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. اكتابي   اتعليم   تقديمل، وهي مؤسسة مسيحّية ال تهدف للربح ومكّرسة 1997ت األلفّية الثالثة سنة ماتأسست خد
 االهوتي   امنهاج   ننتج لحاجة العالم المتزايدة لتدريٍب مسيحّي للقادة يستند إلى الكتاب المقّدس، تلبية   .اللعالم. مجان  

ة متعددة في خمس لغات رئيسّية وهي )اإلنجليزّية، بالتبرعات، وذو وسائط إعالميّ  اسهل االستخدام، مدعوم  
لمن هم في أشد الحاجة إليه، في  االماندرين الصينّية، والعربّية(. ونوزَّع هذا المنهاج مجان  و وسّية، الر و اإلسبانّية، و 

ل المقام األول على القادة المسيحيين الذين ال يستطيعون الحصول على الدراسة التقليدّية، أو ليس بمقدورهم تحمّ 
 وتتشابه في األسلوب والنوعّية لما تجده على قناة التاريخنفقاتها. ُتكَتب كل الدروس وُتصمَّم وتُنتج في مؤسستنا، 

(History Channel).  علىلقد برهنت هذه الطريقة الفريدة، والفّعالة من حيث تكلفتها، لتدريب القادة المسيحيين 
وم فاعليتها في كل العالم. وقد ربحنا جائزة تيلي لإلنتاج المتميز للفيديو في مجال التعليم واستخدام الرس

( DVDمدمجة ) اسطواناتدولة. وتُنَتج مواد األلفّية الثالثة في شكل  150المتحركة. ُيستخَدم منهاجنا اليوم في 
ومطبوعات، وبث على اإلنترنت، وعن طريق محطات التلفزيون الفضائّية وكذلك البث اإلذاعي )الراديو( 

 والتلفزيونّي.
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 مقدمة
بين البرلمان اإلنجليزي المتحالف مع اسكتلندا والملك التي كانت  ،ة في إنجلتراالحرب األهليّ  أثناء   

لمناقشة بعض ستمنستر عا البرلمان اإلنجليزي النعقاد اجتماع و  (، دم1649-1642) المستبد تشارلز األول
لهم  امشهود   اعضو   150(، وضم حوالي م1653-1643) كاملٍ  لعقدٍ  امنعقد  االجتماع ظل القضايا الالهوتّية. 

 هذا أصدرة في إنجلترا واسكتلندا. وقد لون الكنائس المحليّ يمثّ  وكانوا ،الالهوتأمور بالتقوى والحكمة في 
ستمنستر"، "دليل أسئلة عتمادها، وهي: "إقرار إيمان و  اقام البرلمان اإلنجليزي بإيمانّية االجتماع ثالثة وثائق 

ستمنستر  ستمنستر الُموَجز". لالُمفصَّ وأجوبة و   "، و"دليل أسئلة وأجوبة و 

 استقرارندا، و نسجام بين كنيستي إنجلترا واسكتلاال تحقيقوقد كان الغرض من إصدار هذه الوثائق هو 
وثيقة إيمانّية  كما كان لكلمع الدولة.  ة الكنيسةعالقكذلك تحديد الكنيسة على نظام العبادة واإلدارة داخلها، و 

ستمنستر الُموَجز"  ُكتب فمثال   .غرٌض خاص بها لتعليم المؤمنين م 1647في عام "دليل أسئلة وأجوبة و 
ستمنستر  ليل الُموَجزهذا الدو  .اإلنجيلياألحداث تعاليم اإلصالح و  " الُمفّصلمأخوذ عن "دليل أسئلة وأجوبة و 

 عند كتابته زالدليل الُموجَ خطيط محتوى وقد تم تبغرض أن يستخدمه القسوس في تعليمهم ووعظهم. ُكتب والذي 
  .بهذا الترتيب ةوالصالة الربانيّ  ،الوصايا العشرو قانون إيمان الرسل،  ليشتمل على بنود إيمانّية تشرح

ستمنستر الُموَجز" هو  ما ُيمّيز  يسهل حفظها، لحقائق ،جابات قصيرةإل تقديمه"دليل أسئلة وأجوبة و 
 انمط   . وكان ذلكجوابالسؤال و التعليم عن طريق الفي صورة تمت صياغته ة وعميقة. وقد أساسيّ الهوتّية 
تعليم أساسيات اإليمان المسيحي ة، حيث حرصت الكنيسة أن تستخدمه لمنذ العصور األولى للمسيحيّ  امعروف  

من اإلصالح اإلنجيلي، بداية عصر بزوغ ة. وقد ازدهر نمط السؤال والجواب هذا مع للمتقدمين لطلب المعموديّ 
 دوه. يحفظوه ويردّ أن  فقط بهدفموه، وليس ونه ويتعلّ مارتن لوثر، رغبة  في أن يدرك المسيحيون معنى ما يتلقّ 

 حيث، المقدس ة المختلفة ومجموعات دراسة الكتابي االجتماعات الكنسيّ ف هذا الدليليمكن استخدام 
في كنيسة األساسّية للمهمة إن الالالهوت النظامي وتأثيرها على حياتنا.  موضوعاتللكثير من  اموجز   ُيَعد دليال  
 لكتابي. ا بين يدّي الجيل التالي، وذلك عبر الوعظ والتعليم ااإللهي نقي   الحقهي أن تستودع  كل عصر

حرصت ، والتي تفخر مؤسسة خدمات األلفّية الثالثة أن تقّدم للقارئ العربي هذه الترجمة العربية الدقيقة
ى ، حتى يتسنّ ، كما هي في النسخة األصلّية للدليلاإلجابات فيكل مقطٍع ب الخاصةة الشواهد الكتابيّ  وضععلى 
نسخة تعتمد هذه الترجمة العربّية على  .ة الواردة في الدليللكل إجابة عن األسئل الكتابيمعرفة األساس  للقارئ

، والكنيسة المشيخّية (Orthodox Presbyterian Church) التي تقّرها الكنيسة األرثوذكسّية المشيخّيةالدليل 
من بين العديد من الطوائف المشيخّية والُمصلحة اإلنجيلّية  (Presbyterian Church in America)بأمريكا 

 ألخرى حول العالم.ا
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 ِوستمنستر الُموَجز أسئلة وأجوبة دليلفهرس 

 : المقدمةأول  
 :عطية الفداء

 غاية الحياة والكتاب المقدس : 3 – 1األسئلة 

 : ما يجب أن نؤمن به عن اهللاثاني  
 : اهلل الواحد والثالوث6 – 4األسئلة 
 : خطة اهلل األزلّية8 – 7األسئلة 
 الخلق: 10 – 9األسئلة 
 : العناية12 – 11األسئلة 
 : الخطية في الجنس البشري19 – 13األسئلة 
 : عهد النعمة اإللهي20السؤال 

 :المسيح الوسيط
 : شخص الوسيط وطبيعتيه22 – 21األسئلة 
 : الوظائف الثالثة للمسيح26 – 23األسئلة 
 : حالة اّتضاع المسيح27السؤال 
 : حالة تمجيد المسيح28السؤال 

 ء:تطبيق الفدا
 : دعوة اهلل الفّعالة31 – 29األسئلة 
 : الفوائد في هذه الحياة32السؤال 

 : التبرير33السؤال 
 : التبّني34السؤال 
 : التقديس35السؤال 

 فوائد إضافية:
 : في هذه الحياة36السؤال 
 : عند الموت37السؤال 
 : في القيامة38السؤال 
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 : مسئولّية اإلنساناثالث  
 واجب المفديين

 : الناموس األدبي40 – 39ة األسئل
 الملّخص بإيجاز: 42 – 41األسئلة 
 : شرح الوصايا العشر81 – 43األسئلة 
 : التعّدي والعقوبة84 – 82األسئلة 

 : وصّية اهلل في اإلنجيل85السؤال 
 : اإليمان86السؤال 
 : التوبة المؤّدية للحياة87السؤال 

 : وسائط النعمة88السؤال 
 مة اهلل: كل90 – 89األسئلة 
 : األسرار المقدسة93 – 91األسئلة 

 : المعمودّية95 – 94األسئلة 
 : العشاء الرباني97 – 96األسئلة 

 : الصالة99 – 98األسئلة 
 : شرح الصالة الربانّية107 – 100األسئلة 
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 : ما هي غاية اإلنسان الُعظمى؟1السؤال 
 2مّتع به إلى األبد.والت 1الجواب: غاية اإلنسان الُعظمى هي تمجيد اهلل،

 
 : ما هو القانون الذي منحه اهلل ليوّجهنا نحو كيفّية تمجيده والتمّتع به؟2السؤال 

هي القانون الوحيد الذي يوّجهنا  3الجواب: إن كلمة اهلل، الُمتضمنة في األسفار المقدسة للعهدين القديم والجديد،
 4نحو كيفّية تمجيده والتمّتع به.

                                      
ُدوَن اْسَمَك.9" 9: 86مزمور  1 ، َوُيَمجِّ يَن َصَنْعَتُهْم َيْأُتوَن َوَيْسُجُدوَن َأَماَمَك َيا َربُّ  "ُكلُّ اأُلَمم  الَّذ 

َد.21" 21: 60ياء إشع ي َعَمُل َيَديَّ أَلَتَمجَّ  "َوَشْعُبك  ُكلُُّهْم َأْبَراٌر. إ َلى األََبد  َير ُثوَن اأَلْرَض، ُغْصُن َغْرس 
. آم يَن.36" 36: 11رومية  . َلُه اْلَمْجُد إ َلى األََبد  ْنُه َوب ه  َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياء   "أَلنَّ م 

ُكُم الَّت ي ه َي هلل .ألَنَّكُ 20" 20: 6كورنثوس  1 ُكْم َوف ي َأْرَواح  ُدوا اهلَل ف ي َأْجَساد   "ْم َقد  اْشُتر يُتْم ب َثَمٍن. َفَمجِّ
 "َفإ َذا ُكْنُتْم تَْأُكُلوَن َأْو َتْشَرُبوَن َأْو َتْفَعُلوَن َشْيئ ا، َفاْفَعُلوا ُكلَّ َشْيٍء ل َمْجد  اهلل .31" 31: 10كورنثوس  1

قٌّ َأيَُّها الرَّبُّ َأْن تَْأُخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلُقْدَرَة، ألَنََّك َأْنَت َخَلْقَت ُكلَّ اأَلشْ أَ 11" 11: 4رؤيا  َي ب إ َراَدت َك َكائ َنٌة َوُخل َقْت.ْنَت ُمْسَتح  ، َوه   "َياء 
ي. َأْنَت َقاب ُض ُقْرعَ 5" 11–5: 16مزمور  2 يُب ق ْسَمت ي َوَكْأس  َباٌل َوَقَعْت ل ي6ت ي. الرَّبُّ َنص  ْند ي. ح  يَراُث َحَسٌن ع  ، َفاْلم  ي َنَصَحن ي، 7 ف ي النَُّعَماء  ُأَبار ُك الرَّبَّ الَّذ 

ُرن ي ُكْلَيتَاَي.  ا ب اللَّْيل  تُْنذ  يٍن، ألَنَُّه َعْن َيم ين ي َفاَل َأَتَزْعَزُع. 8َوَأْيض  ا َيْسُكُن ُمْطَمئ ن ا.  ل ذل كَ 9َجَعْلُت الرَّبَّ َأَمام ي ف ي ُكلِّ ح  ي. َجَسد ي َأْيض  َفر َح َقْلب ي، َواْبَتَهَجْت ُروح 
. َلْن َتَدَع َتق يََّك َيَرى َفَساد ا. 10 َية  ي ف ي اْلَهاو  ين َك ن َعٌم إ َلى 11أَلنََّك َلْن تَْتُرَك َنْفس  َبُع ُسُروٍر. ف ي َيم  ُفن ي َسب يَل اْلَحَياة . َأَماَمَك ش  .ُتَعرِّ  "األََبد 

ي الرَّبُّ إ لُهُه.15" 15: 144مزمور  ي َلُه َكهَذا. ُطوَبى ل لشَّْعب  الَّذ   "ُطوَبى ل لشَّْعب  الَّذ 
ت ي َوَتْرن يَمت ي َوَقْد َصاَر ل ي َخاَلص  2" 2: 12إشعياء  ُب، أَلنَّ َياَه َيْهَوَه ُقوَّ ي َفَأْطَمئ نُّ َواَل َأْرَتع   "ا.ُهَوَذا اهلُل َخاَلص 

.10" 10: 2لوقا  يٍم َيُكوُن ل َجم يع  الشَّْعب   "َفَقاَل َلُهُم اْلَماَلُك: اَل َتَخاُفوا! َفَها َأَنا ُأَبشُِّرُكْم ب َفَرٍح َعظ 
ا: اْفَرُحوا.4" 4: 4فيلبي  يٍن، َوَأُقوُل َأْيض   "ا ْفَرُحوا ف ي الرَّبِّ ُكلَّ ح 
يم ا  3" 4–3: 21رؤيا  ْعُت َصْوت ا َعظ  َن السََّماء  َقائ ال  َوَسم  ، َوُهَو َسَيْسُكُن َمَعُهْم، َوُهْم َيُكوُنوَن َلُه َشْعب ا، َواهلُل َنْفُسُه َيُكوُن م  َمَعُهْم إ له ا : ُهَوَذا َمْسَكُن اهلل  َمَع النَّاس 
ْن ُعُيون ه ْم، َواْلَمْوُت اَل َيُكوُن ف ي مَ 4 َلُهْم.  "ا َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َواَل ُصَراٌخ َواَل َوَجٌع ف ي َما َبْعُد، أَلنَّ اأُلُموَر اأُلوَلى َقْد َمَضْت.َوَسَيْمَسُح اهلُل ُكلَّ َدْمَعٍة م 

َن اْلَبْدء  َخَلَقُهَما َذَكر ا َوُأْنَثى؟4" 5–4: 19متى  3 ْن أَ 5 َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم: َأَما َقَرْأُتْم َأنَّ الَّذ ي َخَلَق م  ، َوَقاَل: م  ُق ب اْمَرَأت ه  ْجل  هَذا َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّه َوَيْلَتص 
د ا.  "َوَيُكوُن االْثَنان  َجَسد ا َواح 

د ا.24" 24: 2تكوين  ُق ب اْمَرَأت ه  َوَيُكوَنان  َجَسد ا َواح   "ل ذل َك َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّه َوَيْلَتص 
.ثُ 27" 44، 27: 24لوقا  َة ب ه  ف ي َجم يع  اْلُكُتب  ْن َجم يع  اأَلْنب َياء  ُيَفسُِّر َلُهَما اأُلُموَر اْلُمْخَتصَّ ْن ُموَسى َوم  ي َكلَّْمُتُكْم 44...  مَّ اْبَتَدَأ م  َوَقاَل َلُهْم: هَذا ُهَو اْلَكاَلُم الَّذ 

.ب ه  َوَأَنا َبْعُد َمَعُكْم: َأنَُّه اَل ُبدَّ َأْن َيت مَّ َجم    "يُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعنِّي ف ي َناُموس  ُموَسى َواأَلْنب َياء  َواْلَمَزام ير 
وُح اْلقُ 13" 13: 2كورنثوس  1 ْكَمٌة إ ْنَسان يٌَّة، َبْل ب َما ُيَعلُِّمُه الرُّ ا، اَل ب َأْقَوال ُتَعلُِّمَها ح  يَّ الَّت ي َنَتَكلَُّم ب َها َأْيض  وح  .ُدُس، َقار ن يَن الرُّ يَّات  وح   "ات  ب الرُّ
ي ا، َفْلَيْعَلْم َما َأْكتُُبُه إ َلْيُكْم َأنَُّه َوَصاَيا الرَّبِّ 37" 37: 14كورنثوس  1 ُب َنْفَسُه َنب ي ا َأْو ُروح   ".إ ْن َكاَن َأَحٌد َيْحس 
يَن هَذا َأوَّال  20" 21–20: 1بطرس  2 . : َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَّة  اْلك َتاب  َلْيَستْ َعال م  يٍر َخاصٍّ ْن َتْفس  يَئة  إ ْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس اهلل  اْلق دِّيُسوَن 21 م  أَلنَُّه َلْم َتْأت  ُنُبوٌَّة َقطُّ ب َمش 

. وح  اْلُقُدس  َن الرُّ  "َمُسوق يَن م 
.ل َتْذُكُروا اأَلْقَواَل الَّت ي َقاَلَها َساب ق ا اأَلْنب َياُء الْ 2" 16–15، 2: 3بطرس  2 يََّة الرَّبِّ َواْلُمَخلِّص  يَّتََنا َنْحُن الرُُّسَل، َوص  ُبوا َأَناَة َربَِّنا 15...  ق دِّيُسوَن، َوَوص  َواْحس 

ْكَمة  اْلُمْعَطاة  َلُه، ا ب َحَسب  اْلح  ا، َكَما َكَتَب إ َلْيُكْم َأُخوَنا اْلَحب يُب ُبوُلُس َأْيض  َسائ ل  ُكلِّ 16 َخاَلص  ، الَّت ي ف يَها َأْشَياُء َكَما ف ي الرَّ ه  اأُلُمور  ا، ُمَتَكلِّم ا ف يَها َعْن هذ  َها َأْيض 
ه   ا، ل َهاَلك  َأْنُفس  ُفَها َغْيُر اْلُعَلَماء  َوَغْيُر الثَّاب ت يَن، َكَباق ي اْلُكُتب  َأْيض  ، ُيَحرِّ َرُة اْلَفْهم   "ْم.َعس 

يُكْم ب هَ  اَل َتز يُدوا َعَلى اْلَكاَلم  2" 2: 4تثنية  4 ْنُه، ل َتْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّبِّ إ له ُكُم الَّت ي َأَنا ُأوص  يُكْم ب ه  َواَل تَُنقُِّصوا م  ي َأَنا ُأوص   "ا.الَّذ 
َل َحك يم ا. 7" 11–7: 19مزمور  َقٌة ُتَصيُِّر اْلَجاه  ٌل َيُردُّ النَّْفَس. َشَهاَداُت الرَّبِّ َصاد  ٌر ُين يُر وَ 8َناُموُس الرَّبِّ َكام  َصاَيا الرَّبِّ ُمْسَتق يَمٌة تَُفرُِّح اْلَقْلَب. َأْمُر الرَّبِّ َطاه 
 . َلٌة ُكلَُّها. 9اْلَعْيَنْين  . َأْحَكاُم الرَّبِّ َحقٌّ َعاد  ، َوَأْحَلى م  10َخْوُف الرَّبِّ َنق يٌّ ثَاب ٌت إ َلى اأَلَبد  ْبر يز  اْلَكث ير  َن الذََّهب  َواإل  . َأْشَهى م  ا َعْبُدَك 11َن اْلَعَسل  َوَقْطر  الشَِّهاد  َأْيض 

يٌم. َها َثَواٌب َعظ  ْفظ   "ُيَحذَُّر ب َها، َوف ي ح 
ْثَل هَذا اْلَقْول  َفَلْيَس َلُهْم َفْجٌر!20" 20: 8إشعياء  َهاَدة . إ ْن َلْم َيُقوُلوا م   "إ َلى الشَّر يَعة  َوا  َلى الشَّ
ي ف يُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكْم. َكلَّْمُتُكمْ 11" 11: 15يوحنا   "ب هَذا ل َكْي َيْثُبَت َفَرح 
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 بشكل رئيسي؟  ةالمقّدس سفارعلِّم األتُ : ماذا 3السؤال  
وما الواجب الذي  5بشكل رئيسي، ما يجب أن يؤمن به اإلنسان فيما يختص باهلل، ةالمقّدس سفارعلِّم األتُ الجواب: 

 6يطلبه اهلل من اإلنسان.
 

 : ما هو اهلل؟4السؤال 
 14وقداسته، 13وقوته، 12حكمته،و  11في كينونته، 10وغير متغير، 9وسرمدي، 8غير محدود، 7الجواب: اهلل روح،

 17وأمانته. 16وصالحه، 15وعدله،

                                                                                                                           
.30" 31–30: 20يوحنا  ه  َلْم ُتْكَتْب ف ي هَذا اْلك َتاب  يحُ 31 َوآَياٍت ُأَخَر َكث يَرة  َصَنَع َيُسوُع ُقدَّاَم َتاَلم يذ  ُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمس  ه  َفَقْد ُكت َبْت ل ُتْؤم  اْبُن اهلل ، َول َكْي  َوَأمَّا هذ 

 "َتُكوَن َلُكْم إ َذا آَمْنُتْم َحَياٌة ب اْسم ه .
يَن اْلُكُتَب ُكلَّ 11" 11: 17أعمال الرسل  يَن ف ي َتَساُلون يك ي، َفَقب ُلوا اْلَكل َمَة ب ُكلِّ َنَشاٍط َفاح ص  َن الَّذ  ه  اأُلُموُر هكَ َوَكاَن هؤاَُلء  َأْشَرَف م   "َذا؟ َيْوٍم: َهْل هذ 

يَمان  ا15" 17–15: 3تيموثاوس  2 ، ب اإل  َرَة َأْن ُتَحكَِّمَك ل ْلَخاَلص  يح  َيُسوَع.َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفول يَّة  َتْعر ُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، اْلَقاد  ي ف ي اْلَمس  ى 16 لَّذ  ُكلُّ اْلك تَاب  ُهَو ُموح 
َن اهلل ، َوَناف ٌع ل لتَّْعل يم   ، ب ه  م  ي ف ي اْلب رِّ يب  الَّذ  يم  َوالتَّْأد  ، ل لتَّْقو   "، ُمَتَأهِّب ا ل ُكلِّ َعَمل َصال ٍح.ل َكْي َيُكوَن إ ْنَساُن اهلل  َكام ال  17 َوالتَّْوب يخ 

 ".َوَنْكُتُب إ َلْيُكْم هَذا ل َكْي َيُكوَن َفَرُحُكْم َكام ال  4" 4: 1يوحنا  1
 "َخَلَق اهلُل السََّماَوات  َواأَلْرَض. ف ي اْلَبْدء  1" 1: 1تكوين  5

َي الَّت ي َتْشَهُد ل ي.39" 39: 5يوحنا  يَّة . َوه   "َفتُِّشوا اْلُكُتَب ألَنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ف يَها َحَياة  َأَبد 
ي31" 31: 20يوحنا  ُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمس  ه  َفَقْد ُكت َبْت ل ُتْؤم  .َوَأمَّا هذ  ه   "ُح اْبُن اهلل ، َول َكْي َتُكوَن َلُكْم إ َذا آَمْنُتْم َحَياٌة ب اْسم 
، َواْلَخَبُر ب َكل َمة  اهلل .17" 17: 10رومية  يَماُن ب اْلَخَبر   "إ ذ ا اإل 

َرَة أَ 15" 15: 3تيموثاوس  2 يح  َيُسوَع.َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفول يَّة  َتْعر ُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، اْلَقاد  ي ف ي اْلَمس  يَمان  الَّذ  ، ب اإل   "ْن ُتَحكَِّمَك ل ْلَخاَلص 
ْنَك الرَّبُّ إ لُهَك إ الَّ َأْن تَتَّق َي الرَّبَّ إ لَهَك ل َتْسُلَك ف ي ُكلِّ 12" 13-12: 10تثنية  6 بَُّه، َوَتْعُبَد  َفاآلَن َيا إ ْسَرائ يُل، َماَذا َيْطُلُب م  ، َوُتح  ْن ُكلِّ َقْلب َك ُطُرق ه  الرَّبَّ إ لَهَك م 

َك، ْن ُكلِّ َنْفس  يَك ب َها اْلَيْوَم ل َخْير َك."13 َوم   َوَتْحَفَظ َوَصاَيا الرَّبِّ َوَفَرائ َضُه الَّت ي َأَنا ُأوص 
ْن َفم َك، َبْل َتْلَهُج ف يه  َنَهار ا َوَليْ 8" 8: 1يشوع  ه  الشَّر يَعة  م  ْفُر هذ  يَنئ ٍذ ُتْصل ُح َطر يَقَك ال  اَل َيْبَرْح س  . أَلنََّك ح  ، ل َكْي َتَتَحفََّظ ل ْلَعَمل  َحَسَب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ف يه 

يَنئ ٍذ تُْفل ُح."  َوح 
َراٌج ل ر ْجل ي َكاَلُمَك َوُنوٌر ل َسب يل ي."105" 105: 119مزمور   س 
ْنَساُن َما 8" 8: 6ميخا  ع  َقْد َأْخَبَرَك َأيَُّها اإل  بَّ الرَّْحَمَة، َوَتْسُلَك ُمَتَواض  ، إ الَّ َأْن َتْصَنَع اْلَحقَّ َوُتح  ْنَك الرَّبُّ  ا َمَع إ له َك."ُهَو َصال ٌح، َوَماَذا َيْطُلُبُه م 

، ل لتَّ 16" 17–16: 3تيموثاس  2 َن اهلل ، َوَناف ٌع ل لتَّْعل يم  َوالتَّْوب يخ  ى ب ه  م  ،ُكلُّ اْلك تَاب  ُهَو ُموح  يب  الَّذ ي ف ي اْلب رِّ يم  َوالتَّْأد  ، ُمَتَأهِّب ا ل َكْي َيُكوَن إ ْنَساُن اهلل  َكام ال  17 ْقو 
 "ل ُكلِّ َعَمل َصال ٍح.

ا َيْوَم َكلََّمُكُم الرَّبُّ ف ي ُحو 15" 19–15: 4تثنية  7 ُكْم. َفإ نَُّكْم َلْم َتَرْوا ُصوَرة  مَّ د ا ألَْنُفس  . َفاْحَتف ُظوا ج  ْن َوَسط  النَّار  ُكْم ت ْمثَاال  16ر يَب م   ل َئالَّ َتْفُسُدوا َوَتْعَمُلوا ألَْنُفس 
ْبَه َذَكٍر َأْو ُأْنَثى،  ثَال مَّا، ش  يُر ف ي السََّماء  17َمْنُحوت ا، ُصوَرَة م  ْبَه َطْيٍر مَّا ذ ي َجَناٍح م مَّا َيط  ، ش  ْبَه َبه يَمٍة مَّا م مَّا َعَلى اأَلْرض  ، 18، ش  ْبَه َدب يٍب مَّا َعَلى اأَلْرض  ش 

 . ْن َتْحت  اأَلْرض  ْبَه َسَمٍك مَّا م مَّا ف ي اْلَماء  م  ، َوتَْنُظَر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم، ُكلَّ ُجْند  السََّماء  الَّت  19ش  يع   ي َقَسَمَها الرَّبُّ إ لُهكَ َول َئالَّ َتْرَفَع َعْيَنْيَك إ َلى السََّماء  ل َجم 
، َفَتْغَترَّ َوَتْسُجَد َلَها َوَتْعُبَدَها.  "الشُُّعوب  الَّت ي َتْحَت ُكلِّ السََّماء 

َظاٌم َكَما39" 39: 24لوقا  وَح َلْيَس َلُه َلْحٌم َوع  : إ نِّي َأَنا ُهَو! ُجسُّون ي َواْنُظُروا، َفإ نَّ الرُّ  "َتَرْوَن ل ي. ُاْنُظُروا َيَديَّ َور ْجَليَّ
ْضن  اآلب  ُهَو َخبََّر.18" 18: 1يوحنا  ي ُهَو ف ي ح  يُد الَّذ   "َاهلُل َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ. َاالْبُن اْلَوح 
ي َأْن َيْسُجُدوا.24" 24: 4يوحنا  وح  َواْلَحقِّ َيْنَبغ  يَن َيْسُجُدوَن َلُه َفب الرُّ  "َاهلُل ُروٌح. َوالَّذ 

َناَعة  َفإ ْذ َنحْ 29" 29: 17أعمال الرسل  ٍة َأْو َحَجر  َنْقش  ص  ي َأْن َنُظنَّ َأنَّ الالَُّهوَت َشب يٌه ب َذَهٍب َأْو ف ضَّ يَُّة اهلل ، اَل َيْنَبغ   "َواْخت َراع  إ ْنَساٍن.ُن ُذرِّ
؟ ُهَوَذا السََّماَواُت َوَسَماُء السَّ 27" 27: 8ملوك  1 8 ي َبَنْيُت؟أَلنَُّه َهْل َيْسُكُن اهلُل َحق ا َعَلى اأَلْرض   "َماَوات  اَل َتَسُعَك، َفَكْم ب اأَلَقلِّ هَذا اْلَبْيُت الَّذ 

ْن َوْجه َك َأْيَن َأْهُرُب؟ 7" 10–7: 139مزمور  َك؟ َوم  ْن ُروح  َية  َفَها َأْنتَ 8َأْيَن َأْذَهُب م  ْدُت إ َلى السََّماَوات  َفَأْنَت ُهَناَك، َوا  ْن َفَرْشُت ف ي اْلَهاو  إ ْن َأَخْذُت 9. إ ْن َصع 
 ، ي اْلَبْحر  ، َوَسَكْنُت ف ي َأَقاص  ْبح  يُنَك.10َجَناَحي  الصُّ ُكن ي َيم  ين ي َيُدَك َوُتْمس  ا َتْهد   "َفُهَناَك َأْيض 

د ا، َوَلْيَس ل َعَظَمت ه  اْست ْقَصاٌء.3" 3: 145مزمور  يٌد ج  يٌم ُهَو الرَّبُّ َوَحم   "َعظ 
؟ َأَما َأْمأُل َأَنا السََّماَوات  َواأَلرْ إ َذا اْختَ 24" 24: 23إرميا  ؟َبَأ إ ْنَساٌن ف ي َأَماك َن ُمْستَت َرٍة َأَفَما َأَراُه َأَنا، َيُقوُل الرَّبُّ  "َض، َيُقوُل الرَّبُّ
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! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُه َعن  اْلَفْحص  33" 36–33: 11رومية  ْلم ه  ْكَمت ه  َوع  َنى اهلل  َوح  !  َيا َلُعْمق  غ  ؟ َأْو َمْن َصاَر َلُه 34َوُطُرَقُه َعن  االْست ْقَصاء  أَلْن َمْن َعَرَف ف ْكَر الرَّبِّ
ير ا؟  ُمش 

. آم يَن.36َأْو َمْن َسَبَق َفَأْعَطاُه َفُيَكاَفَأ؟ 35 . َلُه اْلَمْجُد إ َلى األََبد  ْنُه َوب ه  َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياء   "أَلنَّ م 
َك اْلَعُدوَّ َوَقاَل: َأْهل ْك.اإل  27" 27: 33تثنية  9 ْن ُقدَّام  ْن َتْحُت. َفَطَرَد م  يَُّة م  يُم َمْلَجٌأ، َواأَلْذُرُع األََبد   "لُه اْلَقد 

َباُل، َأْو َأْبَدْأَت اأَلْرَض َواْلَمْسُكوَنَة، ُمْنُذ اأَلَزل  إ َلى اأَلَبد  َأْنَت 2" 2: 90مزمور  ْن َقْبل  َأْن ُتوَلَد اْلج   "اهلُل.م 
ْكُرَك إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر. ...12" 27–24، 12: 102مزمور  َأُقوُل: َيا إ له ي، اَل َتْقب ْضن ي ف ي ن ْصف  َأيَّام ي. إ َلى َدْهر  24 َأمَّا َأْنَت َيا َربُّ َفإ َلى الدَّْهر  َجال ٌس، َوذ 

ُنوَك. ْن ق َدٍم َأسَّْسَت اأَلْرَض، َوالسَّ 25 الدُُّهور  س  َي َعَمُل َيَدْيَك.م  َداٍء ُتَغيُِّرُهنَّ َفتََتَغيَُّر.26 َماَواُت ه  َي تَب يُد َوَأْنَت تَْبَقى، َوُكلَُّها َكَثْوٍب تَْبَلى، َكر  ُنوَك َلْن 27 ه  َوَأْنَت ُهَو َوس 
 "تَْنَته َي.
يَّا: ن  4" 8، 4: 1رؤيا  َن السَّْبَعة  اأَلْرَواح  الَّت ي َأَماَم َعرْ ُيوَحنَّا، إ َلى السَّْبع  اْلَكَنائ س  الَّت ي ف ي َأس  ي َيْأت ي، َوم  َن اْلَكائ ن  َوالَّذ ي َكاَن َوالَّذ  ه  ْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم م  َأَنا 8...  ش 

ي َيْأت   ي َكاَن َوالَّذ  ُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.ُهَو اأَلل ُف َواْلَياُء، اْلب َداَيُة َوالنَِّهاَيُة َيُقوُل الرَّبُّ اْلَكائ ُن َوالَّذ   "ي، اْلَقاد 
 "َأمَّا ُمَؤاَمَرُة الرَّبِّ َفإ َلى اأَلَبد  َتْثُبُت. َأْفَكاُر َقْلب ه  إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر.11" 11: 33مزمور  10

 "ْوٍر.َأمَّا ُمَؤاَمَرُة الرَّبِّ َفإ َلى األََبد  تَْثُبُت. َأْفَكاُر َقْلب ه  إ َلى َدْوٍر َفدَ 6" 6: 3مالخي 
ُنوَك َلْن َتْفَنى.12" 12: 1عبرانيين  يَها َفتََتَغيَُّر. َولك ْن َأْنَت َأْنَت، َوس   "َوَكر َداٍء َتْطو 
، َتَوسََّط ب  17" 18–17: 6عبرانيين  د  َعَدَم َتَغيُّر  َقَضائ ه  ، اَل ُيْمك ُن َأنَّ اهلَل 18 َقَسٍم،َفل ذل َك إ ْذ َأَراَد اهلُل َأْن ُيْظه َر َأْكَثَر َكث ير ا ل َوَرَثة  اْلَمْوع  يَمي  التََّغيُّر  َحتَّى ب َأْمَرْين  َعد 

َك ب الرََّجاء  اْلَمْوُضوع  َأمَ  يَن اْلَتَجْأَنا ل ُنْمس  يٌَّة، َنْحُن الَّذ  ُب ف يه َما، َتُكوُن َلَنا َتْعز َيٌة َقو   "اَمَنا.َيْكذ 
يُح ُهَو هُ 8" 8: 13عبرانيين  .َيُسوُع اْلَمس   "َو َأْمس ا َواْلَيْوَم َوا  َلى اأَلَبد 
ي َليْ 17" 17: 1يعقوب  ، الَّذ  ْند  َأب ي اأَلْنَوار  ْن ع  َلٌة م  ْن َفْوُق، َناز  َي م  ٍة ه  َبٍة تَامَّ يٍَّة َصال َحٍة َوُكلُّ َمْوه  لُّ َدَوَراٍن.ُكلُّ َعط  ْنَدُه َتْغي يٌر َواَل ظ   "َس ع 

ي َأْهَيه. َوَقاَل: هَكَذا َتُقوُل ل َبن ي إ ْسَرائ يَل: َأْهَيْه َأْرَسَلن ي إ َلْيُكْم.َفَقاَل اهللُ 14" 14: 3خروج  11  " ل ُموَسى: َأْهَيه  الَّذ 
. ُكلََّما َشاَء َصَنَع.3 ل َماَذا َيُقوُل اأُلَمُم: َأْيَن ُهَو إ لُهُهْم؟2" 3–2: 115مزمور   "إ نَّ إ لَهَنا ف ي السََّماء 

لُه اْلَحك يُم َوْحَدُه، َلُه اْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد إ َلى َدْهر  17" 17: 1تيموثاوس  1 يَن.َوَمل ُك الدُُّهور  الَّذ ي اَل َيْفَنى َواَل ُيَرى، اإل  . آم   "الدُُّهور 
يُد: َمل ُك ا15" 16–15: 6تيموثاس  1 ،الَّذ ي َسُيَبيُِّنُه ف ي َأْوَقات ه  اْلُمَباَرُك اْلَعز يُز اْلَوح  ، َساك ن ا ف ي ُنوٍر اَل ُيْدَنى 16 ْلُمُلوك  َوَربُّ اأَلْرَباب  الَّذ ي َوْحَدُه َلُه َعَدُم اْلَمْوت 

ي َلُه اْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة اأَلَبد   ُر َأْن َيَراُه، الَّذ  َن النَّاس  َواَل َيْقد  ي َلْم َيَرُه َأَحٌد م  ْنُه، الَّذ   "يَُّة. آم يَن.م 
َناَك.24" 24: 410مزمور  12 ْن غ  ْكَمٍة َصَنْعَت. َمآلنٌة اأَلْرُض م  ! ُكلََّها ب ح   "َما َأْعَظَم َأْعَماَلَك َيا َربُّ

! 33" 34–33: 11رومية  ! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُه َعن  اْلَفْحص  َوُطُرَقُه َعن  االْست ْقَصاء  ْلم ه  ْكَمت ه  َوع  َنى اهلل  َوح  ؟ َأْو َمْن َصاَر َلُه أَلْن 34َيا َلُعْمق  غ  َمْن َعَرَف ف ْكَر الرَّبِّ
ير ا؟  "ُمش 

ي َمَعُه َأمْ 13" 13: 4عبرانيين  َرٍة ُقدَّاَمُه، َبْل ُكلُّ َشْيٍء ُعْرَياٌن َوَمْكُشوٌف ل َعْيَنْي ذل َك الَّذ   "ُرَنا.َوَلْيَسْت َخل يَقٌة َغْيَر َظاه 
ْن ُقُلوب َنا، َوَيْعَلُم ُكلَّ َشْيٍء.أَلنَّه إ ْن اَلَمْتَنا قُ 20" 20: 3يوحنا  1  "ُلوُبَنا َفاهلُل َأْعَظُم م 
ْر 1" 1: 17تكوين  13 يُر. س  يَن َسَنة  َظَهَر الرَّبُّ أَلْبَراَم َوَقاَل َلُه: َأَنا اهلُل اْلَقد   ". َأَمام ي َوُكْن َكام ال  َوَلمَّا َكاَن َأْبَراُم اْبَن ت ْسٍع َوت ْسع 

هلل .مَ 11" 11: 62مزمور  زََّة   ْعُت: َأنَّ اْلع  ، َوَهاَتْين  االْثَنتَْين  َسم  َدة  َتَكلََّم الرَّبُّ  "رَّة  َواح 
كَ 17" 17: 32إرميا  َراع  ، َوب ذ  يَمة  ت َك اْلَعظ  ، َها إ نََّك َقْد َصَنْعَت السََّماَوات  َواأَلْرَض ب ُقوَّ  "اَل َيْعُسُر َعَلْيَك َشْيٌء.اْلَمْمُدوَدة .  آه ، َأيَُّها السَّيُِّد الرَّبُّ
ْنَد اهلل  ُكلُّ َشْيٍء ُمْستَ 26" 26: 19متى  ْنَد النَّاس  َغْيُر ُمْسَتَطاٍع، َولك ْن ع   "َطاٌع.َفَنَظَر إ َلْيه ْم َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم: هَذا ع 
ُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء. َأَنا ُهَو اأَلل ُف َواْلَياُء، اْلب َداَيُة َوالنَِّهاَيُة َيُقولُ 8" 8: 1رؤيا  ي َيْأت ي، اْلَقاد  ي َكاَن َوالَّذ   "الرَّبُّ اْلَكائ ُن َوالَّذ 

ب  13" 13: 1حبقوق  14 ، َفل َم تَْنُظُر إ َلى النَّاه  يُع النََّظَر إ َلى اْلَجْور  ، َواَل َتْسَتط  ْن َأْن َتْنُظَرا الشَّرَّ يَن َيبْ َعْيَناك َأْطَهُر م  ْنُه؟يَن، َوَتْصُمُت ح   "َلُع الشِّرِّيُر َمْن ُهَو َأَبرُّ م 
يَرٍة.15" 16–15: 1بطرس  1 يَن ف ي ُكلِّ س  ا ق دِّيس  يَر اْلُقدُّوس  الَّذ ي َدَعاُكْم، ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيض  يَن ألَنِّي َأَنا ُقدُّوٌس.16 َبْل َنظ   "أَلنَُّه َمْكُتوٌب: ُكوُنوا ق دِّيس 
ٌر. ...  َوُكلُّ 3" 5، 3: 3يوحنا  1 ، ُيَطهُِّر َنْفَسُه َكَما ُهَو َطاه  ْنَدُه هَذا الرََّجاُء ب ه  يٌَّة.5َمْن ع   "َوَتْعَلُموَن َأنَّ َذاَك ُأْظه َر ل َكْي َيْرَفَع َخَطاَياَنا، َوَلْيَس ف يه  َخط 

ُد اْسَمَك؟ ألَنََّك َوْحَدَك ُقدُّ 4" 4: 15رؤيا  يَع اأُلَمم  َسَيْأُتوَن َوَيْسُجُدوَن َأَماَمَك، أَلنَّ َأْحَكاَمَك َقْد ُأْظه َرْت.َمْن اَل َيَخاُفَك َياَربُّ َوُيَمجِّ  "وٌس، أَلنَّ َجم 
. َحاشَ 25" 25: 18تكوين  15 ، َفَيُكوُن اْلَبارُّ َكاألَث يم  يَت اْلَبارَّ َمَع اأَلث يم  ، َأْن ُتم  ْثَل هَذا اأَلْمر   "؟َديَّاُن ُكلِّ اأَلْرض  اَل َيْصَنُع َعْدال  ا َلَك! أَ َحاَشا َلَك َأْن َتْفَعَل م 

ْحَسان  6" 7–6: 34خروج  يُء اْلَغَضب  َوَكث يُر اإل  يٌم َوَرُؤوٌف، َبط  : الرَّبُّ إ لٌه َرح  .َفاْجتَاَز الرَّبُّ ُقدَّاَمُه، َوَناَدى الرَّبُّ ْحَسان  إ َلى ُأُلوٍف. َغاف ُر 7 َواْلَوَفاء  َحاف ُظ اإل 
ْثم  وَ  ، َوف ي َأْبَناء  اإل  . َولك نَُّه َلْن ُيْبر َئ إ ْبَراء . ُمْفَتق ٌد إ ْثَم اآلَباء  ف ي اأَلْبَناء  يَّة  َية  َواْلَخط  . اْلَمْعص  يل  الثَّال ث  َوالرَّابع  ، ف ي اْلج   "اأَلْبَناء 
يَع ُسُبل ه  َعدْ 4" 4: 32تثنية  ْخُر اْلَكام ُل َصن يُعُه. إ نَّ َجم  ٌل ُهَو.ُهَو الصَّ دِّيٌق َوَعاد   "ٌل. إ لُه َأَماَنٍة اَل َجْوَر ف يه . ص 

يُن اْلَمْسُكوَنَة ب اْلَعْدل  َوالشُُّعوَب ب َأَماَنت ه .13" 13: 96مزمور  يَن اأَلْرَض. َيد  ، أَلنَُّه َجاَء. َجاَء ل َيد   "َأَماَم الرَّبِّ
.َولك ْن إ ْن َكاَن إ ْثُمَنا ُيَبيِّ 5" 26، 5: 3رومية  ْنَسان  ي َيْجل ُب اْلَغَضَب َظال ٌم؟ َأَتَكلَُّم ب َحَسب  اإل  َمان  26...  ُن ب رَّ اهلل ، َفَماَذا َنُقوُل؟ َأَلَعلَّ اهلَل الَّذ  ْظَهار  ب رِّه  ف ي الزَّ إل 

يَمان  ب َيُسوَع. َن اإل  َر َمْن ُهَو م  ، ل َيُكوَن َبار ا َوُيَبرِّ ر   "اْلَحاض 
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 ؟ر من واحدكثألهة آهل يوجد : 5السؤال 
 19اهلل الحّي الحقيقّي. 18الجواب: ال يوجد سوى واحد فقط،

 
 : كم عدد األقانيم في الذات اإللهّية؟6 السؤال

وهؤالء الثالثة هم إله واحد، من  20لقدس؛الجواب: يوجد ثالثة أقانيم في الذات اإللهّية؛ اآلب، واالبن، والروح ا
 21نفس الجوهر، ومتساوون في القدرة والمجد.

