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 م ــــتقدي
 

األولى   األلمانية  هايدلبرجالنسخة  إيمان   Heidelberg)  ""ألصول 

(Catechism  ًة للمدينة  نسب   هايدلبرج"وقد سميت "  ، م1563  يرجع تاريخها لسنة
سنودس اإلصالح حين تبنَّى أصول اإليمان التاريخية العريقة التي انعقد ف   يها 

أجريت عليه بعض التنقيحات اللغوية على مر عدة أعوام    في تلك المدينة. وقد
أحد القارة األ  وأصبح  في  الُمصَلحة  اإلنجيلية  للكنائس  الرئيسية  العقائدية  سس 

في    األوروبية للغات خاصة  ُترجم  ثم  والمجر.  وسويسرا  وفرنسا  وهولندا   ألمانيا 
 تاسع عشر.كثيرة بينها ترجمة عربية يعود تاريخها ألواخر القرن ال

ا من صفحات الوحي هذه الترجمة العربية الحديثة مدعمة بشواهد د  راسية قيمة جدًّ
هذا  اإليمان  أصول  ويتميز  المقدس.  هللا  كتاب  في  العملي   الشريف  ة  بصياغته 

رب التي  الصياغة  تلك  المسيحية،  بينـللعقيدة  ما  الالهوتي    ن ضمو الم  طت 
ُيعتبر   ولهذا  اليومية.  اإليمان  لحياة  مكماًل   إيمان هايدلبرج"   "أصول وتطبيقاته 

الثالثي    "ويستمنستر"العقائدية العميقة التي يتسم بها نظام    وموثًقا جيًدا للمضامين 
 ، إقرار اإليمان.اإليمان الموسع   أصول  ، أصول اإليمان الموجز كون من: ـالم

ُيس أن  هي  الكتيب  صالتنا  هذا  لجماعة تخدم  الروحي  االختبار  لتعميق  القيم 
    اإليمان.  

 القس/ فيكتور عطالل             
 المدير العام/ المؤسس             
 الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط )ميرف(            

 

  



 

 

 

 المقدمة 
 األحد األول 

 عزاؤك الوحيد في الحياة والموت؟  : ما هوس_1

لمخلصي األمين يسوع    1لكني  ،عزائي أني لست لذاتي  :ج
لقد وفَّى دين    . 3في الحياة والموت  روحيبجسمي و   2المسيح

الثمين  بدمه  كلها  قوى    ،4خطاياي  كل  من  وحررني 
من    ةبحيث ال تسقط شعر  6. وهو أيضا يحفظني 5الشيطان

بد وأن    . إن كل األشياء ال7رأسي دون إرادة أبي السماوي 
. لذلك فهو يؤكد لي بروحه القدوس  8صيتعمل معا لخال

أن  ويجعلني مستعدا وراغبا بكل قلبي    9أن لي حياة أبدية
 . 10أحيا له من اآلن فصاعدا

 .19:6،20كو -1

 .  14:2؛ تي 23:3كو -2

 . 9-7:14رو -3

 .2:2؛  7:1يو1؛  18:1،19ابط -4

 .8:3يو 1؛   14:2،15؛ عب 36-34:8يو -5

 .5:1بط1؛  3:3تس2؛  30-27:10؛   39:6،40يو -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 تعرفه لكي تحيا وتموت في فرح هذا  _2
 العزاء؟

 . 1اعة خطاياي وشقائين: أوال: شج
 . 2ثانيا: أني نجوت من كل خطاياي وشقائي     

 . 3على هذا الخالص ثالثا: كم يجب أن أشكر هللا               
 .10:1؛ ايو 9:3،10رو -1

 .43:10؛  12:4؛ أع 3:17يو -2

 .9:2،10بط10،1–8:5؛ أف  13:6؛ رو 16:5مت -3
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



 

 

 

 لجزء األولا
 ناخطيتنا وشقاؤ 
 األحد الثاني

 س: ما هو مصدر معرفتك لخطاياك وشقائك؟_3

 . 1هللا   شريعة  :ج
   . 25–7:7؛  20:3رو -1

 

  منا؟هللا شريعةطلبه تس: ما الذي  _4 
ب الرب إلهك  ح ت  "  37:22يلخص لنا المسيح هذا في متى  :ج

الوصية    هذه هي  .1قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتكمن كل  
والعظم تىاألولى  مثلها:  والثانية  بهاتين  جارك  ب  ح ،  كنفسك. 

 . "  2واألنبياء  اكله الشريعةتعلق تالوصيتين  
 .5:6تث -1

 .18:19ال -2
 

 ا؟س: هل يمكنك أن تحفظ ذلك تمام _5

 . 2ي جار ، ألني بالطبيعة أميل أن أكره هللا و 1ال  :ج
 .8:1،10يو1؛  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 بهذه الدرجة من الشر    س: هل هذا يعني أن هللا _6
 والفساد؟

،  2صورتهوعلى    1كال، بل بالعكس فقد خلق اإلنسان صالحا  :ج
البر  الحقيقي  في  يعرف  3ن يوالقداسة  خالقه   اإلنسان  لكي  هللا 

يحبه من كل القلب، ويحيا معه في   لكيو   4المعرفة الصحيحة
 . 5يسبحه ويمجدهو سعادة أبدية  

 .31:1تك -1

 .26:1،27تك -2

 .24:4أف -3

 . 10:3كو -4

 . 8مز  -5
 

 ؟ةس: ما هو مصدر طبيعة اإلنسان الفاسد_7
األولَ   : ج أبوينا  وعصيان  سقوط  الجنةمن  في  وحواء  آدم  ،  1ين 

فاسده  طبيعتنا  أصبحت  ووُ   2فهناك  بنا  ُحِبَل  في لِ بحيث  دنا 
 . 3الخطية

 .3تك -1

 .12:5،18،19رو -2

 . 5:51مز -3



 

 

 

س: هل نحن فاسدون للدرجة التي تجعلنا عاجزين عن فعل أي  _8
 صالح وميالين لكل شر؟  

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

 .  5-3:3يو  -2
 

        



 

 

 

 األحد الرابع

في    : س_9 هللا  يطلب  أن  الظلم  من  في    شريعته أليس  ليس  ما 
 اإلنسان؟ ةاستطاع

ذلك   :ج على  قادرا  اإلنسان  خلق  هللا  ألن  اإلنسان  1كال،  لكن   ،
نفسه وكلَّ ذريته    حرم   ،3بعصيان المتعمدو   2بتحريض من الشيطان 

 . 4من كل هذه الهبات 
 .31:1تك -1

 .13:2،14تي1؛  44:8؛ يو  13:3تك -2

   .6:3تك -3

 .12:5،18،19رو -4
 

من  _10 يفلت  أن  واالرتداد  العصيان  لهذا  هللا  سيسمح  هل  س: 
                العقاب؟

  الغضب من خطيتنا األصلية بكل تأكيد ال، فهو غاضب كلَّ  : ج
الفعليةمن  وكذلك   عادلٍ   سيعاقبلذلك    ،خطايانا  اآلن   بقضاٍء 

 : 2المكتوب ، مثلما أعلن ب1وأبديًّا
 الشريعةملعون كل من ال يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب  

 (. 10:3)غل  ليعمل به
؛   12:5؛    18:1؛ رو  2:1؛ نا  11:7؛    6–4:5؛ مز  7:34؛ خر  17:2تك -1

 .27:9؛ عب 6:5أف



 

 

 

 .26:27تث -2
 

 س: أليس هللا رحيما أيضا؟_11
رحيم  :ج عادل أيضا   1الحقيقة إن هللا  عدله يستلزم أن  و   .2لكنه 

  ،أشد العقاب  تعاَقبضد عظمة هللا وجالله    ت  بَ كِ رتُ االخطية 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 
 

وأبديًّا بحسب حكم هللا العادل،  ق عقابا وقتيًّا  س: حيث أننا نستح _12
 كيف ننجو من هذا العقاب ونستعيد حظوتنا؟

. إذن يجب أن ندفع الثمن 1  عدله  ىستوفَ إن هللا يطلب أن يُ   :ج
 . 2نا أو عن طريق آخرأنفسكامال إما ب

 .11-1:2؛ رو 7:23؛  5:20خر -1

   .3:8،4؛ رو  11:53إش -2
 

 ؟س: هل يمكننا أن ندفع الثمن  _13
 . 1بالتأكيد ال، نحن على العكس نضيف إلى دي ننا كل يوم   :ج
 .4:2،5؛ رو 3:130مز   -1

 

 س: هل يمكن ألي مخلوق أن يدفع الثمن عنا؟_14
   .ال : ج

مخلوقا آخر بسبب الخطية التي ارتكبها   ألن هللا لن يعاقبَ   :أوال
غضب    مخلوق يمكنه تحمُّل  ما منفإنه    باإلضافة لذلك  .1اإلنسان

 . 2ص اآلخرين منهاية وأن يخل ِ بدي ضد الخطهللا األ



 

 

 

 .18 –14:2؛ عب 4:18،20حز -1

 .6:1؛ نا 3:130مز -2
 

 الوسيط والمنقذ الذي يجب أن  ننُشده؟ صفات س: ما  _15
يكون   وفي الوقت عينه يجب أن،  2وبارا   1يجب أن يكون إنسانا:  ج

 . 3أي يكون إلها أيضا  ،أقوى من كل الخالئق 
 .17:2؛ عب 21:15كو1 -1

 .26:7؛ عب  21:5كو2؛   9:53إش -2

 .3:8،4؛ رو  1:1؛ يو  6:23؛ إر 6:9؛   14:7إش -3
 

       



 

 

 

 األحد السادس 

 لماذا يجب أن يكون إنسانا وبارا؟س:  _16
يجب أن يكون إنسانا ألن عدل هللا يتطلب أن الطبيعة البشرية    :ج

. ويجب  1التي ارتكبت الخطية هي نفسها التي تدفع ثمن الخطية
   .2ن خطايا اآلخرينلخاطئ ال يمكنه أن يدفع ثمأن يكون بارا ألن ا 

 . 16–14:2؛ عب  21:15كو 1؛  12:5،15رو -1
 .18:3بط1؛   26:7،27عب -2

 
 
 لماذا يجب أن يكون إلها أيضا؟  :س_17 

اإللهيةتيجب أن يكون إلها حتى ي   : ج طبيعته  أن    1مكن بقوة 
، وحتى يحصل 2يتحمل ثقل الغضب اإللهي في طبيعته البشرية

 . 3لنا البر والحياة  لنا ويستعيد 
 .6:9إش -1

 .6:1نا؛  3:130مز ؛24:4تث -2

 .21:5كو2؛   16:3؛ يو  5:53،11إش -3
 

 



 

 

 

