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5–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 

البند الثانيفي 
 يسوع المسيح وابن اهلل؟االسمين:. كيف نفهم 129

ابن اهلل هو اسم األقنوم الثاني من الثالوث األقدس بحسب الهوته: لقد ُدعي ابن اهلل نفسه يس�وع عن�دما ُحب�ل
به وولد على األرض كإنسان؛ المسيح هو االسم الذي أطلقه عليه األنبياء، إذ كانوا يتوقعون مجيئه على األرض.

. ماذا يعني اسم يسوع؟130
المخّلص.

طلق اسم يسوع؟131 Aَمن هو أول َمن ا .
المالك جبرائيل.

. لماذا أطلق هذا االسم على ابن اهلل عند الحبل به ووالدته على األرض؟132
ألنه ُحبل به وُوِلد ليخلص البشر.

. ماذا يعني اسم المسيح؟133
الممسوح.

. من أين جاء هذا االسم: الممسوح؟134
من الَمسح بالزيت المقدس الذي من خالله ُتمَنح مواهب الروح القدس.

. هل يسوع، ابن اهلل، هو الوحيد الذي ُيدعى الممسوح؟135
ال. كان الممسوح قديمًا لقب الملوك ورؤساء الكهنة واألنبياء.

. لماذا إذن ُدعي يسوع ، ابن اهلل ، الممسوح؟136
ألن إنسانيته اaعطيت كل مواهب ال�روح الق�دس بال ح�دود. ول�ذا فه�و يمتل�ك أعلى درج�ات معرف�ة ال�تي للن�بي

والقداسة التي لرئيس الكهنة والقوة التي للملك.
. بأي معنى ُيدعى يسوع المسيح ربًا؟137

بهذا المعنى: أنه هو اهلل فعليًا. الن اسم الرب هو أحد أسماء اهلل.
. ماذا يقول الكتاب المقدس عن الهوت يسوع المسيح ابن اهلل؟138
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يوحنا  )ِفي اْلَبْدِء كَاَن اْلكَِلَمُة، َواْلكَِلَمُة كَاَن ِعْنَد اهلِل، َوكَاَن اْلكَِلَمُة اهلَل  " "1:1.)
. لماذا ُدعي يسوع المسيح ابن اهلل المولود الوحيد؟139

للداللة على أنه ابن اهلل الوحيد المولود من جوهر اهلل اآلب. ل��ذلك ه��و من نفس ج�وهر اآلب. وبالت�الي، يتف��وق،
يوحنا  (.12:1)بما ال ُيقارن، على كل المالئكة القديسين والبشر القديسين الذين ُدعوا بالنعمة أبناء اهلل 

. هل يدعو الكتاب المقدس يسوع المولود الوحيد؟140
َدُه، ا َمجْ� ْينَ� iا، َوَرا لَّ َبْيَننَ� َواْلكَِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوحَ� "نعم. على سبيل المثال، في اآليات التالية عند اإلنجيلي يوحنا: 

ا.  )َمْجًدا كََما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْمُلوًءا ِنْعَمًة َوَحقًّ ِن14:1” َو ِفي ِحض��ْ . َاالْبُن اْلَوِحي��ُد الَِّذي هُ�� طُّ َحٌد قَ�� iَاهلُل لَْم َيَرُه ا  “ )
َر.  )اآلِب ُهَو َخبَّ ”18:1.)

. لماذا يقول دستور اإليمان أيضًا عن ابن اهلل أنه مولود من اآلب؟141
للتعبير عن تلك الصفة الشخصية التي يتميز بها بين أقانيم الثالوث األقدس اآلخرين.

. لماذا يقال إنه ُوِلد قبل كل الدهور؟142
حتى ال يعتقد أحد أنه كان هناك وقت لم يكن فيه االبن. بعبارة أخ�رى، للتعب�ير به�ذا أن يس�وع المس�يح ه�و ابن

اهلل منذ األزل، كما أن اهلل هو اآلب منذ األزل.
نور من نور في دستور اإليمان؟143 ". ماذا تعني عبارة  "

تحت ص�ورة الن�ور المنظ�ور يفس�رون بطريق�ة م�ا والدة ابن اهلل من اآلب ال�تي تتخطى الفهم. عن�دما ننظ�ر إلى
الشمس، نرى الضوء: من هذا الضوء يتولد النور المرئي في كل مكان تحته؛ لكن كالهما هو نور واحد غ��ير قاب��ل

(. منه ولد ابن اهلل الذي ه��و5:1 يوحنا 1)للتجزئة وذو طبيعة واحدة. وبنفس الطريقة، اهلل اآلب هو النور األبدي 
أيضًا النور األبدي. لكن اهلل اآلب واهلل االبن هما نفس النور األبدي، غير المنفصل، وذو طبيعة إلهية واحدة.

