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 قدمةامل
ة ات اليت واجهت اإليمان الرسو� داخل الكنيسة اهلونلديّ بعد عرص اإلصالح، برزت واحدة من أ�رب اتلحديّ 

ة أتباعه. درس أرمينيوس يف أ�اديميّ �سبب )، و١٦٠٩-١٥٥٩أرمينيوس ( جاكوبصلَحة، �سبب قس ومعلِّم يدىَع المُ 
ات واضحة ىلع ا�رافه عن العقيدة السليمة. اكن من الصعب ة مؤرّش جنيف حيث اكن واعًدا، ولم ت�ن هناك أيّ 

لب ُط  ،١٦٠٨ة كتابات يف أثناء حياته. ل�ن يف اعم اتلأ�د من املخاوف اليت أحاطت بأرمينيوس ألنه لم ينرش أيّ 
نه رفًضا للعقيدة الاكلفينيّ   ة عن االختيار.منه تدو�ن آرائه بغرض تقييمها. وقد أظهر ما دوَّ

وازداد  ة.الالهوتيّ  أفاكرهمو� األعوام اليت تلت وفاة أرمينيوس، ازداد أوئلك اذلين ادَّعوا أنهم تالميذه تطرفًا يف 
م أن للخطية تأث� �دود ىلع ة"، واليت تعلّ نية" أو "الشبه بيالجيّ تَبَنِّيهم لآلراء اليت �سميها ايلوم اآلراء "األرمي

ة �عل اإل�سان قادًرا ىلع اتلعاون مع نعمة اخلالص أو ة البرش�ّ ة، وأنه يوجد قدر من احلر�ّ القدرات البرش�ّ 
ص ىلع١٦١٠مقاومتها. وقد خلَّصوا آراءهم يف وثيقة ُعرفت باسم "احتجاج اعم  مخس نقاط:  ". احتوى هذا امللخَّ

مثابرة  �شأنايلق�  عدماالختيار املرشوط، والكفارة العامة، والفساد الاكمل، وانلعمة اليت يم�ن مقاومتها، و
 القد�س�.

َّسمت األعوام اليت امتدت منذ وفاة أرمينيوس وحىت اجتماع سنودس دورت جبدل الهو� مزتايد، و�انقسامات  ا�
 وارًدا. اليشء جتمع اهلونلدي حىت أن حرً�ا أهليّ يف الكنيسة. ازدادت الضغوط ىلع امل

ً
ة قد صارت باحلقيقة احتماال

صلَحة، يف ة المُ للكنيسة اهلونلديّ  الوط�السنودس  انعقادالوحيد اذلي حال دون وقوع هذه احلرب � ادلعوة إىل 
ميناًء يقع يف مقاطعة هونلدا (وُ�ترَص اسم املدينة اعدة  . اكنت مدينة دوردر�ت)Dordrecht( ميناء دوردر�ت

 )."Dordt" أو دوردت "Dort" يف اللغة اإل�ل��ة إىل دورت

فوَّضون من بر�طانيا العظ�، ومن أجزاء عديدة من ل سنودس دورت العظيم إىل اجتماع دو�ٍّ حبق. فقد جاء مُ حتوّ 
ا للغاية مجع ب� ة، ومن جنيف أيًضا. اكن هذا السنودس اجتمااًع متمّ�ً أملانيا، وسو�رسا املتحدثة باللغة األملانيّ 

�، واجتمعوا فوَّض� الكنسيّ صلَحة يف أورو�ا. حرض السنودس حوايل �سعون من المُ الكث� من أفضل العقول المُ 
 ١٦١٩اعم  مايو ٢٩وحىت  ١٦١٨اعم  نوفمرب ١٣مًعا ملا يقرب من ستة أشهر، من 

ً
 باالستماع إىل . وقد بدأوا أوال

 �، ثم قراءة كتاباتهم. األرمينيّ 

" اليت ترتَجم canonsاكن أعظم إ�از هلذا السنودس هو إصدار ما اشتهر بعد هذا باسم "إقرارات دورت" (تأيت لكمة "
"إقرارات" من اللكمة ايلونانية اليت تع� قاعدة أو قانون). وهكذا، فإن إقرارات دورت � قوان� سنودس 

م اإلجابات المُ دور  ة اخلمسة.صلَحة عن انلقاط األرمينيّ در�ت، اليت تقدِّ
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ث القسم الرئييس عن االختيار غ� املرشوط. و�تحدّ  اإلقراراتث القسم (أو الفصل) الرئييس األول من يتحدّ 
ن الفساد اليلك ال اثلالث والرابع مًعا يك يب�ِّ أ انالرئيسي انارة املحدودة. يدمج السنودس القسماثلا� عن الكفّ 

م تعليم عن رضورة انلعمة اليت ال يم�ن أن تُ يم�ن أن يقوم إال ح� يُ  قاَوم. و�علِّم القسم الرئييس اخلامس قدَّ
ة اخلمسة ظهر ما يعرف اآلن باسم "انلقاط عن مثابرة القد�س� �سبب نعمة اهللا احلافظة. من هذه األقسام الرئيسيّ 

، ثم اليت تم اتلأ�يد عليهاينقسم لك قسم رئييس من العقيدة إىل العديد من ابلنود  ".TULIPة أو اخلمسة للاكلفينيّ 
دة.يليها رفٌض لضالالت أرمينيّ   ة �دَّ

ُ�َعد إقرارات دورت إرثًا ينبيغ تقدير قيمته، وأيًضا استخدامه يف كنا�سنا، و� صفوف تعليم العقيدة عن طر�ق 
 ات.ة اعرتاضات أو حتديّ ة اليت ينبيغ أن �يب بها ىلع أيّ السؤال واجلواب، وأيًضا كنموذج للكيفيّ 
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 بق اتلعي� اإلل�اسعن : عقيدةلمن االقسم الرئييس األول 

 ١ابلند 

حتت اللعنة، و�ستحقون املوت األبدي، فإن اهللا لم ي�ن  وهم واقعونمجيع البرش قد أخطأوا يف آدم،  بما أنَّ 
الرسول: "ليَكْ  كما قال، اخلطايا ألجلإىل ادلينونة  وأسلمهم، يهلكونمجيًعا  إن تر�هم من �وهم ظلم أيَّ  ل�ت�ب

َْت قَِصاٍص ِمَن اِهللا" (رومية  َعالَِم حتَ
ْ
ْعَوزَُهْم ٢٣ �ما يقول العدد). و١٩: ٣�َْستَدَّ لُكُّ فٍَم َوَ�ِصَ� لُكُّ ال

َ
وا َوأ

ُ
ْخَطأ

َ
َِميُع أ

ْ
: "إِِذ اجل

َِطيَِّة ِ�َ َموٌْت". ٢٣: ٦رومية ل قوتأيًضا كما َ�ُْد اِهللا". و
ْ
ْجَرَة اخل

ُ
نَّ أ

َ
 "أل

 ٢ابلند 

ظهِ 
ُ
ن يؤمن به، بل ت�ون هل احلياة مَ  ال يهلك لكُّ  أرسل ابنه الوحيد إىل العالم، ليك أنه قدرت �بة اهللا، ول�ن بهذا أ

نَّ اَهللا قَْد 
َ
ْظِهَرْت َ�َبَُّة اِهللا ِ�ينَا: أ

ُ
ا بِِه" (األبدية. "ِبَهَذا أ

ْيَ
َ

َعالَِم ِليَكْ �
ْ
 ال

َ
وَِحيَد إِىل

ْ
رَْسَل اْ�نَُه ال

َ
نَُّه َهَكَذا  ؛)٩: ٤يوحنا  ١أ

َ
"أل

 َ
ْ
ُ احل

َ
وَِحيَد ِليَكْ َال َ�ْهِلَك لُكُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه بَْل تَُ�وُن هل

ْ
َعالََم َحىتَّ بََذَل اْ�نَُه ال

ْ
ُ ال َحبَّ ا�َّ

َ
بَِديَُّة" (يوحنا أ

َ
 ).١٦: ٣يَاُة األ

 ٣ابلند 

 السارة البشارةهذه  حامل� رسالً  ، إىل َمن �شاء ووقتما �شاء،رمحتهيف ، يرسل اهللا إىل اإليمان البرشب ؤَ� يُ وليك 
البرش إىل اتلو�ة واإليمان باملسيح مصلوً�ا. "فََكيَْف يَْدُعوَن بَِمْن لَْم يُْؤِمنُوا بِِه.  يُدىَع  ،تهم�واسطة خدمو؛ للغاية

 ).١٥-١٤: ١٠وا؟" (رومية َوَ�يَْف يُْؤِمنُوَن بَِمْن لَْم �َْسَمُعوا بِِه؟ َوَ�يَْف �َْسَمُعوَن ِبَال اَكِرٍز؟ َوَ�يَْف يَْ�ِرُزوَن إِْن لَْم يُرَْسلُ 

 ٤ ابلند

 الُمخلّص بإيمانٍ  �سوع ن، و�قبلوينالوها َمن . ول�نَّ هذه اإل�يل ببشارةال يؤمنون  َمنث غضب اهللا ىلع مكُ يَ 
 احلياة األبدية. هبة وُ�منَحونمن غضب اهللا ومن اهلالك،  يُنَقذون بواسطته، ويَحٍّ  حقييقٍّ 

 ٥ ابلند

 يفبل  بأي حال من األحوال، اهللا يفال ي�ُمن اخلطايا األخرى،  اكفة و�ذلك، هذا عدم اإليمان خطأأو  سبب إن
نَُّ�ْم ةجانيّ اهللا املهو عطية  بواسطته،واخلالص  ،اإليمان بيسوع املسيح بينمااإل�سان نفسه؛ 

َ
، كما هو مكتوب: "أل

َمِسيِح  ؛)٨: ٢َو َعِطيَُّة اِهللا" (أفسس بِانلِّْعَمِة ُ�َلَُّصوَن، بِاِإليَماِن، وََذلَِك لَيَْس ِمنُْ�ْم. هُ 
ْ
ْجِل ال

َ
نَُّه قَْد ُوِهَب لَُ�ْم أل

َ
"أل

ْن تُْؤِمنُوا بِِه َ�َقْط 
َ
 ).٢٩: ١(فيليب ..."  َال أ

 ٦ ابلند

َزِل  ء اهللامن قضا نابعٌ عطية اإليمان من اهللا  ، دون غ�هم،ابلعض نوالإن 
َ
األز�، ألنه "َمْعلُوَمٌة ِعنَْد الرَّبِّ ُمنُْذ األ
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 " ْ�َماهِلِ
َ
يُع أ ِي َمِشيئَِتِه" (أفسس  ؛)١٨: ١٥ الرسل (أعمالمَجِ

ْ
ٍء َحَسَب َرأ ي َ�ْعَمُل لُكَّ يَشْ ِ

َّ
). وفًقا هلذا القضاء، ١١: ١"اذل

بهم يف أن يؤمنوا، معاندةيُل�ِّ اهللا بنعمته قلوب املختار�ن، مهما اكنت  يرتك غ�  يف دينونته العادلة بينما ؛و�رغِّ
 ،ذاته اآلنيف العادل والرحيم، و ،احلكيمخاص اتلمي�  �شلك و� هذا �ُستعلَن. ة قلو�هماملختار�ن لرشهم وقساو

ىلع الرغم  ن يف لكمة اهللا، واذليالُمعلَ  والرفضقضاء االختيار �ُستعلَن ؛ أو الفسادالغارق� بالتساوي يف ب� البرش 
سة تعز�ة تفوق الوصف للنفوس املقدَّ  يمنح، هلالكهم هل واملضطر�ةالفاسدة، وانلجسة،  ذوي األذهان من حتر�ف

 .واتلقية

   ٧ ابلند

مشيئته  سب مرسةحبو، خالصةٍ  و�نعمةٍ قبل تأسيس العالم، ِمن ، اذلي بموجبه، هللا غ� املتغ�ِّ  قصدالإن االختيار هو 
من حالة الرباءة األو� إىل  مخبطأ شخيص منهقد سقط اكن اجلنس البرشي، اذلي  لكِّ  ب� مناختار قد ، ةالسياديّ 

نه منذ األزل وسيًطا ورأًسا للمختار�ن، عيَّ  ياذل ،املسيحللفداء يف  األشخاصًدا من اخلطية واهلالك، عدًدا �دَّ  حالة
بل هم اغرقون من اآلخر�ن، أو أ�رث استحقاقًا بالطبيعة ليسوا أفضل  مع أنهم، هؤالء املختارونوأساًسا للخالص. 

 ىلع �ويدعوهم و�تذبهم  ويك ،بواسطته يك �لُصوا لمسيح،ل هم اهللا بأن يعطيعينه، قىَض  ابلؤس والشقاءيف  مثلهم
دهم، واتلقد�س ،اإليمان احلقييق، واتلرب�ر يمنحهم ويك ،لكمته وروحه بواسطة رش�تهفّعال إىل  ؛ و� انلهاية، يك يمجِّ

ِسيِس  ،يف رش�ة ابنه بقوةٍ  اهمحفظه إيّ بعد 
ْ
إلظهار رمحته وملدح �د نعمته، كما هو مكتوب: "َكَما اْختَاَرنَا ِ�يِه َ�بَْل تَأ

َمِسي
ْ
 بِيَُسوَع ال

اَمُه يِف املحبة إذ َسبََق َ�َعيَّنَنَا لِلتَّبَ�ِّ �ِسَ� َوِ�الَ لَْوٍم قُدَّ َعالَِم، نِلَُكوَن قِدِّ
ْ
ةِ َمِشيئَِتِه،ال  ِح نِلَْفِسِه، َحَسَب َمرَسَّ

ْ�َعَم ِبَها َعلَيْنَا 
َ
َمْحبُوِب" (أفسس لَِمْدِح َ�ِْد نِْعَمِتِه الَّيِت أ

ْ
يَن َسَبَق َ�َعيََّنُهْم آوأيًضا يف موضٍع  ؛)٦-٤: ١يِف ال ِ

َّ
خر: "َواذل

رَهُ  يَن بَرَّ ِ
َّ

يًْضا. َواذل
َ
رَُهْم أ يَن َداَعُهْم َ�َهُؤالَِء بَرَّ ِ

َّ
يًْضا. َواذل

َ
يًْضا" (رومية َ�َهُؤالَِء َداَعُهْم أ

َ
  ).٣٠: ٨ْم َ�َهُؤالَِء َ�ََّدُهْم أ

 ٨ ابلند

صون، سواء يف ظل العهد �لُ  مجيع َمن من جهةوهو ذاته  واحدٌ  قضاءال، ول�ن �تلفة لالختيارأحاكم ال توجد 
ن أن مرسة، وقصد، ومشورة املشيئة اإلهلية واحدة، علِ ن الكتاب املقدس يُ أل وهذاالعهد اجلديد؛ يف ظل القديم أو 

نه عيَّ سبق فخلالص وطر�ق اخلالص، اذلي وللكٍّ من انلعمة واملجد، لكٍّ من امنذ األزل، لاهللا اختارنا  حبسبهااليت و
 ك فيه.ليك �سلُ 

 ٩ ابلند

 ه صالحأو توجُّ  صفة ة، أو أيّ قداستهأو يمان، لإل تهطاعأو إ، اإل�سان عرفة بإيماناملسابق  االختيار ىلع اهذ ينُبَ لم 
 ً�تارون . ول�ن البرشاالختيار اعليه عتمدا اليت طوالرش، أو األسباب، أو املطالب األساسية اباعتباره، فيهآخر 
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ينبع اإليمان ومنه صالح للخالص،  لكِّ  منبعاالختيار هو  ،نإذ وما إىل ذلك؛لقداسة، لو ،طاعة اإليمانوإل ،لإليمان
، حبسب قول الرسول: "َكَما هل أو نتائج ، كثمارٍ نفسهااألخرى، وأخً�ا احلياة األبدية  وعطايا اخلالصوالقداسة 

مَ 
ْ
اَمُه يِف ال �ِسَ� َو�َِال لَْوٍم قُدَّ َعالَِم، [ليس ألننا كنّا ول�ن] نِلَُكوَن قِدِّ