في  إنسانا بارا  و س: من هو هذا الوسيط الذي يتميز بكونه هللا  _18
 نفس الوقت ؟

 . 1ربنا يسوع المسيح: 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 أين عرفت ذلك؟_19 
بعد      .1من الكتاب المقدس، الذي أعلنه هللا نفسه في الجنة  : ج

وغيرها ه بالذبائح  أ بوأنب  ،3واألنبياء  2ذلك أعلنه بواسطة اآلباء
 . 5، وأخيرا تممه في ابنه الوحيد4شريعةمن 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 الجميع في  صون بالمسيح،  هل كل الناس مخل    :س_20
 آدم؟  

هم    :ج يخلصون  الذين  بل  بالمسيح فقط  ال،  يتحدون  الذين 
 . 1بإيمان حقيقي ويقبلون كل فوائده 

 . 21–16:11؛ رو 16:3،18،36؛  12:1؛ يو 14:7مت -1
 

 س: ما هو اإليمان الحقيقي؟_21
به أقبل كل ما أعلنه هللا   ، اإليمان الحقيقي هو علم يقين  :ج

  2على أنه حق. وهو في نفس الوقت ثقة ثابتة  1لنا في كلمته
 3أن هللا ضمن غفران خطاياي والبر األبدي والخالص األبدي

شيء إال للنعمة فقط، ال  خرين فقط، وذلك باوليس لل  4لي أنا
الروح القدس في قلبي  هئُ شن هذا اإليمان ي  . 5المسيحالستحقاق  

 . 6باإلنجيل
 .3-1:11؛ عب 17:17يو -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



 

 

 

 

 ه المؤمن؟جب أن يؤمن بس: ما الذي ي_22 
بنود    ةعجال  ، وهي ما تعلمنا به1كل الوعود التي في اإلنجيل  :ج

 إيماننا المسيحي الجامع الوثيق. 
 .30:20،31يو -1

 

 س: وما هي هذه البنود؟_23 
 : ج

اآل-1  أوال:   باهلل  السماءأومن  خالق  شيء  كل  على  القادر   ب 
 واألرض. 

 الوحيد ربنا.   أومن بيسوع المسيح ابنه -2 ثانيا:   
 .مريم   لد من العذراء  الروح القدس ووُ ببل به  الذي حُ   - 3         

وُص -4        بيالطس البنطي  عهد  في  ودُ تألم  ومات  فن لب 
 يم. جح ونزل إلى ال 

 وقام في اليوم الثالث من بين األموات. - 5          
وصعد إلى السماوات وهو جالس على يمين هللا القادر  -6      

 شيء.  على كل
 اء واألموات. يومن هناك سيأتي ليدين األح -7        

 أومن بالروح القدس.   -8 ثالثا:  



 

 

 

بك-9             وبشركة وأومن  جامعة،  مقدسة  مسيحية      نيسة 
 القديسين. 

 ة الخطايا. غفر مبو -10         
 وبقيامة الجسد. - 11          

 وبالحياة األبدية -12            
 

  



 

 

 

 األحد الثامن

 هذه البنود؟س: كيف تقسم -24 
 تقسم إلى ثالثة أقسام:   :ج

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

  

إله واحد  بما س:  _25 أقانيم،  1أنه يوجد  ، لماذا تتكلم عن ثالثة 
 اآلب واالبن والروح القدس؟

أن هؤالء األقانيم الثالثة    2ألن هللا أعلن نفسه هكذا في كلمته  :ج
 المتميزة هم اإلله الواحد الحقيقي األبدي. 

 .4:8،6كو1؛   5:45؛  6:44؛ إش  4:6تث -1

؛    18:28،19؛    16:3،17مت  ؛  10–8:63؛    1:61إش؛    2:1،3تك -2
 .5:3،6؛ تي 6:4؛ غل  14:13كو2؛   26:14يو  ، 18:4لو

 

 
 
 



 

 

 

 اآلب وخلُقناهللا 
 األحد التاسع

 س: ما الذي تؤمن به عندما تقول: _26 
السماء و أ خالق  شيء  كل  على  القادر  اآلب  بالل      من 

 واألرض؟
اآل و أ  : ج أن  المسيحمن  يسوع  لربنا  السرمدي  خلق   ب  الذي 

عدم من  فيها  ما  وكل  واألرض  ما  1السماء  يحفظها   وأنه  زال 
إلهي هو    ،بنهيح امساألبدية ألجل ال  2ويحكمها بمشورته وعنايته

 .  3وأبي
بكل ما يلزم جسدي   بال شك   دنيإني أثق تمام الثقة أنه سيزو ِ 

إل   4وروحي بها  لي  يسمح  التي  الشدائد  كل  ل  سيحو   ىوأيضا 
 . احزان هذ األ  عالمفي  5خير

شيءأومن   كل  على  قادر  كإله  هذا  يفعل  أن  يستطيع   6أنه 
  .7أمينستعد أن يعمل هذا كأب مو 

  24:4أع  ؛    24:44؛ إش  6:33؛ مز  38،39ي  ؛ أ   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،13يو -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 

 ؟س: ماذا تفهم عن عناية هللا _27 
فبيده    ،1عناية هللا هي قدرته على كل شيء وفي كل مكان  :ج

كل ما يأتينا من و   . يتحكم فيها  2السماء واألرض وكل الخالئق 
سنوات مثمرة وسنوات قحط، الطعام والشراب،    ،أمطار وجفاف 

والفقر الغنى  والمرض،  تأتينا    3الصحة  ال  األشياء  كل  بل 
 . 5يده األبديةبل ب   4بالصدفه

 .28 –24:17أع ؛ 23:23،24إر -1

 .3:1عب -2

 . 17–15:14أع ؛  3:9يو؛    24:5إر؛  2:22أم -3

 .33:16أم -4

 .29:10مت -5
 

زال    نعرف أن هللا خلق كل األشياء وأنه ماس: ما فائدة أن  _28
   يحفظها بعنايته؟

وعندما ،  2ونشكر في الرخاء  1هذا يجعلنا نصبر في الشدائد   : ج
إلى   إ  ةيمكن أن نتمتع بثقة ثابت  المستقبلننظر  وأبينا  لهنا  في 

هللا محبة  عن  مخلوق  أي  يفصلنا  لن  أنه  كل   .3األمين  ألن 
 . 4إرادتهبالتمام وال يمكن أن تتحرك بدون   المخلوقات في يده 

 .3:1؛ يع 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 يسوع أي المخلص؟س: لماذا يسم  _29 
وألن الخالص ال يمكن أن   1ألنه يخلصنا من كل خطايانا  :ج

 . 2طلب أو يوجد في سواه يُ 
 .25:7؛ عب 21:1مت -1

 .5:2تي1؛  11:4،12؛  أع  4:15،5؛ يو  11:43إش -2
 

في القديسين أو    حهمالصأو    خالصهمس: هل الذين يطلبون  _30
بالمخل    أيضا  يؤمنون  آخر،  مصدر  في  أو  أنفسهم  ص في 

   الوحيد يسوع؟
فهم    :ج رونهكال،  يسوع   يقدِ  ينكرون  الواقع  في  لكنهم  بالكالم 

صا . فإما أن تكون الحقيقة أن يسوع ليس مخل ِ 1كالمخلص الوحيد
بد  ص بإيمان صادق ال لئك الذين يقبلون هذا المخل ِ و تاما أو أن أ 

 . 2كل ما يلزم لخالصهم أن يجدوا فيه 
 .4:5؛ غل 12:1،13كو1 -1

 .7:1يو1؛   10:2؛  19:1،20كو -2



 

 

 

 الثاني عشر األحد 

 المسيح، أي الممسوح؟ يسم ى س: لماذا -31 
ع  :ج اآلب  هللا  القدس يَّ ألن  بالروح  ومسحه  نبيَّنا    1نه  ليكون 

الرئيس ومعلمنا  مشورِة    2الرئيس  سرَّ  تماما  لنا  أعلن  هللا الذي 
الذي فدانا   4؛ وليكون رئيس كهنتنا الوحيد 3وإرادته من نحو فدائنا 
، وليكون  6وال يزال يشفع فينا أمام اآلب،  5ة بذبيحة جسده الواحد 

يحكمنا بكلمته وروحه ويحمينا ويحفظنا في الذي  7ملكنا األبدي
 . 8الفداء الذي تممه لنا

 .21:3،22( ؛ لو18:4)لو  1:61( ؛ إش9:1)عب 7:45مز -1

 (.22:3)أع  15:18تث -2

 .15:15؛  18:1يو -3

 (.17:7)عب 4:110مز -4

 .14–11:10؛  12:9عب -5

 .1:2يو1؛   24:9؛ عب 34:8رو -6

 .33:1( ؛ لو5:21)مت 9:9زك -7

 .  10:12،11؛ رؤ 28:10؛ يو 20–18:28مت -8
 

 سمى  مسيحيًّا؟س: لماذا تُ _32 
  2وهكذا أشترك في مسحته  1ألني عضو في المسيح باإليمان  :ج

أ  كنبي  أني  باسمهحتى  أقد ِ   ،3عترف  كذبيحة وككاهن  نفسي  م 



 

 

 

حيَّة الخطية   ، 4شكر  ضد  حر  صالح  بضمير  أحارب  وكملك 
الحياة  هذه  في  كل   ،5والشيطان  على  معه  أملك  بعد  وفيما 

 . لألبد  6الخالئق
 . 27–12:12كو1 -1

 .27:2يو1؛  (17:2)أع 28:2يؤ -2

 . 15:13عب؛   9:10،10؛ رو 32:10مت -3

 .5:2،9بط1؛  1:12رو -4

 .18:1،19تي1؛   11:6أف؛  16:5،17غل -5

 .12:2تي2؛  34:25مت -6
 

       



 

 

 

 األحد الثالث عشر 

ابن هللا الوحيد حيث أننا أيًضا أوالد  ب   المسيح   س: لما ُسم  يَ _33
 هللا؟

، ولكننا  1ألن المسيح وحده هو االبن الطبيعي واألزلي هلل  : ج
 . 2نحن أوالد هللا بالتبنِ ي بالنعمة إكراما للمسيح

 .9:4يو 1؛  1؛ عب 32:8؛ رو 16:3 ؛   3،14،18-1:1يو -1

 .5:1،6؛ أف  6:4؛ غل 17–14:8رو؛  12:1يو -2

 س: لماذا تدعوه ربنا؟_34 
، من كل خطايانا، ليس بذهب  1ألنه افتدى أجسادنا وأرواحنا  :ج

وقد حررنا من كل سلطان الشيطان   ،2أو فضة بل بدمه الثمين
 . 3ليجعلنا خاصته

 .5:2،6تي1؛  20:6كو1 -1

 .18:1،19بط1 -2

 .14:2،15؛ عب 13:1،14كو -3

    



 

 

 

