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 های شفاهی ايمان مسيحی کتاب پرسش و پاسخهای

 
 (مطابق با پرسش و پاسخهای معمول در کليساهای اصالح شده و شورايی)
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 : علت اصلی وجود انسان چيست؟۱پرسش 
 باشد. دليل اصلی وجود انسان، جالل دادن به خدا و لذت بردن از وی می پاسخ:

 
 کند؟ چه مبنا و اعتباری از سوی خدا، ما را در جهت جالل دادن به او و لذت بردن از وی هدايت می: ۲پرسش 
کتاب مقدس تنها مبنا و اعتباری است که برای جالل دادن به خدا و لذت بردن از او وجود دارد که شامل عهد  پاسخ:

 باشد. عتيق و عهد جديد می
 

 دهد؟ زی را تعليم می: در وهلۀ اول، کتاب مقدس چه چي۳پرسش 
کتاب مقدس اصوالً آنچه را که انسان راجع به خدا بايد بداند و آنچه را که خدا از انسان انتظار دارد را به ما  پاسخ:

 دهد. آموزش می
 

 : خدا چيست؟۴پرسش 
ی و انتها، ابد و حقيقتش، بی ،: خدا روح است که در وجودش، حکمتش، قدرتش، قدوسيتش، عدالتش، نيکويیپاسخ

 باشند. تغيير ناپذير می
 

 : آيا بيش از يک خدا وجود دارد؟۵پرسش 
 : تنها يک خدا وجود دارد، خدای زنده و حقيقی.پاسخ

 
 در خدای واحد چند شخص (اقنوم) وجود دارد؟ :۶پرسش 
 باشند، در اصل و القدس که اين سه يک خدا می در خدای واحد سه شخص وجود دارند: پدر، پسر و روحپاسخ: 

 جوهر يکی هستند و در جالل و قدرت برابراند.
 

 باشند؟ : احکام و ارادۀ خدا چه می۷پرسش 
باشد که به وسيلۀ آن و برای جالل خود، او همه آنچه را  : احکام خدا، نقشۀ ابدی او بر حسب ارادۀ الهی وی میپاسخ

 که بايد اتفاق بيفتد را از ازل تعيين نموده است.
 

 برد؟ ارادۀ خود را به پيش می: خدا چگونه ۸پرسش 
 آورد. : خدا ارادۀ خود را به وسيلۀ آفرينش و محافظت به عمل میپاسخ

 
 : عمل خلقت چيست؟۹پرسش 

: عمل خلقت الهی اين است که خدا در عرض شش روز همه چيز را از هيچ به وجود آورد و همه چيز بسيار پاسخ
 نيکو بود.

 
 ؟: خدا انسان را چگونه آفريد۱۰پرسش 

: خدا انسان را مرد و زن و در علم و عدالت و قدوسيت، به شباهت خود خلق نمود تا اينکه بر ساير مخلوقات پاسخ
 سروری نمايند.

 
 فضل) الهی چيست؟مشيّت (: ۱۱پرسش 

: مشيت خدا از هر نظر کامالً مقدس، حکيم و قدرتمند است که هر مخلوقی و هر عملی را حفاظت و پاسخ
 کند. فرمانروايی می

 
 دهد؟ تقدير و مشيّت الهی به طور مخصوص برای انسانی که او خلق کرده است چه عملی انجام می :۱۲ پرسش

: پس از خلقت انسان، خدا با بشر عهدی الهی بست تا اگر انسان او را به طور کامل اطاعت کند، او را حيات پاسخ
 ر وگرنه هالک خواهی شد.ببخشد.  خدا به آدم گفت از ميوۀ درخت معرفت نيک و بد نخو

 
 : آيا والدين اوليۀ ما در همان حالتی که خلق شده بودند باقی ماندند؟۱۳ پرسش

: والدين اوليۀ ما ارادۀ آزاد داشتند، ولی ايشان عليه خدا گناه ورزيدند و به همين خاطر از حالت اوليۀ خود پاسخ
 سقوط نمودند.

 
 : گناه چيست؟۱۴پرسش 
 گناه عبارت است از هر گونه نافرمانی و سرپيچی از قانون خدا. پاسخ:



 2 

 
 : با ارتکاب چه گناهی والدين اوليۀ ما از حالت نخستين خود سقوط کردند؟۱۵ پرسش

 : والدين اوليۀ ما با خوردن از ميوۀ درخت ممنوعه گناه کردند.پاسخ
 

 اند؟ حوا سقوط کرده : آيا تمامی افراد بشر به خاطر نافرمانی اوليۀ آدم و۱۶پرسش 
: از آنجا که پيمان خدا نه تنها با آدم بلکه با نسلهای بعد از او بسته شده بود، همۀ انسانها به خاطر نافرمانی پاسخ

 نخستين آدم، با وی سقوط کردند.
 

