


 

 ما هو الهدف الرئيسي لإلنسان؟: س
 . الهدف الرئيسي لإلنسان هو تمجيد اهللا، والتمتع به إلى األبد:ج 

1. 

  31: 10آورنثوس 1       "ْمجِد اِهللاِل َفاْفَعُلوا ُآلَّ َشْيٍء ُآْنُتْم َتأُآُلوَن أْو َتْشَرُبوَن أْو َتْفَعُلوَن َشْيئْاَفِإَذا "

 ِ"َلى الدَّْهر َصْخَرُة َقْلِبي َوَنِصيِبي اُهللا إِِ. َوَقْلِبيَلْحِمي َيَفِن  َقْد.ْرِض ِفي األََال ُأِريُد َشْيئًا وَمَعَك .ِءَمْن ِلي ِفي السََّما"
 26، 25: 73مزمور 

 

 
 ما هي القاعدة التي أعطانا إياها اهللا لتقودنا في آيفية تمجيده والتمتع به؟: س
 هد القديم والعهد الجديد، هي القاعدة الوحيدة لقيادتنا فيآلمة اهللا التي هي أسفار الع: ج 

 .     آيفية تمجيد اهللا والتمتع به

2. 

  20: 2أفسس                        "ْلَمِسيُح َنْفُسُه َحَجُر الزَّاِوَيِةَا َيُسوُع َعَلى َأَساِس الرُُّسِل َواَألْنِبَياِء َويَنِنيَمْب"

  16: 3تيموثاوس 2       "ِِفي اْلِبرِّاَلِذي يِب أِدتاَللتَّْقِويِم وِل ِللتَّْعِليِم َوالتَّْوِبيِخ وَناِفٌع اِهللاِمَن  ِبِه ْوحًىُمُهَو   اْلِكَتاِبلُُّآ"

َع اآلِب َوَمَع اْبِنِه ِهَي َمَنْحُن َفَنا َما َشِرَآُتوأ. ةٌ َمَعنَاآِرَشأيضًا  َن َلكمُكوَيَكْي ِبه ِل  ُنخبَرآم َرَأْيَناُه َوَسِمْعَناُهالِذي"
 3: 1يوحنا 1   "َيُسوَع اْلَمِسيِح

 

 

 ما الذي تعلمه األسفار المقدسة بصورة رئيسية؟: س
 تعلم األسفار المقدسة بصورة رئيسية، ما يجب أن يؤمن به اإلنسان بخصوص   : ج 

 .     اهللا، وما يطلبه اهللا من اإلنسان

3. 

 " ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَعتِي الصَِّحيِح الَِّذي َسِمْعَتُه ِمنِّي ِفي اِإليَماِن َواْلَمَحبَِّة اَلاْلَكَالِمَتَمسَّْك ِبُصوَرِة "
 13: 1تيموثاوس 2

 

  13: 12جامعة                     "ُهُآل  ِاتَِّق اَهللا َوًاْحَفْظ َوَصاَياُه َألنَّ َهَذا ُهَو اِإلْنَساُن.ُهَل آَُِرَفْلَنْسَمْع ِخَتاَم اَالم"

 
 ما هو اهللا؟ : س
 اهللا روح، غير محدود، أبدي، وغير متغير في آينونته وحكمته وقوته وقداسته    : ج 

 .     وعدله وصالحه وحقه

4. 

  24: 4يوحنا      " َيْنَبِغي َأْن َيسِجدُواالرُّوِح ِواْلَحقِِّبوالذَّيَن َيْسُجُدوَن َلُه َف. اُهللا ُروٌح"

  7: 11أيوب                           " َتْنَتِهي اْلَقِديرِِِِنهاَية  إَلىْم أََ َتَتِصُلاِهللاِق ْم ُعإَلىَأ"

  2: 90مزمور    "اُهللاأنَت َلى اَألَبِد  إِِ. اَألَزِلُذْناْلَمْسُكوَنَة، ُمأَبَدأَت األَرَض وْو  أََ اْلِجَباُلُتوَلَدْن  أََْبِلقََِمْن "

1           " آِميَن. َدهِر الُدُهوِر اْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد ِإَلىالَحكِيُم َوْحَدُه َلُه وَال ُيَرى اِإللُه َنىفَْي ي الُك الُدُهور الَذَمِلْو"
 17: 1تيموثاوس 

 

  َوَال ِظلَُّتغيِيٌر ِعَندُهْيَس ِبي اَألْنَواِر الَِّذي َل أََْدنِع ِمْن ِمْن َفْوُق َناِزلٌة ِهَي ٍةامَتِهَبٍة  َموُآلُّو َعِطيٍَّة َصاِلَحٍة ُآُل"
 17: 1يعقوب          "اٍنَرَوَد

 

 
 
 
 
 
 



  14: 3           خروج   "َأْرَسَلِني ِإَلْيُكم َهَكَذا َتُقوُل ِلَبِني ِإْسَراِئيَل َأْهَيْه َقاَلَو. ْهَيِه الَِّذي َأْهَيْهأََ ُموَسىاهللا لَفَقاَل "

  5: 147      مزمور    "ِلَفْهِمِه ال إْحَصاَء .ِةُقوَّال َعِظيُموَنا َرُبَعِظيٌم ُهَو "

  8: 4رؤيا"      ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس الرَّبُّ اِإللُه اْلَقاِدُر َعَلى ُآلِّ َشْيٍء الَِّذي َآاَن َواْلَكاِئُن َوالَِّذي َيْأِتي....  "

َلى  إِِ  اِإلْحَسانِ َحاِفُظ. َرُؤوٌف َبِطيُء اْلَغَضِب َوَآِثيُر اِإلْحَساِن َواْلَوَفاءِ       وِحيٌم  ِإَلٌه رَ  الرَّبُّفِإْجَتاَز الرُب ُقَداِمُه وَناَدى       "
ي اَألْبَناِء فِ  َأْبَناِء  ِإثَم اآلَباِء ِفي اَألْبَناِء َوِفي       ْفَتِقٌدُم .ُيبرَئ ِإبراءً  َلْن ُه َوَلِكن . َواْلَخِطيَئةِ  َواْلَمْعِصَيةِ ِفُر اِإلْثمِ ْاغ. ُأُلوٍف
  7، 6: 34خروج         "الرَّاِبِعو  الثالِثاْلِجيِل

 

 
 هل يوجد أآثر من إله واحد؟: س
 .يوجد إله واحد فقط، اهللا الحي والحقيقي: ج

5. 

