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فارسی

بخش ۱: خدا، آفرینش و سقوط، ��یعت

پرسش ١ 

یگانھ امید ما چھ در زندگی و چھ در مرگ چیست؟ 
یگانھ امید ما چھ در زندگی و چھ در مرگ این است کھ ما متعلق بھ خودمان نیستیم، بلکھ جسم و جانمان، چھ در این زندگی چھ پس از مرگ، بھ خدا و

بھ منجی مان، عیسی مسیح، تعلق دارد. 

پرسش ٢  

خدا چیست؟  
خدا خالق و عامل بقای ھمھ کس و ھمھ چیز است. قدرت او، کمال او، نیکویی او، جالل او، حکمت او، عدالت او، و حقیقت او ابدی و بی نھایت و

تغییرناپذیر است. ھیچ چیز بدون خدا و خارج از ارادۀ خدا بھ انجام نمی رسد.  

پرسش ٣  

در خدا چند شخص وجود دارد؟  
سھ شخص در یک خدای زنده و حقیقی وجود دارد: پدر، پسر، روح القدس. ذات و جوھر ھر سھ شخص یکی است و ھر سھ شخص در قدرت و جالل

برابر می باشند. 

پرسش ۴  

چرا و چگونھ خدا ما را آفرید؟  
خدا ما را مذکر و مؤنث آفرید، ما را بھ تصویر خودش آفرید تا خدا را بشناسیم، خدا را دوست بداریم، با خدا زیست نماییم و خدا را جالل دھیم. منطق

صحیح و بِجا ھم این است: ما کھ آفریدۀ دست خدا ھستیم باید برای جالل خدا زیست نماییم.  

پرسش ۵  

خدا چھ چیزھای دیگری خلق نمود؟  
خدا با کالم قدرتمندش ھمھ چیز را خلق نمود و کل خلقتش بسیار نیکو بود. ھمھ چیز در حاکمیت سرشار از محبت خدا جان گرفت.  

پرسش ۶  



چگونھ می توانیم خدا را جالل دھیم؟  
ما با حّظ بردن از خدا، با دوست داشتن خدا، با اعتماد نمودن بھ خدا و با اطاعت کردن از اراده و احکام و شریعت خدا او را جالل می دھیم.  

پرسش ٧  

شریعت خدا چھ می طلبد؟  
شریعت خدا اطاعت کامل، دایم، و فردی می طلبد. شریعت خدا می طلبد کھ خدا را با تمامی دل و جان و فکر و قوتمان دوست بداریم و ھمسایھ مان را
نیز مثل خودمان محبت نماییم. آنچھ خدا انجامش را منع نموده است ھرگز نباید انجام دھیم و آنچھ خدا بھ انجام آن حکم نموده است ھمواره باید بھ جا

آوریم.  

پرسش ٨  

شریعت خدا کھ در ده فرمان قید شده است شامل چھ می باشد؟  
تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و ھیچ تمثالی از آنچھ باال در آسمان است و از آنچھ پایین در زمین است و از آنچھ در آب زیر

زمین است برای خود مساز. نزد آنھا سجده مکن و آنھا را عبادت منما. نام یھوه خدای خود را بھ باطل مبر. روز سبّت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی.
پدر و مادر خود را احترام نما. قتل مکن. زنا مکن. دزدی مکن. شھادت دروغ مده. طمع مورز.  

پرسش ٩  

خدا در اولین و دومین و سومین فرمان چھ می طلبد؟  
اولین فرمان می طلبد کھ یگانھ خدای زنده و حقیقی را بشناسیم و بھ او اعتماد نماییم. دومین فرمان می طلبد کھ از ھر گونھ بت پرستی پرھیز کنیم و خدا
را بھ روشی نادرست و ناشایست عبادت نکنیم. سومین فرمان می طلبد کھ نام خدا را با ترس و احترام بھ کار ببریم و کالم و اعمال خدا را نیز حرمت

نھیم.  

