶؛ عبرانیان ۹: ۱۰؛ 
                  اعمال رسوالن ۱۰: ۹- ۱۶؛ اعمال رسوالن ۱۱: ۲- ۱۰
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۴. چون بني اســرائیل به عنوان یک قوم یک واحد سیاسي محسوب می گردید، 
خدا به آنها احکام مختلف قضایي هم عطا فرمود. زمان اجراي این احکام با انقراض 
دولت اسرائیل منقضي گردید و اکنون، غیر از مواردي که در قوانین کشورها مذکور 

است، ایمانداران ملزم به اجراي آنها نیستند.۳۷۳

5. معهذا شریعت اخالقي به طور دایمی توسط تمام مردم، اعم از نجات یافتگان 
یا ســایرین، الزم االجراســت۳۷۴ و این الزم االجرا بودن نه فقط به علت مفاد این 
شــریعت اخالقي است بلکه به ســبب عطاکننده ی آن یعني خداي خالق است.۳۷5 
مسیح در انجیل الزم االجرا بودن شریعت اخالقي را به هیچ وجه رد نمی کند، بلکه 

تایید می فرماید.۳۷۶

۶. با وجودي که ایمانداران حقیقي به وســیله ی شریعت اعمال، عادل یا محکوم 
نمی شوند،۳۷۷ پس این شریعت براي آنها و سایرین فواید زیادي دارد زیرا به عنوان 
دســتورالعمل زندگــي، اراده ی خدا را به آنها می فهماند و نشــان می دهد که باید 
اراده ی او را به جا آورند.۳۷۸ به عالوه، فســاد گناه آلود ذات و قلب و زندگي مردم را 
روشــن می سازد۳۷۹ تا آنها بتوانند خودشان را مطابق آن شریعت تفتیش نمایند و به 
گناهکار بودن خود بیشــتر پي ببرند و به علت گناهان خود فروتن شــوند و از گناه 
بیشــتر نفرت پیدا  کنند.۳۸۰ بدین طریق بیشتر متوجه می شوند که به مسیح احتیاج 
دارند و باید او را کاماًل اطاعت نمایند.۳۸۱ هشــدارهاي موجود در شریعت علیه گناه 
باعث می شود که ایمانداران از پیروي امیال گناه آلود گذشته ی خود دوري نمایند۳۸۲ 
و مجازاتهاي مذکور در شریعت درباره ی نافرماني از آن، آنها را متوجه می سازد که 

خروج ۲۱: ۱- ۲۳: ۱۹؛ رک. پیدایش ۴۹: ۱۰؛ اول پطرس ۲: ۱۳- ۱۴؛ اول قرنتیان ۹: ۸- ۱۰  ۳۷۳
رومیان ۱۳: ۸- ۱۰؛ رومیان ۳: ۳۱؛ اول قرنتیان ۹: ۲۱؛ غالطیان 5: ۱۴؛ افسسیان ۶: ۲- ۳؛  ۳۷۴

                اول یوحنا ۲: ۳- ۴، ۷؛ ر.ک. رومیان ۳: ۲۰؛ رومیان ۷: ۷- ۸؛ اول یوحنا ۳: ۴، رومیان ۶: ۱5؛ 
                رومیان ۷: ۲5

تثینه ۶: ۴- 5؛ خروج ۲۰: ۱۱؛ رومیان ۳: ۱۹؛ یعقوب ۲: ۸، ۱۰- ۱۱؛ متی ۱۹: ۴- ۶؛ پیدایش ۱۷: ۱  ۳۷5
متی 5: ۱۷- ۱۹؛ رومیان ۳: ۳۱؛ اول قرنتیان ۹: ۲۱؛ لوقا ۱۶: ۱۷- ۱۸  ۳۷۶

رومیان ۶: ۱۴؛ رومیان ۷: ۴؛ غالطیان ۲: ۱۶؛ غالطیان ۳: ۱۳؛ غالطیان ۴: ۴- 5؛   ۳۷۷
                اعمال رسوالن ۱۳: ۳۸- ۳۹؛ رومیان ۸: ۱، ۳۳

رومیان ۷: ۱۲، ۲۲، ۲5؛ مزمور ۱۱۹: ۱- ۶؛ اول قرنتیان ۷: ۱۹؛ غالطیان 5: ۱۴- ۲۳  ۳۷۸
رومیان ۷: ۷، ۱۳؛ رومیان ۳: ۲۰  ۳۷۹

یعقوب ۱: ۳- ۲5؛ رومیان ۷: ۹، ۱۴، ۲۴  ۳۸۰
غالطیان ۳: ۲۴؛ رومیان ۷: ۲۴- ۲5؛ رومیان ۸: ۳- ۴  ۳۸۱

یعقوب ۲: ۱۱- ۱۲؛ مزمور ۱۱۹: ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۲۸  ۳۸۲
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این نافرماني چه نتایج وخیمی  دارد و در این جهان چه تنبیهاتي در انتظار آنهاست 
هر چند آنها از لعنت هاي مذکور در شــریعت آزاد شــده اند.۳۸۳ به عالوه، وعده هاي 
مذکور در شــریعت نشــان می دهد که خدا از اطاعت خشنود می شود و مطیعان از 
برکات زیادي بهره مند خواهند شــد،۳۸۴ هرچند این برکات حق آنها در تحت عهد 
اعمال نیست.۳۸5 وجود این حقیقت که شریعت انجام اعمال نیکو را تشویق و انجام 
اعمال بد را منع می کند به این معني نیســت که شــخصي که اعمال نیکو انجام 
می دهد و از انجام کارهاي بد خودداري مي نماید، تحت شریعت قرار دارد، نه تحت 

فیض.۳۸۶

۷. هیچ  یک از فواید شریعت که فوقًا ذکر شد با فیض انجیل تضاد ندارد بلکه در 
این مورد هماهنگي بســیار جالبي دیده می شود۳۸۷ زیرا روح مسیح اراده ی انسان را 
تحت تســلط قرار می دهد و او را قادر می سازد که داوطلبانه و با شادي اراده ی خدا 
را، که در شــریعت الهي ظاهر شــده و اجراي آن بر ما واجب گردیده است، انجام 

دهد.۳۸۸

۳۸۳   عزرا ۹: ۱۳- ۱۴؛ مزمور ۸۹: ۳۰- ۳۴؛ غالطیان ۳: ۱۳
۳۸۴   خروج ۱۹: 5- ۶؛ تثینه 5: ۳۳؛ الویان ۱۸: 5؛ متی ۱۹: ۱۷؛ الویان ۲۶: ۱- ۱۳؛ دوم قرنتیان ۶: ۱۶؛  

   افسسیان ۶: ۲- ۳؛ مزمور ۱۹: ۱۱؛ مزمور ۳۷: ۱۱؛ متی 5: 5
۳۸5   غالطیان ۲: ۱۶؛ لوقا ۱۷: ۱۰

۳۸۶   رومیان ۶: ۱۲- ۱5؛ اول پطرس ۳: ۸- ۱۲؛ مزمور ۳۴: ۱۲- ۱۶؛ عبرانیان ۱۲: ۲۸- ۲۹
۳۸۷   رومیان ۳: ۳۱؛ غالطیان ۳: ۲۱؛ تیطس ۲: ۱۱- ۱۴

۳۸۸   حزقیال ۳۶: ۲۷؛ عبرانیان ۸: ۱۰؛ مزمور ۱۱۹: ۳5، ۴۷؛ رومیان ۷: ۲۲؛ ارمیا ۳۱: ۳۳
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فصلبیستم
آزادیمسیحیوآزادیوجدان

۱. مســیح براي ایمانداران تحت حمایت انجیل آزادیهایي به شــرح زیر تأمین 
فرموده است: آزادي از عقوبت گناه، آزادي از غضب خدا و از لعنت شریعت اخالقي، 
آزادي از دنیاي شــریري که در آن زندگي می کنیم،۳۸۹ آزادي از اســارت شیطان، 
آزادي از تســلط گناه،۳۹۰ آزادي از شــّر مصیبت ها، آزادي از نیش گناه، پیروزي بر 
مرگ، آزادي از محکومیت ابدي.۳۹۱ در مســیح، ایمانداران آزادانه به خدا دسترسي 
پیــدا می کنند۳۹۲ و می توانند او را اطاعت نمایند ولي این اطاعت به صورت بنده وار 
نیست بلکه با محبت بي ریاي کودکانه و با میل و رغبت انجام می شود.۳۹۳ ایمانداران 
تحت شــریعت هم از تمام این آزادیها بهره مند بودند.۳۹۴ ولی در عهد جدید آزادي 
مســیحیان توسعه یافته و رهایي از آن نوع قوانین تشــریفاتي را هم که کلیساي 
یهودیان تابع آن بود شامل می گردد.۳۹5 به عالوه مسیحیان در مقایسه با ایمانداران 
معمولی تحت شــریعت داراي جرأت بیشتري براي نزدیک شدن به تخت فیض۳۹۶ 

و دارای پري بیشتری از روح خدا هستند.۳۹۷

۲. فقــط خدا مالک و خداوند وجدان اســت۳۹۸ و آن را از پیروي عقاید و احکام 
انســاني که با کالم او در امور مربوط به ایمان و عبادت به نوعي متضاد و متفاوت 
باشد آزاد کرده است.۳۹۹ به همین دلیل ایمان به این عقاید یا اطاعت از چنین احکام 

۳۸۹  تیطس ۲: ۱۴؛ اول تسالونیکیان ۱: ۱۰؛ غالطیان ۳: ۱۳
۳۹۰  غالطیان ۱: ۴؛ کولسیان ۱: ۱۳؛ اعمال رسوالن ۲۶: ۱۸؛ رومیان ۶: ۱۴

۳۹۱  رومیان ۸: ۲۸؛ مزمور ۱۱۹: ۷۱؛ دوم قرنتیان ۴: ۱5- ۱۸؛ اول قرنتیان ۱5: 5۴- 5۷؛ رومیان 5: ۹؛  
  رومیان ۸: ۱؛ ر.ک. اول تسالونیکیان ۱: ۱۰

۳۹۲   رومیان 5: ۱- ۲
۳۹۳   رومیان ۸: ۱۴- ۱5؛ غالطیان ۴: ۶؛ اول یوحنا ۴: ۱۸

۳۹۴   غالطیان ۳: ۸- ۹، ۱۴؛ رومیان ۴: ۶- ۸؛ اول قرنتیان ۱۰: ۳- ۴؛ عبرانیان ۱۱: ۱- ۴۰
۳۹5   غالطیان ۴: ۱- ۷؛ غالطیان 5: ۱؛ اعمال رسوالن ۱5: ۱۰- ۱۱