  4: 6تثنية           " الرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواِحٌد.ِإْسَراِئيُل  َياْسَمْعِا"

  10:10     إرميا  "أبدٌي يُّ َوَمِلٌك َحِإَلٌه ُهَو.  َفحقٌّاِإلَلُه َأمَّا الرَّبُّ"

 
 آم أقنوم يوجد في الالهوت؟: س
وهؤالء الثالثة هم إله . يوجد ثالثة أقانيم في الالهوت، اآلب واألبن والروح القدس: ج

 .واحد، لهم جوهر واحد، وهم متساوون في القوة والمجد

6. 

  19: 28        متى     "َوَعمُِّدوُهْم ِباْسِم اآلِب َواِالْبِن َوالرُّوِح اْلُقُدِسَفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اُألَمِم "

   14: 13آورنثوس2"       آِميَن. ُكْمَجِميع َمَع اْلُقُدِسِِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة اِهللا َوَشِرَآُة الرُّوح "

 
 ما هي أحكام اهللا؟: س
حتم آل ) أي بقصده األبدي( هي قصده األبدي، حسب رأي مشيئته، الذي به أحكام اهللا: ج

 .ما سيتم حدوثه وذلك لمجده

7. 

َنُكوَن ِلَمْدِح َمْجِدِه ِل. ِهَمِشيَئِتَرأِي  َحَسَب الَِّذي َيْعَمُل ُآلَّ َشْيٍء ْصِد قَََ َحَسَباًََبقاَسُمَعينيَن  َنِصيبًاْلَنا ِن َأْيضًا ِهالَِّذي ِفي"
 12، 11: 1أفسس         "َنا ِفي اْلَمِسيحَؤَسَبَق َرَجاَقْد  َنْحُن الِذِيَن

 

 
 آيف ينفذ اهللا أحكامه؟: س
 .ينفذ اهللا أحكامه في أعمال الخلق والعناية: ج

8. 

  11: 4        رؤيا  " َوِهَي ِبِإَراَدِتَك َآاِئَنٌة وُخِلَقْتَخَلْقَت ُآل اَألْشَياِءأنَت  َألنََّك "...

     " َماَذا َتْفَعُل َيَدُه َأْو َيُقوُل َلُهْمَنُعَمْن َيَال ُيوَجُد َما َيَشاُء ِفي ُجْنِد السََّماِء َوُسكَّاِن اَألْرِض َوَآ َيْفَعُل َوَوُه"... 
 35: 4دانيال

 

 
 ما هو عمل الخلق؟: س
أيام، والكل عمل الخلق هو صنع اهللا آل شيء من ال شيء، بكلمة قوته، في مدة ستة : ج

 .حسن جدا

9. 

  1: 1تكوين    "ِفي اْلَبْدِء َخَلَق اُهللا السََّماَواِت َواَألْرَض"

  3: 11عبرانيين   " َظاِهٌرَوُهَحتَّى َلْم َيَتَكّوْن َما ُيَرى ِممَّا  ِبَكِلَمِة اِهللا أْتِقَنْت َعاَلِميَن َأنَّ الَنفَهُمِإليَماِن با"

  11: 20    خروج..." السََّماَء َواَألْرَض َواْلَبْحَر َوُآلَّ َما ِفيَهااٍم َصَنَع الرَّبُِّفي ِستَِّة َأيَّ َألْن"

 
 
 
 



 آيف خلق اهللا اإلنسان؟: س
خلق اهللا اإلنسان ذآرا وأنثى، على صورته في المعرفة والبر والقداسة، مع سلطان : ج

 .على المخلوقات األخرى

10. 

  27: 1تكوين       "َذَآرًا َوُأْنَثى َخَلَقُهْم. َعَلى ُصوَرِة اِهللا َخَلَقُه. َعَلى ُصوَرِتِهَفَخَلَق اُهللا اِإلْنَساَن "

  10: 3      آولوسي   " ُصوَرِة َخاِلِقِهَحَسَبْلَمْعِرَفِة لَوَلِبْسُتُم اْلَجِديَد الَِّذي َيَتَجدَُّد "

َوَعَلى َطْيِر   وا اَألْرَض َوَأْخِضُعوَها َوَتَسلَُّطوا َعَلى َسَمِك اْلَبْحرِ           ُالُروا َوامْ آثََِأَأْثِمُروا وَ   َلُهمْ لَقا و  َوَباَرَآُهُم اهللاُ  "
 28: 1تكوين       " َعَلى اَألْرِضدُبالسََّماِء َوَعَلى ُآلِّ َحَيَواٍن َي

 

 
 ما هي أعمال العناية اإللهية؟: س
 .ادة لخالئقه وآل أعمالهاأعمال العناية اإللهية هي أقدس وأحكم وأقوى محافظة وسي: ج

11. 

  17: 145                     مزمور    "ْعَماِلِه ُطُرِقِه َوَرِحيٌم ِفي ُآِل أََُآِل ِفي َباٌرالرَّبُّ "

  29: 28أشعياء     "الَفْهِمَعِظيُم الَرأِي َعِجيُب . الُجُنوِدرَّبُّ َهَذا أْيضًا َخَرَج ِمْن ِقَبِل "

  3: 1                          عبرانيين   ..."ِتِهَرْد قَُِةِبَكِلملَّ األْشَياِء ُآَوَحاِمٌل "... 

