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ةخمتصر كتاب التعليم املسيحيللكنيسة الكاثوليكي  
 *مقدمة الطبعة الفرنسية

 
كان ال بد من توقّع ذلك، بني يوم وآخر، فتصدر طبعة خمتصرة لكتاب التعليم املسيحي للكنيسة 

 سوى تلبية احلاجة إىل خالصة ملضمون اإلميان حمددة وموجزة ويف الكاثوليكية، وإن مل يكن من داٍع
وكان عندئذ على رأس جممع  -راْتِسْنِغر  هو الكردينالاملختصرإنّ الذي أطلق مشروع . متناول اجلميع

ا  -اإلميان ومشرفًا على إصدار كتاب التعليم املسيحية حتمل إيعازالً طبعة له باللغة اإليطاليفظهرت أو
 حزيران سنة ٢٨يخ ر، بتابندكتوس السادس عشر البابا أصبح بالنشر من صاحب الفكرة الذي

فكانت النموذج للترمجات املتنوعة كالترمجة الفرنسية هذه، اليت أخذا على عاتقي، ال سيما . ٢٠٠٥
 . على العديد من النصوص الواردة يف كتاب التعليم املسيحيوأنها حتتوي

كتاب مقصور ومهما كانت النظرة إىل مثل هذا املوجز العقيدي، فمن الواجب أالّ يعد جمرد 
 وال يف ةوهو ال ينحصر يف سن معين. إنه أداة ومرجع للتعليم املسيحي، وهذا أمر آخر. ألوالدعلى ا

خاصة، إىل أن يكون  ويف زمن يعمد فيه التعليم املسيحي عندنا، يف فرنسا. فئة خاصة من املؤمنني
ال . قيام برسالة قول كالم اهللا والشهادة له محلُ أعضائها على الالتعبري عن إميان مجاعة مسيحية مهُّها

 قادرا على املسامهة يف خدمة املختصر للتعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكيةبد من أن يكون هذا 
 األمر إىل الفائدة اليت جينيهائ  ويذهب بنا الفكر باد. وقبوالًمجيع املستويات، إعالنا الكلمة، على

فمن فرط ما .  ال ريب يف ذلك.مه هلم من معامل لتعزيز حقيقي لإلميان، مبا يقد"املوعوظون"منه 
 ينتهي األمر ن يتعلّم،أنسمع ونقرأ عن أنّ اإلميان ليس معرفة، وأنّ اإلجنيل جيب أن يعاش أكثر من 

. إىل تصور أنّ التنشئة املسيحية هي كل شيء ما عدا كوا تلقّن معلومات تبين حقيقة اهللا وسره
بسبب املغاالة يف اقتصار التعليم املسيحي على األوالد، وحصره طويالً يف نطاق تلقني كلمات و

وصيغ، تراءى أنه من الواجب إقصاء كل ما يبدو، من قريب أو بعيد، مشوها ملا تقتضيه تنشئة 
 . تكذيبا ملثل هذا املزعمفجاء إصدار هذا املختصر بذاته. حقيقية على اإلميان

فهو أوالً يستعمل لغة مقتضبة منطية : لك لن خيلو األمر من العجب ملا يتسم به من ميزتنيومع ذ
واالعتراض . تعود معاجلة كلمات تضفي على التعبري مؤدى جتريديا إن مل نقل تقنيايفترض قبوهلا 
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ة إىل كل ما يدلّ على حقيقة معقّمة بالنسبإالّ أننا ال نوافق عليه إالّ مبقدار ما تكون ثقافتنا . غري واه
 معرفة بالصورة واالفتراض مبقدار ما يتم احلصول على كلوأيضا . غري تلك املباشرة وامللموسة
 يف كل نوع من أنواع املعرفة إىل بلوغ التمكّن ومع ذلك فكيف السبيل. أكثر مما باملفردات والفكر

ه؟ واملعرفة اليت يقتضيها اإلميان ليست استثناء ممنه بدون األلفاظ اليت تعبر عنه والفكر الذي ينظّ
 .لقواعد العقل والذهن املألوفة

وعلينا أالّ نستبعد كذلك ما سيوجه إىل هذا املختصر من مأخذ يف معاودة استعمال طريقة 
فلماذا استعادة . ن طويلاأنها دخلت يف مطاوي النسيان منذ زماألسئلة واألجوبة اليت كان يحسب 

دون أن  لألوالد؟ يف إمكاننا أن نالحظ ببساطة، سلوب الذي طاملا متاهى والتعليم املسيحيهذا األ
 الذي تيسره هذه احليلة التربوية، أنها على ما ظهر قلب احلفظ عننكون من املؤيدين على االطالق 

 فال عد . اليوم أكثر من البارحة،تبدو عليه من ِسمة طفولية، ال ينأى عنها التواصل املكتوب
وهذا أيضا ما . نفرادية اليت جتري بني السائل وايبللمؤلّفات واملقابالت الواردة يف األحاديث اال

 نلفت إىل أنه ، من معلّمي الدينالً على ذلك مألوفًا عند الكثريولكي نعطي مث. تبينه قراءة الصحف
. ئلة متتالية تستدعي األجوبة عنهاليس هناك من ملف واحد دقيق املقاربة ال يعتمد على طرح أس

 .إنّ ما هو واضح يف الذهن يعبر عنه بوضوح: فالقول املأثور مازال صحيحا
ملاذا كتاب يعتمد الصيغ احملددة؟ وملاذا يوجه إىل كل . هناك أمر أخري جيدر بنا االتفاق عليه

بد من كتاب حيوي صيغا للداللة على  املتفجر، يبدو أنه ال يف عامل مثل عاملنا: مؤمن؟ اجلواب سهل
اب ليست غايته أن يعبر عن قانون اإلميان تومثل هذا الك. وحدة اإلميان واملشاركة يف الكنيسة

فهو بوجوده . اب صيغ اإلميان له قيمة رمزيةتك. وإنما عليه أن يقوله يف حقيقته الشاملة. فحسب
كان هناك زمن . م االجتماعي إلميان حتمله مجاعة مؤمننيميثّل للمجتمع ولكل من هم فيه، املَعلَ ذاته

فإذا كان قانون اإلميان . ملسيحي وحده على االنتماء إىل الكنيسةايدلّ فيه عنوان كتاب التعليم 
الذي يعلنه االمتياز ليعين  نفسهمشتركًا يف ما وراء احلدود، فلماذا ال يكون لكتاب التعليم املسيحي 

 .تاملعتقدات وما يوفّره اإلميان من يقينياويثبت وحدة 
 الكردينال جان أونوره

 ة تورأساقفرئيس 
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 رسالة بابوية
 )Motu proprio(بصيغة تلقائية 

للموافقة على نشر خمتصر كتاب التعليم املسيحي 
 للكنيسة الكاثوليكية

 
 بندكتوس السادس عشر

 لذكرى مؤبدة
 

 طاركة ورؤساء األساقفةإىل إخويت األجالّء الكرادلة والب
 واألساقفة والكهنة والشمامسة اإلجنيليني

 .وإىل مجيع أعضاء شعب اهللا
 الذي طلبه املؤمتر غري لكتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية منذ عشرين سنة بدأ اإلعداد

 .تيكاينّ الثّاين الفا املسكوينّالعادي لسينودس األساقفة يف مناسبة الذكرى العشرين خلتام امع
 أعلنه اب الذيت منحه الكنيسة الكاثوليكية هذا الكوإني ألشكر اهللا الرب شكرا ال حدود له

  .البابا يوحنا بولس الثّاين سلفي اجلليل واحملبوب ١٩٢٢سنة 
وما يؤكّد فائدة هذه العطية الثمينة، قبل كل شيء، القبول الواسع واإلجيايب الذي لقيه عند 

ساقفة، املوجه إليهم أوالً، مبثابة مرجع أكيد وصحيح لتعليم العقيدة الكاثوليكية، وعلى األ
 ما القى من قبول مميز واستحسان وأكّدها أيضا. اخلصوص، إلعداد كتب التعليم املسيحي احمللية

أكثر اليت لدى مجيع مكونات شعب اهللا، الذين استطاعوا أن يعرفوه ويقدروه بفضل اخلمسني لغة و
 .ترجم إليها حتى اليوم

 .وبفرح عظيم أوافق اآلن على خمتصر كتاب التعليم املسيحي هذا وأعلن إصداره
ويلّ، يف تشرين األول من دلقد رغب فيه رغبة شديدة املشاركون يف مؤمتر التعليم املسيحي ال

 .حلاجة امللحة إليه جدا يف الكنيسة با، وكانوا هكذا املعبرين عن شعور قوي٢٠٠٢عام 
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 إعداد هذا املختصر وعهد يف ٢٠٠٣رر سلفي املأسوف عليه يف شباط عام قتلبية هلذه الرغبة 
ويف خالل العمل، . إنشائه إىل جلنة صغرية من الكرادلة برئاسيت، ومبؤازرة بعض اخلرباء املساعدين

ات األسقفية الذين تقبلوه عرض مشروع هلذا املختصر على حكم مجيع الكرادلة ورؤساء املؤمتر
 .بالرضى واالستحسان

لكتاب التعليم املسيحي إنّ املختصر الذي أقدمه اليوم للكنيسة اجلامعة توليفة أمينة وآمنة 
فهو حيتوي بإجياز مجيع العناصر اجلوهرية واألساسية إلميان الكنيسة، حبيث . للكنيسة الكاثوليكية

 رفيق مالزم ميكّن املؤمنني وغري املؤمنني من إلقاء نظرة شاملة يكون، كما رغب سلفي، نوعا من
جمل مشهد اإلميان الكاثوليكيعلى م. 

 الذي ستزداد كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكيةإنه يف بنيته وحمتواه ولغته يعكس بأمانة 
 .معرفته اتساعا وعمقًا مبا تقدمه هذه التوليفة من عون وحتفيز

الًي أسلّم إذن بثقة هذا املختصر، إنعلى اخلصوص، أو إىل الكنيسة مجعاء وإىل كل مسيحي ،
ندفاع يف السعي االحتى يستطيع كل واحد بفضله، يف هذه األلفية الثالثة، أن يستعيد من جديد 

نسية  كتسم به كل مجاعةتاملتجدد إىل التبشري باإلجنيل والتربية على اإلميان، وذلك ما جيب أن 
 .ومجيع املؤمنني باملسيح، مهما كانت سنهم والدولة اليت إليها ينتمون

ومشولية، يتوجه أيضا إىل كل إنسان يرغب، وهو وهذا املختصر، مبا فيه من إجياز ووضوح 
 يعرف طريق احلياة واحلقيقة اليت استودعها اهللا كنيسة يعيش يف عامل مشوش متعدد الرساالت، أن

 .ابنه
 بشفاعة مرمي العذراء اجلزيلة ، يستطيع كل واحد خصوصااملعتمدة راءة املختصر، هذه األداةيف ق

ةالقداسة أمة وحاليا بطريقة أفضل، مجال ووحدانيالكنيسة أن يعرف ويقبل دوم ة  املسيح وأمالعطي 
الطريق واحلق "هو   الذيابنه الوحيد يسوع املسيح: املمتازة اليت ال تنفد، واليت منحها اهللا للبشرية

 ).٦: ١٤ حنايو". (واحلياة
، عشية عيد القديسني ٢٠٠٥ حزيران عام ٢٨صدر يف روما، قرب القديس بطرس، يف 

 .الرسولني بطرس وبولس، يف السنة األوىل من حربييت
 البابا بندكتوس السادس عشر
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 مدخل
 
  للمؤمننيا يوحنا بولس الثّاينالباب أعطى ١٩٩٢يف احلادي عشر من تشرين األول سنة  -١

 لتبشري ١"نص مرجعي"، وقدمه مبثابة كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكيةيف العامل أمجع 
وبعد مرور ثالثني سنة على افتتاح امع الفاتيكاينّ الثّاين . متجدد بالعودة إىل ينابيع اإلميان احلية

  املؤمتر غري العادي لسينودس١٩٨٥الرغبة اليت أبداها عام حتقّقت بنجاح تلك ) ١٩٦٥ -١٩٦٢(
 .األساقفة، يف أن يوضع كتاب مسيحي مل العقيدة الكاثوليكية، يف اإلميان واألخالق

 الطبعةبت احلرب األعظم، عند إصداره ث، ١٩٩٧وبعد مخس سنوات، يف اخلامس عشر من آب 
عرض كامل : "الغاية األساسية للكتاب وهي، ثوليكيةالنموذجية للتعليم املسيحي للكنيسة الكا

وغري منقوص للعقيدة الكاثوليكية يتيح لكل واحد أن يعرف ما تعترف وحتتفل به الكنيسة، وما 
 .٢"حتياه وتصلّيه يف حياا اليومية

يحي عليم املس ت، يف سبيل تعزيز قيمة كتاب ال      البابا يوحنا بولس الثّاين    أنشأ   ٢٠٠٣ ويف سنة    -٢
جـوزف  خاصة يرئسها الكردينال    ، جلنة   ٢٠٠٢وتلبية مطلب مؤمتر التعليم املسيحي الدويلّ سنة        

لكتاب التعلـيم املسـيحي      إليها يف مهمة وضع خمتصر     مدير جممع عقيدة اإلميان، وعهد    ،  راْتِسْنِغر
، مشروع للمختصر    سنتني فأُعد، بعد . وي صيغة أوجز ملضمون اإلميان ذاته     ، حي للكنيسة الكاثوليكية 

 ردودا   وقد نال املشـروع، إمجـاالً،      .ادلة ورؤساء املؤمترات األسقفية   ستشارة، إىل الكر  أُرسل لال 
وبالتايل شرعت اللجنـة يف إعـادة النظـر يف ذلـك            . إجيابية من األكثرية املطلقة ملَن أبدوا جوابا      

 .ني، النص النهائي للوثيقة اقتراحات التحسما وردها منإىل املشروع، وأعدت، استنادا 
ارتباطه الوثيق بكتاب التعليم املسيحي للكنيسة  : ميزات املختصر األساسية ثالث-٣

 .، واألسلوب احلواري، واستعمال الصور يف التعليمالكاثوليكية
 كتاب التعليم املسيحياألمر، ليس كتابا مستقال، وهو ال يبغي أن يقوم مقام ئ فاملختصر، باد
ا بالداللة بانتظام على األرقام اليت . ةللكنيسة الكاثوليكيا، إمبل هو، على العكس، يعيد إليه دوم

                                                 
 .٢١صقحة . لبنان-كتبة البولسية، جونية، املالتعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية راجع كتاب ١ 

.١٦ املرجع نفسه صفحة  ٢  
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 لالهتمام بل يبغي املختصر حتفيزا.  باإلعادة دوما إىل بنيته، وسياقه ومضمونهيرجع إليها، وإما
نص األساسي للتعليم املسيحي بالكتاب والرغبة فيه، إذ يبقى هو، بعرضه احملكَم وعمقه الروحي، ال

 .الكنسي احلايلّ
كتاب التعليم املسيحي، ينتظم املختصر يف أربعة أجزاء، تتناسب والشرائع األساسية وعلى مثال 
 .للحياة يف املسيح

وهو حيوي توليفة مناسبة للشريعة اليت جيب اإلميان هبا، " االعتراف باإلميان"اجلزء األول عنوانه 
ط ان الذي تعترف به الكنيسة الكاثوليكية،وهي توليفة مستقاة من قانون الرسل الذي تبسأي اإلمي

القسطنطينية، والذي بإعالنه الدائم يف االجتماعات املسيحية يبقي حيةً ذكرى -فيه قانون نيقية
 .حقائق اإلميان األساسية

لشريعة "لعناصر األساسية ، وهو يعرض ا"االحتفال بالسر املسيحي "عنوانه ثايناجلزء ال
املؤمنني يتم اختبار فيها .  املميز يف احلياة األسراريةفإعالن اإلجنيل جيد جوابه". االحتفال

لفاعلية اخلالصية للسر الفصحي الذي فيه أمتّ املسيح عمل لوشهادم، يف كل حلظة من حيام، 
 .فدائنا

على الذي وهو يذكّرنا بشريعة احلياة، أي االلتزام  ،"احلياة يف املسيح"اجلزء الثالث عنوانه 
املعمدين أن يظهروه يف سلوكهم واختيارام األخالقية، وأمانتهم لإلميان الذي يعلنونه وحيتفلون 

فالرب يسوع يدعو املؤمنني إىل القيام باألعمال املطابقة لكرامتهم كأبناء اآلب يف حمبة الروح . به
 .القدس

. أي حلياة الصالة وهو يقدم توليفة لشريعة الصالة، "الصالة املسيحية"ع عنوانه اجلزء الراب
فاملسيحي مدعو هو أيضا، اقتداء بيسوع املثال الكامل للمصلّي، إىل التحاور مع اهللا يف الصالة اليت 

  .، وهي الصالة اليت علّمنا إياها يسوع نفسه"أبانا"من بني التعابري املفضلة عنها 
ية للمختصر هي صيغته احلوارية اليت تستعيد نوعا أدبيا قدميا يف التعليم املسيحي ن امليزة الثا-٤

واملطلوب هو أن نعرض من جديد حوارا مثاليا بني املعلّم والتلميذ، . يقوم على األسئلة واألجوبة
اف مظاهر جديدة دوما ، وتدعوه إىل التقدم يف اكتشئبسلسلة ال تنقطع من أسئلة جتتذب القار
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 ٨

والنوع احلواري يساعد على اختصار شديد للنص، فيعيده إىل ما هو جوهري، وهذا . حلقيقة إميانه
 . وترسيخ املضمون يف الذاكرة عند االقتضاءما قد ميكّن من تعزيز االستيعاب

 من رسم فهي متأتية من تراث ثري.  امليزة الثالثة هي حضور الصور يف مفاصل املختصر-٥
ا. األيقونات املسيحيا موقد علّمنا تقليد اع على مدى قرون أنّ الصورة أو األيقونة هي أيض

ففي كل زمان قدم الفنانون للمؤمنني، يف سبيل التأمل والتعجب أحداث سر . كرازة إجنيلية
ة واجلمال التاموقت وهذا دليل، اآل. اخلالص البارزة، عارضينها باأللوان البهي ن أكثر من أي

. ر من الكلمات نفسهاكثمضى، يف حضارة الصورة، على ما تستطيع الصورة املقدسة أن تعبر عنه أ
 .جنيلية هي ذات فاعلية أشد الرسالة اإلونقل فديناميتها يف التواصل

 طيع املختصرنة اإلفخارستيا، يست بعد أربعني سنة على اية امع الفاتيكاينّ الثّاين، ويف س-٦
أن يكون أداة جديدة إلرواء الظمأ إىل احلقيقة عند املؤمنني من كل سن ومن كل األوضاع، 

إصداره يف .ن هم ظمأى إىل احلقيقة والعدالة وإن مل يكونوا من املؤمننيوكذلك رغبة م وسيتم 
ني باإلجنيل للعامل يف  املثالي والكارزينعيد الرسولني القديسني بطرس وبولس، ركين الكنيسة اجلامعة

ِد هبما تقْنفلْ. ، وشهدا حلقيقة املسيح حتى االستشهادلقد رأى هذان الرسوالن ما كرزا به. أيامهما
 بشارة تعليم الرسل الذين هبم تبلّغت اليف اندفاعهما الرسايلّ، ولنسأل الرب أن تتبع الكنيسة دوما

 .إلميانة باوالبهيج األوىل
 ، أحد الشعانني٢٠٠٥ آذار ٢٠يف 

 ِغرْنِسالكردينال جوزف راْت
 رئيس اللجنة اخلاصة
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 ٩

 اجلزء األول
 االعتراف باإلميان
 القسم األول

 "نؤمن"-"أؤمن"
 

 ما هو قصد اهللا يف اإلنسان؟ -١
٢٥-١ 

 يف ذاته خلق اإلنسان خلقًا حرا، بتصميم من جمرد صالحه، لكي إنّ اهللا الالمتناهي الكمال والسعيد
 يف اخلطيئة، ليدعوهم ني الساقط وعندما آنت اآلونة أرسل ابنه فاديا وخملّصا. يف حياته السعيدةكهيشر

 .إىل كنيسته، ومينحهم أن يكونوا أبناءه بالتبني، بفعل الروح القدس، وورثته يف احلياة السعيدة
 

 الفصل األول
  على االتصال باهللا"قادر"اإلنسان 

٣٠ 
  ...ل ألمسى مديحإنك عظيم يا رب، وأه"

 .)أوغسطينوس القديس" ( إالّ عندما يستقر فيكإنك خلقتنا لك، وقلبنا ال جيد الراحة
 
 ملاذا توجد يف اإلنسان الرغبة يف اهللا؟ -٢
٣٠-٢٧ 
٤٥-٤٤ 

حتى وإن . إنّ اهللا، يف خلقه اإلنسان على صورته، قد نقش هو نفسه يف قلبه الرغبة يف رؤيته
بة فإنّ اهللا ال يفتأ يدعو اإلنسان إىل التماسه لكي حييا وجيد فيه كمال جهل اإلنسان هذه الرغ

اإلنسان بطبيعته وبدعوته هو إذن كائن متدين وقادر .  يسعى إليهفتئحلقيقة والسعادة الذي ما ا
 .وهذه الصلة الوثيقة واحليوية باهللا تويل اإلنسان كرامته األساسية. على االتصال باهللا
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 ١٠

 ؟يع معرفة اهللا بنور العقل وحدههل نستط -٣
٣٦-٣١ 
٤٧-٤٦ 

 انطالقًا من اخلليقة، أي من العامل والشخص البشري، يستطيع اإلنسان بعقله وحده، أن يعرف
 .اهللا معرفة يقني، مبدأ وغاية للكون، وخريا أمسى وحقيقة ومجاالً المتناهيا

 
 ؟هل يكفي نور العقل ملعرفة سر اهللا -٤
٣٨-٣٧ 

بل إنه يعجز عن أن . نسان صعوبات كثرية يف اعتماده على نور العقل وحده ملعرفة اهللايعاين اإل
ولذلك أراد اهللا أن ينريه بوحيه، ليس يف احلقائق اليت تفوق إدراكه . يدخل بذاته يف قلب سر اهللا

إدراكها، األخالقية اليت ال يعجز العقل عن والبشري وحسب، ولكن أيضا يف أمر احلقائق الدينية 
 .وذلك لكي تصبح معروفة لدى اجلميع يف غري عسر معرفة أكيدة ثابتة وال يشوهبا ضالل

 
 ؟كيف التكلّم على اهللا -٥
٤٣-٣٩ 
٤٩-٤٨ 

 جلميع البشر ومع مجيع البشر، انطالقًا من كماالت اإلنسان واخلالئق األخرى ميكن التكلّم على اهللا
فيجب علينا من مثّ وعلى الدوام تنقية . ل اهللا الالمتناهياليت هي انعكاس، وإن كان حمدودا، لكما

 .كالمنا من كل ما فيه من متخيل وناقص مع ِعلمنا أنّ أقوالنا تظلّ أبدا دون سر اهللا الالمتناهي
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 ١١

 اينالفصل الث
 وحي اهللا

 مباذا يوحي اهللا إىل اإلنسان؟ -٦
٥٣-٥٠ 
٦٩-٦٨ 

ويكشف له، باألحداث وبأقواله، عن . نسان بذاتهإل إىل اإنّ اهللا بفرط صالحه وحكمته يوحي
لقصد يقوم على اوهذا . ذاته وعن قصده العطوف الذي عقده يف املسيح منذ األزل لصاحل البشر

 . لكي يصريوا أبناء بالتبين يف ابنه الوحيد،إشراك مجيع البشر، بنعمة الروح القدس، يف احلياة اإلهلية
 
 ىل؟ما هي مراحل وحي اهللا األو -٧
٥٨-٥٤ 
٧١-٧٠ 

وبعد عثرما . منذ البدء أظهر اهللا ذاته ألبوينا األولني آدم وحواء، ودعامها إىل شركة محيمة معه
ل كوبعد الطوفان أبرم مع نوح عهدا بينه وبني . مجيعه مل يقطع وحيه، ووعد باخلالص لنسلهما

 . احليةتالكائنا
 
 ؟ما هي املراحل املتتالية لوحي اهللا -٨
٦٤-٥٩ 
٧٢ 

). ٥: ١٧ وينتك" ( مجهور أمماأب" من أرضه حتى جيعله  داعيا إياه إىل اخلروجأبراماختار اهللا 
 سيكون املؤمتن إبراهيموالشعب سليل ). ٣: ١٢ وينتك" (يتبارك به مجيع عشائر األرض"ووعده بأن 

وعقد . أنقذه من عبودية مصرسرائيل شعبه املختار واهللا إوأنشأ . على الوعود اإلهلية املقطوعة لألجداد
واألنبياء بشروا بفداء جذري للشعب وخالص . ، شريعتهموسىمعه عهد سيناء وأعطاه، على يد 

اداودمن شعب اسرائيل ومن ساللة . يشمل مجيع األمم، يف عهد جديد أبدييولد يسوع املاسي . 
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 ١٢

 ؟ما هي املرحلة األخرية والنهائية للوحي اإلهلي -٩
٦٦-٦٥ 
٧٣ 

 وألنه االبن الوحيد هللا .متّت هذه املرحلة بالكلمة املتجسد يسوع املسيح، وسيط الوحي وكماله
 وبإرسال االبن وإعطاء الروح القدس أصبح .الذي صار إنسانا، فهو كلمة اآلب الكاملة والنهائية

ما  وتدرجييا كل الوحي من بعد كامالً بالتمام، وإن كان على إميان الكنيسة أن تدرك عرب األجيال
 .ينطوي عليه من فحوى

 
 دفعة واحدة يف إذ أعطانا اهللا ابنه الذي هو كلمته الوحيدة والنهائية، فقد قال لنا كل شيء"

 ).القديس يوحنا الصليب" ( هذه الكلمة، وليس له شيء آخر يقوله
 

 ما هي قيمة حاالت الوحي اخلاصة؟ -١٠
٦٧ 

درة على أن تساعد على حياة اإلميان نفسه شرط أن تبقى ااإلميان، فهي قإنها وإن مل تعد من وديعة 
إالّ أنّ السلطة الكنسية التعليمية اليت هلا أن تقوم بالتمييز يف حاالت الوحي . على عالقة وثيقة باملسيح

 .اخلاصة ال تستطيع قبول تلك اليت تدعي أنها تتجاوز أو تصلح الوحي النهائي الذي هو املسيح
 

تناقل الوحي اإلهلي 
 

 ؟ملاذا وكيف جيب أن يتم تناقل الوحي اإلهلي -١١
٧٤ 

، أي )٤: ٢ تيموثاوس األوىل ("اهللا يريد أنّ مجيع الناس خيلصون وإىل معرفة احلق يبلغون"
اذهبوا : "ر باملسيح مجيع البشر، حبسب وصيته اخلاصةفيجب إذن أن يبش. معرفة يسوع املسيح

 .وهذا يتحقّق بالتقليد الرسويلّ). ١٩: ٢٨ ىمت" (يع األمموتلمذوا مج
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 ١٣

 ؟ما هو التقليد الرسويلّ -١٢
٧٩-٧٥ 
٨٣ 

٩٦،٩٨ 
 منذ أصول املسيحية األوىل بالكرازة، والشهادة، يتممالتقليد الرسويلّ هو نقل رسالة املسيح الذي 

فائهم، األساقفة، ومن خالهلم إىل فقد نقل الرسل إىل خل. واملؤسسات، والعبادة، والكتب املوحى هبا
 .مجيع األجيال، حتى منتهى األزمنة، ما تسلّموه من املسيح وما تلقنوه من الروح القدس

 
 ؟ كيف يتحقّق التقليد الرسويلّ-١٣
٧٦ 

 التقليد، )املسماة ببساطة أكثر(بالنقل احلي لكلمة اهللا : يتحقّق التقليد الرسويلّ على وجهني
س، الذي هو تدوين بالكتابة، لبشارة اخلالص عينهاوبالكتاب املقد. 

 
  ما هي العالقة بني التقليد والكتاب املقدس؟-١٤
٨٢-٨٠ 
٩٧ 

نّ هذا وذاك إإذ . التقليد والكتاب املقدس مرتبطان أحدمها باآلخر ومتصالن اتصاالً وثيقًا
ويؤلّفان وديعة . هلي واحد، وينبجسان من ينبوع إجيعالن سر املسيح يف الكنيسة حاضرا وخصبا

 .مقدسة واحدة لإلميان تستمد منها الكنيسة يقينها يف شأن كل ما هو موحى به
 

 ؟إىل من عهد يف وديعة اإلميان  -١٥
٩١-٨٤ 

٩٤،٩٩ 
فشعب اهللا كلّه، بتحسسه الفائق . جمل الكنيسةوديعة اإلميان إىل م منذ عهد الرسل عهد يف

، وإرشاد سلطة الكنيسة التعليمية، يتقبل الوحي اإلهلي، الروح القدسالطبيعة لإلميان، وبدعم 
 .ويزداد دوما تعمقًا يف فهمه، ويتمسك يف حياته بتطبيقه
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 ١٤

 إىل من عهد يف تفسري وديعة اإلميان تفسريا أصيالً؟ -١٦
٩٠-٨٥ 
١٠٠ 

عليمية احلية وحدها، أي إىل مهمة التفسري األصيل لوديعة اإلميان عهد فيها إىل سلطة الكنيسة الت
ويعود أيضا إىل تلك السلطة التعليمية، . ، أسقف روما، واألساقفة الذين هم يف شركة معهبطرسخليفة 

اليت تنعم، يف خدمة كلمة اهللا، مبوهبة العصمة األكيدة، أن حتدد العقائد اإلميانية، اليت هي صيغ حلقائق 
ه. حيتويها الوحي اإلهلي ة بالوحيوميتدذا السلطان كذلك إىل احلقائق اليت هلا عالقة ضروري. 

 
 ؟ب املقدس والتقليد والسلطة الكنسية التعليميةاما هي العالقة بني الكت -١٧
٩٥ 

إنّ الكتاب املقدس والتقليد والسلطة الكنسية التعليمية هي على ترابط يف ما بينها إىل حد أنّ 
 سهم، كل واحدةوهي مجيعها معا، بفعل الروح القدس، ت. ألخرىدون ابواحدة منها ال تثبت 

 .اما فعاالًهسعلى طريقتها، يف خالص البشر، إ
 

 الكتاب املقدس
 

 ملاذا يعلّم الكتاب املقدس احلقيقة؟ -١٨
١٠٨-١٠٥ 
١٣٦-١٣٥ 

  خلالصناإنه إذن موحى به ويعلّم احلقائق الضرورية. اب املقدستألنّ اهللا نفسه هو واضع الك
ومع ذلك . اب البشريني، الذين دونوا ما أراد اهللا أن يعلّمناتفالروح القدس أهلم الكُ. دون خطأ

ال دين كلمة مكتوبة وخرساء، بل "اهللا، " كلمة"، بل دين "دين كتاب"فاإلميان املسيحي ليس 
د واحلييس برنردوس" (دين الكلمة املتجسالقد.( 
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 ١٥

 ؟املقدسكيف يقرأ الكتاب  -١٩
١١٩-١٠٩ 
١٣٧ 

 التعليمية، جيب أن يقرأ الكتاب املقدس ويفسر بعون الروح القدس وبإرشاد السلطة الكنسية
 قراءة الكتاب يف التقليد -٢. التنبه الشديد ملضمون الكتاب ووحدته-١: حبسب مقاييس ثالثة

 .ميان يف ما بينها بانسجام التنبه ملناسبة اإلميان أي تالحم حقائق اإل-٣. احلي للكنيسة
 

 ؟ما هو قانون األسفار املقدسة -٢٠
١٢٠ 
١٣٨ 

قانون األسفار املقدسة هو الالئحة الكاملة لألسفار املقدسة اليت أرشد التقليد الرسويلّ الكنيسة 
 .٢٧ سفرا، وللعهد اجلديد ٤٦وهو حيوي للعهد القدمي . إىل أن تعدها مقدسة

 
 عهد القدمي بالنسبة إىل املسيحيني؟ما هي أمهية ال -٢١
١٢٣-١٢١ 

ومجيع أسفاره موحى هبا وهي . املسيحيون يوقّرون العهد القدمي على أنه كلمة اهللا احلقيقية
تبت خصوصا وقد كُ. وهي تشهد للنهج الذي تنهجه حمبة اهللا اخلالصية. حتتفظ بقيمة ال تزول

 .إلعداد جميء املسيح خملّص العامل
 

 ا هي أمهية العهد اجلديد بالنسبة إىل املسيحيني؟م -٢٢
١٢٧-١٢٤ 
١٣٩ 

. العهد اجلديد، الذي موضوعه املركزي هو يسوع املسيح، يعلّمنا حقيقة الوحي اإلهلي النهائية
يف العهد اجلديد، األناجيل األربعة، ملتى ومرقس ولوقا ويوحنا، هي الشهادة املثلى على حياة يسوع 

 .ها قلب األسفار املقدسة كلّها وهلا يف الكنيسة مكانة وحيدةإن. وتعليمه
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 ١٦

 ؟ما هي الوحدة القائمة بني العهدين القدمي واجلديد -٢٣
١٣٠-١٢٨ 
١٤٠ 

الكتاب املقدس واحد إذ إنّ كلمة اهللا واحدة وقصد اهللا اخلالصي واحد، والوحي اإلهلي واحد 
ويف الواحد منهما .  القدميمد، والعهد اجلديد يتماجلدييهيئ العهد القدمي . يف هذا العهد وذاك

 .إيضاح لآلخر
 

 ؟ما هي مهمة الكتاب املقدس يف حياة الكنيسة -٢٤
١٣٣-١٣١ 
١٤١ 

 منعة إميام وغذاء وهو ألبناء الكنيسة. ملقدس حياة الكنيسة ِعمادا وحيويةايويل الكتاب 
يقول .  الالهوت والكرازة الراعوية مبثابة الروحإنه لِعلم. نفسهم وينبوع سر حليام الروحية

لذلك حترض ). ١٠٥]: ١١٩[ ١١٨ مورمز" (مصباح لقدمي ونور لسبيلي"نه إصاحب املزامري 
" إنّ يف جهل الكتب املقدسة جهالً للمسيح"الكنيسة على املثابرة على قراءة الكتاب املقدس، إذ 

 ).القديس إيريناوس(
 

 الفصل الثّاين
 سان هللاب اإلنجو

 "أؤمن"
 

 ما هو جواب اإلنسان هللا الذي يوحي بذاته؟ -٢٥
١٤٣-١٤٢ 

بعون نعمة اهللا جييب اإلنسانُ اهللا بطاعة اإلميان القائمة على الثقة التامة باهللا وتقبل حقيقته اليت 
 .يكفلها اهللا وهو احلقيقة بذاا
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 ١٧

 اإلميان؟من هم، يف الكتاب املقدس، أهم الشهود لطاعة  -٢٦
١٤٩-١٤٤ 

وأطاع ) ٣: ٤ مارو" (فآمن باهللا"حن  الذي امتإبراهيم: هناك شهود كثريون وعلى اخلصوص اثنان
 اليت حقّقت ومرمي العذراء) ١٨، ١١: ٤ مارو" (أبا جلميع الذين يؤمنون"لذلك أصبح . ما دعوتهائد

 ).٣٨: ١ قالو" (ولكفليكن يل حبسب ق: "مدى حيااكلّها طاعة اإلميان على أكمل وجه 
 

  ماذا يعين حسيا، بالنسبة إىل اإلنسان، اإلميانُ باهللا؟-٢٧
١٥٢-١٥٠ 
١٧٨-١٧٦ 

هذا يعين االلتصاق باهللا ذاته، بالثقة به والقبول احلر لكل احلقائق اليت أوحى هبا ألنّ اهللا هو ال 
 .الروح القدساآلب واالبن و: حقيقة وهذا يعين اإلميان بإله واحد يف ثالثة أقانيم

 
 ما هي ميزات اإلميان؟ -٢٨
١٥٦-١٥٣ 
١٨٠-١٧٩ 
١٨٤-١٨٣ 

، يناهلها من يطلبها بتواضع، هو الفضيلة الفائقة الطبيعة هبة من اهللا جمانيةاإلميان الذي هو 
 بأمر اإلرادة اليت حيركها ، أي فعل عقل اإلنسان الذيإنساينّوفعل اإلميان فعل . الضرورية للخالص

وهو . وباإلضافة إىل ذلك اإلميان عقيدة ثايتة ألنه قائم على كلمة اهللا. يعتنق حبرية احلقيقة اإلهليةاهللا 
وهو . وهو ينمو بإطراد خصوصا بفعل مساع كلمة اهللا والصالة). ٦: ٥ طيةغال" (باحملبة"فاعل 

 . فرح السماء،يذيقنا مسبقًا، منذ اآلن
 

 ان والِعلم؟ملاذا ال خالف ممكن بني اإلمي -٢٩
١٥٩ 

ذلك أنّ هذا وذاك . ل اإلميان العقل فمن غري املمكن أبدا أن يكون بينهما خالفوإن فَض
ك، وأدرك لكي آمن لكي تدِر. "واهللا هو الذي يبعث يف اإلنسان نور العقل واإلميان. مصدرمها اهللا

 ).أوغسطينوسالقديس (" تؤمن
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 ١٨

 "نؤمن"
 

٣٠-  ؟ملاذا اإلميان هو فعل شخصيويف الوقت عينه كنسي 
١٦٩-١٦٦ 
١٨١ 

ولكنه يف الوقت عينه . اإلميان فعل شخصي ألنه جواب اإلنسان احلر هللا الذي يكشف عن ذاته
وهبذه الطريقة، . فالكنيسة هي اليت تؤمن". نؤمن: "فعل كنسي يعبر عن ذاته يف االعتراف باإلميان

 .ولذلك فالكنيسة هي أم ومعلّمة. ميان كل واحد هي تسبق وحتمل وتغذّي إ،وبنعمة الروح القدس
 
 .)كربيانوس القديس" (ال أحد يكون اهللا أباه وال تكون الكنيسة أمه"
 

  ملاذا لصيغ اإلميان أمهية؟-٣١
١٧١-١٧٠ 

 واالحتفال واحلياة هبا ،ااإلميان واستيعاهب صيغ اإلميان هلا أمهية ألنها تسمح بالتعبري عن حقائق
 .مع آخرين بلغة مشتركةمجاعيا 

 
 كيف يكون إميان الكنيسة واحدا؟ -٣٢
١٧٥-١٧٢ 

وإن كانت الكنيسة تتألّف من أشخاص خمتلفني باللغة والثقافة والعادات، فهي تعترف بصوت 
إنها تعترف بإله . احد واملنقول بالتقليد الرسويلّ الواحدد باإلميان الواحد اآليت من رب وواح
ولذلك نؤمن بقلب واحد وروح  . وتعلّم طريقًا واحدة للخالص- قدسآب وابن وروح-واحد

 . ومبا تقدمه الكنيسة مبثابة وحي إهلي،واحدة مبا تنطوي عليه كلمة اهللا املنقولة أو املكتوبة
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 ١٩

 القسم الثّاين
االعتراف باإلميان املسيحي 

 قانون اإلميان
 القسطنطنية-قانون نيقية      قانون الرسل
 أؤمن بإله واحد،      أؤمن باهللا

 اآلب الكلّي القدرة،     اآلب الكلّي القدرة
 خالق السماء واألرض،    خالق السماء واألرض

  املرئي وغري املرئي،الكوِن       
 وبرب واحد يسوع املسيح،   وبيسوع املسيح ابنه الوحيد ربنا

  ابن اهللا الوحيد،       
 :ل الدهوراملولود من اآلب قبل ك       
 هو اهللا الصادر عن اهللا،       
 نور مولود من النُّور،       
       ،عن اِهللا احلق صادر إله حق 
 مولود غري خملوق،       
 ،ب جوهر واحدهو واآل       
 ع كل شيء،وبه صِن       
 من أجلنا حنن البشر، ويف سبيل خالصنا،       
 نزل من السماء،       

 بالروح القدس،   ان احلبل به من الروح القدسالذي ك
 جتسد من البتول مرمي،     ولد من البتول مرمي

 وصار إنسانا،       
 وإذ صلب ألجلنا يف عهد بنطيوس    وصلب،تألّم يف عهد بنطيوس بيالطس

 بيالطس،       
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 ٢٠

فن،      فن،ومات ودتألّم ود 
 الثالث،وقام يف اليوم      احندر إىل اجلحيم

 وفاق للكتابات،    يف اليوم الثالث قام من املوت
 وصعد إىل السماء،     صعد إىل السماوات،

 وهو جالس إىل ميني اآلب،  وهو جالس إىل ميني اهللا اآلب الكلّي القدرة
 إنه سريجع يف اد،     من حيث سيأيت

 ليقاضي األحياء واألموات،    ليقاضي األحياء واألموات
 ولن يكون مللكه انقضاء،       

 وبالروح القدس،     أؤمن بالروح القدس
 ،الرب وواهب احلياة       
 إنه ينبثق من اآلب واالبن،       
 مع اآلب واالبن،       
 يعبد العبادة نفسها،       
 ويمجد التمجيد نفسه،       
 لقد نطق باألنبياء،       

ة،ة الكاثوليسبالكنيسة املقدأؤمن بالكنيسة،   كي 
 واحدة، مقدسة، كاثوليكية ورسولية،     بشركة القديسني

  واحدةأعترف مبعمودية       
 ملغفرة اخلطايا     بغفران اخلطايا
 أرتقب قيامة املوتى      بقيامة اجلسد
 وحياة العامل اآليت،     باحلياة األبدية

 .آمني       آمني
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 ٢١

 الفصل األول
 " باهللا اآلبأؤمن"

 قوانني اإلميان
 

  ما هي قوانني اإلميان؟-٣٣
١٨٨-١٨٥ 

١٩٢،١٩٧ 
عبرت هبا الكنيسة، منذ " أؤمن"أو " اعترافات باإلميان"إنها مقوالت عضوية تسمى أيضا 

 .أصوهلا، بإجياز، عن إمياا ونقلته يف لغة معيارية ومشتركة بني مجيع املؤمنني
 

 اإلميان؟ما هي أقدم قوانني  -٣٤
١٩١-١٨٩ 

) ١٩: ٢٨ ىمت" (باسم اآلب واالبن والروح القدس"مبا أنّ املعمودية تمنح . الِعماديةإنها القوانني 
 .فحقائق اإلميان املعترف هبا إبان املعمودية تفصل حبسب مرجعها إىل أقانيم الثالوث األقدس الثالثة

 
 ما هي أهم قوانني اإلميان؟ -٣٥
١٩٥-١٩٣ 
-ا قانون الرسل الذي هو القانون القدمي للتعميد يف الكنيسة الرومانية، وقانون نيقيةإنه

ومها باقيان ). ٣٨١(والقسطنطينية ) ٣٢٥(القسطنطينية مثرة امعني املسكونيني األولني، نيقية 
 .مشتركني، اليوم أيضا، بني مجيع الكنائس الكربى يف الشرق والغرب

 ".لكلّي القدرة خالق السماء واألرضأؤمن باهللا اآلب ا"
 

 ؟"أؤمن باهللا "ـملاذا يبدأ االعتراف باإلميان ب -٣٦
١٩٩-١٩٨ 

إنه ينبوع مجيع احلقائق األخرى عن اإلنسان وعن العامل، . مههو األ" أؤمن باهللا"ألنّ تأكيد 
 .وحياة املؤمنني باهللا كلّها
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 ٢٢

  ملاذا نعترف بإله واحد؟-٣٧
٢٠٢-٢٠٠ 
٢٢٨ 
نّ امسع، يا اسرائيل، أ: "نه الوحيد اإلسرائيلي على أهللا الذي كشف عن نفسه للشعبألنّ ا

وأثبت ). ٢٢: ٤٥ عياأش" (وليس هناك آخر"، )٤: ٦ تثنية االشتراع" (الرب إهلنا رب واحد
واالعتراف بأنّ يسوع املسيح والروح ). ٢٩: ١٢مر " (الرب الوحيد"اهللا هو : ذلك يسوع نفسه

 .دخل أي انقسام يف اهللا الوحيد أيضا، إله ورب، ال يالقدس مها
 

 ما هو االسم الذي كشف به اهللا عن ذاته؟ -٣٨
٢٠٥-٢٠٣ 
٢٣١-٢٣٠ 

 وجخـر  ("إله إبراهيم، وإله إسحق، وإله يعقوب     " اهللا احلي،     بأنه موسىكشف اهللا عن ذاته ل    
٦: ٣ .(    ين هو  : "كشف له عن امسه السرومنذ العهد القدمي استعيض عن     . "أنا من أنا  "أو  " أنا م

 .، يف العهد اجلديد، أنه إله حقيقيالربوهكذا يظهر يسوع املسمى . الرباسم اهللا العجيب باسم 
 

 ؟"كائن" وحده هو ال هل اهللا -٣٩
٢١٣-٢١٢ 

فيما نالت اخلالئق من اهللا كل كياا وكل ما هلا، فهو وحده يف ذاته ملء الكينونة وملء كل 
أنا : "ويكشف يسوع عن أنه حيمل هو أيضا االسم اإلهلي. بال بداية وال اية" الكائن"نه إ. كمال
 ).٢٨: ٨ حنايو" (هو

 
 ملاذا الكشف عن اسم اهللا له أمهية؟ -٤٠
٢١٣-٢٠٦ 

فهو وحده الكائن منذ : إنّ اهللا بكشفه عن امسه يعرف مبا ينطوي عليه سره العجيب من ثروات
هو اإلله األمني، . خ، هو الذي صنع السماء واألرضد، هو املتعايل على العامل والتارياألزل وإىل األب

، واملستعد )٤: ٢ سسأف" (الغين بالرمحة"إنه القدوس بامتياز، . ه لكي خيلّصهبما من شعائالقريب د
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 ٢٣

إنه حقيقة . ملإنه الكائن الروحي، املتعايلّ، القادر على كل شيء، الشخصي، الكا. ما للغفرانائد
 .وحمبة
توريبيو دي القديس " (اهللا هو الكائن الكلّي الكمال الذي هو الثالوث األقدس"

 ).موجروفيجو
 

 بأي معىن اهللا هو احلق؟ -٤١
٢١٧-٢١٤ 
٢٣١ 

نور وليس فيه ظلمة "إنه . يضلِّلاهللا هو احلق نفسه، وألنه كذلك فقد جلّ عن أن يِضل أو 
" ليشهد للحق"وابن اهللا األزيلّ، احلكمة املتأنسة، أُرسل إىل العامل ). ٥: ١ ألوىلحنا ايو" (البتة

 ).٣٧: ١٨ حنايو(
 

 كيف يكشف اهللا عن ذاته بأنه حمبة؟ -٤٢
٢٢١-٢١٨ 

لقد كشف اهللا عن ذاته إلسرائيل بأنه الذي حمبته ألبنائه أقوى من حمبة األب أو األم، والزوج 
لقد أحب اهللا العامل : "تبذل ذاا متاما وجمانا) ١٦، ٨: ٤ يوحنا األوىل" (حمبة"ته إنه يف ذا. لقرينته

واهللا، بإرساله ابنه والروح ). ١٧ -١٦: ٣ حنايو" (ليخلّص به العامل... حتى إنه بذل ابنه الوحيد
أبدي ه هو نفسه تبادل حبالقدس يوحي بأن. 

