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 : مقدمةال

ة  قد تكون هذه اآلراء سطح�ّ  المس�ح.  حولا ما  رأ�ً   قد �ّون �ل شخص �الغ    امن هو �سوع المس�ح؟ تقر��ً 
ألن لهذا ، آراءالمس�ح، ول�س مجرد عن  ما یهمنا هو الحق. �شكل واضح مهرطقةأو  جهل، أو عن

 . أهم�ة أبدّ�ة

  ستولوجي � كر ال    عن �عقیدةٍ له. فهم یتمسكون    یت�عوا المس�ح �تالمیذٍ   أنهم  "مس�حي"�حملون االسم    َمن�علن  
قد تكون هذه العقیدة عن المس�ح  . لمس�حتعكس وجهة نظرهم عن ا —المس�ح  عن عقیدةأي  —

المس�حي التار�خي عن   والفكرالكتابي  عمق اإلعالن عكستوقد . �شكل ضمني أو صر�ح ُمصاغة
  مس�حي أحد �علن أنه  لكن ال یوجد  .  كلمة هللا�   تكون جدیدة وغیر مرت�طة، أو قد  تعال�م الكتاب المقدس
 .ستولوجي�كر ال ل�س لد�ه عقیدة عن

إعالن المس�ح    على، فقد عملت الكن�سة لقرون عدیدة  ةدور مر�زي في المس�ح�ّ �اع المس�ح له  �ما أن اتّ 
قرارات  اإلقوانین و الفي فراتنا. تصوّ  الذي �حسب ، ول�س المس�ح الكتاب المقدسو التار�خ �حسب الذي 

دلیل أسئلة وأجو�ة هایدلبرج  ، الخلقیدوني قانون اإل�مان، قانون اإل�مان الن�قاوي مثل إل�مان ل التار�خ�ة
 .المس�ح ولحتعال�م الكتاب المقدس  المؤمنون  صاغ، �قرار إ�مان و�ستمنستر، و لإل�مان المس�حي

واسع النطاق   الت�اس وخلط، مما یؤدي إلى اإلقرارات و�ساءة فهمهاما یتم إهمال هذه  الیوم، غالً�الكن 
�سعى ب�ان هیئة ل�جونیر عن   أجل مجد المس�ح و�ن�ان شع�ه،من . فشخص وعمل المس�ححول 

  ص�اغة في  المس�حّ�ةلكن�سة الكتابي، التار�خي، المستق�م ل ستولوجي�الكر  طرحإلى  ستولوجي�الكر 
، وقادرة على أن تكون �مثا�ة  على تعل�م إ�مان الكن�سة الدائم في المساعدة ةمفید و ، �سهل اإلقرار بها

هذا الب�ان    ل�سللعمل المرسلي مًعا.  المؤمنین من مختلف الكنائس    هحول�مكن أن �جتمع  مشترك    إقرار
حول  ةالمشتر� ح تعال�مهایوّض  الً مكالتار�خ�ة للكن�سة، بل هو م اإل�مان �قرارات قوانین و عن بدیًال 

 ملكوته.جل المس�ح أل  عمله. ل�ستخدمه  المس�ح وما وّ�ة شخص هُ 

 

 اسم ابن هللا المتجسد، نبینا، و�اهننا، وملكنا. �

 

 ولسبر  .سي .رأ

 ٢٠١٦ر��ع  
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 :الب�ان
 

   ومعجزةنعترف �سر 
 صار جسًداهللا أن  
 نفرح �خالصنا العظ�م لذلك  
 . �سوع المس�ح رّ�ناب 
 

 ،اآلب والروح القدس مع
   شيء،بن �ل خلق اال 
 شيء، �ل �ض�ط هو و  
 .و�صنع �ل شيء جدیًدا 
   ،احق�  اإللهُ إنه  
 ،إنساًنا حًقا صار 
 .حدٍ او  في شخصٍ  تانطب�ع له  
 

 ، من مر�م العذراء دَ لِ وُ إنه 
 . وعاش بیننا 
 ،فنودُ  ،ومات  ،بَ لِ ُص وهو  
 ،وقام في الیوم الثالث  
 ،وصعد إلى السماء 
 ثان�ةً وأ�ًضا س�أتي   
 .في المجد والقضاء 
 

 نا جل أمن إنه 
 ، الناموس حفظ 
 ، عن الخط�ة رَ فَّ �َ و  
 . غضب هللا رضىوأ 
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 قذرة ال ث�ابناأخذ وهو  
 وأعطانا  
 .الذي له رداء البرّ  
 

 ،وملكنا ،�اهنناو إنه نبّینا، 
 ، یبني �ن�ستههو   
 ، فیناع �شفو  
 . على �ل شيء �ملكو  
 

 ؛�سوع المس�ح هو ربٌّ 
 .نعّظم اسمه القّدوس إلى األبد  
 

 . آمین
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 �تاب�ة  مع أدّلةٍ  نكاراتٌ �و  تأكیداتٌ 

 

 1 البند

 المس�ح، هو .سالمقدّ  الثالوث  من الثاني األقنوم �، األزليّ  لالبن التار�خ في تجّسدٌ  هو �سوع أن نؤّ�د 

 ١هللا. من �ه الموعود  المس�َّا

 األولى. المس�حّ�ة لكن�سة ا ة اختلقتهاخ�ال�ّ   شخصّ�ة أنه أو إنسانٍ  مجردَ  هو  المس�ح عأن �سو  ننكر

 

 2 البند

 اآلب )(homoousios جوهر نفس من هو األزل منذ المولود االبن ،هللا جوهر وحدة في هأن نؤّ�د

 ٢.السرمدّ�ة في هممع ومشارك ،لهم اوي مسو  القدس والروح

 قبل من �هتبنّ  تمّ  قد ب�ساطة أنه أو )،homoiousios( � مشا�ه جوهر من مجرد هو �سوع أنننكر 

 .لثالوثل الوجود جوهر طب�عة داخل لآلب االبن من السرمدي خضوعال ننكر .له كابنٍ  اآلب

 

 3 البند

  طب�عتان  له ،إنسان حًقا هوو  هللا  حًقا هو المس�ح �سوع أن ،خلقیدونيالو  اوي ن�ق ال �ماناإل قوانین مع ،نؤّ�د 

 
َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ َبْیَنَنا، َوَرَأْیَنا َمْجَدُه، َمْجًدا  ... ِفي ٱْلَبْدِء َ�اَن ٱْلَكِلَمُة، َوٱْلَكِلَمُة َ�اَن ِعْنَد �ِ�، َوَ�اَن ٱْلَكِلَمُة ��َ  ١

؛  ٢٩: ٨؛ ١٧: ٣؛ متى ١: ١١٠). انظر أ�ًضا مزمور ١٤، ١: ١(یوحنا  َكَما ِلَوِحیٍد ِمَن اآلِب، َمْمُلوًءا ِنْعَمًة َوَحق�ا
؛  ٦: ٢؛ فیلبي ٤: ٤؛ غالط�ة ٢٨ : ٢٠؛ ٣٠: ١٠؛ یوحنا ٧٠: ٢٢؛ لوقا ٣٩: ١٥؛ ١١، ١: ١؛ مرقس ١٦:١٦

 . ٢٠: ٥یوحنا  ١؛  ٧: ٥؛ عبرانیین ٩: ٢كولوسي 

وِح اْلُقُدِس  ٢ ُدوُهْم ِ�اْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ - ١٥: ٣). انظر أ�ًضا یوحنا ١٩: ٢٨(متى َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِم�َع اُألَمِم َوَعمِّ
: ١ت�موثاوس  ٢؛ ١٨: ٢؛ أفسس ١٤: ١٣�ورنثوس  ٢؛ ٢٣: ٦؛ ٢١: ٥؛ روم�ة ٢٨: ١٠؛ ٥٤: ٦؛ ١٤: ٤؛ ١٦
 . ٢١:  ١؛ یهوذا ١٠: ٥�طرس  ١؛ ٩
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 ٣. األبد  إلى واحدٍ  شخصٍ  في مّتحدتان

 والنفس  الجسد  وجود  ننكر  هللا. هو االبن  ف�ه �كن لم وقت  هناك كان هأن ننكر .قَ ُخلِ  قد  االبن أنننكر 

 . التار�خ في االبن د تجسّ   قبل المس�ح �سوعل  اإلنسانّ�ة

 

 4 البند

اختالط، أو  دون بواحد ال ه في شخص متحدتانالمس�ح �سوع أن طب�عتي على االتحاد األقنومي،  نؤ�د 

 ٤.أو انفصال ،أو انقسام ،امتزاج

 ا.أن التمییز بین الطب�عتین �عني الفصل بینهم ننكر 

 

 5 البند

 أن نؤ�د الخاصة. �صفاتها ةواإلنسان�ّ  ةاإلله�ّ  انالطب�عت تحتفظ المس�ح �سوع تجّسد في أنه نؤّ�د

 ٥.المس�ح �سوع الواحد لشخص�ا �ختصان الطب�عتین كال صفات

أو �مكنها أن تحتوي على الطب�عة اإللهّ�ة.  ةإله�ّ  صفات  هاة لاإلنسان�ّ  المس�ح أن طب�عة �سوعننكر 
جانً�ا أو تخّلى    ىنحَ أَ   االبنأن    ننكر.  ةة إلى الطب�عة اإلنسان�ّ إله�ّ   صفات   تنقل ة  أن الطب�عة اإلله�ّ   ننكر

