
 

  أسئلة وأجوَبة للمبتدِئين
  
  

  )أ(السلسلة 
  ؟ عن الخليقة) لماذا وآيف– ماذا–َمن(أسئلة 

  
  من خلقك؟  . 1س
  )اهللا (  . ج

  ."ذآًرا وأنثى خلقهم. على صورة اهللا خلقه. فخلق اهللا اإلنسان على صورته. "27 : 1تك: آية الحفظ
  ماذا خلق اهللا أيضا؟   . 2س
  .خلق اهللا آل شيء  . ج

  " .آل شيء به آان، وبغيره لم يكن شيء مما آان. "3: 1يو: آية الحفظ
  لماذا خلقك اهللا، وخلق آل شيء؟   . 3س
  .لمجده  . ج

  ."فإذا آنتم تأآلون أو تشربون أو تفعلون شيًئا، فافعلوا آل شيء لمجد اهللا  "31: 10آو1: آية الحفظ
  آيف تستطيع أن تمجد اهللا؟   . 4س
  .بأن أحبه وأطيع وصاياه  . ج
  ."إن آنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. "15: 14يو: ة الحفظآي
  لماذا ينبغي أن تمجد اهللا؟   . 5س
  . ألنه خلقني ويعتني بي  .ج

  ."ملقين آل همكم عليه، ألنه هو يعتني بكم. "7 : 5بط1: آية الحفظ
  
  
  
  
  

  )ب(السلسلة 
  ج عن اهللا& س 

  
  هل يوجد أآثر من إله؟   . 6س
  . يوجد إله واحد فقط  .ج
  ."اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. "4 : 6تث: ية الحفظآ

  آم أقنوم لهذا اإلله الواحد؟   . 7س
  . ثالثة أقانيم  .ج
  َمن ُهم هذه األقانيم؟   . 8س
  . اآلب واالبن والروح القدس  .ج

  ."روح الرب عليَّ، ألنه مسحني ألبشر المساآين. "أ18: 4لو: آية الحفظ
  ما هو اهللا؟   . 9س
  .اهللا روح وليس له جسد مثل اإلنسان  . ج

  ."اهللا روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. "24 : 4يو: آية الحفظ
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  أين يوجد اهللا؟   . 10س
  . اهللا موجود في آل مكان  .ج
   هل يمكن أن ترى اهللا؟  . 11س
  . آال أنا ال أستطيع أن أرى اهللا، لكنه يراني    دائًما  . ج

  ."في آل مكان عينا الرب مراقبتان الطالحين والصالحين. "3: 15أمثال : حفظآية ال
  هل يعرف اهللا آل شيء؟   . 12س
  .فليس شيء ُمخَفى عن اهللا! نعم  . ج

  "أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟. "7: 139مز: آية الحفظ
  هل يقدر اهللا أن يفعل آل شيء؟   . 13س
  .  آل مشيئته المقدسةيستطيع اهللا أن يعمل!  نعم  .ج

  .ألنه ليس شيء غير ممكن لدى اهللا. "37: 1لو: آية الحفظ
  
  

  )ج(السلسلة 
  مكتبة اهللا الرائعة

  
  أين نتعلم آيف نحب اهللا ونطيعه؟  . 14س
  . في الكتاب المقدس فقط  .ج

  ."آالمك هو حق. قدِّسهم في حقك. "17 : 17يو: آية الحفظ
  من آتب الكتاب المقدس؟   . 15س
  .رجال مقدسون تعلموا من الروح القدس  . ج

ألنه لم تأت نبوَّة قط بمشيئة إنسان، بل تكلَّم أناس اهللا القديسون مسوقين من . "21: 1بط2: آية الحفظ
  ."الروح القدس

  لماذا أعطانا اهللا الكتاب المقدس؟   . 16س
  . أعطانا اهللا الكتاب المقدس ليعلِّمنا عن نفسه، وليعرفنا آيف نعيش  .ج
  ."خبأت آالمك في قلبي لكيال أخطئ إليك. "11: 119مز: ية الحفظآ

  لماذا أعطانا اهللا العهد القديم؟   . 17س
  .أعطانا اهللا العهد القديم ليعلِّمنا آيف أعد الطريق للمخلِّص الموعود به  . ج 

 يقول ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، ألني هأنذا آتي وأسكن في وسطك،. "10 : 2زآريا : آية الحفظ
  ."الرب
  لماذا أعطانا اهللا العهد الجديد؟   . 18س
  .أعطانا اهللا العهد الجديد ليبلغنا األخبار السارة بأن المخلص قد جاء  .ج

وأما هذه فقد ُآتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن اهللا، ولكي تكون لكم إذا . "31: 20يو: آية الحفظ
  ."آمنتم حياة باسمه

