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عند رؤية هذه العالمة *  ،تخبرك بان الكلمة المعلمة يمكن ايجادها في
قائمة الكلمات في نهاية الكتاب.

3

القسم االول
الرب و الرجل
س  .1من صنعك؟
ج .الرب صنعني.
سفر التكوين  ;4:02-02سفر التكوين) ;0:2 .االفعال 42:02
س  .2ماذا فعل الرب أيضا؟
ج .الرب صنع كل األشياء.
سفر التكوين 4:34؛ مزمور 2-0 :33؛ كولوسي 42-42 :4
س  . 3لماذا خلقك الرب أنت و كل شيء؟
ج .الرب صنعني و كل شيء الجل مجده الخاص*.
مزمور 4 :40؛ أشعياء 2 :13؛  4كورنثوس 42:34
س  . 4كيف تستطع اعطاء المجد * للرب؟
ج.أعطي المجد * للرب عندما أحبه و أثق فيه .و عندما أعمل ما أمرني فيه
متى 21:42؛ جون  4 .41:04يوحنا 3 :1
س . 5لماذا يجب عليك اعطاء المجد * للرب؟
ج .ألنه صنعني و يهتم بي.
مزمور 0 :411؛  4بطرس 2 :1؛ الوحي 21:44
س  .6كم عدد االلهة الموجودة؟
ج .يوجد اله واحد فقط.
سفر التثنية 1 :2؛ اشعياء 1 :11؛ ارميا 42:42
س  .7في كم شخص يوجد هذا الرب الواحد؟
ج.يوجد الرب في ثالثة اشخاص.
متى 3:42-2؛ جون ، 42:32جون  ،42:32جون 41:02
س .8من هؤالء؟
ج.األب و االبن و روح القدس*.
متى 01:40؛  0كورنثوس 43:41؛  4بطرس 0 :4
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س  .9ما هو الرب؟
ج.الرب هو الروح* .ليس لديه جسد كرجل
جون  0 .21:01كورنثوس 23:42؛  4تيموثاوس 4:42
س .11هل للرب بداية؟
ج.ال ،لقد كان الرب دائما وسوف يكون الرب دوما.
خروج 23:41؛ مزمور 0 :02؛ أشعياء 12:01
س .11هل يتغير الرب؟
ج.ال ،يبقى الرب نفسه دوما.
مزمور 02-02 :420؛ مالخي 2 :3؛ عبرانيين 1 :43
س .12أين الرب؟
ج.الرب في كل مكان.
مزمور 2-40 :430؛ إرميا 03-01 :03؛ فعل 02-01 :42
س .13هل تستطع رؤية الرب؟
ج.ال ،أنا ال أستطع رؤية الرب ،لكن هو يراني دوما.
مزمور 43-41 :33؛ األمثال  .21:04جون  4 .24:41تيموثاوس 4:42
س .14هل يعرف الرب كل األشياء؟
ج.نعم،الرب يعرف كل األشياء .ال أستطع اخفاء أي شيء من الرب.
 4صموئيل 3 :0؛ األمثال 3 :41؛ عبرانيين 21:43
س .15هل يستطع الرب أداء كل األشياء؟
ج.نعم ،يستطيع الرب فعل كل شيء مقدس*الشيء الذي يرغب فيه.
اشعياء 0-42 :12؛ دانيال 31-31 :1؛ أفسس 4:44
س .16أين يمكنني تعلم كيفية معرفة ،أن نثق و أن نحب ونطيع الرب؟
ج.أظهر لي الرب كي نعرف و نثق و نحب و نطيعه في كلمته ،الكتاب المقدس.
المزمور 421-421 :440؛ يوحنا 32-34 :02؛  0تيموثاوس 3:41
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س .17ماذا يعلمنا االنجيل؟
ج.يعلمنا االنجيل الحقيقة عن الرب و خطته النقاذ العالم من خالل يسوع المسيح .و تعلمني أيضا
الحقيقة عن نفسي.
المزمور 410-422 :440؛ يوحنا 42:42؛  0تيموثاوس 41-42 :3
س .18من قام بكتابة االنجيل؟
ج.الرجال الذين ارشدوا و تعلموا بواسطة الروح القدس*.
 0بطرس 02-04 :4؛  0بطرس 41-42 :3
س .19من هم ابائنا األوائل؟
ج.أدم و حواء.
سفر التكوين  ;3:02سفر التكوين 1:4-0
س .21كيف خلق الرب ابائنا األوائل؟
ج.خلق الرب جسد آدم من تراب من األرض .و خلق حواء من جسد آدم .
سفر التكوين 2 :0؛ تكوين 04-03 :0؛ سفر التكوين 3:40؛ مزمور 41 :423
س .21كيف كان ادم و حواء يختلفون عن أي شيء اخر صنعه الرب؟
ج.صنع الرب ادم وحواء من مخيلته.
سفر التكوين .4:02-02
س .22كيف يمكننا رؤية صورة الرب في ادم و حواء؟
ج.أعطاهم الرب التحكم في مخلوقاته .بامكانهم فهم ما هو الصواب .بامكانهم حب ما هو صحيح.
بامكانهم االستمتاع بما هو جميل .بامكانهم فعل ما يسعد الرب .بامكانهم التحدث مع الرب و لبعضهم
البعض.
سفر التكوين 02-02 :4؛ سفر التكوين 2-0 :0؛ مزمور 42-44 :412؛ فيلبي 1 :1
س .23ماذا أعطى الرب ادم و حواء غير اجسادهم؟
ج.أعطاهم الرب الروح*التي لن تموت.
سفر التكوين 2 :0؛ سفر التثنية 1 :2؛ سفر الجامعة 2 :40؛ ماثيو 42:02
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س .24هل لديك روح* فضال عن الجسد؟
ج.نعم،لدي روح* لن تموت.
زكريا 4 :40؛ يعمل  0 .22:10كورنثوس 1 :1
س .25كيف كان يبدو ادم و حواء عندما خلقهم الرب؟
ج .جعلهم الرب مقدسين* و سعداء .عاشوا مع الرب في الحديقة التي عملها ألجلهم.
سفر التكوين 02-01 :4؛ تكوين 41-42 :0؛ سفر التكوين 0:01؛ مزمور 1-1 :1
س .26ماذا طلب الرب من ادم و حواء؟
ج.طلب منهم الرب أن يثقوا فيه و يطيعه كليا .سفر التكوين ;0:41-42مزمور .1:1-1
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القسم الثاني
الخطيئة و القانون
س .27هل أطاع ادم و حواء الرب و بقيوا مقدسين* و سعداء؟
ج.ال ،لم يطيعوه .اختاروا الخطيئة ضد الرب.
سفر التكوين 3:2-1
س .28ما هي الخطيئة*؟
ج.الخطيئة هي عندما ال نفعل ما يقوله الرب أن نفعله .و عندما نعمل
ما حرمه الرب.
الرومان 4:30؛ يعقوب 42-44 :0؛ جيمس 1:42؛  4يوحنا 1 :3
س .29ماذا تستحق*كل خطيئة؟
ج.كل خطيئة* تستحق غضب و عقاب الرب.
تثنية  .02:02الرومان 4:41؛ الرومان 2:03؛ أفسس 2 :1
س .31ماذا كانت خطيئة* ابائنا األوائل؟
ج.أكلوا الفاكهة التي أخبرهم الرب أال يأكلوها.
تكوين 42-42 :0؛ سفر التكوين 2 :3
س .31من الذي مثل لهم الخطيئة*؟
ج.الشيطان*قام بإغراء حواء وأعطت ثمارها آلدم.
سفر التكوين 4-1 :3؛ جون  0 .21:11كورنثوس 3 :44؛ رؤيا 0 :40
س .32ماذا حدث للكون عندما أخطأ أبائنا األوائل؟
ج.أمر الرب بلعنه على األرض .و أن يحضر الموت الى األرض ،مثلما حذرهم الرب.
تكوين 41-42 :0؛ سفر التكوين 42-42 :3
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س .33ماذا حدث ألبائنا األوائل عندما أخطئوا ؟
ج.ألقى الرب ادم وحواء من الحديقة .لم يعودوا مقدسين* و سعداء .بدال من ذلك ،أصبحوا خاطئين
*  -مذنبين و خجولين و خائفين.
سفر التكوين 03 ;42-40 ;3:1-43
س .34بسبب خطيئة ادم ،ماذا حدث لجميع األشخاص األحياء بعده؟
ج.كل شخص ولد بعد ادم و حواء ولد مذنب* .سفر التكوين 1-43 :3؛ 42-40؛ 03

