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Der Kleine Katechismus ist eine kurze Schrift, die Martin 
Luther 1529 verfasst hat. Der kleine Katechismus will als 
Einführung in den christlichen Glauben verstanden werden. Luther 
schrieb den kleinen Katechismus, weil er erkannte, dass viele 
Christen mit dem Glauben nicht mehr vertraut waren und auch nicht  
darüber reden konnten. Ziel war es den Pfarrern und Familien ein 
Buch in die Hand zu geben, damit sie die wichtigsten Inhalte des 
Glaubens in Kurzform lernen konnten.  

Der Katechismus umfasst 5 Hauptstücke. Die 5 Hauptstücke ohne 
Erklärung sollten von einem jeden Christen auswendig gelernt 
werden. Denn diese wichtigen Glaubensinhalte sollten wir zu jeder 
Zeit abrufen und beten können. Auch dann, wenn wir nicht mehr in 
der Lage sind zu lesen. Im ersten Buch dieser Ausgabe sind die 5 
ersten Hauptstücke deshalb ohne Erklärung abgedruckt.  Das sind 
die Teile, die auswendig gelernt werden sollten. 

Im zweiten Buch sind die gleichen 5 Hauptstücke noch einmal 
abgedruckt allerdings mit Luthers Erklärung. Im dritten Buch 
werden die 5 Hauptstücke ausführlicher erklärt im Stil nach Frage 
und Antwort.   

 
این  نوشته است. 1529 سال در ن راآاست که مارتین لوترکوچک ، کتابی کات کیسم  کتاب

را نوشت چون او متوجه  کات کیسم  لوتر .شنا بشویمآکتاب قصد دارد تا ما با ایمان مسیحی 
نمی توانستند آنشنایی نداشته اند و همین طور راجع بهآ ه بود که بسیاری از مسیحیان با ایمانشد

صحبت کنند. هدف او این بود که  کشیش ها و خانواده ها  یک کتاب کوچک در دست داشته 
طور خالصه و مفید آشنایی پیدا کنند و یاد بگیرند. ه باشند، تا آنها  از محتوای اصلی ایمان ب

باشد. که سرفصل این پنج بخش را هر مسیحی  باید حفظ   بخش اصلی می  5شامل  کیسم  کات
ترین محتواهای مبحث ایمان را همیشه جستجو کرده و برای  که ما باید مهم باشد.بخاطر این

 نباشیم. آننها دعا کنیم. حتی اگر ما قادر و زمان به خواندنآ
 

بدون توضیحات چاپ شده است.که آنبخش اصلی 5 به همین خاطر در اولین بخش از این کتاب,
بخش اصلی البته با  5باید از حفظ یاد  گرفته شود. در بخش دوم این کتاب همان  نهاآ

ه بخش اصلی ب 5توضیحات لوتر دوباره چاپ شده است. در بخش سوم این کتاب همان 
 سوالی و پاسخی می باشد. آنصورت مفصل تری گفته شده است.که سبک آموزش

 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/Katechismus
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 صفحه اول -مرد برزگر 
در گذرگاه افتاد و آنبرزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید، مقداری از» 

مقداری هم در زمین سنگالخ افتاد و پس از آنكه   .پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند
خارها با  بعضی از بذرها داخل خارها افتاد و  .خاطر کمی رطوبت خشک شدرشد كرد به

بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و رشد كردند و   .آنها رشد كرده آنها را خفه نمود
اگر گوش شنوا دارید، »این را فرمود و با صدای بلند گفت: « صد برابر ثمر آوردند.

 )8 8,  5- لوقا ( «.بشنوید
 

  .است نقاشی شدهدر صفحه اول این کتاب  Magdalena Kuttnerمثل برزگر توسط 
پاشد به نظرمی رسد که او هیچ نگرانی  برزگر  یک آرامش بزرگ دارد. او دانه ها را می

ندارد که دانه ها به کجا می افتند. او می داند که دانه های  پاشیده شده شاید در کنارجاده ها 
و یا روی سنگها می افتد و یا توسط پرندگان خورده  می شود و یا توسط خارها خفه 

. اما او میداند که بعضی از دانه ها در جای خوب خواهد افتاد و رشد خواهند کرد و میشوند
مثل  از هر دانه صدها دانه خواهد روید. این خبر خوشی است خداوند می خواهد که کالم او

بار به مره زیادی ث و  این دانه ها که در زمین خوب افتادند در قلب شما نیز رشد کنند
 اورد.

 
 DER SÄMANN – TITELSEITE 

 5 Es ging ein Säemann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er 
säte, fiel etliches an den Weg und ward zertreten und die Vögel unter 
dem Himmel fraßen's auf. 6 Und etliches fiel auf den Fels; und da es 
aufging, verdorrte es, darum daß es nicht Saft hatte. 7 Und etliches fiel 
mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und 
erstickten's. 8 Und etliches fiel auf ein gutes Land; und es ging auf und 
trug hundertfältige Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat, zu 
hören, der höre! (Lukas 8, 5-8) 
 
Das Gleichnis vom Sämann wurde von Magdalena Küttner auf der 
Titelseite dieses Buches künstlerisch dargestellt. Der Sämann strahlt 
eine große Gelassenheit aus. Er streut den Samen einfach arglos dahin 
und scheint sich überhaupt keine Sorgen zu machen, wo der Samen 
endgültig hinfällt. Er scheint bereits zu wissen, dass die meisten Samen 
verloren gehen werden.  Trotzdem ist er so zuversichtlich bei der Arbeit. 
Das kann der Sämann nur deshalb, weil er auch weiß, dass einige 
Samen auf guten Boden fallen. Es fallen nur wenige Samen auf guten 
Boden, aber es gibt eine gute Nachricht:   Der Samen, der auf guten 
Boden fällt, trägt gleich hundertfach Frucht! Gott ist der Sämann. Der 
Samen sein Wort. Möge sein Wort bei dir auf guten Boden fallen! 
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RWORTVO  
In seiner Vorrede zum Kleinen Katechismus klagte Martin Luther über 
die große Unwissenheit der ganzen Christenheit : 
 
„Diesen Katechismus oder christliche Lehre in eine solche kleine, 
schlichte, einfache Form zu bringen, hat mich die klagenswerte, elende 
Not gezwungen und gedrungen, die ich neulich erfahren habe, als ich 
auch Visitator war. Hilf, lieber Gott, wie viel Jammer habe ich da 
gesehen! Der ungelehrte Mann weiß doch gar nichts von der 
christlichen Lehre, besonders auf den Dörfern, und viele Pfarrer sind 
sehr ungeschickt und untüchtig zu lehren. Und doch wollen sie alle 
Christen sein, getauft sein und die heiligen Sakramente genießen,...“ 
 
500 Jahre nach der Reformation ist der Bedarf für einen einfachen 
christlichen Unterricht nicht minder groß. Viele Menschen aus 
muslimischen Ländern wollen gern getauft werden und bitten 
dringend um den christlichen Unterricht in ihrer Muttersprache. Kaum 
ein Pfarrer kann sich einen solchen Unterricht mit Übersetzungen 
leisten.  Der Katechismus in dieser persischen Ausgabe soll eine kleine 
Hilfe sein.  Im Dritten Buch des Katechismus (Seite 25ff.)  ist der 
Unterricht nach dem Stil, Frage und Antwort, aufgebaut. Die Fragen 
sind mit arabischen Zahlen beziffert. Im Anhang  sind alle Fragen in der 
deutschen Sprachen (mit Seitenangaben) abgedruckt. Diese Fragen in 
der deutschen Sprache sind eine Hilfe für die Lehrer.  Der Lehrer 
braucht nur die relevante Frage aufzurufen und den Schüler bitten, 
dieselbe Frage aufzuschlagen. Dort ist die gleiche Frage in der 
persichen Sprache mit Antwort und Bibeltexten versehen. Zudem gibt 
es ausführliche Katechesen in persisch, deutsch und englisch auf der 
Webseite des Missionsprojektes „Die Brücke“  der Lutherischen 
Kirchenmission e.v  ( www.mission-bleckmar.de). 
 Die Katechesen sind in Textform, wie auch als Audiodatei abrufbar.  
www.die-bruecke-leipzig.de 
 Möge uns der große Sämann beim unterrichten 
 Viel Kraft und Segen schaffen. Dafür lohnt sich zu beten! 
 
Hugo Gevers 

http://www.mission-bleckmar.de/
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 فصل اول
  

 پنج بخش اصلی
 

 بخش اصلی اول
 مقّدسده فرمان 

 اولین فرمان
 من سرور و خدای تو هستم. تو نباید خدایان دیگر را در کنار من داشته باشی

 
 مین فرماندو

تونباید نام خداوند و سرور خود را بی دلیل به زبان بیاوری و قسم بخوری. زیرا 
 .دهد که، کسی از نام او و به نام او سوء استفاده کند ، و بی جزا بماندخداوند اجازه نمی

 
 سومین فرمان

 تو باید روز خداوند را محترم بشماری
     

 چهارمین فرمان
ر خود احترام بگذاری تا اینکه زندگی خوب و عمر طوالنی داشته تو باید به پدر و ماد

 .باشی
 

 پنجمین فرمان
 قتل نکن

 
 ششمین فرمان

 زنا مکن
 

 هفتمین فرمان
 دزدی مکن

 
 هشتمین فرمان

 شهادت دروغ بر علیه همنوع خود مده
 

 نهمین فرمان
 به خانه همسایه خود طمع نورزید
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 دهمین فرمان
همسایه آنو خادمین و کنیزان، و دام و طیور و هر چیز که ازتو نباید به زن، نوکران 
 ات است طمع بورزی

 
 

 منظور خدا از این فرمانها این است که
من سرور و خداوند تو،  خداوندی غیور هستم واز کسانی که از من تنفر دارند، به 

اران نسل تا هز اّماخاطر گناه پدران تا نسل سوم و چهارم فرزندانشان انتقام می گیرم، 
 .برکسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می کنم

 
 

 بخش اصلی دوم
 

 ایمان مسیحی
 

 سمان و زمینآمن ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق،خالق 
م قرار یدر رح مقّدسو به پسر یگانه او، سرور ما عیسی مسیح، که به واسطه روح 

شد، و در حکومت پنطیوس پیالطوس رنج کشید، مصلوب  متولّدگرفت و از مریم باکره 
شد و بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از بین مردگان 

و به آسمان صعود کرده، بر دست راست خدای پدر ، قادر مطلق نشسته  برخواست
 است واز آنجا خواهد آمد تا زندگان ومردگان را داوری نماید

ین و به مقّدسمسیحی، و به شرکت  مقّدس، و به کلیسای مقّدسن دارم به روح و من ایما
 آمینمرزش گناهان   به قیامت و حیات جاودان      آ

 
 
 

 بخش اصلی سوم
 پدر آسمانی

 
 یا دعای سرور ما

که در  باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان مقّدسای پدر ما که در آسمانی ، نام تو 
جام گردد. نان روزانه ما را امروز به ما بده. گناهان ما را ناین نیز  آسمان است، بر زم

طور که ما گناهان دیگران را می بخشیم.  ما را دروسوسه میاور، بلکه ما  ببخش همان
 آمینتوست.     آنرا از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد از
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 بخش اصلی چهارم
 

 مقّدسمراسم غسل تعمید 
 

تعمید  مقّدسان را به نام پدر و پسر و روح آنبروید و همه قومها را شاگرد من سازید و 
 دهید
شود نجات خواهد یافت ولی کسی که ایمان نیاورد ، که ایمان می آورد و تعمید می کسی

 محکوم خواهد شد
 
 

 بخش اصلی پنجم
 

 مراسم شام آخر یا عشاء ربانی
 

او خیانت شد، نان را گرفت و شکر گذاری نمود  سرور ما عیسی مسیح، در شبی که به
تکه کرد و به شاگردانش داد و فرمود: بردارید و بخورید، این است بدن من که  و تکه

 .وریدآبرای شما داده خواهد شد، این را به یاد من بجای 
به همین سان او جام را برداشت و شکرگذاری کرده و به شاگردانش داد و فرمود: از 

بنوشید، این جام عهد جدید است در خون من، که برای شما ریخته خواهد شد،  این جام
 .نوشید به یاد من چنین کنیدمیآنبرای بخشیده شدن گناهان. هر بار که از
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 فصل دوم
 

 کتاب کوچک کات کیسم
 

 اولین بخش اصلی
 

 ده فرمان
 

 .دهد توضیح میمثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده 
 

 فرمان اول
  .من سرور و خدای تو هستم. تو نباید خدایان دیگر را در کنار من داشته باشی

 یعنی چه؟
ما باید بیشتر از هر چیز از خدا  ترس داشته باشیم، و او را دوست داشته و به او 

 .اعتماد کنیم
 

 فرمان دوم
یاوری و قسم بخوری. زیرا تونباید نام خداوند و سرور خود را بی دلیل به زبان ب

 .دهد که، کسی از نام او و به نام او سوء استفاده کند ، و بی جزا بماندخداوند اجازه نمی
 یعنی چه؟

 ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم  
تا از نام او برای نفرین کردن، قسم خوردن، جادو کردن ، دروغ گفتن و فریب دادن   
ستفاده نکنیم، بلکه در مواقع ضروری و نیاز خدا را صدا کنیم. به درگاهش دعا نمایم. ا

                                   کنیم.و سپاس گفته و او را شکر  
 

 فرمان سوم
 تو باید روز خداوند را محترم بشماری

 یعنی چه؟
که نباید  طوریه م بما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشی 

را مقد س شمرده و با میل آنو کالم او را مورد بی توجهی قرار دهیم، بلکه باید موعظه
 را یاد بگیریمآنگوش فرا داده وآنبه
 

 فرمان چهارم
تو باید به پدر و مادر خود احترام بگذاری تا اینکه زندگی خوب و عمر طوالنی داشته 

  .باشی
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 یعنی چه؟

 ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم ما باید از خدا  
ان را عصبانی ننماییم، بلکه احترام آنکه به والدین خود بی توجهی نکرده و  طوریه ب  
 برای آنهاان را دوست داشته و آنان را نگاه داشته ،   خدمت کنیم و گوش دهیم و آن

   ارزش قائل شویم
 

 فرمان پنجم
 قتل مکن
 یعنی چه؟

 ز خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیمما باید ا 
ان کمک کنیم آنبه همنوعان خود هیچگونه آسیب جسمانی نرسانیم بلکه به ته طوری که
 .ان را در تمام موارد برطرف کنیمآنو نیازهای 

 
 فرمان ششم
 زنا مکن
 یعنی چه؟

 ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم 
هل أچه در عمل و چه در کالم. هر فرد مت که ما باید عفیف و پاکدامن باشیم طوریه ب  

 .باید زن یا مرد  خویش را دوست بدارد و او را احترام نماید
 

 فرمان هفتم
 دزدی مکن
 یعنی چه؟

 .ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم 
یا اموال همنوعان خود را به ناحق برداریم ویا با  ما اجازه نداریم پول وته طوری که

ها را صاحب شویم، تا مال و اموال خود را حفظ نکالهبرداری از دیگران مال و اموال آ
 .کرده و یا زیاد کنیم

 
 فرمان هشتم

 شهادت دروغ علیه همنوع خود مده
 یعنی چه؟

 ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم 
را فاش نموده و غیبت نماییم و  آنهاما نباید به دیگران دروغ گفته، اسرار ته طوری که

 های دفاع کنیم و از خوبی آنهایا با خبرچینی از دیگران سابقه بد بسازیم، بلکه باید از 
 .خوش بین باشیم آنهاشان بگوییم و نسبت به 
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 فرمان نهم
 به خانه همسایه خود طمع نورزید

 یعنی چه؟
 داشته باشیم ا باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوستم

ما نباید با حیله و فریب به دنبال ارث و مال خانه او  باشیم و نباید با  ته طوری که
را  ان کمک کرده و اموالشانآنتظاهر و جعل کردن مالک چیزی شویم، بلکه به 

  م.حفاظت نمایی
 

 دهمین فرمان
همسایه آنو خادمین و کنیزان، و دام و طیور و هر چیز که ازتو نباید به زن، نوکران 

 بورزی ات است طمع
 

 یعنی چه؟
 ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست، داشته باشیم 

هیچگونه طمع و چشمداشتی به ناموس و مال دیگران نداشته باشیم و افراد  ته طوری که
توصیه کنیم در  آنهافاده ننماییم، بلکه به و کارکنان زیر دست او را به نفع خود است

 .را خدمت نمایند آنهاکه الزم و شایسته است ری طوه خدمت صاحبان خویش بمانند و ب
 

 چیست؟ مینامنظور خدا از این همه فر
 فرمایدخداوند همچنین می

من سرور و خداوند تو ، خداوندی غیور هستم که از کسانی که از من تنفر دارند ، به 
تا هزاران نسل  اّمار گناه پدران تا نسل سوم و چهارم فرزندانشان انتقام می گیرم، خاط

 .برکسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می کنم
 یعنی چه؟

دهد به تمام کسانی که از فرامین او سرپیچی می کنند. به همین خداوند هشدار جرم می
خدایی در مقابل سرپیچی از این فرامین بیمناک باشیم دلیل ما بایستی از خشم و غضب 
ا خدا به تمام کسانی که فرامین او را نگه داشته و مّ وخالف ده فرمان او عمل نکنیم. ا

رحمت و نیکویی می دهد. به همین دلیل همه ما بایستی او را  ۀرعایت میکنند وعد
میل طبق فرامین او عمل  دوست بداریم و به او توکل کنیم و اعتماد کرده  و با کمال

 کنیم
 
 

 بخش اصلی دوم
 

 ایمان نامه مسیحی
 .مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح میدهد
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 قسمت اول
 

 فرینشآدرباره 
 سمانها و زمینآپدر قادر و مطلق، خالق  یمن ایمان دارم به خدا

 یعنی چه؟
مخلوقات آفریده است و به من جسم و  من ایمان دارم که خدا من را به همراه دیگر

روح، چشم و گوش و دیگر اعضاء، عقل و تمامی ضمایر را عطا فرموده و درهمه 
نگهداری می نماید. بعالوه پوشاک و خوراک، نوشیدنی و منزل، زن و  نهاحال از آ

فرزند، زمین و دام و کل  اموال و همه نیازها و غذای این بدن و زندگی مرا پُر برکت 
روزی مرا به وفور به من عطا فرموده، از کلیه خطرها مرا حفظ کرده و از همه  و

ً از نیکی پدرانه خدایی و رحمت  زشتی ها بدور نگاه داشته است. و این همه صرفا
اوست. بدون اینکه من لیاقت و استحقاق این همه را داشته باشم. به پاس این همه نیکی 

ه، به جاست که به سپاس  و  خدمت گزاری  او و نعمت که خداوند به من عطا فرمود
 پرداخته و او را پرستش کنم و یقیناً این حقیقت محض است

 
 قسمت دوم

 
 درباره نجات

م قرار یدر رح مقّدسو به پسر یگانه او ، سرور ما عیسی مسیح، که به واسطه روح 
د، مصلوب شد، و در حکومت پنطیوس پیالطوس رنج کشی متولّدگرفت و از مریم باکره 

شد و بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از بین مردگان 
و به آسمان صعود کرده، بر دست راست خدای پدر ، قادر مطلق نشسته  برخواست

 است واز آنجا خواهد آمد تا زندگان ومردگان را داوری نماید
 یعنی چه؟

ی، از پدر در جاودانگی زاده شده است و من ایمان دارم که عیسی مسیح، خدای حقیق
شده است، و او خداوند من می باشد.و مرا  متولّدهمچنین انسان حقیقی، از مریم باکره 

که انسانی گمراه و محکوم می باشم، نجات داده ، باز خریده و از تمام گناهان و از 
انبهای خود و و گر  مقّدسمرگ و نیرنگ شیطان، نه بوسیله طال و نقره بلکه با خون 

او باشم و در آنبا رنجها و مرگ بی تقصیر خویش، رهایی بخشیده است تا من از
ملکوت وی زیر فرمان و امر او زندگی کنم و در عدالت و معصومیت و نجات ابدی، 

کند تا ابد خدمتگزار او باشم و ه و زنده است و حکومت میبرخواستچنانچه او از مرگ 
 .تیقیناً این حقیقت محض اس

 
 قسمت سوم

 
 درباره تقدیس
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ین و به مقّدسمسیحی، و به شرکت  مقّدس، و به کلیسای  مقّدسو من ایمان دارم به روح 
 آمینمرزش گناهان و به قیامت و حیات جاودان      آ

 یعنی چه؟
من ایمان دارم که من با خرد و یا با قدرت خودم نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان  

یا به سوی او بروم بلکه این روح القدس بوده که من را از طریق کالم داشته باشم و 
 را دریافت کردم. همانآندادن رحمت و ایمان حقیقی به من ، خدا فرا خوانده و با نشان

ها نورانی شده آنطور که او تمام قوم مسیح را تا به امروز صدا زده و جمع کرده و بر 
ورند. او آعیسی مسیح ایمانی ناب را بدست می  کرده است و در کنار مقّدسها را آنو 

در همچنین دینی گناهان مرا و دیگر ایمان داران را روزانه می بخشد. و در روز 
قیامت من و تمام مردگان را از خواب بیدارکرده و به همه یک زندگی جاویدانی که در 

 نزد عیسی است هدیه می دهد. 
  که به راستی این حقیقت محض می باشد.  

 

 بخش اصلی سوم
 

 ای پدر ما
 مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح میدهد

 
 خطاب به

 ای پدر ما که در آسمانی
 یعنی چه؟
خواهد به این نکته اشاره کند که، ما باید ایمان داشته باشیم او پدر راستین ماست خدا می

وی و اطمینان کامل از او استدعا کنیم و از و ما فرزندان راستین او هستیم. تا ما با دل ق
 .د فرزندان خوب نزد پدر محبوبشانناو بطلبیم، همان

 
 درخواست اول

 باد مقّدسنام تو 
 یعنی چه؟

کنیم تا نام او در این دعا ما این را درخواست می اّمااست،  مقّدسنام خدا به خودی خود 
 .شود مقّدسدرنزد ما نیز 

 یابد؟این امر چطور تحقق می 
عنوان ه هر جا که نام خدا به طور ناب و پاک بُرده شود و تعلیم داده شود، ما نیز باید ب

زندگی کنیم و برای اینکه این امر تحقق  مقّدسفرزندان خدا طبق کالم او و به صورت 
یابد، پدر آسمانی عزیز ما را کمک کن! ولی هر کس که تعلیم دیگری غیر از خدا 

یر از امر کالم خدا زندگی می کند، او در بین ما نام خدا را دهد و به نحوی غمی
 !سمانیآمی نماید، پس ما را از او برحذر دار، ای پدرعزیز  مقّدسنا
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 درخواست دوم
 ملکوت تو بیاید

 یعنی چه؟
کنیم ما در این دعا ما درخواست میآیقیناً ملکوت خدا بدون دعاهای ما نیز خواهد امد، 

 .هم بیاید که ملکوت او نزد ما
 این امر چطور تحقق می یابد؟

را به ما عطا فرماید،تا ما با  مقّدسزمانی این امر تحقق می یابد که، پدر آسمانی، روح 
او و بوسیله رحمت و بخشندگی او، ایمان بیاوریم و طبق اراده خدا، پاک  مقّدسکالم 

 خرتآزندگی کنیم، چه در دنیا و چه در 
 

 درخواست سوم
 جام گرددنا نانچه در آسمان است، بر زمین نیز اراده تو چ

 عنی چه؟ی
ما در این دعا  اّمااراده پُر فیض و خوب خدا، بدون دعای ما نیز انجام می گیرد، 

 .کنیم تا این اراده نزد ما نیز انجام گیرداستدعا می
 این امر چطور تحقق می یابد؟

نیاتی آنرا از بین ببرد و مانع شودشود که خدا تمام نیت های بد زمانی این امر محقق می
بشماریم و ملکوت او را نادیده بگیریم، یعنی  مقّدسگردند نام خدا را ناکه سبب می

های مادی خودمان را از ما دور کند، بلکه از خواست شیطان و خواست دنیا و خواسته
محکم نگه  ار خواهیم تا ما را تقویت بکند و در کالم و ایمان خدا تا آخر عمر مااو می

 دارد و این است اراده پسندیده و خوب خدا
 

 رمدرخواست چها
 نان روزانه ما را امروز به ما بده 

 یعنی چه؟
می دهد،  گناه کارخدا نان روزانه ما را حتی بدون دعای ما هم، به تمامی ما انسانهای 

ان روزانه ما را با کنیم که او این واقعیت را به ما بشناساند تا ناما در دعا ما استدعا می
 سپاس و شکرگذاری دریافت کنیم
 منظور از نان روزانه چیست؟

ی جسم و احتیاجات روزانه ما هستند، نان روزانه ما محسوب می اتمام چیزهایی که غذ
شوند، از قبیل: غذا، نوشیدنی، لباس، کفش، خانه، حیاط، مزرعه، دام، پول،دارائی، 

دمین متدین، رئیسان متدین و وفادار،حکومت و های متدین، مستخهمسر متدین، بچه
دولت خوب، آب و هوای مناسب، صلح و آرامش، تندرستی، تربیت، احترام و شرف، 

 دوستان خوب، همسایگان خوب و غیره
 

 درخواست پنجم
 ن رامی بخشیمآگناهان ما را ببخش، همانطور که ما گناهان دیگر
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 یعنی چه؟
پدر ما در آسمان گناهان ما را نادیده بگیرد و  کنیم کهما در این دعا استدعا می

کنیم نیستیم و حق ما نیز که استدعا می نهادعاهای ما را رد نکند، چون ما الیق آآنبخاطر
امیدواریم که او همه احتیاجات روزانه ما را از روی لطف و رحمتش به  اّمانمی باشد. 

م و جز مجازات چیز دیگری حق کنیما بدهد، با وجود اینکه هرروز در حق او گناه می
را مرحمت نماید، چون هرروزه آنکنیم که از روی فیض به ماما نیست. بلکه استدعا می

کنیم و مستحق مجازات هستیم.بنابراین ما نیز به نوبه خود افرادی را که بسیار گناه می
 .رفتار کنیم نهاکنند را ببخشیم و با ُحسن نیت با آنسبت به ما گناه می

  
 رخواست ششمد

 ما را دروسوسه نیاور
 یعنی چه؟

کنیم که دهد، ما در این دعا استدعا میکس را مورد آزمایش قرار نمیبا اینکه خدا هیچ
خدا ما را حفظ  و نگهداری کند تا شیطان و این دنیا و نفس ما، ما را فریب ندهد و ما 

. و حتی اگر قصد جان ما میدی، ننگ و فساد عظیم، گمراه نکندا را به ایمان غلط و نا
 .وریمآرا بکنند نهایتاً غالب شویم و پیروزی را بدست 

 
 درخواست هفتم

 بلکه ما را از شریر رهایی ده
 بعنی چه؟

کنیم : که پدر آسمانی ما، ما را از شر تمام بدیهای کالً در این دعا از خدا استدعا می
ی ما به آخر میرسد، عاقبت جسمی و روحی و مالی نجات دهد و در آخر وقتی که زندگ

 به خیر باشیم و با رحمت خدا از این دنیای خاکی به بهشت موعود راه یابیم
 خاتمه

 آمینتوست. آنزیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد از
 یعنی چه؟

یعنی ما باید یقین داشته باشیم که چنین استدعاها، برای پدر آسمانی خوشایند هستند و 
یرند، چون خود او به ما فرموده است که به این نحو دعا کنیم و مورد اجابت قرار می گ

 : یعنی بله، بله اینطور بشودآمین، آمینعده داده است که ما را اجابت بکند. واو 
 

 چهارمین بخش اصلی
 

 مقّدسآیین مذهبی غسل تعمید 
 مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح میدهد

 غسل تعمید چیست؟قبل از هر چیز 
در فرمان خدا محکم شده آنغسل تعمید تنها یک آب ساده نیست بلکه آبی است که اعتبار

 .و وابسته به کالم خداست
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 این کالم خدا چیست؟

 فرمایدچنانچه سرور ما در آخرین بخش انجیل متی می
 قّدسمرا به نام پدر و پسر و روح  آنان بروید و همه قومها را شاگرد من سازید و 

 .تعمید دهید
  

 ؟خورددهد و به چه درد میغسل تعمید به ما چه میدر مرحله بعد
ما را از گناه و از مرگ و شیطان می رهاند و نجات ابدی را به همه کسانی که کلمات 

 .دهدو وعده خدا را باور دارند، می
 

 این کلمات و وعده خدا چیست؟
 .فرمایدچنانچه مسیح خداوند، در بخش آخر مرقس می

شود نجات خواهد یافت ولی کسی که ایمان نیاورد ، که ایمان می آورد و تعمید می کسی
 .محکوم خواهد شد

 
 نکته سوم

 
 چطور آب میتواند همچین کار عظیمی را انجام دهد؟

باشد و چنین ایمانی آب البته قادر به این کار نیست، بلکه کالم خداست که همراه آب می
ای است خدا در آب باور دارد.چون این آب بدون کالم خدا، آب سادهکه به حضور کالم 

و غسل تعمید نیست، ولی با کالم خدا این آب تعمیدی است. یعنی آب با برکت زندگانی 
در بخش سوم  پولس  محسوب می شود، چنانچه  مقّدساست و تولدی تازه در روح 

تولدی تازه  مقّدسو به وسیله روح نامه خود به  تیتوس گفته است: خدا ما را نجات داد، 
و حیاتی نو به ما بخشید، در اثر کاری که نجات دهنده ما عیسی مسیح انجام داد، خداوند 

را به فراوانی به ما عطا فرمود، تا به لطف عیسی مسیح، در پیشگاه  مقّدسروح 
و با امید  حساب بیاییم و اکنون دربرکات زندگی جاویدان شریک باشیم ه گناه بخداوند بی

درانتظار روزی باشیم که بطور کامل از این زندگی برخوردار باشیم. و این یقیناً 
 .حقیقت محض است

 
 نکته چهارم

 تعمید با آب به چه معناست؟
منظور این است که، آدم قدیمی در درون ما بوسیله پشیمانی و توبه روزانه، غرق گردد 

شده و  متولّدای همچنین روزانه آدم تازهو با همه گناهان و وسوسه های بد بمیرد و 
 .رستاخیز کند که در عدالت و پاکی نزد خدا تا ابد زندگی نماید

 
 این نوشته در کجا آمده است؟

رسول در نامه خود به رومیان بخش ششم می فرماید: ما با تعمید خود همراه با  پولس  
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وسیله ه که مسیح ب طوری مسیح مدفون شدیم و در مرگ او شریک گشتیم تا همان
ای بسر بریم. ، ما نیز در زندگی تازهبرخواستسمانی، از مردگان آقدرت پر شکوه پدر 

 آمین
 
 تراف به گناه به چه معناست؟اع وزش ساده یادگیری اعتراف به گناهآم

اعتراف به گناهان شامل دو بخش است: یکی اینکه انسان به گناهان خود اعتراف کند و 
مرزش گناهان خویش را ازکسی که اعتراف به آباید   گناه کارشخص آندوم اینکه

گناهان را شنیده، بپذیرد. و اعتراف کننده نباید شکاک باشد و باید اعتماد محکم داشته 
 .اندمرزیده شدهآای آسمانی دباشد که بدین وسیله گناهان او در نزد خ

 
 چه گناهانی را انسان باید اعتراف کند؟

ن باید خودش را در مقابل تمام گناهان شناخته و حتی نشناخته خویش  درپیشگاه خدا انسا
در مقابل کسیکه اعتراف  اّماداریم. که در دعای ربانی اظهار می مقصر بداند، همچنان
کنند آگاه هستیم و در قلبمان سنگینی می نهاقط به گناهانی که از آفرا می شنود، ما 

 .اعتراف کنیم
 

 ستند؟گناهان از کدام قبیل ه
ما باید وضعیت خود را در مقابل ده فرمان بررسی کنیم حال خواه در جایگاه  پدر، 
مادر، پسر یا دختر باشیم، و  خواه درهر حرفه یا کار که مشغول باشیم، و این را ببینیم 

وفا، تنبل، سرکش، بی عفت، عصبی و کینه توز هستیم! و یا اینکه کسی را که آیا ما بی
جانده ایم! اینکه دزدی کرده ایم! اینکه در انجام وظیفه کوتاهی کردیم! با اعمالمان رن

 .    سیبی رسانده ایمآاینکه به کسی ضرر و یا 
 

 لطفاً یک راه کوتاه برای اعتراف به گناه به من نشان بده؟
به عنوان اعتراف کننده باید اینطور صحبت کنی : ای سرور شایسته و عزیز، من از 

لبم که اعتراف من را بشنوید و به نام و اراده  خداوند مرا مورد طشما این را می
 .مرزش قرار دهیدآ
 

 کنماعتراف به گناه را با جمالت زیر آغاز می
کنم که در پیشگاه خدا با تمام گناهانم مقصر هستم، ضعیف اعتراف می گناه کارمن 

و اعمال و گفتار بد خدا با افکار  آمینکنم که من از فرمخصوصاً پیش شما اعتراف می
ام و بر زبان می گویم که از کدامین فرامین خدا سرپیچی کردهام. حال میسرپیچی کرده

گونه  آورم گناهان و تقصیرهایی که در قلبم سنگینی می کنند. من اعتراف خود را این
به آخر می رسانم، از این همه متأسفم و درخواست لطف و بخشش خدا را دارم و من 

 .م خود را تصحیح نمایمخواهمی
 

 دهدطور ادامه می یک خانم و یا آقا همچنین سخنان خود را این
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کنم که من فرزندان و کارکنان خود را نسبت به وفاداری من در پیشگاه شما اعتراف می
به خدای سبحان به درستی تربیت نکرده ام. من سوگند خوردم، و با گفتار زشت و 

، به همسایه خود آسیب رساندم. برای اینکه گران فروشی نفرین کردن و اعمال ناپسند
کنم، بدگویی کردم و همه حقیقت را نگفتم و دروغ گفتم. و آنچه که در مقابل فرمان خدا 

 امو مرتبه او بود را انجام داده
 

ولی اگر کسی احساس کند که گناهی بزرگ و سنگین از او سر نزده، حال او نباید ذهن 
د و دنبال گناه در خودش بگردد و اعتراف کردن را سخت کند، خودش را درگیر کن

دانم که داند را باید بیان کند. مثالً او می گوید: من میبلکه یک یا دو گناهی را که می
مورد از آنام، یا اینکه یک بار در این مورد یایک بار دشنام دادم و کسی را نفرین کرده

 ان کردن، کافیستطور بیفرامین خدا، غفلت کردم. و این
دانی چه گناهی را انجام دادی، حال نباید گناه حال شاید این پیش بیاید که تو اصالً نمی

بخصوصی را برای اعتراف کردن به زبان بیاوری بلکه، بخشش گناهان را از راه 
اعتراف معمولی می پذیری، یعنی دعای اعتراف به گناه مرسوم را بدون بیان گناه 

 .خوانیدبل شنوندۀ اعتراف میبخصوصی، در مقا
  

 :گویددر مقابل شنونده می
 آمینخداوند تو راببخشد و ایمان تو را محکم نگه دارد. 

  کندشنونده اعتراف سوال می
 مرزش من، از طرف خداست؟آآیا یقین داری که 
  گویداعتراف کننده می

 بله، ای سرور عزیز
 سطور بشود و من براسا اری، همانچنان که ایمان دآنگویدپس شنونده اعتراف می

 آمینتو را می بخشم.  مقّدسدستور خداوندمان عیسی مسیح، به نام پدر، پسر و روح 
 برو در سالمتی و آرامش

وجدان درد دارید و غمگین هستید و این اعتراف نتوانسته رضایت عذاب حال اگر هنوز 
با پند دادن بیشتر و تسلی تواند شما را جلب کند، در این مرحله یک پدر روحانی می

دادن شما، انگیزه ایمان را در شما ایجاد کند. این باید تنها یک راه ساده و قابل فهم 
 .برای اعتراف به گناه باشد

 

 بخش اصلی پنجم
 

 عشاء ربانی یا شام آخر مقّدسآیین 
 دهد مثل یک پدر  که در  خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح می

 
 

 در ابتدا
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 عشاء ربانی  چیست؟
عشاء ربانی ، خون و جسم حقیقی خداوندمان عیسی مسیح است که تحت نان و شراب 

شود و از طرف خود عیسی مسیح بیان شامیدن داده میآبه ما مسیحیان برای خوردن و 
 شده است این مطلب در  کجا آمده است؟

   پولسنویسند:  متی ، مرقس،  لوقا و  چنین  می مقّدسانجیل نویسان 
سرور ما عیسی مسیح، در شبی که به او خیانت شد، نان را گرفت و شکر گذاری نمود 

تکه کرد و به شاگردانش داد و فرمود: بردارید و بخورید، این است بدن من که و تکه
ورید به همین سان او جام را آبرای شما داده خواهد شد، این را به یاد من بجای 

به شاگردانش داد و فرمود: از این جام بنوشید، این جام  برداشت و شکرگذاری کرده و
 عهد جدید است در خون من، که برای شما ریخته خواهد شد، برای بخشیده شدن گناهان

  .نوشید به یاد من چنین کنیدمیآن. هر بار که ازشما
 

 ً  دوما
 این خوردن و نوشیدن به چه درد  می خورد؟

  ندکنکلمات زیر به این مهم اشاره می
 مرزش گناهانآبخاطر شما داده و ریخته شده جهت  

مرزش گناهان، زندگی و نجات را بوسیله این کلمات دریافت می آیعنی ما در همین آیین 
  باشدمرزش گناهان است، آنجا زندگی و نجات ابدی میآکنیم. زیرا در جای که 

 
 ً  سوما

 ظیمی را انجام دهند؟توانند چنین کارهای عچگونه خوردن و نوشیدن جسمانی می
 آنهادهند، بلکه کلمات زیر باعث البته خوردن و نوشیدن چنین اعمالی را انجام نمی

  شوندمی
 مرزش گناهانآبرای شما داده شده و ریخته شده است، جهت 
کسی که به  ترین بخش این آیین هستند و به غیر از خوردن و نوشیدن این کلمات از مهم

که از معنی کالم مشخص است، به آنچه وعده شده ، دست  چنانآن این کالم ایمان دارد،
  .یابد و این وعده  آمرزش گناهان استمی
 

 ً  چهارما
 چه کسی الیق دریافت عشاء ربانی است؟

 اّماروزه داری و آمادگی جسمانی عملی خوب ولی ظاهری برای تربیت جسم است، 
خاطر شما داده ه زیر اعتقاد دارد بکسی لیاقت و آمادگی راستین را دارد که به کلمات 

  گناهان آمرزششده و ریخته شده است، جهت 
را  آنهاکه به این کلمات ایمان ندارد و یا شک دارد لیاقت و شایستگی دریافت  ولی کسی

    جهت شما قلبهای پر از ایمان را طلب می کند ندارد. زیرا کلمه
 دهد ساده توضیح می مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان
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 اینطور هر روز صبح و شب دعا کنید 
 دعا صبحگاهان  
توانی با کشیدن صلیب و ادای این کلمات وقتی که از خواب بیدار می شوی، می  

 آمین. مقّدستقاضای برکت کنی طبق اراده خدای پدر، پسر و روح 
نی  را ادا کنی و در به حالت زانو زده  ویا ایستاده  ایمان مسیحی و دعای پدر آسما

  توانی ادا کنی که به شرح زیر استصورت تمایل دعای سحر مارتین لوتر را هم می
  

گویم پدر آسمانی من، به وسیله عیسی مسیح که پسر محبوب توست، که تو را سپاس می
مرا امشب از تمام خطرها و آسیب ها محافظت کردی و از تو تمنا دارم که مرا در این 

حافظت کنی، از گناهان و هرگونه بدی، تا تمام رفتار و زندگی من مورد روز هم م
رضایت تو باشد. چرا که من جسم و جان و همه چیز خودم را در اختیار تو می سپارم. 

 آمینتو با من باشد که دشمنان شریر بر من تسلط نداشته باشند.  مقّدسفرشته 
 

یک سرود زمزمه کنی و یا اینکه  توانی حتیروی و میبعد با شادی به سر کار می
  ات را ادا کنیدعای راز و نیاز مورد عالقه

 دعا شامگاهان
توانی با کشیدن صلیب و ادای این کلمات تقاضای شوی میوقتی آماده خوابیدن می

 آمین. مقّدسبرکت کنی به حکم واراده خدای پدر، پسر و روح 
ای پدر آسمانی  را ادا کنی و در صورت به حالت زانو و یا ایستاده  ایمان مسیحی و دع

  تمایل دعای شامگاهی مارتین لوتر را هم ادا کنی
 

تو را سپاس می گویم، پدر آسمانی من ، به وسیله عیسی مسیح که پسر محبوب توست 
ام، که مرا امروز از روی رحمت ، محافظت کردی.  جایی که من خطا و خالف کرده

ان مرا ببخشی. و مرا امشب نیز از روی لطف خود از تو تمنا دارم که تمام گناه
محافظت نما. چون من خودم را، جسم و جان و همه چیزم را بدست تو می سپارم. 

 آمینتو با من باشد که دشمن شریر بر من تسلط نداشته باشد.  مقّدسفرشته 
 توانی با آرامش و شادی به خواب برویبعد از این دعا می

 
 نخوردغذا دعا قبل از  

 چشمان همگان منتظر تو می باشند
 می دهی موسوماشو تو طعام ایشان را در 

 دست خویش را باز می کنی
 . و همۀ زندگان را سیر می کنی

 آمین
 . پدرآسمانی این غذا را جهت تقویّت ما و تمجید تو برکت بده

 آمین
 خدایا خداوندا ؛



20 
  

 

 ،نیم برکت فرماما را و این هدایا را که اکنون از روی لطف تو صرف می ک
 . واسطۀ عیسی مسیح خداوند ما به

 آمین
ان همسفره بوده ای ، عیسی مسیح ، گناه کاررا خورده ای و با  تو که نان این زمین

 خداوندا ، نزد
 . ما بیا و ما را سیر فرما تا جسم و روح ما قناعت پیدا کند

 آمین
 بیا عیسی خداوند ؛

 . مرحمت فرمودیمهمان ما باش و برکت بده آنچه که تو 
 آمین

 از فیض تو ای خداوندا ؛
 زندگی می کنیم و هرچه داریم از تو دریافت کرده ایم ، بنابراین به ستایش و

 . داریم و خواهشمندیم با برکت وارد جمع ما شو تمجید تو ابراز می
 آمین

 . دو چیز ای خداوند نیاز ماست آنها را به کرم ؛ تو به ما ببخش
 . ما را مرحمت فرما و گناهان ما را نیز بیامرز نان کفاف روزانۀ

 آمین
والدین و فرزندان و خدمتکاران باید از صمیم قلب بر سر میز دست بر دعا بردارند و 

 :طور دعا کننداین
را برای این منظور به  آنهاها انتظار تو را می کشند، ای سرور ما، پس غذای همه چشم

را بازمی کنی و تمام زندگان را  با اشتیاق، سیر می  خود محبّتبده. تو دستان با  آنها
  .کنی

 :بعد دعای پدر آسمانی را در ادامه می خوانیم
ای هایی که به ما اعطا کردهای سرور و خداوند، ای پدر آسمانی، به ما و به نعمت 

برکت بده، که ما از روی  رحمت و خوبی تو، و از طریق سرورمان عیسی مسیح 
 آمینیم. دریافت می کن

 دعا بعد از اتمام غذا 
 خدا را سپاس می گوئیم؛

 .چون مهربان است و لطف او تا ابد
 آمین

 تو را سپاس ای عیسی مسیح ، خداوند ؛
 چنان در که مهمان ما بودی ، بمان هم

 . نزد ما
 صورت در کمبود نخواهیم در این

 . زیست، تو نان واقعی حیات هستی
 آمین

 ریم از دست تو دریافت می کنیم ، تو را ازهمۀ هدایا و آنچه که دا
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 . این سبب سپاس
 آمین

 تو را خدایا ، خداوندا ؛
 که پدر ما هستی به وسیلۀ عیسی مسیح

 تمجید و سپاس می گوئیم
 بخاطر خوراک و نوشیدنی که به ما

 . عطا فرمودی
 فیض و رحمت عطا فرما تا در

 . پارسایی زندگی کنیم
 آمین

 
 

 نیازندگی مسیحیان در د
 
  شغلی که  مقّدسچندین نکته و پند برای تمام جایگاه های   
    در دنیا  به عنوان کسانی که در این سمتهای شغلی کار میکنند چطور باید آنها 

 را راهنمایی کنند آنهاخدمت  کنند و به دیگران تذکرات الزم را بدهند و    
 

  اسقف ها، پاستورها و همچنین واعظان
نواز ایست جرمی مرتکب نشود.متاهل ، باوقار و مالیم، نجیب، مهمانیک اسقف می ب

و یک الگوی خوب برای دیگران باشد. یک اسقف نباید شراب خوار، متقلب، اهل دعوا 
تشاش، و بخیل باشد. حاصل خانه او می بایست فرزندان نیکو و حرف شنو و با غو ا

که فقط از کالم و موضوعاتی که ادب باشند. یک اسقف نباید مانند تازه کاران باشد 
مشخص و واضح هستند استفاده می کند، بلکه او باید به مواردی اشاره کند که دیگران 

بتواند تعلیم دهد و همچنین او باید توانایی مدیریت اجتماع را داشته باشد تا به آنرا با
بدهد و در مواقع لزوم به دیگران تذکر بدهد و به معترضان هشدار جزای اقدامشان را 

 . بکوشد آنهاتعلیم 
 

 وظیفه شنونده ها در مقابل معلمانشان و کشیش ها
 را خود معاش دهند،می بشارت کهکسانی است داده دستور خداوند طریق، همان به
 9 نامه اول قرنتیان فصل   .كنند تأمین راهآناز
 

 6طیان غال.سازند شریک خویش نعمات تمام در را خود معلّم خدا، كالم محّصلین
ً  کنندمی رهبری خوبی به كه را رهبرانی  زحمت تعلیم و وعظ در كه آنانی مخصوصا

فرماید: می مقّدسزیرا کتاب  .دانست برابر دو مزد دریافت مستحقّ  باید کشند،می
اول  «.باشدكارگر مستحق مزد خود می»و « كوبد، نبنددهان گاوی را كه خرمن می»

 5تیموتائوس 
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 در و کشندمی زحمت شما میان در كه آنانی برای دارم تقاضا شما از ،من برادران ای
 كه كاری خاطربه آنان از و شوید؛ قائل احترام هستند، شما مشاوران و رهبران خداوند،

 زیست صفا و صلح در یكدیگر با. نمایید قدردانی احترام و محبّت نهایت با کنندمی
 5اول تسالونیکیان .كنید
 
 در و هستند شما جانهای پاسداران آنان زیرا كنید، پیروی و اطاعت دخو رهبران از

 و باشند خشنود و راضی خود خدمات از آنها كه كنید رفتار طوری. مسئولند خدا برابر
 13عبرانیان  .شد نخواهد شما عاید نفعی صورتآندر چون ناراحت، نه
 

 درباره حکمرانی این دنیا
نمایند، زیرا بدون اجازٔه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و همه باید از اولیای امور اطاعت 

از این جهت هرکه با آنها مخالفت كند، با  زمامداران فعلی را خدا منصوب كرده است
کند و با این کار، خود را محكوم خواهد آنچه خدا برقرار كرده است مخالفت می

ه بدكاران باید از آنها زیرا فرمانراوایان باعث وحشت نیكوكاران نیستند، بلك  .ساخت
خواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیكی كن و او بترسند. آیا می

کند. اّما اگر كه او خادم خداست و برای خیریّت تو كار میچون   .تو را خواهد ستود
سبب صاحب شمشیر نیست، كار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی

 13رومیان  . .دم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاكارن اجرا نمایدبلكه خا
   

 بُرداران درباره زیر دستان و فرمان
 مال كه را آنچه و قیصر به است قیصر مال كه را آنچه پس: »فرمود آنان به عیسی
 22ی مت« .بدهید خدا به خداست

 
 خاطربه بلكه خدا، غضب بسببه تنها نه كنید، اطاعت قدرت صاحبان از باید بنابراین
 اولیای زیرا پردازیدمی مالیات شما كه است سبب همین به و  .نیز خود وجدان آسایش
پس ِدین   .باشندمی خود وظایف انجام مشغول دلیل این به و هستند خدا خادمان امور،

خود را نسبت به همه ادا كنید: مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور 
كسی را كه سزاوار احترام است، احترام كنید و صاحبان آنول عوارض بپردازید ووص

 13رومیان .عّزت را عزیز بدارید
 
 همهٔ  برای هاسپاس و شفاعتها دعاها، ها،درخواست كه کنممی تأكید چیز هر از قبل پس

 با توانیمب ما تا گردد تقدیم خداوند پیشگاه به امور اولیای همهٔ  و پادشاهان برای مردم،
 در كار این انجام زیرا، بریم سر به سرافرازی و خداترسی كمال در و صلح و آرامش
 2اول تیموتائوس .است پسندیده و نیكو ما، دهندهٔ نجات خدا، حضور

 
 اطاعت آنها از و بوده امور اولیای و آنانرحكم مطیع كه ساز خاطرنشان آنها به

 3تیطوس  كنند



23 
  

 

 
 همه از باالتر كه پادشاه خواه باشید، انسانی قدرتهای مهٔ ه مطیع خداوند، خاطربه

 نیكوكاران و تنبیه را بدكاران تا اندشده مأمور او طرف از كه فرمانداران خواه است،
 2اول پطرس .نمایند تشویق را
 

 هلأدرباره مردان مت
 نهاآ چون و باشد مالحظه با همیشه همسرتان با رفتارتان باید شوهران، ای نیز شما و

 احترام و عّزت با باشند،می شریک و سهیم شما با حیات فیض در و هستند لطیف جنس
 3اول پطرس  .نشود مستجاب شما دعاهای مبادا كنید، رفتار آنها با
 3کولوسیان  نكنید تندی آنان با و بدارید دوست را زنهایتان شوهرها، ای
 

 هلأمتدرباره زنان 
 زیبا را خود داشتند، توّکل خدا به قدیم در كه یمقّدس زنهای كه بود طریق این به
 او و كرده اطاعت ابراهیم از كه سارا مثل بودند، خود شوهران مطیع آنها. ساختندمی
 نترسید چیزی از و كنید نیكوكاری هم شما اگر پس. نمودمی خطاب« ارباب» را

 با همیشه همسرتان با رفتارتان باید شوهران، ای نیز شما و  .بود خواهید او دختران
 شریک و سهیم شما با حیات فیض در و هستند لطیف جنس آنها چون و باشد مالحظه

 مستجاب شما دعاهای مبادا كنید، رفتار آنها با احترام و عّزت با باشند،می
 3و اول پطرس  5افسسیان  .نشود

 
 درباره والدین

شکسته و از شما گریزان ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید و مبادا که دل 
 آنهارا به درستی پرورش داده و تذکرات الزم را در پرستش خدا به  آنان شوند، بلکه 

 3و کولوسیان  6دهید. افسسیان 
 

 درباره فرزندان
ای فرزندان، وظیفهٔ هر مسیحی این است كه از والدین خود اطاعت كنداولین حكمی كه  

 :این بودآنو وعدهٔ « مادر خود را احترام کن.پدر و »با وعده همراه بود این است: 
 6افسسیان «.تا كامیاب گردی و عمرت در زمین طوالنی شود  »
 

 درباره زیر دستان و خادمین و کارگران و مستخدمین روز مزد
 كه باشید خود انسانی اربابان مطیع دلی یك و اشتیاق و احترام با طوری غالمان، ای

خاطر این نباشد كه تحت مراقبت اطاعت شما فقط به  .کنیدمی اطاعت مسیح از گویی
خواهید دیگران را خشنود سازید، بلكه به عنوان غالمان مسیح، ارادٔه خدا هستید و یا می

که و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید. مثل کسی را از دل و جان بجا آورید
كه خداوند به هرکس خواه غالم،  دانیدزیرا می کند نه انسان را،خداوند را خدمت می

 6افسسیان .كارهای نیكی كه كرده است، پاداش خواهد دادطابق مخواه آزاد، 
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  هادرباره ارباب 
 دست آنان تهدید از و كنید رفتار طورهمین خود غالمان به نسبت نیز شما اربابان، ای

 و دارید ارباب یک ما،ش خود و شما غالمان آسمان در كه باشید داشته یادبه و بردارید
 6افسسیان .شودنمی قائل آدمیان بین تبعیضی او
 

 وانان موارد عمومی در مورد ج
 حولهٔ  شما همهٔ  و باشید كلیسا رهبران مطیع باید هستید، جوانتر كه شما طریق همین به

 به اّما است، متكبّران مخالف خدا زیرا کنید خدمت را یكدیگر بسته، كمر به را فروتنی
پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت   .بخشدمی فیض فروتنان

 5اول پطرس .مناسب سرفراز نماید
 

 درباره بیوه ها
ً  کهکسی  مشغول دعا و مناجات به روز و شب و دارد توّکل خدا به تنهاست، و بیوه واقعا
 مرده واقع در باشد، زنده اگر حتّی شودمی عیّاشی تسلیم كه زنی بیوهآنولی  .است
 5 تیموتائوس.است

 
 درباره اجتماع

 شود که، همسایه خود را به همان اندازه که خود راده فرمان در این فرمان خالصه می 
 13دوست می داری، دوست بدار. رومیان 
 2. اول تیموتائوس از پیشگاه خدا برای همگان توبرای همه مردم دعا کن و طلب رحم

بیند، باید تعالیم خود را یاد بگیرد و این تکلیف ماست نسبت به کالم هر کس که تعلیم می
  د.شوطور روبه راه می همه چیز در خانه اینو خداوند 
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 فصل سوم

 
  توضیحات تکمیلی راجع به کتاب کات کیسم

 
 در ابتدا

 
در نظر گرفته شده، و تو را مورد لطف قرار  سرنوشتی که  از طرف خدا برای تو 1

 داده، چیست؟
  این است که من یک مسیحی هستم

دعوت كرد  مقّدسخدا ما را نجات داد و به یک زندگی : 9آیه  1دوم تیموتائوس فصل 
و این در اثر کارهای ما نبود، بلكه بر طبق نقشهٔ خود خدا و فیضی است كه او از ازل 

 .ما عطا فرموددر شخص مسیح عیسی به 
 
 کلمه مسیحی به چه معناست؟  2
را دریافت خواهد کرد،  مقّدسشود ، در غسل تعمید، بالفاصله روح کسی که مسح می 

  خواهد گردید مقّدسو او 
 از و است كرده مسح خود القدسروح با را شما مسیح، اّما: 20آیه  2اول یوحنا فصل 

 .دانیدمی را حقیقت شما همهٔ  رو این
 
 نام مسیحی را شما از چه کسی گرفتید؟ 3

 مقّدسما این نام را از سرورمان، عیسی مسیح گرفتیم که خداوند او را از طریق روح 
  بی اندازه مسح داد

 
.1 مسح چیست؟  3  

در عهد جدید خداوند عیسی را با روح  اّمازدند  در عهد عتیق پادشاهان را روغن می
روغن زد. مقّدس  

القدس و قدرت خود مسح را با روح اصرین عیسای خدا،:38یه آ 10اعمال رسوالن 
داد و همهٔ رفت و کارهای نیک انجام میجا میدانید، كه چگونه عیسی به همهكرد و می

  .بخشید زیرا خدا با او بودبردند رهایی میكسانی را كه در اسارت شیطان به سر می
 

  مید؟برای چه منظور شما نام خود را مسیحی می نا 4 
ام و به او ایمان دارم، و همچنین با  تعالیم زیرا من به نام عیسی مسیح غسل تعمید شده

 .وحانی دارمر وکنم و از او انتظار حیات جاودان مسیحی به او خدمت می
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 عیسی مسیح با اتّحاد در شما همهٔ  كه شد باعث ایمان زیرا: 27تا  26آیه  3غالطیان  
 .ایدشده او فكرهم گرفتید، تعمید مسیح با اتّحاد در كه شما .باشید خدا فرزندان
 خداوند عیسی نام به را همه كردار، چه گفتار، چه کنید،می هرچه: 17آیه  3کولسیان 

ً  را پدر خدای حال عین در و دهید انجام   .گویید سپاس دایما
 

 تعالیم مسیحی چیست؟5   
شی هستند از خدای حقیقی که از کالم این  تعلیم  شامل شناخت و معرفت مفید و شفا بخ

 این: 3ایه 17گیرد یوحنا ریشه میآنشوند، و سعادت جاودانی من ازاو استخراج می
 فرستادهٔ  كه را مسیح عیسی و حقیقی واحد خدای را تو آنها كه جاودان حیات است
 جز کسهیچ و است سپرده من به را چیزهمه پدر»: 27آیه  11متی  .بشناسند توست

 پسر کهکسانی و پسر جز به شناسد،نمی را پدر کسهیچ و شناسدنمی را پسر در،پ
 « .بشناساند ایشان به را پدر بخواهد

 
 توانید پیدا کنید؟این تعالیم را شما کجا می 6 

   در کتاب آموزش  مسیحی کات کیسم
 

 تاب کات کیسم چیست؟ک  7 
شود و در بر گیرندۀ ای مسیحی میسهرای از آموزشها  و داین کتاب شامل یک خالصه

نکات اساسی از تعالیم مسیحی است که هر مسیحی الزم دارد این نکات را برای 
)انجیل(، و از طریق سوال  مقّدسموزشها    تماماً از نوشته آسعادت خود بداند. و این 

  آوری شده استو جواب جمع
 

 به چه معناست؟ مقّدسنوشته  8 
، و توسط پیامبران و مقّدسیک الهام درونی بوسیلۀ روح  این کالم خداست که از

رسوالن نوشته شده است، برای حرکت به سمت معرفت بی پایان  خداوند و کسب 
 سعادت ابدی
 وجود به انسان خواستهٔ  و نقشه روی از پیشگویی هیچ زیرا: 21آیه  1دوم پطرس 

: 20آیه  10متی.نمودند بیان ار خدا كالم القدس،روح تأثیر تحت مردم بلكه است؛ نیامده
 سخن شما در كه شماست آسمانی پدر روح بلكه نیستید، شما گوینده زیرا
 تو به است قادر که  مقّدسکتاب با كودكی از و17تا  15آیه  3تیموتائوس دوم .گویدمی

 تمام  .ایبوده آشنا یابی، نجات عیسی مسیح به ایمان وسیلهٔ  به تا ببخشد حكمت
 و معایب اصالح خطا، سرزنش حقیقت، تعلیم برای و خداست الهام از مقّدسکتاب

 مجّهز و آماده کامالً  نیكو كار هر برای خدا مرد تا است مفید مطلق نیکی در ما پرورش
 باشد
 ؟این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می شود9 

عیسی  : عهد قدیم یا کتاب قانون و پیامبران، و قسمت دوم:عهد جدید یا همان انجیل
 1مسیح، که کار کتاب  قانون و پیامبران را تکمیل کرده و تحقق بخشیده است عبرانیان
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 با أنبیا وسیلهٔ  به مختلف راههای به و بسیار اوقات در قدیم، زمان در خدا: 2تا  1آیه 
 گفته سخن ما با خود پسر وسیلهٔ  به آخر روزهای این در ولی فرمود، تكلّم ما نیاکان
 را هستی عالم همهٔ  او وسیلهٔ  به و گردانیده كاینات کلّ  وارث را پسر این خدا. است
 را أنبیا هاینوشته و تورات تا امآمده من كه نكنید فكر17آیه  5متی   .است آفریده
 .برسانم كمال به تا بلكه نمام تا منسوخ كنم، بلكه تا به كمال برسانمایم. نیامده منسوخ
 در هرچه كه گفتممی و بودم شما با هنوز وقتی: »فرمود ایشان به و: 44آیه  24لوقا 

 برسد، انجام به باید شده، نوشته من دربارهٔ  زبور و أنبیا هاینوشته و موسی تورات
 شد، عطا موسی وسیلهٔ  به شریعت زیرا: 17آیه  1یوحنا « .بود چیزها همین مقصودم

 مطالعه را مقّدستابک: 39آیه  5یوحنا .آمد مسیح عیسی توسط راستی و فیض اّما
 كتاب کهدرحالی. یافت خواهید جاودان حیاتآندر كه کنیدمی خیال چون نمایید،می

  دهد،می شهادت من دربارهٔ 
 

 بندی شده است؟در چندبخش تقسیمکتاب کات کیسم 10 
  بندی شده استدر پنج بخش اصلی تقسیم

 
 این پنج بخش کدامند؟11 

 اول: ده فرمان
 دوم: ایمان

 م: دعای ای پدر ما یا دعای ربانیسو
 مقّدسچهارم: غسل تعمید 

 نان و شراب مقّدسپنجم: مراسم 
 
 

 اولین بخش اصلی
 مقّدسده فرمان 

 
 این ده فرمان از طرف کیست؟1 

 20ی فصل سمو 2از طرف سرورمان خداوند. 
 