  ن العهد القديم والعهد الجديد عن المخلِّص المقام؟ بماذا يعد آل م  . 19س
  .العهد القديم والعهد الجديد يعدان بأن يسوع   سيأتي ثانية من أجل أوالده  .ج

  ."سيظهر ثانية بال خطية للخالص للذين ينتظرونه. " ب28: 9عب: آية الحفظ
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  )د(السلسلة 
  آيف أعرف أنني سأحيا لألبد؟

  
  والن؟ من هم أبوانا األ  . 20س
  . آدم وحواء  .ج

  ."ودعا آدم اسم امرأته حواء ألنها أم آل حي. "20: 3 تك: آية الحفظ
  ممَّ ُجِبل أبوانا األوالن؟   . 21س
  . عمل اهللا جسد آدم من تراب، وعمل حواء من جسد آدم  .ج

ار آدم نفًسا فص. وجبل الرب اإلله آدم تراًبا من األرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة. "7: 2تك: آية الحفظ
  ."حّية
  ماذا أعطى اهللا آدم وحواء، إلى جانب الجسدين؟  . 22س
  . أعطاهما روحين ال يمكن أن تموتا  .ج

  ."بارآي يانفسي الرب، وآل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. "1:103مز: آية الحفظ
  هل لك روح عالوة على الجسد؟   . 23س
  .لي روح ال يمكن أن تموت!  نعم  .ج

ولُتحفظ روحكم ونفسكم وجسدآم آاملًة بال لوم عند مجيء ربنا يسوع . " ب23: 5تس1: حفظآية ال
  ."المسيح

  آيف تعرف أن لك روحا؟   . 24س
  .ألنني أستطيع أن أفكر في اهللا وفي العالم اآلتي  . ج

  ."وها أنا آتي سريًعا وأجرتي معي ألجازي آل واحد آما يكون عمله. "12:22رؤ: آية الحفظ
  في أية حالة خلق اهللا آدم وحواء؟   . 25س
  .خلقهما مقدََِّسين وسعيدين  . ج

  ."ورأى اهللا آل ما عمله فإذا هو حسن جدًّا. "31: 1تك: آية الحفظ
  
  
  
  
  

  )هـ(السلسلة 
  العهود والوعود

  ما هو العهد؟   . 26س
  .هو اتفاق بين شخصين أو أآثر  .ج
  ما هو العهد الذي من اهللا؟   . 27س
  .يعطيه اهللا لشعبه ويثبِّته بكلمته التي ال يمكن أن تتغيرإنه وعٌد   . ج

  ."أقيم ميثاقي معكم فال ينقرض آل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان. "أ11 : 9تك: آية الحفظ
  لماذا أقام اهللا عهودا مع شعبه؟   . 28س
  . ألن خطة اهللا األزلية هي أن يعلن عن ذاته لنا من خالل وعوده الوثيقة  .ج

وأعطيهم قلًبا واحًدا وطريًقا . ويكونون لي شعًبا، وأنا أآون لهم إلًها. "39، 38: 32 إرميا:آية الحفظ
  ."واحًدا ليخافوني آل األيام، لخيرهم وخير أوالدهم بعدهم

  ما هو العهد الذي أقامه اهللا مع آدم؟   . 29س
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  .عهد األعمال  . ج
  ما الذي آان يفرضه عهد األعمال على آدم؟  . 30س
  .يع اهللا تماًما أن يط  .ج

  ."وأما شجرة معرفة الخير والشر فال تأآل منها، ألنك يوم تأآل منها موًتا تموت. "17: 2تك: آية الحفظ
  بماذا وعد اهللا في عهد األعمال؟   . 31س
  .وعد آدم بالحياة إن هو أطاعه  . ج
  بماذا هّدد اهللا آدم في عهد األعمال؟   . 32س
  .هّدده بالموت إن لم يطعه  .ج
  هل حفظ آدم عهد األعمال؟  . 33س
  .بل أخطأ في حق اهللا!  ال  .ج

ألن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة اهللا فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع . "23: 6رومية: آية الحفظ
  ."ربنا
  ما هو العهد الذي أقامه اهللا مع يسوع المسيح     ابنه؟ .34س
  .عهد النعمة  . ج

 بمعصية اإلنسان الواحد ُجعل الكثيرون خطاة، هكذا أيًضا بإطاعة ألنه آما. "19: 5رو: آية الحفظ
  ."الواحد سُيجعل الكثيرون أبراًرا

  
  )و(السلسلة 

  آيف نحارب المخادع
  
  ما هي الخطية؟   . 35س
  .هي عدم اتباع ناموس اهللا، أو التعدي عليه  .ج
  ماذا يعني عدم اتباع ناموس اهللا؟  . 36س
  .ه اهللاالمتناع عن عمل ما يطلب  . ج
  ماذا يعني التعدي؟   . 37س
  .عمل ما يحّرمه اهللا  .ج

