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8 –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 

عن البند التاسع
. ما هي الكنيسة؟252

 الكنيسة هي جماعة من البشر، أساسها إلهي، متحككدة باإليمككان األرثوذكسككي ونككاموس اهلل والكهنككوت واألسككرار
المقدسة.

. ما هو اإليمان بالكنيسة؟253
 إنه تكريم كنيسة المسيح الحقيقية تقويًا، وإطاعة تعاليمها ووصاياها، وذلك اقتناعًا بأن النعمة ثابتة فيها  وهي

تعمل وتعّلم وتحكم للخالص الذي ينسكب من رأسها األبدي الوحيد، الرب يسوع المسيح.
 . كيف يمكن أن تكون الكنيسة المنظورة موضوع اإليمان بينما اإليمييان، كمييا يقييول الرسييول، هييو دليييل254

على األشياء التي ال ُترى؟
، بالرغم من أن الكنيسة ظاهرة، فإن نعمة اهلل الساكنة فيها وفي المتقدسين فيها ليست ظككاهرة. وهككذا هككو  أوالً

ما يشكّل بشكل صحيح موضوع اإليمان في الكنيسة.
 ثانيًا، على الرغم من أن الكنيسة منظككورة بقككدر مككا هي على األرض، وتضككّم جميككع المسككيحيين األرثوذكسككيين
 الذين يعيشون على األرض، فهي في نفس الوقت غير مرئية، إذ أنها أيضًا في السماء جزئيًا، وتضككّم كككل الككذين

رحلوا من هنا في اإليمان الحقيقي والقداسة.
. على أي أساس يمكننا أن نركّز فكرة أن الكنيسة موجودة في نفس الوقت على األرض وفي السماء؟255

. لَى َمِدينَككِة اهلِل اْلَحيِّ bْهَيْوَن، َوا لَى َجبَككِل صككِ bَتْيُتْم ا dْد ا َقكك  .ِّيَحْلا ِهللا ِةَنيِدَم ىَلِإَو ،َنْوَيْهِص ِلَبَج ىَلِإ ْمُتْيَتَأ ْدَق“على الكلمككات الككتي قالهككا الرسككول بككولس للمسككيحيين: 
اِن لَى اهلِل َديَّ bَماَواِت، َوا وِبيَن ِفي السككَّ ْبكَككاٍر َمكْتُكك dُة ا ُل َمالَِئكَككٍة، َوكَِنيسككَ لَى َرَبككَواٍت ُهْم َمْحِفكك bِة، َوا َماِويَّ ِليَم السككَّ وُرشككَ kا 

عبرانيين  لَى َوِسيِط اْلَعْهِد اْلَجِديِد، َيُسوَع  bِليَن، َوا ْبَراٍر ُمكَمَّ dْرَواِح ا dلَى ا bلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)اْلَجِميِع، َوا لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (24-22:12 نييناربع) "

. ما الذي يؤكّد لنا أن نعمة اهلل ثابتة في الكنيسة الحقيقية؟256
 أوالً: أن رأسها هو يسوع المسيح، اإلله واإلنسككان في شككخص واحككد، مملككؤًا بالنعمككة والحككق، وهككو يمأل جسككده

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.17:14يوحنا 1لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)أيضًا، أي الكنيسة، بالنعمة والحق. 
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، بأنه وعد تالميذه بأن الروح القدس يأتي ويبقى معهم إلى األبد، وأنه بحسب هذا الوعد، الروح القدس  ثانيًا
يوحنا  ن رعاة الكنيسة.  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.16:14لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)يعيِّ

ِة، الَِّتي ِهَي ْيٍء ِلْلكَِنيسكَ ْوَق كُكلِّ شكَ ا فَك سكً wَرا   نييناربع) "يقول الرسول بولس عن اهلل اآلب أعطى يسكوع المسكيح أن يككون 
أفسس  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َجَسُدُه  ِة الَِّتي23-22:1 نييناربع) " ِعيَّ كُْم َوِلَجِميككِع الرَّ ًذا الdْنُفسككِ bِرُزوا ا ِاْحتَكك  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو ( نييناربع) ". والرسول  نفسه يقول لرعاة الكنيسككة:  

