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 س قدَّ المُ  بيان شياكغو عن تطبيق الكتاب

 :ةجلس ادلو� عن العصمة الكتابيَّ ة ُعِقدت حتت راعية امل مَّ هذا ابليان هو اثلالث واألخ� ضمن ثالث مؤتمرات قِ 
 . س قدَّ المُ بيان شياكغو عن عصمة الكتاب ) عن ١٩٧٨أ�تو�ر، اعم   ٢٨-٢٦ة األو� (مَّ أسفرت القِ 

 . سقدَّ المُ  بيان شياكغو عن مبادئ تفس� الكتاب) عن ١٩٨٢نوفمرب، اعم  ١٣-١٠ة اثلانية (مَّ وأسفرت القِ 
  )، عن بيان شياكغو عن تطبيق الكتاب ١٩٨٦د�سمرب، اعم  ١٣-١٠ة اثلاثلة (مَّ وأسفر هذا املؤتمر األخ�، أو القِ 

ر لل. سقدَّ المُ  ، إذ بهذا قام الكث�  ةمجلس ادلو� عن العصمة الكتابيَّ و�هذا ابليان، اكتمل العمل األ�ادي� املقرَّ
 � ابلارز�ن يف العرص احلايل بتعر�ف عقيدة العصمة، وتفس�ها، وتطبيقها. من العلماء وابلاحث� اإل�يليِّ 

 ملحوظة:

مة اتلايلة:ة اثلاثلة ىلع ابليان امَّ وقَّع املشار�ون يف القِ   تلايل من بنود اتلأ�يد واإلن�ار، مع إضافة املقدِّ
بدي تأييدي هلذه ابلنود  ةمجلس ادلو� عن العصمة الكتابيَّ ة اثلاثلة للمَّ شارً� يف القِ "بصفيت مُ 

ُ
، أ

 ."  تعبً�ا عن اتفايق مع فكرها كلكٍّ

 بنود اتلأ�يد واإلن�ار 
 : اإلهل اليح ١ابلند  

د
ِّ
 أن اإلهل الواحد اليح واحلقييق هو اخلالق واحلافظ للكِّ يشء.  نؤ�

د
ِّ
 املكتو�ة املعصومة من اخلطأ. ته أن هذا اإلهل يم�ن أن يُعَرف بواسطة إعالنه عن ذاته يف لكم نؤ�

د
ِّ
نهم هو اآلب، واالبن، والروح القدس؛ لكُّ أقنوم م هم أن هذا اإلهل الواحد موجود منذ األزل يف ثالثة أقانيم نؤ�

 اهللا ىلع �و اكمل وتام. 
د

ِّ
تلكِّم قد دخل إىل اتلار�خ بواسطة االبن �سوع املسيح، حىت �لب اخلالص  أن هذا اإلهل اليح، والعامل، والمُ  نؤ�

 إىل اجلنس البرشي. 
د

ِّ
 ة. علَنة ومشيئته هما أساس لكِّ فضيلة أخالقيَّ أن طبيعة اهللا المُ  نؤ�

 اهللا، أو صفاته. بطبيعةغ� اكفية تلعر�فنا س املقدَّ ة للكتاب أن اللغة البرش�َّ  ننكر
 وجود أي تناقُض يف عقيدة اثلالوث، أو أنها قائمة ىلع وجود (أنتولوجيا) غ� صحيح. ننكر
 طية واخلالص.تعلِّقة باخل أنه ينبيغ توفيق األفاكر عن اهللا مع الفكر احلديث اذلي ال �ال فيه للمفاهيم المُ  ننكر
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ص وعمله ٢ابلند 
ِّ
 : املخل

د
ِّ
األزل؛ وأنه أيًضا إ�سان حقييق، ُحِبل به بالروح   منذاحلقييق، املولود من اآلب  اإلهلأن �سوع املسيح هو  نؤ�

 القدس، وُودِل من العذراء مر�م. 
د

ِّ
يف  جوهريٌ أن االحتاد اذلي ال ينقسم ب� الالهوت الاكمل وانلاسوت الاكمل يف شخص �سوع املسيح الواحد  نؤ�

 عمله اخلاليص. 
د

ِّ
 ة، وموته، وقيامته من األموات، هو املخلِّص والفادي الوحيد للعالم.أن �سوع املسيح، بواسطة آالمه انليابيَّ  نؤ�

د
ِّ
 حده بيسوع املسيح وحده. ق باإليمان وأن اخلالص يتحقَّ  نؤ�

د
ِّ
 ، هو انلموذج األس� حلياة اتلقوى، اليت � نلا فيه و�واسطته. ساملقدَّ أن �سوع املسيح، كما أعلن الكتاب   نؤ�

ة كرازة أو تقديم للخالص إال ىلع أساس عمل املسيح املصلوب والقائم من  يبيح أيَّ س املقدَّ أن الكتاب  ننكر
 األموات. 

 أن اذلين يموتون دون املسيح يم�ن أن ينالوا اخلالص يف احلياة اآلتية.  ننكر
 ة خالص أوئلك القادر�ن ىلع اختاذ قرار عقال� دون إيمان شخيص بمسيح الكتاب املقدس. إماكنيَّ  ننكر
ة، يو�  أن وصف �سوع املسيح بأنه نموذج للفضيلة واألخالق، دون اإلشارة إىل الهوته، أو إىل كفارته ابلديلَّ  ننكر

ه.   تعليم الكتاب املقدس حقَّ
 أن فهًما سليًما ملحبة اهللا وعدهل يم�ن أن �سمح بالرجاء يف اخلالص الشمو�.  ننكر

 : الروح القدس وعمله ٣ابلند 

د
ِّ
 يف خالص اخلطاة.   جوهري أن الروح القدس هو األقنوم اثلالث يف الالهوت الواحد مثلث األقانيم، وأن عمله    نؤ�

د
ِّ
ة  س املقدَّ اهللا يف األسفار ؤ�ِّد و�ن� لكمة ة باهللا تُعَطى من خالل روح اهللا؛ فهو يُ ة واخلالصيَّ أن املعرفة احلقيقيَّ  نؤ�

 ، ألنه اكتبه احلقييق. القانونيَّة
 
ِّ
ىلع شؤون العرص احلديث، وىلع  س  املقدَّ حكمة تلطبيق الكتاب    هلمعطيًا  أن الروح القدس يرشد شعب اهللا، مُ   دنؤ�

 ة. احلياة ايلوميَّ 
د

ِّ
، و�ثمارها يف الشهادة، وقوتها يف باإليمان ة الكنيسة يف العبادة والرش�ة، وأمانتها يف االعرتافأن حيو�َّ  نؤ�

 ة مبارشة ىلع قوة الروح القدس. اإلرسايلات � أمور تعتمد بصور

 ة اهللا يف ثالثة أقانيم مع رسالة اإل�يل. اتفاق أيِّ رأي يعارض وحدانيَّ  ننكر
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ح من قلبه بأن �سوع هو ربٌّ دون الروح القدس. قدرة أي إ�سان ىلع أن يُ  ننكر  رصِّ
 جديًدا للكنيسة. معيار�ًّا أنَّ الروح القدس قد أعطي، أو ال يزال يعطي، منذ عرص الرسل، إعالنًا  ننكر
 ة حر�ة يف الكنيسة ال تنطوي ىلع ويع عميق بدينونة اهللا ورمحته يف املسيح. إماكنية إطالق اسم انلهضة ىلع أيَّ   ننكر

 : الكنيسة و�رسايلتها ٤ابلند 

د
ِّ
ة، وأن دور الكنيسة اكن، وال يزال، هو سلطته القانونيَّ س املقدَّ يضيف ىلع الكتاب أن ويح الروح القدس  نؤ�

 هذه السلطة واإلقرار بها.االعرتاف ب
د

ِّ
س كنيسته ىلع األرض، وهو اذلي �ُكمها ب�لمته و�روحه. نؤ�  أن املسيح الرب قد أسَّ

د
ِّ
ة ىلع أساسه؛ و�ذلك،  ، وألنها مبنيَّ ساملقدَّ دوَّن يف الكتاب ة، ألنها تقبل تعليم الرسل المُ أن الكنيسة رسويلَّ  نؤ�

 ألنها �ستمر يف الكرازة باإل�يل الرسو�. 
د

ِّ
ناداة بها، ومارسة مسؤولة  املة � اعرتاف أم� ب�لمة اهللا، وم�ِّ الكنا�س املحليَّ أن العالمات اليت تُ  نؤ�

 ة وعشاء الرب. للمعموديَّ 
د

ِّ
 لكمة املسيح يف ترتيبها كما يف عقيدتها أيًضا. أن الكنا�س خاضعة ل نؤ�

د
ِّ
ة، أن �شار�وا أيًضا يف هيئات غ� كنسيَّة ألجل  حليَّ املكنيسة  الأنه بإماكن املؤمن�، باإلضافة إىل الزتامهم جتاه    نؤ�

 القيام خبدمات خاصة.
د

ِّ
 ، وشهادتها يف العالم بصفتها شعبه.وراعيتها أن املسيح يدعو الكنيسة إىل خدمته من خالل عبادتها،  نؤ�

