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 إجابات على أسئلة الدراسة

 : كتاب هللا1س الدر
 .ةقیحقیقة هللا التي یمكن أن نتعلمھا من مالحظة الخل .1

 یسوع المسیح. الرب الكتاب المقدس وتجسدوحي في  .2

 للتصالح مع هللا. ةویوضح الطریق یصف هللا ویشرح السقوط والخطیة .3

 إنھا كلمة هللا. .4

ھ ( .5 د 1ألـن أكـی ابالآلالف على أ) یتم ـت ائق الكـت ة (حـق اب  2ـی ان من الكـت ) الكـتاب  3( المـقدس،) لم یتم دحض أي بـی
ــھ     (المـقدس ال یتـعارض مع   اره () ثـبت اإلنجـیل من خالل  4نفســ ـحدث من خالل الكـتاب  یت) روح هللا 5آـث

 الكتاب المقدس عالقتنا مع هللا. قود) ی6( المقدس

 من هللا. بھ وحىألنھ مُ  .6

 ).22-21: 1 بطرس 2لقد "حملھم" الروح القدس ( .7

 .الفھم وإدارة األمور ومنح ورؤى وأحالمصوت مسموع  .8

 لكلمات ذاتھا.احتى  بالتمام،إنھا كلمة هللا  .9

 ولن تضللنا. بھاالوثوق  تسقط ویمكنال یمكن أن  .10

 .یعلنھمن دون خطأ في كل بیان  .11

  



 هللا سمات: 2الدرس 
 مفھومھ عن هللا. .1

 .ھیة هللاا حول ماأن تكون مخطئً  .2

 اً أنھ متمیز عن الكل).ی(وھذا یعني ضمن كلھو خالق الأنھ  .3

 (سمات) .4

 .روح -1

 أبدى. -2

 .شخص -3

 غیر متغیر. -4

 كلي القدرة. -5

 .الحاضر في كل مكان -6

 ب.حم -7

 مثلث االقانیم. -8

 قدوس. -9

  بار. -10



 : الثالوث3الدرس 
 یتكون أیًضا من ثالثة جوانب. اواحد منھ الفضاء والزمن والمادة كلفي التصمیم ثالثي األبعاد للكون:  .1

 كأشخاص متمیزین. عضبب رتبط الثالثة معًاهللا. ویواالبن والروح القدس ھم  بواحد اآلال یوجد سوى إلھ  .2

 والروح القدس ینبثق من اآلب. الترتیب ھو األب واالبن والروح القدس. اآلباالبن تحت سلطة   .3

 العائلة والكنیسة. .4

،  القدس بالروح  االبن  من خالل    اآلب. نحن نصلي إلى  (السجود)  من الثالوث یستحق العبادة  اقنوم  ندرك أن كل .5
  .معًا الثالوث القانیملكننا نصلي أیًضا 

 واحد قام بأدوار مختلفة. أقنومفكرة أن هللا ھو  .6

 منفصلة. )كائناتأقانیم (فكرة أن اآلب واالبن والروح القدس  .7

 من اآلخر. (في المرتبة) فكرة أن الشخص في الثالوث أدنى  .8

 

 (البشریة) : اإلنسانیة4الدرس 
 صورة هللا. علىأن اإلنسان مھم ألنھ  ؤمنیعرف الم .1

 للحیاة على األرض.  على ھیئة بشر. ُخلق االنسانصور �عبادة األوثان) ھي ُصنع (الوثنیة هللا روح.  .2

عور األخالقي، اإلرادة    التفكیر،الغریزة اإلبداعیة، القدرة على   .3 القدرة على التواصـل، الطبیعة االجتماعیة، الـش
 .والسجود الحرة، الخلود، القدرة على الحب، القدرة على العبادة

 حتى نتمكن من حب وعبادة هللا. حتى نتمكن من أن نكون في عالقة مع هللا. .4

 لفھم مفاھیم الصواب والخطأ. .5

 .سلطان الخطیةنحن تحت  نعمة، إرادتنا وبدون دمرتألن الخطیة  .6

  



 ة: الخطی5الدرس 
 وفھم القداسة. والخالصالنعمة  العالم ولفھمأولویات هللا في  العالم ولفھملفھم حالة  .1

 عیب. مثالیًا كامًال وبال هللا كل شيءٍ  خلق .2

الخطیة    (الشــر)،  ةدمیل بھ نحو الخطیة منذ الوالتي  تالفســاد الموروث ھو فســاد الطبیعة األخالقیة لإلنســان ال .3
غیر مقصــودة ھي أفعال تنتھك كلمة هللا الاالنتھاكات  بینما    المعروفةإلرادة هللا    دقصــعن  المتعمدة ھي انتھاك  

