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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 است1529  کتابی است که مارتین لوترآن را در سال، کتاب کات کیسم کوچک
 لوتر کات کیسم را نوشت چون او متوجه.کتاب قصد دارد تا ما با ایمان مسیحی آشنا بشویم
شده بود که بسیاری از مسیحیان با ایمان آشنایی نداشته اند و همین طور راجع بهآننمی توانستند
 هدف او این بود که کشیش ها و خانواده ها یک کتاب کوچک در دست داشته.صحبت کنند
. تا آنها از محتوای اصلی ایمان به طور خالصه و مفید آشنایی پیدا کنند و یاد بگیرند،باشند
 که سرفصل این پنج بخش را هر مسیحی باید حفظ. بخش اصلی می باشد5 کات کیسم شامل
بخاطر این که ما باید مهم ترین محتواهای مبحث ایمان را همیشه جستجو کرده و برای.باشد
. حتی اگر ما قادر و زمان به خواندنآننباشیم.آنها دعا کنیم
که. بخش اصلیآنبدون توضیحات چاپ شده است5 ,به همین خاطر در اولین بخش از این کتاب
 بخش اصلی البته با5  در بخش دوم این کتاب همان.آنها باید از حفظ یاد گرفته شود
 بخش اصلی به5  در بخش سوم این کتاب همان.توضیحات لوتر دوباره چاپ شده است
.که سبک آموزشآنسوالی و پاسخی می باشد.صورت مفصل تری گفته شده است
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 صفحه اول- مرد برزگر
 مقداری ازآندر گذرگاه افتاد و، وقتی بذر پاشید.« برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت
مقداری هم در زمین سنگالخ افتاد و پس از آنكه. پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند
بعضی از بذرها داخل خارها افتاد و خارها با. رشد كرد بهخاطر کمی رطوبت خشک شد
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 -5 ,8  )لوقا.»بشنوید
. در صفحه اول این کتاب نقاشی شده استMagdalena Kuttner مثل برزگر توسط
 او دانه ها را می پاشد به نظرمی رسد که او هیچ نگرانی.برزگر یک آرامش بزرگ دارد
 او می داند که دانه های پاشیده شده شاید در کنارجاده ها.ندارد که دانه ها به کجا می افتند
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
 این خبر خوشی است خداوند می خواهد که کالم او مثل.از هر دانه صدها دانه خواهد روید
این دانه ها که در زمین خوب افتادند در قلب شما نیز رشد کنند و ثمره زیادی به بار
.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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VORWORT
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
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فصل اول
پنج بخش اصلی
بخش اصلی اول
ده فرمان مقدّس
اولین فرمان
من سرور و خدای تو هستم .تو نباید خدایان دیگر را در کنار من داشته باشی
دومین فرمان
تونباید نام خداوند و سرور خود را بی دلیل به زبان بیاوری و قسم بخوری .زیرا
خداوند اجازه نمیدهد که ،کسی از نام او و به نام او سوء استفاده کند  ،و بی جزا بماند.
سومین فرمان
تو باید روز خداوند را محترم بشماری
چهارمین فرمان
تو باید به پدر و مادر خود احترام بگذاری تا اینکه زندگی خوب و عمر طوالنی داشته
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
تو نباید به زن ،نوکران و خادمین و کنیزان ،و دام و طیور و هر چیز که ازآنهمسایه
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
خاطر گناه پدران تا نسل سوم و چهارم فرزندانشان انتقام می گیرم ،ا ّما تا هزاران نسل
برکسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند ،رحمت می کنم.

بخش اصلی دوم
ایمان مسیحی
من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق،خالق آسمان و زمین
و به پسر یگانه او ،سرور ما عیسی مسیح ،که به واسطه روح مقدّس در رحیم قرار
گرفت و از مریم باکره متولّد شد ،و در حکومت پنطیوس پیالطوس رنج کشید ،مصلوب
شد و بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از بین مردگان
برخواست و به آسمان صعود کرده ،بر دست راست خدای پدر  ،قادر مطلق نشسته
است واز آنجا خواهد آمد تا زندگان ومردگان را داوری نماید
و من ایمان دارم به روح مقدّس ،و به کلیسای مقدّس مسیحی ،و به شرکت مقدّسین و به
آمین
آمرزش گناهان به قیامت و حیات جاودان

بخش اصلی سوم
پدر آسمانی
یا دعای سرور ما
ای پدر ما که در آسمانی  ،نام تو مقدّس باد ،ملکوت تو بیاید ،اراده تو چنان که در
آسمان است ،بر زمین نیز انجام گردد .نان روزانه ما را امروز به ما بده .گناهان ما را
ببخش همان طور که ما گناهان دیگران را می بخشیم .ما را دروسوسه میاور ،بلکه ما
را از شریر رهایی ده ،زیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد ازآنتوست .آمین
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بخش اصلی چهارم
مراسم غسل تعمید مقدّس
بروید و همه قومها را شاگرد من سازید و آنان را به نام پدر و پسر و روح مقدّس تعمید
دهید
کسی که ایمان می آورد و تعمید میشود نجات خواهد یافت ولی کسی که ایمان نیاورد ،
محکوم خواهد شد

بخش اصلی پنجم
مراسم شام آخر یا عشاء ربانی
سرور ما عیسی مسیح ،در شبی که به او خیانت شد ،نان را گرفت و شکر گذاری نمود
و تکه تکه کرد و به شاگردانش داد و فرمود :بردارید و بخورید ،این است بدن من که
برای شما داده خواهد شد ،این را به یاد من بجای آورید.
به همین سان او جام را برداشت و شکرگذاری کرده و به شاگردانش داد و فرمود :از
این جام بنوشید ،این جام عهد جدید است در خون من ،که برای شما ریخته خواهد شد،
برای بخشیده شدن گناهان .هر بار که ازآنمینوشید به یاد من چنین کنید.
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فصل دوم
کتاب کوچک کات کیسم
اولین بخش اصلی
ده فرمان
مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح می دهد.
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
تونباید نام خداوند و سرور خود را بی دلیل به زبان بیاوری و قسم بخوری .زیرا
خداوند اجازه نمیدهد که ،کسی از نام او و به نام او سوء استفاده کند  ،و بی جزا بماند.
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
ا ستفاده نکنیم ،بلکه در مواقع ضروری و نیاز خدا را صدا کنیم .به درگاهش دعا نمایم.
و سپاس گفته و او را شکر کنیم.
فرمان سوم
تو باید روز خداوند را محترم بشماری
یعنی چه؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست ،داشته باشیم به طوری که نباید
موعظه و کالم او را مورد بی توجهی قرار دهیم ،بلکه بایدآنرا مقد س شمرده و با میل
بهآنگوش فرا داده وآنرا یاد بگیریم
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؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست ،داشته باشیم
به طوری که به والدین خود بی توجهی نکرده و آنان را عصبانی ننماییم ،بلکه احترام
آنان را نگاه داشته  ،خدمت کنیم و گوش دهیم و آنان را دوست داشته و برای آنها
ارزش قائل شویم
فرمان پنجم
قتل مکن
یعنی چه؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست ،داشته باشیم
ته طوری کهبه همنوعان خود هیچگونه آسیب جسمانی نرسانیم بلکه به آنان کمک کنیم
و نیازهای آنان را در تمام موارد برطرف کنیم.
فرمان ششم
زنا مکن
یعنی چه؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست ،داشته باشیم
به طوری که ما باید عفیف و پاکدامن باشیم چه در عمل و چه در کالم .هر فرد متأهل
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.
ته طوری کهما اجازه نداریم پول و یا اموال همنوعان خود را به ناحق برداریم ویا با
کالهبرداری از دیگران مال و اموال آنها را صاحب شویم ،تا مال و اموال خود را حفظ
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
ته طوری کهما نباید به دیگران دروغ گفته ،اسرار آنها را فاش نموده و غیبت نماییم و
یا با خبرچینی از دیگران سابقه بد بسازیم ،بلکه باید از آنها دفاع کنیم و از خوبی های
شان بگوییم و نسبت به آنها خوش بین باشیم.
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فرمان نهم
به خانه همسایه خود طمع نورزید
یعنی چه؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست داشته باشیم
ته طوری که ما نباید با حیله و فریب به دنبال ارث و مال خانه او باشیم و نباید با
تظاهر و جعل کردن مالک چیزی شویم ،بلکه به آنان کمک کرده و اموالشان را
حفاظت نماییم.
دهمین فرمان
تو نباید به زن ،نوکران و خادمین و کنیزان ،و دام و طیور و هر چیز که ازآنهمسایه
ات است طمع بورزی
یعنی چه؟
ما باید از خدا ترس داشته باشیم و او را دوست ،داشته باشیم
ته طوری که هیچگونه طمع و چشمداشتی به ناموس و مال دیگران نداشته باشیم و افراد
و کارکنان زیر دست او را به نفع خود استفاده ننماییم ،بلکه به آنها توصیه کنیم در
خدمت صاحبان خویش بمانند و به طوری که الزم و شایسته است آنها را خدمت نمایند.
منظور خدا از این همه فرامین چیست؟
خداوند همچنین میفرماید
من سرور و خداوند تو  ،خداوندی غیور هستم که از کسانی که از من تنفر دارند  ،به
خاطر گناه پدران تا نسل سوم و چهارم فرزندانشان انتقام می گیرم ،ا ّما تا هزاران نسل
برکسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند ،رحمت می کنم.
یعنی چه؟
خداوند هشدار جرم میدهد به تمام کسانی که از فرامین او سرپیچی می کنند .به همین
دلیل ما بایستی از خشم و غضب خدایی در مقابل سرپیچی از این فرامین بیمناک باشیم
وخالف ده فرمان او عمل نکنیم .ا ّما خدا به تمام کسانی که فرامین او را نگه داشته و
رعایت میکنند وعدۀ رحمت و نیکویی می دهد .به همین دلیل همه ما بایستی او را
دوست بداریم و به او توکل کنیم و اعتماد کرده و با کمال میل طبق فرامین او عمل
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
درباره آفرینش
من ایمان دارم به خدای پدر قادر و مطلق ،خالق آسمانها و زمین
یعنی چه؟
من ایمان دارم که خدا من را به همراه دیگر مخلوقات آفریده است و به من جسم و
روح ،چشم و گوش و دیگر اعضاء ،عقل و تمامی ضمایر را عطا فرموده و درهمه
حال از آنها نگهداری می نماید .بعالوه پوشاک و خوراک ،نوشیدنی و منزل ،زن و
فرزند ،زمین و دام و کل اموال و همه نیازها و غذای این بدن و زندگی مرا پُر برکت
و روزی مرا به وفور به من عطا فرموده ،از کلیه خطرها مرا حفظ کرده و از همه
زشتی ها بدور نگاه داشته است .و این همه صرفا ً از نیکی پدرانه خدایی و رحمت
اوست .بدون اینکه من لیاقت و استحقاق این همه را داشته باشم .به پاس این همه نیکی
و نعمت که خداوند به من عطا فرموده ،به جاست که به سپاس و خدمت گزاری او
پرداخته و او را پرستش کنم و یقینا ً این حقیقت محض است
قسمت دوم
درباره نجات
و به پسر یگانه او  ،سرور ما عیسی مسیح ،که به واسطه روح مقدّس در رحیم قرار
گرفت و از مریم باکره متولّد شد ،و در حکومت پنطیوس پیالطوس رنج کشید ،مصلوب
شد و بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از بین مردگان
برخواست و به آسمان صعود کرده ،بر دست راست خدای پدر  ،قادر مطلق نشسته
است واز آنجا خواهد آمد تا زندگان ومردگان را داوری نماید
یعنی چه؟
من ایمان دارم که عیسی مسیح ،خدای حقیقی ،از پدر در جاودانگی زاده شده است و
همچنین انسان حقیقی ،از مریم باکره متولّد شده است ،و او خداوند من می باشد.و مرا
که انسانی گمراه و محکوم می باشم ،نجات داده  ،باز خریده و از تمام گناهان و از
مرگ و نیرنگ شیطان ،نه بوسیله طال و نقره بلکه با خون مقدّس و گرانبهای خود و
با رنجها و مرگ بی تقصیر خویش ،رهایی بخشیده است تا من ازآناو باشم و در
ملکوت وی زیر فرمان و امر او زندگی کنم و در عدالت و معصومیت و نجات ابدی،
چنانچه او از مرگ برخواسته و زنده است و حکومت میکند تا ابد خدمتگزار او باشم و
یقینا ً این حقیقت محض است.
قسمت سوم
درباره تقدیس
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و من ایمان دارم به روح مقدّس  ،و به کلیسای مقدّس مسیحی ،و به شرکت مقدّسین و به
آمین
آمرزش گناهان و به قیامت و حیات جاودان
یعنی چه؟
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
خدا فرا خوانده و با نشان دادن رحمت و ایمان حقیقی به من ،آنرا دریافت کردم .همان
طور که او تمام قوم مسیح را تا به امروز صدا زده و جمع کرده و بر آنها نورانی شده
و آنها را مقدّس کرده است و در کنار عیسی مسیح ایمانی ناب را بدست می آورند .او
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؟
خدا می خواهد به این نکته اشاره کند که ،ما باید ایمان داشته باشیم او پدر راستین ماست
و ما فرزندان راستین او هستیم .تا ما با دل قوی و اطمینان کامل از او استدعا کنیم و از
او بطلبیم ،همانند فرزندان خوب نزد پدر محبوبشان.
درخواست اول
نام تو مقدّس باد
یعنی چه؟
نام خدا به خودی خود مقدّس است ،ا ّما در این دعا ما این را درخواست میکنیم تا نام او
درنزد ما نیز مقدّس شود.
این امر چطور تحقق می یابد؟
هر جا که نام خدا به طور ناب و پاک بُرده شود و تعلیم داده شود ،ما نیز باید به عنوان
فرزندان خدا طبق کالم او و به صورت مقدّس زندگی کنیم و برای اینکه این امر تحقق
یابد ،پدر آسمانی عزیز ما را کمک کن! ولی هر کس که تعلیم دیگری غیر از خدا
میدهد و به نحوی غیر از امر کالم خدا زندگی می کند ،او در بین ما نام خدا را
نامقدّس می نماید ،پس ما را از او برحذر دار ،ای پدرعزیز آسمانی!
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درخواست دوم
ملکوت تو بیاید
یعنی چه؟
یقینا ً ملکوت خدا بدون دعاهای ما نیز خواهد امد ،آما در این دعا ما درخواست میکنیم
که ملکوت او نزد ما هم بیاید.
این امر چطور تحقق می یابد؟
زمانی این امر تحقق می یابد که ،پدر آسمانی ،روح مقدّس را به ما عطا فرماید،تا ما با
کالم مقدّس او و بوسیله رحمت و بخشندگی او ،ایمان بیاوریم و طبق اراده خدا ،پاک
زندگی کنیم ،چه در دنیا و چه در آخرت
درخواست سوم
اراده تو چنانچه در آسمان است ،بر زمین نیز انجام گردد
یعنی چه؟
اراده پُر فیض و خوب خدا ،بدون دعای ما نیز انجام می گیرد ،ا ّما ما در این دعا
استدعا میکنیم تا این اراده نزد ما نیز انجام گیرد.
این امر چطور تحقق می یابد؟
زمانی این امر محقق میشود که خدا تمام نیت های بد را از بین ببرد و مانع شودآننیاتی
که سبب میگردند نام خدا را نامقدّس بشماریم و ملکوت او را نادیده بگیریم ،یعنی
خواست شیطان و خواست دنیا و خواستههای مادی خودمان را از ما دور کند ،بلکه از
او میخواهیم تا ما را تقویت بکند و در کالم و ایمان خدا تا آخر عمر ما را محکم نگه
دارد و این است اراده پسندیده و خوب خدا
درخواست چهارم
نان روزانه ما را امروز به ما بده
یعنی چه؟
خدا نان روزانه ما را حتی بدون دعای ما هم ،به تمامی ما انسانهای گناه کار می دهد،
اما در دعا ما استدعا میکنیم که او این واقعیت را به ما بشناساند تا نان روزانه ما را با
سپاس و شکرگذاری دریافت کنیم
منظور از نان روزانه چیست؟
تمام چیزهایی که غذا ی جسم و احتیاجات روزانه ما هستند ،نان روزانه ما محسوب می
شوند ،از قبیل :غذا ،نوشیدنی ،لباس ،کفش ،خانه ،حیاط ،مزرعه ،دام ،پول،دارائی،
همسر متدین ،بچههای متدین ،مستخدمین متدین ،رئیسان متدین و وفادار،حکومت و
دولت خوب ،آب و هوای مناسب ،صلح و آرامش ،تندرستی ،تربیت ،احترام و شرف،
دوستان خوب ،همسایگان خوب و غیره
درخواست پنجم
گناهان ما را ببخش ،همانطور که ما گناهان دیگرآن رامی بخشیم
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یعنی چه؟
ما در این دعا استدعا میکنیم که پدر ما در آسمان گناهان ما را نادیده بگیرد و
بخاطرآندعاهای ما را رد نکند ،چون ما الیق آنها که استدعا میکنیم نیستیم و حق ما نیز
نمی باشد .ا ّما امیدواریم که او همه احتیاجات روزانه ما را از روی لطف و رحمتش به
ما بدهد ،با وجود اینکه هرروز در حق او گناه میکنیم و جز مجازات چیز دیگری حق
ما نیست .بلکه استدعا میکنیم که از روی فیض به ماآنرا مرحمت نماید ،چون هرروزه
بسیار گناه میکنیم و مستحق مجازات هستیم.بنابراین ما نیز به نوبه خود افرادی را که
نسبت به ما گناه میکنند را ببخشیم و با ُحسن نیت با آنها رفتار کنیم.
درخواست ششم
ما را دروسوسه نیاور
یعنی چه؟
با اینکه خدا هیچکس را مورد آزمایش قرار نمیدهد ،ما در این دعا استدعا میکنیم که
خدا ما را حفظ و نگهداری کند تا شیطان و این دنیا و نفس ما ،ما را فریب ندهد و ما
را به ایمان غلط و نا امیدی ،ننگ و فساد عظیم ،گمراه نکند .و حتی اگر قصد جان ما
را بکنند نهایتا ً غالب شویم و پیروزی را بدست آوریم.
درخواست هفتم
بلکه ما را از شریر رهایی ده
بعنی چه؟
کالً در این دعا از خدا استدعا میکنیم  :که پدر آسمانی ما ،ما را از شر تمام بدیهای
جسمی و روحی و مالی نجات دهد و در آخر وقتی که زندگی ما به آخر میرسد ،عاقبت
به خیر باشیم و با رحمت خدا از این دنیای خاکی به بهشت موعود راه یابیم
خاتمه
زیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد ازآنتوست .آمین
یعنی چه؟
یعنی ما باید یقین داشته باشیم که چنین استدعاها ،برای پدر آسمانی خوشایند هستند و
مورد اجابت قرار می گیرند ،چون خود او به ما فرموده است که به این نحو دعا کنیم و
او وعده داده است که ما را اجابت بکند .آمین ،آمین :یعنی بله ،بله اینطور بشود

چهارمین بخش اصلی
آیین مذهبی غسل تعمید مقدّس
مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح میدهد
قبل از هر چیز غسل تعمید چیست؟
غسل تعمید تنها یک آب ساده نیست بلکه آبی است که اعتبارآندر فرمان خدا محکم شده
و وابسته به کالم خداست.
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این کالم خدا چیست؟
چنانچه سرور ما در آخرین بخش انجیل متی میفرماید
بروید و همه قومها را شاگرد من سازید و آنان را به نام پدر و پسر و روح مقدّس
تعمید دهید.
در مرحله بعدغسل تعمید به ما چه میدهد و به چه درد میخورد؟
ما را از گناه و از مرگ و شیطان می رهاند و نجات ابدی را به همه کسانی که کلمات
و وعده خدا را باور دارند ،میدهد.
این کلمات و وعده خدا چیست؟
چنانچه مسیح خداوند ،در بخش آخر مرقس میفرماید.
کسی که ایمان می آورد و تعمید میشود نجات خواهد یافت ولی کسی که ایمان نیاورد ،
محکوم خواهد شد.
نکته سوم
چطور آب میتواند همچین کار عظیمی را انجام دهد؟
آب البته قادر به این کار نیست ،بلکه کالم خداست که همراه آب میباشد و چنین ایمانی
که به حضور کالم خدا در آب باور دارد.چون این آب بدون کالم خدا ،آب سادهای است
و غسل تعمید نیست ،ولی با کالم خدا این آب تعمیدی است .یعنی آب با برکت زندگانی
است و تولدی تازه در روح مقدّس محسوب می شود ،چنانچه پولس در بخش سوم
نامه خود به تیتوس گفته است :خدا ما را نجات داد ،و به وسیله روح مقدّس تولدی تازه
و حیاتی نو به ما بخشید ،در اثر کاری که نجات دهنده ما عیسی مسیح انجام داد ،خداوند
روح مقدّس را به فراوانی به ما عطا فرمود ،تا به لطف عیسی مسیح ،در پیشگاه
خداوند بیگناه به حساب بیاییم و اکنون دربرکات زندگی جاویدان شریک باشیم و با امید
درانتظار روزی باشیم که بطور کامل از این زندگی برخوردار باشیم .و این یقینا ً
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
و با همه گناهان و وسوسه های بد بمیرد و همچنین روزانه آدم تازهای متولّد شده و
رستاخیز کند که در عدالت و پاکی نزد خدا تا ابد زندگی نماید.
این نوشته در کجا آمده است؟
پولس رسول در نامه خود به رومیان بخش ششم می فرماید :ما با تعمید خود همراه با
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مسیح مدفون شدیم و در مرگ او شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیله
قدرت پر شکوه پدر آسمانی ،از مردگان برخواست ،ما نیز در زندگی تازهای بسر بریم.
آمین
آموزش ساده یادگیری اعتراف به گناه اعتراف به گناه به چه معناست؟
اعتراف به گناهان شامل دو بخش است :یکی اینکه انسان به گناهان خود اعتراف کند و
دوم اینکهآنشخص گناه کار باید آمرزش گناهان خویش را ازکسی که اعتراف به
گناهان را شنیده ،بپذیرد .و اعتراف کننده نباید شکاک باشد و باید اعتماد محکم داشته
باشد که بدین وسیله گناهان او در نزد خدای آسمانی آمرزیده شدهاند.
چه گناهانی را انسان باید اعتراف کند؟
درپیشگاه خدا انسان باید خودش را در مقابل تمام گناهان شناخته و حتی نشناخته خویش
مقصر بداند ،همچنان که در دعای ربانی اظهار میداریم .ا ّما در مقابل کسیکه اعتراف
را می شنود ،ما فقط به گناهانی که از آنها آگاه هستیم و در قلبمان سنگینی میکنند
اعتراف کنیم.
گناهان از کدام قبیل هستند؟
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
که آیا ما بی وفا ،تنبل ،سرکش ،بی عفت ،عصبی و کینه توز هستیم! و یا اینکه کسی را
با اعمالمان رنجانده ایم! اینکه دزدی کرده ایم! اینکه در انجام وظیفه کوتاهی کردیم!
اینکه به کسی ضرر و یا آسیبی رسانده ایم .
لطفا ً 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
شما این را میطلبم که اعتراف من را بشنوید و به نام و اراده خداوند مرا مورد
آمرزش قرار دهید.
اعتراف به گناه را با جمالت زیر آغاز میکنم
من گناه کار ضعیف اعتراف میکنم که در پیشگاه خدا با تمام گناهانم مقصر هستم،
مخصوصا ً پیش شما اعتراف میکنم که من از فرآمین خدا با افکار و اعمال و گفتار بد
سرپیچی کردهام .حال میگویم که از کدامین فرامین خدا سرپیچی کردهام و بر زبان می
آورم گناهان و تقصیرهایی که در قلبم سنگینی می کنند .من اعتراف خود را این گونه
به آخر می رسانم ،از این همه متأسفم و درخواست لطف و بخشش خدا را دارم و من
میخواهم خود را تصحیح نمایم.
یک خانم و یا آقا همچنین سخنان خود را این طور ادامه میدهد
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من در پیشگاه شما اعتراف میکنم که من فرزندان و کارکنان خود را نسبت به وفاداری
به خدای سبحان به درستی تربیت نکرده ام .من سوگند خوردم ،و با گفتار زشت و
نفرین کردن و اعمال ناپسند ،به همسایه خود آسیب رساندم .برای اینکه گران فروشی
کنم ،بدگویی کردم و همه حقیقت را نگفتم و دروغ گفتم .و آنچه که در مقابل فرمان خدا
و مرتبه او بود را انجام دادهام
ولی اگر کسی احساس کند که گناهی بزرگ و سنگین از او سر نزده ،حال او نباید ذهن
خودش را درگیر کند و دنبال گناه در خودش بگردد و اعتراف کردن را سخت کند،
بلکه یک یا دو گناهی را که میداند را باید بیان کند .مثالً او می گوید :من میدانم که
یک بار دشنام دادم و کسی را نفرین کردهام ،یا اینکه یک بار در این مورد یاآنمورد از
فرامین خدا ،غفلت کردم .و اینطور بیان کردن ،کافیست
حال شاید این پیش بیاید که تو اصالً نمیدانی چه گناهی را انجام دادی ،حال نباید گناه
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
بخصوصی ،در مقابل شنوندۀ اعتراف میخوانید.
در مقابل شنونده میگوید:
خداوند تو راببخشد و ایمان تو را محکم نگه دارد .آمین
شنونده اعتراف سوال میکند
آیا یقین داری که آمرزش من ،از طرف خداست؟
اعتراف کننده میگوید
بله ،ای سرور عزیز
پس شنونده اعتراف میگویدآنچنان که ایمان داری ،همان طور بشود و من براساس
دستور خداوندمان عیسی مسیح ،به نام پدر ،پسر و روح مقدّس تو را می بخشم .آمین
برو در سالمتی و آرامش
حال اگر هنوز عذاب وجدان درد دارید و غمگین هستید و این اعتراف نتوانسته رضایت
شما را جلب کند ،در این مرحله یک پدر روحانی میتواند با پند دادن بیشتر و تسلی
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
آیین مقدّس عشاء ربانی یا شام آخر
مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح می دهد
در ابتدا
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عشاء ربانی چیست؟
عشاء ربانی  ،خون و جسم حقیقی خداوندمان عیسی مسیح است که تحت نان و شراب
به ما مسیحیان برای خوردن و آشامیدن داده میشود و از طرف خود عیسی مسیح بیان
شده است این مطلب در کجا آمده است؟
انجیل نویسان مقدّس چنین می نویسند :متی  ،مرقس ،لوقا و پولس
سرور ما عیسی مسیح ،در شبی که به او خیانت شد ،نان را گرفت و شکر گذاری نمود
و تکهتکه کرد و به شاگردانش داد و فرمود :بردارید و بخورید ،این است بدن من که
برای شما داده خواهد شد ،این را به یاد من بجای آورید به همین سان او جام را
برداشت و شکرگذاری کرده و به شاگردانش داد و فرمود :از این جام بنوشید ،این جام
عهد جدید است در خون من ،که برای شما ریخته خواهد شد ،برای بخشیده شدن گناهان
شما .هر بار که ازآنمینوشید به یاد من چنین کنید.
دوما ً
این خوردن و نوشیدن به چه درد می خورد؟
کلمات زیر به این مهم اشاره میکنند
بخاطر شما داده و ریخته شده جهت آمرزش گناهان
یعنی ما در همین آیین آمرزش گناهان ،زندگی و نجات را بوسیله این کلمات دریافت می
کنیم .زیرا در جای که آمرزش گناهان است ،آنجا زندگی و نجات ابدی میباشد
سوما ً
چگونه خوردن و نوشیدن جسمانی میتوانند چنین کارهای عظیمی را انجام دهند؟
البته خوردن و نوشیدن چنین اعمالی را انجام نمیدهند ،بلکه کلمات زیر باعث آنها
میشوند
برای شما داده شده و ریخته شده است ،جهت آمرزش گناهان
به غیر از خوردن و نوشیدن این کلمات از مهم ترین بخش این آیین هستند و کسی که به
این کالم ایمان دارد ،آنچنان که از معنی کالم مشخص است ،به آنچه وعده شده  ،دست
مییابد و این وعده آمرزش گناهان است.
چهارما ً
چه کسی الیق دریافت عشاء ربانی است؟
روزه داری و آمادگی جسمانی عملی خوب ولی ظاهری برای تربیت جسم است ،ا ّما
کسی لیاقت و آمادگی راستین را دارد که به کلمات زیر اعتقاد دارد به خاطر شما داده
شده و ریخته شده است ،جهت آمرزش گناهان
ولی کسی که به این کلمات ایمان ندارد و یا شک دارد لیاقت و شایستگی دریافت آنها را
ندارد .زیرا کلمه جهت شما قلبهای پر از ایمان را طلب می کند
مثل یک پدر که در خانواده یک چیزی را به زبان ساده توضیح می دهد
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اینطور هر روز صبح و شب دعا کنید
دعا صبحگاهان
وقتی که از خواب بیدار می شوی ،میتوانی با کشیدن صلیب و ادای این کلمات
تقاضای برکت کنی طبق اراده خدای پدر ،پسر و روح مقدّس .آمین

به حالت زانو زده ویا ایستاده ایمان مسیحی و دعای پدر آسمانی را ادا کنی و در
صورت تمایل دعای سحر مارتین لوتر را هم میتوانی ادا کنی که به شرح زیر است

تو را سپاس میگویم پدر آسمانی من ،به وسیله عیسی مسیح که پسر محبوب توست ،که
مرا امشب از تمام خطرها و آسیب ها محافظت کردی و از تو تمنا دارم که مرا در این
روز هم محافظت کنی ،از گناهان و هرگونه بدی ،تا تمام رفتار و زندگی من مورد
رضایت تو باشد .چرا که من جسم و جان و همه چیز خودم را در اختیار تو می سپارم.
فرشته مقدّس تو با من باشد که دشمنان شریر بر من تسلط نداشته باشند .آمین

بعد با شادی به سر کار میروی و میتوانی حتی یک سرود زمزمه کنی و یا اینکه
دعای راز و نیاز مورد عالقهات را ادا کنی
دعا شامگاهان
وقتی آماده خوابیدن میشوی میتوانی با کشیدن صلیب و ادای این کلمات تقاضای
برکت کنی به حکم واراده خدای پدر ،پسر و روح مقدّس .آمین

به حالت زانو و یا ایستاده ایمان مسیحی و دعای پدر آسمانی را ادا کنی و در صورت
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
که مرا امروز از روی رحمت  ،محافظت کردی .جایی که من خطا و خالف کردهام،
از تو تمنا دارم که تمام گناهان مرا ببخشی .و مرا امشب نیز از روی لطف خود
محافظت نما .چون من خودم را ،جسم و جان و همه چیزم را بدست تو می سپارم.
فرشته مقدّس تو با من باشد که دشمن شریر بر من تسلط نداشته باشد .آمین
بعد از این دعا میتوانی با آرامش و شادی به خواب بروی
دعا قبل از غذا خوردن
چشمان همگان منتظر تو می باشند
و تو طعام ایشان را در موسوماش می دهی
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 ؛
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ما را و این هدایا را که اکنون از روی لطف تو صرف می کنیم برکت فرما،
به واسطۀ عیسی مسیح خداوند ما.
آمین
تو که نان این زمین را خورده ای و با گناه کاران همسفره بوده ای  ،عیسی مسیح ،
خداوندا  ،نزد
ما بیا و ما را سیر فرما تا جسم و روح ما قناعت پیدا کند.
آمین
بیا عیسی خداوند ؛
مهمان ما باش و برکت بده آنچه که تو مرحمت فرمودی.
آمین
از فیض تو ای خداوندا ؛
زندگی می کنیم و هرچه داریم از تو دریافت کرده ایم  ،بنابراین به ستایش و
تمجید تو ابراز می داریم و خواهشمندیم با برکت وارد جمع ما شو.
آمین
دو چیز ای خداوند نیاز ماست آنها را به کرم ؛ تو به ما ببخش.
نان کفاف روزانۀ ما را مرحمت فرما و گناهان ما را نیز بیامرز.
آمین
والدین و فرزندان و خدمتکاران باید از صمیم قلب بر سر میز دست بر دعا بردارند و
اینطور دعا کنند:
همه چشمها انتظار تو را می کشند ،ای سرور ما ،پس غذای آنها را برای این منظور به
آنها بده .تو دستان با محبّت خود را بازمی کنی و تمام زندگان را با اشتیاق ،سیر می
کنی .
بعد دعای پدر آسمانی را در ادامه می خوانیم:
ای سرور و خداوند ،ای پدر آسمانی ،به ما و به نعمتهایی که به ما اعطا کردهای
برکت بده ،که ما از روی رحمت و خوبی تو ،و از طریق سرورمان عیسی مسیح
دریافت می کنیم .آمین
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 ؛
که مهمان ما بودی  ،بمان هم چنان در
نزد ما.
در این صورت 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
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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

زندگی مسیحیان در دنیا
چندین نکته و پند برای تمام جایگاه های مقدّس شغلی که
آنها در دنیا به عنوان کسانی که در این سمتهای شغلی کار میکنند چطور باید
خدمت کنند و به دیگران تذکرات الزم را بدهند و آنها را راهنمایی کنند
اسقف ها ،پاستورها و همچنین واعظان
یک اسقف می بایست جرمی مرتکب نشود.متاهل  ،باوقار و مالیم ،نجیب ،مهماننواز
و یک الگوی خوب برای دیگران باشد .یک اسقف نباید شراب خوار ،متقلب ،اهل دعوا
و اغتشاش ،و بخیل باشد .حاصل خانه او می بایست فرزندان نیکو و حرف شنو و با
ادب باشند .یک اسقف نباید مانند تازه کاران باشد که فقط از کالم و موضوعاتی که
مشخص و واضح هستند استفاده می کند ،بلکه او باید به مواردی اشاره کند که دیگران
را باآنبتواند تعلیم دهد و همچنین او باید توانایی مدیریت اجتماع را داشته باشد تا به
مواقع لزوم به دیگران تذکر بدهد و به معترضان هشدار جزای اقدامشان را بدهد و در
تعلیم آنها بکوشد .
وظیفه شنونده ها در مقابل معلمانشان و کشیش ها
به همان طریق ،خداوند دستور داده است کسانیکه بشارت میدهند ،معاش خود را
ازآنراه تأمین كنند .نامه اول قرنتیان فصل 9
صلین كالم خدا ،معلّم خود را در تمام نعمات خویش شریک سازند.غالطیان 6
مح ّ
رهبرانی را كه به خوبی رهبری میکنند مخصوصا ً آنانی كه در وعظ و تعلیم زحمت
ّ
مستحق دریافت مزد دو برابر دانست  .زیرا کتابمقدّس میفرماید:
میکشند ،باید
«دهان گاوی را كه خرمن میكوبد ،نبند» و «كارگر مستحق مزد خود میباشد ».اول
تیموتائوس 5
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ای برادران من ،از شما تقاضا دارم برای آنانی كه در میان شما زحمت میکشند و در
خداوند ،رهبران و مشاوران شما هستند ،احترام قائل شوید؛ و از آنان بهخاطر كاری كه
میکنند با نهایت محبّت و احترام قدردانی نمایید .با یكدیگر در صلح و صفا زیست
كنید.اول تسالونیکیان 5
از رهبران خود اطاعت و پیروی كنید ،زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در
برابر خدا مسئولند .طوری رفتار كنید كه آنها از خدمات خود راضی و خشنود باشند و
نه ناراحت ،چون درآنصورت نفعی عاید شما نخواهد شد .عبرانیان 13
درباره حکمرانی این دنیا
اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و
بدون
زیرا
نمایند،
اطاعت
همه باید از اولیای امور
ٔ
زمامداران فعلی را خدا منصوب كرده است از این جهت هرکه با آنها مخالفت كند ،با
آنچه خدا برقرار كرده است مخالفت میکند و با این کار ،خود را محكوم خواهد
ساخت  .زیرا فرمانراوایان باعث وحشت نیكوكاران نیستند ،بلكه بدكاران باید از آنها
بترسند .آیا میخواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیكی كن و او
تو را خواهد ستود  .چون كه او خادم خداست و برای خیریّت تو كار میکند .ا ّما اگر
كار نادرست انجام دهی از او هراسان باش ،زیرا او بیسبب صاحب شمشیر نیست،
بلكه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاكارن اجرا نماید . .رومیان 13
درباره زیر دستان و فرمان بُرداران
عیسی به آنان فرمود« :پس آنچه را كه مال قیصر است به قیصر و آنچه را كه مال
خداست به خدا بدهید ».متی 22
بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت كنید ،نه تنها بهسبب غضب خدا ،بلكه بهخاطر
آسایش وجدان خود نیز  .و به همین سبب است كه شما مالیات میپردازید زیرا اولیای
امور ،خادمان خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود میباشند  .پس دِین
خود را نسبت به همه ادا كنید :مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مأمور
وصول عوارض بپردازید وآنكسی را كه سزاوار احترام است ،احترام كنید و صاحبان
ّ
عزت را عزیز بدارید.رومیان 13
پس قبل از هر چیز تأكید میکنم كه درخواستها ،دعاها ،شفاعتها و سپاسها برای همهٔ
مردم ،برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با
آرامش و صلح و در كمال خداترسی و سرافرازی به سر بریم زیرا ،انجام این كار در
دهنده ما ،نیكو و پسندیده است.اول تیموتائوس 2
حضور خدا ،نجات
ٔ
به آنها خاطرنشان ساز كه مطیع حكمرآنان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت
كنند تیطوس 3
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بهخاطر خداوند ،مطیع همهٔ قدرتهای انسانی باشید ،خواه پادشاه كه باالتر از همه
است ،خواه فرمانداران كه از طرف او مأمور شدهاند تا بدكاران را تنبیه و نیكوكاران
را تشویق نمایند.اول پطرس 2
درباره مردان متأهل
و شما نیز ای شوهران ،باید رفتارتان با همسرتان همیشه با مالحظه باشد و چون آنها
جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک میباشند ،با ّ
عزت و احترام
با آنها رفتار كنید ،مبادا دعاهای شما مستجاب نشود .اول پطرس 3
ای شوهرها ،زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نكنید کولوسیان 3
درباره زنان متأهل
به این طریق بود كه زنهای مقدّسی كه در قدیم به خدا تو ّکل داشتند ،خود را زیبا
میساختند .آنها مطیع شوهران خود بودند ،مثل سارا كه از ابراهیم اطاعت كرده و او
را «ارباب» خطاب مینمود .پس اگر شما هم نیكوكاری كنید و از چیزی نترسید
دختران او خواهید بود  .و شما نیز ای شوهران ،باید رفتارتان با همسرتان همیشه با
مالحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک
ّ
عزت و احترام با آنها رفتار كنید ،مبادا دعاهای شما مستجاب
میباشند ،با
نشود .افسسیان  5و اول پطرس 3
درباره والدین
ای پدران ،فرزندان خود را خشمگین مسازید و مبادا که دل شکسته و از شما گریزان
شوند ،بلکه آنان را به درستی پرورش داده و تذکرات الزم را در پرستش خدا به آنها
دهید .افسسیان  6و کولوسیان 3
درباره فرزندان
ای فرزندان ،وظیفهٔ هر مسیحی این است كه از والدین خود اطاعت كنداولین حكمی كه
وعدهآناین بود:
با وعده همراه بود این است« :پدر و مادر خود را احترام کن ».و
ٔ
« تا كامیاب گردی و عمرت در زمین طوالنی شود».افسسیان 6
درباره زیر دستان و خادمین و کارگران و مستخدمین روز مزد
ای غالمان ،طوری با احترام و اشتیاق و یك دلی مطیع اربابان انسانی خود باشید كه
گویی از مسیح اطاعت میکنید  .اطاعت شما فقط بهخاطر این نباشد كه تحت مراقبت
اراده خدا
هستید و یا میخواهید دیگران را خشنود سازید ،بلكه به عنوان غالمان مسیح،
ٔ
را از دل و جان بجا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید .مثل کسیکه
خداوند را خدمت میکند نه انسان را ،زیرا میدانید كه خداوند به هرکس خواه غالم،
خواه آزاد ،مطابق كارهای نیكی كه كرده است ،پاداش خواهد داد.افسسیان 6
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درباره اربابها
ای اربابان ،شما نیز نسبت به غالمان خود همینطور رفتار كنید و از تهدید آنان دست
بردارید و بهیاد داشته باشید كه در آسمان غالمان شما و خود شما ،یک ارباب دارید و
او تبعیضی بین آدمیان قائل نمیشود.افسسیان 6
موارد عمومی در مورد جوانان
به همین طریق شما كه جوانتر هستید ،باید مطیع رهبران كلیسا باشید و همهٔ شما حولهٔ
فروتنی را به كمر بسته ،یكدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متكبّران است ،ا ّما به
فروتنان فیض میبخشد  .پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت
مناسب سرفراز نماید.اول پطرس 5
درباره بیوه ها
کسیکه واقعا ً بیوه و تنهاست ،به خدا تو ّکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول
است  .ولیآنبیوه زنی كه تسلیم عیّاشی میشود حتّی اگر زنده باشد ،در واقع مرده
است.تیموتائوس 5
درباره اجتماع
ده فرمان در این فرمان خالصه میشود که ،همسایه خود را به همان اندازه که خود را
دوست می داری ،دوست بدار .رومیان 13
وبرای همه مردم دعا کن و طلب رحمت از پیشگاه خدا برای همگان .اول تیموتائوس 2
هر کس که تعلیم میبیند ،باید تعالیم خود را یاد بگیرد و این تکلیف ماست نسبت به کالم
خداوند و همه چیز در خانه این طور روبه راه میشود.
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فصل سوم
توضیحات تکمیلی راجع به کتاب کات کیسم
در ابتدا
 1سرنوشتی که از طرف خدا برای تو در نظر گرفته شده ،و تو را مورد لطف قرار
داده ،چیست؟
این است که من یک مسیحی هستم
دوم تیموتائوس فصل  1آیه  :9خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدّس دعوت كرد
و این در اثر کارهای ما نبود ،بلكه بر طبق نقش ٔه خود خدا و فیضی است كه او از ازل
در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود.
 2کلمه مسیحی به چه معناست؟
کسی که مسح میشود  ،در غسل تعمید ،بالفاصله روح مقدّس را دریافت خواهد کرد،
و او مقدّس خواهد گردید
اول یوحنا فصل  2آیه  :20ا ّما مسیح ،شما را با روحالقدس خود مسح كرده است و از
این رو همهٔ شما حقیقت را میدانید.
 3نام مسیحی را شما از چه کسی گرفتید؟
ما این نام را از سرورمان ،عیسی مسیح گرفتیم که خداوند او را از طریق روح مقدّس
بی اندازه مسح داد
 1.3مسح چیست؟
در عهد عتیق پادشاهان را روغن می زدند ا ّما در عهد جدید خداوند عیسی را با روح
مقدّس روغن زد.
اعمال رسوالن  10آیه :38خدا ،عیسای ناصری را با روحالقدس و قدرت خود مسح
كرد و میدانید ،كه چگونه عیسی به همهجا میرفت و کارهای نیک انجام میداد و همهٔ
كسانی را كه در اسارت شیطان به سر میبردند رهایی میبخشید زیرا خدا با او بود .
 4برای چه منظور شما نام خود را مسیحی می نامید؟
زیرا من به نام عیسی مسیح غسل تعمید شدهام و به او ایمان دارم ،و همچنین با تعالیم
مسیحی به او خدمت میکنم و از او انتظار حیات جاودان و روحانی دارم.
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غالطیان 3آیه  26تا  :27زیرا ایمان باعث شد كه همهٔ شما در اتّحاد با مسیح عیسی
فرزندان خدا باشید .شما كه در اتّحاد با مسیح تعمید گرفتید ،همفكر او شدهاید.
کولسیان  3آیه  :17هرچه میکنید ،چه گفتار ،چه كردار ،همه را به نام عیسی خداوند
انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دایما ً سپاس گویید .
 5تعالیم مسیحی چیست؟
این تعلیم شامل شناخت و معرفت مفید و شفا بخشی هستند از خدای حقیقی که از کالم
او استخراج میشوند ،و سعادت جاودانی من ازآنریشه میگیرد یوحنا 17ایه  :3این
است حیات جاودان كه آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را كه فرستادهٔ
توست بشناسند .متی  11آیه « :27پدر همهچیز را به من سپرده است و هیچکس جز
پدر ،پسر را نمیشناسد و هیچکس پدر را نمیشناسد ،به جز پسر و کسانیکه پسر
بخواهد پدر را به ایشان بشناساند ».
 6این تعالیم را شما کجا میتوانید پیدا کنید؟
در کتاب آموزش مسیحی کات کیسم
 7کتاب کات کیسم چیست؟
این کتاب شامل یک خالصهای از آموزشها و درسهای مسیحی میشود و در بر گیرندۀ
نکات اساسی از تعالیم مسیحی است که هر مسیحی الزم دارد این نکات را برای
سعادت خود بداند .و این آموزشها تماما ً از نوشته مقدّس (انجیل) ،و از طریق سوال
و جواب جمعآوری شده است
 8نوشته مقدّس به چه معناست؟
این کالم خداست که از یک الهام درونی بوسیلۀ روح مقدّس ،و توسط پیامبران و
رسوالن نوشته شده است ،برای حرکت به سمت معرفت بی پایان خداوند و کسب
سعادت ابدی
دوم پطرس  1آیه  :21زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستهٔ انسان به وجود
نیامده است؛ بلكه مردم تحت تأثیر روحالقدس ،كالم خدا را بیان نمودند.متی 10آیه :20
زیرا گوینده شما نیستید ،بلكه روح پدر آسمانی شماست كه در شما سخن
میگوید.تیموتائوس دوم  3آیه  15تا 17و از كودكی با کتابمقدّس که قادر است به تو
حكمت ببخشد تا به وسیلهٔ ایمان به مسیح عیسی نجات یابی ،آشنا بودهای  .تمام
کتابمقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت ،سرزنش خطا ،اصالح معایب و
پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر كار نیكو کامالً آماده و مج ّهز
باشد
 9این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می شود؟
 :عهد قدیم یا کتاب قانون و پیامبران ،و قسمت دوم:عهد جدید یا همان انجیل عیسی
مسیح ،که کار کتاب قانون و پیامبران را تکمیل کرده و تحقق بخشیده است عبرانیان1
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آیه  1تا  :2خدا در زمان قدیم ،در اوقات بسیار و به راههای مختلف به وسیلهٔ أنبیا با
نیاکان ما تكلّم فرمود ،ولی در این روزهای آخر به وسیلهٔ پسر خود با ما سخن گفته
است .خدا این پسر را وارث ک ّل كاینات گردانیده و به وسیلهٔ او همهٔ عالم هستی را
آفریده است  .متی  5آیه 17فكر نكنید كه من آمدهام تا تورات و نوشتههای أنبیا را
منسوخ نمایم .نیامدهام تا منسوخ كنم ،بلكه تا به كمال برسانم بلكه تا به كمال برسانم.
لوقا  24آیه  :44و به ایشان فرمود« :وقتی هنوز با شما بودم و میگفتم كه هرچه در
تورات موسی و نوشتههای أنبیا و زبور دربارهٔ من نوشته شده ،باید به انجام برسد،
مقصودم همین چیزها بود ».یوحنا  1آیه  :17زیرا شریعت به وسیلهٔ موسی عطا شد،
ا ّما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد .یوحنا 5آیه  :39کتابمقدّس را مطالعه
مینمایید ،چون خیال میکنید كه درآنحیات جاودان خواهید یافت .درحالیکه كتاب
درباره من شهادت میدهد،
ٔ
 10کتاب کات کیسم در چندبخش تقسیمبندی شده است؟
در پنج بخش اصلی تقسیمبندی شده است
 11این پنج بخش کدامند؟
اول :ده فرمان
دوم :ایمان
سوم :دعای ای پدر ما یا دعای ربانی
چهارم :غسل تعمید مقدّس
پنجم :مراسم مقدّس نان و شراب