پرسش ١٠  

خدا در چھارمین و پنجمین فرمان چھ می طلبد؟  
چھارمین فرمان می طلبد کھ روز سبّت را در پرستش خدا در خلوت و در جمع سپری نماییم. در این روز، باید از حرفھ و پیشۀ روزانھ مان دست کشیم،

خداوند و دیگران را خدمت کنیم و چشم انتظار سبِّت ابدی باشیم. پنجمین فرمان می طلبد پدر و مادرمان را دوست بداریم و بھ آنھا احترام بگذاریم و بھ
راھنمایی ھا و رھنمودھای خداپسندانۀ ایشان گوش بسپاریم. 

پرسش ١١  

خدا در ششمین و ھفتمین و ھشتمین فرمان چھ می طلبد؟  
ششمین فرمان می طلبد کھ بھ ھمسایھ مان آسیب نرسانیم، از او بیزار نباشیم و با او دشمنی نورزیم، بلکھ با ایشان شکیبا باشیم و در صلح بھ سر بریم و
حتی بھ دشمنانمان محبت نماییم. ھفتمین فرمان می طلبد، خواه متأھل باشیم خواه مجرد، از زنا و بی عفتی پرھیز کنیم و با پاکدامنی و وفاداری زیست
نماییم. خواه متأھل باشیم خواه مجرد، از ھر گونھ کردار و پندار و گفتار و خواستھ و نگاه ناپاک و از ھر چیزی کھ بھ ناپاکی و بی عفتی ختم می شود

دوری کنیم. ھشتمین فرمان می طلبد کھ ما چیزی را کھ متعلق بھ کسی دیگر است بدون اجازه استفاده نکنیم و ھر گونھ نیکویی و نیکوکارِی کسی را بھ
خودمان پس نزنیم.  

پرسش ١٢  

خدا در نھمین و دھمین فرمان چھ می طلبد؟  
نھمین فرمان می طلبد کھ دروغ نگوییم یا فریب ندھیم، بلکھ حقیقت را با محبت بیان کنیم. دھمین فرمان می طلبد کھ قانع باشیم و بھ ھیچ کس حسادت



نورزیم یا از ھر آنچھ خدا بھ آنھا می بخشد آزرده نگردیم و از آنچھ خدا بھ خودمان عطا نموده است دلخور نباشیم.  

پرسش ١٣  

آیا کسی می تواند شریعت خدا را تمام و کمال بھ جا آورد؟  
از زمان سقوط آدم و حوا، ھیچ انسانی نتوانستھ است شریعت خدا را تمام و کمال بھ جا آورد، بلکھ دایم در پندار و گفتار و کردارش شریعت خدا را

زیر پا گذاشتھ است.  

پرسش ١۴  

آیا خدا ما را عاجز از نگاه داشتن شریعتش آفرید؟  
خیر. اما بھ خاطر نااطاعتِی اولین والدینمان، آدم و حوا، کل مخلوقات سقوط کرده اند. ھمۀ ما در گناه و معصیت بھ دنیا می آییم. ذات ما فاسد است و این

توانایی را نداریم کھ شریعت خدا را بھ جا آوریم.  

پرسش ١۵  

نظر بھ اینکھ ھیچ کس قادر بھ نگاه داشتن شریعت نیست، اصالً ھدف از شریعت چیست؟  
ھدف از شریعت این است کھ ذات قدوس خدا را بشناسیم، بھ ارادۀ او پی ببریم و بدانیم کھ دل خودمان ذاتاً گناه آلود و نافرمان و نامطیع است. بنابراین،

بدانیم کھ بھ یک منجی محتاجیم. ھمچنین شریعت بھ ما تعلیم می دھد و ما را ترغیب می کند بھ گونھ ای زیست نماییم کھ شایستۀ منجی مان باشد.  

