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الفصل األول :الله
.1

ماذا يثبث وجود الله؟

أوال الخليقة والكون ،دقته وعظمته.
ثانيا ضمير االنسان يؤكد له وجود اله
ثالثا الكتاب المقدس العجيب ،كل من يقرأه يتغير.
.2

هل يوجد انسان ال يعرف أن الله موجود ؟

كل انسان يؤمن في قلبه ان الله موجود(جا /11:1رو ,)1::1لكن الملحد ينكر ويرفض
وجود الله ألنه يريد ان يحيا مستقال عن الله(مز .)1::1
.1

ما هي صفات الله األساسية؟

المحبة (1يو ،)4:8القداسة (1بط ،)1::1الحكمة (1تي ،)1::1الرحمة (مز،)4:18:
القدرة(رؤيا.)4:8
.8

هل الله هو الذي يميت ويقتل الناس؟

الشيطان هو اله هذا العالم وهو القتال للناس من البدء (يو )88:4وهو له سلطان الموت
(عب )18:2لكن بسماح وموافقة الله (أي .)12:1
.:

هل الله يندم؟

الله ال يندم كاالنسان (عدد )1::21اي ال يندفع ويتخد خطوة ثم يستدرك ويندم .لكنه يندم
اي ان شر االنسان يدفعه الن يعاقب لكن الرب يندم اي يغير ُحكمه ويتراجع ويحزن ألنه ال
يريد ان يعاقب(يونان /::1يوئيل .)18:2
.:

هل يقدر الله أن يتجسد؟

سد الله القدير هو أمر عجيب ال يدركه عقل
يستطيع الله أن يفعل ما يشاء ،ومع أن تج ّ
إنسان ،لكن ليس عند الرب مستحيل ،فكثير من الملوك تخفّوا ولبسوا لباس المساكين
وتجولوا بين الناس وهذا يزيد من عظمتهم (يو1( )18:1تيمو.)1::1
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ما هي طبيعة الله؟

الله نور (1يو ،)::1الله محبة (1يو ،)4:8الله روح (يو  ،)28:8ال ي َُرى (1تي .)1:::
.4

هل الله واحد أم ثالثة؟

الله واحد (يع )1::2وليس لديه أوالد كالبشر ،لكنه أعلن لنا وحدانيته الجامعة في اآلب
واالبن والروح القدس (1يو.):::
.:

المسيح هو الله فلمن كان يصلي؟

المسيح هو الله المتجسد لكن الذي كان يصلي هو االنسان يسوع المسيح أي الناسوت.
.11

اذا كان الله رحوما ً فهل سيغفر للجميع؟

الله رحوم وحنان ,لكنه يغفر على أساس العدل ألنه بار وعادل ،لذا ال يقدر ان يغفر اال اذا
دُفع الثمن وأُجري العدل وهذا ما عمله الله بالصليب.
.11

لماذا أعد الله المحب الجحيم؟

أعد الله الجحيم ألنه عادل ألن أجرة الخطية هي موت أبدي ,لكنه أع ّد النار األبدية ليس
لالنسان بل البليس وأعوانه (مت )81:2:وابليس يأخد الناس معه.
.12

هل لله عواطف ومشاعر؟

طبعا ،ان قلب الله مليء بالمراحم والرأفة والشفقة والتعاطف (يوئيل ( )11:2مز, 4:111
( )11أش .):::1
.11

هل ممكن أن يكون اآلب واالبن واحد؟

طبعا ،كما ان األب هو أب ألوالده وابن لوالديه وأخ الخوته وعم ألوالد أخيه وجد ألحفاده
وهو رجل واحد.
.18

هل ممكن معرفة الله؟

طبعا ً ممكن ،ألن الله أعلن ذاته في الكتاب المقدس ،لكن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد
لمعرفة الله معرفة صحيحة
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هل الله مجرد قوة؟

ان الله ليس مجرد قوة خارقة مع انه يستطيع كل شيء لكنه شخص قدير وكائن عالم بكل
شيء ذو أفكار وعواطف واستقاللية وسيادة
.1:

هل ممكن معرفة كل شيء عن الله؟

ال يمكننا معرفة كل شيء عن الله ألن االنسان محدود جدا ً بالمقارنة مع الله غير المحدود
.1:

هل ممكن معرفة أفكار الله؟

يمكن معرفة افكار الله المختصة باالنسان وبهذا العالم التي كشفها الله في الكتاب المقدس
لكننا ال نقدر ان نعرف كل أفكار الله
.14

هل ممكن الشركة والسير مع الله؟

طبعاً ،الله يريدنا ان نكون في مشاركة ورفقة عميقة ويومية معه كما فعل ابراهيم وأخنوخ
مثالً
.1:

هل يتدخل الله في هذا العالم؟

الله خلق العالم ويتدخل ويتحكم في مجرى كل االمور لتسير حسب خطته الكاملة
.21

هل يقبل الله الكامل االنسان الخاطي والناقص؟

طبعا ً فالله يتنازل بمحبته ليقبلنا اذا أتينا تائبين معطينه المجد الكرامة
.21

هل ممكن إدراك الله ورؤيته؟

ال يمكن رؤية الله ألنه روح وليس مادة وال يمكن إدراكه بعقولنا المحدودة ألننا لو أدركناه
لكان محدود مثلنا
.22

ما هي أسماء الله؟

ي ،الخالق ،الرب ،السيد ،القاضي ،رب الجنود ،الملك ،مالك كل شيء ،القدير،
الله ،العل ّ
يهوه ،ياه ،اآلب ،الصخرة ،الراعي ،اله يعقوب ،القدوس ،ساكن االبد
.21

هل يسوع هو الله ذاته؟

سدا ً كإنسان
نعم ،يسوع هو الله الواحد ذاته لكنه أتى متج ّ
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ما مدى حضور ومعرفة وقدرة الله؟

الله حاضر في كل مكان حتى أعماقنا في كل وقت وزمان ويستطيع كل شيء وال يعسر
عليه أمر
.2:

هل ظهر الله في العهد القديم؟

ظهر الله آلدم في الجنة ،ألبراهيم ،ليعقوب ،لموسى في العليقة ،ألهل شمشون ،لدانيال
النبي وآلخرين أيضا ً
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الفصل الثاني :الخليقة
.1

هل كانت السموات في األزل ؟

لم تكن السموات منذ األزل ،ألننا نقرأ ان الرب في زمن محدّد خلقها (تك  )1:1وسيخلق
سماء جديدة (2بط.)11:1
.2

كم عدد السموات؟

– 1سماء الطيور اي الجو (لو  – 2 )::4سماء النجوم والفلك والكواكب والشمس والقمر
(تك – 1 )1::22السماء الثالثة اي الفردوس (2كو.)8 ، 2:12
.1

هل خلق الله األرض خربة وخالية؟

وشوهها (أش .)1::18
خلق الله كل شىء حسنا ،لكن الشيطان أخربها
ّ
.8

هل يوجد بشر في كواكب أخرى؟

أعطى الرب األرض لبني ادم (مز  ،)14, 12:8:( )1::11:والكتاب ال يتكلم عن بشر
في مكان اخر.
.:

هل خلق الله العالم في ستة أيام ،وهل هي أيام حرفية؟

خلق الرب الكون في لحظة (تك )1:1لكنه في ستة أيام حرفية فصل األشياء وصنع الكون
كما أراد ،واأليام هي حرفية ألنه يقول وكان صباح وكان مساء.
.:

يقال إن العلماء اكتشفوا حيوانات منذ ماليين السنين؟

اذا اكتشف حقا العلماء أحياءا تبدو وكأنها منذ ماليين السنين فالجواب هو الطوفان ،ألن
الهياكل العظمية التي لها االف السنين بسبب الطوفان تبدو كأن لها ماليين السنين ،هذا على
فرض أن مقاييس البشر صحيحة .لكن نحن نثق بالرب وكلمته اي الكناب المقدس وليس
بالعلماء.
.:

ما هي التدابير السبعة؟

هي سبع فترات زمنية متميزة  -1البراءة في الجنة  -2الضمير بعد السقوط  -1حكم
االنسان بعد الطوفان  -8الوعد  -:الناموس  -:النعمة  -:الملك األلفي.
.4

هل نقبل نظرية التطور والنشوء؟
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أوال هي نظريه وليست حقيقة .أما الحقيقة فان الله قد خلق االنسان على صورته.
.:

هل االنسان مسيّر أم مخيّر؟

االنسان هو مخيّر ،يمكنه أن يختار بما يؤمن وما يفعل والى من يسمع ،لكنه اذا اختار
طريقا أصبح مسيرا له محتم عليه(تث /1::11،1:يو .)88:4
.11

من هم الكروبيم والسرافيم؟

هم مالئكة  ،الكروبيم للدينونة والقضاء (تك ( )28:1خر  – )21:2:اما السرافيم
(أش )2::فتعبّر عن قداسة الله ومجده.
.11

هل يصيب الطير والحيوان عند الموت ما يصيب االنسان؟

مكون من نفس وجسد ويفنى وينحل عند الموت ويتحول الى تراب ،اما االنسان فله
الحيوان ّ
روح خالدة ال تفنى (1تس.)21::
.12

هل يحق لنا أن نتمتع بالطبيعة وما فيها؟

كل شيء طاهر للطاهرين ،اما لنجسي األفكار فكل شيء نجس(تي )1::1وليس شيء
نجس بذاته(رو )18:18والله يريدنا ان نتمتع بكل شيء(1تي )1:::
.11

كم سنة من ادم حتى المسيح؟

من ادم الى ابراهيم  2111سنة ،ومن ادم الى المسيح  8111سنه.
.18

هل يوجد جنة اليوم؟

ال يوجد جنة ألن الجنة أُخربت بعد سقوط ادم ،لكن َمن يؤمن بالمسيح يذهب الى السماء
ويكون مع الرب في المجد.
.1:

هل المالئكة درجات؟

نعم ،فميخائيل رئيس المالئكة (يهوذا ،):وجبرائيل للبشارة (لوقا  ،)2::1والسرافيم (أش
 ،)2::والكروبيم (تك ( )28:1رؤ.)11::
.1:

هل وجد بشر قبل ادم وحواء؟

يسمى ادم باالنسان األول (1كو )8::1:أي لم يكن قبله بشر.
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َمن ُخلق قبل ،المالئكة ام االنسان ام الحيوان؟

خلق الله أوال المالئكة ثم النبات ثم الحيوان وأخيرا االنسان (تك.)1
.14

ما معنى أن الله خلق االنسان على صورته؟

حر االرادة والسيادة.
اي االنسان مثل الله أدبياً ،فهو يف ّكر وهو ّ
.1:

لماذا خلق الله انسانا يخطىء؟

خلق الله االنسان صالحا ً (جا )2:::لكن االنسان ُخدع من ابليس وعصى الرب بارادته
فدخلت الخطية.
.21

لماذا لم يمنع الله االنسان عن الخطية؟

حر االرادة وأن يرفض الشر بكامل
ألن االنسان ليس آلة يتح ّكم يها الله ،بل أراده الله ّ
ارادته.
.21

ما الفرق بين خلق وصنع؟

خلق من ال شيء وصنع من شيء موجود ،الله هو الوحيد الذي يخلق
.22

هل خلق الله الشيطان ولماذا خلقه شريراً؟

الله لم يخلق الشيطان الشرير لكن الله خلق مالئكة والشيطان هو أحد رؤساء المالئكة لكنه
وتمرد على الله فطرحه القدير وصار شريرا ً
عصى الله
ّ
.21

هل تُحدّث الخليقة عن الله؟

طبعا ً فالدقّة المتناهية والحكمة الكاملة في الكون والقدرة التي تمسك الكواكب في الفراغ كل
ذال يحدّث عم حكمة ومجد وعظمة الخالق
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الفصل الثالث :الرب يسوع
.1

ما الفرق بين سلسلة نسب يسوع في متى ولوقا ؟

في متى هي سلسلة نسبه من يوسف ويرجع الى ابراهيم ،اما في لوقا فهي نسبه من مريم
أي ساللة أمه وترجع الى ادم.
.2

من هو رئيس جند الرب؟

هو الرب يسوع نفسه (يشوع .)1: – 11::
.1

لماذا ذكرت سلسلة نسب المسيح فقط في متى ولوقا؟

في متى سلسلته كملك ،اما في لوقا فكانسان يه ّمنا معرفة أصله ،اما في مرقس كعبد وفي
يوحنا كابن الله ليس نسبه ضروريا ً.
.8

هل المسيح هو الله ام ابن الله ؟

هو الله ذاته ،الخالق العظيم ،لكن اعلن ذاته كابن الله كمن يمثّل الله ويعبّر عن طبيعة الله
وال يعني ان الله ولده كقولنا ابن مصر اي يمثّلها.
.:

لماذا تكلّم يسوع بأمثال غير مفهومة ورموز؟

كدينونة و ُحكم على الكتبة والفريسيين ألنهم رفضوه فلم يُع َ
ط لهم ان يفهموه ليُخزي الحكماء
والفهماء (متى .)1: – 11:11
.:

لماذا ُج ّرب يسوع من ابليس مع أنه ال يخطىء؟

وجرب ونجح،
كان يسوع كامالً بال خطية ،حكيماً ،لكن ال يظهر كماله لنا اال اذا امتحن
ّ
ولكي يقدر أن يعيننا عند التجربة (عب .)1::8 ، 14 ،1::2
.:

ما هي الحية النحاسية؟

هي حية مصنوعة من نحاس وضعها موسى لكي كل َمن ينظر اليها من الشعب الملدوغ
من الحيات ،يشفى ويحيا ،وهي رمز للمسيح المصلوب كل ينظر اليه بااليمان يحيا (عدد
).18:1 ()::21
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من هو ملكي صادق؟

هو أول كاهن (تك  )14:18وهو رمز للرب يسوع رئيس الكهنة ( )1::وهو يشبه المسيح
ألن أصله وعائلته وبدايته غير مذكورة.
.:

كم سنة عاش المسيح على األرض؟

عاش  11سنة وبدأ الخدمة وهو ابن  11سنه.
.11

لماذا أتى المسيح؟

أتى خصيصا ً ليموت بديالً عنّا على الصليب ،وليكفّر عن خطايانا (يو 1( )2::12تي
.)1::1
.11

َمن هو الذي رأوه في العهد القديم و َمن كلّمهم؟

الرب يسوع هو الذي كلّم الشعب قديما ً وهو الذي أبصروه (يو ( )1:::دا )11:: ،2::1
(تك .)11:12
.12

هل صحيح القول أن يسوع " ُخلق" في بيت لحم؟

المسيح لم يُخلَق ألنه هو الخالق والكائن دائماً ،لكنّه ُولد كانسان في بيت لحم.
.11

كثيرون تألّموا واستشهدوا وليس فقط المسيح؟!