 
ُهوِت َجَسِد��ا (كولوسي  ٣ ؛  ٥: ٩؛ روم�ة ٣٠: ١٠؛ یوحنا ٣٥: ١). انظر أ�ًضا لوقا ٩: ٢َفِإنَُّه ِف�ِه َ�ِحلُّ ُ�لُّ ِمْلِء ٱلالَّ
 . ١٨: ٣�طرس  ١؛ ١٦: ٣ت�موثاوس  ١

!». َفأَجاَب َ�ُسوُع َوَقاَل َلُه: «ُطوَ�ى  ٤ َلَك َ�ا ِسْمَعاُن ْبَن َفَأَجاَب ِسْمَعاُن ُ�ْطُرُس َوَقاَل: «َأْنَت ُهَو اْلَمِس�ُح اْبُن ِهللا اْلَحيِّ
َماَواِت    ؛ ٤٣، ٣٥: ١انظر أ�ًضا لوقا ). ١٧- ١٦: ١٦(متى ُیوَنا، ِإنَّ َلْحًما َوَدًما َلْم ُ�ْعِلْن َلَك، لِكنَّ َأِبي الَِّذي ِفي السَّ

؛  ٩:  ٢؛ �ولوسي  ٩:  ٨�ورنثوس    ٢؛  ٥:  ٩؛  ٣:  ١؛ روم�ة  ٢٨:  ٢٠؛ أعمال الرسل  ٥:  ١٧؛  ٥٨:  ٨؛  ٣،  ١:  ١یوحنا  
 . ١٣:  ٢٢؛ ١٧، ٨: ١؛ رؤ�ا  ١٨: ٣�طرس  ١؛ ١٦: ٣ت�موثاوس  ١

ِذي ِإْذ َ�اَن ِفي ُصوَرِة ِهللا، َلْم َ�ْحِسْب ُخْلَسًة َأْن َ�ُكوَن ُمَعاِدًالِ ِ�. َفْلَ�ُكْن ِف�ُكْم هَذا اْلِفْكُر الَِّذي ِفي اْلَمِس�ِح َ�ُسوَع َأْ�ًضا: الَّ  ٥
:  ١٩؛ ٦: ١٦؛ ١٠: ٩انظر أ�ًضا متى  ). ٧-٥: ٢(فیلبي  لِكنَُّه َأْخَلى َنْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصاِئًرا ِفي ِشْ�ِه النَّاسِ 

؛  ١٧-١٦: ١؛ �ولوسي ٢٢-٢٠: ١؛ أفسس ٥: ٩ ؛٤- ٣: ١ روم�ة؛ ٢٨: ٢٠؛ ٣٥، ٢٧: ١١؛ ١: ١؛ یوحنا ٢٨
 . ١: ١�طرس  ٢؛ ١٨: ٣�طرس  ١؛ ٩-٨،  ٣: ١؛ عبرانیین ١٦: ٣ت�موثاوس  ١؛ ١٠-٩: ٢
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 ة في التجّسد.اإلله�ّ  صفاتهِ من  عن أيٍّ 

 

 6البند 

اإلنسان�ة الحق�قّ�ة، وأنه �فدائنا سنكون هو مع�ار و  المنظورة، هللاصورة هو المس�ح أن �سوع  نؤّ�د

 ٦صورته. على في النها�ة

  ة إنسان�ّ   نفس  إلى  افتقد   أنه  أو  ،كإنسانٍ   بدا  مجرد   أنه  أو  حق�قي،  إنسان  من  أقل  كان  المس�ح  �سوع  نأ  ننكر
 إنسانّ�ة. طب�عة ول�س إنسان��ا شخًصا االبن اّتخذ  اإلقنومي االتحاد  في أنه ننكر عاقلة.

 

 7 البند

 لعامة ا  الضعفات و   الطب�عّ�ة   ات المحدود�ّ   كل  اّتضاعه  حالة  في  امتلك  ا،حقً   كإنسانٍ   ،المس�ح  �سوع  نأ  نؤّ�د 

 ٧خط�ة.  بال كان لكنه ،الجوانب  كافة في مثلنا صار أنه نوّ�د  .�شرّ�ةال للطب�عة

  ننكر   .مشّقةوال  ،والتجر�ة  ،األلم  حًقا  �ختبر  لم  المس�ح  �سوع  نأ  ننكر  .خط�ةال  ارتكب   المس�ح  �سوع  أن  ننكر

 . حًقا  إنسان  كونه  مع   یتعارض   ةخط�ّ   بال  المس�ح  �سوع  كونَ   أن  أو  ةالحقّ   اإلنسانّ�ة  في  لةمتأّص   الخط�ة  أن

 

 8 البند

 .العذراء مر�م من دَ لِ ووُ  ،القدس الروح �قوة ،ةمعجز�ّ  �طر�قة �ه ُحبلَ  قد  التار�خيّ  المس�ح �سوع أن �د نؤ 
  هو  ولدته الذي الطفل أن �ما )theotokos( اإلله والدة ُتدعى حًقا أنها الخلقیدوني اإل�مان قانون  مع نؤّ�د 

 
َماَواِت وَ  الَِّذي ُهَو ُصوَرُة ِهللا َغْیِر اْلَمْنُظوِر، ِ�ْكُر ُ�لِّ َخِل�َقٍة. ٦ : َما في السَّ َما َعَلى اَألْرِض، َما ُیَرى َفِإنَُّه ِف�ِه ُخِلَق اْلُكلُّ

). انظر  ١٦-١٥:  ١(كولوسي  َوَما َال ُیَرى، َسَواٌء َ�اَن ُعُروًشا َأْم ِسَ�اَداٍت َأْم ِرَ�اَساٍت َأْم َسَالِطیَن. اْلُكلُّ ِ�ِه َوَلُه َقْد ُخِلَق  
 . ٤-٣: ١؛ عبرانیین ٢٤-٢٠: ٤؛ أفسس ٦-٤: ٤�ورنثوس  ٢؛ ٢٩: ٨أ�ًضا روم�ة 

 َحتَّى ُ�َكفَِّر َخَطاَ�ا  َ�اَن َیْنَ�ِغي َأْن ُ�ْشِ�َه ِإْخَوَتُه ِفي ُ�لِّ َشْيٍء، ِلَكْي َ�ُكوَن َرِح�ًما، َوَرِئ�َس َ�َهَنٍة َأِمیًنا ِفي َماِ �ِ ِمْن َثمَّ  ٧
ْعِب. ِ�یَن  الشَّ ً�ا َ�ْقِدُر َأْن ُ�ِعیَن اْلُمَجرَّ ؛ لوقا  ٢: ٥). انظر أ�ًضا م�خا ١٨-١٧: ٢نیین (عبراَألنَُّه ِفي َما ُهَو َقْد َتَألََّم ُمَجرَّ

 . ١٥: ٧؛ عبرانیین ٨- ٥:  ٢؛ فیلبي ٤: ٤؛ غالط�ة  ٣: ٨؛ روم�ة  ٥٢: ٢
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 ٨المقّدس. الثالوث  من الثاني األقنوم ،المتجّسد  هللا ابن

   .منها مستمد  ةخط�ّ  بال كونه  أن أو مر�م من ةاإلله�ّ  طب�عته أخذ  المس�ح �سوع  أن ننكر

 

 ٩ البند

 آدم ف�ه فشل جانب كل في المحددة مهمته في نجح الذي األخیر آدم هو المس�ح �سوع أن نؤ�د

 ٩.المس�ح جسد شع�ه، رأس هو المس�ح �سوع وأن ،األول

 األصل�ة. ةالخط�ّ  ثَ رِ وَ  أو ساقطة �شر�ة طب�عة اّتخذ المس�ح �سوع أن ننكر

 

 ١٠البند 

مطالب الناموس  تماًمااسَتْوفى  في ح�اته الكاملة ، وأنهال�اذلةو  الفاعلةالمس�ح  �سوعطاعة نؤ�د 

 
اِدِس ُأْرِسَل ِجْبَراِئیُل اْلَمَالُك ِمَن ِهللا ِإَلى َمِدیَنٍة ِمَن اْلَجِلیِل اْسُمَها َناِصَرُة، إِ  ٨ ْهِر السَّ  ِلَرُجل ِمْن  َلى َعْذَراَء َمْخُطوَ�ةٍ َوِفي الشَّ

،  ٣٥، ٣١:  ١لوقا  ؛ ١١:  ٢؛  ٢٣: ١). انظر أ�ًضا متى ٢٧–٢٦: ١(لوقا َبْیِت َداُوَد اْسُمُه ُیوُسُف. َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْرَ�ُم 
  .٤:  ٤؛ غالط�ة  ٣:  ١؛ روم�ة ٤٣

اْلَعاَلِم، َوِ�اْلَخِط�َِّة اْلَمْوُت، َوهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى َجِم�ِع النَّاِس، ِمْن َأْجِل ذِلَك َ�َأنََّما ِ�ِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِط�َُّة ِإَلى  ٩
ْد َسُب ِإْن َلْم َ�ُكْن َناُموٌس. لِكْن قَ ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِم�ُع. َفِإنَُّه َحتَّى النَّاُموِس َ�اَنِت اْلَخِط�َُّة ِفي اْلَعاَلِم. َعَلى َأنَّ اْلَخِط�ََّة َال ُتحْ 

