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 قدمةامل

اعم، وعن  هو كتاب تمهيدي عن اإليمان املسييح بوجهٍ  )First Catechism( ادليلل األول تلعليم اإليمانهذا 
 خاص. والغرض منه هو أن �ُستخَدم مع األطفال، بدًءا من أقل عمر مناسب. صلَح بوجهٍ اإليمان المُ 

 ديلل تعليم اإليمان عن طر�ق السؤال واجلواب لألطفالهيلك هذا ادليلل و�تواه مستَمدان من كتاب 
)Catechism for Young Children( بواسطة جوز�ف ب. إ�يلز ١٨٤٠، اذلي �رُِش ألول مرة يف اعم ،)Joseph P. 

Engels( ُعنارصوهو أحد  — الُموجزؤلَّفه هذا �اولة جاهدة لعرض وتبسيط مفاهيم ديلل تعليم اإليمان . اكن م 
 إقرارات إيمان وستمنسرت، اليت ُ�َعد بمثابة األساس العقائدي للمشيخي� يف مجيع أ�اء العالم.

ل، قمنا بإدراج تغي�ات يف مفردات اللغةؤلَّف المُ يف هذا المُ  ة، وترتيب األسئلة يك �عل ادليلل ، والقواعد اللغو�َّ عدَّ
أ�رث وضوًحا وسهولة بالنسبة لألطفال. وحيث أم�ن، قمنا باستخدام ضم� املتلكم أو املخاَطب املفرد يلكون 

 أ�رب. األمر شخصيًّا بدرجةٍ 

ة. فيف اتلقليد الة للتغذية الروحيَّ ترَبة وفعَّ يمثل اتلعليم انلظا� لإليمان باستخدام أسئلة وأجو�ة �سيطة أداة ُ� 
لكتاب املقدس والعقيدة، وحفظها عن لة رئيسيَّ العنارص ال، اكنت هذه صورة شائعة للتعب� عن الُمصلَحاملشييخ/

ُ�ِدث تأثً�ا ديناميكيًّا أ�رب ىلع  ما أفضل، ة �شلٍك هو �سي� هذه العمليَّ  ادليلل األولظهر قلب. والغرض من هذا 
 م�.تعلِّ حياة امل

ث. و�هذا، سيضيفون حبسب الوضع املثايل، ىلع أبناء العهد ابلدء يف تعلُّم إجابات هذا ادليلل ما أن يبدأوا يف اتلحدُّ 
هم هذا تلب�ِّ منظوًرا إهليًّا من �و  إىل مفرداتهم اللكمات اليت تعكس احلق الكتايب، وال سيما عقائد انلعمة.  سيُِعدُّ

ديلل ، ومن �و خليقته. ينبيغ اعتبار هذا ادليلل خطوة مساعدة لألحداث يك يدرسوا الحًقا أنفسهم، ومن �و اهللا
 .املوجزوستمنسرت أسئلة وأجو�ة 

األطفال كيف يعرفون اهللا، و�بونه، و�دمونه. صالتنا � أن ت�ون ثمار هذا أن تنشأ  األول ادليلليعلِّم هذا 
 به إىل األبد". اتلمتُّعاهللا و تمجيد" —بداخلهم رغبة يف تتميم اغية اإل�سان العظ� 
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 خلقك؟ : َمنْ ١السؤال 
 : اهللا.اجلواب

 ماذا خلق اهللا أيًضا؟ :٢السؤال 
 يشء.: خلق اهللا لك اجلواب

 ملاذا خلقك اهللا وخلق لك يشء؟ :٣السؤال 
 ملجده. اجلواب:

د اهللا؟ :٤السؤال   كيف يمكنك أن تمجِّ
 بأن أحبه وأطيع وصاياه. اجلواب:

د ملاذا ينبيغ أن  :٥السؤال   اهللا؟تمجِّ
 ألنه خلق� وألنه يعت� يب. اجلواب:

 هل هناك أ�رث من � واحد حقييق؟ :٦السؤال 
 حقييق.واحد ال. ال يوجد سوى �  اجلواب:

 �م عدد أقانيم هذا اإلهل الواحد؟ :٧السؤال 
 ثالثة أقانيم. اجلواب:

 ؟اذكر اسم هذه األقانيم اثلالثة :٨السؤال 
 اآلب، واالبن، والروح القدس. اجلواب: 

 اهللا؟ َمْن هو :٩السؤال 
 اهللا روح وليس هل جسد مثل البرش. اجلواب:

 وجد اهللا؟أين يُ  :١٠السؤال 
 اهللا موجود يف لك ماكن. اجلواب:

 هل يمكنك أن ترى اهللا؟ :١١السؤال 
 ال. ال يمكن� أن أرى اهللا، لكنه يرا� دائًما. اجلواب:
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م اهللا لك يشء؟ :١٢السؤال 
َ
 هل يَعل