. ما القوة الموجودة في كلمات دستور اإليمان: إله حق من إله حق؟144
هذا: أن لتسمية ابن اهلل اهلل نفس المعنى الصحيح كتسمية اهلل اآلب.

. هل هذه الكلمات من الكتاب المقدس؟145
. قَّ ِرَف اْلحَ� يَرًة ِلَنعْ� ْعَطانَ�ا َبص�ِ iاَء َوا ْد جَ� نَّ اْبَن اهلِل قَ� iَوَنْعلَُم ا “نعم. إنها مأخوذة من المقطع الت�الي ليوحن�ا اإللهي: 

ُة.  لُه اْلَحقُّ َواْلَحَياُة االiَبِديَّ )َوَنْحُن ِفي اْلَحقِّ ِفي اْبِنِه َيُسوَع اْلَمِسيِح. هَذا ُهَو اال~ (.20:5يوحنا 1”
. لماذا اAضيف في دستور اإليمان الحقًا عن ابن اهلل أنه مولود غير مخلوق؟146

تمت هذه اإلضافة ضد أريوس الذي عّلم بشكل أثيم أن ابن اهلل مخلوق.
؟147 مساٍو لآلب في الجوهر ". ما معنى  "

المقصود أن ابن اهلل هو من نفس الجوهر اإللهي الذي هلل اآلب.
. كيف يحكي الكتاب المقدس عن هذا؟148

يوحنا  أنا واآلب واحد  )يسوع المسيح نفسه يتكلم عن نفسه وعن اهلل اآلب هكذا:  ” "30:10.)
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؟149 الذي به كان كل شيء ". ما الذي تظهره الكلمات التالية في دستور اإليمان  "

ا ْيٌء ِممَّ ِرِه لَْم َيكُْن ش��َ كُلُّ َشْيٍء ِبِه كَ��اَن، َوِبَغيْ�� “أن اهلل اآلب خلق كل شيء بابنه، بحكمته األبدية وكلمته األبدية: 

يوحنا  )كَاَن.  ”3:1.)

في البند الثالث
؟150 نزل من السماء ". عّمن يقال في قانون اإليمان  "

عن ابن اهلل.
. كيف يكون قد نزل من السماء فيما اهلل في كل مكان؟151

صحيح أن�ه موج�ود في ك�ل مك�ان؛ ول�ذا فه�و في الس�ماء وعلى األرض دائم�ًا؛ ولكن على االرض ك�ان قباًل غ�ير
مرئي إلى أن ظهر بالجسد. بهذا المعنى يقال أنه نزل من السماء.

. كيف يتكلم الكتاب المقدس عن هذا؟152
َو ِفي اِن الَِّذي هُ� ْنس�َ َماِء، اْبُن اال~ َماِء ا~الَّ الَِّذي نَ�َزَل ِمَن الس�َّ لَى الس�َّ ِعَد ا~ ٌد ص�َ سأكرر كلمات يسوع المسيح: َولَْيَس اiحَ�

يوحنا  َماِء  (.13:3)السَّ
. لماذا نزل ابن اهلل من السماء؟153

من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا كما َيِرد في دستور اإليمان.
أجلنا نحن البشر نزل من السماء؟من . بأي معنى ُيقال أن ابن اهلل 154

فق�ط، ب�ل من أجلن�ااألش�خاص بهذا المعنى: أنه جاء إلى األرض ليس من أج�ل أم�ة واح�دة، وال من أج�ل بعض 
نحن البشر على مستوى العالم.

؟نهنقذ الناس ميأتى على األرض لما الذي . 155
من الخطيئة واللعنة والموت.

. ما هي الخطيئة؟156
ي الناموسمخالفة  َعدِّ الخطيئة ِهَي التَّ  ." (4:3 يوحنا 1)"

ُخلقوا على صورة اهلل وال يقدر اهلل أن يخطئ؟وقد . من أين الخطيئة في البشر 157
ْبِليَس ِمَن اْلَبْدِء ُيْخِطُُئ  ْبِليَس، الiنَّ ا~ َة َفُهَو ِمْن ا~ َمْن َيْفَعُل اْلَخِطيَّ ”من الشيطان.   (.8:3يوحنا 1)"

إلى الناس؟الشيطان . كيف انتقلت الخطيئة من 158
لقد خدع الشيطان حواء وآدم، وحملهما على تجاوز وصية اهلل.

 وصية؟أية. 159
.ًااهلل آدم في الجنة أال يأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، وأخبره أنه ما أن يأكل منها يموت موتأوصى 

؟ لإلنسانَألكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر الموتا. لماذا جلب 160
عن حياة اهلل.إبعاد له إلنسان عن اهلل ونعمته، ول ٌعصيان لمشيئة اهلل، وبالتالي فصلاألكل فيه ألن 
اسم شجرة معرفة الخير والشر؟أين الصوابية في . 161
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،في عص�يانهاه�و ما ه�و الخ�ير في طاع�ة إرادة اهلل، وأي ش�ر إلى مهرفة اإلنسان وصل من خالل هذه الشجرة 
(االختبار: المترجمفعل نفسه وذلك من خالل ال (.