                                                                                                                           
.5" 5: 103مزمور  16 ْثَل النَّْسر  َشَباُبك  ، َفَيَتَجدَُّد م   "الَّذ ي ُيْشبُع ب اْلَخْير  ُعْمَرك 

 "َفْلَيْحَمُدوا الرَّبَّ َعَلى َرْحَمت ه  َوَعَجائ ب ه  ل َبن ي آَدَم.8" 8: 107مزمور 
ا إ الَّ وَ 17" 17: 19متى  ا؟ َلْيَس َأَحٌد َصال ح  ٌد َوُهَو اهلُل. َولك ْن إ ْن َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل اْلَحَياَة َفاْحَفظ  اْلَوَصاَيا.َفَقال َلُه: ل َماَذا َتْدُعوني َصال ح   "اح 

، َغْيَر َعال ٍم َأنَّ ُلْطَف اهلل  إ نََّما َيْقتَاُدَك إ لَ 4" 4: 2رومية  َنى ُلْطف ه  َوا  ْمَهال ه  َوُطول  َأَنات ه  ؟َأْم َتْسَته يُن ب غ   "ى التَّْوَبة 
ْحَسان  6" 6: 34خروج  17 يُء اْلَغَضب  َوَكث يُر اإل  يٌم َوَرُؤوٌف، َبط  : الرَّبُّ إ لٌه َرح  .َفاْجَتاَز الرَّبُّ ُقدَّاَمُه، َوَناَدى الرَّبُّ  "َواْلَوَفاء 

يَع ُسُبل ه  َعْدٌل. إ لُه َأَماَنٍة اَل َجْوَر 4" 4: 32تثنية  ْخُر اْلَكام ُل َصن يُعُه. إ نَّ َجم  ٌل ُهَو.ُهَو الصَّ دِّيٌق َوَعاد   "ف يه . ص 
وح  َوَكث يُر الرَّْحَمة  َواْلَحقِّ.15" 15: 86مزمور  يُل الرُّ يٌم َوَرُؤوٌف، َطو  ا َأْنَت َيا َربُّ َفإ لٌه َرح   "َأمَّ
. َهلُِّلو 2" 2: 117مزمور  َيْت َعَلْيَنا، َوَأَماَنُة الرَّبِّ إ َلى الدَّْهر   "َيا.أَلنَّ َرْحَمَتُه َقْد َقو 

يٌَّة، نَ 18" 18: 6عبرانيين  ُب ف يه َما، َتُكوُن َلَنا َتْعز َيٌة َقو  ، اَل ُيْمك ُن َأنَّ اهلَل َيْكذ  يَمي  التََّغيُّر  َك ب الرََّجاء  اْلَمْوُضوع  َأَماَمَنا.َحتَّى ب َأْمَرْين  َعد  يَن اْلَتَجْأَنا ل ُنْمس   "ْحُن الَّذ 
ٌد.ا ْسَمْع َيا 4" 4: 6تثنية  18  "إ ْسَرائ يُل: الرَّبُّ إ لُهَنا َربٌّ َواح 

ُر، َواَل إ لَه َغْير  6" 6: 44إشعياء  ُل َوَأَنا اآلخ  : َأَنا اأَلوَّ يه ، َربُّ اْلُجُنود   "ي.هَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ َمل ُك إ ْسَرائ يَل َوَفاد 
، َأْخَبَر ب َها ُمْنُذ َزَماٍن؟ َأَلْيَس َأَنا الرَّبُّ َواَل إ لَه آَخَر َغْير ي؟َأْخب ُروا. َقدُِّموا. َوْلَيَتَشاَوُروا َمع  21" 22–21: 45إشعياء  يم  ه  ُمْنُذ اْلَقد  إ لٌه َبارٌّ َوُمَخلٌِّص.  ا. َمْن َأْعَلَم ب هذ 

َواَي. ، ألَنِّي َأَنا اهلُل 22 َلْيَس س  ي اأَلْرض  يَع َأَقاص   "َوَلْيَس آَخَر.ا ْلَتف ُتوا إ َليَّ َواْخُلُصوا َيا َجم 
، َوَأْن َلْيَس إ لٌه آَخُر إ الَّ َوا4" 6–4: 8كورنثوس  1 : َنْعَلُم َأْن َلْيَس َوَثٌن ف ي اْلَعاَلم  َهة  َأْكل  َما ُذبَح ل أَلْوثَان  ْن ج  د ا.َفم  َواٌء َكاَن 5 ح  َد َما ُيَسمَّى آل َهة ، س  أَلنَُّه َوا  ْن ُوج 

، َكَما ُيوَجُد آل َهٌة َكث يُروَن َوَأْرَباٌب َكث يُروَن.ف ي السََّماء  َأْو َعَلى األَ  يُح، 6 ْرض  ٌد: َيُسوُع اْلَمس  ، َوَنْحُن َلُه. َوَربٌّ َواح  يُع اأَلْشَياء  ْنُه َجم  ٌد: اآلُب الَّذ ي م  لك ْن َلَنا إ لٌه َواح 
، َوَنْحُن ب ه . يُع اأَلْشَياء   "الَّذ ي ب ه  َجم 

يُق اأُلمَ 10" 10: 10إرميا  19 ُد اأَلْرُض، َواَل َتط  ه  َتْرَتع  ْن ُسْخط  . م  يٌّ لُه َفَحقٌّ. ُهَو إ لٌه َحيٌّ َوَمل ٌك َأَبد   "ُم َغَضَبُه.َأمَّا الرَّبُّ اإل 
لَه اْلَحق يق يَّ َوْحَدَك َوَيُسوعَ 3" 3: 17يوحنا  يَُّة: َأْن َيْعر ُفوَك َأْنَت اإل  َي اْلَحَياُة اأَلَبد  ه  ه  ي َأْرَسْلَتُه. َوهذ  يَح الَّذ   "اْلَمس 

، ل  9" 9: 1تسالونيكي  1 َن اأَلْوثَان  .ألَنَُّهْم ُهْم ُيْخب ُروَن َعنَّا، َأيُّ ُدُخول َكاَن َلَنا إ َلْيُكْم، َوَكْيَف َرَجْعُتْم إ َلى اهلل  م   "َتْعُبُدوا اهلَل اْلَحيَّ اْلَحق يق يَّ
. هَذا َوَنْعَلُم َأنَّ ا20" 20: 5يوحنا  1 يح  يَرة  ل َنْعر َف اْلَحقَّ. َوَنْحُن ف ي اْلَحقِّ ف ي اْبن ه  َيُسوَع اْلَمس  يَُّة.ْبَن اهلل  َقْد َجاَء َوَأْعَطاَنا َبص  لُه اْلَحقُّ َواْلَحَياُة اأَلَبد   "ُهَو اإل 
، وَ 16" 17–16: 3متى  20 َن اْلَماء  َد ل ْلَوْقت  م  ، ا  َذا السََّماَواُت َقد  اْنَفَتَحْت َلُه، َفَرَأى ُروَح اهلل  َناز ال  َفَلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصع  ْثَل َحَماَمٍة َوآت ي ا َعَلْيه  َن 17 م  َوَصْوٌت م 

ْرُت.السََّماَوات  َقائ ال    ": هَذا ُهَو اْبني اْلَحب يُب الَّذ ي ب ه  ُسر 
يَع اأُلَمم  وَ 19" 19: 28متى  ُذوا َجم  .َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس   "َعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ

ُكْم. آم يَن.14" 14: 13كورنثوس  2 وح  اْلُقُدس  َمَع َجم يع  ، َوَمَحبَُّة اهلل ، َوَشر َكُة الرُّ يح   "ن ْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
 "ر َفة  اهلل  َوَيُسوَع َربَِّنا.ل َتْكُثْر َلُكُم النِّْعَمُة َوالسَّاَلُم ب َمعْ 2" 2: 1بطرس  1
يُب ُمْلك َك.6" 6: 45مزمور  21 يُب اْست َقاَمٍة َقض  . َقض  يَُّك َيا َاهلُل إ َلى َدْهر  الدُُّهور   "ُكْرس 

ْنَد اهلل ، َوَكاَن اْلَكل َمُة اهلَل.1" 1: 1يوحنا   "ف ي اْلَبْدء  َكاَن اْلَكل َمُة، َواْلَكل َمُة َكاَن ع 
.5" 5 :17يوحنا  ْنَدَك َقْبَل َكْون  اْلَعاَلم  ي َكاَن ل ي ع  ْنَد َذات َك ب اْلَمْجد  الَّذ  ْدن ي َأْنَت َأيَُّها اآلُب ع   "َواآلَن َمجِّ

وح  اْلُقُدس  وَ 3" 4–3: 5أعمال الرسل  َب َعَلى الرُّ ؟َفَقاَل ُبْطُرُس: َياَحَنان يَّا، ل َماَذا َمأَل الشَّْيَطاُن َقْلَبَك ل َتْكذ  ْن َثَمن  اْلَحْقل  َأَلْيَس َوُهَو َباق َكاَن َيْبَقى َلَك؟ 4 َتْخَتل َس م 
ْب َعَلى   "النَّاس  َبْل َعَلى اهلل .َوَلمَّا ب يَع، َأَلْم َيُكْن ف ي ُسْلَطان َك؟ َفَما َباُلَك َوَضْعَت ف ي َقْلب َك هَذا اأَلْمَر؟ َأْنَت َلْم َتْكذ 

يَن.َوَلُهُم اآلبَ 5" 5: 9رومية  . آم  ، اْلَكائ ُن َعَلى اْلُكلِّ إ له ا ُمَباَرك ا إ َلى األََبد  يُح َحَسَب اْلَجَسد  ْنُهُم اْلَمس   "اُء، َوم 
ي ا.9" 9: 2كولوسي  لُّ ُكلُّ م ْلء  الالَُّهوت  َجَسد   "َفإ نَُّه ف يه  َيح 
ُر َأْن َيْحَفَظُكْم َغْيَر َعاث ر ينَ 24" 25–24: 1يهوذا  ،َواْلَقاد  ه  ب اَل َعْيٍب ف ي االْبت َهاج  يُد ُمَخلُِّصَنا، َلُه اْلَمْجُد َواْلَعَظَمُة َواْلُقْدَرُة 25 ، َوُيوق َفُكْم َأَماَم َمْجد  لُه اْلَحك يُم اْلَوح  اإل 

. آم يَن. ْلَطاُن، اآلَن َوا  َلى ُكلِّ الدُُّهور   "َوالسُّ
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 : ما هي أحكام اهلل؟7السؤال 
الجواب: أحكام اهلل هي، مقصده السرمدي، حسب مشورة إرادته، التي بواسطتها، ألجل مجده الخاص، قد سبق 

 22فعّين كل ما يحدث.
 

 : كيف ُينّفذ اهلل أحكامه؟8السؤال 
 23لجواب: ُينّفذ اهلل أحكامه في أعمال الخلق والعناية اإللهّية.ا
 

 : ما هو عمل الخلق؟9السؤال 
في مّدة ستة أيام، والكل حسن  24كلمة قدرته، لكل األشياء من العدم، بالجواب: عمل الخلق هو، ُصنع اهلل

 25.اجد  
 

 : كيف خلق اهلل اإلنسان؟10السؤال 
بسلطان على  28والبر، والقداسة، 27في المعرفة، 26وأنثى، على صورته، االجواب: خلق اهلل اإلنسان ذكر  

 29المخلوقات.
                                      

 "َفإ َلى اأَلَبد  َتْثُبُت. َأْفَكاُر َقْلب ه  إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر. َأمَّا ُمَؤاَمَرُة الرَّبِّ 11" 11: 33مزمور  22
يُر، َوَكَما َنَوْيُت َيْثُبُت.َقْد َحَلَف َربُّ اْلُجُنود  َقائ ال  24" 24: 14إشعياء   ": إ نَُّه َكَما َقَصْدُت َيص 

ي َأَثَمٍة َصَلْبُتُموُه َوَقَتْلُتُموُه. هَذا َأَخْذُتُموُه ُمَسلَّم ا ب َمُشوَرة  اهلل  23" 23: 2أعمال الرسل  ْلم ه  السَّاب ق ، َوب َأْيد   "اْلَمْحُتوَمة  َوع 
ي11" 12–11: 1أفسس  ي َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأي  َمش  يب ا، ُمَعيَّن يَن َساب ق ا َحَسَب َقْصد  الَّذ  ا ن ْلَنا َنص  ،الَّذ ي ف يه  َأْيض  يَن َقْد ل َنُكوَن ل  12 َئت ه  ه ، َنْحُن الَّذ  َمْدح  َمْجد 

. يح   "َسَبَق َرَجاُؤَنا ف ي اْلَمس 
ان َعُة َكل َمَتُه.8" 8: 148مزمور  23 َفُة الصَّ يُح اْلَعاص  َباُب، الرِّ  "النَّاُر َواْلَبَرُد، الثَّْلُج َوالضَّ

ي ُيْخر ُج ب َعَدٍد ُجْنَدَها، َيْدُعو ُكلََّها ب َأْسَماٍء؟ ل َكْثَرة  اْلُقوَّة  َوَكْون ه  َشد  اْرَفُعوا إ َلى اْلَعاَلء  ُعُيوَنُكْم َواْنُظُروا، مَ 26" 26: 40إشعياء  ه ؟ َمن  الَّذ  يَد اْلُقْدَرة  اَل ُيْفَقُد ْن َخَلَق هذ 
 "َأَحٌد.

يُع ُسكَّان  اأَلْرض  َكاَل َشْيَء، َوُهَو َيْفَعُل َكَما َيشَ 35" 35: 4دانيال  َبْت َجم  ، َواَل ُيوَجُد َمْن َيْمَنُع َيَدُه َأْو َيُقوُل َلُه: َماَذا َوُحس  اُء ف ي ُجْند  السََّماء  َوُسكَّان  اأَلْرض 
 "َتْفَعُل؟

َدٍة َصْوت ا إ َلى اهلل  َوَقاُلوا: َأيَُّها السَّيُِّد، َأْنَت ُهَو ا24" 28–24: 4أعمال الرسل  ُعوا، َرَفُعوا ب َنْفٍس َواح  ان ُع السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ف يَها، َفَلمَّا َسم  لُه الصَّ إل 
؟ 25 ل  ت  اأُلَمُم َوَتَفكََّر الشُُّعوُب ب اْلَباط  َؤَساُء َمع ا َعَلى الرَّبِّ َوَعَلى26اْلَقائ ُل ب َفم  َداُوَد َفتَاَك: ل َماَذا اْرَتجَّ ، َواْجَتَمَع الرُّ .  َقاَمْت ُمُلوُك اأَلْرض  ه  يح  أَلنَُّه ب اْلَحق يَقة  27َمس 

يُّ َمَع ُأَمٍم َوُشُعوب  إ   ي َمَسْحَتُه، ه يُروُدُس َوب ياَلُطُس اْلُبْنط   "ل َيْفَعُلوا ُكلَّ َما َسَبَقْت َفَعيََّنْت َيُدَك َوَمُشوَرُتَك َأْن َيُكوَن.28ْسَرائ يَل، اْجَتَمَع َعَلى َفتَاَك اْلُقدُّوس  َيُسوَع، الَّذ 
قٌّ َأيَُّها الرَّبُّ َأْن تَْأُخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلُقْدَرَة، ألَنََّك َأْنَت َخَلْقَت ُكلَّ األَ 11" 11: 4رؤيا  َي ب إ َراَدت َك َكائ َنٌة َوُخل َقْت.َأْنَت ُمْسَتح  ، َوه   "ْشَياء 

 "ْرَض.ف ي اْلَبْدء  َخَلَق اهلُل السََّماَوات  َواألَ 1" 1: 1تكوين  24
َها. ... 6" 9، 6: 33مزمور   أَلنَُّه َقاَل َفَكاَن. ُهَو َأَمَر َفَصاَر."9ب َكل َمة  الرَّبِّ ُصن َعت  السََّماَواُت، َوب َنَسَمة  ف يه  ُكلُّ ُجُنود 

يَن ُأْتق َنْت ب َكل َمة  اهلل ، َحتَّى َلمْ 3" 3: 11عبرانيين  يَمان  َنْفَهُم َأنَّ اْلَعاَلم  ٌر." ب اإل  ا ُهَو َظاه  ْن َما ُيَرى م مَّ  َيَتَكوَّ
س ا."31" 31: 1تكوين  25 ا َساد  د ا. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْوم  َلُه َفإ َذا ُهَو َحَسٌن ج   َوَرَأى اهلُل ُكلَّ َما َعم 
. َعَلى ُصوَرة  اهلل  خَ 27" 27: 1تكوين  26 ْنَساَن َعَلى ُصوَرت ه   "َلَقُه. َذَكر ا َوُأْنَثى َخَلَقُهْم.َفَخَلَق اهلُل اإل 
.10" 10: 3كولوسي  27 ي َيَتَجدَُّد ل ْلَمْعر َفة  َحَسَب ُصوَرة  َخال ق ه  يَد الَّذ   "َوَلب ْسُتُم اْلَجد 
يَد اْلَمْخُلوَق ب َحَسب  اهلل  ف ي اْلب رِّ َوَقَداَسة  اْلَحقِّ 24" 24: 4أفسس  28 ْنَساَن اْلَجد   ".َوَتْلَبُسوا اإل 
ُعوَها، َوَتَسلَُّطوا َعَلى َسَمك  الْ 28" 28: 1تكوين  29 ُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض، َوَأْخض  بُّ َوَباَرَكُهُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم: َأْثم  َبْحر  َوَعَلى َطْير  السََّماء  َوَعَلى ُكلِّ َحَيَواٍن َيد 

.  "َعَلى اأَلْرض 
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 : ما هي أعمال اهلل للعناية اإللهّية؟11السؤال 
لجميع مخلوقاته،  34وقدرة 33وحكمة، 32بأكثر قداسة، 31وسيطرته 30الجواب: أعمال اهلل للعناية اإللهّية هي حفظه

 35ولكل أفعالهم.
 

 ل الخاص للعناية اإللهّية الذي مارسه اهلل نحو اإلنسان في الحالة التي ُخلق عليها؟: ما هو الفع12السؤال 
إيَّاه من األكل من  االجواب: عندما خلق اهلل اإلنسان، دخل في عهد حياة معه، على شرط الطاعة الكاملة؛ مانع  

 36موت.الشجرة معرفة الخير والشر، تحت قصاص 
 

 الن في الحالة التي ُخلقا عليها؟: هل استمر أبوانا األوّ 13السؤال 
الجواب: إن أبوينا األّولين، إذ ُتركا لحرية إرادتهما، سقطا من الحالة التي ُخلقا عليها، بواسطة ارتكاب الخطية 

 37ضد اهلل.
 

 : ما هي الخطية؟14السؤال 
 38ي عليه.الجواب: إن الخطية هي عدم االمتثال لناموس اهلل، أو التعدّ 

                                                                                                                           
 .8انظر مزمور 

َها، َواأَلْرَض َوُكلَّ مَ 6" 6: 9نحميا  30 ا َعَلْيَها، َواْلب َحاَر َوُكلَّ َما ف يَها، َوَأْنَت ُتْحي يَها َأْنَت ُهَو الرَّبُّ َوْحَدَك. َأْنَت َصَنْعَت السََّماَوات  َوَسَماَء السََّماَوات  َوُكلَّ ُجْند 
 "ُكلََّها. َوُجْنُد السََّماء  َلَك َيْسُجُد.

ت ه  19" 22–19: 1أفسس  31 دَّة  ُقوَّ ن يَن، َحَسَب َعَمل  ش  َي َعَظَمُة ُقْدَرت ه  اْلَفائ َقُة َنْحَوَنا َنْحُن اْلُمْؤم  ، 20... َوَما ه  َن اأَلْمَوات  ، إ ْذ َأَقاَمُه م  يح  َلُه ف ي اْلَمس  الَّذ ي َعم 
 ، يَّات  ين ه  ف ي السََّماو  ا،  َفْوَق ُكلِّ ر َياَسةٍ 21َوَأْجَلَسُه َعْن َيم  َياَدٍة، َوُكلِّ اْسٍم ُيَسمَّى َلْيَس ف ي هَذا الدَّْهر  َفَقْط َبْل ف ي اْلُمْسَتْقَبل  َأْيض  َوَأْخَضَع ُكلَّ 22َوُسْلَطاٍن َوُقوٍَّة َوس 

". ، َوا  يَّاُه َجَعَل َرْأس ا َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء ل ْلَكن يَسة   َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيه 
يٌم ف ي ُكلِّ َأْعَمال ه .الرَّ 17" 17: 145مزمور  32 ، َوَرح   "بُّ َبارٌّ ف ي ُكلِّ ُطُرق ه 
َناَك.24" 24: 104مزمور  33 ْن غ  ْكَمٍة َصَنْعَت. َمآلنٌة اأَلْرُض م  ! ُكلََّها ب ح   "َما َأْعَظَم َأْعَماَلَك َيا َربُّ
ه ، َوَرْسُم َجْوَهر  ... 3" 3: 1عبرانيين  34 ي، َوُهَو َبَهاُء َمْجد  ه  َتْطه ير ا ل َخَطاَياَنا، َجَلَس ف ي َيم  الَّذ  ٌل ُكلَّ اأَلْشَياء  ب َكل َمة  ُقْدَرت ه ، َبْعَد َما َصَنَع ب َنْفس  ين  اْلَعَظَمة  ه ، َوَحام 

 "ف ي اأَلَعال ي.
يَمٌة. النَّاَس َواْلَبهَ 6" 6: 36مزمور  35 ٌة َعظ  َبال  اهلل ، َوَأْحَكاُمَك ُلجَّ ْثُل ج  ."َعْدُلَك م   ائ َم ُتَخلُِّص َيا َربُّ

َها."33" 33: 16أمثال  َن الرَّبِّ ُكلُّ ُحْكم  ، َوم  ْضن   اْلُقْرَعُة ُتْلَقى ف ي اْلح 
يُعَها ُمْحَصاٌة."30" 30: 10متى  ُكْم َجم   َوَأمَّا َأْنُتْم َفَحتَّى ُشُعوُر ُرُؤوس 

لُه آَدَم َقائ  16" 17–16: 2تكوين  36 ْن َجم يع  َشَجر  اْلَجنَّة  تَْأُكُل َأْكال  ال  َوَأْوَصى الرَّبُّ اإل  ْنَها، ألَنََّك َيْوَم تَْأُكُل 17 ،: م  َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل تَْأُكْل م 
ْنَها َمْوت ا َتُموُت.  "م 

، َوا  نََّما َعَثَر ف ي 10" 10: 2يعقوب  .أَلنَّ َمْن َحف َظ ُكلَّ النَّاُموس  َدٍة، َفَقْد َصاَر ُمْجر م ا ف ي اْلُكلِّ  "َواح 
، َوَأنَّ الشََّجَرَة َشه يٌَّة ل  6" 13، 8–6: 3تكوين  37 ، َوَأنََّها َبه َجٌة ل ْلُعُيون  ْن َثَمر َها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت رَ َفَرَأت  اْلَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ل أَلْكل  . َفَأَخَذْت م  ا لنََّظر  ُجَلَها َأْيض 

َر.7َمَعَها َفَأَكَل.  ه َما َمآز  . َفَخاَطا َأْوَراَق ت يٍن َوَصَنَعا ألَْنُفس  ْنَد ُهُبوب  ر يح  8 َفاْنَفَتَحْت َأْعُيُنُهَما َوَعل َما َأنَُّهَما ُعْرَياَنان  ي ا ف ي اْلَجنَّة  ع  له  َماش  َعا َصْوَت الرَّبِّ اإل  َوَسم 
، َفاْختَ  . ... النََّهار  له  ف ي َوَسط  َشَجر  اْلَجنَّة  ْن َوْجه  الرَّبِّ اإل  ْتن ي َفَأَكْلُت.13َبَأ آَدُم َواْمَرَأُتُه م  ؟ َفَقاَلت  اْلَمْرَأُة: اْلَحيَُّة َغرَّ ي َفَعْلت  لُه ل ْلَمْرَأة : َما هَذا الَّذ   "َفَقاَل الرَّبُّ اإل 

.َولك نَّن ي َأَخاُف َأنَّ 3" 3: 11كورنثوس  2 يح   "ُه َكَما َخَدَعت  اْلَحيَُّة َحوَّاَء ب َمْكر َها، هَكَذا ُتْفَسُد َأْذَهاُنُكْم َعن  اْلَبَساَطة  الَّت ي ف ي اْلَمس 
ي َعَمُلَها، َوَلمْ 17" 17: 5الويين  38 يع  َمَناه ي الرَّبِّ الَّت ي اَل َيْنَبغ  ْن َجم  َدة  م  َل َواح   "َيْعَلْم، َكاَن ُمْذن ب ا َوَحَمَل َذْنَبُه. َوا  َذا َأْخَطَأ َأَحٌد َوَعم 

يٌَّة َلُه.17" 17: 4يعقوب   "َفَمْن َيْعر ُف َأْن َيْعَمَل َحَسن ا َواَل َيْعَمُل، َفذل َك َخط 
َي التََّعدِّي.4" 4: 3يوحنا  1 يَُّة ه  ا. َواْلَخط  يََّة َيْفَعُل التََّعدَِّي َأْيض   "ُكلُّ َمْن َيْفَعُل اْلَخط 
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 من الحالة التي ُخلقا عليها؟ نالي الخطية التي من جّرائها سقط أبوانا األوّ : ما ه15السؤال 
 39من الحالة التي ُخلقا عليها، كانت أكلهما الثمرة الُمحّرمة. نالالجواب: الخطية التي من جّرائها سقط أبوانا األوّ 

 
 : هل سقط جميع البشر بواسطة التعّدي األول آلدم؟16السؤال 

جميع البشر، الُمنحدرون منه بالساللة  إنليس فقط لنفسه بل لذرّيته؛  40هد الُمبرم مع آدم،الجواب: لكون الع
 41الطبيعية، أخطأوا فيه، وسقطوا معه، في تعّديه األول.

 
 : إلى أي حالة أوصل السقوط الجنس البشري؟17السؤال 

  42الجواب: أوصل السقوط الجنس البشري إلى حالة الخطية والشقاء.
 

 : عالَم يشمل إثم تلك الحالة التي فيها سقط اإلنسان؟18السؤال 
واالفتقار إلى البر  43الجواب: إن إثم تلك الحالة التي فيها سقط اإلنسان، يشمل على ذنب الخطية األولى آلدم،

وهو ما ُيسمى عادة الخطية األصلّية؛ باإلضافة إلى كل التعدّيات الفعلّية  45وفساد طبيعته كلها، 44األصلي،
 46ادرة منها.الص

                                      
، َوَأنَّ الشََّجَرَة َشه يٌَّة ل  6" 6: 3تكوين  39 ، َوَأنََّها َبه َجٌة ل ْلُعُيون  ا َمَعَها َفَرَأت  اْلَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ل أَلْكل  ْن َثَمر َها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت َرُجَلَها َأْيض  . َفَأَخَذْت م  لنََّظر 

 "َفَأَكَل.
لُه آَدَم َقائ ال  وَ 16" 17–16: 2تكوين  40 ْن َجم يع  َشَجر  اْلَجنَّة  تَْأُكُل َأْكال  َأْوَصى الرَّبُّ اإل  ْنَها، ألَنََّك َيْوَم تَْأُكُل 17 ،: م  َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل تَْأُكْل م 

ْنَها َمْوت ا َتُموُت.  "م 
. أَلنَّ َمْن َحف َظ ُكلَّ 10" 10: 2يعقوب  َدٍة، َفَقْد َصاَر ُمْجر م ا ف ي اْلُكلِّ ، َوا  نََّما َعَثَر ف ي َواح   "النَّاُموس 

يَّة  اْلَمْوُت، َوهَكَذا12" 21–12: 5رومية  41 ، َوب اْلَخط  يَُّة إ َلى اْلَعاَلم  ٍد َدَخَلت  اْلَخط  ْن َأْجل  ذل َك َكَأنََّما ب إ ْنَساٍن َواح  ، إ ْذ َأْخَطَأ اْجَتاَز اْلَمْوُت إ َلى  م  َجم يع  النَّاس 
يُع.  يََّة اَل ُتْحَسُب إ ْن َلْم َيُكْن َنامُ 13اْلَجم  . َعَلى َأنَّ اْلَخط  يَُّة ف ي اْلَعاَلم  ْن آَدَم إ َلى ُموَسى، َوذل َك َعَلى 14وٌس. َفإ نَُّه َحتَّى النَّاُموس  َكاَنت  اْلَخط  لك ْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت م 
يَن  ثَاُل اآلت ي. الَّذ  ْبه  َتَعدِّي آَدَم، الَّذ ي ُهَو م  ُئوا َعَلى ش  ٍد َماَت اْلَكث يُروَن، َفب األَ 15َلْم ُيْخط  يَّة  َواح  ا اْله َبُة. ألَنَُّه إ ْن َكاَن ب َخط  يَّة  هَكَذا َأْيض  ْوَلى َكث ير ا َولك ْن َلْيَس َكاْلَخط 

يَُّة ب النِّعْ  ، َقد  اْزَداَدْت ل ْلَكث ير يَن! ن ْعَمُة اهلل ، َواْلَعط  يح  د  َيُسوَع اْلَمس  ْنَسان  اْلَواح  ، 16َمة  الَّت ي ب اإل  ٍد ل لدَّْيُنوَنة  ْن َواح  يَُّة. أَلنَّ اْلُحْكَم م  ٍد َقْد َأْخَطَأ هَكَذا اْلَعط  َوَلْيَس َكَما ب َواح 
ْن َجرَّى َخَطاَيا َكث يَرٍة ل لتَّ  . َوَأمَّا اْله َبُة َفم  يَن َيَناُلوَن فَ 17ْبر ير  ، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا الَّذ  د  د  َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ب اْلَواح  يَّة  اْلَواح  ، أَلنَُّه إ ْن َكاَن ب َخط  يََّة اْلب رِّ ْيَض النِّْعَمة  َوَعط 

 ! يح  د  َيُسوَع اْلَمس  َبُة إ َلى َجم  َفإ ذ ا َكَما ب  18َسَيْمل ُكوَن ف ي اْلَحَياة  ب اْلَواح  ٍد َصاَرت  اْله  يع  النَّاس  ل لدَّْيُنوَنة ، هَكَذا ب ب ّر َواح  َدٍة َصاَر اْلُحْكُم إ َلى َجم  يٍَّة َواح  ، َخط  يع  النَّاس 
َل اْلَكث يُروَن ُخَطاة ، هَكَذا أَ 19ل تَْبر ير  اْلَحَياة .  د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  َية  اإل  د  َسُيْجَعُل اْلَكث يُروَن َأْبَرار ا. ألَنَُّه َكَما ب َمْعص  ا ب إ َطاَعة  اْلَواح  ا النَّاُموُس َفَدَخَل ل َكْي َتْكُثَر 20ْيض  َوَأمَّ

د ا.  يَُّة اْزَداَدت  النِّْعَمُة ج  يَُّة. َولك ْن َحْيُث َكُثَرت  اْلَخط  ، هَكَذا تَ 21اْلَخط  يَُّة ف ي اْلَمْوت  يح  َربَِّنا.َحتَّى َكَما َمَلَكت  اْلَخط  ، ب َيُسوَع اْلَمس  يَّة  ، ل ْلَحَياة  اأَلَبد   "ْمل ُك النِّْعَمُة ب اْلب رِّ
يُع.22" 22: 15كورنثوس  1 يح  َسُيْحَيا اْلَجم  يُع، هَكَذا ف ي اْلَمس   "أَلنَُّه َكَما ف ي آَدَم َيُموُت اْلَجم 
يَن َأْواَلد ا. َوا  َلى َرُجل ك  َيُكوُن اْشت َياُقك  َوُهَو َيُسوُد َعَليْ َوَقاَل ل ْلَمْرَأة : َتْكث ير  16" 23، 19–16: 3تكوين  42 ، ب اْلَوَجع  َتل د  . ا ُأَكثُِّر َأْتَعاَب َحَبل ك  َوَقاَل آلَدَم: أَلنََّك 17ك 

َن الشََّجَرة  الَّت ي َأْوَصْيُتَك َقائ ال   ْعَت ل َقْول  اْمَرَأت َك َوَأَكْلَت م  ْنَها ُكلَّ َأيَّام  َحَيات َك.  : اَل تَْأُكلْ َسم  ْنَها، َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض ب َسَبب َك. ب التََّعب  تَْأُكُل م  َوَشْوك ا َوَحَسك ا تُْنب ُت 18م 
 . ْنَها19َلَك، َوتَْأُكُل ُعْشَب اْلَحْقل  ْذَت م  ْن َجنَّة  23. ألَنََّك ُتَراٌب، َوا  َلى ُتَراٍب َتُعوُد. ... ب َعَرق  َوْجه َك تَْأُكُل ُخْبز ا َحتَّى َتُعوَد إ َلى اأَلْرض  الَّت ي ُأخ  لُه م  َفَأْخَرَجُه الرَّبُّ اإل 

ْنَها. َذ م   "َعْدٍن ل َيْعَمَل اأَلْرَض الَّت ي ُأخ 
، َوب الْ 12" 12: 5رومية  يَُّة إ َلى اْلَعاَلم  ٍد َدَخَلت  اْلَخط  ْن َأْجل  ذل َك َكَأنََّما ب إ ْنَساٍن َواح  يُع.م  ، إ ْذ َأْخَطَأ اْلَجم  يَّة  اْلَمْوُت، َوهَكَذا اْجتَاَز اْلَمْوُت إ َلى َجم يع  النَّاس   "َخط 
 "َوَأْنُتْم إ ْذ ُكْنُتْم َأْمَوات ا ب الذُُّنوب  َواْلَخَطاَيا.1" 1: 2أفسس 

ٍد َدَخَلت  12" 19، 12: 5رومية  43 ْن َأْجل  ذل َك َكَأنََّما ب إ ْنَساٍن َواح  ، إ ْذ َأْخَطَأ  م  يَّة  اْلَمْوُت، َوهَكَذا اْجتَاَز اْلَمْوُت إ َلى َجم يع  النَّاس  ، َوب اْلَخط  يَُّة إ َلى اْلَعاَلم  اْلَخط 
يُع. ا ب إ َطاَعة  اْلوَ 19...  اْلَجم  َل اْلَكث يُروَن ُخَطاة ، هَكَذا َأْيض  د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  َية  اإل  د  َسُيْجَعُل اْلَكث يُروَن َأْبَرار ا.ألَنَُّه َكَما ب َمْعص   "اح 

ٌد.10" 10: 3رومية  44  "َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأنَُّه َلْيَس َبارٌّ َواَل َواح 
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 : ما هو شقاء تلك الحالة التي فيها سقط اإلنسان؟19السؤال 
كل  مستوجبينوُجعلوا  49ولعنته، 48فصاروا تحت غضبه 47الجواب: فقد جميع البشر بسقوطهم الشركة مع اهلل،

  52ذاته، ولعذاب الجحيم إلى األبد. 51حتى للموت 50المآسي في هذه الحياة،

                                                                                                                           
.10" 10: 3كولوسي  ي َيَتَجدَُّد ل ْلَمْعر َفة  َحَسَب ُصوَرة  َخال ق ه  يَد الَّذ   "َوَلب ْسُتُم اْلَجد 
نْ 24" 24: 4أفسس  يَد اْلَمْخُلوَق ب َحَسب  اهلل  ف ي اْلب رِّ َوَقَداَسة  اْلَحقِّ.َوَتْلَبُسوا اإل   "َساَن اْلَجد 

يَّة  َحب َلْت ب ي ُأمِّي.5" 5: 51مزمور  45 ْرُت، َوب اْلَخط  ْثم  ُصوِّ  "هَأَنَذا ب اإل 
وح  ُهوَ 6" 6: 3يوحنا  َن الرُّ َن اْلَجَسد  َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد م   "ُروٌح. َاْلَمْوُلوُد م 
 "َلْيَس َخْوُف اهلل  ُقدَّاَم ُعُيون ه ْم.18" 18: 3رومية 
يعُ 7" 8-7: 8رومية  ا اَل َيْسَتط  ع ا ل َناُموس  اهلل ، ألَنَُّه َأْيض  هلل ، إ ْذ َلْيَس ُهَو َخاض  يعُ 8 .أَلنَّ اْهت َماَم اْلَجَسد  ُهَو َعَداَوٌة   يَن ُهْم ف ي اْلَجَسد  اَل َيْسَتط  وَن َأْن ُيْرُضوا َفالَّذ 

 "اهلَل.
ْفَنا َقْبال  3" 3: 2أفسس  ا َجم يع ا َتَصرَّ يَن َنْحُن َأْيض  ، َوُكنَّا ب الطَّب يَعة  َأْبَناَء اْلَغَضب   الَّذ  يَئات  اْلَجَسد  َواأَلْفَكار  ل يَن َمش  َنا، َعام  ا.َبْيَنُهْم ف ي َشَهَوات  َجَسد   " َكاْلَباق يَن َأْيض 

ر  َأْفَكار  َقْلب ه  إ نََّما ُهَو ش  5" 5: 6تكوين  46 ، َوَأنَّ ُكلَّ َتَصوُّ ْنَسان  َقْد َكُثَر ف ي اأَلْرض   "رِّيٌر ُكلَّ َيْوٍم.َوَرَأى الرَّبُّ َأنَّ َشرَّ اإل 
ُسوا َرَجاَسة . َلْيَس َمْن 1" 3–1: 53مزمور  ُل ف ي َقْلب ه : َلْيَس إ لٌه. َفَسُدوا َوَرج  ا. َقاَل اْلَجاه  ْن 2َيْعَمُل َصاَلح  َن السََّماء  َأْشَرَف َعَلى َبن ي اْلَبَشر  ل َيْنُظَر: َهْل م  َاهلُل م 

ٍم َطال ب  اهلل ؟  ٌد.3َفاه  ا، َلْيَس َواَل َواح   "ُكلُُّهْم َقد  اْرَتدُّوا َمع ا، َفَسُدوا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلح 
َن اْلَقْلب َتْخرُ 19" 19: 15متى  يٌف.أَلْن م  ْرَقٌة، َشَهاَدُة ُزوٍر، َتْجد  ، ف ْسٌق، س  يَرٌة: َقْتٌل، ز نى  رِّ  "ُج َأْفَكاٌر ش 

ٌد. 10" 23، 18–10: 3رومية  يُع َزاُغوا َوَفَسُدوا َمع  12َلْيَس َمْن َيْفَهُم. َلْيَس َمْن َيْطُلُب اهلَل. 11َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأنَُّه َلْيَس َبارٌّ َواَل َواح  ا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل اْلَجم 
ٌد.  ا َلْيَس َواَل َواح  َفاه ه ْم. 13َصاَلح  مُّ اأَلْصاَلل  َتْحَت ش  َنت ه ْم َقْد َمَكُروا. س  . 15َوَفُمُهْم َمْمُلوٌء َلْعَنة  َوَمَراَرة . 14َحْنَجَرُتُهْم َقْبٌر َمْفُتوٌح. ب َأْلس  َأْرُجُلُهْم َسر يَعٌة إ َلى َسْفك  الدَّم 

يُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهلل  23َلْيَس َخْوُف اهلل  ُقدَّاَم ُعُيون ه ْم. ... 18َوَطر يُق السَّاَلم  َلْم َيْعر ُفوُه. 17ي ُطُرق ه م  اْغت َصاٌب َوُسْحٌق. ف  16  ."إ ذ  اْلَجم 
َي: ز نى  عَ 19" 21–19: 5غالطية  َرٌة، الَّت ي ه  َقاٌق ب ْدَعٌة 20َهاَرٌة َنَجاَسٌة َدَعاَرٌة َوَأْعَماُل اْلَجَسد  َظاه  َصاٌم َغْيَرٌة َسَخٌط َتَحزٌُّب ش  ْحٌر َعَداَوٌة خ  َباَدُة اأَلْوثَان  س  َحَسٌد 21ع 

ا: إ نَّ الَّ  ه  الَّت ي َأْسب ُق َفَأُقوُل َلُكْم َعْنَها َكَما َسَبْقُت َفُقْلُت َأْيض  ه  اَل َير ُثوَن َمَلُكوَت اهلل ."ذ  َقْتٌل ُسْكٌر َبَطٌر، َوَأْمثَاُل هذ  ْثَل هذ   يَن َيْفَعُلوَن م 
.14" 15–14: 1يعقوب  ْن َشْهَوت ه  ٍد ُيَجرَُّب إ َذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع م  يَُّة إ َذا َكَمَلْت تُْنت ُج َمْوت  15 َولك نَّ ُكلَّ َواح  يَّة ، َواْلَخط   ا."ثُمَّ الشَّْهَوُة إ َذا َحب َلْت َتل ُد َخط 

، َفاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرَأُتُه م  8" 24، 8: 3تكوين  47 ْنَد ُهُبوب  ر يح  النََّهار  ي ا ف ي اْلَجنَّة  ع  له  َماش  َعا َصْوَت الرَّبِّ اإل  .َوَسم  له  ف ي َوَسط  َشَجر  اْلَجنَّة  ...  ْن َوْجه  الرَّبِّ اإل 
ْنَساَن، َوَأَقاَم َشْرق يَّ َجنَّ 24 َراَسة  َطر يق  َشَجَرة  اْلَحَياة .َفَطَرَد اإل   "ة  َعْدٍن اْلَكُروب يَم، َوَله يَب َسْيٍف ُمَتَقلٍِّب ل ح 

.34" 44، 42، 34: 8يوحنا  يَّة  يََّة ُهَو َعْبٌد ل ْلَخط  َلُهْم َيُسوُع: َلْو َكاَن اهلُل َأَباُكْم َلُكْنُتْم َفَقاَل 42...  َأَجاَبُهْم َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخط 
ي، َبْل َذاَك َأْرَسَلن ي. ْن َنْفس  ْن ق َبل  اهلل  َوَأَتْيُت. ألَنِّي َلْم آت  م  بُّوَنن ي، أَلنِّي َخَرْجُت م  ْن َأٍب ُهَو إ ْبل يُس، َوَشَهَوات  َأب يُكْم ُتر يُدوَن َأْن َتْعمَ 44...  ُتح  ُلوا. َذاَك َكاَن َأْنُتْم م 

ب  َفإ نََّما يَ  َقتَّاال   ، َوَلْم َيْثُبْت ف ي اْلَحقِّ أَلنَُّه َلْيَس ف يه  َحقٌّ. َمَتى َتَكلََّم ب اْلَكذ  َن اْلَبْدء  .ل لنَّاس  م   "َتَكلَُّم م مَّا َلُه، أَلنَُّه َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاب 
، اَل َرَجاءَ َأنَُّكْم ُكْنُتْم ف ي ذل  12" 12: 2أفسس  د  يَّة  إ ْسَرائ يَل، َوُغَرَباَء َعْن ُعُهود  اْلَمْوع  يٍح، َأْجَنب يِّيَن َعْن َرَعو  . َك اْلَوْقت  ب ُدون  َمس   "َلُكْم، َوب اَل إ لٍه ف ي اْلَعاَلم 

ي اَل ُيْؤم نُ 36" 36: 3يوحنا  48 يٌَّة، َوالَّذ  ُن ب االْبن  َلُه َحَياٌة َأَبد  ي ُيْؤم   "ب االْبن  َلْن َيَرى َحَياة  َبْل َيْمُكُث َعَلْيه  َغَضُب اهلل . الَّذ 
ُزوَن اْلَحقَّ ب اإل  18" 18: 1رومية  يَن َيْحج  ، الَّذ  يع  ُفُجور  النَّاس  َوا  ْثم ه م  َن السََّماء  َعَلى َجم  .أَلنَّ َغَضَب اهلل  ُمْعَلٌن م   "ْثم 
ا جَ 3" 3: 2أفسس  ين َنْحُن َأْيض  ْفَنا َقْبال  الَّذ  ، َوُكنَّا ب الطَّب يَعة  َأْبَناَء اْلَغَضب   م يع ا َتَصرَّ يَئات  اْلَجَسد  َواأَلْفَكار  ل يَن َمش  َنا، َعام  ا.َبْيَنُهْم ف ي َشَهَوات  َجَسد   " َكاْلَباق يَن َأْيض 
ه  6" 6: 5أفسس  ل، ألَنَُّه ب َسَبب  هذ  ُكْم َأَحٌد ب َكاَلٍم َباط  .اَل َيُغرَّ َية   "اأُلُمور  َيْأت ي َغَضُب اهلل  َعَلى َأْبَناء  اْلَمْعص 

ْن َأْعَمال  النَّاُموس  ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل يَ 10" 10: 3غالطية  49 يَن ُهْم م  يَع الَّذ  يع  َما ُهَو َمْكُتوٌب ف ي ك َتاب  أَلنَّ َجم   ْثُبُت ف ي َجم 
.  "النَّاُموس  ل َيْعَمَل ب ه 

ُموَنُه.3" 3: 22رؤيا   "َواَل َتُكوُن َلْعَنٌة َما ف ي َما َبْعُد. َوَعْرُش اهلل  َواْلَخُروف  َيُكوُن ف يَها، َوَعب يُدُه َيْخد 
، ب اْلَوَجع  تَ 16" 19–16: 3تكوين  50 . َوَقاَل ل ْلَمْرَأة : َتْكث ير ا ُأَكثُِّر َأْتَعاَب َحَبل ك  يَن َأْواَلد ا. َوا  َلى َرُجل ك  َيُكوُن اْشت َياُقك  َوُهَو َيُسوُد َعَلْيك  ْعَت 17ل د  َوَقاَل آلَدَم: أَلنََّك َسم 

َن الشََّجَرة  الَّت ي َأْوَصْيُتَك َقائ ال   ْنَها، َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض ب َسَبب َك. ب  ل َقْول  اْمَرَأت َك َوَأَكْلَت م  ْنَها ُكلَّ َأيَّام  َحَيات َك. : اَل َتْأُكْل م  َوَشْوك ا َوَحَسك ا تُْنب ُت َلَك، 18التََّعب  تَْأُكُل م 
 . ْنَها. أَلنََّك ُتَراٌب، َوا  َلى ُتَراٍب 19َوتَْأُكُل ُعْشَب اْلَحْقل  ْذَت م   ."َتُعودُ ب َعَرق  َوْجه َك تَْأُكُل ُخْبز ا َحتَّى َتُعوَد إ َلى اأَلْرض  الَّت ي ُأخ 

.7" 7: 5أيوب  ْنَساَن َمْوُلوٌد ل ْلَمَشقَّة  َكَما َأنَّ اْلَجَوار َح الْرت َفاع  اْلَجَناح   "َولك نَّ اإل 
؟22" 23–22: 2جامعة  َب ف يه  َتْحَت الشَّْمس  ي َتع  ، َوم ن  اْجت َهاد  َقْلب ه  الَّذ  ْن ُكلِّ َتَعب ه  ا ب اللَّْيل  اَل  أَلنَّ ُكلَّ 23 ألَنَُّه َماَذا ل إل ْنَسان  م  َأيَّام ه  َأْحَزاٌن، َوَعَمَلُه َغمٌّ. َأْيض 

ٌل ُهَو. ا َباط   "َيْسَتر يُح َقْلُبُه. هَذا َأْيض 
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 البشر للهالك في حالة الخطية والشقاء؟ : هل ترك اهلل جميع20السؤال 
دخل في عهٍد  53للحياة األبدّية، االجواب: إن اهلل، من مجرد مسرته الصالحة، منذ األزل، إذ كان قد اختار بعض  

 54للنعمة لينّجيهم من حالة الخطية والشقاء، وليجلبهم إلى حالة الخالص بواسطة فاٍد.
 

