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 : ما هو رجاؤنا الوحيد في الحياة والموت؟1س
 : إننا لسنا ألنفسنا ولكننا ننَتمي، جسًدا وروًحا، في الحياة والموت، هلل ولُمخلِّصنا يسوع المسيح.1ج
 

 : ما هو اهلل؟2س
اهلل هو الخاِلق والُمعتني بجميع الناس وبكل األشياء، هو أبدٌي، ال نهائي، وال َيَتغيَّر أبًدا في ُقدرتِه إن : 2ج

 وكماِله، في صالحِه ومجِده، وحكمِته، وعدِله، وحقِّه. وال يحُدث شيء أبًدا إالَّ من خاللِه ووفق إرادته.
 

ا في شخص اهلل؟3س  : كم أقنوما
أقانيم في اإلله الواحد الحّي الحقيقي: اآلب واالبن والروح القدس. هم واحد في الجوهر : هناك ثالثة 3ج

 وُمتساوون في القدرة والمجد.
 

 : كيف ولماذا خلقنا اهلل؟4س
نه لمن الصواب أننا ينبغي، 4ج ده. وا  : َخلقنا اهلل ذكًرا وأنثى على صورتِه لنعرفه، ونُحبُّه، ونحيا معه، وُنمجِّ

 َلَقنا اهلل، أن نحيا لمجدِه.نحن الذين خَ 
 

ا؟5س  : ماذا َخَلق اهلل أيضا
: َخلق اهلل كل األشياء بكلمة قدرِتِه، وكانت كل خليقتِه حسنة جًدا، فلقد ازدهر كل شيء تحت ُسلطانه 5ج

 الُمِحب.
 

 : كيف ُيمِكننا أن ُنَمّجد اهلل؟6س
د اهلل بأن نَتمتَّع به، وأن ُنِحبُّه، 6ج  وَنِثُق فيِه، وُنطيع مشيئته ووصاياه وناموسه.: نحن ُنَمجِّ
 

 : ما الذي يطلبه ناموس اهلل؟7س
: طاعة شخصّية، وكاملة، ودائمة، بأن ُنحب اهلل من كل قلوبنا ونفوسنا وأفكارنا وقدرتنا، وأن ُنحب قريبنا 7ج

 ل دائًما.مثل أنفسنا. ما ينهي عنه اهلل يجب أالَّ ُيفعل أبًدا وما أَمَر بِه ينبغي أن ُيفعَ 
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 : ما هو ناموس اهلل المذكور في الوصايا العشر؟8س
اِمي: 8ج ا ِفي ٱلسََّماِء ِمْن َفْوُق، َوَما  .َلا ياُكْن لاكا آِلهاٌة ُأْخراى أاما اَل َتْصَنْع َلَك ِتْمثَااًل َمْنُحوًتا، َواَل ُصوَرًة َما ِممَّ

. َلا تاْنِطْق ِبٱْسِم ٱلرَّبِّ ِإلاِهكا اَل َتْسُجْد َلُهنَّ َواَل َتْعُبْدُهنَّ  .ِمْن َتْحِت ٱأْلَْرضِ  ِفي ٱأْلَْرِض ِمْن َتْحُت، َوَما ِفي ٱْلَماءِ 
ْبِت ِلُتقادِّساهُ  . ُاْذُكْر ياْوما ٱلسَّ . َلا ُهكَأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك ِلَكْي َتُطوَل َأيَّاُمَك َعَلى ٱأْلَْرِض ٱلَِّتي ُيْعِطيَك ٱلرَّبُّ ِإلَ  .بااِطًلا

 .اَل َتْشَتهِ  .اَل َتْشَهْد َعَلى َقِريِبَك َشَهاَدَة ُزور   .اَل َتْسِرقْ  .اَل َتْزنِ  .تاْقُتلْ 
 

 : ما الذي َيطُلبه اهلل في الوصّية األولى والثانّية والثالثة؟9س
: األولى، أن نعِرف اهلل ونِثُق به كاإلله الحّي الحقيقي َوحده. الثانية، أن نجتنب كل وثَنيَّة وأالَّ نعبد اهلل 9ج

، ُمحَتِرِمين أيًضا كلمته وأعماله.   بشكل غير الئق. الثالثة، أن ُنعاِمل اسم اهلل بخوف  وتوقير 
 

 ؟: ما الذي يطلبه اهلل في الوصّية الرابعة والخامسة10س
في عبادة جماعّية وشخصّية للرب، ُمستريحين من روتين أعمالنا،  الرابعة، أن َنقضي وقتًا في يوم الراحة: 10ج

الخامسة، أن ُنِحَب وُنكِرم أبائنا ين للسبت )يوم الراحة( األبدّي. خادمين الرب واآلخرين، وبهذا نكون ُمَترقِّب
 وأمهاتنا، خاضعين لتأديبهم وارشادهم في الرب.  