۳۹۶   عبرانیان ۴: ۱۴- ۱۶؛ عبرانیان ۱۰: ۱۹- ۲۲
۳۹۷   یوحنا ۷: ۳۸- ۳۹؛ اعمال رسوالن ۲: ۱۷- ۱۸؛ دوم قرنتیان ۳: ۸، ۱۳، ۱۷- ۱۸؛ ر.ک. ارمیا ۳۱: ۳۱- ۳۴

۳۹۸   رومیان ۱۴: ۴، ۱۰؛ اول قرنتیان ۱۰: ۲۹؛ یعقوب ۴: ۱۲
۳۹۹  اعمال رسوالن ۴: ۱۹؛ اول قرنتیان ۷: ۲۲- ۲۳؛ متی ۱5: ۱- ۶؛ متی ۲۳: ۸- ۱۰؛ 
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انساني در واقع مخالف آزادي وجدان است.۴۰۰ اجبار به اطاعت بالشرط و کورکورانه 
باعث خدشه دار شدن آزادي وجدان می گردد و خالف عقل سلیم است.۴۰۱

۳. کســاني که به بهانه ی آزادي مسیحي مرتکب گناه می شوند یا افکار گناه آلود 
در خودشان پرورش می دهند، بر خالف هدف اصلي آزادي مسیحي عمل می نمایند 
زیرا ما که از دســت دشمنان خود آزاد شده ایم باید در تمام ایام عمر بدون ترس و 

با قدوسیت و عدالت در حضور خداوند او را خدمت نماییم.۴۰۲

۴. چون قصد خدا این نیســت که قدرتهایي کــه بر زمین مقرر فرموده و آزادي 
که مسیح تامین کرده است یکدیگر را تباه سازند بلکه می خواهد یکدیگر را برقرار 
و محفوظ دارند لذا کســاني که به نام آزادي مسیحي با قدرتهاي قانوني یا اجراي 
قانوني قدرت اعم از دولتي یا کلیســایي مخالفت می ورزند، در واقع با خدا مخالفت 
می نمایند.۴۰۳ پشتیباني و کمک و انجام چنین مخالفتهایي که با نور عقل طبیعي و 
اصول روشن مسیحي در مورد ایمان و عبادت و معاشرت مغایرت دارد و به منزله ی 
انکار اقتدار الهي است و یا به آرامش و اتحاد ایمانداران خلل وارد می سازد، باید از 

طریق قانون توّسط کلیسا مورد بازخواست قرار گیرد.۴۰۴

                دوم قرنتیان ۱: ۲۴؛ اعمال رسوالن 5: ۲۹
۴۰۰  کولسیان ۲: ۲۰- ۲۳؛ غالطیان ۱: ۱۰؛ غالطیان ۲: ۴- 5؛ غالطیان ۴: ۹- ۱۰؛ غالطیان 5: ۱

۴۰۱  رومیان ۱۰: ۱۷؛ اشعیا ۸: ۲۰؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۱۱؛ یوحنا ۴: ۲۲؛ مکاشفه ۱۳: ۱۲، ۱۶- ۱۷؛            
                  ارمیا ۸: ۹؛ اول پطرس ۳: ۱5

۴۰۲  غالطیان 5: ۱۳؛ اول پطرس ۲: ۱۶؛ دوم پطرس ۲: ۱۹؛ رومیان ۶: ۱5؛ یوحنا ۸: ۳۴؛ لوقا ۱: ۷۴- ۷5
۴۰۳  اول پطرس ۲: ۱۳- ۱۴، ۱۶؛ رومیان ۱۳: ۱- ۸؛ عبرانیان ۱۳: ۱۷؛ اول تسالونیکیان 5: ۱۲- ۱۳
۴۰۴  رومیان ۱: ۳۲؛ اول قرنتیان 5: ۱، 5، ۱۱- ۱۳؛ دوم یوحنا ۱۰- ۱۱؛ دوم تسالونیکیان ۳: ۶، ۱۴؛

                 اول تیموتائوس ۶: ۳- ۴؛ تیطس ۱: ۱۰- ۱۱، ۱۳- ۱۴؛ تیطس ۳: ۱۰؛ رومیان ۱۶: ۱۷؛ 
                 متی ۱۸: ۱5- ۱۷؛  اول تیموتائوس ۱: ۱۹- ۲۰؛ مکاشفه ۲: ۲، ۱۴- ۱5، ۲۰
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فصلبیستویکم
عبادتدینیوروزآرامش

۱. نور عقل طبیعي روشن می سازد که خدایي هست که بر همه چیز فرمانروایي 
دارد و نیکوست و به همه نیکي می کند و به همین دلیل باید مورد تکریم و محبت 
و تمجید قرار گیرد و باید به ســوي او دعا کنند و به او اعتماد نموده و او را با تمام 
قلــب و جان و نیرو خدمت کنند.۴۰5 طرز صحیح عبادت خداي واقعي توســط خود 
خدا مقّرر گردیده اســت. اراده ی مکشوف شده ی الهي عبادت صحیح را به قدري 
روشن تعریف و تشــریح می نماید که الزم نیست از خیاالت و اختراعات انساني و 
پیشــنهادات شــیطاني پیروي نماییم.  نباید خدا را با هیچ شکل ظاهري و روش 

دیگري که در کالم مقدس او مقرر نیست عبادت نماییم.۴۰۶

۲. عبادت دیني باید براي خداي پدر و پســر و روح القدس و فقط براي این خدا 
انجام شــود۴۰۷ نه براي فرشتگان و مقّدسین یا هر مخلوق دیگري.۴۰۸ بعد از سقوط 
آدم این عبادت باید واســطه اي داشته باشد و هیچ واسطه ی دیگري غیر از مسیح 

وجود ندارد.۴۰۹

۳. دعاي توأم با شکرگزاري قسمتي از عبادت دیني است۴۱۰ و خدا آن را از همه 

۴۰5  رومیان ۱: ۲۰؛ مزمور ۱۹: ۱-  بخش اول آیه ی ۴؛ مزمور 5۰: ۶؛ مزمور ۹۷: ۶؛
                 مزمور ۱۴5: ۹- ۱۲؛ اعمال رسوالن ۱۴: ۱۷؛ مزمور ۱۰۴: ۱- ۳5؛ مزمور ۸۶: ۸- ۱۰؛

                  مزمور ۹5: ۱- ۶؛ مزمور ۸۹: 5- ۷؛ تثینه ۶: ۴- 5
۴۰۶  تثنیه ۱۲: ۳۲؛ متی ۱5: ۹؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۲۳- ۲5؛ متی ۴: ۹- ۱۰؛ تثنیه ۴: ۱5- ۲۰؛ 

                  خروج ۲۰: ۴- ۶؛ یوحنا ۴: ۲۳- ۲۴؛ کولسیان ۲: ۱۸- ۲۳
۴۰۷  یوحنا 5: ۲۳؛ متی ۲۸: ۱۹؛ دوم قرنتیان ۱۳: ۱۴؛ مکاشفه 5: ۱۱- ۱۴؛ 

                 اعمال رسوالن ۱۰: ۲5- ۲۶؛ افسسیان ۳: ۱۴
۴۰۸  کولسیان ۲: ۱۸؛ مکاشفه ۱۹: ۱۰؛ رومیان ۱: ۲5

۴۰۹  یوحنا ۱۴: ۶؛ اول تیموتائوس ۲: 5؛ افسسیان ۲: ۱۸؛ کولسیان ۳: ۱۷
۴۱۰  فیلیپیان ۴: ۶؛ اول تیموتائوس ۲: ۱؛ کولسیان ۴: ۲
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مطالبه می کند.۴۱۱ براي اینکه دعا مســتجاب گردد باید به نام عیسي۴۱۲ و با کمک 
روحش۴۱۳ و طبق اراده اش۴۱۴ با فهم و خداترســي و فروتني و اشــتیاق و ایمان و 
محبت و پایداري انجام شود۴۱5 و هرگاه به صداي بلند گفته شود باید به زبان آشنا 

باشد.۴۱۶

۴. دعا باید براي چیزهاي مشــروع۴۱۷ و براي اشخاص زنده و یا کساني باشد که 
متولد خواهند شــد۴۱۸ ولي نباید براي مردگان۴۱۹ یا کساني که گناه منتهي به موت 

مرتکب شده اند دعا کرد.۴۲۰

5. عبادت معمولي خدا شــامل این موارد اســت: قرائت کالم خــدا با احترام و 
دقت،۴۲۱ موعظه ی صحیح۴۲۲ و شــنیدن دقیق کالم همراه اطاعت از خدا با درک و 
ایمان،۴۲۳ سراییدن مزامیر با فیض در قلبهایمان،۴۲۴ اجرا و دریافت صحیح آیین هاي 
مقدس که توسط مسیح برقرار شده است.۴۲5 عالوه بر اینها سوگندها۴۲۶ و نذرهاي 
شرعي۴۲۷ و روزه ی صادقانه۴۲۸ و شکرگزاري در مواقع مخصوص هم وجود دارد۴۲۹ 

۴۱۱  مزمور ۶5: ۲؛ مزمور ۶۷: ۳؛ مزمور ۹۶: ۷- ۸؛ مزمور ۱۴۸: ۱۱- ۱۳؛ اشعیا 55: ۶- ۷
۴۱۲  یوحنا ۱۴: ۱۳- ۱۴؛ اول پطرس ۲: ۱5

۴۱۳  رومیان ۸: ۲۶؛ افسسیان ۶: ۱۸
۴۱۴   اول یوحنا 5: ۱۴

۴۱5   مزمور ۴۷: ۷؛ جامعه 5: ۱- ۲؛ عبرانیان ۱۲: ۲۸؛ پیدایش ۱۸: ۲۷؛ یعقوب 5: ۱۶؛ 
                  یعقوب ۱: ۶- ۷؛ مرقس ۱۱: ۲۴؛ متی ۶: ۱۲، ۱۴- ۱5؛ کولسیان ۴: ۲؛ افسسیان ۶: ۱۸

۴۱۶   اول قرنتیان ۱۴: ۱۴
۴۱۷   اول یوحنا 5: ۱۴، ۱۶؛ یوحنا ۱5: ۷

۴۱۸   اول تیموتائوس ۲: ۱- ۲؛ دوم سموئیل ۷: ۲۹؛ دوم تواریخ ۶: ۱۴- ۴۲
۴۱۹   لوقا ۱۶: ۲5- ۲۶؛ اشعیا 5۷: ۱- ۲؛ مزمور ۷۳: ۲۴؛ دوم قرنتیان 5: ۸، ۱۰؛ فیلیپیان ۱: ۲۱- ۲۴؛ 