پرسش ١۶  

گناه چیست؟  
گناه پشت کردن بھ خدا و نادیده گرفتن خدا در جھانی است کھ صنعت دست خودش می باشد. گناه طغیان بھ خدا است. گناه زندگی کردن بدون در نظر

گرفتن خدا است. گناه زندگی نکردن مطابق با شریعت خدا یا انجام ندادن مطالبات شریعت خدا است. گناه بھ مرگ ما و فروپاشی کل خلقت ختم
می گردد.  

پرسش ١٧  

بت پرستی چیست؟  
بت پرستی یعنی برای امید داشتن، برای شاد بودن، برای امنیت داشتن و برای پی بردن بھ ارزش و معنا و مفھوم زندگی مان اعتماد و توکلمان را بر

مخلوقات قرار دھیم نھ بر خالق.  

پرسش ١٨  

آیا خدا اجازه می دھد نااطاعتی و بت پرستی ما بی کیفر بماند؟  
خیر. ھر گناھی کھ صورت می گیرد بر ضد حاکمیت و قدوسیت و نیکویی خدا و بر ضد شریعت برحق خدا صورت می گیرد. خدا منصفانھ و بھ حق و

بِجا از گناھان ما خشمگین است و با داوری عادالنھ اش گناھانمان را کیفر می دھد. این کیفر و مجازات ھم در دوران حیاتمان گریبانگیرمان است ھم
در زندگی پس از مرگ انتظارمان را می کشد.  

پرسش ١٩  

آیا راھی وجود دارد کھ از مجازات بگریزیم و لطف خدا شامل حالمان گردد؟  
بلھ. خدا بھ منظور آنکھ عدالتش را اجرا نماید، محِض رحمت مطلِق خویش، بھ واسطۀ یک نجات دھنده ما را با خودش آشتی می دھد و ما را از گناه و



کیفر گناه رھایی می بخشد.  

پرسش ٢٠  

نجات دھنده کیست؟  
یگانھ نجات دھنده خداوند عیسی مسیح است، پسر ازلی و ابدی خدا. خدا در عیسی مسیح جسم انسانی بھ خود گرفت و خودش جریمۀ گناه را متحمل

شد.  

بخش ۲: مسیح، رستگاری، فیض

پرسش ٢١  

آن نجات دھنده باید چھ ویژگیھایی داشتھ باشد کھ بتواند ما را بھ حضور خدا بازگرداند؟  
آن نجات دھنده باید ھم انسان واقعی باشد ھم خدای واقعی.  

پرسش ٢٢  

چرا آن نجات دھنده باید انسان واقعی باشد؟  
آن نجات دھنده باید انسان واقعی باشد تا در ذات انسانی اش بھ جای ما تمام و کمال از کل شریعت اطاعت نماید و کیفر گناه انسان را متحمل گردد.

ھمچنین او باید انسان واقعی باشد تا بتواند با ضعفھای ما ھمدردی نماید.  

پرسش ٢٣  

چرا آن نجات دھنده باید خدای واقعی باشد؟  
آن نجات دھنده باید خدای واقعی باشد تا بھ خاطر ذات الھی اش اطاعت نمودن و رنج و عذاب کشیدنش کامل و موثر باشد. ھمچنین او باید خدای واقعی

باشد تا بتواند خشم عادالنۀ خدا بر گناه را متحمل شود و بر مرگ نیز غلبھ کند.  

پرسش ٢۴  

چرا الزم بود کھ مسیح، آن نجات دھنده، جان خود را فدا کند؟  
چون مجازات گناه مرگ است، مسیح داوطلبانھ بھ جای ما جان داد تا ما را از قدرت و جریمۀ گناه نجات بخشد و ما را بھ حضور خدا بازگرداند. با
مرگ مسیح بھ جای ما و کفاره نمودن گناه، فقط او قادر است ما را از جھنم برھاند و آمرزش گناه، عدالت، و حیات جاودانھ را برایمان بھ ارمغان

آورد.  

