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 :فهرس الموضوعات

 ف�ما یتعّلق �الكتاب المقّدس -١

 القّدوسف�ما یتعّلق �ا� والثالوث  -٢

 ف�ما یتعّلق �القضاء األزلي � -٣

 ف�ما یتعّلق �الخلق -٤

 ف�ما یتعّلق �العنا�ة اإللهّ�ة -٥

 ق �سقوط اإلنسان و�الخط�ة و�قصاصهاف�ما یتعلّ  -٦

 عهد هللا مع اإلنسان� ف�ما یتعّلق -٧

 المس�ح الوس�ط�  ف�ما یتعّلق -٨

 اإلرادة الحرة�  ف�ما یتعّلق -٩

 الة الدعوة الفعّ �  ف�ما یتعّلق -١٠

 التبر�ر�  ف�ما یتعّلق -١١

 التبني�  ف�ما یتعّلق -١٢

 التقد�س�  ف�ما یتعّلق -١٣

 يّ اإل�مان الخالص�  ف�ما یتعّلق -١٤

 �ة للح�اةالتو �  ف�ما یتعّلق -١٥

 األعمال الصالحة�  ف�ما یتعّلق -١٦

 القد�سین�مثابرة  ف�ما یتعّلق -١٧

 �قین النعمة والخالصب ف�ما یتعّلق -١٨
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 ناموس هللاب ف�ما یتعّلق -١٩

 ة الضمیرة وحر�ّ ة المس�ح�ّ الحر�ّ �  ف�ما یتعّلق -٢٠

 ة و�وم السبتالع�ادة الدین�ّ �  ف�ما یتعّلق -٢١

 ة والنذورسام الشرع�ّ األق�  ف�ما یتعّلق -٢٢

 ف�ما یتعّلق �السلطة المدنّ�ة -٢٣

 الزواج والطالق� ف�ما یتعّلق  -٢٤

 الكن�سة� ف�ما یتعّلق  -٢٥

 شر�ة القد�سین� ف�ما یتعّلق  -٢٦

 �األسرار المقّدسة ف�ما یتعّلق -٢٧

 ةالمعمود�ّ �  ف�ما یتعّلق -٢٨

 انيّ عشاء الر�ّ �ال ف�ما یتعّلق -٢٩

 لتأدی�ات الكنسّ�ةف�ما یتعّلق �ا -٣٠

 والمجالس المجامعف�ما یتعّلق �  -٣١

 ق�امة األمواتف�ما یتعّلق � و  ،�عد الموت ال�شرحالة � ف�ما یتعّلق -٣٢

 الدینونة األخیرة� ف�ما یتعّلق  -٣٣
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 الفصل األول
 سالمقدّ  الكتاب� یتعّلقف�ما 

تترك  یث ح ،صالح هللا وحكمته وقدرته بیرٍ � ظهر إلى حدٍ وأعمال الخلق والعنا�ة تُ  ،مع أن نور الطب�عة -١
لذلك  ٢. للخالص ة هي ضرور�ّ  التي ،و�رادته ،هللا عنتلك المعرفة  تقدم  �يها ل�ست �اف�ة لكن ١، ال�شر بال عذر

من أجل الحفاظ ، وف�ما �عد  ٣، إرادته لكن�سته ُ�ظهرو  ،علن نفسه�ُ أن  ،طرق �ثیرة� في األزمنة القد�مة، ،الرب  رَّ سُ 
 ُخبثو  ،ضد فساد الجسد  اعلى نحو أكثر تأكیدً  عز�تهالكن�سة وت التأس�س و  و�عالنه �شكل أفضل، على الحق

تلك الطرق و  ٥، اجدً  امما �جعل الكتاب المقدس ضرور��  ٤، �تابٍ في  ال�� �ُ  ع نفس اإلعالنُیودِ أن  ،الش�طان والعالم
 ٦. اآلن توقفت  قد  التي بها أعلن هللا إرادته لشع�ه

 اآلن �ل أسفار العهدین القد�م والجدید التي هي:  ُیَتضمَّن ،أو �لمة هللا المكتو�ة ،كتاب المقدستحت اسم ال  -٢
 العهد القد�م: أسفار