 
 حد؟ ماذا يقتضي اإلميان باهللا الوا-٤٣
٢٢٧-٢٢٢ 
٢٢٩ 

اإلميان باهللا الواحد يقتضى أن نعرف عظمته وجالله، وأن حنيا فيه يف الشكران، وأن نثق دوما 
ة، فجميعهم صة، وأن نعرف وحدة مجيع البشر وكرامتهم احلقيقيى يف الشدعلى "نعوا به، حت

 .، وأن حنسن استعمال خليقته)٢٦: ١ وينتك" (صورة اهللا ومثاله
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 ٢٤

 و السر املركزي يف اإلميان ويف احلياة املسيحية؟ ما ه-٤٤
٢٣٧-٢٣٢ 

دون باسم فاملسيحيون يعم. السر املركزي يف اإلميان واحلياة املسيحية هو سر الثالوث األقدس
 .اآلب واالبن والروح القدس

 
 هل ميكن أن يعرف سر الثالوث األقدس بالعقل وحده؟ -٤٥
٢٣٧ 

يف عمله اخلَلْقي ويف العهد القدمي  لكيانهاإنّ اهللا قد ترك آثار صميم كيانه ثالوثًا . الثالوثي ولكن
مقدسا هو سر ال يستطيع إدراكه العقل البشري وحده، حتى وال إميان إسرائيل قبل جتسد ابن اهللا 

 يسوع املسيح هو من كشف عن هذا السر الذي هو ينبوع مجيع األسرار. وإرسال الروح القدس
 .األخرى

 
 يكشف لنا يسوع املسيح عن سر اآلب؟  ماذا-٤٦
٢٤٢-٢٤٠ 

 واإلنسان، بل ، ليس فقط بكونه خالقًا العامل"أب"لقد كشف لنا يسوع املسيح عن اهللا أنه 
ضياء جمده وكمال وصورة "خصوصا بكونه يلد منذ األزل يف حضنه االبن، الذي هو كلمته و

  ).٣: ١ انينيعرب" (جوهره
 

 من هو الروح القدس الذي كشف لنا عنه يسوع املسيح؟ -٤٧
٢٤٨-٢٤٣ 

ينبثق . "هو اهللا، واحد ومساو لآلب واالبن. الثالث من الثالوث األقدس) الشخص(إنه األقنوم 
ية ـ، هو أصل احلياة الثالوث"املبدأ الذي ال مبدأ له"الذي بكونه ) ٢٦: ١٥ حنايو" (من اآلب

والروح القدس الذي أرسله . البن بكون اآلب أعطى ذاته لالبن منذ األزلوينبثق أيضا من ا. كلّها
 ).١٣: ١٦ حنايو" (احلقيقة كلّها"اآلب واالبن املتجسد يرشد الكنيسة إىل معرفة 
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 ٢٥

 كيف تعبر الكنيسة عن إمياا بالثالوث؟ -٤٨
٢٥٦-٢٤٩ 
٢٦٦ 

اآلب واالبن ): أشخاص(ثالثة أقانيم تعبر الكنيسة عن إمياا بالثالوث باالعتراف بإله واحد يف 
األقانيم اإلهلية الثالثة هم إله واحد، ألنّ كل واحد منهم هو كمال الطبيعة اإلهلية . والروح القدس

ع بعضهم إىل رِجإنهم متميزون متيزا حقيقيا يف ما بينهم بالعالقات اليت ت. الواحدة يف غري انفصال
 . يلده اآلب، والروح القدس ينبثق من اآلب واالبناآلب يلد االبن، واالبن. بعض
 

 كيف يعمل األقانيم الثالثة اإلهليون؟ -٤٩
٢٦٠-٢٥٧ 
٢٦٧ 

ولكن .  بينهم يف عملهمنفصال االقانيم اإلهلية الواحدة، فكذلك كما أنه ال انفصال يف طبيعة األ
 .ثالوثحد كل أقنوم حاضر وفقًا مليزته اخلاصة يف الايف العمل اإلهلي الو

 
. اجعلها مساءك، مسكنك احملبوب ومقر راحتك. نفسيئ هد. إهلي، الثالوث الذي أعبده"

هب أن ال أدعك فيها أبدا وحدك، بل أن أكون هناك بكل كياين، يِقظة يف إمياين، عابدة عبادة 
 ).الطوباوية أليصابات الثالوث" (كاملة، مستسلمة استسالما كامالً لعملك اخلالّق

 
 ما معىن أنّ اهللا كلّي القدرة؟ -٥٠
٢٧٨-٢٦٨ 

" ال يستحيل عليه أمر"، والذي )٨]: ٢٤ [٢٣ مورمز" (العزيز اجلبار"كشف اهللا عن ذاته أنه 
 مبحبة، تظهر يف خلقه العامل من العدم، واإلنسان. وقدرته الكلية شاملة، وسرية). ٣٧: ١ قالو(

د وقيامة ابنه، ويف التبنا يف جتسه الكنيسة . عطيناه، وغفران اخلطاياي الذي أُوخصوصلذلك توج
 ".اهللا الكلّي القدرة والسرمدي"صالا إىل 
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 ٢٦

 ؟)١:١ وينكت" (يف البدء خلق اهللا السماء واألرض ":ملاذا من املهم القول -٥١
٢٨٩-٢٧٩ 
٣١٥ 

الكلّية القدرة واخللق هو ظهور حمبة اهللا . صاميم اهللا اخلالصيةتألنّ اخللق هو أساس مجيع 
إنه بداية تاريخ اخلالص، الذي يبلغ . حد مع شعبهاإنه اخلطوة األوىل حنو عهد اهللا الو. وحكمته

 . عن أصله وغايته،إنه اجلواب األول عن تساؤالت اإلنسان األساسية. ذروته مع املسيح
 

 من خلق العامل؟ -٥٢
٢٩٢-٢٩٠ 
٣١٦ 

الوحيد للعامل يف غري انفصام، وإن نسب عمل خلق العامل          اآلب واالبن والروح القدس هم املبدأ       
 .خصوصا إىل اآلب

 
 ملاذا خلق اهللا العامل؟ -٥٣
٢٩٤-٢٩٣ 
٣١٩ 

وغاية اخللق . خلق العامل د اهللا الذي أراد إظهار جودته وحقيقته ومجاله واملشاركة فيها
: ١٥ كورنثس األوىل" (لكلكال يف ا"القصوى هي يف أن يستطيع اهللا، يف املسيح، أن يكون 

 .نات، ده ولسعاد)٢٨
 
 ).القديس إيريناوس" (إنّ جمد اهللا هو اإلنسان احلي، وحياة اإلنسان، هي رؤية اهللا"
 

 كيف خلق اهللا العامل؟ -٥٤
٣٠١-٢٩٥ 
٣٢٠-٣١٧ 

 أو قدر أعمىمل ليس صنع إحدى احلتميات، صنع والعا. خلق اهللا العامل خلقًا حرا حبكمة وحمبة
. عاملًا منظّما وحسنا يسمو عليه مسوا ال اية له) ٢٨: ٧ امللوك الثاين" (من العدم" خلق اهللا .صدفة
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 ٢٧

 بابنه ، ويقودها إىل ايتها، ويؤازرها ويهبها القدرة على العمل،واهللا يصون خليقته يف الكينونة
 .وبالروح القدس

 

 ما هي العناية اإلهلية؟ -٥٥
٣٠٦-٣٠٢ 
٣٢٠ 
اهللا هو . عناية اإلهلية هي التدابري اليت يقود هبا اهللا خالئقه إىل كماهلا األقصى الذي دعاها إليهال

ومينحهم، يف الوقت عينه، كرامة . ولكنه يستعني أيضا يف حتقيقه بعمل خالئقه. سيد تصميمه املطلق
 .العمل الذايتّ وأن يكون بعضهم ِعلل بعض

 
 عناية اإلهلية؟كيف يشترك اإلنسان يف ال -٥٦
٣٠٨-٣٠٧ 
٣٢٣ 

مينحه ويطلب منه املشاركة بأعماله وصلواته بل بآالمه أيضا، وهو حيترم حرية اإلنسان، إنّ اهللا، 
 ).١٣: ٢ لبيفي ("اإلرادة والعمل على حسب مرضاته"فاعالً فيه 

 
 إذا كان اهللا كلّي القدرة وعناية، فلماذا الشر موجود؟ -٥٧
٣١٠-٣٠٩ 
٤٠٠-٣٢٤ 
وليس اهللا .  اإلميان املسيحيمل ما من جواب إالّ يف جم، معاالغامضة هذه املسألة األليمة وعن

ة علّة الشره ينري . غري مباشرةبطريقة  ال ال بطريقة مباشرة والبتبابنه يسوع املسيح غموضإن الشر 
 .الشرور األخرى، أصل الذي مات وقام لينتصر على الشر األديب األكرب الذي هو خطيئة البشر
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 ٢٨

 ّ؟ملاذا يسمح اهللا بالشر -٥٨
٣١٤-٣١١ 
٣٢٤ 

 ا على استخراج اخلري من الشرلو مل يكن قادر إمياننا جيعلنا نؤمن أنّ اهللا ما كان يسمح بالشر
فمن الشر األديب األعظم، موت . وهذا ما أمتّه اهللا على وجه رائع يف موت املسيح وقيامته. نفسه

 .نا ابنه وفداَء اخليور، متجيدابنه، استخرج أعظم
 

 األرض والسماء
 

 ماذا خلق اهللا؟ -٥٩
٣٢٧-٣٢٥ 

والكنيسة يف ). ١: ١ وينتك" (يف البدء خلق اهللا السماء واألرض: "يقول الكتاب املقدس
 ة أيية واملادرى، مجيع الكائنات الروحيرى وما ال ياعترافها باإلميان تعلن أنّ اهللا خالق كل ما ي

 .الئكة والعامل املرئي، وعلى اخلصوص اإلنسانامل
 

 من هم املالئكة؟ -٦٠
٣٣٣-٣٢٨ 
٣٧٥-٣٥٠ 

إنهم كائنات شخصية هلا . املالئكة خالئق روحانية جمردة، غري جسدية وغري مرئية وغري مائتة
بعوثوه إنهم خيدمونه، وهم م. وهم ال ينفكّون يرون اهللا وجها إىل وجه فيمجدونه. عقل وإرادة

 .إلمتام رسالة خالص مجيع البشر
 

 كيف هو حضور املالئكة يف حياة الكنيسة؟ -٦١
٣٣٦-٣٣٤ 
٣٥٢ 

اها حتتفل بذكرى يوهي تطلب معونتهم ويف ليترج.  إىل املالئكة يف السجود هللامتنضالكنيسة 
 .بعض منهم
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 ٢٩

 ).س الكبريباسيليو" (لكل مؤمن مالك يرافقه حارسا وراعيا لكي يقوده إىل احلياة"
 

 ماذا يعلّم الكتاب املقدس عن موضوع خلق العامل املرئي؟ -٦٢
٣٤٤-٣٣٧ 

اخللق، قيمة اخللق وهدفه الذي هو متجيد " سبعة أيام"يعرفنا الكتاب املقدس، من خالل رواية 
نال جودته وكماله ونواميسه ، ومنه يال شيء موجود إالّ وجوده من اللهس. اهللا وخدمة اإلنسان

 .مقامه يف الكونو
 

  يف اخللق؟ ما هو حملّ اإلنسان-٦٣
٣٤٤-٣٤٣ 
٣٥٣ 

 .ثالهماإلنسان هو قمة اخللق املرئي، إذ هو على صورة اهللا و
 

 ما هو منوذج العالقات بني اخلالئق؟ -٦٤
٣٤٢ 
٣٥٤ 

لقها ويف الوقت عينه هناك وحدة وتكامل بينها، إذ اهللا خا. بني اخلالئق ترابط وهرمية أرادها اهللا
فاحترام النواميس احملفورة يف اخللق، والعالقات . ومجيعها جعلت دهواهللا حيبها مجيعا، مجيعا، 

 .الناجتة من طبيعة األشياء هو بالتايل مبدأ حكمة وأساس لألخالق
 

 ما هي العالقة بني عمل اخلَلق وعمل الفداء؟ -٦٥
٣٤٩-٣٤٥ 

فالفداء هو منطلق اخللق اجلديد الذي فيه يستعيد . عمل اخللق يرقى إىل عمل أعظم هو الفداء
 .ومتامه كل شيء معناه الكامل
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 ٣٠

 اإلنسان
 

 ؟"صورة اهللا"على بأي معىن خلق اإلنسان  -٦٦
٣٥٨-٣٥٥ 

إنه، على . خلق اإلنسان على صورة اهللا مبعىن أنه يستطيع أن يعرف خالقه وحيبه باختياره
  اهللا لذاا، واليت دعاها إىل املشاركة يف حياته اإلهلية باملعرفةاألرض، اخلليقة الوحيدة اليت أرادها

فهو ليس شيئًا بل هو شخص . وألنّ اإلنسان خلق على صورة اهللا فمقامه مقام شخص. واحملبة
 .وأن يدخل يف شركة مع اهللا ومع غريهقادر على أن يعرف نفسه وأن يبذل ذاته باختياره، 

 
 ان؟  ملاذا خلق اهللا اإلنس-٦٧
٣٥٩ -٣٥٨ 

 ٣٨١ 
اهللا كل شيء لإلنسان، ولكن اإلنسان خلق لكي يعرف اهللا وخيدمه وحيبه، ولكي يقدم له، خلق 

 ال يفسره إلنسانوإنّ سر ا.  اخلليقة للشكر، ولكي يرقى يف السماء إىل احلياة مع اهللا،يف هذا العامل
خمتار لكي يعيد رسم صورة ابن اهللا املتأنس، واإلنسان . تفسريا حقيقيا إالّ سر الكلمة املتجسد

 ).١٥: ١ لوسيكو" (هللا الغري املنظور) الكاملة(الصورة "الذي هو نفسه 
 

  ملاذا يؤلّف البشر وحدة؟ -٦٨
٣٦١ -٣٦٠ 

وباإلضافة إىل ذلك إنّ . مجيع الناس يؤلّفون اجلنس البشري ألنهم من أصل واحد نالوه من اهللا
ومجيعهم . وهلم مجيعا خملّص واحد). ٢٦: ١٧أعمال الرسل " (كل أمة البشرصنع من واحد "اهللا 

 .مدعوون إىل املشاركة يف أبدية اهللا السعيدة
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 ٣١

  كيف النفس واجلسد ال يؤلّفان سوى وحدة يف اإلنسان؟ -٦٩
٣٦٥ -٣٦٢ 

 ٣٨٢ 
احدة يف والروح واملادة تؤلّفان طبيعة و. الشخص البشري هو كائن جسدي وروحاينّ معا

نّ اجلسد الذي هو مادة يصبح باملبدأ إوحدة النفس واجلسد هي من العمق حبيث . اإلنسان
 .الروحاينّ الذي هو النفس، جسدا إنسانيا وحيا، ويشترك يف كرامة صورة اهللا

 
  من مينح النفس لإلنسان؟-٧٠

 ٣٦٥ -٣٦٢ 
٣٦٨ -٣٦٦ 
٣٨٢ 

 أو عندما ،، بل خيلقها اهللا مباشرة، وهي غري مائتةالوالدين" صنع"النفس الروحانية ليست من 
 .وهي تعود إىل االحتاد باجلسد يف القيامة األخرية. تفارق اجلسد باملوت ال تتالشى

 
  ما هي العالقة اليت أقامها اهللا بني الرجل واملرأة؟-٧١
٣٧٣ -٣٦٩ 

 ٣٨٣ 
ما شخصني بشريني، ويف الوقت عينه، يف خلق اهللا الرجل واملرأة يف مساواة بالكرامة لكو

ومها مدعوان . أرادمها اهللا الواحد لآلخر، لشركة شخصني. تكامل متبادل لكوما رجالً وامرأة
، وإىل أن يسيطرا )٢٤: ٢تك " (جسدا واحدا"أيضا إىل نقل احلياة البشرية إذ يكونان يف الزواج 

 .اهللا" وكالء"على األرض، بكوما 
 

 ة اإلنسان األصلية حبسب قصد اهللا؟ ماذا كانت حال-٧٢
٣٧٩ -٣٧٤ 
٣٨٤ 

إنّ اهللا، يف خلقه الرجل واملرأة، منحهما مشاركة خاصة يف حياته اإلهلية، وأقامهما يف القداسة 
وباإلضافة إىل ذلك كان هناك . ويف تصميم اهللا ما كان على اإلنسان أن يتألّم وميوت. والربارة
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 ٣٢

وبني اخلليقة واخلالق، وبني الرجل واملرأة، وبني الزوجني األولني انسجام كامل لإلنسان يف ذاته، 
 .واخلليقة مجعاء

 
 السقوط

 
  كيف تفهم حقيقة اخلطيئة؟-٧٣
٣٨٩ -٣٨٥ 

وهذه احلقيقة ال تتضح متاما إالّ على نور الوحي اإلهلي، . اخلطيئة موجودة يف تاريخ اإلنسان
 . جعل النعمة تطفح حيث كثُرت اخلطيئةوخصوصا على نور املسيح خملّص اجلميع الذي

 
  ما هو سقوط املالئكة؟ -٧٤
٣٩٥ -٣٩١ 
٤١٤ 

املقصود هبذا التعبري هو أنّ الشيطان واألبالسة اآلخرين الذين يتكلّم عليهم الكتاب املقدس 
والتقليد الكنسي، قد حتولوا، بعد أن كانوا مالئكة خلقهم اهللا صاحلني، إىل أشرار، إذ إنهم 

وهم حياولون محل اإلنسان . تيارهم احلر والثابت، قد رفضوا اهللا وملكوته وأوجدوا هكذا جهنمباخ
 .ولكن اهللا يؤكّد يف املسيح انتصاره الثابت على الشرير. على مشاركتهم يف عصيام اهللا

 
  ما هي خطيئة اإلنسان األوىل؟-٧٥
٤٠٣ -٣٩٦ 
٤١٧ -٤١٥ 

عصى اإلنسان .  قضى يف قلبه على الثقة يف عالقته خبالقهإنّ اإلنسان، عندما جربه الشيطان،
ففقد آدم ) ٥: ٣تكوين (ولكن بدون اهللا، وليس حبسب اهللا " مثل اهللا"خالقه مريدا أن يصري 

 . مها وذريتهما كلّها، نعمة القداسة والربارة األصليتني،وحواء
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 ٣٣

  ما هي اخلطيئة األصلية؟-٧٦
٤٠٩ -٤٠٤ 

إنها . اليت فيها يولد مجيع البشر هي حالة فقدان القداسة والربارة األصليتنياخلطيئة األصلية 
وبسبب .  فعالً شخصياتهي حالة والدة وليس. إلينا وليست خطيئة ارتكبناها" انتقلت"خطيئة 

 بل عن ،ال باالقتداء"وحدة اجلنس البشري تنتقل هذه اخلطيئة إىل نسل آدم مع الطبيعة البشرية 
 .ويبقى هذا االنتقال سرا ال نستطيع إدراكه متاما. "لتفشيطريق ا
 

  ما هي العواقب األخرى الناجتة من اخلطيئة األصلية؟-٧٧
٤٠٩ -٤٠٥ 
٤١٨ 

جرحت الطبيعة البشرية يف قواها الطبيعية من جراء اخلطيئة األصلية، وإن مل تنفسد متاما، 
 ".شهوة"وهذا امليل يسمى . ت إىل اخلطيئةومال. وخضعت للجهل واألمل، وسيطرة املوت

 
  ماذا فعل اهللا بعد اخلطيئة األوىل؟ -٧٨
٤١٢ -٤١٠ 
٤٢٠ 

. بعد اخلطيئة األوىل طغت اخلطايا على العامل، ولكن اهللا مل يترك اإلنسان حتت سيطرة املوت
لّب على التغ-)١٥: ٣وين راجع تك" (مقدمة اإلجنيل"يف -بل، على العكس، أعلن بطريقة سرية

ولذلك بلغ األمر حد وصف . وهذه هي البشرى األوىل بالفادي. املوت وإقالة اإلنسان من عثرته
 ).ليترجيا سهرة الفصح" (استحقّت هكذا فاديا عظيما" إذ باخلطيئة السعيدةالسقوط 
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 ٣٤

 الفصل الثاين
 أؤمن بيسوع املسيح ابن اهللا الوحيد

 
  ما هي البشرى لإلنسان؟-٧٩
٤٢٤ -٤٢٢ 

عهد ففي . الذي مات وقام) ١٦: ١٦ ىمت" (ابن اهللا احلي"هي اإلعالن عن يسوع املسيح، 
ابنه، "، أمتّ اهللا عهده إلبراهيم ونسله بإرساله أوغسطس قيصرطور امرب واإلهريودس الكبريامللك 

 :٤غال " (مولودا من امرأة، مولودا حتت الناموس، ليفتدي الذين حتت الناموس وننال التبني
٥ -٤.( 

 
  كيف انتشرت البشرى؟-٨٠
٤٢٩ -٤٢٥ 

منذ البدء اضطرم التالمذة األولون رغبة بالتبشري بيسوع املسيح، ليدعوا البشر أمجعني إىل اإلميان 
والتعليم املسيحي، أي يف كشف " التبشري"واليوم أيضا تنشأ من املعرفة احلبية للمسيح الرغبة يف . به

 .عل البشرية يف شركة معهكل قصد اهللا يف شخصه، وج
 ".وبيسوع املسيح، ابنه الوحيد، ربنا"

 
 ؟ "يسوع" ما معىن اسم -٨١
٤٣٥ -٤٣٠ 
٤٥٢ 
وهو يعبر عن هويته ورسالته معا، ". اهللا خيلّص"الذي أعطاه مالك البشارة، يعين " يسوع"اسم 

ليس حتت السماء ":  يقولبطرسو). ٢١: ١ ىمت" (إنه هو من خيلّص شعبه من خطاياهم"إذ 
 ).١٢: ٤ مال الرسلأع" (صاسم آخر به ينبغي أن خنلُ
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 ٣٥

 ؟"املسيح" ملاذا دعي يسوع -٨٢
يسوع هو املسيح ألنّ الرب ". املمسوح"يف العربانية يعين " ااملاسي"يف اليونانية، و" املسيح"

سرائيل، والذي إتظره  الذي ينهو املاسيا. سبيل رسالته الفدائيةكرسه والروح القدس مسحه يف 
الذي نزل من : "لقد قبل يسوع هذا اللقب، ولكنه كشف بدقّة معناه. أرسله اآلب إىل العامل

الذي يبذل نفسه فدية عن "، املصلوب مثّ القائم، وهو املخلّص املتألّم )١٣: ٣ حنايو" (السماء
 .ومن اسم املسيح جاءت تسميتنا باملسيحيني) ٢٨: ٢٠ ىمت" (كثريين

 
 ؟"ابن اهللا الوحيد" بأي معىن يسوع هو -٨٣
٤٤٥ -٤٤١ 
٤٥٤ 

". ابنه احلبيب"ففي املعمودية والتجلّي دعا صوت اآلبُ يسوع . هو مبعىن وحيد وكامل
أكّد عالقته الوحيدة ) ٢٧: ١١ ىمت" (يعرف اآلب"ويسوع عندما أعلن عن نفسه أنه االبن الذي 

. األقنوم الثّاين من الثالوث األقدس) ٩: ٤ حنا األوىليو" ( الوحيدإنه ابن اهللا. "واألبدية باهللا أبيه
 ).١٤: ١ حنايو" (جمده، جمدا من اآلب البنه الوحيد"شاهد الرسل : إنه مركز الكرازة الرسولية

 
 ؟ "رب" ماذا يعين لقب -٨٤
٤٥١ -٤٤٦ 
٤٥٥ 

نسبه إىل نفسه وأظهر سيادته ويسوع . يدلّ هذا االسم عادة، يف الكتاب املقدس، اهللا السيد
واعترافات اإلميان . اإلهلية هبيمنته على الطبيعة والشياطني واخلطيئة وعلى املوت، وخصوصا بقيامته

أنعم "املسيحية األوىل تعلن أنّ السلطة والكرامة واد الواجبة هللا اآلب واجبة أيضا ليسوع الذي 
إنه رب العامل والتاريخ، والوحيد الذي ). ٩: ٢ بيلفي" (اهللا عليه باالسم الذي يفوق كل اسم

ةجيب على اإلنسان أن يته الشخصيا مطلقًا حريخضع له خضوع. 
 ".كان احلبل بيسوع املسيح من الروح القدس، ولد من البتول مرمي"
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 ٣٦

  ملاذا صار ابن اهللا إنسانا؟-٨٥
٤٦٠ -٤٥٦ 

من أجلنا حنن البشر ويف سبيل خالصنا، . ح القدسجتسد ابن اهللا يف حشا البتول مرمي بفعل الرو
 لكي جيعلنا نعرف حمبته الالمتناهية، ويكون لنا مثاالً يف ،أي لكي يصاحلنا حنن البشر مع اهللا

 ).٤: ١ رس الثانيةبط" (شركاء يف الطبيعة اإلهلية"القداسة، ويصيرنا 
 

  ما معىن التجسد؟-٨٦
٤٦٣ -٤٦١ 
٤٨٣ 

حتاد العجيب بني الطبيعة اإلهلية والطبيعة البشرية يف أقنوم  االسر" داجتس"تدعو الكنيسة 
، وصار )١٤: ١ حنايو" (جسدا "،ابن اهللا صار، إلمتام خالصنا. الكلمة اإلهلية الوحيد) شخص(

 .اإلميان بالتجسد هو العالمة املميزة لإلميان املسيحي. إنسانا حقا
 

 ه حق وإنسان حق؟ كيف يسوع املسيح هو إل-٨٧
٤٦٧ -٤٦٤ 
٤٦٩ 

فابن . اإلهلي) الشخص(يسوع املسيح هو إله حق وإنسان حق، بال انفصام، يف وحدة األقنوم 
قد صار إنسانا حقا أخا لنا، من " املولود غري املخلوق، والواحد يف اجلوهر مع اآلب"اهللا، هو 

 .غري أن يتوقّف مع ذلك عن أن يكون إهلًا وربا لنا
 

 يف هذا الشأن؟) ٤٥١( ماذا يعلّم جممع خلقيدونيا -٨٨
٤٦٧ 

بابن واحد هو هو، سيدنا يسوع املسيح، الكامل يف  "يعلّم جممع خلقيدونيا االعتراف
الالهوت والكامل يف الناسوت، هو هو إله حق وإنسان حق، املركَّب من نفس عاقلة ومن 
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 ٣٧

وجوهره جوهرنا من حيث الناسوت، جسد، الذي جوهره جوهر اآلب من حيث الالهوت، 
الذي ولده اآلب قبل مجيع الدهور ). "١٥: ٤ انينيعرب" (يشبهنا يف كل شيء ما عدا اخلطيئة"

من حيث األلوهة، ويف هذه األيام األخرية ولد من مرمي البتول، والدة اإلله، من حيث الناسوت 
 ".ألجلنا وألجل خالصنا

 
٨٩- ر الكنيسة عن سرد؟ كيف تعبالتجس 
٤٦٩ -٤٦٤ 
٤٨١ -٤٧٩ 

تعبر عنه بتأكيد أنّ يسوع املسيح هو إله حق وإنسان حق، بطبيعتني إهلية وإنسانية، غري خمتلطني 
 يف ناسوت -املعجزات واألمل واملوت-بيد أن كل شيء. الكلمة) شخص(بل متحدتني يف أقنوم 

 .رية اليت اختذهااملسيح هي خاصة شخصه اإلهلي، الذي يعمل بالطبيعة البش
يا كلمة اهللا االبن الوحيد، الذي ال ميوت، لقد رضيت من أجل خالصنا، أن تتجسد من "

أنت أحد الثالوث القدوس املُمجَّد مع اآلب والروح ...والدة اإلله القديسة مرمي الدائمة البتولية
 ). البيزنطيةيوحنا فم الذهبا القديس ليترجي" (القدس خلّصنا

 
  هل كان هللا املتجسد نفس مع معرفة بشرية؟-٩٠
٤٧٤ -٤٧٠ 
٤٨٢ 

خذ ابن اهللا جسدة عاقلةااتا باالختبار.  حتييه نفس إنسانيكثري وتعلّم يسوع بعقله البشري .
وكان . ولكن ابن اهللا، يف الوقت عينه، كان يعرف كإنسان معرفة محيمة ومباشرة من اهللا اآلب

 .فية ويتمتع متتعا كامالً بِعلْم املقاصد األزلية اليت جاء ليكشف عنهاينفذ إىل أفكار البشر اخل
 

  كيف تتفق إرادتا الكلمة املتجسد؟ -٩١
٤٨٢ -٤٧٥ 

وابن اهللا، يف حياته على األرض، أراد بشريا ما كان أقره إهليا، . للمسيح إرادة إهلية وإرادة بشرية
إنّ إرادة املسيح البشرية تتبع إرادته اإلهلية بدون أن . دسألجل خالصنا، مع اآلب والروح الق

خبضوعها هلا. عيقة وال معارضة هلاتكون م بل باحلري. 
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 ٣٨

  هل كان للمسيح جسد حقيقي؟ -٩٢
٤٧٧ -٤٧٦ 

ولذلك صار باإلمكان . لقد اتخذ املسيح جسدا بشريا حقا به صار اهللا غري املنظور منظورا
 .جالله باستعمال صور مقدسةاملسيح وإ" رسم"

 
  ماذا ميثّل قلب يسوع؟-٩٣
٤٧٨ 

نا بقلب بشريته . لقد عرفنا يسوع وأحبوقلبه املطعون باحلربة ألجل خالصنا هو رمز حمب
 .الالمتناهية اليت أحب هبا اآلب ومجيع البشر

 
 ماذا يعين هذا التعبري؟..." كان احلبل به من الروح القدس "-٩٤
٤٨٦ -٤٨٤ 
ه يعين أنّ البتول مرمي قد حبلت يف حشاها بابن اهللا األزيلّ بفعل الروح القدس، بدون مشاركة إن
 .، هذا ما قاله هلا املالك يف البشارة)٣٥: ١ قالو" (الروح القدس يأيت عليك: "رجل
 

 ملاذا مرمي هي حقا والدة اهللا؟". ولد من البتول مرمي "-٩٥
٥٠٩ -٤٩٥ 

فالذي حبل به ). ٢٥: ١٩؛ ١: ٢ حناراجع يو( ألنها والدة يسوع  اهللاوالدةمرمي هي حقا 
 .إنه هو نفسه اهللا. بفعل الروح القدس، والذي صار حقا ابنها هو ابن اآلب األزيلّ

 
 ؟"احلبل بال دنس" ماذا يعين -٩٦
٤٩٢ -٤٨٧ 
٥٠٨ 

تقوم هبذه الرسالة كانت نقية ولكي . اختار اهللا مرمي منذ األزل، بطريقة جمانية، لتكون أم ابنه
وهذا يعين أنّ مرمي قد ِصينت من اخلطيئة األصلية منذ احلبل هبا، بنعمة اهللا، ونظرا إىل . منذ اِحلبل هبا

 .استحقاقات يسوع املسيح
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 ٣٩

 كيف تساهم مرمي يف قصد اهللا اخلالصي؟ -٩٧
٤٩٤ -٤٩٣ 
٥١١ -٥٠٨ 

 قالو" (ممتلئة نعمة"فهي .  شخصية، طول حياابقيت مرمي، بنعمة اهللا، معصومة من كل خطيئة
، )٣٢: ١ قالو" (ابن اهللا العلي"وعندما بشرها املالك بأنها ستلد ". الكلية القداسة"، )٢٨: ١

وبذلت مرمي ذاا كلّيا لشخص ابنها ). ٥: ١ مارو" (طاعة اإلميان"أعطت حبرية موافقتها يف 
 .رادة اإلهلية اخلالصيةيسوع وعمله، معتنقة بكل نفسها اإل

 
  ماذا يعين احلبل البتويلّ بيسوع؟-٩٨
٤٩٨ -٤٩٦ 
٥٠٣ 

. إنه يعين أنّ يسوع قد حبل به يف حشا البتول بقوة الروح القدس وحدها، بدون زرع رجل
ه ابن اهللا حقة، ولكنة، وابن مرمي حبسب طبيعته البشريحبسب طبيعته اإلهلي ا فهو ابن اآلب السماوي

يف طبيعته، وهو يف ذاته شخص واحد هو إهلي. 
 

 ؟"دائمة البتولية" بأي معىن مرمي هي -٩٩
٥٠٧ -٤٩٩ 
٥١١ -٥١٠ 

لبثت بتوالً يف احلبل بابنها، وبتوالً يف والدا له، وبتوالً يف محلها له، وبتوالً يف "مبعىن أنها 
" إخوة يسوع وأخواته"األناجيل وعندما تذكر ). القديس أوغسطينوس" (إرضاعه، بتوالً أبدا

 .، على طريقة تعبريية معهودة يف العهد القدميأدننيفاملقصود الكالم على أقرباء ليسوع 
 

  بأي معىن أمومة مرمي الروحية تشمل مجيع البشر؟-١٠٠
٥٠٧ -٥٠١ 
٥١١ 

. ء خلالصهمملرمي ابن وحيد، يسوع، ولكن أمومتها الروحية متتد فيه إىل مجيع البشر الذين جا
 األحياء ، أمحواء اجلديدةفالبتول، بطاعتها إىل جانب آدم اجلديد الذي هو يسوع املسيح هي 
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 ٤٠

 هي ،مرمي، البتول واألم. احلقيقية، اليت تسهم حببها األمومي يف والدم ومنوهم يف نظام النعمة
 .صورة الكنيسة وأكمل حتقيق هلا

 
 ا سر؟ بأي معىن حياة املسيح كلّه-١٠١
٥٢١ -٥١٢ 
٥٦٢ -٥٦١ 

حياة املسيح كلّها حه غري . ث وحيدة يقود إىل سروما هو منظور يف حياة املسيح األرضي
من جهة أخرى، وإن ). ٩: ١٤ حنايو" (من يرين ير اآلب. "املنظور، خصوصا إىل سر بنوته اإلهلية

سيح كلّها سر خالص، ألنّ كل ما عمله كان اخلالص قد حتقّق متاما بالصليب والقيامة، فحياة امل
 . كان هدفه ختليص اإلنسان الساقط وإعادته إىل دعوته ابنا هللا،يسوع، وقاله، وما تألّمه

 
  ماذا كانت التهيئات ألسرار يسوع؟-١٠٢
٥٢٤ -٥٢٢ 

املُِعد قبل كل شيء، كان هناك قرون كثرية، رجاء طويل حنياه من جديد يف االحتفال الليترجي 
 فإنه هيأ جميء ابنه ،وإضافة إىل الترقّب الغامض الذي أوجده اهللا يف قلوب الوثنيني). ايء(للميالد 

 .يف أثناء العهد القدمي حتى يوحنا املعمدان الذي هو آخر األنبياء وأعظمهم
 

  ماذا يعلّم اإلجنيل يف شأن أسرار ميالد املسيح وحداثته؟-١٠٣
٥٣٠ -٥٢٥ 

 ٥٦٤ -٥٦٣ 
 يسوع هو عالمة انتمائه إىل الشعب وختان.  يتبين جمد السماء يف ضعف مولود جديدامليالديف 

. سرائيل جلميع األممإماسيا - هو ظهور امللكوالظهور. اليهودي، وصورة مسبقة ملعموديتنا
  مصرواهلرب إىل.  خملّصهللقاءسرائيل كلّه يأيت إ، مع مسعان وحنة، هي ترقّب والتقدمة إىل اهليكل
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 ٤١

 تذكّر وعودته من مصر. وقتل األبرياء يعلنان أنّ حياة املسيح كلّها ستكون حتت عالمة االضطهاد
 .إنه احملرر احلقيقي والنهائي: باخلروج وتقدم يسوع مبثابة موسى اجلديد

 
  ماذا تعلّمنا حياة يسوع اخلفية؟-١٠٤
٥٣٤ -٥٣٣ 
٥٦٤ 

ويتيح لنا هكذا أن نكون .  عاديرة، يف صمت وجوٍد يف الناصاخلفية حياته مدةيبقى يسوع، 
وخضوعه . يف شركة معه يف قداسة حياة يومية، قائمة على الصالة والبساطة والعمل واحملبة العائلية

ومرمي ويوسف، تقبال باإلميان سر . ملرمي ويوسف أبيه الشرعي، هو صورة خلضوعه البنوي لآلب
 .ماائيسوع وإن مل يفهماه د

 
 ؟ "معمودية التوبة ملغفرة اخلطايا" ملاذا تلقّى يسوع من يوحنا -١٠٥
٥٣٧ -٥٣٥ 
٥٦٥ 

قَِبل يسوع، وهو يفتتح حياته العلنية ولكي يستبق معمودية موته، وإن كان بال خطيئة، هكذا 
نه اب"أعلنه اآلب ). ٢٩: ١ حنايو" (محل اهللا الذي يرفع خطيئة العامل"بأن يعد يف اخلطأة، هو 

 .معمودية يسوع هي صورة مسبقة ملعموديتنا. ، والروح نزل عليه)١٧: ٣ ىمت" (احلبيب
 

  ماذا تظهر لنا جتارب يسوع يف الربية؟-١٠٦
٥٤٠ -٥٣٨ 
٥٦٦ 

ب جير. جتارب يسوع يف الربية تلخص جتربة آدم يف الفردوس وجتارب اسرائيل يف الربية
فصمد املسيح، آدم اجلديد، وانتصاره يعلن . ها اهللا إليهلّ وكن يسوع يف طاعته للرسالة اليتالشيطا
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 ٤٢

 على اخلصوص يف وقت والكنيسة تتحد هبذا السر.  حمبته البنوية املطلق لآلبانتصار اآلالم، خضوِع
 .رجيالصوم الليت

 
  من هو املدعو إىل ملكوت الذي أعلنه يسوع وأمتّه؟-١٠٧
٥٤٦ -٥٤١ 
٥٦٧ 

حتى أسوأ اخلطأة هو مدعو إىل التوبة . ر إىل الدخول يف ملكوت اهللايدعو يسوع مجيع البش
وهلم . وهنا، على األرض، يكون امللكوت للذين يقبلونه بقلب متواضع. وقبول رمحة اهللا الالمتناهية

كشف عن أسرارهي. 
 

  ملاذا يظهر املسيح امللكوت بعالمات ومعجزات؟ -١٠٨
٥٥٠ -٥٤٧ 
٥٦٧ 

وإن شفى .  لتثبيت أنّ امللكوت حاضر فيه، هو املاسيامعجزاتومات عاليسوع يصحب أقواله 
بعض األشخاص، فهو مل يأت ليزيل مجيع الشرور على األرض، بل، قبل كل شيء، ليحرر البشر 

: ١٢ حنايو" (رئيس هذا العامل"وحماربته الشياطني تعلن أنّ صليبه سينتصر على . من عبودية اخلطيئة
٣١.( 

 
 السلطان الذي يعطيه املسيح لرسله يف امللكوت؟ ما هو -١٠٩
٥٥٣ -٥٥١ 
٥٦٧ 

إنه يشركهم يف رسالته ويف سلطانه . ، الذين سيكونون شهود قيامتهاالثين عشراختار يسوع 
مفاتيح "ويف جممع الرسل هذا يقبل بطرس . لكي يعلّموا، ويغفروا اخلطايا، ويبنوا ويسوسوا الكنيسة
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 ٤٣

كون له احملل األول، مع رسالة احملافظة على سالمة اإلميان، وتثبيت وي) ١٩: ١٦ ىمت" (امللكوت
 .إخوته
 

  ما هو مدلول التجلّي؟-١١٠
٥٥٦ -٥٥٤ 
٥٦٨ 

اآلب يف الصوت، واالبن يف إنسانيته، والروح يف : "قبل كل شيء يظهر الثالوث يف التجلّي
 قالو (انتقالهمع موسى وإيليا عن وعندما حتدث يسوع، ). القديس توما األكويين" (الغمامة املضيئة

سيحول جسد هواننا "ويستبق قيامته ورجوعه يف اد الذي . أظهر أنّ جمده مير بالصليب) ٣١: ٩
 ).٢١: ٣ لبيفي" (إىل جسد على صورة جسد جمده

جتلّيت أيها املسيح اإلله على اجلبل، وبقدر ما استطاع تالميذك شاهدوا جمدك، لكي "
" ما رأوك مصلوبا، أنك تتألّم باختيارك، ويكرزوا للعلم أنك أنت حقا ضياء اآلبيفهموا، إذا 

)ةالليترجيا البيزنطي.( 
 

  كيف جيري دخول يسوع املاسيا إىل أورشليم؟-١١١
٥٦٠ -٥٥٧ 
٥٧٠ -٥٦٩ 

ودخل إىل . قرر يسوع أن يصعد إىل أورشليم يف الوقت احملدد، ليعاين آالمه، وميوت ويقوم
واستقبله ) ٩: ٩ ريازك(ماسيا يظهر جميء امللكوت، راكبا على جحش -دينة، مبثابة ملكامل

مبارك اآليت باسم الرب، : "ا اإلفخارستيارجيالليت" قدوس"األطفال هبتاف تردده الكنيسة يف 
الدخول وتبدأ ليترجيا الكنيسة األسبوع املقدس باالحتفال هبذا ) ٩: ٢١ ىمت) (صناخلّ" (هوشعنا

 .إىل أورشليم
 ".يسوع املسيح تألّم يف عهد بنطيوس بيالطس، وصلب ومات ودفن"
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 ٤٤

  ما هي أمهية سر يسوع الفصحي؟-١١٢
٥٧٣ -٥٧١ 

 ومتجيده، هو يف قلب اإلميان ، وقيامته،سر يسوع الفصحي، الذي حيوي آالمه، وموته
ة واحدة مبوت ا. املسيحيقد متّ مر فقصد اهللا اخلالصيبنه يسوع املسيح الفدائي. 