أعمال  َساِقَفًة، ِلَتْرَعْوا كَِنيَسَة اهلِل الَِّتي اْقَتَناَها ِبَدِمِه  dوُح اْلُقُدُس ِفيَها ا َقاَمكُُم الرُّ dلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)ا لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.28:20 نييناربع) "
. ما الذي يؤكّد لنا أيضًا أن نعمة اهلل ثابتة في الكنيسة حتى اآلن، وستبقى فيها حتى نهاية العالم؟257

ا َوى َعلَْيَهك بْككَواُب اْلَجِحيِم لَْن َتقْكك dْبني كَِنيَسِتي، َوا dا ”هذا ما تؤكده لنا أقوال يسوع المسيح نفسه ورسوله التالية:    نييناربع) "
متى 18:16لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)متى  ْهِر. آِميَن.  لَى منتهى الدَّ bاِم ا َنا َمَعكُْم كُلَّ االdيَّ dا لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا).  ” .ِّيَحْلا ِهللا ِةَنيِدَم ىَلِإَو ،َنْوَيْهِص ِلَبَج ىَلِإ ْمُتْيَتَأ ْدَق“ يِح20:28لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو ( ِة ِفي اْلَمسككِ لَُه اْلَمْجُد ِفي اْلكَِنيسككَ  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو ( نييناربع) ". 

أفسس  ُهوِر. آِميَن  ْجَياِل َدْهِر الدُّ dلَى َجِميِع ا bلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َيُسوَع ا لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (. 21:3 نييناربع) "
. لماذا الكنيسة واحدة؟258

ٌد، ٌد، َوُروٌح َواحِكك ٌد َواِحكك َجسككَ   نييناربع) "ألنها جسد روحي واحد، لها رأس واحد هو المسيح، ويحييها روح واحككد من اهلل.  
، الَِّذي لٌه َوآٌب َواِحٌد ِلْلكُككلِّ bٌة َواِحَدٌة،  ا يَماٌن َواِحٌد، َمْعُموِديَّ bْيًضا ِفي َرَجاِء َدْعَوِتكُُم اْلَواِحِد. َربٌّ َواِحٌد، ا dكََما ُدِعيُتْم ا 

أفسس  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َعلَى اْلكُلِّ َوِباْلكُلِّ َوِفي كُلِّكُْم.  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.4:4-6”
 . هييل مييا زلنييا على نفس القييدر من الثقيية والصييراحة بييأن يسييوع المسيييح هييو الييرأس الوحيييد للكنيسيية259

الواحدة؟
َو َساًسا آَخَر َغْيَر الَِّذي ُوِضَع، الَِّذي هُكك dْن َيَضَع ا dَحٌد ا dُه الَ َيْسَتِطيُع ا نَّ bَفا   نييناربع) "يكتب الرسول بولس، أنه بالنسبة للكنيسة  

يُح  وُع اْلَمسككِ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َيسككُ  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (. لككذلك ال يمكن للكنيسككة، كجسككد المسككيح، أن يكككون لهككا رأس غككير يسككوع11:3كورنثككوس 1 نييناربع) "
المسيح.

والكنيسة وِجَدت لتثبت على مّر األجيال، لذا تحتاج أيضًا إلى رأس ثابت؛ وهذا هو يسوع المسيح وحده.
كولوسي  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.25-24:1لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)لذلك، أيضًا، ال يأخذ الرسل ألقابًا أعلى من لقب خدام الكنيسة 

. ما هو الواجب الذي تضعه وحدة الكنيسة علينا؟260
أفسس  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.3:4لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)السعي للحفاظ على وحدانية الروح في رباط السالم. 

