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 پیش گفتار نویسنده
 

ن چیست؟ آیا هرگز به ایما مسیحیان از براستی برداشت مسلمانان و
این میان پیش آمده است فکرکرده اید؟  تفاهم های زیادی که در ءسو

هلند درباره اسالم نوشته های زیادی برای غیر  در حقیقت اگرچه در
زمینه اطالع رسانی  مسلمانان به چاپ رسیده است اما متاسفانه در

ن مسیحیت هرآنچه تاکنو تشریح مفهوم ایمان در به مسلمانان و
از این رو دراین . محدود و نارسا بوده است صورت پذیرفته بسیار

 .جا سعی شده است تا به این مهم پرداخته شود
مسیحیت و نقش  این کتاب صد پرسش و پاسخ پیرامون ایمان در در

  زندگی یک فرد مسیحی طراحی شده است که آن در
ینه برای ابهاماتی باشد که در این زم می تواند پاسخگوی بسیاری از

واقع حاصل تالش گروهی  در مجموعه حاضر. مسلمانان وجود دارد
محققینی است که با همکاری چندین کلیسا به گردآوری  از

بویژه ) کشور پرسشهایی پرداختند که توسط مسلمانان مقیم خارج از
پاسخهای . رابطه با مسیحیت طرح شده بود در( مسلمانان مقیم هلند

تمامی اعصار و در  اق نظر تمامی کلیساها درداده شده بر اساس اتف
تفاوتهای  اما باید دانست از ویژگی های بارز ،تمامی مکانها می باشد

مسیحیت با دیگر ادیان آن است که در رابطه با نحوه زندگی 
مسیحیان می توان پاسخهای بی شماری ارائه کرد که از ایمان هر 

اری از پرسشها چندین به همین دلیل برای بسی. ت می گیردأفرد نش
پاسخ می تواند وجود داشته باشد که ما در اینجا برخی آنها را برای 

 .شما بازگو میکنیم



همچنین سعی شده است تا پاسخهای داده شده کوتاه و صریح 
به منظور اصلی نویسنده  باشند تا خوانننده سریعتر و راحت تر

بایدها و ملی از دستورالع ،این کتاب با صد سوال و جواب .دست یابد
نفر است و نه یک  که در مسیحت مرکزیت با یک نبایدها نیست چرا

 .قانون
برای  .ایمان در مسیحیت به معنای ارتیاطی قلبی و واقعی با خداست

رسیدن به چنین ارتباطی باید کتاب مقدس را که مبنای زندگی 
 آخرین ،منبع مورد استفاده در اینجا .با دقت خواند،مسیحیان است

ویرایش شده کتاب مقدس به زبان هلندی است که خوانندگان  ةنسخ
دسترسی  www.biblija.netعزیز می توانند به آن در سایت اینترنتی 

همچنین شما می توانید کتاب مقدس را به زبان های عربی و . یابند
خریداری  "کتاب مقدس و مسلمانان"فارسی و ترکی از سازمان 

پیشنهاد و همچنین  ،این سازمان همچنین پذیرای هرگونه انتقاد .کنید
نشانی ما پست  .الت عالقمندان می باشدأپاسخگویی به سو ةآماد

همچنین نسخه  .است moslims.nl-o@evangelieinf الکترونیکی
 در دسترس می باشد ترنتی زیردیجیتالی این کتاب در سایت این

moslims.nl-www.evangelie 
 

 هرمان تاکن
 همکار و مشاور سازمان کتاب مقدس و مسلمان
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 سخنی با خوانندگان
 

و بر  "نور جهان" خالق هستی "یگانه"سپاس فراوان بر بی کران و درود
و جاویدان عیسی مسیح که کالم خود را بر ما همیشه زنده  "کلمه"

 "شد لطف بی پایان او به ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما" .کرد آشکار
. باشدمی از این برکات  ترجمه و چاپ این کتاب(. 11آیه  1یوحنا )

باشد تا با در اختیار دادن این کتاب برای فارسی زبانان در همه جای 
توانسته باشیم گامی در  سخ داده شود والت بسیاری پاأدنیا سو

جهت گسترش و برقراری ملکوت خداوند برروی زمین و در میان 
 .آدمیان برداشته باشیم

ثرتری مؤبهتر و  ةدر این راه امید داریم تا در ویرایشهای آتی ترجم
بدین جهت خود را نیازمند محبت . از این کتاب ارزشمند ارائه کنیم

مندیم تا با ارسال انتقادات و یا پیشنهادات شما می دانیم و خواهش
خود به پست الکترونیکی کلیسای کوروش ما را در این امر یاری 

در پایان الزم است تا مراتب سپاس و قدردانی خود را . فرمایید
ابراز نماییم و آرزو کنیم تا تالش پر ثمر او "هرمان تاکن"ازآقای

که  به هر" که چرا این راه نه چندان هموار باشد مشوق ما در
مسؤلیت بزرگتری سپرده شود باز خواست بیشتری نیز از او به عمل خواهد 

آمد و نزد هر که امانت بیشتری گذاشته شود مطالبه بیشتری نیز خواهد 
 .آمین "شد

 
 جالل بر نام خداوند عیسی مسیح





 مبانی ایمان در مسیحیت
 

 ؟مسیحیان چگونه باید ایمان خود را کامل کنند- 1
مسیحیان باید ایمان خود را با انجام اعمال نیک کامل کنند زیرا ایمان بدون 

 22 آیه 2این باره در یعقوب .کتاب مقدس در. عمل هیچ گونه ارزشی ندارد
پس می بینید که ایمان او به خدا باعث شد که ازخدا کامالً ": چنین می گوید

اما باید دانست . "مل گردیدرفتارش کا.درواقع ایمان او با اعمال و. اطاعت کند
اگرچه اعمال و کردار درست بسیار مهم هستند اما اساس و پایه بخشش 

کالم خدا دراین باره می گوید مسیحیان به . گناهان محسوب نمی شوند
خاطر انجام اعمال نیک رستگارنمی شوند بلکه به خاطرفیض الهی و 

ساساً مسیحیان با توجه ا. بواسطه ایمانشان به ملکوت خداوند راه می یابند
هرچند این به نظر . نیستند( بایدی) به کتاب مقدس در پی انجام هیچگونه

عجیب می رسد اما آنچه برای مسیحیان مهم است درک نقش و جایگاه 
آنان عیسی مسیح را . عیسی مسیح در زندگی شخصی آنها می باشد

ری برایشان یعنی خدایی که همه گونه فداکا( خدای نجات دهنده) بعنوان
او آمد تا ": دراین رابطه متی چنین می گوید. انجام داده است می شناسند

در ازای چنین وعدة رهایی باید . "مردمان را از قید گناهانشان آزاد کند
چنین شکرگزاری (. 21) شکرگزار بود نه آنکه در رخوت و سستی فرو ماند

انجام داد، نظیر برمبنای تمامی آن چیزی است که عیسی مسیح برای ما 
 :عیسی مسیح چنین ارتباطی را چنین تبیین می کند. مرگش بر روی صلیب

عشق به خدا را بر فراز تمامی عشق ها قرار بده و همسایه ات را بر خود مقدم "
آنچه را دوست داری دیگران برای تو کنند تو برای ": همچنین او می گوید. "بدار

مسیحیان همواره درحال تقویت ایمان  (.89و83آیة  22متی ) "آنان انجام بده
خود هستند و در نتیجه محبتی که از عیسی مسیح دریافت می کنند همواره 

 .مشتاق به انجام اعمال نیک و ابراز محبت به هم نوعان خود هستند



 آنان چگونه دعا می کنند، از مال خود به دیگران  -2
 می بخشند و روزه می گیرند؟

کسی که . ز مهمترین اعمال عبادی محسوب می شودبرای مسیحیان این ا
برا ی مثا ل دعا نکند ایمان خود را از دست خواهد داد عیسی مسیح نیز 

    در این فصل . اشاره کرده است 1خود به اهمیت این موضوع در متی 
می خوانیم که نباید برای تظاهر دعا کرد و به انجام اعمال نیک پرداخت 

گونه ارزشی از نظر پدر آسمانی ندارد و چنین چرا که این عمل هیچ 
برای این کار باید به خانه برگردی و در "کسانی اجر خود را از مردم می گیرند 

 مسیحیان  ."را ببندی حتی طوری که دست چپت از دست راستت با خبر نشود
می دانند چگونه دعا کنند چگونه از مال خود به دیگران ببخشند و چگونه 

اما در این کار هیچگونه اجباری وجود ندارد بلکه چنین . دروزه بگیرن
اما درعین حال همچون سپری است که . اعمالی برای پرورش ایمان است

روشی که مسیحیان در زندگی خود به نحوة . از ایمان ما محافظت می کند
دعا کردن، روزه گرفتن و بخشش مالی اشان فرم می دهند به گونة کامالً 

چرا که . ایر ادیان متکی بر سلیقه شخصی خودشان استمتفاوتی از س
هیچ روش مشخصی در کتاب مقدس برای دعا کردن، بخشش مالی و نحوه 

 .روزه گرفتن وجود ندارد
 

 مسیحیان چگونه دعا می کنند؟ -3
همانگونه که در پاسخ به سوال دوم توضیح داده شد برای مسیحیان 

. صورتهای مختلف دعا می کنندمسیحیان به . چگونه دعا کردن مهم نیست
بسیاری با چشمانی بسته و . می توانید زانو بزنید، بنشینید یا بایستید

پاوس . می کنند تا بخوبی تمرکز کنند دستانی در هم گره خورده دعا 
در این باره چنین توضیح می دهد که گره ( میالدی 318-353) نیکوالس اول

مسیحیان خود را همچون یک  هم مانند نشانی است که کردن دستها در
در دعا رابطه ای  .خدمتگذار می بینند که در پیشگاه خداوند ایستاده است



می توان با او به سادگی صحبت . مستقیم و عمیق با خدا برقرارمی شود
در . کرد و با ایمان کامل از او انتظار رحمت، برکت و حمایت داشت

یاری می کنیم و به گناهانمان دعاهایمان از خداوند در حل مشکالتمان طلب 
 .اعتراف می کنیم و طلب بخشش می نماییم

 
آیا مسیحیان از واژه ها و عبارات خاصی برای دعا کردن  -4

 استفاده می کنند؟ به چه زبانی آنان دعا می کنند؟
         مسیحیان آزادانه و به هر شکل و صورتی که دوست دارند به دعا

. باراتی که در دعا تکرار می شوند آشنایی دارندمی پردازند و همچنین با ع
 به همین علت غالباً از عبارات و جمالت کتاب مقدس استفاده می کنند

برخی نیز با استفاده از کتابهای دعا با خدا راز و نیاز می کنند (. مزامیرداود)
یک مسیحی . و با سروده های زیبا خداوند را می ستایند و دعا می کنند

اد است تا به زبان مادری خود دعا کند و نه به زبان های عبری و کامالً آز
 .آرامی یا یونانی زبانهایی که در کتاب مقدس از آن نام برده شده است

 
 آیا می توانید مثالهایی از نحوة دعا کردن بیاورید؟ -5

به عمل زشتی که مرتکب شده ام " 1 و 8آیة  51مثالً در مزامیر داوود 
به تو ای خداوند تنها به تو . گناهم همیشه در نظر من است .اعتراف می کنم

حکم توعلیه من عادالنه . گناه کرده ام و آنچه را در نظر تو بد است انجام داده ام
. من از بدو تولد گناهکار بوده ام. است و در این داوری تو مصون از خطا هستی

تو از ما . به گناه بودم بلی از لحظه ای که نطفة من در رحم مادرم بسته شد آلوده
 ".قلبی صادق و راست می خواهی پس فکر مرا از حکمت خود پر کن

 
 
 



 آیا دعاهایی هستند که مخصوص ستایش خداوند باشند؟ -6
دعایی عاشقانه از داوود وجود  145به عنوان مثال در مزامیرفصل . بلی

 :یاد می کنیم بعضی از آیه هاما در اینجا از . دارد
 .د تو را گرامی خواهم داشت و تو را تا به ابد ستایش خواهم کردای خداون"

 .هر روز تو را خواهم پرستید و تا به ابد نامت را سپاس خواهم گفت
عظمت تو فوق قدرت . ای خداوند تو بی نهایت عظیم هستی و در خور ستایشی

از  اعمال تو را مردم روی زمین نسل اندر نسل خواهند ستود و. درک انسانی است
 .کارهای تو تعریف خواهند کرد

آنها از شکوه و عظمت تو سخن خواهند گفت و من دربارة کارهای عجیب و 
 .شگفت انگیزت سخن خواهم راند

 .کارهای مقتدرانة تو ورد زبان آنها خواهد بود و من عظمت تو را بیان خواهم کرد
 .را خواهم ستود آنها درباره مهربانی بی حد تو سخن خواهند گفت و من عدالت تو

 .او دیر غضبناک می شود و بسیار رحیم است. خداوند بخشنده و مهربان است
 .م با محبت استأاو به همه خوبی می کند و همة کارهایش تو

خداوند نزدیک است به آنانی که . خداوند در تمام کارهایش عادل و مهربان است
رزوی کسانی را که او را خداوند آ. او را از روی راستی و صداقت طلب می کنند

       گرامی می دارند برآورده می سازد و دعای ایشان را شنیده ایشان را نجات
 ".می بخشد

 
 عیسی مسیح چه دعایی را به پیروانش آموخت؟ -7

( پدرآسمانی ما)آورده شده است و با کلمه  1 متن این دعا در متی فصل
 :آغاز می شود

 مقدس تو گرامی باد،ای پدر ما که در آسمانی، نام "
 ملکوت تو بر قرار گردد،

 خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجرا است بر زمین نیز اجرا شود،



 نان روزانة ما را امروز نیز به ما ارزانی دار،
 و خطاهای ما را بیامرز چنانکه ما نیز آنان را که به ما بدی کرده اند می بخشیم،

 و از شیطان حفظ فرما،ما را از وسوسه ها دور نگهدار 
 "آمین. زیرا ملکوت قدرت و جالل تا ابد از آن توست

 
مسلمانان روزانه پنج بار نماز می خوانند آیا مسیحیان فقط  -8

 یک بار در روز دعا می کنند و آن هم فقط یکشنبه ها؟
مسیحی ها بیش از یک بار در هفته نماز می خوانند ولی آنان ساعات . خیر

برخی از آنان صبحها یا . مسلمانان برای دعا کردن ندارندمشخصی همانند 
علت این . می نامند "زمان سکوت"شبها لحظاتی را سپری می کنند که آن را 

نامگذاری آن است زمانی برای خدا اختصاص دهند که در طی آن بتوانند 
برای مثال از طریق کلماتی که می خوانند از طریق . صدای خدا را بشنوند

در صومعه ها و در بر خی کلیساهای پروتستان مسیحیان . مرکزدعا و ت
همچنین مسیحیان پیش از . بصورت دسته جمعی خداوند را عبادت می کنند

صرف غذا برای تقدیس کردن غذا دعا می کنند و پس از صرف غذا از خدا 
تشکر می کنند ولی با این وجود حال برای دعا کردن هیچگونه 

 .د ندارددستورالعمل مشخصی وجو
. یکشنبه ها مسیحیان برای دعا و نیایش و سرود خواندن گرد هم می آیند

مسیحیان . در این گردهمایی ها سرود های عبادی خوانده می شود
 .مردمانی هستند اهل دعا و نیایش

 
 مسیحیان رو به کدام سو دعا می کنند؟ -9

با خدا رو  در هیچ جا مکتوب نیست که مسیحیان برای نیایش و راز و نیاز
. آنان همانند مسلمانان دارای قبله گاه نیستند. به کدامین سو باید بایستند

 مسیحیان بصورت دسته جمعی دعا 



می کنند زانو می زنند یا دست در دست یکدیگر حلقه می زنند یا روی 
صندلی هایشان در کلیسا می نشینند با چشمانی بسته و دستانی در هم 

اورشلیم برای . له گاه یهودیان اورشلیم استقب. فشرده دعا می کنند
مسیحیان نیز شهر مهمی است چون این شهر یاد آور یاد و خاطرة زندگی 

عیسی مسیح آن جا را بعنوان عبادتگاه می دانست و . عیسی مسیح است
در آنجا به مردم تعلیم می داد و در همان شهر نیز مصلوب شد و از میان 

مسیحیان آن شهر هرگز قبله گاهی برای دعا  مردگان بر خاست اما از نظر
اما مسیحیان ارتدکس ترجیح می دهند رو . و راز و نیاز با خدا نبوده است

بسیاری از . به شرق جایی که خورشید طلوع می کند بایستند و دعا کنند
آنان از محراب هایی که در آن میز و صندلی در سمت شرق گذاشته شده 

 .کار برده می شود استفاده می کننداست و برای مراسم خاصی ب
 

 آیا وضو نقشی در عبادت برای مسیحیان ایفا میکند؟ -11
آنچه . در هیچ موردی هیچ آداب شستشویی الزم به اجرا نیست. خیر

اهمیت دارد این است که مسیحیان باید درون خود را پاک نگهدارند به 
اهانشان پاک شوند همین علت مسیحیان همواره در حال دعا هستند تا از گن

 (.5) دعا می کند 51 همچنان که داوود در مزامیر فصل. و بخشیده شوند
 

 آیا مسیحیان روزه هم می گیرند؟چگونه؟ -11
مسیحان ارتدکس شرق و مسیحیان کاتولیک رم روزهای زیادی را بعنوان 

مسیحیان پیرو کلیسای کاتولیک رم چهل روز . روزهای روزه می شناسند
 پاک را روزهای روزه  پیش از عید
به همین ترتیب مسیحیان پیرو کلیسای کاتولیک های ( 98) می شناسند

یونان عالوه بر این روزهای خاص، چهل روز پیش از روز تولد مسیح را 
کلیسای ارتدکس مصر و اتیوپی . نیز بعنوان روزهای روزه می شناسند

در طول سال بیش آنها . دارای سنتهای سختگیرانه تری در این زمینه هست



نهضت پروتستان به شدت در مقابل این گونه . روز می گیرند 252از
ریاضتها ایستادگی کرد و عکس العمل نشان داد چرا که توده مردم با این 

در هر حال تمایل فزاینده ای برای گرفتن . گونه ریاضتها موافق نبودند
به چشم می روزه در کلیساهای پروتستان و کلیساهای زیر مجموعه آن 

در کتاب مقدس نمونه ها و مثال های زیادی از روزه ذکر شده . خورد
موسی، داوود، ایلیا، دانیال و همینطور عیسی مسیح کسانی بودند که . است