 ؟: من هو الفادي لمختاري اهلل21السؤال 
صار  56الذي، كونه االبن األزلي هلل، 55الجواب: إن الفادي الوحيد لمختاري اهلل هو الرب يسوع المسيح،

نسان   اوهكذا كان، وال يزال يكون، إله   57،اإنسان    58شخص واحد، إلى األبد.بطبيعتين متمّيزتين، و  اوا 
                                                                                                                           

ر  اَل تَُقاُس ب اْلَمْجد  اْلَعت يد  َأْن ُيْسَتْعَلَن ف يَنا. 18" 23–18: 8رومية  َمان  اْلَحاض  ُب َأنَّ آاَلَم الزَّ إ ْذ 20اْنت َظاَر اْلَخل يَقة  َيَتَوقَُّع اْست ْعاَلَن َأْبَناء  اهلل . أَلنَّ 19َفإ نِّي َأْحس 
َعت  اْلَخل يَقُة ل ْلُبْطل   ْن َأْجل  الَّذ ي َأْخَضَعَها  ُأْخض  .  َلْيَس َطْوع ا، َبْل م  يَّة  اْلفَ 21َعَلى الرََّجاء  ْن ُعُبود  ا َسُتْعَتُق م  َساد  إ َلى ُحرِّيَّة  َمْجد  َأْواَلد  أَلنَّ اْلَخل يَقَة َنْفَسَها َأْيض 

ُض َمع ا إ َلى اآلَن. 22اهلل .  ا َنئ نُّ ف ي َأْنفُ 23َفإ نََّنا َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اْلَخل يَقة  تَئ نُّ َوَتَتَمخَّ ، َنْحُن َأْنُفُسَنا َأْيض  وح  يَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّ يَن َوَلْيَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَّذ  َنا، ُمَتَوقِّع  س 
َنا.  "التََّبنَِّي ف َداَء َأْجَساد 

َي َتُموُت.4" 4: 18حزقيال  51 ُئ ه  ، ك اَلُهَما ل ي. َالنَّْفُس الَّت ي ُتْخط  َي ل ي. َنْفُس اأَلب  َكَنْفس  االْبن   "َها ُكلُّ النُُّفوس  ه 
ْن َأْجل  ذل َك َكَأنََّما ب إ ْنَساٍن َوا12" 12: 5رومية  ، م  يَّة  اْلَمْوُت، َوهَكَذا اْجتَاَز اْلَمْوُت إ َلى َجم يع  النَّاس  ، َوب اْلَخط  يَُّة إ َلى اْلَعاَلم  ٍد َدَخَلت  اْلَخط  يُع.ح   "إ ْذ َأْخَطَأ اْلَجم 
يَّةٌ 23" 23: 6رومية  َبُة اهلل  َفه َي َحَياٌة َأَبد  َي َمْوٌت، َوَأمَّا ه  يَّة  ه  يح  َيُسوَع َربَِّنا. أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخط   "ب اْلَمس 

يَّة  اْلُمَعدَّة  إل  41" 46، 41: 25متى  52 يُن إ َلى النَّار  اأَلَبد  : اْذَهُبوا َعنِّي َيا َماَلع  يَن َعن  اْلَيَسار  ا ل لَّذ  .ثُمَّ َيُقوُل َأْيض  ي هؤاَُلء  إ َلى َعَذاٍب 46...  ْبل يَس َوَماَلئ َكت ه  َفَيْمض 
يٍّ  يٍَّة.َأَبد   "َواألَْبَراُر إ َلى َحَياٍة َأَبد 

ت ه .9" 9: 1تسالونيكي  2 ْن َمْجد  ُقوَّ ْن َوْجه  الرَّبِّ َوم  يٍّ م  يَن َسُيَعاَقُبوَن ب َهاَلٍك َأَبد   " الَّذ 
يٍم: إ ْن َكاَن َأَحٌد َيْسُجدُ  ُثمَّ َتب َعُهَما َماَلٌك ثَال ٌث َقائ ال  9" 11–9: 14رؤيا  ه ، ب َصْوٍت َعظ  َمَتُه َعَلى َجْبَهت ه  َأْو َعَلى َيد  ، َوَيْقَبُل س  ا 10 ل ْلَوْحش  َول ُصوَرت ه  َفُهَو َأْيض 

، َوُيَعذَُّب ب َناٍر َوك ْبر يٍت َأَماَم اْلَمالَ  ْرف ا ف ي َكْأس  َغَضب ه  ْن َخْمر  َغَضب  اهلل ، اْلَمْصُبوب  ص  يَن َوَأمَ َسَيْشَرُب م  .ئ َكة  اْلق دِّيس  َوَيْصَعُد ُدَخاُن َعَذاب ه ْم إ َلى 11 اَم اْلَخُروف 
يَن. َواَل َتُكوُن َراَحٌة َنَهار ا َوَلْيال   َمَة اْسم ه   َأَبد  اآلب د  يَن َيْسُجُدوَن ل ْلَوْحش  َول ُصوَرت ه  َول ُكلِّ َمْن َيْقَبُل س   ."ل لَّذ 

َع اأُلَمُم ذل  48" 48: 13أعمال الرسل  53 ا َسم  يَّ َفَلمَّ يَن َكاُنوا ُمَعيَّن يَن ل ْلَحَياة  اأَلَبد  يُع الَّذ  . َوآَمَن َجم  ُدوَن َكل َمَة الرَّبِّ .َك َكاُنوا َيْفَرُحوَن َوُيَمجِّ  "ة 
يَن َوب اَل َلْوٍم ُقدَّاَمُه ف ي اْلمَ 4" 5–4: 1أفسس  ، ل َنُكوَن ق دِّيس  يس  اْلَعاَلم  ،َكَما اْختَاَرَنا ف يه  َقْبَل تَْأس  ، َحَسَب َمَسرَّة  5 َحبَّة  ه  يح  ل َنْفس  إ ْذ َسَبَق َفَعيََّنَنا ل لتََّبنِّي ب َيُسوَع اْلَمس 
. يَئت ه   "َمش 

َن ا13" 14–13: 2تسالونيكي  2 ْخَوُة اْلَمْحُبوُبوَن م  يٍن أَلْجل ُكْم َأيَُّها اإل  ي َلَنا َأْن َنْشُكَر اهلَل ُكلَّ ح  ا َنْحُن َفَيْنَبغ  ، َوَأمَّ َن اْلَبْدء  ل ْلَخاَلص  ، َأنَّ اهلَل اْختَاَرُكْم م  لرَّبِّ
يق  اْلَحقِّ. وح  َوَتْصد  يس  الرُّ .14 ب َتْقد  يح  يل َنا، الْقت َناء  َمْجد  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس   "اأَلْمُر الَّذ ي َدَعاُكْم إ َلْيه  ب إ ْنج 

، َوَأْنت  َتْسَحق يَن َعق َبُه.َوَأَضُع َعَداَوة  َبْيَنك  َوبَ 15" 15: 3تكوين  54  "ْيَن اْلَمْرَأة ، َوَبْيَن َنْسل ك  َوَنْسل َها. ُهَو َيْسَحُق َرْأَسك 
ي ا، أَلُكوَن إ له ا 7" 7: 17تكوين  َك ف ي َأْجَيال ه ْم، َعْهد ا َأَبد  ْن َبْعد  ي َبْين ي َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسل َك م  َك.َلَك َول نَ َوُأق يُم َعْهد  ْن َبْعد   "ْسل َك م 
. َفإ نَّ ل ي كُ 5" 6–5: 19خروج  ْن َبْين  َجم يع  الشُُّعوب  ة  م  ي َتُكوُنوَن ل ي َخاصَّ ْعُتْم ل َصْوت ي، َوَحف ْظُتْم َعْهد  .َفاآلَن إ ْن َسم  َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن ل ي َمْمَلَكَة َكَهَنٍة 6 لَّ اأَلْرض 

ه  ه    "َي اْلَكل َماُت الَّت ي ُتَكلُِّم ب َها َبن ي إ ْسَرائ يَل.َوُأمَّة  ُمَقدََّسة . هذ 
يد ا. 31" 34–31: 31إرميا  ، َوَأْقَطُع َمَع َبْيت  إ ْسَرائ يَل َوَمَع َبْيت  َيُهوَذا َعْهد ا َجد  ي َقَطْعُتُه َمَع آَبائ ه ْم َيوْ 32َها َأيَّاٌم َتْأت ي، َيُقوُل الرَّبُّ َم َأْمَسْكُتُهْم َلْيَس َكاْلَعْهد  الَّذ 

 . ي َفَرَفْضُتُهْم، َيُقوُل الرَّبُّ يَن َنَقُضوا َعْهد  ْن َأْرض  م ْصَر، ح  ْم أُلْخر َجُهْم م  ه  : 33ب َيد  ، َيُقوُل الرَّبُّ ي َأْقَطُعُه َمَع َبْيت  إ ْسَرائ يَل َبْعَد ت ْلَك األَيَّام  َبْل هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَّذ 
ل ه ْم َوَأْكتُُبَها َعَلى ُقُلوب ه ْم، َوَأُكوُن َلُهْم إ له ا َوُهْم َيُكوُنوَن ل ي َشْعب ا. َأْجَعُل َشر يَعت ي  ف ي َداخ 

ٍد َأَخاُه، َقائ ل يَن: اْعر ُفوا 34 َبُه، َوُكلُّ َواح  ٍد َصاح  َواَل ُيَعلُِّموَن َبْعُد ُكلُّ َواح 
، ألَنَُّهْم ُكلَُّهْم َسَيْعر ُفوَنن ي م نْ  يََّتُهْم َبْعُد. الرَّبَّ ، ألَنِّي َأْصَفُح َعْن إ ْثم ه ْم، َواَل َأْذُكُر َخط  ْم، َيُقوُل الرَّبُّ ْم إ َلى َكب ير ه  ير ه   "َصغ 

َل َنْفَسُه ف ْدَية  َعْن َكث ير يَن.28" 28: 20متى  َم، َول َيْبذ  ْنَسان  َلْم َيْأت  ل ُيْخَدَم َبْل ل َيْخد   "َكَما َأنَّ اْبَن اإل 
ا َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال  25" 25: 11كورنثوس  1 ْكر ي.َكذل َك اْلَكْأَس َأْيض  يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتْم ل ذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   ": هذ 

يٍد، ل َكْي َيُكوَن اْلمَ 15" 15: 9عبرانيين  يُط َعْهٍد َجد  ل  َيَناُلوَن َوْعَد اْلم يَراث  اأَلَبد  َوأَلْجل  هَذا ُهَو َوس  .ْدُعوُّوَن إ ْذ َصاَر َمْوٌت ل ف َداء  التََّعدَِّيات  الَّت ي ف ي اْلَعْهد  اأَلوَّ  "يِّ
 "ب ي.َقاَل َلُه َيُسوُع: َأَنا ُهَو الطَّر يُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحٌد َيْأت ي إ َلى اآلب  إ الَّ 6" 6: 14يوحنا  55

، ب ه  َيْنبَ 12" 12: 4أعمال الرسل  َي َبْيَن النَّاس  ، َقْد ُأْعط  ي َأْن َنْخُلَص.َوَلْيَس ب َأَحٍد َغْير ه  اْلَخاَلُص. أَلْن َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السََّماء   "غ 
ٌد َبْيَن اهلل  وَ 5" 6–5: 2تيموثاوس  1 يٌط َواح  ٌد َوَوس  يُح،أَلنَُّه ُيوَجُد إ لٌه َواح  ْنَساُن َيُسوُع اْلَمس  : اإل  ، الشََّهاَدُة ف ي َأْوَقات َها 6 النَّاس  يع  ي َبَذَل َنْفَسُه ف ْدَية  أَلْجل  اْلَجم  الَّذ 

ة .  "اْلَخاصَّ
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 ؟ا: كيف صار المسيح، كونه ابن اهلل، إنسان  22السؤال 
كونه ُحبل به بقوة الروح  59عاقلة، ا، ونفس  احقيقي   اتخاذه لنفسه جسد  ا، باسيح، ابن اهلل، صار إنسان  لمالجواب: إن ا

 61ولكن بدون خطية. 60القدس، في رحم مريم العذراء، وُولد منها،
 

 : ما هي الوظائف التي يمارسها المسيح باعتباره فادينا؟23السؤال 
في كال حالتي اتضاعه  64والملك، 63والكاهن، 62ارس وظائف النبي،الجواب: إن المسيح، باعتباره فادينا، يم

 .تمجيدهو 
                                                                                                                           

: َقاَل ل ي: َأْنَت اْبن ي، َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتَك.7" 7: 2مزمور  56 َهة  َقَضاء  الرَّبِّ ْن ج   "إ نِّي ُأْخب ُر م 
َن السََّماَوات  َقائ ال  17" 17: 3متى  ْرُت.َوَصْوٌت م  ي ب ه  ُسر   ": هَذا ُهَو اْبني اْلَحب يُب الَّذ 
َن السََّحاَبة  َقائ ال  5" 5: 17متى  ْرُت. َلُه اْسَمُعوا. : هَذا ُهَو اْبني اْلَحب يُب الَّذ ي ب ه  َوف يَما ُهَو َيَتَكلَُّم إ َذا َسَحاَبٌة َنيَِّرٌة َظلََّلْتُهْم، َوَصْوٌت م   "ُسر 
ْضن  اآلب  ُهَو َخبََّر.18" 18: 1يوحنا  ي ُهَو ف ي ح  يُد الَّذ   "َاهلُل َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ. َاالْبُن اْلَوح 

، َوُيْدَعى 6" 6: 9إشعياء  57 َياَسُة َعَلى َكت ف ه  .ألَنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبن ا، َوَتُكوُن الرِّ ي ا، َرئ يَس السَّاَلم  ير ا، َأب ا َأَبد  ير ا، إ له ا َقد  يب ا، ُمش   "اْسُمُه َعج 
يُرُه: َاهلُل َمَعَنا.23" 23: 1متى  ي َتْفس  اُنوئ يَل الَّذ  مَّ  "ُهَوَذا اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتل ُد اْبن ا، َوَيْدُعوَن اْسَمُه ع 
، َمْمُلوء ا ن ْعَمة  َوَحق ا.َواْلَكل َمُة َصاَر َجسَ 14" 14: 1يوحنا  َن اآلب  يٍد م   "د ا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمْجد ا َكَما ل َوح 

.4" 4: 4غالطية  ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  َمان  ْلُء الزَّ ا َجاَء م   "َولك ْن َلمَّ
؟ إ نَّ َيُسوَع هَذا الَّ 11" 11: 1الرسل  أعمال 58 ي اْرَتَفَع َعْنُكْم إ َلى السََّماء  َسَيْأت ي هَكَذا َكَما َوَقااَل: َأيَُّها الرَِّجاُل اْلَجل يل يُّوَن، َما َباُلُكْم َواق ف يَن َتْنُظُروَن إ َلى السََّماء  ذ 

.  "َرَأْيُتُموُه ُمْنَطل ق ا إ َلى السََّماء 
، َلُه َكَهُنوٌت اَل َيُزوُل.24" 25–24: 7ين عبراني ْن َأْجل  َأنَُّه َيْبَقى إ َلى األََبد  يَن َيَتَقدَُّموَن ب ه  إ َلى اهلل ، إ ْذ 25 َوَأمَّا هَذا َفم  ا إ َلى التََّمام  الَّذ  ُر َأْن ُيَخلَِّص َأْيض  ْن َثمَّ َيْقد  َفم 

يٍن ل َيْشَفَع ف    "يه ْم.ُهَو َحيٌّ ف ي ُكلِّ ح 
ْبه  نَّاس  7" 7: 2فيلبي  59 ذ ا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائ ر ا ف ي ش   ."لك نَُّه َأْخَلى َنْفَسُه، آخ 

ا َكذل َك ف يه َما، ل َكْي ُيب يَد ب اْلَمْوت  14" 17، 14: 2عبرانيين  ، َأْي إ ْبل يَس.َذاَك  َفإ ْذ َقْد َتَشاَرَك اأَلْواَلُد ف ي اللَّْحم  َوالدَّم  اْشَتَرَك ُهَو َأْيض  ي َلُه ُسْلَطاُن اْلَمْوت  ...  الَّذ 
ين ا ف  17 يم ا، َوَرئ يَس َكَهَنٍة َأم  ي َأْن ُيْشب َه إ ْخَوَتُه ف ي ُكلِّ َشْيٍء، ل َكْي َيُكوَن َرح  ْن َثمَّ َكاَن َيْنَبغ  .م  هلل  َحتَّى ُيَكفَِّر َخَطاَيا الشَّْعب   "ي َما  
ْن َبْيت  َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف. َواْسُم اْلَعْذَراء  َمْرَيُم.إ  27" 35، 31، 27: 1لوقا  60 يَنُه َيُسوَع.31...  َلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة ل َرُجل م  يَن اْبن ا َوُتَسمِّ  َوَها َأْنت  َسَتْحَبل يَن َوَتل د 

لُّ َعَلْيك  35...  وُح اْلُقُدُس َيح  ْنك  ُيْدَعى اْبَن اهلل .َفَأَجاَب اْلَماَلُك َوَقاَل َلها: َالرُّ ا اْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد م  ، َفل ذل َك َأْيض   "، َوُقوَُّة اْلَعل يِّ ُتَظلُِّلك 
يَر َنْحُن ب رَّ اهلل  ف يه .21" 21: 5كورنثوس  2 61 يَّة  أَلْجل َنا، ل َنص  يَّة ، َخط  ي َلْم َيْعر ْف َخط   "أَلنَُّه َجَعَل الَّذ 

ْثُلَنا، ب  ألَ 15" 15: 4عبرانيين  ٍر َأْن َيْرث َي ل َضَعَفات َنا، َبْل ُمَجرٌَّب ف ي ُكلِّ َشْيٍء م  يٍَّة.ْن َلْيَس َلَنا َرئ يُس َكَهَنٍة َغْيُر َقاد   "اَل َخط 
ْثُل هَذا، ُقدُّوٌس ب اَل َشّر َواَل َدَنٍس، َقد  26" 26: 7عبرانيين  . أَلنَُّه َكاَن َيل يُق ب َنا َرئ يُس َكَهَنٍة م  َن السََّماَوات   "اْنَفَصَل َعن  اْلُخَطاة  َوَصاَر َأْعَلى م 

يٌَّة.5" 5: 3يوحنا  1  "َوَتْعَلُموَن َأنَّ َذاَك ُأْظه َر ل َكْي َيْرَفَع َخَطاَياَنا، َوَلْيَس ف يه  َخط 
ْثَلَك، َوَأْجعَ 18" 18: 18تثنية  62 ْن َوَسط  إ ْخَوت ه ْم م  يه  ب ه .ُأق يُم َلُهْم َنب ي ا م  ، َفُيَكلُِّمُهْم ب ُكلِّ َما ُأوص  ه   "ُل َكاَلم ي ف ي َفم 

رُ 33" 33: 2أعمال الرسل  ي َأْنُتُم اآلَن تُْبص  ، َسَكَب هَذا الَّذ  َن اآلب  وح  اْلُقُدس  م  َد الرُّ ين  اهلل ، َوَأَخَذ َمْوع   "وَنُه َوَتْسَمُعوَنُه.َوا  ذ  اْرَتَفَع ب َيم 
ْن إ ْخَوت ُكْم. َلُه َتْسَمُعونَ 22" 23–22: 3أعمال الرسل  ْثل ي َسُيق يُم َلُكُم الرَّبُّ إ لُهُكْم م  : إ نَّ َنب ي ا م  .َفإ نَّ ُموَسى َقاَل ل آلَباء  َوَيُكوُن َأنَّ ُكلَّ 23  ف ي ُكلِّ َما ُيَكلُِّمُكْم ب ه 

. َن الشَّْعب   "َنْفٍس اَل َتْسَمُع ل ذل َك النَّب يِّ تَُباُد م 
يم ا، ب َأْنَواٍع َوُطُرق َكث يَرٍة،1" 2–1: 1عبرانيين  َاهلُل، َبْعَد َما َكلََّم اآلَباَء ب األَْنب َياء  َقد 

ي ب ه  2  ي َجَعَلُه َوار ث ا ل ُكلِّ َشْيٍء، الَّذ  ، الَّذ  يَرة  ف ي اْبن ه  ه  األَيَّام  اأَلخ  َكلََّمَنا ف ي هذ 
يَن. َل اْلَعاَلم  ا َعم   "َأْيض 

.14" 15–14: 4عبرانيين  63 ْقَرار  ، َيُسوُع اْبُن اهلل ، َفْلَنَتَمسَّْك ب اإل  يٌم َقد  اْجتَاَز السََّماَوات  ٍر َأْن َيْرث َي 15 َفإ ْذ َلَنا َرئ يُس َكَهَنٍة َعظ  أَلْن َلْيَس َلَنا َرئ يُس َكَهَنٍة َغْيُر َقاد 
ٌب ف ي ُكلِّ َشْيٍء  يٍَّة.ل َضَعَفات َنا، َبْل ُمَجرَّ ْثُلَنا، ب اَل َخط   "م 

ي َقاَل َلُه: َأْنَت اْبن ي َأَنا ا5" 6–5: 5عبرانيين  يَر َرئ يَس َكَهَنٍة، َبل  الَّذ  ْد َنْفَسُه ل َيص  ا َلْم ُيَمجِّ يُح َأْيض  ٍع آَخَر: 6 ْلَيْوَم َوَلْدُتَك.َكذل َك اْلَمس  ا ف ي َمْوض  َكَما َيُقوُل َأْيض 
ٌن إ لَ   "ى األََبد  َعَلى ُرْتَبة  َمْلك ي َصاَدَق.َأْنَت َكاه 

ير ا، 6" 7–6: 9إشعياء  64 يب ا، ُمش  ، َوُيْدَعى اْسُمُه َعج  َياَسُة َعَلى َكت ف ه  .ألَنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبن ا، َوَتُكوُن الرِّ ي ا، َرئ يَس السَّاَلم  ير ا، َأب ا َأَبد  إ له ا َقد 
، ل ُنُموِّ ر يَ 7  اَست ه 

، ، ل ُيثَبَِّتَها َوَيْعُضَدَها ب اْلَحقِّ َواْلب رِّ يِّ َداُوَد َوَعَلى َمْمَلَكت ه  . َغْيَرُة َربِّ اْلُجُنود  َتْصَنُع هَذا. َول لسَّاَلم  اَل ن َهاَيَة َعَلى ُكْرس  َن اآلَن إ َلى األََبد   "م 
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 : كيف يمارس المسيح وظيفة النبي؟24السؤال 
 67إرادة اهلل ألجل خالصنا. 66وروحه، 65: يمارس المسيح وظيفة النبي، بإعالنه لنا، بواسطة كلمتهالجواب

 
 : كيف يمارس المسيح وظيفة الكاهن؟25السؤال 

ومصالحتنا مع  68س المسيح وظيفة الكاهن، بتقديمه نفسه مرة واحدة ذبيحة إليفاء العدالة اإللهّية،الجواب: يمار 
 70وبشفاعته الدائمة من أجلنا. 69اهلل،

                                                                                                                           
يم ا، َواْبَن الْ 32" 33–32: 1لوقا  يَّ َداُوَد َأب يه ،هَذا َيُكوُن َعظ  لُه ُكْرس  يه  الرَّبُّ اإل  ، َواَل َيُكوُن ل ُمْلك ه  ن َهاَيٌة.33 َعل يِّ ُيْدَعى، َوُيْعط   "َوَيْمل ُك َعَلى َبْيت  َيْعُقوَب إ َلى اأَلَبد 

وُل: إ نِّي َمل ٌك. ل هَذا َقْد ُول ْدُت َأَنا، َول هَذا َقْد َأَتْيُت إ َلى اْلَعاَلم  أَلْشَهَد ل ْلَحقِّ. ُكلُّ َمْن ُهَو َفَقاَل َلُه ب ياَلُطُس: َأَفَأْنَت إ ذ ا َمل ٌك؟ َأَجاَب َيُسوُع: َأْنَت َتقُ 37" 37: 18يوحنا 
َن اْلَحقِّ َيْسَمُع َصْوت ي.  "م 

يَع اأَلْعَداء  َتْحَت َقَدمَ 25" 25: 15كورنثوس  1 ُب َأْن َيْمل َك َحتَّى َيَضَع َجم   "ْيه .أَلنَُّه َيج 
، ألَُناد  18" 21، 19–18: 4لوقا  65 ر ي اْلُقُلوب  ، أَلنَُّه َمَسَحن ي ألَُبشَِّر اْلَمَساك يَن، َأْرَسَلن ي أَلْشف َي اْلُمْنَكس  ، ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ ْطاَلق  ول ْلُعْمي  ب اْلَبَصر  َي ل ْلَمْأُسور يَن ب اإل 

يَّ  ق يَن ف ي اْلُحرِّ َل اْلُمْنَسح  ،َوُأْرس  .19 ة  َز ب َسَنة  الرَّبِّ اْلَمْقُبوَلة  ُكْم.21...  َوَأْكر  ع   "َفاْبَتَدَأ َيُقوُل َلُهْم: إ نَُّه اْلَيْوَم َقْد َتمَّ هَذا اْلَمْكُتوُب ف ي َمَسام 
يع  َما اْبَتَدَأ يَ 1" 2–1: 1أعمال الرسل  ُل َأْنَشْأُتُه َيا ثَاُوف يُلُس، َعْن َجم  ،َاْلَكاَلُم اأَلوَّ وح  اْلُقُدس  2 ُسوُع َيْفَعُلُه َوُيَعلُِّم ب ه  ، َبْعَد َما َأْوَصى ب الرُّ ي اْرَتَفَع ف يه  إ َلى اْلَيْوم  الَّذ 

يَن اْختَاَرُهْم. ُسَل الَّذ   "الرُّ
ْقَداُرُه؟ َقد  اْبَتَدَأ الرَّ 3" 3: 2عبرانيين  ا هَذا م  ُعوا.َفَكْيَف َنْنُجو َنْحُن إ ْن َأْهَمْلَنا َخاَلص  يَن َسم  َن الَّذ  ، ُثمَّ َتثَبََّت َلَنا م   "بُّ ب التََّكلُّم  ب ه 

ْند  اآلب  َيْنَبث  26" 27–26: 15يوحنا  66 ْن ع  ي م  ، ُروُح اْلَحقِّ، الَّذ  َن اآلب  ُلُه َأَنا إ َلْيُكْم م  ا َوَتْشهَ 27 ُق، َفُهَو َيْشَهُد ل ي.َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّي الَّذ ي َسُأْرس  ُدوَن َأْنُتْم َأْيض 
. َن االْبت َداء  ي م   "ألَنَُّكْم َمع 

وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوَتُكوُنوَن ل ي ُشُهود ا ف ي ُأوُرَشل يَم َوف ي كُ 8" 8: 1أعمال الرسل  َرة  َوا  َلى َأْقَصىلك نَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوَّة  َمَتى َحلَّ الرُّ يَّة  َوالسَّام  . لِّ اْلَيُهود   "اأَلْرض 
ي ف يه ْم، إ ْذ َسَبَق َفَشه  11" 11: 1بطرس  1 يح  الَّذ  لُّ َعَلْيه  ُروُح اْلَمس  ي َكاَن َيد  ث يَن َأيُّ َوْقٍت َأْو َما اْلَوْقُت الَّذ  ، َواأَلْمَجاد  الَّت ي َبْعَدَها.َباح  يح   "َد ب اآلاَلم  الَّت ي ل ْلَمس 
.َفآَمَن ب ه  41" 42–41: 4يوحنا  67 ه  د ا ب َسَبب  َكاَلم  ْعَنا َوَنْعَلُم َأنَّ 42 َأْكَثُر ج  ُن، أَلنََّنا َنْحُن َقْد َسم  هَذا ُهَو ب اْلَحق يَقة   َوَقاُلوا ل ْلَمْرَأة : إ نََّنا َلْسَنا َبْعُد ب َسَبب  َكاَلم ك  ُنْؤم 

. يُح ُمَخلُِّص اْلَعاَلم   "اْلَمس 
. َوآَياٍت ُأَخرَ 30" 31–30: 20يوحنا  ه  َلْم ُتْكَتْب ف ي هَذا اْلك َتاب  يُح اْبُن اهلل ، َول َكْي 31 َكث يَرة  َصَنَع َيُسوُع ُقدَّاَم َتاَلم يذ  ُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمس  ه  َفَقْد ُكت َبْت ل ُتْؤم  َوَأمَّا هذ 

 "َتُكوَن َلُكْم إ َذا آَمْنُتْم َحَياٌة ب اْسم ه .
َنا. ُكلُّ 6"...  53إشعياء  68 ، َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيه  إ ْثَم َجم يع  ٍد إ َلى َطر يق ه  ْلَنا ُكلُّ َواح  ، 7َنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. م  ا ُهَو َفَتَذلََّل َوَلْم َيْفَتْح َفاُه. َكَشاٍة ُتَساُق إ َلى الذَّْبح  ُظل َم َأمَّ

يَها َفَلْم َيْفَتْح فَ  َتٍة َأَماَم َجازِّ ، َأنَّ 8اُه. َوَكَنْعَجٍة َصام  ْن َأْرض  اأَلْحَياء  َع م  يل ه  َمْن َكاَن َيُظنُّ َأنَُّه ُقط  َذ. َوف ي ج  َن الدَّْيُنوَنة  ُأخ  ْغَطة  َوم  َن الضُّ ْن َأْجل  َذْنب  م  ُه ُضر َب م 
. إ ْن َجَعَل َنْفَسُه َذب  10َشْعب ي؟ ...  ا الرَّبُّ َفُسرَّ ب َأْن َيْسَحَقُه ب اْلَحَزن  ه  َتْنَجُح.  يَحَة إ ْثٍم َيَرى َنْسال  َأمَّ ه  َيَرى َوَيْشَبُع، 11َتُطوُل َأيَّاُمُه، َوَمَسرَُّة الرَّبِّ ب َيد  ْن َتَعب  َنْفس  م 

ُلَها." ُر َكث ير يَن، َوآثَاُمُهْم ُهَو َيْحم  ي اْلَبارُّ ب َمْعر َفت ه  ُيَبرِّ  َوَعْبد 
ٍت َأَماَم الَّذ   َوَأمَّا َفْصلُ 32" 35–32: 8أعمال الرسل  ْثَل َخُروٍف َصام  ، َوم  يَق إ َلى الذَّْبح  ْثَل َشاٍة س  ي َكاَن َيْقَرُأُه َفَكاَن هَذا: م  ي َيُجزُُّه هَكَذا َلْم َيْفَتْح َفاُه. اْلك تَاب  الَّذ 

يُلُه َمْن ُيْخب ُر ب ه ؟ أَلنَّ َحَياَتُه تُنْ 33 ه  اْنُتز َع َقَضاُؤُه، َوج  . ف ي َتَواُضع  َن اأَلْرض  يُّ ف يُلبَُّس َوَقاَل: َأْطُلُب إ َلْيَك: َعْن َمْن َيُقوُل النَّب يُّ هَذا؟ َعْن 34َتَزُع م  َفَأَجاَب اْلَخص 
ٍد آَخَر؟  ه  َأْم َعْن َواح  ْن هَذا اْلك تَاب  َفَبشَِّرُه ب َيُسوَع."35َنْفس   َفَفَتَح ف يُلبُُّس َفاُه واْبَتَدَأ م 

، َولك نَُّه اآلَن َقْد ُأْظه َر َمرَّ 26" 28–26: 9عبرانيين  يس  اْلَعاَلم  َرار ا َكث يَرة  ُمْنُذ َتْأس  ُب َأْن َيتََألََّم م  . َفإ ْذ َذاَك َكاَن َيج  ه  يََّة ب َذب يَحة  َنْفس  َل اْلَخط  ْنَد اْنق َضاء  الدُُّهور  ل ُيْبط  ة  ع 
َع ل لنَّاس  َأْن َيُموُتوا مَ 27 يَّةٍ 28رَّة  ُثمَّ َبْعَد ذل َك الدَّْيُنوَنُة، َوَكَما ُوض  َل َخَطاَيا َكث ير يَن، َسَيْظَهُر ثَان َية  ب اَل َخط  ا، َبْعَدَما ُقدَِّم َمرَّة  ل َكْي َيْحم  يُح َأْيض   ل ْلَخاَلص  هَكَذا اْلَمس 

ُروَنُه."  يَن َيْنَتظ   ل لَّذ 
، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا َوَنْحُن ُمَصاَلُحوَن َنْخُلُص ب َحَيات ه  أَلنَُّه إ ْن ُكنَّا َونَ 10" 11–10: 5رومية  69 َوَلْيَس ذل َك َفَقْط، َبْل 11 !ْحُن َأْعَداٌء َقْد ُصول ْحَنا َمَع اهلل  ب َمْوت  اْبن ه 

، الَّذ ي ن ْلَنا ب ه  اآلَن اْلُمَصاَلحَ  يح  ا ب اهلل ، ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ُر َأْيض   َة."َنْفَتخ 
."18" 18: 5كورنثوس  2 ْدَمَة اْلُمَصاَلَحة  ، َوَأْعَطاَنا خ  يح  ه  ب َيُسوَع اْلَمس  ي َصاَلَحَنا ل َنْفس  َن اهلل ، الَّذ   َولك نَّ اْلُكلَّ م 

يَن ُكْنُتْم َقْبال  21" 22–21: 1كولوسي  ، ف ي اأَلْعمَ  َوَأْنُتُم الَّذ  يَرة ، َقْد َصاَلَحُكُم اآلنَ َأْجَنب يِّيَن َوَأْعَداء  ف ي اْلف ْكر  َرُكْم 22 ال  الشِّرِّ ، ل ُيْحض  ْسم  َبَشر يَّت ه  ب اْلَمْوت  ف ي ج 
يَن َوب اَل َلْوٍم َواَل َشْكَوى َأَماَمُه."  ق دِّيس 

يُح ُهَو الَّذ ي َماَت، َبْل ب اْلَحر يِّ َقاَم َأْيض  34" 34: 8رومية  70 يُن؟ َاْلَمس  ا َيْشَفُع ف يَنا.َمْن ُهَو الَّذ ي َيد  ي َأْيض  ا َعْن َيم ين  اهلل ، الَّذ  ي ُهَو َأْيض   "ا، الَّذ 
يَن َيَتَقدَُّموَن ب ه  إ َلى اهلل ، إ ْذ ُهَو َحيٌّ ف ي 25" 25: 7عبرانيين  ا إ َلى التََّمام  الَّذ  ُر َأْن ُيَخلَِّص َأْيض  ْن َثمَّ َيْقد  يٍن ل َيْشَفَع ف يه ْم.َفم   "ُكلِّ ح 
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 : كيف يمارس المسيح وظيفة الملك؟26السؤال 
ل أعدائه وبردع وقهر ك 71الجواب: يمارس المسيح وظيفة الملك، بإخضاعنا لنفسه، وبملكه علينا ودفاعه عّنا،

 72وأعدائنا.
 

 : عالَم شمل اّتضاع المسيح؟27السؤال 
مآسي  محتمال   74وُجعل تحت الناموس، 73: شمل اّتضاع المسيح على كونه ُولد، وذلك في حالة وضيعة،الجواب

كونه ُدفن، وبقائه تحت سلطة الموت إلى  علىو  77لصليب؛على ا ولعنة الموت 76وغضب اهلل، 75هذه الحياة،
 78حين.

                                                                                                                           
يَح َلْم َيْدُخْل إ َلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ب َيٍد َأْشَباه  اْلَحق يق يَّة ، َبْل إ َلى السََّماء  َعْين َها24" 24: 9رانيين عب  "، ل َيْظَهَر اآلَن َأَماَم َوْجه  اهلل  أَلْجل َنا.أَلنَّ اْلَمس 
ت َك، ف ي3" 3: 110مزمور  71 ، َلَك َطلُّ َحَداثَت َك. َشْعُبَك ُمْنَتَدٌب ف ي َيْوم  ُقوَّ م  اْلَفْجر  ْن َرح   "ز يَنٍة ُمَقدََّسٍة م 

،َفَتَقدََّم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقائ ال  18" 20–18: 28متى  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب ا19 : ُدف َع إ َليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ف ي السََّماء  َوَعَلى اأَلْرض  ُذوا َجم  ْسم  اآلب َواالْبن  َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
. وح  اْلُقُدس  . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّهْ 20 َوالرُّ يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  يَن.َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم  . آم   "ر 

َي 2" 2: 17يوحنا  يَّة  ل ُكلِّ َمْن َأْعَطْيَتُه.إ ْذ َأْعَطْيَتُه ُسْلَطان ا َعَلى ُكلِّ َجَسٍد ل ُيْعط   "َحَياة  َأَبد 
.13" 13: 1كولوسي  ، َوَنَقَلَنا إ َلى َمَلُكوت  اْبن  َمَحبَّت ه  ْن ُسْلَطان  الظُّْلَمة  ي َأْنَقَذَنا م   "الَّذ 

ي.6" 9–6: 2مزمور  72 ْهَيْوَن َجَبل  ُقْدس  : َقاَل ل ي: َأْنَت اْبن ي، َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتَك. إ نِّي أُ 7َأمَّا َأَنا َفَقْد َمَسْحُت َمل ك ي َعَلى ص  َهة  َقَضاء  الرَّبِّ ْن ج  اْسَأْلن ي 8ْخب ُر م 
َي اأَلْرض  ُمْلك ا َلَك.  يَراث ا َلَك، َوَأَقاص  َيَك اأُلَمَم م  ْثَل إ َناء  َخزَّاٍف ُتَكسُِّرُهْم."9َفُأْعط  يٍد. م  ْن َحد  يٍب م   ُتَحطُِّمُهْم ب َقض 

ئ ا ل َقَدَمْيَك. 1" 2–1: 110زمور م ين ي َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوط  ْهَيْوَن. َتَسلَّْط ف ي َوَسط  2َقاَل الرَّبُّ ل َربِّي: اْجل ْس َعْن َيم  زَِّك م ْن ص  يَب ع  ُل الرَّبُّ َقض  ُيْرس 
 َأْعَدائ َك."