 الرابع عشراألحد 

 س: ما الذي تقرُّ به عندما تقول: _35 
 لد من مريم العذراء؟  ُحب ل به بالروح القدس، ووُ  

يكون   : ج والذي  الكائن  األزلي  هللا  ابن  الحقيقي   ،إن      اإلله 
  2، اتخذ لنفسه طبيعة بشرية من لحم ودم العذراء مريم 1واألزلي

ال الروح  النسل  3قدسبعمل  بذلك  فهو  لداود.  وهو 4الحقيقي   ،
 . 6ما عدا الخطية 5يشبه إخوته في كل شيء

 .20:5يو1؛   17–15:1؛ كو 5:9؛   3:1؛ رو 36–30:10؛   1:1يو -1

 .14:2؛ عب 4:4؛ غل  14:1؛ يو 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

 

ما  _36 وميالد  س:  المقدس  الحبل  من  عليك  تعود  التي  الفائدة 
 المسيح؟

وسيطنا  :ج في   1إنه  خطيتي  يغطي  التامة  وقداسته  وبطهارته 
 . 2ِلدتوُ فيها لك الخطية التي فيها ُحِبل بي و نظر 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 "  بماذا ُتق ر  بقولكس:  _37 
في  1لقد احتمل المسيح غضب هللا ضد كل الجنس البشري  :ج

وخاص   ة جسمه وروحه طوال الوقت الذي عاشه على األرض 
وهكذا بآالمه   من الهال افي النهاية.  وأرواحنا    كفتدى أجسادنا 

الوحيد  2األبدي الكفاري  القربان  هللا3بصفته  نعمة  لنا  واقتنى   ، 
 . 4والتبرير والحياة األبدية

 .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؛   2:2يو1؛  14:10؛ عب  2:5؛ أف 7:5كو1؛  25:3رو -3

 .15:9؛ عب 21:5كو 2؛  26–24:3؛ رو 16:3يو -4

 

 في عهد بيالطس البنطي؟المسيح س: لماذا تألم _38 
د   : ج الملقد  قا ين  من  بريءضٍ سيح  أنه  مع  أرضي  وهكذا  1   ،

رنا من قضاء هللا الشديد الذي كان سيقع علينا  . 2حرَّ
 .16–4:19،12؛ يو 24–13:23لو -1

 .13:3؛ غل 21:5كو2؛  4:53،5إش -2

 
 
 



 

 

 

من موت المسيح مصلوبا وليس    معي ن  س: هل هناك مغزى _39
 بوسيلة أخرى؟

على نفسه اللعنة   نعم، فبتلك الوسيلة أنا مطمئن أنه وضع:  ج
 . 1ألن المصلوب ملعون من هللا ،الموجودة عليَّ 

 .13:3؛ غل  23:21تث -1
 

      



 

 

 

 األحد السادس عشر 

 س: لماذا لزم أن يضع المسيح نفسه حتى الموت؟_40 
غير   ةوسيل  ةستوَفى بأييمكن أن يُ   ال  1ألن عدل هللا وصدقه  : ج

 . 2موت ابن هللا
 .17:2تك -1

 .9:2،14،15؛ عب 8:2؛ في 3:8رو -2

 

 ؟المسيح  س: لماذا ُدفن_41 
 . 1إن دفنه يؤكد حقيقة موته  :ج
 .3:15،4كو1؛  29:13؛ أع 42–38:19؛ يو 9:53إش  -1

 

أن نموت نحن  س: إن كان المسيح قد مات ألجلنا لماذا يجب  _42
 أيضا؟

كما نهاية للخطية  لوضع  لكنه    ،إن موتنا ليس ثمنا لخطايانا  :ج
 .1ةالدخول للحياة األبدي   ةوسيلأنه 

 .9:5،10تس1؛  23–21:1؛ في  24:5يو  -1
 
 
 
 



 

 

 

س: ما هي الفوائد األخرى التي تجنيها من تضحية المسيح  _43
 وموته على الصليب؟

  ، 1طبيعتنا القديمه وماتت وُدِفنت معه  ت  بموت المسيح ُصلبَ  :ج
تنا له ا، بل نقدم ذو 2فال تملكن علينا بعد شهوات الجسد الشريرة 

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

 . 14–12:6رو -2

 .1:5،2؛ أف 1:12رو -3
 

بذلك    :ج    ؟  " ونزل إلى الجحيم" س: لماذا أضيفت عبارة: _44
ألن ربي   ،يمكنني أن أطمئن وأتعزَّى في شدة أحزاني وتجاربي

كل  في  والحزن  والرعب  المبرِ حه  اآلالم  احتمل  المسيح  يسوع 
الم  آن  وبذلك أنقذني م  ؛ وبصفة خاصة على الصليب،  1معاناته

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

 .53إش -2
 

        



 

 

 

 األحد السابع عشر

    قيامة المسيح ؟ التي تعود علينا من  فائدةالس: ما  _45
ه الذي  يجعلنا مشاركين بر   حتى بقيامته هزم الموت   أوال:  :ج

 . 1جناه لنا بموته
 . 2جديدة   ة حن أيًضا إلى حيابقوته ُأِقمنا ن ثانيا:
 . 3قيامة المسيح عربون أكيد لقيامتنا المجيدة  ثالثا:

 . 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 ُتقر  عندما تقول: _46
أمام عيون   1ر بأن المسيح ُرِفع من األرض إلى السماءقأُ   : ج

لخيرنا هناك  وأنه  أن؛  2تالميذه،  األحياء   إلى  ليدين  يأتي 
 . 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

 

  انقضاء الدهر س: هل هذا يعني أن المسيح ليس معنا إلى  _47
 ؟1احسب وعده لن 

طبيعته ج فبحسب  حقيقي،  وإله  حقيقي  إنسان  المسيح  إن   :
، أما بحسب الهوته وجالله ونعمته 2البشرية لم يعد في األرض

 . 3وروحه فهو ال يغيب عنا
 .20:28مت -1

 .4:8؛ عب 21–19:3؛ أع 11:17؛   28:16؛ يو 11:26مت -2

 .13:16؛  19–16:14؛ يو 20–18:28مت -3

 
 
 



 

 

 

الس:  _48 طبيعتا  منف هل  غير  إن  مسيح  بعضهما،  عن  صلتين 
 كانت طبيعته البشرية ال توجد حيث طبيعته اإللهية؟

محدودا   : ج الهوته ليس  ألن  كل   ،كال البته،  في  موجود  فهو 
هذا  1مكان من  يسمو  نف.  الهوته  أن  البشرية فوق  هم  الطبيعة 

اتخذها  البشرية   ،التي  الطبيعة  هذه  في  الهوته  فإن  ذلك  ومع 
 .  أقنوميَّا   2اويبقى متحدا به

 .48:7،49؛ أع 23:23،24إر -1

 .9:2؛ كو  13:3؛  14:1يو -2
 

 عود المسيح للسماء؟ص س: ماذا نستفيد من  _49 
 . 1هو المدافع عنا أمام اآلب في السماء أوال:  :ج

بطبي   ثانيا: في السماء  هو ضمان عوجوده  ده  ته البشرية الممجَّ
 . 2أكيد بأنه وهو رأسنا سيأخذنا نحن أعضاءه لنفسه

بما فوق آخر، يجعلنا بقوته نهتم    3إنه يرسل روحه كعربون   لثا:اث
 . 4تم بما على األرضحيث المسيح جالس، وال نه

 .1:2يو1؛  34:8رو -1

 .6-4:2؛ أف  24:17؛  2:14يو -2

 .5:5؛  21:1،22كو2؛  33:2؛ أع 16:14يو -3

 . 4-1:3كو -4

 

      



 

 

 

 األحد التاسع عشر

 ؟" هللا  ني وهو جالس عن يم" س: لماذا وضعت عبارة  _50
،  1لقد صعد المسيح إلى السماء لُيظهر نفسه كرأس لكنيسته   : ج

 . 2وبه يسيطر اآلب على كل األشياء
 .18:1؛ كو 23–20:1أف -1

 .22:5،23؛ يو 18:28مت -2

  

 س: كيف يفيدنا مجد المسيح رأسنا؟_51 
إنه يسكب المواهب السماوية بروحه القدوس علينا نحن    أوال:   : ج

 . 1أعضاءه 
 . 2حفظنا من كل األعداءحمينا ويبقوته ي ثانيا:

 .12–7:4؛ أف 33:2أع -1

 . 16–11:19؛ رؤ 30–27:10؛ يو  1:110،2؛  9:2مز -2
 

المسيح  _52 أن  في  يك  يعز  الذي  ما  األحياء  س:  ليدين  سيأتي 
 ؟   واألموات 

باشتياق   امنتظرً   ، إني أرفع رأسي في كل أحزاني واضطهاداتي  : ج
قاضيا من السماء  قبال لقض  ، اآلتي  ألجلي،  وقد خضع  هللا  اء 

عنيوأ اللعنة  كل  سُيلق1زال  إنه  إلى   ي.  وأعدائي  أعدائه  بكل 



 

 

 

الدينونة، لكنه سيأخذني وكل مختاريه لنفسه إلى الفرح والمجد  
 . 2السماوي 

 .13:2،14تي ؛ 20:3،21في ؛ 25–22:8؛ رو 28:21لو -1

 .10–6:1تس2؛    16:4،17تس1؛  46–31:25مت -2
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 روح هللا القدوس وتقديسنا 
 حد العشرون ألا

 س: ما هو إيمانك بالروح القدس؟_53 
 . 1األبدي الحقيقي هللا  إنه واآلب واالبن  أوال:  :ج

ُأ   ثانيا: ليلقد  طَي  ِِ في   2ِع أشترك  الحقيقي  باإليمان  ليجعلني 
 .  5وليمكث معي لألبد  4، وليعزيني3المسيح 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 26:15يو -4

 .14:4بط1؛  16:14،17يو -5

    



 

 

 

 األحد الواحد والعشرون 

 ما هو إيمانك بالكنيسة المسيحية المقدسة الجامعة؟س: _54
جمع من  ، 2منذ بداية العالم وحتى نهايته 1أومن أن ابن هللا : ج

البشري  الجنس  مختار   3كل  األبدية  ةكنيسة  يحميها 4للحياة   ،
لنفسه وكلمته  5ويحفظها  الحقيقي   6بروحه  اإليمان  وحدة    .7في 

 . 9هذه الكنيسةألبد عضوا حيًّا في لسأبقى   8وأومن أني
 .18:1؛ كو 13–11:4؛ أف  28:20؛ أع 11:10يو -1

 .26:11كو 1؛   21:59إش -2

 .9:5؛ رؤ  4:26تك -3

 .14–3:1؛ أف 29:8رو -4

 . 30–28:10؛ يو  18:16تم؛  5–1:129مز -5

 .26:5؛ أف 17–14:10؛  16:1رو -6

 . 6–1:4؛ أف 47–42:2أع -7

 .14:3يو1 -8

 .5–3:1بط1؛  9–4:1كو1؛   27:10،28؛ يو 6:23مز -9

 
 ؟شركة القديسين س: ما الذي تفهمه عن -55 

أن كل المؤمنين هم أعضاء في المسيح ولهم شركة   أوال::  ج
وأن    ثانيا:   . 1ويشتركون في كل كنوزه ومواهبه ،معه



 

 

 

واحد  طواعية  كل  مواهبه  يستخدم  أن  لخير    مكلَّف  وبسرور 
 . 2األعضاء اآلخرين

 .3:1يو1؛  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 الخطايا س: ما هو إيمانك في _56 
أ  : ج المسيح و أنا  أكمله  ما  بسبب  أنه  يذكر   ، من  لن  هللا  فإن 

بعد  فيما  الخاطئة  1خطاياي  طبيعتي  عل  ، وال  كان  أن يَّ التي   
حياتي  ضدها   أكافح بنع  ؛ 2كل  سيمنحني  المسيح مَ لكنه  بر  ته 

 . 3دانحتى ال أُ 
مي  3:103،4،10،12مز -1 ؛    7:1يو1؛    21  –18:5كو2؛    18:7،19؛ 

2:2. 