 
 : ما الذي يطُلبه اهلل في الوصّية السادسة والسابعة والثامنة؟11س
اعين حّتى نحو أعدائنا  نؤذي أو نجرح أو ُنعادي جيراننا، بل نكون صبورين وُمسالمين، ساّل : السادسة، أ11ج

العزوبّية،  ي حياةالسابعة، أن نمتنع عن الُفجور الِجنسي ونعيش بالُطهِر واألمانِة، سواء في الزواج أو فبالمحبة. 
الثامنة، . مير طاهرة، وكل ما قد يقودنا إليهُمجتنبين كل األفعال، والنظرات، والكلمات، واألفكار، والرغبات الغ

  نأخذ من دون استئذان ما َيُخّص غيرنا، وأالَّ ُنمِسُك خيًرا عن اآلخرين قد ننَفَعهم به.اّل أ
 

 التاسعة والعاشرة؟: ما الذي يطُلبه اهلل في الوصّية 12س
العاشرة، أن نكون راضين، غير حاسدين ع، بل أن نقول الِصدق في َمحبة. : التاسعة، أاّل نكِذب أو ُنخادِ 12ج

ا مستائينألحد  أو   أعطاه اهلل لهم أو لنا. ممَّ
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 : هل يستطيع أي شخص أن َيحَفظ ناموس اهلل بالتمام؟ 13س
وباستمرار َيكِسره بالِفكِر والَقوِل  أن َيحَفظ ناموس اهلل بالتمام، بل: منذ السقوط، لم يستطع أي إنسان 13ج

 والِفعل.
 

 ِحفظ ناموسه؟  : هل خلقنا اهلل غير قادرين على14س
: ال، ولكن بسبب عصيان أبوينا األولين، آدم وحواء، سقطت كل الخليقة؛ ُكلنا ُوِلدنا في الخطية والذنب، 14ج

 ناموس اهلل.  حفظعلى  فاسدين بالطبيعة، وغير قادرين
 

 ، فما هو هدفه؟ يحفظ الناموسل أحد يستطيع أن  ه: بما أن15س
رادة اهلل 15ج قلوبنا وعصيانها؛ وبذلك ُندرك احتياَجنا الخاطئة لطبيعة ال، و الُمقدسة: لكي نعرف طبيعة وا 

 لُمخلِّص. والناموس أيًضا ُيعلِّمنا وُيحفُِّزنا لكي نحيا حياة تليق بُمخلصنا.
 

 : ما هي الخطية؟16س
د على اهلل بالحياة بمعزل عنه، 16ج : إن الخطية هي رفض أو تجاهل اهلل في العالم الذي خلقه، هي التمرُّ

 األمر الذي يؤدي إلى موِتنا وهالك كل الخليقة.—وهي أاّل نكون أو نفعل ما يطالبنا به في الناموس
 

 : ما هي الوثنية؟17س
 في أشياء مخلوقة بداًل من الخالق ألجل رجاِئنا وسعادتنا، قيمتنا وأماننا.الوثنية هي أن نثق إن : 17ج
 

 : هل سيسمح اهلل لعصياِننا ووثنيتنا أن تُمرَّ دون عقاب؟18س
: ال، فكل خطية هي ضد سيادة اهلل وقداسته وصالحه، وضد ناموسه العادل، واهلل غاضب بعدل على 18ج

 هذه الحياة وفي الحياة اآلتية.خطايانا وسُيعاقبها بقضائه العادل في 
 

 : هل ُهناك أي وسيلة للنجاة من العقاب والرجوع مرة أخرى إلى الرضا اإللهي؟19س
: نعم، إن اهلل نفسه، من خالل رحمته الخالصة، لكي ُيرضي عدالته، صالحنا لنفسه وأنقذنا من الخطية 19ج

 ومن عقوبة الخطية، بواسطة الفادي.
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 : َمن هو الفادي؟20س
: إن الفادي الوحيد هو الرب يسوع المسيح، االبن األزلي هلل، الذي فيه صار اهلل إنساًنا وحمل عقوبة 20ج

 الخطية بنفسه.
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 الجزء الثاني
 المسيح، الفادي، النعمة
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 : ما نوع الفادي الذي نحتاج إليه لُيعيدنا مرة أخرى إلى اهلل؟ 21س
 .هللحًقا اوأيًضا  حًقا إنسان: يجب أن يكون الفادي 21ج
 