 : سقوط آدم، چه تاثيری بر انسانها گذاشت؟۱۷پرسش 
 الکت گرفتار گرديد.: به خاطر سقوط آدم، کل بشر در وضعيت گناه و فپاسخ

 
 آلود است؟ : چرا انسان سقوط کرده، در موقعيت گناه۱۸پرسش 

شود يعنی  باشد.  اول آنچه که گناه اوليۀ ناميده می : گناه آلودگِی وضعيت سقوط کردۀ انسان دارای دو جنبه میپاسخ
د را کامالً از دست داد و طبيعتش اينکه بشر وارث نافرمانی و گناه آدم شد و به همراه آن، پاکی و عدالت اوليۀ خو

هايی است که از گناه اوليه سرچشمه  شکنی ها و قانون بطور کامل آلوده گرديد.  دومين جنبۀ آن، تمام نافرمانی
 گيرند. می

 
 فالکت انسان سقوط کرده چيست؟ :۱۹پرسش 

غضب و لعنت را بر خود  ند و : انسانها، به خاطر سقوطشان مشارکت و رفاقت با خدا را از دست داده اپاسخ
 اند. گرفتند، به همين خاطر، آنها به زندگی فالکت بار، مرگ و کليۀ رنجهای ابدی جهنم محکوم شده

 
 : آيا خدا همۀ بشريت را واگذاشت تا در گناه و فالکت هالک گردند؟۲۰ پرسش

تا حيات ابدی داشته باشند.  خدا اين  ای را برگزيد : در ازل و تنها به دليل اينکه خدا راضی به آن کار بود، عدهپاسخ
 ای نجات بخشد. کننده  افراد را به وسيلۀ پيمان فيض خدا از گناه و فالکت آزاد نمود و از طريق فديه

 
 : فديه دهندۀ برگزيدگان خدا کيست؟۲۱پرسش 

او هميشه و برای ابد ی مسيح، پسر ابدی خداست که بشر گرديد.  دهندۀ برگزيدگان خدا، خداوند عيس: تنها فديه پاسخ
 يک خدا و دارای دو طبيعت متفاوت، هم انسان و هم خدا بود و هست.

 
 : چگونه مسيح، پسر خدا، انسان شد؟۲۲پرسش 

القدس  : مسيح، پسر خدا به وسيلۀ در بر گرفتن يک بدن واقعی و يک جان هوشمند، انسان شد، به قدرت روحپاسخ
 عيب و بدون هيچ گناهی. وی مولود گرديد، ولی بیدر رحم مريم باکره قرار گرفت، و از 

 
 : چگونه مسيح فديه کنندۀ ماست؟۲۳پرسش 

 باشد. اش، نبی، کاهن، و پادشاه ما می مسيح به مثابۀ فديه کنندۀ ما، هم در جالل و هم در فروتنی :پاسخ
 

 : چگونه مسيح نبی است؟۲۴پرسش 
 نمايد. مسيح به عنوان يک نبی، ارادۀ خدا را به جهت نجات ما به وسيلۀ کالم و روح مکشوف می :پاسخ

 
 باشد؟ : مسيح چگونه کاهن ما می۲۵پرسش 

مسيح به عنوان کاهن، خود را يک بار به عنوان قربانی برای ما تقديم داشت تا عدالت الهی را به جا بياورد و  :پاسخ
 کند. بخشد و او دائماً برای ما شفاعت میما را با خدا صلح و آشتی 

 
 : مسيح چگونه پادشاه است؟۲۶پرسش 

نمايد،  کند و از ما دفاع می آورد، بر ما سلطنت می مسيح به عنوان يک پادشاه ما را به زير قدرت خود در می :پاسخ
 يابد. او تمامی دشمنان خود و ما را در بند کشيده، بر آنها پيروزی می

 
 يح چگونه فروتن شد؟: مس۲۷پرسش 

مسيح به وسيله زاده شدن به صورت يک انسان و زاده شدن در يک خانوادۀ تهی دست، به خاطر مطيع قانون  :پاسخ
شدنش و رنج ديدن و فالکت کشيدنش در اين زندگی، تحمل غضب خداوند و لعنت مرگ بر روی صليب و مدفون 

 روتن گرديد.گشتن و برای مدتی در زير قدرت موت قرار داشتن، ف
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 : مسيح چگونه جالل يافته است؟۲۸پرسش 

مسيح به خاطر قيامش از مردگان در روز سوم، صعودش به آسمان، نشستن به دست راست خدا پدر، و  :پاسخ
 ای به جهت داوری اين جهان، جالل پيدا کرده است. بازگشتن ثانوی

 
 گرديم؟ م کرده است، سهيم میی مسيح برای ما فراهای که عيس : ما چگونه در فديه۲۹ پرسش

القدس آن را به طور موثر در ما  شويم که روح ای که عيسی برای ما خريده است سهيم می ما زمانی در فديه :پاسخ
 عملی نمايد.