 . كيف يتفق وجود العديد من الكنائس المنفصلة والمستقلة، ككنييائس القييدس وأنطاكييية واإلسييكندرية261
والقسطنطينية وروسيا، مع وحدة الكنيسة؟

 هذه كنائس مستقّلة، أو أجزاء من الكنيسة الجامعة الواحدة: إن انفصال تنظيمها المرئي ال يمنعهككا من أن تكككون
 جميعًا أعضاء روحيين في جسد الكنيسة الجامعة، ومن أن يكون لها رأس واحد، المسككيح، وروح إيمككان ونعمككة

واحدة. هذه الوحدة ُيعّبر عنها ظاهريًا من خالل وحدة قانون اإليمان والشركة في الصالة واألسرار.
. هل توجد على المثال نفسه وحدة بين الكنيسة على األرض والكنيسة في السماء؟262

ال شك بوجودها، باشتراك الكنائس برأس واحد، ربنا يسوع المسيح، والشركة المتبادلة مع بعضها البعض.
. ما هي وسائل شركة الكنيسة على األرض مع كنيسة السماء؟263
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 صالة االيمان والمحبة. المؤمنون الذين ينتمون إلى الكنيسة المجاهدة على األرض، في تقديمهم للصلوات إلى
 اهلل، يدعون في نفس الوقت القديسين الذين ينتمون إلى كنيسة السماء إلى معونتهم؛ وهككؤالء، إذ يقفككون على
 أعلى درجات القرب من اهلل، بصكلواتهم وشكفاعاتهم، يطهكرون ويقكوون ويقكدمون أمكام اهلل صكلوات المؤمكنين
 الذين يعيشككون على األرض، وبمشككيئة اهلل يعملككون بلطككف وإحسككان، إمككا عن طريككق الفضككيلة غككير المرئيككة، أو

الظهورات المتميزة، كما بطرق أخرى متنوعة.
. ما هو أساس قانون استدعاء الكنيسة على األرض لقديسيها في السماء ِعبر الصالة؟264

 ما ينبغي أن نراه هو أن مبدأ التقليد المقدس هو في الكتككاب المقكدس. على سكبيل المثككال، عنكدما صكرخ النككبي
ْفكَككاِر ُقُلككوِب dِر ا وُّ لَى االdَبككِد ِفي َتصككَ bْظ هككِذِه ا َراِئيَل آَباِئنَككا، اْحفَكك ْسَحاَق َواbسككْ bْبَراِهيَم َوا bلَه ا bَيا َربُّ ا   نييناربع) "داود في الصالة 

أخبار األيام األول  ِعدَّ ُقُلوَبُهْم َنْحَوَك  dلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َشْعِبَك، َوا  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (، فإنه يدعو القديسكين لمسكاعدته في صكالته، تمامكًا كمكا18:29 نييناربع) "
تدعو الكنيسة األرثوذكسية اآلن المسيح إلهنا الحقيقي، بصلوات أمه الطاهرة وجميع قديسيه. 

 يقول كيرلس األورشليمي في شرحه للقداس اإللهي: نذكر أيضًا أولئك الذين رحلوا، أوالً من البطاركككة واألنبيككاء
لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.Cat. Myst. v. c. 9لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)والرسل والشهداء، لكي يتقبل اهلل صلواتنا بتضرعاتهم وشفاعتهم. 

 يقول باسيليوس الكبير في خطبته عن األربعين شهيدًا: من ابتلى اسككتعان بككاألربعين، ومن فككرح يككركض إليهم؛
 األول ليرتاح من أحزانه، واآلخر ليحافظ على سعادته. وهنا ُترى الزوجة المتدينة وهي تصلي من أجل أوالدهككا،
 فهل هذا صحيح؟ وأخرى تطلب عودة زوجها الغائب. آخر يطلب استعادة الصحة للمرضى. نعم؛ لتكن توسالتك

مع الشهداء.
. هل في الكتاب المقدس أي شهادة عن صالة القديسين في السماء؟265

 رأى اإلنجيلي يوحنا في سفر الرؤيا مالكًا في السماء، أعطي له بخور كثككير، ليقدمككه بصككلوات جميككع القديسككين
أنظر  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)على المذبح الذهبي الذي أمام العرش. وصعد دخان البخور بصلوات القديسين من أيدي المالك امام اهلل. 