د
ِّ
 رسل الكنيسة إىل العالم أمجع دلعوة البرش اخلطاة إىل اإليمان، واتلو�ة، والرب.أن املسيح يُ  نؤ�

د
ِّ
، الفات العقائديَّ س ووضوحه �شجعاننا ىلع السيع إىل حلِّ اخل أن وحدة الكتاب املقدَّ  نؤ� ة ب� املؤمن�، ومن َ�مَّ

 ة الكنيسة يف املسيح. إظهار وحدانيَّ 

 . سة ىلع الكتاب املقدَّ أن الكنيسة � اليت تضيف سلطة قانونيَّ  ننكر
س حبسب إرادة البرش وتقايلدهم.  ننكر  أن الكنيسة تتأسَّ
 أن الكنيسة يمكنها أن تُلِزم الضم� بمعزل عن لكمة اهللا.  ننكر
ر من سلطان لكمة اهللا املكتو�ة، وتظل مع ذلك تمارس اتلأديب السليم باسم   ننكر أن الكنيسة يمكنها أن تتحرَّ

 املسيح. 
، إذا اكنت تلك املتطلِّ أن الكنيسة يمكنها أن تمتثل ملتطلِّ  ننكر اإلعالن الكتايب،   بات تتعارض مع بات �تمع مع�َّ

 ة الضم� املسييح. د حر�َّ قيِّ أو إن اكنت تُ 
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ة يم�ن أن يليغ سواء املبدأ الكتايب للمساوة ب� اذلكر واألنىث، أو  ة واملجتمعيَّ أن اختالف الظروف اثلقافيَّ  ننكر
 ة ألدوارهما يف الكنيسة. بات الكتابيَّ املتطلِّ 

 ة حياة اإل�سان : قدسيَّ ٥ابلند 

د
ِّ
 ة، وأن اجلنس البرشي مسؤول أمام اهللا بأن �افظ عليها و�ميها.أن اهللا اخلالق هو السيِّد ىلع لكِّ حياة �رش�َّ   نؤ�

د
ِّ
 ة حياة اإل�سان يَ�ُمن يف خلق اجلنس البرشي ىلع صورة اهللا و�شبهه.أن أساس قدسيَّ  نؤ�

د
ِّ
، فإن اإلجهاض (عدا  أن حياة أي إ�سان تبدأ من احلبل (اتلخصيب)، و�ستمر حىت امل  نؤ� وت ابليولويج؛ ومن ثمَّ

ل استمرار احلبل تهديًدا مبارًشا ىلع حياة األم)، وقتل األطفال حدييث الوالدة، واالنتحار، والقتل الرحيم مثِّ ح� يُ 
 � أشاكل من القتل. 

د
ِّ
 . ة حياة اإل�سانة مع قدسيَّ اتفاق اجلانب العقايب من العدالة املجتمعيَّ  نؤ�

د
ِّ
 ة احلياة. احلرمان من الطعام أو املياه من أجل التسبُّب يف الوفاة، أو اإلرساع بها، هو انتهاك لقدسيَّ  أن نؤ�

د
ِّ
م الطيب اتلكنولويج ىلع احلد الفاصل ب� احلياة واملوت، يلزم تقييم لك مرض يف   نؤ� أنه �سبب �شو�ش اتلقدُّ

 اإل�سان. ة حياةمراحله األخ�ة بأشد حرص، ألجل احلفاظ ىلع قدسيَّ 

 ة ىلع قدسيتها.أنَّ جودة حياة اإل�سان حتظى بأولو�َّ  ننكر
 ة الالزمة للحفاظ ىلع حياة األم احلب�. أهمية اإلجراءات الطبيَّ تليغ ة احلياة ما قبل الوالدة قدسيَّ  أن ننكر
أن ي�ون القتل دفااًع عن انلفس، أو تنفيًذا حلُ�م إعدام وفًقا لقوان� ادلولة، أو يف احلروب ألجل قضايا  ننكر

 ة. ة احلياة البرش�َّ سامية، هو بالرضورة انتهاك لقدسيَّ 
أنَّ اذلي يرفضون وجود أساس إل� للقانون األخاليق مستثنون من واجبهم األخاليق واالجتمايع باحلفاظ  ننكر

 ة الرب�ئة، ومحايتها. احلياة البرش�َّ ىلع
ل طيب إلطالة احلياة هو دائًما انتهاٌك لقدسيَّ  ننكر  ة حياة اإل�سان. أن ي�ون السماح باملوت دون تدخُّ

 : الزواج والعائلة ٦ابلند 

د
ِّ
، واتلناسل، ر العفة، والرفقةوفِّ ي  نظامأن الغرض من الزواج هو تمجيد اهللا، وامتداد ملكوته ىلع األرض، يف  نؤ�

 ة لألبناء.والرت�ية املسيحيَّ 
د

ِّ
س أمام اهللا، يُ  نؤ� د رجًال وامرأةً أنه ألن الزواج عهد مقدَّ ، ىلع الكنسية وادلولة إذن أن  واحدٍ  مًعا يف جسدٍ  وحِّ

 تطابلا بااللزتام جتاه قصد اهللا بأن ي�ون هذا الزواج ر�اًطا دائًما. 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٥   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

د
ِّ
خلادم املحب لزوجته؛ وُ�َعد  ا لقائد  أنه وفًقا نلموذج الزواج اذلي وضعه اهللا، ُ�َعد الزوج، باعتباره الرأس، هو ا نؤ�

 عينًا هل يف رفقة تتسم باخلضوع. الزوجة رش�ً�ا اكمًال لزوجها، باعتبارها مُ 
د

ِّ
طاعة الوادلين، كما أوىص اهللا، واجٌب  أن العناية املحبة باألبناء، وتأديبهم، واجب ألزم اهللا الوادلين به؛ وأن نؤ�

 ىلع األبناء.
د

ِّ
 أن الكنيسة مسؤولة عن االهتمام بالعائلة. نؤ�

د
ِّ
م� يف العمر. �شمل مسؤويلَّ وأن إكرام الوادلين واجب ىلع مجيع البرش، مدى احلياة،    نؤ�  ة االعتناء بالوادلين املتقدِّ

د
ِّ
 ادلولة.  تقوم بها اخلدمات اليت صارت ايلوم يف املعتاد أن العائلة ينبيغ أن تؤدِّي العديد من   نؤ�

ًرا للحنث بعهد الزواج.  ننكر  أن ي�ون أساس الزواج هو ال�ة و�شباع انلفس، وأن تمثِّل الصعو�ات سببًا مربَّ
ق انلموذج الكتايب للزواج سواء من خالل شخص� يعيشان مًعا دون عهد زواج رشيع، أو من   ننكر إماكنية حتقُّ
 ل أي شلك من أشاكل املعارشة ب� أشخاص من نفس اجلنس، أو ب� �موعة من األشخاص.خال 

 ة.أن ل�ولة احلق يف �رش�ع وجهات نظر عن الزواج والعائلة تتعارض مع املقاييس الكتابيَّ  ننكر
دها  ع�َّ من اهللا، أو ة يم�ن أن يُبِطل سواء نموذج الزواج المُ أن تغ�ُّ الظروف االجتماعيَّ  ننكر األدوار اليت حدَّ

 داخل العائلة، باعتبارها لم تعد قابلة للتطبيق.
 . ساملقدَّ ة للوادلين، اليت عيَّنها الكتاب  ة الكتابيَّ أن ل�ولة احلق يف اغتصاب املسؤويلَّ  ننكر

 : الطالق والزواج اثلا�٧ابلند 

د
ِّ
د، اذلي �ستمر مدى احلياة، أن الزواج غ� المُ  نؤ� واذلي نراه يف زواج آدم وحواء، هو انلموذج جلميع عالقات  تعدِّ

 الزواج يف اجلنس البرشي 
د

ِّ
د ب� الزوج والزوجة يف أيَّ أن اهللا يُ   نؤ� ؛ وأنه سيُخِضع احلانث�  ة عالقة زواج متاكملة األر�ن، وقائمة ىلع عهدٍ وحِّ

 ة. بهذا العهد ملساءلة أخالقيَّ 
د

ِّ
ة  أنه ألن جوهر عهد الزواج هو الزتام مدى احلياة جتاه الرش�ك يف العهد، فإن أيَّ ترصُّف جتاه عالقة زوجيَّ  نؤ�

تعا� من صعو�ات وأزمات ينبيغ أن يهدف، يف ابلداية ىلع األقل، إىل املصاحلة ب� الرش���، و�صالح العالقة  
 ة. الزوجيَّ 

د
ِّ
 أن اهللا يبغض الطالق، مهما اكن ادلافع إيله.  نؤ�

د
ِّ
أنه ىلع الرغم من بغضة اهللا للطالق، يُنَصح أحيانًا باالنفصال يف هذا العالم الرش�ر؛ و� بعض األحيان، ال  نؤ�

 ي�ون هناك مفر من الطالق.
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د
ِّ
 زواجهم.  اخطأوا بفسخأن اهللا يغفر للخطاة اتلائب�، حىت أوئلك اذلين   نؤ�
 
ِّ
ة �شأن الزواج، و�ذلك عن اسرتداد  ة مسؤولة عن تأديب اذلين �الفون املقاييس الكتابيَّ أن الكنيسة املحليَّ  دنؤ�

 ت حياتهم بفعل انهيار زواجهم. ، وتمك� نعمة اهللا يف أمانة ل�ين �شوهَّ اذلين يتو�ون يف رأفةٍ 

 اثلا�.  �شأن موضوع الطالق والزواجس  املقدَّ وجود أي تناقض يف الكتاب  ننكر
 ُ�َعد خطية. ُميسء أن االنفصال أو االبتعاد عن رش�ك حياة فاسق أو   ننكر

 ة : اال�رافات اجلنسيَّ ٨ابلند  

د
ِّ
ا.  ة، واليت ُ�َعد اال�راف عنها خطيةً يعلن مقاييس اهللا �شأن العالقات اجلنسيَّ س  املقدَّ أن الكتاب  نؤ�  ورشًّ

د
ِّ
 ة). ة (غ� مثليَّ أن مارسة اجلنس مرشوعة فقط داخل إطار عالقة زواج غ��َّ  نؤ�

د
ِّ
ة منحرفة، سواء اكنت  أن نعمة اهللا يف املسيح �ستطيع أن تعتق الرجال والنساء من عبوديتهم ملمارسات جنسيَّ   نؤ�

 مسؤويلَّ ة أو مثليَّ غ��َّ 
َّ

د اهللا. إىل حياة تُ ة ردِّ مثل هؤالء األعضاء ة؛ وىلع الكنيسة أن تتو�  مجِّ
د

ِّ
ة بقوة املسيح،  � مثلما �ب اخلطاة اآلخر�ن؛ و�ذلك أنه يم�ن مقاومة الشهوات املثليَّ أن اهللا �ب املثليِّ  نؤ�

 ة شهوات أخرى.ملجد نعمته، تماًما مثلما يم�ن مقاومة أيَّ 
د

ِّ
هت حياتهم بفعل أن املؤمن� ينبيغ أن يُظِهروا تعاطًفا، ولطًفا، وغفرانًا يف تمك� نعمة اهللا ألوئلك اذلين �شوَّ   نؤ�

 ة. ا�رافات جنسيَّ 
د

ِّ
ة. فإن مذهب ابلحث عن املتعة، والفلسفات املتصلة به،  أن شبع اإل�سان ال يعتمد ىلع إشباع غرائزه اجلنسيَّ   نؤ�

 ر اجلنيس، � فلسفات خاطئة، تؤدِّي إىل اخلراب. ع ىلع الفجو واليت �شجِّ 
د

ِّ
م  د سالمة األفراد، والعائالت، بل و�تمعات بأ�ملها؛ وأنه يتحتَّ ة يهدِّ أن إدمان مشاهدة املحتو�ات اإلباحيَّ  نؤ�

 ىلع املؤمن� السيع إىل اعرتاض سبيل إنتاج هذا املحتوى، وتوز�عه. 

 ريض اهللا بأي شلك من األشاكل.ة يم�ن أن ت أن املمارسة املثليَّ  ننكر
ة أخرى يم�ن أن تربِّر السلوك اجلنيس  رات بيئيَّ ة مؤثِّ ة، أو ظروف احلياة يف الطفولة، أو أيَّ أن العوامل الوراثيَّ   ننكر

 املنحرف. 
رم  اعمة، وزنا املحا  ش أو االستغالل اجلنيس لألطفال بصفةٍ ة وجود أي عذر أو ترب�ر ملمارسة اتلحرُّ إماكنيَّ  ننكر

 خاصة.  بصفةٍ 
ر من املمارسات املثليَّ  ننكر ة �اولة  ة صور أخرى من اال�رافات اجلنسيَّ ة، أو من أيَّ أن ابلحث عن وسيلة للتحرُّ

 ميؤوس منها.
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ق الشفاء من اال�رافات اجلنسيَّ إماكنيَّ  ننكر ة عن طر�ق اإلدانة دون تعاطف، أو عن طر�ق اتلعاطف دون  ة حتقُّ
 ، يف رجاء واثق.تطبيق احلق الكتايب

 : ادلولة حتت سلطان اهللا٩ابلند 

د
ِّ
ة،  أن اهللا أقام احلُ�م املد� كأداة ملنح نعمته العامة، ولكبح اخلطية، واحلفاظ ىلع انلظام، وتعز�ز العدالة املدنيَّ   نؤ�

 والسالمة العامة. 
د

ِّ
ة ل�فاع عن اذلين يفعلون اخل�، و�شجيعهم، ة احلق يف استخدام القوة اجلرب�َّ أن اهللا يعطي احلكومات املدنيَّ  نؤ�

 لفعلة الرش. والعقاب الرادع  
د

ِّ
ؤ�ِّدوا تنفيذ القوان� ألجل ة، وأن يُ حبَّب، أن �شرتك املؤمنون يف احلكومات املدنيَّ أنه من الصواب، بل ومن المُ   نؤ�

 الصالح العام، حبسب القانون األديب هللا. 
د

ِّ
تنطوي مثل هذه  ة، وأن يطيعوها، عدا ح� نيَّ أن واجب الشعب املسييح هو أن يَُصلُّوا ألجل السلطات املد نؤ�

 ة. ات اليت عيَّنها اهللا �شأن الشهادة املسيحيَّ الطاعة ىلع �الفة للقانون األديب هللا، أو إهماٍل للمسؤويلَّ 
د

ِّ
ق أن احلكومات مسؤولة أمام اهللا عن وضع وتنفيذ القوان� اليت تتفق مع القانون األديب هللا، فيما يتعلَّ  نؤ�

 بالعالقات ب� البرش. 
د

ِّ
ة؛  هللا للكنيسة بواسطة لكمته، والسلطة اليت يعطيها اهللا للحكومات املدنيَّ انبيغ عدم اخللط ب� ُح�م  أنه ي  نؤ�

 قاء رسالة اإل�يل، و�نتهك ضم� األفراد. بن رضفإن مثل هذا اخللط سيُ 
د

ِّ
دة بهذا سالمة  ، مُ ساملقدَّ أنه ح� تُهِمل العائالت أو الكنا�س يف واجباتها املنصوص عليها يف الكتاب  نؤ� هدِّ

ل.   أفرادها أو أعضائها، ي�ون من حق ادلولة أن تتدخَّ

 ة. أن ل�ولة احلق يف اغتصاب سلطة معيَّنة من اهللا يف �االت أخرى يف احلياة، وال سيما يف الكنيسة والعائل ننكر
 . ةة للحكومات املدنيَّ ة أن يُبَ� ملكوت اهللا و�تثبَّت بالقوة اجلرب�َّ إماكنيَّ  ننكر
ة يف الوقت املالئم هلذا يف  ة أخرى اختيار�َّ ة مارسات دينيَّ ة، أو أيَّ أن ل�ولة احلق يف منع الصالة االختيار�َّ  ننكر

 املدارس اتلابعة للحكومة. 
ة معيَّنة يمثِّل بر�ة خاصة، بغض انلظر عن اتلنفيذ العادل واألم� من هذه  أن تأسيس اهللا بعنايته حلكوم ننكر

 احلكومة لواجباتها.
ة ل�ين يتولُّون  ة، أو أن غيابه يُبِطل السلطة القانونيَّ أن املعتقد ادلي� رشط أسايس للعمل يف احلكومة املدنيَّ  ننكر

 احلُ�م. 
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 . ةس أو يتثبَّت بقوة احلكومات املدنيَّ أن ملكوت اهللا يم�ن أن يتأسَّ  ننكر
 ة ىلع مواطنيها.أن للحكومات احلق يف فرض صلوات معيَّنة، أو أشاكل معيَّنة من املمارسات ادلينيَّ  ننكر

 : القانون والعدالة ١٠ابلند  

د
ِّ
ة، واألساسيَّ دئ األخالقيَّ هو السجل الوحيد املعصوم من اخلطأ للمبا س  املقدَّ أن الكتاب    نؤ� ة يف �رش�ع  ة غ� املتغ�ِّ

 سليم، و� تب�ِّ فلسفة صاحلة عن حقوق اإل�سان. 
د

ِّ
، فهم مسؤولون عن أفعاهلم أمامه سواء كأفراد، أو كأعضاء   نؤ� أن اهللا طبع صورته ىلع قلوب مجيع البرش، ومن َ�مَّ
 جتمع. امليف 

د
ِّ
ة � بمثابة اكبح  ة للجنس البرشي، والترش�عات البرش�َّ أن انلاموس اذلي أعلنه اهللا، والطبيعة األخالقيَّ  نؤ�

وىض واخلروج عن القانون؛ كما أنها تنبِّه اجلنس البرشي حلاجته إىل الفداء  للنظام السيايس الساقط، �ميه من الف
 بيسوع املسيح. 

د
ِّ
 أن اإل�يل ال يم�ن �رش�عه، وأن انلاموس ال يم�ن أن �لِّص اخلطاة.  نؤ�

إشباع احلاجة إىل  ة أخرى تابعة للمذهب اإل�سا�، ىلع ة فسلفة قانونيَّ القانونية، أو أيَّ  الوضعيَّةقدرة فلسفة  ننكر
 مقاييس مطلقة للقانون والعدالة. 

