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4–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 

األول.البند في 
. ما هو اإليمان باهلل؟76

.كنة عن خالص البشر من كل قلبَكلمته المعلقبول  بكيانه وصفاته وأعماله؛ وّحيال كيمانإاإليمان باهلل هو أن 
. هل يمكنك أن ُتظهر من الكتاب المقدس أن اإليمان باهلل يجب أن يقوم على هذا؟77

وٌد، ُه َمْوجُ�� نَّ Lْْؤِمُن ِبا لَى اهلِل يُ�� Pِتي ا Qنَّ الَِّذي َيا Lُه َيِجُب ا ْرَضاُُؤُه، َألLنَّ Pيَماٍن َألَ ُيْمِكُن اPَولِكْن ِبُدوِن ا "يكتب الرسول بولس: 

ُه ُيَجاِزي الَِّذيَن َيْطُلُبوَنُه نَّ L(.6:11رانيين عب) ”َوا
ِلكَْي ُيْعِطَيكُْمّ��نفس الرس��ول يعب “ر عن ت��أثير اإليم��ان على المس��يحيين في الص��الة التالي��ة من أجلهم إلى اهلل: 

اِن ِفي ُقلُ�وِبكُْم  يمَ� Pْنَساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحلَّ اْلَمِسيُح ِباَأل Pِة ِبُروِحِه ِفي اَأل ُدوا ِباْلُقوَّ يَّ Lْن َتَتا Lس�سفأ)"ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدِه، ا
16:3-17) .

أن يكون التأثير الفوري والمستمر لإليمان القلبي باهلل؟ينبغي . ماذا 78
.اإليماناَألعتراف بنفس 

. ما هو اعتراف االيمان؟79
َأل التهدي�دات وَألاإلغ�راءات وأن َأل إخالص وح�زم بحيث ب�ك باإليم�ان األرثوذكس�ي، ّبأنن�ا نتمس�علنًا أن نعترف 
ربنا يسوع المسيح.بو أ الحقيقي باإللهنكر إيماننا ن الموت نفسه تجعلنا َألالتعذيب و

؟ًااإلعتراف باإليمان ضروريأين يكون . 80
، َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِه ِلْلَخالَِص.  َألLنَّ اْلَقْلَب ُيْْؤَمُن ِبِه ِلْلِبرِّ ”يشهد الرسول بولس أنه ضروري للخالص.  (. 10:10)رومية"

. لماذا اإليمان ليس األمر الوحيد الضروري الخالص، بل أيضًا االعتراف باإليمان األرثوذكسي؟81
ا على حيات�ه الزمني�ة أو خيرات�ه األرض�ية، ألنه إذا امتنع أي شخص عن اَألعتراف باإليم�ان األرثوذكس�ي، حفاظً�

فإنه ُيظِهر أن ليس لديه إيمان حقيقي باهلل المخّلص وبحياة السعادة اآلتية.
؟82 بإله واحد أنا أؤمن باهلل من دون إضافة  ". لماذا لم َيِرد في قانون اإليمان ببساطة  " " "

من أجل مناقضة خطأ الوثنيين، الذين أخذوا المخلوق على أنه اهلل، واعتقدوا بوجود العديد من اآللهة.

1



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                     العدد التاسع، حزيران 
______________________________________________________________________________

. ماذا يعّلمنا الكتاب المقدس عن وحدة اهلل؟83
ًدا. ُر اPَألَّ َواحِ�� ل��ٌه آخَ�� Pلَْيَس ا "إن كلمات قانون اإليمان حول هذه النقطة مأخوذة من المقطع التالي للرسول بولس: 