  6: 9نحميا                                       ..." ُآَلَها ْنَت ُتْحِييَهاأَََو"... 

  19: 103مزمور                                    " َتُسوُدالُكِل َوَمْمَلَكُتُه َعَلى "...

  29: 10متى        " َأِبيُكْمِنِبُدوَلى اَألْرِض ع ْسُقُطَال َي َواِحٌد ِمْنُهَماو ِبَفْلٍس عاِن ُيَباْصُفوَراِنَعَأَلْيَس "

 
ما هو فعل العناية الخاص الذي قام به اهللا نحو اإلنسان وهو في الحالة التي حلف : س

 عليها؟
ن بعدما خلقه، شرط الطاعة الكاملة، مانعا إياه من أن دخل اهللا في عهد حياة مع اإلنسا: ج

 .يأآل من شجرة معرفة الخير والشر تحت تهديد ألم الموت

12. 

  12: 3غالطية                "َيْحَيا ِبَهااِإلنَساُن الِذي َيْفَعُلَها س  اِإليَماِن َبِلَليَس ِمن َناُموَسَوَلِكنَّ ال"

  17: 2تكوين     "ًا َتُموُتْوت َتْأُآُل ِمْنَها َمَيوَم َألنََّك .َها ِمْنَتْأُآْلَشِر َفَال اْلَخْيِر َوال ِة َمْعِرَفَشَجَرُةَوأمَّا "

 
 هل إستمر أبوانا األوالن في الحالة التي ُخلقا عليها؟: س
سقط أبوانا األوالن من الحالة التي خلقا عليها آونهما قد ُترآا لحرية إرادتهما، وذلك : ج
 .طائهما ضد اهللا عن طريق األآل من الثمر المحرمبإخ

13. 

  29: 7جامعة                " َآِثيَرًةَفَطَلُبوا إِختَراَعاٍت َأمَّا ُهْم .ًا ُمْسَتِقيماإلنَساَنَن اَهللا َصَنَع َأ"... 

 َمِرَها َوَأَآَلتْ ْت ِمْن ثَ  فأخَذ .ٌة ِللنََّظرِ َة شهيَ الشََّجَروأنَّ   ٌة ِلْلُعُيونِ َوأنََّها َبهجَ َآِل  ْأللٌة  جيد   اْلَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرةََ    فَرأِت"
 الرَّبِّ  َوِجِه ِمْن   أ آدُم وإمرأُتهُ  َفاْخَتَب... ا َأنَُّهَما ُعْرَياَناِن     َعِلَم َفاْنَفَتَحْت َأْعُيُنُهَما وَ    .َها َأْيضًا َمَعَها َفَأَآلَ    َلُجرَأْعَطْت  و

 8، 7، 6: 3         تكوين" اْلَجنَِّة َشَجِرِفي َوْسِطاِإلَلِه 

 

 
 ما هي الخطية؟: س
 .الخطية هي نقص في الخضوع هللا، أو التعدي على وصية اهللا: ج

14. 

  4: 3يوحنا 1         "والَخِطيَة هَي الَتَعِدي.  َيْفعُل الَخِطيَة َيْفعُل الَتَعِدَي أيضًاَمْن َُآلُّ"

 



 صيان آدم األول؟هل سقط الجنس البشري آله في ع: س
بسبب أن العهد الذي أقيم مع آدم لم يكن له وحده بل لكل نسله، فقد أخطأ فيه وسقط في : ج

 .تعديه األول آل الجنس البشري المتوالد منه بالطريقة الطبيعية

15. 

  22: 15آورنثوس 1      "    اْلَجِميُعاْحَي َسُي ِفي اْلَمِسيحِِاَكَذهنَُّه َآَما ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع ِأل"

 َجِميِع إلىاَز اْلَمْوُت تَجإَهَكَذا وِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطَيُة ِإَلى اْلَعاَلِم وباْلَخِطَيِة اْلَمْوُت بَما أنَ َآِمْن َأِجِل َذِلْك"
 12: 5رومية          "اْلَجِميُع  َأْخَطأإذ الناْس

 

 
 نس البشري؟إلى أية حالة جلب السقوط الج: س
 .جلب السقوط الجنس البشري إلى حالة الخطية والشقاء: ج

16. 

  18: 5             رومية ..." لدَّْيُنوَنِةل الناْس َجِميِع ٍة واِحَدةٍَ َصاَر الُحْكُم إلَى َآَما بَخِطيًاَفِإَذ"

 
 مما يتكون شر تلك الحالة التي سقط إليها اإلنسان؟: س
 سقط إليها اإلنسان يتكون من ذنب خطية آدم األولى وفقدان البر                 إن شر الحالة التي    : ج

األصلي وفساد طبيعته بجملتها، وهي األمور التي عادة ما تسمى بالخطية األصلية،                          
 .باإلضافة إلى آل التعديات الفعلية التي تنشأ عنها

17. 

  19: 5                  رومية ..."اًة طوَن ُخ اِإلْنَسان اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُرِةِعْصَيمِبَآَما نَُّه َأل"

 10: 3 رومية           "َلْيَس َبارٌّ َوَال َواِحٌدوٌب أنُه ُكتُهَو مَآَما "

 1: 2أفسس            "َخَطاَياالُذُنوِب َواِلُآْنُتْم َأْمَواتًا بإْذ َوَأْنُتْم "

 5: 51مزمور     "ْت ِبي ُأمِّياْلَخِطيِة َحِبَلبوُصوْرُت  ِباِإلْثِم أَنَذاَه"

 19: 15متى     "َألَن ِمَن الَقلِب َتخُرُج أَفكاٌر ِشرَيرٌة َقْتٌل ِزَنًى ِفسٌق ِسرقٌة َشَهادُة ُزوٍر َتْجديٌِِف"
 

 ما هو شقاء تلك الحالة التي سقط إليها اإلنسان؟ : س
ن تحت غضب ولعنة      بسقوط الجنس البشري وفقدانه للشرآة مع اهللا، أصبح اإلنسا              : ج

اهللا، وهكذا صار اإلنسان معرضا لكل شقاء في الحساة وللموت نفسه وآلالم الجحيم إلى                   
 .األبد

18. 