ترکیب دعا و روزه به اشکال مختلف در کتاب مقدس . روزه می گرفتند
زه رو"با عنوان  53در اشعیا فصل. آورده شده و مثال زده شده است

در واقع آنچه برای خداوند . از دعوا و بی عدالتی ذکر شده است "حقیقی
این روزه ": خداوند در چنین کلماتی چنین می فرماید. اهمیت دارد غذا نیست

ز ای نیست که من

می پسندم، زنجیرهای ظلم را پاره کنید و یوغهای ستم را بشکنید تا مظلومان را 
ی خود را با گرسنگان تقسیم کنید و برای فقیرا آیا این نیست که غذا. آزاد کنید

ن بی سرپناه سرپناه فراهم آورید و برهنگان را لباس بپوشانید و از کسانی که از 
اینها همه روشهایی هستند که  "گوشت و خون شما هستند روی نگردانید؟

یک مسیحی می تواند برای . مسیحیان می توانند بر آن اساس روزه بگیرند
مانی خود را از خوردن گوشت منع کند یا از استفاده از یک دورة ز

بنابراین مسیحیان به گونه متفاوتی با مبحث . چیزهای لوکس محروم کند
در متن کتاب مقدس به طور مشخص در مورد . می کنند   روزه برخورد

اما روزه از مهمترین اعمالی . چگونگی آن ذکری به میان آورده نشده است
انجام می دهند و هر مسیحی به انتخاب خود روشی را است که مسیحیان 

 .برای روزه گرفتن انتخاب می کند
 
 
 



 با چه هدفی مسیحیان روزه می گیرند؟ -12
کمک  (98) (جشن بر خاستن از میان مردگان)روزه در روزهای پیش از عید پاک 

می کند تا با قراردادن خود درتحت شرایط سخت تا حدی معنی رنج و 
عالوه بر این روزه . مسیح بر روی صلیب را بتوانیم درک کنیم مرگ عیسی

  به استجابت دعا کمک
می  8 آیه 18بعنوان مثال در کتاب مقدس در اعمال رسوالن . می کند

خوانیم که ایمانداران در کلیسای انطاکیة سوریه روزه گرفتند و دعا کردند 
        همچنین روزه. تا پولس و برنابا در پناه خدا از خطر مصون بمانند

مردم می توانند در عین حال که . می تواند با بخشش مالی همراه باشد
 .روزه می گیرند پول پس انداز کنند و آن را برای اعمال خوب هزینه کنند

 
آیا دستورالعمل غذایی خاصی برای مسیحیان وجود  -13

 دارد؟
س مسیحیان در کتاب مقد. اجازة خوردن هرگونه غذایی وجود دارد. خیر

الزم نیست گوشت بخصوصی برای . از خوردن گوشت خوک منع نشده اند
چنین . قانونی برای حالل و حرام وجود ندارد. خوردن خریداری شود

در اولین بخش کتاب . قانون هایی پیش از این برای یهودیان وجود داشت
شما ( عهد عتیق) مقدس در زمان پیش از ظهور عیسی مسیح

بعد از ظهور مسیح بحثهای . مختلف غذایی را می بینید دستورالعملهای
زیادی پیرامون این موضوع که مسیحیان غیر یهود مکلف به رعایت قوانین 

حقیقت آن است که در اصل همة انسانها آزاد . یهود نیستند در گرفت
هستند ولی در عین حال کسی حق ندارد دیگری را برنجاند و او را مکلف 

پس اگر ": چنین می گوید 31آیه8 قرنتیان اول پولس در. دبه انجام کاری کن
خوردن گوشتی که برای بت قربانی شده است باعث گناه کردن برادر و یا خواهر 

 ."من می شود من تا عمر دارم از آن نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او شوم



مسیحیان می توانند در اصل هر چه می خواهند بخورند  -14
 دن الکل ایرادی ندارد؟و بنوشند؟ نوشی

هیچ اشکالی ندارد اگر کسی از نوشیدن یک لیوان شراب لذت ببرد و به 
مسیحیان بدن . ولی نباید در این امر افراط کرد. خاطرآن خدا را شکر کند

خود را معبدگاه روح القدس که توسط خدا بکار گرفته می شود می دانند و 
ر کسی معتاد به مشروب باشد به اگ. به همین خاطر آن را پاک نگه میدارند

مشکل در نوع غذا و نوشیدنی نیست بلکه در . بدن خود آسیب می زند
مثالً اگر کسی تمام دستورات خدا را در زمینة . طریق استفاده از آن است

خوردن و نوشیدن رعایت کند اما در عین حال خیلی بخورد و بنوشد 
أله اساسی این است که در حقیقت مس. مخالف خواست خدا عمل کرده است

ما باید بگونه ای با بدنهای خود رفتار نماییم که بتوانیم خداوند را جالل 
آن چیز که داخل دهان می شود انسان را ": می فرماید   عیسی مسیح . دهیم
 "نمی کند بلکه آن چیزی که از دهان خارج می شود ناپاک

 
ال خود به مسیحیان برای تقویت ایمانشان چقدر باید از م -15

 دیگران ببخشند؟
اما ایمان به خدا و ایمان به این که خدا . در این رابطه چیزی ذکر نشده است

. تنها سرچشمه فیض و برکت در زندگی ماست ما را نیز بخشنده می سازد
از طریق ایمان به اوست که می توانیم نیازمندان را نیز ببینیم و دست یاری 

وقتی ": چنین می خوانیم 1-4 آیة 21ا فصل در لوق. بسوی آنان دراز کنیم
عیسی در خانة خدا ایستاده بود و اطراف را نگاه می کرد ثروتمندانی را می دید که 

در همان حال بیوه زن فقیری نیز آمد . هدایای خود را در صندوق اعانات میریختند
 در واقع این پیره زن فقیر: عیسی فرمود. و دو سکة کوچک در صندوق انداخت

بیشتر از همان ثروتمندان هدیه داده است چون آنها قسمت کوچکی از آنچه را 
 . "داشته اند دادند در حالیکه این پیرزن  فقیر هر چه را داشت داد



این داستان برای ما پاسخی است به این سوال اساسی که چقدر باید 
در اول . البته در کتاب مقدس ثروتمندان محکوم نمی شوند. بدهیم
به کسانی که در این دنیا ثروتی ": می خوانیم 18-13 آیة 1تائوس فصلتیمو

. دارند بگو مغرور نشوند و به آن امید نبندند چون دیر یا زود از بین خواهد رفت
بلکه به خدا امید ببندند که هر چه الزم داریم سخاوتمندانه به ما عطا می کند تا 

د را در راه خیر صرف کنند و در نیکو از آنها لذت ببریم و به ایشان بگو دارایی خو
کاری ثروتمند باشند با شادی به محتاجان کمک نمایند و همیشه آماده باشند 

: 9 و آیة "تا از ثروتی که خدا به ایشان عطا کرده است به دیگران نفع برسانند
ثروت اندوزی می روند دیر یا زود دست به کارهای  زیرا آنانی که به دنبال "

این کارها به خود ایشان صدمه زده فکر ایشان را فاسد می کند . زنند نادرست می
 ".و سرانجام ایشان راهی جهنم خواهد ساخت

مسأله این است که چگونه از دارایی خود استفاده کنید و چطور تکیه بر 
اموال و دارایی خود می کنید یا آن را یک برکت از طرف خدا می دانید و 

 .را نیز در این برکت سهیم سازید آیا تمایل دارید دیگران
 



 شهادت بر ایمان
 

 مسیحیان در نام چه کسی بر ایمانشان شهادت  -16
 می دهند؟

مثالً . آنها نه تنها بر یک چیز بلکه بر موارد متعددی شهادت می دهند
بعضی از آنها بسیار قدیمی هستند و قدمت آنها به زمان برپایی کلیساهای 

شهادت نامه هایی که یافت شده کلیسا بر ایمانش و  در. اولیه بر می گردد
مثالً قدیمی ترین آنها . بر ناراستی ها و عقاید نادرست شهادت داده است

جمالت کوتاهی است به هنگام غسل تعمید گفته می شود مثل عیسی 
و برای جالل خدای پدر همه به زبان خود اعتراف " 11 آیه 2 خداوند است فیلیپیان

آمده  11 آیة 8 و یا در تیموتائوس فصل "ی مسیح خداوند استکنند که عیس
واقعاً که خدا پسندانه زندگی کردن کار آسانی نیست اما به کمک مسیح ": است

این امر امکان پذیر است زیرا او مانند یک انسان به دنیا آمد و ثابت کرد روحی 
او در میان ملتها  پاک و بی گناه دارد و فرشتگان او را خدمت کردند و مژدة آمدن

مردم همه جا به او ایمان آوردند و او بار دیگر به جالل و شکوه خود در . اعالم شد
یکی دیگر از دعاهای معروفی که هنوز در کلیساها  "آسمان بازگشت

 "شهادت پیروان عیسی مسیح"خوانده می شود شهادت نامه ای است که به 
 .معروف است

 
چیست؟و به چه چیزهایی  شهادت پیروان عیسی مسیح  -17

 باید فکر کنیم؟
  بند که خیلی مهم شمرده 12 آن شهادت کوتاهی است شامل

و در طی قرنها و در همه جا کلیساها آن را ( از زمان عیسی مسیح) می شود
 :این دوازده بند به شرح ذیل است. مهم و با اهمیت می شمارند



 مین ایمان دارمیگانه آفریننده آسمان و ز( 19) من به خدای پدر. 
 تنها پسر او و سرور و خداوند ماست( 1) عیسی مسیح. 
  همان کسی که از روح القدس گرفته شده و از مریم باکره به این دنیا

 .آمد
 به صلیب کشیده شد، مصلوب شد، ( 28) به دستور پونتیوس پیالطوس

 .کشته شد، به خاک سپرده شد و درمقابل دیدگان همه تحقیر شد
 ازسه روز از میان مردگان برخاست کسی که بعد. 
  به ملکوت خداوند عروج کرد و در سمت راست یگانه خداوند ما

 .نشست
 او می آید تا بر زندگان و مردگان داوری کند. 
 من به روح القدس ایمان دارم. 
 من به یک کلیسای پاک و مقدس ایمان دارم. 
 به بخشیده شدن گناهان 
 برخاستن از میان مردگان 
 ی ابدی وبدون مرگویک زندگ 
 

       چگونه شما مسیحی می شوید؟ آیا هنگامی مسیحی -18
 می شوید که ایمانتان از قلبتان بر زبانتان جاری شود؟

. اگر شما زندگی خود را به دست عیسی مسیح بسپارید مسیحی شده اید
اگر او را با نام خداوند و نجات دهنده یاد کنی این اولین رابطه ای است که 

تجدید حیات قلب و یک زندگی دوباره . شما و خدا شروع می شود بین
در رابطه با تولد دوباره  8.8 خداوند ما عیسی مسیح در کتاب یوحنا. است

اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمی توانی ملکوت خدا را ببینی ": چنین می گوید
مسیحی شدن در حقیقت درک این . "می گویم عین حقیقت است این که

     قیقت است که شما خدا را انتخاب نمی کنید، بلکه اوست که شما را انتخاب ح



شما می توانید برای درک مسیحیت کتاب مقدس را بخوانید و با . می کند
زبانی ساده در دعاهایتان از او بخواهید تا پرده از روی این حقیقت بردارد 

بشناسد و ثروت هر کس خدا را به این شکل . و آن را بر شما مکشوف کند
آن هنگام که قلب ": واقعی را که نزد اوست تجربه کند، بشارت نیز می دهد

ما باید به ایمان خود اقرار . "از ایمان سرشار شود بر زبان نیز جاری می شود
کنیم و آن را با دیگران در میان بگذاریم به همین دلیل اگر شخصی 

 (13) و غسل تعمید بگیردمسیحی می شود باید به کلیسا برود شهادت دهد 
 

   چرا این شهادتها و اقرارها با ذکر نام خدای پدر آغاز -19
 می شود؟

زیرا مسیحیان ایمان دارند خدایی که می پرستند خدایی است قادر مطلق که 
یگانه خالق جهان هستی است وهمچون یک پدر ما را در حمایت خود قرار 

با ما همچون فرزندان خود  او که خالق آسمانها و زمین است. می دهد
 14 و فصل 11 آیة 18 اشعیا فصل "تو خداوندا پدر ما هستی". رفتار می کند

قدرت مطلق او همواره در تعامل با عشق، حس نزدیکی به ما و . 3 آیة
او قدرت . مراقبت های همه جانبه ای که از ما به عمل می آورد می باشد

 . ا برای ما در زندگی پیش آوردخود را به کار می گیرد تا بهترین ها ر
 

مسیحیان به خدای پدر، پسر و روح القدس ایمان دارند  -21
 آیا آنها به یک خدا ایمان دارند یا سه خدا؟. می پرستند و

همانطور که عیسی خود در تثنیه . مسیحیان فقط به یک خدا ایمان دارند
ایی که وجود دارد ای بنی اسرائیل گوش کنید تنها خد": می گوید 4 آیة 1 فصل

همچنانکه توصیه شده است خدا را با تمام دل و جان و با  "خدای ماست
براساس کالم خدا در کتاب مقدس مسیحیان . فکرت دوست داشته باش

شهادت می دهند که خداوند خود را بصورت خدای پدر، پسر و روح القدس 



ت که فیض اینجاس(.19 آیة 23 اشاره به متی فصل) به ما نشان داده است
خداوند بر همه آشکارمی شود، همچون پدری که فرزندانش را تحت 

مراقبت قرار می دهد، همچون پسری عیسی مسیح که بین انسانها فرستاده 
. می کند و ما را هدایت می کند   شد و همچون روح القدس که در ما زندگی

چه  این رمز و رازی است که هرگز با عقل ساده انسانی قابل درک نیست
چه این رویش یک . کسی جز خدا می تواند غیر ممکن ها را ممکن سازد

اغلب . دانه از دل خاک باشد یا شکل گیری یک جنین انسان در رحم مادر
    در مورد توصیف از خدا پدر پسر و روح القدس از تشبیهاتی استفاده

و  بطور مثال کلمة خدا و روح القدس از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. می شود
همراه با خدا هستند همچون خورشید که با اشعه و گرمای خود یکی است 

توضیحی که ) و به همین ترتیب ما یک خورشید داریم و نه سه خورشید
و یا اینکه هر کسی  (میالدی می دهد 3 تیموتائوس اول به خلیفه المهدی در قرن

مه می تواند هم زمان هم پسر باشد هم پدر هم شوهر، درصورتی که ه
آنها یک شخص هستند و به این ترتیب پس همچنانکه می توان سه نقش و 
سه نام متفاوت برای یک فرد قائل شد به همین ترتیب مسیحیان نیز به یک 

عیسی مسیح در توصیفی که از خود یوحنا . خدا اعتقاد دارند و نه سه خدا
 "من و پدرم یکی هستیم": می گوید می دهد چنین  82 آیة 12 فصل

هر کس مرا ببیند انگار که پدرم ": فرموده 9 آیة 14 وهمچنین در یوحنا فصلا
 "را دیده است
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 اهمیت می دهند؟
او در مرکز . مسیحیت در واقع رابطه با خدا از طریق عیسی مسیح است

در . ح دعا می کنندمسیحیان در نام عیسی مسی. توجهات قرار دارد
هرگاه . بسیاری از سرودها و دعاها نام او بر زبان آورده می شود

آنان بر . مسیحیان از خدا صحبت کنند در مورد عیسی هم صحبت می کنند



این باور هستند خداوند خود به صورت یک انسان در بین انسانها خود را 
خدا انسان شد و کلمة ": آمده است 14 آیة 1در یوحنا فصل. نمایان ساخت

ما . او لبریز از محبت، بخشش و راستی بود. بر روی زمین و در بین ما زندگی کرد
بی نظیر پدر  بزرگی و شکوه فرزند. بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم

اما او در ایام آخر ": آمده است 2آیة 1در عبرانیان فصل. "آسمانی ما، خدا
واقع اختیار همه چیز را به فرزند خود سپرده  توسط پدرش با ما سخن گفت خدا در

با توجه به آنچه در  ".و جهان و تمام موجودات را بوسیله او آفریده است
و  "اوست خدایی که سخن می گوید"آمده است  15 آیة 1کولسیان فصل

 آیة 1تصویری است ازخدای نادیده به دیگر کالم همچنان که در متی فصل
می شود که به معنای خدا  ا نام امانوئل خواندهمی بینیم عیسی مسیح ب 28

مسیحی ها قبول ندارند که . پس عیسی بیش ازیک پیغمبر است. با ماست
مثالً خدا با یک خدای مادر ازدواج . عیسی پسری است حاصل ازدواج خدا

کرده باشد و حاصل آن یک پسر باشد مسأله اصالً جنبه فیزیکی و بدنی 
 .ن است که عیسی مسیح در روح پسر خداستندارد بلکه اعتقاد بر ای
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 آیا در آن لحظه که عیسی از دنیا رفت جهان متوقف شد؟
او خالق و گرداننده همه چیز در زمین و . خدا خدایی است ابدی و جاودان

ا آمدن او بر آسمان است و حمایتهای پدرانة او از مخلوقات و انسانها ب
قدرت مطلقه او محدود نشد او عدالت و حقانیت . روی زمین به پایان نرسید

خود را از طریق انسان شدن و داوطلبانه بر روی صلیب جان سپردن 
سخن ما عیسی مسیح است یک خدای واقعی یک انسان . آشکار و ثابت کرد

ه از طریق انسان بلکه خدای کامل وانسان کامل ک% 52خدا و% 52واقعی نه
  قلب مهربان و قدرت خود انسانها را جستجو می کند و نجات



عشق "یا به زبان بهتر  "پسر گمشده"در کتاب مقدس حکایت . می دهد
عیسی با این مثال عیسی به . تمثیلی از رابطه بین ما و خدا است "پدری

وضوح نشان داد که پدر آسمانی ما کیست و چگونه ما را آزمایش می کند 
 طریقه رفتار و کردار پسر خود خواهی و ناسپاسی اش مانع از این مثالً

نشد که پدرش نسبت به او احساسات پدرانه نداشته باشد ما برای پدر 
 را قائل هستیم حال اگر در این حکایت پدر  "تغییر ناپذیر"صفت 

می خواست سریعاً مقابله به مثل کند ارزش و جایگاه پدری خود را از 
بازگشت سریع پسر به آغوش پدر در نتیجه رفتار و محبت . دست می داد

بنابراین به همین ترتیب خداوند . پدرانه ای بود که پدرش به او ابراز کرد
است حتی اگر آسمان را ترک کند و به میان فرزندانش  "خدایی تغییر ناپذیر"

