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 مةقدِّ مُ 

أملانيا، بناًء ىلع طلب من  ب،  مدينة هايدلربجيف    ١٥٦٢يف اعم  للتعليم املسييح    ديلل أسئلة وأجو�ة هايدلربجتب  كُ 
ديلل األسئلة ، تم قبول  ١٥٦٣� اعم  و.  ١٥٧٦إىل    ١٥٥٩اثلالث، اذلي ح�م مقاطعة باالتينات من    ش انلاخب فر�در

ُ أحد الوثائق اثلالث  هذا هو    ديلل األسئلة واألجو�ة  السنوي لكنيسة باالتينات.  السنودسيف    واألجو�ة   شلكِّ اليت �
 إليمان.ل كإقرارٍ  الُمصلَحةاها العديد من الكنا�س اليت تتبنَّ و  يف اإليمان والعقيدة، الوحدة

ة لإليمان املسييح.  األساسيَّ  األر�نف من أسئلة وأجو�ة تتناول يتألَّ فإنَّه الكسييك،  إيمان باعتبار هذا ادليلل إقرار
اإل�سان الساقطة، قة بطبيعة  تعلِّ األمور المُ   يتناولاإل�سان")    عن شفاءاألول ("   القسمثالثة أقسام.    من  وهو يتكوَّن

ينقذنا من   ٍص لِّ خالص اإل�سان") حاجتنا إىل ُ� عن  اثلا� ("  القسموفساده األخاليق، ودينونة اهللا العادلة. �رشح  
ؤمن به املسييح. يصف  منا ما �ب أن يُ علِّ يف قانون إيمان الرسل، واذلي يُ  بند. كما �رشح لك الشقاءة وحالة اخلطيَّ 

أن نطلبه  اهللا  ما أوصانا  أيًضا  و�رسد    ،بإ�از يف الوصايا العرش  �دها اهللا كما   رش�عةالشكر")  عن  اثلالث ("  القسم
 ة. منه يف الصالة الر�انيَّ 
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 ) ١يوم الرب ( 

 ؟ مات. ما هو عزاؤك الوحيد يف احلياة وامل ١
احلياة واملمات  ،ا ا وروحً جسدً �  إنَّ  املسيحلِّ ُ�   يمتلُك�بل    ،لست ذلايت   ،يف  لك    دين   َو�َّ اذلي    ؛ يص األم� �سوع 

دون مشيئة  بحبيث ال �سقط شعرة من رأيس    �فظ�  وذللك  ؛الشيطان  ُسلطةا من  ر� لكيًّ وحرَّ اثلم�    خطاياي بدمهِ 
  ، وس القدُّ   بروحهِ   ،ةيل احلياة األبديَّ   ضمن ه ي نَّ إ ف  لكذلو  ،من أجل خاليص  األشياء تعمل مًعا لك    ا إنَّ وحقًّ   ؛أيب السماوي 

 . من اآلن فصاعًداهل  ا أحي أن بإخالٍص ا ستعدًّ ومُ  غبًا ا رو�عل� 

 حىت  ،تنعم بتلك اتلعز�ة  وأنت ،ن تعرفهاأ األمور اليت �ب   �م من. ٢
َ
 ا؟  حً رِ حتيا وتموت ف

 ثالثة أمور: أوَّ 
ً

 ا،  ثاثلً   .ايئشقخطاياي ولك  ر من  حترَّ أيم�ن أن    ا، كيف. ثانيً يئي وشقا ا ي ا م خطظَ ، عِ ال
ُ
  عربِّ كيف أ

 . تلحر�ر هللا من أجل هذا ا  متنا�عن ا

 اإل�سان ءشقا عن  —األول  القسم

 ) ٢(يوم الرب 

 ؟ئك شقا. من أين تعرف عن ٣
 اهللا.  ناموس من 

 ا؟اهللا منَّ  ناموس طلب ي. ماذا ٤
لُكِّ    ،٤٠- ٣٧:٢٢مىت  يف    باختصار،املسيح ذلك    علَّمنا لقد   َوِمْن  َ�ْفِسَك،  َوِمْن لُكِّ  لُكِّ قَلِْبَك،  ِمْن  إِلَهَك  الرَّبَّ  ِبُّ 

ُ
"حت

ُعْظَ�   .فِْكِركَ 
ْ
 َوال

َ
و�

ُ
ِبُّ قَِر�بََك َكنَْفِسَك بَِهاتَْ�ِ الْوَِصيَّتَْ�ِ َ�تََعلَُّق    هِذهِ ِ�َ الْوَِصيَُّة األ

ُ
انلَّاُموُس لُكُُّه  َواثلَّاِ�يَُة ِمثْلَُها: حت

نِْبيَاُء". 
َ
 َواأل

 ؟ �شلٍك اكملٍ ت� فظ هات� الوصيَّ حِ  كيُمكن . هل ٥
 اهللا وقر�يب.  ةكراهيَّ إىل  أميل � بالطبيعة . ألنَّ الكَّ 
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 ) ٣يوم الرب (

 ا؟ ا وفاسدً �رً اإل�سان رشِّ  إذن  خلق اهللا له. ٦
 ،حبقٍّ   خالقهُ   اهللاَ   اإل�سانُ   ليك يعرف   ة،قيقيَّ احل قداسة  الو   ربِّ الوىلع صورته، يف    حسنًا،بل خلق اهللا اإل�سان    ؛حاشا 

  .حهده و�سبِّ مجِّ يلة يف سعادة أبديَّ  و�يا معهُ  بإخالص،و�به 

 ة؟ أىت فساد الطبيعة البرش�َّ  إذن . من أين٧
ر  صوَّ نُ   نا مجيًعا دلرجة أنَّ   ةسدا فأصبحت طبيعتنا    ومن هنا   ؛ة نَّ اجلل�، آدم وحواء، وعصيانهم يف  من سقوط وادلينا األوَّ 

 نُ باإلثم و
َ

 . ةاخلطيَّ  بودل

 ؟ ورالرش لك  نميل إىل و ،صالح أي فعلعن  لكيًّا اعجز�ننا  فسدنا دلرجة أنَّ  �ن إذن . هل٨
 بواسطة روح اهللا.  نا ديدجت  يتم، ما لم باتلأ�يد �ن كذلك

 ) ٤يوم الرب (

 ؟ تنفيذهال �ستطيع  ما   هيف ناموس   هطلب مني إذ  لإل�سانظالمٍ ب إذن . أليس اهللا ٩
عصيانه عن  و�  ،بتحر�ض من الشيطان  ،ل�ن اإل�سان  تنفيذه؛ا ىلع  اهللا خلق اإل�سان قادرً   ألنَّ   ؛ال ىلع اإلطالق

 . العطايا م نفسه و� ذر�ته من هذه رَ حَ قد   عمٍد،

 عقاب؟أن يفلت من الد مرُّ اتلعصيان وال هلذا . هل �سمح اهللا ١٠
�شدَّ   ؛باتلأ�يد ال األصليَّ من خطيَّ   ةفهو اغضب  الفعليَّ و�ذلك من    ةتنا  يعاقبها حبسب قضائه   ؛ةخطايانا  وسوف 

 ."يُِقيُم لَكَِماِت هَذا انلَّاُموِس يِلَْعَمَل بَِها كما أعلن: "َملُْعوٌن َمْن َال وأبديًّا،  زمنيًّا  عادلال

 ا؟ا أيضً مً يرح  أليس اهللا ول�ن . ١١
تُعاقَ أبيض  تيق  ذللك عدهل   ؛ا أيًض   اعدلول�ن    ا،حقًّ م  ياهللا رح   نَّ إ   عظمة جالل اهللا بة ضد  رت�َ المُ   ةاخلطيَّ ب  ن 

 . انلفسأبدي للجسد و ابعقب، أي بأقىص عقاب
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 اإل�سان   خالص عن  — القسم اثلا�

 ) ٥يوم الرب (

ذلك  من  بها    ننجو  أال توجد طر�قة  ،هللالعادل  قضاء  الحبسب    ، واألبدي  الوقيتالعقاب    �ستحقإذن    نانَّ أبما  .  ١٢
 انلعمة؟   ة أخرى يفل مرَّ نُقبَ و ،العقاب
دن أب علينا يتوجَّ  لكذلو  ،عدهل حتقيقاهللا   �ستلزم  آخر.  بواسطةأو  بأنفسنا  ا إمَّ  ،اكمًال  اثلمن �سدِّ

دن أ  بأنفسنا إذن. هل �ستطيع ١٣  ؟ اثلمن �سدِّ
 .يوميًّا   ديننا  د�ز ن �نىلع العكس   بل ؛باتلأ�يد ال

 اثلمن عنَّا؟ �سديدد �لوق، قادر ىلع رَّ يم�ن العثور يف أي ماكن ىلع شخٍص، ُ� . هل ١٤
 أوَّ ه،  ألنَّ   ؛ال

ً
د  جرَّ ال يم�ن لمُ   ىلع ذلك،  وعالوةً   ؛�ساناإلاقرتفها    اليت  ةطيَّ اخل �لوق آخر �سبب  أي  اهللا  لن يعاقب    ،ال

 منه.  ن�اآلخر ُ�لِّص حىت  ،ةغضب اهللا األبدي ىلع اخلطيَّ  وطأة ل تحمَّ ن ي�لوق أ

صالوسيط  شلكما . ١٥
ِّ
 ؟ بحث عنه ن  أن ب�  إذن اذلي والُمخل

  أيًضا  ن ي�ونأأي �ب  ؛املخلوقات  مجيعمن   درأقأن ي�ون  ومع ذلك  ا تماًما؛و�ارًّ   ا،حقًّ   ا إ�سانً  ي�ون أن �ب
 .ا حقًّ  ا إلهً 

 ) ٦يوم الرب (

 ؟ تماًما  ا بارًّ أيًضا و  ،اا حقًّ ي�ون إ�سانً أن  �ب. ملاذا ١٦
البرش�َّ أن    بيتطلَّ اهللا    عدل  ألنَّ  الطبيعة  اخلطيَّ   ةنفس  ارت�بت  كذلكاليت  ينبيغ  �سدِّ   ة،  ثمنأن    ؛ ةاخلطيَّ   د 

د اثلمن ن أال �ستطيع الشخص اذلي هو نفسه خاطئ، و  . اآلخر�نعن  �سدِّ

 ا؟ ا حقًّ إلهً يف نفس الشخص أيًضا ي�ون  أن �ب. ملاذا ١٧
بقوَّ  يقدر  البرش�َّة  أنته  لوهيَّ أة  ليك  بطبيعته  اهللاوطأة    يتحمَّل  واحلياة و  ؛ غضب  الرب  ىلع  أجلنا  من  �صل  أن 