پرسش ٢۵  

آیا مرگ مسیح بھ این معنا است کھ کل گناھان ما می توانند بخشیده شوند؟  
بلھ، چون مسیح با مرگش بر روی صلیب جریمۀ گناھان ما را بھ طور کامل پرداخت نمود، خدا در رحمت خویش عدالت و بی گناھی مسیح را بھ

حساب ما می گذارد، گویی کھ آن عدالت و بی گناھی واقعاً از آِن ما است. خدا دیگر گناھان ما را بھ یاد نمی آورد.  

پرسش ٢۶  

مرگ مسیح چھ چیزھای دیگری را نجات می بخشد؟  



مرگ مسیح آغازگر نجات بخشیدن و تازه نمودن ھر جزء از خلقت سقوط کرده است. او با قدرت خویش ھمھ چیز را در جھت جالل خود و خیریت
خلقت و مخلوقات پیش می برد.  

پرسش ٢٧  

آیا ھمان گونھ کھ کل انسانھا از طریق آدم سقوط کردند کل انسانھا نیز از طریق مسیح نجات
می یابند؟ 

خیر، فقط کسانی نجات می یابند کھ خدا ایشان را برگزیده است و محض ایمان بھ مسیح با او متحد گشتھ اند. با این حال، خدا در رحمت خویش فیض
عام خود را بر آنانی ھم کھ برگزیده نیستند قرار می دھد، بھ این شکل کھ تأثیرات گناه را مھار می کند و اجازه می دھد جھت خیریت و سعادتمندی

انسانھا در جامعھ ھا فرھنگ سازی صورت بگیرد.  

پرسش ٢٨  

کسانی کھ محض ایمان با مسیح متحد نگشتھ اند، پس از مرگ، چھ سرنوشتی در انتظارشان
است؟ 

در روز داوری، این افراد با محکومیتی ھولناک اما عادالنھ رو بھ رو می شوند و حکم محکومیتشان اعالم می گردد. آنھا از حضور دلپذیر خدا بھ جھنم
افکنده می شوند کھ تا ابد مجازات شوند، مجازاتی بسیار غم انگیز اما عادالنھ.  

پرسش ٢٩  

چگونھ می توانیم رستگار شویم؟  
فقط با ایمان آوردن بھ عیسی مسیح و باور این حقیقت کھ او بھ جای ما بر روی صلیب جان داد و کفارۀ گناه را پرداخت نمود می توانیم رستگار شویم.

با وجود اینکھ بھ خاطر نااطاعتی از خدا مقصر ھستیم و ھنوز بھ جمیع شرارتھا گرایش داریم، خدا بدون در نظر گرفتن ھر گونھ نیکویی و لیاقت و
شایستگی در ما، فقط محض فیض ناب، عدالت کامل مسیح را بھ حساب ما می گذارد آن ھنگام کھ توبھ می کنیم و بھ مسیح ایمان می آوریم.  

پرسش ٣٠  

ایمان بھ عیسی مسیح بھ چھ معنا است؟  
ایمان بھ عیسی مسیح بھ این معنا است کھ حقیقت ھر آنچھ خدا در کالمش مکشوف نموده است تصدیق نماییم، بھ او اعتماد کنیم و برای نجاتی کھ در

انجیل بھ ما عرضھ داشتھ است فقط بھ او تکیھ کنیم و آن نجات را از او پذیرا شویم.  

پرسش ٣١  

وقتی ایمانمان واقعی است، بنا بر آن ایمان، چھ چیزی را باور داریم؟  
ما ھر آنچھ در انجیل بھ ما تعلیم داده شده است باور داریم. اعتقادنامۀ رسوالن آنچھ را ما باور داریم این گونھ بیان می کند: ما اعتقاد داریم بھ خدای پدر،
قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و بھ عیسی مسیح، پسر یگانۀ او، خداوند ما، کھ نطفھ اش بھ قدرت روح القدس شکل گرفت و از مریم باکره متولد شد.

