
 
 ما هو ملخص الوصايا العشر؟: س
ملخص الوصايا العشر هو أن نحب الرب من آل قلوبنا ومن آل نفوسنا ومن آل                         : ج

 .قوتنا ومن آل فكرنا، وأن نحب قريبنا آنفوسنا

41. 

والَثاِنية . األُوَلى والُعظَمى َهِذِه ِهَي الَوِصيُة     . ُتِحُب الَرَب ِإلَهَك ِمْن ُآِل َقلِبَك وِمْن ُآِل َنفِسَك وِمْن ُآِل ِفكِركَ                "... 
 40 - 37: 22متى       "بَهاَتيِِْن الَوِصيَتْيِن يَتَعلُق الَناُموُس ُآَلُه واَألْنِبَياُء. ِمثُلها ُتِحْب َقرِيَبَك َآَنفِسَك

 

 
 ما هي الوصية األولى؟: س
 )3: 20خروج . (الوصية األولى هي ال يكن لك آلهة أخرى أمامي: ج

42. 

  3: 20خروج"        أَماِميُكْن َلَك آِلَهٌة ُأْخَرىَال َي"

 
 
 

 ما هو المطلوب في الوصية األولى؟: س
الوصية األولى تطلب منا أن نعرف اهللا ونعترف بأنه هو اهللا الحقيقي وحده وإنه إلهنا، : ج

 .وأن نعبده ونمجده وفقا لذلك

43. 

  9: 28أخبار أيام1    ..." َأِبيَكُسَلْيَماُن اْبِني َفاْعِرْف ِإَلَه َأْنَت َياو"

َوَأْحَكاَمُه َوَتْسَمُع ووصاياه  َفَراِئَضُه تحفظِه َوطرق َوَأّنَ َتْسُلكَُ ِفي اِإَلهاليوم أن يكون لك الرَّبَّ قد واعدت "
 17: 26تثنية     "ِلَصْوِتِه

 

  10: 4متى"    للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد"

 
 نية؟ما هي الوصية الثا: س
 )6-4: 20خروج ...... (الوصية الثانية هي ال تصنع لك : ج

44. 

 مَّا ِممَّا ِفي السََّماِء ِمْن َفْوُق َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َتْحُت َوَما ِفي اْلَماِء ِمْن  َوَال ُصوَرًةًاتحوْنم َلَك ِتْمَثاًال  َتصَنْعَال"
 اْلِجيِل ِفي ألبَناِء اآلَباِء ِفي اُذُنوَب َألنِّي َأَنا الرَّبَّ ِإَلَهَك ِإَلٌه َغُيوٌر َأْفَتِقُد .ُبْدُهنََّال َتْسُجْد َلُهنَّ َوَال َتْع.  اَألْرِضَتحِت

 6 -4: 20خروج  " َوَصاَياَيوحافِظي ُأُلوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ إلى إْحَسانًا وأْصَنُع .الثَّاِلِث َوالرَّاِبِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ

 

 
  في الوصية الثانية؟ما هو المطلوب: س
الوصية الثانية تطلب قبول وطاعة وحفظ آل فرائض اهللا وعبادته بشكل طاهر وآلي               : ج

 .آما هو معين في آلمته

45. 

وا َعَملأن يْحِرُصوا  َجِميِع اْلَكِلَماِت الَِّتي َأَنا َأْشَهُد َعَلْيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِلَكْي ُتوُصوا ِبَها َأْوَالَدُآْم ِلَيإلىُقُلوِبُكْم وجهوا "
 46: 32تثنية      "ما أوصيتكم به َآِلَماِت بجميع

 

   20: 28متى"     وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به"

  32: 12تثنية    "َال َتِزد َعَلْيِه َوَال ُتَنقُِّص ِمْنُه. لتعملوهُأْوِصيُكْم ِبِهَ اْحِرُصوا الكالم الذي ُآلِّ "

 
 حرم في الوصية الثانية؟ما هو الم: س
الوصية الثانية تحرم عبادة اهللا عن طريق الصور أو عن أية طريقة أخرى غير معينة : ج

 .في آلمته

46. 



ْم ِتْمَثاًال  َلُكوَتعَملواِلَئالَّ َتْفُسُدوا .... ُكُم الرَّبُّ ِفي ُحوِريَب َيْوَم َآَلم َما  َلْم َتَرْوا ُصوَرًةفإنُكْم . ألنفسكموا ِجّدًاتفُظَفاْح"
 16، 15: 4           تثنية..."منحوتًا 

 

 ِهِذْهِنِمْن ِقَبِل  َباِطًال ًاَفَخُمْنَت َما َلْم َيْنُظْرُهَداِخًال ِفي ُمتْلَمَالِئَكِة ا ِةَداُّب ِفِي التََّواُضِع وََِعًابِغا َرالَجَعالَةُآْم َأَحٌد َخِسْرَال ُي"
 18: 2آولوسي           "ِياْلَجَسِد

 

 
 ما هي الوصية الثالثة؟: س
 )7: 20خروج ..... (الوصية الثالثة هي ال تنطق : ج

47. 