ْ
ِسيِس ال

ْ
 ).٤: ١(أفسس َحبَِّة" اْختَاَرنَا ِ�يِه َ�بَْل تَأ

 ١٠ ابلند

الصفات  ب� مجيع من اختار اهللا قد أنَّ  ل يفيتمثّ ، اذلي ال مهذا االختيار الُمنعِ وراء  األوحدإن مرسة اهللا � السبب 
 العام من اجلمهورأن يتبّ� من ب� ب رُسَّ  بل أنهللخالص،  ارشًط  ت�ونابلعَض يك  نةأو األفعال البرشّ�ة املمكِ 

ديناألشخاص  اخلطاة بعَض  ا َ�ْعُد َوَال َ�َعَال  املحدَّ َ نَُّه َوُهَما لَْم يُودلَ
َ
يك ي�ونوا شعبًا خاًصا هل، كما هو مكتوب: "أل

ا  ْو رَشًّ
َ
ا أ ِغ�«: (أي لرفقة) ِ�يَل لََها ...َخْ�ً َكِبَ� �ُْستَْعبَُد لِلصَّ

ْ
ْ�غَ «َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: ». إِنَّ ال

َ
ْحبَبُْت َ�ْعُقوَب َوأ

َ
ْضُت أ

بَِديَِّة" (أعمال الرسل  ؛ وأيًضا:)١٣-١١: ٩(رومية »" ِعيُسوَ 
َ
َحيَاِة األ

ْ
يَن اَكنُوا ُمَعيَِّنَ� لِل ِ

َّ
يُع اذل  ).٤٨: ١٣"َوآَمَن مَجِ

 ١١ ابلند

ال يم�ن إاعقة اختياره،  هكذا أيًضا، القدرة ويلكّ  عرفة،امل ويلكّ  للتغي�، قابل كمة، وغ�احل يلكّ أن اهللا نفسه  و�ما
 .أو يتناقص عددهم يُرَفض املختارون،ال يم�ن أن كما ؛ إبطاهلأو  الرتاجع عنه؛، أو أو تغي�ه

 ١٢ ابلند

وغ�  اختيارهم األز� من يقٍ� إىل ، وقياسات �تلفة، و�ن اكن بدرجات متفاوتة املع�َّ ن يف الوقت واملختار لِص يَ 
أنفسهم، بفرح أن يالحظوا يف بل بالرس�ة والعميقة، اهللا يف أمور  �واتلنقيب الفضو عن طر�ق ابلحث ال، املتغ�
، بنوّ�ة�افة باملسيح، وحقييق إيمان مثل  — يف لكمة اهللاشار إيلها االختيار األ�يدة المُ  ثمارس، مقدَّ  ورسوررويح 

 .ذلك وما إىل، الرب إىلعطش ىلع اخلطية، وجوع و حبسب مشيئة اهللاحزن و

 ١٣ابلند 

، شدة مرامحه و�مدوا، ضعوا قدامه لكَّ يومٍ يك يتَّ  إضايفٍّ  �سبٍب اهللا  والدأ انن منه يمدَّ واتليقُّ  االختيارهذا الويع ب إن
 اتلفك�. إن من �وهم بهذا القدرشديدة  �بةً أظهر أوًال اك اذلي ذل حارةً  �بةً  يف امتنانٍ  و�ردُّوا، أنفسهم رواو�طهِّ 

ق البرش غرِ يُ  أنعن أو  ،ةاإلهليّ  وصاياال يف حفظهمال اإلىلع ع �شجِّ  أنهو أبعد ما ي�ون عن  ختياراال عقيدةيف 
يف طيٍش أمًرا مسلًَّما العتبار نعمة االختيار انلتائج املعتادة  � ، يف دينونة اهللا العادلة،هذهبل . جسديٍّ  ضمانٍ يف 
 يف طرق املختار�ن. الس�واملستهرت بها من جانب َمن يرفضون  ابلاطل، أو للعبث به
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 ١٤ابلند 

عِلنت كمةاحل ةلكيّ مشورة اهللا حبسب  اذلي اإلل� االختيارعقيدة  كما أنَّ 
ُ
املسيح نفسه، واألنبياء،  من ِقبَل قد أ

عِلنت  وأيًضا ،والرسل
ُ
هكذا أيًضا ال يزال العهد اجلديد،  وأالعهد القديم  سواء يف ،بوضوح يف الكتاب املقدسأ

ت اليت ألجلها  كنيسة اهللا، داخل �يف الوقت واملاكن املناسب إذاعتهاينبيغ  ِعدَّ
ُ
هذه العقيدة؛ ىلع وجه اخلصوص أ

شعبه، دون وإلنعاش وتعز�ة ، األقدسملجد اسم اهللا وواتلقوى،  اتلمي�روح و�، توق�يف ذلك  ُ�َرىرش�طة أن 
ُ�ْم بُِ�لِّ َمُشوَرِة اِهللا" (أع .الرس�ة الَع�ِّ  يف طرقعبثًا  اتلنقيب �اولة ْخرِبَ

ُ
ْن أ

َ
ْر أ ؤَخِّ

ُ
�ِّ لَْم أ

َ
"يَا  ؛)٢٧: ٢٠ الرسل مال"أل

َفْحِص َوُطُرقَُه َعِن اِالْسِتْقَصاءِ 
ْ
ْحاَكَمُه َعِن ال

َ
ْ�َعَد أ

َ
ِمِه! َما أ

ْ
ْن َمْن عَ ! لَُعْمِق ِغَ� اِهللا وَِحْكَمِتِه وَِعل

َ
ْو أل

َ
َرَف فِْكَر الرَّبِّ أ

ُ ُمِش�ً 
َ

إِ�ِّ " ؛)٣٤–٣٣: ١١(رومية  "ا؟َمْن َصاَر هل
ُقوُل  فَ

َ
ُمْعَطاةِ  بِانلِّْعَمةِ  أ

ْ
ْن َال يَْرتَيِئَ َفْوَق َما يِل  ال

َ
 ِللُكِّ َمْن ُهَو بَيَْنُ�ْم: أ

ِل َكَما قََسَم   اتلََّعقُّ
َ

ْن يَْرتيَِئَ بَْل يَْرتَيِئَ إِىل
َ
َراَد اُهللا ف)؛ "٣: ١٢ (رومية ا ِمَن اِإليَماِن"اُهللا ِللُكِّ َواِحٍد ِمْقَدارً يَنْبيَِغ أ

َ
لَِك إِذْ أ َ�ِ

رَثَ َكِث�ً 
ْ
�

َ
ْن ُ�ْظِهَر أ

َ
َط بَِقَسمٍ أ

ِ قََضائِِه، تَوَسَّ
َموِْعِد َعَدَم َ�َغ�ُّ

ْ
  ا لَِوَرثَِة ال

َ
، َال ُ�ْمِ�ُن أ ِ

ْمَر�ِْن َعِديَ�ِ اتلََّغ�ُّ
َ
 بِأ

نَّ اَهللا ،َحىتَّ
مَ 

َ
َموُْضوِع أ

ْ
نَا نِلُْمِسَك بِالرََّجاِء ال

ْ
ََجأ يَن اتلْ ِ

َّ
ُْن اذل

َ
َا َ�ْعِزَ�ٌة قَِو�ٌَّة، �

َ
 ).١٨-١٧: ٦ اني�(عرب اَمنَا"يَْ�ِذُب ِ�يِهَما، تَُ�وُن نل

 ١٥ ابلند

الكتاب املقدس شهادة  � يف أعيننا،و�متدحها ، ةالُمستَحقوغ�  زيلّةاأل االختيارنعمة ىلع �و م�َّ  نلا يفرسِّ  إن ما
 اآلخر، القضاء األز� العبور عن ابلعض يف تمَّ  بينما، هم املختارون فقط بل ابلعض ،بأنه ليس اجلميع الرص�ة

 ابلؤسيرت�هم يف أن ، بوال يم�ن أن تتغّ�  ،بال لومواليت  ،طلَقة العدلمُ وة، مرسته السياديّ  حبسباذلين قىض اهللا، 
 سماحهمن خالل  لكنه قىض،؛ اتلغي�ونعمة  اخلالصإيمان  يمنحهمال أ، وأنفسهم فيه بإرادتهم أغرقوا، اذلي العام

أن يدينهم و�هلكهم إىل األبد، ليس فقط ب، عدهل يف انلهاية إلظهار طرقهم اخلاصة اأن يتبعوب ةالعادل دينونتههلم يف 
 مصدرهو اذلي ال �عل اهللا  الرفض قضاءخطاياهم األخرى. هذا هو  مجيع ألجلأيًضا  بلعدم إيمانهم،  ألجل

و�ال لوم،  ،ديَّان مهيبعلن أنه يُ  بل)، اجتديفً  اليشء اذلي ُ�َعد حىت اتلفك� فيهاخلطية بأي حال من األحوال (
 ومنتقم منها. واعدل

 ١٦ ابلند

 ،لضم�ل ، وسالمٌ لنفسل مؤ�دٌ  و�ق�ٌ املسيح، ب يحٌّ  إيمانٌ  بداخلهم الٍ فعّ  ىلع �وٍ  ُ�لَقأن أوئلك اذلين لم �تربوا بعد 
 ا عيّنهيتال الوسائطيف استخدام  مثابرون ولكنهم مع ذلكاملسيح، بهللا ايف  وافتخارٌ ، ابلنوّ�ةطاعة وسيٌع جادٌّ وراء ال

، بل املرفوض� ضمن همأنفس يصنفوا وأال، عقيدة الرفضذكر ي�عجوا من  أال ينبيغ، فينا هذه انِلعم إلحداثاهللا 
. نعمة أغ� ، زمنَ واتضاٍع  إخالٍص يف ملتهبة،  و�نتظروا بأشواقٍ ، الوسائطيف استخدام  عليهم أن يثابروا باجتهادٍ 

كذلك أيًضا أوئلك اذلين، ىلع الرغم من رغبتهم اجلادة يف الرجوع إىل اهللا، و�رضائه وحده، واتلحرر من جسد املوت، 
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 االرتعاديدعوهم إىل  ما ليس دليهممن القداسة واإليمان اذلي يطمحون إيله،  املقدارلم يتمكنوا بعد من بلوغ ذلك 
. ل�ن هذه مرضوضةقصبة  أو يقصف فتيلة مدخنةأنه لن يطفئ ب قد وعد رحيمال اإلهلمن عقيدة الرفض؛ ألن 

أنفسهم  أسلمواقد  املسيح،ملخلّص �سوع أو باهللا اب ، دون أد� اكرتاث منهماذلين ألوئلك حبقٍّ  مرعبةالعقيدة 
 إىل اهللا.بعد جبدية  يرجعواطاملا لم  اجلسد،ات العالم وم�ّ  هلمومبالاكمل 

 ١٧ابلند 

، بالطبيعةسون، ليس املؤمن� مقدَّ  أبناءلكمته اليت �شهد بأن  مناهللا  نّ�ون ُحكًما عن مشيئة ينبيغ أن بما أننا
 اختياريف  كإىل التشكّ اآلباء األتقياء اذلي هم مشمولون فيه مع آبائهم، فال يوجد ما يدعو انلعمة،  عهد بفضلبل 

 .طفوتلهماحلياة يف من هذه  يأخذهمأن باهللا �رَُسُّ اذلين  أبنائهموخالص 

 ١٨ابلند 

مع الرسول: قائل� ، وىلع الرصامة العادلة لعقيدة الرفض املجانيّة االختيار نعمة ىلعرون أوئلك اذلين يتذمَّ  �يب
َاوُِب اَهللا؟" (رومية

ُ
ي جت ِ

َّ
َها اِإل�َْساُن اذل ُّ�

َ
نَْت أ

َ
ْن أ: "قائل� صنا�لِّ  الكمقتبس من ن)، و٢٠: ٩ "بَْل َمْن أ

َ
لُّ يِل أ َو َما َ�ِ

ِر�ُد بَِما
ُ
ْ�َعَل َما أ

َ
الرسول: "يَا لَُعْمِق ِغَ� اِهللا  نهتف مع، األرسارهذه بس مقدَّ  هيامٍ يف ). وذللك، ١٥: ٢٠يِل؟" (مىت  أ

َفْحِص َوُطُرقَُه َعِن اِالْسِتْقَصاءِ 
ْ
ْحاَكَمُه َعِن ال

َ
ْ�َعَد أ

َ
ِمِه! َما أ

ْ
ُ  !وَِحْكَمِتِه وَِعل

َ
ْو َمْن َصاَر هل

َ
ْن َمْن َعَرَف فِْكَر الرَّبِّ أ

َ
أل

  ا؟ُمِش�ً 
َ
؟ وْ أ

َ
ْ�َطاُه َ�ُياَكفَأ

َ
نَّ ِمنُْه وَ  َمْن َسَبَق فَأ

َ
بَِد. آِمَ�"أل

َ
 األ

َ
َمْجُد إِىل

ْ
ُ ال

َ
ْشيَاِء. هل

َ
ُ لُكَّ األ

َ
 ).٣٦-٣٣: ١١ رومية( �ِِه َوهل

 

 يعلِّمون اآليت:أوئلك اذلين  ضالالتالسنودس  يرفض، والرفض ختياراال عن الصحيحةالعقيدة بعد رشح 

  ١ الرفض

 � لك ما يتضمنهطاعة اإليمان إيف اإليمان و�  ابرونيثوَمن سوف سوف يؤمنون  َمن لِّصُ�  أنباهللا  مشيئةأن 
 .القضاءهذا  عنيشء آخر م يُعلَن يف لكمة اهللا أي ل هقضاء االختيار للخالص، وأن

 يؤمنونوف س َمن لِّص� لنأن اهللا ب يرّصحي املقدس اذل الكتاببوضوح  ونو�ناقضهؤالء �دعون البسطاء،  ألن
دينبعض األشخاص  األزل ذاختار منقد  أيًضا بل هو، فحسب ،  ،سواهم هم، دونسيمنح اذلين املحدَّ يف الوقت املع�َّ
 من 

ًّ
ْ�َطيْتَِ�  أنااملسيح واملثابرة، كما هو مكتوب: "باإليمان الك

َ
يَن أ ِ

َّ
ْظَهْرُت اْسَمَك لِلنَّاِس اذل

َ
َعالَِم" (يوحنا أ

ْ
: ١٧ِمَن ال

بَِديَِّة" (أعمال ؛)٦
َ
َحيَاِة األ

ْ
يَن اَكنُوا ُمَعيَِّنَ� لِل ِ

َّ
يُع اذل ِسيِس " وأيًضا: ؛)٤٨: ١٣ الرسل "َوآَمَن مَجِ

ْ
َكَما اْختَاَرنَا ِ�يِه َ�بَْل تَأ

َمَحبَّةِ 
ْ
اَمُه يِف ال �ِسَ� َو�َِال لَْوٍم قُدَّ َعالَِم، نِلَُكوَن قِدِّ

ْ
 ).٤: ١" (أفسس ال
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 ٢ رفضال

د،اعم وغ�  انلوع األوللحياة األبدية: ل اهللا اختيار�تلفة من  أنوااًع أن هناك  ؛ وأن دو�دَّ  خاص اآلخرانلوع و �دَّ
ق. طلَ ومُ  وقاطع، ،فيه رجعة وال ،اكمل أو ؛ومرشوط قاطع،غ� و ،قابل لإللغاءو ،األخ� بدوره إما غ� اكمل انلوع

دون  رربِّ يُ  اذلي لإليمان ي�ونأن  لالختيار للخالص، حبيث يم�نآخر ولإليمان  اختيار يوجد أنه ،و�ذلك أيًضا
 .للخالص اقاطعً  ًرااختيا ي�ونأن 

 وتُقَطع، ختيارعقيدة اال و�ه تَفَسد املقدس؛لكتاب ل اعتباردون أد�  ُ�تلَقعقول البرش، نتاج من ألن هذا ابتداع 
يًْض 

