
 

 
 

 
    
 سلسلة التراث اإلنجیلي   

 
 
 

 
 

 أصول اإلیمان اإلنجیلي   
 الُمصلَح   

 
 ھـایـدلبرج  

 تقدیــــم
 

"النسخة األلمانیة األولى   Heidelberg( "ألصول إیمان ھایدلبرج
(Catechism  م, وقد سمیت "1563یرجع تاریخھا لسنة" نسبةً  ھایدلبرج

للمدینة التاریخیة العریقة التي انعقد فیھا سنودس اإلصالح حین تبنَّى أصول 
اإلیمان في تلك المدینة. وقد أجریت علیھ بعض التنقیحات اللغویة على مر عدة 
أعوام وأصبح أحد األسس العقائدیة الرئیسیة للكنائس اإلنجیلیة الُمصلَحة في 

وھولندا وفرنسا وسویسرا والمجر. ثم تُرجم القارة األوروبیة خاصة في ألمانیا 
 للغات كثیرة بینھا ترجمة عربیة یعود تاریخھا ألواخر القرن التاسع عشر.



 

 
 

ھذه الترجمة العربیة الحدیثة مدعمة بشواھد دراسیة قیمة جد�ا من صفحات 
الوحي الشریف في كتاب هللا المقدس. ویتمیز أصول اإلیمان ھذا بصیاغتھ 

ة المسیحیة، تلك الصیاغة التي ربـطت ما بین المضمون الالھوتي العملیة للعقید
"وتطبیقاتھ لحیاة اإلیمان الیومیة. ولھذا یُعتبر  مكمالً  "أصول إیمان ھایدلبرج

"وموثقًا جیدًا للمضامین العقائدیة العمیقة التي یتسم بھا نظام   "ویستمنستر
یمان الموسع ، إقرار أصول اإلیمان الموجز ، أصول اإلالثالثي المـكون من: 

 اإلیمان.
صالتنا ھي أن یُستخدم ھذا الكتیب القیم لتعمیق االختبار الروحي لجماعة 

    اإلیمان. 
 القس/ فیكتور عطا�            
 المدیر العام/ المؤسس            
 الرابطة اإلنجیلیة في الشرق األوسط (میرف)            
 
 

 المقدمة 
 األحد األول     

 عزاؤك الوحید في الحیاة والموت؟ : ما ھوس_1
لمخلصي األمین یسوع  1لكني ,عزائي أني لست لذاتي :ج

لقد وفَّى دین  .3في الحیاة والموت روحيبجسمي و 2المسیح
وحررني من كل قوى  ,4خطایاي كلھا بدمھ الثمین

من  ةبحیث ال تسقط شعر 6. وھو أیضا یحفظني5الشیطان
بد وأن  . إن كل األشیاء ال7رأسي دون إرادة أبي السماوي

. لذلك فھو یؤكد لي بروحھ القدوس 8تعمل معا لخالصي
ویجعلني مستعدا وراغبا بكل قلبي أن  9أن لي حیاة أبدیة

 .10أحیا لھ من اآلن فصاعدا
 .19:6،20كو -1
 . 14:2؛ تي 23:3كو -2
 .9-7:14رو -3
 .2:2؛  7:1یو1؛  18:1،19ابط -4
 .8:3یو1؛  14:2،15؛ عب 36-34:8یو -5
 .5:1بط1؛  3:3تس2؛  30-27:10؛  39:6،40یو -6



 

 
 

 .18-16: 21؛ لو 31-29: 10مت -7
 .28: 8رو -8
 .13:1،14؛ أف 5:5؛  21،22: 1كو2؛  15،16: 8رو -9

 .14:8رو -10

س: ما الذي تحتاج أن تعرفھ لكي تحیا وتموت في فرح ھذا _2
 العزاء؟

 .1اعة خطایاي وشقائين: أوال: شج
 .2ثانیا: أني نجوت من كل خطایاي وشقائي    

 .3ثالثا: كم یجب أن أشكر هللا على ھذا الخالص           
 .10:1؛ ایو 9:3،10رو -1
 .43:10؛  12:4؛ أع 3:17یو -2
 .9:2،10بط10،1–8:5؛ أف 13:6؛ رو 16:5مت -3
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 لجزء األولا
 ناخطیتنا وشقاؤ
 األحد الثاني

 لخطایاك وشقائك؟ س: ما ھو مصدر معرفتك_3
 .1هللا  شریعة :ج
  .25–7:7؛  20:3رو -1

 
 هللا منا؟ شریعةطلبھ تس: ما الذي _4 

ب الرب إلھك من حت " 37:22یلخص لنا المسیح ھذا في متى :ج
الوصیة األولى  ھذه ھي .1كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك

كنفسك. بھاتین الوصیتین جارك ب ح، والثانیة مثلھا: تىوالعظم
 ." 2واألنبیاء اكلھ الشریعةتعلق ت
 .5:6تث -1
 .18:19ال -2

 

 س: ھل یمكنك أن تحفظ ذلك تماما؟_5
 .2يجار، ألني بالطبیعة أمیل أن أكره هللا و1ال  :ج
 .8:1،10یو1؛  10:3،23رو -1
 .3:3؛ تي3:2؛ أف 7:8؛  23:7؛ رو 9:17؛ إر 21:8؛  5:6تك -2

 

 
 األحد الثالث

 

خلق اإلنسان بھذه الدرجة من الشر  س: ھل ھذا یعني أن هللا_6
 والفساد؟

، 2وعلى صورتھ 1كال، بل بالعكس فقد خلق اإلنسان صالحا :ج
هللا خالقھ  اإلنسان لكي یعرف 3نیوالقداسة الحقیقی في البر

یحبھ من كل القلب، ویحیا معھ في  لكيو 4المعرفة الصحیحة
 .5یسبحھ ویمجدهوسعادة أبدیة 

 .31:1تك -1



 

 
 

 .26:1،27تك -2
 .24:4أف -3
 .10:3كو -4
 .8مز  -5

 

 ؟ةس: ما ھو مصدر طبیعة اإلنسان الفاسد_7
، 1من سقوط وعصیان أبوینا األولَین آدم وحواء في الجنة :ج

دنا في ◌ِ ِ◌◌ِ ◌ِ لِ بحیث ُحبَِل بنا ووُ  2فھناك أصبحت طبیعتنا فاسده
 .3الخطیة

 .3تك -1
 .12:5،18،19رو -2
 .5:51مز -3

س: ھل نحن فاسدون للدرجة التي تجعلنا عاجزین عن فعل أي _8
 صالح ومیالین لكل شر؟ 

 .2، ما لم نتجدد بروح هللا1نعم :ج
 . 6:53شإ؛  4:14أي ؛ 21:8 ؛ 5:6تك  -1
 . 5-3:3یو  -2

 

 األحد الرابع       
ما لیس في  شریعتھألیس من الظلم أن یطلب هللا في  :س_9

 اإلنسان؟ ةاستطاع
، لكن اإلنسان 1كال، ألن هللا خلق اإلنسان قادرا على ذلك :ج

نفسھ وكلَّ ذریتھ  حرم ,3بعصیان المتعمدو 2بتحریض من الشیطان
 .4من كل ھذه الھبات

 .31:1تك -1
 .13:2،14تي1؛  44:8؛ یو 13:3تك -2
  .6:3تك -3
 .12:5،18،19رو -4

 



 

 
 

س: ھل سیسمح هللا لھذا العصیان واالرتداد أن یفلت من العقاب؟_10
بكل تأكید  :ج               

من وكذلك  الغضب من خطیتنا األصلیة ال، فھو غاضب كلَّ 
، مثلما 1اآلن وأبدی�ا بقضاٍء عادلٍ  سیعاقبلذلك  ،خطایانا الفعلیة
 :2أعلن بالمكتوب

 الشریعةملعون كل من ال یثبت في جمیع ما ھو مكتوب في كتاب 
 ).10:3(غل لیعمل بھ

 6:5؛ أف 12:5؛  18:1؛ رو 2:1؛ نا 11:7؛  6–4:5؛ مز 7:34؛ خر 17:2تك -1
 .27:9؛ عب

 .26:27تث -2
 

 س: ألیس هللا رحیما أیضا؟_11
عدلھ یستلزم أن و .2لكنھ عادل أیضا 1الحقیقة إن هللا رحیم :ج

 ،أشد العقاب تعاقَبضد عظمة هللا وجاللھ  تْ بَ كِ رتُ االخطیة التي 
 .3أي بعقاب أبدي للجسد والروح

 .8:103،9؛ مز 6:34،7؛  6:20خر -1
 .30:10،31؛ عب 6-4:5؛ مز 11-9:7؛ تث 7:34؛  5:20خر -2
 .45:25،46مت-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الجزء الثاني
 نجاتنا

 األحد الخامس       
 

س: حیث أننا نستحق عقابا وقتی�ا وأبدی�ا بحسب حكم هللا العادل، _12
 كیف ننجو من ھذا العقاب ونستعید حظوتنا؟

. إذن یجب أن ندفع الثمن كامال 1 عدلھ ىستوفَ إن هللا یطلب أن یُ  :ج
 .2نا أو عن طریق آخرأنفسإما ب

 .11-1:2؛ رو 7:23؛  5:20خر -1
  .3:8،4؛ رو 11:53إش -2

 

 س: ھل یمكننا أن ندفع الثمن؟ _13
 .1بالتأكید ال، نحن على العكس نضیف إلى دْیننا كل یوم :ج
 .4:2،5؛ رو 3:130مز   -1

 

 یمكن ألي مخلوق أن یدفع الثمن عنا؟س: ھل _14
  .ال: ج

مخلوقا آخر بسبب الخطیة التي ارتكبھا  ألن هللا لن یعاقبَ  :أوال
ل ما منفإنھ  باإلضافة لذلك .1اإلنسان غضب  مخلوق یمكنھ تحمُّ

 .2ص اآلخرین منھاهللا األبدي ضد الخطیة وأن یخلِّ 
 .18 –14:2؛ عب 4:18،20حز -1
 .6:1؛ نا 3:130مز -2
 

 الوسیط والمنقذ الذي یجب أن  ننُشده؟ صفاتس: ما _15
یكون  وفي الوقت عینھ یجب أن، 2وبارا 1یجب أن یكون إنسانا: ج

 .3أي یكون إلھا أیضا ،أقوى من كل الخالئق
 .17:2؛ عب 21:15كو1 -1
 .26:7؛ عب 21:5كو2؛  9:53إش -2
 .3:8،4؛ رو 1:1؛ یو 6:23؛ إر 6:9؛  14:7إش -3



 

 
 

 

 األحد السادس      
 س: لماذا یجب أن یكون إنسانا وبارا؟_16

یجب أن یكون إنسانا ألن عدل هللا یتطلب أن الطبیعة البشریة  :ج
. ویجب أن 1التي ارتكبت الخطیة ھي نفسھا التي تدفع ثمن الخطیة

  .2یكون بارا ألن الخاطئ ال یمكنھ أن یدفع ثمن خطایا اآلخرین
 .16–14:2؛ عب 21:15كو 1؛  12:5،15رو -1
 .18:3بط1؛  26:7،27عب -2

 
 
 لماذا یجب أن یكون إلھا أیضا؟ :س_17 

أن  1مكن بقوة طبیعتھ اإللھیةتیجب أن یكون إلھا حتى ی :ج
، وحتى یحصل 2یتحمل ثقل الغضب اإللھي في طبیعتھ البشریة

 .3لنا ویستعید لنا البر والحیاة
 .6:9إش -1
 .6:1؛ نا 3:130مز ؛24:4تث -2
 .21:5كو2؛  16:3؛ یو 5:53،11إش -3

 