يَن، َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهلل !"َولك ْن إ ْن ُكْنُت َأَنا ب ُروح  اهلل  أُ 28" 28: 12متى   ْخر ُج الشََّياط 
، َمَتى َأْبَطَل ُكلَّ ر َياَسٍة َوُكلَّ ُسْلَطاٍن َوُكلَّ قُ 24" 26–24: 15كورنثوس  1 هلل  اآلب  ُب َأْن َيْمل َك حَ 25 وٍَّة.َوَبْعَد ذل َك النَِّهاَيُة، َمَتى َسلََّم اْلُمْلَك   تَّى َيَضَع ألَنَُّه َيج 

. يَع اأَلْعَداء  َتْحَت َقَدَمْيه  ُر َعُدوٍّ ُيْبَطُل ُهَو اْلَمْوُت."26 َجم   آخ 
َهار ا، َظاف ر ا ب ه ْم ف يه ."15" 15: 2كولوسي  يَن َأْشَهَرُهْم ج  َياَسات  َوالسَّاَلط  َد الرِّ  إ ْذ َجرَّ

َطْتهُ 7" 7: 2لوقا  73 . َفَوَلَدت  اْبَنَها اْلب ْكَر َوَقمَّ ٌع ف ي اْلَمْنز ل  ، إ ْذ َلْم َيُكْن َلُهَما َمْوض  ْذَود   "َوَأْضَجَعْتُه ف ي اْلم 
، ل َكْي َتْستَ 9" 9: 8كورنثوس  2 ْن َأْجل ُكُم اْفَتَقَر َوُهَو َغن يٌّ ، َأنَُّه م  يح   "ْغُنوا َأْنُتْم ب َفْقر ه .َفإ نَُّكْم َتْعر ُفوَن ن ْعَمَة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 

.4" 4: 4غالطية  ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  َمان  ْلُء الزَّ ا َجاَء م   "َولك ْن َلمَّ
، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا تَ 4" 4: 4غالطية  74 َمان  ْلُء الزَّ .َولك ْن َلمَّا َجاَء م   "ْحَت النَّاُموس 
، َوَكُمَستٍَّر َعْنُه ُوُجوُهَنا، ُمْحَتَقٌر فَ 3" 3: 53إشعياء  75 ، َرُجُل َأْوَجاٍع َوُمْختَب ُر اْلَحَزن  َن النَّاس   "َلْم َنْعَتدَّ ب ه .ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل م 

َرٌة، َول ُطُيور  58" 58: 9لوقا  ْنَسان  َفَلْيَس َلُه َأْيَن ُيْسن ُد َرْأَسُه. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: ل لثََّعال ب  َأْوج  ا اْبُن اإل   "السََّماء  َأْوَكاٌر، َوَأمَّ
، َوَكاَن نَ 6" 6: 4يوحنا  ، َجَلَس هَكَذا َعَلى اْلب ْئر  َن السََّفر  َب م  سَ َوَكاَنْت ُهَناَك ب ْئُر َيْعُقوَب. َفإ ْذ َكاَن َيُسوُع َقْد َتع  .ْحَو السَّاَعة  السَّاد   "ة 
 "َبَكى َيُسوُع.35" 35: 11يوحنا 

ب يَن.18" 18: 2عبرانيين  يَن اْلُمَجرَّ ُر َأْن ُيع  ب ا َيْقد   "أَلنَُّه ف ي َما ُهَو َقْد َتَألََّم ُمَجرَّ
ي، َعْن َكاَلم  َزف ير ي؟1" 1: 22مزمور  76 يد ا َعْن َخاَلص  َعة  َصَرَخ َيسُ 46" 46: 27" )متى إ له ي، إ له ي، ل َماَذا َتَرْكتَن ي، َبع  يٍم َوَنْحَو السَّاَعة  التَّاس  وُع ب َصْوٍت َعظ 

 "(َأْي: إ له ي، إ له ي، ل َماَذا َتَرْكتَن ي؟ ل ي، إ يل ي، ل َما َشَبْقَتن ي؟إ ي: َقائ ال  
يُب سَ 10" 10: 53إشعياء  َنا. َتْأد  يَنا، َمْسُحوٌق أَلْجل  آثَام  ، َوب ُحُبر ه  ُشف يَنا.َوُهَو َمْجُروٌح أَلْجل  َمَعاص  َنا َعَلْيه   "اَلم 

ا.2" 2: 2يوحنا  1  "َوُهَو َكفَّاَرٌة ل َخَطاَياَنا. َلْيَس ل َخَطاَياَنا َفَقْط، َبْل ل َخَطاَيا ُكلِّ اْلَعاَلم  َأْيض 
، إ ْذ َصاَر َلْعَنة  أَلجْ 13" 13: 3غالطية  77 ْن َلْعَنة  النَّاُموس  يُح اْفَتَداَنا م   "ل َنا، أَلنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة.َاْلَمس 

.8" 8: 2فيلبي  ل يب  َد ف ي اْلَهْيَئة  َكإ ْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ  "َوا  ْذ ُوج 
ْنَسان  ف ي َقْلب اأَلْرض  َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َليَ ألَنَُّه َكَما َكاَن ُيوَناُن ف ي َبْطن  اْلُحو 40" 40: 12متى  78  "ال.ت  َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َلَيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اإل 
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 المسيح؟ تمجيد: عالَم يشمل 28 السؤال
وجلوسه  80وصعوده إلى السماء، 79المسيح على قيامته ثانية من األموات في اليوم الثالث، تمجيدالجواب: يشمل 

 82ومجيئه ليدين العالم في اليوم األخير. 81عن يمين اهلل اآلب،
 

 : كيف نصير شركاء الفداء الذي اشتراه المسيح؟29السؤال 
 83ر شركاء الفداء الذي اشتراه المسيح، بواسطة تطبيقه الفّعال لنا بروحه القدوس.الجواب: نحن نصي

 
 : كيف يطّبق الروح لنا الفداء الذي اشتراه المسيح؟30السؤال 

وبذلك يوّحدنا بالمسيح في دعوتنا  84الجواب: يطّبق الروح لنا الفداء الذي اشتراه المسيح، بإنشاء اإليمان فينا،
 85الفّعالة.

 

                                                                                                                           
ْن َأ3" 4–3: 15كورنثوس  1 يَح َماَت م  ا: َأنَّ اْلَمس  ل  َما َقب ْلُتُه َأَنا َأْيض  ،َفإ نَّن ي َسلَّْمُت إ َلْيُكْم ف ي اأَلوَّ َوَأنَُّه ُدف َن، َوَأنَُّه َقاَم ف ي اْلَيْوم  4 ْجل  َخَطاَياَنا َحَسَب اْلُكُتب 

.  "الثَّال ث  َحَسَب اْلُكُتب 
.4" 4: 15كورنثوس  1 79  "َوَأنَُّه ُدف َن، َوَأنَُّه َقاَم ف ي اْلَيْوم  الثَّال ث  َحَسَب اْلُكُتب 
.18" 18: 68مزمور  80 ْدَت إ َلى اْلَعاَلء  لُه. َصع  يَن ل لسََّكن  َأيَُّها الرَّبُّ اإل  ا اْلُمَتَمرِّد  ، َوَأْيض   "َسَبْيَت َسْبي ا. َقب ْلَت َعَطاَيا َبْيَن النَّاس 

؟ إ نَّ َيُسو 11" 11: 1أعمال الرسل  ي اْرَتَفَع َعْنُكْم إ َلى السََّماء  َسَيْأت ي هَكَذا َكَما َوَقااَل: َأيَُّها الرَِّجاُل اْلَجل يل يُّوَن، َما َباُلُكْم َواق ف يَن َتْنُظُروَن إ َلى السََّماء  َع هَذا الَّذ 
.  "َرَأْيُتُموُه ُمْنَطل ق ا إ َلى السََّماء 

َد إ َلى اْلَعاَلء  َسَبى َسْبي ا َوَأْعَطى النَّاَس َعَطاَيا.8" 8: 4أفسس   "ل ذل َك َيُقوُل: إ ْذ َصع 
ئ ا ل َقَدَمْيَك.َقاَل الرَّبُّ ل  1" 1: 110مزمور  81 ين ي َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوط   "َربِّي: اْجل ْس َعْن َيم 

رُ 33" 34–33: 2أعمال الرسل  ي َأْنُتُم اآلَن تُْبص  ، َسَكَب هَذا الَّذ  َن اآلب  وح  اْلُقُدس  م  َد الرُّ ين  اهلل ، َوَأَخَذ َمْوع  أَلنَّ َداُوَد َلْم َيْصَعْد 34 وَنُه َوَتْسَمُعوَنُه.َوا  ذ  اْرَتَفَع ب َيم 
ين ي. . َوُهَو َنْفُسُه َيُقوُل: َقاَل الرَّبُّ ل َربِّي: اْجل ْس َعْن َيم   "إ َلى السََّماَوات 

، َبْعَد َما3" 3: 1عبرانيين  ٌل ُكلَّ اأَلْشَياء  ب َكل َمة  ُقْدَرت ه  ه ، َوَرْسُم َجْوَهر ه ، َوَحام  ي، َوُهَو َبَهاُء َمْجد  ه  َتْطه ير ا ل َخَطاَياَنا، َجَلَس ف ي َيم ين  اْلَعَظَمة  ف ي  الَّذ  َصَنَع ب َنْفس 
 "اأَلَعال ي.

ٍد َحَسَب َعمَ 27" 27: 16متى  82 يَنئ ٍذ ُيَجاز ي ُكلَّ َواح  ، َوح  ْنَسان  َسْوَف َيْأت ي ف ي َمْجد  َأب يه  َمَع َماَلئ َكت ه   "ل ه .َفإ نَّ اْبَن اإل 
ا ل لْ 31" 31: 17أعمال الرسل  ، ب َرُجل َقْد َعيََّنُه، ُمَقدِّم  يَن اْلَمْسُكوَنَة ب اْلَعْدل  ٌع َأْن َيد  ا ُهَو ف يه  ُمْزم  .أَلنَُّه َأَقاَم َيْوم  َن اأَلْمَوات  يع  إ يَمان ا إ ْذ َأَقاَمُه م   "َجم 

َنا اهلل  َوا  ْحسَ 4" 7–4: 3تيطس  83 يَن َظَهَر ُلْطُف ُمَخلِّص  يد  5 اُنهُ َولك ْن ح  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد   اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم 
، وح  اْلُقُدس  َنا.6 الرُّ يح  ُمَخلِّص  ن ى َعَلْيَنا ب َيُسوَع اْلَمس  ي َسَكَبُه ب غ  ْرَنا ب ن  7 الَّذ  يَّة .َحتَّى إ َذا تََبرَّ يُر َوَرَثة  َحَسَب َرَجاء  اْلَحَياة  األََبد  ، َنص   "ْعَمت ه 

، َواْلَخَبُر ب َكل َمة  اهلل .17" 17: 10رومية  84 يَماُن ب اْلَخَبر   "إ ذ ا اإل 
َن اهلل ، ل َنْعر فَ 12" 16–12: 2كورنثوس  1 ي م  وَح الَّذ  ، َبل  الرُّ َن اهلل ،  َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلم  ا، اَل ب َأْقَوال ُتَعلُِّمَها 13اأَلْشَياَء اْلَمْوُهوَبَة َلَنا م  الَّت ي َنَتَكلَُّم ب َها َأْيض 

 . يَّات  وح  يَّات  ب الرُّ وح  وُح اْلُقُدُس، َقار ن يَن الرُّ ْكَمٌة إ ْنَسان يٌَّة، َبْل ب َما ُيَعلُِّمُه الرُّ ُر َأْن َيْعر َفهُ 14ح  ْنَدُه َجَهاَلٌة، َواَل َيْقد  يَّ اَل َيْقَبُل َما ل ُروح  اهلل  أَلنَُّه ع  ْنَساَن الطَّب يع   َولك نَّ اإل 
ي ا.  ْن َأحَ 15ألَنَُّه إ نََّما ُيْحَكُم ف يه  ُروح  يُّ َفَيْحُكُم ف ي ُكلِّ َشْيٍء، َوُهَو اَل ُيْحَكُم ف يه  م  وح  ا الرُّ .16ٍد. َوَأمَّ يح   "ألَنَُّه َمْن َعَرَف ف ْكَر الرَّبِّ َفُيَعلَِّمُه؟ َوَأمَّا َنْحُن َفَلَنا ف ْكُر اْلَمس 

يَُّة اهلل .8" 8: 2أفسس  ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان   "أَلنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل 
َب َلكُ 29" 29: 1فيلبي  ا َأْن َتتََألَُّموا أَلْجل ه .ألَنَُّه َقْد ُوه  ُنوا ب ه  َفَقْط، َبْل َأْيض  يح  اَل َأْن ُتْؤم   "ْم أَلْجل  اْلَمس 

ي َيْثُبُت ف يَّ َوَأَنا ف يه  هَذا َيْأت ي ب َثَمٍر َكث يٍر، ألَنَُّكْم ب دُ 5" 5: 15يوحنا  85  "ُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئ ا.ون ي اَل َتْقد  َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَّذ 
يح  َربَِّنا.9" 9: 1كورنثوس  1 يُتْم إ َلى َشر َكة  اْبن ه  َيُسوَع اْلَمس  ي ب ه  ُدع  يٌن ُهَو اهلُل الَّذ   "َأم 

يَمان  ف ي ُقُلوب ُكْم.17" 17: 3أفسس  يُح ب اإل  لَّ اْلَمس   "ل َيح 
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 : ما هي الدعوة الفّعالة؟31ال السؤ 
الجواب: الدعوة الفّعالة هي عمل روح اهلل، الذي به، يبّكتنا على خطيتنا وشقائنا، وُينير أذهاننا في معرفة 

 89في اإلنجيل. االمقدم لنا مجان   88وهو ُيقنعنا وُيمّكننا أن نقبل يسوع المسيح، 87ويجّدد إرادتنا، 86المسيح،
 

 ئد التي يحصل عليها في هذه الحياة المدعوون دعوة فّعالة؟: ما هي الفوا32السؤال 
الجوالب: أولئك الذين هم مدعوون دعوة فّعالة يحصلون في هذه الحياة على التبرير، والتبني، والتقديس، والفوائد 

 90العديدة التي في هذه الحياة إما ترافقهم أو تنتج عنهم.
 

 : ما هو التبرير؟33السؤال 
فقط  93،في نظرهويقبلنا كأبرار  92حيث فيه يغفر كل خطايانا، 91هو عمل نعمة اهلل المجانّية، الجواب: التبرير

 95باإليمان وحده. المقبولو  94لنا، بسَ حتَ المُ ألجل بر المسيح 
                                      

يَمان  ب ي ُغفْ  ل َتْفَتَح ُعُيوَنُهمْ 18" 18: 26أعمال الرسل  86 ْن ُسْلَطان  الشَّْيَطان  إ َلى اهلل ، َحتَّى َيَناُلوا ب اإل  ْن ُظُلَماٍت إ َلى ُنوٍر، َوم  ُعوا م  يب ا َكْي َيْرج  َراَن اْلَخَطاَيا َوَنص 
يَن.  "َمَع اْلُمَقدَّس 

. أَلنَّ الرُّ 10" 12، 10: 2كورنثوس  1 ه  َن 12...  وَح َيْفَحُص ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى َأْعَماَق اهلل .َفَأْعَلَنُه اهلُل َلَنا َنْحُن ب ُروح  ي م  وَح الَّذ  ، َبل  الرُّ َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلم 
َن اهلل .  "اهلل ، ل َنْعر َف اأَلْشَياَء اْلَمْوُهوَبَة َلَنا م 

ي َقاَل: َأْن ُيْشر َق ُنوٌر م نْ 6" 6: 4كورنثوس  2 . أَلنَّ اهلَل الَّذ  يح  َناَرة  َمْعر َفة  َمْجد  اهلل  ف ي َوْجه  َيُسوَع اْلَمس  ي َأْشَرَق ف ي ُقُلوب َنا، إل   "ُظْلَمٍة، ُهَو الَّذ 
،17" 18–17: 1أفسس  ْعاَلن  ف ي َمْعر َفت ه  ْكَمة  َواإل  ، ُروَح اْلح  ، َأُبو اْلَمْجد  يح  َيُكْم إ لُه َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ُمْسَتن يَرة  ُعُيوُن َأْذَهان ُكْم، ل َتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء 18 َكْي ُيْعط 

يَن. يَراث ه  ف ي اْلق دِّيس  َنى َمْجد  م  ، َوَما ُهَو غ   "َدْعَوت ه 
ْن ُكلِّ َقْلب  6" 6: 30تثنية  87 بَّ الرَّبَّ إ لَهَك م  َك ل َتْحَيا.َوَيْخت ُن الرَّبُّ إ لُهَك َقْلَبَك َوَقْلَب َنْسل َك، ل َكْي ُتح  ْن ُكلِّ َنْفس   "َك َوم 

ُكْم َوأُ 26" 27–26: 36حزقيال  ْن َلْحم  ل ُكْم، َوَأْنز ُع َقْلَب اْلَحَجر  م  يَدة  ف ي َداخ  ا َجد  يد ا، َوَأْجَعُل ُروح  يُكْم َقْلب ا َجد  يُكْم َقْلَب َلْحٍم.َوُأْعط  ل ُكْم، 27 ْعط  ي ف ي َداخ  َوَأْجَعُل ُروح 
ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.َوَأْجَعُلكُ   "ْم َتْسُلُكوَن ف ي َفَرائ ض 
ُر َأْن َيدْ 5" 5: 3يوحنا  وح  اَل َيْقد  َن اْلَماء  َوالرُّ  "ُخَل َمَلُكوَت اهلل .َأَجاَب َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد م 
يد  الاَل 5" 5: 3تيطس  ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم  .ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  وح  اْلُقُدس   "رُّ

ي َأْرَسَلن ي، 44" 45–44: 6يوحنا  88 ْبُه اآلُب الَّذ  ُر َأَحٌد َأْن ُيْقب َل إ َليَّ إ ْن َلْم َيْجَتذ  .اَل َيْقد  ير  يُع 45 َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  اأَلخ  : َوَيُكوُن اْلَجم  إ نَُّه َمْكُتوٌب ف ي اأَلْنب َياء 
. َن اآلب  َوَتَعلََّم ُيْقب ُل إ َليَّ َن اهلل . َفُكلُّ َمْن َسم َع م   "ُمَتَعلِّم يَن م 

َي إ َلى مَ َفَكاَنْت َتْسَمُع اْمَرَأٌة اْسُمَها ل يد  14" 14: 16أعمال الرسل  يَنة  ثََيات يَرا، ُمَتَعبَِّدٌة هلل ، َفَفَتَح الرَّبُّ َقْلَبَها ل ُتْصغ  ْن َمد   "ا َكاَن َيُقوُلُه ُبوُلُس.يَُّة، َبيَّاَعُة ُأْرُجَواٍن م 
، ألَنِّي َأَنا اهللُ 22" 22: 45إشعياء  89 ي اأَلْرض  يَع َأَقاص   "َوَلْيَس آَخَر. ا ْلَتف ُتوا إ َليَّ َواْخُلُصوا َيا َجم 

، َوَأَنا ُأر يُحُكْم.28" 30–28: 11متى  يَع اْلُمْتَعب يَن َوالثَّق يل ي اأَلْحَمال  ُدوا 29 َتَعاَلْوا إ َليَّ َيا َجم  ، َفَتج  ُع اْلَقْلب  يٌع َوُمَتَواض  نِّي، أَلنِّي َود  ُلوا ن ير ي َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا م  ا ْحم 
ُكْم. ْمل ي َخف يٌف.30 َراَحة  ل ُنُفوس   "أَلنَّ ن ير ي َهيٌِّن َوح 

. َوَمْن ُير ْد فَ 17" 17: 22رؤيا  : َتَعاَل! َوَمْن َيْسَمْع َفْلَيُقْل: َتَعاَل! َوَمْن َيْعَطْش َفْلَيْأت  وُح َواْلَعُروُس َيُقواَلن  ان ا.َوالرُّ  "ْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ
يَن َسبَ 30" 30: 8رومية  90 َرُهمْ َوالَّذ  يَن َبرَّ ا. َوالَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  ا.َق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  َدَعاُهْم َأْيض  َدُهْم َأْيض   "، َفهؤاَُلء  َمجَّ
َن اهلل  30" 30: 1كورنثوس  1 ْكَمة  م  ي َصاَر َلَنا ح  يح  َيُسوَع، الَّذ  ْنُه َأْنُتْم ب اْلَمس   " َوب ر ا َوَقَداَسة  َوف َداء .َوم 
ْرُتْم ب اْسم  الرَّبِّ َيُسوَع َوب ُرو 11" 11: 6كورنثوس  1 ْنُكْم. لك ن  اْغَتَسْلُتْم، َبْل َتَقدَّْسُتْم، َبْل تََبرَّ  "ح  إ له َنا.َوهَكَذا َكاَن ُأَناٌس م 

يَئت ه .إ ْذ َسَبَق َفَعيََّنَنا ل لتََّبنِّي ب َيُسوَع ا5" 5: 1أفسس  ، َحَسَب َمَسرَّة  َمش  ه  يح  ل َنْفس   "ْلَمس 
.24" 24: 3رومية  91 يح  ي ب َيُسوَع اْلَمس  ان ا ب ن ْعَمت ه  ب اْلف َداء  الَّذ  ر يَن َمجَّ  "ُمَتَبرِّ
ُب َلُه اهلُل ب ر  6" 8–6: 4رومية  92 ي َيْحس  ْنَسان  الَّذ  يب  اإل  ا ف ي َتْطو  يَن ُغف َرْت آثَاُمُهْم َوُست َرْت َخَطاَياُهْم.7 ا ب ُدون  َأْعَمال:َكَما َيُقوُل َداُوُد َأْيض  ُطوَبى 8 ُطوَبى ل لَّذ 

يَّة . ُب َلُه الرَّبُّ َخط  ي اَل َيْحس   "ل لرَُّجل  الَّذ 
، َغْيَر َحاس  19" 19: 5كورنثوس  2 ه  ا اْلَعاَلَم ل َنْفس  يح  ُمَصال ح  .َأْي إ نَّ اهلَل َكاَن ف ي اْلَمس  ع ا ف يَنا َكل َمَة اْلُمَصاَلَحة   "ٍب َلُهْم َخَطاَياُهْم، َوَواض 
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 : ما هو التبّني؟34السؤال 
في جميع حيث به ُنقبل ضمن عدد أبناء اهلل، ولنا الحق  96الجواب: التبّني هو عمل نعمة اهلل المجانّية،

 97امتيازاتهم.
 

 : ما هو التقديس؟35السؤال 
ونتمّكن  99حيث به نتجّدد في اإلنسان بكامله حسب صورة اهلل، 98الجواب: التقديس هو عمل نعمة اهلل المجانّية،
 100أكثر فأكثر أن نموت عن الخطية، ونحيا للبر.

 
 تبرير، والتبّني، والتقديس؟: ما هي الفوائد التي في هذه الحياة ترافق أو تنتج عن ال36السؤال 

الجواب: الفوائد التي في هذه الحياة التي ترافق أو تنتج عن التبرير، والتبّني، والتقديس، هي، التأّكد من محبة 
 105والثبات فيها حتى النهاية. 104والنمو في النعمة، 103والفرح في الروح القدس، 102وسالم الضمير، 101اهلل،

                                                                                                                           
يَر َنْحُن ب رَّ اهلل  ف يه ."21" 21: 5كورنثوس  2 93 يَّة  أَلْجل َنا، ل َنص  يَّة ، َخط  ي َلْم َيْعر ْف َخط   أَلنَُّه َجَعَل الَّذ 
ا ف ي َتْطو  6" 11، 6: 4رومية  94 ُب َلُه اهلُل ب ر ا ب ُدون  َأْعَمال:َكَما َيُقوُل َداُوُد َأْيض  ي َيْحس  ْنَسان  الَّذ  ي َكاَن 11...  يب  اإل  يَمان  الَّذ  ا ل ب رِّ اإل  تَان  َخْتم  َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلخ 

، َكْي ُيْحَسَب َلُهْم  ُنوَن َوُهْم ف ي اْلُغْرَلة  يَن ُيْؤم  ، ل َيُكوَن َأب ا ل َجم يع  الَّذ  .ف ي اْلُغْرَلة  ا اْلب رُّ  "َأْيض 
د  َسُيجْ 19" 19: 5رومية  ا ب إ َطاَعة  اْلَواح  َل اْلَكث يُروَن ُخَطاة ، هَكَذا َأْيض  د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  َية  اإل   "َعُل اْلَكث يُروَن َأْبَرار ا.ألَنَُّه َكَما ب َمْعص 

رُ 16" 16: 2غالطية  95 ْنَساَن اَل َيَتَبرَّ َر ب إ ي إ ْذ َنْعَلُم َأنَّ اإل  ، ل َنتََبرَّ يح  ا ب َيُسوَع اْلَمس  ، آَمنَّا َنْحُن َأْيض  يح  ، َبْل ب إ يَمان  َيُسوَع اْلَمس  َمان  َيُسوَع اَل ب َأْعَمال  ب َأْعَمال  النَّاُموس 
ُر َجَسٌد َما. . ألَنَُّه ب َأْعَمال  النَّاُموس  اَل َيتََبرَّ  "النَّاُموس 

يَماَوُأوَجَد ف  9" 9: 3فيلبي  َن اهلل  ب اإل  ي م  ، اْلب رُّ الَّذ  يح  ، َبل  الَّذ ي ب إ يَمان  اْلَمس  َن النَّاُموس  ي م  ، َوَلْيَس ل ي ب رِّي الَّذ  .يه   "ن 
ْن َأْجل  هَذا اَل َيْعر ُفنَ 1" 1: 3يوحنا  1 96  "ا اْلَعاَلُم، أَلنَُّه اَل َيْعر ُفُه.ُاْنُظُروا َأيََّة َمَحبٍَّة َأْعَطاَنا اآلُب َحتَّى ُنْدَعى َأْواَلَد اهلل ! م 
.12" 12: 1يوحنا  97 ه  ُنوَن ب اْسم  يُروا َأْواَلَد اهلل ، َأي  اْلُمْؤم  يَن َقب ُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطان ا َأْن َيص  ا ُكلُّ الَّذ   "َوَأمَّ

ا، َوَرثَ 17" 17: 8رومية  ا َمَعُه.َفإ ْن ُكنَّا َأْواَلد ا َفإ نََّنا َوَرَثٌة َأْيض  َد َأْيض  . إ ْن ُكنَّا َنَتَألَُّم َمَعُه ل َكْي َنَتَمجَّ يح   "ُة اهلل  َوَوار ُثوَن َمَع اْلَمس 
ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.27" 27: 36حزقيال  98 ل ُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ف ي َفَرائ ض  ي ف ي َداخ   "َوَأْجَعُل ُروح 

ْن َأْجل  اْلَمَسرَّة .13" 13: 2فيلبي  ُل ف يُكْم َأْن ُتر يُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا م   "أَلنَّ اهلَل ُهَو اْلَعام 
َن الرَّبِّ 13" 13: 2تسالونيكي  2 ْخَوُة اْلَمْحُبوُبوَن م  يٍن أَلْجل ُكْم َأيَُّها اإل  ي َلَنا َأْن َنْشُكَر اهلَل ُكلَّ ح  يس  ، َوَأمَّا َنْحُن َفَيْنَبغ  ، ب َتْقد  َن اْلَبْدء  ل ْلَخاَلص  َأنَّ اهلَل اْختَاَرُكْم م 

يق  اْلَحقِّ. وح  َوَتْصد   "الرُّ
يَدٌة: اأَلْشَياُء اْلَعت يَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقدْ 17" 17: 5كورنثوس  2 99 يح  َفُهَو َخل يَقٌة َجد  يإ ذ ا إ ْن َكاَن َأَحٌد ف ي اْلَمس   "د ا. َصاَر َجد 

ْهن ُكْم،23" 24–23: 4أفسس  يَد اْلَمْخُلوَق ب َحَسب  اهلل  ف ي اْلب رِّ َوَقَداَسة  اْلَحقِّ.24 َوَتَتَجدَُّدوا ب ُروح  ذ  ْنَساَن اْلَجد   "َوَتْلَبُسوا اإل 
. َوْلُتْحَفْظ ُروحُ 23" 23: 5تسالونيكي  1 .َوا  لُه السَّاَلم  َنْفُسُه ُيَقدُِّسُكْم ب التََّمام  يح  يء  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ْنَد َمج  َلة  ب اَل َلْوٍم ع   "ُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكام 

ُكْم ُأَطهُِّرُكْم.25" 27–25: 36حزقيال  100 ْن ُكلِّ َأْصَنام  ْن ُكلِّ َنَجاَست ُكْم َوم  َوَأُرشُّ َعَلْيُكْم َماء  َطاه ر ا َفُتَطهَُّروَن. م 
يُكْم 26  يَدة  ف ي َوُأْعط  ا َجد  يد ا، َوَأْجَعُل ُروح  َقْلب ا َجد 

يُكْم َقْلَب َلْحٍم. ُكْم َوُأْعط  ْن َلْحم  ل ُكْم، َوَأْنز ُع َقْلَب اْلَحَجر  م  ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن 27 َداخ  ل ُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ف ي َفَرائ ض  ي ف ي َداخ   "ب َها.َوَأْجَعُل ُروح 
، هَكَذا نَ 4" 14–12، 6، 4: 6رومية  ، ب َمْجد  اآلب  َن اأَلْمَوات  يُح م  ، َحتَّى َكَما ُأق يَم اْلَمس  يَّة  ل ْلَمْوت  دَّة  اْلَحَياة ؟َفُدف نَّا َمَعُه ب اْلَمْعُمود  ا ف ي ج  ...  ْسُلُك َنْحُن َأْيض 

.َعال م يَن هَذا: َأنَّ إ ْنَساَنَنا اْلَعت يَق قَ 6 يَّة  ا ل ْلَخط  ، َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد َأْيض  يَّة  ُكُم اْلَمائ ت  ل َكْي 12...  ْد ُصل َب َمَعُه ل ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخط  يَُّة ف ي َجَسد  إ ذ ا اَل َتْمل َكنَّ اْلَخط 
يُعوَها ف ي َشَهَوات ه ، َن اأَلْمَوات  َوَأْعَضاَءُكْم آاَلت  ب رِّ هلل .َواَل تَُقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم آاَلت  إ ْثٍم ل  13 ُتط  ، َبْل َقدُِّموا َذَوات ُكْم هلل  َكَأْحَياٍء م  يَّة  يََّة َلْن َتُسوَدُكْم، 14 ْلَخط  َفإ نَّ اْلَخط 

 "ألَنَُّكْم َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة .
ه  اْلمَ 1" 1: 7كورنثوس  2 ، ُمَكمِّل يَن اْلَقَداَسَة ف ي خَ َفإ ْذ َلَنا هذ  وح  ْن ُكلِّ َدَنس  اْلَجَسد  َوالرُّ بَّاُء ل ُنَطهِّْر َذَوات َنا م  يُد َأيَُّها اأَلح   "ْوف  اهلل .َواع 
، ل َكْي َنُموَت َعن  اْلَخَطا24" 24: 2بطرس  1 ه  َعَلى اْلَخَشَبة  ي ب َجْلَدت ه  ُشف يُتْم.الَّذ ي َحَمَل ُهَو َنْفُسُه َخَطاَياَنا ف ي َجَسد  . الَّذ   "َيا َفَنْحَيا ل ْلب رِّ

وح  اْلُقُدس  اْلُمْعَطى َلَنا.5" 5: 5رومية  101  "َوالرََّجاُء اَل ُيْخز ي، أَلنَّ َمَحبََّة اهلل  َقد  اْنَسَكَبْت ف ي ُقُلوب َنا ب الرُّ
يَمان  َلَنا سَ 1" 1: 5رومية  102 ْرَنا ب اإل  ."َفإ ْذ َقْد تََبرَّ يح   اَلٌم َمَع اهلل  ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
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 نالها المؤمنون من المسيح عند الموت؟: ما هي الفوائد التي ي37السؤال 
وأجسادهم،  107وعلى الفور تنتقل إلى المجد؛ 106الجواب: تصير أرواح المؤمنين عند موتهم كاملة في القداسة،

 109تستريح في قبورها، حتى القيامة. 108التي ال تزال متحدة بالمسيح،
 

 يامة؟: ما هي الفوائد التي ينالها المؤمنون من المسيح في الق38السؤال 
ويصيرون  111وُيبّرؤون في يوم الدينونة، اوسُيعترف بهم علن   110الجواب: في القيامة، المؤمنون، ُيقامون في مجٍد،

 113إلى أبد اآلبدين. 112مباركين بالكامل في ملء التمّتع باهلل
 

 : ما هو الواجب الذي يتطّلبه اهلل من اإلنسان؟39السؤال 
 114اإلنسان، هو الطاعة إلرادته الُمعلنة.الجواب: الواجب الذي يتطّلبه اهلل من 

 

                                                                                                                           
. أَلْن َلْيَس َمَلُكوُت اهلل  َأْكال  17" 17: 14رومية  103 وح  اْلُقُدس   "َوُشْرب ا، َبْل ُهَو ب رٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح ف ي الرُّ
يَن.َولك ن  اْنُموا ف ي النِّْعَمة  َوف ي َمْعر َفة  َربَِّنا َوُمخَ 18" 18: 3بطرس  2 104 . آم  . َلُه اْلَمْجُد اآلَن َوا  َلى َيْوم  الدَّْهر  يح  َنا َيُسوَع اْلَمس   "لِّص 
ي اْبَتَدَأ ف يُكْم َعَمال  6" 6: 1فيلبي  105 . َواث ق ا ب هَذا َعْين ه  َأنَّ الَّذ  يح  ا ُيَكمُِّل إ َلى َيْوم  َيُسوَع اْلَمس   "َصال ح 
يَن ب قُ 5" 5: 1بطرس  1 .َأْنُتُم الَّذ  ير  َمان  اأَلخ   "وَّة  اهلل  َمْحُروُسوَن، ب إ يَماٍن، ل َخاَلٍص ُمْسَتَعدٍّ َأْن ُيْعَلَن ف ي الزَّ

، َوا  َلى َأْرَواح  َأْبَراٍر ُمَكمَّل  23" 23: 12عبرانيين  106 يع  ، َوا  َلى اهلل  َديَّان  اْلَجم   "يَن.َوَكن يَسُة َأْبَكاٍر َمْكُتوب يَن ف ي السََّماَوات 
.43" 43: 23لوقا  107 ي ف ي اْلف ْرَدْوس   "َفَقاَل َلُه َيُسوُع: اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ نََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمع 
، َفَنْحُن ُمَتَغرُِّبونَ 6" 8، 6: 5كورنثوس  2 ُنوَن ف ي اْلَجَسد  يٍن َوَعال ُموَن َأنََّنا َوَنْحُن ُمْسَتْوط  . َفإ ذ ا َنْحُن َواث ُقوَن ُكلَّ ح  َفَنث ُق َوُنَسرُّ ب اأَلْوَلى َأْن َنَتَغرََّب 8...  َعن  الرَّبِّ

. ْنَد الرَّبِّ َن ع   "َعن  اْلَجَسد  َوَنْسَتْوط 
د ا.23" 23: 1فيلبي  ، َذاَك َأْفَضُل ج  يح  : ل َي اْشت َهاٌء َأْن َأْنَطل َق َوَأُكوَن َمَع اْلَمس  ْن االْثَنْين   "َفإ نِّي َمْحُصوٌر م 

ا مَ 14" 14: 4تسالونيكي  1 108 ُرُهُم اهلُل َأْيض  ُن َأنَّ َيُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكذل َك الرَّاق ُدوَن ب َيُسوَع، َسُيْحض   "َعُه.ألَنَُّه إ ْن ُكنَّا ُنْؤم 
يَن ف ي ُتَراب  اأَلْرض  َيْستَْيق ُظوَن، هؤاَُلء  إ َلى الْ 2" 2: 12دانيال  109 َن الرَّاق د  .َوَكث يُروَن م  يِّ َراء  اأَلَبد  ، َوهؤاَُلء  إ َلى اْلَعار  ل الْزد  يَّة   "َحَياة  األََبد 

يَن ف ي اْلُقُبور  َصْوَتُه،28" 29–28: 5يوحنا  يُع الَّذ  ْن هَذا، َفإ نَُّه تَْأت ي َساَعٌة ف يَها َيْسَمُع َجم  ُبوا م  ال َحات  إ  29 اَل َتَتَعجَّ يَن َفَعُلوا الصَّ يَن َفَيْخُرُج الَّذ  َلى ق َياَمة  اْلَحَياة ، َوالَّذ 
. ُلوا السَّيَِّئات  إ َلى ق َياَمة  الدَّْيُنوَنة   "َعم 

، األَْبَرار  َواألَ 15" 15: 24أعمال الرسل  ُروَنُه: َأنَُّه َسْوَف َتُكوُن ق َياَمٌة ل أَلْمَوات  ا َيْنَتظ   "َثَمة .َول ي َرَجاٌء ب اهلل  ف ي َما ُهْم َأْيض 
: ُيْزَرُع ف ي َفَساٍد َوُيَقاُم ف ي َعَدم  َفَساٍد.42" 43–42: 15ورنثوس ك 1 110 ا ق َياَمُة اأَلْمَوات  ُيْزَرُع ف ي َهَواٍن َوُيَقاُم ف ي َمْجٍد. ُيْزَرُع ف ي َضْعٍف َوُيَقاُم ف ي 43 هَكَذا َأْيض 
 "ُقوٍَّة.
ين ه  33" 46، 34–33: 25متى  111 َراَف َعْن َيم  . َفُيق يُم اْلخ  َداَء َعن  اْلَيَسار  : َتَعاَلْوا َيا ُمَباَرك ي َأب ي، ر ُثوا اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم 34 َواْلج  ين ه  يَن َعْن َيم  ُثمَّ َيُقوُل اْلَمل ُك ل لَّذ 

. يس  اْلَعاَلم  يٍّ َواأَلْبَراُر إ َلى َحيَ 46...  ُمْنُذ تَْأس  ي هؤاَُلء  إ َلى َعَذاٍب َأَبد  يٍَّة.َفَيْمض   "اٍة َأَبد 
، ل َيُكوَن ُهَو ب ْكر ا بَ 29" 29: 8رومية  112 يَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم ل َيُكوُنوا ُمَشاب ه يَن ُصوَرَة اْبن ه   "ْيَن إ ْخَوٍة َكث ير يَن.أَلنَّ الَّذ 
بَّاُء، اآلَن َنْحُن َأْواَلُد اهلل ، 2" 2: 3يوحنا  1 ْثَلُه، ألَنََّنا َسَنَراُه َكَما َأيَُّها اأَلح   "ُهَو.َوَلْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َولك ْن َنْعَلُم َأنَُّه إ َذا ُأْظه َر َنُكوُن م 

.11" 11: 16مزمور  113 ين َك ن َعٌم إ َلى اأَلَبد  َبُع ُسُروٍر. ف ي َيم  ُفن ي َسب يَل اْلَحَياة . َأَماَمَك ش   "ُتَعرِّ
، َوهَكذَ 17" 17: 4كي تسالوني 1 .ُثمَّ َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباق يَن َسُنْخَطُف َجم يع ا َمَعُهْم ف ي السُُّحب  ل ُماَلَقاة  الرَّبِّ ف ي اْلَهَواء  يٍن َمَع الرَّبِّ  "ا َنُكوُن ُكلَّ ح 

ه  الشَّر يَعة .السََّرائ ُر ل لرَّبِّ إ له َنا، َواْلُمْعَلَناُت َلَنا َول َبن  29" 29: 29تثنية  114 ، ل َنْعَمَل ب َجم يع  َكل َمات  هذ   "يَنا إ َلى األََبد 
، إ الَّ َأْن َتْصَنَع اْلَحقَّ َوتُ 8" 8: 6ميخا  ْنَك الرَّبُّ ْنَساُن َما ُهَو َصال ٌح، َوَماَذا َيْطُلُبُه م  ع ا مَ َقْد َأْخَبَرَك َأيَُّها اإل  بَّ الرَّْحَمَة، َوَتْسُلَك ُمَتَواض   "َع إ له َك.ح 

بُّ َأْواَلَد اهلل : إ َذا َأْحَبْبَنا اهلَل َوَحف ْظَنا َوَصاَياُه.2" 3–2: 5يوحنا  1 َي َمَحبَُّة اهلل : َأْن َنْحَفَظ َوَصاَياُه. َوَوَصاَياُه َلْيَسْت َثق يَلة .3 ب هَذا َنْعر ُف َأنََّنا ُنح  ه  ه   "َفإ نَّ هذ 
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 : ماذا أعلن اهلل في البداية لإلنسان كقانوٍن لطاعته؟40السؤال 
 115الجواب: القانون الذي أعلنه اهلل في البداية لإلنسان ألجل طاعته، كان الناموس األدبي.

 
 : أين ُيفهم الناموس األدبي بإيجاز؟41السؤال 

 116ي بإيجاز في الوصايا العشر.الجواب: ُيفهم الناموس األدب
 

 : ما هي خالصة الوصايا العشر؟42السؤال 
الجواب: خالصة الوصايا العشر هي، أن نحب الرب إلهنا من كل قلبنا، ومن كل نفسنا، ومن كل قدرتنا، ومن 

 117كل فكرنا؛ وقريبنا كأنفسنا.
 

 : ما هي مقدمة الوصايا العشر؟43السؤال 
َأَنا الرَّبُّ ِإلُهَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت ر هي في هذه الكلمات، الجواب: مقدمة الوصايا العش

 118.اْلُعُبوِديَّةِ 
 

 : ماذا تعّلمنا مقدمة الوصايا العشر؟44السؤال 
لهنا، وفادينا، لذلك البد لنا أن ن حفظ جميع الجواب: تعّلمنا مقدمة الوصايا العشرة، أنه بما أن اهلل هو الرب، وا 

 119وصاياه.
 