ي آَدَم، الَِّذي ُهَو مِ  َثاُل اآلِتي. َولِكْن َلْ�َس َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَلى ُموَسى، َوذِلَك َعَلى الَِّذیَن َلْم ُ�ْخِطُئوا َعَلى ِشْ�ِه َتَعدِّ
وَن، َفِ�اَألْوَلى َ�ِثیًرا ِنْعَمُة ِهللا، َواْلَعِط�َُّة ِ�النِّْعَمِة الَِّتي َكاْلَخِط�َِّة هَكَذا َأْ�ًضا اْلِهَ�ُة. َألنَُّه ِإْن َ�اَن ِ�َخِط�َِّة َواِحٍد َماَت اْلَكِثیرُ 

َعِط�َُّة. َألنَّ اْلُحْكَم ِمْن َواِحٍد  ِ�اِإلْنَساِن اْلَواِحِد َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح، َقِد اْزَداَدْت ِلْلَكِثیِر�َن! َوَلْ�َس َ�َما ِبَواِحٍد َقْد َأْخَطَأ هَكَذا الْ 
یْ  َلَك اْلَمْوُت ِ�اْلَواِحِد، َفِ�اَألْوَلى َ�ِثیًرا ُنوَنِة، َوَأمَّا اْلِهَ�ُة َفِمْن َجرَّى َخَطاَ�ا َ�ِثیَرٍة ِللتَّْبِر�ِر. َألنَُّه ِإْن َ�اَن ِ�َخِط�َِّة اْلَواِحِد َقْد مَ ِللدَّ

، َسَ�ْمِلُكوَن فِ  ي اْلَحَ�اِة ِ�اْلَواِحِد َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح! َفِإًذا َ�َما ِ�َخِط�ٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم  الَِّذیَن َیَناُلوَن َفْ�َض النِّْعَمِة َوَعِط�ََّة اْلِبرِّ
ْیُنوَنِة، هَكَذا ِبِبّر َواِحٍد َصاَرِت اْلِهَ�ُة ِإَلى َجِم�ِع النَّاِس، ِلَتْبِر�ِر اْلَحَ�اةِ  ْنَساِن . َألنَُّه َ�َما ِ�َمْعِصَ�ِة اإلِ ِإَلى َجِم�ِع النَّاِس ِللدَّ

النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِط�َُّة.  اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثیُروَن ُخَطاًة، هَكَذا َأْ�ًضا ِ�ِإَطاَعِة اْلَواِحِد َسُ�ْجَعُل اْلَكِثیُروَن َأْبَراًرا. َوَأمَّا  
ا. حَ  ، ِلْلَحَ�اِة َولِكْن َحْیُث َ�ُثَرِت اْلَخِط�َُّة اْزَداَدِت النِّْعَمُة ِجد� تَّى َ�َما َمَلَكِت اْلَخِط�َُّة ِفي اْلَمْوِت، هَكَذا َتْمِلُك النِّْعَمُة ِ�اْلِبرِّ

؛  ١٦-١٤:  ٢؛ أفسس ٤٩- ٤٥، ٢٢: ١٥�ورنثوس   ١). انظر أ�ًضا ٢١–١٢: ٥(روم�ة  اَألَبِد�َِّة، ِبَ�ُسوَع اْلَمِس�ِح َر�َِّنا
 . ١٨: ١؛ �ولوسي ٢٣: ٥
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 ١٠موته على الصلیب.�خطا�انا عقاب  تحّملال�ارة ن�ا�ة عّنا، وأنه 

ننكر أنه أ�طل  .في تحق�قههللا أو  ناموس طاعةفشل في  ة مرحلةفي أ�ّ  المس�ح �سوع أن ننكر
 الناموس األدبي. 

 

 ١١البند 

 المس�ح قّدم نفسه على الصلیب �فارة بدلّ�ة عقابّ�ة من أجل خطا�ا شع�ه، استرضاءً  نؤ�د أن �سوع

 ١١.لغضب هللا وارضاًء لعدل هللا، وانتصر على الخط�ة، والموت، والش�طان

ننكر أن موت �سوع المس�ح �ان مجرد قدوة،   .أن موت �سوع المس�ح �ان دفع الفد�ة للش�طان  ننكر
 أو مجرد انتصاًرا على الش�طان، أو مجرد إظهاًرا لسلطان هللا األدبي.

 

 ١٢ البند

 ١٢.�اإل�مان لنا َب سِ احتُ  و�ره المس�ح ل�سوع تبَ سِ احتُ  خطیتنا أن أي المزدوج، االحتساب عقیدة �دنؤ 

 لنا. تُحَتسب لم الفاعلة المس�ح طاعة أن ننكر .دینونة دون  الخط�ة تجاهل یتم أنه ننكر

 

 
(روم�ة  َعُل اْلَكِثیُروَن َأْبَراًرا َألنَُّه َ�َما ِ�َمْعِصَ�ِة اِإلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثیُروَن ُخَطاًة، هَكَذا َأْ�ًضا ِ�ِإَطاَعِة اْلَواِحِد َسُ�جْ  ١٠
 . ٨: ٥؛ عبرانیین ٨: ٢؛ فیلبي ٢١: ٥�ورنثوس  ٢؛  ٢٩: ٨؛ یوحنا ١٥:  ٣). انظر أ�ًضا متى ١٩: ٥

اِلَفةِ الَّ  ١١ ْفِح َعِن اْلَخَطاَ�ا السَّ َمُه ُهللا َ�فَّاَرًة ِ�اِإل�َماِن ِبَدِمِه، ِإلْظَهاِر ِبرِِّه، ِمْن َأْجِل الصَّ ِإلْظَهاِر ِبرِِّه ِفي . ِ�ِإْمَهاِل هللاِ  ِذي َقدَّ
َر َمْن ُهَو ِمَن اِإل�َماِن ِبَ�ُسوعَ  َماِن اْلَحاِضِر، ِلَ�ُكوَن َ�ار�ا َوُ�َبرِّ ؛ روم�ة  ٥٣). انظر أ�ًضا إشع�اء ٢٦-٢٥: ٣(روم�ة  الزَّ

؛ ١٠: ٥تسالون�كي  ١؛ ٢: ٥؛ أفسس ٣: ١٥�ورنثوس  ١؛ ١٥، ٩: ١٤؛ ٣٤: ٨؛ ٤: ٧؛ ١٠: ٦؛ ١٥، ٨، ٦: ٥
؛  ٢: ٢یوحنا  ١؛ ١٨: ٣؛ ٢٤: ٢�طرس  ١؛ ١٤: ١٠؛ ١٥-١٤: ٩؛ ١٧، ١٤: ٢؛ عبرانیین ١١: ٢ت�موثاوس  ٢
 . ١٠:  ٤؛ ٨: ٣

). انظر أ�ًضا متى  ٢١: ٥�ورنثوس  ٢(  َل الَِّذي َلْم َ�ْعِرْف َخِط�ًَّة، َخِط�ًَّة َألْجِلَنا، ِلَنِصیَر َنْحُن ِبرَّ ِهللا ِف�هِ َألنَُّه َجعَ  ١٢
:  ١؛ فیلبي ١٤: ٦؛ أفسس ٩: ٩�ورنثوس  ٢؛ ٣٠: ١�ورنثوس  ١؛ ١٨: ٥؛ ١١: ٤؛ ٢٢-٢١: ٣؛ روم�ة ٢٠: ٥

  .٢٣:  ١٢؛ عبرانیین ٩: ٣؛  ١١
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 ١٣ البند

 ١٣.الكثیر�ن قبل من �الجسد شوهد وأنه األموات من المس�ح �سوع قام الثالث الیوم في أنه نؤ�د

 قد مجرد ق�امته أن أو ،نجت التي هي فقط نفسه أن أو ،مات أنهو� ادَ بَ  مجرد المس�ح �سوع أن ننكر

 أت�اعه. قلوب في حدثت

 

 ١٤ البند

 ت،والمو  الخط�ة من كل على انتصر وأنه الق�امة، �كر هو دهیتمج حالة في المس�ح �سوع أن نؤ�د

 ١٤.اأ�ًض  نحن نقوم سوف معه �اتحادنا ناوأن

 في وضعه تم الذي الجسد عن اتمامً  امختلفً  اجسدً   كان المس�ح �سوعل والُمقام الُممّجد جسدال أن ننكر

 .أجسامنا بدون  رواحناأل ق�امة مجرد هي ق�امتنا أن ننكر .ال�ستان قبر

 

 ١٥البند 

وأنه  �ملك،اآلن  �ملكإلى عرشه السماوي عن �مین هللا اآلب، وأنه  صعد  قد  نؤ�د أن �سوع المس�ح

 ١٥.�القوة والمجد   مرئيس�عود �شكل 

 
ِل َما َقِبْلُتُه َأَنا َأْ�ًضا: َأنَّ اْلَمِس�َح َماَت ِمْن َأْجِل َخَطاَ�اَنا حَ  ١٣ َسَب اْلُكُتِب، َوَأنَُّه ُدِفَن، َوَأنَُّه َقاَم  َفِإنَِّني َسلَّْمُت ِإَلْ�ُكْم ِفي اَألوَّ

؛  ٥٣). انظر أ�ًضا إشع�اء ٥-٣: ١٥�ورنثوس  ١( َنْي َعَشرَ ِفي اْلَیْوِم الثَّاِلِث َحَسَب اْلُكُتِب، َوَأنَُّه َظَهَر ِلَصَفا ُثمَّ ِلالثْ 
:  ٤؛ ٢٦، ١٥: ٣؛ ٣٢،  ٢٥:  ٢؛ ١١-٩: ١؛ أعمال الرسل ١٤:  ٢١؛ یوحنا ١٠-١:  ٢٨؛ ٣٢: ٢٦؛ ٢١: ١٦متى 
 . ١٠-٨: ٤، أفسس ١٠- ٩: ٦؛ ٢٥–٢٤: ٤؛ روم�ة  ٤٠:  ١٠؛  ٣٠: ٥؛  ١٠