                  مکاشفه ۱۴: ۱۳
۴۲۰   اول یوحنا 5: ۱۶

۴۲۱   لوقا ۴: ۱۶- ۱۷؛ اعمال رسوالن ۱5: ۲۱؛ کولسیان ۴: ۱۶؛ اول تسالونیکیان 5: ۲۷؛ مکاشفه ۱: ۳
۴۲۲   دوم تیموتائوس ۴: ۲؛ اعمال رسوالن 5: ۴۲

۴۲۳   یعقوب ۱: ۲۲؛ اعمال رسوالن ۱۰: ۳۳؛ متی ۱۳: ۱۹؛ عبرانیان ۴: ۲؛ اشعیا ۶۶: ۲
۴۲۴   کولسیان ۳: ۱۶؛ افسسیان 5: ۱۹؛ یعقوب 5: ۱۳؛ اول قرنتیان ۱۴: ۱5

۴۲5   متی ۲۸: ۱۹؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۳- ۲۹؛ اعمال رسوالن ۲: ۴۲
۴۲۶   تثنیه ۶: ۱۳؛ نحمیا ۱۰: ۲۹؛ دوم قرنتیان ۱: ۲۳
۴۲۷   مزمور ۱۱۶: ۱۴؛ اشعیا ۱۹: ۲۱؛ جامعه 5: ۴- 5

۴۲۸   یوئیل ۲: ۱۲؛ استر ۴: ۱۶؛ متی ۹: ۱5؛ اعمال رسوالن ۱۴: ۲۳
۴۲۹   خروج ۱5: ۱- ۲۱؛ مزمور ۱۰۷: ۱- ۴۳؛ نحمیا ۱۲: ۲۷- ۴۳؛ استر ۹: ۲۰- ۲۲
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که باید در عبادت در زمانهاي مناسب با قدوسیت و دینداري به جا آورده شوند.۴۳۰

۶. از نظر انجیل دعا و ســایر قســمتهاي عبادت دیني الزامًا نباید در محل مخصوصي 
انجام شــود تا مقبولیت بیشــتري بیابد.۴۳۱ خدا باید در همه جا۴۳۲ به روح و راستي۴۳۳ به 
طور روزانــه۴۳۴ در خانواده ها۴۳5 و به طور انفرادي و در گردهمایي هاي۴۳۶ محترمانه مورد 
پرستش قرار گیرد. از این گردهمایي ها نباید سهواً یا عمداً غفلت کرد زیرا خدا مایل است 

همراه سایر ایمانداران در عبادت همگاني شرکت نماییم.۴۳۷

۷. یکی از قوانین طبیعي زندگي دنیوي ما این اســت که یک قسمت مناسب از وقت 
خود را به پرستش خدا اختصاص دهیم. به عالوه خدا در کالم خود دستور فرموده است 
که تمام مردم در تمام ســنین یک روز از هفت روز هفته را به عنوان روز آرامش براي 
او مقدس نگاه  دارند.۴۳۸ از ابتداي خلقت جهان تا رستاخیز مسیح این روز آرامش آخرین 
روز هفته یعني شــنبه بود ولي بعد از رستاخیز مســیح این روز به روز اول هفته تبدیل 
شــد۴۳۹ و به نام روز خدا معروف گردید۴۴۰ و پاسداشــت آن باید تا پایان جهان به عنوان 

روز آرامش مسیحي ادامه یابد.۴۴۱

۸. روز آرامش به شــرطي براي خداوند مقدس نگاه داشته خواهد شد که مردم: 
قلب خود را براي آن آماده ســازند، در مورد کارهــاي روزانه ی خود براي آن روز 
ترتیبــات الزم را بدهند، از اعمال و ســخنان معمولي خــود و از افکار مربوط به 
فعالیتهــاي دنیوي و تفریحات دوري نماینــد۴۴۲ و تمام وقت خود را صرف عبادت 

۴۳۰   عبرانیان ۱۲: ۲۸
۴۳۱   یوحنا ۴: ۲۱

۴۳۲   مالکی ۱: ۱۱؛ اول تیموتائوس ۲: ۸
۴۳۳   یوحنا ۴: ۲۳- ۲۴

۴۳۴   متی ۶: ۱۱؛ ر.ک. ایوب ۱: 5 
۴۳5   ارمیا ۱۰: ۲5؛ تثنیه ۶: ۶- ۷؛ ایوب ۱: 5؛ دوم سموئیل ۶: ۱۸، ۲۰

۴۳۶   متی ۶: ۶، ۱۶- ۱۸؛ نحمیا ۱: ۴- ۱۱؛ دانیال ۹: ۳- بخش اول آیه ی ۴
۴۳۷   اشعیا 5۶: ۶- ۷؛ عبرانیان ۱۰: ۲5؛ مزمور ۱۰۰: ۴؛ مزمور ۱۲۲: ۱؛ مزمور ۸۴: ۱- ۱۲؛ لوقا ۴: ۱۶؛ 

                  اعمال رسوالن ۱۳: ۴۲ و ۴۴؛ اعمال رسوالن ۲: ۴۲
۴۳۸   خروج ۲۰: ۸- ۱۱؛ اشعیا 5۶: ۲- ۷

۴۳۹   پیدایش ۲: ۲- ۳؛ اول قرنتیان ۱۶: ۱- ۲؛ اعمال رسوالن ۲۰: ۷
۴۴۰   مکاشفه ۱: ۱۰

۴۴۱   متی 5: ۱۷- ۱۸؛ مرقس ۲: ۲۷- ۲۸؛ رومیان ۱۳: ۸- ۱۰؛ یعقوب ۲: ۸- ۱۲
۴۴۲   خروج ۲۰: ۸؛ خروج ۱۶: ۲۳- ۳۰؛ خروج ۳۱: ۱5- ۱۷؛ اشعیا 5۸: ۱۳- ۱۴؛ نحمیا ۱۳: ۱5- ۲۲



گروهي و شخصي کنند و به انجام تکالیف ضروري و امور خیریه بپردازند.۴۴۳

۴۴۳   اشعیا 5۸: ۱۳- ۱۴؛ لوقا ۴: ۱۶؛ متی ۱۲: ۱- ۱۳؛ مرقس ۳: ۱- 5



69   اعتقادنامه ی  وست مينستر 

فصلبیستودوّم
سوگندهایشرعیونذرها

۱. سوگندهاي شرعي قسمتي از عبادت دیني است۴۴۴ که به وسیله ی آن در زمان 
مناســب شخصي که سوگند می خورد خدا را به طور جدي به شهادت می طلبد که 
بر آنچه می گوید یا وعده می دهد شاهد باشد و طبق صحت یا سقم این سوگند بر 

او قضاوت کند.۴۴5

۲. نام خدا یگانه نامی  اســت که انســان باید به آن سوگند یاد کند و یاد نام باید 
با ترس و احترام بر زبان رانده شــود.۴۴۶ به همین دلیل سوگند باطل و بدون فکر و 
سوگند به هر نام دیگري گناه است و باید ناپسند شمرده شود.۴۴۷ چون در امور مهم 
ســوگند خوردن در کالم خدا، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید تجویز شــده 
اســت،۴۴۸ پس در مواردي که از نظر مقامات رســمی  الزم باشد می توان از سوگند 

شرعي استفاده کرد.۴۴۹

۳. شخصي که ســوگند یاد می کند باید به اهمیت این عمل مهم به طور کامل 
واقف باشد و به همین دلیل نباید در مورد چیزي غیر از آنچه به حقیقت آن اطمینان 
کامل دارد قسم بخورد.۴5۰ هیچ کس نباید خود را به وسیله ی سوگند به چیزي مقید 
ســازد جز آنچه نیکو و عادالنه باشــد و ایمان داشته باشد که درست است و آنچه 
که تصمیم گرفته باشــد را بتواند انجام دهد. اّما سرپیچي از قسم خوردن در مورد 

۴۴۴   تثنیه ۱۰: ۲۰؛ اشعیا ۴5: ۲۳؛ رومیان ۱۴: ۱۱؛ فیلیپیان ۲: ۱۰- ۱۱
۴۴5  خروج ۲۰: ۷؛ الویان ۱۹: ۱۲؛ رومیان ۱: ۹؛ دوم قرنتیان ۱: ۲۳؛ دوم قرنتیان ۱۱: ۳۱؛ 

                 غالطیان ۱: ۲۰؛ دوم تواریخ ۶: ۲۲- ۲۳
۴۴۶   تثنیه ۶: ۱۳؛ یوشع ۲۳: ۷

۴۴۷   خروج ۲۰: ۷؛ ارمیا 5: ۷؛ متی 5: ۳۳- ۳۷؛ یعقوب 5: ۱۲
۴۴۸   عبرانیان ۶: ۱۶؛ دوم قرنتیان ۱: ۲۳؛ اشعیا ۶5: ۱۶
۴۴۹   اول پادشاهان ۸: ۳۱؛ نحمیا ۱۳: ۲5؛ عزرا ۱۰: 5

۴5۰   خروج ۲۰: ۷؛ الویان ۱۹: ۱۲؛ ارمیا ۴: ۲؛ هوشع ۱۰: ۴



70   اعتقادنامه ی  وست مينستر 
امور عادالنه در موقعي که از طرف مقامات رسمی  خواسته شده باشد گناه است.۴5۱

۴. سوگند باید به مفهوم ساده و معمولي کلمات یاد شود بدون آنکه در آن ابهام 
و فریب وجود داشــته باشد.۴5۲ سوگند نمی تواند انسان را به انجام گناه مقید گرداند 
ولي وقتي در مورد اموري که گناه آلود نیستند یاد شود باید حتمًا انجام گردد، هرچند 
به ضرر خود شخص باشد۴5۳ و حتي وقتي به نفع بدعتکاران و خدانشناسان سوگند 

یاد شود باید به آن وفا کرد.۴5۴

5. نذر کردن مثل قسم خوردن است که به وسیله ی آن قولي داده می شود و باید 
با همان دقت دیني وفا شود و با صداقت عملي گردد.۴55

۶. نذر باید فقط با خدا بســته شود نه هیچ کس دیگر.۴5۶ براي اینکه مورد قبول 
باشد باید با رضایت و صمیمیت و احساس مسؤلیت براي تشکر از لطفي که انجام 
شده و یا براي دریافت آنچه احتیاج داریم انجام شود. نذر کردن باعث می شود که 
تعهــد جدي تري در مورد وظایف ضروري و ســایر امور بپذیریم و حتي االمکان تا 