هل تألُّم واستشهاد الولد كالملك؟ وهل تعذيب المخطىء المذنب كالبريء؟ المسيح هو
الوحيد الذي اجتاز كل أنواع االالم وهو بال خطية وهو ملك الملوك ورب األرباب.
.18

هل للمسيح طبيعتان؟

نعم ،له طبيعة ألهية وهو الله ذاته (كو  )::2وهو انسان له طبيعة بشرية ايضا(1تي .)::2
.1:

ماذا قصد المسيح بقوله أبي أعظم مني؟

يسوع كانسان ،الله أعظم منه ،وكاله هو والله واحد.
.1:

لماذا بكى يسوع مع أنه سيقيم لعازر؟

لكي يُظ ِهر عواطفه ومحبته ألحباءه (مريم ومرثا) ,وليبيّن محبته ويشعرهم بها...فهو ال
يحب بالكالم.
9

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

.1:

www.arabicbible.com

لماذا انتظر الرب يسوع حتى مات لعازر ولم يشفه؟

ليثبث انه يستطيع ان يقيم الميت ايضا ً (مز  )21::4وليرينا أنه ال يوجد أي ظرف اال
ويجد فيه مخرجا ً.
.14

ماذا يفعل الرب يسوع كشفيع؟

عندما نخطىء يدافع عنا أمام عدالة الله ألنه دفع الثمن وال حاجة لعقابنا ،ثم يتعامل بروحه
لنرجع اليه (1يو.)1:2
.1:

ماذا يفعل الرب يسوع كمصالح؟

هو يصالح االنسان الخاطىء مع الله القدوس على أساس موته ،ألن االنسان عدو لله
(2كو.)1:::
.21

ماذا يفعل الرب يسوع كرئيس كهنة؟

يقربنا الى الله ويرثي لضعفاتنا ويهتم بنا(عب
هو أوال قدّم نفسه ذبيحة لله ألجلنا وهو ّ
.)2:: ,1::2
.21

ما معنى غسل األرجل عمليا ً (يو)11؟

ُسمعنا كلمته بالروح القدس فتنقّي قلوبنا وتط ّهر أفكارنا من كل اثم يوميا ً عند
الرب يسوع ي ِ
اجتيازنا هذا العالم (يو.)1:1:
.22

ما هي وظائف الرب يسوع؟

والمبرر والمق ِدّس.
هوالنبي ،والمصالح ،والشفيع ،والكاهن ،والملك،
ّ
.21

هل ذهب يسوع وكرز لألرواح التي في السجن؟

ال  ,بل نوح كرز بروح المسيح عن الخالص للناس األشرار وهم احياء ،الذين هم االن في
سجن األرواح يتعذّبون(1بط.)1::1
.28

ما الفرق بين شراء الرب وفداءه؟

الرب اشترى بدمه كل العالم ،كل الحقل (مت ،)88:11فهو دفع ثمن كل الناس حتى
األشرار (2بط )1:2لكنه فدى المؤمنين به فقط (1بط.)14:1
.2:

ما المقصود بناموس المسيح (غل )2::؟
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اي اسلوب تعامله مع الذين كانوا حوله ،أي لطافته ومحبته وشفقته وغفرانه وانقاذه
للمساكين.
.2:

ما هو عار المسيح؟

عندما نؤمن بالمسيح ونتبعه ونطيعه ،نوا َجه بتعيير الناس وكراهيتهم ومقاومتهم ،ألن
المسيح مرفوض فأتْباعه مرفوضون ايضا ً.
.2:

ما هو السرور الموضوع أمام الرب يسوع؟

ان المسيح كإنسان رأى مسبقا ً ما بعد الصليب  ..فرغم كل أهوال الصليب والعذاب واآلالم
والموت  ..كان المسيح متأ ّكدا ً من أن النهاية هي في المجد في عرش العظمة في السماء.
.24

بماذا يمتاز المسيح عن باقي الشخصيات؟

لم يحب االنسان أحد مثله ولم يمت أحد ألجلنا وهو بال خطية كان فريدا في والدته وفي
حياته وفي نهايته وفي تأثيره.
.2:

هل المسيح هو الله بذاته أم أقل درجة ؟

المسيح هو الله بذاته بكل صفاته ،اما كانسان فهو يجوع ويعطش ويتألم ويموت ألجلنا.
.11

المسيح هو الله فكيف مات؟

سد وأصبح انسانا ً لكي
الله ال يموت ،وألنه ال خالص بدون موت ثمنا ً للخالص ،لذا تج ّ
يموت ألجلنا ..فاالنسان يسوع هو الذي مات.
.11

ما معنى "المسيح" و "يسوع" ؟

المسيح تعني ممسوح ملكا (1صم )11:1 ,1:1:لكنه لم يمسح بالزيت بل بالروح القدس
(مز  . )::2وكلمة "يسوع" تعني الله مخلّص (مت .)21:1
.12

لماذا الذبائح في العهد القديم؟

الذبائح هي رمز لذبيحة المسيح كبديل عن الخاطىء وعلى أساسها قبل الرب المؤمنين الى
أن أتى المسيح (عب.)2: ,21 ,22::
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ما هي أنواع الذبائح؟

1المحرقة :المسيح مات لرد حق الله -2 .السالمة :مات ألجل سالمنا وشبعنا -1الخطية:مات عن خطيتنا -8االثم :عن اثامنا وخطايانا(ال .):-1
.18

هل يظهر المسيح ألحد اليوم؟

ال ،ألن العالقة مع المسيح هي بااليمان فقط (يو2 /24:21كو.)1: ::
.1:

كيف نثبت ان المسيح هو الله بذاته؟

كل صفات الله القدير نجدها في شخص المسيح ،فنجد الحكمة والقدرة والسلطان والكمال
في البمسيح أيضا ً
.1:

ما هي افضلية المسيح عن سائر الرسل واالنبياء؟

المسيح هو الوحيد الذي بال خطية وبال ذنب وهو الوحيد الذي صنع كل انواع العجائب
وهو الوحيد الذي ض ّحى بنفسه محبة بنا لكي نخلص نحن وهو الوحيد الذي غزا العالم
بمحبته وقوة تأثيره بال سالح او جيش
.1:

ما معنى ان يسوع هو ابن الله وابن االنسان معاً؟

أي ان كل صفات الله وكل صفات االنسان نجدها فيه فهو يمثّل كليهما تمثيالً كامالً ورائعا ً
.14

لماذا ُولد يسوع من عذراء وليس مثلنا؟

ألنه لو ُولد من أب ألنتقلت طبيعة الخطية اليه ،لكنه ُولد من الروح القدس في رحم
المطوبة مريم
ّ
.1:

ماذا يجب ان يكون موقفنا من مريم العذراء؟

ومكرمة من الله
مطوبة من جميع االجيال ،قديسة ،مختارة
مريم العذراء حسب االنجيل هي
ّ
ّ
حتى انه اختارها لتلد أقدس البشر ،ال شك انها تميّزت بالتقوى وااليمان ،لكن العبادة هي
فقط لله المسيح المخلّص والشفيع الوحيد
.81

هل اكمل يسوع الناموس؟ و َمن أكمله ايضاً؟

الرب يسوع المسيح هو الوحيد الذي أكمل الناموس ،فلم يفعل أية خطية ولم يكن فيه إثم ولم
يعرف خطية وفي ذبيحته على الصليب إنصبّت كل ذبائح العهد القديم فأُبطلت
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سمي يسوع بالكلمة؟
لماذا ُ

ألن يسوع كشف فكر الله من نحونا فكل ما أراد الله قوله لنا ،ظهر في شخص المسيح
الذي هو تعبير عن فكر الله
.82

هل أخذ يسوع جسد مثلنا تماماً؟

أخذ يسوع جسد مثلنا تماما ً في كل شيء ما عدا الخطية
.81

ما معنى ان يسوع صار خطية ولعنة؟

أي مع أنه القدوس والكامل لكنه ق ِب َل ان يأخذ مكان االنسان الخاطي ويعامل كمذنب تحت
اللعنة فصبّ الله غضبه على يسوع محتمالً نتائج اللعنة بسبب عصيان االنسان
.88

ما هو فكر المسيح؟

فكر المسيح هو االتّضاع ،مع أنه الله القدير لكنه أخلى نفسه وظهر كإنسان بل كعبد ومات
محتقرا ً من الناس
َ
.8:

لماذا ال يخلّصنا المسيح بدون ان يموت ويتألّم؟

ألن أجرة الخطية هي موت ،فالله العادل ال يخلّص إنسان مذنب إالّ إذا دُفع الثمن أي
الموت ،هذا مافعله المسيح طوعا ً ومحبة بنا
.8:

لماذا اختار موت الصليب بالذات؟

ألن الصليب هي الميتة الوحيدة التي تحتوي على كل أنواع التعذيب واآلالم واالحتقار
ويُرفع المصلوب أمام الجميع ويموت ببطء وسط تعيير ًمن حوله ،كل هذا ليظهر مدى
محبته لنا ومدى إستعداده ألحتمال كل شيء ألجلنا
.8:

لماذا صرخ يسوع الهي الهي مع انه الله؟

الذي مات على الصليب هو االنسان يسوع المسيح فصرخ الى الله الذي عامله كمذنب
وكبديل عنّا
.84

هل يسوع اليوم في السماء كإنسان؟

يسوع اآلن هو في السماء كإنسان كامل يشفع في المؤمنين مع أنه الله القدير دائما ً
.8:

هل سيرجع يسوع الى هذا العالم؟ وهل سيرجع كإنسان؟
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نعم سيرجع الرب يسوع ليأخذ المؤمنين ويدين غير المؤمنين وسيأتي كإنسان ويراه الجميع
بمجد عظيم
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الفصل الرابع :الروح القدس
.1

من هو الروح القدس؟

هو الله الن الله روح (يو( )28 :8يو 2::1: – 1::18وهو ّ
يعزي المؤمنين ويرافقهم
وهو يرشدهم ويم ّجد الرب يسوع.
.2

كيف نسجد بالروح والحق؟

بالروح أي ليس بالجسد وأفكاره وقيوده بل حسب أفكار الكتاب الروحية وبحرية ،وبالحق
أي حسب كلمة الله وليس حسب افكار الناس.
.1

ما هو الثمر الذي على المؤمن أن يأتي به؟

ثمر الروح (غل :)22::محبة ،فرح ،سالم ،طول أناة ،لطف ،صالح ،ايمان ،وداعة،
تعفف اي ضبط النفس ،تقوى ،فضيلة ،عفّة.
.8

ما هي الوالدة الثانية بالماء والروح؟

هي قبول كلمة الله بعمل الروح القدس في قلب االنسان فتولد طبيعة الهية في المؤمن
فيصبح انسانا ً جديدا ً (عب /2:8يو 1 /1بط.)1:22
.:

هل ممكن أن يتركنا الروح القدس؟

يمكن أن يُحزن او يُطفىء ،لكن لن يترك المؤمن أبدا ً ألنه سكن فيه بالنعمة عندما آمن
وسيبقى فيه الى االبد(أف.)11:1
.:

حزن الروح ومتى نُطفئه؟
متى نُ ِ

يحزن الروح فينا عندما نفعل الخطية ،ونطفيء الروح عندما ال نطيع صوت الروح بل
نرفض اطاعة الرب وخدمته (اف1( )11:8تس.)1:::
.:

ما هي المسحة من القدوس؟

هي ختم الروح القدس في قلوبنا عندما آمنّا ،ويُشبَّه بالزيت.
.4

ما هي الصالة بالروح (يهوذا )21؟
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هي الطلب والصالة حسب ما يمليه الروح في داخلنا على أساس كلمة الله وليس حسب
أهوائنا.
.:

ما معنى االمتالء بالروح (افسس ):؟

اي تفريغ الذات وادانة كل مظاهرها ،فيفيض الروح فينا تلقائيا...كازالة الصخر من أمام
المياه الجارية في النهر. .
.11

هل الروح القدس تأثير أم قوة؟

هو الله ذاته ألن الله روح (يو )28:8وهو قوة الله وله تأثير عجيب في المؤمن وغير
المؤمن.
.11

متى تتم معمودية الروح القدس؟

ت ّمت بشكل جماعي عندما انسكب وح ّل في أع – 2أع1/ 11 ،4كو)11:12
.12

هل يمكن أن نصلي الى الروح القدس؟

الروح القدس يصلّي فينا (رومية  ،)1: ، 2::4ونصلّي بقوته للرب يسوع (اع،)::::
ولالب (يو .)1::1:
.11

هل يقود الروح القدس مؤمنين من كل الجماعات؟

الروح القدس يقود كل مؤمن يخضع لقيادة الروح (رو.)18:4
.18

متى يسكن الروح القدس المؤمن ومتى يفارقه؟

يسكن عندما نؤمن وال يفارقنا ابدا ً (1كو.)1:::
.1:

ما هي رموز الروح القدس؟

المسحة (1يو – )2::2الدّهن (الزيت) (1صم ( )1:1:متى – )8:2:الحمامة (متى)1::1
– األنهار( ).14::
.1:

ما هو تقديس الروح للطاعة (1بط)1؟

هو عمل الروح القدس لتقديسنا اي لفرزنا لنخصص حياتنا لطاعة الرب
.1:

ما معنى أن الروح يشفع فينا بأنّات ال ينطق بها؟
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هنالك طلبات ال نقدر أن نعبّر عنها بكالم فيعبّر عنها الروح القدس لله فيشفع فينا وهذه هي
صلوات مقبولة.
.14

هل يعمل الروح في غير المؤمنين؟

الروح يب ّكت غير المؤمنين على خطاياهم ويقنعهم ببر المسيح وبدينونتهم لكي يتوبوا
(يو( )4:1:اع.):1::
.1:

ماذا يعمل الروح فينا؟

يسكن فينا ويرشدنا ويعتقنا من جسد الخطية وبه نميت أعمال الجسد ويشهد لنا أننا أوالد
الله ويقودنا ويشفع فينا (رو.)4
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الفصل الخامس :الكتاب المقدس
.1

لماذا يوجد أربعة أناجيل مختلفة؟

لكي يصف اربع نواحي الرب يسوع المتعددة ،فواحد ال يكفي .وأربعة ألن جوانب كل
شيء هي أربعة ،فهو الملك والخادم وهو الله واالنسان (نش.)1:::
.2

ما معنى كلمة انجيل؟

كلمة يونانية تعني بشارة سارة ألناس يائسين حزانى (اف( )1::2لو.)14:8
.1

من كتب أعمال الرسل والعبرانيين؟

لوقا الطبيب كتب اعمال الرسل (اع( )1:1لو( )1:1كو )18:8اما العبرانيين فاألرجح ان
بولس هو الذي كتبها (عب2( )21 , 14:11بط.)1::1
.8

لماذا تشبه كلمة الله بالمرآه وبالمطرقة؟

ّ
وتحطم كبرياءنا
النها تظهر لنا اخطاء وزالت ال نراها نحن بدون الكلمة وهي تكسر
واعتدادنا بالذات وعنادنا.
.:

ما معنى عاملين بالكلمة (يع)1؟

اي مطبّقين كل كلمة نسمعها او نقرأها على حياتنا وندين انفسنا فنتغير تلقائياً ،فاذا سمعنا
عن الكبرياء مثالً ندين ذلك فينا.
.:

ما معنى غا ّ
شين كلمة الله (2كو)1::2؟

اي ان نتكلم بكلمة الله ،مضيفين افكارنا نحن فنعظ بالكلمة وبموقفنا نحن وال نتكلم بالصدق
بل ندّعي ان ما نقوله هو كلمة الله كما اننا نغش كلمة الله باستخدامها الجل اغراض
شخصية او انانية.
.:

هل علي ان أفحص ما أسمع من كلمة الله؟

علي ان اثق بكل كلمة من الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله
.4

ي ان اقبل كل ما اسمعه؟
هل عل ّ
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علي أن امتحن كل شيء (1يو( )1:8تس )21::وان أفحص كل ما أسمعه بضوء كلمة الله
كل يوم (اع )11:1:والكلمة هي األساس
.:

لماذا نجد قصصا ً عن الزنا والقتل في الكتاب؟

ألن الكتاب هو كلمة الله لالنسان والله يش ّخص حالة االنسان بصدق ودقة وباستقامة دون
مجاملة ثم يعطي الحل االلهي.
.11

هل يتناقض العلم مع الكتاب المقدس؟

العلم والحقائق العلمية ال تناقض الكتاب المقدس لذلك يوجد مؤمنون هم علماء أجالّء في كل
المجاالت حتى في الفضاء لكن النظريات الشخصية لبعض "العلماء" تناقضه.
.11

هل الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد؟

مرجعنا الوحيد هو الكتاب المقدس وخارجه ال نقبل شيء ،والتقليد هو من كتابة البشر
وليس لدينا ما قاله بولس اال رسائله المكتوبة(2تس.)1::2
.12

ما هي األسفار غير القانونية؟

هي أسفار ال تنسجم مع الكتاب المقدس ،ولم يقتبس الرب يسوع منها شيئا ومنها طوبيا
ويهوديت والمكابيين.
.11