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.4-3:8رؤيا 
. هل في الكتاب المقدس أي شهادة على الظهورات الحسنة لقديسين من السماء؟266

 يروي القديس متى اإلنجيلي أنه بعد موت ربنا يسوع المسيح على الصليب قامت أجساد كثككيرة من القديسككين
مككتى   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (. وبمككا أن53-52:27لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للكثيرين. 

 معجزة عظيمة ال يمكن أن تكون بككدون نهايككة مناسككبة، يجب أن نفككترض أن القديسككين الككذين قككاموا بعككد ذلككك
 ظهروا ليعلنوا نزول يسوع المسيح إلى الجحيم وقيامته الغالبككة. وهكككذا تحككرك الرجككال المولككودين في كنيسككة

العهد القديم ليعبروا بسهولة أكبر إلى كنيسة العهد الجديد التي كانت قد ًفتَحت في حينه.
 لئاسوب تازجعملا نوعنصي ،مهداقر دعب ،نيسيدقلا نأب داقتعالا انل دكؤت يتلا تاداهشلا يه ام - ما هي الشهادات التي تؤكد لنا االعتقيياد بييأن القديسييين، بعييد رقييادهم، يصيينعون المعجييزات بوسييائل267

أرضية معينة؟
الرابكع في اليونانيكة أنكه بلمس عظكام النكبي أليشكع أقيم رجكل ميت.  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)يشهد سكفر الملكوك الثكاني  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو ( ملكوك4لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)2لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.21:13
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 الرسول بولس لم يصنع فقط في شخصه المباشر الشفاء والمعجزات، بل حدث هذا األمر نفسه في غيابه عن
أعمال   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (. بهذا المثكل نفهم أن القديسكين، حكتى بعكد رقكادهم،12:19لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)طريق المناديل والمآزر المأخوذة عن جسده 

قد يعملون بشكل جيد من خالل الوسائل األرضية، التي تنقل منهم فضيلة مقدسة.
 يقككول غريغوريككوس اإللهي في خطابككه األول ضككد يوليككانوس: إنككك لم تخجككل من الككذبائح المقدمككة من أجككل
 المسيح، وال تخشى المجاهدين الكبككار، يوحنككا وبطككرس وبككولس ويعقككوب واسككتفانس ولوقككا وأنككدراوس وتقال
 وغيرهم. الذين قبل هؤالء وبعدهم تألموا من أجل الحق؛ الذين صمدوا أمككام النككار والسككيف والجالدين وجميككع
 المعاناة الحاضرة أو المهددة، وكأن أجسادهم ليست أجسادهم، أو كأنهم كككانوا بال أجسككاد على اإلطالق. لمككاذا؟
 حككتى ال يخونككوا إيمككانهم بكلمككة واحككدة. لهم ُتمنح أيضككًا األوسككمة واالنتصككارات العظيمككة بعقككٍل عككادل: الككذين
 ُيطردون الشياطين ويشفون األمراض، الذين يظهرون في الرؤى والنبوءة، الذين أجسادهم، وإن كانت منفصلة،
 عند لمسها أو توقيرها، لها نفس القوة كأرواحهم المقدسة؛ ولقطرات دمائهم، وهي أقل عالمككات معانككاتهم، نفس

قوة أجسادهم.
 هكذا يكتب القديس يوحنا الدمشقي: لقد أعطانا ربنا يسوع المسيح ذخائر القديسين كينابيع مفيدة تنبككع منهككا

ا مسككونة من اهلل.  .Theolلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)البركات المتنوعة. وإذ يشرح ذلك، يالحظ، أنه بالعقل كانت أجسادهم أيضكً  lib.  iv. 

