
أسئلة وأجوبة المدینة الجدید
العربیة

الجزء ا��ول: هللا، الخلق، والناموس

س1: ما ھو رجاؤنا الوحید في الحیاة والموت؟ 
ج1: إننا لسنا ألنفسنا ولكننا ننتَمي، جسدًا وروًحا، في الحیاة والموت، � ولُمخلِّصنا یسوع المسیح. 

س2: ما ھو هللا؟  
ج2: إن هللا ھو الخاِلق والُمعتني بجمیع الناس وبكل األشیاء، ھو أبدٌي، ال نھائي، وال یَتَغیَّر أبدًا في قُدرتِھ وكماِلھ، في صالحِھ ومجِده، وحكمتِھ، وعدِلھ،

وحقِّھ. وال یحدُث شيء أبدًا إالَّ من خاللِھ ووفق إرادتھ.  

س3: كم أقنوًما في شخص هللا؟  
ج3: ھناك ثالثة أقانیم في اإللھ الواحد الحّي الحقیقي: اآلب واالبن والروح القدس. ھم واحد في الجوھر وُمتساوون في القدرة والمجد.  

س4: كیف ولماذا خلقنا هللا؟  
ده. وإنھ لمن الصواب أننا ینبغي، نحن الذین َخلَقَنا هللا، أن نحیا لمجدِه.   ج4: َخلقنا هللا ذكًرا وأنثى على صورتِھ لنعرفھ، ونُحبُّھ، ونحیا معھ، ونُمّجِ

س5: ماذا َخلَق هللا أیًضا؟  
ج5: َخلق هللا كل األشیاء بكلمة قدرتِِھ، وكانت كل خلیقتِھ حسنة جدًا، فلقد ازدھر كل شيء تحت ُسلطانھ الُمِحب.  

س6: كیف یُمِكننا أن نَُمّجد هللا؟  
د هللا بأن نتَمتَّع بھ، وأن نُِحبُّھ، ونَثُِق فیِھ، ونُطیع مشیئتھ ووصایاه وناموسھ.   ج6: نحن نَُمّجِ

س7: ما الذي یطلبھ ناموس هللا؟  
ج7: طاعة شخصیّة، وكاملة، ودائمة، بأن نُحب هللا من كل قلوبنا ونفوسنا وأفكارنا وقدرتنا، وأن نُحب قریبنا مثل أنفسنا. ما ینھي عنھ هللا یجب أالَّ یُفعل

أبدًا وما أَمَر بِھ ینبغي أن یُفعَل دائًما.  

س8: ما ھو ناموس هللا المذكور في الوصایا العشر؟ 
ا فِي ٱلسََّماِء ِمْن فَْوُق، َوَما فِي ٱْألَْرِض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي ٱْلَماِء ِمْن تَْحِت ج8: َال یَُكْن لََك آِلَھةٌ أُْخَرى أََماِمي. َال تَْصنَْع لََك تِْمثَاًال َمْنُحوتًا، َوَال ُصوَرةً َما ِممَّ

َك ِلَكْي تَُطوَل أَیَّاُمَك َعلَى ٱْألَْرِض ٱلَّتِي یُْعِطیَك َسھُ. أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ ّبِ إِلَِھَك بَاِطًال. اُْذُكْر یَْوَم ٱلسَّْبِت ِلتُقَدِّ . َال تَْنِطْق بِٱْسِم ٱلرَّ ٱْألَْرِض. َال تَْسُجْد لَُھنَّ َوَال تَْعبُْدُھنَّ
بُّ إِلَُھك. َال تَْقتُْل. َال تَْزِن. َال تَْسِرْق. َال تَْشَھْد َعلَى قَِریبَِك َشَھادَةَ ُزوٍر. َال تَْشتَِھ.  ٱلرَّ

س9: ما الذي یَطلُبھ هللا في الوصیّة األولى والثانیّة والثالثة؟ 
ج9: األولى، أن نعِرف هللا ونثُِق بھ كاإللھ الحّي الحقیقي َوحده. الثانیة، أن نجتنب كل وثَنیَّة وأالَّ نعبد هللا بشكل غیر الئق. الثالثة، أن نُعاِمل اسم هللا بخوٍف



وتوقیٍر، ُمحتَِرِمین أیًضا كلمتھ وأعمالھ. 

