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 بخش اول

 خدا و انسان
 22تا  4سواالت 

 
 بخش دوم

  *و شریعت *گناه
 22تا  22سواالت 

 
 بخش سوم

  *مسیح و نجات
 09تا  23سواالت 
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 را در فهرست کلمات آخر کتاب پیدا کنید.کلمه آن  توانیدوجود داشته باشد، میدر کنار یک کلمه  (*) عالمت این هرگاه
 
 

 



1 

 

 
 خدا و انسان -بخش اول

 

 چه کسی شما را آفرید؟ -1س 
 خداوند من را آفرید. -ج

 22: 42؛ اعمال 2: 2؛ پیدایش  22-22: 4پیدایش 
 

 ری را آفرید؟خداوند چه چیزهای دیگ -0س 
 خداوند همه چیز را آفرید. -ج

 42-42: 4؛ کلوسیان  0-2: 33؛ مزمور  34: 4پیدایش 
 

 را آفرید؟ ستیچرا خداوند شما و ه -3س 
 خودش آفرید. *را برای جالل خداوند من و هستی -ج

 34: 49؛ اول قرنتیان  2: 13؛ اشعیا  4:40مزمور 
 

 بدهید؟ *لتوانید خداوند را جالشما چطور می -4س 
 *او را جالل ،رسانمگوید را به انجام میهر چه او میو  نمکبه او اعتماد می زمانیکه خداوند را دوست دارم، -ج

 دهم.می
  3: 5یوحنا اول ؛ 24: 41؛ یوحنا  42 :5متی 

 
 دهید؟ *چرا شما باید خداوند را جالل -5 س

 کند.چون او من را آفریده و از من مراقبت می -ج
 44: 1؛ مکاشفه  2: 5؛ اول پطرس 0: 415ور مزم
 

 چند خدا وجود دارد؟ -6س
 فقط یک خدا وجود دارد. -ج

 49؛ 49؛ ارمیا  5: 15؛ اشعیا  1: 2تثنیه 
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 ؟شودظاهر می چند شخصیت در خداوند واحد -7س 

 .شودظاهر می سه شخصیتدر خداوند  -ج
 22: 45ا ؛ یوحن 39: 49؛ یوحنا  23: 5؛ یوحنا  42-42: 3متی 

 
 آنها چه کسانی هستند؟ -8س 

 .*پدر، پسر، روح القدس -ج
 2: 4؛ اول پطرس  41: 43؛ دوم قرنتیان  40: 21متی 

 

 خداوند چیست؟ -9س 
 او بدنی شبیه به بدن انسان ندارد.است.  *خداوند روح -ج

 42: 4؛ اول تیموتائوس  42: 3؛ دوم قرنتیان  21: 1یوحنا 
 

 داشته است؟ داییابتآیا خداوند  -12س 
 خیر، خداوند همیشه بوده است و همیشه خواهد بود. -ج

 21: 19؛ اشعیا  2: 09؛ مزمور  41: 3خروج 
 

 کند؟آیا خداوند تغییر می -11س 
 است. خیر، خداوند تغییر ناپذیر -ج

 1: 43؛ عبرانیان  2: 3؛ مالکی  22-22: 492مزمور 
 

 خداوند کجاست؟ -10س 
 ست.خداوند همه جا ه -ج

 21-22: 42؛ اعمال  21-23: 23؛ ارمیا  42-2: 430مزمور 
 

 خداوند را دید؟ توانآیا می -13س 
 بیند.ولی او همیشه من را میتوان خداوند را دید، نمی خیر، -ج
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 42: 4؛ اول تیموتائوس  41: 4؛ یوحنا  24: 5؛ امثال  45-43: 33مزمور 
 داند؟آیا خداوند همه چیز را می -14س 

 توانم هیچ چیزی را از خدا پنهان کنم.داند. من نمیبله، خداوند همه چیز را می -ج
 43: 1؛ عبرانیان  3: 45؛ امثال  3: 2اول سموئیل 

 
 تواند هر کاری را انجام دهد؟آیا خداوند می -15س 

 انجام دهد.را  و بخواهد باشد مایلکه  *تواند هر کار مقدسیبله، خداوند می -ج
 44: 4؛ افسسیان  35-31: 1؛ دانیال  49-0: 12اشعیا 

 
از کجا یاد بگیرم که خداوند را چگونه بشناسم، به او اعتماد کنم، او را دوست داشته باشم و از او  -16س 

 اطاعت کنم؟
خداوند در کالمش، کتاب مقدس نشان داده است که چگونه او را بشناسم، به او اعتماد کنم، او را دوست  -ج

 م و از او اطاعت کنم.داشته باش
 45: 3دوم تیموتائوس ؛  34-39: 29؛ یوحنا  495-491: 440مزمور 

 
 آموزد؟کتاب مقدس چه چیزی را به شما می -17س 

به ما  را از طریق عیسی مسیحوند و نقشه اش برای آزاد کردن دنیا کتاب مقدس حقیقت را درباره خدا -ج
 آموزد.دم به من میو همچنین حقیقت را درباره خواآموزد. می

 42-41: 3؛ دوم تیموتائوس  42: 42؛ یوحنا  429-450: 440مزمور 
 

 چه کسی کتاب مقدس را نوشته است؟ -18س 
 .هدایت و آموزش داده شده اند *مردانی که توسط روح القدس -ج

 42-45: 3؛ دوم پطرس  24-29: 4دوم پطرس 
 

 ما چه کسانی بوده اند؟ پدر و مادراولین  -19س 
 .آدم و حوا -ج

 2-4: 5؛ پیدایش  29: 3پیدایش 
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 خداوند اولین والدین ما را چگونه آفرید؟ -02س 

 ل زمین و حوا را از بدن آدم سرشت.خداوند بدن آدم را از گِ -ج
 41: 493؛ مزمور  40: 3؛ پیدایش  23-24: 2؛ پیدایش  2: 2پیدایش 

 
 ؟متفاوت بودند چرا آدم و حوا با بقیه آفریده های خداوند -01س 

 خداوند آدم و حوا را در شباهت خودش آفرید. -ج
 22-22: 4پیدایش 

 
 خداوند را در آدم و حوا ببینیم؟ صورتتوانیم چطور می -00س 

توانستند . آنها میبه آنها توان درک حقیقت را داد اقی مخلوقات خود را به آنها سپرد وخداوند حکومت بر ب -ج
توانستند کاری که خداوند را از زیبایی لذت ببرند. آنها می داشته باشند و وستت است را دچیزی که درس

 با خداوند و یکدیگر صحبت کنند. کند انجام دهند وخشنود می
 1: 1؛ فیلیپیان  44-49: 412؛ مزمور  0-2: 2؛ پیدایش  22-22: 4پیدایش 

 
 خداوند به جز بدن چه چیزی به آدم و حوا داد؟ -03س 

 .میردداد که هیچ گاه نمی (روح) *جانبه آنها  خداوند -ج
 22: 42؛ متی  2: 42؛ جامعه  5: 2؛ تثنیه  2: 2پیدایش 

 

 )نفس( هم دارید؟ *روحآیا شما همانطور که بدن دارید،  -04س 
 دارم که هیچگاه نخواهد مرد. *روحیبله، من )نفس(  -ج

 1: 5دوم قرنتیان ؛  50: 2؛ اعمال  4: 42زکریا 
 

 زمانیکه خداوند آدم و حوا را آفرید چه شرایطی داشتند؟ -05س 
 کردند.و شاد آفرید. آنها با خداوند در باغی که برایشان آفریده بود زندگی می *خداوند آدم و حوا را مقدس -ج