. كيف استطاع آدم وحواء أن يصغيا إلى إبليس ضد إرادة اهلل؟162
؛ وق�د اس�تخدمة، لكن حربش�كل ط�بيعي اهلل ةحب�إرادة ميال�ة إلى ماهلل لصالحه، عند خل�ق اإلنس�ان منح�ه إن 

اإلنسان هذه الحرية للشر.
. كيف خدع الشيطان آدم وحواء؟163

من ثمر شجرة معرف�ة الخ�ير والش�ر، س�يعرفون الخ�يرالبشر  لها أنه إذا أكل تدّرأت حواء في الفردوس حية أك
آدم.ومثلها فعل  الثمر وأكلت منه. َنَقاءبوخدعت حواء بهذا الوعد انلهة. لقد مثل اآلوالشر، ويصبحون 

ن خطيئة آدم؟ع نتج. ماذا 164
اللعنة والموت.

. ما هي اللعنة؟165
إدان��ة الخطيئ��ة بحكم اهلل الع��ادل، والش��ر ال��ذي ج��اء من الخطيئ��ة على األرض لمعاقب��ة البش��ر. ق��ال اهلل آلدم

تكوين  )َمْلُعوَنٌة االiْرُض ِبَسَبِبَك  ” "17:3.)
. ما هو الموت الذي جاء من خطيئة آدم؟166

ه�و ذو ش�قين: جس�ديًا، عن�دما يفق�د الجس�د النفس ال�تي أحيت�ه؛ وروحي، عن�دما تفق�د النفس نعم�ة اهلل ال�تي
أحيتها بالحياة الروحية السامية.

. هل تموت النفس كما يموت الجسد؟167
يمكن أن تم��وت، لكن ليس مث��ل الجس��د. والجس��د عن��د موت��ه يفق��د اإلحس��اس وي��ذوب. النفس، عن��دما تم��وت
بالخطيئة، تفقد النور الروحي والفرح والسعادة، لكنها ال تذوب وال تبي��د، ب��ل تبقى في حال��ة من الظالم والك��رب

والعذاب.
. لماذا لم يمت اإلنسان األول فقط، وليس الجميع، كما هو الحال اآلن؟168

ألن الجميع قد أتوا من آدم منذ إصابته بالخطيئة، وكلهم يخط�ؤون. من مص�در مص�اب، يت�دفق بش�كل ط�بيعي
مجرى مصاب، لذا من أب مصاب بالخطيئة، وبالتالي فاٍن، هن��اك بطبيع��ة الح��ال ذري��ة مص��ابة مثل��ه بالخطيئ��ة،

ومثله فانية.
. كيف يتحّدث الكتاب المقدس عن هذا؟169

iا ْخطَ� iْذ ا اِس، ا~ لَى َجِمي�ِع النَّ ْوُت ا~ اَز اْلمَ� ْوُت، َوهكَ�َذا اْجتَ� ئ�ِة اْلمَ� لَى اْلَعالَِم، َوِباْلَخِطيَّ ئُة ا~ ْنَساٍن َواِحٍد َدَخلَِت اْلَخِطيَّ "ِبا~
رومية  )اْلَجِميُع.  ”12:5.)

. هل استفاد اإلنسان من ثمار شجرة الحياة بعد أن أخطأ؟170
بعد أن أخطأ لم يعد يأكل منها، ألنه طرد من الجنة.

. هل بقي للبشر أي أمل بالخالص؟171
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عندما اعترف آباؤنا األوائل أمام اهلل بخطيئتهم، أعطاهم اهلل برحمته رجاء الخالص.
. ماذا كان هذا األمل؟172

تكوين  (.15:3)وعُد اهلل بأن نسل المرأة يجب أن يسحق رأس الحية. 
. ماذا يعني ذلك؟173

أن يهزم يسوع المسيح الشيطاَن الذي خدع الناس، ويخلصهم من الخطيئة واللعنة والموت.
. لماذا ُيدعى يسوع المسيح نسل المرأة؟174

ألنه ُوِلد على األرض بدون رجل، من مريم العذراء القّديسة.
. ما فائدة هذا الوعد؟175

أنه منذ الوعد، صار بإمكان البشر اإليمان بالمخلص الذي كان سيأتي، حتى كما نؤمن اآلن بالمخلص الذي أتى.
. هل كان البشر، في الواقع، يؤمنون قديمًا بالمخلص الذي سيأتي؟176

البعض آمن، لكن الجزء األكبر نسى وعد اهلل بالمخلص.
. ألم يكرر اهلل هذا الوعد؟177

َمِم aَيَتَباَرُك ِفي َنْسِلَك َجِميُع ا "أكثر من مرة. على سبيل المثال، أعطى إبراهيم وعدًا بمخلص في الكلمات التالية:

تكوين     )االiْرِض   ُت18:22” َثبِّ aاِئَك َوا ْحش��َ iُرُج ِمْن ا لََك الَِّذي َيخْ�� َدَك َنس��ْ ِقيُم َبعْ�� aنفس الوعد كرره بعد ذل��ك ل��داود: ا . )
لَى االiَبِد  ُت كُْرِسيَّ َمْملَكَِتِه ا~ َثبِّ aَنا ا iَمْملَكََتُه.  ُهَو َيْبِني َبْيًتا الْسِمي، َوا( (.13-12:7صموئيل 2”

. ماذا نفهم بكلمة تجسد؟178
أن ابن اهلل اتخذ لنفسه جسدًا بشريًا بال خطيئة، وصار إنسانًا بال انقطاع عن كونه اهلل.

خذت كلمة تجسد؟179 Aمن أين ا .
يوحنا  (.14:1)من كلمات اإلنجيلي يوحنا: الكلمة صار جسدًا. 

ضيف في دستور اإليمان، بعد أن قيل عن ابن اهلل أنه تجسد، أنه صار إنسانًا؟180 Aلماذا ا .
َرف في�ه بإنس�ان كام�ل متك�ّون من بهدف أال يتخيل أحد أن ابن اهلل أخذ َبَدنًا أو جس�دًا فق�ط، ب�ل يجب أن ُيعتَ�

جسد ونفس.
. هل في الكتاب المقدس أي شهادة على هذا؟181

يُح،  وُع اْلَمس��ِ اُن َيس��ُ ْنس��َ اِس: اال~ ٌد َبْيَن اهلِل َوالنَّ يٌط َواحِ�� ٌد َوَوس��ِ ل��ٌه َواحِ�� ُد ا~ ُه ُيوجَ�� )يكتب الرس��ول ب��ولس: الiنَّ

(.5:2تيموثاوس 1
. فهل هناك طبيعة واحدة فقط في يسوع المسيح؟182

ال. فيه، بال انفصال وال تشوش، طبيعتان إلهية وإنسانية، وتجاوبًا مع هاتين الطبيعتين مشيئتان.
. أال يوجد إذن شخصان؟183

إنسان. -ال. شخص واحد إله وإنسان معًا. بكلمة واحدة: إله

. ماذا يقول الكتاب المقدس عن تجسد ابن اهلل بالروح القدس من مريم العذراء؟184
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كيف يك�ون ه�ذا، وأن�ا ال "يروي اإلنجيلي لوقا أنه عندما سألت العذراء مريم المالك الذي أعلن لها الحبل بيسوع 

وُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ْيًضا اْلُقدُّ iُة اْلَعِليِّ ُتَظلُِّلِك، َفِلذِلَك ا وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعلَْيِك، َوُقوَّ الرُّ "أعرف رجاًل؟ أجابها المالك:  "

لوقا  )ُيْدَعى اْبَن اهلِل  "34:1.)
. َمن كانت مريم العذراء؟185

عذراء قّديسة من نسل إبراهيم وداود، اللذين من نس��لهما ي�أتي المخلص بحس�ب وع�د اهلل؛ مخطوب�ة ليوس��ف،
وهو رجل من نفس النسب، ليكون ولّيها؛ ألنها كرست هلل بنذر بتولية أبدية.

. هل بقيت القديسة مريم، في الواقع، عذراء؟186
ظلت وال تزال عذراء قبل والدة المخلص وأثناء الوالدة وبعد الوالدة؛ لذلك تدعى عذراء إلى األبد.

. ما هو االسم العظيم اآلخر الذي تكّرم به الكنيسة األرثوذكسية مريم العذراء المقدسة؟187
والدة اإلله.

. هل يمكنك إظهار أصل هذا االسم في الكتاب المقدس؟188
اُنوِئيَل« َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبًنا َوَتْدُعو اْسَمُه »ِعمَّ ”)إنه مأخوذ من الكلمات التالية للنبي إشعياء:  م��تى14:7"  ( )

.؛ هكذا أيضًا، البارة أليصابيت تدعو العذراء القديسة والدة الرب وهو اسم واحد مع اس��م وال��دة اإلل��ه. ِمْن23:1 )
لوقا  ؟  لَيَّ ي ا~ مُّ َربِّ aِتَي ا ْن َتا� iْيَن ِلي هَذا ا i(.43:1)ا

. بأي معنى ُتدعى العذراء الفائقة القداسة والدة اإلله؟189
على الرغم من أن يسوع المسيح ُولِ�د منه�ا ليس بحس�ب ألوهيت�ه ال�تي هي أبدي�ة، ب�ل بإنس�انيته، فهي ال ت�زال
ُتدعى بحق والدة اهلل؛ ألن الذي ُوِلد منها كان، في الحمل نفسه كما في الوالدة منها، كما هو دائمًا، أي اهلل بذاته.