زمان مناسب در عملي ساختن آن بکوشیم.۴5۷

۷. هیچ کس نباید نذر کند که چیزي را که در کالم خدا ممنوع شــده است به جا 
آورد یا عملي انجام دهد که بر خالف وظایف مذکور در کالم خدا باشــد یا انجام 
کاري را تعهــد نماید که از طرف خدا قدرت و تصمیمــی  براي عملي نمودن آن 
ندارد.۴5۸ در این رابطه، نذر براي رهبانیت و خودداري دایمی  از ازدواج و زندگي در 
فقر و اطاعت دایمی  باعث کمــال نمی گردد، بلکه در واقع جزو خرافات و دامهاي 

گناه آلود است که هیچ مسیحي نباید در آنها گرفتار شود.۴5۹

۴5۱   پیدایش ۲۴: ۲- ۹؛ نحمیا 5: ۱۲- ۱۳؛ جامعه 5: ۲، 5
۴5۲   ارمیا ۴: ۲؛ مزمور ۲۴: ۴

۴5۳   اول سموئیل ۲5: ۲۲، ۳۲- ۳۴؛ مزمور ۱5: ۴
۴5۴   حزقیال ۱۷: ۱۶- ۱۹؛ یوشع ۹: ۱۸- ۱۹؛ دوم سموئیل ۲۱:۱ 

۴55   اعداد ۳۰: ۲؛ اشعیا ۱۹: ۲۱؛ جامعه 5: ۴- ۶؛ مزمور ۶۱: ۸؛ مزمور ۶۳: ۱۳- ۱۴
۴5۶   مزمور 5۰: ۱۴؛ مزمور ۷۶: ۱۱؛ مزمور ۱۱۶: ۱۴

۴5۷   تثنیه ۲۳: ۲۱- ۲۳؛ پیدایش ۲۸: ۲۰- ۲۲؛ اول سموئیل ۱: ۱۱؛ مزمور ۱۳۲: ۲- 5
۴5۸   اعمال رسوالن ۲۳: ۱۲- ۱۴؛ مرقس ۶: ۲۶؛ اعداد ۳۰: 5، ۸، ۱۲- ۱۳

۴5۹   متی ۱۹: ۱۱- ۱۲؛ اول قرنتیان ۷: ۲ و ۹؛ عبرانیان ۱۳: ۴؛ افسسیان ۴: ۲۸؛ 
                   اول تسالونیکیان ۴: ۱۱- ۱۲؛ اول قرنتیان ۷: ۲۳
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فصلبیستوسّوم
مقاماتدولتی

۱. خدا، که خداوند مطلق و پادشــاه تمام جهان اســت، چنین مقرر فرموده است 
که عده اي تحت فرمانروایي او براي جالل خودش و براي سعادت همگان، داراي 
مقامات دولتي باشــند. خدا به همین منظور این مقامات را به قدرت شمشیر مجهز 

نموده است تا نیکان را محافظت و تشویق نمایند و خطاکاران را تنبیه کنند.۴۶۰

۲. مناســب اســت که مســیحیان، وقتي متوجه می شــوند که براي پذیرفتن 
مسؤلیتهاي دولتي دعوت دارند، این دعوت را قبول نمایند.۴۶۱ آنها در انجام وظایف 
دولتي خود باید بکوشــند در چارچوب قوانین مفید کشور از دین حقیقي و عدالت و 
آرامش حمایت کنند.۴۶۲ و در این راه با توجه به اصول عهد جدید در موارد صحیح 

و ضروري می توانند به جنگ مبادرت نمایند.۴۶۳

۳. مقامات دولتي نباید به تعلیم کالم خدا و اجراي آیین هاي مقدس و اســتفاده 
از اقتدار روحاني مبادرت ورزنــد۴۶۴ و یا به انحای دیگري در امور مربوط به ایمان 
مداخله کنند،۴۶5 بدین ترتیب موظف هســتند کلیســاي خداوند را محافظت نمایند 
بدون اینکه بین فرقه هاي مســیحي تبعیض قایل شوند، به طوري که تمام اعضا و 
مقامات کلیســایي بتوانند وظایف خود را بــا آزادي کامل و بالمانع انجام دهند.۴۶۶ 
چون عیســای مسیح در مورد اداره و انضباط کلیســاي خود ترتیبات الزم را مقرر 

۴۶۰   رومیان ۱۳: ۱- ۴؛ اول پطرس ۲: ۱۳- ۱۴
۴۶۱   پیدایش ۴۱: ۲۹- ۴۳؛  نحمیا ۱۲: ۲۶؛ نحمیا ۱۳: ۱5- ۳۱؛ دانیال ۲: ۴۸- ۴۹؛ امثال ۸: ۱5- ۱۶؛   

                    رومیان ۱۳: ۱- ۴
۴۶۲   مزمور ۲: ۱۰- ۱۲؛ اول تیموتائوس ۲: ۲؛ مزمور ۸۲: ۳- ۴؛ دوم سموئیل ۲۳: ۳؛ اول پطرس ۲: ۱۳

۴۶۳   لوقا ۳: ۱۴؛ رومیان ۱۳: ۴؛ متی ۸: ۹- ۱۰؛ اعمال رسوالن ۱۰: ۱- ۲
۴۶۴   دوم تواریخ ۲۶: ۱۸؛ متی ۱۸: ۱۷؛ متی ۱۶: ۱۹؛ اول قرنتیان ۱۲: ۲۸- ۲۹؛ افسسیان ۴: ۱۱- ۱۲؛ 

                  اول قرنتیان ۴: ۱- ۲؛ رومیان ۱۰: ۱5؛ عبرانیان 5: ۴
۴۶5   یوحنا ۱۸: ۳۶؛ اعمال رسوالن 5: ۲۹؛ افسسیان ۴: ۱۱- ۱۲

۴۶۶   اشعیا ۴۹: ۲۳؛ رومیان ۱۳: ۱- ۶
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فرموده است، هیچ قانون دولتي نباید در اداره ی کلیسا براي اعضایي که با رضایت 
در فرقه اي عضو شــده و طبق اعتقادات خود عمــل می کنند مداخله نماید یا مانع 
و مزاحمتي به وجود آورد.۴۶۷ وظیفه ی مقامات دولتي این اســت که شــخصیت و 
نــام نیک تمام مردم را حفــظ کنند به طوري که هیچ کس بــه علّت اعتقادات یا 
عــدم اعتقاد به عقاید دیني مورد بي حرمتــي و آزار و اذیت قرار نگیرد. به عالوه، 
مقامات دولتي موظف هســتند ترتیبي بدهند که تمام مجامع دیني کلیسایي بدون 

مواجه شدن با مشکلي تشکیل گردند.۴۶۸

۴. وظیفه ی مردم این است که براي مقامات دولتي دعا کنند۴۶۹ و به آنها احترام 
بگذارند۴۷۰ و مالیاتها و سایر عوارض را بپردازند،۴۷۱ دستورات قانوني آنها را اطاعت 
نمایند و به عنوان یک فریضه ی وجداني مطیع آنها باشند.۴۷۲ بي دین بودن مقامات 
دولتي یا داشــتن دین متفاوت نباید باعث شــود که ایمانــداران و حتي روحانیون 
نســبت به آنها در مورد اجراي مقررات قانوني عدم اطاعت نشان دهند.۴۷۳ بدیهي 
اســت که پاپ نســبت به مقامات دولتي و اتباع آنها در مورد امور غیرروحاني هیچ 
گونه اقتداري ندارد.۴۷۴ درباره ی کساني که بدعتکار خوانده می شوند یا به اشتباهات 
دیگــري متهم می گردند، پــاپ هیچ نوع اقتدار روحاني، بــه خصوص حق اعدام 

ندارد.۴۷5

۴۶۷   مزمور ۱۰5: ۱5
۴۶۸   رومیان ۱۳: ۴؛ اول تیموتائوس ۲: ۲

۴۶۹   اول تیموتائوس ۲: ۱- ۳
۴۷۰   اول پطرس ۲: ۱۷

۴۷۱   متی ۲۲: ۲۱؛ رومیان ۱۳: ۶- ۷ 
۴۷۲   رومیان ۱۳: 5؛ تیطس ۳: ۱

۴۷۳   اول پطرس ۲: ۱۳- ۱۶
۴۷۴   رومیان ۱۳: ۱؛ اعمال رسوالن ۲5: ۹- ۱۱؛ دوم پطرس ۲: ۱، ۱۰- ۱۱؛ یهودا ۸- ۱۱

۴۷5   مرقس ۱۰: ۴۲- ۴۴؛ متی ۲۳: ۸- ۱۲؛ دوم تیموتائوس ۲: ۲۴؛ اول پطرس 5: ۳
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فصلبیستوچهارم
نکاحوطالق

۱. عقد نکاح باید میان یک مرد و یک زن منعقد گردد. داشــتن بیش از یک زن 
براي مرد و بیش از یک شوهر براي زن در آِن واحد برخالف قانون است.۴۷۶

۲. نکاح به منظور اســتفاده ی متقابل زن و شــوهر،۴۷۷ ازدیاد مشروع نسل بشر، 
تربیت نسل مقدس براي کلیسا۴۷۸ و جلوگیري از فساد اخالق مقرر شده است.۴۷۹

۳. تمام کســاني که داراي آمادگي فکري و عاطفي و جســمی هستند می توانند 
ازدواج کنند.۴۸۰ ولي مسیحیان موظف هستند که فقط در خداوند ازدواج نمایند.۴۸۱ به 
همین دلیل، کساني  که داراي دین اصالح شده ی حقیقي هستند، نباید با گناهکاران 
و پیروان پاپ و بت پرســتان وصلت کنند. اشخاص خداترس نباید با کساني که در 
شــرارت علني به ســر می برند یا داراي عقاید بدعتکارانه هستند از طریق ازدواج 

هم یوغ شوند.۴۸۲

۴. نکاح در درجات قرابتي که در کالم خدا ممنوع شده است نباید انجام شود.۴۸۳ 
این نوع نکاحها به وســیله ی قوانین انساني یا با رضایت طرفین نمی توانند مشروع 

گردند.۴۸۴

۴۷۶   پیداییش ۲: ۲۴؛ متی ۱۹: ۴- ۶؛ رومیان ۷: ۳؛ امثال ۲: ۱۷
۴۷۷   پیدایش ۲: ۱۸؛ افسسیان 5: ۲۸؛ اول پطرس ۳: ۷