ْرَباٌب كَِثيُروَن. لِكْن Lْرِض، كََما ُيوَجُد آِلَهٌة كَِثيُروَن َواLْو َعلَى اَأل Lَماِء ا ى آِلَهًة، ِسَواٌء كَاَن ِفي السَّ ْن ُوِجَد َما ُيَسمَّ Pُه َوا َألLنَّ
َياِء، َوَنْحُن لٌه َواِحٌد: اآلُب الَِّذي ِمْنُه َجِميُع اَألLْشَياِء، َوَنْحُن لَُه. َوَربٌّ َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح، الَِّذي ِبِه َجِمي��ُع اَألLش��ْ Pلََنا ا

)ِبِه.  (6-4:8 كورنثوس 1”
. هل يمكننا معرفة جوهر اهلل؟84

َأل. إنه فوق كل معرفة، ليس معرفة البشر وحسب، بل أيضًا المالئكة.
. كيف يتكلم الكتاب المقدس عن هذه النقطة؟85

اِس َوَألَ ٌد ِمَن النَّ حَ�� Lَرُه ا ُه، الَِّذي لَْم يَ�� ْدَنى ِمنْ�� الَِّذي َوْحَدُه لَُه َعَدُم اْلَمْوِت، َساِكًنا ِفي نُ��وٍر َألَ يُ�� “يقول الرسول بولس: 

ْن َيَراُه  Lَيْقِدُر ا( (.16:6تيموثاوس 1"
. ما هي الفكرة التي يمكن استنتاجها من الوحي اإللهي عن جوهر اهلل وصفاته األساسية؟86

ر، ك��اٍف لنفس��ه، كلّي أن اهلل روح، أبدّي، كلّي الصالح، كلّي المعرفة، ع��ادل، ق��دير، كلّي الوج��ود، غ��ير قاب��ل للتغيّ��
البركة.

. أظهر كل هذا من الكتاب المقدس.87
يوحنا  (24:4)قال يسوع المسيح نفسه أن اهلل روح. 

من قبل أن تولد الجبال، أو أبدأت األرض والمسكونة، من��ذ األزل إلى األب��د أنت اهلل "عن خلود اهلل يقول داود:  "

اِدُر َعلَى كُ�ل2:90ِّمزمور ) ل�ُه اْلقَ� Pبُّ اَأل وٌس، ال�رَّ دُّ وٌس، قُ� دُّ وٌس، قُ� دُّ قُ� “. في رُؤيا يوحنا نقرأ التمجي�د الت�الي هلل:  )

رُؤي��ا  ِتي  Qا )َشْيٍء، الَِّذي كَاَن َواْلكَ��اِئُن َوالَِّذي يَ��  يق��ول الرس��ول ب��ولس أن اإلنجي��ل ظه��ر حس��ب وص��ية اهلل(.8:4"
أنظر رومية  َو اهلُل.26:16)األزلي  ٌد َوهُ�� اِلًحا اPَألَّ َواحِ�� ٌد ص��َ حَ�� Lلَْيَس ا ”. عن صالح اهلل قال يسوع المس��يح نفس��ه:  “ )

اهلل محبة 17:19)متى  ).  يقول الرسول يوحنا:  ” " وِح16:4يوحنا 1( اٌن َوَرِحيٌم، َطِويُل ال��رُّ بُّ َحنَّ “. يرّنم داود:  َالرَّ )

مزمور  ْعَماِلِه.  Lَوَمَراِحُمُه َعلَى كُلِّ ا ، بُّ َصاِلٌح ِلْلكُلِّ ْحَمِة. الرَّ )َوكَِثيُر الرَّ ”8:145-9 .)
 . ْيٍء ْعَظُم ِمْن ُقُلوِبنَ��ا، َوَيْعلَُم كُ��لَّ ش��َ Lاهلُل ا )يق��ول الرس��ول يوحن��ا عن علم اهلل الكلّي:   ” (. يهت��ف20:3 يوحن��ا 1"