 . 25–21:7رو -2

 .1:8،2؛ رو 24:5؛   17:3،18يو -3
 

    



 

 

 

 األحد الثاني والعشرون 

 ؟قيامة األمواتفي  يك س: ما الذي يعز   _57 
فإن جسمي الذي   ، ما يعزيني في هذا أنه بعد حياتي هنا  : ج

التي صعدت مباشرة إلى _يسيتحد مع روح  ،قام بقوة المسيح يُ 
د _ 1المسيح رأسي  . 2ويكون كجسد المسيح الممجَّ

 . 23–21:1؛ في  43:23؛  22:16ول -1

 .2:3يو1؛   21:3؛ في 46،54–20:15،42كو1؛  25:19،26أي  -2
 

 ؟الحياة األبدية يك في بند ذي يعز   ا الس: م _58 
كون لي تفي قلبي، فإنه س  1حيث أني أشعر اآلن بفرح أبدي   : ج

عين ولم تسمع ُأذن ولم    ما لم ترَ   ، تامة بعد هذه الحياة سعادة  
 . 2إنسان، السعادة التي بها أسبح هللا إلى األبد   باليخطر على 

 .2:5،3كو17:14،2؛ رو 3:17يو -1

 .9:2كو1؛  24:17يو -2

    
 
  



 

 

 

 تبريرنا
 األحد الثالث والعشرون 

 ك اآلن من إيمانك بكل هذه؟ي جدس: ما الذي يُ _59 
 .  1األبدية مسيح بار أمام هللا ووارث للحياةأني في ال  :ج
 .1:5،2؛  17:1؛ رو  36:3؛ يو  4:2حب -1

 

 س: كيف تكون بارًّا أمام هللا؟_60 
 . 1فقط باإليمان الحقيقي في يسوع المسيح :ج

وصايا هللا،    دمني على خطاياي الشنيعة ض ميري يلو فمع أن ض
أني   منهاإذ  أيًّا  أحفظ  أني    ، 2لم  لكل   ماوبرغم  مياال  زلت 

َحِسَب    ، 5وليس ألي استحقاق فيَّ   4بنعمته هو  ، فإن هللا   ، 3الشرور
. إنه يمنح هذه لي، كما لو 6لي عمل المسيح التام وبر ه وقداسته

قد أتممت كل الطاعة كنت لم أرتكب أي خطية، وكما لو أني  
ألجلي المسيح  قدمها  قبلت    ،7التي  إذا  الهبفقط  بقلب    ةهذه 

 . 8واثق
 . 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،2يو1؛  19–17:5كو2؛  5–3:4رو -6

 .21:5كو2؛  24:4،25رو -7

 .22:3؛ رو 30:16،31؛ أع 18:3يو -8
 

 

 نك بار باإليمان فقط؟إ س: لماذا تقول _61
ي هللا بسبب كفاءة إيماني، لكن بر ِ ال أقصد بأني مقبول أمام    :ج

ي ن ه وقداسته. فيمكنوبر ِ فقط بسبب عمل المسيح  هو    1أمام هللا
 . 2وذلك باإليمان فقط ،الحصول على هذا البر ليكون لي

 .30:1،31كو1 -1

 .12–10:5يو1؛  10:10رو -2

      

     



 

 

 

 حد الرابع والعشرون ألا

نا أو جزًءا  _62 س: لماذا ال تصلح أعمالنا الصالحة ألن تكون بر 
 أمام هللا؟ البر  من
بل أمام حكم هللا  : ج َِ   ،السبب هو أن البر الذي يمكن أن ُيَق

  ؛1هللا  شريعةمتفقا تماما مع  ،يجب أن يكون كامال كماال مطلقا
الحياة هذه  في  أعمالنا  أفضل  ن  ،بينما  ومُ كلها  دنَّسه اقصة 

 . 2بالخطية
 .10:3؛ غل 26:27تث  -1

 .6:64إش  -2

برغم أن مواعيد    ،س: هل أعمالنا الصالحة ال تستحق شيئا _63
 ؟1هللا هي أن يجازينا عليها في هذا الدهر وفي اآلتي أيًضا

 . 2هذه المجازاة ليست استحقاقا، لكنها هبة بالنعمة: ج
 .6:11؛ عب 12:5مت -1

 .7:4،8تي2؛  10:17لو -2
 
 
 
 
 



 

 

 

يمكن  _64 هل  التعليم  لس:  غير  أن  هذا  أشرارا  الناس  يجعل 
 مكترثين؟

ي  :ج فال  بإيمان مكال،  المسيح  في  ُطعِ موا  الذين  ألولئك  كن 
 . 1ر عن امتنانهمحقيقي إال أن يقدموا ثماًرا تعب ِ 

 . 5:15؛ يو  45–43:6؛ لو 18:7مت -1



 

 

 

 الكلمة واألسرار المقدسة 

 األحد الخامس والعشرون 

ائده،  و لنا نشترك في المسيح وكل فيمان يجعإن كان اإلس:  _65
 فما هو مصدر هذا اإليمان؟

القدس  :ج الوعظ   ،1الروح  طريق  عن  قلوبنا  في  يعمل      الذي 
 . 3، ويقوينا باستخدام األسرار المقدسة2باإلنجيل

 .29:1؛ في  8:2؛ أف 14–10:2كو1؛   5:3يو -1

 .25–23:1بط1؛  17:10رو -2

   . 16:10كو1؛  19:28،20مت -3

 هي األسرار؟ما س: _66 
مرئي  :ج مقدسة  وعهود  عالمات  هي  هللا   ، ةاألسرار  أسسها 

. وهذا هو ةبصورة تام  1لنستخدمها ليعلن ويؤكد لنا وعد اإلنجيل
 الوعد: 

بسبب   األبدية  والحياة  الخطايا  غفران  يمنحنا  بنعمته  هللا  أن 
م على الصليب  ،ربان الواحد يسوع المسيح قال  . 2الذي ُقدِ 
 .11:4؛ رو  6:30؛ تث 11:17تك -1

       . 10:10؛ عب 38:2؛ أع 27:26،28مت -2



 

 

 

إيماننا في   رسة أن تحصُ دس: هل ُقصد بالكلمة واألسرار المق_67
 ذبيحة يسوع المسيح على الصليب كاألساس الوحيد لخالصنا؟

ويؤكد لنا    ، منا في اإلنجيلنعم بكل تأكيد، فالروح القدس يعل ِ   : ج
م  ،باألسرار المقدسة كله  على ذبيحة الأن خالصنا  مسيح بني 

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

 

في العهد    س: كم عدد األسرار المقدسة التي أسسها المسيح _68
 الجديد؟

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

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 المعمودية المقدسة 
 سادس والعشرون د الاألح

تعب  ر_69 كيف  المقدسة  س:  لك   ، المعمودية  ر  ذبيحة    ،وتقر   أن 
 المسيح الواحدة على الصليب تفيُدك أنت؟

اال   : ج هذا  المسيح  أسس  الخارجيغلقد  معه   1تسال  وأعطى 
الوعد بأنه كما يغسل الماء األقذار من الجسد، فإن دمه وروحه 

 . 2خطايايأي كل  ،كل دنس الروح نباألولى يغسال
 .19:28مت -1

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

 

 س: ما المقصود باغتسالك بدم المسيح وروحه؟_70 
غتسال بدم المسيح معناه الحصول على غفران الخطايا  الا  : ج

بسبب دم المسيح الذي ُسفَك ألجلنا بموته على   ،من هللا بالنعمة
برو   .1الصليب التج واالغتسال  معناه  القدس حه  بالروح  ديد 

المسيح    ؛ والتقديس في  أعضاء  عن ف لنكون  فشيئا  شيئا  نموت 
 . 2الخطية ونحيا حياة مقدسة بال لوم 

؛    5:1؛ رؤ  2:1بط  1؛  24:12عب؛    7:1؛ أف  1:13؛ زك  25:36حز -1
14:7. 

 .11:2،12؛ كو  11:6كو1؛   4:6؛ رو 8–5:3يو -2



 

 

 

 

تسل  وروحه مثلما ُنغأنه سيغسلنا بدمه  د المسيح  عَ س: أين وَ _71
 المعمودية؟ بماء

 المعمودية حيث قال:   فريضةفي  :ج
واالبن والروح   وهم باسم اآلبتلمذوا جميع األمم وعمِ دو ذهبوا  اف

 (. 19:28)مت  القدس
 .(16:16)مر  من واعتمد خُلص ومن لم يؤمن ُيدنآمن 

الكتاب المقدس المعمودية بأنها   ي وتكرر هذا الوعد حيث يسم  
 . (5:3؛ تي  16:22)أعد الثاني وغسل الخطايا غسل الميال

 
 

    



 

 

 

 األحد السابع والعشرون 

 س: هل هذا الغسل الخارجي بالماء في ذاته يغسل الخطايا؟_72
الخطايا  :ج كل  من  يغسلنا  فالذي  المسيح د   هو  1كال  يسوع  م 

 والروح القدس. 
 .7:1يو1؛   21:3بط1؛  11:3مت -1

 

يسم   _73 إذن  لماذا  القد  ي س:  المعموديةالروح  ُغسل    س  بأنها 
       التجديد وغسل الخطايا؟

إن هللا يذكر هذا لسبب مهم هو أن يعلمنا أن دم المسيح   :ج
. كما يريد  1وروحه يزيل خطايانا كما يغسل الماء وسخ جسدنا

  قد ي والعالمة اإللهية  هاإلل  باألحرى أن يؤكد لنا أنه بهذا العهد
 . 2جسديا بالماء اغتسلنا مثلمالنا فعال روحيا من خطايانا اغتس 

 .14:7؛  5:1؛ رؤ 11:6كو1 -1

 .27:3؛ غل 3:6،4رو؛  38:2؛ أع 16:16مر -2

 د األطفال أيضا؟عم  س: هل يجب أن يُ _74 
، فمن 1فاألطفال والبالغون ينتمون لعهد هللا والجماعة  ،نعم   :ج
الفداء من الخطية، والروح القدس ب  قد تم الوعدالل دم المسيح  خ

المعمودية ب. لذلك ف2لألطفال كما للبالغين  ،اإليمان  الذي يضع



 

 

 

كعالمة للعهد يجب أن ينضموا للكنيسة المؤمنة ويتميَّزوا عن 
المؤمنين غير  كان  3أطفال  وقد  القديم  ذلك  .  العهد  في  يتم 

 . 5، الذي حلت المعمودية عوضا عنه في العهد الجديد 4بالختان
 .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 ذبيحة    كالعشاء الرباني ويؤكد لك أن  كيف يعب  رس:  _75
لقد    :ج     المسيح على الصليب وفي كل هباته؟

من الجسد    أمرني الرب يسوع كما أمر كل المؤمنين أن نأكل
من  المكس ونشرب  لن ور  أعطانا الكأس  األمر  وبهذا  ذكره. 

