لايمان وألاعمال

 600ـ كيف نحترس ألنفسنا حين نظن أننا أكملنا أية وصية؟
يجب أن يكون شعورنا في قلبنا بحسب كلمات ربنا املسيح يسوع:
ضاَ ،م َتى َف َع ْل ُت ْم ُك َّل َما ُأم ْرُت ْم به َف ُق ُولوا :إ َّن َنا َعب ٌ
" َكذل َك َأ ْن ُت ْم َأ ْي ً
يد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َب َّط ُالون ،أل َّن َنا إ َّن َما َعمل َنا َما ك َ
ان َي ِج ُب َعل ْي َنا( ".لو .)12 : 17
ِ
ِ
«إ َلى ُه َنا َأ َع َان َنا َّ
الر ُّب»
ِ
1صم15 :7
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 117ـ هل يمكنك إظهار أصل هذا اللقب فى الكتاب املقدس؟26 .........................
 111ـ بأى معنى تدعى العذراء ـ كلية الطهر والقداسة ـ أم هللا؟26 ..........................
 119ـ كيف ينبغى أن نكرم ـ كلية الطهر و القداسة ـ العذراء مريم؟26 ..................
192ـ هل من مزيد عن ميالد ربنا يسوع املسيح من العذراء والدة إلاله؟27 ...........
 191ـ هل هناك عالمات من هللا كى يعرف الناس اِلخلص ،ومتى سيولد؟ 27 ........
 195ـ هل تعرف الناس على املسيح كمخلص عندما عاش على ألارض؟ 62 ...........
 19ـ ما هى آلايات التى صنعها ربنا يسوع املسيح؟61 ............................................
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 194ـ أنت قلت أن ابن هللا تجسد من أجل خالصنا .كيف حقق ذلك؟61 ............
 192ـ ماذا كان تعليم ربنا يسوع املسيح ؟65 ..........................................................
 196ـ كيف يكون لنا الخالص بواسطة تعليم ربنا يسوع املسيح ؟65 ....................
 197ـ كيف يكون لنا الخالص بواسطة حياة ربنا يسوع املسيح ؟ 65 .....................
 191ـ كيف يكون لنا الخالص بواسطة موت وقيامة ربنا يسوع املسيح ؟ 6 ........
املادة الرابعة من قانون إلايمان6 .........................................................................:
 199ـ كيف حدث أن يسوع املسيح ُ
صلب بالرغم من تعليمه وأعماله ؟6 ...........
 522ـ ملاذا يقال :أن يسوع املسيح ُ
صلب فى عهد بيالطس البنطى؟ 6 ...................
 521ـ من هو بيالطس البنطى؟64 ..........................................................................
525ـ ملاذا هذه ألاحداث تستحق الذكر فى "قانون إلايمان"؟64 .............................
 52ـ ملاذا ال يقال أن يسوع املسيح " ُ
صلب" فقط ،بل ُيضيف عليها وتألم؟ 64 .....
ً
524ـ ملاذا ُيذكر أيضا أنه ُدفن؟64 ..........................................................................
 522ـ كيف أن يسوع املسيح يتألم ويموت وهو هللا؟64 .........................................
 526ـ بأى معنى يقال أن يسوع املسيح ـ من أجلنا نحن البشر ـ ُ
صلب عنا؟ 62 .......
527ـ كيف يتكلم الكتاب املقدس عن هذا الخالص (النجاة ـ الفداء)؟62 ............
 521ـ كيف أن موت املسيح على الصليب يخلصنا من اللعنة واملوت؟66 ............
 529ـ هل يسوع املسيح تألم من أجلنا ومات عنا كلنا؟67 ......................................
 512ـ كيف يكون لنا شركة فى آالم وموت يسوع املسيح؟67 ..................................
 511ـ كيف نستطيع أن نصلب الجسد مع عواطفه وشهواته؟61 .........................
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املادة الخامسة من قانون إلايمان61 .....................................................................:
ً
 515ـ ما الدليل املعطى من املسيح أن آالمه وموته صنعت خالصا البشر؟61 ......
 51ـ ما هو الجحيم؟69 .........................................................................................
 514ـ ملاذا نزل ربنا يسوع املسيح إلى الجحيم؟69 ...................................................
 512ـ هل الكتاب املقدس يتكلم عن هذا؟69 .........................................................
516ـ بماذا نعلق على الكلمات آلاتية :وقام فى اليوم الثالث كما فى الكتب؟ 69 ......
ُ
 517ـ ما هى قوة هذا الكلمات" :كما فى الكـتب"؟72 ................................................
 511ـ أين نجد بعض هذا املكتوب؟72 ...................................................................
 519ـ هل كتب العهد القديم :أن املسيح يجب أن يقوم فى اليوم الثالث؟ 72 ........
ً
 552ـ هل كان معروفا أن يسوع املسيح قام؟71 .....................................................
 551ـ ملاذا أظهر ربنا يسوع املسيح نفسه للرسل بعد قيامته؟71 ..........................
املادة السادسة من قانون إلايمان75 .....................................................................:
 555ـ هل البيان عن صعود الرب مأخوذ من الكتاب املقدس؟ 75 ........................
 55ـ هل كان فى ألوهيته أم فى بشريته أن يسوع املسيح صعد إلى السماء؟ 75 ....
 554ـ كيف يجلس ربنا املسيح عن يمين آلاب حيث أن هللا فى كل مكان؟75 .........
املادة السابعة من قانون إلايمان7 .......................................................................:
 552ـ كيف يتكلم الكتاب املقدس عن املجئ الثانى للمسيح؟7 ............................
 556ـ ماذا يقول الكتاب املقدس عن أنه "سيأتى ليدين ألاحياء وألاموات"؟ 7 .....
557ـ ماذا يقول الكتاب املقدس عن ملكوته "الذى ليس له انقضاء"؟7 .............
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 551ـ هل سيكون املجئ الثانى للمسيح مثل مجيئه ألاول؟74 ................................
 559ـ هل سيدين كل الناس؟74 .............................................................................
 5 2ـ كيف سيديههم؟74 ........................................................................................
ً
 5 1ـ إذا هل سيحكم علينا حتى بسبب كلمات أو أفكار الشر؟74 .......................
ً
 5 5ـ هل ربنا يسوع املسيح سيأتى سريعا للدينونة؟72 .........................................