 1-1: 1؛ مزمور  25: 2؛ پیدایش  42-45: 2؛ پیدایش  21-22: 4پیدایش 
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 بود؟ ست خداوند از آدم و حوا چهخوا -06س 
 از او اطاعت کنند.و خواست که آنها کامال به او اعتماد کرده خداوند می -ج

 1-1: 1؛ مزمور  42-45: 2پیدایش 
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 گناه و شریعت –بخش دوم 
 

 

 و شاد ماندند؟ *از خداوند اطاعت کردند و مقدس آیا آدم و حوا -07س 
 ناه کنند.انتخاب کردند که بر علیه خداوند گ و اطاعت نکردند خیر، -ج

 1-2: 3پیدایش 
 

 چیست؟ *گناه -08س 
 گناه یعنی انجام ندادن کاری که خداوند به ما گفته که انجام بده و انجام دادن کاری که خداوند ممنوع کرده. -ج

 1: 3؛ اول یوحنا  42: 1؛ یعقوب 44-49: 2؛ یعقوب  32: 4رومیان 
 

 مستحق چه چیزی هستند؟ ما  *گناهان -09س 
 مستحق مجازات و غضب خداوند هستند. ما  *اهانهمه گن -ج

 2: 5؛ افسسیان  23: 2؛ رومیان  41: 4؛ رومیان  22: 22تثنیه 
 

 اولیه ما چه بود؟ والدین *گناه -32س 
 آنها میوه ای را خوردند که خداوند گفته بود نخورند. -ج

 2: 3؛ پیدایش  42-42: 2پیدایش 
 

 وسوسه کرد؟ *نچه کسی آنها را برای گناه کرد -31س 
 حوا را وسوسه کرد و او هم میوه را به آدم داد. *ابلیس -ج

 0: 42؛ مکاشفه  3: 44؛ دوم قرنتیان  11: 1؛ یوحنا  5-4: 3پیدایش 
 

 زمانیکه والدین اولیه ما گناه کردند چه اتفاقی برای دنیا افتاد؟ -30س 
 مرگ وارد دنیا شد. همانطور که هشدار داده بود،خداوند زمین را لعنت کرد و  -ج

 42-42: 3؛ پیدایش  42-45: 2پیدایش 
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 وقتی والدین اولیه ما گناه کردند چه اتفاقی برایشان افتاد؟ -33س 
، مجرم، *و شاد نبودند بلکه در عوض گناهکار *خداوند آدم و حوا را از باغ بیرون کرد. آنها دیگر مقدس -ج

 شرمنده و ترسان بودند.
 23؛  40-42؛  43-1: 3پیدایش 

 
 به دلیل گناه آدم چه اتقاقی برای همه کسانی که بعد از او زندگی کردند افتاد؟ -34س 

 متولد شد. *هرکسی که بعد از آدم و حوا به دنیا آمد، گناهکار -ج
 22-24: 45؛ اول قرنتیان 40-41: 5؛ رومیان  5: 54مزمور 

 

 نسان را با گناهش تنها گذاشت؟آیا خداوند دنیا را زیر لعنت رها کرد؟ آیا او ا -35س 
 بفرستد. *اید. خداوند قول داد که نجات دهندهخیر، خداوند انتخاب کرد که آنها را رهایی بخش -ج

 41: 1؛ اول یوحنا  42-42: 3؛ یوحنا  24: 4متی 
 

 چیست؟ *عهد -36س 
 بین دو یا چند نفر است. مهم اییا وعده  عهد، قول -ج
 

 بست؟ *ی را با قوم اسرائیلخداوند چه عهد های -37س 
خداوند وعده داد که نسل ابراهیم را تبدیل به امتی بزرگ کند. او وعده داد که تمامی امت ها از طریق  -ج

 ابراهیم برکت بگیرند.
ند و و اگر قوم اسرائیل از او اطاعت کنخداوند شریعت را به موسی داد. او وعده داد که با موسی باشد  

 به آنها برکت دهد. ،داد را به انجام رسانند شریعتی که به آنها
  
 د وعده داد که یکی از فرزندانش پادشاهی بزرگ شود و برای همیشه سلطنت کند.خداوند به داو         

 
را تغییر  آنهاقلب  را ببخشد و هاخداوند وعده داد که روزی عهدی تازه ببندد. او وعده داد که گناه انسان 

  دهد.
  31-34: 34؛ ارمیا  42: 2؛ دوم سموئیل  2-3: 21؛ خروج  45؛ پیدایش  3-4: 42پیدایش 
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 ده فرمان
 

 ده فرمان چیست؟ -38س 
به موسی داد. خداوند خودش ده فرمان را بر روی  *ده فرمان، دستوراتی است که خداوند برای قوم اسرائیل -ج

 دو لوح سنگی نوشت.
 49: 0؛ تثنیه  41: 34خروج 

 
 ها چه هستند؟این فرمان -39س 

 نداشته باش. دیگر غیر از من خدایی -ج
 نساز و آن را پرستش نکن. *برای خودت بت

 خدای خود را به باطل نبر. *هنام یهو
 را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. *روز سبّت

 بگذار. *به پدر و مادر خود احترام
 قتل نکن.

 نکن. *زنا
 دزدی نکن.

 .دهت دروغ نشهادبر علیه همسایه خود 
 نسبت به هیچ چیز همسایه خود طمع نداشته باش.

 42-4: 29خروج 
 

 اولین فرمان چیست؟ -42س 
 هیچ خدایی را باالتر از من قرار مده.اولین فرمان این است:  -ج

 2-5: 15؛ اشعیا  3: 29خروج 
 

 آموزد؟میرا به ما اولین فرمان چه چیزی  -41س 
 .*د که فقط خداوند را بپرستیمآموزاولین فرمان به ما می -ج

 0-1: 22؛ مکاشفه  49: 1؛ متی  24-29: 11مزمور 
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 دومین فرمان چیست؟ -40س
 نکن. *دومین فرمان این است: برای خودت بت نساز و آن را پرستش -ج

 49-1: 5؛ تثنیه  2-1: 29خروج 
 

 آموزد؟دومین فرمان چه چیزی می -43س 
 .را نپرستیم )نمادها(یا تصاویر *ه بتهاآموزد کدومین فرمان به ما می -ج

 20: 42؛ اعمال  0-5: 12؛ اشعیا  44-49: 11اشعیا 
 

 سومین فرمان چیست؟ -44س 
 خداوند خود را به باطل مبر. *سومین فرمان این است: نام یهوه -ج

 44: 5؛ تثنیه  2: 29خروج 
 

 آموزد؟سومین فرمان چه چیزی می -45س 
 *آموزد که باید نام خداوند را به صورتی استفاده کنیم که او را جالل دهد و با افتخارسومین فرمان به ما می -ج

 .از آن یاد کنیم
 1-3: 45؛ مکاشفه  2: 431مزمور ؛  43: 1اشعیا 

 
 چهارمین فرمان چیست؟ -46س 

 و آن را مقدس بدار.) نگه دار( را به یاد داشته باش  *چهارمین فرمان این است: روز سبّت -ج
 45-42: 5؛ تثنیه  44-1: 29روج خ
 

 آموزد؟چهارمین فرمان چه چیزی می -47س 
 بگذاریم. *آموزد که در استراحت، کار و پرستش خود به خداوند احترامچهارمین فرمان به ما می -ج

 41-43: 51؛ اشعیا  23: 42خروج 
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 پنجمین فرمان چیست؟ -48س 
 بگذار. *خود احترامپنجمین فرمان این است: به پدر و مادر  -ج

 42: 5؛ تثنیه  42: 29خروج 
 

 آموزد؟پنجمین فرمان چه چیزی می -49س 
 آموزد که والدین خود را دوست داشته باشیم و از آنها اطاعت کنیم.پنجمین فرمان به ما می -ج