س10: ما الذي یطلبھ هللا في الوصیّة الرابعة والخامسة؟  
ج10: الرابعة، أن نَقضي وقتًا في یوم الراحة في عبادة جماعیّة وشخصیّة للرب، ُمستریحین من روتین أعمالنا، خادمین الرب واآلخرین، وبھذا نكون

ُمتَرقِّبین للسبت (یوم الراحة) األبدّي. الخامسة، أن نُِحَب ونُكِرم أبائنا وأمھاتنا، خاضعین لتأدیبھم وارشادھم في الرب.  

س11: ما الذي یطلُبھ هللا في الوصیّة السادسة والسابعة والثامنة؟  
ج11: السادسة، أّال نؤذي أو نجرح أو نُعادي جیراننا، بل نكون صبورین وُمسالمین، ساعین حتّى نحو أعدائنا بالمحبة. السابعة، أن نمتنع عن الفُجور

الِجنسي ونعیش بالُطھِر واألمانِة، سواء في الزواج أو في حیاة العزوبیّة، ُمجتنبین كل األفعال، والنظرات، والكلمات، واألفكار، والرغبات الغیر طاھرة،
وكل ما قد یقودنا إلیھم. الثامنة، أّال نأخذ من دون استئذان ما یَُخّص غیرنا، وأالَّ نُمِسُك خیًرا عن اآلخرین قد ننفَعَھم بھ.  

س12: ما الذي یطلُبھ هللا في الوصیّة التاسعة والعاشرة؟  
ج12: التاسعة، أّال نكِذب أو نُخاِدع، بل أن نقول الِصدق في َمحبة. العاشرة، أن نكون راضین، غیر حاسدین ألحٍد أو ُمغتاظین بسبب ما أعطاه هللا لھم أو

لنا.  

س13: ھل یستطیع أي شخص أن یَحفَظ ناموس هللا بالتمام؟  
ج13: منذ السقوط، لم یستطع أي إنسان أن یَحفَظ ناموس هللا بالتمام، بل وباستمرار یَكِسره بالِفكِر والقَوِل والِفعل.  

س14: ھل خلقنا هللا غیر قادرین على ِحفظ ناموسھ؟ 
ج14: ال، ولكن بسبب عصیان أبوینا األولین، آدم وحواء، سقطت كل الخلیقة؛ ُكلنا ُوِلدنا في الخطیة والذنب، فاسدین بالطبیعة، وغیر قادرین على حفظ

ناموس هللا.  

س15: بما أنھ ال أحد یستطیع أن یحفظ الناموس، فما ھو ھدفھ؟  
ج15: لكي نعرف طبیعة وإرادة هللا الُمقدسة، والطبیعة الخاطئة لقلوبنا وعصیانھا؛ وبذلك نُدرك احتیاَجنا لُمخلِّص. والناموس أیًضا یُعلِّمنا ویُحفُِّزنا لكي

نحیا حیاة تلیق بُمخلصنا.  

س16: ما ھي الخطیة؟  
د على هللا بالحیاة بمعزل عنھ، وھي أّال نكون أو نفعل ما یطالبنا بھ في الناموس ج16: إن الخطیة ھي رفض أو تجاھل هللا في العالم الذي خلقھ، ھي التمرُّ

—األمر الذي یؤدي إلى موتِنا وھالك كل الخلیقة.  

س17: ما ھي الوثنیة؟  
ج17: إن الوثنیة ھي أن نثق في أشیاء مخلوقة بدًال من الخالق ألجل رجائِنا وسعادتنا، قیمتنا وأماننا.  

س18: ھل سیسمح هللا لعصیانِنا ووثنیتنا أن تُمرَّ دون عقاب؟  
ج18: ال، فكل خطیة ھي ضد سیادة هللا وقداستھ وصالحھ، وضد ناموسھ العادل، وهللا غاضب بعدل على خطایانا وسیُعاقبھا بقضائھ العادل في ھذه الحیاة

وفي الحیاة اآلتیة.  

س19: ھل ُھناك أي وسیلة للنجاة من العقاب والرجوع مرة أخرى إلى الرضا اإللھي؟  
ج19: نعم، إن هللا نفسھ، من خالل رحمتھ الخالصة، لكي یُرضي عدالتھ، صالحنا لنفسھ وأنقذنا من الخطیة ومن عقوبة الخطیة، بواسطة الفادي.  

س20: َمن ھو الفادي؟  
ج20: إن الفادي الوحید ھو الرب یسوع المسیح، االبن األزلي �، الذي فیھ صار هللا إنسانًا وحمل عقوبة الخطیة بنفسھ.  