 
١١٣-امات اليت حكم على يسوع مبوجبها؟ ما هي اال 
٥٧٦ -٥٧٤ 

هم بعضإ رؤساء اتسرائيل يسوع ا ضدهيكل أورشليم وخصوص ه ضدمبخالفة الشريعة، وأن 
 .وتولذلك سلّموه إىل بيالطس حتى يقضى عليه بامل. اإلميان باهللا الواحد إذ أعلن نفسه ابن اهللا

 
  ماذا كان موقف يسوع من ناموس موسى؟-١١٤
٥٨٢ -٥٧٧ 
٥٩٢ 

مل ينقض يسوع الشريعة اليت أعطاها اهللا ملوسى على جبل سيناء، بل أمتّها بإعطائها تفسريها 
ا كامالً. النهائيفهو املشترع اإلهلي الذي قام بالشريعة قيام . ،م مبوته التكفرييومن جهة أخرى، قد

املعاصي اليت اقترفها البشر يف العهد "، الذبيحة الوحيدة القادرة على افتداء مبثابة خادم أمني
 ).١٥: ٩ نيانيعرب" (األول
 

  ماذا كان موقف يسوع من هيكل أورشليم؟-١١٥
٥٨٦ -٥٨٣ 
٥٩٣ 

وخصه بقسم مهم من ). ٦: ٢ حنايو" (بيت أبيه"ولكنه أجلّه مبثابة . اتُّهم يسوع مبعاداة اهليكل
 .وقدم ذاته على أنه مسكن اهللا النهائي بني البشر. إالّ أنه تنبأ هبدمه يف عالقة مبوته اخلاص. تعليمه
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 ٤٥

 سرائيل باهللا الواحد واملخلّص؟إ هل ناقض يسوع  إميان -١١٦
٥٩١ -٥٨٧ 
٥٩٤ 

ق مل يناقض يسوع قطّ اإلميان باهللا الواحد، حتى عندما كان يتم العمل اإلهلي بامتياز الذي حيقّ
كِّن من ميوطلب يسوع اإلميان به والتوبة . غفران اخلطايا: به أنه مساو هللالوعود املاسيانية ويوحي 

 .إدراك عدم فهم الس اليهودي الذي حكم بأنه يستحق املوت بعلّة التجديف
 

  من هو املسؤول عن موت يسوع؟-١١٧
٥٩٨ -٥٩٥ 

يز ال إىل مجيع اليهود الذين عاشوا آنذاك وال إىل ال ميكن اسناد آالم يسوع وموته يف غري متي
 بنفسه، أي كل إنسان، هو يف احلقيقة كل خاطئ. ن بعد يف الزمان واملكاناليهود الذين جاؤوا م

عزى املسؤولية األشد خطورة إىل من يسقطون مرارا يف اخلطيئة وت. سبب ووسيلة آالم الفادي
 . املسيحينيرذائل، خصوصا بنيويسرون يف ال

 
  ملاذا موت املسيح هو من التصميم اإلهلي؟-١١٨
٦٠٥ -٥٩٩ 
٦١٩ 

إنّ اهللا، لكي يصاحل يف ابنه مجيع البشر احملكوم عليهم باملوت بسبب اخلطيئة، قد اتخذ مبادرة 
وموت املسيح، الذي أنبأ به العهد . ملؤها احملبة، فأرسل ابنه لكي خيضع للموت ألجل اخلطأة

 ".حبسب الكتب املقدسة"صوصا مبثابة ذبيحة العبد املتألّم، قد جرى القدمي، خ
 

  كيف قدم املسيح ذاته لآلب؟-١١٩
٦٠٩ -٦٠٦ 
٦٢٠ 

ة لآلب إلمتامه قصده اخلالصيفداء عن الكثريين"فبذل حياته . حياة املسيح كلّها تقدمة حر "
 أنّ بشريته اخلاصة انبينيوته آالمه وم. وبذلك صاحل البشرية كلّها مع اهللا). ٤٥: ١٠ قسمر(

 .كانت األداة احلرة والكاملة للمحبة اإلهلية اليت تريد خالص مجيع البشر
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 ٤٦

  كيف تعبر تقدمة يسوع يف العشاء السري عن ذاا؟-١٢٠
٦١١ -٦١٠ 
٦٢١ 

 من لقد استبق يسوع، يف العشاء األخري الذي تناوله مع رسله، يف عشية آالمه، أي عىن وحقّق
هذا هو ). "١٩: ٢٢ قالو" ( ألجلكميبذلهذا هو جسدي الذي : "قَبل، تقدمة ذاته االختيارية

" ذكرى"وهكذا أنشأ يف الوقت عينه اإلفخارستيا مبثابة ) ٢٨: ٢٦ ىمت" (...يهراقدمي الذي 
 .ه، وجعل رسله كهنة العهد اجلديدذبيحِت) ٢٥: ١١ رنثس األوىلراجع كو(

 
  يف حني النـزاع يف بستان ِجْتسماين؟ ماذا جرى-١٢١
٦١٢ 

، ما "سيد احلياة"على رغم ما ميثّله هول املوت، يف الطبيعة البشرية الكلّية القداسة، ملن هو 
أن حيمل خطايانا "ل يسوع، ألجل خالصنا، ِبوقَ: برحت إرادة ابن اهللا البشرية متحدة بإرادة اآلب

 ).٨: ٢ لبيفي(" وصار طائعا حتى املوت "يف جسده
 

  ما هي مفاعيل ذبيحة املسيح على الصليب؟ -١٢٢
٦١٧ -٦١٣ 
٦٢٣-٦٢٢ 

. قدم املسيح باختياره حياته ذبيحة تكفري، أي إنه عوض عن آثامنا مبلء طاعة حمبته حتى املوت
. اآلب يصاحل البشرية مجعاء مع ، ابن اهللا حبُّ،)١: ١٣ حنايو" (احلب حتى احلد األقصى"وهذا 

وبالتايل فذبيحة املسيح الفصحية تفتدي مجيع البشر فداء فريدا وكامالً وائيا، وتفتح هلم املشاركة 
 .مع اهللا
 

  ملاذا يدعو يسوع تالميذه إىل محل صليبهم؟ -١٢٣
٦١٨ 

يريد يسوع، بدعوته تالميذه إىل محل صليبهم، أن يشرك يف ذبيحته الفدائية أولئك أنفسهم 
 . منهانوا أول املستفيدينالذين كا
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 ٤٧

  كيف كانت حالة جسد يسوع عندما كان يف القرب؟-١٢٤
٦٣٠ -٦٢٤ 

ولكن القدرة اإلهلية حفظت جسده من . لقد مات املسيح موتا حقيقيا ودفن دفنا حقيقيا
 .الفساد

 
 يسوع املسيح احندر إىل اجلحيم،"

 ".يف اليوم الثالث قام من املوتى
 

 جلحيم الذي احندر إليه يسوع؟ ما هو ا-١٢٥
٦٣٧ -٦٣٢ 

 هو حالة مجيع من ماتوا قبل املسيح، سواء كانوا -املختلف عن جهنم اهلالك-كان اجلحيم
ويسوع القى يف اجلحيم األبرار املنتظرين فاديهم لكي يستطيعوا أخريا بلوغ رؤية . أبرارا أو أشرارا

حرر األبرار ) ١٤: ٢ انينيعرب" (سلطان املوت" له وبعد أن غلب مبوته املوت وإبليس الذي. اهللا
 . أبواب السماءماملنتظرين الفادي وفتح هل

 
  ما هو حملّ قيامة املسيح يف إمياننا؟-١٢٦
٦٣٨ -٦٣١ 

 .وهي، مع الصليب، جزء جوهري من سر الفصح. القيامة هي احلقيقة القمة يف إمياننا باملسيح
 

 ثبت قيامة املسيح؟اليت ت" العالمات" ما هي -١٢٧
٦٤٤ -٦٣٩ 
٦٥٧ -٦٥٦ 

 اللوايت كن أول من القاه  يسوع النساُءما عدا العالمة اجلوهرية اليت هي القرب اخلايل، تثبت قيامةَ
مثّ تراءى ألكثر من . ، مثّ لالثين عشر)بطرس(وتراءى يسوع من بعد لكيفا . "وبشر به الرسل
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 ٤٨

مل يكن يف استطاعة الرسل . وآلخرين أيضا) ٦-٥ :١٥ رنثس األوىلكو" (مخس مئة أخ معا
 . فيسوع قد المهم أيضا على عدم إميام.اختالق القيامة ألنها كانت تبدو هلم مستحيلة

 
  ملاذا قيامة يسوع هي أيضا حدث سام؟ -١٢٨
٦٤٧ 
٦٥٧ -٦٥٦ 

العالمات والشهادات، إنّ القيامة، على كوا حدثًا تارخييا يف اإلمكان مالحظته، وحدثًا تثبته 
وهلذا السبب .  جمد اهللا، متعالية على التاريخ مبثابة سر اإلميانيففهي، بكوا مدخل ناسوت املسيح 

 .مل يتراء املسيح القائم للعامل، بل لتالميذه، وجعلهم شهوده أمام الشعب
 

  ما هي حالة جسد يسوع القائم من املوت؟-١٢٩
٦٤٦ -٦٤٥ 

وجسد يسوع القائم من املوت هو الذي صلب . دة إىل احلياة األرضيةقيامة املسيح ليست عو
إالّ أنه يشارك، منذ اآلن فصاعدا، يف احلياة اإلهلية، مع خصائص . والذي حيمل عالمات آالمه

وهلذا السبب يسوع القائم من املوت مطلق احلرية يف أن يظهر لتالميذه كما يشاء، . جسد ممجد
 .يف هيئات متنوعة و،وحيثما يشاء

 
 كيف تكون القيامة عمل الثالوث األقدس؟ -١٣٠
٦٥٠ -٦٤٨ 

اآلب .  معا حبسب ميزام اخلاصةونواألقانيم الثالثة تعمل. قيامة املسيح هي عمل إهلي سام
، جامعا نفسه وجسده )١٧: ١٠ حنايو(احلياة اليت بذهلا باختياره، " يستعيد"يظهر قدرته، واالبن 

 .ييهما وميجدمها الروح القدساللذين حي
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 ٤٩

  ما هو معىن القيامة ومدلوهلا اخلالصي؟ -١٣١
٦٥٥ -٦٥١ 
٦٥٨ 

وهي تتمم املواعيد . وهي تثبت ألوهة املسيح، وكل ما عمل وعلّم. القيامة هي قمة التجسد
أ تربيرنا بل إنّ القائم من بني األموات، منتصرا على اخلطيئة واملوت، هو مبد. اإلهلية ملصلحتنا

وهي متنحنا منذ اآلن نعمة التبني الذي هو اشتراك حقيقي يف حياة االبن الوحيد الذي . وقيامتنا
 .سيقيم جسدنا يف آخر األزمنة

 
 ".يسوع صعد إىل السماوات وهو جالس إىل ميني اهللا اآلب الكلّي القدرة"

 
  ما هو الصعود؟-١٣٢
٦٦٧ -٦٥٩ 

ر جمده بكونه قائما من ستفيها املسيح لرسله يف هيئة إنسانية عادية ت ىبعد األربعني يوما اليت تراء
وهو الرب الذي ميلك من اآلن . بني األموات، صعد املسيح إىل السماء، وجلس إىل ميني اآلب

إنه . فصاعدا، مع إنسانيته، يف جمد ابن اهللا األبدي، والذي ال يكف عن الشفاعة فينا عند اآلب
 . ومينحنا رجاء مالقاته يوما حيث أعد لنا مكانايرسل روحه

 ".من حيث يأيت ليقاضي األحياء واألموات"
 

  كيف الرب يسوع ميلك اآلن؟-١٣٣
٦٦٨ -٦٧٤ 
٦٨٠ 

 على األرض حيث بشكل غامض يبقى ،إنّ املسيح املمجد، رب العامل والتاريخ، ورأس كنيسته
فيها وس.  وبدًءا يف الكنيسة نواةًملكوته حاضر نا ال نعرف الساعة اليت يتمد ولكنا يف ايعود يوم

 ).٢٠: ٢٢ مال الرسلأع" (تعال يا رب: "هلذا السبب حنيا متيقظني يف الصالة. ذلك
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 ٥٠

  كيف سيتم جميء الرب يف اجملد؟ -١٣٤
٦٧٧ -٦٧٥ 
٦٨٠ 

دة مع انتصار اهللا النهائي، بعد الزلزال الكوينّ األخري هلذا العامل املتالشي، تأيت عودة املسيح اي
 .وهكذا يتحقّق ملكوت اهللا. يف جميء املسيح، ومع الدينونة األخرية

 
  كيف يقاضي املسيح األحياء واألموات؟-١٣٥
٦٧٩ -٦٧٨ 
٦٨٢ -٦٦٨ 

فتكشف أسرار .  خلالص البشراآليت ،لعاملا فادي بوصفه ،سيدين املسيح بالقدرة اليت اكتسبها
قضى عليه  أو ي،فينال كل إنسان احلياة. ل واحد جتاه اهللا وجتاه القريب وكذلك سلوك ك،القلوب

 ).٢٨: ١٥ رنثس األوىلكو" (ملء اكتمال املسيح"وهكذا يتحقّق . إىل األبد حبسب أعماله
 

 
 الفصل الثالث

 "أؤمن بالروح القدس"
 

 ؟"أؤمن بالروح القدس: " ماذا تريد الكنيسة قوله عندما تعلن-١٣٦
٦٨٦ -٦٨٣ 
ميان بالروح القدس هو االعتقاد باألقنوم الثالث من الثالوث األقدس، الذي ينبثق من اآلب اإل

لكي ) ٦: ٤ طيةغال" (إىل قلوبنا...رسلأُ"والروح ". واملعبود واملُمجَّد مع اآلب واالبن"واالبن، 
 .نقبل حياة أبناء اهللا اجلديدة
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 ٥١

  ملاذا رسالتا االبن والروح ال تنفصالن؟-١٣٧
٦٩٠ -٦٨٧ 
٧٤٣ -٧٤٢ 

فمنذ البدء إىل اية . يف الثالوث غري املنقسم االبن والروح متمايزان ولكنهما غري منفصلني
األزمنة، عندما يرسل اآلب ابنه يرسل أيضا روحه، الذي جيعلنا متحدين باملسيح باإلميان، حتى 

لروح غري منظور ولكننا نعرفه ا). ١٥: ٨ مارو" (أبا"نستطيع، وحنن أبناء بالتبني، أن ندعو اهللا 
 .بفعله عندما يكشف لنا عن الكلمة ويعمل يف الكنيسة

 
  ما هي تسميات الروح القدس؟ -١٣٨
٦٩٣ -٦٩١ 

املسيح يدعوه الروح . هو االسم اخلاص باألقنوم الثالث من الثالوث األقدس" الروح القدس"
ديد يدعوه أيضا روح املسيح، روح الرب، والعهد اجل. وروح احلق) املعزي، احملامي" (البارقليط"

 .روح اهللا، روح اد، روح املوعد
 

  ما هي رموز الروح القدس؟ -١٣٩
٧٠١ -٦٩٤ 

 مع املسحة. ي املعمدين قلب املسيح املطعون باحلربة ويرو الذي يتفجر مناملاء احلي. إنها كثرية
املنرية  وأالسحابة املظلمة . اليت حتول ما تلمسه النار.  العالمة األسرارية للتثبيتيت هيالزيت، ال

 اليت نزلت على املسيح احلمامة. عطى الروح القدس الذي به يوضع األيدي. حيث ينكشف جمد اهللا
 .وحلّت عليه يف املعمودية

 
 ؟ "الناطق باألنبياء: " ما معىن-١٤٠
٦٨٨ -٦٨٧ 
٧٠٦ -٧٠٢ 

 ٧٤٣ 
والروح يوصل . مهم الروح القدس أن يتكلّموا باسم اهللامعناها هنا الذين أهل" األنبياء"لفظة 

 .نبؤات العهد القدمي إىل ملء اكتماهلا يف املسيح، الذي ينكشف سره يف العهد اجلديد
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 ٥٢

  ما هو فعل الروح يف يوحنا املعمدان؟-١٤١
٧٢٠ -٧١٧ 

ئ ّيهي" لكي ،هرسل بفعلمأل الروح القدس يوحنا املعمدان، آخر أنبياء العهد القدمي، الذي أُ
 مبجيء املسيح ابن اهللا، الذي رأى الروح نازالً رولكي يشب) ١٧: ١لو " (للرب شعبا مستعدا
 ).٣٣: ١ حنايو" (يعمد باملاء والروح"وحاال عليه، والذي 

 
  ما هو عمل الروح يف مرمي؟-١٤٢
٧٢٦ -٧٢١ 
٧٤٤ 

.  يف العهد القدميوما كان له من يئة يف مرمي أمتّ الروح القدس مجيع انتظارات جميء املسيح
املسيح "جعلها أم .  وجعل بتوليتها خصبة لكي تلد باجلسد ابن اهللا،وبوجه فريد مألها بالنعمة

ومرمي كانت حاضرة وسط الرسل االثين عشر يوم . أي املسيح الرأس والكنيسة جسده" الكامل
 . جتلّي الكنيسةمع" األزمنة األخرية"العنصرة، عندما افتتح الروح 

 
  ما هي العالقة بني الروح واملسيح يسوع يف رسالته األرضية؟-١٤٣
٧٣٠ -٧٢٧ 
٧٤٦ -٧٤٥ 

هو يكشف الروح يف .  بسمة الروحيف إنسانيته) مسيحا(ماسيا كُرس إنّ ابن اهللا، منذ جتسده، 
 .يف رسله بعد القيامة" ةنفخ"بـ تعليمه، متمما الوعد املقطوع لآلباء، ويعطيه للكنيسة الوليدة إذ 

 
  ماذا جرى يف العنصرة؟-١٤٤
٧٣٢ -٧٣١ 
٧٣٨ 

يسوع املمجد أفاض الروح بسخاء، مخسني يوما بعد قيامته، وأظهره أقنوما إهليا، حبيث اكتمل 
بشر بسر شركة توصارت رسالة املسيح والروح رسالة الكنيسة املُرسلة ل. الوحي بالثالوث األقدس

 . األقدس وتنشرهالثالوث
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 ٥٣

"ووجدنا اإلميان احلق ،وأخذنا الروح السماوي ،فنسجد للثالوث : لقد نظرنا النور احلقيقي
 ).ا البيزنطية يف عيد العنصرةالليترجي (غري املنقسم، ألنه خلّصنا

 
  ما هو فعل الروح يف الكنيسة؟-١٤٥
٧٤١ -٧٣٣ 
٧٤٧ 

روح احملبة، جيدد يف املعمدين املثال اإلهلي بوصفه و، وه. الروح القدس يبين وحييي ويقدس الكنيسة
ويرسلهم لكي يشهدوا . الذي فُقد باخلطيئة، وجيعلهم حييون يف املسيح حبياة الثالوث األقدس نفسها

 ).٢٢: ٥ طيةغال" (مثر الروح"حلقيقة املسيح، ويقيمهم يف وظائفهم املتبادلة، حتى حيملوا مجيعهم 
 

 سيح وروحه يف قلب املؤمنني؟  كيف يعمل امل-١٤٦
٧٤١ -٧٣٨ 
احلياة  اليت حتمل مثار  الكنيسة مينح املسيح روحه ألعضاء جسده، وكذلك نعمة اَهللابأسرار
 .الصالةأخريا، الروح هو معلّم .  حبسب الروحاجلديدة

 
 "أؤمن بالكنيسة املقدسة الكاثوليكية"

 
 الكنيسة يف قصد اهللا

 
 سة؟  ماذا تعين لفظة كني-١٤٧
٧٥٢ -٧٥١ 
٨٠٤ -٧٧٧ 

مجاعة الذين باإلميان نشئ ُليإنها تدلّ على الشعب الذي يدعوه وجيمعه اهللا من أقاصي األرض، 
 .واملعمودية، يصريون أبناء اهللا، وأعضاء املسيح، وهياكل الروح القدس
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 ٥٤

  ما هي، يف الكتاب املقدس، األمساء والصور األخرى اليت تدلّ على الكنيسة؟ -١٤٨
٧٥٧ -٧٥٣ 

والعهد القدمي يفضل . جند يف الكتاب املقدس كثريا من الصور تبين املظاهر املختلفة لسر الكنيسة
، والعهد اجلديد تلك املرتبطة باملسيح بصفته رأس ذلك الشعب الذي هو بشعب اهللالصور املرتبطة 

حقل، زيتونة، (ة الريفية ، واحليا)حظرية، قطيع، غنم(وهي مأخوذة من احلياة الرعائية . جسده
 ).العروس، األم، األسرة(، واحلياة العيلية )منـزل، حجر، هيكل(ومن السكن ) كرمة
 

 الكنيسة وايتها؟ ما هي بداية -١٤٩
٧٦٦ -٧٥٨ 
٧٧٨ 

ايتها مها يف قصد اهللا األبديئت يف العهد القدمي باختيار . بداية الكنيسة ويسرائيل، عالمة إه
وقامت على أساس قول املسيح وفعله، واكتملت خصوصا مبوته .  األمم يف املستقبلجتمع مجيع

وستبلغ متامها يف . وظهرت من بعد سر خالص بإفاضة الروح القدس يف العنصرة. الفدائي وقيامته
 .آخر األزمنة كجماعة مساوية جلميع املفتدين

 
  ما هي رسالة الكنيسة؟-١٥٠
٧٦٩ -٧٦٧ 

وهي على .  أن تعلن وتقيم بني األمم ملكوت اهللا الذي بدأه يسوع املسيحرسالة الكنيسة
 .األرض نواة ملكوت اخلالص هذا وبدايته

 
  بأي معىن الكنيسة هي سر؟-١٥١
٧٧٣ -٧٧٠ 
٧٧٩ 

الكنيسة سر ألنها يف حقيقتها املرئية متثّل وتتمم حقيقة روحية، إهلية، ال متكن رؤيتها إالّ بعيون 
 .ناإلميا
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 ٥٥

  ماذا يعين للكنيسة أن تكون سر اخلالص الشامل؟-١٥٢
٧٧٦ -٧٧٤ 
٧٨٠ 

 ة مجعاء مع اهللا، ووحدة اجلنس البشريها عالمة وأداة املصاحلة وشركة البشريهذا يعين أن
 .بأسره
 

 شعب اهللا، جسد املسيح، هيكل الروح القدس: الكنيسة
 

 الكنيسة هي شعب اهللا؟مباذا  -١٥٣
٧٨١ 

علهم شعبا جب شعب اهللا ألنّ اهللا ارتضى أن يقدس وخيلّص البشر، ال كأفراد، بل الكنيسة هي
 .واحدا، جمتمعا يف وحدة اآلب واالبن والروح القدس

 
  ما هي خصائص شعب اهللا؟ -١٥٤
٧٨٢ 

 يسوع ورأسه اهللا اآلب، مصدرههذا الشعب، الذي يكون عضوا فيه من يؤمن باملسيح ويعتمد، 
 أن يكون ملح ورسالته وصية احملبة اجلديدة، وشريعته كرامة أبناء اهللا وحريتهم، وحالهاملسيح، 

 . ملكوت اهللا الذي قد بدأ على األرضوغايتهاألرض، ونور العامل، 
 

 الكهنوتية والنبوية وامللكية؟ :  بأي معىن يشارك شعب اهللا يف وظائف املسيح الثالث-١٥٥
٧٨٦ -٧٨٣ 

ظيفة املسيح الكهنوتية ألنّ املعمدين قد تكرسوا بالروح القدس لكي يشارك شعب اهللا يف و
ويشارك يف وظيفته النبوية ألنه حبس اإلميان الفائق الطبيعة يتمسك متسكًا . يقدموا ذبائح روحية
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 ٥٦

 ويشارك يف وظيفته امللكية باخلدمة، على مثال. ثابتا باإلميان، ويتعمق يف فهمه ويصبح له شاهدا
 . الذي جعل نفسه خادما للكل، وخصوصا للفقراء واملتألّمني،املسيح يسوع، ملك الكون

 
  كيف تكون الكنيسة جسد املسيح؟-١٥٦
٧٩١ -٧٨٧ 
٨٠٦ -٨٠٥ 

وهكذا . املسيح الذي مات وقام جيعل، بالروح القدس، املؤمنني به، يتحدون اتحادا محيما به
اتحادا وثيقًا به، خصوصا يف اإلفخارستيا، يتحدون يف ما بينهم فاملؤمنون باملسيح، ألنهم متحدون 

 .باحملبة، ويؤلّفون جسدا واحدا هو الكنيسة اليت تتكون وحدا يف تنوع األعضاء والوظائف
 

  من هو رأس هذا اجلسد؟ -١٥٧
٧٩٥ -٧٩٢ 
٨٠٧ 

. ة حتيا منه وفيه وبهالكنيس). ١٨: ١ لوسيكو" (رأس اجلسد الذي هو الكنيسة"املسيح هو 
رأس وأعضاء، شخص واحد ). "القديس أغسطينوس" (املسيح بكامله"واملسيح والكنيسة يؤلّفان 
 ). القديس توما األكويين" (سري، إن صح التعبري

 
  ملاذا يقال يف الكنيسة إنها عروس املسيح؟-١٥٨
٨٠٨ -٧٩٦ 

الذي أحب الكنيسة وارتبط ) ١٩: ٢ قسمر(" عريس "ـألنّ املسيح نفسه دلّ على ذاته بأنه ال
رها بدمه، . هبا بعهد أبديسة"لقد بذل نفسه ألجلها ليطهوأُ)٢٦: ٥ سسأف" (وجيعلها مقد ،ا م

" عروس"واألعضاء، فلفظة " الرأس"تظهر وحدة " جسد"وإذا كانت لفظة . خمصبة جلميع أبناء اهللا
 .تربز متايز االثنني يف عالقة شخصية
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 ٥٧

  ملاذا يقال يف الكنيسة إنها هيكل الروح القدس؟ -١٥٩
٧٩٨ -٧٩٧ 
٨١٠ -٨٠٩ 

وإضافة إىل ذلك . ألنّ الروح القدس يسكن يف اجلسد الذي هو الكنيسة، يف رأسه ويف أعضائه
الروح القدس هو ألعضاء . "واملواهبفهو يبين الكنيسة يف احملبة، بكلمة اهللا، واألسرار والفضائل، 

 ).القديس أوغسطينوس" (ملسيح، أي الكنيسة، ما هي روحنا أي نفسنا ألعضائنااملسيح، جلسد ا
 

  ما هي املواهب اللدنية؟ -١٦٠
 املواهب اللدنية هي ِنعم من الروح القدس معطاة ألشخاص خلري البشر، وسد حاجات العامل، 

 . ومتييز هذه املواهب يعود إىل الكنيسة.وخصوصا لبناء الكنيسة
 

 نيسة واحدة مقدسة كاثوليكية رسوليةالك
 

  ملاذا الكنيسة واحدة؟-١٦١
٨١٥ -٨١٣ 
٨٦٦ 

مؤسسها ألنّ و. الكنيسة واحدة ألنّ ينبوعها ومثاهلا مها وحدة اإلله الواحد، يف ثالوثية األقانيم
روحها، الروح ألنّ و. يسوع املسيح الذي جيمع مجيع الشعوب يف وحدة جسد واحدهو ورأسها 

وهلا إميان واحد، وحياة أسرارية . الذي يوحد املؤمنني مجيعا يف الشركة يف املسيحهو س القد
 . وحمبة واحدة،، ورجاء واحدة واحدة رسوليخالفةواحدة، و

 
  أين تستمر وحدة كنيسة املسيح؟ -١٦٢
٨٧٠ -٨١٦ 

كنيسة الكاثوليكية اليت تستمر كنيسة املسيح الواحدة، مبثابة جمتمع قائم ومنظّم يف العامل، يف ال
هبذه الكنيسة وحدها ميكن احلصول على . يسوسها خليفة بطرس واألساقفة الذين على الشركة معه

ملء وسائل اخلالص، ألنّ الرب قد ائتمن على مجيع خيور العهد اجلديد اجلماعة الرسولية اليت 
 .سها بطرسئير
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 ٥٨

 ؟ كيف ننظر إىل املسيحيني غري الكاثوليكيني-١٦٣
٨١٩ -٨١٧ 

وجد ييف الكنائس واجلماعات الكنسية اليت انفصلت عن ملء الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية 
ومجيع عناصر اخلري هذه تأيت من املسيح وتقود إىل الوحدة . التقديس واحلقيقةكثري من 
فنعترف وأعضاء هذه الكنائس واجلماعات هم باملعمودية أعضاء يف جسم املسيح، . الكاثوليكية

 .إذن هبم إخوة لنا
 

  كيف يكون التزام الوحدة املسيحية؟ -١٦٤
٨٢٢ -٨٢٠ 
٨٦٦ 

. الرغبة يف العودة إىل الوحدة بني مجيع املسيحيني هي موهبة من املسيح ودعوة من الروح القدس
 .الهويتّوهي من شأن الكنيسة مجعاء وتتم بتوبة القلب والصالة، والتعارف األخوي املتبادل واحلوار ال

 
  بأي معىن الكنيسة مقدسة؟-١٦٥
٨٢٩ -٨٢٣ 
٨٦٧ 

. واملسيح بذل نفسه ألجلها ليقدسها وجيعلها مقدسة. الكنيسة مقدسة ألنّ اهللا القدوس منشؤها
القداسة هي دعوة كل واحد من . الروح القدس حيييها باحملبة، وفيها يوجد ملء وسائل اخلالصو

والكنيسة تضم يف حضنها مرمي البتول وعددا ال حيصى من . عمالهأعضائها وغاية كل عمل من أ
 وقداسة الكنيسة هي ينبوع التقديس ألبنائها الذين يعترفون .القديسني الذين هم أمثلة هلا وشفعاء

 .كلّهم بأنهم، على األرض، خطأة، ويفتقرون دوما إىل التوبة والتطهُّر
 

 ؟ ملاذا دعيت الكنيسة كاثوليكية-١٦٦
٨٣١ -٨٣٠ 
٨٦٨ 

حيث يكون املسيح يسوع تكون . " ألنّ املسيح حاضر فيهاجامعة أي كاثوليكيةالكنيسة 
وهي . إنها تعلن اإلميان بكلّيته وكماله). غناطيوس االنطاكيالقديس إ" (الكنيسة الكاثوليكية
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 ٥٩

صور وإىل أي وهي حملت رسالة إىل مجيع األمم، ومجيع الع. حتوي وتدير ملء وسائل اخلالص
 .ثقافة ينتمون

 

  هل كل كنيسة خاصة هي كاثوليكية؟-١٦٧
٨٣٥ -٨٣٢ 

تتألّف من جمموعة من املسيحيني يف شركة ) أي أبرشية(كاثوليكية هي كل كنيسة خاصة 
" صدارة احملبة"اإلميان واألسرار مع أسقفهم املرسوم يف اخلالفة الرسولية، ومع كنيسة روما اليت هلا 

 ).غناطيوس االنطاكيإلقديس ا(
 

  من ينتمي إىل الكنيسة الكاثوليكية؟-١٦٨
٨٣٨ -٨٣٦ 

. مدعوون إليها على وجوه خمتلفة هم وأمجيع الناس، ينتمون إىل وحدة شعب اهللا الكاثوليكية 
اف وينتمي إىل الكنيسة الكاثوليكية انتماء تاما من كان فيه روح املسيح وارتبط هبا برباط االعتر

 الذين ال حيقّقون متاما هذه الوحدة واملعمدون. باإلميان، وباألسرار، واحلكم الكنسي والشركة
 .الكاثوليكية هم يف نوع من الشركة، وإن كانت ناقصة، مع الكنيسة الكاثوليكية

 
  ما هي عالقة الكنيسة الكاثوليكية بالشعب اليهودي؟-١٦٩
٨٤٠ -٨٣٩ 
، قبل الشعبية عالقتها بالشعب اليهودي يف واقع أنّ اهللا اختار هذا  الكنيسة الكاثوليكترى

التبني، واجملد، والعهود، والشريعة، والعبادة، "وللشعب اليهودي . مجيع اآلخرين، لقبول كلمته
واإلميان اليهودي، ). ٥-٤: ٩ مارو" (وهلم اآلباء، ومنهم ولد املسيح حبسب اجلسد. ووعود اهللا
 .نات األخرى غري املسيحية، هو جواب عن وحي اهللا يف العهد القدميخبالف الديا

 



ةخمتصر كتاب التعليم املسيحيا منصورنقله                  للكنيسة الكاثوليكية املطران يوحنإىل العربي 
--------------------------------------------------------------- 

 

 ٦٠

  ما هي العالقة بني الكنيسة الكاثوليكية والديانات غري الكاثوليكية؟-١٧٠
٨٤٥ -٨٤١ 

تعترف الكنيسة الكاثوليكية أنّ ما يف الديانات . إنها أوالً عالقة أصل اجلنس البشري كلّه وغايته
وهذا بإمكانه التمهيد لقبول اإلجنيل، . إنه شعاع من حقيقته. حق هو من اهللاألخرى من خري و

 . على وحدة اجلنس البشري يف الكنيسة الكاثوليكيةالدفع إىلو
 

 ؟"ال خالص خارج الكنيسة" ما معىن -١٧١
٨٤٨ -٨٤٦ 

ستطيع فال ي. الرأس عن طريق الكنيسة اليت هي جسده-هذا يعين أنّ كل خالص يأيت من املسيح
 مع علمهم بأنّ الكنيسة قد أسسها املسيح وأنها ضرورية للخالص، ،اخلالص إذن أولئك الذين

نّ الذين جيهلون إجنيل املسيح وكنيسته على إومن جهة أخرى . يأبون الدخول إليها أو الثبات فيها
ته كما ميليها عليهم غري ذنب منهم، بل يطلبون اهللا بصدق، وجيتهدون بتأثري النعمة، أن يتمموا إراد

ضمريهم، فهؤالء ميكنهم بنعمة املسيح وكنيسته أن ينالوا اخلالص األبدي. 
 

  ملاذا على الكنيسة أن تعلن اإلجنيل للعامل؟ -١٧٢
٨٥١ -٨٤٩ 

 
اذهبوا وتلمذوا كل األمم، وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح : "ألنّ املسيح أوصى بذلك

ية الرب اإلرسالية هذه مصدرها يف حمبة اهللا األزلية، هو الذي وتوص). ١٩: ٢٨ ىمت" (القدس
موثاوس تي" (يريد أنّ مجيع الناس خيلصون ويبلغون إىل معرفة احلق: "أرسل ابنه وروحه ألنه

 ).٤: ٢ األوىل
 

  كيف تكون الكنيسة رسالية؟-١٧٣
٨٥٦ -٨٥٢ 

فعلى املسيحيني إذن . سالة املسيح نفسهإنّ الكنيسة، بقيادة الروح القدس، تواصل عرب التاريخ ر
أن حيملوا إىل اجلميع البشرى اليت جاء هبا املسيح، سالكني الطريق نفسها اليت سلكها هو، مستعدين 

 .كذلك للتضحية حتى االستشهاد
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 ٦١

  ملاذا الكنيسة رسولية؟-١٧٤
٨٦٩ -٨٥٧ 

 الذي هو وبتعليمها، )٢٠: ٢ سسأف( ألنها بنيت على أساس الرسل بأصلهاالكنيسة رسولية 
 ألنها بنيت، وقُدست، وتساس، حتى عودة املسيح، على يد الرسل، وهيكليتها ،تعليم الرسل

 .وبفضل خلفائهم األساقفة الذين يف شركة مع خليفة بطرس
 

  ما هي رسالة الرسل؟-١٧٥
٨٦١ -٨٥٨ 
ثين عشر، املختارين من بني يسوع، رسول اآلب، دعا إليه اال. تعين املوفَد" الرسول"لفظة 

وأناط هبم مهمة مواصلة . تالميذه، وأقامهم رسالً له، وجعلهم شهودا لقيامته، وأركان كنيسته
ووعدهم بأن يبقى ) ٢١: ٢٠ حنايو" (كما أرسلين اآلب كذلك أنا أرسلكم: "رسالته، قائالً

 .معهم إىل منتهى العامل
 

  ما معىن اخلالفة الرسولية؟-١٧٦
٨٦٥ -٨٦١ 

وهبذا . اخلالفة الرسولية هي نقل رسالة الرسل وسلطام إىل خلفائهم األساقفة بسر الكهنوت
النقل تستمر الكنيسة يف شركة إميان وحياة مع أصلها، بينما هي متارس، على مدى العصور، 

 .رسالتها بنشر ملكوت اهللا على األرض
 

 سةالسلطة والعلمانيون واحلياة املكر: املؤمنون
 

  من هم املؤمنون؟ -١٧٧
٨٧٢ -٨٧١ 
٩٣٤ 

. املؤمنون هم الذين، لكوم انضموا إىل املسيح باملعمودية، أصبحوا أعضاء يف شعب اهللا
ولكوم أُشركوا، حبسب حالتهم اخلاصة، يف وظائف املسيح الكهنوتية والنبوية وامللكية، هم 
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 ٦٢

وتبقى بينهم مساواة حقيقية بسبب ما هلم من . بالكنيسةمدعوون إىل ممارسة الرسالة اليت أناطها اهللا 
 .كرامة أبناء اهللا

 
  كيف يتألّف شعب اهللا؟-١٧٨
٨٧٣ 

، نالوا سر الكهنوت، وهم يكونون هيكلية تراتبية خدام مقدسونيف الكنيسة، بإنشاء إهلي، 
 أنفسهم هللا بوجه سونيكرومن هؤالء وأولئك خيرج مؤمنون . علمانينياآلخرون يسمون . للكنيسة

 . والطاعة،العفّة يف حياة العزوبة، والفقر: خاص باعتناقهم املشورات اإلجنيلية
 

  ملاذا أنشأ املسيح هيكلية للسلطة الكنسية؟-١٧٩
٨٧٧ -٨٧٤ 
٩٣٥ 

ولذلك أعطاها . يف سبيل رسالة رعاية شعب اهللا بامسهسلطة تراتبية الكنسية يف أنشأ املسيح 
بسر . أساقفة، وكهنة، ومشامسة إجنيليني: هذه اهليكلية التراتبية تتألّف من خدام مقدسنيو. السلطة

والشمامسة . الرأس وفيه-الكهنوت يقوم األساقفة والكهنة مبمارسة خدمتهم باسم املسيح
ون يقومون خبدمة شعب اهللا بالكلمة، والليترجيةاإلجنيليا، واحملب. 