 در کجا خداوند این ده فرمان را داد؟2 
 19فصل  یسمو 2در بیابان، و باالی کوه سینا. 

 
 از طریق چه کسی خداوند این ده فرمان را فرستاد؟3 

  یسموخودش  آمین یناز طریق خادم
 
 خدا چه چیزی را در این ده فرمان قرار داده است؟4 

 قانون خودش را



28 
  

 

 
 و این قانون چیست؟5 

قانون آنشود و او در محتوایها میاین قسمتی از کالم خداست که شامل تمام انسان
انجام  آنهاها دارد و چه کارهایی را نباید ، انتظار چه کارهایی را از انسان گوید کهمی
  دهند
ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است؛ و خداوند از تو چه : 8آیه  6میکا 
را دوست بداری، و با فروتنی در  محبّتری و وطلبد، جز آنکه انصاف را به جای آمی

  حضور خدایت سلوک کنی؟
 

 این قوانین خدا به چند قسمت  تقسیم شده است؟6 
 به دو قسمت مختلف

 
 قسمت اول از چه چیزی سخن می گوید؟7 
 شودگوید و شامل سه فرمان اول میت نسبت به خدا سخن میاز محبّ  

 
 قسمت دوم این ده فرمان بیانگر چیست؟8 

  شودمانده میمان باقینوعان است و شامل هفت فرنسبت به هم محبّتدر اینجا سخن از 
 تمام و دل تمام با را خود خدای خداوند،: »داد جواب عیسی: 40تا  37آیه  22متی 
دومین   .این اولین و بزرگترین حكم شریعت است  .بدار دوست خود عقل تمام و جان

ات را مانند جان خود حكمی كه به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه
 .«خالصه شده است أنبیاهای در این دو حكم تمام تورات و نوشته  .داردوست ب

 
 ای این قوانین برای بی ایمانان دارد؟چه فایده9 
برای اینکه از لحاظ ظاهری احساس کنند که  در طول زندگیشان، همه چیز مرتب و  

 در جای درست قرار دارد
 مهار لگام و افسار به تنها که مباش، فهمبی قاطر و اسب چون هم: 9آیه  32مزامیر

  .آیندنمی نزدیکت وگرنه شوند،می
 

 چرا این قوانین فقط پرورش ظاهری را توجیح   میدهد ؟10 
تواند زندگی ، انسان فقط از لحاظ ظاهری با شرافت میمقّدسچون بدون ایمان و روح  

روحی در واقعیت کامآل توانند قوانین خدا را از لحاظ درونی و انسان      نمی اّماکند.  
  پر کند
 مانند و هستم نفسانی من اّما است؛ روحانی شریعت كه دانیممی ما: 14آیه  7رومیان
 .امشده فروخته گناه به ایبرده

    از شخصی چنین. خداست با دشمنی نفسانی، امور به دلبستگی زیرا: 7آیه  8رومیان
  .نماید اطاعت تواندنمی واقع در و کندنمی اطاعت خدا شریعت   
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     خداوند این قوانین را به چه منظور به ما داده است؟. 11
تا ما بتوانیم گناهان خود را بشناسیم، با قرار دادن گناهان در برابر خشم خدا، منظور 

: 20آیه  3این است که هر کار که خشم خدا را برافروزد به منزلۀ گناه است رومیان
 شریعت كار. شودنمی شمرده نیک شریعت احكام انجام با خدا رنظ در انسانی هیچ زیرا
 به كه آنانی همهٔ  دیگر طرف از: 10آیه  3غالطیان .بشناسد را گناه انسان كه است این

 آنچه تمام هرکه: »فرمایدمی خدا كالم زیرا. ملعونند هستند، متّکی شریعت از اطاعت
 «.است ملعون وردنیا بجا همیشه است، شده نوشته شریعت در كه را

 به تا برساند مسیح به را ما كه بود ما دایهٔ  شریعت ترتیب این به: 24آیه  3غالطیان
  شویم، محسوب نیک کامالً  ایمان وسیلهٔ 

 
 گناه چیست؟12 

 عدالتی و سرپیچی از قوانین خداستگناه بی.
 شكستن جز یچیز گناه زیرا شكند،می را خدا قانون كند، گناه هرکه: 4آیه  3اول یوحنا

 .نیست قانون
 

 چند نوع گناه وجود دارد؟ 13 
دو نوع، یک گناه ارثی که از آدم و حوا به ما رسیده و دومی گناهی که بر اثر عمل  

  گیردخود ما صورت می
 

 گناه ارثی چیست؟14 
گناه ارثی همان گناه اولی است که آدم و حوا مرتکب شدند و باعث تباهی و نابودی 

ها دیگر الیق دریافت و به این منظور، انسان و ایمان شده است هانساننسل تمامی ا
خداوند نیستند، و همه آنها  ا صآل  ایمان  ندارند ، و همچنین، میل زیادی به گناه  محبّت

 .ها فرزندان خشم و مرگ و تباهی خواهند بودکردن دارند و در این موقعیت همه انسان
 به را مرگ گناه، این و شد وارد جهان به انسان یک یلهٔ وس به گناه: 12آیه  5رومیان  

  .دربرگرفت را همه مرگ كردند گناه همه چون نتیجه، در. آورد همراه
کس : زیرا همه گناه کردند و از جالل خداوند محروم می باشند.و هیچ23آیه  3رومیان

  کمال مطلوب که خداوند انتظار دارد نرسیده استآنبه
 روح گردد، متولّد روح از آنچه و است جسم بیابد، تولّد جسم از نچهآ: 6آیه  3یوحنا
  .است
 مان کودکی بد است.زحتّی از  نزیرا خیال دل انسا : 21آیه  8موسیاول 

 تمایالت اسیر و جسمانی شهوات دستخوش شما همچون ما زمان،آندر: 3آیه  2افسسیان
ً  نیز ما ،آدمیان سایر مانند درست. بودیم خود نفسانی افكار و  و خشم سزاوار طبیعتا

  .بودیم خدا غضب
 

 گناه عمل ما، به چه معناست؟15 
های شود تا ما از فرمانهر چیزی که، به موجب گناه ارثی که به ما رسیده و باعث می



30 
  

 

را نادیده بگیریم، چه در پندار و چه در گفتار  و چه در  آنهاخدا سر باز بزنیم و یا 
 .هان عمل ما محسوب می شوندها گناکردار، همه این

 بار به خوب میوهٔ  بد درخت یا و بد میوهٔ  خوب درخت هرگز»: 44تا  43آیه  6لوقا
 جمع انجیر خار، هایبوته از. شودمی شناخته اشمیوه از درختی هر است، نیاورده
 ،فسق زنا، قتل، پلید، افكار زیرا: 19آیه  15متی.چینندنمی انگور خاربُن از و کنندنمی

  گیرندمی سرچشمه دل از افترا و دروغ شهادت دزدی،
 است كرده گناه نكند، نیكی و چیست نیكی بداند کهکسی بنابراین: 17آیه  4یعقوب

 ایبیهوده سخن هر جواب باید مردم همهٔ  داوری روز در كه بدانید»: 36آیه  12متی.
 «.بدهند اندگفته كه را
 

 ؟افتداین گناهان چطور اتفاق می16 
این گناهان، عمداً و یا غیرعمد، با نیت قبلی و یا از روی عجله و بی توجهی، و از 

  .روی بدخواهی و بدسیرتی، و یا از روی ضعف، انجام می گیرند
 مسلط من بر که مگذار بازدار؛ گستاخانه اعمال از را خدمتگزارت: 13آیه  19مزامیر
  .عظیم انِعصی از مبرا و بود، خواهم عیببی آنگاه! شوند

 
 اند دارد؟شده متولّدفرمانهای خداوند چه نقشی را برای کسانی که در مسیح از نو 17 
برای اعمال نیک  آنهاتواند برای کل زندگی انسان باشد، تا قوانین و راهنمایها می این

 .کوشش و تالش کنند
  .ستا نور من راه برای و چراغ، من پاهای برای تو کالم: 105آیه  119مزامیر

 احكام این و نیست او احكام از اطاعت جز چیزی خدا به محبّت زیرا: 3آیه  5اول یوحنا
 .نیست سنگینی بار
 

 آیند؟چه اعمالی، اعمال نیکو به شمار می18 
هر عملی که یک انسان با ایمان انجام میدهد، اعم از پندار، گفتار و کردار که از این ده 

احترام  به  خداوند ندارد. چنین انسانی به همنوعان کند و هدفی جز فرمان تبعیت می
  دهدخود خدمت کرده، و از این راه ایمان خود را به دیگران نشان می

 را شما نیک كارهای تا بتابد مردم برابر در طورهمین باید نیز شما نور: 16آیه  5متی
 .نمایند ستایش را شما آسمانی پدر و ببینند

 
 این قانون  را نگاه دارید؟توانید آیا شما می19 

ً باید بگوییم، خیر! به ع ت این کششی که در گناه وجود دارد، من قادر به لّ صریحا
  رعایت این  قانون نیستم

 برای جایی من نفسانی طبیعت در یعنی من در كه دانممی: 19و 18آیه  7رومیان
 راآنانجام قدرت ولی هست من در كردن نیكی به میل اگرچه زیرا نیست، نیكویی
 عمل به خواهم،نمی كه را بدی كار بلكه دهم،نمی انجام خواهم،می كه را اینیكیآن.ندارم
  .آورممی
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   ؟ به این نحو لعن  و نفرین خدا تو را در بر میگیرد20  
  عیسی مسیح این قانون را کامل کرده است اّماصحیح است  باید چنین شود!    
 

 وسط عیسی مسیح، چه ارتباطی با شما دارد؟انجام این کار ت 21 
ً به من مربوط خواهد شد، زیرا تحقق بخشیدن این   های خدا قانون این موضوع یقینا

 ام، او این  توسط عیسی مسیح درواقع به منزلۀ این است که من این کار را انجام داده
نجات  قانونها فرین اینهای خداوند را بجای من به انجام رسانید، تا مرا از  لعن و نقانون
 دهد

 به گشتند، گناهكار نفر، یک اطاعتیبی نتیجهٔ  در بسیاری چنانکه و: 19آیه  5رومیان
  .شد خواهند محسوب نیک کامالً  نفر، یک اطاعت نتیجهٔ  در هم بسیاری طریق، همان

 آزاد شریعتو  لعنت از را ما شد، ملعون ما خاطربه مسیح وقتی: 13آیه  3غالطیان
  «.است ملعون شود آویخته دار به هرکه: »فرمایدمی مقّدسکتاب زیرا. دكر
   

ازچه طریق تحقق قوانین خدا به وسیلۀ عیسی مسیح، تحقق، قوانین از طریق 22 
 شود؟شما می

 از طریق ایمان.
 و آورد ایمان هرکه برای است شریعت كنندهٔ  تمام و هدف مسیح زیرا: 4آیه  10رومیان

 .شود شمرده نیک خدا حضور در وسیله این به
 

  آیا با وجود این، دیگر نیازی نیست که من این قانونهای خدا را رعایت کنم؟23 
بله البته، من نیز باید هر چقدر که به واسطۀ فیض خداوند توان دا رم،  سعی در نگاه  

  داشتن این قانون  کنم
 مانند درست باید او زندگی ،کندمی زندگی خدا در كه بگوید هرکه: 6آیه  2اول یوحنا
 .باشد مسیح عیسی زندگی
 نو از عیسی مسیح در را ما خدا و هستیم او دست ساختهٔ  ما زیرا: 10آیه  2افسسیان
 بجا دهیم، انجام كه فرمود مقّدر ما برای قبالً  او كه را نیكویی كارهایآنتا است آفریده
  .آوریم
 .است مرده نباشد، همراه عمل با كه ایمانی طورهمین: 17آیه  2یعقوب

 

 اولین فرمان
 

 فرمان اول چیست؟
من سرور و خدای تو هستم. تو نباید خدایان دیگر را در کنار من داشته باشی. تو 
نباید تصویر و یا تمثیل و بتی درست کنی، که به عنوان خدای آسمان و زمین و خدای 

 آنهابپرستید و خدمت کرده و به را  آنهابها و خداوند زیر زمین قرار گیرد. شما نباید آ
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 .دعا کنید
 

 این فرمان به چه معناست؟
 .ما باید بیشتر از هر چیز، از خداوند پروا داشته و او را دوست بداریم

 
 اولین جملۀ ورودی به ده فرمان چیست؟24 

 .من سرور و خدای تو هستم
 

 ؟        این جمله ورودی، بیانگر چیست25 
 .باید قبل از هر چیز، خداوند شفابخش  را بشناسیم بیانگر این است که ما

 
 ؟           اینکه ما ، خداوند شفابخش را باید بشناسیم ، به چه معناست26 

این به این معناست که: ما با فهم و ایمان، شهادت می دهیم که خداوند، سرور ما و همه 
وحی نازل کرده است عالم است و ما باید هر چیز را که او در کالم خودش به صورت 

  را واقعیت بدانیم
 شناسد كهدارد و مرا می فهم فخر بكند كه فخر نماید از این هر كه بلكه :24آیه  9ارمیا
زیرا خداوند  آورمرا در زمین بجا می و عدالت و انصاف رحمت كه هستم یهوه من
 .خداوند ۀدفرمو است این« باشمچیزها مسرور می گوید در اینمی
 

 آیا خداوند تنها از طریق کالمش، قابل شناختن است؟27 
خداوند می بایست از روی آثار و آفریده های خود و همچنین، از شهادت فطری ما،  

 .عدالتی، مانع این واقعیت شدندها با بی انصافی و بیانسان اّماقابل شناختن باشد، 
کند و این كار برحق است، زیرا آنچه میخدا آنان را مجازات  :20و  19آیه  1رومیان

را در پیش چشمان آنتوانند بدانند، بر آنها آشكار است زیرا خداآدمیان دربارٔه خدا می
از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیّت  .آنان قرار داده است

رو آنها ابداً از این شود و او در چیزهایی كه او آفریده است، به روشنی مشاهده می
  .عذری ندارند

 پرندگان از و بیاموزند، را تو تا بپرس جانوران از حال اامّ »: 9تا  7آیه  12ایوب
  تو به دریا ماهیان بگذار و دهد، تعلیمت تا بگو سخن زمین با بگویند؛ تو به تا آسمان،
  است؟ آورده جا به را آنها خداوند دست که درنیابد همه این از که کیست . رسانند خبر

 احكام نیستند، موسی شریعت دارای كه یهودیان غیر هرگاه: 15و  14آیه  2رومیان
ً  را شریعت  اینكه وجود با. خودشانند آنان شریعت كه است معلوم دهند،می انجام طبیعتا
 نوشته قلبهایشان در شریعت مقّررات كه دهدمی نشان رفتارشان ندارند، كتبی شریعت

 متّهم را آنها یا افكارشان زیرا. کندمی تأیید را این درستی نیز ایشان دانهایوج و شده
  .نمایدمی دفاع آنها از یا و کندمی

 نازل مردمی شرارت و گناه هرگونه بر آسمان از خدا غضب: 21و  18آیه  1رومیان
 تمجازا را آنان خدا  .است حقیقت شناسایی مانع آمیزشانشرارت زندگی كه شودمی
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 آنها بر بدانند، توانندمی خدا دربارهٔ  آدمیان آنچه زیرا است، برحق كار این و کندمی
 دنیا آفرینش زمان از  .است داده قرار آنان چشمان پیش در راآنخدا زیرا است آشكار
 به است، آفریده او كه چیزهایی در او الوهیّت و ازلی قدرت یعنی او نادیدنی صفات
اگرچه آنها خدا را شناختند   .ندارند عذری ابداً  آنها رو این از و شودمی مشاهده روشنی
که شایستهٔ اوست از او تكریم و تشّكر نكردند. در عوض افكارشان کامالً طوریولی آن

  .پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است
 

  خداوند کیست؟28 
یان کرده است. اوست کسی نیست جز، خدای واقعی و زنده که خودش را در کالمش نما

خدای ابراهیم ، اسحاق، یعقوب، و پدر سرور ما، عیسی مسیح و همچنین پدر ما و 
 قانونگذار این هستی و داور تمام عالم

 دیگر کسی به را خود جالل من! است این من نام! هستم یهوه من»: 8آیه 42اشعیا
 «.تراشیده بتهای به را خویش ستایش نه و داد، نخواهم
 را انسان است قادر كهكسی همان یعنی است، یكی داور و قانونگذار: 12آیه  4یعقوب
  کنی؟می داروی خود همسایهٔ  دربارهٔ  كه كیستی تو پس. سازد نابود یا بخشد نجات
، ظاهر شده بود، خداوند بر ابرام ساله نود و نه ابرام و چون: 1آیه  17موسیاول 

 «. شو و كامل بخرام من روی . پیشققادر مطل خدای هستم من»: گفت

 
 .چرا او خود را خداوند تو می نامد؟29 

دهد که، او تنها خداست و هیچ خدای دیگری بجز او نیست و او او به این شهادت می
خواهد به من بفهماند که ، مرا تا حدی دوست دارد که تنها محبوب من این را می

ز تنها محبوب او باشم و چه از لحاظ جسمانی و چه خواهد من نیخواهد باشد، و میمی
  از لحاظ روحانی، و با تمام توان می بایست او را خدمت کنم

 تو به ازلی مهری با: فرمود شده، ظاهر آنها بر قدیم ایام در خداوند: 3آیه  31ارمیا
  .امکرده جذب محبّت به را تو رو این از ام؛ورزیده مهر

ایید تا پرستش و َسجده کنیم، و در پیشگاه آفرینندۀ خویش، بی: 7و 6آیه  95مزامیر
زیرا او خدای ماست، و ما قوِم چراگاه، و گلۀ دست اوییم. امروز،   .خداوند، زانو زنیم

  شنوید،اگر صدای او را می
 

 خداوند چه چیز را در فرمان اول ممنوع کرده است؟30  
، ما هیچ چیز را به غیر از خدا نباید هاها و بتبت پرستی و یا خدمت کردن به تمثیل

 .بپرستیم و نباید خدایان  دیگر را در کنار او داشته باشیم
 باید: 'فرمایدمی مقّدسکتاب شیطان، ای شو دور: »فرمود او به عیسی: 10آیه  4متی

  «.نمایی خدمت را او فقط و بپرستی را خود خدای خداوند
 

 آیند؟ر به حساب میچه چیزهایی به عنوان خدایان دیگ31  
های کافران نیست، بلکه هر چیز که ما را از خدای واقعی دور کند و منظور فقط بت
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 .وابسته باشیمآنرا بیشتر از خدا، دوست داشته و بهآندر قلبمان
 نادان كه دهندمی نشان کنندمی حكمت اّدعای کهدرحالی: 25و  23و  22آیه  1رومیان
ودان را به بُتهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و آنها جالل خدای جا  .هستند

به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوسهای خودشان در  خزندگان تبدیل كردند
آنان حقیقت خدا را به   .ناپاكی واگذاشت كه با یكدیگر بدنهای خود را ننگین سازند

كه آفریدگاری آفریدگار پرستیدند، عوض خود های خدا را به دروغ تبدیل كردند و آفریده
 .تا ابد شایستهٔ ستایش است

 تكرار خود اشک با راآندیگر بار و امگفته شما به را این بارها: 19و  18آیه  3فیلیپیان 
آخر   .هستند مسیح صلیب دشمنان گویی كه كنندمی زندگی طوری زیادی عّدهٔ  كه كنممی

میال جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی و عاقبت آنها هالكت و خدای ایشان، ا
  سازند،و شرمساری است. افكار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می

 و آیدمی بدش اولی از یا چون باشد، ارباب دو بندهٔ  تواندنمی کسهیچ»: 24آیه  6متی
 شما. شماردمی حقیر را دومی و کندمی پیدا ارادت اولی به یا و دارد دوست را دومی
 «.مال بند در هم و باشید خدا بندهٔ  هم توانیدنمی
 من الیق باشد، داشته دوست من از بیشتر را خود مادر یا پدر هرکه»: 37آیه  10متی
 « .باشدنمی من الیق بدارد، دوست من از بیش را خود پسر یا دختر كسی هر و نیست
  .نیست نجاتی او نزد که زاد،آدمی بر مکنید، توکل امیران بر»: 4و  3آیه  146مزامیر

گردد، و در همان روز تدبیرهایش نابود رود، او به خاک برمیچون روح او بیرون می
 « .شودمی
 

 خواست خداوند در فرمان اول چیست؟32  
او میخواهد تا ما بیشتر از هر چیز از خدا بترسیم و او را دوست داشته باشیم و به او    

 .کنیم توّکل
 

  معنی است که ما باید از خدا بیش ازهر چیز ترس داشته باشیم؟ به چه33  
بودن خداوند و همچنین به علت عدالت او،  مقّدسیعنی اینکه، به علت شکوه و جالل و 

که همگی این صفات را او در عالی ترین درجات دارد،با اشتباهات کودکانه و بخاطر 
را به خشم نیاوریم تا او ما را از  ارزش هستند،  خداوند دانا و توانامواردی که بی

 .وجود خود محروم کرده و ما را به حال خود رها کند
 قدوس قدوس، قدوس،: »گفتمی داده، در ندا دیگری به آنها از یک هر»: 3آیه  6اشعیا
 «.است مملو او جالل از زمین تمامی لشکرها؛ خداوندِ  است

 نفرت بدکاران همۀ از تو ایستاد؛ توانندن دیدگانت برابر در خودستایان»: 5آیه  5مزامیر
 « .کنیمی

 را او جهان مردم همۀ بترسند، خداوند از زمین اهل تمامی» :9و  8آیه  33مزامیر
 « .زیرا او گفت و شد؛ امر فرمود و بر پا گردید  .بدارند حرمت
 ایخد نه و نزدیکم جاهای خدای فقط من آیا»: فرمایدمی خداوند: 24و  23ایه 23ارمیا

 را او من که کند پنهان چنان را خود تواندمی کسی آیا«: فرمایدمی خداوند«دوردستها؟
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  .خداوند فرمودۀ است این« سازم؟نمی پر را زمین و آسمان من آیا نبینم؟
 و نشستن از تو2 .ایشناخته و آزموده مرا تو خداوندا،: 4تا  1ایه 139مزامیر
تو راه رفتن و آرمیدنم را 3 .دانیمی دور از را هایماندیشه و آگاهی، نمبرخواست
حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم آید تو، ای 4 .ای، و با همۀ راههایم آشناییسنجیده

 .آگاهیآنخداوند، به تمامی از
 از چیزی سرورم و نیست؛ من از بزرگتر خانه این در کسهیچ»: 9ایه 39موسیاول 
 بزرگ شرارت این مرتکب چگونه پس. تیهس او همسر که تو جز نداشته، دریغ من

 «ورزم؟ گناه خدا به و بشوم
 از. نترسید نیستند جان كشتن به قادر ولی كشندمی را جسم کهکسانی از: 28آیه  10متی
 .سازد تباه دوزخ در را دو هر جان، و جسم است قادر كه بترسید کسی

 
      ؟داشته باشیمبه چه معناست اینکه ما خدا را بیش از هر چیز دوست    34

منظور این است که : به علت خوبی و رحمت و بخشش و مهربانی بی حدی که خداوند 
نسبت به ما دارد، ما نیز باید یک رابطۀ قلبی و دلبستگی عمیق با او داشته و با اشتیاق 

 وخوشنودی او شاد بوده   به سوی او و خواسته او، برویم و نیز باید از
 .  م و اندوه را تّحمل کنممن میتوانم  همۀ  غ

 .است محبّت: خداوند 16آیه  4اول یوحنا 
 یگانهٔ  پسر خدا كه گردید آشكار ما به طریق این از خدا محبّت و: 9 آیه 4اول یوحنا

  .باشیم داشته حیات او وسیلهٔ  به ما تا فرستاد جهان به را خود
 .كرد محبّت ما به داخ اول چون کنیممی محبّت دیگران به ما 19آیه  4اول یوحنا

خداوند صخرۀ من است، دژ من و رهانندۀ من؛ خدایم صخرۀ : 3و 2آیه  18مزامیر  
خداوند را 3 .جویم؛ او سپر من است، شاخ نجات و قلعۀ بلندممن است که در او پناه می
 .یابمخوانم، و از دشمنانم نجات میکه شایان ستایش است می

 احكام این و نیست او احكام از اطاعت جز چیزی خدا به محبّت زیرا: 3آیه  5اول یوحنا
  .نیست سنگینی بار
 

 اینکه ما بیش از هر چیز به خدا اعتماد کنیم، به چه معناست؟35 
یعنی اینکه: در همه وقت و همه جا ما، جسم و جان خود را به قدرت و حکمت او 

و تمام امیدهای  اعتماد کنیمواگذار کنیم و به وعده گرانبهای او، واقعاً و از صمیم قلب 
 .خود را تنها به او دشته باشیم و در راه ایمان به او، اصرار و پافشاری کنیم

های خداوند  رنامهبتمام این حکمت از جانب خداوند متعال است.  : 29آیه  28اشعیا
 همه از روی حکمت است و همیشه با موفقیّت همراه است.

  .وفاداری با او کارهای همۀ و است مستقیم دخداون کالم زیرا: 4آیه  33مزایمر
 خدای من زیرا مباش هراسان و هستم تو با من زیرا مباش ترسان پس: 10آیه  41اشعیا
 خویش عدالتِ  راست دست به و داد خواهم یاری و کرد خواهم تقویت را تو. هستم تو
  .نمود خواهم حمایت تو از

 امانت و باش ساکن زمین در کن نیکویی و نما توکل خداوند بر: 5تا  3آیه  37مزامیر
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 به را خود راه5 .داد خواهد تو به را دلت مراد او و ببر لذت خداوند از4  بپرور را
 .کرد خواهد عمل او که کن، توکل او بر و بسپار خداوند
 خدا بر پریشانی؟ تاندرون در چرا ای؟افسرده چرا من، جان ای: 11آیه  42مزامیر
 .است من خدای و من رهانندۀ که را او ستود خواهم باز را او که زیرا دار، امید
آیا مادری میتواند کودک نوزاد خود را فراموش کند؟ و فرزندی را »: 15آیه  49اشعیا

که خودش به دنیا آورده, دوست نداشته باشد؟ حتّی اگر یک مادر فرزند حود را 
 فراموش کند، من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. 

 

 مین فرماندو
 

  این فرمان دربارۀ چه چیز سخن می گوید؟
 

تونباید نام خداوند و سرور خود را بی دلیل به زبان بیاوری و قسم بخوری. زیرا 
دهد که، کسی از نام او و به نام او سوء استفاده کند ، و بی جزا خداوند اجازه نمی

  .بماند
 این فرمان به چه معناست؟

 
اشته و از او پروا داشته باشیم تا از نام او برای نفرین کردن، ما باید خدا را دوست د

کنیم، بلکه نام او را در نقسم خوردن، جادو کردن ، دروغ گفتن و فریب دادن استفاده 
 .مواقع اضطراری و دعا کردن و ستایش کردن و شکرگذاری بیاوریم

 
ید از خدا بیش از هر چرا در ابتدای همه توضیحات دربارۀ فرمانها آمده که: ما با36  

 دوست بداریم؟ چیز پروا داشته و او را
 
واقع این موضوع از این حکایت دارد که همه فرمانهای دیگر به نوعی از این فرمان در

سرچشمه گرفته و از این فرمان می گذرند، و هر جایی که فرمان اول نگاه داشته شود، 
دنباله رو فرمان اول  آنهاهمه  خود به خود فرمانهای دیگر انجام خواهد شد، چون

 .هستند
 

 شما از نام خداوند چه چیز را درک می کنید؟37  
خوانم خداوند را میآننه تنها کلماتی مانند سرور و یا خداوند، بلکه تمام نامهایی که من با

شناسم و همچنین کالم او، آیین دینی او، آثار او، و هرجا که موهبت می آنهاو او را با 
ریست و قدرت و جالل و شکوه او مانند روز روشن است تا به ما معرفت شناخت او جا

    .واقع همه و همه حکایت ازنام اوسترا بدهد، در
 .و قدرتمند است مقّدس: نام او 9آیه  111مزامیر
  !قدرت در عظیم نامت و عظیمی، تو! نیست کسی تو چون خداوند، ای: 6آیه  10ارمیا

 سخن دستهایش عمل از فَلَک و کند،می بیان را خدا جالل انآسم: 1آیه  19مزامیر
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 گویدمی
 

 خداوند چه چیز را در فرمان دوم ممنوع کرده است؟ 38 
استفاده کنیم را ممنوع کرده است و به ویژه اینکه اینکه ما از نام او سوءاز  خداوند

یا فریب دادن  کارهایی از قبیل: نفرین کردن، قسم خوردن، جادو کردن، دروغ گفتن و
 .را به نام خداوند انجام ندهیم

 
 در اینجا نفرین کردن به نام خداوند به چه معناست؟ 39 
های مذهبی او، آثار و اعمال نیک او، و منظور این است که ما نباید کالم خدا، آیین 

های مسیح و شکنجه های او و همچنین زخم هایی که به جان خرید و خونی که از رنج
 .بدگویی کنیم و دیگران را نفرین کنیم آنهاسخره گرفته و از مت را به او ریخ
رسانند بخواهید، برای بركت خدا را برای آنانی كه به شما جفا می: 14آیه  12رومیان

  .آنان طلب بركت كنید، نه لعنت
 را انسان هم و گویممی سپاس و حمد را پدر و خداوند همآنبا ما: 10و  9آیه  3یعقوب

از یک دهان هم شكر و سپاس 10 .دهیممی دشنام است، شده آفریده خدا صورت هب كه
  .شود و هم دشنام! ای برادران، این كار درست نیستشنیده می

 
 در اینجا منظور از قسم خوردن چیست؟40 

در اینجا به طور کل خود قسم خوردن نیست، بلکه منظور این است که، ما  منظور
یا به نام کسی به غیر از خداوند قسم بخوریم. در مواردی که از اجازه نداریم به چیزی 

نیز نباید از روی غرض و یا سهل انگاری، برای  و اطالع کافی نداریمآنصحت
  .موارد از نام خدا استفاده کنیمآنتأیید
 كه زیرا آسمان به نه نكن، یاد قسم وجه هیچ به گویممی من اّما:  37تا  34آیه  5تیم

 كه زیرا اورشلیم به نه اوست، اندازپای كه زیرا زمین به نه  خداست، عرش
 سفید یا سیاه راآناز مویی نیستی قادر زیرا خود، سر به نه و  است بزرگ پادشاهآنشهر
  .است شیطان از این بر زیاده. باشد خیر یا بلی فقط شما سخن .کنی

 
 سوگند به چه معناست؟41 

خداوند، و به این معناست که ما  مقّدسدن نام سوگند یک اعتراف است با به کار بر
از نام خداوند به عنوان شاهد و یا داور و قاضی آنخود و تأکید بر های برای تأیید گفته

  .کنیم ها، استفاده میبر این گفته
 

از یهوه، خدای خویش بترس و او را عبادت کن، و تنها به : 13آیه  6موسیکتاب پنجم 
 .نام او سوگند بخور

 سوگند خود از بزرگتر چیزی به كه است مرسوم آدمیان میان در: 16آیه  6رانیانعب
 .است سوگند یک معموالً  دهدمی خاتمه را مباحثات آنچه و بخورند
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 واقع در چه زمانی برای ما مجاز شمرده می شود؟سوگند خوردن در42 
ً مورد ضروری پیش آمده است و قسم خوردن باید ج دی، دقیق و در زمانی که واقعا

 .سنجیده، متواضعانه و با توسل به نام خداوند باشد
 

 در مورد سوگند یاد کردن چطور ما ممکن است مرتکب گناه بشویم؟43 
ریزی شده هر جایی که قسم خوردن واقعاً ضرورتی ندارد، هر وقت که ما برنامه
، که این دهیموبرای منظور خاصی قسم می خوریم مانند، زمانی که شهادت دروغ می

است.  هر زمانی که ما از قسم خوردن نیت بدی آننوع قسم خوردن، از بدترین انواع
داریم و یا از روی آگاهی و با اراده شخصی خودمان سوگند خود را می شکنیم. در 
مواردی که ما اطمینان از صحت موضوعی نداریم، و یا در هر موردی که ما 

کاری بزنیم، همه و همه ما را به سمت گناه می خواهیم با قسم خوردن دست به فریبمی
 .کشاند

اگر مردی برای خداوند نذر کند، یا سوگند خوَرد که خود : 2آیه  30موسیکتاب چهارم 
را به انجام تعهدی مقید سازد، نباید قول خود را بشکند، بلکه باید بر حسب هرآنچه از 

 .دهانش بیرون آمده، عمل نماید
 

 تواند منجر به این گناهان سخت شود؟چرا قسم خوردن می44 
دهد و به نام خداوند که، بلند مرتبه ترین و پاک زیرا کسی که مثالً به دروغ شهادت می

سخره گرفته است و مواقع خدا را به  خورد، درترین نام هاست قسم می مقّدسترین و 
ده می شود، به او از نام خداوند که برای  شهادت واقعی و مخلصانه، در داوری استفا

شود تا، خود را از لطف خداوند و کمک دروغ استفاده کرده است و همین امر سبب می
خداوند را به خشم آورده و او را  محروم کرده و در عوض او برای هر زمانی و تا ابد

با لجبازی به چالش بکشاند و با وجود فانی و روح ناتوان خود و از روی بی فکری و 
 .ارد این چنین بازی بکندخود را و عیاشی

نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی »: 7آیه  20موسیکتاب دوم 
 « .سزا نخواهد گذاشترا که نام او را به ناشایستگی بََرد بی

 که قسم خودم حیات به: گویدمی چنین یهوه خداوندگار   بنابراین: 19آیه  17حزقیال
 .آورد خواهم سرش بر یقینبه را پیمانم شکستن و من ندسوگ شمردنِ  خوار مکافات
 آدمی آنچه زیرا دهد، فریب را خدا تواندنمی کسهیچ نخورید، فریب: 7آیه  6غالطیان
 .كرد خواهد درو را همان بكارد،

  !زنده خدای دستهای در افتادن است مخوف و هولناک چه: 31آیه  10عبرانیان
 

 جادو کردن به چه معناست؟45 
قدرتی ما فوق طبیعی و معجزه آسا و شگفت انگیز که، در برابر نظم خداوند عمل 

 .خداوند نیست وعده بشارت و    آنهاکند و منظور از می
 

 جادو چطور اتفاق می افتد؟46 
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از طریق همه نوع خرافات و کلمات عجیب غریب و پیش گویی کردن و طالع بینی و 
تقدس خداوند آنگیرد و با انجامکارها جادو شکل می همچنین ارتباط با ارواح و اینگونه

تثلیث، کالم خداوند، آیین مذهبی او و صلیب را آنزیر سوال خواهد رفت زیرا با انجام
 ند. گستاخانه به شکل یک هنر تشبیه می کن

 
 چرا انجام جادو به عنوان یک گناه سخت شناخته می شود؟47 

واقع به کسی برای ما این جادو را انجام دهد، دراگر جادو توسط خود ما انجام شود و یا 
معنای انکار کردن و زیر پا گذاشتن ایمان است و ما با این نوع اعمال از روی عمد و 

 .یا غیر عمد با شیطان ارتباط پیدا کردیم
در میان شما کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود : 12تا  10آیه  18موسیکتاب پنجم 

یا ساِحر، و نه  کند، و نه فالگیر یا غیبگو، و نه افسونگر یا جادوگررا بر آتش قربانی 
  .کننده با ارواح، یا َرمال و یا کسی که با مردگان گفتگو کندمشورت
 که جادوگرانی و ارواح احضارکنندگان از: »گویند را شما چون پس: 19آیه  8اشعیا
 سؤال خود خدای از نباید مقو آیا« کنید، سوال خوانند،می ِورد و کنندمی جیک جیک
  کرد؟ سوال مردگان از باید زندگان برای آیا کنند؟

 
 به چه معناست؟ دو یا فریب دهی داینکه به نام خدا دروغ بگوی48 

و یا  داین به این معناست که زیر نام خداوند و نور خدایی او و کالم او، تعلیم باطل بدهی
نام خدا برای تظاهر و یا دروغ و فریب و همچنین از  داز بدی حفاظت کنی دبخواهی

 .دو یا با مسخره کردن از روی عمد نام او را مورد اهانت قرار دهی داستفاده کنی
تو را چه که »فرماید: به شریر، خدا چنین می اّما: 21و  17و  16آیه  50مزامیر

الم چراکه از تأدیب من بیزاری و ک فرایض مرا بیان کنی و عهد مرا بر زبان رانی؟
 که پنداشتی پس گزیدم؛ خاموشی من و کردی را کارها این  .اندازیمرا پشت گوش می

 دیدگانت برابر در را تقصیراتت و کرد خواهم توبیخ را تو حال اّما. توام چون نیز من
 و نزند گام شریران مشورت در که کسی حال به خوشا: 1آیه  1مزامیر  .گسترد خواهم
 ننشیند؛ تمسخرگران محفل در و نایستد گنهکاران راه در

 آنان بر وای خوانند؛می بدی را نیکی و نیکی را بدی که کسانی بر وای: 20آیه  5اشعیا
 را تلخی که آنان بر وای نشانند؛می ظلمت جای در را نور و نور جای در را ظلمت که
  !نهندمی تلخی جای در را شیرینی و شیرینی جای در
 

 دوم چیست؟ خواسته خدا در فرمان49 
اینکه ما نام خدا را در همه مواقع ضروری صدا بزنیم و به درگاه او دعا کرده، او را 

 .دوست بداریم و شکر گذار او باشیم
 

 اینکه نام خدا را صدا بزنیم به چه معناست؟50 
 .منظور این است که در همه مواقع ضروری، به خداوند پناه ببریم
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نگی مرا بخوان؛ من تو را بیرون خواهم کشید، و تو و در روز ت»: 15آیه  50مزامیر
  «.مرا جالل خواهی داد

 
 دعا کردن در اینجا به چه معناست؟51 

به معنای این است که ما تمام لطف، و فیض های خوب را از خدا بخواهیم و درخواست 
 .کنیم

یی های نیكو و هدایای كامل از آسمان و از جانب خداتمام بخشش: 17آیه  1یعقوب
  .آید كه آفرینندٔه نور است و در او تغییر و تیرگی وجود نداردمی
 
 به چه معناست؟ا  محترم بشماریم اینکه ما نام خداوند ر. 52

یعنی ما باید شرافت همه چیز را به خداوند نسبت بدهیم و همچنین، چه در کالم و چه 
  .در عمل، او را محترم بشماریم و به او ارزش دهیم

کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر كار هرچه می: 31آیه  10یاناول قرنت
  .کنید، همه را برای جالل خدا انجام دهیددیگری که می

 
 شکرگذاری برای خدا کردن، به چه معناست؟. 53

 .یعنی ما باید او را بخاطر تمام اعمال نیک و پسندیده اش، مورد ستایش قرار دهیم
لویاه! خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست و محبتش تا َهلِ : 1آیه  106مزامیر

  .ابداآلباد است
 

 فرمان سوم
 فرمان سوم از چه موضوعی سخن می گوید؟

 
 .بداریم مقّدساز اینکه ما باید روز خداوند را 

 
 این فرمان به چه معناست؟

اید نسبت به کالم یعنی ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم، به طوری که نب
نگاه داشته و همچنین  مقّدسرا می بایست  آنهاو موعظه های او بی توجهی کنیم، بلکه 

 .با کمال میل شنیده، و یاد گیریم
 
 روز خداوند به چه معناست؟. 54

 پردازیم و از کارها دست می کشیم، تا خداوند در ماروزی است که ما به استراحت می
 . اهدافش را پیاده نماید

 
 ای دارد؟خدا در فرمان سوم چه خواسته. 55

شمرده شوند و ما انها را با اشتیاق گوش کرده و  مقّدس موعظه خدا و خواهد کالماو می
 انها را بیاموزیم.



41 
  

 

 
 ؟می باشد به چه معنا "بداریم مقّدسموعظه و کالم خدا را این جمله : ". 56

 احترام گزاریم.آنناسیم و بهخدا را بشپیغام  تعیین شده در کالم و در موعظه
 

كنم كه وقتی پیام خدا پیوسته خدا را برای این نیز شكر می: 13آیه  2اول تسالونیکیان
را از طرف خدا آنرا به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید، بلكهآنرا از ما شنیدید،

  .کندمی طور هم هست و اكنون در میان شما ایمانداران عملدانستید و در حقیقت همین
 به آنها و شناسممی را آنها من و شنوندمی مرا صدای من گوسفندان: 27آیه  10یوحنا
 .آیندمی من دنبال

 
 اینکه کالم خدا را از روی میل گوش کنیم به چه معناست؟ .57

یعنی اینکه از روی یک میل عمیق قلبی و با شادی، کالم او را گوش دهیم و در بحر 
 .، حفظ کنیمو زالل و سعی کنیم این کالم را با قلبی نیکوعمق کالم او برویم 

دارم، و جایگاه سکونت جاللت خداوندا، محل خانۀ تو را دوست می: 8ایه 26مزامیر
  .را
 راآنو بشنوند را خدا كالم کهکسانینحاآل به خوشا اّما: »فرمود او اّما: 28آیه  11لوقا
 «.بیاورند بجا
 
 چه معناست؟ گیری کالم خدا بهیاد. 58 

سوق  آنرا زیاد کنیم و زندگیمان را به سمتآنووریم ر آبه رویش دآنمان را توسطن ایما
 دهیم. 
  .است مسیح كالم ما پیام و آیدمی پدید پیام شنیدن از ایمان پس: 17ایه 10رومیان
 فریب را خود شنیدن با فقط و كنید عمل او كالم طبق بر باید شما: 22آیه  1یعقوب
  .ندهید
 و یتیمان وقتی كه است این پدر خدای برابر در آالیشبی و پاک دیانت: 27آیه  1یعقوب
 نگاه دور جهان فساد از را خود و كنیم توّجه آنها از شوند،می مصیبت دچار زنها بیوه
 .داریم

 
 ؟می کند برای ما منعرا  یخدا در فرمان سوم چه چیز . 59
 .را منع کرده است  ما به موعظه و کالم خدابی توجهی او 
 
 بی توجهی به موعظه چطور اتفاق خواهد افتاد؟ .60

 
ارزش بشماریم، وقتی ما مراسم کلیسا را بی مقررات و نظموقتی ما موعظه ها و 

ً ضروری از دست بدهیم و برای حاضر آنشرکت در عبادت کلیسا را بدون دلیل واقعا
مشغول کارکردن گذرانیم و روز خدا را فقط  با شهوت و عیش و نوش ب نشویم و
   .، همه و همه باعث بی توجهی به موعظه و کالم خدا استبشویم
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اینها همه از طرف خدایی است كه به وسیلهٔ مسیح، ما را كه قبالً  :18آیه  5دوم قرنتیان
دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل كرده است و ما را موّظف ساخت كه به دشمنان 

 .توانند دوستان او بشوندم كنیم كه آنها نیز میدیگر او هم اعال
 هرکه است داده گوش من به دهد، گوش شما به هرکه: شاگردانم ای» 16آیه  10لوقا
 « .است كرده رد مرا فرستندهٔ  كند رد مرا هرکه و است كرده رد مرا كند رد را شما

 ما به كه او زیرا یم،دار نگاه محكم معترفیمآنبه كه را امیدی 25تا  23آیه  10عبرانیان
برای پیشی جستن در محبّت و کارهای   .کندمی وفا خود هایوعده به است، داده وعده

شدن با یکدیگر در مجالس كلیسایی غفلت نكنیم از جمع  .نیكو یكدیگر را تشویق كنیم
اند؛ بلكه باید یكدیگر را بیشتر تشویق نماییم، ها به این عادت کردهچنانکه بعضی

  .شودصاً در این زمان كه روز خداوند نزدیک میمخصو
 

   توجهی قرار می گیرد؟ چطور کالم خدا در روز خدا مورد بی61 
با  مقّدسوقتی ما در مراسم عبادت خداوند با ظاهری خواب آلود حاضر شده و به کالم 

خانه کالم را به چیز دیگری تعبیر بکنیم و یا وقتی که ما در آنیا بی دقتی گوش دهیم و
نشماریم  مقّدسو دعا نکنیم و این روز را با مرور نکردن کالم خدا کالم خدا را نخوانیم 

 ، به کالم و روز خدا بی توجهی کرده ایم. 
 

روی، مراقب قدمهایت باش. زیرا نزدیک آمدن چون به خانۀ خدا می: 1آیه  5جامعه
 .دهندانند کاری بد انجام میدبرای شنیدن بهتر است از تقدیم قربانِی احمقان، زیرا نمی

 فرا را شما وجود سرتاسرآنپُری تمام با مسیح پیام كه بدهید اجازه: 16آیه  3کولُسیان
 خود دلهای در سپاسگزاری با و دهید پند و تعلیم خردمندی نهایت با را یكدیگر. گیرد
 .بخوانید خدا برای روحانی سرودهای و تسبیحات زبور،

 
 

 چهارمین فرمان
 

 ن چهارم بیانگر چیست؟فرما
 

تو باید به پدر و مادر خود احترام بگذاری تا اینکه زندگی خوب و عمر طوالنی داشته 
 .باشی

 
 این فرمان یعنی چه؟

 
ما باید از خدا پروا داشته باشیم و او را دوست بداریم بطوریکه به والدین خود بی 

 آنان را نگاه داشته ، به  آنان را عصبانی ننماییم، بلکه احترام  آنان توجهی نکرده و 
   ارزش قائل شویم آنان را دوست داشته و برای  آنان خدمت کنیم و گوش دهیم و 
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 در اینجا منظور از پدر و مادر چه کسانی هستند؟62 
ما، منظور  هر شخصی است که نقش پدر و مادر  تنیدر اینجا عالوه بر پدر و مادر 

ن در مجالس کلیسایی و خصوصا کشیش ها و در کند و همچنیرا در خانه بازی می
اند را جامعه نیز، کسانی که از جانب خدا قدرت دارند و به عنوان رهبر شناخته شده

بپردازیم و خداوند این امر را ممنوع  کرده  آنهاشود و ما نباید به مقابله با شامل می
 .است

 
 

 خواسته خداوند درفرمان چهارم چیست؟63 
که ما به پدر و مادر و همچنین کسانی که به عنوان ولی ما  منظور این است

را  آنهاگوش داده و همچنین  آنهاخدمت کنیم، و به  آنهاهستند،احترام گذاشته و به 
 .ارزش قائل شویم آنهادوست بداریم و برای 

خاطر خداوند، مطیع همهٔ قدرتهای انسانی باشید، خواه پادشاه به: 13آیه  2اول پطرس
  تر از همه است،كه باال

 
 توانیم احترام  والدین را نگاه داریم؟ما چطور می64 

، به عنوان ولی ما داده است را بشناسیم و در آنهاباید جایگاه و مقامی که خداوند به  
و فروتنی،  به خواست خداوند و به نام او،در باالترین مرتبه احترام،  نظمکمال ادب و 

  .رفتار کنیم آنهابا 
هر خانواده 15 زنم كهبنابراین، من در برابر پدری زانو می: 15و  14آیه  3انافسسی

  در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است
 را پیرمرد روی حرمتِ  برخیزید، سفیدانریش پای پیش»: 32آیه  19موسیکتاب سوم 

 « .هستم شما خدای یهوه من: بترسید خود خدای از و دارید، نگاه
 هیچ خدا اجازهٔ  بدون زیرا نمایند، اطاعت امور اولیای از باید همه: 1آیه  13رومیان
  .است كرده منصوب خدا را فعلی زمامداران و ندارد وجود قدرتی

 .: از خدا بترسید و به رهبران مملکت احترام بگذارید17آیه  2اول پطرس
 نه كنید، احترام را آنها و بوده خود اربابان مطیع نوكران، ای: 18آیه  2اول پطرس

 گیرسخت کهکسانی به همچنین بلكه هستند، مالحظه با و مهربان كه آنانی به نسبت تنها
 آنان زیرا كنید، پیروی و اطاعت خود رهبران از: 17آیه  13عبرانیان .هستند خشن و

 از آنها كه كنید رفتار طوری. مسئولند خدا برابر در و هستند شما جانهای پاسداران
 شما عاید نفعی صورتآندر چون ناراحت، نه و باشند خشنود و راضی ودخ خدمات
 .شد نخواهد

 
 توانیم به ولی و پدر و مادر خود خدمت کنیم؟ما چطور می65 

میبایست باشیم. و ما نها آدر خدمت را برآورده کنیم و  آنهاما باید از صمیم قلب خواسته 
 آنهااز برایشان دعا کنیم وو  ام دهیماعمال نیک انجاز روی میل و اشتیاق  آنها برای

 مراقبت نماییم
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ها، دعاها، کنم كه درخواستپس قبل از هر چیز تأكید می :3تا  1آیه  2اول تیموتائوس
برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه   ها برای همهٔ مردم،شفاعتها و سپاس

در كمال خداترسی و سرافرازی به خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و 
 دهندٔه ما، نیكو و پسندیده استانجام این كار در حضور خدا، نجات زیرا ,سر بریم

: فرزند عزیز از پدر خود در پیری مراقبت کن، و او را تا زمانی که 14آیه  3ضیراخ.
  زنده است آزرده مکن

 
 چطور ما بایستی به حرف ولی خود گوش فرا دهیم؟66 

را در همه موارد بجز مواردی که  آنها و دستورات  هااین است که ما خواسته منظور
نها را داشته باشیم و اگر آو احترام  کردهبر خالف خواست خداست، از روی میل قبول 

 را بپذیریم.آنتنبیهاتی برای ما داشتند ، بدون هیچ گونه اعتراض و مخالفتی
 این زیرا كنید، اطاعت امری هر در خود والدین از فرزندان، ای: 20آیه  3کولسیان

 .سازدمی خشنود را خداوند كار
 نه كرد، اطاعت باید خدا از: »دادند پاسخ رسوالن و پطرس: 29آیه  5اعمال رسوالن 

 .انسان از
 

 احترام قائل شویم؟ آنهاو برای  بایست به والدین خود عشق ورزید چطور می67 
قرار داده و هر کار پسندیده ای را از صمیم  محبّت در باالترین درجه را آنهاما باید 

قلب در حق ایشان انجام دهیم، و در زمانی که بیمارند و وقتی نحیف و رنجور می 
  شوند، باید با صبر و حوصله با والدین خود برخورد کنیم

: با پدرت به نیکی رفتار کن، حتی وقتی که او پیر شده و رفتاری 15آیه  3ضیراخ
کودک از خود نشان می دهد. و در این موقعیت به او از روی تکبر بی مانند یک 

  توجهی مکن و خود را از او باالتر مپندار
 

 وعده پاداشی که خداوند داده کدام است؟68 
خداوند به تمام کسانی که به والدین و سروران خود احترام می گذارند، وعده آرامش  و 

 .سعادت و طول عمر می دهد
ای فرزندان، وظیفهٔ هر مسیحی این است كه از والدین خود : 3تا  1یه آ 6افسسیان

پدر و مادر خود را احترام »اولین حكمی كه با وعده همراه بود این است:   .اطاعت كند
  «.تا كامیاب گردی و عمرت در زمین طوالنی شود»  :این بودآنو وعدهٔ « کن.