در زمین بیاید و بخواهد در عیسی مسیح به عنوان یک دوست برا ی 
 .خود را بر ما آشکار کند انسانها

 
 پونتیوس پیال طوس چه کسی بود؟ -23

اگر به دستور او عیسی مسیح . او در زمان سرور ما عیسی فرماندار بود
. به صلیب کشیده نشده بود نامی از او در کتاب مقدس برده نمی شد

مسیحیان تاکید دارند که عیسی مسیح در دوران فرمانداری پیالطوس و در 
این یک . لیم صلیبش را بر پا کرد و جانش را برای ما فدا کردشهر اورش

رویای درخشان و افسانه و یا حاصل خیال پردازیهای یک ذهن خیالباف 
بند شهادت نامه  12نیست یک واقعیت است به همین دلیل نام پیالطوس در

    مسیحیان ذکر می شود نامش در جلسات هفتگی کلیسا به میان آورده
تاب مقدس بسیاری از رویدادها همراه با محل و نام شخص درک. می شود

مانند پادشاه هیرودیس بزرگ و هیرودیس آنتیپاس، کاهن . ذکر شده است
یهودی قیافا و آناس سردار رومی آگوستوس، ایلعازر، ناصریه، بیت الحم، 

 .اورشلیم، جتسیمانی و جلجتا
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 ن کار چه فایده داشت؟می شد؟ای

مسیحی ها به این عقیده ندارند که بطور طبیعی و ذاتی هر انسانی پاک و 
بی گناه است آنها بر این باورند که ظلم و گناه بصورتی عمیق در وجود 

به این علت هیچ انسانی نمی تواند خود را در مقابل خدا . هر انسانی هست
قدس است و نمی تواند هیچ خدا پاک و م. خوب و پاک به حساب بیاورد

گناهی مرتکب شود همانطور که خدا در کالم خود می گوید جریمه گناه 
چون انسانها به تنهایی نمی توانند از گناه رهایی یابند در این . مرگ است

اوست آفریننده این جهان و . جا خداوند یک راه را برا ی ما بازکرده است
ینشی تو است و اوست که می تواند گرداننده امور و هر لحظه در حال آفر

البته این به صورت . صدمات ناشی از گناه را بر روح و جانمان ترمیم کند
. چشم پوشی کردن و بخشیدن گناه نیست بلکه باید بهای آن را پرداخت

نامیده می شود و باید با یک بره بی گناه بی نقص و عیب  "خون بها"بها این 
صلیب عیسی مسیح پیامی (.19 آیه رس اولپط) (عیسی مسیح) پرداخت شود

صلیب سمبل و مظهری . برای ما درباره انسان وموقعیت دردناک او دارد
است که مشوق راستی و درستی در وجود ماست و به ما امید رسیدن به 

. راستی و عدالتی را می دهد که از طریق عیسی مسیح خریداری می شود
نه چند راه . 14 آیه 1 یوحنا "تی منمراه و راس" :گوید می عیسی خود به ما

تنها است بلکه   راهنه تنها او . بلکه یک راه که او با ایمان در آن قدم گذاشت
.اوست و در اوست که خداوند برای ما نجات را فراهم کرد راه

 
 منظور از گناه چیست؟ -25

 گناه تنها به معنای سرپیچی کردن از دستورات الهی نیست بلکه بیش از هر
چیز به معنای دور شدن از هدفی است که خداوند برای ما در نظر گرفته 

است هدف او برای زندگی ما این بوده است که ما به او عشق بورزیم و او 



اما در این راه ما همیشه دچار . را خدمت کنیم تا به این ترتیب او جالل یابد
 لغزش 

اولین انسانها  از کتاب پیدایش نوشته شده است که 8می شویم در فصل
آدم و حوا به گناه افتادند گناه آنها منجر به ادامه گناه در طی همه نسلها 

مثالً . شد و می توان آن را درهمه سطوح و در هر مرحله از زندگی دید
کشورها آتش جنگ و دشمنی را بر می افروزند، مردم در روابط با یکدیگر 

     قبایل مختلف با یکدیگر حقوق همدیگر را پای مال می کنند، تیره ها و
می جنگند، اعضای فامیل با یکدیگر مجادله می کنند، انسانها از یکدیگر تنفر 

ما نباید فقط به این فکر کنیم که چه کارهایی را از قبیل دزدی وقتل . دارند
نباید انجام دهیم بلکه باید به کارهایی که باید انجام دهیم ولی انجام نمی 

در واقع نه تنها . آرامش واقعی تنها در نجنگیدن نیست. مدهیم نیز فکر کنی
بین مردمی که خود را با یکدیگر برابر می دانند و جنگی با هم ندارند هم 

  گناهان زیادی رخ
می دهد بلکه هرکسی در زندگی خصوصی خود کارهای زیادی را انجام 

خدا در چنین شرایطی نمی توان از . می دهد که مطابق خواست خدا نیست
ای مردم ": می خوانیم( 2و1 آیه 59) انتظار استجابت دعا را داشت در اشعیا

گوش او . فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمی تواند شما را نجات دهد
سنگین نیست او دعاهای شما را می شنود اما گناهان شما باعث شده او با 

اه به معنای جمع شدن گن "شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد
اشتباهات بر روی همدیگر و یا فراموش کردن دستورات خداوند نیست 

روزگاری شما نیز بعلت ": آمده است 8-1 آیة 2 همینطور در افسسیان فصل
شما . خطاها و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید

یطان را اطاعت می کردید شیطانی که هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و ش
می کند ما نیز  رئیس نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین عمل

ما اسیر . همگی مانند آنها بودیم طرز زندگی مان نشان دهنده ذات ناپاک ما بود
هوسها و افکار ناپاک خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم ما با همین 



دنیا آمدیم و درست مانند دیگران زیر خشم و غضب خدا طبیعت سرکش به 
 ".بودیم

او نمی تواند خود را از مرگ و گناه . یک مرده چیزی برای ارائه ندارد
نجات دهد در واقع نجات و تولد دوباره فقط از طریق عیسی مسیح امکان 

پذیر است و این چیزی است که بسیاری از مسیحیان آن را شخصا تجربه 
 .کرده اندو احساس 
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 بخشیده شده است، باید خوب و پاک زندگی کند؟
کسی که محبت خدا را تجربه و درک کرده . اگر این اتفاق بیافتد عالی است
کسی که عشق را دریافت کرده باشد پاسخ . باشد، زندگی اش تغییر می کند

ی می کند همچون یک فرزندی در عباداتش آن را با عشق می دهد و سع
برای روشن شدن مطلب داستان خیلی . تشکر کند( خدا) همواره از پدرش

 .جالبی در این رابطه برای شما نقل می کنیم
در روستایی که قمار در آنجا به شدت ممنوع بود چند نفر از جوانان به 

و مادری  چند تن از آنان چون پدر. جرم قمار کردن دستگیر می شوند
ثروتمند داشتند به راحتی توانستند با پرداخت جریمه مالی از رفتن به 

زندان رهایی یابند اما یکی از آنان که از خانواده فقیری بود راهی زندان 
مادر که در تکاپوی یافتن راهی برای آزادی فرزندش بود به بیگاری . شد

بزرگ وسنگین بود گرفته شد و ازآنجا که روزانه مجبور به حمل سنگهای 
همیشه دستانی خونین و زخمی داشت سرانجام او توانست با رنج و 

وقتی این . زحمت مبلغ جریمه را فراهم کند و پسر را از زندان رها سازد
پسر دوباره از زندان آزاد شد دوستان قدیمی خود را دید که او را دوباره 

این کار را به هیچ " :به قمار کردن دعوت می کردند اما او چنین پاسخ داد
بهای . عنوان دیگر تکرار نمی کنم چون آزادی به بهای باالیی خریداری شده است

 ." آن خون دستهای مادرم است که توسط خودش پرداخت شده است
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 دارید؟

از نظر . را تبیین کنیم "ایمان"شاید بهتر باشد که ابتدا منظور از کلمه 
مسیحیان ایمان به عیسی مسیح به معنای اعتماد کامل به مسیح، سپردن 
. زندگی خود به او و پذیرفتن هدایت او در  تمامی جنبه های زندگی است

پس او برای پیروانش بیش از یک پیامبر بود که می خواست پیام خدا را به 
الوه بر این عیسی برای ع. فلسطینیان سالهای اولیه میالدی برساند

مسیحیان طبق کتاب مقدس کسی است که مصلوب شد و از میان مردگان 
برخاست در حالیکه هرگاه از مسلمانان در رابطه به ایمانشان به عیسی 

مسیح سوال شود آنان الوهیت عیسی مسیح، مصلوب شدن و برخاستنش 
وال مسلمانان از حال بر می گردیم به س. از میان مردگان را انکار می کنند

یک مسیحی بر این باور . مسیحیان در رابطه با ایمانشان به محمد رسول
است محمد در اواخر قرن ششم و در اوایل قرن هفتم میالدی در شهرهای 

بسیاری از مسیحیان . مکه و مدینه و نواحی اطراف آن زندگی می کرد
مان وستمگران برای محمد احترام قائلند چون می دانند او در مقابل ظال

اما ایمان یک مسیحی به . ایستاد و از ضعیفان و مستضعفان طرفداری کرد
در اسالم راهنمای زندگی . محمد همچون ایمان یک مسلمان به محمد نیست

. برا ی مسلمانان نه تنها در قرآن بلکه در سنت محمد نیز یافت نمی شود
عین حال مانع از این  این گونه تفاوتها کامالً مشخص و گویا هستند ولی در

 .نمی شوند که طرفین برای افکار و عقاید یکدیگر احترام قائل نشوند
 

 آیا مسیحیان به روز آخرت ایمان دارند؟ -28
مسیحیان نیز همچون یهودیان و مسلمانان به وجود آغازی برای جهان 

آنان . آفرینش هدف دار بودن آن و نیز وجود پایانی برای آن معتقد هستند
تقدند که این جهان همچون خطی است که آغاز و پایانی برای آن در نظر مع

گرفته شده است و همچون چرخه ای از حیات و مرگ نیست که تا ابد ادامه 



آفریننده این جهان خداوند است و او همان کسی است که در . داشته باشد
در کتاب مقدس در این باره به کرات صحبت شده . آخرت داوری می کند

در این زمینه . ست ولی از نحوة دقیق داوری چیزی به میان نیامده استا
کتاب مقدس با استفاده از تشبیهات زیادی توضیح داده که حقیقتاً روزی 

   این اتفاق می افتد و درآن روز به حساب اعمالی که ما در زندگی انجام
چنین آورده  42 آیة 24 درکتاب متی فصل. می دهیم رسیدگی می شود

 "گردد می پس آماده باشید چون نمی دانید خداوند شما چه روزی بر": ده استش
که در آن به  (82)همچنین عیسی مثالهایی از گوسفندان و بزها زده است 

وضوح توضیح داده شده است که داوری خداوند در آخرت به چه صورت 
 خواهد بود؟

د نجات را مسیحیان معتقدند همان خدایی که داوری در دستان اوست خو
مسیحیان به کسی اعتقاد . از طریق عیسی مسیح برای ما به ارمغان آورد

آن طور که از خالل جمالت . دارند که هم داور است و هم نجات دهنده
عمیق کتاب مقدس و از طریق مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب چنین 
برمی آید که در قضاوت الهی اگر کسی به عیسی مسیح ایمان آورد به 

.گی ابدی دست یافته استزند
 

 آیا مسیحیان به شیطان و ارواح شیطانی اعتقاد دارند؟ -29
مسیحیان به خدا اعتقاد دارند اما به این هم توجه دارند که خداوند دشمنی 

اما جای ": آمده است 14 آیة 11 در دوم قرنتیان فصل. دارد به نام شیطان
 ".صورت فرشتة نور درآورد می تواند خود را به تعجب نیست چون اگر شیطان

شیطان می تواند به دو صورت . پس شیطان فریبکار و خطرناک است
می تواند خود را جذاب نشان دهد و . انسان را به اسارت خود درآورد

انسان را شیفته خود کند یا با حیله و تزویر انسان را غافلگیر کند و به دام 
دا و ایمانشان به خدا است که اهداف این ارواح شیطانی مردان خ. بیاندازد

در زبان یونانی . این ارواح شیطانی در صدد از بین بردن این ایمان هستند



او . نامیده می شود یعنی کسی که سد راه می شود "دیابولوس"شیطان 
سعی می کند تا مخلوقات زیبای خداوند را نابود کند و آنها را به تباهی 

ز ارواح شیطانی نیز نام برده شده در کتاب مقدس بجز شیطان ا. بکشاند
جهانی وجود دارد که دیدنی است و جهانی وجود دارد که نادیدنی . است
حتی عیسی مسیح نیز توسط . با قدرتها و نیروهایی که حقیقی هستند. است

قدرتهای شیطانی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و توسط شیطان آزمایش 
ابر قدرت او به زانو در آمدند و او با اما شیطان و ارواح شیطانی در بر. شد

 .رنج و عذاب خود و در نهایت با مرگ خود بر قدرتهای شیطانی پیروز شد
 

کتاب مقدس عیسی مسیح چه توصیفی از گوسفندان و  -31
 بزها ارائه می دهد؟

هنگامی که من مسیح ": چنین می خوانیم 81از آیة 25در کتاب متی فصل
و همراه با فرشتگانم بیایم آنگاه بر تخت با شکوه  موعود با شکوه و جالل خود

سپس تمامی قومهای روی زمین در مقابل من خواهند . خود خواهم نشست
ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد همان طور که یک چوپان گوسفندان 

 گوسفندان را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف. می کند را از بزها جدا
آنگاه بعنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست من هستند خواهم . چپم

بیایید ای عزیزان پدر بیائید تا شما را در برکات خدا سهیم گردانم برکاتی : گفت
که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود زیرا وقتی من گرسنه بودم 

د، غریب بودم مرا به خانه شما به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادی
. تان بردید، برهنه بودم به من لباس دادید، بیمار و زندانی بودم به عیادتم آمدید

خداوندا کی شما گرسنه بودید تا ما به شما : نیکوکاران درپاسخ خواهند گفت
خوراک بدهیم؟ کی تشنه بودید تا ما به شما آب بدهیم؟ کی غریب بودید تا 

یم؟ یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم؟ کی بیمار و یا زندانی شما را به منزل ببر
وقتی این : بودید تا به مالقات شما بیاییم؟ آنگاه به ایشان خواهم گفت



سپس به . خدمتها را به این برادران من می کردید در واقع به من می نمودید
ای لعنت شده ها از اینجا : کسانی که در طرف چپ من هستند خواهم گفت

بیرون بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده 
شده است زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک ندادید، تشنه بودم و به من 

آب ندادید، غریب بودم و به من جا ندادید، برهنه بودم و مرا نپوشاندید، بیمار و 
: جواب خواهند داد. قاتم نیامدیدزندانی بودم و شما به من جا ندادید و به مال

خداوندا کی شما گرسنه و تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا 
وقتی به کوچکترین برادران من : خدمتی به شما بکنیم؟ در جواب خواهم گفت

کمک نکردید در واقع به من کمک نکردید و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند 
 ."زندگی جاوید خواهند پیوستولی نیکوکاران به 

 
کسی که "آیا این گفته قرآن نظیر گفته انجیل نیست؟  -31

اعمال نیک انجام دهد پاداش می گیرد و کسی که اعمال بد انجام دهد 
 "به سزای اعمالش می رسد و به جهنم خواهد رفت

. قطعاً شباهتهای بسیاری وجود دارد ولی تفاوتهای عمیقی نیز وجود دارد
ن کتاب مقدس هیچ گونه ای اشاره ای به اینکه اعمال خوب و بد در مت

انسانها مورد محاسبه قرارمی گیرد و در یک ترازو نسبت آنها با هم 
بهشت پاداشی برای دینداران ومخلصان . سنجیده می شود نشده است

بهشت جایی است . خداوند و جهنم جایگاهی برای مجازات بدکاران نیست
جهنم جایی بسیار وحشتناک است زیرا . آنجاستکه پدر آسمانی ما 

کسی که با تکیه بر اعمال و . خداوند پر از رحمت در آنجا حضور ندارد
اما . کردار خود می خواهد خود را نجات دهد هنوز حقیقتا خدا را ندارد

کسی که در نتیجه ایمان به خدا رهانیده می شود آغوش باز خداوند را 
او می تواند همانگونه که هست در مقابل خدا . دهمواره در مقابل خود دار

روز داوری برای کسانی که از خدا انتظار مجازات ندارند . ظاهر شود
روزی است که آنها می توانند در محضر خداوند حاضر شوند و خدا را 



. قضاوت به عیسی مسیح بخشیده شده است و او یک واسطه است. ببینند
به معنای  "واسطه"لغت . با خدا آشتی داداو با رنج و مرگ خود مردم را 

 چنین  5 آیة 2 در اول تیموتائوس فصل. رابط میان دو چیز است
که خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام ": می خوانیم

عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را 
 ."تی دهدبا یکدیگر با هم آش

 
آیا مسیحی ها به این مباهات نمی کنند که نجات پیدا  -32

کرده اند؟ پس آیا آنان نیز باید در روز داوری در محضر 
 خداوند حضور یابند؟

  اگر رفتار هر یک از مسیحیان به گونه ای باشد که گویا
می خواهد با اطمینان و رضایت خاطر از خود در محضر داوری خداوند 

و فکر می کند که می تواند بر دستاوردهای خود تکیه کند راه حاضر شود 
نجاتی که دریافت کرده ایم اگر آن را با ارزش می . را به خطا رفته است

کسی که طعم . دانیم نباید ما را به اشخاصی منفعل و مغرور تبدیل کند
نجاتی را که به واسطه فیض الهی نصیبش شده تجربه کرده باشد باید 

اش را کند تا نه تنها به خداوند بلکه به همسایه اش نیز محبت  نهایت سعی
خود را ابراز کند کسی که خود مشمول فیض خداوند شده است نباید 

احساس کند که از دیگران بهتراست و یا با دیده تحقیر به دیگران نگاه کند 
بلکه الزم است تا دیگران را در آنچه از سوی خداوند دریافت کرده است 

کسانی . فیض خداوند انسانها را متواضع آرام و مالیم می کند. سازد سهیم
  که خود را فرزند خدا

می دانند به این نکته نیز آگاهی دارند که علت این انتخاب بواسطه داشتن 
لیاقت و شایستگی از نظر خداوند نبوده بلکه تنها بواسطه قربانی شدن 