 
 نمايد؟ ی مسيح برای ما خريده است را در ما عملی میای را که عيس القدس چگونه فديه روح :۳۰پرسش 

ای را  شدگی موثر ما است که فديه القدس به وسيلۀ ايجاد ايمان در ما و اتحاد موثر ما با مسيح و خوانده روح :پاسخ
 سازد. مسيح برای ما خريداری کرده است را در ما عملی می عيسی

 
 شدگی موثر چيست؟ : خوانده۳۱پرسش 

کند، که او  بارمان ملزم می آلود و فالکت شدگی موثر، عمل روح خداست که ما را را به وضعيت گناه خوانده :پاسخ
سازد.  بدين ترتيب، او ما را قادر و ترغيب  گرداند، و ارادۀ ما را تازه می ذهن ما را به شناخت مسيح منور می

 شود را، پذيرا شويم. مسيح را که به طور رايگان در بشارت انجيل به ما هديه می عيسیکند تا  می
 

 اند چه مزايايی خواهند داشت؟ شدگی موثر را يافته ين زندگی خوانده: آنهايی که در ا۳۲پرسش 
شدگی،  اند، در مزايای عادل کرده شدگی موثر را دريافت کرده کسانی که در اين زندگی خوانده :پاسخ

گيرد  فرزندخواندگی، و تقدس شريک خواهند گشت. عالوه بر آنها، در اين زندگی، مزايای ديگری به ايشان تعلق می
 گردد. که يا به همراهشان است و يا اينکه از سوی آنها صادر می

 
 شدگی چيست؟ : عادل کرده۳۳پرسش 

شدگی، عمل فيض رايگان و آزادانۀ خداست که بدان وسيله خدا گناهان ما را  شدگی يا عادل شمرده عادل کرده :پاسخ
د.  او اين عمل را فقط به اين دليل انجام دار عفو کرده، در نظر خود، ما را به عنوان انسانهای عادل محسوب می

 آيد. شدگی تنها از طريق ايمان به دست می کند.  عادل کرده دهد که عدالت مسيح را به حساب ما واگذار می می
 

 شدگی يعنی چه؟ : فرزند خوانده۳۴پرسش 
ی حقوق و مزايای تعلق شويم و تمام فرزندخواندگی عمل فيض رايگان خداست که به وسيلۀ آن پسران خدا می :پاسخ

 کند. داشتن به او و فرزند خدا بودن بر ما تعلق پيدا می
 

 : تقدس يعنی چه؟۳۵پرسش 
گردد و  تقدس عمل فيض رايگان خداست که به وسيلۀ آن انسانيت ما به طور کامل و به شباهت خدا، تازه می :پاسخ

 تر بشويم. کنيم که نسبت به گناه بميريم و نسبت به عدالت زنده هرچه بيشتر و بيشتر قدرت پيدا می
 

 همراه دارند؟ شدگی تقدس و فرزندخواندگی در زندگی ما چه فوايدی به : عادل کرده۳۶پرسش 
شدگی، و تقدس در اين دنيا عبارتند از: اطمينان از محبت خدا، آرامش  فوايد فرزند خواندگی، عادل کرده :پاسخ

 القدس، رشد در فيض، و يافتن بقا و تداوم در فيض خدا تا انتهای حياتمان. وجدان، خوشی در روح
 

 مسيح دريافت خواهند کرد؟ سیعيپس از مرگ خود چه مواهبی را از  ايمانداران: ۳۷پرسش 
شان کامالً مقدس خواهد شد و ايشان بالفاصله به جالل داخل خواهند گرديد.   بميرند، نفس ايماندارانزمانی که  :پاسخ

 باشد تا روز قيامت در قبور خود در آرامش خواهند بود. بدنهايشان هم که با مسيح متحد می
 

 چه چيزی از مسيح دريافت خواهند داشت؟ ايمانداران: در هنگام رستاخيز از مردگان، ۳۸پرسش 
گناه  در جالل قيام خواهند کرد و در روز داوری، در مقابل جميع مردم بی ايمانداراندر هنگام رستاخيز،  :پاسخ

 شناخته خواهند شد و به طور کامل و برای ابد در شادی خدا مسرور خواهند بود.
 

 خواهد؟ : خدا از انسان چه می۳۹پرسش 
 خواهد که ارادۀ مکشوف شدۀ او را اطاعت کنند. خدا از انسانها می :پاسخ
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 : خدا در ابتدا چه قوانينی را بر انسان مشکوف نمود تا از آن احکام اطاعت کنند؟۴۰پرسش 
 باشند. ای که خدا به جهت اطاعت بشر بخشيد، مشتمل بر قوانين اخالقی می دستورهای اوليه :پاسخ

 
 اند؟ انين اخالقی در کجا به طور قابل فهم خالصه شده: اين قو۴۱پرسش 

 اند. قوانين اخالقی خدا در ده فرمان به طريقی قابل درک خالصه شده :پاسخ
 

 : چکيده و خالصۀ ده فرمان چيست؟۴۲پرسش 
چکيده و خالصۀ مطالب ده فرمان اين است که خدا را با تمامی دل و جان و قوت و ذهن خود محبت کنيم و  :پاسخ

 همسايۀ خود را مانند نَْفِس خويش دوست بداريم.
 