 
 ع اجلماعي للخدمة الكنسية؟  كيف يتحقّق الطاب-١٨٠
٨٧٧ 

إنّ وحدة أعضاء السلطة الكنسية، على مثال الرسل االثين عشر، املختارين واملوفدين معا من 
وكل أسقف ميارس خدمته ضمن اهليئة األسقفية، . قبل املسيح، هي يف خدمة شركة مجيع املؤمنني

والكهنة ميارسون خدمتهم ضمن . نيسة مجعاءيف الشركة مع البابا، وهو يضطلع معه باالهتمام بالك
 . جمموعة الكهنة يف الكنيسة اخلاصة، يف الشراكة مع األسقف وحتت سلطته
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 ٦٣

  ملاذا هناك للخدمة الكنسية طابع شخصي؟-١٨١
٨٨٠ -٨٧٨ 

للخدمة الكنسية أيضا طابع شخصي، ألنّ كل واحد، بفعل سر الكهنوت، هو مسؤول أمام 
 .ه شخصيا وهو ينوط به رسالةاملسيح الذي دعا

 
  ما هي رسالة البابا؟-١٨٢
٨٨٢ -٨٨١ 
٩٣٧ -٩٣٦ 

. البابا، أسقف روما وخليفة القديس بطرس، هو املبدأ الدائم املنظور، واألساس لوحدة الكنيسة
 سلطان ، بإنشاء إهلي،وله عليها. إنه نائب املسيح، ورأس اهليئة األسقفية وراعي الكنيسة مجعاء

 .ل، أعلى، مباشر وشاملكام
 

  ما هي مهمة اهليئة األسقفية؟-١٨٣
٨٨٥ -٨٨٣ 

اهليئة األسقفية، يف الشركة مع البابا، وليس أبدا بدونه، متارس أيضا على الكنيسة سلطانا أعلى 
 .وكامالً

 
  كيف ميارس األساقفة مهمة التعليم؟-١٨٤
٨٩٠ -٨٨٦ 
٩٣٩ 

إنهم . ، واجب التبشري باإلجنيل جلميع البشر بأمانة وبسلطانعلى األساقفة، يف الشركة مع البابا
وشعب اهللا، حبس اإلميان الفائق . الشهود األصيلون لإلميان الرسويلّ، املتمتعون بسلطان املسيح

 .الطبيعة، يتمسك متسكًا ثابتا باإلميان بقيادة السلطة الكنسية التعليمية
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 ٦٤

 سية التعليمية؟  مىت متارس عصمة السلطة الكن-١٨٥
٨٩١ 

متارس العصمة عندما احلرب األعظم بسلطانه كراٍع أعلى للكنيسة، أو اهليئة األسقفية يف الشركة 
معه والسيما عندما يكونون ملتئمني يف جممع مسكوينّ، يعلنون بفعل ائي عقيدة متعلّقة باإلميان أو 

ةجمع البابا واألساقفة يف تعلياألخالق، أو عندما يائي هاوعلى . مهم العادي على إعالن عقيدة بأن
 .كل مؤمن قبول هذا التعليم يف طاعة اإلميان

 
  كيف ميارس األساقفة مهمة التقديس؟-١٨٦
٨٩٣ 

. يقدس األساقفة الكنيسة بتوزيع نعمة املسيح خبدمة الكلمة واألسرار، وخصوصا اإلفخارستيا
 .وكذلك أيضا بالصالة ومبثلهم وعملهم

 
  كيف ميارس األساقفة مهمة السياسة واحلكم؟-١٨٧
٨٩٦ -٨٩٤ 

كل أسقف بكونه عضوا يف اهليئة األسقفية، هو معين بطريقة مجاعية باالهتمام جبميع الكنائس 
واألسقف الذي عهد . اخلاصة، وبالكنيسة مجعاء، باالحتاد مع األساقفة اآلخرين املتحدين مع البابا

ا، وميارسه إليه يف كنيسة خاصا ومباشرا وعاديس الذي له شخصية السلطان املقدة يسوسها بقو
 . بإشراف خليفة بطرس، يف الشركة مع الكنيسة مجعاء،باسم املسيح الراعي الصاحل

 
  ما هي دعوة املؤمنني العلمانيني؟-١٨٨
٩٠٠ -٨٩٧ 
٩٤٠ 

 وينريوا ويدبروا احلقائق الزمنية حبسب ،دعوة املؤمنني العلمانيني اخلاصة أن يطلبوا ملكوت اهللا
 .وهكذا حيقّقون الدعوة إىل القداسة والرسالة املوجهة إىل مجيع املعمدين. اهللا
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 ٦٥

  كيف يشارك املؤمنون العلمانيون يف مهمة املسيح الكهنوتية؟-١٨٩
٩٠٣ -٩٠١ 

 رس األوىلبط" (سوع املسيحمقدمة هللا بي"مبثابة ذبيحة روحية -إنهم يشاركون فيها، إذ يقدمون
 حيام اخلاصة مع نشاطام، وصلوام، ومشاريعهم الرسولية، -وال سيما يف اإلفخارستيا) ٥: ٢

وحيام العيلية وعملهم اليومي، وصعوبات احلياة اليت يتحملوا بطول أناة، وأوقات تسليتهم 
ملسيح واملكرسون بالروح القدس يقدمون هم أيضا فالعلمانيون امللتزمون ألجل ا. اجلسدية والروحية

 .هللا على هذا النحو العاملَ نفسه
 

  كيف يشاركون يف مهمته النبوية؟-١٩٠
 ٩٠٧ -٩٠٤ 

٩٤٢ 
إنهم يشاركون بتقبلهم املتزايد دوما يف اإلميان كلمة املسيح، وإعالا للعامل بشهادة سريم 

وهذا العمل التبشريي يكتسب فعالية خاصة بكونه . ليم املسيحيوبالكلمة، وبالعمل التبشريي والتع
 .تمم يف األوضاع العادية للحياة يف العاملت

 
  كيف يشاركون يف مهمته امللكية؟-١٩١
٩١٣ -٩٠٨ 
٩٤٣ 

يشارك العلمانيون يف مهمة املسيح امللكية بقبوهلم منه سلطة االنتصار على اخلطيئة يف ذوام ويف               
دخلون وهم يزاولون ِخدما خمتلفة يف خدمة اجلماعة، وي       .  وبقداسة حيام  ،بكفرهم بأنفسهم . العامل

 .على أنشطة اإلنسان الزمنية وعلى مؤسسات اتمع قيمة أخالقية
 

  ما هي احلياة املكرسة؟-١٩٢
٩١٦ -٩١٤ 
٩٤٤ 

ن املسـيح، يعطـي فيهـا       وهي تلبية حرة لدعوة خاصة م     . إنها حالة حياة تعترف هبا الكنيسة     
ويتميز هـذا   . األشخاص املكرسون ذوام كلّيا هللا، ويسعون إىل كمال احملبة بفعل الروح القدس           

 .التكرس مبمارسة املشورات اإلجنيلية
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 ٦٦

  ماذا جتلب احلياة املكرسة لرسالة الكنيسة؟-١٩٣
٩٣٣ -٩٣١ 
٩٤٥ 

الذات كلّيا للمسيح ولإلخوة، والشهادة لرجاء      تشارك احلياة املكرسة يف رسالة الكنيسة بتسليم        
 .ملكوت السماوات

 
 "أؤمن بشركة القديسني"

 
 ؟"شركة القديسني" ماذا يعين التعبري -١٩٤
٩٥٣ -٩٤٦ 
٩٦٠ 

اإلميان، : يف احلقائق املقدسةكلّهم هذا التعبري يعين أوالً مشاركة جمموعة أعضاء الكنيسة 
ا اإلفخارستية األخرىواألسرار، خصوصيف أصل هذه الشركة توجد . ا، واملواهب والعطايا الروحي

أن يكون كل "بل حتمل املؤمنني على ) ٥: ١٣ رنثس األوىلكو" (ال تلتمس ما هو هلا"احملبة اليت 
 .، حتى خيورهم املادية، خلدمة من هم يف أشد الفقر)٣٢: ٤ مال الرسلأع" (شيء مشتركًا بينهم

 
 أيضا شركة القديسني؟  ماذا تعين -١٩٥
٩٥٩ -٩٥٤ 
٩٦٢ -٩٦١ 

، أي بني من هم بالنعمة متحدون باملسيح الذي ني األشخاص القديسنيإنها تعين أيضا الشركة ب
فبعضهم يف رحلة على األرض، وآخرون غادروا هذه الدنيا وهم يواصلون التطهر . مات وقام

مجيعهم معا يؤلّفون يف . ون مبجد اهللا ويتشفّعون فينامبؤازرة صلواتنا أيضا، وبعضهم أخريا يتنعم
 .املسيح أسرة واحدة، الكنيسة، لتسبيح ومتجيد الثالوث
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 ٦٧

 مرمي أم املسيح وأم الكنيسة
 

  بأي معىن الطوباوية مرمي العذراء هي أم الكنيسة؟ -١٩٦
٩٦٦ -٩٣٦ 
٩٧٣ 

نها ولدت يسوع ابن اهللا، ورأس جسده الطوباوية مرمي العذراء هي أم الكنيسة يف نظام النعمة أل
" هوذا أمك: "ويسوع، وهو ميوت، على الصليب، أعطاها أما لتلميذه بقوله. الذي هو الكنيسة

 ).٢٧: ١٩ حنايو(
 

  كيف تساعد مرمي العذراء الكنيسة؟-١٩٧
٩٧٠ -٩٦٧ 

وهي تواصل، حتى بعد  .مرمي العذراء، بعد صعود ابنها، كانت بصلواا عونا للكنيسة يف نشأا
انتقاهلا إىل السماء، الشفاعة بأبنائها، وأن تكون هلم مجيعا مثال إميان وحمبة، وأن تؤثّر فيهم تأثريا 

ا، نابعيرى فيها املؤمنون صورة واستباقًا للقيامة اليت .  من فيض استحقاقات املسيحاخالصي
 .والظهرية، والوسيطةتنتظرهم فيستشفعوا بألقاب احملامية، والنصرية، 

 
  ما هو نوع التكرمي الالئق بالعذراء القديسة؟-١٩٨
٩٧١ 

هذا . إنه تكرمي خاص، ولكنه خيتلف اختالفًا جوهريا عن عبادة السجود احملفوظة للثالوث وحده
صلوات التكرمي اخلاص جيد التعبري اخلاص عنه يف األعياد الليترجية اليت خصت هبا أم اهللا، ويف ال

 .املرميية، كالوردية خالصة اإلجنيل كلّه
 

 عادية؟مرمي العذراء أيقونة الكنيسة املَ كيف تكون -١٩٩
٩٧٤ -٩٧٢ 
٩٧٥ 

عندما توجه الكنيسة نظرها إىل مرمي الفائقة القداسة، وهي قد مجدت يف جسدها ونفسها، 
 .ستكون يف الوطن السماويفهي تتأمل فيها ما هي ذاا مدعوة أن تكون على األرض وما 
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 ٦٨

 "أؤمن مبغفرة اخلطايا"

 

  كيف تغفر اخلطايا؟-٢٠٠

٩٨٠ -٩٧٦ 

٩٨٥ -٩٨٤ 

أما اخلطايا اليت ترتكَب بعد املعمودية فقد . السر األول والرئيسي ملغفرة اخلطايا هو املعمودية

 .هللا ومع الكنيسةأنشأ هلا املسيح سر املصاحلة أو التوبة، الذي به يصالَح املعمد مع ا

 

  ملاذا نالت الكنيسة سلطان مغفرة اخلطايا؟-٢٠١

٩٨٣ -٩٨١ 

٩٨٧ -٩٨٦ 

. خذوا الروح القدس: "للكنيسة رسالة وسلطان مغفرة اخلطايا ألنّ املسيح نفسه منحهما هلا

 ).٢٣ -٢٢: ٢٠ حنايو" (فمن غفرمت خطاياهم غُفرت هلم، ومن أمسكتم خطاياهم أُمسكت

 

 " اجلسدأؤمن بقيامة"

 

 ؟ وما هي أمهيته؟"اجلسد" ماذا تعين لفظة -٢٠٢

١٠١٥ -٩٩٠ 

" اجلسد هو حمور اخلالص. "تعين اإلنسان من حيث وضعه الضعيف واملائت" اجلسد"لفظة 

ونؤمن بالكلمة الذي صار جسدا لكي يفتدي اجلسد، . فنحن نؤمن باهللا خالق اجلسد). ترتليانوس(

 .إمتام وفداء اجلسدونؤمن بقيامة اجلسد، اليت هي 
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 ٦٩

  ما هي العالقة بني قيامة املسيح وقيامتنا؟-٢٠٤

٩٩١ -٩٨٨ 

١٠٠٣ -١٠٠٢ 

كما أنّ املسيح قام حقا من بني األموات، وهو حي إىل األبد، كذلك سيحيينا مجيعا، يف اليوم 

وا فالذين عملوا الصاحلات يقومون للحياة، والذين عمل"ر، يف جسد ال يناله الفساد، اآلِخ

 ).٢٩: ٥ حنايو" (السيئات يقومون للدينونة
 

  ماذا حيصل يف املوت جلسدنا ونفسنا؟ -٢٠٥
١٠٠٤ -٩٩٢ 
١٠١٨ -١٠٠٦ 

 ،يف املوت تنفصل النفس عن اجلسد، ويقع اجلسد يف الفساد، بينما النفس، اليت هي خالدة
. يف حني جميء الرب الثّاين يتحول، دماتذهب إىل دينونة اهللا وتنتظر العودة إىل االحتاد باجلسد عن

 .أما إدراك الكيفية اليت تتم هبا القيامة فهو يتخطّى تصورنا وتفكرينا
 

  ما معىن املوت مع املسيح؟-٢٠٦
١٠١٤ -١٠٠٥ 
١٠١٩ 

فالذي يؤمن باملسيح ويقتدي مبثله يستطيع . ذلك يعين املوت يف نعمة اهللا، بدون خطيئة مميتة
إن حننا متنا معه، فسنحيا : ما أصدق هذا القول: "اعة وحمبة لآلبهكذا حتويل موته إىل فعل ط

 ).١١: ٢ موثاوس األوىلتي" (معه
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 ٧٠

 "أؤمن باحلياة األبدية"
 

  ما هي احلياة األبدية؟ -٢٠٧
١٠٥١ -١٠٢٠ 

وتسبقها لكل إنسان . ولن يكون هلا انتهاء. احلياة األبدية هي احلياة اليت تبدأ فورا بعد املوت
 . خاصة من ِقبل املسيح، ديان األحياء واألموات، وتختم يف الدينونة األخريةدينونة
 

  ما هي الدينونة اخلاصة؟ -٢٠٨
١٠٢٢ -١٠٢١ 
١٠٥١ 

إنها دينونة اجلزاء الفوري الذي يناله كل إنسان من اهللا، منذ موته، يف نفسه اخلالدة، على صلة 
دخول مباشرة سعادة السماء، وإما، بالعكس، اهلالك وهذا اجلزء يكون إما بال. بإميانه وأعماله
 .األبدي يف جهنم

 
 ؟ "السماء "ـ ما املقصود ب-٢٠٩
١٠٢٦ -١٠٢٣ 
١٠٥٣ 

فالذين ميوتون يف نعمة اهللا، وليسوا حباجة إىل . حالة السعادة السُّميا والنهائية" السماء"نعين ب 
فيؤلّفون هكذا كنيسة السماء . ة والقديسنيأي تطهري الحق، سيلتئمون حول يسوع ومرمي واملالئك

ويعيشون يف شركة حمبة مع ). ١٢: ١٣ رنثس األوىلكو" (وجها إىل وجه"حيث يعاينون اهللا 
 . الثالوث األقدس ويشفعون بنا

احلياة الدائمة واحلقيقية، إنما هي اآلب الذي، باالبن يف الروح القدس، يسكب على "
فلقد نلنا حنن البشر أيضا، بفضل رمحته وعد احلياة . هب السماويةاجلميع دون استثناء املوا

 ".األبدية الثابت
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 ٧١

  ما هو املطهر؟-٢١٠
١٠٣١ -١٠٣٠ 
١٠٥٤ 

املطهر هو حالة من ميوتون يف الصداقة اإلهلية، ولكنهم، وإن كانوا على ثقة من خالصهم 
 .األبدي، ما زالوا حيتاجون لتطهري لدخول سعادة السماء

 
  كيف ميكننا املسامهة يف تطهري النفوس يف املطهر؟-٢١١
١٠٣٢ 

إنّ املؤمنني الذين ما زالوا يف رحلة على األرض، ميكنهم، مبقتضى شركة القديسني، أن يساعدوا 
النفوس اليت يف املطهر بالصالة ألجلهم، وخصوصا بذبيحة اإلفخارستيا، بل أيضا بالصدقات 

 .والغفرانات وأعمال التوبة
 

  مباذا تقوم جهنم؟-٢١٢
١٠٣٥ -١٠٣٣ 
١٠٥٧ -١٠٥٦ 

. تقوم جهنم يف القضاء األبدي على أولئك الذين باختيار حر ماتوا يف حالة اخلطيئة املميتة
ففي اهللا وحده تكون لإلنسان احلياة . والعذاب الرئيسي يف جهنم هو يف االنفصال األبدي عن اهللا

اذهبوا : "وقد عبر املسيح عن هذه احلقيقة بقوله. وإليهما يتوقوالسعادة اللتان ألجلهما خلق، 
 ).٤١: ٢٥ ىمت" (عني، يا مالعني، إىل النار األبدية

 
  كيف التوفيق بني وجود جهنم وصالح اهللا غري املتناهي؟-٢١٣
١٠٣٧ -١٠٣٦ 

ه خلق اإلنسان حرا ، إالّ أن)٩: ٣ رس الثانيةبط" (اجلميع إىل التوبة قبلي"إذا كان اهللا يريد أن 
 ، باختياره،فاإلنسان نفسه إذن، بكامل وعيه، هو من يستبعد نفسه. ومسؤوالً، وهو حيترم قراراته
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 ٧٢

ساعة املوت، على البقاء يف اخلطيئة املميتة، رافضا حمبة اهللا  عن الشركة مع اهللا، إذا أصر، حتى
 .الرحيمة

 
  مباذا تقوم الدينونة األخرية؟-٢١٤
١٠٤١ -١٠٣٨ 
١٠٥٩ -١٠٥٨ 

 الذي سيصدره الرب ستقوم الدينونة األخرية يف احلكم باحلياة السعيدة أو باهلالك األبدي
) ١٥: ٢٤ مال الرسلأع" (ديانا لألحياء واألموات، على األبرار واخلطأة: "يسوع، حني عودته

القائمة من املوت يف اجلزاء وبعد هذه الدينونة األخرية، تشارك األجساد . اموعني كلّهم معا أمامه
 .الذي نالته النفس يف الدينونة اخلاصة

 
  مىت ستجري هذه الدينونة؟-٢١٥
١٠٤٠ 

 .جتري هذه الدينونة يف اية العامل اليت يعرف اهللا وحده يومها وساعتها
 

  ماذا يعين رجاء السماوات اجلديدة واألرض اجلديدة؟-٢١٦
١٠٥٠ -١٠٤٢ 
١٠٦٠ 

رية، سيشارك الكون نفسه، املنقَذ من العبودية والفساد، يف جمد املسيح بعد الدينونة األخ
وهكذا يصل ). ١٣: ٣ رس الثانيةبط" (األرض اجلديدة"و" السماوات اجلديدة"بالشروع يف 

لقصد اهللا اخلالصي التحقيق النهائي أن جيمع حتت رأس واحد يف : "ملكوت اهللا إىل ملئه، أي
كال "وحينئذ يصري اهللا ). ١٠: ١ لبيفي" (لسماوات وما على األرضاملسيح كل شيء، ما يف ا

 .يف احلياة األبدية) ٢٨: ١٥ رنثس األوىلكو" (للكل
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 ٧٣

 منيآ
 

 اليت ختتم االعتراف باإلميان؟" آمني" ماذا تعين لفظة -٢١٧
١٠٦٥ -١٠٦٤ 

ملقدس، وكذلك بعض العربية اليت ينتهي هبا أيضا السفر األخري من الكتاب ا" آمني"إنّ كلمة 
الواثقة ثقة تامة باعترافنا " النعم "ـالصلوات يف العهد اجلديد، وصلوات الكنيسة الليترجية، تعين ال

 .املسيح الرب) ١٤: ٣ مال الرسلأع(النهائي " آمني "ـاإلمياينّ، وحنن واثقني ثقة تامة مبن هو ال
 

 اجلزء الثاين
املسيحي االحتفال بالسر 

 م األولالقس
 التدبري اإلهلي يف حياة األسرار

 
 ما هي الليترجيا؟ -٢١٨
١٠٧٠ -١٠٦٦ 
الليترجيالفصحي املسيح، وعلى اخلصوص السر ا هي االحتفال بسر .ا، بواسطة يف الليترجي

وجسد املسيح . ممارسة وظيفة يسوع املسيح الكهنوتية، يعلَن ويحقّق بعالمات ظاهرة تقديس البشر
ة الواجبة هللالسرالرأس واألعضاء، ميارس العبادة العلني أي ،ي. 
 

٢١٩-ا يف حياة الكنيسة؟ ما هو حملّ الليترجي 
١٠٧٥ -١٠٧١ 
ة اليت يرتقي إليها عمل الكنيسة، ويف الوقت عينهالليترجيس بامتياز، وهي القما هي عمل مقد .

 يواصل املسيح يف كنيسته، ومعها، وهبا، عمل اوبالليترجي. هي املَنبع الذي تنبع منه قوة حياا
 .فدائنا
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 ٧٤

  يف ماذا يقوم التدبري اإلهلي يف األسرار؟-٢٢٠
١٠٧٦ 

التدبري اإلهلي األسراري يقوم يف منح مثار فداء املسيح باالحتفال بأسرار الكنيسة، وأوالً 
 ).٢٦: ١١ رنثس األوىلكو" (إىل أن يأيت"اإلفخارستيا 

 
 الفصل األول

 السر الفصحي يف حياة الكنيسة
 الليترجيا عمل الثالوث األقدس

 
٢٢١-ا وغايتها؟ كيف يكون اآلب مصدر الليترجي 
١٠٨٣ -١٠٧٧ 
١١١٠ 

يف الليترجيا يغمرنا اآلب بربكاته يف ابنه الذي جتسد ومات وقام ألجلنا، وبه يفيض يف قلوبنا 
ب بالعبادة والتسبيح والشكر، وتلتمس عطية ويف الوقت عينه، تبارك الكنيسة اآل. الروح القدس

 .ابنه والروح القدس
 

٢٢٢-ا؟ ما هو عمل املسيح يف الليترجي 
١٠٩٠ -١٠٨٤ 

وحيقّقهيف الليترجي الفصحي ا عن السرر املسيح خصوصوبإعطائه الروح القدس للرسل . ا يعب
ارستية وباألسرار، حيث يفعل أعطاهم، هم وخلفاَءهم، سلطان حتقيق عمل اخلالص بالذبيحة اإلفخ

 .هو نفسه لينيل نعمته للمؤمنني من مجيع األزمان ويف العامل كلّه
 

  كيف يعمل الروح القدس بالنسبة إىل الكنيسة؟-٢٢٣
١١٠٩ -١٠٩١ 
١١١٢ 

أوثق مشاركة بني الروح القدس والكنيسةيف الليترجي الروح القدس الكنيسة للقاء . ا تتم عدفي
ويضم . وجيعل سر املسيح حاضرا ومزامنا لنا. يد ذكرى املسيح ويظهره إلميان اجلماعةسيدها، ويع

 .الكنيسة إىل حياة املسيح ورسالته، ويثمر عطية الشركة يف الكنيسة
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 ٧٥

  ملاذا األسرار؟ وما هي؟-٢٢٤
١١٣١ -١١١٣ 

وهبا تعطى لنا . نيسةاألسرار هي عالمات حسية حتقّق النعمة، وضعها املسيح ووكلها إىل الك
املعمودية، والتثبيت أو املريون، واإلفخاستيا، والتوبة، ومسحة املرضى، : وهي سبعة. احلياة اإلهلية

 .والكهنوت، والزواج
 

  ما هي عالقة األسرار باملسيح؟-٢٢٥
١١١٦ -١١١٤ 

 .مة الكنيسةدى يد خإنّ مكنونات حياة املسيح هي مرتكزات ما يوزعه املسيح اآلن، يف األسرار، عل
 ). القديس الون الكبري" (ماكان مرئيا يف خملّصنا أصبح كامنا يف أسراره"
 

  ما هي صلة األسرار بالكنيسة؟-٢٢٦
ألنها " بالكنيسة"إنها : مبعىن مزدوج" من الكنيسة"فهي . أوكل املسيح األسرار إىل كنيسته
 .مبعىن أنها تبين الكنيسة" للكنيسة"وهي . عمل الكنيسة، اليت هي سر عمل املسيح

 
 األسراري؟" الطابع" ما هو -٢٢٧
١١٢١ 

. إنه وعد وضمان للحماية اإلهلية.  روحي تنيله أسرار املعمودية والتثبيت والكهنوتخامتهو 
وهو جزء من الكنيسة . ويشارك بأشكال خمتلفة يف كهنوته. وهبذا اخلامت يتمثّل املسيحي باملسيح

وألنّ . وله هكذا دعوة إىل ممارسة العبادة اإلهلية وخدمة الكنيسة. ألحوال ووظائف متنوعةوفقًا 
 .لألسرار طابعا له أثر ال يمحى، تطبعه هي، فال تقبل إالّ مرة واحدة

 
  ما هي عالقة األسرار باإلميان؟-٢٢٨
١١٢٦ -١١٢٢ 
١١٣٣ 

.  وتعبر عنه باأللفاظ والعناصر الطقسيةهقوي وت تفترض اإلميان وحسب، بل هي تغذيهإنّ األسرار ال
من هنا القول املأثور . والكنيسة، عندما حتتفل باألسرار، فهي تعترف باإلميان املوروث من الرسل

 .وهذا يعين أنّ الكنيسة تؤمن على منوال ما تصلّي". قاعدة الصالة هي قاعدة اإلميان"
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 ٧٦

  ملاذا األسرار فاعلة؟-٢٢٩
١١٢٨ -١١٢٧ 
١١٣١ 

فاملسيح هو الذي يعمل فيها ويويل النعمة وينيل النعمة ). أي مبجرد القيام هبا(األسرار فاعلة تلقائيا 
 .بيد أنّ مثار السر رهن أيضا باستعدادات من يناهلا. اليت تعنيها، مبعزل عن القداسة الشخصية للقيام هبا

 
  ملاذا األسرار هي ضرورية للخالص؟-٢٣٠
١١٢٩ 
 تعط مجيع األسرار لكل مؤمن، فهي ضرورية للمؤمنني باملسيح، ألنها تنيل النعم وإن مل

. األسرارية، مغفرة اخلطايا، والتبني كأبناء اهللا، والتمثّل باملسيح الرب، واالنتماء إىل الكنيسة
 .والروح القدس يشفي ويغير من يقبلوا

 
  ما هي نعمة السر؟-٢٣١
١١٣١ -١١٢٩ 
٢٠٠٣ -١١٣٤ 

ا لكل سرهي نعمة الروح القدس مينحها املسيح خصيص وهذه النعمة تؤازر املؤمن . نعمة السر
 .وتؤازر الكنيسة على أن تنمو يف احملبة ويف شهادا. طريق القداسة على
 

 ما هي عالقة األسرار باحلياة األبدية؟ -٢٣٢
١١٣٠ 

منتظرة السعادة املرجوة وجتلّي "ية، وإن لبثت حتظى الكنيسة، يف األسرار، باستباق للحياة األبد
 ).١٣: ٢ طستي" (جمد إهلنا العظيم وخملّصنا يسوع املسيح
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 ٧٧

 الفصل الثاين
 حتفال أسراريا بالسر الفصحياال

 ؟من حيتفل
 

٢٣٣-ن يعمل يف الليترجيا؟ م 
١١٣٧ -١١٣٥ 
١١٨٧ 
ا هي عمل الليترجي"الكلّي ومبا أنّ املسيح هو الكاهن األعظم فهو . ، الرأس واجلسد"املسيحي

 .حيتفل مع جسده الذي هو كنيسة السماء واألرض
 

٢٣٤-ن حيتفل بالليترجية؟ ما السماوي 
١١٣٩ -١١٣٨ 

يسو العهدين القدمي واجلديد، وعلى اخلصوص مرمي حيتفل بالليترجية املالئكة، وقدا السماوي
 يارؤ" (من كل أمة وقبيلة، وشعب ولسان" حيصى ال" حشد كبري"العذراء، والرسل، والشهداء و

٩: ٧ .(اخلالص، نشارك يف هذه الليترجي ةوعندما حنتفل يف األسرار بسرا األبدي. 
 

٢٣٥-ا؟ كيف حتتفل الكنيسة اليت على األرض بالليترجي 
١١٤٤ -١١٤٠ 
١١٨٨ 

د حبسب وظيفته يف ا كشعب كهنويتّ، يعمل فيه كل واححتتفل الكنيسة على األرض بالليترجي
ويقدم املعمدون ذوام ذبيحة روحية، واخلدام الكهنوتيون حيتفلون حبسب . وحدة الروح القدس

 .ويعمل األساقفة والكهنة يف شخص املسيح الرأس. الدرجة اليت نالوها خلدمة مجيع أعضاء الكنيسة
 



ةخمتصر كتاب التعليم املسيحيا منصورنقله                  للكنيسة الكاثوليكية املطران يوحنإىل العربي 
--------------------------------------------------------------- 

 

 ٧٨

 كيف حيتفل بالسر؟
 

٢٣٦-ا؟ كيف حيتفل بالليترجي 
١١٤٥ 
ل الليترجي هو نسج من عالمات ورموز تتجذّر معانيها يف املخلوقات ويف الثقافات االحتفا

 .البشرية، وتتضح يف أحداث العهد القدمي وتتجلّى كاملة يف شخص املسيح وأعماله
 

  من أين تتأتى العالمات األسرارية؟-٢٣٧
١١٥٢-١١٤٦ 
١١٨٩ 

وأخرى من ).  النار، اخلبز، اخلمر، الزيتالنور، املاء،(هذه العالمات مستوحاة من املخلوقات 
وأخرى أيضا من تاريخ اخلالص يف العهد القدمي ). الغسل، واملسح وكسر اخلبز(احلياة االجتماعية 

هذه العالمات اليت البعض ). شعائر الفصح، والذبائح، ووضع األيدي، وتكريس امللوك والكهنة(
 .تخذها، حتمل فعل اخلالص والتقديساإنّ املسيح قد  إذ ،منها مفروض ال يتغير

 
  ما هي الصلة بني األعمال واألقوال يف االحتفال األسراري؟-٢٣٨
١١٥٥ -١١٥٣ 
١١٩٠ 

فاألعمال الرمزية، وإن . األعمال واألقوال هي، يف االحتفال األسراري، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا
األقوال واألفعال . شها الكلمات الطقسيةكانت حبد ذاا لغة، فال بد، مع ذلك، أن تواكبها وتنع

 . معا وألنها أيضا حتقّق ما تعنيه تفترق من حيث هي عالمات ورموزالليترجية ال
 

  ما هي اخلصائص اليت متيز ما للغناء واملوسيقى من مسامهة يف االحتفال الليترجي؟-٢٣٩
١١٥٨ -١١٥٦ 
١١٩١ 

: فال بد هلما من التقيد باملقاييس اآلتية. ا بالعمل الليترجيالغناء واملوسيقى يرتبطان ارتباطًا وثيقً
مطابقة عقيدة النصوص الكاثوليكية، وأن تكون مستقاة باألحرى من الكتاب املقدس ومن الينابيع 
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 ٧٩

الليترجية، مجال الصالة التعبريي، نوعية املوسيقى، مشاركة اجلماعة، الثروة الثقافية لشعب اهللا، 
 ).القديس أغسطينوس" (من يرنم يصلّ مرتني"الطابع االحتفايلّ وقدسية 

 
  ما هو هدف الصور املقدسة؟-٢٤٠
١١٦١ -١١٥٩ 
١١٩٢ 

والصور األخرى اليت متثّل العذراء والقديسني تعين . صورة املسيح هي األيقونة الليترجية املميزة
إنها . ها اليت ينقلها الكتاب املقدس بالكلمةوهي تعلن الرسالة اإلجنيلية نفس. املسيح املمجد فيهم

 .تساهم يف إيقاظ إميان املؤمنني وتغذيته
 

 مىت جيري االحتفال؟
 

  ما هو الوقت الليترجي املركزي؟-٢٤١
١١٦٧ -١١٦٣ 
١١٩٣ 

إنّ الوقت الليترجي املركزي هو األحد، ركن وقلب السنة الليترجية بأسرها، اليت تبلغ كل سنة 
 .يف الفصح، عيد األعيادذروا 

 
  ما هو دور السنة الليترجية؟-٢٤٢
١١٧٣ -١١٦٨ 
١١٩٥ -١١٩٤ 

. حتتفل الكنيسة، على مدار السنة الليترجية، بسر املسيح بأمجعه، من جتسده إىل عودته يف اد
ات ويف بعض األيام، تكرم الكنيسة حبب خاص مرمي العذراء املغبوطة، أم يسوع، وتقيم تذكار

 .للقديسني الذين عاشوا ألجل املسيح، وتألّموا معه، والذين هم يف اد معه
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 ٨٠

  ما هي ليترجيا الساعات؟-٢٤٣
١١٧٨ -١١٧٤ 
١١٩٦ 
ة واملألوفة، هي صالة يسوع يف جسدهليترجياملسيح . ا الساعات، صالة الكنيسة العمومي هبا سر

ا، يقدوهي تتألّف من مزامري ونصوص أخرى . ن كل يومس وجيلو زمالذي حنتفل به يف اإلفخارستي
 .كتابية، ومن قراءات من اآلباء واملعلّمني الروحانيني

 
 ؟أين جيري االحتفال

 
٢٤٤-ا؟ هل حتتاج الكنيسة إىل أماكن كي حتتفل بالليترجي 
١١٨١ -١١٧٩ 
١١٩٨ -١١٩٧ 
يد مبكان دون آخر، ألنّ ، يف العهد اجلديد، ال تتق)٢٤: ٤ حنايو" (بالروح واحلق"العبادة 

املسيح هو هيكل اهللا احلقيقي، الذي به يصري املسيحيون والكنيسة مجعاء، وبتأثري فعل الروح 
حيتاج إىل أماكن تستطيع اجلماعة . القدس، هياكل هللا احلي ،بيد أنّ شعب اهللا، يف وضعه األرضي

ااالجتماع فيها لالحتفال بالليترجي. 
 

 ة املقدسة؟ ما هي األبني-٢٤٥
١١٩٨ -١١٨١ 
١١٩٩ 

د، ورمز املسكن السماويها بيوت اهللا، رمز الكنيسة اليت تعيش يف مكان حمدها أماكن . إنإن
 .صالة حتتفل فيها الكنيسة على اخلصوص باإلفخارستيا، وتعبد املسيح احلاضر حقا يف بيت القربان

 
٢٤٦-زة داخل األبنية الكنسية؟ ما هي األماكن املمي 
١١٨٦ -١١٨٢ 
املذبح، وبيت القربان، املكان الذي يحفظ فيه املريون املقدس والزيوت املقدسة األخرى، : إنها

 .أو الكاهن، واملنرب، وجرن املعمودية، ومكان االعتراف) الكاتدرا(وكرسي األسقف 
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 ٨١

ووحدة السر ع الليترجيالتنو 
 

 ليد ليترجية خمتلفة؟اح الواحد حبسب تق ملاذا يحتفل يف الكنيسة بسر املسي-٢٤٧
١٢٠٤ -١٢٠٠ 
١٢٠٩ -١٢٠٧ 

املسيح ال ي اهاإنّ ثروة سرأن يستنفد مؤد تقليد ليترجي لذلك . سرب غورها، وال يستطيع أي
وجدت هذه الثروة، بالتايل، منذ نشأا عند خمتلف الشعوب ويف خمتلف الثقافات تعابري تتميز 

 .بتنوع وتكامل رائعني
 

  ما هو املقياس الذي يكفل الوحدة يف هذا التعدد؟-٢٤٨
١٢٠٩ 

إنه األمانة للتقليد الرسويلّ، أي الشركة يف اإلميان ويف األسرار املوروثة من الرسل، تلك الشركة 
ففي استطاعتها إذن أن تضم يف : كاثوليكيةهي الكنيسة . اليت تعبر عنها وتضمنها اخلالفة الرسولية

 . مجيع الثروات احلقيقية يف الثقافات املختلفةوحدا
 

 ا؟تغيري يف الليترجيميكن ال هل ال -٢٤٩
١٠٢٦ -١٢٠٥ 

ما ليتيف الليترجيا، والسيحتافظ عليه رجي ،ها من وضع إهليا األسرار، عناصر ال تقبل التغيري، ألن
ا جيب عليها أن تكيفها حبسب وهناك عناصر قابلة للتغيري، حيق للكنيسة وأحيان. الكنيسة بأمانة

 .ثقافات الشعوب املختلفة
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 ٨٢

 القسم الثاين
 أسرار الكنيسة السبعة

 
 ومسحة املرضى، ، واإلفخارستيا، والتوبة، والتثبيت،أسرار الكنيسة السبعة هي املعمودية

 .والكهنوت، والزواج
 

  كيف تتميز األسرار؟-٢٥٠
١٢١١ -١٢١٠ 

، وأسرار الشفاء )املعمودية والتثبيت واإلفخارستيا(ئة املسيحية أسرار التنش: هناك متييز بني
وهي ). كهنوت وزواج(، واألسرار املوضوعة خلدمة الشركة والرسالة )التوبة ومسحة املرضى(

 ".كما إىل غايتها النوعية"ص إىل اإلفخارستيا شخوكلّها ت. تتصل مبراحل احلياة اهلامة
 

 الفصل األول
 نشئة املسيحيةأسرار الت

 
  كيف تتم التنشئة املسيحية؟-٢٥١
١٢٧٥ -١٢١٢ 

واملؤمنون الذين يولدون باملعمودية . تتحقّق التنشئة باألسرار اليت تضع األساس للحياة املسيحية
 .والدة جديدة، يتقوون بالتثبيت ويتغذّون باإلفخارستيا

 
  ما هي أمساء أول سر من أسرار التنشئة؟-٢٥٢
١٢١٦ -١٢١٣ 
١٢٧٧ -١٢٧٦ 

يف " التغطيس"فالتعميد يعين . نظرا إىل الطقس األساسي يف االحتفال" معمودية"يسمى أوالً 
ويسمى ). ١٧: ٥ رنثس الثانيةكو" (خليقة جديدة"يغطَّس املعمد يف موت املسيح ويقوم معه . املاء

إذ يصري " االستنارة"، و)٥: ٣ طستي" (غسل امليالد الثّاين والتجديد يف الروح القدس"أيضا 
 ).٨: ٥ سسأف" (للنور ابنا"املعمد 
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 ٨٣

  ما هي الصور املسبقة املعمودية يف العهد القدمي؟-٢٥٣
١٢٢٢ -١٢١٧ 

، الذي فُلك نوح، نبع احلياة واملوت، املاء: جند يف العهد القدمي صورا مسبقة متنوعة للمعمودية
سرائيل من عبودية مصر، عبور األردن، الذي أدخل إ الذي حرر محرعبور البحر األص باملاء، خيلِّ
 .سرائيل أرض امليعاد، صورة احلياة األبديةإ

 
  من الذي يوصل هذه الصور املسبقة إىل اكتماهلا؟-٢٥٤
١٢٢٤ -١٢٢٣ 

. دن يف األريوحنا املعمدان يف مطلع حياته العلنية، أراد أن يعمده ،سإنه يسوع املسيح، الذي
ر الدم واملاء، عالمتا املعمودياومن جنبه املطعون، على الصليب، تفجوبعد قيامته . ة واإلفخارستي

اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم، وعمدوهم باسم اآلب واالبن : "ل إىل الرسل الرسالة اآلتيةوك
 ).١٩: ٢٨ ىمت" (والروح القدس

 
   منذ مىت وِلمن متنح الكنيسة املعمودية؟-٢٥٥
١٢٢٨ -١٢٢٦ 

 .منذ يوم العنصرة متنح الكنيسة املعمودية ِلمن يؤمنون بيسوع املسيح
 

  ما هو الطقس األساسي يف املعمودية؟ -٢٥٦
١٢٤٥ -١٢٢٩ 
١٢٢٧ 

الطقس األساسي يف هذا السر هو تغطيس املعتِمد يف املاء، أو صب املاء على رأسه مع 
بن والروح القدسباسم اآلب واال: "االستدعاء الثالوثي ." 

 
  من هو املؤهَّل لقبول سر املعمودية؟ -٢٥٧
١٢٥٢ -١٢٤٦ 

 .كل إنسان مل يعتمد بعد، قبول هذا السريستطيع 
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 ٨٤

  ملاذا تعمد الكنيسة األطفال؟ -٢٥٨
١٢٥٠ 

مبا أنّ األطفال يولدون يف اخلطيئة األصلية، فهم حيتاجون أن يعتقوا من سلطان الشرير، وأن 
 .ا ملكوت حرية أبناء اهللايدخلو
 

  ماذا يطلب من املعمد؟ -٢٥٩
١٢٥٥ -١٢٥٣ 

يطلب من كل معمد أن يعلن االعتراف باإلميان، اعترافًا يعبر عنه البالغ شخصيا، أو األهل أو 
ن والعراب أو العرابة، واجلماعة الكنسية كلّها يتحملون نصيبا م. الكنيسة إذا كان املعتمد طفالً

 .وكذلك يف تنمية اإلميان ونعمة املعمودية) يف حالة املوعظني(املسؤولية يف اإلعداد للمعمودية 
 

  من يستطيع أن يعمد؟-٢٦٠
١٢٨٤ -١٢٥٦ 

األسقف والكاهن مها اللذان مينحان عادة املعمودية، والشماس اإلجنيلي أيضا يف الكنيسة 
كل إنسان أن يعمد، بشرط أن ينوي القيام مبا تقوم به ويف حال الضرورة يستطيع . الالتينية
: ويصب املعمد املاء على رأس املعتِمد وينطق بالصيغة الثالوثية املرعية يف املعمودية. الكنيسة

 ".أعمدك باسم اآلب واالبن والروح القدس"
 

   هل املعمودية ضرورية للخالص؟-٢٦١
١٢٥٧ 

 .الذين بشروا باإلجنيل ويتمكّنون من طلب هذا السراملعمودية ضرورية خلالص 
 

 هل اخلالص ممكن بدون املعمودية؟  -٢٦٢
١٢٦١ -١٢٥٨ 
١٢٨٣ -١٢٨١ 

مبا أنّ املسيح قد مات ألجل خالص مجيع الناس، فاخلالص ممكن بدون معمودية، للذين ماتوا 
ن النعمة، يلتمسون اهللا بإخالص ، وللموعوظني، وللذين بدافع م)معمودية الدم(يف سبيل اإلميان 
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 ٨٥

أما األطفال ). معمودية الشوق(وجيدون يف حتقيق إرادته، من غري أن يعرفوا املسيح أو كنيسته 
 .الذين ميوتون بال معمودية، فالكنيسة تكل أمرهم إىل الرمحة اإلهلية

 
  ما هي مفاعيل املعمودية؟ -٢٦٣
١٢٧٤ -١٢٦٢ 
١٢٨٠ -١٢٧٩ 

وهي جتعل . ر اخلطيئة األصلية ومجيع اخلطايا الشخصية والعواقب اليت تستوجبهاباملعمودية تغف
املعتِمد شريكًا يف احلياة الثالوثية اإلهلية بالنعمة املقدسة، بنعمة التربير اليت تضمه إىل املسيح وإىل 

وهي . نيوهي ختوله نصيبا يف كهنوت املسيح، وتكون أساس الشركة مع مجيع املسيحي. كنيسته
فيوسم خبتم املسيح : املعتِمد يصري للمسيح إىل األبد. متنح الفضائل اإلهلية ومواهب الروح القدس

 ).السمة(الذي ال يبلى 
 

  ما معىن االسم املسيحي املعطى يف املعمودية؟ -٢٦٤
٢١٥٩ -٢١٥٦ 
٢١٦٧ 

يف املعمودية يتقبل . اصةكل اسم له أمهية إذ إنّ اهللا يعرف كل إنسان بامسه، أي بِسمته اخل
املسيحي يف الكنيسة امسا خاصا، ومن األفضل اسم قديس يقدم للمعتِمد مثاالً للقداسة ويؤكّد 

 .شفاعته فيه لدى اهللا
 

 سر التثبيت
 

  ما هو مكان التثبيت يف تدبري اخلالص اإلهلي؟ -٢٦٥
١٢٨٨ -١٢٨٥ 
١٣١٥ 

وحياة .  روح الرب للمسيح املرتقَب وجلميع الشعب املاسياوييف العهد القدمي أنبأ األنبياء بعطية
فتقبله الرسل يف العنصرة . املسيح كلّها ورسالته كلّها قد حتقّقتا يف ملء الشركة مع الروح القدس
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 ٨٦

وبوضع األيدي هم ينقلون إىل املعتمدين اجلدد ). ١١: ٢ مال الرسلأع" (عجائب اهللا"وأعلنوا 
 .على مدى القرون عاشت الكنيسة دوما بالروح ونقلته إىل أبنائهاو. عطية الروح نفسه

 
   ملاذا الكالم على سر املسحة أو التثبيت؟-٢٦٦
١٢٨٩ 

ألنّ الطقس ) يف الكنائس الشرقية يقال املسحة باملريون املقدس(يقال سر املسحة بالزيت املقدس 
 .طّد نعمة املعمودية ألنه يثبت ويوالتثبيتويسمى . األساسي هو املسح

 
   ما هي الرتبة األساسية يف التثبيت؟-٢٦٧
١٣٠١ -١٢٩٠ 
١٣١٨ 
١٣٢١ -١٣٢٠ 

وتتم ). زيت معطَّر يكرسه األسقف(الرتبة األساسية يف التثبيت هي املسحة باملريون املقدس 
ة بالسرة اخلاصن خيدم السر، هو ينطق بالكلمات األسراريسح جبهة يف الغرب مت. بوضع يد م

ويف الكنائس الشرقية ذات ". فلتختم خبتم الروح القدس، موهبة اهللا: "املعتمدين مع هذه الكلمات
ختم موهبة : "الطقس البيزنطي، تتم املسحة أيضا على أجزاء أخرى من اجلسم مع هذه الصيغة

 ".الروح القدس
 

   ما هو مفعول التثبيت؟-٢٦٨
١٣٠٥ -١٣٠٢ 
١٣١٧ -١٣١٦ 
وهذه اإلفاضة تطبع يف . لتثبيت هو إفاضة الروح القدس اخلاصة كما يف يوم العنصرةمفعول ا

وترسخ فينا ترسيخا أعمق النبوة اإلهلية، وتزيدنا ثباتا يف . النفس ِسمة ال تبلى وتزيد نعمة املعمودية
 .لإلميان املسيحيوتعزز يف النفس مواهب الروح القدس ومتنحنا قوة خاصة لنشهد . احتادنا باملسيح
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 ٨٧

 الذي يقبل هذا السر؟  من-٢٦٩
١٣١١ -١٣٠٦ 
١٣١٩ 

ولقبوله بفاعلية على املعمد .  بل عليه أن يقبل السر، وذلك مرة واحدة،كل إنسان عمديستطيع 
 .أن يكون يف حال النعمة

 
  من هو خادم السر؟ -٢٧٠
١٣١٤ -١٣١٢ 

وعندما .  بني املثبت والكنيسة يف بعدها الرسويلّوهكذا يتبين الرباط. يف األصل كان األسقف
،ة يف الغرب-مينح الكاهن السرن الرباط بني -كما هي العادة يف الشرق ويف حاالت خاصيتبي

 .األسقف والكنيسة بالكاهن، مساعد األسقف، وباملريون املقدس الذي يكرسه األسقف نفسه
 

 سر اإلفخارستيا
 

 يا؟  ما هي اإلفخارست-٢٧١
١٣٢٣ -١٣٢٢ 
١٤٠٠ 

اإلفخارستيا هي ذبيحة جسد الرب يسوع ودمه بذاا، اليت أوجدها لكي تستمر هبا ذبيحة 
اإلفخارستيا هي . الصليب على مر األجيال إىل أن جييء، مودعا هكذا كنيسته ذكرى موته وقيامته

النفس بالنعمة، تمتلئ ملسيح، وفيها عالمة الوحدة، ورباط احملبة، والوليمة الفصحية، فيها نتقبل ا
 . وفيها نعطى عربون احلياة األبدية

 
  مىت أنشأ املسيح اإلفخارستيا؟ -٢٧٢
١٢٢٣ 
١٣٤٠ -١٣٣٧ 

، بينما )٢٣: ١١ رنثس أألوىلكو" (يف الليلة ذاا اليت أسلم فيها"يف وضعها يف اخلميس املقدس 
 .كان حيفل بالعشاء األخري مع تالميذه
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 ٨٨

 يف أنشأها؟  ك-٢٧٣
١٣٤٠ -١٣٣٧ 
١٤٠٦ -١٣٦٥ 

خذوا : "بعد أن مجع يسوع رسله يف العلية ، أخذ اخلبز يف يديه، وكسره وناوهلم إياه قائالً
مثّ أخذ يف يديه الكأس املليئة باخلمر وقال ". هذا هو جسدي يبذَل ألجلكم: وكلوا منه كلّكم

 العهد اجلديد األبدي، الذي يراق خذوا واشربوا منه كلّكم، هذه هي كأس دمي، دم: "هلم
 ".اصنعوا هذا لذكري. ألجلكم وألجل الكثريين ملغفرة اخلطايا

 
  ماذا متثّل اإلفخارستيا يف حياة الكنيسة؟ -٢٧٤
١٣٢٧ -١٣٢٤ 
١٤٠٧ 

اإلفخارستيا هي ِقمة العمل الذي به يقدسنا اهللا ". منبع احلياة املسيحية كلّها وقيمتها"إنها 
. املسيح نفسه فصحنا: اإلفخارستيا حتوي كل خري الكنيسة الروحي. وذروة العبادة اليت نرفعها إليه

وباالحتفال . باإلفخارستيا جتد الشركة يف احلياة اإلهلية ووحدة شعب اهللا التعبري عنهما وحتقيقهما
ا نتةباإلفخارستيحد منذ اآلن بليترجيا السماء ونستبق احلياة األبدي. 