 ؟ حقاا إنسان: لماذا يجب أن يكون الفادي 22س
، وأن يتحّمل العقوبة 22ج  بسبب: لكي يستطيع بطبيعة بشرّية نيابة عّنا أن يطيع الناموس كله بشكل  كامل 

 لضعفاتنا.  أن يرثية؛ وأيًضا لكي يكون قادًرا خطية البشريّ 
 

 ؟ اهلل : لماذا يجب أن يكون الفادي حقاا23س
 ؛ وأيًضا، لكي يكون قادًرا علىاإللهّية: لكي تكون طاعته وآالمه كاملة ومؤثرة وفّعالة بسبب طبيعته 23ج

 يهزم الموت. ومع ذلكتحمُّل الغضب اإللهي العادل ضد الخطية 
 

 : لماذا كان ضروريًّا للمسيح، الفادي، أن يموت؟ 24س
: بما أن الموت هو عقوبة الخطية، مات المسيح بإرادته بداًل عّنا لكي ُينقذنا من قوة الخطية وجزائها ولكي 24ج

يردنا مرة أخرى إلى اهلل. فمن خالل موته البديلي الكّفاري، هو وحده يفدينا من الجحيم ويقتني لنا غفران الخطايا، 
 والبر، والحياة األبدّية.

 
 ُكل خطايانا؟  غفرانيعني أنه يمكن  : هل موت المسيح25س
 احتسب اهلل لنا برَّ المسيحثمن عقوبة خطيتنا، فقد  : نعم، ألن موت المسيح على الصليب دفع بالكامل25ج

نا الشخصي،   ولن يعود يذكر خطايانا فيما بعد.بنعمته وكأّنه برُّ
 

ا موت المسيح؟ 26س  : ما الذي افتداه أيضا
ه بقوة كل األشياء : إن موت المسيح هو 26ج بداية فداء كل جزء من الخليقة الساقطة وتجديدها، إذ هو يوجِّ

 لمجده الخاص ولصالح الخليقة.
 

 : هل كل الناس، مثلما ضّلوا بواسطة آدم، يخلصون بالمسيح؟ 27س
اهلل في رحمته : ال، فقط أولئك الُمختارون من ِقَبل اهلل، الذين اتحدوا بالمسيح باإليمان. ومع ذلك، أظهر 27ج

 النعمة العامة حتى لغير الُمختارين، عن طريق الحّد من آثار الخطية وتمكين األعمال الثقافية لخير اإلنسان.
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 باإليمان؟  ألولئك الذين لم يّتِحدوا بالمسيح الموت : ماذا يحدث بعد28س
العادل بالدينونة الصادرة ضدهم. سوف ُيطَردون  القضاء الحكم المرعب ولكنه: سوف ينالون في يوم 28ج

 .والمؤلم، إلى األبدالعادل  اهلل، إلى الجحيم، لينالوا العقابحضور  خارج إحسان
 

 : كيف ُيمكننا أن نخُلص؟ 29س
: فقط من خالل اإليمان بيسوع المسيح وبموته الكفاري البديلي على الصليب؛ لذلك، فبالرغم من أننا 29ج

ألننا قد عصينا اهلل وال نزال نميل إلى كل ما هو شر، إال أن اهلل بدون أي استحقاق في ذواتنا، ولكن  ُمذنبون
 .عندما نتوب ونؤمن بهلمسيح الكامل لبّر السب لنا تفقط بسبب النعمة الخالصة، يح

 
 : ما هو اإليمان بيسوع المسيح؟ 30س
ما أعلنه اهلل في كلمته هو حق، وكذلك، هو الثقة اإليمان بيسوع المسيح هو االعتراف بأن كل إن : 30ج

 بيسوع المسيح، وقبوله واالتكال عليه وحده للخالص كما هو ُمقّدم لنا في رسالة اإلنجيل.
 

 ؟ الصحيح: ما الذي نقصده باإليمان 31س
 اهلل اآلببا نؤمن به في هذه الكلمات: نؤمن مّ ع ُيعّبر قانون إيمان الرسل: كل شيء ُيعلِّمه لنا اإلنجيل. و 31ج

وُوِلَد من مريم  ،الروح القدسبربنا، الذي ُحِبَل به  ابنه الوحيد بيسوع المسيحو ، خالق السماء واألرض؛ القدير
 في اليوم الثالث قام منو  وُصِلَب، ومات، وُقِبَر. ونزل إلى الجحيم.العذراء، وتأّلم في عهد بيالطس البنطي، 