 التالية:   1المواعيد
م    كما أرى بعينيَّ   أوال:  جسد الرب المكسور ألجلي والكأس يقدَّ

م جسده وُسفك دمه علهكذا قُ  هفإن ،لي  الصليب ألجلي.   ىدِ 
 َزي نمخذ الخبز من يد الخادم وأتذوق كأس الرب كرَ آعندما    ثانيا:
الر جس ل  ي نأكيدَ  فإند  ودمه  إلى غ ي  ذاه  ب  وينعشها  روحي  ذي 

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

 

وشرب دمه  _76 المصلوب  المسيح  جسد  بأكل  المقصود  ما  س: 
 المسفوك؟

وأحصل   ، المقصود أني أقبل بإيمان قلبي آالم المسيح وموته  : ج
 . 1منه على غفران خطاياي والحياة األبدية



 

 

 

بالروح أهذا باإلضافة إلى اتحادي   س  فأكثر بجسده المقدَّ كثر 
. لذلك فمع أن المسيح في 2فيناو في المسيح    ا يذي يحالقدس ال 

األرض   3السماء على  عظامه  ؛ ونحن  ومن  لحمه  من  ،  4فإننا 
ونحن نحيا بروحه لألبد ويقودنا روحه كما يحكم أعضاء جسدنا 

 .  5روح واحد
 .54–35:6،40،50يو -1

 .13:12كو1؛   55:6،56يو -2

 .1:3؛ كو  26:11كو1؛   21:3؛  11-9:1أع -3

 .13:4يو 1؛   29:5،30؛ أف 15:6،17وك1 -4

 .24:3يو1؛  15:4،16؛ أف 6–1:15؛  58–56:6يو -5
 

ه المسيح بأنه سيغذي  س: ما هو الشاهد الكتابي الذي وعد في_77
عشهم بجسده ودمه عندما يأكلون الخبز المكسور المؤمنين وين

 ويشربون الكأس؟
 شاء الرب: ع إنه الشاهد الذي ذكر فيه رسم فريضة   :ج

َر،   ِلَم ِفيَها، َأَخَذ ُخب ًزا َوَشَكَر َفَكسَّ َلِة الَِّتي ُأس  ِإنَّ الرَّبَّ َيُسوَع ِفي اللَّي 
َنُعوا هَذا   ِلُكُم. اص  َوَقاَل:»ُخُذوا ُكُلوا هَذا ُهَو َجَسِدي ال َمك ُسوُر أَلج 

ِري  ال َكأ َس   .ِلِذك  َقائَأي    َكذِلَك  ا،  و  َتَعشَّ َدَما  َبع  ال َكأ ُس ًضا  »هِذِه  اًل: 
َنُعوا هَذا ُكلََّما َشِرب ُتم   ُد ال َجِديُد ِبَدِمي. اص  ِري«. َفِإنَُّكم     ِهَي ال َعه  ِلِذك 

ِت الرَّبِ    ِبُروَن ِبَمو  ُكلََّما َأَكل ُتم  هَذا ال ُخب َز َوَشِرب ُتم  هِذِه ال َكأ َس، ُتخ 
 (. 26–23:11كو1)َيِجيءَ  ِإَلى َأن  



 

 

 

َكأ ُس ال َبَرَكِة الَِّتي وقد تكرر هذا الوعد في كتابات بولس بالقول:  
ُنَباِرُكَها، َأَلي َست  ِهَي َشِرَكَة َدِم ال َمِسيِح؟ ال ُخب ُز الَِّذي َنك ِسُرُه، َأَلي َس 

ُن   ٌز َواِحٌد، َجَسٌد  ال َكِثيِريَن ُخب  ُهَو َشِرَكَة َجَسِد ال َمِسيِح؟ َفِإنََّنا َنح 
َتِرُك ِفي ال ُخب ِز ال َواِحدِ   (.16:10،17كو1)  َواِحٌد، ألَنََّنا َجِميَعَنا َنش 

 



 

 

 

 األحد التاسع والعشرون 

 هل يتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح الحقيقي؟  :س_78
كال، بل كما أن ماء المعمودية ال يتحول إلى دم المسيح وال   :ج

كذلك فإن   ،إلهي  1ذاته بل مجرد عالمة وعهديغسل الخطايا في  
، مع 2الخبز في عشاء الرب ال يتحول إلى جسد المسيح نفسه

المسيح  جسد  يسمَّى  األسرار   3أنه  واستخدام  طبيعة  ليناسب 
 . 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 دمه، أو    المسيح  يذا إذن يسم   س: لما_79

جسد   شركة  عن  بولس  يتكلم  ولماذا  بدمه،  الجديد  العهد 
 ؟المسيح   المسيح وشركة دم

 إن الرب يسوع يتكلم هكذا لسبب هام:   :ج
منا من عشائه أنه كما أن الخبز والخمر يغذياننا  لفهو يريد أن يع

المصلو  جسده  فإن  المؤقتة،  الحياة  هذه  المسفوك  في  ودمه  ب 



 

 

 

. واألهم هو 1أكل حق ومشرب حق ألرواحنا لحياة أبديةهما م
بعمل روحه   نا أنه يريد بهذا الرمز المنظور والعهد أن يؤكد لنا أن

ج في  نشارك  نالقدوس  مثلما  تماما  الحقيقيين  ودمه  أخذ  سده 
لنتذكره  المقدسه  الرموز  هذه  آالمه 2بأفواهنا  أن  على  عالوة   .

 . 3ودفعنا ثمن خطايانا ا كما لو أننا تألمنا حسب لنوطاعته تُ 
 .51:6،55يو  -1

 .26:11؛  16:10،17كو1  -2

 .11–5:6رو  -3
 



 

 

 

 األحد الثالثون 

 س: ما الفرق بين عشاء الرب وبين القداس البابوي؟_80
  ناإن عشاء الرب يشهد لنا أن لنا غفرانا كامال لكل خطايا   :ج

ليب مرة وإلى ي قدمها على الصتال   ةبذبيحة يسوع المسيح الواحد
منا  . كما أن عشاء الرب يؤكد لنا بالروح القدس أننا ُطع ِ 1األبد 

 نالذي يوجد اآلن بجسده الحقيقي في السماء ع  2في المسيح 
 . 4حيث يريدنا أن نعبده   3يمين اآلب

ينالو  ال  واألموات  األحياء  بأن  فيعلِ م  القداس  غفرانا    ن أما 
آالم المسيح إال إذا اس طريق  عن  لهم  لخطاياهم  م  أن يقدَّ تمر 

يوميًّا عن طريق الكهنة. كما أن القداس يعلِ م بأن المسيح يوجد  
ذلك   من  ُيعبد.  أن  ينبغي  حيث  وخمر  جسد  هيئة  في  جسديًّا 

وآالمه،    ة يتضح أن القداس إنكار لذبيحة يسوع المسيح الواحد 
 . ةوهو وثنية بغيض

 .  18-10:10؛   12:9،25،26؛   27:7عب ؛   30:19يو ،28:26مت  -1

 .16:10،17؛  17:6كو1 -2

 .1:8؛   3:1؛ عب  55:7،56؛ أع  17:20يو  -3

    .10:1تس1؛    1:3؛ كو 20:3؛ في 24–21:4يو  -4
 
 
 
 



 

 

 

 س: من الذين يتقدمون إلى مائدة الرب؟_81     
ومع ذلك يثقون أنها غفرت   ، ون على خطاياهم ادمنأولئك ال  : ج

تغطي   ، لهم  الباقي  ضعفهم  والذين   هوأن  وموته،  المسيح  آالم 
أكي إيمانهم  يتقوى  أن  حياتهم. ث شتاقون  ن  تتحسَّ وأن  فأكثر  ر 

أما          
 . 1ن وغير التائبين فإنهم يأكلون ويشربون دينونة لهم و المراؤ 

 . 32–26:11؛  22–19:10كو1 -1

 

ألولئك الذين باعترافهم وحياتهم    بالتقدم للمائدة  سمحس: هل يُ _82
 يظهرون أنهم أشرار وغير مؤمنين؟

ب غضب هللا على كل جماعة َص س عهد هللا ويُ دنَّ يال، وإال    : ج
سيح ورسله فإن كنيسة المسيح . لذلك وبحسب أمر الم1الكنيسة

مة باستبعاد مثل هؤالء بواسطة مفاتيح ملكوت السموات إلى ملزَ 
دلوا عن طرقهم؟أن   َيع 

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

    



 

 

 

 األحد الحادي والثالثون 

 اتيح ملكوت السموات؟س: ما هي مف_83 
ملكوت    : ج فإن  الكنسي  والتأديب  المقدس  باإلنجيل  بالوعظ 

 . 1ُيغلق أمام غير المؤمنين و السموات ُيفتح للمؤمنين  
 .23–21:20؛ يو 19:16مت -1

 

  : ج  ؟ ات وُيفتح بالوعظ باإلنجيلس: كيف ُيغلق ملكوت السمو _84
لكل عندما ُيعَلن    ؛بحسب أمر المسيح فإن ملكوت السموات ُيفتح 

كل خطاياهم من أجل استحقاق  المؤمنين أن هللا قد غفر لهم 
وُيغلق ملكوت    .قَبلون بإيمان حقيقي وعد اإلنجيلثم يَ   ،المسيح

ن لكل غير المؤمنين والمرائين أن غضب  السموات عندما ُيعلَ 
عليهم ألنهم لم يؤمنوا. وبحسب  نَصبُّ تَ هللا ودينونته األبدية س  