  24، 8: 3        تكوين"َد اِإلْنَساَنَرَطف...   َشَجِر اْلَجنَِّةِفي َوَسِط الرَّبِّ اِإلَلِه َوجِه ِمْن  وإمرأَتُهآَدُم َفاْخَتَبآ"... 

  3: 2أفسس        "يَن َأْيضًاالباِق اْلَغَضِب َآبَناَءا ِبالطَِّبيَعِة َأ َوُآنَّ"...

: 3           غالطية "نَاُموس ِلَيعَمَل ِبِه َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِآَتاِب الِفي َجِميِع َمْلُعوٌن ُآلُّ َمْن َال َيْثُبُت وٌبُكتمَألنَُّه "... 
10 

 

  23: 6        رومية  " ِهَي َمْوٌت اْلَخِطَيِةْجَرةَََألنَّ أُُ"

25       متى  "ُثَم َيُقوُل أيضًا لِلذِيَن َعِن الَيَساِر إذَهبُوا َعنِي َيا َمَالعِيُن إلى الَناِر األَبديِة الُمعدِة إلبليَس وَمَالِئَكِتِه"
 :41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هل ترك اهللا الجنس البشري آله ليهلك في حالة الخطية والشقاء؟: س
آون اهللا قد أختار البعض منذ األزل لحياة أبدية، وذلك من خالص مسرته الصالحة،                   : ج

فقد دخل فعال في عهد النعمة ليخلصهم من حالة الخطية والشقاء وليأتي بهم إلى حالة                           
 .الخالص بواسطة فاد

19. 

  13: 2تسالونيكي 2    " اْلَحقَِّتصِدِيِق ونَّ اَهللا اْخَتاَرُآْم ِمَن اْلَبْدِء ِلْلَخَالِص ِبَتْقِديِس الرُّوِحإ "...

  21: 5   رومية"ْلَحَياِة اَألَبِديَِّة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربَِّنالاْلِبرِّ ب َتْمِلُك النِّْعَمُة َهَكَذااْلَمْوِت في َحتَّى َآَما َمَلَكِت اْلَخِطيُة "

 
 من هو فادي مختاري اهللا؟: س
 هو الرب يسوع المسيح، الذي مع آونه ابن اهللا اآلزلي،                الفادي الوحيد لمختاري اهللا    : ج

صار إنسانا وهكذا آان وسيستمر إلى اآلبد في هذه الكينونة، اهللا وإنسان في طبيعتين                          
 .متميزتين وشخص واحد

20. 

   5: 2تيموثاوس1      "يُح َواِحٌد َبْيَن اِهللا َوالنَّاِس اِإلْنَساُن َيُسوُع اْلَمِس َواِحٌد َوَوِسيٌطلٌهإ ه ُيوَجُدنَّأل"

  14: 1      يوحنا   ..." َبْيَنَناحَلًا َوَجَسدَواْلَكِلَمُة َصاَر "

 "ِمَن ِبِه ِفي اْلَعاَلِم ُرِفَع ِفي اْلَمْجدِ         ِبِه َبْيَن اُألَمِم ُأوُ     ُآِرَز  ْلَمَالِئَكةٍ َتَراَءى الرُّوِحِفي   َرَربََِت اُهللا َظَهَر ِفي اْلَجَسِد        "...
  16: 3تيموثاوس1

 

  9: 2آولوسي   "ِء الَالُهوِت َجَسِديًاِمْلُآُل َيِحلُّ  َفِإنَُّه ِفيِه"

 
 آيف صار المسيح، وهو ابن اهللا، إنسانا؟: س
صار المسيح وهو ابن اهللا إنسانا بأخذه لنفسه جسدا بشريا حقيقيا ونفسا بشرية حقيقية،         : ج

 .عذراء مريم، وولد منها ولكن بدون خطيةآونه حبل به بقوة الروح القدس في رحم ال

21. 

   14: 2عبرانيين      ..."ِهَما ِفيآَذِلَك  َأْيضًا ُهَو اْشَتَرَك َدِمال َوَلْحِمال ِفي َك اَألْوَالُدَشاَر تَََقْدذَْ فِإ"

   38: 26متى     ..."َفَقاَل َلهم َنفِسي َحزِيَنٌة ِجدًا َحَتى الَموت "

4       عبرانيين  " ِبَال َخِطيٍَّةِفي ُآِل َشيٍء ِمثُلَنُا َجِرٌبُمَضَعَفاِتَنا َبْل ل َيرِثَي َغيُر َقاِدٍرأْن  َآَهَنٍةَنا َرِئيُسَلَليَس َألنَّ "
 :15 

 

ِلذِلَك َأْيضًا  فَرُة اْلَعِليِّ ُتَظلُِّلِك     الرُّوُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك َوُقدْ      .... ا َأْنِت َسَتْحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبنًا َوُتَسمِّيَنُه َيُسوعَ         َوَه"
 35، 31: 1    لوقا     "اْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اِهللا

 

 ..."      اِة ط َقِد اْنَفَصَل َعِن اْلُخَدَنٍسَوَال َشٍر َال ِبُقدُّوٌس َهَذا   ِمَثُل َرِئيُس َآَهَنٍةَألَنُه َآَاَن َيِليُق ِبَنا"
 26: 7عبرانيين

 

 
 ما هي الوظائف التي يقوم بها المسيح آونه فادينا؟: س
إن المسيح آفاد لنا يقوم بوظائف نبي وآاهن وملك وذلك في آلتا حالتي اإلتضاع                         : ج

 .والمجد

22. 