. ما هي األفكار التي يجب أن تخطر ببالك عن الكرامة السامية للسيدة العذراء مريم الفائقة القداسة؟190
بصفتها والدة ال�رب تتف�ّوق في النعم�ة والق�رب من اهلل، وك�ذلك في الكرام�ة، على ك�ل مخل�وق؛ ول�ذلك تكّرمه�ا

الكنيسة األرثوذكسية أعلى بكثير من الكروبيم والسيرافيم.
سة؟ّيما الذي يجب مالحظته بعد والدة يسوع المسيح من والدة اهلل القد .191

بما أن هذه الوالدة مقدسة تمامًا وخالية من الخطيئة، فهي أيضًا بدون ألم؛ ألنه ك��ان من ض��من عق��اب الخطيئ��ة
يوحنا الدمشقي  (. Theol. lib. IV. Cap. 14، 6)التي أمرها اهلل أن حواء تنجب األوالد حواء باآلالم. 

- ما هي الرموز التي أعدتها عناية اهلل لكي يعرف الناس المخلص عندما يولد لهم؟192
العدي�د من التنب�ؤات الدقيق�ة لظ�روف مختلف�ة من والدت�ه وحيات�ه على األرض. على س�بيل المث�ال، تنب�أ الن�بي

(. تنبأ النبي ميخ�ا أن المخّلص يجب أن يول�د في بيت لحم.14:7)إشعياء بأن المخلص يجب أن يولد من عذراء 
م�تى  (. تنب�أ الن�بي مالخي، بع�د بن�اء الهيك�ل6-4:2)وهذه النبوءة فهمها اليهود حتى قبل أن يسمعوا بتحقيقه�ا. 

الثاني في أورشليم، بأن مجيء المخّلص يقترب، وأنه يجب أن يأتي إلى ه�ذا الهيك�ل، وأن قبل�ه يجب أن ي�أتي
مالخي  (. تنب�أ الن�بي زكري�ا عن دخ�ول5:4؛� 1:3)سابق مثل النبي إلي�اس، مش�يرًا بوض�وح إلى يوحن�ا المعم�دان 

). تنبأ النبي إشعياء، بوضوح رائع، عن آالم المخلص 9:9)المخلص إلى أورشليم  (. وص��ف داود، في المزم��ور53(
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الثاني والعشرين، معاناة المخلص على الصليب بدقة كبيرة كما لو أنه يكتب عند قدم الص�ليب نفس�ه. وق�د تنب�أ
 عامًا، بظهور المخلص وموته على الص�ليب وم�ا تاله من دم�ار للهيك�ل وأورش�ليم وإلغ�اء ذب�ائح490دانيال، قبل 

(.9)العهد القديم 
. ه�ل أدرك البش�ر، في الواق�ع، أن يس�وع المس�يح ه�و المخلص في ال�وقت ال�ذي ول�د في�ه وع�اش على193

األرض؟
عرفه الكثيرون بطرق مختلفة. عرفه حكماء الشرق بنجم ظهر قبل والدته في الشرق. عرفه رع��اة بيت لحم من
المالئك�ة ال�ذين أخ�بروهم بوض�وح أن المخلص ول�د في مدين�ة داود. س�معان وحن�ة، ب�إعالن خ�اص من ال�روح
القدس، عرفاه عندما تم إحضاره بعد أربعين يومًا من والدته إلى الهيكل. عرفه يوحنا المعمدان عن��د نه��ر األردن
عند معموديته بالوحي ونزل الروح القدس عليه على شكل حمام��ة وبص��وت من الس��ماء من اهلل اآلب: ه��ذا ه��و

متى  (. سمع الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا صوتًا مم�اثاًل عن�ه  اثن�اء تجّلي�ه17:3)ابني الحبيب الذي به سررت. 
م�رقس  (. إلى ه�ذا، عرف�ه كث�يرون بامتي�از7:9)على الجبل: هذا هو ابني الحبيب الذي ب�ه س�ررت فل�ه اس�معوا 

عقيدته، وال سيما بالمعجزات التي صنعها.
. ما هي المعجزات التي صنعها يسوع المسيح؟194

األشخاص المصابون بأمراض مستعصية والممسوسين من الشياطين، ُشفيوا بواسطته في غمض��ة عين، بكلم��ة
واحدة أو بلمسة يده وحتى من خالل لمسهم ثوبه. أطعم في البرية آالفًا من البشر مرًة من خمسة أرغفة وم��رة
أخرى من سبعة. مشى على الماء، وبكلمة هدأت العاصفة. أقام ميت�ًا: ابن أرمل�ة ن�ايين وبنت ي�ايرس ولع�ازر في

اليوم الرابع بعد رقاده.
. قلت إن ابن اهلل تجسد من أجل خالصنا: بأي طريقة حقق ذلك؟195