اِء! ُه َعِن اَألْسِتْقص��َ ُه َعِن اْلَفْحِص َوُطُرقَ�� ْحكَامَ�� Lَد ا ْبعَ�� Lا ا ِه! مَ�� ِه َوِعْلمِ�� ِق ِغَنى اهلِل َوِحكَْمتِ�� ا لَُعمْ�� يَ�� ”الرس��ول ب��ولس:  "

(.33:11)رومية 
مزم�ور  ألن الرب عادل ويحب العدل. المستقيم يبص�ر وجه�ه  )عن عدل اهلل يرّنم داود:  " (. يق�ول الرس�ول8:11"

رومية  ْعَماِلِه َألLْن لَْيَس ِعْنَد اهلِل ُمَحاَباٌة.  Lَسُيَجاِزي كُلَّ َواِحٍد َحَسَب ا )بولس أن اهلل  ” … (.11و6:2"
مزم��ور  ألنه قال فك��ان. ه��و أم��ر فص��ار  )عن قدرة اهلل الفائقة يقول المرتل:  " (. يق��ول رئيس المالئك��ة في9:33"

لوقا  لَْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن لََدى اهلِل  )اإلنجيل:  " "37:1..)
عجيب�ة ه�ذه المعرف�ة، ف�وقي ارتفعت، َأل أس�تطيعه. أين أذهب من "يص�ف داود الوج��وَد الكليَّ هلل به�ذا الكالم: 

روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن ص�عدت إلى الس�ماوات ف�أنت هن�اك، وإن فرش�ت في الهاوي�ة فه�ا أنت.  إن
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أخذت جناحي الصبح، وسكنت في أقاصي البحر  فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمين. فقلت: إنم��ا الظلم��ة
مزمور  )تغشاني. فالليل يضيء حولي  ”6:139-11.)

يعقوب  لَْيَس ِعْنَدُه َتْغِييٌر َوَألَ ِظلُّ َدَوَراٍن  ِبا اَألLْنَواِر  Lيقول الرسول يعقوب أن اهلل ا( " "17:1 .)
ا اًة َوَنْفس�ً َو ُيْعِطي اْلَجِمي�َع َحيَ� ْذ هُ� Pلَى َشْيٍء، ا Pُه ُمْحَتاٌج ا نَّ Lاِس كَا َياِدي النَّ Lَألَ ُيْخَدُم ِبا "يكتب الرسول بولس أن اهلل 

أعمال  )َوكُلَّ َشْيٍء.  َمِلُك اْلُمُلوِك َوَربُّ اَألLْرَباِب 25:17” ).  نفس الرسول يدعو اهلل  " " (.15:6 تيموثاوس 1(
. إذا كggان اهلل روحggًا، فكيggف يصggف الكتggاب المقggدس أجggزاًء من الجسggد مثggل القلب والعيggنين واألذنين88

واليدين؟
في هذا  الكتاب المقدس يالئم نفَسه مع لغة الناس المشتركة؛ لكن علينا أن نفهم مث��ل ه��ذه التعب��يرات ب��المعنى
السامي الروحي. على سبيل المثال، قلب اهلل يعني صالحه أو محبته. العيون واآلذان تع��ني ك��ل المعرف��ة؛ ي��داه

تعني قوته العظيمة.
. إذا كان اهلل في كل مكان، فكيف يقول الناس أن اهلل في السماء أو في الكنيسة؟89

اهلل موجود في كل مكان؛ ولكن في السماء له حضور خاص يظهر في المجد األزلي لألرواح المباركة. ول�ه أيض�ًا
في الكن��ائس، بالنعم��ة واألس��رار، حض��ور خ��اص يعرف��ه المْؤمن��ون األتقي��اء ويش��عرون ب��ه، وه��و يتجّلى أحيان��ًا
م��تى )بعالمات غير عادية. يق��ول يس��وع المس��يح: عن��دما يجتم��ع اثن��ان أو ثالث��ة باس��مي، أك��ون في وس��طهم. 