في وإنسانا بارا س: من ھو ھذا الوسیط الذي یتمیز بكونھ هللا _18
 نفس الوقت ؟

 .1ربنا یسوع المسیح: ج
 ).30:1كو 1( الذي صار لنا حكمة من هللا وبرا وقداسة وفداء

 .16:3؛5:2تي1؛  11:2؛ لو 23 –21:1مت -1
 

 س: من أین عرفت ذلك؟_19 



 

 
 

بعد   .1من الكتاب المقدس، الذي أعلنھ هللا نفسھ في الجنة :ج
وغیرھا ھ بالذبائح أ ب، وأنب3واألنبیاء 2ذلك أعلنھ بواسطة اآلباء

 .5، وأخیرا تممھ في ابنھ الوحید4شریعةمن ممارسات ال
 .15:3تك -1
  .10:49؛  18:22؛  3:12تك -2
 .1:1؛ عب 43:10؛ أع 20–18:7؛ مي 5:23،6؛ إر 53إش -3
 .10-1:10عب؛  7-1ال -4
 .17:2؛ كو 4:4،5؛ غل 4:10رو -5

 

 األحد السابع  
كما مات الجمیع في صون بالمسیح، ھل كل الناس مخلَّ  :س_20

 آدم؟ 
الذین یتحدون بالمسیح فقط ال، بل الذین یخلصون ھم  :ج

 .1بإیمان حقیقي ویقبلون كل فوائده
 .21–16:11؛ رو 16:3،18،36؛  12:1؛ یو 14:7مت -1

 

 اإلیمان الحقیقي؟س: ما ھو _21
بھ أقبل كل ما أعلنھ هللا لنا  ,اإلیمان الحقیقي ھو علم یقین :ج

أن هللا  2على أنھ حق. وھو في نفس الوقت ثقة ثابتة 1في كلمتھ
 4لي أنا 3ضمن غفران خطایاي والبر األبدي والخالص األبدي

شيء إال الستحقاق لخرین فقط، وذلك بالنعمة فقط، ال ولیس لآل
 .6الروح القدس في قلبي باإلنجیل ھئُ شنھذا اإلیمان ی .5المسیح

 .3-1:11؛ عب 17:17یو -1
 .16:4؛ عب 10:10؛  1:5؛  21–18:4رو -2
 . 10:10؛ عب 17:1رو -3
 .20:2غل -4
 .10–8:2؛ أف 16:2؛ غل 26–20:3رو -5
 .21:1كو1؛  17:10؛  16:1؛ رو 14:16أع -6

 
 س: ما الذي یجب أن یؤمن بھ المؤمن؟_22 



 

 
 

بنود  عجالة ، وھي ما تعلمنا بھ1كل الوعود التي في اإلنجیل :ج
 إیماننا المسیحي الجامع الوثیق.

 .30:20،31یو -1
 
 س: وما ھي ھذه البنود؟_23 

 :ج
 ب القادر على كل شيء خالق السماءأومن با� اآل-1 أوال:  

 واألرض.
 أومن بیسوع المسیح ابنھ الوحید ربنا. -2 ثانیا:   

 .مریم  لد من العذراء الروح القدس ووُ ببل بھ الذي حُ  -3         
فن ونزل لب ومات ودُ تألم في عھد بیالطس البنطي وصُ -4       

 یم.جحإلى ال
 وقام في الیوم الثالث من بین األموات.-5         

وصعد إلى السماوات وھو جالس على یمین هللا القادر -6      
 على كل شيء.

 اء واألموات.یسیأتي لیدین األحومن ھناك -7       
 أومن بالروح القدس. -8 ثالثا:  

   نیسة مسیحیة مقدسة جامعة، وبشركة وأومن بك-9          
 القدیسین.

 ة الخطایا.غفرمبو-10        
 وبقیامة الجسد.-11         
 وبالحیاة األبدیة-12          

 
 
 
 

 األحد الثامن 



 

 
 

 س: كیف تقسم ھذه البنود؟-24 
 تقسم إلى ثالثة أقسام: :ج

 نا.قِ لْ عن هللا اآلب وخَ  :القسم األول
 عن هللا االبن وفدائنا. :القسم الثاني
 نا.یسعن هللا الروح القدس وتقد :القسم الثالث

  
، لماذا تتكلم عن ثالثة أقانیم، اآلب 1أنھ یوجد إلھ واحد بماس: _25

 واالبن والروح القدس؟
أن ھؤالء األقانیم الثالثة  2ألن هللا أعلن نفسھ ھكذا في كلمتھ :ج

 المتمیزة ھم اإللھ الواحد الحقیقي األبدي.
 .4:8،6كو1؛  5:45؛  6:44؛ إش 4:6تث -1
 ،18:4؛ لو 18:28،19؛  16:3،17مت ؛ 10–8:63؛  1:61إش؛  2:1،3تك -2

 .5:3،6؛ تي 6:4؛ غل 14:13كو2؛  26:14یو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وخلقُنا هللا اآلب



 

 
 

 األحد التاسع  

 س: ما الذي تؤمن بھ عندما تقول:_26 
   من با� اآلب القادر على كل شيء خالق السماء وأ

 واألرض؟
الذي خلق  ب السرمدي لربنا یسوع المسیحمن أن اآلوأ :ج

زال یحفظھا  وأنھ ما 1السماء واألرض وكل ما فیھا من عدم
إلھي ھو  ،یح ابنھمسألجل الاألبدیة  2ویحكمھا بمشورتھ وعنایتھ

 . 3وأبي
بكل ما یلزم جسدي  بال شك دنيإني أثق تمام الثقة أنھ سیزوِّ 

 5خیر ىوأیضا سیحّول كل الشدائد التي یسمح لي بھا إل 4وروحي
 .احزان ھذاأل عالمفي 

ستعد مو 6أنھ یستطیع أن یفعل ھذا كإلھ قادر على كل شيءأومن 
  .7أن یعمل ھذا كأب أمین

؛  24:4أع ؛  24:44؛ إش 6:33؛ مز 38،39؛ أي  11:20؛ خر 1،2تك -1
15:14. 

 .11:1أف ؛ 29:10؛  30:6؛ مت 30–27:104مز -2
 .5:1؛ أف 7–4:4؛ غل 15:8،16؛ رو 12:1،13یو -3
 .31–22:12؛ لو 25:6،26؛ مت 22:55مز -4
 .28:8رو -5
 .39–31:8؛ رو 14:18تك -6
 .11–9:7؛  32:6،33مت -7

 

 األحد العاشر 
 عن عنایة هللا؟س: ماذا تفھم _27 

فبیده  ،1عنایة هللا ھي قدرتھ على كل شيء وفي كل مكان :ج
كل ما یأتینا من و .یتحكم فیھا 2السماء واألرض وكل الخالئق

سنوات مثمرة وسنوات قحط، الطعام والشراب،  ،أمطار وجفاف



 

 
 

بل كل األشیاء ال تأتینا  3الصحة والمرض، الغنى والفقر
 .5بل بیده األبدیة 4بالصدفھ

 .28 –24:17؛ أع 23:23،24إر -1
 .3:1عب -2
 .17–15:14أع؛  3:9یو؛  24:5إر؛  2:22أم -3
 .33:16أم -4
 .29:10مت -5

 

زال  س: ما فائدة أن نعرف أن هللا خلق كل األشیاء وأنھ ما_28
  یحفظھا بعنایتھ؟

وعندما ، 2ونشكر في الرخاء 1ھذا یجعلنا نصبر في الشدائد :ج
في إلھنا وأبینا  ةیمكن أن نتمتع بثقة ثابت ننظر إلى المستقبل

ألن كل  .3األمین أنھ لن یفصلنا أي مخلوق عن محبة هللا
 .4إرادتھبالتمام وال یمكن أن تتحرك بدون  المخلوقات في یده

 .3:1؛ یع 10:39؛ مز 21:1،22أي -1
 .18:5تس1؛  10:8تث -2
 .38،39 :8؛  5–3:5؛ رو 22:55مز -3
 .28–24:17؛ أع 1:21؛ أم  6:2؛  12:1أي -4

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 هللا االبن وفداؤنا      
 األحد الحادي عشر      

 ى ابن هللا یسوع أي المخلص؟س: لماذا یسمَّ _29 
وألن الخالص ال یمكن أن  1ألنھ یخلصنا من كل خطایانا :ج
 .2طلب أو یوجد في سواهیُ 
 .25:7؛ عب 21:1مت -1
 .5:2تي1؛  11:4،12؛  أع 4:15،5؛ یو 11:43إش -2

 

في القدیسین أو  صالحھمأو  خالصھمس: ھل الذین یطلبون _30
ص الوحید في أنفسھم أو في مصدر آخر، یؤمنون أیضا بالمخلِّ 

  یسوع؟
رونھكال، فھم  :ج بالكالم لكنھم في الواقع ینكرون یسوع  یقدِّ

صا . فإما أن تكون الحقیقة أن یسوع لیس مخلِّ 1كالمخلص الوحید
ص بإیمان صادق البد یقبلون ھذا المخلِّ  لئك الذینوتاما أو أن أ

 .2أن یجدوا فیھ كل ما یلزم لخالصھم
 .4:5؛ غل 12:1،13كو1 -1
 .7:1یو1؛  10:2؛  19:1،20كو -2

 
 
 

 األحد الثاني عشر     
 المسیح، أي الممسوح؟ یسمَّىس: لماذا -31 

لیكون نبیَّنا  1نھ ومسحھ بالروح القدسیَّ ألن هللا اآلب ع :ج
الذي أعلن لنا تماما سرَّ مشورِة هللا  2الرئیس ومعلمنا الرئیس

الذي فدانا  4؛ ولیكون رئیس كھنتنا الوحید3وإرادتھ من نحو فدائنا
، ولیكون 6، وال یزال یشفع فینا أمام اآلب5ةبذبیحة جسده الواحد



 

 
 

الذي یحكمنا بكلمتھ وروحھ ویحمینا ویحفظنا في  7ملكنا األبدي
 .8لفداء الذي تممھ لناا
 .21:3،22) ؛ لو18:4(لو 1:61) ؛ إش9:1(عب 7:45مز -1
 ).22:3(أع 15:18تث -2
 .15:15؛  18:1یو -3
 ).17:7(عب 4:110مز -4
 .14–11:10؛  12:9عب -5
 .1:2یو1؛  24:9؛ عب 34:8رو -6
 .33:1) ؛ لو5:21(مت 9:9زك -7
 . 10:12،11؛ رؤ 28:10؛ یو 20–18:28مت -8

 

 مسیحی�ا؟سمىَّ س: لماذا تُ _32 
 2وھكذا أشترك في مسحتھ 1ألني عضو في المسیح باإلیمان :ج

م نفسي كذبیحة شكر وككاھن أقدِّ  ،3حتى أني كنبي أعترف باسمھ
وكملك أحارب بضمیر صالح حر ضد الخطیة والشیطان  ,4حیَّة

 .لألبد 6وفیما بعد أملك معھ على كل الخالئق ،5في ھذه الحیاة
 .27–12:12كو1 -1
 .27:2یو1؛  )17:2(أع 28:2یؤ -2
 .15:13عب؛  9:10،10؛ رو 32:10مت -3
 .5:2،9بط1؛  1:12رو -4
 .18:1،19تي1؛  11:6؛ أف 16:5،17غل -5
 .12:2تي2؛  34:25مت -6

 

 األحد الثالث عشر      
يَ _33  ابن هللا الوحید حیث أننا أیًضا أوالد هللا؟ب المسیح س: لما ُسّمِ

، ولكننا 1ألن المسیح وحده ھو االبن الطبیعي واألزلي � :ج
 .2نحن أوالد هللا بالتبنِّي بالنعمة إكراما للمسیح

 .9:4یو 1؛  1؛ عب 32:8؛ رو 16:3؛  3،14،18-1:1یو -1
 .5:1،6؛ أف 6:4؛ غل 17–14:8؛ رو 12:1یو -2