ادار است و تنها به واسطه خداوند به عهد خود وف. عیسی مسیح بوده است



خداوند ناگهان در روز . اوست که می توانیم به ملکوت خداوند راه یابیم
 داوری به خدای دیگری تغییر پیدا نمیکند او همان است که همیشه او را 

همان خدایی که شما را ": 24 آیة 5 اول تسالونیکیان فصل. می شناخته ایم
بق وعده اش این را نیز برای شما انجام خوانده است تا فرزندان او باشید ط

می توانیم منتظر نجاتی باشیم  اکنون": 28 آیة 12 عبرانیان فصل "خواهد داد
که خدا وعده داده است و می توانیم بدون هیچ گونه تردیدی به همه بگوییم که 

 ".نجات یافته ایم زیرا خدا به همه وعده های خود عمل خواهد فرمود
 

 دستور العملهای دینی دارند؟ آیا مسیحیان -33
هر چند آزادی از ویژگی های ایمان مسیحی است اما این به آن معنی 

. نیست که هر کاری کنید درست است و به هیچ چیزی نباید پایبند باشید
مسیحیت در واقع ارتباطی است که با عیسی مسیح برقرار می کنیم یک 

پرد و آزادی حقیقی مسیحی زندگی خود را به دستان عیسی مسیح می س
اگر کسی فکر کند چون آزاد است می تواند همه . را در پیوند با او می داند

کار کند در اشتباه است چون طولی نمی کشد که آن شخص در گناه و 
رود شیطان می تواند انسان را در دو مرحله فریب دهد اول  اشتباه فرو می

ا کند و در مرحله بعد چنان تو را جلب خوشی ها و لذتهای ناپایدار این دنی
برای . درها را بر رویت ببندد و اسیرت کند که دیگر راه گریزی برایت نماند

مثال اگر تو مشروب بخوری چون فکر میکنی آزاد است و آنقدر افراط کنی 
که مست شوی می بینی که دیگر تو نیستی که الکل را کنترل می کنی بلکه 

مسیحیان خود را پای بند رعایت قوانین . الکل است که تو را کنترل می کند
موجود در کتاب مقدس می دانند و آنها را رعایت می کنند در کتاب مقدس 

همان فرمان ها و دستوراتی که خداوند به . مذکور است( 84) ده فرمان
همینطور عیسی مسیح نیز قانون هایی را به . موسی و قوم اسرائیل داد

ولس هم فرمانهایی را درباره زندگی مسیحیان پ (81)پیروان خود ارائه کرد 



این فرمان ها در رابطه شما با عیسی مسیح تاثیر مثبتی ( 83) بیان کرد
 .دارد

 
 ده فرمان کدام است؟ -34

خداوند در کوه سینا با موسی سخن و احکام خود را چنین صادر کرد و 
 :گفت

رت و من خداوند خدای تو هستم همان خدایی که تو را از قید اسا
. بندگی مصر آزاد کرد

 .تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد
هیچ گونه بتی را به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست 

در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن زیرا من که خداوند . نکن
خدای تو هستم خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند 

کنم این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و  مجازات می
اما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و . چهارم نیز می گردد

 .دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت می کنم
از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن اگر نام مرا با 

م دروغ بخوری تو را مجازات بی حرمتی به زبان بیاوری یا به آن قس
 .می کنم

روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار در هفته شش روز 
نه . است هیچ کار نکن "سبت خداوند"کار کن ولی در روز هفتم که 

خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غالمت، نه کنیزت، نه مهمانت و نه 
زمین و دریا و هر چون خداوند در شش روز آسمان و . چهار پایانت

پس او روز . چه در آنها است را آفرید و روز هفتم دست از کار کشید
 .سبت را مبارک خواند وآن را روز استراحت تعیین نمود

پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند خدای تو به تو 
 .خواهد بخشید عمری طوالنی داشته باشی



 قتل نکن
 زنا نکن

 دزدی نکن
 غ نگودرو

چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش و به فکر تصاحب 
 .غالم و نیز گاو و االغ و اموال همسایه ات نباش

 
در بعضی جاها  می خوانیم که مسیحیان و یهودیان  -35
 به چه معنایی است؟ "یهوه". را قبول دارند "یهوه"

مقدس در مورد  ما در کتاب خروج در عهد قدیم کتاب. 1یهوه نام خدا است
موسی می خوانیم که خداوند در بوته شعله وری خود را بر موسی آشکار 

. می سازد و در این مالقات موسی به رهبری قوم خود برگزیده میشود
برای موسی پذیرش رهبری قوم بنی اسرائیل کار ساده ای نبود اما خدا به 

من ": فرمودو  "من در همه جا و در همه حال با تو هستم ": او فرمود
اخذ شد یا به عبارت  "یهوه"و از این جمله نام  "همانی هستم که هستم

 "ه","ی"بهتر اگر در این کلمه حروف با صدا را حذف کنی آنچه میماند 
آنها کلمات . 2یهودیان این کلمه را بر زبان نمی آورند. است "ه", "و"
 را بر زبان  5"سرور"ویا  4"ابدی" 3"نام"

حیان در کتاب مقدس به صورت مکرر نام خدا را با می آورند  مسی
 .صدا میکنند "سرور"و  "پادشاه"عنوان

 

                                                 
1
 Elohim 

2
 ةیهودیان بعلت مقدس بودن نام خداوند آن را بر زبان نمی آورند و بجای آن کلم :یادداشت مترجم  
 .را نام می برند"یاه"

3
 Ha Sjem 

4
 Ha Olam 

5
 Adonai 



در کتاب مقدس چه چیزی در مورد تپه ای که عیسی  -36
 مسیح بر آن به مردم تعلیم می داد آمده است؟

. در مورد آن تپه مورد نظر مطالب مذکور است 8تا 5در کتاب متی فصل
می رفت و در آن جا   م که او بر فراز تپه ایمی خوانی 5 مثالً در بخش

 شروع به تعلیم دادن می نمود او 
مثالً اگر شما را . بیش تر ازآنچه از شما می خواهند انجام دهید":می فرماید

به اندازه یک کیلومتر به زور می خواهند به طرف خودشان بکشند به 
را که همه از  عیسی مسیح حرفی."اندازة دو کیلومتر با آنها راه بروید

چشم در مقبل چشم دندان در مقابل دندان  ":بچگی یاد گرفته بودند فرمود
اما من می گویم اگر کسی به تو زور گوید با او مقاومت نکن حتی اگر به 

. "گونه راستت سیلی زد گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن سیلی بزند
 راز آن تپه در ضمن دعایی نیز وجود دارد که وقتی عیسی بر ف

او در این کتاب جمالت مثالها و ( 8) .(ای پدر ما) می رفت آن را می خواند 
داستانهایی از عیسی مسیح نقل شده است که با خواندن و عمل کردن به 

: عیسی مسیح فرموده است. آنها جهان از این رو به آن رو می شود
همینطور او  "خوشا به حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت"

هرکس سخنان مرا بشنود و از من پیروی کند  ": این مثال را زد و فرمود
مانند کسی است که خانه اش را بر روی صخره ها بنا کند اما آنکه بشنود 

 ."و عمل نکند مانند کسی است که خانه اش را بر روی شن بنا کرده باشد
 

خدا  عیسی مسیح مرتب در باره پادشاهی خداوند ملکوت -37
 صحبت می کند منظور او از ملکوت خدا چیست؟

جایی است که با تعلیم گرفتن از سخنان عیسی ( ملکوت آسمان) ملکوت خدا
عیسی مسیح ( 48 آیه 4) مسیح می توانی زندگی واقعی داشته باشی در لوقا

الزم است به شهر های دیگر نیز بروم و مژده فرا رسیدن ملکوت خدا را ": میگوید



نباید فکر کنیم  ."اعالم نمایم زیرا برای همین منظور فرستاده شده ام به مردم
 که ملکوت خدا جایی است که خداوند بر عرش خود تکیه زده و حکومت 
می کند بلکه جایی است که انسانها را کنترل می کند و بر دلهای انسانها 

: در مزامیر و کتاب رسوالن به طور مکرر آمده است. سلطنت می کند
این پادشاهی با ظهور عیسی  "داوند پادشاه است و سلطنت او ابدی استخ"

انتظار طوالنی برای ظهور کسی که . مسیح در وجود او جلوه گر شد
. پیامبران عهد قدیم آن را پیشگویی کرده بودند عملی شد و به انجام درآمد

ما او نه تنها فرارسیدن ملکوت را به . در وجود او ملکوت خداوند آغاز شد
مثالً شفای بیماران، : مژده داد بلکه با بسیاری معجزات این را ثابت کرد

خارج کردن ارواح پلید شیطان و فرستادگان آن را و برخاستنش از میان 
مردگان این همه کثرت معجزات نشانه هایی از فرمانروایی و پادشاهی 

شیده این ملکوت در بین پیروانش نیز وجود دارد و با به صلیب ک. اوست
او سر کلیسا است و نه تنها بر کلیسا . شدنش از بین نرفته است

 آیه 23)او در متی . فرمانروایی می کند بلکه بر همه مخلوقات حاکم است
تمام اختیارت آسمان و زمین به " :در توصیف از خود چنین می گوید( 13

در این جهان فرمانروایی صلح و راستی بر همگان  "من داده شده است
.لوم نیست ولی بزودی آن نیز برای همه آشکار خواهد شدمع

 
 در کتاب مقدس پولس از چه چیزهایی سخن گفته است؟ -38

در بخش عهد جدید از کتاب مقدس در کنار کتابهای اصلی انجیل نامه های 
که در آنها او انواع مختلف رویه هایی را که یک ( 52) پولس وجود دارد

برا ی مثال در . گیرد را مشخص کرده استمسیحی در زندگی باید پیش 
می توانیم قوانین زندگی را  12یکی از نامه های او در کتاب رومیان فصل

 :در یابیم
 .تظاهر به محبت نکنید بلکه محبتتان صادقانه با شد"

 .به نیکویی بپیوندید. از هر بدی اجتناب کنید



 .یکدیگر را همچون برادران مسیحی بشدت دوست بدارید
 .ر یک از شما دیگری را بیش از خود احترام کندو ه

در خدمت به خداوند تنبلی و سستی به خود راه ندهید بلکه با عالقه و شور او را 
 .خدمت کنید

به سبب آنچه خداوند برای شما طرح ریزی کرده است شاد باشید زحمات را تحمل 
 .نمایید همیشه دعا کنید

وشا باشید در خانه شما همیشه بر روی در رفع نیازهای برادران مسیحی خود ک
 .مهمان باز باشد

اگر کسی شما را به سبب مسیحی بودن مورد جفا قرار داد او را نفرین نکیند بلکه 
 .دعا کنید تا خدا او را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد

اگر کسی شاد باشد با او شادی کنید و اگر کسی غمگین باشد در غم او شریک 
 .شوید
دی با یکدیگر همکاری نمایید هیچ کاری را برای خود نمایی نکنید سعی نکید با شا

فقط با اشخاص بزرگ و مهم معاشرت کنید بلکه در جمع اشخاص عادی نیز 
 .خوش باشید خود را داناتر از دیگران نشمارید

هرگز به عوض بدی، بدی نکنید طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در 
 .تان صادق و درستکار هستیدکارهای

با هیچ کس جر و بحث نکنید تا آنجا که ممکن است با مردم در صلح و صفا به 
 .سر برید

هرگز از کسی انتقام نگیرید، انتقام خود را به خداوند واگذارید چون درکتاب 
پس اگر دشمنت گرسنه . آسمانی نوشته شده است انتقام انسانها از آن اوست

ا بده و اگر تشنه باشد به او آب بده تا از کاری که کرده شرمگین و با شد به او غذ
 .پشیمان شود

 ."اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب کنید



 آیا باید مسیحیان دینشان را به دیگران بشارت دهند؟ -39
اید اگر یک مسیحی همانطور که عیسی مسیح می خواهد زندگی کند پس ب

ایمان او در رفتار و کردار او مشهود باشد پس یک مسیحی با شوق تمایل 
عیسی مسیح از . دارد که از خداوند و نجات دهنده خود صحبت کند

همچنان که . پیروانش انتظار دارد پیام نجات و آرامش را به همه برسانند
  (13 آیه 18) یوحنا در

ی مسیح را برای پاکی و سالمتی همانطور که پدرآسمانی ما عیس": می خوانیم 
به این دنیا فرستاد عیسی مسیح به همان گونه پیروانش را برای پاکی و سالمتی 

مسیحیان با این . به میان مردمان فرستاد اما نه برای قضاوت بلکه برای نجات
بشارت دادن و صحبت کردن در باره . "عمل دنیا را سالم و پاک می کنند

در زندگی این راهی است که از اهمیت . یمان باشدمسیح باید همراه با ا
بسیاری برخوردار است اگر این اتفاق آنگونه که عیسی مسیح در نظر دارد 

زند بلکه از آن مهمتر نام  میانجام نشود نه تنها به خوش نامی کلیسا لطمه 
 .عیسی مسیح را خدشه دار می کند

 



 کتاب مقدس
 

یا درست است که کتاب مقدس چگونه کتابی است؟ آ -41
 کتاب مقدس شامل چند کتاب می باشد؟

. کتاب تشکیل شده است 11کتاب مقدس جمعاً از . بله، کامالً درست است
عهد . به معنی کتابها گرفته شده است bibliaکلمه بایبل از کلمه یونانی 

عتیق در اصل همان کتاب تورات کتاب مقدس یهودیان است ومربوط به 
درکتاب عهد عتیق در مورد . عیسی مسیح می شود دوران پیش از ظهور

 آیه 24در لوقا فصل . پیام های موسی و مزامیر مطالبی نوشته شده است
آیا به یاد دارید پیش از مرگم وقتی با شما بودم می گفتم که ": آمده است 44

هرچه در تورات موسی و کتابهای انبیا و زبور داوود درباره من نوشته شده است 
حال با آنچه که برا ی من اتفاق افتاد همه آنها عملی . ید عملی شودهمه با

. سال نوشته شد 122عهد جدید بعد از تولد عیسی مسیح در طی  ."شد
. تاب مقدس را تشکیل می دهندکبا هم ( کتاب انجیل) عهدعتیق و عهد جدید

عیسی دریک خانواده . عهد جدید با معرفی عیسی مسیح شروع می شود
و درجامعه یهودی تولد و پرورش یافت او یک پسر یهودی بود  ای یهودی

بر اساس کتاب عهد جدید کامالً روشن است . ولی بعدها کاهنی یهودی شد
. که او بیش از یک جوان یهودی یا یک کاهن یهودی یا یک پیامبر بوده است

او همان مسیحی است که پیامبران عهد قدیم از مدتها پیش ظهورش را 
در اینجاست که تفاوت . رده بودند و انتظارش را می کشیدندپیشگویی ک

دیدگاه مسیحیان نسبت به عیسی مسیح با یهودیان آشکار می شود چراکه 
از نظر آنان مسیح کسی است که تمام پیامبران عهد قدیم در وجود او جلوه 

 .گر شدند
 



 مسیحیان به چه زبانی کتاب مقدس را می خوانند؟ -41
هیچ جا از کتاب مقدس نوشته نشده است که باید آن را به  از آنجا که در

یک زبان مشخص خواند آنها می توانند کتاب مقدس را به زبان مادری 
بخوانند بدین لحاظ این کتاب به چندین زبان و لهجه های مختلف ترجمه 

درحقیقت عهد عتیق به زبان عبری و بخشی از آن به زبان . شده است
در چنین شرایطی اگر . ه زبان یونانی نوشته شده استآرامی و عهد جدید ب

کسی بتواند این کتاب را به این زبانها بخواند بهره زیادی خواهد برد و این 
در . خیلی عالی است اما چنین چیزی برای هر کسی مقدور نمی باشد

ترجمه های صورت گرفته تالش شده است تا ادبیات متون ترجمه شده 
بان اصلی باشد تا ضمن حفظ امانت آن را برای نزدیک به نسخه های ز

البته علیرغم تفاوتهای موجود هر . عموم مردم  قابل فهم و قابل درک بکند
انجمن های کتاب مقدس در . یک از این ترجمه ها به تنهایی با ارزشند

گوشه و کناردنیا وظیفه خود می دانند که کتاب مقدس را به بیشترین 
 راختیار عموم مردم قرار دهند بعد ازبرپایی کلیساهازبانها ترجمه کنند و د

 .کالم خداوند بر همة انسانها و به همه زبانها نازل شد( 99)
 

 کتابهای عهد قدیم کدام هستند؟ -42
که این پنج کتاب کتابهای موسی ) پیدایش، خروج، الویان، اعداد، تثنیه

، اول پادشاهان، یوشع، داوران، سموئیل اول، سموئیل دوم (نامیده میشوند
دوم پادشاهان، اول تاریخ، دوم تاریخ، عزرا، نحمیا، استر، ایوب، مزامیر، 

امثال، جامعه، غزل غزلها، اشعیا، ارمیا، مراثی ارمیا، حزقیال، دانیال، هوشع، 
یوئیل، عاموس، عوبدیا، یونس، میکا، ناحوم، حبقوق، صفنیا، حجی، زکریا و 

 مالکی
 



 کدام هستند؟کتابهای عهد جدید  -43
چهار کتاب اصلی که به شرح زندگی عیسی مسیح و تعالیم او می پردازد 

 عبارتند از متی، مرقس، لوقا و یوحنا
اعمال رسوالن، نامه های پولس، رومیان، اول قرنتیان، دوم قرنتیان، 

غالطیان، افسسیان، فیلیپیان، کولسیان، اول تسالونیکیان، دوم تسالونیکیان، 
س، دوم تیموتائوس، تیطوس، فیلمون، عبرانیان، نامه های اول تیموتائو

یعقوب، اول پطرس، دوم پطرس، اول یوحنا، دوم یوحنا، سوم یوحنا، یهودا 
 و مکاشفه

 
آیا این حقیقت دارد که مسیحیان کاتولیک کتابهای  -44

 بیشتری در کتاب مقدسشان دارند؟
ت و شش همانطور که گفته شد کتاب مقدس مسیحیان مشتمل بر شص

اما کلیسای کاتولیک رم در کنار این کتابها کتابهای دیگری . کتاب است
ما این کتابها را جزو کتابهای مقدس نمی . دارد که سندیت چندانی ندارند
  شماریم ولی آنها را با ارزش

شرح عقاید سالومو، توبیت، شرح : این کتابها از این قرارند. می انگاریم
، دعای 2و1 ، باروک، ماکابییان(نه عیسی مسیح)عقاید عیسی سیراک 