                                      
، َفهؤاَُلء  إ ْذ َليْ ألَنَُّه ا14" 15–14: 2رومية  115 ْنَدُهُم النَّاُموُس، َمَتى َفَعُلوا ب الطَّب يَعة  َما ُهَو ف ي النَّاُموس  يَن َلْيَس ع  ،أُلَمُم الَّذ  ه م   َس َلُهُم النَّاُموُس ُهْم َناُموٌس أَلْنُفس 

يَن ُيْظه ُروَن َعَمَل النَّاُموس  َمْكُتوب ا ف ي ُقُلوب ه ْم، َشاه د ا 15 ة ."الَّذ  يُرُهْم َوَأْفَكاُرُهْم ف يَما َبْيَنَها ُمْشَتك َية  َأْو ُمْحَتجَّ ا َضم   َأْيض 
ي َيْفَعُلَها َسَيْحَيا ب َها."5" 5: 10رومية  ْنَساَن الَّذ  : إ نَّ اإل  ي ب النَّاُموس   أَلنَّ ُموَسى َيْكُتُب ف ي اْلب رِّ الَّذ 

ه  13" 13: 4تثنية  116 ، َوَكَتَبُه َعَلى َلْوَحْي َحَجٍر. َوَأْخَبَرُكْم ب َعْهد  ، اْلَكل َمات  اْلَعَشر  ي َأَمَرُكْم َأْن َتْعَمُلوا ب ه   "الَّذ 
ٌد َوُهَو اهلُل. َولك ْن إ ْن َأَرْدَت َأْن َتدْ 17" 19–17: 19متى  ا إ الَّ َواح  ا؟ َلْيَس َأَحٌد َصال ح  َقاَل َلُه: َأيََّة 18 اَة َفاْحَفظ  اْلَوَصاَيا.ُخَل اْلَحيَ َفَقاَل َلُه: ل َماَذا َتْدُعوني َصال ح 

. ور  . اَل َتْسر ْق. اَل َتْشَهْد ب الزُّ َك.19 اْلَوَصاَيا؟ َفَقاَل َيُسوُع: اَل َتْقُتْل. اَل َتْزن  بَّ َقر يَبَك َكَنْفس   "َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك، َوَأح 
ْن ُكلِّ ف ْكر َك.َفَقاَل َلُه َيُسوُع: ُتح بُّ 37" 40–37: 22متى  117 َك، َوم  ْن ُكلِّ َنْفس  ْن ُكلِّ َقْلب َك، َوم  يَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى.38 الرَّبَّ إ لَهَك م  َي اْلَوص  ه  ه  َوالثَّان َيُة 39 هذ 

َك. بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  ْثُلَها: ُتح  يََّتْين  َيَتَعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّه وَ 40 م   "األَْنب َياُء.ب َهاتَْين  اْلَوص 
 . 2: 20خروج  118

يَّة .6" 6: 5تثنية  ْن َبْيت  اْلُعُبود  ْن َأْرض  م ْصَر م  ي َأْخَرَجَك م   "َأَنا ُهَو الرَّبُّ إ لُهَك الَّذ 
ي َأْعَدائ َنا، َنْعُبُدهُ  ... 74" 75–74: 1لوقا  119 ْن َأْيد  يَن م  َيَنا إ نََّنا ب اَل َخْوٍف، ُمْنَقذ  يَع َأيَّام  َحَيات َنا.57 َأْن ُيْعط   "ب َقَداَسٍة َوب ّر ُقدَّاَمُه َجم 
، اَل ُتَشاك ُلوا َشَهَوات ُكُم السَّاب َقَة ف ي َجَهاَلت ُكْم، 14" 19–14: 1بطرس  1 يَن ف ي15... َكَأْواَلد  الطَّاَعة  ا ق دِّيس  يَر اْلُقدُّوس  الَّذ ي َدَعاُكْم، ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيض  ُكلِّ  َبْل َنظ 

يَرٍة.  يَن أَلنِّي َأَنا ُقدُّوٌس. 16س  يُروا َزَماَن ُغْرَبت كُ 17ألَنَُّه َمْكُتوٌب: ُكوُنوا ق دِّيس  ٍد، َفس  ي َيْحُكُم ب َغْير  ُمَحاَباٍة َحَسَب َعَمل  ُكلِّ َواح  ْم ب َخْوٍف، َوا  ْن ُكْنُتْم َتْدُعوَن َأب ا الَّذ 
يتُ 18 يَن َأنَُّكُم اْفُتد  ، َعال م  َن اآلَباء  َلة  الَّت ي َتَقلَّْدُتُموَها م  يَرت ُكُم اْلَباط  ْن س  ٍة َأْو َذَهٍب، م  ْن َحَمل ب اَل َعْيٍب َواَل َدَنٍس، َدم  19ْم اَل ب َأْشَياَء َتْفَنى، ب ف ضَّ َبْل ب َدٍم َكر يٍم، َكَما م 

. يح   "اْلَمس 
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 120َل َيُكْن َلَك آِلَهٌة ُأْخَرى َأَماِمي.الجواب: الوصية األولى هي، 

 
 : ماذا تستلزم الوصّية األولى؟46السؤال 

نعبده  إلهنا؛ وأن وأنهالجواب: تستلزم الوصّية األولى منا أن نعرف ونقّر أن اهلل هو اإلله الحقيقي الوحيد، 
 121ونمّجده بناء على ذلك.

 
 الوصّية األولى؟ ما هو المحظور في: 47السؤال 

لهنا؛ 123أو عدم عبادة وتمجيد، اإلله الحقيقي كونه اهلل، 122الجواب: تحظر الوصّية األولى إنكار، وتقديم  124وا 
 125تلك العبادة والمجد ألي شخص آخر، التي هي مستحقة هلل وحده.

 
 ، في الوصّية األولى؟َأَماِمي، ةهذه الكلم بشكٍل خاص : ماذا تعّلمنا48السؤال 

، في الوصّية األولى، أن اهلل، الذي يرى جميع األشياء، ينتبه إلى خطية اتخاذ َأَماِمي، ةهذه الكلمالجواب: تعّلمنا 
 126منها. اإله آخر، ويغضب جد  
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 "ٌة ُأْخَرى َأَمام ي.اَل َيُكْن َلَك آل هَ 7" 7: 5تثنية 
َبٍة، أَلنَّ الرَّبَّ َيْفحَ 9" 9: 28أخبار األيام  1 121 َرات  َوَأْنَت َيا ُسَلْيَماُن اْبن ي، اْعر ْف إ لَه َأب يَك َواْعُبْدُه ب َقْلٍب َكام ل َوَنْفٍس َراغ  ، َوَيْفَهُم ُكلَّ َتَصوُّ يَع اْلُقُلوب  ُص َجم 

. َفإ َذا َطَلْبَتهُ  . اأَلْفَكار  ْنَك، َوا  َذا َتَرْكَتُه َيْرُفُضَك إ َلى األََبد   "ُيوَجُد م 
ُلوَن َخَشَب َصَنم ه ْم، 20" 25–20: 45إشعياء  . اَل َيْعَلُم اْلَحام  َن اأُلَمم  ُعوا َوَهُلمُّوا َتَقدَُّموا َمع ا َأيَُّها النَّاُجوَن م  ْخب ُروا. َقدُِّموا. أَ 21َواْلُمَصلُّوَن إ َلى إ لٍه اَل ُيَخلُِّص. ا ْجَتم 

، َأْخَبَر ب َها ُمْنُذ َزَماٍن؟ َأَلْيَس َأَنا الرَّبُّ َوالَ  يم  ه  ُمْنُذ اْلَقد  َواَي. َوْلَيَتَشاَوُروا َمع ا. َمْن َأْعَلَم ب هذ  ا ْلَتف ُتوا إ َليَّ َواْخُلُصوا َيا 22 إ لَه آَخَر َغْير ي؟ إ لٌه َبارٌّ َوُمَخلٌِّص. َلْيَس س 
ي ، أَلنِّي َأَنا اهلُل َوَلْيَس آَخَر. َجم  ي اأَلْرض  ْدُق َكل َمٌة اَل َتْرجُع: إ نَُّه ل ي َتْجُثو ُكلُّ ُرْكَبٍة، َيْحل ُف ُكلُّ ل سَ 23َع َأَقاص  ْن َفم ي الصِّ َقاَل ل ي: 24اٍن. ب َذات ي َأْقَسْمُت، َخَرَج م 

. إ نََّما ب الرَّبِّ اْلب رُّ َواْلُقوَُّة. إ َلْيه   يَن َعَلْيه  يُع اْلُمْغَتاظ  ُر ُكلُّ َنْسل  إ ْسَرائ يَل.25َيْأت ي، َوَيْخَزى َجم  ُر َوَيْفَتخ   "ب الرَّبِّ َيَتَبرَّ
يَنئ ٍذ َقاَل َلُه َيُسوُع: اْذَهْب َيا َشْيَطاُن! أَلنَُّه َمْكُتوٌب: ل لرَّبِّ إ له َك َتْسُجُد َوا  يَّاُه َوْحَدُه َتعْ 10" 10: 4متى   "ُبُد.ح 
ا.1" 1: 14مزمور  122 ُسوا ب َأْفَعال ه ْم. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلح  : َلْيَس إ لٌه. َفَسُدوا َوَرج  ُل ف ي َقْلب ه   "َقاَل اْلَجاه 
،20" 21–20: 1رومية  123 يََّة َواَلُهوَتُه، َحتَّى إ نَُّهْم ب اَل ُعْذٍر. أَلنَّ ُأُموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرة  ُترَى ُمْنُذ َخْلق  اْلَعاَلم  ُمْدَرَكة  ب اْلَمْصُنوَعات  أَلنَُّهْم َلمَّا َعَرُفوا 21 ُقْدَرَتُه السَّْرَمد 

. ْم، َوَأْظَلَم َقْلُبُهُم اْلَغب يُّ ُقوا ف ي َأْفَكار ه  ُدوُه َأْو َيْشُكُروُه َكإ لٍه، َبْل َحم   "اهلَل َلْم ُيَمجِّ
ْر َفاَك َفَأْمأَلُه. َأَنا الرَّبُّ 10" 11–10: 81مزمور  124 ْن َأْرض  م ْصَر. َأْفغ   "َفَلْم َيْسَمْع َشْعب ي ل َصْوت ي، َوا  ْسَرائ يُل َلْم َيْرَض ب ي.11 إ لُهَك، الَّذ ي َأْصَعَدَك م 
ْنَد َباب  َهْيَكل  ا16" 18–16: 8حزقيال  125 ، َوا  َذا ع  ل يَّة  ْشر يَن َرُجال  َفَجاَء ب ي إ َلى َدار  َبْيت  الرَّبِّ الدَّاخ  ، َنْحُو َخْمَسٍة َوع  َواق  َواْلَمْذَبح  ، َبْيَن الرِّ ُظُهوُرُهْم َنْحَو  لرَّبِّ

. ُدوَن ل لشَّْمس  َنْحَو الشَّْرق  ، َوُهْم َساج  ُلوَها ُهَنا؟ أَلنَُّهْم  َوَقاَل ل ي: َأَرَأْيَت َيا اْبَن آَدَم؟ َأَقل يٌل ل َبْيت  17 َهْيَكل  الرَّبِّ َوُوُجوُهُهْم َنْحَو الشَّْرق  َيُهوَذا َعَمُل الرََّجاَسات  الَّت ي َعم 
ُبوَن اْلُغْصَن إ َلى َأْنف ه ْم. َغاَظت ي، َوَها ُهْم ُيَقرِّ ا َوَيُعوُدوَن إل  ، اَل ُتْشُفُق َعْين ي َواَل َأْعُفو. َوا   18 َقْد َمأُلوا اأَلْرَض ُظْلم  ُل ب اْلَغَضب  ا ُأَعام  ْن َصَرُخوا ف ي ُأُذَنيَّ َفَأَنا َأْيض 

 "ب َصْوٍت َعال اَل َأْسَمُعُهْم.
، الَّذ ي ُهَو ُمَباَركٌ 25" 25: 1رومية  ، َواتََّقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُلوَق ُدوَن اْلَخال ق  ب  يَن اْستَْبَدُلوا َحقَّ اهلل  ب اْلَكذ  . آم يَن. الَّذ   "إ َلى اأَلَبد 

يُل اأَليَّاَم 18 َصَرَف َقْلُبَك َوَلْم َتْسَمْع، َبْل َغَوْيَت َوَسَجْدَت آلل َهٍة ُأْخَرى َوَعَبْدَتَها،َفإ ن  انْ 17" 18–17: 30تثنية  126 َفإ نِّي ُأْنب ُئُكُم اْلَيْوَم َأنَُّكْم اَل َمَحاَلَة َتْهل ُكوَن. اَل ُتط 
 "َتْمَتل َكَها.َعَلى اأَلْرض  الَّت ي َأْنَت َعاب ٌر اأُلْرُدنَّ ل َكْي َتْدُخَلَها وَ 

َيَنا إ َلى إ لٍه َغر يٍب،20" 21–20: 44مزمور  يَنا اْسَم إ له َنا َأْو َبَسْطَنا َأْيد  .21 إ ْن َنس   "َأَفاَل َيْفَحُص اهلُل َعْن هَذا؟ أَلنَُّه ُهَو َيْعر ُف َخف يَّات  اْلَقْلب 
ير ه ؟ ألَنَُّهْم َيُقوُلوَن: الرَّ ُثمَّ َقاَل ل ي: َأَرَأْيَت َيا اْبَن آَدَم مَ 12" 12: 8حزقيال  ع  َتَصاو  ٍد ف ي َمَخاد  ، ُكلُّ َواح  بُّ اَل َيَراَنا! الرَّبُّ َقْد ا َتْفَعُلُه ُشُيوُخ َبْيت  إ ْسَرائ يَل ف ي الظَّاَلم 

 "َتَرَك اأَلْرَض!
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َمْنُحوت ا، َوَل ُصوَرة  َما ِممَّا ِفي السََّماِء ِمْن َفْوُق، َوَما ِفي  ْصَنْع َلَك ِتْمثَال  َل تَ الجواب: الوصّية الثانية هي، 

، أَلنِّي َأَنا الرَّبَّ   ِإلَهَك ِإلٌه َيُيوٌر، اأَلْرِض ِمْن َتْحُت، َوَما ِفي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اأَلْرِض. َل َتْسُجْد َلُهنَّ َوَل َتْعُبْدُهنَّ
، َوَأْصَنُع ِإْحَسان ا ِإَلى أُُلو َأْفتَ  ٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ ِقُد ُذُنوَب اآلَباِء ِفي اأَلْبَناِء ِفي اْلِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّابِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ

 127َوَحاِفِظي َوَصاَياَي.
 

 : ماذا تستلزم الوصّية الثانية؟50السؤال 
حفظ نقاء وبالكامل، كل تلك العبادة والفرائض الدينّية كما قد الجواب: تستلزم الوصّية الثانية قبول، ومراعاة، و 

      128عّينها اهلل في كلمته.
 

 الوصّية الثانية؟ ما هو المحظور في: 51السؤال 
 130أو بأي طريقة أخرى غير محّددة في كلمته. 129الجواب: تحظر الوصّية الثانية عبادة اهلل بواسطة الصور،

 
 ُمرفقة بالوصّية الثانية؟: ما هي األسباب ال52السؤال 

والغيرة التي لديه على عبادته  132وملكيته لنا، 131الجواب: األسباب الُمرفقة بالوصّية الثانية هي، سيادة اهلل علينا،
 133الخاصة.
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.  َمْنُحوت ا ُصوَرة   اَل َتْصَنْع َلَك ت ْمثَاال  8" 10–8: 5تثنية  ْن َتْحت  اأَلْرض  ْن َأْسَفُل َوَما ف ي اْلَماء  م  ْن َفْوُق َوَما ف ي اأَلْرض  م  ا ف ي السََّماء  م  اَل َتْسُجْد َلُهنَّ َواَل 9مَّا م مَّ
، ألَنِّي َأَنا الرَّبُّ إ لُهَك إ لٌه َغُيوٌر، َأْفَتق ُد ُذُنوَب اآلَباء  ف ي اأَلْبَناء  َوف ي الْ  ُضوَنن ي، َتْعُبْدُهنَّ يَن ُيْبغ  َن الَّذ  يل  الثَّال ث  َوالرَّاب ع  م  بِّيَّ 10ج  ْن ُمح  َوَأْصَنُع إ ْحَسان ا إ َلى ُأُلوٍف م 

ي َوَصاَياَي.  "َوَحاف ظ 
يُكْم ب ه  اْحر ُصوا ل َتْعَمُلوُه. اَل َتز ْد َعَلْيه  َواَل تَُنقِّ 32" 32: 12تثنية  128 ي ُأوص  ْنُه.ُكلُّ اْلَكاَلم  الَّذ   "ْص م 

. َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّهْ 20" 20: 28متى  يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  يَن.َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم  . آم   "ر 
ُكْم. َفإ نَُّكْم َلْم َتَرْوا ُصوَرة  مَّ 15" 19–15: 4تثنية  129 د ا أَلْنُفس  . َفاْحَتف ُظوا ج  ْن َوَسط  النَّار  ُكْم ت ْمثَاال  16ا َيْوَم َكلََّمُكُم الرَّبُّ ف ي ُحور يَب م   ل َئالَّ َتْفُسُدوا َوَتْعَمُلوا أَلْنُفس 

ْبَه َذَكٍر َأْو ُأْنَثى،  ثَال مَّا، ش  ْبَه َطْيٍر مَّا ذ ي17َمْنُحوت ا، ُصوَرَة م  ، ش  ْبَه َبه يَمٍة مَّا م مَّا َعَلى اأَلْرض  ،  ش  يُر ف ي السََّماء  ، 18َجَناٍح م مَّا َيط  ْبَه َدب يٍب مَّا َعَلى اأَلْرض  ش 
 . ْن َتْحت  اأَلْرض  ْبَه َسَمٍك مَّا م مَّا ف ي اْلَماء  م  ، َوتَْنُظَر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم، ُكلَّ ُجْند  السَّمَ 19ش  يع  َول َئالَّ َتْرَفَع َعْيَنْيَك إ َلى السََّماء  اء  الَّت ي َقَسَمَها الرَّبُّ إ لُهَك ل َجم 

، َفَتْغَترَّ َوَتْسُجَد َلَها َوَتْعُبَدَها.  "الشُُّعوب  الَّت ي َتْحَت ُكلِّ السََّماء 
، َوَأْبَدُلوا َمْجَد اهلل  الَّ 23 َوَبْيَنَما ُهْم َيْزُعُموَن َأنَُّهْم ُحَكَماُء َصاُروا ُجَهاَلَء،22" 23–22: 1رومية  ، َوالدََّوابِّ ي َيْفَنى، َوالطُُّيور  ْنَسان  الَّذ  ْبه  ُصوَرة  اإل  ي اَل َيْفَنى ب ش  ذ 

. اَفات   "َوالزَّحَّ
ْجَمَرَتُه َوَجَعاَل ف يه َما َنار ا َوَوَضَعا َعَلْيَها َبخُ 1" 2–1: 10الويين  130 ْنُهَما م  َبا َأَماَم الرَّبِّ َنار ا َغر يَبة  َلْم َيْأُمْرُهَما ب َها.َوَأَخَذ اْبَنا َهاُروَن: َناَداُب َوَأب يُهو، ُكلٌّ م  ور ا، َوَقرَّ

 

2. ْند  الرَّبِّ َوَأَكَلْتُهَما، َفَماتَا َأَماَم الرَّبِّ ْن ع   "َفَخَرَجْت َناٌر م 
ُروا ف ي4" 5–4: 19إرميا  َع َوَبخَّ ْن َأْجل  َأنَُّهْم َتَرُكون ي، َوَأْنَكُروا هَذا اْلَمْوض  ْن َدم  م  َع م  ه  آلل َهٍة ُأْخَرى َلْم َيْعر ُفوَها ُهْم َواَل آَباُؤُهْم َواَل ُمُلوُك َيُهوَذا، َوَمأُلوا هَذا اْلَمْوض 

، ي َلْم ُأْوص  وَ 5 اأَلْزك َياء  ، الَّذ  َد َعَلى َقْلب ي.َوَبَنْوا ُمْرَتَفَعاٍت ل ْلَبْعل  ل ُيْحر ُقوا َأْواَلَدُهْم ب النَّار  ُمْحَرَقاٍت ل ْلَبْعل   "اَل َتَكلَّْمُت ب ه  َواَل َصع 
ال  18" 23–18: 2كولوسي  ، ُمَتَداخ  َباَدة  اْلَماَلئ َكة  ب ا ف ي التََّواُضع  َوع  َعاَلَة، َراغ  ال   اَل ُيَخسِّْرُكْم َأَحٌد اْلج  ا َباط  ،  ف ي َما َلْم َيْنُظْرُه، ُمْنَتف خ  ْهن ه  اْلَجَسد يِّ ْن ق َبل  ذ  َوَغْيَر 19م 

ر ا َوُمْقَتر ن ا َيْنُمو ُنُمو ا م نَ  َل َوُرُبٍط، ُمَتَواز  ْنُه ُكلُّ اْلَجَسد  ب َمَفاص  ي م  ، َفل َماَذا َكَأنَُّكْم 20 اهلل . ُمَتَمسٍِّك ب الرَّْأس  الَّذ  يح  َعْن َأْرَكان  اْلَعاَلم  ا إ ْن ُكْنُتْم َقْد ُمتُّْم َمَع اْلَمس  إ ذ 
؟ تُْفَرُض َعَلْيُكْم َفَرائ ُض: َعائ ُشوَن  ! 21ف ي اْلَعاَلم  ! َواَل َتُذْق! َواَل َتُجسَّ ، 22اَل َتَمسَّ ، َحَسَب َوَصاَيا َوَتَعال يم  النَّاس  يُعَها ل ْلَفَناء  ف ي االْست ْعَمال  الَّت ي َلَها 23الَّت ي ه َي َجم 

َباَدٍة َناف َلٍة، َوَتَواضُ  ْكَمٍة، ب ع  َكاَيُة ح  َهة  إ ْشَباع  اْلَبَشر يَّة .ح  ْن ج  ، َلْيَس ب ق يَمٍة َما م   "ٍع، َوَقْهر  اْلَجَسد 
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 : ما هي الوصّية الثالثة؟53السؤال 
 134.الرَّبَّ َل ُيْبِرُئ َمْن َنَطَق ِباْسِمِه َباِطل   ، أَلنَّ َل َتْنِطْق ِباْسِم الرَّبِّ ِإلِهَك َباِطل  الجواب: الوصّية الثالثة هي، 

 
 : ماذا تستلزم الوصّية الثالثة؟54السؤال 

 137فرائضه، 136صفاته، 135الجواب: تستلزم الوصّية الثالثة االستخدام المقّدس والوقور ألسماء اهلل، ألقابه،
 139وأعماله. 138كلمته،

 
 ة؟الوصّية الثالث ما هو المحظور في: 55السؤال 

 140.االجواب: تحظر الوصّية الثالثة كل تدنيس أو إساءة ألي شيء بواسطته يجعل اهلل نفسه معروف  

                                                                                                                           
يٌم، َمل ٌك َكب يٌر َعَلى ُكلِّ اآلل َهة .3 َنَتَقدَُّم َأَماَمُه ب َحْمٍد، َوب َتْرن يَماٍت َنْهت ُف َلُه.2" 7–6، 3–2: 95مزمور  131 ْسُجُد َوَنْرَكُع َوَنْجُثو َأَماَم َهُلمَّ نَ 6...  أَلنَّ الرَّبَّ إ لٌه َعظ 

ه ...7 الرَّبِّ َخال ق َنا،  "ألَنَُّه ُهَو إ لُهَنا، َوَنْحُن َشْعُب َمْرَعاُه َوَغَنُم َيد 
.9" 10–9: 96مزمور  د ي ُقدَّاَمُه َيا ُكلَّ اأَلْرض  يُن ُقوُلوا َبْيَن اأُلَمم  10 اْسُجُدوا ل لرَّبِّ ف ي ز يَنٍة ُمَقدََّسٍة. اْرَتع  ا َتثَبََّتت  اْلَمْسُكوَنُة َفاَل تََتَزْعَزُع. َيد  : الرَّبُّ َقْد َمَلَك. َأْيض 

.  "الشُُّعوَب ب االْست َقاَمة 
. َفإ نَّ ل ي5" 5: 19خروج  132 يع  الشُُّعوب  ْن َبْين  َجم  ة  م  ي َتُكوُنوَن ل ي َخاصَّ ْعُتْم ل َصْوت ي، َوَحف ْظُتْم َعْهد  . َفاآلَن إ ْن َسم   "ُكلَّ اأَلْرض 

ي َلُه.11" 11: 45مزمور  ، أَلنَُّه ُهَو َسيُِّدك  َفاْسُجد   "َفَيْشَته َي اْلَمل ُك ُحْسَنك 
، َربُّ اْلُجُنود  اْسُمُه، َوَول يُّك  ُقدُّوُس إ ْسَرائ يَل، إ لَه ُكلِّ اأَلْرض  ُيْدَعى.5" 5: 54إشعياء   "أَلنَّ َبْعَلك  ُهَو َصان ُعك 

لٍه آَخَر، أَلنَّ الرَّبَّ اْسُمُه َغُيوٌر. إ لٌه َغُيوٌر ُهَو.14" 14: 43خروج  133  "َفإ نََّك اَل َتْسُجُد إل 
ْنُه؟22" 22: 10كورنثوس  1 ؟ َأَلَعلََّنا َأْقَوى م  يُر الرَّبَّ  "َأْم ُنغ 

 . 7: 20خروج  134
ال  11" 11: 5تثنية  ْق ب اْسم  الرَّبِّ إ له َك َباط  ال   ، أَلنَّ اَل َتْنط   ".الرَّبَّ اَل ُيْبر ُئ َمْن َنَطَق ب اْسم ه  َباط 

ُق، َوب اْسم ه  َتْحل ُف.20" 20: 10تثنية  135  "الرَّبَّ إ لَهَك َتتَّق ي. إ يَّاُه َتْعُبُد، َوب ه  َتْلَتص 
. اْسُجُدوا ل لرَّبِّ ف ي ز يَنٍة ُمَقدََّسةٍ 2" 2: 29مزمور  ه   ".َقدُِّموا ل لرَّبِّ َمْجَد اْسم 
، ل َيَتَقدَّس  اْسُمَك.9" 9: 6متى  ي ف ي السََّماَوات   "َفَصلُّوا َأْنُتْم هَكَذا: َأَباَنا الَّذ 
.َوَباَرَك َداُوُد الرَّبَّ َأَماَم ُكلِّ اْلَجَماَعة ، َوَقاَل َداوُد: ُمَباَرٌك َأْنَت َأيَُّها الرَّبُّ إ لُه إ ْسَرائ يَل 10" 13–10: 29أخبار األيام  1 136 َن اأَلَزل  َوا  َلى األََبد  َلَك َيا 11 َأب يَنا م 

. َلكَ  . َربُّ اْلَعَظَمُة َواْلَجَبُروُت َواْلَجاَلُل َواْلَبَهاُء َواْلَمْجُد، أَلنَّ َلَك ُكلَّ َما ف ي السََّماء  َواأَلْرض  يع  َنى12 َيا َربُّ اْلُمْلُك، َوَقد  اْرَتَفْعَت َرْأس ا َعَلى اْلَجم  ْن  َواْلغ  َواْلَكَراَمُة م 
يُد اْلجَ  يُم َوَتْشد  َك َتْعظ  َك اْلُقوَُّة َواْلَجَبُروُت، َوب َيد  ، َوب َيد  يع  .َلُدْنَك، َوَأْنَت َتَتَسلَُّط َعَلى اْلَجم   "َواآلَن، َيا إ لَهَنا َنْحَمُدَك َوُنَسبُِّح اْسَمَك اْلَجل يَل.13 م يع 

َي َأْعَماُلَك َأيَُّها الرَّبُّ َوُهْم ُيَرتُِّلوَن 3" 4–3: 15رؤيا  يَبٌة ه  يَمٌة َوَعج  َلٌة َتْرن يَمَة ُموَسى َعْبد  اهلل ، َوَتْرن يَمَة اْلَخُروف  َقائ ل يَن: َعظ  ُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء! َعاد  لُه اْلَقاد   اإل 
يَن! َوَحقٌ  َي ُطُرُقَك َيا َمل َك اْلق دِّيس  يَع اأُلَمم  َسَيْأُتوَن َوَيْسُجُدوَن َأَماَمَك، أَلنَّ َأْحَكاَمَك َمْن اَل َيَخاُفَك َياَربُّ َويُ 4 ه  ُد اْسَمَك؟ أَلنََّك َوْحَدَك ُقدُّوٌس، أَلنَّ َجم  َقْد َمجِّ

 "ُأْظه َرْت.
، َوالصَّ 42" 42: 2أعمال الرسل  137 ، َوَكْسر  اْلُخْبز  ، َوالشَّر َكة  ُبوَن َعَلى َتْعل يم  الرُُّسل  ."َوَكاُنوا ُيواظ   َلَوات 
ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ 27" 28–27: 11كورنثوس  1 ، ب ُدون  اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م  .إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأْو َشر َب َكْأَس الرَّبِّ ْنَساُن 28  َوَدم ه  ن  اإل  َولك ْن ل َيْمَتح 

َن اْلُخْبز  َوَيشْ  ."َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  َن اْلَكْأس   َرُب م 
َك، َوَأْحَمُد اْسَمَك َعَلى َرْحَمت َك َوَحقَِّك، ألَنََّك َقْد َعظَّْمَت َكل َمَتَك َعَلى ُكلِّ 2" 2: 138مزمور  138 َك. َأْسُجُد ف ي َهْيَكل  ُقْدس   "اْسم 

.ألَنِّي َأْشَهُد ل ُكلِّ َمْن َيْسَمُع َأْقَواَل ُنُبوَّة  هذَ 18" 19–18: 22رؤيا  َرَبات  اْلَمْكُتوَبَة ف ي هَذا اْلك َتاب  : إ ْن َكاَن َأَحٌد َيز يُد َعَلى هَذا، َيز يُد اهلُل َعَلْيه  الضَّ َوا  ْن 19 ا اْلك َتاب 
َن الْ  ْفر  اْلَحَياة ، َوم  ْن س  يَبُه م  ُف اهلُل َنص  ه  النُُّبوَّة ، َيْحذ  ْن َأْقَوال  ك تَاب  هذ  ُف م  .َكاَن َأَحٌد َيْحذ  َن اْلَمْكُتوب  ف ي هَذا اْلك َتاب  ، َوم  يَنة  اْلُمَقدََّسة   "َمد 

، َوْلَيُعدُّوا َأْعَماَلُه ب َتَرنٍُّم.22 َفْلَيْحَمُدوا الرَّبَّ َعَلى َرْحَمت ه  َوَعَجائ ب ه  ل َبن ي آَدَم.21" 22–21: 107مزمور  139  "َوْلَيْذَبُحوا َلُه َذَبائ َح اْلَحْمد 
ٌق َأيَُّها الرَّبُّ َأْن تَْأُخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلُقْدَرَة، ألَنََّك َأْنَت َخَلْقَت ُكلَّ األَ 11" 11: 4رؤيا  َي ب إ َراَدت َك َكائ َنٌة َوُخل َقْت.َأْنَت ُمْسَتح  ، َوه   "ْشَياء 
، َفُتَدنَِّس اْسَم إ  12" 12: 19الويين  140 .َواَل َتْحل ُفوا ب اْسم ي ل ْلَكذ ب   "له َك. َأَنا الرَّبُّ
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 : ما هو السبب الُمرفق بالوصّية الثالثة؟56السؤال 
الجواب: السبب الُمرفق بالوصّية الثالثة هو، أنه بينما قد ينجو كاسروا هذه الوصية من عقاب البشر، إال أن 

 141دعهم ينجون من دينونته العادلة.الرب إلهنا لن ي
    
 : ما هي الوصّية الرابعة؟57السؤال  

ُاْذُكْر َيْوَم السَّْبِت ِلُتَقدَِّسُه. ِستََّة َأيَّاٍم َتْعَمُل َوَتْصَنُع َجِميَع َعَمِلَك، َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّابُع الجواب: الوصّية الرابعة هي، 
َما َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَبِهيَمُتَك َوَنِزيُلَك الَِّذي َداِخَل َأْبَواِبَك.  . َل َتْصَنْع َعَمل  َفِفيِه َسْبٌت ِللرَّبِّ ِإلِهكَ 

السَّابِع. ِلذِلَك َباَرَك الرَّبُّ  أَلْن ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ِفيَها، َواْسَترَاَح ِفي اْلَيْومِ 
 142َيْوَم السَّْبِت َوَقدََّسُه.

 
 : ماذا تستلزم الوصّية الرابعة؟58السؤال 

 اهلل تلك األوقات المحددة كما قد عّينها في كلمته؛ بالخصوص يوم   االجواب: تستلزم الوصّية الرابعة الحفظ مقدس  
 143لنفسه. اقدس  م امن سبعة أيام، ليكون سبت   كامال   اواحد  
 

 : أي يوم من األيام السبعة قد عّينه اهلل ليكون السبت األسبوعي؟59السؤال 
 144الجواب: منذ بدء العالم وحتى قيامة المسيح، عّين اهلل اليوم السابع من األسبوع ليكون السبت األسبوعي؛

 145عد السبت المسيحي.واليوم األول من األسبوع منذ ذلك الحين، ليستمر حتى نهاية العالم، الذي يُ 
                                                                                                                           

: اَل َتْحَنْث، َبْل َأْوف  ل لرَّبِّ َأْقَساَمَك. 33" 37–33: 5متى  ْعُتْم َأنَُّه ق يَل ل ْلُقَدَماء  ا َسم  يُّ اهلل ، 34َأْيض  َواَل 35َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: اَل َتْحل ُفوا اْلَبتََّة، اَل ب السََّماء  ألَنََّها ُكْرس 
. ب األَ  يم  يَنُة اْلَمل ك  اْلَعظ  ُئ َقَدَمْيه ، َواَل ب ُأوُرَشل يَم ألَنََّها َمد  َدة  َبْيَضاَء َأْو َسْوَداَء. 36ْرض  ألَنََّها َمْوط  ُر َأْن َتْجَعَل َشْعَرة  َواح  َك، أَلنََّك اَل َتْقد  َبْل ل َيُكْن 37َواَل َتْحل ْف ب َرْأس 

.َكاَلُمُكْم: َنَعْم َنَعْم، الَ  َن الشِّرِّير   " اَل. َوَما َزاَد َعَلى ذل َك َفُهَو م 
، َواَل ب َقَسٍم آَخَر. َبْل ل تَ 12" 12: 5يعقوب  ، َواَل ب اأَلْرض   "َتْحَت َدْيُنوَنٍة.ُكْن َنَعْمُكْم َنَعْم، َواَلُكْم اَل، ل َئالَّ َتَقُعوا َولك ْن َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء َيا إ ْخَوت ي، اَل َتْحل ُفوا، اَل ب السََّماء 

، ل َتَهاَب هَذا االْسَم 58" 59–58: 28تثنية  141 يع  َكل َمات  هَذا النَّاُموس  اْلَمْكُتوَبة  ف ي هَذا السِّْفر  َيْجَعُل 59 اْلَجل يَل اْلَمْرُهوَب، الرَّبَّ إ لَهَك،إ ْن َلْم َتْحر ْص ل َتْعَمَل ب َجم 
يَّة  ثَاب َتة .الرَّبُّ َضَرَبات َك َوَضَرَبات  نَ  ا َرد  َخة ، َوَأْمَراض  يَمة  َراس  يَبة . َضَرَباٍت َعظ   "ْسل َك َعج 

ي َيْعَلُم َأنَّ َبن يه  َقْد أَ 13" 13: 3صموئيل  1 ْن َأْجل  الشَّرِّ الَّذ  ي َعَلى َبْيت ه  إ َلى األََبد  م  ه ْم، َوَلْم َيْرَدْعُهْم.ْوَجُبوا ب ه  اللَّْعَنَة عَ َوَقْد َأْخَبْرُتُه ب َأنِّي َأْقض   "َلى َأْنُفس 
َذ تَاُبوُت اهلل ، َوَماَت اْبَنا َعال ي ُحْفن ي َوف يَنَحاُس.11" 11: 4صموئيل  1  "َوُأخ 

 .11–8: 20خروج  142
تََّة َأيَّاٍم 13ا ْحَفْظ َيْوَم السَّْبت  ل تَُقدَِّسُه َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ إ لُهَك. 12" 15–12: 5تثنية  يَع َأْعَمال َك، س  ُل َوَتْعَمُل َجم  َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّابُع َفَسْبٌت ل لرَّبِّ إ له َك، اَل 14َتْشَتغ 

ي ف ي َأ َتْعَمْل ف يه  َعَمال   َك، َوَنز يُلَك الَّذ  َماُرَك َوُكلُّ َبَهائ م  ْثَلَك. بْ مَّا َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَثْوُرَك َوح  َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت 15َواب َك ل َكْي َيْسَتر يَح، َعْبُدَك َوَأَمُتَك م 
َراٍع َمْمُدوَدٍة. أَلْجل  ذل َك أَ  يَدٍة َوذ  ْن ُهَناَك ب َيٍد َشد  . ْوَصاَك الرَّبُّ إ لُهَك َأْن َتْحَفَظ َيْومَ َعْبد ا ف ي َأْرض  م ْصَر، َفَأْخَرَجَك الرَّبُّ إ لُهَك م   "السَّْبت 

 ي ُيَقدُِّسُكْم،: ُسُبوت ي َتْحَفُظوَنَها، أَلنَُّه َعاَلَمٌة َبْين ي َوَبْيَنُكْم ف ي َأْجَيال ُكْم ل َتْعَلُموا َأنِّي َأَنا الرَّبُّ الَّذ  َوَأْنَت ُتَكلُِّم َبن ي إ ْسَرائ يَل َقائ ال  13" 17–16، 13: 31خروج  143
ي ا.َفَيْحَفُظ َبُنو إ ْسرَ 16...  تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء 17 ائ يَل السَّْبَت ل َيْصَنُعوا السَّْبَت ف ي َأْجَيال ه ْم َعْهد ا َأَبد  . أَلنَُّه ف ي س  ُهَو َبْين ي َوَبْيَن َبن ي إ ْسَرائ يَل َعاَلَمٌة إ َلى األََبد 

 "َنفََّس.َواأَلْرَض، َوف ي اْلَيْوم  السَّابع  اْسَتَراَح َوتَ 
يع  َعَمل  2" 3–2: 2تكوين  144 ْن َجم  َل. َفاْسَتَراَح ف ي اْلَيْوم  السَّابع  م  ي َعم  ْن َعَمل ه  الَّذ  َل.َوَفَرَغ اهلُل ف ي اْلَيْوم  السَّابع  م  ي َعم  َوَباَرَك اهلُل اْلَيْوَم السَّابَع َوَقدََّسُه، 3 ه  الَّذ 

ْن َجم   َل اهلُل َخال ق ا.ألَنَُّه ف يه  اْسَتَراَح م  ي َعم   "يع  َعَمل ه  الَّذ 
تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ف يَها، َواْسَتَراَح ف ي اْلَيْوم  ا11" 11: 20خروج  . ل ذل َك َباَرَك الرَّبُّ َيْوَم السَّْبت  َوَقدََّسُه.أَلْن ف ي س   "لسَّابع 

.27" 28–27: 2قس مر  145 ْنَساُن أَلْجل  السَّْبت  ، اَل اإل  ْنَسان  َل أَلْجل  اإل  ا.28 ُثمَّ َقاَل َلُهُم: السَّْبُت إ نََّما ُجع  ْنَسان  ُهَو َربُّ السَّْبت  َأْيض   "إ ذ ا اْبُن اإل 
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 : كيف يجب تقديس يوم السبت؟60السؤال 
الجواب: يجب تقديس يوم السبت باالستراحة المقدسة طوال ذلك اليوم، حتى من األشغال الدنيوّية ووسائل 

وقضاء كل الوقت في الممارسات الجمهورّية والخاصة لعبادة  146التسلية التي هي شرعّية في األيام األخرى؛
 148بقدر ما تقضيه أعمال الضرورة والرحمة. إال 147اهلل،
 

 الوصّية الرابعة؟ ما هو المحظور في: 61السؤال 
الجواب: تحظر الوصّية الرابعة اإلغفال، أو األداء الُمهم ل، للواجبات المطلوبة، وتدنيس اليوم بالكسل، أو بعمل 

، أو األعمال، المتعلقة باألشغال ما هو في حد ذاته خطية، أو بما هو غير ضروري من األفكار، أو األقوال
 149الدنيوّية أو وسائل التسلية.