س .35هل ترك الرب العالم تحت لعنة؟ هل ترك الناس في خطاياهم؟
ج.ال ،اختار الرب انقاذهم .وعد الرب بارسال منقذ*.
متى 24:04؛ يوحنا 42-42 :3؛  4يوحنا 1:41
س .36ما هو العهد *؟
ج.العهد هو وعد خطير بين شخصين أو أكثر.

س .37ما العهود التي اعطاها الرب لشعب إسرائيل *؟
ج.وعد الرب أن يجعل أسرة إبراهيم أمة عظيمة .وعد أن يبارك جميع الدول عن طريق إبراهيم.
أعطى الرب موسى القانون .وعد بأن يكون مع موسى و يبارك اسرائيل ان أطاعوه و اتبعوا
القوانين التي أعطاهم اياها .وعد الرب داوود بان أحد أبنائه سيصبح ملكا عظيما و يحكم لألبد.
وعد الرب أن يوما ما سيقطع عهدا جديدا .وعد أن يغفر خطايا الناس وتغيير قلوب الناس.
سفر التكوين 4-3 :40؛ سفر التكوين 41؛ خروج 3-2 :01؛  0صموئيل 22:42؛
إرميا 34-31 :34
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األوامر العشرة

س .38ما هي األوامر العشرة؟
ج.األوامر العشرة هي الكلمات التي أعطاها الرب لموسى ألجل ناس اسرائيل* .كتب الرب نفسه
األوامر العشرة على لحين من الحجر.
خروج 34:41؛ تثنية 20:42
س .39ما هي تلك األوامر؟
ج.ال تضع أي آلهة أخرى أمامي.ال تجعل لنفسك صنما * وال تعبد * هذا .ال تستخدم اسم الرب إلهك
* بطريقة خاطئة .تذكر ابقاء السبت * يوم مقدس .امنح الشرف * ألبيك وأمك .ال نقتل أحدا .ال تزن
* .ال تسرق .ال تخبر األكاذيب ضد جارك .ال ترغب بأي شيء يمتلكه جارك.
خروج 4-42 :02
س .41ما هو األمر األول؟
ج.األمر األول هو :ال تضع أي آلهة أخرى أمامي.
خروج 3 :02؛ إشعياء 1-2 :11
س .41ماذا يعلم األمر األول ؟
ج.األمر األول يعلمنا عبادة* الرب وحده.
مزمور 02-04 :11؛ متى 21:42؛ الوحي 1-0 :00
س .42ما هو األمر الثاني؟
ج .األمر الثاني هو :ال تجعل لنفسك صنما * وال تعبد * هذا.
خروج 1-2 :02؛ تثنية 1-42 :1
س .43ماذا يعلم األمر الثاني ؟
ج.يعلمني األمر الثاني أال أعبد األصنام * أو الصور.
إشعياء 42-44 :11؛ إشعياء 1-0 :12؛ يعمل 42:00
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س .44ما هو األمر الثالث؟
ج.األمر الثالث هو :ال تستخدم اسم الرب إلهك * بطريقة خاطئة.
خروج 2 :02؛ تثنية 21:44
س .45ماذا يعلم األمر الثالث ؟
ج.يعلمنا األمر الثالث أننا يجب أن ال تستخدم اسم الرب بطريقة ال تكرمه * .
أشعياء  .21:43مزمور 0 :431؛ الوحي 3-1 :41
س .46ما هو األمر الرابع؟
ج.األمر الرابع هو :تذكر ابقاء السبت * يوم مقدس.
خروج 1-44 :02؛ تثنية 40-41 :1
س .47ماذا يعلم األمر الرابع ؟
ج .يعلمنا األمر الرابع أن نشرف* الرب في راحتنا و عملنا و عبادتنا.
خروج 42:03؛ إشعياء 43-41 :11
س .48ما هو األمر الخامس؟
ج.األمر الخامس هو :امنح الشرف * ألبيك وأمك.
خروج 40 :02؛ تثنية 1:42
س .49ماذا يعلم األمر الخامس ؟
ج .يعلمنا األمر الخامس أن نحب وعلى طاعة والدينا.
األمثال 1 :4؛ أفسس 4-3 :2؛ كولوسي 3:02
س .51ما هو األمر السادس؟
ج.األمر السادس هو :ال نقتل أحدا.
خروج 43 :02؛ تثنية 1:42
س .51ماذا يعلم األمر السادس ؟
ج.يعلمنا األمر السادس أال نكره اآلخرين أو سلب حياة شخص ما.
سفر التكوين 2 :0؛ متى 04-00 :1؛  4يوحنا 3:41
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س .52ما هو األمر السابع؟
ج.األمر السابع هو :ال تزن *.
خروج 41 :02؛ تثنية 1:41
س .53ماذا يعلم األمر السابع ؟
ج.يعلمنا األمر السابع أنه ال يجب علينا ممارسة الجنس مع شخص ليس الزوج أو الزوجة.
متى 02-01 :1؛ أفسس 3-1 :1
س .54ما هو األمر الثامن؟
ج .األمر الثامن هو :ال تسرق.
خروج 41 :02؛ تثنية 1:40
س .55ماذا يعلم األمر الثامن ؟
ج.يعلمنا األمر الثامن أنه يجب أال نأخذ األمور التي تنتمي ألشخاص آخرين.
خروج 1 :03؛ األمثال 2-2 :04؛ أفسس 1:01
س .56ما هو األمر التاسع؟
ج .األمر التاسع هو :ال تخبر األكاذيب ضد جارك.
خروج 42 :02؛ تثنية 1:02
س .57ماذا يعلم األمر التاسع ؟
ج.يعلمنا األمر التاسع أن نكون صادقين ونقول الحقيقة.
مزمور 4-3 :41؛ األمثال  4 .22:42كورنثوس 2 :43
س .58ما هو األمر العاشر؟
ج.األمر العاشر هو :ال ترغب بأي شيء يمتلكه جارك.
خروج 42 :02؛ تثنية 1:04
س .59ماذا يعلم األمر العاشر ؟
ج.يعلمنا األمر العاشر أن يكون المحتوى * مع ما لدينا.
فيلبي 1:44؛  4تيموثاوس 2 :2؛ عبرانيين 1 :43
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س .61هل الشعب اليهودي أطاع القوانين التي أعطاها الرب لموسى؟