  .نلا  هم�ستعيدو

 ا؟  ا، و��سان بار حقًّ اذلي هو يف شخٍص واحد � حقًّ الوسيط،  إذن ذلك. من هو ١٨
ا َوقََداَسًة َوفَِداءً " ر�نا �سوع املسيح،  ِي َصاَر نَلَا ِحْكَمًة ِمَن اِهللا َو�ِرًّ

َّ
 . "اذل
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 هذا؟  معرفة  كل. من أين ١٩
 نفسه أوَّ   اهللا  أعلنهاذلي    ،سقدَّ من اإل�يل المُ 

ً
ح بهثم    ؛ ةنَّ اجليف    ال بائح  اذلوُرمز إيله بواسطة    ،اآلباء واألنبياء  رصَّ

هو للناموس؛ األخرى   الطقوس و   .الوحيدبواسطة ابنه  ا أخ�ً  أتمَّ

 ) ٧يوم الرب (

 يف آدم؟  وا املسيح كما سقط  بواسطةمجيع البرش  إذن . هل �لص٢٠
 . حقييق بإيمانٍ  بر�ته،وقبلوا لك  ،احتدوا به  َمنبل �لص فقط  ؛ال

 ؟ ييق . ما هو اإليمان احلق ٢١
ا بل هو أيًض   ،أعلنه اهللا نلا يف لكمته  احلق اذلي  �لك بأتمسَّ ىلع أساسها  دة،  ؤ�َّ مُ د معرفة  رَّ ُ� ليس    ييقاإليمان احلق

  ، فحسب  لآلخر�نليس  و  ،انًا �َّ بأن اهللا قد منح يل  اإل�يل،  بواسطة �شارة    قليب  يف  �لقها الروح القدسأ�يدة،  ثقة  
 املسيح. استحقاقات ألجل  فقط وذلك ،عمتهبن، فقط ا أبديًّ ا وخالًص ا و�رًّ  ،غفران اخلطايا 

 ؟ به ن يؤمن ألمسييح ل إذنهو الرضوري  . ما٢٢
الراسخ  علِّمها نلا �شلٍك موجز بنود إيماننا املسييح  اليت تُ ، ورسالة اإل�يل  ب�ل األشياء املوعودة نلا يفيؤمن    أنعليه  

 . اجلامع

 ؟ ابلنود . ما � هذه  ٢٣
 أوَّ 

ً
 ؛  واألرض  ءأؤمن باهللا اآلب ضابط اللك، خالق السما  :ال
 ؛  و�ر�نا �سوع املسيح، ابنه الوحيد :ثانيًا 
 ؛ ودل من مر�م العذراءبل به من الروح القدس. وُ اذلي حُ  :ثاثلًا 
َّ  :رابًعا  ُنِْطيِّ   �ِيالَُطْس م يف عهد وتأل

ْ
 ؛  ونزل إىل اهلاو�ة   ؛ رِبَ ومات وقُ لب وُص  ؛ابل

 ؛  ا يف ايلوم اثلالث من ب� األمواتوقام أيًض  :خامًسا 
 ؛  وصعد إىل السماء، وهو جالس عن يم� اهللا اآلب ضابط اللك :سادًسا 
 ؛ وسيأيت من هنالك يلدين األحياء واألموات :سابًعا 
 ؛  وأؤمن بالروح القدس  :ثامنًا 

 ؛  �س�و�رش�ة القدِّ  ؛سة اجلامعةقدَّ بالكنيسة المُ أؤمن و :تاسًعا 
 ؛  و�مغفرة اخلطايا  :اعرًشا 
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 ؛  اجلسد و�قيامة  :احلادي عرش
 ة. آم�. و�احلياة األبديَّ  :اثلا� عرش

 ) ٨يوم الرب ( 

 ؟ ابلنود م هذه قسَّ . كيف تُ ٢٤
اهللا الروح القدس  عن  واثلالث  ؛ اهللا االبن وفدائنا عن  واثلا� ؛ نا قِ لْ اهللا اآلب وخَ  عنل  إىل ثالثة أقسام: األوَّ  مقسَّ تُ 

 وتقد�سنا. 

 والروح القدس؟   ،واالبن ،عن اآلب ثتتحدَّ ملاذا    ه ال يوجد سوى جوهر واحد هللا،أنَّ بما  .٢٥
   حيد. الو  رسمدياحلقييق الالواحد    اهللاة هم  تم�ِّ هؤالء األقانيم اثلالثة المُ   أن  ؛ذاته يف لكمتهعن  اهللا    أعلنه هكذا  ألنَّ 

 اهللا اآلب عن 

 ) ٩يوم الرب (

 ؟" واألرض   ءأؤمن باهللا اآلب ضابط اللك، خالق السماعندما تقول: ". بماذا تؤمن ٢٦

اذلي أيًضا يضبطهما و  ؛و� ما فيهما   ،اذلي خلق من العدم السماء واألرض ( اآلب األز� لر�نا �سوع املسيح،    أنَّ 
ليس دلي  ه  وأنَّ   تماًما،  عليه  ت�لأ   ؛إل� وأيبهو    ،أجل ابنه املسيحمن  ،  )وعنايته  الرسمديَّةو�سودهما بمشورته  

 ا يلقيه  اليت   الشدائدل لك  يحوِّ سه  أنَّ للنفس واجلسد؛ وفضًال عن ذلك،  ة  الرضور�َّ األشياء  � ب�ل  يمدُّ   هأد� شك أنَّ 
 اآلب األم�.  لكونه ،ير�دوهو   ضابط اللك،اهللا  لكونهه قادر ىلع ذلك، ألنَّ  ؛إىل خ� يل  ،وادي ادلموع هذايف  ،يلعَّ 

 ) ١٠يوم الرب ( 

 تقصد بعناية اهللا؟ . ماذا  ٢٧
  �مل بيده، السماء، واألرض، و� املخلوقات و�سود عليها؛ ، اليت بها  يف لك ماكنواحلارضة    ضابطةالاهللا    قدرة  ها إنَّ 

  ، واملرض   ةصحَّ وال  ،واأل�ل والرشب   ،والسن� املثمرة والسن� القاحلة  ،واملطر واجلفاف  ،والعشب  انلباتات   أنحبيث  
 ة.بل من يده األبو�َّ  ،ال صدفة ،نا أتييو� يشء  ، نعم،والغ� والفقر
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 ؟ األشياءلك �مل  زال  ما عنايتهلك األشياء، و� خلقاهللا أن  ف أن نعر الفائدة بالنسبة نلا . ما � ٢٨
 ،إهلنا وأبينا األم�يف    راسخةتنا الثقنضع    اليت قد حتدث نلا   األمور  و� لك  ؛الرخاءيف  �شكر  و   الشدائد؛يف    نصرب  أن
 دون إرادته. بك تتحرَّ   �ستطيع أن  واليف يده، املخلوقات   بما أن مجيع ؛تهيفصلنا عن �بَّ  يئًا شه ليس أنَّ 

 اهللا االبن عن 

 ) ١١يوم الرب ( 

 مُ الأي، ، "�سوع " دىع ابن اهللا . ملاذا يُ ٢٩
ِّ
 ص؟ خل

الص  اخل د  أن �  يمكننا وال  نطلب اخلالص من غ�ه،  نبيغ أن  ال ي  نا ألنَّ �املثل  و  ؛من خطايانا رنا  و�رِّ صنا  لِّ ه ُ� ألنَّ 
 .يف غ�ه 

 المُ   يسوعب  يؤمنإذن  . هل  ٣٠
ِّ
الوحيدخل القدِّ   وخ�هم يطلبون خالصهم    َمن  ص  بواسطة جهودهم    ،�س�من  أو 

 ؟ يف أي ماكن آخر أو  ،ةاذلاتيَّ 
 بالالكم،  هم يفتخرون به  ه ىلع الرغم من أنَّ ألنَّ   ؛ الكَّ 

َّ
  ألنَّ   ص والفادي الوحيد؛خلِّ المُ   �سوع باألفعال ينكرون   هم أنَّ إال

  خلِّص مُ يقبلون هذا ال   َمن  هم، نَّ أ أو  مًال ا اكًص لِّ ليس ُ�   �سوع   أنا  مَّ إ  ،صحيًحا أحد هذين األمر�ن �ب أن ي�ون  
 خلالصهم. يلزملك ما البد أن �دوا فيه  ،حقييق بإيمانٍ 

 ) ١٢يوم الرب ( 

 ؟ املمسوح  ،أي ،"املسيح"دىع . ملاذا يُ ٣١
اهللا    مشورةتماًما  نلا    أعلن، اذلي  األعظم  منا علِّ نا ومُ يلكون نبيَّ   ،ومسوح بالروح القدس  ،اهللا اآلب  من  ع�َّ ه مُ ألنَّ 

بفدائنا؛ومشيئته    ةالرس�َّ  يتعلَّق  كهنتنا ويلكون    فيما  الواحدة  اذلي،  وحيدال  رئيس  جسده  افتدانا   بذبيحة    ، قد 
  نا ا و�فظ�كمنا ب�لمته و�روحه، و�دافع عنَّ اذلي  يلكون ملكنا األبدي،  أيًضا  و  ؛اآلب  عند  فينا �شفع    �استمرارو

 ه نلا.شرتا اخلالص اذلي ابهجة يف 

 ؟  ا" مسيحيًّ " أنتتُدىع ملاذا ل�ن . و٣٢
  ؛ هل   ةم نفيس ذبيحة محد حيَّ وأقدِّ   ،عرتف باسمهأ  يك  مسحته؛اشرتك يف    و�اتلايل،  باإليمان  املسيحيف  عضو  �  ألنَّ 

احل   يف   ة والشيطانبضم� حر وصالح أحارب اخلطيَّ أيًضا  و األبدملك معه  أس  فيما بعد،، وةيا هذه  مجيع   ىلع  ،إىل 
 املخلوقات. 
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 ) ١٣يوم الرب ( 

 هللا؟  أبناءا أيضً  نانَّ أ بما ،"ابن اهللا الوحيد"املسيح دىع . ملاذا يُ ٣٣
 .وألجله ،بانلعمة تبنَّاهم اهللا، أبناء �ن نا لكنَّ  هللا؛والطبييع املسيح وحده هو االبن األز�  ألنَّ 

 . ملاذا تدعوه "ر�نا"؟ ٣٤
افتدانا ألنَّ  قوَّ رنا من  وحرَّ   الكر�م،  بل بدمهِ   ،فضة  وأ  ال بذهٍب   ،انا يا خطلك  من    جسًدا،وا  نفسً   ،ه    ؛ الشيطان   ةلك 