البسوا سالح اهللا الكامل . أخيًرا يا إخوتي تقوَّوا في الرب وفي شدة قوته. "11، 10: 6أف: آية الحفظ
  ."لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس

  ماذا آانت خطية والدينا األولين؟   . 38س
  .ة األآل من الثمرة المحرَّم  .ج
   من أغواهم لفعل هذه الخطية؟  .39س
  . إبليس أغوى حواء، وهي بدورها أعطت الثمرة آلدم  .ج
  ماذا أصاب والدينا األولين حين أخطآ؟   . 40س
  . صارا خاطئين وتعيسين، بدًال من آونهما مقدسين وسعيدين  .ج

السالطين، مع والة فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع ."12:6أفسس: آية الحفظ
  ."العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات

  هل آان آدم يمثل نفسه فقط في عهد األعمال؟  . 41س
  .بل آان يمثل نسله آله!  آال  .ج
  ما تأثير خطية آدم على آل البشرية؟   . 42س
  . ُولد آل البشر في حالة من البؤس والشر  .ج
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   تلك الطبيعة الشريرة التي ورثناها من آدم؟ ما اسم  . 43س
  . الخطية األصلية  .ج

من أجل ذلك احملوا سالح اهللا الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، ."13: 6أف: آية الحفظ
  ."وبعد تتمِّموا آل شيء أن تثبتوا

   أّي خطية؟ –ماذا تستحق الخطية   . 44س
  .غضب اهللا ولعنته  . ج
  يمكن ألحد أن يدخل السماء بطبيعته الشريرة؟ هل   . 45س
  .بل يلزم أن تتغير قلوبنا قبل أن نكون أهًال للسماء! ال  . ج
   ماذا نسمِّي تغيير القلب؟  .46س
  . التجديد  .ج
  من يستطيع تغيير قلب الخاطئ؟   . 47س
  . الروح القدس وحده  .ج

ن، بل بمقتضى رحمته، خلَّصنا بغسل الميالد ال بأعمال في بر عملناها نح. " 6، 5: 3تيطس : آية الحفظ
  .الثاني وتجديد الروح القدس، الذي سكبه بغًنى علينا بيسوع المسيح مخلِّصنا

  
  
  

  )ز( السلسلة 
  الخليقة الجديدة

  
  هل يمكن ألحد أن يخلص بعهد األعمال؟   . 48س
  . ال يمكن ألحد أن يخلص بعهد األعمال  .ج
  خلص بعهد األعمال؟ لماذا ال يمكن ألحد أن ي  . 49س
  . ألن الكل قد آسر هذا العهد، والكل مدان به  .ج
  مع من أقام اهللا اآلب عهد النعمة؟   . 50س
  . مع المسيح، ابنه األزلي  .ج
  من الذين يمثلهم المسيح في عهد النعمة؟   . 51س
  . المختارون  .ج

فإن آنا أوالًدا فإننا ورثة . والد اهللالروح نفسه أيضا يشهد ألرواحنا أننا أ. "أ17 – 16: 8رو: آية الحفظ
  ........."أيضا، ورثة اهللا ووارثون مع المسيح

  بماذا تعهَّد المسيح في عهد النعمة؟   . 52س
  . تعهد أن يحفظ الناموس آامًال بدًال من شعبه،     وأن يأخذ عنهم عقاب خطاياهم  .ج
  هل اقترف ربنا يسوع المسيح أقل خطية؟  . 53س
  . القدوس، الطاهر ولم يؤذ أحداإنه!  ال  .ج
  آيف عانى ابن اهللا؟   . 54س
  .صار المسيح، ابن اهللا، إنساًنا حتى يطيع ويعاني وهو في طبيعتنا البشرية  .ج
  ما المقصود بالفداء؟   . 55س
  .يقصد به أن يوفي المسيح العدل اإللهي، بمعاناته وموته بدًال من الخطاة  . ج

واسلكوا في المحبة آما أحبَّنا المسيح أيضا . وا متمثلين باهللا آأوالد أحباءفكون."2 – 1: 5أف: آية الحفظ
  ."وأسلم نفسه ألجلنا، قرباًنا وذبيحة هللا رائحة طيبة
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  بماذا تعهَّد اهللا اآلب في عهد النعمة؟   . 56س
  .تعهد بأن يبرِّر ويقدِّس أولئك الذين مات المسيح من أجلهم  . ج
  ما هو التبرير؟   . 57س
  .نه غفران اهللا للخطاة، واعتبارهم آما لو أنهم لم يخطئوا البتةإ  .ج