ُ
 5ـ أليس هناك عالمات أعطيت لنا عن اقتراب مجيء املسيح؟72 .....................
 5 4ـ من هو ضد املسيح؟72 .................................................................................
املادة الثامنة من قانون إلايمان76 .........................................................................:
 5 2ـ ما معنى أن الروح القدس يدعى الرب؟76 ....................................................
 5 6ـ هل الكتاب املقدس يشهد على ذلك؟76 .......................................................
 5 7ـ ماذا نفهم من هذا القول :أن الروح القدس يدعى "اِلحيي"؟76 ...................
 5 1ـ من أين نعرف أن الروح القدس منبثق من آلاب؟76 ....................................
 5 9ـ هل معتقد انبثاق الروح القدس من آلاب يسمح بأى تغير أو إضافة؟ 77 ....
 542ـ الروح القدس مساو لآلب والابن ونسجد له ونمجده معهم .أين هذا؟ 77 ...
 541ـ ملاذا يقال فى قانون إلايمان أن الروح القدس "ناطق فى ألانبياء"؟ 71 ...........
ً
 545ـ هل الكتاب املقدس يشهد بأن الروح القدس نطق فعال فى ألانبياء؟71 .......
 54ـ هل لم يتكلم الروح القدس فى الرسل؟71 ....................................................
ً
 544ـ ملاذا إذا ليس هناك ذكر للرسل فى قانون إلايمان؟71 ..................................
 542ـ هل استعلن الروح القدس للبشر بأى طريقة خاصة؟79 ............................
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 546ـ هل مازال الروح القدس يعطى حتى آلان؟79 ................................................
 547ـ كيف تصير لنا شركة الروح القدس؟79 ......................................................
 541ـ ما هى مواهب الروح القدس الرئيسية؟12 ...................................................
املادة التاسعة من قانون إلايمان12 ......................................................................:
 549ـ ماهى الكنيسة؟12 .........................................................................................
 522ـ ما الذى ينبغى أن نؤمن به بخصوص الكنيسة؟12 ......................................
 521ـ كيف نؤمن "بالكنيسة" ،وإلايمان هو "إلايقان بأمور ال ترى"؟11 ................
 525ـ الكنيسة هى على ألارض وفى السماء فى آن واحد .كيف؟11 ..........................
 52ـ كيف نتأكد أن نعمة هللا ثابتة فى الكنيسة؟15 .............................................
 524ـ كيف نتأكد أكثر أن نعمة هللا ثابتة فى الكنيسة إلى آلان؟ 1 ........................
 522ـ ملاذا الكنيسة واحدة؟1 ...............................................................................
 526ـ هل نحن متأكدين أن ربنا يسوع املسيح هو الرأس الواحد للكنيسة؟ 1 ....
 527ـ ما هو الواجب الذى تضعه علينا وحدة الكنيسة؟14 ..................................
 521ـ هل هناك وحدة بين الكنيسة على ألارض والكنيسة فى السماء؟ 14 .............
 529ـ ما هى طرق الشركة بين الكنيسة على ألارض والكنيسة فى السماء؟14 ........
 562ـ أين نجد أن الكنيسة هنا تطلب صلوات الكنيسة التى فى السماء؟ 12 ....... .
 561ـ أين نجد فى الكتاب أن الصالة التوسلية للقديسين فى السماء؟16 ..............
 565ـ هل نجد فى الكتاب نفع ظهورات القديسين املوجودين فى السماء؟ 16 ........
 56ـ ما الذى يؤكد لنا أن القديسين بعد رحيلهم يصنعون معجزات؟17 ............
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 564ـ ملاذا الكنيسة مقدسة؟11 .............................................................................
 562ـ كيف تكون الكنيسة مقدسة وفيها أناس خطاة؟19 .....................................
 566ـ ملاذا تدعى الكنيسة "جامعة"؟19 ..................................................................
 567ـ ما هى عظم كرامة الكنيسة الجامعة ؟92 .....................................................
 561ـ هل الكنيسة ضرورية للخالص وأن كل مؤمن يجب أن ينتمى لها؟ 92 ..........
ُ
 569ـ ملاذا تدعى الكنيسة "رسولية"؟91 .................................................................
 572ـ ماذا يعلمنا قانون إلايمان عندما يدعو الكنيسة رسولية؟91 ......................
 571ـ ما هى املؤسسة الكنسية التى من خاللها نجد التسلسل الرسولى ؟ 95 ........
 575ـ من أين يبدأ الكهنوت فى الكنيسة املسيحية ألارثوذكسية ؟95 ....................
 57ـ ما هى السلطة الكهنوتية التى يمتد مجال عملها على الكنيسة كلها؟ 95 ......
 574ـ من له سلطان فى الكنيسة الجامعة؟9 .......................................................
 572ـ من له السلطان فى املدن واِلحافظات؟9 ....................................................
 576ـ من أين نتعلم ماتطلبه الكنيسة من أبناءها؟9 ...........................................
املادة العاشرة من قانون إلايمان9 .......................................................................:
 577ـ ملاذا يذكر قانون إلايمان املعمودية؟9 ........................................................
 571ـ ما هو السر؟9 .............................................................................................
 579ـ ماهو عدد ألاسرار؟9 ...................................................................................
 512ـ ما فائدة كل سر من هذه ألاسرار؟94 ...........................................................
 511ـ ملاذا ال يذكر قانون إلايمان سر املعمودية فقط؟92 ....................................
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 515ـ ماهي املعمودية؟92 .......................................................................................
 51ـ متى وكيف بدأت املعمودية؟96 .....................................................................
 514ـ كيف يتم سر املعمودية فى الكنيسة؟96 ......................................................
 512ـ ما هو املطلوب من طالب املعمودية؟96 .......................................................
 516ـ ولكن ملاذا يعتمد ألاطفال إذن؟96 ................................................................
 517ـ كيف يمكنك أن تظهر لنا من الكتاب أننا ينبغى أن نعمد ألاطفال؟97 ........
 511ـ أين نجد أن املعمودية تحل محل الختان؟97 ...............................................
 519ـ ملاذا يكون هناك ضامن "إشبين" فى املعمودية؟97 .......................................
 592ـ ملاذا يتم طقس إخراج الشياطين قبل املعمودية؟97 ...................................