اولین بخش اصلی
ده فرمان مقدّس
 1این ده فرمان از طرف کیست؟
از طرف سرورمان خداوند 2 .موسی فصل 20
 2در کجا خداوند این ده فرمان را داد؟
در بیابان ،و باالی کوه سینا 2 .موسی فصل 19
 3از طریق چه کسی خداوند این ده فرمان را فرستاد؟
از طریق خادمین آمین خودش موسی
 4خدا چه چیزی را در این ده فرمان قرار داده است؟
قانون خودش را
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 5و این قانون چیست؟
این قسمتی از کالم خداست که شامل تمام انسانها میشود و او در محتوایآنقانون
میگوید که  ،انتظار چه کارهایی را از انسانها دارد و چه کارهایی را نباید آنها انجام
دهند
میکا  6آیه  :8ای مرد ،او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است؛ و خداوند از تو چه
میطلبد ،جز آنکه انصاف را به جای آوری و محبّت را دوست بداری ،و با فروتنی در
حضور خدایت سلوک کنی؟
 6این قوانین خدا به چند قسمت تقسیم شده است؟
به دو قسمت مختلف
 7قسمت اول از چه چیزی سخن می گوید؟
از محبّت نسبت به خدا سخن میگوید و شامل سه فرمان اول میشود
 8قسمت دوم این ده فرمان بیانگر چیست؟
در اینجا سخن از محبّت نسبت به همنوعان است و شامل هفت فرمان باقیمانده میشود
متی  22آیه  37تا  :40عیسی جواب داد« :خداوند ،خدای خود را با تمام دل و تمام
جان و تمام عقل خود دوست بدار  .این اولین و بزرگترین حكم شریعت است  .دومین
حكمی كه به همان اندازه مهم است شبیه اولی است ،یعنی همسایهات را مانند جان خود
دوست بدار  .در این دو حكم تمام تورات و نوشتههای أنبیا خالصه شده است».
 9چه فایدهای این قوانین برای بی ایمانان دارد؟
برای اینکه از لحاظ ظاهری احساس کنند که در طول زندگیشان ،همه چیز مرتب و
در جای درست قرار دارد
مزامیر 32آیه  :9هم چون اسب و قاطر بیفهم مباش ،که تنها به افسار و لگام مهار
میشوند ،وگرنه نزدیکت نمیآیند .
 10چرا این قوانین فقط پرورش ظاهری را توجیح میدهد ؟
چون بدون ایمان و روح مقدّس ،انسان فقط از لحاظ ظاهری با شرافت میتواند زندگی
نمیتوانند قوانین خدا را از لحاظ درونی و روحی در واقعیت کامآل
کند .ا ّما انسان
پر کند
رومیان 7آیه  :14ما میدانیم كه شریعت روحانی است؛ ا ّما من نفسانی هستم و مانند
بردهای به گناه فروخته شدهام.
رومیان 8آیه  :7زیرا دلبستگی به امور نفسانی ،دشمنی با خداست .چنین شخصی از
شریعت خدا اطاعت نمیکند و در واقع نمیتواند اطاعت نماید .
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 .11خداوند این قوانین را به چه منظور به ما داده است؟
تا ما بتوانیم گناهان خود را بشناسیم ،با قرار دادن گناهان در برابر خشم خدا ،منظور
این است که هر کار که خشم خدا را برافروزد به منزلۀ گناه است رومیان 3آیه :20
زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احكام شریعت نیک شمرده نمیشود .كار شریعت
این است كه انسان گناه را بشناسد .غالطیان 3آیه  :10از طرف دیگر همهٔ آنانی كه به
اطاعت از شریعت متّکی هستند ،ملعونند .زیرا كالم خدا میفرماید« :هرکه تمام آنچه
را كه در شریعت نوشته شده است ،همیشه بجا نیاورد ملعون است».
غالطیان 3آیه  :24به این ترتیب شریعت دایهٔ ما بود كه ما را به مسیح برساند تا به
وسیلهٔ ایمان کامالً نیک محسوب شویم،
 12گناه چیست؟
.گناه بیعدالتی و سرپیچی از قوانین خداست
اول یوحنا 3آیه  :4هرکه گناه كند ،قانون خدا را میشكند ،زیرا گناه چیزی جز شكستن
قانون نیست.
 13چند نوع گناه وجود دارد؟
دو نوع ،یک گناه ارثی که از آدم و حوا به ما رسیده و دومی گناهی که بر اثر عمل
خود ما صورت میگیرد
 14گناه ارثی چیست؟
گناه ارثی همان گناه اولی است که آدم و حوا مرتکب شدند و باعث تباهی و نابودی
نسل تمامی انسانها و ایمان شده است و به این منظور ،انسانها دیگر الیق دریافت
محبّت خداوند نیستند ،و همه آنها ا صآل ایمان ندارند  ،و همچنین ،میل زیادی به گناه
کردن دارند و در این موقعیت همه انسانها فرزندان خشم و مرگ و تباهی خواهند بود .
رومیان 5آیه  :12گناه به وسیلهٔ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه ،مرگ را به
همراه آورد .در نتیجه ،چون همه گناه كردند مرگ همه را دربرگرفت .
رومیان 3آیه  :23زیرا همه گناه کردند و از جالل خداوند محروم می باشند.و هیچکس
بهآنکمال مطلوب که خداوند انتظار دارد نرسیده است
یوحنا 3آیه  :6آنچه از جسم تولّد بیابد ،جسم است و آنچه از روح متولّد گردد ،روح
است .
اول موسی 8آیه  :21زیرا خیال دل انسان حتّی از زمان کودکی بد است.
افسسیان 2آیه  :3درآنزمان ،ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایالت
و افكار نفسانی خود بودیم .درست مانند سایر آدمیان ،ما نیز طبیعتا ً سزاوار خشم و
غضب خدا بودیم .
 15گناه عمل ما ،به چه معناست؟
هر چیزی که ،به موجب گناه ارثی که به ما رسیده و باعث میشود تا ما از فرمانهای
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خدا سر باز بزنیم و یا آنها را نادیده بگیریم ،چه در پندار و چه در گفتار و چه در
کردار ،همه اینها گناهان عمل ما محسوب می شوند.
میوه خوب به بار
بد
درخت
یا
و
میوه بد
لوقا 6آیه  43تا « :44هرگز درخت خوب
ٔ
ٔ
نیاورده است ،هر درختی از میوهاش شناخته میشود .از بوتههای خار ،انجیر جمع
نمیکنند و از خاربُن انگور نمیچینند.متی 15آیه  :19زیرا افكار پلید ،قتل ،زنا ،فسق،
دزدی ،شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه میگیرند
یعقوب 4آیه  :17بنابراین کسیکه بداند نیكی چیست و نیكی نكند ،گناه كرده است
.متی 12آیه « :36بدانید كه در روز داوری همهٔ مردم باید جواب هر سخن بیهودهای
را كه گفتهاند بدهند».
 16این گناهان چطور اتفاق میافتد؟
این گناهان ،عمدا ً 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 .
مزامیر 19آیه  :13خدمتگزارت را از اعمال گستاخانه بازدار؛ مگذار که بر من مسلط
شوند! آنگاه بیعیب خواهم بود ،و مبرا از عِصیان عظیم .
 17فرمانهای خداوند چه نقشی را برای کسانی که در مسیح از نو متولّد شدهاند دارد؟
این قوانین و راهنمایها میتواند برای کل زندگی انسان باشد ،تا آنها برای اعمال نیک
کوشش و تالش کنند.
مزامیر 119آیه  :105کالم تو برای پاهای من چراغ ،و برای راه من نور است.
اول یوحنا 5آیه  :3زیرا محبّت به خدا چیزی جز اطاعت از احكام او نیست و این احكام
بار سنگینی نیست.
 18چه اعمالی ،اعمال نیکو به شمار میآیند؟
هر عملی که یک انسان با ایمان انجام میدهد ،اعم از پندار ،گفتار و کردار که از این ده
فرمان تبعیت میکند و هدفی جز احترام به خداوند ندارد .چنین انسانی به همنوعان
خود خدمت کرده ،و از این راه ایمان خود را به دیگران نشان میدهد
متی 5آیه  :16نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا كارهای نیک شما را
ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند.
 19آیا شما میتوانید این قانون را نگاه دارید؟
صریحا ً باید بگوییم ،خیر! به علّت این کششی که در گناه وجود دارد ،من قادر به
رعایت این قانون نیستم
رومیان 7آیه 18و  :19میدانم كه در من یعنی در طبیعت نفسانی من جایی برای
نیكویی نیست ،زیرا اگرچه میل به نیكی كردن در من هست ولی قدرت انجامآنرا
ندارم.آننیكیای را كه میخواهم ،انجام نمیدهم ،بلكه كار بدی را كه نمیخواهم ،به عمل
میآورم .
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 20به این نحو لعن و نفرین خدا تو را در بر میگیرد ؟
صحیح است باید چنین شود! ا ّما عیسی مسیح این قانون را کامل کرده است
 21انجام این کار توسط عیسی مسیح ،چه ارتباطی با شما دارد؟
این موضوع یقینا ً به من مربوط خواهد شد ،زیرا تحقق بخشیدن این قانونهای خدا
توسط عیسی مسیح درواقع به منزلۀ این است که من این کار را انجام دادهام ،او این
قانونهای خداوند را بجای من به انجام رسانید ،تا مرا از لعن و نفرین این قانونها نجات
دهد
رومیان 5آیه  :19و چنانکه بسیاری در نتیج ٔه بیاطاعتی یک نفر ،گناهكار گشتند ،به
همان طریق ،بسیاری هم در نتیجهٔ اطاعت یک نفر ،کامالً نیک محسوب خواهند شد .
غالطیان 3آیه  :13وقتی مسیح بهخاطر ما ملعون شد ،ما را از لعنت و شریعت آزاد
كرد .زیرا کتابمقدّس میفرماید« :هرکه به دار آویخته شود ملعون است».
 22ازچه طریق تحقق قوانین خدا به وسیلۀ عیسی مسیح ،تحقق ،قوانین از طریق
شما میشود؟
.از طریق ایمان
كننده شریعت است برای هرکه ایمان آورد و
رومیان 10آیه  :4زیرا مسیح هدف و تمام
ٔ
به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده شود.
 23آیا با وجود این ،دیگر نیازی نیست که من این قانونهای خدا را رعایت کنم؟
بله البته ،من نیز باید هر چقدر که به واسطۀ فیض خداوند توان دا رم ،سعی در نگاه
داشتن این قانون کنم
اول یوحنا 2آیه  :6هرکه بگوید كه در خدا زندگی میکند ،زندگی او باید درست مانند
زندگی عیسی مسیح باشد.
افسسیان 2آیه  :10زیرا ما ساختهٔ دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو
آفریده است تاآنكارهای نیكویی را كه او قبالً برای ما مقدّر فرمود كه انجام دهیم ،بجا
آوریم .
یعقوب 2آیه  :17همینطور ایمانی كه با عمل همراه نباشد ،مرده است.

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
آبها و خداوند زیر زمین قرار گیرد .شما نباید آنها را بپرستید و خدمت کرده و به آنها
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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.
 24اولین جملۀ ورودی به ده فرمان چیست؟
من سرور و خدای تو هستم.
 25این جمله ورودی ،بیانگر چیست؟
بیانگر این است که ما باید قبل از هر چیز ،خداوند شفابخش را بشناسیم.
 26اینکه ما  ،خداوند شفابخش را باید بشناسیم  ،به چه معناست؟
این به این معناست که :ما با فهم و ایمان ،شهادت می دهیم که خداوند ،سرور ما و همه
عالم است و ما باید هر چیز را که او در کالم خودش به صورت وحی نازل کرده است
را واقعیت بدانیم
ارمیا 9آیه  :24بلكه هر كه فخر نماید از این فخر بكند كه فهم دارد و مرا میشناسد كه
من یهوه هستم كه رحمت و انصاف و عدالت را در زمین بجا میآورم زیرا خداوند
میگوید در این چیزها مسرور میباشم» این است فرمودۀ خداوند.
 27آیا خداوند تنها از طریق کالمش ،قابل شناختن است؟
خداوند می بایست از روی آثار و آفریده های خود و همچنین ،از شهادت فطری ما،
قابل شناختن باشد ،ا ّما انسانها با بی انصافی و بیعدالتی ،مانع این واقعیت شدند.
رومیان 1آیه  19و  :20خدا آنان را مجازات میکند و این كار برحق است ،زیرا آنچه
درباره خدا میتوانند بدانند ،بر آنها آشكار است زیرا خداآنرا در پیش چشمان
آدمیان
ٔ
آنان قرار داده است .از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیّت
او در چیزهایی كه او آفریده است ،به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابدا ً
عذری ندارند .
ایوب 12آیه  7تا « :9ا ّما حال از جانوران بپرس تا تو را بیاموزند ،و از پرندگان
آسمان ،تا به تو بگویند؛ با زمین سخن بگو تا تعلیمت دهد ،و بگذار ماهیان دریا به تو
خبر رسانند  .کیست که از این همه درنیابد که دست خداوند آنها را به جا آورده است؟
رومیان 2آیه  14و  :15هرگاه غیر یهودیان كه دارای شریعت موسی نیستند ،احكام
شریعت را طبیعتا ً انجام میدهند ،معلوم است كه شریعت آنان خودشانند .با وجود اینكه
مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته
شریعت كتبی ندارند ،رفتارشان نشان میدهد كه ّ
شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تأیید میکند .زیرا افكارشان یا آنها را متّهم
میکند و یا از آنها دفاع مینماید .
رومیان 1آیه  18و  :21غضب خدا از آسمان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی نازل
میشود كه زندگی شرارتآمیزشان مانع شناسایی حقیقت است  .خدا آنان را مجازات
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درباره خدا میتوانند بدانند ،بر آنها
میکند و این كار برحق است ،زیرا آنچه آدمیان
ٔ
آشكار است زیرا خداآنرا در پیش چشمان آنان قرار داده است  .از زمان آفرینش دنیا
صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیّت او در چیزهایی كه او آفریده است ،به
روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابدا ً عذری ندارند  .اگرچه آنها خدا را شناختند
ولی آنطوریکه شایست ٔه اوست از او تكریم و تش ّكر نكردند .در عوض افكارشان کامالً
پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است .
 28خداوند کیست؟
کسی نیست جز ،خدای واقعی و زنده که خودش را در کالمش نمایان کرده است .اوست
خدای ابراهیم  ،اسحاق ،یعقوب ،و پدر سرور ما ،عیسی مسیح و همچنین پدر ما و
قانونگذار این هستی و داور تمام عالم
اشعیا 42آیه« :8من یهوه هستم! نام من این است! من جالل خود را به کسی دیگر
نخواهم داد ،و نه ستایش خویش را به بتهای تراشیده».
یعقوب 4آیه  :12قانونگذار و داور یكی است ،یعنی همان كسیكه قادر است انسان را
درباره همسایهٔ خود داروی میکنی؟
نجات بخشد یا نابود سازد .پس تو كیستی كه
ٔ
اول موسی 17آیه  :1و چون ابرام نود و نه ساله بود ،خداوند بر ابرام ظاهر شده،
گفت« :من هستم خدای قادر مطلق .پیش روی من بخرام و كامل شو ».
 29چرا او خود را خداوند تو می نامد؟.
او به این شهادت میدهد که ،او تنها خداست و هیچ خدای دیگری بجز او نیست و او
این را می خواهد به من بفهماند که  ،مرا تا حدی دوست دارد که تنها محبوب من
میخواهد باشد ،و میخواهد من نیز تنها محبوب او باشم و چه از لحاظ جسمانی و چه
از لحاظ روحانی ،و با تمام توان می بایست او را خدمت کنم
ارمیا 31آیه  :3خداوند در ایام قدیم بر آنها ظاهر شده ،فرمود :با مهری ازلی به تو
مهر ورزیدهام؛ از این رو تو را به محبّت جذب کردهام.
سجده کنیم ،و در پیشگاه آفرینندۀ خویش،
مزامیر 95آیه  6و :7بیایید تا پرستش و َ
قوم چراگاه ،و گلۀ دست اوییم .امروز،
خداوند ،زانو زنیم  .زیرا او خدای ماست ،و ما ِ
اگر صدای او را میشنوید،
 30خداوند چه چیز را در فرمان اول ممنوع کرده است؟
بت پرستی و یا خدمت کردن به تمثیلها و بتها ،ما هیچ چیز را به غیر از خدا نباید
بپرستیم و نباید خدایان دیگر را در کنار او داشته باشیم.
متی 4آیه  :10عیسی به او فرمود« :دور شو ای شیطان ،کتابمقدّس میفرماید' :باید
خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی».
 31چه چیزهایی به عنوان خدایان دیگر به حساب میآیند؟
منظور فقط بتهای کافران نیست ،بلکه هر چیز که ما را از خدای واقعی دور کند و
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در قلبمانآنرا بیشتر از خدا ،دوست داشته و بهآنوابسته باشیم.
رومیان 1آیه  22و  23و  :25درحالیکه ادّعای حكمت میکنند نشان میدهند كه نادان
هستند  .آنها جالل خدای جاودان را به بُتهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و
خزندگان تبدیل كردند به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوسهای خودشان در
ناپاكی واگذاشت كه با یكدیگر بدنهای خود را ننگین سازند  .آنان حقیقت خدا را به
دروغ تبدیل كردند و آفریدههای خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند ،آفریدگاری كه
تا ابد شایستهٔ ستایش است.
فیلیپیان 3آیه  18و  :19بارها این را به شما گفتهام و بار دیگرآنرا با اشک خود تكرار
میكنم كه عد ّٔه زیادی طوری زندگی میكنند كه گویی دشمنان صلیب مسیح هستند  .آخر
و عاقبت آنها هالكت و خدای ایشان ،امیال جسمانی آنهاست و افتخاراتشان در رسوایی
و شرمساری است .افكار خود را به چیزهای دنیوی مشغول میسازند،
بنده دو ارباب باشد ،چون یا از اولی بدش میآید و
متی 6آیه « :24هیچکس نمیتواند ٔ
دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا میکند و دومی را حقیر میشمارد .شما
بنده خدا باشید و هم در بند مال».
نمیتوانید هم ٔ
متی 10آیه « :37هرکه پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد ،الیق من
نیست و هر كسی دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد ،الیق من نمیباشد ».
مزامیر 146آیه  3و « :4بر امیران توکل مکنید ،بر آدمیزاد ،که نزد او نجاتی نیست .
چون روح او بیرون میرود ،او به خاک برمیگردد ،و در همان روز تدبیرهایش نابود
میشود ».
 32خواست خداوند در فرمان اول چیست؟
او میخواهد تا ما بیشتر از هر چیز از خدا بترسیم و او را دوست داشته باشیم و به او
تو ّکل کنیم.
 33به چه معنی است که ما باید از خدا بیش ازهر چیز ترس داشته باشیم؟
یعنی اینکه ،به علت شکوه و جالل و مقدّس بودن خداوند و همچنین به علت عدالت او،
که همگی این صفات را او در عالی ترین درجات دارد،با اشتباهات کودکانه و بخاطر
مواردی که بیارزش هستند ،خداوند دانا و توانا را به خشم نیاوریم تا او ما را از
وجود خود محروم کرده و ما را به حال خود رها کند.
اشعیا 6آیه « :3هر یک از آنها به دیگری ندا در داده ،میگفت« :قدوس ،قدوس ،قدوس
است خداون ِد لشکرها؛ تمامی زمین از جالل او مملو است».
مزامیر 5آیه « :5خودستایان در برابر دیدگانت نتوانند ایستاد؛ تو از همۀ بدکاران نفرت
میکنی ».
مزامیر 33آیه  8و « :9تمامی اهل زمین از خداوند بترسند ،همۀ مردم جهان او را
حرمت بدارند  .زیرا او گفت و شد؛ امر فرمود و بر پا گردید ».
ارمیا 23ایه 23و  :24خداوند میفرماید« :آیا من فقط خدای جاهای نزدیکم و نه خدای
دوردستها؟»خداوند میفرماید» :آیا کسی میتواند خود را چنان پنهان کند که من او را
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نبینم؟ آیا من آسمان و زمین را پر نمیسازم؟» این است فرمودۀ خداوند .
مزامیر 139ایه 1تا  :4خداوندا ،تو مرا آزموده و شناختهای. 2تو از نشستن و
برخواستنم آگاهی ،و اندیشههایم را از دور میدانی. 3تو راه رفتن و آرمیدنم را
سنجیدهای ،و با همۀ راههایم آشنایی. 4حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم آید تو ،ای
خداوند ،به تمامی ازآنآگاهی.
اول موسی 39ایه« :9هیچکس در این خانه بزرگتر از من نیست؛ و سرورم چیزی از
من دریغ نداشته ،جز تو که همسر او هستی .پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ
بشوم و به خدا گناه ورزم؟»
متی 10آیه  :28از کسانیکه جسم را میكشند ولی قادر به كشتن جان نیستند نترسید .از
کسی بترسید كه قادر است جسم و جان ،هر دو را در دوزخ تباه سازد.
 34به چه معناست اینکه ما خدا را بیش از هر چیز دوست داشته باشیم؟
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
به سوی او و خواسته او ،برویم و نیز باید از خوشنودی او شاد بوده و
من میتوانم همۀ غم و اندوه را تحّمل کنم .
اول یوحنا 4آیه  :16خداوند محبّت است.
اول یوحنا 4آیه  :9و محبّت خدا از این طریق به ما آشكار گردید كه خدا پسر یگانهٔ
خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیلهٔ او حیات داشته باشیم .
اول یوحنا 4آیه 19ما به دیگران محبّت میکنیم چون اول خدا به ما محبّت كرد.
مزامیر 18آیه  2و :3خداوند صخرۀ من است ،دژ من و رهانندۀ من؛ خدایم صخرۀ
من است که در او پناه میجویم؛ او سپر من است ،شاخ نجات و قلعۀ بلندم. 3خداوند را
که شایان ستایش است میخوانم ،و از دشمنانم نجات مییابم.
اول یوحنا 5آیه  :3زیرا محبّت به خدا چیزی جز اطاعت از احكام او نیست و این احكام
بار سنگینی نیست.
 35اینکه ما بیش از هر چیز به خدا اعتماد کنیم ،به چه معناست؟
یعنی اینکه :در همه وقت و همه جا ما ،جسم و جان خود را به قدرت و حکمت او
واگذار کنیم و به وعده گرانبهای او ،واقعا ً و از صمیم قلب اعتماد کنیم و تمام امیدهای
خود را تنها به او دشته باشیم و در راه ایمان به او ،اصرار و پافشاری کنیم.
اشعیا 28آیه  :29تمام این حکمت از جانب خداوند متعال است .برنامه های خداوند
همه از روی حکمت است و همیشه با موفقیّت همراه است.
مزایمر 33آیه  :4زیرا کالم خداوند مستقیم است و همۀ کارهای او با وفاداری .
اشعیا 41آیه  :10پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم و هراسان مباش زیرا من خدای
ت خویش
تو هستم .تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و به دست راست عدال ِ
از تو حمایت خواهم نمود .
مزامیر 37آیه  3تا  :5بر خداوند توکل نما و نیکویی کن در زمین ساکن باش و امانت
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را بپرور  4از خداوند لذت ببر و او مراد دلت را به تو خواهد داد. 5راه خود را به
خداوند بسپار و بر او توکل کن ،که او عمل خواهد کرد.
مزامیر 42آیه  :11ای جان من ،چرا افسردهای؟ چرا در اندرونت پریشانی؟ بر خدا
امید دار ،زیرا که او را باز خواهم ستود او را که رهانندۀ من و خدای من است.
اشعیا 49آیه « :15آیا مادری میتواند کودک نوزاد خود را فراموش کند؟ و فرزندی را
که خودش به دنیا آورده ,دوست نداشته باشد؟ حتّی اگر یک مادر فرزند حود را
فراموش کند ،من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد.

دومین فرمان
این فرمان دربارۀ چه چیز سخن می گوید؟
تونباید نام خداوند و سرور خود را بی دلیل به زبان بیاوری و قسم بخوری .زیرا
خداوند اجازه نمی دهد که ،کسی از نام او و به نام او سوء استفاده کند  ،و بی جزا
بماند .
این فرمان به چه معناست؟
ما باید خدا را دوست داشته و از او پروا داشته باشیم تا از نام او برای نفرین کردن،
قسم خوردن ،جادو کردن  ،دروغ گفتن و فریب دادن استفاده نکنیم ،بلکه نام او را در
مواقع اضطراری و دعا کردن و ستایش کردن و شکرگذاری بیاوریم.
 36چرا در ابتدای همه توضیحات دربارۀ فرمانها آمده که :ما باید از خدا بیش از هر
چیز پروا داشته و او را دوست بداریم؟
درواقع این موضوع از این حکایت دارد که همه فرمانهای دیگر به نوعی از این فرمان
سرچشمه گرفته و از این فرمان می گذرند ،و هر جایی که فرمان اول نگاه داشته شود،
خود به خود فرمانهای دیگر انجام خواهد شد ،چون همه آنها دنباله رو فرمان اول
هستند.
 37شما از نام خداوند چه چیز را درک می کنید؟
نه تنها کلماتی مانند سرور و یا خداوند ،بلکه تمام نامهایی که من باآنخداوند را میخوانم
و او را با آنها میشناسم و همچنین کالم او ،آیین دینی او ،آثار او ،و هرجا که موهبت
او جاریست و قدرت و جالل و شکوه او مانند روز روشن است تا به ما معرفت شناخت
را بدهد ،درواقع همه و همه حکایت ازنام اوست .
مزامیر 111آیه  :9نام او مقدّس و قدرتمند است.
ارمیا 10آیه  :6ای خداوند ،چون تو کسی نیست! تو عظیمی ،و نامت عظیم در قدرت !
مزامیر 19آیه  :1آسمان جالل خدا را بیان میکند ،و فَلَک از عمل دستهایش سخن
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میگوید
 38خداوند چه چیز را در فرمان دوم ممنوع کرده است؟
خداوند از اینکه ما از نام او سوءاستفاده کنیم را ممنوع کرده است و به ویژه اینکه
کارهایی از قبیل :نفرین کردن ،قسم خوردن ،جادو کردن ،دروغ گفتن و یا فریب دادن
را به نام خداوند انجام ندهیم.
 39در اینجا نفرین کردن به نام خداوند به چه معناست؟
منظور این است که ما نباید کالم خدا ،آیینهای مذهبی او ،آثار و اعمال نیک او ،و
رنجهای مسیح و شکنجه های او و همچنین زخم هایی که به جان خرید و خونی که از
او ریخت را به مسخره گرفته و از آنها بدگویی کنیم و دیگران را نفرین کنیم.
رومیان 12آیه  :14بركت خدا را برای آنانی كه به شما جفا میرسانند بخواهید ،برای
آنان طلب بركت كنید ،نه لعنت .
یعقوب 3آیه  9و  :10ما باآنهم خداوند و پدر را حمد و سپاس میگویم و هم انسان را
كه به صورت خدا آفریده شده است ،دشنام میدهیم. 10از یک دهان هم شكر و سپاس
شنیده میشود و هم دشنام! ای برادران ،این كار درست نیست .
 40در اینجا منظور از قسم خوردن چیست؟
منظور در اینجا به طور کل خود قسم خوردن نیست ،بلکه منظور این است که ،ما
اجازه نداریم به چیزی یا به نام کسی به غیر از خداوند قسم بخوریم .در مواردی که از
صحتآناطالع کافی نداریم و نیز نباید از روی غرض و یا سهل انگاری ،برای
تأییدآنموارد از نام خدا استفاده کنیم.
متی 5آیه  34تا  :37ا ّما من میگویم به هیچ وجه قسم یاد نكن ،نه به آسمان زیرا كه
عرش خداست ،نه به زمین زیرا كه پایانداز اوست ،نه به اورشلیم زیرا كه
شهرآنپادشاه بزرگ است و نه به سر خود ،زیرا قادر نیستی مویی ازآنرا سیاه یا سفید
کنی .سخن شما فقط بلی یا خیر باشد .زیاده بر این از شیطان است .
 41سوگند به چه معناست؟
سوگند یک اعتراف است با به کار بردن نام مقدّس خداوند ،و به این معناست که ما
برای تأیید گفته های خود و تأکید برآناز نام خداوند به عنوان شاهد و یا داور و قاضی
بر این گفتهها ،استفاده می کنیم .
کتاب پنجم موسی 6آیه  :13از یهوه ،خدای خویش بترس و او را عبادت کن ،و تنها به
نام او سوگند بخور.
عبرانیان 6آیه  :16در میان آدمیان مرسوم است كه به چیزی بزرگتر از خود سوگند
بخورند و آنچه مباحثات را خاتمه میدهد معموالً یک سوگند است.
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 42سوگند خوردن درواقع در چه زمانی برای ما مجاز شمرده می شود؟
در زمانی که واقعا ً مورد ضروری پیش آمده است و قسم خوردن باید جدی ،دقیق و
سنجیده ،متواضعانه و با توسل به نام خداوند باشد.
 43در مورد سوگند یاد کردن چطور ما ممکن است مرتکب گناه بشویم؟
هر جایی که قسم خوردن واقعا ً ضرورتی ندارد ،هر وقت که ما برنامهریزی شده
وبرای منظور خاصی قسم می خوریم مانند ،زمانی که شهادت دروغ میدهیم ،که این
نوع قسم خوردن ،از بدترین انواعآناست .هر زمانی که ما از قسم خوردن نیت بدی
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
میخواهیم با قسم خوردن دست به فریبکاری بزنیم ،همه و همه ما را به سمت گناه می
کشاند.
خورد که خود
کتاب چهارم موسی 30آیه  :2اگر مردی برای خداوند نذر کند ،یا سوگند
َ
را به انجام تعهدی مقید سازد ،نباید قول خود را بشکند ،بلکه باید بر حسب هرآنچه از
دهانش بیرون آمده ،عمل نماید.
 44چرا قسم خوردن میتواند منجر به این گناهان سخت شود؟
زیرا کسی که مثالً به دروغ شهادت میدهد و به نام خداوند که ،بلند مرتبه ترین و پاک
ترین و مقدّس ترین نام هاست قسم میخورد ،در واقع خدا را به مسخره گرفته است و
او از نام خداوند که برای شهادت واقعی و مخلصانه ،در داوری استفاده می شود ،به
دروغ استفاده کرده است و همین امر سبب میشود تا ،خود را از لطف خداوند و کمک
او برای هر زمانی و تا ابد محروم کرده و در عوض خداوند را به خشم آورده و او را
با لجبازی به چالش بکشاند و با وجود فانی و روح ناتوان خود و از روی بی فکری و
عیاشی خود را وارد این چنین بازی بکند.
کتاب دوم موسی 20آیه « :7نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر ،زیرا خداوند کسی
را که نام او را به ناشایستگی بَ َرد بیسزا نخواهد گذاشت ».
حزقیال 17آیه  :19بنابراین خداوندگار یهوه چنین میگوید :به حیات خودم قسم که
شمردن سوگند من و شکستن پیمانم را بهیقین بر سرش خواهم آورد.
مکافات خوار
ِ
غالطیان 6آیه  :7فریب نخورید ،هیچکس نمیتواند خدا را فریب دهد ،زیرا آنچه آدمی
بكارد ،همان را درو خواهد كرد.
عبرانیان 10آیه  :31چه هولناک و مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده !
 45جادو کردن به چه معناست؟
قدرتی ما فوق طبیعی و معجزه آسا و شگفت انگیز که ،در برابر نظم خداوند عمل
میکند و منظور از آنها بشارت و وعده خداوند نیست.
 46جادو چطور اتفاق می افتد؟
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از طریق همه نوع خرافات و کلمات عجیب غریب و پیش گویی کردن و طالع بینی و
همچنین ارتباط با ارواح و اینگونه کارها جادو شکل میگیرد و با انجامآنتقدس خداوند
زیر سوال خواهد رفت زیرا با انجامآنتثلیث ،کالم خداوند ،آیین مذهبی او و صلیب را
گستاخانه به شکل یک هنر تشبیه می کنند.
 47چرا انجام جادو به عنوان یک گناه سخت شناخته می شود؟
اگر جادو توسط خود ما انجام شود و یا کسی برای ما این جادو را انجام دهد ،درواقع به
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.
کتاب پنجم موسی 18آیه  10تا  :12در میان شما کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود
را بر آتش قربانی کند ،و نه فالگیر یا غیبگو ،و نه افسونگر یا جادوگر یا ساحِ ر ،و نه
مشورتکننده با ارواح ،یا َرمال و یا کسی که با مردگان گفتگو کند .
اشعیا 8آیه  :19پس چون شما را گویند« :از احضارکنندگان ارواح و جادوگرانی که
جیک جیک میکنند و ِورد میخوانند ،سوال کنید »،آیا قوم نباید از خدای خود سؤال
کنند؟ آیا برای زندگان باید از مردگان سوال کرد؟
 48اینکه به نام خدا دروغ بگوید و یا فریب دهید به چه معناست؟
این به این معناست که زیر نام خداوند و نور خدایی او و کالم او ،تعلیم باطل بدهید و یا
بخواهید از بدی حفاظت کنید و همچنین از نام خدا برای تظاهر و یا دروغ و فریب
استفاده کنید و یا با مسخره کردن از روی عمد نام او را مورد اهانت قرار دهید.
مزامیر 50آیه  16و  17و  :21ا ّما به شریر ،خدا چنین میفرماید« :تو را چه که
فرایض مرا بیان کنی و عهد مرا بر زبان رانی؟ چراکه از تأدیب من بیزاری و کالم
مرا پشت گوش میاندازی  .این کارها را کردی و من خاموشی گزیدم؛ پس پنداشتی که
من نیز چون توام .ا ّما حال تو را توبیخ خواهم کرد و تقصیراتت را در برابر دیدگانت
خواهم گسترد  .مزامیر 1آیه  :1خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و
در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند؛
اشعیا 5آیه  :20وای بر کسانی که بدی را نیکی و نیکی را بدی میخوانند؛ وای بر آنان
که ظلمت را در جای نور و نور را در جای ظلمت مینشانند؛ وای بر آنان که تلخی را
در جای شیرینی و شیرینی را در جای تلخی مینهند !
 49خواسته خدا در فرمان دوم چیست؟
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.
 50اینکه نام خدا را صدا بزنیم به چه معناست؟
منظور این است که در همه مواقع ضروری ،به خداوند پناه ببریم.
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مزامیر 50آیه « :15و در روز تنگی مرا بخوان؛ من تو را بیرون خواهم کشید ،و تو
مرا جالل خواهی داد».
 51دعا کردن در اینجا به چه معناست؟
به معنای این است که ما تمام لطف ،و فیض های خوب را از خدا بخواهیم و درخواست
کنیم.
یعقوب 1آیه  :17تمام بخششهای نیكو و هدایای كامل از آسمان و از جانب خدایی
آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد .
میآید كه
ٔ
 .52اینکه ما نام خداوند را محترم بشماریم به چه معناست؟
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 .
اول قرنتیان 10آیه  :31هرچه میکنید ،خواه خوردن ،خواه نوشیدن و یا هر كار
دیگری که میکنید ،همه را برای جالل خدا انجام دهید .
 .53شکرگذاری برای خدا کردن ،به چه معناست؟
یعنی ما باید او را بخاطر تمام اعمال نیک و پسندیده اش ،مورد ستایش قرار دهیم.
مزامیر 106آیه َ :1ه ِللویاه! خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست و محبتش تا
ابداآلباد است .
فرمان سوم
فرمان سوم از چه موضوعی سخن می گوید؟
از اینکه ما باید روز خداوند را مقدّس بداریم.
این فرمان به چه معناست؟
یعنی ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم ،به طوری که نباید نسبت به کالم
و موعظه های او بی توجهی کنیم ،بلکه آنها را می بایست مقدّس نگاه داشته و همچنین
با کمال میل شنیده ،و یاد گیریم.
 .54روز خداوند به چه معناست؟
روزی است که ما به استراحت میپردازیم و از کارها دست می کشیم ،تا خداوند در ما
اهدافش را پیاده نماید .
 .55خدا در فرمان سوم چه خواستهای دارد؟
او میخواهد کالم خدا و موعظه مقدّس شمرده شوند و ما انها را با اشتیاق گوش کرده و
انها را بیاموزیم.
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 .56این جمله " :موعظه و کالم خدا را مقدّس بداریم" به چه معنا می باشد؟
در کالم و در موعظه تعیین شده پیغام خدا را بشناسیم و بهآناحترام گزاریم.
اول تسالونیکیان 2آیه  :13پیوسته خدا را برای این نیز شكر میكنم كه وقتی پیام خدا
را از ما شنیدید،آنرا به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید ،بلكهآنرا از طرف خدا
دانستید و در حقیقت همینطور هم هست و اكنون در میان شما ایمانداران عمل میکند .
یوحنا 10آیه  :27گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به
دنبال من میآیند.
 .57اینکه کالم خدا را از روی میل گوش کنیم به چه معناست؟
یعنی اینکه از روی یک میل عمیق قلبی و با شادی ،کالم او را گوش دهیم و در بحر
عمق کالم او برویم و سعی کنیم این کالم را با قلبی نیکو و زالل ،حفظ کنیم.
مزامیر 26ایه :8خداوندا ،محل خانۀ تو را دوست میدارم ،و جایگاه سکونت جاللت
را .
لوقا 11آیه  :28ا ّما او فرمود« :ا ّما خوشا به حاآلنکسانیکه كالم خدا را بشنوند وآنرا
بجا بیاورند».
 .58یادگیری کالم خدا به چه معناست؟
ایمان مان را توسطآنبه رویش در آوریم وآنرا زیاد کنیم و زندگیمان را به سمتآن سوق
دهیم.
رومیان 10ایه :17پس ایمان از شنیدن پیام پدید میآید و پیام ما كالم مسیح است .
یعقوب 1آیه  :22شما باید بر طبق كالم او عمل كنید و فقط با شنیدن خود را فریب
ندهید .
یعقوب 1آیه  :27دیانت پاک و بیآالیش در برابر خدای پدر این است كه وقتی یتیمان و
بیوه زنها دچار مصیبت میشوند ،از آنها توجّه كنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه
داریم.
 .59خدا در فرمان سوم چه چیزی را برای ما منع می کند؟
او بی توجهی ما به موعظه و کالم خدا را منع کرده است .
 .60بی توجهی به موعظه چطور اتفاق خواهد افتاد؟
وقتی ما موعظه ها و مقررات و نظم کلیسا را بیارزش بشماریم ،وقتی ما مراسم
عبادت کلیسا را بدون دلیل واقعا ً ضروری از دست بدهیم و برای شرکت درآنحاضر
نشویم و روز خدا را فقط با شهوت و عیش و نوش بگذرانیم و مشغول کارکردن
بشویم ،همه و همه باعث بی توجهی به موعظه و کالم خدا است .
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دوم قرنتیان 5آیه  :18اینها همه از طرف خدایی است كه به وسیلهٔ مسیح ،ما را كه قبالً
ّ
موظف ساخت كه به دشمنان
دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل كرده است و ما را
دیگر او هم اعالم كنیم كه آنها نیز میتوانند دوستان او بشوند.
لوقا 10آیه « 16ای شاگردانم :هرکه به شما گوش دهد ،به من گوش داده است هرکه
فرستنده مرا رد كرده است» .
شما را رد كند مرا رد كرده است و هرکه مرا رد كند
ٔ
عبرانیان 10آیه  23تا  25امیدی را كه بهآنمعترفیم محكم نگاه داریم ،زیرا او كه به ما
وعده داده است ،به وعدههای خود وفا میکند .برای پیشی جستن در محبّت و کارهای
نیكو یكدیگر را تشویق كنیم .از جمعشدن با یکدیگر در مجالس كلیسایی غفلت نكنیم
چنانکه بعضیها به این عادت کردهاند؛ بلكه باید یكدیگر را بیشتر تشویق نماییم،
مخصوصا ً در این زمان كه روز خداوند نزدیک میشود .
 61چطور کالم خدا در روز خدا مورد بی توجهی قرار می گیرد؟
وقتی ما در مراسم عبادت خداوند با ظاهری خواب آلود حاضر شده و به کالم مقدّس با
بی دقتی گوش دهیم و یاآنکالم را به چیز دیگری تعبیر بکنیم و یا وقتی که ما در خانه
کالم خدا را نخوانیم و دعا نکنیم و این روز را با مرور نکردن کالم خدا مقدّس نشماریم
 ،به کالم و روز خدا بی توجهی کرده ایم.
جامعه 5آیه  :1چون به خانۀ خدا میروی ،مراقب قدمهایت باش .زیرا نزدیک آمدن
قربانی احمقان ،زیرا نمیدانند کاری بد انجام میدهند.
برای شنیدن بهتر است از تقدیم
ِ
کولُسیان 3آیه  :16اجازه بدهید كه پیام مسیح با تمام پُریآنسرتاسر وجود شما را فرا
گیرد .یكدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود
زبور ،تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.

چهارمین فرمان
فرمان چهارم بیانگر چیست؟
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
توجهی نکرده و آنان را عصبانی ننماییم ،بلکه احترام آنان را نگاه داشته  ،به آنان
خدمت کنیم و گوش دهیم و آنان را دوست داشته و برای آنان ارزش قائل شویم
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 62در اینجا منظور از پدر و مادر چه کسانی هستند؟
در اینجا عالوه بر پدر و مادر تنی ما ،منظور هر شخصی است که نقش پدر و مادر
را در خانه بازی میکند و همچنین در مجالس کلیسایی و خصوصا کشیش ها و در
جامعه نیز ،کسانی که از جانب خدا قدرت دارند و به عنوان رهبر شناخته شدهاند را
شامل میشود و ما نباید به مقابله با آنها بپردازیم و خداوند این امر را ممنوع کرده
است.
 63خواسته خداوند درفرمان چهارم چیست؟
منظور این است که ما به پدر و مادر و همچنین کسانی که به عنوان ولی ما
هستند،احترام گذاشته و به آنها خدمت کنیم ،و به آنها گوش داده و همچنین آنها را
دوست بداریم و برای آنها ارزش قائل شویم.
اول پطرس 2آیه  :13بهخاطر خداوند ،مطیع همهٔ قدرتهای انسانی باشید ،خواه پادشاه
كه باالتر از همه است،
 64ما چطور میتوانیم احترام والدین را نگاه داریم؟
باید جایگاه و مقامی که خداوند به آنها ،به عنوان ولی ما داده است را بشناسیم و در
کمال ادب و نظم و فروتنی ،به خواست خداوند و به نام او،در باالترین مرتبه احترام،
با آنها رفتار کنیم .
افسسیان 3آیه  14و  :15بنابراین ،من در برابر پدری زانو میزنم كه 15هر خانواده
در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است
ت روی پیرمرد را
کتاب سوم موسی 19آیه « :32پیش پای ریشسفیدان برخیزید ،حرم ِ
نگاه دارید ،و از خدای خود بترسید :من یهوه خدای شما هستم ».
اجازه خدا هیچ
رومیان 13آیه  :1همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند ،زیرا بدون
ٔ
قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب كرده است .
اول پطرس 2آیه  :17از خدا بترسید و به رهبران مملکت احترام بگذارید.
اول پطرس 2آیه  :18ای نوكران ،مطیع اربابان خود بوده و آنها را احترام كنید ،نه
تنها نسبت به آنانی كه مهربان و با مالحظه هستند ،بلكه همچنین به کسانیکه سختگیر
و خشن هستند .عبرانیان 13آیه  :17از رهبران خود اطاعت و پیروی كنید ،زیرا آنان
پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند .طوری رفتار كنید كه آنها از
خدمات خود راضی و خشنود باشند و نه ناراحت ،چون درآنصورت نفعی عاید شما
نخواهد شد.
 65ما چطور میتوانیم به ولی و پدر و مادر خود خدمت کنیم؟
ما باید از صمیم قلب خواسته آنها را برآورده کنیم و در خدمت آنها باشیم .و ما میبایست
برای آنها از روی میل و اشتیاق اعمال نیک انجام دهیم و برایشان دعا کنیم واز آنها
مراقبت نماییم
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اول تیموتائوس 2آیه  1تا  :3پس قبل از هر چیز تأكید میکنم كه درخواستها ،دعاها،
شفاعتها و سپاسها برای همهٔ مردم ،برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه
خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در كمال خداترسی و سرافرازی به
دهنده ما ،نیكو و پسندیده است
سر بریم ,زیرا انجام این كار در حضور خدا ،نجات
ٔ
.ضیراخ 3آیه  :14فرزند عزیز از پدر خود در پیری مراقبت کن ،و او را تا زمانی که
زنده است آزرده مکن
 66چطور ما بایستی به حرف ولی خود گوش فرا دهیم؟
منظور این است که ما خواستهها و دستورات آنها را در همه موارد بجز مواردی که
بر خالف خواست خداست ،از روی میل قبول کرده و احترام آنها را داشته باشیم و اگر
تنبیهاتی برای ما داشتند  ،بدون هیچ گونه اعتراض و مخالفتیآنرا بپذیریم.
کولسیان 3آیه  :20ای فرزندان ،از والدین خود در هر امری اطاعت كنید ،زیرا این
كار خداوند را خشنود میسازد.
اعمال رسوالن  5آیه  :29پطرس و رسوالن پاسخ دادند« :از خدا باید اطاعت كرد ،نه
از انسان.
 67چطور می بایست به والدین خود عشق ورزید و برای آنها احترام قائل شویم؟
ما باید آنها را در باالترین درجه محبّت قرار داده و هر کار پسندیده ای را از صمیم
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
ضیراخ 3آیه  : 15با پدرت به نیکی رفتار کن ،حتی وقتی که او پیر شده و رفتاری
مانند یک کودک از خود نشان می دهد .و در این موقعیت به او از روی تکبر بی
توجهی مکن و خود را از او باالتر مپندار
 68وعده پاداشی که خداوند داده کدام است؟
خداوند به تمام کسانی که به والدین و سروران خود احترام می گذارند ،وعده آرامش و
سعادت و طول عمر می دهد.
افسسیان 6آیه  1تا  :3ای فرزندان ،وظیفهٔ هر مسیحی این است كه از والدین خود
اطاعت كند  .اولین حكمی كه با وعده همراه بود این است« :پدر و مادر خود را احترام
وعدهآناین بود «:تا كامیاب گردی و عمرت در زمین طوالنی شود».
کن ».و
ٔ
ضیراخ 3آیه  :11برکتی که پدر برای فرزندان طلب می کند ،خانههای آنها را میسازد
و ا ّما اگر نفرینی از جانب مادر برای فرزندان باشد ،هر آنچه هست را ویران خواهد
ساخت
 69خداوند چه چیز را در فرمان چهارم ممنوع کرده است؟
اینکه ما به پدر و مادر خود بی توجهی نکنیم و آنها را آزرده و غضبناک نکنیم
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 70چطور انسان به والدین خود بی توجهی می کند؟
وقتی که ما آنها را در قلب خود ارزش کمی بدهیم و با آنها با بی احترامی صحبت کرده
و رفتار کنیم و یا آنها را با اعمال یا گفتارمان مورد تمسخر قرار داده و از آنها غیبت
کرده و بدگویی کنیم.
امثال  30آیه « :17چشمی که پدر را تمسخر کند و اطاعت از مادر را خوار شمارد،
کالغهای وادیآنرا به در میآورند و کرکسهاآنرا میخورند.
 71چطور انسان والدینش را عصبانی و آزرده می کند؟
وقتی که ما از روی بی فکری ،به مخالفت با آنها بپردازیم و یا به انها دشنام دهیم و یا
در سختی و موارد اضطراری آنها را رها کرده و به نوعی آنها را مجروح کنیم و آنها
را آزرده خاطر سازیم.
امثال 20آیه  :20هر که پدر یا مادر خود را نفرین کند ،چراغش در تاریکی غلیظ
خاموش خواهد شد.
اعمال رسوالن 23آیه  :5به سران قوم خود بد مگویید.