در دوران حکومت پنطیس پیالطس رنج و عذاب کشید، مصلوب شد، جان داد و دفن گشت. بھ جھنم نزول کرد. روز سوم از مردگان برخاست، بھ
آسمان صعود نمود و بھ دست راست خدای پدر، قادر مطلق، بنشست و از آنجا بازخواھد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند. ما اعتقاد داریم بھ

روح القدس، بھ کلیسای مقدس جامع، بھ شراکت مقدسان، بھ آمرزش گناھان، بھ رستاخیز بدنھا، و بھ حیات جاودان. 

پرسش ٣٢  

عادل شمردگی و تقدیس شدن بھ چھ معنا است؟  
عادل شمردگی بھ این معنا است کھ ما بھ واسطۀ مرگ مسیح کھ بھ خاطر ما صورت گرفت و بھ واسطۀ رستاخیزش از مردگان، در حضور خدا، عادل



و بی گناه اعالم می گردیم. تقدیس شدن نیز بھ این معنا است کھ ما بھ واسطۀ کار روح القدس در ما بھ تدریج در پاکی و عدالت رشد می نماییم.  

پرسش ٣٣  

آیا ایمانداران بھ مسیح باید از طریق اعمال خودشان در پی رستگار شدن باشند یا در جای دیگری
باید بھ رستگاری شان چشم بدوزند؟ 

خیر، ایمانداران بھ مسیح نباید از طریق اعمال خودشان در پی رستگار شدن باشند و در جای دیگری بھ رستگاری شان چشم بدوزند، چرا کھ ھر آنچھ
برای رستگاری ایشان ضروری است در مسیح یافت می شود. اگر بخواھیم با نگریستن بھ اعمال نیکویمان رستگار گردیم، این حقیقت را انکار می کنیم

کھ مسیح یگانھ منجی و نجات دھنده است.  

پرسش ٣۴  

از آنجایی کھ ما فقط محض فیض و فقط بھ واسطۀ مسیح نجات می یابیم، آیا باید باز ھم اعمال نیک
بھ جای آوریم و از کالم خدا اطاعت کنیم؟ 

بلھ، چون مسیح کھ با خون خویش ما را نجات داده است بھ واسطۀ روح خویش نیز بھ ما تولد تازه می بخشد تا با زندگی ھایمان محبت و قدردانی مان را
بھ خدا نشان دھیم، با ثمرات روح القدس از اصالت ایمانمان خاطرجمع گردیم و با رفتار و کردار پسندیده باعث شویم دیگران بھ مسیح ایمان آورند.  

پرسش ٣۵  

از آنجایی کھ ما فقط محض فیض و فقط محض ایمان نجات می یابیم، منشأ این ایمان کجا است؟ 
ما ھر نعمت و برکت از جملھ ایمان را بھ واسطۀ روح القدس از مسیح ھدیھ می گیریم.  

بخش ۳: روح، نوسازی، رشد در فیض

پرسش ٣۶  

ما دربارۀ روح القدس چھ باوری داریم؟  
ما باور داریم کھ روح القدس خدا است و ھمراه با پدر و پسر از ازل وجود داشتھ است. ما باور داریم کھ خدا روح القدس را بی چون و چرا بھ ھمۀ

ایمانداران عطا می کند.  

پرسش ٣٧  

چگونھ روح القدس ما را مدد می کند؟  
روح القدس ما را بھ گناھمان ملزم می سازد، ما را تسلی می دھد، ما را راھنمایی می کند، بھ ما عطایای روحانی می بخشد و این اشتیاق را در ما بھ

وجود می آورد کھ از خدا اطاعت کنیم. روح القدس بھ ما توانایی می بخشد کھ دعا کنیم و ما را قادر می سازد تا کالم خدا را درک نماییم.  