 591ـ أين تكون قوة طقس إخراج الشياطين؟91 ...................................................
 595ـ ما هى قوة عالمة الصليب التى تستعمل هنا وفى مناسبات أخرى؟91 ..........
 59ـ من أين تعلمنا استعمال عالمة الصليب؟99 ................................................
 594ـ ماذا تعنى املالبس البيضاء التى يلبسها املعمد؟99 .......................................
 592ـ ملاذا يلبس املعمد صليب؟99 ........................................................................
 596ـ ماذا تعنى دورة املعتمد حول جرن املعمودية بالشموع املنيرة؟99 ...............
 597ـ ماذا يعنى قانون إلايمان عندما يقول" :نعترف بمعمودية واحدة"؟ 122 ......
 591ـ ملاذا ال تكرر املعمودية؟122 .........................................................................
 599ـ كيف ُينظر إلى الذين يخطئون بعد املعمودية؟122 ....................................
ً
 22ـ هل ال توجد طريقة للذين أخطاوا بعد املعمودية أن ينالوا غفرانا؟122 .....
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عن املسحة بامليرون121 .......................................................................................:
 21ـ ما هى املسحة بامليرون؟121 .........................................................................
 25ـ هل هذا السر مذكور فى الكتاب املقدس؟121 .............................................
 2ـ هل الشكل الخارجى للمسحة بامليرون مذكور فى الكتاب املقدس؟121 .......
ً
 24ـ وماذا أيضا عن امليرون املقدس؟125 ...........................................................
ُ
 22ـ ما عدد رشومات امل َع َم ْد بامليرون؟125 ..........................................................
 26ـ ما هو مدلول "دهن الرأس بامليرون"؟125 ...................................................
 27ـ ما هو مدلول "دهن الصدر بامليرون"؟125 ..................................................
 21ـ ما هو مدلول "دهن العينين وألاذنين والشفتين بامليرون"؟ 12 ..................
 29ـ ما هو مدلول "دهن اليدين والرجلين بامليرون"؟12 ...................................
التناول12 ............................................................................................................:
 12ـ ما هو التناول؟12 .......................................................................................
 11ـ كيف تأسس هذا السر؟12 ........................................................................
 15ـ ماذا عن سر التناول بالنسبة لخدمة القداس فى الكنيسة؟12 .................
 1ـ ماذا نسمى هذه الخدمة التى يتم فيها تقديس سر التناول؟ 124 .................
 14ـ ماذا تعنى كلمة "ليتورجيا"؟124 ..................................................................
 12ـ ماذا يجب أن ُيالحظ عن املكان الذى يقام فيه القداس؟124 ....................
 16ـ ملاذا تدعى املائدة التى يقدس عليها التناول تدعى العرش؟124 ....................
 17ـ ما هو الترتيب العام لليتورجيا؟124 ............................................................
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 11ـ ما اسم الجزء من الليتورجيا الذى يتم فيه تحضير مادة السر؟ 122 ........
 19ـ ما معنى كلمة "بروسكوميدى"122 ...............................................................
ُ
 52ـ ملا أعطى هذا الاسم "تقدمة" للجزء ألاول من الليتورجيا؟122 ...................
 51ـ مما تتكون التقدمة كجزء من الليتورجيا؟122 ...........................................
 55ـ من أى نوع يجب أن يكون الخبز املستعمل فى السر؟126 ............................
 5ـ على ماذا يشير أننا نستخدم قربانة واحدة لتمام السر؟126 .....................
ً
 54ـ ملاذا يدعى الخبز حمال عندما ُيـعد لسر التناول؟126 ..................................
 52ـ وما هو خروف الفصح؟126 .........................................................................
 56ـ ملاذا يمزج الخمر باملاء فى سر التناول؟126 ..................................................
 57ـ ما هو اسم الجزء من الليتورجيا الذى فيه يستعد املؤمنون للسر؟ 127 ...
 51ـ بماذا يبدأ هذا الجزء من الليتورجيا؟127 ...................................................
 59ـ مما يتكون هذا الجزء من الليتورجيا؟127 ..................................................
 2ـ بماذا ينتهى هذا الجزء؟127 .........................................................................
 1ـ ما اسم الجزء من الليتورجيا الذى فيه يتم تقديس السر نفسه؟ 121 ......
 5ـ ما هو أهم عمل فى هذا الجزء من الليتورجيا؟121 .....................................
ً
ـ ملاذا هذا العمل ضرورى جدا؟121 ..............................................................
 4ـ كيف لنا أن نفهم كلمة "التحول" (الاستحالة)؟121 ....................................
 2ـ ما هو املطلوب من أى مسيحى يرغب فى أن يتقرب من سر التناول؟129 ....
 6ـ ما هى الفائدة التى يحصل عليها من يتناول من جسد املسيح ودمه؟ 129 ....
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ً
 7ـ هل ينبغى أن نتناول كثيرا من ألاسرار املقدسة ؟129 ..................................
 1ـ ما موقف من يحضرون القداس دون أن يتقربوا من ألاسرار؟ 112 ............
 9ـ ماذا نتذكر فى ذلك الوقت من الليتورجيا أثناء "دورة الحمل"؟112 ...........
 42ـ ماذا نتذكر فى الجزء من الليتورجيا أثناء "دورة إلانجيل" ؟111 .................
 41ـ ماذا نتذكر فى لحظة تقديس السر وأثناء تناول إلاكليروس ؟ 111 ..............
 45ـ ماذا يجب أن نتذكر فى وقت مناولة الشعب خارج الهيكل؟111 ..................
 4ـ هل سيستمر استخدام سر التناول فى الكنيسة إلى ألابد؟111 ...................
عن التوبة "الندم" والاعتراف115 ..........................................................................:
 44ـ ما هى التوبة "الندم"؟115 ............................................................................
 42ـ ما هو أصل هذا السر؟115 ..........................................................................
 46ـ ما هو املطلوب من التائب؟11 ...................................................................
 47ـ هل هناك استعدادات خاصة أو أمور مساعدة على التوبة؟ 11 ...............
الدرجات الكهنوتية "النظام الكهنوتى"11 ..........................................................:
 41ـ ما هو سر الكهنوت؟11 ..............................................................................