 
  ما هي تسميات هذا السر؟ -٢٧٥
١٣٢٨ -١٣٢٨ 

واألكثر شيوعا . ثروة هذا السر اليت ال تسرب تتبين بتسميات خمتلفة، تعبر عن وجوهه اخلاصة
، تذكار آالم الرب اإلفخارستيا، القداس، مائدة الرب، كسر اخلبز، احملفل اإلفخارسيت: "هي

وموته وقيامته، الذبيحة املقدسة، الليترجيا اإلهلية املقدسة، األسرار املقدسة، سر املذبح املقدس، 
 ".املناولة
 

  ما هو مكان اإلفخارستيا يف تدبري اهللا اخلالصي؟ -٢٧٦
١٣٣٤ -١٣٣٣ 

ليمة الفصحية اليت حيتفل هبا يف العهد القدمي صورت اإلفخارستيا من قَبل على اخلصوص بالو
وقد أعلنها . العربانيون كل سنة باخلبز الفطري، وتذكّرهم خبروجهم احملرر من مصر على عجل
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 ٨٩

ظلّت الكنيسة . يسوع يف تعليمه، ووضعها باحتفاله بالعشاء األخري مع رسله أثناء الوليمة الفصحية
ة الربة لوصيا ) ٢٤: ١١ ألوىلارنثس كو" (اصنعوا هذا لذكري: "وفيفاحتفلت دوم

 .باإلفخارستيا خصوصا يف األحد، يوم قيامة يسوع
 

  كيف جيري االحتفال باإلفخارستيا؟ -٢٧٧
١٣٥٥ -١٣٤٥ 
١٤٠٨ 

ليترجيا الكلمة اليت تتضمن إعالن : جيري االحتفال يف قسمني كبريين يؤلّفان فعل عبادة واحدا
اإلفخارستيا اليت تضمن تقدمي اخلبز واخلمر، والصالة أو كلمة اهللا واالستماع هلا، والليترجيا 

 .األنافورة اليت تضم كلمات التقديس واملناولة
 

  من هو خادم سر اإلفخارستيا؟ -٢٧٨
١٤١١ -١٣٤٨ 

الرأس، -املرسوم رسامة صحيحة، والعامل يف شخص املسيح) األسقف أو الكاهن(هو الكاهن 
 .وباسم الكنيسة

 
 عناصر األساسية والضرورية لإلفخارستيا؟  ما هي ال-٢٧٩
١٤١٢ 

 .هي خبز احلنطة ومخر الكرمة
 

  بأي معىن تكون اإلفخارستيا تذكار ذبيحة املسيح؟ -٢٨٠
١٣٦٧ -١٣٦٢ 

اإلفخارستيا هي تذكار مبعىن أنها جتعل الذبيحة اليت قدمها املسيح ألبيه مرة واحدة، على 
وطابع الذبيحة يف اإلفخارستيا يتبين يف كلمات .  وموجودة آنياالصليب، ألجل البشرية، حاضرة
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 ٩٠

هذه الكأس هي العهد اجلديد بدمي املُراق "و" هذا هو جسدي يبذل ألجلكم: "التأسيس نفسها
الضحية . ذبيحة واحدةذبيحة الصليب وذبيحة اإلفخارستيا مها ). ٢٠-١٩: ٢٢ قالو" (ألجلكم

الذبيحة دموية على الصليب، وغري دموية يف : قة التقدمي وحدها ختتلفطري. ومن يقدمها متماهيان
 . اإلفخارستيا

 
  كيف تشارك الكنيسة يف ذبيحة اإلفخارستيا؟ -٢٨١
١٣٧٢ -١٣٦٨ 
١٤١٤ 

حياة املؤمنني، ومحدهم، . يف اإلفخارستيا ذبيحة املسيح تصري أيضا ذبيحة أعضاء جسد املسيح
واإلفخارستيا بوصفها ذبيحة، هي أيضا . تنضم كلّها إىل ما للمسيحوفعلهم، وصالم، وشغلهم 

مقدمة ألجل مجيع املؤمنني، ألجل األحياء واألموات، للحصول من اهللا على خيور روحية أو 
 .وعالوة على ذلك تكون كنيسة السماء حاضرة يف تقدمة املسيح. زمنية
 

 ) transsubstantation( ماذا يعين التحول اجلوهري؟ -٢٨٣
١٣٧٧-١٣٧٦ 
١٤١٣ 

التحول اجلوهري يعين تغير كل جوهر اخلبز إىل جوهر جسد املسيح، وكل جوهر اخلمر إىل 
. وهذا التغير يتم أثناء الصالة اإلفخارستية، بفاعلية كلمة املسيح وفعل الروح القدس. جوهر دمه

 ة، للخبز واخلمر، أييةاألشكال"بيد أنّ املظاهر احلستبقى بال تغيري"  اإلفخارستي. 
 

 املسيح؟ ئ  هل جتزيء اخلبز جيز-٢٨٤
١٣٧٧ 

ة ويف كل . املسيحئ جتزيء اخلبز ال جيزا يف كل من األشكال اإلفخارستيفهو حاضر كلّه متام
 .جزء منها
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 ٩١

  إىل مىت يستمر حضور املسيح اإلفخارسيت؟ -٢٨٥
١٣٧٧ 

 .رستية صامدةيستمر احلضور ما دامت األشكال اإلفخا
 

  ما هو نوع العبادة الواجب لسر اإلفخارسيا؟ -٢٨٦
١٣٨١ -١٣٧٨ 
١٤١٨ 

.  أي العبادة اليت تؤدى هللا وحده، وقت االحتفال باإلفخارستيا وخارجهالسجودإنه عبادة 
فالكنيسة حتفظ بأعظم العناية األجزاء املكرسة، وتنقلها إىل املرضى وإىل من تستحيل عليهم 

وهي تعرضها على املؤمنني للسجود هلا باحتفاء، وتطوف هبا، وتدعو إىل . شاركة يف القداسامل
 .الزيارة املتواترة وإىل السجود للسر املقدس احملفوظ يف بيت القربان

 
  ملاذا اإلفخارستيا هي الوليمة الفصحية؟ -٢٨٧
١٣٨٤ -١٣٨٢ 
١٣٩٦ -١٣٩١ 

 املسيح، وهو يتمم فصحه سريا، يعطينا جسده ودمه اإلفخارستيا هي الوليمة الفصحية ألنّ
 .إنه جيعلنا نتحد به وبعضنا ببعض يف ذبيحته. طعاما وشرابا

 
  ما معىن املذبح؟ -٢٨٨
١٤١٠، ١٣٨٣ 

وطعاما ) ذبيحة الصليب-مذبح(املذبح هو رمز املسيح نفسه احلاضر بصفة الضحية املقربة 
 ).فخارستيةإئدة ما-مذبح(مساويا يعطينا ذاته 

 
  مىت تلزم الكنيسة باملشاركة يف القداس؟ -٢٨٩
١٤١٧، ١٣٨٩ 

تلزم الكنيسة املؤمنني باملشاركة يف القداس أيام اآلحاد واألعياد احملددة، وحتثّ على املشاركة 
 .أيضا فيه كل يوم
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 ٩٢

  مىت جيب التناول؟ -٢٩٠
١٣٨٩ 

س على أن يتناولوا أيضا اإلفخارستيا بشرط التحلّي حتثّ الكنيسة املؤمنني املشاركني يف القدا
 .باالستعدادات املطلوبة وتلزمهم بذلك أقلّه مرة يف السنة

 
  ما هي االستعدادات املطلوبة للمناولة؟ -٢٩١
١٣٨٩ -١٣٨٥ 
١٤١٥ 

ة النعمة أي لقبول املناولة ال بد من االنتماء انتماء تاما إىل الكنيسة الكاثوليكية، ومن التمتع حبال
ومن يعرف نفسه يف خطيئة مميتة عليه أن ينال سر . أن ال يكون اإلنسان عارفًا نفسه يف خطيئة مميتة

وينبغي أيضا التحلّي بروح اخلشوع والصالة، ومراعاة الصوم . املصاحلة قبل أن يقدم على املناولة
 .، كعالمات احترام للمسيح)بحركات، ثيا(الذي تفرضه الكنيسة، واملظاهر اجلسدية الالئقة 

 
  ما هي مثار املناولة؟ -٢٩٢
١٣٩٧ -١٣٩١ 
١٤١٦ 

وتصون وجتدد حياة النعمة اليت تلقيناها يف املعمودية . املناولة تنمي اتحادنا باملسيح وبالكنيسة
 .ا املميتةوهي تقوي احملبة فينا، فتمحو اخلطايا العرضية وحتفظنا يف املستقبل من اخلطاي. ويف التثبيت

 
  مىت ميكن منح املناولة ملسيحيني آخرين؟ -٢٩٣
١٤٠١ -١٩٩٨ 

جيوز خلدام سر اإلفخارستيا الكاثوليكيني منح املناولة ألعضاء الكنائس الشرقية الذين ليسوا يف 
 شركة تامة مع الكنيسة الكاثوليكية، بشرط أن يطلبوها مبلء إرادم ويكونوا متحلّني باالستعدادات

 .املطلوبة
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 ٩٣

أما أعضاء اجلماعات الكنسية األخرى، فيجوز خلدام السر الكاثوليكيني أن مينحوا املناولة 
للمؤمنني الذين، بسبب ضرورة ماسة، يطلبوا مبلء إرادم، وهم على استعداد طيب، ويظهرون 

بالسر اإلميان الكاثوليكي. 
 

 ؟"اآليتعربون اجملد " ملاذا اإلفخارستيا هي -٢٩٤
ألنّ اإلفخارستيا تغمرنا بكل النعم والربكات السماوية، وتسند قوانا يف دروب هذه احلياة، 
وتشوقنا إىل احلياة األبدية، وجتعلنا متحدين منذ اآلن مع املسيح اجلالس عن ميني اآلب، ومع كنيسة 

 .السماء، ومرمي العذراء املغبوطة ومجيع القديسني
 
 نكسر خبزا واحدا هو الدواء الذي يكفل لنا اخللود والترياق الذي حيول يف اإلفخارستيا"

 ".دون موتنا، بل يتيح لنا أن حنيا يف يسوع املسيح دائما
 

 الفصل الثاين
 أسرار الشفاء

 
  ملاذا وضع املسيح سري التوبة ومسحة املرضى؟ -٢٩٥
١٤٢١ -١٤٢٠ 
١٤٢٦ 

د وضعهما ألنّ احلياة اجلديدة اليت منحنا إياها إنّ املسيح الذي هو طبيب النفس واجلسد، ق
لذلك أراد املسيح لكنيسته أن . بأسرار التنشئة املسيحية ميكن أن تضعف بل أن تتلف باخلطيئة

 .تواصل عمله يف الشفاء واخلالص، بسري الشفاء
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 ٩٤

 سر التوبة واملصاحلة
 

  ماذا يسمى هذا السر؟ -٢٩٦
١٤٢٤ -١٤٢٢ 

 .وبة، واملصاحلة، والغفران، واالعتراف، اهلداية أو االرتداديسمى سر الت
 

  ملاذا يوجد سر للمصاحلة بعد املعمودية؟ -٢٩٧
١٤٢٦ -١٤٢٥ 
١٤٨٤ 

وال امليل إىل اخلطيئة . ألنّ احلياة اجلديدة اليت منحناها يف املعمودية مل تلغ ضعف الطبيعة البشرية
 .الرتداد املعمدين الذين ابتعدوا عنه باخلطيئة، وضع املسيح هذا السر )أي الشهوة(

 
  مىت وضع هذا السر؟ -٢٩٨
١٤٨٥ 

: وضع املسيح القائم من بني األموات هذا السر، عندما ظهر لرسله يف مساء الفصح، وقال هلم
" خذوا الروح القدس، فمن غفرمت خطاياهم غُفرت هلم، ومن أمسكتم خطاياهم أُْمِسكت"
 ).٢٣-٢٢: ٢٠ حنايو(

 
  هل املعمدون حباجة إىل االرتداد؟ -٢٩٩
١٤٢٩ -١٤٢٧ 

واالرتداد معركة مستمرة يف الكنيسة . نداء املسيح إىل االرتداد ال يزال يدوي يف حياة املعتمدين
 .كلّها، اليت هي قديسة، ولكنها تضم خطأة يف حضنها
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 ٩٥

  ما هي التوبة الباطنة؟ -٣٠٠
١٤٣٣ -١٤٣٠ 
١٤٩٠ 

إنها . بدافع من نعمة اهللا إىل تلبية حمبة اهللا الرحيمة) ٥٠ مورمز" (القلب املُنكسر"إنها ميل 
تنطوي على توجع، وعلى كره للخطيئة املُقترفة، وعزم ثابت على أن ال نعود خنطأ من بعد، وثقة 

 .وتغتذي برجاء. بعون اهللا
 

  ما هي أنواع التعبري عن التوبة يف احلياة املسيحية؟ -٣٠١
١٤٣٩ -١٤٣٤ 

أشكال التوبة هذه . تتخذ التوبة تعابري غاية يف التنوع، خصوصا الصوم، والصالة، والصدقة
سيما إبان الصوم الكبري واجلمعة  ميارسها يف حياته اليومية، والوغريها أيضا ميكن املسيحي أن

 .العظيمة اليت هي يوم توبة
 

 بة؟  ما هي العناصر اجلوهرية يف سر التو-٣٠٢
١٤٤٩ -١٤٤٠ 

األعمال اليت يقوم هبا اإلنسان بفعل الروح القدس، واحللّة من قبل : هناك عنصران جوهريان
 .الكاهن الذي مينح الغفران باسم املسيح، وحيدد طريقة التكفري

 
 ١٤٦٠ -١٤٥٠ ما هي أعمال اإلنسان التائب؟ -٣٠٣
١٤٩٢ -١٤٨٧ 

 اليت تكون كاملة عندما تصدر عن احلب هللا، امةحماسبة للضمري جدية، والند: ال بد من
 الذي واالعتراف. وناقصة تولّدها أسباب أخرى، وتنطوي على قصد العزوف عن اخلطأ يف ما بعد

والكفّارة أي القيام ببعض أفعال التوبة يفرضها املعرف على . قرار باخلطايا أمام الكاهنيقوم على اإل
 .سببته اخلطيئةالتائب للتعويض عن األذى الذي 
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 ٩٦

  ما هي اخلطايا اليت جيب االقرار هبا؟ -٣٠٤
١٤٥٦ 
قرار هبا سابقًا، واليت يتذكّرها التائب بعد حماسبة اخلطايا الثقيلة اليت مل يتم اإلقرار بكل جيب اإل
 .االقرار باخلطايا الثقيلة هو الوسيلة الوحيدة العادية للحصول على الغفران. جدية للضمري

 
 مىت جيب االعتراف باخلطايا الثقيلة؟  -٣٠٥
١٤٥٧ 

قرار باخلطايا الثقيلة، أقلّه مرة يف السنة، ويف كل حال، على كل مؤمن بلغ سن الرشد واجب اإل
 .قبل تناول القربان املقدس

 
  ملاذا اخلطايا العرضية هي أيضا موضوع سر االعتراف؟ -٣٠٦
١٤٥٨ 

ة ضروريا باملعىن الدقيق، إالّ أنّ الكنيسة حتبذه بشدة، ألنه قرار باخلطايا العرضيوإن مل يكن اإل
يساعد على ذيب الضمري القومي، وعلى مكافحة امليول الرديئة، والتماس البرء من املسيح، والتقدم 

 .يف حياة الروح
 

  من هو خادم السر؟-٣٠٧
ئهم، وإىل الكهنة معاونيهم الذين لقد وكّل املسيح إىل رسله خدمة املصاحلة، وإىل األساقفة خلفا

 باسم اآلب واالبن وهم ميارسون سلطان غفران اخلطايا. يصريون هكذا أدوات رمحة اهللا وعدالته
 .والروح القدس

 
  ملَن يحفظ احللّ من بعض اخلطايا؟ -٣٠٨
١٤٦٣ 

لكرسي حمفوظ احللّ منها ل) كاليت يقع عليها احلُرم(مثّة خطايا على جانب كبري من اخلطورة 
 ،ن ينتدبانهالرسويلّ أو األسقف احمللّيوإن كان جيوز لكل كاهن أن حيلّ من كل .  من الكهنةأو م

 .خطيئة وكل حرم يف حال خطر املوت
 



ةخمتصر كتاب التعليم املسيحيا منصورنقله                  للكنيسة الكاثوليكية املطران يوحنإىل العربي 
--------------------------------------------------------------- 

 

 ٩٧

  هل املعرف ملزم بالسر؟ -٣٠٩
١٤٦٧ 

نظرا إىل دقّة هذه اخلدمة وعظمتها، وإىل االحترام الواجب لألشخاص، كل معرف، بدون 
اء، ملزم، حتت طائلة العقوبات الشديدة، حبفظ اخلتم األسراري، أي السر املطلق يف شأن استثن

 .اخلطايا اليت يقر هبا له التائبون
 

  ما هي مفاعيل هذا السر؟ -٣١٠
١٤٧٠ -١٤٦٨ 
١٤٩٦ 

ادة واستع. واملصاحلة مع الكنيسة. املصاحلة مع اهللا وبالتايل غفران اخلطايا: مفاعيل سر التوبة هي
ومحو العقاب األبدي الذي تستوجبه اخلطايا الثقيلة، والعقوبات . حالة النعمة إذا كانت قد فُقدت

وتنامي القوى . والسالم وطمأنينة الضمري والتعزية الروحية. النامجة عن اخلطيئة-ولو جزئيا-الزمنية
الروحي ة يف سبيل اجلهاد املسيحيالروحي. 

 
 ، يف بعض األحيان، إىل االحتفال هبذا السر، باعتراف عمومي وحلّ هل جيوز اللجوء-٣١١
 مجاعي؟ 
١٤٨٤ -١٤٨٠ 

ميكن اللجوء إىل االحتفال اجلماعي ) من مثل خطر موت داهم(يف حالة الضرورة املاسة 
باملصاحلة مع اعتراف عام وحلّ عمومي، مع احترام القواعد الكنسية، والعزم على االعتراف 

باخلطايا الثقيلة يف وقت معقولالفردي . 
 

  ما هي الغفرانات؟ -٣١٢
١٤٧٩ -١٤٧١ 
١٤٩٨ 

وترك . الغفرانات هي أن يترك لنا اهللا العقاب الزمين الذي تستتبعه اخلطايا املغفورة غلطتها
العقاب هذا حيظى به املؤمن، بشروط معينة، لنفسه أو لألموات، بفعل الكنيسة اليت جعلها اهللا قيمة 

 .ى مثار الفداء، فتوزع كنـز استحقاقات املسيح والقديسنيعل
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 ٩٨

 املرضىسر مسحة 

 

  كيف كان املرض يعاش يف العهد القدمي؟ -٣١٣

١٥٠٢  -١٤٩٩ 

يف العهد القدمي، اخترب اإلنسان يف مراحل املرض، وجوده، وأدرك، يف الوقت عينه، أنّ املرض 

نبياء أنه قد يكون له أيضا قيمة فداء للذنوب الشخصية وتراءى لأل. مرتبط، بطريقة سرية، باخلطيئة

 .هكذا كان املرض يعاش يف حضرة اهللا، الذي يلتمس منه الشفاء. وذنوب اآلخرين

 

  ما معىن شفقة يسوع على املرضى؟ -٣١٤

١٥٠٥ -١٠٥٣ 

ت اهللا شفقة يسوع على املرضى واألشفية الكثرية اليت أجراها هي الدليل الساطع على أنّ ملكو

وقد أضفى بآالمه وموته على العذاب . قد جاء معه، وبالتايل االنتصار على اخلطيئة، واألمل، واملوت

 .فالعذاب إذا ضم إىل عذابه ميكن أن يصري وسيلة تطهري وخالص، لنا ولآلخرين. معنى جديدا

 

  ما هو سلوك الكنيسة مع املرضى؟ -٣١٥

١٥١٣ -١٥٠٦  

١٥٢٧ -١٥٢٦ 

كنيسة تلقّت من املسيح الوصية بشفاء املرضى، فهي تسعى إىل حتقيقها، مبا توفّره هلم مبا أنّ ال

ولديها على اخلصوص سر نوعي . من وسائل العناية، وما ترافقهم به من أدعية وتشفّعات

هل فيكم مريض؟ فليدع كهنة : "يعقوبلصاحلهم، وضعه املسيح نفسه ويشهد له القديس 

 ).١٥ -١٤: ٥ قوبيع" (ه بعد أن ميسحوه بالزيت باسم الربالكنيسة ليصلّوا علي
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 ٩٩

  من ينال سر مسحة املرضى؟ -٣١٦

١٥١٥-١٥١٤ 

١٥٢٩-١٥٢٨ 

. يستطيع كل مؤمن أن يناله عندما يبدأ يتعرض خبطر املوت من جراء املرض أو الشيخوخة

وال .  مرض شديد آخرويستطيع املؤمن نفسه أن يناله غري مرة إذا لوحظ تفاقم املرض أو يف حال

 .بد من أن يسبق اعتراف املريض الفردي االحتفالَ بالسر إذا كان ذلك ممكنا
 

 خادم هذا السر؟   من هو-٣١٧
١٥٣٠ -١٥١٦ 

ام هذا السراألساقفة والكهنة هم وحدهم خد. 
 

  كيف يحتفل بالسر؟ -٣١٨
١٥١٩ -١٥١٧ 
١٥٣١ 

 بالزيت، الذي يباركه األسقف إذا أمكن، املسحةيسة، يتضمن االحتفال هبذا السر، بصورة رئ
). يف طقوس أخرى(وأعضاء أخرى من اجلسم ) يف الطقس الغريب(فيدهن جبني املرض وتدهن يداه 

 . الكاهن الذي يلتمس فيها النعمة اخلاصة بالسرصالةوترافق املسحة 
 

  ما هي مفاعيل السر؟ -٣١٩
١٥٢٣ -١٥٢٠ 
١٥٣٢ 

ر نعمة خاصة متكّن املريض من االحتاد بآالم املسيح احتادا أوثق خلريه وخلري الكنيسة يويل هذا الس
ومينح . ومتنحه التعزية والسالم والشجاعة وغفران اخلطايا إذ مل يقدر املريض على االعتراف. مجعاء
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 ١٠٠

رضى للعبور ويف كل حال، تؤهب مسحة امل. السر أحيانا إذا شاء الرب، استرداد العافية اجلسدية
 .إىل احلياة األبدية

 
  ما هو الزاد؟ -٣٢٠
١٥٢٥ -١٥٢٤ 

الزاد هو اإلفخارستيا اليت يتناوهلا املشرفون على مغادرة هذه احلياة األرضية، ويهيئون عبورهم 
االشتراك يف جسد ودم املسيح الذي مات وقام من بني األموات، يف حلظة العبور . إىل احلياة األبدية

 . العامل إىل اآلب، هو بذار حياة أبدية وقوة قيامةمن هذا
 

 الفصل الثالث
 أسرار خدمة الشركة والرسالة

 
  ما هي أسرار خدمة الشركة والرسالة؟ -٣٢١
١٥٣٥ -١٥٣٣ 

مثّة سران، الكهنوت والزواج، مينحان نعمة خاصة، وخيوالن املؤمنني رسالة خاصة يف الكنيسة 
 .ويسامهان خصوصا يف الشركة الكنسية وخالص اآلخرين. ويساعدان يف بناء شعب اهللا

 
 سر الكهنوت 

 )Ordreالنظام (
 

  ما هو سر الكهنوت؟-٣٢٢
١٥٣٦ 

هو السر الذي يكفل استمرار الرسالة اليت وكلها املسيح إىل رسله ناشطة يف الكنيسة إىل منتهى 
 .األزمنة
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 ١٠١

٣٢٣- ى سر؟"النظام" ملاذا يسم 

١٥٣٨. 

 -رسامة( على هيئة كنسية منظّمة يتم االنضمام إليها بتكريس خاص النظاملّ يد

ordination .( ة من الروح القدس، ممارسةسوهذا التكريس يتيح، مبوهبة خاصسلطان مقد 

 .باسم املسيح وسلطانه، يف خدمة شعب اهللا

 

  ما هو حملّ سر الكهنوت يف تدبري اخلالص اإلهلي؟ -٣٢٤

١٥٤٦ -١٥٣٩ 

١٥٩١ -١٥٩٠ 

ني، وكذلك كهنوت هارون، وإقامة : مثّة يف العهد القدمي صور سابقة هلذا السرخدمة الالوي

هذه التصويرات السابقة اكتملت يف املسيح يسوع، الذي ). ٢٥: ١١عدد (السبعني رجالً الشيوخ 

احلرب على "، )٥: ٢ موثاوس األوىلتي" (الوسيط األوحد بني اهللا والناس"هو، بذبيحة الصليب 

 . كهنوت املسيح األوحد يغدو حاضرا بكهنوت اخلدمة). ١٠: ٥ انينيعرب" (رتبة ملكيصادق

 

توما القديس " (ومن مثّ، فاملسيح هو الكاهن احلقيقي األوحد، وما اآلخرون سوى خدامه"

 ).األكويين

 

  ما هي درجات سر الكهنوت املتنوعة؟ -٣٢٥

١٥٩٣، ١٥٥٤ 

ودرجة األساقفة، .  ثالث درجات ال بديل منها يف تكوين الكنيسة البنيوييتألّف السر من

 .ودرجة الكهنة، ودرجة الشمامسة
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 ١٠٢

  ما هو مفعول الرسامة األسقفية؟ -٣٢٦
١٥٥٨ -١٥٥٧ 
١٥٩٤ 

وجتعل األسقف خليفة شرعيا للرسل وتوجله اهليئة . تويل الرسامة األسقفية ملء سر الكهنوت
ة اجلماعيمجيع الكنائساألسقفي وتنيله رسالة . ة، فيساهم مع البابا واألساقفة اآلخرين يف محل هم

 .التعليم، والتقديس وسياسة الكنيسة
 

  ما هي وظيفة األسقف يف الكنيسة اخلاصة املوكلة إليه؟ -٣٢٧
١٥٦١ -١٥٦٠ 

اليت . األسقف الذي وكّلت إليه كنيسة خاصة هو املبدأ املنظور وأساس وحدة هذه الكنيسة
 .يقوم جتاهلها، بصفته وكيل املسيح، باملهمة الرعائية، يساعده كهنته ومشامسته

 
  ما هو مفعول الرسامة الكهنوتية؟ -٣٢٨
١٥٦٧ -١٥٦٢ 
١٥٩٥ 

وجتعله على صورة املسيح الكاهن، وقادرا . تِسم مسحة الروح القدس الكاهن بوسم روحي ال يبلى
هو مكرس بصفته معاونا لألسقف، للتبشري باإلجنيل، واالحتفال و. على العمل باسم املسيح الرأس

 .بالعبادة اإلهلية، والسيما اإلفخارستيا، اليت يستمد منها القوة خلدمته، وليكون راعيا للمؤمنني
 

  كيف ميارس الكاهن خدمته؟ -٣٢٩
١٥٦٨ 

ة، فهو يقوم هبا يف كنيسة خاصا لرسالة عامة وإن كان الكاهن مرسومة كهنوتية، مرتبطًا بأخو
ومكونا معهم األسرة الكهنوتية، اليت حتمل، يف شركة مع األسقف، . مع الكهنة اآلخرين

 .وباخلضوع له، مسؤولية الكنيسة اخلاصة
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 ١٠٣

  ما هو مفعول رسامة الشمامسة؟ -٣٣٠
١٥٧١ -١٥٦٩ 
١٥٩٦ 

هو ميارس، حتت سلطة و. يرسم الشماس خلدمة الكنيسة على صورة املسيح خادم اجلميع
 .أسقفه، هذه اخلدمة، يف إطار خدمة الكلمة، والعبادة اإلهلية، واملهمة الرعائية، واحملبة

 
  كيف يحتفل بسر الكهنوت؟ -٣٣١
١٥٧٤ -١٥٧٢ 
١٥٩٧ 

 صالة األسقف على رأس املرتِسم، وهو يتلو بوضع يديمنح سر الكهنوت، يف درجاته الثالث، 
ويطلب األسقف فيها إىل  اهللا أن يفيض على املرتِسم الروح القدس، بفيض . يةالتكريس االحتفال

 .خاص، مع مواهبه، ألجل اخلدمة
 

  من الذي يمنح السر؟ -٣٣٢
١٥٧٦ -١٥٧٥ 
١٦٠٠ 

 يعود إىل األساقفة الذين رمسوا رسامة صحيحة، بصفتهم خلفاء الرسل، أن مينحوا درجات سر
 .الكهنوت الثالث

 
 الذي حيظى بسر الكهنوت؟  من -٣٣٣
١٥٧٨ -١٥٧٧ 
١٥٩٨ 

وترى الكنيسة ذاا مرتبطة هبذا . ال يستطيع نيل هذا السر، بوجه صحيح، سوى املعمد الرجل
ولكن يعود إىل . وما من إنسان ميلك حق املطالبة بسر الكهنوت. االختيار الذي حدده الرب نفسه

 . املرشحنيالسلطة الكنسية اليت تنظر يف مؤهالت
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 ١٠٤

  هل العزوبة مطلوبة ممن ينال السر؟ -٣٣٤
١٥٨٠ -١٥٧٩ 
١٥٩٩ 

أما الكهنة فهم خمتارون عادة يف الكنيسة . حالة العزوبة مطلوبة دوما بالنسبة إىل األساقفة
ألجل ملكوت "الالتينية من الرجال العائشني يف حالة العزوبة ويرغبون يف احملافظة عليها 

وجيوز لرجال . يف الكنائس الشرقية ال جيوز الزواج بعد الرسامة). ١٢: ١٩ ىمت" (السماوات
 .متزوجني أن يرمسوا كهنة ومشامسة

 
  ما هي مفاعيل سر الكهنوت؟-٣٣٥

مينح هذا السر فيضا خاصا من الروح القدس، جيعل املرتسم على صورة املسيح يف وظائفه 
. ومتنح الرسامة ومسا روحيا ال يبلى. حبسب درجة كل رتبةبصفته كاهنا ونبيا وملكًا، : الثالث

 .ولذلك ال ميكن أن يتكرر وال أن مينح بطريقة وقتية
 

  بأي سلطان متارس خدمة الكهنوت؟-٣٣٦
إنّ الكهنة املرسومني، يف ممارسة خدمتهم املقدسة، يتكلّمون ويعملون، ال بسلطام اخلاص، وال 

وبذلك ختتلف . الرأس، وباسم الكنيسة-ماعة، بل يف شخص املسيحبوكالة أو تفويض من اجل
اخلدمة الكهنوتية اختالفًا جوهريا، وليس اختالفًا بالدرجة، عن كهنوت املؤمنني العام، الذي وضعه 

 .املسيح خلدمته
 

 سر الزواج
 

  ما هو تصميم اهللا يف شأن الرجل واملرأة؟ -٣٣٧
١٦٠٥ -١٦٠١ 

وعند خلقه الرجل واملرأة . ، وخلق اإلنسان عن حب، دعاه إىل احلب"حمبة"إنّ اهللا الذي هو 
" لذلك ليسا مها بعد اثنني بل واحدا"دعامها، يف الزواج، إىل شركة حياة وحب محيمة بينهما، 

)٢٨: ١ وينتك" (أمنوا واكثروا: "وباركهما اهللا وقال). ٦: ١٩ ىمت .( 
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 ١٠٥

 واج؟  ما هي غايات اهللا يف وضع الز-٣٣٨
١٦٦٠ -١٦٥٩ 

إنّ اتحاد الرجل واملرأة الذي أسسه اخلالق ووضع له قوانني خاصة، يهدف من طبيعته إىل 
وحبسب خطّة اهللا األصلية االحتاد بني . الشركة بني الزوجني وخريمها، وإىل إجناب األوالد وتربيتهم

" ا مجعه اهللا ال يفرقه إنسانم: "، كما أكّد ذلك يسوع املسيح)الديومة (عراهالزوجني ال تفصم 
 ).٩: ١٠ قسمر(

 
  كيف دد اخلطيئة الزواج؟ -٣٣٩
١٠٦٨ -١٦٠٦ 

بفعل اخلطيئة األوىل اليت سببت أيضا تصدع الشركة اليت منحها اخلالق، بني الرجل واملرأة، صار 
محته الالمتناهية مينح إالّ أنّ اهللا، يف ر. احتاد الزوجني، مرارا كثرية جدا، عرضة للخالف واخليانة

األصلي ما حبسب قصده اإلهليالرجل واملرأة نعمة حتقيق وحدة حيا. 
 

  ما هو تعليم العهد القدمي يف شأن الزواج؟ -٣٤٠
١٦١١ -١٦٠٩ 

إنّ اهللا، من خالل تأديب الشريعة واألنبياء، يساعد شعبه على أن ينضج تدرجيا يف ذاته وعي 
وامليثاق الزوجي بني اهللا وإسرائيل ). indissolubilité( ودميومته )unicité(وحدانية الزواج 

 .ميهد ويصور من قَبل للعهد اجلديد الذي أمامه ابن اهللا، يسوع املسيح، مع الكنيسة عروسه
 

  ما هو اجلديد الذي أتى به املسيح يف الزواج؟ -٣٤١
١٦١٧ -١٦١٢ 
١٦٦١ 

عد فقط النظام األول الذي أراده اهللا، بل هو يؤيت النعمة اليت متكّن من إنّ يسوع املسيح مل ي
أيها الرجال، أحبوا : "عيش الزواج يف كرامته اجلديدة بكونه سرًا، أي عالمة حمبته للكنيسة عروسه

 ).٢٥: ٥ سسأف" (نساءكم كما أحب املسيح الكنيسة
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 ١٠٦

  هل الزواج إلزامي للجميع؟ -٣٤٢
١٦٢٠ -١٦١٨ 

وعلى اخلصوص، يدعو اهللا بعض الرجال وبعض النساء إىل اتباع . ا للجميعليس الزواج إلزامي
الرب يسوع يف طريق البتولية والعزوبة ألجل ملكوت السماوات، فيجعلهم ينصرفون عن خري 

وهكذا يصبحون عالمة األولية املطلقة . ويهتمون بأمور الرب، ويسعون إىل مرضاته. الزواج الكبري
 .، وانتظار عودته على أحر من اجلمرحملبة املسيح

 
  كيف حيتفل بسر الزواج؟ -٣٤٣
١٦٢٤ -١٦٢١ 

مبا أنّ الزواج جيعل الزوجني يف حالة حياة علنية يف الكنيسة، فاالحتفال به علين يف حضور 
 .والشهود اآلخرين) أو الشاهد الكنسي ذي الصفة(الكاهن 

 
  ما هو الرضى الزوجي؟ -٣٤٤
١٦٣٢-١٦٢٥ 
١٦٦٣ -١٦٦٢ 

الرضى الزوجي فعل إرادة صريح من رجل وامرأة أن يهب كلٌّ منهما لآلخر ذاته بالتبادل 
ومبا أنّ الرضى يصنع الزواج فال بد منه وال شيء . وائيا، لكي يعيشا عهد حب ويفّ وخصيب

أن ولكي جيعل الرضى الزواج صحيحا جيب أن يكون موضوعه الزواج احلقيقي، و. يقوم مقامه
 .يكون فعالً بشريا واعيا وحرا بريئًا من كل عنف أو قَسر

 
  ما هو املطلوب عندما يكون أحد الزوجني غري كاثوليكي؟ -٣٤٥
١٦٣٧ -١٦٣٣ 

جائزة ال بد ) بني كاثوليكي ومعمد غري كاثوليكيmixtes : (لكي تكون الزواجات املختلطة 
أما الزواجات يف حالة اختالف الدين . سيةمن السلطة الكن) permission(من ترخيص 
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 ١٠٧

)disparité de culte :دوغري معم بني كاثوليكي ( من تفسيح فال بد)dispense ( لكي تكون
وخصائصه ) fins(ويف كل حال، جيب أالّ يستبعد الزوجان االعتراف بغايات الزواج . صحيحة

)propriétés (ة، وأن يقبل الزوج الكاثوليكمبعرفة الطرف اآلخر، مبا عليه من اجلوهري ،ي
 .التزامات، باحملافظة على إميانه، وتعميد األوالد وتربيتهم يف الكنيسة الكاثوليكية

 
  ما هي مفاعيل سر الزواج؟ -٣٤٦
١٦٤٢ -١٦٣٨ 

. واهللا نفسه يقر رضى الزوجني. من سر الزواج ينشأ بني الزوجني وثاق دائم ومقصور عليهما
الزواج الذي عقد واكتمل بني معمدين ال ميكن أبدا أن تنفصم عراه ومن جهة أخرى وبالتايل ف

مينح السر الزوجني النعمة الضرورية لبلوغ القداسة يف احلياة الزوجية، والقبول املسؤول لألوالد 
 .وتربيتهم

 
  ما هي اخلطايا الثقيلة يف شأن سر الزواج؟ -٣٤٧
١٦٤٨ -١٦٤٥ 

يف هي الزىن، وتعد الزوجي د الزوجات الذي يناقض املساواة يف كرامة الرجل واملرأة، واحلب
. ورفض اِخلصب الذي حيرم احلياة الزوجية من عطية األوالد. وحدانيته واقتصاره على الزوجني
 . والطالق الذي يناقض الدميومة

 
٣٤٨-؟ مىت تقبل الكنيسة باالفتراق اجلسدي 

 الزوجان افتراقًا جسديا عندما متسي املساكنة بينهما ألسباب خطرية، تقبل الكنيسة بأن يفترق
ولكن ما دام أحد الزوجني حيا ال حيق . مستحيلة عمليا، حتى وإن كانت بقيام املصاحلة بينهما

 .ألي منهما أن يعقد زواجا جديدا، إالّ إذا كان زواجهما باطالً، وأعلنت ذلك السلطة الكنسية
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 ١٠٨

 ما هو موقف الكنيسة من املطلقني الذين عقدوا زواجا جديدا؟  -٣٤٩
١٦٥١ -١٦٥٠ 

إنّ الكنيسة األمينة لربها ال تستطيع االعتراف بصحة زواج املطلّقني الذين يعقدون مدنيا زواجا 
وإن طلّقت امرأة زوجها وتزوجت غريه . من طلّق امرأته وتزوج غريها فقد زىن عليها. "آخر

هؤالء تعاملهم الكنيسة باهتمام ورعاية، وتدعوهم إىل حياة ). ١٢-١١: ١٠ قسمر" (نيةفهي زا
ولكنهم ال يستطيعون، . اإلميان، وإىل الصالة واألعمال الصاحلة، وإىل تربية أوالدهم تربية مسيحية

ال املناولة ما دام وضعهم قائما، وهو وضع يناقض موضوعيا شريعة اهللا، أن يقبلوا احللّة السرية، و
 .اإلفخارستية، وال االضطالع ببعض املسؤوليات الكنسية

 
  ملاذا تدعى أيضا األسرة املسيحية الكنيسة البيتية؟ -٣٥٠
١٦٥٨ -١٦٥٥ 
١٦٦٦ 

وكل عضو من . ألنّ األسرة تظهر وتكشف طبيعة الكنيسة مبثابة أسرة اهللا اليت هي شركة وأسرة
ارس الكهنوت الِعمادي، مسامهًا يف جعل األسرة شركة مجاعة أعضائها له وظيفته اخلاصة، ومي

 .ونعمة وصالة، ومدرسة فضائل إنسانية ومسيحية، وأول مكان إلعالن اإلميان لألوالد
 

 الفصل الرابع
 االحتفاالت الليترجية األخرى

 أشباه األسرار
 

  ما هي أشباه األسرار؟ -٣٥١
١٦٧٢ -١٦٦٧ 
١٦٧٨ -١٦٧٧ 

فهي تتضمن صالة ترافقها . مقدسة وضعتها الكنيسة لتقديس بعض ظروف احلياةإنها عالمات 
إنها مبثابة . وللربكات، بني أشباه األسرار، مكانة أمهية خاصة. إشارة الصليب وعالمات أخرى
وكذلك هناك تكريس أشخاص وتكريس أشياء حيفظ استعماهلا . محد هللا وصالة لنيل مواهبه

 .للعبادة اإلهلية
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 ١٠٩

 ؟ )exorcisme" (التعزمي" ما هو -٣٥٢
١٦٧٣ 

هناك تعزمي عندما الكنيسة تطلب بسلطاا وباسم يسوع املسيح، أن حيفظ إنسان أو شيء من 
أما . وميارس التعزمي يف شكله البسيط يف االحتفال باملعمودية. استحواذ الشيطان ويعتق من سلطانه

 . فال يقوم به إالّ كاهن بترخيص من األسقف" ريالتعزمي الكب"التعزمي االحتفايلّ املسمى 
 

  ترافق حياة الكنيسة األسرارية؟ ما هي األشكال التقوية الشعبية اليت-٣٥٣
١٦٧٦ -١٦٧٤ 
١٦٧٩ 

إنّ احلس الديين لدى الشعب املسيحي قد انعكس دوما يف أشكال تعبريية متنوعة من التقوى 
من ذلك، مثالً، تكرمي الذخائر، وزيارة املعابد، واحلج، . ةحتيط باحلياة األسرارية يف الكنيس

والكنيسة، يف ضوء اإلميان، تنري وحتبذ األشكال . والتطوافات، ودرب الصليب، وصالة الوردية
 .األصيلة للتقوى الشعبية

 
از املسيحياجلن 

 
  ما هي العالقة بني األسرار وموت املسيحي؟ -٣٥٤
١٦٨٣ -١٦٨٠ 

ي الذي ميوت يف املسيح، يصل يف اية حياته األرضية، إىل ملء احلياة اجلديدة اليت إنّ املسيح
. ابتدأت باملعمودية، وتعززت بالتثبيت، وتغذّت باإلفخارستيا، اليت هي استباق للوليمة السماوية

 ميوت يف املسيحي الذي. ومعىن املوت املسيحي يتكشف يف نور موت وقيامة املسيح رجائنا الوحيد
 ).٨: ٥ رنثس الثانيةكو" (ليستوطن عند الرب"املسيح يسوع يذهب 
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 ١١٠

  عم يعبر اجلناز؟ -٣٥٥
١٦٨٥ -١٦٨٤ 

وإن كان االحتفال باجلناز جيري حبسب طقوس خمتلفة تتناسب واألوضاع والتقاليد احمللية، فهو 
ىن الشركة مع املتوفّى، يعبر عن الطابع الفصحي للموت املسيحي يف رجاء القيامة، وعن مع

 .خصوصا بالصالة ألجل تطهري نفسه
 

  ما هي األوقات األساسية يف اجلناز؟ -٣٥٦
١٦٩٠ -١٦٨٦ 

استقبال اجلماعة للجثمان مع كلمات تعزية ورجاء، : يتضمن اجلناز عادة أربعة أوقات أساسية
تودع نفس املتوفّى باهللا، ينبوع  الذي به تسوالوداعوليتورجيا الكلمة، والذبيحة اإلفخارستية، 

 .احلياة األبدية، بينما يدفن اجلسد يف انتظار القيامة
 

 اجلزء الثالث
 احلياة يف املسيح
 القسم األول

 احلياة يف الروح: دعوة اإلنسان
 

  كيف ترتبط حياة املسيحي األخالقية باإلميان وباألسرار؟ -٣٥٧
١٦٩٨ -١٦٩١ 

فبها ينال املؤمنون نعمة املسيح ومواهب الروح القدس، اليت . ن تنيله األسرارما يعلنه قانون اإلميا
 .جتعلهم قادرين على أن حييوا حياة أبناء اهللا اجلديدة يف املسيح الذي يتقبلونه مع اإلميان

 
 ).الون الكبريالقديس " (أيها املسيحي اعرف كرامتك"
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 ١١١

 الفصل األول
 اإلنسان على صورة اهللا

 
 ما هو أساس كرامة اإلنسان؟  -٣٥٨
١٧١٥ -١٦٩٩ 

فالشخص البشري الذي منح . كرامة الشخص البشري تتأصل يف خلقه على صورة اهللا ومثاله
 .نفسا روحانية خالدة، وعقالً وإرادة حرية، معدٌّ بنفسه وجسده للسعادة األبدية

 
 دعوتنا إىل السعادة

 
  كيف يبلغ اإلنسان السعادة؟ -٣٥٩
١٧١٦ 

املسيح، يف اإلجنيل، . يبلغ اإلنسان السعادة بنعمة املسيح الذي جيعله مشاركًا يف احلياة اإلهلية
وتعمل أيضا نعمة املسيح يف . التطويبات: يبين لتالميذه الطريق املؤدية إىل السعادة، اليت ال اية هلا