سازد را می آنهاهای می کند، خانه : برکتی که پدر برای فرزندان طلب11آیه  3ضیراخ
اگر نفرینی از جانب مادر برای فرزندان باشد، هر آنچه هست را ویران خواهد  اّماو 

  ساخت
 

 خداوند چه چیز را در فرمان چهارم ممنوع کرده است؟69 
  ه و غضبناک نکنیمرا آزرد آنهاو  نیمکناینکه ما به پدر و مادر خود بی توجهی 
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 ن به والدین خود بی توجهی می کند؟چطور انسا70 
با بی احترامی صحبت کرده  آنهاو با  را در قلب خود ارزش کمی بدهیم آنهاوقتی که ما 

غیبت  آنهاتمسخر قرار داده و از  با اعمال یا گفتارمان مورد را آنهاو رفتار کنیم و یا 
 .کرده و بدگویی کنیم

د و اطاعت از مادر را خوار شمارد، چشمی که پدر را تمسخر کن»: 17آیه  30امثال 
 .خورندرا میآنآورند و کرکسهارا به در میآنکالغهای وادی

 
 صبانی و آزرده می کند؟عچطور انسان والدینش را 71 

و یا  و یا به انها دشنام دهیم بپردازیم آنهاوقتی که ما از روی بی فکری، به مخالفت با  
 آنهارا مجروح کنیم و  آنهاکرده و به نوعی  را رها آنهاطراری ضدر سختی و موارد ا
 .را آزرده خاطر سازیم

هر که پدر یا مادر خود را نفرین کند، چراغش در تاریکی غلیظ : 20آیه   20امثال
 .خاموش خواهد شد
 .: به سران قوم خود بد مگویید5آیه  23اعمال رسوالن

 

 پنجمین فرمان
 

 فرمان پنجم درباره چه چیزی صحبت می کند؟
 

 .قتل مکن
 

 این فرمان به چه معناست؟
 

ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم بطوریکه به همنوعان خود هیچگونه 
را در تمام موارد  آنان کمک کنیم و نیازهای  آنان آسیب جسمانی نرسانیم بلکه به 

 برطرف کنیم
 

 قتل چطور رخ می دهد؟72 
پذیرد و یا به صورت کالمی و صورت میاین امر یا به صورت عملی و ظاهری 

 .درونی، و در قلب ما رخ می دهد
اید كه در قدیم به مردم گفته شد: 'قتل نكن و هرکس شنیده»: 22تا  21آیه  5متی

گویم: هرکس نسبت به برادر اّما من به شما می '.مرتكب قتل شود محكوم خواهد شد
خود را ابلَه بخواند، به دادگاه برده  خود عصبانی شود، محكوم خواهد شد و هرکه برادر

 « .خواهد شد و اگر او را 'احمق' بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود
 

 عمل قتل ظاهری چطور اتفاق می افتد؟73 
رساند و یا او وقتی که شخصی، فرد دیگر را به صورت مستبدانه و ظالمانه به قتل می
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 .د، این عمل شکل می گیردرا مجروح کرده و به سالمت او آسیب می رسان
 

 ؟ها باالتر می باشدقدرتش از تو و دیگر انسانچه کسی 74 
از شخصی که  این توانایی را ندارد مگر این ، خداوند یگانه جز سرور ماه کس بهیچ

اختیارش قرار داده شده در جانب خداوند قدرت تصمیم گیری در مورد زندگی و مرگ 
 .باشد

ویم! خدایی دیگر جز من آحال ببینید که من خود،  »:39آیه  32موسیکتاب پنجم 
بخشم؛ و از دست من سازم و شفا میکنم؛ مجروح میمیرانم و زنده مینیست. می

 « .ای نیسترهاننده
 خواهم باز استآندر حیات که را شما خون تاوان یقینبه: 6تا  5آیه  9موسیکتاب اول 

 نیز همنوعش دست از را انسان جان تاوان. نیدستا خواهم باز راآنجانوری هر از: ستانید
هر که خون انسان ریزد، خونش به دست انسان ریخته شود؛ زیرا »  .ستانید خواهم باز

 .خدا انسان را به صورت خود ساخت
 كار اگر اّما. کندمی كار تو خیریّت برای و خداست خادم او چونكه: 4آیه  13رومیان
 بلكه نیست، شمشیر صاحب سبببی او زیرا باش، هراسان او از دهی انجام نادرست
  .نماید اجرا خطاكارن مورد در را خدا غضب تا خداست خادم

 
توانیم خود کشی کنیم و یا آیا ما در مورد زندگی خود هیچ قدرتی نداریم و نمی75 

 خود را مجروح کنیم؟
روح من توسط این امر خیلی بعید به نظر می رسد! من به خودم تعلق ندارم و جسم و 

 .خداوند آفریده شده است. مسیح بابت مالکیت من قیمت خیلی گزافی داده است
کند و یا فقط برای خود یک از ما فقط برای خود زندگی نمیهیچ: 8و  7آیه  14رومیان
و اگر بمیریم، برای   نماییمکنیم، برای خداوند زندگی میمیرد، اگر زیست مینمی

 .س خواه زنده و خواه مرده، متعلّق به خداوند هستیممیریم. پخداوند می
 .شد خواهد شناخته گردسیسه پروراند،می سر در بدی کهآن:8آیه  24امثال

 
 چطور ما مرتکب قتل درونی می شویم؟76 

وقتی که ما خشمی که به مسیحیت تعلق ندارد را به همراه نفرت و حس انتقام خواهی 
و دچار  اگر به او متکبرانه بنگریملبمان نگه داریم و نسبت به همنوعانمان در درون ق

شویم و یا با بی رحمی و یا به شکل ظالمانه با دیگران که در  در او حرص و طمع
در  آنهادردی نکنیم و از اینکه  هم آنان شرایط اضطراری قرار دارند رفتار کرده و با 

کنیم، همه و همه مصداق  گرفتاری هستند شاد باشیم و برای دیگران درد و رنج آرزو
 .قتل درونی می باشند

دانید كه هیچ هرکه از برادر خود متنفّر باشد قاتل است و شما می: 15آیه  3اول یوحنا
  .قاتلی دارای حیات جاودانی نیست

 به راآنبلكه نگیرید، را خود انتقام وجه هیچ به عزیز، دوستان ای: 19آیه  12رومیان
 مجازات من: »گویدمی خداوند: فرمایدمی مقّدسکتاب زیرا ،كنید واگذار الهی مكافات
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 « .داد خواهم جزا من و کنممی
نظمی و شرارت چون هرجا حسد و خودخواهی هست، در آنجا بی: 16آیه  3یعقوب
  .است
  مشو؛ دلشاد بلغزد چون و مباش، شادمان دشمنت فروافتادن از: 17آیه  24امثال

 
 وع کیست؟در اینجا منظور از همن77 

ها شامل این کالم هر انسانی را اعم از دشمن و یا دوست در بر می گیرد. و همه انسان
به همنوع خود می شوند، که ما باید همنوع خود را چه از لحاظ  محبّتاین قانون کلی 

 آنهاها را برای قرار داده و همه خوبی محبّتجسمانی و چه از لحاظ روحی مورد 
به همنوع  محبّتبدی نکنیم. در این فرمان بخصوص، ما باید فرمان  آنهابخواهیم و به 

 .را به انجام برسانیم
: آیا همه ما یک پدر نداریم؟ مگر نه اینکه همه ما را یک خدا آفریده 10آیه  2مالیان
 است؟
 خویش دشمن با و بدار دوست را اتهمسایه: 'كه ایدشنیده»: 45تا  43آیه  5متی

 به کهکسانی برای و بدارید دوست را خود دشمنان گویممی شما به نم اّما  '.كن دشمنی
به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد،   .كنید دعا رسانندمی آزار شما

تاباند و باران خود را بر درستكاران چون او آفتاب خود را بر بدان و نیكان، یكسان می
 «.باراندو بدكاران می

. یكدیگر به محبّت جز به نباشید، مقروض كسی به چیز هیچ: 10تا  8یه آ 13رومیان
 نكن، زنا: خدا احكام همهٔ   .است آورده بجا را شریعت كند، محبّت را دیگران کهکسی
 را اتهمسایه» كه است حكم این در دیگر حكم هر و مورز، طمع نكن، دزدی نكن، قتل
 دارد، دوست را خود همسایهٔ  کهکسی  .است شده خالصه« بدار، دوست خود جان مانند
 .است شریعت تمام كامل اجرای محبّت پس. کندنمی بدی او به

 محبّت ولی گویم سخن فرشتگان و مردم زبانهای به اگر: 7تا  1آیه  13اول قرنتیان
اگر قادر به نبّوت و   .هستم صدا و سر پر سنج و تُهی میان طبل یک فقط باشم، نداشته

ها باشم و دارای ایمانی باشم كه بتوانم كوهها را از سرار الهی و تمام دانشدرک كلّیه ا
اگر تمام دارایی   !جایشان به جای دیگر منتقل كنم، ولی محبّت نداشته باشم هیچ هستم

خود را به فقرا بدهم و حتّی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم، اّما محبّت نداشته 
محبّت بردبار و مهربان است. در محبّت   .خواهد شدباشم، هیچ سودی عاید من ن

محبّت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، 5 .حسادت و خودبینی و تكبّر نیست
شود ولی محبّت از ناراستی خوشحال نمی6 .گیردشود و كینه به دل نمیخشمگین نمی

باور حال خوشکند و در هرمحبّت در همه حال صبر می7 .گردداز راستی شادمان می
  .كندو امیدوار است و هر باری را تحّمل می

. كنند رفتار شما با آنها خواهیدمی كه كنید رفتار طورهمان دیگران با: 12آیه  7متی
 .أنبیا هاینوشته و تورات خالصهٔ  است این
 

 درفرمان پنجم خداوند چه چیز را ممنوع کرده است؟78 
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 .سیبی نرسانیمآرنج و  حاظ جسمانیاینکه ما نسبت به همنوع خود از ل
 

 ما چطور به همنوع خود آسیب می رسانیم؟79 
ً و یا از طریق دیگران زندگی همنوع خود را از لحاظ سالمت به  وقتی که ما شخصا

افتد و فرقی هم ندارد از چه اندازیم و او را مجروح می کنیم، این امر اتفاق میخطر می
 .راهی این امر محقق شود

 
 ا چطور همنوع خود را می آزاریم؟م80 

را چه از نظر رفتاری و یا چه از نظر گفتاری و با اعمالمان می  آنهاوقتی که ما 
کنیم و یا نسبت به و مریضی به تنهایی رها می زمان احتیاجرا در  آنهاآزاریم و یا 

 دماناعمال نادرست خو را تحت فشار آنهاشویم و یا تفاوت میاعضای خانواده خود بی
 .را به درد می آوریم آنهارا رنجور کرده و قلب  آنهادهیم و قرار می
از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و : 31آیه  4افسسیان

  .نفرت را در میان خود راه ندهید
ً  و خویشاوندان زندگی وسایل كسی اگر: 8آیه  5اول تیموتائوس   خانوادهٔ  مخصوصا

  .است شده كافران از بدتر و كرده انكار را ایمان نكند، فراهم ار خود
 که؟آناز ناله و کیستآناز نزاع که؟آناز ِولِوِله و کیستآناز وای: 30تا  29آیه  23امثال

 از دل دیروقت تا که راست آنان  که؟آناز سرخ چشمان و کیستآناز سبببی زخمهای
 .روندمی برآمیخته شرابهای چشیدن پی در و کنند،برنمی شراب

 
 خواست خداوند در فرمان پنجم چیست؟81 

 .این است که ما همنوع خود را در همه نیازهای جسمانی کمک کنیم
 

 چطور ما میبایست در خطرها و نیازهای جسمانی همنوع خود را کمک کنیم؟82 
ط موضوع به ما مرتبآنکند کهوقتی کسی را در موقعیت اضطراری می بینیم، فرقی نمی

افتد و یا باعث به خطر د یا خیر، وهمچنین مهم نیست که در کجا این اتفاق میوشمی 
 .افتادن جان ما می شود، در همه این موقعیت ها ما میبایست آماده کمک کردن باشیم

 .با خوشحاالن خوشحالی كنید و با ماتمیان ماتم نمایید: 15آیه  12رومیان
خانمان را به خانۀ رسنگان قسمت کنی و فقیراِن بیکه نان خود را با گ: 7آیه  58اشعیا

که از گوشت تن توست، آنای بینی، او را بپوشانی و ازخویش آوری؟ و چون برهنه
 خود را پنهان نسازی؟

 راه در را خود جان مسیح زیرا ایمکرده درک را محبّت معنی ما: 16آیه  3اول یوحنا
  .سازیم فدا یکدیگر راه در را خود جان باید نیز ما پس. كرد فدا ما
 

 کمک کرده و از او محافظت نماییم؟ گرفتاری هایشتوانیم کسی را در چطور می83 
در بهتر کردن او کردن  راهنماییدهیم و در پی وقتی که ما به کسی پندهای مفید می

 .واقع این امر رخ خواهد دادهستیم در زندگی دنیوی ایشان
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وكاری خسته نشویم زیرا اگر دست از كار نكشیم، در از انجام نیك: 9آیه  6غالطیان
 .وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم كرد

 

 ششمین فرمان

 
 فرمان ششم در چه موردی است؟

 
 .زنا مکن

 این فرمان به چه معناست؟
 

ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم بطوریکه ما باید عفیف و پاکدامن 
و چه در کالم. هر فرد متاهل باید زن یا مرد خویش را دوست بدارد باشیم، چه در عمل 
 .و او را احترام نماید

 
 چیست؟ زندگی زناشوئی84 

خدایی است که از جانب خداوند بنیاد شده است و مورد  مقّدسیک نظم زندگی زناشوئی 
پیوند میان زن و مرد است، تا مرد و زن  درازمدت برکت خداست و باعث استحکام

 .کنند در این دنیا تربیتزندان را برای پادشاهی خداوند فر
پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به : 28تا  27آیه  1موسیکتاب اول 

ین خدا ایشان را برکت داد، و خدا بد28 .صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید
تسلط یابید. بر ماهیان آنبارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر»فرمود: سان 

  «کند، فرمان برانیددریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می
 كه ایدنخوانده حال به تا آیا: »پرسید آنها از جواب در عیسی: 6تا  4آیه  19متی

 به این سبب است كه مرد، پدر و مادر  آفرید؟ مرد و زن را انسان ابتدا از پروردگار
از این رو آنها دیگر   .شونددو یکی میآنپیوندد وکند و به زن خود میخود را ترک می

دو تن نیستند بلكه یکی هستند، پس آنچه را كه خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا 
  «.سازد

 
 خداوند چه چیز را در فرمان ششم ممنوع کرده است؟85 

مرد نباید شکسته شود، بلکه زن و مرد باید  اینکه نه تنها پیوند زناشویی میان زن و
و چه در بیرون  مام کارهای غیر اخالقی را چه در داخلنسبت به هم وفادار بمانند و ت

 .رها کرده و انجام ندهند وجود دارد را آنهاکه بین  شان زناشویی از زندگی
گویم هرگاه می اّما من به شما  اید كه گفته شده: 'زنا نكنشنیده»: 28تا  27آیه  5متی

  .مردی از روی شهوت به زنی نگاه كند در دل خود با او زنا كرده است
 «است. هرزگی ناپاكی، زنا،: آشكارند نفسانی طبیعت کارهای: 19آیه  5غالطیان

 
 خواسته خدا در فرمان ششم چیست؟86 
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 نظممپاکدامن و بصورت خواست خدا این است که ما چه در گفتار و چه در کردار باید 
 .زندگی کنیم و به همسر خود احترام گذاشته و او را دوست بداریم

 
 زندگی کردن به چه معناست؟ با نظمپاکدامن و 87 

سیبی آجسم خودمان  به روح خودمان را پاک نگاه داشته وکنیم می یعنی ما سعی 
 نرسانیم. 

از روابط  خواست خدا این است كه شما پاک باشید و: 5تا  3آیه  4اول تسالونیکیان
همهٔ شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت كنترل   .جنسی نامشروع بپرهیزید

و مانند ملّتهای خداناشناس، دستخوش امیال   را پاک و محترم نگاه داریدآنداشته باشید و
  .و شهوات جسمانی نگردید

 به خداوند كه است القدسروح معبد شما بدن دانیدنمی آیا: 20و  19آیه  6اول قرنتیان
  نیستید، خود بدن صاحب دیگر شما براین عالوه است؟ ساكن شما در و بخشیده شما
 .ببرید بكار خدا جالل برای را خود بدنهای پس. ایدشده خریده گزافی قیمت با زیرا

 
 توانیم پاکدامن بودنمان را به خودمان از نظر گفتاری ثابت کنیم؟ما چطور می88 

 وندخدا با ترس در مقابلسخن بگوییم و  پاکدامنیر هر صورت با حیا و با وقتی که ما د
ها دوری کرده و همچنین از یاوه گویی پرهیز در همه حال و در همه جا از تمام بدی

 .کنیم، این امر اتفاق می افتد
  .سازندگول نخورید، معاشران بد، اخالق خوب را فاسد می: 33آیه  15اول قرنتیان
 دربارهٔ  چیزی شما میان در خداست، ینمقّدس شایستهٔ  چنانکه و: 4تا  3آیه  5افسسیان

 و ركیک سخنان كه نیست پسندیده .نیاید زبان بر كاریطمع و دیگر هایعفّتیبی و زنا
 .كنید شكر را خدا باید عوض در بلكه ببرید، بكار زشت یا معنیبی حرفهای یا
 

 را در عمل به خودمان ثابت کنیم؟ توانیم پاکدامن بودنمانما چطور می89 
خوردن،  مثل : یو در کارهای دهیمانجام  و حیا را با حجبهر عملی  وقتی که ما

و اعتدال را  احترام همدیگر را داشته باشیم… اشامیدن، لباس پوشیدن، تفریحات و 
  .با عفت انسانی منافاتی دارند دوری بجوییماز تمام موقعیتهایی که و رعایت کنیم، 

 
چنان رفتار كنیم كه شایستهٔ كسانی باشد كه در روشنایی : 14و  13آیه  13رومیان

برند و از عیّاشی و مستی و فِسق و هرزگی یا نزاع و حسد روز به سر می
خود را با عیسی مسیح خداوند مسلّح سازید و دیگر در فكر ارضای   .بپرهیزیم
 .های نفسانی خود نباشیدخواهش
 پاک، درست، شریف، راست، آنچه هر دربارهٔ  برادران، ای خاتمه در: 8آیه  4فیلیپیان
 .بیندیشید است، ستایش قابل و عالی هرچه و نیكنام داشتنی، دوست

 
 

 داشتن و احترام به همسر چیست؟ محبّتمنظور از 90 
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منظور این است که ما بدانیم همسر ما از جانب خدا برای ما مقرر شده است و به همین 
کنیم و همچنین نسبت به او و فقط برای ایشان ه عشق و َمحبت خود را نثار او سبب هم

 نظم خدا ، عیسی و ازکه الگوبرداری شده از  و خوبی  محبّتعشق ،  و وفادار مانده
 .را برای همسر خود بخواهیم و به او نشان دهیم می باشد اجتماع او
ای   .یح دارید، مطیع یكدیگر باشیدخاطر احترامی كه به مسبه: 25تا  21آیه  5افسسیان

زیرا   کنید،زنها، طوری از شوهران خود اطاعت كنید كه از خداوند اطاعت می
ً نجاتکه مسیح سر كلیسا یعنی بدن خود میطور همان است، آندهندهٔ باشد و شخصا

و چنانکه كلیسا مطیع مسیح است، زنها نیز در هر  باشدشوهر نیز سر زن خود می
که مسیح كلیسا را  ای شوهرها، چنان  .ید از شوهرهای خود اطاعت كنندمورد با

 .داد، شما نیز زنهای خود را دوست بداریدآندوست داشت و جان خود را برای
 
 

 هفتمین فرمان
 

 هفتمین فرمان در چه موردی می باشد؟
 

 .دزدی نکن
 

 این فرمان به چه معناست؟
 

ت بداریم بطوریکه ما اجازه نداریم پول و یا ما باید از خدا پروا داشته و او را دوس
اموال همنوعان خود را به ناحق برداریم ویا با کالهبرداری از دیگران مال و اموال 

بلکه ما بایستی  را تصاحب کنیم، تا مال و اموال خود را حفظ کرده و یا زیاد کنیم آنها
 گردیم.  نیز آناز مال و اموال او مراقبت کرده و همچنین باعث ازدیاد

 
 خداوند چه چیز را در هفتمین فرمان ممنوع کرده است؟91 

وفایی را ممنوع کرده است و ما طبق این در این فرمان خداوند خساست، طمع و بی
پول و مال دیگران را و مبادالت نادرست فرمان اجازه نداریم با فریب و نیرنگ 

 .تصاحب کنیم
كه در آرزوی جمع كردن ثروت هستند، به اّما آنانی : 10و  9آیه  6اول تیموتاوس

کشاند بخشی كه آدمی را به تباهی و نیستی میوسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیان
نوع بدیهاست و به علّت همین عشق زیرا عشق به پول، سرچشمهٔ همه  .شوندگرفتار می

دار حهها از ایمان منحرف گشته، قلبهای خود را با رنجهای بسیار جریاست كه، بعضی
  .اندساخته
 از را خود جان اّما ببرد، را جهان تمام كه دارد سودی چه انسان برای: 26آیه  16متی
  .یابد باز راآنتواندنمی قیمتی هیچ به دیگر او زیرا بدهد؟ دست
 چه یا و بنوشیم؟ چه بخوریم؟ چه: 'نگویید و نباشید نگران پس»: 32و  31آیه  6متی
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کنند، اّما پدر آسمانی ان برای به دست آوردن این چیزها تالش میتمام ملل جه   بپوشیم؟
  .داند كه شما به همهٔ این چیزها احتیاج داریدشما می

 
 کنیم به چه معناست؟ه ما پول و مال دیگران را تصاحب اینک92 

ما مال و اموال کسی را که خدا به او داده است را یا به صورت  این بدان معناست که
بصورت پنهانی و یا با زور و یا با راهنمایی اشتباه و یا با هر روشی که شخصا یا 

وردن مال و اموال او شود را بدزدیم حتی اگر در این امور ما همراهی آمنجربه بدست 
  شخص خطا کار هم باشیم. آنکننده
تمام انسانها و حیوانات روی زمین را  م خودم تمام جهان،یبا قدرت عظ : 5آیه  27ارمیا

  را به هرکس که بخواهم می دهم.آنآفریدم، و من اختیار
  .آنهاست دوی هر آفرینندۀ خداوند: دارند اشتراک این در فقیر و غنی: 2آیه  22امثال

 
 اینکه ما با کاالی تقلبی به مالی برسیم به چه معناست؟93 
ت  کاری گزاف بفروشیم.و یا بدون مسئولی اینکه ما کاالهای نامناسب را به قیمتیعنی 

ی را کار تمزد کار کامل را بگیریم و یا مزد کامل، دسیکار ساعت و با دزدی در
فایده  است یا چیزی را بگیریم که بی ثمر و بی زحمت کشیده ایم.آنبگیریم که اندکی برای

 .و یا برای کار نامناسب و مکان نامناسب و بد، پول بگیریم
كار باشد، در كارهای بزرگ هم که در امور كوچک درستکسی: 10آیه  16لوقا

که در امور كوچک نادرست باشد، در كارهای بزرگ هم درستكار خواهد بود و کسی
 .نادرست خواهد بود

 با را اشباالخانه و کند، بنا عدالتیبی با خویش خانۀ کهآنبر وای»: 13آیه  22ارمیا
 او به را او مزد و گیرد، خدمت به ایگانه رب خویش همنوع کهآنبر وای انصافی؛بی

  نپردازد؛
 

 برداری چیزی را تصاحب کنیم به چه معناست؟اینکه ما با تجارت باطل و یا کاله94 
به این معناست که ما با فریب کاری و ریاکاری در تجارت و یا مثالً با کم فروشی و یا 

های باطل به دیگران خسارت گران فروشی و یا نزول خوری و همچنین دیگر روش
 .ضرر کنیم متحّملرا  آنهاو زده 

کس نباید از ایمانداران سوء استفاده کند، در این خصوص هیچ: 6آیه  4اول تسالونیکیان
که این زیرا همان طوری که من قبالً با تأكید زیاد به شما گفته بودم: خداوند به کسانی

 .کنند، كیفر خواهد دادكارها را می
 بدان اندیشیدن از َمیَفکن؛ پا از شدن ثروتمند برای را خویشتن: 5و  4آیه  23امثال

 بال عقاب چون ثروت زیرا است؛ رفته میان از دوزیه بآنبر چشم تا   بازایست
  پََردمی و گیردمی
 
 

 خواست خدا از هفتمین فرمان چیست؟95 
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اینکه ما با صداقت و عدالت پیشگی در برابر دیگران عمل کنیم تا اینکه خوبی دیگران 
 .بکنیم آنهانظر بگیریم و با کمک سعی در حفاظت از اموال را در 

هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یكدیگر را از یاد نبرید، : 16آیه  13عبرانیان
  .سازدهاست كه خدا را خشنود میگونه قربانیزیرا این

 عوض، توقّع بدون و كنید نیكی و نمایید محبّت خود دشمنان به شما اّما: 35آیه  6لوقا
 بود، خواهید متعال خدای فرزندان و داشت خواهید سرشاری پاداش كه بدهید قرض
  .است مهربان خطاكاران و ناسپاسان به نسبت او زیرا
 پیروان كوچكترین از یکی به آنچه بدانید: 'گفت خواهد جواب در پادشاه: 40آیه  25متی
   كردید من به كردید، من
 

روبه  آنهایگران را بخواهیم وکمک کنیم اوضاع چطور ما میتوانیم خوبی د96 
 پیشرفت و بهتر شدن رود؟

نها نیاز آما بایستی با اعتماد و کوشایی و نگرانی در امور اموال خود ، کسی را که به  
او  را باآنماشخص یا کس دیگری به وسایل ما نیاز داشت آنو اگر دارد را  پیدا کنیم

بخشیم تا دیگران که در شرایط و یا به او می یا به او قرض دهیم  کنیم و تقسیم
بهره مند شوند واین ِدینی است که به گردن ما  آنهااضطراری هستند هم بتوانند از 

 .گذاشته شده است
با دستهای خود، با آندزد از دزدی دست بردارد و به عوض: 28آیه  4افسسیان

  .هدآبرومندی كار كند تا چیزی داشته باشد كه به نیازمندان بد
 کارش پاداش او و دهد،می قرض خداوند به کند، شفقت بینوا بر کهآن:17آیه  19امثال
 .داد خواهد تمامی به را
دهی، نگذار دست چپ تو از آنچه دست و اّما تو، هرگاه صدقه می: 4تا  3آیه  6متی

از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری كه هیچ چیز از 4 .کند آگاه شودراستت می
  .نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد

 بدهد است، گرفته تصمیم خود دل در آنچه مطابق باید هركس پس: 7آیه  9دوم قرنتیان
  .بخشدمی شادی با كه دارد دوست را كسی خدا زیرا اجبار، و میلیبی روی از نه و
 

اکی دیگران توانیم در جهت مراقبت و حفاظت از وسایل و نیازهای خورچطور می97 
 تالش کنیم؟

این در صورتی است که ما به عنوان یک دوست خوب و یک همسایه مورد اعتماد از 
هر موقعیتی که باعث خسارت و زیان برای دیگران بشود، ممانعت کنیم و به ایشان این 

 .خطرات را گوش زد کنیم
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 هشتمین فرمان
 

 فرمان هشتم در چه موردی است؟
 

 همنوع خود مدهشهادت دروغ علیه 
 

 این فرمان به چه معناست؟
 

که ما نباید به دیگران دروغ  طوریه ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم ب
را فاش نموده و غیبت نماییم و یا با خبرچینی از دیگران سابقه بد  آنهاگفته، اسرار 

همه امور او را به وییم و یشان بگ ها دفاع کنیم و از خوبی آنهابسازیم، بلکه باید از 
 رحالت روی خوش برگردانیم.

 
 چه چیزی به عنوان شهادت دروغ می باشد؟98 

 هر چیزی که خالف حقیقت  گفته و یا عمل شود.  
راستکرداران پسندیدۀ  اّماخداوند از لبهای دروغگو کراهت دارد، : 22آیه  12امثال 
 .اویند

 
 نوع کرده است؟خداوند چه چیز را در فرمان هشتم مم99 

نباید دیگران را بطور پنهانی  و همچنینخداوند دروغ را به طور کل ممنوع کرده است 
 .فریب دهیم و نباید به کسی خیانت کرده و یا غیبت کنیم و یا آبروی کسی را ببریم

پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلكه همیشه به دیگران راست : 25آیه  4افسسیان 
  .همهٔ ما اعضای یكدیگریمبگویید، زیرا 

شما فرزندان پدر خود، ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل : 44آیه  8یوحنا 
خبر است، چون در او هیچ راستی نیست. آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بیمی

پدر تمام  نماید؛ زیرا دروغگوگوید مطابق سرشت خود رفتار میوقتی دروغ می
 .استهدروغ

 
 به چه معناست؟ دروغ گفتن سهوی100 

 .داشتن و به بدگویی درباره او پرداختن استدر دل به معنی نیت بد درباره کسی 
مرا با شریران محکوم مکن، با آنان که شرارت را پیشۀ خود : 3آیه  28مزامیر
  .ن استبدی در دل ایشا اّمازنند، اند؛ که با همسایگانشان َدم از صلح و صفا میساخته

 
 خیانت به دیگران به چه معناست؟101 

سوی دشمنان راهی به  نکه شخصی به عنوان یک دوست بد، کسی را با دوز و کلکای
و یا نقاط ضعف او را به دیگران گفته و از  اسرار او را برای دیگران فاش کندو یا  کند

 و یا انتقام انجام دهد سد و نفرتها را از روی حو همه این  کنداستفاده سوء اواطمینان 
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 .یب رسانده و از این بابت شاد شودتا به دیگران آس
ات بکن، و اسرار دیگری را فاش ات را مستقیم با همسایهمشاجره: 9آیه  25امثال 
 منما،

 
 غیبت کردن به چه معناست؟102 

 حضور ندارند و یا اینکه کالم و آنهابه معنای بدگویی نسبت به دیگران است. وقتی 
  .عمل شخصی را با نیت  بدی که داریم برای دیگران تحریف کرده و اشتباه جلوه دهیم

كه به دیگری بد بگوید و یا ای برادران، از یكدیگر بد نگویید. كسی: 11آیه  4یعقوب 
را محكوم ساخته است. اگر نسبت به آننسبت به او داوری كند از شریعت بد گفته و

 .ای و نه بجا آورندهٔ آنریعت شدهشریعت داوری كنی، تو داور ش
 

 اعتبار کردن کسی چیست؟منظور از بی آبرو و بی103 
از بین  بروی او راآو  نام نیک ا به چیزی متهم کرده ور منظور این است که ما دیگران

 ببریم.
خداوندا، کیست که در خیمۀ تو میهمان شود؟ و کیست که در : 3تا  1آیه  15مزامیر 
که در صداقت گام بردارد، و درستکار باشد، و از دل، آن کن گردد؟ت سامقّدسکوه 

اش بدی روا مدارد، و که به زبان خویش غیبت نکند، و به همسایه  .راست بگوید
  مالمت را دربارۀ نزدیکانش نپذیرد؛

 
 خواسته خدا در فرمان هشتم چیست؟104 

بخصوص اینکه در خواست خدا این است که ما نسبت به درک حقیقت شوق داشته و 
را ببخشیم و درباره دیگران به نیکی  آنهاصورت بروز خطا از دیگران ما می بایست 
 .برگردانیمسخن بگوییم و همه چیز را به شکلی نیکو 

 
 

 توانیم دیگران را ببخشیم؟چطور می105 
د و بدانیم که شای برو و نام او را از بدنامی نجات دهیمآما بایستی منظور این است که 

او تحت فشار و یا با قضاوت ناعادالنه در این موقعیت قرار گرفته است و به او تهمت 
  .ناروا زده اند

خاطر دادرسی همۀ زبانان بگشا، بهدهان خود را برای بی»: 8آیه  31امثال
  .«بیچارگان

 
 توانیم از دیگران تمجید کنیم؟چطور ما می106 

حسودی کردن و بدون اینکه بخواهیم او را  های او را بدونوقتی که ما تمام خوبی
 را بستاییم و همچنین درباره او قضاوت عادالنه داشته باشیم آنهاتحقیر کنیم قبول کنیم و 

 یار کنیم.تنها را نادیده گرفته و سکوت اخآ محبّتو در مورد اعمال نادرست او با کمال 
دیگر جّدی و قوی باشد زیرا تان نسبت به یكمهمتر از همه، محبّت: 8آیه  4اول پطرس 
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  .پوشاندمحبّت، گناهان زیادی را می
 

چطور ما میتوانیم نسبت به همه چیز خوش بین بوده و از همه چیز برداشت 107 
 نیک داشته باشیم؟

زند سر می آنهازمانی این اتفاق خواهد افتاد که ما در مورد دیگران و خطایی که از  
ً در م موضوع از خود آنقضاوت نکنیم، بلکه درباره آنهاورد زود باور نبوده و سریعا
موضوع آگاهی دارند بپرسیم و در این فاصله که ما هنوز آنفرد و یا دیگران که نسبت به

از صحت خطای دیگران مطمئن نیستیم، درباره دیگران پندار و گفتار نیک داشته 
 .باشیم

تكاب خطا دیده شود، شما كه ای برادران من، اگر كسی در هنگام ار: 1آیه  6غالطیان 
روحانی هستید، او را با روح فروتنی به راه راست آورید. اّما مواظب خود باشید مبادا 

  .شما نیز دستخوش وسوسه شوید
 

 نهمین فرمان
 

 فرمان نهم در چه مورد است؟
 
 به خانه همسایه خود طمع نورزید 
 
 

 این فرمان به چه معناست؟
 
که ما نباید با حیله و فریب  طوریه شته و او را دوست بداریم بما باید از خدا پروا دا 

ی شویم، زبه دنبال ارث و مال خانه او  باشیم و نباید با تظاهر و جعل کردن مالک چی
 .حفاظت کنیم آنهابوده و از اموال  آنهابلکه نسبت به همنوعان حامی 

 
 منظور از طمع داشتن در اینجا چیست؟108 

 .ک هوس و وسوسه بد در دل داشتن استمنظور از طمع ، ی
          
 در این فرمان منظور از خانه همسایه چیست؟109 

و مغازه او و همچنین اعتبار  محل کارمنظور همه اموال او از جمله خانه و حیاط و یا 
 .و آبروی اوست، حق قانونی 

 
 خداوند در این فرمان چه چیز را ممنوع کرده است؟110 

طمع نسبت به مال و منال و ارث و خانه همسایه خود نداشته باشیم و به  اینکه ما چشم
 .اموال شویمآندنبال این نباشیم که با ترفند و پایمال کردن حق دیگری صاحب

در سرزمینی که یهوه خدایتان برای تصرف به شما »: 14آیه  19کتاب پنجم موسوی 
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یۀ خویش را که پیشینیان دهد، در ِملکی که به دست خواهید آورد، مرز همسامی
  .اند، تغییر ندهیدنهاده

 
 یعنی چه؟ توسط حیله و مکر ،خانه و اموال و ارث دیگری  وردنآبدست 111 

او را مجبور کنیم  با اعمال فشار و فریب و با ناعدالتی و یا با اعمال زور ما یعنی اینکه
 .اش  را در اختیار ما قرار بدهد  اموال  که

ای شریر، در کمین منزلگاه مرد پارسا منشین، و استراحتگاه او را : 15آیه  24امثال 
 . تاراج مکن؛

 
به تصاحب خود در آوریم، یعنی و غیرقانونی  ناحق اینکه اموال دیگری را به112 
 چه؟

به ما تعلق ندارد، ولی آنهیچ حقی نداریم و مالیدانیم در مورد یعنی ما با وجود اینکه می
خود را با تمام مال  وادار کرده که شخص را غیر قانونی هی و اسنادبا استفاده از گوا

 .کم و کاستی اش رها بکند
 

 خواسته خدا در فرمان نهم چیست؟113 
کرده و در حفظ و نگهداری  را خواست او این است که اموال و ارث و میراث دیگران،

 .نها باشیمآخدمت 
 

 د؟چه صورتی اتفاق می افت بهاین خواست خدا 114 
با توصیه ها و ود او بدانیم جرا گوارای ودیگران  بروآمال و غذا و ارث و وقتی که ما 

 .کمک کنیم آنهاو کمک های عملی مان در این رابطه به 
 

 دهمین فرمان
 

 دهمین فرمان در چه موردی  است؟
 

همسایه آنتو نباید به زن، نوکران و خادمین و کنیزان، و دام و طیور و هر چیز که از
 .بورزی ات است طمع

 
 این فرمان به چه معناست؟

 
که هیچگونه طمع و  طوریه ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم ب

چشمداشتی به ناموس و مال دیگران نداشته باشیم و افراد و کارکنان زیر دست او را به 
توصیه کنیم در  هاآن، بلکه به نها را از صاحبش جدا نکنیمآویا  نیمتصاحب نکنفع خود 

 .را خدمت نمایند آنهاکه الزم و شایسته است  طوریه خدمت صاحبان خویش بمانند و ب
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 خداوند چه چیزی را در فرمان دهم ممنوع کرده است؟115 
اینکه ما طمع و وسوسه ای راجع به زن و کارکنان و یا دام  و اموال دیگران نداشته 

و  دست نزنیم و صاحب مال را منحرف نکنیم به فریب آنهابرای تصرف مال  باشیم و
 .نها را از صاحبش جدا نکنیمآیا 
 

 ؟جداکردن اموال از صاحبش یعنی چهمنظور از 116 
زن،  وعده دادن به دیگران، و رشوه و یا از طریق دیگر و یا  یعنی با استفاده از کالم

 .در اوریمخود  را از صابش جدا کرده و به تصرف آنهاکارکنان، فرزندان و یا دام 
 

 در اینجا منظور از زورگیری چیست؟117 
تمام  در جهت تصرف و در اختیار گرفتنو ناعدالتی استفاده از ابزار خشونت و زور 

 دارایی های یک نفر.
 

 در اینجا منظور از منحرف کردن چیست؟118 
شخص در آنیل کردنمایجاد حس عدم تمایل در کسی برای ترک کردن و بی یعنی 
 .ایی های خوددار
 

 ای دارد؟خداوند در این فرمان چه خواسته119 
با  آنهاخواهد تا ما در حفظ ناموس و همسر و کارکنان دیگران تالش کنیم تا این را می

 .سرپرست خود بمانند و وظایف خود را به درستی انجام دهند
 

ب می نی فرمان نهم و دهم توجه ما را به چه موضوعی جلدو فرمان آخر یع120 
 کنند؟

نقص و بدون هیچ گونه حس گناه آلود اینکه نیت و قلب ما می بایست پاک و منزه و بی
 .حسادت و طمع نسبت به دیگران بماند

اسرائیل را خطاب کرده، بدیشان بگو: تمامی جماعت بنی»: 2آیه  19موسیکتاب سوم 
 « .باشید، زیرا من، یهوه خدای شما، قدوسم مقّدس
 راآنقوانین از یكی فقط و كند رعایت را شریعت تمام كسی اگر چون :10آیه  2یعقوب
  .است مقّصر شریعت تمام مقابل در هم باز بشكند،

 
 بندی ده فرمانجمع

 
 خواهد بگوید؟خداوند با بیان همه این ده فرمان چه مطلبی را می

 
 :او همچنان فرموده است

سانی که از من تنفر دارند ، به هستم که از ک جدیمن سرور و خداوند تو ، خداوندی 
تا هزاران نسل  اّماخاطر گناه پدران تا نسل سوم و چهارم فرزندانشان انتقام می گیرم، 
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 .برکسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می کنم
 

 این بیانات به چه معناست؟
 

او سرپیچی می  مینافردهد به تمام کسانی که از می به مجازات کردنخداوند هشدار 
کنند. به همین دلیل ما بایستی از خشم و غضب الهی در مقابل سرپیچی از این فرامین 

خدا به تمام کسانی که فرامین او را  اّمابیمناک باشیم وخالف ده فرمان او عمل نکنیم. 
نگه داشته و رعایت میکنند وعده رحمت و نیکویی می دهد. به همین دلیل همه ما 

او را دوست بداریم و به او توکل کنیم و اعتماد کرده  و با کمال میل طبق  بایستی
 فرامین او عمل کنیم

 
 می نامد؟ جدی چرا خداوند خود را خدای121 

زیرا او در کمال جدیت سعی در حفظ شرافت خود دارد و همین حس را نسبت به 
مانی که میان خود و دهند نیز دارد و او  به پیکسانی که به فرامین او گوش فرا می

تواند این را تحمل کند که ما قلب و امید خود را از او ست وفادار است و خداوند نمیآنها
 .ها داشته باشیمدور کرده و دلبستگی به دنیا و بت

من یهوه هستم! نام من این است! من جالل خود را به کسی دیگر »: 8آیه  42اشعیا
 «.بتهای تراشیده نخواهم داد، و نه ستایش خویش را به

 را خویش خدای یهوه عهد مبادا باشید، مراقب پس: 24و  23آیه  4موسیکتاب پنجم 
 را شما خدایتان یهوه هرآنچه شکل به تراشیده، تمثالِ  و ببرید یاد از بست شما با که
رو که یهوه خدای شما آتش سوزاننده و آناز  .بسازید خود برای است، بازداشتهآناز

  .تخدای غیور اس
خواهم به تو و خواهم با تو پیوند ابدی داشته باشم، من می: من می20و  19آیه  2هزایا

اعتماد داشته باشم به فیض و بخشش تو، بله من در ایمان  به عدالت و داوری تو
 .میخواهم با تو پیوند داشته باشم و تو نیز سرورمان را خواهی شناخت

 را دنیا کهکسی نبندید، دل دارد تعلّقآنبه آنچه و دنیا به: 17تا  15آیه  2اول یوحنا
یعنی آنچه -هر آنچه به جهان تعلّق دارد   .نیست او در پدر خدای محبّت دارد دوست

کند و آنچه مایهٔ فخر و غرور بیند و طلب میکند و آنچه چشم مینفس اَّماره آرزو می
و تمایالت دنیوی از بین  جهان  .از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلّق دارند -است

  .خواهند رفت؛ اّما هرکه ارادهٔ خدا را بجا آورد، تا به ابد خواهد زیست
 

 خداوند در این فرمان چطور جدیت خود را ثابت می کند؟122 
گذارند را به عنوان دشمن و پیمان خداوند تمام کسانی را که فرمانهای او را زیر پا می

ند و در نهایت در برابر دادگاه الهی قرار راوند بیزاگیرد که از خدشکن در نظر می
گرفته  و سزاوار خشم و غضب خداوند هستند. ولی اگر کسی در اتحاد با خداوند بماند 

حفاظت کند و این عشق نسبت به خداوند و آنو در َمحبت خداوند وفادار باشد و از
ض او را دوست خواهد شرافت او را در باالترین مرتبه قرار دهد، خداوند نیز در عو
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 .داشت و به او وعده پاداش جاودان می دهد
زیرا خدا به هرکس بر حسب کارهایی كه كرده است، پاداش یا : 9تا  6آیه  2رومیان  

کنند و در جستجوی عّزت و شرف بعضی افراد، نیكویی را دنبال می  .كیفر خواهد داد
بعضی افراد خودخواه   .انی خواهد دادجاودو حیات فناناپذیر هستند، خدا به آنان حیات 

روند، آنها مورد خشم و غضب کنند و به دنبال ناراستی میهستند و حقیقت را رد می
آورند، مصیبت و پریشانی برای همهٔ آدمیانی كه بدی را بجا می .گیرندخدا قرار می

 ..خواهد بود، اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان
 

 ر جدیت خود را نسبت به فرزندان و نسل های بعدی نشان می دهد؟خداوند چطو123 
خواهد گرفت و نسل های بعد به آناو تاوان گناه پدران را از فرزندان  و نسل های بعد از

. ولی خداوند به سبب تا توبه کنند قرار می گیرند تنبیهسبب  گناه و خطای پدران مورد 
 آنهاصور است به فرزندان و نسل های بعدی تقوای پدران خیلی بیشتر از آنچه قابل ت

 .پاداش می دهد
خاموش »گوید: همانا این نزد من مکتوب است که: خداوند می: 7تا  6آیه  65اشعیا

را به آغوش ایشان خواهم آننخواهم ماند، بلکه بدیشان مزد خواهم داد، آری مزد
آنجا که بر کوهها قربانی  مزد گناهان شما و گناهان پدران شما را با هم. و از  پرداخت،

حرمتی روا داشتند، مزد اعمال گذشتۀ ایشان را ها به من بیتقدیم کردند، و بر تپه
 .«.پیموده، به آغوششان خواهم پرداخت

 ترسندگان حال شامل خداوند محبّت ابد به تا ازل از اّما: 18و17آیه  103مزامیر
 به و کنندمی حفظ را او عهد که آنان و  ایشان، فرزندانِ   حال شامل او عدالت و اوست،

  .دارندمی یاد را احکامش آوردن جا
ت من زندگی لهای مرا را نگاه دارد و در سایه عدا: کسی که فرمان17آیه  18هزایا

کند  ، او نخواهد مرد و بخاطر اعمال ناپسند پدرش مجازات نخواهد شد، بلکه او زنده 
 .ماندمی

 را پارسایی هرگز همه، این با ام،سالخورده اینک و بودم جوان من: 25آیه  37مزامیر
 .شوند نان گدای که را فرزندانش نه و باشد شده وانهاده که امندیده

 
 در مورد هریک از این فرمانهای خداوند ما چه چیز را باید در نظر بگیریم؟124 

کسانی که این  برای تمام تهدید را از طرف یک خدای قضاوت کننده ،نه تنها باید این 
، بلکه باید این را به عنوان یک وعده و تنبیه پدرانه برای دانستفرمانها  را می شکنند 
 .خاطیان به حساب آورد

 
  ؟خداوند چه هشداری را به خاطیان می دهد125 

 .خداوند به همه کسانی که فرمانهای او را زیر پا می گذارند، وعده مجازات داده است
فرماید: شرارتت تو را تأدیب اوندگار، خداوند لشکرها چنین میخد: 19آیه  2ارمیا

خواهد کرد، و اِرتِدادت تو را توبیخ خواهد نمود. پس بدان و ببین که چه زشت و تلخ 
  .است که یهوه خدایت را ترک گویی، و ترس من در تو نباشد
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 لتیممساری هر گناه مایۀ شر اّماسازد، پارسایی، قوم را سرافراز می: 34آیه  14امثال
 .است

 تا ندارد تصدیق را شریعت این کلمات کهآنباد ملعون» :26آیه  27موسیکتاب پنجم 
 «آمین: ”بگویند جملگی قوم و.“ آورد جای به را آنها
 

 چرا خداوند به جدیت تهدید به مجازات و تنبیه می کند؟126  
را  آنهامانها مطیع بوده و زیرا ما از او و خشم او پروا داشته باشیم و در مقابل این فر

 .زیر پا نگذاریم
من است، من آنانتقام از»دانیم چه کسی گفت: زیرا ما می: 31تا  30ه یآ 10ان یعبران

چه هولناک و   «.خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود»و « تالفی خواهم كرد.
 » !مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده

 
 

 داده است؟ یش را انجام داده باشند چه پاداشیرمانهاكه ف یخداوند به كسان127 
  .ش را نگاه داشته باشندیهد كه فرمانها یم یكو به همه كسانین یاو وعده پاداش

 
 دهد؟ یكو وعده مین یچرا خداوند به پاداش128 

 یمان داشته و هر چه فرمانهایام و به سرور خود یخود را دوست داشته باش یتا ما خدا
 .میخواهد را انجام ده یاو از ما م

های كفرآمیز كه ارزش بازگو كردن ندارد، اّما با افسانه: 8و  7ه یآ 4موتائوسیاول ت
پرستی تقویت خواهید ورزش كنید، خود را در خداكاری نداشته باش. اگر می

زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر   .كنید
  .چون هم برای حال و هم برای آینده وعدٔه حیات داردحیث فایده دارد، 

 
ز از خداوند ین فرمانها نین امكان وجود دارد كه ما با انجام ناقص ایچطور ا129 

 ؟و همچنین این رفتار ما را چگونه می بیند میافت كنیپاداش در
ق ح انجام شد و او به خواست خداوند تحقیمس یسین خداوند توسط عیتحقق كامل فرام

 مقّدسق روح یمان را از طریاكه موهبت  یح و در صورتیق مسیز از طرید. ما نیبخش
ز ملكوت خود را به یت خداوند را جلب كرده و او نیم رضایتوان یم، میریبه ارمغان بگ

خود به ما و همه  یكه به ما داده است و به نشانه بخشندگ یعنوان پاداش و طبق وعده ا
  .دهد یكنند م یگن سبك زندیكه به ا یكسان
همان خدا، شما را در همهٔ كارهای نیک کامالً مجّهز گرداند تا : 21ه یآ 13انیعبران

سازد به وسیلهٔ عیسی مسیح در ما ارادٔه او را به عمل آورید و آنچه كه او را خشنود می
  .مسیح است! آمینآنبه انجام برساند. شکوه و جالل تا به ابد از

 

 ین بخش اصلیدوم
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 یحیمان نامه مسیا
 

 ست؟یت چیحیاز درس مس ین بخش اصلیدوم1 
 مانیا

اّما قبل از رسیدن دورهٔ ایمان، همهٔ ما محبوس و تحت تسلّط : 23ه یآ 3انیغالط
 .بردیمایمانی كه در ُشُرف ظهور بود به سر میآنشریعت بودیم و در انتظار

 
 خالصه شده است؟ یزیدر چه چ یحیمان مسیإ2 

ست جز ین یزین سمبل چیمانده است و ا یجاه رسول ب ١٢آنزكه ا یدر سمبل
  .شود یان میكسان بی اساها به صورت عمومیكه در تمام كل یحیاعتقادنامه مس

 
 ست؟یچ ایمان3 

خارق العاده او نشأت گرفته  یو كارهااست از جانب خداوند كه از آثار  یدرس ایمان
دارد و هر شخص بنابر  یضرور ازینآنخود به یسعادتمند یبرا ینسانااست و هر 

ن یرا برداشت كند و ا ایمانل یإنج تواند از عهد جدید کتاب یخود م یت وجودیظرف
  .باشد یم یخالصه شده در سه بخش اصل ایمان

 
  ست؟یل چینجا عهد جدید کتابمنظور از 4 

ام یپ کیخبر خوش و  کیكه  همان محتوای بخش دوم کتاب انجیل می باشدمنظور 
شفادهنده  یسین است كه؛ عیا امین پیح به همراه دارد كه ایمس یسیز جانب عا  کین

ض خداوند گناهان ما یدارند و به واسطه لطف و ف ایمانست كه به او یهمه انسانها
همه جاودان را به  یح زندگیمس یسیق عیاز طرقصد دارد شوند و خداوند  یده میبخش
  .بدهده ینسانها هدا

قدر محبّت نمود كه پسر یگانهٔ خود را داد تا آنخدا جهانیان را زیرا: 16ایه  3یوحنا
  .هرکه به او ایمان بیاورد هالک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود

ن یاست و چقدر دوست دارم كه همه ا یقت چقدر عالین حقیا  15ه یآ 1موتائوسیاول ت 
نجات دهد. من خود  ن جهان آمد تا گناهكاران رایح به ایمس یسیرند كه عیرا بپذ
 .ن گناهكاران هستمیبزرگتر
 برای خداست قدرت انجیل، كه روآناز نیستم؛ ِخِجل انجیل از من زیرا: 16ه یآ 1انیروم
 .یهودیان غیر سپس و یهودیان اول آورد، ایمانآنبه كه هرکس نجات

 
 دهد؟ یل میشما را تشك ایمان ،ن اعتقاد  و باور یچطور ا5 
ت یواقع کیرا به عنوان آنم ویریت فرا بگیرا با جد ایمانه ما است ك ین در صورتیا

همراه باشد.  یست با باور قلبیبا ین امر میم و ایدر نظر گرفته و قبول كن ییامسلم خد
 یزندگآنن باور ما تنها استدالل و تنها راه نجات ماست، كه باین كه، ایبه ا یقلب ایمان

  .میریم یمآنم و بایكن یم
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 به چه معناست؟ نایماحال 6 
 ایمانن یم، و اید داریامآناست كه به یزیچ در واقعنان و اعتقاد به یاطم یبه معن ایمان
  .ردید قرار بگیو ترد کم، مورد شینیب یرا نمآند به سبب آنكه ماینان نبایاطمو 

امیدواریم و اعتقادی آنایمان، اطمینانی است به چیزهایی كه به:   1ه یآ 11انیعبران
 .بینیمه چیزهایی كه نمیاست ب

   بینیممی آنچه نه ماست، ایمان زندگی در ما راهنمای : 7ه یآ 5انیدوم قرنت
 

 ؟یدار ایمانز یتو به چه چ7 
  .است یقیمن به خداوند زنده و حق ایمان

 
 ست؟یخداوند چ یت وجودیماه8 
 یتیاهباشد و م ینندهء ما مین آفریما و همچن روح و سرورو  همتا یخداوند، ب»

  .باشد یم یكیو ن ییان و دانایپا یدارد و سرشار از قدرت ب مقّدس، جاودان و یروحان
پرستد باید با روح و راستی عبادت خدا روح است و هرکه او را می: 24ه یآ 4وحنای

 «نماید
 خدا. داریم اطمینانآنبه و آگاهیم خود به نسبت خدا محبّت از ما »16ه یآ 4وحنایاول 
 « .او در خدا و است ساكن خدا در کند،می زندگی محبّت با هرکه و است محبّت

  .یکتاست خداوندِ  ما، خدای یهوه،: اسرائیل ای بشنو،»:  4 هیآ 6 5.موسیكتاب پنجم 
 متبارک حكمران یكتاآنكرده، معیّن او کهزمانی در و: 16و  15ه یآ 6موتائوسیاول ت
 وجودی یكتاآنبه ساخت خواهد ظاهر را این است خداوندان خداوند و پادشاهان پادشاه كه
 و گردد نزدیکآنبه كسی است محال كه باشدمی ساكن نوری در و است فناناپذیر كه
  .آمین باد، جاودان قدرت و عّزت ببیند، تواندنمی و ندیده را او هرگز کسهیچ
 قدوس قدوس، قدوس،: »گفتمی داده، در ندا دیگری به آنها از یک هر: ٣ه یآ ٦ایاشع
 «.است مملو او جالل از زمین تمامی لشکرها؛ خداوندِ  است

 
  است؟ چه شخصیت هاییخداوند متشكل از 9 

 یکهستند و در  یبداخداوند متشكل از سه شخص است، كه هر سه قدرتمند و هم 
، هر سه مقّدسقرار دارند. خداوند پدر، پسر و روح  یو روحان ییت و سرشت خدایماه
  .هستند ییسرشت واحد خدا یکنده ل دهینها تشكیا
پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر : 19ه یآ 28یمت

  القدس تعمید دهیدو روح
رسانند. فیض عیسی مسیح ین به شما سالم میمقّدستمام : 13ه یآ 13انیدوم قرنت 

 .ما باد، آمینالقدس، با همهٔ شخداوند، محبّت خدا و رفاقت روح
 

 ؟یكن یان میخودت را به طور خالصه ب ایمانچطور تو  10  
د، به خداوند پسر كه مرا یگانه، به خداوند پدر كه مرا آفریدارم به سه خداوند  ایمانمن 

گانه ید، و اوست خداوند و سرور یكه مرا تقدس بخش مقّدسنجات داد و به خداوند روح 



64 
  

 

  .من
 

 اولین قسمت
 
 ینشدرباره آفر
 

 اولین قسمت از چه چیزی صحبت می کند؟
 

 .من ایمان دارم به خدای پدر، قادر مطلق، خالق آسمانها و زمین
 

 این به چه معناست؟
 

چنین خالق دیگر مخلوقات  یعنی، من ایمان دارم که خداوند مرا آفریده است و او هم
عقل و تمامی ، و نیز ءمیباشد و او به من جسم و روح و چشم و گوش و دیگر اعضا

ضمایر را عطا فرموده است و در همه حال از آنها نگهداری می کند. به عالوه پوشاک 
و خوراک، نوشیدنی و منزل، زن و فرزند، زمین و دام و کل اموال و همه نیازها و 

 .یا ساخته استهغذای این بدن را به من داده است وروزی مرا به وفور برای من م
حفظ کرده و از همه زشتی ها مرا بدور نگاه داشته است. و همه او مرا از کلیه خطرها 

اینها صرفا از نیکی پدرانه او سرچشمه می گیرد، بدون اینکه من شایسته این همه 
کرامت او را داشته باشم. و من به پاس این همه نیکی و نعمت که خداوند به من عطا 

و او را اطاعت و پرستش کنم. فرموده، بجاست که من نیز مدیون و سپاسگزار او بوده 
ً و این   .حقیقت محض است یقینا

 
 دارم؟ ایمان، من ییگو یچرا م11 

را  ایمانخودش این  یبراد یبادیگر نیز  یحیو حتی هر مس خودمشخصا چون من 
 داشته باشد و نه ایمان کورکورانه ای را دنبال کنیم.

تحان كنید تا بفهمید آیا ایمانی كه خود را بیازمایید و خود را ام: 5ه یآ  13انیدوم قرنت
دارید، ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید كه عیسی مسیح در 

 شماست.
 