 " ِفي ُآلِّ َما ُيَكلُِّمُكْم ِبهِ         َتْسَمُعونَ  َلهُ . ِمْن ِإْخَوِتُكمْ   الرَُّب إلُهُكمْ  َسُيقيُم َلُكمُ  َنِبّيًا ِمْثِلي       َقاَل لآلباِء إنَّ      ُموَسى فإنَّ"
 22: 3أعمال الرسل

 

  6: 5عبرانيين             "َصاَدَق َأْنَت َآاِهٌن ِإَلى اَألَبِد َعَلى ُرْتَبِة َمْلِكي"... 

  6: 2  مزمور          "يِسْدقَُ َلى ِصْهَيْوَن َجَبِلَأمَّا َأَنا َفَقْد َمَسْحُت َمِلِكي َع"

 



 آيف يقوم المسيح بوظيفة نبي؟: س
يقوم المسيح بوظيفة نبي بإعالنه لنا إرادة اهللا لخالصنا وذلك عن طريق آلمته                             : ج

 .وروحه

23. 

  18: 1يوحنا           "َخبََّر ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِبُهَو  الَِّذي  اْلَوِحيُدُنْباأل.  َقطُّ َأَحٌدُهَرَي ْمَلاَهللا "

 "َحَياٌة ِباْسِمِهآَمنُتم  ْا ِلتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن اهللا َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإذ ُآتَبْتَوَأمَّا َهِذِه َفَقْد"
 31: 20يوحنا

 

  26: 14  يوحنا    ..." ُيَعلُِّمُكْم ُآلَّ َشْيٍء َفُهَواآلُب ِباْسِميالرُّوُح اْلُقُدُس الَِّذي َسُيْرِسُلُه الُمَعزِّي َوَأمَّا "

 
 آيف يقوم المسيح بوظيفة آاهن؟: س
يقوم المسيح بوظيفة آاهن بتقديمه نفسه ذبيحة مرة واحدة ليرضي العدالة اإللهية                       : ج

 .وليصالحنا مع اهللا، وبشفاعته المستمرة ألجلنا

24. 

  28: 9عبرانيين      ..."َخَطاَيا َآِثيِريَن ِلَكي َيْحِمَل َمرًَّة َبعَدَما ُقدَِّم ضًااْلَمِسيُح َأْيَهَكَذا "

  ُيَكفَِّر َخَطاَيا َحَتىَمَا ِهللا ِفيَأمينًا   َوَرِئيَس َآَهَنٍةًاِحيَمرََّيُكوَن َشيٍء ِلَكي َأْن ُيْشِبَه ِإْخَوَتُه ِفي ُآلِّ َآاَن َيْنَبِغي  ِمْن َثمّ "
 17: 2   عبرانيين   "ِبالشَّْع

 

 "ْمِهِفيَع  شفََّ ِلي ِحيٍنُهَو َحيٌّ ِفي ُآلِّ        إذ  وَن ِبِه ِإَلى اِهللا        ُمدَّلَِّذيَن َيَتق إَلى الَتَماِم ا   َص َأْيضًا    لََِخُيْن   أََ َقِدَرَي َفِمْن ثََمَّ "
 25: 7عبرانيين

 

 
 آيف يقوم المسيح بوظيفة ملك؟: س
 بإخضاعنا لذاته وبسيادته علينا وبدفاعه عنا، وبإنتصاره              يقوم المسيح بوظيفة ملك     : ج

 .على أعدائه وأعدائنا

25. 

  3: 110مزمور      ..."َك ُقَوِتَيْوِم ِفي ُمْنَتَدٌب َشْعُبَك"

   6: 2متى     "َألَن ِمْنَك َيخِرُج ُمدِبٌر ِيرَعى َشْعِبي إسَراِئيَل"... 

  25: 15آورنثوس1     " َيَضَع َجِميَع اَألْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيِهىحتََّ َأْن َيْمِلَك َيِجُبنَُّه أل"

 
 آيف يظهر إتضاع المسيح؟: س
يظهر إتضاع المسيح في والدته في ظروف وضيعة، تحت الناموس، وفي إجتيازه                  : ج

شقاوات هذه الحياة وغضب اهللا وموت اللعنة على الصليب، وفي آونه قد دفن وبقي تحت        
 .رةقوة الموت لفت

26. 

  7: 2لوقا    ..." ِمْذَوِدالْتُه ِفي ضَجع َوأتُهَفَوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر وِقَمط"

   4: 4غالطية    "َتحَت الَناُموِس ًادُوُولَم ِمِن اْمَرَأٍة ًادُوُولَم َأْرَسَل اُهللا اْبَنُه "...

  3: 53أشعياء        "ِنَز اْلَح َوُمْخَتِبُرأوَجاع  ِمَن النَّاِس َرُجُلخذوٌلُمْحَتَقٌر َوم"

  46: 27 متى    "إلِهي إلِهي َلماَذا َترْآَتِنِي... وَنْحَو السَّاَعِة الَتاِسَعِة َصرَخ َيسُوُع ِبَصوٍت َعظيٍم َقاِئًال "

  8: 2فيلبي         " الصَِّليِبَحتَّى اْلَمْوِت َمْوَت اَعطََ وأَنْفَسُهَوَضَع "... 