  ١( «َأْیَن َشْوَ�ُتَك َ�ا َمْوُت؟ َأْیَن َغَلَبُتِك َ�ا َهاِوَ�ُة؟»...   اَألْمَواِت َوَصاَر َ�اُكوَرَة الرَّاِقِدینَ َولِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِس�ُح ِمَن  ١٤
�ورنثوس  ٢؛ ٢٣: ١٥�ورنثوس  ١؛ ٩: ١٠؛ ١١، ٨، ٤: ٦؛ ١٠: ٥). انظر أ�ًضا روم�ة ٥٥، ٢٠: ١٥كورنثوس 

؛  ١٤: ٣یوحنا  ١؛ ١٤، ٩: ٢؛ عبرانیین ١٣: ٢لون�كي تسا ٢؛ ١٢: ٢؛ �ولوسي ٦:  ٢؛ أفسس ١١-١٠: ٤؛ ٩: ١
 . ١٤:  ٢٠؛  ٤:  ١٤رؤ�ا 

، َهْل ِفي هَذا اْلَوْقِت َتُردُّ اْلُمْلَك ِإَلى ِإْسَراِئیَل؟» َفَقاَل َلُهْم: َأمَّا ُهُم اْلُمْجَتِمُعوَن َفَسَأُلوُه َقاِئِلیَن: ١٥ «َلْ�َس َلُكْم َأْن   «َ�اَربُّ
وُح اْلقُ َتْعِرُفوا  ُدُس َعَلْ�ُكْم، َوَتُكوُنوَن ِلي اَألْزِمَنَة َواَألْوَقاَت الَِّتي َجَعَلَها اآلُب ِفي ُسْلَطاِنِه، لِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ
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 .توقیت عودته�سوع المس�ح �ان مخطًئا حول  أن ننكر

 

 ١٦البند 

على �ل شيء، و�شفع    �ملكفي حالته اآلن  أنه  سكب روحه في یوم الخمسین و �سوع المس�ح  أن    نؤ�د 

 ١٦. التي هو رأسها الوحید  ،و�بني �ن�سته ،في شع�ه

�مكن    �سوع المس�ح  سوى أخر  أي شخص    أن  وأ ،  �ممّثٍل عنهننكر أن �سوع المس�ح عّین أسقف روما  
 .رأس الكن�سة  أن �كون 

 

 ١٧ البند

  �بید و  ،النها�ة �ل أعدائهفي س�قهر و  ال�شرالمجد لیدین �ل في أن �سوع المس�ح س�أتي ثان�ة  نؤ�د

 ١٧.فیهما �البر س�ملك حیث الموت و�أتي �السماء الجدیدة واألرض الجدیدة 

�جب   المصاح�ة لهاواألحداث    عودتهوأن    .یالدّ�ةم   ٧٠حدثت في سنة  قد  أن عودة �سوع المس�ح    ننكر
 . �رموز اعت�ارها

 

 ١٨البند 

 
اِمَرِة َوِ�َلى َأْقَصى اَألْرِض». َوَلمَّا َقاَل هَذا اْرَتَفَع َوُهْم َیْنُظُروَن. َوَأَخَذْتُه َسَحاَ�ٌة   ُشُهوًدا ِفي ُأوُرَشِل�َم َوِفي ُ�لِّ اْلَیُهوِد�َِّة َوالسَّ

َماِء َوُهَو ُمْنَطِلٌق، ِإَذا َرُجَالِن َقْد َوَقَفا ِبِهْم ِبِل�َ  «َأیَُّها الرَِّجاُل   اٍس َأْبَ�َض، َوَقاَال:َعْن أَْعُیِنِهْم. َوِف�َما َ�اُنوا َ�ْشَخُصوَن ِإَلى السَّ
َماِء سَ اْلَجِلیِلیُّ  َماِء؟ ِإنَّ َ�ُسوَع هَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم ِإَلى السَّ َ�ْأِتي هَكَذا َ�َما َرَأْیُتُموُه وَن، َما َ�اُلُكْم َواِقِفیَن َتْنُظُروَن ِإَلى السَّ

َماِء»   ؛  ٣٥- ٣٣:  ٢؛  ٢٢:  ١؛ أعمال الرسل  ٥٣-٥٠:  ٢٤). انظر أ�ًضا لوقا  ١١-٦:  ١(أعمال الرسل  ُمْنَطِلًقا ِإَلى السَّ
 . ١٦: ٣ت�موثاوس  ١؛  ١٠- ٨:  ٤أفسس 

أعمال الرسل   ). انظر أ�ًضا٢٢: ١(أفسس َوَأْخَضَع ُ�لَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْ�ِه، َوِ��َّاُه َجَعَل َرْأًسا َفْوَق ُ�لِّ َشْيٍء ِلْلَكِن�َسِة  ١٦
 . ١٨:  ١؛ �ولوسي ٢٣: ٥؛ ١٥: ٤؛ أفسس ٥- ٣: ١١�ورنثوس  ١ ؛٣٣: ٢

ْعِب، َوَنْشَهَد ِ�َأنَّ هَذا ُهَو اْلُمَعیَُّن ِمَن ِهللا َد�َّاًنا ِلَألْحَ�اِء َواَألْموَ  ١٧ ).  ٤٢: ١٠(أعمال الرسل  اتِ َوَأْوَصاَنا َأْن َنْكِرَز ِللشَّ
 . ٨، ١: ٤ت�موثاوس  ٢؛  ٣١:  ١٧؛  ٧: ٧؛ أعمال الرسل ٣: ١٤؛ ٤٨:  ١٢انظر أ�ًضا یوحنا 
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ال یؤمنون   َمنلكن  ،ا في ملكوته األبديیؤمنون �اسم الرب �سوع المس�ح سیالقون ترحی�ً  َمنأن  نؤ�د 

 ١٨.الجح�مفي  بوعي  اا أبد�� عقا�ً   س�قاسون �ه 

 .نَ وْ فنَ س�ُ ن بدون اإل�مان ب�سوع المس�ح �موتو  َمن. ننكر أن ه س�خلص �ل إنسان ن أ ننكر

 

 ١٩البند 

�اإل�مان یتمتعون   �هاتحدوا  وقد  العالم تأس�س�سوع المس�ح قبل في تم اخت�ارهم  َمننؤ�د أن جم�ع 
ذلك  �سوع المس�ح نتمتع �كل بر�ة روح�ة، �ما فيفي �الشر�ة معه ومع �عضهم ال�عض. نؤ�د أننا 

 ١٩.والتمجید   ،والتقد�س ،والتبني ،تبر�رال

 عمل  الحصول على . ننكر أننا نستط�ع الخالصيالفصل بین �سوع المس�ح وعمله  أنه �مكنننكر 
أن نتحد ب�سوع المس�ح دون أن   �مكنبدون �سوع المس�ح نفسه. ننكر أننا  �سوع المس�ح الخالصي
 . نتحد �جسده، أي الكن�سة

 

 ٢٠البند 

عقیدة التبر�ر �اإل�مان وحده، أي أن هللا �علن أننا أبرار �عمل نعمته وحدها من خالل إ�ماننا وحده    نؤ�د 
عقیدة   إنكارنا أو أعمالنا الشخص�ة. نؤ�د أن ، �معزل عن استحقاقحدهو �سوع المس�ح  وعمل �شخص 

 
َوَ�ْطَرُحوَنُهْم ِفي َأُتوِن النَّاِر. ُهَناَك  ِن َمَالِئَكَتُه َفَ�ْجَمُعوَن ِمْن َمَلُكوِتِه َجِم�َع اْلَمَعاِثِر َوَفاِعِلي اِإلْثِم،ُیْرِسُل اْبُن اِإلْنَسا ١٨

ْمِس ِفي َمَلُكوِت َأِبیِهْم. َمْن َلهُ .  َ�ُكوُن اْلُ�َكاُء َوَصِر�ُر اَألْسَنانِ  ْمِع، َفْلَ�ْسَمعْ   ِحیَنِئٍذ ُ�ِضيُء اَألْبَراُر َ�الشَّ :  ١٣تى  (م  ُأُذَناِن ِللسَّ
  ؛ ٣٠-٢٩: ٥ ىمت ؛ ١٤- ١٣: ٧ ن�الدا ؛٢٣-٢١: ٦٦ ؛ ٢٥-١٧: ٦٥ ؛٩- ٦: ٢٥ ع�اءا إشأ�ًض  انظر .)٤٣–٤١
  ٢ ؛١٤-١٣: ١ لوسي�و  ؛٣٦: ١٨ حنایو  ؛ ٥: ١٢ ؛ ٣٣: ١ قالو  ؛ ٤٩- ٤٢: ٩ قسمر  ؛ ٩-٨: ١٨ ؛ ٢٨: ١٠
 . ١٥: ٢٠ �ارؤ   ؛٤: ٢ ؛١١: ١ رس�ط ٢ ؛٢٨:  ١٢ رانیینعب ؛١٨ ، ١: ٤ موثاوست� ٢ ؛ ١٠- ٥: ١ الون�كيتس