 س: لماذا تدعوه ربنا؟_34 



 

 
 

خطایانا، لیس بذھب ، من كل 1ألنھ افتدى أجسادنا وأرواحنا :ج
وقد حررنا من كل سلطان الشیطان  ،2أو فضة بل بدمھ الثمین

 .3لیجعلنا خاصتھ
 .5:2،6تي1؛  20:6كو1 -1
 .18:1،19بط1 -2
 .14:2،15؛ عب 13:1،14كو -3

 األحد الرابع عشر   
 س: ما الذي تقرُّ بھ عندما تقول:_35 

 لد من مریم العذراء؟ ُحبِل بھ بالروح القدس، ووُ  
   اإللھ الحقیقي  ،إن ابن هللا األزلي الكائن والذي یكون :ج

 2، اتخذ لنفسھ طبیعة بشریة من لحم ودم العذراء مریم1واألزلي
، وھو یشبھ 4. فھو بذلك النسل الحقیقي لداود3بعمل الروح القدس
 .6ما عدا الخطیة 5إخوتھ في كل شيء

 .20:5یو1؛  17–15:1؛ كو 5:9؛  3:1؛ رو 36–30:10؛  1:1یو -1
 .14:2؛ عب 4:4؛ غل 14:1؛ یو 23–18:1مت -2
 .35:1لو -3
 .3:1؛ رو 32:1؛ لو 1:1؛ مت 11:132؛ مز 16–12:7صم2 -4
 .17:2؛ عب 7:2في -5
 .26:7،27؛  15:4عب -6

 

س: ما الفائدة التي تعود علیك من الحبل المقدس ومیالد _36
 المسیح؟

وبطھارتھ وقداستھ التامة یغطي خطیتي في  1إنھ وسیطنا :ج
 .2ِلدتوُ فیھا لك الخطیة التي فیھا ُحبِل بي ونظر هللا، ت

 .15–13:9؛ عب 5:2،6تي1 -1
 .18:1،19بط1؛  4:4،5؛ غل 21:5كو2؛  3:8،4رو -2

 

 
 األحد الخامس عشر  



 

 
 

 ؟"قد تألم " س: بماذا تُِقّر بقولك_37 
في  1لقد احتمل المسیح غضب هللا ضد كل الجنس البشري :ج

 ةجسمھ وروحھ طوال الوقت الذي عاشھ على األرض وخاص
 كفتدى أجسادنا وأرواحنا من الھالافي النھایة. وھكذا بآالمھ 

، واقتنى لنا نعمة هللا 3بصفتھ القربان الكفاري الوحید 2األبدي
 .4والتبریر والحیاة األبدیة

 .18:3؛  24:2بط1؛  6:2تي1؛  53إش -1
 .18:1،19بط1؛  12:9؛ عب 13:1؛ كو 13:3؛ غل 4–1:8رو -2
 .10:4؛  2:2یو1؛  14:10؛ عب 2:5؛ أف 7:5كو1؛  25:3رو -3
 .15:9؛ عب 21:5كو 2؛  26–24:3؛ رو 16:3یو -4

 
 في عھد بیالطس البنطي؟المسیح س: لماذا تألم _38 

وھكذا ، 1 أرضي مع أنھ بريءٍض لقد دین المسیح من قا :ج
رنا من قضاء هللا الشدید الذي كان سیقع علینا  .2حرَّ

 .16–4:19،12؛ یو 24–13:23لو -1
 .13:3؛ غل 21:5كو2؛  4:53،5إش -2

 
 

من موت المسیح مصلوبا ولیس  معیَّن س: ھل ھناك مغزى_39
 بوسیلة أخرى؟

نعم، فبتلك الوسیلة أنا مطمئن أنھ وضع على نفسھ اللعنة : ج
 .1ألن المصلوب ملعون من هللا ،الموجودة عليَّ 

 .13:3؛ غل 23:21تث -1
 

 األحد السادس عشر     
 س: لماذا لزم أن یضع المسیح نفسھ حتى الموت؟_40 

غیر  ةوسیل ةستوفَى بأییمكن أن یُ  ال 1ألن عدل هللا وصدقھ :ج
 .2موت ابن هللا

 .17:2تك -1



 

 
 

 .9:2،14،15؛ عب 8:2؛ في 3:8رو -2

 
 ؟المسیح س: لماذا ُدفن_41 

 .1إن دفنھ یؤكد حقیقة موتھ :ج
 .3:15،4كو1؛  29:13؛ أع 42–38:19؛ یو 9:53إش  -1

 
س: إن كان المسیح قد مات ألجلنا لماذا یجب أن نموت نحن _42

 أیضا؟
كما نھایة للخطیة لوضع لكنھ  ،إن موتنا لیس ثمنا لخطایانا :ج

 .1الدخول للحیاة األبدیة ةوسیلأنھ 
 .9:5،10تس1؛  23–21:1؛ في 24:5یو  -1

 

س: ما ھي الفوائد األخرى التي تجنیھا من تضحیة المسیح _43
 وموتھ على الصلیب؟

 ,1طبیعتنا القدیمھ وماتت ودُفِنت معھ تْ بموت المسیح ُصلبَ  :ج
تنا لھ ا، بل نقدم ذو2فال تملكن علینا بعد شھوات الجسد الشریرة

 .3كذبیحة شكر
 .11:2،12؛ كو 11–5:6رو -1
 .14–12:6رو -2
 .1:5،2؛ أف 1:12رو -3

 

   ؟ "ونزل إلى الجحیم" س: لماذا أضیفت عبارة: _44
ى في شدة أحزاني وتجاربي :ج  ،بذلك یمكنني أن أطمئن وأتعزَّ

حھ والرعب والحزن  ألن ربي یسوع المسیح احتمل اآلالم المبّرِ
وبذلك أنقذني  ؛وبصفة خاصة على الصلیب، 1في كل معاناتھ

 .2الم وعذاب الجحیمآمن 
 .10–7:5؛ عب 45:27،46؛  46–36:26؛ مت 3:116؛  5:18،6مز -1
 .53إش -2

 



 

 
 

 األحد السابع عشر       
   قیامة المسیح ؟ التي تعود علینا من فائدةالس: ما _45

ه الذي یجعلنا مشاركین برّ  حتى أوال: بقیامتھ ھزم الموت :ج
 .1جناه لنا بموتھ

 .2جدیدة ثانیا: بقوتھ أُقِمنا نحن أیًضا إلى حیاة 
 .3قیامة المسیح عربون أكید لقیامتنا المجیدةثالثا: 

 .5–3:1بط1؛  20–16:15كو1؛  25:4رو -1
 .4–1:3؛ كو 6–4:2؛ أف 11–5:6رو -2
 .20:3،21؛ في 23–12:15كو1؛  11:8رو -3

 

 األحد الثامن عشر      
   ؟"وصعد إلى السماء" س: بماذا تُقّر عندما تقول: _46

أمام عیون  1أُقر بأن المسیح ُرفِع من األرض إلى السماء :ج
یأتي لیدین األحیاء  إلى أن؛ 2تالمیذه، وأنھ ھناك لخیرنا

 .3واألموات
 .11–9:1؛ أع 50:24،51؛ لو 19:16مر -1
 .24:9؛  25–23:7؛  14:4؛ عب 34:8رو -2
 .11:1؛ أع 30:24مت -3

 
الدھر س: ھل ھذا یعني أن المسیح لیس معنا إلى انقضاء _47

 ؟1حسب وعده لنا
: إن المسیح إنسان حقیقي وإلھ حقیقي، فبحسب طبیعتھ ج

، أما بحسب الھوتھ وجاللھ ونعمتھ 2البشریة لم یعد في األرض
 .3وروحھ فھو ال یغیب عنا

 .20:28مت -1
 .4:8؛ عب 21–19:3؛ أع 11:17؛  28:16؛ یو 11:26مت -2
 .13:16؛  19–16:14؛ یو 20–18:28مت -3

 



 

 
 

المسیح غیر منفصلتین عن بعضھما، إن كانت  س: ھل طبیعتا_48
 طبیعتھ البشریة ال توجد حیث طبیعتھ اإللھیة؟

فھو موجود في كل  ،كال البتھ، ألن الھوتھ لیس محدودا :ج
الطبیعة البشریة التي فوق ھم أن الھوتھ یسمو نف. من ھذا 1مكان

ومع ذلك فإن الھوتھ في ھذه الطبیعة البشریة ویبقى  ،اتخذھا
 . أقنومیَّا 2بھا متحدا

 .48:7،49؛ أع 23:23،24إر -1
 .9:2؛ كو 13:3؛  14:1یو -2

 

 عود المسیح للسماء؟صس: ماذا نستفید من _49 
 .1ھو المدافع عنا أمام اآلب في السماء أوال: :ج

ده ھو ضمان عثانیا: وجوده في السماء بطبی تھ البشریة الممجَّ
 .2أكید بأنھ وھو رأسنا سیأخذنا نحن أعضاءه لنفسھ

بما فوق آخر، یجعلنا بقوتھ نھتم  3ثالثا: إنھ یرسل روحھ كعربون
 .4تم بما على األرضحیث المسیح جالس، وال نھ

 .1:2یو1؛  34:8رو -1
 .6-4:2؛ أف 24:17؛  2:14یو -2
 .5:5؛  21:1،22كو2؛  33:2؛ أع 16:14یو -3
 .4-1:3كو -4

 

 األحد التاسع عشر     
 ؟"ن هللایوھو جالس عن یم" س: لماذا وضعت عبارة _50

، 1لقد صعد المسیح إلى السماء لیُظھر نفسھ كرأس لكنیستھ :ج
 .2وبھ یسیطر اآلب على كل األشیاء

 .18:1؛ كو 23–20:1أف -1
 .22:5،23؛ یو 18:28مت -2

  

 س: كیف یفیدنا مجد المسیح رأسنا؟_51 



 

 
 

أوال: إنھ یسكب المواھب السماویة بروحھ القدوس علینا  :ج
 .1نحن أعضاءه

 .2یحمینا ویحفظنا من كل األعداءثانیا: بقوتھ 
 .12–7:4؛ أف 33:2أع -1
 .16–11:19؛ رؤ 30–27:10؛ یو 1:110،2؛  9:2مز -2

 

سیأتي لیدین األحیاء س: ما الذي یعّزیك في أن المسیح _52
 ؟  واألموات

 امنتظرً  ،إني أرفع رأسي في كل أحزاني واضطھاداتي :ج
وقد خضع قبال لقضاء هللا  ,باشتیاق اآلتي من السماء قاضیا

بكل أعدائھ وأعدائي  ي. إنھ سیُلق1ألجلي، وأزال كل اللعنة عني
إلى الدینونة، لكنھ سیأخذني وكل مختاریھ لنفسھ إلى الفرح 

 .2والمجد السماوي
 .13:2،14تي ؛ 20:3،21؛ في 25–22:8؛ رو 28:21لو -1
 .10–6:1تس2؛  16:4،17تس1؛  46–31:25مت -2

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 هللا القدوس وتقدیسناروح 
 األحد العشرون       

 س: ما ھو إیمانك بالروح القدس؟_53 
 .1األبدي الحقیقي هللا إنھ واآلب واالبن أوال: :ج

لیجعلني باإلیمان الحقیقي أشترك في  2عِِ◌طَي ليثانیا: لقد أُ 
 . 5ولیمكث معي لألبد 4، ولیعزیني3المسیح وفي كل فوائده

 .16:3كو1؛  3:5،4؛ أع 19:28؛ مت 1:1،2تك -1
 .13:1؛ أف 6:4؛ غل 21:1،22كو2؛  19:6كو1 -2
 .2:1بط1؛  14:3غل -3
 .31:9؛ أع 26:15یو -4
 .14:4بط1؛  16:14،17یو -5