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
آسیب جسمانی نرسانیم بلکه به آنان کمک کنیم و نیازهای آنان را در تمام موارد
برطرف کنیم
 72قتل چطور رخ می دهد؟
این امر یا به صورت عملی و ظاهری صورت میپذیرد و یا به صورت کالمی و
درونی ،و در قلب ما رخ می دهد.
متی 5آیه  21تا « :22شنیدهاید كه در قدیم به مردم گفته شد' :قتل نكن و هرکس
مرتكب قتل شود محكوم خواهد شد '.ا ّما من به شما میگویم :هرکس نسبت به برادر
خود عصبانی شود ،محكوم خواهد شد و هرکه برادر خود را ابلَه بخواند ،به دادگاه برده
خواهد شد و اگر او را 'احمق' بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود ».
 73عمل قتل ظاهری چطور اتفاق می افتد؟
وقتی که شخصی ،فرد دیگر را به صورت مستبدانه و ظالمانه به قتل میرساند و یا او
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را مجروح کرده و به سالمت او آسیب می رساند ،این عمل شکل می گیرد.
 74چه کسی قدرتش از تو و دیگر انسانها باالتر می باشد؟
هیچکس به جز سرور ما خداوند یگانه  ،این توانایی را ندارد مگر این که شخصی از
جانب خداوند قدرت تصمیم گیری در مورد زندگی و مرگ در اختیارش قرار داده شده
باشد.
کتاب پنجم موسی 32آیه  «:39حال ببینید که من خود ،آویم! خدایی دیگر جز من
نیست .میمیرانم و زنده میکنم؛ مجروح میسازم و شفا میبخشم؛ و از دست من
رهانندهای نیست ».
کتاب اول موسی 9آیه  5تا  :6بهیقین تاوان خون شما را که حیات درآناست باز خواهم
ستانید :از هر جانوریآنرا باز خواهم ستانید .تاوان جان انسان را از دست همنوعش نیز
باز خواهم ستانید« .هر که خون انسان ریزد ،خونش به دست انسان ریخته شود؛ زیرا
خدا انسان را به صورت خود ساخت.
رومیان 13آیه  :4چونكه او خادم خداست و برای خیریّت تو كار میکند .ا ّما اگر كار
نادرست انجام دهی از او هراسان باش ،زیرا او بیسبب صاحب شمشیر نیست ،بلكه
خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاكارن اجرا نماید .
 75آیا ما در مورد زندگی خود هیچ قدرتی نداریم و نمیتوانیم خود کشی کنیم و یا
خود را مجروح کنیم؟
این امر خیلی بعید به نظر می رسد! من به خودم تعلق ندارم و جسم و روح من توسط
خداوند آفریده شده است .مسیح بابت مالکیت من قیمت خیلی گزافی داده است.
رومیان 14آیه  7و  :8هیچیک از ما فقط برای خود زندگی نمیکند و یا فقط برای خود
نمیمیرد ،اگر زیست میکنیم ،برای خداوند زندگی مینماییم و اگر بمیریم ،برای
خداوند میمیریم .پس خواه زنده و خواه مرده ،متعلّق به خداوند هستیم.
امثال 24آیه :8آنکه بدی در سر میپروراند ،دسیسهگر شناخته خواهد شد.
 76چطور ما مرتکب قتل درونی می شویم؟
وقتی که ما خشمی که به مسیحیت تعلق ندارد را به همراه نفرت و حس انتقام خواهی
نسبت به همنوعانمان در درون قلبمان نگه داریم و اگر به او متکبرانه بنگریم و دچار
حرص و طمع در او شویم و یا با بی رحمی و یا به شکل ظالمانه با دیگران که در
شرایط اضطراری قرار دارند رفتار کرده و با آنان هم دردی نکنیم و از اینکه آنها در
گرفتاری هستند شاد باشیم و برای دیگران درد و رنج آرزو کنیم ،همه و همه مصداق
قتل درونی می باشند.
اول یوحنا 3آیه  :15هرکه از برادر خود متنفّر باشد قاتل است و شما میدانید كه هیچ
قاتلی دارای حیات جاودانی نیست .
رومیان 12آیه  :19ای دوستان عزیز ،به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید ،بلكهآنرا به
مكافات الهی واگذار كنید ،زیرا کتابمقدّس میفرماید :خداوند میگوید« :من مجازات
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میکنم و من جزا خواهم داد ».
یعقوب 3آیه  :16چون هرجا حسد و خودخواهی هست ،در آنجا بینظمی و شرارت
است .
امثال 24آیه  :17از فروافتادن دشمنت شادمان مباش ،و چون بلغزد دلشاد مشو؛
 77در اینجا منظور از همنوع کیست؟
این کالم هر انسانی را اعم از دشمن و یا دوست در بر می گیرد .و همه انسانها شامل
این قانون کلی محبّت به همنوع خود می شوند ،که ما باید همنوع خود را چه از لحاظ
جسمانی و چه از لحاظ روحی مورد محبّت قرار داده و همه خوبیها را برای آنها
بخواهیم و به آنها بدی نکنیم .در این فرمان بخصوص ،ما باید فرمان محبّت به همنوع
را به انجام برسانیم.
مالیان 2آیه  :10آیا همه ما یک پدر نداریم؟ مگر نه اینکه همه ما را یک خدا آفریده
است؟
متی 5آیه  43تا « :45شنیدهاید كه' :همسایهات را دوست بدار و با دشمن خویش
دشمنی كن '.ا ّما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانیکه به
شما آزار میرسانند دعا كنید .به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد،
چون او آفتاب خود را بر بدان و نیكان ،یكسان میتاباند و باران خود را بر درستكاران
و بدكاران میباراند».
رومیان 13آیه  8تا  :10هیچ چیز به كسی مقروض نباشید ،به جز محبّت به یكدیگر.
کسیکه دیگران را محبّت كند ،شریعت را بجا آورده است .همهٔ احكام خدا :زنا نكن،
قتل نكن ،دزدی نكن ،طمع مورز ،و هر حكم دیگر در این حكم است كه «همسایهات را
مانند جان خود دوست بدار »،خالصه شده است .کسیکه همسای ٔه خود را دوست دارد،
به او بدی نمیکند .پس محبّت اجرای كامل تمام شریعت است.
اول قرنتیان 13آیه  1تا  :7اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبّت
نبوت و
نداشته باشم ،فقط یک طبل میان تُهی و سنج پر سر و صدا هستم .اگر قادر به ّ
درک كلّیه اسرار الهی و تمام دانشها باشم و دارای ایمانی باشم كه بتوانم كوهها را از
جایشان به جای دیگر منتقل كنم ،ولی محبّت نداشته باشم هیچ هستم !اگر تمام دارایی
خود را به فقرا بدهم و حتّی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم ،ا ّما محبّت نداشته
باشم ،هیچ سودی عاید من نخواهد شد .محبّت بردبار و مهربان است .در محبّت
حسادت و خودبینی و تكبّر نیست. 5محبّت رفتار ناشایسته ندارد ،خودخواه نیست،
خشمگین نمیشود و كینه به دل نمیگیرد. 6محبّت از ناراستی خوشحال نمیشود ولی
از راستی شادمان میگردد. 7محبّت در همه حال صبر میکند و در هرحال خوشباور
و امیدوار است و هر باری را تح ّمل میكند .
متی 7آیه  :12با دیگران همانطور رفتار كنید كه میخواهید آنها با شما رفتار كنند.
این است خالص ٔه تورات و نوشتههای أنبیا.
 78درفرمان پنجم خداوند چه چیز را ممنوع کرده است؟
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اینکه ما نسبت به همنوع خود از لحاظ جسمانی رنج و آسیبی نرسانیم.
 79ما چطور به همنوع خود آسیب می رسانیم؟
وقتی که ما شخصا ً و یا از طریق دیگران زندگی همنوع خود را از لحاظ سالمت به
خطر میاندازیم و او را مجروح می کنیم ،این امر اتفاق میافتد و فرقی هم ندارد از چه
راهی این امر محقق شود.
 80ما چطور همنوع خود را می آزاریم؟
وقتی که ما آنها را چه از نظر رفتاری و یا چه از نظر گفتاری و با اعمالمان می
آزاریم و یا آنها را در زمان احتیاج و مریضی به تنهایی رها میکنیم و یا نسبت به
اعضای خانواده خود بیتفاوت میشویم و یا آنها را تحت فشار اعمال نادرست خودمان
قرار میدهیم و آنها را رنجور کرده و قلب آنها را به درد می آوریم.
افسسیان 4آیه  :31از این پس دیگر هیچ نوع بغض ،غیظ ،خشم ،داد و فریاد ،دشنام و
نفرت را در میان خود راه ندهید .
ً
خانواده
ا
مخصوص
و
خویشاوندان
زندگی
وسایل
كسی
اول تیموتائوس  5آیه  :8اگر
ٔ
خود را فراهم نكند ،ایمان را انكار كرده و بدتر از كافران شده است .
امثال 23آیه  29تا  :30وای ازآنکیست و ِول ِولِه ازآنکه؟ نزاع ازآنکیست و ناله ازآنکه؟
زخمهای بیسبب ازآنکیست و چشمان سرخ ازآنکه؟ آنان راست که تا دیروقت دل از
شراب برنمیکنند ،و در پی چشیدن شرابهای برآمیخته میروند.
 81خواست خداوند در فرمان پنجم چیست؟
این است که ما همنوع خود را در همه نیازهای جسمانی کمک کنیم.
 82چطور ما میبایست در خطرها و نیازهای جسمانی همنوع خود را کمک کنیم؟
وقتی کسی را در موقعیت اضطراری می بینیم ،فرقی نمیکند کهآنموضوع به ما مرتبط
می شود یا خیر ،وهمچنین مهم نیست که در کجا این اتفاق میافتد و یا باعث به خطر
افتادن جان ما می شود ،در همه این موقعیت ها ما میبایست آماده کمک کردن باشیم.
رومیان 12آیه  :15با خوشحاالن خوشحالی كنید و با ماتمیان ماتم نمایید.
فقیران بیخانمان را به خانۀ
اشعیا 58آیه  :7که نان خود را با گرسنگان قسمت کنی و
ِ
خویش آوری؟ و چون برهنهای بینی ،او را بپوشانی و ازآنکه از گوشت تن توست،
خود را پنهان نسازی؟
اول یوحنا 3آیه  :16ما معنی محبّت را درک کردهایم زیرا مسیح جان خود را در راه
ما فدا كرد .پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم .
 83چطور میتوانیم کسی را در گرفتاری هایش کمک کرده و از او محافظت نماییم؟
وقتی که ما به کسی پندهای مفید میدهیم و در پی راهنمایی کردن او در بهتر کردن
زندگی دنیوی ایشان هستیم درواقع این امر رخ خواهد داد.
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غالطیان 6آیه  :9از انجام نیكوكاری خسته نشویم زیرا اگر دست از كار نكشیم ،در
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
باشیم ،چه در عمل و چه در کالم .هر فرد متاهل باید زن یا مرد خویش را دوست بدارد
و او را احترام نماید.
 84زندگی زناشوئی چیست؟
زندگی زناشوئی یک نظم مقدّس خدایی است که از جانب خداوند بنیاد شده است و مورد
برکت خداست و باعث استحکام درازمدت پیوند میان زن و مرد است ،تا مرد و زن
فرزندان را برای پادشاهی خداوند در این دنیا تربیت کنند.
کتاب اول موسی 1آیه  27تا  :28پس خدا انسان را به صورت خود آفرید ،او را به
صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید. 28خدا ایشان را برکت داد ،و خدا بدین
سان فرمود« :بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و برآنتسلط یابید .بر ماهیان
دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت میکند ،فرمان برانید»
متی 19آیه  4تا  :6عیسی در جواب از آنها پرسید« :آیا تا به حال نخواندهاید كه
پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است كه مرد ،پدر و مادر
خود را ترک میکند و به زن خود میپیوندد وآندو یکی میشوند .از این رو آنها دیگر
دو تن نیستند بلكه یکی هستند ،پس آنچه را كه خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا
سازد».
 85خداوند چه چیز را در فرمان ششم ممنوع کرده است؟
اینکه نه تنها پیوند زناشویی میان زن و مرد نباید شکسته شود ،بلکه زن و مرد باید
نسبت به هم وفادار بمانند و تمام کارهای غیر اخالقی را چه در داخل و چه در بیرون
از زندگی زناشویی شان که بین آنها وجود دارد را رها کرده و انجام ندهند.
متی 5آیه  27تا « :28شنیدهاید كه گفته شده' :زنا نكن ا ّما من به شما میگویم هرگاه
مردی از روی شهوت به زنی نگاه كند در دل خود با او زنا كرده است .
غالطیان 5آیه  :19کارهای طبیعت نفسانی آشكارند :زنا ،ناپاكی ،هرزگی است».
 86خواسته خدا در فرمان ششم چیست؟
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خواست خدا این است که ما چه در گفتار و چه در کردار باید بصورت پاکدامن و منظم
زندگی کنیم و به همسر خود احترام گذاشته و او را دوست بداریم.
 87پاکدامن و با نظم زندگی کردن به چه معناست؟
یعنی ما سعی می کنیم روح خودمان را پاک نگاه داشته و به جسم خودمان آسیبی
نرسانیم.
اول تسالونیکیان 4آیه  3تا  :5خواست خدا این است كه شما پاک باشید و از روابط
جنسی نامشروع بپرهیزید .همهٔ شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت كنترل
داشته باشید وآنرا پاک و محترم نگاه دارید و مانند ملّتهای خداناشناس ،دستخوش امیال
و شهوات جسمانی نگردید .
اول قرنتیان 6آیه  19و  :20آیا نمیدانید بدن شما معبد روحالقدس است كه خداوند به
شما بخشیده و در شما ساكن است؟ عالوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید،
زیرا با قیمت گزافی خریده شدهاید .پس بدنهای خود را برای جالل خدا بكار ببرید.
 88ما چطور میتوانیم پاکدامن بودنمان را به خودمان از نظر گفتاری ثابت کنیم؟
وقتی که ما در هر صورت با حیا و با پاکدامنی سخن بگوییم و با ترس در مقابل خداوند
در همه حال و در همه جا از تمام بدیها دوری کرده و همچنین از یاوه گویی پرهیز
کنیم ،این امر اتفاق می افتد.
اول قرنتیان 15آیه  :33گول نخورید ،معاشران بد ،اخالق خوب را فاسد میسازند .
افسسیان 5آیه  3تا  :4و چنانکه شایستهٔ مقدّسین خداست ،در میان شما چیزی دربارهٔ
زنا و بیعفّتیهای دیگر و طمعكاری بر زبان نیاید .پسندیده نیست كه سخنان ركیک و
یا حرفهای بیمعنی یا زشت بكار ببرید ،بلكه در عوض باید خدا را شكر كنید.
 89ما چطور میتوانیم پاکدامن بودنمان را در عمل به خودمان ثابت کنیم؟
وقتی که ما هر عملی را با حجب و حیا انجام دهیم و در کارهایی مثل  :خوردن،
اشامیدن ،لباس پوشیدن ،تفریحات و … احترام همدیگر را داشته باشیم و اعتدال را
رعایت کنیم ،و از تمام موقعیتهایی که با عفت انسانی منافاتی دارند دوری بجوییم .
رومیان 13آیه  13و  :14چنان رفتار كنیم كه شایستهٔ كسانی باشد كه در روشنایی
روز به سر میبرند و از عیّاشی و مستی و فِسق و هرزگی یا نزاع و حسد
بپرهیزیم .خود را با عیسی مسیح خداوند مسلّح سازید و دیگر در فكر ارضای
خواهشهای نفسانی خود نباشید.
درباره هر آنچه راست ،شریف ،درست ،پاک،
برادران،
فیلیپیان 4آیه  :8در خاتمه ای
ٔ
دوست داشتنی ،نیكنام و هرچه عالی و قابل ستایش است ،بیندیشید.
 90منظور از محبّت داشتن و احترام به همسر چیست؟
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منظور این است که ما بدانیم همسر ما از جانب خدا برای ما مقرر شده است و به همین
سبب همه عشق و َمحبت خود را نثار او و فقط برای ایشان کنیم و همچنین نسبت به او
وفادار مانده و عشق  ،محبّت و خوبی که الگوبرداری شده از نظم خدا  ،عیسی و از
اجتماع او می باشد را برای همسر خود بخواهیم و به او نشان دهیم.
افسسیان 5آیه  21تا  :25بهخاطر احترامی كه به مسیح دارید ،مطیع یكدیگر باشید .ای
زنها ،طوری از شوهران خود اطاعت كنید كه از خداوند اطاعت میکنید ،زیرا
دهندهآناست،
همانطور که مسیح سر كلیسا یعنی بدن خود میباشد و شخصا ً نجات
ٔ
شوهر نیز سر زن خود میباشد و چنانکه كلیسا مطیع مسیح است ،زنها نیز در هر
مورد باید از شوهرهای خود اطاعت كنند .ای شوهرها ،چنان که مسیح كلیسا را
دوست داشت و جان خود را برایآنداد ،شما نیز زنهای خود را دوست بدارید.

هفتمین فرمان
هفتمین فرمان در چه موردی می باشد؟
دزدی نکن.
این فرمان به چه معناست؟
ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم بطوریکه ما اجازه نداریم پول و یا
اموال همنوعان خود را به ناحق برداریم ویا با کالهبرداری از دیگران مال و اموال
آنها را تصاحب کنیم ،تا مال و اموال خود را حفظ کرده و یا زیاد کنیم بلکه ما بایستی
از مال و اموال او مراقبت کرده و همچنین باعث ازدیادآننیز گردیم.
 91خداوند چه چیز را در هفتمین فرمان ممنوع کرده است؟
در این فرمان خداوند خساست ،طمع و بیوفایی را ممنوع کرده است و ما طبق این
فرمان اجازه نداریم با فریب و نیرنگ و مبادالت نادرست پول و مال دیگران را
تصاحب کنیم.
اول تیموتاوس 6آیه  9و  :10ا ّما آنانی كه در آرزوی جمع كردن ثروت هستند ،به
وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی كه آدمی را به تباهی و نیستی میکشاند
گرفتار میشوند .زیرا عشق به پول ،سرچشمهٔ همهنوع بدیهاست و به علّت همین عشق
است كه ،بعضیها از ایمان منحرف گشته ،قلبهای خود را با رنجهای بسیار جریحهدار
ساختهاند .
متی 16آیه  :26برای انسان چه سودی دارد كه تمام جهان را ببرد ،ا ّما جان خود را از
دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتواندآنرا باز یابد .
متی 6آیه  31و « :32پس نگران نباشید و نگویید' :چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ و یا چه
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بپوشیم؟ تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تالش میکنند ،ا ّما پدر آسمانی
شما میداند كه شما به همهٔ این چیزها احتیاج دارید .
 92اینکه ما پول و مال دیگران را تصاحب کنیم به چه معناست؟
این بدان معناست که ما مال و اموال کسی را که خدا به او داده است را یا به صورت
شخصا یا بصورت پنهانی و یا با زور و یا با راهنمایی اشتباه و یا با هر روشی که
منجربه بدست آوردن مال و اموال او شود را بدزدیم حتی اگر در این امور ما همراهی
کنندهآنشخص خطا کار هم باشیم.
ارمیا 27آیه  :5با قدرت عظیم خودم تمام جهان ،تمام انسانها و حیوانات روی زمین را
آفریدم ،و من اختیارآنرا به هرکس که بخواهم می دهم.
امثال 22آیه  :2غنی و فقیر در این اشتراک دارند :خداوند آفرینندۀ هر دوی آنهاست .
 93اینکه ما با کاالی تقلبی به مالی برسیم به چه معناست؟
یعنی اینکه ما کاالهای نامناسب را به قیمت گزاف بفروشیم.و یا بدون مسئولیت کاری
و با دزدی در ساعت کاری ،دستمزد کار کامل را بگیریم و یا مزد کامل کاری را
بگیریم که اندکی برایآنزحمت کشیده ایم .یا چیزی را بگیریم که بی ثمر و بیفایده است
و یا برای کار نامناسب و مکان نامناسب و بد ،پول بگیریم.
لوقا 16آیه  :10کسیکه در امور كوچک درستكار باشد ،در كارهای بزرگ هم
درستكار خواهد بود و کسیکه در امور كوچک نادرست باشد ،در كارهای بزرگ هم
نادرست خواهد بود.
ارمیا 22آیه « :13وای برآنکه خانۀ خویش با بیعدالتی بنا کند ،و باالخانهاش را با
بیانصافی؛ وای برآنکه همنوع خویش به رایگان به خدمت گیرد ،و مزد او را به او
نپردازد؛
 94اینکه ما با تجارت باطل و یا کالهبرداری چیزی را تصاحب کنیم به چه معناست؟
به این معناست که ما با فریب کاری و ریاکاری در تجارت و یا مثالً با کم فروشی و یا
گران فروشی و یا نزول خوری و همچنین دیگر روشهای باطل به دیگران خسارت
زده و آنها را متح ّمل ضرر کنیم.
اول تسالونیکیان 4آیه  :6در این خصوص هیچکس نباید از ایمانداران سوء استفاده کند،
زیرا همان طوری که من قبالً با تأكید زیاد به شما گفته بودم :خداوند به کسانیکه این
كارها را میکنند ،كیفر خواهد داد.
امثال 23آیه  4و  :5خویشتن را برای ثروتمند شدن از پا َمیَفکن؛ از اندیشیدن بدان
بازایست تا چشم برآنبه دوزی از میان رفته است؛ زیرا ثروت چون عقاب بال
میگیرد و میپَ َرد
 95خواست خدا از هفتمین فرمان چیست؟
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اینکه ما با صداقت و عدالت پیشگی در برابر دیگران عمل کنیم تا اینکه خوبی دیگران
را در نظر بگیریم و با کمک سعی در حفاظت از اموال آنها بکنیم.
عبرانیان 13آیه  :16هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یكدیگر را از یاد نبرید،
زیرا اینگونه قربانیهاست كه خدا را خشنود میسازد .
لوقا 6آیه  :35ا ّما شما به دشمنان خود محبّت نمایید و نیكی كنید و بدون توقّع عوض،
قرض بدهید كه پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود،
زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاكاران مهربان است .
متی 25آیه  :40پادشاه در جواب خواهد گفت' :بدانید آنچه به یکی از كوچكترین پیروان
من كردید ،به من كردید
 96چطور ما میتوانیم خوبی دیگران را بخواهیم وکمک کنیم اوضاع آنها روبه
پیشرفت و بهتر شدن رود؟
ما بایستی با اعتماد و کوشایی و نگرانی در امور اموال خود  ،کسی را که به آنها نیاز
دارد را پیدا کنیم و اگرآنشخص یا کس دیگری به وسایل ما نیاز داشت ماآنرا با او
تقسیم کنیم و یا به او قرض دهیم و یا به او می بخشیم تا دیگران که در شرایط
اضطراری هستند هم بتوانند از آنها بهره مند شوند واین دِینی است که به گردن ما
گذاشته شده است.
افسسیان 4آیه  :28دزد از دزدی دست بردارد و به عوضآنبا دستهای خود ،با
آبرومندی كار كند تا چیزی داشته باشد كه به نیازمندان بدهد .
امثال 19آیه :17آنکه بر بینوا شفقت کند ،به خداوند قرض میدهد ،و او پاداش کارش
را به تمامی خواهد داد.
متی 6آیه  3تا  :4و ا ّما تو ،هرگاه صدقه میدهی ،نگذار دست چپ تو از آنچه دست
راستت میکند آگاه شود. 4از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری كه هیچ چیز از
نظر او پنهان نیست ،اجر تو را خواهد داد .
دوم قرنتیان 9آیه  :7پس هركس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است ،بدهد
و نه از روی بیمیلی و اجبار ،زیرا خدا كسی را دوست دارد كه با شادی میبخشد .
 97چطور میتوانیم در جهت مراقبت و حفاظت از وسایل و نیازهای خوراکی دیگران
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؟
شهادت دروغ علیه همنوع خود مده
این فرمان به چه معناست؟
ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم به طوری که ما نباید به دیگران دروغ
گفته ،اسرار آنها را فاش نموده و غیبت نماییم و یا با خبرچینی از دیگران سابقه بد
بسازیم ،بلکه باید از آنها دفاع کنیم و از خوبی ها یشان بگوییم و همه امور او را به
رحالت روی خوش برگردانیم.
 98چه چیزی به عنوان شهادت دروغ می باشد؟
هر چیزی که خالف حقیقت گفته و یا عمل شود.
امثال  12آیه  :22خداوند از لبهای دروغگو کراهت دارد ،ا ّما راستکرداران پسندیدۀ
اویند.
 99خداوند چه چیز را در فرمان هشتم ممنوع کرده است؟
خداوند دروغ را به طور کل ممنوع کرده است و همچنین نباید دیگران را بطور پنهانی
فریب دهیم و نباید به کسی خیانت کرده و یا غیبت کنیم و یا آبروی کسی را ببریم.
افسسیان  4آیه  :25پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید ،بلكه همیشه به دیگران راست
بگویید ،زیرا هم ٔه ما اعضای یكدیگریم .
یوحنا 8آیه  :44شما فرزندان پدر خود ،ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل
میآورید .او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است ،چون در او هیچ راستی نیست.
وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار مینماید؛ زیرا دروغگو پدر تمام
دروغهاست.
 100دروغ گفتن سهوی به چه معناست؟
به معنی نیت بد درباره کسی در دل داشتن و به بدگویی درباره او پرداختن است.
مزامیر 28آیه  :3مرا با شریران محکوم مکن ،با آنان که شرارت را پیشۀ خود
ساختهاند؛ که با همسایگانشان َدم از صلح و صفا میزنند ،ا ّما بدی در دل ایشان است .
 101خیانت به دیگران به چه معناست؟
اینکه شخصی به عنوان یک دوست بد ،کسی را با دوز و کلک به سوی دشمنان راهی
کند و یا اسرار او را برای دیگران فاش کند و یا نقاط ضعف او را به دیگران گفته و از
اطمینان او سوءاستفاده کند و همه اینها را از روی حسد و نفرت و یا انتقام انجام دهد
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تا به دیگران آسیب رسانده و از این بابت شاد شود.
امثال  25آیه  :9مشاجرهات را مستقیم با همسایهات بکن ،و اسرار دیگری را فاش
منما،
 102غیبت کردن به چه معناست؟
به معنای بدگویی نسبت به دیگران است .وقتی آنها حضور ندارند و یا اینکه کالم و
عمل شخصی را با نیت بدی که داریم برای دیگران تحریف کرده و اشتباه جلوه دهیم .
یعقوب  4آیه  :11ای برادران ،از یكدیگر بد نگویید .كسیكه به دیگری بد بگوید و یا
نسبت به او داوری كند از شریعت بد گفته وآنرا محكوم ساخته است .اگر نسبت به
آورنده آن.
شریعت داوری كنی ،تو داور شریعت شدهای و نه بجا
ٔ
 103منظور از بی آبرو و بیاعتبار کردن کسی چیست؟
منظور این است که ما دیگران را به چیزی متهم کرده و نام نیک و آبروی او را از بین
ببریم.
مزامیر  15آیه  1تا  :3خداوندا ،کیست که در خیمۀ تو میهمان شود؟ و کیست که در
کوه مقدّست ساکن گردد؟ آنکه در صداقت گام بردارد ،و درستکار باشد ،و از دل،
راست بگوید .که به زبان خویش غیبت نکند ،و به همسایهاش بدی روا مدارد ،و
مالمت را دربارۀ نزدیکانش نپذیرد؛
 104خواسته خدا در فرمان هشتم چیست؟
خواست خدا این است که ما نسبت به درک حقیقت شوق داشته و بخصوص اینکه در
صورت بروز خطا از دیگران ما می بایست آنها را ببخشیم و درباره دیگران به نیکی
سخن بگوییم و همه چیز را به شکلی نیکو برگردانیم.
 105چطور میتوانیم دیگران را ببخشیم؟
منظور این است که ما بایستی آبرو و نام او را از بدنامی نجات دهیم و بدانیم که شاید
او تحت فشار و یا با قضاوت ناعادالنه در این موقعیت قرار گرفته است و به او تهمت
ناروا زده اند .
امثال 31آیه « :8دهان خود را برای بیزبانان بگشا ،بهخاطر دادرسی همۀ
بیچارگان» .
 106چطور ما میتوانیم از دیگران تمجید کنیم؟
وقتی که ما تمام خوبیهای او را بدون حسودی کردن و بدون اینکه بخواهیم او را
تحقیر کنیم قبول کنیم و آنها را بستاییم و همچنین درباره او قضاوت عادالنه داشته باشیم
و در مورد اعمال نادرست او با کمال محبّت آنها را نادیده گرفته و سکوت اختیار کنیم.
اول پطرس  4آیه  :8مهمتر از همه ،محبّتتان نسبت به یكدیگر جدّی و قوی باشد زیرا
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محبّت ،گناهان زیادی را میپوشاند .
 107چطور ما میتوانیم نسبت به همه چیز خوش بین بوده و از همه چیز برداشت
نیک داشته باشیم؟
زمانی این اتفاق خواهد افتاد که ما در مورد دیگران و خطایی که از آنها سر میزند
زود باور نبوده و سریعا ً در مورد آنها قضاوت نکنیم ،بلکه دربارهآنموضوع از خود
فرد و یا دیگران که نسبت بهآنموضوع آگاهی دارند بپرسیم و در این فاصله که ما هنوز
از صحت خطای دیگران مطمئن نیستیم ،درباره دیگران پندار و گفتار نیک داشته
باشیم.
غالطیان  6آیه  :1ای برادران من ،اگر كسی در هنگام ارتكاب خطا دیده شود ،شما كه
روحانی هستید ،او را با روح فروتنی به راه راست آورید .ا ّما 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؟
ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم به طوری که ما نباید با حیله و فریب
به دنبال ارث و مال خانه او باشیم و نباید با تظاهر و جعل کردن مالک چیزی شویم،
بلکه نسبت به همنوعان حامی آنها بوده و از اموال آنها حفاظت کنیم.
 108منظور از طمع داشتن در اینجا چیست؟
منظور از طمع  ،یک هوس و وسوسه بد در دل داشتن است.
 109در این فرمان منظور از خانه همسایه چیست؟
منظور همه اموال او از جمله خانه و حیاط و یا محل کار و مغازه او و همچنین اعتبار
 ،حق قانونی و آبروی اوست.
 110خداوند در این فرمان چه چیز را ممنوع کرده است؟
اینکه ما چشم طمع نسبت به مال و منال و ارث و خانه همسایه خود نداشته باشیم و به
دنبال این نباشیم که با ترفند و پایمال کردن حق دیگری صاحبآناموال شویم.
کتاب پنجم موسوی  19آیه « :14در سرزمینی که یهوه خدایتان برای تصرف به شما
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میدهد ،در مِ لکی که به دست خواهید آورد ،مرز همسایۀ خویش را که پیشینیان
نهادهاند ،تغییر ندهید .
 111بدست آوردن خانه و اموال و ارث دیگری توسط حیله و مکر  ،یعنی چه؟
یعنی اینکه ما با اعمال فشار و فریب و با ناعدالتی و یا با اعمال زور او را مجبور کنیم
که اموال اش را در اختیار ما قرار بدهد .
امثال  24آیه  :15ای شریر ،در کمین منزلگاه مرد پارسا منشین ،و استراحتگاه او را
تاراج مکن؛ .
 112اینکه اموال دیگری را به ناحق و غیرقانونی به تصاحب خود در آوریم ،یعنی
چه؟
یعنی ما با وجود اینکه میدانیم در مورد مالی هیچ حقی نداریم وآنبه ما تعلق ندارد ،ولی
با استفاده از گواهی و اسناد غیر قانونی شخص را وادار کرده که مال خود را با تمام
کم و کاستی اش رها بکند.
 113خواسته خدا در فرمان نهم چیست؟
خواست او این است که اموال و ارث و میراث دیگران ،را حفظ و نگهداری کرده و در
خدمت آنها باشیم.
 114این خواست خدا به چه صورتی اتفاق می افتد؟
وقتی که ما مال و غذا و ارث و آبرو دیگران را گوارای وجود او بدانیم و با توصیه ها
و کمک های عملی مان در این رابطه به آنها کمک کنیم.

دهمین فرمان
دهمین فرمان در چه موردی است؟
تو نباید به زن ،نوکران و خادمین و کنیزان ،و دام و طیور و هر چیز که ازآنهمسایه
ات است طمع بورزی.
این فرمان به چه معناست؟
ما باید از خدا پروا داشته و او را دوست بداریم به طوری که هیچگونه طمع و
چشمداشتی به ناموس و مال دیگران نداشته باشیم و افراد و کارکنان زیر دست او را به
نفع خود تصاحب نکنیم ویا آنها را از صاحبش جدا نکنیم ،بلکه به آنها توصیه کنیم در
خدمت صاحبان خویش بمانند و به طوری که الزم و شایسته است آنها را خدمت نمایند.
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 115خداوند چه چیزی را در فرمان دهم ممنوع کرده است؟
اینکه ما طمع و وسوسه ای راجع به زن و کارکنان و یا دام و اموال دیگران نداشته
باشیم و برای تصرف مال آنها به فریب دست نزنیم و صاحب مال را منحرف نکنیم و
یا آنها را از صاحبش جدا نکنیم.
 116منظور از جداکردن اموال از صاحبش یعنی چه؟
یعنی با استفاده از کالم و رشوه و یا از طریق دیگر و یا وعده دادن به دیگران ،زن،
کارکنان ،فرزندان و یا دام آنها را از صابش جدا کرده و به تصرف خود در اوریم.
 117در اینجا منظور از زورگیری چیست؟
استفاده از ابزار خشونت و زور و ناعدالتی در جهت تصرف و در اختیار گرفتن تمام
دارایی های یک نفر.
 118در اینجا منظور از منحرف کردن چیست؟
یعنی ایجاد حس عدم تمایل در کسی برای ترک کردن و بی میل کردنآنشخص در
دارایی های خود.
 119خداوند در این فرمان چه خواستهای دارد؟
این را میخواهد تا ما در حفظ ناموس و همسر و کارکنان دیگران تالش کنیم تا آنها با
سرپرست خود بمانند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
 120دو فرمان آخر یعنی فرمان نهم و دهم توجه ما را به چه موضوعی جلب می
کنند؟
اینکه نیت و قلب ما می بایست پاک و منزه و بینقص و بدون هیچ گونه حس گناه آلود
حسادت و طمع نسبت به دیگران بماند.
کتاب سوم موسی 19آیه « :2تمامی جماعت بنیاسرائیل را خطاب کرده ،بدیشان بگو:
مقدّس باشید ،زیرا من ،یهوه خدای شما ،قدوسم ».
یعقوب 2آیه  :10چون اگر كسی تمام شریعت را رعایت كند و فقط یكی از قوانینآنرا
صر است .
بشكند ،باز هم در مقابل تمام شریعت مق ّ
جمعبندی ده فرمان
خداوند با بیان همه این ده فرمان چه مطلبی را میخواهد بگوید؟
او همچنان فرموده است:
من سرور و خداوند تو  ،خداوندی جدی هستم که از کسانی که از من تنفر دارند  ،به
خاطر گناه پدران تا نسل سوم و چهارم فرزندانشان انتقام می گیرم ،ا ّما تا هزاران نسل
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برکسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند ،رحمت می کنم.
این بیانات به چه معناست؟
خداوند هشدار به مجازات کردن میدهد به تمام کسانی که از فرامین او سرپیچی می
کنند .به همین دلیل ما بایستی از خشم و غضب الهی در مقابل سرپیچی از این فرامین
بیمناک باشیم وخالف ده فرمان او عمل نکنیم .ا ّما خدا به تمام کسانی که فرامین او را
نگه داشته و رعایت میکنند وعده رحمت و نیکویی می دهد .به همین دلیل همه ما
بایستی او را دوست بداریم و به او توکل کنیم و اعتماد کرده و با کمال میل طبق
فرامین او عمل کنیم
 121چرا خداوند خود را خدای جدی می نامد؟
زیرا او در کمال جدیت سعی در حفظ شرافت خود دارد و همین حس را نسبت به
کسانی که به فرامین او گوش فرا میدهند نیز دارد و او به پیمانی که میان خود و
آنهاست وفادار است و خداوند نمیتواند این را تحمل کند که ما قلب و امید خود را از او
دور کرده و دلبستگی به دنیا و بتها داشته باشیم.
اشعیا 42آیه « :8من یهوه هستم! نام من این است! من جالل خود را به کسی دیگر
نخواهم داد ،و نه ستایش خویش را به بتهای تراشیده».
کتاب پنجم موسی 4آیه  23و  :24پس مراقب باشید ،مبادا عهد یهوه خدای خویش را
که با شما بست از یاد ببرید و تمثا ِل تراشیده ،به شکل هرآنچه یهوه خدایتان شما را
ازآنبازداشته است ،برای خود بسازید .ازآنرو که یهوه خدای شما آتش سوزاننده و
خدای غیور است .
هزایا 2آیه  19و  :20من میخواهم با تو پیوند ابدی داشته باشم ،من میخواهم به تو و
به عدالت و داوری تو اعتماد داشته باشم به فیض و بخشش تو ،بله من در ایمان
میخواهم با تو پیوند داشته باشم و تو نیز سرورمان را خواهی شناخت.
اول یوحنا 2آیه  15تا  :17به دنیا و آنچه بهآنتعلّق دارد دل نبندید ،کسیکه دنیا را
دوست دارد محبّت خدای پدر در او نیست .هر آنچه به جهان تعلّق دارد -یعنی آنچه
نفس ا َ ّماره آرزو میکند و آنچه چشم میبیند و طلب میکند و آنچه مای ٔه فخر و غرور
است -از پدر نیست .اینها همه به دنیا تعلّق دارند .جهان و تمایالت دنیوی از بین
خواهند رفت؛ ا ّما هرکه ارادهٔ خدا را بجا آورد ،تا به ابد خواهد زیست .
 122خداوند در این فرمان چطور جدیت خود را ثابت می کند؟
خداوند تمام کسانی را که فرمانهای او را زیر پا میگذارند را به عنوان دشمن و پیمان
شکن در نظر میگیرد که از خداوند بیزارند و در نهایت در برابر دادگاه الهی قرار
گرفته و سزاوار خشم و غضب خداوند هستند .ولی اگر کسی در اتحاد با خداوند بماند
و در َمحبت خداوند وفادار باشد و ازآنحفاظت کند و این عشق نسبت به خداوند و
شرافت او را در باالترین مرتبه قرار دهد ،خداوند نیز در عوض او را دوست خواهد
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داشت و به او وعده پاداش جاودان می دهد.
رومیان  2آیه  6تا  :9زیرا خدا به هرکس بر حسب کارهایی كه كرده است ،پاداش یا
كیفر خواهد داد .بعضی افراد ،نیكویی را دنبال میکنند و در جستجوی ّ
عزت و شرف
و حیات فناناپذیر هستند ،خدا به آنان حیات جاودانی خواهد داد .بعضی افراد خودخواه
هستند و حقیقت را رد میکنند و به دنبال ناراستی میروند ،آنها مورد خشم و غضب
خدا قرار میگیرند .برای همهٔ آدمیانی كه بدی را بجا میآورند ،مصیبت و پریشانی
خواهد بود ،اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان..
 123خداوند چطور جدیت خود را نسبت به فرزندان و نسل های بعدی نشان می دهد؟
او تاوان گناه پدران را از فرزندان و نسل های بعد ازآنخواهد گرفت و نسل های بعد به
سبب گناه و خطای پدران مورد تنبیه قرار می گیرند تا توبه کنند .ولی خداوند به سبب
تقوای پدران خیلی بیشتر از آنچه قابل تصور است به فرزندان و نسل های بعدی آنها
پاداش می دهد.
اشعیا 65آیه  6تا  :7خداوند میگوید :همانا این نزد من مکتوب است که« :خاموش
نخواهم ماند ،بلکه بدیشان مزد خواهم داد ،آری مزدآنرا به آغوش ایشان خواهم
پرداخت ،مزد گناهان شما و گناهان پدران شما را با هم .و از آنجا که بر کوهها قربانی
تقدیم کردند ،و بر تپهها به من بیحرمتی روا داشتند ،مزد اعمال گذشتۀ ایشان را
پیموده ،به آغوششان خواهم پرداخت.».
مزامیر 103آیه 17و :18ا ّما از ازل تا به ابد محبّت خداوند شامل حال ترسندگان
فرزندان ایشان ،و آنان که عهد او را حفظ میکنند و به
اوست ،و عدالت او شامل حال
ِ
جا آوردن احکامش را یاد میدارند .
هزایا 18آیه  :17کسی که فرمانهای مرا را نگاه دارد و در سایه عدالت من زندگی
کند  ،او نخواهد مرد و بخاطر اعمال ناپسند پدرش مجازات نخواهد شد ،بلکه او زنده
میماند.
مزامیر 37آیه  :25من جوان بودم و اینک سالخوردهام ،با این همه ،هرگز پارسایی را
ندیدهام که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند.
 124در مورد هریک از این فرمانهای خداوند ما چه چیز را باید در نظر بگیریم؟
نه تنها باید این تهدید را از طرف یک خدای قضاوت کننده  ،برای تمام کسانی که این
فرمانها را می شکنند دانست ،بلکه باید این را به عنوان یک وعده و تنبیه پدرانه برای
خاطیان به حساب آورد.
 125خداوند چه هشداری را به خاطیان می دهد؟
خداوند به همه کسانی که فرمانهای او را زیر پا می گذارند ،وعده مجازات داده است.
ارمیا 2آیه  :19خداوندگار ،خداوند لشکرها چنین میفرماید :شرارتت تو را تأدیب
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 .

61
امثال 14آیه  :34پارسایی ،قوم را سرافراز میسازد ،ا ّما گناه مایۀ شرمساری هر ملتی
است.
کتاب پنجم موسی 27آیه « :26ملعون بادآنکه کلمات این شریعت را تصدیق ندارد تا
آنها را به جای آورد “.و قوم جملگی بگویند” :آمین»
 126چرا خداوند به جدیت تهدید به مجازات و تنبیه می کند؟
زیرا ما از او و خشم او پروا داشته باشیم و در مقابل این فرمانها مطیع بوده و آنها را
زیر پا نگذاریم.
عبرانیان  10آیه  30تا  :31زیرا ما میدانیم چه کسی گفت« :انتقام ازآنمن است ،من
تالفی خواهم كرد ».و «خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود ».چه هولناک و
مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده !«
 127خداوند به كسانی كه فرمانهایش را انجام داده باشند چه پاداشی داده است؟
او وعده پاداشی نیكو به همه كسانی می هد كه فرمانهایش را نگاه داشته باشند .
 128چرا خداوند به پاداشی نیكو وعده می دهد؟
تا ما خدای خود را دوست داشته باشیم و به سرور خود ایمان داشته و هر چه فرمانهای
او از ما می خواهد را انجام دهیم.
اول تیموتائوس 4آیه  7و  :8ا ّما با افسانههای كفرآمیز كه ارزش بازگو كردن ندارد،
كاری نداشته باش .اگر میخواهید ورزش كنید ،خود را در خداپرستی تقویت
كنید .زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است ،خداپرستی از هر
وعده حیات دارد .
حیث فایده دارد ،چون هم برای حال و هم برای آینده
ٔ
 129چطور این امكان وجود دارد كه ما با انجام ناقص این فرمانها نیز از خداوند
پاداش دریافت كنیم و همچنین این رفتار ما را چگونه می بیند؟
تحقق كامل فرامین خداوند توسط عیسی مسیح انجام شد و او به خواست خداوند تحقق
بخشید .ما نیز از طریق مسیح و در صورتی كه موهبت ایمان را از طریق روح مقدّس
به ارمغان بگیریم ،می توانیم رضایت خداوند را جلب كرده و او نیز ملكوت خود را به
عنوان پاداش و طبق وعده ای كه به ما داده است و به نشانه بخشندگی خود به ما و همه
كسانی كه به این سبك زندگی كنند می دهد .
عبرانیان 13آیه  :21همان خدا ،شما را در همهٔ كارهای نیک کامالً مج ّهز گرداند تا
اراده او را به عمل آورید و آنچه كه او را خشنود میسازد به وسیلهٔ عیسی مسیح در ما
ٔ
به انجام برساند .شکوه و جالل تا به ابد ازآنمسیح است! آمین .

دومین بخش اصلی
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ایمان نامه مسیحی
 1دومین بخش اصلی از درس مسیحیت چیست؟
ایمان
دوره ایمان ،همهٔ ما محبوس و تحت تسلّط
رسیدن
از
قبل
ا
م
ا
:
23
ه
ی
آ
3
ان
ی
غالط
ّ
ٔ
شریعت بودیم و در انتظارآنایمانی كه در ُ
ش ُرف ظهور بود به سر میبردیم.
 2إیمان مسیحی در چه چیزی خالصه شده است؟
در سمبلی كه ازآن ١٢رسول به جای مانده است و این سمبل چیزی نیست جز
اعتقادنامه مسیحی كه در تمام كلیساها به صورت عموما یكسان بیان می شود .
 3ایمان چیست؟
ایمان درسی است از جانب خداوند كه از آثار و كارهای خارق العاده او نشأت گرفته
است و هر انسانی برای سعادتمندی خود بهآننیاز ضروری دارد و هر شخص بنابر
ظرفیت وجودی خود می تواند از عهد جدید کتاب إنجیل ایمان را برداشت كند و این
ایمان خالصه شده در سه بخش اصلی می باشد .
 4منظور از عهد جدید کتاب انجیل چیست؟
منظور همان محتوای بخش دوم کتاب انجیل می باشد كه یک خبر خوش و یک پیام
نیک از جانب عیسی مسیح به همراه دارد كه این پیام این است كه؛ عیسی شفادهنده
همه انسانهایست كه به او ایمان دارند و به واسطه لطف و فیض خداوند گناهان ما
بخشیده می شوند و خداوند قصد دارد از طریق عیسی مسیح زندگی جاودان را به همه
انسانها هدیه بدهد .
یوحنا 3ایه  :16زیرا خدا جهانیان راآنقدر محبّت نمود كه پسر یگان ٔه خود را داد تا
هرکه به او ایمان بیاورد هالک نگردد ،بلكه صاحب حیات جاودان شود .
اول تیموتائوس 1آیه  15این حقیقت چقدر عالی است و چقدر دوست دارم كه همه این
را بپذیرند كه عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهكاران را نجات دهد .من خود
بزرگترین گناهكاران هستم.
رومیان 1آیه  :16زیرا من از انجیل خِ ِجل نیستم؛ ازآنرو كه انجیل ،قدرت خداست برای
نجات هرکس كه بهآنایمان آورد ،اول یهودیان و سپس غیر یهودیان.
 5چطور این اعتقاد و باور  ،ایمان شما را تشكیل می دهد؟
این در صورتی است كه ما ایمان را با جدیت فرا بگیریم وآنرا به عنوان یک واقعیت
مسلم خدایی در نظر گرفته و قبول كنیم و این امر می بایست با باور قلبی همراه باشد.
ایمان قلبی به این كه ،این باور ما تنها استدالل و تنها راه نجات ماست ،كه باآنزندگی
می كنیم و باآنمی میریم .
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 6حال ایمان به چه معناست؟
ایمان به معنی اطمینان و اعتقاد به در واقع چیزی است كه بهآنامید داریم ،و این ایمان
و اطمینان نباید به سبب آنكه ماآنرا نمی بینیم ،مورد شک و تردید قرار بگیرد .
عبرانیان 11آیه  :1ایمان ،اطمینانی است به چیزهایی كه بهآنامیدواریم و اعتقادی
است به چیزهایی كه نمیبینیم.
دوم قرنتیان 5آیه  :7راهنمای ما در زندگی ایمان ماست ،نه آنچه میبینیم
 7تو به چه چیز ایمان داری؟
ایمان من به خداوند زنده و حقیقی است .
 8ماهیت وجودی خداوند چیست؟
«خداوند ،بی همتا و روح و سرور ما و همچنین آفرینندهء ما می باشد و ماهیتی
روحانی ،جاودان و مقدّس دارد و سرشار از قدرت بی پایان و دانایی و نیكی می باشد .
یوحنا 4آیه  :24خدا روح است و هرکه او را میپرستد باید با روح و راستی عبادت
نماید»
اول یوحنا 4آیه  «16ما از محبّت خدا نسبت به خود آگاهیم و بهآناطمینان داریم .خدا
محبّت است و هرکه با محبّت زندگی میکند ،در خدا ساكن است و خدا در او ».
كتاب پنجم موسی 6 .5آیه « : 4بشنو ،ای اسرائیل :یهوه ،خدای ما ،خداون ِد یکتاست .
اول تیموتائوس 6آیه  15و  :16و در زمانیکه او معیّن كرده،آنیكتا حكمران متبارک
كه پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را ظاهر خواهد ساخت بهآنیكتا وجودی
كه فناناپذیر است و در نوری ساكن میباشد كه محال است كسی بهآننزدیک گردد و
هیچکس هرگز او را ندیده و نمیتواند ببیندّ ،
عزت و قدرت جاودان باد ،آمین .
اشعیا ٦آیه  :٣هر یک از آنها به دیگری ندا در داده ،میگفت« :قدوس ،قدوس ،قدوس
است خداون ِد لشکرها؛ تمامی زمین از جالل او مملو است».
 9خداوند متشكل از چه شخصیت هایی است؟
خداوند متشكل از سه شخص است ،كه هر سه قدرتمند و هم ابدی هستند و در یک
ماهیت و سرشت خدایی و روحانی قرار دارند .خداوند پدر ،پسر و روح مقدّس ،هر سه
اینها تشكیل دهنده یک سرشت واحد خدایی هستند .
متی 28آیه  :19پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر
و روحالقدس تعمید دهید
دوم قرنتیان 13آیه  :13تمام مقدّسین به شما سالم میرسانند .فیض عیسی مسیح
خداوند ،محبّت خدا و رفاقت روحالقدس ،با همهٔ شما باد ،آمین.
 10چطور تو ایمان خودت را به طور خالصه بیان می كنی؟
من ایمان دارم به سه خداوند یگانه ،به خداوند پدر كه مرا آفرید ،به خداوند پسر كه مرا
نجات داد و به خداوند روح مقدّس كه مرا تقدس بخشید ،و اوست خداوند و سرور یگانه
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من .