َ
يَن َسَبَق َ�َعيََّنُهْم َ�َهُؤالَِء َداَعُهْم أ ِ

َّ
يًْض سلسلة خالصنا اذلهبية: "َواذل

َ
رَُهْم أ يَن َداَعُهْم َ�َهُؤالَِء بَرَّ ِ

َّ
رَُهْم ا. َواذل يَن بَرَّ ِ

َّ
ا. َواذل

يًْض 
َ
 ).٣٠: ٨(رومية  "اَ�َهُؤالَِء َ�ََّدُهْم أ

 ٣ رفضال

اختار قد أن اهللا  يتمثالن يف، ال االختيارالكتاب املقدس يف عقيدة  عنهمايتحدث  ال�ين، وقصده اهللاأن مرسة 
ا أعمال من بينها أيًض اليت نة (املمكِ  الرشوطمجيع ب� ختار من ا قدأنه  يف بلآخر�ن،  دون األشخاص بعض

 باإلضافة إىل، طبيعته حب�م قستحِ غ� مُ هو اذلي  ،اإليمان عَل لألشياء، فِ  الاكملانلظام  ب� )، أو منانلاموس
 مستِحقة هاو�عترب ،اكملة ايف ذاته هذه الطاعةأن  �تسبللخالص، وأنه بنعمته  رشًطا يلكون ،طاعته غ� الاكملة

 اكفأة احلياة األبدية.مل

أسئلة غ� بفعل  و�بتعد البرش، أي تأث� بالاملسيح  واستحقاقاتاهللا  مرسة تص� الضارة الضاللة هذه ألنه �سبب
ي َخلََّصنَا هذاالرسول  ترص�حبالكذب وُ�تَهم �ساطة الكتاب املقدس،  عنو اتلرب�ر بانلعمةحق  عن�دية  ِ

َّ
: "اذل

 َ
َ

ْعِطيَْت نل
ُ
َقْصِد َوانلِّْعَمِة الَّيِت أ

ْ
ْ�َمانِلَا، بَْل بُِمْقَتىَض ال

َ
َسًة، الَ بُِمْقَتىَض أ َمِسيِح �َُسوَع َ�بَْل وََداَعنَا َدْعَوةً ُمَقدَّ

ْ
ْزِمنَِة  ا يِف ال

َ
األ

َزيِلَّة" (
َ
  ).٩: ١ وثاوستيم ٢األ

  ٤ رفضال

 استخداًما الطبيعة إعالناإل�سان نور  وهو أن �ستخدم ،سلًفا هناك رشط ما يلزم توافره ،إليمانل االختياريف  أنه
من األشاكل ىلع  شلٍك  بأي معتمدٌ  االختيار و�أن األبدية،للحياة  وأهًال  ووديًعا، ومتضًعا، تقيًا،وأن ي�ون  ،اصحيحً 

 .األشياءهذه 

يًْض  اذليالرسول،  مع تعليمارض و�تع، )Pelagius( الجيوسيتعليم ب �مل سمةألن هذا 
َ
ُْن أ

َ
يَن � ِ

َّ
ا كتب: "اذل

يعً  فاَْكِر، مَجِ
َ
ََسِد َواأل

ْ
ْ�نَا َ�بْالً بَيَْنُهْم يِف َشَهَواِت َجَسِدنَا، اَعِمِلَ� َمِشيئَاِت اجل َاقَِ� ا ترََصَّ

ْ
َغَضِب اَكبل

ْ
ْ�نَاَء ال

َ
ِبيَعِة أ ا بِالطَّ

َوُ�نَّ
يًْض 

َ
َحبَّنَا بَِها، ا،أ

َ
َكِثَ�ِة الَّيِت أ

ْ
ْجِل َ�َبَِّتِه ال

َ
ي ُهَو َغِ�ٌّ يِف الرَّمْحَِة، ِمْن أ ِ

َّ
َمِسيِح  اَُهللا اذل

ْ
ْحيَانَا َمَع ال

َ
ََطايَا أ

ْ
ْمَواٌت بِاخل

َ
ُْن أ

َ
َو�
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ْ�تُمْ 
َ
َمِسيِح �َُسوَع،  ُ�َلَُّصونَ بِانلِّْعَمِة أ

ْ
َماِو�َّاِت يِف ال ْجلََسنَا َمَعُه يِف السَّ

َ
قَاَمنَا َمَعُه، َوأ

َ
ُهوِر اآلِ�يَِة ِغَ�  َوأ يِلُْظِهَر يِف ادلُّ

َمِسيِح �َُسوعَ 
ْ
َفائَِق بِاللُّْطِف َعلَيْنَا يِف ال

ْ
نَُّ�ْم بِانلِّْعَمِة ُ�َلَُّصوَن، بِاإلِ . نِْعَمِتِه ال

َ
يَماِن، وََذلَِك لَيَْس ِمنُْ�ْم. ُهَو َعِطيَُّة أل

ْ�َماٍل َكيَْال َ�ْفتَِخرَ . اهللاِ 
َ
َحٌد" لَيَْس ِمْن أ

َ
 ).٩-٣: ٢ سس(أف أ

 ٥ الرفض

دينألشخاص  القاطعاكمل وغ� الغ�  االختيارأن  ، اتلغي�يمان، أو اإلبعرفة امل سابق �سبب قد وقعللخالص  �دَّ
سابق  �سبب وقع قد والقاطعاكمل ال االختيار بينمابلعض الوقت؛  تأو استمر تبدأإما  ،قوىاتلقداسة، أو الأو 
 ياذل الكتايبو صالحال هذا هو االستحقاقواتلقوى؛ وأن  ،القداسةو، اتلغي�واإليمان، يف انلهاية  إىلثابرة املبعرفة امل
طاعة اإليمان، والقداسة، �اإليمان، و ليس، لكوأنه ذلمن غ� املختار؛  استحقاقًااملختار أ�رث  ي�ون هجلأل

 استيفاء سبق فُعِرف ،سلًفا يلزم توافُرهاإذ ، وٌط لمجد، بل � رشل املتغ�ِّ  غ� الختيارا نتائج �واملثابرة  ،واتلقوى
 للمجد. املتغ�ِّ  غ� االختيار يقعأسباب دونها ال  و�، هلا بالاكمل سيُختارون َمن

شابهه: أن االختيار �وما  اتلايل اتلرص�ح يغرس باستمرار يف األذهان اذلي ،املقدسالكتاب لكِّ مع  هذا يتعارض
ْ�َماِل بَْل ِمنَ مِ  بلليس من أعمال، 

َ
ي يَْدُعو"  ن اذلي يدعو. "ِليَكْ يَثْبَُت قَْصُد اِهللا َحَسَب اِالْخِتيَاِر لَيَْس ِمَن األ ِ

َّ
اذل

يَن اَكنُ " ؛)١١: ٩(رومية  ِ
َّ

يُع اذل بَِديَّةِ َوآَمن مَجِ
َ
َحيَاةِ األ

ْ
ِسيِس  )؛٤٨: ١٣ الرسل (أعمال "وا ُمَعيَِّنَ� لِل

ْ
"َكَما اْختَاَرنَا ِ�يِه َ�بَْل تَأ

�ِس�َ  َعالَِم، نِلَُكوَن قِدِّ
ْ
نَ  ؛)٤: ١(أفسس  "ال

َ
ُ�ُموِ� بَْل أ ْ�تُُم اْخرَتْ

َ
تُُ�ْم" (يوحنا "ليَْس أ ْ�َمالِ  ؛)١٦: ١٥ا اْخرَتْ

َ
 "َو�ِْن اَكَن بِاأل

رَْسَل اْ�نَهُ  ؛)٦: ١١  َ�ْعُد نِْعَمًة" (روميةفَلَيَْس 
َ
َحبَّنَا، َوأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
ْحبَبْنَا اَهللا، بَْل أ

َ
ُْن أ

َ
نَا � َّ�

َ
َمَحبَُّة: لَيَْس أ

ْ
 ١( ""يِف َهَذا ِ�َ ال

 .)١٠: ٤يوحنا 

 ٦ الرفض

هللا، ا أصدره قضاء أيِّ  من الرغمىلع ول�ن بعض املختار�ن،  ؛متغ�ِّ غ� اختيار  هولخالص ل اختيارليس لك  أنه
 يهلكون. هم و�الفعل، أن يهلكوا يم�ن

 ثبات من جراء األتقياءاليت �صل عليها  اتلعز�ة و�هدمون للتغي�،فادح �علون اهللا قابًال الطأ اخل ألنهم بهذا
ْمَ�َن أن املختار�ن ال يم�ن أن يضلُّ  ميعلّ الكتاب املقدس اذلي  ونو�ناقض اختيارهم،

َ
وا: "َحىتَّ يُِضلُّوا لَْو أ

يًْض 
َ
ُمْختَاِر�َن أ

ْ
ي إياهم أوئلك اذلين أعطاه اآلب تلفأن املسيح ال يو ؛)٢٤: ٢٤(مىت  "اال ِ

َّ
: "َوَهِذهِ َمِشيئَُة اآلِب اذل

تِْلُف ِمنُْه َشيْئً 
ُ
ْ�َطاِ� َال أ

َ
نَّ لُكَّ َما أ

َ
رَْسلَِ�: أ

َ
وسبق ، سبق فعينهما أوئلك اذلين د أيًض وأن اهللا قد �َّ  ؛)٣٩: ٦(يوحنا  "اأ
يًْض همربروسبق ف هم،داعف

َ
يَن َسبََق َ�َعيَّنَُهْم َ�َهُؤالَِء َداَعُهْم أ ِ

َّ
يًْض : "َواذل

َ
رَُهْم أ يَن َداَعُهْم َ�َهُؤالَِء بَرَّ ِ

َّ
رَُهْم ا. َواذل يَن بَرَّ ِ

َّ
ا. َواذل

يًْض َ�َهُؤالَِء 
َ
 ).٣٠: ٨ية ا" (رومَ�ََّدُهْم أ
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 ٧ الرفض

 اذلي يعتمدذلك  عدا أو ألي يق� فيه، لمجد،ل املتغّ�  غ� باالختيار ويع أو نتائجة أليّ يف هذه احلياة  وجودأنه ال 
 د.وغ� مؤ�َّ  متغ�ِّ  رشطىلع 

د ليس فقط شيئًا ث عن يق� غ� مُ اتلحدّ  ألن القد�س�، اذلين  الختبار اأيًض  �الٌف  هو، بل منافيًا للمنطقؤ�َّ
 وصيةسب حباذلين و؛ ١أفسس كما يف ، هذه نعمة اهللا و�مدحونمع الرسول  يبتهجون وعيهم باختيارهم بفضل

َماَواِت"  :السماواتيف  ُكِتبتهم ءتالميذه أن أسمايفرحون مع املسيح  ْسَماَءُ�ْم ُكِتبَْت يِف السَّ
َ
نَّ أ

َ
َِريِّ أ

ْ
"بَِل افْرَُحوا بِاحل

: "َمْن َسيَْشتَيِك ىلَعَ ُ�ْتَاِري سائل�، إبليس امللتهبةسهام هذا الويع باختيارهم ب يواجهون اذلينوأيًضا )؛ ٢٠: ١٠(لوقا 
 ).٣٣: ٨اِهللا؟" (رومية 

 ٨ الرفض

سقوط آدم و� احلالة العامة حالة  يف إ�سان أن يرتك أيِّ  سواءر قرِّ مشيئته الصاحلة، لم يُ  ب�ل �ساطة بفضلاهللا،  أن
 .والرجوع إىل اهللالإليمان  الالزمة، نلعمةا منحأثناء  يف إ�سانأي  عن عرُب يَ أو أن  وادلينونة،خلطية من ا

دمُ  ىلع �و معلَنألن هذا  ْعِطَي وأيًض  ؛)١٨: ٩ َمْن �ََشاُء" (رومية َوُ�َقيسِّ ا ُهَو يَرَْحُم َمْن �ََشاُء : "فَإِذً ؤ�َّ
ُ
نَُّه قَْد أ

َ
ا: "أل

َِك فَلَْم ُ�ْعَط" (مىت 
َ

وئل
ُ
ا ِأل مَّ

َ
َماَواِت َوأ اَر َملَُكوِت السَّ رْسَ

َ
ْن َ�ْعِرفُوا أ

َ
َها اآلُب َربُّ و�ذلك). ١١: ١٣لَُ�ْم أ ُّ�

َ
مْحَُدَك أ

َ
: "أ

ْخفَ 
َ
نََّك أ

َ
رِْض أل

َ
َماِء َواأل ْطَفالِ السَّ

َ
ْعلَنْتََها لِأل

َ
ُفَهَماِء َوأ

ْ
َُكَماِء َوال

ْ
ْن َهَكَذا َصاَرِت  يَْت َهِذهِ َعِن احل

َ
َها اآلُب أل ُّ�

َ
َ�َعْم أ

َماَمَك"
َ
ُة أ َمرَسَّ

ْ
 ).٢٦–٢٥: ١١(مىت  ال

 ٩ الرفض

 باألحرى إىل، بل تهمرس إىل فقط وحرص�ًّا يعود ال ن�آخر دون أناسإىل إل�يل بشارة الاهللا  إرسال يف سببال أنَّ 
 اإل�يل.�شارة  صلهمتال اذلين  ن�خراآلمن  استحقاقًاأفضل وأ�رث  ابلعض نأحقيقة 

رُْض قائًال إرسائيل  شعب ح� خاطب، هذان�ر ألن موىس قد أ
َ
َماَواِت َواأل َماَواُت وََسَماُء السَّ : "ُهَوَذا لِلرَّبِّ إِلِهَك السَّ

ْ�تُمْ َولِ�نَّ . َوُ�ُّ َما ِ�يَها
َ
َما اتَلَصَق بِآبَائَِك يِلُِحبَُّهْم فَاْخَتاَر ِمْن َ�ْعِدِهْم �َْسلُهُم اذِلي ُهَو أ ُعوِب  الرَّبَّ إِ�َّ يِع الشُّ َفْوَق مَجِ

نَُّه لَْو ُصِنَعْت  َو�ٌْل لَِك يَا ُكوَرِز�ُن! َو�ٌْل لَِك يَا َ�يَْت َصيَْدا!" قال املسيح:كما ). ١٥-١٤: ١٠(تثنية  َكَما يِف َهَذا ايَلْوِم"
َ
أل

َاَ�تَا قَِديمً 
َ

َمْصنُوَعُة ِ�يُكَما تل
ْ
اُت ال ُقوَّ

ْ
َمادِ يِف ُصوَر وََصيَْداَء ال ُمُسوِح َوالرَّ

ْ
 ).٢١: ١١(مىت " ا يِف ال
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 عن موت املسيح وفداء البرش بواسطة هذا املوت: لعقيدةمن ا اثلا�القسم الرئييس 

 ١ ابلند

معاقبة  يف لكمته) هو نفسه أعلن(كما  عدهل و�ستلزم. العدل فائقأيًضا  لكنه فحسب، الرمحة فائقاهللا ليس إن 
اجلسد لكٍّ من  بعقاٍب أبدي، يف بل، زم� ليس فقط بعقاٍب ،  غ� املحدودجالهل يف حِق  اقرتفناهاخطايانا اليت 

م ترضيةما لم منه  اإلفالت ال �سعنا ؛ اذليوالروح  عدل اهللا.ل تُقدَّ

 ٢ابلند 

غ� يف رمحته رُس أنفسنا من غضب اهللا، فقد  عن إنقاذأو  بأنفسنا عن تقديم هذه الرتضية إذن اعجزونأننا  و�ما
يض العدل اإلل� سرت� حىت، وعوًضا عنّا ألجلناولعنة  صار خطية اذلي ، ضامنًا نلا،ابنه الوحيد أن يبذل املحدودة
 ا.نيابة عنّ 

 ٣ابلند 

 غ� �دودة، وقيمةٍ  درٍ قظى ب� وهو، اخلطاياعن  تماًما اكملةالوحيدة وال والرتضية و اذلبيحةابن اهللا ه موتإن 
 .أمجعخطايا العالم  عن تكف�لل  �سعةٍ اكيفالو