 دارم به خدا؟ ایمان، من ییگو یچرا م12 
من در  ید و اعتماد خود را به خدا دارم و او برایو ام ینان و تسلیرا من تمام اطمیز

و برای همین من یک ارامش روحی در امیدواری  قرار دارد یكین درجه نیباالتر
  دارم. 
در آسمان جز تو ِکه را دارم؟ و بر زمین، هیچ چیز را جز : 26و  25ه یآ 73ریمزام

خداست صخرۀ دلم و نصیبم، تا  اّماتن و دل من ممکن است زائل شود،  .خواهمتو نمی
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 .ابد
 

 ؟ین اعتماد را داریچرا ا13 
  .نیپدر و قادر متعال است و اوست خالق آسمانها و زم یکچون خداوند 

 
 ست؟یخداوند پدر، ك14 
بوده و پسر او  یاز جاودانگ ییت و سرشت خداست كه به تنهاین شخص از ماهیاو اول
ن عالم، خود را بر ینش ایعمالش و آفراق یاو شهادت داده است و از طر یت برایبدااز 

  .همه جلوه گر ساخته است
حیات است، به پسر هم این قدرت را  ءاطور كه پدر منشزیرا همان: 26ه یآ 5وحنای

  .بخشیده است تا منشاء حیات باشد
 

 م؟ینام یچرا خداوند را قادر مطلق م15 
  .ن و آسمانهاستیزم ین شخص برویرومندتریرا خداوند نیز

ی و ای خداوند، عظمت و قدرت و جالل و پیروز: 12و  11ه یآ 29تواریخ اول 
توست، زیرا هرآنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، آنشوکت از

دولت و حرمت از تو   .توست، و تو بر همگان چون َسر متعال هستیآنپادشاهی از
آید، و تو بر همگان حاکمی. قّوت و توانایی در دست توست؛ عظیم ساختن و نیرو می

  .بخشیدن به همگان، در دست توست
 

 م؟ینام ین میدگار آسمانها و زمیچرا خداوند را آفر16 
و عدم به وجود آورده است تا  یستین عالم را از نیق كالم قدرتمند خود ایرا او از طریز

  .ش كنندیبه نام او احترام گذارند و او را ستا
  .دین و آسمانها را آفری: در آغاز خداوند زم1ه یآ 1موسیكتاب اول 

 خلقت خدا كالم با چگونه كاینات كه بریممی پی ما ایمان، راه از :3ه یآ 11انیعبران
  .آمد وجود به است نادیدنی آنچه از است دیدنی آنچه که طوری به یافت
 را او خدا ایمانش، وسیلهٔ  به اینكه اثبات برای بود عالمتی اشختنه و: 17ه یآ 4انیروم
 كسانی همهٔ  پدر ابراهیم رو این زا و. بود شمرده نیک کامالً  شود، ختنه آنكه از پیش
  .باشند نشده ختنه اگر حتّی شوند،می شمرده نیک و آورندمی ایمان خدا به كه است

 حرمت و جالل صاحب كه ایشایسته تنها تو ما، خدای و خداوند ای»: 11ه یآ 4مكاشفه
 «.یافتند حیات و هستی آنها تو، ارادهٔ  به و آفریدی را چیزهمه تو زیرا باشی، قدرت و
 

 ؟یشو یرا متوجه م یزین چه چیو آسمانها و زم ین عالم هستیاز ا17 
هستند،  یر علنیا غیو  یبا همه مخلوقاتش كه چه علن ین عالم هستیم كه ایبر یم یما پ

  .باشند یخلق شده و مخلوق م
ن، االفالک را با تمامی لشکرشاتویی تنها خداوند. تویی که فلک و فلک :6ه یآ 9 نحمیا

ای. تویی که است، و دریاها را با هرآنچه در آنهاست، ساختهآنو زمین را با هرآنچه بر
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 .کنندبخشی، و لشکریان آسمان پرستَِشت میبه همۀ آنها حیات می
 

 خداوند كدامند؟ یمخلوقات نامرئ18 
  .باشند یفرشتگان م

ها و است، دیدنیزیرا به وسیلهٔ او هر آنچه در آسمان و زمین :  16ه یآ 1انیكولس
و اولیای امور آفریده شدند، آری تمام موجودات به  ناناها، پادشاهان، حكمرنادیدنی

  .وسیلهٔ او و برای او آفریده شدند
 
 

 وجود دارد؟ یچه نوع فرشتگان19 
  .دو نوع؛ فرشتگان خوب و فرشتگان بد

 
 فرشتگان خوب كدامند؟20 

تا تقدس و شكوه و جالل خداوند را نظاره  هستند یو آسمان یآنها وجود پاك و روحان
  .كنند ییرایخداوند از فرزندان او پذ یكنند و به او عشق بورزند و در پادشاه

هرگز این كوچكان را حقیر نشمارید. بدانید كه آنان در عالم باال »: 10ه یآ 18 یمت
  .فرشتگانی دارند كه پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند

 قدوس قدوس، قدوس،: »گفتمی داده، در ندا دیگری به آنها از یک هر: 3ه یآ 6ایاشع
  «.است مملو او جالل از زمین تمامی لشکرها؛ خداوندِ  است
 خدمت را خدا كه هستند ارواحی آنها همهٔ  هستند؟ چه فرشتگان پس: 14ه یآ 1انیعبران
 .دنماین یاری را نجات وارثان تا شوندمی فرستاده و کنندمی
 میان در کندمی توبه كه گناهكار یک برای كه بدانید طریق همان به: ١٠ه یآ ١٥لوقا

 «.بود خواهد سرور و شادی خدا، فرشتگان
 

  فرشتگان بد خداوند كدامند؟21 
آنها جز ارواح رانده  یباشند، كه همگ یطان و فرشتگان وابسته به او میآنها شامل ش

شه از یهم یز خداوند، جالل و شكوه خداوند را براا یچیهستند كه به علت سرپ یشده ا
انها از ملکوت خداوند بیزار می دست داده اند و خداوند آنها را از خود رانده است و 

  .باشند
همچنین خدا فرشتگانی را كه مقام واالی خود را حفظ نكردند و مكان اصلی 6 :هیآ هودای

دی نگاه داشته است تا در روز خود را ترک نمودند، تحت ظلمت و در زنجیرهای اب
  .داوری محكوم شوند

 عمل به را خود پدر آرزوهای و هستید ابلیس خود، پدر فرزندان شما: 44ه یآ 8وحنای
. نیست راستی هیچ او در چون است، خبربی راستی از و بود قاتل اول از او. آوریدمی
 تمام پدر روغگود زیرا نماید؛می رفتار خود سرشت مطابق گویدمی دروغ وقتی
  .هاستدروغ
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 دن خداوند كدامند؟یو قابل د یمخلوقات مرئ22 
  .باشند یانسانها م

 
 د؟ینسانها را چگونه آفراخداوند 23 

  .خلق كرده استنسانها را از خاک و همچنین از یک روح با خرد اخداوند بدن 
و در بینی او  آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت :7ه یآ 2موسیكتاب اول 

 .نَفَِس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد
 

 چه چیزی خدا به روح و جسم انسان بخشیده است؟24 
 او به جسم چشم و گوش و همه اعضای بدن و به روح خرد و همه حواس ها داده است.

 
 انسان های اولیه چه کسانی بوده اند؟25 

 ین می باشند. ادم و حوا پدر و مادر جد همه انسان های روی زم
 سطح تمام در تا آفرید انسان یک نسل از را ملل جمیع : او26ایه  17کارهای رسوالن 

 حدودی بومشان و مرز برای و فرمود مقّرر را زمانی آنان برای و شوند ساكن زمین
  كرد، معیّن

 
 شکوه و جالل و مقام انسان های اولیه چه بودند؟26 

 فریده شده بودند.آوند انها از روی مشخصه های بارز خدا
انسان را به صورت خود و شبیه »: آنگاه خدا گفت: 27 تا 26ایه  1کتاب اول موسی 

خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ 
پس خدا انسان را به   «.خزند، فرمان براندزمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می

   .آفرید، او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفریدصورت خود 
 
 با خداوند وجود دارد؟ ین همانندیا یاز سرشت انسان یدر چه وجه 27 

ن یقت، تقدس و عدالت را در ما نهاد و همچنی، حقیکن یانسان خداوند كارهادر خلقت 
را به  نیبر زم یاز مرگ و حكمران ییو رها یسالمت كامل جسم و روح، آزاد به ما

 ما داده بود.
 نیکو بسیار اینک و دید، بود ساخته که را هرآنچه خدا و: 31ه یآ 1موسیكتاب اول 

 .ششم روز آمد، بامداد و شد شامگاه. بود
 كه انسانی- ایدنموده شروع ایتازه انسان صورت به را زندگی و: 10ه یآ 3انیكولس
 كامل شناخت به رفته رفته تا -آیدمی در یاتازه شكل به خود خالق شباهت در پیوسته
 .برسد خدا
ای را كه در و سرشت تازه  دل و ذهن شما باید کامالً نو شود: 24و 23هیآ 4انیافسس

  .نیكی و پاكی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است، به خود بپوشانید
 
  افتاد؟ یشرافت و جالل آدم و حوا چه اتفاق یبرا   28
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  .ان رفتیگناه آلود از م یخطا یکق یجالل از طر ن شرافت ویا
 
  گناه آلود چه بود؟ ین خطایا 29

اكان یق نیز بودند باعث شد تا گناه و مرگ از طرین ما نین انسانها كه والدیاول ینافرمان
  .ا آورده شودین دنیما به ا

 از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا اّما »17ه یآ 2یكتاب اول موس
  «یقین خواهی مردبخوری بهآنروزی که از

 به را مرگ گناه، این و شد وارد جهان به انسان یک وسیلهٔ  به گناه :12ه یآ 5انیروم
  .دربرگرفت را همه مرگ كردند گناه همه چون نتیجه، در. آورد همراه

 که درختی از و شنیدی را زنت سخن چون: »گفت آدم به و 17ه یآ 3یكتاب اول موس
 روزهای همۀ در شد؛ ملعون زمین تو سبب به خوردی، نخوریآناز کردم امر ار تو

  .خورد خواهیآناز رنج با اتزندگی
 
 ما را با خشم خود نابود نكرد؟ اكان خطاکاریچرا خداوند ن  30
ت گناه آلود را از ین انسانیخود، ا یم رحمت و بخشندگیخواست با ثروت عظ یاو م
  .ق پسر خود نجات دهدیطر

خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین كار معیّن فرمود، ولی  20ه یآ 1اول پطرس
 .خاطر شما ظاهر شده استاو در زمان آخر به

 
 نشان داده است؟ یزیخود را در چه چ یو اراده رحمان یخداوند بخشندگ  31

خواهند به  ینسانها ماب كه ین ترتین عالم از ابتدا تا انتها بدیا یدر حراست و حكمران
  .دا كنندیبه او از گناه نجات پ ایمانق یشوند و از طر ییح راهنمایسمت مس

 
  دارد؟ یحكمرانآنكند و بر ینش محافظت میخداوند چگونه از همه آفر  32

ن عالم را یان ایدهد و جر ینظم مآنكرده و به و تامین ینش را سرپرستیاو عالم آفر
دهد و به عنوان پادشاه با عدالت و  یات را انجام مكند، او نشانه ها و معجز یت میهدا

وفا داری و ن با یان با صبر و حوصله رفتار كرده و به مؤمنیخدا یعدل در مقابل ب
  .دهد یرحمت خود ارزش م

را با  كائناتپسر، فروغ جالل خدا و مظهر كامل وجود اوست و آن3ه یآ 1انیعبران
دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در م پرقدرت خود نگاه میكال

 .عالم باال در دست راست حضرت اعلی نشست
 گرما، و سرما درو، و ِکشت است، باقی جهان که زمانی تا» 22ه یآ 8موسیكتاب اول 
 «.ایستاد نخواهد باز شب، و روز و زمستان، و تابستان
 آید، وارد شهر بر بال آیا نهراسند؟ مردم و شود، نواخته شهر در َکِرنا اآی 6ه یآ 3آموس

 باشد؟ نیاورده عمل به راآنخداوند و
 جملگی را آدم بنی و افکندمی نظر آسمان از خداوند :15تا  13ه یآ 33ریمزام
 دلهای که او  .زمین ساکنان همۀ بر افکند،می نظر خود سکونت مکان از  بیند؛می
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  .کندمی درک کنند،می که را هرآنچه و است، سرشته جملگی ار ایشان
 خویش قدرت تو کنی؛می عجیب کارهای که هستی خدایی تو :15و  14ه یآ 77ریمزام
 رهانیدی، را خویش قوم خود بازوی به.  ایگردانیده معروف قومها میان در را

 آزاد نمدی. را یوسف و یعقوب فرزندان
 شودمی نازل مردمی شرارت و گناه هرگونه بر آسمان از اخد غضب :18ه یآ 1انیروم
  .است حقیقت شناسایی مانع آمیزشانشرارت زندگی كه

.  محبّت از آکنده و دیرخشم است، فیاض و رحیم یهوه 13و  10و  8ه یآ 103ریمزام
 سزا تقصیراتمان حسب بر ما به و کندنمی رفتار گناهانمان مطابق ما با او
 ترسندگان بر نیز خداوند همچنان است، رئوف خود فرزندان بر پدر که نچنا .دهدنمی

 .کندمی رأفت خویش
 
 ؟ یخود داشته باش یرا برا یین خدایهمچن یز اجازه داریا تو نیآ 33

ن به عنوان پدر و یهمچنز  ین نیگار قادر و متعال آسمانها و زمدیبله مطمئنا! آفر
  .باشد یمهم ننده من یآفر
 
 ز هست؟یننده تو نیكه خداوند آفر یدار ایمانو ا تیآ 34

ده است و به من جسم و یگر آفریرا با تمام مخلوقات ددارم خداوند م ایمانبله، من 
ت و همه حواس را عطا ین عقل و درایبدن و همچن یروح، چشم، گوش و همه أعضا

  .استه فرمود
 
 ام نداده است؟تو انج یبرا یگریدن تو، كار دیر از آفریا خداوند غیآ 35
ز یدارم كه خداوند به من جسم و روح  و همه چ ایمانرسد! من  ید به نظر مین بعیا

، از مایحتاج ن امر، همه یا یكند و برا یعطا فرموده است و از من هنوز محافظت م
اط، همسر و فرزند، مزرعه و دام و همه ی، خانه و حیدنیجمله لباس و كفش، غذا و نوش

  .و همه روزه فراهم كرده است یمن و به مقدار كاف یزندگ یا برار یضرور یازهاین
دید. همۀ روزهایی که برایم دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می :16ه یآ 139ریمزام

  .یک هنوز پدید آمده باشدرقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکه هیچ
 حفظ مرا روحِ  خود عنایت در و بخشیدی، محبّت و حیات مرا :12ه یآ 10وبیأ

  .کردی
 ثابت را وجودش همیشه او نیک کارهای حال عین در »17ه یآ 14اعمال رسوالن

 غذا شما به کند،می عطا موقع به محصول و باران آسمان از شما به او. است نموده
  «سازدمی پر شادمانی از را دلهایتان و دهدمی
 
 ؟کافی می باشد است ما فراهم كرده یرا برا مایحتاجنكه تمام یخداوند ا یا برایآ 36

 یها دور م یشتها و ز ین، او مرا از تمام بدیر ادارم كه خداوند عالوه ب ایماننه، من 
  .كند یكند و از من در برابر آنها محافظت م

 هم مرا است نلغزیده پاهایم است؛ استوار تو راههای به هایم گام 8و  5ه یآ 17ریمزام
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 کن، پنهانم بالهایت سایۀ در و دار؛ نگاه خود چشم مردمک چون
 گذاشت نخواهد هم بر چشم است اسرائیل حافظ که او آری، 8و  5و  4ه یآ 121ریمزام
 سایۀ راستت دست به خداوند  توست حافظ خداوند  رفت نخواهد خواب به و

  ابد به تا و اکنون از داشت، خواهد پاس را تو شد و آمد خداوند !توست
 
 دهد؟ یآرامش م یشو یمواجه مآنكه با یزهایبه تو در همه چ یكس چه 37
 وسیله مشیت الهی و خدایی که برطرف کننده تمام گرفتاری هایم می باشد.  ب

های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه بار تمام نگرانی 7ه یآ 5اول پطرس
  .در فكر شماست

 به و دارند دوست را خدا كه آنانی خیریّت رایب چیزهمه دانیممی ما  28ه یآ 8انیروم
  .كارند در هم با اند،شده خوانده او ارادهٔ  حسب

 
 كند؟ یم یكین مقدار به تو نیچرا خداوند ا 38
می باشم و آنحس پدرانه خداوند که من قدردانخاطر بخشنده بودن ، نیک بودن ، ه ب

 برای این قدردانی مزدش را دریافت می کنم. 
و وفا را که به بندۀ خود نشان  محبّتمن ارزش این همه  10 ه یآ 32یل موسكتاب او

دستِی خود از این اردن گذشتم، ولی اکنون ای، ندارم. زیرا تنها با همین چوبداده
 .امصاحب دو اردو شده

 
  ست؟یخداوند چ یها ین خوبیفه ما در مقابل ایوظ 39

 فرمان او و خدمتگذار او بشوم.  برای ستایش و تشکر از خدا بایستی من گوش به
 
 ؟یست شكرگزار و خدمتگذار خداوند باشیبا یتو چطور م 40
م كه ین را نشان دهیق اعمالمان این از طریچن م قلب و با زبان و همید از صمیما با

م و یآنها ارزش قائل هست یم و برایشناس یخارق العاده خدا را م یموهبت ها و كارها
د یم، بلكه ما بایم و تباه كنیهدر ده یرا با خساست و بخل و راحت طلبها  یكین نید اینبا

ت خود ین عقل و درایجسم و روح و چشمان و گوشها و همه أعضاء و حواس و همچن
  .میخداوند عمل كن یعمل به فرمانها یر اراده خدا قرار داده و در راستایرا در ز

های الهی، از شما در ه به این رحمتبنابراین ای برادران من، با توجّ  1ه یآ 12انیروم
كه پسندیدٔه خداست، به او  مقّدسکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و خواست می

  .تقدیم كنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است
 
 د؟یكن ین قسمت را چگونه ختم میشما ا 41
ً  ن ین كالم كه؛ ایبا ا   .قت محض استیحق مسلما
 
 د؟یده یم یهارا گو یزین قسمت شما چه چیورد ادر م 42

و محافظت  ینش و نگهداریرا كه در مورد آفر ییزهایدهم كه، همه چ یم یهامن گو
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 یکو با  یو بطور جد یشوق قلب یکخداوند شناخته ام را با  یاز عالم و حكمران
گم از خواهم كه تا زمان مر یكنم و م یدر نزد خود نگهدار یقیو حق یینان خدایاطم
  .بمانم ایمانن ینكنم و در ا کشآنبرنگردم و به ایمانن یا

مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم. خداوندگار  یهوه را پناهگاه  اّما :28ه یآ 73ریمزام
 .ام تا همۀ کارهای تو را بازگویمخود ساخته

 
 
 

 درباره نجات
 

 بخش دوم به چه موضوعی می پردازد؟
 

م یدر رح مقّدسکه به واسطه روح پدر خداوند  مسیح ، پسرمن ایمان دارم به عیسی 
شد و در حکومت پنطیوس پیالطوس رنج کشید و  متولّدقرار گرفت و از مریم باکره 

مصلوب شده و بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از 
ادر مطلق . به آسمان صعود کرده، به دست راست خدای پدر، قبرخواستمردگان 

 .نشسته است و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید
 این به چه معناست؟

 
یعنی: من ایمان دارم که عیسی مسیح، خدای حقیقی از پدر در ابدیت زاده شده است و 

شده است، خداوند من می باشد، که مرا که  متولّدهمچنین انسان حقیقی از مریم باکره 
اه و محکوم می باشم را فدیه داده، باز خریده و از تمام گناهان، مرگ، فسق، انسان گمر

خود و با رنجها و مرگ  مقّدسو نیرنگ شیطان، نه به وسیله طال و نقره بلکه با خون 
او باشم و در ملکوت وی زیر فرمان و امر آنبی تقصیر خویش رهایی بخشید تا من از
ر عدالت و معصومیت و نجات ابدی، چنانکه او او زندگی کنم و او را خدمت نمایم. د

است، زنده است و حکومت می کند، تا ابدیت و به صورت جاودان. و واز مرگ برخ
 ً  .این حقیقت محض است یقینا

 
 
  ست؟یدرباره چ یحیقسمت دوم اعتقادنامه مس 43

 درباره نجات
 
 ست؟ینجات دهنده تو ك 44
 حیمس یسیع
 
 به چه معناست؟ یسیع 45
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  .باشد یدهنده و سعادت بخش منجات  یبه معنا یسیع
او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او  «21ه یآ 1یمت

  «.قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد
 نامی هیچ آسمان زیر در و نیست رستگاری دیگر كسهیچ در :12ه یآ 4اعمال رسوالن

  «.یابیم نجاتآنوسیلهٔ  به تا است نشده عطا مردم به عیسی نام جز
 
 ح به چه معناست؟یمس 46
 را برای قرار دادن باالین وعده یااو باشد، كه  یمخداوند موعود  ۀوعدآنیح به معنایمس
ده کرخته و مسح یو قدرت آم مقّدسن پادشاه با روح یو همچن ان و رییس کلیساامبریپ

  .است
 

هایش ای از ریشهُکندۀ یَسا سر بر خواهد آورد، و شاخهنهالی از  :2و  1ه یآ 11ایاشع
 روح فهم، و حکمت روح یافت، خواهد قرار او بر خداوند روح  .میوه خواهد داد

  .خداوند ترس و معرفت روح قّوت، و مشورت
 بر تو چون هم برادرانشان میان از ایشان برای اینبی18ه یآ 18موسیكتاب پنجم 

 دهممی فرمان او به هرآنچه تا نهاد، خواهم وی دهان در را ودخ کالم و انگیخت خواهم
  .بازگوید ایشان به

 بنشین من راست دست به: »گفت من خداوندگار به خداوند :4و  1ه یآ 110ریمزام
 را نظرش و خورده سوگند خداوند سازم پایت زیر کرسی را دشمنانت که هنگامآنتا

  «.ِصِدقی  ِملک رتبۀ در هستی، نکاه جاودانه تو: »که داد نخواهد تغییر
 بر سلطنت شد؛ بخشیده ما به پسری و زاده کودکی ما برای که زیرا :7و  6ه یآ 9ایاشع
 َسرور’ و‘ سرمدی پدر’ و‘ قدیر خدای’ و‘ انگیزشگفت مشاور’ او و بود خواهد او دوش
 بر او و ود،ب نخواهد پایانی را او صلح و فرمانروایی افزونی  .شد خواهد خوانده‘ صلح
 تا حال از عدالت، و انصاف به راآنو کرد، خواهد حکمرانی او قلمرو بر و داوود تخت
 را این لشکرها خداوند غیرت. داشت خواهد نگاه پایدار و ساخت خواهد استوار ابد، به
 .رسانید خواهد انجام به
 
 ؟یكن یم ایمانظهار به اتو چطور در مورد شخص نجات دهنده  47

گانه خداوند و سرور ما، كه به یح، پسر یمس یسیدارم به ع ایمانم؛ من یگو یمن م
  .شد متولّدم باكره یاز مر مقّدسواسطه روح 

 
 ؟یكن یقرار مارا  یزین جمالت تو چه چیبا ا 48

ً ح واقعیمس یسیكنم كه، ع یقرار مان یمن به ا ت یبداخداوند است و توسط پدر در  ا
م باكره یست و توسط مرینسان واقعاكنم كه او  یر مقراان یشده است و همچن متولّد
  .شده است متولّد

 
 خداست؟ واقعا   یسیكه ع یكن ین را اقرار میچرا ا 49
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  .نامم یگانه خداوند مین منظور او را پسر یرا من بدیز
 
 ست؟یگانه خداوند كیپسر  50

 متولّد تیبدات و سرشت سه گانه خداست كه توسط پدر در ین شخص از ماهیاو دوم
روی زمین بصورت  بر نسانهااشده است و در طول زمان به عنوان نجات دهنده ما 

  انسان ظاهر گردیده است. 
در ازل كلمه بود. كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا بود،كلمه انسان  14و  1ه یآ 1وحنای

تهٔ شد و در میان ما ساكن گردید. ما شكوه و جاللش را دیدیم، شكوه و جاللی شایس
  .فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی

 
 بوده است؟ یكه او إنسان واقع یكن یقرار مان یل تو به ایبه چه دل 51

م باكره یآمده و از مر مقّدسروح  ۀم: او به واسطییگو یم یحیچون در اعتقادنامه مس
  .شده است متولّد

 
خواهد آمد و قدرت خدای متعال القدس بر تو روح»فرشته به او پاسخ داد:  35ه یآ 1لوقا

 « .، پسر خدا نامیده خواهد شدمقّدسنوزاد آنبر تو سایه خواهد افكند و به این سبب
 
 ل شده است؟یاز چه تشك یسیت عیماه 52
ن دو یباشد كه ا یم یعت انسانیطب یکو  ییسرشت خدا یکت او شكل گرفته از، یماه
نسان به اه است و در او خداوند و افتی یح تجلیمس یسیشخص به نام ع یکت در یماه
ً  یشدنوسته اند و جدانیهم پ و می  ت در ارتباط هستندیبداا و به طور كل ت هستند و تماما
  .مانند
 زیرا الوهیّت به طور كامل در مسیح مجسم شد 9ه یآ 2انیكلوس
 از نسب و اصل لحاظ از هم مسیح و دارند تعلّق ایشان به قوم اجداد 5ه یآ 9انیروم
 .آمین است، متبارک خدای ابد تا و همه از باالتر او. آنهاست ادنژ
 
 را در خود دارد؟ یعت انسانین طبیچطور پسر خداوند ا 53

 یک ینكه حتیكار است، بدون ا و گناه یكالبد و جسم انسان یکدر  یاو از نظر ظاهر
  .ندارد یچ گناه عملیو ه ارثیچ گناه یمرتكب شده باشد. او ه یگناه
آنچه را كه شریعت به علّت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد،  3ه یآ 8نایروم

كار، برای آمرزش  خدا انجام داد. او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناه
  .گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محكوم ساخت

 ما ضعفهای با دردی هم از كه نیست كسی ما اعظم كاهن زیرا 15ه یآ 4انیعبران
 مرتكب ولی شد، وسوسه لحاظ هر از ما مانند درست كه است كسی بلكه باشد، خبربی
 .نگردید گناه
 حقیقت من اگر پس دهد؟ نسبت من به گناهی تواندمی شما از یککدام :46ه یآ 8وحنای
  آورید؟نمی ایمان من به چرا گویم،می را
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 كرد؟ ین زندگیزم یور رب یتیدر چه موقع یسیع 54

ن او با نشانه یخود را قرار داد.  همچن ین درجه از زندگین و پست ترین ترییاو در پا
ش یخود داشت، شكوه و جالل خود را به نما ییكه با توجه به ذات خدا یها و معجزات

 یکكرد، تا  یرویز از خدا پیب نیصل یورن لحظه مرگ بریعموم گذاشت و آخر
  .ش بگذاردیس را به نمااز تقد ییالگو
طرز تفّكر شما دربارهٔ زندگی باید مانند طرز تفّكر عیسی مسیح  :8تا  5ه یآ 2انیپیلیف

اگرچه او از ازل دارای الوهیّت بود، ولی راضی نشد كه برابری با خدا را به    باشد
م محروم نموده، به صورت یک غالآنبلكه خود را از تمام مزایای  هر قیمتی حفظ كند،

چون او به شكل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن  .درآمد و شبیه انسان شد
  .را بپذیرد -حتّی مرگ بر روی صلیب-ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ 

 از نفر دو شد، باخبر مسیح كارهای از زندان در یحیی وقتی :6تا  2ه یآ 11یمت
 است قرار كه هستی شخصی همان تو آیا» :پرسید  فرستاده او نزد را خود شاگردان
 هر و بروید: »گفت جواب در عیسی «باشیم؟ دیگری شخص انتظار در ما یا بیاید،
 یابند،می باز را خود بینایی كوران   بگویید یحیی به شنویدمی و بینیدمی كه را آنچه
 به و شوندمی ندهز مردگان و شنوا كران گردند،می پاک جذامیان و افتندمی راه به لنگان

 «.نكند شک من مورد در کهکسی حال به خوشا  .شودمی داده بشارت بینوایان
 با مسیح خود است؟ برنگزیده همین برای را شما خدا مگر 21ه یآ 2اول پطرس
 شما رفت، او كه راهی همان به تا شد نمونه شما برای كشید، شما خاطربه كه رنجهایی

 .بروید نیز
 
 ان كرد؟یتوان ب یات چطور میدرجه پست از حآنح را دریمس یزندگ 55

د، مصلوب شد و یالطوس رنج كشیوس پیشد و در حكومت پنط متولّدم باكره یاز مر
  .دیبمرد و مدفون گرد

 
 شد؟ متولّدم باكره یم از مرییگو یچرا م 56
ق یرن طیست از ایبا یز میاو ن یت انسانینكه ماهین ایها و همچن ییشگویتحقق پ یبرا

  .باشد یین گونه قابل شناسایوست، تا بدیپ یقت میبه حق
بنابراین چون این فرزندان، انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او  14ه یآ 2انیعبران

نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیلهٔ مرگ خود ابلیس را كه بر 
  مرگ قدرت دارد، نابود سازد

 دشمنی زن، نسل و تو نسل میان و زن، و تو میان »:15 هیآ 3یكتاب اول موس
 «.زد خواهی را وی پاشنۀ تو و کوبید خواهد را تو سر او گذارم؛می

 خواهند برکت زمین قومهای همه تو نسل واسطۀ به و »:18ه یآ 22موسیكتاب اول 
  «.گرفتی گوش من صدای به زیرا یافت،
 یک از كه را خود فرزند خدا رسید، فرا نمعیّ  زمان وقتی اّما :5و  4ه یآ 4انیغالط
 شریعت قید در كه را كسانی آزادی تا  فرستاد بود، شده متولّد شریعت قید در و زن
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 .آوریم دست به را فرزندی مقام ما تا و سازد فراهم بودند،
 میکاهِ  بر یهودا، پادشاهان ِحِزقیا، و آحاز و یوتام ایام در که خداوند کالم :1ه یآ 5شایم

  :دید اورشلیم و ساِمِره دربارۀ راآنو شد نازل موِرِشتی
 
 الطوس رنج بكشد؟یوس پیست در حكومت پنطیبا یم یسیچرا ع 57
او زمانی که از طرف قوم خودش طرد گردید و محاکمه او را به غیر یهودیان را یز

 ییبزرگ تَر از تمام رنج ها یشد، رنج یم یست آماده رنج بزرگ تریبا یاو مدادند 
 یو چه از لحاظ روح یشده بود. آنچه او از لحاظ جسمان متحّمل یكه در زندگ

  مرتكب شود. ینكه گناهیشد، بدون انمتحّمآل
 روی که کسی چون. رنجدیده و دردآشنا مرد آدمیان، نزد مردود و خوار 3ه یآ 53ایاشع
 .نیاوردیم حسابش به و گشت خوار بگردانند، او از

عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با اشک و ناله از  :8و  7ه یآ 5انیعبران
درگاه خدایی كه به رهایی او از مرگ قادر بود دعا كرد و حاجت خویش را خواست و 

 راه از را اطاعت بود، خدا پسر چه اگر  .چون کامالً تسلیم بود، دعایش مستجاب شد
  آموخت رنج و درد تحّمل

 
 اندازد؟ یا را به فكر مم یسیده شدن عیب كشیچرا به صل 58
كرد كه  ینین عذاب و شرم و نفریب خود را دچار بزرگتریصل یور ررا او بیز
  .ن درد شدیا متحّملن درجه مرگ بود و او یزمان به عنوان بدترآنتا
 

گرداند، چشم را كامل میآنبه عیسی كه ایمان ما را به وجود آورده و 2ه یآ 12انیعبران
صلیب شد و به رسوایی  متحّملای كه در انتظارش بود، ر شادیخاطبدوزیم. چون او به

 .مردن بر روی صلیب اهمیّت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است
. كرد آزاد شریعت لعنت از را ما شد، ملعون ما خاطربه مسیح وقتی 13ه یآ 3انیغالط
 «.است ملعون شود آویخته دار به هرکه: »فرمایدمی مقّدسکتاب زیرا

 
 د؟یگفته شده كه، او كشته شد و مدفون گرد یسیچرا در مورد ع 59

را تجربه كند و  یمرگ واقع یکست یبا یتا به ما خاطر نشان كند كه پسر خداوند م
شد،  یست در قبر گذاشته میبا یشد و جسم او م یست جدا میبا یروح او از جسمش م

  .نشد یدگیخداوند دچار پوس مقّدساگر چه جسم 
آنچه را كه به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل را  :4و  3ه یآ 15انیقرنت اول

، مسیح أنبیاهای های تورات و نوشتهاین است كه مطابق پیشگوییآنبه شما سپردم و
 در روز سوم زنده گشت مقّدسو مدفون شد و نیز بر طبق کتاب  برای گناهان ما مرد

 گذاشت نخواهی و نهاد، نخواهی وا هاویه در را جانم زیرا :10ه یآ 16ریمزام
  .ببیند را فساد تو سرسپردۀ

 
 ست؟یانگر چیاعتقادنامه در ادامه ب 60
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است و به وشود كه؛ به جهنم سقوط كرد و در روز سوم از مرگ برخ یان میدر ادامه ب
پدر نشسته است و از آنجا خواهد آمد، تا  یآسمان صعود كرد، بر دست راست خدا

  .دینما ین و مردگان را داورزندگا
 
 م؟یكن یقرار ما یزیم به جهنم سقوط كرد در واقع به چه چییگو یم یما وقت 61
روز یپ یکن درجه ذلت به عنوان ین ترییح از پاین دارد كه مسید بر این جمله تاكیا
گاه جالل و یرون آمد و تا جایطان غلبه كرد و از آنجا بیرومند، بر جهنم و مرگ و شین
  .گاه شرافت قرار گرفتین جایكوه خود را باال برد و در باالترش

خاطر گناه بشر بار برای همیشه بهمثالً خود مسیح، یک :19و  18ه یآ 3اول پطرس
گناه در راه گناهكاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او مرد، یعنی یک شخص بی

و در روح به نزد   خود ادامه داد از لحاظ جسم كشته شد اّما از لحاظ روح به زندگی
  .ارواح محبوس رفت و به آنها موعظه کرد

 باالتر كه را نامی و نمود سرافراز بسیار را او خدا جهت این از :11تا  9ه یآ 2انیپیلیف
 و زمین روی و آسمان در موجودات همهٔ  اینکه تا  .فرمود عطا او به نامهاست جمیع از
 زبان با پدر، خدای جالل برای همه و  .آیند در زانو به سیعی نام شنیدن با زمین، زیر
 .است خداوند مسیح، عیسی كه كنند اعتراف خود

 
 است؟وچگونه از مرگ دوباره برخ یسیع 62

رون یز زنده شد و از قبر ب با یاو با قدرت خداوند در روز سوم و به صورت جسمان
ا را یناجی دنن ین پسر خداوند و همچنى خود را به عنواین كار قدرت و توانایآمد تا با ا

  به همگان نشان داد.
 
کنم. را فدا میآنگیرد، من به میل خودکس جان مرا از من نمیهیچ »18ه یآ 10وحنای

را باز به دست آورم. پدر این دستور آنرا فدا سازم و اختیار دارم كهآناختیار دارم كه
  «.را به من داده است

 زیرا. داد رهایی مرگ عذاب از و كرد زنده را او خدا ّماا 24ه یآ 2اعمال رسوالن
 .دارد نگه خود چنگ در را او بتواند مرگ بود، محال
 از كه است مسیح عیسی ما خداوند او، پسر دربارهٔ  انجیل این :4و  3ه یآ 1انیروم
 عظیم قدرتی با مرگ از پس شدنش زنده با و  بود داوود فرزندان از یكی انسانیّت لحاظ
  .خداست پسر او خدایی، قّدوسیّت لحاظ از که نمود ثابت

 و مرگ كلیدهای و هستم زنده ابد به تا اكنون و مردم و بودم زنده من :١٨ه یآ ١مكاشفه
 .دارم دست در را مردگان جهان

 
 به آسمان چگونه بود؟ یسیصعود ع 63

رفت و بر  ن از مرگ به سمت شكوه و جالل خودبرخواستن روز بعد از یاو در چهلم
  .دست راست خداوند، پدر قادر مطلق نشسته است

 سپرده من به كه را کاری و دادم جالل زمین روی در را تو من :5و  4ه یآ 17وحنای
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 پیش كه جاللی همان بده جالل خود پیشگاه در مرا پدر، ای اكنون و  كردم تمام بود شده
  .داشتم تو نزد در جهان آفرینش از
 
 ست؟یت راست خداوند چمنظور از دس 64

اِن قدرت و عظمت و جالل یپا یو ب ین درجه ابدین است كه او در باالتریمنظور ا
كردن و تحقق  یدن، حكمرانیاز جمله آفر یزیى هر چیق او توانایطرآنقرار دارد و از
  .هر وعده را دارد

 كه دانیدب شما همهٔ  اّما. گوییمی تو كه است همان: »داد پاسخ عیسی  64ه یآ 26یمت
 ابرهای بر و نشسته مطلق قادر راست دست بر كه دید خواهید را انسان پسر این از بعد

 «.آیدمی آسمان
 
 ست؟یقرار به چابر دست راست خداوند نشسته است درواقع  یسینكه عیان ایب 65

ق قدرت خداوند متعال، همه جا حاضر است و یاز طر یسیم كه عین إقرار داریما به ا
به  ییسایل اجتماع كلیكند و به عنوان هستِه تشك یم یخلوقات عالم حكمرانبر همه م

  .كند یم یخود حكمران یسای، بر كلمقّدسهمراه خداوند و روح 
 تمام: »فرمود و كرد صحبت آنان برای آمده جلوتر عیسی آنگاه 20تا  18ه یآ 28یمت

 من شاگرد را ملّتها مهٔ ه و بروید پس .است شده داده من به زمین بر و آسمان در قدرت
 همهٔ  كه دهید تعلیم و  دهید تعمید القدسروح و پسر و پدر نام به را آنها و سازید

 شما با زمان آخر تا روزه هر من كه بدانید و دهند انجام ام،گفته شما به كه را چیزهایی
 «.هستم

 
 خواهد افتاد؟ یا چه اتفاقین دنیان ایدر پا 66
  .دینما ید تا مردگان و زندگان را داوردوباره خواهد آم یسیع

 به و ایدایستاده اینجا چرا جلیلی، مردان ای: »پرسیدند و 11ه یآ 1اعمال رسوالن
 طوری همان شد، برده باال آسمان به شما پیش از كه عیسی همین کنید؟می نگاه آسمان
  «.گشت خواهد باز طریق همین به دوباره دیدید، شما و رفت باال که
 
ح، یمس یسیق عیز تنها از طریكه، همه چ یكن ین موضوع اقرار میتو چطور به ا 67
 ابد؟ی یگانه پسر خداوند تحقق می

ح یمس یسیاقرار دارم كه، عآندارم و به ایمانن امر یخود به ا یحیمن با تمام باور مس
 ین او انسانیشده است و همچن متولّدت و از پدر یباشد كه در أبد یم یقیخداوند حق

 یشده است و اوست كه سرور و خداوند من م متولّدم باكره یاست كه توسط مر یقیحق
 .باشد
 و مردگان خداوند تا شد زنده دوباره و ُمرد مسیح سبب همین به زیرا 9ه یآ 14انیروم

  .باشد زندگان
 
 م؟یكن یح را سرور خطاب میمس یسیچرا ع 68
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ت یبدال كه او از ین دلینه فقط به ا اّمادارد  یت انسانیماه یکح یمس یسیاگرچه ع»
و در  مقّدسكه دارد، در كنار خداوند پدر و روح  ییت خدایآمده است بلكه به علت ماه

ان یم ین به علت نقش واسطه گریرد و همچنیگ یقرار م ییو خدا یمرتبه سرور
  .به حكمران و سرور ما بدل شده است یسینسانها و خداوند در طول همه زمانها، عا
 را عیسی این خدا كه بدانید یقین اسرائیل، قوم جمیع ای پس :36ه یآ 2عمال رسوالنا
  «.است كرده مسیح و خداوند كردید، مصلوب شما كه
 
 نجا به چه معناست؟یدر ا یواسطه گر 69

عنوان پیامبر ، پادشاه و رییس ه در اینجا به معنی ناجی و یاور ما که از طرف خداوند ب
ان را به سوی خدا گناه کارا دشمنان را از جلوی راهمان بردارند و کلیسا می باشند ت

 هدایت کنند. 
 را حقیقت و یابند نجات آدمیان همهٔ  است مایل او :6تا  4ه یآ 2 تیموتاؤس اول

 عیسی شخص یعنی انسان، و خدا بین واسطه یک و دارد وجود خدا یک زیرا  .بشناسند
 مناسب زمان در ترتیب این به و داد همه راه در هكفّار عنوان به را خود جان كه  مسیح
  رسید ثبوت به حقیقت این

 ما برای را مسیح و ساخت متّحد عیسی مسیح با را شما خدا 30ه یآ 1انیاول قرنت
  .است گردانیده آزادی و پاكی مطلق، نیكی حكمت،
 اگر اّما. نكنید گناه تا نویسممی شما به را این من، فرزندان ای :2و  1ه یآ 2وحنایاول 
 شفاعت ما برای كه داریم را كسی پدر خدای پیشگاه در شود، گناهی مرتكب كسی
 نه ماست، گناهان كفّارهٔ  مسیح خود زیرا  نیكوست کامالً  كه مسیح عیسی همان- کندمی
 .دنیا مردم همهٔ  گناهان بلكه ما، گناهان تنها
 
 ؟یكن یرا " سرور من" خطاب م یسیچرا تو ع 70
تواند و می  که می من یكند و او همه كار را برا یز میمن را ن یگریانجیا او مریز

و خود را برای من فدا کرده  ده استیز رنج كشیمن ن یز انجام داده و به جاین خواهد را
  است.
 کندمی زندگی آنكه دیگر که طوری به امشده مصلوب مسیح با من :20ه یآ 2انیغالط
 زندگانی این خصوص در و کندمی زندگی من در كه تاس مسیح بلكه نیستم، من

 جان و كرد محبّت مرا كه خدا پسر به ایمان وسیلهٔ  به فقط دارم، اكنون كه ایجسمانی
 .کنممی زندگی داد، من خاطربه را خود

 
 تو چه كرده است؟ یبرا یسیع 71

گناهان مرا  همه ین شده بودم را نجات داد و بهایگم گشته و نفر یاو مرا كه انسان
  .استرهایی داده طان، یپرداخته و مرا از مرگ و گناه و خشم ش

 
 او تو را نجات داده است؟ ییگو یچرا م 72
نسانها قرار داده است و هر كس از اهمه  یه و برایهد یکرا او نجات را به عنوان یز
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 یتسلن بابت یكند و من از ا یتجربه م ین نجات را به صورت شخصیا ایمانق یطر
  .خاطر دارم

 نیستم خجلآناز اّما شوم،می متحّمل را رنجها تمام دلیل این به :12ه یآ 1 تیموتاؤس دوم
 آنچه آخر روز تا است قادر او كه دارم یقین و امآورده ایمان كسی چه به دانممی زیرا
  .كند حفظ شد، سپرده من به را
 
 ؟یچه بود یابیدست  ین معرفت اعتقادینكه به ایتو قبل از ا 73
  .ن شده بودمیانسان گم گشته و نفر یکمن 

 
 نجات داد؟ یزیاو تو را از چه چ 74

 .توانند مرا دچار لعنت كنند یگر نمین گناهان دیاو مرا از همه گناهان نجات داد و ا
  

 نجات داد؟ ییزهایعالوه بر گناه او تو را از چه چ 75
كه در طول زمان رخ خواهد  یعیطب د از مرگیگر نباینكه من دین ایاز مرگ و همچن

ان كار من ینكه من متوجه شدم كه جاودانه هستم و مرگ پایداشته باشم و ا یداد ترس
  .ستین
 آورد، ایمان من فرستندهٔ  به و بشنود مرا سخنان هرکه بدانید، یقین :24ه یآ 5وحنای

 رسیده حیات به و گذشته مرگ از بلكه شد، نخواهد محكوم هرگز و دارد جاودانی حیات
  .است

 تو نیش موت ای و كجاست تو پیروزی مرگ، ای» 56تا  55ه یآ 15انیاول قرنت
 خدا اّما  .گیردمی قدرت شریعت از گناه و شودمی زهرآگین گناه از مرگ نیش «كجا؟
  .است بخشیده پیروزی ما به مسیح عیسی ما خداوند وسیلهٔ  به او كه شكر را
 
 نجات داد؟ یزیچه چ و در آخر او تو را از 76

كه تا زمان ادامه دارد و تا ابد،  یطوره طان رها كرد بیان مرا از خشم شیاو در پا
  .تواند به من لطمه بزند یطان نمیش

 شیطان زیرا است، شیطان فرزند برد،می سر به گناه در هرکه و :8 هیا 3 وحنایاول 
 نابود را شیطان كار تا شد هرظا سبب همین به خدا پسر و است بوده گناهكار ابتدا از

  .سازد
 خلع را فرمانروایان و آسمانی قدرتهای تمام صلیب، روی بر مسیح 15ه یآ کولسیان 2 

 .ساخت رسوا همه نزد را آنها و شد پیروز آنها بر و كرد سالح
 
 تو را نجات داد؟ یزیاو با چه چ 77
كه در  یخود و رنج یهاو گرانب مقّدسق طال و نقره، بلكه با خون ینه از طر یسیع
  .د و در آخر با مرگ خود مرا نجات دادیكش یگناه ین بیع

 از كه زندگی بیهودهٔ  روشهای قید از شما كه نكنید فراموش :19و 18ه یآ 1اول پطرس
 و طال مثل فانی چیزهای پرداخت با آزادی این و شدید آزاد بودید، آموخته خود نیاکان
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 خون با یعنی عیب، و نقصبی ایبّره خون مانند نبهاییگرا خون با بلكه  نبود؛ نقره
 .شدید آزاد مسیح
 بود ما دردهای و گرفت خود بر او که بود ما رنجهای آنکه حال :5و  4ه یآ 53ایاشع
 مبتال و مصدوم او دست از و مضروب، خدا جانب از را او ما اّما کرد، حمل او که

 ما تقصیرهای جهت به و شد، سوراخ بدنش ما نافرمانیهای سبب به آنکه حال  .پنداشتیم
  .یابیممی شفا ما او زخمهای اب و آمد، او بر بخشید سالمتی را ما که تأدیبی گشت؛ ِله
 نگاه: »گفت آید،می او طرف به كه دید را عیسی یحیی وقتی بعد، روز :29ه یآ 1وحنای

  .«داردبرمی را جهان گناه كه خدا بّرهٔ آناست این كنید
 
 ؟ینام یم مقّدسرا  یسیچرا تو خون ع 78
و  یچ گناهیبدون ه او باشد و یپر بها م یلیخ خون باالترین فرد جهان و را خون اویز
  .این عمل حقی برای افراد ناحق می باشد شده و  یگناهان ما قربان یبرا

در حقیقت این همان كاهنی است كه ما به او نیاز داریم. كاهنی   26ه یآ 7انیعبران
آالیش، دور از گناهكاران که به مقامی باالتر از تمام آسمانها غرض، بیاک، بیپ

 .سرافراز گردید
 بود نشده گناهی چیه مرتکب که را او خدا ما، گناهان خاطربه :21ه یآ 5انیدوم قرنت
 .شویم شمرده نیک خدا برابر در هم با ما او وسیلهٔ  به تا شناخت، گناه کار

 
 ؟ینام یرا پر بها م یسیچرا تو خون ع 79
  .ت داردینها یب ین خون پسر خداوند است و ارزش و بهایرا ایز

 -است نور در خدا كه طورهمان- بریممی سر به نور در اگر اّما 7ه یآ 1وحنایاول 
 پاک گناهانمان همهٔ  از را ما او، پسر عیسی، خون و داریم اتّحاد یكدیگر با صورتآندر
  .سازدمی
 
 به خاطر تو مرده است؟ ر خداوند واقعا  ا پسیآ 80
ً یقیبله  شده است و  متولّدت یست كه در أبدیاو بخاطر من مرده است. او خداوند واقع نا
بود كه  یشده است. او تنها كس متولّدم باكره یباشد كه از مر یم ین انسان واقعیهمچن

  .داد یكردن خود، با خدا آشت یق قربانیمرا از طر
 نخواهد کافی بهایی هیچ و گرانبهاست، انسان جان فدیۀ زیرا :9و  8ه یآ 49ریمزام
  .نبیند را گودال و بماند زنده جاودانه انسان تا  بود
 
 تو انجام داد؟ یرا برا یکن كار نیخداوند بزرگتر ینابربنا  81
را انجام داد. او مرا با زحمت  یکن كار نیگتربد نثار او كه بزراو تشكر تا  محبّتبله، 
بودم و از  یزندانآنكه در ین از جهنمیروز گرداند و همچنین خود پیاد و عرق خونیز

ان یپا یم و قدرت بید. او با ثروت عظیطان بازخریطان نجات داد و مرا از شیخشم ش
چ یكه ه ی، كاربرد یداد و مرا به جاودانگ یین درجه فالكت رهایخود مرا از پست تر

  .تواند انجام دهد ینم یمخلوق

http://www.loghatnameh.de/
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 خشنود مرا قربانیهایت پیه به و نخریدی نقره به معطر نی برایم 12ه یآ 43 ایاشع
 خسته مرا خویش تقصیرات با و نهادی، من بر گران باری گناهانت با بلکه نساختی،
 .کردی
 خادم. شد خواهد رسیا و دید خواهد را خویش جان مشقت ثمرۀ :12و  11ه یآ 35ایاشع

 ایشان گناهان زیرا گردانید، خواهد پارسا را بسیاری سببِ  خود معرفت به من پارسای
 خواهم نصیب بزرگان میان در را او نیز من بنابراین  .کرد خواهد حمل خویشتن بر را
 مرگ کام به را خویش جان زیرا. کرد خواهد تقسیم زورآوران با را غنیمت و داد،

 برای و کشید، دوش بر را بسیاری گناهان او شد؛ شمرده طاکارانخ از و ریخت،
 .کندمی شفاعت خطاکاران

 
 تو را نجات داد؟ یسیچرا ع  82

كنم  یزندگ یتا من تنها به او متعلق باشم و در ملكوت تحت فرمان او  و در عدالت ابد
  .م، و بدون گناه و سعادتمند شومیو به او خدمت نما

 
 ؟یق باشتو فقط به او متعلّ  ستیبا یچطور م 83

 است . یعضاء بدن من جارا و كه در روح ییرویبا تمام ن
 
 كرد؟ یست در ملكوت خداوند، تحت فرمان او زندگیبا یچطور م 84
طریق از در شرافت جاودان او و آنجا  و از طریق ایمانم نجا در رحمت خداوندیا

 .رسم  یبه سعادت مکه او  یتماشا
 گردانیدهآنالیق را شما كه كنید شكر را پدر خدای پیوسته :14تا  21ه یآ 1 کولسیان 

  .باشید داشته سهمی است، ینمقّدس انتظار در نورانی عالم در كه سرنوشتی در تا است
 ساخته منتقل عزیزش پسر پادشاهی به و رهانید ظلمت نیرومند چنگ از را ما او

 .است رزیدهوآم را هانمانگنا و ساخته آزاد را ما او وسیلهٔ  به خدا  .است
 
 ؟یست به او خدمت كنیبا یچطور م 85
  .ی، بدون گناه و سعادتمندیبداعدالت  حالت در
 من هرجا و بیاید من دنبال به باید كند خدمت مرا خواهدمی کسی اگر 26ه یآ 12وحنای

 را او من پدر كند، خدمت مرا کسی اگر و بود خواهد من با آنجا در نیز من خادم باشم،
 .كرد خواهد سرافراز

 
 ؟اشتهبرد ی تو قدمجلو در یسیعاست که چطور  86
ً یدق كند، ما  یم یت حكمرانیبداو در  ، زنده استبرخواستنكه او از مرگ یا خاطره ب قا
  .میرا شروع كن یدیجد یو زندگ رستاخیز کنیمست از گناه یبا یز مین

 همان تا گشتیم شریک مرگش در و شدیم مدفون او با خود تعمید با پس 4ه یآ 6ان یروم
 زندگی در نیز ما شد، زنده مرگ از پس پدر، شكوه پر قدرت وسیلهٔ  به مسیح که طوری
 .بریم سر به ایتازه
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اگر با او مردیم، همچنین با »این سخن درست است:  :12و  11ه یآ 2 تیموتاؤس دوم 

 كنیم، انكار را او اگر. كرد یمخواه فرمانروایی او با كنیم، تحّمل اگر  .او خواهیم زیست
  «.كرد خواهد انكار را ما هم او
 
داشته و تحت  ایمانو به او  یق باشز تنها به او متعلّ یكه تو ن یخواه یا میآ 87

 ؟یین به او خدمت نمایو همچن یكن یفرمان او زندگ
گ بعد از مر یخواهم. درست مثل او كه مرا تا لحظه مرگ و حت یم قلب میبله، از صم

خواهم به مانند  یز میو در جالل و شكوه ملكوتش، دوست داشته و دوست دارد، من ن
 یكنم، برا یرویاو را دوست بدارم و از او به عنوان الگو پ یاو و در طول تمام زندگ

  .رمیاو بم یكنم و برا یاو زندگ
 خود یبرا دیگر اندزنده كه آنانی تا ُمرد همه برای او آری، 10ه یآ 5انیدوم قرنت
 .شد زنده دوباره و ُمرد آنها خاطربه كه نمایند زیست او برای بلكه نكنند، زندگی

 
 قت محض است؟یحق نها مطمئنا  یكه ا ییگو یچرا م 88
 ایمانن یدارم، بلكه من ا ایمان یسیق عیم قلب به نجات از طریرا من نه تنها از صمیز

  .ون هستمیبه او مد كنم كه، به خدمت كردن یق زبان، اقرار میرا از طر
 نه و فرشتگان نه حیات، نه و موت نه كه دارم یقین زیرا :39و  38ه یآ  8 انیروم

 قدرتهای نه فردا، وقایع نه و امروز پیشامدهای نه بشری، فوق قدرتهای و نیروها
 از را ما تواندنمی آفرینش تمام در چیز هیچ خالصه و پستی نه و بلندی نه و  آسمانی
 .سازد جدا نموده، آشكار مسیح عیسی ما خداوند در خدا هك محبتّی
 خواهد هم ابد تا و بوده دیروز كه است همان امروز مسیح، عیسی 8ه یآ 13انیعبران
 .بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوم قسمت
 
 اتمقّدسدرباره 
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 قسمت سوم کتاب درباره چه هست؟

 
ان و بخشش قّدسمات کلیسایی و اجتماع مقّدسو به من ایمان دارم به روح القدس 

 . آمینگناهان و رستاخیزکردن از مرگ و به یک زندگی جاویدان 
 

 حال این به چه معنی است؟
من ایمان دارم که من با خرد و یا با قدرت خودم نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان 
داشته باشم و یا به سوی او بروم بلکه این روح القدس بوده که من را از طریق کالم 

 را دریافت کردم. همانآندادن رحمت و ایمان حقیقی به من ، را خوانده و با نشانخدا ف
نها نورانی شده آطور که او تمام قوم مسیح را تا به امروز صدا زده و جمع کرده و بر 

او کرده است و در کنار عیسی مسیح ایمانی ناب را بدست می اورند.  مقّدسو انها را 
و دیگر ایمان داران را روزانه می بخشد. و در روز در همچنین دینی گناهان مرا 

قیامت من و تمام مردگان را از خواب بیدارکرده و به همه یک زندگی جاویدانی که در 
 نزد عیسی است هدیه می دهد. 

    که به راستی این حقیقت محض می باشد.
 
 كند؟ یصحبت م یزیاز چه چ ایمانقسمت سوم  89

 از تقدس و سعادت
 
 ست؟یا تقدس چیت و سعاد 90
ما به او  ایمانآورد و باعث  یم یسیع یاست كه ما را به سو مقّدساز روح  عملین یا
  .رساند یت ما را به سعادت و تقدس میشود و در نها یم

 تواندنمی باشد، خدا روح تأثیر تحت كسی اگر كه بفهمید باید پس 3ه یآ 12انیاول قرنت
 وسیلهٔ  به مگر بداند، خداوند را عیسی واندتنمی هم كسی و كند لعن را عیسی
 .القدسروح

 
 ست؟یك مقّدسروح  91

 یم یق پدر و پسر و از جاودانگیت خداوند است كه از طرین شخص از ماهیاو سوم
  .بخشد ید و به ما تقدس میآ
 بیاید فرستممی شما نزد پدر جانب از را او كه شما پشتیبان وقتی اّما  26ه یآ 15وحنای

  داد خواهد شهادت من دربارهٔ  او گردد،می صادر پدر از كه راستی روح یعنی
 
 به ما تقدس بدهد؟ مقّدسن امر ضرورت دارد كه روح یچرا ا 92
ن غرق در گناه و مرگ ینا و همچنیخود ناب یزیت غریرا من طبق سرشت و ماهیز

ا یاورم و یب مانایح، یمس یسیت و قدرت خود به خداوند خود عیتوانم با درا یهستم و نم
  .میایاو ب یبه سو
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 زیرا بپذیرد، را خدا روح تعالیم تواندنمی نیست، روحانی کهکسی 14ه یآ 2انیاول قرنت
 تعالیم گونهاین تشخیص چون واقع، در و هستند معنیبی و پوچ تعالیم این او عقیدهٔ  به

  .كنند درک راآنتوانندنمی آنها است، روحانی بینش به محتاج
 در را هركاری قدرت هم و اراده هم خود، لطف از كه خداست زیرا 13ه یآ 2انیپیلیف

  .کندمی ایجاد شما
 
 بخشد؟ یبه تو تقدس م مقّدسروح  یقیچطور و از چه طر 93

ن راه یمن را در ا دیگر مقّدسعبادت و ابزارهای  مقّدسن ییق كالم خدا و آیطراو از 
 یش به من نور میخواند و با نعمتها یفرا م لینجاق یدهد و او مرا از طر یقرار م

  بخشد. و به من ایمان حقیقی را می برد یح میمس یبخشد و به سو
 
 خواند؟ یچطور تو را فرا م مقّدسروح  94
ن رو ما را به ید و از اکن یل دعوت مین موعظه انجید و همچنیما را به غسل تعماو 
ز با یكه در دور دست هستند را ن ییمه آنهاآورد. او نه تنها ما، بلكه ه یخود م یكینزد
 یا را انكار كرده و به سوین دنیكند تا آنها ا یح دعوت میمس یت و قدرت به سویجد
 .ندیایح بیمس

 را مژده این و بروید دنیا نقاط تمام به: »فرمود ایشان به پس :16و  15ه یآ 16مرقس
 اّما یافت، خواهد نجات گیردمی تعمید و آوردمی ایمان کهکسی  .كنید اعالم مردم تمام به

 .شد خواهد محكوم نیاورد، ایمان کهکسی
 دعوت آوردیم، برایتان ما كه ایمژده وسیلهٔ  به را شما :14ه یآ 2  تسالونیکیان دوم 
  .باشید داشته سهمی مسیح عیسی ما خداوند جالل در تا كرد

 
 او چطور نورش را در قلب ما روشن می سازد؟ 95

که ما در اعماق نادانی و خواسته های اشتباه خودمان هستیم او نور جدیدی از وقتی 
خدا و خواست خودش در ما روشن می کند تا تمام بدبختی های ما نعهای های نه  نانش

 انها را بشناسد. مقّدسو درمان های 
 ملّتهای دست از نیز و قوم این دست از را تو من :18و  17ه یآ 26 اعمال رسوالن

 را آنان چشمهای تا  فرستممی را تو. رهانید خواهم فرستممی آنان نزد را تو كه گانهبی
 بازگردانی خدا سوی به شیطان قلمرو از و روشنایی به تاریكی از را ایشان و كنی باز
 داشته سهمی خدا ینمقّدس بین در و شود رزیدهوآم گناهانشان من به ایمان راه از تا

  '.باشند
 ما به را او خداوند، مسیح عیسی كه خداییآنکنم،می دعا من :18و  17 هیآ 1انیافسس

 کامالً  را او تا فرماید عطا شما به الهام و حكمت روح -جالل پُر پدر آن- شناسانید
 كه امیدی چگونگی به تا سازد روشن را شما دل چشمان كه خواهممی او از و  .بشناسید

 ینمقّدس به خدا كه ایبهره شكوه و ثروتمندی به و است كرده دعوتآنبه را شما خدا
  است داده وعده خود
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 ؟ست یچدر تو  مقّدستوسط روح  روشن شدن و  صدا زدنن یاثر ا 96
 هیخداوند را یبه سو ما ران یگناه شده و همچن بازگشت ازن امر باعث توبه و یا

  خواهد کرد.
گشت نمایید تا گناهان شما پس توبه كنید و به سوی خدا باز 19ه یآ 3اعمال رسوالن

  .رزیده شودموآ
 
 ؟از چه چیزی می باشد توبه 97
راسخ داشته  ایمانن امر یم و به ایمان باشیم قلب از گناهانمان پشین كه ما از صمیاز ا
ح یمس یسیع خاطره ب كه فقط یبزرگ یما، با رحمت و بخشندگ یم كه پدر آسمانیباش
  .خواهد كه ما را ببخشد ی، ماست

 
 ل شده است؟یتوبه از چند بخش تشك 98

به بخشش  ایمانإظهار ندامت و رنج از بابت گناه مرتكب شده و دوم،  یکاز دو بخش، 
  .یقیو سعادت حق

 
 كند؟ یجاد میچطور حس رنج و ندامت حاصل از گناه را در ما ا مقّدسروح  99
گیرد و همچنین  در برابر قانون خدا می در انجام گناهان و پلیدی و ما راجلوی او 

 را نیز می گیرد. ا نمانجلوی خشم خداوند در برابر گناه
 شمرده نیک شریعت احكام انجام با خدا نظر در انسانی هیچ زیرا 20ه یآ 3انیروم
 .بشناسد را گناه انسان كه است این شریعت كار. شودنمی

 
 به چه معناست؟ یشانیندامت و پر 100

لبی و درکی می باشد که پناه خودش را می شناسد و افسردگی ق ترس و واهمهیک حس 
 و دربرابر خدا از این بابت می هراسد.