اولین قسمت
درباره آفرینش
اولین قسمت از چه چیزی صحبت می کند؟
من ایمان دارم به خدای پدر ،قادر مطلق ،خالق آسمانها و زمین.
این به چه معناست؟
یعنی ،من ایمان دارم که خداوند مرا آفریده است و او هم چنین خالق دیگر مخلوقات
میباشد و او به من جسم و روح و چشم و گوش و دیگر اعضاء ،و نیز عقل و تمامی
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
غذای این بدن را به من داده است وروزی مرا به وفور برای من مهیا ساخته است.
او مرا از کلیه خطرها حفظ کرده و از همه زشتی ها مرا بدور نگاه داشته است .و همه
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
فرموده ،بجاست که من نیز مدیون و سپاسگزار او بوده و او را اطاعت و پرستش کنم.
و این یقینا ً حقیقت محض است.
 11چرا می گویی ،من ایمان دارم؟
چون من شخصا خودم و حتی هر مسیحی دیگر نیز باید برای خودش این ایمان را
داشته باشد و نه ایمان کورکورانه ای را دنبال کنیم.
دوم قرنتیان  13آیه  :5خود را بیازمایید و خود را امتحان كنید تا بفهمید آیا ایمانی كه
دارید ،ایمان حقیقی است یا نه .شما باید تا این موقع دانسته باشید كه عیسی مسیح در
شماست.
 12چرا می گویی ،من ایمان دارم به خدا؟
زیرا من تمام اطمینان و تسلی و امید و اعتماد خود را به خدا دارم و او برای من در
باالترین درجه نیكی قرار دارد و برای همین من یک ارامش روحی در امیدواری
دارم.
مزامیر 73آیه  25و  :26در آسمان جز تو کِه را دارم؟ و بر زمین ،هیچ چیز را جز
تو نمیخواهم .تن و دل من ممکن است زائل شود ،ا ّما خداست صخرۀ دلم و نصیبم ،تا
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ابد.
 13چرا این اعتماد را داری؟
چون خداوند یک پدر و قادر متعال است و اوست خالق آسمانها و زمین .
 14خداوند پدر ،كیست؟
او اولین شخص از ماهیت و سرشت خداست كه به تنهایی از جاودانگی بوده و پسر او
از ابدیت برای او شهادت داده است و از طریق اعمالش و آفرینش این عالم ،خود را بر
همه جلوه گر ساخته است .
یوحنا 5آیه  :26زیرا همانطور كه پدر منشاء حیات است ،به پسر هم این قدرت را
بخشیده است تا منشاء حیات باشد .
 15چرا خداوند را قادر مطلق می نامیم؟
زیرا خداوند نیرومندترین شخص بروی زمین و آسمانهاست .
اول تواریخ  29آیه  11و  :12ای خداوند ،عظمت و قدرت و جالل و پیروزی و
شوکت ازآنتوست ،زیرا هرآنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست .ای خداوند،
سر متعال هستی .دولت و حرمت از تو
پادشاهی ازآنتوست ،و تو بر همگان چون َ
قوت و توانایی در دست توست؛ عظیم ساختن و نیرو
میآید ،و تو بر همگان حاکمیّ .
بخشیدن به همگان ،در دست توست .
 16چرا خداوند را آفریدگار آسمانها و زمین می نامیم؟
زیرا او از طریق كالم قدرتمند خود این عالم را از نیستی و عدم به وجود آورده است تا
به نام او احترام گذارند و او را ستایش كنند .
كتاب اول موسی 1آیه  :1در آغاز خداوند زمین و آسمانها را آفرید .
عبرانیان 11آیه  :3از راه ایمان ،ما پی میبریم كه كاینات چگونه با كالم خدا خلقت
یافت به طوری که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد .
رومیان 4آیه  :17و ختنهاش عالمتی بود برای اثبات اینكه به وسیلهٔ ایمانش ،خدا او را
پیش از آنكه ختنه شود ،کامالً نیک شمرده بود .و از این رو ابراهیم پدر هم ٔه كسانی
است كه به خدا ایمان میآورند و نیک شمرده میشوند ،حتّی اگر ختنه نشده باشند .
مكاشفه 4آیه « :11ای خداوند و خدای ما ،تو تنها شایستهای كه صاحب جالل و حرمت
و قدرت باشی ،زیرا تو همهچیز را آفریدی و به ارادهٔ تو ،آنها هستی و حیات یافتند».
 17از این عالم هستی و آسمانها و زمین چه چیزی را متوجه می شوی؟
ما پی می بریم كه این عالم هستی با همه مخلوقاتش كه چه علنی و یا غیر علنی هستند،
خلق شده و مخلوق می باشند .
نحمیا  9آیه  :6تویی تنها خداوند .تویی که فلک و فلکاالفالک را با تمامی لشکرشان،
و زمین را با هرآنچه برآناست ،و دریاها را با هرآنچه در آنهاست ،ساختهای .تویی که
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به همۀ آنها حیات میبخشی ،و لشکریان آسمان پرستِشَت میکنند.
 18مخلوقات نامرئی خداوند كدامند؟
فرشتگان می باشند .
كولسیان 1آیه  :16زیرا به وسیلهٔ او هر آنچه در آسمان و زمین است ،دیدنیها و
نادیدنیها ،پادشاهان ،حكمرانان و اولیای امور آفریده شدند ،آری تمام موجودات به
وسیلهٔ او و برای او آفریده شدند .
 19چه نوع فرشتگانی وجود دارد؟
دو نوع؛ فرشتگان خوب و فرشتگان بد .
 20فرشتگان خوب كدامند؟
آنها وجود پاك و روحانی و آسمانی هستند تا تقدس و شكوه و جالل خداوند را نظاره
كنند و به او عشق بورزند و در پادشاهی خداوند از فرزندان او پذیرایی كنند .
متی  18آیه « :10هرگز این كوچكان را حقیر نشمارید .بدانید كه آنان در عالم باال
فرشتگانی دارند كه پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند .
اشعیا 6آیه  :3هر یک از آنها به دیگری ندا در داده ،میگفت« :قدوس ،قدوس ،قدوس
است خداون ِد لشکرها؛ تمامی زمین از جالل او مملو است ».
عبرانیان 1آیه  :14پس فرشتگان چه هستند؟ همهٔ آنها ارواحی هستند كه خدا را خدمت
میکنند و فرستاده میشوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.
لوقا ١٥آیه  :١٠به همان طریق بدانید كه برای یک گناهكار كه توبه میکند در میان
فرشتگان خدا ،شادی و سرور خواهد بود».
 21فرشتگان بد خداوند كدامند؟
آنها شامل شیطان و فرشتگان وابسته به او می باشند ،كه همگی آنها جز ارواح رانده
شده ای هستند كه به علت سرپیچی از خداوند ،جالل و شكوه خداوند را برای همیشه از
دست داده اند و خداوند آنها را از خود رانده است و انها از ملکوت خداوند بیزار می
باشند .
یهودا آیه: 6همچنین خدا فرشتگانی را كه مقام واالی خود را حفظ نكردند و مكان اصلی
خود را ترک نمودند ،تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا در روز
داوری محكوم شوند .
یوحنا 8آیه  :44شما فرزندان پدر خود ،ابلیس هستید و آرزوهای پدر خود را به عمل
میآورید .او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است ،چون در او هیچ راستی نیست.
وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار مینماید؛ زیرا دروغگو پدر تمام
دروغهاست .
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 22مخلوقات مرئی و قابل دیدن خداوند كدامند؟
انسانها می باشند .
 23خداوند انسانها را چگونه آفرید؟
خداوند بدن انسانها را از خاک و همچنین از یک روح با خرد خلق كرده است .
كتاب اول موسی 2آیه  :7آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او
نَف َِس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد.
 24چه چیزی خدا به روح و جسم انسان بخشیده است؟
او به جسم چشم و گوش و همه اعضای بدن و به روح خرد و همه حواس ها داده است.
 25انسان های اولیه چه کسانی بوده اند؟
ادم و حوا پدر و مادر جد همه انسان های روی زمین می باشند.
کارهای رسوالن  17ایه  :26او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح
مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی
زمین ساكن شوند و برای آنان زمانی را ّ
معیّن كرد،
 26شکوه و جالل و مقام انسان های اولیه چه بودند؟
انها از روی مشخصه های بارز خداوند آفریده شده بودند.
کتاب اول موسی  1ایه  26تا  :27آنگاه خدا گفت« :انسان را به صورت خود و شبیه
خودمان بسازیم ،و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ
زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین میخزند ،فرمان براند ».پس خدا انسان را به
صورت خود آفرید ،او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید .
 27در چه وجهی از سرشت انسانی این همانندی با خداوند وجود دارد؟
در خلقت انسان خداوند كارهای نیک ،حقیقت ،تقدس و عدالت را در ما نهاد و همچنین
به ما سالمت كامل جسم و روح ،آزادی و رهایی از مرگ و حكمرانی بر زمین را به
ما داده بود.
كتاب اول موسی 1آیه  :31و خدا هرآنچه را که ساخته بود دید ،و اینک بسیار نیکو
بود .شامگاه شد و بامداد آمد ،روز ششم.
كولسیان 3آیه  :10و زندگی را به صورت انسان تازهای شروع نمودهاید -انسانی كه
پیوسته در شباهت خالق خود به شكل تازهای در میآید -تا رفته رفته به شناخت كامل
خدا برسد.
افسسیان 4آیه 23و :24دل و ذهن شما باید کامالً نو شود و سرشت تازهای را كه در
نیكی و پاكی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است ،به خود بپوشانید .
 28برای شرافت و جالل آدم و حوا چه اتفاقی افتاد؟

68
این شرافت و جالل از طریق یک خطای گناه آلود از میان رفت .
 29این خطای گناه آلود چه بود؟
نافرمانی اولین انسانها كه والدین ما نیز بودند باعث شد تا گناه و مرگ از طریق نیاكان
ما به این دنیا آورده شود .
كتاب اول موسی 2آیه  «17ا ّما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری ،زیرا
روزی که ازآنبخوری بهیقین خواهی مرد»
رومیان 5آیه  :12گناه به وسیلهٔ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه ،مرگ را به
همراه آورد .در نتیجه ،چون همه گناه كردند مرگ همه را دربرگرفت .
كتاب اول موسی 3آیه  17و به آدم گفت« :چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که
تو را امر کردم ازآننخوری خوردی ،به سبب تو زمین ملعون شد؛ در همۀ روزهای
زندگیات با رنج ازآنخواهی خورد .
 30چرا خداوند نیاكان خطاکار ما را با خشم خود نابود نكرد؟
او می خواست با ثروت عظیم رحمت و بخشندگی خود ،این انسانیت گناه آلود را از
طریق پسر خود نجات دهد .
اول پطرس 1آیه  20خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین كار معیّن فرمود ،ولی
او در زمان آخر بهخاطر شما ظاهر شده است.
 31خداوند بخشندگی و اراده رحمانی خود را در چه چیزی نشان داده است؟
در حراست و حكمرانی این عالم از ابتدا تا انتها بدین ترتیب كه انسانها می خواهند به
سمت مسیح راهنمایی شوند و از طریق ایمان به او از گناه نجات پیدا كنند .
 32خداوند چگونه از همه آفرینش محافظت می كند و برآنحكمرانی دارد؟
او عالم آفرینش را سرپرستی و تامین كرده و بهآننظم می دهد و جریان این عالم را
هدایت می كند ،او نشانه ها و معجزات را انجام می دهد و به عنوان پادشاه با عدالت و
عدل در مقابل بی خدایان با صبر و حوصله رفتار كرده و به مؤمنین با وفا داری و
رحمت خود ارزش می دهد .
عبرانیان 1آیه 3آنپسر ،فروغ جالل خدا و مظهر كامل وجود اوست و كائنات را با
كالم پرقدرت خود نگاه میدارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید ،در
عالم باال در دست راست حضرت اعلی نشست.
كتاب اول موسی 8آیه « 22تا زمانی که جهان باقی است ،کِشت و درو ،سرما و گرما،
تابستان و زمستان ،و روز و شب ،باز نخواهد ایستاد».
آموس 3آیه  6آیا ک َِرنا در شهر نواخته شود ،و مردم نهراسند؟ آیا بال بر شهر وارد آید،
و خداوندآنرا به عمل نیاورده باشد؟
مزامیر 33آیه  13تا  :15خداوند از آسمان نظر میافکند و بنی آدم را جملگی
میبیند؛ از مکان سکونت خود نظر میافکند ،بر همۀ ساکنان زمین  .او که دلهای

69
ایشان را جملگی سرشته است ،و هرآنچه را که میکنند ،درک میکند .
مزامیر 77آیه  14و  :15تو خدایی هستی که کارهای عجیب میکنی؛ تو قدرت خویش
را در میان قومها معروف گردانیدهای .به بازوی خود قوم خویش را رهانیدی،
فرزندان یعقوب و یوسف را آزاد نمدی.
رومیان 1آیه  :18غضب خدا از آسمان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی نازل میشود
كه زندگی شرارتآمیزشان مانع شناسایی حقیقت است .
مزامیر 103آیه  8و  10و  13یهوه رحیم و فیاض است ،دیرخشم و آکنده از محبّت .
او با ما مطابق گناهانمان رفتار نمیکند و به ما بر حسب تقصیراتمان سزا
نمیدهد .چنان که پدر بر فرزندان خود رئوف است ،همچنان خداوند نیز بر ترسندگان
خویش رأفت میکند.
 33آیا تو نیز اجازه داری همچنین خدایی را برای خود داشته باشی ؟
بله مطمئنا! آفریدگار قادر و متعال آسمانها و زمین نیز همچنین به عنوان پدر و
آفریننده من هم می باشد .
 34آیا تو ایمان داری كه خداوند آفریننده تو نیز هست؟
بله ،من ایمان دارم خداوند مرا با تمام مخلوقات دیگر آفریده است و به من جسم و
روح ،چشم ،گوش و همه أعضای بدن و همچنین عقل و درایت و همه حواس را عطا
فرموده است .
 35آیا خداوند غیر از آفریدن تو ،كار دیگری برای تو انجام نداده است؟
این بعید به نظر می رسد! من ایمان دارم كه خداوند به من جسم و روح و همه چیز
عطا فرموده است و از من هنوز محافظت می كند و برای این امر ،همه مایحتاج  ،از
جمله لباس و كفش ،غذا و نوشیدنی ،خانه و حیاط ،همسر و فرزند ،مزرعه و دام و همه
نیازهای ضروری را برای زندگی من و به مقدار كافی و همه روزه فراهم كرده است .
مزامیر 139آیه  :16دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا میدید .همۀ روزهایی که برایم
رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید ،پیش از آنکه هیچیک هنوز پدید آمده باشد .
أیوب 10آیه  :12مرا حیات و محبّت بخشیدی ،و در عنایت خود روحِ مرا حفظ
کردی .
اعمال رسوالن 14آیه  «17در عین حال کارهای نیک او همیشه وجودش را ثابت
نموده است .او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا میکند ،به شما غذا
میدهد و دلهایتان را از شادمانی پر میسازد»
 36آیا برای خداوند اینكه تمام مایحتاج را برای ما فراهم كرده است کافی می باشد؟
نه ،من ایمان دارم كه خداوند عالوه بر این ،او مرا از تمام بدی ها و زشتی ها دور می
كند و از من در برابر آنها محافظت می كند .
مزامیر 17آیه  5و  8گام هایم به راههای تو استوار است؛ پاهایم نلغزیده است مرا هم
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چون مردمک چشم خود نگاه دار؛ و در سایۀ بالهایت پنهانم کن،
مزامیر 121آیه  4و  5و  8آری ،او که حافظ اسرائیل است چشم بر هم نخواهد گذاشت
و به خواب نخواهد رفت خداوند حافظ توست خداوند به دست راستت سایۀ
توست !خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت ،از اکنون و تا به ابد
 37چه كسی به تو در همه چیزهای كه باآنمواجه می شوی آرامش می دهد؟
ب وسیله مشیت الهی و خدایی که برطرف کننده تمام گرفتاری هایم می باشد.
اول پطرس 5آیه  7بار تمام نگرانیهای خود را به دوش او بگذارید ،زیرا او همیشه
در فكر شماست .
رومیان 8آیه  28ما میدانیم همهچیز برای خیریّت آنانی كه خدا را دوست دارند و به
اراده او خوانده شدهاند ،با هم در كارند .
حسب
ٔ
 38چرا خداوند این مقدار به تو نیكی می كند؟
به خاطر بخشنده بودن  ،نیک بودن  ،حس پدرانه خداوند که من قدردانآنمی باشم و
برای این قدردانی مزدش را دریافت می کنم.
كتاب اول موسی 32آیه  10من ارزش این همه محبّت و وفا را که به بندۀ خود نشان
دستی خود از این اردن گذشتم ،ولی اکنون
دادهای ،ندارم .زیرا تنها با همین چوب
ِ
صاحب دو اردو شدهام.
 39وظیفه ما در مقابل این خوبی های خداوند چیست؟
برای ستایش و تشکر از خدا بایستی من گوش به فرمان او و خدمتگذار او بشوم.
 40تو چطور می بایست شكرگزار و خدمتگذار خداوند باشی؟
ما باید از صمیم قلب و با زبان و هم چنین از طریق اعمالمان این را نشان دهیم كه
موهبت ها و كارهای خارق العاده خدا را می شناسیم و برای آنها ارزش قائل هستیم و
نباید این نیكی ها را با خساست و بخل و راحت طلبی هدر دهیم و تباه كنیم ،بلكه ما باید
جسم و روح و چشمان و گوشها و همه أعضاء و حواس و همچنین عقل و درایت خود
را در زیر اراده خدا قرار داده و در راستای عمل به فرمانهای خداوند عمل كنیم .
رومیان 12آیه  1بنابراین ای برادران من ،با تو ّجه به این رحمتهای الهی ،از شما در
پسندیده خداست ،به او
خواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدّس كه
ٔ
تقدیم كنید .عبادت روحانی و معقول شما همین است .
 41شما این قسمت را چگونه ختم می كنید؟
با این كالم كه؛ این مسلما ً حقیقت محض است .
 42در مورد این قسمت شما چه چیزی را گواهی می دهید؟
من گواهی می دهم كه ،همه چیزهایی را كه در مورد آفرینش و نگهداری و محافظت
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از عالم و حكمرانی خداوند شناخته ام را با یک شوق قلبی و بطور جدی و با یک
اطمینان خدایی و حقیقی در نزد خود نگهداری كنم و می خواهم كه تا زمان مرگم از
این ایمان برنگردم و بهآنشک نكنم و در این ایمان بمانم .
مزامیر 73آیه  :28ا ّما مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم .خداوندگار یهوه را پناهگاه
خود ساختهام تا همۀ کارهای تو را بازگویم.

درباره نجات
بخش دوم به چه موضوعی می پردازد؟
من ایمان دارم به عیسی مسیح  ،پسر خداوند پدر که به واسطه روح مقدّس در رحیم
قرار گرفت و از مریم باکره متولّد شد و در حکومت پنطیوس پیالطوس رنج کشید و
مصلوب شده و بمرد و مدفون گردید و به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از
مردگان برخواست .به آسمان صعود کرده ،به دست راست خدای پدر ،قادر مطلق
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
همچنین انسان حقیقی از مریم باکره متولّد شده است ،خداوند من می باشد ،که مرا که
انسان گمراه و محکوم می باشم را فدیه داده ،باز خریده و از تمام گناهان ،مرگ ،فسق،
و نیرنگ شیطان ،نه به وسیله طال و نقره بلکه با خون مقدّس خود و با رنجها و مرگ
بی تقصیر خویش رهایی بخشید تا من ازآناو باشم و در ملکوت وی زیر فرمان و امر
او زندگی کنم و او را خدمت نمایم .در عدالت و معصومیت و نجات ابدی ،چنانکه او
از مرگ برخواست ،زنده است و حکومت می کند ،تا ابدیت و به صورت جاودان .و
یقینا ً این حقیقت محض است.
 43قسمت دوم اعتقادنامه مسیحی درباره چیست؟
درباره نجات
 44نجات دهنده تو كیست؟
عیسی مسیح
 45عیسی به چه معناست؟
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عیسی به معنای نجات دهنده و سعادت بخش می باشد .
متی 1آیه  »21او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او
قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد».
اعمال رسوالن 4آیه  :12در هیچكس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی
وسیلهآننجات یابیم ».
جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به
ٔ
 46مسیح به چه معناست؟
مسیح به معنایآنوعدۀ موعود خداوند می باشد ،كه او این وعده را برای قرار دادن باالی
پیامبران و رییس کلیسا و همچنین پادشاه با روح مقدّس و قدرت آمیخته و مسح کرده
است .
اشعیا 11آیه  1و  :2نهالی از ُکندۀ یَسا سر بر خواهد آورد ،و شاخهای از ریشههایش
میوه خواهد داد  .روح خداوند بر او قرار خواهد یافت ،روح حکمت و فهم ،روح
قوت ،روح معرفت و ترس خداوند .
مشورت و ّ
كتاب پنجم موسی 18آیه 18نبیای برای ایشان از میان برادرانشان هم چون تو بر
خواهم انگیخت و کالم خود را در دهان وی خواهم نهاد ،تا هرآنچه به او فرمان میدهم
به ایشان بازگوید .
مزامیر 110آیه  1و  :4خداوند به خداوندگار من گفت« :به دست راست من بنشین
تاآنهنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم خداوند سوگند خورده و نظرش را
صدِق ».
تغییر نخواهد داد که« :تو جاودانه کاهن هستی ،در رتبۀ مِ لکی ِ
اشعیا 9آیه  6و  :7زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر
سرور
دوش او خواهد بود و او ’مشاور شگفتانگیز‘ و ’خدای قدیر‘ و ’پدر سرمدی‘ و ’ َ
صلح‘ خوانده خواهد شد  .افزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواهد بود ،و او بر
تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد ،وآنرا به انصاف و عدالت ،از حال تا
به ابد ،استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت .غیرت خداوند لشکرها این را
به انجام خواهد رسانید.
 47تو چطور در مورد شخص نجات دهنده اظهار به ایمان می كنی؟
من می گویم؛ من ایمان دارم به عیسی مسیح ،پسر یگانه خداوند و سرور ما ،كه به
واسطه روح مقدّس از مریم باكره متولّد شد .
 48با این جمالت تو چه چیزی را اقرار می كنی؟
من به این اقرار می كنم كه ،عیسی مسیح واقعا ً خداوند است و توسط پدر در ابدیت
متولّد شده است و همچنین اقرار می كنم كه او انسان واقعیست و توسط مریم باكره
متولّد شده است .
 49چرا این را اقرار می كنی كه عیسی واقعا خداست؟
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زیرا من بدین منظور او را پسر یگانه خداوند می نامم .
 50پسر یگانه خداوند كیست؟
او دومین شخص از ماهیت و سرشت سه گانه خداست كه توسط پدر در ابدیت متو ّلد
شده است و در طول زمان به عنوان نجات دهنده ما انسانها بر روی زمین بصورت
انسان ظاهر گردیده است.
یوحنا 1آیه  1و  14در ازل كلمه بود .كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا بود،كلمه انسان
شد و در میان ما ساكن گردید .ما شكوه و جاللش را دیدیم ،شكوه و جاللی شایستهٔ
فرزند یگانهٔ پدر و پر از فیض و راستی .
 51به چه دلیل تو به این اقرار می كنی كه او إنسان واقعی بوده است؟
چون در اعتقادنامه مسیحی می گوییم :او به واسطۀ روح مقدّس آمده و از مریم باكره
متولّد شده است .
لوقا 1آیه  35فرشته به او پاسخ داد« :روحالقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال
بر تو سایه خواهد افكند و به این سببآننوزاد مقدّس ،پسر خدا نامیده خواهد شد ».
 52ماهیت عیسی از چه تشكیل شده است؟
ماهیت او شكل گرفته از ،یک سرشت خدایی و یک طبیعت انسانی می باشد كه این دو
ماهیت در یک شخص به نام عیسی مسیح تجلی یافته است و در او خداوند و انسان به
هم پیوسته اند و جدانشدنی هستند و تماما ً و به طور كل تا ابدیت در ارتباط هستند و می
مانند .
كلوسیان 2آیه  9زیرا الوهیّت به طور كامل در مسیح مجسم شد
رومیان 9آیه  5اجداد قوم به ایشان تعلّق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از
نژاد آنهاست .او باالتر از همه و تا ابد خدای متبارک است ،آمین.
 53چطور پسر خداوند این طبیعت انسانی را در خود دارد؟
او از نظر ظاهری در یک كالبد و جسم انسانی و گناه كار است ،بدون اینكه حتی یک
گناهی مرتكب شده باشد .او هیچ گناه ارثی و هیچ گناه عملی ندارد .
رومیان 8آیه  3آنچه را كه شریعت به علّت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد،
خدا انجام داد .او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناه كار ،برای آمرزش
گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محكوم ساخت .
عبرانیان 4آیه  15زیرا كاهن اعظم ما كسی نیست كه از هم دردی با ضعفهای ما
بیخبر باشد ،بلكه كسی است كه درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ،ولی مرتكب
گناه نگردید.
یوحنا 8آیه  :46کدامیک از شما میتواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت
را میگویم ،چرا به من ایمان نمیآورید؟
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 54عیسی در چه موقعیتی بر روی زمین زندگی كرد؟
او در پایین ترین و پست ترین درجه از زندگی خود را قرار داد .همچنین او با نشانه
ها و معجزاتی كه با توجه به ذات خدایی خود داشت ،شكوه و جالل خود را به نمایش
عموم گذاشت و آخرین لحظه مرگ برروی صلیب نیز از خدا پیروی كرد ،تا یک
الگویی از تقدس را به نمایش بگذارد .
فیلیپیان 2آیه  5تا  :8طرز تف ّكر شما دربارهٔ زندگی باید مانند طرز تف ّكر عیسی مسیح
باشد اگرچه او از ازل دارای الوهیّت بود ،ولی راضی نشد كه برابری با خدا را به
هر قیمتی حفظ كند ،بلكه خود را از تمام مزایایآنمحروم نموده ،به صورت یک غالم
درآمد و شبیه انسان شد .چون او به شكل انسان در میان ما ظاهر گشت ،خود را فروتن
ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ -حتّی مرگ بر روی صلیب -را بپذیرد .
متی 11آیه  2تا  :6وقتی یحیی در زندان از كارهای مسیح باخبر شد ،دو نفر از
شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید« :آیا تو همان شخصی هستی كه قرار است
بیاید ،یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟» عیسی در جواب گفت« :بروید و هر
آنچه را كه میبینید و میشنوید به یحیی بگویید كوران بینایی خود را باز مییابند،
لنگان به راه میافتند و جذامیان پاک میگردند ،كران شنوا و مردگان زنده میشوند و به
بینوایان بشارت داده میشود  .خوشا به حال کسیکه در مورد من شک نكند».
اول پطرس 2آیه  21مگر خدا شما را برای همین برنگزیده است؟ خود مسیح با
رنجهایی كه بهخاطر شما كشید ،برای شما نمونه شد تا به همان راهی كه او رفت ،شما
نیز بروید.
 55زندگی مسیح را درآندرجه پست از حیات چطور می توان بیان كرد؟
از مریم باكره متولّد شد و در حكومت پنطیوس پیالطوس رنج كشید ،مصلوب شد و
بمرد و مدفون گردید .
 56چرا می گوییم از مریم باكره متولّد شد؟
برای تحقق پیشگویی ها و همچنین اینكه ماهیت انسانی او نیز می بایست از این طریق
به حقیقت می پیوست ،تا بدین گونه قابل شناسایی باشد .
عبرانیان 2آیه  14بنابراین چون این فرزندان ،انسانهایی دارای جسم و خون هستند ،او
نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیلهٔ مرگ خود ابلیس را كه بر
مرگ قدرت دارد ،نابود سازد
كتاب اول موسی 3آیه  «:15میان تو و زن ،و میان نسل تو و نسل زن ،دشمنی
میگذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد».
كتاب اول موسی 22آیه  «:18و به واسطۀ نسل تو همه قومهای زمین برکت خواهند
یافت ،زیرا به صدای من گوش گرفتی».
غالطیان 4آیه  4و  :5ا ّما وقتی زمان معیّن فرا رسید ،خدا فرزند خود را كه از یک
زن و در قید شریعت متولّد شده بود ،فرستاد تا آزادی كسانی را كه در قید شریعت
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بودند ،فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم.
میشا 5آیه  :1کالم خداوند که در ایام یوتام و آحاز و حِ ِزقیا ،پادشاهان یهودا ،بر میکا ِه
مورشِتی نازل شد وآنرا دربارۀ سامِ ِره و اورشلیم دید :
ِ
 57چرا عیسی می بایست در حكومت پنطیوس پیالطوس رنج بكشد؟
زیرا او زمانی که از طرف قوم خودش طرد گردید و محاکمه او را به غیر یهودیان
دادند او می بایست آماده رنج بزرگ تری می شد ،رنجی بزرگ ت َر از تمام رنج هایی
كه در زندگی متح ّمل شده بود .آنچه او از لحاظ جسمانی و چه از لحاظ روحی
متح ّمآلنشد ،بدون اینكه گناهی مرتكب شود.
اشعیا 53آیه  3خوار و مردود نزد آدمیان ،مرد دردآشنا و رنجدیده .چون کسی که روی
از او بگردانند ،خوار گشت و به حسابش نیاوردیم.
عبرانیان 5آیه  7و  :8عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با اشک و ناله از
درگاه خدایی كه به رهایی او از مرگ قادر بود دعا كرد و حاجت خویش را خواست و
چون کامالً تسلیم بود ،دعایش مستجاب شد  .اگر چه پسر خدا بود ،اطاعت را از راه
تح ّمل درد و رنج آموخت
 58چرا به صلیب كشیده شدن عیسی ما را به فكر می اندازد؟
زیرا او بر روی صلیب خود را دچار بزرگترین عذاب و شرم و نفرینی كرد كه
تاآنزمان به عنوان بدترین درجه مرگ بود و او متح ّمل این درد شد .
عبرانیان 12آیه  2به عیسی كه ایمان ما را به وجود آورده وآنرا كامل میگرداند ،چشم
بدوزیم .چون او بهخاطر شادیای كه در انتظارش بود ،متح ّمل صلیب شد و به رسوایی
مردن بر روی صلیب اهمیّت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.
غالطیان 3آیه  13وقتی مسیح بهخاطر ما ملعون شد ،ما را از لعنت شریعت آزاد كرد.
زیرا کتابمقدّس میفرماید« :هرکه به دار آویخته شود ملعون است».
 59چرا در مورد عیسی گفته شده كه ،او كشته شد و مدفون گردید؟
تا به ما خاطر نشان كند كه پسر خداوند می بایست یک مرگ واقعی را تجربه كند و
روح او از جسمش می بایست جدا می شد و جسم او می بایست در قبر گذاشته می شد،
اگر چه جسم مقدّس خداوند دچار پوسیدگی نشد .
اول قرنتیان 15آیه  3و  :4آنچه را كه به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل را
به شما سپردم وآناین است كه مطابق پیشگوییهای تورات و نوشتههای أنبیا ،مسیح
برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتابمقدّس در روز سوم زنده گشت
مزامیر 16آیه  :10زیرا جانم را در هاویه وا نخواهی نهاد ،و نخواهی گذاشت
سرسپردۀ تو فساد را ببیند .
 60اعتقادنامه در ادامه بیانگر چیست؟
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در ادامه بیان می شود كه؛ به جهنم سقوط كرد و در روز سوم از مرگ برخواست و به
آسمان صعود كرد ،بر دست راست خدای پدر نشسته است و از آنجا خواهد آمد ،تا
زندگان و مردگان را داوری نماید .
 61ما وقتی می گوییم به جهنم سقوط كرد در واقع به چه چیزی اقرار می كنیم؟
این جمله تاكید بر این دارد كه مسیح از پایین ترین درجه ذلت به عنوان یک پیروز
نیرومند ،بر جهنم و مرگ و شیطان غلبه كرد و از آنجا بیرون آمد و تا جایگاه جالل و
شكوه خود را باال برد و در باالترین جایگاه شرافت قرار گرفت .
اول پطرس 3آیه  18و  :19مثالً خود مسیح ،یکبار برای همیشه بهخاطر گناه بشر
مرد ،یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهكاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد .او
از لحاظ جسم كشته شد ا ّما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد و در روح به نزد
ارواح محبوس رفت و به آنها موعظه کرد .
فیلیپیان 2آیه  9تا  :11از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را كه باالتر
از جمیع نامهاست به او عطا فرمود  .تا اینکه همهٔ موجودات در آسمان و روی زمین و
زیر زمین ،با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند  .و همه برای جالل خدای پدر ،با زبان
خود اعتراف كنند كه عیسی مسیح ،خداوند است.
 62عیسی چگونه از مرگ دوباره برخواست؟
او با قدرت خداوند در روز سوم و به صورت جسمانی با ز زنده شد و از قبر بیرون
آمد تا با این كار قدرت و توانایى خود را به عنوان پسر خداوند و همچنین ناجی دنیا را
به همگان نشان داد.
یوحنا 10آیه  «18هیچکس جان مرا از من نمیگیرد ،من به میل خودآنرا فدا میکنم.
اختیار دارم كهآنرا فدا سازم و اختیار دارم كهآنرا باز به دست آورم .پدر این دستور
را به من داده است».
اعمال رسوالن 2آیه  24ا ّما خدا او را زنده كرد و از عذاب مرگ رهایی داد .زیرا
محال بود ،مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد.
درباره پسر او ،خداوند ما عیسی مسیح است كه از
رومیان 1آیه  3و  :4این انجیل
ٔ
لحاظ انسانیّت یكی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم
ثابت نمود که از لحاظ قدّوسیّت خدایی ،او پسر خداست .
مكاشفه ١آیه  :١٨من زنده بودم و مردم و اكنون تا به ابد زنده هستم و كلیدهای مرگ و
جهان مردگان را در دست دارم.
 63صعود عیسی به آسمان چگونه بود؟
او در چهلمین روز بعد از برخواستن از مرگ به سمت شكوه و جالل خود رفت و بر
دست راست خداوند ،پدر قادر مطلق نشسته است .
یوحنا 17آیه  4و  :5من تو را در روی زمین جالل دادم و کاری را كه به من سپرده
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شده بود تمام كردم و اكنون ای پدر ،مرا در پیشگاه خود جالل بده همان جاللی كه پیش
از آفرینش جهان در نزد تو داشتم .
 64منظور از دست راست خداوند چیست؟
ان قدرت و عظمت و جالل
ی
پا
ی
ب
و
ی
ابد
درجه
منظور این است كه او در باالترین
ِ
قرار دارد و ازآنطریق او توانایى هر چیزی از جمله آفریدن ،حكمرانی كردن و تحقق
هر وعده را دارد .
متی 26آیه  64عیسی پاسخ داد« :همان است كه تو میگویی .ا ّما همهٔ شما بدانید كه
بعد از این پسر انسان را خواهید دید كه بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای
آسمان میآید».
 65بیان اینكه عیسی بر دست راست خداوند نشسته است درواقع اقرار به چیست؟
ما به این إقرار داریم كه عیسی از طریق قدرت خداوند متعال ،همه جا حاضر است و
بر همه مخلوقات عالم حكمرانی می كند و به عنوان هست ِه تشكیل اجتماع كلیسایی به
همراه خداوند و روح مقدّس ،بر كلیسای خود حكمرانی می كند .
متی 28آیه  18تا  20آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت كرد و فرمود« :تمام
قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است .پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من
سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم دهید كه همهٔ
چیزهایی را كه به شما گفتهام ،انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما
هستم».
 66در پایان این دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
عیسی دوباره خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داوری نماید .
اعمال رسوالن 1آیه  11و پرسیدند« :ای مردان جلیلی ،چرا اینجا ایستادهاید و به
آسمان نگاه میکنید؟ همین عیسی كه از پیش شما به آسمان باال برده شد ،همان طوری
که باال رفت و شما دیدید ،دوباره به همین طریق باز خواهد گشت ».
 67تو چطور به این موضوع اقرار می كنی كه ،همه چیز تنها از طریق عیسی مسیح،
یگانه پسر خداوند تحقق می یابد؟
من با تمام باور مسیحی خود به این امر ایمان دارم و بهآناقرار دارم كه ،عیسی مسیح
خداوند حقیقی می باشد كه در أبدیت و از پدر متولّد شده است و همچنین او انسانی
حقیقی است كه توسط مریم باكره متولّد شده است و اوست كه سرور و خداوند من می
باشد.
رومیان 14آیه  9زیرا به همین سبب مسیح ُمرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و
زندگان باشد .
 68چرا عیسی مسیح را سرور خطاب می كنیم؟
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«اگرچه عیسی مسیح یک ماهیت انسانی دارد ا ّما نه فقط به این دلیل كه او از ابدیت
آمده است بلكه به علت ماهیت خدایی كه دارد ،در كنار خداوند پدر و روح مقدّس و در
مرتبه سروری و خدایی قرار می گیرد و همچنین به علت نقش واسطه گری میان
انسانها و خداوند در طول همه زمانها ،عیسی به حكمران و سرور ما بدل شده است .
اعمال رسوالن 2آیه  :36پس ای جمیع قوم اسرائیل ،یقین بدانید كه خدا این عیسی را
كه شما مصلوب كردید ،خداوند و مسیح كرده است ».
 69واسطه گری در اینجا به چه معناست؟
در اینجا به معنی ناجی و یاور ما که از طرف خداوند به عنوان پیامبر  ،پادشاه و رییس
کلیسا می باشند تا دشمنان را از جلوی راهمان بردارند و گناه کاران را به سوی خدا
هدایت کنند.
اول تیموتاؤس  2آیه  4تا  :6او مایل است همهٔ آدمیان نجات یابند و حقیقت را
بشناسند  .زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان ،یعنی شخص عیسی
مسیح كه جان خود را به عنوان كفّاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب
این حقیقت به ثبوت رسید
اول قرنتیان 1آیه  30خدا شما را با مسیح عیسی متّحد ساخت و مسیح را برای ما
حكمت ،نیكی مطلق ،پاكی و آزادی گردانیده است .
اول یوحنا 2آیه  1و  :2ای فرزندان من ،این را به شما مینویسم تا گناه نكنید .ا ّما اگر
كسی مرتكب گناهی شود ،در پیشگاه خدای پدر كسی را داریم كه برای ما شفاعت
میکند -همان عیسی مسیح كه کامالً نیكوست زیرا خود مسیح كفّارهٔ گناهان ماست ،نه
تنها گناهان ما ،بلكه گناهان همهٔ مردم دنیا.
 70چرا تو عیسی را " سرور من" خطاب می كنی؟
زیرا او میانجیگری من را نیز می كند و او همه كار را برای من که می تواند و می
خواهد را نیز انجام داده و به جای من نیز رنج كشیده است و خود را برای من فدا کرده
است.
غالطیان 2آیه  :20من با مسیح مصلوب شدهام به طوری که دیگر آنكه زندگی میکند
من نیستم ،بلكه مسیح است كه در من زندگی میکند و در خصوص این زندگانی
جسمانیای كه اكنون دارم ،فقط به وسیلهٔ ایمان به پسر خدا كه مرا محبّت كرد و جان
خود را بهخاطر من داد ،زندگی میکنم.
 71عیسی برای تو چه كرده است؟
او مرا كه انسانی گم گشته و نفرین شده بودم را نجات داد و بهای همه گناهان مرا
پرداخته و مرا از مرگ و گناه و خشم شیطان ،رهایی داده است .
 72چرا می گویی او تو را نجات داده است؟
زیرا او نجات را به عنوان یک هدیه و برای همه انسانها قرار داده است و هر كس از
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طریق ایمان این نجات را به صورت شخصی تجربه می كند و من از این بابت تسلی
خاطر دارم .
دوم تیموتاؤس  1آیه  :12به این دلیل تمام رنجها را متح ّمل میشوم ،ا ّما ازآنخجل نیستم
زیرا میدانم به چه كسی ایمان آوردهام و یقین دارم كه او قادر است تا روز آخر آنچه
را به من سپرده شد ،حفظ كند .
 73تو قبل از اینكه به این معرفت اعتقادی دست یابی چه بودی؟
من یک انسان گم گشته و نفرین شده بودم .
 74او تو را از چه چیزی نجات داد؟
او مرا از همه گناهان نجات داد و این گناهان دیگر نمی توانند مرا دچار لعنت كنند.
 75عالوه بر گناه او تو را از چه چیزهایی نجات داد؟
از مرگ و همچنین اینكه من دیگر نباید از مرگ طبیعی كه در طول زمان رخ خواهد
داد ترسی داشته باشم و اینكه من متوجه شدم كه جاودانه هستم و مرگ پایان كار من
نیست .
فرستنده من ایمان آورد،
به
و
بشنود
مرا
سخنان
هرکه
بدانید،
یقین
:
24
ه
ی
آ
یوحنا5
ٔ
حیات جاودانی دارد و هرگز محكوم نخواهد شد ،بلكه از مرگ گذشته و به حیات رسیده
است .
اول قرنتیان 15آیه  55تا « 56ای مرگ ،پیروزی تو كجاست و ای موت نیش تو
كجا؟» نیش مرگ از گناه زهرآگین میشود و گناه از شریعت قدرت میگیرد  .ا ّما خدا
را شكر كه او به وسیلهٔ خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است .
 76و در آخر او تو را از چه چیزی نجات داد؟
او در پایان مرا از خشم شیطان رها كرد به طوری كه تا زمان ادامه دارد و تا ابد،
شیطان نمی تواند به من لطمه بزند .
اول یوحنا  3ایه  :8و هرکه در گناه به سر میبرد ،فرزند شیطان است ،زیرا شیطان
از ابتدا گناهكار بوده است و پسر خدا به همین سبب ظاهر شد تا كار شیطان را نابود
سازد .
 2کولسیان آیه  15مسیح بر روی صلیب ،تمام قدرتهای آسمانی و فرمانروایان را خلع
سالح كرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت.
 77او با چه چیزی تو را نجات داد؟
عیسی نه از طریق طال و نقره ،بلكه با خون مقدّس و گرانبهای خود و رنجی كه در
عین بی گناهی كشید و در آخر با مرگ خود مرا نجات داد .
بیهوده زندگی كه از
اول پطرس 1آیه  18و :19فراموش نكنید كه شما از قید روشهای
ٔ
نیاکان خود آموخته بودید ،آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طال و
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برهای بینقص و عیب ،یعنی با خون
نقره نبود؛ بلكه با خون گرانبهایی مانند خون ّ
مسیح آزاد شدید.
اشعیا 53آیه  4و  :5حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود
که او حمل کرد ،ا ّما ما او را از جانب خدا مضروب ،و از دست او مصدوم و مبتال
پنداشتیم  .حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد ،و به جهت تقصیرهای ما
لِه گشت؛ تأدیبی که ما را سالمتی بخشید بر او آمد ،و با زخمهای او ما شفا مییابیم .
یوحنا 1آیه  :29روز بعد ،وقتی یحیی عیسی را دید كه به طرف او میآید ،گفت« :نگاه
بر ٔه خدا كه گناه جهان را برمیدارد» .
كنید این استآن ّ
 78چرا تو خون عیسی را مقدّس می نامی؟
زیرا خون او خون باالترین فرد جهان و خیلی پر بها می باشد و او بدون هیچ گناهی و
برای گناهان ما قربانی شده و این عمل حقی برای افراد ناحق می باشد .
عبرانیان 7آیه  26در حقیقت این همان كاهنی است كه ما به او نیاز داریم .كاهنی
پاک ،بیغرض ،بیآالیش ،دور از گناهكاران که به مقامی باالتر از تمام آسمانها
سرافراز گردید.
دوم قرنتیان 5آیه  :21بهخاطر گناهان ما ،خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود
گناه کار شناخت ،تا به وسیل ٔه او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم.
 79چرا تو خون عیسی را پر بها می نامی؟
زیرا این خون پسر خداوند است و ارزش و بهای بی نهایت دارد .
اول یوحنا 1آیه  7ا ّما اگر در نور به سر میبریم -همانطور كه خدا در نور است-
درآنصورت با یكدیگر اتّحاد داریم و خون عیسی ،پسر او ،ما را از هم ٔه گناهانمان پاک
میسازد .
 80آیا پسر خداوند واقعا به خاطر تو مرده است؟
بله یقینا ً او بخاطر من مرده است .او خداوند واقعیست كه در أبدیت متولّد شده است و
همچنین انسان واقعی می باشد كه از مریم باكره متولّد شده است .او تنها كسی بود كه
مرا از طریق قربانی كردن خود ،با خدا آشتی داد .
مزامیر 49آیه  8و  :9زیرا فدیۀ جان انسان گرانبهاست ،و هیچ بهایی کافی نخواهد
بود تا انسان جاودانه زنده بماند و گودال را نبیند .
 81بنابراین خداوند بزرگترین كار نیک را برای تو انجام داد؟
بله ،محبّت و تشكر تا ابد نثار او كه بزرگترین كار نیک را انجام داد .او مرا با زحمت
زیاد و عرق خونین خود پیروز گرداند و همچنین از جهنمی كه درآنزندانی بودم و از
خشم شیطان نجات داد و مرا از شیطان بازخرید .او با ثروت عظیم و قدرت بی پایان
خود مرا از پست ترین درجه فالكت رهایی داد و مرا به جاودانگی برد ،كاری كه هیچ
مخلوقی نمی تواند انجام دهد .
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اشعیا  43آیه  12برایم نی معطر به نقره نخریدی و به پیه قربانیهایت مرا خشنود
نساختی ،بلکه با گناهانت باری گران بر من نهادی ،و با تقصیرات خویش مرا خسته
کردی.
اشعیا 53آیه  11و  :12ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و اسیر خواهد شد .خادم
ب بسیاری را پارسا خواهد گردانید ،زیرا گناهان ایشان
پارسای من به معرفت خود سب ِ
را بر خویشتن حمل خواهد کرد  .بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم
داد ،و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد .زیرا جان خویش را به کام مرگ
ریخت ،و از خطاکاران شمرده شد؛ او گناهان بسیاری را بر دوش کشید ،و برای
خطاکاران شفاعت میکند.
 82چرا عیسی تو را نجات داد؟
تا من تنها به او متعلق باشم و در ملكوت تحت فرمان او و در عدالت ابدی زندگی كنم
و به او خدمت نمایم ،و بدون گناه و سعادتمند شوم .
 83چطور می بایست تو فقط به او متعلّق باشی؟
با تمام نیرویی كه در روح و اعضاء بدن من جاری است .
 84چطور می بایست در ملكوت خداوند ،تحت فرمان او زندگی كرد؟
اینجا در رحمت خداوند و از طریق ایمانم و آنجا در شرافت جاودان او از طریق
تماشای او که به سعادت می رسم .
کولسیان  1آیه  12تا  :14پیوسته خدای پدر را شكر كنید كه شما را الیقآنگردانیده
است تا در سرنوشتی كه در عالم نورانی در انتظار مقدّسین است ،سهمی داشته باشید .
او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته
است  .خدا به وسیلهٔ او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمورزیده است.
 85چطور می بایست به او خدمت كنی؟
در حالت عدالت ابدی ،بدون گناه و سعادتمندی .
یوحنا 12آیه  26اگر کسی میخواهد مرا خدمت كند باید به دنبال من بیاید و هرجا من
باشم ،خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت كند ،پدر من او را
سرافراز خواهد كرد.
 86چطور است که عیسی در جلوی تو قدم برداشته؟
دقیقا ً به خاطر اینكه او از مرگ برخواست ،زنده است و در ابدیت حكمرانی می كند ،ما
نیز می بایست از گناه رستاخیز کنیم و زندگی جدیدی را شروع كنیم .
رومیان  6آیه  4پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان
طوری که مسیح به وسیلهٔ قدرت پر شكوه پدر ،پس از مرگ زنده شد ،ما نیز در زندگی
تازهای به سر بریم.
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دوم تیموتاؤس  2آیه  11و  :12این سخن درست است« :اگر با او مردیم ،همچنین با
او خواهیم زیست  .اگر تح ّمل كنیم ،با او فرمانروایی خواهیم كرد .اگر او را انكار كنیم،
او هم ما را انكار خواهد كرد».
 87آیا می خواهی كه تو نیز تنها به او متعلّق باشی و به او ایمان داشته و تحت
فرمان او زندگی كنی و همچنین به او خدمت نمایی؟
بله ،از صمیم قلب می خواهم .درست مثل او كه مرا تا لحظه مرگ و حتی بعد از مرگ
و در جالل و شكوه ملكوتش ،دوست داشته و دوست دارد ،من نیز می خواهم به مانند
او و در طول تمام زندگی او را دوست بدارم و از او به عنوان الگو پیروی كنم ،برای
او زندگی كنم و برای او بمیرم .
دوم قرنتیان 5آیه  10آری ،او برای همه ُمرد تا آنانی كه زندهاند دیگر برای خود
زندگی نكنند ،بلكه برای او زیست نمایند كه بهخاطر آنها ُمرد و دوباره زنده شد.
 88چرا می گویی كه اینها مطمئنا حقیقت محض است؟
زیرا من نه تنها از صمیم قلب به نجات از طریق عیسی ایمان دارم ،بلكه من این ایمان
را از طریق زبان ،اقرار می كنم كه ،به خدمت كردن به او مدیون هستم .
رومیان  8آیه  38و  :39زیرا یقین دارم كه نه موت و نه حیات ،نه فرشتگان و نه
نیروها و قدرتهای فوق بشری ،نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا ،نه قدرتهای
آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خالصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از
محبتّی كه خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشكار نموده ،جدا سازد.
عبرانیان 13آیه  8عیسی مسیح ،امروز همان است كه دیروز بوده و تا ابد هم خواهد
بود.