َأْم َأْحَراًرا، َوَجِم�ُعَنا ُسِقیَنا ُروًحا  َألنََّنا َجِم�َعَنا ِبُروٍح َواِحٍد َأْ�ًضا اْعَتَمْدَنا ِإَلى َجَسٍد َواِحٍد، َیُهوًدا ُ�نَّا َأْم ُیوَناِنیِّیَن، َعِبیًدا ١٩
  ؛ ٥-٣: ١٢ ؛٢-١: ٨ ؛١١-١: ٦ م�ةرو  ؛٦-٤: ١٥ ؛٢٠: ١٤ حناا یو أ�ًض  انظر .)١٣: ١٢�ورنثوس  ١(  َواِحًدا

  ؛ ٢٩-٢٥:  ٣  ط�ةغال  ؛٢١-١٧:  ٥  رنثوس�و   ٢  ؛٢٧:  ١٢  ؛١٧- ١٦:  ١٠  ؛٢٠-١٥:  ٦  ؛٣١-٣٠:  ١  رنثوس�و   ١
 . ١٩- ١٨: ٢ ؛ ١٨:  ١ لوسي�و  ؛ ٣٠،  ٢٣: ٥ ؛ ١٦- ١٥:  ٤  ؛٦: ٣ ؛٦-١: ٢ ؛٢٣-٢٢  ،١٠- ٣:  ١ سسأف
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 ٢٠.اإلنجیل�شارة ل إنكارالتبر�ر �اإل�مان وحده هو 

.  �الطب�عةا  برر فقط عندما نص�ح أبرارً ت ننعمة فینا. ننكر أننا  لل  أي انسكاب س  ننكر أننا نتبرر على أسا
 .على أمانتنا أو في المستقبلن هذا التبر�ر �عتمد اآلن ننكر أ

 

 ٢١ البند

من قوة   �حررناعلى عمل �سوع المس�ح،  واستناًدا ،�قوة الروح القدس ،نؤ�د عقیدة التقد�س، أي أن هللا
جعلنا مشابهین أكثر فأكثر صورة ابنه. نؤ�د أن التقد�س هو  ��قدسنا و  ، كّرسنا�، و المس�طرةة الخط�

العمل  هذا أنه �ختلف عن التبر�ر. نؤ�د أنه في  رغم، بال انفصالالتبر�ر مرت�ط � هعمل نعمة هللا وأن
لنا في  عّینةالنعمة الم لوسائط أن نكّرس أنفسنابل نحن مسؤولون  ،لسنا مجرد سلبیین اإللهي للتقد�س

 ٢١.لخط�ة ونح�ا �الطاعة للرب عن اسعینا المستمر لنموت 

. ننكر أن  التقد�سفي    �سوع المس�حب  االتحاد ثمر    یثمر في الحالیتم تبر�ر الشخص دون أن    هننكر أن
في هذه الح�اة  هب�سوع المس�ح، تستحق التبر�ر. ننكر أن  لدى هللاأعمالنا الصالحة، رغم أنها مقبولة 

  .، رغم أن الخط�ة ل�ست لها س�ادة علینا صراعنا مع الخط�ة الساكنة فیناسوف ینتهي 

 

 ٢٢البند 

  ل�سوع المس�ح على دور الوساطة نؤ�د أن �سوع المس�ح هو الوس�ط الوحید بین هللا وشع�ه. نؤ�د 
نؤ�د أنه ُمِسح �الروح القدس   اتضاعه وحالة تمجیده. من حالة وملك في �ل ،و�اهن ،نبي�اعت�اره 

 
ْرَنا ِ�اِإل�َماِن َلَنا َسَالٌم َمَع ِهللا ِبَر�َِّنا َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح (روم�ة ٢٠ :  ٣ م�ةرو  ؛١٤: ١٨ قاا لو أ�ًض  نظرا .) ١: ٥ َفِإْذ َقْد َتَبرَّ

- ١٦: ٢ ط�ةغال ؛٢١، ١٩: ٥  رنثوس�و  ٢ ؛١١: ٦ رنثوس�و  ١ ؛١٠ ،٤: ١٠ ؛٣٠: ٨ ؛ ١٠: ٥ ؛ ٥: ٤ ؛٢٤
 . ٧،  ٥: ٣ طست� ؛ ٧ :١ سسأف ؛٤:  ٥  ؛٢٤  ،١١: ٣  ؛١٧

َماِو�َّاِت ِفي الْ  ٢١ َمِس�ِح، َ�َما اْخَتاَرَنا ِف�ِه َقْبَل  ُمَ�اَرٌك ُهللا َأُبو َر�َِّنا َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح، الَِّذي َ�اَرَكَنا ِ�ُكلِّ َبَرَكٍة ُروِح�ٍَّة ِفي السَّ
اَمُه ِفي اْلَمَح�َِّة (أف �ِسیَن َوِ�َال َلْوٍم ُقدَّ   مال الرسل أع  ؛١٧  :١٧  حناا یو أ�ًض   ظران).  ٤-٣:  ١سس  َتْأِس�ِس اْلَعاَلِم، ِلَنُكوَن ِقدِّ

:  ٣ سسأف ؛٢٤: ٥ ط�ةغال ؛ ١: ٧ رنثوس�و  ٢ ؛١١: ٦ رنثوس�و  ١ ؛١٣: ٨ ؛١٤، ٦- ٥: ٦ م�ةرو  ؛٣٢: ٢٠
 . ١٤: ١٢ رانیینعب  ؛١٣: ٢ الون�كيتس ٢ ؛ ١١-١٠:  ١ لوسي�و  ؛ ١٠: ٣ یلبيف ؛ ٢٤- ٢٣:  ٤  ؛١٩- ١٦
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 ٢٢.لكي �قوم بوظ�فة الوس�ط التي دعاه إلیها اآلب 

لفداء �ان له أو س�كون له أي تجّسدات أخرى أو أنه هناك أو س�كون هناك أي وسطاء لننكر أن هللا 
 سوع المس�ح وحده. � بدون الرب �سوع المس�ح. ننكر الخالص  إال

 

 ٢٣البند 

. نؤ�د أن �سوع المس�ح  وءات النبوهدف    مصدرهو  � �ان    �صفته النبي األعظمنؤ�د أن �سوع المس�ح  

 ٢٣تحقیق لوعود هللا. في ذاتهوأنه هو  ،ةوأنه تن�أ �أحداث مستقبل�ّ   ،بها  ونادىأعلن مشیئة هللا 

في  أو أنه فشل أو س�فشل  خاطئة،بنبوءة �اذ�ة أو �لمة  على اإلطالق نطق  المس�حننكر أن �سوع 
 . �شخصه المتعّلقةات وءالنب جم�عتحقیق 

 

 ٢٤البند  

م نفسه ذب�حة �املة ن�ا�ة  إذ قدّ   ،رت�ة ملكي صادق  علىالعظ�م    �هنتنا  رئ�سنؤ�د أن �سوع المس�ح هو  
  الُعظمى ة الذب�حة الكفار�ّ  َمن قّدمو مام اآلب. نؤ�د أن �سوع المس�ح هفینا أ في التشّفعا و�ستمر عنّ 

 ٢٤.وهو نفسه الذب�حة

 
). انظر أ�ًضا أیوب ٥: ٢ت�موثاوس  ١َواِحٌد َوَوِس�ٌط َواِحٌد َبْیَن ِهللا َوالنَّاِس: اِإلْنَساُن َ�ُسوُع اْلَمِس�ُح (َألنَُّه ُیوَجُد ِإلٌه  ٢٢

؛  ٤-١:١؛ عبرانیین ١٥: ١؛ �ولوسي ٢٢: ٣؛ أعمال الرسل ٦: ١٤؛ ١٤- ١:١؛ یوحنا ٣٣: ١؛ لوقا ٢٨-٢٣: ٣٣
 . ٢٤: ١٢؛  ١٥:  ٩؛  ٦-٥: ٥

ا َسَبَق َوَأْنَ�َأ ِ�ِه ِ�َأْفَواِه َجِم�ِع َأْنِبَ�اِئِه، َواآلن َأیَُّها اِإلْخَوُة، َأَنا أَْعَلُم َأنَُّكْم ِ�َجَهاَلٍة َعِمْلُتْم، َ�َما ُرَؤَساُؤُ�ْم َأْ�ًضا. َوَأمَّا ُهللا َفمَ  ٢٣
. َوُ�ْرِسَل َ�ُسوَع ، َقْد َتمََّمُه هَكَذا. َفُتوُ�وا َواْرِجعُ اْلَمِس�حُ َأْن َیَتَألََّم  وا ِلُتْمَحى َخَطاَ�اُكْم، ِلَكْي َتْأِتَي َأْوَقاُت اْلَفَرِج ِمْن َوْجِه الرَّبِّ

َماَء َتْقَبُلُه، ِإَلى َأْزِمَنِة َردِّ ُ�لِّ َشْيءٍ  َر ِ�ِه َلُكْم َقْبُل. الَِّذي َیْنَ�ِغي َأنَّ السَّ ا ُهللا ِ�َفِم َجِم�ِع َأْنِبَ�اِئِه ، الَِّتي َتَكلََّم َعْنهَ اْلَمِس�َح اْلُمَ�شَّ
ْهِر. َفِإنَّ ُموَسى َقاَل ِلآلَ�اِء: ِإنَّ َنِب��ا ِمْثِلي َسُ�ِق�ُم َلُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم مِ  �ِسیَن ُمْنُذ الدَّ ْن ِإْخَوِتُكْم. َلُه َتْسَمُعوَن ِفي ُ�لِّ َما  اْلِقدِّ