  7: 20   خروج   " َمْن َنَطَق ِباْسِمِه َباِطًالال ُيبِرُئَال َتْنِطْق ِباْسِم الرَّبِّ ِإَلِهَك َباِطًال َألنَّ الرَّبَّ "

 
 ما هو المطلوب في الوصية الثالثة؟: س
 الثالثة تطلب الذآر المقدس والموقر ألسماء اهللا وألقابه وصفاته وفرائضه                       الوصية:ج

 .وآلمته وأعماله

48. 

  2: 29مزمور   "َقدُِّموا ِللرَّبِّ َمْجد اَِْسِمِه"

َمْن . القديسينُرُقَك َياَمِلَك  ُطحق هيَأْعَماُلَك َأيَُّها الرَّبُّ اِإللُه اْلَقاِدُر َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َعاِدَلٌة وهي َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة "
 4، 3: 15رؤيا     "َال َيَخاُفَك َياَربُّ َوُيَمجُِّد اْسَمَك

 

  1: 5جامعة       "َذِبيَحِة اْلُجهَّاِلمن تقديم ْقرِب َأِالْسِتَماِع فا اهللا َتْذَهُب ِإَلى َبْيِت حين َقَدُمَك َطاِهَرًة فظاْح"

   " اْسَمَك على آلَعظَّْمَت َآِلَمَتَكقد  َوَأْحَمُد اْسَمَك ِمْن َأْجِل َرْحَمِتَك َوَحقَِّك َألنََّك َأْسُجُد ِفي َهْيَكِل ُقْدِسَك"
 2: 138مزمور

 

  24: 36أيوب     "َأْن ُتَعظَِّم َعَمَلُه الَِّذي َيَغنَّى ِبِه النَّاُسإذآر "

ْسَم اْلَجِليَل اْلَمْرُهوَب اال  هذا ِلَتهاُبسفر اْلَمْكُتوَبِة ِفي َهَذا اْللناموسا اَعَمِل ِبَجِميِع َآِلَماِت َهِذْتَِإْن َلْم َتْحِرُص ل"
 59، 58: 28تثنية    "نسلك عجيبةَضَرَباٍت و كضََّرَباِتالرب  َيْجَعُل  إلهكالرَّبَّ

 

 
 ما هي الوصية الرابعة؟: س
 )11-8: 20خروج ..... (الوصية الرابعة هي أذآر : ج

49. 

 َفَال  . ِللرَّبِّ ِإَلِهكَ    َسْبتٌ فيِهَأمَّا اْلَيْوُم السَّاِبُع فَ    و .ِلَكَعَم َجِميِع    َتصَنُع ِستََّة َأيَّاٍم َتْعَمُل و      .َيْوَم السَّْبِت ِلُتَقدَِّسهُ   اْذُآْر  "
َألنَّ ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َصَنَع       .  َأْبَواِبكَ َداِخَلالذي    ُكِزيلَبِهيَمُتَك ونََ واْبُنَك واْبَنُتَك وَعْبُدَك وَأَمُتَك       و َأْنَت    َما َعَمًالَتصَنع  

 "ه َباَرَك الرَّبُّ َيْوَم السَّْبِت َوَقدَّس       لَكلَِذ. اْسَتراَح ِفي اْلَيْوِم اْلسَّاِبعِ    و .الرَّبَّ السََّماَء َواَألْرَض َواْلَبْحَر َوُآلَّ َما ِفيَها        
 11 -8: 20خروج

 

 
 ة؟ما هو المطلوب في الوصية الرابع: س
الوصية الرابعة تطلب حفظ هكذا أوقات مخصصة هللا آما عين بكل وضوح في                           : ج

 .آلمته، وبالتحديد يوم آامل من سبعة ليكون راحة مقدسة لنفسه

50. 

  30: 19الويين           " َأَنا الرَّبُّ. َتَهابُوَنَمْقِدِسي َتْحَفُظوَن وُسُبوِتي"

  12: 5     تثنية   " َآَما َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإَلُهَكسُهَقدَّلُتاْحَفْظ َيْوَم السَّْبِت "

 



 آيف يتم تقديس يوم الراحة؟: س
يوم الراحة يتم تقديسه بعطلة مقدسة آل ذلك اليوم من اإلنشغاالت العالمية والترفيه                   : ج

رغم أنه مسموح بها في أيام أخرى، وبصرف آل الوقت بعبادة الرب العبادة العامة                             
 .تثناء ما قد يصرف في األعمال الضرورية وأعمال الرحمةوالفردية، بإس

51. 