 األحد الواحد والعشرون   
 س: ما ھو إیمانك بالكنیسة المسیحیة المقدسة الجامعة؟_54

جمع من , 2منذ بدایة العالم وحتى نھایتھ 1أومن أن ابن هللا :ج
، یحمیھا 4للحیاة األبدیة ةكنیسة مختار 3كل الجنس البشري

 .7في وحدة اإلیمان الحقیقي 6بروحھ وكلمتھ 5ویحفظھا لنفسھ
 .9ألبد عضوا حی�ا في ھذه الكنیسةلسأبقى  8وأومن أني

 .18:1؛ كو 13–11:4؛ أف 28:20؛ أع 11:10یو -1
 .26:11كو 1؛  21:59إش -2
 .9:5؛ رؤ 4:26تك -3
 .14–3:1؛ أف 29:8رو -4
 .30–28:10؛ یو 18:16تم؛  5–1:129مز -5
 .26:5؛ أف 17–14:10؛  16:1رو -6
 . 6–1:4؛ أف 47–42:2أع -7
 .14:3یو1 -8
 .5–3:1بط1؛  9–4:1كو1؛  27:10،28؛ یو 6:23مز -9

 
 ؟شركة القدیسینس: ما الذي تفھمھ عن -55 

أن كل المؤمنین ھم أعضاء في المسیح ولھم شركة  أوال:: ج
   .1ویشتركون في كل كنوزه ومواھبھ ،معھ



 

 
 

وبسرور  مكلَّف أن یستخدم مواھبھ طواعیة وأن كل واحد ثانیا:
 .2لخیر األعضاء اآلخرین

 .3:1یو1؛  7،12،13–4:12؛  17:6كو1؛  32:8رو -1
 .8–4:2؛ في 7–1:13؛  27–20:12كو1؛  8–4:12رو -2

 

 ؟مغفرة الخطایاس: ما ھو إیمانك في _56 
فإن هللا لن یذكر خطایاي  ,بسبب ما أكملھ المسیحمن أنھ وأنا أ :ج

 ضدھا  أن أكافحيَّ التي كان عل ،وال طبیعتي الخاطئة 1فیما بعد
 .3دانتھ بر المسیح حتى ال أُ مَ لكنھ سیمنحني بنع ؛2كل حیاتي

 .2:2؛  7:1یو1؛  21 –18:5كو2؛  18:7،19؛ مي 3:103،4،10،12مز -1
 .25–21:7رو -2
 .1:8،2؛ رو 24:5؛  17:3،18یو -3

 

 األحد الثاني والعشرون   
 ؟قیامة األمواتیك في س: ما الذي یعزِّ _57 

قام فإن جسمي الذي یُ  ،ما یعزیني في ھذا أنھ بعد حیاتي ھنا :ج
التي صعدت مباشرة إلى _يسیتحد مع روح ،بقوة المسیح

د_ 1المسیح رأسي  .2ویكون كجسد المسیح الممجَّ
 .23–21:1؛ في 43:23؛  22:16ول -1
 .2:3یو1؛  21:3؛ في 46،54–20:15،42كو1؛  25:19،26أي -2

 

 ؟الحیاة األبدیةیك في بند س: ما الذي یعزِّ _58 
كون لي تفي قلبي، فإنھ س 1حیث أني أشعر اآلن بفرح أبدي :ج

عین ولم تسمع أُذن ولم  ما لم ترَ  ،سعادة تامة بعد ھذه الحیاة
 .2إنسان، السعادة التي بھا أسبح هللا إلى األبد بالیخطر على 

 .2:5،3كو17:14،2؛ رو 3:17یو -1
 .9:2كو1؛  24:17یو -2

   



 

 
 

 
 تبریرنا 

 األحد الثالث والعشرون    
 ك اآلن من إیمانك بكل ھذه؟یجدس: ما الذي یُ _59 

 . 1األبدیة مسیح بار أمام هللا ووارث للحیاةأني في ال :ج
 .1:5،2؛  17:1؛ رو 36:3؛ یو 4:2حب -1

 
ا أمام هللا؟_60   س: كیف تكون بار�

 .1فقط باإلیمان الحقیقي في یسوع المسیح :ج
وصایا هللا،  دفمع أن ضمیري یلومني على خطایاي الشنیعة ض

, 3زلت میاال لكل الشرور , وبرغم أني ما2لم أحفظ أی�ا منھاإذ أني 
لي عمل  َحِسبَ , 5ولیس ألي استحقاق فيَّ  4بنعمتھ ھو ،فإن هللا

. إنھ یمنح ھذه لي، كما لو كنت لم 6المسیح التام وبّره وقداستھ
أرتكب أي خطیة، وكما لو أني قد أتممت كل الطاعة التي قدمھا 

 .8بقلب واثق ةفقط إذا قبلت ھذه الھب, 7المسیح ألجلي
 .8:2،9؛ أف 16:2؛ غل 28–21:3رو -1
 .9:3،10رو -2
 .23:7رو -3
 .8:2؛ أف 24:3رو -4
 .4:3،5؛ تي 22:36؛ حز 6:9تث -5
 .1:2،2یو1؛  19–17:5كو2؛  5–3:4رو -6
 .21:5كو2؛  24:4،25رو -7
 .22:3؛ رو 30:16،31؛ أع 18:3یو -8

 
 
 
 
 

 

 نك بار باإلیمان فقط؟إس: لماذا تقول _61



 

 
 

ي هللا بسبب كفاءة إیماني، لكن برِّ ال أقصد بأني مقبول أمام  :ج
ي نفیمكنه وقداستھ. وبرِّ فقط بسبب عمل المسیح ھو  1أمام هللا

 .2وذلك باإلیمان فقط ,الحصول على ھذا البر لیكون لي
 .30:1،31كو1 -1
 .12–10:5یو1؛  10:10رو -2

      

 األحد الرابع والعشرون    
نا أو جزًءا _62 س: لماذا ال تصلح أعمالنا الصالحة ألن تكون برَّ

 أمام هللا؟ البر من
یجب  ,السبب ھو أن البر الذي یمكن أن یَُقَ◌بل أمام حكم هللا :ج

بینما  ؛1هللا شریعةمتفقا تماما مع  ،أن یكون كامال كماال مطلقا
 .2كلھا ناقصة وُمدنَّسھ بالخطیة ,أفضل أعمالنا في ھذه الحیاة

 .10:3؛ غل 26:27تث  -1
 .6:64إش  -2

برغم أن مواعید هللا  ,س: ھل أعمالنا الصالحة ال تستحق شیئا_63
 ؟1ھي أن یجازینا علیھا في ھذا الدھر وفي اآلتي أیًضا

 .2ھذه المجازاة لیست استحقاقا، لكنھا ھبة بالنعمة: ج
 .6:11؛ عب 12:5مت -1
 .7:4،8تي2؛  10:17لو -2

 

یجعل الناس أشرارا غیر أن ھذا التعلیم لس: ھل یمكن _64
 مكترثین؟

موا في المسیح بإیمان حقیقي كن ألولئك الذین مكال، فال ی :ج ُطعِّ
 .1ر عن امتنانھمإال أن یقدموا ثماًرا تعبِّ 

     .5:15؛ یو 45–43:6؛ لو 18:7مت -1

    
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 الكلمة واألسرار المقدسة   
 األحد الخامس والعشرون   

ائده، فما وس: إن كان اإلیمان یجعلنا نشترك في المسیح وكل ف_65
 ھو مصدر ھذا اإلیمان؟

   , الذي یعمل في قلوبنا عن طریق الوعظ 1الروح القدس :ج
 .3، ویقوینا باستخدام األسرار المقدسة2باإلنجیل

 .29:1؛ في 8:2؛ أف 14–10:2كو1؛  5:3یو -1
 .25–23:1بط1؛  17:10رو -2
  .16:10كو1؛  19:28،20مت -3

 س: ما ھي األسرار؟_66 
أسسھا هللا  ،ةاألسرار ھي عالمات وعھود مقدسة مرئی :ج

. وھذا ھو ةبصورة تام 1لنستخدمھا لیعلن ویؤكد لنا وعد اإلنجیل
 الوعد:

أن هللا بنعمتھ یمنحنا غفران الخطایا والحیاة األبدیة بسبب 
م على الصلیب ،ربان الواحد یسوع المسیحقال  .2الذي قُدِّ
 .11:4؛ رو 6:30؛ تث 11:17تك -1
      .10:10؛ عب 38:2؛ أع 27:26،28مت -2

إیماننا في  رسة أن تحصُ دھل قُصد بالكلمة واألسرار المق س:_67
 ذبیحة یسوع المسیح على الصلیب كاألساس الوحید لخالصنا؟



 

 
 

ویؤكد لنا  ,منا في اإلنجیلنعم بكل تأكید، فالروح القدس یعلِّ  :ج
أن خالصنا كلھ مبني على ذبیحة المسیح  ,باألسرار المقدسة

 .1الواحدة التي قُدمت على الصلیب من أجلنا
 .27:3؛ غل 26:11؛ اكو 3:6رو -1

 
في العھد  س: كم عدد األسرار المقدسة التي أسسھا المسیح_68

 الجدید؟
 .1إثنان: المعمودیة المقدسة والعشاء المقدس :ج
 .26–23:11كو1؛  19:28،20مت -1

 

 
 
 
 
 
 المقدسة المعمودیة

 األحد السادس والعشرون 
ر لك ,المعمودیة المقدسة س: كیف تعبِّر_69 أن ذبیحة  ,وتقّرِ

 المسیح الواحدة على الصلیب تفیُدك أنت؟
وأعطى معھ  1تسال الخارجيغلقد أسس المسیح ھذا اال :ج

الوعد بأنھ كما یغسل الماء األقذار من الجسد، فإن دمھ وروحھ 
 .2أي كل خطایاي ,الروح كل دنس نباألولى یغسال

 .19:28مت -1
 .21:3بط1؛  3:6،4؛ رو 38:2؛ أع 33:1؛ یو 16:16؛ مر 11:3مت -2

 
 
 



 

 
 

 س: ما المقصود باغتسالك بدم المسیح وروحھ؟_70 
غتسال بدم المسیح معناه الحصول على غفران الخطایا الا :ج

بسبب دم المسیح الذي ُسفَك ألجلنا بموتھ على  ,من هللا بالنعمة
واالغتسال بروحھ معناه التجدید بالروح القدس  .1الصلیب

نموت شیئا فشیئا عن فلنكون أعضاء في المسیح  ؛والتقدیس
 .2الخطیة ونحیا حیاة مقدسة بال لوم

 .14:7؛  5:1؛ رؤ 2:1بط 1؛ 24:12عب؛  7:1؛ أف 1:13؛ زك 25:36حز -1
 .11:2،12؛ كو 11:6كو1؛  4:6؛ رو 8–5:3یو -2

 
تسل أنھ سیغسلنا بدمھ وروحھ مثلما نُغد المسیح عَ س: أین وَ _71

 المعمودیة؟ بماء
 المعمودیة حیث قال: فریضةفي  :ج
دوذھبوا اف واالبن والروح  وھم باسم اآلبتلمذوا جمیع األمم وعّمِ

 ).19:28(مت القدس
 .)16:16(مر من واعتمد خلُص ومن لم یؤمن یُدنآمن 

الكتاب المقدس المعمودیة بأنھا  يوتكرر ھذا الوعد حیث یسمّ 
 .)5:3؛ تي 16:22غسل المیالد الثاني وغسل الخطایا (أع

 
 

 األحد السابع والعشرون   
 س: ھل ھذا الغسل الخارجي بالماء في ذاتھ یغسل الخطایا؟_72

م یسوع المسیح د ھو 1كال فالذي یغسلنا من كل الخطایا :ج
 والروح القدس.