الجزء الثاني: المسيح، الفادي، النعمة



س21: ما نوع الفادي الذي نحتاج إلیھ لیُعیدنا مرة أخرى إلى هللا؟  
ج21: یجب أن یكون الفادي حقًا إنسان وأیًضا حقًا هللا.  

س22: لماذا یجب أن یكون الفادي حقًا إنسان؟  
ج22: لكي یستطیع بطبیعة بشریّة نیابة عنّا أن یطیع الناموس كلھ بشكٍل كامٍل، وأن یتحّمل العقوبة بسبب خطیة البشریّة؛ وأیًضا لكي یكون قادًرا أن یرثي

لضعفاتنا.  

س23: لماذا یجب أن یكون الفادي حقًا هللا؟  
ل الغضب اإللھي العادل ضد الخطیة ومع ج23: لكي تكون طاعتھ وآالمھ كاملة ومؤثرة وفعّالة بسبب طبیعتھ اإللھیّة؛ وأیًضا، لكي یكون قادًرا على تحمُّ

ذلك یھزم الموت.  

س24: لماذا كان ضروری�ا للمسیح، الفادي، أن یموت؟  
ج24: بما أن الموت ھو عقوبة الخطیة، مات المسیح بإرادتھ بدًال عنّا لكي یُنقذنا من قوة الخطیة وجزائھا ولكي یردنا مرة أخرى إلى هللا. فمن خالل موتھ

البدیلي الكفّاري، ھو وحده یفدینا من الجحیم ویقتني لنا غفران الخطایا، والبر، والحیاة األبدیّة.  

س25: ھل موت المسیح یعني أنھ یمكن غفران ُكل خطایانا؟  
نا الشخصي، ولن یعود یذكر ج25: نعم، ألن موت المسیح على الصلیب دفع بالكامل ثمن عقوبة خطیتنا، فقد احتسب هللا لنا برَّ المسیح بنعمتھ وكأنّھ برُّ

خطایانا فیما بعد.  

س26: ما الذي افتداه أیًضا موت المسیح؟  
ھ بقوة كل األشیاء لمجده الخاص ولصالح الخلیقة.   ج26: إن موت المسیح ھو بدایة فداء كل جزء من الخلیقة الساقطة وتجدیدھا، إذ ھو یوّجِ

س27: ھل كل الناس، مثلما ضلّوا بواسطة آدم، یخلصون بالمسیح؟  
ج27: ال، فقط أولئك الُمختارون من قِبَل هللا، الذین اتحدوا بالمسیح باإلیمان. ومع ذلك، أظھر هللا في رحمتھ النعمة العامة حتى لغیر الُمختارین، عن طریق

الحدّ من آثار الخطیة وتمكین األعمال الثقافیة لخیر اإلنسان.  

س28: ماذا یحدث بعد الموت ألولئك الذین لم یتِّحدوا بالمسیح باإلیمان؟  
ج28: سوف ینالون في یوم القضاء الحكم المرعب ولكنھ العادل بالدینونة الصادرة ضدھم. سوف یُطَردون خارج إحسان حضور هللا، إلى الجحیم، لینالوا

العقاب العادل والمؤلم، إلى األبد.  

س29: كیف یُمكننا أن نخلُص؟  
ج29: فقط من خالل اإلیمان بیسوع المسیح وبموتھ الكفاري البدیلي على الصلیب؛ لذلك، فبالرغم من أننا ُمذنبون ألننا قد عصینا هللا وال نزال نمیل إلى كل

ما ھو شر، إال أن هللا بدون أي استحقاق في ذواتنا، ولكن فقط بسبب النعمة الخالصة، یحتسب لنا البّر الكامل للمسیح عندما نتوب ونؤمن بھ.  

س30: ما ھو اإلیمان بیسوع المسیح؟  
ج30: إن اإلیمان بیسوع المسیح ھو االعتراف بأن كل ما أعلنھ هللا في كلمتھ ھو حق، وكذلك، ھو الثقة بیسوع المسیح، وقبولھ واالتكال علیھ وحده

للخالص كما ھو ُمقدّم لنا في رسالة اإلنجیل.  

س31: ما الذي نقصده باإلیمان الصحیح؟  
ج31: كل شيء یُعلِّمھ لنا اإلنجیل. ویُعبّر قانون إیمان الرسل عّما نؤمن بھ في ھذه الكلمات: نؤمن با� اآلب القدیر، خالق السماء واألرض؛ وبیسوع

المسیح ابنھ الوحید ربنا، الذي ُحبَِل بھ بالروح القدس، وُوِلدَ من مریم العذراء، وتألّم في عھد بیالطس البنطي، وُصِلَب، ومات، وقُبَِر. ونزل إلى الجحیم.
وفي الیوم الثالث قام من األموات. وصعد إلى السماء، وھو جالس عن یمین هللا اآلب القدیر؛ وسیأتي من ھناك لیدین األحیاء واألموات. نؤمن بالروح

القدس، وبكنیسة جامعة مقدسة، وبشركة القدیسین، وبغفران الخطایا، وبقیامة األجساد وبالحیاة األبدیّة.  