 29: 3؛ کلوسیان  3-4: 2؛ افسسیان  1: 4امثال 
 

 ششمین فرمان چیست؟ -52س 
 .قتل مکنن است: ششمین فرمان ای -ج

 42: 5؛ تثنیه  43: 29خروج 
 

 آموزد؟ششمین فرمان چه چیزی می -51س 
 نگیریم.از او آموزد که از دیگران متنفر نباشیم یا زندگی کسی را ششمین فرمان به ما می -ج

 45: 3یوحنا  اول ؛ 22-24: 5؛ متی  2: 0پیدایش 
 

 هفتمین فرمان چیست؟ -50س
 مکن. *ست: زناهفتمین فرمان این ا -ج

 41: 5؛ تثنیه  41: 29خروج 
 

 آموزد؟هفتمین فرمان چه چیزی می -53س
 آموزد که نباید با شخصی که همسرمان نیست رابطه جنسی داشته باشیم.هفتمین فرمان به ما می -ج

 1-3: 5؛ افسسیان  21-22: 5متی 
 

 هشتمین فرمان چیست؟ -54س
 هشتمین فرمان این است: دزدی مکن. -ج
 40: 5؛ تثنیه  45: 29روج خ
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 آموزد؟هشتمین فرمان چه چیزی می -55س
 .بدزدیمآموزد که نباید چیزی که متعلق به دیگران است را هشتمین فرمان به ما می -ج

 21: 1؛ افسسیان  2-2: 24؛ امثال  1: 23خروج 
 

 نهمین فرمان چیست؟ -56س
 گو.نهمین فرمان این است: بر علیه همسایه خود دروغ ن -ج

 29: 5؛ تثنیه  42: 29خروج 
 

 آموزد؟نهمین فرمان چه چیزی می -57س
 .ئیمو حقیقت را بگو یمآموزد که صادق باشنهمین فرمان به ما می -ج

 2: 43؛ اول قرنتیان  42: 42؛ امثال  3-4: 45مزمور 
 

 دهمین فرمان چیست؟ -58س
 نداشته باش. طمعات است سایهدهمین فرمان این است: نسبت به هر چیزی که متعلق به هم -ج

 24: 5؛ تثنیه  42: 29خروج 
 

 آموزد؟دهمین فرمان چه چیزی می -59س
 باشیم. )راضی( *خوشنودخود  داشته هایاز که آموزد دهمین فرمان به ما می -ج

 5: 43؛ عبرانیان  2: 2؛ اول تیموتائوس  44: 1فیلیپیان 
 

 موسی داد اطاعت کردند؟ آیا قوم اسرائیل از شریعتی که خداوند به -62س
 آنها را مجازات کرد. ،و خداوند همانطور که هشدار داده بود پیروی نکردندشریعت خداوند  ازخیر، آنها  -ج

 23: 30؛ حزقیال  42: 0تثنیه 
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 را از هر جهت نگه دارد؟ هاکامال پیروی کند و آنفرمانهای خداوند  از تواندمی کسیآیا  -61س
هیچ انسانی توانایی این را نداشته که همه فرمانهای خداوند بعد  به اطاعتی کرد. از آن زمانآدم از خداوند نا -ج

 را از هر جهت نگه دارد.
 49: 2؛ یعقوب  23: 3؛ رومیان  29: 2جامعه 

 
 دهد؟ده فرمان چه چیزی را به ما نشان می -60س

و  طور محبت خود را به خداوندچ که خداوند مقدس و نیکوست است و اینکه دآموزده فرمان به ما می -ج
به نجات  کنیم ومین و از خداوند اطاعت *گناهکاریم آموزد کها میم هبهمچنین همسایه خود نشان دهیم. 

 نیاز داریم. *ایدهنده
 21-40: 3؛ غالطیان  44-2: 2؛  43: 5؛  29: 3؛ رومیان  0-1: 4؛ اول تیموتائوس  43: 42جامعه 
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 *مسیح و نجات-بخش سوم
 

 کیست؟ *نجات دهنده -63س 
 عیسی مسیح است. *، خداوند*گناهکاران *تنها نجات دهنده -ج

 45: 4؛ اول تیموتائوس  42-44: 1؛ اعمال  44: 2لوقا 
 

 عیسی مسیح کیست؟ -64س 

 خداوند است.و ابدی   *ازلی عیسی مسیح پسر -ج
 ؛ 41-45: 4ن ؛ کلوسیا 1: 1؛ غالطیان  41، 42: 3؛ یوحنا  41، 41، 4: 4یوحنا 

 29: 5؛ اول یوحنا  3-4: 4عبرانیان 
 

 چرا خداوند پسرش را به دنیا فرستاد؟ -65س 
که او خدای  . او پسرش را فرستاد چونفرزند خود را به این دنیا فرستاد چون ما را دوست داشتخداوند  -ج

 و رحمت است. *فیض
 49-0: 1؛ اول یوحنا  5-1: 2یان ؛ افسس 1-2: 5؛ رومیان  42-42: 3؛ یوحنا  44-1: 493مزمور 

 
 آیا عیسی مسیح هم خدا و هم انسان بود؟ -66س 

 بله، عیسی مسیح کامال خدا و کامال انسان بود. -ج
 41-41: 2عبرانیان ؛  0: 2؛ کلوسیان  44-5: 2؛ فیلیپیان  41، 3-4: 4یوحنا 

 

 انجام داد؟ راچه کاری  *عیسی مسیح نجات دهنده -67س 
 را برداشت. *جهت خداوند را اطاعت کرد و مجازات انسان گناهکاراو از هر  -ج

  45-41: 0؛ عبرانیان  45: 1؛ عبرانیان  1-2: 2؛ فیلیپیان  1-3: 1رومیان 
 

 چرا عیسی مسیح مرد؟ -68س 
 غضب خداوند را برداشت. ،انسان گناهکار عیسی مسیح با مردن به جای -ج

 43: 3غالطیان  ؛ 24-40: 5؛ دوم قرنتیان  15: 49مرقس 
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 ؟توانست به جای انسان گناهگار رنج ببردخداوند می *چطور پسر ازلی و ابدی  -69س 
 انسان شد. لباس جسم پوشید و عیسی مسیح، پسر خداوند، -ج

 0: 2؛ کلوسیان  5، 1: 1؛ غالطیان  41: 4یوحنا 
 

 پسر خداوند چگونه انسان شد؟ -72س 
 .گردیدمتولد و او  *بستن شدتوسط روح القدس آ  *مریم باکره -ج

 24-41: 4؛ متی  41: 2اشعیا 
 

 ؟زندگی مسیح بر روی زمین چه شرایطی داشت -71س 
 و فروتنانه. *یک زندگی ساده، قابل احترام -ج

 4: 49؛ دوم قرنتیان  0: 1؛ دوم قرنتیان  40-41: 1؛ لوقا  39-21: 44؛ متی  29: 1متی 
 

 کرد؟ *هعیسی مسیح گنا *آیا خداوند -70س 
 خیر، او پاک و مقدس بود. -ج

 23-24: 2؛ اول پطرس  22: 2عبرانیان ؛  24: 5؛ دوم قرنتیان  20: 1یوحنا 
 

 ؟عیسی مسیح چگونه بود مرگ -73س 
 مرد. *مسیح بر روی صلیب -ج

 1: 2؛ فیلیپیان  43: 3؛ غالطیان  33: 23لوقا 
 

 ماند؟باقی آیا مسیح پس از مرگ در قبر  -74س 
 ، مسیح در روز سوم از مردگان قیام کرد.خیر -ج

 1، 3: 45؛ اول قرنتیان  25: 1؛ رومیان  1-5: 21؛ لوقا  2-5: 21متی 
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 د؟یبخشخواهد رهایی  *گناهش از پیامدچه کسی را  خداوند -75س 
خواهد  نجات ند رارعیسی مسیح ایمان بیاو *کنند و به خداوند *توبه *خداوند کسانی را که از گناهانشان -ج

 .داد
 24: 29؛ اعمال  41-42: 3؛ یوحنا  45، 41: 4مرقس 

 
 کردن به چه معناست؟ *توبه -76س 

خواهم از آنها رنجاند میخداوند را می *چون گناهانم شرمنده هستم و *به خاطر گناهانم یعنی *توبه -ج
 بازگشت کنم. 