بعقيدته وحياته وموته وقيامته.
. ما هي عقيدة المسيح؟196

إنجيل ملكوت اهلل، أو بعبارة أخرى عقيدة الخالص والسعادة األبدية التي ُتعلَّم اآلن في الكنيسة األرثوذكس��ية.
(.15-14:1)مرقس 

. كيف نخلص بعقيدة المسيح؟197
عندما نتقّبلها من كل قلوبنا ونسير به�ا. ألن كلم�ات إبليس الكاذب�ة ال�تي قبله�ا أبوان�ا األوالن ص�ارت فيهم ب�ذرة
للخطيئ�ة والم�وت. وهك�ذا، على العكس من ذل�ك، ف�إن كلم�ة المس�يح الحقيقي�ة ، ال�تي يقبله�ا المس�يحيون من
ًة، الَ ِمْن َزْرٍع َمْولُ�وِديَن َثاِنيَ� "القلب، تصبح فيهم بذرَة حياة مقدسة وخالدة. هم، على حد قول الرسول بطرس، 

لَى االiَبِد  ِة اْلَباِقَيِة ا~ ا الَ َيْفَنى، ِبكَِلَمِة اهلِل اْلَحيَّ )َيْفَنى، َبْل ِممَّ (.23:1 بطرس 1"
. كيف نخلص بحياة المسيح؟198

اِدِمي.يق�ول إذ . نتش�ّبه بهاعندما  ا َيكُ�وُن خَ� ْيض�ً iاَك ا نَ�ا ُهنَ� iكُ�وُن ا iِدُمِني َفْلَيْتَبْعِني، َوَحْيُث ا ٌد َيخْ� ْن كَ�اَن اiحَ� "ه�و: 