 49ـ ما املقصود بالرعاية والتعليم؟"114 ............................................................
 22ـ ما هى الدرجات ألاساسية فى نظام الكهنوت؟114 ........................................
 21ـ ما هو الفرق بيههم؟114 ................................................................................
عن الزواج114 ......................................................................................................
 25ـ ما هو الزواج؟114 ........................................................................................
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 2ـ من أين يظهر أن الزواج هو سر؟112 ..........................................................
 24ـ هل الواجب أن الجميع يتزوجون؟112 ........................................................
عن مسحة املرض ى116 ..........................................................................................:
 22ـ ما هو سر مسحة املرض ى؟116 ....................................................................
 26ـ من أين نشأ هذا السر؟116 .........................................................................
املادة الحادية عشر من قانون إلايمان116 ...........................................................:
 27ـ ما هى قيامة ألاموات التى يذكر قانون إلايمان أننا ننتظرها ؟116 ...............
 21ـ كيف سيقوم الجسد بعد أن فسد وفني فى ألارض؟117 ..............................
 29ـ هل الجميع باملعنى الدقيق للكلمة سيقومون مرة أخرى؟117 .....................
 62ـ متى تكون قيامة ألاموات؟117 ......................................................................
 61ـ هل سينتهى العالم ؟111 ..............................................................................
 65ـ فى أي حال ستكون نفوس ألاموات حين تأتى القيامة العامة؟ 111 ..............
 6ـ ملاذا ال ننسب السعادة الكاملة لنفوس ألابرار بعد املوت مباشرة؟ 111 ......
 64ـ ملاذا ننسب لنفوس ألابرار مذاقة السعادة قبل الدينونة ألاخيرة؟ 119 .......
 62ـ هل مذاقة السعادة هذه يصحبها رؤية وجه املسيح؟119 ............................
ً
 66ـ ماذاعن املنتقلين فى إلايمان ولم يثمروا أثمارا تليق بالتوبة؟ 119 ................
 67ـ على أى أساس وضع هذا التعليم؟152 ........................................................
املادة الثانية عشر من قانون إلايمان151 ............................................................:
 61ـ ما هى حياة الدهر آلاتى؟151 .......................................................................
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 69ـ أى نوع من الحياة ستكون حياة الدهر آلاتى؟151 .......................................
 72ـ من أين ستأتى مثل هذه السعادة العظيمة؟151 .........................................
 71ـ هل سيشترك الجسد فى سعادة النفس؟155 ...............................................
 75ـ هل ستكون سعادتنا متساوية؟155 .............................................................
 7ـ ماذا سيكون نصيب الهالكين؟155 ...............................................................
 74ـ ملاذا ستستخدم هذه الشدة مع الخطاة؟15 .............................................
 72ـ ماالفائدة لنا من أن نتأمل فى املوت والقيامة والدينونة والسعادة ألابدية..؟
15 .........................................................................................................................
الجزء الثاني من التعليم ألارثوذكس ى154 ..............................................................
عن الرجاء154 ........................................................................................................
تعريف الرجاء املسيحي وأساسه والسبل إليه154 ................................................:
 76ـ ماهو الرجاء املسيحي؟154 ...........................................................................
 77ـ ما هو أساس الرجاء املسيحي؟154 ...............................................................
عن الصالة152 ......................................................................................................:
 71ـ هل نجد فى كلمة هللا أن الصالة تحقق "رجاء الخالص"؟152 ......................
 79ـ ماهي الصالة؟152 .........................................................................................
 12ـ ما الذي على املسيحي أن يفعله عندما يرفع عقله وقلبه إلى هللا؟ 152 .........
 11ـ هل يستطيع إنسان أن يصلي بدون كلمات؟156 .........................................
 15ـ هل ملثل هذه الصالة اسم خاص بها؟156 ....................................................
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 1ـ هل يمكن أن يكون هناك صالة خارجية بدون صالة داخلية؟156 ..............
 14ـ هل الصالة الخارجية وحدها تكفي لنوال النعمة؟156 ...............................
 12ـ أليست الصالة الداخلية وحدها كافية بدون الخارجية؟ 157 .....................
عن الصالة الربانية157 .........................................................................................:
 16ـ هل هناك ما يسمى الصالة املسيحية والنموذج لكل الصلوات؟ 157 ..........
 17ـ ماهي الصالة الربانية؟151 ...........................................................................
 11ـ هل ممكن أن تقل لنا "الصالة الربانية"؟151 ..............................................
 19ـ ملاذا نضيف باملسيح يسوع ربنا الى الصالة الربانية؟151 ............................
 92ـ كيف يمكن أن نقسم الصالة الربانية حتى نفهمها اكثر؟151 ......................
عن الاستدعاء159 .................................................................................................:
 91ـ كيف نجرؤ أن ندعو هللا أبانا؟159 ..............................................................
 95ـ هل يجب أن نقول أبانا حتى حينما نصلي بمفردنا؟159 ..............................
 9ـ ملاذا؟159 ......................................................................................................
 94ـ ملاذا نقول في الاستدعاء "الذي في السموات"؟159 ......................................
عن الطلبة الاولى159 .............................................................................................:
 92ـ أليس اسم هللا مقدس؟159 .........................................................................
 96ـ كيف إذن يمكن أن يتقدس؟1 2 ................................................................
 97ـ كيف؟1 2 ....................................................................................................
عن الطلبة الثانية1 2 ...........................................................................................:
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 91ـ ماهو ملكوت هللا الذي يذكر في الطلبة الثانية في الصالة الربانية؟ 1 2 ......
ً
يأت هذا امللكوت سابقا؟1 2 .................................................................
 99ـ ألم ِ
 422ـ كيف يأتي امللكوت؟1 1 ................................................................................
ً
 .421أال يجوز للمسيحي أن يسأل شيئا آخر تحت اسم ملكوت هللا؟1 1 ............
عن الطلبة الثالثة1 1 ...........................................................................................:
 425ـ مامعنى الطلبة :لتكن مشيئتك (إرادتك)؟1 1 .............................................
 42ـ ملاذا نحتاج أن نطلب هذا؟1 1 ....................................................................
 424ـ ملاذا نسأل أن مشيئة هللا تكون على ألارض كما في السماء؟1 5 ..................