     ."أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي، وخطاياك ال أذآرها. "25: 43إش: آية الحفظ
    ما هو التقديس؟   . 58س
  .إنه عمل بواسطة اهللا في جعل الخطاة مقدَّسين    في القلب والسلوك  .ج

ألن إيمانكم ينمو آثيًرا، ومحبة آل واحد منكم جميًعا بعضكم لبعض .. . ". ب3: 1تس2: آية الحفظ
  ."تزداد
  من أجل َمن أطاع المسيح وتألم؟   . 59س
  .ِمن أجل أولئك الذين أعطاهم إياه اآلب  . ج
  ما نوع الحياة التي عاشها المسيح على األرض؟  . 60س
  . عاش حياة الفقر واأللم  .ج
  آيف مات المسيح؟   . 61س
  .ات موت األلم والعار على الصليب م  .ج

  ."ألنه في ما هو قد تألَّم مجرًَّبا يقدر أن يعين المجرَّبين. "18: 2عب: آية الحفظ
  ما هو التمجيد؟   . 62س
  .إنه عمل اهللا في شعبه، حتى يكونوا في النهاية آاملين في الجسد والروح مًعا  .ج

ولم ُيظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا ُأظهر نكون اآلن نحن أوالد اهللا، . "... 2: 3يو1: آية الحفظ
  ".مثله، ألننا سنراه آما هو

  
  

  )ح(السلسلة 
  الروح القدس معيننا

  
  َمن الذين سيخلصون؟   . 63س
  . أولئك فقط الذين يتوبون عن الخطية، ويؤمنون بالمسيح، ويعيشون حياة مقدسة  .ج
  ما المقصود بأن أتوب؟   . 64س
  . على الخطية وأمقتها وأهجرها، ألنها   تغضب اهللا أن أندم  .ج
  ما معنى أن تؤمن أو أن يكون لك إيمان بالمسيح؟ .65س
  . أن أثق في المسيح وحده ألجل الخالص  .ج

وال تشاآلوا هذا الدهر، بل تغيَّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي ."2: 12رو: آية الحفظ
  ."ية الكاملةإرادة اهللا الصالحة المرض

  هل يمكنك أن تتوب وتؤمن بالمسيح بقوتك الذاتية؟   . 66س
  .ال يمكنني عمل أي صالح بدون معونة الروح القدس!  ال  .ج
  آيف يمكنك الحصول على معونة الروح القدس؟  . 67س
  . أخبرنا اهللا أنه البد أن نصلي له لطلب الروح القدس  .ج

ينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير اآلتي علينا، ونحن ال نعلم ماذا ألنه ليس ف. " ب12: 20أخ 2: آية الحفظ
  ."نعمل ولكن نحوك أعيننا

  منذ متى مات المسيح؟   . 68س
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  . عام2000منذ أآثر من   . ج
ال يتباطأ الرب عن وعده آما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنَّى علينا، وهو ال يشاء ."9: 3بط2: آية الحفظ

  ." ُيقبل الجميع إلى التوبةأن يهلك أناس، بل أن
  آيف خلص األتقياء قبل مجيء المسيح األول؟  . 69س
  . بأن آمنوا بالمخلص الذي سوف يأتي  .ج
  آيف أظهروا إيمانهم؟   . 70س
  . بتقديم الذبائح على مذبح اهللا  .ج
  ماذا آانت تمثِّل هذه الذبائح؟   . 71س
  .أن يموت من أجل الخطاة آانت تمثِّل المسيح، حمل اهللا، الذي آان عليه   .ج

إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح آل ثقل، والخطية . ".. 1: 12عب: آية الحفظ
  ."المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا

  
  
  
  
  
  

  )ط(السلسلة 
  األنبياء، والكهنة، والملوك، وأنا

  
  لها المسيح؟ آم عدد الوظائف التي يشغ  . 72س
  . يشغل المسيح ثالث وظائف  .ج
  ما هي؟    . 73س
  . وظيفة النبي، والكاهن، والملك  .ج

  ".دُفع إليَّ آل سلطان في السماء وعلى األرض. "ب18: 28متى : آية الحفظ
   آيف يكون المسيح نبيًّا؟ .74س
  . ألنه يعلِّمنا مشيئة اهللا  .ج
  لماذا تحتاج إلى المسيح آنبي؟   . 75س
  .بسبب جهلي   .ج

  ."فيه آانت الحياة، والحياة آانت نور الناس. "4: 1يو: آية الحفظ
  آيف يكون المسيح آاهًنا؟   . 76س
  . ألنه مات من أجل خطايانا، ويشفع فينا لدى اهللا  .ج
  لماذا تحتاج إلى المسيح آكاهن؟   . 77س
  .  ألنني مذنب  .ج