- ١٤: ١؛ مرقس ٦٤، ٣٤، ٣١: ٢٦؛ ٣: ٢٤؛ ١٧: ٢٠ظر أ�ًضا متى ). ان٢٢-١٧: ٣الرسل  ُ�َكلُِّمُكْم ِ�ِه (أعمال
 . ١٠: ١٩؛ رؤ�ا ٢: ١؛ عبرانیین ٢٠: ١�ورنثوس  ١؛ ٢٢:  ٢١؛  ٣٦:  ١٣؛ یوحنا ٢١، ١٩-١٨: ٤؛ لوقا ١٥

مَ  اْلَمِس�حَ َألن  ٢٤ اِء َعْیِنَها، ِلَ�ْظَهَر اآلَن َأَماَم َوْجِه ِهللا  َلْم َیْدُخْل ِإَلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ِبَیٍد َأْشَ�اِه اْلَحِق�ِق�َِّة، َبْل ِإَلى السَّ
َم َنْفَسُه ِمَراًرا َ�ِثیَرًة، َ�َما َیْدُخُل َرِئ�ُس اْلَكَهَنِة ِإَلى اَألْقَداِس ُ�لَّ َسَنٍة  ِبَدِم آَخَر. َفِإْذ َذاَك َ�اَن َ�ِجُب َأْن َیَتَألََّم َألْجِلَنا. َوَال ِلُ�َقدِّ
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نا.  ل �كاهن  للخدمة مؤهالً  ل�سمن س�ط یهوذا ول�س من س�ط الوي،  �ونه ،ننكر أن �سوع المس�ح
قة غیر دمو�ة.  كاهن، وذلك حتى �طر��القداس �ضح�ة و  في�ذب�حة �استمرار م نفسه ننكر أنه �قدّ 

 ا على األرض.ولم �كن �اهنً  ءا فقط في السمانً ننكر أنه أص�ح �اه

 

 ٢٥البند 

اآلن و�لى   طب�عة ة والخارقة للعلى �ل القوى األرض�ّ  متسامّ�ا �ملك، كٍ نؤ�د أن �سوع المس�ح �مل 

 ٢٥األبد.

ام األرض ل�سوا  . ننكر أن حكّ من هذا العالم ةس�اس� مملكةننكر أن ملكوت �سوع المس�ح هو مجرد 
 مسؤولین أمامه.

 

 ٢٦البند 

  ء نؤ�د أنه في السما ه إلى اآلب. م ملكوتقهر �سوع المس�ح �ل أعدائه، سوف �سلّ �نؤ�د أنه عندما 
ا لوجه،  الجدیدة واألرض الجدیدة، س�كون هللا مع شع�ه وأن المؤمنین سیرون �سوع المس�ح وجهً 

 ٢٦یتمتعون �ه إلى األبد.س و  ،و�ص�حون مثله

 
ُهوِر ِلُیْ�ِطَل اْلَخِط�ََّة ِبَذبِ ِمَراًرا َ�ِثیَرًة مُ  َوَ�َما ُوِضَع  �َحِة َنْفِسِه.ْنُذ َتْأِس�ِس اْلَعاَلِم، َولِكنَُّه اآلَن َقْد ُأْظِهَر َمرًَّة ِعْنَد اْنِقَضاِء الدُّ

ْیُنوَنُة، هَكَذا اْلَمِس�ُح َأْ�ًضا، َ�عْ  َم َمرًَّة ِلَكْي َ�ْحِمَل َخَطاَ�ا َ�ِثیِر�َن، َسَ�ْظَهُر َثاِنَ�ًة ِللنَّاِس َأْن َ�ُموُتوا َمرًَّة ُثمَّ َ�ْعَد ذِلَك الدَّ َدَما ُقدِّ
؛ أعمال الرسل  ٣٠-٢٨:  ١٩؛  ٣٦:  ١). انظر أ�ًضا یوحنا  ٢٨-٢٤:  ٩(عبرانیین    ِص ِللَِّذیَن َیْنَتِظُروَنهُ ِبَال َخِط�ٍَّة ِلْلَخالَ 

؛ رؤ�ا  ١٩: ١�طرس  ١؛ ٢٦، ١٢: ١٠؛ ٢٥: ٧؛ ١٦-١٤: ٤؛ ١٨-١٧: ٢؛ عبرانیین ٧: ٥�ورنثوس  ١؛ ٣٢: ٨
 . ٣:  ١٥؛ ١١، ٨: ١٣؛ ١١:  ١٢؛ ١:  ٨؛ ١٧،  ١٤،  ١٠-٩:  ٧؛ ١٦،  ١: ٦؛ ١٣-١٢،  ٨، ٦: ٥

؛ متى  ١١٠). انظر أ�ًضا مزمور  ٢٥:  ١٥�ورنثوس    ١(   اَألْعَداِء َتْحَت َقَدَمْ�هِ َألنَُّه َ�ِجُب َأْن َ�ْمِلَك َحتَّى َ�َضَع َجِم�عَ  ٢٥
؛  ١٦: ١٥؛ ٣٦، ٣٤، ٢٢: ١٣؛ ٢٥: ٤؛ ٣٤، ٢٩، ٢٥: ٢ ؛ أعمال الرسل١١: ٢؛ ٣٢: ١قا لو  ؛٢٠-١٨: ٢٨

 . ١٦:  ٢٢؛  ٥: ٥؛ ٧:  ٣؛ رؤ�ا ٧: ٤؛ عبرانیین ٨: ٢ت�موثاوس  ٢؛ ٣: ١روم�ة 

اٍن َوُ�لَّ ُقوٍَّة. َألنَُّه َ�ِجُب َأْن َ�ْمِلَك َحتَّى  َوَ�ْعَد ذِلَك النَِّهاَ�ُة، َمَتى َسلََّم اْلُمْلَكِ ِ� اآلِب، َمَتى َأْ�َطَل ُ�لَّ ِرَ�اَسٍة َوُ�لَّ ُسْلطَ  ٢٦
ْ�ِه. َولِكْن ِحیَنَما َ�ُقوُل: َ�َضَع َجِم�َع اَألْعَداِء َتْحَت َقَدَمْ�ِه. آِخُر َعُدوٍّ ُیْ�َطُل ُهَو اْلَمْوُت. َألن َأْخَضَع ُ�لَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدمَ 

، َفِحیَنِئٍذ االْبُن َنْفُسُه َأْ�ًضا «ِإنَّ ُ�لَّ َشْيٍء َقْد ُأْخِضَع» َفَوا  . َوَمَتى ُأْخِضَع َلُه اْلُكلُّ ِضٌح َأنَُّه َغْیُر الَِّذي َأْخَضَع َلُه اْلُكلَّ
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�سوع  في  الخالص إال  طر�ق �مكن من خالله أن یوجد  أو أي اسم أو    ننكر وجود أي رجاء آخر لل�شر
 المس�ح وحده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، َ�ْي َ�كُ  : ٦٥). انظر أ�ًضا إشع�اء ٢٨–٢٤: ١٥�ورنثوس  ١( وَن ُهللا اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ َسَ�ْخَضُع ِللَِّذي َأْخَضَع َلُه اْلُكلَّ

 . ٥-١: ٢٢؛ ٥-١:  ٢١؛ رؤ�ا ٣-٢: ٣ا یوحن ١؛ ١٣:  ٣�طرس  ٢؛ ١١- ٩:  ٢؛ فیلبي ٢٢:  ٦٦؛  ١٧
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 اقتراحات لالستخداممع  توض�حّ�ةمقالة 

هذه الجملة  تف�ض  ).  ١١  :٢  یلبي" (فَ�ُسوَع اْلَمِس�َح ُهَو َربٌّ : "واحدةدّوي �ل األرض �شهادة  تُ ا ما س یومً 
القول �أنه    إنه �عني .  "الممسوح"إنه هو    �عني القول  المس�حن �سوع هو  �أ  إن القولالمعاني.  �  القصیرة

 المنتظر مند قد�م الزمان. �ه و الموعود  هو المس�ا

 ، أعجب العجائب هو  د  التجسّ فمن إله حق.  هو إله حق  إنه    �عني القول  َربٌّ �سوع المس�ح هو    �أن  القولو 
جاء  فقد الوحید. و ، نعني أنه المخلص الواحد �سوعا. حتى عندما ندعوه هللا جسدً صار وسر مدهش. 

 ). ٢١ :١ ىأن �خلص شع�ه من خطا�اهم (مت  إلرسالّ�ة إلى العالم

�لمة  تأتي أي ب�ان مختصر لما نؤمن �ه.  —) creed( �مانلإل إقرار" هو َ�ُسوَع اْلَمِس�َح ُهَو َربٌّ "إن 
creed  الكلمة الالتین�ة  من  اإلنجلیز�ة�اللغةcredo،  ُالقصیر  قراراإل هذا علن �". التي تعني "أؤمن  

ا.  أ�ًض   إقراًرا لإل�مانكون  �قد    ١٦  :٣ت�موثاوس    ١ال�عض أن    �عتقد ما نؤمن �ه عن المس�ح.  إل�مان  ل
(ترجمة �تاب   "َوِ�اْعِتَراِف اْلَجِم�عِ ، �ستخدم بولس الع�ارة "هناك سب�ان �شیران إلى هذا الرأي. أوالً 

ا  ملخّص  الع�ارات . تشكل هذه �أسلوب شعري  وص�غت ة في هذه اآل�ة إ�قاع�ّ  الع�ارات ا، �ً . ثانالح�اة)
 لمس�ح المتجسد:عن اا موجزّ 

وِح،   َر ِفي الرُّ  ُهللا َظَهَر ِفي اْلَجَسِد، َتَبرَّ
 َتَراَءى ِلَمَالِئَكٍة،   
 ُكِرَز ِ�ِه َبْیَن اُألَمِم، ُأوِمَن ِ�ِه ِفي اْلَعاَلِم،  
 ) ١٦ :٣ت�موثاوس  ١(ُرِفَع ِفي اْلَمْجِد.  