 .ا، ويبتعد عن الشركل إنسان، يتبع ضمريه القومي، فيسعى إىل احلق واخلري وحيبهم
 

  هل للتطويبات أمهية بالنسبة إلينا؟ -٣٦٠
١٧١٧ -١٧١٦ 
١٧٢٦ -١٧٢٥ 

براهيم، عيد ما قُطع من مواعيد اهللا منذ إإنها ت. التطويبات هي القلب من كرازة يسوع
اية إنها تعبر عن وجه يسوع ذاته، ومتيز احلياة املسيحية األصيلة، وتبين لإلنسان الغ. وتكملها

 .السعادة األبدية: القصوى لسلوكه
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 ١١٢

  ما هو الفرق، بالنسبة إىل اإلنسان، بني التطويبات والرغبة يف السعادة؟ -٣٦١
١٧١٩ -١٧١٨ 

التطويبات تلبى الرغبة الطبيعية يف السعادة، اليت وضعها اهللا يف قلب اإلنسان ليجتذبه إليه، هو 
 .شباعهاإالقادر وحده على 

 
 عادة األبدية؟  ما هي الس-٣٦٢
١٧٢٤ -١٧٢٠ 
١٧٢٩ -١٧٢٧ 

 رس الثانيةبط" (مشاركني يف الطبيعة اإلهلية"إنها معاينة اهللا يف احلياة األبدية حيث نكون متاما 
إنها عطية من . السعادة تتجاوز اإلمكانات البشرية. ، ويف جمد املسيح والتمتع حبياة الثالوث)٤: ١

والسعادة اليت وعدنا هبا تضعنا، أمام اختيارات . ية، مثل النعمة اليت تقود إليهااهللا فائقة الطبيعة وجمان
 .أخالقية حامسة يف ما يتعلّق باخليور األرضية، وحتثّنا على حمبة اهللا فوق كل شيء

 
 حرية اإلنسان

 
  ما هي احلرية؟ -٣٦٣
١٧٣٣ -١٧٣٠ 
١٧٤٤ -١٧٤٣ 

ى الفعل أو عدمه، على فعل هذا أو ذاك، وعلى القيام هي القدرة اليت أعطاها اهللا لإلنسان عل
. احلرية هي من اخلصائص املُميزة لألفعال البشرية. هكذا من تلقاء الذات بأفعال صادرة عن روية

 اهللا، خرينا األعظم وسعادتنا، شطرواحلرية اليت تتوجه . وكلّما ازداد فعلنا للخري ازدادت حريتنا
اختيار الشر هو سوء . ية تنطوي أيضا على إمكان االختيار بني اخلري والشرواحلر. تبلغ كماهلا

 .استعمال حلريتنا يقود إىل عبودية اخلطيئة
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 ١١٣

  ما هي العالقة بني احلرية واملسؤولية؟ -٣٦٤
١٧٣٧ -١٧٣٤ 
١٧٤٦ -١٧٤٥ 

ة جتعل اإلنسان مسؤوالً عن أفعاله ما دامت بإرادته، وقد تنقص وأحيانا تبطل تبعة الفعل احلري
 .ومسؤوليته بسبب اجلهل، والغفْلة، والعنف املُعاىن، واخلوف، والتعلّق املفرط والعادات

 
  ملاذا حيق لإلنسان أن ميارس حريته؟ -٣٦٥
١٧٤٧ -١٧٣٨ 

ة مالزمة لكرامة الشخص البشريته، ألنّ احلرييف ممارسة حري ا . لكل إنسان احلقدوم وال بد
وال بد للقانون املدينّ من االعتراف به .  هذا احلق، خصوصا يف الشأنني األخالقي والديينمن احترام

 .ومن صيانته يف نطاق اخلري العام والنظام العام العادل
 

  ما هو حملّ احلرية البشرية يف نظام اخلالص؟ -٣٦٦
١٧٤٢ -١٧٣٩ 
١٧٤٨ 

ولكن . ها يزداد وهنا مع اخلطايا املُرتكَبة الحقاوضع. حريتنا معرضة للزلل بسبب اخلطيئة األوىل
وبنعمته يقودنا الروح القدس إىل ). ١: ٥ طيةغال" (قد حررنا لكي ننعم حقا باحلرية"املسيح 

 .احلرية الروحية، ليصيرنا مساعدين له أحرارا يف الكنيسة ويف العامل
 

  ما هي مصادر أخالقية األفعال البشرية؟ -٣٦٧
١٧٥٤ -١٧٤٩ 
١٧٥٨ -١٧٥٧ 

 ونية، أي خري حقيقي أو ظاهر، املوضوع املختار: أخالقية األفعال البشرية منوطة بثالثة مصادر
 .النتائج الفعل وبضمنها وظروفالفاعل أي الغاية املقصود بالفعل، 
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 ١١٤

  مىت يكون الفعل صاحلًا أخالقيا؟ -٣٦٨
١٧٥٦ -١٧٥٥ 
١٧٦٠ -١٧٥٩ 

فموضوع .  أخالقيا إذا كان موضوعه وغايته وظروفه أخالقية يف الوقت عينهيكون الفعل صاحلًا
وليس من اجلائز أن يفعل الشر . االختيار بإمكانه أن يفسد وحده كل الفعل وإن كانت النية صاحلة

. والغاية الفاسدة بإمكاا إفساد الفعل وإن كان موضوعه حبد ذاته صاحلًا. للحصول على اخلري
أما . كس، ال تصير الغاية الصاحلة سلوكًا سيئًا بسبب  موضوعه، ألنّ الغاية ال تربر الوسائلوبالع

نقاص مسؤولية الفاعل أو زيادا، ولكنها ال تستطيع تغيري الصفة األخالقية إالظروف فبإمكاا 
 .جتعل أبدا فعالً سيئًا حبد ذاته فعالً صاحلًا وهي ال. لألفعال ذاا

 
  هل هناك أفعال هي دائما حمرمة؟ -٣٦٩
١٧٦١، ١٧٥٦ 

). التجديف، والقتل، والزىن: مثالً(هناك أفعال اختيارها حمرم دائما من جراء موضوعها 
اختيارها ينطوي على احنراف يف اإلرادة، أي على شر أخالقي ال ميكن تربيره بالنظر إىل اخليور اليت 

 .قد تنتج منه
 

 ءأخالقية األهوا
 

  ما هي األهواء؟ -٣٧٠
١٧٦٦ -١٧٦٢ 
١٧٧٢ -١٧٧١ 

اليت تؤلّف العناصر الطبيعة للنفسية -األهواء هي العواطف واالنفعاالت وحركات اإلحساس
.  وهي اليت جتعل اإلنسان مييل إىل الفعل أو األحجام عنه يف سبيل ما يحسه خريا أو شرا-البشرية
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 ١١٥

واألعمق . غض، والرغبة واخلوف، والفرح واحلزن، والغضبواألهواء األساسية هي احلب والب
 .وال حيب اإلنسان سوى اخلري احلقيقي أو الظاهر. أصالً هو احلب الناتج عن جاذبية اخلري

 
  هل األهواء صاحلة أو سيئة أخالقيا؟ -٣٧١

 ١٧٧٠ -١٧٦٧ 
١٧٧٥ -١٧٧٣ 

إنها صاحلة عندما تساعد . ة وال سيئةألنّ األهواء هي حركات اإلحساس فليست حبد ذاا صاحل
 .وميكن أن تكون مؤاتية يف الفضائل أو فاسدة يف الرذائل. على عمل اخلري وسيئة يف خالف ذلك

 
الضمري األخالقي 

 
  ما هو الضمري األخالقي؟ -٣٧٢
١٧٨٠ -١٧٧٦ 
١٧٩٧ -١٧٩٥ 

ل، يف الوقت املناسب، إنّ الضمري األخالقي املوجود يف قلب الشخص هو حكم صادر عن العق
ب الشرة . ويوعز إىل اإلنسان أن يفعل اخلري ويتجنالصفة األخالقي وبه يعرف الشخص البشري

ويتيح حتمل املسؤولية عندما يصغي اإلنسان الفِطن إىل ضمريه . للفعل الذي سيفعله أو قد فعله
 .األخالقي يستطيع أن يسمع صوت اهللا الذي يكلّمه

 
 قتضي كرامة الشخص يف ما يتعلّق بالضمري األخالقي؟  ماذا ت-٣٧٣
١٧٨٢ -١٧٨٠ 
١٧٩٨ 

كرامة الشخص البشري تقتضي استقامة الضمري األخالقي أي أن يكون متوافقًا مع العقل 
ولإلنسان حبكم كرامته الشخصية، أالّ يكره على فعل ما . والشريعة اإلهلية يف ما هو مستقيم وصاحل
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 ١١٦

 جيب أالّ يمنع، يف نطاق اخلري العام، من أن يعمل حبسب ضمريه خصوصا يف خيالف ضمريه، بل
املوضوع الديين. 

 
  كيف ينشَّأ الضمري األخالقي ليكون مستقيما وصادقًا؟ -٣٧٤
١٧٨٨ -١٧٨٣ 
١٨٠٠ -١٧٩٩ 

تؤازره و. ينشأ الضمري األخالقي املستقيم والصادق بالتربية، وتقبل كالم اهللا وتعليم الكنيسة
وعالوة على ذلك تساعد كثريا . مواهب الروح القدس وتساعده إرشادات األشخاص احلكماء

 .على التنشئة األخالقية، الصالة وحماسبة الضمري
 

  ما هي القواعد اليت على الضمري أن يعمل هبا ودائما؟ -٣٧٥
١٧٨٩ 

 -٢.  الشر لينتج منه اخلري أن ال يسمح إطالقًا أن يصنع-١: القواعد األساسية الثالث هي
). ١٢: ٧ ىمت" (كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فافعلوهم أنتم أيضا هبم": "القاعدة الذهبية"
 احملبة تكون دائما يف سياق احترام القريب وضمريه، وإن كان ذلك ال يعين أن نقبل مبثابة خري -٣

ا شرما هو موضوعي. 
 

 القي أن حيكم حكما خاطئًا؟  هل ميكن الضمري األخ-٣٧٦
١٧٩٤ -١٧٩٠ 
١٨٠٢ -١٨٠١ 

وقد حيدث أن يصور الضمري . إنّ الشخص البشري ملزم دائما باخلضوع حلكم ضمريه األكيد
إالّ أنه ال ميكن أن ينسب . األخالقي أحكاما خاطئة ألسباب ال ختلو دوما من مسؤولية شخصية

لذلك من الضروري . ل غري إرادي وإن بقي يف حد ذاته شراإىل الشخص الشر الذي صنع يف جه
بذل كل جهد إلصالح ضالالت الضمري األخالقي. 
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 ١١٧

 الفضائل
 

  ما هي الفضيلة؟ -٣٧٧
١٨٣٣ -١٨٠٣ 

القديس " (هدف احلياة الفاضلة هي أن تصري مثل اهللا. "هي استعداد عادي ثابت لفعل اخلري
 .ل إنسانية وفضائل إهليةوهناك فضائ). غريغوريوس النصيصي

 
  ما هي الفضائل اإلنسانية؟ -٣٧٨
١٨٠٤ 
١٨١١ -١٨١٠ 
١٨٣٩، ١٨٣٤ 

الفضائل اإلنسانية هي استعدادات عادية وثابتة، يف العقل واإلرادة تنسق أفعالنا، وتنظّم أهواءنا 
ية صاحلة يكتسبها اإلنسان وتتعزز فيه بأفعال أخالق. وتقود سلوكنا، حبسب العقل واإلميان
 . ومتكررة، والنعمة اإلهلية تنقيها وتسمو هبا

 
  ما هي الفضائل اإلنسانية الرئيسة؟ -٣٧٩
١٨٣٤، ١٨٠٥ 

وتتجمع حوهلا سائر الفضائل، بكوا ". رئيسة "لفضائل دور حموري ولذلك تدعىلإنّ 
 .الفطنة، والعدل، والقوة، والقناعة: أركان احلياة الفاضلة وهي

 
 هي الفطنة؟  ما -٣٨٠
١٨٣٥، ١٨٠٦ 
وهي ترشد . العقل لتمييز خرينا احلقيقي يف كل ظرف، والختيار الوسائل إلمتامهئ ّهيُتالفطنة 

 .الفضائل األخرى بتحديد قواعدها ومقياسها
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 ١١٨

  ما هو العدل؟ -٣٨١
١٨٣٦، ١٨٠٧ 

 ".العبادة فضيلة"يدعى والعدل جتاه اهللا . قوام العدل إرادة ثابتة راسخة إلعطاء اآلخرين ما حيق هلم
 
  ما هي القوة؟ -٣٨٢ 

١٨٣٧، ١٨٠٨ 
إنها قد تبلغ أحيانا حد املقدرة . القوة تؤمن الثبات يف املصاعب والصمود يف السعي إىل اخلري

 .على التضحية باحلياة للدفاع عن قضية عادلة
 

  ما هي القناعة؟ -٣٨٣
١٨٣٨، ١٨٠٩. 
، وتؤمن سيطرة اإلرادة على الغرائز، ومتكّن من التوازن يف القناعة ِجماح شهوة امللذاتتكبح 

 .استعمال اخليور املخلوقة
 

  ما هي الفضائل اإلهلية؟ -٣٨٤
١٨١٣ -١٨١٢ 
١٨٤١ -١٨٤٠ 

ينفح اهللا هبا اإلنسان مع النعمة . الفضائل اإلهلية مصدرها وعلّتها وموضوعها املباشر هو اهللا ذاته
إنها أساس الفعل املسيحي األخالقي، . لى أن حييا يف عالقة مع الثالوث األقدساملربرة، فتجعله قادرا ع

 .إنها عربون حضور الروح القدس وفعله يف قوى الكائن البشري. وهي تنعشه إذ حتيي الفضائل اإلنسانية
 

  ما هي الفضائل اإلهلية؟ -٣٨٥
١٨١٣ 

 .إنها اإلميان والرجاء، واحملبة
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 ١١٩

 ميان؟  ما هو اإل-٣٨٦
١٨١٦ -١٨١٤ 
١٨٤٢ 

اإلميان هو الفضيلة اإلهلية اليت هبا نعتقد وجود اهللا، وكل ما كلّمنا به وأوحى، وتعرضه الكنيسة 
لذلك يسعى . باإلميان يسلّم اإلنسان أمره كلّه هللا حبرية. علينا لنعتقده، ألنّ اهللا هو احلق ذاته

 ).٦: ٥ طيةغال" (يعمل باحملبة"اإلميان اإلنسان إىل معرفة إرادة اهللا وإىل فعلها ألنّ 
 

  ما هو الرجاء؟ -٣٨٧
١٨٢١ -١٨١٧ 
١٨٤٣ 

الرجاء هو الفضيلة اإلهلية اليت هبا نرغب، مترقّبني من اهللا، يف احلياة األبدية، رغبتنا يف سعادتنا، 
بدية، واضعني ثقتنا مبواعيد املسيح، ومستندين إىل عون نعمة الروح القدس لنستحق احلياة األ

 .والثبات حتى اية حياتنا على األرض
 

  ما هي احملبة؟ -٣٨٨
١٩٢٩ -١٨٢٢ 
١٨٤٤ 

احملبة هي الفضيلة اإلهلية اليت هبا نود اهللا فوق كل شيء، ونود الغريب كنفسنا، بسبب مودتنا 
: ٣ وسيلكو" (رباط الكمال"إنها . وقد جعل يسوع احملبة وصيته اجلديدة، وكمال الناموس. هللا
وال ينفعين ...لست بشيء"وبدوا . ، وأساس الفضائل األخرى، لتنعشها، وتلهمها وتنظّمها)١٤
 ).٣-١: ١٣ نثس األوىلكو" (شيء
 

  ما هي مواهب الروح القدس؟ -٣٨٩
١٨٣١ -١٨٣٠ 
١٨٤٥ 

 :وهي سبع. مواهب الروح القدس هي استعدادات دائمة جتعل اإلنسان يتبع إهلامات اهللا بطواعية
 .احلكمة، والفهم، واملشورة، والقوة، والِعلْم، والتقوى، وخمافة اهللا
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 ١٢٠

  ما هي مثار الروح القدس؟ -٣٩٠
١٨٣٢ 

د األبديد منها . مثار الروح القدس هي كماالت ينشئها فينا كبواكري ايعد والتقليد الكنسي
ف والصالح، واملساحمة احملبة والفرح والسالم، والصرب وطول األناة، واللط: "اثنيت عشرة

 ).٢٣ -٢٢: ٥ طيةغال" (واألمانة والوداعة، والعفاف والطهارة
 

 اخلطيئة
 

  ماذا يقتضي منا تقبل رمحة اهللا؟ -٣٩١
١٨٤٨ -١٨٤٦ 
١٨٧٠ 

واهللا نفسه بكالمه وروحه يضع خطايانا يف . يقتضي منا االعتراف بزالّتنا والتوبة عن خطايانا
 .مرينا ورجاء الغفرانالنور، ويؤكّد لنا حقيقة ض

 
  ما هي اخلطيئة؟ -٣٩٢
١٨٥١ -١٨٤٩ 
١٨٧٢ -١٨٧١ 

إنها إهانة ). أغسطينوسالقديس " (كلمة أو فعل أو شهوة ختالف الشريعة األزلية"اخلطيئة هي 
واملسيح يف آالمه . وهي جترح الطبيعة البشرية وتسيء إىل التضامن البشري. إىل اهللا مبعصية حمبته

ا جسامتها وينتصر عليها برمحتهينري متام. 
 

  هل هناك أنواع متعددة من اخلطايا؟ -٣٩٣
١٨٥٣ -١٨٥٢ 
١٨٧٣ 

وميكن متييزها بالنسبة إىل موضوعها أو بالنسبة إىل الفضائل أو الوصايا اليت . تنوع اخلطايا كبري
وعالوة على . ذاتوميكن تنسيقها أيضا حبسب ما هلا من عالقة مباشرة باهللا والقريب وال. ختالفها

 .ذلك ميكن التمييز بني اخلطايا بالفكر والقول، بالفعل أو اإلمهال
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 ١٢١

  كيف التمييز بني اخلطايا حبسب جسامتها؟ -٣٩٤
١٨٥٤ 

 . هناك خطيئة مميتة وخطيئة عرضية
 

  مىت تقترف اخلطيئة املميتة؟ -٣٩٥
١٨٦١ -١٨٥٥ 
١٨٧٤ 

.  ثقيلة، ويكون الوعي كامالً وبقصد صادر عن رويةتقترف اخلطيئة املميتة عندما تكون مادا
واخلطيئة املميتة تقضي فينا على احملبة، وحترمنا النعمة املربرة وتقودنا إىل املوت األبدي يف جهنم إذا 

 .وتتم املغفرة عادة بسري املعمودية والتوبة أو املصاحلة. مل توجد التوبة
 

٣٩٦-قترف اخلطيئة العرضية؟  مىت ت 
١٨٦٤ -١٨٦٢ 
١٨٧٥ 

تقترف اخلطيئة العرضية اليت ختتلف اختالفًا جذريا عن اخلطيئة املميتة، عندما تكون مادا 
وهي ال تقطع العهد . خفيفة، بل عندما ينتفي الوعي الكامل أو الرضى التام، وإن كانت املادة ثقيلة

منحرفًا باخليور املخلوقة، ومتنع تقدم النفس يف ممارسة إنها تعين تعلّقًا . مع اهللا، ولكنها تضعف احملبة
ة. الفضائل واخلري األخالقيوتستأهل عقوبات زمني. 

 
  كيف تتكاثر اخلطيئة فينا؟ -٣٩٧
١٨٧٦، ١٨٦٥ 

 .اخلطيئة تستجر إىل اخلطيئة، وتولّد الرذيلة بتكرار األفعال ذاا
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 ١٢٢

  ما هي الرذائل؟ -٣٩٨
١٨٦٧ -١٨٦٦ 

ميكن ربطها باخلطايا .  الفضائل، وهي عادات أثيمة تظلم الضمري ومتيل إىل الشرالرذائل تضاد
الكربياء، والبخل، واحلسد، والغضب، والنجاسة، والشراهة، ": باخلطايا الرئيسية"السبع املسماة 

 ). أو آسيدياأو الكآبة(والكسل 
 

  هل نتحمل مسؤولية عن خطايا اآلخرين؟ -٣٩٩
١٨٦٨ 

 .لية عندما نشارك فيها مشاركة أثيمةنتحمل مسؤو
 

  ما هي هيكليات اخلطيئة؟ -٤٠٠
١٨٦٩ 

إنها التعبري عن اخلطايا الشخصية . جتماعية ومؤسسات خمالفة للشريعة اإلهليةإنها أوضاع ا
 .ونتيجتها

 
 الفصل الثالث
 اجلماعة البشرية
 الشخص واجملتمع

 
 إلنسان؟ جتماعية ل ما هو قوام السمة اال-٤٠١
١٨٨٠ -١٨٧٧ 
١٨٩١ -١٨٩٠ 

كما أنّ اإلنسان له دعوة شخصية إىل السعادة، فله أيضا يف الوقت عينه، بعد اجتماعي هو من 
. إذ إنّ مجيع الناس مدعوون إىل الغاية ذاا، وهي اهللا نفسه. املكونات األساسية لطبيعته ولدعوته
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 ١٢٣

ية واألخوة اليت على البشر أن يقيموها يف ما بينهم، يف وهناك بعض الشبه بني ما جيمع األقانيم اإلهل
 .حمبة القريب ال ميكن فصلها عن حمبة اهللا. احلقيقة ويف احملبة

 
  ما هي العالقة بني الشخص واجملتمع؟ -٤٠٢
١٨٨٢ -١٨٨١ 
١٨٩٣ -١٨٩٢ 

سات اال هو، وجيب الشخص البشرية، وصاحبها، أن يكون، مبدأ مجيع املؤسوغايتهاجتماعي .
وهناك جتمعات مفيدة له، يف داخل اتمع . بعض اتمعات، كاألسرة واملدينة، ضرورية له
 .التسلسليةالسياسي كما على الصعيد العاملي، يف احترام مبدأ 

 
  ماذا يعين مبدأ التسلسلية؟ -٤٠٣
١٨٨٥ -١٨٨٣ 
١٨٩٤ 

بل . تمع أدىن، فيحرمه من صالحياتهيعين هذا املبدأ أن ليس تمع أعلى أن يقوم بوظائف جم
 .عليه باألحرى أن يسانده عند الضرورة

 
  ماذا يقتضي غري ذلك تعايٌش إنساينّ أصيل؟ -٤٠٤
١٨٨٩ -١٨٨٦ 
١٨٩٦ -١٨٩٥ 

إنه يقتضي احترام العدالة، والتراتبية الصحيحة بني القيم، وخضوع األبعاد الطبيعية والغريزية 
جتماعي، ال بد من صوص، حيث تفسد اخلطيئة املناخ االوعلى اخل. وحيةلألبعاد الداخلية والر

 .اللجوء إىل توبة القلب وإىل نعمة اهللا
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 ١٢٤

 جتماعيةاملشاركة يف احلياة اال
 

  ما هو أساس السلطة يف اجملتمع؟ -٤٠٥
١٩٠٢ -١٨٩٧ 
١٩٢٠ -١٩١٨ 

. م يف حتقيق اخلري العامكل مجاعة بشرية هي يف حاجة إىل سلطة شرعية تؤمن النظام وتساه
 .أساس هذه السلطة موجود يف الطبيعة البشرية، ألنها مطابقة للنظام الذي أقامه اهللا

 
  مىت تمارس السلطة بوجه شرعي؟ -٤٠٦
١٩٠٤ -١٩٠٣ 
١٩٢٢ -١٩٢١ 

متارس السلطة بوجه شرعي عندما تعمل للخري العام، وتستعمل يف سبيل ذلك وسائل جائزة 
 لذلك على األنظمة السياسية أن يتوجهوا حبسب قرار املواطنني احلر، وعليهم أن حيترموا .أخالقيا

"ة" دولة احلقسود فيها القانون ال إرادات البشر العشوائيالشرائع اجلائرة والقوانني املخالفة . اليت ي
 .للنظام األخالقي ال تلزم الضمائر

 
  ما هو اخلري العام؟ -٤٠٧
١٩٠٦ -١٩٠٥ 
١٩٢٤ 

ة اليت تسمح للجماعات واألفراد أن يبلغوا كماهلم جيب أن نفهم جمموعة األوضاع االباخلري العامجتماعي. 
 

  ماذا يتضمن اخلري العام؟ -٤٠٨
١٩٠٩ -١٩٠٧ 
١٩٢٥ 

يتضمن اخلري العام احترام حقوق الشخص البشري األساسية وتعزيزها، وتنمية اخليور الروحية 
 .شخاص وللمجتمع، والسالم واألمان للجميعوالزمنية لأل
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 ١٢٥

  أين يتحقّق متاما اخلري العام؟ -٤٠٩
١٩١٢ -١٩١٠ 
١٩٢٧ 

جند التحقيق األكمل للخري العام يف اجلماعة السياسية اليت تصون وتعزز خري املواطنني واهليئات 
 .الوسيطة، بدون أن تتخلّى عن اخلري العام لألسرة البشرية

 
 ارك اإلنسان يف حتقيق اخلري العام؟  كيف يش-٤١٠
١٩١٧ -١٩١٣ 
١٩٢٦ 

يشارك كل إنسان، حبسب املوقع الذي هو فيه والدور الذي يقوم به، يف تعزيز اخلري العام :
باحترام القوانني العادلة، واالضطالع مبهام القطاعات اليت هو مسؤول شخصيا عنها، من قبل 

 وعلى املواطنني أيضا، أن يشاركوا مشاركة ناشطة، ما أمكن .االعتناء بأسرته وااللتزام يف عمله
 .ذلك، يف احلياة العامة

 
 العدالة اإلجتماعية

 
 جتماعية؟  كيف يؤمن اجملتمع العدالة اال-٤١١
١٩٣٣ -١٩٢٨ 
١٩٤٤ -١٩٤٣ 

جتماعية عندما حيترم كرامة الشخص البشري وحقوقه، اليت هي غاية يؤمن اتمع العدالة اال
جتماعية، املرتبطة باخلري العام وممارسة رى، يسعى اتمع إىل العدالة االومن جهة أخ. اتمع

 .السلطة، عندما حيقّق الشروط اليت تسمح للجماعات ولألفراد باحلصول على ما هو حق هلم
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 ١٢٦

  ما هو أساس املساواة بني البشر؟ -٤١٢
١٩٣٥ -١٩٣٤ 
١٩٤٥ 

يف الكرامة وباحلقوق األساسية ذاا، إذ إنهم خلقوا على صورة اهللا يتمتع مجيع البشر باملساواة 
فهم ذوو طبيعة واحدة، وأصل واحد، وقد دعوا، يف املسيح . األوحد، وخصوا بنفس عاقلة

 .املخلّص الواحد، إىل السعادة اإلهلية الواحدة
 

  كيف تقوم الالمساواة بني البشر؟ -٤١٣
١٩٣٨ -١٩٣٦ 
١٩٤٧ -١٩٤٦ 

جتماعي تصيب ماليني من الكائنات قتصادي واالاك اختالفات جائرة على الصعيدين االهن
وهي على تناقض فاضح مع اإلجنيل، وهي ضد العدالة وكرامة األشخاص البشرية، . البشرية
فهو . ولكن هناك أيضا اختالفات بني البشر، ناجتة عن عوامل متنوعة، تدخل يف خطّة اهللا. والسالم
خاصة فيها " وزنات" أن يتقبل كل واحد من اآلخرين ما حيتاج إليه، وأن يشارك من عندهم يريد

 واحملاسنة واملشاركة، وأحيانا كثرية األرحييةوهذه االختالفات تشجع األشخاص على . اآلخرين
 .   وهي حتفز الثقافات على أن تغتين بعضها ببعض. تلزمهم هبا

 
 شري؟  كيف يظهر التضامن الب-٤١٤
١٩٤٢ -١٩٣٩ 
١٩٤٨ 

إنّ التضامن املتأتي من األخوة البشرية واملسيحية، يظهر أوالً يف التوزيع العادل للخيور، واألجر 
 التضامن متارس أيضا تقاسم خيور فضيلة. العادل للعمل، وااللتزام بنظام اجتماعي أكثر عدالة

من اخليور املادي ة، اليت هي أهمةاإلميان الروحي. 
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 ١٢٧

 الفصل الثالث
 الشريعة والنعمة: خالص اهللا

 الشريعة األخالقية
 

 
  ما هي الشريعة األخالقية؟-٤١٥
١٩٥٩ -١٩٥٤ 
١٩٧٩ -١٩٧٨ 

وهي ترسم لإلنسان السبل والقواعد للسلوك . الشريعة األخالقية هي من عمل احلكمة اإلهلية
 . عن اهللاملؤدي إىل السعادة املوعودة، وحتظّر السبل اليت تقصي

 
  ما هي الشريعة الطبيعية؟ -٤١٦
١٩٦٠ 

الشريعة الطبيعية اليت حفرها اخلالق يف قلب كل إنسان، تقوم على املشاركة يف احلكمة واجلودة 
وهي تعبر عن احلس األخالقي األصلي، الذي ميكّن اإلنسان من التمييز بعقله بني اخلري . اإلهليتني
ها شاملة ال ت. والشرة للشخص اإلنساينّ إنر وهي تضع قواعد الواجبات واحلقوق األساسيتغي

 .وللجماعة البشرية وللقانون املدينّ نفسه
 

  هذه الشريعة يف متناول اجلميع؟ -٤١٧
١٩٦٢ -١٩٦١ 
١٩٨١ -٩٨٠ 

 .بسبب اخلطيئة ال يدرك اجلميع دوما الشريعة الطبيعية بوضوح مباشرة وبالتساوي
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 ١٢٨

القديس " (على ألواح الشريعة ما مل يكن الناس يقرأونه يف قلوهبمكتب اهللا ] لذلك["
 ).أوغسطينوس

 
  ما هي العالقة بني الشريعة الطبيعية والشريعة القدمية؟ -٤١٨
١٩٦٤ -١٩٦٣ 
١٩٨٢ 

وهي تعبر عن حقائق كثرية هي يف . الشريعة القدمية هي الشريعة املوحى هبا يف حالتها األوىل
ا هلا وتأصيالًمتناول العقل طبيعية اليت ختتصرها . ا، فيكون عهد اخلالص تثبتيوفرائضها األخالقي

فتنهى عما هو خمالف حملبة اهللا والقريب وتأمر مبا هو . الوصايا العشر تضع أساس دعوة اإلنسان
 .أساسي هلا

 
  ما هو مكان الشريعة القدمية يف خطّة اخلالص؟-٤١٩
١٩٦٤ -١٩٦٣ 
١٩٨٢ 

وهي تظهر ما جيب . مية متكّن من معرفة عدد كبري من احلقائق اليت يف متناول العقلالشريعة القد
إالّ أنّ . كاملربي احلكيم، وتعد للتوبة ولتقبل اإلجنيلئ ّهيُتفعله وما جيب جتنبه، وعلى اخلصوص 

ا قودة، فهي ناقصة، إذ ال متنح بذاة وجيسة وروحانيا مقدة الروح الشريعة القدمية، على كو
 .القدس ونعمته للقيام هبا

 
  ما هي الشريعة اجلديدة أو الشريعة اإلجنيلية؟ -٤٢٠
١٩٧٣ -١٩٦٥ 
١٩٨٥ -١٩٨٣ 

الشريعة اجلديدة أو الشريعة اإلجنيلية، اليت أعلنها وحقّقها املسيح، هي ملء وكمال الشريعة 
هللا والقريب، وحمبة بعضنا البعض كما أحبنا إنها تختصر بوصية حمبة ا. اإلهلية الطبيعية واملوحى هبا
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 ١٢٩

إنها . نعمة الروح القدس الذي جيعل تلك احملبة ممكنة: وهي أيضا حقيقة يف داخل اإلنسان. املسيح
 .، إذ متيل بنا إىل التصرف تلقائيا بدافع احملبة)٢٥: ١ طيةغال" (شريعة حرية"

 
القديس " (قدس ذاا املعطاة للمؤمنني يف املسيحالشريعة اجلديدة هي أوالً نعمة الروح ال"

 ).توما األكويين
 

  أين توجد الشريعة اجلديدة؟ -٤٢١
١٩٧٢ -١٩٧١ 
١٩٨٦ 

األخالقي الشريعة اجلديدة موجودة يف حياة املسيح وكرازته كلّها، ويف تعليم الرسل الديين .
والعظة على اجلبل هي التعبري األساسي. 

 
 النعمة والتربير

 
  ما هو التربير؟ -٤٢٢
١٩٩٥ -١٩٨٧ 
٢٠٢٠ -٢٠١٧ 

إنه عمل اهللا الرحيم واّاينّ الذي يغفر لنا خطايانا ويصيرنا . التربير هو أفضل أعمال حمبة اهللا
ويتحقّق ذلك بنعمة الروح القدس اليت استحقّتها لنا آالم املسيح . أبرارا وقديسني يف كل كياننا

 والتربير يشرع السبيل إىل جواب اإلنسان احلر، أي إىل اإلميان باملسيح وأعطيناها يف املعمودية،
 .والتعاون مع نعمة الروح القدس

 
  ما هي النعمة املربرة؟ -٤٢٣
١٩٩٨ -١٩٩٦ 
٢٠٢١ -٢٠٠٥ 

 النعمة املربرة هي عطية جمانية مينحنا إياها اهللا ليصيرنا مشاركني يف حياته الثالوثية وقادرين على
وهي فائقة الطبيعة ألنها . وتدعى نعمة عادية أو مقدسة أو مؤلِّهة، ألنها تقدس وتؤلِّه. العمل حمبة له
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 ١٣٠

. خاضعة متاما ملبادرة اهللا اّانية وألنها تسمو على ما عند البشر من إمكانات اإلدراك وقوى اإلرادة
 .فهي إذن ال تقع حتت اختبارنا

 
 م األخرى؟  ما هي أنواع النع-٤٢٤
٢٠٠٠ -١٩٩٩ 
٢٠٠٤ -٢٠٠٣ 
٢٠٢٤ -٢٠٢٣ 

مواهب خاصة (، والنعم األسرارية )مواهب ظرفية( الِنعم احلالية النعمة العاديةهناك، ما عدا 
بكل سر( اةة املسموالنعم اخلصوصي ،)كارزما-مواهب) (م )غايتها خري الكنيسة العاموبينها ِنع ،

 .دم الكنسية ومسؤوليات احلياة املسيحيةاحلالة اليت ترافق ممارسة اِخل
 

  هل هناك عالقة بني النعمة واحلرية البشرية؟ -٤٢٥
٢٠٠٢ -٢٠٠١ 

إنها تستجيب ألعمق ما يف احلرية اإلنسانية . ، وتثري جواب اإلنسان احلرئّهيُتالنعمة تستبق، و
 .من توق، أو تدعوها إىل العمل معها وتقودها إىل الكمال

 
  ما هو االستحقاق؟ -٤٢٦
٢٠٠٩ -٢٠٠٦ 
٢٠٢٧ -٢٠٢٥ 

واإلنسان يف عالقته مع اهللا ال استحقاق له قطعا إذ . االستحقاق هو اجلزاء الواجب لعمل جيد
ومع ذلك مينحه اهللا إمكان كسب استحقاقات باتحاده مبحبة . إنه نال من اهللا جمانا كل شيء

ال بد إذن من نسبة استحقاقات األعمال الصاحلة أوالً إىل ف. املسيح، ينبوع استحقاقاتنا أمام اهللا
 .النعمة اإلهلية، مثّ إىل إرادة اإلنسان احلرة

 



ةخمتصر كتاب التعليم املسيحيا منصورنقله                  للكنيسة الكاثوليكية املطران يوحنإىل العربي 
--------------------------------------------------------------- 

 

 ١٣١

  ما هي اخليور اليت نستطيع استحقاقها؟ -٤٢٧
٢٠٠٩ -٢٠٠٦ 
٢٠٢٧ -٢٠٢٥ 

نستطيع بدافع من الروح القدس أن نستحق لنفسنا ولغرينا، النعم الفيدة لكي نتقدس ونصل إىل 
وليس يف إمكان أحد . حلياة األبدية، وكذلك اخليور الزمنية الضرورية لنا حبسب قصد اهللا

 . اليت يف أصل التوبة والتربيرالنعمة األوىلاستحقاق 
 

  هل حنن مدعوون إىل القداسة؟ -٤٢٨
٢٠١٦ -٢٠١٢ 
٢٠٢٩ -٢٠٢٨ 

وهي . سيحية وكمال احملبةوهي ملء احلياة امل. املؤمنون مجيعهم مدعوون إىل القداسة املسيحية
وطريق قداسة املسيحي مير عرب الصليب . تتحقّق يف االحتاد احلميم باملسيح وفيه بالثالوث األقدس

 .ليبلغ متامه يف قيامه األبرار النهائية اليت يكون اهللا فيها كال يف الكلّ
 

 الكنيسة أم ومعلّمة
 القية؟  كيف تغذّي الكنيسة حياة املسيحي األخ-٤٢٩
٢٠٣١ -٢٠٣٠ 
٢٠٤٧ 

: ٦طية غال" (شريعة املسيح"الكنيسة هي اجلماعة اليت فيها يتقبل املسيحي كالم اهللا، وتعاليم 
وفيها يتحد بتقدمة إفخارستيا املسيح حبيث تكون حياته األخالقية . وفيها ينال نعمة األسرار). ٢

 . والقديسنيوفيها يتعلّم مثل قداسة العذراء مرمي. عبادة روحية
 

  ملاذا تتدخل السلطة الكنسية التعليمية يف اجملال األخالقي؟ -٤٣٠
٢٠٤٠ -٢٠٣٢ 
٢٠٥١ -٢٠٤٩ 

ومتتد . للسلطة الكنسية التعليمية أن تعلن اإلميان الذي جيب اعتقاده، وتطبيقه يف احلياة احلسية
 .، ألنّ حفظها ضروري للخالصهذه املهمة أيضا إىل الفرائض اخلاصة بالشريعة الطبيعية
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 ١٣٢

  ما هي غاية وصايا الكنيسة؟ -٤٣١
٢٠٤٨، ٢٠٤١ 

وصايا الكنيسة غايتها أن تكفل للمؤمنني احلد األدىن الذي ال بد منه يف شأن روح الصالة، 
 .واحلياة األسرارية، وااللتزام األخالقي، ومنو حمبة اهللا والقريب

 
  ما هي وصايا الكنيسة؟ -٤٣٢
٢٠٤٣ -٢٠٤٢ 

 املشاركة يف قداس األحد واألعياد األخرى املفروضة، والتحرر من األشغال -١: هي اآلتية
االعتراف باخلطايا بقبول سر املصاحلة . ٢. والنشاطات اليت ميكنها أن متنعهم عن تقديس تلك األيام

 االنقطاع عن -٤. لفصح تناول سر اإلفخارستيا على األقل يف عيد ا-٣. على األقلّ مرة يف السنة
 مساعدة الكنيسة يف احتياجاا املادية، -٥. أكل اللحم والصيام يف األيام اليت حددا الكنيسة

 .حبسب إمكانات كل واحد
 

  ملاذا احلياة األخالقية هي شرط أويلّ إلعالن اإلجنيل؟ -٤٣٣
٢٠٤٦ -٢٠٤٤ 

إنهم . ذبون البشر إىل اإلميان باإلله احلقيقيإنّ املسيحيني، حبيام املطابقة للرب يسوع، جيت
 .يبنون الكنيسة، ويدخلون يف العامل روح اإلجنيل، ويهيئون جميء ملكوت اهللا

 
 القسم الثاين
 الوصايا العشر

 .الصيغة التعليمية  .  ٢١ -٦: ٥ تثنية االشتراع   .١٧ -٢: ٢٠خروج 
 

 " ة األبدية؟يا معلّم ماذا علي أن أفعل ألحرز احليا "-٤٣٤
٢٠٥٤ -٢٠٥٢ 
٢٠٧٦ -٢٠٧٥ 

إن أردت أن تدخل احلياة فاحفظ : "أجاب يسوع الشاب الذي طرح عليه هذا السؤال
. واتباع يسوع يقتضي حفظ الوصايا). ٢١ -١٦: ١٩ ىمت" (تعال اتبعين: "مثّ أضاف". الوصايا
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 ١٣٣

م اإلهلي الذي حيقّقها حتقيقًا الوصية مل تبطل، ولكن اإلنسان مدعو إىل أن جيدها يف شخص املعلّ
 .كامالً يف ذاته، ويكشف عن مدلوهلا الكامل، وأثبت دوامها

 
  كيف يشرح يسوع الوصايا؟ -٤٣٥
٢٠٥٥ 

أحبب : "يشرح يسوع الوصايا يف ضوء الوصية الواحدة واملزدوجة، وصية احملبة، كمال الشريعة
والثانية .  الوصية الكربى واألوىلهذه هي. الرب إهلك بكل قلبك، وكل نفسك، وكل ذهنك

 -٣٧: ٢٢ ىمت" (هباتني الوصيتني يتعلّق الناموس كلّه واألنبياء. أحبب قريبك كنفسك: تشبهها
٤٠.( 

 
 ؟ "الوصايا العشر" ما معىن -٤٣٦
٢٠٥٧ -٢٠٥٦ 

هذه الكلمات تلخص ). ٢٨: ٣٤ وجخر" (كلمات عشر"حرفيا " الوصايا العشر"تعين كلمة 
يف (وهي تقدم وصايا حمبة اهللا . موسىسرائيل يف سياق العهد مع إ اليت أعطاها اهللا لشعب الشريعة

، فترسم للشعب املختار ولكل شخص )يف السبع األخرية(وحمبة القريب ) الوصايا الثالث األوىل
 .بشري طريق حياة متحررة من عبودية اخلطيئة

 
   ما هي عالقة الوصايا العشر مع العهد؟-٤٣٧
٢٠٦٣ -٢٠٥٨ 
٢٠٧٧ 

تفهم الوصايا العشر يف ضوء العهد الذي فيه يكشف اهللا عن ذاته، ويعلّم بإرادته، والشعب، 
 .حبفظه الوصايا، يعبر عن انتمائه هللا وجييب بشكر عن مبادرة حبه
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 ١٣٤

 يف نظر الكنيسة؟ " الوصايا العشر" ما هي أمهية -٤٣٨
٢٠٦٨ -٢٠٦٤ 

املقدس واملتبعة مثال املسيح تعترف للوصايا العشر بأمهية ومدلول إنّ الكنيسة األمينة للكتاب 
 .واملسيحيون ملزمون حبفظها. أساسيني

 
 وحدة عضوية؟ " الوصايا العشر"ملاذا تؤلّف -٤٣٩
٢٠٧٩، ٢٠٦٩ 

الوصايا العشر تؤلّف جمموعة عضوية ال ميكن التفريق بينها، ألنّ كل وصية ترجع إىل الوصايا 
 .وخمالفة أي وصية خمالفة للشريعة كلّها.  وإىل الوصايا العشر برمتهااألخرى

 
 مباذا تلزم الوصايا العشر إلزاما خطريا؟  -٤٤٠
٢٠٧٣ -٢٠٧٢ 
٢٠٨١ 

والطاعة للوصايا . ألنّ الوصايا العشر تعبر عن واجبات اإلنسان األساسية جتاه اهللا وجتاه القريب
 . ذاا خفيفةتتضمن أيضا واجبات مادا يف

 
  هل حفظ الوصايا العشر ممكن؟ -٤٤١
٢٠٨٢، ٢٠٧٤ 

أَجل، ألنّ املسيح، الذي بدونه ال نستطيع أن نفعل شيئًا، جيعلنا قادرين على حفظها مبنحنا 
 .روحه ونعمته
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 ١٣٥

 الفصل األول
 ".أحبب الرب إهلك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك"

 . يكن لك إله غرييال. أنا هو الرب إهلك: الوصية األوىل
 

 ). ٢: ٢٠ وجخر" (أنا هو الرب إهلك: " مباذا يقضي البيان األول-٤٤٢
٢٠٩٤ -٢٠٨٣ 
٢١٣٤ -٢١٣٣ 

الوصية األوىل تقضي بأن حيفظ املؤمن وميارس الفضائل اإلهلية الثالث، ويتجنب ما خيالفها من 
رادي، عدم اإلميان، البدعة، من مثل الشك اإل.  يعتقد باهللا ويقصي ما يعارضهاإلميان. خطايا

 هو الترقّب الواثق لرؤية اهللا السعيدة وعونه، وجتنب الرجاء. ، واالنشقاق)أو إنكار اإلميان(اجلحود 
فال بد من إقصاء الالمباالة، ونكران :  تود اهللا فوق كل شيءاحملبة. اليأس واالعتداد املفرط بالنفس

 .أو الكسل الروحي، واحلقد على اهللا الناتج من الكربياء، )أسيديا(اجلميل، والفتور، والسأم 
 

٤٤٣-د: " مباذا يقضي كالم الرباه وحده تعبإهلك تسجد، وإي للرب) "١١: ٤ ىمت ( 
٢١٠٥ -٢٠٩٥ 
٢١٣٦ -٢١٣٥ 

. وبعبادته العبادة الفردية واجلماعية الواجبة له. يقضي بعبادة اهللا بكونه ربا لكلّ ما هو موجود
وبتقدمي الذبائح وأوالً ذبيحة حياتنا الروحية، مقرونة . صالة له بالتسبيح والشكر واالبتهالوبال

 .وحبفظ الوعود والنذور املعقودة له. بذبيحة املسيح الكاملة
 

  كيف يفعل الشخص اإلنساينّ حقّه يف عبادة اهللا يف احلق واحلرية؟ -٤٤٤
٢١٠٩ -٢١٠٤ 
٢١٣٧ 

سيما يف ما يتعلّق باهللا خالقي يف أن يطلب احلقيقة، وال األلكل إنسان احلق والواجب
وكرامة . وبالكنيسة، حتى إذا ما عرفها عليه أن يعتنقها ويكون وفيا هلا، بتقدمي عبادة هللا حقيقية

اإلنسان تقتضي، يف الوقت عينه، أالّ يكره إنسان، يف أمور الدين، على عمل خيالف ضمريه، وال 
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 ١٣٦

نطاق النظام العام، من العمل وفاقًا لضمريه، سواء كان عمله يف السر أو يف العالنية، أن يمنع، يف 
 .وسواء كان فرديا أو مجاعيا

 
 ) ٢: ٢٠ وجخر(؟ "أالّ يكن لك آهلة أخرى جتاهي" ماذا حيرم اهللا عندما يأمر ب -٤٤٥
٢١٢٨ -٢١١٠ 
٢١٤٠ -٢١٣٨ 

، اليت تؤلّه ما هو خملوق، والسلطة، واملال، بل  األوثانوعبادة، تعدد اآلهلة: هذه الوصية حترم
 اليت هي احنراف يف العبادة الواجبة هللا احلقيقي، واليت تظهر بأشكال خمتلفة من واخلرافة. الشيطان

 اليت تظهر يف القيام بتجربة اهللا، وخمالفة الدين. التأليه، والسحر والعرافة واستحضار األرواح
وبانتهاك القدسيات، وتدنيس أشخاص أو أشياء مقدسة، وال سيما اإلفخارستيا، بالكالم واألفعال، 

 الذي يرفض وجود اهللا مستندا واإلحلاد. والسيمونية اليت هي مبثابة شراء األمور الروحية وبيعها
رف  اليت تقول بأنه ال ميكن أن نعوالالأدرية. الستقاللية اإلنسانطئ أحيانا كثرية على فهم خا

ا الالمباالة واإلحلاد العملين أيضشيئًا عن، وهو يتضم. 
 