  ."نما عثر في واحدة، فقد صار مجرًما في الكلألن من حفظ آل الناموس، وإ. "10: 2يع: آية الحفظ
  آيف يكون المسيح ملكًا؟   . 78س
  . ألنه يملك علينا ويدافع عنا  .ج
  لماذا تحتاج المسيح آملك؟   . 79س
  .ألنني ضعيف، وال  قوة لي  .ج

  ."من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. "8: 24مز: آية الحفظ



 - 8 -

  
  

  )ي(سلسلة 
  لماذا أعطى اهللا الوصايا؟

  القسم األول
  
  آم وصية أعطى اهللا على جبل سيناء؟   . 80س
  .عشر وصايا  . ج
  بماذا تسمى الوصايا العشر أحياًنا؟  . 81س
  .Decalogue ديكالوج   .ج
  ماذا تعلِّمنا الوصايا األربع األولى؟   . 82س
  . تعلمنا واجبنا نحو اهللا  .ج
   الوصايا الست األخيرة؟  ماذا تعّلمنا .83س
  . تعلمنا واجبنا نحو اإلنسان  .ج
  ما هي خالصة الوصايا العشر؟   . 84س
  . أن أحب اهللا من آل قلبي، وقريبي مثل نفسي  .ج
  َمن هو قريبك؟   . 85س
  . آل البشر هم أقربائي   .ج
  هل ُيسر اهللا بأولئك الذين يحبونه ويطيعونه؟   . 86س
  ."ب الذين يحبوننيأنا أح"فهو يقول !  نعم  .ج
  هل يغضب اهللا من الذين ال يحبونه وال يطيعونه؟  . 87س
  .فاهللا يغضب عندما يرى أن آل تصور أفكار قلب اإلنسان إنما هو شرير  آل يوم!  نعم  .ج

تحب الرب إلهك من آل قلبك، ومن آل نفسك، ومن آل قدرتك، . ".... ب28، 27: 10لو: آية الحفظ
  ."افعل هذا فتحيا... ثل نفسكومن آل فكرك، وقريبك م

  ما هي الوصية األولى؟   . 88س
  ."ال يكن لك آلهة أخرى أمامي" الوصية األولى هي   .ج
  ماذا تعلِّمنا الوصية األولى؟   . 89س
  . تعلِّمنا أن نعبد اهللا وحده  .ج

  ."ال يكن لك آلهة أخرى أمامي. "3: 20خر: آية الحفظ
  ما هي الوصية الثانية؟   . 90س
ال تصنع لك تمثاًال منحوًتا، وال صورة ما مما في السماء من فوق، وما في : "الوصية الثانية هي  . ج

ال تسجد لهنَّ وال تعبدُهنَّ، ألني أنا الرب إلهك إله . األرض من تحت، وما في الماء من تحت األرض
نع إحساًنا إلى ألوف من غيور، أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيَّ، وأص

  ."محبيَّ وحافظي وصاياي
  ماذا تعّلمنا الوصية الثانية؟   . 91س
  . تعلمنا أن نعبد اهللا بطريقة الئقة، ونتجنب عبادة األصنام  .ج

ال تصنع لك تمثاًال منحوًتا، وال صورة ما مما في السماء من فوق، وما في . "6 – 4: 20خر: آية الحفظ
ال تسجد لهنَّ وال تعبدُهنَّ، ألني أنا الرب إلهك إله .  الماء من تحت األرضاألرض من تحت، وما في

غيور، أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيَّ، وأصنع إحسانا إلى ألوف من 
  ." ُمحبيَّ وحافظي وصاياي
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  ما هي الوصية الثالثة؟   . 92س
سم الرب إلهك باطًال، ألن الرب ال ُيبرئ من نطق باسمه ال تنطق با: "الوصية الثالثة هي  .ج

  ."باطًال
   ماذا تعّلمنا الوصية الثالثة؟  .93س
  . تعلمنا أن نهاب اسم اهللا، وآلمته، وأعماله  .ج

  ."ال تنطق باسم الرب إلهك باطًال، ألن الرب ال يبرئ من نطق باسمه باطًال. "7: 20خروج : آية الحفظ
  لرابعة؟ما هي الوصية ا .94س
وأما اليوم . ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. اذآر يوم السبت لتقّدسه: "الوصية الرابعة هي  .ج

ال تصنع عمال ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي . السابع ففيه سبت للرب إلهك
يها، واستراح في اليوم ألن في ستة أيام صنع الرب السماء واألرض والبحر وآل ما ف. داخل أبوابك