 : مقدمۀ ده فرمان چيست؟۴۳پرسش 
از خانۀ غالمی من هستم يهوه خدای تو که تو را از زمين مصر و «شود:  ده فرمان با اين کلمات شروع می :پاسخ

 ».بيرون آوردم.  تو را خدايان ديگر غير از من نباشد
 

 دهد؟ : مقدمۀ ده فرمان چه چيزی را تعليم می۴۴پرسش 
باشد، لذا الزم  آموزد که از آنجا که خدا صاحب اختيار و خداوند و نجات دهندۀ ما می مقدمۀ ده فرمان به ما می :پاسخ

 اييم.است که از تمامی احکام او اطاعت نم
 

 : حکم اول چيست؟۴۵پرسش 
 ».ترا خدايان ديگر غير از من نباشد«فرمان اول اين است:  :پاسخ

 
 خواهد؟ : فرمان اول چه چيزی از ما می۴۶پرسش 

خواهد که بدانيم و تشخيص دهيم که خدای ما، تنها خدای مقدس حقيقی است و بايد او را  فرمان اول از ما می :پاسخ
 پرستش و تمجيد کرد.

 
 کند؟ : فرمان اول ما را از چه چيزی منع می۴۷پرسش 

که بايستۀ  یفرمان اول ما را از پرستش نکردن خدا به نحو شايستۀ او و جالل ندادن به خدای حقيقی به طرز :پاسخ
پرستش و جاللی که فقط برازندۀ خداست را به  ما د کهشو ند.  اين فرمان مانع میک مقام خدای ماست، ممانعت می

 ديگری بدهيم.
 

 آموزد؟ : فرمان اول چه حقيقت خاصی را به ما می۴۸پرسش 
بيند، از همه چيز آگاهی دارد و پرستش خدايی  کند که خدا همه چيز را می فرمان نخست به ما خاطر نشان می :پاسخ

 گردد. ديگر به غير از او، گناهی است که باعث ناراحتی خاطر او می
 

 : فرمان دوم چيست؟۴۹پرسش 
تراشيده و هيچ تمثالی از آنچه باال فرمان دوم عبارت است از: ترا خدايان ديگر غير از من نباشد.  صورتی  :پاسخ

در آسمان است و آنچه در آب زير زمين است، برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن، و آنها را عبادت منما، زيرا 
باشم، خدای غيور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که  من که يهوه خدای تو می

 کنم. گيرم.  و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند، رحمت می می مرا دشمن دارند
 

 خواهد؟ : فرمان دوم چه چيزی از ما می۵۰پرسش 
خواهد که تمامی اصولی را خدا در کالم خود در رابطه با پرستش و دينداری به ما نشان  فرمان دوم از ما می :پاسخ

 ام بپذيريم و آنها را به طور کامل و خالص حفظ کرده، انجام دهيم.داده است را با احتر
 

 کند؟ : فرمان دوم ما را از چه چيزی منع می۵۱پرسش 
فرمان دوم ما را از استفاده از شمايل و مجسمه و يا چيزهايی که در کالمش پايه گذاری نشده باشد، به منظور  :پاسخ

 دارد. پرستش خدا برحذر می
 

 ل خدا جهت صدور فرمان دوم کدامند؟: دالي۵۲پرسش 
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داليل خدا جهت صدور فرمان دوم اين است که خدا به طور کامل بر ما سروری و رهبری داشته باشد.  تا  :پاسخ
خواهد به گونۀ  اينکه ما به طور کامل به او تعلق داشته باشيم و او برای ما اولويت نخست را داشته باشد اينکه او می

 تيده بشود.مناسب و صحيح پرس
 

 : فرمان سوم چيست؟۵۳پرسش 
نام يهوه، خدای خود را به باطل مبر، زيرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد، «فرمان سوم اين است:  :پاسخ

 ».گناه نخواهد شمرد بی
 

 خواهد؟ : فرمان سوم چه چيزی از ما می۵۴پرسش 
های او، و کالم و کارهای وی را به  لقاب او، صفات و خواستهخواهد که نام خدا، عناوين و ا فرمان سوم می :پاسخ

 طور مقدس و با احترام ذکر کنيم.
 

 نمايد؟ : فرمان سوم ما را از چه چيزی منع می۵۵پرسش 
کند که خدا به جهت  فرمان سوم ما را سوءاستفاده کردن و يا نجس و غيرمقدس خواندن چيزهايی منع می :پاسخ

 کند. شناسانيدن خود از آن استفاده می
 

 : داليل خدا جهت صدور فرمان سوم کدامند؟ ۵۶پرسش 
گذارند، ممکن است که از داوری انسانی  دليل فرمان سوم اين است که کسانی که اين حکم را زير پا می :پاسخ

رهايی پيدا کنند ولی خداوند خدای ما به کسانی که احکامش را زير پا بگذارند اجازه نخواهد داد که از داوری 
 عادالنه او فرار کنند.

 
 فرمان چهارم چيست؟ :۵۷پرسش 

روز سبت را ياد کن تا آن را تقديس نمايی.  شش روز مشغول باش و همۀ کارهای «چهارم اين است: فرمان  :پاسخ
خود را بجا آور.  اما روز هفتمين، سبت يهوه خدای توست در آن هيچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غالمت و 

روز، خداوند آسمان و زمين و دريا و های تو باشد.  زيرا که در شش  ات و مهمان تو که درو دروازه کنيزت و بهيمه
آنچه را در آنهاست بساخت، و روز هفتم آرام فرمود.  از اين سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده، آن را تقديس 

 ».کرد
 

 خواهد؟ : فرمان چهارم چه چيزی از ما می۵۸پرسش 
مشخص کرده است را برای او کنار خواهد که روزهايی را که او در کالم خدا  فرمان چهارم از ما می :پاسخ

 بگذاريم و مخصوصاً يک روز در هفته را به او و پرستش وی اختصاص دهيم.
 