صموئیل  - صموئیل األول - راعوث  – القضاة – �شوع – التثن�ة  – العدد  – الالو�ین – الخروج – التكو�ن 
  – أستیر – نحم�ا – عزرا – أخ�ار األ�ام الثاني - ألولأخ�ار األ�ام ا - ملوك الثاني - ملوك األول - الثاني
  – دان�ال – حزق�ال - رم�اإمراثي  - رم�اإ – شع�اءإ – نشید األناشید  - الجامعة – األمثال – المزامیر – أیوب 
 ي. مالخ -  ز�ر�ا -ي حجَّ  - صفن�ا  – ح�قوق   – ناحوم –  م�خا –  یونان –  عو�د�ا –  عاموس  – یوئیل  – هوشع
 عهد الجدید:ال أسفار

 روم�ة  أهل إلىبولس الرسول رسالة  - أعمال الرسل - یوحنا إنجیل   - لوقاإنجیل  - مرقسإنجیل  - متىإنجیل 
رسالة   - �ورنثوس أهل الثان�ة إلىبولس الرسول رسالة  - �ورنثوس أهل إلىبولس الرسول األولى رسالة  -

  - فیلبى أهل إلىبولس الرسول رسالة  - أفسس أهل إلىبولس الرسول رسالة  - غالط�ة أهل إلىبولس الرسول 
بولس الرسول رسالة  -ي تسالون�ك أهل إلىبولس الرسول األولى رسالة  - ي�ولوس أهل إلىبولس الرسول رسالة 
 إلى بولس الرسول الثان�ة رسالة  - ت�موثاوس إلىبولس الرسول األولى رسالة  - يتسالون�ك أهل إلىالثان�ة 

  - الرسالة إلى العبرانیین - فل�مون  إلىبولس الرسول رسالة  - ت�طس إلىبولس الرسول ة رسال - ت�موثاوس
  - األولى الرسول رسالة یوحنا - الثان�ة الرسول رسالة �طرس - األولىالرسول رسالة �طرس  - رسالة �عقوب 
 .وحنا الالهوتيرؤ�ا ی - رسالة یهوذا - الثالثةالرسول رسالة یوحنا  -  الثان�ةالرسول رسالة یوحنا 

 ٧. لتكون قانون اإل�مان والح�اة من هللا عطاة بوحيو�لها مُ 

 
 . ١: ٢–٣٢: ١؛ انظر أ�ًضا رومّ�ة ٤–١: ١٩؛ مزمور ٢٠–١٩: ١؛ روم�ة ١٥–١٤: ٢روم�ة  ١
 . ٤١–١٣: ٢كورنثوس ١؛ ٢١: ١كورنثوس ١؛ ٣: ١٧یوحنا  ٢
 . ٢–١: ١عبرانیین ٣
 . ٢٠: ٨؛ إشع�اء ١٠، ٧، ٤: ٤؛ متى ٤: ١٥؛ روم�ة ٤–٣: ١لوقا  ٤
 .  ١٩: ١؛ �طرس الثان�ة ١٥: ٣ت�موثاوس  ٢ ٥
 . ٤–٢: ٢؛ عبرانیین ٢–١: ١؛ عبرانیین ١١: ١٠�ورنثوس  ١؛ ١٣: ٥یوحنا  ١؛ ٣٧: ١٤�ورنثوس  ١؛ ٣١: ٢٠یوحنا  ٦
 .٤٧–٤٦: ٥؛ یوحنا ١٦–١٥ : ٣ت�موثاوس  ٢ ؛ ٤٤، ٧٢: ٢٤؛ لوقا ٣١، ٢٩: ١٦لوقا  ٧
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 الكتاب قانونّ�ةمن  هي ل�ست جزءً  ،لكونها ل�ست من وحي إلهي ا،ر�ف�بو أ  ُ�طلق علیهاالتي  الكتب إن  -٣
أكثر من   �أي شكل ،استخدامها یها، أو یتمق علصادَ وال �ُ  ،ال سلطان لها في �ن�سة هللا �التالي و  المقدس،

 ٨. ة األخرى الكتا�ات ال�شر�ّ 
أو   ،ال �عتمد على شهادة أي إنسان ،طاعو�ُ  ،ن �هؤمَ الذي ألجله ین�غي أن یُ  ،المقدس الكتاب سلطان  إن -٤

