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3–التعليم الديني المطّول  
لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة

المعروف أيضًا بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الروس�ي ونش�ره ليتّم اس�تعماله للتعليم في الم�دارس كم�ا ولك�ل (هذا التعليم راجع�ه وأق�ّره المجم�ع المق�دس  (

موسكو، المطبعة المجمعية،  (1830)المسيحيين األرثوذكسيين 

تكوين التعليم المسيحي
. ما هو الترتيب الجيد لوضع تعليم مسيحي في الدين؟62

 األرثوذكسي الذي وافق عليه بطاركة الش�رق، ونأخ�ذ ق�ول الرس�ولعترافالاهذا يمكننا أن نتبع كتاب من أجل 
االرجاء والمحبة.هذه الثالثة: اإليمان، هي  المسيحي، خالل هذه الحياة الحالية قوىبولس كأساس، أن كل  مَّ Lا  "

الََثُة  ُة، هِذِه الثَّ َجاُء َواْلَمَحبَّ يَماُن َوالرَّ Q(.13:13كورنثوس 1)”اآلَن َفَيْثُبُت: اال
 يحتاج المسيحي إلى: أوالً، عقي�دة اإليم�ان باهلل واألس�رار ال�تي يعلنه�ا. ثاني�ًا: عقي�دة الرج�اء باهلل، وفيوعليه،
.يوصينا بمحبتهفيه. ثالًثا: عقيدة محبة اهلل وكل ما ثبات ال3ُسُبل  

 الكنيسة لتعريفنا بعقيدة اإليمان؟اتستخدمهالتي داة األ. ما 63
.دستور اإليمان

عقيدة الرجاء؟على . ما الذي يمكن أن نأخذه كدليل 64
.يةّالرب والصالة التي ذكرها الربالتطويبات 

؟المحبةعقيدة عناصر . أين نجد 65
في الوصايا العشر من ناموس اهلل.

اإليمانعن الجزء األول من التعليم المسيحي األرثوذكسي: 
دستور اإليمان بشكل عام، وأصله

؟دستور اإليمان. ما هو 66
اإليمان هو شرح العقيدة التي يجب على جميع المسيحيين اإليمان بها، بكلمات قليلة ولكن دقيقة.دستور 

؟الدستور. ما هي كلمات هذا 67
:ما يلي

. أومن بإله واحد، آب ضابط الكل خالق السماء واألرض وكل ما يرى وما ال يرى1
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. وبرب واحٍد يسوع المسيح ابن اهلل الوحيد المولود من اآلب قبل كل ال�دهور، ن�ور من ن�ور، إل�ه ح�ق من2 
إله حق، مولود غير مخلوق، مساٍو لآلب في الجوهر الذي به كان كل شيء

. ال�ذي من أجلن�ا نحن البش�ر ومن أج�ل خالص�نا ن�زل من الس�ماء وتجس�د من ال�روح الق�دس ومن م�ريم3 
العذراء وتأنس

. وصلب عنا على عهد بيالطس البنطي وتألم وقبر4 
. وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب5 
. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين اآلب6 
. وأيضًا يأتي بمجد ليدين األحياء واألموات الذي ال فناء لملكه7 
. وبالروح القدس الرب المحيي المنبث�ق من اآلب ال�ذي ه�و م�ع اآلب واالبن مس�جود ل�ه وممج�د، الن�اطق8 

باألنبياء
. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية9 
. وأعترف بمعموديٍة واحدٍة لمغفرة الخطايا10 
. وأترجى قيامة الموتى11 

. والحياة في الدهر اآلتي.  آمين12
؟الدستورهذا أين لنا . من 68

من آباء المجمعين المسكونيين األول والثاني.
؟المجمع المسكوني. ما هو 69

، قدر اإلمكان، من جميع أنحاء الع�الم، لتأكي�د العقي�دة الص�حيحةالجامعةكنيسة المسيح معلمي رعاة واجتماع 
واالنضباط المقدس بين المسيحيين.

المسكونية؟المجامع . كم هو عدد 70
في، الث��الث 6القس��طنطينية. في ، الث��اني 5، خلقيدوني��ة. 4 افس��س. 3، القس��طنطينية؛ 2نيقي��ة. في  1س��بعة: 

، الثاني في نيقية.7القسطنطينية. 
؟مع انعقاد المجامبدأ. من أين 71

ا (.� 15)أنظ�ر أعم�ال الرس�ل  في الق�دس ًامن مثال الرسل الذين عقدوا مجمع لى كالمترتك�ز ه�ذه الس�لطة إأيض�ً
 من النعمة كوث��ني.ًاك كل من يعصيها محرومَيسوع المسيح نفسه، الذي يعطي قرارات الكنيسة وزنًا بحيث ُيتر

مس�����كوني.المجم�����ع الالكنيس�����ة المس�����كونية قراراته�����ا، هي تعلن لكن الوس�����يلة، ال�����تي من خالله�����ا 
اِر  ْن لَْم َيْسَمْع ِمَن اْلكَِنيَسِة َفْلَيكُْن ِعْنَدَك كَاْلَوَثِنيِّ َواْلَعشَّ Qَفُقْل ِلْلكَِنيَسِة. َوا” .(17:18)متى “

تحديYYد دسYYتور المسYYكونيين األول والثYYاني، حيث تم النعقYYاد المجمعين. مYYا هي المناسYYبات الخاصYYة 72
اإليمان؟
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؛بش�كل غ�ير الئق ض�د خط�أ أري�وس ال�ذي اعتق�د ب�ابن اهلل ، ابن اهلل الص�حيحةتوقيراألول ك�ان لتأكي�د عقي�دة
بطريق�ة غ�يرالروح الق�دس فكّ�ر ب�دونيوس ال�ذي قالصحيحة، ضد مإكرام الروح القدس والثاني، لتأكيد عقيدة 

.الئقة
؟وقت طويلمع قبل  هذه المجات. هل انعقد73

.381سنة الثاني والمسيح لميالد  325ُعقد األول في عام 

دستور اإليمانفي بنود 
؟لدستور اإليمان المسكوني أفضل ٍ. ما هي الطريقة التي يجب أن نتبعها من أجل فهم74

 على حدة.بندأو جزءًا، وننظر في كل بندًا يجب أن نالحظ تقسيمها إلى اثني عشر 
؟المتعددةاإليمان دستور  مواد كل من ما الذي يتحدث عنه في . 75

األول من قانون اإليمان عن أن اهلل هو األصل األول، وبش�كل أك�ثر تحدي�ًدا عن األقن�وم األول فيالبند تحدث ي
 للعالم.ًاالثالوث األقدس، اهلل اآلب، وعن اهلل بصفته خالق

ن األقنوم الثاني من الثالوث األقدس، يسوع المسيح، ابن اهلل؛عالبند الثاني، 
ن تجسد ابن اهلل.عالبند الثالث 

؛هالبند الرابع، عن آالم يسوع المسيح وموت
؛ن قيامة يسوع المسيحعالبند الخامس 
ن صعود يسوع المسيح إلى السماء؛عالبند السادس، 

ن المجيء الثاني ليسوع المسيح على األرض؛عالبند السابع، 
؛ الروح القدس،ن األقنوم الثالث من الثالوث األقدسعالبند الثامن 
؛لكنيسةعن االبند التاسع 
؛ً األسرار األخرى أيًضاهان المعمودية، والتي ضمنعالبند العاشر 

؛َةلَالبند الحادي عشر، عن قيامة األموات المستقب
ن الحياة األبدية.ع ،البند الثاني عشر
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