 .)٣: ٢٠ وجخر" (ال تصنع لك منحوتا وال صورة شيء: " هل حترم وصية اهللا-٤٤٦
 تكرمي الصور؟ 

٢١٣٢ -٢١٢٩ 
٢١٤١ 

 وبعد جتسد ابن اهللا. كانت هذه الوصية حترم، يف العهد القدمي، متثيل اهللا املتعايل على االطالق
كما أكّد ذلك امع النيقاوي الثّاين سنة (مربرا ) الصور املقدسة(صار التكرمي املسيحي لأليقونات 

فلم يعد األمر . ، ألنه يستند إىل سر ابن اهللا املتجسد، الذي فيه صار اهللا املتعايل منظورا)٧٨٧
 .عذراء، واملالئكة، والقديسنياملسيح، وال: متعلّقًا بعبادة صورة بل بإكرام من متثّله الصورة
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 ١٣٧

 الوصية الثّانية
 )٧ :٢٠ وجخر" (ال حتلف باسم الرب إهلك باطالً"

 
  كيف تحترم قداسة اسم اهللا؟ -٤٤٧
٢١٤٩ -٢١٤٢ 
٢١٦٢ -٢١٦٠ 

وبالتايل فمن الواجب جتنب . تحترم قداسة اسم اهللا باستدعائه، ومباركته، وتسبيحه، ومتجيده
تدعاء اسم اهللا لتربير جرمية، وجتنب أي استعمال غري الئق المسه، من مثل سوء االستعمال باس

 . يف الوعود املقطوعة باسم اهللاواِحلنث، والكالم النايب.  الذي هو بطبيعته خطيئة جسيمةالتجديف
 

  ملاذا النَّهي عن القسم بالباطل؟ -٤٤٨
٢١٥١ -٢١٥٠ 
٢١٦٤ -٢١٦٣ 

 . الذي هو احلقيقة بعينها، ويتخذه شاهدا على كذبألنّ القسم بالباطل يستدعي اهللا، 
 
اغناطيوس القديس " (ال حتلف ال باخلالق وال باخلليقة إالّ يف احلقيقة والضرورة واإلحالل"

 ).دي لويوال
 

  ما هو اِحلْنث؟ -٤٤٩
٢١٥٥ -٢١٥٢ 

واِحلنث خطيئة . يكون حانثًا من يقسم واعدا مبا ال يريد فعله، أو من ال يفعل ما وعد به بقسم
 .جسيمة إىل اهللا الذي هو دائما ويفّ ملا يِعد به
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 ١٣٨

 الوصية الثالثة
س يوم الربقد 

 ) ١١: ٢٠ وجخر(؟ "بارك اهللا يوم السبت وأعلن قداسته"ملاذا . ٤٥٠
٢١٧٢ -٢١٦٨ 
٢١٨٩ 

دية مصر، سرائيل من عبوإ يف اليوم السابع للخلق، وأيضا حترير راحة اهللاتذكَر يف يوم السبت 
 .والعهد الذي أقامه اهللا مع شعبه

 
  كيف تصرف يسوع بالنسبة إىل السبت؟ -٤٥١
٢١٧٣ 

ة معناها احلقيقيعل السبت : "اعترف يسوع بقداسة السبت وشرح، مبا له من سلطة إهليج
 ).٢٧: ٢ قسمر" (ألجل اإلنسان ال اإلنسان ألجل السبت

 
 ، بالنسبة إىل املسيحيني؟  ملاذا صار األحد بديالً من السبت-٤٥٢
٢١٧٦ -٢١٧٤ 
٢١٩١ -٢١٩٠ 

ومبا . فهو يذكّر باخللق األول" اليوم األول من األسبوع"ومبا أنه . األحد هو يوم قيامة املسيح
فصار . الذي يأيت بعد السبت، فهو يعين اخللق اجلديد الذي بدأ مع قيامة املسيح" اليوم الثامن"أنه 

ل مجيع األعيادبالنسبة إىل املسيحيام، وأول مجيع األيالذي يف فصحه يوصل : ني أو يوم الرب
 .السبت اليهودي إىل ايته، ويعلن راحة اإلنسان األبدية يف اهللا

 
  كيف يقدس يوم األحد؟ -٤٥٣
٢١٨٥ -٢١٧٧ 
٢١٩٣ -٢١٩٢ 

ون األحد واألعياد األخرى املفروضة باملشاركة يف إفخارستيس املسيحيوباالمتناع يقد ا الرب
 ،ا عن تعاطي النشاطات اليت حتول دون تقدمي العبادة الواجبة هللا، واالبتهاج املالزم ليوم الربأيض

وميكن القيام يف هذا النهار بالنشاطات املرتبطة بالضرورات العيلية، . والراحة الالزمة للنفس واجلسد
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 ١٣٩

عادات تضر بتقديس األحد، أو نشئ ُت أن ال واخلدمات ذات الفائدة االجتماعية الكبرية، بشرط
 .باحلياة العيلية أو بالصحة

 
  ملاذا االعتراف باألحد يوم عيد أمر مهم؟ -٤٥٤
٢١٨٨ -٢١٨٦ 
٢١٩٥ -٢١٩٤ 

حتى تتوفّر للجميع إمكانية فعلية للتمتع براحة كافية ووقت حر يتيح هلم تنمية احلياة الدينية 
. وأن يكون هلم وقت مؤات للتأمل، والتفكري، والصمت، والدرس. االجتماعيةوالعيلية والثقافية و

 .وأن ينصرفوا إىل األعمال الصاحلة خصوصا لفائدة املرضى واملسنني
 

 اينالفصل الث
 "أحبب قريبك كنفسك"

 :الوصية الرابعة
 "أكرم أباك وأمك"

 
  مباذا تأمر الوصية الرابعة؟ -٤٥٥
٢٢٠٠ -٢١٩٦ 
٢٢٤٨ -٢٢٤٧ 

 .إنها تأمر بإكرام واحترام والدينا والذين خوهلم اهللا السلطة ألجل خرينا
 

  ما هي طبيعة األسرة يف تصميم اهللا؟ -٤٥٦
٢٢٠٥ -٢٢٠١ 
٢٢٤٩ 

لقد أنشأ اهللا األسرة ووضع هلا . يؤلّف الرجل واملرأة املتحدان بالزواج، مع أوالدمها، أسرة
عال. قوامها األساسيوتقوم بني .  خلري الزوجني، وإلجناب األوالد وتربيتهمالزواج واألسرة ج

 ألنها الكنيسة املنـزليةوتصري األسرة، باملسيح، . أعضاء األسرة عالئق شخصية ومسؤوليات أولية
 .شركة إميان ورجاء وحمبة
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 ١٤٠

  ما هو حملّ األسرة يف اجملتمع؟ -٤٥٧
٢٢٠٨ -٢٢٠٧ 

. لبشري وهي تسبق كل اعتراف هبا من قبل السلطة العامةاألسرة هي اخللية األصلية للمجتمع ا
 .وحياة األسرة تنشئة على حياة اتمع. األسرة وقيمها هي أساس احلياة االجتماعيةئ وإنّ مباد

 
  ما هي واجبات اجملتمع جتاه األسرة؟ -٤٥٨
٢٢١٣ -٢٢٠٩ 
٢٢٥٠ 

على . احترام قانون التسلسليةيقع على عاتق اتمع مساندة الزواج واألسرة وترسيخهما مع 
السلطات العامة أن حتترم وتصون وتعزز الطبيعة احلقيقية للزواج واألسرة، واألخالق العامة، 

 .وحقوق الوالدين وازدهار البيوت
 

  ما هي واجبات األبناء جتاه والديهم؟ -٤٥٩
٢٢١٤ -٢٢١٣ 
٢٢٥١ 

عتراف جبميلهم، والطواعية والطاعة هلم، ، واال)ِبر الوالدين(على األبناء احترام الوالدين 
فيسامهون هكذا، بالعالئق اجليدة بني اإلخوة واألخوات، يف تعزيز االنسجام والقداسة يف كل احلياة 

وإذا كان الوالدون يف حالة فقر أو مرض أو وحدة أو شيخوخة فعلى األبناء الكبار أن . العيلية كلّها
 .ادييؤدوا هلم العون املعنوي وامل

 
   ما هي واجبات الوالدين جتاه أبنائهم؟-٤٦٠
٢٢٣١ -٢٢٢١ 

مبا أنّ الوالدين مشاركون يف األبوة اإلهلية، فهم املسؤولون األولون عن تربية أوالدهم وأول من 
وعليهم أن . وعليهم أن حيبوا أوالدهم وحيترموهم مبثابة أشخاص بشرية وأبناء هللا. يبشروم باإلميان
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 ١٤١

فّروا هلم، على قدر املستطاع حاجام املادية واملعنوية، وخيتاروا هلم املدرسة املناسبة، وميدوهم يو
وهم يضطلعون، على اخلصوص، . بالنصائح واآلراء احلصينة ليختاروا مهنتهم ورسالتهم يف احلياة

برسالة تربيتهم على اإلميان املسيحي. 
 

   اإلميان؟ كيف يربي الوالدون أبناءهم على-٤٦١
٢٢٥٣ ،٢٢٥٢ 

يقومون بذلك خصوصا باملثل الصاحل والصالة والتعليم الديين املسيحي واملشاركة يف احلياة 
 .الكنسية

 
   هل العالئق يف األسرة هي خري مطلق؟-٤٦٢
٢٢٣٣ -٢٢٣٢ 

يسوع إنّ العالئق يف األسرة على أمهيتها ليست مطلقة، ألنّ دعوة املسيحي األوىل هي يف اتباع 
ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فال . من أحب أباه أو أمه أكثر مني فال يستحقّين: "وحمبته

على الوالدين أن يساعدوا أبناءهم بفرح على اتباع يسوع، يف كل ). ٣٧: ١٠متى " (يستحقّين
 .حاالت احلياة، حتى يف احلياة املكرسة أو اخلدمة الكهنوتية

 
  أن متارس السلطة يف خمتلف جماالت اجملتمع املدينّ؟كيف جتب -٤٦٣
٢٢٣٧ -٢٢٣٤ 
٢٢٥٤ 

جيب أن متارس دوما كخدمة، يف احترام حقوق اإلنسان األساسية، وتراتبية صحيحة بني القيم، 
وعلى كل واحد، يف ممارسة السلطة أن يسعى إىل . والقوانني، والعدالة التوزيعية ومبدأ التسلسل

وال بد أن تستلهم قراراته احلقيقة عن اهللا وعن اإلنسان . بدالً من مصلحته اخلاصةمصلحة اجلماعة 
 .وعن العامل
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 ١٤٢

 ما هي واجبات املواطنني يف عالئقهم بالسلطات املدنية؟  -٤٦٤
٢٢٤١ -٢٢٣٨ 
٢٢٥٥ 

على من خيضعون للسلطة أن يروا يف رؤسائهم ممثّلني هللا، وأن يقدموا مسامهتهم النـزيهة حلسن 
وهذا يتضمن احملبة وخدمة الوطن، واحلق والواجب يف االقتراع، . سري احلياة العامة واالجتماعية

 .وتسديد الضرائب، والدفاع عن البلد، واحلق يف نقد بناء
 

 مىت يكون على املواطن واجب التمرد على السلطات املدنية؟  -٤٦٥
٢٢٤٣ -٢٢٤٢ 
٢٢٥٦ 

ال خيضع ألوامر السلطات املدنية عندما تتعارض ومقتضيات على املواطن واجب ضمريي بأن 
من الناس بالطاعة: "النظام العام ٢٩: ٥ مال الرسلأع". (إنّ اهللا أحق.( 

 
 الوصية اخلامسة

 "ال تقتل"
 

  ملاذا جيب احترام احلياة البشرية؟ -٤٦٦
٢٢٦٨ -٢٢٥٨ 
٢٣٢٠ -٢٣١٨ 

تضت عمل اهللا يف اخللق، وهي تبقى أبدا على فهي منذ األصل اق. مقدسةألنّ حياة اإلنسان 
وليس ألحد أن يدمر مباشرة كائنا بشريا بريئًا، ألنّ ذلك . عالقة خاصة باخلالق غايتها الوحيدة

 وجخر" (الربيء والبار ال تقتلهما: "يتعارض بوجه خطري وكرامة الشخص البشري وقداسة اخلالق
٧: ٢٣.( 
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 ١٤٣

 اع املشروع عن األشخاص وعن اجملتمع هذه القاعدة املطلقة؟ ملاذا ال يناقض الدف -٤٦٧
٢٢٦٥ -٢٢٦٣ 

بالدفاع املشروع يختار الدفاع عن النفس وتعزيز احلق يف احلياة، اخلاصة بالشخص أو بآخرين 
ومن حيمل املسؤولية عن حياة اآلخرين قد يكون الدفاع املشروع أيضا واجبا . وال يختار القتل

 .إالّ أنّ ذلك يقضي بأن ال يستعمل من العنف ما يزيد على الضروري. هخطريا علي
 

 ما الفائدة من العقوبة؟  -٤٦٨
٢٢٦٦ 

إنّ العقوبة اليت تفرضها السلطة الشرعية هدفها هو التعويض عن اإلساءة الناجتة عن الذنب، 
 .ذنبواحملافظة على النظام العام وعلى أمن األشخاص، واملسامهة يف إصالح امل

 
  ما هي العقوبة اليت ميكن إنزاهلا؟ -٤٦٩
٢٢٦٧ 

واليوم، بفضل القدرات اليت متلكها الدولة على قمع . جيب أن تتناسب العقوبة وجسامة الذنب
هي من اآلن "اإلجرام جبعل مرتكبه عاجزا عن اإلساءة، فحالة الضرورة املطلقة لعقوبات املوت 

عندما تكون الوسائل ). إجنيل احلياة" (جود هلا البتة يف الواقعفصاعدا نادرة جدا، إن مل نقل ال و
 ها تتناسب بوجه أفضل وأوضاع اخلري العامة كافية، فعلى الدولة أن تكتفي هبا، ألنغري الدموي

 .وتتوافق أكثر وكرامة الشخص البشري، وال تنـزع ائيا من ارم إمكانية التوبة. الواقعية
 

 ى الوصية اخلامسة؟  عمَّ تنه-٤٧٠
٢٢٨٣ -٢٢٦٨ 
٢٣٢٦ -٢٣٢١ 

القتل : تنهى الوصية اخلامسة، عن األمور اآلتية بكوا مناقضة بوجه خطري للشريعة األخالقية
، كغاية أو وسيلة، واملشاركة يف هذا الفعل، واإلجهاض املباشر. ، واملشاركة فيهاملباشر وعن عمد
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 ١٤٤

لدفاع عن الشخص البشري ومحايته على وجه مطلق يف سالمة مع عقوبة احلرم مبا أنه من الواجب ا
املباشرة اليت تقوم على وضع حد، بفعل أو بإمهال فعل ) األوتانازيا (القتل الرحيمو. كيانه

، واملساعدة اإلرادية واالنتحار. مطلوب، حلياة أشخاص معاقني أو مرضى أو مشرفني على املوت
أما املسؤولية فقد . ، وحمبة الذات وحمبة القريب على وجه صحيحفيه ألنه إهانة جسيمة حملبة اهللا

 .تتفاقم بسبب املعثرة أو تتناقص بسبب اضطرابات نفسية خاصة أو خوف شديد
 

  ما هي اإلجراءات الطبية املقبولة حني يرى املوت دامهًا؟ -٤٧١
٢٢٧٩ -٢٢٧٨ 

ولكن من . ف عن إعطائها بوجه شرعياملساعدات الواجبة عادة لشخص مريض ال ميكن التوقّ
أي " التعنت العالجي"املشروع اللجوء إىل مسكّنات ليس من غايتها املوت، وكذلك التوقّف عن 

 .استعمال إجراءات طبية غري متكافئة وال تتناسب وحسن العاقبة
 

 ملاذا على اجملتمع أن حيافظ على كل جنني؟  -٤٧٢
٢٢٧٤ -٢٢٧٣ 

كل فرد بشري، منذ احلبل به، الذي ال ميكن التنازل عنه، عنصر مكون احلق يف احلياة ل
وعندما ال تضع الدولة قوا يف خدمة حقوق اجلميع، وال سيما األضعف . للمجتمع املدينّ وتشريعه

 .بينهم، ومنهم األوالد الذين حبل هبم ومل يولدوا بعد، تصبح أركان دولة احلق ذاا مهددة
 
 تتجنَّب املعثرة؟ كيف  -٤٧٣ 

٢٢٨٧ -٢٢٨٤ 
ال بد من جتنب املعثرة اليت تقوم على محل اآلخر على فعل الشر، باحترام نفس وجسد الشخص 

ا إىل ارتكاب ذنب جسيم. البشريت اآلخر عمدا إذا جرا جسيمواملعثرة تكون ذنب. 
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 ١٤٥

  ما هي واجباتنا جتاه اجلسد؟ -٢٧٤
٢٢٩١ -٢٢٨٨ 

، صحتنا وصحة اآلخرين، بتجنب عبادة بالصحة الطبيعيةاء، على وجه معقول، ال بد من االعتن
وجيب أيضا جتنب استعمال املخدرات اليت تنـزل بالصحة واحلياة . اجلسد وكل أنواع اإلفراط

 .البشرية أذًى كبريا، وكذلك سوء استعمال الطعام، والكحول، والتبغ، واألدوية
 

 أخالقيا االختبارات العلمية، الطبية والنفسية على األفراد مىت تكون مشروعة -٤٧٥
 واجلماعات البشرية؟ 

٢٢٩٥ -٢٢٩٢ 
هي تكون مشروعة إذا كانت يف خدمة كمال خري الشخص واتمع، بدون تعريض ألخطار 

لعني وال بد من أن يكون هؤالء مطّ. غري متناسبة على حياة األفراد وسالمتهم الطبيعية والنفسية
 .وراضني من قَبل

 
  هل جيوز أخذ األعضاء ونقلها قبل املوت وبعده؟ -٤٧٦
٢٢٩٦ 

ولكي يتحقّق العمل . أخذ األعضاء سائغ أخالقيا مبوافقة املعطي وبدون أخطار جسيمة عليه
 .النبيل بإعطاء األعضاء بعد املوت، ال بد من التثبت متاما من حقيقة موت املعطي

 
 مارسات املناقضة الحترام سالمة جسد الشخص البشري؟ ما هي امل -٤٧٧
٢٢٩٨ -٢٢٩٧ 

، واإلرهاب، والتعذيب، واستخدام العنف، والتعقيم وأخذهم رهائن األشخاص خطفهي 
 .البتر والتشويه لألشخاص ال تقبل أخالقيا إالّ ألهداف عالجية للشخص. املباشر
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 ١٤٦

  كيف يعىن باألموات؟ -٤٧٨
٢٢٩٩ 

ى املوت احلق يف أن يعيشوا يف كرامة أوقام األخرية على األرض، تعاوم الصالة للمشرفني عل
ئهم ملالقاة اإلله احليي واألسرار اليت. 

 
 كيف جيب معاملة أجساد املوتى؟  -٤٧٩
٢٣٠١ -٢٣٠٠ 

وجيوز حرق اجلثث إذا مل يكن يف ذلك تعبري عن . جيب معاملة أجساد املوتى باحترام وحمبة
 .ر اإلميان بقيامة األجسادإنكا

 
 يطلبه الرب من كل شخص يف شأن السالم؟   ما-٤٨٠
٢٣٠٣ -٢٣٠٢ 

يطلب سالم القلب وينكر ما ) ٩: ٥ ىمت" (طوىب لصانعي السالم: "إنّ الرب الذي أعلن قائالً
 ة وقعت، ويف البغض الذي حيمل على اشتهاء الشريف الغضب، الذي هو رغبة يف الثأر األذي

وهذه املمارسات إذا كانت إرادية وعن رضى، يف مواد . قريب، من تعارض مع األخالق احلميدةلل
 .كبرية األمهية، هي خطايا جسيمة تتعارض مع احملبة

 
  ما هو السالم يف العامل؟ -٤٨١

السالم يف العامل، املطلوب الحترام احلية البشرية ومنوها، ليس غياب احلرب فقط أو توازن 
) ١٧: ٣٢ عياأش" (عمل العدالة"، و)القديس أغسطينوس" (سكينة النظام"إنه . وى املتخاصمةالق

 .والسالم األرضي هو صورة ومثرة لسالم املسيح. ونتيجة احملبة
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 ١٤٧

 ماذا يتطلّب السالم يف العامل؟  -٤٨٢
٢٣٠٧ -٢٣٠٤ 
٢٠٣٨ 

خاص، والتواصل احلر بني يقتضي السالم يف العامل التوزيع العادل واحلفاظ على خيور األش
 .واحترام كرامة األشخاص والشعوب، واملواظبة على ممارسة العدالة واألخوة. الكائنات البشرية

 
 ميكن القبول أخالقيا باستعمال القوة العسكرية؟   مىت-٤٨٣
٢٣١٠ -٢٠٣٧ 

 أن يكون األذى :اللجوء إىل القوة العسكرية مشروع أخالقيا إذا وجدت معا الشروط اآلتية
جسيما وخطريا وأكيدا، أن يتبين عدم فاعلية أي حلّ سلمي، أن تتوفّر شروط جدية للنجاح، أن 

 .ال تكون الشرور الناجتة أكرب، نظرا إىل ما لوسائل الدمار احلديثة من قوة
 

 ؟ ملَن يعود تقدير وجود هذه الشروط يف حالة التهديد باحلرب، بطريقة صارمة -٤٨٤
٢٣٠٩ 

ذلك يعود إىل حكم من يضطلعون باحلكم وفطنتهم، ويعود هلم أيضا احلق بأن يفرضوا على 
املواطنني واجب الدفاع عن الوطن، مع احملافظة على احلق الشخصي باالعتراض الضمريي، مع بقاء 

 .التزامهم خبدمة اجلماعة البشرية بأشكال أخرى
 

 قية يف حالة احلرب؟ تتطلّب الشريعة األخال  ماذا-٤٨٥
٢٣١٤ -٢٣١٢ 
٢٣٢٨ 

وهي تقتضي معاملة غري املقاتلني، معاملة . يستمر قيام الشريعة األخالقية حتى إبان احلرب
إنّ األعمال املتعارضة عن عمد مع القانون الدويلّ . إنسانية، وكذلك اجلنود اجلرحى واألسرى

وجيب .  تكفي الطاعة العمياء لعذر من من خيضعون هلاوال. العام، واألوامر اليت توعز هبا هي جرائم
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 ١٤٨

إنها خطايا جسيمة . أن يحكم على تدمري مدن بكاملها واإلبادة اجلماعية لشعب أو ألقلية عنصرية
 .جدا، والواجب األخالقي يلزم مبقاومة أوامر من يوعزون هبا

 
  ماذا جيب فعله لتجنب احلرب؟ -٤٨٦
٢٣١٧ -٢٣١٥ 
٢٣٣٠ -٢٣٢٧ 

ال بد من فعل كل ما هو ممكن ومعقول لتجنب احلرب بأي مثن، نظرا إىل ما تنتجه من شرور 
وجيب، بنوع خاص، جتنب تكديس األسلحة، واملتاجرة هبا ما مل تنظّم ذلك السلطات . ومظامل

ة، واحلسد وانعدام جتماعية، والتفريقات العنصرية والدينيقتصادية وااللشرعية، واملظامل خصوصا االا
وغريها أيضا يساهم يف بناء ئ وكل ما يعمل للتغلّب على هذه املساو. الثقة، والكربياء وروح الثأر

 .السالم وجتنب احلرب
 

 الوصية السادسة
 "ال تزِن"

 
  ما هو واجب الشخص البشري يف شأن ذاتيته اجلنسية؟ -٤٨٧
٢٣٣٦ -٢٣٣١ 
٢٣٩٣ -٢٣٩٢ 

ووضع يف كل منهما الدعوة إىل . رجالً وامرأة، بكرامة شخصية ومتساويةخلق اهللا اإلنسان، 
ويعود لكل واحد أن يتقبل هويته اجلنسية الشخصية وأن يعترف بأمهيتها يف مجيع . احملبة واالحتاد

 .وجوه الشخص البشري، وتنوعها وتكاملها
 

  ما هي الطهارة؟ -٤٨٨
٢٣٣٨ -٢٣٣٧ 

ويصري اجلنس إنسانيا حقا عندما يندمج يف عالقة . نس يف الشخصتعين الطهارة اندماج اجل
 .الطهارة فضيلة أخالقية، عطية من اهللا، نعمة، مثرة من مثار الروح. صحيحة بني شخص وشخص
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 ١٤٩

  ماذا تتضمن الطهارة؟ -٤٨٩
٢٣٤١ -٢٣٣٩ 

نسانية املوجهة إىل عطاء تتضمن الطهارة تعلّما للسيطرة على الذات اليت هي تعبري عن احلرية اإل
 .وهي تتحقّق مبراحل من النمو املتدرج. ولبلوغ هذا اهلدف ال بد من تربية كاملة ودائمة. الذات
 

 ما هي الوسائل للمساعدة على العيش يف الطهارة؟  -٤٩٠
٢٣٤٧ -٢٣٤٠ 

ارسة تقشف نعمة اهللا، معونة األسرار، الصالة، معرفة الذات، مم: هناك وسائل كثرية متوفّرة
سيما فضيلة القناعة اليت دف إىل سيطرة ، ممارسة الفضائل األخالقية والمالئم ملختلف احلاالت

 .العقل على األهواء
 

 كيف يدعى مجيع املعمَّدين إىل أن يعيشوا يف الطهارة؟  -٤٩١
٢٣٥٠ -٢٣٤٨ 
٢٣٩٤ 

البعض : حياة طاهرة حبسب حياممجيع املعمدين مدعوون ِتبعا للمسيح مثال الطهارة، ليحيوا 
يف العذرية أو البتولية املكرسة، وهي طريقة سامية لتسليم الذات هللا بسهولة أكرب وبقلب ليس فيه 
انقسام، واآلخرون، إذا كانوا متزوجني مبمارسة الطهارة الزوجية، وإن مل يكونوا متزوجني مبمارسة 

 .الطهارة يف العفّة
 

 ا الرئيسة املسيئة إىل الطهارة؟  ما هي اخلطاي-٤٩٢
٢٣٥١ -٢٣٥٠ 
٢٣٩٦ 

الزىن، االستمناء، : اخلطايا اجلسيمة املناقضة للطهارة هي، حبسب طبيعة موضوع كل منها
هذه اخلطايا هي التعبري عن . )مثليي اجلنس (الِفسق، اإلباحية، البغاء، االغتصاب، وأفعال اللواطيني
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 ١٥٠

هذه األفعال على قاصرين فهي تعدٍّ أكثر خطورة على سالمتهم وإذا مورست مثل . رذيلة الدعارة
 .اجلسدية واملعنوية

 
 ؟ "ال تزِن: " ملاذا متنع الوصية السادسة مجيع اخلطايا املنافية للطهارة وهي تقول فقط-٤٩٣
٢٣٣٦ 

سي  فالتقليد الكن) ١٤: ٢٠ وجخر" (ال تزِن: "وإن كنا نقرأ يف النص الكتايب للعشر الوصايا
يتبع تعاليم العهدين القدمي واجلديد بتمامها، ويرى أنّ الوصية السادسة تتناول كل اخلطايا املنافية 

 .للطهارة
 

  ما هو واجب السلطات املدنية يف شأن الطهارة؟ -٤٩٤
٢٣٥٤ 

على السلطات املدنية، بكوا ملزمة بتعزيز احترام كرامة الشخص البشري، أن تساهم يف إجياد 
ى بإصدار شرائع مناسبة متنع انتشار بعض من االساءات اجلسيمة إىل جومالئم للطهارة، حت 

 .الطهارة اليت ذُكرت، وذلك خصوصا حلماية القاصرين واألشخاص األكثر وهنا
 

 ما هي خيور احلب الزوجي املوجه إليها اجلنس؟  -٤٩٥
٢٣٦١ -٢٣٦٠ 
٢٣٩٨ -٢٣٩٧ 

الذي يقد الزوجي الزواج هيخيور احلب دين، سرالوحدة، واألمانة، والدميومة، : سه، عند املعم
 .واالنفتاح على اخلصب

 
 ما هو مدلول الفعل الزوجي؟  -٤٩٦
٢٣٦٧ -٢٣٦٢ 

االنفتاح على (، وإجنايب )عطاء الذات املتبادل بني الزوجني(وحدوي : للفعل الزوجي مدلوالن
غري القابل لالنفصام، الذي أراده اهللا بني مدلويلّ الفعل ليس ألحد أن يقطع الرابط ). نقل احلياة

 .الزوجي، بإقصاء أحدمها عن اآلخر
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 ١٥١

  مىت يكون تنظيم النسل أخالقيا؟ -٤٩٧
٢٣٦٩ -٢٣٦٨ 
٢٣٩٩ 

يكون تنظيم النسل، الذي هو مظهر من مظاهر األبوة واألمومة املسؤوليتني، متطابقًا موضوعيا 
 الزوجان بدون ضغط، وليس  عن أنانية، وألسباب جدية وطرائق تتالءم مع األخالق، عندما يعيشه

 .واملقاييس األخالقية املوضوعية أي العفّة من حني إىل آخر، واللجوء إىل أوقات العقم
 

 ما هي وسائل تنظيم النسل الالأخالقية؟  -٤٩٨
٢٣٧٢ -٢٣٧٠ 

 يقِصد كغاية أو وسيلة، أن -نع احلبلكالتعقيم املباشر وم-كل فعل. يكون سيئًا يف حد ذاته
جيعل اإلجناب مستحيالً، سواء كان ذلك استعدادا للفعل الزوجي، أو يف وقت القيام به، أو يف 

 .تطور نتائجه الطبيعية
 

 ملاذا الزرع واإلخصاب الصناعيان مها ال أخالقيان؟  -٤٩٩
٢٣٧٧ -٢٣٧٣ 

اب عن الفعل اجلنسي الذي به يعطى الزوج ذاته مها ال أخالقيان ألنهما يفصالن فعل اإلجن
وعالوة على ذلك . ويوجدان هكذا سيطرة للتقنية على أصل الشخص البشري ومصريه. لآلخر

فالزرع واإلخصاب من قبل آخرين باللجوء إىل تقنيات تدخل شخصا غريبا عن الزوجني، يضران 
الولد أن يولد من أب وأم أن ال  يعرفهما هو، ويحبق احلصري ا بالزواج، وهلما احلقرتبطان مع
 .يصريا والدين إالّ الواحد باآلخر

 
  كيف جيب أن يرى الولد؟ -٥٠٠
٢٣٧٨ 

الولد (ليس هناك حق يف احلصول على أوالد . الولد عطية من اهللا، وأعظم عطية من الزواج
رة فعل والديه الزوجي، وكذلك بل هناك، بالعكس، حق للولد يف أن يكون مث). الواجب بأي مثن

 .احلق يف أن يحترم كشخص بشري منذ وقت احلبل به
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 ١٥٢

 ماذا يستطيع األزواج فعله عندما ال يكون هلما أوالد؟  -٥٠١
٢٣٧٩ 

إذا حرم األزواج من عطية الولد فباستطاعتهم، بعد استنفادهم كل جلوء مشروع إىل الطب أن يثبتوا 
 .فيحقّقون هكذا خصبا روحيا مثينا.  أو القيام خبدمات متطلّبة جتاه اآلخرينسخاءهم بقبول أو تبني

 
  ما هي اإلساءات إىل كرامة الزواج؟ -٥٠٢
٢٣٩١ -٢٣٨٠ 
٢٤٠٠ 

، والفعل )املساكنة والتسري(الزىن، والطالق، وتعدد الزوجات، واالحتاد احلر : اإلساءات هي
 .اجلنسي قبل الزواج أو خارج الزواج

 
 الوصية السابعة

 "ال تسرق"
 

  ماذا تعلن الوصية السابعة؟ -٥٠٣
٢٤٠٢ -٢٤٠١ 

تعلن الوصية السابعة أنّ اخليور معدة للجميع وموزعة بينهم، وتعلن امللكية اخلاصة، واحترام 
وجتد الكنيسة أيضا، يف هذه الوصية أساس عقيدا . األشخاص وأمواهلم واحترام سالمة املخلوقات

جتماعي ال االقتصادي كما يف اال االجتماعية اليت تتضمن االستقامة يف العمل، يف ااال
 .والسياسي، يف احلق يف العمل البشري وواجبه، يف العدالة والتضامن بني األمم، أو يف حمبة الفقراء

 
 ما هي شروط احلق يف امللكية اخلاصة؟  -٥٠٤
٢٤٠٣ 

اخلاصة بشرط أن تكون مقتناة أو مقبولة من اآلخرين بطريقة شرعية، وأن هناك حق يف امللكية 
 .يبقى أوليا كون اخليور معدة للجميع، لتأمني االحتياجات األساسية جلميع الناس
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 ١٥٣

 ما هي غاية امللكية اخلاصة؟  -٥٠٥
٢٤٠٦ -٢٤٠٤ 

هم على تلبية االحتياجات غاية امللكية اخلاصة أن تؤمن حرية األفراد وكرامتهم، فتساعد
 .األساسية ملَن هم مسؤولون عنهم، وكذلك ملَن هم يف عوز

 
  ماذا تفرض الوصية السابعة؟ -٥٠٦
٢٤٠٧ 
٢٤٥١ -٢٤٥٠ 

وهي . تفرض الوصية السابعة احترام أموال اآلخرين مبمارسة العدالة واحملبة، والقناعة والتضامن
 ارتكب، وإعادة والتقويض من كل ظلم، ييد بالعقودوالتق الوفاء بالوعودتقتضي على اخلصوص 

األموال املسروقة، واحترام سالمة املخلوقات باستعمال فَِطن ومعتدل للموارد املعدنية والنباتية 
 .واحليوانية يف العامل، مع رعاية خاصة لألنواع املعرضة لالنقراض

 
 ما هو واجب اإلنسان يف سلوكه مع احليوانات؟  -٥٠٧
٢٤١٨ -٢٤١٦ 
٢٤٥٧ 

فهي من خلق اهللا، وأن ميتنع يف شأا عن احملبة . من واجب اإلنسان أن يعامل احليوانات برفق
سيما ألجل جتارب علمية تتجاوز حدود املعقول، ترافقها فرطة وعن االستعمال األعمى، والامل

 .عذابات للحيوانات نفسها بال جدوى
 

 عم تنهي الوصية السابعة؟  -٥٠٨
٢٤١٣ -٢٤٠٨ 
٢٤٥٥ -٢٤٥٣ 

. تنهي الوصية السابعة أوالً عن السرقة أي اغتصاب مال اآلخرين خالفًا إلرادة املالك املعقولة
وكذلك عن دفع أجور غري عادلة، واملضاربة يف قيمة األموال الكتساب فوائد منها على حساب 

رب من الضرائب أو الغش وعالوة على ذلك مينع الته. اآلخرين، وتزوير الشكّات أو الفواتري
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 ١٥٤

التجاري، وإنـزال الضرر عن قصد باملمتلكات اخلاصة والعامة، وسوء االستعمال الفردي لألموال 
 .املقصود لألشغال، واهلدرئ ّلسيالعامة، واالجناز ا

 
  ؟جتماعيةمضمون عقيدة الكنيسة االما هو  -٥٠٩
٢٤٢٣ -٢٤١٩ 

هي تطوير عضوي حلقيقة اإلجنيل، يف شأن كرامة الشخص جتماعية مبا أنّ عقيدة الكنيسة اال
للتفكري وتستخرج مقاييس للحكم، وتقدم قواعد ئ جتماعي، فهي تضمن مبادالبشري وبعده اال
 .وتوجيهات للعمل

 
 جتماعي؟ مىت تتدخل الكنيسة يف الشأن اال -٥١٠
٢٤٥٨ -٢٤٢٠ 

االقتصادي واالجتماعي، عندما تقتضي ذلك تتدخل الكنيسة وتصدر حكما أخالقيا يف الشأن 
 .حقوق اإلنسان األساسية، أو اخلري العام، أو خالص النفوس

 
 جتماعية واالقتصادية؟ كيف جيب أن جتري احلياة اال -٥١١
٢٤٥٩ 

قتصادية حبسب مناهجها اخلاصة، يف نطاق النظام االجتماعية واالجيب أن جتري احلياة 
. جتماعيةة بأسرها، يف احترام العدالة االاإلنسان بكامله، وخلدمة اجلماعة البشرياألخالقي، خلدمة 

 .جيب أن يكون اإلنسان صانعها وغايتها
 

 جتماعية؟  ما هي األمور اليت تعارض عقيدة الكنيسة اال-٥١٢
٢٤٢٥ -٢٤٢٤ 

ضحي حبقوق اإلنسان جتماعية اليت تقتصادية واالجتماعية النُّظم االتعارض عقيدةَ الكنيسة اال
لذلك تنبذ الكنيسة اإليديولوجيات . األولية، أو اليت جتعل الربح قاعدا الوحيدة وغايتها القصوى
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 ١٥٥

، أو األشكال األخرى امللحدة والتوتالريية "الشيوعية"املتشاركة يف األزمنة املعاصرة مع 
من فردية وأولية مطلقة " مساليةالرأ"وعالوة على ذلك هي ترفض ما يف ممارسة ". لالشتراكية"

 .لشريعة السوق على العمل اإلنساينّ
 

 ما معىن العمل بالنسبة إىل اإلنسان؟  -٥١٣
٢٤٢٨ -٢٤٢٦ 
٢٤٦١ -٢٤٦٠ 

فاإلنسان عندما يعمل . العمل هو بالنسبة إىل اإلنسان واجب وحق، به يساهم مع اهللا اخلالق
ويؤمن . يعته، ويظهر ِنعم اخلالق واملواهب اليت قبلها منهبعناية وكفاية، يفعل طاقات موجودة يف طب

وعالوة على ذلك ميكن أن يكون العمل، . احتياجاته واحتياجات أقاربه وخيدم اجلماعة البشرية
 .بنعمة اهللا، وسيلة للقداسة واملشاركة مع املسيح يف خالص اآلخرين

 
  ما هو منط الشغل الذي لكل إنسان حق فيه؟ -٥١٤
٢٤٢٩ 
٢٤٣٤ -٢٤٣٣ 

ييز جائر، يف احترام جيب أن يكون الولوج إىل عمل آمن وشريف مشرعا للجميع، بدون مت
 .قتصادية احلرة وأجر عادلاملبادرة اال

 
 ما هي مسؤولية الدولة يف شأن العمل؟  -٥١٥
٢٤٣١ 

. عمومية فعالةيعود للدولة تأمني ضمانات للحريات الفردية وللملكية، مع نقْد ثابت وخدمات 
وعلى اتمع، حبسب . قتصادياال وهلا أن تراقب وتقود تطبيق احلقوق اإلنسانية يف القطاع

 .الظروف، مساعدة املواطنني على إجياد عمل
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 ١٥٦

  قتصادية؟ما هي مهمة املسؤولني عن املؤسسات اال -٥١٦
٢٤٣٢ 

وعليهم . قتصادية والبيئية عن أعماهلماال قتصادية باملسؤوليةيضطلع املسؤولون عن املؤسسات اال
ولكن هذه ضرورية لتحقيق االستثمارات، . أن يعتدوا خبري األشخاص وليس فقط بزيادة األرباح

 .قتصاديةوتأمني مستقبل املؤسسات، والعمل، وحسن سري احلياة اال
 

  ما هي واجبات العمال؟ -٥١٧
٢٤٣٥ 

ضمري وبكفاية وتفان، ساعني إىل حلّ النـزاعات إذا على العمال أن يقوموا بعملهم وفق ال
اللجوء إىل االضراب غري العنفي مشروع أخالقيا عندما يكون عنصرا ضروريا . حدثت باحلوار

للحصول على فائدة مناسبة، مع االعتداد باخلري العام. 
 