 49-0: 4؛ اول تسالونیکیان  49-0: 2؛ دوم قرنتیان  49-1: 40لوقا 
 

 ؟به مسیح چه معنایی دارد *ایماندار بودن یا باور داشتن -77س 
دهنده  *که او تنها نجات داشته باشیم *اعتمادو  باید عیسی را باور داشته باشیم یعنی ایمان آوردن به مسیح -ج

 ماست.
 42-44: 5؛ اول یوحنا  5: 2؛ اول تیموتائوس  42: 1؛ اعمال  2: 41یوحنا 

 
 کنید و به مسیح ایمان بیاورید؟ *توانید با قدرت خودتان توبهمیآیا شما  -78س 

 را داشته باشم. *روح القدسخیر، من باید کمک  -ج
 41: 2؛ اول قرنتیان  11: 2؛ یوحنا  2-5: 3؛ یوحنا  23: 43ارمیا 

 
 شنوند؟کجا میدر مردم حقیقت درباره مسیح را  -79س 

 به همه انسانها داده شده است. *ایکه نجات دهنده  ی، خبر خوش*در انجیل -ج
 42-42: 4؛ رومیان  2: 45؛ اعمال  4: 4مرقس 

 
 ؟ به چه کسی برای ما تبدیل شده *مسیح، نجات دهندهحاال  -82س 

 ، کاهن و پادشاه ما شده است. *عیسی مسیح االن تبدیل به نبی -ج
 5: 4؛ مکاشفه  2-5: 5؛ عبرانیان  3-4: 4؛ عبرانیان  32: 41؛ یوحنا  52: 43متی 
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 است؟ *عیسی مسیح یک نبی چگونه -81س 
 دهد که چطور او را خوشنود کنیم.دهد که خداوند کیست و تعلیم میاو به ما نشان می -ج

 29: 5؛ اول یوحنا  22: 3؛ اعمال  22-25: 1؛ یوحنا  41: 4؛ یوحنا  41: 41تثنیه 
 

 م؟نیاز داری *چرا ما به مسیح به عنوان یک نبی -80س 
 توانیم خداوند را بشناسیم.چون ما بدون او نمی -ج

 42-41: 2؛ اول قرنتیان  22-25: 42؛ یوحنا  22-25: 44متی 
 

 عیسی مسیح چگونه یک کاهن است؟ -83س 
 کند.برای ما با خداوند صحبت میاو به جای ما مرد و  -ج

 2-4: 2حنا ؛ اول یو 25-21: 2؛ عبرانیان  42-41: 1؛ عبرانیان  1: 449مزمور 
 

 چرا ما به مسیح به عنوان یک کاهن نیاز داریم؟ -84س 
 چون گناهان ما، ما را مجرم و شرمنده ساخته است. -ج

 49: 2؛ یعقوب  23: 3؛ رومیان  42-49: 3؛ رومیان  2: 53؛ اشعیا  29: 2؛ جامعه  0: 29امثال 
 

 عیسی مسیح چگونه یک پادشاه است؟ -85س 
 کند.ده و از ما دفاع میاو بر ما سلطنت کر -ج

 1-3: 45؛ مکاشفه  23-40: 4؛ افسسیان  0-2: 2مزمور 
 

 چرا ما به مسیح به عنوان یک پادشاه نیاز داریم؟ -86س 
 چونکه ما ضعیف و ترسان هستیم. -ج

 ؛  2-5: 43؛ عبرانیان  43-44: 4؛ کلوسیان  43: 1؛ فیلیپیان  49-0: 42دوم قرنتیان 
 42: 4دوم تیموتائوس 
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 کنیم؟را دریافت می *آوریم چه برکاتیمسیح ایمان میعیسی زمانیکه به  -87س 
 کند.اعالم می *عادل ما راو *بخشدخداوند ما را می -ج

 کند.در خانواده اش قبول می وند ما را به فرزندیخدا
 سازد.می *رفتار مقدس در و *خداوند ما را در قلب
 کند.کامل می)آخر(  *رستاخیز ما را در زمان *خداوند جسم و جان

 2: 3؛ اول یوحنا  41-49: 49؛ عبرانیان  5: 4؛ افسسیان  2-1: 1؛ غالطیان  41: 5رومیان 
 

را داشته ام آنها را  *آیا خداوند به دلیل اینکه من به واسطه رفتار خوبم صالحیت دریافت این برکات -88س 
 دهد؟به من می

توانم آنها را دهد. من لیاقت آنها را ندارم و نمیرا به من می *ن برکاتای *خیر، خداوند از روی فیضش -ج
 کسب کنم.

 2-1: 3تیطس ،  0-1: 2؛ افسسیان  2: 21اشعیا 
 

 سازد؟کرده و ایمان آورده اند جدا می *توبه را از آنهایی که حقیقتاً *آیا خداوند هیچگاه برکاتش -89س 
 کند.کردند را ترک نمی *اعتمادبه او  *ی نجاتهرگز آنهایی که برا  خیر، عیسی مسیح -ج

 5-3: 4؛ اول پطرس  2: 4؛ فیلیپیان  30-31: 1؛ رومیان  39-22: 49یوحنا 
 

 خداوند چیست؟ *فیض -92س 
 .خداوند است *محبت و نیکویی خداوند به ما در زمانی که لیاقت آن را نداریم، فیض-ج

 0: 1 ؛ دوم قرنتیان 1-2: 4؛ افسسیان  2: 31خروج 
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 روح و کلیسا –بخش چهارم 
 

 کنند چیست؟خواست خداوند برای آنهایی که به مسیح به عنوان نجات دهنده اعتماد می -91س 
خواهد که آنها شبیه عیسی رفتار. او میچه در و  *در قلب ، چهمقدس باشند خواهد کهخداوند از آنها می -ج

 مسیح باشند.
 4: 2؛ دوم قرنتیان  45: 4؛ اول پطرس  1: 4افسسیان 

 
 سازد؟می *مقدسو رفتار  *خداوند چگونه ما را در در قلب -90س 

 .رای ما فرستاده استرا ب *تازه داده و روح القدس *خداوند به ما قلبی -ج
 43: 4؛ افسسیان  22-22: 5؛ غالطیان  41-4: 1؛ رومیان  22: 32حزقیال 

 
 کیست؟ *روح القدس -93س 

 فرستند.را می *روح القدسخدای  ،خداوند است. خدای پدر و خدای پسر *روح القدس -ج
 41: 43؛ دوم قرنتیان  22: 45؛ یوحنا  22: 41؛ یوحنا  40: 21متی 

 
 ؟کندچه نقشی را در زندگی ما ایفا می *روح القدس -94س 

 دارند. که به مسیح اعتماد شفیق و هدایت کننده همه آنانی استتسلی دهنده، او  -ج
 41: 4؛ افسسیان  40: 2؛ اول قرنتیان  42-41: 1؛ رومیان  45 -42، 1-2: 42یوحنا 