 ٩. ألنه �لمة هللا ُ�قَبل،ولذلك �جب أن  الكتاب:مؤلف  )الذي هو الحق نفسه( على هللا   اولكن �ل��  ،كن�سة
ة وفاعل�ّ  ،ة مادتهوسماو�ّ  ١٠.المقدس للكتاب  ُموقِّرٍ و  عالٍ  واسطة شهادة الكن�سة إلى تقدیرٍ ب سَتحثّ ساق ونُ قد نُ  -٥
الذي والكشف التام  )،�ل المجد � تقد�م  (الذي هو  يالكل هدفهو  ،ئهواتفاق جم�ع أجزا  ،أسلو�ه عظمة و  ، ل�مهاتع

 ي،و�ماله الكل ،خرى التي ال نظیر لهاواألفضال الكثیرة األ  ،لطر�ق الوحید لخالص اإلنسان�قدمه ف�ما یتعلق �ا
الكاملین �الحق �قیننا و فإن اقتناعنا  ،ذلك على الرغم من : أنه �لمة هللا �غنى نفسه یبرهن  �موجبهاهي حجج 

 ١١. الكلمة ومعها في قلو�ناواسطة ذي �شهد بال القدسهما من العمل الداخلي للروح  ، ◌ّ المعصوم وسلطانه اإللهي
ولإل�مان  ،ولخالص اإلنسان ،ة لمجده الخاص المختصة �كل األش�اء الضرور�ّ  املها �كمشورة هللا  إن -٦

الكتاب ستنتج من �مكن أن تُ  والزمٍ  جیدٍ  استداللٍ أو بواسطة  الكتاب المقدس،في  صراحة ةنهي إما مدوّ  ،وللح�اة
 بتقالید أو  ،الروحسواء �ان إعالنات جدیدة من  ،في أي وقت  ءشيأي  إل�ه ُ�ضافالذي ین�غي أال  المقدس:

علنة في لهذه األش�اء المُ  الخالصيّ فهم لة لضرور�ّ روح هللا ل لّ�ةالداخ االستنارةنقر �أن  ومع ذلك، ١٢.ال�شر
  ، اإلنسانّ�ة األنشطة والمجتمعات مع مشتر�ة  ،الكن�سة �دارةو  ،�ع�ادة هللا المتعلقة الظروف�عض  وهناك ١٣:الكلمة

 مراعاتها الواجب  ،العامة للكلمة للقواعد  ا وفقً  ،المس�حيّ  والتدّبر ، ور الطب�عةبواسطة ن  م ُتنظَّ التي ین�غي أن 
 ١٤.ادائمً 

واضحة  على حد سواءول�ست �س�طة على السواء في حد ذاتها،  الكتاب المقدسفي  ل�ست �ل األمور -٧
هي   ،الخالص  جلواالنت�اه إلیها أل ،بها واإل�مان  من الضروري معرفتها،التي  األمور ولكن تلك  ١٥: للجم�ع

بل أ�ضا  المتعلمین، أنه ل�س فقط  حیث  ،في الكتاب المقدسفي موضع ما أو آخر  وصر�حةبوضوح  ةمقدم
 ١٦. لها فٍ أن �صلوا لفهم �ا ،ة�االستخدام المناسب للوسائط العاد�ّ  ،�مكنهم ل�سطاءا

ة  العهد الجدید �اللغة الیونان�ّ و  ،د�م)القلشعب هللا  األصلّ�ةاللغة  �انت التي (ة العهد القد�م �اللغة العبر�ّ  إن -٨
، اأ�ًض  ،ا من هللا م�اشرةموحى بهمُ  مالكونه ،لشعوب)بوجه عام بین ااألكثر شهرة في وقت �تابته �انت  التي(

 
 . ٢١: ١�طرس  ٢؛ ٢: ٣؛ روم�ة ١٩–١٨: ٢٢رؤ�ا  ٨
 . ٢–١: ١؛ رؤ�ا ١٣: ٢تسالون�كى  ١؛ ٩: ٥یوحنا  ١؛ ١٦: ٣ت�موثاوس  ٢؛ ٢٠–١٩: ١�طرس  ٢ ٩