20:18.)
. كيف نفهم كلمات قانون اإليمان هذه: أؤمن بإله واحد آب؟90

ُتفهم هذه بالرجوع إلى سر الثالوث األقدس. ألن اهلل واحد في الجوهر ولكنه ثالثي في األشخاص: اآلب واَألبن
والروح القدس، ثالوث واحد متساٍو في الجوهر وغير منقسم.

. كيف يتحدث الكتاب المقدس عن الثالوث األقدس؟91
دوهم اذهب��وا وتلم��ذوا جمي��ع األمم، وعمّ�� "النصوص الرئيسية حول هذه النقطة في العه��د الجدي��د هي التالي��ة: 

م��تى  )باسم اآلب واَألبن وال��روح الق��دس  ُة،19:28” َماِء ُهْم َثالَثَ��ٌة: اآلُب، َواْلكَِلمَ�� َهُدوَن ِفي الس��َّ نَّ الَِّذيَن َيش��ْ Pا فَ��  .“ )
الََثُة ُهْم َواِحٌد.  وُح اْلُقُدُس. َوهُْؤَألَِء الثَّ )َوالرُّ (.7:5يوحنا1”

. هل الثالوث األقدس مذكور في العهد القديم أيضًا؟92
بكلم��ة ال�رب ص��نعت الس�ماوات، وبنس�مِة في��ِه ك�ل جنوده��ا "نعم؛ إنما ليس بهذا الوضوح. على س�بيل المث�ال:  "

أشعياء 6:33)مزمور وٌس َربُّ اْلُجُنوِد. َمْجُدُه ِمْلُء كُلِّ اَألLْرِض.  وٌس، ُقدُّ وٌس، ُقدُّ ُقدُّ  .( ” " )3:6.)
. كيف يكون إلهًا واحدًا في ثالثة أقانيم؟93

َحٌد Lُموُر اهلِل َألَ َيْعِرُفَها ا ا� "َأل يمكننا أن نفهم هذا السر الداخلي لإلله. لكننا نْؤمن به على شهادة كلمة اهلل المنّزهة. 

)اPَألَّ ُروُح اهلِل  (.11:2كورنثوس 1"
. ما هو الفرق بين أقانيم الثالوث األقدس؟94
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اهلل اآلب ليس مول�ودًا ولم ينبث�ق من أي ش�خص آخ�ر: ابن اهلل من�ذ األزل مول�ود من اآلب: ال�روح الق�دس من�ذ
األزل ينبثق من اآلب.

. هل األقانيم الثالثة أو أقانيم الثالوث األقدس جميعهم متساوون في الجاللة؟95
نعم؛ للثالثة نفس الجاللة اإللهية تمامًا. اآلب هو اإلله الحقيقي، واَألبن هو اإلل��ه الحقيقي بالق��در نفس��ه، وال��روح

القدس هو اإلله الحقيقي. إذًا، في األقانيم الثالثة يوجد إله واحد ثالثي األشخاص.
؟96 بانتوكراتور (. لماذا يسمى اهلل الضابط الكل  (

ألنه يثّبت كل شيء بقوته وإرادته.
؟97 خالق السماء واألرض، وكل ما يرى وما ال يرى ". ما الذي يعّبر عنه قانون اإليمان بعبارة  "

أن كل شيء هو من صنع اهلل، وأنه َأل شيء يمكن أن يكون بدون اهلل.
. أليست هذه الكلمات مأخوذة من الكتاب المقدس؟98

نعم هي كذلك. هكذا يبدأ سفر التكوين: في البدء خلق اهلل السماء واألرض.
ا َعلَى َماَواِت َومَ�� ا في الس��َّ : مَ�� ُه ِفيِه ُخلِ��َق اْلكُ��لُّ نَّ Pَفا "يقول الرسول بولس ، متحدًثا عن يسوع المسيح ، ابن اهلل:  

ْد الَِطيَن. اْلكُ��لُّ بِ��ِه َولَ��ُه قَ�� ْم س��َ Lاٍت ا ْم ِرَياس��َ Lَياَداٍت ا ْم س��ِ Lا ا َواٌء كَ��اَن ُعُروش��ً َرى، س��َ ا َألَ يُ�� َرى َومَ�� ا يُ�� اَألLْرِض، مَ��
كولوسي  (.16:1”)ُخِلَق.