 

                                                                                                                           
نْ 2" 2: 16كورنثوس  1 ْنُكْم ع  ٍد م  ل  ُأْسُبوٍع، ل َيَضْع ُكلُّ َواح  يَنئ ٍذ.ف ي ُكلِّ َأوَّ ْئُت اَل َيُكوُن َجْمٌع ح   "َدُه، َخاز ن ا َما َتَيسََّر، َحتَّى إ َذا ج 

يم ا َكَصْوت  ُبوٍق.10" 10: 1رؤيا  ْعُت َوَرائ ي َصْوت ا َعظ  ، َوَسم  وح  ف ي َيْوم  الرَّبِّ  "ُكْنُت ف ي الرُّ
َل َأْبَواب َك. بِّ إ له َك. اَل َتْصَنْع َعَمال  َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّابُع َفف يه  َسْبٌت ل لرَّ 10" 10: 20خروج  146 ي َداخ   "َما َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَبه يَمُتَك َوَنز يُلَك الَّذ 

، وَ 15" 22–15: 13نحميا  َر ف ي السَّْبت  ا َيْدُخُلوَن ُأوُرَشل يَم ف ي َيْوم  السَّْبت  ف ي ت ْلَك األَيَّام  َرَأْيُت ف ي َيُهوَذا َقْوم ا َيُدوُسوَن َمَعاص  ُلوَن َحم ير ا، َوَأْيض  َيْأُتوَن ب ُحَزٍم َوُيَحمِّ
ه م  الطََّعاَم. َنٍب َوت يٍن َوُكلِّ َما ُيْحَمُل، َفَأْشَهْدُت َعَلْيه ْم َيْوَم َبْيع  ي َتْعَمُلوَنُه َوُتَدنُِّسوَن َفَخاَصْمُت ُعَظَماَء َيُهوَذا َوُقْلُت َلُهْم: 17 ... ب َخْمٍر َوع  َما هَذا اأَلْمُر اْلَقب يُح الَّذ 

؟  ؟ َوَأْنُتْم َتز  18َيْوَم السَّْبت  يَنة  ه  اْلَمد  ، َوَعَلى هذ  َوَكاَن َلمَّا 19ُسوَن السَّْبَت. يُدوَن َغَضب ا َعَلى إ ْسَرائ يَل إ ْذ ُتَدنِّ َأَلْم َيْفَعْل آَباُؤُكْم هَكَذا َفَجَلَب إ لُهَنا َعَلْيَنا ُكلَّ هَذا الشَّرِّ
، َأنِّي َأَمْرُت ب َأْن ُتْغَلَق اأَلْبَواُب، َوُقْلُت َأْن اَل َيْفَتُحوهَ  ْلَمان ي َعَلى األَْبَواب  َحتَّى اَل َيْدُخلَ َأْظَلَمْت َأْبَواُب ُأوُرَشل يَم َقْبَل السَّْبت  ْن غ  . َوَأَقْمُت م   ا إ َلى َما َبْعَد السَّْبت 

. ْمٌل ف ي َيْوم  السَّْبت   "... ح 
ي، َوَدَعْوَت السَّْبَت َلذَّة ، َوُمَقدََّس الرَّ 13" 14–13: 58إشعياء  ت َك َيْوَم ُقْدس  بِّ ُمَكرَّم ا، َوَأْكَرْمَتُه َعْن َعَمل  ُطُرق َك َوَعْن إ ْن َرَدْدَت َعن  السَّْبت  ر ْجَلَك، َعْن َعَمل  َمَسرَّ

َك،إ يَجاد  َمَسرَّ  يَراَث َيْعُقوَب َأب ي14 ت َك َوالتََّكلُّم  ب َكاَلم  ُمَك م  ، َوُأْطع  ، َوُأَركُِّبَك َعَلى ُمْرَتَفَعات  اأَلْرض  يَنئ ٍذ َتَتَلذَُّذ ب الرَّبِّ  "َك، أَلنَّ َفَم الرَّبِّ َتَكلََّم.َفإ نََّك ح 
 "ُاْذُكْر َيْوَم السَّْبت  ل تَُقدَِّسُه.8" 8: 20خروج  147
تََّة َأيَّاٍم ُيْعَمُل َعَمٌل، َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّابُع َفف يه  َسْبُت ُعْطَلٍة َمْحَفٌل ُمَقدٌَّس. َعَمال  3" 3: 23ويين ال  "َما اَل َتْعَمُلوا. إ نَُّه َسْبٌت ل لرَّبِّ ف ي َجم يع  َمَساك ن ُكْم. س 

َرة  َحْيُث َكاَن قَ 16" 16: 4لوقا   "ْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدت ه  َيْوَم السَّْبت  َوَقاَم ل َيْقَرَأ.َوَجاَء إ َلى النَّاص 
ٌع أَ 7" 7: 20أعمال الرسل  ُروا ُخْبز ا، َخاَطَبُهْم ُبوُلُس َوُهَو ُمْزم  يَن ل َيْكس  يُذ ُمْجَتم ع  ل  اأُلْسُبوع  إ ْذ َكاَن التَّاَلم  َي ف ي اْلغَ َوف ي َأوَّ ، َوَأَطاَل اْلَكاَلَم إ َلى ن ْصف  ْن َيْمض  د 

.  "اللَّْيل 
ُفوَن َسَناب َل 1" 13–1: 12متى  148 يُذُه َواْبَتَدُأوا َيْقط  ، َفَجاَع َتاَلم  ُروع  يُّوَن َلمَّا َنَظُروا َقاُلوا َلهُ 2َوَيْأُكُلوَن. ف ي دل َك اْلَوْقت  َذَهَب َيُسوُع ف ي السَّْبت  َبْيَن الزُّ : َفاْلَفرِّيس 

 ! لُّ ف ْعُلُه ف ي السَّْبت  يُذَك َيْفَعُلوَن َما اَل َيح  يَن َمَعُه؟ 3ُهَوَذا َتاَلم  يَن َجاَع ُهَو َوالَّذ  ي 4َفَقاَل َلُهْم: َأَما َقَرْأُتْم َما َفَعَلُه َداُوُد ح  َمة  الَّذ  َكْيَف َدَخَل َبْيَت اهلل  َوَأَكَل ُخْبَز التَّْقد 
لَّ َأْكُلُه لَ  يَن َمَعُه، َبْل ل ْلَكَهَنة  َفَقْط. َلْم َيح  َولك ْن َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ هُهَنا 6؟ َأَو َما َقَرْأُتْم ف ي التَّْوَراة  َأنَّ اْلَكَهَنَة ف ي السَّْبت  ف ي اْلَهْيَكل  ُيَدنُِّسوَن السَّْبَت َوُهْم َأْبر َياءُ 5ُه َواَل ل لَّذ 

 ! َن اْلَهْيَكل  !  َفَلوْ 7َأْعَظَم م  ا.8َعل ْمُتْم َما ُهَو: إ نِّي ُأر يُد َرْحَمة  اَل َذب يَحة ، َلَما َحَكْمُتْم َعَلى األَْبر َياء  ْنَسان  ُهَو َربُّ السَّْبت  َأْيض  ْن ُهَناَك 9َفإ نَّ اْبَن اإل  ثُمَّ اْنَصَرَف م 
ه ْم،  . َوا  َذا إ ْنَساٌن َيُدُه َياب َسٌة، َفَسأَ 10َوَجاَء إ َلى َمْجَمع  ؟ ل َكْي َيْشَتُكوا َعَلْيه  ْبَراُء ف ي السُُّبوت  لُّ اإل  ْنُكْم َيُكوُن َلُه َخُروٌف 11ُلوُه َقائ ل يَن: َهْل َيح  َفَقاَل َلُهْم: َأيُّ إ ْنَساٍن م 

ُكُه َوُيق يُمُه؟  ٌد، َفإ ْن َسَقَط هَذا ف ي السَّْبت  ف ي ُحْفَرٍة، َأَفَما ُيْمس  ْنَساُن 12َواح  ! َفاإل  لُّ ف ْعُل اْلَخْير  ف ي السُُّبوت  ! إ ذ ا َيح  َن اْلَخُروف  : 13َكْم ُهَو َأْفَضُل م  ُثمَّ َقاَل ل إل ْنَسان 
يَحة  َكاأُلْخَرى.  "ُمدَّ َيَدَك. َفَمدََّها. َفَعاَدْت َصح 

 أعاله.  146، انظر الحاشية رقم 22–15: 13نحميا  149
 أعاله.  146، انظر الحاشية رقم 14–13: 58إشعياء 
،4" 6–4: 8عاموس  ي اأَلْرض  ْنَطة ؟ 5 ا ْسَمُعوا هَذا َأيَُّها اْلُمَتَهمُِّموَن اْلَمَساك يَن ل َكْى تُب يُدوا َبائ س  ا، َوالسَّْبُت ل َنْعر َض ح  ي َرْأُس الشَّْهر  ل َنب يَع َقْمح  َقائ ل يَن: َمَتى َيْمض 

يَفَة، َوُنَكبَِّر الشَّاق   .ل ُنَصغَِّر اإل  .6 َل، َوُنَعوَِّج َمَواز يَن اْلغ شِّ ، َوَنب يَع ُنَفاَيَة اْلَقْمح  ٍة، َواْلَبائ َس ب َنْعَلْين  َعَفاَء ب ف ضَّ  "ل َنْشَتر َي الضُّ
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 : ما هي األسباب الُمرفقة بالوصّية الرابعة؟62السؤال 
 150الجواب: األسباب الُمرفقة بالوصّية الرابعة هي، إتاحة اهلل لنا ستة أيام من األسبوع ألشغالنا الشخصّية،

 151صّي، وبركته ليوم السبت.ومطالبته بملكّية خاصة للسابع، ومثاله الشخ
 

 : ما هي الوصّية الخامسة؟63السؤال 
 152َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك ِلَكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك َعَلى اأَلْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك. الجواب: الوصّية الخامسة هي،

 
 : ماذا تستلزم الوصّية الخامسة؟64السؤال 

الخامسة حفظ الكرامة، وأداء الواجبات، المختّصة بكل األفراد في أوضاعهم ومكاناتهم  الجواب: تستلزم الوصّية
 153المتعّددة، كرؤساء، أو كمرؤوسين، أو كأنداد.

 
 الوصّية الخامسة؟ ما هو المحظور في: 65السؤال 

ناتهم الجواب: تحظر الوصّية الخامسة إهمال اإلكرام والواجب الذي يخص كل األفراد في أوضاعهم ومكا
 154أي شيء ضد ذلك.بالمتعّددة، أو القيام 

 

                                      
يَع َعَمل َك.9" 9: 20خروج  150 تََّة َأيَّاٍم َتْعَمُل َوَتْصَنُع َجم   "س 

تََّة َأيَّاٍم ُيْصَنُع َعَمٌل، وَ 15" 15: 31خروج  . ُكلُّ َمْن َصَنَع َعَمال  س  ا اْلَيْوُم اْلسَّابُع َفف يه  َسْبُت ُعْطَلٍة ُمَقدٌَّس ل لرَّبِّ  ".ف ي َيْوم  السَّْبت  ُيْقَتُل َقْتال   َأمَّ
تََّة َأيَّاٍم ُيْعَمُل َعَمٌل، َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّابُع َفف يه  َسْبُت ُعْطَلٍة َمْحَفٌل ُمَقدَّ 3" 3: 23الويين   "َما اَل َتْعَمُلوا. إ نَُّه َسْبٌت ل لرَّبِّ ف ي َجم يع  َمَساك ن ُكْم. ٌس. َعَمال  س 

يع  َعَمل  2" 3–2: 2تكوين  151 ْن َجم  َل. َفاْسَتَراَح ف ي اْلَيْوم  السَّابع  م  ي َعم  ْن َعَمل ه  الَّذ  َل.َوَفَرَغ اهلُل ف ي اْلَيْوم  السَّابع  م  ي َعم  َك اهلُل اْلَيْوَم السَّابَع َوَقدََّسُه، َوَبارَ 3 ه  الَّذ 
َل اهلُل َخال ق ا. ي َعم  يع  َعَمل ه  الَّذ  ْن َجم   "ألَنَُّه ف يه  اْسَتَراَح م 

تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ف يَها، َواْسَتَراَح ف ي اْليَ 11" 11: 20خروج  . ل ذل َك َباَرَك الرَّبُّ َيْوَم السَّْبت  َوَقدََّسُه.أَلْن ف ي س   "ْوم  السَّابع 
تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء وَ 17" 17: 31خروج  . أَلنَُّه ف ي س   "اَح َوتََنفََّس.اأَلْرَض، َوف ي اْلَيْوم  السَّابع  اْسَترَ ُهَو َبْين ي َوَبْيَن َبن ي إ ْسَرائ يَل َعاَلَمٌة إ َلى اأَلَبد 

 . 12: 20خروج  152
يَك الرَّبُّ إ لُهَك.َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ إ لُهَك، ل َكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك، َول َكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر عَلى األَ 16" 16: 5تثنية   "ْرض  الَّت ي ُيْعط 

َي ُمَرتََّبٌة م  ل َتْخَضْع ُكلُّ َنفْ 1" 7، 1: 13رومية  153 يُن اْلَكائ َنُة ه  َن اهلل ، َوالسَّاَلط  ين  اْلَفائ َقة ، ألَنَُّه َلْيَس ُسْلَطاٌن إ الَّ م  يَع 7...  َن اهلل ،ٍس ل لسَّاَلط  َفَأْعُطوا اْلَجم 
َباَيُة. َوالْ  َباَيَة ل َمْن َلُه اْلج  ْزَيُة. اْلج  ْزَيَة ل َمْن َلُه اْلج  ْكَراُم.ُحُقوَقُهُم: اْلج  ْكَراَم ل َمْن َلُه اإل   "َخْوَف ل َمْن َلُه اْلَخْوُف. َواإل 

يَن َبْعُضُكْم ل َبْعٍض ف ي َخْوف  اهلل .21" 24، 22–21: 5أفسس  ع  ،22 َخاض  ي24...  َأيَُّها النَِّساُء اْخَضْعَن ل ر َجال ُكنَّ َكَما ل لرَّبِّ ، َولك ْن َكَما َتْخَضُع اْلَكن يَسُة ل ْلَمس  ح 
 "َكذل َك النَِّساُء ل ر َجال ه نَّ ف ي ُكلِّ َشْيٍء.

يُكْم ف ي الرَّبِّ أَلنَّ هَذا َحقٌّ.1" 9، 5–4، 1: 6أفسس  يُعوا َوال د  يب  الرَّبِّ وَ 4...  َأيَُّها اأَلْواَلُد، َأط  يُظوا َأْواَلَدُكْم، َبْل َربُّوُهْم ب تَْأد  َأيَُّها 5 ا  ْنَذار ه .َوَأْنُتْم َأيَُّها اآلَباُء، اَل ُتغ 
يح   يُعوا َساَدَتُكْم َحَسَب اْلَجَسد  ب َخْوٍف َور ْعَدٍة، ف ي َبَساَطة  ُقُلوب ُكْم َكَما ل ْلَمس  يَن َأنَّ 9...  اْلَعب يُد، َأط  يَد، َعال م  ه  اأُلُموَر، تَار ك يَن التَّْهد  َوَأْنُتْم َأيَُّها السَّاَدُة، اْفَعُلوا َلُهْم هذ 

ْنَدُه ُمَحاَباٌة.َسيِّ  ، َوَلْيَس ع  ا ف ي السََّماَوات   "َدُكْم َأْنُتْم َأْيض 
ْخَوَة. َخاُفوا اهلَل. َأْكر ُموا اْلَمل َك.17" 17: 2بطرس  1 بُّوا اإل  يَع. َأح   "َأْكر ُموا اْلَجم 

ي 5 َيْشت ْم َأب ا َأْو ُأم ا َفْلَيُمْت َمْوت ا. : َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك، َوَمنْ َفإ نَّ اهلَل َأْوَصى َقائ ال  4" 6–4: 15متى  154 : ُقْرَباٌن ُهَو الَّذ  َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتُقوُلوَن: َمْن َقاَل ألَب يه  َأْو ُأمِّه 
ُه. كُ 6 تَْنَتف ُع ب ه  م نِّي. َفاَل ُيْكر ُم َأَباُه َأْو ُأمَّ يََّة اهلل  ب َسَبب َتْقل يد   "ْم!َفَقْد َأْبَطْلُتْم َوص 

ا، أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغْيَرُه َفَقْد َأكْ 8" 8: 13رومية  بَّ َبْعُضُكْم َبْعض   "َمَل النَّاُموَس.اَل َتُكوُنوا َمْدُيون يَن أَلَحٍد ب َشْيٍء إ الَّ ب َأْن ُيح 
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 : ما هو السبب الُمرفق بالوصّية الخامسة؟66السؤال 
الجواب: السبب الُمرفق بالوصّية الخامسة هو، وعد بطول الحياة وباالزدهار )بقدر ما يكون ذلك لمجد اهلل 

 155وخيرهم( لكل أولئك الذين يحفظون الوصّية.
 

 ة السادسة؟: ما هي الوصيّ 67السؤال 
 156َل َتْقُتْل.الجواب: الوصّية السادسة هي، 

 
 : ماذا تستلزم الوصّية السادسة؟68السؤال 

 157الجواب: تستلزم الوصّية السادسة كافة المساعي المشروعة للحفاظ على حياتنا الخاصة، وحياة اآلخرين.
 

 الوصّية السادسة؟ ما هو المحظور في: 69السؤال 
ة السادسة القضاء على حياتنا، أو حياة أقاربنا بدون وجه حق، أو كل ما يؤّدي إلى الجواب: تحظر الوصيّ 

 158ذلك.
 

 : ما هي الوصّية السابعة؟70السؤال 
 159َل َتْزِن.الجواب: الوصّية السابعة هي، 

 
 : ماذا تستلزم الوصّية السابعة؟71السؤال 

 160ة وطهارة قريبنا، في القلب، والكالم، والسلوك.الجواب: تستلزم الوصّية السابعة الحفاظ على طهارتنا الشخصيّ 
                                      

يَك الرَّبُّ إ لُهَك. َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك ل َكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك َعَلى اأَلْرض  الَّت ي12" 12: 20خروج  155  "ُيْعط 
يَك الرَّبُّ إ لُهَك.َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك َكَما َأْوَصاَك الرَّبُّ إ لُهَك، ل َكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك، َول َكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر عَلى األَ 16" 16: 5تثنية   "ْرض  الَّت ي ُيْعط 

يٍَّة ب َوْعٍد، َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك، ا2" 3–2: 6أفسس  ُل َوص  َي َأوَّ .3لَّت ي ه  َواَل اأَلْعَمار  َعَلى اأَلْرض   "ل َكْي َيُكوَن َلُكْم َخْيٌر، َوَتُكوُنوا ط 
 . 13: 20خروج  156

 "اَل َتْقُتْل.17" 17: 5تثنية 
ه  28" 29–28: 5أفسس  157 بُّوا ن َساَءُهْم َكَأْجَساد  ُب َعَلى الرَِّجال  َأْن ُيح  ْض َأَحٌد َجَسَدُه َقطُّ، َبْل َيُقوُتُه 29 ْم. َمْن ُيح بُّ اْمَرَأَتُه ُيح بُّ َنْفَسُه.َكذل َك َيج  َفإ نَُّه َلْم ُيْبغ 

ا ل ْلَكن يَسة . ، َكَما الرَّبُّ َأْيض   "َوُيَربِّيه 
ْنَسان  ُيْسَفُك َدُمُه. أَلنَّ اهلَل َعَلى صُ 6" 6: 9تكوين  158 ْنَسان  ب اإل  ْنَساَن.َساف ُك َدم  اإل  َل اإل   "وَرت ه  َعم 

ال  22" 22: 5متى  يه  َباط  ا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلى َأخ  ، َوَمْن َقاَل: َيا  َوَأمَّ َب اْلَمْجَمع  : َرَقا، َيُكوُن ُمْسَتْوج  يه  ، َوَمْن َقاَل أَلخ  َب اْلُحْكم  َيُكوُن ُمْسَتْوج 
َب َنار  َجَهنََّم. َأْحَمُق، َيُكونُ   "ُمْسَتْوج 

ُض َأَخاُه َفُهَو َقات ُل َنْفٍس، َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ ُكلَّ َقات ل  َنْفٍس َلْيَس َلُه َحَياٌة َأبَ 15" 15: 3يوحنا  1 يٌَّة ثَاب َتٌة ف يه .ُكلُّ َمْن ُيْبغ   "د 
 . 14: 20خروج  159

.18" 18: 5تثنية   "َواَل َتْزن 
َدٍة َرُجُلَها.2" 5، 3–2: 7س كورنثو  1 160 ٍد اْمَرَأُتُه، َوْلَيُكْن ل ُكلِّ َواح  َنا، ل َيُكْن ل ُكلِّ َواح  ا 3 َولك ْن ل َسَبب  الزِّ َب، َوَكذل َك اْلَمْرَأُة َأْيض  ل ُيوف  الرَُّجُل اْلَمْرَأَة َحقََّها اْلَواج 

ا َمع ا ل   اَل َيْسُلْب َأَحُدُكُم اآلَخَر، إ الَّ 5...  الرَُّجَل. ُعوا َأْيض  اَلة ، ُثمَّ َتْجَتم  ْوم  َوالصَّ يٍن، ل َكْي تََتَفرَُّغوا ل لصَّ َبُكُم الشَّْيَطاُن ل َسَبب  َأْن َيُكوَن َعَلى ُمواَفَقٍة، إ َلى ح  َكْي اَل ُيَجرِّ
 "َعَدم  َنَزاَهت ُكْم.
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 الوصّية السابعة؟ ما هو المحظور في: 72السؤال 
 161الجواب: تحظر الوصّية السابعة كل األفكار، واألقوال، واألفعال الغير طاهرة.

 
 : ما هي الوصّية الثامنة؟73السؤال 

 162َل َتْسِرْق. الجواب: الوصّية الثامنة هي،
 

 ماذا تستلزم الوصّية الثامنة؟: 74السؤال 
 163الجواب: تستلزم الوصّية الثامنة التحصيل المشروع وزيادة الثروة والممتلكات المادّية لنا ولآلخرين.

 
 الوصّية الثامنة؟ ما هو المحظور في: 75السؤال 

أو ممتلكاتنا  الجواب: تحظر الوصّية الثامنة كل ما يعيق، أو يمكن أن يعيق، بدون وجه حق ثروتنا الشخصّية
  164المادّية، أو الثروة أو الممتلكات المادّية لقريبنا.

 
 : ما هي الوصّية التاسعة؟76السؤال 

 165َل َتْشَهْد َعَلى َقِريِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر.الجواب: الوصّية التاسعة هي، 
 

 : ماذا تستلزم الوصّية التاسعة؟77السؤال 
بالحق وتشجيعه بين إنسان وأخر، وبالسمعة الحسنة وتشجيعها لنا الجواب: تستلزم الوصّية التاسعة التمسك 

 167خصوصا عند تقديم الشهادة. 166ولقريبنا،
                                                                                                                           

َي إ َراَدُة اهلل : َقَداسَ 3" 5–3: 4تسالونيكي  1 ه  ه  َنا،أَلنَّ هذ  ْنُكْم َأْن َيْقتَن َي إ َناَءُه ب َقَداَسٍة َوَكَراَمٍة،4 ُتُكْم. َأْن َتْمتَن ُعوا َعن  الزِّ ٍد م  اَل ف ي َهَوى َشْهَوٍة 5 َأْن َيْعر َف ُكلُّ َواح 
يَن اَل َيْعر ُفوَن اهلَل.  "َكاأُلَمم  الَّذ 

 لَّ َمْن َيْنُظُر إ َلى اْمَرَأٍة ل َيْشَته َيَها، َفَقْد َزَنى ب َها ف ي َقْلب ه ."َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: إ نَّ كُ 28" 28: 5متى  161
يَن،3" 4–3: 5أفسس  َنا َوُكلُّ َنَجاَسٍة َأْو َطَمٍع َفاَل ُيَسمَّ َبْيَنُكْم َكَما َيل يُق ب ق دِّيس  ، َواْلهَ 4 َوَأمَّا الزِّ  ْزُل الَّت ي اَل َتل يُق، َبْل ب اْلَحر يِّ الشُّْكُر."َواَل اْلَقَباَحُة، َواَل َكاَلُم السََّفاَهة 

 . 15: 20خروج  162
 "َواَل َتْسر ْق.19" 19: 5تثنية 

يَش َمَعَك.35" 35: 25الويين  163 ن ا َفَيع  ْنَدَك، َفاْعُضْدُه َغر يب ا َأْو ُمْسَتْوط   "َوا  َذا اْفَتَقَر َأُخوَك َوَقُصَرْت َيُدُه ع 
َي َمْن َلُه اْحت َياٌج. َبْل ب اْلَحر يِّ َيْتَعُب َعام ال  . .. ب28ب "28: 4أفسس  ، ل َيُكوَن َلُه َأْن ُيْعط  ال َح ب َيَدْيه   "الصَّ
ا.4" 4: 2فيلبي  ٍد إ َلى َما ُهَو آلَخر يَن َأْيض  ، َبْل ُكلُّ َواح  ه  ٍد إ َلى َما ُهَو ل َنْفس   "اَل َتْنُظُروا ُكلُّ َواح 

ه  َيْشَبُع ُخْبز ا، َوَتابُع اْلَبطَّال يَن َيْشَبُع َفْقر ا. 91" 24–19: 28أمثال  164 ُل ب َأْرض  َنى اَل ُيْبَرُأ.20َاْلُمْشَتغ  ُل إ َلى اْلغ  ، َواْلُمْسَتْعج  يُن َكث يُر اْلَبَرَكات  ...  َالرَُّجُل اأَلم 
 "ٌق ل َرُجل ُمْخر ٍب.السَّال ُب َأَباُه َأْو ُأمَُّه َوُهَو َيُقوُل: اَل َبْأَس َفُهَو َرف ي24

 "اَل َيْسر ق  السَّار ُق ف ي َما َبْعُد ...أ28أ "28: 4أفسس 
َل َفالَ 10" 10: 3تسالونيكي  2 ْنَدُكْم، َأْوَصْيَناُكْم ب هَذا: َأنَُّه إ ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُير يُد َأْن َيْشَتغ  يَن ُكنَّا ع  ا ح  ا.َفإ نََّنا َأْيض   " َيْأُكْل َأْيض 
يَماَن، َوُهَو َشرٌّ م نْ 8" 8: 5ثاوس تيمو  1 ، َفَقْد َأْنَكَر اإل  يََّما َأْهُل َبْيت ه  ، َواَل س  ت ه  . َوا  ْن َكاَن َأَحٌد اَل َيْعتَن ي ب َخاصَّ ن   "َغْير  اْلُمْؤم 

 . 16: 20خروج  165
 "َواَل َتْشَهْد َعَلى َقر يب َك َشَهاَدَة ُزوٍر.20" 20: 5تثنية 
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 الوصّية التاسعة؟ ما هو المحظور في 78السؤال 
 168الجواب: تحظر الوصّية التاسعة أي شيء ُيجحف بالحق، أو ُيؤذي سمعتنا، أو سمعة قريبنا، الحسنة.

 
 العاشرة؟ : ما هي الوصّية79السؤال 

َل َتْشَتِه َبْيَت َقِريِبَك. َل َتْشَتِه اْمرََأَة َقِريِبَك، َوَل َعْبَدُه، َوَل َأَمَتُه، َوَل َثْوَرُه، َوَل الجواب: الوصّية العاشرة هي، 
 169ِحَماَرُه، َوَل َشْيئ ا ِممَّا ِلَقِريِبَك.

 
 : ماذا تستلزم الوصّية العاشرة؟80السؤال 

إلخالص النفس باستقامة نحو قريبنا، وكل ما  اواتجاه   170زم الوصّية العاشرة القناعة الكاملة بحالنا،الجواب: تستل
 171له.
 

                                                                                                                           
َي اأُلُموُر الَّت ي َتْفَعُلوَنَها. ل ُيَكلِّْم ُكلُّ إ ْنَساٍن َقر يَبُه ب اْلَحقِّ. اْقُضوا ب اْلَحقِّ َوَقَضاء  ا16" 16: 8زكريا  166 ه  ه   "لسَّاَلم  ف ي َأْبَواب ُكْم.هذ 

يِّ و اَلَية  َقْيَصَر َحْيُث َيْنبَ 10" 10: 25أعمال الرسل  ا َجيِّد ا.َفَقاَل ُبوُلُس: َأَنا َواق ٌف َلَدى ُكْرس  ي َأْن ُأَحاَكَم. َأَنا َلْم َأْظل م  اْلَيُهوَد ب َشْيٍء، َكَما َتْعَلُم َأْنَت َأْيض   "غ 
ا َنْشَهُد، َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ 12" 12: 1يوحنا  3 ، َوَنْحُن َأْيض  ه  َن اْلَحقِّ َنْفس  يع  َوم  َن اْلَجم  ْتر ُيوُس َمْشُهوٌد َلُه م  يم  َقٌة. َشَهاَدتَ د  َي َصاد   "َنا ه 

. ... 5" 25، 5: 14أمثال  167 يب  وُر َيَتَفوَُّه ب اأَلَكاذ  ُد الزُّ َب، َوالشَّاه  يُن َلْن َيْكذ  ُد اأَلم  ."25َالشَّاه  يب  َفغ شٌّ ، َوَمْن َيَتَفوَُّه ب اأَلَكاذ  ي النُُّفوس  يُن ُمَنجِّ ُد اأَلم   َالشَّاه 
.اَل َتْسَع ف ي ا16" 16: 19الويين  168 َشاَية  َبْيَن َشْعب َك. اَل َتق ْف َعَلى َدم  َقر يب َك. َأَنا الرَّبُّ  "ْلو 

.3" 3: 15مزمور  ُل َتْعي ير ا َعَلى َقر يب ه  ، َواَل َيْحم  ب ه  ، َواَل َيْصَنُع َشر ا ب َصاح  ي ب ل َسان ه   "الَّذ ي اَل َيش 
ُضَها الرَّبُّ 16" 19–16: 6أمثال  ه  السِّتَُّة ُيْبغ  ه :هذ  َي َمْكُرَهُة َنْفس  ا َبر يئ ا،17 ، َوَسْبَعٌة ه  ٌب، َأْيٍد َساف َكٌة َدم  يَئة ، َأْرُجٌل 18 ُعُيوٌن ُمَتَعال َيٌة، ل َساٌن َكاذ  ُئ َأْفَكار ا َرد  َقْلٌب ُيْنش 

، ، َوَزار ُع خُ 19 َسر يَعُة اْلَجَرَيان  إ َلى السُّوء  يب  ُد ُزوٍر َيُفوُه ب اأَلَكاذ   "ُصوَماٍت َبْيَن إ ْخَوٍة.َشاه 
ا َقائ ل يَن: َوَماَذا َنْفَعُل َنْحُن؟ َفَقاَل َلُهْم: اَل َتْظل ُموا َأَحد ا، َواَل َتُشوا ب  14" 14: 3لوقا  يُّوَن َأْيض   "َأَحٍد، َواْكَتُفوا ب َعاَلئ ف ُكْم.َوَسَأَلُه ُجْند 
 .17: 20خروج  169

َماَرُه َوالَ َواَل َتْشَته  اْمَرأَ 21" 21: 5تثنية   " ُكلَّ َما ل َقر يب َك.َة َقر يب َك، َواَل َتْشَته  َبْيَت َقر يب َك َواَل َحْقَلُه َواَل َعْبَدُه َواَل َأَمَتُه َواَل َثْوَرُه َواَل ح 
يٍن. َدائ م ا َتْسب يُحُه ف ي َفم ي.1" 1: 34مزمور  170  "ُأَبار ُك الرَّبَّ ف ي ُكلِّ ح 

.َليْ 11" 11: 4فيلبي  َهة  اْحت َياٍج، َفإ نِّي َقْد َتَعلَّْمُت َأْن َأُكوَن ُمْكَتف ي ا ب َما َأَنا ف يه  ْن ج   "َس َأنِّي َأُقوُل م 
يَمٌة.6" 6: 6تيموثاوس  1  "َوَأمَّا التَّْقَوى َمَع اْلَقَناَعة  َفه َي ت َجاَرٌة َعظ 

ْن َمَحبَّ 5" 5: 13عبرانيين  يَرُتُكْم َخال َية  م  ُلَك َواَل َأْتُرُكَك.ل َتُكْن س  ْنَدُكْم، أَلنَُّه َقاَل: اَل ُأْهم  . ُكوُنوا ُمْكَتف يَن ب َما ع   "ة  اْلَمال 
يَراَن َقائ ال  6" 32–11، 9، 6: 15لوقا  171 َقاَء َواْلج  ي، أَلنِّي َوَجْدُت َخُروف ي الضَّ  َوَيْأت ي إ َلى َبْيت ه  َوَيْدُعو اأَلْصد  !َلُهُم: اْفَرُحوا َمع  َوا  َذا َوَجَدْتُه َتْدُعو 9...  الَّ

ي ألَنِّي َوَجْدُت الدِّْرَهَم الَّذ ي َأَضْعُتُه. ...  يَقات  َواْلَجاَرات  َقائ َلة : اْفَرْحَن َمع  د  . 11الصَّ ن ي اْلق ْسَم 12َوَقاَل: إ ْنَساٌن َكاَن َلُه اْبَنان  : َيا َأب ي َأْعط  َفَقاَل َأْصَغُرُهَما أَلب يه 
يَشَتُه. الَّ  . َفَقَسَم َلُهَما َمع  َن اْلَمال  يُبن ي م  يَدٍة، َوُهَناَك بَ 13ذ ي ُيص  ذََّر َماَلُه ب َعْيٍش ُمْسر ٍف. َوَبْعَد َأيَّاٍم َلْيَسْت ب َكث يَرٍة َجَمَع االْبُن اأَلْصَغُر ُكلَّ َشْيٍء َوَساَفَر إ َلى ُكوَرٍة َبع 
ه  َوَقاَل: .17 يد ا َرآُه َأُبوُه، َفَتَحنََّن َوَرَكَض َوَوَقَع 20َأُقوُم َوَأْذَهُب إ َلى َأب ي َوَأُقوُل َلُه: َيا َأب ي، َأْخَطْأُت إ َلى السََّماء  َوُقدَّاَمَك، ... 18.. َفَرَجَع إ َلى َنْفس  َوا  ْذ َكاَن َلْم َيَزْل َبع 

ه : ... 22َعَلى ُعُنق ه  َوَقبََّلُه. ...  ْجَل اْلُمَسمََّن َواْذَبُحوُه َفَنْأُكَل َوَنْفَرَح، ... 23َفَقاَل اأَلُب ل َعب يد  َب َوَلْم ُير ْد َأْن َيْدُخَل. َفَخَرَج 28َوَكاَن اْبُنُه اأَلْكَبُر... 25َوَقدُِّموا اْلع  َفَغض 
 ... . يٍن، َوُكلُّ مَ 31َأُبوُه َيْطُلُب إ َلْيه  ي ف ي ُكلِّ ح  ، أَلنَّ َأَخاَك هَذا َكاَن َميِّت ا َفَعاَش، 32ا ل ي َفُهَو َلَك. َفَقاَل َلُه: َيا ُبَنيَّ َأْنَت َمع  ي َأْن َنْفَرَح َوُنَسرَّ َولك ْن َكاَن َيْنَبغ 

َد.  "َوَكاَن َضااُل َفُوج 
يَن َوُبَكاء  َمَع اْلَباك يَن.15" 15: 12رومية  ا َمَع اْلَفر ح   "َفَرح 
ٍد إ  4" 4: 2فيلبي  ا.اَل َتْنُظُروا ُكلُّ َواح  ٍد إ َلى َما ُهَو آلَخر يَن َأْيض  ، َبْل ُكلُّ َواح  ه   "َلى َما ُهَو ل َنْفس 
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 الوصّية العاشرة؟ ما هو المحظور في: 81السؤال 
والحسد أو الحسرة على الخير الذي لقريبنا؛ وكل  172الجواب: تحظر الوصّية العاشرة كل عدم القناعة بحالنا،

 173اعر الجامحة تجاه أي شيء مما له.الرغبات والمش
 

 : هل يستطيع أي إنسان أن يحفظ وصايا اهلل بشكٍل كامٍل؟82السؤال 
 االجواب: ال يستطيع أي إنسان، منذ السقوط، أن يحفظ وصايا اهلل بشكٍل كامٍل في هذه حياة، ولكّنه يكسرها يومي  

 174بالفكر، والقول، والفعل.
 

 لى الناموس هي شنيعة بالتساوي؟: هل كل التعدّيات ع83السؤال 
الجواب: إن بعض الخطايا في حد ذاتها، وبسبب تفاقم األوضاع العديدة، هي أكثر شناعة في نظر اهلل عن 

 175غيرها.
 

 : ماذا تستحق كل خطّية؟84السؤال 
 176الجواب: تستحق كل خطّية غضب ولعنة اهلل، في كاٍل من هذه الحياة، وتلك اآلتية.

                                      
ْنُهْم، َفَأْهَلَكُهُم اْلُمْهل ُك.10" 10: 10كورنثوس  1 172 ا ُأَناٌس م   "َواَل َتَتَذمَُّروا َكَما َتَذمََّر َأْيض 

.َولك ْن إ ْن َكاَن َلُكْم َغْيَرٌة ُمرٌَّة َوتَ 14" 16–14: 3يعقوب  ُبوا َعَلى اْلَحقِّ ُروا َوَتْكذ  ٌب ف ي ُقُلوب ُكْم، َفاَل َتْفَتخ  يٌَّة 15 َحزُّ َي َأْرض  ْن َفْوُق، َبْل ه  ْكَمُة َناز َلة  م  ه  اْلح  َلْيَسْت هذ 
يُش َوُكلُّ أَ 16 َنْفَسان يٌَّة َشْيَطان يٌَّة. يٍء.أَلنَُّه َحْيُث اْلَغْيَرُة َوالتََّحزُُّب، ُهَناَك التَّْشو   "ْمٍر َرد 

ا.26" 26: 5غالطية  173 ُد َبْعُضَنا َبْعض  ا، َوَنْحس  ُب َبْعُضَنا َبْعض  ب يَن ُنَغاض   "اَل َنُكْن ُمْعج 
يََّة، الطََّمَع الَّذ  5" 5: 3كولوسي  َنا، النََّجاَسَة، اْلَهَوى، الشَّْهَوَة الرَّد  : الزِّ يُتوا َأْعَضاَءُكُم الَّت ي َعَلى اأَلْرض  .َفَأم  َباَدُة اأَلْوثَان   "ي ُهَو ع 

ْن َأْجل  اإل  21" 21: 8تكوين  174 ا م  يٌر ُمْنُذ َفَتَنسََّم الرَّبُّ َرائ َحَة الرَِّضا. َوَقاَل الرَّبُّ ف ي َقْلب ه : اَل َأُعوُد َأْلَعُن اأَلْرَض َأْيض  رِّ ْنَسان  ش  َر َقْلب  اإل  ، أَلنَّ َتَصوُّ ْنَسان 
. َواَل أَ  ا ُأم يُت ُكلَّ َحيٍّ َكَما َفَعْلُت.َحَداثَت ه   "ُعوُد َأْيض 

ي9" 23، 11-9: 3رومية  يَّة ، َفَماَذا إ ذ ا؟ َأَنْحُن َأْفَضُل؟ كَّاَل اْلَبتََّة! ألَنََّنا َقْد َشَكْوَنا َأنَّ اْلَيُهوَد َواْلُيوَنان يِّيَن َأْجَمع  َس َبارٌّ َواَل َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأنَُّه َليْ 10َن َتْحَت اْلَخط 
ٌد.  يُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهلل .23َلْيَس َمْن َيْفَهُم. َلْيَس َمْن َيْطُلُب اهلَل. ... 11َواح   "إ ذ  اْلَجم 

يَمَة 6" 15، 13، 6: 8حزقيال  175 ُلوَن؟ الرََّجاَسات  اْلَعظ  ي. َوَبْعُد َوَقاَل ل ي: َيا اْبَن آَدَم، َهْل َرَأْيَت َما ُهْم َعام  س  ي َعْن َمْقد  ْبَعاد  ُلَها ُهَنا إل  الَّت ي َبْيُت إ ْسَرائ يَل َعام 
ُلوَها.13...  َتُعوُد َتْنُظُر َرَجاَساٍت َأْعَظَم. ُد َتُعوُد َتْنُظُر َرَجاَساٍت َفَقاَل ل ي: َأَرَأْيَت هَذا َيا اْبَن آَدَم؟ َبعْ 15...  َوَقاَل ل ي: َبْعُد َتُعوُد َتْنُظُر َرَجاَساٍت َأْعَظَم ُهْم َعام 

ه . ْن هذ   "َأْعَظَم م 
يَنئ ٍذ اْبَتَدَأ ُيَوبُِّخ اْلُمُدَن الَّت ي ُصن َعْت ف يَها َأْكَثُر ُقوَّات ه  أَلنََّها َلْم َتُتْب: 20" 24–20: 11متى  ن َعْت ف ي َوْيٌل َلك  َيا ُكوَرز يُن! َوْيٌل َلك  َيا َبْيَت َصْيَدا! أَلنَُّه َلْو صُ 21ح 

 . َماد  ا ف ي اْلُمُسوح  َوالرَّ يم  َيْوَم الدِّين  م مَّا  َولك ْن َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُصوَر َوَصْيَداَء َتُكوُن َلُهَما َحاَلٌة َأْكَثُر اْحت َماال  22ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْصُنوَعُة ف يُكَما، َلتَاَبَتا َقد 
. أَلنَُّه َلْو ُصن َعْت ف ي َسُدوَم اْلُقوَّ  َوَأْنت  َيا23َلُكَما.  َية  يَن إ َلى اْلَهاو  ! َسُتْهَبط  . َكْفَرَناُحوَم اْلُمْرَتف َعَة إ َلى السََّماء  َولك ْن َأُقوُل َلُكْم: 24اُت اْلَمْصُنوَعُة ف يك  َلَبق َيْت إ َلى اْلَيْوم 

. اْحت َماال   إ نَّ َأْرَض َسُدوَم َتُكوُن َلَها َحاَلٌة َأْكَثرُ   "َيْوَم الدِّين  م مَّا َلك 
ي 11" 11: 19يوحنا  ْن َفْوُق. ل ذل َك الَّذ  يَت م  يٌَّة َأْعَظُم.َأَجاَب َيُسوُع: َلْم َيُكْن َلَك َعَليَّ ُسْلَطاٌن اْلَبتََّة، َلْو َلْم َتُكْن َقْد ُأْعط   "َأْسَلَمن ي إ َلْيَك َلُه َخط 

ْبل يَس ثُمَّ يَ 41" 41: 25متى  176 يَّة  اْلُمَعدَّة  إل  يُن إ َلى النَّار  اأَلَبد  : اْذَهُبوا َعنِّي َيا َماَلع  يَن َعن  اْلَيَسار  ا ل لَّذ  .ُقوُل َأْيض   " َوَماَلئ َكت ه 
ْن َأْعَمال  النَّاُموس  ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، أَلنَُّه َمْكتُ 10" 10: 3غالطية  يَن ُهْم م  يَع الَّذ  وٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت ف ي َجم يع  َما ُهَو َمْكُتوٌب ف ي ك َتاب  النَّاُموس  أَلنَّ َجم 
 "ل َيْعَمَل ب ه .
َية  6" 6: 5أفسس  ه  اأُلُمور  َيْأت ي َغَضُب اهلل  َعَلى َأْبَناء  اْلَمْعص  ل، ألَنَُّه ب َسَبب  هذ  ُكْم َأَحٌد ب َكاَلٍم َباط   ".اَل َيُغرَّ

.10" 10: 2ب يعقو  َدٍة، َفَقْد َصاَر ُمْجر م ا ف ي اْلُكلِّ ، َوا  نََّما َعَثَر ف ي َواح   "أَلنَّ َمْن َحف َظ ُكلَّ النَّاُموس 
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 يطلب اهلل منا، حتى ننجو من غضبه ولعنته، المتوّجبين علينا بسبب الخطّية؟ : ماذا85السؤال 
، نا اإليمان بيسوع المسيحالجواب: للنجاة من غضب ولعنة اهلل، المتوّجبين علينا بسبب الخطّية، يطلب اهلل م

 178لنا فوائد الفداء. مع االستخدام الدؤوب لكل الوسائط الخارجّية حيث بواسطتها ينقل المسيح 177والتوبة للحياة،
 

 : ما هو اإليمان بيسوع المسيح؟86السؤال 
من خاللها نقبل المسيح ونّتكل عليه وحده للخالص، كما  179الجواب: اإليمان بيسوع المسيح هو نعمة ُمخلِّصة،

 180هو مقّدم لنا في اإلنجيل.
 