 که زمانی از ،گناه کار و ام،شده زاده تقصیرکار که راستیه ب 6و  5ه یآ 51ریمزام
 حکمت مرا باطنم، در و مشتاقی، قلب در راستی به اینک   شد آبستن من به مادرم
  .آموزیمی
 واهی شد و قربانیخهای کامل و مناسب خشنود  آنگاه از قربانی  19ه یآ 51ریمزام

 .انی خواهند شدبه, قرهای سوختنی و گاوها بر قربانگا
 این دانید،می خدا ارادهٔ  راآنو شویدمی رنجی چنین متحّمل وقتی 10ه یآ 7ان یدوم قرنت
 و درد اّما. دندار دنبال به پشیمانی هیچ و گرددمی شما نجات نتیجه در و توبه باعث
 .شودمی مرگ باعث دنیوی رنج

 
 كند؟ یسعادت بخش و نجات دهنده چطور عمل م ایمان 101

او برای ما در کالم خدا ، برکت و بخشش گناهان را در راستای خواست عیسی فراهم 
 ورد.آمی 
 و ایدیافته نجات ایمان راه از شما كه خداست فیض سبببه زیرا :9و  8ه یآ 2انیافسس
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 هیچ پس نیست، شما کارهای نتیجهٔ  نجات، این خداست بخشش بلكه نیست شما كار نای
  .ببالد خود به كسی كه ندارد وجود دلیلی

 
 و سعادت بخش كدام است؟ یواقع ایمان 102
ست، بلكه ین کمشتر یو توافق بر سر باورها یعموم یو آگاه کدر یکتنها  ایمان
خصوص نسبت به رحمت خداوند ه اعتقاد ب یکن یو همچن ینان همراه با آگاهیاطم یک

  .ح استیمس یسیو دستاورد كامل ع
 فیضیآنانتظار در. باشید هوشیار و كرده جمع را خود حواس پس :13ه یآ 1اول پطرس

 .برید سر به امید با شد، خواهد شما نصیب مسیح عیسی ظهور وقت در كه
 را آنان خدا كرد؟ خواهد ممتّه را خدا برگزیدگان كسی چه :34و  33ه یآ 8انیروم
 كه است كسی عیسی مسیح سازد؟ محكوم را آنان بتواند كه كیست پس  نمایدمی تبرئه
  کندمی شفاعت ما برای خدا راست دست در اكنون و شد زنده دوباره حتّی و ُمرد

 
 كند؟ یكنند چه م یكه توبه م یبا كسان مقّدسروح  103

  .دان راسخ هدیه می دهو ایماو به شخص توبه كننده تقدس 
 

 كند؟ یم ین نگهداریراست ایماناو چگونه ما را در  104
 ایمانح به ما اختصاص داده است، ما را در خلق یكه مس یق عدل و عدالتیاو از طر

 یم یایمانن یسته چنیت كرده و ما را شایهدا یکن انجام اعمال نین و همچنیراست
  .گرداند

 
 دهد؟ یا به ما اختصاص مر یسیاو چگونه عدالت ع 105

  .دهد ین كار را انجام میق تبرئه كردن ما ایاو از طر
 

 تبرئه كردن به چه معناست؟ 106
نكه ین امر بدون ایباشد و ا یما م یاز گناهها یمتعال یرحمت و بخشودگ ین به معنایا

رسد و  یح به ما میل اراده مسی، تنها به دلکرده باشیمآنو کاری دربرابر میباشآنقیما ال
دارد و آنان  ین مصون میدارند را از گناه و نفر ایمانح یكه به مس یخداوند همه كسان

پسر  یرا داشته باشند و تنها به خاطر دستاورد گرانبهاآنیستگیشتر از آنكه شایب یلیرا خ
  .دهد یش قرار میعدل خو یخود، مورد محاسبه در ترازو

 یک شد، آدمیان همهٔ  محکومیّت موجب گناه یک كه طورهمان پس 18ه یآ 5انیروم
 .باشدمی همه حیات و تبرئه باعث نیز، نیک کامالً  کار
 شریعت اجرای بدون ایمان، وسیلهٔ  به كه دانیممی یقین به ما زیرا :28ه یآ 3انیروم
  .شویم محسوب نیک کامالً  توانیممی
 

 ل شده است؟یتبرئه كردن از چند بخش تشك 107
  .ما ایمانح و یمس اعمالرحمت خداوند، از سه بخش: لطف و 
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 خدا، فیض با اّما .محرومند خدا جالل از و اندکرده گناه همه :25تا  23ه یآ 3انیروم
 محسوب نیک رایگان، طور به سازد،می آزاد را آنان كه مسیح عیسی وساطت به همه
 به ایمان با كه- گناهان آمرزش برای ایوسیله عنوان به را مسیح خدا زیرا .شوندمی
 را خود عدالت خدا كار این با و داده قرار همه چشم مقابل در  -آیدمی دست به او خون
 گرفت نادیده را آدمیان گناهان خود، بردباری سبببه گذشته در زیرا نمود ثابت

 
شامل حال  یزیشود، چه چ یانجام م مقّدسن تبرئه كردن كه توسط روح یدر ا 108

 تو خواهد شد؟
ن یرد ایگ یبه من تعلق م یكه توسط پدر آسمان یو رحمت ین لطف و بخشندگیبزرگتر

ق روح ین وارث او خواهم شد و از طریاست كه، من به عنوان فرزند خداوند و همچن
ورد و از آ یخداوند را به ارمغان م یمن عدالت و صلح و آرامش و شاد یبرا مقّدس

  .خواهم شد یعظمت و شكوه خداوندغرق در  ینده ایدوار به آیق امین طریا
 از ایم،شده شمرده نیک خدا حضور در ایمان راه از چون بنابراین 2و  1ه یآ 5انیروم
 به  .هستیم مندبهره گردید، برقرار مسیح عیسی ما خداوند وسیلهٔ  به كه خدا با صلح
 به تنها نه و پایداریمآندر كه فیضی ایم،شده الهی فیض وارد ما مسیح، به ایمان وسیلهٔ 
  کنیم،می شادی داریم خدا جالل در كه شراكتی امید
 خدا فرزندان شوند،می هدایت خدا روح وسیلهٔ  به كه كسانی :17تا  14ه یآ 8انیروم
 ترس موجب و سازدنمی برده را شما است، داده شما به خدا كه روحیآنزیرا  .هستند
 پیشگاه در روح این كمک به ما و گرداندمی خدا فرزندان را شما روحآنبلكه شود،نمی
 ما كه دهندمی شهادت هم با ما روح با خدا روح  «.پدر ای ابا،: »کنیممی فریاد خدا

 و خدا وارث یعنی- وارث صورت،آندر هستیم، او فرزندان اگر و  هستیم خدا فرزندان
 نیز او لجال در هستیم، شریک مسیح رنج در ما اگر و هستیم نیز -مسیح با ارث هم

 برای آینده در كه جاللی با ابداً  ما كنونی رنج و درد من عقیدهٔ  به  .شد خواهیم شریک
  .نیست مقایسه قابل شود،می ظاهر ما

 ماست، پشتیبان خدا اگر بگوییم؟ چه چیزها این برابر در پس :32و  31ه یآ 8انیروم
 راه در را او بلكه اشت،ند دریغ را خود پسر که خدایی آیا  باشد؟ ما برضد كه كیست
 بخشد؟نمی ما به سخاوتمندی با را چیزهمه او بخشیدن با كرد، تسلیم ما همهٔ 
 نیكی شامل بلكه نیست؛ نوشیدن و خوردن خدا پادشاهی زیرا :18و  17ه یآ 14انیروم
 کند،می خدمت طریق این به را مسیح هرکه  .است القدسروح در خوشی و آرامش و

  .است انسان مقبول و خدا پسند مورد
 

 د؟ینما یها م یكین نیق ایما را ال مقّدسچطور روح  109
در  یدیتولد جدورد و آ یرا بوجود م ین دگرگونیدر ما ا ایمانوارد کردن ق یاو از طر

جدیدی ما فرمانبردار  در سبب خواهد شد كه همچنیند و روی می دهاز طرف خدا ما 
  .بوجود ایدخداوند از 

 کندمی زندگی آنكه دیگر که طوری به امشده مصلوب مسیح با من :20ه یآ 2انیغالط
 زندگانی این خصوص در و کندمی زندگی من در كه است مسیح بلكه نیستم، من
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 جان و كرد محبّت مرا كه خدا پسر به ایمان وسیلهٔ  به فقط دارم، اكنون كه ایجسمانی
 .کنممی زندگی داد، من خاطربه را خود

 بود كهنه آنچه هر. دارد تازه حیاتی است، متّحد مسیح با کهکسی 17ه یآ 5انیتدوم قرن
  .است شده شروع نو زندگی اینک و درگذشت

  .فرما حمایتم راغب روحی به و بازده، من به را خود نجات شادی  12 هیآ 51ریمزام
 

 ست؟ید چیجد ین فرمانبرداریا 110
گناهان  یاز تمام یق به ما بخشش متعالیطرآنباشد، كه از یتوبه م یوه ین ثمره و میا

خود را واقعا تحت  یجسته و زندگ یدور یویشود تا ما از ثروت و قدرت دن یاهدا م
  را بهتر کنیم.آنو میخداوند قرار ده یفرمانها

 میوهٔ  فاسد درخت و آوردمی بار به خوب میوهٔ  خوب درخت طورهمین 17ه یآ 7یمت
 .بد
 مخصوصی اهمیّت مطلب این به خواهممی و است درست سخن این 8 هیآ 3طوسیت

 نمایند، نیكوكاری وقف را خود كه نكنند فراموش دارند ایمان خدا به كه آنانی تا بدهی
 .مفیدند و خوب آدمیان برای چیزها این زیرا
 آرامش، خوشی، محبّت،: آوردمی بار به القدسروح كه ایثمره اّما :22ه یآ 5انیغالط

 .وفاداری خیرخواهی، مهربانی، بردباری،
 

 دارد؟ ین نگاه میراست ایمانچگونه ما را در  مقّدسروح  111
 میكند تا ما دوباره از لطف و رحمت خداوند دور نشو یو حفاظت م یاو از ما نگهدار

و همچنین او اولین اقدام در هدایت انسان ها را در مقابل وسوسه های شیطان و دنیا 
 زی که عیسی بیاید.د تا روانجام می ده

 روز تا كرد شروع را نیكویی كار شما در كه خداییآندارم اطمینان من :6ه یآ 1انیپیلیف
  .رسانید خواهد كمال به راآنعیسی، مسیح

 پاک کامالً  را شما است، آرامش سرچشمهٔ  كه خدایی :24و  23ه یآ 5انیكیاول تسلون
 ما خداوند آمدن وقت در تا بماند لمسا شما بدن و جان و روح كه فرماید عطا و گرداند
 خود سوی به را شما كه او  .باشید دور به نقصی و عیب نوع هر از مسیح، عیسی
  .كرد خواهد را كار این و است اعتماد قابل است، كرده دعوت
 شما از بعضی ابلیس البتّه. نترسید آورد،می روی شما به كه رنجی از 10ه یآ 2مكاشفه

 تا ولی كشید خواهید رنج روز ده مّدت به و بیازماید را شما تا افكند دخواه زندان به را
  .بخشید خواهم را حیات تاج شما به من و بمانید وفادار مرگ َدم
 

 ؟یقرار ده مقّدسست خود را در جهت اعمال روح یبا یتو چطور م اّما 112
د مشتاق باشم كه از ین ببرم، بلكه بایرا در خود از ب مقّدسو اعمال روح  مقامد یمن نبا
 مقّدسست از جانب روح یبا یزند م یكه از من سر م ییرم و در خطاهایاد بگیاو 
  .خاطر ببخشد یر شده و بگذارم تا او به من تسلیتعز
 و شماست بر خدا مالكیّت مهر او زیرا. نرنجانید را خدا القدِس روح  30ه یآ 4انیافسس
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  .شویدمی ادآز کامالً آندر كه است روزی آمدن ضامن
 خود گناه به عمداً  حقیقت، كامل شناخت از پس ما اگر زیرا :27و  26ه یآ 10انیعبران
بلكه فقط دورنمای 27 !ماندنمی باقی ما گناهان برای ایقربانی هیچ دیگر دهیم، ادامه

سوزاند، در انتظار وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی كه دشمنان خدا را می
 .ماست

 همیشه بودم شما با وقتی كه طورهمان من، عزیزان ای بنابراین 13و  12ه یآ 2نایپیلیف
 اطاعت من از كه است مهمتر هستم، دور شما از كه هم اكنون كردید،می اطاعت من از
 خود، لطف از كه خداست زیرا  برسانید، كمال به لرز و ترس با را خود نجات و كنید
  .کندمی ایجاد شما در را هركاری قدرت هم و اراده هم
 

  د؟کن یمتقدیس را تو  در كجا مقّدسروح  113
 یسا به مانند كارگاه او مین كلیدهد و ا یرا به ما متبرک ن یا یحیمس یسایاو در كل
  .نیمقّدسو اجتماع  یحیمس مقّدس یسایدارم به كل ایمانمن  زیرا باشد؛

 
 ؟را به رسمیت می شناسی یزیچه چدر اینجا تو و  114
خواند و همه را  ین را فرا میزم یت رویحی، همه مسمقّدسكه روح  دارم ایمانمن 

ح در یمس یسیآنها را با عرا تبرک می کند و سازد و آنها  یم یجمع كرده و نوران
  .دارد ین نگاه میراست ایمان

 
 ست؟یسا چیكل 115
 یكه برا یاجتماع تمام كسان یاست برا یباشد و مكان یسا خانه خداوند زنده میكل

نها آ خدا، ین مذهبییق كلمه و آیاز طر وح فرا خوانده شده اند، یدر مس متبرک شدن
  بنا می نهند.ای  یقیحق ایمانسعادت خودشان را با 

 در ما رفتار كه بدانی كردم، تأخیر آمدن در كه درصورتی تا 15ه یآ 3انیموتیاول ت
 .باشد باید چگونه است، حقیقت هپای و ستون و زنده خدای كلیسای كه خدا، خانوادهٔ 
 با بلكه نیستید بیگانه و غریب دیگر یهودیان، غیر شما پس :22تا  19ه یآ 2انیافسس
 دست به كه ایشالوده بر شما .هستید خدا خانوادهٔ  اعضاء و هموطن خدا ینمقّدس

 با اداتّح در .استآناصلی سنگ مسیح عیسی و ایدشده بنا است، شده نهاده أنبیا و رسوالن
 یک صورت به خداوند در رفتهرفته و گرددمی متّصل هم به عمارت تمام كه اوست
 بنا مكانی صورت به دیگران همراه و او با اتّحاد در نیز شما .آیدمی در مقّدس معبد

 .کندمی زندگیآندر خود روح وسیلهٔ  به خدا كه شد خواهید
 

 ؟یكن یاره مسا اشیكل یکچرا تو در اعتقادنامه، تنها به  116
اعم  نیمقّدسوجود ندارد و همه  یگرید مقّدسچیز چ یخداوند، ه یقیحق یسایرا جز كلیز

  سا متعلق هست.ین كلیاز همه جسم ها و همه روح ها به ا
 با و آوردمی وجود به القدسروح كه وحدتیآنحفظ برای :6تا  3ه یآ 4انیافسس
 طورهمان  .بكنید را خود كوشش یتنها شود،می پیوسته هم به صفا و صلح هایرشته
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 شما به امید یک خواند، را شما کهوقتی در نیز خدا است، القدسروح یک و بدن یک كه
 كه دارد وجود خدا یک و  تعمید؛ یک و ایمان یک و خداوند یک همچنین و  .است داده
  .است ساكن همه در و کندمی كار همه در و بوده همه از باالتر و همه پدر
 مرد آزاد، و برده یهودی، غیر و یهودی میان تفاوتی هیچ دیگر پس 28ه یآ 3انیالطغ
 هستید یک مسیح عیسی با اتّحاد در شما همهٔ  زیرا ندارد، وجود زن و
 

 ؟ینام یم مقّدس یسایكل یکرا آنچرا تو 117
د سا به خداونیو در كل شده است مقّدسخداوند  ین مذهبییق كالم و آیسا از طریرا كلیز

  .شود یخدمت م مقّدس
 خود جان و داشت دوست را كلیسا مسیح چنانکه شوهرها، ای :27تا  25ه یآ 5انیافسس
 آب با را كلیسا تا كرد چنین مسیح  .بدارید دوست را خود زنهای نیز شما داد،آنبرای را
 بدون و پاک اشزیبایی تمام با را كلیسا و  گرداند مقّدس و پاک راآنو شسته خدا كالم و

 .نماید تقدیم خودش به دیگری نقص هر یا چروک و چین و لّكه و عیب
 

 ؟ینام یم یحیمس یسایكل یکرا آنچرا تو 118
ی که این دنیدر او در هر زمان از تاریخ ان در هر مكان یحینكه همه مسیت ابه علّ 

 رهبر مشترکشان وصل گردند. بتوانند به تنها صاحبش عیسی است
 را او كلیسا، خاطربه و نهاد مسیح پای زیر را چیزهمه خدا :23و  22ه یآ 1انیافسس
 و گیردمی دربر را او وجود تمام و اوست بدن كه كلیسایی .داد قرار چیز هر از باالتر
 .سازدمی پُر خود حضور با را كاینات تمام حال عین در
 

 ؟یكن ید مین تاكیمقّدسچرا تو در اعتقادنامه به اجتماع  119
ن و یباشند، بلكه تقدس تنها متعلق به مؤمن ینم مقّدسان یخدا یاكاران و بیررا یز» 

  .دهند یل میسا را تشكیبدنه كل یقت أعضایبوده و در حق مقّدسداران است، كه ایمان
 «.هستند كم برگزیدگان اّما بسیارند شدگان دعوت زیرا :14ه یآ 22یمت

 این و شد نخواهد متزلزل نهاده، خدا كه مستحكمی شالودهٔ  اّما، 19 هیآ 2 تیموتاؤس دوم 
 را خداوند نام هرکه» و« شناسدمی را خود متعلّقان خداوند: »است شده نقشآنبر كلمات

  «.كند ترک را شرارت آورد، زبان به
. ایدرسیده پادشاهی به كه هستید كاهنانی و برگزیده نژادی شما، اّما  9ه یآ 2اول پطرس

 از را شما كه خدایی عالی صفات و کارها تا هستید خدا اصخ قوم و مقّدس ملّتی شما
  .نمایید اعالم همه به است، كرده دعوت خود عجیب نور به تاریكی
روح خدا در شما ساكن  دانید كه شما معبد خدا هستید وآیا نمی 16ه یآ 3انیاول قرنت
  است؟     

 
؟یورآ یم ا بدستسیدر كل مقّدسروح  ازرا  ییچه بخشش و رحمت گرانبها 120

ت شامل یحیو در مس مقّدسهمان بخشش گناهان است كه توسط روح  ین رحمت الهیا
و همه  پایان خود یشود و او تمام گناهان را با لطف ب یداران م ایمانحال من و تمام 
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 . بخشد یروزه م
 

 ست؟ینجا منظور از بخشش گناهان چیدر ا 121
 عدالت مقّدسشود و روح  یسا انجام میدر كل سمقدّ باشد كه توسط روح  یم ین عملیا

 . و تقدیم می کند را مادام به همه منتقل یسیبدست اورده شده ع
 

 افتد؟ یسا چطور اتفاق میدر كل انتقال و تقدیم کردنن یا  122
شامل حال همه  ل اویبد یب بخشندگیكه هر روز با خدا  ین مذهبییق كالم و آیاز طر
 . برویم خداوندنزد به  و اگر در حالت توبه شود یداران مایمان

 
 ؟یدآاین برکت خداوند چگونه در کلیسا به شکل مناسب درمی  123
 اهان. باالتر از همه در اعتراف گنیساخدمت کل یقاز طر

 
 چه کسی این وظایف را بین دیگران تقسیم می کند؟ 124

و  وکالتو از طرف خدا خدمتگذاران خداوند كه از جانب خدا فرا خوانده شده اند 
و وسیله ای را انجام دهند  ییسایكل ین مذهبییو آل ینجاكامل دارند تا موعظه  فرمان

 . را نیز دارندآنبرای بخشش گناهان از طرف خدا می باشند که وظیفه رازداری
 را ما مسیح، وسیلهٔ  به كه است خدایی طرف از همه اینها  20 تا 18ه یآ 5انیدوم قرنت

 به كه ساخت موّظف را ما و است كرده تبدیل خود دوستان به بودیم او دشمنان قبالً  كه
 دیگر عبارت به .بشوند او دوستان توانندمی نیز آنها كه كنیم اعالم هم او دیگر دشمنان

 مصالحه جهان با مسیح وسیلهٔ  به آورد، حساب به را انسان گناهان اینكه جای به خدا
 و هستیم مسیح جانب از سفیرانی ما پس  .است سپرده ما به را مصالحه این پیام و نمود
 التماس شما از مسیح سفیران عنوان به ما پس. خواندمی را شما ما وسیلهٔ  به خدا گویی
  . كنید مصالحه خدا با: کنیممی
 كنیم؛ اعتماد او به توانیممی نماییم، اعتراف خود گناهان به ما اگر اّما 9ه یآ 1وحنایاول 
 خطاهایمان همهٔ  از را ما و رزدوآممی را ما گناهان او. کندمی عمل حق به او ازیر
 . سازدمی پاک
 

 م؟یكن یدا میپ ییرها یجسمان ین ضعف هایما از ا یدر چه زمان 125
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لطف  یاز رورا تمام برساند و ما ات خود را به یمسئول مقّدسدر روز آخرت كه روح 
خداوند در  یسایع اجتماع كلیگاه رفین به جایزم یوررخداوند ب یسایخداوند و از كل

  منتقل سازد بهشت
 

 كند؟ یان مین موضوع را چطور بینامه ا ایمان 126
و  ین از مرگ به صورت جسمانبرخواستدارم به  ایماننامه آمده كه، من  ایماندر 
  .جاودان یزندگ

 
 م؟یراقرار دا ینامه ما به چه موضوع ایمانن قسمت از یدر ا 127

كند و  یدر روز آخر من و همه مردگان را دوباره زنده م مقّدسكه روح  من ایمان دارم
  .خواهد داد اندیجاو یح زندگیمس یسیداران، در عایمانبه من و همه 

 
 روز آخرت كدام روز است؟ 128

ح با شكوه و عظمت خود یمس یسیروز سرور ما عآنن عالم است كه دریان این روز پایا
  .دینما یدوباره خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داور یعلن به صورت

 آخر كه بدانید بینیدمی را چیزها این تمام وقتی طریق همان به 36و  35ه یآ 24یمت
 ندارد، خبر ساعت و روزآناز پدر غیراز کسهیچ است نزدیک بسیار بلكه نزدیک، كار
 .خبرندبیآناز هم آسمانی فرشتگان و پسر حتّی
 آید،می فرشتگان همهٔ  با همراه خود جالل با انسان پسر وقتی» :32و  31ه یآ 25یتم
 جمع او حضور در زمین روی ملل تمام و  نشست خواهد خود پادشاهی تخت بر
 دو به را آدمیان کند،می جدا بُزها از را گوسفندان كه شبانی مانند او آنگاه. شوندمی

 «.كرد خواهد تقسیم گروه
 

 دهند؟ یل میدر روز آخرت زندگان را تشك یسانچه ك 129
  .بمانندن زنده یزم یورن عالم هنوز بریا یانیكه در روز پا یهمه كسان

 
 ن روز خواهد افتاد؟یآنها در ا یبرا یچه اتفاق 130

  .خواد شدداده به همه ما بدنی دوباره 
 نخواهیم ما هٔ هم. سازم فاش شما برای را رازی تا دهید گوش 51ه یآ 15انیاول قرنت

 خواد شد. داده بلکه به همه ما بدنی دوبارهمرد؛
 

 هستند؟ ین روز چه كسانیمردگان در ا 131
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ن یدن روز آخرت مرده اند و در قبر قرار گرفته و در زمیكه قبل از رس یهمه كسان
 .اندپوسیده شده 

 ست؟یچ یمرگ جسمان 132
 جسم از روح است تا روز رستاخیز. ییمرگ جدا

بدن ما که از خاک ساخته شده است، به خاک بر می گردد و روح  :   7آیه  12معه ج
 .را به ما بخشیده بودآننزد خدا می رود که

 خردمند دلی تا بشماریم، را خود روزهای تا بیاموز را ما پس 12ه یآ 90ریمزام
 .کنیم حاصل

د؟نرو یامت به كجا میشوند تا روز ق یكه فوت م یروح تمام كسان 133
ح در دستان خداوند خواهند بود و از گزند یمس یسیعادل به همراه ع یروح تمام انسانها
امت و یخودشان تا روز ق یز در مكانهایان نایمان یو روح ب اماننددر  یهر گونه عذاب
  .خواهند شد یروز بزرگ، نگهدارآندر دادگاه یحساب رس

 خواهی فردوس در من با امروز باش، جمع خاطر: »داد جواب عیسی 43ه یآ 23لوقا
 «.بود

 را زمینی خانهٔ  این كه دهیممی ترجیح چون شویم،نمی مأیوس پس 8ه یآ 5انیدوم قرنت
  .نماییم زندگی آسمانی خانهٔ  در خداوند با و كرده ترک

 حال به خوشا: بنویس را این: »گفتمی كه شنیدم آسمان از صدایی 13ه یآ 14مكاشفه
 زحمات از آنان آری، گویدمی خدا روح و میرندمی خداوند در سپ این از کهکسانی
  «.بود خواهد آنها با نیكشان کارهای زیرا شد، خواهند راحت خویش

 
 ؟به چه چیزی اعتقاد داری جسم مردگاندر مورد  یحینامه مس ایماندر  134

 جسم مرده.آنبه رستاخیز شدن
 

 به چه معناست؟ رستاخیز شدن از جسم مرده 135
ن امر در یباشد كه به فرمان خداوند متعال ا یاتحاد دوباره جسم و روح م ین به معنایا

مرده به همراه جسم خود دوباره  یروز آخرت صورت خواهد گرفت و همه انسانها
 . روز زنده خواهند شدآندر
 مردگان همهٔ  كه آمد خواهد زمانی زیرا نكنید، تعّجب این از :29و  28ه یآ 5 وحنای

 حیات برای نیكوكاران: آمد خواهند بیرون خود قبرهای از و  شنید خواهند را او یصدا
 .محکومیّت برای گناهكاران و برخواست خواهند

 
 م؟یشو یروز دوباره زنده مآنما چگونه در 136
ح و به یر قابل درك به همراه روح و جسم و به مانند جسم مسیعظمت و شكوه غ یکبا 

  .برخواستمرگ كه او از  یهیهمان بد
 خداوند مسیح عیسی آمدن منتظر و آسمانی كشور تابع ما اّما :21و  20ه یآ 3انیپیلیف
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 را ما فانی و ضعیف بدنهای طوری او  .آیدمی آسمان از دهندهنجات عنوان به كه هستیم
 را چیزهمه كه قدرتی با را كار این و یابد شباهت او شكوه پر بدن به تا داد خواهد تغییر
 .داد خواهد انجام آورد،می در او فرمان تحت

 خاک به آنچه بود، خواهد چنین نیز مردگان شدنزنده : 44تا  42ه یآ 15انیاول قرنت
 ذلیل رودمی خاک به آنچه  .است فناناپذیر خیزدبرمی آنچه و است فانی شودمی سپرده

 در و شودمی تهكاش ناتوانی و ضعف در. است پرجالل خیزدبرمی آنچه. است خار و
. خیزدبرمی روحانی بدن و شودمی سپرده خاک به جسمانی بدن  .شودمی سبز قدرت
  .دارد وجود نیز روحانی بدن هست، جسمانی بدن كههمچنان

 
 ز را به دنبال دارد؟یام از مرگ چه چیق 137

د یدن جیآسمان و زم یکمنتظر و پایان دنیا و همچنین دادگاه آخرت ما در انتظار 
  .م بودیخواه

ً  كه طورهمان ما همهٔ  زیرا 10ه یآ 5انیدوم قرنت  مقابل در روزی باید هستیم، واقعا
 -بد چه و نیک چه- ایمکرده خود بدن با كه آنچه مطابق تا بایستیم مسیح داوری تخت
  .بیابیم جزا

 با نهاآسما روزآندر. آمد خواهد دزد یک مانند خداوند روز :13و  10ه یآ 3دوم پطرس
 با زمین و رفت خواهند بین از شده، سوخته عناصر شد، خواهند ناپدید شدید باد صدای
 است داده وعده تازه زمینی و تازه آسمانهای خدا اّما گشت خواهد ذوب است،آندر هرچه
 .هستیم اینها انتظار در ما و بود خواهد مستقر مطلق نیكی آنها در كه
 

 ست؟یدادگاه آخرت چ 138
بد مورد اتا  ناعادالنانسانها خواهد بود تا  ۀهم ۀفرزند خدا دربار ییم نهایتصم و یار

  .د برسندیجاو یعادل به زندگ یرند و همه انسانهایلعنت قرار گ
 ای: 'گفت خواهد هستند او چپ سمت در كه آنانی به آنگاه» 46و  41ه یآ 25یمت

 است شده آماده او فرشتگان و سابلی برای كه ابدی آتش به و شوید دور من از ملعونان،
 خواهند وارد جاودانی حیات به نیكان ولی رسید، خواهند ابدی كیفر به آنان و بروید،

 «.شد
 ای: 'گفت خواهد هستند او راست سمت در كه آنانی به پادشاه آنگاه  34ه یآ 25یمت

 ابتدای از كه شوید سلطنتی وارث و بیایید ایدیافته بركت من پدر جانب از کهکسانی
 است شده آماده شما برای عالم آفرینش
 خواهد درو كم محصول بكارد كم بذر کهکسی: باشید داشته یادبه 6ه یآ 9انیدوم قرنت

  .نمود خواهد درو فراوان محصول بكارد بسیار دانهٔ  آنکه و كرد
 

 ست؟یچ یبدان یلعنت و نفر 139
باشد  یم  خداوند سوی نظر مهربانآنان ازانایم یب بی پایان ن به منزله رد شدنین نفریا

ان و یر قابل وصف به همراه عذاب روح و جسم در اجتماع جهنمیو غ یناگفتن یو شرم
 .باشد یس میارواح خب



95 
  

 

 ما به همچنین و بینیدمی آزار و رنج كه شما به و :٩تا  9ه یآ 7دوم تسالونیکیان
 فرشتگان با آسمان از خداوند عیسی كه روزی در كار این. بخشید خواهد آسودگی
 را خدا كه آنانی به و گرفت خواهد انجام كند، ظهور فروزان آتشی در  خود توانای
 هالكت كیفر آنان  .داد خواهد كیفر کنند،می رد را عیسی ما خداوند انجیل و شناسندنمی

 .دید خواهند را او قدرت جالل از محرومیّت و خداوند حضور از دوری و جاودانی
را ببر، زیرا بهتر آنشود،پس اگر دستت باعث گمراهی تو می : 44-43، 9مرقس 

است بدون دست وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیافتی یعنی به آتشی كه 
  .نشود خاموش آتش و نمیرد ایشان كرم کهجایی  .پذیردخاموشی نمی

 
 ست؟یجاودان چ یزندگ 140

افتگان و فرزندان یكه متشكل از تمام نجات  ین به همراه اجتماعبی پایا یزندگ یکن یا
كردن به سه  محبّتدن و یو عشق ورز یت شادیدر لذت كامل و نهاباشد که  یخدا م
  قرار می گیرند. ین درجه از آرامش روحیگانه در باالتری یخدا
: یندگو مرا روز تمامی چون است، من خوراک شب و روز اشکهایم »3ه یآ 42ریمزام
 «کجاست؟ تو خدای»
 هستم من کهجایی در ایبخشیده من به کهکسانی دارم آرزو پدر، ای» :24ه یآ 17وحنای
 دادی، من به جهان آغاز از بیش خود محبّت اثر بر تو كه را جاللی تا باشند من با

 « .ببیند
 كه نیست ممعلو اّما هستیم، خدا فرزندان ما اكنون عزیز، دوستان ای 2ه یآ 3وحنایاول 
 او مثل ما كند، ظهور مسیح وقتی كه دانیممی قدرهمین ولی. شد خواهیم چه آینده در

  .دید خواهیم هست كه چنانآن را او زیرا بود، خواهیم
 خورشید. كرد نخواهند تشنگی یا گرسنگی احساس دیگر آنان »:17و  16ه یآ 7مكاشفه

 تخت مركز در كه بّرهآنزیرا  .رسانید نخواهد آسیبی آنها به سوزانی گرمای هیچ یا و
 خدا و كرد خواهد هدایت حیات آب هایچشمه به را آنان و بود خواهد آنان شبان است،
 «.كرد خواهد پاک آنان چشمان از را اشکها همهٔ 

 
   به پایان می رسانی؟ن قسمت را چطور یتو ا 141
  .قت محض استینا حقیقی سخنان نین كالم كه: ایبا ا
 

 ؟یده یم یز گوهین مطلب به چه چیان ایو با بت 142
و مطمئن هستم او  اعتقاد كامل داشته باشمو لطف و رحمت او  مقّدسبه روح  من كه

كرده و گناهانم را  یو مرا نگهدار باشد یهمیشه پذیرا مسا یمرا در اجتماع سعادتمند كل
كه باعث  ییزهایم چدهد و مرا از تما یاز گناهان را م ییبخشد و به من وعده رها یم

د تا در آخر در راه ینما یت میكند و مرا هدا یشود حفاظت م یاز خداوند م ییجدا
ها دور باشم و به ملكوت خدا راه  یكند تا از تمام زشت یم کرم و مرا كمیخداوند بم

  .ابمیب
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 ؟تو چگونه این سه فصل از ایمان نامه مسیحی را به پایان می رسانی 143
  .نیبا كلمه آم

 ؟ییگو ین را میچرا ا
 یموم مود كرده و مهرییاستوار تأ یخود را با باور ایمانن اعتقاد و یمن با گفتن آم

 یقو یایمانان كردم، با یز كه من با زبان بیدهم كه، هر چ یم ین امر گواهیم و به اینما
خدا گرفته  نامه از كالم ایمانن هستم كه یاعتقاد دارم و معتقد به اآنم قلب بهیو از صم

 . رمیكرده و بم یزندگآنبا یشاد با من دوست دارمشده است و 
 منحرف راست راه از را شما گوناگون، و عجیب تعالیم نگذارید 9ه یآ 13انیعبران
 زیرا غذاها، به مربوط قواعد با نه شودمی تقویت خدا فیض با انسان روح. سازد
. اندنبرده سودی اند،کرده پیروی قواعد این از کهکسانی
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  ین قسمت اصلیسوم

 ما یپدر آسمان یدعا
 سرور ما یا دعای

 
 دعا كردن به چه معناست؟ 1

ن صحبت ما همه یباشد كه در ا یبا خداوند و سرورمان م یمیصحبت صم یکدعا، 
لطف  یاز روم و خداوند متعال یكن یرا از او م یگریخود و هر درخواست د یازهاین

 یم و ما مییخود را به او بگو یازهاین وعده را داده تا ما همه نیو كرامت خود به ما ا
و نعمت  یماد یزها از جمله نعمت هایهمه چ یقلب یو فروتن یواقع ایمانست با یبا
 . میم و او را دوست داشته و شكرگزار او باشیرا از او بخواه یمعنو یها
 شهد از خالص؛ بسیار زر از حتی است، تر مرغوب طال از 15ه یآ 19ریمزام 

 . عسل شانۀ قطرات از حتی است ترشیرین
 تو و کشید، خواهم بیرون را تو من بخوان؛ مرا تنگی روز در و »15ه یآ 50ریمزام
 «.داد خواهی جالل مرا
 در. كرد خواهید پیدا بجویید،. شد خواهد داده شما به بخواهید،» :8و  7ه یآ 7یمت
 هرکه و آوردمی دست به بخواهد، هرکه چون  .شد خواهد باز رویتان به در زنید،ب

 .شودمی باز رویش به در بزند، در هرکه و کندمی پیدا بجوید،
 تو روی خداوندا،«  بجوی مرا روی: »است گفته تو به او من، دل ای 8ه یآ 27ریمزام
. ُجست خواهم را

 من درون در چه هر و  بخوان متبارک را داوندخ من جان ای :2و  1ه یآ 103ریمزام
 یکهیچ و بخوان متبارک را خداوند من، جان ای خواند متبارک را او قدوس نام است،
   مکن فراموش را احسانهایش همۀ از
 و مناجات و دعا با مورد هر در همیشه بلكه نباشید، چیز هیچ نگران 6ه یآ 4انیپیلیف

 . نمایید ابراز خدا پیشگاه در را خود تقاضاهای سپاسگزاری
 
 كدامند؟ یمعنو ینعمت ها 2

خداوند  محبّتاز است از جمله یما الزم و مورد ن یسعادت معنو یكه برا ییزهایهمه چ
که  بخشش گناهانو  مقّدست روح یپسر خداوند و نور هداپدر، عدالت كسب شده توسط 

 . شودهمه اینها را ایمان مان باعث به ثمر رسیدنشان می 
 
 م؟ین نعمت ها را بطلبیست ایبا یما چطور م 3

ن یخداوند ا شکیچ یم و بدون هیندار وسیله ایچ یاز به هین نعمت ها نیكسب ا یما برا
سعادت ما، به ما  یغ خود و برایدر یلطف ب یو از رو  شحرمت ینعمت ها را از رو

 .دهد یم
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 چیزهای چگونه دانیدمی هستید، گناه کار اینكه با شما اگر پس :13 ه یآ 11لوقا
 او از كه آنانی به را القدسروح آسمانی، پدر بیشتر چقدر بدهید، فرزندانتان به را خوب
  فرمود خواهد عطا کنند،می تقاضا

 
 كدامند؟ یماد ینعمت ها 4

از ینآندنیای گذرا به کردن این یزندگ یكه ما برا ییزهایو چ یضرور یازهایهمه ن
  .ما آمده است یپدر آسمان یقسمت چهارم از دعا در م کهیدار
 
 م؟یان كنیخود را به درگاه خدا ب یماد یازهایست نیبا یما چطور م 5

تنانه از خداوند ن فرویتالش كرده و همچن یماد ین نعمتهاید در جهت كسب ایما با
ت و م و اگر اینها با خواست او و عدالت او و همچنین در راستای سعادیدرخواست كن

 ، او این ها را با کمال میل دوست دارد ببخشد.داشته باشد   قرارمورد مایحتاج ما 
 بخواهیم چیزی او از اگر كه است این خدا حضور در ما اطمینان :14ه یآ 5وحنایاول 
 . داد خواهد گوش ما به باشد، او ارادهٔ  مطابق كه
 پدر ای: »گفت كرده دعا و نهاد زمین به رو رفت، جلوتر كمی عیسی :39ه یآ 26یمت
«.تو ارادهٔ  به بلكه من ارادهٔ  به نه اّما كن، دور من از را پیاله این است، ممكن اگر
 
 م؟یست دعا كنیبا ی، ما میو در چه مكان یدر چه زمان 6

 یكه اتفاق مهم یدر همه زمانها و مخصوصا صبح ها و ظهرها و شب هنگام و هنگام
ا در ی ییسایدر هر جا، از جمله خانه خدا با اجتماع كل دهد و یمان رخ م یدر زندگ

 . میهست ییخودمان به تنها یا وقتیخانه با أعضاء خانواده و 
 .اندیشممی تو به شب پاسهای در و کنم؛می یاد را تو خود بستر در 6ه یآ 63ریمزام
 میان در آنجا من شوند، جمع من نام به نفر سه یا دو كه هرجا زیرا »20ه یآ 18یمت
 «.هستم آنان
 خداوند، خویش، آفرینندۀ پیشگاه در و کنیم، َسجده و پرستش تا بیایید 6ه یآ 95ریمزام
. زنیم زانو
و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید، همین  »: 15، 24یوشع 

انتان امروز برای خود برگزینید ِکه را عبادت خواهید کرد، خواه خدایانی را که پدر
کردند، خواه خدایان اَموریان را که در سرزمینشان به سر سوی اردن عبادت میآندر
 «.من و خاندانم، یهوه را عبادت خواهیم کرد اّمابرید. می
 خلوت، در و ببند را در برو، خود خانهٔ  اندرون به کنیمی دعا تو هرگاه 6ه یآ 6یمت
 تو اجر نیست، پنهان او نظر از چیز هیچ كه پدری و كن دعا خود نادیدهٔ  پدر حضور در
. داد خواهد را

. كنید دعا پیوسته و 17ه یآ 5انیكیاول تسالون
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 م؟ید دعا كنیما با یبا چه كالم 7
خطبه م به همانطوری که در یبپرداز کردن دمان به دعاخو کلمات و اشتیاقا با ید یما با

در مزامیر و همچنین در کتاب سرود  سمده بخصوآل ینجا نهایی که درآا ی های کوتاه
 مراسم عبادت و کتاب های از اینگونه امده است.

 آنان نكنید، تكرار را معنیبی ِوردهای پرستانبت مانند دعا وقت در :8 و 7ه یآ 6یمت
 پدر زیرا نباشید ایشان مثل پس  .شودمی مستجاب دعایشان زیاد، تكرار با کنندمی گمان
 .داندمی بخواهید او از آنكه از پیش ار شما احتیاجات شما
 دیدگانم نورِ  برکشیده، رخت من از توانم تپد،می تندی به سینه در دلم 10ه یآ 38ریمزام
. است شده تباه
 كارهای سوی به را شما شراب زیرا نشوید، شراب مست :20تا  18ه یآ 5انیافسس
 و تسبیحات زبور، از هاستفاد با  .شوید پر القدسروح از بلكه کشاند،می زشت

 و بسرایید خداوند برای دل تمام با و كنید وگوگفت یكدیگر با روحانی سرودهای
 پدر خدای سپاسگزار چیزهمه برای روز هر مسیح عیسی ما خداوند نام به .بخوانید
 . باشید

 
 ان كرده كدام است؟یح بیمس یسیكه ع ییدعا 8
اد داده اند و به ی مارا به آنح شخصایمس یسیپدر ما" كه سرور ما ع ی" ا مقّدس یدعا
 یمتو  ازدهیل لوقا فصل یدر انج کهآورند  ین دعا را بجایكه ا دنا داره دستورهمه 
 . آمده است 6فصل 

 
 شده است؟ یم بندیپدر ما، چطور تقس یا یدعا 9
  .خاتمه است یک، هفت درخواست و خطاب دادن به اول شده از ین دعا تشكیا

 
 اب قرار دادن به چه صورت است؟ این خط

 
  یپدر ما كه در آسمان یا

 چه معناست؟به  گفتهن یا
 

داشته  ایمانن موضوع جلب كند تا ما یله نظر ما را به این وسیخواهد بد یخداوند م
م و او به یاو هست یقیز فرزندان حقیماست و ما ن یقیم كه او پدر حقیم و مطمئن باشیباش
م مانند یز را از او بخواهینان خاطر هر چیدهد كه ما با اطم یمرا  ین تسلیما ا

  .كنند یزشان درخواست میكه از پدر عز یفرزندان
 
 ؟موزدآخطاب قرار دادن خدا چه چیزی را به ما می  10

موزد که از چه کسی درخواست باید کرد و یا چه آخدا فقط به ما نمی  خطاب قرار دادن
 نها را نیز به ما اموزش می دهد. آریقه انجام کسی را باید صدا زد بلکه ط
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 یرا م یم و چه كسیرا بخواه ایمانخواسته ه ید از چه كسین گفته ما بایطبق ا 11
 م؟یست صدا بزنیبا

  از پدرمان که در آسمان است
 
 ست؟یما ك یپدر آسمان 12

را دوست پدری که فرزندانش  است كه همانندای گانه ی سه خدای و یقیاو خداوند حق
  .عالقه دارد دارد به ما

 ما اسرائیل و نشناسد را ما ابراهیم اگرچه مایی، پدر تو که راستیه ب 16ه یآ 63ایاشع
 .ازل از تو نام است،‘ ما ولیّ ’ مایی؛‘ پدر’ یهوه، ای تو  نیاورد بجا را

 به را خود پسر روح هستید، او فرزندان شما اینکه اثبات برای خدا 6ه یآ 4انیغالط
 «.پدر ای پدر،: »گویدمی زده فریاد روح این و است فرستاده ما قلبهای

 
 من؟ ی، خداییگو یو نم یكن یچرا تو خداوند را " خداوند ما" خطاب م 13

و همه ما مسیحیان از این خدای حقیقی سه گانه یک سهم پدری یکسانی را داریم. چون 
فه ماست كه هر كس به ین وظین خاطر ایم و بدیهست گناه کارو گر برادر یكدیهمه ما با 

 . .میكن یهم دعا م یخودش دعا نكند، بلكه همه با هم و برا یبرا ییتنها
 تا كنید دعا یكدیگر برای و نمایید اعتراف خود گناهان به یكدیگر نزد 16ه یآ 5عقوبی

 .است مؤثّر بسیار نیک و عادل شخص صمیمانهٔ  دعای. یابید شفا
 
 م؟یخود دعا كن یحیبرادران مس یست تنها برایبا یا ما میآ 14
 . میكن یهمه انسانها دعا م یر، ما برایخ

 دعاها، ها،درخواست كه کنممی تأكید چیز هر از قبل پس :2و  1ه یآ 2انیموتیاول ت
 پیشگاه به امور اولیای همهٔ  و پادشاهان برای  مردم، همهٔ  برای هاسپاس و شفاعتها
 به سرافرازی و خداترسی كمال در و صلح و آرامش با بتوانیم ما تا گردد تقدیم خداوند
 بریم سر
 
 ؟سمان هستی می باشدآاسم او پدر ما که در چرا 15
شكوه و  یکدهد كه او در  ینان خاطر میكند و اطم یم یاد آورین خطاب به ما یا

در  ن اش وروی همه فرزنداكند و پهنه قدرت و كرامت او بر  یم یزندگ یجالل آسمان
  .همه جا گسترده است

 بر اشپادشاهی و ساخته، استوار آسمان در را خویش تخت خداوند 19ه یآ 103ریمزام
  .است مسلط همه
 قدوس و است ساکن ابدیت در کهآناست، بلندمرتبه و رفیع کهآنزیرا 15ه یآ 57ایاشع

 روح کهآنبا نیز و ساکنم، مقّدس و رفیع مکان در من: »گویدمی چنین شود،می نامیده
 « .سازم زنده را کارانتوبه دل و کنم، احیا را افتادگان روحِ  تا دارد؛ افتاده و کارتوبه
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 م؟یدهد كه ما او را پدر خطاب كن ین اجازه را به ما میچرا خداوند ا 16
ن داشته یقید ین نكته جلب كند كه ما باین كار نظر ما را به ایخواهد با ا یخداوند م

  .مین او هستیز فرزندان راستیباشد و ما ن ین ما میاو پدر راست م،یباش
 
 م؟یما فرزندان خداوند هست یق چه كسیاز طر 17

 یح فرزندان خداوند خوانده میمس یسیعو ناجی ما بخشمان  ق سرور سعادتیما از طر
  .میكن ین منظور به نام او دعا میم و بدیشو
 
 م به چه معناست؟یكن یمح دعا یمس یسین كه ما به نام عیا 18
شگاه خداوند یبه پنان خاطر یو با اطمبه او و به امر او  ایمانن معناست كه، ما با یبه ا
 یده میز به اراده او برگزیو ما نبه صورتی که او رهبر و میانجیگر ماست م یرو یم
 . شود یده میما شن یق او صدایم و از طریشو

 حضور به او وسیلهٔ  به كه را كسانی همهٔ  است قادر او سبب این به و 25ه یآ 7انیعبران
 آنان برای و است زنده ابد به تا او زیرا بخشد، نجات همیشه برای و کامالً  آیند،می خدا

 . کندمی شفاعت
 به هرچه كه بدانید یقین پرسید، نخواهید چیزی من از دیگر روزآندر  23  هیآ 16وحنای
  .داد اهدخو شما به بخواهید پدر از من نام
 
 م؟یم و او را صدا بزنیبكن یخود درخواست ید از پدر آسمانیبا یما چطور م 19
دارند یزشان درخواستیكه از پدر عز یزی، مانند فرزندان عزسودهآاطمینان و خیالی با 

 . 
 

  اولین درخواست
 

 كند؟ یات میحكا یزیدرخواست اول از چه چ
 
 . باد مقّدسنام تو   

 
 ه معناست؟ن به چیا

 
م كه نام او یخواه ین بخش از دعا میما در ا یاست ول مقّدسخود  ینام خداوند به خود

 . شود مقّدسز یدر نزد ما ن
 
 افتد؟ ین امر چطور اتفاق میا

در هرجا كه كالم خدا بلندتر و خالص تَر آموزش داده   زمانیعز یپدر آسمان کبه كم
ن اتفاق یم، ایكن یزندگ مقّدسو  کزندان خداوند، پابه عنوان فرآنز به سببیشود و ما ن
موزش می دهد و یا زندگی آو کسی که هم به روش دیگری این کالم را  خواهد افتاد.
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بدین منظور پدر آسمانی  که در میان ما می شود می کند باعث از رفتن تقدس خدا
 .نمایداز ما محافظت بایستی 

 
 ست؟دن خداوند به چه معناینام مقّدس 20
ده و خود را بر ما یكتا خودش را متعلق به ما نامیو  یقیحق یهمانطوركه خدا یعنین یأ

م و او یاو را بشناس یکن و همه اعمال نییست كالم و آیبا یز میوده است ما نمآشكار ن
  م.یرا دوست داشته و به او ارزش نه

 ما. اوییمآناز ما و دآفری را ما که اوست  خداست یهوه که بدانید 4و  3ه یآ 100ریمزام
 به و شوید، داخل شکرگزاری با او هایدروازه به  .اوییم چراگاه گوسفندان و او قوم

  .خوانید متبارک را نامش و گویید .سپاس را او  ستایش با او صحنهای

 باشد؟ مقّدسم تا نام خدا یطلب یچرا ما م 21
  شود. مقّدسز ینزد ما ن  او م تا نامیطلبیما م یاست ول مقّدسخود  ینام خدا به خود

 !است قدوس او! بستایند را تو َمهیب و عظیم نام که باشد :3ه یآ 99ریمزام

 شود؟یم مقّدسچطور نام او در نزد ما  22
ن صورت كه كالم خدا پاك تَر یاخداپسندانه به  یق آموزش خالص و پاك و زندگیإز طر

به عنوان فرزندان خداوند  کانه ایمتبرز به صورت یو بلندتر آموزش داده شود و ما ن
  م.یكن یزندگ

 من به و برگزیده جهانیان میان از تو کهکسانیآنبه را تو من :17و  6ه یآ 17وحنای
 مطابق آنها و بخشیدی من به را آنان تو و بودند تو به متعلّق آنان. شناسانیدم بخشیدی

  .است راستی تو كالم نما، یستقد خود راستی وسیلهٔ  به را آنان .اندکرده عمل تو كالم
 پادشاهی به كه هستید كاهنانی و برگزیده نژادی شما، اّما و  :9ه یآ 2اول پطرس

 كه خدایی عالی صفات و کارها تا هستید خدا خاص قوم و مقّدس ملّتی شما. ایدرسیده
  نمایید اعالم همه به است، كرده دعوت خود عجیب نور به تاریكی از را شما
 را شما نیک كارهای تا بتابد مردم برابر در طورهمین باید نیز شما نور  16 هیآ 5یمت

  .نمایند ستایش را شما آسمانی پدر و ببینند
 
 م؟ین كار را خودمان انجام دهیم ایتوان یا ما میآ 23
ز ما كه یپدر عز یم؛ اییم و بگویاز خداوند بطل کن كارها كمیا ید برایر، بلكه ما بایخ

 كن! کبه ما كم ،یدر آسمان
 
 شود؟یم مقّدسچطور نام خداوند در نزد ما نا 24
هر کسی که هم به روش  زیراانه، بی خدای ین و زندگیدروغ یق آموزه هایز طرا

دیگری این کالم را اموزش می دهد و یا زندگی می کند باعث از رفتن تقدس خدا در 
 میان ما می شود.