Cap. 15، 3، 4.) لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو

. لماذا الكنيسة مقدسة؟268
ا، ْسلََم َنْفَسُه الdْجِلَهكك dْيًضا اْلكَِنيَسَة َوا dَحبَّ اْلَمِسيُح ا dا   نييناربع) "ألن يسوع المسيح قّدسها بآالمه وعقيدته وصالته واألسرار. 
ْو dَن ا ا َوالَ َغضكْ ًة َمِجيكَدًة، الَ َدَنَس ِفيَهك ِه كَِنيسكَ َرَها ِلَنْفسكِ اَها ِبَغْسِل اْلَماِء ِباْلكَِلَمِة، ِلكَْي ُيْحضكِ يَّ bًرا ا َسَها، ُمَطهِّ  ِلكَْي ُيَقدِّ

أفسس  َسًة َوِبالَ َعْيٍب  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َشْيٌء ِمْن ِمْثِل ذِلَك، َبْل َتكُوُن ُمَقدَّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.25:5-27”
َك. ُهْم ِفي َحقِّ سككْ َقدِّ   نييناربع) "في صككالته إلى اهلل اآلب من أجككل المؤمككنين، قككال يسككوع المسككيح من بين أشككياء أخككرى:  
ا ْيضكً dَنككا َذاِتي، ِلَيكُوُنككوا ُهْم ا dُس ا دِّ قَك kْجِلِهْم اdالَِم، َوال لَى اْلعَكك bَنكا ا dْلُتُهْم ا ْرسكَ dالَِم ا لَى اْلَعك bْلَتِني ا ْرسككَ dا ا ٌق. كَمَكك  كاَلَُمَك ُهَو حَكك

يوحنا  ِسيَن ِفي اْلَحقِّ  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)ُمَقدَّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.19-17:17 نييناربع) "
. كيف تكون الكنيسة مقدسة وهي تضّم خطأة؟269

 إن البشر الذين يخطككؤون ولكنهم يتطهككرون بالتوبككة الحقيقيككة، ال َيمنعككون الكنيسككة من أن تككون مقدسككة؛ لكن
 الخطاة غير التائبين، إما بفعل منظور لسلطة الكنيسة، أو بحكم اهلل غير المنظور، ُيقَطعككون من جسكد الكنيسككة؛

اْعِزُلوا اْلَخِبيَث ِمْن َبْيِنكُْم  فَكك لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)ولككذا هي تبقى أيضككًا مقدسككة.  ْد13:5كورنثككوس 1.ِّيَحْلا ِهللا ِةَنيِدَم ىَلِإَو ،َنْوَيْهِص ِلَبَج ىَلِإ ْمُتْيَتَأ ْدَق“ نييناربع) " َخ َقكك اسككِ اَس اهلِل الرَّ سككَ dلِكنَّ ا .ِّيَحْلا ِهللا ِةَنيِدَم ىَلِإَو ،َنْوَيْهِص ِلَبَج ىَلِإ ْمُتْيَتَأ ْدَق“.   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (
يِح«  ي اْسَم اْلَمسككِ ْثَم كُلُّ َمْن ُيَسمِّ bِب اال بُّ الَِّذيَن ُهْم لَُه«. َو»ْلَيَتَجنَّ ْذ لَُه هَذا اْلَخْتُم: »َيْعلَُم الرَّ bلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َثَبَت، ا  تيموثككاوس2”

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.19:2
. لماذا ُتدعى الكنيسة جامعة، أو ما هو الشيء نفسه عالمية؟270

 ألنهككا ال تقتصككر على أي مكككان وال زمككان وال بشككر، بككل تضككم مؤمككنين حقيقككيين من جميككع األمككاكن واألزمنككة
كولوسكي   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو ( ، وأنكه ال6-5:1لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)والشعوب. يقول الرسكول بكولس أن كلمكة اإلنجيكل موجكودة في ككل العكالم ومثمكرة
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 يوجد في الكنيسة المسيحية يوناني وال يهودي، ختان وال غرلة ، بربري وال سكيثي، وال عبوديككة وال حككر: ولكن
كولوسي  غالطيككة11:3لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)المسيح هو الكل وفي الكل.  ْؤِمِن  َراِهيَم اْلُمكك بْكك bَع ا يَماِن َيَتَبككاَركُوَن مَكك bالَِّذيَن ُهْم ِمَن اال لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)  ” .ِّيَحْلا ِهللا ِةَنيِدَم ىَلِإَو ،َنْوَيْهِص ِلَبَج ىَلِإ ْمُتْيَتَأ ْدَق“  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.9:3
. ما هو امتياز الكنيسة الجامعة العظيم؟271