وأصدرت قوانین اإل�مان، لم تكن تبتكر   مجامع ولىلت الكن�سة األعندما شكّ و النمط الكتابي مهم. إن 
 �انوا �ستمرون في تقلید قائم على الكتاب المقدس.بل لالعتراف �اإل�مان.  ةجدید  طر�قة

ا. �اإلضافة إلى ذلك، �ظن الكثیرون أن  موقفً  األولىخذت الكن�سة عندما ظهرت التحد�ات، اتّ 
�تا�ة قوانین    إلى المشار�ة فيا الكن�سة  أ�ًض   دفعت ،  النقّ�ةأو الرغ�ة في الع�ادة    االحت�اجات اللیتورجّ�ة،

هي  شخص �سوع وعمله  عن    ةالجوهر�ّ   �قةالحق�انت  المس�ح.    عن  عقیدةخاصة ف�ما یتعّلق �ال  ،اإل�مان
 القرون.للمس�ح�ة عبر  الممیزة السمة

قاوم �ّتاب العهد الجدید أنفسهم أفكاًرا زائفة تتعلق بُهوّ�ة المس�ح وعمله. وفي القرون األولى للكن�سة،  
"الدوستّ�ة"  إحدى تلك المجموعات هي اعترضت مجموعات مختلفة على إنسان�ة المس�ح الحق�ق�ة. 

ة  لوه�ّ أخرى، مثل األر�وسّ�ة، على أإنسان. اعترضت هرطقات و�أنه التي اّدعت أن �سوع "بدا" فقط 
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اّدعت هذه الهرطقات أنه �ان أقل من هللا اآلب. أخطأت مجموعات الحقة في   المس�ح الحق�ق�ة.
التعبیر عن ��ف�ة اتحاد طب�عتي المس�ح، اإلنسان�ة الحق�ق�ة واأللوه�ة الحق�ق�ة، في شخٍص واحٍد. 

ء �عقد المجامع و�تا�ة قوانین اإل�مان التي لّخصت  تجاو�ت الكن�سة األولى مع هذه التحد�ات واألخطا
قوانین اإل�مان هذه هي إرث إن  تعال�م الكتاب المقدس ف�ما یتعلق �الحقائق المر�ز�ة لإل�مان المس�حي.  

غني، انتقل من جیٍل إلى جیل. فالیوم، لدینا موارد قانون إ�مان الرسل، وقانون اإل�مان الن�قاوي، وقانون  
یدوني. إن قوانین اإل�مان هذه هي عالمات تضع الحدود، وترسم الخطوط الواضحة بین  اإل�مان الخلق 

 . التعل�م القو�م والهرطقة

وقد عملت قوانین اإل�مان هذه على تقوّ�ة الكن�سة، و�ید هللا الكر�مة والحاكمة، أرشدت المؤمنین إلى  
لدائمة. فهي تذّ�رنا أن المس�ح هو مر�ز  إعالن اإلنجیل �أمانة. و�تم تالوتها الیوم �شهادة على ق�متها ا

َألْجِل اِإل�َماِن اْلُمَسلَِّم َمرًَّة  الهوتنا وفي مر�ز ع�ادتنا. تدعو قوانین اإل�مان هذه الكن�سة أن تكافح " 
�ِسینَ   ). ٣: ١" (یهوذا ِلْلِقدِّ

رسالة اإلنجیل �شكل  ومع ذلك، فإن قوانین اإل�مان هذه تلمح فقط إلى عمل المس�ح. وهي ال تشرح 
كامل. حدث انقسام حق�قي في الكن�سة المنظورة في زمن اإلصالح. و�ان عمل المس�ح هو القض�ة  
الرئ�سّ�ة. و�شكل أكثر تحدیًدا، �ان الجدال حول عقیدة التبر�ر �اإل�مان وحده هو الخالف الرئ�سي  

والكاثول�كّ�ة الرومانّ�ة. تؤ�د  الذي أشعل اإلصالح. ومن هنا انقسمت الكن�سة بین البروتستانتّ�ة
)، بینما ترفض الكاثول�كّ�ة الرومانّ�ة، حسب قرارات  sola fide(  البروتستانتّ�ة عقیدة التبر�ر �اإل�مان وحده

مجمع تر�نت، عقیدة التبر�ر �اإل�مان وحده، وتختار بدًال من ذلك اعت�ار التبر�ر نت�جة لتعاون اإل�مان  
االصالح أ�ًضا عن اختالف في قض�ة أخرى، وهي، الرئاسة العل�ا والوحیدة ل�سوع  واألعمال. �شفت 

 المس�ح على �ن�سته، وفي الواقع، على �ل األش�اء. 

ة  الم�ادئ التوجیه�ّ اإلصالح هذه ترسم مًعا  تأكیدات و  األولى ة للكن�سة المسكون�ّ  إن قوانین اإل�مان
�قرارات اإل�مان مع  و  قوانین اإل�مان  تقدم. ین �تابّ�ا�شكل أمنجیل رسالة اإلللكن�سة من أجل إعالن 
 اإلنجیل.رسالة وتوضح اإل�مان و  العقیدةلإلصالح ملخصات عن أصول اإل�مان المختلفة 

كن�سة هذا ل " أن �قدم بتواضعالكرستولوجي عن ب�ان هیئة ل�جونیر : اْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا�حاول ب�ان "
  على غنى  �عتمد عن شخص وعمل المس�ح  اموجزً  اب�انً  —قادمة الج�ال لألو�بر�ة هللا،  —الجیل 

هذا الب�ان وما یرافقه من   قد �خدمصالح. والهوت اإل ةالمسكون�ّ  قوانین اإل�مانالماضي، من �ل من 
ور الحاسمة  والتفكیر في هذه األم  الحوار�مثا�ة حافز لمز�د من    ات و�نكار   ات من تأكید   بنًداستة وعشر�ن  
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لجعل هذا  المحاوالت �ل  تم بذلللكن�سة. وقد  اهذا الب�ان نفسه مفیدً  قد �كون الكر�ستولوجي.  عن 
 ".هذا الب�ان أن �عرف أن "َ�ُسوَع اْلَمِس�َح ُهَو َربٌّ   یرى العامة. نر�د من �ل شخص    للتالوة  مناسً�االب�ان  

 الب�ان:

  أعلن . لقد  نفرحو  نعترف:  ینرئ�سی   فعلین  وف�ه  هو مقدمةالب�ان من ستة مقاطع أو أقسام. األول    یتألف
َراِئرُ "النفسه و�رادته في صفحات الكتاب المقدس. ومع ذلك، ال تزال هناك عن �ل من هللا   التي له" سَّ

 ناول موضوعات ت في محدود�اتنا ). �جب علینا دائًما أن نضع في اعت�ارنا ٢٩: ٢٩ ن�ةوحده (تث
، د التر�یز األساسي لهذا الب�ان هو التجسّ فاإلنجیل. �شارة  ومعجزة �سرالالهوت. لذا نبدأ �االعتراف 

، لذلك إلى عمل المس�ح اشخص المس�ح فورً  یؤدي. اجسدً  صار هللا أن �كلمات الذي نعّرفه �إ�جاز 
 . عمل المس�ح للخالص �  إجماالً نحن نفرح 

  هللا.  ثالوث  أقان�مبین  والنظر إل�ه في وضع متساوي ، ألوهّ�ة المس�ح الحق�قّ�ةالثاني على  القسم یر�ز
�ان  ، د منذ التجسّ ف . قانون اإل�مان الخلقیدونيدون�ة من  یإعادة ص�اغة الص�غة الخلق�  القسم ینتهي هذا 

 .واحدٍ  طب�عتان في شخصٍ له دائًما المس�ح وس�ظل 

الَِّذي  ،ِعمَّاُنوِئیل. إنه ُوِلدَ ة. ة المس�ح الحق�ق�ّ مع التأكید على إنسان�ّ  ،ث الثال قسمد الالتجسّ  شرح�حتل 
هذه  .الثاني یئهومج ،وصعوده ،وق�امته ،ودفنه ،). هنا نعترف �موته٢٣: ١(متى  "َ�ُ� َمَعَنا" َتْفِسیُرهُ 

 .د هي الحقائق التار�خ�ة للتجسّ 

الرا�ع، وتعتمد على األفكار التي أُعید إح�ائها في زمن    القسمثم تأتي الحقائق الالهوتّ�ة عن التجسد في  
) وسدد عقو�ة الناموس  الفاعلة(الطاعة  حفظ الناموس، �ان �سوع مط�ًعا تماًما. من أجلنا اإلصالح.
). �ان هو الحمل الذي بال عیب، صانًعا �فارة بدلّ�ة من أجلنا. لقد حل المشكلة األكثر ال�اذلة(الطاعة  

إلحاًحا التي تواجه �ل ال�شر: غضب هللا القدوس. ینتهي هذا القسم �إعالن عقیدة االحتساب. فقد 
و�شكل  احُتسبت، أو ُنسبت، خطا�انا إلى المس�ح، بینما احُتسب بره إلینا. لدینا سالم مع هللا فقط

 . لقد اكتسینا ببرهحصري �سبب ما فعله المس�ح ألجلنا. 

