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7 –التعليم الديني المطّول  
لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة

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

الروسككي ونشككره ليتّم اسككتعماله للتعليم في المككدارس كمككا ولكككل لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (هذا التعليم راجعه وأقّره المجمككع المقككدس   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)
موسكو، المطبعة المجمعية،  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (1830لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)المسيحيين األرثوذكسيين 

في البند الثامن
. بأي معنى يسمى الروح القدس الرب؟238

بنفس المعنى الذي به ُيسّمى ابن اهلل الرب، أي كاهلل ذاته.

. هل هناك شهادات في الكتاب المقدس؟239
وِح ْيَطاُن َقْلَبَك ِلَتكِْذَب َعلَى الككرُّ ِلَماَذا َمَألI الشَّ  ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"هذا واضح من الكلمات التي قالها الرسول بطرس لتوبيخ حنانيا: 

أعمال  اِس َبْل َعلَى اهلِل«  ْنَت لَْم َتكِْذْب َعلَى النَّ Iلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.4-3:5لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)اْلُقُدِس؟.. ا

. ما الذي نفهمه بأن الروح القدس ُيدعى واهب الحياة؟240
ٌد الَ ُيولَككُد حَكك Iْن كَككاَن ا Zا  ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"أنه، مع اهلل اآلب واالبن، يمنح الحياة لجميع المخلوقات وخاصًة الحياة الروحية للبشككر. 

يوحنا   ْن َيَرى َملَكُوَت اهلِل  Iلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)ِمْن َفْوُق الَ َيْقِدُر ا لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.5:3  انحوي) ”

. من أين نعلم أن الروح القدس يأتي من اآلب؟241
، قِّ لَْيكُْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحكك Zَنككا ا Iُلُه ا ْرسككِ eي الَِّذي َسا زِّ اَء اْلُمَعكك َوَمَتى َجكك  ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"هذا نعرفه من كلمات يسوع المسيح نفسككه: 

يوحنا  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثُق، َفُهَو َيْشَهُد ِلي.  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.26:15ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"

. هل تقبل عقيدة انبثاق الروح القدس من اآلب أي تغيير أو تكملة؟242
 ال. أوالً، ألن الكنيسة األرثوذكسية، في هذه العقيككدة، تكككرر كلمككات يسككوع المسككيح ذاتهككا. وكلماتككه بَأل شككك هي
 تعبير دقيق وكامل عن الحق. ثانيًا، ألن المجمع المسكوني الثككاني، الككذي كككان هدفككه الرئيسككي صككياغة العقيككدة
 الصحيحة التي تحترم الروح القدس، قككد حككدد ذلككك بشكككل كككاٍف في قككانون اإليمككان؛ وقككد اعككترفت الكنيسككة
 الجامعة بهذا األمر بشكل قاطع، حتى أن المجمع المسكوني الثالث في قانونككه السككابع منككع صككياغة أي دسككتور

إيمان جديد.
عن الككروح القككدس، نقككول كَألنككا أنككه من اآلب، ونكدعوه روح اآلب. بينمككا ال  ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"لهذا السبب يكتب يوحنا الدمشقي: 

(.v. 4 ؛  Theol. lib. i. c. 11 )  انحوي) ”نقول أبدًا أنه من االبن، بل ندعوه فقط روح االبن.
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. أين يظهر أن الروح القدس مساٍو لآلب واالبن، مسجود له وممجد؟243
متى  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.19:28لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)يتضح من أن يسوع المسيح أوصى بالتعميد باسم اآلب واالبن والروح القدس. 

. لماذا يِرد في قانون اإليمان أن الروح القدس تكلم باألنبياء؟244
يقال هذا ضد بعض الهراطقة الذين عّلموا أن أسفار العهد القديم لم يكتبها الروح القدس.

. هل في الكتاب المقدس شهادات على أن الروح القدس تكلم باألنبياء حقًا؟245
وِح يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الككرُّ َناُس اهلِل اْلِقدِّ eْنَساٍن، َبْل َتكَلََّم ا Zٌة َقطُّ ِبَمِشيََئِة ا ِت ُنُبوَّ ُه لَْم َتا� الIنَّ  ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"يكتب الرسول بطرس: 

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)اْلُقُدِس.  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (21:1بطرس 2  انحوي) ”

. ألم يتكلم الروح القدس أيضًا بالرسل؟246
ِدُموَن ِبهككِذِه ِهْم، َبككْل لَنَككا كَككاُنوا َيخْكك ُهْم لَْيَس الIْنُفسككِ نَّ Iْعِلَن لَُهْم ا eالَِّذيَن ا  ِهِذهِب َنوُمِدْخَي اوُناَك اَنَل ْلَب ،ْمِهِسُفْنَأل َسْيَل ْمُهَّنَأ ْمُهَل َنِلْعُأ َنيِذَّلا“بالتأكيد فعل. يقول الرسول بطككرس أيضككًا: 

َماِء  وِح اْلُقُدِس اْلُمْرَسِل ِمَن السَّ ُروكُْم ِفي الرُّ ْنُتُم اآلَن، ِبَواِسَطِة الَِّذيَن َبشَّ Iْخِبْرُتْم ِبَها ا eُموِر الَِّتي اeلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)اال لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.12:1بطرس 1ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"

. لماذا إذن لم يِرد ذكر الرسل في قانون اإليمان؟247
ألنه عندما تّم وضع قانون اإليمان، لم يكن أحد يشكّك في وحي الرسل.

. ألم يظهر الروح القدس للبشر بطريقة خاصة جدًا؟248
نعم. نزل على الرسل بشكل ألسنة نارية في اليوم الخمسين بعد قيامة يسوع المسيح.

. هل ما زال البشر يشتركون بالروح القدس إلى اآلن بنفس الطريقة؟249
كُُن ِفيكُْم؟  كُْم َهْيكَككُل اهلِل، َوُروُح اهلِل َيسككْ نَّ Iوَن ا ا َتْعلَمُكك َمكك Iا لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)يشاركه جميع المسيحيين الحقيقككيين:  ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"   كورنثككوس1ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.16:3

. كيف نصير شركاء في الروح القدس؟250
َدًة، َفكَْم ا َجيِّ ْوالََدكُْم َعَطاَيكك Iوا ا ْن ُتْعُطكك Iوَن ا َراٌر َتْعِرفُكك شككْ Iْنُتْم ا Iْن كُْنُتْم َوا Zا فَكك  ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"بالصككَألة الحككارة ومن خَألل األسككرار. 

لوقا  ُلوَنُه؟  Iوَح اْلُقُدَس ِللَِّذيَن َيْسا َماِء، ُيْعِطي الرُّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)ِباْلَحِريِّ اآلُب الَِّذي ِمَن السَّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.13:11  انحوي) ”
 ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"ولكن حين ظهر لطف مخلصنا اهلل و إحسانه. ال باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصككنا بغسككل

تيطس  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)الميَألد الثاني و تجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (. 6-4:3ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"

. ما هي أهم مواهب الروح القدس؟251
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ُروُح  ، بِّ الرَّ ُروُح  التالية:   السبعة  هي  عمومية  واألكثر  الرئيسية  المواهب  فإن  إشعياء  النبي  يذكر  ما   ِحوُّرلا ىَلَع َبِذْكَتِل َكَبْلَق ُناَطْيَّشلا َألَم اَذاَمِل"على 
أشعياء   . بِّ ِة، ُروُح اْلَمْعِرَفِة َوَمَخاَفِة الرَّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)اْلِحكَْمِة َواْلَفْهِم، ُروُح اْلَمُشوَرِة َواْلُقوَّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.2:11  انحوي) ”

3