 . ١٥: ٣ت�موثاوس  ١ ١٠
: ٢�ورنثوس  ١؛ ١٥: ٣ت�موثاوس  ٢انظر ؛ ١١–٧: ١٩؛ مزمور ٣٦: ١١؛ انظر روم�ة ٣٥: ١٠؛ یوحنا ١٢: ٤؛ عبرانیین ١٠–٩: ٢�ورنثوس  ١ ١١
 . ٢١: ٥٩؛ انظر إشع�اء ٢٧، ٢٠: ٢یوحنا  ١؛ ٥: ١تسالون�كي  ١؛ ٥–٤
 . ٢: ٢تسالون�كى  ٢؛ ٩–٨: ١؛ غالط�ة ١٧–١٦: ٣ت�موثاوس  ٢ ١٢
 .٦: ٤�ورنثوس  ٢؛ انظر ١٨: ١؛ أفسس ١٥–١٤، ١٢: ٢�ورنثوس  ١؛ ٤٥: ٦یوحنا  ١٣
 . ٤٠، ٢٦: ١٤نثوس �ور  ١؛ ١٤–١٣: ١١س �ورنثو  ١ ١٤
 .١٦: ٣�طرس  ٢ ١٥
 . ١١: ١٧؛ أعمال الرسل ١٤–١٠: ٣٠؛ تثن�ة ٢٩: ٢٩تثن�ة ؛ ١٣٠، ١٠٥: ١١٩مزمور  ١٦
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 الخالفات في �ل  ،حتى أنه ١٧،ةلذلك فهي أصل�ّ  ،في �ل العصور ةفظت نق�ّ حُ  ،وعنایته الفر�دة رعایتهبواسطة 
لجم�ع شعب  ل�ست معروفة هذه اللغات األصلّ�ةألن لكن  ١٨م. إلیه  في النها�ةترجع الكن�سة  ین�غي أن الدینّ�ة،

  ن یتعیّ لذلك  ١٩، ها و�فتشوهاأو أن �قر  ،في خوف هللا ومأمورون، ،ةالمقدس األسفار في  والفائدة ،حقالالذي له  ،هللا
�عبدوه �طر�قة   ،هللا �غنى في الجم�ع�لمة  ىسكن � ،حتى إنه ٢٠، إلیها ي لكل أمة تأت الشائعةإلى اللغة  ترجمتها 
 ٢٢. �كون لهم رجاء المقدسة، األسفار�ما في تعز�ة الصبر و �ال، اأ�ًض  ٢١، مقبولة

عندما �كون هناك سؤال  و�التالي، :نفسه الكتاب المقدسهو  الكتاب المقدسالقانون المعصوم لتفسیر  إن -٩
عنه  البد من ال�حث  ،)ابل واحدً  اي هو ل�س متعددً المعنى الذ (نص �تابّي  الكامل أليّ و  الصح�حالمعنى  حول

 ٢٣. بوضوح أكثر  تتكلم  ى مواضع أخر  من خالل ومعرفته
�ل قرارات  أن ُتفحص  �جب �ه و  الدینّ�ة، الخالفات في �ل  ُ�فصلاألعلى الذي بواسطته  الحاكمن إ -١٠

ال �مكن  ه،قراراتنتكل على الذي و  ،صة�استنارات خا واالّدعاءات  ،وتعال�م الناس ،القدامىالكّتاب راء آو  ،المجامع
 ٢٤كتاب المقدس.في ال اثً متحدِّ س الروح القد  خر سوى آ  أن �كون 

 
 .١٨: ٥متى  ١٧
 .٣١: ١٦؛ انظر لوقا ٦، ٣: ١٥؛ متى ٢٠: ٨إشع�اء  ١٨
 . ١٥–١٤: ٣ت�موثاوس  ٢؛ انظر ٣: ١؛ رؤ�ا ١١: ١٧؛ أعمال الرسل ٣٩: ٥یوحنا  ١٩
 .٣٤: ١٥؛ مرقس ٦: ١٤�ورنثوس  ١؛ انظر ٠٢–١٩: ٢٨متى  ٢٠
 .٩–٧: ١٥؛ متى ٦–٤: ٢٠؛ انظر خروج ١٦: ٣كولوسي  ٢١
 . ٤: ١٥روم�ة  ٢٢
 . ٢١–٢٠: ١�طرس  ٢؛ انظر ٤٦: ٥یوحنا ؛ ١٥: ١٥أعمال الرسل  ٢٣
 .٦–١: ٤یوحنا  ١؛ انظر ٢٥: ٢٨؛ أعمال الرسل ٣١، ٢٩: ٢٢متى  ٢٤
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 الفصل الثاني
 القّدوسا� والثالوث � یتعّلقف�ما 