ج.ال.كسروا شريعة الرب فعاقبهم الرب كما كان قد حذرهم.
سفر التثنية  ،20:40حزقيال 30:03
س  .61هل يمكن ألي شخص الحفاظ على أوامر الرب في كل شيء؟
ج .لم يطع ادم الرب .منذ ذلك الوقت ،لم يكن هناك رجل قادر على الحفاظ على كل وصايا الرب في
كل شيء.
سفر الجامعة 2:02؛ الرومان 3:03؛ جيمس 20:42
س .62ماذا تبين لنا األوامر العشرة؟
ج.تعلمنا األوامر العشرة أن الرب قدوس وجيد .يعلموننا كيفية إظهار محبة الرب والجار .تبين لنا
أننا خاطئين * وال نطيع الرب .تبين لنا أننا بحاجة إلى منقذ *
سفر الجامعة 2:43؛  4تيموثاوس 1-0 :4؛ الرومان 3:02؛ 21:43؛ 2-44 :2؛ غالطية 40- :3
. 01
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القسم الثالث
المسيح و الخالص*
س .63من هو المخلص*؟
ج.المخلص الوحيد*من الذنوب*هو الرب يسوع المسيح.
لوقا 20:44؛ يعمل 44-40 :1؛  4تيموثاوس 4:41
س .64من هو يسوع المسيح؟
ج.يسوع المسيح هو األبدية * ابن الرب.
يوحنا  .4،41،41 :4يوحنا  .42،41 :3غالطية 1 :1؛ كولوسي 41-41 :4؛
عبرانيين 4-3 :4؛  4يوحنا 1:02
س .65ماذا أرسل الرب ابنه الى العالم؟
ج.أرسل الرب ابنه الى العالم ألنه أحبنا .وقال انه أرسل ابنه ألنه هو إله الرحمة والنعمة *.
مزمور 1-44 :423؛ يوحنا 42-42 :3؛ رومية 2-1 :1؛ أفسس 1-1 :0؛  4يوحنا 0-42 :1
س .66هل كان يسوع المسيح الرب و الرجل؟
ج.نعم ،كان يسوع الرب كليا وكان رجال كامال.
يوحنا 41 ،4-3 :4؛ فيلبي 1-44 :0؛ كولوسي 0 :0؛ عبرانيين 41-41 :0
س .67ما عمل يسوع المخلص * يفعل؟
ج.أطاع الرب في كل شيء و أخذعقاب خطايا * الناس .
رومية 3-1 :1؛ فيلبي 2-1 :0؛ عبرانيين 1:41؛ العبرانيين 41-41 :0
س .68لماذا مات يسوع؟
ج.وضع يسوع غضب الرب بعيدا بالموت في مكان الناس * الخاطئين.
مارك 42:11؛  0كورنثوس 40-04 :1؛ غالطية 3:43
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س .69كيف يمكن لألبدي * ابن الرب المعاناه في مكان الناس * الخطائين؟
ج.يسوع ،ابن الرب ،اصبح رجل.
يوحنا 4:41؛ غالطية  .1،1 :1كولوسي 0 :0
س .71كيف اصبح ابن الرب رجل؟
ج.انه تصور * من الروح القدس وولد من العذراء مريم *.
أشعياء  .22:41متى 41-04 :4
س .71أي نوع من الحياة عاشها يسوع المسيح على األرض؟
ج .بسيطة و مشرفة و حياة متواضعة.
متى 21:02؛ متى 01-32 :44؛ لوقا 41-40 :1؛  0كورنثوس 0 :1؛  0كورنثوس 4 :42
س .72هل الرب * يسوع أخطأ*؟
ج.ال،لقد كان نقيا و مقدس.
جون  0 .21:00كورنثوس 21:04؛ عبرانيين 2:02؛  4بطرس 04-03 :0
س .73ما نوع الموت الذي ماته يسوع المسيح ؟
ج.المسيح مات على الصليب.
لوقا 03:33؛ غالطية 3:43؛ فيلبي 1 :0
س .74هل بقي المسيح في القبر بعد أن مات؟
ج.ال ،صعد المسيح من الموت في اليوم الثالث.
متى 1-2 :01؛ لوقا 1-1 :01؛ الرومان 1:01؛  4كورنثوس 3،1 :41
س .75من الذين سينقذهم الرب من نتائج ذنوبهم*؟
ج.سينقذ الرب الذين تابوا* عن ذنوبهم* و من يؤمن بالرب * يسوع .
مرقس  .41،41 :4يوحنا 42-41 :3؛ يعمل 02:04
س .76ما المقصود بالتوبة*؟
ج.التوبة* بان أندم على ذنبي* .والتحويل من خطيتي * ألنه يسيء الى الرب.
لوقا 1-42 :40؛  0كورنثوس 0-42 :2؛  4تسالونيكي 0-42 :4
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س .77ما المقصود بااليمان أو امتالك االيمان *بالمسيح؟
ج.امتالك االيمان *بالمسيح هو االيمان بيسوع .نحن نثق* فيه فقط *النقاذنا.
يوحنا 2 :41؛ يعمل  4 .21:40تيموثاوس 1 :0؛  4يوحنا 44-40 :1
س .78هل بامكانك التوبة*و االيمان بالمسيح بارادتك؟
ج.ال ،يجب أن أحصل على مساعده الروح القدس*.
ارميا  .43:03يوحنا 1-2 :3؛ يوحنا 11 :2؛  4كورنثوس 20:41
س .79أين سمع الناس بحقيقة المسيح؟
ج.في اإلنجيل * ،والخبر السار تقديم الخالص * لجميع الناس.
مرقس 4 :4؛ يعمل 2 :41؛ رومية 42-42 :4
س .81ماذا اصبح يسوع منقذنا* لنا؟
ج.أصبح يسوع المسيح نبينا* و كاهننا و ملكنا.
متى 43:12؛ جون  .41:32عبرانيين 4-3 :4؛ الرسالة إلى العبرانيين 1-2 :1؛ رؤيا 1 :4
س .81كيف أن يسوع المسيح نبي*؟
ج.ألنه أظهر لنا من هو الرب .و علمنا كيفية ارضائه.
تثنية  .41:41جون  .24:41يوحنا 01-02 :1؛ يعمل  4 .23:00يوحنا 1:02
س .82لماذا نحتاج المسيح كنبي؟
ج.ألننا ال نستطع معرفة الرب بدونه.
متى 01-02 :44؛ يوحنا 01-02 :42؛  4كورنثوس 41-42 :0
س .83كيف يكون يسوع المسيح كاهن؟
ج.انه مات في مكاننا و تحدث الى الرب من أجلنا.