اینها کتابهای عهد قدیم هستند . ماناسیان، نسخه یونانی استر و دانیا ل
 .عالوه بر اینها کتب غیر مستندی برای عهد جدید نیز دارند

 
( متی، مرقس، لوقا و یوحنا)چرا مسیحیان چهار انجیل  -45

 دارند؟ کلمه انجیل چه معناست؟
جدید با چهار انجیل از متی،مرقس، لوقا و یوحنا شروع می شود کتاب عهد 

که هریک به نوعی به شرح زندگی عیسی مسیح می پردازند و هرچند در 
نوع بیان متفاوتند اما همگی از یک چیز سخن می گویند و آن پیام عیسی 



یا  "انجیل"از این رو کتاب عهد جدید را . است "خبر خوش"مسیح یعنی 
می نامیم زیرا نه تنها کتابهای متی، مرقس، لوقا و یوحنا  "خوشهمان خبر "

بلکه کتابهای دیگر آن نظیر اعمال رسوالن، نامه های پولس و مکاشفه نیز 
 .پیام آور این مژده می باشند

 
چگونه می توان توصیفات انسانهایی مانند لوقا و یوحنا از  -46

نوشته  زندگی عیسی را کالم خدا انگاشت؟ مگر آنها دست
 های انسان نیستند؟

  خداوند از انسانها برای رساندن پیام خود به آنها استفاده
 1 پطرسدوم در . می کند تا امکان برقراری ارتباط به آسانی برقرار گردد

را به شما رساندند با قدرت ( پیام انجیل)آنان که این پیغام": آمده است 21 آیه
قدس سر شار است از نامه ها گزارشها کتاب م "روح القدس آن را بیان کردند

پندها و اندرزها و تعلیماتی که مبشرین مسیحیت داده اند در واقع خدا 
بوسیله این کتاب و با زبان انسانی پیام خود را به آنها رساند از این رو 

 کالم خدا و %122 این کتاب. است که می گوییم کتاب مقدس کتاب اوست
پی برد باید با  بخواهد به این موضوع هر کس. کالم انسان است 122%

 .ایمان و با دعا برای درک و فهم معانی واقعی آن از خدا طلب یاری کند
 

آیا کتاب مقدس قابل اعتماد است؟ مگر در این کتاب تغییراتی  -47
 .انجام داده نشده است؟چون نسخه های متفاوتی از آن موجود است

. ه قابل اعتماد بودن آن پی بردبا خواندن تاریخ کتاب مقدس می توان ب
نسخه های قدیمی که در واقع دست نوشته هایی از نسخه های اصلی 

هستند به گونه ای نوشته شده اند که درک آنها برا ی خوانندگان امروزی 
به آسانی میسر نیست، ولی از سویی دست نوشته هایی نیز وجود دارند 

. در محتوی همانند هستند می باشند ولی همگی آنهاکه قابل درک و فهم



کسانیکه معتقدند یهودیان و مسیحیان کتاب خود را جعل کرده اند در واقع 
معتقدند که خدا فاقد قدرت الزم و کافی برای حفظ کالم خود می باشد در 

این بدان ": از زبان عیسی مسیح چنین نقل شده است 18آیه  11لوقا فصل 
عتبار خود را از دست داده باشد بلکه ا جزومعنا نیست که تورات حتی در یک 

 ."همچون زمین و آسمان ثابت و پایدار است
 

 کتاب عیسی مسیح را در کجا می توان یافت؟ -48
درسی که او به . هیچ کتابی وجود ندارد که عیسی مسیح نوشته باشد

انسانها تعلیم داد، داستانهایی که او تعریف کرد، بیمارانی که او شفا داد و 
عجزاتی را که انجام داد در چهار انجیل متی، لوقا، مرقس و یوحنا همگی م

بخصوص . کتاب عهد جدید است( 45) منظور از انجیل. به ثبت رسیده است
چهار کتاب اول که در آن تمام معجزات و شرح زندگی وی از تولد تا 

مرگش بر روی صلیب و بر خاستنش از میان مردگان به رشته تحریر 
 .آورده شده است

این کتاب برای او و . عیسی مسیح دانش کاملی ازتورات یا عهد قدیم داشت
زندگی اش و از همه . شاگردانش کتابی مقدس بود که به آن ایمان داشتند

مهمتر ظهورش برای کامل کردن مفهوم زندگی چیزی بود که بسیاری از 
ا به رسوالن عهد قدیم آن را پیشگویی کرده بودند و او این پیشگویی ها ر

 .انجام رسانید
 

 کتاب اعمال رسوالن در مورد چیست؟ -49
این کتاب در اصل ادامه نوشته های لوقا است که توسط خود وی نوشته 

در بین نزدیکان عیسی وی تنها کسی بوده است که یهودی نبود . شده است
او از تعالیم عیسی مسیح میگوید که بتدریج توسط پیروان و رسوالنش 

کتاب اعمال رسوالن با شهادتی که یاران . رش پیدا کردپیشرفت و گست
عیسی مسیح و از جمله خود او بر عروج عیسی به آسمان می دهند آغاز 



می شود سپس به شرح گسترش پیام عیسی مسیح از اورشلیم تا مرکز 
دراین کتاب همچنین چگونگی بر پایی اولین . امپراطوری رم می پردازد
 .تشریح شده است( ترکیه کنونی)آسیای صغیر  کلیساها در خاور میانه و

 
 آیا پیام پولس با پیام عیسی کامالً تفاوت ندارد؟ -51

و نامه های پولس شباهتهای ( متی، مرقس، لوقا و یوحنا) خیر بین انجیل
را در مورد نامه او به رومیان  83مثال اگر سوال . بسیاری وجود دارد

ر حقیقت پولس تالش کرده است تا د. بخوانید به این موضوع پی می برید
او در حقیقت مفهوم . عیسی را همانگونه که هست به مردم معرفی کند

واقعی و عمیق مصلوب شدن، برخاستن از میان مردگان و عروج عیسی به 
او در واقع مطابق خواست عیسی . آسمان را برای ما تشریح کرده است

پس بروید و تمام ": استآمده  19آیه  23در متی فصل . مسیح زندگی کرد
قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر وپسر و روح القدس غسل 

مطمئن . تعمید دهید تا تمام دستوراتی را که به شما داده ام اطاعت کنند
 "باشید هر جا که بروید حتی دورترین نقطه دنیا باشید من همیشه با شما هستم

دیگر از این پس درباره این ": ن مذکور استچنی 18آیه  1و در غالطیان فصل 
موضوعات با من بحث نکنید، تحمل زخمهایی که دشمنان عیسی خداوند در بدن 

همین زخمها نشان می دهند که من خدمتگزار او . من ایجاد کرده اند کافی است
او که ابتدا ازمخالفین سر سخت عیسی مسیح بود بعدها چنین  ."هستم

تم شما را با هیچ چیز آشنا نکنم جز با عیسی و مصلوب من تصمیم گرف": گفت
همینطور او . پس اوبه کتاب مقدس خدشه ای وارد نکرده است "شدن او

هرگز نگفته است است که عیسی مسیح خداوند به صورت سه خدا آشکار 
در کتاب مقدس نگارش نشده است و مسیحیان  8در واقع عدد . شده است

سی مسیح و متون کتاب مقدس استخراج کرده آن را از زندگی و کالم عی



در واقع تثلیث به معنای آن است که خداوند به سه صورت خدای پدر، . اند
 (.22) پسر و روح القدس با ما انسانها ارتباط بر قرار می کند

 
کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین کتاب عهد جدید در مورد  -51

 چیست؟
ح رویدادهای زمان خود و حواری مسیحی یوحنا در قالب رویا به شر

 آینده می پردازد در دو آیه اول از این کتاب چنین 
این کتاب از رویدادهای آینده پرده برمی دارد، رویدادهایی که بزودی ": می خوانیم

رخ خواهد داد، خدا به مسیح اجازه داد تا این وقایع را در قالب یک رویا بر خادم 
ه ای آمد و معنی آن را برای او بازگو کرد آنگاه فرشت. آشکار سازد( یوحنا)خود

یوحنا نیز تمام سخنان خدا و عیسی مسیح و هرآنچه را که خود دید و شنید به .
این کتاب به مسیحیانی که با دشواری و سختیهای زندگی  ".نگارش در آورد

روبرو هستند آرامش و دلگرمی می بخشد و با دعایی برای بازگشت 
 .می رسد عیسای خداوند به پایان

 
چرا مسیحیان برای کتاب مقدس ارزش قائل نیستند؟ آنها  -52

در کتاب زیر جمالت خط می کشند و یا بدون شستن دست 
 کتاب را لمس می کنند؟

کلیساهای شرق احترام بسیاری برای کتاب مقدس قائلند این را میتوان از 
رب بیشتر کلیساهای غ. طرز استفاده آنها از کتاب و یا خواندن آن فهمید

برای آنان . کالم خدا را همچون درسی می دانند که باید از آن تعلیم گرفت
عالمت . محتوای این پیام بسیار بیش از حروف و کلمات آن اهمیت دارد

گذاشتن و خط کشیدن کمک میکند تا آنان فصل مورد نظر خود را به 
.سهولت پیدا کنند و در زندگی خود مورد استفاده قرار دهند



 لیساک
 

 در کلیسا چه اتفاقی می افتد؟ -53
 کلیساها با هم متفاوتند اما در بسیاری از کلیساها صحبتهایی 

 :می شود که ما در زیر برای شما مینوسیم
  (54) به حاضرین خوش آمد می گوید به خاطر حضور در خانه خداکشیش 
 (53) درآنجا سروده های ستایشی و نیایشی می خوانند 
 و در مورد ایمان به خدا صحبت می  (84) انی می شودده فرمان روخو

 (18) شود و سرود خوانده می شود
 قسمتی از کتاب مقدس خوانده می شود 
  قسمتی ازکتاب مقدس انتخاب شده وبا توجه به شرایط کنونی به

 حاضرین تعلیم داده می شود
 در آنجا دعا می کنند 
 در آنجا کمکهای مالی مردم جمع آوری می شود 
 (54) حضار در کلیسا دعا می شود برای 

 و شام خداوند نیز برگزار( 13) بعضی مواقع نیز مراسم غسل تعمید
بسیاری از کلیساها هم صبحها و بعد از ظهرها مراسم روز . می شود

همچنین در این جلسات کودکان نیز می توانند . یکشنبه را برگزار می کنند
ها بخشی مربوط نگهداری  کلیسا    حضور داشته باشند اما در اغلب 

 .کودکان وجود دارد که آنها درآنجا تحت تعلیم قرار می گیرند
 

کشیش کلیسا مراسم را با چه جمالتی آغاز می کند و با  -54
 چه جمالتی جلسه را به پایان می برد؟

او با سالم و خوش آمدگویی جلسه را با جمالتی از مزامیر داوود 
 :آغاز می کند 8آیة 1و غالطیان فصل 3آیة 124فصل



مددکار ما خداوند است که آسمان و زمین را آفرید از درگاه پدر و خداوندمان "
ودرآخر کشیش  "آمین. عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستم

از خدا طلب برکت برای حضار کلیسا می کند او دستهای خود را به طرف 
این . قدرت و رحمت کسب کندآسمان بلند می کند تا با این عمل از خداوند 

آن درواقع . گونه طلب برکت کردن چیزی بیش از یک دعا و آرزوست
کشیش در دعاهای خود از متن کتاب . دریافت قدرت حیات بخش خداست

: می آید 14 آیة 18 مقدس استفاده می کند مانند نامه قرنتیان دوم فصل
ا و رفاقت روح فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما با شد محبت خد"

  "آمین.القدس نصیب شما گردد
خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت ": 21تا 24آیة 1و یا از اعداد فصل

کند، خداوند روزی خود را بر شما تابان سازد و بر شما رحمت فرماید، خداوند لطف 
 "خود را به شما نشان دهد و شما را سالمتی بخشد

ز کتاب مقدس صورت پذیرفته که در این جا از البته ترجمه های متعددی ا
آنچه مهم است علی رغم برخی . آخرین ترجمه موجود استفاده شده است

 .تفاوتها در نحوه بیان همگی آنها از یک پیام مشترک برا ی ما سخن می گویند
 

مسیحیان بجز روزهای یکشنبه در طول هفته در کلیسا چه  -55
 فعالیتهایی انجام می دهند؟

طول هفته و معموالً بعد از ظهرها فعالیتهای مختلفی در کلیسا صورت  در
تعدادی از اعضا برای مطالعه کتاب مقدس گرد هم می آیند . می گیرد

  اجتماعاتی از جوانان کلیسا تشکیل
برای ( 15) می دهند می شود پیش کسوتان و بزرگان کلیسا تشکیل جلسه

 آموزش مبانی مسیحیت برگزارنوجوانان نیز هفته ای یک بار کالسهای 
همچنین اعضای کلیسا برای دیگر فعالیتهای مختلف در خانه ( 15) می شود

 .های یکدیگر جمع می شوند



 کلمه کلیسا به چه معنی است؟ -56
 "6سرور"اخذ شده است که به معنای  "کوریاک"ی کلمه کلیسا از لغت یونان

 ترجمه می شود 7"یاه" در زبان عبری به نام خداوند "سرور"لمه ک. است
اما در عهد جدید عناوین مختلفی برای خطاب قراردادن عیسی مسیح (. 85)

زیرا مسیحیان مسیح را بعنوان سرور  "سرور"بکار برده شده است همچون 
آنان عقیده دارند که به عیسی . و ساالر و پادشاه و خداوند خود می دانند

ا بر روی صلیب برای مردم مسیح تعلق دارند و او کسی است که جانش ر
فدا کرد خونش نیز ریخته شد تا بتواند مردم را از چنگال شیطان رهایی 

می گوید خود را ( 12 آیه 1) آنان همانطور که پولس در غالطیان. بخشد
ایمان داشتن به اینکه عیسی مسیح . خدمتگزار واقعی مسیح می دانند

 فقط پادشاه  خداست در آن زمان برای شخص خطر مرگ داشت چون
هر کسی عیسی را خدا می دانست . می توانست این عنوان را داشته باشد

 کلیسا نیز بدن و جسم خداوند. جلوی شیرهای گرسنه انداخته می شد
کلیسا جسم اوست و خداوند عیسی مسیح . نامیده می شود (عیسی مسیح)

  .سر آن
 (مترجم.)کلیسا به معنی جمع ایمانداران نیز می باشد

 
آیا در کلیسا هیچگونه تصویر یا مجسمه ای از عیسی مسیح  -57

 و یا مریم باکره وجود دارد؟
ما در کلیسای کاتولیک اغلب تصاویر و یا مجسمه هایی از عیسی مسیح را 
می بینیم که یا در آغوش مریم باکره قرار دارد و یا بر صلیب کشیده شده 

ثالهایی برخورد نمی کنید اما در کلیسای پروتستان شما به چنین تم. است
در عوض سمبلهای مختلفی از یک صلیب به تنهایی، ماهی و گوسفند و یا 

                                                 
6
 Heer 

7
 JHWH 



که سمبل خداوند ما  ("امگا"و"آلفا") اولین و آخرین حرف الفبای یونانی را
 .عیسی مسیح است

 
چرا سرود خوانی در کلیسا اهمیت خاصی دارد؟و چرا  -58

 اغلب سرودها با ارگ همراهی می شوند؟
پدران ما تو را ستایش کردند و بر تو ": آمده است 4آیة 22در مزامیر فصل

 "توکل نمودند و تو نیز ایشان را نجات دادی نزد تو فریاد برآوردند و رهایی یافتند
با یکدیگر دربارة ": نیزآمده است 19 آیة 5و همینطور در افسسیان فصل

ای یکدیگر بخوانید با هم خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر بر
سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و 

دعا است که با خواندن آنها در اندوه  152مزامیر داوود مشتمل بر"بسرایید
و در شادی می توانی با خدای خود مناجات کنی و یا از شرایط سخت 

از او طلب بخشایش  زندگی خود به او شکایت کنی او را ستایش کنی و
مسیحیان در جلسات خانگی و در کلیساها این دعاها را در قالب . کنی

ارگ ابزار خوبی . سروده های ستایشی و نیایشی با یکدیگر می خوانند
قبالً از ارگ های لوله  8برای همراهی کردن این سروده ها درکلیسا است

 دار در کلیسا استفاده 
ی در طراحی و ساخت ارگ دارد و از این هلند سابقه بسیار خوب. می شد

امروزه از سازهای دیگری نیز در کلیسا . لحاظ در دنیا شناخته شده است
هر نوع سازی که با سروده ها هم   در حقیقت. استفاده می شود مانند پیانو

 .آهنگی داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد و توصیه می شود
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 زنگ در کلیسا استفاده می کنند؟به چه دلیل مسیحیان از  -59
. همه کلیساها بخصوص کلیساهای قدیمی از زنگ در کلیسا استفاده میکنند

 این زنگها به صدا در می آیند تا مردمی را که در آن حوالی زندگی 
همچنین در مراسم تدفین نیز از زنگ . از آغاز کار کلیسا آگاه کنند. می کنند

بسیاری از .د که باید با احترام قدم بردارند استفاده می شود تا مردم بفهمن
کلیساهای قدیمی همچنین در باالی برج هایشان ساعت دارند طوری که 

 .مردم با دیدن آن می توانند بفهمند ساعت چند است
 

چرا مسیحیان به فرقه های مختلف تقسیم شده اند؟ آیا  -61
 ؟وجه اشتراکی بین آنها وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه

مسیحیان در طول تاریخ همواره در همه امور با یکدیگر اتفاق نظر نداشته 
کلیساهای غرب بر . کلیساهای غرب از شرق جدا شدند 11 در قرن. اند

بین کلیساهای  11 در قرن. پولس را قبول داشتند خالف کلیساهای شرق
در کنار کلیسای کاتولیک کلیسای . شرق و غرب جدایی ایجاد شد

بعدها نیز تفاوتهایی بین متون مندرج در کتاب . نیز بوجود آمد پروتستان
اما علیرغم تمام این . مقدس و نیز چگونگی غسل تعمید بوجود آمد

می خوانیم همگی آنها یک رئیس و  18 اختالفات همچنان که در یوحنا فصل
سرپرست دارند که او عیسی مسیح خداوند است و همگی آنها بر یک امر 

ارند و در پی یک هدف هستند و آن انتقال کالم خداوند به همه اتفاق نظر د
 (.18) انسانها ست