، ترب�ر نفسه أمام منصة عدل اهللا املطلق.  ننكر  قدرة أيِّ فرد أو �تمع ىلع تتميم مقاييس اهللا، ومن َ�مَّ
ة؛ أو قدرته ىلع تقديم  ة أي نظام سيايس، أو اقتصادي، أو اجتمايع من العواقب املميتة للخطية األصليَّ حر�َّ  ننكر
سه املسيح وحده يف �يئه اثلا�.  مثايل حل  أو بديل عن املجتمع الاكمل اذلي سيؤسِّ

 : احلرب ١١ابلند  

د
ِّ
 أن اهللا ير�د أن �سود السالم والعدل ب� ادلول، وأنه يدين حروب العنف.  نؤ�

د
ِّ
رى، اليشء  حقَّ ادلول الرشيع وواجبها بادلفاع عن أراضيها ومواطنيها ضد العنف والقمع من سلطات أخ نؤ�

 ساكنها.لاذلي من شأنه أن �شمل توف� دفاع مد� اكٍف وجيد 
د

ِّ
أن احلكومات، يف دفاعها الرشيع عن أراضيها ومواطنيها، ينبيغ أال �ستخدم سوى األسايلب املرشوعة   نؤ�

 للحرب. 
د

ِّ
 �. أن ادلول املتحار�ة ينبيغ أن جتتهد ب�لِّ الوسائل املمكنة للتقليل من اخلسائر يف املدنيِّ  نؤ�

 ة.وجوب ادلفاع عن قضية املسيح باستعمال أسلحة أرضيَّ  ننكر
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 ة. � منوعون من استخدام األسلحة ل�فاع عن دول رشعيَّ أن املسيحيِّ  ننكر
 � يم�ن أن ي�ون شالًك أخالقيًّا من أشاكل احلرب. أن القتل العشوايئ للمدنيِّ  ننكر
أن أوضاع احلرب يف العرص احلديث تقيض ىلع حق احلكومة املدنية، وواجبها، يف ادلفاع عن أراضيها  ننكر

 ومواطنيها.

 : اتلمي� العنرصي وحقوق اإل�سان١٢  ابلند

د
ِّ
ة ينبيغ محايتها، واحلفاظ أن اهللا، اذلي خلق الرجل واملرأة ىلع صورته، قد أعطى مجيع البرش حقوقًا أساسيَّ  نؤ�

 عليها، وتعز�زها ىلع املستو�� الطبييع والرويح. 
د

ِّ
 م هلذه احلقوق. ة استخدامه أن مجيع البرش مسؤولون بالاكمل أمام اهللا عن كيفيَّ  نؤ�

د
ِّ
� حلقوق اآلخر�ن، وادلفاع عنها، يف ح� يبدون استعداًدا للتخ�ِّ عن حقوقهم  وجوب دعم املسيحيِّ  نؤ�

 ة ألجل خ� اآلخر�ن.الشخصيَّ 
د

ِّ
  انتُِهكت باع مثال �سوع يف رأفته، من خالل املساعدة يف محل أعباء أوئلك اذلين ون باتِّ وَص � يُ أن املسيحيِّ  نؤ�

 ة.حقوقهم اإل�سانيَّ 

 . ساملقدَّ ة أي حق من حقوق اإل�سان �الف تعليم الكتاب مرشوعيَّ  ننكر
، عن طر�ق انتهاك حقوق هذا  يُضعفها ة لشخص آخر، أو ة أو الروحيَّ أن أيَّ ترصف قد يرض باحلياة الطبيعيَّ  ننكر

. �ن أن ي�ون ترصُّ يمالشخص، 
ً

 فًا مقبوال
أن استخدام العمر، أو العجز اجلسدي، أو احلرمان االقتصادي، أو الِعرق، أو ادليانة، أو نوع اجلنس كأساس   ننكر

 ها. للتمي� العنرصي يم�ن أن يربِّر بأي حال من األحوال رفض مارسة حقوق اإل�سان، أو اتلمتُّع ب
 توافُق الفكر انلخبوي أو السيع احلثيث وراء السلطة مع دعوة املسيح إىل ت�ر�س حقوقنا خلدمته.  ننكر

 : االقتصاد ١٣ابلند  

د
ِّ
ُ ساملقدَّ ة سليمة يف الكتاب  ة العثور ىلع مبادئ اقتصاديَّ إماكنيَّ   نؤ�  جزًءا أساسيًّا شلكِّ ، وأن هذه املبادئ ينبيغ أن �

 ة.ة املسيحيَّ احلياتيَّ من الفلسفة 
د

ِّ
، واحلصول عليها، و�دارتها، ومنحها باعتبارها و�لة شكرٍ � ة � بر�ة من اهللا، ينبيغ اتلمتُّع بها  أن املوارد املاديَّ   نؤ�

 أمام اهللا. 
د

ِّ
 عطوا من مواردهم يف تضحية دلعم عمل كنيسة اهللا. � ينبيغ أن يُ أن املسيحيِّ  نؤ�
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د
ِّ
ة يف الكرازة باإل�يل أمر رضوري سواء خلالص اجلنس البرشي الضال،  ة واملاديَّ أن استخدام املوارد الشخصيَّ   نؤ�

 ة. ة غ� مسيحيَّ أو اتلغلُّب ىلع الفقر اذلي ينشأ بفعل اتلقيُّد بنظم دينيَّ 
د

ِّ
، وال سيما اذلين يمتلكون  أن اتلعاطف اإل�ايب مع الفقراء واملظلوم� هو إلزام يضعه اهللا ىلع مجيع البرش نؤ�

 املوارد.
د

ِّ
 أن امتالك ثروة يفرض واجبات ىلع أصحابها. نؤ�

د
ِّ
 أن �بة املال أصل للك الرشور.  نؤ�

د
ِّ
ز الظلم االقتصادي، وتفسد االهتمام بالفقراء. نؤ�  أن الفساد البرشي، والطمع، والرغبة يف السلطة � أمور تعزِّ

د
ِّ
 ة كو�لة أمام اهللا. يصادق ىلع احلق يف حيازة متلاكت شخصيَّ س  املقدَّ أن الكتاب  نؤ�

ة  ة استقاء مبادئ اقتصاديَّ ة، ىلع الرغم من إماكنيَّ ة علوم اقتصاديَّ علِّم �شلك مبارش أيَّ يُ س املقدَّ أن الكتاب  ننكر
 منه.

 نظام اقتصادي مع�. علِّم بوجوب اتلعب� عن اتلعاطف مع الفقراء فقط من خالل يُ س املقدَّ أن الكتاب  ننكر
 علِّم أن املال أو الرثوة رشٌّ يف حد ذاتهما. يُ س املقدَّ أن الكتاب  ننكر
 ملذهب الفرديَّة االقتصاديَّة.  أو  اجلماعيَّة االقتصاديَّة  ملذهبسواء س  املقدَّ تأييد الكتاب   ننكر
 تلوف� دخل. ة  عن استخدام املوارد املايلَّ نَ� يَ س املقدَّ أن الكتاب  ننكر
 أن الرت�� الصحيح لرجاء املؤمن منصبٌّ ىلع الرخاء املادي. ننكر
 أن املؤمن� ينبيغ أن �ستخدموا مواردهم ألجل إشباع ذواتهم يف املقام األول.  ننكر
ر اقتصادي أو سيايس. ة يتضمَّ أن اخلالص من اخلطيَّ  ننكر  ن بالرضورة حترُّ

 : العمل والراحة ١٤ابلند  

د
ِّ
 للكٍّ من العمل والراحة.بنعمته أهم أن اهللا خلق اجلنس البرشي ىلع صورته، وأنه هيَّ  نؤ�

د
ِّ
 مارس ألي عمل رش�ف، مهما اكن �سيًطا، وأنه يعمل من خالهل. أن اهللا يؤازر المُ  نؤ�

د
ِّ
ُ أن العمل هو الوسيلة اليت عيَّنها اهللا يك نمجِّ   نؤ� د الكًّ من احتياجاتنا ده، ويك �  ة، واحتياجات اآلخر�ن. الشخصيَّ   سدِّ

د
ِّ
 .� ينبيغ أن يعملوا بأقىص ما عندهم من اجتهاد إلرضاء اهللاأن املسيحيِّ  نؤ�

د
ِّ
 ة سلطة يف �ال عملهم، وأن يمارسوا السلطة �شلك سليم. أن البرش ينبيغ أن �ضعوا يف اتضاع أليَّ  نؤ�

د
ِّ
 ملكوت  نؤ�

ً
ه، مُ  أنه ىلع البرش يف عملهم أن يطلبوا أوال  ة. لك� ىلع اهللا يف �سديد احتياجاتهم املاديَّ تَّ اهللا و�رَّ

د
ِّ
جري، دون تمي� أو ظلم. قابًال مُ مثِّل مُ أن أجر العمل ينبيغ أن يُ  نؤ�

ُ
 نصًفا للعمل اذلي أ
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د
ِّ
 أن اهللا ع�َّ وقت الراحة، املتوازن جيًدا مع وقت العمل، وأنه و�نبيغ االستمتاع به ملجده.  نؤ�

د
ِّ
 ة أيًضا. ة فحسب، بل قيمة أبديَّ ن العمل وثماره، ح� يُعَمل و�ُستخَدم ملجد اهللا، ال �مل قيمة زمنيَّ أ نؤ�

 أن البرش ينبيغ أن �سعوا إىل العمل ألجل حتقيق ذواتهم أو إرضاء أنفسهم، وليس ألجل خدمة اهللا و�رضائه.  ننكر
 أن لألغنياء احلق يف الراحة أ�رث من الفقراء.  ننكر
 نة من األعمال تضيف ىلع األشخاص قيمة أ�رب يف نظر اهللا من أنواع أخرى. أن أنوااًع معيَّ  ننكر
 ل من قيمة وقت الراحة، أو أن �عله هدفًا يف حد ذاته.قلِّ يغ إما أن يُ أن املسييح ينب ننكر

 : الغ� والفقر ١٥ابلند  

د
ِّ
ا بالفقراء يف معاناتهم.أن اهللا، العادل واملحب، مُ  نؤ�  هتمٌّ اهتماًما خاصًّ

د
ِّ
 أن اهللا يدعو شعبه إىل الو�لة املسؤولة عن لكٍّ من حياتهم ومواردهم.  نؤ�

 هد واتلضحية للحدِّ من الفقر، والظلم، واأللم يف حياة اآلخر�ن هو سمة اتللميذ املسييح احلقييق. أن بذل اجل  نؤ�د
د

ِّ
 أنه ينبيغ ىلع األغنياء أال ي�ونوا طامع�، و�ذلك ينبيغ ىلع الفقراء أال �شتهوا ما للغ�. نؤ�

نفتقر إىل االهتمام النشط بالفقراء، واملظلوم�،  ا ملسيح إذا كنَّ اتالميذ حبقٍّ أنفسنا  نُطلق ىلعأننا يم�ن أن  ننكر
 �، وال سيما اذلين من أهل اإليمان. واملتأملِّ 
 أنه يم�ن دائًما اعتبار الرخاء أو الفقر مقياًسا ألمانتنا جتاه املسيح.  ننكر
 �ن. ون أغنياء، أو أن يمتلك ابلعض موارد أ�رث من آخرأنه من اخلطأ بالرضورة أن ي�ون املسيحيُّ  ننكر

 ابليئة االهتمام ب : ١٦  ابلند

د
ِّ
 ة ملجده، وخل� �لوقاته من البرش. أن اهللا خلق ابليئة الطبيعيَّ  نؤ�

د
ِّ
 . أن اهللا فوَّض البرش إلدارة اخلليقة نؤ�

د
ِّ
 . أن اجلنس البرشي �مل قيمة أ�رب من بقية اخلليقة نؤ�

د
ِّ
ة العناية  ة محاية حياتها ومواردها، و�ذلك مسؤويلَّ أن �سلُّط اجلنس البرشي ىلع األرض يفرض عليه مسؤويلَّ   نؤ�
 بها.

د
ِّ
 ة اجليدة، وتطبيقها يف املجال اتلكنولويج. ملؤمن� لألحباث العلميَّ اوجوب قبول  نؤ�

د
ِّ
 اليت ينبيغ دائًما مضاعفتها بقدر اإلماكن.  شمل االستخدام املثمر ملواردها،�األرض اليت للرب ب االهتمامأن  نؤ�

د
ِّ
 هو ترصُّف غ� مسؤول. اذلي يم�ن تالفيه لفضاء ااملياه، أو  وأاهلواء،   وأألرض، اث أن تلوُّ  نؤ�
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 أنَّ الكون عديم القيمة دون اجلنس البرشي.  ننكر
ع استغالل الطبيعة بإرساف. ننكر  أن الفكر الكتايب يبيح أو �شجِّ
ًها معارًضا للثقافة، رافض� العلم رفًضا باتًّا؛ أو أن يتبنُّوا ذلك املعتقد  أن املؤم ننكر ن� ينبيغ إما أن يتبنُّوا توجُّ

 اخلاطئ بأن العلم هو رجاء اجلنس البرشي. 
ة، ىلع حساب أشخاص آخر�ن أو  أن األفراد أو املجتمعات ينبيغ أن �ستغلوا موارد الكون ملنفعتهم الشخصيَّ  ننكر

 �تمعات أخرى. 
ُ إماكنيَّ  ننكر  ة.ة للمذهب املادي أساًسا مرشواًع لإلقرار بالقيم ابليئيَّ شلكِّ الفلسفة احلياتيَّ ة أن �
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مةمُ   قدِّ

س امل  ، وتع�َّ أن ت�ون مدته عرش سنوات. و�ن اهلدف منه، ١٩٧٧يف اعم  ةجلس ادلو� عن العصمة الكتابيَّ تأسَّ
ستعادة اثلقة اليت تراجعت دلى الشعب املسييح  البإرشاٍد من اهللا، هو السيع بواسطة الكتابة واتلعليم األ�ادي� 

ي إىل افتقار إىل  ؤدِّ س. وقد شعرنا بأن هذه املهمة ملحة ألن هذا الغياب للثقة يلكتاب املقدَّ يف ا اثلقة الاكملةيف 
ة، و�ذلك إىل افتقار إىل احلماس يف احلفاظ عليها. فإن عرش سنوات  ة احلقيقيَّ الوضوح يف اتلرص�ح بثوابت املسيحيَّ 

لم تبُد مدة أطول من أن  س املقدَّ من اجلهد اخلاص املبذول ألجل تغي� هذه احلالة من عدم ايلق� �شأن الكتاب 
أو من أن نطلب من الشعب املسييح دعمها. و� السنة العارشة من املجلس، رأينا أن ما  ن من االلزتام بها، نتم�َّ 

 إ�ازه هو مداعة للشكر العميق هللا، من اكفة الزوايا.  تمَّ 

مها املجلس بمثابة سلسلة متصلة ببعضها فكر�ًّا، للكٍّ قِ اعترُبت القمم األ�اديميَّ  ة منها غرض  مَّ ة اثلالث اليت نظَّ
مت قِ توحيدي، و� إاعدة صياغة حديثة للمنظور املسييح القديم   ١٩٧٨ة اعم مَّ ذلك غرض استشاري أيًضا. فقد قدَّ
عِطي يف شلك شهادة �رش�َّ س املقدَّ عن الكتاب 

ُ
بة عن مشيئة اهللا، وأعماهل، ة مُ باعتباره إعالنًا قانونيًّا من اهللا، أ ر�َّ

.  ساملقدَّ   ة، وقواعد تفس� الكتابإمجااًع واسع انلطاق �شأن املبادئ اتلفس��َّ ، فقد بلغت  ١٩٨٢ة اعم  مَّ وطرقه. أما قِ 
، اذلي جري تفس�ه بطر�قة سليمة، ببعض املجاالت  ساملقدَّ إىل إظهار الصلة الوثيقة للكتاب    ١٩٨٦ة اعم  مَّ و�سىع قِ 

ة ايلوم. فلطاملا اكنت احلاجة إىل  ايلَّ ض للخلط وال�اع �شأنها يف �تمع أمر��ا الشمة اليت تتعرَّ اهلامة واألساسيَّ 
ة وأ�يدة، ألن اإلقرار باإليمان ب�تاب مقدس معصوم من اخلطأ ال �دينا الكث�  ة اثلاثلة جليَّ مَّ ة اثلانية والقِ مَّ القِ 

 ه؛ وهذا اتلفس� �شمل تطبيق احلق الكتايب ىلع نوايح احلياة احلايلة. فرسِّ من انلفع إال ح� نعرف كيف نُ 

ة اثلاثلة ىلع تطبيق احلق الرسمدي ىلع ظروف وأوضاع أواخر القرن العرش�ن. و� ال  مَّ نصبَّ اهتمام القِ وقد ا
 ُ علَن، والسلوك بموجبه، لكنها لة يف احلرص ىلع قبول احلق المُ تمثِّ ة، المُ ة والرعو�َّ ط الضوء ىلع املهمة اتلبش��َّ سلِّ �

ُ تر�ز باألحرى ىلع توضيح ما يعنيه  ة اهتمامها ىلع  مَّ ط القِ سلِّ السلوك بموجب ذلك احلق يف بيئتنا احلارضة. ال �
تاحة بالفعل؛ كما لسنا نرصد  ة، ألن الكث� من الكتابات اجليدة يف هذه املوضواعت مُ تدر�بات اتللمذة الشخصيَّ 

 ُ  مَّ ط القِ سلِّ هنا أشد مشالكت وأزمات اتلطبيق. يف املقابل، �
ً

اليت   األقانيم اثلالثة، ىلع أسس ة اثلاثلة الضوء، أوال
 ُ ة اليت تندرج حتت عنوان  شلكِّ حياة الكنيسة بأ�ملها، وشهادتها؛ ثم ىلع بعض االعتبارات املجتمعيَّ ينبيغ أن �

  ة، ومن ناحية ت هذه املوضواعت، من ناحية، �سبب أهميتها اجلوهر�َّ خت�َ ة. اُ ة املسيحيَّ ات االجتماعيَّ األخالقيَّ 
ة  مًعا حول كيفيَّ س املقدَّ ة اتفاق املؤمن� اخلاضع� للكتاب حلاجة إىل تبديد الشكوك �شأن إماكنيَّ ، �سبب اأخرى 