پرسش ٣٨  

دعا چیست؟  
دعا یعنی اینکھ دلمان را در پیشگاه خدا بگشاییم، لب بھ حمد و ستایش او باز کنیم، تقاضاھایمان را با خدا در میان بگذاریم، بھ گناھانمان اعتراف کنیم

و خدا را شکر و سپاس گوییم.  



پرسش ٣٩  

ما باید با چھ حالت و ُخلق و خویی دعا کنیم؟ 
ما باید با حالتی سرشار از محبت و پشتکار و قدردانی دعا کنیم. باید خود را با افتاده دلی و فروتنی تسلیم ارادۀ خدا نماییم و بدانیم کھ خدا بھ خاطر

مسیح ھمواره دعاھایمان را می شنود.  

پرسش ۴٠  

محتوای دعای ما باید چھ باشد؟  
کل کالم خدا، از جملھ دعایی کھ عیسی خودش بھ ما تعلیم داد، ھادی و الھام بخش ما است و بھ ما نشان می دھد محتوای  دعایمان باید چھ باشد.  

پرسش ۴١  

دعای ربّانی چیست؟  
ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنان کھ در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز بھ ما بده

و قرضھای ما را ببخش چنان کھ ما نیز قرض داران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکھ از شریر ما را رھایی ده.  

پرسش ۴٢  

چگونھ باید کالم خدا را خواند و بھ آن گوش سپرد؟  
با کوشایی، با آمادگی، و دعاگویان باید کالم خدا را خواند و بھ آن گوش سپرد تا بھ این ترتیب بتوانیم آن را با ایمان پذیرا شویم، در دلمان جای دھیم و

در زندگی مان بھ کار گیریم.  

پرسش ۴٣  

آیینھا یا مراسم کلیسا چھ ھستند؟  
آیینھا یا مراسم کلیسا کھ از جانب خدا مقرر و از جانب مسیح بنیان نھاده شدند تعمید در آب و عشای ربّانی می باشند. این دو آیین نمادھای مشھودی

ھستند کھ نشان می دھند ما متعلق بھ جماعتی ھستیم کھ بھ واسطۀ مرگ و رستاخیز مسیح، محض ایمان، بھ ھم پیوند گشتھ ایم. وقتی این آیینھا را بھ جا
می آوریم، روح القدس بھ شکل واضح تر و کامل تری وعده ھای انجیل را بھ ما اعالم می کند و آن وعده ھا را برایمان ُمھر و موم می نماید.  

پرسش ۴۴  

تعمید در آب بھ چھ معنا است؟  
تعمید در آب بھ این معنا است کھ در نام پدر، پسر، و روح القدس در آب فرو می رویم. تعمید در آب حاکی از آن است کھ ما در مسیح فرزندخوانده
ھستیم و فرزندخواندگی مان این چنین ُمھر و موم می گردد. تعمید در آب نماد پاک شدنمان از گناه است و نشانۀ تعھد و سرسپردگی ما بھ خداوند و

کلیسایش است و بھ اینکھ ما متعلق بھ خداوند و کلیسایش ھستیم.  

پرسش ۴۵  

آیا تعمید در آب گناه را پاک می گرداند؟  
خیر، فقط خون مسیح و تولد تازه بھ وسیلۀ روح القدس می تواند ما را از گناه پاک گرداند.  

پرسش ۴۶  



عشای ربّانی بھ چھ معنا است؟  
مسیح بھ جمیع مسیحیان حکم نمود بھ یادبود او و مرگش، با شکرگزاری، نان را بخورند و پیالھ را بنوشند. آیین عشای ربّانی گرامیداشت حضور خدا

در میان ما است، ما را بھ مشارکت با خدا و با یکدیگر دعوت می کند و روحمان را جانی تازه می بخشد و سیراب می نماید. ھمچنین این آیین
چشم انتظار روزی است کھ ما ھمراه با مسیح در ملکوت پدرش نان را بخوریم و پیالھ را بنوشیم.  