هل المعرفة الكتابية مهمة؟

ّ
ّ
ونتحطم (هوشع)::1
ونظن ونتو ّهم (يو )1:::ونه ِلك
بدون المعرفة نض ّل (متى)2::22
وال نكون حكماء (ارميا )::4ونُس َبى (اش ( )11::كو.)::1
.18

هل المعرفة تكفي؟

المعرفة ال تكفي بل هي نصف الموضوع فهي تحتاج الى تطبيق وتحويلها عمليا ً وال فائدة
منها بدون العمل بها (يو( )1::11يع.)2::1
.1:

هل ممكن ان تسبب المعرفة الكتابية ضررا؟

المعرفة لوحدها تؤدي الى االنتفاخ (1كو )1:4وتعثر الضعفاء (1كو( )11:4يع)1:1
(رو.)21:2
.1:

هل الجهل بالكلمة ضررا؟
19

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الجهل بالكلمة ضرر للمؤمن ولمن حوله فيكون أعمى ويقود عميان فيسقط هو والذين معه
(لو.)8:, 1:::
.1:

لماذا سفر نشيد األنشاد؟

هو سفر مقدّس يصف العالقة الحبية بين الله وشعبه بأسلوب مجازي كما اننا ال نرى
ضررا في تطبيقه على الحياة الزوجية المقدسة من عند الرب ،لكن من يعترض عليه
يكشف عن نجاسة فكره (تي.)1::1
.14

هل ممكن ان يستخدم الرب مؤمنا ال يدرس الكلمة؟

ال ينفع اي أخ ألية خدمة ان لم يتسلّح بالكلمة ،فبدون كلمة الله ال خالص وال بناء وال
تشجيع وكالمنا ال يفيد(...اف.)1:::
.1:

هل ممكن ان يخلص أحد من ايات قالها غير المؤمن؟

كلمة الله هي التي تخلّص ،ال يه ّم من يستعملها حتى ولو كان غير مؤمن (اش)11:::
(ارميا  )12:1فيهوذا شفى وب ّ
شر وعلّم...
.21

صص الوحي رسالة خاصة لمشكلة فيلمون وأنسيمس؟
لماذا خ ّ

ألن قصة أنسيمس العبد الذي اختلس من سيده فيلمون وهرب وآمن وعاد فقبله فيلمون
شرنا.
بوساطة بولس ،تل ّخص قصة االنجيل ،النه بوساطة المسيح قبلنا الله رغم ّ
.21

كيف أفهم الكتاب المقدس؟

بقراءته دائما ً وقراءة كتب روحية أخرى وأن نسأل االخوة المرشدين عما لم نفهمه ونصلي
مع قراءة الكلمة .حتى الرب يسوع كان يسمع ويسأل! (لو.)8::2
.22

ضل قراءة كتب أخرى غير الكتاب المقدس؟
هل يُف َّ

ّ
الحق الكتابي لنفهمه وليكون أسهل من
سطون
طبعا ألن الله أقام معلّمين ورعاة يكتبون ويب ّ
فهم الكتاب شرط قراءة الكتاب دائما.
.21

ما المقصود بالناموس؟

يقصد بها الوصايا العشر أو كل الوصايا والفرائض واألحكام او كل العهد القديم او اي
قانون طبيعي اخر.
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لماذا لم يذكر اسم الله في سفر أستير؟

ليثبت الله عنايته الكاملة لشعبه وانقاذه له ،مع اننا نظن انه بعيد ونسي شعبه وكأنه يمكن
للشرير ان يفعل ما يشاء (مز.)1:11
.2:

ما المقصود بإعطاء القدس للكالب؟

اذا تحدّثنا بكلمة الله خاصة أقدس الكالم عن شخص الرب والكنيسة ،أمام أناس قساة
القلوب يقاومون الكتاب المقدس
.2:

كيف يتكلّم الله مع االنسان؟

يتكلم الله مع االنسان من خالل الخليقة ثم من خالل كلمته ثم من خالل األلم والوجع والفشل
(أي.)21- 18:11
.2:

ما معنى تجديد اذهاننا(رو)12؟

اي تغيير أفكارنا العالمية والجسدية واستبدالها بأفكار الهية مذكورة في الكتاب المقدس من
خالل ادانة كل فكر بشري.
.24

هل هنالك كالم من الله ،ليس موجود في الكتاب؟

كل ما أراد الله قوله موجود فقط في الكتاب المقدس والله يكلّمنا من خالل األحداث على
أساس كلمته وطبقا ً لها.
.2:

َمن كتب الكتاب المقدس؟

كتب الكتاب المقدس االنبياء والرسل مسوقين من الروح القدس مع أنهم عاشوا في فترات
زمنية متنوعة وأماكن مختلفة وشغلوا مهن مختلفة فمنهم الملك كداود والصياد كيوحنا
والراعي كموسى والطبيب كلوقا والع ّ
شار كمتى
.11

كيف نثبت ان الكتاب المقدس هو كلمة الله؟

هو الكتاب الوحيد الذي يتكلّم الى قلوب كل الناس مع أختالف خلفيتهم االجتماعية
واالقتصادية والعرقية والثقافية ،فهو مناسب لكل الناس في كل العصور واالماكن ،فيناسب
الفالح والطبيب ،الحداد والمحامي ،الرجال والنساء ،االغنياء والفقراء ،السود والبيض،
انسان القبائل ورجل التكنولوجيا .باالضافة الى ذلك هنالك مخطوطات أصلية لكل أسفار
الكتاب المقدس
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هل ُح ّرف وزيّف الكتاب المقدس؟

الكتاب المقدس ال يمكن تحريفه أبداً ،بل هو مصدر كل الكتب وسلطان المكتباتَ ،من يجرؤ
على تحريف كتاب الله القدير؟! َمن يقدر على تبديل كلمة الله الحيّة الفعّالة!؟ ،أال يستطيع
الله القدير الذي يمسك بالكواكب والنجوم ،أن يحافظ على كتابه العجيب؟! ال يجرؤ على
تحرف اال الملحدون الذين ال يؤمنون بقدرة وسيادة الله .ال يحتاج
القول ان الكتاب المقدس ّ
كتاب الله الى االنسان ليدافع عنه كما ال يحتاج االسد ألحد أن يدافع عنه
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الفصل السادس :الشيطان
.1

هل خلق الرب الشيطان هكذا؟

ّ
فتعظم على الله ،وقد أعطاه الرب درجة عالية اال أنه سقط
ان الرب خلقه مالكا ً اما هو
(اش()18حز.)24
.2

من أقوى اللشيطان أم المؤمن؟

سك بالرب ومقترب منه من خالل الصالة والكلمة ،لكنه أضعف
المؤمن هو أقوى ما دام يتم ّ
من الشيطان اذا ابتعد عن الرب قلبيا ً.
.1

لماذا يُدعى ابليس خصمنا (1بط)4::؟

ألنه يخاصمنا دائما لكي يمنعنا من التمتع في الرب وبما لنا فيه ،ويجاهد لكي يحرمنا من
البركات الروحية التي ُحرم منها هو.
.8

هل يعرف الشيطان أفكارنا؟

ال يعرف أعماقنا اال الله (ار( )11:1:عب1( )11:8كو )11:2لكن الشيطان يعرف طبيعة
االنسان ويعرف ما نقوله من أفكار ويعرف األفكار التي أبرق هو بها في ذهننا
(يو.)11:18
.:

هل يصنع الشيطان معجزات؟

نعم ألنه أقوى من البشر (2تس2( )::2كو( )18:11رؤ.)11:11
.:

هل يظهر الشيطان كمالك نور؟

يمكن ان يظهر الشيطان كمالك نور وال يظهر على حقيقته لكي يخدع كل غير التائبين
(2كو.)18:11
.:

كيف نغلب الشرير؟

ضح أفكاره (1يو)18:2
اذا ثبتت كلمة الله فينا وعرفنا أفكار الله عندها نغلب الشيطان اذ تُف َ
(2كو.)11:2
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من هو لوسيفر؟

لوسيفر تعني منير والمع وهو رمز للشيطان (اش )12:18الذي اراد ان يرتفع فوق النجوم
(رؤ.)::11
.:

هل تؤمن الشياطين بالله؟

نعم ألنها تعرفه  ،لكنها تخضع له (يع( )1::2مر.)28 , 21:1
.11

ما هي ألسنة المالئكة (1كو)1:11؟

هي لغة األرواح الشريرة التي تتكلم مع الناس من خالل استعمال العرافة والمندل والرقي.
.11

ما هي أجناد الشر الروحية (اف )::11؟

هي أرواح شريرة برئاسة الشيطان وهي أعداد هائلة وهي تعمل بما يأمرها ابليس.
.12

ما الفرق بين الشيطان وابليس؟

الشيطان كلمة عبرية تعني الخصم أو المشتكي وعمله ظاهري وهو التخويف والقتل
والتهديد ،وابليس اسمه اليوناني ويعني مهلك وعمله خفي بالمكايد والخداع كاألفعى.
.11

هل ممكن ان يتمم المؤمن ارادة الشيطان؟

نعم اراد بطرس من المسيح ان ال يموت وهذا ما يريده الشيطان (متى  ,)21 , 22:1:وكم
من أفكار شيطانية نريد ان نت ّممها ظانّين انها لمصلحتنا (2كو.)11:2
.18

من هو الشيطان؟

تمرد وتحدّى الله القدير ،فهو روح أقوى من االنسان لكنه
هو رئيس مالئكة سقط ألنه ّ
أضعف من الله ،وسيطرحه الله في بحيرة النار قريبا ً
.1:

هل يعرف الشيطان كل شيء كالله؟

الشيطان يملك على قدرة وعرفة أكثر من االنسان لكنه ال يعرف كل شيء وقد أخفى عنه
الله الكثير فهو أيضا ً محدود المعرفة
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الفصل السابع :الصليب
.1

لماذا مات المسيح صلبا؟

علق على الصليب لكي يراه
ألنها كانت أقسى الميتات وأفظعها في زمن الرومان ،و ُ
الجميع.
.2

َمن صلب المسيح؟

حرفيا ً صلبه الرومان وشرعيا ً اليهود أما مبدئيا ً فكل الناس صلبوه النهم خطاة!
.1

لماذا لم يخلّصنا المسيح بدون موت الصليب؟

ال يمكن ،الن الله عادل وبار وينبغي ان يموت احد بدل الناس الخطاة.
.8

كم كان عمر يسوع عند الصليب؟

كان عمره نحو  11عاما.
.:

كيف يرى الناس فكرة الصليب؟

كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وضعف اما عندنا نحن المخلّصين فهي قوة الله
(1كو.)14:1
.:

ما معنى حمل الصليب يومياً؟

اي حمل العار والتعيير وسخرية الناس ورفضهم لنا بسبب بسبب اتّباعنا يسوع المسيح.
.:

المسيح هو الله فكيف مات؟

الموت هو فصل الروح عن الجسد والذي مات هو المسيح يسوع االنسان اما باعتباره الله
فلم ْ
يمت.
.4

كم ساعة قضى يسوع على الصليب؟

قضى يسوع على الصليب ست ساعات ،ثالث ساعت يتألّم الناس وثالث ساعات يحتمل
غضب الله ألنه أخذ مكان االنسان الخاطئ
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صلب يسوع ومتى قام؟
أي يوم ُ

صلب يسوع يوم الجمعة الساعة الثانية عشرة ظهرا ً وقام فجر يوم األحد
ُ
.11

لماذا نفتخر بموت وصلب يسوع؟

ألن موت أنجز خالصا ً وفداءا ً وتبريرا ً لكل َمن يقبله ولوال موته لما خلص أحد.
.11

صلب يسوع مع انه غير مذنب؟
لماذا ُ

ألن قبِ َل طوعا ً أن يكون بديالً عنّا نحن البشر الخطاة
.12

هل قام يسوع بجسد حرفي؟

قام يسوع بجسد من عظم ولحم لكنه جسد سماوي
.11

ما الفائدة من صليب المسيح؟

بموت المسيح صار خالص وفداء وحياة أبدية وغفران خطايا للخاطئ التائب
.18

ما معنى ان الله ترك المسيح على الصليب وحجب وجهه عنه؟

علّق على الصليب كمذنب وكخاطئ ،تركه أي تركه يتألّم
الله القدوس عامل يسوع الذي ُ
ويحتمل قصاص خطايانا نحن ولم يسرع الى نجاته
.1:

هل سيخلص الجميع ألن المسيح مات؟

لن يخلص اال الذين يتوبون ويعترفون بالمسيح ربّا ً ومخلّصا ً لهم
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الفصل الثامن :الكنيسة
.1

هل يوجد أماكن مقدسة؟

ال يوجد مكان مقدس على األرض ...المكان المقدس هو حيث يح ّل الرب أي حيث يجتمع
المؤمنون الحقيقيون باسم الرب يسوع (مت( )21:14يو.)21, 21:8
.2

ما هي خيمة األجتماع؟

هي خيمة كبيرة أمر الرب موسى ان يصنعها في البرية وحولها سكن الشعب من كل
مكونة من غرفتين :األقداس وقدس االقداس وخارجا ً الدار الخارجية أي
الجهات ،وهي ّ
ساحة .والخيمة هي رمز للكنيسة جسد المسيح (خروج .)81 – 2:
.1

هل هناك ما يسمى بسلطة الكنيسة؟

ّ
ويحق للكنيسة أن تحكم أذا كانت قريبة من الرب (متى
ال سلطة اال للرب في الكنيسة
1( )14:14تي )11:2المرأة رمز الكنيسة.
.8

من هم الشيوخ و األشياخ؟

الشيوخ هم المدبّرون المرشدون الذين يهتمون بامور المؤمنين وحاجاتهم ومشاكلهم ،اما
االشياخ فهم كبار السن في الكنيسة(تي .)2
.:

ما هي السبع الكنائس (رؤ)1:2؟

هي سبع كنائس اختارها الروح القدس كعيّنة من باقي الكنائس وأرسل لها رسائل وهي
تمثّل سبعة أدوار أي فترات زمنية من الكنيسة األولى حتى مجيء الرب.
.:

ما هي الكنيسة و َمن تشمل؟

الكنيسة هي جماعة المؤمنين الحقيقيين ،وتشمل كل المؤمنين من كل مكان وزمان وتمثّلها
الكنيسة في مكان محدّد (افسس 1( )2:::كو.)21:18
.:

لماذا مات حنانيا وسفيرة بكذبة واحدة فقط (اع):؟

كذبا واختلسا وتظاهرا بالتضحية متجاهلين ان الله يعرف كل شيء ،هذا كلّه في زمن كانت
وقوتها.
الكنيسة في أوجهها ونقاوتها ّ
.4

هل يوجد قسس ورعاة في االجتماع؟
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طبعاً ،الشيوخ المدبرون في االجتماع الذين يهت ّمون بالمؤمنين هم قسس ورعاة (أع21:18
.)24 , 1::21,
.:

هل يوجد شمامسة في الكنيسة؟

الشمامسة هم المؤمنون المقامون على أمور مادية ومالية وحاجات وقتية في الكنيسة
(أع1( )1::تي.)4:1
.11

هل تعلّم النساء؟

النساء ال تعلّم جهرا ً في الكنيسة (1كو )18:18لكن يمكنهن ان يعلّمن األوالد والحدثات
األصغر منهن سنا (تي .)8:2
.11

هل من المفضل وضع قوانين وممنوعات لئال تزيغ الجماعة؟

ونموهم
وضع القوانين ال يحمي الجماعة من الزيغان واالبتعاد ،لكن توعية المؤمنين
ّ
وتلمذتهم تحمي من التدهور (اع( )21:11كو( )1::2عب.)::11
.12

ما هو الحل للتحزب والخالفات بين المؤمنين؟

الحل هو فكر المسيح الذي وهو الله أخلى نفسه ووضع نفسه حتى الصليب فرفعه الله
(في....)::2باالضافة للتفكير في اتّضاع الرب.
.11