هذه اإلنجيل  الحياة  سيقض  ،شهادة  هذه  في  البشر  على  هللا  ي 
 . 1وفي الدهر اآلتي

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

 س: كيف ُيفتح الملكوت وُيغلق بالتأديب الكنسي؟_85 
لكن   :ج مؤمنين  أنفسهم  يسم ون  فالذين  المسيح  أمر  بحسب 

فإنهم يحذَّرون مرارا تحذيرا    ؛ ظهر عكس ذلكعقيدتهم تُ   وأحياتهم  



 

 

 

م عنهم    أخويًّا. إذا ِدلوا عن أخطائهم وضعفاتهم، فإنه يقدَّ لم َيع 
وخ. إذا لم يبالوا أيًضا بتحذيراتهم فإنهم  يتقرير للكنيسة أي الش 

استخدام  ُيحرَ  من  من مون  الشيوخ  ويفصلهم  المقدسة،  األسرار 
. لكن 1جماعة المؤمنين، ويفصلهم هللا نفسه من ملكوت المسيح 

الم في  كأعضاء  ثانية  قبولهم  عندما يمكن  كنيسته  وفي  سيح 
 . 2ا ظهرون ذلك عمليًّ دون بتعديل حياتهم ويُ عِ يَ 
 . 15–14:3تس2؛  5-3:5كو1؛  20–15:18مت  -1

 . 11–6:2كو2؛  24–20:15لو  -2

    



 

 

 

 الجزء الثالث 
 شكرنا

 األحد الثاني والثالثون 
نقذنا من مصيرنا المظلم بالنعمة فقط بواسطة س: إن كنا قد أُ _86

، فلماذا يتحتم علينا أن نعمل أعماال المسيح دون أي فضل فينا
 صالحة؟

دنا أيضا بروحه   ،ألن المسيح لم يفدنا فقط بدمه  : ج لكنه يجدِ 
لكي   هلل  ظهر  نُ القدوس  أفضالهشكرنا  جوانب    1على  كل  في 

. ليس هذا فقط بل إننا نتيقن من إيماننا  2المجد له  ونجلبَ   حياتنا
 . 4ا للمسيحنا يمكن أن تجذب جيرانن، كما أن تقوا 3بثماره 

 . 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: هل يمكن لغير التائبين وغير الشاكرين أن يخلصوا؟_87
الكتاب    : ج فيذكر  البته،  يرث  المقدس  كال  أن  يمكن  ال  أنه 

وال   ون نو بأوثان وال فاسقون وال مأ  ة ال زناة وال عبد  1هللاملكوت  
 رون وال مفترون وال أمثال هؤالء. كيطماعون وال سارقون وال س

 .14:3يو1؛   5:5،6؛ أف 21-19:5؛ غل 9:6،10كو1 -1
 

      



 

 

 

 األحد الثالث والثالثون 

 هي التوبة الحقيقية أو التغيير الحقيقي لإلنسان؟ س: ما_88
 . 1بيعة القديمة وإحياء الطبيعة الجديدة هو موت الط :ج
 .10–5:3؛ كو 24–22:4؛ أف  17:5كو2؛  7:5كو1؛  11–1:6رو  -1

 

 س: ما المقصود بموت الطبيعة القديمة؟_89 
الحزن   :ج أحز   إنه  بأننا  العميق  القلبي  بخطيتنا  نَّ واألسى  هللا  ا 
 . 1زدياد كرهنا لها وهروبنا منهابالتالي او 
 .10:7كو2؛  12:8،13؛ رو 12،13 : 2؛ يؤ  3:51،4،17مز  -1

 

 س: ما المقصود بإحياء الطبيعة الجديدة؟_90 
ومحبة السلوك بحسب إرادة    1إنه فرح قلبي في هللا بالمسيح  :ج

 . 2هللا في أعمال صالحة
 .17:14؛  1:5؛ رو 15:57؛ إش 8:51،12مز  -1

 .20:2؛ غل  10:6،11رو  -2

 
 
 
 
 



 

 

 

 الصالحة؟س: ما هي األعمال  _91 
، والتي تتفق مع 1بع من إيمان حقيقينالتي ت   هي األعمال  : ج

، وليست األعمال النابعة من اعتقادات  3ولمجد هللا  2هللا  شريعة
 . 4أو حسب وصايا الناس ومبادئهمالبشر  

 .6:11؛ عب 23:14؛ رو  5:15يو  -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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 

 

 الوصايا العشرة 
 األحد الرابع والثالثون 

 الرب؟ هي شريعةما  س:_92 
 تكلم هللا بجميع هذه الكلمات قائال:   :ج
َر ِمن  َبي ِت ال ُعُبوِديَِّة.  ِض ِمص  َرَجَك ِمن  َأر   َأَنا الرَّبُّ ِإلُهَك الَِّذي َأخ 

َرى َأَماِمي. اَل َيُكن  َلَك  -1  آِلَهٌة ُأخ 

َماِء  اَل تَ  -2 َثااًل َمن ُحوًتا، َواَل ُصوَرًة َما ِممَّا ِفي السَّ َنع  َلَك ِتم  ص 
ِمن    ال َماِء  ِفي  َوَما  ُت،  ِمن  َتح  ِض  اأَلر  ِفي  َوَما  ُق،  َفو  ِمن  

، أَلنِ ي َأَنا   ُهنَّ ُبد  ُجد  َلُهنَّ َواَل َتع  ِض. اَل َتس  ِت اأَلر  الرَّبَّ  َتح 
َتقِ  ُد ُذُنوَب اآلَباِء ِفي األَب َناِء ِفي ال ِجيِل  ِإلَهَك ِإلٌه َغُيوٌر، َأف 

، َساًنا ِإَلى أُُلوٍف ِمن     الثَّاِلِث َوالرَّابِع ِمن  ُمب ِغِضيَّ َنُع ِإح  َوَأص 
 ُمِحبِ يَّ َوَحاِفِظي َوَصاَياَي. 

ِم الرَّبِ  ِإلِهَك َباِطاًل، ألَ  -3 نَّ الرَّبَّ اَل ُيب ِرُئ َمن   اَل َتن ِطق  ِباس 
ِمِه َباِطاًل. َنَطَق بِ   اس 

َجِميَع   -4 َنُع  َوَتص  َمُل  َتع  َأيَّاٍم  ِستََّة  َسُه.  ِلُتَقدِ  ب ِت  السَّ َم  َيو  ُكر   ُاذ 
َنع    ابُع َفِفيِه َسب ٌت ِللرَّبِ  ِإلِهَك. اَل َتص  ُم السَّ َعَمِلَك، َوَأمَّا ال َيو 

َبِهيَمُتَك َوَنِزيُلَك  َك َواب َنُتَك َوَعب ُدَك َوَأَمُتَك وَ َعَماًل َما َأن َت َواب نُ 
َماَء   الَِّذي َداِخَل َأب َواِبَك. أَلن  ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السَّ



 

 

 

ابِع.   ِم السَّ َتَراَح ِفي ال َيو  َر َوُكلَّ َما ِفيَها، َواس  َض َوال َبح  َواأَلر 
َسُه. ِلذِلَك َباَرَك الرَّبُّ َيو   ب ِت َوَقدَّ  َم السَّ

َأبَ  -5 ِرم   الَِّتي  َأك  ِض  اأَلر  َعَلى  َأيَّاُمَك  َتُطوَل  ِلَكي   َوُأمََّك  اَك 
ِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك.   ُيع 

6-  . ُتل   اَل َتق 

ِن.  -7  اَل َتز 

8-  . ِرق   اَل َتس 

َهد  َعَلى َقِريِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر. -9                اَل َتش 

َتِه َبي َت َقرِ -10 َرَأةَ َقِريِبكَ اَل َتش  َتِه ام  َواَل      َعب َدُه،    ، َوالَ يِبَك. اَل َتش 
َرُه، َواَل ِحَماَرُه، َواَل َشي ًئا ِممَّا ِلَقِريِبك  . 1َِ َأَمَتُه، َواَل َثو 

 .21–6:5؛ تث 17–1:20خر -1

 

 س: كيف تقسم هذه الوصايا؟_93 
 إلى قسمين:  ةقسم الوصايا العشر ت  :ج

 كيف تكون عالقتنا مع هللا؛ منا القسم األول: يعل ِ 
 . 1منا واجباتنا نحو جارناعل ِ والقسم الثاني: ي

 .40–37:22مت  -1

 
 



 

 

 

 س: ما الذي يطلبه هللا في الوصية األولى؟ _94 
 بأشكالها  1هاوأهرب منعبادة األوثان  أتحاشى  يطلب أن    :ج

والخرافاتكذا  و   المختلفة للقديسين  2السحر  أو   والصلوات 
 . 3المخلوقات غيرهم من 

  ،5أثق فيه وحده و   4يجب أن أعرف اإلله الحقيقي الوحيد  ضافةً إ
نتظر الخير منه أ وأن    ،7وصبر  6عكل اتضابوأن أخضع له  

 من كل القلب   11وأكرمه 10وأهابه 9وأن أحبه ،8وحده 
كل المخلوقات حتى ال أفعل ولو أقل شيء   نبذأني أ   ةالخالص

 . 21ضد إرادة هللا
 .21:5يو1؛  14–5:10؛   9:6،10كو1  -1

 .12–9:18؛ تث  31:19ال   -2

 .8:22،9؛  10:19؛ رؤ  10:4مت   -3

 .3:17يو   -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؛ يع 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 
هي أن أضع ثقتي في شيء أمتلكه أو أخترعه باإلضافة   : ج

أو بدال منه، وهو اإلله الذي   ،إلى ثقتي في اإلله الحقيقي الوحيد 
 . 1أعلن عن نفسه في كلمته

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

   

    



 

 

 

 ون األحد الخامس والثالث

 نية؟اس: ما الذي يطلبه هللا في الوصية الث_96 
نعبده  ال    ، وأن 1هلل بأي شكل من األشكال  ةأال نضع صور   : ج
 . 2وسيلة غير التي أوصانا بها في كلمته ةبأي

 .23:1؛ رو 29:17؛ أع  25–18:40؛ إش  19–15:4تث  -1

 .23:4،24يو؛    9:15؛ مت 22:15،23صم1؛   30:12؛ تث 7–1:10ال  -2

 يعني أال نضع أي صورة على اإلطالق؟  هل هذاس: _97
المخلوقات  أما  طريقة،    ةإن هللا ال يمكن وال يجوز تصويره بأي  :ج
تصويرها ف نق  ،يمكن  أن  ينهانا  هللا  بغرض   تنيلكن  لها  صورا 

 . 1عبادتها أو أن نخدم هللا بواسطتها
 .25:40؛ إش  4:18،5مل2؛   52:33؛ عد  13:34،14،17خر  -1