غیر   ٢٨، اتمامً  طاهرروح  ٢٧، و �ماله �ینونتهغیر محدود في  ٢٦، وحق�قي ،حي ٢٥،یوجد إله واحد فقط -١
ل�س له  ٣٤،سرمدي ٣٣غیر محدود، ٣٢ال یتغیر،  ٣١؛ �شرّ�ةوال معاناة  ٣٠،أعضاءوال  ،بال جسد  ٢٩مرئي،

  ا وفقً  ُ�جري �ل األمور  ٤٠، مطلق التمام ٣٩،�لّي الحرّ�ة ٣٨،�لّي القداسة ٣٧،�لّي الحكمة ٣٦،قدیر ٣٥استقصاء، 
طو�ل  ،رحوم رؤوف، ٤٣�لّي المح�ة، ٤٢،لمجده الشخصي ٤١، اال�ارة تمامً و متغیرة الغیر  الخاصةمشیئته  لمشورة

  اوهو أ�ًض  ٤٥،الذین �طلبونه �اجتهاد  ومجازٍ  ٤٤، والخط�ة ،والمعص�ة ،غافر اإلثم ،الصالح والحق وافر ،ألناةا
 ٤٨. البّتةبرئ الذنب وهو ال یُ  ٤٧، ی�غض �ل خط�ة ٤٦،في أحكامه اجدً  مهوب و  ،العدلكلّي 

�ل  ه في ذاته ولذاته وحده ل وهو ٥٢،والبر�ة ٥١،والصالح ٥٠،والمجد  ٤٩،�ل الح�اة �ملك هللا في ذاته و�ذاته -٢
مجده  افقط معلنً  هلكن ٥٤ا،غیر مستمد أي مجد منه ٥٣،ة مخلوقات قد صنعهافي احت�اج إلى أ�ّ  ل�س ،االكتفاء

 
 .٢٠: ٣غالط�ة نظر ؛ ا٦، ٤: ٨ثوس �ورن ١؛ ٤: ٦تثن�ة  ٢٥
 . ١٠: ١٠؛ إرم�ا ٩: ١تسالون�كي  ١ ٢٦
 .٦: ١٣٩؛ انظر مزمور ١٤: ٢٦؛ أیوب ٩–٧: ١١أیوب  ٢٧
 .٢٤: ٤یوحنا  ٢٨
 . ١٨: ١انظر یوحنا  ؛ ١٧: ١ت�موثاوس  ١ ٢٩
 .٣٩: ٢٤مع لوقا  ٢٤: ٤؛ قارن یوحنا ١٦–١٥: ٤تثن�ة  ٣٠
 .١٥، ١١: ١٤أعمال الرسل  ٣١
 . ٦: ٣؛ مالخي ١٧: ١وب �عق ٣٢
 .٢٤–٢٣: ٢٣؛ إرم�ا ٢٧: ٨ملوك  ١ ٣٣
 .١٧: ١ت�موثاوس  ١؛ انظر ٢: ٩٠مزمور  ٣٤
 . ٣٤: ١١؛ انظر روم�ة ٣: ١٤٥مزمور  ٣٥
 .٨: ٤؛ رؤ�ا ١: ١٧تكو�ن  ٣٦
 .٢٧: ١٦روم�ة  ٣٧
 .٨: ٤؛ انظر رؤ�ا ٣: ٦إشع�اء  ٣٨
 . ٢٤: ١٤؛ انظر إشع�اء ٣: ١١٥مزمور  ٣٩
 . ١٤: ٣روج انظر خ؛ ٦–٥: ٤٥إشع�اء  ٤٠
 .١١: ١فسس أ ٤١
 .١١: ٤؛ انظر رؤ�ا ٣٦: ١١؛ روم�ة ٤: ١٦أمثال  ٤٢
 .١٦: ٣؛ یوحنا ١٦: ٤یوحنا  ١؛ انظر ٨: ٤یوحنا  ١ ٤٣
 . ٧–٦: ٣٤خروج  ٤٤
 . ٦: ١١عبرانیین  ٤٥
 . ٣١–٢٨: ١٠؛ انظر عبرانیین ٣٣–٣٢: ٩نحم�ا  ٤٦
 .٥: ١١؛ انظر مزمور ٦–٥: ٥؛ مزمور ١٨: ١روم�ة  ٤٧
 .٦، ٣–٢ :١م أ؛ انظر ناحو ٧ : ٣٤وج خر  ٤٨
 .٢٦: ٥؛ انظر یوحنا ١٠: ١٠إرم�ا  ٤٩
 . ٢: ٧أعمال الرسل  ٥٠
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وله  ٥٥؛ وله �ل األش�اء ،و�ه ،الذي منه وجود،الینبوع لكل  وحده . فهو اوعلیه ا،وله ا،و�ه ا،الشخصي فیه
أمامه �ل األش�اء  ٥٦.ما ُ�سر نفسه �ان  اأ�� علیها  وأ جلها،أل ،تهابواسط �عملل ،المطلقة علیهاالسلطة الس�ادّ�ة 