  .السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقّدسه
  ماذا تعلمنا الوصية الرابعة؟  . 95س
  . تعلمنا أن نقّدس يوم السبت  .ج
  ماذا عن السبت المسيحي؟ في أي أيام األسبوع هو؟  . 96س
  . إن أول أيام األسبوع يدعى يوم الرب  .ج
  لماذا ُسمِّي يوم الرب؟  . 97س
  .فيه قام المسيح من بين األمواتألن   . ج
  آيف يجب أن نقضي يوم الرب؟  . 98س
  .يجب أن نقضيه في الصالة والتسبيح وفي سماع آلمة اهللا وقراءتها وفي عمل الصالح للناس  . ج

وأما اليوم . ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. اذآر يوم السبت لتقّدسه."11 – 8: 20خر: آية الحفظ
ال تصنع عمال ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي . للرب إلهكالسابع ففيه سبت 

ألن في ستة أيام صنع الرب السماء واألرض والبحر وآل ما فيها، واستراح في اليوم . داخل أبوابك
  ".السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقّدسه

  
  

  )ي(السلسلة 
  لماذا أعطى اهللا الوصايا؟

  نيالقسم الثا
  
  ما هي الوصية الخامسة؟   . 99س
أيامك على األرض التي يعطيك الرب  أآرم أباك وأمك لكي تطول: "الوصية الخامسة هي  .ج

  ."إلهك
  ماذا تعلِّمنا الوصية الخامسة؟   . 100س
  .تعلِّمنا أن نحب ونطيع والدينا ومعلمينا  .ج

  ." على األرض التي يعطيك الرب إلهكأآرم أباك وأمك،     لكي تطول أيامك. "12: 20خر: آية الحفظ
  ما هي الوصية السادسة؟   . 101س
  ".ال تقتل: " الوصية السادسة هي  .ج
  ماذا تعلِّمنا الوصية السادسة؟   . 102س
  . تعلِّمنا أن نتحاشى مشاعر الغضب  .ج

  ".ال تقتل. "13: 20خر: آية الحفظ
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  ما هي الوصية السابعة؟   .103س
  ".ال تزن ": الوصية السابعة هي   .ج
  ماذا تعلِّمنا الوصية السابعة؟   . 104س
  . تعلِّمنا أن نكون أنقياء القلب، واللسان، والسلوك  .ج

  ."ال تزن. "14: 20خر: آية الحفظ
  ما هي الوصية الثامنة؟    . 105س
  ".ال تسرق: " الوصية الثامنة هي  .ج
  ماذا تعلِّمنا الوصية الثامنة؟   . 106س
  . أمناء وآادحين تعلِّمنا أن نكون  .ج

  ".ال تسرق. "15 :20خر: آية الحفظ
  ما هي الوصية التاسعة؟   . 107س
  ".ال تشهد على قريبك شهادة زور: "الوصية التاسعة هي  .ج
  ماذا تعلِّمنا الوصية التاسعة؟   . 108س
  . تعلِّمنا أن نقول الحق  .ج

  ."ال تشهد على قريبك شهادة زور. "16: 20خر: آية الحفظ
  ا هي الوصية العاشرة؟ م  . 109س
ال تشته امرأة قريبك، وال عبده، وال أمته، وال ثوره، . ال تشته بيت قريبك: "الوصية العاشرة هي  . ج

  ".وال حماره، وال شيًئا مما لقريبك
  ماذا تعلِّمنا الوصية العاشرة؟   . 110س
  . تعلِّمنا أن نقنع ونرضى بنصيبنا  .ج

ال تشته امرأة قريبك، وال عبده وال أمته، وال ثوره، وال .  قريبكال تشته بيت."17: 20خر: آية الحفظ
  ".حماره، وال شيًئا مما لقريبك

  هل يمكن ألي إنسان أن يحفظ هذه الوصايا العشر تماًما؟   . 111س
  .منذ سقوط آدم، ال يمكن إلنسان عادي أن يحفظ الوصايا العشر تماًما  . ج
  ما أهمية الوصايا العشر لنا؟   . 112س
  .تعلِّمنا الوصايا العشر ما يجب عمله، آما توضح احتياجنا إلى مخلِّص  .ج

تحب الرب إلهك من آل قلبك، ومن آل نفسك، ومن آل قدرتك، . ".... ب28، 27: 10لو: آية الحفظ
 ."افعل هذا فتحيا.... ومن آل فكرك، وقريبك مثل نفسك

  
  )ك(السلسلة 

  ج عن الصالة الربانية& س 
  
  الصالة؟ ما هي   . 113س
  .هي طلب الرب آي يعطينا ما وعدنا به  . ج
  باسم َمن ينبغي أن نصلِّي؟   . 114س
  . باسم المسيح فقط  .ج
  ماذا أعطانا المسيح آي يعلِّمنا آيف نصلي؟   . 115س
  . أعطانا الصالة الربانية  .ج