 في الجسد او الذھن.ھي القیود أو العیوب  ضعفاتال .عن طریق الصدفة أو عن طریق الجھل

یئة لل  ـسرال نرید أن نفعل أي ـشيء ال ی .4 حتى لو كان غیر مقـصود. یجب أن    ـسلوك الخاطئهللا. ھناك عواقب ـس
 .بالخطیة فنحن مذنبون هللا،إذا حاولنا تجنب مشیئة ؤمنین. نكون أمثلة جیدة كم

 كان یسوع یعاني من الضعف ولكن لم یكن لدیھ خطیة. .5

 

 : األرواح6الدرس 
 .األرض خلقفي وقت ما قبل  .1

 ا.المالئكة ال تموت أبدً  .2

 مالئكة أرواح.ال .3

 القدرة الفكریة. مشاعر ولدیھم یتحدثون ویعبدون ولدیھم .4

 المالئكة واألرواح. الشاروبیم وسیرافیم ورؤساء .5

 .یقومون بالحمایة منھإ .6

 ھم مالئكة سقطوا في الخطیة. .7

 .الشیاطین / األرواح الشریرة .8

 .بحیرة النار .9

  



 : المسیح7الدرس 
 اھم.یاشعبھ من خط أن خلص .1

 .الكل وربنھ ھو هللا إ .2

 .ا طبیعة اآلبھو یشارك تمامً  .3

 .هللا إنسانًا و صارأ الجسدھو هللا في  .4

 .شابھنا مكاننا،أخذ  أجلنا،لقد مات من  .5

 وعلینا أن نعبده.الخالص لدیھ القدرة على  ال نھائیة،إذا كانت ذات قیمة  ذبیحتھ .6

 .ر ھامةیجعل الخطیة غیلكي یغفر هللا دون أن یكون ظالًما ودون أن  .7

 لعنة على نفسھ.الظھر أنھ أخذ تُ  .8

 .الموتمن  قیمنانھ یستطیع أن یأوھذا یدل على  ماھیتھ وبرھن والموتأظھر انتصاره على الخطیة  .9

  



 : الخالص8الدرس 
 .انویحتاجون إلى الغفر خطاةألنھ یعني أنھم  .1

 .ھوغیر قادر علي تغییر حالت شھواتھوھو فاسد في  �،إنھ عدو  الخطیة،إنھ مذنب في العدید من أفعال  .2

 غیر عادل وغیر مقدس. إلًھا سیجعلھ یبدو .3

 نھ مستعد لترك خطایاه.إو العقابا ویستحق أن الخاطئ یرى نفسھ مذنبً  .4

ان  وأن هللا یغفر لھ بـشرط اإلیم   لغفرانھن ذبیحة المـسیح تكفي  إو  نفـسھ،نھ ال یـستطیع أن یفعل أي ـشيء لتبریر  إ .5
 .وحده

 .إلًھا وإنسانًا معًاوكان خطیٍة كان بال  .6

 شھادة الروح. قبولوعد هللا وب واإلیمان یقیةحقالالتوبة  .7

8.  

 .المدفوعثمن ال –الفداء  -

 .مقدس جعلھ –تقدیس ال -

 .سجل نظیف –كفارة ال -

 اإلنقاذ. –التحریر  -

 .عالمة تحدید الھویة –ختم ال -

 .السالم –المصالحة  -

 .تحول الغضب – كفارةال -

 .یصبح االبن –التبني  -

 .جدیدة حیاة –تجدید / والدة جدیدة  -

 .الصالحینیعد من  –التبریر  -

  



 : قضایا الخالص9الدرس 
 .الشخصي للخالص ضمانال .1

 .على الخطیة ةالنصر .2

ــبب    تأتي التجربة .3 ــریة)، بسـ ــانیة (البشـ ما  كل هللا    ویقدم  لتجربةیحد هللا من ا  .نایتحدودمهللا یعلم    طبیعتنا اإلنسـ
 .للغلبة واالنتصارنحتاجھ 

 .المسیح بحفظ وصایا .4

 .عالقة مستمرة مع المسیح .5

 

 : الروح القدس10الدرس 
ھلـقد كرموا الروح الـقدس في  .1 ــاـطھ. أدركوا  ألوھیـت ــور الروح الـقدس وتوجیـھھ ونشــ . لـقد ـكانوا واعین بحضــ

 لروح القدس.ا تجاوب معاعتمادھم ومسؤولیتھم في ال

 .مشاعرلدیھ العقل واإلرادة وال .2

 والشفیع. والذي یشجع ویساعد معناالشخص الذي  .3

الخطیة. إنھ یعطي المؤمن تأكیدًا شــخصــیًا    عن  إنھ یدین الخطیة. إنھ یتجدد ویعطي الحیاة للشــخص الذي مات .4
اس إلى خدمة خاصــــة ویوجھ  هللا. إنھ یدعو الن  حقفي كل مؤمن. إنھ یعطي فھًما ل  حیا. إنھ یخلصعلى أنھ قد  