 تعلیم را خود چرا دهی،می تعلیم را راندیگ كه تو پس 24و 23و  21ه یآ 2انیروم
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تو كه به  کنی؟نمی دزدی خودت آیا كرد، نباید دزدی کنیمی موعظه كه تو دهی؟نمی
چنانکه 24 کنیحرمتی نمیکنی، آیا با شكستن شریعت نسبت به خدا بیشریعت فخر می

حرمت را بی سبب شما یهودیان، مردمان غیر یهود نام خدابه»فرماید: می مقّدسکتاب
  «.سازندمی
 زنده مرا خود طریقهای در و بگردان، بطالت دیدن از را چشمانم :37ه یآ 119ریمزام
  .ساز
 

 م؟ین خطر حفظ كنیم خودمان را از ایتوانیا ما میآ 25
ن ی، در مقابل ایز ما كه در آسمانیپدر عز یم كه؛ این را بطلبیتنها ا بایدر، بلكه ما یخ

 ظت كن!خطرها از ما محاف
 

 درخواست دوم

 

 درخواست دوم به چه معناست؟

  د.یایملكوت خداوند ب

 ن به چه معناست؟یا

 ن قسمت از دعا یما در ا اّماخود خواهد آمد.  یز به خودیما ن یملكوت خداوند بدون دعا
  د.یایز بیم كه ملكوت خدا نزد ما هم نیكنیان میب
 
 دهد؟ین چطور رخ میا 

او از  مقّدسخود را به ما بدهد تا ما به كالم  مقّدسما روح  یكه پدر آسمان یدر صورت
و چه در  یفعل ین زندگیم و خداپسندانه ، چه در ایاوریب ایماناو  یق نعمت هایطر
 م.یكن یات جاودان زندگیح
 
 ست؟یمنظور از ملكوت خداوند چ  26

اشد و ب یشامل حال ما م ین زندگینه لطف خداوند به ماست كه در ایمنظور گنج
 ستیز جاریات جاودان نیم و با شكوه او كه در حین ثروت عظیهمچن
 
 



104 
  

 

 د؟یایم كه ملكوت او بیكن یچرا ما دعا م 27
 ین را مین دعا ایما با ا یز خواهد آمد ولیخود ن یما و به خود یملكوت او بدون دعا

  د.یایز بیم كه ملكوت او در نزد ما نیطلب
 
 د؟یآ یخود م یچطور ملكوت خداوند به خود 28
ن ملكوت یافتد و پسر او مقدمات ا یخداوند متعال اتفاق م و مصلحت ن امر به ارادهیا

اش را همیشه در همه جا هدیه و گسترش داده شده و روح  كالم اورا فراهم كرد و 
 است.
 زمین کرانهای و گردانید خواهم تو میراث را ملتها که بخواه، من از 8 ه یآ 2 ریمزام
  .ساخت خواهم وت ُملک را
 نزد ثمربی شود؛می صادر دهانم از که من کالم بود خواهد همچنان :11ه یآ 55ایاشع
 به راآنآنچه در و آورد، خواهد جا به خواستم را آنچه بلکه گشت، نخواهد باز من

 شد خواهد کامران فرستادم انجامش

 د؟یاین ملكوت خداوند چطور نزد ما میا اّما  29
كه او در حق ما كرده  یكیملكوت خداوند و تمام اعمال ن لیاقت کامل ازكه ما با  یوقت

  م.یداشته باش یا و در جاودانگین دنیسهمی در ااست 
 زیرا) كارطمع یا عفّتبی و زناكار اشخاص تمام كه باشید جمعخاطر :5ه یآ 5انیافسس
 نخواهند سهمی خدا و مسیح پادشاهی در هرگز.( است پرستیبت نوع یک كاریطمع
 .داشت

 م؟یاوریملكوت او را به دست م سهمی از و اقتیاین لچطور ما  30
او از  مقّدسدهد تا ما به كالم  یخود را به ما م مقّدسما روح  یكه پدر آسمان یوقت
 هو چ ین جهان فانیم، چه در ایكن یم و خداپسندانه زندگیآور ایمانش یق نعمت هایطر

  ت.یدر عالم ابد
 
 د؟یایما ب یخداوند تنها برا یست پادشاهیبا یا میآ  31
زیرا خداوند شفادهنده  یدآحتی این برای یهودیان و متبرک شدگان نیز می ر، بلكه یخ

 همه انسان ها است.
 خداوند: بگو کرده، ندا شمال جانب به را سخنان این و برو پس :13و 12ه یآ 3ایارم
 نگریست، نخواهم ناخشنودی با تو بر من  بازگرد وفا،بی اسرائیلِ  ای”» فرماید،می
 است این داشت؛ نخواهم نگاه ابد به تا را خویش خشم و هستم، وفادار من که زیرا

فقط به تقصیر خویش اِذعان کن، به اینکه بر یهوه خدایت ِعصیان 13 .خداوند فرمودۀ
ورزیدی، و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیگانگان منشعب ساختی، و 

 .«مرا نشنیدی؛ این است فرمودۀ خداوند آواز
 نیز را آنها باید نیستند، گلّه این از كه دارم هم دیگری گوسفندان من 16ه یآ 10وحنای

 .شد خواهند شبان یک و گلّه یک و شنید خواهند مرا صدای آنها. بیاورم
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 مهاقو میان در من نام آن، غروب محل تا آفتاب طلوع محل از که زیرا 11ه یآ 1الکیم
 زیرا، شد؛ خواهد تقدیم من نام به طاهر هدیۀ و بخور جا همه در و بود، خواهد بزرگ
 .بود خواهد بزرگ قومها میان در من نام گوید،می لشکرها خداوند
 .یافت خواهد نجات بخواند، را خداوند نام که کس هر» زیرا :15تا  13ه یآ 10انیروم
 به توانندمی چگونه و آورند؟ روی او به توانندمی هچگون اند،نیاورده ایمان او به اگر اّما

 حضور بدون توانندمی چگونه و اند؟نشنیده چیزی او دربارهٔ  كه آورند ایمان كسی
 كنند اعالم را پیام توانندمی چگونه آنها و  بشنوند؟ چیزی كند، اعالم را پیامآنکهکسی
 است خوش چه: »فرمایدمی مقّدسكتاب چنانکه باشند؟ نشده فرستاده كار این برای اگر

 «.دهندمی بشارت کهکسانی قدمهای
 

 ن درخواستیسوم

 ست؟یانگر چین درخواست بیسوم

  .برقرار بگرددز ین نیاست، بر زمبرقرار ن كه در آسمان یاراده تو همچن

 ن به چه معناست؟یا

 ین دعا میا اما ب اّماخواهد شد  یز جاریما ن یبدون دعا یخداوند متعال حت پاک اراده
  د.یایز بیم كه اراده او در نزد ما نیطلب

 شود؟ ین امر چطور محقق میا
و شود  یشكند و مانع وقوع آنها م یرا درهم م خواست و راههای تمام پلیدی هاخداوند 

 یم و نمیكن مقّدساین خواست شیطالن و دنیا و خودمان هست که نام خداوند را نا
كند و محكم  یاز ما محافظت م چیزهان یخداوند در مقابل ا د ویایكه ملكوت او ب گذارند
 یو عال ین همان خواست متعالیان و ایدارد، تا لحظه پایبه كالم خود نگاه م ایماندر 

 اوست.
 
 فهمیم؟ ما از کلمه" خواست خدا" چه می 32

 او نه فقط برای خواست ما کارهایی انجام داده است بلکه همچنین هر چیزی که او برای
 مدن ملکوت خود برای ما انسان ها نیز انجام داده است.آنمودن اسم خود و  مقّدس

 در تا برگزید مسیح در دنیا آفرینش از قبل را ما خدا  :6-4ایه  1افسسیان 
 ارادهٔ  دید صالح حسب بر و  خود محبّت سبب به. باشیم عیببی و مقّدس او پیشگاه
 را خدا تا  .شویم او فرزندان مسیح عیسی هٔ وسیل به كه فرمود مقّدر ما برای خویش،
 سپاس است، بخشیده ما به خود عزیز پسر در رایگان به كه او شكوه پر فیض برای
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   .گوییم

  سمان ها انجام می دهد؟آچه کسی خواست خداوند را در  33
نها را که سعادت داشته اند را انتخاب آدم هایی که خداوند آو  تمام  مقّدسفرشته های 

  موده است. ن
  

  گردد؟ برقرار او خواست که کنیم می دعا ما چرا 34

خواست پربرکت و خوب خدا بدون دعای ما نیز مستحق می گردد. ولی در این دعا ما 
 می گوییم که در نزد ما هم اتفاق بی افتد.

 
 خواست خدا چگونه بدون دعای ما اتفاق می افتد؟ 35

می گردد و خبر از ملکوت جاویدان او دارد را  قّدسمخداوند هر چیزی را که با نام او 
را آنکاری بخواهیم انجام دهیم و یاآندر همه جا جاری می کند حتی اگر ما برخالف

 .کنیم نخواهیم دریافت 
 عقیم را قومها تدبیرهای او کند؛می باطل را امتها هاینقشه خداوند :10ایه  33مزامیر 

  .د جاودانه پابرجاست، و تدبیرهای دلش در همۀ نسلهاهای خداوننقشه اّما  .گرداندمی
دولتمندی خدا چقدر عظیم و حكمت و معرفت او چقدر عمیق  :34-33ایه  11رومیان 
كیست كه افكار »زیرا 34  هدفهای او غیرقابل درک و راههای او غیرقابل فهمند  است

  «.خدا را درک نموده یا كیست كه او را نصیحت کند
 
 ست خدا در ما چگونه برقرار می گردد؟حال خوا 36

وقتی که بگذاریم خواست خدا خواست ما گردد و با شادمانی دستورات او را انجام 
 دهیم. و تحمل سختی ها را داشته و پندهای خداوند را برای سعادت مان فراموش نکنیم.

سمان خطاب كند به پادشاهی آ« خداوندا، خداوندا»نه هرکس كه مرا »: 21ایه  7متی 
 « .که ارادهٔ پدر آسمانی مرا به انجام برساندوارد خواهد شد، بلكه کسی

: بنابراین، اگر كسی مطابق ارادهٔ خدا، دچار رنج و زحمت شده 19ایه 4اول پترس 
های خود است، باید با نیکوکاری جان خود را به دست آفریدگاری كه همیشه به وعده

 .کند، بسپاردوفا می
 
 نه خواست خوب و پاک و پربرکت اش را در ما جاری می کند؟خداوند چگو 37

او پلیدی ها را از ما دور می کند و ما را که مطیع او هستیم را در راستای خواست 
 هایش محافظت می نماید.

داشت تا کاری آنخدا قصد نیک از اّماشما قصد بد برای من داشتید،  20ایه 50پیدایش 
 .انند، چنانکه امروز شده استکند که مردمان بسیاری زنده بم

ات را به جا آورم، زیرا که تو خدای من : مرا بیاموز که اراده10ایه143مزامیر 
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 هستی. روح نیکوی تو مرا بر زمین هموار هدایت کند
 
 خداوند چگونه جلوی همه پلیدی ها رو می گیرد؟ 38

ر اینکه شیطان در وقتی که خدا تمام هدف و خواست پلیدی ها رو ازبین می برد . بخاط
خدا دور  مقّدسوی جسم ما تسلط دارد و مارا از جوار نام راین دنیا وجود دارد و بر

 کرده و اجازه به جاری شدن ملکوت خدا در این دنیا نمی دهد.
برد، فرزند شیطان است، زیرا شیطان از : و هرکه در گناه به سر می8ایه 3اول یوحنا 

خدا به همین سبب ظاهر شد تا كار شیطان را نابود  ابتدا گناهكار بوده است و پسر
  .سازد

که دنیا را دوست دارد تعلّق دارد دل نبندید، کسیآنبه دنیا و آنچه به :15ایه2اول یوحنا 
  .محبّت خدای پدر در او نیست

القدس القدس و آرزوهای روح: زیرا تمایالت نفسانی برخالف روح17ایه  5غالطیان 
توانید سانی است و این دو مخالف یكدیگرند. به طوری که شما نمیبرخالف طبیعت نف
 .خواهد انجام دهیدآنچه را دلتان می

 
 
 م؟یكند تا ما تحت اراده و خواست او بمانیچطور خداوند از ما مراقبت م 39
 یثابت نگاه م تا پایان زندگی مان كه او به ما قدرت داده و ما را در كالم خود یوقت

  دارد.

 دارد؟ ینگاه م ایمانا خداوند با قدرت و همه توان ما را در یآ  40
  اوست. یو متعال یکن ین همان اراده یبله، ا

 كه خدا دیدید، زحمت و رنج زمانی اندک اینکه از پس اّما، 10ه یآ 5اول پطرس
 جالل در كه است كرده دعوت مسیح در را شما و است روحانی بركات تمام بخشندهٔ 
  .ساخت خواهد استوار و قوی و قدم ثابت و كامل را شما شوید، ریکش او جاودانی

 ن درخواستیچهارم

 ست؟یانگر چین قسمت بیا

 نان روزانه ما را به ما بده.

 ن به چه معناست؟یا

 ینسانها مان به همه یز نان روزانه ما را به ما و همچنیما ن یبدون دعا یخداوند حت
م تا نان روزانه خود را با شناخت و معرفت نسبت یكن ین قسمت ما دعا میدر ا یدهد ول
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  م.یافت كنیو سپاس از او در ین همراه با شكرگزاریبه پروردگار و همچن

 نان روزانه به چه معناست

 یاز ضرورینآنخود به یویدن یزندگ یكه برا یزین هر چیو همچن یماد یشامل غذا
ور، مزرعه و یاط، دام و طی، لباس، كفش، خانه، حیدنیم، از جمله: خوراك، نوشیدار

 یو مؤمن، حكومت خوب، هوا یکن نیس و مسئولیكو، كاركنان مؤمن، رئیفرزندان ن
ه قابل اعتماد و همه ی، شرافت، دوستان خوب، همسایخوب، آرامش و صلح، سالمت

  رد.یگ ینها را در بر میگر مانند اید یزهایچ

 نان به چه معناست؟ 41
  .در این دنیا می باشدما  یویدن یزندگ رای ادامهاز تمام مایحتاج ما بمنظور 

 

 م؟ینام ینها را نان میچرا ما همه ا 42
 یو طمع ماد ید طلب ثروت و مال اندوزیم نبایاد آورین است كه ما به یا ین برایا

  م.ید به آنها قناعت كنیم بایو لباس دار کكه ما خورا یم، بلكه وقتیداشته باش
 بسیار منفعت قناعت، با همراه خداپرستی البتّه :8ا ت 6ه یآ 6 تیموتاؤس اول
توانیم از این جهان چیزی ایم و نمیزیرا ما چیزی به این جهان نیاورده7 .دارد
  .کنیمپس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، به آنها قناعت می8 .ببریم

 ن نان را به ما بدهد؟یم كه خداوند ایطلب ین را میچرا ما ا 43
د از خدا یم آورد بلكه تنها بایبدست نخواه یزیخودمان و با تالش خود چرا ما یز

  م.یداشته باش یاریم و از او انتظار یبخواه
 آنها با انسان تا را گیاهان و رویانی،می چارپایان برای را علف تو 14ه یآ 104ریمزام

  برآورد، خوراک زمین دلِ  از تا کند، زراعت

 اگر کشند؛می بیهوده زحمتِ  بنّایانش نکند، بنا را خانه ندخداو اگر 1 ه یآ 127ریمزام 
 !ایستندمی پاسداری به بیهوده نگهبانان نکند، نگاهبانی را شهر خداوند

 م" نان ما" ؟ییگو یچرا ما م 44
  بش كند.یاو را نص ید غذا بخورد و از خدا طلب كند تا خداوند روزیبا یرا هر كسیز

 بازگردی خاک به که هنگامآنتا خورد، خواهی نان ینجب عرق با 19 هیآ 3موسیاول 
  «.گشت خواهی باز خاک به و هستی خاک تو چراکه شدی؛ گرفتهآناز که
 هرکس دادیم دستور بودیم شما نزد کههنگامی حتّی :12تا  10ه یآ 3 تسالونیکیان دوم
 شما میان در افرادی كه شنویممی ما  .ندارد هم خوردن غذا حقّ  كند، كار خواهدنمی که
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 فضولی دیگران كار در كنند، كار خود اینکه عوض به و اندکرده پیشه تنبلی كه هستند
 فرمان آنها به و کنممی نصیحت را اشخاص چنین خداوند مسیح عیسی نام به  .کنندمی
 .آورند دست به نانی تا بپردازند كار به سكوت در كه دهممی

 ه"؟م " امروز و روزانییگو یچرا م 45
ن یم و همچنینان روزانه خود از خداوند درخواست كن یست هر روز برایبا یرا ما میز

ست ما به جلو یبا ین جهت میست تحت فرمان خداوند باشد و در ایبایاعمال روزانه ما م
  م.یگر داشته باشید ینسبت به روزها ید نگرانیم و نبایبرو
 برای امروز بدی و فرداست برای رداف نگرانی نباشید، فردا نگران پس :34ه یآ 6یمت

 .است كافی امروز

 م" به من بده"؟ییگو یم " به ما بده" و نمییگو یچرا م 46
ن به گردن ماست و ین دیم و ایكن یز دعا میگران نید یبرا یحیمس محبّت یما از رو

 یما م ین شادینان خاطر ما و همچنیز موجب اطمینها در حق ما نآ یدر مقابل دعا
  شود.

 
 م؟ینان روزانه خود دعا كن ین ضرورت دارد كه ما برایچرا پس ا 47

ون بودن بدان معناست یم بلكه مدیافت كنیخود را در کن منظور كه ما خوراینه تنها به ا
و نان ما  کم و خداوند خورایخداوند را شناخته و شكرگزار آنها باش یكه ما نعمت ها

ما  یز خواهد داد ولیبد و شر ن یانسانها یتز به همه كس، حیما ن یبدون دعا یرا حت
 ینعمتها را شناخته و با شكرگزارآنم كه او به ما اجازه دهد تا مایخواه ین دعا میدر ا

  م.یافت كنینان روزانه خود را در
 آفتاب او چون شد، خواهید خود آسمانی پدر فرزندان شما وسیله این به 45 ه یآ 5یمت

 بدكاران و درستكاران بر را خود باران و تاباندمی كسانی نیكان، و بدان بر را خود
 .باراندمی
 در را ایشان خوراک تا توست، بر جملگی اینان امید چشم :28و  27ه یآ 104ریمزام
 را خویش دست چون آورند؛می گرد راآنبخشی،می آنها به را این چون  .برسانی وقتش
  .شوندمی سیر نیکو چیزهای از گشایی،می
 نیكوست است آفریده خدا كه چیزهایی همهٔ  كه درصورتی 5و  4ه یآ 4 تیموتاؤس اول
 كالم وسیلهٔ  به زیرا  .شمرد ناپاک شود،می پذیرفته شكرگزاری با كه را چیزی نباید و

  .گرددمی پاک دعا و خدا

 درخواست پنجم

 درخواست پنجم چه چیزی می باشد؟

گناهان دیگران را در حق خودمان می  ای خدا گناهان ما را ببخش همانطور که ما
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 بخشیم.

 این درخواست به چه معنی می باشد؟ 
ما در این درخواست از خدا می خواهیم که بر گناهان ما داوری ننماید و درخواست ما 

و برای خود آنرا رد نکند زیرا ما هیچ ارزشی در مقابل خدا نداریم و هیچ حقی نیز برای
ما بدهد ه نها را از روی برکت خودش بآخواهیم که همه  نمی بینیم و از خدا میآندر

زیرا ما در هر روز بسیار گناه می کنیم و سزاوار مجازات هستیم. ما هم بدین ترتیب 
  دهیم.   آمرزشدر حق ما گناهی مرتکب می شوند که دوست داریم به افرادی 

 

 نجا به چه معناست؟یكلمه قرض در ا 48
شگاه یو ما در پ ما توسط خداوند حساب رسی خواهد شدگناهان است كه  اینمنظور 

 .م یشو یم رفتن به جهنممحكوم به آنبه سببو دادگاه خداوند 
 بتواند که خداوند، ای کیست، داری منظور را گناهان اگر خداوندا، 3 ه یآ 130ریمزام
  بایستد؟ حضورت در

 م؟ین خود را داریچرا ما طلب بخشش قرض و د 49
 خودمان را دلگرم کنیمن امر ید به ایم بلكه فقط باین خود را نداریجبران درا ما توان یز

همین دلیل این درخواست و به  قضاوت نمایدخواهد گناهان ما را  یما نم یكه پدر آسمان
  ما را رد ننماید.

 
 م؟یم طلب كنیتوان یزها را مین چیما ا یبر چه اساس 50

 یچ ارزشیخود ه یرا ما به خودیز د داردوجو سىیدر ع کهض خداوند یتنها به سبب ف
م بلكه یز ندارین ینها حقآطلب كردن  یم و ما برایرا طلب كن یزیم چیم كه بخواهیندار
 نها را به ما بدهد.یلطف همه ا یخواهد به سبب اراده خود و از رو یاو م

 ای خدای من، گوش خود را فرا~دار و بشنو؛ دیدگانت را بگشا و بر 18،  9دانیال 
ویرانیهای ما و شهری که نام تو را بر خود دارد، بنگر. زیرا تمناهای خویش را نه بر 

 .داریمپایۀ پارسایی خود، بلکه بر پایۀ رحمت عظیم تو، به درگاهت بیان می

 م؟یندار یچ ارزشیچرا ما ه 51
ن یم و به همیم، ما مستحق مجازات هستیشو یبه سبب گناهان روزانه كه ما مرتكب م

  م.یز ندارین یارزشجهت 
 
 م؟یبندیم ین ها چه عهدیما در مقابل ا 52
 کسانی را که در حق ما گناه کرده اند. میبخشم بیخواه یم قلب میز از صمینكه ما نیا
 نیز شما آسمانی پدر ببخشید را دیگران خطاهای شما اگر چون »:15و  14ه یآ 6یمت
بخشید پدر آسمانی شما نیز خطاهای اّما اگر شما مردم را ن15 .بخشید خواهد را شما
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  .شما را نخواهد بخشید

 افتد؟ ین چطور اتفاق میا 53
شه مشتاق و آماده یرا دوباره تكرار نكرده و هم رمتی های اتفاق افتادهح بی كه ما  یوقت
ن یم، ایغلبه كن یکها با اعمال ن یم و بر بدیسوق ده یكین یم كه خود را به سویباش

  اد.اتفاق رخ خواهد د
 شخص در خدا چنانکه و باشید دلسوز و مهربان یكدیگر به نسبت :32ه یآ 4انیافسس
 .ببخشید را یكدیگر نیز شما است، بخشیده را شما مسیح
 .سازید مغلوب خوبی با را بدی بلكه نشوید، بدی مغلوب :21ه یآ 12انیروم
 اگر خداوندا،» :پرسید او از آمده عیسی نزد پطرس وقت این در :22و  21ه یآ 18یمت

 عیسی«22 بار؟ هفت تا ببخشم؟ را او باید بار چند تا بكند خطا من به نسبت من برادر
 «.بار هفت مرتبه هفتاد بلكه بار، هفت گویمنمی: »گفت جواب در

 ن درخواستیششم

 ما را دروسوسه میاور  

 این به چه معناست؟

کنیم تا ا در این دعا استدعا  میکس را مورد آزمایش قرار نمی دهد، مبا اینکه خدا هیچ
خدا از ما محافظت کند تا شیطان با زرق و برق این دنیا ما را فریب ندهد و ما را به 
ایمان غلط، ناامیدی، ننگ و فساد بزرگ نکشاند وحتی اگر او قصد جانمان را کرد 

 .بتوانیم با حمایت خدا بر او پیروز شویم و غلبه کنیم

 ست؟یوسوسه چنجا منظور از یدر ا 54
وسوسه ای که نه از طرف خدا ما را در اعمال خوب و نیک امتحان کند بلکه به 

  .وسوسه انداختن و به هوس انداختن ما به سوی بدی می باشد 
 پیش شما امتحان برای كه سختی هایآزمایش از عزیزان، ای :12ه یآ 4اول پطرس

 پیش شما برای عادی غیر امری یگوی كه ننمایید رفتار طوری و نكنید تعّجب آید،می
  .است آمده
 وقتی زیرا نیاید، در پای از وسوسه برابر در کهکسی حال به خوشا 12ه یآ 1عقوبی

 خواهد است، داده وعده خود دوستداران به خداوند كه را حیاتی تاج شود آزموده
  .گرفت

 
 رد؟یگ ینشأت م یین وسوسه هایاز كجا همچن 55
اندازد  یچ كس را به وسوسه نمیباشد و او ه یجانب خداوند نم ن نوع وسوسه ها ازیا



112 
  

 

ما را دچار  کهنفس ما هستند  یو هوا یویدن یطان و وسوسه هاین ها ناشئ از شیبلكه ا
م و ما ید شویو ترد کمان را از دست داده و دچار شایمانكنند تا  یب میو فر یگمراه
  كنند. یبزرگ دچار م یب هایگر آسیرا به د

 وسوسه به مرا خداوند: »بگوید نباید شود،می وسوسه گرفتار كهكسی 13ه یآ 1بعقوی
  .اندازدنمی وسوسه به را كسی و مبّراست بدی از خداوند چون.« است انداخته

 كند؟ یطان چطور ما را وسوسه میش 56
 یما را به سو ابزارهای فریب دهنده بیرونیق یا از طریو  یدرون یکق تحریاو از طر

  اندازد.ید بیو ترد کو ش یایمان یما را به ب ادهد ت یه سوق مگنا
 ُغّران شیری چون ابلیس، شما دشمن زیرا باشید؛ مواظب و هوشیار 8ه یآ 5اول پطرس

  .ببلعد را او كه است كسی جستجوی در و گرددمی هرسو به
 
 كند؟ یا چطور ما را وسوسه میدن 57

و های دروغین  سخت و با وعده دیبد و با تهد یاغواگر و الگوها یق جامعه هایاز طر
 می کند. نهدالاما را وادار به اعمال ناع ا هر آنچه كه در خود داردی
 من به كه كوچكان این از یکی لغزش باعث کهکسی حال به وای» :7و  6ه یآ 18یمت

 در و شود آویخته گردنش به آسیابی سنگ كه است بهتر او برای. بشود دارند ایمان
ً   شودمی لغزشهایی چنین باعث كه دنیا بر وای گردد غرق دریا اقاعم  لغزشهایی مسلّما
 « .شود لغزشها این باعث کهکسی بر وای اّما آمد، خواهد پیش

شود، از نابودِی شریران فریاد از کامیابِی پارسایان شهر شادمان می 10، 11امثال 
 .خیزدشادی برمی

 
 شود؟ یه ما مما چطور باعث وسوس یجسم ماد 58
، ما را به وسوسه و هوس می اندارد و تمام اعمال بدنی دی درون ما تمایل پلیكه  یوقت

 ما را در اختیار می گیرد.
 شهوات فریفتهٔ  و مجذوب كه شودمی وسوسه دچار وقتی انسان :15و  14ه یآ  عقوبی

 کامالً  گناه تیوق و کندمی تولید را گناه و شودمی آبستن شهوت نتیجه، در .باشد خود
 .شودمی مرگ باعث كرد، رشد

 وجود داشته باشند؟ یین وسوسه هایدهد چن یچرا خداوند اجازه م 59
كار  یرند و جزاین هشدار دهد و آنها مورد امتحان قرار گیق به مؤمنین طریتا از ا

  ان محاكمه شوند.یخدا ینند و بیخود را بب
 

 م؟یدار ینجا ما چه درخواستیدر ا 60
  كند. ینها از ما مراقبت و نگهداریم كه خداوند در برابر ایخواه یمما 
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 چطور خداوند از ما محافظت می نماید؟ 61
وقتی که او ما را از سر برکت خودش از موقعیت های خطرناک و وسوسه های سخت 

 که ما را به گناه سوق می دهند محافظت می نماید.
. ماندی وفادار من به نسبت و كردی رفتار من تعالیم مطابق : زیرا10ایه  3مکاشفه 

 را ساكنانش و شود واقع جهان تمامی بر است قرار كه سختی آزمایش از را تو نیز من
 .كرد خواهم حفظ بیازماید،

 كند؟ یچطور خداوند از ما مراقبت م 62
به احتمال ما هم  ،قرار می گیرد در کنار ما  محکم امتحان ها ، زمانوقتی که او در 

می شویم که در گناه نیافتیم و از لطف خدا بی نصیب نمانیم. بلکه ما پیروز آننگران یقو
 را همیشه داشته باشیم.  آنشده و

 ما خداوند روز در تا داشت خواهد استوار آخر به تا را شما او  8 هیآ 1انیاول قرنت
 شوید حاضر نقص و عیب بدون مسیح عیسی
 پیروزی این ما و اندیافته غلبه جهان این بر خدا نفرزندا همهٔ  زیرا 4ه یآ 5وحنایاول 
 .ایمآورده دست به ایمان وسیلهٔ  به را

 با كه را آنانی است قادر است، دیده رنج و شده وسوسه او خود چون 18ه یآ 2انیعبران
 .فرماید یاری هستند، برورو هاوسوسه

 ست؟یخواسته او از ما چ 63
  م.یمقاومت كرده و بجنگ هم و در مقابل وسوسیعا كنم، دیباش گاهآخواهد كه ما  یاو م»
 اّما است مایل روح نشوید، وسوسه دچار تا كنید دعا و باشید بیدار :41ه یآ 26یمت

 «.ناتوان جسم
 بپوشید است، كرده مهیّا خدا كه را كاملی زره باید شما جهت این از :13ه یآ 6انیافسس
 جنگ پایان تا و باشید داشته مقاومت تابِ  دشمن، هایحمله برابر در شریر روزآندر تا
  .بمانید پایدار هم
 چنگ به را جاودانی حیات و كن تالش ایمان بزرگ مسابقهٔ  در 12ه یآ تیموتاؤس اول
 ایمان به خوبی به بسیار، شاهدان حضور در و است خواندهآنبرای را تو خدا زیرا آور؛
 .كردی اعتراف خود

 ن درخواستیهفتم

 ست؟یانگر چیست بن درخوایهفتم

 ده ییر رهایبلكه ما را از شر 

 ن به چه معناست؟یا
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 یها و رنج هایما را از تمام زشت یم تا پدر آسمانیطلب ین دعا به طور كل میما در ا
پایان عمرمان می ما به که  یز وقتیبخشد و در آخر ن ییرها یو معنو یو ماد یجسمان
و ما را به سعادت برساند و به نزد  هدش را بدخودابدی ض یما لطف و فبه او  رسیم

  ببرد. بهشتخود در 

 ست؟یما چ یانیدرخواست پا 64
 ین رو ما میشه گسترانده اند. از ایر یلیهاست كه در ما خ یزشت یاز تمام ییرها
، با شرافت و یو معنو یماد یها یما را از تمام زشت ین دعا تا پدر آسمانیم در ایطلب
 هد.د ییخود رها یرتیس یکن
  

 این درخواست به کجا راه پیدا خواهد کرد؟ 65
نه اینکه خداوند بالفاصله تمام بدبختی های ما را از دوش ما بردارد بلکه او با لطف 

نها را آنها در انتهای راهمان پیروز شویم و هم بتوانیم همه آخودش باعث شود تا ما بر 
 تحمل کنیم.

 

 به بزرگی پاداش زیرا ندهید، دست از را خود اعتماد : بنابراین36-35ایه  10عبریان 
شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا ارادٔه خدا را انجام داده، 36 .داشت خواهد همراه

   .بركات موعود را به دست آورید

 برای چه ما دعا نمی کنیم که تمام بدبختی ها بالفاصله از ما برداشته نشود؟ 66
این صلیب است که میتواند برای من مفید باشد تا با زیرا برای اندوه کوتاه مدت من 

 را قوی نمایم.م مقابله کنم و ایمانم گناهان
 زحمت، كه دانیممی زیرا. هستیم شاد نیز خود زحمات در : بلكه5-3ایه  5رومیان 
 امر این و شویم خدا قبول مورد كه شودمی موجب بردباری و  کندمی ایجاد را بردباری

 وسیلهٔ  به خدا محبّت زیرا سازد،نمی مأیوس را ما وقتهیچ امید این  .ریندآفمی را امید
 .است فراگرفته را ما قلبهای شد، عطا ما به كه القدسروح

و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر، جالل عظیم و  :18-17یه آ 4دوم قرنتیان 
ر ضمن، ما به چیزهای و د  کندپایانی را كه غیرقابل مقایسه است برای ما فراهم میبی

آید موقّتی است، ولی ایم نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم مینادیدنی چشم دوخته
 .چیزهای نادیدنی تا ابد پایدارند

: آیا این قسمت امیدبخش از كتاب خدا، كه شما را فرزندان خطاب 7-5یه آ 12 عبرانیان
خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را  ای فرزند من، تأدیب»اید؟ کند، از یاد بردهمی

کند، و هركه زیرا خداوند هرکه را دوست دارد تأدیب می  کند ناامید نشو،سرزنش می
 این زیرا بشوید، هاسختی این متحّمل باید شما  «.نمایدپذیرد تنبیه میرا به فرزندی می

 بوده فرزندی هرگز آیا. کندمی رفتار خود فرزندان مانند شما با خدا كه دهدمی نشان



115 
  

 

 «باشد؟ نشده تأدیب خویش پدر دست به كه است،

 خر خداوند چگونه ما را از همه بدبختی ها نجات می دهد؟آدر  67
خر زندگی خود می رسیم یک سعادت آوقتی که زندگی ما به پایان می رسد و ما به 

 ی برد.ابدی را او به ما از روی لطفش می دهد و ما را با خود به بهشت م
: خداوند مرا از همهٔ بدیها خواهد رهانید و مرا به سالمت به 18یه آ4دوم تیموتاوس 

 .پادشاهی سماوی خود خواهد رسانید. بر او تا به ابد جالل باد! آمین
: او هر اشكی را از چشمان آنها پاک خواهد كرد. دیگر از مرگ و 4ایه  21مکاشفه 

  «.بود، زیرا چیزهای كهنه درگذشته است غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد
 

 

 

 

 پایانی جمله

 سمانی ما چگونه می باشد؟ آخر در دعای پدر آجمله 

 !آمینتوست آنزیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد از

 این جمله ها به چه معنی می باشد؟

به این معنی است که من مطمئن هستم این خواهش ها در نزد خداوند قرار می گیرد و 
رای ایشان دلپذیر می باشند. زیرا خود خدا از ما خواسته تا ما به او دعا کنیم چراکه او ب

بله بله این امر اتفاق به این معنی است که  آمین آمیندوست دارد صدای ما را بشنود. 
 خواهد افتاد.

 سمانی به چه منظور هستند؟آخر دعای پدر آاین جمله های  68
 شتری پیدا می کنیم که دعاهای ما شنیده خواهند شد.وسیله ما اطمینان بی دینه ب

 
 چرا تو در اینجا می گویی که ملکوت تو ؟ 69

زیرا این به واقع ملکوت خداوند است و ما را که از لذت بران ملک او هستیم به خوبی 
 بپذیرد و صدای ما را گوش فرا دهد.
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 را خود میراث و ت،گذاش نخواهد وا را خود قوم خداوند زیرا: 14ایه  94مزامیر 
    .کرد نخواهد ترک

 نجا می گوییم قدرت تو؟آچرا ما در  70
 .  کمک ما جواب دهد و به فریاد ما برسد چون این قدرت خدا است که می تواند به

 انجام به بخواهد، که را هرآنچه او است، آسمان در ما : خدای3ایه115مزامیر 
  .رساندمی

 توست؟آنل ازم؛ شكوه و جالییگو یم چرا 71
كه  ییزهایده خواهد شد مانند چین دعا شنیل جالل و شكوه خداوند است كه ایرا به دلیز

  كنند. یدا میبا نام او ارزش و احترام پ
 نام خاطربه  ده یمانی یار خود نام جالل خاطربه ما، نجات خدای ای  9 هیآ 79ریمزام
  فرما کفاره را گناهانمان و برهان را ما خود

 ؟یكن یت مرتبط میبداز را با یچرا تو همه چ 72
بدین سان گواهی می دهم که ملکوت و قدرت و جالل خداوند از بین رفتنی نمی باشد و 

تا ابد می ماند و پایان نمی پذیرد. و برای همین خداوند برای ما ادامه خواهد داشت و 
 یک سرپناهی برای همیشه باقی می ماند.

 وجود به را جهان و زمین تو یا شوند، زاده کوهها آنکه از پیش 2ه یآ 90ریمزام
 .خدایی تو ابد به تا ازل از آوری،

 ن به چه معناست؟یآم 73
از من توسط  یین درخواست هایست مطمئن باشم كه چنیبا ین است كه من میا یبه معن

  شود. یده میقبول و شن یپدر اسمان
 را ما نافرمانیهای تو شودمی چیره ما بر آمیزشرارت اعمال که آنگاه 3ه یآ 65ریمزام
 .کنیمی کفاره

 ؟می شودن اطمئنان تو حاصل یااز كجا 74
م كه او ین بشارت را بدهیم و ایدعا كنبه او تا ما  از ما خواستهن را یخداوند شخصا ا

  خواهد به ما گوش دهد. یم
 
 ؟یتمام برساناخود را به  یدعا یتوان یتو چطور م 75
  ن خواهد شد.یكه؛ بله، بله، چن ین معنیبه ا  نین، آمیم؛ آمییگو یه من كالم كیبا ا

 مثبت طور به آنها همهٔ  باشند زیاد خدا هایوعده كه هرقدر زیرا :20ه یآ 1انیدوم قرنت
 آمین مسیح وسیلهٔ  به کنیممی ستایش را خدا وقتی جهت این به و شوندمی انجام مسیح در
 .گوییممی
 ما در كه قدرتیآنوسیلهٔ  به است قادر كه باد خدایی بر جالل : 21 و 20ه یآ 3 انیافسس



117 
  

 

 نسالً  او بر  .كند عمل كنیم رتصو حتّی و بخواهیم ما آنچه از بیشتر خیلی کند،می كار
 .آمین باد، جالل مسیحعیسی  در و كلیسا در ابد به تا نسل بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهارم یقسمت اصل   

 اب و مقررات غسل تعمیددآ
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 داب و مقررات عهد جدید انجیل چه چیزهایی می باشد؟آ 1

نها را به صورت پنهان آی که عیسی خود بنیان نهاد ، همه مقّدسرفتارها و وعده های 
دریافت می داریم که آنشکاری در ایمانمان از او و در کلیسا و از اعضایآدر رویدادهای 

 می گردد.باعث تسلی دادن ما هم نیز 
 
 دابی در عهد جدید وجود دارند؟آچه  2

 یک غسل تعمید و یک مراسم نان و شراب
 
 موزش می دهد؟آبه ما درباره غسل تعمید  کات کیسم چه چیزهایی را  3

عمل در آننکهآیاد می گیریم: اول غسل تعمید به چه معنی است دوم آنما چهار چیز را از
ب ساده چگونه می تواند چنین آیک مقدار ورد سوم اینکه آما چه چیزی پیش می 
 ب غسل تعمید یعنی چه؟آمعجزه ای بکند و چهارم 

 
 غسل تعمید یعنی چه؟ 

بی است که آب ساده نمی باشد که برروی ما ریخته می شود بلکه آغسل تعمید فقط یک 
 میخته شده است.آبا کالم و فرمان خدا 

 
 می باشد؟ب غسل تعمید چه آکلمات گفته شده خدا درباره 

 را ملّتها همه   و بروید پس  .است شده داده من به زمین بر و آسمان در قدرت مامت
  دهید تعمید القدسروح و پسر و پدر نام به را آنها و سازید من شاگرد

 
 ساده نیست؟ آبچرا اب غسل تعمید یک  4

مراسم  را با کالمش و فرمانش امیخته است و در آببخاطر اینکه عیسی پسر خدا این 
 غسل تعمید بکار برده است.

 
 را یک قرار و فرمان از طرف عیسی می دانی؟ آبچرا تو این  5

دستور داده تا این عمل به یک قانونی و  آببخاطر اینکه خدا غسل تعمیدش را با این 
 تاییدیه ای در این مراسم تعیین گردد.

 
 مان می بینی؟و کالم او هم پی مقّدس آببرای چه تو غسل تعمید را با  6

 مقّدس آببخاطر اینکه در  هنگام غسل تعمید نام خدای پدر ، پسر و روح القدس و 
وجود دارد. و به همین دلیل این فاکتورها در بین ما مسیحیان اتحاد و یکپارچگی را 

 تشکیل می دهد.
 
 بنابراین غسل تعمید به چه معنی می باشد؟ 7

 غوطه ور شدن در کالم خدا.



119 
  

 

 را خود جان و داشت دوست را كلیسا مسیح چنانکه شوهرها، ای :26-25 5افسسیان
 و آب با را كلیسا تا كرد چنین مسیح  .بدارید دوست را خود زنهای نیز شما داد،آنبرای
 گرداند مقّدس و پاک راآنو شسته خدا كالم
 
 شکل غسل تعمید گرفتی؟ چه تو به 8

که از قدیم بنا نهاده شده و پدری که در یینی آمن به دستور عیسی و طبق قانون کلیسا و 
شستشو داده است این را دریافت نموده ام. و پدر روحانی در  مقّدس آبنجا مرا با آ

 زمان غسل ، من مرا به نام پدر ، پسر و روح القدس تعمید داده است.
 
 حال چرا تو بعد از تولدت برروی زمین سریعا غسل داده شدی؟ 9

می بود که بایستی  مقّدسلودم نیاز به تولدی پاک و آان تولد گناه بخاطر اینکه بعد از زم
با نام عیسی و فرمانش و طبق مقرراتی که وضع کرده بود انجام می پذیرفت. این عمل 

 برای نوزادان مژده ملکوت خدا می باشد.
 وارد خدا پادشاهی به تواندنمی کسهیچ كه بدان یقین» داد پاسخ عیسی :6-5، 3یوحنا 
 از آنچه و است جسم بیابد، تولّد جسم از آنچه  .یابد تولّد روح و آب از آنکه مگر دشو
 « .است روح گردد، متولّد روح

: فرمود شاگردان به شده ناراحت دید را این عیسی وقتی :15-14، 10مرقس 
 قتعلّ  كسانی چنین به خدا پادشاهی چون نشوید آنها مانع بیایند، من نزد هابّچه بگذارید»

 وقتهیچ نپذیرد، كودک مانند را خدا پادشاهی كسی اگر كه بدانید یقین  .دارد
 «.شد نخواهدآنوارد
 
داده می شوند چه وظایفی را  لحال کلیسا در قبال این کودکانی که در بدو تولد غس 10

 انجام می دهد؟
حیت یین ها و دروس دین مسیآدر این زمان این کودکان به صورت عمومی با تعالیم و 

در کلیسا ، مدرسه و در منزل از والدین خود اشنا گشته تا به سنی برسند که در کلیسا 
 مورد پذیرش اعضای کلیسا قرار گیرند.

 و پدر نام به را آنها و سازید من شاگرد را ملّتها همهٔ  و بروید پس :20-19، 28متا 
 انجام ام،گفته شما به كه را چیزهایی همهٔ  كه دهید تعلیم و  دهید تعمید القدسروح و پسر
 «.هستم شما با زمان آخر تا روزه هر من كه بدانید و دهند
 بتوانیدآننوشیدن با تا باشید خالص روحانی شیر مشتاق نوزادان، مانند 2، 2 پطرس اول
 یابید نجات كرده، نمو و رشد
 
 چگونه می باشد؟ حال مراسم پذیرش یک نوجوان مسیحی 11
نه است که نوجوانان غسل دیده شده ، ایمان نامه خود را به این مراسم بدین گو  

شکار به همه ابراز می دارند . همچنین جمله هایی را عنوان می کنند مبنی بر آصورت 
رزوی دریافت آ نها به دین مسیحیت. و در پایان  مراسم این کودکان باآوفادار بودن 

رقه می شوند و باعث دلگرمی برکات از روح القدس و دعاهای خیر دیگر مسیحیان بد
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 ماده گردند.آو قوت انها می شوند تا بدین ترتیب برای انجام اولین مراسم نان و شراب 
 و بدانید خود خداوند را او و باشد شما دلهای در مسیح احترام اّما :15، 3 پطرساول 
  باشید، جواب آماده همیشه پرسد،می را شما امید علّت كسی اگر
 چنگ به را جاودانی حیات و كن تالش ایمان بزرگ مسابقهٔ  در 12،  6 تیموتاؤس اول
 ایمان به خوبی به بسیار، شاهدان حضور در و است خواندهآنبرای را تو خدا زیرا آور؛
  .كردی اعتراف خود

 در خانواده هر15 كه زنممی زانو پدری برابر در من بنابراین، :17-14،  3افسسیان 
 خود جالل گنجهای از كه کنممی دعا و16 است گرفته او از را خود نام زمین و آسمان

 عطا خدا و17 شوید، نیرومند و قوی خود درون در او روح وسیلهٔ  به تا ببخشد شما به
 در شما كه کنممی دعا و شود ساكن قلبهایتان در شما ایمان راه از مسیح كه فرماید
  شوید بنا محبّت برپایهٔ  و دوانیده ریشه محبّت

 
 غسل تعمید چه عملی را در ما انجام می دهد؟

باعث بخشیده شدن تمام گناهانما می شود. ما را از آنطور که خدا در کالمش گفته همن
 مرگ ابدی و شیطان رها ساخته و روح جاودانی و ایمان به ما هدیه می دهد.

 
 این کلمات و جمالت مربوط به مژده غسل تعمید در کجا امده است؟

هر کسی که ایمان بیاورد و غسل قس عیسی به این اشاره کرده است که خر مرآدر 
می گردد ولی کسانی  مقّدسدریافت کند ، او روحی پاک از خدا دریافت خواهد کرد و 

 نها نابود خواهند شد.آکه ایمان نیاورند 
 
 گناهانمان تاثیر می گذارد؟ آمرزشحال چگونه غسل تعمید در  12

تمام  ستونباعث آنتعمید لباس پاک عیسی را به تن می کنیم ، همانطوری که ما در غسل
 گناهانمان توسط عدالت او از ما می شود.  

 .ایدشده او فكرهم گرفتید، تعمید مسیح با اتّحاد در كه شما 27 ه یآ 3انیغالط
 برای شما از یک هر و كنید توبه: »گفت ایشان به پطرس 38ه یآ 2اعمال رسوالن

 خدا عطیهٔ  یعنی القدسروح كه بگیرید تعمید غسل مسیح عیسی نام به نگناهانتا آمرزش
 «.یافت خواهید را
 پاک خود گناهان از اكنون ولی. بودید نانچآن شما از بعضی و 11ه یآ 6انیول قرنتا

 کامالً  ما خدای روح و خداوند مسیح عیسی نام به و گشته خدا ینمقّدس جزء و ایدشده
 .ایدشده محسوب نیک
 دهد؟یاو چطور ما را از مرگ نجات م 13

جه زهر مرگ یم، در نتید به بخشش از گناهان نائل شده ایق غسل تعمیچون ما از طر
افتد  یكه در طول زمان اتفاق م ین مرگ جسمانیو ا ین مرگ مادین رفته و ایاز ب
  م شد.ینخواه یبداتواند ما را بترساند و ما دچار مرگ  یگر نمید

 شریعت از گناه و شودمی زهرآگین گناه از مرگ نیش :57و  56ه یآ 10انیاول قرنت
 پیروزی ما به مسیح عیسی ما خداوند وسیلهٔ  به او كه شكر را خدا اّما  .گیردمی قدرت
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 .است بخشیده

 كند؟ یطان حفظ میاو چطور ما را از قدرت ش 14
پسر خداوند  یشاهطان جدا كرده و ما را در شكوه و جالل پادیش یاو ما را از پادشاه

د یو تفکر پل تمام اعمال و فطرت ،شیطان وآند و بایهر کسی در غسل تعم و می نشاند
  م.یكن یرا رد م او
 است گردانیدهآنالیق را شما كه كنید شكر را پدر خدای پیوسته :14تا  12ه یآ کولسیان 
 ما او  .باشید داشته سهمی است، ینمقّدس انتظار در نورانی عالم در كه سرنوشتی در تا
 به خدا است ساخته منتقل عزیزش پسر پادشاهی به و رهانید ظلمت نیرومند چنگ از را

 .است آمرزیده را گناهانمان و ساخته آزاد را ما او وسیلهٔ 

 دهد؟ یم یبداچطور او به ما سعادت  15
م و به عنوان فرزندان خداوند یشو یم متولّدد دوباره یق غسل تعمیچون ما از طر

ز به یات جاودان را نید حیق غسل تعمیب ما از طرین ترتیم، به همیشو یحسوب مم
  م.یبر یرث ما
 كردیم ما كه نیكویی کارهای خاطربه نجات این اّما. داد نجات را ما او 5ه یآ 3 تیُطس 

 ما به القدسروح آن، وسیلهٔ  به كه بود شستشویی راه از و او رحمت سبب به بلكه نبود،
 .بخشید تازه حیات و هتاز تولّد

 ؟بر چه کسانی این اثر را می گذاردآن16
  خداوند كه گفته شده است. وعدهدارند و طبق كالم و  ایمانكه  یهمه كسان یبرا
 

 تواند انجام دهد؟ یعجاب آور را مان اعمال بزرگ و یچطور آب ا

ن مژده كه یبه ا نایمان یتواند انجام دهد، بلكه كالم خدا و همچن ینم یكار ییآب به تنها
ن اتفاق خواهد شد. یشود منجر به ا یبا آب همراه م یان شده وقتیاز جانب خداوند ب

با  یافته است ولید به انجام نیباشد و غسل تعم یبدون كالم خدا آب همان آب ساده م
ن غسل ید صورت خواهد گرفت و این آب پر بركت خواهد شد و غسل تعمیكالم خدا ا
 رسول به  پولس  خواهد بود، همانند سخنان  مقّدسد در روح ید جدتول یکبه منزله 

 در فصل سوم: تیُطس

افت در یم ید سعادتمند خواهد كرد و ما تولد دوباره خواهیق تعمیخداوند ما را از طر
و سعادت  یح در پادشاهیسى مسیق عیند از طریب ید میكه تعم ی، كسمقّدسروح 
ات ید شدگان بهره مند خواهد شد و حیر تعمگیض دیم خواهد شد و از همان فیسه
قت محض ینا حقیقین یست و اید خواهد زین امیرث خواهد برد و به اارا به  یبدا
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  است.

 دهد؟می را انجام  ییرهاان كین چنید ایدر چه صورت است كه غسل تعم 17
شود؛ و از  یدهد كه كالم او با آب همراه م ین صورت رخ مین از طرف خدا به ایا
که ما به کالم خدا که با اب همراه می رخ خواهد داد،  ایمانق ین امر از طریمت ما اس

 شود اعتقاد داشته باشیم.
 

 ست؟یآب بدون كالم خدا چ 18
اگر آب به  ید رخ نخواهد داد، به طور كلید و تعموش ییک آب ساده م تنها ن دیگرآ

ا بدون كالم خدا ید و یعمغسل ت ین مذهبییت آید و بدون رعایبه جز غسل تعم یمقاصد
  د رخ نداده است.یچ وجه تعمیبه كار برده شود به ه

 
 دارد؟ یو آب با كالم خدا چه قدرت 19
 یل به آبید رخ خواهد داد و آب تبدیشود غسل تعم یآب با كالم خدا همراه م یوقت

دوباره در روح  یورد و به ما تولدآ یات را به ارمغان میپربركت خواهد شد كه ح
  دهد. یه میرا هد قّدسم
 

 باشد؟ یم ین آب بركت دهنده زندگیچرا ا 20
م كه از جانب خداوند است و یشو ینائل م یروحان یزندگ یکد به یرا ما با غسل تعمیز

  .قرار می گیریم یبداض یپر ف یزندگشامل یک لطف 
 

 باشد؟ یم مقّدسد در روح یتولد جد یکن غسل یچرا ا 21
شده و  متولّدد دوباره یو از راه غسل تعم مقّدسرت و عمل روح ق قدیرا ما از طریز
  م شد.یم و وارثان و فرزندان خداوند خواهیاب یت میبدامجدد و نو در  یاتیح
 

 آب به چه معناست؟ این پس غسل با 

د غرق شده و با تمام گناهان و یبا اظهار ندامت و توبه با یمین معنا كه، آدم قدیبه ا
ز كند كه در ید دوباره رستاخینسان جدارد، و یكه دارد در ما بم یزیاعمال شرارت آم

  او خواهد ماند. یبدا یخداوند است و در زندگ پاکراه عدالت و 

 ن در كجا به صورت مستند آمده است؟یا



123 
  

 

 ان در فصل ششم:یبه روم پولس  در نامه 

همانند خود  م شد وید، در مرگ مدفون خواهیم كه در غسل تعمیح هستیمس یما بذرها
ق شكوه و جالل خداوند پدر از مرگ یز از طریما ن برخواستكه از مرگ  یسیع

  م خورد. یوند خواهید پیجد یه و با زندگبرخواست

 ست؟یم چیمنظور از آدم قد 22
ن یاده است و ما یاز آدم به ما رس یزیماست كه به صورت غر یعت مادین همان طبیا

 ادامه می دهیم. مان تایلحظه آخر حدر را تا گناه ها 
 نیكویی برای جایی من نفسانی طبیعت در یعنی من در كه دانممی :18ه یآ 7انیروم

 .ندارم راآنانجام قدرت ولی هست من در كردن نیكی به میل اگرچه زیرا نیست،
 را سرشتیآنو بكشید دست داشتید، گذشته در كه زندگیآناز باید شما :22ه یآ 4انیافسس
 در و خورده را خود شهوات فریب سرشتآنزیرا. سازید دور خود از ید،داشت قبالً  كه
  .است هالكت راه
 

 م چطور در ما غرق خواهد شد؟ین آدم قدیا 23
د یق غسل تعمیز طراكه  نعمت و لطف اب نه و توبه کهامت روزار نداظهاق یطراز 
غلبه  ارت هاشرو  لودآه ای گناو وسوسه ه اهوس هم ام بر تمیناتو یم میكن یفت مایدر
  .و پیروز گردیم میكن
 اهوسه اب ار نیانفس طبیعت هستند، مسیحعیسی  به متعلّق كه نیانا و 24ه یا 5نایطغال
  .نداکرده مصلوبنآلامیا و

 ست؟ید چیدم جداز امنظور  24
نند ابه هم مقّدسروح د و بوسیله یدر غسل تعمشد كه اب یم یدین مخلوق جدان همیا
  .فریده می شویمآره اوند دوباخدز سیرت الگویی ا
 در كه ار یازهات سرشت و  شود نو مالاک یداب اشم ذهن و دل :24و  23ه یا 4نایفسسا

  .نیدابپوش خود به ست،ا شده فریدها اخد صورت به و حقیقی كیاپ و نیكی

 د؟یاز نمیخاست رستیاب ید چطور مین جدانسان یا 25
که تمرینی  مقّدسسطه فیض غسل اوه ب ارآناکه م ازندگی منه ای روزاحیاز طریق ا
 ریم. از داست ، همیشه نیاوند اکی خدالت و پای مطیع بودن در عداو بر ای مابر
 

 ست؟اخته مواچه  ابه م رسول پولس  ن مورد یادر  26
و مدفون شدن  یسینند مرگ عاهم ام در میدم قداموخت كه مرگ ا ابه م ان ریاو ا
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  رد.اوند دیح پیز مسیخارست از بین اد میجد یبل، زندگاوست و در مقا
 

 دهد؟ یم ابه م یسیدر مورد مرگ و مدفون شدن ع ار یهاگان یاو چطور ا 27
ق غسل یز طراز ین اكشته و مدفون گشت، م ان ماهاطر گناخه كه ب یسیدرست مثل ع

 ن كشته و مدفونادر خودم اه راگن یناروح یام كه به معنیشو یمتعهد م مقّدسد یتعم
  بند.ایتسلط  انند بر مانتو انها ام تییانم

 بر مسیح اب بودیم پیش در كه دمیاآنكه نیمادمی ار ینا :13و  12و  6ه یا 6نایروم
 شیم،دیگرانب هاگن نابردگ دیگر و گردد بودان راهكاگن نفس ات شد كشته وا صلیب روی
 یکهیچ  .زداس خود یاهوسه مطیع ار اشم و شداب كماح اشم نیاف یابدنه بر هاگن یدانب
. رود راكه ب نهاشریر صدامق یابر ات ندهید راقر هاگن راختیا در ار خود بدن یاعضا زا

 ماتم ند،ازگشتهاب زندگی به مرگ زا کهنیاکس نندام و ییدانم تسلیم اخد به ار خود بلكه
 .رود راكه ب نیكو صدامق یابر اشم یاعضا ات ریدابگذ وا راختیا در ار خود وجود

 ست؟اده اد ابه م یهاگاز چه یخاو در مورد رستا 28
ز مرگ اشد و  ایحاره ادوبوند پدر ال خدق شكوه و جالیز طراح یمس یسینطوركه عاهم

 یبدا یم شد و در زندگیهاخو ایحاهمه روزه  مقّدسروح  کز و به كمین ا، مستابرخو
  م خورد.یهاوند خویپ
 قدرت و سمابشن مالاک ار مسیح كه ستا ینا من رزویا نهایگ :11 و 10ه یا 3نایپیلیف
 هم وا مرگ در و گشته شریک وا یارنجه در و كنم درک خود وجود در ار وا متاقی

  .گردم یلان نامردگ زا خیزارست به نیز من كه میدا ینا به  شوم، وا شكل
 زنده مسیح اب ار ام بودیم، مرده خود یاهاخط علّت به گرچها 6و  5ه یا 2نایسیفسا

مسیح  ادی كه باتّحاطر اخو به  ید.(افتهات یانج است كه شماه فیض خداز را. )نیداگرد
  .نیدامسیح نش انی باسماز فرمود و در قلمرو افراسر ار اریم، ماد
  

 

 

 

 

 پنجم  یصلاقسمت    
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 بان و شران ایب امحر مقّدسن ییا

 

 رد؟ام داد چه نین عهد جدییان یدوم 1
  شد.اب یب مان محرییا این و اب سرورمان و شران مقّدسن ییا
 

 رد؟ام دان عیسی مسیحب ان و شرانسم امرن، ییان یا اچر 2
مرگ آننكه طعماز ام و قبل ان در عصر هنگابخشم دتان توسط سرور سعییان یاچون 
 ار مقّدسک ام خوراترین مقالابآنکهاست چراده ار داقر ام یاد، بریبچش اش رادلخر
ً شخص وندان پسر خدییان یاو در  رداد ای مابر پر  یدنیو نوش از غذامملو  یزیم اب ا

  كند. یم ییاریپذ از مابركت 
 

 مند؟ان یز میب نان محرییا اسم ران مریا اچر 3
ب ات، در محریحیو مس ییاسیب و رسوم مرسوم كلاداسم طبق نظم و ان مریا اریز
  رسد. یم مانجابه  اسیكل
 

 م؟یموزا یم از ریب چه چان و شراسم نامر سم در موردیت كاب كاز كتا ام 4
رد، دوم اد یربرداست و چه كیسم چان مریانكه یاول ام: یریگ ید مای ان نكته ریچند ام
م دهند، و انجانند اتو یم ار یبزرگ ییارهان كیدن همچنینكه چطور خوردن و نوشیا

  رد.اد ان رییان یافت ایدر یستگیاش ینكه چه كسیاسوم 
 

 ست؟یب چان محرییا

ب ان و شراق نیز طرا است كه ماح یمس یسین عاسرورم یقین جسم و خون حقیا
 ست.اده انه ابن این راو اقع ام که درویكن یفت مایدر

 

 ست؟ابه صورت مستند نوشته شده  ان موضوع در كجیا

 ست:امده ائلوس اپ یاو نوشته ه ا، مرقس، لوقیمت مقّدسل ینجادر 
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 یراشتند و شكرگزابرد ان رانت شد، نایو خابه  كه یح در شبیمس یسین عاسرورم
ن جسم یاد، ید و بخوریران فرمودند: بردیچن نیام كردند و ین تقساگردان شیكردند و ب

  د.یورا یاد من بجایب ان ریاهد شد. اده خواد اشم یاست كه برامن 

 دند وان داگرداكردند و به ش یراشتند و شكرگزابرد ام رام جاز صرف شاسپس بعد 
 اشم یاست در خون من، كه براد یجد یم عهدان جیاد، یبنوشآنزافرمودند: همه 

  د.یورا یاد من بجایب ان ریاز ین ان. شماهابخشش گن یاهد شد براخته خویر

 م؟یكن یفت مایدر یزیب چه چان و شراسم نادر مر ام 5
ب ارش یک ان میست و همچناح ین جسم مسام كه همیخور یم ان پر بركت ران یک ام

  ست.اح ین خون مسام كه همینوش یم اپربركت ر
 ساسپآنیابر ار اخد كه بركت زا پر لهٔ اپی نوشیدن زا مقصود ایا 16ه یا 10نایول قرنتا

 ایا خوریم،می كرده رهاپ ار نان وقتی ایا و نیست؟ مسیح خون در شدن سهیم گوییم،می
  نیست؟ مسیح بدن در شدنسهیم ام مقصود

 ؟یناد یم اكج زا ان ریاتو  6
د یراشتند و فرمودند؛ بردابرد ان راح كه نیمس یسین عاضح سرورمام روشن و وز كالا

شته ابرد ام ران جاشیاهد شد. سپس اده خواد اشم یاست كه بران جسم من یاد، یو بخور
و  اشم یاست در خون من كه براد یجد ین عهدیاد، یهمه بنوش ان ریاو فرمودند؛ 
  هد شد.اخو ختهین راهابخشش گن

 

 شود؟یه مدیمافته نایب، بركت اسم محراب در مران و شران اچر 7
دند و ابركت دآنكردند و به یراشتند و شكرگزابرد اب ران و شران ناسرورم اریز
و اطوركه  نادهد، هم یم مانجا ان راشیا یانهاز فرمین اسیفرمودند و كل ان ریان اشیا

ن و ان نییان یار انگزایم بنو كال ادع ار و بابرد شود كه یز گفته مین اسیگفته و در كل
  شوند. یده ماب تقدس و بركت داشر
 

 ست در خون من؟یدیم عهد جدان جیا ست كه،ین جمله چیاز امنظور  8
د ید جداتحان یام كه در یشو یئل ماض نین فیابه   حیخون مس اب است كه مان معنان بدیا
  م.ید شوییات
 

 كردند؟ ابرپ اب ران و شراسم نان مریا ناسرورم یچه كس یابر 9
 انهآ اند، تافته ایم یتعل نایماد در ین كه توسط غسل تعمایحینش و همه مساگرداش یابر
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  ده کنند.امآر دهند و اش قریازمامورد  اند خود رناشته و بتواد یماگر ار یسید عایز ین
 بخورد نانآنزا خود وقتآنید،ازمابی ار خود یداب هرکس ینابرابن 28 ه یا 11نایول قرنتا
 .بنوشد لهاپیآنزا و

 ست؟اكرده  حت حكمابه صر از ریو چه چا 10
 شیم.او باد این عمل به یا اب ایستی بنوشیم و بخوریم تامی ب اکه م
 

 سیم؟انیم بشنان می تواین فرماز ا اچه چیزی ر ام 11
ی ادت و برابیین عآی او فقط بر امنحصر اخون و جسم خودش ر اکه عیسی مسیح به م

 می دهد.هدیه  او به ماد اشتن یای زنده نگه داو برآنخوردن و نوشیدن
 

 ست؟اد كردن به چه معناین یا 12
مل، و أت اه باهمر یران شكرگزیست و همچنا نایما یز روا یورادایر و اتكر یکن یا
در  ان راسرورم یقیجسم و خون حق ادهد كه م ینم ان ریارت ابش اسم تنهان مریا

 او ماله ین وساو كه بداو و مرگ ا یان رنج هیم، بلكه همچنیكن یفت مایل دران حازم
  شود. یم ال مامل حال شان حاز در زمیست ناد كرده یخر زاب ار
 ار لهاپی و بخورید ار نان ینا هاهرگ ونداخد مدنا وقت ات ازیر 26ه یا 11نایول قرنتا

. کنیدمی معالا ار وا مرگ بنوشید،

 ست؟ینگر چایدن بیو نوش ن خوردنیا

 كند:ین مایب ام یابر ام رن كالیا

خته شده، به منظور بخشش یر اشم یان خون بریاده شده و اد اشم یان جسم بریا
 ؛ناهاگن

ن یق همیز طرادت ات و سعاین و حاهاب، بخشش گنان محرییام كه در یناد یم ان ریا
ز یدت نات و سعایح اج ناهمست، ان اهاكه بخشش گن اهد شد. پس هر جاده خوام دكال
  شد.اب یم

 شود؟ یم اب برپان و شراسم نابه چه منظور مر 13
  ن.اهابه منظور بخشش گن
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 ؟یناد یم از كجا ان ریاتو   14
خته شده یر اشم یان خون بریاده و اد اشم یان جسم بریاسم؛ ان مریار انگزایم بنز كالا

  ن.اهابه منظور بخشش گن
 

 ست؟اخته شده یر ام یابر یزیده و چه چاد ام یابر یزیچه چ 15
ست، و اده ان داج ام یاب رفته و بریصل یالابه ب ام یابر یسین عاجسم سرورم

  ست.اخته شده یر ام یاو كه برا یانبهان خون گریهمچن
 

 رد؟ال دابه دنب از رین چه چاهان بخشش گنیا 16
ز یدت نات و سعایهست، حن اهاكه بخشش گن ارد؛ هر جال دادنبه ب ادت رات و سعایح
  هد بود.اخو اج ناهم
 اشم زندگیآننتیجهٔ  در و هستید اخد نابردگ گشته دازا هاگن زا كنونا و 22ه یا 6نایروم
 .ستا ناوداج تاحی قبتشاع و كیاپ زا پر ادنی ینا در

 ؟یكن یب شركت مان و شران مقّدسسم اتو در مر اچر 17
بدست طر ان خاطمینانم اهابخشش گن زا نیهمچنخته و اس یقو اخود ر نایمانم ابتو ات
  ورم.ا

 
 فتد؟ا یق ماتفاچطور  انهیا 18
 اوستن میو پ یلهاض یگسترِه ف او و با یستگیاو به سبب ش یسیع یراكافد اهمه ب انهیا

  د.اهد دات رخ خویحیبه مس
 

 م؟یشو یم یكیو ا ام و بیكن یفت مایدر اح ریمس یسین ثمره عیا اچطور م 19
 ده شده واد امرگ م یام بریكن یفت مایكه در ان جسم ریام كه یبا یم یتسل نایما اب ام
  ست.اخته شده یر ان ماهاگن یام، برینوش یم اكه م ین خونیا

 

  ر می گیرد؟اقر ابر مچطور  یلهاض یف 20
ز طریق ا اده می شود راد اکه به م انبهانند یک وثیقه گراهم اجسم و خون عیسی ر ام
و  محبّتدر مورد  ای مای شک و تردیدی براهیچ ج افت می کنیم تان دریامن خوداده

  ند.اقی نماب ابرکت خد
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 م؟یشو یح ملحق میمس یسیچطور به ع ام 21
شد و اب یم یكی ام او بام، و یبا ید ماتحاو ا اب بان و شرادهنده نان شفییاق یز طرا ام
م ان تمیب یع معنواجتماو  یهمدل یکم ان هنگیام بود و در یهاو خواز در ین ام
نند از مین است و ماد اتحان یاو در مركز ارد و یپذ یح صورت مین و مسارادنایما
  م.یافته اید اتحا محبّتم بود كه در یهاو خوابدن  یاعضا
 ریمابسی گرچها نیز ام رد،اد وجود نان یک که طوری ناهم 17 ه یا 10نایول قرنتا

 .شریكیم نان یک خوردن در ام همهٔ  ازیر هستیم بدن یک

 

صورت  ار یر بزرگان كیهمچن یدادن میماشان خوردن و یاست كه اچطور ممكن 
 دهد؟

ً نیقیز ینگال شگفت اعمان یا هد گرفت، بلكه ادن صورت نخویماشاق خوردن و یز طرا ا
 دهد: یم مانجاگفته و  ان ریاست كه ام ن كالیا

ست، به منظور اخته شده یر اشم یاكه بر یده شده و خوناد اشم یاكه بر یجسم
  ن.اهابخشش گن

ب ان و شران نییا یصلا یادن جزء قسمت هیماشار عمل خوردن و ام در كنن كالیا
هد افت خوایدر ان راهارد، بخشش گناد نایما یمن كالیهستند و هر كس كه به همچن

  كرد.