ا َآاَن ُيوَناُن ِفي َبطنِْ الُحوِت ثََالثَة أياٍَّم وَثالَث َلَياٍل هكذَا َيُكوُن إْبُن اإلْنَساِن ِفي َقْلِب األْرِض ثالثَة أياٍم                         َألَنُه َآمَ "
  40: 12    متى   "َوثالَث َلَياٍل

 

 



 آيف يظهر تمجد المسيح؟: س
ده إلى السماء    يظهر تمجد المسيح في قيامته من الموت في اليوم الثالث وفي صعو                   : ج

 .وفي جلوسه عن يمين اهللا اآلب وفي مجيئه ليدين العالم في اليوم األخير

27. 

  4: 15آورنثوس1     "ِبُتالُكَحَسَب َوَأنَُّه ُدِفَن َوَأنَُّه َقاَم ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث "

  19: 16مرقس     "َلَس َعْن َيِميِن اِهللافَع ِإَلى السََّماِء َوَجَتْرإ ُثمَّ ِإنَّ الرَّبَّ َبْعَدَما َآلََّمُهُم"

انًا ِإْذ َأَقاَمُه ِمْن إِيَم ِلْلَجِميِع ًاَقدََّمَقد َعَيَنُه ُمَرُجٍل ِب ِباْلَعْدِل سُكوَنَة اْلَم َيِديَن ُمْزِمٌع أْنِفيِهُهَو َيْومًا أَقاَم َألنَُّه "
 31: 17 أعمال     "اَألْمَواِت

 

 
 داء المعد بالمسيح؟آيف نصير شرآاء الف: س
 نصير شرآاء الفداء المعد بالمسيح عن طريق تطبيق هذا الفداء علينا تطبيقا فعاال                         :ج

 .بالروح القدس

28. 

  12: 1يوحنا     " ِباْسِمِهالُمؤمُنوَن َأْن َيِصيُروا َأْوَالَد اِهللا َأِي َفأْعَطاُهم ُسلَطانًا الَِّذيَن َقِبُلوُه  ُآُلَأمَّاو"

الَِّذي ِس   اْلُقدُ تَّْجِديِد الرُّوحِ و الِميَالِد الثَّاِني  ِلْسُغب َرْحَمِتِه َخلََّصَنا      قَتَضىِبُمَعِملَناَها َنْحُن َبْل      ِبرٍّ  في  َأْعَماِل  ِبَال  "
 6، 5: 3تيطس     "َسَكَبُه ِبِغًنى َعَلْيَنا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ُمَخلِِّصَنا

 

 
 المعد بالمسيح؟آيف يطبق الروح علينا الفداء : س
يطبق الروح علينا الفداء المعد بالمسيح بإنتاجه إيمانا فينا وبذلك يوحدنا مع المسيح في : ج

 .دعوتنا الفعالة

29. 

  8: 2أفسس        " اِهللاُةعطَي ُو َلْيَس ِمْنُكْم هذلَكنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن ِباِإليَماِن َوِإل"

  17: 3  أفسس        "ِباِإليَماِن ِفي ُقُلوِبُكْم اْلَمِسيُح ُحلَِّلَي"

 
 ما هي الدعوة الفعالة؟: س
الدعوة الفعالة هي عمل روح اهللا، الذي بإقناعنا بخطايانا وشقاوتنا وبإنارة عقولنا                      : ج

 .لمعرفة المسيح وبتجديد إرادتنا، ُيمكنا من قبول المسيح المقدم لنا مجانا في اإلنجيل

30. 

  9: 1تيموثاوس2        ...."َصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدََّسًة َخلَّالِذي"

أعمال            "اِإلْخَوُةالرَجاُل  َأيَُّها ْصَنُع الرُُّسِل َماَذا َنلَساِئرُبْطُرَس َولُلوا َوقَا ْمِه ُقُلوِبسُوا فيِخُن واَفَلمَّا َسِمَع"
 37: 2الرسل

 

  18: 26أعمال الرسل      " ... الشَّْيَطاِن ِإَلى اِهللالطاِن َوِمْن ُس ِإَلى نُّوٍراٍتَملَُ ظَُْرِجُعوا ِمْنِلَتْفَتَح ُعُيوَنُهْم َآْي َي"

  26: 36  حزقيال   "َوَأنَِْزُع َقْلَب اْلَحَجِر َوُأْعِطيُكْم َقْلَب َلْحٍم"... 

6يوحنا     "ِإَليَّْقِبُل  ُي وَََتَعلََّماآلِبِمَن  َعِمُكلُّ َمْن َسفََ ...آلُب الَِّذي َأْرَسَلِنيْجَتَذبُه اَي إْن َلْم ِإَليَّ ُيقِبَلَال َيْقِدُر َأَحٌد َأْن "
 :44 ،45 

 

 
 ما هي البرآات التي يشترك فيها الذين دعوا الدعوة الفعالة في هي الحياة؟: س
يس، وآذلك  إن الذين دعوا بالدعوة في هذه الحياة يشترآون بالتبرير والتبني والتقد                 : ج

 .ببرآات عديدة مرافقة لهم ونابعة منهم

31. 

 َوالَِّذيَن َبرََّرُهْم َفَهُؤَالِء َمجََّدُهْم      . َوالَِّذيَن َدَعاُهْم َفَهُؤَالِء َبرََّرُهْم َأْيضاً       .َوالَِّذيَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم َفَهُؤَالِء َدَعاُهْم َأْيضاً       "
 30: 8        رومية"َأْيضًا

 

  5: 1أفسس        ..." لَنفِسِه  ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِِِيْبَنللَتَبَق َفَعيََّنَنا ِإْذ َس"

  30: 1آورنثوس1"        َلَنا ِحْكَمًة ِمَن اِهللا َوِبّرًا َوَقَداَسًة َوِفَداًءاَرَص َيُسوَع الَِّذي اْلَمِسيحِِِمنُه َأنُتم بَو"

 



 ما هو التبرير؟: س
 اهللا المجانية التي بها يغفر آل خطايانا ويقبلنا آأبرار في نظره، التبرير هو عمل نعمة  : ج

 .وذلك فقط من أجل بر المسيح المحسوب لنا والمقبول باإليمان وحده

32. 