قسمت سوم
درباره مقدّسات
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قسمت سوم کتاب درباره چه هست؟
من ایمان دارم به روح القدس و به مقدّسات کلیسایی و اجتماع مقدّسان و بخشش
گناهان و رستاخیزکردن از مرگ و به یک زندگی جاویدان آمین.
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
خدا فرا خوانده و با نشان دادن رحمت و ایمان حقیقی به من ،آنرا دریافت کردم .همان
طور که او تمام قوم مسیح را تا به امروز صدا زده و جمع کرده و بر آنها نورانی شده
و انها را مقدّس کرده است و در کنار عیسی مسیح ایمانی ناب را بدست می اورند .او
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.
 89قسمت سوم ایمان از چه چیزی صحبت می كند؟
از تقدس و سعادت
 90سعادت و یا تقدس چیست؟
این عملی از روح مقدّس است كه ما را به سوی عیسی می آورد و باعث ایمان ما به او
می شود و در نهایت ما را به سعادت و تقدس می رساند .
اول قرنتیان 12آیه  3پس باید بفهمید كه اگر كسی تحت تأثیر روح خدا باشد ،نمیتواند
عیسی را لعن كند و كسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند ،مگر به وسیلهٔ
روحالقدس.
 91روح مقدّس كیست؟
او سومین شخص از ماهیت خداوند است كه از طریق پدر و پسر و از جاودانگی می
آید و به ما تقدس می بخشد .
یوحنا 15آیه  26ا ّما وقتی پشتیبان شما كه او را از جانب پدر نزد شما میفرستم بیاید
یعنی روح راستی كه از پدر صادر میگردد ،او دربارهٔ من شهادت خواهد داد
 92چرا این امر ضرورت دارد كه روح مقدّس به ما تقدس بدهد؟
زیرا من طبق سرشت و ماهیت غریزی خود نابینا و همچنین غرق در گناه و مرگ
هستم و نمی توانم با درایت و قدرت خود به خداوند خود عیسی مسیح ،ایمان بیاورم و یا
به سوی او بیایم .
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اول قرنتیان 2آیه  14کسیکه روحانی نیست ،نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد ،زیرا
عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند و در واقع ،چون تشخیص اینگونه تعالیم
به
ٔ
محتاج به بینش روحانی است ،آنها نمیتوانندآنرا درک كنند .
فیلیپیان 2آیه  13زیرا خداست كه از لطف خود ،هم اراده و هم قدرت هركاری را در
شما ایجاد میکند .
 93چطور و از چه طریقی روح مقدّس به تو تقدس می بخشد؟
او از طریق كالم خدا و آیین مقدّس عبادت و ابزارهای مقدّس دیگر من را در این راه
قرار می دهد و او مرا از طریق انجیل فرا می خواند و با نعمتهایش به من نور می
بخشد و به سوی مسیح می برد و به من ایمان حقیقی را می بخشد.
 94روح مقدّس چطور تو را فرا می خواند؟
او ما را به غسل تعمید و همچنین موعظه انجیل دعوت می کند و از این رو ما را به
نزدیكی خود می آورد .او نه تنها ما ،بلكه همه آنهایی كه در دور دست هستند را نیز با
جدیت و قدرت به سوی مسیح دعوت می كند تا آنها این دنیا را انكار كرده و به سوی
مسیح بیایند.
مرقس 16آیه  15و  :16پس به ایشان فرمود« :به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را
به تمام مردم اعالم كنید  .کسیکه ایمان میآورد و تعمید میگیرد نجات خواهد یافت ،ا ّما
کسیکه ایمان نیاورد ،محكوم خواهد شد.
دوم تسالونیکیان  2آیه  :14شما را به وسیلهٔ مژدهای كه ما برایتان آوردیم ،دعوت
كرد تا در جالل خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید .
 95او چطور نورش را در قلب ما روشن می سازد؟
وقتی که ما در اعماق نادانی و خواسته های اشتباه خودمان هستیم او نور جدیدی از
نشان نه های نعهای خدا و خواست خودش در ما روشن می کند تا تمام بدبختی های ما
و درمان های مقدّس انها را بشناسد.
اعمال رسوالن  26آیه  17و  :18من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملّتهای
بیگانه كه تو را نزد آنان میفرستم خواهم رهانید .تو را میفرستم تا چشمهای آنان را
باز كنی و ایشان را از تاریكی به روشنایی و از قلمرو شیطان به سوی خدا بازگردانی
تا از راه ایمان به من گناهانشان آمورزیده شود و در بین مقدّسین خدا سهمی داشته
باشند '.
افسسیان 1آیه  17و  :18من دعا میکنم،آنخدایی كه عیسی مسیح خداوند ،او را به ما
شناسانید -آن پدر پُر جالل -روح حكمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کامالً
بشناسید  .و از او میخواهم كه چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی كه
خدا شما را بهآندعوت كرده است و به ثروتمندی و شكوه بهرهای كه خدا به مقدّسین
خود وعده داده است
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 96اثر این روشن شدن و صدا زدن توسط روح مقدّس در تو چیست ؟
این امر باعث توبه و بازگشت از گناه شده و همچنین ما را به سوی خداوند راهی
خواهد کرد.
اعمال رسوالن 3آیه  19پس توبه كنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما
آمورزیده شود .
 97توبه از چه چیزی می باشد؟
از این كه ما از صمیم قلب از گناهانمان پشیمان باشیم و به این امر ایمان راسخ داشته
باشیم كه پدر آسمانی ما ،با رحمت و بخشندگی بزرگی كه فقط به خاطر عیسی مسیح
است ،می خواهد كه ما را ببخشد .
 98توبه از چند بخش تشكیل شده است؟
از دو بخش ،یک إظهار ندامت و رنج از بابت گناه مرتكب شده و دوم ،ایمان به بخشش
و سعادت حقیقی .
 99روح مقدّس چطور حس رنج و ندامت حاصل از گناه را در ما ایجاد می كند؟
او جلوی ما را در انجام گناهان و پلیدی و در برابر قانون خدا می گیرد و همچنین
جلوی خشم خداوند در برابر گناها نمان را نیز می گیرد.
رومیان 3آیه  20زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احكام شریعت نیک شمرده
نمیشود .كار شریعت این است كه انسان گناه را بشناسد.
 100ندامت و پریشانی به چه معناست؟
یک حس ترس و واهمه و افسردگی قلبی و درکی می باشد که پناه خودش را می شناسد
و دربرابر خدا از این بابت می هراسد.
مزامیر 51آیه  5و  6به راستی که تقصیرکار زاده شدهام ،و گناه کار ،از زمانی که
مادرم به من آبستن شد اینک به راستی در قلب مشتاقی ،و در باطنم ،مرا حکمت
میآموزی .
مزامیر 51آیه  19آنگاه از قربانی های کامل و مناسب خشنود خواهی شد و قربانی
های سوختنی و گاوها بر قربانگاه ,قربانی خواهند شد.
اراده خدا میدانید ،این
دوم قرنتیان  7آیه  10وقتی متح ّمل چنین رنجی میشوید وآنرا
ٔ
باعث توبه و در نتیجه نجات شما میگردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد .ا ّما درد و
رنج دنیوی باعث مرگ میشود.
 101ایمان سعادت بخش و نجات دهنده چطور عمل می كند؟
او برای ما در کالم خدا  ،برکت و بخشش گناهان را در راستای خواست عیسی فراهم
می آورد.
افسسیان 2آیه  8و  :9زیرا بهسبب فیض خداست كه شما از راه ایمان نجات یافتهاید و
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این كار شما نیست بلكه بخشش خداست این نجات ،نتیجهٔ کارهای شما نیست ،پس هیچ
دلیلی وجود ندارد كه كسی به خود ببالد .
 102ایمان واقعی و سعادت بخش كدام است؟
ایمان تنها یک درک و آگاهی عمومی و توافق بر سر باورهای مشترک نیست ،بلكه
یک اطمینان همراه با آگاهی و همچنین یک اعتقاد به خصوص نسبت به رحمت خداوند
و دستاورد كامل عیسی مسیح است .
اول پطرس 1آیه  :13پس حواس خود را جمع كرده و هوشیار باشید .در انتظارآنفیضی
كه در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد ،با امید به سر برید.
رومیان 8آیه  33و  :34چه كسی برگزیدگان خدا را متّهم خواهد كرد؟ خدا آنان را
تبرئه مینماید پس كیست كه بتواند آنان را محكوم سازد؟ مسیح عیسی كسی است كه
ُمرد و حتّی دوباره زنده شد و اكنون در دست راست خدا برای ما شفاعت میکند
 103روح مقدّس با كسانی كه توبه می كنند چه می كند؟
او به شخص توبه كننده تقدس و ایمان راسخ هدیه می دهد .
 104او چگونه ما را در ایمان راستین نگهداری می كند؟
او از طریق عدل و عدالتی كه مسیح به ما اختصاص داده است ،ما را در خلق ایمان
راستین و همچنین انجام اعمال نیک هدایت كرده و ما را شایسته چنین ایمانی می
گرداند .
 105او چگونه عدالت عیسی را به ما اختصاص می دهد؟
او از طریق تبرئه كردن ما این كار را انجام می دهد .
 106تبرئه كردن به چه معناست؟
این به معنای رحمت و بخشودگی متعالی از گناههای ما می باشد و این امر بدون اینكه
ما الیقآنباشیم و کاری دربرابرآنکرده باشیم ،تنها به دلیل اراده مسیح به ما می رسد و
خداوند همه كسانی كه به مسیح ایمان دارند را از گناه و نفرین مصون می دارد و آنان
را خیلی بیشتر از آنكه شایستگیآنرا داشته باشند و تنها به خاطر دستاورد گرانبهای پسر
خود ،مورد محاسبه در ترازوی عدل خویش قرار می دهد .
رومیان 5آیه  18پس همانطور كه یک گناه موجب محکومیّت همهٔ آدمیان شد ،یک
کار کامالً نیک نیز ،باعث تبرئه و حیات همه میباشد.
رومیان 3آیه  :28زیرا ما به یقین میدانیم كه به وسیلهٔ ایمان ،بدون اجرای شریعت
میتوانیم کامالً نیک محسوب شویم .
 107تبرئه كردن از چند بخش تشكیل شده است؟
از سه بخش :لطف و رحمت خداوند ،اعمال مسیح و ایمان ما .
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رومیان 3آیه  23تا  :25همه گناه کردهاند و از جالل خدا محرومند .ا ّما با فیض خدا،
همه به وساطت عیسی مسیح كه آنان را آزاد میسازد ،به طور رایگان ،نیک محسوب
میشوند .زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیلهای برای آمرزش گناهان -كه با ایمان به
خون او به دست میآید -در مقابل چشم همه قرار داده و با این كار خدا عدالت خود را
ثابت نمود زیرا در گذشته بهسبب بردباری خود ،گناهان آدمیان را نادیده گرفت
 108در این تبرئه كردن كه توسط روح مقدّس انجام می شود ،چه چیزی شامل حال
تو خواهد شد؟
بزرگترین لطف و بخشندگی و رحمتی كه توسط پدر آسمانی به من تعلق می گیرد این
است كه ،من به عنوان فرزند خداوند و همچنین وارث او خواهم شد و از طریق روح
مقدّس برای من عدالت و صلح و آرامش و شادی خداوند را به ارمغان می آورد و از
این طریق امیدوار به آینده ای غرق در عظمت و شكوه خداوندی خواهم شد .
رومیان 5آیه  1و  2بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شدهایم ،از
صلح با خدا كه به وسیلهٔ خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید ،بهرهمند هستیم  .به
وسیلهٔ ایمان به مسیح ،ما وارد فیض الهی شدهایم ،فیضی كه درآنپایداریم و نه تنها به
امید شراكتی كه در جالل خدا داریم شادی میکنیم،
رومیان 8آیه  14تا  :17كسانی كه به وسیل ٔه روح خدا هدایت میشوند ،فرزندان خدا
هستند  .زیراآنروحی كه خدا به شما داده است ،شما را برده نمیسازد و موجب ترس
نمیشود ،بلكهآنروح شما را فرزندان خدا میگرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه
خدا فریاد میکنیم« :ابا ،ای پدر ».روح خدا با روح ما با هم شهادت میدهند كه ما
فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان او هستیم ،درآنصورت ،وارث -یعنی وارث خدا و
هم ارث با مسیح -نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم ،در جالل او نیز
عقیده من درد و رنج كنونی ما ابدا ً با جاللی كه در آینده برای
شریک خواهیم شد  .به
ٔ
ما ظاهر میشود ،قابل مقایسه نیست .
رومیان 8آیه  31و  :32پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست،
كیست كه برضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت ،بلكه او را در راه
همهٔ ما تسلیم كرد ،با بخشیدن او همهچیز را با سخاوتمندی به ما نمیبخشد؟
رومیان 14آیه  17و  :18زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست؛ بلكه شامل نیكی
و آرامش و خوشی در روحالقدس است  .هرکه مسیح را به این طریق خدمت میکند،
مورد پسند خدا و مقبول انسان است .
 109چطور روح مقدّس ما را الیق این نیكی ها می نماید؟
او از طریق وارد کردن ایمان در ما این دگرگونی را بوجود می آورد و تولد جدیدی در
ما از طرف خدا روی می دهد و همچنین سبب خواهد شد كه در ما فرمانبردار جدیدی
از خداوند بوجود اید .
غالطیان 2آیه  :20من با مسیح مصلوب شدهام به طوری که دیگر آنكه زندگی میکند
من نیستم ،بلكه مسیح است كه در من زندگی میکند و در خصوص این زندگانی
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جسمانیای كه اكنون دارم ،فقط به وسیلهٔ ایمان به پسر خدا كه مرا محبّت كرد و جان
خود را بهخاطر من داد ،زندگی میکنم.
دوم قرنتیان 5آیه  17کسیکه با مسیح متّحد است ،حیاتی تازه دارد .هر آنچه كهنه بود
درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است .
مزامیر 51آیه  12شادی نجات خود را به من بازده ،و به روحی راغب حمایتم فرما .
 110این فرمانبرداری جدید چیست؟
این ثمره و میوه ی توبه می باشد ،كه ازآنطریق به ما بخشش متعالی از تمامی گناهان
اهدا می شود تا ما از ثروت و قدرت دنیوی دوری جسته و زندگی خود را واقعا تحت
فرمانهای خداوند قرار دهیم وآنرا بهتر کنیم.
میوه
فاسد
درخت
و
آورد
می
بار
به
خوب
میوه
متی 7آیه  17همینطور درخت خوب
ٔ
ٔ
بد.
تیطوس 3آیه  8این سخن درست است و میخواهم به این مطلب اهمیّت مخصوصی
بدهی تا آنانی كه به خدا ایمان دارند فراموش نكنند كه خود را وقف نیكوكاری نمایند،
زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند.
غالطیان 5آیه  :22ا ّما ثمرهای كه روحالقدس به بار میآورد :محبّت ،خوشی ،آرامش،
بردباری ،مهربانی ،خیرخواهی ،وفاداری.
 111روح مقدّس چگونه ما را در ایمان راستین نگاه می دارد؟
او از ما نگهداری و حفاظت می كند تا ما دوباره از لطف و رحمت خداوند دور نشویم
و همچنین او اولین اقدام در هدایت انسان ها را در مقابل وسوسه های شیطان و دنیا
انجام می دهد تا روزی که عیسی بیاید.
فیلیپیان 1آیه  :6من اطمینان دارمآنخدایی كه در شما كار نیكویی را شروع كرد تا روز
مسیح عیسی،آنرا به كمال خواهد رسانید .
اول تسلونیكیان 5آیه  23و  :24خدایی كه سرچشمهٔ آرامش است ،شما را کامالً پاک
گرداند و عطا فرماید كه روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما
عیسی مسیح ،از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید  .او كه شما را به سوی خود
دعوت كرده است ،قابل اعتماد است و این كار را خواهد كرد .
مكاشفه 2آیه  10از رنجی كه به شما روی میآورد ،نترسید .البتّه ابلیس بعضی از شما
را به زندان خواهد افكند تا شما را بیازماید و به مدّت ده روز رنج خواهید كشید ولی تا
َدم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید .
 112ا ّما تو چطور می بایست خود را در جهت اعمال روح مقدّس قرار دهی؟
من نباید مقام و اعمال روح مقدّس را در خود از بین ببرم ،بلكه باید مشتاق باشم كه از
او یاد بگیرم و در خطاهایی كه از من سر می زند می بایست از جانب روح مقدّس
تعزیر شده و بگذارم تا او به من تسلی خاطر ببخشد .
القدس خدا را نرنجانید .زیرا او مهر مالكیّت خدا بر شماست و
افسسیان 4آیه  30روح ِ
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ضامن آمدن روزی است كه درآنکامالً آزاد میشوید .
عبرانیان 10آیه  26و  :27زیرا اگر ما پس از شناخت كامل حقیقت ،عمدا ً به گناه خود
ادامه دهیم ،دیگر هیچ قربانیای برای گناهان ما باقی نمیماند! 27بلكه فقط دورنمای
وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی كه دشمنان خدا را میسوزاند ،در انتظار
ماست.
فیلیپیان 2آیه  12و  13بنابراین ای عزیزان من ،همانطور كه وقتی با شما بودم همیشه
از من اطاعت میكردید ،اكنون هم كه از شما دور هستم ،مهمتر است كه از من اطاعت
كنید و نجات خود را با ترس و لرز به كمال برسانید ،زیرا خداست كه از لطف خود،
هم اراده و هم قدرت هركاری را در شما ایجاد میکند .
 113روح مقدّس در كجا تو را تقدیس می کند؟
او در كلیسای مسیحی این تبرک را به ما می دهد و این كلیسا به مانند كارگاه او می
باشد؛ زیرا من ایمان دارم به كلیسای مقدّس مسیحی و اجتماع مقدّسین .
 114و تو در اینجا چه چیزی را به رسمیت می شناسی؟
من ایمان دارم كه روح مقدّس ،همه مسیحیت روی زمین را فرا می خواند و همه را
جمع كرده و نورانی می سازد و آنها را تبرک می کند و آنها را با عیسی مسیح در
ایمان راستین نگاه می دارد .
 115كلیسا چیست؟
كلیسا خانه خداوند زنده می باشد و مكانی است برای اجتماع تمام كسانی كه برای
متبرک شدن در مسیح فرا خوانده شده اند ،و از طریق كلمه و آیین مذهبی خدا ،آنها
سعادت خودشان را با ایمان حقیقی ای بنا می نهند.
اول تیموتیان 3آیه  15تا درصورتی كه در آمدن تأخیر كردم ،بدانی كه رفتار ما در
خانواده خدا ،كه كلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است ،چگونه باید باشد.
ٔ
افسسیان 2آیه  19تا  :22پس شما غیر یهودیان ،دیگر غریب و بیگانه نیستید بلكه با
خانواده خدا هستید .شما بر شالودهای كه به دست
مقدّسین خدا هموطن و اعضاء
ٔ
رسوالن و أنبیا نهاده شده است ،بنا شدهاید و عیسی مسیح سنگ اصلیآناست .در اتّحاد با
اوست كه تمام عمارت به هم متّصل میگردد و رفتهرفته در خداوند به صورت یک
معبد مقدّس در میآید .شما نیز در اتّحاد با او و همراه دیگران به صورت مكانی بنا
خواهید شد كه خدا به وسیلهٔ روح خود درآنزندگی میکند.
 116چرا تو در اعتقادنامه ،تنها به یک كلیسا اشاره می كنی؟
زیرا جز كلیسای حقیقی خداوند ،هیچ چیز مقدّس دیگری وجود ندارد و همه مقدّسین اعم
از همه جسم ها و همه روح ها به این كلیسا متعلق هست.
افسسیان 4آیه  3تا  :6برای حفظآنوحدتی كه روحالقدس به وجود میآورد و با
رشتههای صلح و صفا به هم پیوسته میشود ،نهایت كوشش خود را بكنید  .همانطور

90
كه یک بدن و یک روحالقدس است ،خدا نیز در وقتیکه شما را خواند ،یک امید به شما
داده است  .و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید؛ و یک خدا وجود دارد كه
پدر همه و باالتر از همه بوده و در همه كار میکند و در همه ساكن است .
غالطیان 3آیه  28پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی ،برده و آزاد ،مرد
و زن وجود ندارد ،زیرا همهٔ شما در اتّحاد با عیسی مسیح یک هستید
 117چرا توآنرا یک كلیسای مقدّس می نامی؟
زیرا كلیسا از طریق كالم و آیین مذهبی خداوند مقدّس شده است و در كلیسا به خداوند
مقدّس خدمت می شود .
افسسیان 5آیه  25تا  :27ای شوهرها ،چنانکه مسیح كلیسا را دوست داشت و جان خود
را برایآنداد ،شما نیز زنهای خود را دوست بدارید  .مسیح چنین كرد تا كلیسا را با آب
و كالم خدا شسته وآنرا پاک و مقدّس گرداند و كلیسا را با تمام زیباییاش پاک و بدون
عیب و ل ّكه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید.
 118چرا توآنرا یک كلیسای مسیحی می نامی؟
به ع ّلت اینكه همه مسیحیان در هر مكان و در هر زمان از تاریخ در این دنیای که
صاحبش عیسی است بتوانند به تنها رهبر مشترکشان وصل گردند.
افسسیان 1آیه  22و  :23خدا همهچیز را زیر پای مسیح نهاد و بهخاطر كلیسا ،او را
باالتر از هر چیز قرار داد .كلیسایی كه بدن اوست و تمام وجود او را دربر میگیرد و
در عین حال تمام كاینات را با حضور خود پُر میسازد.
 119چرا تو در اعتقادنامه به اجتماع مقدّسین تاكید می كنی؟
«زیرا ریاكاران و بی خدایان مقدّس نمی باشند ،بلكه تقدس تنها متعلق به مؤمنین و
ایمانداران است ،كه مقدّس بوده و در حقیقت أعضای بدنه كلیسا را تشكیل می دهند .
متی 22آیه  :14زیرا دعوت شدگان بسیارند ا ّما برگزیدگان كم هستند».
شالوده مستحكمی كه خدا نهاده ،متزلزل نخواهد شد و این
دوم تیموتاؤس  2آیه  19ا ّما،
ٔ
كلمات برآننقش شده است« :خداوند متعلّقان خود را میشناسد» و «هرکه نام خداوند را
به زبان آورد ،شرارت را ترک كند».
اول پطرس 2آیه  9ا ّما شما ،نژادی برگزیده و كاهنانی هستید كه به پادشاهی رسیدهاید.
شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی كه شما را از
تاریكی به نور عجیب خود دعوت كرده است ،به همه اعالم نمایید .
اول قرنتیان 3آیه  16آیا نمیدانید كه شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساكن
است؟
 120چه بخشش و رحمت گرانبهایی را از روح مقدّس در كلیسا بدست می آوری؟
این رحمت الهی همان بخشش گناهان است كه توسط روح مقدّس و در مسیحیت شامل
حال من و تمام ایمان داران می شود و او تمام گناهان را با لطف بی پایان خود و همه
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روزه می بخشد .
 121در اینجا منظور از بخشش گناهان چیست؟
این عملی می باشد كه توسط روح مق ّدس در كلیسا انجام می شود و روح مقدّس عدالت
بدست اورده شده عیسی را مادام به همه منتقل و تقدیم می کند .
 122این انتقال و تقدیم کردن در كلیسا چطور اتفاق می افتد؟
از طریق كالم و آیین مذهبی خدا كه هر روز با بخشندگی بی بدیل او شامل حال همه
.
ایمانداران می شود و اگر در حالت توبه به نزد خداوند برویم
 123این برکت خداوند چگونه در کلیسا به شکل مناسب درمی آید؟
از طریق خدمت کلیسا .باالتر از همه در اعتراف گناهان
 124چه کسی این وظایف را بین دیگران تقسیم می کند؟
خدمتگذاران خداوند كه از جانب خدا فرا خوانده شده اند و از طرف خدا وکالت و
فرمان كامل دارند تا موعظه انجیل و آیین مذهبی كلیسایی را انجام دهند و وسیله ای
.
برای بخشش گناهان از طرف خدا می باشند که وظیفه رازداریآنرا نیز دارند
دوم قرنتیان 5آیه  18تا  20اینها همه از طرف خدایی است كه به وسیلهٔ مسیح ،ما را
ّ
موظف ساخت كه به
كه قبالً دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل كرده است و ما را
دشمنان دیگر او هم اعالم كنیم كه آنها نیز میتوانند دوستان او بشوند .به عبارت دیگر
خدا به جای اینكه گناهان انسان را به حساب آورد ،به وسیلهٔ مسیح با جهان مصالحه
نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است  .پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و
گویی خدا به وسیل ٔه ما شما را میخواند .پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس
.
میکنیم :با خدا مصالحه كنید
اول یوحنا 1آیه  9ا ّما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم ،میتوانیم به او اعتماد كنیم؛
زیرا او به حق عمل میکند .او گناهان ما را میآمورزد و ما را از همهٔ خطاهایمان
پاک میسازد .
 125در چه زمانی ما از این ضعف های جسمانی رهایی پیدا می كنیم؟
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در روز آخرت كه روح مقدّس مسئولیت خود را به اتمام برساند و ما را از روی لطف
خداوند و از كلیسای خداوند برروی زمین به جایگاه رفیع اجتماع كلیسای خداوند در
بهشت منتقل سازد
 126ایمان نامه این موضوع را چطور بیان می كند؟
در ایمان نامه آمده كه ،من ایمان دارم به برخواستن از مرگ به صورت جسمانی و
زندگی جاودان .
 127در این قسمت از ایمان نامه ما به چه موضوعی اقرار داریم؟
من ایمان دارم كه روح مقدّس در روز آخر من و همه مردگان را دوباره زنده می كند و
به من و همه ایمانداران ،در عیسی مسیح زندگی جاویدان خواهد داد .
 128روز آخرت كدام روز است؟
این روز پایان این عالم است كه درآنروز سرور ما عیسی مسیح با شكوه و عظمت خود
به صورت علنی دوباره خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داوری نماید .
متی 24آیه  35و  36به همان طریق وقتی تمام این چیزها را میبینید بدانید كه آخر
كار نزدیک ،بلكه بسیار نزدیک است هیچکس غیراز پدر ازآنروز و ساعت خبر ندارد،
حتّی پسر و فرشتگان آسمانی هم ازآنبیخبرند.
متی 25آیه  31و « :32وقتی پسر انسان با جالل خود همراه با همهٔ فرشتگان میآید،
بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملل روی زمین در حضور او جمع
میشوند .آنگاه او مانند شبانی كه گوسفندان را از بُزها جدا میکند ،آدمیان را به دو
گروه تقسیم خواهد كرد».
 129چه كسانی در روز آخرت زندگان را تشكیل می دهند؟
همه كسانی كه در روز پایانی این عالم هنوز برروی زمین زنده بمانند .
 130چه اتفاقی برای آنها در این روز خواهد افتاد؟
به همه ما بدنی دوباره داده خواد شد .
اول قرنتیان 15آیه  51گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم .هم ٔه ما نخواهیم
مرد؛بلکه به همه ما بدنی دوباره داده خواد شد.
 131مردگان در این روز چه كسانی هستند؟
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همه كسانی كه قبل از رسیدن روز آخرت مرده اند و در قبر قرار گرفته و در زمین
پوسیده شده اند.
 132مرگ جسمانی چیست؟
مرگ جدایی جسم از روح است تا روز رستاخیز.
جمعه  12آیه  : 7بدن ما که از خاک ساخته شده است ،به خاک بر می گردد و روح
نزد خدا می رود کهآنرا به ما بخشیده بود.
مزامیر 90آیه  12پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم ،تا دلی خردمند
حاصل کنیم.
 133روح تمام كسانی كه فوت می شوند تا روز قیامت به كجا می روند؟
روح تمام انسانهای عادل به همراه عیسی مسیح در دستان خداوند خواهند بود و از گزند
هر گونه عذابی در امانند و روح بی ایمانان نیز در مكانهای خودشان تا روز قیامت و
حساب رسی در دادگاهآنروز بزرگ ،نگهداری خواهند شد .
لوقا 23آیه  43عیسی جواب داد« :خاطر جمع باش ،امروز با من در فردوس خواهی
بود».
دوم قرنتیان 5آیه  8پس مأیوس نمیشویم ،چون ترجیح میدهیم كه این خانهٔ زمینی را
ترک كرده و با خداوند در خانهٔ آسمانی زندگی نماییم .
مكاشفه 14آیه  13صدایی از آسمان شنیدم كه میگفت« :این را بنویس :خوشا به حال
کسانیکه از این پس در خداوند میمیرند و روح خدا میگوید آری ،آنان از زحمات
خویش راحت خواهند شد ،زیرا کارهای نیكشان با آنها خواهد بود».
 134در ایمان نامه مسیحی در مورد جسم مردگان به چه چیزی اعتقاد داری؟
به رستاخیز شدنآنجسم مرده.
 135رستاخیز شدن از جسم مرده به چه معناست؟
این به معنای اتحاد دوباره جسم و روح می باشد كه به فرمان خداوند متعال این امر در
روز آخرت صورت خواهد گرفت و همه انسانهای مرده به همراه جسم خود دوباره
.
درآنروز زنده خواهند شد
یوحنا  5آیه  28و  :29از این تعجّب نكنید ،زیرا زمانی خواهد آمد كه همهٔ مردگان
صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد :نیكوكاران برای حیات
خواهند برخواست و گناهكاران برای محکومیّت.
 136ما چگونه درآنروز دوباره زنده می شویم؟
با یک عظمت و شكوه غیر قابل درك به همراه روح و جسم و به مانند جسم مسیح و به
همان بدیهی كه او از مرگ برخواست .
فیلیپیان 3آیه  20و  :21ا ّما ما تابع كشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند
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هستیم كه به عنوان نجاتدهنده از آسمان میآید  .او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را
تغییر خواهد داد تا به بدن پر شكوه او شباهت یابد و این كار را با قدرتی كه همهچیز را
تحت فرمان او در میآورد ،انجام خواهد داد.
اول قرنتیان 15آیه  42تا  : 44زندهشدن مردگان نیز چنین خواهد بود ،آنچه به خاک
سپرده میشود فانی است و آنچه برمیخیزد فناناپذیر است  .آنچه به خاک میرود ذلیل
و خار است .آنچه برمیخیزد پرجالل است .در ضعف و ناتوانی كاشته میشود و در
قدرت سبز میشود  .بدن جسمانی به خاک سپرده میشود و بدن روحانی برمیخیزد.
همچنانكه بدن جسمانی هست ،بدن روحانی نیز وجود دارد .
 137قیام از مرگ چه چیز را به دنبال دارد؟
ما در انتظار دادگاه آخرت و پایان دنیا و همچنین منتظر یک آسمان و زمین جدید
خواهیم بود .
دوم قرنتیان 5آیه  10زیرا همهٔ ما همانطور كه واقعا ً هستیم ،باید روزی در مقابل
تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه كه با بدن خود کردهایم -چه نیک و چه بد-
جزا بیابیم .
دوم پطرس 3آیه  10و  :13روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد .درآنروز آسمانها با
صدای باد شدید ناپدید خواهند شد ،عناصر سوخته شده ،از بین خواهند رفت و زمین با
هرچه درآناست ،ذوب خواهد گشت ا ّما خدا آسمانهای تازه و زمینی تازه وعده داده است
كه در آنها نیكی مطلق مستقر خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم.
 138دادگاه آخرت چیست؟
رای و تصمیم نهایی فرزند خدا دربارۀ همۀ انسانها خواهد بود تا ناعادالن تا ابد مورد
لعنت قرار گیرند و همه انسانهای عادل به زندگی جاوید برسند .
متی 25آیه  41و « 46آنگاه به آنانی كه در سمت چپ او هستند خواهد گفت' :ای
ملعونان ،از من دور شوید و به آتش ابدی كه برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است
بروید ،و آنان به كیفر ابدی خواهند رسید ،ولی نیكان به حیات جاودانی وارد خواهند
شد».
متی 25آیه  34آنگاه پادشاه به آنانی كه در سمت راست او هستند خواهد گفت' :ای
کسانیکه از جانب پدر من بركت یافتهاید بیایید و وارث سلطنتی شوید كه از ابتدای
آفرینش عالم برای شما آماده شده است
دوم قرنتیان 9آیه  6بهیاد داشته باشید :کسیکه بذر كم بكارد محصول كم درو خواهد
كرد و آنکه دانهٔ بسیار بكارد محصول فراوان درو خواهد نمود.
 139لعنت و نفرین ابدی چیست؟
این نفرین به منزله رد شدن بی پایان بی ایمانان ازآنسوی نظر مهربان خداوند می باشد
و شرمی ناگفتنی و غیر قابل وصف به همراه عذاب روح و جسم در اجتماع جهنمیان و
ارواح خبیس می باشد .
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دوم تسالونیکیان 7آیه  9تا  :٩و به شما كه رنج و آزار میبینید و همچنین به ما
آسودگی خواهد بخشید .این كار در روزی كه عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان
توانای خود در آتشی فروزان ظهور كند ،انجام خواهد گرفت و به آنانی كه خدا را
نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد میکنند ،كیفر خواهد داد  .آنان كیفر هالكت
جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیّت از جالل قدرت او را خواهند دید.
مرقس  : 44-43 ،9پس اگر دستت باعث گمراهی تو میشود،آنرا ببر ،زیرا بهتر
است بدون دست وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیافتی یعنی به آتشی كه
خاموشی نمیپذیرد .جاییکه كرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود.
 140زندگی جاودان چیست؟
این یک زندگی بی پایان به همراه اجتماعی كه متشكل از تمام نجات یافتگان و فرزندان
خدا می باشد که در لذت كامل و نهایت شادی و عشق ورزیدن و محبّت كردن به سه
خدای یگانه در باالترین درجه از آرامش روحی قرار می گیرند.
مزامیر 42آیه  «3اشکهایم روز و شب خوراک من است ،چون تمامی روز مرا گویند:
«خدای تو کجاست؟»
یوحنا 17آیه « :24ای پدر ،آرزو دارم کسانیکه به من بخشیدهای در جاییکه من هستم
با من باشند تا جاللی را كه تو بر اثر محبّت خود بیش از آغاز جهان به من دادی،
ببیند ».
اول یوحنا 3آیه  2ای دوستان عزیز ،اكنون ما فرزندان خدا هستیم ،ا ّما معلوم نیست كه
در آینده چه خواهیم شد .ولی همینقدر میدانیم كه وقتی مسیح ظهور كند ،ما مثل او
خواهیم بود ،زیرا او را آنچنان كه هست خواهیم دید .
مكاشفه 7آیه  16و  «:17آنان دیگر احساس گرسنگی یا تشنگی نخواهند كرد .خورشید
بره كه در مركز تخت
و یا هیچ گرمای سوزانی به آنها آسیبی نخواهد رسانید  .زیراآن ّ
است ،شبان آنان خواهد بود و آنان را به چشمههای آب حیات هدایت خواهد كرد و خدا
همهٔ اشکها را از چشمان آنان پاک خواهد كرد».
 141تو این قسمت را چطور به پایان می رسانی؟
با این كالم كه :این سخنان یقینا حقیقت محض است .
 142تو با بیان این مطلب به چه چیز گوهی می دهی؟
كه من به روح مقدّس و لطف و رحمت او اعتقاد كامل داشته باشم و مطمئن هستم او
مرا در اجتماع سعادتمند كلیسا همیشه پذیرا می باشد و مرا نگهداری كرده و گناهانم را
می بخشد و به من وعده رهایی از گناهان را می دهد و مرا از تمام چیزهایی كه باعث
جدایی از خداوند می شود حفاظت می كند و مرا هدایت می نماید تا در آخر در راه
خداوند بمیرم و مرا كمک می كند تا از تمام زشتی ها دور باشم و به ملكوت خدا راه
بیابم .
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 143تو چگونه این سه فصل از ایمان نامه مسیحی را به پایان می رسانی؟
با كلمه آمین .
چرا این را می گویی؟
من با گفتن آمین اعتقاد و ایمان خود را با باوری استوار تأیید كرده و مهروموم می
نمایم و به این امر گواهی می دهم كه ،هر چیز كه من با زبان بیان كردم ،با ایمانی قوی
و از صمیم قلب بهآناعتقاد دارم و معتقد به این هستم كه ایمان نامه از كالم خدا گرفته
.
شده است و من دوست دارم با شادی باآنزندگی كرده و بمیرم
عبرانیان 13آیه  9نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون ،شما را از راه راست منحرف
سازد .روح انسان با فیض خدا تقویت میشود نه با قواعد مربوط به غذاها ،زیرا
.
کسانیکه از این قواعد پیروی کردهاند ،سودی نبردهاند
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سومین قسمت اصلی
دعای پدر آسمانی ما
یا دعای سرور ما
 1دعا كردن به چه معناست؟
دعا ،یک صحبت صمیمی با خداوند و سرورمان می باشد كه در این صحبت ما همه
نیازهای خود و هر درخواست دیگری را از او می كنیم و خداوند متعال از روی لطف
و كرامت خود به ما این وعده را داده تا ما همه نیازهای خود را به او بگوییم و ما می
بایست با ایمان واقعی و فروتنی قلبی همه چیزها از جمله نعمت های مادی و نعمت
.
های معنوی را از او بخواهیم و او را دوست داشته و شكرگزار او باشیم
مزامیر 19آیه  15از طال مرغوب تر است ،حتی از زر بسیار خالص؛ از شهد
.
شیرینتر است حتی از قطرات شانۀ عسل
مزامیر 50آیه  «15و در روز تنگی مرا بخوان؛ من تو را بیرون خواهم کشید ،و تو
مرا جالل خواهی داد».
متی 7آیه  7و « :8بخواهید ،به شما داده خواهد شد .بجویید ،پیدا خواهید كرد .در
بزنید ،در به رویتان باز خواهد شد  .چون هرکه بخواهد ،به دست میآورد و هرکه
بجوید ،پیدا میکند و هرکه در بزند ،در به رویش باز میشود .
مزامیر 27آیه  8ای دل من ،او به تو گفته است« :روی مرا بجوی » خداوندا ،روی تو
را خواهم ُجست .
مزامیر 103آیه  1و  :2ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هر چه در درون من
است ،نام قدوس او را متبارک خواند ای جان من ،خداوند را متبارک بخوان و هیچیک
از همۀ احسانهایش را فراموش مکن
فیلیپیان 4آیه  6نگران هیچ چیز نباشید ،بلكه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و
.
سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید
 2نعمت های معنوی كدامند؟
همه چیزهایی كه برای سعادت معنوی ما الزم و مورد نیاز است از جمله محبّت خداوند
پدر ،عدالت كسب شده توسط پسر خداوند و نور هدایت روح مقدّس و بخشش گناهان که
.
همه اینها را ایمان مان باعث به ثمر رسیدنشان می شود
 3ما چطور می بایست این نعمت ها را بطلبیم؟
ما برای كسب این نعمت ها نیاز به هیچ وسیله ای نداریم و بدون هیچ شکی خداوند این
نعمت ها را از روی حرمتش و از روی لطف بی دریغ خود و برای سعادت ما ،به ما
می دهد .
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 :13پس اگر شما با اینكه گناه کار هستید ،میدانید چگونه چیزهای
لوقا 11آیه
خوب را به فرزندانتان بدهید ،چقدر بیشتر پدر آسمانی ،روحالقدس را به آنانی كه از او
تقاضا میکنند ،عطا خواهد فرمود
 4نعمت های مادی كدامند؟
همه نیازهای ضروری و چیزهایی كه ما برای زندگی کردن این دنیای گذرا بهآننیاز
داریم که در قسمت چهارم از دعای پدر آسمانی ما آمده است .
 5ما چطور می بایست نیازهای مادی خود را به درگاه خدا بیان كنیم؟
ما باید در جهت كسب این نعمتهای مادی تالش كرده و همچنین فروتنانه از خداوند
درخواست كنیم و اگر اینها با خواست او و عدالت او و همچنین در راستای سعادت و
مورد مایحتاج ما قرار داشته باشد  ،او این ها را با کمال میل دوست دارد ببخشد.
اول یوحنا 5آیه  :14اطمینان ما در حضور خدا این است كه اگر از او چیزی بخواهیم
اراده او باشد ،به ما گوش خواهد داد .
كه مطابق
ٔ
متی 26آیه  :39عیسی كمی جلوتر رفت ،رو به زمین نهاد و دعا كرده گفت« :ای پدر
اراده تو».
اراده من بلكه به
اگر ممكن است ،این پیاله را از من دور كن ،ا ّما نه به
ٔ
ٔ
 6در چه زمانی و در چه مكانی ،ما می بایست دعا كنیم؟
در همه زمانها و مخصوصا صبح ها و ظهرها و شب هنگام و هنگامی كه اتفاق مهمی
در زندگی مان رخ می دهد و در هر جا ،از جمله خانه خدا با اجتماع كلیسایی یا در
.
خانه با أعضاء خانواده و یا وقتی خودمان به تنهایی هستیم
مزامیر 63آیه  6در بستر خود تو را یاد میکنم؛ و در پاسهای شب به تو میاندیشم .
متی 18آیه  «20زیرا هرجا كه دو یا سه نفر به نام من جمع شوند ،من آنجا در میان
آنان هستم».
سجده کنیم ،و در پیشگاه آفرینندۀ خویش ،خداوند،
مزامیر 95آیه  6بیایید تا پرستش و َ
.
زانو زنیم
یوشع  «: 15 ،24و اگر در نظرتان ناپسند است که خداوند را عبادت کنید ،همین
امروز برای خود برگزینید کِه را عبادت خواهید کرد ،خواه خدایانی را که پدرانتان
درآنسوی اردن عبادت میکردند ،خواه خدایان اَموریان را که در سرزمینشان به سر
میبرید .ا ّما من و خاندانم ،یهوه را عبادت خواهیم کرد».
متی 6آیه  6هرگاه تو دعا میکنی به اندرون خانهٔ خود برو ،در را ببند و در خلوت،
نادیده خود دعا كن و پدری كه هیچ چیز از نظر او پنهان نیست ،اجر تو
در حضور پدر
ٔ
را خواهد داد .
.
اول تسالونیكیان 5آیه  17و پیوسته دعا كنید
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 7با چه كالمی ما باید دعا كنیم؟
ما باید یا با کلمات و اشتیاق خودمان به دعا کردن بپردازیم به همانطوری که در خطبه
های کوتاه یا آنهایی که در انجیل آمده بخصوس در مزامیر و همچنین در کتاب سرود
مراسم عبادت و کتاب های از اینگونه امده است.
متی 6آیه 7و  :8در وقت دعا مانند بتپرستان ِوردهای بیمعنی را تكرار نكنید ،آنان
گمان میکنند با تكرار زیاد ،دعایشان مستجاب میشود  .پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر
شما احتیاجات شما را پیش از آنكه از او بخواهید میداند .
نور دیدگانم
مزامیر 38آیه  10دلم در سینه به تندی میتپد ،توانم از من رخت برکشیدهِ ،
تباه شده است .
افسسیان 5آیه  18تا  :20مست شراب نشوید ،زیرا شراب شما را به سوی كارهای
زشت میکشاند ،بلكه از روحالقدس پر شوید  .با استفاده از زبور ،تسبیحات و
سرودهای روحانی با یكدیگر گفتوگو كنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و
بخوانید .به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همهچیز سپاسگزار خدای پدر
.
باشید
 8دعایی كه عیسی مسیح بیان كرده كدام است؟
دعای مقدّس " ای پدر ما" كه سرور ما عیسی مسیح شخصاآنرا به ما یاد داده اند و به
همه دستور داره اند كه این دعا را بجای آورند که در انجیل لوقا فصل یازده و متی
.
فصل  6آمده است
 9دعای ای پدر ما ،چطور تقسیم بندی شده است؟
این دعا تشكیل شده از خطاب دادن به او ،هفت درخواست و یک خاتمه است .
این خطاب قرار دادن به چه صورت است؟
ای پدر ما كه در آسمانی
این گفته به چه معناست؟
خداوند می خواهد بدین وسیله نظر ما را به این موضوع جلب كند تا ما ایمان داشته
باشیم و مطمئن باشیم كه او پدر حقیقی ماست و ما نیز فرزندان حقیقی او هستیم و او به
ما این تسلی را می دهد كه ما با اطمینان خاطر هر چیز را از او بخواهیم مانند
فرزندانی كه از پدر عزیزشان درخواست می كنند .
 10خطاب قرار دادن خدا چه چیزی را به ما می آموزد؟
خطاب قرار دادن خدا فقط به ما نمی آموزد که از چه کسی درخواست باید کرد و یا چه
کسی را باید صدا زد بلکه طریقه انجام آنها را نیز به ما اموزش می دهد.
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 11طبق این گفته ما باید از چه كسی خواسته هایمان را بخواهیم و چه كسی را می
بایست صدا بزنیم؟
از پدرمان که در آسمان است
 12پدر آسمانی ما كیست؟
او خداوند حقیقی و سه خدای یگانه ای است كه همانند پدری که فرزندانش را دوست
دارد به ما عالقه دارد .
اشعیا 63آیه  16به راستی که تو پدر مایی ،اگرچه ابراهیم ما را نشناسد و اسرائیل ما
ی ما‘ است ،نام تو از ازل.
را بجا نیاورد تو ای یهوه’ ،پدر‘ مایی؛ ’ول ّ
غالطیان 4آیه  6خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید ،روح پسر خود را به
قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید« :پدر ،ای پدر».
 13چرا تو خداوند را " خداوند ما" خطاب می كنی و نمی گویی ،خدای من؟
چون همه ما مسیحیان از این خدای حقیقی سه گانه یک سهم پدری یکسانی را داریم .و
همه ما با یكدیگر برادر و گناه کار هستیم و بدین خاطر این وظیفه ماست كه هر كس به
.
تنهایی برای خودش دعا نكند ،بلكه همه با هم و برای هم دعا می كنیم.
یعقوب 5آیه  16نزد یكدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یكدیگر دعا كنید تا
شفا یابید .دعای صمیمانهٔ شخص عادل و نیک بسیار مؤثّر است.
 14آیا ما می بایست تنها برای برادران مسیحی خود دعا كنیم؟
.
خیر ،ما برای همه انسانها دعا می كنیم
اول تیموتیان 2آیه  1و  :2پس قبل از هر چیز تأكید میکنم كه درخواستها ،دعاها،
شفاعتها و سپاسها برای همهٔ مردم ،برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه
خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در كمال خداترسی و سرافرازی به
سر بریم
 15چرااسم او پدر ما که در آسمان هستی می باشد؟
این خطاب به ما یاد آوری می كند و اطمینان خاطر می دهد كه او در یک شكوه و
جالل آسمانی زندگی می كند و پهنه قدرت و كرامت او بر روی همه فرزندان اش و در
همه جا گسترده است .
مزامیر 103آیه  19خداوند تخت خویش را در آسمان استوار ساخته ،و پادشاهیاش بر
همه مسلط است .
اشعیا 57آیه  15زیراآنکه رفیع و بلندمرتبه است،آنکه در ابدیت ساکن است و قدوس
نامیده میشود ،چنین میگوید« :من در مکان رفیع و مقدّس ساکنم ،و نیز باآنکه روح
توبهکار و افتاده دارد؛ تا روحِ افتادگان را احیا کنم ،و دل توبهکاران را زنده سازم ».
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 16چرا خداوند این اجازه را به ما می دهد كه ما او را پدر خطاب كنیم؟
خداوند می خواهد با این كار نظر ما را به این نكته جلب كند كه ما باید یقین داشته
باشیم ،او پدر راستین ما می باشد و ما نیز فرزندان راستین او هستیم .
 17از طریق چه كسی ما فرزندان خداوند هستیم؟
ما از طریق سرور سعادت بخشمان و ناجی ما عیسی مسیح فرزندان خداوند خوانده می
شویم و بدین منظور به نام او دعا می كنیم .
 18این كه ما به نام عیسی مسیح دعا می كنیم به چه معناست؟
به این معناست كه ،ما با ایمان به او و به امر او و با اطمینان خاطر به پیشگاه خداوند
می رویم به صورتی که او رهبر و میانجیگر ماست و ما نیز به اراده او برگزیده می
شویم و از طریق او صدای ما شنیده می شود .
عبرانیان 7آیه  25و به این سبب او قادر است همهٔ كسانی را كه به وسیلهٔ او به حضور
خدا میآیند ،کامالً و برای همیشه نجات بخشد ،زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان
شفاعت میکند .
یوحنا 16آیه  23درآنروز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید ،یقین بدانید كه هرچه به
نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد .
 19ما چطور می باید از پدر آسمانی خود درخواستی بكنیم و او را صدا بزنیم؟
با اطمینان و خیالی آسوده ،مانند فرزندان عزیزی كه از پدر عزیزشان درخواستی دارند
.
اولین درخواست
درخواست اول از چه چیزی حكایات می كند؟
نام تو مقدّس باد

.