  3: 23الويين     " ما ال تعملواَعَمال. ٍةَ َمْحَفٌل ُمَقدٌَّسعطل َسْبُت فيَهَأمَّا اْلَيْوُم السَّاِبُع َفو  عمالْعَملَيِستََّة َأيَّاٍم "

مزمور"           آل ليلة ِوَأَماَنِتَك غداة ِبَرْحَمِتَك ِفي الخبر َأْن ي.َعِليَُّربُّ َوالتَّْرنَم الْسِمَك َأيَُّها الهو الحمد للَْحَسَن "
92 :1 ،2 

 

. فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه"
 12، 11: 12متى"       إذا يحل فعل الخير في السبوت. فاإلنسان آم هو أفضل من الخروف

 

 
 ما هي الوصية الخامسة؟: س
 )12: 20خروج ..... (الوصية الخامسة هي أآرم أباك وأمك : ج

52. 

  12: 20خروج    "َك الرَّبُّ ِإَلُهَكْعِطي اَألْرِض الَِّتي ُيَعَلىَك َأَياُمُطوَل تَََأْآِرْم َأَباَك َوُأمََّك ِلَكْي "

 
 ما هو المطلوب في الوصية الخامسة؟: س
الوصية الخامسة تطلب حفظ آرامة آل الناس والقيام بالواجبات الالزمة تجاههم في                 :ج

أماآنهم وعالقاتهم المتعددة آأشخاص متقدمين علينا أو نحن متقدمين عليهم أو متساوين                
  .معنا في المقام

53. 

  21،22: 5أفسس"    ُكنَّ َآَما ِللرَّبِّاِلجلر اْخَضْعَن النساءَأيََُّها  . اهللاَفوَخاِضِعيَن َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِفيَ خ"

: 6أفسس"           حسب الجسدَأيَُّها اْلَعِبيد َأِطيُعوا َساَدَتُكُم...  ألن هذا حق َأيَُّها اَألْوَالُد َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي الرَّبِّ"
1 ،5 

 

  1 :13رومية    "ُةَقاِئَف اليِنَطَتْخَضَع ُآلِّ َنْفٍس ِللسُّْالل" 

  9: 6أفسس"   تاو ِفي السََّمأنتم أيضاَعاِلِميَن َأنَّ َسيَِّدُآْم ... إفعلوا لهم هذه األمور َوَأْنُتْم َأيَُّها السَّاَدُة "

  10: 12رومية     " ِفي اْلَكَراَمةاَن َبْعُضُكْم َبْعضمقدميَخِويًَّة اَألَمَحبًَّة بال َبْعُضُكْم َبْعضًا وادين"

 
 لبرآة الملحقة بالوصية الخامسة؟ما هي ا: س
البرآة الملحقة بالوصية الخامسة هي وعد بحياة طويلة وبإزدهار لكل من يحفظها،                  : ج

 .بقدر ما يؤول ذلك إلى مجد اهللا وإلى خيرهم الخاص

54. 

 " َعَلى اَألْرضِ    ِراَمْعاألَل   اَوِطوَتُكوُنوا     َخْيرٌ  َيُكوَن لََُكم   ِلَكْي     .َأوَُّل َوِصيٍَّة ِبَوْعدٍ    الِتي هَي      .َأْآِرْم َأَباَك َوُأمَّكَ    "
 3، 2: 6أفسس

 

 
 ما هي الوصية السادسة؟: س
 )13: 20خروج (الوصية السادسة هي ال تقتل : ج

55. 

  13: 20   خروج  "َال َتْقُتْل"

 



 ما هو المحرم في الوصية السادسة؟: س
بشكل غير عادل وتحرم أي شيء        الوصية السادسة تحم إنهاء حساتنا أو حياة قريبنا            : ج

 .يقود لذلك

56. 

  28: 16أعمال الرسل..."       فنادى بولس بصوت عظيم قائال ال تفعل بنفسك شيئًا رديًا"

  6: 9تكوين..."   َسْفِك َدِمِه ُيََساِفُك َدِم اِإلْنَساِن"

"      َأَفال َيْفَهُم َواِزُن اْلُقُلوِب. َلْم َنْعِرْف َهَذاُهوذاِإْن ُقْلَت .  ال تمتنع.والممدودين للقتليَن ِإَلى اْلَمْوِت اِدقنَأْنِقِذ اْلَم"
 12، 11: 24أمثال

 

 
 ما هي الوصية السابعة؟: س
 )14: 20خروج (الوصية السابعة هي ال تزن : ج

57. 