 
 کرده است؟ *توانم متوجه شوم که روح القدس من را مقدسچطور می -95س 

 و *قلبو میوه های روح را در  شبیه نجات دهنده ام عیسی مسیح شدهبیشتر  با رشد کردن در ایمان خود، -ج
 .رفتارم خواهم دید

 42: 3؛ افسسیان  42-0: 4ن کلوسیا
 

 میوه های روح چیست؟ -96س 
 .نیکویی، ایمان، حلم و پرهیزگاریصلح، بردباری، مهربانی، میوه های روح عبارتند از محبت، شادی،  -ج

 23-22: 5غالطیان 
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 ؟شودزمان دنباله روی از مسیح حاصل می( همیشگی در دنیوی )موفقیت *آیا کامیابی -97س 
 خیر، ممکن است گاهی مشکالت وجود داشته باشد. ممکن است گاهی مانند مسیح رنج دیده و صدمه ببینم. -ج

 ؛ 1-2: 4؛ یعقوب  25-23: 1؛ رومیان  42: 3؛ دوم تیموتائوس  40-41: 45یوحنا 
 43-42: 1اول پطرس 

 
 دهد؟خداوند در زمان سختی چطور شما را یاری می -98س 

دهد. او به من وعده اقبت کردن از من و روحش را برای تسلی بخشیدن به من میاو کلیسا را برای مر -ج
 دهد که در همه چیز برای نیکویی من و جالل خودش عمل کند.می

 ؛ 40-42: 1؛ اول پطرس 44: 5؛ اول تسالونیکیان  41: 1؛ رومیان  5-3: 5رومیان 
 49: 5اول پطرس 

 
 جامع چیست؟ *کلیسای -99س 

را  *تشکیل شده است. کلیسا )بازخرید( داده *رهاییشانخداوند از همه مردمی که خداوند  معجا *کلیسای -ج
 .نامید *و محلی برای سکونت روح القدس خانواده خدای پدر، بدن خدای پسرشود می

 44: 2؛ عبرانیان  21: 4؛ کلوسیان  23: 5؛ افسسیان  45-41: 3؛ افسسیان  22: 42اول قرنتیان 
 

 محلی چیست؟ *ایکلیس -122س 
کنند. آنها با یکدیگر خداوند را که به عیسی مسیح ایمان دارند و از تعالیم او پیروی می روهی از مردمگ -ج

خداوند با  *گسترش ملکوت برای ،کنندآموزند، از یکدیگر مراقبت میشنوند و میکنند، از کالم میپرستش می
 ند.رساانجام می به را ربانی یدهند و عشامید میایمانداران را تع ،کنندیکدیگر دعا و کار می

 ؛  5-4: 2؛ رومیان  23: 41؛ اعمال  30-32: 1؛ اعمال  12-14: 2؛ اعمال  29-40: 21متی 
 5: 4؛ تیطس  22-23: 44اول قرنتیان 

 
 آیا شما باید قسمتی از کلیسای محلی باشید؟ -121س 

جایی است  کنم و در ایمانم محکم بمانم.کند تا رشد می بله، کلیسای محلی، اجتماعی است که به من کمک -ج
 اطاعت کنم.عیسی مسیح  که چطور از حکم جدیدآموزم که من می
 25-21: 49عبرانیان 
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 عیسی به کلیسا داد چیست؟حکم جدیدی که  -120س 
 ید.که من شما را محبت کردم یکدیگر را محبت کن باید آنچنان یسی گفت یکدیگر را محبت کنید وع -ج

 31: 43یوحنا 
 

 توانیم این محبت را به یکدیگر نشان دهیم؟چطور می -123س 
بخشیم. کنیم و یکدیگر را میدعا می یکدیگر مهربان هستیم،دهیم که با ما این محبت را زمانی نشان می -ج

 ا راستی و درستیبکنیم. زمانیکه کنیم و یکدیگر را تشویق میگذاریم، کمک میمی *زمانیکه به یکدیگر احترام
 دانیم.کنیم و نیازهای دیگران را مهم تر از نیازهای خود میبا یکدیگر صحبت می

 42: 5؛ یعقوب  41: 1؛ اول تسالونیکیان  43، 0: 3؛ کلوسیان  32: 1؛ افسسیان  49:42رومیان 
 

 چیست؟ *تعمید -124س 
آورد. آنها این او را از آب بیرون می شخصی را برای لحظه ای زیر آب برده و سپس *یک رهبر کلیسایی -ج

 دهند.انجام می *کار را در نام پدر، پسر و روح القدس
 42: 1؛ اعمال  5: 4؛ مرقس  42، 2: 3متی 

 
 بگیرد؟ *تواند تعمیدچه کسی می -125س 

 جایز است. اندبه مسیح ایمان آورده *برای نجات و کردند *توبه *که از گناهانشانبرای همه آنهایی  *تعمید -ج
 33-39: 42؛ اعمال  32-32: 1؛ اعمال  30، 31: 2اعمال 

 
 به چه معناست؟ *تعمید -126س 

فن شد و از مردگان قیام نمود. با عیسی مسیح در زمانیست که او مرد، د *نشانی از اتحاد ایمانداران *تعمید -ج
 کند که من قسمتی از کلیسای او هستم.اعالم می تعمید به دیگران

 42: 2؛ کلوسیان  5-3: 2رومیان: ؛  33-39: 42ال اعم
 

 کنند که عیسی مسیح برای آنها مرد؟مسیحیان چگونه به یکدیگر یادآوری می -127س 
 کنند.شرکت می ربانی یعشاآنها در  -ج 

 20-23: 44؛ اول قرنتیان  21-22: 41مرقس 
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 یا عشای ربانی چیست؟ *شام خداوند -812س 
این کار را برای یادآوری مرگ عیسی مسیح انجام  نوشیم وخوریم و از پیاله مینان می *ما در شام خداوند -ج

 دهیم.می
 20-23: 44؛ اول قرنتیان  21-22: 41مرقس 

 
 نان به چه معناست؟ -129س 

 ما مرد. *کند. او یک بار برای گناهاننان تکه شده درباره بدن پاره پاره مسیح صحبت می -ج
 21: 44قرنتیان  ؛ اول 22: 22متی 

 
 پیاله به چه معناست؟ -112س 

 ما ریخته شد. آمرزشکند. خون او یک بار برای پیاله درباره خون مسیح صحبت می -ج
 21-22: 0؛ عبرانیان  25: 44؛ اول قرنتیان  21-22: 22متی 

 
 را بخورد؟ *چه کسی باید شام خداوند -111س 

عیسی مسیح توسط  *نجاتبه  کرده اند و *توبه *ز گناهانشانکه اکسانی  شام خداوند برای همه خوردن -ج
 .جایز است  ایمان دارند

 20-41: 44؛ اول قرنتیان  42، 42: 49اول قرنتیان 
 

 داد؟ *را به کلیسا *و شام خداوند *چه کسی تعمید -011س 
 عیسی مسیح. *خداوند -ج

 29-41: 21؛ متی  20-22: 22متی 
 

 داد؟ *را به کلیسا *و شام خداوند *دچرا عیسی مسیح تعمی -311س 
داد تا نشان دهد که قوم او به او تعلق دارند. این دو عمل به ما یادآوری به کلیسا عیسی مسیح اینها را  -ج

 کنند که عیسی مسیح چه کاری را برای ما انجام داده است.می
 22-23: 44اول قرنتیان ؛  5-4: 2؛ رومیان  40: 21متی 

 



22 

 

 ر روی زمین چه بود؟ب *عیسی مسیح به کلیسا فرمانآخرین  -411س 
من بسازید. آنها  *امتها را شاگرد همه ته ور زمین به من داده شده است. پس رفو ب *تمامی اقتدار در آسمان -ج