  ته.وهكذا جعلنا خاصَّ 

 ) ١٤يوم الرب ( 

 "؟ ودل من مر�م العذراءبل به من الروح القدس. وُ حُ "هذه اللكمات . ما مع�  ٣٥
العذراء  ودم  من حلم    اإل�سان نفسها،  طبيعةاختذ نلفسه    ، � حق وأز�اكئن واذلي ي�ون  ال،  هللاالبن األز�    إن

 ة. ما عدا اخلطيَّ  ،إخوته يف لك يشء �شبه أيًضا،من �سل داود ا حقًّ  كونيل  ؛الروح القدس  بعمل ،مر�م

 س ووالدة املسيح؟ قدَّ من احلبل المُ ما � الفائدة اليت تعود عليك . ٣٦
 .بها  دلُت وُ و بلُت حُ  خطاياي اليت يف نظر اهللا�سرت  ،وقداسته الاكملة و�طهارتهه وسيطنا، أنَّ 

 ) ١٥يوم الرب ( 

٣٧ 
َّ
 م"؟ . ماذا تفهم ب�لمة "تأل

لك  ىلع خطايا  غضب اهللا    انلفسسد واجل يف  ، ول�ن باألخص نهاية حياته، احتمل  طوال حياته ىلع األرض   ه،أنَّ 
 قت� نلا و�   ،من اهلالك األبدي  نفوسنا ، أجسادنا والوحيدة  الكفارةليك يفتدي بآالمه، كذبيحة    ؛ اجلنس البرشي 

 ة.واحلياة األبديَّ  ،ربالو ،نعمة اهللا

٣٨ 
َّ
ُْنِطيِّ  �ِيالَُطْس م يف عهد . ملاذا تأل  ؟ كقايض ابلْ

 .ا سنواجهها كنَّ  اليت   ةالشديداهللا   دينونةرنا بذلك من فيحرِّ  أريض، من قاٍض  ،وهو الربيء ،دانليك يُ 

ا لو اكن قد مات . هل ٣٩  أي ميتة أخرى؟ يف صلبه ما هو أ�رث ممَّ
 موت الصليب ملعون من اهللا.  ه أخذ لعنيت عليه ألنَّ نَّ أيل   يضمنه بذلك  نعم. ألنَّ 
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 ) ١٦يوم الرب ( 

 املوت؟  اكن ينبيغ للمسيح أن يضع نفسه حىت . ملاذا ٤٠
  عن كف�اتلال يتم   واحلق اإلل�العدل  حبسب هألنَّ 

َّ
 بموت ابن اهللا.  خطايانا إال

رِبَ ا "أيضً . ملاذا ٤١
ُ
 ؟ "ق

 ىلع حقيقة موته.  ل�اللة

 ا؟ن نموت �ن أيضً أن املسيح مات ألجلنا فلماذا �ب أ. بما ٤٢
 ة. األبديَّ خول إىل احلياة ادلو ،ةللخطيَّ فقط وضع نهاية بل  خطايانا، للتكف� عنموتنا ليس  إنَّ 

 ا من ذبيحة وموت املسيح ىلع الصليب؟ . ماذا �ستفيد أيضً ٤٣
ملك علينا فيما بعد، تللجسد  فاسدة  ال يول  املعود  ت  ال  ليك  ؛معهوقرُِبِ    ماتو  ،العتيق  إ�ساننا   تم صلببفضل ذلك    أنَّه

 . محد ة حيذبكهل   ذواتنا م بل نقدِّ 

 . ملاذا ٤٤
ُ
 "ونزل إىل اهلاو�ة"؟ ضيفأ

أتيقَّ    ن  يك 
ُ
تماًما،وأ تُ   هآالمبواسطة    ،املسيح�سوع  ر�    نَّ أب  جتار�،  شدِّ أيف    عزِّي نفيس   ، ومعاناته،  وصفاليت ال 

  اهلاو�ة  كرِب ص� من  خلَّ   باألخص ىلع الصليب، قد  اليت اجتاز فيها خالل لك معاناته،  وعذاباته اجلهنميَّة،  ،واهلهوأ 
 ها.  وعذابات

 ) ١٧يوم الرب ( 

 من قيامة املسيح؟   � الفائدة. ماذا ٤٥
 أوَّ 

ً
ته إىل  قام بقوَّ ا نُ ا، �ن أيًض ثانيً ؛  نلا بموته   اشرتاه الرب اذلي  ذلك  ليك �علنا رش�ء يف    ،املوت   انترص ىلع، بقيامته  ال

 .الُمبار�ةعر�ون أ�يد لقيامتنا   � قيامة املسيح أخً�ا،و ؛حياة جديدة 

 ) ١٨يوم الرب ( 

 : "صعد إىل السماء"؟ هذه اللكمات. كيف تفهم ٤٦
صعد   املسيح  أنَّ 

ُ
ة أخرى ن يأيت  أإىل    من أجل منفعتنا يبىق هناك  ه  وأنَّ   ؛ تالميذه   أمام أع�  من األرض إىل السماء  أ   مرَّ

 يلدين األحياء واألموات.

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org 

 info@ar.ligonier.org            10     جم�ع الحقوق محفوظة ٢١٢٠ ©

 نقضاء ادلهر، كما وعدنا؟ ا إىل . أليس املسيح معنا ٤٧
  ، تهألوهيَّ فيما يتعلَّق بول�ن  ؛ ىلع األرض  بطبيعته البرش�َّة، لم يعد موجوًدا فيما يتعلَّق ؛ا و� حقًّ  ا املسيح إ�سان حقًّ 

 . يف أي وقت من األوقاتا ال يغيب عنَّ  ، فهو وروحه ،ونعمته وعظمته،

ول�ن  ٤٨ أفال  .  ألوهيَّته،  توجد  حيث  توجد  ال  البرش�َّة  طبيعته  اكنت  املسيح  هاتان  ت�ون  إذا  يف  الطبيعتان 
 عن بعضهما ابلعض؟ منفصلت�  

 األلوهيَّة    نأه بما  ألنَّ   ال ىلع اإلطالق،
ُ

ى  تتخطَّ   ةهيَّ ولاأل  فال بد أن يتبع ذلك بالرضورة أن   موجودة يف لك ماكن،و  دال حت
 .ا أقنوميًّ  ُمتَّحدة بها احتاًدا تبىقيف هذه الطبيعة البرش�َّة، و ها مع ذلك ولكنَّ  ،ة اليت اختذها البرش�َّ حدود الطبيعة 

 . ماذا �ستفيد من صعود املسيح إىل السماء؟ ٤٩
 أوَّ 

ً
، سيأخذنا  باعتباره الرأس  ه،نَّ أأ�يد ب  وعدٍ كيف السماء    جسدنا نلا    أنَّ ا،  ثانيً   ؛يف السماء  أبيه  يف �رضِ   شفيعنا ه  ، أنَّ ال
َما فَْوُق، َحيُْث الَْمِسيُح  نطلب "ته  بقوَّ   اذلي  كعر�ون، وس  نلا روحه القدُّ   أرسله  ا، أنَّ ثاثلً ؛  �ن أعضاءه،  نلفسها  أيًض 

 ما ىلع األرض.  ، وليس "َجالٌِس َ�ْن يَِمِ� اهللاِ 

 ) ١٩يوم الرب ( 

 . ملاذا ٥٠
ُ
 "وهو جالس عن يم� اهللا"؟  ضيفأ

لك   يضبط اآلببواسطته اذلي ظهر ذاته كرأس لكنيسته، ليك يُ  من أجل هذا اهلدف، املسيح صعد إىل السماء ألنَّ 
 . يشء

 . أي منفعة نلا من �د املسيح، رأسنا؟ ٥١
 أوَّ 

ً
يفيض أنَّ ،  ال وس  القدُّ لك    من   يدافع عنَّا و�فظنا   تهبقوَّ   ا،وثانيً   السماو�َّة؛  بانِلَعمعلينا، �ن أعضاءه،    ه بروحه 
 . ء عدااأل

 يلدين األحياء واألموات"؟سيأيت ثانية املسيح أن ". ما العزاء اذلي لك ٥٢
ماذلي  نفسه  الشخص    نتظر مرفوع الرأسأ،  واضطهادايت   أحزا�يف وسط لك    أنَّه   أزالو  ،اهللا  لقضاءمن أج�  ذاته    قدَّ
يأخذ� سه  ولكنَّ   ،ليق ب�ل أعدائه وأعدايئ إىل اهلالك األبديه سيُ نَّ أ و  ديَّان؛يأيت من السماء كيك  ، لاللعنة ع�ِّ لك  

 سماوي.الجد املفرح والإىل  ،مع لك �تار�ه نلفسه
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 الروح القدس عن اهللا 

 ) ٢٠يوم الرب (

 بالنسبة للروح القدس؟  اذلي تؤمن به . ماذا ٥٣
 أوَّ 

ً
عطيَ   هنَّ أا،  ثانيً   الرسمديَّة؛ يف    متساوٍ حق  ه مع اآلب واالبن �  نَّ أ،  ال

ُ
يلجعل� بواسطة اإليمان احلقييق    ،ا يل أيًض   أ

 . إىل األبدميع   و�مكث�� يعزِّ ليك  بر�ته،لك �  يف املسيح و رش�ك

 ) ٢١يوم الرب (

 ؟ اليت للمسيح سة اجلامعة"قدَّ لكنيسة المُ ا" خبصوص  هو إيمانك  . ما٥٤
كنيسة    ،من لك اجلنس البرشي   ،روحه و�متهبواسطة  و�� و�فظ  �مع    ،منذ بداية العالم وحىت نهايته  أن ابن اهللا 

 وسأبىق كذلك إىل األبد.  ها عضو يح فيأن� و ؛يف وحدة اإليمان احلقُ�تارة للحياة األبديَّة، 

 �س�"؟ "رش�ة القدِّ  من عبارة  . ماذا تفهم٥٥
 أوَّ 

ً
  فرد ىلع لك  أنَّ  ا،  ثانيً   عطاياه؛و  غناه و� لك    ،، هلم رش�ة معهيف املسيح  ن يؤمن، كونهم أعضاءمَ �  مجيع و  أنَّ ،  ال

 األعضاء اآلخر�ن. وخالص ملنفعة  ،و�فرح �رسورٍ مواهبه  أن �ستخدم أنَّه من واجبه يعرفن أ

 "مغفرة اخلطايا"؟  خبصوص هو إيمانك   . ما٥٦
  طوال   اليت �ب أن أجاهد ضدها   ،طبيعيت الفاسدة  وال،  بعدفيما  لن يذكر خطاياي  ارة املسيح،  ألجل كفَّ   ،ن اهللاأ