 
  به چه دلیل مسیحیان در روز یک شنبه دور هم جمع -61

 می شوند؟
یکشنبه روز برخاستن عیسی مسیح از میان مردگان است دراین زمینه 

ود عیسی روز یکشنبه صبح ز": چنین آمده است 9آیة 11 درانجیل مرقس فصل



به همین دلیل مسیحیان  "اولین کسی که او را دید مریم مجدلیه بود. زنده شد
همینطور دراعمال رسوالن . در این روز در کلیسا گرد هم جمع می شوند

  8 آیة 22نیز در فصل
این  (82) ".یکشنبه برای مراسم شام مقدس دور هم جمع شدیم": می خوانیم

روز استراحت، بجای روز  روز، روز مخصوص و خاصی در هفته است،
روز یکشنبه برا ی مسیحیان یک روز . شنبه که مورد احترام یهودیان است

نمادین از آغاز هفته است که با استراحت کردن و دعا کردن و نزدیک 
دور هم  "روز خدا"مسیحیان در این روز یعنی . شدن به خدا شروع می شود

ای استجابت دعا هایشان جمع می شود تا خدای خود را ستایش کنند و بر
 .خدا را ستایش کنند و سرود بخوانند

 
آیا یک مسلمان می تواند وارد کلیسا شود؟ در آنجا چه  -62

 باید بکند؟
همگان حتی مسلمانان در آنجا . جلسات کلیسایی برای استفاده همگان است

مسلمانان مجبور نیستند همراه . مورد خوش آمد گویی قرار می گیرند
دیگر در اجرای مراسم همراهی کنند اما می توانند بعنوان یک مسیحیان 

فقط  (ربانی ءعشا) اما در مراسم شام خداوند. مهمان فقط ناظر مراسم باشند
کسانی که به عیسی مسیح بعنوان پسر خدا و تنها نجات دهنده ما ایمان 

 .دارند می توانند شرکت کنند
 

آیا این . نشینندزنان و مردان در کلیسا در کنار هم می -63
 مسائله موجب حواس پرتی آنها نمی شود؟

در بعضی کشورها جایگاه . زنان و مردان در کلیسا در کنار هم می نشینند
نشستن زنان و مردان در کلیسا تحت تاثیر ویژگی های فرهنگی آنها قرار 

. پیش از این در جامعه بین دنیای مردان و دنیای زنان جدایی بود. می گیرد



اغلب در کلیسا مسیحیان بر روی . وضع حتی در هلند هم وجود داشتاین 
بر . حتی در حال دعا کردن. صندلیهایشان یا نیمکت هایشان می نشینند

خالف آنچه دیگران در مساجد انجام می دهند یا یک سری اعمالی و 
حرکاتی که در پی هم باید انجام شود در مسجد زنان و مردان از یکدیگر 

 .نند تا مردان بوسیله زنان دچار حواس پرتی نشوندجدا می نشی
 

 وظیفه یک کشیش در کلیسا چیست؟ -64
او واعظی است که وظیفه . یک کشیش رسماً شبان و معلم نامیده می شود
او به نام خدا صحبتش را . اصلی اش بشارت و توضیح دادن کالم خداست

ی اعضا کلیسا او همواره برا. آغاز می کند و با حاضرین صحبت می کند
 (عشا ربانی) مراسم غسل تعمید و شام مقدس خداوند. در حال دعا است

را انجام می دهد وبا دقت امور کلیسا را زیر نظر دارد تا همه چیز به ( 82)
به عنوان کشیش ) او همچنین بعنوان یک شبان نیکو. خوبی کامل پیش رود

در اغلب موارد . ندگله مسیح را هدایت و سرپرستی می ک( و رهبر روحانی
او درس می دهد، سعی در ( 15) کشیشها عضو شورای کلیسا نیز هستند

 تحکیم ایمان اعضا کلیسا با باال بردن دانش اعضا در زمینه مسیحیت دارد
به معنی 10"دومینوس"در زبان هلندی از کلمه یونانی  "9دومینه"کلمه ( 18)

. د به سادگی واعظ بشودهر کسی نمی توان. آقا یا استاد گرفته شده است
او یک تحصیالت الهی یا االهیات الزم دارد کشیشها می توانند ازدواج کنند 

 .بر خالف اسقف های کلیسای کاتولیک
 

 ریاست کلیسا بر عهده چه کسی است و ظیفه او چیست؟ -65
ریاست کلیسا که شورای کلیسا نامیده می شود از کشیشها، پیشکسوتان ، 

 زیر نظر او جلسه . ادمان کلیسا تشکیل شده استبزرگان کلیسا و خ
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می گذارند، با یکدیگر سعی میکنند تا آرامش و نظم را در کلیسا برقرار و 
برای پیشکسوت و خادم شدن الزم به گذارندن دوره ای خاص . حفظ کنند

آنها یک شعار دارند و آن این است که باید مطابق دستورات و . نیست
همچون یک مسیحی واقعی چنانکه در کتاب . خواست خدا زندگی کنند

مقدس می خوانیم زندگی بدون لغزش و خطا را سرلوحه کار خود قرار 
. دهند اما پیشکسوتان کلیسا عالوه بر این وظایف دیگری نیز دارند

 پیشکسوتان کلیسا از بین مسن ها و قدیمی های کلیسا انتخاب می شوند
اغلب مشغول رسیدگی به وضعیت روحی  (.قدیمی های کلیسا و انسانهای دانا)

می آیند و یا به عبارتی دیگر آنها همیشه به  مسیحیانی هستند که به کلیسا
مردم سر می زنند و به خانه آنها به مهمانی می روند تا از حاالت روحی 

خادمان برای دستگیری وکمک به اعضای کلیسا و رفع . آنها با خبر شوند
شما اغلب آنها را می بییند که . لیت می کننداختالفات در بین آنها فعا

یکشنبه ها پول جمع آوری می کنند اما در حقیقت وظایف آنها خیلی بیشتر 
آنها به مردمی که شرایط سختی دارند کمک های زیادی میکنند، . است

. آرامش می بخشند، از ماتم زدگان و کسانی که تنها هستند عیادت می کنند
هرگاه حادثه ای یا بالیای . الزم روزمره کمک میکنندهمچنین آنها در امور 

طبیعی رخ دهد فوراً جمع می شوند و به یاری مردم آن منطقه می شتابند 
این در واقع ماموریتی است . و در راه کمک به دیگران قدم پیش می گذارند

آنها به کمک . که از سوی عیسی مسیح بر عهده آنها گذاشته شده است
 .بند و آنها را یاری میکنندمحتاجان می شتا

 
آیا کشیش از دولت حقوق می گیرد؟ آیا دولت به  -66

 کشیش کمک مالی می کند؟
از زمانی که اصالحات . در هلند کشیشان از دولت حقوقی دریافت نمی کنند

این طور بهتر هم . در کلیسا در هلند صورت گرفت این گونه بوده است
ما همچنین معتقدیم . قل عمل می کندهست چرا که کلیسا بدین ترتیب مست



بنابراین . که دولت باید از هرگونه آزادی دینی و مذهبی حمایت می کند
 .براساس آنچه گفته شد کلیسا نباید وابسته به دولت باشد

 
 منظور از کالسهای تحکیم ایمان چیست؟ -67

منظور از کالسهای تحکیم ایمان، آموزش کتاب مقدس و مبانی ایمان در 
این تعلیمات از دوره نوجوانی آغاز و به آن . یحیت به عالقمندان استمس

بنابراین این بچه . دسته از نوجوانانی که به کلیسا می روند داده می شود
همچنین . ها در خانه و در مدارس مسیحی به خوبی آموزش می بینند

د بزرگساالن نیز چنانچه در سنین باالتر به عیسی مسیح ایمان آورده باشن
در حال حاضر بسیاری از مردم به اندازه . در این دوره ها شرکت می کنند

کافی معلومات در مورد کتاب مقدس دارند و می توانند به دیگران تدریس 
 .کنند

 



 (عشا ربانی)غسل تعمید و شام خداوند 
 

این عمل  مردم به چه منظور غسل تعمید می گیرند؟ -68
 چگونه انجام می شود؟

ل تعمید می دهیم چون در آن زمان عیسی مسیح بانی این مردم را غس
 این عمل نشان دهنده و ضمانت کننده تعلق شما به خداوند است. کاربود

آب با قدرت پاک کنندگی اش تمثیلی است ازخون عیسی مسیح که ما (. 19)
را ازگناهانمان پاک کرد و قرار داده شدن در آب تمثیلی است از مرگ 

تنها با غسل تعمید یافتن . ی صلیب و قراردادنش در قبرعیسی مسیح بر رو
از آنجا که عیسی مسیح خود چنین . است که می توان به خدا تعلق پیدا کرد

پس  "من شما را غسل تعمید می دهم در نام پدر، پسر و روح القدس": امر کرد
خدای پدر، پسر و ) با انجام عمل غسل تعمید ارتباطی بین انسان و خدا

پیش از غسل تعمید فرد با نام کاملش (. 22) برقرار می شود( لقدسروح ا
می تواند پس از انجام تعمید در صورت  مورد خطاب قرار می گیرد و

درکلیسای پروتستان نه تنها . تمایل صاحب نام جدید مسیحی شود
ایمانداران بزرگسال بلکه فرزندان آنها نیز می توانند با ریختن آب بر روی 

همچنانکه که یک بره به صاحب گله تعلق . تعمید داده شوند سرشان غسل
دارد پس کودکان ایمانداران هم به شبان خوب، نامی که عیسی مسیح خود 

هرگاه این بچه ها بعدها در . را با آن نام معرفی کرده است تعلق دارند
سنین بزرگسالی ایمان در وجودشان رشد پیدا کرد ایمانشان را شهادت 

فقط افراد بالغ  13وپینکاستر12، اونجلیزم11در کلیسای ببتیزیم. خواهند داد
در این کلیساها شهادت بر ایمان پیش از غسل . غسل تعمید داده می شوند
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در این کلیساها غسل تعمید در یک . تعمید از اهمیت زیادی برخوردار است
 .وان بزرگ انجام می شود

 
 آیا مسیحیان نیز ختنه می شوند؟ -69
یان ختنه نمی شوند مگر به خاطر مشکالت پزشکی، در غیر این مسیح. خیر

در اسرائیل بچه ها را . صورت هیچ دستوری در مسیحیت نیامده است
درعهد عتیق . این عهد و پیمانی بود که خدای ابراهیم بست. ختنه می کنند

در پیدایش . پیش ازمیالد مسیح این نشانی بود از عهد خداوند با ایمانداران
من با تو عهد می بندم ": بار تکرار شده است 12کلمه عهد بستن  18 قسمت

من تو را پدر بسیار می سازم، نسل تو را . که قوم های بسیار از تو بوجود آورم
 ."من خدای تو هستم و خدای فرزندان تو نیز خواهم بود. زیاد میکنم

 اگر چه بعضی مواقع. درچنین عهدی دو نفر نقش دارند، خدا و انسان
انسانها به عهدشان وفادار نیستند و قابل اعتماد نیستند، اما خدا به تمام 

در عهد جدید در قسمت . قولهایش عمل می کند و همیشه قابل اعتماد است
 را ( 13) رابطه بین ختنه و غسل تعمید 12تا  11آیه  2سیان فصل لکو

و خواسته  هنگامی که به سوی مسیح آمدید او شما را از امیال": می خوانیم
های ناپاکتان آزاد ساخت اما نه بوسیله یک عمل انسانی یعنی ختنه، بلکه با 

یک عمل روحانی یعنی شستشوی روح شما، زیرا زمانی که غسل تعمید گرفتید 
در واقع طبیعت کهنه و گناهکارتان در مسیح مرد و دفن شد سپس با مسیح 

نها در اثر این بود که به کالم تمام ای. زنده شدید و حیاتی نوین را آغاز گردید
خدای توانا ایمان آوردید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده کرد، زمانی که 

نه قربانی کردن . عیسی مسیح مصلوب شد دیگر الزم نیست خونی ریخته شود
با این عمل شما مصلوب شدن او را بی تفاوت . حیوانها و نه ختنه کردن انسانها

 ".می دانید



( عشا ربانی)اتفاقی می افتد وقتی مراسم شام خداوند چه -71
 را انجام می دهید؟ در واقع منظورتان از این عمل چیست؟

شام خداوند نیز همانند غسل تعمید دو تمثیلی هستند از قربانی که عیسی 
در واقع کلیسای پروتستان دو کارمقدس را . مسیح برا ی ما انجام داد

با غسل . د و دیگری مراسم شام خداوندیکی غسل تعمی: انجام می دهد
و به خدا تعلق پیدا  (19) تعمید در واقع شما با خدا عهد و پیمان می بندید

مراسم شام خداوند برای تحکیم ایمان ما است و آن عطایی است . می کنید
میزبان مسیح است و ما مهمانان او . جانب خداوند برای مومنانش از

با شرکت در مراسم غسل تعمید . می نشینیمهستیم که گرد میزی نزد او 
  در عهد جدید. بر ایمانمان شهادت می دهیم

 می خوانیم که مسیحیان مراسم شام خداوند را جایگزین عید پسح کرده اند
که در واقع نان و شراب است و سمبلی از بدن و خون خداوند ما ( 98)

 .کردعیسی مسیح که بر تپه جلجتا خود را قربانی گناهان ما 



 رفتار مسیحی
 

 ازدواج برا ی مسیحیان چه معنایی دارد؟ -71
ازدواج بنیانی است که توسط خداوند پایه گذاری شده است و آن توافقی 

در کتاب . است که بین زن و مرد صورت می گیرد برای زندگی مشترک
مقدس این رابطه به رابطه میان عیسی مسیح و پیروانش تشبیه شده است 

یقی که باید اساس ازدواج را تغذیه کند و نه محبتی که فقط یک به محبت حق
. احساس خوبی است که از بودن در کنار دیگری به انسان دست می دهد

نیز می خوانیم که محبت هیچگاه منجر به خود  18در اول قرنتیان فصل
با وجود تفاوتهایی که . ستایی نمی شود بلکه همیشه آماده نثار کردن است

مرد است هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و هیچ یک از دیگری  بین زن و
از آنجا که از نظر خداوند ازدواج به معنای یکی شدن زن و . کمتر نیست

مرد است چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی درست نیست که یک 
مسیحی با کسی که به عیسی مسیح بعنوان خداوند و نجات دهنده ما ایمان 

 در هلند ازدواج با ثبت در شهرداری جنبه قانونی پیدا . دندارد ازدواج کن
 می کند و در کلیسا برای آن طلب حمایت و برکت از سوی خداوند 

می شود و به آن قداست بخشیده می شود سپس مراسم با جشنی که 
اعضای خانواده، اقوام و دوستان زوجین در آن حضور دارند ادامه می 

 .یابد
 

زه دارند پیش از ازدواج روایط جنسی آیا مسیحیان اجا -72
 داشته باشند؟ آیا دختر پیش از ازدواج باید باکره باشد؟

در غرب . روابط جنسی خاص زوجی است که پیمان ازدواج بسته اند
روابط جنسی پیش از ازدواج امری عادی به نظر می رسد حال آنکه این 

در روابطی  .چیزی نیست که مطابق خواست خدا و تعالیم مسیحیت باشد
این چنین به خدا و دستورات او توجه نمی شود و از آنجا که سطحی است 



. و عمق الزم را ندارد سریع به سمت و سوی روابط جنسی کشانده میشود
مسیحیان . این موضوع را می توان در بسیاری از فیلمها به روشنی دید
در محدوده  مایلند مطابق خواست خدا به زیبایی و به پاکی زندگی کنند و

ما همچنین معتقدیم یک . ازدواج از لذتها و مواهب خدادادی بهره مند شوند
دختر پیش از ازدواج باید باکره باشد البته با این مسئله به آن شدت که 

تجربه کردن روابط جنسی پیش . دراسالم وجود دارد بر خورد نمی شود
جنس دختر و پسر  از ازدواج بر خالف تعالیم مسیح است، این برای هر دو

 .روابط جنسی فقط در زمان ازدواج باید وجود داشته باشد. صادق است
 

 ظر مسیحیان در مورد زندگی مشترک بدون ازدواج چیست؟ن -73
هرگاه منظور از زندگی مشترک فقط و فقط لذت بردن و یا محک زدن یکدیگر 

. ه استجهت شناخت بیشتر باشد، کاری بر خالف خواست خداوند صورت گرفت
که ) تجربه نشان داده است دراین موارد زنان. در چنین عشقی اعتماد جایی ندارد

قربانیان اصلی هستند و بیشترین ( خواهان چیزی فراتر از ارتباط جنسی می باشند
ازدواج رابطه ای است طوالنی مدت که باید مبتنی بر عشق و . آسیب را می بینند

حس وفاداری که در یک . مبتنی بر تعهد استاعتمادی که . اعتماد متقابل باشد
 .رابطه دو سویه هر یک از طرفین خود را ملزم به رعایت آن می دانند

 
به چه دلیل برخی به فرزندانشان آزادی بیش از حد می دهند و  -74

 حتی به آنها احترام گذاشتن به دیگران را یاد نمی دهند؟
 تربیت فرزندان دیده  در واقع آنچه در کشورهای غربی در رابطه با

می شود ناشی از مدرن بودن این کشورهاست تا ارتباطشان با خدا و 
اما در مقابل کسانی هم هستند که خود را متعهد به . انجام دستورات او

انجام دستورات خدا می دانند و فرزندانشان را مطابق خواست خدا تربیت 
ارد و تنها ارتباط صحیح اما باید دانست که هر ارتباطی دو سو د .می کنند

کودکان با والدین مهم نیست بلکه آنها نیز باید از سوی والدین آنها حمایت 
 شوند تا به سن بزرگ سالی برسند و بتوانند مستقل زندگی کنند آنها 



می توانند از پدر و مادرشان انتقاد کنند و سواالتی بکنند از قبیل چرا باید 
 است زیرا برای تفهیم بهتر الزم. رهبه حرفهای شما گوش دهیم؟ و غی

دالیل هرگونه رفتاری از سوی والدین توضیح داده شود همچنانکه در متی 
زیرا او با قدرت به ایشان تعلیم می داد نه مانند ": آمده است 29 آیة 8 فصل

س لمی خوانیم که پو 1-4آیة 1همچنین ما در افسسیان فصل "علمای یهود
ای فرزندان ": می کند ن و بزرگترها را نصیحتدر نامه اش چگونه فرزندا

پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است زیرا خداوند اختیار زندگی 
که با وعده  ده فرمانشما را به دست ایشان سپرده است نخستین حکم از 