 .7:1یو1؛  21:3بط1؛  11:3مت -1
 

الروح القدس المعمودیة بأنھا ُغسل  يس: لماذا إذن یسمِّ _73
      التجدید وغسل الخطایا؟

إن هللا یذكر ھذا لسبب مھم ھو أن یعلمنا أن دم المسیح  :ج



 

 
 

. كما یرید 1وروحھ یزیل خطایانا كما یغسل الماء وسخ جسدنا
 قدي والعالمة اإللھیة ھاإلل باألحرى أن یؤكد لنا أنھ بھذا العھد

 . 2جسدیا بالماء اغتسلنا مثلمالنا فعال روحیا من خطایانا اغتس
 .14:7؛  5:1؛ رؤ 11:6كو1 -1
 .27:3؛ غل 3:6،4رو؛  38:2؛ أع 16:16مر -2

 د األطفال أیضا؟عمَّ س: ھل یجب أن یُ _74 
، فمن 1فاألطفال والبالغون ینتمون لعھد هللا والجماعة ،نعم :ج
من الخطیة، والروح القدس  الفداءب قد تم الوعدالل دم المسیح خ

المعمودیة ب. لذلك ف2لألطفال كما للبالغین ،الذي یضع اإلیمان
كعالمة للعھد یجب أن ینضموا للكنیسة المؤمنة ویتمیَّزوا عن 

یتم في العھد القدیم ذلك . وقد كان 3أطفال غیر المؤمنین
 .5، الذي حلت المعمودیة عوضا عنھ في العھد الجدید4بالختان

 .14:19؛ مت 17،7تك -1
 .31:16؛  38:2،39أع،3–1:44إش -2
 .14:7كو1؛  47:10أع -3
 .14–9:17تك -4
 .13–11:2كو -5

 
 
 
 

 العشاء الرباني   
 األحد الثامن والعشرون   

تشارك في ذبیحة  كالعشاء الرباني ویؤكد لك أن كیف یعبِّرس: _75
لقد  :ج    المسیح على الصلیب وفي كل ھباتھ؟

من الجسد  أمرني الرب یسوع كما أمر كل المؤمنین أن نأكل
ذكره. وبھذا األمر أعطانا الكأس لنالمكسور ونشرب من 

 التالیة: 1المواعید



 

 
 

جسد الرب المكسور ألجلي والكأس یقدَّم  كما أرى بعینيَّ  أوال:
م جسده وُسفك دمھ علھكذا قُ  ھفإن ،لي  الصلیب ألجلي. ىدِّ

 َزْینمالخبز من ید الخادم وأتذوق كأس الرب كرَ  خذآثانیا: عندما 
ذي روحي وینعشھا إلى غی ذاھ د الرب ودمھ فإنجسل ْینأكیدَ 

 حیاة أبدیة.
 .25–23:11كو1؛  19:22،20؛ لو 24-22:14؛ مر 28–26:26مت -1

 
س: ما المقصود بأكل جسد المسیح المصلوب وشرب دمھ _76

 المسفوك؟
وأحصل  ،المقصود أني أقبل بإیمان قلبي آالم المسیح وموتھ :ج

 .1منھ على غفران خطایاي والحیاة األبدیة
كثر فأكثر بجسده المقدَّس بالروح أھذا باإلضافة إلى اتحادي 

. لذلك فمع أن المسیح في 2فیناوفي المسیح  ایذي یحالقدس ال
 ،4فإننا من لحمھ ومن عظامھ ؛ونحن على األرض 3السماء

ونحن نحیا بروحھ لألبد ویقودنا روحھ كما یحكم أعضاء جسدنا 
 . 5روح واحد

 .54–35:6،40،50یو -1
 .13:12كو1؛  55:6،56یو -2
 .1:3؛ كو 26:11كو1؛  21:3؛  11-9:1أع -3
 .13:4یو1؛  29:5،30؛ أف 15:6،17كو1 -4
 .24:3یو1؛  15:4،16؛ أف 6–1:15؛  58–56:6یو -5

 

ھ المسیح بأنھ سیغذي فی س: ما ھو الشاھد الكتابي الذي وعد_77
عشھم بجسده ودمھ عندما یأكلون الخبز المكسور المؤمنین وین

 ویشربون الكأس؟
 شاء الرب:عإنھ الشاھد الذي ذكر فیھ رسم فریضة  :ج

بَّ َیُسوعَ فِي اللَّْیلَِة الَّتِي أُْسِلَم فِیَھا، أََخذَ ُخْبًزا َوَشَكَر فََكسََّر،  ِإنَّ الرَّ
ُكلُوا ھذَا ُھَو َجَسِدي اْلَمْكُسوُر ألَْجِلُكُم. اْصنَعُوا ھذَا ُخذُوا «َوقَاَل:

ھِذِه اْلَكأُْس ِھَي «الً: ًضا بَْعدََما تَعَشَّْوا، قَائَكذِلَك اْلَكأَْس أَیْ  .ِلِذْكِري



 

 
 

فَإِنَُّكْم ُكلََّما ». ِلِذْكِري اْلعَْھدُ اْلَجِدیدُ ِبدَِمي. اْصنَعُوا ھذَا ُكلََّما َشِرْبتُمْ 
ّبِ ِإَلى  أََكْلتُْم ھذَا اْلُخْبَز َوَشِرْبتُْم ھِذِه اْلَكأَْس، تُْخبُِروَن بَِمْوِت الرَّ

 ).26–23:11كو1(أَْن یَِجيءَ 
َكأُْس اْلبََرَكِة الَِّتي وقد تكرر ھذا الوعد في كتابات بولس بالقول: 
الَِّذي نَْكِسُرهُ، أَلَْیَس نُبَاِرُكَھا، أَلَْیَسْت ِھَي َشِرَكةَ دَِم اْلَمِسیحِ؟ اْلُخْبُز 

ُھَو َشِرَكةَ َجَسِد اْلَمِسیحِ؟ فَإِنَّنَا نَْحُن اْلَكثِیِریَن ُخْبٌز َواِحدٌ، َجَسدٌ 
 ).16:10،17كو1( َواِحدٌ، ألَنَّنَا َجِمیعَنَا نَْشتَِرُك فِي اْلُخْبِز اْلَواِحدِ 

 

 األحد التاسع والعشرون
 ھل یتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم المسیح الحقیقي؟ :س_78

كال، بل كما أن ماء المعمودیة ال یتحول إلى دم المسیح وال  :ج
كذلك فإن  ،إلھي 1یغسل الخطایا في ذاتھ بل مجرد عالمة وعھد

، مع أنھ 2الخبز في عشاء الرب ال یتحول إلى جسد المسیح نفسھ
ى جسد المسیح لیناسب طبیعة واستخدام األسرار  3یسمَّ

 .4المقدسة
 .5:3؛ تي 26:5أف  -1
 .29–26:26مت  -2
 .28–26:11؛  16:10،17كو1  -3
 .21:3بط1؛  3:10،4كو1؛  11:12،13خر  -4

 
الخبز جسده والكأس دمھ، أو  المسیح يس: لماذا إذن یسمِّ _79

العھد الجدید بدمھ، ولماذا یتكلم بولس عن شركة جسد المسیح 
 ؟المسیح وشركة دم

 إن الرب یسوع یتكلم ھكذا لسبب ھام: :ج
منا من عشائھ أنھ كما أن الخبز والخمر یغذیاننا لفھو یرید أن یع

في ھذه الحیاة المؤقتة، فإن جسده المصلوب ودمھ المسفوك ھما 
. واألھم ھو أنھ 1مأكل حق ومشرب حق ألرواحنا لحیاة أبدیة

بعمل روحھ  نالنا أن یرید بھذا الرمز المنظور والعھد أن یؤكد



 

 
 

أخذ سده ودمھ الحقیقیین تماما مثلما نالقدوس نشارك في ج
. عالوة على أن آالمھ 2بأفواھنا ھذه الرموز المقدسھ لنتذكره

 .3حسب لنا كما لو أننا تألمنا ودفعنا ثمن خطایاناوطاعتھ تُ 
 .51:6،55یو  -1
 .26:11؛  16:10،17كو1  -2
 .11–5:6رو  -3

 

 األحد الثالثون
 الفرق بین عشاء الرب وبین القداس البابوي؟ س: ما_80

 ناإن عشاء الرب یشھد لنا أن لنا غفرانا كامال لكل خطایا :ج
ي قدمھا على الصلیب مرة وإلى تال ةبذبیحة یسوع المسیح الواحد

منا في . كما أن عشاء الرب یؤكد لنا بالروح القدس أننا ُطعِّ 1األبد
یمین  نالذي یوجد اآلن بجسده الحقیقي في السماء ع 2المسیح

 .4حیث یریدنا أن نعبده 3اآلب
غفرانا  نأما القداس فیعلِّم بأن األحیاء واألموات ال ینالو

لخطایاھم عن طریق آالم المسیح إال إذا استمر أن یقدَّم لھم یومی�ا 
ا عن طریق الكھنة. كما أن القداس یعلِّم بأن المسیح یوجد جسدی� 

في ھیئة جسد وخمر حیث ینبغي أن یُعبد. من ذلك یتضح أن 
وآالمھ، وھو وثنیة  ةالقداس إنكار لذبیحة یسوع المسیح الواحد

 .ةبغیض
 . 18-10:10؛  12:9،25،26؛  27:7عب ؛ 30:19یو ،28:26مت  -1
 .16:10،17؛  17:6كو1 -2
 .1:8؛  3:1؛ عب 55:7،56؛ أع 17:20یو  -3
   .10:1تس1؛  1:3؛ كو 20:3؛ في 24–21:4یو  -4

 

 س: من الذین یتقدمون إلى مائدة الرب؟_81     
ومع ذلك یثقون أنھا غفرت  ،ون على خطایاھمادمنأولئك ال :ج

آالم المسیح وموتھ، والذین  ھوأن ضعفھم الباقي تغطی ،لھم
ر فأكثر وأن تتحسَّن حیاتھم.ثیشتاقون أن یتقوى إیمانھم أك



 

 
 

أما         
 .1التائبین فإنھم یأكلون ویشربون دینونة لھمن وغیر والمراؤ

 .32–26:11؛  22–19:10كو1 -1

 

ألولئك الذین باعترافھم وحیاتھم  بالتقدم للمائدة سمحس: ھل یُ _82
 یظھرون أنھم أشرار وغیر مؤمنین؟

ب غضب هللا على كل جماعة صَ دنَّس عھد هللا ویُ یال، وإال  :ج
فإن كنیسة المسیح سیح ورسلھ . لذلك وبحسب أمر الم1الكنیسة

مة باستبعاد مثل ھؤالء بواسطة مفاتیح ملكوت السموات إلى ملزَ 
 أن یَْعدلوا عن طرقھم؟

 .34–17:11كو1؛  17–11:1؛ إش 16:50مز -1
 

 األحد الحادي والثالثون   
 س: ما ھي مفاتیح ملكوت السموات؟_83 

بالوعظ باإلنجیل المقدس والتأدیب الكنسي فإن ملكوت  :ج
 .1یُغلق أمام غیر المؤمنینوالسموات یُفتح للمؤمنین 

 .23–21:20؛ یو 19:16مت -1
 

 :ج ؟ات ویُفتح بالوعظ باإلنجیلس: كیف یُغلق ملكوت السمو_84
عندما یُعلَن لكل  ؛بحسب أمر المسیح فإن ملكوت السموات یُفتح

المؤمنین أن هللا قد غفر لھم كل خطایاھم من أجل استحقاق 
ویُغلق ملكوت  .قَبلون بإیمان حقیقي وعد اإلنجیلثم یَ  ،المسیح

ن لكل غیر المؤمنین والمرائین أن غضب السموات عندما یُعلَ 
نَصبُّ علیھم ألنھم لم یؤمنوا. وبحسب تَ هللا ودینونتھ األبدیة س