 .أمام قضاء اهللا أبًدا حىت ال آيت إىل ادلينونة  ،نعمة منه سيحسب يل بر املسيحب ؛ بلحيايت 

 ) ٢٢يوم الرب (

 "؟اجلسد مةيف "قيا  عزاؤك . ما هو ٥٧
ة  ا أيًض  ول�ن  ؛ إىل املسيح رأسها  ىلع الفورؤخذ تُ س  احلياةأنَّه ليس فقط رويح بعد هذه  أن جسدي هذا، الُمقام بقوَّ

 . جيدجسد املسيح املليشبه   ،رويححد مع يتَّ املسيح، س 

 ة"؟ يف "احلياة األبديَّ  هو عزاؤك. ما ٥٨
، اذلي " ،الاكمل  اخلالص  سأرث  ه احلياة بعد هذف ،� أشعر اآلن يف قليب ببداية الفرح األبديبما أنَّ ه أنَّ  َما لَْم تََر َعْ�ٌ

ُذٌن، َولَْم َ�ُْطْر ىلَعَ بَاِل إِ�َْسانٍ 
ُ
 أن ، وأن يتصوَّره  "َولَْم �َْسَمْع أ

ُ
 إىل األبد.  فيها  ح اهللاسبِّ أ
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 ) ٢٣يوم الرب (

 من اإليمان ب�ل هذه األمور؟   لك اآلن . ما الفائدة ٥٩
   ة.للحياة األبديَّ  ووارٌث   ،اهللا أمام ،يف املسيح � بارٌّ أنَّ 

 أمام اهللا؟  . كيف أنت بارٌ ٦٠
ولم    �شلٍك صارخ  لك وصايا اهللا  يتتعدَّ   هم� بأ�ِّ ضم�ي يتَّ حىت و�ن اكن    ،فقط باإليمان احلقييق بيسوع املسيح

جهيت، ول�ن  ، بدون أي استحقاق من  اهللا  نَّ إ فىلع الرغم من ذلك،    ؛لرشلك اإىل    أميلزلت    وما   أيًّا منها،  أحفظ
لم  و  كما لو أنَّه لم ي�ن يل خطيَّة،وقداسته،    ،�ره و  ،ارة املسيح الاكملةكفَّ و�سب يل  يمنح�    من ُ�رَّد انلعمة،  فقط

قبلت    إنلك ذلك يل    ،ج�أ الطاعة اليت أطاعها املسيح من  لك  أتممت    كما لو كنت قد  ؛ نعم،ةخطيَّ أي    رت�بأ
 . مؤمن بقلٍب  العطيةهذه  

 باإليمان وحده؟  بارٌ ك  نَّ إ. ملاذا تقول ٦١
ارة    ول�ن ألنَّ   ،إيما�  استحقاق  ىلع حساباهللا  دلى  قبول  م �  ليس ألنَّ    برِّي �    فقط   املسيح و�ره وقداستهكفَّ

 اإليمان وحده.  ىلع نفيس بأي طر�قة أخرى غ�  وتطبيقه � ال أستطيع قبول هذا وألنَّ  ؛اهللا أمام

 ) ٢٤يوم الرب (

نا  ل�ن ملاذا ال ت�ون أعمانلا الصاحلة. ٦٢  أمام اهللا؟  � لك أو جزء من برِّ
أيًضا، و  الرش�عة اإلهليَّة؛مع    من مجيع انلوايحا  ا ومتطابقً  تمامً ي�ون اكمًال   أن�ب    ،اهللا  قضاء  أمام  قبول امل  ،الرب  ألنَّ 
َّ ومُ ناقصة  لكها أفضل أعمانلا يف هذه احلياة  إنَّ   ة.باخلطيَّ  سةد�

 تية؟يف هذه احلياة و� احلياة اآل   اليت سُياكفئها يس ألعمانلا الصاحلة استحقاق،ألماذا! . ٦٣
 ستحقاق بل بانلعمة.باال ليستاملاكفأة   هذه

 ؟ وُمستبيح�  مهمل�انلاس  هذه العقيدة جتعل  ل�ن أليست. ٦٤
ثمار   ون يثمر  ال  أوئلك اذلين احتدوا باملسيح باإليمان احلقييق  أنَّ   ه من املستحيلألنَّ   الكَّ بأي حال من األحوال:

 . الشكر
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 سة قدَّ األرسار المُ عن 

 ) ٢٥( يوم الرب

 هذا اإليمان؟  يأيت فمن أين، اإليمان وحدهبرصنا رش�ء يف املسيح و� لك بر�ته   ذننا إبما أنَّ . ٦٥
 . سةقدَّ المُ  األرسارته فينا بواسطة و�ثبِّ  ،باإل�يل الكرازةيف قلو�نا بواسطة   اإليمان �لقمن الروح القدس، اذلي 

سة . ما � األرسار٦٦  ؟ الُمقدَّ
سة �  األرسار   مرئيَّة عالمات  الُمقدَّ عيَّنها سةقدَّ مُ و  وأختام  قد  الغرض اهللا    ،  أنَّههلذا  يعلن  باستخدامها    ، حىت 
ة �سبب ذبيحة املسيح  غفران اخلطايا واحلياة األبديَّ �َّانًا  ه يمنحنا  نَّ أ، أي  نلا وعد اإل�يل و�تمه    اكملةبطر�قة  

 ىلع الصليب. تمتالواحدة اليت  

سة، إذن،  واألرسار    اهللا  . هل لكمة٦٧ هوا   ،هلذا الغرض   موضواعننان وعيَّ مُ الُمقدَّ إيماننا إىل ذبيحة �سوع    حىت يوجِّ
 ؟ الصنا الوحيد خل ساس ألاكاملسيح ىلع الصليب 

  ذبيحة   ىلع  لكه يعتمد خالصنا    أنَّ   ،سةقدَّ د نلا باألرسار المُ ؤ�ِّ و�ُ   ،منا يف اإل�يلعلِّ الروح القدس يُ   ، ألنَّ ا حقًّ   ،نعم
 ىلع الصليب.من أجلنا مها ملسيح الواحدة اليت قدَّ ا

سة األرسار  هو عدد . ما  ٦٨  سها املسيح يف العهد اجلديد؟ اليت أسَّ الُمقدَّ
 س. قدَّ سة والعشاء المُ قدَّ ة المُ اثنان: املعموديَّ 

 سة قدَّ ة المُ املعموديَّ عن 

 ) ٢٦يوم الرب (

 وتُ سة قدَّ ة المُ املعموديَّ  تُنذرك . كيف ٦٩
ِّ
 ؟ ا حقًّ  لك مفيدة  أن ذبيحة املسيح الواحدة ىلع الصليبد لك ؤ�

ه  ح و�رو  بدمهِ قد ُغِسلُت  � باتلأ�يد  أنَّ   ،وعدهذا ال  هإيل ضيًفا ، مُ سل اخلاريج باملاءاملسيح هذا الغُ  ع�َّ : لقد  هكذا
 . د ساجل  ز�ل األوساخ عنيُ اعدًة ما اذلي  ،ا باملاءسل خارجيًّ تأغ وأنا  ،لك خطايايأي من  ،رويحمن قذارة 
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 االغتسال بدم املسيح وروحه؟  ذا يع�. ما٧٠
ا وأيًض   ؛ىلع الصليب  بذبيحتهِ   اذلي سفكه من أجلنا جل دم املسيح  أمن  �َّانًا،  غفران اخلطايا من اهللا  هو أن ننال  
د   سة ة و�يا حياة مُ خلطيَّ أ�رث فأ�رث عن اليك نموت    ،أعضاء يف املسيحس نلكون  تقدَّ ن و  ،بالروح القدسأن نتجدَّ   قدَّ

  و�ال لوم.

 ة؟ سل بماء املعموديَّ تنغ و�ن  ،وروحهِ  بدمهِ سيغسلنا باتلأ�يد  ه. أين وعد املسيح بأنَّ ٧١
ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالبِْن ، اليت تم اتلعب� عنها ىلع هذا انلحو ةملعموديَّ ا يف تأسيس   َمِم َوَ�مِّ

ُ
يَع األ : "فَاْذَهبُوا َوتَلِْمُذوا مَجِ

ُقُدِس"
ْ
وِح ال س  قدَّ الكتاب المُ   أيًضا، حيث يدعوهذا الوعد    ركرَّ تي"َمْن آَمَن َواْ�تََمَد َخلََص، َوَمْن لَْم يُْؤِمْن يَُدْن".    ؛َوالرُّ

 سل اخلطايا. وغُ ،  سل امليالد اثلا�ة غُ املعموديَّ 

 ) ٢٧يوم الرب (

 ؟ نفسه  اخلطاياسل غُ �  باملاء   ةاخلارجيَّ إذن املعموديَّة . هل ٧٢
 ة. من لك خطيَّ  نا رانطهِّ والروح القدس يُ  ،وحده دم �سوع املسيح ألنَّ  ىلع اإلطالق؛

 ؟ "سل اخلطاياغُ "سل امليالد اثلا�" وة "غُ يدعو الروح القدس املعموديَّ  إذن. ملاذا ٧٣
خطايانا بدم  تزول  اجلسد، هكذا  تُزال أوساخ  باملاءه كما  فقط أنَّ منا  علِّ ه ال يُ نَّ إ ف  ،هممُ لسبب    إالم اهللا هكذا  ال يتلكَّ 
رنا نا  د نلا بهذا الوعد اإلل� و�هذه العالمة أنَّ ؤ�ِّ يُ   ول�ن ىلع وجه اخلصوص،  ؛املسيح وروحه �سوع   ا روحيًّ   قد تطهَّ

 .باملاء خارجيًّا  غسلنُ كما خطايانا من 

 ؟أيًضا األطفال �ب تعميد . هل ٧٤
مانح    ،لروح القدسا و  ،ة بدم املسيحمن اخلطيَّ   الفداء  أنَّ و�ما    ته؛و�نيس  اهللا  عهد  ضمن  وابلالغون  همهم  ألنَّ   ؛نعم

وا أيًضا  ،لعهدلكعالمة   ذللك �ب باملعموديَّة،، للبالغ�كما   هلم دَ عِ وُ  اإليمان، وا  م�َّ و�ُ  ،إىل كنيسة املسيحأن ينضمُّ
 يف العهد اجلديد. اذلي حلَّت املعموديَّة �لَّه تم يف العهد القديم بواسطة اخلتان، كما   عن أوالد غ� املؤمن�
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 لر�ِّنا �سوع املسيح  س قدَّ العشاء المُ عن 