  14: 20     خروج  "َال َتْزِن"

 
 ما هو المحرم في الوصية السابعة؟: س
 .ة تحرم آل ما ليس عفيفا فكرا وقوال وعمالالوصية السابع: ج

58. 

  28: 5متى"    آل من ينظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه"

  6: 4آولوسي"     ُبوا ُآلَّ َواِحداووا َآْيَف َيِجُب َأْن ُتجلُمَتعَلبنِّْعَمِة ُمْصَلحًا ِبِمْلٍح آل حيٍن ِلَيُكْن َآَالُمُكْم "

  4: 5أفسس      "َقتلِي التي الُه َواْلَهْزُل اهَآَالُم السَِّفوال ُة القباَح الَو"

 " الَِّذيَن َيْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن َقْلٍب َنِقيٍّ معَع اْلِبرِّ َواِإليَماِن َواْلَمَحبَِّة َوالسََّالِمتْبَوا هَااْهُرْب ِمنفَما الشََّهَواِت الشََّباِبيَِّة َأ"
 22: 2تيموثاوس2

 

  3: 5أفسس"     َبْيَنُكْم َآَما َيِليُق بِِْقدِّيِسيَنَسم َفَال ُي َطمٍعَأمَّا الزَِّنى َوُآلُّ َنَجاَسٍة َأْوو"

 
 ما هي الوصية الثامنة؟: س
 )15: 20خروج . (الوصية الثامنة هي ال تسرق: ج

59. 

  15: 20   خروج   "َال َتْسِرْق"

 
 .ةما هو المحرم في الوصية الثامن: س
الوصية الثامنة تمنع آل ما يعوق وما قد يعوق ُيسرنا أو ُيسر قريبنا أو الممتلكات : ج

 .العامة بصورة غير عادلة

60. 

1"              ِمْن َغْيِر اْلُمْؤِمِنشّرَوُهَو   َأْهِل َبْيِتِه َفَقْد َأْنَكَر اِإليَماَنال سيما و يعتني بخاصته َآاَن َأَحٌد َالنإَو"
 8: 5وستيموثا

 

   19: 28أمثال    "ًا َفْقربعَُّ َيْشيَنلاَبِطالَبُع ْاتَو "...

  6: 21أمثال"   ٌتَوملطالبي ال طروٌد مٌراُبَخ آاِذْب ُهَو اْلُكُنوِز ِبِلَساٍن جمُع"

أفسس     "اجَيْحتإ أن يعطي من لهُه َلَيَدْيِه ِلَيُكوَن عامًال الصالح ب تعبَّْحَرى يالَساِرق ِفيَما َبْعُد َبْل ِبالَال َيْسِرْق "
4 :28 

 

 
 ما هي الوصية التاسعة؟: س
 )16: 20خروج (الوصية التاسعة هي ال تشهد على قريبك شهادة زور : ج

61. 

  16: 20     خروج  "ُزوٍرعلى َقِريبَك َشَهاَدَة َال َتْشَهْد "

 



 ما هو المطلوب في الوصية التاسعة؟: س
 مؤازرة ونشر الحق بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، وما لنا وما الوصية التاسعة تطلب: ج

 .لقريبنا من صيت حسن خاصة في الشهادة

62. 

  16: 8زآريا..."     ليكلم آل إنسان قريبه بالحق "

ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح ُيخزون في ما يفترون عليكم "
 16: 3بطرس1"    آفاعلي شر

 

  10: 25أعمال الرسل"   أما لم أظلم اليهود بشيء... فقال بولس أنا واقف لدى آرسي والية قيصر"

  12يوحنا 3"      ديمتروس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه ونحن أيضا نشهد"

  25، 5: 14أمثال"      الشاهد األمين منجي النفوس... الشاهد األمين لن يكذب " 

 
  هي الوصية العاشرة؟ما: س
 )17: 20خروج ..... (الوصية العاشرة هي ال تشته : ج

63. 

    "لقريِبَكَك َوَال َعْبَدُه َوَال َأَمَتُه َوَال َثْوَرُه َوَال ِحَماَرُه َوَال َشْيئًا ِممَّا إْمَرَأَة َقِريِب َال َتْشَتِه .َكَقريبَال َتْشَتِه َبْيَت "
 17: 20خروج

 

 
 

 المحرم في الوصية العاشرة؟ما هو : س
الوصية العاشرة تحرم آل تذمر لما نحن فيه وتحرم الحسد والحزن من خير لقريبنا                   : ج

 .وتحرم آل مشاعر وعواطف غير صحيحة نحو أي شيء يملكه

64. 