�النس�ة له   ءشيال  �حیث  ٥٨مخلوق،  وغیر معتمدة على ،ومعصومة ال نهائّ�ة،ومعرفته  ٥٧وواضحة،  مكشوفة
  له یتوّجب من  ٦٠أحكامه.�ل  ي وف ،�ل أعماله يوف ،في �ل مشوراته�لّي القداسة هو  ٥٩أكید.طارئ أو غیر 

 ٦١. �طلبها منهم �أن  ، ُ�سرّ أو طاعة ،أو خدمة ،�انت  ع�ادة أّ�ة ،خرآو�ل مخلوق  ،كة وال�شرالمالئ
�هللا  ،ب هللا اآل :ة واحدةوسرمد�ّ  ،وقدرة واحدة ،من جوهر واحد  ،وجد ثالثة أقان�متة الالهوت في وحدان�ّ  -٣

 ٦٣؛ب اآلمن  اأزل�� مولود واالبن  ؛قوال هو منبث ،فال هو مولود  ،ل�س من أحد ب اآل ٦٢:�هللا الروح القدس ،االبن
 ٦٤. واالبنب اآلمن  اأزل�� نبثق الروح القدس مُ 

 
 . ٦٨: ١١٩مزمور  ٥١
 . ٥: ٩؛ انظر روم�ة ١٥: ٦ت�موثاوس  ١ ٥٢
 . ٢٥–٢٤: ١٧أعمال الرسل  ٥٣
 . ١٠: ١٧لوقا  ٥٤
 . ٣٦: ١١روم�ة  ٥٥
 .١٥: ٦ت�موثاوس  ١؛ انظر ٣٥، ٢٥: ٤؛ دان�ال ١١: ٤رؤ�ا  ٥٦
 . ١٣: ٤رانیین عب ٥٧
 . ٥: ١٤٧؛ مزمور ٣٤–٣٣: ١١وم�ة ر  ٥٨
 . ٥: ١١؛ حزق�ال ١٨: ١٥أعمال الرسل  ٥٩
 . ١٢: ٧؛ روم�ة ١٧: ١٤٥مزمور  ٦٠
 . ١٤–١٢: ٥رؤ�ا  ٦١
 . ١٨: ٢؛ انظر أفسس ١٤: ١٣�ورنثوس  ٢؛ ١٩: ٢٨؛ متى ١٧–١٦: ٣متى  ٦٢
 .٥١: ١؛ �ولوسي ٣–٢: ١؛ انظر عبرانیین ١٨، ١٤: ١یوحنا  ٦٣
 . ٦: ٤ة الط�؛ غ٢٦: ١٥وحنا ی ٦٤
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 الفصل الثالث
 �األزلّي قضاء ال� یتعّلقف�ما 

 ، تغییرلل ةدون قابل�َّ و  ،ةٍ �حر�َّ قد عّین  ،ي الحكمة والقداسةرأي مشیئته الخاصة الكلِّ  �حسب  ،منذ األزل ،هللا -١
وال ، ُتنتَهكبهذا ال  إرادة المخلوقات  �ما أن ٦٦، ةللخط�َّ  امصدرً  بهذال�س  فا� ك،ذل ومع ٦٥:ما �حدث  ا �انأ�� 