هو بناء الهوتي مفید �عبر �إ�جاز عن عمل المس�ح. �انت  )munus triplex( وظ�فة المس�ح الثالثّ�ة
  الثالثة   المس�حفي العهد القد�م. �جمع    للوساطة  ةدوًرا منفصلأ  ،لنبي والكاهن والملكا  ،الثالثة  الوظائف
 وساطة هنا ال نفكر فقط في عملإننا . �امل واحد، و�مارسها جم�ًعا �شكلٍ ال هفي شخص وظائف

 .ب اآل عن �مینالمس�ح في الماضي على الصلیب، ولكن أ�ًضا في عمله الحالي �اعت�اره شف�عنا  
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. �قود �ل الهوت صح�ح  هو ربٌّ �سوع المس�ح یؤ�د القسم الختامي على االعتراف الواحد والموجز: 
. من خالل ع�ادتنا للمس�ح اآلن،  نعّظمالرئ�سي    �الفعل  الب�انإلى التمجید، أو الع�ادة. و�التالي، ینتهي  

 .نستعد لعملنا األبدي

 :للتأكیدات واإلنكارات الستة والعشرون البنود 

التعال�م   غنىإلى استكشاف  ناتدعو هي ستولوجي، و �لكر ادراسة ل مداخل هيع�ارات هذا الب�ان إن 
تأكید  من  بنًدا ستة وعشرون ، تمت إضافة اإلرشاد لناشخص وعمل المس�ح. ولمز�د من  عن الكتاب�ة 
، بند رئ�سي واحد �الكامل لكل    �تابي  . تمت �تا�ة نص �ه  أدلة �تاب�ة مرفقةبند هناك  �ل    ومع،  و�نكار

حدود التعل�م الكتابي   فهي توضح. ألهم�ةالبنود في غا�ة اهذه إن نصوص داعمة أخرى.  تقد�ممع 
 .شخص وعمل المس�ح عن

 التجّسد. ؤّ�د و� هو �مثا�ة مقدمة،  ١البند 

تعرض عقیدة الكتاب المقدس عن    ٥- ٣  البنود ، في حین أن  ةالمس�ح الحق�ق�ّ   وهّ�ةلأعلى    ٢  البند ؤ�د  ی
  البنود تنتقل  و ة للمس�ح.  اإلنسان�ة الحق�ق�ّ   ٩-٦  تكشف البنود .  والطب�عتین  واحد اللشخص  ا  كر�ستولوجي

الخالص وتنتهي  �إقرار التعال�م عن  البنود  من شخص المس�ح إلى عمل المس�ح. تبدأ هذه ٢٦- ١٠
 .ّ�ةالمس�ح الثالث وظ�فة بتحدید 

إنه ألمر غیر شائع في عصر التسامح هذا أن نتجرأ �إنكار اعتقاد ما،  اإلنكارات هي �الغة األهم�ة. 
كن بنود التأكید واإلنكار هذه ل�ست ممارسة الفتراض متعجرف. ولكن، نقدمها آملین أن نساعد بها  ل

، "ُكلُّ َمْن َتَعدَّى  ٩:  ١یوحنا    ٢الكن�سة على ال�قاء داخل الحدود اآلمنة والخص�ة للتعل�م الكتابي. �علن  
�ح في الكتاب المقدس، شیر هذا إلى التعدي على تعل�م المسَوَلْم َیْثُبْت ِفي َتْعِل�ِم اْلَمِس�ِح َفَلْ�َس َلُه ُهللا". �

حدود الكر�ستولوجي المنصوص علیها �ما هو معلن في �لمة هللا. و�ما أن البنود الستة أو تجاوز 
السطور المختلفة للب�ان، �مكن للبنود نفسها أن تقود إلى تعال�م �تاب�ة أعمق عن   توضحوالعشرون 

 .المس�ح

، نقدم ثالثة أس�اب لهذا الب�ان. ولهذا الهدفهذا سؤال جید.  و قد �سأل ال�عض عن ضرورة ب�ان جدید.  
التحد�ات القد�مة والحال�ة   تناولالیوم من خالل    تعل�مهاع�ادة الكن�سة و في    س�ساعد على ثقة أنه    نحن

اآلخر�ن الذین هم �الفعل  لى  عف  عرّ تاإلنجیل وسیلة لل  لخّدام   قدمعلى حد سواء. �ما أننا نثق في أنه س� 
أن هذا الب�ان   نثقفي األفق، و تلوح . وأخیًرا، نشعر أن األزمنة الصع�ة للكن�سة الخدمةشر�اء في 

 : ر في �ل من هذه األس�اب . فكّ وأهمیته ،وضرورته ،جمالهو  ،سیذّ�رنا جم�ًعا �جوهر اإلنجیل
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 :والبن�انللع�ادة 

  قوانین اإل�مان  مؤمنون بتواضع هذا الب�ان للكن�سة. منذ القرون األولى، استخدم ال تقّدم هیئة ل�جونیر 
  لقوانین اإل�مان  . �مكنالهدفهذا الب�ان نفس ونرجو أن �حقق  . (اللیتورجّ�ة) نظام الع�ادة الكنسّ�ةفي 

أ�ًضا أن یتم استخدام   نرجو الكتابي.  للتعل�مالستكشاف اآلفاق الواسعة  تعل�مّ�ة مفیدةأن تكون أدوات 
  إن والتأمل في الكتاب المقدس.    ال�حث الستة والعشرون في الكن�سة �دلیل لمز�د من    بنود هذا الب�ان وال
أج�ال  �حتاج �ل جیل من و ة الكن�سة وصحتها. شخص وعمل المس�ح ضرور�ة لهو�ّ  التعال�م عن

هذا الب�ان  �كون أن نتمنى . جدید  من هتأكید و  لشخص وعمل المس�ح القو�مالكن�سة إلى دراسة الفهم 
 مفیًدا.

 :إلنجیلل المشتركألجل الهدف 

المنتشرة في جم�ع أنحاء العالم حیث    ألنشطةوا  الهیئات،و غیر الطائفّ�ة،  هناك عدد متزاید من الكنائس  
عالقات قو�ة من   أین �مكن أن توجد من الصعب تمییز  أح�اًنااإلنجیل.  على تقّدمالعدید منها  �عمل

ف على إخواننا وأخواتنا في المس�ح وترس�خ  قد �ساعد في التعرّ  الب�انولعل هذا  الشراكة والتعاون.
 .المساعي المشتر�ة لإلنجیل

 الوقت: مثل هذال

ذ�رى التضح�ة التي قدمها عدد من   وهوالشهداء،  تمثالأكسفورد حیث جامعة مدینة ال�قف في 
 Nicholas( ، ن�كوالس ر�دلي)Thomas Cranmer( البر�طانیین مثل توماس �رانمر المصلحین

Ridley(وهیو الت�مر ،  )Hugh Latimer(  .حیث ،  لحرق جثثهم ل  أسلمواعنهم أنهم  هذا التمثال  تحدث  ی
ْم َال هُوِهَب لَ إذ  فرحوالحقائق المقدسة التي أكدوها وحافظوا علیها ضد أخطاء �ن�سة روما، و لشهدوا 

 .َتَألَُّموا َألْجِلهِ یَ اْلَمِس�ِح َفَقْط، َبْل َأْ�ًضا َأْن  � ْؤِمُنوا یُ َأْن 

هذه الحقائق، ل تهمشهاد ، وحافظوا علیها. و�ّكدوها، وأالحقائق المقدسة إلنجیل �سوع المس�ح�آمنوا لقد 
. في العالم  المصلحین. انضم الكثیرون عبر القرون إلى هؤالء  اجلهأل  وتألموا، بل  عنها، ودافعوا  هاأعلنو 

هو موضع تساؤل. فر�ما   �م ستطول هذه الحر�ةة.  �الحر�ة الدین�ّ   المعاصر، تتمتع �نائس �ثیرةالغر�ي  
من غیر الحكمة أن نكون غیر  و جل اإل�مان �المس�ح. أل لأللم هذا الجیل أو األج�ال القادمة قد ُیدعى  

 .ا ترك الجیل القادم غیر مستعد مستعدین، ومن غیر الحكمة أ�ًض 

نتألم  ، و نحافظ علیها، و نؤ�دها، و أن نؤمن بهاشخص المس�ح وعمله حول هذه الحقائق تستحق ، حًقا
 .الح�اة توجد في المس�ح ف. ألجلها



23 

سألهم  ثم  تالمیذه.    مجموعةمع  هو    �قي، و الجموععنه    ىتخل  على األرض ح�اة المس�ح    ذات مرة أثناء
، ِإَلى َمْن َنْذَهُب؟ َ�َالُم  ، قائالً المجموعة ن�ا�ة عن�طرس  تحدث أ�ًضا.  سیتر�ونه همإذا �انوا  : "َ�اَربُّ

). ٦٩- ٦٨: ٦(یوحنا " َوَنْحُن َقْد آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِس�ُح اْبُن ِهللا اْلَحيِّ  اْلَحَ�اِة اَألَبِد�َِّة ِعْنَدَك،
ن  ال�عض ع شهد و فن. لب ودُ قد ُص  المس�ح�ان حیث ثني عشر. االواحد من راودت الشكوك ، االحقً و 

لها من  التي تحمّ  تلك الجراحلمس جراح المس�ح، و لتوما.  المس�ح ق�امته، ولكن توما شك. ثم ظهر 
 .)٢٨:  ٢٠"َر�ِّي َوِ�لِهي!" (یوحنا  قائًال: اعترف توماثم أجل خطا�انا. 

 ولهذا نعترف. .نؤمن هذال