عن الطلبة الرابعة1 5 ..........................................................................................:
 422ـ ما هو "خبزنا كفافنا"؟1 5 ...........................................................................
 426ـ بأي فكر يجب أن نطلب هذا الخبز؟1 5 .....................................................
 427ـ ملاذا يجب أن نسأل من أجل خبز البقاء لهذا اليوم فقط؟1 5 ...................
 421ـ هل يمكن أن نسأل شيئا آخر تحت اسم الخبز الذى يكفينا؟ 1 .............
 429ـ ماهو الخبز الالزم للنفس؟1 ....................................................................
عن الطلبة الخامسة1 ......................................................................................:
 412ـ ماهو املقصود بتعبير "ماعلينا" أو "ديوننا" في الصالة الربانية؟1 ...........
ً
 411ـ ملاذا تسمى خطايانا ديونا؟1 4 .....................................................................
 415ـ ولكن من هم املديونون لنا؟1 4 ...................................................................
ُ
 41ـ إذا كان هللا عادل فكيف تغفر لنا خطايانا (ديوننا)؟1 4 ............................
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 414ـ ماذا إذا سألنا هللا أن يغفر لنا دون أن نغفر نحن لآلخرين؟1 4 .................
 412ـ ملاذا لن يغفر لنا هللا إن لم نغفر نحن لآلخرين؟1 2 ...................................
ً
 416ـ "كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا" ماذا يجب أن يكون فى فكرنا؟ 1 2 ....
 417ـ ولكن ماذا أفعل إن كان اليرغب في املصالحة؟1 2 .....................................
عن الطلبة السادسة1 2 ......................................................................................:
 411ـ ماهو املقصود بالتجربة في الصالة الربانية؟1 2 .........................................
 419ـ من أين تـأتي مثل هذه التجارب؟1 6 ............................................................
 452ـ ماذا نطلب عندما نقول في الصالة "ال تدخلنا في تجربة"؟ 1 6 ....................
عن الطلبة السابعة1 6 ........................................................................................:
 451ـ ماذا نطلب حين نقول في الصالة "نجنا من الشرير"؟1 6 ...........................
عن التمجيد1 7 ....................................................................................................:
 455ـ ملاذا نضيف الذكصولوجية أي التمجيد للصالة الربانية؟1 7 ...................
 45ـ مامعنى كلمة آمين؟1 7 ................................................................................
ُ
 454ـ ملاذا أضيفت هذه الكلمة للذكصولوجية أو التمجيد؟1 7 .........................
عن التعليم الخاص بالتطويبات1 1 ....................................................................:
 452ـ ماذا يجب أن نقرن بالصالة لكي نكون في رجاء نوال الخالص؟1 1 .............
 456ـ أي تعليم يمكن أن نأخذه كمرشد لنا في هذا الجهاد؟1 1 ..........................
 457ـ كم هو عدد هذه التطويبات؟1 1 ................................................................
ً
ً
 451ـ ماذا يجب مالحظته على هذه التطويبات لكي نفهمها فهما صحيحا؟ 1 9 ...
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عن الطوبى الاولى1 9 ............................................................................................:
 459ـ ماهو أول مبدأ للطوبى قاله الرب؟1 9 ........................................................
 4 2ـ ما معنى املسكنة بالروح؟1 9 ......................................................................
 4 1ـ هل يمكن لألغنياء أن يكونوا مساكين بالروح؟142 .....................................
 4 5ـ أليس الفقر الجسدي يؤدي إلى كمال املسكنة الروحي؟142 .......................
 4ـ ماهو وعد الرب للمساكين بالروح؟142 .......................................................
 4 4ـ كيف يكون ملكوت السموات لهم؟141 ........................................................
عن الطوبى الثانية141 ..........................................................................................:
 4 2ـ ما هو املبدأ الثاني للطوبى الذي قاله الرب؟141 .........................................
 4 6ـ ما هو املقصود في هذا املبدأ بكلمة ينوحوا؟141 .........................................
 4 7ـ ما هو الوعد الخاص الذي وعده الرب للنائحين؟141 .................................
 4 1ـ أي تعزية هي املقصودة هنا؟141 ..................................................................
ُ
 .4 9ملاذا أعطي هذا الوعد للنائحين؟141 ...........................................................
عن الطوبى الثالثة145 ..........................................................................................:
 442ـ ما هو املبدأ الثالث للطوبى الذي قاله الرب؟145 ........................................
 .441ماهي الوداعة؟145 .......................................................................................
 445ـ ماهي التأثيرات الخاصة للوداعة املسيحية؟145 .........................................
 .44ماهو وعد الرب للودعاء؟145 ......................................................................
 444ـ كيف ينبغي أن نفهم هذا الوعد؟145 ..........................................................
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عن الطوبى الرابعة14 .........................................................................................:
 442ـ ما هو املبدأ الرابع للطوبى الذي قاله الرب؟14 .........................................
 446ـ ماهو املقصود بكلمة بر؟14 .......................................................................
 447ـ من هم الذين يجوعون ويعطشون للبر؟14 ...............................................
 441ـ ماهو وعد الرب للجياع والعطاش الى البر؟144 ...........................................
 449ـ ماذا يعني بـ "يشبعون"؟144 .........................................................................
عن الطوبى الخامسة144 ......................................................................................:
 422ـ ما هو املبدأ الخامس للطوبى أو البركة الذي قاله الرب؟ 144 .....................
 421ـ كيف لنا أن نكمل هذا املبدأ؟142 ...............................................................
 425ـ ماهي أعمال الرحمة الجسدية؟142 .............................................................
 42ـ ما هي أعمال الرحمة الروحية؟142 .............................................................
 424ـ أليس عقاب اِلجرمين في العدل الاجتماعي يناقض مبدأ الرحمة؟ 146 .......
 422ـ ماهو وعد الرب للرحماء؟146 .....................................................................
 426ـ أي رحمة هي املقصودة هنا؟146 ..................................................................
عن الطوبى السادسة146 .....................................................................................:
 427ـ ما هو املبدأ السادس للطوبى أو البركة الذي قاله الرب؟146 .....................
 421ـ أليست نقاوة القلب هي إلاخالص؟146 ........................................................
 429ـ ماهو وعد الرب ألنقياء القلب؟147 .............................................................
 462ـ كيف نفهم هذا الوعد؟147 .........................................................................