 : خدا کدام يک از روزهای هفته را برای سبت ما اختصاص داده است؟۵۹پرسش 
روز سبت  مسيح، خدا روز شنبه يا هفتمين روز هفته را به عنوان عيسیتا زمان رستاخيز  ماز ابتدای عال :پاسخ

مسيح تا انقضای عالم، روز يکشنبه يا اولين روز هفته به عنوان  عيسیمشخص کرده بود.  اکنون از روز رستاخيز 
 سبت مسيحيان قرار داده شده است.

 
 توان روز سبت را مقدس نگاه داشت؟ : چگونه می۶۰پرسش 

شنبه آرام بگيريم، از انجام کارها و ما روز سبت را اينگونه مقدس نگاه خواهيم داشت که تمام روز يک :پاسخ
کنيم.  و  تفريحات دنيوی، حتی آن کارها و تفريحاتی که در روزهای ديگر هفته انجامشان بالمانع است خودداری می
 دهيم. به جز استراحت و پرستش خدا  و کارهای ضروری و يا انجام اعمال رحمت، کار ديگری به جز انجام نمی

 
 کند؟ چه چيزی را منع می : فرمان چهارم۶۱پرسش 

نمايد.  اين فرمان  فرمان چهارم ما را از کوتاهی کردن در انجام وظايف و يا فراموش کردن آنها منع می :پاسخ
گردد که ما با بيهودگی و تنبلی و يا ارتکاب گناه و يا به وسيلۀ افکار ناشايست، صحبت کردن  همچنين مانع از اين می

 حرمت قلمداد کنيم. ز سبت را بیدر بارۀ موضوعات نامناسب، و يا انجام کارهای دنيوی، رو
 

 : داليل خدا جهت صدور فرمان چهارم چيست؟ ۶۲پرسش 
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دهد که شش روز هفته را صرف انجام  داليل خدا برای صدور فرمان چهارم عبارتند از: خدا به ما اجازه می :پاسخ
و روز سبت را برکت کارهای خود کنيم ولی روز هفتم متعلق به خداست، او برای ما سرمشقی قرار داده است 

 دهد. می
 

 : فرمان پنجم کدامست؟۶۳پرسش 
فرمان پنجم اين است که پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهای تو در زمينی که يهوه خدايت به تو  :پاسخ

 بخشد، دراز شود. می
 

 خواهد؟ : فرمان پنجم چه چيزی از ما می۶۴پرسش 
آنها، به   خواهد که به ديگران احترام بگذاريم و صرف نظر از جايگاه و مقام اجتماعی فرمان پنجم از ما می :پاسخ

تر از ما  طرزی شايسته نسبت به ايشان رفتار کنيم، خواه آن افراد در مقامی باالتر از ما باشند، يا در مقامی پايين
 سطح ما باشند. قرار داشته باشند و يا هم

 
 نمايد؟ چيزی منع می هفرمان پنجم ما را از چ :۶۵پرسش 

احترامی به ديگران و يا ناديده انگاشتن مردم و يا هر کاری که به  فرمان پنجم ما را از عملی که باعث بی :پاسخ
 دارد. عزت و آبروی ديگران لطمه بزند، باز می

 
 : دليل و مشوق فرمان پنجم چيست؟۶۶پرسش 

باشد، مشروط بر  ن فرمان پنجم، همانا وعدۀ خدا مبنی بر طول عمر و موفقيت میدليل و مشوق نگاه داشت :پاسخ
اينک طول و عمر و موفقيت، به خودی خود، باعث جالل خدا و نيکويی کسانی بشود که از حکم خدا اطاعت 

 کنند. می
 

 : فرمان ششم چيست؟۶۷پرسش 
 فرمان ششم عبارت است از اينکه: قتل مکن. :پاسخ

 
 کند؟ ان ششم چه چيزی را از ما طلب می: فرم۶۸پرسش

خواهد که با توسل به هر طريقۀ قانونی برای حفظ جان خود تالش نماييم و در حفظ جان  : فرمان ششم از ما میپاسخ
 ديگران بکوشيم.