 ٦٧.وطَّد تُ ، بل �األحرى  ةسبِّ�ات الثانو�َّ المُ  ة منة أو االحتمال�َّ ُتنتَزع الحر�َّ 
لم   إال أنه ٦٨، تصورها الممكن الظروف�ل  تحت مكن أن �حدث �حتمل أو أن هللا �عرف �ل ما �ُ  ُرغم  -٢
 ٦٩الظروف.تلك  تحت س�حدث  ذيأو �ال ،ه �مستقبلٍ آ سبق فر  ألنه  يء�أي ش  يقض�
واآلخرون   ؛للح�اة األبد�ة اسا�قً  ُمختارون  ٧٠�عض ال�شر والمالئكة ،ألجل إظهار مجده ،قضاء هللا �مقتضى -٣
 ٧١.األبديّ  للموتِ  انون سا�قً عیّ مُ 
  وعددهم  ،تغییر �شكل خاص وعدم ن و د حدَّ مُ هم  ،اا�قً معینون سالو  ،امختارون سا�قً ال ،هؤالء المالئكة وال�شر -٤

 ٧٢. ز�ادته أو نقصانهإما ال �مكن أنه  �حیث  ومحدٌد، أكیدٌ 
 ،ع أساس العالم ِض قبلما وُ  ،في المس�ح ،هللا ، قد اختارهمللح�اةمن الجنس ال�شرى  ا مختارون سا�قً الأولئك  -٥

من مجرد نعمته   ٧٣،للمجد األبدي ،هة الصالحة إلرادتوالمشورة السر�ة والمسر  والثابت، �مقتضى قصده األزليّ 
أو أي شئ آخر  ،منهم في أيّ  المثابرةأو  ،أو األعمال الصالحة ،لإل�مان توّقعو�دون أي  ،ومحبته المجانیتین

 ٧٥.والكل لمدح نعمته المجیدة ٧٤؛ذلكل تدفعهأو أس�اب  ،�شروط ،في المخلوق 
ن �ل قد سبق فعیّ  ،لمشیئته اتمامً األزلي والحر  قصد البواسطة ، كذل� ،المختار�ن للمجد هللا  نیَّ عقد �ما  -٦

 ٧٧، بواسطة المس�ح ُ�فَدونَ هم  ،كونهم سقطوا في آدمل ،مختارون ال فأولئك ،لذلك ٧٦.ذلكتحقیق ألجل  الوسائط
 ٧٨قدَّسوَن، و�ُ  ،ونَ نّ بَ تَ و�ُ  ،رونَ برّ و�ُ  ،في الوقت المناسب  عامًال  روحهلإل�مان �المس�ح بواسطة  �فاعلّ�ة ُ�دَعونَ و 

 
 . ١٧: ٦؛ عبرانیین ١١: ١؛ أفسس ١١: ٣٣مزمور  ٦٥
 .١٣: ١؛ انظر عبرانیین ٥: ١یوحنا  ١؛ ١٤–١٣: ١؛ �عقوب ٤: ٥مزمور  ٦٦
 . ٣٣: ١٦؛ أمثال ١١: ١٩؛ یوحنا ٢٨–٢٧: ٤؛ أعمال الرسل ١٢: ١٧؛ متى ٢٣: ٢أعمال الرسل  ٦٧
 . ٣٢، ٢١ :١١؛ متى ١٢–١١: ٢٣صموئیل  ١ ٦٨
 . ١٨، ١٦، ١٣ ، ١١ : ٩روم�ة  ٦٩
 . ٤١، ٣١: ٢٥؛ متى ٦: ١؛ یهوذا ٢١: ٥ت�موثاوس  ١ ٧٠
 . ٤: ١٦؛ أمثال ٢٣–٢٢: ٩روم�ة  ؛ ٦–٥: ١أفسس  ٧١
 ؛ انظر یوحنا.١٩: ٢ت�موثاوس  ٢؛ ١٨: ١٣یوحنا  ٧٢
 .٩: ٥تسالون�كي  ١؛ ٩: ١ت�موثاوس  ٢؛ ٣٠–٢٨: ٨؛ روم�ة ١١، ٩، ٤: ١أفسس  ٧٣
 .١١، ٩، ٥: ١؛ انظر أفسس ٩–٨: ٢فسس ؛ أ١٦–١٥، ١٣، ١١: ٩ روم�ة ٧٤
 . ١٢، ٦: ١أفسس  ٧٥
 . ١٣: ٢تسالون�كي  ٢؛ ١٠: ٢؛ أفسس ٢: ١�طرس  ١ ٧٦
 . ١٤: ٢؛ ت�طس ١٠–٩: ٥تسالون�كي  ١ ٧٧
 . ١٣: ٢تسالون�كي  ٢؛ ٥: ١؛ انظر أفسس ٣٠: ٨روم�ة  ٧٨
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وال   �فاعلّ�ة، ونَ دعَ وال یُ  ،بواسطة المس�ح  آخرون فدى ال �ُ ف ٧٩. للخالص  ،�اإل�مان ،بواسطة قوته ظونَ حفَ �ُ و 
 ٨٠. إال المختار�ن فقط ون،وال �خلص وَن،سقدَّ وال �ُ  وَن،تبنّ وال یُ  َن،و ر برّ یُ 
أو �منع  حن�م �هوالذي  ستقصاء،عد�م االمشیئته  يرأ �مقتضى ،هللا فقد ُسر �ق�ة الجنس ال�شرى  إن -٧