على ماذا تشتهي المالئكة أن تطلع؟

تشتهي ان تطلع على امتيازات الكنيسة وعلى عمل الرب في الكنيسة ،جسد المسيح
(1بط( )12:1اف.)11:1
.18

ما هي الكنيسة بالنسبة للمسيح؟

هي جسده وهو الرأس (اف ،)22:1:21بيته وهو الرب (اف ،)21:2وعروسه وهو
العريس رؤ.2:21:
.1:

ما معنى كلمة كنيسة؟

كنيسة تعني جماعة خرجت واتّحدت لهدف معين هو االنتماء للمسيح ،وهي تعني جماعة
المؤمنين الخارجة من العالم.
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أين اجتمع المؤمنون األوائل؟

في الهيكل (اع – )18:11في المجمع (اع – )18:11ثم في البيوت ،في بيت أكيال
وبرسكيال (رو – )::1:في بيت نمفاس (كو( )1::8فيلمون .)2:1
.1:

هل هنالك فرق بين الكنيسة واسرائيل؟

الكنيسة سماوية مدعوة للسماء وترتيبها سماوي وروحي .واسرائيل شعب أرضي ترتيبه
مادي ظاهري أرضي مدعوين الى الملك األلفي.
.14

هل يتكلم العهد القديم عن الكنيسة ؟

سر أعلنه
ال يتكلم عن الكنيسة أبدا مع انه يمكن استنتاج دروس ورموز عنها ،ألن الكنيسة ّ
الله بواسطة الرسول بولس فقط (اف( ) 11 – 1:1كو.)2::1
.1:

أي رسالة موضوعها الكنيسة؟

رسالة أفسس موضوعها الكنيسة جسد المسيح المقدس.
أما كورنتوس األولى فتتكلم عن الحياة الكنسية عمليا ،حالتها ومشاكلها.
.21

أين ذكرت الكنيسة أول مرة؟

في متى  4:1:والرب وعد ببناءها بنفسه ولم يقصد البناء الحجري أو المادي بل المؤمنين
ألنه لم يبن بيده أي بناء.
.21

متى بدأت الكنيسة ومتى تنتهي؟

بدأت منذ يوم الخمسين عندما نزل الروح القدس وح ّل على المؤمنين (أع ،)2وتبقى حتى
مجيء الرب وأخذها الى السماء(رؤ.)1::22
.22

ما هدف اجتماع الكنيسة (1كو)18؟

الهدف هو العبادة للرب وتعلّم كلمة الله والشهادة أمام الناس.
.21

هل كل اجتماع هو اجتماع الكنيسة؟

اجتماع الكنيسة هو اذا اجتمع الرجال والنساء واألوالد عن اتفاق وترتيب ونظام حسب
إرشادات كلمة الله.
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لماذا تشبّه الكنيسة بالجسد؟

ألن الجسد ال يعمل بدون الرأس ،هكذا الكنيسة ال تعمل شيء بدون المسيح ،وتوجيهها يأتي
من الرأس ،وليوضّح أن المؤمنين كاألعضاء بعضهم لبعض (1كو )2:- 18:12والجسد
ي مليء بالطاقة والحيوية.
هو كيان ح ّ
.2:

كيف نحقق وحدة المؤمنين والكنائس؟

حين يرجع كل المسيحيون الى الكتاب المقدس ويتمسكون يكلمة اللله فقط تاركين تقليد
البشر وأفكار الناس حتى الصالحة منها
.2:

لماذا شبّه الكنيسة بالعروس؟

ليعبّر عن عالقة المسيح بالمؤمنين ،عالقة محبة ومودة يميّزها االشتياق والمتعة في
الشركة المتبادلة
.2:

هل لكل مؤمن ان يعلّم في الكنيسة؟

يحق لكل مؤمن أن يعلّم في الكنيسة فقط إذا منحه الله موهبة التعليم وظهرت موهبته جلّة
لجميع من سمعوه فحصل بنيانا ً روحيا ً لهم
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الفصل التاسع :المؤمن الحقيقي
.1

هل المؤمن أبن أم عبد؟

المؤمنون هم أبناء لله من جهة المركز والمقام (غل( )::8رو )1:, 1::4ونحن عبيد
للرب من جهة الخدمة والمسئولية (لو.)11:1: ،::1: ،82:12
.2

ما الفرق بين الخالص والفداء؟

الخالص هو من الهالك األبدي ،والفداء هو تحرير من العبودية (مز( )8:111ال)2::2:
.1

ما هي أعظم وصية أعطاها الرب يسوع؟

أحبّوا بعضكم بعضا ً (يو.)12:1:
.8

هل يعيّد المؤمنين؟

يبدأ العيد عند المؤمنين عندما يؤمنون ويخلصون ويقبلهم الله (لو1( ،)28:1:كو،)4::
لكن ال يمكن ان يفرح االنسان وأمامه خطاياه لم تعالج بعد!
.:

هل كل ما يحدث في حياة المؤمن هو من الرب؟

كل ما يحدث في حياة المؤمن له قصد الهي (1بط( )1::8رو )24:4لكن اذا كان حدث
شيئ بسببي انا يكون بسماح من الرب لقصد ان يعلّمني شيئا ً ما (مز1( )::1:مل.)28:12
.:

كم طبيعة للمؤمن؟

طبيعتان :طبيعة قديمة فاسدة وتبقى فيه كل الحياة ليكون متواضعا وليتعلم ما يريده الرب،
وطبيعة من الله تحب الله وتحب ما فوق (غل 2( )1:::بط.)8:1
.:

هل عدم النمو في االيمان ضعف؟

عدم النمو هو تمرد وعصيان وهو بسبب رفض طعام الله وابقاء أفكاري انا دون تغيير
(1كو.)1:1
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ما معنى مقدّسين؟

ومكرس ألمر ما ،وتعني أنني منفصل عن الخطية
صص لعمل ما
ّ
مقدّس تعني مخ ّ
صص لله.
ومخ ّ
.:

هل علينا ان نعطي العشور ام اكثر؟

نحن لسنا حسب الناموس ،بل علينا ان نعطي ذواتنا للرب ونعلم ان كل ما لنا هو للرب
ونعطي بسخاء وفي الخفاء(2كو.):
.11

هل علينا أن نسير حسب الوصايا العشر؟

الوصايا العشر أعطيت لليهود وليس لنا ،ثم ال يقدر أحد أن يسير حسبها .ان قانون حياتنا
هو حياة المسيح.
.11

هل ممكن أن نصل الى حالة ومستوى ال نخطىء؟

كل مؤمن ممكن ان يخطىء مهما وصل ،وكل مؤمن يمكنه ان ال يخطىء ،ما دام هو قريب
من الرب ،ال يخطىء.
.12

هل كل مؤمن هو قديس؟

كل مؤمن بال استثناء هو قديس من ناحية مركزه أمام الرب (1كو )2:1وعلينا ان نعيش
في القداسة العملية ألننا قديسون.
.11

هل كل مؤمن هو تلميذ؟

ليس كل مؤمن تلميذا – التلميذ هو المؤمن الذي ينكر نفسه ويتبع المسيح كل يوم (لو)21::
ويترك كل عائلته وأمواله من قلبه (لو )11 – 2::18ويثبت في كلمة الله (يو.)11:4
.18

لماذا أشعر اني غير مؤمن؟

أنا أعرف اني مؤمن اذا تبت وطلبت من الرب أن يخلّصني ،وكلمة الله تؤكد لي اني
مخلّص الى األبد مهما كانت مشاعري متغيرة.
.1:

هل األعمال الصالحة غير مه ّمة للمؤمن؟

ّ
يشك في صحة
األعمال الصالحة هي ثمر االيمان وعالمة تد ّل على االيمان وبدونها
االيمان (تي .)18 ,4:1
32

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

.1:

www.arabicbible.com

ما معنى "منطقوا أحقاء ذهنكم" (1بط)11؟

سد ،اي
المنطقة هي الحزام ،اي احزموا أذهانكم واحفظوا أفكاركم لئال تتزعزع وتف َ
أضبطوا أفكاركم من الجوالن والتشتّت.
.1:

هل على المؤمن الخضوع لقوانين بالده؟

يحرضنا الكتاب أن نخضع للسلطات (تي )1:1ألن السلطة هي من عند الله وألن وجودها
ّ
لحفظ النظام (رو ): – 1:11وأن نصلّي ألجل جميع الذين في منصب (1تي.)2:2
.14

هل يستطيع المؤمن عمل ما يريد (في)11:8؟

ال يستطيع المؤمن عمل شىء بدون المسيح ،اما بالمسيح فهو يستطيع عمل كل شيء،
يستطيع المؤمن بقوة المسيح التبشير والخدمة والعيش بااليمان.
.1:

ماذا قصد بولس بالكاملين منا في  )1::1؟

أي الناضجين والنامين روحيا ً والكاملي الفهم (عب .)12::
.21

ما معنى متنا وقمنا مع المسيح؟

اي ان الله يحسب موت المسيح موتنا ،فانفصلنا عن العالم ونظامه والجسد وشهواته بموت
المسيح شرعياً ،هذا ال نعمله نحن بل عمله الله على الصليب.
.21

هل علينا أن نهتم بجسدنا ونحافظ عليه؟

نحن نرفض شهوات الجسد ،أما الجسد اي الجسم فعلينا أن نحافظ عليه وهو وكالة من
الرب وبدونه ال يمكننا أن نخدم ونحيا لله (أفسس .)2:::
.22

ما المقصود بالمذبح والخيمة؟

المذبح هو الصلة والشركة مع الله والسجود لله ،أما الخيمة فهي أنني غريب في هذا العالم
ي (عب.)11:11
ووجودي هنا وقت ّ
.21

ما معنى كوننا ملوكاً؟

عندما يأتي الرب سنملك معه ألف سنة (2تي( )12:2رؤ ،)8:21اما االن فنحن مرفوضون
مع المسيح (2كو.)::11
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هل كل المؤمنين كهنة؟

ويقربون اخرين لله .كل المؤمنين الحقيقيين هم كهنة لله
الكهنة هم الذين يقتربون الى الله
ّ
(1بط( )::2رؤ.)11:: . ::1
.2:

لماذا أشعر أن الله بعيد عني؟

بااليمان أتأكد ان الله قريب مني ،اما المشاعر فهي ليست أساس حياتنا (في .)::8
.2:

هل ممكن أن يكون المؤمن أعمى؟

ونسي تطهير خطاياه السالفة (2بط.)::1
نعم اذا كان ال يرى البركات السماوية
َ
.2:

هل المؤمن امتيازات ليست للمالئكة؟

المالئكة ليسوا أبناء بل كعبيد (عب )18:1وهم ال يدخلون بيت االب مثلنا وهم ال يفهمون
محبة الله النهم لم يكونوا خطاة (عب.)1::2
.24

هل ت ُ َرد نفوسنا الى الرب بعد االبتعاد؟

عندما نبتعد يبدأ الرب كالراعي الصالح بمعامالته معنا وبتبكيتنا حتى نعرف خطأنا
فنعترف فت ُ َرد شركتنا (1يو)::1
.2:

كيف نتمتع بالشركة مع المسيح؟

اذا اعترفنا بكل خطأ وكنا صادقين غير مدّعين ،اذا سرنا في نور كلمة الله حاكمين على
أنفسنا (يوحنا األولى ص.)1
.11

لماذا سقط بطرس وأنكر الرب؟

ألنه رغم تحذير الرب له ،بقي واثقا بنفسه وبقوته ،متوهما ً أنه أفضل من غيره
(مت1( , )1: – 11:2:كو.)12:11
.11

هل علينا ان نقيس أنفسنا باالخرين؟

ينبغي ان ال نقيس انفسنا باالخرين ألن كل مؤمن مختلف عن االخر وعمله عن عمل
االخرين (2كو.)18 – 12:11
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هل كل ما يحدث في حياتي خير (رو)24 :4؟

كل حادثة على حدة ليست دائما خيرا ،لكن مجموع األحداث هي خير .سجن يوسف لم يكن
خيرا لكن قصة حياته ككل جميلة.
.11

ما هي وسائط النعمة للمؤمن؟
 الصالة  :فيها نقترب الى الله.
 كلمة الله  :بها يقترب الله الينا.
 المؤمنون  :فيهم نرى عمل الله.
 معامالت الله لنشترك في قداسة الله (عب.)11:12

.18

ي؟
متى أُعتَق من جسد الخطية الذي ف ّ

عندما أدرك وأقتنع بعجزي التام وجهلي التام واني بدون الرب ال أستطيع شيئا (رو-1:::
.)2:
.1:

هل كل ما يفعله المؤمن هو ارادة الله؟

ال ،بل على المؤمن أن يعمل ارادة الله لكن أحيانا ال يختبرها (رو )2:12وال يفهمها
(اف )1:::وال يعملها (يو.)14::
.1:

هل المؤمنون كاملون ال يخطئون؟

المؤمنون هم خطاة رحمهم الرب وخلّصهم بنعمته وهم غير كاملين بل يخطئون لكنهم
أصبحوا أبناء لله ال أعداء.
.1:

هل ممكن أن يهلك المؤمن؟

ال يمكن أن يهلك مؤمن حقيقي خلص من الهالك األبدي وجعله الله من أوالده وأعطاه حياة
أبدية (يو( )2: , 24:11عب .)1::11
.14

ما معنى سقطتم من النعمة (غل )8::؟

اي النزول الى مستوى وضع قوانين ،ممنوع ومسموح والعيش بحسبها وليس بحسب
النعمة والمحبة للرب (غل ).: – ::8
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هل مشيئة الرب أن يشفينا من كل مرض؟

ال ،بل أحيانا يبقى المرض ليعلمنا دروسا ال يمكن تعلّمها في وضع اخر مع ان الرب يحب
ان يشفينا في كثير من الحاالت(2كو2( ): – ::12تي.)21:8
.81

هل ممكن أن يشفينا الرب من مرض ما؟

طبعا ،أحيانا يشفينا الرب من أمراض (في ،)2::2وأحيانا يشفينا اذا تبنا عن خطية ما
(يع. )1: ،1:::
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الفصل العاشر :الخالص وااليمان
.1

ما الفرق بين الناموس والنعمة؟

الناموس يطلب من االنسان أن يعمل الصالح من أنه عاجز ،أما النعمة فهي تعمل بدل
االنسان العاجز وتَح ِسب ذلك له.
.2

ي أساس يخلص مؤمنو العهد العهد القديم؟
على أ ّ

على أساس تقديم الذبيحة وسفك دمها كبديل لهم كرمز للمسيح على الصليب.
.1

هل ولد مؤمنو العهد القديم ثانية من الله؟

نعم ،كل مؤمني العهد القديم هم مولودين ثانية ،لكن لم يسكن فيهم الروح بل ح ّل فيهم
أحياناً(حز.)24 – 2::1:
.8

ما هو االعتراف الحسن (1تي)11::؟

هو االعتراف أمام الناس أننا لسنا من هذا العالم بل نتبع للسماء وأننا هنا غرباء
(يو.)1::14
.:

ما هو جهات ومراحل الخالص ،وكيف يت ّم ذلك؟

الخالص من الهالك األبدي بالتوبة وااليمان ،الخالص من العالم ونظامه بمعمودية اإليمان،
الخالص من هذا العالم بمجيء الرب ،الخالص من سلطة الجسد بقبول حقيقة موتنا مع
المسيح.
.:

هل يوجد علماء مؤمنون؟

كثيرون ،أينشتاين لم يكن ملحدا ،وباسكال ،وجيمس أروين الفضائي ،وكثيرون اخرون.
.:

هل يخلص التائب في لحظة؟

في اللحظة التي يصرخ بصدق الى الرب المخلّص يخلص (لو.)81, 82:21
.4

ما معنى مفاتيح ملكوت السموات؟

أي افتتاح المسيحية بأول عظة قالها بطرس لليهود في أع ،2وللسامريين في أع ، 4ولألمم
في أع .11
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ما الفرق بين ملكوت الله وملكوت السموات؟

ملكوت الله هو ملك الله على قلوب المؤمنين الحقيقيين ،أما ملكوت السموات فهو العالم
المسيحي المؤمنين وغير المؤمنين ،وملكوت الله هو حالة أدبية روحية (لو)21:1:
(متى.)28:11
.11

كيف نقنع الناس أن االيمان هو صحيح؟

نحن نوصل الكلمة عن الخالص والحياة األبدية ،نتحدّث عن الصليب والدينونة ،لكن الروح
القدس هو يب ّكت الناس ويقنعهم (يو.)4:1:
.11

ماذا نقول لمتعب ومسكين يشعر بخطاياه؟

تعالوا الى الرب يسوع يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وهو يريحهم (متى.)24:11
.12

ماذا نقول النسان يؤجل دائما؟

االن وقت مقبول ،االن يوم خالص (2كو ،)2::أن ال يؤجل ألن الرب يسوع سيأتي في أية
سي القلب (عب.)::1
لحظة وموته ممكن في أية لحظة والتأجيل يق ّ
.11

ماذا نقول النسان نريده أن يخلص؟

ان نصلي ألجله ،ان نحدّثه ونوضّح له ببساطة طريق الخالص ،وان نربحه صديقا لنا اوال
ونعامله بكل محبة.
.18

هل ممكن ان نحكم ّمن هو مخلَّص ومن ال؟

يعلم الرب الذين هم له ،هنالك عالمات للمؤمن لكن الذي يحكم أخيرا هو الرب
(2تي( )1::2اع( )2::1لم يحكموا على يهوذا).
.1:

هل ممكن أن يخلص احد لم يختره الرب؟

كل من يتوب ويخلص يكون من المختارين أصال ،الخالص مقدّم لكل واحدَ ...من آمن
خلص(..يو.)28::
.1:

ماذا على الخاطيء أن يفعل لكي يخلص؟

أن يصرخ بصدق وبايمان وببساطة الى الرب ،خلّصني انا الخاطيء(لو( )11:14لو)4::
فيخلص في لحظة.
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هل يؤمن الناس اذا رأوا معجزات؟

َمن ال يؤمن عندما يسمع باالنجيل الواضح ،لن يؤمن حتى ولو رأى معجزات مع أنه ربما
يخاف ويتع ّجب (لو( )11:1:يو( )28, 21:2اع.)12:2
.14

ما معنى "تصطاد الناس" (لو):؟

اي ربح نفوس الخطاة من الهالك وهذا يحتاج الى حكمة وصبر وهدوء واتكال على الرب.
.1:

من هم أعداء صليب المسيح (في )14:1؟

هم الذين يرفضون حمل الصليب وعار المسيح ،اي ال يريدون اتّباع المسيح ألن ذلك عار
وهوان .كما أن المقصود أولئك الذين تكون مشغوليتهم باألشياء األرضية  ..وال يقبلون
عمليا حقيقة أننا كمؤمنين "لسنا من هذا العالم!"
.21

ما المقصود أن المسيح محا الصك (كو)18, 11:2؟

الصك هو العملة التي كتب عليها مبلغ الدين وعلى المديون دفعه ،لكن المسيح بموته محا
الصك وس ّد الدين اذ غفر خطايانا.
.21

هل ممكن أن أكون سبب خالص لشخص ما؟

يريد الرب أن يكون المؤمن سبب خالص لالخرين بالشهادة الحسنة والمحبة والصالة
بدموع ال أن يكون عثرة لهم.
.22

ما هي التوبة؟

هي تغيير الفكر ورجوع من طريق خاطيء الى الرب وتغيير االتجاه.
.21

لماذا هلك يهوذا رغم اعترافه بالخطأ؟

ألنه اعترف بخطأه للكهنة والشيوخ وليس للرب (مت )1:2:ولم يؤمن أن الرب يمكن أن
يغفر له ( )::2:بل خاب من نعمة الرب (عب.)1::12
.28

هل خلص ادم وحواء؟

نعم ألنهما قبال الذبيحة التي قدّمها الرب بديلة عنهما وقبال ان يُل َبسا من جلد الذبيحة وهذا
رمز لذبيحة المسيح (تك.)21 , 21:1
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هل ممكن أن نخلص بدون موت المسيح؟

ليس بأحد غيره الخالص ألن ليس اسم اخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن
نخلص(اع( )12:8يو.)1::1
.2:

ما هو التبرير؟

يبرر ويبريء ويعلن براءة الخاطيء المذنب ألن يسوع تح ّمل العقاب
ان الله العادل البار ّ
(رو.)::8
.2:

ما هو الفداء؟

هو العتق والتحرير من عبودية الخطية بدفع ثمن دم المسيح (1بط( )14:1مز.)4, ::111
.24

ما هي الكفارة؟

هي تغطية االنسان الخاطيء بدم المسيح فيرى الله العادل الدم وال يرى الخطية (مز)1:12
(1يو.)2:2
.2:

هل تصل البشارة الى كل الناس؟

ستصل البشارة الى الجميع  ،الله ليس بظالم هو يستطيع كل شيء (رو.)14:11
.11

هل سيدين الرب الذين لم يسمعوا عن الصليب؟

سيدين الرب الناس حسب رفضهم أو قبولهم للصليب وان لم يسمعوا او لم يدركوا سيدينهم
حسب ناموسهم ومبدأهم الذي وضعوه هم (رو.)1: – 12:2
.11

هل سيخلص المجانين؟

سيخلصون بالنعمة على أساس الصليب ألنهم لم يرفضوا الرب يسوع بمسئولية.
.12

من الذين ال يمكن تجديدهم أيضا؟

اليهود الذين تركوا اليهودية وطقوسها وأتوا الى المسيحية ولمسوا يد الله وعمل الروح
القدس ثم قرروا الرجوع وترك المسيحية (عب.)2::11 ،8::
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ما معنى موسومة ضمائرهم؟

ست الخطية
حس وال شعور يفعلون الخطية وال يفهمون فق ّ
أي مكويّة بالنار فأصبحت بال ّ
قلوبهم (1تي.)8
.18

ما المقصود ان االيمان ليس للجميع؟

اي ان ليس جميع الناس عندهم ايمان بالرب يسوع مع ان االيمان هو من الله ،ال يقدر ان
يأتي أحد ان لم يجتذبه االب (يو.)88::
.1:

ما معنى ان البار بااليمان يحيا؟

اي زمن االبتعاد العام يحيا الفرد وينهض بااليمان اي بالثقة بالله القدير رغم الخراب
العام .
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الفصل الحادي عشر :الصالة والصوم
.1

ما معنى ال تكرروا الكالم باطال؟

أي ال نعيد الكالم باطال اي بال فائدة دون ان نقصده فنردّد كالما ً ال نعنيه او كالما ً حلوا ً قاله
االخرون.
.2

هل يمكن ان نصلي الصالة الربانية؟

الصالة الربانية هي "ألف باء االيمان" لذا قال الرب يسوع صلوا هكذا اي على هذا المنوال
نكرر نفس الصالة ،ونالحظ ان الرسل لم
(متى  ):::وهو يريدنا ان نكلمه بحرية ال ان ّ
يصلّوها (أع.)28:8
.1

ما هي الصالة الصحيحة المقبولة؟

هي الصالة الصاعدة بصدق من القلب وبانكسار وبثقة ان الرب يسمع لنا واالعتراف بكل
خطأ والتمتع بالغفران.
.8

هل يجب الركوع في الصالة؟

الصالة بالروح والحق فال قيود فيها ،يمكنني أن أصلّي كما أريد شرط ان تخرج من القلب
لكن الرب جثا (لو ,)81:22وبولس ركع (اف  )18:1فالركوع تعبير عن التواضع.
.:

هل يحتاج المؤمن القوي الى صالة االخرين؟

هو أحوج المؤمنين لصالة االخرين ألنه في المقدّمة مكشوف لهجوم ابليس ،لذا طلب بولس
 :مرات ان يصلّوا ألجله (اف( )1:::كو.)1:8
.:

ما المقصود "أصلّي بالذهن وأرتّل بالذهن" (1كو)18؟

اي ان افهم وانتبه للكلمات التي اصلّيها وارتلّها واقصد ما اقول.
.:

ما هو الصوم ومتى يجب ان نصوم؟

هو االمتناع عن كل ما أحبه وأريده ألتكرس للرب ولعمله وألجل المؤمنين ونصوم متى
نريد وال توجد أية وصية بالصوم.
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هل يصلي الخاطيء وهل يقبلها الله؟

يصلي الخاطيء عند الضيق لكن الله ال يسمعه اال اذا صلى قائال  :ارحمني انا الخاطيء
(لو( )::1:ام.)2::21
.:

هل نصلّي لكي يفعل الله ما نريد نحن؟

بالصالة نعرف ما يريده الرب ونأخد قوة لكي نفعل ما يريده الرب وال نطلب ان يفعل
الرب ما نريد.
.11

هل الصالة تغيّر حكم الله على المؤمن؟

الصالة بانكسار وتذلّل واتضاع تجعل الله يمنع تأديبه وحكمه ويترأف علينا (أش – 1:14
2( ):أخ.)18::
.11

هل تفيد الصالة الروتيبية التقليدية؟

ال تفيد شيئا بل هي ّ
تعطل التقدّم في االيمان وتح ّل مح ّل الصالة الحقيقيّة (متى.)4:1:
.12

هل تفيد الصالة اذا لم يكن هناك طاعة؟

الصالة بدون طاعة ال قيمة لها ،هي ترديد كالم باطل ألن الطاعة أهم من كل شيء
(1صم.)22:1:
.11

متى تعاق صالة الزوج او الزوجة؟

اذا كان الزوج قاسيا ً مع زوجته ومحت ِقرا ً لها واذا كانت الزوجة غير خاضعة (1بط.)::1
.18

أيهما أه ّم ،الصالة أم الكلمة؟

بالصالة نحن نتكلم مع الله وبالكلمة الله يتكلم معنا وكالهما ال ينفصالن مك ّمالن بعضهما
لبعض (اع.)8::
.1:

هل يعطينا الرب ما نريد؟

بل يعطينا ما نحتاج متى اراد وكيفما اراد .وكثيرا ما ال يعطينا ما نريد الننا نطلب رديّا ً
(يع.)1:8
43

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

.1:

www.arabicbible.com

ما معنى ابتهاالت؟

تعني ان نتشفع ونصلّي الجل االخرين خاصة الهالكين لكي يرحمهم الرب (تك)21:14
(حز( )4::رو.)1:11 – 2::
.1:

هل علينا ان نهتم بكل امورنا ام ان ال نهتم؟

علينا ان ال نهتم بامورنا وال نقلق الن الرب يعتني بنا ،لكن علينا ان نهتم بامورنا ونأتي بها
الى الرب في الصالة(في.)::8
.14

ما معنى الدخول الى االقداس اليوم (عب )1: :11؟

اي الدخول الى محضر الله بالصالة الصادقة والقلب المنكسر بعد االعتراف بكل خطأ،
وذلك على اساس عمل المسيح.
.1:

ما هو يوم االفتقاد؟

هو وقت يفتقد الرب الناس الخطاة فيخلّصهم ،ويفتقد المؤمنين فيعطي حاجاتهم بعد فترة من
االنتظار وانسكاب القلب امام الرب ( 1بط( )12:2لو( ):::1لو.)88:1:
.21

ما المقصود بالجسد وبالعالم؟

الجسد هو الشهوات واالهواء والميول الشريرة فينا والعالم هو ما حولنا من اشباع للشهوات
ّ
وتعظم المعيشة (1يو.)1::2
.21

هل يستجيب الرب لكل صالة؟

جواب الرب اما يعطي ما نطلب او يرفض الطلب اذا لم يكن لخيرنا ،او يريدنا ان ننتظر.
.22

ألجل َمن علينا أن نصلي ؟

الجل جميع القديسين (اف – )14::لخدام الرب (اف– )1:::للناس (1تي– )1:2
للسلطات (1تي .)2:2
.21

هل اللجاجة وتكرار الطلب جيد؟

اللجاجة في الصالة من القلب لها تأثير كبير فهي تد ّل على االيمان والثقة رغم تأنّي الرب
(لو( )4 – ::14لو.)4:11
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هل الصوم الجماعي يفيد؟

طبعا الصوم المصحوب بالتذلل واالنكسار مع الصالة والكلمة بهدف االقتراب الى الله يأتي
بالبركات الغزيرة (مر( )2:::اش.):, :::4
.2:

هل الصالة القلبية غير المسموعة يقبلها الله؟

الله ينظر الى القلب ال الى الشفاه (1صم( )11:1 – )::1:رو).2::4
.2:

ما معنى أغلق بابك حين تصلّي؟

اي انفصل عن العالم الخارجي وافصل أفكاري عن كل ما في هذا العالم وان أف ّكر فقط في
الرب واتكلّم معه.
.2:

هل الصالة الطويلة افضل؟

يش ّجع الكتاب الصالة الصادقة .معظم الصلوات في الكتاب قصيرة (لو)14 – 21:11
الصالة الطويلة التي تحوي على شرح تسبب عادة ملالً .

45

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الفصل الثاني عشر :الخطية
.1

لماذا يس ّمي الكتاب الناس أموات بالذنوب (افسس)2؟

ألنهم أخطأوا أخطاء بال عدد حتى غاصوا باالثم فانفصلوا عن الله كليّا ً لذا فهم بال حياة بل
اموات (اف.)1:2
.2

ما هي الخطية؟

الخطية هي التعدي (1يو )8:1وهي عبودية (2( )18:4بط )1::2وهي عدم االيمان
(رو.)21:18
.1

هل كل الناس خطاة؟

يتفاوت الناس بين خطاة وخطاة جدا ،وبين خطاة ظاهرين ومخفيّين ،لكن الجميع خطاة ألن
الطبيعة والفكر والقلب خطية وفساد.
.8

لماذا كل الناس خطاة؟

ألنه ال يوجد انسان قلبه يخلو من األنانية والشهوة والطمع والكبرياء والعناد واحتقار كلمة
الله وتجاهل الله(مر.)21::
.:

هل األفكار النجسة خطية؟

االفكار النجسة هي خطية بحد ذاتها اما اذا طافت حولنا فهذه تجربة ونحن غير مذنبين اال
اذا قبلناها(يع.)18:1
.:

متى تصبح األفكار النجسة خطية؟

يصبح الفكر خطية اذا أردناه وقبلناه وانشغلنا به (يع.)1::1
.:

هل يوجد خطية عمدية ال غفران لها؟

ال يوجد في العهد الجديد خطية عمدية بل يحسب الرب كل خطايانا سهوات....اال خطية
عمدية واحدة وهي ترك االيمان بعد معرفته وترك عبادة الرب العمومية (أي اجتماع
الكنيسة) عن قرار وإصرار! (عب.)2::11 - :::
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ما هي خطية امراة لوط (لو)12:1:؟

رغم خروجها جسديا ً من سدوم لكن قلبها وأفكارها وشهواتها هي نحو سدوم وهذا تحذير
لمن يتبع المؤمنين وقلبه في العالم.
.:

ماذا ينبغي ان نفعل ازاء األفكار النجسة؟

الهرب منها (2تي )22:2ومن مكان وجودها والتفكير باألمور المقدسة الصالحة النقية،
وعدم مقاومتها ألنها أقوى منا فعلينا ان نرفضها(تي.)2:2
.11

هل يغفر الرب كل خطية حدثت في الماضي؟

بموته على الصليب وباعترافنا بحالتنا قد سامحنا بكل خطية وغفر كل اثامنا (كو)11:2
(كو( )11:1أف( )12:8اش( )22:88مز.)1:111
.11