۴۷۸   پیدایش ۱: ۲۸؛ پیدایش ۹: ۱؛ مالکی ۲: ۱5
۴۷۹   اول قرنتیان ۷: ۲، ۹

۴۸۰   عبرانیان ۱۳: ۴؛ اول تیموتائوس ۴: ۳؛ اول قرنتیان ۷: ۳۶- ۳۸؛ پیدایش ۲۴: 5۷- 5۸
۴۸۱   اول قرنتیان ۷: ۳۹

۴۸۲   پیدایش ۳۴: ۱۴؛ خروج ۳۴: ۱۶؛ دوم قرنتیان ۶: ۱۴؛ ر.ک. تثینه ۷: ۳- ۴؛ اول پادشاهان ۱۱: ۴؛ 
                 نحمیا ۱۳: ۲5- ۲۷؛ مالکی ۲: ۱۱- ۱۲

۴۸۳   الویان ۱۸: ۶- ۱۷، ۲۴- ۳۰؛ الویان ۲۰: ۱۹؛ اول قرنتیان 5: ۱؛ عاموس ۲: ۷
۴۸۴   مرقس ۶: ۱۸؛ الویان ۱۸: ۲۴- ۲۸
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5. وقتــي بعد از وعده ی نکاح و پیش از انعقــاد عقد نکاح، زناي یکي از طرفین 
روشــن گردد، طرف بي گناه می تواند وعده ی نکاح را باطل سازد.۴۸5 در صورتي که 
بعد از انعقاد عقد نکاح زنا انجام شــود، طرف بي گناه مجاز اســت تقاضاي طالق 
نماید۴۸۶ و بعد از طالق می تواند با شــخص دیگري ازدواج کند، درست مثل اینکه 

طرف خطاکار فوت کرده باشد.۴۸۷

۶. ذات فاســد انسان میل دارد از جدایي بي مورد کساني که خدا آنها را پیوند داده 
اســت دفاع نماید ولي یگانه دلیل مجاز براي گسستن پیوند زناشویي عبارت است 
از زنا یا ترک عمدي همسر که توسط کلیسا و مقامات دولتي اصالح پذیر نباشد.۴۸۸ 
اقدامات الزم در مورد طالق باید به طور علني و براســاس مقررات انجام شــود و 

طرفین مجاز نیستند طبق تمایالت و نظرات شخصي خود عمل نمایند.۴۸۹

۴۸5   متی ۱: ۱۸- ۲۰؛ ر.ک. تثنیه ۲۲: ۲۳- ۲۴
۴۸۶   متی 5: ۳۱- ۳۲

۴۸۷   متی  ۱۹: ۹؛ رومیان ۷: ۲- ۳
۴۸۸   متی ۱۹: ۸- ۹؛ اول قرنتیان ۷: ۱5؛ متی ۱۹: ۶

۴۸۹   تثنیه ۲۴: ۱- ۴
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فصلبیستوپنجم
کلیسا

۱. کلیســاي جامع که نامرئي اســت شــامل تمام برگزیدگان اســت که تحت 
فرمانروایي مسیح یعني رأس کلیسا متحداً جمع شده اند و یا جمع خواهند شد. کلیسا 

بدن مسیح و عروس او است و ُپري خداست که همه را در همه ُپر می سازد.۴۹۰

۲. کلیساي مرئي نیز از نظر انجیل جامع یا همگاني است یعني برخالف دوره ی 
شریعت موسي محدود به یک ملّت نیست بلکه شامل تمام کساني است که در این 
جهــان زندگي می کنند و به دین حقیقي اعتقاد دارند۴۹۱ و همچنین فرزندان آنها را 
هم شــامل می گردد.۴۹۲ کلیســاي مرئي ملکوت عیسای مسیح خداوند۴۹۳ و خانه و 

خانواده ی خداست۴۹۴ که خارج از آن علي االصول نجات وجود ندارد.۴۹5

۳. به منظور جمع آوري و تکمیل مقدسین در این جهان و در جهان آینده، مسیح 
به این کلیســاي جامع مرئي خادمین و کتاب مقدس و آیین هاي الهي عطا فرموده 
اســت و با حضور و با روح خود کلیسا را قادر می سازد که طبق وعده ی الهي براي 

رسیدن به این هدف فعالیت نمایند.۴۹۶

۴. این کلیســاي جامع گاهي بیشتر و گاهي کمتر مرئي بوده است.۴۹۷ کلیساهاي 
خاص هم که اجزاء کلیساي جامع هستند، با توجه به اینکه در آنها تا چه حد انجیل 

۴۹۰   افسسیان ۱: ۱۰، ۲۲- ۲۳؛ افسسیان 5: ۲۳، ۲۷، ۳۲؛ کولسیان ۱: ۱۸
۴۹۱   اول قرنتیان ۱: ۲؛ اول قرنتیان ۱۲: ۱۲- ۱۳؛ مزمور ۲: ۸؛ مکاشفه ۷: ۹؛ رومیان ۱5: ۹- ۱۲

۴۹۲   اول قرنتیان ۷: ۱۴؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۹؛ پیدایش ۱۷: ۷- ۱۲؛ حزقیال ۱۶: ۲۰- ۲۱؛ ر.ک. 
                 غالطیان۳: ۷، ۹، ۱۴؛ رومیان ۴: ۱۲، ۱۶، ۲۴؛ رومیان ۱۱: ۱۶

۴۹۳   متی ۱۳: ۴۷؛ اشعیا ۹: ۷؛ لوقا ۱: ۳۲- ۳۳؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۰- ۳۶؛ کولسیان ۱: ۱۳
۴۹۴   افسسیان ۲: ۱۹؛ افسسیان ۳: ۱5

۴۹5   اعمال رسوالن ۲: ۴۷
۴۹۶   اول قرنتیان ۱۲: ۲۸؛ افسسیان ۴: ۱۱- ۱۳؛ متی ۲۸: ۱۹- ۲۰؛ اشعیا 5۹: ۱۲

۴۹۷   رومیان ۱۱: ۳- 5؛ اعمال رسوالن ۹: ۳۱؛ اعمال ۲: ۴۱، ۴۷؛ اعمال رسوالن ۱۸: ۸- ۱۰
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پذیرفتــه و تعلیم داده می شــود و آیین هاي الهي چگونه اجــرا می گردد و عبادت 
عمومی  چگونه انجام می شود، داراي پاکي بیشتر یا کمتري هستند.۴۹۸

5. پاکترین کلیســاهاي این جهان هم از ناپاکي و خطا مصون نیستند.۴۹۹ بعضي 
از کلیســاها به قدري تغییر ماهیت داده اند که دیگر کلیســاي مسیح نیستند بلکه 
کنیسه ی شیطان محسوب می گردند.5۰۰ با وجود این در این جهان همیشه کلیسایي 

که خدا را مطابق اراده ی الهي او عبادت نماید وجود خواهد داشت.5۰۱

۶. غیر از عیســای مســیح خداوند، هیچ شخص دیگري رأس کلیسا نیست5۰۲ و 
پاپ روم به هیچ  وجه نمی تواند رئیس کلیســا باشد بلکه دّجال یا ضّد مسیح و مرد 
گناه و فرزند هالکت اســت که خود را بر ضّد مســیح و هر چه مربوط به خداست 

برمی افرازد.5۰۳

۴۹۸   اعمال رسوالن ۲: ۴۱- ۴۲؛ اول قرنتیان 5: ۶- ۷؛ مکاشفه ۳-۲
۴۹۹   اول قرنتیان ۱۳: ۱۲؛ مکاشفه ۲- ۳؛ متی ۱۳: ۲۴- ۳۰، ۴۷

5۰۰   متی ۲۳: ۳۷- ۳۹؛ رومیان ۱۱: ۱۸- ۲۲
5۰۱   متی ۱۶: ۱۸؛ مزمور ۴5: ۱۶- ۱۷؛ مزمور ۷۲: ۱۷؛ متی ۲۸: ۱۹- ۲۰؛ اول قرنتیان ۱5: 5۱- 5۲؛ 

                  اول تسالونیکیان ۴: ۱۷
5۰۲   کولسیان ۱: ۱۸؛ افسسیان ۱: ۲۲

5۰۳   متی ۲۳: ۸- ۱۰؛ اول پطرس 5: ۲- ۴
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فصلبیستوششم
مشارکتمقدسین

۱. همه ی مقّدســین با عیسای مسیح، که رئیس آنهاست، به وسیله ی روحش از 
طریق ایمان متحد شــده اند و با او در فیض و زحمات و مرگ و رستاخیز و جالل 
وي مشــارکت دارند.5۰۴ این مقدســین با یکدیگر در محبت متحد شده و در عطایا 
و برکات یکدیگر نیز اشــتراک دارند5۰5 و بر آنها واجب است که وظایف عمومی  و 
شــخصي خود را که باعث سعادت روحاني و جســماني همگان می گردد به انجام 

رسانند.5۰۶

۲. مقدســین، با توجه به اعتراف ایمان خودشان، موظف هستند در عبادت خدا و 
انجام ســایر خدمات روحاني براي پیشرفت متقابل با یکدیگر اشتراک و مصاحبت 
داشــته باشــند.5۰۷ همچنین وظیفه دارند با توجه به امکانــات و احتیاجات از نظر 
مالــي به یکدیگر کمــک کنند.  این مصاحبت باید با اســتفاده از فرصتي که خدا 
عطا می فرماید شــامل حال تمام کســاني گردد که در هرجا نام خداوند عیسي را 

می خوانند.5۰۸

۳. این مصاحبت و اشــتراکي که مقدسین با مسیح دارند به هیچ وجه آنها را در 
الوهیت او شــریک و با وي از هیچ نظري مساوي نمی سازد و قبول هر یک از این 
دو عقیــده ی غلط به منزله ی بي دیني و کفر اســت.5۰۹  به عالوه این مصاحبت و 
اشتراکي که مقدسین با یکدیگر دارند باعث از میان رفتن و سلب حق آنها در مورد 

اموال و دارایي خودشان نمی گردد.5۱۰
5۰۴   اول یوحنا ۱: ۳؛ افسسیان ۳: ۱۶- ۱۸؛ یوحنا ۱: ۱۶؛ افسسیان ۲: 5-۶؛ فیلیپیان ۳: ۱۰؛ 

                  رومیان ۶: 5- ۶؛ رومیان ۸: ۱۷؛ دوم تیموتائوس ۲: ۱۲
5۰5   افسسیان ۴: ۱5- ۱۶؛ اول قرنتیان ۱۲: ۷، ۱۲؛ اول قرنتیان ۳: ۲۱- ۲۳؛ کولسیان ۲: ۱۹