 ٤ابلند 

 إ�سانًا فقط لم ي�ن خضع هلأن الشخص اذلي  هذه االعتباراتمن  وم�تله غ� املحدودةقيمته ا املوت ستمد هذ�
غ� و الرسمدياجلوهر يف لروح القدس لآلب واملساوي لا ابن اهللا الوحيد، أيًض  هولكن ا،تمامً  وقدوًسا باحلقيقة
 مصحوً�ا بمقاساةاكن هذا املوت  ًصا نلا؛ وألن�لِّ  اليت اكنت الزمة يك جتعل منهاملؤهالت �  وتلك، املحدود

 .اخلطايا ألجلستَحق� علينا ته المُ ولعن اهللا غضبل

 ٥ابلند 

بل ت�ون هل احلياة األبدية.  ،يهلك لن مصلوً�ان يؤمن باملسيح لك مَ  إناإل�يل �شارة وعد  يقولذلك،  باإلضافة إىل
ميع وجل ميع األمم،جل تمي� تفرقة أودون  و�ذاعأن يُعلَن  ينبيغ، واإليماناتلو�ة ب الوصية إىل جانب الوعد،هذا 

 حبسب مرسته. اإل�يل�شارة  اهللاهلم يرسل البرش، اذلين 

 ٦ابلند 

يمان، اإل باملسيح، بل يهلكون يف عدمِ  نوال يؤمنوال يتو�ون  اإل�يل�شارة يُدَعون بواسطة من  أنَّ كث��ن و� ح�
بالاكمل  يُعَزىينبيغ أن اليت قدمها املسيح ىلع الصليب، بل  اذلبيحةيف  أو قصورٍ  عيٍب هذا ال يرجع إىل أي  ل�ن
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 .هلم

 ٧ابلند 

بهذا دينون مَ  همموت املسيح،  بواسطة الكمن اخلطية واهل و�لُصون وُ�عتَقون، حًقا ونيؤمنن مَ  ل�ن مجيع
عطيت هلمعمة اهللا، نل فقطاالمتياز 

ُ
 .فيهم قاستحقا، وليس ألي زلاأل منذيف املسيح  اليت أ

 ٨ابلند 

خلِّصة للموت املحييّة والمُ تمتد الفاعليّة أن  ،شديد الرأفةوقصده  �رادتهو، ةالسياديّ  مشورة اهللا اآلب تاكن ألن هذه
ر اإليمان عطيةوحدهم  ملنحهممجيع املختار�ن، البنه إىل جًدا  اثلم� إىل  ىلع �و قاطعٍ  اذبه القتيادهم، اذلي يربِّ

 ،العهد اجلديد، من لك شعب ساذلي به أسَّ بدم الصليب،  املسيحيفتدي أن أي أن مشيئة اهللا اكنت  :اخلالص
 حىت اآلب؛هل  مأعطاهو للخالص زلاأل ذمن اخت�وااذلين  ،أوئلكوفقط  ،مجيع الىلع �و فعّ ولسان،  ،وأمة ،وقبيلة

 مجيعمن  �طهرهمو س؛األخرى للروح القد ةالعطايا اخلالصيّ  اكفةمع  م بموته،اذلي اشرتاه هلاإليمان، يمنحهم 
انلهاية،  حىتفظهم بأمانة �عد أن �واإليمان أو بعده؛ �بت قبل ارتُ اليت سواء وة، الفعليّ  وأة ، سواء األصليّ اخلطايا
 إىل األبد. �رضهع باملجد يف لتمتُّ ل أو د�ٍس  عيٍب أخً�ا من لك  يعتقهم

 ٩ابلند 

يظل حىت يومنا هذا، وسوالعالم  ءبد ذمن ةق بفاعليّ قد حتقَّ املختار�ن  من �و ةاألبديّ  ةحبمن املانلابع  القصدهذا 
يف الوقت مًعا ن واملختارحىت �تمع أبواب اجلحيم، تبديها  عقيمة مقاومة لكِّ  من بالرغم، فصاعًدامن اآلن  يتحقق
نةكنيسة وال ي�ون هناك افتقار ابلتة إىل، واحدٍ  إىل املع�َّ   ونه�بُّ  من مؤمن� ، وُضع أساسها بدم املسيح، مكوَّ
 دونو�عيِّ ىلع الصليب،  جلهمألوضع حياته  ،ألجل عروسهاذلي كعر�س ، �لِّصهم باعتباره بأمانةٍ  و�دمونه ،بثباٍت 

 األبدية. وطوالهنا  بتسبيحاته

 

 مون اآليت:أوئلك اذلين يعلِّ  ضالالتالسنودس  يرفضالفداء)،  عن( الصحيحةرشح العقيدة بعد 

 ١الرفض 

 ،واملنفعة ،الرضورة تظل، حبيث أحًدا صلِّ �بأن  دو�دَّ  دؤ�َّ م قضاء ابنه ملوت الصليب دون ع�َّ أن اهللا اآلب قد 
 طبَّقلم يُ  حىت لو ،ايف مجيع أجزائه ةوسليم ،ة�ملو، ةتاموحبيث تبىق  ؛ةموجوداملسيح بموته  استحقه ملاوالقيمة 

 .إ�سان ىلع أيِّ يف حقيقة األمر ق ستحَ الفداء المُ 
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 هألن ؛لكتاب املقدسل �الف�سوع املسيح، وهو و�استحقاقات كمة اآلب حب االزدراءإىل  يؤدي ألن هذا اتلعليم
نَا": لِّصناُ�  قالهكذا 

َ
َِراِف  أ

ْ
َضُع َ�ْفيِس َعِن اخل

َ
ْعِرُ�َها ،أ

َ
نَا أ

َ
خلّص: و�قول انليب إشعياء عن المُ  ).٢٧ ،١٥: ١٠(يوحنا " َوأ
يَّاُمُه، 

َ
 �ِيَِدهِ َ�نَْجُح""إِْن َجَعَل َ�ْفَسُه َذ�ِيَحَة إِثٍْم يََرى �َْسًال َ�ُطوُل أ

ُة الرَّبِّ هذا ناقض تيأخً�ا، و). ١٠: ٥٣(إشعياء  َوَمرَسَّ
 املسيحية. اجلامعةكنيسة الب بموجبه اذلي نؤمناإليمان  بند قانونمع 

 ٢الرفض 

يف أن يقيم  احلق بلآل ير�حدمه، بل فقط أن باجلديد  انلعمة عهد هو تأسيسلم ي�ن الغرض من موت املسيح  أنه
 عمال.عهد األعمة أو نلعهد ا سواء، اذلي ير�ده العهدمع اإل�سان 

أفضل، أي العهد اجلديد،  عهدٍ والوسيط ل لضامناهو  صارم أن املسيح قد علّ لكتاب املقدس اذلي يُ ا يناقضألن هذا 
فَْضَل" (عرب. "قَْد َصاَر �َُسوُع َضاِمنًا ِلَعْهٍد بعد املوت ثابتة تص� وأن الوصية

َ
ْجِل هَذا ُهَو وَِسيُط ٢٢: ٧ اني�أ

َ
)؛ "َوأل

َمْدُعوُّوَن 
ْ
يَا ِلِفَداءِ  َمْوٌت  َصارَ  إِذْ  -َ�ْهٍد َجِديٍد، ِليَكْ يَُ�وَن ال ِل اتلََّعدِّ وَّ

َ
َعْهِد األ

ْ
ِمَ�اِث  َ�نَالُونَ  -ِت الَّيِت يِف ال

ْ
وَْعَد ال

"؛ " بَِديِّ
َ
 األ

َ
َة ثَابِتَ أل

وَِصيَّ
ْ
ُمويِص َحيًّا" (عربنَّ ال

ْ
َتََّة َما َداَم ال

ْ
َة لََها ابل َمْو�، إِْذ َال ُقوَّ

ْ
 .)١٧، ١٥: ٩اني� ٌة ىلَعَ ال

 ٣الرفض 

 املسيح برتضيةال ىلع �و فعّ  اذلي به يُنتَفعاإليمان،  وال، إ�ساني ألاخلالص نفسه  ير�حلم  برتضيتهأن املسيح 
 و� وضعتلعامل مرة أخرى مع اإل�سان، يف ا اتلامة الرغبةأو  انالسلطلآلب  ر�ح فقط أنه بل ؛للخالص اليت هذه

ا أال �ستو� أحد إمّ  إذن حبيث يم�ناإلرادة احلرة لإل�سان،  ىلع طاعتهاتعتمد ل�ن ، �شاءرشوط جديدة كما 
 . هذه الرشوط، أو أن �ستوفيها اجلميع

 تُرَ�حاليت  املزايابأهم اثلمار أو  من األحوال بأي حالٍ ون قرُّ يُ ال واملسيح،  موِت  إىل شديدٍ  ألن هؤالء ينظرون بازدراءٍ 
 .ةابليالجيّ  الضاللة من اجلحيممرة أخرى و�رِجون ، من خالهل

 ٤الرفض 

 ل يف أننا باإليمان،يتمثَّ موت املسيح، ال  وساطةعن طر�ق اهللا اآلب مع اإل�سان،  قطعهعهد انلعمة اجلديد، اذلي  أن
 أمام اهللا و رنتربَّ  ،املسيح ستحقاقاتال بقدر قبوهل

َ
طاعة مطلب اإل ما تراجع عنبعد ،يف حقيقة أن اهللا بل ؛صلُ �

 اكملةطاعة ىلع أنها ، غ� اكملة كونها بالرغم منطاعة اإليمان، �و ،اإليمان نفسه صار يرىة لإليمان، اكملال
 .ماكفأة احلياة األبديةب جديرةيعتربها صار  انلعمة�و، للناموس

َمِسيِح،اذلي يقول ناقض الكتاب املقدسألن هذا ي
ْ
ي بِيَُسوَع ال ِ

َّ
ِفَداِء اذل

ْ
ا بِِنْعَمِتِه بِال

ِر�َن َ�َّانً َمُه اُهللا  : "ُمَترَبِّ ي قَدَّ ِ
َّ

اذل
اَرًة بِاِإليَماِن بَِدِمِه" (رو جديد  بنوٍع الرش�ر، ) Socinus(سوسينوس  نادي، كما ينادي هؤالء). ٢٥-٢٤: ٣ ميةَكفَّ
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  .بأ�ملهامجاع الكنيسة إل ، �الفإل�سان أمام اهللاوغر�ب من ترب�ر ا

 ٥الرفض 

اخلطية  ادلينونة �سبب �ستحق أحدٌ م يعد نعمة العهد، حبيث ل� صاحلة والمُ  حالة يف قد قُبلوا البرشمجيع  أن
عِتق بل �سببها، أحدٌ  يدان وأنه لنة، األصليّ 

ُ
 ة.ة األصليّ ياجلميع من ذنب اخلط قد أ

َغَضِب (أفسس بالطبيعة م أننا لكتاب املقدس اذلي يعلّ ا يناقضهذا الرأي ألن 
ْ
ْ�نَاَء ال

َ
 ).٣: ٢أ

 ٦الرفض 

القائل  عليماخلربة اتل احلكماء وعدي� غ� أذهانيف  يغرسوا بهدف أن، واالنتفاعالفرق ب� االستحقاق  استخدام
يعتمد الفرق ب�  ول�ن ؛بالتساوي جلميعىلع ااملسيح  موت حققها اليت املزاياتطبيق  يف رغبمن ناحيته ي ن اهللاإ

نفسها  تُلِصق، ىلع إرادتهم احلرة، اليت ون عليها�صلال  وَمنواحلياة األبدية،  ايااخلط غفرانىلع  ون�صلَمن 
 حىت، داخلهميف  بقوة، اليت تعمل اخلاصة هبة الرمحةعتمد ىلع يال  هذا الفرق وأن ؛دون استثناء مةاملقدَّ نلعمة اب

 انلعمة. هذهب مغ�ه دون ينتفعوا

 للضالالت القاتلالسم  حقن، �سعون إىل صحيح �شلك اتلفرقة ههذ يعرضونأنهم  يزعمون بينما هم ألن هؤالء،
 .ة داخل انلاسابليالجيّ 

 ٧الرفض 

 اذلين أوئلك جلأل باحلقيقة يمت لمو بل يموت، أن ولم ي�ن يف حاجة إىل يموت، أن بإماكنه لم ي�ن املسيح أن
 موت إىلليسوا يف حاجة هؤالء  بما أنولم يمت من أجل هؤالء،  األبدية، للحياة واختارهم القدر بهذا اهللا أحبهم
 .املسيح

ْجِ� ، اذلي أعلنالرسول ونناقضي مألنه
َ
ْسلََم َ�ْفَسُه أل

َ
َحبَِّ� َوأ

َ
ي أ ِ

َّ
"َمْن : و�ذلك أيًضا ؛)٢٠: ٢" (غالطية : "ابِْن اِهللا، اذل

رُ  ي يرَُبِّ ِ
َّ

ي يَِدينُ  َسيَْشتَيِك ىلَعَ ُ�ْتَاِري اِهللا؟ اَُهللا ُهَو اذل ِ
َّ

ي َماَت"؟ َمْن ُهَو اذل ِ
َّ

َمِسيُح ُهَو اذل
ْ
 )، أي٣٤-٣٣: ٨ مية(رو اَل

َِراِف اذلي قال املخلّصيناقضون  كما ؛ألجلهم مات
ْ
َضُع َ�ْفيِس َعِن اخل

َ
نَا أ

َ
"هِذهِ ِ�َ وَِصيَّيِت  :وأيًضا ؛)١٥: ١٠" (يوحنا : "أ

ْحبَبْتُُ�مْ 
َ
بُّوا َ�ْعُضُ�ْم َ�ْعًضا َكَما أ ِ

ُ
ْن حت

َ
ِحبَّائِهِ . أ

َ
ْجِل أ

َ
َحٌد َ�ْفَسُه أل

َ
ْن يََضَع أ

َ
ْ�َظُم ِمْن هَذا: أ

َ
َحٍد ُحبٌّ أ

َ
(يوحنا  "لَيَْس أل

١٣-١٢: ١٥.( 
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 ورجوعه و�ىل اهللا، و�يفية حدوث ذلكعن فساد اإل�سان، : لعقيدةمن ا القسمان الرئيسيان اثلالث والرابع

 ١ابلند 

 عن األمورخالقه وصحيحة عن حقيقيّة وا بمعرفة نً مز�ّ  إدراكه�ن وصورة اهللا.  ىلعاإل�سان يف األصل  ُجِبَل 
اهللا  بتمّرده ىلع ول�ن ؛اسً مقدَّ  كلكٍّ  �ن اإل�سانو ؛عواطفه نقية ومجيع و�رادته مستقيم�،قلبه اكن كما  ؛ةالروحيّ 

 جلب ىلع نفسه و� املقابل الفائقة؛ العطاياخرس هذه  إرادته،ر�ة حل هاستخدام و�إساءة الشيطان،من  تحر�ٍض ب
 يف ا�سً و واإلرادة، القلب بومتصلِّ  ومتمرًدا، رش�ًرا، وصار ؛اتلمي�وفساد  ،وابُلطل ،الرهيبة مةوالظل اذلهن،ع� 

 عواطفه.

 ٢ابلند 

باستثناء آدم،  لك �سل استمد، و�هذا. فاسدة ةذر�ّ  فقد أثمر األصل الفاسد. كشبهه أبناءً سقوط البعد  اإل�سان أ�ب
الطبيعة  ت�اثر بفعل بلالقدا�،  الجيونيابلد ، كما أ�ّ املحااكة ال بفعلاألص�،  أبيهممن  الفساد، وحدهاملسيح 

 الفاسدة.