 ) ٢٨يوم الرب (

 و�ُ عشاء الرب    يُنذرك . كيف  ٧٥
ِّ
لك  �  و  ،ىلع الصليب  ة، اليت تمت ك �شرتك يف ذبيحة املسيح الواحدأنَّ د لك  ؤ�

 ؟ بر�ته
ضيًفا  مُ   ،رشب من الكأس ذلكره �ن  أ أ�ل من اخلزب املكسور ون  أناملؤمن�    أوىص مجيع وأوصا� املسيح    قدل:  هكذا

 أوَّ   هذه الوعود: 
ً

خزب  أرى بعي�  ج�، كما  أ فك من  ن دمه سُ أ رس ىلع الصليب من أج�، وم و�ُ دِّ قُ قد  جسده    نَّ أ  ،ال
جبسده املصلوب    ،ةيها للحياة األبديَّ غذِّ طعم نفيس و�ُ ه يُ أنَّ   ذلك،عالوًة ىلع    ؛والكأس تُعطى يليُ�رس من أج�  الرب  

 عالمات أ�يدة جلسد املسيح ودمه. ك  ،خزب و�أس الرب بف� وأذوق  ،ادماخل أتناول من يد  كما  ،ودمه املسفوك 

 ورشب دمه املسفوك؟  ،أ�ل جسد املسيح املصلوب إذن . ماذا يع� ٧٦
بل    ؛ةىلع مغفرة اخلطايا واحلياة األبديَّ   �صل و�ذلك    ،مؤمن  بقلٍب   لك آالم املسيح وموته   أن نقبلهو ليس فقط  

  حىتَّ   ؛ السا�ن يف املسيح وفينا   ،بالروح القدس  ،سقدَّ أ�رث فأ�رث جبسده المُ   أن نتَّحد ،  وأيًضا، باإلضافة إىل ذلك
 أنَّنا  يف السماء و�ن ىلع األرض،    املسيحاكن  و�ن  

َّ
ِْمِه َوِمْن ِعَظاِمهِ "إال

َ
 ، الواحد  الروح   لألبدو�كمنا    و�يا   "؛ِمْن حل

 . دس اجلأعضاء الروح الواحد  ما ��مك

اخلزب املكسور    هذا  يأ�لون من  عندما  ،ي املؤمن� جبسده ودمهُيطعم و�ُغذِّ س   باتلأ�يد  هنَّ أ. أين وعد املسيح  ٧٧
 الكأس؟  هذه و�رش�ون من

،  اذلي يُعربَّ عنه ىلع هذا انلحو  العشاءتأسيس    يف َ َخَذ وََشَكَر فََكرسَّ
َ
أ ِ�يَها،  ْسِلَم 

ُ
أ الَّيِت  اللَّيْلَِة  �َُسوَع يِف  الرَّبَّ  : "إِنَّ 

ْجِلُ�ُم.    َوقَاَل:
َ
ْكِري «ُخُذوا لُكُوا هَذا ُهَو َجَسِدي الَْمْكُسوُر أل ْوا،    . »اْصنَُعوا هَذا ذِلِ يًْضا َ�ْعَدَما َ�َعشَّ

َ
َس أ

ْ
َكأ

ْ
َكذلَِك ال

ْكِري «قَائًِال:   �ْتُْم ذِلِ َِديُد بَِدِ�. اْصنَُعوا هَذا لُكََّما رَشِ
ْ
َعْهُد اجل

ْ
ُس ِ�َ ال

ْ
َكأ

ْ
�ْتُْم  .  »هِذهِ ال زُْبَ َورَشِ

ْ
َ�لْتُْم هَذا اخل

َ
فَِإنَُّ�ْم لُكََّما أ

 
ْ
َكأ

ْ
ْن ييَِجَء".هِذهِ ال

َ
 أ

َ
رِْبُوَن بَِموِْت الرَّبِّ إِىل

ُ
   َس، خت

ره   ي    الرسولوهذا الوعد كرَّ ِ
َّ

اذل زُْبُ 
ْ
اخل الَْمِسيِح؟  َدِم  َ�َة  رَشِ لَيَْسْت ِ�َ 

َ
أ ُ�بَاِرُ�َها،  الَّيِت  َ�ِة  الرَْبَ ُس 

ْ
"َكأ بولس ح� قال: 

َ�َة َجَسِد الَْمِسيِح؟ لَيَْس ُهَو رَشِ
َ
ُه، أ زُْبِ  فَِإ   نَْ�رِسُ

ْ
يَعنَا �َْشرَتُِك يِف اخل �َّنَا مَجِ

َ
َكِثِ��َن ُخزْبٌ َواِحٌد، َجَسٌد َواِحٌد، أل

ْ
ُْن ال

َ
�َّنَا �

 الَْواِحِد". 

 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org 

 info@ar.ligonier.org            16     جم�ع الحقوق محفوظة ٢١٢٠ ©

 ) ٢٩يوم الرب (

 ؟�احلقيقيِّ اخلزب واخلمر جسد املسيح ودمه  يص�. هل ٧٨
عالمة  فقط  ا هو  و�نمَّ   ،اخلطايا حبد ذاته  وال يغسل  ،املسيحل إىل دم  ة ال يتحوَّ املاء يف املعموديَّ   أنفكما    ؛طالقىلع اإل

األرسار  ه حبسب طبيعة  نَّ إ، مع  ذاتهجسد املسيح  إىل  اخلزب    يتغ�َّ كذلك يف عشاء الرب ال    ُمع�َّ من اهللا؛  وتأ�يد ذللك
سة  . �سوع  جسد املسيح  خصائصها، يُدىعو الُمقدَّ

ُ   إذن  . ملاذا٧٩ رش�ة  "بولس العشاء    يدعووملاذا    ؛أو العهد اجلديد بدمه  ،والكأس دمه  ،  املسيح اخلزب جسدهس�ِّ �
 "؟ املسيح ودم جسد

  الُمؤقَّتة،   هذه احلياةيف    ياننا غذِّ اخلزب واخلمر يُ   أنكما    أنَّهمنا  علِّ يلُ   ليس فقط  أي  ،هممُ لسبب    إالم املسيح هكذا  ال يتلكَّ 
�رث  األبل و؛  ةللحياة األبديَّ نفوسنا    ومرشب حق ال�ين بهما تتغذَّىجسده املصلوب ودمه املسفوك هما مأ�ل  فإنَّ  

ذلك املنظورة  بهذه    من  يلُ العالمات  أنَّ ؤ�ِّ والعر�ون  نلا  حقًّ د  �شرتك  ودمه  نا  جسده  يف  الروح  (احلقيقيِّ�  ا  بعمل 
سة  هذه العالمات    أجسادنا   تناول أفواهت   عندما   )القدس  كما لو    ،نلا   � باتلأ�يد   وطاعتهآالمه  لك  ن  أ و  ؛ذلكره الُمقدَّ

 . عن خطايانا هللاارة منا كفَّ نا وقدَّ �ن اذلين تأملَّ  كنَّا 

 ) ٣٠يوم الرب (

 اس ابلابوي؟ دَّ . ما الفرق ب� العشاء الر�ا� والقُ ٨٠
مها ، اليت قدَّ وحدها فقطللك خطايانا بواسطة ذبيحة �سوع املسيح    الاكملةنا نلنا املغفرة  �شهد نلا العشاء الر�ا� بأنَّ 

  ة البرش�َّ   تهحبسب طبيعاآلن  املوجود    ، باملسيحنتحد    الروح القدس  ةبواسط  أنَّنا و  ؛ بذاته ىلع الصليب مرة واحدة
األحياء واألموات   أنَّ   معلِّ اس يُ دَّ . ول�ن القُ هناك  نعبدهس ي  واذلاهللا أبيه،  عن يم�    ،يف السماء  ، بلاألرض   ىلع ليس  

  وعالوًة ىلع ذلك،   بواسطة الكهنة؛ا  يوميًّ هلم ا  م املسيح أيًض ما لم يُقدَّ   ،ال ينالون غفران اخلطايا بواسطة آالم املسيح
 ،ساساأليف    ،اسدَّ القُ   نَّ إ ذللك ف  ؛السجود هل فيهما   �ب  و�اتلايلاخلزب واخلمر،    شيلك  يف ا  املسيح حارض جسديًّ   انَّ ف

 
َّ

 .بغيضة عبادة أوثان ووه ،وآلالمهواحدة ذلبيحة �سوع املسيح ال  إن�اًرا ليس إال

 ؟ العشاء الر�ا� لَمن ُ�َقام. ٨١
أنَّها  ن  وواثقلكنَّهم  و  ،اهميا خط  سفون ىلع اآلوئلك  أل ُغفرَ من  املسيحهلم  ت  قد    ةاملتبقيَّ   ضعفاتهم  نَّ أ و  ؛من أجل 

ول�ن املرائ�  جعل حياتهم أ�رث قداسة؛ و فأ�رث، إيمانهم أ�رثيف تقو�ة  اذلين يرغبون أيًضا و ؛ وموته هآالمتغطيها 
 هم. سنف يأ�لون و�رش�ون دينونة أل صة،لِ َمن ال يرجعون إىل اهللا بقلوٍب ُ� و
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م هلم أيًضا باح م�ُس . هل ٨٢  واحلياة؟  يف الُمعتقد   أرشارغ� مؤمن� و أنَّهم يعلنون َمن  ،إىل هذا العشاءتلقدُّ
َّ يُ بذلك   هألنَّ  ؛الكَّ    ترتيب حبسب   ،ةالكنيسة املسيحيَّ   ذللك من واجب ؛شعبغضبه ىلع لك ال ��وس عهد اهللا د�

 حياتهم.  حىت يُظهروا تغيً�ا يفوات  ا ملكوت السممفاتيح بأن �ستبعد هؤالء األشخاص  ،املسيح ورسله

 ) ٣١رب (يوم ال

 ؟ واتاملكوت السم . ما � مفاتيح٨٣
ح ملكوت  الوسيلت� يُفتَ   ينبهذ   يَّة؛كنيسة املسيحال   من  احلرمان، أو  واتلأديب املسييح  ، سقدَّ باإل�يل المُ الكرازة  

 ق أمام غ� املؤمن�. غلَ السماوات للمؤمن� و�ُ 

 ح و�ُ فتَ . كيف يُ ٨٤
َ
 س؟ قدَّ الكرازة باإل�يل المُ واسطة ب واتا ملكوت السمق غل

  ، عندما يقبلون وعد اإل�يل بإيمان حقييق  ،هة املسيح أنَّ حبسب وصيَّ   للك املؤمن�ا  د جهرً ن و�ُشهَ عندما يُعلَ   هكذا:
  وىلع العكس من ذلك، عندما يُعلَن و�ُشَهد   ؛املسيح  استحقاقاتأجل  ا من اهللا من  لك آثامهم تُغَفر هلم حقًّ   فإنَّ 