. ما المقصود في قانون اإليمان بكلمة غير منظور؟99
العالم غير المرئي أو الروحي الذي تنتمي إليه المالئكة.

. ما هم المالئكة؟100
أرواح غير جسدية، ذات ذكاء وإرادة وقوة.

. ماذا يعني اسم المالك؟101
إنه يعني رسول.

. لماذا يسمون هكذا؟102
رسل جبرائيل ليعلن لمريم العذراء الفائقة القداس��ة ألن اهلل يرسلهم ليعلنوا مشيئته. وهكذا، على سبيل المثال، ا�

الحبَل بالمخلص.
. أيهما ُخلق أوالً، العالم المرئي أم غير المرئي؟103

غير المرئي ُخلق قبل المرئي، والمالئكة قبل الناس. 
. هل يمكننا أن نجد أي شهادة على هذا في الكتاب المقدس؟104

ْبِح َمًعا، َوَهَتَف َمْت كََواِكُب الصُّ َمْن َوَضَع َحَجَر َزاِوَيِتَها، ِعْنَدَما َتَرنَّ ”في سفر أيوب، يتكلم اهلل بنفسه عن األرض: 

أيوب  )َجِميُع َبِني اهلِل؟  "6:38-7.)
خذ اسم المالئكة الحارسون؟105 zمن أين ا .
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مزم��ور ألن��ه يوص��ي مالئكت��ه ب��ك لكي يحفظ��وك في ك��ل طرق��ك  )من الكلمات التالية في الكت��اب المق��دس:   " "

11:91.)
. هل لكل واحد منا مالكه الحارس؟106

َغاِر، َد ه�ُْؤَألَِء الص��ِّ حَ� Lُروا ا ُروا، َألَ َتْحَتقِ�� ُاْنظُ� "بدون شك. يمكن أن نتأكد من هذا من كلمات يسوع المسيح التالي�ة: 

متى  َماَواِت  ِبي الَِّذي ِفي السَّ Lَماَواِت كُلَّ ِحيٍن َيْنُظُروَن َوْجَه ا ُقوُل لَكُْم: اPنَّ َمالَِئكََتُهْم ِفي السَّ Lي ا )َألLنِّ "10:18.)
. هل كل المالئكة صالحون وخّيرون؟107

َأل. هناك مالئكة أشرار، ونسّميهم أيضًا الشياطين.
. كيف أصبحوا أشرارًا؟108

لقد ُخلقوا صالحين، لكنهم انحرفوا عن واجب طاعتهم الكامل�ة هلل، وبالت�الي ابتع�دوا عن�ه وس�قطوا في اإلرادة
َتُهْم، بَ��ْل َتَركُ��وا وا ِرَياس��َ اْلَمالَِئكَ��ُة الَِّذيَن لَْم َيْحَفظُ�� "الذاتية والكبرياء والخبث. بحسب كلمات الرسول يه��وذا، هم 

يهوذا    . )َمْسكََنُهْم ”6.)
. ما معنى اسم إبليس؟109

تعني المفتري أو المخادع.
. لماذا يطلق على المالئكة األشرار اسم الشياطين أي المفترين أو المخادعين؟110

ألنهم دائم��ًا م��ا ينص��بون أفخاخ��ًا للن��اس، يس��عون لخ��داعهم، وإله��امهم بمف��اهيم كاذب��ة ورغب��ات ش��ريرة.