س32: ما معنى التبریر والتقدیس؟  
، الذي أصبح ُممكنًا من ج32: یعني التبریر إعالن بّرنا أمام هللا، الذي أصبح ممكنًا بموت المسیح وقیامتھ ألجلنا. یعني التقدیس نمونا التدریجي في البّرِ

خالل عمل الروح القدس فینا.  

س33: ھل ینبغي على َمن لدیھم إیمان بالمسیح أن یسعوا للخالص بأعمالھم الخاصة، أو من خالل
أي شيء آخر؟ 

ج33: ال، ال ینبغي أن یفعلوا ذلك، ألن كل شيء ضروري للخالص ھو موجود في المسیح. فالسعي للخالص من خالل األعمال الصالحة ھو إنكار أن
المسیح ھو الفادي والمخلّص الوحید.  

س34: حیث أننا خلصنا بالنعمة وحدھا، من خالل المسیح وحده، فھل مع ذلك یجب أن نعمل أعماًال
صالحة ونطیع كلمة هللا؟ 

ج34: نعم، ألن المسیح، بعد أن فدانا بدمھ، أیًضا یجدّدنا بروحھ، حتى تُظھر حیاتنا محبة وامتنانًا �، ولكي نتیقّن من إیماننا بالثمار، وأیًضا لكي یُربحوا
األخرین للمسیح بسلوكنا التقي.  

س35: حیث أننا خلصنا بالنعمة وحدھا، من خالل اإلیمان وحده، إذًا من أین یأتي ھذا اإلیمان؟  
ج35: إن كل العطایا التي نستقبلھا من المسیح، نستقبلھا من خالل الروح القدس، بما في ذلك اإلیمان نفسھ.  

الجزء الثالث: الروح القدس، ا��سترداد، النمو في النعمة

س36: ماذا نؤمن عن الروح القدس؟  
ج36: أنھ ھو هللا، سرمدي مع اآلب واالبن، وأن هللا یعطیھ بال ندامة لكل من یؤمن.  

س37: كیف یُساعدنا الروح القدس؟  
ج37: یُبّكتنا الروح القدس على خطایانا، ویُعزینا، ویُعطینا مواھب روحیة، وكذلك الرغبة في طاعة هللا؛ وھو یمنحنا القدرة أن نُصلي وأن نفھم كلمة هللا.  

س38: ما ھي الصالة؟  
ج38: إن الصالة ھي أن نسكب قلوبنا � في تسبیح، وتوسل، واعتراف بالخطیة، وشكر.  

س39: بأي توّجھ ینبغي أن نُصلّي؟  
ج39: بُِحب، وُمثابرة، وامتنان؛ في خضوع متّضع لمشیئة هللا، عالمین أنھ، من أجل المسیح، دائًما ما یسمع صلواتنا.  

س40: ما الذي ینبغي أن نُصلّیھ؟  
ج40: إن كلمة هللا بكاملھا تُوّجھنا وتُلھمنا بما ینبغي أن نُصلّیھ، بما في ذلك الصالة التي علَّمنا إیّاھا یسوع نفسھ.  

س41: ما ھي الصالة الربّانیّة؟ 
ج41: أَبَانَا الَِّذي فِي السََّماَواِت، ِلیَتَقَدَِّس اْسُمَك. ِلیَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشیئَتَُك َكَما فِي السََّماِء َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْلیَْوَم. َواْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا

یِر.  ّرِ نَا ِمَن الّشِ َكَما نَْغِفُر نَْحُن أَْیًضا ِلْلُمْذنِبِیَن إِلَْینَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَّجِ

س42: كیف ینبغي أن تُقرأ وتُسَمع كلمة هللا؟  
ج42: باجتھاد، وباستعداد، وبالصالة؛ حتّى نقبلھا باإلیمان، ونحفظھا في قلوبنا، ونُطبّقھا في حیاتنا.  