 كيف جتري ممارسة العدالة والتضامن بني األمم؟  -٥١٨
٢٤٤١ -٢٤٣٧ 
اجب على مجيع األمم ومجيع املؤسسات أن تعمل، على الصعيد الدويلّ، يف التضامن من الو

 قتصادية، واملظاملوالتفاوت يف املوارد والوسائل االوالتسلسل، إلقصاء أو أقلّه لتقليص الفقر، 
اليت تعوق جتماعية، واستغالل البشر، وازدياد ديون البلدان الفقرية، واآلليات اخلبيثة قتصادية واالاال

 . تطور البلدان األقلّ تقدما
 

 جتماعية؟ سيحيون يف احلياة السياسية واالكيف يشارك امل -٥١٩
٢٤٤٢ 

جتماعية بأن حيبوا الشؤون الزمنية  مباشرة يف احلياة السياسية وااليتدخل املؤمنون العلمانيون
 .يل وفعلة سالم وعدالةبروح مسيحية، وباملسامهة مع اجلميع، كشهود أصيلني لإلجن
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 ١٥٧

 ِممَّ تستلهم حمبة الفقراء؟  -٥٢٠
٢٤٤٩ -٢٤٤٣ 
٢٤٦٣ -٢٤٦٢ 

: قال يسوع. حمبة الفقراء هي من وحي إجنيل التطويبات ومثل يسوع يف التفاته الدائم إىل الفقراء
لتزام وحمبة الفقراء متر با" إنّ كل ما صنعتموه إىل واحد من إخويت الصغار فإيلّ قد صنعتموه"

وأعمال الرمحة الروحية . حماربة الفقر املادي وأشكال الفقر الثقايفّ واألخالقي والديين العديدة
واجلسدية، واملؤسسات اخلريية العديدة اليت نشأت عرب العصور هي شهادة حسية للمحبة التفضيلية 

 .للفقراء اليت متيز تالميذ يسوع
 

 الوصية الثامنة
 لزورال تشهد با

 
 ما هو واجب اإلنسان جتاه احلقيقة؟  -٥٢١
٢٤٧٠ -٢٤٦٤ 
٢٥٠٤ 

وعلى كل إنسان واجب السعي إىل . كل إنسان مدعو إىل الصدق واحلقيقة يف سلوكه وكالمه
وقد جتلّت حقيقة اهللا كاملة يف يسوع . احلقيقة واعتناقها وتنظيم حياته كلّها وفاقًا ملقتضيات احلقيقة

 .والذي يتبعه حييا يف روح احلقيقة حاذرا االزدواجية والتظاهر واملراءاة. هو احلقيقة. املسيح
 

 كيف تكون الشهادة للحق؟  -٥٢٢
٢٤٧٤ -٢٤٧١ 
٢٥٠٦ -٢٥٠٥ 

على املسيحي أن يشهد حلقيقة اإلجنيل يف كل جماالت نشاطه العام واخلاص، حتى بالتضحية 
 .هادة السُّميا حلقيقة اإلميانواالستشهاد هو الش. حبياته إذا كان ذلك ضروريا
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 ١٥٨

 ؟ عمَّ تنهي الوصية الثامنة-٥٢٣
، وتقاس خطورا مبقدار ما تسبب من شهادة الزور واِحلنث والكذب: تنهي الوصية الثامنة عن

، احلكم اجلائر-تشويه للحقيقة، والظروف، وما يقصده الكاذب، والضرر الذي يلحق بالضحايا
، وهي أمور تنتقص أو دم ما حيق لكل إنسان من عة اآلخرين واالفتراءوالنميمة، واإلساءة إىل مس

خصوصا إذا كان القصد منها خطايا جسيمة أو . اإلطراء والتملُّق واجملاملة-حسن صيت وشرف
 .كل انتهاك للحقيقة يلزم بالتعويض إذا تسبب بضرر لآلخرين. الرضى مبنافع غري مشروعة

 
 ثامنة؟  ماذا تطلب الوصية ال-٥٢٤
٢٤٩٢ -٢٤٨٨ 
٢٥١١ -٢٥١٠ 

يف التواصل واإلبالغ، وعليهما تقدير : تطلب الوصية الثامنة احترام احلقيقة مقرونا برصانة احملبة
 الذي جيب احملافظة أسرار املهنةواحترام . اخلري الفردي والعام، ومحاية احلياة اخلاصة، وخطر املعثرة

ومطلوب أيضا احترام املطارحات . ية وألسباب خطرية ومناسبةعليه دوما إالّ يف حاالت استثنائ
املوسومة خبتم السر. 

 
 جتماعي؟ كيف جيب استعمال وسائل االتصال اال -٥٢٥
٢٤٩٩ -٢٤٩٣ 
٢٥١٢ 
وعليه يف مضمونه أن يكون دوما مبنيا . عالم يف وسائله أن يكون يف خدمة اخلري العامعلى اإل

ومن جهة أخرى عليه أن يكون الئقًا يف تعبريه ومتالئما، . حملبة والتعاملعلى احلقيقة والعدالة وا
 .وحمافظًا بدقّة، على الشرائع األخالقية واحلقوق املشروعة وكرامة اإلنسان

 
  ما هي العالقة بني احلقيقة واجلمال والفن املقدس؟ -٥٢٦
٢٥٠٣ -٢٥٠٠ 
٢٥١٣ 

وإضافة إىل الكالم، هناك أشكال . ق اجلمال الروحيوهي تنطوي على تألّ. احلقيقة مجيلة بذاا
وهي مثرة موهبة من اهللا وجهد من اإلنسان . عديدة للتعبري عن حلقيقة، خصوصا األعمال الفنية
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 ١٥٩

 ليكون حقيقيا ومجيالً أن يستحضر وميجد سر اهللا، املتجلّي يف املسيح، وأن يقود الفن املقدسعلى 
 .للحقيقة واحملبة  اخلالق واملخلّص، اجلمال األمسىإىل التعبد وحمبة اهللا

 
 الوصية التاسعة

 "ال تشته امرأة قريبك"
 

  ماذا تطلب الوصية التاسعة؟ -٥٢٧
٢٥١٦ -٢٥١٤ 
٢٥٣٠ -٢٥٢٨ 

تطلب الوصية التاسعة التغلّب على الشهوة اجلسدية يف األفكار ومصارعة الشهوة متر من خالل 
 .يلة القناعةتنقية القلب وممارسة فض

 
 عمَّ تنهي الوصية التاسعة؟  -٥٢٨
٢٥١٩ -٢٥١٧ 
٢٥٣٢ -٢٥٣١ 

تنهي الوصية التاسعة عن تغذية األفكار والرغائب املتعلّقة باألفعال اليت تنهي عنها الوصية 
 .السادسة

 
  كيف نبلغ تنقية القلب؟ -٥٢٩
٢٥٢٠ 

ة، أن يبلغ نقاء القلب بفضيلة الطهارة إنّ املعمد يستطيع، بنعمة اهللا وجبهاده للرغبات املنحرف
 .وموهبتها، وبنقاوة النية وبنقاوة النظر اخلارجي والداخلي، وضبط العواطف واملخيلة، وبالصالة
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 ١٦٠

 ما هي املقتضيات األخرى للطهارة؟  -٥٣٠
٢٥٢٧ -٢٥٢١ 
٢٥٣٣ 

لطهارة، وترشد وتصون ما يف الشخص من شأن محيم، وتعبر عن رهافة ا. اِحلشمةتقتضي الطهارة 
إنها حترر من اإلثارة اجلنسية . النظرات واحلركات لتكون متوافقة وكرامة األشخاص واتحادهم

، جبهاد جتماعياخ االتنقية املنوهي تقتضي أيضا . لسيئاملنتشرة، وتبتعد عن كل ما يعزز الفضول ا
 .للحرية البشرية خالقي الذي يستند إىل مفهوم خاطئمتواصل ملقاومة التساهل األ

 
 الوصية العاشرة

 "ال تشته مقتىن غريك"
 

٥٣١-ة العاشرة؟   مبتأمر وعمَّ تنهي الوصي 
٢٥٤٠ -٢٥٣٤ 
٢٥٥٤ -٢٥٥١ 

وهي تطلب موقفًا داخليا من االحترام للعالئق مع ممتلكات . هذه الوصية تكمل الوصية السابقة
 الذي يثري احلزن واحلسد.  ما يعود لآلخرين يفعن الطمع واجلشع املفرطوهي تنهي . اآلخرين

 .حيال مال اآلخرين والرغبة اجلاحمة يف امتالكه
 

  ماذا يطلب يسوع يف شأن فقر القلب؟ -٥٣٢
٢٥٤٧ -٢٥٤٤ 
٢٥٥٦ 

فالزهد يف كثرة . يطلب يسوع من تالميذه أن يفضلوه، هو، على كل شيء وكل إنسان
ات لعناية اهللا الذي حيررنا من القلق يف شأن الغد، يهيئان األموال بروح الفقر اإلجنيلي، وتسليم الذ

 ).٣: ٥ ىمت" (املساكني بالروح، ألنّ ملكوت اهللا هلم"لتطويبة 
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 ١٦١

  ما هي أعظم رغائب اإلنسان؟ -٥٣٣
ريد أن أ: "هذا هو الصراخ املتصاعد من كيانه كلّه. أعظم رغائب اإلنسان هي أن يعاين اهللا

 حيقّق سعادته احلقيقية والكاملة يف رؤية وسعادة الذي خلقة مبحبة، وجيتذبه فاإلنسان". أعاين اهللا
" من رأى اهللا فقد حصل على كل اخلريات اليت نستطيع أن نتصورها"إليه يف حمبته الالمتناهية 

 ).غريغوريوس النيصيصيالقديس (
 

 اجلزء الرابع
 الصالة املسيحية: القسم األول

 
 ؟ ما هي الصالة-٥٣٥
٢٥٦٥-٢٥٥٨ 
٢٥٩٠ 

إنها دوما عطية من . الصالة هي رفع النسف إىل اهللا أو التماس اخليور املوافقة إلرادته منه
والصالة املسيحية هي عالقة شخصية وحية بني أبناء اهللا وأبيهم . اهللا الذي يأيت ملالقاة اإلنسان

 . قلبهمالكلّي الصالح، وابنه يسوع املسيح، والروح القدس الساكن يف
 

 الفصل األول
 الكشف عن الصالة

 
  ملاذا هناك دعوة شاملة إىل الصالة؟-٥٣٥
٢٥٦٧-٢٥٦٦ 

حتى بعد أن سقط اإلنسان . ألنّ اهللا، أوالً باخللق، يدعو كل كائن من العدم  إىل الوجود
ع تشهد مجي. فهر ال يزال قادرا على معرفة خالقه، حافظًا التوق إىل الذي دعاه إىل الوجود
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 ١٦٢

ولكنه اهللا . الديانات، وخصوصا تاريخ اخلالص كلّه، بوجود هذا التوق إىل اهللا عند اإلنسان
ل الذي ال ينثين جيتذب كل إنسان إىل لقاء الصالة السريهو األو. 

 
 الكشف عن الصالة يف العهد القدمي

 
  مب كان إبراهيم مثال صالة؟-٥٣٦
٢٥٧٣-٢٥٧٠ 
٢٥٩٢ 

وصالته معركة إميان ألنه، . نه يسري أمام اهللا، ويصغي إليه ويطيعهإبراهيم هو مثال صالة أل
وعالوة على ذلك فهو، بعد أن تقبل . حتى يف أوقات االمتحان، ال ينقطع عن اإلميان بأمانة اهللا

 .حتت خبائه زيارة الرب الذي استودعه مقاصده، يتجاسر على الشفاعة يف اخلطأة بثقة جريئة
 

 وسى يصلّي؟ كيف كان م-٥٧٣
٢٥٧٧-٢٥٧٤ 
٢٥٩٣ 

فاهللا الذي نادى موسى من وسط العلّيقة املتوقّدة تكلّم . صالة موسى رمز الصالة التأملية
من ). ١١: ٣٣خروج " (، كما يكلّم املرء صاحبه وجهوجها إىل"معه مرارا ومدة طويلة 

وصالته كانت :  شعبههذه العالقة احلميمة مع اهللا يستمد موسى القوة للشفاعة بإصرار يف
 .هكذا صورة سابقة لشفاعة الوسيط الوحيد، يسوع املسيح

 
  ماذا كانت، يف العهد القدمي، العالئق بني اهليكل واملِلك مع الصالة؟-٥٣٨
٢٥٨٠-٢٥٧٨ 
٢٥٩٤ 

.   بقيادة رعاته-تابوت العهدة مثّ اهليكل–ازدهرت صالة شعب اهللا، يف ظلّ مسكن اهللا 
وصالته مثال لصالة . ، الراعي الذي يصلّي ألجل شعبه"حبسب قلب اهللا"وبينهم داود، امللك 

ة بالذي هو وحده امللك والربوثقة ملؤها احملب ،ها تتطابق والوعد اإلهليالشعب، ألن. 
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 ١٦٣

  ما هو دور الصالة يف رسالة األنبياء؟-٥٣٩
٢٥٨٤-٢٥٨١ 

.  اإلميان وعلى تعزية القلبيستمد األنبياء من الصالة النور والقوة لتحريض الشعب على
ويدخلون يف حياة محيمة جدا مع اهللا، ويشفعون يف إخوم، مبلّغني هؤالء ما رأوه ومسعوه 

ل الربا هو أبو األنبياء، أي أبو الذين يلتمسون وجه اهللا. من ِقبوينال، على جبل . إيلي
استجبين، يا رب، : "ه قائالًالكرمل، رجوع الشعب إىل اإلميان بتدخل اهللا الذي يتوسل إلي

 ).٣٧: ١٨امللوك األول " (استجبين
 

  ما هي أمهية املزامري يف الصالة؟-٥٤٠
٢٥٧٩ 
٢٥٨٩-٢٥٨٥ 
٢٥٩٧-٢٥٩٦ 

وهذه الصالة، . كالم اهللا فيها يصري صالة اإلنسان. املزامري هي قمة الصالة يف العهد القدمي
قدس، تتغنى بعجائب اهللا يف اخللق ويف تاريخ الشخصية واجلماعية، اليت يوحي هبا الروح ال

فلذلك هي تبقى عنصرا أساسيا ودائما . واملسيح صلّى املزامري وأوصلها إىل اكتماهلا. اخلالص
 .يف صالة الكنيسة، يتالءم مع الناس من كل طبقة وكل زمان

 
 يف يسوع املسيح يكشف عن الصالة وتتحقّق متاما

 
 أن يصلّي؟ ممن تعلّم يسوع -٥٤١
٢٦٢٠، ٢٥٩٩ 

لقد تعلّم يسوع، حبسب قلبه البشري، الصالة من أمه، ومن التقليد اليهودي، ولكن صالته 
كانت تنبع من معٍني سري آخر، ألنه ابن اهللا األبدي الذي يوجه، يف بشريته املقدسة، إىل 

 .أبيه، الصالة البنوية الكاملة
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 ١٦٤

  مىت كان يسوع يصلّي؟-٥٤٢
٢٦٠٤-٢٦٠٠ 
٢٦٢٠ 

وهو يصلّي قبل . نراه يعتزل يف اخللوة، حتى يف الليل. يبين اإلجنيل يسوع يف الصالة مرارا
لقد كانت حياته كلّها، يف الواقع، صالة، ألنه . األوقات احلامسة من رسالته أو رسالة رسله

 .كان على تواصل حمبة دائم مع أبيه
 

  كيف صلّى يسوع إبان آالمه؟-٥٤٣
٢٦٠٦-٢٦٠٥ 
٢٦٢٠ 

صالة يسوع، يف غضون نـزاعه يف بستان اجلسمانية، وكذلك بكلماته األخرية على 
الصليب، تكشف عمق صالته البنوية، ويسوع يوصل قصد حمبة اآلب إىل اكتماله، ويأخذ 
على عاتقه مجيع مضايق البشرية، ومجيع الطلبات واالبتهاالت يف تاريخ اخلالص، فيقدمها إىل 

 .الذي يتقبلها ويستجيب هلا متجاوزا كل رجاء، بإقامته من بني األمواتاآلب 
 

  كيف يعلّمنا يسوع أن نصلّي؟-٥٤٤
٢٦١٤-٢٦٠٨ 
٢٦٢١ 

وهبذه . ، بل أيضا عندما هو يصلّي"األبانا"يعلّمنا يسوع أن نصلّي ليس فقط بصالة 
نقاوة القلب الذي : قيقيةالطريقة يعلّمنا على مضمون الصالة، االستعدادات املطلوبة لصالة ح

يطلب امللكوت، والذي يغفر لألعداء، والثقة البنوية اجلريئة إىل أبعد ما نحس وندرك، 
 .إنها الصالة باسم يسوع وسيطنا لدى اهللا. والسهر الذي حيمي التلميذ من التجربة
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 ١٦٥

  ملاذا صالتنا ذات فاعلية؟-٥٤٥
٢٦١٦-٢٦١٥ 

فيه تصري الصالة املسيحية شركة . دة باإلميان مع صالة يسوعصالتنا هلا فاعلية ألنها متح
أطلبوا فتجدوا، ليكون : "فنستطيع عندئذ أن نقدم طلباتنا هللا، وأن تستجاب. حمبة مع اآلب
 ).٢٤: ١٦يوحنا " (فرحكم كامالً

 
  كيف كانت مرمي العذراء تصلّي؟-٥٤٦
٢٦١٨-٢٦١٧ 
٢٦٧٤-٢٦٢٢ 
٢٦٧٩ 

أم يسوع هي أيضا حواء اجلديدة . ا وبتقدمة كياا كلّه هللا بسخاءتتميز صالة مرمي بإميا
 .إنها تصلّي ليسوع ابنها ألجل احتياجات البشر". أم األحياء"

 
  هل توجد يف اإلجنيل صالة ملرمي؟-٥٤٧
٢٦١٩ 

لوقا " (تعظّم نفسي الرب"يذكر اإلجنيل، ما عدا صالة مرمي الشافعة يف قانا اجلليل، نشيد 
وباليونانية ) Magnificat" (مانيفيكات"الذي يدعى بالالتينية ) ٥٥-٤٦ :١
إنها الشكر الفَِرح . وهو نشيد والدة اإلله والكنيسة). Mégalinarion" (ميغاليناريون"

 .النابع من قلب املساكني ألنه رجاءهم قد حتقّق بإجناز املواعيد اإلهلية
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 ١٦٦

 الصالة يف زمان الكنيسة
 

 كانت مجاعة أورشليم املسيحية األوىل تصلّي؟ كيف -٥٤٨
٢٦٢٤-٢٦٢٣ 

يف بداية أعمال الرسل، كُتب، أنّ املؤمنني يف مجاعة أورشليم األوىل، اليت نشأها الروح 
مواظبني على تعاليم الرسل، والشركة األخوية، وكسر اخلبز "القدس على الصالة، كانوا 

 ).٤٢: ٢أعمال الرسل " (والصلوات
 

 ف يتدخل الروح القدس يف صالة الكنيسة؟ كي-٥٤٩
٢٦٢٥، ٢٦٢٣ 

ألنّ الروح القدس، الذي هو املعلّم الداخلي، للصالة املسيحية، ينشئ الكنيسة على حياة 
الصالة، ويدخلها دوما مبزيد من العمق يف تأمل سر املسيح الذي يسبر، ويف االحتاد به، وأمناط 

 . الرسولية والقانونية، ستبقى معيارا للصالة املسيحيةالصالة، كما تكشف عنها الكتب
 

  ما هي األمناط األساسية للصالة املسيحية؟-٥٥٠
٢٦٤٤-٢٦٤٣ 

واإلفخارستيا حتوي . إنها املباركة والعبادة وصالة الطلب والشفاعة، والشكر، والتسبيح
 .مجيع صيغ الصالة وتعبر عنها

 
  ما هي املباركة؟-٥٥١
٢٦٢٧-٢٦٢٦ 
٢٦٤٥ 

نبارك الكلّي القدرة الذي باركنا هو أوالً، . املباركة هي جواب اإلنسان عن عطايا اهللا
 .والذي يغمرنا بنعمه
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 ١٦٧

  كيف حندد العبادة؟-٥٥٢
٢٦٢٨ 

 .العبادة هي سجود اإلنسان املعترف بأنه خليقة أمام خالقه املثلّث التقديس
 

  ما هي األمناط املختلفة لصالة الطلب؟-٥٥٣
٢٦٣٣-٢٦٢٩ 
٢٦٤٦ 

ميكن أن يكون طلبا للمغفرة، أو طلبا متواضعا وواثقًا ألجل مجيع احتياجاتنا الروحية 
 .إالّ أنّ األمر الذي جيب أن يطلب أوالً هو جميء ملكوت اهللا. واملادية
 

  ما هي الشفاعة؟-٥٥٤
٢٦٣٦-٢٦٣٤ 
٢٦٤٧ 

.  مع صالة يسوع ومتحدين هباوهي جتعلنا متطابقني. صالة الشفاعة هي طلب ألجل آخر
وجيب أن متتد الشفاعة حتى إىل . فهو يشفع عند اآلب يف مجيع البشر، وخصوصا اخلطأة

 .أعدائنا
 

  مىت نقدم الشكر هللا؟-٥٥٥
٢٦٣٨-٢٦٣٧ 
٢٦٤٨ 

تقدم الكنيسة الشكر هللا بال انقطاع، خصوصا عندما حتتفل باإلفخارستيا اليت فيها جيعل 
 .وكل حدث يصري للمسيحي مادة للشكر. ة شريكة يف شركه ألبيهاملسيح الكنيس
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 ١٦٨

  ما هي صالة التسبيح؟-٥٦٥
إنها . صالة التسبيح هي منط الصالة الذي يعبر بالطريقة األكثر مباشرة أنّ اهللا هو اهللا

 .منـزهة عن املصلحة متاما تتغنى باهللا ألجل ذاته، ومتجده ألنه موجود
 

 الفصل الثالث
 يد الصالةتقل

 
  ما هي أمهية التقليد يف عالقته بالصالة؟-٥٥٧
٢٦٥١-٢٦٥٠ 

فالصالة ال . يعلّم الروح القدس، يف الكنيسة، أبناء اهللا الصالة من خالل التقليد احلي
تقتصر على أن تكون تفجرا تلقائيا لدافع داخلي، بل تقتضي التأمل، والبحث والتعمق يف 

 . خيتربوااحلقائق الروحية اليت
 

 ينابيع الصالة
 

  ما هي ينابيع الصالة املسيحية؟-٥٥٨
ليترجيا الكنيسة و). ٨: ٣فيليبي " (معرفة املسيح السامية" الذي يعطينا كالم اهللاإنها 

ألنها األوضاع اليومية و. الفضائل الالهوتيةو. اليت تعلن سر اخلالص وجتعله حاضرا وتبلّغه
 .اهللاتتيح لنا مالقاة 

 
 الوحيدة اليت ألتمسها منكأحبك يا رب، والنعمة "

 إذا عجز لساين عن أنيا إهلي ... أن أحبك مدى األبد
  حلظة إني احبك، فمرادي أن يكرر لك ذلككليقول يف 

 )جان ماري فيانيهالقديس " (قليب على عدد أنفاسي
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 ١٦٩

 طريق الصالة
 

 فة؟ هل توجد يف الكنيسة طرق صالة خمتل-٥٥٩
٢٦٦٣ 

. يف الكنيسة طُرق للصالة متنوعة متصلة بالقرائن التارخيية واالجتماعية والثقافية املختلفة
ويعود . ويعود للسلطة الكنسية التعليمية أن متيز األمانة، يف هذه الطرق، لتقليد اإلميان الرسويلّ

 .يحإىل الرعاة ومعلّمي الدين شرح معانيها املرتبطة دائما باملس
 

  ما هو طريق صالتنا؟-٥٦٠
٢٦٦٤ 
٢٦٨١-٢٦٨٠ 

طريق صالتنا هو املسيح ألنها تتوجه إىل اهللا أبينا، ولكنها ال تصل إليه إالّ إذا صلّينا يف اسم 
الـ ولو ضمنيا فبشريته هي الطريق الوحيد الذي قد يعلّمنا الروح القدس أن نصلّي . يسوع

 ".بيسوع املسيح ربنا: "لليترجية هبذه الصيغةلذلك تختتم الصلوات ا". أبانا"
 

  ما هو دور الروح القدس يف الصالة؟-٥٦١
٢٦٧٢-٢٦٧٠ 
٢٦٨١-٢٦٨٠ 

كيف نصلّي ال نعرف "مبا أنّ الروح القدس هو املعلّم الداخلي للصالة املسيحية، وأننا 
تعال " ظرف ، حترضنا الكنيسة على استدعائه والتماسه يف كل)٢٦: ٨روما " (كما ينبغي

 ".أيها الروح القدس
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 ١٧٠

  مباذا الصالة املسيحية هي مرميية؟-٥٦٢
٢٦٧٣-٢٦٧٢ 
٢٦٨٢ 

انطالقًا من مسامهة مرمي الفريدة يف عمل الروح القدس، حتب الكنيسة أن تصلّي هلا وتصلّي 
ؤدي امل" ترينا الطريق"فمرمي . معها، هي املصلّية الكاملة، لتعظيم الرب والتضرع إليه معها

 .على ابنها الوسيط الوحيد
 

  كيف تصلّي الكنيسة ملرمي؟-٥٦٣
١٦٧٨-٢٦٧٦ 
٢٦٨٢ 

ومن بني . ، وهي صالة تلتمس هبا الكنيسة شفاعة العذراء"السالم عليك يا مرمي"أوالً بـ 
، وأناشيد التقاليد "الباركليسي"و " األكاثستوس"، ونشيد الورديةالصلوات األخرى هنا 

ة املتنوعة وترانيمهااملسيحي. 
 

 أدالّء للصالة
 

  كيف هم القديسون أدالّء للصالة؟-٥٦٤
٢٦٨٤-٢٦٨٣ 
٢٦٩٣-٢٦٩٢ 

القديسون هم لنا مثال الصالة، وحنن نطلب أيضا منهم أن يشفعوا فينا ويف العامل لدى 
ويف شركة القديسني منت على مدى . شفاعتهم هي أمسى خدمة لقصد اهللا. الثالوث األقدس

 . متنوعة، تعلّمنا أن حنيا ومنارس الصالةروحانياتكنيسة تاريخ ال

  من يستطيع أن يربي على الصالة؟-٥٦٥
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 ١٧١

٢٦٩٠-٢٦٨٥ 
٢٦٩٥-٢٦٩٤ 

والصالة العائلية اليومية يوصى هبا . األسرة املسيحية هي املكان األول للتربية على الصالة
والتعليم الديين، ومجاعات . يةعلى اخلصوص، ألنها الشهادة األوىل حلياة الصالة الكنس

 .هي مدرسة للصالة وعون عليها" اإلرشاد الروحي"الصالة، و 
 

  ما هي األماكن املؤاتية للصالة؟-٥٦٦
٢٦٩٦، ٢٦٩١ 

نستطيع الصالة يف كل مكان، إالّ أنّ اختيار املكان ليس أمرا خاليا من التأثري بالكنيسة هي 
وهناك أماكن أخرى ميكنها أيضا .  والعبادة اإلفخارستيةاملكان اخلاص بالصالة الليترجية

 .أو مزار" دير"يف املنـزل و " زاوية صالة"املساعدة على الصالة، مثل 
 

 الفصل الثالث
 حياة الصالة

 
  ما هي األوقات األكثر مؤاتاة للصالة؟-٥٦٧
٢٦٩٨-٢٦٩٧ 
٢٧٢٠ 

املؤمنني إيقاعات صالة معدة مجيع األوقات مؤاتية للصالة إالّ أنّ الكنيسة تعرض على 
صالة الصبح واملساء، واليت قبل تناول الطعام وبعده، وليترجيا : لتغذية الصالة املتواصلة

 .الساعات، وإفخارستيا احلد، واملسبحة، وأعياد السنة الليترجية
 )غريغوريوس النـزينـزيالقديس " (جيب أن نتذكّر اهللا تكرارا أكثر مما نتنفّس"
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 ١٧٢

  ما هي تعابري الصالة؟-٥٦٨
٢٦٩٩-٢٦٩٧ 

الصالة الشفوية، والتأمل، : احتفظ التقليد املسيحي بثالثة تعابري كربى، عن حياة الصالة
 .والرابط املشترك بينها خشوع القلب. والصالة العقلية

 
 تعابري الصالة

 
  مب تتميز الصالة الشفوية؟-٥٦٩
٢٧٠٤-٢٧٠٠ 
٢٧٢٢ 

حتى الصالة األكثر عمقًا يف .  اجلسد يف صالة القلب الداخلية الصالة الشفوية تشرك
. ويف كل حال جيب أن تستمد من إميان شخصي. النفس ال تستطيع إمهال الصالة الشفوية

 .علّمنا يسوع صيغة كاملة للصالة الشفوية" األبانا"وبـ 
 

  ما هو التأمل؟-٥٧٠
٢٧٠٨-٢٧٠٥ 
٢٧٢٣ 

وهو حيرك الفكر واملخيلة . طبق من كالم اهللا يف الكتاب املقدسالتأمل تفكري مصلٍّ ين
إنه . واالنفصال والرغبة، لتعميق اإلميان، وبعث التوبة يف القلب، ودعم إرادة إقتفاء املسيح

 .مرحلة متهيدية التحاد احلب مع اهللا
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 ١٧٣

  ما هي الصالة العقلية؟-٥٧١
٢٧١٩-٢٧٠٩ 
٢٧٢٤ 
٢٧٤١-٢٧٣٩ 

ةالصالة العقلية من اهللا، وقت . ة هي نظرة بسيطة إىل اهللا يف الصمت ويف احملبها عطيإن
إميان صرف يلتمس فيه من يصلّي املسيح، ويسلّم أمره إىل إرادة اهللا املُحبة وخيشع حتت فعل 

عالقة صداقة محيمة يتحدث فيها "وقد حددا القديسة تريزيا األفيلينية بأنها . الروح القدس
 ".مع ذاك اإلله الذي يعرف أنه حيبه. سان مرارا وحده مع اهللا وحدهاإلن

 
 جهاد الصالة 

 
  ملاذا الصالة هي جهاد؟-٥٧٢
٢٧٢٥ 

الصالة عطية من النعمة، ولكنها تفترض دائما جوابا ثابا من ِقبلنا ألنّ الذي يصلّي جياهد نفسه، 
. كل ما يف وسعه ليصرف اإلنسان عن الصالةوالعقلية احمليطة، وخصوصا ارب، الذي يعمل 
 .يصلّي اإلنسان كما حييا ألنه حييا كما يصلّي. جهاد الصالة ال ينفصل عن تقدم احلياة الروحية

 
  هل هناك اعتراضات على الصالة؟-٥٧٣
٢٧٢٨-٢٧٢٦ 
٢٧٥٣-٢٧٥٢ 

ن ال فائدة إضافة إىل مفاهيم خاطئة للصالة، هناك كثريون يرون أن ليس لديهم وقت، أو أ
وللتغلّب . وقد يشعر املصلّون بفتور اهلمة إزاء ما يبدو من املصاعب واإلخفاقات. من الصالة

 .على هذه العراقيل، ال بد من التواضع والثقة والثبات
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 ١٧٤

  ما هي مصاعب الصالة؟-٥٧٤
٢٧٣٣-٢٧٢٩ 
٢٧٥٥-٢٧٥٤ 

وميكنها أن تكشف . هللافهو يصرف االنتباه عن ا. التشتتالصعوبة العامة يف صالتنا هي 
وحتتاج . وال بد لقلبنا عندئذ من أن يلتفت بتواضع إىل الرب. أيضا عما حنن متعلّقون به

 إىل الصالة مرارا، فيمكِّن جتاوزها يف اإلميان من التواصل مع الرب حتى بدون تعزيات اليبوسة
روحي سببه التراخي يف الذي هو شكل من أشكال الكسل ال) أسيديا (السأموهناك . حسية

 .التيقّظ، وإمهال القلب
 

  كيف ميكن تعزيز الثقة البنوية؟-٥٧٥
٢٧٤١-٢٧٣٤ 
٢٧٥٦ 

علينا عندئذ أن نتساءل هل . تمتحن الثقة البنوية عندما نشعر بأنّ سؤلنا مل يستجب دوما
. ل على ما نريداهللا بالنسبة إلينا هو أب نسعى إىل تتميم إرادته، أو هو جمرد وسيلة للحصو

فإذا اتحدت صالتنا بصالة يسوع نعلم أنه مينحنا أكثر بكثري من هذه العطية أو تلك، إنه 
 .مينحنا الروح القدس الذي يغير قلبنا

 
  هل من املمكن أن نصلّي يف كل وقت؟-٥٧٦
٢٧٤٥-٢٧٤٢ 
٢٧٥٧ 

بني األموات، والذي الصالة هي ممكنة دائما ألنّ زمن املسيحي هو زمن املسيح القائم من 
 .وبالتايل ال انفصال بني الصالة واحلياة املسيحية). ٢٠: ٢٨متى " ( األيامكل"هو معنا 
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 ١٧٥

من املمكن حتى يف السوق أو نـزهة منفردة أن نصلّي صالة كثرية وحارة، وأنت "
 ).ميوحنا الذهيب الفالقديس " (جالس يف حانوتك سواء للشراء أو للبيع أو حتى للطبخ

 
  ما هي صالة ساعة يسوع؟-٥٧٧

فيسوع حرب العهد اجلديد . يف العشاء األخري" صالة يسوع الكهنوتية"ما يعىن هبا هو 
 . ذبيحتهساعةإليه، " عبوره"ساعة األعظم، يلتفت إىل أبيه، عندما حانت 

 
 القسم الثاين

 
أبانا: "صالة الرب" 

 الذي يف السماوات،
 ليتقدس امسك،
 ك،ليأِت ملكوت

 .لتكن مشيئتك كما يف السماء كذلك على األرض
 خبزنا كفاف يومنا أعطنا اليوم،

 واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضا ملَن أساء إلينا،
 وال تدخلنا يف جتربة،
 .ولكن جنّنا من الشرير
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 ١٧٦

 ؟"أبانا" ما هو أصل الـ -٥٧٨
ذات يوم سأله فيه واحد ". أبانا"علّمنا يسوع هذه الصالة املسيحية اليت ال بديل منها، الـ 

والتقليد الكنسي ). ١: ١١لوقا " (علّمنا أن نصلّي: "من التالميذ رآه يصلّي، فقالل له
 .١٣-٩: ٦الليترجي استعمل دائما نص متى 

 
 "خالصة اإلجنيل كلّه"

 
 يف الكتاب املقدس؟" أبنا" ما هو حملّ الـ -٥٧٩
٢٧٦٤-٢٧٦١ 
٢٧٧٤ 

توما القديس " (هي أكمل الصلوات"، )ترتليانوس(صة اإلجنيل كلّه هي خال" أبانا"الـ 
لقد وضعت يف وسط العظة على اجلبل، واستعادت، يف شكل صالة، مضمون ). األكويين

اإلجنيل األساسي. 
 

 ؟"الصالة الربية"أو " صالة الرب" ملاذا دعيت -٥٨٠
 .نّ يسوع الرب نفسه علّمنا إياهاأل" صالة الرب"صالة ربية، أي " أبانا"دعيت الـ 

 
 يف صالة الكنيسة؟" أبانا" ما هو حملّ الـ -٥٨١
٢٧٧٢-٢٧٦٧ 
٢٧٧٦ 
يف املعمودية والتثبيت لتظهر امليالد " تسلَّم"هي صالة الكنيسة بامتياز، فهي " أبانا"مبا أنّ 

ذ إنّ طلباا اليت تستند إىل واإلفخارستيا تبدي معناها الكامل، إ. اجلديد حلياة أبناء اهللا اإلهلية
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 ١٧٧

ا عند جميء الربستجاب متاماخلالص الذي تتحقّق، ست ا " أبانا"الـ . سرجزء الزم ليترجي
 .ساعات الفرض

 
 "أبانا الذي يف السماوات"

 
  ملاذا نستطيع أن نتجرأ على االقتراب بثقة من اآلب؟-٥٨٢

فنستطيع هكذا أن نصلّي الـ . جيعلنا أبناءألنّ يسوع فادينا يدخلنا أمام وجه اآلب، وروحه 
 .بثقة بسيطة وبنوية، واطمئنان فِرح، وجرأة متواضعة ويقني بأننا حمبوبون يستجاب لنا" أبانا"

 
 ؟"أبا" كيف ميكن أن ندعو اهللا -٥٨٣
٢٧٨٥-٢٧٧٩ 
٢٧٨٩ 
٢٨٠٠-٢٧٩٨ 

 ذلك، وألنّ روحه ألنّ ابن اهللا الذي صار إنسانا كشف عن" أبا"نستيطع أن ندعو اهللا 
ودعاء اآلب يدخلنا سره، يف تعجب يتجدد على الدوام، ويثري فينا الرغبة يف أن . جيعلنا نعرفه

 .وبصالة الرب إذن نعي أننا حنن أنفسنا أبناء لآلب يف االبن. نسلك سلوكًا بنويا
 

 ؟"أبانا" ملاذا نقول -٥٨٤
٢٧٩٠-٢٧٨٦ 
٢٨٠١ 

عندما نصلّي إىل اآلب، نعبده ومنجده مع . ديدة متاما مع اهللاتعبر عن عالقة ج" نا"الـ 
: إننا نقول. ، منذ اآلن وإىل األبو"إهلنا"وهو " شعبه"يف املسيح حنن . االبن والروح القدس
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 ١٧٨

أعمال " (قلب واحد ونفس واحدة"ألنّ كنيسة املسيح هي شركة إخوة كثريين هلم " أبانا"
 ).٣٢: ٤الرسل 
 

 ؟" نا–أبا "نية الشركة والرسالة اليت هبا نصلّي  ما هي روحا-٥٨٥
٢٧٩٣-٢٧٩١ 
٢٨٠١ 

هي خري مشترك بني املعمدين، فهؤالء يشعرون بدعوة ملحة إىل "  نا–أبا "مبا أنّ صالة 
يعين أننا نصلّي مع "  نا–أبا "أن نصلّي الـ . املشاركة يف صالة يسوع ألجل وحدة تالميذه

 .فوا اإلله احلقيقي وحده، ويجمعوا يف الوحدةحتى يعر: وألجل مجيع الناس
 

 ؟"الذي يف السماوات" ماذا يعين التعبري -٢٨٦
٢٧٩٦-٢٧٩٤ 
٢٨٠٢ 

" أمسى"، وما هو "يف ما وراء"فاهللا هو : ال يعين هذا التعبري الكتايب مكانا وإنا منط وجود
السماء، أو . ارإنه يعين جالل اهللا وقداسته، وكذلك حضوره يف قلب األبر. من كل شيء

منـزل اآلب، هو الوطن احلقيقي الذي نسعى إليه يف الرجاء، بينما حنن ما نـزال على 
 ).٣: ٣كولوسي " (مستترين مع املسيح"إننا حنيا فيها . األرض

 
 الطلبات السبع

 
  كيف تتألّف صالة الرب؟-٢٨٧
٢٨٠٦-٢٨٠٣ 
٢٨٥٧ 

ألوىل، وهي األكثر تعلّقًا باهللا، تلفتنا إليه الثالث ا. إنها حتوي سبع طلبات إىل اهللا اآلب
فمن خصائص احلب التفكري أوالً مبضن حنب، وهي تشري إىل ما علينا أن نطلبه : ألجل جمده
واألربع األخرية من الطلبات . تقديس االسم املقدس، جميء امللكوت وإمتام مشيئته: خصوصا
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 ١٧٩

وتلتمس الغذاء واملغفرة، والعون يف التجارب، . تقدم أليب املراحم شقاواتنا وما نترقّبه منه
 .والنجاة من الشرير

 
 ؟"ليتقدس امسك" ماذا يعين -٢٨٨
٢٨١٢-٢٨٠٧ 
٢٨٥٨ 

فاهللا قد كشف عن امسه ملوسى . تقديس اسم اهللا هو أوالً تسبيح يعترف بأنّ اهللا قدوس
 .مكرسا له مبثابة أمة يسكن عندها" ه-شعب"وأراد أن يكون 

 
 يف يقدس اسم الرب فينا ويف العامل؟ك-٢٨٩
٢٨١٥-٢٨١٣ 

هو الرغبة يف أنّ ) ٧: ٤تيموثاوس األوىل " (القداسة"تقديس اسم الرب الذي يدعونا إىل 
وهو أيضا الطلب أن يكون اسم الرب معروفًا، . التكريس يف املعمودية حييي حياتنا كلّها
 .يباركه كل إنسان، وذلك حبياتنا وصالتنا

 
 ؟"ليأِت ملكوتك: " ماذا تطلب الكنيسة عندما تصلّي قائلة-٢٩٠
٢٨٢١-٢٨١٦ 
٢٨٥٩ 

ولكن الكنيسة تصلّي أيضا لكي . تلتمس الكنيسة جميء ملكوت اهللا بعودة املسيح يف اد
يكرب ملكوت اهللا منذ اآلن بتقديس البشر يف الروح، وبفضل جهودهم يف خدمة العدالة 

تعال، أيها الرب : "ه الطلبة هي صوت الروح والعروسهذ. والسالم، حبسب التطويبات
 ).٢٠: ٢٢أعمال الرسل " (يسوع
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 ١٨٠

 ؟"لتكن مشيئتك كما يف السماء كذلك على األرض: " ملاذا نطلب-٢٩١
٢٨٢٧-٢٨٢٢ 
٢٨٦٠ 

هلذا السبب جاء ). ٣: ٢تيموثاوس األوىل " (أنّ مجيع الناس خيلصون"مشيئة أبينا هي 
نصلّي إىل اهللا اآلب أن يضم إرادتنا إىل إرادة . ب اخلالصية بكماهلايسوع لكي يتمم مشيئة اآل

ونطلب أن يتحقّق متاما على األرض، كما . ابنه على مثال العذراء الفائقة القداسة والقديسني
: ١٢روما " (منيز مشيئة اهللا"فبالصالة نستطيع أن . هي احلال يف السماء، قصد حمبته اللطيف

 ).٣٦: ١٠عربانيني " (الثبات لنعمل هبا "وحنصل على). ٢
 

 ؟"خبزنا كفاف يومنا أعطنا اليوم" ما معىن طلب -٥٩٢
٢٨٣٤-٢٨٢٨ 
٢٨٦١ 

عندما نطلب إىل اهللا، بتسليم األبناء الواثق، غذاء كل يوم الضروري حلياة اجلميع، نعترف 
 لكي متكّن العدالة ونطلب أيضا النعمة لنعرف كيف نعمل. بأنّ اهللا صاحل أبعد من أي صالح

 .والتقاسم من ميلكون بوفرة أن يساعدوا على سد احتياجات اآلخرين
 

  ما هو معىن هذا الطلب اخلاص باملسيحيني؟-٥٩٣
، )٤: ٤متى " (اإلنسان ال حييا باخلبز وحده، بل بكلّ كلمة خترج من فم اهللا"مبا أنّ 

 املقبول يف اإلفخارستيا، جسد املسيح  وإىلكالم اهللافهذا الطلب يتناول أيضا اجلوع إىل 
، يوم اهللا، ويعطى لنا ليومنا هذاونطلب ذلك بثقة مطلقة . وكذلك اجلوع إىل الروح القدس

 .ذلك خصوصا يف اإلفخارستيا، وهي املقدمة بتذوق وليمة امللكوت اآلتية
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 ١٨١

 ؟"لينااغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضا ملَن أساء إ: " ملاذا نقول-٥٩٤
٢٨٣٩-٢٨٣٨ 
٢٨٦٢ 

ولكننا نعترف، يف الوقت . عندما نلتمس من اهللا أبينا أن يغفر لنا، نعترف أننا خطأة أمامه
إالّ ). ١٤: ١كولوسي " (ننال الفداء ومغفرة خطايانا"عينه، برمحته، ألننا، بابنه وباألسرار 

 .والًأنّ طلبنا لن يستجاب إالّ بشرط أن نكون من جهتنا قد غفرنا أ
 

  كيف تكون املغفرة ممكنة؟-٥٩٥
٢٨٤٥-٢٨٤٠ 
٢٨٦٢ 

من اآلن فصاعدا، وإن بدا . لن تدخل الرمحة قلوبنا إالّ إذا عرفنا حنن أيضا أن نغفر ألعدائنا
لإلنسان أنّ تلبية هذا املطلب مستحيلة، فالقلب الذي يقدم ذاته للروح القدس، يستطيع، على 

 حدود احملبة، وأن يقلب اجلرح إىل رأفة، واإلهانة إىل مثال يسوع، أن حيب حتى أقصى
 .تشارك املغفرة يف رمحة اهللا وهي واحدة من قمم الصالة. شفاعة
 

 ؟"ال تدخلنا يف جتربة: " ما معىن-٥٦٩
٢٨٦٩-٢٨٦٤ 
٢٨٦٣ 

ونطلب إىل الروح أن جيعلنا . نطلب إىل اهللا أبينا أالّ يدعنا وحدنا حتت سلطان التجربة
 املؤدية إىل منونا يف اخلري، والتجربة اليت توصل إىل اخلطيئة واملوت، من احملنةيز بني نعرف أن من

 .بالتجربةنرضى  وأن نكون جمربنيجهة، ومن جهة أخرى، بني أن 
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 ١٨٢

 ؟"جنّنا من الشرير: " ملاذا ننتهي بالقول-٥٩٧
٢٨٥٤-٢٨٥٠ 
٢٨٦٤ 

" يضلّ املسكونة كلّها"لذي يدلّ الشر على شخص الشيطان، الشرير، املقاوم هللا، وا
ولكننا نصلّي لكي تتحرر . لقد أحرز املسيح االنتصار على إبليس). ٩: ١٢أعمال الرسل (

ونطلب أيضا عطية السالم النفيسة، ونعمة االنتظار . األسرة البشرية من الشيطان وأعماله
 .الثابت يء املسيح الذي حيررنا ائيا من الشرير

 
 يف النهاية؟" آمني"عىن  ما م-٥٩٨
٢٨٥٦-٢٨٥٥ 
٢٨٦٥ 

 
ليكن ":  مصدقًا هبذا اآلمــني الذي يعين"آمــني": وعندما تكتمل الصالة، تقول"

 ".كريلّس األورشليميالقديس . ("، ما حتويه الصالة اليت علّمنا إياها الرب"األمر كذلك
 