و  ه به شما حکم کردم را اطاعت کنندداده و به آنها بیاموزید که هر چ *تعمید *را در نام پدر، پسر و روح القدس
 ان داشته باشید که همیشه تا انتهای عالم با شما خواهم بود.ایم

 29-41: 21متی 
 

 چیست؟ *روز خداوند -115س 
 شدند.خداوند جمع می *برای پرستش مسیحیان اولیه روز همیناست. در *اولین روز هفته، روز خداوند -ج

 49: 4؛ مکاشفه  2: 42؛ اول قرنتیان  2: 29اعمال 
 

 شود؟نامیده می *، روز خداوندچرا این روز -116س 
 چون در این روز مسیح از مردگان قیام کرد. -ج

 4: 29؛ یوحنا  2-4: 21؛ لوقا  2-4: 21متی 
 

 را به بهترین شکل سپری کرد؟ *توان روز خداوندچگونه می -117س 
شویم، روز ع مییکدیگر در ایمانمان جم *او و تشویق *برای پرستش *زمانیکه در این روز با قوم خداوند -ج

 کنیم.خداوند را به بهترین شکل سپری می
 42: 3؛ کلوسیان  43-0: 42؛ رومیان  1: 22مزمور 
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 دعا و امید –بخش پنجم 
 

 دعا چیست؟ -118س 
را اعتراف  *کنیم، گناهانمانتشکر می از او برای فیض عظیمش و کنیمکه ما با خداوند صحبت می زمانی -ج

 کنیم.ا می، دعکندکنیم که او را خشنود میچیزهایی را درخواست میم و کنیمی
 41: 5یوحنا اول ؛  2: 1؛ فیلیپیان  2: 2متی 

 
 در نام چه کسی باید دعا کنیم؟ -119س 

 ما باید در نام عیسی مسیح دعا کنیم. -ج
 23: 42؛ یوحنا  41-43: 41یوحنا 

 
 در چه مکان و در چه زمانی باید دعا کنیم؟ -102س 

 توانیم در هر مکان و هر زمانی دعا کنیم.می -ج
 2: 1؛ کلوسیان  5: 24؛ اعمال  41: 2فسسیان ؛ ا 2: 2متی 

 
 ؟ای آموزش چگونه دعا کردن به ما دادبر را عیسی مسیح چه الگویی -101س 

 را به ما داد. *عیسی مسیح دعای ربانی -ج
 1-2: 44؛ لوقا  45-0: 2متی 

 
 چیست؟ *دعای ربانی -100س 

 تو بیاید. *ملکوت، نام تو مقدس باد، *ه در آسمانیپدر ما ک ای -ج
 .بر زمین نیز کرده شود ،است *اراده تو آنچنان که در آسمان

 .نان کفاف ما را امروز به ما بده
 بخشیده ایمرا کرده اند  *همانطور که ما آنهایی را که بر علیه ما گناه *را ببخش ما *گناهان

 نشویم *افتیم مرتکب گناهدر وسوسه میبه ما کمک کن تا زمانیکه 
 ما را از شریر رهایی بده.

 43-0: 2متی 
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 در دعای ربانی وجود دارد؟درخواست چند  -103س 
 وجود دارد. شش درخواست -ج
 

 چیست؟ اولین درخواست -104س 
 «نام تو مقدس باد» -ج

 2: 44؛ لوقا  0: 2متی 
 

 کنیم؟برای چه چیزی دعا می درخواست در اولین -105س 
 .نام خداوند را ستایش کنندکنیم که همه مردم برای این موضوع دعا می -ج

 3-4: 443؛ مزمور  40-41: 22؛ مزمور  2-4: 1مزمور 
 

 چیست؟ دومین درخواست -106س 
 «تو بیاید *ملکوت» -ج

 2: 44؛ لوقا  49: 2متی 
 

 کنیم؟برای چه چیزی دعا می درخواست در دومین -107س 
به  را عیسی مسیح کنیم که آنهاهمه مردم جهان خبر خوش را شنیده و ایمان بیاورند. دعا میکنیم که دعا می -ج

 .ندریذبپ *عنوان خداوند
 45: 44؛ مکاشفه  34-39: 21؛ اعمال  42: 1؛ اعمال  24-29: 42یوحنا 

 

 چیست؟ درخواستسومین  -108س 
 رده شود.است، بر زمین نیز ک *که در آسمان اراده تو آنچنان -ج

 49: 2متی 
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 کنیم؟برای چه چیزی دعا میدرخواست در سومین  -109س 
کنیم که مردم بر روی زمین طوری عمل کنند که از هرجهت مورد پسند خداوند باشد، دقیقا همانطور دعا می -ج

 کنند.عمل می *در آسمان *که فرشته ها
 49: 413؛ مزمور  22-40: 493مزمور 

 
 چیست؟ درخواست چهارمین -132س 

 نان کفاف ما را امروز به ما بده. -ج
 3: 44؛ لوقا  44: 2متی 

 
 کنیم؟برای چه چیزی دعا می درخواستدر چهارمین  -131س 

 .زندگی جسمانیمان نیاز داریم را به ما بدهدکه برای  یهایچیزکنیم که خداوند دعا می -ج
 33-34: 2؛ متی  0-1: 39؛ امثال  42-45: 415مزمور 

 
 چیست؟ درخواستپنجمین  -130س 

 .*کرده اند را بخشیده ایم *که بر علیه ما گناههمانطور که ما آنهایی  *گناهان ما را ببخش -ج
 1: 44؛ لوقا  42: 2متی 

 
 کنیم؟برای چه چیزی دعا می درخواستدر پنجمین  -133س 

اند را کند تا آنهایی که به ما صدمه زدها کمک را ببخشد و همچنین به م *کنیم که خداوند گناهان مادعا می -ج
 .*ببخشیم
 32: 1؛ افسسیان  21-23: 5؛ متی  3-2: 54مزمور 

 
 چیست؟ درخواست ششمین -134س 

 رهایی بده. *نشویم. ما را از شریر *افتیم مرتکب گناهکه در وسوسه می به ما کمک کن تا زمانی -ج
 1: 44؛ لوقا  43: 2متی 
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 کنیم؟برای چه چیزی دعا می درخواستن در ششمی -135س 
 .حفاظت کند *ما در مقابل شریراز  بازداشته و *ما را از گناه کنیم که خداوندما دعا می -ج

 41: 1؛ دوم تیموتائوس  43: 49؛ اول قرنتیان  44: 440مزمور 
 

 آموزد؟این دعا چه چیزی به ما می -136س 
 کند. اعتماد داشته باشیم و بدانیم که او ما را کمک می امالًکه باید به خداوند ک آموزدبه ما می -ج

 42: 1؛ عبرانیان  2: 1؛ فیلیپیان  41: 2افسسیان 
 

 مسیح االن کجاست؟ -137س 
 ، در دست راست خدای پدر.است *آسمانمسیح االن در  -ج

 31: 1؛ رومیان  34: 5؛ اعمال  40: 42مرقس 
 

 خواهد آمد؟ آیا مسیح دوباره به این زمین -138س 
خواهد نجات آخر قاضی همه مردم دنیا باشد. او آنهایی که منتظرش هستند را  بله، او خواهد آمد تا در روز -ج

 بخشید.
 21: 0؛ عبرانیان  4: 1دوم تیموتائوس ؛  0-2: 4؛ دوم تسالونیکیان  32-34: 25متی 

 
 ؟افتدمی ()ایماندار *عادل مردم در زمان مرگ چه اتفاقی برای -139س 

 باشد. *رود تا با خدامی *گردد و نفس یا جانشانبه خاک باز می جسم آنها -ج
 1: 5؛ دوم قرنتیان  2: 42؛ جامعه  40: 3پیدایش 