مزمور 1 :442؛ عبرانيين 41-42 :1؛ عبرانيين 01-01 :2؛  4يوحنا 4-0 :0
س .84لماذا نحتاج المسيح ككاهن؟
ج.ألن خطايانا جعلتنا مذنبين و خجولين.
األمثال 0 :02؛ سفر الجامعة 2:02؛ اشعياء 2 :13؛ رومية 42-40 :3؛ الرومان 3:03؛ جيمس
20:42
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س .85كيف يكون يسوع المسيح ملك؟
ج.قام بحكمنا و الدفاع عنا.
مزمور 2-0 :0؛ أفسس 40-03 :4؛ الوحي 3-1 :41
س .86لماذا نحتاج المسيح ملك؟
ج.الننا ضعفاء و خائفين.
 0كورنثوس 0-42 :40؛ فيلبي 1:43؛ كولوسي 44-43 :4؛ عبرانيين 1-2 :43؛  0تيموثاوس
4:40
س .87ما البركات * التي نحصل عليها عند االيمان بيسوع المسيح؟
ج.يغفر لنا الرب* ويطالبنا بأن نكون من الصالحين * .يستقبلنا الرب إلى عائلته كأننا أوالده األعزاء
الخاصة .يجعلنا الرب مقدسين*في القلب*و في السلوك .يجعلنا الرب كاملين في الجسد الروح*في
القيامة*.
الرومان 1:41؛ غالطية 1-2 :1؛ افسس 1 :4؛ عبرانيين 42-41 :42؛
 4يوحنا 0 :3
س .88هل أعطاني الرب هذه النعم * ألنني كسبتهم بسبب سلوكي الحسن ؟
ج.ال ،أعطاني الرب هذه النعم* بسبب نعمته* .ان كنت ال أستحقهم لن أستطع الحصول عليهم.
اشعياء 2 :21؛ أفسس 1-0 :0؛ تيتوس 1-2 :3
س .89هل سيزيل الرب بركاته * من الذين تابوا حقا * و االعتقاد؟
ج.ال،لن يترك الرب أبدا هؤالء الواثقين* فيه النقاذهم*.
يوحنا 02-32 :42؛ رومية 31-30 :1؛ فيلبي 2 :4؛  4بطرس 3-1 :4
س .91ما هو نعمة*الرب؟
ج.نعمة*الرب هي حبه والخير لنا عندما ال نستحق ذلك.
خروج 2 :31؛ افسس 2-1 :4؛  0كورنثوس 0 :1
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القسم الرابع
الروح و الكنيسة
س .91ماذا يرغب الرب لكل من يثق في يسوع كمخلص؟
يريدهم أن يكونوا مقدسين في القلب*و في السلوك .يريدهم أن يكونوا مثل يسوع.
أفسس 1 :4؛  4بطرس 4:41؛  0كورنثوس 4 :2
س .92كيف يجعلنا الرب مقدسين*في القلب*و في السلوك؟
ج.يعطينا الرب قلبا جديد* .و يعطينا الروح القدس.
حزقيال 32:02؛ رومية 4-41 :1؛ غالطية 00-02 :1؛ أفسس 4:43
س .93من هو الروح القدس*؟
ج .الروح القدس *هو الرب .الرب هو األب و الرب االبن أرسل الروح القدس*.
متى 01:40؛ جون  ،41:02يوحنا 41:02؛  0كورنثوس 43:41
س .94ماذا اصبح الروح القدس االن لنا ؟
ج.الروح القدس هو المعزي و الصاحب والدليل لجميع الواثقين في يسوع.
يوحنا  .2-1،40-41 :42رومية 41-42 :1؛  4كورنثوس 22:40؛ أفسس 4:41
س .95كيف أعرف ان الروح القدس جعلتني مقدس*؟
ج.وسوف أنمو ألكون شبه مخلصي ،يسوع المسيح .سوف أرى ثمرة الروح في قلبي * وسلوكي.
كولوسي 0-40 :4؛ أفسس 3:42
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س .96ما هي ثمرة الروح؟
ج.ثمرة الروح هي المحب و الفرح و السالم و الصبر و اللطف و الصالح و اإليمان و الوداعة وضبط
النفس.
غالطية 00-03 :1
س .97هل تزدهر دائما * إذا اتبعت يسوع؟ ج.ال .ربما أمتلك أحيانا مشاكل .ربما أعاني أحيانا أو أكره
كما كان يسوع.
يوحنا 41-40 :41؛  0تيموثاوس 3:40؛ رومية 03-01 :1؛ جيمس 0-1 :4؛  4بطرس 40-43 :1
س .98كيف يساعدك الرب في أوقات المشاكل؟
ج.أعطاني الروح لراحتي .أعطاني الكنيسة لالهتمام بي .أعطاني وعده للعمل بكل االشياء لصاحلي و
لمجده.
رومية 3-1 :1؛ الرومان 1:41؛  4تسالونيكي 1:44؛  4بطرس 40-40 :1؛ بطرس 1:42
س .99ما هي الكنيسة العالمية*؟
ج.الكنيسة العالمية* اسست من كل الناس* فاديين الرب .الكنيسة*هي عائلة الرب األب .هي جسد
المسيح االبن .هي المكان الذي تعيش فيه الروح* القدس*.
حياة 4 .كورنثوس 22:02؛ أفسس 41-41 :3؛ أفسس 1:03؛ كولوسي 4:01؛ عبرانيين 20:44
س .111ما هي الكنيسة المحلية*؟
ج.الكنيسة المحلية* هي مجموعه من الناس الذين يثقون بيسوع المسيح و يطيعون تعاليمه .يعبدون
الرب معا .يسمعون ويتعلمون النصوص معا .يهتمون لبعضهم البعض و يعتنون بهم .يصلون و
يعملون معا لرؤية نمو ملكوت* الرب .انهم أعمدة المؤمنين ويتناولون العشاء الرباني.
متى 40-02 :01؛ فعل 14-10 :0؛ فعل 32-30 :1؛ فعل  .41:03رومية 4-1 :2؛ كورنثوس :44
03-02؛ تيتوس 1 :4
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س .111أيجب عليك أن تكون جزء من الكنيسة المحلية؟
ج.نعم .تعتبر الكنيسة المحلية المجتمع التي تساعدني للنمو و ابقاء ايماني قوي .انها حيث أتعلم
اطاعة أوامر المسيح الجديدة.
عبرانيين 01-01 :42