  24: 3رومية      "َيُسوَع اْلَمِسيِحب  الذيَن َمجَّانًا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِءيَبرَُّرمُت"

  7: 1أفسس    "َدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا َحَسِب ِغَنى ِنْعَمِتِهِفيِه َلَنا اْلِفَداُء ِبالذي "

  21: 5آورنثوس2   "الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطَيًة َخِطَيًة َألْجِلَنا ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اِهللا ِفيِهجعل  ألنه"

"   َطاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكِثيُروَن َأْبَرارًاِإ َأْيضًا بهكذا اة اِإلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن َخطةِعْصَيِمبآما نَُّه َأل"
 19: 5رومية

 

َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلَنَتَبرََّر بَبْل ِبِإيَماِنِ َيُسوَع اْلَمِسيِح آَمنَّا َنْحُن َأْيضًا الناميس َأْعَماِل بَعِلْم َأنَّ اِإلْنَساَن َال َيَتَبرَُّر نِإْذ "
 16: 2غالطية     "يسوعاِن ِإيَمب

 

3فيلبي"       اِإليَماِنبِإيَماِنِ اْلَمِسيِح اْلِبرُّ الَِّذي ِمْن اِهللا الذي ب َبِل  من الناموسَلْيَس ِلي ِبرِّي الذِّيُّوِفيِه أوجد و"
 :9 

 

 
 ما هو التبني؟: س
نعطى الحق في آل    التبني هو عمل نعمة اهللا المجانية التي بها ُنقبل في عداد أوالده و               : ج

 .إمتيازاتهم

33. 

  1: 3يوحنا1                     "اآلُب َحتَّى ُنْدَعى َأْوَالَد اِهللاأْعَطاَنا   َمَحبٍَّةَأيَةوا نُظُرََأ"

  12: 1يوحنا        " ِباْسِمِهونُنؤِممالَأِي   َأْن َيِصيُروا َأْوَالَد اِهللاُسلَطانًا  فأْعَطاُهْم الَِّذيَن َقِبُلوُه ُآُلَأمَّاو"

  17: 8رومية        ..." اْلَمِسيِحواِرُثوَن َمَع َأْيضًا َوَرَثُة اِهللا َوٌةَثَرَوإَننا  ففإْن ُآَنا أْوالدًا"

 
 ما هو التقديس؟: س
التقديس هو عمل روح اهللا، الذي به نتجدد في اإلنسان الكلي حسب صورة اهللا، ونقدر             : ج

 . عن الخطية وأن نحيا للبربه أآثر وأآثر على أن نموت

34. 

  13: 2تسالونيكي2         "اْلَحقَِّتصدِيق نَّ اَهللا اْخَتاَرُآْم ِمَن اْلَبْدِء ِلْلَخَالِص ِبَتْقِديِس الرُّوِح وَإ"

  24: 4فسسأ       " اِهللا ِفي الِبرِّ َوَقَداَسِة اْلَحقِِّبَحَسِبَوَتْلَبُسوا اِإلْنَساَن اْلَجِديَد اْلَمْخُلوَق "

 َآذِلَك َأْنُتْم َأْيضًا اْحِسُبوا       .ِه ِللّ هاَيْحَياف َها َيْحَيا  والَحَياُة التي   ْلَخِطَيِة َمرًَّة َواِحَدةً   ل ُه َقْد َماَتهُ   َماَتالذي   َمْوَتال َألَن"
 11، 10: 6رومية           " َرِبَنااْلَمِسيِح َيُسوَعبَأْحَياًء ِللِه َلِكْن ْلَخِطَيِة وا عنَأْنُفَسُكْم َأْمَواتًا 

 

 
 
 
 

 ما هي البرآات التي ترافق أو تنبع من التبرير والتبني والتقديس في هذه الحياة؟: س
البرآات التي ترافق أو تنبع من التبرير والتبني والتقديس في هذه الحياة هي تأآيد                       : ج

ثبات فيها حتى    محبة اهللا وسالم الضمير والفرح في الروح القدس والنمو في النعمة وال                  
 .النهاية

35. 



َلَنا الدُُّخوُل ِباِإليَماِن ِإَلى َهِذِه قد صار ِبِه َأْيضًا  الذي َنا َسَالٍم َمَع اِهللا ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ْلاِإليَماِنب َقْد َتَبرَّْرَنا ذفا"
ِفي قد إنسكبت  اَهللا ُة َألنَّ َمَحبَّزىَوالرََّجاُء َال ُيَخ ... ْجِد اِهللاِ َمءَرَجاعلي  وَنْفَتِخُر وُنِقيمُمِفيَها  النِّْعَمِة الَِّتيَ َنْحُن

 5، 2، 1: 5رومية"      المعطى لناُقُلوِبَنا ِبالرُّوِح اْلُقُدِس 

 

  17: 14يةروم"      َبْل ُهَو ِبرٌّ َوَسَالٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّوِح اْلُقُدِسا َوُشْرب َلْيَس َمَلُكوُت اِهللاِ َأْآٍالألن"

  18: 4أمثال"             الكاملالنََّهاُروينثر إلى َيَتَزاَيُد  ْشرُقِمَأمَّا َسِبيُل اَألْبَراِر َفَكُنوٍر "

  13: 5يوحنا 1"       وا َأنَّ َلُكْمْ َحَياَة َأَبِديََّةلُم ِباْسِم اْبِن اِهللا ِلَكْي َتْعأنتم المؤمنينَآَتْبُت َهَذا ِإَلْيُكْم "

  5: 1بطرس1"       ْلَخَالِص ِإيَماِنب  محروسوناِهللان بقوة ْم الَِّذيُتَِإن"

 
 ما هي البرآات التي يحصل عليها المؤمنون عليها من المسيح وقت موتهم؟: س
نفوس المؤمنين ُتجعل آاملة في القداسة وقت موتهم وتدخل حاال إلى المجد،                                 : ج

 .ذلك لكونها ما زالت متحدة مع المسيحوأجسادهم ترقد في القبور حتى القيامة و

36. 