ليدين األحياء واألموات.  من هناكسيأتي لقدير؛ و عن يمين اهلل اآلب ا وهو جالس ،. وصعد إلى السماءتاألموا
جساد وبالحياة الخطايا، وبقيامة األ مقدسة، وبشركة القديسين، وبغفران نؤمن بالروح القدس، وبكنيسة جامعة

 ة.األبديّ 
 

 التبرير والتقديس؟  معنى: ما 32س
التقديس نمونا يعني بّرنا أمام اهلل، الذي أصبح ممكًنا بموت المسيح وقيامته ألجلنا. إعالن التبرير يعني : 32ج

، الذي أصبح ُممكنً   ا من خالل عمل الروح القدس فينا.التدريجي في البرِّ
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: هل ينبغي على َمن لديهم إيمان بالمسيح أن يسعوا للخالص بأعمالهم الخاصة، أو من خالل أي 33س
 شيء آخر؟ 

: ال، ال ينبغي أن يفعلوا ذلك، ألن كل شيء ضروري للخالص هو موجود في المسيح. فالسعي للخالص 33ج
 من خالل األعمال الصالحة هو إنكار أن المسيح هو الفادي والمخّلص الوحيد.

 
: حيث أننا خلصنا بالنعمة وحدها، من خالل المسيح وحده، فهل مع ذلك يجب أن نعمل أعمالا 34س

 ونطيع كلمة اهلل؟صالحة 
، بعد أن فدانا بدمه، أيًضا يجّددنا بروحه، حتى ُتظهر حياتنا محبة وامتناًنا هلل، ولكي : نعم، ألن المسيح34ج

 نتيّقن من إيماننا بالثمار، وأيًضا لكي ُيربحوا األخرين للمسيح بسلوكنا التقي.
 

 ذاا من أين يأتي هذا اإليمان؟: حيث أننا خلصنا بالنعمة وحدها، من خالل اإليمان وحده، إ35س
 : إن كل العطايا التي نستقبلها من المسيح، نستقبلها من خالل الروح القدس، بما في ذلك اإليمان نفسه.35ج
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 الجزء الثالث
 ، النمو في النعمةالستردادالروح القدس، 
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 : ماذا نؤمن عن الروح القدس؟36س
 اهلل، سرمدي مع اآلب واالبن، وأن اهلل يعطيه بال ندامة لكل من يؤمن.: أنه هو 36ج
 

 : كيف ُيساعدنا الروح القدس؟37س
: ُيبّكتنا الروح القدس على خطايانا، وُيعزينا، وُيعطينا مواهب روحية، وكذلك الرغبة في طاعة اهلل؛ وهو 37ج

 يمنحنا القدرة أن ُنصلي وأن نفهم كلمة اهلل.
 

 : ما هي الصالة؟ 38س
 الصالة هي أن نسكب قلوبنا هلل في تسبيح، وتوسل، واعتراف بالخطية، وشكر.إن : 38ج
 

 : بأي توّجه ينبغي أن ُنصّلي؟39س
: ِبُحب، وُمثابرة، وامتنان؛ في خضوع مّتضع لمشيئة اهلل، عالمين أنه، من أجل المسيح، دائًما ما يسمع 39ج

 صلواتنا.
 

 ؟هيصلّ أن نُ  ينبغيالذي  ما: 40س
اها يسوع كلمة اهلل بكاملها ُتوّجهنا وُتلهمنا بما ينبغي أن ُنصّليه، بما في ذلك الصالة التي علَّمنا إيّ إن : 40ج

 نفسه.
 

 : ما هي الصالة الرّبانّية؟41س
َماَواِت، ِلَيَتَقدَِّس اْسُمكَ : 41ج لاُكوُتكا . َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ ا ِفي . ِلياْأِت ما ِشيئاُتكا كاما السََّماِء َكذِلَك َعَلى ِلتاُكْن ما

ناا كافاافاناا أاْعِطناا اْلياْوما . اأَلْرضِ  ا ِلْلُمْذِنِبينا ِإلاْيناا. ُخْبزا ا ناْغِفُر ناْحُن أاْيضا واَلا ُتْدِخْلناا ِفي تاْجِرباٍة، . وااْغِفْر لاناا ُذُنوباناا كاما
َنا ِمَن ل يرِ ِكْن َنجِّ  .الشِّرِّ
 

 : كيف ينبغي أن ُتقرأ وُتسَمع كلمة اهلل؟42س
 : باجتهاد، وباستعداد، وبالصالة؛ حّتى نقبلها باإليمان، ونحفظها في قلوبنا، وُنطّبقها في حياتنا.42ج
 
 