  10: 10آورنثوس1"      وال تتذمروا آما تذمر أيضا أناس منهم فاهلكهم المهلك"

   26: 5غالطية"   ضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضاال نكن معجبين نغاضب بع"

"   فأميتوا أعضاءآم التي على األرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة األوثان"
 5: 3آولوسي

 

 
 هل يوجد أي إنسان قادر على حفظ وصايا اهللا بشكل آامل؟: س
يحفظ في حياته وصايا اهللا بشكل          ال يوجد أي إنسان مجرد، منذ السقوط، قادر أن                 : ج

 .آامل، لكنه يكسر هذه الوصايا يوميا في الفكر والقول والعمل

65. 

  20: 7جامعة"      ألنه ال إنسان صّديق في األرض يعمل صالحًا وال يخطىء"

   21: 8تكوين"    ألن تصور قلب اإلنسان شرير منذ حداثته"

  8: 3يعقوب"      هو شر ال يضبط مملء سما مميتا.  أن يذهللاوأما اللسان فال يستطيع أحد من الناس"

  2: 3يعقوب"       ألننا في أشياء آثيرة نعثر جميعنا"

 
 هل آل تعديات الناموس هي على نفس المستوى من الشناعة؟: س
 .بعض الخطايا بطبيعتها وبسبب بعض التفاقم، هي أآثر شناعة من غيرها بنظر اهللا: ج

66. 

  11: 19يوحنا         "َسلََّمِني ِإَلْيَك َلُه َخِطَيٌة َأْعَظُمأِذي الَّ"... 

 َخِطَيٌة  ُتوَجُد . للذِيَن ُيْخِطُئوَن َلْيَس لَلْموتِ       َحَياًةَيطُلُب َفُيْعِطيِه    ْلَمْوِت  َخطِيًة َليَسْت ل    َخطُئاُه يُ خَأِإْن َرَأى َأَحٌد      "
 16: 5يوحنا1          "ُيْطَلَبأُقوُل أْن  َهِذِه لْيَس ألجِل. ْلَمْوِتل

 

 



 ما الذي تستحقه آل خطية؟: س
 .آل خطية تستحق غضب اله ولعنته، في هذه الحياة وفي الحياة اآلتية: ج

67. 

  6: 5أفسس    "ِةَيِصْعَم َغَضُب اِهللا َعَلى َأْبَناِء اْلأِتيِبَسَبِب َهِذِه اُألُموِر َيألنُه ُآْم َأَحٌد ِبَكَالٍم َباِطٍل ُغَرَال َي"

  6: 11 مزمور    " َآأِسْهِم َنِصيَب السَُّموِمرِّيَحَوِآْبِريتًا َونارًا ًا ِفَخاَخُيْمِطُر َعَلى اَألْشَراِر "

 
 آيف يمكننا أن ننجو من غضب اهللا ولعنته الواجبتين علينا بسبب الخطية؟: س
، يجب أن نؤمن بالرب     لكي ننجو من غضب اهللا ولعنته الواجبتين علينا بسبب الخطية          : ج

هذا اإليمان مصحوب بالتوبة عن الماضي . يسوع المسيح متكلين على دمه وبرخ وحدهما
 .ويقود للقداسة في المستقبل

68. 

 "وُن َلُه اْلَحَياُة اَألَبِديَّةُ     َألنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اُهللا اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِلَكْي َال َيْهِلَك ُآلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتكُ                              "
 16: 3يوحنا

 

  21: 20أعمال الرسل      " المسيحِبَربَِّنا َيُسوَعالذي ن ِاْيماَإل ِإَلى اِهللا وةُتوُبباَلْلَيُهوَد َواْلُيوَناِنيِّيَن ل َشاِهدًا"

 
 ما هو اإليمان بيسوع المسيح؟: س
لصة بها نقبل المسيح ونرتكز عليه وحده للخالص اإليمان بيسوع المسيح هو نعمة ُمخ: ج

 .آما هو معلن في اإلنجيل

69. 

  39: 10عبرانيين"     وأما نحن فلسنا من اإلرتداد للهالك بل من اإليمان إلقتناء النفس"

   12: 1يوحنا"     وأما آل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أوالد اهللا أي المؤمنين بإسمه"

3فيلبي"        جد فيه وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من اهللا باإليمانوأو"
 :9 

 

  22: 33أشعياء"     الرب ملكنا هو يخلصنا. الرب شارعنا. فإن الرب قاضينا"

 
 ما هي التوبة للحياة؟: س
حقيقي للخاطيء بخطيته    التوبة للحياة هي نعمة ُمخلصة بها، ومن هالل الشعور ال                 : ج

وإدراآه لرحمة اهللا في المسيح، يرجع عن خطيته إلى اهللا رجوعا مرتبطا مع الحزن                          
 .والكره لها، مع تصميم آامل على الجهاد في طاعة جديدة

70. 