ْن َتْعَملُ��وا. Lِبيكُْم ُتِري��ُدوَن ا Lَهَواِت ا ْبِليُس، َوش��َ Pَو ا ٍب هُ�� Lْنُتْم ِمْن ا Lا "عن هذا قال يسوع المسيح لليهود غير المْؤمنين: 

ا لَ�ُه، ا َيَتكَلَُّم ِممَّ مَ� نَّ Pٌق. َمَتى َتكَلََّم ِباْلكَ�ِذِب َفا ُه لَْيَس ِفي�ِه حَ� قِّ َألLنَّ اِس ِمَن اْلَبْدِء، َولَْم َيْثُبْت ِفي اْلحَ�� اَأًل ِللنَّ َذاَك كَاَن َقتَّ
يوحنا  اِب.  ُبو اْلكَذَّ Lاٌب َوا ُه كَذَّ )َألLنَّ ”44:8.)

. ماذا كشف لنا الكتاب المقدس عن خلق العالم؟111
في البدء خلق اهلل السماء واألرض من العدم. وكانت األرض خربة وخالية. بعد ذلك أنتج اهلل على التوالي: ن��ور
ع المي��اه على األرض في يوم العالم األول؛ وفي اليوم الثاني، الَجلَد أو الس��ماء المرئي��ة؛ وفي الي��وم الث��الث تجمّ��
اليابسة وما ينبت عليها. في اليوم الرابع الش��مس والقم��ر والنج��وم. في الي��وم الخ��امس األس��ماك والطي��ور. في
اليوم السادس المخلوقات ذات األربع أقدام التي تعيش على األرض، وأخيرًا اإلنسان. مع اإلنسان انتهى الخل��ق.
وفي اليوم السابع استراح اهلل من جميع أعماله. لذلك سمي اليوم السابع بالسبت، والذي يعني الراحة في اللغ��ة

تكوين  (.2:2)العبرية. 
. هل خلقت المخلوقات المرئية كما نراها اآلن؟112

َأل. عند الخلق، كان كل شيء حسنًا جدًا، أي نقيًا وجمياًل وغير مْؤٍذ.
. ألم يخبرنا شيئًا استثنائّيًا عن خلق اإلنسان؟113
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تكوين  لنصنعّن اإلنسان على صورتنا ومثالنا  )قال اهلل للثالوث األقدس:  " (. وصنع اهلل جسد اَألنسان األول26:1"
آدم من التراب ونفخ في أنفه نسمة الحياة، أدخله إلى الجنة؛ أعط�اه طعام�ًا، إلى ج�انب س�ائر ثم�ار الجن�ة، ثم�ر

تكوين  (.22:2)شجرة الحياة ؛ وأخيرًا، إذ كان قد أخذ ضلعًا من آدم أثناء نومه، جعل منه أول امرأة، حواء. 
. ما هي صورة اهلل؟114

أفسس   . اْلِبرِّ َوَقَداَسِة اْلَحقِّ )بحسب ما يشرح الرسول بولس، تتألف من  ” "24:4 .)
. ما هي نسمة الحياة؟115

النفس، مادة روحية وخالدة.
. ما هو الفردوس؟116

كلمة الفردوس تعني الجنة. إنه اَألسم الذي ُيطلق على المسكن الع��ادل والس��عيد لإلنس��ان األول، الموص��وف في
سفر التكوين على أنه مثل روَضٍة.

. هل الجنة التي عاش فيها اإلنسان أوالً مادية أم روحية؟117
بالنسبة للجسد كانت مادية، ومسِكنًا مرئيًا ومبهجًا؛ أما بالنسبة للنفس فهي روحية، حالة شركة بالنعمة مع اهلل،

غريغوريوس، العظات الالهوتية،  (.3، عدد12؛ يوحنا الدمشقي، الرأس 42، 28)وتأمل روحي في المخلوقات. 
. ما هي شجرة الحياة؟118