 
 کند؟ : فرمان ششم ما را از چه کاری منع می۶۹پرسش

ديگران و يا هر عملی که به قتل و يا خودکشی ديگران منجر : فرمان ششم ما را از خودکشی و يا قتل ناعادالنۀ پاسخ
 نمايد. بشود، منع می

 
 : فرمان هفتم چيست؟۷۰پرسش

 گويد که زنا مکن. : فرمان هفتم میپاسخ
 

 خواهد؟ : فرمان هفتم چه چيزی را از ما می۷۱ پرسش
 داريم.  خواهد که قلب و زبان و رفتار خود و همسايۀ خويش را پاک نگاه فرمان هفتم از ما می :پاسخ

 
 کند؟ ان هفتم ما را از چه چيزی منع میم: فر۷۲پرسش 

 دارد. فرمان هفتم ما را از داشتن افکار، اعمال، و گفتار ناپاک باز می :پاسخ
 

 : فرمان هشتم چيست؟۷۳پرسش 
 ارت است اينکه: دزدی مکنفرمان هشتم عب :پاسخ

 
 خواهد؟ : فرمان هشتم چه چيزی را از ما می۷۴پرسش 

های خود و  خواهد که تنها از طريق قانونی، منصفانه و صادقانه، اموال و دارايی فرمان هشتم از ما می :پاسخ
 ديگران را زياد کرده، گسترش بدهيم.

 
 ؟نمايد : فرمان هشتم ما را از چه چيزی منع می۷۵پرسش 
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فرمان هشتم ما را از هر عملی که ممکن است باعث انتقال غيرقانونی، غير منصفانه و يا غيرصادقانه اموال  :پاسخ
 نمايد. های خود و ديگران بشود، منع می و دارايی

 
 : فرمان نهم کدامست؟۷۶پرسش 

 »بر همسايۀ خود شهادت دروغ مده«فرمان نهم عبارت است از اينکه:  :پاسخ
 

 خواهد؟ فرمان نهم چه چيزی را از ما می: ۷۷پرسش 
خواهد که در روابط خود با ديگران جانب حقيقت را نگه بداريم و ديگران را به  فرمان نهم از ما می :پاسخ

گويد که ما بايد از آبروی ديگران محافظت نماييم  راستگويی تشويق کنيم.  اين فرمان، همچنين به ما می
 دهيم. یالخصوص زمانی که شهادت م علی

 
 نمايد؟ : فرمان نهم ما را از چه چيزی منع می۷۸پرسش 

مان بشود، منع  فرمان نهم ما را از هر عملی که برخالف حقيقت باشد و يا باعث بدنامی خود يا همسايۀ :پاسخ
 کند. می

 
 : فرمان دهم چيست؟۷۹پرسش 

ات و غالمش و کنيزش  به خانۀ همسايۀ خود طمع مورز و به زن همسايه«فرمان دهم عبارت است از اينکه:  :پاسخ
 ».و گاوش و االغش و به هيچ چيزی که از آن همسايۀ تو باشد طمع مکن

 
 کند؟ : فرمان دهم چه چيزی را از ما طلب می۸۰پرسش 

باشيم و رويۀ ما نسبت به نع الً به حق و حصۀ خود قاخواهد که در زندگی خود کام فرمان دهم از ما می :پاسخ
 های ديگران توام با محبت و احترام باشد. دارايی

 
 کند؟ : فرمان دهم ما را از چه چيزی منع می۸۱پرسش 

فرمان دهم ما را از قانع نبودن و نارضايتی نسبت به وضعيت مالی و دارايی خود و هر گونه حرص و طمع  :پاسخ
 کند. ايی همسايۀ خود و چشم داشتن به اموال و متعلقات ديگران منع میورزيدن به دار

 
 تواند تمام فرامين خدا را به طور کامل نگاه دارد؟ : آيا کسی می۸۲ پرسش

پس از سقوط آدم و حوا، ديگر هيچ انسان عادی قدرت ندارد که تمام قوانين خدا را به طور کامل حفظ کند و  :پاسخ
 گذارند. برعکس، هر روزه انسانها آن فرامين را در فکر و عمل و گفتار خود زير پا می

 
 اندازه شنيع و بد هستند؟يک : آيا تمام گناهان به ۸۳ پرسش

از گناهان به خودی خود و به لحاظ طبيعت عصيانگرشان، بيش از گناهان ديگر شنيع و در چشم خدا، بعضی  :پاسخ
 باشند. کريه می

 
 باشد؟ : مجازات گناه چه می۸۴ پرسش

 باشد. گناه، هر چه که باشد، هم در اين دنيا و هم در جهان آينده، مستحق لعنت و غضب خدا می :پاسخ
 

 عنت و غضب ناشی از گناه بگريزيم؟خواهد که ما چگونه از ل : خدا می۸۵ پرسش
خواهد که به جهت گريز از لعنت و غضب ناشی از گناه، به عيسی مسيح ايمان بياوريم، به  خدا از ما می :پاسخ

جهت ريافت حيات توبه کنيم و با جديت و پشتکار از تمامی مواهبی که مسيح برای دريافت مزايای نجاتمان برای ما 
 نيم.فراهم کرده است، کوشش ک

 
 ايمان به عيسی مسيح چيست؟: ۸۶پرسش 

کنيم و به جهت  به عيسی مسيح فيض نجاتبخشی است که به وسيلۀ آن عيسی مسيح را دريافت می ايمان :پاسخ
شود و در انجيل به ما ارئه شده است، تنها و فقط به او اعتماد و تکيه  دريافت آن نجاتی که تنها از سوی او حاصل می