س43: ما ھي األسرار أو الفرائض؟  
ج43: إن األسرار أو الفرائض التي قدّمھا هللا والتي أّسسھا المسیح، أي المعمودیة وعشاء الرب، ھي عالمات مرئیة وأختام أننا متحدون معا كجماعة

اإلیمان من خالل موتھ وقیامتھ. وباستخدامنا لھا یُعلن الروح القدس بشكل كامل وعود اإلنجیل ویختمھا لنا.  

س44: ما ھي المعمودیة؟  
ج44: إن المعمودیة ھي الغسل بالماء باسم اآلب، واالبن، والروح القدس؛ وھي تدلّل على تبنّینا في المسیح وتختمھ، وتطھیرنا من الخطیة، والتزامنا

باالنتماء إلى الرب وإلى كنیستھ.  

س45: ھل المعمودیة بالماء ھي غسل الخطیة ذاتھا؟  
ج45: ال، فوحدهُ دَم المسیح وتجدید الروح القدس یمكن أن یطھرنا من الخطیّة.  

س46: ما ھو عشاء الرب؟  
ج46: أوصى المسیح جمیع المسیحیین بأكل الخبز والشرب من الكأس في ذكرى لھ ولموتھ مع الشكر. إن عشاء الرب ھو احتفال بحضور هللا في وسطنا؛
مما یأتي بنا إلى شركة مع هللا ومع بعضنا البعض؛ حیث یُطعم ویغذّي نفوسنا. كما یُنذر أیًضا بالیوم الذي سنأكل ونشرب فیھ مع المسیح في ملكوت أبیھ.  

س47: ھل یُضیف عشاء الرب أّي شيء لعمل المسیح الكفّاري؟  
ج47: ال، فالمسیح مات مرةً واحدة وإلى األبد. إن عشاء الرب ھو ولیمة العھد لالحتفال بعمل المسیح الكفّاري؛ كم أنھ وسیلة لتقویة إیماننا بینما ننظر إلیِھ،

وھو أیًضا عیّنة للولیمة الُمستقبلیّة. وأما أولئك الذین یشتركون فیھ بقلوٍب غیر تائبة یأكلون ویشربون دینونة ألنفسھم.  

س48: ما ھي الكنیسة؟  
ج48: یختار هللا ویحفظ لنفسِھ جماعةً ُمختاًرا للحیاةِ األبدیّة ومتّحدة باإلیمان، َمن یُحبُّون هللا، ویتبعوه، ویتعلّمون منھ، ویعبدوه معًا. یُرسل هللا ھذا الجماعة

للمناداة باإلنجیل وإعطاء صورة ُمسبَقة لملكوت المسیح بواسطة نوعیة حیاتھم معًا ومحبّتھم لبعضھم البعض.  

س49: أین ھو المسیح اآلن؟  
د ج49: قام المسیح بالجسد من القبر في الیوم الثالث بعد موتِھ وھو جالٌس عن یمین اآلب، یسود على ملكوتِھ ویشفع فینا، إلى أن یأتي ثانیًة لیدین ویُجدِّ

العالم ُكلھ.  

س50: ماذا تعني قیامة المسیح بالنسبِة لنا؟  
ج50: انتصر المسیح على الخطیّة والموت بقیامتِھ بالجسد، ولذا فإن جمیع الذین یَثِقون بِھ یُقامون للحیاة الجدیدة في ھذا الدھر وللحیاة األبدیّة في الدھر

اآلتي. وكما أننا سنُقام یوًما، كذلك سیُستََردُّ ھذا العالم یوًما ما. ولكن َمن ال یَثِقون بالمسیح َسیُقامون للموت األبدي.  

س51: ما ھي الفائدة التي لنا بصعود المسیح؟  
ج51: صعد المسیح بالجسد نیابة عنَّا، تماًما كما نزل إلى األرض من أجلنا، وھو اآلن یُحامي عنَّا في َمحَضر أبیِھ، یُِعدُّ مكانًا لنا، وكذلك یُرسل لنا روحِھ.  

س52: ما ھو الرجاء الذي تحملھ لنا الحیاة األبدیّة؟  
رنا بأن ھذا العالم الحاِضر الَساقِط لیس ھو كل شيء؛ فقریبًا سنعیش مع هللا ونتمتّع بھ لألبد في المدینة الجدیدة، في السماء الجدیدة واألرض ج52: إنَّھا تُذّكِ

رنا ِمن ُكل خطیَّة بالكامل ولألبد وسوف نَسُكن أجساد القیامة الُمَجدَّدَة في الخلیقة وقَد اُستُِردَت وتََجدَّدت.   الجدیدة، حیث سنكون قَد تحرَّ
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