5۰۶   اول تسالونیکیان 5: ۱۱، ۱۴؛ رومیان ۱: ۱۱- ۱۲، ۱۴؛ اول یوحنا ۳:۱۶- ۱۸؛ غالطیان ۶: ۱۰
5۰۷   عبرانیان ۱۰: ۲۴- ۲5؛ اعمال رسوالن ۲: ۴۲، ۴۶؛ اشعیا ۲: ۳؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۰

5۰۸   اول یوحنا ۳: ۱۷؛ دوم قرنتیان ۸- ۹؛ اعمال رسوالن ۱۱: ۲۹- ۳۰؛ ر.ک. اعمال رسوالن ۲: ۴۴- ۴5
5۰۹   کولسیان ۱: ۱۸- ۱۹؛ اول قرنتیان ۸: ۶؛ مزمور ۴5: ۶- ۷؛ عبرانیان ۱: ۶- ۹؛ یوحنا ۱: ۱۴؛ یوحنا ۲۰: ۱۷

5۱۰   خروج ۲۰: ۱5؛ افسسیان ۴: ۲۸؛ اعمال رسوالن 5: ۴
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فصلبیستوهفتم
آیینهایمقّدس

۱. آیین هاي مقدس نشــانه ها و مهرهاي عهد فیض هســتند.5۱۱ این آیین هاي 
مقدس همزمان با این عهد الهي توسط خدا مقرر شده اند5۱۲ تا نشان دهنده ی مسیح 
و بــرکات او باشــند و مقام ما را با او و در او تایید نماینــد5۱۳ و به منزله ی تفاوت 
آشــکاري باشند در میان کساني که به کلیســا تعلق دارند با کساني که متعلق به 
جهان هســتند5۱۴ و تا ایمانداران را ترغیب نمایند که خدا را در مســیح طبق کالم 

مقّدسش صادقانه خدمت کنند.5۱5

۲. در هر آیین مقدســي رابطه یا اتحاد روحاني در میان نشانه و اصل وجود دارد.  
به همین دلیل نامها و اثرات نشانه و اصل به یکدیگر نسبت داده می شود.5۱۶

۳. فیض و برکتي کــه در آیین هاي مقدس بر اثر اجراي صحیح آنها وجود دارد 
از قدرت خود آنها نیســت.  همچنین مفید بودن آیین مقدس بر دینداري و مقصود 
اجراکننده ی آن متکي نیست5۱۷ بلکه قدرت و مفید بودن آیین هاي مقدس ثمره ی 
کار روح القدس بوده5۱۸ و بر اســاس کالم خدا که آنها را مقرر فرموده اســت قرار 
دارد زیرا کالم خدا این آیین ها را مقرر کرده و وعده داده اســت که کساني که این 

آیین ها را با شایستگي بپذیرند از ثمرات آنها بهره مند خواهند شد.5۱۹

5۱۱   رومیان ۴: ۱۱؛ پیدایش ۱۷: ۷، ۱۰- ۱۱
5۱۲   متی ۲۸: ۱۹؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۳

5۱۳   رومیان ۶: ۳- ۴؛ کولسیان ۲: ۱۲؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱۶؛ غالطیان ۳: ۲۷؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲5- ۲۶
5۱۴   خروج ۱۲: ۴۸؛ پیدایش ۳۴: ۱۴؛ اول قرنتیان ۱۰: ۲۱

5۱5   رومیان ۶: ۳- ۴؛ غالطیان ۳: ۲۷؛ اول پطرس ۳: ۲۱؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱۶؛ ر.ک. اول قرنتیان 5: ۷- ۸
5۱۶   پیدایش ۱۷: ۱۰؛ متی ۲۶: ۲۷- ۲۸؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱۶- ۱۸

5۱۷   رومیان ۲: ۲۸- ۲۹؛ اول پطرس ۳: ۲۱
5۱۸   اول قرنتیان ۱۲: ۱۳

5۱۹   متی ۲۶: ۲۶- ۲۸؛ لوقا ۲۲: ۱۹- ۲۰؛ متی ۲۸: ۱۹- ۲۰؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۶
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۴. در انجیل فقط دو آیین مقدس توســط خداوند ما مســیح مقرر شده است که 
عبارتند از تعمید و شام خداوند.  هیچ یک از این دو آیین نباید اجرا شود مگر توسط 

خادمین رسمی  دستگذاري شده براي موعظه ی کالم خدا.5۲۰

5. آیین هاي مقدس عهد عتیق اصواًل نشــان دهنده و آشکارکننده ی همان امور 
روحاني هستند که در عهد جدید هم توسط آیین هاي مقدس آشکار می گردد.5۲۱

5۲۰   متی ۲۸: ۱۹؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۰، ۲۳؛ اول قرنتیان ۴: ۱؛ افسسیان ۴: ۱۱- ۱۲
5۲۱   اول قرنتیان ۱۰: ۱- ۴؛ رومیان ۴: ۱۱؛ کولسیان ۲: ۱۱- ۱۲
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فصلبیستوهشتم
تعمید

۱. تعمید یکي از دو آیین مقدس عهد جدید است که توسط عیسای مسیح مقرر 
شده است.5۲۲  به وسیله ی تعمید انسان رسمًا در کلیساي مرئي پذیرفته می شود.5۲۳ 
بــه عالوه تعمید نشــانه و ُمهر عهد فیض5۲۴ و پیوند ایماندار به مســیح5۲5 و تولد 
جدید5۲۶ و آمرزش گناهان5۲۷ و تسلیم ایماندار به خدا توسط مسیح براي زندگي در 
تازگي حیات  است.5۲۸ طبق دستور صریح مسیح این آیین مقدس باید در کلیساي 

وي تا آخر جهان اجرا گردد.5۲۹

۲. ماّده اي که باید در این آیین مقدس مورد استفاده قرار گیرد آب است.  شخص 
تعمیدگیرنده باید توســط خادم رسمی  انجیل به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید 

داده شود.5۳۰

۳. فرو بردن در آب ضروري نیست.  تعمید به وسیله ی ریختن یا پاشیدن آب بر 
روي شخص به طور صحیح انجام می شود.5۳۱

5۲۲   متی ۲۸: ۱۹
5۲۳   اول قرنتیان ۱۲: ۱۳؛ غالطیان ۳: ۲۷- ۲۸

5۲۴   رومیان ۴: ۱۱؛ کولسیان ۲: ۱۱- ۱۲
5۲5   غالطیان ۳: ۲۷؛ رومیان ۶: 5

5۲۶   یوحنا ۳: 5؛ تیطس ۳: 5
5۲۷   مرقس ۱: ۴؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۸؛ اعمال رسوالن ۲۲: ۱۶

5۲۸   رومیان ۶: ۳- ۴
5۲۹   متی ۲۸: ۱۹- ۲۰

5۳۰   اعمال رسوالن ۱۰: ۴۷؛ اعمال رسوالن ۸: ۳۶، ۳۸؛ متی ۲۸: ۱۹
5۳۱   عبرانیان ۹: ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۲۱؛ مرقس ۷: ۲- ۴؛ لوقا ۱۱: ۳۸
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۴. نه فقط کســاني که عماًل ایمان خود به مســیح و اطاعــت از وي را اعالم 
می نمایند باید تعمید بگیرند5۳۲ بلکه کودکاني هم که پدر و مادرشان یا یکي از آنها 

ایماندار باشد باید تعمید یابند.5۳۳

5. با وجودي که حقیر شمردن این آیین مقدس یا غفلت در مورد آن گناه بزرگي 
محســوب می گردد،5۳۴ تعمید با فیض و نجات متصل و مرتبط نیســت.5۳5  ممکن 
اســت شخصي بدون تعمید داراي نجات و تولد تازه باشد و بر عکس تمام کساني 

که تعمید گرفته اند لزومًا تولد تازه ندارند.5۳۶

۶. تاثیر تعمید به آن لحظه اي که در آن انجام می شــود بســتگي ندارد5۳۷ ولی 
اجراي صحیح این آیین مقدس باعث می شود که فیضي که در مورد آن وعده داده 
شده است در دسترس قرار گیرد و این فیض به وسیله ی روح القدس به تمام کساني 
که آن را یافته اند )اعم از بزرگســاالن و کودکان( طبق وعده ی خدا و در زماني که 

او تعیین فرموده است عماًل عطا می گردد.5۳۸

۷. آیین مقدس تعمید در مورد هر شخص باید فقط یک  بار اجرا شود.5۳۹

اعمال رسوالن ۲: ۴۱؛ اعمال ۸: ۱۲- ۱۳؛ اعمال ۱۶: ۱۴- ۱5  5۳۲
پیدایش ۱۷: ۷- ۱۴؛ غالطیان ۳: ۹، ۱۴؛ کولسیان ۲: ۱۱- ۱۲؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۸- ۳۹؛  5۳۳

               رومیان ۴: ۱۱- ۱۲؛ متی ۱۹: ۱۳؛ مرقس ۱۰: ۱۳- ۱۶؛ لوقا ۱۸: ۱5- ۱۷؛ متی ۲۸: ۱۹؛ 
                اول قرنتیان ۷: ۱۴

پیدایش ۱۷: ۱۴؛ متی ۲۸: ۱۹؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۸؛ ر.ک. لوقا ۷: ۳۰  5۳۴
رومیان ۴: ۱۱؛ اعمال ۱۰: ۲، ۴، ۲۲، ۳۱، ۴5، ۴۷  5۳5

اعمال رسوالن ۸: ۱۳، ۲۳  5۳۶
یوحنا ۳: 5، ۸  5۳۷

رومیان ۶: ۳- ۶؛ غالطیان ۳: ۲۷؛ اول پطرس ۳: ۲۱؛ اعمال رسوالن ۲: ۳۸، ۴۱  5۳۸
رومیان ۶: ۳- ۱۱  5۳۹
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فصلبیستونهم
شامخداوند

۱. خداوند ما عیســای مسیح در شبي که او را تسلیم کردند آیین مقدس بدن و 
خون خود را که شام خداوند یا عشای مقدس ربّاني نامیده می شود برقرار فرمود تا 
به وسیله ی کلیســایش به عنوان یادآوري دایمی  جانبازي و مرگ او و به منزله ی 
تایید فواید این فــداکاري براي ایمانداران واقعي تا پایــان جهان حفظ گردد.  به 
عالوه نشانه اي است از تغذیه و رشد روحاني ایمانداران به مسیح و تجدید عهد آنان 
در مورد اجراي وظایفي که نسبت به او دارند. و اینکه تعهد ایمانداران است در مورد 
مصاحبت و اشتراک آنان با مسیح و با یکدیگر به عنوان اعضای بدن سّري او.540