، و�ما  ساملقدَّ ة وجود اتفاق حول طبيعة الكتاب  ة األو� الشكوك �شأن إماكنيَّ مَّ د إمجاع القِ االستجابة هلا. فكما بدَّ 
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مًعا حول مبادئ تفس�  س املقدَّ ة اتفاق املؤمن� بعصمة الكتاب إماكنيَّ ة اثلانية الشكوك �شأن مَّ د إمجاع القِ بدَّ 
م القِ وىح به، هكذا أيًضا تُ انلص المُ  ه بها ة اليت يُ ة اثلاثلة درجة كب�ة من اإلمجاع حول الكيفيَّ مَّ قدِّ كتاب  ال وجِّ

ينجرف مع اتليار السائد. �شكر  دير باثلقة الصالة، واتلخطيط، والعمل يف هذا املجتمع احلارض اذلي اجل  ساملقدَّ 
 ة كب�ة يف زماننا احلارض.ل أهميَّ مثِّ اهللا ألجل هذا االتفاق، اذلي نؤمن بأنه يُ 

 : تناول مشالكت معارصة

ة أعطانا ال مرجًعا دراسيًّا يف علم الالهوت سة القانونيَّ املقدَّ  سفارإن العمل اإلل� الفائق للطبيعة اذلي أنتج األ
وست�   ف من ستةٍ فقد أعطانا كتاب حياة. يف هذا الكتاب، اذلي يتألَّ  -  واألخالق، بل شيئًا أغ� وأنفع من هذا 

هو �موعة من الروايات  س املقدَّ سفًرا منفصًال، مُجِعت �تو�ات �تلفة مًعا. و�ن العمود الفقري هلذا الكتاب 
انا كيف صار اهللا اخلالق هو اهللا الفادي، بعدما ربة إيَّ ات، ُ� ة آالف من السنوعة، اليت تمتد ىلع مدى بضاتلار�يَّ 

دي، �، واألخاليق، واتلعبُّ ة إىل اعمله وأفسدت البرش. و�ن لك املحتوى اتلعلي�، والعقائدي، واتلأمُّ دخلت اخلطيَّ 
ة، ة وعمليَّ أفاكر فلسفيَّ سواء اكن يف شلك عظات، أو رسائل، أو تراتيل، أو صلوات، أو رشائع، أو مبادئ، أو أمثال، أو  

ًها إىل أشخاص مُ ظرفيًّا تطبيقيًّا، مُ رشًحا أو أي نوع آخر من األدب، يتَّسم ب�ونه  ن�، يف موقعهم اتلار�يخ  عيَّ وجَّ
ف تدر�يًّا. و�سبب ذلك، و� ضوء املسافة عيَّ والالهو�، و� مرحلة مُ  نة من خطة اهللا لإلعالن والفداء، اليت تتكشَّ

ة ، واحلياة املجتمعيَّ ساملقدَّ ة الشاسعة اليت تفصل ب� حضارات الرشق األد� القديم، اليت جاء منها الكتاب  اثلقافيَّ 
ما تنطوي   ة ىلع احلياة ايلوم اعدةً يف الغرب احلديث، فإن مهمة استخالص أصح وأح�م تطبيق للمبادئ الكتابيَّ 

العامة عن اهللا وعن البرش من جهة عالقتهم ببعضهم ابلعض من قالب  ة. فال بد من انزتاع احلقائق  ىلع بعض املشقَّ 
ة وداخل مسار من  اتلطبيقات اليت وجدناها بداخله ح� رأيناها للمرة األو�، ثم إاعدة تطبيقها يف بيئات ثقافيَّ 

ط املختلف  ىلع هذا الوس س املقدَّ اتلار�خ �تلف تماًما عن ذلك اذلي يعرضه انلص الكتايب. وعند تطبيق انلص 
  لزماننا احلايل، ينبيغ دائًما وضع املبادئ اتلايلة يف االعتبار:واملتغ�ِّ 

، بما أن ر�َّنا �
ً

ق ىلع لكِّ الكتاب  أوال س  سوع املسيح نفسه قد صدَّ ق  املقدَّ باعتباره لكمة اهللا املوثوقة دائًما (فقد صدَّ
ىلع العهد القديم من خالل شهادته عنه، واستخدامه هل، وىلع العهد اجلديد من خالل وعده بالروح القدس لُكتَّابه 

س من الرسل واألنبياء)، ينبيغ إذن أن يُنَظر إىل هذا الكتاب  يح  بأ�مله ىلع أنه انلاطق الرس� �سلطان املساملقدَّ
، فإن اتللمذة األمينة للمسيح ينبيغ أن تنطوي ىلع قبول تام للكِّ ما يُ  مه  علِّ نفسه، والقناة هلذا السلطان. ومن َ�مَّ

أن الوالء بة أو يف صيغة وصايا وأوامر؛ باإلضافة إىل نبذ تلك الفكرة الشائعة  ، سواء يف صيغة خرب�َّ ساملقدَّ الكتاب  
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هات شكو�يَّ للمسيح يم�ن أن يتفق مع  ، واعتبارها وهًما  سقدَّ المُ ة يف اتلعامل مع الكتاب ة أو انتقائيَّ تب�ِّ توجُّ
 وسلطان املسيح هما واحٌد. س قدَّ المُ ربَّر. فإن سلطة الكتاب فاسًدا وغ� مُ 

إذن ا�ساق  هو يف انلهاية نتاج عقل واحد، وهو عقل اهللا الروح القدس، فهناكس قدَّ المُ  الكتاب ثانيًا، بما أن لكَّ 
ق إيله. وأي اتلباس، أو تناقض ظاهري هل مع نفسه، ينبيغ أن ُ�َ�م عليه حقييق يف تعليمه عن أيِّ موضوع يتطرَّ 

ل يف ابلحث عن وسائل تلبديد هذا اتلناقض الظاهري.   يتمثَّ فرسِّ بأنه غ� حقييق، و�دراك أن جزًءا من مهمة المُ 
احلالة، ل�ن ينبيغ أن ي�ون هذا هو هدفنا دائًما. هذا اال�ساق  صحيح أن مدى �احنا يف هذا سيختلف حسب  

ة لليق� يف أن � احلق، اذلي منه ينبع لكُّ تعليم كتايب، يعرف  بدي�، ألنه نتيجة حتميَّ س قدَّ المُ ادلاخ� للكتاب 
ق احلقائق ابلتَّ لكَّ يشء عن يق�، وال يُ  ، فألن اتللكُّم فقط بما هو لفِّ حق وجدير باثلقة هو أمٌر من صميم  ة. ومن َ�مَّ

م ترب�ر  س قدَّ المُ مه لك الكتاب علِّ طبيعة اهللا، فينبيغ إذن قبول لك ما يُ  عن أي موضوع ىلع أنه جدير باثلقة. (قُدِّ
م من خالقنا نفسه يف  ة املوثوقة، واتلعليم القاطع واحلق المُ أ�رث تفصيًال هلذا االفرتاض عن العصمة الكتابيَّ    نتائج قدَّ

 ت� األو� واثلانية).مَّ القِ 

ثاثلًا، ينبيغ وضع االختالف ب� املراحل املتعاقبة من برنامج إعالن اهللا يف االعتبار، مع االنتباه جيًدا إىل أن بعًضا 
ؤقَّتة. ومع ذلك، ينبيغ أن �سىع أيًضا إىل رصد  بات اهللا من شعبه يف أزمنة ما قبل العهد اجلديد اكنت مُ تطلِّ من مُ 

بات تطبيًقا هلا وتعبً�ا عنها، وأن �يب عن السؤال  تطلِّ ة اثلابتة اليت اكنت هذه المُ ة والروحيَّ دئ األخالقيَّ املبا 
 ة تطبيق هذه املبادئ نفسها ىلع حياتنا ايلوم. ق ب�يفيَّ تعلِّ المُ 

؛ كما أنها ليست  س قدَّ المُ مثِّل الكنيسة مصدًرا ملعلومات معصومة من اخلطأ عن اهللا بمعزل عن الكتاب   تُ رابًعا، ال
ا معصوًما من اخلطأ للكتاب يف أي شلك من أشاكهلا، أو يف أي مظهر من مظاهرها، مُ  ً . فإن الكنيسة  سقدَّ المُ فرسِّ

ة ليست  الاكثويلكيَّ الكنيسة اعءات القديمة لسلطة تسلِّطة عليه. و�ن االدِّ ، وليست مُ سقدَّ المُ خاضعة للكتاب 
نقادة  ة ب�ونها مُ اعءات الكيانات الربو�ستانتيَّ مربَّرة كتابيًّا، أو مقبولة يف حد ذاتها. كذلك، ال يم�ن قبول ادِّ 

ل�نَّ قرونًا  ؤ�َّدة بأسانيد من اتلعليم الكتايب.اها مُ تعلِّمة من روح اهللا، ح� ال ت�ون وجهات انلظر اليت تتبنَّ ومُ 
فرسِّ نفسه بنفسه داخليًّا يف اكفة الشؤون  القانو� يُ س قدَّ المُ أظهرت مراًرا أن الكتاب س قدَّ المُ من دراسة الكتاب 