على الخطیة.  غلبة  یطھر قلبھ لیجعلھ مقدًسا. إنھ یمنح القوة للعیش في    المؤمن،القرارات في الخدمة. إنھ یقدس  
ــة    منحثمر الروح في حـیاة المؤمن. إـنھ ی  یمنحإـنھ   ـــحة ـخاصــ لقوة من امواـھب الروح للـخدـمة. إـنھ یعطي مســ

 والشركة في الكنیسة. وحدةالهللا. إنھ یخلق  مشیئةحسب المؤمن في الصالة  عینللخدمة. إنھ ی

 النصر على الخطیة ونقاء القلب. .5

  



 : التقدیس الكامل11الدرس 
 .قداسة هللا .1

 ه وتكون مثلھ.ءَ نحن نحب هللا ونرید إرضا .2

 شخص.خالص ال عند .3

 ن حقیقتھ.عاالستمرار في طاعة هللا ونحن نتعلم المزید  .4

 المسیح. ءمجيأن یكونوا مقدسین تماًما وأن یكونوا مقدسین عند  .5

 .كانت (نقیة) قلوبھم ةتنقی .6

 میل بھ نحو الخطیة منذ الوالدة.تي تفساد الطبیعة األخالقیة لإلنسان ال .7

 التجدید.بعد ما الروح القدس في المؤمن في وقت  الموروث بعملتطھیر الفساد  .8

 

 : الكنیسة12الدرس 
 .الخمسین في یوم .1

 التأسیسیة للكنیسة. تعالیمألن تعالیم الرسل ھي ال .2

 الرسولي.تعلیم وتطویر ال الخمسینالذي قدمھ المسیح حدث یوم  والخالص خدمة یسوع .3

 .زمنةفي جمیع األماكن واأل مؤمنینالمؤسسة التي تضم جمیع ال .4

ً  ما في مكان ؤمنینمجموعة الم .5  لتحقیق جمیع أغراض الكنیسة. یتحدون معا

 ؤمنین.الكنیسة العامة أو الكنیسة العالمیة التي تضم جمیع الم .6

 المسیح. المتجددة مع عالقةالالرسل وتعالیم  .7

 الضروري لمجموعة من المؤمنین للعمل معًا. تعلیمإظھار ال .8

  ومســاعدةالمبشــرین  ودعم   مادیاً وإرســالالقســاوســة    التعلیم وتدعمعلى    في جماعة والحفاظ  كرازة والعبادةال .9
ــاء   ــاء الذین یقعون في   المحتاجین وتأدیباألعض ــةاألعض ــاء    الخطیة وممارس   الرب وتأدیبالمعمودیة وعش

 المؤمنین للنضج.

  



 األبدي لمصیر: ا13الدرس 
 العبادة. .1

 والموت. الخطیة والشیخوخة والمرضالخطیة ونتائج  .2

أســماؤھم في   كُتبتالذین    المســیح واألشــخاصإیمانھم في  ن (الناس الذین تابوا عن الخطیة ووضــعوا  والمؤمن .3
 ).ةسفر الحیا

 .ثانیة یسوع رجوع الرب عند عند الموت أو .4

 ومؤلمة. فیھاال رجعة  أبدیةإنھا  .5

 وقف أي شيء یؤدي إلى الخطیة والجحیم. .6

ة ضــــد هللا ال .7 ا �غیر مـحدودألن الخطـی دینون بـھ ة التي ـی دـی ة األـب دـم اة یحرمون هللا من الـخ إن الخـط    ونحن، ـف
 كائنات أبدیة لیس لھا مكان آخر نذھب إلیھ إذا انفصلنا عن هللا.

 
 خرویات: األ14الدرس 

 .وملك هللا األبدي ع والدینونةلجمیلد اجس، قیامة األحرفیةیسوع الالرب عودة  .1

 .في الھواء لربسیقامون لمالقاة ا ؤمنینجمیع الم یقومون. الذین ماتوا سوف .2

ا  أنفســنا روحیً   حمایة)  3في الطھارة و(  حیاة) ال2الحفاظ على األولویات األبدیة، () من خالل  1ننتظر مجیئھ ( .3
 بالصالة.

)  4قیمة أبدیة و( د) یكون للجسـ3(  البشـر،كل    قیم) سـی2(  األموات،یسـوع قام من بین  الرب  ) أن  1ألنھ یعني ( .4
 .ة وحقصحیح بشارةال

 .ایا) نھایة كل الخط4(خیاراتنا وة ) أھمی3هللا () مسؤولیتنا تجاه 2الخطیة ( مغزى) 1لفھم ( .5

  



 القدیمةالمذاھب : 15الدرس 
 .المسیحیة األساسیة تعالیمملخص ال .1

 .والرب یسوع المسیح الرب،یسوع ھو  .2

 .16: 3األولى  تیموثاوس .3

 .الرسل تعلیم یعلنل .4

 .المسیح والروح القدس وھیةلتعلیم ألحمایة  .5

 .تجسد المسیحتعلیم لحمایة  .6
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