 ٣ابلند 

 وميّالون، للخالص فعل أي صالح عن واعجزونالغضب،  أبناءطبيعة البهم اخلطية، وب البرش جبميعُ�بَل  ،ذللكو
دةالمُ  ودون نعمة الروح القدس .هلا وعبيدٌ  ،يف اخلطايا وأموات، إىل الرش يف الرجوع  ايرغبو ولن ا�ستطيعو نل، جدِّ
 ترغيب أنفسهم يف اإلصالح.يف فساد طبيعتهم، أو  إصالحيف أو إىل اهللا، 

 ٤ابلند 

وعن هللا، ا عن عرفةامل�تفظ ببعض  بهاالطبييع، من انلور  ومضات السقوطاإل�سان منذ  ظلت بداخلومع ذلك، 
يف اجليّد انلظام �لفضيلة، وبا االكرتاثر بعض و�ها يُظهِ  ؛ب� اخل� والرش وعن االختالفاتة، الطبيعيّ  األمور

إىل يك يقتاد اإل�سان  اإلطالق ىلع غ� اكٍف  نور الطبيعة هذا. ل�ن منضبطخاريج  سلوكحلفاظ ىلع و�ااملجتمع، 
صحيح حىت يف  استخدامه �شلٍك  عن اعجز أيًضا حىت أنه إيله؛ قييقاحل و�ىل الرجوع ،للخالص اليت اهللامعرفة 
عة، و�جزه باإلثم؛ تماًما بطرق متنوِّ  يلوِّث اإل�سان هذا انلور عالوة ىلع ذلك،و .ةواحلضار�ّ ة الطبيعيّ  الشؤون

 أمام اهللا. يص� بال عذر �فعله هذاو

 ٥ابلند 

ع� فيد موىس. بايلهود اخلاص اهللا لشعبه  أعطاها اليت العرش،الوصايا  ناموس يف بالطر�قة نفسها رأن نفكِّ  ينبيغ
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قوة ب تمده أوإىل عالج  ههتوجِّ ال  ها إذلكن ذلك،أ�رث فأ�رث ب اإل�سانقنع تاخلطية، و ضخامة تُظِهر االرغم من أنه
يرتك ت و�ذ ،من بؤسه ختلِّصه هذا  أن ينال بواسطةيم�ن لإل�سان  ال ،اجلسدب لكونها ضعيفة عنةللاحتت  املتعدِّ

 .لخالصانلعمة اليت ل انلاموس

 ٦ابلند 

 خدمةاللكمة أو  بواسطة ،الروح القدس بعملاهللا  �ققههذا  ،فعلهانلاموس عن أو نور الطبيعة ما عجز  إذن،
 سواء يف ظل العهد، ونَمْن يؤمن �لِّصاهللا أن رُس  اليت بواسطتهاو، ااملسيّ  السارة عن األخباراملصاحلة، اليت � 

 العهد اجلديد.ظل يف أو القديم، 

 ٧ابلند 

 اتلمي�حيث تالىش جلديد (لكنه يف ظل العهد ا ؛العهد القديم يف ظل لقليل� هذا سوى مشيئته لم يُعِلن اهللا رسَّ 
 علو إىلاتلدب� هذا سبب �ب أال يُعَزى . البرش ب�ه للكث��ن دون أي تمي� ذات يعلن )املختلفةب� الشعوب 

مرسة اهللا  عنبالاكمل  ناتج هذا ل�نَّ  ؛بصورة أفضل نلور الطبيعةإىل استخدامها  أوخرى، األ ىلع ما أمة شأن
خالفًا ملا  ،إىل هذا احلدسخيّة الوعظيمة الرب�ة ال تلك عطوايُ َمْن  فإن ،مَّ . ومن �َ غ� املستَحقة تهو�بة السياديّ 

وا عن امتنانهم ألجلهاأن ب ملَزمون، نقائصهمالرغم من ىلع ، أو باألحرى �ستحقونه  وشاكرة؛ضعة بقلوب متّ  يعربِّ
بوا ، وليس أن ينقّ هذه انلعمة يعطوا مآلخر�ن، اذلين لىلع اعدالة أحاكم اهللا و رصامة �مدواأن ونظ� الرسول، 

 بفضول فيها.

 ٨ابلند 

َ  فقد أعلن. اإل�يل يدَعون ىلع �و حقييق وجاد�شارة الكث��ن اذلين يُدعون بواسطة إن  ة وصدق ب�ل جديّ اَ�ّ
احلياة ب جديًاهو يَِعد عالوة ىلع ذلك، و�عوة. ال بد أن �ستجيبوا ل َمن يُدَعونمجيع  ما هو مقبول دليه، أنيِف لَكَِمِتِه 
 إيله و�ؤمن به. يُقِبللك من ل والراحةاألبدية 

 ٩ابلند 

�شارة يف خطأ ال يعود إىل أي و�رجعوا إيله إىل اهللا  أن يأتوايُدَعون بواسطة خدمة اللكمة  اذلين أوئلك إن رفض
م فيه املسيحيف  وال ،اإل�يل  .متنوعة عطايااإل�يل و�منحهم �شارة بواسطة  البرشيف اهللا اذلي يدعو  وال، االُمقدَّ

خلطر اذلي با اكرتاثدون أد�  ،يرفضون لكمة احلياةح� يُدَعون  ابلعضإن ف م؛أنفسه هؤالء اخلطأ يفن ي�مُ بل 
، فإن فرحهم، انلابع فقط  يفلكنها ال ترتك انطبااًع يدوم ، مع أنهم يقبلون اللكمةن، وآخرو دهم؛يهدّ  قلو�هم؛ ومن َ�مَّ

العالم،  هذا �مّ�اتو ر��ةالمُ باهلموم اللكمة  ار�نقون بذ آخرونف�تدون؛ بينما  ،ديتبدّ من إيمان وقيت، رساعن ما 
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 .)١٣مىت ( يف مثل الزارع صناه �لِّ معلّ هو ما . هذا ارً اثم يصنعونال ف

  ١٠ابلند 

م هلم آخر�ن طاعةإينبيغ أال تُعَزى  ول�ن  ورجوعهم إىل اهللا إىل مارستهماإل�يل �شارة واسطة ب ل�عوة اليت تقدَّ
ماذلين  ،اآلخر�ن عننفسه  أحدهم يمّ�  اليت بهااحلرة،  تهمرادإل السليمة اكفية لإليمان  نعمةً  هلم ىلع حد السواء تقدَّ

كما بالاكمل إىل اهللا، اذلي  يُعَزى هذاول�ن �ب أن  ؛تغطرسةالجيوس امليهرطقة بكما تنادي  والرجوع إىل اهللا
إىل  �نقلهم، وسلطان الظلمةمن  �نقذهمإيمانًا وتو�ة، و يمنحهمهكذا أيًضا األزل يف املسيح،  ذمن خاصتهاختار 

الرب ببل  بأنفسهم، وحىت ال يفتخروا ؛العجيباذلي داعهم من الظلمة إىل نوره حىت �ربوا بفضائل ملكوت ابنه، 
 .عديدة مواضعسب شهادة الرسل يف حب

 ١١ابلند 

عن اإل�يل �شارة  يرسل هلمبأن  ليس فقط، احقيقيًّ  تغيً�اهم في ينشئأو ختار�ن يف املمرسته اهللا  ميتمِّ ل�ن 
روح ما ل وتمي� إدراكنوا من القدوس، حىت يتمكّ  بواسطة روحه بقوة أذهانهم �أن ين�و طر�ق الكرازة اخلارجية

القلب  ُ�لّ� و ،قمغلَ  ما هو فيفتح ؛أعمق خبايا اإل�سان، ذاته دجدّ الروح المُ  ةفاعليّ  بواسطة ،ح�تا ؛ ولكنهاهللا
 مع أنها اكنت حىت ذلك احل� ،�ييها اإلرادة اليت داخلصفات جديدة  �غرسو ،هو أغلفما  �نتو، راملتحجِّ 

 إيّ  ؛مائتة
ً

حىت ، اهاإيّ  اًك ومقوً�او�رّ ؛ ومرنة، وطائعة، صاحلة إىل إرادة، ومعاندة، واعصية، ةرش�ر إرادة اها من�وال
 الصاحلة.عمال األ منا مثل شجرة جيدة، ثمارً  تصنع،

  ١٢ابلند 

، و�حياء األموات،من  هو إقامة ديدة:اجلليقة اخل ، واذلي �س�َّ يف الكتاب املقدس الُمعلن بقوةاتلجديد  هو هذا�ن و
 ةاخلارجي فقط من خالل الكرازة ال يتحقق هذا بأي حال من األحوال. ل�ن ة منامساعدة أيّ اهللا فينا دون  �ر�ه

أن اإل�سان  قدرةيف  يظلاهللا دوره،  أن يؤديبعد حبيث  ،أخرىطر�قة ة أيّ ، أو األخاليق اإلقناعإل�يل، أو ابشارة ب
، و� القوةوشديد ، فوق طبييععمل ه ل�ن من الواضح أنو؛ يف عدم إيمانه يبىقأو وأن يرجع إىل اهللا ، أو ال يتجّدد

من  اإلقامةعن اخللق أو  عن يف فاعليّتهقل ي ال؛ الوصفو�فوق ، واغمض، ومذهل، إىل أقىص حد مبهج اآلن ذاته
يعمل اهللا يف قلو�هم بهذه  َمنأن مجيع  حىتهذا العمل؛  به من صانع ، كما يعلن الكتاب املقدس املوىَح األموات
نتيجة د اإلرادة اليت تتجدّ  هذه، وعندئذ. حًقاال، و�ؤمنون وفعّ ، وىلع �و أ�يد، دون قطًعايتجدَّ ، املذهلةالطر�قة 

 نصيب ح� نقول، �شطة. وهلذا السببنفسها  � تص�نتيجة هلذا اتلأث�،  بل اهللا فحسب،بال تُدفَع أو تتأثر  هلذا
 تلك انلعمة. نواهل بفضليؤمن و�توب، هو اذلي اإل�سان نفسه  إن
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 ١٣ابلند 

هم ىلع الرغم من ذلك، ل�ن . ةة حدوث هذه العمليّ كيفيّ  �ستطيع املؤمنون أن يدر�وا بالاكمل يف هذه احلياةال 
 .صهملّ �بوا ُ� وأن ، بقلبهميؤمنوا  أن ىلع إماكنية هذه نعمة اهللابواسطة �صلون  مأنه اختبارهمو تهممعرفب قانعون

 ١٤ابلند 

م من اهللا ليساهللا،  عطية اإليماناعتبار  ينبيغ ذللك ه بل ألن حبسب رغبته، يقبله أو يرفضهيك لإل�سان،  ألنه يقدَّ
 من اإل�سان ينتظرىلع اإليمان، ثم أو القدرة  القوةألن اهللا يمنح  بل وليس؛ س بداخلهخ، وُ�غرَ يُمنح، وُ�نفَ  باحلقيقة

، أن ير�د وأن يعمليف اإل�سان  العاملألن  بل ،باملسيحفعليًّا �ؤمن و ،رشوط اخلالصىلع بمحض إرادته  يوافقأن 
 أيًضا. فعل اإليمانويك يؤمن  اإلرادة ينشئ الًك من هو اذلي ،يف اللكِّ  اللكَّ  بل واذلي يعمل

 ١٥ابلند 

 �سبق فأعطاه شيئًادينًا لإل�سان، اذلي لم كيف يم�ن أن ي�ون مَ  ألحٍد؛ إذهذه انلعمة  ُملزًما بمنح ليس اهللا
 يدين انلعمة،ذه هل متلّقيًا ، َمْن يص�إذنيف ذاته سوى اخلطية والز�ف؟  ال يملكبل واذلي ؟ املاكفأة هلذه كأساٍس 

ىلع غ� مكرتث ا هو إمّ ف، ال يص� رش�ً�ا يف هذه انلعمة نْ مَ و� ألبد. الشكر إىل ا و�قدم هل األبدي هللا، باالمتنان
ليس ما  بامتالك باطًال و�فتخر  ده،اذلي يهدّ  اخلطر هو ال �ىشأو  ،حاهلعن  وراٍض  ،ةالروحيّ  العطاياهذه باإلطالق 

مثال الرسول، حبسب مون، ملزَ  �ن، بطر�قة اعدية بإيمانهم، ثم �سلكون يعرتفون جهًرااذلين أوئلك  من جهة. هل
اذلين لم  آلخر�نا من جهةا . أمّ دلينا �هولةالقلب  خفاياألن  ،بأفضل طر�قة عنهم�م عليهم واتلحدث باحلُ 

 علينا ل�ن �أنها موجودة.و املوجودةغ� جلهم إىل اهللا، اذلي يدعو األشياء ألأن نص�  هو واجبنا فإنبعد،  يُدَعوا
 جعلنا أنفسنا �تلف�. �ن َمن ، كما لو أنناأال نتعامل معهم بتعالٍ  بأي حال من األحوال

 ١٦ابلند 

اليت طية اخل لم حترمه�ما رادة، واإلو فهمال دليهالسقوط عن أن ي�ون �لوقًا باإل�سان  لم يتوقفكما  ل�ن
عامل تال ت أيًضا هكذا ؛واملوت الرويح الفسادعليه  تجلب بل البرش�ة،من الطبيعة  اجلنس البرشيلك  اجتاحت

 أو، م وخصائصهاإرادتهمنهم ال �سلب و، احلسعديمة  أحجارأو  أشياء�رد  مأنهو� البرش معنعمة اتلجديد هذه 
مها، هاشفيو�ا، روحيًّ  حتييها ها يف املقابل؛ ولكنتقتحمها رغًما عنها علية؛ ب�ل رفق وفا تميلهاذاته  اآلن، و� وتقوِّ

ل و� هذا يتمثّ  اتلملُّك؛يف صادقة بة ومتأهّ  ةروحيّ تبدأ طاعة  ،د اجلسدي واملقاومةحىت حيث ساد فيما سبق اتلمرّ 
 قد  ابلديع للك عمل صالح املصدرذاك اذلي هو  لوال ،وحر�ة إرادتنا. وهلذا السبب اسرتدادنا احلقييق والرويح

ُ
 جريأ

اليت ح� أساء استخدامها، وهو يف حالة من سقوطه بمحض إرادته،  اتلعايفيف  رجاءأي باإل�سان  ملا حت�َّ ، فينا
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 .اهلالكيف الرباءة، أغرق نفسه 

 ١٧ابلند 

 استخدام �ستلزم، بل �ستث�، ال و�دعمها الطبيعية حياتنايطيل من  اذلي بهو، اهللا ر�هالعمل القدير اذلي ُ� أن  كما
العمل فوق الطبييع ذلك أيًضا  هكذا، تأث�ه يمارس حدودين أناملغ� رمحته وصالحه  يفاهللا  اختار بهاوسائط، 

�شارة استخدام بأي حال من األحوال  أو يمنع �ستث�ال  ،دنتجدَّ اذلي بواسطته سالف اذلكر اذلي �ر�ه اهللا، و
مون واملعلِّ  الرسل علَّم، كما وهلذا السبب. انلفسد وطعام ياتلجد بذرةكون كمة يلاحلنه اهللا يلك ، اذلي عيَّ اإل�يل

يف  لم يهملوا ، بينماافتخار أو كرب�اءأي  وللحط من، ملجده، هذه نعمة اهللا عن بمخافة الرب الشعب تلوهماذلين 
هكذا واتلأديب؛  ،املقدسة والفرائض ،للكمةل ةمارس يف لإل�يل ةساملقدَّ  الوصايااحلفاظ عليهم عن طر�ق  ذاته اآلن
ما  مفرق�اهللا يف الكنيسة  وا�ىلع أن �رِّ  واأو املتعلم� أن يتجرأ من املعلم� حاشا أليٍّ ، يومنا هذاحىت  أيًضا

  اتلحر�ضات؛ بواسطةح منَ انلعمة تُ  فإن. يف صلة وثيقة للغايةمرسته  حبسبمجعه 
ّ
ورسعة يف أداء  بًاتأهّ ازددنا ما و�

مَ وتَ ، فينا هذهاهللا  بر�ة وضوح عمل اعدةً ازداد ، واجباتنا  اذلي �ستحقذاك ؛ أ�رب بدرجةٍ  مبارش ىلع �وٍ عمله  قدَّ
 . آم�.للخالص وفاعليتهااليت  نتاجئهاأو ألجل ، الوسائط سواء ألجل املجد لكَّ  و�ىل األبد وحده

 