�ن اخلاضع�  و�ن ة حلياة اإليمان، والرجاء، والطاعة، واملحبة، واخلالص. ل أهميَّ مثِّ اليت تُ  اإلمجاع الفع� للمفرسِّ
ُحجج املصلح� �شأن كون الكتاب  ؤ�ِّد يُ ىلع هذه املبادئ واألُسس منذ عرص اإلصالح س قدَّ المُ لسلطة الكتاب 

يف معناه ورساتله، جلميع   وواضحمن اهللا،    اكملبمع� آخر، أنه إعالن    -  واضًحا، واكفًيا، كما هو دلينا ايلوم،  سقدَّ المُ 
بنعمة الروح القدس، دليهم أع� يلبرصوا ما هو ظاهٌر أمامهم. ل�ن، ألن اتلقد�س الفكري للمؤمن�،   اذلين،
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شأنه يف ذلك شأن اجلوانب األخرى من تقد�سهم، ال يزال ناقًصا، يم�ن توقُّع ظهور بعض االختالفات يف الرأي 
ة. وال ينبيغ الظن بأن هذه االختالفات تليق  ثانو�َّ حول مسائل س قدَّ المُ ب� املؤمن� اخلاضع� لسلطة الكتاب 

 جلميع اذلين يطلبون فهمه وتطبيقه.س قدَّ المُ بظالل الشك ىلع الوضوح اجلوهري للكتاب 

، ومعتمٌد ىلع املبادئ، واالفرتاضات،  املنهجيَّ خامًسا، إنه خلطأ يف ة أن نتعامل مع اتلعليم الكتايب ىلع أنه �سيبٌّ
، وعن طرقه،  عن عمل اخلالق اذلي ال يتغ�َّ س  قدَّ المُ علن الكتاب  ة هلذا العرص أو أليِّ عرص آخر. يُ واألنماط اثلقافيَّ 

ة عن القيم،  ة للُح�م ىلع اكفة اآلراء البرش�َّ ومشيئته من جهة اجلنس البرشي. و�نبيغ اختاذ هذا اإلعالن مرجعيَّ 
شرَت�ة للجنس البرشي  ن اثلقافة � تعبٌ� عن األهداف المُ ات، والواجبات، بل وتقو�مها إن لزم األمر. فأل واألولو�َّ 

ة اليت، إن جرى تطبيقها، ستغ�ِّ من هذه الساقط، فإن هلا، إذن، تأثً�ا �شو�هيًّا، وخانًقا، ومضعًفا ىلع احلقائق الكتابيَّ 
هن يف املجتمع، ليس باملهمة ساومة وفًقا للوضع الرا ة مُ اثلقافة. و�ن احلفاظ ىلع تلك احلقائق سليمة، وخايلة من أيَّ 

نا اتليار الربو�ستانيت العام عرب القرن� املاضي� بمثال حتذيري يف هذا الشأن، وذلك   السهلة ىلع اإلطالق. و�مدُّ
ألنه أخطأ ىلع �و جذري يف تعاُمله مع اتلعليم الكتايب باستمرار ىلع أنه �سيب، ومعتمد ىلع انلمط العلما� احلايل،  

ف �سيانًا ملا النيًّا، أو تار�يًّا، أو تطور�ًّا، أو وجوديًّا، أو مار�سيًّا، أو غ� ذلك. ل�ن، ُ�َعد هذا اتلرصُّ سواء اكن عق
ة. كذلك، ُ�َعد هذا �سيانًا ة حقيقيَّ ل أهميَّ مثِّ ة باإل�سان، إذ أظلمت فكره، وضلَّلته من جهة لكِّ ما يُ فعلته اخلطيَّ 

 س قدَّ المُ لكون الكتاب 
ُ
ة، إذ هو يُظِهر نلا مواطن اتلقص� يف مفاهيم  ة والروحيَّ نلا إلنارة ظلمتنا اذلهنيَّ  عطيَ قد أ

ق باهللا و�السلوك البرشي، دائًما ما ت�ون اثلقافة ة يف هذا العرص و�ِّ عرص. ففيما يتعلَّ وأفاكر اثلقافة العلمانيَّ 
)؛ و�ن �تو�ات اإلعالن الكتايب � وحدها اليت يمكنها عمل  ٣٢-١٨:  ١ة حائدة عن الصواب (انظر رومية  انيَّ العلم

، فإننا لسنا مدعو�ن إىل تقو�م الكتاب   بتقو�منا.  س  قدَّ المُ ، بل إىل السماح للكتاب  سقدَّ المُ اتلقو�م الالزم. ومن َ�مَّ
بيعته حقُّ اهللا املطلق، بتصحيح افرتاضات �شأن اهللا و�شأن أفضل  وفقط ح� �سمح للتعليم الكتايب، اذلي هو يف ط

سلَّم بها، سنكون قد تعاملنا مع اللكمة  وسيلة للعيش، تلك االفرتاضات اليت يأخذها املجتمع املحيط بنا ىلع أنها مُ 
اتلعامل معنا ىلع املستوى  سة � أن �سمح هلا ب قدَّ سة كما ينبيغ. فإن الوسيلة الصحيحة للتعامل مع اللكمة المُ قدَّ المُ 

ثوا عن رضورة الكتاب المُ صلِ الفكري، واألخاليق، والرويح. اكن هذا هو ما قصده المُ  س: فال قدَّ حون ح� حتدَّ
 . سقدَّ المُ ف كما ينبيغ، دون إرشاد الكتاب ر �شلك سليم عن اهللا، أو �سلك و�ترصَّ فكِّ أحد يم�ن أن يُ 

ة يف اجلدل املعارص هو أن نقول: ما هو  ة �ور�َّ ل أهميَّ مثِّ السؤال اتلفس�ي اذلي يُ و�ن األسلوب الصحيح لطرح 
ة عن ادلينونة، والرمحة، واتلو�ة، اليشء املوجود فينا، و� �تمعنا، اذلي يمنعنا من االستماع إىل لكمة اهللا غ� المُ  تغ�ِّ

ِدث  والرب، وفًقا تلطبيقها علينا وىلع ظروفنا؟ ح� يُطَرح السؤا 
ُ

ل بهذا األسلوب، ينفتح ابلاب أمام لكمة اهللا يك حت
ِدثه دون ذلك. سيختلف شلك هذا اتلأث� من زمان وماكن إىل اآلخر، 

ُ
تأث�ها املنشود علينا، اذلي لن يمكنها أن حت
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باتلو�ة واإليمان  لكِّ ثقافة يبتكرها البرش. إال أن جوهر اتلأث�، أي املطابلة   يفاللكمة  �ستوطن إذ باحلقيقة ينبيغ أن 
نفس   � لك زمان وماكنو دائًما باملسيح، و�العبادة والقداسة أمام اهللا، و�املحبة والعدل جتاه اآلخر�ن، سيكون 

 . اليشء

طبَّق عليه. فحيث  ة ىلع احلياة مرشوًطا دائًما حبدود معلوماتنا حول الظرف اذلي تُ سادًسا، ُ�َعد تطبيق املبادئ الكتابيَّ 
ملة، سواء املبارشة أو غ� املبارشة، بلدائل �تلفة من  حتَ ول حقائق معيَّنة، أو حول انلتائج المُ جد نزااعت حتو

فات، أو حول اتلأث�ات بعيدة املدى تلطورات صناعيَّ  ة  ات عسكر�َّ ة، أو اسرتاتيجيَّ ة، أو إجراءات اقتصاديَّ اتلرصُّ
ُ ترصُّ عيَّنة، سينشأ ىلع األرجح خالف حول أفضل وأح�م طر�قة للمُ  سبِّب  ف. و�م�ن ملثل هذا اخلالف أن �

انزاعًجا، ألن حتقيق أفضل انلتائج املرشوعة ألجل اآلخر�ن هو جزء من واجبنا بأن �ب القر�ب، اذلي يفرضه  
ة املبادئ اليت يلزم  . ل�ن خالًفا من هذا انلوع لن يويح بالرضورة بعدم يقينيَّ سقدَّ المُ علينا مجيًعا الكتاب 

، ينبيغ عدم االستشهاد به دون فحص وحتقيق كديلل ىلع وجود اختالف يف طرق فهم وتفس�  مَّ تطبيقها؛ ومن �َ 
سة املعصومة.تعليم اللكمة المُ   قدَّ

ة، ة واألخالقيَّ ىلع احلياة وعيًا بأنه داخل احلدود اليت ترسمها قوان� اهللا األدبيَّ   ةسابًعا، �ستلزم تطبيق املبادئ الكتابيَّ 
ة أن �تار من ب� اخليارات املتاحة ما يبدو نلا أ�رث إثماًرا ل �ن بداخلها مسؤويلَّ ة، نتحمَّ جد مساحات من احلر�َّ تو

ة  ة أال �سمح ابلتَّ ملجد اهللا، وخ� اجلنس البرشي، اذلي �ن أيًضا منه. فمن ب� قواعد احلكمة والطاعة املسيحيَّ 
ل خياًرا "ال بأس به" ىلع خياٍر آخر يبدو أفضل  ار األفضل، أو بأن نُ ة ىلع اخليخليار جيد أن �ظى باألفضليَّ  فضِّ