وعده ای که خداوند  مادر خود را احترام نماو  پدرهمراه می باشد این است که 
ه است این است که اگر احترام پدر و مادر خود را نگه داری عمری طوالنی و با داد

فرزندان خود را . سعادت خواهی داشت در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم
بیش از حد سرزنش نکیند مبادا دلگیر و عصبی شوند ایشان را آنطور که خداوند 

 ."ایشان را پند و نصیحت کنید می پسندد با محبت تربیت کنید و از کالم خدا
 

 آیا یک زن مسیحی ملزم به اطاعت از شوهرش است؟ -75
ای زنان همچنان که از "می خوانیم  22آیة 5در نامه پولس به افسسیان فصل 

زیرا شوهر رئیس و . مسیح اطاعت می کنید از شوهرانتان نیز اطاعت کنید
اما  "رست کلیسا استسرپرست خانواده است همانطور که مسیح رئیس و سرپ

از یکدیگر ": این آیه در ادامه آیه ای است که در آن پولس چنین میگوید
از  25همچنین او در آیة "اطاعت کنید همچنان که از مسیح اطاعت می کنید

و اما ای شوهران همسران خود ": همین فصل خطاب به مردان چنین می گوید
د را دوست داشت او حاضر شد را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خو

درآن زمان این پیام پولس برای هر دو جنس زن  "جانش را فدای کلیسا کند
و مرد الزم بود در واقع مسیحیان در دنیایی زندگی می کنند که خود را 



موظف به خدمت گزاری به یکدیگر می دانند و بر زخمهای یکدیگر مرهمی 
 .از محبت می نهند

 
 ی اجازه دارد همسرش را کتک بزند؟آیا یک مرد مسیح-76

خیر به هیچ عنوان حق ندارد همسرش را کتک بزند، حق ندارد او را از نظر 
بدنی مورد اذیت و آزار قرار دهد، همچنین حق ندارد او را با الفاظ تحقیر 

او جز مال و اموال مرد . آمیز مورد خطاب قرار دهد و به او توهین کند
یک مرد نباید به . وست داشت با او برخورد کندنیست که بتواند هرگونه د

همسرش بی احترامی کند و باید همواره از همسرش مراقبت کند و او را 
مورد محبت قرار دهد بر عکس زنان هم باید چنین رویه ای را در مقابل 

این به آن معنا نیست که ما بخواهیم بگوییم . همسرانشان در پیش گیرند
حتی در بهترین ازدواج ها اختالفاتی که . یده آل استازدواج مسیحی کامالً ا

منجر به بحث شود پیش می آید اما حقیقت این است که ابرهای کدورت را 
 .می توان با گذشت و بخشش به کنار زد

 
آیا یک مرد مسیحی می تواند بیش از یک زن داشته  -77

 باشد؟
در  (2 آیة 8 فصل 1درتیموتائوس) خیر پولس در نامه خود به تیمو تائوس

او باید شوهر ": این رابطه بر هر مردی چنین قانونی را وضع می کند
در عهد جدید آمده است که مرد باید همسر خود را  "وفادار یک زن باشد

در دوران عهد قدیم چند همسری نشانه . دوست بدارد نه همسران خود را
که از  ای برای قدرت مردان محسوب می شد اما در همان زمان همچنان

زبان کتاب مقدس متوجه می شویم چند همسری برای صاحبان قدرت آنها 
 .را در معرض رگبار مشکالت قرارداد



 آیا آنها اجازه طالق دارند؟-78
آنگاه بعضی از فریسیان ": چنین می خوانیم 1تا 8آیة 19در متی فصل. خیر

آیا یک : گفتند پس به عیسی. پیش آمدند تا با بحث و گفتگو او را غافلگیر کنند
: مرد می تواند زن خود را طالق دهد ؟حاال به هر دلیل که باشد عیسی جواب داد

مگر شما کتاب آسمانی را نمی خوانید در کتاب آسمانی نوشته شده است که 
در آغاز خلقت پرودگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا 

هیچ انسانی . یگر دو تن نیستند بلکه یک تن هستندشود به طوری که آن دو نفر د
. حق ندارد زنش را طالق دهد و آن دو نفر را که خدا به هم پیوسته است جدا کند
اما فریسیان در جواب او گفتند اگر چنین است چرا موسی فرمود مرد می تواند 

جدا  زنش را طالق دهد فقط باید طالق نامه ای بنوسید و به دستش بدهد و از او
 موسی چنین گفت زیرا می دانست شما چقدر سنگدل و: شود اما عیسی فرمود

بی رحم هستید اما این چیزی نبود که خداوند درآغاز خلقت در نظر داشت و من به 
شما می گویم هر کس زن خود را علتی غیر از زنا طالق دهد و با زن دیگری ازدواج 

ابق خواست خدا نیست اما هر چند این مط ."کند زناکار محسوب می شود
گاهی اوقات در زندگی شرایطی پیش می آیند که زوجین دیگر نمی توانند 

به زندگی با یکدیگر ادامه دهند در چنین شرایطی آنها بر سر دو راهی قرار 
می گیرند یا باید از هم جدا شوند و یا به زندگی با یکدیگر ادامه دهند با 

 .ارندپذیرش تمام آنچه که در پیش رو د
 

 آیا یک مسیحی اجازه ازدواج دو باره را دارد؟ -79
این بستگی دارد به این که چرا ازدواج قبلی به طالق منجر شده است مثالً 

از دالیل می تواند زنا کردن یکی از طرفین ازدواج یا بعلت عالقمندی مرد به 
از دالیل دیگر ممکن است عدم . زن دیگری و تمایل او به متارکه باشد

اما همانطور که عیسی مسیح فرموده است . امکان بچه دار شدنشان باشد
 فصل 1 زن و مرد فقط بعلت زنا می توانند از یکدیگر جدا شوند در قرنتیان



که زن نباید از شوهرش جدا شود اما اگر قبالً از او ": آمده است 11 تا 12آیة 8
ردد شوهر نیز نباید زن جدا شده است بهتر است یا مجرد بماند یا نزد شوهرش برگ

اما تشخیص مقصر اصلی همیشه به سادگی امکان پذیر  "خود را طالق دهد
نیست در هر حال گاهی اوقات در صورت مراجعه به شهرداریها و کلیساها 

در . مقصر اصلی مشخص و طالق با ذکر تاریخ دقیق انجام و ثبت می شود
د بگیرد در صورتی که صورتی یکی از طرفین بعدها تصمیم به ازدواج مجد

 .مقصر نباشد در کلیسا به او اجازه ازدواج مجدد داده می شود
 

 آیا همجنس باز بودن در مسیحیت آزاد است؟ -81
از کتاب مقدس این گونه بر می آید که از ابتدای خلقت آنچه خداوند از 

خلقت زن و مرد مد نظر داشته است ایجاد ارتباط جنسی بین این دو جنس 
به منظور تشکیل خانواده بوده است و نه ایجاد ارتباط جنسی بین مخالف 

 آیا مسیحیان . اما بعدها سواالتی در این زمینه پیش آمد. دو هم جنس
می توانند احساسات یک هم جنس گرا را مورد انتقاد  قرار دهند؟ آیا او 
ی نزد خدا جایی ندارد؟ آیا او در کلیسا نیز جایی ندارد؟جوابها و حکم های

در پیدایش . که مسیحیان برای این سواالت تعیین می کنند، متفاوت است
همجنس بازی در کنار گناهان دیگری مثل تجاوز طالق وغیره  19 قسمت

این عشق عشقی نیست که مطابق خواست خدا باشد اما . قرار گرفته است
کمک به آنها باید . کسانی که مسیحی هستند کلیسا آنها را نیز باید قبول کند

شوند و کشیش نیز باید به آنها کمک کند نباید در مورد همجنس گراها فکر 
کسی که یک همجنس گرا را محکوم می کند . بدی کرد و از آنها دوری کرد

در حالی که خود نسبت به همسرش متعهد نیست، نسبت به گناهان خود 
می کوراست او خار را در چشم دیگری می بیند اما تیر را در چشم خود ن

 .بیند
 
 



 آیا کورتاژ در مسیحیت آزاد است؟ -81
یک جنین در شکم مادرش موجودی زنده محسوب می شود او این حق را 

نمی توانیم به عنوان یک انسان  دارد که به این دنیا بیاید و زندگی کند و ما
بدون دلیل زندگی اش را از او بگیریم به همین دلیل مسیحیان کورتاژ را رد 

اما بعضی . ا این که دولت این را برای مردم آزاد گذاشته استکرده اند ب
مثالً اگر دختر جوانی : مواقع ما با سواالت سخت تری مواجه می شویم

مورد تجاوز قرار گیرد و باردار شود و یا اگر یک زن باردار بداند که بچه 
در شکمش معیوب و یا عقب افتاده است و یا اگر زندگی مادر در خطر 

صمیم گیری در این مورد بخصوص برای این اشخاص بسیار باشد ت
سخت است و البته تفاوت بسیاری دارد با اشخاصی که تصادفاً بچه دار 

  11تا 18آیة 189در مزامیر فصل. می شوند ولی بچه را نمی خواهند
 تو مرا در رحم مادر نقش بستی و مرا بوجود آوردی تو را شکر ": می خوانیم

ین چنین شگفت انگیز آفریدی با تمام وجود دریافته ام که می کنم که مرا ا
کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است وقتی استخوانهای من در رحم مادرم به 

دقت شکل می گرفت و من در این جهان نمو می کردم تو از وجود من آگاه 
 بودی پیش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت

."کرده بودی
 

 آیا هلند یک دولت مسیحی دارد؟ -82
سیاست دولت هلند سیاستی مبتنی بر مسیحیت نیست بنابراین شما نمی 
. توانید هلند را کشوری بنامید که تمام قانونهایش طبق کتاب مقدس باشد

اما مسیحیان می دانند که نه تنها باید از یک دولت مسیحی بلکه باید از یک 
: آمده است 18 در رومیان قسمت. حی نیز اطاعت کننددولت غیر مسی

در زمان های خیلی قدیم . "مطیع دولت باشید زیرا آن را خدا برقرار کرده است"
کم کم  1839رابطه خیلی قوی بین دولت و کلیسا بود که این رابطه از سال



دولت یک قانونی را تصویب کرد که  1938از بین رفت و نهایتاً در سال
چه از نظر مالی و چه از نظر همکاری )ن کلیسا و دولت کامالً قطع شد رابطه بی

در حال حاضر هیچ کلیسایی بودجه و یا حقوقی از دولت نمی (. فکری
دولت هلند این . دیگر کلیسا برتری و امتیاز پیشین نزد دولت ندارد. گیرد

 مسیحیان. قدرت را داشت که بدون دخالت کلیسا این قانون را تصویب کند
می خواهند در این شرایط موجود مطابق خواست عیسی مسیح زندگی 

او وظیفه دارد مثل . کلیسا به این دنیا تعلق ندارد بلکه در این دنیا است. کنند
در جامعه کنونی . نور و نمک هم به زندگی مردم مزه و هم روشنایی بدهد

در مجلس  هلند مسیحیان می توانند نظرات خود را در اختیار نمایندگانشان
 .قرار دهند و نظرات خود را به گوش دولت برسانند

 
  تشییع جنازه در مسیحیت چگونه است و چگونه انجام -83

 می شود؟
کسانی که یکی از اعضای خانواده خود را از دست می دهند علیرغم ماتم و 

در اکثر موارد آنها . اندوهی که متحملش هستند وظایفی بر عهده دارند
وان مسئول تشیع جنازه انتخاب می کنند که درتهیه تابوت، قبر، فردی را بعن

خانواده با هم . فرستادن کارت سوگواری و یا اعالمیه و غیره کمک می کند
 مشورت می کنند که بر روی اعالمیه چه بنوسیند و با کشیش مشورت 

معموالً بر روی اعالمیه آیه ای از . می کنند که چگونه مراسم صورت بگیرد
در اصل این مراسم برای تسلی افراد . ب مقدس و یا شعر می نویسندکتا

مراسم تشییع جنازه معموالً چند روز بعد از فوت شخص . بازمانده است
روز بعد از فوت مرحوم باید  1عرضانجام می شود ولی صد در صد در 

مراسم تشییع جنازه می تواند در کلیسا و یا در آرامگاه . صورت پذیرد
  در این مراسم بخشی از کتاب مقدس خوانده. صورت گیرد

. می شود، بازماندگان هر یک خاطره ای یا توصیفی از متوفی ارائه می کنند
 در این جلسه کارهای مختلفی را انجام می دهند مثالً گل بر روی تابوت 



می گذارند، در قبر گل می ریزند و شخص فوت شده را با احترام به طرف 
این مهم . با کمک یکدیگر تابوت را داخل قبر می گذارند آنها. قبر می برند

در آخر . نیست که شخص مرحوم به چه سمتی در قبر خوابانده شود
پدر "کشیش چند کلمه از کتاب مقدس می خواند و با خواندن دعای 

 .مراسم پایان می گیرد".ما
 

 آیا مسیحیان نیز می توانند اجساد مردگانشان را بسوزانند؟ -84
اما به . تاب مقدس جمله ای مبتنی بر منع سوزاندن جسد مذکور نیستدر ک

درفرهنگ آن . خاکسپاری جسد در کتاب مقدس با ارزش شمرده شده است
زمان انداختن جسد درمقابل حیوانات وحشی ویا سوزاندن آن در بعضی 

موارد نشانة جزای گناهان بود و باعث سرافکندگی اعضای خانواده و 
اما به خاکسپاری جسد نشانه احترام و ارزش . توفی بودنزدیکان شخص م

بسیاری بود که اعضای خانواده و دوستان شخص متوفی برای وی قائل 
بعد از بریده شدن سر یحیی تعمید دهنده پیروانش او را نیز به خاک . بودند

نیز  "استیفان"نظیر چنین اتفاقی برای نخستین شهید مسیحت . سپردند
با کمال احترام و  "نیکودومس"عیسی مسیح به دست  افتاد و همینطور

  (4 آیه 1) همانطور که پولس در رومیان. عشق به خاک سپرده شد
  هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنة ما هم که گناه را دوست": می گوید

می داشت با او در آب تعمید دفن شد و زمانی که خدای پدر با قدرت پر جالل 
ی باز گردانید و ما نیز در آن زندگی عالی و تازه شریک خود مسیح را به زندگ

س انسان را دانه گیاه تشبیه کرده است که باید اول از گیاه جدا لوپ. "شدیم
شود و دوباره در زمین کاشته شود و بپوسد تا بتواند دوباره رشد کند 

 .اگر شخصی فوت کند باید دوباره به خاک سپرده شود



زریق دارو به یک بیمار در حال آیا پذیرش مرگ با ت -85
 احتضار در مسیحیت مجاز است؟

چنین عملی . این خداست که زندگی می بخشد و زندگی می گیرد نه انسان
پس ما نه  "قتل نکن": خدا می فرماید. به معنای از دست دادن زندگی است

ما می توانیم در . می توانیم خودمان را بکشیم و نه شخص دیگری را
وی مرگ کنیم حتی می توانید دعا کنیم و از خدا بخواهیم به مسیحیت آرز

سواالت . عمرمان پایان دهد ولی باید این عمل را به دست او بسپاریم
امروزه با توجه به پیشرفتهای پزشکی . زیادی در این زمینه وجود دارد

امکان برخورداری از عمری طوالنی تر وجود دارد هر چند این خیلی عالی 
گاهی اوقات فرد می تواند به . ا محدودیتهایی نیز مواجه استاست ولی ب

البته برای مدت طوالنی تر ) دست پیدا کند( مثل یک گیاه) یک حیات بیولوژیکی
در عین حال سوال این است (. ولی با تحمل درد های سخت و غیر قابل تحمل

 اگر می توانیم عمری را با استفاده از مراقبت ها و درمان های پزشکی
البته اگر طبق خواست بیمار . طوالنی تر کنیم پس چرا آن را کوتاه تر نکنیم

دراین حالت دو راه در پیش رو است قطع روند معالجه یا متوقف ! باشد؟
 .کردن زندگی که این دو کامالً از هم متفاوتند

 
 آیا آداب خاصی برای یک نوزاد تازه متولد شده وجود دارد؟ -86

آداب و رسوم چندانی  14غرب و مسیحیان بشارتی دربین پروتستان های
در بیشتر مواقع آنان کارت هایی . برای نوزاد تازه متولد شده وجود ندارد

 از آیه های کتاب مقدس ترانه و یا اشعاری برای اقوام و دوستان خود 
 در آن کارت والدین نوزاد خدا را به خاطر تولد نوزاد شکر. می فرستند

 کلیساها معموالً نوزاد چند ماهه غسل تعمید داده در اغلب . می کنند
در کلیساهایی هم این که کار صورت نمی گیرد آنها به دست ( 13) می شود

                                                 
14

 Evangelische 



همینطور هم رسم است که در طی یک مهمانی . خدا سپرده می شوند
کوچک از مهمانان با بیسکویت هایی که روی آنها با دانه های ریز رنگین 

این دانه های ریز به معنای . شده، پذیرایی شود که شیرین هستد پوشانده
 .زندگی جدید و تولد می باشند

 
 آیا مسیحیت دینی برای غرب است؟ -87
مسیحیت در خاور میانه بوجودآمد و خیلی سریع در همه جای دنیا . خیر

سوریه ) کلیساهای شرق نظیر کلیساهای رم شرقی. گسترش پیدا کرد
خیلی قدیمی تر از ( رمنستان و مصرا) و کلیساهای ارتدکس (کنونی

این کالم مقدس از طریق رم به کشورهای اروپای . کلیساهای غرب هستند
اولین شهری که در هلند . شمالی و بعدها به ایاالت متحده آمریکا وارد شد

اما . میالدی بود 889 تا 153 در سال 15ویلبرورد. پیام مسیح را دریافت کرد
یک مرد یهودی که . ، عیسی ناصری بوده استباید دانست که سر کلیساها

زندگی او مانند . به لحاظ فرهنگی بیشتر شبیه شرقی ها بود تا غربی ها
  کسانی است که در روستاهای خاورمیانه زندگی

 .می کنند تا مانند اروپایی ها ویا آمریکایی ها
 

. مسیحیان خیلی بیشتر علم و علوم را باور دارند تا معجزه -88
 مکان دارد؟چطور ا

زیرا که امروزه هر کسی از جمله مسیحیان در . این امکان کامالً وجود دارد
. دنیای تعقل و خرد کنونی نسبت به قرون گذشته به نحوی مشارکت دارند

بعضی از آنها چنان در پژوهش و علم غرق شده اند که دیگر به سختی 
علمی به قضیه کسانی که کمتر . جایی برای معجزه در مغزشان مانده است