 اآليت: مونيعلِّ  َمن ضالالتالسنودس  يرفض، والرجوع إىل اهللا)الفساد  (عن ةالصحيحرشح العقيدة  بعد

 ١الرفض 

 ةزمنيّ  عقو�ة الستحقاقاجلنس البرشي أو لك يف حد ذاتها إلدانة  اكفية ةاخلطية األصليّ  أنه من اخلطأ أن نقول إن
 .ةأبديّ و

َعالَِم، لالرسوقول  يناقضون هؤالءألن 
ْ
 ال

َ
َِطيَُّة إِىل

ْ
َما بِإِ�َْساٍن َواِحٍد َدَخلَِت اخل

َّ�
َ
ْجِل ذلَِك َكأ

َ
َموُْت، : "ِمْن أ

ْ
َِطيَِّة ال

ْ
َو�ِاخل

َِميُع" (رومية
ْ
 اجل

َ
ْخَطأ

َ
يِع انلَّاِس، إِْذ أ  مَجِ

َ
َموُْت إِىل

ْ
ْ�ُنونَِة" أيًضاو ؛)١٢: ٥ َوهَكَذا اْجتَاَز ال ُْ�َم ِمْن َواِحٍد لِ�َّ

ْ
نَّ احل

َ
: "أل

َِطيَِّة ِ�َ َموٌْت" (رومية أيًضاو ؛)١٦: ٥(رومية 
ْ
ْجَرَة اخل

ُ
نَّ أ

َ
 ).٢٣: ٦: "أل

 ٢الرفض 

إىل  تنت� ي�ن مكنًا أن م، لوالرب ،والقداسة الصالح،، مثل احلميدةة أو الصفات والفضائل الروحيّ  املواهبأن 
،  ُخلق ح�إرادة اإل�سان 

ً
 يف السقوط. قد انفصلت عنها أن ت�ون ال يم�ن، ومن ثمَّ أوال

ح، حيث ٢٤: ٤الرسول يف أفسس  مهاذلي قدَّ وصف صورة اهللا ل �الفألن هذا  الرب والقداسة،  يف تتمثلا بأنه رصَّ
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 شك إىل اإلرادة. دون ال�ين ينتميان

 ٣الرفض 

 بل، قطاإلرادة يف حد ذاتها لم تفسد  بما أنة عن إرادة اإل�سان، الروحيّ  املواهب املوت الرويح، لم تنفصلأنه يف 
عيقتفقط 

ُ
أن  حينئذ ، يم�ن لإلرادةاملعوقاتإزالة تلك  عندالعواطف؛ وأنه  وتقلُّب اإلدراكظلمة  عن طر�ق أ
ل  صالحلك  ،، أو ىلع أال تر�د وأال ختتارختتاروأن تر�د ىلع ذاتها  منأن اإلرادة قادرة  أي؛ ةالطبيعيّ  إماكنياتها �شغِّ

  يُعَرض عليها. قد

ْخَدُع  خالف، ىلع اإلرادةة حر�ّ  إماكنياتمن شأن  اإلعالءيميل إىل ، وضاللهذا ابتداع 
َ
ُب أ

ْ
َقل

ْ
ترص�ح انليب: "اَل

يٌس، َمْن َ�ْعِرفُُه؟" (إرميا  ِ
َ

ٍء َوُهَو � ْ�نَا َ�بًْال بَيْنَُهْم  وترص�ح)؛ ٩: ١٧ِمْن لُكِّ يَشْ يًعا ترََصَّ يًْضا مَجِ
َ
ُْن أ

َ
يَن � ِ

َّ
الرسول: "اذل

فاَْكِر" (أفسس (أبناء املعصية) يِف َشَهَواِت َجَسِدنَا، اَعِمِلَ� َمشِ 
َ
ََسِد َواأل

ْ
 ).٣: ٢يئَاِت اجل

 ٤الرفض 

هو الرويح، بل  الصالح ىلع فعل ة قدرةأيّ ًما من عدَ مُ  وال، اخلطايايف  وحًقاتماًما د ليس ميتًا جدَّ مُ الأن اإل�سان غ� 
 .اهللا تريض، روح منسحقة ومنكرسةذبيحة  مأن يقدّ وواحلياة،  الربإىل  أن �وع و�عطشذلك  مع �ستطيع

ْمَواٌت " :الشهادة الرص�ة للكتاب املقدس هؤالء يناقضونألن 
َ
ُْن أ ََطايَا"؛ "َو�َ

ْ
نُوِب َواخل ا بِاذلُّ

ْمَواتً
َ
ْ�تُْم إِْذ ُكنْتُْم أ

َ
َوأ

ََطايَا" (أفسس 
ْ
�ٌر لُكَّ يَْوٍم" (ت�و�ن " )؛٥، ١: ٢بِاخل َما ُهَو رِشِّ ِبِه إِ�َّ

ْ
فاَْكِر قَل

َ
ِر أ ِب اِإل�َْساِن )٥: ٦لُكَّ تََصوُّ

ْ
َر قَل نَّ تََصوُّ

َ
؛ "أل

�ٌر ُمنُْذ َحَداثَِتِه" (ت�و�ن   ).٢١: ٨رِشِّ

رإىل ذلك، فإن اجلوع والعطش  عالوة ىلع هللا، � إىل امنكرسة تقديم ذبيحة روح وحلياة، ا و�ىلالشقاء من  اتلحرُّ
دينالمُ  تم�ِّ أشياء  �� واذلين يُدعون، جدَّ بًا نَِقيًّامطوَّ

ْ
ْد يِف َداِخِ�"؛ "ِحينَئٍِذ  . "قَل اْخلُْق يِفَّ يَا اَُهللا، َوُروًحا ُمْستَِقيًما َجدِّ

َك ُعُجوًال" (مزمور  ٍة. ِحينَئٍِذ يُْصِعُدوَن ىلَعَ َمْذحَبِ ، ُ�َْرقٍَة َوَ�ْقِدَمٍة تَامَّ رِبِّ
ْ
ِجيَاِع ١٩، ١٠: ٥١�رَُسُّ بَِذبَائِِح ال

ْ
)؛ "ُطوَ� لِل

 ا
َ

ِعَطاِش إِىل
ْ
�َُّهْم �ُْشبَُعوَن" (مىت َوال

َ
، أل رِبِّ

ْ
 ).٦: ٥ل

 ٥الرفض 

نور الطبيعة)، أو  يفهمبها استخدام انلعمة العامة (اليت �شلٍك جيٍد للغاية  �ستطيعأن اإل�سان الفاسد والطبييع 
ىلع  هلاالسليم االستخدام بتدر�يًّا  �صلأنه �ستطيع أن  حىتبعد السقوط، دليه  متبقية زالتاليت ال  املواهب

 إلعالن استعداًدار من جانبه ظهِ بهذه الطر�قة يُ  أن اهللا. و، واخلالص نفسهاليت للخالصانلعمة  نعمة أعظم، أي
م بما أنه، البرشاملسيح جلميع   .للرجوع إىل اهللا الالزمةالوسائط  الىلع �و اكٍف وفعّ  جميعلل يقدِّ
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اِ�يَل بَِفَرائِِضِه عدم صحة هذاىلع �شهدان  والكتاب املقدس العصورمجيع  اختبار ألن . "ُ�ْرِبُ َ�ْعُقوَب بَِ�ِلَمِتِه، َو�ِرْسَ
ْحاَكُمُه لَْم �َ 

َ
َمِم، َوأ

ُ
ْحاَكِمِه. لَْم يَْصنَْع هَكَذا بِإِْحَدى األ

َ
َماِضيَِة تََرَك  ؛)٢٠، ١٩: ١٤٧ْعِرُفوَها" (مزمور َوأ

ْ
ْجيَاِل ال

َ
ي يِف األ ِ

َّ
"اذل

َمِم �َْسلُُكوَن يِف ُط 
ُ
يَع األ "َوَ�ْعَد َما اْجتَاُزوا (بولس ورفقاؤه) يِف فِِرِ�يََّة َوُ�وَرةِ َغالَِطيََّة،  ؛)١٦: ١٤ُرقِِهْم" (أعمال الرسل مَجِ

لَكَِمةِ 
ْ
ْن َ�َتلَكَُّموا بِال

َ
ُقُدُس أ

ْ
وُح ال  بِثِينِيََّة، فَلَْم يََدْ�ُهُم  َمنََعُهُم الرُّ

َ
ْن يَْذَهبُوا إِىل

َ
 ِميِسيَّا َحاَولُوا أ

َ
تَْوا إِىل

َ
ا أ ِسيَّا. فَلَمَّ

َ
يِف أ

وُح"  ).٧، ٦: ١٦ الرسل عمالأ( الرُّ

 ٦الرفض 

ومن  ،داخل اإلرادة أو عطايا جديدة اتإماكنيّ صفات أو  ةأيّ  اهللا يغرسال  ،إىل اهللا احلقييق لإل�سان الرجوعأنه يف 
  نرجع إىل اهللابه فإن اإليمان اذلي  َ�مَّ 

ً
 هو بلاهللا،  يغرسها صفة أو عطية ليسمؤمن�،  دىَع نُ  هسبب�، واذلي أوال

 هذا اإليمان. بلوغىلع قدرة الب فقط فيما يتعلق عدا ،عطية إنه ال يم�ن القولو ؛�رشي فعلفقط 

محبته ب وويعطاعة، ، وإيمانصفات جديدة من  اهللا يغرس يقول إنالكتاب املقدس اذلي  ونيناقض ألنهم بهذا
تُبَُها ىلَعَ قُلُوِ�ِهْم" (إرميا  داخل

ْ
�

َ
�َعيِت يِف َداِخِلِهْم َوأ ْجَعُل رَشِ

َ
َعْطَشاِن، وَُسيُوًال ؛ )٣٣: ٣١قلو�نا: "أ

ْ
ْسُكُب َماًء ىلَعَ ال

َ
�ِّ أ

َ
"أ

ْسُكُب ُرويِح ىلَعَ �َسْ 
َ
َا�َِسِة. أ

ْ
�َِّتَك" (إشعياءىلَعَ ايل و�ِنَا ؛ )٣: ٤٤ ِلَك َوَ�َرَ�يِت ىلَعَ ُذرِّ

نَّ َ�َبََّة اِهللا قَِد ا�َْسَكبَْت يِف قُلُ
َ
"أل

َا" (رومية 
َ

ُمْعَطى نل
ْ
ُقُدِس ال

ْ
وِح ال فم انليب بتص� اليت ، لكنيسةل مع املمارسة املستمرةا أيًض  يتناقض هذا). ٥: ٥بِالرُّ

تُوقائلة
َ
�ِْ� فَأ  ).١٨: ٣١َب"(إرميا : "تَوِّ

 ٧الرفض 

 طر�قة أس� � )عنها آخرون يقول(كما وهذه ، رقيق صحنُ  تقترص فقط ىلعإىل اهللا بواسطتها نرجع أن انلعمة اليت 
ال أنه و ؛مع طبيعة اإل�سان ا�سجاًما، � األ�رث انلصحل يف تقديم اليت تتمثّ ، وأن هذه الطر�قة ؛اإل�سان تلغي�
 ال يُنِتج يف الواقع، ،إ�سانًا روحيًّااإل�سان الطبييع  يص�يك  غ� اكفيةوحدها  انلعمة انلاصحة�عل هذه  سببيوجد 

 نت�مُ ، إبليسىلع عمل  قيتفوّ بها  يتهذه؛ وأن قوة العمل اإلل�، الطر�قة انلصح بواسطة اإلرادة إال  اتفاقاهللا 
 ة.ة وقتيّ خب�ات زمنيّ  إبليس سوى ال يعد بينما خب�ات أبدية، اهللا يِعد كونيف 

 عن طر�قةم يعلِّ  ،هذه الطر�قة إىل جانب اذلي،الكتاب املقدس  للك الف�و ،تماًما بياليج الطابعول�ن هذا 
بًا َجِديًدا،  هو احلال يفاإل�سان، كما  غي�يف ت ، يعمل بها الروح القدسقوةأ�رث و ةإهليّ  أخرى

ْ
ْعِطيُ�ْم قَل

ُ
حزقيال: "َوأ

ٍْم" (حزقيال
َ
َب حل

ْ
ْعِطيُ�ْم قَل

ُ
ِْمُ�ْم َوأ

َ
ََجِر ِمْن حل

ْ
َب احل

ْ
نِْزُع قَل

َ
ْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة يِف َداِخِلُ�ْم، َوأ

َ
 ).٢٦: ٣٦ َوأ

 ٨الرفض 

 إىل قاطع وىلع �وٍ بقوة  تميل إرادة اإل�سان �عليك  ةإماكنيات قدرته اللكيّ اهللا يف جتديد اإل�سان ال �ستخدم  أن
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 إل�سانيم�ن لاإل�سان،  تلغي�اليت �ستخدمها اهللا مجيع أعمال انلعمة،  تتميمبعد أنه والرجوع إىل اهللا؛ بل اإليمان 
 اإل�سانُ  و�ثً�ا ما يقاوم بل ،ذلك و�رغب يف اإل�سان اهللا جتديد ينوي يف ح� أن يقاوم اهللا والروح القدس مع ذلك
 ال. أو ديتجدَّ ال يزال يف قدرة اإل�سان أن  ؛ ومن َ�مَّ يمنع جتديده تماًما �ستطيع أنأنه  حىت بالفعل

عمل اهللا القدير إلرادة اإل�سان، ل ، و�خضااًع تغي�نانعمة اهللا يف  ةفاعليّ  للك اإن�ارً  ألن هذا ال يقل عن كونه
ةِ قُوَّ  :اليت تقول تعايلم الرسلاذلي �الف اليشء  ُمْؤِمِنَ�، َحَسَب َ�َمِل ِشدَّ

ْ
ُْن ال

َ
َل ؛ "اهللا ... )١٩: ١تِِه" (أفسس "� يَُ�مِّ

ةٍ  َالِح َوَ�َمَل اِإليَماِن بُِقوَّ ِة الصَّ َحيَاِة ؛ )١١: ١ �سالونييك ٢" (لُكَّ َمرَسَّ
ْ
َا لُكَّ َما ُهَو لِل

َ
نَّ قُْدَرتَُه اِإللِهيََّة قَْد َوَهبَْت نل

َ
"َكَما أ

 ).٣: ١بطرس  ٢َواتلَّْقَوى" (

 ٩ الرفض

الرتتيب  ال �سبق يف انلعمة عمل وأن بداية الرجوع إىل اهللا؛ مًعا ُ�ِدثان، جزئيان هما سبباناإلرادة حر�ة انلعمة و أن
إرادة اإل�سان  إال ح� تتحرك إىل اهللا، يك يرجع الىلع �و فعّ  عمل اإلرادة؛ أي أن اهللا ال �ساعد إرادة اإل�سان

 .هذافعل وتعزم ىلع 

لكمات الرسول: "فَإًِذا لَيَْس لَِمْن �ََشاُء  حبسب الجي� هذايابل تعليم زمان طو�لألن الكنيسة القديمة قد أدانت منذ 
ي يَرَْحُم" (رومية  ِ

َّ
يُّ و�ذلك). ١٦: ٩َوَال لَِمْن �َْسىَع، بَْل ِِهللا اذل

َ
َُك؟ َوأ نَُّه َمْن ُ�َم�ِّ

َ
ٍء لََك لَْم تَ : "أ ُخْذُه؟" (يَشْ

ْ
كورنثوس  ١أ

ِة" (فيليب ؛ وأيًضا: )٧: ٤ َمرَسَّ
ْ
ْجِل ال

َ
ْن َ�ْعَملُوا ِمْن أ

َ
ْن تُِر�ُدوا َوأ

َ
َعاِمُل ِ�يُ�ْم أ

ْ
نَّ اَهللا ُهَو ال

َ
 ).١٣: ٢"أل
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 عن مثابرة القد�س�: لعقيدةمن االرئييس اخلامس  القسم

 ١ابلند 

ا أيًض  يعتقهم هو، دهم بالروح القدسقصده، إىل رش�ة ابنه، ر�نا �سوع املسيح، و�دِّ  سبحباذلين يدعوهم اهللا،  إن
يف هذا  هم، طاملا تماًما اجلسد ضعفاتومن جسد اخلطية  ليس ول�ن ؛وعبودية اخلطية يف هذه احلياة سيادةمن 

 العالم.