۲.  در این آیین مقدس، مســیح به خداي پدر تقدیم نمی گردد و به عالوه هیچ 
قرباني واقعي براي آمرزش گناهان زندگان یا مردگان انجام نمی شود5۴۱ بلکه فقط 
یادآوري این حقیقت است که مسیح خودش خود را بر روي صلیب یک  بار و براي 
همیشــه قرباني فرمود و همچنین از نظر روحاني سپاس و تمجید ایمانداران براي 
قرباني مسیح است.5۴۲ بنابراین، این به اصطالح قرباني در کلیساي کاتولیک رومی 
 باعث توهین به یگانه قرباني مسیح است که کّفاره ی منحصر به  فرد براي گناهان 

برگزیدگان است.5۴۳

۳. در اجراي آیین مقدس شــام خداوند، عیسای مســیح مقّرر فرموده است که 
خادمین او کالمی  را که او در موقع برگزاري این آیین مقّدس بیان داشته است به 
جماعت اعالم دارند و دعا کنند و نان و شــراب را برکت دهند و بدین طریق آنها 
را به جاي مصرف عادي براي اســتفاده ی مقدس جدا سازند.  خادمین مسیح باید 
نان را بردارند و پاره کنند و پیاله را بردارند و در عین حال که خودشــان هم از آنها 

5۴۰   اول قرنتیان ۱۱: ۲۳- ۲۶؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱۶- ۱۷، ۲۱؛ اول قرنتیان ۱۲: ۱۳
5۴۱   عبرانیان ۹: ۲۲، ۲5- ۲۶؛ عبرانیان ۱۰: ۱۰- ۱۴

5۴۲   اول قرنتیان ۱۱: ۲۴- ۲۶؛ متی ۲۶: ۲۶- ۲۷؛ لوقا ۲۲: ۱۹- ۲۰
5۴۳   عبرانیان ۷: ۲۳- ۲۴، ۲۷؛ عبرانیان ۱۰: ۱۱- ۱۲، ۱۴، ۱۸
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بهره مند می گردند به جماعت بدهند5۴۴ ولي نه به کســاني که در آن موقع در میان 

جماعت نیستند.5۴5

۴. روشهایي که با مفهوم صحیح این آیین مقدس و فرمایشات مسیح در برقراري 
آن مخالفت اصولي دارند عبارتند از: شرکت در شام خداوند به طور اختصاصي5۴۶ و 
دریافت آن از خادم مسیحي یا شخص دیگري به طور خصوصي، خودداري از دادن 
پیاله به جماعت،5۴۷ پرســتش نان و شراب به وسیله ی بلند کردن یا گرداندن آنها 
براي اینکه جماعت به آنها سجده کند و پاسداشت و اجرای آنها به منظور استفاده 

در مراسم غلط دیني.5۴۸

5. ابزار مورد اســتفاده در این آیین که به طور شایســته براي هدفي که مسیح 
تعیین فرموده است کنار گذاشته می شــوند، به قدري به مسیح مصلوب مربوطند، 
به گونه ای که حقیقتًا، البته صرفًا در اســتفاده آیینی، به نام چیزهایی که مظهر آنها 
هســتند یعنی  در عین حال به مفهوم روحاني طبیعتًا به نام آنچه مظهر آن هستند 
یعني بدن و خون مسیح خوانده می شوند5۴۹ ولی باز هم از نظر ذات و ماهیت مانند 

گذشته فقط نان و شراب به حساب می آیند.55۰

۶. اعتقاد به اینکه به وســیله ی تقدیس کشــیش یا طریق دیگري ماهیت نان 
و شــراب تغییر می کند و به بدن و خون مســیح تبدیل می شــود، نه فقط مخالف 
کتاب مقدس اســت بلکه با عقل سلیم نیز تضاد دارد.  چنین تعلیمی  ماهیت اصلي 
ایــن آیین مقــدس را تغییر می دهد و باعــث ایجاد اعتقــادات خرافاتي فراوان و 

بت پرستي فاحش بوده و است.55۱

5۴۴  متی ۲۶: ۲۶- ۲۸؛ مرقس ۱۴: ۲۲- ۲۴؛ لوقا ۲۲: ۱۹- ۲۰؛ اول قرنتیان ۱۰: ۱۶- ۱۷؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۳- ۲۷
5۴5   اعمال رسوالن ۲۰: ۷؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۰

5۴۶   اول قرنتیان ۱۰: ۱۶
5۴۷   متی ۲۶: ۲۷- ۲۸؛ مرقس ۱۴: ۲۳؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲5- ۲۹

5۴۸   متی ۱5: ۹
5۴۹  متی ۲۶: ۲۶- ۲۸

55۰   اول قرنتیان ۱۱: ۲۶- ۲۸؛ متی ۲۶: ۲۹
55۱   اعمال رسوالن ۳: ۲۱؛ اول قرنتیان ۱۱: ۲۴- ۲۶؛ لوقا ۲۴: ۶، ۳۹



۷. دریافت کنندگان شایسته که نان و شراب را عماًل می پذیرند،55۲ در همان موقع 
واقعًا از نظر روحاني، ولي نه از نظر بدني، توســط مسیح مصلوب تغذیه می شوند و 
در تمام مزایاي مرگ او ســهیم می گردند.  در آن زمان، بدن و خون مسیح از نظر 
جســمی  در نان و شراب موجود نیست ولي از نظر روحاني واقعًا بدن و خون مسیح 
مانند نان و شــراب در آیین مقدِس شــام خداوند به عنوان عناصر ظاهری و قابل 

دریافت در ایماِن ایماندار حضور دارند.55۳

۸. با وجودي که اشــخاص نادان و شریر ممکن اســت نان و شراب را دریافت 
دارند، ولي از مفهوم اصلي آن بهره مند نمی شوند بلکه به وسیله ی شرکت ناشایسته 
در ســفره ی خداوند در مقابل بدن و خون او مجرم می شــوند و باعث محکومیت 
خود می گردند. تمام اشــخاص نادان و بي دین که براي بهره مند شدن از مصاحبت 
مسیح شایســتگي ندارند، براي شرکت در سفره ی خداوند هم شایسته نیستند و تا 
وقتي که در ناداني و بي دیني به ســر می برند نمی توانند و نباید اجازه داشته باشند 
که در سّر عظیم و مقدس شام خداوند شرکت کنند55۴ زیرا علیه مسیح مرتکب گناه 

بزرگي می شوند.555

55۲   اول قرنتیان ۱۱: ۲۸
55۳   اول قرنتیان ۱۰: ۱۶؛ ر.ک. اول قرنتیان ۱۰: ۳- ۴

55۴  اول قرنتیان ۱۱: ۲۷- ۲۹؛ دوم قرنتیان ۶: ۱۴- ۱۶؛ اول قرنتیان ۱۰: ۲۱
555   اول قرنتیان 5: ۶- ۷، ۱۳؛ دوم تسالونیکیان ۳: ۶، ۱۴- ۱5؛ متی ۷: ۶
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فصلسیام
محکومیتکلیسایی

۱. عیســاي خداوند به عنوان پادشاه و رأس کلیساي خود، حکومت کلیسایي را 
که از حکومت دولتي جداست برقرار فرموده است که توّسط صاحب منصبان کلیسا 

اجرا می شود.55۶

۲. به این صاحب منصبان کلیســا، کلیدهاي ملکوت آسمان سپرده شده است و 
بدین طریق  و به ترتیب قدرت می یابند که مردم را در گناه باقی گذاشته یا آنها را 
در گناه ببندند؛ راه ملکوت را به وسیله ی کالم و محکومیت بر روي کساني که توبه 
نمی کنند مسدود نمایند؛ راه ملکوت را براي گناهکاران توبه کار از طریق موعظه ی 

انجیل و مرتفع کردن محکومیت در زمان مناسب بگشایند.55۷

۳. محکومیت کلیســایي از این نظر الزم است که برادران روحاني را که مرتکب 
گناهي جدي شــده اند دوباره به کلیسا باز مي گرداند؛ سایرین را از ارتکاب گناهان 
مشابه باز می دارد؛ خمیرمایه ی شرارت را از بین می برد تا همه فاسد نشوند؛ احترام 
به مسیح و اعتراف انجیل را افزایش می دهد؛ از غضب الهي جلوگیري می کند یعني 
غضبي که ممکن اســت- در صورتي که کلیســا اجازه دهد عهد خدا و آیین هاي 
مقدس وي توسط خالفکاران علني و خودرأي ناپاک شود- بر کلیسا نازل گردد.55۸

۴. بهترین راه براي عملي ساختن این هدفها این است که صاحب منصبان کلیسا 
با توجه به شّدت و ضعف خالفها و جرم خالفکار اقدامات زیر را به عمل آورند: )۱( 
اخطار به خطاکار؛ )۲( محروم کردن وي از شرکت در سفره ی خداوند براي مدتي؛ 

55۶   اشعیا ۹: ۶- ۷؛ کولسیان ۱: ۱۸؛ اول تیموتائوس 5: ۱۷؛ اول تسالونیکیان 5: ۱۲؛
                  اعمال رسوالن ۲۰: ۱۷، ۲۸؛ عبرانیان ۱۳: ۷، ۱۷، ۲۴؛ افسسیان ۴: ۱۱- ۱۲؛ اول قرنتیان ۱۲: ۲۸؛ 

                  متی ۲۸: ۱۸- ۲۰؛ یوحنا ۱۸: ۳۶
55۷   متی ۱۶: ۱۹؛ متی ۱۸: ۱۷- ۱۸؛ یوحنا ۲۰: ۲۱- ۲۳؛ دوم قرنتیان ۲: ۶- ۸

55۸   اول قرنتیان 5: ۱- ۱۳؛ اول تیموتائوس 5: ۲۰؛ متی ۷: ۶؛ اول تیموتائوس ۱: ۲۰؛
                  اول قرنتیان ۱۱: ۲۷- ۳۴؛ یهودا ۲۳
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)۳( اخراج وي از عضویت کلیسا.55۹

55۹   اول تسالونیکیان 5: ۱۲؛ دوم تسالونیکیان ۳: ۶، ۱۴- ۱5؛ اول قرنتیان 5: ۴- 5، ۱۳؛
                  متی ۱۸: ۱۷؛ تیطس ۳: ۱۰
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فصلسیویکم
انجمنهاوشوراها