  18: 11أعمال الرسل"     أعطى اهللا األمم أيضا التوبة للحياة"

أعمال "          ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال األخوةفلما سمعوا نخسوا في قلوبهم ووقالوا لبطرس" 
 37: 2الرسل

 

ومزقوا قلوبكم ال ثيابكم وأرجعوا إلى الرب إلهكم ألنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وآثير الرأفة ويندم على "
 13: 2يوئيل"       الشر

 

خزيت وخجلت . ي صفقت عل فخذيألني بعد رجوعي ندمت وبعد تعلم. توبني فأتوب إلنك أنت الرب إلهي" 
 19، 18: 31أرميا"      ألني قد حملت عار صباي

 

  59: 119مزمور"      تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك"

 
 ما هي الوسائط الخارجية والعادية التي بها ينقل الروح القدس إلينا برآات الفداء؟: س
 الروح القدس إلينا برآات الفداء هي الكلمة          الوسائط الخارجية والعادية التي ينقل بها       : ج

التي بها تولد النفوس لحياة روحية، والمعمودية والعشاء الرباني والصالة والتأمل، التي                 
 .بها آلها ُيبنى المؤمنين أآثر في إيمانهم األقدس

71. 



       "الشَِّرَآِة َوَآْسِر اْلُخْبِز َوالصََّلَواِتوْعِليِم الرُُّسِل َعَلى َتوَآاُنوا ُيَواِظُبوَن ... .مَُّدواتَعوَأ ِبَفَرٍحَفَقِبُلوا َآَالَمُه "
 42، 41: 2أعمال الرسل

 

  18: 1يعقوب        ..."َكِلَمِة اْلَحقِّبَشاَء َفَوَلَدَنا "

 
 

 آيف تصير الكلمة فعالة للخالص؟:س
هداية الخطاة  روح اهللا يجعل القراءة وباألخص وعظ الكلمة واسطة فعالة إلقناع و                  : ج

 .ولبنائهم في القداسة والتعزية بواسطة اإليمان للخالص

72. 

  7: 19مزمور"    شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. ناموس الرب آامل يرد النفس"

  6: 1تسالونيكي1"   وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق آثير بفرح الروح القدس"

  16: 1رومية"     أستحي بإنجيل المسيح ألنه قوة اهللا للخالص لكل من يؤمنألني لست"

 
 آيف يجب أن تقرأ الكلمة وتسمع آيما تصبح فعالة للخالص؟: س
حتى تصبح الكلمة فعالة للخالص يجب أن نصغي إليها بإجتهاد وتحضير وصالة،                   : ج

 .اتناوأن نقبلها بإيمان ومحبة، ونحفظها في قلوبنا ونطبقها في حي

73. 

  34: 8أمثال"    طوبى لإلنسان الذي يسمع لي ساهرا آل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي"

وآأطفال مولودين اآلن إشتهوا اللبن العقلي العديم . فأطرحوا آل خبث وآل مكر والرياء والحسد وآل مذمة"
  2، 1: 2بطرس1"    الغش لكي تنموا

 

  18: 119مزمور"    من شريعتكإآشف عن عيني فأرى عجائب "

  2: 4عبرانيين"     لم تنفع آلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة باإليمان ف يالذين سمعوا"... 

  10: 2تسالونيكي2"       لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا"

  11: 119مزمور"     خبأت آالمك في قلبي لكيال أخطئش إليك"

موس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عامال بالكلمة فهذا ولكن من اطلع على النا"
 25: 1    يعقوب" يكون مغبوطا في عمله

 

 
 آيف تصبح المعمودية والعشاء الرباني وسائط فعالة للنعمة؟: س
تصبح المعمودية والعشاء الرباني وسائط فعالة للنعمة بواسطة برآة المسيح وعمل                 : ج

س في الذين يقبلونها باإليمان، وذلك ليس بأي ميزة فيها أو في الذي يقوم                           الروح القد  
 .بممارستها

74. 