لُتعَلم طلباتكم لدى ال تهتموا بشيء ، بل في آل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر، . "6: 4في: آية الحفظ
  ."اهللا
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  .ردِّدوا الصالة الربانية  . 116س
لتكن مشيئتك آما في السماء آذلك على  ليأِت ملكوتك،. أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك"  .ج

وال تدخلنا في . واغفر لنا ذنوبنا آما نغفر نحن أيًضا للمذنبين إلينا. خبزنا آفافنا أعطنا اليوم. األرض
  )13 –ب 9: 6متى." (آمين. ألن لك الملك، والقوة، والمجد، إلى األبد. ن نجنا من الشريرتجربة، لك

  آم عدد الطلبات في الصالة الربانية؟   . 117س
  .ستة  . ج
  ما هي الطلبة األولى؟   . 118س
  ".ليتقدس اسمك "  .ج
  ما الذي نصلِّيه في الطلبة األولى؟   . 119س
  .طتنا ومن الجميع أيضانصلي أن ُيكَرم اسم اهللا بواس  . ج

للجالس على العرش وللخروف، البرآة والكرامة والمجد والسلطان، إلى . ".... ب13: 5رؤ: آية الحفظ
  ."أبد اآلبدين

  ما هي الطلبة الثانية؟   . 120س
  ".ليأِت ملكوتك "  .ج
  ما الذي نصلِّيه في الطلبة الثانية؟   . 121س
  .مع، وتصدَّق وُتطاع منا ومن البشر جميًعانصلي أن تصل البشارة إلى العالم أج  . ج
  ما هي الطلبة الثالثة؟   . 122س
  ." لتكن مشيئتك آما في السماء آذلك على األرض  .ج
  ألي شيء نصلي في الطلبة الثالثة؟   . 123س
  . نصلي أن يخدم الناس اهللا على األرض، آما تخدمه المالئكة في السماء  .ج

أن تقيم نفسك هللا مزآًّى، عامًال ال ُيخَزى، مفصًِّال آلمة الحق اجتهد ."15: 2تيمو2: آية الحفظ
  ."باالستقامة

  ما هي الطلبة الرابعة؟   . 124س
  ".خبزنا آفافنا أعطنا اليوم "  .ج
  ما الذي نصلِّيه في الطلبة الرابعة؟   . 125س
  .نصّلي أن يعطينا اهللا ما تحتاج إليه أجسادنا وأرواحنا  . ج

  ."فيمأل إلهي آل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع ".19: 4في: آية الحفظ
  ما هي الطلبة الخامسة؟   . 126س
  ."واغفر لنا ذنوبنا، آما نغفر نحن أيًضا للمذنبين إلينا"  .ج
  ما الذي نصّليه في الطلبة الخامسة؟   . 127س
  .ن أيضا للذين أساُءوا إلينانصلي أن يغفر اهللا خطايانا إآراما للمسيح، وُيعيننا حتى نغفر نح  . ج

وإن لم . فإنه إن غفرتم للناس زالتهم، يغفر لكم أيضا أبوآم السماوي."15 – 14: 6متى: آية الحفظ
  ."تغفروا للناس زالتهم، ال يغفر لكم أبوآم أيًضا زالتكم

  ما هي الطلبة السادسة؟   . 128س
  ."وال تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير "  .ج
  ما الذي نصلِّيه في الطلبة السادسة؟   . 129س
  .نصّلي أن يحفظنا اهللا من الخطية  . ج

ولكنَّ اهللا أمين، الذي ال يدعكم ُتجرَّبون فوق ما . لم تصبكم تجربة إال بشرية."13: 10آو1: آية الحفظ
  ."تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيًضا المنفذ، لتستطيعوا أن تحتملوا
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  )ل(السلسة 
  عن الفرائض المقدسةج & س 

  
  آم عدد الفرائض المقدسة؟   . 130س
  . اثنان  .ج
  ما هما؟   . 131س
  . المعمودية والعشاء الرباني  .ج
  من وضع هذه الفرائض؟   . 132س
  . الرب يسوع المسيح  .ج
  لماذا وضع المسيح هذه الفرائض؟   . 133س
  .حتى يميِّز تالميذه عن العالم، وحتى يعزِّيهم ويقوِّيهم  . ج

أيها اآلب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحًدا آما . "..... ب11: 17يو: آية الحفظ
  ."نحن
  ما هي العالمة التي ُتستخدم في المعمودية؟  .134س
  . الَغسل بالماء  .ج
  إالم تشير هذه العالمة؟   . 135س
  . تشير إلى أننا َطُهرنا من الخطية بدم المسيح  .ج
  اسم َمن نتعمَّد؟ ب  . 136س
  . باسم اآلب، واالبن، والروح القدس  .ج
  بماذا تلزمك المعمودية؟   . 137س
  . ُتلزمني بأن أآون تابًعا مِخلًصا للمسيح  .ج