 
 افتد؟در زمان مرگ چه اتفاقی برای مردم شریر می -142س 

خداوند آنها را برای شود. کشد و مجازات میجانشان عذاب میگردد و جسم انسانهای شریر به خاک باز می -ج
 دارد.آید نگاه میروزی که برای قضاوت می

 0: 2؛ دوم پطرس  20-21: 5؛ یوحنا  21-23: 42لوقا 
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 خیزند؟آیا مردگان برای حیات دوباره برمی -141س 
 .همه مردگان در زمان بازگشت دوباره مسیح از خاک برخواهند خواستبله،  -ج

 45-41: 21؛ اعمال  20- 21: 5؛ یوحنا  2: 42دانیال 
 

 زمانیکه عیسی مسیح برای قضاوت بازگردد چه اتفاقی برای انسانهای شریر خواهد افتاد؟ -140س 
آنها برای همیشه از حضور خداوند  با هالکتی پایان ناپذیر مجازات خواهد کرد. *در جهنم خداوند آنها را -ج

 بیرون انداخته خواهند شد.
 ؛  0: 4؛ دوم تسالونیکیان  22-23: 42؛ لوقا  5: 42؛ لوقا  11، 12: 0؛ مرقس  12، 14: 25متی 

 45-42: 29مکاشفه 
 

 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ) ایماندار( *برای مردم عادل -143س 
و زمین جدید زندگی  *با شادی همراه با خداوند زندگی خواهند کرد. آنها برای همیشه در آسمانـ آنها  -ج

 خواهند کرد.
 1-2: 24؛ مکاشفه  43: 3دوم پطرس ؛  23-22: 22اشعیا 

 
 و زمین جدید چه شرایطی خواهد داشت؟ *آسمان -144س 

و غم  هرگز گناه نخواهیم کرد و نخواهیم مرد. دیگر رنجو زمین جدید ما با خداوند خواهیم بود.  *در آسمان -ج
آید را و لذتی که از جانب خداوند میو دردی نخواهد بود. ما هرگز گناهکار، ترسان و یا شرمسار نخواهیم بود 

 تجربه خواهیم کرد.
 1-4: 22؛ مکاشفه  5-4: 24؛ مکاشفه  21؛ یهودا  23-22: 42عبرانیان 
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 لیست کلمات
 

 کلمه
 

 توضیح

و شروع یک زندگی تازه را آبستن شدن  در رحم مادر بچه نلحظه بوجود آمد آبستن شدن
 .نامیممی
 

یگری برای شریر است. شیطان بدترین فرشته در میان فرشته هـای بـد   ابلیس نام د ابلیس
 است.

 
ایمان به معنای داشتن باور به شخص یا چیزی است. اعتمـاد داشـتن و ایمـان بـه      ایمان)باور داشتن(

 وانیم او را ببینیم.تنقت است، حتی اگر ینکه خداوند حقیخداوند یعنی دانستن ا
 

 شناسد و به او اعتماد دارد.که مسیح را می ایماندار شخصی است ایماندار
 

کردند. قوم اسرائیل نام دیگـری بـرای قـوم    سرزمینی که یهودیان در آن زندگی می اسرائیل
 یهود است. آنها فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستند.

 
یـک  در مورد یک شخص صحبت کردن. داشتن رفتار مناسب در مقابـل   با افتخار )بالیدن(افتخار

 گذارید و برای او ارزش قائل هستید.شخص به دلیل اینکه به او احترام می
 

احترام گذاشتن یعنی برخورد کردن با افراد به شـکلی کـه گـویی بسـیار بـا ارزش       احترام گذاشتن
 هستند.

 
کنید حقیقت اعتماد کردن به معنای دنباله روی از شخص یا چیزی است که فکر می اعتماد

 داشتن و عمل کردن طبق آن ایمان.است. ایمان 
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چیزی که همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت ازلـی و ابـدی اسـت.     ازلی و ابدی
 چیزی که ابتدا و انتهایی ندارد.

 
 کره شخصی است که رابطه جنسی نداشته است.با باکره

 
ـ  کارهای خوبی هستند که خداوند برای ما انجام می  برکت ه مـا از خداونـد   دهـد. زمانیک

خواهیم که به ما کمک کرده و خوبی را در ما بوجـود  کنیم، از او میطلب برکت می
 بیاورد.

 
شود تا مردم به آن دعـا کننـد   بت چیزی است که از چوب، سنگ یا فلز ساخته می بت

در حالیکه باید خداوند را پرستش کنند. بت، تصویری از یـک شـخص یـا چیـزی     
که انسان  ا دوست دارد. بت خدای دروغین استا به جای خداست که یک نفر آن ر

 آن را بیشتر از خدا دوست دارد.
 

خریدن دوباره چیزی که گم شده و یا توسط شخصی دزدیده شده اسـت. پرداخـت    بازخرید
 هزینه برای اینکه چیزی را بدست بیاورید.

 
کنـد.  فرمـانروایی مـی   جایی که خداوند و مسیح هستند. خداوند در آنجا زندگی و بهشت

شناسـند بعـد از   بهشت جایی هست که ایمانداران واقعی که مسیح و خداوند را مـی 
مرگشان خواهند رفت، جایی که برای همیشه شاد و بـدون مشـکل خواهنـد بـود.     

 آسمان و زمین جدید خانه ابدی ایمانداران خواهد بود.
 

ردن بدیهایی است که در حق شـما  بخشش به معنای نشان دادن محبت و به یاد نیاو بخشش
بخشد، اشتباهاتی که در مقابلش مرتکب شدیم شده است. زمانیکه خداوند ما را می

 را به یاد نخواهد آورد.
 



31 

 

است و ما او را بسیار دوسـت  آن است که خداوند عالی  هپرستش کردن نشان دهند پرستش
ست از خداست. این کاری ا ما نشان دهنده احترام و تشکر چنینهمپرستش  .داریم

 که ما باید در زمانیکه با خداوند هستیم انجام دهیم.
 

را  برد و سپس آن شخصیک رهبر کلیسایی شخصی را برای لحظه ای زیر آب می تعمید/تعمید دادن
دهیم که مسیح ما را طـاهر سـاخته   آورد. ما از این طریق نشان میاز آب بیرون می

خداوند هستیم. تعمید بـه مـا    یدهیم که قسمتی از کلیسااست و همچنین نشان می
کند که مسیح مرد و توسط مردم در قبر قرار گرفت ولی از مردگان قیام آوری مییاد

 کرد.

 
خواهـد  توبه به معنای بازگشت از گناه است. انجام دادن کاری که خداوند از ما می توبه

دادیـم را  انجام دهیم. تصمیم گرفتن برای اینکه اعمال بدی که در گذشته انجام مـی 
 دیگر انجام ندهیم.

 
تثلیث کلمه ای است که از آن برای صحبت کردن درباره خدای واحـدی کـه دارای    تثلیث

کنیم: خدای پدر، خدای پسر)عیسی مسیح( و خـدای  سه شخصیت است استفاده می
 روح القدس.

 
نـد.  گیرکه از خدا جدا شده اند در آن قـرار مـی   یجهنم جایی است که مردم شریر جهنم 

 جهنم محل مجازات افراد شریر پس از مرگشان است.
 