این به چه معناست؟
نام خداوند به خودی خود مقدّس است ولی ما در این بخش از دعا می خواهیم كه نام او
.
در نزد ما نیز مقدّس شود
این امر چطور اتفاق می افتد؟
به كمک پدر آسمانی عزیزمان در هرجا كه كالم خدا بلندتر و خالص ت َر آموزش داده
شود و ما نیز به سببآنبه عنوان فرزندان خداوند ،پاک و مقدّس زندگی كنیم ،این اتفاق
خواهد افتاد .و کسی که هم به روش دیگری این کالم را آموزش می دهد و یا زندگی
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می کند باعث از رفتن تقدس خدا در میان ما می شود که بدین منظور پدر آسمانی
بایستی از ما محافظت نماید.
 20مقدّس نامیدن خداوند به چه معناست؟
أین یعنی همانطوركه خدای حقیقی و یكتا خودش را متعلق به ما نامیده و خود را بر ما
آشكار نموده است ما نیز می بایست كالم و آیین و همه اعمال نیک او را بشناسیم و او
را دوست داشته و به او ارزش نهیم.
مزامیر 100آیه  3و  4بدانید که یهوه خداست اوست که ما را آفرید و ما ازآناوییم .ما
قوم او و گوسفندان چراگاه اوییم  .به دروازههای او با شکرگزاری داخل شوید ،و به
صحنهای او با ستایش او را سپاس .گویید و نامش را متبارک خوانید.
 21چرا ما می طلبیم تا نام خدا مقدّس باشد؟
نام خدا به خودی خود مقدّس است ولی ما میطلبیم تا نام او نزد ما نیز مقدّس شود.
مزامیر 99آیه  :3باشد که نام عظیم و َمهیب تو را بستایند! او قدوس است!
 22چطور نام او در نزد ما مقدّس میشود؟
إز طریق آموزش خالص و پاك و زندگی خداپسندانه به این صورت كه كالم خدا پاك ت َر
و بلندتر آموزش داده شود و ما نیز به صورت متبرکانه ای به عنوان فرزندان خداوند
زندگی كنیم.
یوحنا 17آیه  6و  :17من تو را بهآنکسانیکه تو از میان جهانیان برگزیده و به من
بخشیدی شناسانیدم .آنان متعلّق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق
كالم تو عمل کردهاند .آنان را به وسیلهٔ راستی خود تقدیس نما ،كالم تو راستی است .
اول پطرس 2آیه  :9و ا ّما شما ،نژادی برگزیده و كاهنانی هستید كه به پادشاهی
رسیدهاید .شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی كه
شما را از تاریكی به نور عجیب خود دعوت كرده است ،به همه اعالم نمایید
متی 5آیه  16نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا كارهای نیک شما را
ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند .
 23آیا ما می توانیم این كار را خودمان انجام دهیم؟
خیر ،بلكه ما باید برای این كارها كمک از خداوند بطلیم و بگوییم؛ ای پدر عزیز ما كه
در آسمانی ،به ما كمک كن!
 24چطور نام خداوند در نزد ما نامقدّس میشود؟
از طریق آموزه های دروغین و زندگی بی خدایانه ،زیرا هر کسی که هم به روش
دیگری این کالم را اموزش می دهد و یا زندگی می کند باعث از رفتن تقدس خدا در
میان ما می شود.
رومیان 2آیه  21و  23و 24پس تو كه دیگران را تعلیم میدهی ،چرا خود را تعلیم
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نمیدهی؟ تو كه موعظه میکنی دزدی نباید كرد ،آیا خودت دزدی نمیکنی؟ تو كه به
شریعت فخر میکنی ،آیا با شكستن شریعت نسبت به خدا بیحرمتی نمیکنی 24چنانکه
کتابمقدّس میفرماید« :بهسبب شما یهودیان ،مردمان غیر یهود نام خدا را بیحرمت
میسازند».
مزامیر 119آیه  :37چشمانم را از دیدن بطالت بگردان ،و در طریقهای خود مرا زنده
ساز .
 25آیا ما میتوانیم خودمان را از این خطر حفظ كنیم؟
خیر ،بلكه ما باید تنها این را بطلبیم كه؛ ای پدر عزیز ما كه در آسمانی ،در مقابل این
خطرها از ما محافظت كن!
درخواست دوم

درخواست دوم به چه معناست؟
ملكوت خداوند بیاید.
این به چه معناست؟
ملكوت خداوند بدون دعای ما نیز به خودی خود خواهد آمد .ا ّما ما در این قسمت از دعا
بیان میكنیم كه ملكوت خدا نزد ما هم نیز بیاید.
این چطور رخ میدهد؟
در صورتی كه پدر آسمانی ما روح مقدّس خود را به ما بدهد تا ما به كالم مقدّس او از
طریق نعمت های او ایمان بیاوریم و خداپسندانه  ،چه در این زندگی فعلی و چه در
حیات جاودان زندگی كنیم.
 26منظور از ملكوت خداوند چیست؟
منظور گنجینه لطف خداوند به ماست كه در این زندگی شامل حال ما می باشد و
همچنین ثروت عظیم و با شكوه او كه در حیات جاودان نیز جاریست
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 27چرا ما دعا می كنیم كه ملكوت او بیاید؟
ملكوت او بدون دعای ما و به خودی خود نیز خواهد آمد ولی ما با این دعا این را می
طلبیم كه ملكوت او در نزد ما نیز بیاید.
 28چطور ملكوت خداوند به خودی خود می آید؟
این امر به اراده و مصلحت خداوند متعال اتفاق می افتد و پسر او مقدمات این ملكوت
را فراهم كرد و او كالم و روح اش را همیشه در همه جا هدیه و گسترش داده شده
است.
مزامیر  2آیه  8از من بخواه ،که ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین
را ُملک تو خواهم ساخت .
اشعیا 55آیه  :11همچنان خواهد بود کالم من که از دهانم صادر میشود؛ بیثمر نزد
من باز نخواهد گشت ،بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد ،و در آنچهآنرا به
انجامش فرستادم کامران خواهد شد
 29ا ّما این ملكوت خداوند چطور نزد ما میاید؟
وقتی كه ما با لیاقت کامل از ملكوت خداوند و تمام اعمال نیكی كه او در حق ما كرده
است سهمی در این دنیا و در جاودانگی داشته باشیم.
افسسیان 5آیه  :5خاطرجمع باشید كه تمام اشخاص زناكار و بیعفّت یا طمعكار (زیرا
طمعكاری یک نوع بتپرستی است ).هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند
داشت.
 30چطور ما این لیاقت و سهمی از ملكوت او را به دست میاوریم؟
وقتی كه پدر آسمانی ما روح مقدّس خود را به ما می دهد تا ما به كالم مقدّس او از
طریق نعمت هایش ایمان آوریم و خداپسندانه زندگی كنیم ،چه در این جهان فانی و چه
در عالم ابدیت.
 31آیا می بایست پادشاهی خداوند تنها برای ما بیاید؟
خیر ،بلكه حتی این برای یهودیان و متبرک شدگان نیز می آید زیرا خداوند شفادهنده
همه انسان ها است.
ارمیا 3آیه  12و :13پس برو و این سخنان را به جانب شمال ندا کرده ،بگو :خداوند
میفرماید”« ،ای اسرائی ِل بیوفا ،بازگرد من بر تو با ناخشنودی نخواهم نگریست،
زیرا که من وفادار هستم ،و خشم خویش را تا به ابد نگاه نخواهم داشت؛ این است
فرمودۀ خداوند. 13فقط به تقصیر خویش اِذعان کن ،به اینکه بر یهوه خدایت عِصیان
ورزیدی ،و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیگانگان منشعب ساختی ،و
آواز مرا نشنیدی؛ این است فرمودۀ خداوند».
یوحنا 10آیه  16من گوسفندان دیگری هم دارم كه از این گلّه نیستند ،باید آنها را نیز
بیاورم .آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گلّه و یک شبان خواهند شد.
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مالکی 1آیه  11زیرا که از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن ،نام من در میان قومها
بزرگ خواهد بود ،و در همه جا بخور و هدیۀ طاهر به نام من تقدیم خواهد شد؛ زیرا،
خداوند لشکرها میگوید ،نام من در میان قومها بزرگ خواهد بود.
رومیان 10آیه  13تا  :15زیرا «هر کس که نام خداوند را بخواند ،نجات خواهد یافت.
ا ّما اگر به او ایمان نیاوردهاند ،چگونه میتوانند به او روی آورند؟ و چگونه میتوانند به
كسی ایمان آورند كه دربارهٔ او چیزی نشنیدهاند؟ و چگونه میتوانند بدون حضور
کسیکهآنپیام را اعالم كند ،چیزی بشنوند؟ و آنها چگونه میتوانند پیام را اعالم كنند
اگر برای این كار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه كتابمقدّس میفرماید« :چه خوش است
قدمهای کسانیکه بشارت میدهند».
سومین درخواست
سومین درخواست بیانگر چیست؟
اراده تو همچنین كه در آسمان برقرار است ،بر زمین نیز برقرار بگردد.
این به چه معناست؟
اراده پاک خداوند متعال حتی بدون دعای ما نیز جاری خواهد شد ا ّما ما با این دعا می
طلبیم كه اراده او در نزد ما نیز بیاید.
این امر چطور محقق می شود؟
خداوند خواست و راههای تمام پلیدی ها را درهم می شكند و مانع وقوع آنها می شود و
این خواست شیطالن و دنیا و خودمان هست که نام خداوند را نامقدّس كنیم و نمی
گذارند كه ملكوت او بیاید و خداوند در مقابل این چیزها از ما محافظت می كند و محكم
در ایمان به كالم خود نگاه میدارد ،تا لحظه پایان و این همان خواست متعالی و عالی
اوست.
 32ما از کلمه" خواست خدا" چه می فهمیم؟
او نه فقط برای خواست ما کارهایی انجام داده است بلکه همچنین هر چیزی که او برای
مقدّس نمودن اسم خود و آمدن ملکوت خود برای ما انسان ها نیز انجام داده است.
خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در
افسسیان  1ایه :6-4
اراده
دید
صالح
حسب
بر
و
خود
ّت
ب
مح
سبب
به
.
باشیم
عیب
بی
پیشگاه او مقدّس و
ٔ
خویش ،برای ما مقدّر فرمود كه به وسیلهٔ عیسی مسیح فرزندان او شویم  .تا خدا را
برای فیض پر شكوه او كه به رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است ،سپاس
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گوییم .
 33چه کسی خواست خداوند را در آسمان ها انجام می دهد؟
فرشته های مقدّس و تمام آدم هایی که خداوند آنها را که سعادت داشته اند را انتخاب
نموده است.
 34چرا ما دعا می کنیم که خواست او برقرار گردد؟
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.
 35خواست خدا چگونه بدون دعای ما اتفاق می افتد؟
خداوند هر چیزی را که با نام او مقدّس می گردد و خبر از ملکوت جاویدان او دارد را
در همه جا جاری می کند حتی اگر ما برخالفآنکاری بخواهیم انجام دهیم و یاآنرا
نخواهیم دریافت کنیم.
مزامیر  33ایه  :10خداوند نقشههای امتها را باطل میکند؛ او تدبیرهای قومها را عقیم
میگرداند  .ا ّما نقشههای خداوند جاودانه پابرجاست ،و تدبیرهای دلش در همۀ نسلها .
رومیان  11ایه  :34-33دولتمندی خدا چقدر عظیم و حكمت و معرفت او چقدر عمیق
است هدفهای او غیرقابل درک و راههای او غیرقابل فهمند  34زیرا «كیست كه افكار
خدا را درک نموده یا كیست كه او را نصیحت کند».
 36حال خواست خدا در ما چگونه برقرار می گردد؟
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.
متی  7ایه « :21نه هرکس كه مرا «خداوندا ،خداوندا» خطاب كند به پادشاهی آسمان
اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند ».
وارد خواهد شد ،بلكه کسیکه
ٔ
اراده خدا ،دچار رنج و زحمت شده
مطابق
كسی
اگر
بنابراین،
اول پترس 4ایه :19
ٔ
است ،باید با نیکوکاری جان خود را به دست آفریدگاری كه همیشه به وعدههای خود
وفا میکند ،بسپارد.
 37خداوند چگونه خواست خوب و پاک و پربرکت اش را در ما جاری می کند؟
او پلیدی ها را از ما دور می کند و ما را که مطیع او هستیم را در راستای خواست
هایش محافظت می نماید.
پیدایش 50ایه  20شما قصد بد برای من داشتید ،ا ّما خدا قصد نیک ازآنداشت تا کاری
کند که مردمان بسیاری زنده بمانند ،چنانکه امروز شده است.
مزامیر 143ایه :10مرا بیاموز که ارادهات را به جا آورم ،زیرا که تو خدای من
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هستی .روح نیکوی تو مرا بر زمین هموار هدایت کند
 38خداوند چگونه جلوی همه پلیدی ها رو می گیرد؟
وقتی که خدا تمام هدف و خواست پلیدی ها رو ازبین می برد  .بخاطر اینکه شیطان در
این دنیا وجود دارد و برروی جسم ما تسلط دارد و مارا از جوار نام مقدّس خدا دور
کرده و اجازه به جاری شدن ملکوت خدا در این دنیا نمی دهد.
اول یوحنا 3ایه  :8و هرکه در گناه به سر میبرد ،فرزند شیطان است ،زیرا شیطان از
ابتدا گناهكار بوده است و پسر خدا به همین سبب ظاهر شد تا كار شیطان را نابود
سازد .
اول یوحنا 2ایه :15به دنیا و آنچه بهآنتعلّق دارد دل نبندید ،کسیکه دنیا را دوست دارد
محبّت خدای پدر در او نیست .
غالطیان  5ایه  :17زیرا تمایالت نفسانی برخالف روحالقدس و آرزوهای روحالقدس
برخالف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یكدیگرند .به طوری که شما نمیتوانید
آنچه را دلتان میخواهد انجام دهید.
 39چطور خداوند از ما مراقبت میكند تا ما تحت اراده و خواست او بمانیم؟
وقتی كه او به ما قدرت داده و ما را در كالم خود تا پایان زندگی مان ثابت نگاه می
دارد.
 40آیا خداوند با قدرت و همه توان ما را در ایمان نگاه می دارد؟
بله ،این همان اراده ی نیک و متعالی اوست.
اول پطرس 5آیه  10ا ّما ،پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید ،خدا كه
بخشنده تمام بركات روحانی است و شما را در مسیح دعوت كرده است كه در جالل
ٔ
جاودانی او شریک شوید ،شما را كامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت .
چهارمین درخواست
این قسمت بیانگر چیست؟
نان روزانه ما را به ما بده.
این به چه معناست؟
خداوند حتی بدون دعای ما نیز نان روزانه ما را به ما و همچنین به همه انسانها می
دهد ولی در این قسمت ما دعا می كنیم تا نان روزانه خود را با شناخت و معرفت نسبت
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به پروردگار و همچنین همراه با شكرگزاری و سپاس از او دریافت كنیم.
نان روزانه به چه معناست
شامل غذای مادی و همچنین هر چیزی كه برای زندگی دنیوی خود بهآننیاز ضروری
داریم ،از جمله :خوراك ،نوشیدنی ،لباس ،كفش ،خانه ،حیاط ،دام و طیور ،مزرعه و
فرزندان نیكو ،كاركنان مؤمن ،رئیس و مسئولین نیک و مؤمن ،حكومت خوب ،هوای
خوب ،آرامش و صلح ،سالمتی ،شرافت ،دوستان خوب ،همسایه قابل اعتماد و همه
چیزهای دیگر مانند اینها را در بر می گیرد.
 41نان به چه معناست؟
منظور از تمام مایحتاج ما برای ادامه زندگی دنیوی ما در این دنیا می باشد.
 42چرا ما همه اینها را نان می نامیم؟
این برای این است كه ما به یاد آوریم نباید طلب ثروت و مال اندوزی و طمع مادی
داشته باشیم ،بلكه وقتی كه ما خوراک و لباس داریم باید به آنها قناعت كنیم.
اول تیموتاؤس  6آیه  6تا  :8البتّه خداپرستی همراه با قناعت ،منفعت بسیار
دارد. 7زیرا ما چیزی به این جهان نیاوردهایم و نمیتوانیم از این جهان چیزی
ببریم. 8پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم ،به آنها قناعت میکنیم .
 43چرا ما این را می طلبیم كه خداوند این نان را به ما بدهد؟
زیرا ما خودمان و با تالش خود چیزی بدست نخواهیم آورد بلكه تنها باید از خدا
بخواهیم و از او انتظار یاری داشته باشیم.
مزامیر 104آیه  14تو علف را برای چارپایان میرویانی ،و گیاهان را تا انسان با آنها
زراعت کند ،تا از د ِل زمین خوراک برآورد،
ت بیهوده میکشند؛ اگر
مزامیر 127آیه  1اگر خداوند خانه را بنا نکند ،ب ّنایانش زحم ِ
خداوند شهر را نگاهبانی نکند ،نگهبانان بیهوده به پاسداری میایستند!
 44چرا ما می گوییم" نان ما" ؟
زیرا هر كسی باید غذا بخورد و از خدا طلب كند تا خداوند روزی او را نصیبش كند.
اول موسی 3آیه  19با عرق جبین نان خواهی خورد ،تاآنهنگام که به خاک بازگردی
که ازآنگرفته شدی؛ چراکه تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت ».
دوم تسالونیکیان  3آیه  10تا  :12حتّی هنگامیکه نزد شما بودیم دستور دادیم هرکس
که نمیخواهد كار كندّ ،
حق غذا خوردن هم ندارد  .ما میشنویم كه افرادی در میان شما
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هستند كه تنبلی پیشه کردهاند و به عوض اینکه خود كار كنند ،در كار دیگران فضولی
میکنند  .به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت میکنم و به آنها فرمان
میدهم كه در سكوت به كار بپردازند تا نانی به دست آورند.
 45چرا می گوییم " امروز و روزانه"؟
زیرا ما می بایست هر روز برای نان روزانه خود از خداوند درخواست كنیم و همچنین
اعمال روزانه ما میبایست تحت فرمان خداوند باشد و در این جهت می بایست ما به جلو
برویم و نباید نگرانی نسبت به روزهای دیگر داشته باشیم.
متی 6آیه  :34پس نگران فردا نباشید ،نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای
امروز كافی است.
 46چرا می گوییم " به ما بده" و نمی گوییم" به من بده"؟
ما از روی محبّت مسیحی برای دیگران نیز دعا می كنیم و این دین به گردن ماست و
در مقابل دعای آنها در حق ما نیز موجب اطمینان خاطر ما و همچنین شادی ما می
شود.
 47چرا پس این ضرورت دارد كه ما برای نان روزانه خود دعا كنیم؟
نه تنها به این منظور كه ما خوراک خود را دریافت كنیم بلكه مدیون بودن بدان معناست
كه ما نعمت های خداوند را شناخته و شكرگزار آنها باشیم و خداوند خوراک و نان ما
را حتی بدون دعای ما نیز به همه كس ،حتی انسانهای بد و شر نیز خواهد داد ولی ما
در این دعا می خواهیم كه او به ما اجازه دهد تا ماآننعمتها را شناخته و با شكرگزاری
نان روزانه خود را دریافت كنیم.
متی 5آیه  45به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد ،چون او آفتاب
خود را بر بدان و نیكان ،یكسان میتاباند و باران خود را بر درستكاران و بدكاران
میباراند.
مزامیر 104آیه  27و  :28چشم امید اینان جملگی بر توست ،تا خوراک ایشان را در
وقتش برسانی  .چون این را به آنها میبخشی،آنرا گرد میآورند؛ چون دست خویش را
میگشایی ،از چیزهای نیکو سیر میشوند .
اول تیموتاؤس  4آیه  4و  5درصورتی كه همهٔ چیزهایی كه خدا آفریده است نیكوست
و نباید چیزی را كه با شكرگزاری پذیرفته میشود ،ناپاک شمرد  .زیرا به وسیلهٔ كالم
خدا و دعا پاک میگردد .
درخواست پنجم
درخواست پنجم چه چیزی می باشد؟
ای خدا گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهان دیگران را در حق خودمان می
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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
را رد نکند زیرا ما هیچ ارزشی در مقابل خدا نداریم و هیچ حقی نیز برایآنو برای خود
درآننمی بینیم و از خدا می خواهیم که همه آنها را از روی برکت خودش به ما بدهد
زیرا ما در هر روز بسیار گناه می کنیم و سزاوار مجازات هستیم .ما هم بدین ترتیب
دوست داریم به افرادی که در حق ما گناهی مرتکب می شوند آمرزش دهیم.
 48كلمه قرض در اینجا به چه معناست؟
منظور این است كه گناهان ما توسط خداوند حساب رسی خواهد شد و ما در پیشگاه
دادگاه خداوند و به سببآنمحكوم به رفتن به جهنم می شویم .
مزامیر 130آیه  3خداوندا ،اگر گناهان را منظور داری کیست ،ای خداوند ،که بتواند
در حضورت بایستد؟
 49چرا ما طلب بخشش قرض و دین خود را داریم؟
زیرا ما توان جبران دین خود را نداریم بلكه فقط باید به این امر خودمان را دلگرم کنیم
كه پدر آسمانی ما نمی خواهد گناهان ما را قضاوت نماید و به همین دلیل این درخواست
ما را رد ننماید.
 50بر چه اساسی ما این چیزها را می توانیم طلب كنیم؟
تنها به سبب فیض خداوند که در عیسى وجود دارد زیرا ما به خودی خود هیچ ارزشی
نداریم كه بخواهیم چیزی را طلب كنیم و ما برای طلب كردن آنها حقی نیز نداریم بلكه
او می خواهد به سبب اراده خود و از روی لطف همه اینها را به ما بدهد.
دانیال  18 ، 9ای خدای من ،گوش خود را فرا~دار و بشنو؛ دیدگانت را بگشا و بر
ویرانیهای ما و شهری که نام تو را بر خود دارد ،بنگر .زیرا تمناهای خویش را نه بر
پایۀ پارسایی خود ،بلکه بر پایۀ رحمت عظیم تو ،به درگاهت بیان میداریم.
 51چرا ما هیچ ارزشی نداریم؟
به سبب گناهان روزانه كه ما مرتكب می شویم ،ما مستحق مجازات هستیم و به همین
جهت ارزشی نیز نداریم.
 52ما در مقابل این ها چه عهدی میبندیم؟
اینكه ما نیز از صمیم قلب می خواهیم ببخشیم کسانی را که در حق ما گناه کرده اند.
متی 6آیه  14و  «:15چون اگر شما خطاهای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز
شما را خواهد بخشید. 15ا ّما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطاهای
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شما را نخواهد بخشید .
 53این چطور اتفاق می افتد؟
وقتی كه ما بی حرمتی های اتفاق افتاده را دوباره تكرار نكرده و همیشه مشتاق و آماده
باشیم كه خود را به سوی نیكی سوق دهیم و بر بدی ها با اعمال نیک غلبه كنیم ،این
اتفاق رخ خواهد داد.
افسسیان 4آیه  :32نسبت به یكدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص
مسیح شما را بخشیده است ،شما نیز یكدیگر را ببخشید.
رومیان 12آیه  :21مغلوب بدی نشوید ،بلكه بدی را با خوبی مغلوب سازید.
متی 18آیه  21و  :22در این وقت پطرس نزد عیسی آمده از او پرسید« :خداوندا ،اگر
برادر من نسبت به من خطا بكند تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا هفت بار؟» 22عیسی
در جواب گفت« :نمیگویم هفت بار ،بلكه هفتاد مرتبه هفت بار».
ششمین درخواست
ما را دروسوسه میاور
این به چه معناست؟
با اینکه خدا هیچکس را مورد آزمایش قرار نمی دهد ،ما در این دعا استدعا میکنیم تا
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.
 54در اینجا منظور از وسوسه چیست؟
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 .
اول پطرس 4آیه  :12ای عزیزان ،از آزمایشهای سختی كه برای امتحان شما پیش
میآید ،تعجّب نكنید و طوری رفتار ننمایید كه گویی امری غیر عادی برای شما پیش
آمده است .
یعقوب 1آیه  12خوشا به حال کسیکه در برابر وسوسه از پای در نیاید ،زیرا وقتی
آزموده شود تاج حیاتی را كه خداوند به دوستداران خود وعده داده است ،خواهد
گرفت .
 55از كجا همچنین وسوسه هایی نشأت می گیرد؟
این نوع وسوسه ها از جانب خداوند نمی باشد و او هیچ كس را به وسوسه نمی اندازد
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بلكه این ها ناشئ از شیطان و وسوسه های دنیوی و هوای نفس ما هستند که ما را دچار
گمراهی و فریب می كنند تا ایمانمان را از دست داده و دچار شک و تردید شویم و ما
را به دیگر آسیب های بزرگ دچار می كنند.
یعقوب 1آیه  13كسیكه گرفتار وسوسه میشود ،نباید بگوید« :خداوند مرا به وسوسه
مبراست و كسی را به وسوسه نمیاندازد .
انداخته است ».چون خداوند از بدی ّ
 56شیطان چطور ما را وسوسه می كند؟
او از طریق تحریک درونی و یا از طریق ابزارهای فریب دهنده بیرونی ما را به سوی
گناه سوق می دهد تا ما را به بی ایمانی و شک و تردید بیاندازد.
ُ
اول پطرس 5آیه  8هوشیار و مواظب باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس ،چون شیری غ ّران
به هرسو میگردد و در جستجوی كسی است كه او را ببلعد .
 57دنیا چطور ما را وسوسه می كند؟
از طریق جامعه های اغواگر و الگوهای بد و با تهدید سخت و با وعده های دروغین و
یا هر آنچه كه در خود دارد ما را وادار به اعمال ناعادالنه می کند.
متی 18آیه  6و « :7وای به حال کسیکه باعث لغزش یکی از این كوچكان كه به من
ایمان دارند بشود .برای او بهتر است كه سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در
اعماق دریا غرق گردد وای بر دنیا كه باعث چنین لغزشهایی میشود مسلّما ً لغزشهایی
پیش خواهد آمد ،ا ّما وای بر کسیکه باعث این لغزشها شود ».
نابودی شریران فریاد
از
کامیابی پارسایان شهر شادمان میشود،
امثال  10، 11از
ِ
ِ
شادی برمیخیزد.
 58جسم مادی ما چطور باعث وسوسه ما می شود؟
وقتی كه تمایل پلیدی درون ما  ،ما را به وسوسه و هوس می اندارد و تمام اعمال بدنی
ما را در اختیار می گیرد.
یعقوب آیه  14و  :15انسان وقتی دچار وسوسه میشود كه مجذوب و فریفت ٔه شهوات
خود باشد .در نتیجه ،شهوت آبستن میشود و گناه را تولید میکند و وقتی گناه کامالً
رشد كرد ،باعث مرگ میشود.
 59چرا خداوند اجازه می دهد چنین وسوسه هایی وجود داشته باشند؟
تا از این طریق به مؤمنین هشدار دهد و آنها مورد امتحان قرار گیرند و جزای كار
خود را ببینند و بی خدایان محاكمه شوند.
 60در اینجا ما چه درخواستی داریم؟
ما می خواهیم كه خداوند در برابر اینها از ما مراقبت و نگهداری كند.
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 61چطور خداوند از ما محافظت می نماید؟
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.
مکاشفه  3ایه  :10زیرا مطابق تعالیم من رفتار كردی و نسبت به من وفادار ماندی.
من نیز تو را از آزمایش سختی كه قرار است بر تمامی جهان واقع شود و ساكنانش را
بیازماید ،حفظ خواهم كرد.
 62چطور خداوند از ما مراقبت می كند؟
وقتی که او در زمان امتحان ها  ،محکم در کنار ما قرار می گیرد  ،ما هم به احتمال
قوی نگرانآنمی شویم که در گناه نیافتیم و از لطف خدا بی نصیب نمانیم .بلکه ما پیروز
شده وآن را همیشه داشته باشیم.
اول قرنتیان 1آیه  8او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما
عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید
اول یوحنا 5آیه  4زیرا هم ٔه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتهاند و ما این پیروزی
را به وسیل ٔه ایمان به دست آوردهایم.
عبرانیان 2آیه  18چون خود او وسوسه شده و رنج دیده است ،قادر است آنانی را كه با
وسوسهها روبرو هستند ،یاری فرماید.
 63خواسته او از ما چیست؟
«او می خواهد كه ما آگاه باشیم ،دعا كنیم و در مقابل وسوسه مقاومت كرده و بجنگیم.
متی 26آیه  :41بیدار باشید و دعا كنید تا دچار وسوسه نشوید ،روح مایل است ا ّما
جسم ناتوان».
افسسیان 6آیه  :13از این جهت شما باید زره كاملی را كه خدا مهیّا كرده است ،بپوشید
ب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ
تا درآنروز شریر در برابر حملههای دشمن ،تا ِ
هم پایدار بمانید .
اول تیموتاؤس آیه  12در مسابقهٔ بزرگ ایمان تالش كن و حیات جاودانی را به چنگ
آور؛ زیرا خدا تو را برایآنخوانده است و در حضور شاهدان بسیار ،به خوبی به ایمان
خود اعتراف كردی.
هفتمین درخواست
هفتمین درخواست بیانگر چیست؟
بلكه ما را از شریر رهایی ده
این به چه معناست؟
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ما در این دعا به طور كل می طلبیم تا پدر آسمانی ما را از تمام زشتیها و رنج های
جسمانی و مادی و معنوی رهایی بخشد و در آخر نیز وقتی که ما به پایان عمرمان می
رسیم او به ما لطف و فیض ابدی خودش را بدهد و ما را به سعادت برساند و به نزد
خود در بهشت ببرد.
 64درخواست پایانی ما چیست؟
رهایی از تمامی زشتی هاست كه در ما خیلی ریشه گسترانده اند .از این رو ما می
طلبیم در این دعا تا پدر آسمانی ما را از تمام زشتی های مادی و معنوی ،با شرافت و
نیک سیرتی خود رهایی دهد.
 65این درخواست به کجا راه پیدا خواهد کرد؟
نه اینکه خداوند بالفاصله تمام بدبختی های ما را از دوش ما بردارد بلکه او با لطف
خودش باعث شود تا ما بر آنها در انتهای راهمان پیروز شویم و هم بتوانیم همه آنها را
تحمل کنیم.
عبریان  10ایه  :36-35بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید ،زیرا پاداش بزرگی به
اراده خدا را انجام داده،
همراه خواهد داشت. 36شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا
ٔ
بركات موعود را به دست آورید .
 66برای چه ما دعا نمی کنیم که تمام بدبختی ها بالفاصله از ما برداشته نشود؟
زیرا برای اندوه کوتاه مدت من این صلیب است که میتواند برای من مفید باشد تا با
گناهانم مقابله کنم و ایمانم را قوی نمایم.
رومیان  5ایه  :5-3بلكه در زحمات خود نیز شاد هستیم .زیرا میدانیم كه زحمت،
بردباری را ایجاد میکند و بردباری موجب میشود كه مورد قبول خدا شویم و این امر
امید را میآفریند  .این امید هیچوقت ما را مأیوس نمیسازد ،زیرا محبّت خدا به وسیلهٔ
روحالقدس كه به ما عطا شد ،قلبهای ما را فراگرفته است.
دوم قرنتیان  4آیه  :18-17و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر ،جالل عظیم و
بیپایانی را كه غیرقابل مقایسه است برای ما فراهم میکند و در ضمن ،ما به چیزهای
نادیدنی چشم دوختهایم نه به چیزهای دیدنی ،زیرا آنچه به چشم میآید موقّتی است ،ولی
چیزهای نادیدنی تا ابد پایدارند.
عبرانیان  12آیه  :7-5آیا این قسمت امیدبخش از كتاب خدا ،كه شما را فرزندان خطاب
میکند ،از یاد بردهاید؟ «ای فرزند من ،تأدیب خداوند را ناچیز نشمار و وقتی او تو را
سرزنش میکند ناامید نشو ،زیرا خداوند هرکه را دوست دارد تأدیب میکند ،و هركه
را به فرزندی میپذیرد تنبیه مینماید » .شما باید متح ّمل این سختیها بشوید ،زیرا این
نشان میدهد كه خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار میکند .آیا هرگز فرزندی بوده
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است ،كه به دست پدر خویش تأدیب نشده باشد؟»
 67در آخر خداوند چگونه ما را از همه بدبختی ها نجات می دهد؟
وقتی که زندگی ما به پایان می رسد و ما به آخر زندگی خود می رسیم یک سعادت
ابدی را او به ما از روی لطفش می دهد و ما را با خود به بهشت می برد.
دوم تیموتاوس 4آیه  :18خداوند مرا از همهٔ بدیها خواهد رهانید و مرا به سالمت به
پادشاهی سماوی خود خواهد رسانید .بر او تا به ابد جالل باد! آمین.
مکاشفه  21ایه  :4او هر اشكی را از چشمان آنها پاک خواهد كرد .دیگر از مرگ و
غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود ،زیرا چیزهای كهنه درگذشته است».

جمله پایانی
جمله آخر در دعای پدر آسمانی ما چگونه می باشد؟
زیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد ازآنتوست آمین!
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
برای ایشان دلپذیر می باشند .زیرا خود خدا از ما خواسته تا ما به او دعا کنیم چراکه او
دوست دارد صدای ما را بشنود .آمین آمین به این معنی است که بله بله این امر اتفاق
خواهد افتاد.
 68این جمله های آخر دعای پدر آسمانی به چه منظور هستند؟
به دین وسیله ما اطمینان بیشتری پیدا می کنیم که دعاهای ما شنیده خواهند شد.
 69چرا تو در اینجا می گویی که ملکوت تو ؟
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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مزامیر  94ایه  :14زیرا خداوند قوم خود را وا نخواهد گذاشت ،و میراث خود را
ترک نخواهد کرد .
 70چرا ما در آنجا می گوییم قدرت تو؟
چون این قدرت خدا است که می تواند به کمک ما جواب دهد و به فریاد ما برسد .
مزامیر 115ایه :3خدای ما در آسمان است ،او هرآنچه را که بخواهد ،به انجام
میرساند .
 71چرا می گوییم؛ شكوه و جالل ازآنتوست؟
زیرا به دلیل جالل و شكوه خداوند است كه این دعا شنیده خواهد شد مانند چیزهایی كه
با نام او ارزش و احترام پیدا می كنند.
مزامیر 79آیه  9ای خدای نجات ما ،بهخاطر جالل نام خود یاری یمان ده بهخاطر نام
خود ما را برهان و گناهانمان را کفاره فرما
 72چرا تو همه چیز را با ابدیت مرتبط می كنی؟
بدین سان گواهی می دهم که ملکوت و قدرت و جالل خداوند از بین رفتنی نمی باشد و
ادامه خواهد داشت و تا ابد می ماند و پایان نمی پذیرد .و برای همین خداوند برای ما
یک سرپناهی برای همیشه باقی می ماند.
مزامیر 90آیه  2پیش از آنکه کوهها زاده شوند ،یا تو زمین و جهان را به وجود
آوری ،از ازل تا به ابد تو خدایی.
 73آمین به چه معناست؟
به معنی این است كه من می بایست مطمئن باشم كه چنین درخواست هایی از من توسط
پدر اسمانی قبول و شنیده می شود.
مزامیر 65آیه  3آنگاه که اعمال شرارتآمیز بر ما چیره میشود تو نافرمانیهای ما را
کفاره میکنی.
 74از كجااین اطمئنان تو حاصل می شود؟
خداوند شخصا این را از ما خواسته تا ما به او دعا كنیم و این بشارت را بدهیم كه او
می خواهد به ما گوش دهد.
 75تو چطور می توانی دعای خود را به اتمام برسانی؟
با این كالم كه می گوییم؛ آمین ،آمین به این معنی كه؛ بله ،بله ،چنین خواهد شد.
دوم قرنتیان 1آیه  :20زیرا هرقدر كه وعدههای خدا زیاد باشند همهٔ آنها به طور مثبت
در مسیح انجام میشوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش میکنیم به وسیل ٔه مسیح آمین
میگوییم.
وسیلهآنقدرتی كه در ما
افسسیان  3آیه  20و  : 21جالل بر خدایی باد كه قادر است به
ٔ
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كار میکند ،خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصور كنیم عمل كند  .بر او نسال ً
بعد نسل تا به ابد در كلیسا و در عیسی مسیح جالل باد ،آمین.

قسمت اصلی چهارم
آداب و مقررات غسل تعمید
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 1آداب و مقررات عهد جدید انجیل چه چیزهایی می باشد؟
رفتارها و وعده های مقدّسی که عیسی خود بنیان نهاد  ،همه آنها را به صورت پنهان
در رویدادهای آشکاری در ایمانمان از او و در کلیسا و از اعضایآندریافت می داریم که
باعث تسلی دادن ما هم نیز می گردد.
 2چه آدابی در عهد جدید وجود دارند؟
یک غسل تعمید و یک مراسم نان و شراب
 3چه چیزهایی را کات کیسم به ما درباره غسل تعمید آموزش می دهد؟
ما چهار چیز را ازآنیاد می گیریم :اول غسل تعمید به چه معنی است دوم آنکهآنعمل در
ما چه چیزی پیش می آورد سوم اینکه یک مقدار آب ساده چگونه می تواند چنین
معجزه ای بکند و چهارم آب غسل تعمید یعنی چه؟
غسل تعمید یعنی چه؟
غسل تعمید فقط یک آب ساده نمی باشد که برروی ما ریخته می شود بلکه آبی است که
با کالم و فرمان خدا آمیخته شده است.
کلمات گفته شده خدا درباره آب غسل تعمید چه می باشد؟
تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است  .پس بروید و همه ملّتها را
شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید
 4چرا اب غسل تعمید یک آب ساده نیست؟
بخاطر اینکه عیسی پسر خدا این آب را با کالمش و فرمانش امیخته است و در مراسم
غسل تعمید بکار برده است.
 5چرا تو این آب را یک قرار و فرمان از طرف عیسی می دانی؟
بخاطر اینکه خدا غسل تعمیدش را با این آب دستور داده تا این عمل به یک قانونی و
تاییدیه ای در این مراسم تعیین گردد.
 6برای چه تو غسل تعمید را با آب مقدّس و کالم او هم پیمان می بینی؟
بخاطر اینکه در هنگام غسل تعمید نام خدای پدر  ،پسر و روح القدس و آب مقدّس
وجود دارد .و به همین دلیل این فاکتورها در بین ما مسیحیان اتحاد و یکپارچگی را
تشکیل می دهد.
 7بنابراین غسل تعمید به چه معنی می باشد؟
غوطه ور شدن در کالم خدا.

119
افسسیان :26-25 5ای شوهرها ،چنانکه مسیح كلیسا را دوست داشت و جان خود را
برایآنداد ،شما نیز زنهای خود را دوست بدارید  .مسیح چنین كرد تا كلیسا را با آب و
كالم خدا شسته وآنرا پاک و مقدّس گرداند
 8تو به چه شکل غسل تعمید گرفتی؟
من به دستور عیسی و طبق قانون کلیسا و آیینی که از قدیم بنا نهاده شده و پدری که در
آنجا مرا با آب مقدّس شستشو داده است این را دریافت نموده ام .و پدر روحانی در
زمان غسل  ،من مرا به نام پدر  ،پسر و روح القدس تعمید داده است.
 9حال چرا تو بعد از تولدت برروی زمین سریعا غسل داده شدی؟
بخاطر اینکه بعد از زمان تولد گناه آلودم نیاز به تولدی پاک و مقدّس می بود که بایستی
با نام عیسی و فرمانش و طبق مقرراتی که وضع کرده بود انجام می پذیرفت .این عمل
برای نوزادان مژده ملکوت خدا می باشد.
یوحنا  :6-5 ،3عیسی پاسخ داد «یقین بدان كه هیچکس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد
شود مگر آنکه از آب و روح تولّد یابد  .آنچه از جسم تولّد بیابد ،جسم است و آنچه از
روح متولّد گردد ،روح است ».
مرقس  :15-14 ،10وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به شاگردان فرمود:
«بگذارید بچّهها نزد من بیایند ،مانع آنها نشوید چون پادشاهی خدا به چنین كسانی تعلّق
دارد  .یقین بدانید كه اگر كسی پادشاهی خدا را مانند كودک نپذیرد ،هیچوقت
واردآننخواهد شد».
 10حال کلیسا در قبال این کودکانی که در بدو تولد غسل داده می شوند چه وظایفی را
انجام می دهد؟
در این زمان این کودکان به صورت عمومی با تعالیم و آیین ها و دروس دین مسیحیت
در کلیسا  ،مدرسه و در منزل از والدین خود اشنا گشته تا به سنی برسند که در کلیسا
مورد پذیرش اعضای کلیسا قرار گیرند.
متا  :20-19 ،28پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و
پسر و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم دهید كه همهٔ چیزهایی را كه به شما گفتهام ،انجام
دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم».
اول پطرس  2 ،2مانند نوزادان ،مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدنآنبتوانید
رشد و نمو كرده ،نجات یابید
 11حال مراسم پذیرش یک نوجوان مسیحی چگونه می باشد؟
این مراسم بدین گونه است که نوجوانان غسل دیده شده  ،ایمان نامه خود را به
صورت آ شکار به همه ابراز می دارند  .همچنین جمله هایی را عنوان می کنند مبنی بر
وفادار بودن آنها به دین مسیحیت .و در پایان مراسم این کودکان با آرزوی دریافت
برکات از روح القدس و دعاهای خیر دیگر مسیحیان بدرقه می شوند و باعث دلگرمی
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و قوت انها می شوند تا بدین ترتیب برای انجام اولین مراسم نان و شراب آماده گردند.
اول پطرس  :15 ،3ا ّما احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و
اگر كسی علّت امید شما را میپرسد ،همیشه آماده جواب باشید،
اول تیموتاؤس 12 ، 6در مسابقهٔ بزرگ ایمان تالش كن و حیات جاودانی را به چنگ
آور؛ زیرا خدا تو را برایآنخوانده است و در حضور شاهدان بسیار ،به خوبی به ایمان
خود اعتراف كردی .
افسسیان  :17-14 ، 3بنابراین ،من در برابر پدری زانو میزنم كه 15هر خانواده در
آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است 16و دعا میکنم كه از گنجهای جالل خود
به شما ببخشد تا به وسیلهٔ روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید17 ،و خدا عطا
فرماید كه مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساكن شود و دعا میکنم كه شما در
محبّت ریشه دوانیده و برپای ٔه محبّت بنا شوید
غسل تعمید چه عملی را در ما انجام می دهد؟
همن طور که خدا در کالمش گفتهآنباعث بخشیده شدن تمام گناهانما می شود .ما را از
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؟
در آخر مرقس عیسی به این اشاره کرده است که هر کسی که ایمان بیاورد و غسل
دریافت کند  ،او روحی پاک از خدا دریافت خواهد کرد و مقدّس می گردد ولی کسانی
که ایمان نیاورند آنها نابود خواهند شد.
 12حال چگونه غسل تعمید در آمرزش گناهانمان تاثیر می گذارد؟
همانطوری که ما در غسل تعمید لباس پاک عیسی را به تن می کنیم ،آنباعث ستون تمام
گناهانمان توسط عدالت او از ما می شود.
غالطیان 3آیه  27شما كه در اتّحاد با مسیح تعمید گرفتید ،همفكر او شدهاید.
اعمال رسوالن 2آیه  38پطرس به ایشان گفت« :توبه كنید و هر یک از شما برای
آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید كه روحالقدس یعنی عطیهٔ خدا
را خواهید یافت».
اول قرنتیان 6آیه  11و بعضی از شما آنچنان بودید .ولی اكنون از گناهان خود پاک
شدهاید و جزء مقدّسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کامالً
نیک محسوب شدهاید.
 13او چطور ما را از مرگ نجات میدهد؟
چون ما از طریق غسل تعمید به بخشش از گناهان نائل شده ایم ،در نتیجه زهر مرگ
از بین رفته و این مرگ مادی و این مرگ جسمانی كه در طول زمان اتفاق می افتد
دیگر نمی تواند ما را بترساند و ما دچار مرگ ابدی نخواهیم شد.
اول قرنتیان 10آیه  56و  :57نیش مرگ از گناه زهرآگین میشود و گناه از شریعت
قدرت میگیرد  .ا ّما خدا را شكر كه او به وسیلهٔ خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی
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بخشیده است.
 14او چطور ما را از قدرت شیطان حفظ می كند؟
او ما را از پادشاهی شیطان جدا كرده و ما را در شكوه و جالل پادشاهی پسر خداوند
می نشاند و هر کسی در غسل تعمید و باآن،شیطان و تمام اعمال و فطرت و تفکر پلید
او را رد می كنیم.
کولسیان آیه  12تا  :14پیوسته خدای پدر را شكر كنید كه شما را الیقآنگردانیده است
تا در سرنوشتی كه در عالم نورانی در انتظار مقدّسین است ،سهمی داشته باشید  .او ما
را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است خدا به
وسیلهٔ او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است.
 15چطور او به ما سعادت ابدی می دهد؟
ّ
چون ما از طریق غسل تعمید دوباره متولد می شویم و به عنوان فرزندان خداوند
محسوب می شویم ،به همین ترتیب ما از طریق غسل تعمید حیات جاودان را نیز به
ارث می بریم.
تی ُ
طس  3آیه  5او ما را نجات داد .ا ّما این نجات بهخاطر کارهای نیكویی كه ما كردیم
نبود ،بلكه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود كه به وسیلهٔ آن ،روحالقدس به ما
تولّد تازه و حیات تازه بخشید.
16آنبر چه کسانی این اثر را می گذارد؟
برای همه كسانی كه ایمان دارند و طبق كالم و وعده خداوند كه گفته شده است.
چطور آب این اعمال بزرگ و اعجاب آور را می تواند انجام دهد؟
آب به تنهایی كاری نمی تواند انجام دهد ،بلكه كالم خدا و همچنین ایمان به این مژده كه
از جانب خداوند بیان شده وقتی با آب همراه می شود منجر به این اتفاق خواهد شد.
بدون كالم خدا آب همان آب ساده می باشد و غسل تعمید به انجام نیافته است ولی با
كالم خدا این آب پر بركت خواهد شد و غسل تعمید صورت خواهد گرفت و این غسل
به منزله یک تولد جدید در روح مقدّس خواهد بود ،همانند سخنان پولس رسول به
تی ُ
طس در فصل سوم:
خداوند ما را از طریق تعمید سعادتمند خواهد كرد و ما تولد دوباره خواهیم یافت در
روح مقدّس ،كسی كه تعمید می بیند از طریق عیسى مسیح در پادشاهی و سعادت
سهیم خواهد شد و از همان فیض دیگر تعمید شدگان بهره مند خواهد شد و حیات
ابدی را به ارث خواهد برد و به این امید خواهد زیست و این یقینا حقیقت محض

122
است.
 17در چه صورت است كه غسل تعمید این چنین كارهایی را انجام می دهد؟
این از طرف خدا به این صورت رخ می دهد كه كالم او با آب همراه می شود؛ و از
سمت ما این امر از طریق ایمان رخ خواهد داد ،که ما به کالم خدا که با اب همراه می
شود اعتقاد داشته باشیم.
 18آب بدون كالم خدا چیست؟
آن دیگر تنها یک آب ساده می شود و تعمید رخ نخواهد داد ،به طور كلی اگر آب به
مقاصدی به جز غسل تعمید و بدون رعایت آیین مذهبی غسل تعمید و یا بدون كالم خدا
به كار برده شود به هیچ وجه تعمید رخ نداده است.
 19و آب با كالم خدا چه قدرتی دارد؟
وقتی آب با كالم خدا همراه می شود غسل تعمید رخ خواهد داد و آب تبدیل به آبی
پربركت خواهد شد كه حیات را به ارمغان می آورد و به ما تولدی دوباره در روح
مقدّس را هدیه می دهد.
 20چرا این آب بركت دهنده زندگی می باشد؟
زیرا ما با غسل تعمید به یک زندگی روحانی نائل می شویم كه از جانب خداوند است و
شامل یک لطف زندگی پر فیض ابدی قرار می گیریم.
 21چرا این غسل یک تولد جدید در روح مقدّس می باشد؟
زیرا ما از طریق قدرت و عمل روح مقدّس و از راه غسل تعمید دوباره متولّد شده و
حیاتی مجدد و نو در ابدیت می ابیم و وارثان و فرزندان خداوند خواهیم شد.
پس غسل با این آب به چه معناست؟
به این معنا كه ،آدم قدیمی با اظهار ندامت و توبه باید غرق شده و با تمام گناهان و
اعمال شرارت آمیزی كه دارد در ما بمیرد ،و انسان جدید دوباره رستاخیز كند كه در
راه عدالت و پاک خداوند است و در زندگی ابدی او خواهد ماند.
این در كجا به صورت مستند آمده است؟
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در نامه پولس به رومیان در فصل ششم:
ما بذرهای مسیح هستیم كه در غسل تعمید ،در مرگ مدفون خواهیم شد و همانند خود
عیسی كه از مرگ برخواست ما نیز از طریق شكوه و جالل خداوند پدر از مرگ
برخواسته و با زندگی جدید پیوند خواهیم خورد.
 22منظور از آدم قدیم چیست؟
این همان طبیعت مادی ماست كه به صورت غریزی از آدم به ما رسیده است و ما این
گناه ها را تا در لحظه آخر حیات مان ادامه می دهیم.
رومیان 7آیه  :18میدانم كه در من یعنی در طبیعت نفسانی من جایی برای نیكویی
نیست ،زیرا اگرچه میل به نیكی كردن در من هست ولی قدرت انجامآنرا ندارم.
افسسیان 4آیه  :22شما باید ازآنزندگی كه در گذشته داشتید ،دست بكشید وآنسرشتی را
كه قبالً داشتید ،از خود دور سازید .زیراآنسرشت فریب شهوات خود را خورده و در
راه هالكت است .
 23این آدم قدیم چطور در ما غرق خواهد شد؟
از طریق اظهار ندامت روزانه و توبه که با نعمت و لطف كه از طریق غسل تعمید
دریافت می كنیم می توانیم بر تمام هوس ها و وسوسه های گناه آلود و شرارت ها غلبه
كنیم و پیروز گردیم.
غالطیان 5ایه  24و انانی كه متعلّق به عیسی مسیح هستند ،طبیعت نفسانی را با هوسها
و امیاآلنمصلوب کردهاند .
 24منظور از ادم جدید چیست؟
این همان مخلوق جدیدی می باشد كه در غسل تعمید و بوسیله روح مقدّس به همانند
الگویی از سیرت خداوند دوباره آفریده می شویم.
افسسیان 4ایه  23و  :24دل و ذهن شما باید کامال نو شود و سرشت تازهای را كه در
نیكی و پاكی حقیقی و به صورت خدا افریده شده است ،به خود بپوشانید .
 25این انسان جدید چطور می بایست رستاخیز نماید؟
از طریق احیای روزانه زندگی ما که ماآنرا به واسطه فیض غسل مقدّس که تمرینی
برای ما و برای مطیع بودن در عدالت و پاکی خداوند است  ،همیشه نیاز داریم.
 26در این مورد پولس رسول به ما چه اموخته است؟
او این را به ما اموخت كه مرگ ادم قدیم در ما همانند مرگ عیسی و مدفون شدن
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اوست و در مقابل ،زندگی جدید ما نیز با رستاخیز مسیح پیوند دارد.
 27او چطور این اگاهی را در مورد مرگ و مدفون شدن عیسی به ما می دهد؟
درست مثل عیسی كه به خاطر گناهان ما كشته و مدفون گشت ،ما نیز از طریق غسل
تعمید مقدّس متعهد می شویم كه به معنای روحانی گناه را در خودمان كشته و مدفون
نماییم تا انها نتوانند بر ما تسلط یابند.
رومیان 6ایه  6و  12و  :13این را میدانیم كهآنادمی كه در پیش بودیم با مسیح بر
روی صلیب او كشته شد تا نفس گناهكار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم،دیگر
نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاكم باشد و شما را مطیع هوسهای خود سازد  .هیچیک
از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به كار رود.
بلكه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانیکه از مرگ به زندگی بازگشتهاند ،تمام
وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیكو به كار رود.
 28او در مورد رستاخیز چه اگاهی به ما داده است؟
همانطوركه عیسی مسیح از طریق شكوه و جالل خداوند پدر دوباره احیا شد و از مرگ
برخواست ،ما نیز و به كمک روح مقدّس همه روزه احیا خواهیم شد و در زندگی ابدی
پیوند خواهیم خورد.
فیلیپیان 3ایه  10و  :11یگانه ارزوی من این است كه مسیح را کامال بشناسم و قدرت
قیامت او را در وجود خود درک كنم و در رنجهای او شریک گشته و در مرگ او هم
شكل او شوم ،به این امید كه من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم .
افسیسیان 2ایه  5و  6اگرچه به علّت خطاهای خود مرده بودیم ،ما را با مسیح زنده
گردانید( .از راه فیض خداست كه شما نجات یافتهاید ).و بهخاطر اتّحادی كه با مسیح
داریم ،ما را سرافراز فرمود و در قلمرو اسمانی با مسیح نشانید .