 

 م دهد؟انجاند اتو ینم یراچ كیدن هیخوردن و نوش ییگو یم اچر 22
 اب یست و حتیب نان و شراسم نامر یابه معن ام خددن بدون كالیماشاخوردن و  اریز
  د.اهد دارخ نخو یچ شگفتیز هیم نن كالیابه  نایمابدون  یول ام خدكال
 

ی بزرگ اق هاتفاین ادهد که  ین خوردن و نوشیدن میابه  این قدرت چه چیزی را 23
 ؟م دهدانجا ار
 ام نایما، از طرف ماهد شد و امر خوان یاعث او با هدو و وعام وند، كالاز طرف خدا
  د.اهد دام خوانجا ان ریا
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 ست؟ام ادهد، كد یم ار ین شگفتیارت اوند كه بشام خدكال 24
شده، به منظور بخشش  یراج اشم یاده شده و خون من براد اشم یاجسم من بر

 یل میبركت تبدض و یسم پرفامر یکب به ان و شراسم ناق مرین طریاز ان. انتاهاگن
  ح.یجسم و خون مس اب اد ماتحادن و یبخشاشود به منظور شف

 

 رد؟ار دام قرن عمل و كالیادر  یزیچ ایا 25
ً مسلم  ن و ان نییا یصلام قسمت ن كالیادن یماشاخوردن و  یدار عمل ما، در كنیبل ا

 دهد. یل میتشك اب راشر
 

 د؟یمان یم یصلاقسمت  ان ریا اچر 26
و بهره بردن  طر ثمرهاست بلكه بخیب نان و شراسم نامر یت درونیهاطر مان بخیا
  د.یا یسم بدست مان مریاز است كه اآنزا

 

 م؟یشاشته باسم دان مریاز ا ار یان ثمره یم همچنیناتو یم اچطور م 27
ن یارد و اد نایمام ن كالیاست. پس: هر كس به امر ممكن ان یا نایماق یز طرا اتنه
و ا یاو براده و خون او دا یابر یسین عاشد كه؛ جاب یمد اه قوت زیبو ادر قلب  نایما
ز بهره مند ین ناهاز ثمره بخشش گناو ارد، اد داعتقام ن كالیاو به است و اشده  یراج
  هد شد.اخو
 

 رد؟اد اب ران و شرافت نایدر یستگیاش یچه كس

ین ابه  اخود ر ،یهرافتن ظای پرورش یاده كردن خود براماو  روزه گرفته اكه ب یكس
 رد كه:ام دن كالیابه  نایمان یكند و همچن یم نهایستگی رواسم به حق و شامر

خته شده، به منظور بخشش یر اشم یان خون بریاده شده و اد اشم یان جسم بریا
  ن.اهاگن

 م:ن كالیامل ارد، شاد کشآنبه ایرد و اند نایمام ن كالیاكه به  یكس امّ ا

 "اشم یا" بر

  شد.اب یم نایما اب یامل قلب هاش ام تنهن كالیاو  هد شد،انخو
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 شود؟ یم ییازهیمل چه چاش یهراظموزش آو  پرورش 28
 ام انهابل ا، كه در مقیدائل مامس اجهه بامو یاده كردن خود براماو  ندر روزه گرفت

در ز كرده و یپره ییایذبه دنائل پر جام مساز تمام و ینه عمل كنانیقع بانه رو و واید میاب
ن و اسم نام در مراحترال اكم ان بین و همچناس درخور شالب ان بیمل و همچناك یفروتن
  م.یب شركت كناشر
 .شود مانجا ترتیب و نظم اب یداب ارهاك همهٔ  امّ ا :40ه یا 14نایول قرنتا
 ازیر شداب قوی و جّدی یكدیگر به نسبت تانمحبّت همه، زا مهمتر 8ه یا 4ول پطرسا

 نداپوشمی ار دیازی ناهاگن محبّت،
 

 رد؟اد اسم ران مریاقت ایل امّ ا یچه كس 29
 اشم یان خون بریاده شده و اد اشم یان جسم بریارد كه: اد نایمام ن كالیاكه به  یكس
  ن.اهاست، به منظور بخشش گناخته شده یر
 

 رد؟اند اسم ران مریاقت ایل یچه كس 30
 اسم ران مریا یستگیاقت و شایرد، لاد کشآنبه ایرد و اند نایمام ن كالیاكه به  یكس
  رد.اند
 

 رد؟اند یستگیاقت و شایل ین كسیطر همچنابه چه خ 31
 م:ن كالیادر  اریز

 "اشم یا" بر

 نایمان موضوع سخت یابه  ان قلب هیارد و یگ یدر بر م ار نایما اب یافقط قلب ه
  ست.اته شده خیر انها یاو براده شده و خون اد انها یابر یسین عارند كه جاد

 شود؟ یه مارد مرتكب گناند اب ران و شرافت نایقت درایكه ل یچطور كس 32
 راه کاگن ادن بسنده كرده و خود ریماشاسم به خوردن و ان مریاشركت در  اب او تنها

  رد.اند نایماآنبه اریكند ز یح میجسم و خون مس
 
 ان رایست ناشان گر كسی به طوراین ابرابن 29و  27 ه یا 11 ناقرنتی ول ا

 ازیر هد شداخو اوند مرتكب خطابنوشد، نسبت به بدن و خون خد اله رابخورد و پی
خوردن و  ابخورد و بنوشد بآنزادرک نكند و  اکه معنی و مفهوم بدن مسیح رکسی

  .زداسمحكوم می ان، خود رانوشیدن 
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 م؟یده یم مانجا یراب چه كان و شراسم نادر مر ام 33
د یام و بیبرو ان دعیا یادر عمق و محتو یر و به طور جداكوشش و پشتك اد بیاب ام

وند و اخد ام و بیطلب مغفرت كن یقیده و به صورت حقار داش قریازمامورد  اخود ر
  م.یبای یتسل نایمادر  اكرده ت یشتاهمه مردم، صلح و 

 و کن نامتحا امر س؛ابشن ار دلم و ازمابی امر ایاخد :24و  23ه یا 139ریمامز
 یتماهد نیاوداج هار به و هست، رابوه ندا هار من در ایا که ببین  .نابد ار یماهدغدغه
 .افرم
 نایشا ازیر هستند، ییاخد نیكی تشنهٔ  و گرسنه کهنیاکس لاح به اخوش» :6ه یا 5یمت

 .«شد هنداخو سیر
 وریابی طراخبه انجا در و ببری هانگاقرب به ار خود هدیهٔ  گرا پس :24و  23ه یا 5یمت
 درابر اب برو ولا و رابگذ هانگاقرب جلوی ار خود هدیهٔ   رد،اد یتیاشك تو زا درتابر كه
 .كن تقدیم ار خویش هدیهٔ  و برگرد هانگا و كن شتیا خود
 اشم به من و نارانباگر و نازحمتكش میاتم یا من نزد ییدابی» :30 ات 28ه یا 11یمت
 و رابردب من ازیر بید،ای تعلیم من زا و گیرید گردن به امر یوغ  .داد هماخو میارا

 سبک من راب و ناسا من یوغ ازیر  فت،ای هداخو میارا اشم یانهاج و هستم فروتن
 «.ستا

 یمافتهای زهاجا مسیح عیسی خون وسیلهٔ  به ام ن،ادرابر یا پس 22و 19ه یا10نایناعبر
 یاهندیشها زا ار خود یادله ملاك نایما روی زا و قلب صمیم زا مت اشه اب كه
  .ییمابی اخد حضور به و بشوییم لصاخ با اب ار نایمابدنه و ختهاس کاپ لوداهاگن

 

 

 

 

 

 

 لبامه مطادا
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 یت معنوانیتمر

 

 نهادرون خ یبلوات

 

ن ابه خودم ار افه میت و وظیمسئولآنقیز طراكه  مقّدس یاهمه مرتبه ه یان پند بریچند
  كنند. یم زدگوش

 

 ست؟یچ یواح ینگابلو خان تیا 1
  شد.اب یم مقّدس یاه هاگیاره همه جادرب ییامل پندهاش

 چه هستند؟ مقّدس یاه هاگیان جیا 2
م خود ق كالیز طراوند كه ان خدینان قویو همچن ینانساوت امتف یام هامل نظاش انهیا
فه یرد، وظاكه د یهاگیان و جابه هر مك اهر كس بِنَآنست و طبقاده یتقدس بخش ار انها
  ند.ام برسانجاست به یاب یم یلم هستان عیادر  ار یزینگابخصوص و شگفت  یا

 

 مند؟ادك اه هاگیان جیا  3
ظ از لحاچه  ایو  یظ معنواز لحارد، چه اع داجتماكه در  یهاگیابه ج اهر كس بِنَ

ر انه داكه خ یز، كساسرب ایست و ان اكه حكمر یكس رد، مثالاد اه راگیان جیا یباكتسا
 یوت مامتف یاه هاگیان جیا یاراد كه دافران یاز ا یکنه، هر اور خان ان ایست و ا
  شند.اب یم مقّدس یاه هاگیاهمه ج یم بندین تقسیاط بوده و جزء ارتباهم در  اشند، باب
 

  

 هد كرد؟اخو زدبه تو گوش ینگاخ یبلوان تیا ار یزیچه چ 4
م یرالم دان عیاكه در  یافه یوظ ت ویمسئول اتنه اكند كه م یم زدگوش ان ریا ان به میا
 یابلو بران تیاو  ام خدن طبق كالیام، و یناو بما یكیح و نیست كه منتظر مسان یا

  ست.افه به مین وظیادن ار داهشد
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 مهم هستند؟ اقعاو ازهین چیا الاح 5
ً مسلم   این دنیادر  است و مانب خداز جا یاه و مرتبه اگیام كه هر جینابد ان ریاگر ا، ا
ست، سپس امقدر كرده  ام یاوند برام، خدیشاكه مشغول به خدمت ب یر هر سمتد

 یلم هستان عیادر  ام یو زندگ اه ماگیار و جاهد شد و كاخو یر دگرگونادچ ام یزندگ
 تیان رضیشت و همچناهند داس خوب خواحسان یا یابر انهانساهد شد و اخو مقّدس
  ست.یهند زانه خوامند
 

 ست؟یز چابر گرفته  ینگاخ یبلوان تیا 6
نه و محل ادر خ ارآندیاست كه هر كس باوند اخد مقّدسن از ده فرما یان سرلوحه یا
  د.یات نمیاشته و رعار داك
 

 ست؟ینگر چاین بیا 7
 ز: اند ارت اعب هاینا
  ناعظاو همچنین و استورها، پاسقف ها

 منّظم، ر،اهوشی ر،اخویشتند زن، یک حباص عیب،بی مردی یداب اكلیس سرپرست
ر و اشد، نه میگسایم و صلح جو باید ملاو با  .شداب اناتو معلّمی و زانونامهم

 انش راره كند و فرزندادابه خوبی  ادٔه خود رانواید خابلكه ب  .پرستجنگجو و پول
بل امی كه قاید به پیاعت كنند،باطامل ام كاحترا او باز اید كه اطوری تربیت نم

 اب ان رافیاطراند ابتو است، محكم بچسبد تار ازگاحیح سلیم صاتع اد و باعتما
 .زداب ساُمج ان رالفاتعلیمی درست تشویق كرده و مخ

 
 چیست؟ ان و کشیش هانشابل معلمادر مق اوظیفه شنونده ه

 ار خود شامع دهند،می رتابش کهنیاکس ستا دهاد دستور ونداخد طریق، ناهم به
 9ن فصل ایول قرنتامه ان كنند مینات هارآنزا
 

 6ن اطیغال زنداس شریک خویش تانعم ماتم در ار خود معلّم ،اخد مكال محّصلین
 

 زحمت تعلیم و وعظ در كه نیانا امخصوص کنندمی رهبری خوبی به كه ار نیارهبر
 ناده: »یدافرممی مقّدسباکت ازیر  نستاد برابر دو مزد فتادری مستحقّ  یداب کشند،می
ول ا «.شدابمی خود مزد مستحق رگراك» و« نبند وبد،كمی خرمن كه ار ویاگ

 5ئوس اتیموت
 
 در و کشندمی زحمت اشم نامی در كه نیانا یابر رماد اضاتق اشم زا من، نادرابر یا

 كه ریاك طراخبه نانا زا و شوید؛ ئلاق ماحترا هستند، اشم ناورامش و نارهبر وند،اخد
 كنید زیست اصف و صلح در یكدیگر اب. ییدانم یناقدرد ماحترا و محبّت یتانه اب کنندمی
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 5ن الونیکیاول تسا
 
 در و هستند اشم یانهاج ناراسداپ نانا ازیر كنید، پیروی و عتاطا خود نارهبر زا
 و شنداب خشنود و ضیار خود تاخدم زا انها كه كنید رارفت طوری. مسئولند اخد برابر
 13ن انیاعبر.شد هدانخو اشم یداع نفعی صورتآندر چون حت،اران نه
 
 این دنیانی احکمر ۀرادرب
 و رداند وجود قدرتی هیچ اخد زهٔ اجا بدون ازیر یند،انم عتاطا مورا یاولیا زا یداب همه
لفت كند، امخ انها این جهت هرکه باز ا  .ستا كرده منصوب اخد ار فعلی نارامدازم
هد امحكوم خو اخود رر، این کا اکند و بلفت میاست مخار كرده ابرقر انچه خدا اب
 انهاز اید ان باران نیستند، بلكه بدكاراوحشت نیكوك باعث ایاننروافرم ازیر  .ختاس

ین صورت نیكی كن و اشی؟ در اشته بان ترسی ندارامداز زماهی اخومی ایابترسند. 
گر ا امّ اکند. ر میای خیریّت تو كاست و برادم خداو خاكه  چون  .هد ستوداخو او تو را
حب شمشیر اسبب صو بیا اش، زیران باساو هراز ام دهی انجادرست انر اك

 13ن ارومی یدانم اجرارن اكادر مورد خط ار اغضب خد است تادم خدانیست، بلكه خ
   
 نارانبُردان و فرماره زیر دستادرب
 قیصر لام كه ار نچها پس: »فرمود نانا به عیسی.« قیصر لام: »دنداد باجو انها
 22. متی  « بدهید اخد به ستاخد لام كه ار نچها و قیصر به ستا
 
 طراخبه بلكه ،اخد غضب سبببه اتنه نه كنید، عتاطا قدرت ناحباص زا یداب ینابرابن
 یاولیا ازیر زیداپردمی تالیام اشم كه ستا سبب همین به و.نیز خود ناوجد یشاسا
پس ِدین   .شندابمی ودخ یفاوظ مانجا مشغول دلیل ینا به و هستند اخد نادماخ مور،ا

مور ابه م ارض رات و عوالیابه مستحق م ات رالیاكنید: م ادانسبت به همه  اخود ر
م كنید و احتراست، ام احترار اواكه سز اكسی رآنزید وارض بپرداوصول عو

 13ن ارومی ریداعزیز بد ان عّزت راحباص
 
 همهٔ  یابر اهساسپ و اعتهاشف ،اهادع ،اهستادرخو كه کنممی كیدات چیز هر زا قبل پس

 اب نیمابتو ام ات گردد تقدیم ونداخد هاپیشگ به مورا یاولیا همهٔ  و ناهادشاپ یابر مردم،
 در راك ینا مانجا ،ازیر بریم سر به زیافراسر و ترسیاخد لاكم در و صلح و مشارا

 2ئوس اول تیموتا .ستا پسندیده و نیكو ،ام دهندهٔ تانج ،اخد حضور
 
 و كنند عتاطا انها زا و بوده مورا یاولیا و ناناحكمر مطیع كه زاس ناطرنشاخ انها به
 3 تیطُس. شنداب دهاما ریانیكوك هرگونه مانجا یابر
 
 همه زا ترالاب كه هادشاپ هاخو شید،اب نیانسا یاقدرته همهٔ  مطیع وند،اخد طراخبه
 نارانیكوك و تنبیه ار نارابدك ات نداشده مورام وا طرف زا كه ناراندافرم هاخو ست،ا
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 2ول پطرس ا.یندانم تشویق ار
 
 هلان متاره مردادرب
 انها چون و شداب حظهمال اب همیشه ناهمسرت اب نارتارفت یداب ن،اشوهر یا نیز اشم و

 ماحترا و عّزت اب شند،ابمی شریک و سهیم اشم اب تاحی فیض در و هستند لطیف جنس
 3ول پطرس انشود بامستج اشم یاهادع ادامب كنید، رارفت انها اب
 
 3 ناکولسی نكنید تندی نانا اب و ریدابد دوست ار نایتازنه ،اشوهره یا

 
 هلان متاره زنادرب
 اراس کنید،مثلمی عتاطا ونداخد زا كه كنید عتاطا خود ناشوهر زا طوری ،ازنه یا
 هم اشم گرا پس. نمودمی باخط« باربا» ار وا و كرده عتاطا هیمابرا زا كه
 و فكریک ن،ادوست یا صهبودخال هیداخو وا نادختر نترسید چیزی زا و كنید ریایكوكن

ول او  5ن افسسیا شیداب فروتن و نامهرب و ریدابد دوست ار یكدیگر. شیداب دلیک
 3پطرس 

 
 لدیناره وادرب
 پرورش و موزشا اب ار نانا بلكه زیدانس خشمگین ار خود نافرزند ن،اپدر یا اشم و

 3 ناکولسی و 6ن افسسیا.كنید یتترب مسیحی
 
 ناره فرزندادرب

ولین حكمی ا  .عت كنداطالدین خود از واست كه این ان، وظیفهٔ هر مسیحی ای فرزندا 
ین اآنو وعدهٔ « م کن.احترا ادر خود راپدر و م»ست: این اه بود اوعده همر اكه ب
 6ن افسسیا«.نی شوداب گردی و عمرت در زمین طولامیاك ات»  :بود
 
  نامغال رهادرب
 مسیح زا گویی كه شیداب خود نیانسا ناباربا مطیع یكدلی و قاشتیا و ماحترا اب طوری 
 اقبت هستید و یاشد كه تحت مراین نباطر اخفقط به اعت شماطا  .کنیدمی عتاطا

ز دل ا ار ادٔه خداران مسیح، امان غلازید، بلكه به عنواخشنود س ان راهید دیگراخومی
 اوند راکه خدم دهید. مثل کسیانجامیل و رغبت  اب ات خود راو خدم وریدا ان بجاو ج

 6ن افسسیا ،ان رانساکند نه خدمت می
 
  اهبارباره ادرب 
 دست نانا تهدید زا و كنید رارفت طورهمین خود نامغال به نسبت نیز اشم ن،اباربا یا

 و ریداد باربا یک ،اشم خود و اشم نامغال ناسما در كه شیداب شتهاد دایبه و ریدابرد
 6ن افسسیا.شودنمی ئلاق نادمیا بین تبعیضی وا
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 نانارد عمومی در مورد جوامو
 حولهٔ  اشم همهٔ  و شیداب اكلیس نارهبر مطیع یداب هستید، نتراجو كه اشم طریق همین به

 به امّ ا ست،ا نامتكبّر لفامخ اخد ازیر کنید خدمت ار یكدیگر بسته، كمر به ار فروتنی
در وقت  ار او شما اشید تافروتن ب ابل قدرت خداپس در مق  .بخشدمی فیض نافروتن
 5ول پطرس ا .یداز نماسب سرفرامن
 
 اره بیوه هادرب
 مشغول ادع و تاجامن به روز و شب و رداد توّکل اخد به ست،اتنه و بیوه اقعاو کهکسی

 مرده قعاو در شد،اب زنده گرا حتّی شودمی شیاعیّ  تسلیم كه زنی بیوهآنولی  .ستا
 5ئوس اتیموت.ستا

 
 عاجتماره ادرب

 ماتم ملاك یاجرا محبّت پس. کندنمی بدی وا به رد،اد دوست ار خود یهٔ اهمس کهکسی 
 13ن ارومی  ستا شریعت

 2ئوس اول تیموتان. ای همگابر اه خداز پیشگا اکن و طلب رحم ای همه مردم دعاوبر
م ست نسبت به کالاین تکلیف ماد بگیرد و ای الیم خود راد تعیابیند، بهر کس که تعلیم می

   .ه می شودانه روبه راینطور همه چیز در خاوند و اخد
 
 
 

 

 

 

 

 

 یحیمس یاسیكل در اه سمبل

 ؟شدامی بن سمبل چه یا  1
  شد. امی ب نایما یعموم یهاد و گواعتقا یکن یا
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 رد؟ار دام قسمت قران سمبل در كدیاجع به ان درس ریا 2
 یصلان قسمت یدر دوم

 

 مند؟اكد یحیمس یاسیكل یادهاعتقان یمهمتر 3
 ن ،مه رسوالادناعتقامه مهم مسیحی : اد ناعتقاسه 
 زیه.اهناتامه ادناعتقامه نیقیه ، ادناعتقا

 دهند؟ یم مانجا ار یراچه ك ازهین چیا  4
 نایماز ا یانه ان نشان به عنویو همچن اسیمتعلق به كل یمه عمومان نایما یکن ابه عنو

ه و اشتبا یاموزه هاز ا ار ام است تاوند ام خدز كالاشد كه برگرفته شده اب ین میستار
  دور كند. اخط
 

 فه شدند؟اضا ان سمبل هیار هم به گید یالبهامط ابعده اچر 5
 یاحفظ كنند و بر ان ریستار نایمادر  ییاراق نظر و هم اتفانستند ان نتوایحیمس اریز

ل یجه تشكیشتر و در نتیط بایحتاقت مجبور به یخت حقاه و شناشتبا یاهموزازدودن 
  وت شدند.امتف یادهان نمیمختلف و همچن یافرقه ه

 

مد چه اقت به وجود یخت حقاشن یاجه جنگ بریه كه در نتاشتبا یاموزه هان یا 6
 ؟بودند

درگرفته  نایماخت اشن یاكه بر ینیو د ین جنگ فلسفیاثر ان بود كه بر یامل ان شیا
خودش خت اشنعی اجتماده شد و هر كس در هر یشاز هم پا یحیمس مقّدس یاسیبود، كل

 ورده بود.آدر اجرابه  از دین مسیحی را
 

 رد؟اوجود د یحیمس یاسید كلاه تعدچ 7
خته شده و ان و سامبراین و پتوسط رسوال اسین كلیاكه  یحیمس مقّدس یاسیكل یک اتنه
  ست.ار گرفته اقر اسین كلیا یو هسته مركز انن سنگ باح به عنویمس یسیع

 

 ؟یرانه تعلق داگی یاسین كلیابه  تو ایا 8
 از سر لطف خود و تاوند اهم كه خداخو ینم و ماد یم اسین كلیامتعلق به  امن خود ر

 اریورد، زاب ابه حس اسین كلیاز ا ین عضوابه عنو اكشم مر یكه من نفس م ینازم
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ل، اوند متعاجز خده دهد ب یهاگانه به من اگی یاسین كلیاز ا نداتو ینم یگریچ كس دیه
  رد.ار داقر اسین كلیا یو در هسته مركزاشد و اب یح میمس  جسم اسیكلآنكه
 

 ست؟امتعلق  مقّدس یاسین كلیابه  بخصوص ییاسیع كلاجتمام اكد 9
 شد، و هراب یم یش لوترینگلاوا یاسین كلاهم اسین كلیاوند اض خدیبه لطف و ف

  ده شود.اموزش داح یو بلند و صح یكاو پ یبه درست ام خدكالآنكه در ییاسیكل
 

 ست؟یچ ام یلوتر نجیلیا یاسیكل دانم 10
 یبه معن یناونی یا) كلمه  یپولوگان یو همچن   یگسفورگا  وین سمبل كنفساهم اد مانم
شد و اب ین لوتر میرتاسم دكتر میت كاب كاز كتاشد كه هر دو اب ی( میمه كالیعادف

  رند.افق داتوآنبر سر اسیز كلا یقسمت بزرگ
 

 م؟یرید بپذیاب ام ار انهیاز ا یکم ال كداح 11
د رفرم و ان نمیولان ابعنو یگسفورگان و سمبل ایحیمس یاسم بریت كاك کب كوچاكت
كرد و  یم امجز یروم یکلتواك یاسیز كلا ار یلوتر یاسیبود كه كل ییاسیب كلنقالا

ره یچآننست بران توایاد و در پاد یم یهاگو اسین كلیا یاده هاستفا و سوء اهابر خط
  شود.
 

 ؟یبند هستیمامه قدیمی پادناعتقاهنوز به سمبل و  ام ال چراح 12
 ابلكه م وریماهیم بیاو نمی خو میراند یدیجد یاموزه هاو  اسیكل ام كه میده یهاگو ات

ن مسیحی سرچشمه ز رسوالاکه  میهست یحین مسیستار نایما او ب یمیقد یاسین كلاهم
رند الی ندستقالاز خود اشیم که ای دیگری باهام کلیساز تما اهیم جدامی گیرد و می خو

 ن هستند.ابسته به دیگراو و
 

 

 ز همه مهمتر هستند؟ا ییاسیكل ییادهام نماكد 13
 نایمان یرد و همچنار داقر یحیدرس مس یصلان قسمت ین كه در دوممه رسوالادناعتقا
ش) ینامه نسان نایماشد كه به اب یز موجود میمه نان نایمان یز هما یتَر ینمه طوالان
  ست.اگرفته شده  ایابزرگ شهر نس ییاسیكل ییاز گردهماست و اه ( معروف یقین
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 ست؟ینگر چایمه بان نایمان یا 14
م یقد یانهاز زمامه ان نایمان یارد، و ار دان قررسوال نایماور به اح و بیتوض یان بریا
شود، و همه  یر برده ماكه ن صورت باوند به همادت خداسم عبامروز در مرابه  ات
  ست.ا نایما یار شفیثاخت تابه منظور شن انهیا

 

 ست؟اب ی( به چه ترتینمه ) نسخه طوالان نایمان یا

در مطلقاحد, پدر قای واریم بخدان دایما ام  
دنیدیای دیدنی ونان و زمین, وهمه چیزهاسمالق اخ , 

 
انه خداوند, عیسی مسیح, پسر یگاریم به یک خدان دایما ام , 

 ز نور,ا, نور از خدا ابود, خد انهام زماز هستی و تمازپدر که قبل انی اودامولود ج
ست ومخلوق نیستای حقیقی, که مولود از خدای حقیقی اخد , 
فتاو همه چیز وجود یاوسیلۀ ه ست. بات اپدر یک ذ اب او راو  . 
ن نزول کرداسماز ا ات مای نجان وبرادمیا اطر ماو بخاو   

شده بشر گردید متولّدکره از مریم بالقدس اوبقدرت روح  . 
طسدر حکومت پنطیوس پیال اطر ماو بخ  

 .مصلوب شد, رنج کشیده, مرد و مدفون گشت
نیدام رسانجابه  اه رمقّدسسته, کتب اون بر خاز مردگاروز سوم  . 

ستاست پدر نشسته ادست ر هن صعود نموده, باسماو به  . 
یداوری نماد ان ران ومردگازندگ اید, تال میجالار دیگر باب : 

هد بودانخو انتها او راوملکوت  . 
 

وند و بخشندهالقدس, خداریم به روح ان دایما ام  
شود در میاز پدر وپسر صات, که احی . 
ید کردادت و تمجید باعب او راپسر  اپدر و ب او ب . 
نرسوال مقّدسمع احد جای واریم به کلیسان دایما است. ماتکلم کرده  انبیاو بوسیلۀ ا . 

ن معتقدیماهاگن مرزشای او به یک تعمید بر  . 

 یاهادع یان بریتمرمینامنتظریم.  اینده رالم ات عان و حیامت مردگاو قی
 یحیمس

 م؟یریبگ دای اكردن ر ادع ام ارد تان ضرورت دیا ایا 1
ً مطمئن  ا، و دعد نمی گیریماز طریق طبیعی یا ارآنام ارید زرامر ضرورت دان یا ا
  ست.ان خداز فرزندا مقّدسهنر  یکكردن 
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 م؟یریگید مای ارآنچطور ام 2
 اد به دعیاز بین اخود م ی، ولریمام دعالاو ابه  اخود ر ام یو وقت مقّدسق روح یز طرا

  م.ین كنیست تمریاب یمآنیادت كرده و براكردن ع
 

 د؟یآ یوجود مه ب اكردن چطور در م اعدت به دان عیا 3
كردن در  ادع  یابت برامه ثانظم و برن یکز همه مهمتر او  ابتدادر  اكه م یوقت
  م.یشاشته بانه داروز یزندگ

 

 م؟یر كنابر قر ان نظم ریا ام میناتو یچطور م 4
ب از كتاشد كه اب یم از غذیسر م برکت یاهامل دعام كه شاشب هنگو  ماصبح هنگ

  ست.اسم بر گرفته شده یك تاك
 

 رسد؟ یم مانجابه  به صورت دسته جمعی نایحینه مسادر خ ان هین تمریاچطور  5
و  ادع یابر اده همه رانواكه پدر خ یناوند، زماخد ینگادت خاسم عباق مریز طرا
  رد.یشكل بگ یناوند روحانه خداخ یک اكند ت یدور هم جمع م ام خددن كالیشن
 

 یزیمه ران برنایحیمس یان دعیتمر یابر اكردن ر ام دعان نظیاور چط اسیكل امّ ا 6
 ست؟اكرده 
 یکس دهد و یتقد اروز ر ان كرده تییكردن تع ادع یادر روز بر ار ییان هازم اسیكل

 و هم رداص داختصان اشد و به سرورماب یم یناش همگیایروز در هفته مخصوص ن
ق یز طراز یل ناو س ستاکه مفید  شدانجیل هم می باندن ای خوایی براچنین روزه

ن است، به عنواكرده  ات مانج یاوند براكه خد یر بزرگاسبت كاكه به من  یاجشن ه
  ست.ادر نظر گرفته شده  ییاسیكل یال هام سانظ
 
 
 ست؟ابه چه معن ییاسیل كلاس  7

ر هفته از چهاولین هفته از ایی هستند که به طور منظم ای یکشنبه و جشن هاروزه
 نه. ای یگاسم سه خداز مرایکشنبه بعد  خرینا  اده به عید کریسمس شروع شده تنام
 

 ست؟ام شده یچطور تقس ییاسیل كلاس 8
ن تولد اهم اسین جشن كلیز جمله بزرگترام شده یتقس ییاسیكل یاسم هال طبق مران سیا

نده امیقان بیو همچن مقّدسروح  اد بیست و تعماح یمس یسین عاز سرورمیخاو رست



142 
  

 

  دهند. یم مین تعلایحیبه مس ار مقّدس یان هاكه زم اكشنبه هیو  اجشن ه
 

 م؟یز بزنان روز سبت سر بیناز قوام یرازه داجا به چه شکل ام 9
غوش خود آدر  ار او همه ماز عیسی زندگی می کنیم که ادی اتحاکنون در یک ا ام
 سبتروز  امیدنی و یاشانی ابه هر چیز نخوردنی و ی ار اند مارد و هیچ کس نمی تواد
یه مسیح محو می از عیسی بوده و در سای قبل ال های ساهمه بر اینها ار کند زیراداو

  2 ناطیاغل ند.اقی می ماهنوز در عیسی ب اولی بدن م شوند
 

 ست؟ینگر چایرد بان مویاهمه  10
و در  زیهر چ یام بریناتو یم اكه م و خیلی پسندیده ستامعجزه  یکن یام یناد بدیاب ام

ر بوده و اس گذام و سپین كنیتمر ان ریام، و یرادبر ادست به دع یدر زندگ یطیاهر شر
ن ان و دیگراخودم یم زندگاق تمین طریاز ام و یزاس ان بناگریدر خود و د امر ران یا
  م.یتقدس بخش ار

 م؟یید بجویاب از كجا اخود ر یاهنمار، مر ان یا یابر ام 11 
و ا یاسیدر كل ان روح دعاد به عنویاست باده اد ابه م مقّدسوح ل( كه رینجا) یمز كالا
 م.یده كناستفاموختن ادن و اموزش دان یو همچن یرار گذیثات یابر
  

 د بگیریم؟ای ار انیم بهترین دعاز چه چیزی می توا ام 12
م است. که در تمان امسیحی ای ماهالگو دعاس و اسایه و انی که پاسمای پدر از دعا

 نده می شود.اخو ابرکت گرفتن دع اکه ب ام موقعیت هاو در تم ان هازم
 

 م بدهی؟انجا اکردن راگونه دع ینان الاری که اچطور تو دوست د 13
 رم:ام دعالا ای زیر راین دعانند اهم

 یهابركت صبحگ

 نیما. مقّدسپدر، پسر و روح  یاده خدارابه حكم و 

و در  یناخو یم ار ینارب یاو دع یحیمسمه ادناعتقاده استیا اینو زده و الت زابه ح
 ؛یكن ادا ان لوتر ریرتان ماهاسحرگ یادع یناتو یل میاصورت تم

ح كه پسر محبوب توست، یمس یسیله عیوسه من، ب یناسمام پدر یگو یس ماسپ اتو ر
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ن یادر  ارم كه مراد از تو تمنا. یفظت كردامح ابهیساو  ام خطرهاز تما اتو مر اریز
من مورد  یر و زندگام رفتاتم ا، تیفظت كنامح اه ین و بداهام گنامز تا  روز هم

رم. فرشته اسپ یبه تو م از رین خود و همه چامن جسم و ج اریشد، زات تو بیارض
 نیماشد* اشته بار بر من تسلط ندیشد كه دشمن شرامن ب اتو ب مقّدس

 

 یهامگابركت ش
 نیما. مقّدسپدر، پسر، و روح  یاده خدارابه حكم و 

 

و در  یناخو یم ار ینارب یاو دع یحیمه مسادناعتقاده استیا اینو زده و الت زابه ح
 ؛یكن یم اداهم  ان لوتر ریرتان ماهامگاش یال دعیاصورت تم

ح كه پسر محبوب یمس یسیع ۀلیوسه من، ب یناسماپدر  یام یگو یس ماسپ اتو ر
 ان مراهام گناتم و یفظت كرداض خود محیف یز روامروز ا اتو مر اریتوست، ز

 از، مریسر زده ن ییامن خط  زامروز اكه  ارم كه در هر جاد از تو تمناو  یدیبخش
ن امن جسم و ج اری، زیكن یراز من نگهدالطف خود  یز رواز یمشب ناو  یببخش

ر یشد كه دشمن شرامن ب اتو ب مقّدسرم. فرشته اسپ یبه دست تو م از ریخود وهمه چ
 نیماشد. اشته بابر من تسلط ند

 

  زیسر م یادع

 م:یكن یم ار ان دعیا از خوردن غذاقبل 

 ینادر زم ار انها یكشند، و تو روز یم ار تو رانتظا ام همه چشم هامق الاسرور ب یا
 یاو همه و هر جنبنده  یكن یز ماب انت رامهرب یا. تو دست هیده یم انهاد، به یاكه ب

 نیما. یناگرد یر میخود س یكین اب است راكه زنده 

 م؛یناخو یم ار ان دعیال یاورت تمشود. و بعد در ص یئت ماقرآنزابعد  ینارب یادع

ست بركت ار مایختات كه در یاه و به همه نعمت ا، به میناسماپدر  یاوند و اخد یا
ن اق سرورمیز طرام یناغ توست، بتویدر یض بینگر فاكه نش ار ان نعمت هیا ام ابده، ت

  م.یفت كنایح دریمس یسیع



144 
  

 

 م:یناخو یم ار ان دعیا از غذابعد 

د. تو به ان بایاپ یتو ب یكی، و نیراد محبّت اس كه نسبت به ماسپ ا، تو راسرور م یا
 ابزند، غذ اصد ان و هر كه تو راجو یاغ هاز ین و حتاراخو ن و علفاراخو گوشت

ه هر نكیارد. )اند یف فرقیت ضعاگر موجودیقدرتمند و د یاسب هاتو  یا. بریدهیم
هد بود اخو یضار یناز كساوند ارسد( خد یچطور به نظر م یهراز نظر ظاشخص 
 شند(ائل بام قاحتراو او بترسند) نسبت به از ارند و اد داعتماو ا یكیكه به ن

  م.یناخو یم ار ام یناسماپدر  یادعآنزابعد 

 اح، تو ریمس یسین عاق سرورمیز طرا ا، ماسرور م یاو  یناسماپدر  یا
 نیمات. یبدا ات یكن یم یناو حكمر یاكت، تو كه زنده یل ناعمام اتم یام بریراگزساسپ

 :ینابخونی امی تو ار ان دعیا روی یم یراسر كبه كه  یوقت

 نیما. مقّدسپدر، پسر، و روح  یاده خدارابه حكم و 

 نیمان. اروز و موفق گردیپ اوند، مراخد یاوند به من كمك كن، اخد یا

 

 د:یا یدر م ابه صد ادع یابر اسیقوس كلان یوقت

 یبده. به جز تو كس ال به مان حادر زم او لطف خود ر بده مشارا اوند به ماخد یا
 افرم امش عطاران ارام. به همه سردمدیراد اتو ر اتنه ارزه كند، مامب ام یاست كه برین
 ییانرواممش تحت فرارام در صلح و ینابتو ام اكنند ت ییانروافرم ینند به خوبابتو ات
فت. از نظر شرف و شراوند و چه ات خدیاو رض یناز نظر روحام، چه یكن یزندگ انها
 نیما

 :ان دعیا ایو 

 یو به دوش م یبر تن كرد ان ران جهاهاكه گن یهست ی، تو كسیونداح، تو بره خدیمس
 رحم كن! ا، به میكش

 یو به دوش م یدبر تن كر ان ران جهاهاكه گن یهست ی، تو كسیونداح، تو بره خدیمس
 رحم كن! ا، به میكش
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 یو به دوش م یبر تن كرد ان ران جهاهاكه گن یهست ی، تو كسیونداح، تو بره خدیمس
 بده! ابه م امش خود رارا، یكش

 :ان دعیا ایو 

ده ام دانجامن  یاتو كه بر یانبهار رحمت و عمل گرام، من در برامق الاسرور و یا
  ز هستم.یچا، كم و نیا

من در  اموز تایب امر ایار كن، خداخود رفت یلالطف و تع ار باهكامن گن اند، بواخد یا
در  ار بده تامن قر یاهنما( رمقّدس)روح  ات تو عمل كنم، روح خوب خود ریاه رضار
 نیمانم. است بماه رار

 ان دعیا یشویظر ماح یع كسییسم تشامر یابر ایو  یشنو یم ار یخبر فوت كس یوقت
 :یناخو یم ار

د یاب ام یم كه روزیخت برسان معرفت و شنیابه  ام اموز تایب ابه م ان ریاوند اخد یا
 نیمان. اه گرداگان موضوع یانسبت به  ار ام، و میریبم

 

 م:یشنو یم اسیقوس كلان یاكه صد یوقت

 اد، بیپرستش كن یداش اب اوند راد. خدینابخو یداز شاواوند اخد یان، برامردم جه یا
د و یفرا ار او ماست. اوند، خداد كه خدیناد. بدییایو باز به حضور ینگاط انش یاسروده

به  یراشكر گز ام. بیشاب یو ماه اگان چراو و گوسفنداقوم  ام. میو هستامتعلق به  ام
  د.ییابست او رام اد و نیشكر كن او راد، یبپرست او راد، و ییایو باه ادرگ

  ست.ار استوابد ا او تا یراداو وفر ادیاپ محبّتست و ان امهرب یاو خدا اریز

 :ینینش یخود م یاو در ج یرو یم اسیكه تو به كل یوقت

 ان و بر ماگرد اب مینس اض خود رین، فاندگان و درماریپدر همه فق یاوند، اخد یاه ا
 نیماد. ار تو بابد نثا اس تام و سپاحتراو  محبّتب. اقت خود بتیحق اب

نیماست. اقت یم تو حققت خود، كالیم در حقامق الاسرور و یاس بده، یتقد ار ام
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 ان دعیا یكن کتر ار اسیكل یهاخو یشود و تو م یم ماوند تمادت خداسم عبامر یوقت
 :یناخو یم ار
 

ح یمس یسیفظت كند و در عامح از قلب ماست، ا کادراز همه اوند كه برتر امش خدارا
 نیمامفهوم ببخشد.  ابه م

 م:یناخو یم ار ان دعیا ایو 

  وند،اخد یا

  بركت ده، ان رامدن و رفتنما

 بركت ده، ار انه مان روزان

 م بركت ده،یده یم مانجا اكه م یر و عملاهر ك  به

 م،یریدت بمادر سع ابركت ده ت ابه م

 نیمان. ان خود گرداسمارث او ار او م

 م:یناخو یب مان و شرافت نایدر یابر یكه وقت ییادع

  ر كن.اخود رفت یبزرگ ار باهكاره و گناچیمن ب ال! باوند متعاخد یاه ا

  ب من كن.ینس اوند، بخشش خود را! تو فرزند محبوب خدیسیسرور من ع یا

، بخشش یدیبه دوش كش ار ایم دنان تماهاوند، تو كه گنا! تو بره خدیسیسرور من ع یا
  ب من كن.ینس اخود ر

 ابركت ر ار تان و بگذادب خود گران و شرافت نایق دریال ا! مریسیسرور من ع یا
 نیمافت كنم. ایدر

ند یود بنشخ یاز سر جاهد باخو یكند و م یفت مایدر اح ریدم جسم و خون مسا یوقت
 م:یناخو یم ار ان دعیا
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دم. مرگ یمن نوش اتو ر یانبهامن خوردم. خون گر اتو ر مقّدسح، جسم یمس یسیع یا
 یبشنو كه م اح، مریمس یسیع اسرور م یابخشد.  یقوت م اور و تلخ تو مرارنج 
 نیمارزش نهم. اشته و ابد دوست دا انم تام تواتم اب اهم تو راخو

 :یناخو یم ار ان دعیا یحیعت مسافت شفایدر یابر

 ان مینب تو، به سرزماز جام یطلب یم یكیم شهر( ناون) نیصه یا، براسرور م یا
 ان دعیاكه در  یناسن و كاشیهمه خو ار تاو بگذ افرم اعط اض خود ریفت و فاشر
فت كنند. ایت دریبداو چه در  این دنیام چه در اداشه و میهم اه هستند، كمك تو راهمر
 نیما

 :د گیرداین وجه یده ترابه س ان راهاف به گناعتراند اتو یدم ماچطور 

 

 ست؟ین چاهاف به گناعترا

  ست:امل دو قسمت ان شاهاف به گناعترا

 مرزشار اهكاشخص گنآننكهیاف كند و دوم اعترا شیه خوان به گنانسانكه یا یكی
چ یو به هارد. و یش(، بپذیوست) كشات افاعتران یاكه شنونده  یز كسا اش رین خواهاگن

و نزد ان اهاله گنین وسیشد كه بداشته بابت داد ثاعتقاد یاشد، بلكه باك باد شكیاوجه نب
  شود. یده میمرزا یناسما یاخد

 

 ف كند؟اعتراد یان بانسا یناهاگن چه یابر

ن اهاخته و چه گنان شناهانش چه گناهام گناتم یابر اد خود ریان بانساوند، ابر خدادر بر
  م.یراد یر ماظها ینارب یاكه در دع ناند. همچناخته، مقصر بدانشن

قف اوآنكه به یناهابه گن اتنه است، مات افاعتران یاكه شنوده  یبر شخصادر بر یول
  م.یكن یف ماعتراكنند،  یم ینیگسن ام و بر قلب میهست

 شند؟اب یل میز چه قبان اهاگن   
در، ام ایه پدر ام. خویكن یوند بررسان خدابر ده فرمادر بر ات خود ریوضع انكه میا
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كن  یبررس ان ریا، یتیلار مشغول فعاه در هر حرفه و كا، خویدختر هست ایه پسر اخو
  نه ای یعفت هست یب اینه توز و یو كن ی، تنبل، خشمگاوف یتو حرف نشنو، ب ایاكه 
فه یم وظانجانكه در یا نه ای یكرد یدزد  ریخ ای یانده ام خود رنجكال اب ار ینكه كسیا

   ریخ ای یانده اب رسیسا ینكه به كسیا  ریخ ای یاكرده  یهاكوت

 

 ست؟اصل به چه معناه در اف به گناعترا 1
  شد.اب یود من خاهاخت گنان شناصل هماه در اف به گناعترا

 م؟یسابشن ان خود راهاو گن ارهیقصد تیاب ام یبر چه كسادر بر 2
 ام تیم دهانجا ار ران كیان فرصت یولاد در یاب ام انهام زماوند، سرور تمابر خدادر بر

  م.یبای یلان تعیگرفته و همچن یو تسلاز ا
 

 ست؟اچه معنبه  اسیه در كلاف به گناعترا 3
سد ابشن ان خود راهادم گنانكه یاول، اشود:  یمل دو بخش ماش اسیه در كلاف به گناعترا

وند انب خداز جان بخشش ان همابه عنو ات رافاعترادم بخشش شنونده انكه یاو دوم 
  قبول كند.

 

 شود؟ یمل چه مان شاهاف به گناعتراول اقسمت  4
  شد.اب ین ماهاف به گناعتراول ال دهنده قسمت ین خود تشكاهان به گنازب ار باقرا

 

 ح دهد؟یتوض ان راهادم همه گناست كه ان ممكن یا ایا 5
 ایر ایمجبور شود،  ییسخگوادم به پاكه  ییاست، در جازم ست و نه الان نه ممكن یا

  شود. ین ماب وجدار عذافرد دچ اید و اهد دارخ خو

 ف كند؟اعتراد یادم با یناهابه چه گن 6
ن اهاخته و چه گنان شناهانش چه گناهام گناتم یارب اد خود ریان بانساوند، ابر خدادر بر
  م.یراد یر ماظها ینارب یاكه در دع ناند. همچناخته، مقصر بدانشن
قف اوآنكه به یناهابه گن اتنه است، مات افاعتران یاكه شنوده  یبر شخصادر بر یول
  م.یكن یف ماعتراكنند،  یم ینیسنگ ام و بر قلب میهست
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 شود؟ یم مانجاشده، به چه منظور  ن مرتكباهاز گنام بردن ان و یناف زباعتران یا 7
ن در اوجد یحتاو ر یدازا یاست بلكه برینون ناق یکوردن ا یابج یابر ان تنهیا

م و یورابدست  ان راهار گرفته و بخشش گناه درست قرام در رینابتو است، تات یحیمس
  م.یت شویانه، هدامند دتاسعبهتر و  یزندگ یان بریم، و همچنیبای یبت تسلان بیاز ا

 م؟یراطر دان خانیطمامه و ین بانوبه ع از رین ( چه چاهاز گنان ) بخشش یا یابر 8
رد و اه دادر نزد خود نگ اف راعتران یارد افه دیف، وظاعتراش و شنونده ین كه كشیا
  شنود. یم ار ات مافاعتراوند اخد یاو به جا

 رد؟اد ماه چه ناف به گناعتراز ا ن نوعیا 9
ف هر شخص اعتران نوع یامند، در ان یم یه شخصاف به گناعترا ان نوع ریاقع ادر و
 اكند و بخشش ر یر ماقران خود اهارود و به گن یش میكش اینزد شنوده  ییابه تنه
  كند. یفت مایدر

 رد؟اوجود د اسیه در كلاف به گنارعتاز ا یگریچه نوع د 10
ده یماز نین یه عموماف به گناعتراست، كه ا یناگه هماف به گناعتران اگر همینوع د

ن یاكنند، در  ین ماهار به گناقرام به اقداد افراز ا یداید زان نوع، تعدیاشود. در  یم
ن همه طلب مغفرت اقلب و زب یهاهمر اشود و ب یسخن گفته م ینام روحز كالاسم امر
كند  یش طلب بخشش مخود یان، براهار به گناقراز ان نوع یاكنند و هر كس در  یم

  به وحدت برسد. نایماطلبد كه در  یو م

 ست؟ام اه كداف به گناعتراگر یقسمت د 11
ن مغفرت و اشد، هماب یه ماف به گناعتران بخش یبزرگ تر ین قسمت كه به نوعیا

  ست.ان اهابخشش گن

 ؟یدیمانبخشش بخش بزرگ  اقسمت ر ان ریا اچر 12
  د.ده یت ماز مرگ نجا ار روح من که ستامن دهنده   او شفوند اخد یاصدآنچون

 شد؟اب یم یلهاض ین فیافت ایطه درساو یچه كس 13
 یش متال اروح م یاكه بر یناناو ند ای که تعیین شده وندان خدادمان و خاعظه گرامو

  كنند.