وا؛ هم لم يتنَّ أطاملا    ،ة وادلينونة األبديَّ غضب اهللاجلميع غ� املؤمن�، و�ذا لَمن ال يتو�ون بصدق، فإنَّهم ُمعرَّضون ل   غ�َّ
 يف هذه احلياة و� ادلهر اآليت.  هميدينس اهللا نَّ إ ف حبسب شهادة اإل�يل،و

٨٥ . 
َ
 اتلأديب املسييح؟ واسطة وات با ح ملكوت السمفتَ ق و�ُ كيف يُغل

مع ذلك،    ىلع تعايلم أو مارسات تتعارض �  أنفسهم مسيحيِّ   يدعون  اذلين، عندما يُبيق  املسيح  حبسب وصيَّة  :هكذا
الكنيسة أو    شكواهم إىل  و�تم   أخوي،  ، بعد تو�يخهم مراًرا �شلٍك الرش�رحياتهم    مسارن أخطائهم وع  يرتاجعوا لم  و

  ؛ سة قدَّ من االشرتاك يف األرسار المُ   هميمنعواحتقروا تو�يخهم،  و�ذا    ؛ذه األمورهل  إىل أوئلك اذلين تُعيِّنهم الكنيسة
يتم استبعادهم من   يعدون و�ُظهرون   عندما و  ؛ملكوت املسيح  مناهللا نفسه  �رمهم  واملسيحيَّة  الكنيسة    حيث 

ة أخرى كعاد قبوهلم يُ تغيً�ا حقيقيًّا،   أعضاء يف املسيح و� كنيسته. مرَّ
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 الشكر  عن —اثلالث  القسم 

 ) ٣٢يوم الرب (

رنانا  نَّ أ. بما  ٨٦ ال يزال لماذا  ف  ،دون أي استحقاق من جهتنا  ،املسيح  وحدها، من خاللانلعمة  ب  شقائنا،من    حترَّ
 صاحلة؟العمال  باأل  القيام علينا

�شهد، ب�ل سلو�نا، عن  حىت    ؛ وس حبسب صورتهدنا بروحه القدُّ دِّ ُ� فهو    ،بدمه  ، إذ افتدانا وخلَّصنا املسيح  ألنَّ 
ده؛  بر�ته،  ىلعهللا    شكرنا  �واسطة حديثنا و  ؛بواسطة ثماره   همن إيمان  يلطمنئ لك إ�سان يف نفسها  وأيًض   وليك نُمجِّ

 .للمسيح اآلخر�نح ر�َ الصالح يُ 

ون يف   ،إىل اهللا يرجعون�لص اذلين ال  أن. هل �ستطيع ٨٧  ؟ شاكرةالغ� و �رةرشِّ حياتهم الاذلين �ستمرُّ
ال ألنَّ  باتلأ�يد  س؛  الُمقدَّ أنَّ   الكتاب   َوَ�بََدُة    ، ُزنَاةال  يُعلن 

َ
اُعونالوَ   ،َساِرقُونالوَ   ،ْوثَاناأل ُ�ونالوَ   ،َطمَّ   ،ِسكِّ

 . يَِرثُوَن َملَُكوَت اهللاِ أو أي شخص من هذا القبيل، ال  ،اِطُفوناخلَ ، وَشتَّاُمونالوَ 

 ) ٣٣يوم الرب (

 هو عدد جوانب اتلغي� احلقييق لإل�سان؟  . ما ٨٨
 اإل�سان اجلديد.  �حياءو العتيق،اإل�سان   إماتة: جانب�ن يتضمَّ 

 ؟ عتيقاإل�سان ال  إماتة . ما �٨٩
 و�غضها أ�رث فأ�رث واهلرب منها. ،طايانا إاغظة اهللا خباحلقييق ىلع  القليب  انلدم إنَّها 

 اإل�سان اجلديد؟ إحياء هو. ما ٩٠
 سب مشيئة اهللا يف لك عمل صالح. حب  رسور و واحلياة بمحبَّة ،املسيحبواسطة  ،اهللاب ه الفرح القليب احلقييقإنَّ 

 . ما � األعمال الصاحلة؟٩١
الصادرة  وليس األعمال   ؛جل �دهوأل  ،اهللا ناموس حبسب  وتتم    ،األعمال اليت تصدر عن اإليمان احلقييقفقط �  
 البرش أو مبادئهم.  ُ�يِّالتمن 
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 ) ٣٤يوم الرب (

 اهللا؟ ما هو ناموس . ٩٢
لَكَِماِت  

ْ
رِْض    :قَائِالً )  ٢١–٦:  ٥؛ تثنية  ١٧–١:  ٢٠(خروج  تََ�لََّم اُهللا جِبَِميِع هِذهِ ال

َ
ْخرََجَك ِمْن أ

َ
ي أ ِ

َّ
نَا الرَّبُّ إِلُهَك اذل

َ
أ

ُعبُوِديَّة
ْ
 . ِمرْصَ ِمْن َ�يِْت ال

 :
ً

ال َماِ�. أوَّ
َ
ْخَرى أ

ُ
 َال يَُ�ْن لََك آلَِهٌة أ

 ثانيًا:  
َ
َماِء ِمْن فَْوُق، َوَما يِف األ ا يِف السَّ ُْت، َوَما يِف الَْماِء ِمْن َال تَْصنَْع لََك تِْمثَاًال َمنُْحوتًا، َوَال ُصوَرًة َما ِممَّ

َ
رِْض ِمْن حت

رِْض 
َ
ِْت األ

َ
�ْ   حت

َ
ْ�تَِقُد ُذنُوَب اآلبَاِء يِف األ

َ
نَا الرَّبَّ إِلَهَك إِهٌل َ�يُوٌر، أ

َ
�ِّ أ

َ
، أل يِل اثلَّاِلِث َال �َْسُجْد لَُهنَّ َوَال َ�ْعبُْدُهنَّ ِ

ْ
نَاِء يِف اجل

، ابِع ِمْن ُمبِْغيِضَّ ْصنَُع  َوالرَّ
َ
َّ وََحافِِظي وََصايَاَي.َوأ لُوٍف ِمْن ُ�ِيبِّ

ُ
 أ

َ
 إِْحَسانًا إِىل

نَّ الرَّبَّ َال يرُْبُِئ َمْن َ�َطَق بِاْسِمِه بَاِطالً ثاثلًا: 
َ
 . َال َ�نِْطْق بِاْسِم الرَّبِّ إِلِهَك بَاِطًال، أل

َسهُ رابًعا:   بِْت تِلَُقدِّ يَع َ�َمِلَك،   .اُْذُكْر يَْوَم السَّ يَّاٍم َ�ْعَمُل َوتَْصنَُع مَجِ
َ
ابُع فَِفيِه َسبٌْت لِلرَّبِّ إِلِهَك. َال    ِستََّة أ َْوُم السَّ ا ايلْ مَّ

َ
َوأ

ي َداِخَل   ِ
َّ

َمتَُك َو�َِهيَمتَُك َونَِز�لَُك اذل
َ
َوأ نَْت َواْ�نَُك َوابْنَتَُك َوَ�بُْدَك 

َ
أ بَْوابِكتَْصنَْع َ�َمًال َما 

َ
يَّاٍم َصنََع  .أ

َ
أ ْن يِف ِستَِّة 

َ
أ

ابِع. ذِللَِك بَارََك الرَّبُّ  َْوِم السَّ اَح يِف ايلْ َْحَر َوُ�َّ َما ِ�يَها، َواْسرَتَ رَْض َوابلْ
َ
َماَء َواأل َسهُ   الرَّبُّ السَّ بِْت َوقَدَّ  . يَْوَم السَّ

يَّ خامًسا: 
َ
َك ِليَكْ َ�ُطوَل أ مَّ

ُ
بَاَك َوأ

َ
ْ�ِرْم أ

َ
رِْض الَّيِت ُ�ْعِطيَك الرَّبُّ إِلُهَك أ

َ
 . اُمَك ىلَعَ األ

 . َال َ�ْقتُْل سادًسا: 
 . تَْزنِ الَ سابًعا: 
ْق الَ ثامنًا:   . �رَْسِ

  �َْشَهْد ىلَعَ قَِر�ِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر. الَ تاسًعا: 
َة قَِر�ِبَك، َوَال �َ اعرًشا: 

َ
ا ِلَقِر�ِبَك َال �َْشتَِه َ�يَْت قَِر�ِبَك. َال �َْشتَِه اْمَرأ َمتَُه، َوَال ثَْورَُه، َوَال مِحَارَُه، َوَال َشيْئًا ِممَّ

َ
 . بَْدُه، َوَال أ

 م هذه الوصايا؟ي تقس  يتم . كيف٩٣
 . قر�بنا   واجبتنا جتاهعن  منا علِّ واثلا� يُ  ؛�يا جتاه اهللا  أنمنا كيف ينبيغ علِّ ل يُ إىل لوح�: األوَّ 

 ة األو�؟ يف الوصيَّ   اهللا يأمر. ماذا ٩٤
داعء  استو  ، وخرافات،وسحر  ،وشعوذة  ،لك عبادة أوثان  أهرب من أجتنَّب و  أرغب جبديَّة يف خالص نفيس،كما    ،هأنَّ 

به وحده أ و  ؛اإلهل احلقييق وحدهعرف  أأن    �شلٍك صحيح  مأتعلَّ   أنو  ؛�لوقات أخرى ألي  أو    ،�س�للقدِّ  أثق    ؛ ن 
عن لك    أتنازل  حىتَّ   ؛من لك قليب أ�ِّدهو  ،وأخافه  ،ن أحبهأ و  اخل�؛لك   وحده   نتظر منهأ ووصرب؛  ضاع  باتِّ   وأخضع هل

 ساءة إىل مشيئته. إأيسء أقل  وال ، عنها املخلوقات وأخت�َّ 
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 . ما � عبادة األوثان؟ ٩٥
   ،هعبادة األوثان � أنَّ 

ً
  ، يشءلك  متَ يُ أو    ،يُصنع  ،ذاته يف لكمته  أعلنالواحد اذلي    احلقييقاإلهل  أو جبانب    ، منبدال

 . ثقتهم انلاس  ضع فيهي

 ) ٣٥وم الرب (ي
 ة اثلانية؟ يف الوصيَّ   اهللا. ماذا يطلب ٩٦
 
َّ

 يف لكمته. اليت أوىص بها   بأي طر�قة أخرى سوى نعبده وال  ،بأي شلك من األشاكل  نصنع صوًرا هللاأال