سیقضي هللا على البشر في ھذه الحیاة وفي  ،نجیل ھذهشھادة اإل
 .1الدھر اآلتي

 .23–21:20؛  36–31:3؛ یو 19:16مت  -1
 



 

 
 

 س: كیف یُفتح الملكوت ویُغلق بالتأدیب الكنسي؟_85 
بحسب أمر المسیح فالذین یسّمون أنفسھم مؤمنین لكن حیاتھم  :ج
فإنھم یحذَّرون مرارا تحذیرا  ؛ظھر عكس ذلكعقیدتھم تُ  وأ

أخوی�ا. إذا لم یَْعِدلوا عن أخطائھم وضعفاتھم، فإنھ یقدَّم عنھم 
وخ. إذا لم یبالوا أیًضا بتحذیراتھم فإنھم یتقریر للكنیسة أي الش

مون من استخدام األسرار المقدسة، ویفصلھم الشیوخ من یُحرَ 
. لكن 1سیحجماعة المؤمنین، ویفصلھم هللا نفسھ من ملكوت الم

دون عِ یمكن قبولھم ثانیة كأعضاء في المسیح وفي كنیستھ عندما یَ 
 .2اظھرون ذلك عملی� بتعدیل حیاتھم ویُ 

 .15–14:3تس2؛  5-3:5كو1؛  20–15:18مت  -1
 .11–6:2كو2؛  24–20:15لو  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 الجزء الثالث  

 شكرنا     
 األحد الثاني والثالثون      

من مصیرنا المظلم بالنعمة فقط بواسطة نقذنا س: إن كنا قد أُ _86
المسیح دون أي فضل فینا، فلماذا یتحتم علینا أن نعمل أعماال 

 صالحة؟



 

 
 

دنا أیضا بروحھ  ،ألن المسیح لم یفدنا فقط بدمھ :ج لكنھ یجدِّ
 في كل جوانب حیاتنا 1على أفضالھشكرنا � ظھر نُ القدوس لكي 

، 3نتیقن من إیماننا بثماره. لیس ھذا فقط بل إننا 2المجد لھ ونجلبَ 
 .4نا یمكن أن تجذب جیراننا للمسیحكما أن تقوا

 .10–5:2بط 1؛  1:12،2؛  13:6رو  -1
 .19:6،20كو1؛  16:5مت  -2
 .10:1،11بط2؛  24–22:5؛ غل 17:7،18مت  -3
 .1:3،2؛  12:2بط1؛  19–17:14؛ رو 16–14:5مت  -4

 
 س: ھل یمكن لغیر التائبین وغیر الشاكرین أن یخلصوا؟_87

أنھ ال یمكن أن یرث ملكوت المقدس كال البتھ، فیذكر الكتاب  :ج
ون وال نوبأوثان وال فاسقون وال مأ ةال زناة وال عبد 1هللا

رون وال مفترون وال أمثال كیطماعون وال سارقون وال س
 ھؤالء.

 .14:3یو1؛  5:5،6؛ أف 21-19:5؛ غل 9:6،10كو1 -1
 

 األحد الثالث والثالثون     
 التوبة الحقیقیة أو التغییر الحقیقي لإلنسان؟ ھي س: ما_88

 .1ھو موت الطبیعة القدیمة وإحیاء الطبیعة الجدیدة :ج
 .10–5:3؛ كو 24–22:4؛ أف 17:5كو2؛  7:5كو1؛  11–1:6رو  -1

 
 

 س: ما المقصود بموت الطبیعة القدیمة؟_89 
ا هللا بخطیتنا نَّ واألسى القلبي العمیق بأننا أحز إنھ الحزن :ج
 .1زدیاد كرھنا لھا وھروبنا منھابالتالي او
 .10:7كو2؛  12:8،13؛ رو 12،13 :2؛ یؤ 3:51،4،17مز  -1

 
 س: ما المقصود بإحیاء الطبیعة الجدیدة؟_90 



 

 
 

ومحبة السلوك بحسب إرادة  1إنھ فرح قلبي في هللا بالمسیح :ج
 .2هللا في أعمال صالحة

 .17:14؛  1:5؛ رو 15:57؛ إش 8:51،12مز  -1
 .20:2؛ غل 10:6،11رو  -2

 
 
 
 
 

 س: ما ھي األعمال الصالحة؟_91 
، والتي تتفق مع 1بع من إیمان حقیقينھي األعمال التي ت :ج

، ولیست األعمال النابعة من اعتقادات 3ولمجد هللا 2هللا شریعة
 .4أو حسب وصایا الناس ومبادئھمالبشر 

 .6:11؛ عب 23:14؛ رو 5:15یو  -1
 .10:2؛ أف 22:15صم1؛  4:18ال  -2
 .31:10كو1  -3
 .9–7:15؛ مت 18:20،19؛ حز 13:29؛ إش 32:12تث  -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصایا العشرة    



 

 
 

 األحد الرابع والثالثون    
 الرب؟ ھي شریعةما  س:_92 

 تكلم هللا بجمیع ھذه الكلمات قائال: :ج
بُّ ِإلُھَك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت    اْلعُبُوِدیَِّة.أَنَا الرَّ

 الَ یَُكْن لََك آِلَھةٌ أُْخَرى أََماِمي. -1
ا فِي السََّماِء  -2 الَ تَْصنَْع َلَك تِْمثَاالً َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِممَّ

ِمْن فَْوُق، َوَما فِي األَْرِض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت 
بَّ ِإلَھَك إِلھٌ األَْرِض. الَ تَْسُجدْ لَُھنَّ َوالَ تَعْ  ، ألَنِّي أَنَا الرَّ بُْدُھنَّ

َغیُوٌر، أَْفتَِقدُ ذُنُوَب اآلبَاِء فِي األَْبنَاِء فِي اْلِجیِل الثَّاِلِث 
، ابعِ ِمْن ُمْبِغِضيَّ َوأَْصنَُع ِإْحَسانًا ِإلَى أُلُوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ  َوالرَّ

 َوَحافِِظي َوَصایَاَي.
بَّ الَ یُْبِرُئ َمْن الَ تَْنِطْق بِاْسِم الرَّ  -3 ّبِ إِلِھَك بَاِطالً، ألَنَّ الرَّ

 نََطَق بِاْسِمِھ بَاِطالً.
َسھُ. ِستََّة أَیَّاٍم تَْعَمُل َوتَْصنَُع َجِمیَع  -4 اُْذُكْر یَْوَم السَّْبِت ِلتَُقدِّ

ّبِ ِإلِھَك. الَ تَْصنَْع  ابُع فَِفیِھ َسْبٌت ِللرَّ ا اْلیَْوُم السَّ َعَمِلَك، َوأَمَّ
َعَمالً َما أَْنَت َواْبنَُك َواْبَنتَُك َوَعْبدَُك َوأََمتَُك َوبَِھیَمتَُك َونَِزیلَُك 
بُّ السََّماَء  الَِّذي دَاِخَل أَْبَوابَِك. ألَْن فِي ِستَِّة أَیَّاٍم َصنََع الرَّ
َواألَْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما فِیَھا، َواْستََراَح فِي اْلیَْوِم السَّابعِ. 

بُّ یَْوَم السَّْبِت َوَقدََّسھُ.ِلذ  ِلَك بَاَرَك الرَّ
َك ِلَكْي تَُطوَل أَیَّاُمَك َعلَى األَْرِض الَّتِي  -5 أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ

بُّ ِإلُھَك.  یُْعِطیَك الرَّ
 الَ تَْقتُْل. -6
 الَ تَْزِن. -7
 الَ تَْسِرْق. -8
              الَ تَْشَھْد َعلَى قَِریِبَك َشَھادَةَ ُزوٍر. -9

َوالَ     َعْبدَهُ،  الَ تَْشتَِھ بَْیَت قَِریِبَك. الَ تَْشتَھِ اْمَرأَةَ قَِریبَِك، َوالَ -10
ا ِلقَِریِبك  .1◌َ أََمتَھُ، َوالَ ثَْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْیئًا ِممَّ



 

 
 

 .21–6:5؛ تث 17–1:20خر -1

 
 س: كیف تقسم ھذه الوصایا؟_93 

 إلى قسمین: ةقسم الوصایا العشرت :ج
 منا كیف تكون عالقتنا مع هللا؛القسم األول: یعلِّ 

 .1منا واجباتنا نحو جارناوالقسم الثاني: یعلِّ 
 .40–37:22مت  -1

 
 س: ما الذي یطلبھ هللا في الوصیة األولى؟ _94 

 بأشكالھا 1ھاوأھرب منعبادة األوثان أتحاشى یطلب أن  :ج
أو  والصلوات للقدیسین 2السحر والخرافاتكذا و المختلفة

 .3غیرھم من المخلوقات
 ،5وأثق فیھ وحده 4یجب أن أعرف اإللھ الحقیقي الوحید ضافةً إ

نتظر الخیر منھ أوأن  ,7وصبر 6عكل اتضابوأن أخضع لھ 
 من كل القلب  11وأكرمھ 10وأھابھ 9وأن أحبھ ,8وحده

كل المخلوقات حتى ال أفعل ولو أقل شيء  نبذأني أ ةالخالص
 .21ضد إرادة هللا

 .21:5یو1؛  14–5:10؛  9:6،10كو1  -1
 .12–9:18؛ تث 31:19ال   -2
 .8:22،9؛  10:19؛ رؤ 10:4مت   -3
 .3:17یو   -4
 .5:17،7إر   -5
 .5:5،6بط1  -6
 .36:10؛ عب 11:1؛ كو 14:2؛ في 10:10كو1؛  3:5،4رو   -7
 .17:1؛ یع 7:45؛ إش 27:104،28مز   -8
 .)37:22مت(؛  5:6تث   -9
 .17:1بط1؛  28:10؛ مت 10:9؛  7:1؛ أم 10:111؛ مز 2:6تث -10
 .20:10؛ تث) 10:4مت(؛  13:6تث -11
 .29:5؛ أع 39-37:10؛  29:5،30مت -12

 
 

 ادة األوثان؟بس: ما المقصود بع_95 



 

 
 

ھي أن أضع ثقتي في شيء أمتلكھ أو أخترعھ باإلضافة إلى  :ج
أو بدال منھ، وھو اإللھ الذي أعلن  ،ثقتي في اإللھ الحقیقي الوحید

 .1عن نفسھ في كلمتھ
 .19:3؛ في 5:5؛ أف 8:4،9؛ غل 26:16أخ1 -1

   
 األحد الخامس والثالثون   

 نیة؟اس: ما الذي یطلبھ هللا في الوصیة الث_96 
نعبده ال  ، وأن1� بأي شكل من األشكال ةأال نضع صور :ج
 .2وسیلة غیر التي أوصانا بھا في كلمتھ ةبأی

 .23:1؛ رو 29:17؛ أع 25–18:40؛ إش 19–15:4تث  -1
 .23:4،24یو؛  9:15؛ مت 22:15،23صم1؛  30:12؛ تث 7–1:10ال  -2

 ھل ھذا یعني أال نضع أي صورة على اإلطالق؟س: _97
أما طریقة،  ةإن هللا ال یمكن وال یجوز تصویره بأی :ج

صورا لھا  تنيلكن هللا ینھانا أن نق ,یمكن تصویرھافالمخلوقات 
 .1بغرض عبادتھا أو أن نخدم هللا بواسطتھا

 .25:40؛ إش 4:18،5مل2؛  52:33؛ عد 13:34،14،17خر  -1

رفض من تُ  ةعلى صور دینی ةالمحتوی ةس: ھل الكتب التعلیمی_98
 الكنائس؟

نعم، فنحن لسنا أحكم من هللا الذي یرید أن شعبھ یتعلمون  :ج
 .2مكْ ولیس باستخدام صور بُ  1بالوعظ بكلمتھ