پرسش ۴٧  

آیا آیین عشای ربّانی بھ کفارۀ مسیح می افزاید؟  
خیر، مسیح یکبار برای ھمیشھ جان سپرد. آیین عشای ربّانی گرامیداشت کفارۀ مسیح است و بھ رسم عھد با او برگزار می شود. ھمچنین با بھ جای
آوردن این آیین و نگریستن بھ مسیح ایمانمان تقویت می گردد. ما با انجام عشای ربّانی طعم ضیافت آینده را مزه مزه می کنیم. اما کسانی کھ با دلی

توبھ نکرده نان را می خورند و پیالھ را می نوشند داوری را بر خود فرود می آورند.  

پرسش ۴٨  

کلیسا بھ چھ معنا است؟  
خدا جماعتی از برگزیدگان را انتخاب می کند و ایشان را برای حیات جاودان نزد خود محفوظ نگاه می دارد. این جماعت کھ محض ایمان با ھم متحد

گشتھ اند، ھمراه با ھم، خدا را دوست می دارند، از خدا پیروی می کنند، از خدا می آموزند و خدا را می پرستند. خدا این جماعت را بھ ھر گوشھ و کنار
می فرستد تا انجیل را بشارت دھند و با کیفیت زندگی و مشارکتشان و محبتشان بھ یکدیگر ملکوت مسیح را جلوه دھند.  

پرسش ۴٩  

در حال حاضر، مسیح کجا است؟  
مسیح روز سوم پس از مرگش، با بدن جسمانی، از مردگان قیام نمود. اکنون، تا روزی کھ برای داوری بازگردد و کل جھان را از نو بنا کند، در دست

راست پدر نشستھ است، بر ملکوتش سلطنت می کند و برای ما شفاعت می نماید.  

پرسش ۵٠  

رستاخیز مسیح برای ما چھ مفھومی دارد؟  
مسیح با رستاخیز جسمانی اش بر گناه و مرگ پیروز گشت تا ھمۀ کسانی کھ اعتماد خود را بر او قرار می دھند در این دنیا از حیاتی تازه برخوردار

شوند و در جھان آینده حیات جاودان داشتھ باشند. ھمان گونھ کھ ما روزی از مردگان قیام خواھیم کرد، روزی فرا خواھد رسید کھ این جھان نیز از نو
بنا شود. اما کسانی کھ بھ مسیح اعتماد نمی کنند از مردگان قیام خواھند کرد کھ تا ابد در مرگ ابدی بھ سر برند.  

پرسش ۵١  

صعود مسیح برای ما چھ مزیتی دارد؟  
مسیح بھ نیابت از ما با جسم انسانی اش صعود نمود، ھمان گونھ کھ بھ خاطر ما با جسم انسانی بھ این دنیا آمد. اکنون، او در حضور پدرش برای ما

شفاعت می نماید، مکانی را برای ما آماده می سازد و روح خودش را می فرستد تا در ما ساکن گردد.  

پرسش ۵٢  

حیات جاودان چھ امیدی برای ما محفوظ نگاه داشتھ است؟  
حیات جاودان بھ ما یادآوری می کند کھ ھمھ چیز در این جھاِن سقوط کردۀ کنونی خالصھ نمی شود. بھ زودی، در شھر جدید، در آسمان جدید و زمین
جدید، تا ابد با خدا زندگی خواھیم نمود و از وجودش حّظ خواھیم برد. در آن آسمان جدید و زمین جدید، ما برای ھمیشھ، کامالً، از ھمۀ گناھان آزاد

خواھیم بود و با بدنھایی جدید و قیام کرده در خلقتی جدید کھ از نو بنا گشتھ است ساکن خواھیم شد. 
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