 نماييم. می
 

 : توبه به جهت دريافت حيات چيست؟۸۷پرسش 
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توبه کردن به منظور دريافت حيات، فيض نجاتبخشی است که در آن انسان گناهکار، به معنای مطلق کلمه،  :پاسخ
برد و به اين ترتيب با غم و اندوه و حس تنفر از گناهان خود، به سوی خدا بازگشت  می به عمق گناهکاری خود پی

نمايد و سپس از آن به بعد، با تمام نيروی ارادۀ خود  را به وسيلۀ مسيح ارائه شده است را طلب میکرده، رحمت خدا 
 ريقی تازه و زنده خدا را اطاعت نمايد.که در اطاعت نوين رشد کرده، به ط کوشد می

 
 گرداند؟ مند می : خدا از چه طريقۀ خارجی، ما را از مزايای فديۀ مسيح بهره۸۸ پرسش

ور معمول و خارجی، مزايای فديۀ مسيح به ما از طريق احکام مقدس خود، و به طور مخصوص از به ط :پاسخ
به جهت نجات عمل  نشوند، که اينها همگی برای برگزيدگا منتقل می های مقدس، و دعا طريق کالم خدا، آيين

 کنند. می
 

 : کالم خدا چگونه به منظور نجات، ثمر آور خواهد شد؟۸۹ پرسش
شود که قرائت و به خصوص موعظۀ کالم به عامل موثر الزام و توبه و مجاب شدن و در  خدا باعث میروح  :پاسخ

کند و از  نهايت توبه کردن و ايمان آوردن گناهکاران تبديل شود و روح خدا همچنين ايشان را در قدوسيت بنا می
 بخشد. طريق ايمان، نجات می

 
 شنيد تا اينکه به جهت نجات موثر واقع گردد؟ : کالم خدا را چگونه بايد خواند و۹۰پرسش 

برای اينکه کالم خدا به جهت نجات موثر واقع گردد، الزم است که با دعا کردن خود را آماده شنيدن آن  :پاسخ
بسازيم و با دقت به آن کالم توجه کرده، از خدا بخواهيم که قدرت درک آن را به ما عنايت کند.  همچنين الزم است 

 م را با محبت و دعا پذيرا شويم و آن را در دل خود جا بدهيم و سپس در زندگی خود به عمل ببنديم.که آن کال
 

 شوند؟ به جهت نجات موثر واقع میهای مقدس چگونه  : آيين۹۱پرسش 
های مقدس  ای نيستند و نه آن افرادی که آيين حاوی قدرت ويژهدر خودشان خودی خود و های مقدس به  آيين :پاسخ

های مقدس به لحاظ برکت مسيح و  باشند.  بلکه آيين کنند، از قدرت و نيروی خاصی برخوردار می برگزار می را
 کنند، به جهت نجات موثر واقع خواهند شد. القدس، در زندگی کسانی که آنها را به ايمان دريافت می عمل روح

 
 : آيين مقدس چيست؟۹۲پرسش 

وی مسيح و به فرمان او برقرار شده است که در آن و به توسط آن، مسيح آيين مقدس مراسمی است که از س :پاسخ
 ايماندارانشوند، و به وسيلۀ عالمتهای ظاهری و قابل رويت، به  گردند، ُمهر می عهد جديد نمودار می بو مواه

 گردند. منتقل می
 

 های مقدس عهد جديد کدامند؟ : آيين۹۳پرسش 
 های مقدس عهد جديد عبارتند از غسل تعميد و عشای مقدس ربانی. آيين  :پاسخ

 
 : غسل تعميد چيست؟۹۴پرسش 

القدس انجام  آيين مقدس غسل تعميد عبارت است از شسته شدن به وسيلۀ آب که در نام پدر و پسر و روح :پاسخ
بيانگر اين حقيقت است که ما فوايد عهد باشد و همچنين  گيرد که عالمت و ُمهر الحاق و اتحاد ما با مسيح می می

 باشد. ايم و نشانگر ارتباط ما با خداوند می (پيمان) فيض را دريافت کرده
 

 : چه کسانی بايد تعميد بگيرند؟۹۵پرسش 
نبايد تعميد دريافت کنند مگر آنکه ابتدا در مالء عام ايمان خود به عيسی مسيح و کسای که عضو کليسا نيستند  :پاسخ
خود به اطاعت و پيروی از او را اعتراف کنند، ولی اطفال اعضای کليسا بايد غسل مقدس تعميد را دريافت تعهد 

 نمايند.
 

 : عشای مقدس ربانی يا شما خداوند چيست؟۹۶پرسش 
در طی آن، همانگونه که مسيح به ما دستور داد، عشای مقدس ربانی يا شما خداوند يک آيين مقدس است که  :پاسخ

به نحو شايسته و شود تا اينکه موت مسيح اعالم گردد.  آنهايی که شام خداوند را  نان و شراب داده و ستانده می
و روحانی نه به صورت جسمانی، بلکه به صورت در بدن و خون وی و تمامی مواهب او کنند،  دريافت میدرست 

 کنند. و نتيجتاً از نظر روحانی قويتر شده در فيض رشد می گردند شريک می به وسيلة ايمان
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 شيوۀ صحيح دريافت عشای مقدس ربانی چيست؟: ۹۷پرسش 
شيوۀ درست دريافت شام خداوند اين است که خود را تفتيش کنيم که آيا معنی و مفهوم بدن خداوند را درک  :پاسخ