 .19:1بط2؛  16:3،17تي2؛  14:10،15،17رو  -1
 .20–18:2؛ حب 8:10إر  -2

 

 األحد السادس والثالثون   
 س: ما ھو المطلوب في الوصیة الثالثة؟_99 



 

 
 

أو  1أال نجدِّف على اسم هللا أو نسيء استخدامھ في اللعن :ج
في ھذه نشترك وال  ,3أقسام غیر ضروریة ةأو أی 2الحلِف كذبا

بل على العكس یجب  ,4الكبائر من الخطایا في صمت المتفرجین
حتى تكون ؛ 5أن نستخدم اسم هللا القدوس بكل ھیبة وتبجیل

وحمدنا لھ بأسلوب یلیق بھ في كل  7بنا إیاهوطل 6شھادتنا عنھ
 .8كلماتنا وأعمالنا

 .17–10:24ال  -1
 .12:19ال  -2
 .12:5؛ یع 37:5مت  -3
 .24:29؛ أم 1:5ال  -4
 .2:4؛ إر 23:45؛ إش 5–1:99مز  -5
 . 9:10،10و؛ ر 32:10،33مت  -6

 . 8:2تي1؛  14:50،15مز  -7
 .1:6تي1؛  17:3؛ كو 24:2رو  -8

 
اللعن خطیة فاحشة  س: ھل التجدیف على اسم هللا بالقسم أو_100

مونھا ھا أو یحرِّ نللدرجة التي تغضب هللا من الذین ال یمنعو
     قدر استطاعتھم؟

، فال توجد خطیة تثیر غضب هللا أشنع من 1نعم بكل تأكید :ج
 .2التجدیف على اسمھ، لذلك أمر بأن یكون قصاصھا الموت

 .1:5ال -1
 .16:24ال -2

 

 األحد السابع والثالثون       
 ي؟ن أن تقسم باسم هللا بأسلوب تقوِ ھل یمك س:_101   

أو عندما تقتضي الحاجة  احكومی�  طلبًاك إذا كان مَ نعم، وذل: ج
القسم لضمان اإلخالص والحق وذلك لمجد هللا ولخیر جیراننا. 

وقد أصاب في استخدامھ  1مثل ھذا القسم مبني على كلمة هللا
 .2القدیسون في العھد القدیم والعھد الجدید

 .16:6؛ عب 1:4،2؛ إر 20:10؛  13:6تث  -1



 

 
 

 9:1؛ رو 29:1،30مل1؛  22:24صم1؛  15:9یش ؛ 51:31؛  24:21تك  -2
 .23:1كو2؛ 

 

 الخالئق؟من  غیرھم أو بالقدیسین نُقسم أن یمكننا ھل س:_102  
فالقسم ھو استدعاء هللا (وھو وحده فاحص القلوب)  ،ال :ج

. وال یستحق 1یعاقبني إذا كنت غاشا في قسميللیشھد للحق و
 .2ھذا الشرف أي مخلوق آخر

 .23:1كو2؛  1:9رو  -1
 .12:5؛ یع 22–16:23؛  37–34:5مت  -2
 

 األحد الثامن والثالثون     
    س: ما الذي یطلبھ هللا في الوصیة الرابعة؟_103  

والمعلمین، وأن أحضر  1أوال: إستمراریة خدمة اإلنجیل :ج
األسرار وأستخدم  3باجتھاد ألسمع كلمة هللا 2كنیسة هللا

 ةوأن أقدم عطایا الئق 5، وأن أطلب هللا جھارا4المقدسة
 .6للفقراء

 عَ ثانیا: إنھ في كل حیاتي أستریح من أعمالي الشریرة وأن أدَ 
ھنا  7هللا یعمل فيَّ بروحھ القدوس، وبذلك یبدأ السبت األبدي

 في ھذه الحیاة.
 .5:1؛ تي 17–13:3؛  2:2تي2؛  13:9،14كو1؛  25–9،20–4:6تث  -1
 .25–23:10بع؛  47–42:2؛ أع 26:68؛  9،10 :40؛ مز 12–5:12تث  -2
 .13:4تي1؛  33–26:14كو1؛  17–14:10رو  -3
 .23:11،24كو1  -4
 .1:2تي1؛  16:3كو  -5
 .9یًضاوأ 8كو2؛  2:16كو1؛  14:50مز  -6
 .11–9:4بع؛  23:66إش  -7

 

 

 األحد التاسع والثالثون   
  الوصیة الخامسة؟س: ما الذي یطلبھ هللا في _104   



 

 
 

 من ظھر كل إكرام وحب وإخالص ألبي وأمي وكلأن أُ : ج
یرأسوني، وأُخِضع نفسي في طاعة واجبة لكل تعلیماتھم 

، حیث 2وأن أصبر أیضا على ضعفاتھم ونقصاتھم, 1وتأدیباتھم
 .3بواسطتھمأن إرادة هللا أن یحكمنا 

 ؛ 9–1:6؛  21:5،22؛ أف 1:13،2؛ رو 1:4؛  8:1؛ أم 17:21خر  -1
 . 1:4–18:3كو

 .18:2بط1؛  22:23؛  20:20أم  -2
 .21–18:3؛ كو 9–1:6؛ أف 8–1:13؛ رو 21:22مت  -3

 

 األحد األربعون
 س: ما الذي یطلبھ هللا في الوصیة السادسة؟_105     

 سواء باألفكار ,أقتلھ أو أضره أو أو أكرھھ جاريأال أھین  :ج
بطریق مباشر أو  ,وباألولى باألفعال ،أو الكالم أو اإلیحاءات

. 2رغبة في االنتقام ةبل باألولى أتخلى عن أی، 1غیر مباشر
لھا  ةإذ أن الحكوم 3ض نفسي للضرریجب أال أعرِّ  إضافةً 

 .4ع القتلنالسیف لتم
 .52:26؛  21:5،22مت؛  17:19،18؛ ال 6:9تك  -1
 .26:4؛ أف 19:12؛ رو 35:18؛ مت 21:25،22أم  -2
 .14–11:13؛ رو 52:26؛  7:4مت  -3
 .4:13؛ رو 14:21رخ؛  6:9تك  -4

 

 س: ھل ھذه الوصیة عن القتل فقط؟_106    
 كالحسد ،جذور القتل یكره أنھ هللا یعلِّمنا القتل عن بالنھي :ج

بحیث یعتبرھا  1والكراھیة والغضب والرغبة في االنتقام
 .2قتال

 .11–9:2یو1؛  20:1؛ یع 21–19:5؛ غل 19:12؛  29:1؛ رو 30:14أم  -1
 .15:3یو1 -2

  



 

 
 

 :ج     بأیة وسیلة من ھذه؟ جاريس: أال یكفي إذن أال أقتل _107  
م عندما هللا ألن یكفي ال فھو  ،الحسد والكراھیة والغضب یجّرِ

وأن نظھر لھ الصبر ؛ 1كأنفسنا جارنایوصینا بأن نحب 
وأن نحمیھ من أي ضرر ، 2ةمة والمودرحوالسالم واللطف وال

 .3وأن نعمل الصالح حتى ألعدائنا ،بقدر استطاعتنا
 .10:12؛ رو 39:22؛  12:7مت  -1
؛  12:3؛ كو 2:4؛ أف 1:6،2؛ غل 10:12،18؛ رو 36:6؛ لو 5:5مت  -2

 .8:3بط1
 .20:12؛ رو 44:5،45؛ مت 4:23،5خر  -3

 

 األحد الحادي واألربعون       
 س: ماذا نتعلم من الوصیة السابعة؟_108    

، وأنھ یجب أن نمقتھا 1ساتانتعلم أن هللا یلعن كل الرج :ج
سواء داخل الزواج  ،ونحیا العفة واإلنضباط 2بكل قلوبنا

 .3المقدس أو خارجھ
 .5–3:5؛ أف 30:18ال  -1
 .22،23یھ  -2
 .4:13؛ عب 8–3:4تس1؛  9–1:7كو1 -3

 

م هللا س: ھل في ھذه الوصیة _109      الزنا وما أشبھ من الخطایا یحّرِ
 فقط؟ ةخجلالمُ 
حیث أننا ھیكل للروح القدس بأجسادنا وأرواحنا، فإن إرادة  :ج
عن كل  ، لذلك فھو ینَھى ھي أن نحفظ أنفسنا أنقیاء مقدَّسینهللا

سات سواء بالعمل أو الكالم أو اإلیحاءات أو األفكار اأنواع الرج
 .2ساتاأو أي ما یمكن أن یغرینا للرج 1اتوأو الشھ

 .3:5،4؛ أف 20–18:6كو1؛  29–27:5مت  -1
 .18:5؛ أف 33:15كو1 -2

 

 األحد الثاني واألربعون  



 

 
 

   عنھ هللا في الوصیة الثامنة؟ ىس: ما الذي ینھَ _110     
لكن  ،نیْ والسلب الواضحَ  1فقط عن السرقة ىإن هللا ال ینھَ  :ج

أیضا عن كل األسالیب الشریرة مثل موازین الغش ومكاییل 
با ةالغش والسلع المغشوشة والعمل . یجب أال نحتال 2الزائفة والّرِ

. 3صورة من الصور، سواء باإلكراه أو بالخداع ةبأی جارناعلى 
سوء استخدام عن وكذلك  4ى هللا عن كل أنواع الجشعإضافةً ینھَ 

 ھا.یدأو تبد 5ھباتھ
 .9:6،10؛  9:5،10كو1؛  1:22خر  -1
 .35:6؛ لو 12–9:45؛ حز 22:12؛  1:11؛ أم 5:15؛ مز 16–13:25تث  -2
 .6–1:5؛ یع 14:3؛ لو 11–9:6مي  -3
 .5:5؛ أف 15:12لو  -4
 .13–10:16؛ لو 20:23،21؛  20:21أم  -5

 
 

 س: ما الذي یطلبھ هللا في ھذه الوصیة؟_111      
 ،في كل معامالتي معھ جاريأن أعمل كل ما یمكن لخیر  :ج

ي، وأن أعمل بإخالص معتماما كما أحب أن یفعل اآلخرون 
 .1ما یمكنني أن أعطي من لھ احتیاج وأمانة حتى یكون عندي

 .28:4؛ أف 9:6،10؛ غل 12:7؛ مت 10–5:58إش  -1
 

  
 األحد الثالث واألربعون    

 س: ما الذي تفرضھ الوصیة التاسعة؟_112      
ف كلمات شخص حال أأأال أشھد شھادة زور ضد أحد، و: ج ّرِ

 شتركأو دین أأوأال  ،االفتراءاتو ما، وأال أنشر اإلشاعات أ
رً  بل على  ؛1ا دون التحقق من الواقعفي إدانة اآلخرین تھوُّ

حیث أن كل أعمال  ،العكس یجب أن أتحاشى أي كذب أو خداع
ب ح. یجب أن أ2الشیطان محكوٌم علیھا بغضب هللا الشدید

فأعترف بھ بأمانة،  ،سواء في المحكمة أو غیرھا 3الحق



 

 
 

من شأنھ وأرفع  جاريوأعمل كل ما بإمكاني عملھ ألدافع عن 
 .4وسمعتھ

 .32–28:1؛ رو 37:6؛ لو 1:7؛ مت 28:21؛  5:19،9؛ أم 15مز  -1
 .8:21؛ رؤ 44:8یو ؛ 5:13؛  22:12؛ أم 11:19،12ال -2
 .25:4؛ أف 6:13كو1 -3
 .8:4؛  8:3،9بط1 -4

 األحد الرابع واألربعون    
 س: ما المطلوب منا في الوصیة العاشرة؟_113      

وصیة من  ةأی يفكر أو رغبة تناف ىنشأ في قلوبنا أدنیأال : ج
ونجد مسرتنا في كل  ,وصایا هللا، بل باألحرى نكره كل خطیة