(26:12يوحنا )
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	163. كيف خدع الشيطان آدم وحواء؟
	رأت حواء في الفردوس حية أكّدت لها أنه إذا أكل البشر من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، سيعرفون الخير والشر، ويصبحون مثل الآلهة. لقد انخدعت حواء بهذا الوعد وبنَقَاء الثمر وأكلت منه. ومثلها فعل آدم.
	164. ماذا نتج عن خطيئة آدم؟
	اللعنة والموت.
	165. ما هي اللعنة؟
	إدانة الخطيئة بحكم الله العادل، والشر الذي جاء من الخطيئة على الأرض لمعاقبة البشر. قال الله لآدم "مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ” (تكوين 17:3).
	166. ما هو الموت الذي جاء من خطيئة آدم؟
	هو ذو شقين: جسدياً، عندما يفقد الجسد النفس التي أحيته؛ وروحي، عندما تفقد النفس نعمة الله التي أحيتها بالحياة الروحية السامية.
	167. هل تموت النفس كما يموت الجسد؟
	يمكن أن تموت، لكن ليس مثل الجسد. والجسد عند موته يفقد الإحساس ويذوب. النفس، عندما تموت بالخطيئة، تفقد النور الروحي والفرح والسعادة، لكنها لا تذوب ولا تبيد، بل تبقى في حالة من الظلام والكرب والعذاب.
	168. لماذا لم يمت الإنسان الأول فقط، وليس الجميع، كما هو الحال الآن؟
	لأن الجميع قد أتوا من آدم منذ إصابته بالخطيئة، وكلهم يخطؤون. من مصدر مصاب، يتدفق بشكل طبيعي مجرى مصاب، لذا من أب مصاب بالخطيئة، وبالتالي فانٍ، هناك بطبيعة الحال ذرية مصابة مثله بالخطيئة، ومثله فانية.
	169. كيف يتحدّث الكتاب المقدس عن هذا؟
	"بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الْخَطِيَّئةُ إِلَى الْعَالَمِ، وَبِالْخَطِيَّئةِ الْمَوْتُ، وَهكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، إِذْ أَخْطَأَ الْجَمِيعُ.” (رومية 12:5).
	170. هل استفاد الإنسان من ثمار شجرة الحياة بعد أن أخطأ؟
	بعد أن أخطأ لم يعد يأكل منها، لأنه طرد من الجنة.
	171. هل بقي للبشر أي أمل بالخلاص؟
	عندما اعترف آباؤنا الأوائل أمام الله بخطيئتهم، أعطاهم الله برحمته رجاء الخلاص.
	172. ماذا كان هذا الأمل؟
	وعدُ الله بأن نسل المرأة يجب أن يسحق رأس الحية. (تكوين 15:3).
	173. ماذا يعني ذلك؟
	أن يهزم يسوع المسيح الشيطانَ الذي خدع الناس، ويخلصهم من الخطيئة واللعنة والموت.
	174. لماذا يُدعى يسوع المسيح نسل المرأة؟
	لأنه وُلِد على الأرض بدون رجل، من مريم العذراء القدّيسة.
	175. ما فائدة هذا الوعد؟
	أنه منذ الوعد، صار بإمكان البشر الإيمان بالمخلص الذي كان سيأتي، حتى كما نؤمن الآن بالمخلص الذي أتى.
	176. هل كان البشر، في الواقع، يؤمنون قديماً بالمخلص الذي سيأتي؟
	البعض آمن، لكن الجزء الأكبر نسى وعد الله بالمخلص.
	177. ألم يكرر الله هذا الوعد؟
	أكثر من مرة. على سبيل المثال، أعطى إبراهيم وعداً بمخلص في الكلمات التالية:"يَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الأَرْضِ”  (تكوين    18:22). نفس الوعد كرره بعد ذلك لداود: أُقِيمُ بَعْدَكَ نَسْلَكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْشَائِكَ وَأُثَبِّتُ مَمْلَكَتَهُ.  هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَأَنَا أُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مَمْلَكَتِهِ إِلَى الأَبَدِ” (2صموئيل 12:7-13).
	178. ماذا نفهم بكلمة تجسد؟
	أن ابن الله اتخذ لنفسه جسداً بشرياً بلا خطيئة، وصار إنساناً بلا انقطاع عن كونه الله.
	179. من أين أُخذت كلمة تجسد؟
	من كلمات الإنجيلي يوحنا: الكلمة صار جسداً. (يوحنا 14:1).
	180. لماذا أُضيف في دستور الإيمان، بعد أن قيل عن ابن الله أنه تجسد، أنه صار إنساناً؟
	بهدف ألا يتخيل أحد أن ابن الله أخذ بَدَناً أو جسداً فقط، بل يجب أن يُعتَرَف فيه بإنسان كامل متكوّن من جسد ونفس.
	181. هل في الكتاب المقدس أي شهادة على هذا؟
	يكتب الرسول بولس: لأَنَّهُ يُوجَدُ إِلهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ: الإِنْسَانُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ، (1تيموثاوس 5:2).
	182. فهل هناك طبيعة واحدة فقط في يسوع المسيح؟
	لا. فيه، بلا انفصال ولا تشوش، طبيعتان إلهية وإنسانية، وتجاوباً مع هاتين الطبيعتين مشيئتان.
	183. ألا يوجد إذن شخصان؟
	لا. شخص واحد إله وإنسان معاً. بكلمة واحدة: إله-إنسان.
	184. ماذا يقول الكتاب المقدس عن تجسد ابن الله بالروح القدس من مريم العذراء؟
	يروي الإنجيلي لوقا أنه عندما سألت العذراء مريم الملاك الذي أعلن لها الحبل بيسوع "كيف يكون هذا، وأنا لا أعرف رجلاً؟" أجابها الملاك: "الرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ" (لوقا 34:1).
	185. مَن كانت مريم العذراء؟
	عذراء قدّيسة من نسل إبراهيم وداود، اللذين من نسلهما يأتي المخلص بحسب وعد الله؛ مخطوبة ليوسف، وهو رجل من نفس النسب، ليكون وليّها؛ لأنها كرست لله بنذر بتولية أبدية.
	186. هل بقيت القديسة مريم، في الواقع، عذراء؟
	ظلت ولا تزال عذراء قبل ولادة المخلص وأثناء الولادة وبعد الولادة؛ لذلك تدعى عذراء إلى الأبد.