223

عن الطوبى السابعة147 .......................................................................................:
 461ـ ما هو املبدأ السابع للطوبى أو البركة الذي قاله الرب؟147 ........................
 465ـ كيف يمكن أن نكمل هذه الوصية؟147 ......................................................
 46ـ ماهو وعد الرب لصانعي السالم؟141 ..........................................................
 464ـ على ماذا يدل هذا الوعد؟141 .....................................................................
عن الطوبى الثامنة141 .........................................................................................:
 462ـ ماهو املبدأ الثامن للطوبى (الغبطة) الذي قاله الرب؟141 .........................
 466ـ ماهي الصفات املطلوبة في هذا املبدأ؟149 ...................................................
 467ـ ماهو وعد الرب للمضطهدين من أجل البر؟149 ........................................
عن الطوبى التاسعة149 .......................................................................................:
 461ـ ماهو املبدأ التاسع للطوبى (الغبطة) الذي قاله الرب؟149 .......................
 469ـ ماهو املسار املطلوب لهذا املبدأ؟149 ..........................................................
 472ـ ما هو وعد الرب لهذا الطريق؟149 ..............................................................
الجزء الثالث من التعليم الارثوذكس ى122 .............................................................
عن اِلحبة122 ........................................................................................................
عن الوحدة بين إلايمان واِلحبة122 .....................................................................:
 .471ماذا ينبغى أن يكون التأثير و ثمر إلايمان فى إلانسان املسيحى؟122 ............
 475ـ هل إلايمان وحده كاف للمسيحى بدون اِلحبة وألاعمال الصالحة؟ 122 .....
 47ـ هل يمكن لإلنسان أن يخلص باِلحبة وألاعمال بدون إيمان؟ 121 ..............
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 474ـ ماذا يقال عن مثل هذه اِلحبة غير املصحوبة باألعمال الصالحة؟121 ......
عن ناموس هللا والوصايا125 ................................................................................:
 472ـ ماذا لدينا من وسائل لنعرف ألاعمال الصالحة من السيئة؟ 125 ...............
 476ـ هل يتكلم الكتاب املقدس عن ناموس هللا الداخلى؟125 ............................
ُ
ً
 477ـ ملاذا أعطى الناموس الخارجى أيضا؟125 .....................................................
ُ
 471ـ متى وكيف أعطى ناموس هللا الخارجى لإلنسان؟12 ..................................
479ـ ما هى الوصايا الرئيسية لهذا الناموس؟12 .................................................
 412ـ هل ينبغى أن نسلك فى الوصايا العشر؟124 ................................................
 411ـ هل ربنا املسيح علم الناس أن يسلكوا بحسب الوصايا العشر؟ 124 ..........
عن تقسيم الوصايا على لوحين122 .....................................................................:
 415ـ ماذا يعنى تقسيم الوصايا العشر على لوحين؟122 .....................................
ً
 41ـ هل قال ربنا يسوع املسيح شيئا عن هذا؟122 .............................................
 414ـ هل كل الناس أقرباء لنا؟122 .......................................................................
 412ـ ولكن ملاذا ال توجد وصية أن نحب أنفسنا؟122 ..........................................
 416ـ ما هو ترتيب ألاولوية ِلحبتنا هلل وقريبنا وأنفسنا؟126 ................................
ُ
 417ـ ملاذا قسم الناموس إلى عشر ة وصايا؟126 ..................................................
 411ـ فى أى من الوصايا العشر نتعلم واجباتنا نحو هللا؟126 ..............................
 419ـ ما هذه الواجبات؟126 .................................................................................
 492ـ فى أى من الوصايا العشرة نتعلم واجباتنا نحو القريب؟ 127 ......................
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491ـ ما هى هذه الواجبات؟127 ............................................................................
495ـ أال تحتوى الوصايا العشر على واجباتنا نحو أنفسنا؟ 127 ..........................
ٌُ ْ َ
َ ُ َ
الوصية ألاولىَ :أ َنا َّ
الر ُّب ِإ ُله َك ال َيك ْن ل َك ِآل َهة أخ َرى أ َم ِامي127 .............................
49ـ ماذا تعنى هذه الكلمات :أنا هو الرب إلهك؟127 ..........................................
494ـ ما هى الواجبات التى يمكن أن نستنتجها من وصية معرفة هللا؟121 ..........
ٌُ ْ َ
َ ُ َ
 492ـ ماذا نتعلم من هذه الكلمات" :ال َيك ْن ل َك ِآل َهة أخ َرى أ َم ِامي".؟121 .............
 496ـ ما هى الواجبات التى تشير إلى عبادة هلل الداخلية (الخفية)؟121 ...............
 497ـ ما هى الواجبات التى تشير إلى عبادة هللا الخارجية (املعلنة)؟129 ...............
 491ـ ما هى الخطايا التى قد ترتكب ضد الوصية ألاولى؟129 ...............................
 499ـ ملاذا الذين يتكلون على إلانسان هم ضد الوصية ألاولى؟ 161 .....................
 222ـ ماذا يقول الكتاب املقدس عن الذين يرضون الناس؟161 .........................
 221ـ ماذا يقول الكتاب املقدس على املتكلين على الناس؟161 ............................
 225ـ ماذا نعمل لكى ينجح أكثر فى إتمام واجباتنا نحو هللا؟165 .........................
 22ـ ما هو إنكار النفس؟165 ..............................................................................
 224ـ أى تعزية تكون للذى فقد املتع الطبيعية بسبب إنكار نفسه؟ 165 .............
 222ـ كيف تتفق هذه الوصية مع اكرامنا للمالئكة والقديسين؟165 ..................
ََ ْ َ
َ ً
ص َن ْع ل َك ِت ْمثاال َم ْن ُح ًوتا16 ....................................................
الوصية الثانية :ال ت
 226ـ ماهو التمثال املنحوت كما تتكلم عنه الوصية الثانية؟16 .......................
 227ـ ماهو املمنوع إذن في الوصية الثانية؟16 ....................................................
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 221ـ ألسنا هنا ممنوعين عن أن يكون لنا أي ش يء يمثل املقدسات؟ 16 ...........
 229ـ ملاذا يعتبر هذا املثل جدير بمالحظة الكنيسة ألارثوذكسية؟ 164 ..............