شجرة بَتَغّذيه من ثمرها يكون اإلنسان، حتى في الجسد، خاليًا من المرض والموت.
. لماذا صنعت حواء من ضلع آدم؟119

بقصد أن تكون البشرية جمعاء، من حيث األصل، تميل بطبيعتها إلى المحبة والدفاع عن بعضها البعض.
. ما هو التصميم الذي خلق اهلل اإلنسان بحسبه؟120

كما يلي: أن يعرف اهلل ويحبه ويمّجده فيكون سعيدًا إلى األبد.
. أليس لمشيئة اهلل هذه، التي ُصمم اإلنسان بها للسعادة األبدية، اسمها الصحيح في الالهوت؟121

ُتسمى تدبير اهلل.
- هل يبقى تدبير اهلل لإلنسان للسعادة كما هو دون تغيير، إذ يرى أن اإلنسان اآلن ليس سعيدًا؟122

يبقى دون تغيير. ألن اهلل، بعلمه المسبق ورحمته الالمتناهية، قد قرر أن يفتح لإلنسان، ح�تى بع�د انحراف�ه عن
اْخَتاَرَنا ِفيِه َقْبَل َتاQِسيِس اْلَعالَِم "طريق السعادة، طريقًا جديدًا للسعادة، من خالل ابنه الوحيد يسوع المسيح.   "

(.4:1)أفسس 
. كيف نفهم تدبير  اهلل، للبشر بشكل عام، ولكل إنسان على حدة؟123

لقد قصد اهلل أن يعطي كل الناس، وقد أعطاهم في الواقع نعمة تمهيدية، ووسائل كافية لتحقيق السعادة.
. ماذا تقول كلمة اهلل عن هذا؟124

رومية  َنُهْم  )َألLنَّ الَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيَّ " "29:8.)
. كيف تتحدث الكنيسة األرثوذكسية عن هذه النقطة؟125
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َيِرد في إعالن إيمان البطاركة الشرقيين: كما تنبأ أن البعض سيستخدمون إرادتهم الح�رة جي�دًا، والبعض اآلخ�ر
المادة الثالثة (بشكل سييء، فعليه، قّدر األول للمجد، بينما أدان األخير.  (

- ما هي القوة اإللهية بالنسبة للعالم، وخاصة لإلنسان؟ 126
الجواب يلي مباشرة بعد الخلق.

العناية اإللهية
. ما هي العناية اإللهية؟127

ار وحكمت�ه وص�الحه، وال�تي من خالله�ا يحاف�ظ على كي�ان العناية اإللهية هي القدرة المس�تمرة لق�وة اهلل الجبّ�
وَملَكات مخلوقاته، ويوجهها إلى الغايات الصالحة، ويدعم كل ما هو صالح؛ أم��ا الش��ر ال�ذي ينب��ع من اَألنح��راف

عن الخير فإما يقطعه أو يصلحه ويحوله إلى نتائج طيبة.
. كيف يتحدث الكتاب المقدس عن عناية اهلل؟128

بُ�وكُُم Lاِزَن، َوا لَى َمخَ� Pُع ا ُد َوَألَ َتْجمَ�� ْزَرُع َوَألَ َتْحص�ُ ا َألَ تَ� هَ�� نَّ Pَماِء: ا لَى ُطُيوِر السَّ Pُاْنُظُروا ا "يقول يسوع المسيح نفسه: 

م��تى  ا؟  َل ِمْنهَ�� ْفض��َ Lْنُتْم بِ��اْلَحِريِّ ا Lُتْم ا لَس��ْ Lا. ا َماِويُّ َيُقوُتهَ�� )الس��َّ ر ه��ذه الكلم��ات عناي��َة اهلل العام��ة26:6" (. تظهِ��
بالمخلوقات، وعنايَته الخاصة باإلنسان. يمّثل المزمور الحادي والتسعون كله وصفًا لعناية اهلل الخاصة باإلنسان

والمتعددة األشكال..
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