 صور؟ النع ُص ا  طلقً مُ . أال �وز  ٩٧

م  رِّ ن اهللا ُ� إ ف  ،لها يمثت ه �وز  نَّ أفبالرغم من    ،بالنسبة للمخلوقات  ا أمَّ .  وسيلةة  اهللا بأيَّ   لمثَّ يُ ن  أ  وز �م�ن وال  يُ   ال
 �دم اهللا بوساطتها. ليك نعبدها أو  ،هلا   نملك صورةً أو  ،رها نصوِّ  أن

 من الكتب  ا�س�سمح بالصور يف الكن  أن�وز  أالل�ن . ٩٨
ً

م�لغ�  بدال
ِّ
 ؟ الُمتعل

ما بواسطة  و�نَّ   بُْ�م،  صوربواسطة    ال   شعبه  يتعلَّم  أناهللا، اذلي ير�د    نا أح�م مننَّ بأ نتظاهر  �ب أن  ال    نا ، ألنَّ ال
 اليح ب�لمته.  الوعظ

 ) ٣٦يوم الرب (

 ة اثلاثلة؟. ما املطلوب يف الوصيَّ ٩٩
 أ

َّ
ِّ   ال وال    تهوِّر؛المُ م  سَ بالقَ   بل أيًضا   م كذبًا،سَ القَ أو    السبليس فقط عن طر�ق    ،س أو �يسء استعمال اسم اهللاند�

�ستعمل اسم اهللا    أن�ب  ال  �اختصار،  و  عنها أو اتلواطؤ فيها؛�شرتك يف خطايا مشينة كهذه بالسكوت    أن�وز  
  وس القدُّ 

َّ
 .د يف لك أقوانلا وأعمانلا �تمجَّ و نعبده �شلٍك صحيح،به و حىتَّ نعرتف ،بمخافة ووقار إال

  إماكنهم،   بقدر،  ال �اولون  دلرجة أن غضبه �� ىلع َمن  فاحشةة  خطيَّ   شتائم وال  بالسباسم اهللا    تدنيس هل  ف.  ١٠٠
 ؟ وحظر مثل هذا السب والشتائممنع 

هذه    بفقد أوىص بأن تُعاقَ   لك ذلو   ؛هللا أ�رث من تدنيس اسمه   إاغظةً   أ�رث ة أعظم وه ليس هناك خطيَّ ألنَّ   دون شك،ب
 باملوت. اخلطيَّة
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 ) ٣٧يوم الرب (

 ؟ بأسلوب دي�باسم اهللا  �لف أن إذن هل مسموح. ١٠١
  لضمان اإلخالص ذلك  تتطلَّب منَّا الرضورة  ذلك من املواطن�، أو ح�    قضائيَّةطلب السلطات التوذلك ح�    نعم،

و اهللا  ملجد  من  ألنَّ    ؛القر�ب  سالمةواحلق  انلوع  اهللا  مب�  مسَ القَ هذا  و ىلع لكمة  ا،  القدِّ �اتلايل  �سون  ستخدمه 
 العهدين القديم واجلديد.  لك من يف ،ا ا صحيحً استخدامً 

 �لوقات أخرى؟ بأي  �س� أو  �لف بالقدِّ  أن أيًضا مسموحهل . ١٠٢
  ؛ ليك �شهد للحق و�عاقب� إذا حلفت باطًال   ،فاحص القلبباعتباره الوحيد  داعء هللا  هو است  رشيعالم  سَ القَ   ألنَّ   ؛ال

 . وال �ستحق هذا الرشف أي �لوق آخر

 ) ٣٨يوم الرب (

 ة الرابعة؟ يف الوصيَّ  اهللا . ماذا يطلب ١٠٣
 أوَّ 

ً
حرض إىل الكنيسة  أ  أنَّ�، خاصة يف يوم الرب، أي يف يوم الراحة،و  ؛ىلع خدمة اإل�يل واتلعليم املسييح   احلفاظ،  ال

من أجل    تقديم العطايا املسيحيَّةو  رب عالنية،ال  طلبو  ،سةقدَّ األرسار المُ يف  الشرتاك  ا وة اهللا،  لسماع لكم  بنشاٍط 
وس  عمل بواسطة روحه، يللرب نفيس ل سلِّموأ  ،الرش�رة عن أعمايللك أيام حيايت   أتوقَّف أنا، ثانيً  املحتاج�. القدُّ

 يف هذه احلياة.  ةاألبديَّ   راحةبتدئ الت ، وهكذا يفَّ 

 ) ٣٩يوم الرب (

 ة اخلامسة؟يف الوصيَّ  اهللا . ماذا يطلب ١٠٤
ظهر لك اإلكرام، واملحبَّة واإلخالص، ألن  أ

ُ
 أ ، ويلعَّ سلطة    َمن هلم يب وأ� و�  أ

ُ
  خضع نفيس تلعليمهم وتأديبهم ن أ

ة ها ألنَّ  ،بصربٍ وعيو�هم ل ضعفهم أحتمَّ  أنا وأيًض مع الطاعة الواجبة؛  ، الصالح  . بواسطتهم �سود علينا  أناهللا   مرسَّ

 ) ٤٠يوم الرب (

 ة السادسة؟يف الوصيَّ   اهللا. ماذا يطلب ١٠٥
ه،أنَّ  أرضُّ أو  أ�رهه،  أو  قر�يب،  ه� 

ُ
أ األفعال،  ناهيك عن  باإليماءات،  وال  باللكمات،  وال  باألفاكر،  ال   ه،قتلأأو    ه 

 ؛ وأيًضا، أاالنتقاما لك رغبة يف  ن أضع جانبً أبل    ؛أو بواسطة غ�ي   بواسطيت
َّ

عمًدا  ض نفيس  أعرِّ   وال  ، أؤذي نفيسال
 .القتلملنع أيًضا ُمسلَّحة   السلطة القضائيَّةألي خطر. ذللك فإنَّ 
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ث فقط ة هذه الوصيَّ   يبدو أن. هل ١٠٦  عن القتل؟ تتحدَّ
ه  نَّ أ و  ؛االنتقام  الرغبة يفو  ،غضبالو  والكراهية،  ،سداحل   مثله يمقت أسباب القتل  نَّ أاهللا  يف انل� عن القتل، يُعلِّمنا  

 . قتل لك هذه جرائم يعترب

 هل ي�يف ول�ن  .  ١٠٧
َّ

 ؟ ىلع انلحو املذكور أعاله أحًدانقتل  أال
يأمرنا بأن    ،والغضب  والكراهية،  ،احلسدعن  اهللا    ين� عندما    ألنَّه  ،ال إلظهار الصرب،    ؛�ب قر�بنا كنفسنا فإنَّه 

 ألعدائنا.حىت  ،نصنع اخل� أنو ؛بقدر استطاعتنا  ومنع األذى عنهجتاهه،  ة، و� لطفلرمح ا والوداعة، ووالسالم، 

 . ماذا تُ ١٠٨
ِّ
 ة السابعة؟ منا الوصيَّ عل

 واعتدال،ة  ن �يا بعفَّ أ و  و�نا،قللك  من   ت اليشء نفسهنمق  أنعلينا  �ب  ذللك  و   ؛أنواع انلجاسةلك    اهللا يلعن  أن
س سواء يف الزواج  . حياة العزو�يَّةأو   الُمقدَّ

 ) ٤١يوم الرب (

 ؟ الكربى  واخلطايا  االزن فقط ةيف هذه الوصيَّ م اهللا  رِّ . هل ُ� ١٠٩
م  رِّ ه ُ� نَّ إ ف  لك ذل  ؛ ةيف طهارة وقداسباحلفاظ عليها    يأمرنا   اهللا   فإن،  هيلك للروح القدس  أجسادنا وأرواحنا �أنَّ  بما  

 إيلها. البرش  يُغري و� ما  ،ةواللكمات واألفاكر والرغبات اخلايلة من العفَّ  إليماءاتلك األعمال وا 

 ) ٤٢يوم الرب (

 ة اثلامنة؟ م اهللا يف الوصيَّ رِّ . ماذا ُ� ١١٠
م السلط  ات وانلهبالرسقاهللا ليس فقط    ُ�رِّ تعاقبها  الرسقة  لكنَّه،  القضائيَّة  ةاليت  اسم  اخلدع  لك    �شمل حتت 

طاليت بها  ،  الرش�رةواحليل     ،باحلق ظاهر  باتل  وأ  ،ةسواء اكن ذلك بالقوَّ   ؛لقر�بنا   يتال  املمتلاكت  ىلع   لالستيالء   �طِّ
أي وسيلة بأو  ،الر�ا املقاييس، أو األ�يال، أو ابلضائع املغشوشة، أو العمالت الُمز�َّفة، أو   وأ األوزان،مثل الغش يف 

مها أخرى   لعطاياه. و� إساءة و�هدار ،معلك ط   و�ذلك ؛اهللا ُ�رِّ

 ة؟ ماذا يطلب اهللا يف هذه الوصيَّ ل�ن  . ١١١
  بأمانة ن أقوم بعم�  �ذلك أو  ون�؛ يعامل  أن   اآلخر�نن أاعمله كما أر�د من  أ ، واستطعت  ما أعمل خل� قر�يب حيث  أن

نحىت   . املحتاج�  عن  من اتلخفيف أتم�َّ
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 ) ٤٣يوم الرب (

 ة اتلاسعة؟الوصيَّ . ما املطلوب يف ١١٢
 أ

َّ
اًما ا أو  أ�ون مفرت�ًّ وال    الكم إ�سان؛  أزوِّروال    ىلع إ�ساٍن شهادة زورشهد  أ  ال وال أشارك يف إدانة    ،حدأوال أدين    ؛ نمَّ

  اليت جتلب غضب اهللا  ،ةكأعمال شيطانيَّ   اخلداع،كذب وأنواع الب لك  بل أجتنَّ   ؛دون اإلصغاء إيلهأو    اًع ترسِّ مُ أحد  
  ؛ عرتف بهأ و بأمانة ن أقول احلقأ و ،ة و� املسائل األخرى أحب احلق يف املسائل القضائيَّ  أن ينبيغ و�املثل،  الشديد؛

 . وأعمل ىلع ذلك قر�يبوخ� عن سمعة   ،بقدر استطاعيت وأن أدافع،

 ) ٤٤يوم الرب (

١١٣ . 
َّ
   ا؟ ة العارشة منَّ ب الوصيَّ ماذا تتطل

 
َّ

 و�نا، ة ب�ل قلخطيَّ لك    ن�ره   األوقات  مجيع  يفبل    ؛اهللا  ايا وصضد    فكرميل أو    حىت أصغر  قلو�نا   يظهر يف  أال
 بر.  �لِّ ب ونفرح