 هي وحدها لديها الوعود السامية بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها؛ ان الرب يكون معها الى اقصى المسككككونة.
 أن يثبت فيها مجد اهلل في المسيح يسوع إلى جميع األجيال إلى األبككد. وبالتككالي لن ترتككد أبككدًا عن اإليمككان وال

تخطئ في حق اإليمان أو تقع في الخطأ.
 ال شك في أننا نعككترف، كحقيقككة أكيككدة، بككأن الكنيسككة الجامعككة ال يمكن أن تخطككأ، وال أن تخطئ، وال أن تنطككق
ا من خالل خدامككه األمنككاء آبككاء ومعلمي الكنيسككة،  بالكذب بدالً من الحككق؛ ألن الككروح القككدس الككذي يعمككل دائًمكك

رسالة البطاركة الشرقيين حول اإليمان األرثوذكسي، المادة  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.12لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)يحفظها من كل ضالل. 
 . إذا كانت الكنيسة الجامعة تضم جميع المؤميينين الحقيقيييين في العييالم، أال يجب أن نعييترف بأنييه من272

الضروري للخالص أن ينتمي إليها كل مؤمن؟
 بالضبط. بما أن يسوع المسيح، على حد تعبير القديس بولس، هو رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، فككإن ذلككك
أفسككس  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)يعني أنه لكي يكون لنا نصيب في خالصه، يجب أن نكون أعضاًء في جسككده، أي. الكنيسككة الجامعككة. 

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.23:5
 يكتب الرسول بطرس أن المعمودية تخلصنا على مثال فلك نوح. كل الذين نجوا من الطوفان العام خلصككوا في

الفلك فقط. لذا فإن كل الذين ينالون الخالص األبدي يحصلون عليه فقط في الكنيسة الجامعة الواحدة.
. ما هي األفكار والتذكارات التي يجب أن نربطها باسم الكنيسة الشرقية؟273

 في الفردوس المغروسككة في الشككرق، تأسسككت كنيسككة والككَدينا األولى في الككبراءة؛ وفي الشككرق، بعككد السككقوط،
رسي أساس جديد لكنيسة المفَتدين، بحسب وعد المخلص. في الشرق، في أرض اليهوديككة، بعككد أن أنهى ربنككا kا 
 يسوع المسيح عمل خالصنا، أرسى أساس كنيسته المسيحية الخاصة: من هناك انتشرت إلى الكون كله. وحتى
 يومنا هذا، فإن اإليمان األرثوذكسي الجامع المستقيم، الذي أكدتككه المجككامع المسكككونية السككبعة، محفككوظ على

حاله في نقائه األصلي في كنائس الشرق القديمة، كما في الكنيسة الروسية التي تتوافق معهم بنعمة اهلل.
. لماذا ُتدعى الكنيسة رسولية؟274

 ألنها من الرسل، دون انقطككاع أو تغيككير، في كككل من عقيككدتها وتسلسككل مككواهب الككروح القككدس، بوضككع األيككدي
ًذا َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزاًل، بَككْل bَفلَْسُتْم ا   نييناربع) "المكّرسة. وبنفس المعنى، ُتدعى الكنيسة أيضًا أرثوذكسية، أو مؤمنة عن حق. 
ِة اِويَكك ُر الزَّ ُه َحجَكك يُح َنْفسككُ ُسِل َواالdْنِبَياِء، َوَيُسوُع اْلَمسككِ َساِس الرُّ dيَن َعلَى ا ْهِل َبْيِت اهلِل، َمْبِنيِّ dيِسيَن َوا ٌة َمَع اْلِقدِّ   نييناربع) "َرِعيَّ

لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.20-19:2لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)أفسس
. ماذا يعّلمنا قانون اإليمان عندما يدعو الكنيسة رسولية؟275
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 إنه يعلمنا التمسك بالعقيدة الرسولية والتقليد، ونبذ العقيدة والمعلمين الذين ال يوافقون عقيككدة الرسككل. يقككول
الَِتَنا  ْم ِبِرسككَ dَعاِليِم الَِّتي َتَعلَّْمُتُموَها، َسَواٌء كَككاَن بِككاْلكاَلَِم ا كُوا ِبالتَّ ْخَوُة َوَتَمسَّ bَها اال يُّ dًذا ا bَفاْثُبُتوا ا لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)الرسول بولس:   2 نييناربع) " نييناربع) "