  23: 12عبرانيين"     َكِمِليَنمُر اََّوِإَلى َأْرَواِح ُأَبر"

  23: 1فيلبي      "َمَع اْلَمِسيِحلي إشتهاء أن أنطلق وأآون "

  8: 5آورنثوس2   " ِعْنَد الرَّبِّنستوطَنْغَتِرَب َعِن اْلَجَسِد َوُنَأْن ونسر باألولى  فنثق"

  43: 23لوقا"        اْلَيْوَمَ َتُكوُن َمِعي ِفي اْلِفْرَدْوِس"

  14: 4تسالونيكي1    "معه اُهللا َأْيضًا همَن ِبَيُسوَع َسُيْحِضُروَكَذِلَك الرَّاِقدف"

   2: 57أشعياء"    السََّالِم َيْسَتِريُحوَنَ ِفي َمَضاِجِعِهْم السَّاِلكَُ ِباالْسِتَقاَمِةيدخل  "

  26: 19أيوب"       اَهللا هذا وبدون جسدي أرى َوَبْعَد َأْن َيْفَنى ِجْلِدي"

 
 ما هي البرآات التي يحصل عليها المؤمنون عليها في المسيح وقت القيامة؟: س
إن المؤمنين الذين سبرفعون وقت القيامة، سوف ُيعترف بهم وببراءتهم عالنية وقت               : ج

بالكامل بأجسادهم ونفوسهم وسط تمتع آامل باهللا إلى          الدينونة، وسوف ُيجعلون مبارآين      
 .األبد

37. 

  43: 15آورنثوس1"      َمِجدفي ن َوُيَقاُم واُهفي ُيْزَرُع "

   32: 10متى"    فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السموات"

  2: 3يوحنا1"      َراُه َآَما ُهَوُأْظِهَرَ َنُكوُن ِمْثَلُه َألنََّنا َسَن إذا"

  17: 4تسالونيكي1    " َمَع الرَّبِّكون آل حين َوَهَكَذا َن"

 
 
 

 ما الذي سيحصل لألشرار عند موتهم؟: س
سوف تلقى نفوس األشرار في عذابات الجحيم عند موتهم، وأجسادهم سوف تبقى في               : ج

 .قبورهم إلى وقت القيامة ودينونة اليوم العظيم

38. 

 َجِحيِم َوُهَو ِفيَرَفَع َعْيَنْيِه ِفي الَف. َماَت اْلَغِنيُّ َأْيضًا َوُدِفَنو. َماَت اْلِمْسِكيُن َوَحَمَلْتُه اْلَمَالِئَكُة ِإَلى ِحْضِن ِإْبَراِهيَمَف"
 َطَرَف بَلاْرَحْمِني َوَأْرِسْل ِلَعاَزَر ِلُي  ِإْبَراِهيَمَقِال َياَأِبيو َفَناَدى .َرَأى ِإْبَراِهيَم ِمْن َبِعيٍد َوِلَعاَزَر ِفي ِحْضِنِهو ِباََّعذال

 24-22: 16لوقا         "نِّي ُمَعذٌَّب ِفي َهَذا اللَِّهيِبِإل َوُيَبرَِّد ِلَساِني َماٍءبِإْصَبِعِه 

 

  14: 49     مزمور     ..."ْم ُهَاعْرَي اْلَمْوُت . ُيَساُقوَن للَهاِويِةِمْثَل الَغَنِم"

 



 ما الذي سُيفعل لألشرار في يوم الدينونة؟: س
إن أجساد األشرار المقامة من قبورهم مع نفوسهم، سُيحكم عليها بعذابات ال تطاق مع الشيطان                      : ج

 .ومالئكته إلى األبد

39. 

الْزِدَراِء لاْلَعاِر إلى هؤالء اْلَحَياِة اَألَبِديَِّة و يستيقضون هؤالء إلى  ِفي ُتَراِب اَألْرِضالراقدينَوَآِثيُروَن ِمَن "
 2: 12دانيال    "ياَألَبِد

 

 ِْقَياَمِة اْلَحَياِةإلى عَُِلوا الصَّاِلَحاِت فَيْخُرُجَ الَِّذيَن َف . َتْأِتي َساَعٌة ِفيهاَ َيْسَمُع َجِميُع َمْن ِفي اْلُقُبوِر َصْوَتُهإنهَف"
 29، 28: 5يوحنا"    ْيُنوَنةْ ِقَياَمِة الدَّإلىوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت 

 

  9: 1تسالونيكي2"     َهَالِك َأَبِديِّب بوَنَقِاعالذين سي "

فيمضي ... ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبول عني يا مالعين إلى النار األبدية المعدة إلبليس ومالئكته "
 46، 41: 25متى"       هؤالء إلى عذاب أبدي

 

 
  في البداية لإلنسان آقاعدة للطاعة؟ما الذي أعلنه اهللا: س
القاعدة التي أعلنها اهللا لإلنسان في البداية للطاعة آانت الناموس األخالقي والذي : ج

 .يتلخص مفهومه في الوصايا العشر

40. 

  4: 10تثنية        ..." اْلَعْشَرالَكِلَماِت ِمثَل الِكَتاَبِة األولَىَعَلى اللَّْوَحْيِن  َفَكتَب"

  17: 19   متى               "َولِكْن إْن أَرْدَت أْن َتْدُخَل الَحياَة فاْحَفِظ الَوَصايا"... 

 