15 

 : ما هي األسرار أو الفرائض؟43س
المسيح، أي المعمودية وعشاء الرب، هي عالمات  أّسسهامها اهلل والتي التي قدّ  الفرائضاألسرار أو إن : 43ج

ُيعلن الروح القدس  لهااإليمان من خالل موته وقيامته. وباستخدامنا  كجماعةوأختام أننا متحدون معا مرئية 
 .وعود اإلنجيل ويختمها لنابشكل كامل 

 
 : ما هي المعمودية؟44س
والروح القدس؛ وهي تدّلل على تبّنينا في المسيح المعمودية هي الغسل بالماء باسم اآلب، واالبن، إن : 44ج

لى كنيسته.  وتختمه، وتطهيرنا من الخطية، والتزامنا باالنتماء إلى الرب وا 
 

 : هل المعمودية بالماء هي غسل الخطية ذاتها؟45س
 نا من الخطّية.يمكن أن يطهر وحدُه َدم المسيح وتجديد الروح القدس ف: ال، 45ج
 

 الرب؟: ما هو عشاء 46س
: أوصى المسيح جميع المسيحيين بأكل الخبز والشرب من الكأس في ذكرى له ولموته مع الشكر. إن 46ج

عشاء الرب هو احتفال بحضور اهلل في وسطنا؛ مما يأتي بنا إلى شركة مع اهلل ومع بعضنا البعض؛ حيث 
 أبيه. ملكوتالمسيح في مع  فيه نأكل ونشربساليوم الذي با أيضً  ُيطعم ويغّذي نفوسنا. كما ُينذر

 
 : هل ُيضيف عشاء الرب أّي شيء لعمل المسيح الكّفاري؟47س
لى األبد. إن عشاء الرب هو وليمة العهد لالحتفال بعمل المسيح الكّفاري47ج ؛ : ال، فالمسيح مات مرةً واحدة وا 

كم أنه وسيلة لتقوية إيماننا بينما ننظر إليِه، وهو أيًضا عّينة للوليمة الُمستقبلّية. وأما أولئك الذين يشتركون فيه 
 بقلوب  غير تائبة يأكلون ويشربون دينونة ألنفسهم. 

 
 : ما هي الكنيسة؟48س
 ويتعّلمون اهلل، ويتبعوه، ُيحبُّون َمناإليمان، ب مّتحدةة و ُمختاًرا للحياِة األبديّ  جماعةً : يختار اهلل ويحفظ لنفسِه 48ج

عطاء صورة ُمسَبقة لملكوت المسيح بواسطة وا   اإلنجيلب الجماعة للمناداة. ُيرسل اهلل هذا منه، ويعبدوه مًعا
 لبعضهم البعض. ا ومحّبتهمنوعية حياتهم معً 
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 : أين هو المسيح اآلن؟49س
الثالث بعد موتِه وهو جالٌس عن يمين اآلب، يسود على ملكوتِه : قام المسيح بالجسد من القبر في اليوم 49ج

 ويشفع فينا، إلى أن يأتي ثانًية ليدين وُيجدِّد العالم ُكله.
 

 : ماذا تعني قيامة المسيح بالنسبِة لنا؟50س
حياة ن للُيقامو  بهِ : انتصر المسيح على الخطّية والموت بقيامتِه بالجسد، ولذا فإن جميع الذين َيِثقون 50ج

سُيسَتَردُّ هذا العالم يوًما ما.  كذلك لحياة األبدّية في الدهر اآلتي. وكما أننا سُنقام يوًما،الجديدة في هذا الدهر ول
 األبدي. لموتال َيِثقون بالمسيح َسُيقامون ل َمنولكن 

 
 : ما هي الفائدة التي لنا بصعود المسيح؟51س
تماًما كما نزل إلى األرض من أجلنا، وهو اآلن ُيحامي عنَّا في َمحَضر : صعد المسيح بالجسد نيابة عنَّا، 51ج

 أبيِه، ُيِعدُّ مكاًنا لنا، وكذلك ُيرسل لنا روحِه.
 

 : ما هو الرجاء الذي تحمله لنا الحياة األبدّية؟52س
لألبد ونتمّتع به  اهللمع فقريًبا سنعيش  الحاِضر الَساِقط ليس هو كل شيء؛ أن هذا العالمب: إنَّها ُتذكِّرنا 52ج

رنا ِمن ُكل خطيَّة  حيثفي المدينة الجديدة، في السماء الجديدة واألرض الجديدة،  بالكامل ولألبد سنكون َقد تحرَّ
 ليقة وَقد ُاسُتِرَدت وَتَجدَّدت.وسوف َنسُكن أجساد القيامة الُمَجدََّدة في الخ