	187. ما هو الاسم العظيم الآخر الذي تكرّم به الكنيسة الأرثوذكسية مريم العذراء المقدسة؟
	والدة الإله.
	188. هل يمكنك إظهار أصل هذا الاسم في الكتاب المقدس؟
	إنه مأخوذ من الكلمات التالية للنبي إشعياء: "هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ «عِمَّانُوئِيلَ»”(14:7) (متى 23:1).؛ هكذا أيضاً، البارة أليصابيت تدعو العذراء القديسة والدة الرب وهو اسم واحد مع اسم والدة الإله. مِنْ أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِّي إِلَيَّ؟ (لوقا 43:1).
	189. بأي معنى تُدعى العذراء الفائقة القداسة والدة الإله؟
	على الرغم من أن يسوع المسيح وُلِد منها ليس بحسب ألوهيته التي هي أبدية، بل بإنسانيته، فهي لا تزال تُدعى بحق والدة الله؛ لأن الذي وُلِد منها كان، في الحمل نفسه كما في الولادة منها، كما هو دائماً، أي الله بذاته.
	190. ما هي الأفكار التي يجب أن تخطر ببالك عن الكرامة السامية للسيدة العذراء مريم الفائقة القداسة؟
	بصفتها والدة الرب تتفوّق في النعمة والقرب من الله، وكذلك في الكرامة، على كل مخلوق؛ ولذلك تكرّمها الكنيسة الأرثوذكسية أعلى بكثير من الكروبيم والسيرافيم.
	191. ما الذي يجب ملاحظته بعد ولادة يسوع المسيح من والدة الله القدّيسة؟
	بما أن هذه الولادة مقدسة تماماً وخالية من الخطيئة، فهي أيضاً بدون ألم؛ لأنه كان من ضمن عقاب الخطيئة التي أمرها الله أن حواء تنجب الأولاد حواء بالآلام. (يوحنا الدمشقي Theol. lib. IV. Cap. 14، 6.)
	192- ما هي الرموز التي أعدتها عناية الله لكي يعرف الناس المخلص عندما يولد لهم؟
	العديد من التنبؤات الدقيقة لظروف مختلفة من ولادته وحياته على الأرض. على سبيل المثال، تنبأ النبي إشعياء بأن المخلص يجب أن يولد من عذراء (14:7). تنبأ النبي ميخا أن المخلّص يجب أن يولد في بيت لحم. وهذه النبوءة فهمها اليهود حتى قبل أن يسمعوا بتحقيقها. (متى 4:2-6). تنبأ النبي ملاخي، بعد بناء الهيكل الثاني في أورشليم، بأن مجيء المخلّص يقترب، وأنه يجب أن يأتي إلى هذا الهيكل، وأن قبله يجب أن يأتي سابق مثل النبي إلياس، مشيراً بوضوح إلى يوحنا المعمدان (ملاخي 1:3؛ 5:4). تنبأ النبي زكريا عن دخول المخلص إلى أورشليم (9:9). تنبأ النبي إشعياء، بوضوح رائع، عن آلام المخلص (53). وصف داود، في المزمور الثاني والعشرين، معاناة المخلص على الصليب بدقة كبيرة كما لو أنه يكتب عند قدم الصليب نفسه. وقد تنبأ دانيال، قبل 490 عاماً، بظهور المخلص وموته على الصليب وما تلاه من دمار للهيكل وأورشليم وإلغاء ذبائح العهد القديم (9).
	193. هل أدرك البشر، في الواقع، أن يسوع المسيح هو المخلص في الوقت الذي ولد فيه وعاش على الأرض؟
	عرفه الكثيرون بطرق مختلفة. عرفه حكماء الشرق بنجم ظهر قبل ولادته في الشرق. عرفه رعاة بيت لحم من الملائكة الذين أخبروهم بوضوح أن المخلص ولد في مدينة داود. سمعان وحنة، بإعلان خاص من الروح القدس، عرفاه عندما تم إحضاره بعد أربعين يوماً من ولادته إلى الهيكل. عرفه يوحنا المعمدان عند نهر الأردن عند معموديته بالوحي ونزل الروح القدس عليه على شكل حمامة وبصوت من السماء من الله الآب: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. (متى 17:3). سمع الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا صوتاً مماثلاً عنه اثناء تجلّيه على الجبل: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا (مرقس 7:9). إلى هذا، عرفه كثيرون بامتياز عقيدته، ولا سيما بالمعجزات التي صنعها.
	194. ما هي المعجزات التي صنعها يسوع المسيح؟
	الأشخاص المصابون بأمراض مستعصية والممسوسين من الشياطين، شُفيوا بواسطته في غمضة عين، بكلمة واحدة أو بلمسة يده وحتى من خلال لمسهم ثوبه. أطعم في البرية آلافاً من البشر مرةً من خمسة أرغفة ومرة أخرى من سبعة. مشى على الماء، وبكلمة هدأت العاصفة. أقام ميتاً: ابن أرملة نايين وبنت يايرس ولعازر في اليوم الرابع بعد رقاده.
	195. قلت إن ابن الله تجسد من أجل خلاصنا: بأي طريقة حقق ذلك؟
	بعقيدته وحياته وموته وقيامته.
	196. ما هي عقيدة المسيح؟
	إنجيل ملكوت الله، أو بعبارة أخرى عقيدة الخلاص والسعادة الأبدية التي تُعلَّم الآن في الكنيسة الأرثوذكسية. (مرقس 14:1-15).
	197. كيف نخلص بعقيدة المسيح؟
	عندما نتقبّلها من كل قلوبنا ونسير بها. لأن كلمات إبليس الكاذبة التي قبلها أبوانا الأولان صارت فيهم بذرة للخطيئة والموت. وهكذا، على العكس من ذلك، فإن كلمة المسيح الحقيقية ، التي يقبلها المسيحيون من القلب، تصبح فيهم بذرةَ حياة مقدسة وخالدة. هم، على حد قول الرسول بطرس، "مَوْلُودِينَ ثَانِيَةً، لاَ مِنْ زَرْعٍ يَفْنَى، بَلْ مِمَّا لاَ يَفْنَى، بِكَلِمَةِ اللهِ الْحَيَّةِ الْبَاقِيَةِ إِلَى الأَبَدِ" (1 بطرس 23:1).
	198. كيف نخلص بحياة المسيح؟
	عندما نتشبّه بها. إذ يقول هو: "نْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي فَلْيَتْبَعْنِي، وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي.(يوحنا 26:12)