لماذا علينا ان نمتنع عن كل شبه شر؟

ألن شبه الشر يوصلنا ويقودنا الى الشر لذا علينا ان ال نساوم الشر فال نسير على حفة
النهر بل نبتعد لئال نسقط (1تس.)22::
.12

هل االعتراف بالخطية والتوبة عنها يشفي من المرض؟

سكنا بالخطية يجلب لنا األمراض واألوجاع الجسدية وربما الموت (1كو.)11
أحيانا تم ّ
التوبة وترك الخطية يؤدي الى شفاء تام (يع.)1:, 18::
.11

سى قلب المؤمن؟
هل ممكن ان يتق ّ

سى قلبه بالخطية،
كلما سمع المؤمن او غير المؤمن كلمة الله ولم يقبلها تاركا ً الشر ،كلما تق ّ
والحل هو التوبة الصادقة (عب.)11 ,12:1
.18

هل التأديب يعني عقاب الرب لنا؟

التأديب هو معامالت الله معنا كأب ألوالده وهو ليس عقابا بل هو ارشاد وتوبيخ وتقويم
وتأديب (2تي( )1::1عب.)11:12
.1:

هل التأديب هو لكل المؤمنين؟
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كل َمن هو خارج معامالت الله وتأديبه هو غير مؤمن ألن أي ابن ال يؤدبه أبوه
(عب.)4 , ::12
.1:

ما هو سبب سقوط المؤمن؟

اعتداده بنفسه وثقته بذاته (متى  ،)1:, 11:2:وعدم االنتباه (1كو ،)12:11وعدم قبول
تنبيه الرب وتحذير أخوته المؤمنين له(أمثال .)1:2:
.1:

ما هو سبب كل خصومة (أم )11:11؟

سبب كل مخاصمة هو الكبرياء في القلب والبحث عن ما هو لنفسي (1كو)28:11؟
.14

ما هو أكبر معطل لعمل الرب؟

الخطية واالثم في القلب وعدم التنازل عن الشر وعدم ادانته فرديا ً وجماعيا ً (أش)2:::
(يوئيل .)11 , 12:2
.1:

هل شرب الخمر والدخان ومشاهدة التلفزيون ممنوع؟

ال يوجد ممنوعات في المسيحية لكن كل شيء ال يبني وال يفيد روحيا ً ويكون عائق أمامي
ي هو ال يليق بي كمؤمن (1كو( )21:11 – 12::رو.)21:18
كمؤمن ،وكل ما يتسلط عل ّ
.21

ما هو موقفي من قراءة الكف وفتح الفنجان واصابة العين؟

كل هذه هي ممارسات شيطانية تُب ِعد االنسان عن الله وتُهلكه (تث .)11:14
.21

هل المال شر؟

يمكن استخدام المال لمجد الرب وتوسيع االنجيل (لو ،)::1:لكن محبة المال واشتهاءه
والركض وراء الغنى مهما كان الدافع هو شر وعبادة أوثان (1تي( )11::متى .)28::
.22

ما هي الشهوات الشبابية؟

هي الميول الجسدية نحو الشر والظهور واالعجاب بالنفس واشتهاء المنصب والمال
والنجاسة.
.21

ما هي األصنام واألوثان اليوم؟

هي كل ما يعبده القلب بدل الله وما نعطيه مكانا ً واهتماما ً في القلب ويقف بيننا وبين الله
ويبعدنا قلبيا ً عن الرب.
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ما هو الزنا الروحي؟

هو اشتهاء أمور عالمية من شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة وزيغان القلب عن
الرب (يع1 )8:8يو( )1::2رؤ).1:14
.2:

ما هي الخطية للموت؟

يحكم الرب أحيانا على انسان مؤمن بالموت مارس خطية ولم يتب عنها كحننيا وسفيرة
(اع():يو1( )1:1:كو.)11:11 – :::
.2:

ي أحد االخوة؟
ماذا أفعل اذا أخطأ ال ّ

اذا لم أستطع أن أغفر له وأسامحه قلبيا أذهب اليه وأتحدث معه واذا لم يقتنع أذهب مع أخ
اخر (متى ( )1::14كو.)11:1
.2:

ما معنى ان ديماس أحب العالم الحاضر؟

اي أنه ترك الخدمة واالهتمام بما فوق واهتم بعمله او بعلمه او بعائلته او بأمور هذا العالم
بدل خدمة الرب.
.24

لماذا ينجح األشرار؟

ألن حياتهم هي فقط في هذا العالم ثم يهلكون ويتعذبون وال ينبغي ان نحسدهم (مز):1
(ارميا( )1:2ايوب.)::21
.2:

هل نقبل كل مؤمن تاب بعد ان أخطأ وابتعد؟

ّ
ويعزونه ويم ّكنوا له المحبة بشكل خاص (2كو)4, ::2
طبعا ،على المؤمنين ان يسامحونه
( ,كو.)11:1
.11

ما معنى ناموس الخطية؟

اي جاذبية الخطية ومطاليبها لنشبع رغباتنا فتشدّنا لنطيعها ونت ّمم الشهوة (رو، ):
(1بط.)11:2
.11

ي أقوى الطبيعة الجديدة أم القديمة؟
أ ّ
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الطبيعة القديمة فينا أقوى ألنها شر في عالم شرير وهي فينا لسنين طويلة ،كما ان اسماعيل
أقوى من عيسو والغراب أقوى من الحمامة.
.12

ما هو االنسان العتيق؟

هو ما كنت عليه قبل االيمان :أفكاري ،شهواتي واتجاهاتي ،وهو ليس فقط الطبيعة القديمة
(رو.):::
.11

ما الفرق بين الخطية واالثم؟

سك وتبنّي هذه
الخطية هي الشر الذي أمامنا لنفعله – اما االثم فهو التم ّ
الخطية(....مز.)14:::
.18

هل القسم والحلف خطية؟

حتى القَسم ال يليق بالمؤمن ألنه اذا كان صادقا فلماذا يحلف واذا كا كاذبا فما
فائدته(...مت( )1:::يع.)12::
.1:

ما هي خطية ادم وحواء األساسية؟

خطيتهما هي العصيان وعدم اتمام وصية الرب ان ال يأكال من احدى األشجار مع ان الله
سمح لهما بأكل ما يريدون.
.1:

ما معنى "من تألّم في الجسد كف عن الخطية" (1بط)2:8؟

يكف عن الخطية ويحكم على
االنسان يحب الخطية بطبيعته لكن اذا تألم في جسده وتضايق
ّ
نفسه.
.1:

ما هو ضمير الخطايا؟

هو االنزعاج الداخلي ألني أخطأت والتأنيب الدائم أنني عملت شرا فأتع ّذب من أخطائي
(عب .)1::11
.14

هل في المؤمن الحقيقي خطية؟

في كل مؤمن حقيقي طبيعة خطية ال تتركه أبدا ،والطهارة هي ابقاء حكم الموت على هذه
الطبيعة (1يو.)4:1
.1:

ما معنى ،المولود من الله ال يخطيء (1يو)::1؟
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ي هي التي
ي من الله ،ال تخطيء ,بل الطبيعة القديمة ف ّ
اي ان الطبيعة االلهية المولودة ف ّ
تخطيء (1يو.)14::
.81

اذا أخطأنا وسقطتنا ،ماذا نفعل ليقبلنا الله؟

ونقر به ونتركه فيغفر لنا (1يو ، )::1هذا يكفي ألن المسيح أكمل
فقط نعترف بخطأنا
ّ
العمل.
.81

هل يؤدبني الرب اذا أخطأت ؟

الرب ال يؤدبني على كل خطية بل يبيّن لي مدى رحمته واحتماله لكنه يؤدبني اذا استهنت
به واحتقرت قداسته.
.82

هل كل حادثة مؤلمة تعني تأديب للمؤمن؟

قربه الله اليه ووبّخ أصحاب
واجه أيوب مصائب كثيرة مع ان الله يشهد بكماله وذلك لكي ي ّ
أيوب الذين اتهموه بأنه أخطأ (اي . )4:82
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الفصل الثالث عشر :الجماعات والطوائف
.1

من هو شعب الله المختار؟

كان اليهود شعب الله عندما آمنوا بالله (خر( )::1:ال ،)2::21اما بعد الصليب فأصبح
المؤمنون بالمسيح هم شعب الله المختار (1بط.)::2
.2

هل نؤمن باالديان والطوائف المتعددة؟

كان عند الله دين واحد ذو طقوس ووصايا وهو اليهودية (غل ,)18:1أما اآلن فيوجد
طريق إيمان واحد للحياة األبدية وباب واحد وهو الرب يسوع (يو.)::11 – ::18
.1

ما هو سبب وجود طوائف كثيرة؟

لعدم تمسك الجميع باالنجيل فقط وبالرب يسوع كالسيد ،بل كل طائفة وتقليدها المختلف عن
االخر.
.8

َمن هم السبتيون؟

جماعة يؤمنون بالكتاب المقدس اال أنهم يقدّسون السبت ويضعون الناموس قانون حياتهم
(غل )2:1وهم نباتيون ال يأكلون لحما (اع.)11:11
.:

َمن هم "شهود يهوه"؟

هم جماعة ال تؤمن بالهوت المسيح (رو ،):::وال بالصليب (1كو )14:1وال باألبدية
(1كو )1::1:وعندهم كتاب اضافي لكلمة الله (رؤ , )14:22وموقفنا اننا ال نسلّم على
قادتهم ،ونحاول مساعدة المخدوعين بينهم (2يو.)11
.:

بماذا يؤمن المورمون؟

ينادون ان االنسان يصبح الها كما أصبح المسيح انسانا ،ويسمحون بتعدّد الزوجات.
.:

ما هو االختالف العقائدي بين المسيحية واالسالم؟

52

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

القران ال يقبل ان المسيح هو الله وأنه تجسد وانه مات صلبا وقام ،مع ان هذا هو أساس
المسيحية(1كو.)14:1

.4

ما هو موقفنا من أشخاص غير المسيحيين؟

نقومهم بوداعة متوقعين خالصهم
المحبة والقبول حتى ولو لم يؤمنوا وحتى المقاومين ،ان ّ
في كل لحظة (2تي.)2::2
.:

ما هو موقفنا من الملحدين؟

المحبة والشفقة ألن الشيطان قد أتاههم في فخاخ ،وان نصلّي ألجلهم ونقبلهم ألنهم خليقة
الله (اع.)2::2:
.11

هل المسيحية دين؟

المسيحية ليست دينا وعقيدة يتبعها مجموعة من الناس بل هي حياة واتّباع شخص أحبّهم
وهي حرية عبادة الله بمحبة.
.11

ما هو ممنوع ومسموح في المسيحية؟

كل شيء مسموح اذا لم يمس بالعالقة بين الله والمؤمن ولم يستعبد المؤمن وال يُعثِر
االخرين (1كو).21:11 – )12::
.12

هل سيخلص الناس من غير المسيحيين؟

سرا وال نعرفهم  ..هؤالء سيخلصون
كثيرون من غير المسيحيين يؤمنون بالمسيح ّ
(اع()1::11رو.)11
.11

من هم العشارون؟

طبقة اجتماعية منخفضة مرفوضة ومكروهة من الناس ألنهم اشتغلوا في جمع وتعشير
الضرائب من الناس للرومان الذي حكموا البالد.
.18

من هم الفريسيون والصدوقيون؟

الفريسيون هم طبقة متديّنة متمسكة بالتوراة والتقليد ومتزمتين حرفيا ً لكن شكليا ً اما
الصدوقيون فلم يؤمنوا بالقيامة من األموات(اع.)4:21
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هل تسمية المتجديين صحيحة؟

صحيحة من حيث الحالة  ..لكن غير مقبولة كتسمية طائفية!

.1:

من هم النيقوالويين (رؤ)1؟

ي
هم على األغلب جماعة من المعترفين بالمسيحية  ..وقد اتصفوا بممارسة التسلّط البشر ّ
والتح ّكم بالشعب! كان في أعمالهم وتصرفاتهم إهانة لإلنجيل ،وفي تعليمهم تشويه وانحراف
عن اإلنجيل!
.1:

ما هو خمير الفريسيين وخمير هيرودس؟

خمير الفريسيين هو الرياء أو النفاق وبالتعميم هو الشر السلوكي؛ وخمير الصدوقيين هو
الشر التعليمي وخاصة التأكيد على أجزاء من كلمة الله على حساب أجزاء أخرى!
.14

من هم ال 28-شيخا ً في سفر الرؤيا 8؟

هم صورة رمزية لحالة النضوج والكمال في األبدية لممثّلي المؤمنين من العهدين القديم
والجديد.
.1:

من هي الطائفة المسيحية الصحيحة؟

ال يوجد طوائف حسب الكتاب بل كل المؤمنين الحقيقيين الذين تابوا فولدوا من الله
سكوا فقط بكلمة الله ورفضوا تقليد الناس هم المسيحيون المقبولون عند الله
وتم ّ
.21

متى تنجز الكنائس وحدة حسب االنجيل؟

حين يرجع الجميع الى الكتاب المقدس وخضعوا لتعليمه ببساطة االيمان وقبلوا بعضهم
البعض مهما اختلفت اآلراء الثانوية ورفضوا تعاليم الناس
.21

هل هذا يعني ان يجتمع كل المؤمنون في مكان واحد؟

يمكن ان تجتمع كل كنيسة محليّة في مكان مختلف لكن المهم أن يكون الجميع بنفس واحدة
تحت سلطان كلمة الرب مجتهدين ان يحفظوا وحدانية الروح برباط السالم .
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الفصل الرابع عشر :المعمودية وكسر الخبز
.1

ما معنى َمن يأكل جسدي ويشرب دمي (يو)::::؟

هنا ال يقصد كسر الخبز ألن هذا الكالم هو قبل رسم المائدة بل يقصد االستفادة عمليا ً من
موته واالنشغال والتمتّع بموت المسيح عنّا.
.2

لماذا كسر الخبز؟

هو ذكرى المسيح الذي مات ألجلنا وهو إخبار العالم بذلك وهو تعبير عن وحدة المؤمنين
(1كو.)11
.1

ما الفرق بين مائدة الرب وعشاء الرب؟

المائدة هي االشتراك بالخبز والخمر وعشاء الرب هو االشتراك والتمتع بذلك والشبع
بالرب.
.8

هل يمتنع المؤمن عن كسر الخبز اذا أخطأ؟

ال يمتنع بل يعترف بخطأه  ,يدين نفسه ويأكل (1كو  .)24:11اذا اتسخت يداي ال أمتنع
عن الطعام بل أغسلهما واكل!...
.:

ّ
يحق له ان يشترك على المائدة؟
َمن

كل مؤمن حقيقي يرفض كل تعليم خاطيء وال يمارس خطية علنية!
.:

هل كل من اعتمد وكسر الخبز هو مخلّص؟

المعمودية وكسر الخبز ال يخلّصان أحدا ً وال يخلص اال من امن بالرب المخلّص وتاب عن
حياة الشر.
.:

هل كان يهوذا في العشاء األخير؟
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ربما كان يهوذا في العشاء المختص بالفصح ،لكنه على األغلب أنه خرج بعد اللقمة ليالً
(يو )11:11ولم يكن في المائدة التي رسمها الرب بخصوص جسده ودمه (مر)22:18
حتى ولو كان فهذا ال يخلّصه .لكن األمر ال يحمل أهمية كبيرة!