توانیم آن را در طول زمان حیات ببینیم ولی بعـد  بخشی از انسان است که نمی جان جان یا روح
دهد. خداوند زمانیکه حیات را به آدم و حوا دمید، بـه  از مرگ به حیاتش ادامه می

 شود.میآنها جان داد. گاهی جان یک شخص، روح او نامیده 
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شود که خداوند را عالی و زیبا و شبیه به یـک  جالل خداوند، به هر چیزی گفته می جالل
 سازد.شاه بلند مرتبه می

 
شود و به معنای شاه شاهان نامی است که در کتاب مقدس برای خداوند استفاده می ) شاه شاهان(  خداوند

چیز است. نامی که ما در زمـان  و فرمانروای همه  هر چیزاست که او باالتر از  این
 کنیم.اطاعت از عیسی مسیح از آن استفاده می

 
خشنودی یا رضایت، شاد بودن با چیزهایی است که داریم. فهمیدن اینکه چیزهایی  خوشنودی

 که داریم برای ما کافی هستند.
 

ونـد  شود. خداونـد روح اسـت. خدا  روح، وجودی است که جسم ندارد و دیده نمی )نفس( روح
تـوانیم آنهـا را ببینـیم و    ارواح دیگری را نیز خلق کرده است )فرشتگان( که ما نمی

 شود.توانند خوب یا بد باشند. جان یک شخص هم گاهی روح او خطاب میمی
 

را بـرای کمـک بـه مـردم فرسـتاد.      روح خداوند شخصی است که عیسی مسیح او  روح القدس
ت. او همچنین روح خداوند، روح مسـیح و  القدس نام دیگری برای خداوند اسروح

شود. روح القدس شخص است ولی مثل نامیده می زنی کندروحی که به ما کمک می
ما انسان نیست. او خداست، کامال برابر با خدای پدر و خدای پسر. او کار خداونـد  

روح القـدس را ندیـده   خدای رساند. هیچکس را در میان مردم در دنیا به انجام می
 کند.شناسند زندگی میو درون آنهایی که عیسی مسیح را میولی او با، 

 
 رستاخیز یعنی قیام کردن از مردگان، زنده شدن دوباره. رستاخیز

 
 زنا به معنای داشتن رابطه جنسی با شخصی است که همسر شما نباشد. زنا
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اوند روز سبّت روزی بود که خداوند از کار آفرینش فارغ شد و استراحت کرد. خد سبّت
به یهودیان گفت که در روز سبّت کار نکنند. این روز، روزی خاص بود که یهودیان 

 پرستیدند. در آن استراحت کرده و خداوند را می
 

  
گیرد. شخصی که به رود و از او تعلیم میشاگرد کسی است که به دنبال شخصی می شاگرد

 کند.مسیح ایمان دارد و از تعالیم او دنباله روی می
 

کند تا به مردم روش زنـدگی کـردن را اعـالم کنـد.     قوانینی که یک حاکم وضع می شریعت و قانون
 شریعت خداوند برای قوم اسرائیل به موسی داده شد.

 
زمانیکه مسیح زندگی  اند. دربه یکدیگر متصل شده که صلیب دو قطعه چوب است صلیب 

کردند. عیسی مسـیح بـر روی   می صلیب تنبیه روی تبهکاران را با مرگ بر کرد،می
 صلیب جان داد.

 
عادل بودن یعنی با خداوند در رابطه درست بودن. عادلین افـرادی هسـتند کـه بـا      عادل )ایماندار(

شـمارد، او را  خداوند در رابطه درست هستند. وقتی خداوند شخصی را عـادل مـی  
 بیند. یک شخص عادل دوست خداوند است نه دشمن او.طاهر می

 
فیض هدیه خداوند است که ما به دلیل بدیهایی که مرتکـب شـده ایـم نبایـد آن را      فیض

دریافت کنیم. فیض چیزی است که خداوند به دلیل محبتـی کـه دارد بـه مـا عطـا      
 آید.کند. بخشش و کمکی که از جانب خداوند میمی
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یزهای خـوبی  آورد، یک روح است و چفرشته خادم خداوند است که پیام او را می فرشته
گوید. خواست یک فرشته با خواست خداوند یکی است و بـرای  درباره خداوند می

یک فرشته بد بـرای  رساند. همچنین ند نیکویی را به انجام میاعضای خانواده خداو
 کند. شریر کار می

 
ـ خواندگی عملی است قانونی که شخصی را به خانواده یک نفر وارد می فرزند فرزند خواندگی د. کن

آید. ما قبال با خداوند های او به حساب مین شخص اکنون به عنوان یکی از بچهای
بیگانه بوده، دشمنان او بودیم ولی اکنون خداوند ما را فرزندان حبیب خود خوانـده  

 است.
 

خوب رفتار کردن. زندگی کردن به طریقی که احترام ما را به خداوند و مردم نشـان   قابل احترام
 دهد.که کارهای درست و خوب انجام میدهد. کسی 

 
کنـد، فکـر   است. قسمتی از شخص که احسـاس مـی   هر انسان قلب مهمترین عضو قلب

 گیرد.کند و تصمیم میمی
 

کامیـابی   ،کامیابی لذت بردن از چیزهای نیکوست. در سالمتی و یا در رفـاه بـودن   کامیابی ) موفقیت دنیوی(
کنـد کامیـاب هسـتیم و    نیکـویی صـحبت مـی    است. زمانیکه شخصی درباره ما به

 بینیم.همینطور وقتی مهربانی دیگران را در قبال خود می
 

واحد به عیسی مسیح ایمان دارند و او  ا گروهی از مردم هستند که در یک بدنکلیس کلیسا
دهنـد،  کنند، ایمانـداران را تعمیـد مـی   کنند. آنها با یکدیگر مالقات میرا پیروی می

 کنند.رسانند و تعلیمات عیسی مسیح را اطاعت مینی را به انجام میعشای ربا
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رسـانند.  گناه اشتباهی است که مردم در مقابل خداوند یا دیگر افراد بـه انجـام مـی    گناه/گناهکار
شـویم و همینطـور   کنیم، مرتکب گناه مـی زمانیکه ما احکام خداوند را اطاعت نمی

دهیم، همه انسـانها گناهکارنـد   اهد را انجام نمیخووقتی کاری که خداوند از ما می
کنند که بـر علیـه خداونـد یـا دیگـر انسانهاسـت. همـه انسـانها         چون کارهایی می

 گناهکارند چون با تمایالت بد زائیده شدند.
 

 
 

 لعنت

 

 
تواند خسارت یا مجازات را بر شـخص یـا چیـزی    کلمه ای پر قدرت است که می

 وارد آورد.
 

ودن یعنی جدا شده برای خداوند، شبیه خدا بودن، با خدا بـودن. وقتـی مـا    مقدس ب مقدس
 مقدسیم، بدون گناه هستیم و در مقابل خداوند طاهر هستیم.

 
کند. ملکوت خداوند جایی اسـت کـه   سرزمینی است که پادشاه در آن حکومت می ملکوت

 کند.خداوند در آن حکومت می
 

کند. نجات یافتن یا د ما را از نتیجه و قدرت گناه آزاد مینجات زمانیست که خداون نجات/آمرزش
 آزاد بودن از هر چیز بد.

 
گردانـد و از  عیسی مسیح نجات دهنده است. شخصی که ما را به نزد خداوند بازمی نجات دهنده

 بخشد.مجازات شدن به خاطر بدیهایی که انجام داده ایم رهایی می
 

بـه مـردم    خواسـت که خداوند می یرا داشت تا چیز نبی شخصی بود که اجازه این نبی
انتقال دهد. انبیا در زمانهای بسیار قـدیم بـرای خداونـد صـحبت      آنها به بگوید را

 رسید.گفت در آینده به انجام میکردند. چیزهایی که نبی میمی
 



35 

 

یهودی شخصی است که از ابراهیم، اسحاق، یعقوب و فرزندان آنها متولد شده باشد.  یهودی
 ی که ایمان یهودیان را دارد.شخص
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