 ٢ابلند 

 �سبب هميمدُّ  ماأعمال القد�س�،  بأفضل العيوبتلتصق  هذا و�سبب، ايلومية خطايا الضعف تظهر ،هذا �سبب
إماتة اجلسد أ�رث فأ�رث بروح الصالة، ألجل  ،باللجوء إىل املسيح مصلوً�ا إلرساعواأمام اهللا، لالتضاع  دائم

 يؤَ� فمن جسد هذا املوت،  إىل أن يُنَقذوا يف انلهايةهدف الكمال،  جل السيع �ووأل ،للتقوى سةو�اتلدر�بات املقدَّ 
 .محل اهللا يف السماء مع يك يملكوابهم 

 ٣ابلند 

أن  رجعوا إىل اهللا ال يم�ن ألوئلك اذلين�غراءات اخلطية والعالم، وو�سبب هذه ابلقايا من اخلطية الساكنة، 
 برمحته نهميمكِّ انلعمة،  همبعدما يمنح اذلي. ل�ن اهللا أم�، الشخصية لقوتهم وا�تُرِ  لوحالة انلعمة  يثابروا يف

 .حىت انلهايةفيها،  بقوةتهم و�ثبِّ 

 ٤ابلند 

إال أن املؤمن� احلقيقي� يف حالة انلعمة،  و�فظ تثبِّ يُ قوة اهللا، اذلي  يغلبأن ضعف اجلسد ال يم�ن أن  مع
 �نجذبونوة، عن إرشاد انلعمة اإلهليّ  يف رشٍّ  �أفعال معينة ينحرفونو ،روح اهللاب ادائمً  يتأثرون و�نقادونال  املؤمن�

وح� . ئلال يدخلوا يف جتر�ة مواظب� ىلع السهر والصالة ، ال بد أن يظلواذللكو ؛اهل �متثلونوشهوات اجلسد، إىل 
 بل، وشنيعة ضخمةخطايا  اجلسد إىل ارت�ابوأن �تذبهم إبليس والعالم عرضة  لن ي�ونوا فقط، هذا يهملون

لسقوط ل وصف الكتاب املقدس يفهذا  نرىاهللا.  اعدل من سماح� يف هذه الرشور بالفعل�سقطون يف بعض األحيان 
 .وقد�س� آخر�ن ،و�طرس ،اوداملؤسف دل

 ٥ابلند 

لروح ا زنونوُ� ، و�لبون ىلع أنفسهم شعوًرا ميتًا باذلنب، إهانة شديدةيهينون اهللا الضخمة اخلطايا  ولكنهم بهذه
 برضا شعورهم، و� بعض األحيان يفقدون مؤسف ىلع �وٍ ضمائرهم  وناإليمان، و�رح مارسة و�عيقون ،القدس
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 اهللا األبوي مرة أخرى عليهم.وجه نور  فيرشقيعودوا إىل الطر�ق الصحيح للتو�ة اجلادة،  إىل أن، بلعض الوقت اهللا

 ٦ابلند 

 يف، حىت تماًما شعبه منالروح القدس  ي�ع، ال االختياريف  ه غ� املتغ�ِّ سب قصدحبول�ن اهللا، الغ� يف الرمحة، 
بأن أو  ر؛حالة اتلرب� وخسارة نعمة اتلب� فقداندلرجة  كثً�ا بأن يتمادوا�سمح هلم ال  كما ؛املؤسفةسقطاتهم  مخض

 .اهلالك األبديقوا أنفسهم يف �غرِ وا، تمامً  يرَُت�واأن بال �سمح كما لموت؛ ل اليت اخلطية �طئوا

 ٧ابلند 

 تُفَقدأو  أن تف�من  عديمة الفساداتلجديد  بذرة بداخلهم�فظ ، يف خضم هذه السقطات، لملقام األويف األنه 
 وحبسب مشيئة اهللا صادقزن وحلللتو�ة، ال وفعّ  أ�يددهم ىلع �و �دّ لكمته وروحه، بواسطة ، ومرة أخرى؛ تماًما
 �مدوااإليمان صالَح، و�مُ  رضا �يختربوا مرة أخرى فدم الوسيط، ب و�نالوه الغفران يطلبوا حىت، خطاياهمىلع 

 خوف ورعدة.يف خالصهم بأ�رث جدية  مونفصاعًدا يتمِّ  احل�ذلك ومن مرامحه، 

 ٨ابلند 

ناجتًا ليس يف سقطاتهم  باتلمام من اإليمان وانلعمة، وعدم استمرارهم وهالكهم الكيًّ  فإن عدم سقوطهم، ومن َ�مَّ 
ليس مكنًا فحسب، بل  ، هذا اهلالكجانبهممن ف؛ ةرمحة اهللا املجانيّ  عن، بل أو قوتهم الشخصيةاستحقاقاتهم  عن

ال  ووعده ،مشورته ال يم�ن أن تتغّ�  نألأمر مستحيل تماًما،  هذا اهللا، جانبمن  بينما؛ دون شك سيحدث
 ،تهوشفاع ،ق املسيحاستحقاة إلغاء فاعليّ  أوسب قصده، حبادلعوة اليت  نقضيم�ن  كما ال ؛يم�ن أن �سقط

 ختم الروح القدس. طمس إبطال أو أو؛ هوحفظ

 ٩ابلند 

� �ن للخالص وملختاراحفظ يف  ايقينً إيمانهم،  مقدار حبسب ،ينال املؤمنون احلقيقيونبل و�احلقيقة  من املم�ن
إىل  الكنيسةيف أعضاء حقيقي� وأحياء سيظلون بأنهم  القناعة األ�يدةيصلون إىل  ، اذلي بهمثابرتهم يف اإليمان

 .�ثون يف انلهاية احلياة األبديةاخلطايا، وس غفرانأنهم �تربون �و األبد؛

 ١٠ابلند 

من اإليمان بوعود  ينبع بل ؛أو مستقل عنها �الف للكمة اهللا خاص أي إعالنيأيت عن طر�ق ايلق� ال هذا  ل�نَّ 
 تهوورث اهللا أننا أبناءب ألرواحنا �شهدي ز�تنا؛ ومن شهادة الروح القدس اذلعتليف لكمته  ب�رثةاهللا، اليت أعلنها 

 و�ن ُحرمأعمال صاحلة.  نعُص � وضم� صالح  يف احلفاظ ىلعسة قدَّ املادة واجلرغبة الا، من )؛ وأخ�ً ١٦: ٨(رومية 
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األبدي،  لمجدايلقي� لعر�ون هذا الومن  يف انلهاية الغلبة سينالونحتًما أنهم ب اهللا من هذه اتلعز�ة الراسخة و�تار
 .سيكونون أشىق مجيع انلاس

 ١١ابلند 

شكوك ال العديد من مع يصارعواأن ينبيغ أن املؤمن� يف هذه احلياة  �شهد الكتاب املقدسعالوة ىلع ذلك، و
ول�ن اهللا، . املثابرة و�يقينية لإليمانام اتلق� ايلبدائًما  �شعرونال  املحزنة جتار�هم يف خضموأنهم  ؛ةسديّ اجل

�ون فوق ما �ستطيعون، أبو لك تعز�ة، ال يدعهم ُ�  اذلي هو َمنَْفذَ رَّ
ْ
يًْضا ال

َ
ليستطيعوا أن  ،بَْل َسيَْجَعُل َمَع اتلَّْجِرَ�ِة أ

 .املثابرةي يف املعزِّ  ايلق� فيهم مرة أخرى شنعِ يُ الروح القدس و�)، ١٣: ١٠كورنثوس  ١( �تملوا

 ١٢ ابلند

 جسديًّا شعوًرايمنحهم أو  الكرب�اء،روح  املؤمن� داخلث� يُ بعيٌد لك ابلعد عن كونه  املثابرة يف ق�هذا ايل إال أنَّ 
لصرب يف لولتقوى احلقيقية، لوابلنوي،  لتوق�ول، لالتضاعاملصدر احلقييق  هوهذا ايلق� ىلع انلقيض، بل  ؛باألمان

هذا  يف اتلأملأن  ؛ حىتاهللابلفرح الراسخ لباحلق، و اإلقرارو�  ،لثبات يف األلملو لصلوات احلارة،ول، ضيقلك 
واألعمال الصاحلة، كما يتضح من  للشكر واملستمرة اجلادةملمارسة ىلع ا زٍ حاف االمتياز ال بد أن ي�ون بمثابة

 القد�س�. نماذجمن والكتاب املقدس  اتشهاد

 ١٣ابلند 

�علهم  لكنه ؛تلقوىا الإهمأو  ستباحةاال إىل الزللمن  يتعافون دلى َمن يؤديال  ملثابرةد يف اايلق� املتجدّ  أيًضا
إن ئلال  ،املثابرة يف �تفظون بيق� ن �سلكون فيهااليت ع�َّ أن مَ يف طرق الرب،  املواصلةىلع  حرًصاو اهتماًما أ�رث

، أفضل من احلياة بالنسبة لألتقياء انلظر إيله ، اذليالكر�موجهه عنهم �جب األبوي،  اهللا لطف استخدام أساؤوا
َموِت ِمَن  رُّ أمَ  واحتجابه عنهم

ْ
 .ات للضم� أشد إيالًماعذاب�َسقطون يف  ونتيجة هلذا ؛ال

 ١٤ابلند 

، و�ديمه، �فظههو  هكذا أيًضا اإل�يل،بشارة ب الكرازة بواسطة هذا انلعمة عملفينا أن يبدأ  و�ما رُس اهللا
 اآلتية ، والوعودواتلهديدات، اتلحر�ضات و�واسطة ،اتلأمل فيهاو، تهاوقراء إىل لكمته االستماع بواسطة هلو��مِّ 

 .املقدسة استخدام الفرائضعن طر�ق و�ذلك  ؛منها

 ١٥ابلند 

اهللا  اليت أعلنهاتلك العقيدة ، ايلق� انلابع منهاأو  مثابرة القد�س�عقيدة  إدراك عن اعجزاجلسدي  إن اذلهن
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 ؛الشيطان هذه العقيدة يمقت. األمناءيطبعها ىلع قلوب  واليت ،اتلقيةانلفوس  عز�ةتلويف لكمته، ملجد اسمه،  ب�رثة
عروس املسيح لطاملا أحبتها ل�ن ؛ �عارضها اهلراطقة، واستخدامهاال واملراؤون اجلهّ �يسء و ؛بهاالعالم �ستهزئ و

 ة مشورةأن تغلبه أيّ اذلي ال يم�ن  ،اهللا�ن و ؛ر بثمٍن قدَّ ال يُ  اك�ً  باستمرار باعتبارهاعنها  دافعتوقلبها لك من 
االبن، والروح القدس، وب، اآل هلذا اإلهل الواحد،نلهاية. ا حىت هذا السلوك مواصلة �فزها ىلع، سوف قوةأو 

 .الكرامة واملجد إىل األبد. آم�

 

 مون اآليت:يعلِّ  من ضالالتالسنودس  يرفض، )املثابرة (عن الصحيحةرشح العقيدة  بعد

 ١ الرفض

 من بل � رشٌط  ،موت املسيح رحبهاعطية من اهللا وليست الختيار ا ناجتة عنليست  �أن مثابرة املؤمن� احلقيقي
 .هوترب�ر القاطعاختياره قبل  رةاحلإرادته ب أن �ستوفيه) يقولون(كما  ىلع اإل�سانلعهد اجلديد، ا رشوط

موت املسيح، وقيامته  بفضلللمختار�ن  تُعَطىأنها واالختيار،  من نابعةهذه املثابرة أن  �شهد الكتاب املقدس ألن
ْواوشفاعته: " َاُقوَن َ�تََقسَّ

ْ
ا ابل مَّ

َ
ُمْختَاُروَن نَالُوُه. َوأ

ْ
ُ : "و�ذلك ؛)٧: ١١" (رومية َولِ�ِن ال

َ
ي لَْم �ُْشِفْق ىلَعَ ابِْنِه، بَْل بََذهل ِ

َّ
اذَل

مْجَِعَ�، َكيَْف َال 
َ
ْجِلنَا أ

َ
ٍء؟أل يًْضا َمَعُه لُكَّ يَشْ

َ
ي  َ�َهبُنَا أ ِ

َّ
ُر َمْن ُهَو اذل ي يرَُبِّ ِ

َّ
َمْن َسيَْشتَيِك ىلَعَ ُ�ْتَاِري اِهللا؟ اَُهللا ُهَو اذل

 
َ
ي أ ِ

َّ
يًْضا َ�ْن يَِمِ� اِهللا، اذل

َ
ي ُهَو أ ِ

َّ
يًْضا، اذل

َ
َِريِّ قَاَم أ

ْ
ي َماَت، بَْل بِاحل ِ

َّ
َمِسيُح ُهَو اذل

ْ
ا �َْشَفُع ِ�ينَا َمْن َسيَْفِصلُنَا يًْض يَِديُن؟ اَل

َمسِ 
ْ
 .)٣٥-٣٢: ٨(رومية " يِح؟َ�ْن َ�َبَِّة ال

 ٢الرفض 

 إنفقط فيه،  ىلع هذه اإلماكنيات للحفاظمستعد دائًما  وهو للمثابرةالاكفية  باإلماكنياتاملؤمن  يمدحًقا اهللا  أن
، اإليمان حلفظستخدمها اهللا �اليت و للمثابرة يف اإليمان الالزمةاألشياء  مجيع استنفاد حىت معول�ن  ؛واجبه ىأدَّ 

 أم ال. أن تثابرستشاء إن اكنت  إرادة اإل�سان ىلع يظل األمر دائًما متوقًفا

، �ده �سلبون اهللاجتعلهم  لكنها، أحراًرا البرشقد جتعل و� ح� أنها  ،ارص�ً  فكًرا بيالجيًّاوي هذه الفكرة حت ألن
ألجل هذا  املدحلك  و�نسب فتخارلال مداعة اإل�سان لكَّ  ينزتع من اذليللعقيدة اإل�يلية،  العامالتفاق ل خالفًا

 انلَِّهايَِة بَِال لَْوٍم يِف يَْوِم َر�ِّنَا إن  الرسول قولل ؛ وخالفًانعمة اهللا وحدهاإىل  اإلحسان
َ

يًْضا إِىل
َ
ي َسيُثِْبتُُ�ْم أ ِ

َّ
اهللا هو "اذل

َمِسيِح" 
ْ
 ).٨: ١كورنثوس  ١(�َُسوَع ال
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 ٣الرفض 

دين �املؤمن سقوط أن ليس ، من انلعمة واخلالص و�ذلك للترب�راذلي  اإليمانمن  ونهائيًّا الكيًّ  �احلقيقي واملجدَّ
 إىل األبد. و�هلكون بالفعل من هذه احلالةما �سقطون  كثً�ا باحلقيقة لكنهم مكنًا فحسب،أمًرا 

، أشياء عديمة القوة واملفعول بواسطة املسيحواحلفظ املستمر اتلجديد، واتلرب�ر، وانلعمة،  �عل الفكرهذا  ألن
ْجِلنَا  الرص�ة ىلع خالف اللكمات

َ
َمِسيُح أل

ْ
ُْن َ�ْعُد ُخَطاٌة َماَت ال

َ
نَُّه َو�

َ
َا، أل

َ
َ َ�َبَّتَُه نل للرسول بولس: "َولِ�نَّ اَهللا بَ�َّ

ُْن 
َ

 َكِثً�ا َو�
َ

ْو�
َ
ُص بِِه مِ فَِباأل

ْلُ ُروَن اآلَن بَِدِمِه �َ َغَضِب!" (رومية ُمَترَبِّ
ْ
الرسول يوحنا:  خالف قولوىلع  ؛)٩، ٨: ٥َن ال