 رند؟اد از كجا ان قدرت ریاد افران یا 14
  ست.اد كرده اعتمان اناده و به اد انهابه  ان راسمآد یح، كه كلیمس یسین عاز سرورشا

 نهد؟ یم مادم چه نا ان قدرت ریا 15
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  شود. یده میمان مورا دی، كلم ان مقیا
 

 ست؟یقع چاد در ویم كلامق ایسمت   
 است تاده ان دیزم یخود در رو یاسیبه كل یسیست كه عار مخصوص ایختا یکن یا
ن انشاهاتوبه نكردند گن انهاه ك ینازم ات یببخشد. ول ان راران توبه كاهاگن اسیكل

  ست.یقان باهمچن

 ست؟امدن ا ان در كجیا  
 ستم نوشته شده كه:یفصل ب اوحنی مقّدسل ینجادر 
 نیاکس ناهابید،گنابی ار لقدساروح: »گفت و دمید نانا بر عیسی سخن، ینا گفتن زا بعد
 .شد هدانخو بخشیده نبخشید، كه ار نیانا و شودمی بخشیده ببخشید، كه ار
 

 ؟ می کنی اپید داعتقا  یزیبه چه چ اجمله هن یا یز رواتو   
 یسیكه ع یلهامر اق قدرت و یز طراح ین( مساشین ) كشارارم كه خدمتگزاد داعتقامن 
ً كنند. مخصوص یر مارفت ام است، باده ان دانابه   ار یراك هان شخص گناناكه  یوقت ا

ن خود شده اهاو متوجه گنا اكنند، ت یون مرین بایحیع مساجتماز است، اكه توبه نكرده 
ر ین مسیاهد در او بخوا ین وقتیهد كه در جهت بهتر شدن خود بكوشد. و همچناو بخو
ر استواسخ و اد راعتقا است بیاب یم انهیانند. همه اره ین ماهاز گنا او رارد، اقدم بگذ

ر ارفت ام اور بنطی، هماح سرور میمس یسیكه ع ین وقتاسمادر  یشد، حتاه باهمر ام
  هد كرد.اخو

 رد؟ان وجود داسما یاد بریچند كل 16
  .دهنده ییاد رهید متصل كننده و كلی: كلادوت

 ؟شود یم یزیدم متوجه چه چاد متصل كننده یز كلا 17
ست، اكه توبه نكرده  ار یراه كادرند گناست كه قاح ین مساشینگر قدرت كشان نشیا

و انند اتو ین مین خود برسد، و همچناهات گنازابه مج ارند تابخشوده بگذاگونه ن ناهم
ق و به ین طریبد امحروم كنند ت یحین مسییاسم و ان مریو همچن ییاسیم كلاز نظا ار
وند و ابه نزد خد اكند ت ادیل پیره مات شود و دوبیاتوبه هد یش خود به سوله تالیوس
  زگردد.او باض یف

 شود؟ یز میمتوجه چه چدم انده ده ییاره ایو  اد جدیز كلا 18
و  ناهادرند گناكند كه ق ین ماشین كشاهم ایح ین مسادمامتوجه قدرت خ ار ان میا

  ر دهند.انه مورد بخشش قراگی یاسه خد مقّدسم ابه ن ان راراتوبه ك تازامج
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 ست؟ام قسمت متعلق احث توبه به كدز بان قسمت یا 19
شود،  یم مقّدسد یبه غسل تعم گردد، و مربوط یبرم یصلان قسمت یرمان به چهیا
  ست.امده افت بركت ایدر و نین تمراعنوه موجود در توبه ب یمعنو  نیروكه  ییاج

  ست؟اره شده اشانیز به من  از توبه در کجا ن قسمتیا 20
، اسیم كلاو نظ لاطبق روکه ب، ان و شران مقّدسسم امر یعنی یصلان قسمت یدر پنجم 

توبه ده کرده و اماآنیابر اخودم ر ستیاب یب مان وشراسم ناز شركت در مرامن قبل 
  .میانم
 

 ؟یكن یتو توبه م یمچه كال اب 21
ن او به زب كنم یس ماحسادر قلبم  ار انهاه هستم و اگان خود اهام، من به گنییگو یم ای

ً شخص اكه م یا، مثل توبه یتوبه عموم یام مشترك بركال اب ایو  ن می گوییماخودم  ا
  م.یكن یم شیكش یابر

 ار بری یر ماكه ب جمعیه دستكه در توبه  ییاز روش هایکی  یناتو یمتو  ایا 22
؟ییبگو
  ینگونه توبه می کنم و حرف می زنم:ابله ، 

ر تو، همه اك هاره و گناچیو ب انویمن بنده ب  پدر بخشنده یال و ادر متعاق یاخد یاول: ا
 اكه تو ر یناهاكنم، گن یر ماقرا ام راده ام دانجاكه نسبت به تو  ییاهان و خطاهاگن

ده ینابد، گردا ان و چه تان زمیات تو چه در ازار مجاواسز است و مران كرده یخشمگ
ست، من اعث رنج من ان بیاحتم و ارام قلب نیز صمال اعمان یابت از بامن  یست. ولا
 مقّدسطر مرگ و رنج اغت و به خیدر یطر رحمت باخه ب اكنم ت یهش ماز تو خوا

ر هستم اك هانده و گنادرم ینانساز من كه اح، یمس یسیع اهت، سرور ماگن یپسر ب
 یانم برابتو اببخش ت ان مراهام گنا، تمیر كنارفت یو بزرگ یمن به بخشندگ اگذشته و ب
  نیمارم. ین بگاز روح تو توابهتر شدن، 

 
 
  ایو 

نه اسفاكنم كه مت یر ماقرا یناسما وند، پدرابه خد ان ریار اك هاگن یره اچیدوم: من ب
بدتر  یلیند بلكه خابوده  یهراظ ان نه تنهاهان گنیام، امرتكب شده  ین متعدداهاگن
، ینایما یز جمله؛ بام امرتكب شده  یدادرزام ییانیبان یک ابودند كه ب ین دروناهاگن
. و نه و ..ی، كایست، حسد و رابد، حرص، طمع، خس یات هی، ترس، عدم صبر، نکش
ت و فكر شر ین ال چه باكنم، ح ین مایانم ینانساز خصلت اگر كه من ین داهاگن یلیخ

شود كه من  یمآنموجب انهیاشد و همه اپسند بار ناكرد اب ایپسند و ام نكال اب ایو بد و 
وند به اخد یان هاشتن فرماه داز نگارم. و ابگذ ار پیز اوند راخد مقّدس یان هافرم
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 امر مران یانم. اجز بمارند، عار دانتظاوند اوركه سرور من و خدط نامل و هماطور ك
ز ان یا یاحتم و براران موضوع نیابت ام قلب بیز صمانده كرده و من ان و درماشیپر
و روح اطلبم كه  یح میمس یسیوند، عاز خدیق پسر عزیز طراوند و اض و لطف خدیف

 نیما كند. ام به من عطیبهتر شدن زندگ یابر اخود ر مقّدس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یشانیو  ادع
 ناهاف به گناعتراز اپس 
 
  یناسماوند، پدر اخد یا
ر یپذان نایاپ یشتات، انه اگیله  پسر یوسه م که بیراسگزاز تو سپام قلب یز صما 

 استدعا.  ینمود اعط ان راهاگن مرزشاز ین او به ماسطۀ او به و یوقف نمود
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ر اض و رحمتت شکرگزیطر فا، بخاشه تو ریهم یابر ات یکمک کن ار ام، میراد
در  اشد و ماب او وسوسه ه ابت هیم مصادر تم ام یۀ تسلیاض تو میف ام. تیشاب

 م.یسربره ک، به حضور تو بانو و پ یزندگ
                                                       ام ونداخد ح،یمس یسیع ۀسطاوه ب 
 نیما
 

                               
  13و  5تا  1ـــ103مزامیر: 

 
 دهید شادماني آواز را خداوند زمین، روي ساکنان ۀهمی ا      

 خداوند را با شادي نیایش کنید و به حضور او با ترنم بیایید.
 بدانید که خداوند، خداست،

 او ما را آفرید،
 ما قوم او هستیم

 و گوسفندان مرتع او.
 ي او با حمد بیاییدبه دروازه ها

 و به صحن هاي او با تسبیح!
 او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید!
 ،یزیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قبل از دریافت نان و شراب مقّدس  

  باشد من خوراک مسیح، عیسي خداوند، اي تو مقّدس جسم
 و خون گرانبهایت، نوشیدني من باشد.

 نج و وفات زهرآگین تو، مرا تقویت نماید.ر
 خداوندا، عیسي مسیح، مرا اجابت فرما.

 تا در داخل زخمهاي پاک تو، خویش را پنهان سازم.
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 وقت از تو جدا شوم مگذار هیچ
 از دشمن شریرنجاتم ده ،

 و در ایمان راستین مرا حفظ نما،
 تا من با تمام برگزیدگان، تو را تمجید نمایم.

 ابد.اآلن وتا 
                                                                                                                                               

 آمین 
 پس از دریافت نان و شراب مقدس

اکنون زندگي مي کنم، لیکن نه من، بلکه عیسي مسیح است که در من زندگي مي 
   کند.

 .کنیم حفظ پاک قلب با بگذار ایم، کرده دریافت دهان با که را آنچه خداوندا؛
 تا هدیۀ تو در این زمان، ما را براي نجات ابدي مساعدت کند.

                                                                                         
 آمین 
 
 صبحگاهي یدعاها 
 

 صبحگاهان:
تواني با کشیدن صلیب و اداي این کلمات  قتي از خواب بیدار مي شوي، ميو

 تقاضاي برکت کني؛
 به حکم و ارادۀ خداي پدر، پسر و روح القدس.

با حالت زانو زده یا ایستاده اعتقادنامۀ مسیحي و دعاي ربّاني را ادا کني در 
 را هم مي تواني ادا کني.« مارتین لوتر»صورت تمایل دعاي سحر 

وسیلۀ عیسي مسیح، که پسر محبوب ه تو را سپاس مي گویم پدرآسماني من، ب
توست، که مرا امشب از تمام خطرها و آسیب ها محافظت کردي، از تو تمنّا 
دارم که مرا در این روز هم محافظت کني از گناهان و هر گونه بدي، تا تمام 

جسم و جانم و رفتار و زندگي من، مورد رضایت تو باشد، چون من خودم را 
 همه چیز را به دست تو مي سپارم.

 «فرشتۀ مقّدس تو با من باشد که دشمن شریر بر من تسلّط نداشته باشد.»
بعد با سرور و شادي به سر کار مي روي، مي تواني حتي یک سرود زمزمه 

 کني، و یا اینکه دعاي راز و نیاز مورد عالقه ات را ادا کني.
 
 

 ها دعاي صبحگاهي براي بّچه
 
 نام عیسي مسیح برمي خیزم از خواب به 

 خداوندا، هدایت کن مسیر زندگي ام را
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 با برکت خود همراه من باش
 مرا در تمام راهها ي زندگیم حفاظت نما 

 آمین 
 
 

 با خوشحالي بیدار شدم
 شب را راحت و آرام پشت سر گذاشتم 

 
 را سپاس پدر آسماني من تو 

 که ارادتمند، همراه من بودي
 

 امروز هم مرا حفاظت کن 
 که آسیبي به من نرسد.

 آمین 
 
 

 دعاهاي صبح براي روزهاي هفته
 
  مسیح عیسي ما، خداوند اي
 .ساختي آشکار را فناناپذیري و حیات و شدي فائق مرگ قدرت بر تو

 خـــداونـــدا ؛
من تو را در این روز تمجید مي کنم که نور ازلي  و خورشید این دنیا 

 تي.جهان هسآنو
 مرا به نور خود روشن ساز و توانایي  خودت را در من تقویت فرما.

 قلب و لبهاي مرا بگشا تا کالم تو را توّجه کنم و به نام تو شهادت دهم.
 مرا در همین روز با حضورت برکت ده.

 دارانت باش و کلیساي خویش را بنا نما. همراه تمام ایمان
 باد.….. تو را تا ابد 

 آمین 
 
  نور؛ پدر اي

نور و حقیقت خود را براي ما بفرست تا جسم و جان ما در تو شاد باشد و 
باشند. مشکالت و نگراني هایمان را به تو  مشکالت روزانه بر ما قدرتي نداشته 

 مي دهیم؛ تو به فکر ما هستي و جور ما را مي کشي.
 

 خــداونـــدا ؛
هندگان و معلمین و ما از تو استدعا داریم که تعلیم د               
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خدمتگزاران سلیم کالمت را به ما عطا فرمایي و پیام نیکات  را به دل ودهان 
وسیلۀ کالم آئین سالمت بخش تو تغذیه و تقویت شویم و به ایشان قرار دهي، تا 
 حضور تو پسندیده و براي ما مفید باشد انجام دهیم. تسلي یابیم و آنچه در 

 آمین 
 

 
 

 نیاز یکشنبه صبحشفاعت و راز و   
 

 خداوندا از تو استدعا داریم:
 .برد مي بسر نبرد در زمین روي در اینجا که باش، فکرکلیسا رد

به همۀ کساني که در خدمت کلیساي تو مي باشند رحمت الهي ات را عنایت فرما 
 و آنها را قدرت بده تا وظایف خود را به نحو احسن انجام بدهند.

طور ناب و خالص به کمت بده تا کالم مقّدس تو را به تمام کشیشان جرأت و ح
 یعني بدون ترس از انسانها و خودپسندي ابالغ کنند.
 آنها را رازنگهداران باوفا در سراي خویش بگردان.

به تمام انسانهایي که در جستجوي تو هستند، شادي در کالم و آئین ات و تسلي 
ه ح بده. تمامي کساني را که بروح القدس را ببخشا. به کّل کلیسایت وحدت و صل

 فرما.…. خاطر تام تو تحت فشار و تعقیب مي باشند، حمایت و 
 

 خواهشمندیم از درگاه تو:
تمام نجات یافتگان خود را از تمام مصیبت ها رها                                 

ش نمایي. پیغامبران و سفیران نجات را به انتهاي زمین بفرست. برگزیدگان خوی
را جمع کن و قلوب همۀ بي ایمانان و گمراهان را بطرف ایمان راستین واحد 

 بگردان.
بگذار که ما با تمام فقیدان و از دست رفتگان مرتبط بمانیم تا زمانیکه ما را طبق 

 .یوعدۀ خود همراه با آنها در ملکوت ابدیّت، گردهم بیاور
 آمین 
 
 

 دعاي دوشنبه صبح
 

 یمخداي قادر مطلق، پدر رح
تو ما را به عنوان فرزندان خویش پذیرفتي و به                                      

هر کدام از ما شغلي عطا فرمودي، تا تو را و همنوعان خویش را خدمت بنمائیم؛ 
از تو استدعا دارم از صمیم قلب، فیض خویش را عطا فرما، تا کارهایم را به 

 م وفادار، حرف شنو باقي بمانم.    نحو صحیح انجام دهم و همچون خاد
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 آمین    
 
 .هستي حیات پادشاه تو ؛ ما خداي ، خداوندا 

امروز روز کاري با تمام سختي ها و مشقت ها و وسوسه هایش شروع  مي 
 گردد.
 .کنیم خدمت کارمان با را تو کن کمک

 ما را به راه راست هدایت کن و بگذار قدم هاي استوار برداریم.
 ده آنچه را که براي نجات ما خوب است انجام دهیم. به ما یا

 و آنچه را که مورد رضاي تو نیست واگذاریم .               
 کار ما را برکت بده.  

 .هستند مرتبط هفته طول در ما با که را کساني تمام ده برکت و
 ثمره اي که بماند به ما عطا فرما.

 آمین  
 
 

 صبح دوشنبه نیاز و راز و شفاعت
 

 ؛ خداوند اي تو به ما دعاي
براي همۀ همکاران ما مي باشد و براي همۀ افرادي که در اطاعت از ارادۀ تو    

 کوشا مي باشند.
 آنها را هدایت فرما و ایشان را با نیروي خویش پر ساز.

چنین دعاي ما براي همۀ آنهایي است که از مشکالت، بداقبالي و نافرجامي  هم
 درست کارانه مبتني بر فرمایشات تو رنج مي برند. هاي کار با صداقت و

آنها را احیاء و تقویت فرما تا خسته نشوند، بلکه با امید راسخ به سوي تو نظر 
 افکنند.

گمراهان را به راه راست برگردان و به همۀ ما نشان بده راهي را که باید طي 
 کنیم.

 ي رها ساز.خداوندا ؛ ما به تو ایمان داریم ، ما را از بي ایمان
 آمین  
 

 صبح شنبه سه دعاي
 مطلق قادر خداي ؛ خداوندا

 رحمت تو بي انتهاست و هر صبح نو مي گردد و صداقت تو عظیم است.
 با غسل تعمید، مرا به نام خودم صدا کردي، من در دستان تو قرار دارم.

جدا بنابراین؛ مرا محکم نگهدار، تا امروز هیچ چیز و هیچ کس مرا از محبّت تو 
 نسازد و از دست تو بیرون نیفکند.

خداوندا؛ تو مرا به مبارزه مي فرستي    ضعف و ناتواني هاي مرا مي شناسي    
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تو واقف هستي که چه ساده و آسان در مقابل وسوسه ها و حوادث خوفناک 
 زندگي امید خویش را از دست مي دهم.

 بردباري تحّمل نمایم. مرا کمک کن که به دیگران کمک کنم و آنها را با صبر و
 مرا حفظ کن تا به گناه نیفتم.

 مرا در مقابل تعّصب بي جا ، سرسختي و خشم بي مورد محافظت نما.
 نور تابان و قلعۀ زندگي من باش.

 در تمام ساعات امروز همراه من باش.
 خداوندا، هرچه این روز بار بیاورد، نام تو مبارک باد.

                        
 مین آ   

 
 شفاعت و راز و نیاز سه شنبه صبح

 خداوندا ؛
به فکر تمام وسوسه شدگان، غصه داران و گمراهان باش. آنها را کمک کن و 

 توسط لطف و رحمت عظیم ات به راه راست هدایتشان فرما.
 تو نور خورشید خود را بر نیکان و بدان مي تاباني.
ا نمي شناسند، آشکار ساز که نور حقیقت ات را همچنین بر سر افرادي که تو ر

 به طرف تو باز گردند و در تو آرامش بیابند.
 از ما و تمام مسیحیّت با سالح راستین خود حفاظت فرما.

 ما را با حقیقت خویش احاطه کن 
 و از تمام بدیها رهایمان ساز.

 بگذار که در تمام جهت زندگي بنیاد صلح و آرامش را از دست ندهیم.
                                                                                            

 آمین 
 
 
 
 
 
 
 

 دعاي چهارشنبه صبح
 
 را شکر خداوند ؛تو 

مایت ات را براي هکه امروز لطف تو بر من تجدید مي گردد و از تو تقاضاي 
 امروز مي نمایم.

را در تمام اموري که به من کمک کن کار امروز را با شادماني آغاز کنم و م
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 واگذار گشته است، توفیق بده.
 باشم.آنقبل از هر چیز مرا تربیت کن تا در پي ملکوت تو و پارسایي

 در بحبوحۀ بي قراري قلبم  را به سوي خودت بگردان.
 در میان وسوسه ها چشمانم را به سوي خودت جهت بده.

 در زیادي مشکالت محبت مرا افزونتر گردان
 ریم را راسختر نماوفادا

 و به من نیروي تازه از ملکوت آسماني ات مرحمت فرما.
تا این را تجربه کنم براي هرکس که در پي ملکوت تو باشد همه چیز عطا مي 

 شود.
 از نگرانیها رهایم کن 

به من صداقت در کارهاي بزرگ و کوچک عطا نما و شادم نما در نظر به 
 درگاه تو.

                                                                                                               
 آمین 
 
  

 خداوندا ؛ 
 فیض خود را عطا نما تا راه فرامین تو را برویم.            

و ما را در حضورت آرامش ده تا در سیرت آرام به فیض تو شهادت دهیم و 
 ان کنیم.قواي تو را وارد این جه

کمک کن تا نور تو توسط ما منعکس شود تا مردم اعمال نیکوي ما را شاهد 
 باشند و پدر آسماني را تمجید کنند.

زندگي ما را طوري هدایت فرما تا کسي که ما نسبت به او مدیون محبت و 
رحمت باقي مانده ایم بر ما شکایت نکند و ما مورد پذیرش  خانۀ ابدیّت تو قرار 

 بگیریم.
                                                                                                                

 آمین 
 

 شفاعت و راز و نیاز چهارشنبه صبح
 خداوندا ؛

 براي بچه هاي خود دعا مي کنیم و براي تمام خویشان و نزدیکان.
 باشند.براي تمام کساني که براي ما گرامي مي 

 بگذار که ارتباط دوستي ما برقرار بماند و نسبت به هم بي تفاوت نباشیم.
کمک کن یکدیگر را تحّمل کنیم و از صمیم قلب یکدیگر را ببخشیم و همه چیز 

 را به بهترین وضع جهت دهیم.
 خانۀ ما را قرارگاه خشنودي و محبّت و مسکن خویش بساز.

 مقّدس باقي بمانند.کمک کن تا وصلت هاي زناشویي پاک و 
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 براي بیوه زنان و یتیمان پدر باش.
 والدین، آموزگاران و مربیان را حکمت و شکیبایي مرحمت فرما.

 وطن ما را حفظ کن.
 خداوندا ؛
 بر سر کساني که برما حاکمند، با فیض و مساعدت حکمراني کن.             

 همۀ ما را در شادي خودت و در اطاعت از کالمت نگهدار.
 ما را رشد بده در محبّت به عیسي میسح خداوند ما.

 آمین 
 

 دعاي پنج شنبه صبح
 
 قادر مطلق ؛  یخدا

تو به شاگردان پسرت این فیض را مرحمت کردي که با ارادۀ تو صادق، مطیع، 
 فرا خوان او شدند و بدون تردید دنباله رو او گردیدند.
مرا مي خواند، اطاعت کنم و  به من هم فیض عطا فرما که وقتي، کالم مقّدس تو

 با نیروي روح القدس، فرامین تو را اجرا کنم.
 آمین
 

  
 ؛ خداوندا 
 را ما و دهي مي گسترش زمین روي بر را خود ملکوت که سپاسگزاریم تو از
 . اي خوانده فرا ابدي زندگي براي کالمت وسیلۀه ب نیز

عنوان سنگهاي زنده  تو را شکر مي کنیم که ما را در کلیساي مقّدس خود، به
بنیاد نهادي و براي ما ابري عظیم از شاهدان به عنوان سرمشق و تقویت تعین 

 نمودي.
تو را به سبب همۀ اشخاصي که به ما سخن حقیقت را ابراز مي دارند و سراي 

 اسرار تو مي باشند، سپاسگزاریم.
 استدعا مي کنیم به تو ؛ 

 ظ نما .ما را از هرگونه سهل انگاري و تنبلي حف
 ما را آمادۀ خدمت به خود نما که در شرایط سختي ، کلیساي تو را شریک باشیم.

 .بشود هاي ملّت تمام براي برکت مایۀ تو کلیساي که فرما رحمت
 محو کن آنچه که ما را از هم جدا مي کند.

 مانع باش ستیزه جویان را .
                                                                                                                         

 آمین 
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 کمک کن، 
 که یکدیگر را خدمت کنیم .

خویشتنداري و وفاداري مرحمت فرما و جرأت براي حقیقت گویي و تمایل براي 
 فداکاري.

 افکار برادر دوستي عطا نما.
 میان ما ملّتي بساز که متعلّق به تو باشد.

                                                                                                                         
 آمین 
 
 
 

     شفاعت و راز و نیاز پنج شنبه صبح
 خــداونــــدا ؛    

از تو استدعا مي کنیم، برکت خود را بر تمام کوششهایي که در روي زمین 
 وت تو انجام مي گردد عطا فرمایي.ملک

 برکت ده تمام فرستادگانت را ، بذر کالمت را متبرک ساز و آنها را پرثمر فرما.
 و خدمت ما را از روي فیض پذیرا باش.

مبارک ساز کار و فعالیت ما را که در جهت ملکوت تو در طول این روز انجام 
 مي گیرد.

خدمت مي کنند خواه در آنکه درکلیساي خود  را برکت ده و تمام افرادي 
 خدمت رهبري، خواه در جماعت ها، خواه در مجاهدت محبّت.

براي اعضاي کلیساي خودمان هم دعا مي کنیم. براي افراد سالم و هم براي 
بیماران، براي شادمانان و براي غصه داران، براي نیرومندان و براي ضعفا و 

جدا شده اند و در گمراهي بسر مي  همچنین براي برادران و خواهراني که از ما
 برند، تا آنها هم نجات یابند.

  ؛ خــداونــــدا
 .دار ارزاني خودت در را ما همگي اتحاد

                                                                             
 آمین   
 
 

 دعاي جمعه صبح
 خداوندا ما ، عسیي مسیح،

که تو بیماري و دردهاي ما را  مصلوب شدن تو مي باشیم، چون ما امروز به یا د
 متحّمل شدي و گناهان ما را بدوش کشیده اي.

از صمیم قلب تو را سپاسگزاریم بخاطر محبّت تو ، بخاطر تألم تو و بخاطر 
 مرگ تو .
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 وقت نمي توانیم فراموش کنیم که به چه بهایي خریداري شده ایم . هیچ
 ندگي کنیم و تو را در پارسایي خدمت نماییم.کمک نما با قداست ز

بگذار ما در ایمان قویتر ، در امید به تو شادتر ، در شکیبایي راسخ تر و در 
 اطاعت از تو ارادتمندتر گردیم .

 امروز و تمام اوقات زندگي ما را برکت ده .
ما را از تمام شرارتها حفظ کن ، تا وقتي که ما را به سرور و سعادت ابدي 

 رساني . ب
 .    اتاینها همه را انجام بده بخاطر مرگ زهرآگین

                                                                                                                   
 آمین 
 
 

 جمعه روز نیاز و راز و شفاعت
 

 خــداونــــدا ،
خاطر اسم صلیب تو درد و رنج هاي بسیار ه بدعا مي کنیم براي همۀ کساني که 

 را متحّمل مي شوند ، احیاء کن آنها را به توسط صلیب مقّدس خودت . 
دعا مي کنیم براي کساني که در زیر بار مشکالت زندگي رنج مي برند ، براي 
بیماران ، براي ماتم داران ، براي افراد رو به موت ، براي غم زدگان و 

راد تحت تعقیب و زندانیان ، براي بي کسان ، براي بیوه محرومان ، براي اف
زنان و یتیمان و براي همۀ کساني که در وسوسه و آزمایش قرار دارند، به همۀ 
آنها راه نجاتشان را که در صلیب تو نمایان مي باشد نشان بده و آرامش خود را 

 به آنها ارزاني دار. 
 آمین 
 
 
 
 
 
 
 

 دعاي شنبه صبح
 

 دا ؛ خــداونــــ
به من بیاموز که در آخرین روزهاي زندگي خود با قلبي آرام و وجدان تسلي 

 یافته نظر بیفکنم . 
ناامیدي و همینطور صداي شیطان را که روز و شب در مقابل تخت تو شکایت 
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 کند را ، مانع باش. مي
بردنیا و بر زندگي من آرامش و مغفرت را گسترش بده ، مغفرتي که پسر 

 براي ما حاصل کرده است.« عیسي مسیح »محبوب تو 
 بگذار در ایمان به او زندگي کنیم و با مرگي سعادتمند جهان را ترک کنیم . 

                                                                                                                               
 آمین 
 

 خــداونــــدا ؛ 
از بي قراري و ستیزه است ولي در ملکوت تو آرامش و سعادت  پرزمانۀ ما 

 برقرار است . 
 پس در آخر این هفته از تو استدعا داریم آرامش خویش را به زندگي ما بفرست . 

 مشورت بده کساني را که محتاج مشورت هستند . 
 نیرو به ناتوانان و یقین به قلبهاي بیمناک عطا فرما . 

 تا در ایمان کامل در انتظار آیندۀ تو باشیم . بگذار 
 .  بساز خودت با مالقات آمادۀ را ما

در انتظار روز تــومي باشم که تو نمایان مي شوي و عمل خود را  خــداونــــدا ؛ 
  به انجام مي رساني .

   آمین 
                                                                                                                                

 صبح شنبه نیاز و راز و شفاعت
 خــداونـــدا ؛ 

دعا مي کنیم براي کساني که در شرف مرگ  مي باشند تا رحمت تو را دریافت  
 نمایند، آنها را در رستاخیز خودت تقویت فرما . 

 و وقت هر ، تو به حیاتمان ویلتح براي ، ببخش را دائمي آمادگي ما همۀ به
 .  باشد مي تو ارادۀ به که هرطور

زماني که زندگي ما به انتها مي رسد ، فرشتۀ مقدس خود را بفرست تا ما را در 
 آرامش و آسایش قوم تو هدایت فرماید . 

تمام کلیساهاي خود را مساعدت فرما تا آمادۀ رجعت تو باشد و در حال دعا و 
                                      ابدي تو رهنمون کردند.                                                                                                        نیایش بطرف جالل 

 آمین 
 

 غذا دعا قبل از خوردن
 

 چشمان همگان منتظر تو می باشند 
 دهی و تو طعام ایشان را در موسم اش می 

 دست خویش را باز می کنی 
 .و همۀ زندگان را سیر می کنی 
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 آمین 
 

 . پدرآسمانی این غذا را جهت تقویّت ما و تمجید تو برکت بده 
 آمین 

 
 خــدایــا خــداونـــدا ؛ 

 ما را و این هدایا را که اکنون از روی لطف تو صرف می کنیم برکت فرما، 
 .بواسطۀ عیسی مسیح خداوند ما 

 ن آمی
 

تو که نان این زمینرا خورده ای و با گناهکاران همسفره بوده ای ، عیسی مسیح 
 ، خداوندا ، نزد 

 . ما بیا و ما را سیر فرما تا جسم و روح ما قناعت پیدا کند 
 آمین 
 

 دعا بعد از اتمام غذا
 

 خدا را سپاس می گوئیم؛ 
 .چون مهربان است و لطف او تا ابد

 آمین 
 

 عیسی مسیح ، خداوند ؛تو را سپاس ای 
 .که مهمان ما بودی ، بمان همچنان در نزد ما 

 .در اینصورت در کمبود نخواهیم زیست، تو نان واقعی حیات هستی 
 آمین 

همۀ هدایا و آنچه که داریم از دست تو دریافت می کنیم ، تو را از این سبب 
 .سپاس 
  آمین

 
ANHANG 

 
FRAGEN ZUM DRITTEN BUCH EINGANG (SEITE 25-27) 
 

1. Was bist du aus Gottes Berufung und Gnade? 

2. Was bedeutet das Wort Christ? 

3. Von wem führst du diesen Namen? 

4. Warum führst du denn deinen Namen von Christus? 

5. Was ist die christliche Lehre? 

6. Wo findest du diese Lehre? 
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7. Was ist der Katechismus? 

8. Was ist die Heilige Schrift? 

9. Wie wird die Heilige Schrift eingeteilt? 

10. Wie wird der Katechismus eingeteilt? 

11. Welches sind die fünf Hauptstücke? 

DAS ERSTE HAUPTSTÜCK ZEHN GEBOTE (SEITE 27-61) 
 

1. Wer hat die zehn Gebote gegeben? 

2. Wo hat er sie gegeben? 

3. Durch wen hat er sie gegeben? 

4. Was hat er uns darin gegeben? 

5. Was ist das Gesetz? 

6. Wie wird das Gesetz eingeteilt? 

7. Wovon handelt die erste Tafel? 

8. Wovon handelt die zweite Tafel? 

9. Wozu dient das Gesetz den Ungläubigen? 

10. Warum nur zur äußerlichen Zucht 

11. Wozu dient das Gesetz bei der Bekehrung? 

12. Was ist die Sünde? 

13. Wie unterscheidet man die Sünde? 

14. Was ist die Erbsünde? 

15. Was ist die Tatsünde? 

16. Wie geschieht solches? 

17. Wozu dient das Gesetz den wiedergeborenen Christen? 

18. Was sind gute Werke? 

19. Kannst du das tun, was das Gesetz von die fordert? 

20. So muss dich also der Fluch des Gesetzes treffen? 

21. Was geht das dich an? 

22. Wodurch ist denn Christi Erfüllung deine Erfüllung 

23. Musst du aber nicht auch selbst nach dem Gesetz tun? 

24. Wie lautet der Eingang der zehn Gebote? 

25. Wozu dient dieser Eingang? 

26. Was heißt Gott heilsam erkennen? 

27. Wird denn Gott allein aus seinem Wort erkannt? 

28. Wer ist der Herr? 

29. Warum nennt er sich deinen Gott? 

30. Was verbietet Gott im ersten Gebot? 

31. Was sind andere Götter? 

32. Was fordert Gott im ersten Gebot? 

33.    Was heißt Gott über alle Dinge fürchten? 
34.    Was heißt Gott über alle Dinge lieben? 
35.    Was heißt Gott über alle Dinge vertrauen? 
36. Warum steht hier und bei den folgenden Geboten: Wir sollen Gott fürchten   

und lieben? 
37.    Was verstehst du unter dem Namen Gottes? 
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38.    Was verbietet Gott im zweiten Gebot? 
39.    Was heißt hier bei den Namen Gottes fluchen? 
40.    Was heißt hier schwören? 
41.    Was ist der Eid? 
42.    Was fordert der Eid von uns? 
43.    Wie versündigen wir uns beim Eide? 
44.    Warum ist das so schwer gesündigt? 
45.    Was heißt zaubern? 
46.    Wie geschieht solches? 
47.    Warum begehen wir damit eine schwere Sünde? 
48.    Was heißt bei den Namen Gottes lügen und trügen? 
49.    Was fordert Gott im zweiten Gebot? 
50.    Was heißt den Namen Gottes anrufen? 
51.    Was heißt hier beten? 
52.    Was heißt den Namen Gottes loben? 
53.    Was heißt Gott danken? 
54.    Was ist ein Feiertag? 
55.    Was fordert Gott im dritten Gebot? 
56.    Was heißt die Predigt und Gottes Wort heilige halten? 
57.    Was heißt Gottes Wort gerne hören? 
58.    Was heißt Gottes Wort lernen? 
59.    Was gebietet Gott im dritten Gebot? 
60.    Wie verachten wir die Predigt? 
61.    Wie verachten wir das Wort Gottes an dem Feiertage? 
62.  Wer wird unter dem Namen Vater und Mutter verstanden? 
63.    Was fordert Gott im vierten Gebot? 
64.    Wie sollen wir sie in Ehren halten? 
65.    Wie sollen wir ihnen dienen? 
66.    Wie sollen wir ihnen gehorchen? 
67.    Wie sollen wir sie lieb und wert haben? 
68.    Welches ist die verheißene Belohnung? 
69.    Was verbietet Gott im vierten Gebot? 
70.    Wie verachtet man sie? 
71.    Wie erzürnt man sie? 
72.    Wie geschieht das Töten? 
73.    Wie wird der Totschlag äußerlich verübt? 
74.  Wer hat denn allein Mach über dein und anderer Menschen Leben? 
75.  Hast du denn auch über dein eigenes Leben keine Macht, dich zu tüten   

oder zu verletzen? 
76.           Wie wird der Totschlag innerlich verübt? 
77.           Wer ist denn unser Nächster? 
78.           Was verbietet Gott im fünften Gebot? 

   79.    Wie tun wir unserm Nächsten an seinem Leibe Schaden? 
80.           Wie tun wir unserm Nächsten an seinem Leibe Leid? 
81.           Was fordert Gott im fünften Gebot? 
82.           Wie helfen wir dem Nächsten in Leibesnöten? 
83.           Wie fördern wir ihn in Leibesnöten? 
84.           Was ist die Ehe? 
85.           Was verbietet Gott im sechsten Gebot? 
86.           Was fordert Gott im sechsten Gebot? 
87.           Was heißt keusch und züchtig leben? 
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88.           Wie beweisen wir uns keusch in Worten? 
89.           Wie beweisen wir uns keusch in Werken? 
90.           Was heißt sein Gemahl lieben und ehren? 
91.           Was verbietet Gott im siebenten Gebot? 
92.           Was heißt des Nächsten Geld oder Gut nehmen? 
93.           Was heißt mit falscher Ware an sich bringen? 
94.           Was heißt mit falschem Handel an sich bringen? 
95.           Was fordert Gott im siebenten Gebot? 
96. Wie helfen wir dem Nächsten sein Gut und Nahrung bessern? 
97. Wie helfen wir dem Nächsten sein Gut und Nahrung behüten? 
98.           Was ist ein falsches Zeugnis? 
99. Was verbietet Gott im achten Gebot? 
100. Was heißt den Nächsten fälschlich belügen? 
101. Was heißt den Nächsten verraten? 
102. Was heißt afterreden? 
103. Was heißt bösen Leumund machen? 
104. Was fordert Gott im achten Gebot? 
105. Wie entschuldigen wir den Nächsten? 
106. Wie reden wir Gutes von dem Nächsten? 
107. Wie kehren wir alles zum Besten? 
108. Was heißt hier begehren? 
109. Was bedeutet des Nächsten Haus? 
110. Was verbietet Gott im neunten Gebot? 
111. Was heißt mit List nach seinem Erbe oder Hause stehen? 
112. Was heißt des Nächsten Haus mit einem Schein des Rechts an sich 

bringen? 
113. Was fordert Gott im neunten Gebot? 
114. Wie geschieht das? 
115. Was verbietet Gott im zehnten Gebot? 
116. Was heißt abspannen? 
117. Was heißt abdringen? 
118. Was heißt abwendig machen? 
119. Was fordert Gott in diesem Gebot?  
120. Worauf weisen insonderheit die beiden letzten Gebote hin? 
121. Warum nennt sich der Herr einen eifrigen Gott? 
122. Wie beweist der Herr diesen Eifer? 
123. Wie beweist er solchen Eifer an den Kindern und Nachkommen? 
124. Was haben wir also bei jedem Gebot zu bedenken? 
125. Was droht Gott den Übertretern? 
126. Warum droht Gott so ernstlich mit Strafe? 
127. Was verheißt Gott den Tätern des Gesetzes? 
128. Warum verheißt Gott Gnade und alles Gute? 
129.        Wie mag Gott unsere unvollkommenen Erfüllung des Gesetzes sich gefallen  
lassen und belohnen? 
 

 
 

 
 

DAS ZWEITE HAUPTSTÜCK DER CHRISTLICHE GLAUBE (SEITE 62-96) 
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1. Welches ist das zweite Hauptstück der christlichen Lehre? 

2. Worin ist der Glaube kurz zusammengefasst? 

3. Was ist der Glaube? 

4. Was ist das Evangelium? 

5. Wie wird dieser Glaube dein eigener Glaube? 

6. Denn was heißt Glaube? 

7. An wen glaubst du? 

8. Was ist Gott nach seinem Wesen? 

9. Wieviel Personen sind in Gott? 

10. Wie bekennst du also deinen Glauben aufs kürzeste? 

11. Warum sprichst du: Ich glaube? 

12. Warum sprichst du: Ich glaube an Gott? 

13. Warum tust du das? 

14. Wer ist insonderheit Gott der Vater? 

15. Warum heißt Gott der Allmächtige? 

16. Warum heißt er Schöpfer Himmels und der Erde? 

17. Was verstehst du unter Himmel und Erde? 

18. Welches sind die unsichtbaren Geschöpfe? 

19. Welche Arten von Engeln gibt es? 

20. Welches sind die guten Engel? 

21. Welches sind die bösen Engel? 

22. Welches ist unter den sichtbaren Geschöpfen das vornehmste? 

23. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? 

24. Was hat Gott dem Leibe und der Seele gegeben? 

25. Welches waren die ersten Menschen? 

26. Welches war die Ehre und Herrlichkeit der ersten Menschen? 

27. Worin bestand das Ebenbild Gottes? 

28. Wie ist es aber mit solche Ehre und Herrlichkeit geworden 

29. Was ist der Sündenfall? 

30. Warum hat Gott das gefallene Geschlecht nicht im Zorn verstoßen? 

31. Worin hat Gott solchen gnädigen Rat und Willen erzeigt? 

32. Wie erhält und regiert Gott alles Erschaffene? 

33. Darfst auch du dir solches zueignen? 

34. So glaubst du, dass Gott auch dich geschaffen hat? 

35. Hat Gott dich denn bloß geschaffen und tut weiter nichts an dir? 

36. Ist es denn genug, dass er dir so reichlich alles Gute erzeigt? 

37. Wessen getröstest du dich also in allem, was dir begegnet? 

38. Warum tut Gott so viel Gutes an dir? 

39. Was bist du ihm dafür schuldig? 

40. Wie hast du ihm zu danken und zu dienen? 

41. Wie beschließt du diesen Artikel? 

42. Was bezeugst du damit? 

43. Wovon handelt der zweite Artikel? 

44. Wer ist dein Erlöser? 

45. Was heißt Jesus? 
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46. Was bedeutet Christus? 

47. Wie lautet dein Bekenntnis von der Person des Erlösers? 

48. Was bekennst du damit? 

49. Womit bekennst du ihn als wahrhaftigen Gott? 

50. Wer ist der eingeborene Sohn Gottes? 
51. Womit bekennst du ihn als wahrhaftigen Mensch? 
52. Wieviel Naturen sind also in Christus? 
53. Wie hat der Sohn Gottes die menschliche Natur an sich genommen? 
54. In welchem Stande hat er auf Erden gelebt? 
55. Wie lauten die Worte von seinem Leben auf Erden in der Niedrigkeit? 
56. Warum sprechen wir: Geboren von der Jungfrau Maria? 
57. Warum folgt alsbald sein Leiden unter Pontius Pilatus? 
58. Warum wird danach der Kreuzigung besonders bedacht? 
59. Warum heißt es weiter: Gestorben und begraben? 
60. Wie lautet das Bekenntnis weiter? 
61. Was bekennst du, indem du sprichst: Niedergefahren zur Hölle? 
62. Wie ist Christus wieder auferstanden von den Toten? 
63. Wie ist er aufgefahren gen Himmel? 
64. Was ist die rechte Hand Gottes? 
65. Was bekennen wir mit dem Sitzen Christi zur rechten Hand Gottes? 
66. Was wird am Ende dieser Welt geschehen? 
67. Wie bekennst du dich nun nach dem allen zu Jesus Christus, dem Sohn 

Gottes? 
68. Warum heißt Jesus Christus überhaupt der Herr? 
69. Was ist das Mittleramt? 
70. Warum nennst du ihn insbesondere deinen Herrn? 
71. Was hat er denn an dir getan? 
72. Warum sagst du, dass er dich erlöst hat? 
73. Was bist du denn zuvor gewesen? 
74. Wovon hat er dich erlöst? 
75. Wovon hat er dich ferner erlöst? 
76. Wovon hat er dich endlich erlöst? 
77. Womit hat er dich erlöst? 
78. Warum nennst du sein Blut ein heiliges Blut? 
79. Warum nennst du es ein teures Blut? 
80. Ist denn in Wahrheit der eingeborene Sohn Gottes selbst für dich 

gestorben? 
81. So hat dir demnach der Herr damit die größte Wohltat erwiesen? 

82. Wozu hat er dich erlöst? 
83. Wie sollst du sein eigen sein? 
84. Wie sollst du in seinem Reich unter ihm leben? 
85. Wie sollst du ihm dienen? 
86. Wie ist er dir darin selber vorangegangen? 
87. Willst du denn nun auch gewiss sein eigen sein, unter ihm zu leben und ihm 

zu dienen? 
88. Warum sprichst du zu dem allem: Das ist gewisslich wahr? 
89. Wovon handelt der dritte Artikel? 
90. Was ist die Heiligung? 
91. Wer ist der Heilige Geist? 
92. Warum ist es nötig, dass dich der Heilige Geist heilige? 
93. Wie und wodurch heiligt dich der Heilige Geist? 
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94. Wie beruft der Heilige Geist? 
95. Wie erleuchtet er uns mit seinen Gaben? 
96. Was wirkt er in denjenigen, die sich berufen und erleuchten lassen? 
97. Worin besteht die Buße? 
98. Wie viel Stücke gehören also zur Buße? 
99. Wie wirkt der Heilige Geist Reue und Leid über die Sünde? 
100. Was ist die Reue? 
101. Wie wirkt er den seligmachenden Glauben? 
102. Was ist der wahre, seligmachende Glaube? 
103. Was wirkt der Heilige Geist an denjenigen, welche zur Buße kommen? 
104. Wie heiligt er uns im rechten Glauben? 
105. Wie eignet er uns die Gerechtigkeit Christi zu? 
106. Was ist die Rechtfertigung? 
107. Wie viel Stücke gehören also zur Rechtfertigung? 
108. Und was hast du an solcher Rechtfertigung? 
109. Wie macht der Heilige Geist uns zu guten Werken tüchtig? 
110. Was ist der neue Gehorsam? 
111. Wie erhält uns der Heilige Geist im rechten Glauben? 
112. Wie musst du aber dich selbst in dem Werk der Heiligung halten? 
113. Wo heiligt dich der Heilige Geist? 
114. Was bekennst du damit? 
115. Was ist die Kirche? 
116. Warum bekennst du eine einige Kirche? 
117. Warum nennst du sie eine heilige Kirche? 
118. Warum heißt sie eine christliche Kirche? 
119. Warum setzt du hinzu: Die Gemeinde der Heiligen? 
120. Welche teure Gnadengabe des Heiligen Geistes empfängst du in der 

Kirche? 
121. Was ist hier die Vergebung der Sünden? 
122. Wie geschieht solche Darbieten und Mitteilen? 
123. Wie wird diese Gnade in der Gemeinde zugeeignet? 
124. Wer hat solchen Dienst auszurichten? 
125. Wann werden wir endlich von aller Schwachheit des Fleisches erlöst? 
126. Wie sagt es das Bekenntnis? 
127. Was bekennst du damit? 
128. Welches ist der jüngste Tag? 
129. Welches sind am jüngsten Tage die Lebendigen? 
130. Was wird mit denen geschehen? 
131. Welches sind aber die Toten? 
132. Was ist der leibliche Tod? 
133. Wo sind die Seelen der Gestorbenen bis zum jüngsten Tage? 
134. Was bekennst du von den Leibern der Gestorbenen? 
135. Was ist die Auferstehung des Fleisches? 
136. Wie werden wir auferstehen? 
137. Was folgt der Auferstehung? 
138. Was ist das jüngste Gericht? 
139. Was ist die ewige Verdammnis? 
140. Was ist das ewige Leben? 
141. Wie beschließt du die Auslegung dieses Artikels? 
142. Was bezeugst du damit? 
143. Wie beschließt du endlich alle drei Artikel des christlichen Glaubens? 
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144.  Warum das? 
 

 DAS DRITTE HAUPTSTÜCK DAS VATERUNSER (SEITE  97-117) 
 
1. Was heißt beten? 

2. Welches sind die geistlichen Gaben? 

3. Wie muss man um solche Gaben bitten? 

4. Welches sind die leiblichen Gaben? 

5. Wie sollen wir um leibliche Gaben bitten? 

6. Wann und wo sollen wir beten? 

7. Mit was für Worten sollen wir beten? 

8. Welches ist der Christen vornehmste Gebet? 

9. Wie wird das Vaterunser eingeteilt? 

10. Was lehrt uns die Anrede? 

11. Wen sollen wir denn bitten und anrufen? 

12. Wer ist unser Vater im Himmel? 

13. Warum sagst du aber: unser, und nicht: mein Vater? 

14. Sollen wir denn allein für unsere christlichen Brüder beten? 

15. Warum heißt er unser Vater, der im Himmel ist? 

16. Warum lässt sich aber Gott überhaupt im Gebet von uns Vater nennen? 

17. Durch wen sind wir Gottes Kinder? 

18. Was heißt im Namen Jesu beten? 

19. Wie sollen wir also unsern himmlischen Vater bitten und anrufen? 

20. Was heißt den Namen Gottes heiligen? 

21. Warum bitten wir, dass der Name Gottes geheiligt werde? 

22. Wie wird er bei uns heilig? 

23. Können wir dies von uns selber tun? 

24. Wie wird der Name Gottes unter uns entheiligt? 

25. Können wir uns davor selber bewahren? 

26. Was ist hier das Reich Gottes? 

27. Warum bitten wir, dass sein Reich komme? 

28. Wie kommt das Reich Gottes von ihm selbst? 

29. Wie kommt es aber zu uns? 

30. Wie werden wir desselben fähig und teilhaftig? 

31. Soll denn das Reich Gottes allein zu uns kommen? 

32. Was verstehen wir unter den Willen Gottes? 

33. Wer tut den Willen Gottes im Himmel? 

34. Warum bitten wir, dass sein Wille geschehe? 

35. Wie geschieht der Wille Gottes ohne unser Gebet? 

36. Wie geschieht aber der Wille Gottes bei uns? 

37. Wie schafft Gott, dass sein guter, gnädiger Wille bei uns geschehe? 

38. Wie wehrt Gott allem bösen Vornehmen? 

39. Wie bewahrt uns Gott im Gehorsam seines Willens? 

40. Wird denn Gott gewisslich uns also stärken und fest behalten? 

41. Was bedeutet das Brot? 
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42. Warum heißt dies alles Brot? 

43. Warum bitten wir, dass Gott uns das Brot geben wolle? 

44. Warum sprechen wir: Unser Brot? 

45. Warum sprechen wir: Täglich und heute? 

46. Warum sprechen wir: Gib uns,-und nicht: Gib mir? 

47. Warum ist es denn überhaupt nötig, um das tägliche Brot zu bitten? 

48. Was bedeutet das Wort Schuld? 

49. Warum bitten wir um Vergebung der Schuld? 

50. Worauf gründen wir diese und alle anderen Bitten? 

51. Warum sind wir der keines wert? 
52. Was versprechen wir dagegen? 
53. Wie geschieht das? 
54. Was wird hier unter Versuchung verstanden? 
55. Woher kommt denn solche Versuchung? 
56. Wie versucht uns der Teufel? 
57. Wie versucht uns die Welt? 
58. Wie versucht uns unser eigenes Fleisch? 
59. Warum lässt Gott solche Versuchungen zu? 
60. Was ist nun hier unsere Bitte? 
61. Wie behütet uns Gott? 
62. Wie erhält er uns? 
63. Was fordert er dabei von uns? 
64. Was ist unsere letzte Bitte? 
65. Wohin geht diese Bitte? 
66. Warum bitten wir nicht, dass alles Übel alsbald von uns genommen werde? 
67. Wie erlöst uns Gott endlich von allem Übel? 
68. Wozu dient dieser Beschluss 
69. Warum sprichst du: Denn dein ist das Reich? 
70. Und warum: Dein ist die Kraft? 
71. Warum endlich: Dein ist die Herrlichkeit? 
72. Und warum fügst du zu dem allem hinzu: In Ewigkeit? 
73. Was heißt Amen? 
74. Woher hast du solche Gewissheit? 
75. Wie kannst du also dein Gebet beschließen? 
 
  
 
 
 
 

DAS VIERTE HAUPTSTÜCK DAS SAKRAMENT DER HEILIGEN TAUFE 
 (SEITE 118-124) 

 
1. Was sind die Sakramente des neuen Testaments? 

2. Wieviel Sakramente des neuen Bundes gibt es? 

3. Was lehrt uns der Katechismus von der Taufe? 

4. Warum ist die Taufe nicht allein schlicht Wasser? 

5. Warum nennst du sie das Wasser in Gottes Gebot gefasst? 

6. Warum nennst du sie das Wasser mit Gottes Wort verbunden? 
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7. Wie heißt darum die Taufe? 

8. Wie bist du denn getauft? 

9. Warum bist du gleich in deiner ersten Kindheit getauft? 

10. Wie nimmt sich die Kirche der getauften Kinder danach an? 

11. Wie geschieht die Konfirmation? 

12. Wie wirkt die Taufe Vergebung der Sünden? 

13. Wie erlöst sie vom Tode? 

14. Wie erlöst sie von der Gewalt des Teufels? 

15. Wie gibt sie die ewige Seligkeit? 

16. Bei welchen wirkt sie solches? 

17. Was gehört also dazu, dass die Taufe solches wirke? 

18. Was ist das Wasser OHNE Gottes Wort? 

19. Was ist es dagegen MIT dem Wort Gottes? 

20. Warum ist es ein gnadenreich Wasser des Lebens? 

21. Warum ist es ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist? 

22. Was ist der alte Adam 

23. Wie soll der alte Adam in uns ersäuft werden? 

24. Was ist der neue Mensch? 

25. Wie soll der neue Mensch herauskommen und auferstehen? 

26. Wie belehrt uns darüber der Apostel Paulus? 

27. Wie weist er uns auf Christi Tod und Begräbnis? 

28. Wie weist er uns auf die Auferstehung Christi? 

 
 
 

DAS FÜENFTE HAUPTSTÜCK DAS SAKRAMENT DES ALTARS (SEITE 125-132) 
 

1. Wie heißt das zweite Sakrament des neuen Testaments? 

2. Warum heißt es das Abendmahl des Herrn? 

3. Warum heißt es das Sakrament des Altars? 

4. Was lehrt uns der Katechismus vom heiligen Abendmahl? 

5. Was empfangen wir im Heiligen Abendmahl? 

6. Woher weißt du das? 

7. Warum heißt Brot und Wein im Abendmahl gesegnet? 

8. Was sagen die Worte: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut? 

9. Für wen hat der Herr das heilige Abendmahl eingesetzt? 

10. Denn was hat er dabei ausdrücklich befohlen? 

11. Was erkennen wir aus diesem Befehl? 

12. Was ist solches Gedächtnis? 

13. Worin besteht also der Nutzen des heiligen Abendmahls? 

14. Woher weißt du das? 

15. Was ist für uns gegeben und vergossen? 

16. Was folgt aber auf die Vergebung der Sünden? 

17. Warum gehst du den zum heiligen Abendmahl? 



174 
  

 

18. Wie geschieht solches? 

19. Wie eignen wir uns das Verdienst Christi zu? 

20. Wie wird uns Gottes Gnade versiegelt? 

21. Wie werden wir Christo einverleibt? 

22. Warum sagst du: Essen und Trinken tut es freilich nicht? 

23. Was gibt denn dem Essen und Trinken die Kraft, solche großen Dinge zu tun? 

24. Welches sind die Worte der Verheißung 

25. Ist an solchen Worten so viel gelegen? 

26. Warum heißen sie das Hauptstück? 

27. Wodurch erlangen wir aber solchen Nutzen? 

28. Worin besteht die äußerliche Zucht? 

29. Wer ist aber recht würdig? 

30. Wer ist dagegen unwürdig? 

31. Warum ist ein solcher unwürdig und ungeschickt? 

32. Wie versündigt sich, wer das heilige Abendmahl unwürdig geniesst? 

33. Was haben wir also vor der Feier des Sakraments zu tun? 

 

WEITERE ZUGABEN ZUR ÜBUNG DER GOTTSELIGKEIT (SEITE  133-134) 
 

1. Was enthält die Haustafel? 

2. Was sind denn die Heiligen Stände? 

3. Welches sind die Stände? 

4. Wozu werden ihnen die Sprüche der Haustafel vorgehalten? 

5. Ist denn solches so wichtig? 

6. Wohin gehört die Haustafel? 

 
 
 
 DIE SYMBOLE DER CHRISTLICHEN KIRCHE  (SEITE  138-140) 

1. Was ist ein Symbol? 

2. Wohin gehört also der Unterricht von den Symbolen? 

3. Welches sind die vornehmsten Bekenntnisse der christlichen Kirche? 

4. Wozu dienen dieselben? 

5. Warum sind später auch andere Bekenntnisse aufgestellt? 

6. Was war die Folge von solchen Kämpfen um den rechten Glauben wider   irrige     

Lehre? 

7. Wie viele christliche Kirchen gibt es denn? 

8. Bekennst du dich denn auch zu dieser einigen Kirche? 

9. Welcher besonderen Kirchengemeinschaften gehörst du denn an? 

10. Welches sind denn die Bekenntnisse unsrer evangelisch-lutherischen Kirche? 

11. Welche sind unter diesen die vornehmsten? 

12. Warum halten wir aber zugleich an den ältesten Symbolen fest? 

13. Welches ist unter diesen das wichtigste? 

14. Wozu dient dieses? 
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15. Wie lautet dasselbe? 

  
CHRISTLICHE GEBETSÜBUNG  (SEITE  141-142) 

 
1. Ist es auch nötig, dass wir beten lernen? 

2. Wie lernen wir es denn? 

3. Wie mag solche Gewöhnung und Übung geschehen? 

4. Wo wird uns diese Ordnung gewiesen? 

5. Wie wird diese Übung in christlichen Häusern gemeinsam gehalten? 

6. Wie fasst aber die Kirche alle Zeiten in eine heilige Ordnung des Gebets und 

der Übung der Gottseligkeit? 

7. Was ist denn das Kirchenjahr? 

8. Wie teilt sich das Kirchenjahr ein? 

9. Wie dürfen wir aber so von den Sabbaten und Festen des Gesetzes 

abweichen? 

10. Was folgt aus dem Alten? 

11. Woher nehmen wir hierzu Anleitung? 

12. Woran müssen wir rechtes Beten lernen? 

13. Wie magst du denn nach solcher christlichen Sitte und Ordnung beten? 

 
DIE BEICHTE  (SEITE 148-151) 

  
1. Was heißt überhaupt Beichte? 

2. Wem sollen wir unsere Sünden bekennen? 

3. Was ist aber die Beichte der Kirche? 

4. Welches ist demnach das erste Stück in der Beichte? 

5. Ist es denn möglich, alle Sünden zu sagen? 

6. Welche Sünden soll man denn beichten? 

7. Warum geschieht denn solch namentliches bekennen? 

8. Welche Versicherung haben wir dabei? 

9. Wie nennt man diese Weise zu beichten? 

10. Welche andere Weise zu beichten besteht daneben in unsern Kirchen? 

11. Welches ist das andere Stück der Beichte? 

12. Warum nennst du sie das größte Stück? 

13. Wer richtet aber solche Gnade Gottes aus? 

14. Woher haben sie solche Macht? 

15. Wie nennt man diese Macht? 

16. Wieviel Schlüssel des Himmelreichs gibt es? 

17. Was versteht man unter dem Bindeschlüssel? 
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