 .1برّ 
  .7:7،8؛ رو 23:139،24؛  14–7:19مز  -1

   

 ھذه   س: ھل یمكن ألولئك الذین سلَّموا حیاتھم � أن یحفظوا _114     
 الوصایا بالتمام؟

بسیطة  ةكال، فإن أقدس القدیسین في ھذه الحیاة لھم فقط بداء :ج
ا ی. ومع ذلك فإنھم یبدأون أن یحیوا بحسب كل وصا1لھذه الطاعة

 بكل عزم جاد. 2هللا
 .8:1یو1؛  9:13كو1؛  14:7،15؛ رو 20:7جا  -1
 .16–12:3؛ في 25–22:7؛ رو 1:1،2مز  -2

 
الوصایا العشرة في ھذه حفظ س: إن كان من المستحیل أن تُ _115     

 الحیاة فلماذا ینصح هللا بحفظھا بھذه الدرجة من الصرامة؟
طالما نحن في  ةأوال: لیزداد تحذرنا من طبیعتنا الشریر :ج

ى غفران ا للحصول علنوبالتالي یزداد اشتیاق ،ھذه الحیاة
 .1المسیح خطایانا وبرِّ 



 

 
 

لطلب نعمة الروح  يتوقف عن الجھاد، ونحن نصلنثانیا: أال 
كون على صورة هللا إلى أن نلكي نتجدد أكثر فأكثر ل ؛القدس

 المنشود بعد نھایة الحیاة ھنا على األرض. 2نصل إلى الكمال
 . 9:1یو1؛  7:7،24،25؛  26–19:3؛ رو 5:32مز  -1
 .3–1:3یو1؛  14–12:3؛ في 24:9كو1 -2

 
 الصالة   

 األحد الخامس واألربعون   
 سبب أھمیة الصالة للمؤمنین؟س: ما _116      

. 1ألن الصالة ھي أھم جوانب الشكر التي ینتظرھا هللا منا: ج
فقط  ،إضافة إلى ذلك فإن هللا یعطي نعمتھ والروح القدس

 مةعَ فألولئك الذین یواظبون على طلب ھاتین الھبتین بقلوب مُ 
 .2باالشتیاق والشكر � علیھا

 .18–16:5تس1؛  19–12:116؛  14:50،15مز  -1
 .13–9:11؛ لو 7:7،8مت  -2

 

 ع منھ؟ّر هللا وتُسمَ س: ما الذي یجعل صلواتنا تُسِ _117      
ن نصلي لإللھ الحقیقي الوحید الذي أظھر نفسھ في أیجب  :ج

. كما یجب 1أن نطلبھ في الصالة كلمتھ، طالبین كل ما أمرنا
أن نعرف احتیاجنا وبؤسنا معرفة صحیحة حتى نتضع أمام 

وذلك  ،بكل تأكید سیستجیب أخیرا یجب أن نثق أن هللا. 2هللا
مع أننا ال  3كما وعدنا في كلمتھ المقدسة ،إكراما للمسیح ربنا

 نستحق.
 14:5،15یو1؛  5:1؛ یع 27–26:8؛ رو 24–22:4؛ یو 20–18:145مز  -1

 .10:19رؤ ؛ 
 .2:66إش؛  8:62 ؛ 18:34؛  11:2؛ مز 12:20؛  14:7خأ2  -2
 .6:1؛ یع 13:10؛ رو 23:16؛  13:14،14؛ یو 8:7؛ مت 19–17:9دا  -3

 



 

 
 

 س: ما الذي أمرنا هللا أن نطلبھ منھ؟_118      
كما علمنا المسیح ربنا  1كل ما نحتاجھ ألجسادنا وأرواحنا :ج

 نفسھ.
 .17:1؛ یع 33:6مت  -1

 

 س: ما ھي الصالة الربانیة؟_119      
ِلیَتَقَدَِّس اْسُمَك. ِلیَأِْت َملَُكوتَُك. أَبَانَا الَِّذي فِي السََّماَواِت،  :ج

َماِء َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا  ِلتَُكْن َمِشیئَتَُك َكَما فِي السَّ
أَْعِطنَا اْلیَْوَم. َواْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َكَما نَْغِفُر َنْحُن أَْیًضا ِلْلُمْذنِبِیَن 

یِر. ألَنَّ َلَك إِلَْینَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِ  ّرِ نَا ِمَن الّشِ ي تَْجِربٍَة، لِكْن نَّجِ
ةَ، َواْلَمْجدَ، ِإلَى األَبَِد. آِمینَ   . 1اْلُمْلَك، َواْلقُوَّ

 .4–2:11؛ لو 13–9:6مت -1
  

 األحد السادس واألربعون  
 :ج  ؟"أبانا"مرنا المسیح أن نطلق على هللا لقب أس: لماذا _120     

صالتنا تبجیل األطفال ویوقظ فینا أیضا الثقة  في بدایةفینا لیوقظ 
أبانا  هللالتي یجب أن تكون أساس صالتنا. لقد أصبح  ،في هللا

وسیكون رفضھ لما نطلبھ باإلیمان أقل كثیرا من  ،في المسیح
 .1رفض آبائنا لطلباتنا األرضیھ

 .13–11:11؛ لو 11–9:7مت -1
 

  ؟ " السماواتفي " س: لماذا أضیف التعبیر _121      
ماویة سفكر في عظمة هللا الن نعلمنا ھذه الكلمات أت :ج

، وأن نتوقع من قدرتھ غیر المحدودة كل ما 1بأسلوب أرضي
 .2تحتاجھ أجسادنا وأرواحنا

 .24:17،25؛ أع 23:23،24إر  -1



 

 
 

 .31:8،32؛ رو 34–25:6مت  -2
 

 األحد السابع واألربعون          
      األولى؟ ةس: ما ھي الطلب_122      

: أي امنحنا أوال أن نعرفك المعرفة لیتقدس اسمك :ج
قدسك ونمجدك ونسبحك في كل أعمالك التي نوأن  ،1الصحیحة

. 2فیھا تتضح شدة اقتدارك وصالحك وبرك ورحمتك وحقك
امنحنا أیضا أن نوّجھ كل حیاتنا وأفكارنا وأعمالنا باألسلوب 

 جدَّف علیھ بسببنا.یُ  وال، 3الذي یجلب التبجیل والحمد السمك
 .3:17؛ یو 17:16؛ مت 33:31،34؛  23:9،24إر  -1
؛  75–68 ، 55–46:1؛ لو 20–16:32؛ إر 145؛ مز 8–5:34خر  -2

 .36–33:11رو
 .16:5؛ مت 1:115مز  -3

 األحد الثامن واألربعون   
 س: ما ھي الطلبة الثانیة؟_123     

یزداد . أي ُسد علینا بكلمتك وروحك حتى لیأِت ملكوتك :ج
جعلھا تنمو وتزداد. إقِض على او 2حفظ كنیستكإ. 1خضوعنا لك

وكل المؤامرات  ،أعمال الشیطان وعلى كل قوة ترتفع ضدك
. لیتك ما تعمل ھذا حتى یكتمل 3التي تحاك ضد كلمتك المقدسة

 .4ملكوتك وتصبح أنت الكل في الكل
 .33:6؛ مت 10:143؛  5:119،105مز  -1
 .47–42 :2؛ أع 18:16؛ مت 9–6:122؛  18:51مز  -2
 .8:3یو1؛  20:16رو  -3
 .17:22،20؛ رؤ 28:15كو1 22:8،23رو  -4

 

 األحد التاسع واألربعون  



 

 
 

: ج             لبة الثالثة؟طس: ما ھي ال_124      
أي اجعلنا  لتكن مشیئتك، كما في السماء كذلك على األرض.

ئتنا نحن ونخضع لمشیئتك یوكلَّ البشر جمیعا أن نرفض مش
. وأعط كل 1ي الصالحةھألن مشیئتك فقط  ؛أي تذمر دون

 ،بكل أمانة ورضى 2ن یؤدي مھام وظیفتھ ودعوتھأواحد منا 
 .3كما یفعل المالئكة في السماء

 .11:2،12؛ تي 1:12،2؛ رو 42:22؛ لو 26–24:16؛  21:7مت  -1
 .6–5:6؛ أف 24–17 :7كو1 -2
 .20:103،21مز  -3

 األحد الخمسون        
 ھي الطلبة الرابعة؟ س: ما_125      

، 1حتاجھ أجسادنات. أي أعطنا كل ما فافنا أعطنا الیومكخبزنا : ج
، وأن كل اھتمامنا 2المصدر الوحید لكل خیر كحتى نعترف بأن

 . لذلك3ھباتك لنا ال یمكن أن تفیدنا دون بركتككذلك وجھدنا و
كل المخلوقات ونطرحھا علیك  فيأن نسحب ثقتنا  امنحنا
 .4وحدك

 .34–25:6؛ مت 15:145،16؛  30–27:104مز  -1
 .17:1؛ یع 25:17؛  17:14عأ -2
 .58:15كو1؛  1:127،2؛  16:37؛ مز 3:8تث -3
 .5:13،6؛ عب 8–5:17؛ إر 146؛  62؛  22:55مز -4

 

 

 

 ألحد الحادي والخمسونا   
فر اغو: ج     س: ما ھي الطلبة الخامسة؟_126      

أي ال تحسب علینا  إلینا.لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أیضا للمذنبین 



 

 
 

، وذلك نحن الخطاة 1زالت تعلق بنا تعدیاتنا وال شرورنا التي ما
ألننا  2لوبنا أن نغفر لجارناقلدم المسیح، ولقد عزمنا بكل إكراما 

 واثقون أیضا من نعمتك لنا.
 .1:2،2یو1؛  1:8؛ رو2:143؛  7–1:51مز -1
 .35–21:18؛  14:6،15مت -2

 

 األحد الثاني والخمسون   
 س: ما ھي الطلبة السادسة؟_127      

أي أننا في ذواتنا  ال تُدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشریر.: ج
. كما أن أعداءنا 1ضعفاء ال نقدر على الصمود وال إلى لحظة

ون عن مھاجمتنا. فُّ ) ال یكُ 4والجسد 3والعالم 2الدائمین (الشیطان
 م فيھزَ حتى ال نُ  ؛لیتك ما تسندنا وتقوینا بقوة روحك القدوس

نا بكل ثبات حتى نحصل ءبل نقاوم أعدا 5ھذه الحرب الروحیة
 في النھایة. 6على خالصنا التام

 .5–1:15؛ یو 16–14:103مز  -1
 .8:5بط1؛  13–10:6؛ أف 14:11كو2 -2
 .21–18:15یو  -3
 .17:5؛ غل 23:7رو  -4
 .5–3:5؛ رو 33:13؛ مر 41:26؛  19:10،20مت  -5
 .23:5؛  13 :3تس1؛  13:10كو1 -6

 

 س: كیف تُختم صالتُك؟_128      
أي أننا نطلب طلباتنا  لك والقوة والمجد إلى األبد.ألن لك المُ : ج

تستطیع بل وترغب أن تعطینا كل ما ھو وھذه ألنك ملكنا 
 .2وألن اسمك قدوس فأنت تستحق كل المجد لألبد، 1صالح

 .9:2بط2؛  13–11:10رو  -1



 

 
 

 .13:14؛ یو 8:33،9؛ إر 1:115مز  -2
 

      س: ما معنى كلمة آمین؟_129      
 ا وبكل تأكید. فلقد سمع هللا صالتي بیقینحق�  :تعني آمین: ج

       .1أشعر بھ في قلبي من رغبة في استجابتھ لي یفوق ما
 .  13:2تي2؛  20:1كو2؛  24:65إش -1

 