آييم؟  تا اينکه مبادا به طرزی  نمايم، آيا با اطاعتی تازه شده به نزد وی می کنيم، آيا با ايمان از او تغذيه می می
 را بر خود بياوريم.ناشايسته از آن بخوريم و بنوشيم و داوری و حکم الهی 

 
 دعا چيست؟: ۹۸پرسش 

ها و آرزوهايمان که همسو با ارادۀ خداست، اعتراف کردن به  دعا عبارت است از تقديم کردن خواسته :پاسخ
 باشد. گناهان، و ياد آوری و شکرگزاری رحمتهای خدا، در نام عيسی مسيح می

 
 نمايد؟ خدا چگونه ما را در دعا هدايت می: ۹۹پرسش 

تمامی کالم خدا و مخصوصاً دعای ربانی، يعنی همان دعايی که مسيح به شاگردان خود آموخت، ما را در  :خپاس
 کند. دعا کردن هدايت می

 
 آموزد؟ بخش نخست دعای ربانی به ما چه می: ۱۰۰پرسش 

همانطور که کودکان به نزد پدر  دهد که بخش نخست دعای ربانی (ای پدر ما که در آسمانی) به ما ياد می :پاسخ
برويم، پدری به حضور خدای مقدس و در عين حال ترس آميخته با احترام،  کامل با اطمينانروند، ما نيز  خود می

 دهد که با ديگران و برای ديگران دعا کنيم. که آمادۀ کمک کردن به ماست.  اين قسمت همچنين به ما ياد می
 

 کنيم؟ برای چه چيزی دعا میدر اول درخواست، : ۱۰۱پرسش 
کنيم که خدا ما و ديگران را ياری کند تا در هر چه که او  دعا می ،در نخستين درخواست (نام تو مقدس باد) :پاسخ

کنيم که او از همه چيز جهت  گيرد او را جالل بدهيم و همچنين دعا می جهت شناسانيدن خود به جهان به کار می
 جالل نام خود استفاده کند.

 
 کنيم؟ در دومين درخواست برای چه چيزی دعا می: ۱۰۲پرسش 

کنيم که ملکوت شيطان نابود بشود، تا ملکوت فيض خدا با ما  دعا می ،در دومين درخواست (ملکوت تو بيايد) :پاسخ
کنيم که ملکوت جالل او  و آنکسانی که بعدها وارد ملکوت خواهند شد و در آن خواهند ماند، پيشرفت نمايد، و دعا می

 به زودی بيايد.
 

 کنيم؟ درخواست برای چه چيزی دعا می يندر سوم: ۱۰۳پرسش 
کنيم که به ما  ما دعا می ،خواست (ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر زمين نيز کرده شود)در سومين در  :پاسخ

فيض عطا کند تا ظرفيت و تمايل فهميدن، اطاعت کردن، و تسيلم شدن به ارادۀ او را در هر امری بر روی زمين 
 کنند. داشته باشيم، همانطور که فرشتگان او در آسمان اينگونه از ارادۀ خدا اطاعت می

 
 کنيم؟ در چهارمين درخواست برای چه چيزی دعا می: ۱۰۴پرسش 

کنيم که خدا از مواهب نيکوی خود به  در چهارمين درخواست (نان کفاف ما را امروز به ما بده)، ما دعا می :پاسخ
 ميزان کافی به ما هديه نمايد تا اينکه بتوانيم از برکات او استفاده کنيم.

 
 کنيم؟ درخواست برای چه چيزی دعا می پنجميندر : ۱۰۵پرسش 

بخشيم)، ما به بخشيدن  در پنجمين درخواست (قرضهای ما را ببخش چنانکه ما قرضداران خود را می  :پاسخ
کنيم که  کنيم که فيض خدا در اين کار ما را ياری خواهد کرد.  همچنين دعا می شويم و اعالم می ديگران تشويق می

 کنيم که گناهانمان را ببخشد. ت میخدا به خاطر مسيح درخواس
 

 کنيم؟ مين درخواست برای چه چيزی دعا میششدر : ۱۰۶پرسش 
کنيم که خدا يا ما را  در ششمين درخواست (ما را در آزمايش مياور بلکه از شرير ما را رهايی ده)، دعا می :پاسخ

 شرير و وسوسه نلغزيم.از افتادن در دام شرير و سوسه رهايی ببخشيد و يا کمک کند که به دام 
 

 کنيم؟ مين درخواست برای چه چيزی دعا میهفتدر : ۱۰۷پرسش 
آموزد که با به  قسمت پايانی دعای ربانی (زيرا که ملکوت و قوت و جالل تا ابداآلباد از آن تست)، به ما می :پاسخ

ياد داشتن اينکه تمامی قوت و ملکوت و جالل از آن اوست، خدا تنها دلگرميمان در حين دعا و پرستش او باشد.  به 
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و همچنين ابراز اطمينان از اينکه خدا دعاهايمان را  خواهيم خدا دعايمان را بشنود منظور نشان دادن اينکه می
 گوييم: آمين. شنود، می می