 : ماهي التوبة للحياة؟ 87السؤال 
دراٍك  امن خاللها الخاطئ، انطالق   181،الجواب: التوبة للحياة هي نعمة ُمخلٍّصة من شعوٍر حقيقي بخطيته، وا 

بالعزم الكامل على طاعة  183بحزن على خطيته وبغضتها، يرجع عنها إلى اهلل، 182لرحمة اهلل في المسيح،
 184جديدة، والسعي ورائها.

                                      
.15" 15: 1مرقس  177 يل  ْنج  ُنوا ب اإل  َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت اهلل ، َفُتوُبوا َوآم   "َوَيُقوُل: َقْد َكَمَل الزَّ

.21" 21: 20أعمال الرسل  يح  ي ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  يَمان  الَّذ  د ا ل ْلَيُهود  َواْلُيوَنان يِّيَن ب التَّْوَبة  إ َلى اهلل  َواإل   "َشاه 
يح  ل ُغْفَرا38" 38: 2أعمال الرسل  178 ْنُكْم َعَلى اْسم  َيُسوَع اْلَمس  ٍد م  ْد ُكلُّ َواح  .َفَقاَل َلُهْم ُبْطُرُس: ُتوُبوا َوْلَيْعَتم  وح  اْلُقُدس  يََّة الرُّ  "ن  اْلَخَطاَيا، َفَتْقَبُلوا َعط 
ْكر ي.24" 25–24: 11كورنثوس  1 ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  ا َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال  25 َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا هَذا ُهَو َجَسد  : َكذل َك اْلَكْأَس َأْيض 

ْكر ي. يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتْم ل ذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   "هذ 
ا، ب  16" 16: 3كولوسي  ُروَن َبْعُضُكْم َبْعض  ْكَمٍة ُمَعلُِّموَن َوُمْنذ  ، َوَأْنُتْم ب ُكلِّ ح  نى  يح  ب غ  يَر َوَتسَ ل َتْسُكْن ف يُكْم َكل َمُة اْلَمس  يٍَّة، ب ن ْعَمٍة، ُمَتَرنِّم يَن ف ي َمَزام  اب يَح َوَأَغان يَّ ُروح 

.  "ُقُلوب ُكْم ل لرَّبِّ
يَُّة اهلل .8" 9–8: 2أفسس  179 ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان  َر َأَحٌد.9 ألَنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل  ْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتخ   "َلْيَس م 
. َلْيَس 16" 16: 4ن رومية قار  يع  النَّْسل  يد ا ل َجم  ، ل َيُكوَن اْلَوْعُد َوط  ، َكْي َيُكوَن َعَلى َسب يل  النِّْعَمة  يَمان  َن اإل  ا ل َمْن  ل هَذا ُهَو م  َن النَّاُموس  َفَقْط، َبْل َأْيض  ل َمْن ُهَو م 

يَم، الَّذ ي ُهَو َأٌب ل َجم   ْن إ يَمان  إ ْبَراه  َنا.ُهَو م   "يع 
.30" 31–30: 20يوحنا  180 ه  َلْم ُتْكَتْب ف ي هَذا اْلك تَاب  يُح اْبُن اهلل ، 31 َوآَياٍت ُأَخَر َكث يَرة  َصَنَع َيُسوُع ُقدَّاَم َتاَلم يذ  ُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمس  ه  َفَقْد ُكت َبْت ل ُتْؤم  َوَأمَّا هذ 

. َول َكْي َتُكوَن َلُكْم إ َذا آَمْنُتمْ  ه   "َحَياٌة ب اْسم 
َن اأُلَمم  ُخَطاة ،15" 16–15: 2غالطية  ، آَمنَّا َنْحُن 16 َنْحُن ب الطَّب يَعة  َيُهوٌد َوَلْسَنا م  يح  ، َبْل ب إ يَمان  َيُسوَع اْلَمس  ُر ب َأْعَمال  النَّاُموس  ْنَساَن اَل َيتََبرَّ إ ْذ َنْعَلُم َأنَّ اإل 

ي ا ب َيُسوَع اْلَمس  ُر َجَسٌد َماَأْيض  . أَلنَُّه ب َأْعَمال  النَّاُموس  اَل َيَتَبرَّ َر ب إ يَمان  َيُسوَع اَل ب َأْعَمال  النَّاُموس  ، ل َنتََبرَّ  ".ح 
يح  َيُسوَع، َواَل َنتَّ 3" 11–3: 3فيلبي  ُر ف ي اْلَمس  ، َوَنْفَتخ  وح  يَن َنْعُبُد اهلَل ب الرُّ تَاَن، الَّذ  . ألَنََّنا َنْحُن اْلخ  ْن 8 ...ك ُل َعَلى اْلَجَسد  ا َخَساَرة  م  ُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيض  َبْل إ نِّي َأْحس 

ُبَها ُنفَ  ، َوَأَنا َأْحس  ْرُت ُكلَّ اأَلْشَياء  ْن َأْجل ه  َخس  يح  َيُسوَع َربِّي، الَّذ ي م  يَح، َأْجل  َفْضل  َمْعر َفة  اْلَمس  ،  َوُأوَجدَ 9اَية  ل َكْي َأْرَبَح اْلَمس  َن النَّاُموس  ، َوَلْيَس ل ي ب رِّي الَّذ ي م  ف يه 
 . يَمان  َن اهلل  ب اإل  ، اْلب رُّ الَّذ ي م  يح  ، 10َبل  الَّذ ي ب إ يَمان  اْلَمس  ، ُمَتَشبِّه ا ب َمْوت ه  ، َوَشر َكَة آاَلم ه  أَلْعر َفُه، َوُقوََّة ق َياَمت ه 

.َلَعلِّي َأْبُلُغ إ َلى ق َياَمة  األَ 11  "ْمَوات 
ا التَّْوَبَة ل  18" 18: 11أعمال الرسل  181 ُدوَن اهلَل َقائ ل يَن: إ ذ ا َأْعَطى اهلُل اأُلَمَم َأْيض  ُعوا ذل َك َسَكُتوا، َوَكاُنوا ُيَمجِّ ا َسم   "ْلَحَياة !َفَلمَّ
َيهُ 25" 25: 2تيموثاوس  2 م يَن، َعَسى َأْن ُيْعط   "ُم اهلُل َتْوَبة  ل َمْعر َفة  اْلَحقِّ.ُمَؤدِّب ا ب اْلَوَداَعة  اْلُمَقاو 

. 1" 4–1: 51مزمور  182 يَّ يَّت ي َطهِّْرن ي. 2ا ْرَحْمن ي َيا َاهلُل َحَسَب َرْحَمت َك. َحَسَب َكْثَرة  َرْأَفت َك اْمُح َمَعاص  ْن َخط  ْن إ ْثم ي، َوم  ْلن ي َكث ير ا م  اْغس 
ألَنِّي َعار ٌف 3

يَّت ي  ، َوَخط  يَّ َر ف ي َأْقَوال َك، َوَتْزُكَو ف ي َقضَ 4َأَمام ي َدائ م ا. ب َمَعاص   "ائ َك.إ َلْيَك َوْحَدَك َأْخَطْأُت، َوالشَّرَّ ُقدَّاَم َعْيَنْيَك َصَنْعُت، ل َكْي َتتََبرَّ
ُعوا إ َلى الرَّبِّ إ له ُكْم أَلنَُّه 13" 13: 2يوئيل  ُقوا ُقُلوَبُكْم اَل ث َياَبُكْم. َواْرج  .َوَمزِّ يُء اْلَغَضب  َوَكث يُر الرَّْأَفة  َوَيْنَدُم َعَلى الشَّرِّ يٌم، َبط   "َرُؤوٌف َرح 
يَن َبا7" 10، 7: 15لوقا  ْن ت ْسَعٍة َوت ْسع  ٍد َيُتوُب َأْكَثَر م  ٍئ َواح  هَكَذا، َأُقوُل َلُكْم: 10...  ْوَبٍة.ر ا اَل َيْحَتاُجوَن إ َلى تَ َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّه هَكَذا َيُكوُن َفَرٌح ف ي السََّماء  ب َخاط 

ٍد َيُتوُب. ٍئ َواح   "َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّاَم َماَلئ َكة  اهلل  ب َخاط 
: َماَذا َنْصَنُع َأيَُّها الرَِّجاُل ا37" 37: 2أعمال الرسل  ُسوا ف ي ُقُلوب ه ْم، َوَقاُلوا ل ُبْطُرَس َول َسائ َر الرُُّسل  ُعوا ُنخ   "ْخَوُة؟إل  َفَلمَّا َسم 
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 الفداء؟: ما هي الوسائط الخارجّية والعادّية التي بواسطتها ينقل لنا المسيح فوائد 88السؤال 
الجواب: الوسائط الخارجّية والعادّية التي بواسطتها ينقل لنا المسيح فوائد الفداء هي فرائضه، واألخص الكلمة، 

 185واألسرار المقّدسة، والصالة؛ وهذه جميعها تصير فّعالة للمختارين من أجل الخالص.
 

 : كيف تصير الكلمة فّعالة للخالص؟89السؤال 
قراءة الكلمة، وباألخص الوعظ بها، واسطة فّعالة إلقناع الخطاة وهدايتهم، وبنيانهم في الجواب: يجعل روح اهلل 

 186القداسة والتعزية، بواسطة اإليمان، للخالص.
                                                                                        

 ى تصير فّعالة للخالص؟: كيف يجب قراءة الكلمة وسماعها، حت90السؤال 
وأن نقبلها  187الجواب: لكي تصير الكلمة فّعالة للخالص، يجب أن نعكف عليها بدأب، واستعداد، وصالة؛

 188باإليمان والمحبة، وأن ُنخبئها في قلوبنا، وأن نطّبقها في حياتنا.
                                                                                                                           

ْبن ي َفَأُتوَب، ألَنََّك أَ 18" 19–18: 31إرميا  183 ْجل َغْير  َمُروٍض. َتوِّ ُب: َأدَّْبتَن ي َفتََأدَّْبُت َكع  ْعُت َأْفَراي َم َيْنَتح  ْمُت، 19 ْنَت الرَّبُّ إ له ي.َسْمع ا َسم  ي َند  ألَنِّي َبْعَد ُرُجوع 
َباَي.َوَبْعَد َتَعلُّم ي َصَفْقُت َعَلى َفْخذ   ْلُت ألَنِّي َقْد َحَمْلُت َعاَر ص   "ي. َخز يُت َوَخج 

ْن َبن ي إ ْسَرائ يَل إ َلى الرَّبِّ إ له ه ْم.16" 17–16: 1لوقا  ، َوالْ 17 َوَيُردُّ َكث ير يَن م  ، ل َيُردَّ ُقُلوَب اآلَباء  إ َلى األَْبَناء  ت ه  ، َوَيَتَقدَُّم َأَماَمُه ب ُروح  إ يل يَّا َوُقوَّ ُعَصاَة إ َلى ف ْكر  اأَلْبَرار 
د ا.  "ل َكْي ُيَهيَِّئ ل لرَّبِّ َشْعب ا ُمْسَتع 

، ل  9" 9: 1تسالونيكي  1 َن اأَلْوثَان  .َتْعُبُدوا اهلَل اْلَحيَّ األَنَُّهْم ُهْم ُيْخب ُروَن َعنَّا، َأيُّ ُدُخول َكاَن َلَنا إ َلْيُكْم، َوَكْيَف َرَجْعُتْم إ َلى اهلل  م   "ْلَحق يق يَّ
د  14" 14: 7أخبار األيام  2 184 َي اْسم ي َعَلْيه ْم َوَصلَّْوا َوَطَلُبوا َوْجه ي، َوَرَجُعوا َعْن ُطُرق ه م  الرَّ يَن ُدع  َن السََّماء  َوَأْغف ُر َفإ َذا َتَواَضَع َشْعب ي الَّذ  ية  َفإ نَّن ي َأْسَمُع م 

يََّتُهْم َوُأْبر ُئ َأْرَضُهْم.  "َخط 
َك. 57" 64–57: 119مزمور  ْفظ  َكاَلم  ، ُقْلُت ل ح  يب ي الرَّبُّ ْيُت َوْجَهَك ب ُكلِّ َقْلب ي. اْرَحْمن ي َحَسَب َقْول َك. 58َنص  َتَفكَّْرُت ف ي ُطُرق ي، َوَرَدْدُت َقَدَميَّ إ َلى 59َتَرضَّ

ْفظ  َوَصاَياَك. 60َشَهاَدات َك.  . َأمَّا َشر يَعُتَك َفَلْم َأْنَسَها. ح  61َأْسَرْعُت َوَلْم َأَتَواَن ل ح  ف ي ُمْنَتَصف  اللَّْيل  َأُقوُم أَلْحَمَدَك َعَلى َأْحَكام  ب رَِّك. 62َباُل اأَلْشَرار  اْلَتفَّْت َعَليَّ
ي َوَصاَياَك. 63 يَن َيتَُّقوَنَك َول َحاف ظ   "اأَلْرَض. َعلِّْمن ي َفَرائ َضَك.َرْحَمُتَك َيا َربُّ َقْد َمأَلت  64َرف يٌق َأَنا ل ُكلِّ الَّذ 

.8" 8: 3متى   "َفاْصَنُعوا َأْثَمار ا َتل يُق ب التَّْوَبة 
ُئ َتْوَبة  ل َخاَلٍص ب اَل َنَداَمٍة، َوَأمَّا ُحْزُن اْلَعاَلم  َفيُ 10" 10: 7كورنثوس  2 يَئة  اهلل  ُيْنش  ي ب َحَسب  َمش  ُئ َمْوت ا.أَلنَّ اْلُحْزَن الَّذ   "ْنش 

، َفَتَقدََّم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقائ ال  18" 20–18: 28متى  185 يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  19: ُدف َع إ َليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ف ي السََّماء  َوَعَلى اأَلْرض  ُذوا َجم  َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
 . وح  اْلُقُدس  يَن."َوَعلُِّموُهْم َأْن َيحْ 20َوالرُّ . آم  . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر  يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه   َفُظوا َجم 
، َوَكْسر  َوَكا42 َفَقب ُلوا َكاَلَمُه ب َفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنَضمَّ ف ي ذل َك اْلَيْوم  َنْحُو َثاَلَثة  آاَلف  َنْفٍس.41" 42–41: 2أعمال الرسل  ، َوالشَّر َكة  ُبوَن َعَلى َتْعل يم  الرُُّسل  ُنوا ُيواظ 

". َلَوات  ، َوالصَّ  اْلُخْبز 
، ف ي َشر يَعة  اهلل ، ب َبَياٍن، َوَفسَُّروا اْلَمْعَنى، َوَأْفَهُموُهُم اْلق َراَءَة.8" 9–8:8نحميا  186 يُّوَن  َوَنَحْمَيا َأي  التِّْرَشاثَا،9 َوَقَرُأوا ف ي السِّْفر  ُن اْلَكات ُب، َوالالَّو  َوَعْزَرا اْلَكاه 

: هَذا اْلَيْوُم ُمَقدٌَّس ل لرَّبِّ إ له ُكْم، اَل تَُنوُحوا َواَل تَْبكُ  يع  الشَّْعب  ُعوا َكاَلَم الشَّر يَعة .اْلُمْفه ُموَن الشَّْعَب َقاُلوا ل َجم  يَن َسم  يَع الشَّْعب  َبَكْوا ح   "وا. أَلنَّ َجم 
يَراث ا 32" 32: 20ل الرسل أعما َيُكْم م  َرة  َأْن َتْبن َيُكْم َوُتْعط  ، اْلَقاد  ُعُكْم َيا إ ْخَوت ي هلل  َول َكل َمة  ن ْعَمت ه  يَن.َواآلَن َأْسَتْود   "َمَع َجم يع  اْلُمَقدَّس 

؟ َوَكْيَف ُيْؤم  14" 17–14: 10رومية  ُنوا ب ه  ٍز؟ َفَكْيَف َيْدُعوَن ب َمْن َلْم ُيْؤم  ؟ َوَكْيَف َيْسَمُعوَن ب اَل َكار  ُزوَن إ ْن َلْم ُيْرَسُلوا؟ َكَما 15ُنوَن ب َمْن َلْم َيْسَمُعوا ب ه  َوَكْيَف َيْكر 
 . ، اْلُمَبشِّر يَن ب اْلَخْيَرات  يُع َقْد أَ 16ُهَو َمْكُتوٌب: َما َأْجَمَل َأْقَداَم اْلُمَبشِّر يَن ب السَّاَلم  يَل، أَلنَّ إ َشْعَياَء َيُقوُل: َياَربُّ َمْن َصدََّق َخَبَرَنا؟ لك ْن َلْيَس اْلَجم  ْنج  ا 17َطاُعوا اإل  إ ذ 

، َواْلَخَبُر ب َكل َمة  اهلل . يَماُن ب اْلَخَبر   "اإل 
َرَة َأْن تُ 15" 17–15: 3تيموثاوس  2 يح  َيُسوَع. َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفول يَّة  َتْعر ُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، اْلَقاد  ي ف ي اْلَمس  يَمان  الَّذ  ، ب اإل  ى 16َحكَِّمَك ل ْلَخاَلص  ُكلُّ اْلك تَاب  ُهَو ُموح 

 ، ي ف ي اْلب رِّ يب  الَّذ  يم  َوالتَّْأد  ، ل لتَّْقو  َن اهلل ، َوَناف ٌع ل لتَّْعل يم  َوالتَّْوب يخ   "هِّب ا ل ُكلِّ َعَمل َصال ٍح.، ُمَتَأل َكْي َيُكوَن إ ْنَساُن اهلل  َكام ال  17ب ه  م 
ْبُتُموُه ف ي َمسََّة. 16" 25-16: 6تثنية  187 ُبوا الرَّبَّ إ لَهُكْم َكَما َجرَّ ه  الَّت ي َأْوَصاُكْم ب َها. 17اَل ُتَجرِّ ال َح 18اْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّبِّ إ له ُكْم َوَشَهاَدات ه  َوَفَرائ ض  َواْعَمل  الصَّ

، ل َكْي َيُكوَن َلَك َخْيٌر، َوَتْدُخَل َوَتْمَتل َك اأَلْرَض اْلَجيَِّدَة الَّت ي َحَلَف الرَّبُّ آلَبائ كَ َواْلَحَسَن ف ي عَ   ..."ْيَني  الرَّبِّ
ْن َشر يَعت َك.18" 18: 119مزمور  ْف َعْن َعْيَنيَّ َفَأَرى َعَجائ َب م   "اْكش 
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 : كيف تصير األسرار المقدسة وسائط فّعالة للخالص؟91السؤال 
المقدسة وسائط فّعالة للخالص، ليس ألّية قوة فيها، وال ألّية قوة في الشخص الذي  الجواب: تصير األسرار

 189يقدمها؛ ولكن فقط ببركة المسيح، وعمل روحه في الذين يقبلونها باإليمان.
 

 : ما هو السر المقدس؟92السؤال 
الرموز الملموسة،  الجواب: السر المقدس هو فريضة مقدسة تم تأسيسها من قبل المسيح؛ حيث فيها، بواسطة

 191وفوائد العهد الجديد، ظاهرين، ومختومين، ومطّبقين على المؤمنين. 190يصير المسيح،
 

 للعهد الجديد؟ ة: ما هي األسرار المقدس93السؤال 
 193والعشاء الرباني. 192الجواب: األسرار المقدسة للعهد الجديد هي، المعمودّية،

                                                                                                                           
ٍة،َفاْطَرُحوا ُكلَّ ُخْبٍث َوُكلَّ 1" 2–1: 2بطرس  1 َياَء َواْلَحَسَد َوُكلَّ َمَذمَّ يَم اْلغ شِّ ل َكْي َتْنُموا ب ه .2 َمْكٍر َوالرِّ يَن اآلَن، اْشَتُهوا اللََّبَن اْلَعْقل يَّ اْلَعد   "َوَكَأْطَفال َمْوُلود 

َئ إ َلْيَك.11" 11: 119مزمور  188  "َخَبْأُت َكاَلَمَك ف ي َقْلب ي ل َكْياَل ُأْخط 
، ف ي اْلَهال ك يَن، ألَنَُّهْم َلْم َيْقَبُلوا َمَحبََّة اْلَحقِّ َحتَّى َيْخُلُصوا.10" 10: 2تسالونيكي  2 ْثم  يَعة  اإل   "َوب ُكلِّ َخد 

ْرَنا َكَما ُأولئ َك، لك ْن َلْم تَْنَفْع َكل َمُة اْلَخَبر  ُأولئ َك. إ ْذ َلْم َتكُ 2" 2: 4عبرانيين  ا َقْد ُبشِّ ُعوا.ألَنََّنا َنْحُن َأْيض  يَن َسم  يَمان  ف ي الَّذ   "ْن ُمْمَتز َجة  ب اإل 
يَن ُنُفوَسُكْم. 22" 25–22: 1يعقوب  ع  يَن َفَقْط َخاد  ، اَل َسام ع  ل يَن ب اْلَكل َمة  ر ا  ، َفَذاَك ُيْشب ُه َرُجال  أَلنَُّه إ ْن َكاَن َأَحٌد َسام ع ا ل ْلَكل َمة  َوَلْيَس َعام ال  23َولك ْن ُكوُنوا َعام  َناظ 

ْرآٍة،  ْلَقت ه  ف ي م  َي َما ُهَو. 24َوْجَه خ  َوثََبَت، َوَصاَر َلْيَس َسام ع ا  َناُموس  اْلُحرِّيَّة   َولك ْن َمن  اطََّلَع َعَلى النَّاُموس  اْلَكام ل  25َفإ نَُّه َنَظَر َذاَتُه َوَمَضى، َول ْلَوْقت  َنس 
ي ا َبْل َعام ال   .ب اْلَكل َمة   َناس   "، َفهَذا َيُكوُن َمْغُبوط ا ف ي َعَمل ه 

ي ُيْنم ي.7" 7: 3كورنثوس  1 189  "إ ذ ا َلْيَس اْلَغار ُس َشْيئ ا َواَل السَّاق ي، َبل  اهلُل الَّذ 
ْنُكْم َيُقوُل: َأَنا ل ُبوُلَس، َوَأَنا أَلبُ 12" 17–12: 1كورنثوس  1قارن  ٍد م  . َفَأَنا َأْعن ي هَذا: َأنَّ ُكلَّ َواح  يح  يُح؟ َأَلَعلَّ ُبوُلَس 13لُّوَس، َوَأَنا ل َصَفا، َوَأَنا ل ْلَمس  َهل  اْنَقَسَم اْلَمس 

ْنُكْم إ الَّ ك ر يْسُبَس َوَغاُيَس، 14ُصل َب أَلْجل ُكْم، َأْم ب اْسم  ُبوُلَس اْعَتَمْدُتْم؟  ْد َأَحد ا م  ا 16َأَحٌد إ نِّي َعمَّْدُت ب اْسم ي.  َحتَّى اَل َيُقولَ 15َأْشُكُر اهلَل َأنِّي َلْم ُأَعمِّ َوَعمَّْدُت َأْيض 
ْكَمة  َكاَلٍم ل َئالَّ َيَتَعطََّل َصل يُب الْ 17َبْيَت اْست َفاُنوَس. َعَدا ذل َك َلْسُت َأْعَلُم َهْل َعمَّْدُت َأَحد ا آَخَر،  ْلن ي أُلَعمَِّد َبْل ألَُبشَِّر، اَل ب ح  يَح َلْم ُيْرس  .أَلنَّ اْلَمس  يح   "َمس 

.19" 19: 28متى  190 وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم   "َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
يَذ َوَقاَل: خُ 26" 28–26: 26متى  َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم 27 ُذوا ُكُلوا. هَذا ُهَو َجَسد ي.َوف يَما ُهْم َيْأُكُلوَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز، َوَباَرَك َوَكسََّر َوَأْعَطى التَّاَلم 
ْنَها ُكلُُّكْم،َقائ ال   ْن َأْجل  َكث ير يَن ل َمْغف َرة  اْلَخَطاَيا.28 : اْشَرُبوا م  ي ُيْسَفُك م  يد  الَّذ  ي ل ْلَعْهد  اْلَجد   "أَلنَّ هَذا ُهَو َدم ي الَّذ 

ثُمَّ َأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم، 23 ف يَما ُهْم َيْأُكُلوَن، َأَخَذ َيُسوُع ُخْبز ا َوَباَرَك َوَكسََّر، َوَأْعَطاُهْم َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا، هَذا ُهَو َجَسد ي.وَ 22" 25–22: 14مرقس 
ْنَها ُكلُُّهْم.  ي ل ْلَعهْ 24َفَشر ُبوا م  ْن َأْجل  َكث ير يَن. َوَقاَل َلُهْم: هَذا ُهَو َدم ي الَّذ  ي ُيْسَفُك م  ، الَّذ  يد  ْن ن تَاج  اْلَكْرَمة  إ َلى ذل َك 25د  اْلَجد  َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نِّي اَل َأْشَرُب َبْعُد م 

يد ا ف ي َمَلُكوت  اهلل . يَنَما َأْشَرُبُه َجد   "اْلَيْوم  ح 
ْكر ي.سََّر َوَأْعَطاُهْم َقائ ال  َوَأَخَذ ُخْبز ا َوَشَكَر َوكَ 19" 20–19: 22لوقا  ي ُيْبَذُل َعْنُكْم. ا ْصَنُعوا هَذا ل ذ  ي الَّذ  ا َبْعَد اْلَعَشاء  َقائ ال  20 : هَذا ُهَو َجَسد  : َوَكذل َك اْلَكْأَس َأْيض 

ي ُيْسَفُك َعْنُكْم. يُد ب َدم ي الَّذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   "هذ 
ْكَمة ، 22" 62–22: 1كورنثوس  1 يح  َمْصُلوب ا: ل ْلَيُهود  َعْثَرة ، َول ْلُيوَنان يِّيَن َجَهاَلة ! 23أَلنَّ اْلَيُهوَد َيْسَأُلوَن آَية ، َواْلُيوَنان يِّيَن َيْطُلُبوَن ح  ُز ب اْلَمس  َوَأمَّا 24َولك نََّنا َنْحُن َنْكر 

يَن: َيُهود ا َوُيوَنان يِّيَن، َفب الْ  ْكَمة  اهلل . ل ْلَمْدُعوِّ يح  ُقوَّة  اهلل  َوح  !25َمس  َن النَّاس  ! َوَضْعَف اهلل  َأْقَوى م  َن النَّاس  ْخَوُة، َأْن 26 أَلنَّ َجَهاَلَة اهلل  َأْحَكُم م  َفاْنُظُروا َدْعَوَتُكْم َأيَُّها اإل 
َياَء، ، َلْيَس َكث يُروَن َأْقو   "َلْيَس َكث يُروَن ُشَرَفاَء. َلْيَس َكث يُروَن ُحَكَماَء َحَسَب اْلَجَسد 

يَح.27" 27: 3غالطية  191 يح  َقْد َلب ْسُتُم اْلَمس  يَن اْعَتَمْدُتْم ب اْلَمس   "أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ 
ي 16" 17–16: 10كورنثوس  1 ؟ اْلُخْبُز الَّذ  يح  َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  ؟َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه  يح  ُرُه، َأَلْيَس ُهَو َشر َكَة َجَسد  اْلَمس  َفإ نََّنا َنْحُن 17 َنْكس 

. د  يَعَنا َنْشَتر ُك ف ي اْلُخْبز  اْلَواح  ٌد، أَلنََّنا َجم  ٌد، َجَسٌد َواح   "اْلَكث ير يَن ُخْبٌز َواح 

يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب ا19" 19: 28متى  192 ُذوا َجم  .َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس   "ْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ
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 : ما هي المعمودّية؟94السؤال 
ويختم يدل  194س،باسم اآلب، واألبن، والروح القد مودّية هي سر مقدس، حيث فيها الُغسل بالماءالجواب: المع

 195على تطعيمنا في المسيح، واشتراكنا في فوائد عهد النعمة، والتزامنا أن نكون للرب.
 

 : لمن تتم ممارسة المعمودية؟95السؤال 
لكنيسة المنظورة، إلى أن يعلنوا إيمانهم بالمسيح، الجواب: ال يجب أن تتم ممارسة المعمودية ألي شخص خارج ا

 197إال أنه يجب تعميد أطفال أعضاء الكنيسة المنظورة. 196وطاعتهم له؛
 

 : ما هو العشاء الرباني؟96السؤال 
الجواب: العشاء الرباني هو سر مقدس، حيث فيه، من خالل تقديم وقبول الخبز والخمر، حسب تعيين المسيح، 

والمتناولون باستحقاق يصيروا، ليس بشكل مادي أو جسدي، ولكن باإليمان، شركاء   198؛الن  يتم اظهار موته ع
 199في جسده ودمه، مع كل فوائده، لغذائهم الروحي، ونموهم في النعمة.

                                                                                                                           
ا: إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل َم ف يَها23" 26–23: 11كورنثوس  1 193 َن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم َأْيض  َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا 24، َأَخَذ ُخْبز ا ألَنَّن ي َتَسلَّْمُت م 

ْكر ي. ُكُلوا ه ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  ا َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال  25َذا ُهَو َجَسد  يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َكذل َك اْلَكْأَس َأْيض  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  : هذ 
ْكر ي.  يَء.َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلتُ 26َشر ْبُتْم ل ذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج   "ْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ 

.19" 19: 28متى  194 وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم   "َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
يح  ل ُغْفَران  اْلَخَطاَيا، َفَتْقبَ َفَقاَل لَ 38" 42–38: 2أعمال الرسل  195 ْنُكْم َعَلى اْسم  َيُسوَع اْلَمس  ٍد م  ْد ُكلُّ َواح  . ُهْم ُبْطُرُس: ُتوُبوا َوْلَيْعَتم  وح  اْلُقُدس  يََّة الرُّ أَلنَّ 39ُلوا َعط 

يَن َعَلى ُبْعٍد، ُكلِّ َمْن يَ  ُكْم َول ُكلِّ الَّذ  َد ُهَو َلُكْم َوأَلْواَلد  ُظُهْم َقائ ال  40ْدُعوُه الرَّبُّ إ لُهَنا. اْلَمْوع  يل  اْلُمْلَتو ي. َوب َأْقَوال ُأَخَر َكث يَرٍة َكاَن َيْشَهُد َلُهْم َوَيع  ْن هَذا اْلج  : اْخُلُصوا م 
.42 .َفَقب ُلوا َكاَلَمُه ب َفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنَضمَّ ف ي ذل َك اْلَيْوم  َنْحُو َثاَلَثة  آاَلف  َنْفسٍ 41 َلَوات  ، َوالصَّ ، َوالشَّر َكة ، َوَكْسر  اْلُخْبز  ُبوَن َعَلى َتْعل يم  الرُُّسل   "َوَكاُنوا ُيواظ 

.16" 16: 22أعمال الرسل  ي ا ب اْسم  الرَّبِّ ْل َخَطاَياَك َداع  ْد َواْغس   "َواآلَن ل َماَذا َتَتَواَنى؟ ُقْم َواْعَتم 
، َأْم َتْجَهُلوَن أَ 3" 4–3: 6رومية  يح  اْعَتَمْدَنا ل َمْوت ه  ، 4نََّنا ُكلَّ َمن  اْعَتَمَد ل َيُسوَع اْلَمس  ، ب َمْجد  اآلب  َن اأَلْمَوات  يُح م  ، َحتَّى َكَما ُأق يَم اْلَمس  يَّة  ل ْلَمْوت  َفُدف نَّا َمَعُه ب اْلَمْعُمود 

دَّة  اْلَحَياة ؟ ا ف ي ج   "هَكَذا َنْسُلُك َنْحُن َأْيض 
يح  َيُسوَع.26" 27–26: 3غالطية  يَمان  ب اْلَمس  يَح.27 ألَنَُّكْم َجم يع ا َأْبَناُء اهلل  ب اإل  يح  َقْد َلب ْسُتُم اْلَمس  يَن اْعَتَمْدُتْم ب اْلَمس   "أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ 

يَُّة. اَل 21" 21: 3بطرس  1 ثَاُلُه ُيَخلُِّصَنا َنْحُن اآلَن، َأي  اْلَمْعُمود  .الَّذ ي م  يح  ، َبْل ُسَؤاُل َضم يٍر َصال ٍح َعن  اهلل ، ب ق َياَمة  َيُسوَع اْلَمس   "إ َزاَلُة َوَسخ  اْلَجَسد 

 "َفَقب ُلوا َكاَلَمُه ب َفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنَضمَّ ف ي ذل َك اْلَيْوم  َنْحُو َثاَلَثة  آاَلف  َنْفٍس.41" 41: 2أعمال الرسل  196
يح  12" 38، 36، 12: 8أعمال الرسل  ة  ب َمَلُكوت  اهلل  َوب اْسم  َيُسوَع اْلَمس  َوف يَما 36...  َون َساء . ، اْعَتَمُدوا ر َجاال  َولك ْن َلمَّا َصدَُّقوا ف يُلبَُّس َوُهَو ُيَبشُِّر ب اأُلُمور  اْلُمْخَتصَّ

يُّ  َد؟ ... ُهَما َسائ َران  ف ي الطَّر يق  َأْقَباَل َعَلى َماٍء، َفَقاَل اْلَخص  ، ف يُلبُُّس 38: ُهَوَذا َماٌء. َماَذا َيْمَنُع َأْن َأْعَتم  َفَأَمَر َأْن َتق َف اْلَمْرَكَبُة، َفَنَزاَل ك اَلُهَما إ َلى اْلَماء 
َدُه. ، َفَعمَّ يُّ  "َواْلَخص 

يع  َبيْ 8" 8: 18أعمال الرسل  ُعوا آَمُنوا َواْعَتَمُدوا.َوك ر يْسُبُس َرئ يُس اْلَمْجَمع  آَمَن ب الرَّبِّ َمَع َجم  ْنث يِّيَن إ ْذ َسم  َن اْلُكور  ، َوَكث يُروَن م   "ت ه 
ي ا، أَلُكوَن إ له ا 7" 11–9، 7: 17تكوين  197 َك ف ي َأْجَيال ه ْم، َعْهد ا َأَبد  ْن َبْعد  ي َبْين ي َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسل َك م  ْن َبعْ َوُأق يُم َعْهد  َك.َلَك َول َنْسل َك م  َوَقاَل اهلُل 9...  د 

َك ف ي َأْجَيال ه ْم. ْن َبْعد  ا َأْنَت َفَتْحَفُظ َعْهد ي، َأْنَت َوَنْسُلَك م  ْبَراه يم: َوَأمَّ ْنُكْم ُكلُّ 10 إل  َك: ُيْخَتُن م  ْن َبْعد  ي َتْحَفُظوَنُه َبْين ي َوَبْيَنُكْم، َوَبْيَن َنْسل َك م  ي الَّذ  هَذا ُهَو َعْهد 
 "َفُتْختَُنوَن ف ي َلْحم  ُغْرَلت ُكْم، َفَيُكوُن َعاَلَمَة َعْهٍد َبْين ي َوَبْيَنُكْم.11 َذَكٍر،

يح  ل ُغْفَران  اْلَخَطاَيا38" 39–38: 2أعمال الرسل  ْنُكْم َعَلى اْسم  َيُسوَع اْلَمس  ٍد م  ْد ُكلُّ َواح  . ، َفَتْقَبُلوا عَ َفَقاَل َلُهْم ُبْطُرُس: ُتوُبوا َوْلَيْعَتم  وح  اْلُقُدس  يََّة الرُّ أَلنَّ 39ط 
يَن َعَلى ُبْعٍد، ُكلِّ َمْن َيْدُعوُه الرَّبُّ إ لُهَنا. ُكْم َول ُكلِّ الَّذ  َد ُهَو َلُكْم َوأَلْواَلد   "اْلَمْوع 

.32" 33–32: 16أعمال الرسل  يَع َمْن ف ي َبْيت ه  ب َكل َمة  الرَّبِّ ، َواْعَتَمَد ف ي اْلَحال  ُهَو َفَأَخَذُهَما 33 َوَكلََّماُه َوَجم  َراَحات  َن اْلج  َلُهَما م  َن اللَّْيل  َوَغسَّ ف ي ت ْلَك السَّاَعة  م 
يَن َلُه َأْجَمُعوَن.  "َوالَّذ 

، ب خ  11" 12–11: 2كولوسي  ْسم  َخَطاَيا اْلَبَشر يَّة  تَان ا َغْيَر َمْصُنوٍع ب َيٍد، ب َخْلع  ج  ا ُخت ْنُتْم خ  .َوب ه  َأْيض  يح  ، الَّت ي ف يَها ُأق ْمُتْم 12 تَان  اْلَمس  يَّة  َمْدُفون يَن َمَعُه ف ي اْلَمْعُمود 
. َن اأَلْمَوات  ي َأَقاَمُه م  ا َمَعُه ب إ يَمان  َعَمل  اهلل ، الَّذ   "َأْيض 
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 : ما المطلوب للتناول باستحقاق العشاء الرباني؟97السؤال 
يمتحنوا أنفسهم بما يخص معرفتهم أن يمّيزوا يشتركون باستحقاق في العشاء الرباني، أن  ممن مطلوبالجواب: 

جسد الرب، وبما يخص إيمانهم للتغّذي عليه، وتوبتهم، ومحبتهم، وطاعتهم الجديدة؛ لئال، بتقدمهم بدون 
  200استحقاق، يأكلوا ويشربوا دينونة ألنفسهم.