 212ـ ماهي ألايقونة؟164 .......................................................................................
 211ـ هل استعمال ألايقونات يوافق الوصية الثانية؟164 ...................................
 215ـ ماذا يجب أن نضع في الاعتبار عندما نوقر ألايقونات؟162 .........................
 21ـ ماهو الاسم العام للخطية ضد الوصية الثانية؟162 ..................................
 214ـ أليس هناك خطايا أخرى ضد الوصية؟162 ................................................
 212ـ ملاذا يشار إلى الطمع بعبادة ألاوثان؟162 .....................................................
 .216إذا كانت الوصية تنهي عن الطمع فماذا علينا أن نفعل فى املقابل؟ 162 .....
 217ـ ملاذا ُيشار إلى خدمة البطن كعبادة ألاوثان؟166 .........................................
 211ـ الوصية تنهي عن خدمة البطن فماذا علينا أن نفعل فى املقابل؟166 .........
 219ـ ملاذا يشار إلى الكبرياء والغرور كعبادة الاوثان؟166 .....................................
 252ـ هل هناك رذيلة أخرى قريبة من الوثنية؟166 ..............................................
 251ـ الوصية تنهي عن الكبرياء والغرور فماذا علينا أن نفعل فى املقابل؟ 167 ....
َ َ ً
ََْ ْ ْ
اسم َّ
اطال167 ............................................
الر ِب ِإ ِلهك ب ِ
الوصية الثالثة :ال تن ِطق ِب ِ
 255ـ متى ُينطق باسم هللا باطال؟167 ...................................................................
 25ـ ماهي الخطايا التي تنهي عهها الوصية الثالثة؟167 .......................................
ً
 254ـ أليست مثل هذه الاقسام مههيا عهها في الكتاب املقدس؟ 161 .....................
 252ـ أليس هذا ينهي عن كل ألاقسام في ألامور املدنية؟161 ...............................
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َ
الوصية الرابعةُ :ا ْذ ُك ْر َي ْو َم َّ
الس ْب ِت ِل ُتق ِد َس ُه169 ....................................................
ُ
ً
 256ـ ملاذا أوص ي بحفظ اليوم السابع مقدسا للرب وليس أي يوم آخر؟ 169 ......
 257ـ هل يحفظ السبت في الكنيسة املسيحية؟169 ............................................
 251ـ إذن ،كيف تطيع الكنيسة املسيحية الوصية الرابعة؟169 .........................
 259ـ منذ متى نحفظ يوم القيامة (يوم ألاحد)؟169 .............................................
 2 2ـ هل هناك أي ذكر في الكتاب املقدس عن حفظ يوم القيامة؟172 .............
 2 1ـ أليس هناك املزيد مما تعنيه كلمة اليوم السابع أو السبت؟ 172 ................
 2 5ـ ماهي ألاعياد الرئيسية؟172 ..........................................................................
 .2هل هناك تقسيم آخر لألعياد فى الكنيسة175 ............................................
 2 4ـ ماهو الصوم الرئيس ي؟174 ..........................................................................
 2 2ـ ملاذا يسمى ألاربعيني؟174 .............................................................................
ً
 2 6ـ ملاذا تعين أن الصوم الكبير يستمر أربعين يوما؟174 ..................................
 2 7ـ ملاذا تعين أن ُيصام يومي ألاربعاء والجمعة؟174 .........................................
 2 1ـ ما سبب ألاصوام قبل عيد امليالد والعذراء وعيد الرسل؟ 174 ....................
 .2 9هل من أصوام أخرى فى الكنيسة القبطية؟172 ..........................................
 242ـ كيف يجب أن نقض ي وقتنا يوم ألاحد وألايام املقدسة ألاخرى ؟172 ..........
 241ـ ملاذا أوصوا بعدم العمل في ألايام املقدسة؟172 ..........................................
 245ـ ماهي بالتحديد ألاشياء املناسب عملها في ألايام املقدسة؟ 172 ...................
ً
 24ـ ولكن أال يجب أن نفعل هذه ألاشياء في أيام العمل أيضا؟176 ...................
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 244ـ وماذا عن من ينغمسوا في ألاعمال غير الالئقة فى ألايام املقدسة؟ 176 .......
ً
 242ـ ماذا عن الذين ال يعملون شيئا؟176 ...........................................................
َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
ألا ْ
ض177 ..................
الوصية الخامسة :أك ِرم أباك وأمك ِلكي تطول أيامك على
ر
ِ
 246ـ ما هى الواجبات الخاصة التى تقررها الوصية نحو إكرام الوالدين؟ 177 ...
 247ـ ما هى درجة خطية عصيان الوالدين؟171 ..................................................
ُ
 241ـ ملاذا أضيف الوعد باالزدهار وطول العمر لوصية إكرام الوالدين؟ 171 .....
 249ـ كيف يتم هذا الوعد؟171 ............................................................................
ً
 222ـ ملاذا ُيذكر الوالدين أوال فى هذه الوصايا التى تعلم حب آلاخرين؟ 179 ........
 221ـ من يمكن أن ُيذكروا تحت اسم الوالدين فى الوصية الخامسة؟179 ..........
 225ـ من هم الذين لهم مكانة الوالدين بالنسبة لنا؟179 ....................................
 22ـ كيف يتكلم الكتاب املقدس عن الكرامة الواجبة للرئيس؟112 ..................
 224ـ كيف يتكلم الكتاب عن واجب إكرام الرعاة واملعلمين الروحيين؟ 112 .......
 222ـ هل هناك فى الكتاب أى أمر خاص لتكريم كبار السن "كالوالدين"؟ 112 ...
 226ـ هل يجب أن نكرم اِلحسنين إلينا "كالوالدين"؟111 ....................................
 227ـ من هم رؤساءنا الذين يجب أن نكرمهم  .بعد الوالدين ،ومثلهم؟111 ........
 221ـ ماذا يقول الكتاب املقدس عن واجبنا فيما يتعلق بالسلطات؟ 111 ...........
 229ـ هل من واجبات نحو ألابناء؟115 .................................................................
 262ـ كيف يتكلم الكتاب املقدس عن الرعاية الروحية؟115 ..............................
 261ـ كيف يتكلم الكتاب املقدس عن واجب الذين فى السلطة؟115 ..................