س .112ما هي األوامر الجديدة التي أعطاها يسوع للكنيسة؟
ج.يقول المسيح"،احبوا بعضكم " يجب أن تحبوا بعضكم كما كنت أحبكم"
يوحنا 43:31
س .113كيف نظهر هذا الحب لبعضنا؟
ج.نظهر هذا الحب عندما نكون لطيفين مع بعضنا البعض،و نصلي لبعضنا و نسامح بعضنا
البعض.نظهر هذا الحب عندما نشرف*بعضنا البعض،و نساعد بعضنا و نشجع بعضنا البعض.
نظهر هذا الحب عند قول الحقيقة لبعضنا و نضع احتياجات االخرين قبل احتياجاتنا.
الرومان 22:42؛ أفسس 1:30؛ كولوسي 0،43 :3؛  4تسالونيكي 1:41؛ جيمس 21:42
س .114ما هو التعميد*؟
ج.في التعميد* يضع قادة الكنيسة* الشخص تحت الماء لدقيقة .ثم يخرجونه من تحت الماء .يقومون
بهذا باسم األب و االبن و روح القدس*.
متى 2،42 :3؛ مرقس 1 :4؛ فعل 21:40
س .115من ممكن ان يتعمد*؟
ج.التعميد*لكل شخص تاب*عن ذنوبه* .انها لجميع من يؤمن في المسيح للخالص*.
فعل ،.31،30 :0فعل 32-32 :1؛ فعل 32-33 :42
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س .116ماذا يقصد* بالمعودية؟
ج .المعمودية*هي عالمة على المؤمن * الوحدة مع المسيح عندما مات ،ودفن وقام من بين
األموات .انها تعني أنني جزء من كنيسته.
عمل 32-33 :42؛ رومية 3-1 :2؛ كولوسي 0:40
س .117كيف يذكر المسيحيين بعضهم البعض بموت يسوع من أجلهم؟
ج.نشارك العشاء الرباني معا.
مرقس 00-01 :41؛  4كورنثوس 03-00 :44
س .118ما هو العشاء*الرباني؟
ج.في عشاء*الرب نأكل الخبز و نشرب بالكوب .نقوم بهذا لتذكر موت يسوع المسيح.
مرقس 00-01 :41؛  4كورنثوس 03-00 :44
س .119ماذا يقصد بالخبز؟
ج.يعبر الخبز المكسور عن جسد المسيح المكسور .مات بسبب ذنوبنا*.
متى 02:02؛  4كورنثوس 44:01
س .111ماذا يقصد بالكوب؟
ج.يعبر الكوب عن دم المسيح .نزف مرة ألجل خالصنا*.
متى 02-01 :02؛  4كورنثوس 44:01؛ العبرانيين 02-01 :0
س .111من الذي يجب ان يتناول العشاء *الرباني؟
ج.العشاء الرباني لكل شخص تاب* عن ذنوبهم* .انها لجميع من يؤمن بالمسيح للخالص*.
 4كورنثوس  4 .42،42 :42كورنثوس 41-00 :44
س .112من يقوم بالتعميد* و عشاء*الرب للكنيسة*؟
ج.الرب * يسوع المسيح.
متى 02-00 :02؛ متى 41-02 :01
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س .113لماذا يقوم يسوع المسيح بالتعميد* و عشاء*الرب للكنيسة*؟
ج.يعطي يسوع المسيح هذه الظهار ان ناسه ينتمون له .هذه التصرفات تذكرنا بما فعله يسوع
ألجلنا.
متى 01:40؛ رومية 4-1 :2؛  4كورنثوس 03-02 :44
س .114ماذا كان اخر أمر للمسيح على االرض لكنيسته*؟
ج" .كل سلطة في السماء *وعلى األرض * أعطيت لي .لذلك اذهبوا وتلمذوا *جميع األمم.
عمدهم* باسم اآلب واالبن والروح القدس* .علمهم طاعة كل شيء أمرتكم فيه .و بامكانك التأكد
بأنني دوما معك ،الخر نهاية".
متى 41-02 :01
س .115ما هو اليوم*الرباني؟
ج.اليوم*الربانيهو أول يوم باألسبوع .اجتمع المسيحيين األوائل للعباده*في هذا اليوم.
عمل 2 :02؛  4كورنثوس 0 :42؛ الوحي 24:42
س .116لماذا يسمى يوم*الرب؟
ج.ألنه في هذا اليوم صعد المسيح من الموت.
متى 4-2 :01؛ لوقا 4-2 :01؛ يوحنا 4 :02
س .117كيف يمكننا قضاء يوم*الرب؟
ج.يمكننا قضاء يوم*الرب بصورة افضل عندما نجتمع مع شعب الرب في عبادته * وتشجيع *
بعضنا البعض في إيماننا.
مزمور 1 :02؛ رومية 0-43 :40؛ كولوسي 3:42
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القسم الخامس
الصالة و االمل
س .118ما هي الصالة؟
ج.تكون الصالة عند التحدث الى الرب .نشكره على صالحه .و نعترف بخطايانا* .و نسأل عن
األشياء التي ترضيه.
متى 2 :2؛ فيلبي 2 :1؛  4يوحنا 1:41
س .119باسم من يجب أن نصلي؟
ج.يجب أن نصلي باسم يسوع.
يوحنا 43-41 :41؛ جون 42:03
س .121أين و متى علينا أن نصلي؟
ج.بامكاننا الصالة للرب أي مكان و أي وقت.
متى 2 :2؛ أفسس 2:41؛ اعمال 1 :04؛ كولوسي 0 :1
س .121ماذا أعطانا يسوع ليعلمنا الصالة؟
ج.أعطانا يسوع صالة*الرب.
متى 0-41 :2؛ لوقا 0-1 :44
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س .122ما هي الصالة*الربانية؟
ج.ابينا بالسماء* ،ربما نمنح الشرف * السمك.ربما تأتي *مملكتك.ربما يحدث ما تريد حدوثه،
على األرض كما هي في السماء* .أعطنا اليوم خبز اليوم .سامح*ذنوبنا* ،كما سامحنا*
الذين يخطئون * ضدنا .ساعدنا أال نخطيء*عندما نميل .احمنا من الشر*واحد.
متى 0-43 :2
س .123كم عدد الطلبات في الصاله*الربانية؟
ج.هنالك ست طلبات.