  7: 3آورنثوس1"   إذا ليس الغارس شيئا وال الساقي بل اهللا الذي ينمي"

الذي مثاله يخلصنا نحن اآلن أي المعمودية ال إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهللا بقيامة يسوع "
  21: 3بطرس1"      حالمسي

 

  6: 3آورنثوس1"   أنا غرست وأبلوس سقى لكن اهللا آان ينمي"

ألننا جميعا بروح واحد أيضا إعتمدنا إلى جسد واحد يهودا منا أو يونانيين عبيدا أم أحرارا وجميعنا سقينا "
 13: 12آورنثوس1"   روحا واحدا

 

 



 ما هي المعمودية؟: س
 العهد الجديد وضعها يسوع المسيح، لتكون للشخص                  المعمودية هي فريضة في       : ج

المعتمد عالمة لشرآته معه في موته ودفنه وقيامته، وعلى إتحاده معه وغفران الخطايا،                
 .وتقديم نفسه هللا بيسوع المسيح ليحيا ويسلك في جدة الحياة

75. 

  19: 28متى"    فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واألبن والروح القدس"

  3: 6رومية"     أم تجهلون أننا آل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته"

  12: 2آولوسي"     مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه"

  27: 3غالطية"     ألن آلكم الذي اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح"

  4: 1مرقس"     ودية التوبة لمغفرة الخطاياآان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعم"

  16: 22أعمال الرسل"   قم وإعتمد وأغسل خطاياك داعيا بإسم الرب. واآلن لماذا تتوانى"

فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى آما أقيم المسيح من األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة "
 5، 4: 6رومية"      معه بشبه موته نصير أيضا بقيامتهألنه إن آنا قد صرنا متحدين . الحياة

 

 
 لمن يجب ممارسة خدمة المعمودية؟: س
تمارس خدمة المعمودية لكل الذين يعترفون حقا بالتوبة إلى اهللا واإليمان بربنا يسوع               : ج

 .المسيح، وال تمارس ألي شخص آخر

76. 

  38: 2مال الرسلأع"     فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد آل واحد منكم"

   6: 3متى"     وأعتمدوا منه في األردن معترفين بخطاياهم"

  16: 16مرقس"    من آمن واعتمد خلص"

ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر باألمور المختصة بملكوت اهللا وبإسم يسوع المسيح اعتمدوا رجاال "
أعمال "               آنت تؤمن من آل قلبك يجوزفقال فيلبس إن . ماذا يمنع أن أعتمد. هوذا ماء... ونساءا 
 37، 36، 12: 8الرسل

 

وأمر أن . أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس آما نحن أيضا"
 48، 47: 10أعمال الرسل"      يعتمدوا بإسم الرب

 

 
 .هل تجوز معمودية أطفال المؤمنين: س
ز معمودية أطفال المؤمنين ألنه ال توجد وصية وال مثال في الكتب المقدسة                    ال تجو : ج

 .لمعموديتهم

77. 

  13: 23خروج             ..."وُآُل َما ُقْلُت َلُكُم إحَتِفُظوا ِبِه "

  6: 30أمثال      "َبَكذَِّه ِلَئالَّ ُيَوبَِّخَك َفُتاِتَمِل َعَلى َآتِزْدَال "

 



 مودية على نحو صحيح؟آيف تمارس المع: س
تمارس المعمودية على نحو صحيح بالتغطيس أو بغمر جسد المعتمد بكامله في الماء               : ج

بإسم اآلب واآلبن والروح القدس حسب تعليم المسيح وممارسة الرسل، وليس برش الماء              
 .وال بسكبه وال بتغطيس جزء من الجسد حسب تقليد الناس

78. 

  16: 3متى"       من الماءفلما إعتمد يسوع صعد للوقت"

3يوحنا"   وآان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب ساليم ألنه آان هناك مياه آثيرة وآانوا يأتون ويعتمدون"
 :23  

 

وعلموهم أن يحفظوا جميع ما . فأذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واألبن والروح القدس"
 20، 28:19متى "          آمين. األيام إلى إنقضاء الدهروها أنا معكم آل . أوصيتكم به

 

مع أن يسوع نفسه لم يكن . فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تالميذ أآثر من يوحنا"
 3-1: 4يوحنا..."          يعمد بل تالميذه 

 

ماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره ولما صعدا ن ال. فنزال آالهما إلى الماء فيلبس والخصي فعمده"
 39 -38: 8أعمال الرسل"       الخصي

 

 
 ما هو واجب الذين يعتمدون على نحو صحيح؟: س
واجب الذين يعتمدون على نحو صحيح هو اإلنضمامت إلى آنيسة محلية حسنة                         : ج

 .السلوك للرب يسوع المسيح، آيما يسلكوا في آل وصايا الرب وفرائضه بال لوم

79. 