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 265ـ لو أن والدينا أو حكامنا طلبوا شيئا مخالفا للدين أو الشريعة؟ 115 ..........
 26ـ ماهو الاسم العام لتلك الفضيلة التى تتطلبها الوصية الخامسة؟ 11 .......
ََ
الوصية السادسة " :ال ت ْق ُت ْل"11 ..........................................................................
 264ـ ماهو الذي تنهي عنه الوصية السادسة؟11 ..............................................
 262ـ هل هي جريمة قتل في جميع الحاالت و ضد وصية ال تقتل؟ 11 ................
 266ـ كيف نعتبر القتل غير املقصود في حادث بدون قصد؟11 ........................
267ـ ماهي الحاالت التي يجب اعتبارها قتل ومخالفة لهذه الوصية؟ 11 ............
 261ـ ماذا بشأن "الانتحار"؟114 ...........................................................................
 269ـ أليس هناك القتل الروحي بجانب قتل الجسد؟114 ...................................
 272ـ هل هناك املزيد من أشكال القتل الخفية؟112 ...........................................
 271ـ ماهي الواجبات إلايجابية التي يجب أن نعملها للقريب؟112 .......................
 275ـ ماهي هذه الواجبات؟112 .............................................................................
ََ
الوصية السابعة :ال ت ْز ِن116 ..................................................................................
 27ـ ماهو ألامر الذي تنهي عنه الوصية السابعة؟116 .......................................
 274ـ ماهي أشكال الخطية التي تنهي عهها الوصية تحت اسم الزنا؟ 116 .............
 272ـ ماذا يعلمنا مخلصنا عن الزنا؟116 ..............................................................
 276ـ ماذا يجب أن نفعل حتى نحترس من الوقوع في هذا الزنا الداخلي؟ 117 ......
ً
 277ـ هل ينبغي إذن أن نقلع – حرفيا – العين املعثرة؟117 .................................
 271ـ حيث أن خطية الزنا ممنوعة ،فما هي الفضائل التي يجب اقتنائها؟ 117 ...
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 279ـ ماذا يقول الكتاب املقدس عن واجبات الزوج والزوجة؟117 .....................
 212ـ ماهي الدوافع حتى نهرب من الزنا ونحيا بالطهارة؟111 ................................
ََ ْ
الوصية الثامنة :ال ت ْس ِرق111 ................................................................................
 211ـ ماهو ألامر الذي تنهي عنه الوصية الثامنة؟111 .........................................
 215ـ ماهي بالتحديد الخطايا التي ينهي عهها؟111 ................................................
ً
 21ـ هذه الخطايا مههيا عهها فما هي الفضائل التي يجب اقتنائها؟ 192 ...............
ً
 214ـ هل الذي اليرحم املساكين يعتبر مخطئا ضد الوصية الثامنة؟ 191 ...........
 212ـ مالفضيلة املضادة لكل الخطايا التي ترتكب ضد الوصية الثامنة؟ 191 .....
َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ُ
ور191 .........................................
الوصية التاسعة :ال تشهد على ق ِر ِيبك شهادة ز ٍ
 216ـ ماهو ألامر الذي تنهي عنه الوصية التاسعة؟191 .......................................
 217ـ ماهو املقصود بكلمة "شهادة زور"؟195 ......................................................
 211ـ هل توبيخ آلاخرين مسموح به إذا كانوا يستحقون التوبيخ؟195 .................
 219ـ هل ألاكاذيب التي التؤذي آلاخرين مسموح بها؟195 ....................................
 292ـ لتجنب الخطايا التي هي ضد الوصية أي قانون يجب اتباعه؟ 195 .............
ََ َ
َ
ََ ْ
ََ ْ
على الوصية العاشرة :ال تش َت ِه َب ْي َت ق ِر ِيب َك .ال تش َت ِه ْام َرأة ق ِر ِيب َك19 .............. ....
 291ـ ماهو ألامر الذي تنهي عنه الوصية العاشرة؟19 .......................................
 295ـ ملاذا نحن ممنوعون أيضا عن الرغبات وألافكار الشريرة؟ 19 ...................
 29ـ يجب أن ال نشتهي أي شيئ يمتلكه قريبنا ما هو اسم هذه الشهوة؟ 194 ...
 294ـ ماهو املنهى عنه حين تقول الوصية "ال تشتهي امرأة قريبك"؟ 194 ...........
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 292ـ ماهو ألامر الذي تنهي عنه وصية ال تشته؟194 ...........................................
 296ـ ماهي الواجبات إلايجابية التي تحثنا عليها الوصية العاشرة؟ 194 ...............
 297ـ ماهو ألامر الذي يعيننا من أجل نقاوة القلب؟194 .....................................
الخالصة192 ..........................................................................................................
تطبيق قاعدة إلايمان و ألاعمال192 ......................................................................
 291ـ كيف ينبغي أن نطبق قاعدة إلايمان و ألاعمال ؟192 .................................
 299ـ ماذا ينبغي لإلنسان أن يفعل إذا شعر بأي خطية؟192 ..............................
 622ـ كيف نحترس ألنفسنا حين نظن أننا أكملنا أية وصية؟196 ........................
املراجع5 2 .............................................................................................................
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املراجـع
1ـ الكتاب املقدس.
5ـ الخوالجى املقدس.
ـ الابصلمودية السنوية.
4ـ عظات للموعوظين ـ القديس كيرلس ألاورشليمى.
2ـ رسائل القديس أثناسيوس الرسولى ـ الرسالة . 9
6ـ شرح إنجيل يوحنا ـ القديس كيرلس الكبير.
7ـ شرح سفر الجامعة ـ القديس ديونيسيوس ألاريوباغى.
 .1عظة على إنجيل متى ص 2ـ القديس يوحنا ذهبى الفم.
 .9العظة رقم  1ـ للقديس غريغوريوس الالهوتى.
12ـ قانون إلايمان ـ البابا شنودة الثالث.
11ـ سنوات مع أسئلة الناس أجزاء مختلفة ـ البابا شنودة الثالث.
15ـ الكنيسة القبطية والروحانية ـ القمص تادرس يعقوب ملطى.
13. The Catechism of St. Philaret, Metropolitan of Moscow.
14. The Creeds of Christendom with a History and Critical
Notes by Philip Schaff.
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