 ال يشء يم�ن أن �ىف ىلع اهللا. .نعم اجلواب:

 هل �ستطيع اهللا أن يفعل لك يشء؟ :١٣السؤال 
 لك مشيئته املقدسة. يفعلنعم. �ستطيع اهللا أن  اجلواب:

 من أين تتعلم كيف حتب اهللا وتطيعه؟ :١٤السؤال 
 فقط من الكتاب املقدس. اجلواب:

تَ  نْ مَ  :١٥السؤال 
َ
 ب الكتاب املقدس؟ك

  اجلواب:
ُ
 ويح إيلهم بالروح القدس.رجال �تارون أ

 من هم أبوانا األوالن؟ :١٦السؤال 
 آدم وحواء. اجلواب:

 كيف خلق اهللا اإل�سان؟ :١٧السؤال 
 خلق اهللا اإل�سان، ذكًرا وأنىث، ىلع صورته. اجلواب:

 ممَّ ُخلق أبوانا األوالن؟ :١٨السؤال 
 خلق اهللا جسد آدم من تراب األرض، وجسد حواء من ضلٍع من آدم. اجلواب:

 ماذا أعطى اهللا آدم وحواء إىل جانب جسديهما؟ :١٩السؤال 
 اليت ستعيش إىل األبد. انلفوسأعطاهما  اجلواب:

 إىل جانب اجلسد؟ نفسهل دليك أنت أيًضا  :٢٠السؤال 
 إىل األبد. نفيسوستعيش  .نعم اجلواب:

 ستعيش إىل األبد؟ نفسككيف تعرف أن  :٢١السؤال 
 ألن الكتاب املقدس �رب� بهذا. اجلواب:

 ما � احلالة اليت خلق اهللا آدم وحواء عليها؟ :٢٢السؤال 
 من القداسة والسعادة. ةخلقهما يف حال اجلواب:
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 ما هو العهد اذلي قطعه اهللا مع آدم؟ :٢٣السؤال 
 عهد احلياة. اجلواب:

 ما هو العهد؟ :٢٤السؤال 
 هو عالقة يؤسسها اهللا معنا و�ضمنها بواسطة لكمته.  اجلواب:

 يف عهد احلياة، بَم طالب اهللا آدم؟ :٢٥السؤال 
 بأن يطيع اهللا طاعة اكملة. اجلواب:

 بَم وعد اهللا يف عهد احلياة؟ :٢٦السؤال 
 بأن ي�افئ آدم باحلياة إن أطاع اهللا طاعة اكملة. اجلواب:

 ماذا اكن تهديد اهللا يف عهد احلياة؟ :٢٧السؤال 
 بأن يعاقب آدم باملوت إن عىص اهللا. اجلواب:

 هل حفظ آدم عهد احلياة؟ :٢٨السؤال 
 ال. بل أخطأ يف حق اهللا. اجلواب:

 ما � اخلطية؟   :٢٩السؤال 
 اهللا. رش�عةي ىلع اهللا، أو � اتلعدِّ  �رش�عةاخلطية � أي تقص� يف االلزتام  اجلواب:

 اهللا؟ �رش�عةما مع� اتلقص� يف االلزتام  :٣٠السؤال 
 أال أ�ون أو أال أفعل ما يطالب به اهللا. اجلواب:

 ي؟ما هو املقصود باتلعدِّ  :٣١السؤال 
 فعل ما ين� عنه اهللا. اجلواب:

 ة خطية؟ما اذلي �ستحقه أيَّ  :٣٢السؤال 
 غضب اهللا ولعنته. اجلواب:

 ماذا اكنت خطية أبو�نا األول�؟ :٣٣السؤال 
مة.األ�ل من اثلمرة المُ  اجلواب:  حرَّ
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 أغوى آدم وحواء بارت�اب هذه اخلطية؟ نْ مَ  :٣٤السؤال 
، ثم استخدمها يلغوي آدم. اجلواب:

ً
 أغوى الشيطان حواء أوال

 كيف تغ�َّ آدم وحواء ح� أخطآ؟ :٣٥السؤال 
 من حالة القداسة والسعادة، صارا يف حالة من اإلثم والشقاء. اجلواب:

ً
 بدال

 ل نفسه فقط يف عهد احلياة؟مثِّ هل اكن آدم يُ  :٣٦السؤال 
 ل اجلنس البرشي بأ�مله.مثِّ ال. بل اكن يُ  اجلواب:

 ما هو تأث� خطية آدم عليك وىلع مجيع البرش؟ :٣٧السؤال 
 نودل مجيًعا مذنب� وخطاة. اجلواب:

 إىل أي مدى أنت خاطئ بالطبيعة؟ :٣٨السؤال 
 ء من أجزاء كيا�.أنا فاسد يف لك جز اجلواب:

 بَم �س�َّ الطبيعة اخلاطئة اليت نرثها من آدم؟ :٣٩السؤال 
 ة.ة األصليَّ اخلطيَّ  اجلواب:

 هل يم�ن ألحد اذلهاب إىل السماء بهذه الطبيعة اخلاطئة؟ :٤٠السؤال 
 السماء.ن من اإليمان بيسوع واذلهاب إىل ال. بل ينبيغ أن تتغ� قلو�نا حىت نتم�َّ  اجلواب: 

 بَم �س�َّ تغي� القلب هذا؟ :٤١السؤال 
 الوالدة اجلديدة، أو اتلجديد. اجلواب:

 من �ستطيع تغي� قلب اخلاطئ؟ :٤٢السؤال 
 الروح القدس وحده. اجلواب:

ص أحد بواسطة عهد احلياة؟ :٤٣السؤال 
ُ
 هل يم�ن أن َ�ل

 ال. ال أحد يم�ن أن َ�لُص بواسطة عهد احلياة. اجلواب:

ص بواسطة عهد احلياة؟ :٤٤السؤال 
ُ
 ملاذا ال يم�ن ألحد أن َ�ل

 .بههذا العهد، وهم ُمدانون  كرسواألن اجلميع قد  اجلواب:
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 أنت عهد احلياة؟ كرستكيف  :٤٥السؤال 
 آدم يف خطيته األو�.ل مجيع البرش، وذللك فإن� سقطُت مع مثِّ اكن آدم يُ  اجلواب:

ص؟ :٤٦السؤال 
ُ
ل

َ
 كيف، إذن، يم�ن أن خت

 بالرب �سوع املسيح بواسطة عهد انلعمة. اجلواب:

 هلم يف عهد انلعمة؟اذلين اكن املسيح مُ  نْ مَ  :٤٧السؤال 
ً

 ثال
 .شعبه املختار اجلواب:

 م املسيح عهد انلعمة؟كيف تمَّ  :٤٨السؤال 
 ة عن خطاياهم.ستَحقَّ نيابة عن شعبه، ثم قاىس العقو�ة المُ  الكه الرش�عةأطاع املسيح  اجلواب:

 ة خطية ىلع اإلطالق؟هل ارت�ب �سوع أيَّ  :٤٩السؤال 
 ال. بل اعش حياة بال خطية. اجلواب:

 كيف أم�ن للمسيح أن يتألم؟ :٥٠السؤال 
 ع و�تألم نيابة عنا.صار املسيح، ابن اهللا، إ�سانًا حىت يمكنه أن يطي اجلواب:

 أطاع املسيح وتألم؟ ألجل َمنْ  :٥١السؤال 
 اذلين أعطاهم اهللا اآلب للمسيح.لك ألجل  اجلواب:

 ما هو نوع احلياة اليت اعشها املسيح ىلع األرض؟ :٥٢السؤال 
 حياة من الطاعة، واخلدمة، واأللم. اجلواب:

 ما هو نوع املوت اذلي ماته �سوع؟ :٥٣السؤال 
 املوت املؤلم واملخزي للصليب. اجلواب:

 ما املقصود بالكفارة؟ :٥٤السؤال 
 كبديل عن اخلطاة. بآالمه وموتهأرىض املسيح عدل اهللا  اجلواب:

 يف عهد انلعمة؟ يضمنه اهللا اآلبما اذلي  :٥٥السؤال 
 مات املسيح ألجلهم. نْ س مجيع مَ قدِّ ر و�ُ ربِّ أن يُ  اجلواب:
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 رك اهللا؟ربِّ كيف يُ  :٥٦السؤال 
  .بواسطة املسيح �قبل� كبارٍّ ويغفر اهللا مجيع خطاياي  اجلواب:

 سك اهللا؟قدِّ كيف يُ  :٥٧السؤال 
ًسااهللا  �عل� اجلواب:  أ�رث فأ�رث يف القلب والسلوك. ُمقدَّ

ص؟ :٥٨السؤال 
ُ
ل

َ
 ماذا ينبيغ أن تفعل يك خت

 لًِّصا شخصيًّا.ينبيغ أن أتوب عن خطاياي وأؤمن باملسيح ُ�  اجلواب:

 كيف يمكنك أن تتوب عن خطاياك؟ :٥٩السؤال 
 ال بد أن أندم ىلع خطاياي، وأبغضها، وأتر�ها. اجلواب:

 ملاذا ينبيغ أن تبغض خطاياك وترت�ها؟ :٦٠السؤال 
 تريض اهللا. ألن اخلطية ال اجلواب:

 ما مع� أن تؤمن باملسيح؟ :٦١السؤال 
 خاليص. ألجلأن أضع ثقيت يف املسيح وحده  اجلواب:

 ة؟هل �ستطيع أن تتوب وتؤمن باملسيح بقوتك الشخصيَّ  :٦٢السؤال 
 ال. ال أستطيع أن أتوب وأؤمن ما لم يغ� الروح القدس قليب. اجلواب:

 كيف يمكنك احلصول ىلع معونة الروح القدس؟ :٦٣السؤال 
 أوصانا اهللا بأن نص� طابل� معونة الروح القدس. اجلواب:

 منذ مىت مات املسيح؟ :٦٤السؤال 
 منذ حوايل أليف سنة. اجلواب:

صون قبل ميجء املسيح؟ :٦٥السؤال 
ُ
 كيف اكن اخلطاة َ�ل

 ا املوعود به.بواسطة اإليمان باملسيَّ  اجلواب:

 قبل ميجء املسيح، كيف أظهر املؤمنون إيمانهم؟ :٦٦السؤال 
 بتقديم اذلبائح اليت طالب بها اهللا. اجلواب:
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 ل؟مثِّ ماذا اكنت هذه اذلبائح تُ  :٦٧السؤال 
 املسيح، محل اهللا، اذلي سيأيت يلموت عن اخلطاة. اجلواب:

 ا املوعود به؟يها املسيح بصفته املسيَّ �م عدد الوظائف يؤدِّ  :٦٨السؤال 
 يؤدي املسيح ثالث وظائف. اجلواب:

 ما � هذه الوظائف؟ :٦٩السؤال 
 وظيفة نيب، و�هن، وملك. اجلواب:

 ي املسيح وظيفة انليب؟كيف يؤدِّ  :٧٠السؤال 
 يعلِّم� املسيح مشيئة اهللا. اب:اجلو

 املسيح وظيفة الاكهن؟ي يؤدِّ كيف  :٧١السؤال 
 مات املسيح ألجل خطاياي، وهو مستمر يف الصالة ألج�. اجلواب:

 املسيح وظيفة امللك؟ي يؤدِّ كيف  :٧٢السؤال 
، وىلع العالم و�بليسيتسلَّ  اجلواب:  و�دافع ع�. ،ط املسيح يلعَّ

 ملاذا حتتاج إىل املسيح نبيًّا؟ :٧٣السؤال 
 ألن� جاهل بالطبيعة. اجلواب:

 ملاذا حتتاج إىل املسيح اكهًنا؟ :٧٤السؤال 
 رش�عة اهللا. ب�رسألن� مذنب  اجلواب:

 ملاذا حتتاج إىل املسيح ملاًك؟ :٧٥السؤال 
 ألن� ضعيف واعجز. اجلواب:

 �م عدد الوصايا اليت أعطاها اهللا ىلع جبل سيناء؟ :٧٦السؤال 
 عرش وصايا. اجلواب:

 ملاذا ينبيغ أن نطيع الوصايا العرش؟ :٧٧السؤال 
 ألن اهللا هو خالقنا، و�لِّصنا، وملكنا. اجلواب:
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م الوصايا األر�عة األو�؟ :٧٨السؤال 
ِّ
 ماذا تعل

 ما يعنيه أن أحب اهللا وأعبده. اجلواب:

م الوصايا الستة األخ�ة؟ :٧٩السؤال 
ِّ
 ماذا تعل

 ما يعنيه أن أحب قر�يب وأخدمه. اجلواب:

؟ :٨٠السؤال 
ٍّ

م الوصايا العرش كلك
ِّ
 ماذا تعل

 أن أحب اهللا من لك قليب، وأن أحب قر�يب كنفيس. اجلواب:

 هو قر�يب؟  نْ مَ  :٨١السؤال 
 لك إ�سان هو قر�يب. اجلواب:

 �بونه و�طيعونه؟ هل �رَُس اهللا بَمنْ  :٨٢السؤال 
ِحبُّ  اجلواب:

ُ
نَا أ

َ
بُّونَِ�".انعم. يقول اهللا: "أ يَن ُ�ِ ِ

َّ
 ذل

نْ  :٨٣السؤال   ال �بونه وال يطيعونه؟ هل �ستاء اهللا ممَّ
ٌ �َْسَخُط يِف لُكِّ يَْوٍم" اجلواب:

َ
 .نعم. فهو "إِهل

 ما � الوصية األو�؟ :٨٤السؤال 
َماِ�". اجلواب:

َ
ْخَرى أ

ُ
 يَُ�ْن لََك آلَِهٌة أ

َ
 الوصية األو� � "ال

م من الوصية األو�؟ :٨٥السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

 وحده. ، وأعبده هوأن أعبد اإلهل احلقييق اجلواب:

 ما � الوصية اثلانية؟ :٨٦السؤال 
ا يِف  اجلواب:  ُصوَرًة َما ِممَّ

َ
 َمنُْحوتًا، َوال

ً
 تَْصنَْع لََك تِْمثَاال

َ
َماِء ِمْن َفْوُق، َوَما يِف االوصية اثلانية � "ال رِْض ِمْن السَّ

َ ْ
أل

ُْت، َوَما يِف 
َ

ِْت احت َماِء ِمْن حتَ
ْ
 َ�ْعبُْدهُ ال

َ
 �َْسُجْد لَُهنَّ َوال

َ
رِْض. ال

َ ْ
نَا أل

َ
�ِّ أ

َ
، ِأل ْ�تَِقُد ُذنُوَب انَّ

َ
ٌ َ�ُيوٌر، أ

َ
بَاِء يِف الرَّبَّ إِلََهَك إِهل

ْ
آل

ْ�نَاِء يِف ا
َ ْ
يِل األ ِ

ْ
َّ وََحافِِظي وََصايَاَي"اثلَّاِلِث وَ اجل لُوٍف ِمْن ُ�ِيبِّ

ُ
 أ

َ
ْصنَُع إِْحَسانًا إِىل

َ
، َوأ ابِِع ِمْن ُمبِْغيِضَّ  .لرَّ

م م :٨٧السؤال 
َّ
 ن الوصية اثلانية؟ماذا تتعل

 صور.الماثيل أو اتل باستخدامأن أعبد اهللا وحده كما يوصي�، وأال أعبد اهللا  اجلواب:
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 ما � الوصية اثلاثلة؟  :٨٨السؤال 
 َ�نِْطْق  اجلواب:

َ
نَّ ابِاْسِم الوصية اثلاثلة � "ال

َ
 يرُْبُِئ َمْن َ�َطَق الرَّبِّ إِلَِهَك بَاِطًال، ِأل

َ
 بَاِطًال". بِاْسِمهِ لرَّبَّ ال

م من الوصية اثلاثلة؟ :٨٩السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

 .بوقارٍ أن أتعامل مع اسم اهللا، و�مته، وأعماهل  اجلواب:

 ما � الوصية الرابعة؟ :٩٠السؤال 
ا االوصية الرابعة � "اُْذُكْر يَْوَم  اجلواب: مَّ

َ
يَع َ�َمِلَك، َوأ يَّاٍم َ�ْعَمُل َوتَْصنَُع مَجِ

َ
َسُه. ِستََّة أ بِْت تِلَُقدِّ َْوُم السَّ

ْ
ابُِع فَِفيِه ايل لسَّ

نَْت وَ 
َ
ا أ  تَْصنَْع َ�َمًال مَّ

َ
َمتَُك َوَ�ِهيَمتَُك َونَِز�لَُك اْ�نَُك وَ اَسبٌْت لِلرَّبِّ إِلَِهَك. ال

َ
بَْوابَِك. ابْنَتَُك َوَ�بُْدَك َوأ

َ
ي َداِخَل أ ِ

َّ
ذل

يَّاٍم َصنََع 
َ
ْن يِف ِستَِّة أ

َ
َماَء وَ الرَّبُّ اِأل رَْض وَ السَّ

َ ْ
َْحَر َوُ�َّ َما ِ�يَها، وَ األ اَح يِف ابلْ َْوِم اْسرَتَ لَِك بَاَرَك ايلْ ابِِع. ذِلَ  لرَّبُّ يَْومَ السَّ

َسهُ ا بِْت َوقَدَّ  ."لسَّ

م من الوصية الرابعة؟ :٩١السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

س يوم السبت. اجلواب:  أن أعمل ستة أيام، وأقدِّ

 ؟أي يوم من أيام األسبوع هو يوم السبت املسييح :٩٢السؤال 
 أول أيام األسبوع، وُ�دىَع يوم الرب. اجلواب:

 ملاذا يُدىَع يوم الرب؟ :٩٣السؤال 
 ألنه يف ذلك ايلوم قام الرب �سوع املسيح من األموات. اجلواب:

 كيف ينبيغ أن حتفظ يوم الرب؟ :٩٤السؤال 
 ايلو� وأعبد اهللا بأمانة. ينبيغ أن أسرت�ح من عم� اجلواب:

 ما � الوصية اخلامسة؟ :٩٥السؤال 
بَاكَ  اجلواب:

َ
ِرْم أ

ْ
�

َ
يَّاُمَك ىلَعَ  الوصية اخلامسة � "أ

َ
َك ِليَكْ َ�ُطوَل أ مَّ

ُ
رِْض اَوأ

َ ْ
 لرَّبُّ إِلَُهَك".الَّيِت ُ�ْعِطيَك األ

م من الوصية اخلامسة؟ :٩٦السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

 يضعهم اهللا يف موضع سلطة يف حيايت. أن أحب وأطيع أيب وأ�، ومجيع َمنْ  اجلواب:
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 ما � الوصية السادسة؟ :٩٧السؤال 
 َ�ْقتُْل". اجلواب:

َ
 الوصية السادسة � "ال

م من الوصية السادسة؟ :٩٨السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

 أال أقتل أيَّ إ�سان ظلًما، وأال أخطئ ح� أ�ون اغضبًا. اجلواب:

 ما � الوصية السابعة؟ :٩٩السؤال 
 تَْزِن". اجلواب:

َ
 الوصية السابعة � "ال

م من الوصية السابعة؟ :١٠٠السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

 أن أ�ون طاهًرا يف القلب، والالكم، والسلوك؛ وأن أ�ون �ِلًصا يف الزواج. اجلواب:

 ما � الوصية اثلامنة؟ :١٠١السؤال 
ْق". اجلواب:  �رَْسِ

َ
 الوصية اثلامنة � "ال

م :١٠٢السؤال 
َّ
 من الوصية اثلامنة؟ ماذا تتعل

 لشخص آخر. ملكأال آخذ أي يشء  اجلواب:

 ما � الوصية اتلاسعة؟ :١٠٣السؤال 
 �َْشَهْد ىلَعَ قَِر�ِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر". اجلواب:

َ
 الوصية اتلاسعة � "ال

م من الوصية اتلاسعة؟ :١٠٤السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

 أال أ�ذب ابلتة، بل أقول الصدق دائًما. اجلواب:

 ما � الوصية العارشة؟ :١٠٥السؤال 
 �َْشتَِه  اجلواب:

َ
 �َْشتَِه َ�يَْت قَِر�ِبَك. ال

َ
 مِحَارَُه، االوصية العارشة � "ال

َ
 ثَْورَُه، َوال

َ
َمتَُه، َوال

َ
 أ

َ
 َ�بَْدُه، َوال

َ
َة قَِر�ِبَك، َوال

َ
ْمَرأ

ا   َشيْئًا ِممَّ
َ

 ِلَقِر�ِبَك".َوال

م من الوصية العارشة؟ :١٠٦السؤال 
َّ
 ماذا تتعل

 اه.أن أ�تيف بما �تار اهللا أن يعطي� إيَّ  اجلواب:
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 ؟تماًماهل �ستطيع حفظ الوصايا العرش  :١٠٧السؤال 
 ال. فمنذ سقوط آدم، ال يوجد من استطاع أن يفعل هذا إال �سوع وحده. اجلواب:

 ما فائدة الوصايا العرش لك؟ :١٠٨السؤال 
 ما يريض اهللا، و�م أحتاج إىل �لٍِّص. � تُعلُِّم� اجلواب:

 ما � الصالة؟ :١٠٩السؤال 
 ألشياء اليت وعد بها يف الكتاب املقدس.الصالة � أن �مد اهللا، و�شكره ىلع مجيع بر�ته، ونطلب منه ا اجلواب:

 ينبيغ أن نص�؟ باسم َمنْ  :١١٠السؤال 
 فقط باسم املسيح. اجلواب:

منا عن الصالة؟ :١١١السؤال 
ِّ
 ماذا أعطانا املسيح يلعل

 ة.الصالة الر�انيَّ  اجلواب:

 ة؟ما � الصالة الر�انيَّ  :١١٢السؤال 
بَانَا الصالة الر�انيَّ  اجلواب:

َ
ي يِف اة � "أ ِ

َّ
ِس اذل َماَواِت، يِلَتََقدَّ ِت َملَُكوتَُك. تِلَُ�ْن َمِشيئَتَُك َكَما يِف السَّ

ْ
ْسُمَك. يِلَأ

َماِء َكَذلَِك ىلَعَ ا ْعِطنَا السَّ
َ
نَا َكَفاَ�نَا أ رِْض. ُخزْبَ

َ ْ
َْوَم. وَ األ  ايلْ

َ
ْنَا. َوال

َ
ُمْذنِِبَ� ِإيل

ْ
يًْضا لِل

َ
ُْن أ

َ
َا ُذنُوَ�نَا َكَما َ�ْغِفُر �

َ
ْغِفْر نل

ِّنَا ِمَن 
َ

ِْرَ�ٍة، لَِ�ْن �
َ

نَا يِف جت
ْ
نَّ لََك اتُْدِخل

َ
�ِر. ِأل ِّ َك، وَ الرشِّ

ْ
ُمل

ْ
َة، وَ ال ُقوَّ

ْ
 ال

َ
َمْجَد، إِىل

ْ
بَِد. آِم�َ ال

َ ْ
 ".أل

 ة؟وجودة يف الصالة الر�انيَّ �م عدد الِطلبات امل :١١٣السؤال 
 ستَّة. اجلواب:

 ما � الطلبة األو�؟ :١١٤السؤال 
ِس  اجلواب:  ْسُمَك".االطلبة األو� � "يِلَتََقدَّ

ِس  :١١٥السؤال   ْسُمَك"؟اما مع� أن نص� قائل�: "يِلََتَقدَّ
 نطلب من اهللا أن يعيننا و�ع� اآلخر�ن ىلع احرتامه و�كرامه. أننا اجلواب:

 ما � الطلبة اثلانية؟ :١١٦السؤال 
ِت َملَُكوتَُك". اجلواب:

ْ
 الطلبة اثلانية � "يِلَأ
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وتَُك"؟ :١١٧السؤال 
ُ
ك

َ
ِت َمل

ْ
 ما مع� أن نص� قائل�: "يِلَأ

 يك �سمعوا إ�يله، و�ؤمنوا به، و�طيعوه. لالبرش أننا نطلب من اهللا أن يأيت باملز�د واملز�د من  اجلواب:

 ما � الطلبة اثلاثلة؟ :١١٨السؤال 
َماِء َكَذلَِك ىلَعَ االطلبة اثلاثلة � "تِلَُ�ْن َمِشيئَتَُك َكَما يِف  اجلواب: رِْض".السَّ

َ ْ
 أل

َما يِف  :١١٩السؤال 
َ
َذلَِك ىلَعَ اما مع� أن نص� قائل�: "تِلَُ�ْن َمِشيَئُتَك ك

َ
َماءِ ك ْرِض"؟السَّ

َ ْ
 أل

 أننا نطلب من اهللا أن �علنا قادر�ن وراغب� يف أن �دمه ىلع األرض كما أنه ُ�َدم يف السماء. اجلواب:

 ما � الطلبة الرابعة؟ :١٢٠السؤال 
ْعِطنَا الطلبة الرابعة � "خُ  اجلواب:

َ
نَا َكَفاَ�نَا أ َْوَم ".ازْبَ

ْ
 يل

ْعِطَنا  :١٢١السؤال 
َ
َفاَ�َنا أ

َ
نَا ك َْوَم"؟اما مع� أن نص� قائل�: "ُخزْبَ  يلْ

 نا ب�ل ما �تاجه حًقا.أننا نطلب من اهللا أن يمدّ  اجلواب:

 ما � الطلبة اخلامسة؟ :١٢٢السؤال 
ْنَا".االطلبة اخلامسة � "وَ  اجلواب:

َ
ُمْذنِِبَ� إيِل

ْ
يًْضا لِل

َ
ُْن أ َا ُذنُوَ�نَا َكَما َ�ْغِفُر �َ

َ
 ْغِفْر نل

َْنا"؟اما مع� أن نص� قائل�: "وَ  :١٢٣السؤال  ُمْذنِبَِ� إيِلَ
ْ
يًْضا لِل

َ
ُْن أ َما َ�ْغِفُر �َ

َ
َا ُذنُوَ�َنا ك

َ
ِفْر نل

ْ
 غ

 أننا نطلب من اهللا أن يغفر نلا خطايانا من أجل املسيح، وأن �علنا نرغب يف أن نغفر لآلخر�ن. اجلواب:

 ما � الطلبة السادسة؟ :١٢٤السؤال 
ِّنَا ِمَن  اجلواب:

َ
ِْرَ�ٍة، لَِ�ْن �

َ
نَا يِف جت

ْ
 تُْدِخل

َ
�ِر".االطلبة السادسة � "َوال ِّ  لرشِّ

َِّنا ِمَن ما مع� أن نص� قائل� " :١٢٥السؤال  ِ�ْن �َ
َ
ِْرَ�ٍة، ل

َ
َنا يِف جت

ْ
 تُْدِخل

َ
�ِر"؟اَوال ِّ  لرشِّ

رَّب، وأن يمنحنا القوة الاكفية  اجلواب:
ُ

رَّب.لأننا نطلب من اهللا أن �فظنا من أن �
ُ

 يك نقاوم ح� �

 ؟املقدسة �م عدد الفرائض :١٢٦السؤال 
 .اثنان اجلواب:

 ما هما؟ :١٢٧السؤال 
 املعمودية والعشاء الر�ا�. اجلواب:
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 س هاتان الفر�ضتان؟من أسَّ  :١٢٨السؤال 
 الرب �سوع املسيح. اجلواب:

 س املسيح هات� الفر�ضت�؟ملاذا أسَّ  :١٢٩السؤال 
دهم.لعن العالم، و شعبهيك يم� ل اجلواب:  يك يعز�هم و�شدِّ

 ما � العالمة املستخدمة يف املعمودية؟ :١٣٠السؤال 
 سل باملاء.غُ ال اجلواب:

 سل باملاء؟ل هذا الغُ ماذا يمثِّ  :١٣١السؤال 
 رنا من اخلطية بدمه.باملسيح وتطهَّ  متَّحدونأننا  اجلواب:

 نعتمد؟ باسم َمنْ  :١٣٢السؤال 
 باسم اآلب، واالبن، والروح القدس. اجلواب:

 هم اذلين ينبيغ أن يعتمدوا؟ َمنْ  :١٣٣السؤال 
 املؤمنون وأبناؤهم. اجلواب:

 ملاذا نعتمد و�ن أطفال؟ :١٣٤السؤال 
 هم يف املعمودية.أبناء املؤمن� داخل عهده و�م�ِّ  يضمألن اهللا  اجلواب:

 ماذا قال �سوع عن األطفال؟ :١٣٥السؤال 
َماَواِت". اجلواب: نَّ لِِمثِْل َهُؤالَِء َملَُكوَت السَّ

َ
َّ َوَال َ�ْمنَُعوُهْم أل تُوَن إِيلَ

ْ
ْوالََد يَأ

َ
  "َدُعوا األ

 ما اذلي تدعوك إيله املعمودية؟ :١٣٦السؤال 
 أن ت�ون تابًعا حقيقيًّا للمسيح. اجلواب:

 الر�ا�؟ستخَدمة يف العشاء ما � العالمة المُ  :١٣٧السؤال 
ر آالم املسيح وموته. اجلواب:  األ�ل من اخلزب والرشب من اخلمر تلذكُّ

 ل اخلزب؟مثِّ ماذا يُ  :١٣٨السؤال 
 جسد املسيح املبذول ألجل خطايانا. اجلواب:
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 اخلمر؟ل مثِّ يُ ماذا  :١٣٩السؤال 
 دم املسيح املسفوك ألجل خطايانا. اجلواب:

 من هل احلق يف االشرتاك يف العشاء الر�ا�؟ :١٤٠السؤال 
 من يتو�ون عن خطاياهم، و�ؤمنون باملسيح، و�عيشون باتلقوى، و�عرتفون أمام الكنيسة بإيمانهم. اجلواب:

 املسيح يف القرب بعد صلبه؟ بيقهل  :١٤١السؤال 
 ال. بل قد قام باجلسد من القرب بعد ثالثة أيام من موته. اجلواب:

 أين يوجد املسيح اآلن؟ :١٤٢السؤال 
 يف السماء، ��م ملكوته و�شفع فينا. اجلواب:

 هل سيأيت الرب �سوع ثانية؟ :١٤٣السؤال 
 يلدين العالم يف ايلوم األخ�. سيعودنعم.  اجلواب:

 ماذا �دث للمؤمن� ح� يموتون؟ :١٤٤السؤال 
 تعود أجسادنا إىل الرتاب، وتذهب أرواحنا تلكون مع الرب إىل األبد. اجلواب:

 ماذا �دث لغ� املؤمن� ح� يموتون؟ :١٤٥السؤال 

 تعود أجسادهم إىل الرتاب أيًضا، ل�ن تذهب أرواحهم إىل اجلحيم. اجلواب:

 ما هو اجلحيم؟ :١٤٦السؤال 
 ينفصل غ� املؤمن� عن اهللا حىت يقاسوا العقو�ة عن خطاياهم. فيه، �يفهو ماكن  اجلواب:

 أجساد مجيع األموات؟ثانية هل ستقوم  :١٤٧السؤال 
 نعم. يف ايلوم األخ� سيقوم ابلعض إىل احلياة األبدية، وابلعض اآلخر إىل املوت األبدي. اجلواب:

 ماذا سيفعل اهللا بغ� املؤمن� يف ايلوم األخ�؟ :١٤٨السؤال 
 ومالئ�ته. الشيطانيدينهم، و�ُ�م عليهم بالعقو�ة األبدية يف حب�ة انلار مع وف س اجلواب:

 لمؤمن� يف ايلوم األخ�؟لماذا سيفعل اهللا  :١٤٩السؤال 
 معه يف السماء اجلديدة واألرض اجلديدة. اجلواب:

ً
 سيعطيهم م�ال
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 كيف ستبدو السماء اجلديدة واألرض اجلديدة؟ :١٥٠السؤال 
 خلَّصون مع �سوع إىل األبد.المُ  سيكون فيهماكن �يد وسعيد،  اجلواب:
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