قسمت اصلی پنجم
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ایین مقدّس محراب یا نان و شراب

 1دومین ایین عهد جدید چه نام دارد؟
ایین مقدّس نان و شراب سرورمان و یا ایین محراب می باشد.
 2چرا این ایین ،مراسم نان و شراب عیسی مسیح نام دارد؟
چون این ایین توسط سرور سعادت بخشمان در عصر هنگام و قبل از انكه طعمآنمرگ
دلخراش را بچشید ،برای ما قرار داده است چراکهآنباالترین مقام خوراک مقدّس را
برای ما دارد و در این ایین پسر خداوند شخصا ً با میزی مملو از غذا و نوشیدنی پر
بركت از ما پذیرایی می كند.
 3چرا این مراسم را ایین محراب نیز می نامند؟
زیرا این مراسم طبق نظم و اداب و رسوم مرسوم كلیسایی و مسیحیت ،در محراب
كلیسا به انجام می رسد.
 4ما از كتاب كات كیسم در مورد مراسم نان و شراب چه چیز را می اموزیم؟
ما چندین نكته را یاد می گیریم :اول اینكه این مراسم چیست و چه كاربردی دارد ،دوم
اینكه چطور خوردن و نوشیدن همچنین كارهایی بزرگی را می توانند انجام دهند ،و
سوم اینكه چه كسی شایستگی دریافت این ایین را دارد.
ایین محراب چیست؟
این جسم و خون حقیقی سرورمان عیسی مسیح است كه ما از طریق نان و شراب
دریافت می كنیم که درواقع او این را بنا نهاده است.

این موضوع در كجا به صورت مستند نوشته شده است؟
در انجیل مقدّس متی ،مرقس ،لوقا و نوشته های پائلوس امده است:
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سرورمان عیسی مسیح در شبی كه به او خیانت شد ،نان را برداشتند و شكرگزاری
كردند و بین شاگردان تقسیم كردند و این چنین فرمودند :بردارید و بخورید ،این جسم
من است كه برای شما داده خواهد شد .این را بیاد من بجای اورید.
سپس بعد از صرف شام جام را برداشتند و شكرگزاری كردند و به شاگردان دادند و
فرمودند :همه ازآنبنوشید ،این جام عهدی جدید است در خون من ،كه برای شما
ریخته خواهد شد برای بخشش گناهان .شما نیز این را بیاد من بجای اورید.
 5ما در مراسم نان و شراب چه چیزی دریافت می كنیم؟
ما یک نان پر بركت را می خوریم كه همان جسم مسیح است و همچنین ما یک شراب
پربركت را می نوشیم كه همان خون مسیح است.
اول قرنتیان 10ایه  16ایا مقصود از نوشیدن پیالهٔ پر از بركت كه خدا را برایآنسپاس
میگوییم ،سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و ایا وقتی نان را پاره كرده میخوریم ،ایا
مقصود ما سهیمشدن در بدن مسیح نیست؟
 6تو این را از كجا می دانی؟
از كالم روشن و واضح سرورمان عیسی مسیح كه نان را برداشتند و فرمودند؛ بردارید
و بخورید ،این جسم من است كه برای شما داده خواهد شد .سپس ایشان جام را برداشته
و فرمودند؛ این را همه بنوشید ،این عهدی جدید است در خون من كه برای شما و
بخشش گناهان ریخته خواهد شد.
 7چرا نان و شراب در مراسم محراب ،بركت یافته نامیده میشود؟
زیرا سرورمان نان و شراب را برداشتند و شكرگزاری كردند و بهآنبركت دادند و
ایشان این را فرمودند و كلیسا نیز فرمانهای ایشان را انجام می دهد ،همان طوركه او
گفته و در كلیسا نیز گفته می شود كه بردار و با دعا و كالم بنیانگزار این ایین نان و
شراب تقدس و بركت داده می شوند.
 8منظور از این جمله چیست كه ،این جام عهد جدیدیست در خون من؟
این بدان معناست كه ما با خون مسیح به این فیض نائل می شویم كه در این اتحاد جدید
تایید شویم.
 9برای چه كسی سرورمان این مراسم نان و شراب را برپا كردند؟
برای شاگردانش و همه مسیحیان كه توسط غسل تعمید در ایمان تعلیم یافته اند ،تا آنها
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نیز یاد عیسی را گرامی داشته و بتوانند خود را مورد ازمایش قرار دهند و آماده کنند.
اول قرنتیان 11ایه  28بنابراین هرکس باید خود را بیازماید،آنوقت خود ازآننان بخورد
و ازآنپیاله بنوشد.
 10او چه چیز را به صراحت حكم كرده است؟
که ما می بایستی بنوشیم و بخوریم تا با این عمل به یاد او باشیم.
 11ما چه چیزی را از این فرمان می توانیم بشناسیم؟
که عیسی مسیح به ما خون و جسم خودش را منحصرا و فقط برای آیین عبادت و برای
خوردن و نوشیدنآنو برای زنده نگه داشتن یاد او به ما هدیه می دهد.
 12این یاد كردن به چه معناست؟
این یک تكرار و یاداوری از روی ایمان است و همچنین شكرگزاری همراه با تأمل ،و
این مراسم تنها بشارت این را نمی دهد كه ما جسم و خون حقیقی سرورمان را در
زمان حال دریافت می كنیم ،بلكه همچنین رنج های او و مرگ او كه بدان وسیله او ما
را باز خرید كرده است نیز در زمان حال شامل حال ما می شود.
اول قرنتیان 11ایه  26زیرا تا وقت امدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را
.
بنوشید ،مرگ او را اعالم میکنید
این خوردن و نوشیدن بیانگر چیست؟
این كالم را برای ما بیان میكند:
این جسم برای شما داده شده و این خون برای شما ریخته شده ،به منظور بخشش
گناهان؛
این را می دانیم كه در ایین محراب ،بخشش گناهان و حیات و سعادت از طریق همین
كالم داده خواهد شد .پس هر جا كه بخشش گناهان است ،همان جا حیات و سعادت نیز
می باشد.
 13به چه منظور مراسم نان و شراب برپا می شود؟
به منظور بخشش گناهان.
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 14تو این را از كجا می دانی؟
از كالم بنیانگزار این مراسم؛ این جسم برای شما داده و این خون برای شما ریخته شده
به منظور بخشش گناهان.
 15چه چیزی برای ما داده و چه چیزی برای ما ریخته شده است؟
جسم سرورمان عیسی برای ما به باالی صلیب رفته و برای ما جان داده است ،و
همچنین خون گرانبهای او كه برای ما ریخته شده است.
 16این بخشش گناهان چه چیز را به دنبال دارد؟
حیات و سعادت را به دنبال دارد؛ هر جا كه بخشش گناهان هست ،حیات و سعادت نیز
همان جا خواهد بود.
نتیجهآنزندگی شما
رومیان 6ایه  22و اكنون از گناه ازاد گشته بردگان خدا هستید و در
ٔ
در این دنیا پر از پاكی و عاقبتش حیات جاودان است.
 17چرا تو در مراسم مقدّس نان و شراب شركت می كنی؟
تا بتوانم ایمان خود را قوی ساخته و همچنین از بخشش گناهانم اطمینان خاطر بدست
اورم.
 18اینها چطور اتفاق می افتد؟
اینها همه با فداكاری عیسی و به سبب شایستگی او و با گستر ِه فیض الهی و پیوستن ما
به مسیحیت رخ خواهد داد.
 19چطور ما این ثمره عیسی مسیح را دریافت می كنیم و با او یكی می شویم؟
ما با ایمان تسلی می ابیم كه این جسم را كه دریافت می كنیم برای مرگ ما داده شده و
این خونی كه ما می نوشیم ،برای گناهان ما ریخته شده است.
 20فیض الهی چطور بر ما قرار می گیرد؟
ما جسم و خون عیسی را همانند یک وثیقه گرانبها که به ما داده می شود را از طریق
دهان خودمان دریافت می کنیم تا هیچ جای شک و تردیدی برای ما در مورد محبّت و
برکت خدا باقی نماند.
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 21ما چطور به عیسی مسیح ملحق می شویم؟
ما از طریق ایین شفادهنده نان و شراب با او اتحاد می ابیم ،و او با ما یكی می باشد و
ما نیز در او خواهیم بود و در این هنگام یک همدلی و اجتماع معنوی بین تمام
ایمانداران و مسیح صورت می پذیرد و او در مركز این اتحاد است و ما نیز مانند
اعضای بدن او خواهیم بود كه در محبّت اتحاد یافته ایم.
اول قرنتیان 10ایه  17همان طوری که یک نان وجود دارد ،ما نیز اگرچه بسیاریم
یک بدن هستیم زیرا همهٔ ما در خوردن یک نان شریكیم.

چطور ممكن است كه این خوردن و اشامیدن مادی همچنین كار بزرگی را صورت
دهد؟
این اعمال شگفت انگیز یقینا ً از طریق خوردن و اشامیدن صورت نخواهد گرفت ،بلكه
این كالم است كه این را گفته و انجام می دهد:
جسمی كه برای شما داده شده و خونی كه برای شما ریخته شده است ،به منظور
بخشش گناهان.
این كالم در كنار عمل خوردن و اشامیدن جزء قسمت های اصلی ایین نان و شراب
هستند و هر كس كه به همچنین كالمی ایمان دارد ،بخشش گناهان را دریافت خواهد
كرد.

 22چرا می گویی خوردن و نوشیدن هیچ كاری نمی تواند انجام دهد؟
زیرا خوردن و اشامیدن بدون كالم خدا به معنای مراسم نان و شراب نیست و حتی با
كالم خدا ولی بدون ایمان به این كالم نیز هیچ شگفتی رخ نخواهد داد.
 23این قدرت چه چیزی را به این خوردن و نوشیدن می دهد که این اتفاق های بزرگ
را انجام دهد؟
از طرف خداوند ،كالم او و وعده او باعث این امر خواهد شد و از طرف ما ،ایمان ما
این را انجام خواهد داد.
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 24كالم خداوند كه بشارت این شگفتی را می دهد ،كدام است؟
جسم من برای شما داده شده و خون من برای شما جاری شده ،به منظور بخشش
گناهانتان .از این طریق مراسم نان و شراب به یک مراسم پرفیض و بركت تبدیل می
شود به منظور شفابخشیدن و اتحاد ما با جسم و خون مسیح.
 25ایا چیزی در این عمل و كالم قرار دارد؟
مسلما ً بلی ،در كنار عمل مادی خوردن و اشامیدن این كالم قسمت اصلی ایین نان و
شراب را تشكیل می دهد.
 26چرا این را قسمت اصلی می نامید؟
این بخاطر ماهیت درونی مراسم نان و شراب نیست بلكه بخاطر ثمره و بهره بردن
ازآناست كه از این مراسم بدست می اید.
 27چطور ما می توانیم همچنین ثمره ای را از این مراسم داشته باشیم؟
تنها از طریق ایمان این امر ممكن است .پس :هر كس به این كالم ایمان دارد و این
ایمان در قلب او به قوت زیاد می باشد كه؛ جان عیسی برای او داده و خون او برای او
جاری شده است و او به این كالم اعتقاد دارد ،او از ثمره بخشش گناهان نیز بهره مند
خواهد شد.
چه كسی شایستگی دریافت نان و شراب را دارد؟
كسی كه با روزه گرفته و اماده كردن خود برای پرورش یافتن ظاهری ،خود را به این
مراسم به حق و شایستگی روانه می كند و همچنین ایمان به این كالم دارد كه:
این جسم برای شما داده شده و این خون برای شما ریخته شده ،به منظور بخشش
گناهان.
ا ّما كسی كه به این كالم ایمان ندارد و یا بهآنشک دارد ،شامل این كالم:
" برای شما"
نخواهد شد ،و این كالم تنها شامل قلب های با ایمان می باشد.
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 28پرورش و آموزش ظاهری شامل چه چیزهایی می شود؟
در روزه گرفتن و اماده كردن خود برای مواجهه با مسائل مادی ،كه در مقابل انها ما
باید میانه رو و واقع بینانه عمل كنیم و از تمام مسائل پر جاذبه دنیایی پرهیز كرده و در
فروتنی كامل و همچنین با لباس درخور شان و همچنین با كمال احترام در مراسم نان و
شراب شركت كنیم.
اول قرنتیان 14ایه  :40ا ّما همهٔ كارها باید با نظم و ترتیب انجام شود.
اول پطرس 4ایه  8مهمتر از همه ،محبّتتان نسبت به یكدیگر جدّی و قوی باشد زیرا
محبّت ،گناهان زیادی را میپوشاند
 29چه كسی ا ّما لیاقت این مراسم را دارد؟
كسی كه به این كالم ایمان دارد كه :این جسم برای شما داده شده و این خون برای شما
ریخته شده است ،به منظور بخشش گناهان.
 30چه كسی لیاقت این مراسم را ندارد؟
كسی كه به این كالم ایمان ندارد و یا بهآنشک دارد ،لیاقت و شایستگی این مراسم را
ندارد.
 31به چه خاطر همچنین كسی لیاقت و شایستگی ندارد؟
زیرا در این كالم:
" برای شما"
فقط قلب های با ایمان را در بر می گیرد و این قلب ها به این موضوع سخت ایمان
دارند كه جان عیسی برای انها داده شده و خون او برای انها ریخته شده است.
 32چطور كسی كه لیاقت دریافت نان و شراب را ندارد مرتكب گناه می شود؟
او تنها با شركت در این مراسم به خوردن و اشامیدن بسنده كرده و خود را گناه کار
جسم و خون مسیح می كند زیرا بهآنایمان ندارد.
اول قرنتیان  11ایه  27و  29بنابراین اگر كسی به طور ناشایست نان را
بخورد و پیاله را بنوشد ،نسبت به بدن و خون خداوند مرتكب خطا خواهد شد زیرا
کسیکه معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نكند و ازآنبخورد و بنوشد با خوردن و
نوشیدن ان ،خود را محكوم میسازد .

132
 33ما در مراسم نان و شراب چه كاری انجام می دهیم؟
ما باید با كوشش و پشتكار و به طور جدی در عمق و محتوای این دعا برویم و باید
خود را مورد ازمایش قرار داده و به صورت حقیقی طلب مغفرت كنیم و با خداوند و
همه مردم ،صلح و اشتی كرده تا در ایمان تسلی یابیم.
مزامیر 139ایه  23و  :24خدایا مرا بیازما و دلم را بشناس؛ مرا امتحان کن و
دغدغههایم را بدان  .ببین که ایا در من راه اندوه بار هست ،و به راه جاودانی هدایتم
فرما.
متی 5ایه « :6خوشا به حال کسانیکه گرسنه و تشنهٔ نیكی خدایی هستند ،زیرا ایشان
سیر خواهند شد».
متی 5ایه  23و  :24پس اگر هدیهٔ خود را به قربانگاه ببری و در انجا بهخاطر بیاوری
كه برادرت از تو شكایتی دارد ،هدی ٔه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر
خود اشتی كن و انگاه برگرد و هدیهٔ خویش را تقدیم كن.
متی 11ایه  28تا « :30بیایید نزد من ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من به شما
ارامی خواهم داد  .یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید ،زیرا من بردبار و
فروتن هستم و جانهای شما ارامی خواهد یافت ،زیرا یوغ من اسان و بار من سبک
است».
عبرانیان10ایه  19و 22پس ای برادران ،ما به وسیل ٔه خون عیسی مسیح اجازه یافتهایم
كه با شهامت از صمیم قلب و از روی ایمان كامل دلهای خود را از اندیشههای
گناهالود پاک ساخته و بدنهایمان را با اب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم .

ادامه مطالب
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تمرینات معنوی

تابلوی درون خانه

چندین پند برای همه مرتبه های مقدّس كه از طریقآنمسئولیت و وظیفه ما را به خودمان
گوشزد می كنند.

 1این تابلو خانگی حاوی چیست؟
شامل پندهایی درباره همه جایگاه های مقدّس می باشد.
 2این جایگاه های مقدّس چه هستند؟
اینها شامل نظام های متفاوت انسانی و همچنین قوانین خداوند كه از طریق كالم خود
انها را تقدس بخشیده است و طبقآنهر كس ِبنَا به هر مكان و جایگاهی كه دارد ،وظیفه
ای بخصوص و شگفت انگیزی را در این عالم هستی می بایست به انجام برساند.
 3این جایگاه ها كدامند؟
هر كس ِبنَا به جایگاهی كه در اجتماع دارد ،چه از لحاظ معنوی و یا چه از لحاظ
اكتسابی این جایگاه را دارد ،مثال كسی كه حكمران است و یا سرباز ،كسی كه خانه دار
است و یا نان اور خانه ،هر یک از این افراد كه دارای این جایگاه های متفاوت می
باشند ،با هم در ارتباط بوده و جزء این تقسیم بندی همه جایگاه های مقدّس می باشند.

 4چه چیزی را این تابلوی خانگی به تو گوشزد خواهد كرد؟
این به ما این را گوشزد می كند كه ما تنها مسئولیت و وظیفه ای كه در این عالم داریم
این است كه منتظر مسیح و نیكی او بمانیم ،و این طبق كالم خدا و این تابلو برای
هشدار دادن این وظیفه به ماست.
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 5حاال این چیزها واقعا مهم هستند؟
مسلما ً ،اگر این را بدانیم كه هر جایگاه و مرتبه ای از جانب خداست و ما در این دنیا
در هر سمتی كه مشغول به خدمت باشیم ،خداوند برای ما مقدر كرده است ،سپس
زندگی ما دچار دگرگونی خواهد شد و كار و جایگاه ما و زندگی ما در این عالم هستی
مقدّس خواهد شد و انسانها برای این احساس خوب خواهند داشت و همچنین رضایت
مندانه خواهند زیست.
 6این تابلوی خانگی بر گرفته از چیست؟
این سرلوحه ای از ده فرمان مقدّس خداوند است كه هر كس بایدآنرا در خانه و محل
كار داشته و رعایت نماید.
 7این بیانگر چیست؟
اینها عبارت اند از:
اسقف ها ،پاستورها و همچنین واعظان
ّ
منظم،
سرپرست كلیسا باید مردی بیعیب ،صاحب یک زن ،خویشتندار ،هوشیار،
مهماننواز و معلّمی توانا باشد  .او باید ملایم و صلح جو باشد ،نه میگسار و
ده خود را به خوبی اداره كند و فرزندانش را
جنگجو و پولپرست  .بلكه باید خانوا ٔ
طوری تربیت نماید كه از او با احترام كامل اطاعت كنند،باید به پیامی كه قابل
اعتماد و با تعالیم صحیح سازگار است ،محكم بچسبد تا بتواند اطرافیان را با
تعلیمی درست تشویق كرده و مخالفان را ُمجاب سازد.
وظیفه شنونده ها در مقابل معلمانشان و کشیش ها چیست؟
به همان طریق ،خداوند دستور داده است کسانیکه بشارت میدهند ،معاش خود را
ازآنراه تامین كنند نامه اول قرنتیان فصل 9
صلین كالم خدا ،معلّم خود را در تمام نعمات خویش شریک سازند غالطیان 6
مح ّ
رهبرانی را كه به خوبی رهبری میکنند مخصوصا انانی كه در وعظ و تعلیم زحمت
ّ
مستحق دریافت مزد دو برابر دانست زیرا کتابمقدّس میفرماید« :دهان
میکشند ،باید
گاوی را كه خرمن میكوبد ،نبند» و «كارگر مستحق مزد خود میباشد ».اول
تیموتائوس 5
ای برادران من ،از شما تقاضا دارم برای انانی كه در میان شما زحمت میکشند و در
خداوند ،رهبران و مشاوران شما هستند ،احترام قائل شوید؛ و از انان بهخاطر كاری كه
میکنند با نهایت محبّت و احترام قدردانی نمایید .با یكدیگر در صلح و صفا زیست كنید
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اول تسالونیکیان 5
از رهبران خود اطاعت و پیروی كنید ،زیرا انان پاسداران جانهای شما هستند و در
برابر خدا مسئولند .طوری رفتار كنید كه انها از خدمات خود راضی و خشنود باشند و
نه ناراحت ،چون درآنصورت نفعی عاید شما نخواهد شد.عبرانیان 13
دربارۀ حکمرانی این دنیا
زه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و
ا
ج
ا
بدون
ا
زیر
یند،
ا
نم
عت
ا
ط
ا
همه باید از اولیای امور
ٔ
زمامداران فعلی را خدا منصوب كرده است  .از این جهت هرکه با انها مخالفت كند،
با انچه خدا برقرار كرده است مخالفت میکند و با این کار ،خود را محكوم خواهد
ساخت  .زیرا فرمانروایان باعث وحشت نیكوكاران نیستند ،بلكه بدكاران باید از انها
بترسند .ایا میخواهی از زمامداران ترسی نداشته باشی؟ در این صورت نیكی كن و
او تو را خواهد ستود  .چون كه او خادم خداست و برای خیریّت تو كار میکند .ا ّما اگر
كار نادرست انجام دهی از او هراسان باش ،زیرا او بیسبب صاحب شمشیر
نیست ،بلكه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاكارن اجرا نماید رومیان 13
درباره زیر دستان و فرمانبُرداران
انها جواب دادند« :مال قیصر ».عیسی به انان فرمود« :پس انچه را كه مال قیصر
است به قیصر و انچه را كه مال خداست به خدا بدهید »  .متی 22
بنابراین باید از صاحبان قدرت اطاعت كنید ،نه تنها بهسبب غضب خدا ،بلكه بهخاطر
اسایش وجدان خود نیز.و به همین سبب است كه شما مالیات میپردازید زیرا اولیای
امور ،خادمان خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام وظایف خود میباشند  .پس دِین
خود را نسبت به همه ادا كنید :مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به مامور
وصول عوارض بپردازید وآنكسی را كه سزاوار احترام است ،احترام كنید و
صاحبان ّ
عزت را عزیز بدارید رومیان 13
پس قبل از هر چیز تاكید میکنم كه درخواستها ،دعاها ،شفاعتها و سپاسها برای همهٔ
مردم ،برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با
ارامش و صلح و در كمال خداترسی و سرافرازی به سر بریم زیرا ،انجام این كار در
دهنده ما ،نیكو و پسندیده است .اول تیموتائوس 2
حضور خدا ،نجات
ٔ
به انها خاطرنشان ساز كه مطیع حكمرانان و اولیای امور بوده و از انها اطاعت كنند و
برای انجام هرگونه نیكوكاری اماده باشند .تیطُس 3
بهخاطر خداوند ،مطیع همهٔ قدرتهای انسانی باشید ،خواه پادشاه كه باالتر از همه
است ،خواه فرمانداران كه از طرف او مامور شدهاند تا بدكاران را تنبیه و نیكوكاران
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را تشویق نمایند.اول پطرس 2
درباره مردان متاهل
و شما نیز ای شوهران ،باید رفتارتان با همسرتان همیشه با مالحظه باشد و چون انها
جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک میباشند ،با ّ
عزت و احترام
با انها رفتار كنید ،مبادا دعاهای شما مستجاب نشوداول پطرس 3
ای شوهرها ،زنهایتان را دوست بدارید و با انان تندی نكنید کولسیان 3
درباره زنان متاهل
ای زنها ،طوری از شوهران خود اطاعت كنید كه از خداوند اطاعت میکنید،مثل سارا
كه از ابراهیم اطاعت كرده و او را «ارباب» خطاب مینمود .پس اگر شما هم
نیكوكاری كنید و از چیزی نترسید دختران او خواهید بودخالصه ای دوستان ،یکفكر و
یکدل باشید .یكدیگر را دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید افسسیان  5و اول
پطرس 3
درباره والدین
و شما ای پدران ،فرزندان خود را خشمگین نسازید بلكه انان را با اموزش و پرورش
مسیحی تربیت كنید.افسسیان  6و کولسیان 3
درباره فرزندان
ای فرزندان ،وظیفهٔ هر مسیحی این است كه از والدین خود اطاعت كند  .اولین حكمی
وعدهآناین
كه با وعده همراه بود این است« :پدر و مادر خود را احترام کن ».و
ٔ
بود« :تا كامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود».افسسیان 6
درباره غالمان
طوری با احترام و اشتیاق و یكدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید كه گویی از مسیح
اطاعت میکنید  .اطاعت شما فقط بهخاطر این نباشد كه تحت مراقبت هستید و یا
ده خدا را از دل
میخواهید دیگران را خشنود سازید ،بلكه به عنوان غلامان مسیح ،ارا ٔ
و جان بجا اورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید .مثل کسیکه خداوند را
خدمت میکند نه انسان را ،افسسیان 6
درباره اربابها
ای اربابان ،شما نیز نسبت به غالمان خود همینطور رفتار كنید و از تهدید انان دست
بردارید و بهیاد داشته باشید كه در اسمان غالمان شما و خود شما ،یک ارباب دارید و
او تبعیضی بین ادمیان قائل نمیشود.افسسیان 6
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موارد عمومی در مورد جوانان
به همین طریق شما كه جوانتر هستید ،باید مطیع رهبران كلیسا باشید و همهٔ شما حولهٔ
فروتنی را به كمر بسته ،یكدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متكبّران است ،ا ّما به
فروتنان فیض میبخشد  .پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت
مناسب سرفراز نماید .اول پطرس 5
درباره بیوه ها
کسیکه واقعا بیوه و تنهاست ،به خدا تو ّکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول
است  .ولیآنبیوه زنی كه تسلیم عیّاشی میشود حتّی اگر زنده باشد ،در واقع مرده
است.تیموتائوس 5
درباره اجتماع
کسیکه همسایهٔ خود را دوست دارد ،به او بدی نمیکند .پس محبّت اجرای كامل تمام
شریعت است رومیان 13
وبرای همه مردم دعا کن و طلب رحما از پیشگاه خدا برای همگان .اول تیموتائوس 2
هر کس که تعلیم میبیند ،باید تعالیم خود را یاد بگیرد و این تکلیف ماست نسبت به کالم
خداوند و اینطور همه چیز در خانه روبه راه می شود .

سمبل ها در كلیسای مسیحی
 1این سمبل چه می باشد؟
این یک اعتقاد و گواهی عمومی ایمان می باشد.
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 2این درس راجع به این سمبل در كدام قسمت قرار دارد؟
در دومین قسمت اصلی
 3مهمترین اعتقادهای كلیسای مسیحی كدامند؟
سه اعتقاد نامه مهم مسیحی  :اعتقادنامه رسوالن ،
اعتقادنامه نیقیه  ،اعتقادنامه اتاهنازیه.
 4این چیزها چه كاری را انجام می دهند؟
به عنوان یک ایمان نامه عمومی متعلق به كلیسا و همچنین به عنوان نشانه ای از ایمان
راستین می باشد كه برگرفته شده از كالم خداوند است تا ما را از اموزه های اشتباه و
خطا دور كند.
 5چرا بعدها مطالبهای دیگر هم به این سمبل ها اضافه شدند؟
زیرا مسیحیان نتوانستند اتفاق نظر و هم ارایی در ایمان راستین را حفظ كنند و برای
زدودن اموزهای اشتباه و شناخت حقیقت مجبور به احتیاط بیشتر و در نتیجه تشكیل
فرقه های مختلف و همچنین نمادهای متفاوت شدند.
 6این اموزه های اشتباه كه در نتیجه جنگ برای شناخت حقیقت به وجود امد چه
بودند؟
این شامل این بود كه بر اثر این جنگ فلسفی و دینی كه برای شناخت ایمان درگرفته
بود ،كلیسای مقدّس مسیحی از هم پاشیده شد و هر كس در هر اجتماعی شناخت خودش
از دین مسیحی را به اجرا درآورده بود.
 7چه تعداد كلیسای مسیحی وجود دارد؟
تنها یک كلیسای مقدّس مسیحی كه این كلیسا توسط رسوالن و پیامبران و ساخته شده و
عیسی مسیح به عنوان سنگ بنا و هسته مركزی این كلیسا قرار گرفته است.

 8ایا تو به این كلیسای یگانه تعلق داری؟
من خود را متعلق به این كلیسا می دانم و می خواهم كه خداوند از سر لطف خود و تا
زمانی كه من نفس می كشم مرا به عنوان عضوی از این كلیسا به حساب اورد ،زیرا
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هیچ كس دیگری نمی تواند از این كلیسای یگانه به من اگاهی دهد به جز خداوند متعال،
كهآنكلیسا جسم مسیح می باشد و او در هسته مركزی این كلیسا قرار دارد.
 9كدام اجتماع كلیسایی بخصوص به این كلیسای مقدّس متعلق است؟
به لطف و فیض خداوند این كلیسا همان كلیسای اوانگلیش لوتری می باشد ،و هر
كلیسایی كه درآنكالم خدا به درستی و پاكی و بلند و صحیح اموزش داده شود.
 10نماد كلیسای انجیلی لوتری ما چیست؟
نماد ما همان سمبل كنفسیو اگسفورگی و همچنین اپولوگی ( كلمه ای یونانی به معنی
دفاعیه كالمی) می باشد كه هر دو از كتاب كات كیسم دكتر مارتین لوتر می باشد و
قسمت بزرگی از كلیسا بر سرآنتوافق دارند.
 11حال كدام یک از اینها را ما باید بپذیریم؟
كتاب كوچک كات كیسم برای مسیحیان و سمبل اگسفورگی بعنوان اولین نماد رفرم و
انقالب كلیسایی بود كه كلیسای لوتری را از كلیسای كاتولیک رومی مجزا می كرد و
بر خطاها و سوء استفاده های این كلیسا گواهی می داد و در پایان توانست برآنچیره
شود.
 12حال چرا ما هنوز به سمبل و اعتقادنامه قدیمی پایبند هستیم؟
تا گواهی دهیم كه ما كلیسا و اموزه های جدیدی نداریم و نمی خواهیم بیاوریم بلكه ما
همان كلیسای قدیمی و با ایمان راستین مسیحی هستیم که از رسوالن مسیحی سرچشمه
می گیرد و می خواهیم جدا از تمام کلیساهای دیگری باشیم که از خود استقاللی ندارند
و وابسته به دیگران هستند.

 13كدام نمادهایی كلیسایی از همه مهمتر هستند؟
اعتقادنامه رسوالن كه در دومین قسمت اصلی درس مسیحی قرار دارد و همچنین ایمان
نامه طوالنی ت َری از همین ایمان نامه نیز موجود می باشد كه به ایمان نامه نسانیش(
نیقیه ) معروف است و از گردهمایی كلیسایی بزرگ شهر نسایا گرفته شده است.
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 14این ایمان نامه بیانگر چیست؟
این برای توضیح و باور به ایمان رسوالن قرار دارد ،و این ایمان نامه از زمانهای قدیم
تا به امروز در مراسم عبادت خداوند به همان صورت به كار برده می شود ،و همه
اینها به منظور شناخت تاثیر شفای ایمان است.
این ایمان نامه ( نسخه طوالنی) به چه ترتیب است؟
ما ایمان داریم بخدای واحد ,پدر قادر مطلق
,خالق اسمان و زمین ,وهمه چیزهای دیدنی ونادیدنی
,ما ایمان داریم به یک خداوند ,عیسی مسیح ,پسر یگانه خدا
مولود جاودانی ازپدر که قبل از هستی و تمام زمانها بود ,خدا از خدا ,نور از نور,
,خدای حقیقی از خدای حقیقی ,که مولود است ومخلوق نیست
.و او را با پدر یک ذات است .به وسیلۀ او همه چیز وجود یافت
و او بخاطر ما ادمیان وبرای نجات ما از اسمان نزول کرد
.وبقدرت روح القدس از مریم باکره متولّد شده بشر گردید
و بخاطر ما در حکومت پنطیوس پیالطس
.مصلوب شد ,رنج کشیده ,مرد و مدفون گشت
.روز سوم از مردگان بر خواسته ,کتب مقدّسه را به انجام رسانید
.و به اسمان صعود نموده ,به دست راست پدر نشسته است
:بار دیگر باجالل میاید ,تا زندگان ومردگان را داوری نماید
.وملکوت او را انتها نخواهد بود
ما ایمان داریم به روح القدس ,خداوند و بخشنده
.حیات ,که از پدر وپسر صادر می شود
.و با پدر و با پسر او را عبادت و تمجید باید کرد
.او بوسیلۀ انبیا تکلم کرده است .ما ایمان داریم به کلیسای واحد جامع مقدّس رسوالن
.و به یک تعمید بر ای امرزش گناهان معتقدیم
و قیامت مردگان و حیات عالم اینده را منتظریم .امینتمرین برای دعاهای

مسیحی
 1ایا این ضرورت دارد تا ما دعا كردن را یاد بگیریم؟
مطمئنا ً این امر ضرورت دارد زیرا ماآنرا از طریق طبیعی یاد نمی گیریم ،و دعا
كردن یک هنر مقدّس از فرزندان خداست.
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 2ما چطورآنرا یاد میگیریم؟
از طریق روح مقدّس و وقتی ما خود را به او اعالم داریم ،ولی خود ما نیز باید به دعا
كردن عادت كرده و برایآنمی بایست تمرین كنیم.
 3این عادت به دعا كردن چطور در ما به وجود می آید؟
وقتی كه ما در ابتدا و از همه مهمتر یک نظم و برنامه ثابت برای دعا كردن در
زندگی روزانه داشته باشیم.
 4چطور می توانیم ما این نظم را بر قرار كنیم؟
صبح هنگام و شب هنگام كه شامل دعاهای برکت سر میز غذا می باشد كه از كتاب
كات كیسم بر گرفته شده است.
 5چطور این تمرین ها در خانه مسیحیان به صورت دسته جمعی به انجام می رسد؟
از طریق مراسم عبادت خانگی خداوند ،زمانی كه پدر خانواده همه را برای دعا و
شنیدن كالم خدا دور هم جمع می كند تا یک خانه خداوند روحانی شكل بگیرد.
 6ا ّما كلیسا چطور این نظام دعا كردن را برای تمرین دعای مسیحیان برنامه ریزی
كرده است؟
كلیسا زمان هایی را در روز برای دعا كردن تعیین كرده تا روز را تقدیس دهد و یک
روز در هفته مخصوص نیایش همگانی می باشد و به سرورمان اختصاص دارد و هم
چنین روزهایی برای خواندن انجیل هم می باشد که مفید است و سال نیز از طریق
جشن های كه به مناسبت كار بزرگی كه خداوند برای نجات ما كرده است ،به عنوان
نظام سال های كلیسایی در نظر گرفته شده است.
 7سال كلیسایی به چه معناست؟
روزهای یکشنبه و جشن هایی هستند که به طور منظم از اولین هفته از چهار هفته
مانده به عید کریسمس شروع شده تا اخرین یکشنبه بعد از مراسم سه خدای یگانه.
 8سال كلیسایی چطور تقسیم شده است؟
این سال طبق مراسم های كلیسایی تقسیم شده از جمله بزرگترین جشن كلیسا همان تولد
و رستاخیز سرورمان عیسی مسیح است و تعمید با روح مقدّس و همچنین باقیمانده

142
جشن ها و یكشنبه ها كه زمان های مقدّس را به مسیحیان تعلیم می دهند.
 9ما به چه شکل اجازه داریم از قوانین روز سبت سر باز بزنیم؟
ما اکنون در یک اتحادی از عیسی زندگی می کنیم که او همه ما را در آغوش خود
دارد و هیچ کس نمی تواند ما را به هر چیز نخوردنی و یا نیاشامیدنی و یا روز سبت
وادار کند زیرا اینها همه برای سال های قبل از عیسی بوده و در سایه مسیح محو می
شوند ولی بدن ما هنوز در عیسی باقی می ماند .غلاطیان 2
 10همه این موارد بیانگر چیست؟
ما باید بدانیم این یک معجزه است و خیلی پسندیده كه ما می توانیم برای هر چیز و در
هر شرایطی در زندگی دست به دعا برداریم ،و این را تمرین كنیم و سپاس گذار بوده و
این امر را در خود و دیگران بنا سازیم و از این طریق تمام زندگی خودمان و دیگران
را تقدس بخشیم.
 11ما برای این امر  ،راهنمای خود را از كجا باید بجوییم؟
از كالمی( انجیل) كه روح مقدّس به ما داده است باید به عنوان روح دعا در كلیسای او
برای تاثیر گذاری و همچنین اموزش دادن و اموختن استفاده كنیم.
 12ما از چه چیزی می توانیم بهترین دعا را یاد بگیریم؟
از دعای پدر اسمانی که پایه و اساس و الگو دعاهای ما مسیحیان است .که در تمام
زمان ها و در تمام موقعیت ها که با برکت گرفتن دعا خوانده می شود.
 13چطور تو دوست داری که االن این گونه دعاکردن را انجام بدهی؟
همانند این دعای زیر را اعالم دارم:
بركت صبحگاهی
به حكم و اراده خدای پدر ،پسر و روح مقدّس .امین
به حالت زانو زده و یا ایستاده اعتقادنامه مسیحی و دعای ربانی را می خوانی و در
صورت تمایل می توانی دعای سحرگاهان مارتین لوتر را ادا كنی؛
تو را سپاس می گویم پدر اسمانی من ،به وسیله عیسی مسیح كه پسر محبوب توست،
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زیرا تو مرا از تمام خطرها و اسیبها محافظت كردی .از تو تمنا دارم كه مرا در این
روز هم از تمام گناهان و بدی ها محافظت كنی ،تا تمام رفتار و زندگی من مورد
رضایت تو باشد ،زیرا من جسم و جان خود و همه چیز را به تو می سپارم .فرشته
مقدّس تو با من باشد كه دشمن شریر بر من تسلط نداشته باشد* امین

بركت شامگاهی
به حكم و اراده خدای پدر ،پسر ،و روح مقدّس .امین
به حالت زانو زده و یا ایستاده اعتقادنامه مسیحی و دعای ربانی را می خوانی و در
صورت تمایل دعای شامگاهان مارتین لوتر را هم ادا می كنی؛
تو را سپاس می گویم ای پدر اسمانی من ،به وسیلۀ عیسی مسیح كه پسر محبوب
توست ،زیرا تو مرا امروز از روی فیض خود محافظت كردی و تمام گناهان مرا
بخشیدی و از تو تمنا دارم كه در هر جا كه امروز از من خطایی سر زده نیز ،مرا
ببخشی و امشب نیز از روی لطف خود از من نگهداری كنی ،زیرا من جسم و جان
خود وهمه چیز را به دست تو می سپارم .فرشته مقدّس تو با من باشد كه دشمن شریر
بر من تسلط نداشته باشد .امین

دعای سر میز
قبل از خوردن غذا این دعا را می كنیم:
ای سرور باال مقام همه چشم ها انتظار تو را می كشند ،و تو روزی انها را در زمانی
كه باید ،به انها می دهی .تو دست های مهربانت را باز می كنی و همه و هر جنبنده ای
كه زنده است را با نیكی خود سیر می گردانی .امین
دعای ربانی بعد ازآنقرائت می شود .و بعد در صورت تمایل این دعا را می خوانیم؛
ای خداوند و ای پدر اسمانی ،به ما و به همه نعمت هایت كه در اختیار ماست بركت
بده ،تا ما این نعمت ها را كه نشانگر فیض بی دریغ توست ،بتوانیم از طریق سرورمان
عیسی مسیح دریافت كنیم.
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بعد از غذا این دعا را می خوانیم:
ای سرور ما ،تو را سپاس كه نسبت به ما محبّت داری ،و نیكی تو بی پایان باد .تو به
گوشت خواران و علف خواران و حتی زاغ های جوان و هر كه تو را صدا بزند ،غذا
میدهی .برای تو اسب های قدرتمند و دیگر موجودات ضعیف فرقی ندارد( .اینكه هر
شخص از نظر ظاهری چطور به نظر می رسد) خداوند از كسانی راضی خواهد بود
كه به نیكی او اعتماد دارند و از او بترسند( نسبت به او احترام قائل باشند)
بعد ازآندعای پدر اسمانی ما را می خوانیم.
ای پدر اسمانی و ای سرور ما ،ما از طریق سرورمان عیسی مسیح ،تو را
سپاسگزاریم برای تمام اعمال نیكت ،تو كه زنده ای و حكمرانی می كنی تا ابدیت .امین
وقتی كه به سر كاری می روی این دعا را می توانی بخوانی:
به حكم و اراده خدای پدر ،پسر ،و روح مقدّس .امین
ای خداوند به من كمك كن ،ای خداوند ،مرا پیروز و موفق گردان .امین

وقتی ناقوس كلیسا برای دعا به صدا در می اید:
ای خداوند به ما ارامش بده و لطف خود را در زمان حال به ما بده .به جز تو كسی
نیست كه برای ما مبارزه كند ،ما تنها تو را داریم .به همه سردمداران ارامش عطا فرما
تا بتوانند به خوبی فرمانروایی كنند تا ما بتوانیم در صلح و ارامش تحت فرمانروایی
انها زندگی كنیم ،چه از نظر روحانی و رضایت خداوند و چه از نظر شرف و شرافت.
امین
و یا این دعا:
مسیح ،تو بره خداوندی ،تو كسی هستی كه گناهان جهان را بر تن كردی و به دوش می
كشی ،به ما رحم كن!
مسیح ،تو بره خداوندی ،تو كسی هستی كه گناهان جهان را بر تن كردی و به دوش می
كشی ،به ما رحم كن!
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مسیح ،تو بره خداوندی ،تو كسی هستی كه گناهان جهان را بر تن كردی و به دوش می
كشی ،ارامش خود را به ما بده!
و یا این دعا:
ای سرور واال مقام ،من در برار رحمت و عمل گرانبهای تو كه برای من انجام داده
ای ،كم و ناچیز هستم.
ای خداوند ،با من گناهكار با لطف و تعالی خود رفتار كن ،خدایا مرا بیاموز تا من در
راه رضایت تو عمل كنم ،روح خوب خود را (روح مقدّس) راهنمای من قرار بده تا در
راه راست بمانم .امین
وقتی خبر فوت كسی را می شنوی و یا برای مراسم تشییع كسی حاظر میشوی این دعا
را می خوانی:
ای خداوند این را به ما بیاموز تا ما به این معرفت و شناخت برسیم كه روزی ما باید
بمیریم ،و ما را نسبت به این موضوع اگاه گردان .امین

وقتی كه صدای ناقوس كلیسا می شنویم:
ای مردم جهان ،برای خداوند اواز شادی بخوانید .خداوند را با شادی پرستش كنید ،با
سرودهای نشاط انگیز به حضور او بیایید .بدانید كه خداوند ،خداست .او ما را افرید و
ما متعلق به او هستیم .ما قوم او و گوسفندان چراگاه او می باشیم .با شكر گزاری به
درگاه او بیایید ،و او را بپرستید ،او را شكر كنید و نام او را بستایید.
زیرا او خدای مهربان است و محبّت پایدار و وفاداری او تا ابد استوار است.
وقتی كه تو به كلیسا می روی و در جای خود می نشینی:
اه ای خداوند ،ای پدر همه فقیران و درماندگان ،فیض خود را نسیب ما گردان و بر ما
با حقیقت خود بتاب .محبّت و احترام و سپاس تا ابد نثار تو باد .امین
ما را تقدیس بده ،ای سرور واال مقام در حقیقت خود ،كالم تو حقیقت است .امین
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وقتی مراسم عبادت خداوند تمام می شود و تو می خواهی كلیسا را ترک كنی این دعا
را می خوانی:
ارامش خداوند كه برتر از همه ادراک است ،از قلب ما محافظت كند و در عیسی مسیح
به ما مفهوم ببخشد .امین
و یا این دعا را می خوانیم:
ای خداوند،
امدن و رفتنمان را بركت ده،
نان روزانه ما را بركت ده،
به هر كار و عملی كه ما انجام می دهیم بركت ده،
به ما بركت ده تا در سعادت بمیریم،
و ما را وارث اسمان خود گردان .امین
دعایی كه وقتی برای دریافت نان و شراب می خوانیم:
اه ای خداوند متعال! با من بیچاره و گناهكار با بزرگی خود رفتار كن.
ای سرور من عیسی! تو فرزند محبوب خداوند ،بخشش خود را نسیب من كن.
ای سرور من عیسی! تو بره خداوند ،تو كه گناهان تمام دنیا را به دوش كشیدی ،بخشش
خود را نسیب من كن.
ای سرور من عیسی! مرا الیق دریافت نان و شراب خود گردان و بگذار تا بركت را
دریافت كنم .امین
وقتی ادم جسم و خون مسیح را دریافت می كند و می خواهد باز سر جای خود بنشیند
این دعا را می خوانیم:
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ای عیسی مسیح ،جسم مقدّس تو را من خوردم .خون گرانبهای تو را من نوشیدم .مرگ
رنج اور و تلخ تو مرا قوت می بخشد .ای سرور ما عیسی مسیح ،مرا بشنو كه می
خواهم تو را با تمام توانم تا ابد دوست داشته و ارزش نهم .امین
برای دریافت شفاعت مسیحی این دعا را می خوانی:
ای سرور ما ،برای صهیون( نام شهر) نیكی می طلبیم از جانب تو ،به سرزمین ما
شرافت و فیض خود را عطا فرما و بگذار تا همه خویشان و كسانی كه در این دعا
همراه هستند ،كمك تو را همیشه و مادام چه در این دنیا و چه در ابدیت دریافت كنند.
امین
چطور ادم می تواند اعتراف به گناهان را به ساده ترین وجه یاد گیرد:

اعتراف به گناهان چیست؟
اعتراف به گناهان شامل دو قسمت است:
یكی اینكه انسان به گناه خویش اعتراف كند و دوم اینكهآنشخص گناهكار امرزش
گناهان خویش را از كسی كه شنونده این اعترافات اوست( كشیش) ،بپذیرد .و او به هیچ
وجه نباید شكاك باشد ،بلكه باید اعتقاد ثابت داشته باشد كه بدین وسیله گناهان او نزد
خدای اسمانی امرزیده می شود.