  
 : ما هي الصالة؟98السؤال 

مع  203في اسم المسيح، 202األمور المواف َقة لمشيئته،من أجل  201الجواب: الصالة هي تقديم رغباتنا إلى اهلل،
 205واإلقرار الشاكر بمراحمه. 204االعتراف بخطايانا،

                                                                                                                           
ْكر ي. : هَذا ُهوَ َوَأَخَذ ُخْبز ا َوَشَكَر َوَكسََّر َوَأْعَطاُهْم َقائ ال  19" 20–19: 22لوقا  198 ي ُيْبَذُل َعْنُكْم. ا ْصَنُعوا هَذا ل ذ  ي الَّذ  ا َبْعَد اْلَعَشاء  20 َجَسد  َوَكذل َك اْلَكْأَس َأْيض 
ي ُيْسَفُك َعْنُكْم.َقائ ال   يُد ب َدم ي الَّذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   ": هذ 
َن الرَّ 23" 26–23: 11كورنثوس  1 ا: إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل َم ف يَها، َأَخَذ ُخْبز ا ألَنَّن ي َتَسلَّْمُت م  َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا 24بِّ َما َسلَّْمُتُكْم َأْيض 

ْكر ي.  ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  ا َبعْ 25هَذا ُهَو َجَسد  ْبُتْم َدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال  َكذل َك اْلَكْأَس َأْيض  يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  : هذ 
ْكر ي.  يءَ 26ل ذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج   ".َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ 

ُرُه، َأَلْيَس ُهوَ 16" 17–16: 10كورنثوس  1 199 ي َنْكس  ؟ اْلُخْبُز الَّذ  يح  ؟ َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  يح  َفإ نََّنا َنْحُن 17 َشر َكَة َجَسد  اْلَمس 
ٌد، أَلنََّنا  ٌد، َجَسٌد َواح  .اْلَكث ير يَن ُخْبٌز َواح  د  يَعَنا َنْشَتر ُك ف ي اْلُخْبز  اْلَواح   "َجم 

، ب ُدون  اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ 27" 32–27: 11كورنثوس  1 200 . إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأْو َشر َب َكْأَس الرَّبِّ ه  ن  28 َوَدم  َولك ْن ل َيْمَتح 
ْنَساُن َنْفَسُه، .  اإل  َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ، َغْيَر ُمَميٍِّز َجَسَد ال29َوهَكَذا َيْأُكُل م  ه  ي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ب ُدون  اْست ْحَقاق َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنة  ل َنْفس  . أَلنَّ الَّذ  ْن 30رَّبِّ م 

َنا َلَما ُحك َم َعَلْيَنا، 31َكث يُروَن َيْرُقُدوَن. َأْجل  هَذا ف يُكْم َكث يُروَن ُضَعَفاُء َوَمْرَضى، وَ  َن الرَّبِّ ل َكْي اَل 32ألَنََّنا َلْو ُكنَّا َحَكْمَنا َعَلى َأْنُفس  َولك ْن إ ْذ َقْد ُحك َم َعَلْيَنا، ُنَؤدَُّب م 
".  ُنَداَن َمَع اْلَعاَلم 

ْعَت يَ 17" 17: 10مزمور  201 يُل ُأُذَنَك.تََأوَُّه اْلُوَدَعاء  َقْد َسم  . تُثَبُِّت ُقُلوَبُهْم. ُتم   "ا َربُّ
اَلْه.8" 8: 62مزمور  يٍن َيا َقْوُم. اْسُكُبوا ُقدَّاَمُه ُقُلوَبُكْم. َاهلُل َمْلَجٌأ َلَنا. س   "َتَوكَُّلوا َعَلْيه  ف ي ُكلِّ ح 
ُدوا. ا ْقَرُعوا ُيْفَتحْ 7" 8–7: 7متى  ُد، َوَمْن َيْقَرُع ُيْفَتُح َلُه.8 َلُكْم. ا ْسَأُلوا ُتْعَطْوا. ُاْطُلُبوا َتج   "أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل َيْأُخُذ، َوَمْن َيْطُلُب َيج 
يَئت ه  َيْسَمُع َلَنا.14" 14: 5يوحنا  1 202 ْنَدُه: َأنَُّه إ ْن َطَلْبَنا َشْيئ ا َحَسَب َمش  َي الثَِّقُة الَّت ي َلَنا ع  ه  ه   "َوهذ 
َن اآلب  ب  23" 24–23: 16يوحنا  203 يُكْم.َوف ي ذل َك اْلَيْوم  اَل َتْسَأُلوَنن ي َشْيئ ا. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُكلَّ َما َطَلْبُتْم م  إ َلى اآلَن َلْم َتْطُلُبوا َشْيئ ا 24 اْسم ي ُيْعط 

 ".ب اْسم ي. ُاْطُلُبوا تَْأُخُذوا، ل َيُكوَن َفَرُحُكْم َكام ال  
يَّ  5" 6–5: 32ر مزمو  204 يَّت ي َواَل َأْكُتُم إ ْثم ي. ُقْلُت: َأْعَتر ُف ل لرَّبِّ ب َذْنب ي َوَأْنَت َرَفْعَت َأثَاَم َخط  اَلْه.َأْعَتر ُف َلَك ب َخط  ل هَذا ُيَصلِّي َلَك ُكلُّ َتق يٍّ ف ي َوْقٍت 6 ت ي. س 

َياه  اْلَكث يَرة   ْنَد َغَماَرة  اْلم  ُدَك ف يه . ع  يُب.َيج   "إ يَّاُه اَل ُتص 
يُم اْلَمُهوُب، َحاف َظ اْلَعْهد  4" 19–4: 9دانيال  لُه اْلَعظ  ي َوَصاَياُه. َوَصلَّْيُت إ َلى الرَّبِّ إ له ي َواْعَتَرْفُت َوُقْلُت: َأيَُّها الرَّبُّ اإل  بِّيه  َوَحاف ظ  َأْخَطْأَنا َوَأث ْمَنا 5َوالرَّْحَمة  ل ُمح 

ْلَنا الشَّ  ْدَنا َعْن َوَصاَياَك َوَعْن َأْحَكام َك. ... َوَعم  ْدَنا َوح  ، َوَتَمرَّ ْزُي اْلُوُجوه ، َكَما ُهَو اْلَيْوَم ل ر َجال  َيُهوَذا َول ُسكَّان  ُأوُرَشل يمَ 7رَّ ، َأمَّا َلَنا َفخ  ، َول ُكلِّ َلَك َيا َسيُِّد اْلب رُّ
يَن ف ي يد  َياَنت ه م  الَّت ي َخاُنوَك إ يَّاَها.  إ ْسَرائ يَل اْلَقر يب يَن َواْلَبع  ْن َأْجل  خ  ي الَّت ي َطَرْدَتُهْم إ َلْيَها، م  ْزُي اْلُوُجوه ، ل ُمُلوك َنا، ل ُرَؤَسائ َنا َوآلَبائ َنا أَلنََّنا 8ُكلِّ اأَلَراض  َيا َسيُِّد، َلَنا خ 

ُم َواْلمَ 9َأْخَطْأَنا إ َلْيَك.  . ل لرَّبِّ إ له َنا اْلَمَراح  ْدَنا َعَلْيه  ه  اأَلْنب  10ْغف َرُة، ألَنََّنا َتَمرَّ ه  الَّت ي َجَعَلَها َأَماَمَنا َعْن َيد  َعب يد  ْعَنا َصْوَت الرَّبِّ إ له َنا ل َنْسُلَك ف ي َشَرائ ع  . ...َوَما َسم   َياء 

رَ 18 ْل ُأُذَنَك َيا إ له ي َواْسَمْع. ا ْفَتْح َعْيَنْيَك َواْنُظْر خ  َنا َنْطَرُح َتَضرَُّعات َنا َأَماَم َوْجه كَ َأم  َي اْسُمَك َعَلْيَها، أَلنَُّه اَل أَلْجل  ب رِّ يَنَة الَّت ي ُدع  َك َبَنا َواْلَمد  م  ، َبْل أَلْجل  َمَراح 
 . يَمة  ْر م  19اْلَعظ  يَنت َك َوَعَلى َشْعب كَ َيا َسيُِّد اْسَمْع. َيا َسيُِّد اْغف ْر. َيا َسيُِّد َأْصغ  َواْصَنْع. اَل ُتَؤخِّ َي َعَلى َمد  َك َيا إ له ي، أَلنَّ اْسَمَك ُدع   ."ْن َأْجل  َنْفس 

ْن ُكلِّ إ ْثٍم.9" 9: 1يوحنا  1 ٌل، َحتَّى َيْغف َر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهَِّرَنا م  يٌن َوَعاد   "إ ن  اْعَتَرْفَنا ب َخَطاَياَنا َفُهَو َأم 
ن ي ل ُيَبار ك  اْسَمُه اْلُقدُّوَس. َبار  1" 5–1: 103مزمور  205 ، َوُكلُّ َما ف ي َباط  ي الرَّبَّ . 2ك ي َيا َنْفس  ، َواَل َتْنَسْي ُكلَّ َحَسَنات ه  ي الرَّبَّ يَع 3َبار ك ي َيا َنْفس  ي َيْغف ُر َجم  الَّذ 

 . ك  . الَّذ ي َيْشف ي ُكلَّ َأْمَراض  َن اْلُحْفَرة  4ُذُنوب ك  ي َيْفد ي م  .  الَّذ  ي ُيَكلُِّلك  ب الرَّْحَمة  َوالرَّْأَفة  . الَّذ  .5َحَياَتك  ْثَل النَّْسر  َشَباُبك  ، َفَيَتَجدَُّد م   "الَّذ ي ُيْشبُع ب اْلَخْير  ُعْمَرك 
، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه. 3نَّ إ َلى اأَلَبد  َرْحمَتُه. اْحَمُدوا إ لَه اآلل َهة ، ألَ 2ا ْحَمُدوا الرَّبَّ ألَنَُّه َصال ٌح، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه. 1" 136مزمور  اْحَمُدوا َربَّ اأَلْرَباب 

َظاَم َوْحَدُه، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه. ... 4 ان َع اْلَعَجائ َب اْلع  ي ف ي َمَذلَّت َنا َذَكَرَنا، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه. 23الصَّ ْن َأْعَدائ َنا، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه. وَ 24الَّذ  اَنا م  َنجَّ
ي ُخْبز ا ل ُكلِّ َبَشٍر، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه. 25 ، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه.26الَّذ ي ُيْعط   "اْحَمُدوا إ لَه السََّماَوات 
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 : ما هي القاعدة التي أعطاها اهلل إلرشادنا في الصالة؟99السؤال 
إال أن القاعدة الخاصة لإلرشاد هي تلك  206الجواب: إن كلمة اهلل بجملتها هي مفيدة إلرشادنا في الصالة؛

 207ة من الصالة التي عّلمها المسيح لتالميذه، وُيطلق عليها الصالة الربانّية.الصيغ
 

 : ماذا تعّلمنا مقدمة الصالة الربانّية؟100السؤال 
، أن نقترب من اهلل بكل وقار َأَباَنا الَِّذي ِفي السََّماَواتِ الجواب: تعّلمنا مقدمة الصالة الربانّية، التي هي، 

 212وأننا يجب أن نصلي مع األخرين وألجلهم. 211قادر ومستعد لمعونتنا؛ 210ب،كأوالد آل 209وثقة، 208مقدس
 

 : ما الذي نصلي ألجله في الطلبة األولى؟101السؤال 
 كل، نحن نصلي أن ُيمّكننا اهلل، وغيرنا، لكي نمّجده في ِلَيَتَقدَِّس اْسُمكَ الجواب: في الطلبة األولى، التي هي، 

 214ُيدّبر كل األشياء لمجده.وأن  213؛ايجعل نفسه معروف  ه ما ب
 

                                                                                                                           
ْلَباُتُكْم َلَدى اهلل .اَل َتْهَتمُّوا ب َشْيٍء، َبْل ف ي كُ 6" 6: 4فيلبي  ، ل ُتْعَلْم ط  اَلة  َوالدَُّعاء  َمَع الشُّْكر   "لِّ َشْيٍء ب الصَّ

يَئت ه  َيْسَمُع َلَنا.14" 14: 5يوحنا  1 206 ْنَدُه: َأنَُّه إ ْن َطَلْبَنا َشْيئ ا َحَسَب َمش  َي الثَِّقُة الَّت ي َلَنا ع  ه  ه   "َوهذ 
، ل َيَتَقدَّس  اْسُمَك. َفَصلُّوا َأنْ 9" 13–9: 6متى  207 . 10ُتْم هَكَذا: َأَباَنا الَّذ ي ف ي السََّماَوات  يَئُتَك َكَما ف ي السََّماء  َكذل َك َعَلى اأَلْرض  ُخْبَزَنا 11ل َيْأت  َمَلُكوُتَك. ل َتُكْن َمش 

َنا اْلَيْوَم.  ا ل ْلُمْذن ب يَن إ َلْيَنا.  َواْغف ْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغف ُر َنْحنُ 12َكَفاَفَنا َأْعط  . أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك، َواْلُقوََّة، َواْلَمْجَد، إ َلى 13َأْيض  َن الشِّرِّير  َنا م  ْلَنا ف ي َتْجر َبٍة، لك ْن َنجِّ َواَل ُتْدخ 
يَن. . آم   "األََبد 

 "ق َنا.َهُلمَّ َنْسُجُد َوَنْرَكُع َوَنْجُثو َأَماَم الرَّبِّ َخال  6" 6: 95مزمور  208
ي ب ه  َلَنا َجَراَءٌة َوُقُدوٌم ب إ يَمان ه  َعْن ث َقٍة.12" 12: 3أفسس  209  "الَّذ 
يه  َحَجر ا؟ 9" 11–9: 7متى  210 ْنُكْم إ َذا َسَأَلُه اْبُنُه ُخْبز ا، ُيْعط  َأْم َأيُّ إ ْنَساٍن م 

يه  َحيَّة ؟ 10 ْنُتْم َأْشَراٌر َتْعر ُفوَن َأْن ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َفإ ْن ُكْنُتْم َوَأ11َوا  ْن َسَأَلُه َسَمَكة ، ُيْعط 
يَن َيْسَأُلوَنُه! ، َيَهُب َخْيَراٍت ل لَّذ  ي ف ي السََّماَوات   "َعَطاَيا َجيَِّدة ، َفَكْم ب اْلَحر يِّ َأُبوُكُم الَّذ 

ْنُكْم، َوُهَو َأٌب، َيْسَأُلُه اْبُنُه ُخْبز  11" 13–11: 11قارن لوقا  ؟ َفَمْن م  يه  َحيَّة  َبَدَل السََّمَكة  يه  َحَجر ا؟ َأْو َسَمَكة ، َأَفُيْعط  ا، َأَفُيْعط 
يه  َعْقَرب ا؟ 12 َأْو إ َذا َسَأَلُه َبْيَضة ، َأَفُيْعط 

يَن َيْسَأُلوَنُه؟ َفإ ْن ُكْنُتْم َوَأْنُتْم َأْشَراٌر َتْعر ُفوَن َأْن ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيَِّدة ، َفَكْم ب اْلَحر يِّ 13 وَح اْلُقُدَس ل لَّذ  ي الرُّ ، ُيْعط  َن السََّماء  ي م   "اآلُب الَّذ 
ي ب ه  َنْصُرُخ: َيا أَ 15" 15: 8رومية  ، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِّي الَّذ  ا ل ْلَخْوف  يَّة  َأْيض   "َبا اآلُب.إ ْذ َلْم تَْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبود 

د ا م مَّا َنْطُلُب َأْو َنْفَتك ُر، ب َحَسب  اْلُقوَّة  الَّت ي 02" 20: 3أفسس  211 ُر َأْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء، َأْكَثَر ج   "َتْعَمُل ف يَنا.َواْلَقاد 
، َوَساه ر يَن ل هَذا ب َعْين ه  18" 18: 6أفسس  212 وح  ْلَبٍة ُكلَّ َوْقٍت ف ي الرُّ يَن.ُمَصلِّيَن ب ُكلِّ َصاَلٍة َوط  يع  اْلق دِّيس  ْلَبٍة، أَلْجل  َجم   "ب ُكلِّ ُمواَظَبٍة َوط 
،1" 2–1: 2تيموثاوس  1 َل ُكلِّ َشْيٍء، َأْن تَُقاَم َطل َباٌت َوَصَلَواٌت َواْبت َهااَلٌت َوَتَشكَُّراٌت أَلْجل  َجم يع  النَّاس  يَن ُهْم ف  2 َفَأْطُلُب َأوَّ ٍب، أَلْجل  اْلُمُلوك  َوَجم يع  الَّذ  ي َمْنص 

َئة  ف ي ُكلِّ َتْقَوى َوَوَقاٍر. َي َحَياة  ُمْطَمئ نَّة  َهاد   "ل َكْي َنْقض 
اَلْه. 1" 3–1: 67مزمور  213 َيْحَمُدَك الشُُّعوُب َيا 3َخاَلُصَك.  ل َكْي ُيْعَرَف ف ي اأَلْرض  َطر يُقَك، َوف ي ُكلِّ اأُلَمم  2ل َيَتَحنَّن  اهلُل َعَلْيَنا َوْلُيَبار ْكَنا. ل ُين ْر ب َوْجه ه  َعَلْيَنا. س 

 "َاهلُل. َيْحَمُدَك الشُُّعوُب ُكلُُّهْم.
يَم َواْلَمُهوَب، ُقدُّوٌس ُهَو.3" 3: 99مزمور   "َيْحَمُدوَن اْسَمَك اْلَعظ 
. اْحَمُدوُه، َبار ُكوا اْسَمُه.4 ُم َمْرَعاُه.اْعَلُموا َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اهلُل. ُهَو َصَنَعَنا، َوَلُه َنْحُن َشْعُبُه َوَغنَ 3" 4–3: 100مزمور  َياَرُه ب التَّْسب يح   "اْدُخُلوا َأْبَواَبُه ب َحْمٍد، د 

! 33" 36–33: 11رومية  214 ْلم ه ! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُه َعن  اْلَفْحص  َوُطُرَقُه َعن  االْست ْقَصاء  ْكَمت ه  َوع  َنى اهلل  َوح  ؟ َأْو َمْن أَلْن 34َيا َلُعْمق  غ  َمْن َعَرَف ف ْكَر الرَّبِّ
ير ا؟  َصاَر َلُه ُمش 

يَن."36َأْو َمْن َسَبَق َفَأْعَطاُه َفُيَكاَفَأ؟ 35 . آم  . َلُه اْلَمْجُد إ َلى اأَلَبد  ْنُه َوب ه  َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياء   أَلنَّ م 
قٌّ َأيَُّها الرَّبُّ َأْن تَْأُخذَ 11" 11: 4رؤيا  َي ب إ َراَدت َك َكائ َنٌة َوُخل َقتْ  َأْنَت ُمْسَتح  ، َوه   ."اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلُقْدَرَة، ألَنََّك َأْنَت َخَلْقَت ُكلَّ اأَلْشَياء 
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 : ما الذي نصلي ألجله في الطلبة الثانية؟102السؤال 
وتقّدم ملكوت  215، نحن نصلي أن يتم خراب مملكة الشيطان؛ِلَيْأِت َمَلُكوُتكَ  الجواب: في الطلبة الثانية، التي هي،

 218كوت المجد.وأن يتم التعجيل بمل 217وانضمامنا إليه نحن واآلخرين، وبقائنا فيه، 216النعمة،
 

 : ما الذي نصلي ألجله في الطلبة الثالثة؟103السؤال 
، نحن نصلي أن يجعلنا ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرضِ  الجواب: في الطلبة الثالثة، التي هي،

كما تفعل المالئكة في  219اهلل، بنعمته، قادرين وراغبين أن نعرف، ونطيع، ونخضع إلرادته في كل األمور،
 220السماء.

 
 : ما الذي نصلي ألجله في الطلبة الرابعة؟104السؤال 

، نحن نصلي أنه من عطية اهلل المجانّية نستقبل ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا اْلَيْومَ  الجواب: في الطلبة الرابعة، التي هي،
 221ا.من خيرات هذه الحياة، وننعم ببركته معه اكافي   امقدار  

                                      
َمٍة َعَلى َذات َها ُتْخَرُب، َوكُ 25" 28–25: 12متى  215 ٍم َعَلى َذات ه  اَل َيْثُبُت. َفَعل َم َيُسوُع َأْفَكاَرُهْم، َوَقاَل َلُهْم: ُكلُّ َمْمَلَكٍة ُمْنَقس  يَنٍة َأْو َبْيٍت ُمْنَقس  َفإ ْن َكاَن 26لُّ َمد 

. َفَكْيَف َتْثُبُت َمْمَلَكُتُه؟  يَن، َفَأْبَناُؤُكمْ 27الشَّْيَطاُن ُيْخر ُج الشَّْيَطاَن َفَقد  اْنَقَسَم َعَلى َذات ه  ب َمْن ُيْخر ُجوَن؟ ل ذل َك ُهْم َيُكوُنوَن  َوا  ْن ُكْنُت َأَنا ب َبْعَلَزُبوَل ُأْخر ُج الشََّياط 
يَن، َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهلل !28ُقَضاَتُكْم!   "َولك ْن إ ْن ُكْنُت َأَنا ب ُروح  اهلل  ُأْخر ُج الشََّياط 

يَن.َوا  لُه السَّاَلم  َسَيْسَحُق الشَّْيَطاَن َتْحَت َأْرُجل ُكْم َسر يع ا20" 20: 16رومية  يح  َمَعُكْم. آم   ". ن ْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
ُئ. أَلْجل  هَذا ُأْظه َر اْبُن اهلل  8" 8: 3يوحنا  1 َن اْلَبْدء  ُيْخط  ْن إ ْبل يَس، أَلنَّ إ ْبل يَس م  يََّة َفُهَو م   "ل َكْي َيْنُقَض َأْعَماَل إ ْبل يَس. َمْن َيْفَعُل اْلَخط 

.8" 11–8: 72مزمور  216 ي اأَلْرض  َن النَّْهر  إ َلى َأَقاص  ، َوم  َن اْلَبْحر  إ َلى اْلَبْحر  ، َوَأْعَداُؤُه َيْلَحُسوَن التَُّراَب. 9 َوَيْمل ُك م  يَش 10َأَماَمُه َتْجُثو َأْهُل اْلَبرِّيَّة  ُمُلوُك َتْرش 
َمة . ُمُلوُك َشَبا َوَسَبٍأ ُيَقدُِّمو  ُلوَن َتْقد  يَّة . َواْلَجَزائ ر  ُيْرس  . ُكلُّ اأُلَمم  َتَتَعبَُّد َلُه.11َن َهد   "َوَيْسُجُد َلُه ُكلُّ اْلُمُلوك 

. ثُمَّ َيْأت ي اْلُمْنَتَهى.14" 14: 24متى  يع  اأُلَمم  ه  ف ي ُكلِّ اْلَمْسُكوَنة  َشَهاَدة  ل َجم   "َوُيْكَرُز ب ب َشاَرة  اْلَمَلُكوت  هذ 
، َمَتى َأْبَطَل ُكلَّ ر َياَسٍة َوُكلَّ ُسْلَطاٍن َوُكلَّ ُقوٍَّة.َوَبْعَد 24" 25–24: 15كورنثوس  1 ُب َأْن َيْمل َك َحتَّى َيَضَع 25 ذل َك النَِّهاَيُة، َمَتى َسلََّم اْلُمْلَك هلل  اآلب  أَلنَُّه َيج 

. يَع اأَلْعَداء  َتْحَت َقَدَمْيه   "َجم 
َك.َلْيَت ُطُرق ي تُثَبَُّت ف ي ح  5" 5: 119مزمور  217  "ْفظ  َفَرائ ض 
ا، 1" 5–1: 3تسالونيكي  2 ْنَدُكْم َأْيض  َد، َكَما ع  ْخَوُة َصلُّوا أَلْجل َنا، ل َكْي َتْجر َي َكل َمُة الرَّبِّ َوتََتَمجَّ ير ا َأيَُّها اإل  َأخ 

. أَلنَّ 2 َياء  اأَلْشَرار  َن النَّاس  اأَلْرد  َول َكْي ُنْنَقَذ م 
يَماَن َلْيَس ل ْلجَ  . اإل  يع  . 3م  َن الشِّرِّير  يٌن ُهَو الرَّبُّ الَّذ ي َسُيثَبُِّتُكْم َوَيْحَفُظُكْم م  ا. 4َأم  يُكْم ب ه  َوَسَتْفَعُلوَن َأْيض  َهت ُكْم َأنَُّكْم َتْفَعُلوَن َما ُنوص  ْن ج  َوالرَّبُّ 5َوَنث ُق ب الرَّبِّ م 

ي ُقُلوَبُكْم إ َلى َمَحبَّة  اهلل ، َوا  َلى صَ  .َيْهد  يح   "ْبر  اْلَمس 
يَن. َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع."20" 20: 22رؤيا  218 ُد ب هَذا: َنَعْم! َأَنا آت ي َسر يع ا. آم   َيُقوُل الشَّاه 
، َصْخَرت ي َوَول يِّي.14" 14: 19مزمور  219 يَّة  َأَماَمَك َيا َربُّ  "ل َتُكْن َأْقَواُل َفم ي َوف ْكُر َقْلب ي َمْرض 

. 1" 119 مزمور ل يَن َطر يق ا، السَّال ك يَن ف ي َشر يَعة  الرَّبِّ ْن ُكلِّ ُقُلوب ه ْم َيْطُلُبوَنُه. 2ُطوَبى ل ْلَكام  . م  ي َشَهاَدات ه  ا اَل َيْرَتك ُبوَن إ ْثم ا. ف ي ُطُرق ه  3ُطوَبى ل َحاف ظ  َأْيض 
ا. َأْنَت َأْوَصْيَت ب َوَصاَياَك َأْن ُتْحَفَظ 4َيْسُلُكوَن.  َتَمام 

َك. 5 ْفظ  َفَرائ ض  يَنئ ٍذ اَل َأْخَزى إ َذا َنَظْرُت إ َلى ُكلِّ َوَصاَياَك. 6َلْيَت ُطُرق ي تُثَبَُّت ف ي ح  َأْحَمُدَك ب اْست َقاَمة  َقْلٍب 7ح 
ْنَد َتَعلُّم ي َأْحَكاَم َعْدل َك.  . ...8ع   "َوَصاَياَك َأْحَفُظ. اَل تَْتُرْكن ي إ َلى اْلَغاَية 

َلة  ب اَل َلوْ 23" 23: 5تسالونيكي  1 . َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكام  .َوا  لُه السَّاَلم  َنْفُسُه ُيَقدُِّسُكْم ب التََّمام  يح  يء  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ْنَد َمج   "ٍم ع 
َن ا20" 21–20: 13عبرانيين  ي َأَقاَم م  ،َوا  لُه السَّاَلم  الَّذ  يِّ يَم، َربََّنا َيُسوَع، ب َدم  اْلَعْهد  اأَلَبد  َراف  اْلَعظ  َي اْلخ  ْلُكْم ف ي ُكلِّ َعَمل َصال ٍح ل َتْصَنُعوا 21 أَلْمَوات  َراع  ل ُيَكمِّ

يَئَتُه، َعام ال   ي َلُه اْلَمْجُد إ َلى َأَبد   َمش  ، الَّذ  يح  ي َأَماَمُه ب َيُسوَع اْلَمس  يَن.ف يُكْم َما ُيْرض  يَن. آم   "اآلب د 
.20" 21–20: 103مزمور  220 ه  ْنَد َسَماع  َصْوت  َكاَلم  ل يَن َأْمَرُه ع  ر يَن ُقوَّة ، اْلَفاع  ل يَن 21 َبار ُكوا الرَّبَّ َيا َماَلئ َكَتُه اْلُمْقَتد  ه ، ُخدَّاَمُه اْلَعام  يَع ُجُنود  َبار ُكوا الرَّبَّ َيا َجم 

 "َمْرَضاَتُه.
يَن َأْن َير ُثوا اْلَخاَلَص!.14" 14 :1عبرانيين  ْدَمة  أَلْجل  اْلَعت يد  َمة  ُمْرَسَلة  ل ْلخ  ا َخاد  يُعُهْم َأْرَواح   "َأَلْيَس َجم 
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 : ما الذي نصلي ألجله في الطلبة الخامسة؟105السؤال 
ا ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَناالجواب: في الطلبة الخامسة، التي هي،  ، نحن نصلي أن َواْيِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن َأْيض 

حثنا أن نطلبه، ألنه بنعمته األمر الذي بالحري يتم  222عن كل خطايانا، من أجل المسيح؛ ايصفح اهلل مجان  
 223نتمّكن أن نغفر من القلب لآلخرين.

 
 : ما الذي نصلي ألجله في الطلبة السادسة؟106السؤال 

يرِ الجواب: في الطلبة السادسة، التي هي،  َنا ِمَن الشِّرِّ ، نحن نصلي أن اهلل إّما أن َوَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة، لِكْن َنجِّ
 225أو أن يعضدنا وينّجينا عندما ُنجّرب. 224ّرب للخطية،يحفظنا من أن ُنج

                                                                                                                           
ْمن ي ُخْبَز َفر يَضت ي،8" 9–8: 30أمثال  221 ن ى. َأْطع  ن ي َفْقر ا َواَل غ  َب. اَل ُتْعط  َل َواْلَكذ  ْد َعنِّي اْلَباط  ؟ َأْو ل َئالَّ َأْفَتق َر  ل َئالَّ 9 َأْبع  َأْشَبَع َوَأْكُفَر َوَأُقوَل: َمْن ُهَو الرَّبُّ

ال   َذ اْسَم إ له ي َباط   ".َوَأْسر َق َوَأتَّخ 
ه  ُكلََّها 32َفاَل َتْهَتمُّوا َقائ ل يَن: َماَذا َنْأُكُل؟ َأْو َماَذا َنْشَرُب؟ َأْو َماَذا َنْلَبُس؟ 31" 34–31: 6متى  َتْطُلُبَها اأُلَمُم. أَلنَّ َأَباُكُم السََّماو يَّ َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحتَاُجوَن إ َلى َفإ نَّ هذ 

ه  ُكلَِّها.  ه  ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم.  لك ن  اْطُلُبوا َأوَّال  33هذ  ، أَلنَّ اْلَغَد َيْهَتمُّ ب َما ل  34َمَلُكوَت اهلل  َوب رَُّه، َوهذ  . َيْكف ي اْلَيْوَم َشرُُّه.َفاَل َتْهَتمُّوا ل ْلَغد  ه   "َنْفس 
.11" 19، 11: 4فيلبي  َهة  اْحت َياٍج، َفإ نِّي َقْد َتَعلَّْمُت َأْن َأُكوَن ُمْكَتف ي ا ب َما َأَنا ف يه  ْن ج  َناُه ف ي اْلَمْجد  19...  َلْيَس َأنِّي َأُقوُل م  ُكْم ب َحَسب  غ  َفَيْمأُل إ له ي ُكلَّ اْحت َياج 
يح  َيُسوَع.ف ي الْ   "َمس 

يَمٌة.6" 8–6: 6تيموثاوس  1 ْنُه ب َشْيٍء.7 َوَأمَّا التَّْقَوى َمَع اْلَقَناَعة  َفه َي ت َجاَرٌة َعظ  ُر َأْن َنْخُرَج م  ٌح َأنََّنا اَل َنْقد  َفإ ْن َكاَن َلَنا ُقوٌت 8 أَلنََّنا َلْم َنْدُخل  اْلَعاَلَم ب َشْيٍء، َوَواض 
 "ْكَتف  ب ه َما.َوك ْسَوٌة، َفْلنَ 

.1" 9، 7، 2–1: 51مزمور  222 يَّ يَّت ي َطهِّْرن ي.2 ا ْرَحْمن ي َيا َاهلُل َحَسَب َرْحَمت َك. َحَسَب َكْثَرة  َرْأَفت َك اْمُح َمَعاص  ْن َخط  ْن إ ْثم ي، َوم  ْلن ي َكث ير ا م  َطهِّْرن ي 7...  اْغس 
ْلن ي َفَأْبَيضَّ  وَفا َفَأْطُهَر. اْغس  . ب الزُّ َن الثَّْلج   "اْسُتْر َوْجَهَك َعْن َخَطاَياَي، َواْمُح ُكلَّ آثام ي.9...  َأْكَثَر م 

ْن َأْجل  ال17" 19–17: 9دانيال  َك اْلَخر ب  م  س  ْئ ب َوْجه َك َعَلى َمْقد  ، َوَأض  َك َوَتَضرَُّعات ه  . َفاْسَمع  اآلَن َيا إ لَهَنا َصاَلَة َعْبد  ْل ُأُذنَ 18سَّيِّد  َك َيا إ له ي َواْسَمْع. ا ْفَتْح َأم 
َنا َنْطَرُح َتَضرُّ  َي اْسُمَك َعَلْيَها، أَلنَُّه اَل أَلْجل  ب رِّ يَنَة الَّت ي ُدع  َرَبَنا َواْلَمد  . َعْيَنْيَك َواْنُظْر خ  يَمة  َك اْلَعظ  م  يُِّد َيا َسيُِّد اْسَمْع. َيا سَ 19َعات َنا َأَماَم َوْجه َك، َبْل أَلْجل  َمَراح 

يَنت كَ  َي َعَلى َمد  َك َيا إ له ي، أَلنَّ اْسَمَك ُدع  ْن َأْجل  َنْفس  ْر م   "َوَعَلى َشْعب َك. اْغف ْر. َيا َسيُِّد َأْصغ  َواْصَنْع. اَل ُتَؤخِّ
َنا مَ 7" 7: 1يوحنا  1 ، َفَلَنا َشر َكٌة َبْعض  يٍَّة.َولك ْن إ ْن َسَلْكَنا ف ي النُّور  َكَما ُهَو ف ي النُّور  ْن ُكلِّ َخط  يح  اْبن ه  ُيَطهُِّرَنا م   "َع َبْعٍض، َوَدُم َيُسوَع اْلَمس 

ي َوَأَنا َأْغف ُر َلُه؟ َهْل إ لَ 21" 35–21: 18متى  223 ُئ إ َليَّ َأخ  ، َكْم َمرَّة  ُيْخط  يَنئ ٍذ َتَقدََّم إ َلْيه  ُبْطُرُس َوَقاَل: َياَربُّ َيُسوُع: اَل َأُقوُل َلَك إ َلى  َقاَل َلهُ 22ى َسْبع  َمرَّاٍت؟ ح 
يَن َمرَّة  َسْبَع َمرَّاٍت.  َب َعب يَدُه. 23َسْبع  َمرَّاٍت، َبْل إ َلى َسْبع  دٌ 24ل ذل َك ُيْشب ُه َمَلُكوُت السََّماَوات  إ ْنَسان ا َمل ك ا َأَراَد َأْن ُيَحاس  ا اْبَتَدَأ ف ي اْلُمَحاَسَبة  ُقدَِّم إ َلْيه  َواح  َمْدُيوٌن  َفَلمَّ

يَناٍر، 28َفَتَحنََّن َسيُِّد ذل َك اْلَعْبد  َوَأْطَلَقُه، َوَتَرَك َلُه الدَّْيَن. 27ب َعْشَرة  آاَلف  َوْزَنٍة. ...  َئة  د  ، َكاَن َمْدُيون ا َلُه ب م  َن اْلَعب يد  ُرَفَقائ ه  د ا م  َوَلمَّا َخَرَج ذل َك اْلَعْبُد َوَجَد َواح 
ْجٍن َحتَّى ُيوف َي الدَّْيَن. ... َفَأْمَسَكُه ... يَنئ ٍذ َسيُِّدُه َوَقاَل َلُه: َأيَُّها اْلَعْبُد الشِّرِّيُر، ... 32 َوَأْلَقاُه ف ي س  ا َتْرَحُم اْلَعْبَد َرف يَقَك 33َفَدَعاُه ح  ي َأنََّك َأْنَت َأْيض  َأَفَما َكاَن َيْنَبغ 

ْمُتَك َأَنا؟.  َب َسيِّدُ 34َكَما َرح  . َوَغض  ٍد 35ُه َوَسلََّمُه إ َلى اْلُمَعذِّب يَن َحتَّى ُيوف َي ُكلَّ َما َكاَن َلُه َعَلْيه  ْن ُقُلوب ُكْم ُكلُّ َواح  َفهَكَذا َأب ي السََّماو يُّ َيْفَعُل ب ُكْم إ ْن َلْم َتْتُرُكوا م 
. يه  زَّاَلت ه   "أَلخ 

. َوُكوُنوا ُلَطَفاَء َبْعُضُكْم َنْحوَ 32" 32: 4أفسس  يح  ا ف ي اْلَمس  يَن َكَما َساَمَحُكُم اهلُل َأْيض   "َبْعٍض، َشُفوق يَن ُمَتَسام ح 
ا إ ْن َكاَن أَلَحٍد َعَلى َأَحٍد َشْكَوى. َكَما َغَفَر َلكُ 13" 13: 3كولوسي  يَن َبْعُضُكْم َبْعض  ا، َوُمَسام ح  ل يَن َبْعُضُكْم َبْعض  يُح هَكَذا َأْنُتمْ ُمْحَتم  ا. ُم اْلَمس   "َأْيض 

يَنئ ٍذ َأُكوُن َكام ال  13" 13: 19مزمور  224 . ح  َن اْلُمَتَكبِّر يَن اْحَفْظ َعْبَدَك َفاَل َيَتَسلَُّطوا َعَليَّ ا م  يٍم. َأْيض  ْن َذْنٍب َعظ   "َوَأتََبرَُّأ م 
وُح 41" 41: 26متى  يٌف.ا ْسَهُروا َوَصلُّوا ل َئالَّ َتْدُخُلوا ف ي َتْجر َبٍة. َأمَّا الرُّ يٌط َوَأمَّا اْلَجَسُد َفَضع   "َفَنش 
.15" 15: 17يوحنا  َن الشِّرِّير  َن اْلَعاَلم  َبْل َأْن َتْحَفَظُهْم م   "َلْسُت َأْسَأُل َأْن تَْأُخَذُهْم م 

ْمَعاُن، ُهَوَذا الشَّْيَطاُن َطَلَبُكْم ل َكْي ُيَغْرب  31" 32-31: 22لوقا  225 ْمَعاُن، س  : س  !َوَقاَل الرَّبُّ ْنَطة  ْن َأْجل َك ل َكْي اَل َيْفَنى إ يَماُنَك. َوَأْنَت 32 َلُكْم َكاْلح  َولك نِّي َطَلْبُت م 
 "َمَتى َرَجْعَت ثَبِّْت إ ْخَوَتَك.

بُ 13" 13: 10كورنثوس  1 ي اَل َيَدُعُكْم ُتَجرَّ يٌن، الَّذ  ْبُكْم َتْجر َبٌة إ الَّ َبَشر يٌَّة. َولك نَّ اهلَل َأم  ا اْلَمْنَفَذ، َلْم ُتص  يُعوَن، َبْل َسَيْجَعُل َمَع التَّْجر َبة  َأْيض  وَن َفْوَق َما َتْسَتط 
ُلوا. يُعوا َأْن َتْحَتم   "ل َتْسَتط 

مَ 7" 9–7: 12كورنثوس  2 ، َماَلَك الشَّْيَطان  ل َيْلط  يُت َشْوَكة  ف ي اْلَجَسد  ، ُأْعط  ْعاَلَنات  َهة  هَذا َتَضرَّْعُت إ َلى الرَّبِّ 8 ن ي، ل َئالَّ َأْرَتف َع.َول َئالَّ َأْرَتف َع ب َفْرط  اإل  ْن ج  م 
ُر ب اْلَحر يِّ ف ي َضَعفَ 9 َثاَلَث َمرَّاٍت َأْن ُيَفار َقن ي. ْعف  ُتْكَمُل. َفب ُكلِّ ُسُروٍر َأْفَتخ  ت ي ف ي الضَّ لَّ َفَقاَل ل ي: َتْكف يَك ن ْعَمت ي، أَلنَّ ُقوَّ .ات ي، ل َكْي َتح  يح   "َعَليَّ ُقوَُّة اْلَمس 
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 : ماذا تعّلمنا خاتمة الصالة الربانّية؟107السؤال 
، تعّلمنا أن نستمد أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك، َواْلُقوََّة، َواْلَمْجَد، ِإَلى اأَلَبِد. آِمينَ  الجواب: خاتمة الصالة الربانّية، التي هي،

، في اأيض   227وفي صلواتنا أن نمّجده، مقّدمين له الملك، والقوة، والمجد؛ 226وحده، تشجيعنا في الصالة من اهلل
 228.آِمينَ شهادة على رغبتنا، وتأكيدنا لالستجابة، نقول، 

                                                                                                                           
ب يَن.18" 18: 2عبرانيين  يَن اْلُمَجرَّ ُر َأْن ُيع  ب ا َيْقد   "أَلنَُّه ف ي َما ُهَو َقْد َتَألََّم ُمَجرَّ

ي4، "19-16، 9-7، 4: 9دانيال  226 لُه اْلَعظ  ي َوَصلَّْيُت إ َلى الرَّبِّ إ له ي َواْعَتَرْفُت َوُقْلُت: َأيَُّها الرَّبُّ اإل  بِّيه  َوَحاف ظ  ُم اْلَمُهوُب، َحاف َظ اْلَعْهد  َوالرَّْحَمة  ل ُمح 
ْزُي اْلُوُجوه ، َكَما ُهَو اْلَيْوَم ل ر َجال  َيُهوَذا َول ُسكَّان  ُأوُرَشل يمَ 7َوَصاَياُه. ...  ، َأمَّا َلَنا َفخ  ي الَّت ي ، َول ُكلِّ إ ْسَرائ يَل اْلَقر يب يَن َواَلَك َيا َسيُِّد اْلب رُّ يَن ف ي ُكلِّ اأَلَراض  يد  ْلَبع 

َياَنت ه م  الَّت ي َخاُنوَك إ يَّاَها.  ْن َأْجل  خ  ْزُي اْلُوُجوه ، ل ُمُلوك َنا، ل ُرَؤَسائ َنا َوآلَبائ َنا ألَنََّنا َأْخَطْأَنا إ َلْيَك. 8َطَرْدَتُهْم إ َلْيَها، م  ُم َواْلَمْغف َرُة، ألَنََّنا ل لرَّبِّ إ له َنا الْ 9َيا َسيُِّد، َلَنا خ  َمَراح 
 ... . ْدَنا َعَلْيه  َك، إ ْذ ل َخَطايَ 16َتَمرَّ يَنت َك ُأوُرَشل يَم َجَبل  ُقْدس  اَنا َوآلثَام  آَبائ َنا َصاَرْت ُأوُرَشل يُم َوَشْعُبَك َيا َسيُِّد، َحَسَب ُكلِّ َرْحَمت َك اْصر ْف َسَخَطَك َوَغَضَبَك َعْن َمد 

يَن َحْوَلَنا. َعار ا  يع  الَّذ  ْنَد َجم  ْن َأْجل  ال17ع  َك اْلَخر ب  م  س  ْئ ب َوْجه َك َعَلى َمْقد  ، َوَأض  َك َوَتَضرَُّعات ه  . َفاْسَمع  اآلَن َيا إ لَهَنا َصاَلَة َعْبد  ْل ُأُذَنَك َيا إ له ي َواْسَمْع. 18سَّيِّد  َأم 
َرَبَنا َوا َنا َنْطَرُح َتَضرَُّعات َنا َأَماَم َوْجه َك، َبْل ألَ ا ْفَتْح َعْيَنْيَك َواْنُظْر خ  َي اْسُمَك َعَلْيَها، ألَنَُّه اَل أَلْجل  ب رِّ يَنَة الَّت ي ُدع  يَمة . ْلَمد  َك اْلَعظ  م  َيا َسيُِّد اْسَمْع. َيا 19ْجل  َمَراح 

ْن َأْجل   ْر م  يَنت َك َوَعَلى َشْعب َك. َسيُِّد اْغف ْر. َيا َسيُِّد َأْصغ  َواْصَنْع. اَل ُتَؤخِّ َي َعَلى َمد  َك َيا إ له ي، أَلنَّ اْسَمَك ُدع   "َنْفس 
ا َمَثال  1" 8-7، 1: 18لوقا  ، َوَقاَل َلُهْم َأْيض  يٍن َواَل ُيَملَّ ي َأْن ُيَصلَّى ُكلَّ ح  يَن إ َليْ 7...  ف ي َأنَُّه َيْنَبغ  ار خ  ، الصَّ ُف اهلُل ُمْختَار يه  ، َوُهَو ُمَتَمهٌِّل ه  َنَهار ا َوَلْيال  َأَفاَل ُيْنص 

يَماَن َعَلى األَ 8 َعَلْيه ْم؟ ُد اإل  ، َأَلَعلَُّه َيج  ْنَسان  ُفُهْم َسر يع ا! َولك ْن َمَتى َجاَء اْبُن اإل  ؟َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّه ُيْنص   "ْرض 
َن اأَلَزل  َوا  َلى األَبَ َوَباَرَك َداُوُد الرَّبَّ َأَماَم كُ 10" 13-10: 29أخبار األيام  1 227 ، َوَقاَل َداوُد: ُمَباَرٌك َأْنَت َأيَُّها الرَّبُّ إ لُه إ ْسَرائ يَل َأب يَنا م  . لِّ اْلَجَماَعة  َلَك َيا 11د 

. َربُّ اْلَعَظَمُة َواْلَجَبُروُت َواْلَجاَلُل َواْلَبَهاُء َواْلَمْجُد، أَلنَّ َلَك ُكلَّ َما ف ي السََّماء  َواأَلرْ  يع  . َلَك َيا َربُّ اْلُمْلُك، َوَقد  اْرَتَفْعَت َرْأس ا َعَلى اْلَجم  ْن 12ض  َنى َواْلَكَراَمُة م  َواْلغ 
يُد اْلجَ  يُم َوَتْشد  َك َتْعظ  َك اْلُقوَُّة َواْلَجَبُروُت، َوب َيد  ، َوب َيد  يع  . َلُدْنَك، َوَأْنَت َتَتَسلَُّط َعَلى اْلَجم   "إ لَهَنا َنْحَمُدَك َوُنَسبُِّح اْسَمَك اْلَجل يَل.َواآلَن، َيا 13م يع 

لُه اْلَحك يُم َوْحَدُه، َلُه اْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد إ َلى َدْهر  17" 17: 1تيموثاوس  1 يَن.َوَمل ُك الدُُّهور  الَّذ ي اَل َيْفَنى َواَل ُيَرى، اإل  . آم   "الدُُّهور 
، َوَكاَن َعَدُدُهْم َرَبَوات  َرَبَواٍت َوُأُلو  َوَنَظْرُت َوَسم ْعتُ 11" 13-11: 5رؤيا  َقائ ل يَن ب َصْوٍت 12 َف ُأُلوٍف،َصْوَت َماَلئ َكٍة َكث ير يَن َحْوَل اْلَعْرش  َواْلَحَيَواَنات  َوالشُُّيوخ 

كْ  َنى َواْلح  قٌّ ُهَو اْلَخرُوُف اْلَمْذُبوُح َأْن َيْأُخَذ اْلُقْدَرَة َواْلغ  يٍم: ُمْسَتح  َوُكلُّ َخل يَقٍة م مَّا ف ي السََّماء  َوَعَلى اأَلْرض  َوَتْحَت 13 َمَة َواْلُقوََّة َواْلَكَراَمَة َواْلَمْجَد َواْلَبَرَكَة!.َعظ 
ْعُتَها َقائ َلة : ل ْلَجال س  َعَلى اْلَعْرش  َول ْلَخُروف  اْلَبَركَ  ، ُكلُّ َما ف يَها، َسم  ، َوَما َعَلى اْلَبْحر  يَن. ةُ اأَلْرض  ْلَطاُن إ َلى َأَبد  اآلب د   "َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالسُّ

ْنَد ُشْكر َك؟ ألَنَّهُ 16" 16: 14كورنثوس  1 228 ، َكْيَف َيُقوُل آم يَن ع  ُل َمَكاَن اْلَعامِّيِّ ي ُيْشغ  ، َفالَّذ  وح   " اَل َيْعر ُف َماَذا َتُقوُل!َوا  الَّ َفإ ْن َباَرْكَت ب الرُّ
يَن. َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع.20" 20: 22رؤيا  ُد ب هَذا: َنَعْم! َأَنا آت ي َسر يع ا. آم   "َيُقوُل الشَّاه 