س .124ما هو الطلب األول؟
ج .ربما نمنح الشرف * السمك.
متى 0 :2؛ لوقا 0 :44

س .125ماذا نصلي ألجل الطلب األول؟
ج.نحن نصلي بأن جميع الناس سيثنون على اسم الرب.
مزمور 4-0 :1؛ مزمور 41-40 :20؛ مزمور 4-3 :443
س .126ما هو الطلب الثاني؟
ج .ربما تأتي *مملكتك.
متى 22:42؛ لوقا 0 :44
س .127ماذا نصلي ألجل الطلب الثاني؟
ج.نصلي لكي يسمع جميع الناس حول العالم و يؤمنون باالخبار الجيدة .نصلي لكي يطيعوا يسوع
كرب*.
يوحنا 02-04 :42؛ يعمل  .21:40اعمال 32-34 :01؛ الوحي 44:41
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س .128ما هو الطلب الثالث؟
ج" .ربما يحدث ما تريد حدوثه،على األرض كما على األرض كما هو في السماء*
ماثيو 22:42
س .129ماذا نصلي ألجل الطلب الثالث؟
ج.نصلي لكي يقوم الناس في األرض بتحقيق رغبات الرب بكل الطرق ،مثل المالئكة*تعمل في
السماء*.
مزمور 40-00 :423؛ مزمور 42 :413
س .131ما هو الطلب الرابع؟
ج" .أعطنا اليوم خبز اليوم".
 ".متى 22:44؛ لوقا 3 :44
س .131ماذا نصلي ألجل الطلب الرابع؟
ج.نصلي ألن يعطينا الرب كل األشياء التي نحتاجها ألجسادنا.
مزمور 41-42 :411؛ األمثال 1-0 :32؛ متى 34-33 :2
س .132ما هو الطلب الخامس؟
ج" .اغفر لنا خطايانا * * ،كما لدينا ايضا مغفرة * أولئك الخاطئين * ضدنا".
ماثيو 22:40؛ لوقا 1 :44
س .133ماذا نصلي ألجل الطلب الخامس؟
ج.نصلي ألن يغفر *لنا الرب كل ذنوبنا* .ونحن نصلي من اجل ان يساعدنا الرب لمسامحة *
أولئك الذين أضرونا.
مزمور 0-3 :14؛ متى 03-01 :1؛ أفسس 1:30
س .134ما هو الطلب السادس؟
ج.ساعدنا أال نخطيء*عندما نميل .احمنا من الشر*واحد.
ماثيو 22:43؛ لوقا 1 :44
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س .135ماذا نصلي ألجل الطلب السادس؟
ج.نصلي ألن يبعدنا الرب من الذنب* .و يحمينا من الشر*واحد.
مزمور 44 :440؛  4كورنثوس 42:43؛  0تيموثاوس 1:41
س .136ماذا تعلمنا الصالة؟
ج.تعلمنا الصالة أنه يجب علينا الثقة كليا*بمساعده الرب.
أفسس 2:41؛ فيلبي 2 :1؛ عبرانيين 21:42
س .137أين المسيح االن؟
ج.المسيح االن في الجنة*،على الجانب األيمن للرب األب.
عالمة  .42:40اعمال 1:34؛ الرومان 21:31
س .138هل سيأتي المسيح لهذه األرض مرة أخرى؟
ج.نعم،سياتي لحكم جميع الناس في العالم باليوم االخر .و سيحافظ على الذين ينتظرون من أجله.
متى 34-30 :01؛  0تسالونيكي 2-0 :4؛  0تيموثاوس 4 :1؛ عبرانيين 20:01
س .139ماذا سيحدث للصالحين *عند الموت؟
ج.تعود أجساد الصالحين*الى التراب .تذهب أرواحهم*لتكون مع الرب*.
سفر التكوين 3:40؛ سفر الجامعة 2 :40؛  0كورنثوس 1 :1
س .141ماذا سيحدث للفاسدين عند الموت؟
ج.تعود أجساد الفاسدين الى التراب .تعاني أرواحهم*من العذاب .يبقيهم الرب الى اليوم الذي
سيحاسب فيه.
لوقا 03-01 :42؛ يوحنا 01-00 :1؛  0بطرس 0 :0
س .141هل سيعود األموات للحياة مرة أخرى؟
ج.نعم،جميع األموات يجب أن يعودووا عندما يأتي المسيح مرة أخرى.
دانيال 0 :40؛ يوحنا 01-00 :1؛ يعمل 41-41 :01
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ماذا سيحدث للفاسدين في اليوم الذي سياتي فيه المسيح.142 س
للحكم؟
. سيحرمون من رحمة الرب الى األبد.سيعذبهم الرب في الجحيم*مع دمار ال ينتهي.ج
؛ رؤيا0 :4  تسالونيكي0 ؛03-02 :42 ؛ لوقا1 :40  لوقا.12،11 :0  عالمة.14،12 :01 متى
40-41 :02
ماذا سيحدث للصالحين *عند الموت؟.143 س
. سيعيشون لألبدفي جنة جديدة*و أرض جديدة.سيعيش الناس *الصالحين سعداء مع الرب.ج
0-1 :04 ؛ رؤيا3:43  بطرس0 ؛00-03 :22 إشعياء
كيف ستبدو الجنة الجديدة*و األرض الجديدة؟.144 س
 لن يكون. لن نموت أبدا. لن نخطيء أبدا.سنكون في الجنة الجديدة*و األرض الجديدة مع الرب.ج
 أو خائفين أو، لن نكون مذنبين أبدا. لن يكون هناك أي حزن أو أي االم أخرى.هناك أي لعنه أخرى
. سنعرف الفرح الذي يأتي من الرب.خجولين
.4-1 :00 ؛ الوحي4-1 :04 ؛ رؤيا01 ؛ يهوذا00-03 :40 عبرانيين