۱. به منظور بهتر اداره کردن کلیسا و اصالح مداوم آن باید مجامعي که معمواًل 
انجمن یا شــورا خوانده مي شود تشکیل گردد.5۶۰ پیشــوایان کلیساهاي محلّي به 
اقتضاي مقامی که دارند، و با توجه به اقتداري که از مسیح یافته اند که کلیسا را بنا 
کنند نه اینکه خراب نمایند،5۶۱ باید ترتیبات تشکیل چنین مجامعي را داده و هرچند 
وقت یکبار که ضروري و براي پیشرفت کلیسا مفید باشد در این مجامع با یکدیگر 

مالقات نمایند.5۶۲

۲. وظیفه ی انجمن ها و شــوراها در خدمات کلیسایي عبارت است از: حل و فصل 
مناقشات مربوط به امور دیني و وجداني، تصویب مقررات و آیین نامه ها به منظور بهتر 
اداره شدن جلسات عبادتي کلیسایي و امور اداري کلیساها، استماع شکایات در مورد 
اشکاالت اداري و حل و فصل آنها.  در صورتي که آرای انجمن ها و شوراها با کالم 
خدا مطابقت داشــته باشند، باید با احترام و اطاعت مورد قبول قرار گیرند، نه فقط به 
این علّت که با کالم خدا مطابقت دارند بلکه به این دلیل نیز که توسط مقاماتي اتخاذ 

شده اند که اقتدار آنها توسط خدا بر اساس کالم مقدس وي قرار دارد.5۶۳

۳. از زمان رســوالن مســیح به بعد، در مورد تمام انجمن ها و شــوراها، اعم از 
همگاني و محلّي، امکان اشــتباه وجود دارد و بسیاري از آنها دچار اشتباه شده اند.  
به همین دلیل، نباید این انجمن ها و شوراها را مرجع نهایي در مورد ایمان و عمل 
بدانیم بلکه باید آنها را در این دو مورد جزو عوامل کمک کننده محسوب نماییم.5۶۴

5۶۰   اعمال رسوالن ۱5: ۲، ۴، ۶
5۶۱   اعمال رسوالن ۱5: ۱- ۳5

5۶۲   اعمال رسوالن ۱5: ۱- ۳5؛ اعمال رسوالن ۲۰: ۱۷
5۶۳   اعمال رسوالن ۱5: ۱5، ۱۹، ۲۴، ۲۷- ۳۱؛ اعمال رسوالن ۱۶: ۴؛ متی ۱۸: ۱۷- ۲۰

5۶۴   افسسیان ۲: ۲۰؛ اعمال رسوالن ۱۷: ۱۱، اول قرنتیان ۲: 5، دوم قرنتیان ۱: ۲۴؛
                  ر.ک. اشعیا ۸: ۱۹-۲۰؛ متی ۱5: ۹
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۴. انجمن ها و شــوراها باید فقط در مورد امور کلیســایي تصمیم گیري نمایند و 
نباید در امور غیر کلیسایي که به دولت مربوط می گردد دخالت کنند، مگر در موارد 
غیرعادي طبق درخواست مقامات دولتي که در آن صورت می توانند نظرات خود را 
با توجه به وجدان دیني به صورت تقاضا یا پیشنهاد به مقامات دولتي ارائه دهند.5۶5

5۶5  لوقا ۱۲: ۱۳- ۱۴؛ یوحنا ۱۸: ۳۶؛ متی ۲۲: ۲۱
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فصلسیودوّم
وضعانسانبعدازمرگورستاخیزمردگان

۱.  بدنهاي انســانها بعد از مرگ فاســد می شوند و به خاک بر می گردند.5۶۶ ولي 
روحهاي آنها، که نمی میرند و نمی خوابند، داراي وجودي غیرفاني هســتند و فوراً 
به سوي خدایي که خالق آنهاست بازگشــت می نمایند.5۶۷ آنگاه روحهاي عادالن 
در قدوســیت کامل و در ملکوت اعلی پذیرفته می شــوند و در آنجا صورت خدا را 
در نور و جالل مشــاهده می کنند و در انتظار خالصي کامل بدنهاي خود به ســر 
می برند.5۶۸  روحهاي شــریران به جهنم افکنده شده و در آنجا در عذاب و تاریکي 
محض می مانند و براي روز عظیم داوري نگهداري می شوند.5۶۹ براي روحهایي که 
از بدنهاي خود جدا می شــوند، در کالم خدا فقط به این دو جا اشــاره شده است و 

جاي دیگري وجود ندارد.

۲. کســاني که در روز آخر زنده باشــند، نخواهند مرد بلکه مبّدل خواهند شد.5۷۰ 
در آن موقع، تمام مردگان با همان بدنهایي که قباًل داشــتند برخواهند خاســت و 
هرچند بدنهایشــان داراي خصوصیات متفاوتي خواهند بود ولي با روحهاي آنها تا 

ابد خواهند پیوست.5۷۱

۳. با قدرت مســیح، بدنهاي اشخاص شــریر براي بي حرمتي و ذلّت برخیزانیده 
خواهند شد و بدنهاي عادالن به وسیله ی روح مسیح براي عّزت و حرمت خواهند 

برخاست تا شبیه بدن پرجالل مسیح شوند.5۷۲
5۶۶   پیدایش ۳: ۱۹، اعمال رسوالن ۱۳: ۳۶

5۶۷   لوقا ۲۳: ۴۳، جامعه ۱۲: ۷
5۶۸   عبرانیان ۱۲: ۲۳، دوم قرنتیان 5: ۱، ۶، ۸؛ فیلیپیان ۱: ۲۳؛ اعمال رسوالن ۳: ۲۱؛

                  افسسیان ۴: ۱۰؛ رومیان ۸: ۲۳
5۶۹   لوقا ۱۶: ۲۳- ۲۴؛ اعمال رسوالن ۱: ۲5؛ یهودا ۶- ۷؛ اول پطرس ۳: ۱۹

5۷۰   اول تسالونیکیان ۴: ۱۷؛ اول قرنتیان ۱5: 5۱- 5۲
5۷۱   یوحنا 5: ۲5- ۲۹؛ اعمال رسوالن ۲۴: ۱5؛ ایوب ۱۹: ۲۶- ۲۷؛ دانیال ۱۲: ۲؛ اول قرنتیان ۱5: ۴۲- ۴۴

5۷۲   اعمال رسوالن ۲۴: ۱5؛ یوحنا 5: ۲5- ۲۹؛ اول قرنتیان ۱5: ۴۳؛ فیلیپیان ۳: ۲۱
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فصلسیوسّوم
داورینهایی

۱. خداي پدر روزي را مقّرر فرموده است که در آن جهانیان را به وسیله ی عیسای 
مسیح به عدالت داوري خواهد کرد5۷۳ که به او تمام قدرت و اقتدار داوري از طرف 
خدا عطا شده است.5۷۴ در آن روز نه فقط فرشتگان ُمرتد داوري خواهند شد5۷5 بلکه 
تمام مردمی که در دنیا زندگي کرده اند، پیش مســند مسیح حضور خواهند یافت تا 
حساب افکار و سخنان و اعمال خود را پس بدهند و مطابق آنچه در بدن خود انجام 

داده اند خواه نیک و خواه بد داوري شوند.5۷۶

۲. منظــور خدا از تعیین این روز داوري این اســت که مجد و رحمت خود را در 
نجات ابدي برگزیدگان آشــکار سازد و مجد و عدالت خود را در هالکت اشخاص 
مردودي که شــریر و نامطیع اند ظاهر گرداند.  در آن موقع عادالن به حیات ابدي 
داخل شــده و از کمال شــادي و تازگي حیات که در حضور خدا حاصل می گردد 
بهره مند خواهند شــد. ولي شریران، که خدا را نمی شناسند و انجیل عیسای مسیح 
را اطاعت نمی کنند، در عذاب ابدي افکنده شــده و به وسیله ی انهدام ابدي دور از 

حضور خداوند و جالل و قدرت او مجازات خواهند گردید.5۷۷

۳. مســیح می خواهد ما کاماًل اطمینان داشته باشیم که روز داوري وجود خواهد 
داشت تا مانع گناه کردن مردم شود و باعث تسلي ایمانداران در زحماتشان گردد.5۷۸ 

5۷۳  اعمال رسوالن ۱۷: ۳۱
5۷۴   یوحنا 5: ۲۲، ۲۷

5۷5   یهودا ۶؛ دوم پطرس ۲: ۴
5۷۶   دوم قرنتیان 5: ۱۰؛ جامعه ۱۲: ۱۴؛ رومیان ۲: ۱۶؛ رومیان ۱۴: ۱۰، ۱۲؛ متی ۱۲: ۳۶- ۳۷

5۷۷   متی ۲5: ۳۱- ۴۶؛ رومیان ۲: 5- ۶؛ رومیان ۹: ۲۲- ۲۳؛ متی ۲5: ۲۱؛
                  دوم تسالونیکیان ۱: ۷- ۱۰؛ مرقس ۹: ۴۸؛ اعمال رسوالن ۳: ۱۹

5۷۸   دوم پطرس ۳: ۱۱، ۱۴؛ دوم قرنتیان 5: ۱۰- ۱۱؛ دوم تسالونیکیان ۱: 5- ۷؛ لوقا ۲۱: ۲۷- ۲۸؛  
                 رومیان ۸: ۲۳- ۲5 
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به عالوه، مســیح ترتیبي داده اســت که هیچ  کس نداند که آن روز چه موقعي فرا 
خواهد رسید تا اینکه ما هیچگاه به اوضاع دنیا متکي نباشیم و چون از ساعت آمدن 
خداوند بي اطالع هســتیم پس باید همیشه بیدار و هوشیار و آماده باشیم و بتوانیم 

بگوییم: »بیا اي خداوند، به زودي بیا«. آمین.5۷۹

5۷۹   متی ۲۴: ۳۶، ۴۲- ۴۴؛ مرقس ۱۳: ۳5- ۳۷؛ لوقا ۱۲: ۳5- ۳۶؛ مکاشفه ۲۲: ۲۰
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اعتقادنامه مسیحی        االهیات ریفورمد

اعتقادنامــه ی وست مینســتر چکیــده ی آموزه ی 
مســیحی در ســنت اصالحــات کلیساســت که 
بیــش از ســی حقیقــت مشــخص کتاب مقدس 
را در یــک مجلــد آورده اســت... شــاید بتــوان 
گفــت کــه در میــان همــه ی اعتقادنامه هــا، در 
تعلیــم حکیمانه تریــن و در نــوع بیــان آموزه ها 

ظرافتمندانه تریــن آنهاســت....
ــا  ــخ کلیس ــتاد تاری ــورن، اس ــد ون دیکس ه چ

ــتر ــات وست مینس ــکده االهی دانش