 عمیق تر در مورد آنچه به آن ایمان دارند و آنچه کتاب مقدس  نگاه می کنند
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می گوید و معنا و پیامی که کتاب مقدس در این روزگار و دوران برای آنها 
ایمان . نگرش علمی و ایمان با یکدیگر قرابتی ندارند. دارد، می اندیشند

بخواهد همراه شود با بحثهای اگر ایمان . چیزی است جدای از تفکر علمی
علمی و نگرشهای علمی موشکافانه معجزاتی که خدا انجام داده است بحث 

ابهاماتی که وجود دارد نه تنها برای مسیحیان در غرب . می شوند بر انگیز
است بلکه در این عصر جهانی شدن و در این دنیای مدرن برای ایمان 

 .گیز استداران در همه جای دنیا نیز سوال بر ان
 

چرا در یک کشور مسیحی مثل هلند آنقدر مسائل غیر  -89
 اخالقی وجود دارد؟

زیرا بسیاری از مردم به دستورات و خواسته های خدا عمل نمی کنند چون 
در . بعضی از انسانها دوست دارند آنگونه رفتار کنند که خود می خواهند

نامناسب تلویزیونی،  اینجا فقط صحبت از کورتاژ، مواد مخدر، برنامه های
تبلیغ پوسترهای سکسی و نشان دادن هرگونه فیلم غیر اخالقی و همینطور 
رفتار بد و خشن در خیابانها نیست بلکه باید بدانیم که یک مسیحی باید در 

این راه اغلب . زندگی خود راهی را پیدا کند که مطابق خواست خدا باشد
البته ما این را نیز . ب انسانهاراهی است بر ضد خیلی از خواسته های اغل

انکار نمی کنیم که در هلند رفتارهای غیر اخالقی زیادی وجود دارد اما این 
از سویی هلند . به آن معنا نیست که همة مردم موافق این رفتارها باشند

. نظیر چنین وضعی در خاورمیانه نیز وجود دارد. کشوری مسیحی نیست
مثالً آنها آزادی برگزاری تظاهرات را . تدر آنجا خبری از دموکراسی نیس

گناه و اشتباه . ندارند واجازه ندارند نظرات خود رابه گوش دولت برسانند
در همه جای دنیا به اشکال مختلف صورت می گیرد این درست نیست که 

 .ما یک فرهنگ و یا یک کشور را برتر از دیگری بدانیم



 کلیساها
 

ا داریم؟یکی کلیسای به چه علت ما دو نوع کلیس -91
 پروتستان و دیگری کلیسای کاتولیک؟

. این دو کلیسا در خیلی از نظراتشان متشابه و در عقاید متفاوت هستند
پیدایش کلیسای . نظیر مسلمانان که آنها نیز فرقه های شیعه وسنی دارند
که ما قسمتی  (91) پروتستان را می توانیم در سوال لوتر و کالوین بخوانیم

 :ن را برای شما می نویسیماز آ
 :بخشی از تفاوتهایشان

  پروتستان ها فقط به قدرت کالم کتاب مقدس اعتنا می کنند اما در
کاتولیکها عالوه برکتاب مقدس به قوانین کلیسا و آداب و رسوم آن 

 می شود نیز توجه
  پروتستانها در کلیسا هیچ تندیسی ندارند اما در کلیسای کاتولیکها

آنها تندیس . هایی از مریم و نقاشیهای مقدس وجود دارداغلب تندیس 
.ها را مقدس می دانند و لی فقط خدا را می پرستند

  کاتولیک ها مریم را بعنوان مریم باکره مقبول شده می دانند که مورد
لطف خدا قرار گرفت یعنی خدا مریم را بسیار قبول داشت اما 

پروتستانها خیر

 قسمت یک صندلی است که کشیش بر  در کلیسای پروتستان در یک
روی آن می نشیند تا حضار حواسشان به او باشد اما درکاتولیکها 

(شراب و نان.)میزی است که در روی آن شام آخرقرار دارد




 لوتر و کالوین چه کسانی بودند؟ -91
آنان . در اروپا آغاز کردند 11نهضت خود را درقرن 17و کالوین 16لوتر

که منجر به تشکیل کلیسای ( 12) کلیسا بودند آغازگر تحوالتی در
زیرا آنان به . کلمه پروتستان به معنی معترض است. پروتستان شد

لوتر بیشتر . برخی از عملکردهای کلیسای کاتولیک رم معترض بودند
ویتن "از بابت دکترینش که بر سر در ورودی کلیسای مرکزی شهر 

ی توبه هایی بود که دکترین و. نوشته شده است معروف است "برخ
توبه دعایی است برای بخشش گناهان و طلب . درآن زمان الزم بود

 1بخشش از خدا این کار و گفته او اشاره دارد به نامه رومیان فصل
خداوند فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می گذرد و به ما ": 18آیة

که به  شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم و آن زمانی است
. "عیسی مسیح ایمان بیاوریم و نه اینکه فقط اعمال درست انجام دهیم

مسیحیان در مورد سه چیز صحبت می کنند و می گویند فقط به خاطر 
ایمان، بخشش، کتاب ) این سه چیز است که گناهانت بخشیده می شود

کالوین در اصل یک قاضی بود او کتاب معروفی در مورد (. مقدس
این کار بسیار مهمی بود چون او برداشت ها و نظریه  .نظراتش نوشت

هایش را بروی کاغذ آورد همینطور او اطالعات بسیار زیادی را نیز 
تاثیر کالوین در کلیسای پروتستان . در مورد کتاب مقدس نوشت

بسیار زیاد بود همینطور کالوین تحقیقات بسیاری را در مورد کتاب 
 .مقدس انجام داد
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 ین مسیحیان پنطیکاست و مسیحان بشارتی چیست؟تفاوت ب -92
مسیحیت شاخه های بسیاری دارد و بسیار رنگارنگ است تفاوت در 

عقاید و نوع برداشت و تفسیر از کالم خداوند در رابطه با 
دستورالعملهای مختلف که اتفاقاً بسیار هم رایج است مشکلی ایجاد 

اتفاق نظر داشته  نمی کند درصورتی که همگی در ایمان با یکدیگر
به اتفاق  2224 درسال "لوترسن"و  "خروفورمید"، "هرفورمد". باشند

PKNیکدیگر 
 .یا انجمن کلیساهای پروتستان هلند را بوجود آوردند 18

آنها کنترل اغلب کلیساهای شهرهای بزرگ و روستاها را در دست 
همه جلسات یکشنبه اعضای آن به یک شکل و صورت ادامه . دارند

در این جلسات مردم اشعاری از ( 58) می کند و خاتمه می یابد پیدا
 مزامیر سرودها و ترانه هایی را در ستایش خداوند با هم می خوانند

و اغلب با ارگ و یا پیانو ( برای مثال از کتاب اشعار و سرودهای کلیسا)
مسیحی های بشارتی کمتر از رویة خاص و ثابت . همراهی می شوند

پایبند رویه ای خاص در جلساتشان نیستد و سرویس  پیروی می کنند
اغلب در یک مدرسه برای . هایشان از قبل برنامه ریزی شده نیست

 مثال جمع می شوند اهمیت غسل تعمید در بزرگساالن را توضیح 
آنها بیشتر به تجربه ایمان در دلها ایمان دارند تا کسب ایمان . می دهند

لساتشان کمتر از کلیساهای درج. از طریق یادگیری و آموزش
پروتستان جدی هستند و با شادی و شور و شعف و آزادی بیشتری 

اغلب، شعرهای شاد و آسان برای دعا و . خداوند را ستایش می کنند
مسیحیان پنطیکاست تاکید بر نقش و . ستایش خداوند می خوانند

مردگان روز پس از برخاستن عیسی مسیح از میان  52که)عملکرد روح القدس 
دارند روح القدس همچنان در حال انجام همان ( در اورشلیم نازل شد

این چیزی ( مثل شفا دادن بیماران و سخن گفت به زبانها) معجزات است
 .است که مسیحیان پنطیکاست به آن اهمیت می دهند
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 چرا مسیحیان از اسرائیل حمایت میکنند؟ -94
علت توجه خاصی که مسیحیان به قوم اسرائیل دارند به خاطر توجه 

خاصی است که خدا به این قوم نشان داده است و از طریق آنها با 
بیشترین بخشهای کتاب مقدس را این قوم به . انسانها سخن گفته است

. ان این قوم متولد شدگوش همه رسانده اند عیسی مسیح نیز در می
دراین فصل قوم . آمده است 11رابطه خدا با اسرائیل در رومیان قسمت

اسرائیل به شاخه های درخت زیتون تشبیه شده اند و اقوام دیگر غیر 
اکنون انسان . اسرائیل به شاخه های زیتون وحشی تشبیه شده اند

نیا تقسیم کند باید تمام محبتی را که از خداوند دریافت کرده با مردم د
و دراعمال شگفت انگیز خداوند تفکر کند تا خدا او را نیز قوم خود 

احساس غرور نکن و در مقابل خدا ": پولس نیزتذکر داده است. بداند
 (قطع کرد) سر تعظیم فرو بیاور اگر او شاخه های اصلی را حفظ نکرد

 در حال حاضر دیدگاههای". آیا نمی تواند شما را نیز قطع کند؟
متفاوتی راجع به یهودیان از نظر مسیحیان وجود دارد بخصوص 
. هنگامی که بحث سرزمین و شهرک های یهودی نشین پیش می آید

خیلی ها می گویند که دین یهودی هیچ ارتباطی با سیاست آن کشور 
را  1943 ندارد در صورتی که برخی بنیان گذاری کشور یهود در سال

ه خداوند در کتاب مقدس به این قوم داده در واقع وعده ای می دانند ک
از سویی به خاطر وضعیت متزلزل قوم یهود در پیش از آن . بود

تاریخ و در دوران جنگ جهانی در اروپا که در طی آن میلیونها یهودی 
در جنگ کشته شدند و نیز به خاطر حس دلسوزی و شاید هم حس 

یم تا نسبت به تقصیر و گناه، ما توجه بیشتری به اسرائیل می کن
این ( خداوند) پیامبران کتاب مقدس مخصوصاً عیسی مسیح. فلسطین

را برای مردم واضح کردند که فیض و رحمت خداوند نه تنها به قوم 



 اسرائیل بلکه به همه مردمان اختصاص دارد و شامل حال همه 
می شود و اقوامی که راه عیسی مسیح را در پیش گیرند چشم اندازی 

 .آرامش در انتظارشان استاز صلح و 



 جشنها
 

 به چه دلیل مسیحیان کریسمس را جشن می گیرند ؟ -95
کلمه . جشن کریسمس در اصل جشن تولد عیسی مسیح است

 مسیحیان عقیده دارند تقریبا. گرفته شده است 20ازمسیح 19کریسمس
سال پیش تنها پسر خدا به شکل مردی از گوشت و خون در بین  2222ً

این ترتیب وعده الهی که پیش از این در عهد قدیم داده  ما آمد و به
اما . تاریخ تولد عیسی مسیح معلوم نیست. شده بود به تحقق پیوست

در . دسامبر جشن می گیرند 25 مسیحیان همیشه روز کریسمس را در
در چنین روزی تغییر  21زمانهای قدیم قبایل غیر مسیحی اروپایی

که بعدها توسط  22می گرفتند موقعیت خورشید در آسمان را جشن
 4 درمالکی فصل. مسیحیان اروپایی برای جشن کریسمس انتخاب شد

 "پرتو شفا بخش"یا  "آفتاب عدالت"خداوند عیسی مسیح را به 2 آیة
عیسی  5 آیة 9 و فصل 12 آیة 3 تشبیه کرده است و در یوحنا فصل

نوان دومین روز کریسمس بع. مسیح را به نور جهان تشبیه کرده است
تعطیالت کریسمس نیز محسوب می شود و در برخی ازکشورها 

 .جشن مخصوصی برای بچه ها برگزار می شود
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 Christus 
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 Pagan 
که از آن پس به طول ( شب یلدا یا شب چله)تقریباً معادل است با انقالب زمستانی :یادداشت مترجم 22

 .روز افزوده و از طول شبها کاسته می شود



 به چه دلیل مسیحیان درخت کریسمس در خانه  -96
 می گذارند؟

کاربرد آن . در اصل درخت کریسمس هیچ معنایی از نظر دینی ندارد
مسیحیان (. کینورهای کوچک در روزهای تاری) برای زیبایی آن است

البته . برای یادآوری تولد عیسی مسیح این روز را جشن می گیرند
. همه مسیحیان در ماه دسامبر درخت کریسمس در خانه نمی گذارند

اصلی  ءبرخی مخالف گذاشتن درخت درخانه هستند چون منشا
گذاشتن این درخت را جشن میانه زمستان می دانند که توسط ژرمن 

هرگاه بجای شکر گزاری به خاطر تولد . ی شدهای کافر برگزار م
عیسی مسیح زیبایی جشن کریسمس فقط به خاطر درخت کریسمس 
با شمعهای آن و غذاهای خوشمزه باشد معلوم می شود ما از هدف 

عملکرد بخشهای تجاری و اقتصادی در . اصلی این جشن دور شده ایم
درک نادرست کشورهای توسعه یافته اقتصادی در این مورد نشان از 

 .از مفهوم عمیق کریسمس دارد
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این روز . عید پاک عید بر خاستن عیسی مسیح از میان مردگان است

عبور "با روز عید پسح در عهد عتیق هم زمان شده است و معنای آن 
بعد از آنکه تمام نخست زادگان مصری توسط فرشته . است "کردن

ن مصر اجازه داد تا اسرائیلیان مصر را ترک مرگ کشته شدند فرعو
نخستین زاده ) کنند و از آنجا که درهای منازل بنی اسرائیل با خون بره

آغشته شده بود فرشته مرگ به فرزندان خانواده های ( گوسفند
اسرائیلی آسیبی نرساند به این ترتیب هر سال چنین روزی را جشن 

با ظهور عیسی مسیح . در مصرمی گیرند به یاد بود آزادی از بردگی 
عیسی مسیح در مزامیر به معنی . عید پسح معنی دیگری به خود گرفت



 همان گوسفند قربانی ما بود که از آن در روز جمعه خوب یاد 
قربانیانی که قبالً به معبد برده می شدند تا قربانی شوند . می شود

ی مسیح تغییر پیدا کردند به قربانی کردن خود بر روی صلیب عیس
زندگی خودش را به خاطر مردم از دست داد ولی او مانند یک قهرمان 

در روز سوم او از میان مردگان برخاست و با این کارش مرگ . نمرد
به همین جهت مسیحیان این روز پاک را  (29)و شیطان را نابود کرد 

جشن می گیرند و همینطور در اولین روز هر هفته یعنی یکشنبه نیز 
 .ا گرد هم می آینددر کلیس
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تخم مرغهای عید پاک سمبلهایی از تولد دوباره هستند هر گاه تخمی 
جشن عید پاک تاکید . گذاشته شود از آن تخم جوجه ای به دنیا می آید

عیسی مسیح . دارد بر پیروزی بر مرگ و بهره مندی از زندگی دوباره
اغلب سعی می شود بچه ها را کم . دگان بر خاستحقیقتاً از میان مر

کم با مفهوم عید پاک آشنا کرد از طریق پنهان کردن تخم مرغها و بعد 
جستجو برای پیداکردن آنها یا با رنگ کردن تخم مرغها و صحبت 

 .درمورد مفهوم عید پاک
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. بر پایی کلیساها شدآن جشن نزول روح القدس است که منجر به 

برخاستن ) آنچنانکه از کتاب مقدس برمی آید پنجاه روز پس از عید پاک
روح القدس بر یاران عیسی مسیح نازل ( مسیح از میان مردگان اتفاق افتاد

بنابراین در این روز تمام مسیحیان به احترام اینکه عیسی مسیح . شد
به ملکوت دقایقی به ملکوت آسمان صعود کرد و به خاطر بازگشتش 

مسیحیان همچنین اعتقاد دارند که او در روز داوری . سکوت می کنند
قبل از عروجش به آسمان خود را به خیلی از . دوباره باز خواهد گشت



او به آنها گفت که این خبر خوش را به گوش تمام . مردم نشان داد
گ او که از میان مردگان برخاست توانست بر مر. جهانیان برسانند

مردم ) او همچنین قول نزول روح القدس را داد. غلبه کند و پیروز شود
تا که به روشنی ( 22) (بسیار در مورد نفر سوم در تثلیث صحبت می کنند

عیسی مسیح در این مورد به پیروانش . راهبر ایشان در ایمانشان باشد
که  اما من آن تسلی بخش را": چنین می گوید (15.21) و (11.8) در یوحنا

روح پاک خداست به کمک شما خواهم فرستاد او سرچشمه تمام حقایق 
در . است و از طرف پدرم آمده است درباره من همه چیز را خواهد گفت

حقیقت رفتن به نفع شماست چون اگر نروم آن تسلی بخش که روح پاک 
خداست نزد شما نخواهد آمد ولی اگر بروم او خواهد آمد زیرا خودم او را نزد 

 ."شما خواهم فرستاد
روز نزول (. 92) روز بعد از عید پاک عید پنجاهم یا پنطیکاست است 52

این اتفاقی بود که در روز جشن برداشت نوبر محصول . روح القدس
یهودیان افتاد و وعده ای بود که خداوند در عهد قدیم به پیامبران خود 

با زبانهای  داده بود تا مسیحیان با رساندن خبر خوش به همه مردم
 .مختلف و در گوشه و کنار دنیا در آینده جانهای مردم را صید کنند
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 میباشد که از عبارت ichthusدر زبان یونانی  "ماهی"کلمه معادل 
Soter (h)Uios Theou Christos lesous  گرفته شده است که به

. است( 1) نجات دهنده و (21) پسر خدا( 18) معنای عیسی مسیح
آنها . مسیحیان اولیه معاصر بودند با دوران حکومت امپراطوری روم

در انجام فرائض دینی خود نظیر بشارت دادن آزاد نبودند و از کلمة 
این کلمه امروزه بعنوان سمبل . ماهی بعنوان رمز استفاده می کردند

نجیر گردن بکار برده می شود نشان یک ماهی در اتومبیل و یا در ز



تنها سمبلی از مسیحی بودن نیست بلکه دارندگان این نشان می خواهند 
با استفاده از آن نشان دهند که یک مسیحی امیدوار هست که هدایت 

کردن و صحبت کردن پیرامون مفهوم این سمبل این امکان را به دست 
 .می دهد تا شاهدی برای عیسی مسیح باشد