 تماًما؟ صايا وال�فظوا هذه  أن َمن رجعوا إىل اهللاع ي هل �ستطول�ن . ١١٤
البرش،  حىتف،  ال بداية    أقدس  ليس هلم سوى  احلياة،  الطاعة   صغ�ةأثناء وجودهم يف هذه  هم  نَّ إ ف  ،ومع ذلك  ؛يف 

 أن يعيشوا، ليس فقط وفًقا بلعض وصايا اهللا، ول�ن جلميعها. عزٍم صادقيبتدئون ب

 أن �فظها؟   يف هذه احلياة  إذ ال يم�ن ألي شخص ،برصامةٍ  إذن يأمر اهللا بالوعظ بالوصايا العرش . ملاذا ١١٥
 أوَّ 

ً
ليك  ال أن  ،  فأ�رث  أ�رث  اخلاطئة  ندرك نتعلَّم طوال حياتنا  أ�رث جديَّة يف طلب  ،طبيعتنا  غفران    و�اتلايل نصبح 

  حىت نصبح جل نعمة الروح القدس،  أهللا من  إىل ا  نص�ِّ ؛ و�املثل، أن �سىع باستمرار ويف املسيحاذلي    لربا اخلطايا و
 نبلغ هدف الكمال يف احلياة اآلتية.  أنإىل  ،صورة اهللا توافًقا معأ�رث 

 ) ٤٥يوم الرب (

 ؟ للمؤمن� الصالة رضور�َّةملاذا . ١١٦
ذلين  ا   ،فقطهلؤالء  وس  اهللا يهب نعمته وروحه القدُّ   ألنَّ   ،و�ذلك  ؛ اهللا منَّا   يطلبهاذلي    الشكرأهم جزء من    ها ألنَّ 

 .ا عليه نهوشكر �و ،بال انقطاع ه برغبات صادقةمن ها يطلبون
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 ؟ و�سمعها اهللاليت يرىض عنها الصالة   رشوط تلك �. ما  ١١٧
 أوَّ 

ً
�سأل    أنما أوصانا    من أجل لكنلا ذاته يف لكمته،    أعلن، اذلي  وحده  إىل اإلهل الواحد احلق  من القلب  ن نص�ِّ أ،  ال
ة  يك نتواضع    وشقائنا،  نا احتياج  ا و�شلك تام نعرف حقًّ   أن،  ا انيً ث؛  منه نقتنع    أنا،  ثاثلً   ؛اإلل�   جالهل�رض  يف  �شدَّ

 يف لكمته.  نا ألجل املسيح ر�نا، كما وعد ،صالتنا باتلأ�يد ه �سمع نَّ إ ف استحقاقنا،الرغم من عدم ىلع  ،هأنَّ تماًما ب

 ن �سأل منه؟ اهللا أ. ماذا أوصانا ١١٨
 .ها نلا مالصالة اليت علَّ تلك يف  ر�نا نه املسيح واجلسد، أي ما ضمَّ  روحرضوري لل ما هولك 

 ؟الصالة تلك لكمات . ما � ١١٩
ِس اْسُمَك  َماَواِت، يِلَتََقدَّ ي يِف السَّ ِ

َّ
بَانَا اذل

َ
رِْض   .أ

َ
َماِء َكذلَِك ىلَعَ األ ِت َملَُكوتَُك. تِلَُ�ْن َمِشيئَتَُك َكَما يِف السَّ

ْ
نَا  ،  يِلَأ ُخزْبَ

 
ْ
نَّ لََك الُْملَْك، َوال

َ
�ِر. أل ِّ ِّنَا ِمَن الرشِّ

َ
ِْر�ٍَة، لِ�ْن �

َ
َْوَم َوَال تُْدِخلْنَا يِف جت ْعِطنَا ايلْ

َ
 َكَفاَ�نَا أ

َ
 األ

َ
ةَ، َوالَْمْجَد، إِىل  . بَِد. آِم�َ ُقوَّ

 ) ٤٦يوم الرب (

  هكذا: ن ندعو اهللاأ. ملاذا أوصانا املسيح ١٢٠
َ
 ا"؟ انَ بَ "أ

 يفاهللا أصبح أبانا    أنَّ ، أي  تنا صال   أساس  ما ، وههوثقتهم بهللا األطفال    خشوع   تنا،يف بداية صال   فوًرا   ،يك يوقظ فينا 
ة ف�م باحلري أبونا السماوي اذلي نطلب منه  طلباتنا ادلنيو�َّ ون ال يرفضون نلا  رضيُّ ه إذا اكن آباؤنا األاملسيح، وأنَّ 

 . حقييق بإيمان

١٢١ 
ُ
َماَواتِ عبارة "هنا  ضيفت . ملاذا أ ِي يِف السَّ

َّ
 ؟ "اذل

ُ   ئلالَّ  السماو�َّ عن عظمة    ةأرضيَّ   ات رأي تصوُّ   شلكِّ � نرتيجَّ ل، وةاهللا  العظيمة لك ما �تاجه لليك    روح  من قدرته 
 . سدواجل

 ) ٤٧الرب (يوم 

 . ما � الطلبة األو�؟ ١٢٢
ِس اْسُمَك" ،    ،منحنا اأي،    ؛"يِلَتََقدَّ

ً
ال   تظهر اليت    ،يف لك أعمالك  مدكدك و�مجِّ ونُ   ،سكقدِّ ن نُ أ ا، ونعرفك حقًّ   أنأوَّ

ه  ضبط  عالوًة ىلع ذلك، حىت ن  ؛وحقك  ،ورمحتك  ، و�رك   ،وصالحك  ،وحكمتك  ،من خالهلا قدرتكبوضوح   ونوجِّ
د بل يُ أبًدا، ف ىلع اسمك يك ال ُ�دَّ وأفعانلا،  ، وأفاكرنا، و�ماتنا،حياتنا لكها   .�سببنا  ُ�َمدومجَّ
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 ) ٤٨يوم الرب (

 . ما � الطلبة اثلانية؟ ١٢٣
ِت َملَُكوتَُك"

ْ
  ؛ كنيستكون�ِّ   حفظ ا و  ؛أ�رث فأ�رث لك  حىت �ضع أنفسنا    ،ب�لمتك وروحكعلينا    ملكاُ أي    ؛ "يِلَأ

ن  أإىل    ؛سة قدَّ حاكة ضد لكمتك المُ لك املؤامرات الرش�رة المُ وأيًضا،    ترتفع ضدك؛ة  و� قوَّ   إبليس،أعمال    نقض ا و
ق   ت�ون أنت اللك يف اللك.  حيث ،ملكوتككمال  يتحقَّ

 ) ٤٩يوم الرب (

 اثلاثلة؟   الطلبة. ما � ١٢٤
َماِء َكذلَِك ىلَعَ   رِْض" "تِلَُ�ْن َمِشيئَتَُك َكَما يِف السَّ

َ
�دون  و  نا،عن مشيئت  نتخ�َّ   أنالبرش    مجيعو�ن    نا منحا أي،    ؛األ

ر نُطيع ذ دعوته بملء إرادته و�إخالص  واجباته و�نفِّ ب  شخص   حىت يقوم لك   ؛ها وحدها الصاحلةألنَّ   ،مشيئتك  تذمُّ
  كما تفعل املالئ�ة يف السماء.

 ) ٥٠يوم الرب (

 . ما � الطلبة الرابعة؟ ١٢٥
َْوَم" ْعِطنَا ايلْ

َ
نَا َكَفاَ�نَا أ   انلبع الوحيد ك  بأنَّ   نعرتف  بذلك   حىت  ،لجسدل  األشياء الرضور�َّةلك    يلعطينا   أن �رُسأي    ؛"ُخزْبَ

ثقتنا من   �سحبليك    و�اتلايل  ؛من دون بر�تكا  شيئً   تفيدنا ال  اهتماماتنا وأعمانلا، وحىت عطاياك،    لك صالح، وأنَّ ل
 ك وحدك. فياملخلوقات ونضعها مجيع 

 ) ٥١يوم الرب (

 . ما � الطلبة اخلامسة؟ ١٢٦
يًْضا لِلُْمْذنِِبَ� إيَِلْنَا"

َ
ُْن أ

َ
وال حتسب علينا �ن اخلطاة   ،جل دم املسيحأ من  أي حتنَّ   ؛"َواْغِفْر نَلَا ُذنُو�َنَا َكَما َ�ْغِفُر �

 فإنَّ عزمنا   ،نعمتك هذه فينا   حىت عندما �شعر بربهان  ؛اذلي ال يزال يالزمنا   وال ذلك الفساد  ،ياتنا ابلا�س� تعدِّ 
 .لقر�بنا اثلابت من القلب هو أن نغفر 
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 ) ٥٢يوم الرب (

 . ما � الطلبة السادسة؟ ١٢٧
تُْدِخلْنَا يِف   �ِر""َوَال  ِّ ِّنَا ِمَن الرشِّ

َ
ِْر�ٍَة، لِ�ْن �

َ
الصمود للحظة  نا ال �ستطيع  دلرجة أنَّ   يف أنفسنا   ضعفاء  ألنَّنا أي    ؛ جت

ذلك  واحدة؛ بما  و�ىل جانب  األءأعدا  أنَّ ،  يتنا،  وجسد  ، عالمالو  ،شيطانال  ،دلاءنا  ،  علينا   االعتداء  عن  نفوقَّ وال 
وس،  فاحفظنا  ة روحك القدُّ ة أعداءنا باستمرار نُقاوم  بليف هذه احلرب الروحيَّة،  ال نُهزم يكبقوَّ يف  ننال  أنإىل  و�قوَّ
 .ةالاكمل  ةانلرصانلهاية 

 ؟ صالتك . كيف ختتم ١٢٨
نَّ  "

َ
بَِد" أل

َ
 األ

َ
َة، َوالَْمْجَد، إِىل ُقوَّ

ْ
  القادر ىلع لك يشء، ملكنا وبصفتك    ،كألنَّ   ،�سأل لك هذا منك  ،أي  ؛لََك الُْملَْك، َوال

د  بل    �ن،  دتمجَّ و� هذا نص�ِّ من أجله، ال ليك ن  ؛لك خ�  تر�د و�ستطيع أن تعطينا  وس  اسمك  يتمجَّ  إىل األبد. القدُّ

 لكمة "آم�"؟ ذا تع� . ما١٢٩
ا أشعر يف مرث صاليت �ستجيب هلا اهللا بتأ�يد أ�  ألنَّ   ،ا ا و�قينً ذلك سيكون حقًّ   أنتع�    "آِم�َ " � أر�د هذه  قليب أنَّ   مَّ

  منه. األشياء

 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org