ْن ُ�ِْطئَ 
َ
نَّ َزرَْعُه يَثْبُُت ِ�يِه، َوَال �َْستَِطيُع أ

َ
ُ  "لُكُّ َمْن ُهَو َمْولُوٌد ِمَن اِهللا َال َ�ْفَعُل َخِطيًَّة، أل نَُّه َمْول

َ
يوحنا  ١اِهللا" (وٌد ِمَن أل

َحٌد ِمْن  ىلع خالفأيًضا و ؛)٩: ٣
َ
بَِد، َوَال َ�َْطُفَها أ

َ
 األ

َ
بَِديًَّة، َولَْن َ�ْهِلَك إِىل

َ
ْعِطيَها َحيَاًة أ

ُ
نَا أ

َ
لكمات �سوع املسيح: "َوأ

نْ 
َ
َحٌد أ

َ
، َوَال َ�ْقِدُر أ لُكِّ

ْ
ْ�َظُم ِمَن ال

َ
ْ�َطاِ� إِيَّاَها ُهَو أ

َ
ي أ ِ

َّ
يِب اذل

َ
يِب" (يوحنا يَِدي أ

َ
 ).٢٩، ٢٨: ١٠ َ�َْطَف ِمْن يَِد أ

 ٤الرفض 

 الروح القدس. ضدطية اخلللموت أو  اليت اخلطية �طئواأن  هماحلقيقي� يمكندين واملجدَّ أن املؤمن� 

أوئلك عن ، ١٧و ١٦ العددين �وث يف الفصل اخلامس من رساتله األو�، بما أن الرسول يوحنا نفسه، بعد أن حتدَّ 
نَّ لُكَّ َمْن ُودِلَ ِمَن اِهللا َال ": ١٨يف العدد  ىلع الفور أضافالصالة من أجلهم،  عن ناهيًا، للموت �طئوناذلين 

َ
َ�ْعلَُم أ

َمْولُوُد ِمَن اِهللا َ�َْفُظ َ�ْفَسهُ  خطيةبمع� ُ�ِْطُئ (
ْ
ُه"من هذا انلوع)، بَِل ال �ُر َال َ�َمسُّ ِّ  ).١٨: ٥يوحنا  ١( ، َوالرشِّ

 ٥الرفض 

 .يف املستقبللمثابرة لبايلق�  أن نتح�َّ  يف هذه احلياة دون إعالن خاص ال يمكننابأنه 

ة مرة أخرى ابلابو�ّ شكوك ال وتُدَخل يف هذه احلياة اتلعز�ة األ�يدة �ُسلَب املؤمنون احلقيقيون من اتلعليم بهذا ألن
 بل، أو فائق للطبيعةخاص من إعالن ال ، ق�هذا ايل باستمرار الكتاب املقدس �ستخلص يف ح� ،الكنيسة إىل

ْخَرى، ": ىلع وجه اخلصوص الرسول بولس يقول. من وعود اهللا اثلابتةأبناء اهللا و العالمات اليت تم�ِّ من 
ُ
َوَال َخِليَقَة أ

َمِسيِح �َُسوَع َر�ِّنَا" (رومية 
ْ
ْن َ�ْفِصلَنَا َ�ْن َ�َبَِّة اِهللا الَّيِت يِف ال

َ
يوحنا: "َوَمْن َ�َْفْظ وََصايَاُه يَثْبُْت  و�قول). ٣٩: ٨َ�ْقِدُر أ

وِح ا نَُّه يَثْبُُت ِ�ينَا: ِمَن الرُّ
َ
ْ�َطانَا" (ِ�يِه َوُهَو ِ�يِه. َو�ِهَذا َ�ْعِرُف أ

َ
ي أ ِ

َّ
 ).٢٤: ٣يوحنا  ١ذل

 ٦الرفض 

، احلميدةألخالق ا، وتلقوىبا ضارأنه و لرتايخل سبٌب  طبيعته حب�م هو اخلالصويق� املثابرة  اتلعليم عنأن 
 .جدير باثلناء أمرهو  ىلع انلقيض كيف ح� أن التشكّ  ،املقدسة املمارساتوغ�ها من  ،لصالةاو
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الرسول يوحنا، اذلي  �ناقضون، والروح القدسُسك� ة وعمل هليّ انلعمة اإل قوةأنهم �هلون  ألن هؤالء يُظِهرون
ْوالَُد اِهللا، َولَْم ُ�ْظَهْر َ�ْعُد َما

َ
ُْن أ

َ
ِحبَّاُء، اآلَن �

َ
َها األ ُّ�

َ
َذا َسنَُكوُن. يعِلّم انلقيض ب�لمات رص�ة يف رساتله األو�: "أ

 
ُ
نَُّه إَِذا أ

َ
ُر َ�ْفَسُه َكَماَولِ�ْن َ�ْعلَُم أ اهُ َكَما ُهَو َوُ�ُّ َمْن ِعنَْدُه هَذا الرََّجاُء بِِه، ُ�َطهِّ نَا َسَ�َ َّ�

َ
ُهَو َطاِهٌر"  ْظِهَر نَُ�وُن ِمثْلَُه، أل

اجلديد، يف العهد أو القديم د القد�س�، سواء يف العه مثال معيتناقض هذا ). باإلضافة إىل ذلك، ٣-٢: ٣يوحنا  ١(
 .األخرى اتلقوى تدر�باتوىلع الصلوات  اكنوا مواظب�من مثابرتهم وخالصهم،  نهمتيقّ الرغم من باذلين 

 ٧الرفض 

 املدة من حيثإال  للترب�ر واخلالصاذلي عن اإليمان  يف يشء ال �تلف إىل ح�يؤمنون  أوئلك اذليأن إيمان 
 .ةالزمنيّ 

ة، املدة الزمنيّ أنه إىل جانب  بوضوح رذكُ يَ ، أيًضا أخرى مواضع، و� ١٣: ٨، ولوقا ٢٠: ١٣ملسيح نفسه، يف مىت ا ألن
 قبل ابلذارست� إن انلوع األول قال؛ إذ واملؤمن� احلقيقي� إىل ح� فقط يؤمنون نمَ اختالف ب� ثالثة أوجه  توجد

ليس هل أصل األول انلوع ن �والقلب اجليد؛ يف األخ� يف األرض اجليدة أو  قبلها انلوعستبينما ��جرة،  أرض يف
 بدرجات ثماره يصنعاألخ�  انلوع بينما، عديم اثلماراألول انلوع ن �و؛ راسخ أصلاألخ� هل  انلوع بينما، يف ذاته
 .وثبات استمرار�ةيف  ة�تلف

 ٨الرفض 

 مراًرا وت�راًرا.من جديد يودل  يمكنه أن، ه األولجتديد يفقد أحدهم ح�أنه  من املنايف للعقلليس  أنه

  اذلي بهزرع اهللا،  فناءعدم بهذا اتلعليم ينكرون ن هؤالء أل
َ

شهادة الرسول بطرس: "َمْولُوِديَن  ىلع خالف ثانية، نودل
ا َال َ�ْفَ� ثَاِ�يًَة، َال ِمْن َزْرٍع �َ   ).٢٣: ١بطرس  ١" (ْفَ�، بَْل ِممَّ

 ٩الرفض 

 اإليمان. يف قاطعىلع �و  ألجل ثبات املؤمنون موضعيف أي  أن املسيح لم يصلِّ 

ْجِلَك املسيح نفسهقول  ألنهم يناقضون
َ
)؛ ٣٢: ٢٢َال َ�ْفَ� إِيَمانَُك" (لوقا  ِليَكْ  (سمعان) : "َولِك�ِّ َطلَبُْت ِمْن أ

يؤمنون ساذلين من أجل ا ، بل أيًض الرسل فحسبمن أجل  املسيح لم يصلِّ  قال إن، اذلي البش�يوحنا �ناقضون و
وُس، اْحَفْظُهْم يِف  ُقدُّ

ْ
َها اآلُب ال ُّ�

َ
ْ�َطيْتَِ� به ب�المهم: "أ

َ
يَن أ ِ

َّ
َعالَِم " وأيًضا: "؛اْسِمَك اذل

ْ
ُخَذُهْم ِمَن ال

ْ
ْن تَأ

َ
ُل أ

َ
ْسأ

َ
لَْسُت أ

 ْ
َ

ْن حت
َ
�رِ بَْل أ ِّ يْ " "؛َفَظُهْم ِمَن الرشِّ

َ
ْجِل هُؤالَِء َ�َقْط، بَْل أ

َ
ُل ِمْن أ

َ
ْسأ

َ
يَن يُْؤِمُنوَن يِب بَِ�َالِمِهْم" َولَْسُت أ ِ

َّ
ْجِل اذل

َ
ًضا ِمْن أ

  ).٢٠، ١٥، ١١ :١٧(يوحنا 
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 اخلاتمة

يف  �شأنها جدٌل ثار اليت  ةابلنود اخلمس �شأن القو�معن اتلعليم والرص�ح  ،والبسيط ،الواضح رص�حاتلهو هذا 
من ستَمد مُ  السنودس بأن هذا اتلعليميقر . الوقتعض بل أزعجتهااليت  لضالالتاورفض  ،ةالكنا�س ابللجيكيّ 

ىلع هذا انلحو  ترصفوان مَّ م عضابلأن   بوضوحيتب�َّ  ومنهحة. صلَ الكنا�س المُ  إيمان إقرارات مع فق، ومتَّ لكمة اهللا
 :باآليت العامة اقناعيف  منهم رغبةً ، و�بة ،و�نصاف ،لك حق واقد انتهك

، ةاجلوهر�ّ  ونزعته طبيعته يف ،هو، املصاحبة هل واتلعايلم، اتلعي�سابق � قفيما يتعلّ حة صلَ الكنا�س المُ  تعليم"أن 
 منتظًراإبليس، ي�من فيها  وقلعة ؛ر يتعاطاه اجلسد والشيطان�دّ و؛ نوتديّ  تقوى لكِّ انلاس عن  أذهانيضل تعليٌم 
 ؛ والشعور باألمانايلأس  من لكٍّ سهام � رض�ات قاضية�و الكث��ن د و�سدِّ ، يصيب مجاه� كث�ة منهاو ؛اجلميع

 ؛ ومنافًقا، وطاغية، اظالمً ولخطية، ل امصدرً �عل اهللا أنه و

 ؛ واإلسالم ،ةواتلحرر�ّ ة، انو�ّ املوة، رواقيّ لا شلك جديد من  يز�د عن كونهأنه الو

ال يشء يم�ن أن يعيق خالص  بأنَّ  يقتنعون من خالهل نهمأل، ي�ِسب البرش شعوًرا جسديًّا باألمانأنه و
 ؛ أنواع اجلرائم أ�شع ارت�اب دون خوف �ستطيعون فإنهم، ومن َ�مَّ ؛ إن سلكوا كما �لو هلمحىت املختار�ن، 

 يف خالصهم؛ يشء� هذهطاعتهم  لن �ساهمالقد�س�،  حىت إن صنع املرفوضون باحلقيقة مجيع أعمال وأنه

 اكرتاث أو دون أد�و، مشيئتهمن نابع  وعشوايئ حبت يفتعسّ ف ترصُّ يف  أن اهللا،ب علِّمت هذه العقيدة نفسهاأن و
 خلقهم هلذا الغرض عينه؛ ثم  ،ة�ينونة األبديّ لاجلزء األ�رب من العالم  سبق فع�َّ خطية، قد  ةأليّ  اعتبار

عدم اإليمان وعدم  سبب الرفض أيًضا هو كذلكاإليمان واألعمال الصاحلة،  وسبب منبعهو  كما أن االختيارأنه و
 اتلقوى؛ 

دون  يف اجلحيم وُ�طرَحون ،أمهاتهم ىلع أثداءمن  ارت�بوه أي ذنب يُنزتَعون دونأن العديد من أبناء املؤمن� و
 ."ىلع اإلطالق نفًعامعموديتهم  عندالكنيسة  صلوات أوة ملعموديّ ا جتديهمحبيث ال  ؛أد� رمحة

لك وأيًضا تمقتها من  بل، بأي حال من األحوال صلَحةالكنا�س المُ  تعلِّم بهاال هذا القبيل وأشياء أخرى كث�ة من 
 . كيانها

أن اسم �لصنا �سوع املسيح، بيف تقوى ون ن يَدعُ أ�رب عدد ممَّ سنودس دورت، باسم الرب،  يناشدوهلذا السبب، 
 من خاللوال ؛ من لك جانب عليها�سقط اليت فرتاءات، اال من خاللال ىلع إيمان الكنا�س الُمصلَحة،  موا�كُ 
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رَّف، أو واليت اعدة، واملعارص�نم� القدا� املعلّ  ة للقليل� منالشخصيّ  اتلعب�ات
ُ

تفس�ها  �ساء اقتباسها أو ما حت
للكنا�س اإلقرارات العامة  من خاللغر�بًا تماًما عن القصد منها؛ بل أن �كموا  مع� آخر تلعطي يف خداٍع 

ق عليهاالمُ  ؛القو�مةلعقيدة ل ورشحها، نفسها  . السنودسأعضاء  مجيعمن  من خالل موافقة باإلمجاع صدَّ

 ألجل شهادتهم ،اليت تنتظرهم عةروا يف دينونة اهللا املروِّ فكِّ أنفسهم بأن يعالوة ىلع ذلك، �ّذر السنودس املفرت�ن 
الشكوك يف  يك يث�وا واجتهادهم ،الضعفاءضمائر ل إزاعجهموألجل من الكنا�س،  الكث� جًدازور ضد إقرارات ال

 . مجاعة األمناء احلقيقي�

يف سواء مع هذه العقيدة، ومهابة  تقوىاتلعامل بىلع يف إ�يل املسيح  اإلخوةهذا السنودس مجيع  �ثوأخً�ا، 
تعز�ة احلياة، و وقداسةاهللا، اسم الكتابة، ملجد  يف أواألحاديث يف سواء ، بها ينادوا؛ وأن الكنا�سأو اجلامعات 

أيضا  بل، فحسب ال عواطفهممثال اإليمان،  وحبسبالكتاب املقدس، بواسطة ، يضبطواأن وة؛ انلفوس املتأملّ 
من املع�  قهميف أثناء حتقُّ  االلزتام بهااليت يلزم عن لك تلك العبارات اليت تتجاوز احلدود  وأن يمتنعوا؛ الكمهم

عقيدة يهامجوا بعنف  حىت جيدة الوقح� بذر�عةالسفسطائي�  واليت يم�ن أن تزود، ةاملقدس للنصوصاحلقييق 
  ، بل و�شهروا بها.حةصلَ الكنا�س المُ 

 َمن حلقإىل ا و�قتادسنا يف احلق، يقدِّ عطايا،  عطى انلاس�ويم� اآلب،  عن اجلالس�سوع املسيح، ابن اهللا، يلت 
حىت تؤول روح احلكمة واتلمي�،  األمناء لكمته خدامو�هب ، الصحيحةىلع العقيدة  املفرت�ن، و�سد أفواه يضلون

 .. آم�سامعيهمملجد اهللا و�نيان  لك عظاتهم

 ب�تابة أسمائنا:وتقر�رنا  هو إيماننا هذا�شهد بأن 

ساتذة الالهوت يف الكنا�س أو ،سكرتار�ة السنودسمسؤو� ليس فقط الرئيس، مساعد الرئيس، و ،األسماء اكتلايل
 بر�طانيامن  أي مفوَّض�كنا�سهم، عن ل� هلذا السنودس كممثّ  اذلين انتُدبوالك األعضاء  بل أيًضا أسماءة، اهلونلديّ 

ـِّـنو، و�االتينات الراينالعظ�،  ، بر�من و�نيسةجينيفا، مجهور�ة  و�نيسةمجهور�ة وواترو، و، سو�رساو، ِهـس
مقاطعة وز�الند، وشمال هوالندا، وجنوب هوالندا، ووزوتف�، دوقية جي�رالند و، إيمدن و�نيسةمجهور�ة و

 ة.والكنا�س الفر�سيّ  ،در�نتوومالند، أترا�سلفانيا، والية جروننج� ووفر�زالند، وت، خأوتر
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