.4

هل كل واحد يكسر الخبز على مسئوليته هو؟

كل مؤمن يمتحن نفسه ويأكل على مسئوليته الفردية أمام الرب (1كو )24:11والجماعة
مسئوولة ايضا عن اشتراكه من الجهة العلنية او الخارجية  -هل في حياته شر فتحكم عليه
بعد التنبيه واإلنذار (1كو.)12:: – 1::11
.:

ما معنى يأكل ويشرب بدون استحقاق (1كو)2::11؟

ال يوجد انسان مستحق بذاته بل المؤمنون مستحقون بفضل دم المسيح ،لكن َمن يأكل بال
استحقاق اي بدون لياقة او تقدير وبدون تمييز ان هذا يرمز الى جسد المسيح.
.11

هل يتحول الخمر الى دم المسيح؟

يتحول ألنه يقول :كلما أكلتم من هذا الخبز (وليس
يبقى الخبز خبزا والخمر خمرا وال
ّ
الجسد) وشربتم من هذا الكأس (1كو.)2::11
.11

لماذا كسر الخبز يوم األحد؟

ألن الرب يسوع قام يوم األحد ،وألن األحد هو بداية األسبوع وأوله ونزل الروح القدس
يوم االحد(اع.)::21 -1:2
.12

هل مفضّل ان يكون كسر الخبز كل سنة؟

كسر الخبز هو ذكرى الرب يسوع الذي مات محبة لنا ،ما األفضل ان نذكره كل سنة ام كل
شهر أم كل أسبوع!.
.11

ّ
يعمد؟
من
يحق له ان ِ ّ

كل مؤمن ناضج يستخدمه الرب في خدمة اإلنجيل ،غير حديث السن وااليمان (يو)2:8
(اع( )14:4اع.)1: , 12:22
.18

ما معنى المعمودية؟
56

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

هي دخول الى المسيحية والى ملكوت السموات والى الدائرة المسيحية (غل)2::1
والدخول تحت راية واسم المسيح والتبعية له (متى  )1: , 14:24وهي االعتراف الجهري
باالنتهاء من العالم والخالص من نظامه وأسلوبه (1بط.)21:1
.1:

ّ
يحق له ان يعتمد؟
َمن

كل مؤمن أتى للرب يسوع وطلب أن يخلّصه ،عليه ان يظهر علنيا ّ انه مات للعالم وأصبح
للمسيح ،يعلن ذلك بالمعمودية (كو.)12:2
.1:

هل المعمودية تخلّص؟

االيمان والتوبة تخلّصاني من الهالك األبدي ،اما المعمودية فهي تخلّصني من العالم وتنقلني
من دائرة العالم الى دائرة ملك المسيح.
.1:

هل كانت معمودية في العهد القديم؟

كان في العهد القديم غسالت تقليدية لغسل الجسد وهي رمز للغسل بالكلمة ويس ّميها الكتاب
معموديات في عب.2::
.14

لماذا اعتمد يسوع للتوبة مع أنه بال خطية؟

برره قائال :هذا هو ابني
هو بديل عنا ونائب عنا كخطاة ،فأخد مكان التائبين لكن اآلب ّ
الحبيب (متى.)1::1
.1:

هل يعتمد المؤمن اذا شعر انه أصبح كامال؟

المؤمن لن يكون كامالً ابداً ،والمعمودية هي ليست أعلى مستوى بل هي أول درجة في
حياة االيمان وهي دخول للمسيحية.
.21

هل يجب ان يعتمد كل مؤمن؟

الخطوة التالية بعد التوبة وااليمان هي المعمودية فهي وصية من الرب وال يقدر المؤمن
الحقيقي أن يؤجل إطاعة الرب في هذا األمر
.21

هل يذهب االطفال الى المطهر اذا لم يعتمد؟

ال يوجد في الكتاب المقدس اي ذكر للمطهر فهو من تأليف الناس أما إذا مات طفل فيذهب
الى السماء مباشرة سواء اعتمد أم ال
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الفصل الخامس عشر :العائلة والزواج
.1

هل هنالك نظام في العائلة؟

النظام االلهي هو خضوع الزوج لله ،ومحبة الزوج وقبوله لزوجته ،وخضوع الزوجة
للرجل وخضوع األوالد لألهل.
.2

هل ننادي بالمساواة بين الرجل والمرأة؟

ال ينادي االنجيل بالمساواة بينهما ...هما واحد في المسيح من ناحية مركزهما وقيمتهما لكن
الرجل رأس المرأة .هما متساويان في القيمة لكنهما مختلفان من الناحية البيولوجية
والروحية والنفسية ،لذا فكل ودوره ووظيفته.
.1

هل من الطبيعي وجود مشاكل في الزواج؟

المشاكل طبيعية في كل زواج ،واصعوبات خاصة في بداية الزواج هي طبيعية ،لكن
التفاهم والقبول يزدادان تدريجيّا ً.
.8

ما هو الجيل المناسب للزواج؟

عندما يكون الطرفان ناضجين روحيا ً وعاطفيا ً واجتماعيا ("يترك الرجل" ..ليس الولد)
(افسس .)11::
.:

هل هنالك فرق بين الزواج حسب مشيئة الرب وزواج حسب أهوائي؟

كالفرق بين حياة يعقوب وحياة يوسف ،إما حياة حزن وتعاسة وابتعاد أو حياة ملؤها البركة
حسب خطة الهية.
.:

هل يكفي ان يكون شريك الحياة مؤمن؟
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ال يكفي ,بل يجب ان يكون شريك الحياة روحيا ً يحب االيمان ويريد ان يعيش حياة االيمان
والقرب من الرب .فال يوجد زواج منسجم اال اذا اراد الزوجان بناء بيت على اسس
مسيحية ويسوع رب لهذا البيت.
.:

هل على األوالد الخضوع لألهل في كل األمور؟

على األوالد ان يخضعوا لألهل كما للرب في كل شيء(كو.)21:1

.4

هل يسمح االجهاض؟

االجهاض هو قتل الجنين ويعتبر قتل انسان ،وغالبا ً ما يكون نتيجة لعالقة غير طاهرة.
.:

هل علينا مخالطة عائالت غير مؤمنة؟

خالط الرب يسوع غير المؤمنين وأكل مع الخطاة وعلينا أن نخالطهم فقط لكي نربحهم
للمسيح بالصالة وبالمحبة وكسب ثقتهم ولكن ال نشاكل أسلوب حياتهم بل ننتبه من تأثيرهم
الضار الن المعاشرات الرديئة تفسد االخالق الجيدة.
.11

هل ممكن ان يكون مؤمن له شريك غير مؤمن في عمله؟

ال ينبغي ان نكون تحت نير او ثقل او حكم او قيد او أتفاق مع غير المؤمن لئال نُستعبَد له
ويقودنا الى حياة بعيدة عن الرب (2كو1( )18::كو.)21::
.11

كيف تخلص المرأة بوالدة األوالد؟

قال الله لحواء عندما سقطت أنها ستلد أوالدا باالالم والضيق والمرأة المؤمنة بانشغالها
بالرب ومحبته ال تشعر باالالم والرب يحفظها من الموت.
.12

هل علينا استشارة اخرين؟

يريد الرب ان نتّضع ونحتاج لمشورة االخرين خاصة األكبر منا سنا ً واألفهم منا ألفكار الله
 ..لذلك الله أقام معلّمين ورعاة ومرشدين في الكنيسة( .ام.)1::12 – 22:1: – 18:11
.11

ما األفضل الزواج أم عدم الزواج؟

الزواج هو خطة الله لألنسان وعدم الزواج هو رفض لخطة الله أما عدم الزواج فهو دعوة
مكرسة للرب ولعمله كبولس مثالً.
خاصة جدا ً بهدف حياة ّ
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هل الجنس خطية؟

الجنس ليس خطية بل الله أوجده وال يكون الزواج ناجحا ً وحسب فكر الرب إال إذا كانت
العالقة الجنسية جزءا ً هاما ً فيه ،فجزء من طاعة الرب هو العمل على عالقة متبادلة
ومشاركة ممتعة بين الزوجين وهي رمز للعالقة الممتعة بين المسيح والكنيسة

.1:

متى يكون الجنس خطية؟

يعتبر الجنس نجسا ً فقط اذا حصل خارج نطاق الزواج ،فكل عالقة جنسية مع شخص ليس
زوجي او زوجتي تكون عالقة مرفوضة ونجسة ونتائجها وخيمة
.1:

هل كانت خطية آدم وحواء جنسية؟

قال الله آلدم وحواء أثمروا واكثروا قبل السقوط فالعالقة الجنسية بينهما ليست خطية بل
خطيتهما كانت عصيان الله في أكل من الشجرة التي منعهما الله من األكل منها
.1:

ما هي أصعب خطية في الزواج؟

أصعب خطية في الزواج هي أألنانية من طرف أحد الزوجين أي أن يفكر او يهتم أحدها
بنفسه وحاجاته ورغبته هو فقط متجاهالً حاجات شريكه
.14

هل يسمح بالزواج بأكثر من إمرأة وأحدة؟

الزواج من أكثر من إمراة مرفوض حسب الكتاب المقدس ألن الله خلقهما ذكرا ً وأنثى
وليس ذكرا ً وانثيين!
.1:

هل ممكن تحديد النسل والتح ّكم فيه؟

إن إرادة الله للزوجين هي والدة االوالد وتربيتهم في خوف الله وتحديد النسل هو من
سمات هذا العصر المتمدن البعيد عن الله مع على المؤمن ان ال ينساق الى شهواته بل
يضبط نفسه ويسلك بتعقل
.21

هل الضرب مسموح للوالد؟
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الضرب ليس اسلوب تعامل مع االوالد بل التوجيه والتفهيم ولكن أحيانا ً هنالك حاجة الى
العصا اذا لم يطع الولد وتجاهل كالم أهله
.21

متى نغيظ اوالدنا فيفشلوا؟

عندما نؤدّبهم وهم غير مخطئين او نؤدبهم بأشد مما يستحقون فيشعرون بالظلم او بالقساوة
.22

هل اذا كنا مؤمنين فأوالدنا يكونون مؤمنين تلقائياً؟

ال طبعاً ،بل على أوالدنا أن يسمعوا كلمة الله ويقبلوها ويتوبوا لكي يخلصوا وإال فيهلكون

.21

كيف نربح أوالدنا للمسيح؟

نصلي لكي يرحمهم الرب ،نعاملهم بمحبة وبحزم ،نعلّمهم خوف الله والحاجة الى التوبة
وقبول الرب يسوع مخلّصا ً شخصيا ً لهم
.28

هل ممكن زواج مؤمن بغير مؤمنة؟

ال يجمع الله زواجا ً لمؤمن مع غير مؤمنة او مؤمنة مع غير مؤمن ،بل هي خطوة
مرفوضة وال يباركها الرب ،اما إذا حدثت وتاب المؤمن واعترف بخطأه وربما يرحم
الرب غير المؤمن ويخلّصه
.2:

هل يح ّل الطالق؟

يفرقه إنسان وألن الطالق هو رمز لالنفصال بين
يبغض الله الطالق ألن ما جمعه الله ال ّ
الله واالنسان
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الفصل السادس عشر :األلم والضيق
.1

لماذا يسمح الله باأللم ؟
نكف عن الخطية (1بط)1:8
 لكي
ّ
 لكي يمتحن االيمان ويتنقى(1بط)1
 لكي نتمجد مع الرب( رو2 – 1::4كو)1::8
 لكي نقدر ان نتفهم ونعزي المتألمين (2كو)8:1
 لكي ال نثق بأنفسنا بل بالرب (2كو)::1

.2

ماذا ينشىء الضيق؟

الضيق ينشىء صبرا ً (رو)1::
.1

ما هو موقفنا عند الضيق؟
 نفتخر في الضيقات رو11::
 صابرين في الضيق رو12:12
 نسر بالضيقات 2كو11:12

.8

هل يكتئب المؤمن ويتحيّر؟

نعم ,يكتئب لكن ال يتضايق او يتذمر ،يتحير لكن ال ييأس (2كو.)4:8
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اال يؤدي الحزن الشديد الى يأس تام؟

الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشيء توبة للخالص أما حزن العالم فينشىء موتاً(
2كو.)11::
.:

ي من الضيق؟
هل المؤمن معف ّ

جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يُضطهدون! ( 2تي.)12:1

.:

لماذا يجب ان ال يطرح المؤمن ثقته وييأس؟

الن له مجازاة عظيمة من الرب ( عب .)1::11
.4

ماذا يحتاج المؤمن لكي يحتمل التجرب؟

يحتاج الى االيمان بالرب والثقة ان الله امين ومحب وقصده خير
.:

من هو مثالنا في االالم؟

الرب يسوع واالنبياء (يع.)11::
.11

ما هي ردود الفعل للضيق وااللم؟
 ان نيأس ونخور.
 ان نتجاهل ما يصيبنا فال نبالي.
 ان نقبل ما يحدث من يد االب المحب لخيرنا.

.11

ماذا يفعل الذي يواجه المشقات؟

ان يصلّي ويلتجىء الى الرب ( يع .)11::كما يمكن أن يطلب صلوات أخوته المؤمنين.
.12

ما هو يوم االفتقاد؟

هو عندما يخرجنا الرب من الضيق ويفتقدنا ونحصد البركات نتيجة الحتمالنا االالم.
.11

ماذا يفعل المؤمن اذا احتمل احزانا ً متألما وهو مظلوم؟
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ان يصمت ويصبر ويقبل ذلك من الرب (1بط )21:2وان نسلّم االمر لمن يقضي بعدل اي
للرب.
.18

هل يتألّم من يفعل الخير؟

ان نتألم ونحزن ونحن فاعلون الخير افضل من ان نتألم ونحن فاعلون الشر.
.1:

هل كل االم وضيق نواجهه هو من الرب؟

ال ,هنالك االم نتيجة لموافقنا الخاطئة (1بط.)1::8
.1:

ماذا نفعل مع الذين يسيئون الينا؟

علينا ان نبارك من يلعننا ونحسن الى مبغضينا ونصلي ألجل َمن يسيء الينا ويطردنا،
عندها نكون مثل االب السماوي المحب (متى .)88::
.1:

هل يتراجع البعض بسبب الضيق؟

نعم ،البعض يسمع الكلمة فيقبلها بفرح لكن ليس له اصل عميق فاذا حدث ضيق فحاالً يترك
الن ايمانه مشاعر وليس تصميم وتوبة حقيقية (متى .)21، 21:11
.14

هل الجميع يتألم؟

نعم ,الجميع يجتاز في مدرسة الحياة في االم وضيقات متنوعة وكل حسب طاقته البعض
االم داخلية والبعض ضيقات ظاهرة للغير.
.1:

َمن يتألم أكثر من غيره؟

ك ٌل يشعر انه هو المتألم األعظم وانه هو قد اجتاز ما لم يجتزه احد لكن الرب يعلم طاقة كل
واحد.
.21

كيف يعبد االنسان الله وهو يجتاز في الضيق؟

افضل واعمق الصلوات قيلت في الضيق واأللم مثال المزامير ويونان  2عندها يكون القلب
منكسر ومنسحق وخاضع للرب .
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الفصل السابع عشر :الخدمة
.1

َمن أكثر أمانة ،بطرس الذي خلّص بكالمه آالف أم استفانوس الذي قُتل؟

كالهما أمين وكالهما ت ّمما ارادة الله ،فليس المهم الخدمة الظاهرة بل اطاعة صوت الرب
(1صم.)22:1:
.2

ما هو دافع الخدمة؟

المحبة للرب يسوع ،والمحبة للمؤمنين وللخطاة (يو( )1::21متى .)1:::
.1

ما هو هدف الخدمة؟

هدف الخدمة تمجيد الرب يسوع من خالل بناء المؤمنين وتشجيعهم وخالص النفوس
(أفسس .)8
.8

َمن الذي يفرز أشخاصا للخدمة (اع)11؟

الرب هو الذي يختار ويدعو والروح القدس يفرز للخدمة والكنيسة تؤيد وتدعم وتشجع.
.:

ما هي الكفاءات لخدمة الرب (2كو)8:1؟

الكفاءات البشرية الطبيعية ليست مؤهال للخدمة بل كفاءتنا هي من تدريب الرب لنا،
والكفاءة هي قلب منكسر ممتليء بالروح.
.:

ما هي الشوكة في جسد بولس (2كو)12؟
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هي نقص جسماني ظاهر يؤدي الى االحتقار واالهانة والمذلة أمام الجميع مما جعل الله
يستخدم بولس بقوة دون ان يفتخر (2كو( )11 ، 1:11غل( )18:8خر )11:8وكلما
تذ ّكرها صاحبها توخزه كالشوكة فينكسر.
.:

هل كل المؤمنين لهم عمل وخدمة؟

كل مؤمن حقيقي هو عضو في جسد المسيح وكل عضو له عمل معين ووظيفة يؤدّيها ،ال
يختارها هو بل الرب (1كو( )11:12رو( )1:12أفسس .)::8

.4

هل يحق لكل مؤمن ان يعلّم ويب ّ
شر؟

ال بل أقام الرب أشخاصا ً معيّنين معلّمين ومب ّ
شرين (1كو( )2::12أف )11:8ويكون
واضحا للجميع موهبة المعلّم والمب ّ
شر وال ينبغي أن نرتئي فوق طاقتنا وحدودنا
مجرد معرفة بعض المعلومات الكتابية ال يجعل الواحد معلّما ً!
(رو .)1:12كما أن
ّ
.:

ما هي صفات عبد الرب األمين؟

1.ال يخاصم  .2مترفق بالجميع  .1صالحا للتعليم  .8صبورا على المشقات  .:مؤدبا
بالوداعة المقاومين2( .تي.)28:2
.11

كيف ّ
نعزي االخرين؟

بالتعزية التي نتعزى بها في وقت ضيقنا (2كو )8:1وأفضل كالم للتعزية هو عن مجيء
الرب يسوع وأخدنا اليه (1تس.)14:8
.11

ِلم لَم يدخل موسى األرض رغم أمانته؟

دخل موسى أرض كنعان ال مع الشعب العاصي المتعب بل مع الرب يسوع وبطرس
ويعقوب ويوحنا وايليا (متى ( )1:1:مر.)8::
.12

هل أيس بولس من الحياة؟

أيس بولس من الحياة واكتئب عندما تثقل فوق الطاقة لكي ال يثق في نفسه بل يتكل على
الله (2كو2( )4:1كو( )4:8مت .)1::2:
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ما هو الكسل الروحي؟

هو عدم النهوض للصالة والكلمة والشهادة عن محبة الله وعدم رفض حياة الخطية (افسس
.)18::
.18

لماذا سأل يسوع بطرس  1مرات  :أتحبني؟

ألن بطرس أنكره  1مرات أيضا.
.1:

ما معنى القول ان يوحنا سيبقى حتى مجيء الرب (يو)22:21؟

اي أنه سيبقى حتى مجيء الرب ليعلن له سفر الرؤيا عن أحداث المستقبل (رؤ)11:1

.1:

ما المقصود ان بطرس يمنطق ذاته (يو)14:21؟

اي ان يسير ويحيا حسب ارادته هو ،لكنه تعلّم ان يرفع يديه ويقوده الرب حيث يشاء
الرب.
.1:

ما معنى يتنبأ (1كو)1:18؟

اي يتكلم بكلمة الله فيكشف أعماق القلوب وحاجاتها فيتكلم بالتشجيع والبنيان والتعزية
(1كو.)28 , 1:18
.14

كيف نقدّم نارا غريبة امام الرب؟

اي بتقديم عبادة جسدية حسب أفكارنا وغيرة جسدية وحماس طبيعي وليس نتيجة لعمل
الروح فينا (يو.)28:8
.1:

ما هو سر القوة المسيحية؟

هو الحكم الدائم على الذات وعلى الجسد وأعماله وادانة االنسان العتيق فينا عندها يفيض
الروح تلقائيا (2كو.)::12
.21

هل يحق لكل مؤمن ان يختار الخدمة؟

ال بل يختار الرب خدمة كل واحد وكما يشاء الرب (1كو.)11:12
.21

هل ممكن ان يستخدم الرب َمن فشل وسقط؟
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فشل االنسان يجعله ينكر نفسه وهذا يعطي مجاال لعمل الرب اكثر ،استخدم الرب بطرس
رغم فشله (متى  ):2:22وموسى (خر.)1::2
.22

هل ممكن ان يفقد المؤمن موهبته؟

اذا لم يستعملها ولم يهتم بالموهبة ويعتني بها من خالل الصالة والكلمة وادانة الذات رغم
معامالت الرب يفقدها (متى.)24:2:
.21

ما معنى تصلّف حديث االيمان؟

اذا بدأ حديث االيمان بالخدمة والبروز يمأل قلبه الشيطان بالكبرياء فيتصلّف اي ينتفخ وال
يتنازل وال يلين (1تي .)::1

.28

الى ماذا يرمز الكهنة والالويون؟

كل المؤمنين كهنة اي يحق لهم االقتراب الى الله قلبيا وعبادته ،والالويون اي صفة
المؤمنين كمن يخدمون ويتعبون للرب.
.2:

هل الغيرة للرب تكفي (رو)2:11؟

الغيرة الجسدية ال تبني والغيرة الحسنة بدون معرفة الكلمة تهدم أيضا (غل)14:8
(متى( )22:1:يو( )11:14خر.)12:2
.2:

ما هو محك الخدمة ،من الله ام ال؟

ان تفيد السامعين وتبنيهم وتغيّر حياتهم وترد كلمة بنيان في (1كو : )8مرات( .أفسس
( )18 – 12:8ار.)12 , 22:21
.2:

هل خدمة الرب هي عمل صالح نعمله لله؟

ان خدمة الرب هي نعمة اي ان الرب ينعم علينا اذ يستخدمنا في حقله ألننا كنا سنقضي
حياتنا ّ
بطالين بال عمل (متى )1:21لذا اذا خدمنا الرب فال فضل لنا ألننا أصالً ال ننفع
لشيء (لو. 11 , ::1:
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الفصل الثامن عشر :المستقبل
.1

لماذا لم يأت الرب حتى االن؟

ألنه يتأنّى علينا وال يشاء أن يَه ِلك أناس بل ان يُقبل الجميع الى التوبة (2بط ،)::1وألن
المؤمنين غير مستعدين لمجيئه( ).11:1
.2

هل هناك عالمات لمجيء الرب؟

هنالك الكثير من العالمات لظهور الرب لقديسيه للدينونة (متى  )28ونراها اليوم بوضوح
حولنا.
.1

ما الفرق بين الظهور واالختطاف؟

االختطاف يأتي الرب ليأخد القديسين وال يراه الناس .اما الظهور فهو يأتي مع القديسين
ويراه جميع الناس للدينونة ،وذلك سبع سنوات بعد االختطاف (1تس( )1::8مت.)11:2:
.8

هل الرب يسوع هو انسان في السماء االن؟

نعم هو الله وهو انسان له جسد سماوي مم َّجد وهو في السماء ألجلنا وسنكون مثله
(اع1( ):8::يو.)2:1
.:

ما هي الشخصيات األساسية زمن الضيقة العظيمة؟
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 -1المسيح او النبي الكذاب -2 .انسان الخطية األثيم وسيتحالف مع األول (رؤ-1 .)11
ملك الشمال األشوري.
.:

ما هي السبعة أبواق ،وسبع ختوم ،وسبع جامات في سفر الرؤيا؟

هي  21ضربة الهية متتالية على الناس في الضيقة العظيمة بعد االختطاف ،وهي صبّ
غضب الله من صعب الى أصعب (رؤ.)::1:
.:

هل سيُخطف األوالد ويخلصون أم يهلكون؟

سبخلص جميع األطفال بفضل صليب المسيح (متى ,)18:14ولن يهلك اال َمن يرفض
عمل الرب بكامل مسؤوليته وارادته.

.4

هل العذاب والفرح السماوي متفاوتان بين شخص واخر؟

يتفاوت العذاب والتمتع باألبدية ،كلما كان الناس أشرارا هنا كلما تعذّبوا أكثر ،وكلما كان
المؤمنون أمناء ويتألمون الجل المسيح كلما تمتّعوا بالمجد أكثر (لو)2::1:
(1كو.)81:1:
.:

هل يتذ ّكر االنسان في الجحيم كيف عاش على األرض؟

نعم يتذ ّكر كل شيء ويفتح ذهنه على الفرص التي سمع فيها االنجيل وأضاعها
(لو.)2::1:
.11

ما المقصود ب "صرير األسنان"؟

أي الندم بسبب اضاعة الفرص عندما سمع عن الحياة األبدية وانخدع بالشهوات ومجد
الناس.
.11

هل نحن ضعفاء ألننا في األيام األخيرة؟

األيام األخيرة ليست عذرا لضعفنا الن عندنا كلمة الله وفينا الروح القدس والله معنا
(تي( )::1متى.)21:24
.12

ما هو ترتيب أحداث المستقبل؟
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أوال االختطاف ،ثم الضيقة العظيمة  :سنوات ،ثم ظهور الرب شخصيا ً ودينونة األحياء،
ثم الملك األلفي ،ثم دينونة األموات ،وأخيرا األبدية.
.11

ما هي الضيقة العظيمة؟

هي فترة سبع سنوات بعد األختطاف ،ضيق لم يكن مثله ولن يكون (متى ،)28فيها
سيستفحل الشر ويباح االثم وينصبّ غضب الله (رؤ.)1:::
.18

ما هو الملك األلفي؟

هي فترة ألف سنة يملك المسيح على األرض (رؤ ،)8:21والكنيسة تملك معه ،عندها
يكون السالم والبر.

.1:

هل عذاب الجحيم حرفي  ,نار حرفية؟

العذاب هو عذاب نفسي أليم ،هو الشقاء والتعاسة والندم الشديد والهوان ،ألنه لو كانت نار
حرفية فكيف يتعذّب الشيطان وهل توجد بحيرة تسع ماليين الخطاة؟!.
.1:

متى دينونة األحياء واألموات؟

دينونة األحياء الخطاة عند ظهور الرب بعد الضيقة العظيمة وقبل الملك
األلفي(متى ،)81:2:أما دينونة األموات الخطاة بعد الملك األلفي (رؤ.)1:- 12:21
.1:

ما هي قيامة األشرار واألبرار؟

عند األختطاف سيقوم كل المؤمنين ويُخطفون (اش )1::8وبعد الملك األلفي سيقام االشرار
ويدانون حسب أعمالهم.
.14

ما هو كوكب الصبح؟

هو نجمة ساطعة تظهر في الشرق قبل بزوغ الفجر وهي رمز للرب يسوع الذي سيأتي في
اخر الظالم عندما يكون الناس نياما وغافلين في الشر(رؤ.)1::22
.1:

هل يريد الله أن تكون نهضة عند مجيء المسيح؟
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يريد الله دائما أن يكون شعبه ناهضا ً روحيا ً عامالً وأمينا ً له وما أحلى أن يأتي الرب ونحن
مستعدون! (لو.)1: ,1::12
.21

هل سنرى الله في األبدية؟

الله ال يرى بالعين المجردة المادية (1تي )1:::لكننا سنرى حضوره ورهبته ومحبته
وقداسته وسنرى الرب يسوع شخصيا ً (1يو.)2:1
.21

ما هو صبر المسيح؟

هو صبر المسيح واحتماله للعالم الشرير لكي يعطي فرصة للخالص مع أنه يشتاق الى
كون المؤمنين معه في المجد(يو.)28:1:
.22

لماذا يُشبَّه مجيء الرب كلص ( 1تس ):؟

ألن مجيئه سيسلب كل فرصة للخالص وكل امل للحياة األبدية وكل مجال للرجاء....
.21

ما هي  :أسابيع دانيال (دا)2:::؟

هي مدة  8:1سنة من دانيال الى المسيح ويبقى اسبوع واحد وهو  :سنين اي الضيقة
العظيمة (دا.)2:::
.28

لماذا سنظهر أمام كرسي المسيح؟

لننال بحسب ما عملنا للرب فيكافئنا على ما عشنا ألجله (2كو1( )11::كو)1: – 12:1
(1كو ،)::8هناك تظهر كل دوافعنا ونوايانا وأعمالنا.
.2:

ما هي السماء الثالثة؟

هنالك سماء الطيور وسماء النجوم والسماء الثالثة وهي الفردوس وقد خلقها الله في البدء.
.2:

ما المقصود باألكليل؟

هي أمجاد للمؤمنين حسب االمهم وتعبهم وتضحيتهم وأمانتهم للرب وهي أفراح سماوية
وكرامة (2تي( )4:8يع( )12:1رؤ( )11:8رؤ.)11:2
.2:

ما هي الحياة األبدية؟

هي التمتع بالرب الى األبد وتبدأ هنا على األرض عند األيمان.
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من هي عروس الخروف ،وما هو عرس الخروف؟

عروس الخروف هي الكنيسة أي كل المؤمنين الحقيقيين والخروف هو الرب يسوع الذي
كان ذبيحة ،وعرس الخروف هو لقاء المسيح بأحباءه....
.2:

هل ال  188الفا هو عدد حرفي؟

هو عدد رمزي ويمثّل الذين سيؤمنون في الضيقة العظيمة (رؤ.)8::
.11

ما هو األرتداد العام؟

هو ارتداد عام للعالم المسيحي عن االيمان المسيحي ورفض األنجيل واستبداله بالفلسفة
والعلم ،وقد بدأ االن.
.11

ما هو استعالن أبناء الله؟

هو اعالن أمام كل الناس أن المؤمنين بالمسيح المرفوضين والمختلّين هم سيملكون مع
المسيح وهم أبناء الله.
.12

ما هو يوم البشر ،يوم الرب ،يوم الله؟

اليوم ,البشر يحكمون العالم حسب أفكارهم وسيأتي يوم الرب فيدين الناس ثم يوم الله أي
األبدية.
.11

ما هي الحالة بعد اختطاف الكنيسة؟

هي حالة فوضى عامة وشاملة ومصائب وأوجاع وتدهور أخالقي وانحالل المجتمعات
ويسود االثم والشر (2تس( )4:2رؤ.)11
.18

هل سنعرف بعضنا بعضا في السماء؟

كل واحد سيبقى بشخصيته المتميزة في السماء وسنعرف بعضا بعضا.
.1:

هل سيكون كتاب مقدس بعد االختطاف؟

ال ،سيبقى العالم بدون الروح القدس وبدون المؤمنين (رؤ ،)1::22ويحاول االشرار إزالة
الكتاب المقدس (عاموس .)12, 11:14
.1:

ما معنى فداء أجسادنا؟
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هو اعتاقنا وتحريرنا من أجسادنا هذه ألنه تقيّد أرواحنا وتغييره الى جسد سماوي ال يفنى
وذلك عند االختطاف (2كو( )2::في .)21:1
.1:

ما هو العذاب األبدي؟

هو ندم وشقاء وتعاسة ال تنتهي وظلمة وتأنيب وترك من الله كليا ً وبكاء ووجع ويأس
(متى( )8::2: ،11:22لو( )21:1:دا.)2:12
.14

هل سيدين الله الناس حسب أعمالهم؟

سيدين الله الناس حسب كالمهم (متى ،)1::12وحسب أعمالهم (رؤ ،)11:21وحسب
افكارهم (رو ،)1::2وحسب عدم ايمانهم وعدم قبولهم للصليب (يو .)14:1و َمن يستطيع
الوقوف!
.1:

ما المقصود أننا سندين مالئكة؟

سيدين المؤمنون مع المسيح كل الناس الخطاة (1كو ،)2::وسنحكم على الشياطين وندينهم
(1كو ،)1::وسيسحق الله الشيطان تحت اقدام المؤمنين(رو.)21:1:
.81

ما هو موضوع سفر الرؤيا الرئيسي؟

ص 1مقدمة  -ص 2و  :1الكنيسة على األرض – ص :: ،8الكنيسة والمسيح في السماء،
أما معظم السفر فهو عن الضربات في الضيقة العظيمة ،وصب غضب الله على الناس
وضيق لم يكن مثله (ص  )22 – 21ثم خاتمة تضم الدينونة والملك األلفي واألبدية.
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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