التعليمي_98 الكتب  رفض  تُ   ة على صور ديني  ة المحتوي  ة س: هل 
 الكنائس؟من 

نعم، فنحن لسنا أحكم من هللا الذي يريد أن شعبه يتعلمون   : ج
 . 2م ك  وليس باستخدام صور بُ  1بالوعظ بكلمته

 .19:1بط2؛   16:3،17تي2؛   14:10،15،17رو  -1

 .20–18:2؛ حب  8:10إر  -2

 



 

 

 

    
 ن واألحد السادس والثالث

 صية الثالثة؟س: ما هو المطلوب في الو _99 
ف على اسم هللا أو نسيء استخدامه في اللعن  : ج أو   1أال نجدِ 

في هذه  نشترك  وال    ،3أقسام غير ضرورية  ةأو أي  2الحلِف كذبا
المتفرجين صمت  في  الخطايا  من  العكس   ،4الكبائر  على  بل 

وتبجيل  هيبة  بكل  القدوس  هللا  اسم  نستخدم  أن  حتى ؛  5يجب 
وحمدنا له بأسلوب يليق به في   7اهبنا إيوطل  6تكون شهادتنا عنه

 . 8كل كلماتنا وأعمالنا
 .17–10:24ال  -1

 .12:19ال  -2

 .12:5؛ يع  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

 
 
 



 

 

 

بالق_100 هللا  اسم  على  التجديف  هل  خطية  س:  اللعن  أو  سم 
يمنعو  ال  الذين  من  هللا  تغضب  التي  للدرجة  أو نفاحشة  ها 

     مونها قدر استطاعتهم؟يحر   
، فال توجد خطية تثير غضب هللا أشنع 1نعم بكل تأكيد  :ج

قصاصها من   يكون  بأن  أمر  لذلك  اسمه،  على  التجديف 
 . 2الموت

 .1:5ال -1

 .16:24ال -2
 

        



 

 

 

 األحد السابع والثالثون 

 ي؟ن أن تقسم باسم هللا بأسلوب تقو  س: هل يمك_101   
أو عندما تقتضي الحاجة   احكوميًّ   طلًباك إذا كان مَ نعم، وذل:  ج

القسم لضمان اإلخالص والحق وذلك لمجد هللا ولخير جيراننا. 
وقد أصاب في استخدامه   1مثل هذا القسم مبني على كلمة هللا

 . 2دالقديسون في العهد القديم والعهد الجدي 
 .16:6؛ عب  1:4،2؛ إر  20:10؛  13:6تث  -1

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

 

 الخالئق؟من   غيرهم  أو بالقديسين ُنقسم أن   يمكننا هل س: _102  
فالقسم هو استدعاء هللا )وهو وحده فاحص القلوب(    ، ال  : ج

. وال يستحق 1في قسمييعاقبني إذا كنت غاشا  ل ليشهد للحق و 
 . 2هذا الشرف أي مخلوق آخر

 .23:1كو2؛   1:9رو  -1

 .12:5؛ يع 22–16:23؛  37–34:5مت  -2
 

      



 

 

 

 األحد الثامن والثالثون 

     س: ما الذي يطلبه هللا في الوصية الرابعة؟_103  
اإلنجيل  أوال:  : ج خدمة  أحضر   1إستمرارية  وأن  والمعلمين، 

هللا ك  2كنيسة  ألسمع  هللاباجتهاد  األسرار وأستخدم    3لمة 
 . 6للفقراء  ةوأن أقدم عطايا الئق  5، وأن أطلب هللا جهارا4المقدسة

 عَ إنه في كل حياتي أستريح من أعمالي الشريرة وأن أدَ   ثانيا:
هنا   7هللا يعمل فيَّ بروحه القدوس، وبذلك يبدأ السبت األبدي

 في هذه الحياة. 
 .5:1؛ تي  17–13:3؛    2:2تي2؛    13:9،14كو1؛    25–9،20–4:6تث  -1

–23:10بع؛    47–42:2؛ أع  26:68؛    9،10  : 40؛ مز  12–5:12تث  -2
25 . 

 .13:4تي1؛  33–26:14كو1؛  17–14:10رو  -3

 .23:11،24كو1  -4

 .1:2تي1؛  16:3كو  -5

 .9يًضاوأ 8كو2؛  2:16كو1؛  14:50مز  -6

 .11–9:4بع؛   23:66إش  -7

 

 

    



 

 

 

 األحد التاسع والثالثون 

  هللا في الوصية الخامسة؟س: ما الذي يطلبه  _104   
 من   وإخالص ألبي وأمي وكلظهر كل إكرام وحب  أن أُ :  ج

تعليماتهم  لكل  واجبة  طاعة  في  نفسي  وُأخِضع  يرأسوني، 
ونقصاتهم   ، 1وتأديباتهم  ضعفاتهم  على  أيضا  أصبر  ، 2وأن 

 . 3بواسطتهم حيث أن إرادة هللا أن يحكمنا  
  ؛  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 يطلبه هللا في الوصية السادسة؟_105     
 سواء باألفكار   ،أقتله  أو  أضره  أو أو أكرهه  جاري أال أهين   : ج

بطريق مباشر أو   ، األفعالوباألولى ب  ، أو الكالم أو اإليحاءات 
. 2رغبة في االنتقام  ة بل باألولى أتخلى عن أي،  1غير مباشر

نفسي للضرريجب أال أعر ِ   إضافةً  لها   ةإذ أن الحكوم  3ض 
 . 4ع القتل نالسيف 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: هل هذه الوصية عن القتل فقط؟_106    
 كالحسد   ،جذور القتل  يكره  أنه  هللا   يعلِ منا  القتل   عن   بالنهي   :ج

 . 2بحيث يعتبرها قتال   1والكراهية والغضب والرغبة في االنتقام 
–9:2يو1؛  20:1؛ يع 21–19:5؛ غل  19:12؛  29:1؛ رو 30:14أم  -1

11 . 

 .15:3يو1 -2
  



 

 

 

  : ج      بأية وسيلة من هذه؟   جاري س: أال يكفي إذن أال أقتل  _107  
م   عندما   هللا  ألن  يكفي   ال فهو   ،الحسد والكراهية والغضب   يجرِ 

نحب   بأن  الصبر ؛  1كأنفسنا   جارنايوصينا  له  نظهر  وأن 
وأن نحميه من أي ضرر ،  2ة مة والمودرحوالسالم واللطف وال

 . 3لصالح حتى ألعدائناوأن نعمل ا ، 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 الوصية السابعة؟_108     
وأنه يجب أن نمقتها   ،1ساتاالرجأن هللا يلعن كل  نتعلم    :ج

قلوبنا واإلنضباط  2بكل  العفة  الزواج   ، ونحيا  داخل  سواء 
 . 3المقدس أو خارجه

 . 5–3:5؛ أف  30:18ال  -1

 .22،23يه  -2

 . 4:13؛ عب 8–3:4تس1؛  9–1:7كو1 -3
 

الزنا وما أشبه من الخطايا  يحر  م هللا  س: هل في هذه الوصية  _109     
 فقط؟ ةخجلالمُ 
لقدس بأجسادنا وأرواحنا، فإن إرادة  حيث أننا هيكل للروح ا  : ج

سين هللا مقدَّ هي أن نحفظ أنفسنا أنقياء  فهو ينَهى  عن   ، لذلك 
الرج أنواع  أو اكل  اإليحاءات  أو  الكالم  أو  بالعمل  سواء  سات 

 . 2ساتا أو أي ما يمكن أن يغرينا للرج  1اتو األفكار أو الشه
 .3:5،4؛ أف 20–18:6كو1؛  29–27:5مت  -1

 .18:5؛ أف 33:15كو1 -2
 

   



 

 

 

 األحد الثاني واألربعون 

    عنه هللا في الوصية الثامنة؟   ىس: ما الذي ينهَ _110      
لكن   ،ن ي  والسلب الواضحَ   1فقط عن السرقة  ىإن هللا ال ينهَ   :ج

ومكاييل  الغش  موازين  مثل  الشريرة  األساليب  كل  عن  أيضا 
با   ةالغش والسلع المغشوشة والعمل  . يجب أال نحتال 2الزائفة والرِ 

.  3صورة من الصور، سواء باإلكراه أو بالخداع  ةبأي  جارناعلى  
سوء استخدام  عن  وكذلك    4ى هللا عن كل أنواع الجشعإضافًة ينهَ 

 ها. يدأو تبد  5هباته
 .9:6،10؛   9:5،10كو1؛  1:22خر  -1

مز  16–13:25تث  -2 أم  5:15؛  حز  22:12؛    1:11؛  ؛   12–9:45؛ 
 .35:6لو

 .6–1:5؛ يع  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 يطلبه هللا في هذه الوصية؟_111      
  ، في كل معامالتي معه  جاري أن أعمل كل ما يمكن لخير    : ج

ي، وأن أعمل بإخالص معتماما كما أحب أن يفعل اآلخرون  
 . 1وأمانة حتى يكون عندي ما يمكنني أن أعطي من له احتياج 

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



 

 

 

 األحد الثالث واألربعون 

 الوصية التاسعة؟س: ما الذي تفرضه _112      
رِ ف كلمات شخص حال أ أأال أشهد شهادة زور ضد أحد، و :  ج

شترك  أ و  دين أأ وأال    ، االفتراءاتو  ما، وأال أنشر اإلشاعات أ
رً  تهوُّ اآلخرين  إدانة  منفي  التحقق  دون  على   ؛ 1الواقع  ا  بل 

خداع أو  كذب  أي  أتحاشى  أن  يجب  كل   ،العكس  أن  حيث 
. يجب أن 2ضب هللا الشديدأعمال الشيطان محكوٌم عليها بغ

فأعترف به بأمانة،   ،سواء في المحكمة أو غيرها  3ب الحق حأ
وأرفع من شأنه   جاري وأعمل كل ما بإمكاني عمله ألدافع عن  

 . 4وسمعته
 . 32–28:1؛ رو  37:6؛ لو 1:7؛ مت  28:21؛   5:19،9؛ أم 15مز  -1

 .8:21؛ رؤ 44:8يو  ؛   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 الوصية العاشرة؟_113       
وصية من   ةأي  يفكر أو رغبة تناف  ىنشأ في قلوبنا أدنيأال  :  ج

ونجد مسرتنا في كل   ،، بل باألحرى نكره كل خطيةوصايا هللا
 . 1بر  

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

   

يحفظوا  _114       أن  حياتهم هلل  الذين سل موا  ألولئك  يمكن     س: هل 
 الوصايا بالتمام؟ هذه 

بداء  : ج فقط  لهم  الحياة  هذه  في  القديسين  أقدس  فإن    ةكال، 
فإنهم يبدأون أن يحيوا بحسب    . ومع ذلك1بسيطة لهذه الطاعة