فقون مًعا يف جوهر فكرهم الالهو� أن �تلفوا مًعا، �شلك واضح. ل�ن، يف ذلك أيًضا، يم�ن للمؤمن� اذلين يتَّ 
. ومرة أخرى، سيكون من قبيل  اتر ىلع مقاييسهم �شأن القيم واألولو�َّ ة اليت تؤثِّ ة واثلقافيَّ بفعل العوامل الشخصيَّ 

 . س قدَّ المُ اخلطأ أن �ستشهد بهذه االختالفات كديلل ىلع وجود خالف حول ما يقوهل الكتاب 

، لن تُفَهم  القدس ىلع احلياة مسحة من الروح القدس. فدون معونة الروح س قدَّ المُ الكتاب  ب تطبيقثامنًا، يتطلَّ 
هه، وقوته  انلصوص الكتابيَّ ث عنها ة اليت تتحدَّ احلقائق الروحيَّ  ة، ولن يُدرَك باحلقيقة نطاق اتلعليم الكتايب، وتوجُّ

ة، واملناشدات، واتلحديات، واتلو�يخات، وادلعوات إىل اإليمان و�ىل  الفاحصة؛ كما لن تُفَهم اآلراء الكتابيَّ 
لُّمه، و�أن معرفتنا احلايلة غ� اإلصالح فهًما سليًما. فإن اإلقرار املتضع بأن هناك املز�د دائًما اذلي يم�ن تع
ة اجليدة الوحيدة اليت ينبيغ أن  اكملة، والرصاخ املستمر إىل اهللا طلبًا للمز�د من انلور واحلكمة، هو احلالة اذلهنيَّ 

ه الفكري لن يص� واقًعا إال يتح�َّ بها أوئلك اذلين ير�دون اتلحدُّ  ث عن صلة لكمة اهللا الوثيقة بنا. وهذا اتلوجُّ
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، عون بعالقة خالصيَّ ى أوئلك اذلين يتمتَّ دل ة بيسوع املسيح، بعد أن شعروا بظلمة ومحق فكرهم الطبييع، ومن َ�مَّ
 موا من الرب نفسه أال يعتمدوا ىلع فهمهم. تعلَّ 

تباع  �اولة �لصة وجادة ال نتاجئها شرت�ة. وتعكس ة مُ ة اثلاثلة هذه املبادئ اثلمانية باعتبارها أرضيَّ مَّ تتب�َّ القِ 
 ة، وفاحصة للنفس، عند تطبيقها للتعليم الكتايب ىلع العالم املحيط بنا.إرشادات هذه املبادئ بطر�قة عقالنيَّ 

 :آفاق جديدة يف سبل قديمة

اجلدير باثلقة ىلع ابلعض من أ�رث  س قدَّ المُ ة اثلاثلة � تطبيق تعليم الكتاب مَّ إن املهمة اليت اضطلعت بها القِ 
 املجتمع الغر� العلما� نفسه  �االت 

َّ
احلياة املعارصة اليت يوجد اتلباس وخلط �شأنها. لم ي�ن مكنًا أن يتو�

مه  هذه املهمة، ألن �تمعنا العلما� يرص ىلع أن َ�ُ�م ىلع نفسه بنفسه، ليس حبسب إعالن اخلالق اذلي يُ  قدِّ
هذه   نتائجة. وتب�ِّ ة، و�احثة عن املتعة، ودنيو�َّ ة، وماديَّ و�باحيَّ ة، ة تطوُّر�َّ ، بل حبسب معاي� فكر�َّ سقدَّ المُ الكتاب 

ة أن املعتقدات والقيم اليت يعكسها ُح�م املجتمع ىلع نفسه حبسب هذه األمور �، يف حقيقة األمر،  مَّ القِ 
ة ة هلا. ل�ن، ال شك أن وجهات انلظر العلمانيَّ كلكٍّ معارضة جذر�َّ   انلتائجولألسف الشديد، مغلوطة. وتمثِّل هذه  

ى كثً�ا �رد انتقادها ة يف لك ماكن؛ وأن زعزعة اسحتظى، يف العالم الغر�، �شعبيَّ  تقرارها سيتطلَّب ما يتعدَّ
 ومعارضتها يف مؤتمر واحد. 

 
َّ

ة  مَّ  هذه املهمة اليت تضطلع بها القِ كما ال يم�ن ألي شلك من أشاكل الالهوت الليربايل أو الهوت احلداثة أن يتو�
ر يف الوقت احلارض. ل�ن مثل هذا الفكر  ة يف بعض ادلوائة باالسم أيًضا �شعبيَّ اثلاثلة. حتظى هذه احلر�ت املسيحيَّ 

 ُ ، فهو اعجز  شكِّك يف املصدر اإلل� للكث� من اتلعليم الكتايب، و� كفايته، و� قوته اإللزاميَّ الالهو� � ة؛ ومن َ�مَّ
  ىلع أنه س قدَّ المُ . تتعامل افرتاضات الفكر الليربايل مع الكتاب سقدَّ المُ منهجيًّا عن العمل حتت سلطة الكتاب 

، يف ح� تتعامل، يف اآلن ذاته، مع وجهات نظر معارضة للتعليم الكتايب ىلع أنها مُ  طلقة (مثل الصالح �سيبٌّ
ة حبسب األحاكم  ات الكتابيَّ ب� مجيع ادليانات)، معيدة ترتيب األولو�َّ  اجلوهر�َّة اجلوهري لإل�سان، أو الوحدة

ة، أو ة حبيث تُعَطى القضايا السياسيَّ يومنا هذا (مثل إاعدة تعر�ف اإلرسايلَّ ة السائدة يف قة واألفاكر العلمانيَّ سبَ المُ 
ة مثل ة تنأى بنفسها بوضوح عن عشوائيَّ مَّ وزرع الكنا�س). هذه القِ   الكرازةة ىلع  ة أولو�َّ ة، أو االقتصاديَّ االجتماعيَّ 

 ة، وعن خطأ مثل هذه االستنتاجات. هذه املنهجيَّ 

 من  ها لاكفة صور األثينيَّ ة ظهر مَّ القِ  نتائجتدير 
ً

ة احلديثة اليت ال تر�د سوى أن تقول أو �سمع شيئًا جديًدا. و�دال
م بنود هذه القِ مالحقة لك ما هو جديد، تُ  ثة لرتاث إيمان أقدم، وأ�رث استقراًرا  مَّ قدِّ و�م�ن القول    - ة تطبيقات �دَّ
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ؤرًشا ىلع اجلنُب، بل ىلع  تيار الفكر احلايل ليست مُ إنه أح�م، و�نه كتايب بدرجة أ�رب. وهكذا، فإن السباحة ضد 
تَّحدون مًعا يف ة مُ مَّ ؤرًشا ىلع الشذوذ عن القاعدة، بل ىلع اتباع ما يمليه الضم�. و�ن أعضاء القِ اجلرأة؛ وليست مُ 

د االعتقاد بأن السبيل اجليد الوحيد للكنيسة واملجتمع ايلوم يوجد يف السبل القديمة. وهكذا، تُ  ةؤ�ِّ يف   نتائج الِقمَّ
تبناة يف اتلار�خ املسييح املايض �شأن مسائل قديمة من قبيل استمرار صحة وجهات انلظر اليت اكنت مُ  ىلع ثبات

ة، ة، والقانونيَّ يف إدارتها للجوانب السياسيَّ  ،عَطى من اهللا ل�ولةقدسية احلياة، ومارسة اجلنس، والعائلة، وادلور المُ 
ة  حديثة تتعلَّق بأواخر القرن العرش�ن، مثل مرشوعيَّ  آراءاملجتمع؛ و�ذلك، �شأن مسائل ذات ة حلياة واالقتصاديَّ 

سواء يف شلكها   -ة ادلولة  وىلع هذا املنوال، نرى أن الفكر احلديث �شأن مر�ز�َّ   .الطبيعةب  االهتمامة، واحلرب انلوو�َّ 
ة السائدة  تفشيَّ ات المُ ط واحلد من احلر�َّ السلطة، وروح التسلُّ ة  وتأيلهها ملر�ز�َّ   - الفايش أو املار�يس أو أي شلك آخر  

  سواء اكن هذافيها، و�جازتها �سهولة لوجهات انلظر املرفوضة �شأن املوضواعت املذكورة أعاله، سيؤدي إىل انلدم. 
تلفة؛ ل�ن  م عنه أناس �تلفون، دون شك، إجابات �قدِّ هذا سؤال سيُ ف ،ةنبو�َّ  ةرؤ� وأسياسيًّا  موقًفا ح�م 

ة يؤمنون  مَّ كب�. فإن املائت� ومخس� شخًصا اذلين اتلقوا يف القِ   تحدون يف الرأي �شأن هذا إىل حدٍ ة مُ مَّ أعضاء القِ 
م رساتله اخلاصة يف هذه املسائل سيصل تقر�بًا إىل حيث نقف �ن  بأن يُ س  قدَّ المُ بأن أي شخص �سمح للكتاب   قدِّ

ع ة فرصة أخرى للتوسُّ كشهادة ىلع ما نؤمن بأننا سمعناه من اهللا. ونرحب بأيَّ   هذه عالنيةً   نتاجئنا أنفسنا. واآلن، نقدم  
   يف رشح هذه الشهادة، واتلأ�يد عليها، يف نقاشات ىلع نطاق أوسع.
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