  47: 2أعمال الرسل"      وآان الرب آل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون"

   26: 9أعمال الرسل"    ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتالميذ"

آونوا أنتم أيضا مبنيين آحجارة حية بيتا روحيا آهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهللا بيسوع "
 5: 2بطرس1   " المسيح

 

  6: 1لوقا"     وآانا آالهما بارين أمام اهللا سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بال لوم"

 
 ما هو العشاء الرباني؟: س
أي (العشاء الرباني هو فريضة من العهد الجديد وضعها يسوع المسيح، والذي في                    : ج

 الخبز والخمر حسب ما عين ُيعلن موت المسيح عن طريق إعطاء وقبول) العشاء الرباني
والذين يتناولون العشاء الرباني عن إستحقاق باإليمان وليس حسب تقليد               . ربنا له المجد   

الناس، يصيرون شرآاء جسد المسيح ودمه مع آل برآاته للتغذية الروحية والنمو في                       
 .النعمة

80. 

َكسََّر َوَقاَل  فَوَشَكَر   ْسِلَم ِفيَها َأَخَذ ُخْبزاً   نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ِفي اللَّْيَلِة الَِّتي أُُ      أيضًا إَ ي َتَسلَّْمُت ِمَن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم        نِّنِإل"
  َهِذِه اْلَكْأُسًالئاَ َقا ّوَعَشَت ماَبْعَدأيضًا   ََآَذِلَك اْلَكْأسُ . ا َهَذا ِلِذْآِري  ْصَنُعوْجِلُكْم ا َأل ُروْكُسالَمَهَذا ُهَو َجَسِدي    ُخُذوا ُآُلوا   

َن خبُرو ُتُآلََّما َأَآْلُتْم َهَذا اْلُخْبَز َوَشِرْبُتْم َهِذِه اْلَكْأَسفإنُكم . ا َهَذا ُآلََّما َشِرْبُتْم ِلِذْآِري    صنعُو ا .ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمي   
 26-23: 11آورنثوس1"        ِجيَء الرَّبِّ ِإَلى َأْن َيَمْوِتب

 

  " َجَسِد اْلَمِسيحِِ  َةَآِرُهَو شَ أليَس   الَِّذي َنْكِسُرُه      اْلُخْبزُ . َدِم اْلَمِسيحِ   ِهَي َشِرَآةَ أليسْت   ُنَباِرُآَها    َآْأُس اْلَبَرَآِة الَِّتي   "
 16: 10آورنثوس1

 

 



 ما هو المطلوب من األشخاص الذين يشترآون في العشاء الرباني بإستحقاق؟: س
ي العشاء الرباني بإستحقاق هو إمتحان           المطلوب من األشخاص الذين يشترآون ف          : ج

نفوسهم على قدر معرفتهم بنفوسهم لتمييز جسد الرب، وإمتحان إيمانهم ليتغذوا بالرب،                  
وإمتحان توبتهم ومحبتهم وطاعتهم الجديدة له خشية أن يأتوا إلى عشاء الرب عن غير                     

 .إستحقاق فيأآلون ويشربون دينونة لنفوسهم

81. 

ألن الذي يأآل ويشرب بدون إستحقاق . ن نفسه وهكذا يأآل من الخبز ويشرب من الكأسولكن ليمتحن اإلنسا"
 29، 28: 11آورنثوس1"   يأآل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب

 

  5: 13آورنثوس2"    جربوا أنفسكم هل أنتم في اإليمان"

فحين تجتمعون معا ليس هو ألآل عشاء ... ألني أوال حين تجتمعون في الكنيسة أسمع أن بينكم إنشقاقات "
 20، 18: 11آورنثوس1"   الرب

 

  8: 5آورنثوس1"      إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة وال بخميرة الشر والخبث بل بفطير اإلخالص والحق"

ألن الذي يأآل ... إذا اي من أآل هذا أو شرب آأس الرب بدون إستحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه"
 29، 27: 11آورنثوس1"       بدون إستحقاق يأآل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الربويشرب

 

 
التي إستخدمها الرسول بولس في )) حتى مجيئه((ما هو المقصود بالكلمات : س

 معرض آالمه عن العشاء الرباني؟
رح تعلمنا هذه الكلمات بوضوح أن الرب يسوع المسيح سوف يأتي ثانية، وهذا هو ف                 : ج

 .ورجاء آل المؤمنين

82. 

           أعمال  " الَسماِء َرَأْيُتُموُه ُمْنَطِلقًا ِإَليَسَيأِتي َهَكَذا َآَماَهَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم ِإَلى السََّماِء  ِإنَّ َيُسوَع"... 
 11: 1الرسل

 

اَألْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح     وَيْنِزُل ِمَن السََّماِء        اهللا َسْوَف     ُبوٍق   َو َمَالِئَكٍة      َرِئيسِ   بُهَتاٍف ِبَصْوتِ     َألنَّ الرَّبَّ َنْفَسهُ     "
 16: 4 تسالونيكي1        "     َأوًَّالوَنَيُقوُمس

 

 