:التالي تعاليم مسيحية مفيدة في إعداد هذا
The Westminster Shorter Catechism The Heidelberg Catechism A Small Catechism by Martin Luther The
Geneva Catechism by John Calvin Catechism for Young People, published by Hayes Town Chapel Evangelical Church,
Middlesex, England Catechism for Young Children, published by Reformed Baptist Church of Grand Rapids, Michigan
The Catechism for Young Children with Cartoons, published by Vic Lockman, Ramona, California Spurgeon’s
A Baptist Version, :Catechism, published by Word of Truth Publishing, Canton,Georgia The Shorter Catechism
published by Simpson Publishing Company, Boonton, New Jersey A Catechism published by Bob Jones University
The Heidelberg for Baptists, publisher unknown :Press, Greenville, South Carolina Christ My Only Comfort
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قائمة الكلمة

الكلمة

شرح

تبني

يعتبر التبني هو التصرف القانوني الذي يحضر الشخص في عائلة الفرد .هذا الشخص يترعرع
كطفل الفرد .قبل ،كنا أغراب عن الرب و أعدائه .لكن الرب أطلق علينا أطفاله األعزاء
الخاصين.

الزنا

يقصد بالزنا ممارسة الجنس مع شخص ليس زوجك أو زوجتك.

المالك

المالك هو خادم من الرب الحضار رسائله .المالك هو روح* .يقول المالك أشياء جيده عن
الرب .ينفذ المالك ما يريده الرب .يعمل المالك الجيد للناس الموجودين في عائلة الرب .المالك
السيء يعمل ألجل الشيطان*.

المعمودية  /اعمد يضع قادة الكنيسة* الشخص تحت الماء لدقيقة .ثم يخرجون الشخص من تحت الماء .بهذه
الطريقة نظهر أن المسيح جعلنا نظيفين .و نظهر لكل شخص بأننا جزء من الكنيسة* .عندما نقوم
بالتعميد تذكرنا بيسوع الذي مات وضعوه الرجال في القبر .لكنه نهض من الموت.
المؤمن

المؤمن هو الشخص الذي يعرف و يثق بالمسيح.

البركات

البركات هي األشياء الجيدةالتي يعملها الرب لنا .عندما نطلب من الرب مباركتنا،نساله أن
يساعدنا و يعمل الجيد فينا.

تصور

لحظة اتخاذ الطفل عندما يبدأ حياة جديدة في جسم المرأة.

المحتوى

أن سعداء مع المحتوىن الذي لدينا .أن نعرف أن ما لدينا كاف.

الكنيسة

الكنيسة هي مجموعه من الناس الذين يتبعون ويثقون بيسوع المسيح .يتقابلون معا .يعمدون
المؤمنين* .يتناولون العشاء الرباني .يطيعون تعاليم المسيح.

الصليب

الصليب هو قطعتين من الخشب ثابتة معا .عندما عاش يسوع ،والناس ثابتة على الصليب من أجل
قتلهم .مات المسيح على الصليب.

اللعنه

كلمة قوية يمكن أن تلحق الضرر أو العقاب على شخص ما أو شيء ما.

ابليس

ابليس هو اسم آخر للشيطان * .الشيطان *هو أسوأ من المالئكة سيئة * [انظر المالك].

التلميذ

التلميذ هو الشخص الذي يتبع شخص آخر ويتعلم منه .والشخص الذي يؤمن بيسوع .والشخص
الذي يتبع ما يعلمه يسوع.

أبدي

األشياء التي كانت دائما أو ستستمر دائما لتكون أبدية .والشيء الذي ليس له بداية أو نهاية.

االيمان

يقصد بااليمان أن يؤمن في شخص ما أو شيء ما .أن يثق * ويؤمنون بالرب .لمعرفة أن الرب
حقيقي ،حتى عندما ال نستطيع أن نراه.
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المغفرة

لتغفر هو الظهار الحب وعدم تذكر األشياء السيئة ضد شخص ما .عندما يغفر الرب لنا ،وهو ال
يعقد األمور الخاطئة التي نقوم بها ضدنا.

المجد

مجد الرب هو الذي يجعل كل شيء صنعه الرب جميل و عظيم ،وكأنه ملك عظيم.

النعمة

النعمة هي هدية من الرب يجب علينا أال نحصلها بسبب األشياء السيئة التي قمنا بها .النعمة هي
ما يعطيه الرب ألنه حنون علينا .المغفرة * والمساعدة التي تأتي من الرب.

القلب

القلب هو أهم جزء في الشخص .الجزء بالشخص الذي يشعر ويفكر ويقرر األمور.

الجنة

الجنة هي المكان حيث يوجد الرب و المسيح .يعيش الرب و يحكم هناك .الجنة هي المكان حيث
الناس الذين يعرفون حقا الرب ويسوع سيهبون بعد وفاتهم .المكان حيث الناس تكون سعيدة
دائما وليس لديهم متاعب .ستكون الجنة الجديدة و األرض الجديدة البيت المستقبلي للناس الذين
يعرفون الرب.