برای چه گناهانی انسان باید اعتراف كند؟
در برابر خداوند ،انسان باید خود را برای تمام گناهانش چه گناهان شناخته و چه گناهان
نشناخته ،مقصر بداند .همچنان كه در دعای ربانی اظهار می داریم.
ولی در برابر شخصی كه شنوده این اعترافات است ،ما تنها به گناهانی كه بهآنواقف
هستیم و بر قلب ما سنگینی می كنند ،اعتراف می كنیم.
گناهان از چه قبیل می باشند؟
اینكه ما وضعیت خود را در برابر ده فرمان خداوند بررسی كنیم .خواه پدر یا مادر،
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خواه پسر یا دختر هستی ،خواه در هر حرفه و كار مشغول فعالیتی ،این را بررسی كن
كه ایا تو حرف نشنو ،بی وفا ،تنبل ،خشمگین و كینه توز و یا بی عفت هستی یا نه
اینكه كسی را با كالم خود رنجانده ای یا خیر دزدی كردی یا نه اینكه در انجام وظیفه
كوتاهی كرده ای یا خیر اینكه به كسی اسیب رسانده ای یا خیر

 1اعتراف به گناه در اصل به چه معناست؟
اعتراف به گناه در اصل همان شناخت گناهان خود می باشد.
 2در برابر چه كسی ما باید تقصیرها و گناهان خود را بشناسیم؟
در برابر خداوند ،سرور تمام زمانها ما باید در اولین فرصت این كار را انجام دهیم تا
از او تسلی گرفته و همچنین تعالی یابیم.
 3اعتراف به گناه در كلیسا به چه معناست؟
اعتراف به گناه در كلیسا شامل دو بخش می شود :اول ،اینكه ادم گناهان خود را بشناسد
و دوم اینكه ادم بخشش شنونده اعترافات را به عنوان همان بخشش از جانب خداوند
قبول كند.
 4قسمت اول اعتراف به گناهان شامل چه می شود؟
اقرار با زبان به گناهان خود تشكیل دهنده قسمت اول اعتراف به گناهان می باشد.
 5ایا این ممكن است كه ادم همه گناهان را توضیح دهد؟
این نه ممكن است و نه الزم است ،در جایی كه ادم به پاسخگویی مجبور شود ،یا ریا
رخ خواهد داد و یا فرد دچار عذاب وجدان می شود.
 6به چه گناهانی ادم باید اعتراف كند؟
در برابر خداوند ،انسان باید خود را برای تمام گناهانش چه گناهان شناخته و چه گناهان
نشناخته ،مقصر بداند .همچنان كه در دعای ربانی اظهار می داریم.
ولی در برابر شخصی كه شنوده این اعترافات است ،ما تنها به گناهانی كه بهآنواقف
هستیم و بر قلب ما سنگینی می كنند ،اعتراف می كنیم.
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 7این اعتراف زبانی و نام بردن از گناهان مرتكب شده ،به چه منظور انجام می شود؟
این تنها برای بجای اوردن یک قانون نیست بلكه برای ازادی و راحتی وجدان در
مسیحیت است ،تا بتوانیم در راه درست قرار گرفته و بخشش گناهان را بدست اوریم و
از این بابت تسلی یابیم ،و همچنین برای زندگی بهتر و سعادت مندانه ،هدایت شویم.
 8برای این ( بخشش از گناهان ) چه چیز را به عنوان بیمه و اطمینان خاطر داریم؟
این كه كشیش و شنونده اعتراف ،وظیفه دارد این اعتراف را در نزد خود نگاه دارد و
او به جای خداوند اعترافات ما را می شنود.
 9این نوع از اعتراف به گناه چه نام دارد؟
در واقع این نوع را اعتراف به گناه شخصی می نامند ،در این نوع اعتراف هر شخص
به تنهایی نزد شنوده یا كشیش می رود و به گناهان خود اقرار می كند و بخشش را
دریافت می كند.
 10چه نوع دیگری از اعتراف به گناه در كلیسا وجود دارد؟
نوع دیگر همان اعتراف به گناه همگانی است ،كه اعتراف به گناه عمومی نیز نامیده
می شود .در این نوع ،تعداد زیادی از افراد اقدام به اقرار به گناهان می كنند ،در این
مراسم از كالم روحانی سخن گفته می شود و با همراهی قلب و زبان همه طلب مغفرت
می كنند و هر كس در این نوع از اقرار به گناهان ،برای خودش طلب بخشش می كند
و می طلبد كه در ایمان به وحدت برسد.
 11قسمت دیگر اعتراف به گناه كدام است؟
این قسمت كه به نوعی بزرگ ترین بخش اعتراف به گناه می باشد ،همان مغفرت و
بخشش گناهان است.
 12چرا این را قسمت را بخش بزرگ بخشش نامیدی؟
چونآنصدای خداوند و شفا دهنده من است که روح من را از مرگ نجات می دهد.
 13چه كسی واسطه دریافت این فیض الهی می باشد؟
مواعظه گران و خادمان خداوندی که تعیین شده اند و انانی كه برای روح ما تالش می
كنند.
 14این افراد این قدرت را از كجا دارند؟
از سرورشان عیسی مسیح ،كه كلید آسمان را به انها داده و به انان اعتماد كرده است.
 15این قدرت را ادم چه نام می نهد؟
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این مقام  ،كلید امور نامیده می شود.
سمت یا مقام كلید در واقع چیست؟
این یک اختیار مخصوص است كه عیسی به كلیسای خود در روی زمین داده است تا
كلیسا گناهان توبه كاران را ببخشد .ولی تا زمانی كه انها توبه نكردند گناهانشان
همچنان باقیست.
این در كجا امدن است؟
در انجیل مقدّس یوحنا فصل بیستم نوشته شده كه:
بعد از گفتن این سخن ،عیسی بر انان دمید و گفت« :روحالقدس را بیابید،گناهان کسانی
را كه ببخشید ،بخشیده میشود و انانی را كه نبخشید ،بخشیده نخواهد شد.
تو از روی این جمله ها به چه چیزی اعتقاد پیدا می کنی ؟
من اعتقاد دارم كه خدمتگزاران ( كشیشان) مسیح از طریق قدرت و امر الهی كه عیسی
به انان داده است ،با ما رفتار می كنند .مخصوصا ً وقتی كه انان شخص گناه كاری را
كه توبه نكرده است ،از اجتماع مسیحیان بیرون می كنند ،تا او متوجه گناهان خود شده
و بخواهد كه در جهت بهتر شدن خود بكوشد .و همچنین وقتی او بخواهد در این مسیر
قدم بگذارد ،او را از گناهان می رهانند .همه اینها می بایست با اعتقاد راسخ و استوار
ما همراه باشد ،حتی در اسمان وقتی كه عیسی مسیح سرور ما ،همینطور با ما رفتار
خواهد كرد.
 16چند كلید برای اسمان وجود دارد؟
دوتا :كلید متصل كننده و كلید رهایی دهنده.
 17از كلید متصل كننده ادم متوجه چه چیزی می شود؟
این نشانگر قدرت كشیشان مسیح است كه قادرند گناه كاری را كه توبه نكرده است،
همان گونه نابخشوده بگذارند تا به مجازات گناهان خود برسد ،و همچنین می توانند او
را از نظام كلیسایی و همچنین مراسم و ایین مسیحی محروم كنند تا بدین طریق و به
وسیله تالش خود به سوی توبه هدایت شود و دوباره میل پیدا كند تا به نزد خداوند و
فیض او بازگردد.
 18از كلید جدا و یا رهایی دهنده ادم متوجه چه چیز می شود؟
این ما را متوجه قدرت خادمان مسیح یا همان كشیشان می كند كه قادرند گناهان و
مجازات توبه كاران را به نام مقدّس سه خدای یگانه مورد بخشش قرار دهند.
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 19این قسمت از بحث توبه به كدام قسمت متعلق است؟
این به چهارمین قسمت اصلی برمی گردد ،و مربوط به غسل تعمید مقدّس می شود،
جایی كه نیرو و معنی موجود در توبه به عنوان تمرین و دریافت بركت امده است.
 20این قسمت از توبه در کجا نیز به من اشاره شده است؟
در پنجمین قسمت اصلی یعنی مراسم مقدّس نان و شراب ،که طبق روال و نظام كلیسا،
من قبل از شركت در مراسم نان وشراب می بایست خودم را برایآناماده کرده و توبه
نمایم.
 21با چه كالمی تو توبه می كنی؟
یا می گوییم ،من به گناهان خود اگاه هستم و انها را در قلبم احساس می كنم و به زبان
خودمان می گوییم و یا با كالم مشترك برای توبه عمومی ،مثل توبه ای كه ما شخصا ً
برای كشیش می كنیم.
 22ایا تو می توانی یکی از روش هایی كه در توبه دسته جمعی به كار می بری را
بگویی؟
بله  ،اینگونه توبه می کنم و حرف می زنم:
اول :ای خدای قادر متعال و ای پدر بخشنده من بنده بینوا و بیچاره و گناه كار تو ،همه
گناهان و خطاهایی كه نسبت به تو انجام داده ام را اقرار می كنم ،گناهانی كه تو را
خشمگین كرده است و مرا سزاوار مجازات تو چه در این زمان و چه تا ابد ،گردانیده
است .ولی من از بابت این اعمال از صمیم قلب ناراحتم و این باعث رنج من است ،من
از تو خواهش می كنم تا به خاطر رحمت بی دریغت و به خاطر مرگ و رنج مقدّس
پسر بی گناهت ،سرور ما عیسی مسیح ،از من كه انسانی درمانده و گناه كار هستم
گذشته و با من به بخشندگی و بزرگی رفتار كنی ،تمام گناهان مرا ببخش تا بتوانم برای
بهتر شدن ،از روح تو توان بگیرم .امین
و یا
دوم :من بیچاره ی گناه كار این را به خداوند ،پدر اسمانی اقرار می كنم كه متاسفانه
گناهان متعددی مرتكب شده ام ،این گناهان نه تنها ظاهری بوده اند بلكه خیلی بدتر
گناهان درونی بودند كه با یک نابینایی مادرزادی مرتكب شده ام از جمله؛ بی ایمانی،
شک ،ترس ،عدم صبر ،نیت های بد ،حرص ،طمع ،خساست ،حسد و ریا ،كینه و  ...و
خیلی گناهان دیگر كه من از خصلت انسانی نمایان می كنم ،حال چه با نیت و فكر شر
و بد و یا با كالم ناپسند و یا با كردار ناپسند باشد و همه اینها موجبآنمی شود كه من
فرمان های مقدّس خداوند را زیر پا بگذارم .و از نگاه داشتن فرمان های خداوند به
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طور كامل و همان طوركه سرور من و خداوند انتظار دارند ،عاجز بمانم .این امر مرا
پریشان و درمانده كرده و من از صمیم قلب بابت این موضوع ناراحتم و برای این از
فیض و لطف خداوند و از طریق پسر عزیز خداوند ،عیسی مسیح می طلبم كه او روح
مقدّس خود را برای بهتر شدن زندگیم به من عطا كند .امین

دعا و نیایش
پس از اعتراف به گناهان
ای خداوند ،پدر اسمانی
از صمیم قلب از تو سپاسگزاریم که به وسیله پسر یگانه ات ،اشتی پایان ناپذیر
وقف نمودی و به واسطۀ او به ما نیز امرزش گناهان را عطا نمودی .استدعا
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داریم ،ما را کمک کنی تا برای همیشه تو را ،بخاطر فیض و رحمتت شکرگزار
باشیم .تا فیض تو مایۀ تسلی ما در تمام مصیبت ها و وسوسه ها باشد و ما در
زندگی نو و پاک ،به حضور تو به سربریم.
به واسطۀ عیسی مسیح ،خداوند ما
امین
مزامیر103 :ـــ 1تا  5و 13
ای همۀ ساکنان روي زمین ،خداوند را آواز شادماني دهید
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.
به دروازه هاي او با حمد بیایید
و به صحن هاي او با تسبیح!
او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید!
زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی،

قبل از دریافت نان و شراب مقدّس
جسم مقدّس تو اي خداوند ،عیسي مسیح ،خوراک من باشد
و خون گرانبهایت ،نوشیدني من باشد.
رنج و وفات زهرآگین تو ،مرا تقویت نماید.
خداوندا ،عیسي مسیح ،مرا اجابت فرما.
تا در داخل زخمهاي پاک تو ،خویش را پنهان سازم.
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مگذار هیچ وقت از تو جدا شوم
از دشمن شریرنجاتم ده ،
و در ایمان راستین مرا حفظ نما،
تا من با تمام برگزیدگان ،تو را تمجید نمایم.
اآلن وتا ابد.
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.
خداوندا؛ آنچه را که با دهان دریافت کرده ایم ،بگذار با قلب پاک حفظ کنیم.
تا هدیۀ تو در این زمان ،ما را براي نجات ابدي مساعدت کند.
آمین
دعاهای صبحگاهي
صبحگاهان:
وقتي از خواب بیدار مي شوي ،مي تواني با کشیدن صلیب و اداي این کلمات
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
صورت تمایل دعاي سحر «مارتین لوتر» را هم مي تواني ادا کني.
تو را سپاس مي گویم پدرآسماني من ،به وسیلۀ عیسي مسیح ،که پسر محبوب
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
رفتار و زندگي من ،مورد رضایت تو باشد ،چون من خودم را جسم و جانم و
همه چیز را به دست تو مي سپارم.
«فرشتۀ مقدّس 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.
دعاي صبحگاهي براي بچّه ها
به نام عیسي مسیح برمي خیزم از خواب
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
تو را سپاس پدر آسماني من
که ارادتمند ،همراه من بودي
امروز هم مرا حفاظت کن
که آسیبي به من نرسد.
آمین
دعاهاي صبح براي روزهاي هفته
اي خداوند ما ،عیسي مسیح
تو بر قدرت مرگ فائق شدي و حیات و فناناپذیري را آشکار ساختي.
خـــداونـــدا ؛
من تو را در این روز تمجید مي کنم که نور ازلي و خورشید این دنیا
وآنجهان هستي.
مرا به نور خود روشن ساز و توانایي خودت را در من تقویت فرما.
قلب و لبهاي مرا بگشا تا کالم تو را توجّه کنم و به نام تو شهادت دهم.
مرا در همین روز با حضورت برکت ده.
همراه تمام ایمان دارانت باش و کلیساي خویش را بنا نما.
تو را تا ابد … ..باد.
آمین
اي پدر نور؛
نور و حقیقت خود را براي ما بفرست تا جسم و جان ما در تو شاد باشد و
مشکالت روزانه بر ما قدرتي نداشته باشند .مشکالت و نگراني هایمان را به تو
مي دهیم؛ تو به فکر ما هستي و جور ما را مي کشي.
خــداونـــدا ؛
ما از تو استدعا داریم که تعلیم دهندگان و معلمین و
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خدمتگزاران سلیم کالمت را به ما عطا فرمایي و پیام نیکات را به دل ودهان
ایشان قرار دهي ،تا به وسیلۀ کالم آئین سالمت بخش تو تغذیه و تقویت شویم و
تسلي یابیم و آنچه در حضور تو پسندیده و براي ما مفید باشد انجام دهیم.
آمین

شفاعت و راز و نیاز یکشنبه صبح
خداوندا از تو استدعا داریم:
در فکرکلیسا باش ،که اینجا در روي زمین در نبرد بسر مي برد.
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.
به تمام کشیشان جرأت و حکمت بده تا کالم مقدّس تو را به طور ناب و خالص
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
روح القدس را ببخشا .به ک ّل کلیسایت وحدت و صلح بده .تمامي کساني را که به
خاطر تام تو تحت فشار و تعقیب مي باشند ،حمایت و … .فرما.
خواهشمندیم از درگاه تو:
تمام نجات یافتگان خود را از تمام مصیبت ها رها
نمایي .پیغامبران و سفیران نجات را به انتهاي زمین بفرست .برگزیدگان خویش
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
وعدۀ خود همراه با آنها در ملکوت ابدیّت ،گردهم بیاوری.
آمین
دعاي دوشنبه صبح
خداي قادر مطلق ،پدر رحیم
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
نحو صحیح انجام دهم و همچون خادم وفادار ،حرف شنو باقي بمانم.
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آمین
خداوندا  ،خداي ما ؛ تو پادشاه حیات هستي.
امروز روز کاري با تمام سختي ها و مشقت ها و وسوسه هایش شروع مي
گردد.
کمک کن تو را با کارمان خدمت کنیم.
ما را به راه راست هدایت کن و بگذار قدم هاي استوار برداریم.
به ما یا ده آنچه را که براي نجات ما خوب است انجام دهیم.
و آنچه را که مورد رضاي تو نیست واگذاریم .
کار ما را برکت بده.
و برکت ده تمام کساني را که با ما در طول هفته مرتبط هستند.
ثمره اي که بماند به ما عطا فرما.
آمین
شفاعت و راز و نیاز دوشنبه صبح
دعاي ما به تو اي خداوند ؛
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.
هم چنین دعاي ما براي همۀ آنهایي است که از مشکالت ،بداقبالي و نافرجامي
هاي کار با صداقت و درست کارانه مبتني بر فرمایشات تو رنج مي برند.
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.
خداوندا ؛ ما به تو ایمان داریم  ،ما را از بي ایماني رها ساز.
آمین
دعاي سه شنبه صبح
خداوندا ؛ خداي قادر مطلق
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.
بنابراین؛ مرا محکم نگهدار ،تا امروز هیچ چیز و هیچ کس مرا از محبّت تو جدا
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.
مرا کمک کن که به دیگران کمک کنم و آنها را با صبر و بردباري تح ّمل نمایم.
مرا حفظ کن تا به گناه نیفتم.
صب بي جا  ،سرسختي و خشم بي مورد محافظت نما.
مرا در مقابل تع ّ
نور تابان و قلعۀ زندگي من باش.
در تمام ساعات امروز همراه من باش.
خداوندا ،هرچه این روز بار بیاورد ،نام تو مبارک باد.
آمین
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.
نور حقیقت ات را همچنین بر سر افرادي که تو را نمي شناسند ،آشکار ساز که
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
تو را شکر خداوند ؛
که امروز لطف تو بر من تجدید مي گردد و از تو تقاضاي همایت ات را براي
امروز مي نمایم.
کمک کن کار امروز را با شادماني آغاز کنم و مرا در تمام اموري که به من
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واگذار گشته است ،توفیق بده.
قبل از هر چیز مرا تربیت کن تا در پي ملکوت تو و پارسایيآنباشم.
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
وفاداریم را راسختر نما
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
قواي تو را وارد این جهان کنیم.
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.
براي تمام کساني که براي ما گرامي مي باشند.
بگذار که ارتباط دوستي ما برقرار بماند و نسبت به هم بي تفاوت نباشیم.
کمک کن یکدیگر را تح ّمل 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.
کمک کن تا وصلت هاي زناشویي پاک و مقدّس باقي بمانند.
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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
خدای قادر مطلق ؛
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.
به من هم فیض عطا فرما که وقتي ،کالم مقدّس تو مرا مي خواند ،اطاعت کنم و
با نیروي روح القدس ،فرامین تو را اجرا کنم.
آمین
خداوندا ؛
از تو سپاسگزاریم که ملکوت خود را بر روي زمین گسترش مي دهي و ما را
نیز به وسیلۀ کالمت براي زندگي ابدي فرا خوانده اي .
تو را شکر مي کنیم که ما را در کلیساي مقدّس خود ،به عنوان سنگهاي زنده
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 ؛
ما را از هرگونه سهل انگاري و تنبلي حفظ نما .
ما را آمادۀ خدمت به خود نما که در شرایط سختي  ،کلیساي تو را شریک باشیم.
رحمت فرما که کلیساي تو مایۀ برکت براي تمام ملّت هاي بشود.
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
ملکوت تو انجام مي گردد عطا فرمایي.
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.
کلیساي خود را برکت ده و تمام افرادي که درآنخدمت مي کنند خواه در
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
همچنین براي برادران و خواهراني که از ما جدا شده اند و در گمراهي بسر مي
برند ،تا آنها هم نجات یابند.
خــداونــــدا ؛
اتحاد همگي ما را در خودت ارزاني دار.
آمین
دعاي جمعه صبح
خداوندا ما  ،عسیي مسیح،
ما امروز به یا د مصلوب شدن تو مي باشیم ،چون که تو بیماري و دردهاي ما را
متح ّمل 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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هیچ وقت نمي توانیم فراموش کنیم که به چه بهایي خریداري شده ایم .
کمک نما با قداست زندگي کنیم و تو را در پارسایي خدمت نماییم.
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
برساني .
اینها همه را انجام بده بخاطر مرگ زهرآگینات .
آمین
شفاعت و راز و نیاز روز جمعه
خــداونــــدا ،
دعا مي کنیم براي همۀ کساني که به خاطر اسم صلیب تو درد و رنج هاي بسیار
را متح ّمل مي شوند  ،احیاء کن آنها را به توسط صلیب مقدّس 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
محرومان  ،براي افراد تحت تعقیب و زندانیان  ،براي بي کسان  ،براي بیوه
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
خــداونــــدا ؛
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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مي کند را  ،مانع باش.
بردنیا و بر زندگي من آرامش و مغفرت را گسترش بده  ،مغفرتي که پسر
محبوب تو «عیسي مسیح » براي ما حاصل کرده است.
بگذار در ایمان به او زندگي کنیم و با مرگي سعادتمند جهان را ترک کنیم .
آمین
خــداونــــدا ؛
زمانۀ ما پر از بي قراري و ستیزه است ولي در ملکوت تو آرامش و سعادت
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 .
بگذار تا در ایمان کامل در انتظار آیندۀ تو باشیم .
ما را آمادۀ مالقات با خودت بساز .
خــداونــــدا ؛ در انتظار روز تــومي باشم که تو نمایان مي شوي و عمل خود را
به انجام مي رساني .
آمین
شفاعت و راز و نیاز شنبه صبح
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 .
به همۀ ما آمادگي دائمي را ببخش  ،براي تحویل حیاتمان به تو  ،هر وقت و
هرطور که به ارادۀ تو مي باشد .
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
نیایش بطرف جالل ابدي تو رهنمون کردند.
آمین

دعا قبل از خوردن غذا
چشمان همگان منتظر تو می باشند
و تو طعام ایشان را در موسم اش می دهی
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 .
آمین
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
تو را سپاس ای عیسی مسیح  ،خداوند ؛
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
?Was bist du aus Gottes Berufung und Gnade
?Was bedeutet das Wort Christ
?Von wem führst du diesen Namen
?Warum führst du denn deinen Namen von Christus
?Was ist die christliche Lehre
?Wo findest du diese Lehre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.
9.
10.
11.

Was ist der Katechismus?
Was ist die Heilige Schrift?
Wie wird die Heilige Schrift eingeteilt?
Wie wird der Katechismus eingeteilt?
Welches sind die fünf Hauptstücke?
DAS ERSTE HAUPTSTÜCK ZEHN GEBOTE (SEITE 27-61)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Wer hat die zehn Gebote gegeben?
Wo hat er sie gegeben?
Durch wen hat er sie gegeben?
Was hat er uns darin gegeben?
Was ist das Gesetz?
Wie wird das Gesetz eingeteilt?
Wovon handelt die erste Tafel?
Wovon handelt die zweite Tafel?
Wozu dient das Gesetz den Ungläubigen?
Warum nur zur äußerlichen Zucht
Wozu dient das Gesetz bei der Bekehrung?
Was ist die Sünde?
Wie unterscheidet man die Sünde?
Was ist die Erbsünde?
Was ist die Tatsünde?
Wie geschieht solches?
Wozu dient das Gesetz den wiedergeborenen Christen?
Was sind gute Werke?
Kannst du das tun, was das Gesetz von die fordert?
So muss dich also der Fluch des Gesetzes treffen?
Was geht das dich an?
Wodurch ist denn Christi Erfüllung deine Erfüllung
Musst du aber nicht auch selbst nach dem Gesetz tun?
Wie lautet der Eingang der zehn Gebote?
Wozu dient dieser Eingang?
Was heißt Gott heilsam erkennen?
Wird denn Gott allein aus seinem Wort erkannt?
Wer ist der Herr?
Warum nennt er sich deinen Gott?
Was verbietet Gott im ersten Gebot?
Was sind andere Götter?
Was fordert Gott im ersten Gebot?
Was heißt Gott über alle Dinge fürchten?
Was heißt Gott über alle Dinge lieben?
Was heißt Gott über alle Dinge vertrauen?
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.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Was verbietet Gott im zweiten Gebot?
Was heißt hier bei den Namen Gottes fluchen?
Was heißt hier schwören?
Was ist der Eid?
Was fordert der Eid von uns?
Wie versündigen wir uns beim Eide?
Warum ist das so schwer gesündigt?
Was heißt zaubern?
Wie geschieht solches?
Warum begehen wir damit eine schwere Sünde?
Was heißt bei den Namen Gottes lügen und trügen?
Was fordert Gott im zweiten Gebot?
Was heißt den Namen Gottes anrufen?
Was heißt hier beten?
Was heißt den Namen Gottes loben?
Was heißt Gott danken?
Was ist ein Feiertag?
Was fordert Gott im dritten Gebot?
Was heißt die Predigt und Gottes Wort heilige halten?
Was heißt Gottes Wort gerne hören?
Was heißt Gottes Wort lernen?
Was gebietet Gott im dritten Gebot?
Wie verachten wir die Predigt?
Wie verachten wir das Wort Gottes an dem Feiertage?
Wer wird unter dem Namen Vater und Mutter verstanden?
Was fordert Gott im vierten Gebot?
Wie sollen wir sie in Ehren halten?
Wie sollen wir ihnen dienen?
Wie sollen wir ihnen gehorchen?
Wie sollen wir sie lieb und wert haben?
Welches ist die verheißene Belohnung?
Was verbietet Gott im vierten Gebot?
Wie verachtet man sie?
Wie erzürnt man sie?
Wie geschieht das Töten?
Wie wird der Totschlag äußerlich verübt?
Wer hat denn allein Mach über dein und anderer Menschen Leben?
Hast du denn auch über dein eigenes Leben keine Macht, dich zu tüten
oder zu verletzen?
Wie wird der Totschlag innerlich verübt?
Wer ist denn unser Nächster?
Was verbietet Gott im fünften Gebot?
Wie tun wir unserm Nächsten an seinem Leibe Schaden?
Wie tun wir unserm Nächsten an seinem Leibe Leid?
Was fordert Gott im fünften Gebot?
Wie helfen wir dem Nächsten in Leibesnöten?
Wie fördern wir ihn in Leibesnöten?
Was ist die Ehe?
Was verbietet Gott im sechsten Gebot?
Was fordert Gott im sechsten Gebot?
Was heißt keusch und züchtig leben?
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Wie beweisen wir uns keusch in Worten?
Wie beweisen wir uns keusch in Werken?
Was heißt sein Gemahl lieben und ehren?
Was verbietet Gott im siebenten Gebot?
Was heißt des Nächsten Geld oder Gut nehmen?
Was heißt mit falscher Ware an sich bringen?
Was heißt mit falschem Handel an sich bringen?
Was fordert Gott im siebenten Gebot?
Wie helfen wir dem Nächsten sein Gut und Nahrung bessern?
Wie helfen wir dem Nächsten sein Gut und Nahrung behüten?
Was ist ein falsches Zeugnis?
Was verbietet Gott im achten Gebot?
Was heißt den Nächsten fälschlich belügen?
Was heißt den Nächsten verraten?
Was heißt afterreden?
Was heißt bösen Leumund machen?
Was fordert Gott im achten Gebot?
Wie entschuldigen wir den Nächsten?
Wie reden wir Gutes von dem Nächsten?
Wie kehren wir alles zum Besten?
Was heißt hier begehren?
Was bedeutet des Nächsten Haus?
Was verbietet Gott im neunten Gebot?
Was heißt mit List nach seinem Erbe oder Hause stehen?
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Welches ist das zweite Hauptstück der christlichen Lehre?
Worin ist der Glaube kurz zusammengefasst?
Was ist der Glaube?
Was ist das Evangelium?
Wie wird dieser Glaube dein eigener Glaube?
Denn was heißt Glaube?
An wen glaubst du?
Was ist Gott nach seinem Wesen?
Wieviel Personen sind in Gott?
Wie bekennst du also deinen Glauben aufs kürzeste?
Warum sprichst du: Ich glaube?
Warum sprichst du: Ich glaube an Gott?
Warum tust du das?
Wer ist insonderheit Gott der Vater?
Warum heißt Gott der Allmächtige?
Warum heißt er Schöpfer Himmels und der Erde?
Was verstehst du unter Himmel und Erde?
Welches sind die unsichtbaren Geschöpfe?
Welche Arten von Engeln gibt es?
Welches sind die guten Engel?
Welches sind die bösen Engel?
Welches ist unter den sichtbaren Geschöpfen das vornehmste?
Wie hat Gott den Menschen geschaffen?
Was hat Gott dem Leibe und der Seele gegeben?
Welches waren die ersten Menschen?
Welches war die Ehre und Herrlichkeit der ersten Menschen?
Worin bestand das Ebenbild Gottes?
Wie ist es aber mit solche Ehre und Herrlichkeit geworden
Was ist der Sündenfall?
Warum hat Gott das gefallene Geschlecht nicht im Zorn verstoßen?
Worin hat Gott solchen gnädigen Rat und Willen erzeigt?
Wie erhält und regiert Gott alles Erschaffene?
Darfst auch du dir solches zueignen?
So glaubst du, dass Gott auch dich geschaffen hat?
Hat Gott dich denn bloß geschaffen und tut weiter nichts an dir?
Ist es denn genug, dass er dir so reichlich alles Gute erzeigt?
Wessen getröstest du dich also in allem, was dir begegnet?
Warum tut Gott so viel Gutes an dir?
Was bist du ihm dafür schuldig?
Wie hast du ihm zu danken und zu dienen?
Wie beschließt du diesen Artikel?
Was bezeugst du damit?
Wovon handelt der zweite Artikel?
Wer ist dein Erlöser?
Was heißt Jesus?
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Was bedeutet Christus?
Wie lautet dein Bekenntnis von der Person des Erlösers?
Was bekennst du damit?
Womit bekennst du ihn als wahrhaftigen Gott?
Wer ist der eingeborene Sohn Gottes?
Womit bekennst du ihn als wahrhaftigen Mensch?
Wieviel Naturen sind also in Christus?
Wie hat der Sohn Gottes die menschliche Natur an sich genommen?
In welchem Stande hat er auf Erden gelebt?
Wie lauten die Worte von seinem Leben auf Erden in der Niedrigkeit?
Warum sprechen wir: Geboren von der Jungfrau Maria?
Warum folgt alsbald sein Leiden unter Pontius Pilatus?
Warum wird danach der Kreuzigung besonders bedacht?
Warum heißt es weiter: Gestorben und begraben?
Wie lautet das Bekenntnis weiter?
Was bekennst du, indem du sprichst: Niedergefahren zur Hölle?
Wie ist Christus wieder auferstanden von den Toten?
Wie ist er aufgefahren gen Himmel?
Was ist die rechte Hand Gottes?
Was bekennen wir mit dem Sitzen Christi zur rechten Hand Gottes?
Was wird am Ende dieser Welt geschehen?
Wie bekennst du dich nun nach dem allen zu Jesus Christus, dem Sohn
Gottes?
Warum heißt Jesus Christus überhaupt der Herr?
Was ist das Mittleramt?
Warum nennst du ihn insbesondere deinen Herrn?
Was hat er denn an dir getan?
Warum sagst du, dass er dich erlöst hat?
Was bist du denn zuvor gewesen?
Wovon hat er dich erlöst?
Wovon hat er dich ferner erlöst?
Wovon hat er dich endlich erlöst?
Womit hat er dich erlöst?
Warum nennst du sein Blut ein heiliges Blut?
Warum nennst du es ein teures Blut?
Ist denn in Wahrheit der eingeborene Sohn Gottes selbst für dich
gestorben?
So hat dir demnach der Herr damit die größte Wohltat erwiesen?
Wozu hat er dich erlöst?
Wie sollst du sein eigen sein?
Wie sollst du in seinem Reich unter ihm leben?
Wie sollst du ihm dienen?
Wie ist er dir darin selber vorangegangen?
Willst du denn nun auch gewiss sein eigen sein, unter ihm zu leben und ihm
zu dienen?
Warum sprichst du zu dem allem: Das ist gewisslich wahr?
Wovon handelt der dritte Artikel?
Was ist die Heiligung?
Wer ist der Heilige Geist?
Warum ist es nötig, dass dich der Heilige Geist heilige?
Wie und wodurch heiligt dich der Heilige Geist?
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Wie beruft der Heilige Geist?
Wie erleuchtet er uns mit seinen Gaben?
Was wirkt er in denjenigen, die sich berufen und erleuchten lassen?
Worin besteht die Buße?
Wie viel Stücke gehören also zur Buße?
Wie wirkt der Heilige Geist Reue und Leid über die Sünde?
Was ist die Reue?
Wie wirkt er den seligmachenden Glauben?
Was ist der wahre, seligmachende Glaube?
Was wirkt der Heilige Geist an denjenigen, welche zur Buße kommen?
Wie heiligt er uns im rechten Glauben?
Wie eignet er uns die Gerechtigkeit Christi zu?
Was ist die Rechtfertigung?
Wie viel Stücke gehören also zur Rechtfertigung?
Und was hast du an solcher Rechtfertigung?
Wie macht der Heilige Geist uns zu guten Werken tüchtig?
Was ist der neue Gehorsam?
Wie erhält uns der Heilige Geist im rechten Glauben?
Wie musst du aber dich selbst in dem Werk der Heiligung halten?
Wo heiligt dich der Heilige Geist?
Was bekennst du damit?
Was ist die Kirche?
Warum bekennst du eine einige Kirche?
Warum nennst du sie eine heilige Kirche?
Warum heißt sie eine christliche Kirche?
Warum setzt du hinzu: Die Gemeinde der Heiligen?
Welche teure Gnadengabe des Heiligen Geistes empfängst du in der
Kirche?
Was ist hier die Vergebung der Sünden?
Wie geschieht solche Darbieten und Mitteilen?
Wie wird diese Gnade in der Gemeinde zugeeignet?
Wer hat solchen Dienst auszurichten?
Wann werden wir endlich von aller Schwachheit des Fleisches erlöst?
Wie sagt es das Bekenntnis?
Was bekennst du damit?
Welches ist der jüngste Tag?
Welches sind am jüngsten Tage die Lebendigen?
Was wird mit denen geschehen?
Welches sind aber die Toten?
Was ist der leibliche Tod?
Wo sind die Seelen der Gestorbenen bis zum jüngsten Tage?
Was bekennst du von den Leibern der Gestorbenen?
Was ist die Auferstehung des Fleisches?
Wie werden wir auferstehen?
Was folgt der Auferstehung?
Was ist das jüngste Gericht?
Was ist die ewige Verdammnis?
Was ist das ewige Leben?
Wie beschließt du die Auslegung dieses Artikels?
Was bezeugst du damit?
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Was heißt beten?
Welches sind die geistlichen Gaben?
Wie muss man um solche Gaben bitten?
Welches sind die leiblichen Gaben?
Wie sollen wir um leibliche Gaben bitten?
Wann und wo sollen wir beten?
Mit was für Worten sollen wir beten?
Welches ist der Christen vornehmste Gebet?
Wie wird das Vaterunser eingeteilt?
Was lehrt uns die Anrede?
Wen sollen wir denn bitten und anrufen?
Wer ist unser Vater im Himmel?
Warum sagst du aber: unser, und nicht: mein Vater?
Sollen wir denn allein für unsere christlichen Brüder beten?
Warum heißt er unser Vater, der im Himmel ist?
Warum lässt sich aber Gott überhaupt im Gebet von uns Vater nennen?
Durch wen sind wir Gottes Kinder?
Was heißt im Namen Jesu beten?
Wie sollen wir also unsern himmlischen Vater bitten und anrufen?
Was heißt den Namen Gottes heiligen?
Warum bitten wir, dass der Name Gottes geheiligt werde?
Wie wird er bei uns heilig?
Können wir dies von uns selber tun?
Wie wird der Name Gottes unter uns entheiligt?
Können wir uns davor selber bewahren?
Was ist hier das Reich Gottes?
Warum bitten wir, dass sein Reich komme?
Wie kommt das Reich Gottes von ihm selbst?
Wie kommt es aber zu uns?
Wie werden wir desselben fähig und teilhaftig?
Soll denn das Reich Gottes allein zu uns kommen?
Was verstehen wir unter den Willen Gottes?
Wer tut den Willen Gottes im Himmel?
Warum bitten wir, dass sein Wille geschehe?
Wie geschieht der Wille Gottes ohne unser Gebet?
Wie geschieht aber der Wille Gottes bei uns?
Wie schafft Gott, dass sein guter, gnädiger Wille bei uns geschehe?
Wie wehrt Gott allem bösen Vornehmen?
Wie bewahrt uns Gott im Gehorsam seines Willens?
Wird denn Gott gewisslich uns also stärken und fest behalten?
Was bedeutet das Brot?
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Warum heißt dies alles Brot?
Warum bitten wir, dass Gott uns das Brot geben wolle?
Warum sprechen wir: Unser Brot?
Warum sprechen wir: Täglich und heute?
Warum sprechen wir: Gib uns,-und nicht: Gib mir?
Warum ist es denn überhaupt nötig, um das tägliche Brot zu bitten?
Was bedeutet das Wort Schuld?
Warum bitten wir um Vergebung der Schuld?
Worauf gründen wir diese und alle anderen Bitten?
Warum sind wir der keines wert?
Was versprechen wir dagegen?
Wie geschieht das?
Was wird hier unter Versuchung verstanden?
Woher kommt denn solche Versuchung?
Wie versucht uns der Teufel?
Wie versucht uns die Welt?
Wie versucht uns unser eigenes Fleisch?
Warum lässt Gott solche Versuchungen zu?
Was ist nun hier unsere Bitte?
Wie behütet uns Gott?
Wie erhält er uns?
Was fordert er dabei von uns?
Was ist unsere letzte Bitte?
Wohin geht diese Bitte?
Warum bitten wir nicht, dass alles Übel alsbald von uns genommen werde?
Wie erlöst uns Gott endlich von allem Übel?
Wozu dient dieser Beschluss
Warum sprichst du: Denn dein ist das Reich?
Und warum: Dein ist die Kraft?
Warum endlich: Dein ist die Herrlichkeit?
Und warum fügst du zu dem allem hinzu: In Ewigkeit?
Was heißt Amen?
Woher hast du solche Gewissheit?
Wie kannst du also dein Gebet beschließen?

DAS VIERTE HAUPTSTÜCK DAS SAKRAMENT DER HEILIGEN TAUFE
(SEITE 118-124)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Was sind die Sakramente des neuen Testaments?
Wieviel Sakramente des neuen Bundes gibt es?
Was lehrt uns der Katechismus von der Taufe?
Warum ist die Taufe nicht allein schlicht Wasser?
Warum nennst du sie das Wasser in Gottes Gebot gefasst?
Warum nennst du sie das Wasser mit Gottes Wort verbunden?
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Wie heißt darum die Taufe?
Wie bist du denn getauft?
Warum bist du gleich in deiner ersten Kindheit getauft?
Wie nimmt sich die Kirche der getauften Kinder danach an?
Wie geschieht die Konfirmation?
Wie wirkt die Taufe Vergebung der Sünden?
Wie erlöst sie vom Tode?
Wie erlöst sie von der Gewalt des Teufels?
Wie gibt sie die ewige Seligkeit?
Bei welchen wirkt sie solches?
Was gehört also dazu, dass die Taufe solches wirke?
Was ist das Wasser OHNE Gottes Wort?
Was ist es dagegen MIT dem Wort Gottes?
Warum ist es ein gnadenreich Wasser des Lebens?
Warum ist es ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist?
Was ist der alte Adam
Wie soll der alte Adam in uns ersäuft werden?
Was ist der neue Mensch?
Wie soll der neue Mensch herauskommen und auferstehen?
Wie belehrt uns darüber der Apostel Paulus?
Wie weist er uns auf Christi Tod und Begräbnis?
Wie weist er uns auf die Auferstehung Christi?

DAS FÜENFTE HAUPTSTÜCK DAS SAKRAMENT DES ALTARS (SEITE 125-132)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wie heißt das zweite Sakrament des neuen Testaments?
Warum heißt es das Abendmahl des Herrn?
Warum heißt es das Sakrament des Altars?
Was lehrt uns der Katechismus vom heiligen Abendmahl?
Was empfangen wir im Heiligen Abendmahl?
Woher weißt du das?
Warum heißt Brot und Wein im Abendmahl gesegnet?
Was sagen die Worte: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut?
Für wen hat der Herr das heilige Abendmahl eingesetzt?
Denn was hat er dabei ausdrücklich befohlen?
Was erkennen wir aus diesem Befehl?
Was ist solches Gedächtnis?
Worin besteht also der Nutzen des heiligen Abendmahls?
Woher weißt du das?
Was ist für uns gegeben und vergossen?
Was folgt aber auf die Vergebung der Sünden?
Warum gehst du den zum heiligen Abendmahl?
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Wie geschieht solches?
Wie eignen wir uns das Verdienst Christi zu?
Wie wird uns Gottes Gnade versiegelt?
Wie werden wir Christo einverleibt?
Warum sagst du: Essen und Trinken tut es freilich nicht?
Was gibt denn dem Essen und Trinken die Kraft, solche großen Dinge zu tun?
Welches sind die Worte der Verheißung
Ist an solchen Worten so viel gelegen?
Warum heißen sie das Hauptstück?
Wodurch erlangen wir aber solchen Nutzen?
Worin besteht die äußerliche Zucht?
Wer ist aber recht würdig?
Wer ist dagegen unwürdig?
Warum ist ein solcher unwürdig und ungeschickt?
Wie versündigt sich, wer das heilige Abendmahl unwürdig geniesst?
Was haben wir also vor der Feier des Sakraments zu tun?
WEITERE ZUGABEN ZUR ÜBUNG DER GOTTSELIGKEIT (SEITE 133-134)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Was enthält die Haustafel?
Was sind denn die Heiligen Stände?
Welches sind die Stände?
Wozu werden ihnen die Sprüche der Haustafel vorgehalten?
Ist denn solches so wichtig?
Wohin gehört die Haustafel?

DIE SYMBOLE DER CHRISTLICHEN KIRCHE (SEITE 138-140)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Was ist ein Symbol?
Wohin gehört also der Unterricht von den Symbolen?
Welches sind die vornehmsten Bekenntnisse der christlichen Kirche?
Wozu dienen dieselben?
Warum sind später auch andere Bekenntnisse aufgestellt?
Was war die Folge von solchen Kämpfen um den rechten Glauben wider irrige
Lehre?
Wie viele christliche Kirchen gibt es denn?
Bekennst du dich denn auch zu dieser einigen Kirche?
Welcher besonderen Kirchengemeinschaften gehörst du denn an?
Welches sind denn die Bekenntnisse unsrer evangelisch-lutherischen Kirche?
Welche sind unter diesen die vornehmsten?
Warum halten wir aber zugleich an den ältesten Symbolen fest?
Welches ist unter diesen das wichtigste?
Wozu dient dieses?

175
15.

Wie lautet dasselbe?
CHRISTLICHE GEBETSÜBUNG (SEITE 141-142)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ist es auch nötig, dass wir beten lernen?
Wie lernen wir es denn?
Wie mag solche Gewöhnung und Übung geschehen?
Wo wird uns diese Ordnung gewiesen?
Wie wird diese Übung in christlichen Häusern gemeinsam gehalten?
Wie fasst aber die Kirche alle Zeiten in eine heilige Ordnung des Gebets und
der Übung der Gottseligkeit?
Was ist denn das Kirchenjahr?
Wie teilt sich das Kirchenjahr ein?
Wie dürfen wir aber so von den Sabbaten und Festen des Gesetzes
abweichen?
Was folgt aus dem Alten?
Woher nehmen wir hierzu Anleitung?
Woran müssen wir rechtes Beten lernen?
Wie magst du denn nach solcher christlichen Sitte und Ordnung beten?
DIE BEICHTE (SEITE 148-151)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Was heißt überhaupt Beichte?
Wem sollen wir unsere Sünden bekennen?
Was ist aber die Beichte der Kirche?
Welches ist demnach das erste Stück in der Beichte?
Ist es denn möglich, alle Sünden zu sagen?
Welche Sünden soll man denn beichten?
Warum geschieht denn solch namentliches bekennen?
Welche Versicherung haben wir dabei?
Wie nennt man diese Weise zu beichten?
Welche andere Weise zu beichten besteht daneben in unsern Kirchen?
Welches ist das andere Stück der Beichte?
Warum nennst du sie das größte Stück?
Wer richtet aber solche Gnade Gottes aus?
Woher haben sie solche Macht?
Wie nennt man diese Macht?
Wieviel Schlüssel des Himmelreichs gibt es?
Was versteht man unter dem Bindeschlüssel?
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