 بكل عزم جاد.   2ا هللا يكل وصا
 .8:1يو1؛  9:13كو1؛   14:7،15؛ رو  20:7جا  -1

 . 16–12:3؛ في  25–22:7؛ رو  1:1،2مز  -2

 
 
 
 



 

 

 

حفظ الوصايا العشرة في هذه  س: إن كان من المستحيل أن تُ _115     
 الحياة فلماذا ينصح هللا بحفظها بهذه الدرجة من الصرامة؟

طالما نحن في هذه   ة ليزداد تحذرنا من طبيعتنا الشرير   ال:أو   : ج
ى غفران خطايانا  ا للحصول علنوبالتالي يزداد اشتياق   ،الحياة

 . 1المسيح  وبر ِ 
لطلب نعمة الروح  يتوقف عن الجهاد، ونحن نصلنأال   ثانيا:

كون على صورة هللا إلى أن نلكي نتجدد أكثر فأكثر ل  ؛ القدس
 ود بعد نهاية الحياة هنا على األرض. المنش  2نصل إلى الكمال

 .  9:1يو1؛  7:7،24،25؛  26–19:3؛ رو 5:32مز  -1

 . 3–1:3يو1؛  14–12:3؛ في 24:9كو1 -2

 
     



 

 

 

 الصالة
 األحد الخامس واألربعون 

 س: ما سبب أهمية الصالة للمؤمنين؟_116      
.  1ألن الصالة هي أهم جوانب الشكر التي ينتظرها هللا منا:  ج

إلى   القدسإضافة  والروح  نعمته  يعطي  هللا  فإن  فقط   ، ذلك 
 مةعَ فألولئك الذين يواظبون على طلب هاتين الهبتين بقلوب مُ 

 . 2باالشتياق والشكر هلل عليها
 . 18–16:5تس1؛  19–12:116؛  14:50،15مز  -1

 . 13–9:11؛ لو 7:7،8مت  -2
 

 ع منه؟ر  هللا وُتسمَ س: ما الذي يجعل صلواتنا ُتس  _117       
أظهر نفسه ن نصلي لإلله الحقيقي الوحيد الذي  أيجب    : ج

. كما 1أن نطلبه في الصالة   في كلمته، طالبين كل ما أمرنا
يجب أن نعرف احتياجنا وبؤسنا معرفة صحيحة حتى نتضع 

 ، بكل تأكيد  سيستجيب   . أخيرا يجب أن نثق أن هللا2أمام هللا 
ع م  3كما وعدنا في كلمته المقدسة  ،وذلك إكراما للمسيح ربنا 

 أننا ال نستحق. 
يو  20–18:145مز  -1 رو  24–22:4؛  يع  27–26:8؛  ؛    5:1؛ 

 .10:19رؤ ؛  14:5،15يو1



 

 

 

 .2:66إش؛   8:62 ؛ 18:34؛   11:2؛ مز  12:20؛   14:7خأ2  -2

 .6:1؛ يع  13:10؛ رو  23:16؛    13:14،14؛ يو  8:7؛ مت  19–17:9دا  -3
 

 س: ما الذي أمرنا هللا أن نطلبه منه؟_118      
كما علمنا المسيح ربنا  1اجه ألجسادنا وأرواحناكل ما نحت :ج

 نفسه. 
 .17:1؛ يع  33:6مت  -1

 

 س: ما هي الصالة الربانية؟_119      
ِلَيأ تِ   : ج ُمَك.  ِس اس  ِلَيَتَقدَّ َماَواِت،  َمَلُكوُتَك.   َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ

ِض.   َماِء َكذِلَك َعَلى اأَلر  ُخب َزَنا َكَفاَفَنا ِلَتُكن  َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السَّ
ِنِبيَن  ِلل ُمذ  ُن َأي ًضا  ِفُر َنح  َكَما َنغ  َلَنا ُذُنوَبَنا  ِفر   َم. َواغ  ِطَنا ال َيو  أَع 

مِ  َنا  َنجِ  لِكن   ِرَبٍة،  َتج  ِفي  ِخل َنا  ُتد  َواَل  َلَك ِإَلي َنا.  أَلنَّ  يِر.  رِ  الشِ  َن 
َد، ِإَلى األََبدِ     .1. آِمينَ ال ُمل َك، َوال ُقوََّة، َوال َمج 

 .4–2:11؛ لو 13–9:6مت -1
  

   



 

 

 

 األحد السادس واألربعون 

  : ج   ؟"أبانا"مرنا المسيح أن نطلق على هللا لقب أس: لماذا _120     
األطفال  فينا  ليوقظ   تبجيل  فينا أيضا  في بداية صالتنا  ويوقظ 

 هللاالتي يجب أن تكون أساس صالتنا. لقد أصبح    ،الثقة في هللا
وسيكون رفضه لما نطلبه باإليمان أقل كثيرا    ، سيحأبانا في الم

 . 1من رفض آبائنا لطلباتنا األرضيه
 . 13–11:11؛ لو 11–9:7مت -1

 

   ؟ " في السماوات " س: لماذا أضيف التعبير _121       
أعلمنا  ت  :ج الكلمات  الن   نهذه  هللا  عظمة  في  ماوية  سفكر 

ا ، وأن نتوقع من قدرته غير المحدودة كل م1بأسلوب أرضي
 . 2تحتاجه أجسادنا وأرواحنا

 .24:17،25؛ أع  23:23،24إر  -1
 .31:8،32؛ رو 34–25:6مت  -2

 

           
  



 

 

 

 األحد السابع واألربعون 
       األولى؟ ةس: ما هي الطلب _122       

اسمك  :ج المعرفة ليتقدس  نعرفك  أن  أوال  امنحنا  أي   :
أعمالك  نوأن    ، 1الصحيحة كل  في  ونسبحك  ونمجدك  قدسك 

في ورحمتك التي  وبرك  وصالحك  اقتدارك  شدة  تتضح  ها 
وأعمالنا 2وحقك وأفكارنا  حياتنا  كل  ه  نوج  أن  أيضا  امنحنا   .

السمك والحمد  التبجيل  يجلب  الذي  يُ ،  3باألسلوب  ف  وال  جدَّ
 بسببنا. عليه 

 .3:17؛ يو 17:16؛ مت 33:31،34؛   23:9،24إر  -1
مز  8–5:34خر  -2 إر  145؛  لو  20–16:32؛    ؛   75–68  ،  55–46:1؛ 

 . 36–33:11رو
 .16:5؛ مت 1:115مز  -3

    
  



 

 

 

 األحد الثامن واألربعون 
 س: ما هي الطلبة الثانية؟_123     

ملكوتك  : ج يزداد  ليأِت  حتى  وروحك  بكلمتك  علينا  ُسد  أي   .
جعلها تنمو وتزداد. إقِض على او   2حفظ كنيستك إ .  1خضوعنا لك 

تي وكل المؤامرات ال   ،أعمال الشيطان وعلى كل قوة ترتفع ضدك 
المقدسة كلمتك  ضد  يكتمل 3تحاك  حتى  هذا  تعمل  ما  ليتك   .

 . 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
 .8:3يو1؛  20:16رو  -3
 .17:22،20؛ رؤ  28:15كو1 22:8،23رو  -4

 

   



 

 

 

 األحد التاسع واألربعون 

              لبة الثالثة؟طا هي الس: م _124      
األرض. :  ج على  كذلك  في السماء  كما  مشيئتك،  أي   لتكن 

مش نرفض  أن  جميعا  البشر  وكلَّ  ونخضع  ياجعلنا  نحن  ئتنا 
تذمر أي  دون  فقط    ؛لمشيئتك  مشيئتك  الصالحةهألن  . 1ي 

بكل أمانة   2ن يؤدي مهام وظيفته ودعوتهأوأعط كل واحد منا  
 . 3ئكة في السماءكما يفعل المال ،ورضى

 .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 

 س: ما هي الطلبة الرابعة؟_125      
،  1حتاجه أجسادنات. أي أعطنا كل ما  فافنا أعطنا اليومكخبزنا  :  ج

، وأن كل اهتمامنا 2لكل خيرالمصدر الوحيد    كحتى نعترف بأن
  . لذلك 3بركتكهباتك لنا ال يمكن أن تفيدنا دون  كذلك  وجهدنا و 

ثقتنا    امنحنا  نسحب  عليك    فيأن  ونطرحها  المخلوقات  كل 
 . 4وحدك

 . 34–25:6؛ مت  15:145،16؛  30–27:104مز  -1
 .17:1؛ يع  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 والخمسون ا

      ما هي الطلبة الخامسة؟س: _126      
أي ال  فر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا.اغ و :  ج

نحن   1زالت تعلق بنا  تحسب علينا تعدياتنا وال شرورنا التي ما
إكراما  الخطاة  وذلك  عز ،  ولقد  المسيح،  بكل  لدم  أن  قمنا  لوبنا 

 ألننا واثقون أيضا من نعمتك لنا.  2نغفر لجارنا
 .1:2،2يو 1؛   1:8؛ رو2:143؛  7–1:51مز -1
 .35–21:18؛   14:6،15مت -2

 

    



 

 

 

 األحد الثاني والخمسون 

 س: ما هي الطلبة السادسة؟_127      
أي أننا في ذواتنا    ال ُتدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. :  ج

. كما أن أعداءنا 1در على الصمود وال إلى لحظةضعفاء ال نق 
ون عن مهاجمتنا.  فُّ ( ال يكُ 4والجسد  3والعالم  2الدائمين )الشيطان

 م فيهزَ حتى ال نُ   ؛ ليتك ما تسندنا وتقوينا بقوة روحك القدوس
نا بكل ثبات حتى نحصل ء بل نقاوم أعدا  5هذه الحرب الروحية

 في النهاية.  6نا التام على خالص
 .5–1:15؛ يو 16–14:103مز  -1
 .8:5بط1؛  13–10:6؛ أف 14:11كو2 -2
 .21–18:15يو  -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: كيف ُتختم صالُتك؟_128      
أي أننا نطلب طلباتنا    األبد.لك والقوة والمجد إلى  ألن لك المُ :  ج

ملكن ألنك  هو و ا  هذه  ما  كل  تعطينا  أن  وترغب  بل  تستطيع 
 . 2وألن اسمك قدوس فأنت تستحق كل المجد لألبد، 1صالح



 

 

 

 .9:2بط2؛  13–11:10رو  -1
 .13:14؛ يو  8:33،9؛ إر 1:115مز  -2

 

       س: ما معنى كلمة آمين؟_129      
 تأكيد. فلقد سمع هللا صالتي بيقين ا وبكل  حقًّ  :تعني   آمين :  ج

        .1قلبي من رغبة في استجابته ليأشعر به في   يفوق ما
 .   13:2تي2؛   20:1كو2؛   24:65إش -1

 