الجحيم

الجحيم هو المكان حيث فصل الرب الناس األشرار من نفسه .الجحيم هو مكان لعقاب األشرار
بعد الموت.

مقدس

لتكون مقدس هو بأن تكون جانب مجموعة للرب .لتكون مثل الرب .لتكون تقي .عندما نكون
قدوسين بال خطيئة .نحن نظيفين أمام الرب.

الروح القدس*.

روح الرب [انظر الروح] من أرسل يسوع لمساعدة الناس .الروح القدس هو اسم اخر للرب.
وتسمى أيضا روح الرب ،وروح المسيح والروح التي تساعدنا .الروح القدس هو شخص ،ولكن
ليس إنسان مثلنا .انه الرب،بالمساواة مع الرب اآلب و مع الرب االبن [انظر أيضا الثالوث].
يقوم بعمل الرب بين الناس في العالم .ال أحد يرى الروح القدس لكنه يعيش معنا و التي تعرف
يسوع.

الشرف

لتشريف شخص ما هو أن تتحدث جيدا عن الشخص .للتصرف بشكل جيد نحو شخص ألنك
احترامته وقيمته.

معالي

للعمل بشكل جيد .للعيش في الطريقة التي يظهر احترام الرب والناس .أن يكون الشخص الذي
يفعل أشياء جيدة واليمين.

معبود

المعبود هو شيء من الخشب أو الحجر أو المعدن الذي يصلي له الناس .يجب عليهم عبادة*الرب.
الصنم هو صورة لشخص أو شيء يجبه الشخص بدال من الرب الصنم هو إله زائف .شيء ما
يجبه الشخص أكثر من الرب.

اسرائيل

األرض التي يعيش فيها الشعب اليهودي .شعب اسرائيل هو اسم آخر للشعب اليهودي .هم أبناء
إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

اليهود

اليهودي هو الشخص الذي ولد من إبراهيم وإسحق ويعقوب وأطفالهم .الشخص الذي لديه النية *
من اليهود.
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المملكة

المملكة هي المكان الذي يحكمه ملك .األرض الذي يحكمها ملك .مملكة الرب حيث يحكم فيها
الرب.

القانون

القوانين التي يضعها الحاكم الخبار الناس كيف يعيشوا .القوانين التي أعطاها الرب لموسى ألجل
الناس في اسرائيل*.

االله

االله هو اسم اخر للرب في االنجيل .انها تعني انه فوق كل األشياء و قوانين كل األشياء .اسم
استخدم ليسوع عند اطاعته.

نبي

النبي هو شخص كان قادر على اخبار الناس االخرين ما يريده الرب .يتحدث النبي للرب لمدة
طويلة .شخص ما يخبر اشياء ستحدث بالمستقبل.

االزدهار

لالزدهار هو لالستمتاع باألشياء الجيدة .لالزدهار هو تكون بصحة جيدة أو تكون غني .نحن
نزدهر عندما يتحدث األخرون جيدا عنا .عند االزدهار عند االستمتاع بعطف األشخاص
االخرين.

الخالص

لشراء شيء مرة أخرى بعد فقدانه أو اتخاذه .لدفع الثمن لتقديم شيء بنفسك.

التوبة

أن تتوب هو أن تتحول من الذنب* .لعمل ما يريدنا الرب فعله .لتقرير عدم فعل األشياء السيئة
التي قمت بها بالماضي.

االحترام

يقصد باالحترام هو معاملة شخص ما كأن لهم قيمة عظيمة.

القيامة

يقصد بالقيام النهوض من الموت .للعودة مرة أخرى للحياة.

الصالحين

يقصد بأن تكون صالحا أن تكون صحيح مع الرب .الصالحين هم األشخاص الصحيحين مع
الرب .عندما يصنع الرب الشخص صحيح معه ،يرى أن هذا الشخص نظيف .الشخص الصالح
هو صديق الرب و ليس عدوه.

السبت

يوم السبت هو اليوم الذي يستريح فيه الرب من شغل المخلوقات .السبت كان اليوم عندما أخبر
الرب اليهود* أال يعملوا .انه يوم مميز عندما يستريحون و يعبدون الرب.

االنقاذ /الخالص

الخالص عندماينقذنا الربمن نتائج و قوة الذنب* .لتكون منقذ أو مخلص من األشياء السيئة.

ابليس

ابليس هو اسم آخر للشيطان * .الشيطان *هو أسوأ من المالئكة سيئة * [انظر المالك].

المخلص

يسوع المسيح هو المخلص .شخص ما يعيدنا الى الرب و ينقذنا من العذاب بسبب األشياء السيئة
التي قمنا بها.

الخطيئة/الخاطيء الخطية هي األشياء الخاطئة التي يقوم بها الناس ضد الرب أو ضد أشخاص آخرين .عندما ال نتبع
القواعد التي وضعها الرب ،فنحن مخطئين .عندما ال نعمل ما يريدنا الرب فعله ،نحن نخطيء.
كل الناس خاطئين لفعلهم أشياء ضد الرب أو أشخاص آخرين .كل الناس خاطئين ألنهم
يولدونبرغبات سيئة.
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الروح

الروح هي الجزء في الشخص الذي ال نستطع رؤيته داخلنا اثناء حياتنا ،و يحيا بعد موتنا .أعطى
الرب الروح الدم و حواء عندما نفخ الحياة فيهما .تسمى روح الشخص أحيانا روح
الشخص*[انظر الروح].

الروح

الروح هو كائن ليس لديها هيئة ،وال أحد يمكنه رؤيتها .الرب هو الروح .جعل الرب الكائنات
الروحية األخرى (المالئكة *) التي ال نستطع رؤيتها ،و يمكن أن تكون جيدة أو سيئة .تسمى
روح الشخص أحيانا روح الشخص*[انظر الروح].

ثالوث

الثالوث هي الكلمة التي نستخدمها لنتكلم عن الرب الواحد وهو ثالثة أشخاص :الرب اآلب،و
الرب االبن (يسوع) ،و الرب الروح القدس *.

الثقة

ان تثق هو اتباع شيء ما أو شخص ما تعتقد انه صحيح .الحصول على االيمان * والتصرف مع
اإليمان * [انظر اإليمان].

العذراء

العذراء هو الشخص الذي لم يمارس الجنس.

العبادة

العبادة هي ان تظهر للرب انه عظيم و اننا نحبه كثيرا .ان تعبد هو ان تعطي شرف*[انظر الى
الشرف ] و الشكر للرب .ماذا يمكن ان نعمل و نحن مع الرب.
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