تيطس 15:2تسالونيكي  ِرْض َعنْككه  ْعكك dَتْيِن، ا ًة َوَمرَّ ْنَذاِر َمرَّ bُجُل اْلُمْبَتِدُع َبْعَد اال َالرَّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا). ” نييناربع) " يُروَن10:3لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو ( ُد كَثِكك ُه ُيوجَكك نَّ bِّيَحْلا ِهللا ِةَنيِدَم ىَلِإَو ،َنْوَيْهِص ِلَبَج ىَلِإ ْمُتْيَتَأ ْدَق“.  َفا.  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (
ُهْم نَّ bا َواِهِهْم، فَكك فْكك dدُّ ا اِن، الَِّذيَن َيِجُب سككَ َما الَِّذيَن ِمَن اْلِختَكك يَّ وَل، َوالَ سككِ َدُعوَن اْلُعُقكك ِديَن َيَتكَلَُّموَن ِباْلَباِطِل، َوَيخْكك  ُمَتَمرِّ

تيطس  ْبِح اْلَقِبيِح  ْجِل الرِّ dلكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َيْقِلُبوَن ُبُيوًتا ِبُجْملَِتَها، ُمَعلِِّميَن َما الَ َيِجُب، ِمْن ا ِة11-10:1 نييناربع) " َمْع ِمَن اْلكَِنيسككَ ْن لَْم َيسككْ bَوا .ِّيَحْلا ِهللا ِةَنيِدَم ىَلِإَو ،َنْوَيْهِص ِلَبَج ىَلِإ ْمُتْيَتَأ ْدَق“.   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (
متى  اِر  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َفْلَيكُْن ِعْنَدَك كَاْلَوَثِنيِّ َواْلَعشَّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.17:18 نييناربع) "

. ما هي المؤسسة الكنسية التي يتم من خاللها ُيحَفظ تسلسل الخدمة الرسولية؟276
التراتبية الهرمية الكنسية.

. من أين نشأت التراتبية الهرمية للكنيسة األرثوذكسية؟277
 من يسوع المسيح نفسه، ومن نزول الروح القدس على الرسل؛ من ذلك الوقت تستمر التراتبيككة، في تتككابع غككير
ِريَن، ْنِبَياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشككِّ dْن َيكُوُنوا ُرُساًل، َواْلَبْعَض ا dْعَطى اْلَبْعَض ا dَوُهَو ا   نييناربع) "منقطع، بوضع األيدي في سر الكهنوت. 

أفسس  يِسيَن ِلَعَمِل اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيِح  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعلِِّميَن، الdْجِل َتكِْميِل اْلِقدِّ لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (.12-11:4 نييناربع) "
. ما هي السلطة الرئاسية القائمة التي يمكن أن توسع مجال عملها ليشمل الكنيسة الجامعة بأسرها؟278

المجمع المسكوني.
.تحت  أي سلطة رئاسية هم األقسام الرئيسية للكنيسة الجامعة؟279

البطاركة األرثوذكس والمجمع المقدس.
. تحت أي سلطة كنسية هي األقاليم والمدن األرثوذكسية؟280

المطارنة ورؤساء األساقفة واألساقفة.
. ما هي مرتبة المجمع الروسي المقدس في التراتبية الهرمية؟281

. انظر رسائل البطاركة حول تأسيس المجمع المقدس لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (نفس المرتبة مع البطاركة األرثوذكس.  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)

. إذا أراد أحد أن يقوم بواجب طاعته للكنيسة، فكيف يمكنه أن يتعلم ما تطلبه من أبنائه؟282
 يمكن تعلم ذلك من الكتككاب المقككدس، من قككوانين الرسككل القديسككين، والمجككامع المسكككونية والمحليككة، واآلبككاء

القديسين، ومن كتب القواعد والترتيبات الكنسية.
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