إن سلكنا في النور، آما هو في النور، فلنا شرآة بعضنا مع بعض، ودم . ".... 7: 1يو1: آية الحفظ
  ."يسوع المسيح ابنه يطهِّرنا من آل خطية

  َمن يلزم أن يتعمَّدوا؟   . 138س
  . المؤمنون وأوالدهم  .ج
  لماذا ينبغي أن يتعمَّد األطفال؟   . 139س
  .ألن العهد الذي أقامه اهللا مع إبراهيم ال يزال قائًما  .ج
  هل يهتم المسيح باألطفال الصغار؟   . 140س
  ."لمثل هؤالء ملكوت السمواتدعوا األوالد يأتون إليَّ، وال تمنعوهم، ألن "ألنه يقول !  نعم  .ج

  ."ألن الموعد هو لكم وألوالدآم ولكل الذين على ُبعد، آل من يدعوه الرب إلهنا. "39 : 2أع: آية الحفظ
  ما هو العشاء الرباني؟   . 141س
  .هو أآل الخبز وشرب الخمر لنتذآر آالم   المسيح وموته  .ج
  ما الذي يمثله الخبز؟   . 142س
  . المكسور ألجل خطاياناجسد المسيح يسوع  . ج
  ما الذي يمثله الكأس؟   . 143س
  .دم المسيح المسفوك ألجل خالصنا  . ج

فإنكم آلما أآلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، تخبرون بموت الرب إلى أن ."26: 11آو1: آية الحفظ
  ."يجيء
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  من الذي ينبغي أن يشترك في العشاء الرباني؟.  144س
 عن خطاياهم، ويؤمنون بيسوع المسيح للخالص، ويحبون إخوتهم في أولئك الذين يتوبون  . ج

  .هؤالء فقط. البشرية
إًذا أي َمن أآل هذا الخبز، أو شرب آأس الرب، بدون استحقاق، يكون . "29 – 27: 11آو1: آية الحفظ

 ألن .ولكن ليمتحن اإلنسان نفسه، وهكذا يأآل من الخبز ويشرب من الكأس. مجرًما في جسد الرب ودمه
  ."الذي يأآل ويشرب بدون استحقاق يأآل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميِّز جسد الرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )م(السلسلة 
  آيف أعلم أن المسيح سيأتي ثانيًة

  
  هل بقى المسيح في القبر بعد صلبه؟   . 145س
  .لقد قام من القبر في اليوم الثالث من موته!  ال  .ج
  أين يكون المسيح اآلن؟   . 146س
  . في السماء يشفع في الخطاة   .ج

فلنتمسك . فإذ لنا رئيس آهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن اهللا. "16 – 14 : 4عب: آية الحفظ
ألن ليس لنا رئيس آهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرَّب في آل شيء مثلنا، بال . باإلقرار
  ." رحمة ونجد نعمة عوًنا في حينهفلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال. خطية
  هل سيأتي ثانية؟   . 147س
  .سيأتي المسيح في اليوم األخير ليدين العالم!  نعم  .ج

ومتى جاء ابن اإلنسان في مجده وجميع المالئكة القديسين معه، فحينئذ . "32 – 31 : 25متى: آية الحفظ
بعضهم من بعض آما يميِّز الراعي يجلس على آرسّي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميِّز 

  ."الخراف من الجداء
  ماذا يحدث للناس عند الموت؟   . 148س
  .يعود الجسد إلى التراب، بينما تذهب الروح إلى عالم األرواح  . ج
  هل ستعود أجساد الموتى إلى الحياة مرة أخرى؟  . 149س
  .سيبوَّق في البوق وسُيقام األموات!  نعم  .ج

فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين ."... 29 – 28: 5يو: آية الحفظ
  ."فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة

  ماذا سيكون مصير األشرار في يوم الدينونة؟   . 150س
  .سُيلَقْوا في الجحيم  . ج
  ما هي الجحيم؟   . 151س



 - 14 -

  .كان للعذاب الذي ال ينتهيهي م  . ج
  ما هو مصير األبرار؟   . 152س
  .سيؤخذون إلى السماء  .ج
  ما هي السماء؟   . 153س
  .مكان للسعادة والمجد حيث سيسكن األبرار مع الرب إلى األبد  . ج

يخرج المالئكة ويفرزون األشرار من بين : هكذا يكون في انقضاء العالم. "49: 13متى: آية الحفظ
  ".األبرار

  
  
  
 