لغضب اللهوان و  �عّینهموأن  �عبر عنهم،أن  فوق خالئقه، الس�ادّ�ةألجل مجد قدرته  ،حسب مسرته الرحمة،
 ٨١.لمدح عدله المجید  ،ألجل خطیتهم

حتى أن الناس الذین  ٨٢،وعنا�ة خاصة �حكمةالسابق  للتعیین  العظ�مهذا السر  عقیدة �جب التعامل مع -٨
أن یثقوا  ،الةة دعوتهم الفعّ من �قین�ّ  ،�ستط�عون  ،مون الطاعة لهاقدّ و�ُ  ،علنة في �لمتهمُ الن إلى إرادة هللا �صغو 
عزاء وال ،واالجتهاد  ،تواضعللو  ٨٤، وت�جیل، وع�ادة هللا، لتسب�ح  اسب�ً  هذه العقیدة توّفرلذلك  ٨٣. ارهم األزلي�اخت من 

 ٨٥. لذین �ط�عون اإلنجیل �إخالص لجم�ع ا الوفیر

 
 .٥: ١�طرس  ١ ٧٩
 .١٩: ٢یوحنا  ١؛ ٩: ١٧؛ ٤٧: ٨ر یوحنا انظ ؛ ٣٩–٢٨: ٨وم�ة ؛ ر ٦٥–٦٤: ٦؛ یوحنا ٢٦، ١٥–١٤: ١٠یوحنا  ٨٠
 . ٢٠–١٩: ٢ت�موثاوس  ٢؛ ٨: ٢�طرس  ١؛ ٤: ١؛ یهوذا ٢٢–٢١، ١٨–١٧: ٩؛ روم�ة ٢٦–٢٥: ١١متى  ٨١
 . ٢٩: ٢٩؛ تثن�ة ٣٣: ١١؛ روم�ة ٢٠: ٩روم�ة  ٨٢
 . ٥–٤: ١تسالون�كي  ١؛ ١٠: ١�طرس  ٢ ٨٣
 .٣٣ :١١؛ انظر روم�ة ٦: ١أفسس  ٨٤
 . ١٠: ١�طرس  ٢؛ انظر ٢٠: ١٠؛ لوقا ٣٣: ٨؛ روم�ة ٢٠، ٦–٥: ١١روم�ة  ٨٥
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 الفصل الرا�ع
 الخلق� یتعّلق ماف�

في   ٨٧ین، األزلیّ  وصالحه ،وحكمته ،ألجل إظهار مجد قدرته ٨٦،والروح القدس ،واالبن ،ب هللا اآل رَّ سُ لقد  -١
في مدة ستة  مرئّ�ة،المرئّ�ة أو غیر الو�ل األش�اء التي ف�ه سواء  ،العالم العدم،أو �صنع من  ،أن �خلق ،البدء
 ٨٨. اوالكل حسن جدً  ؛أ�ام
موهو�ة   ٩٠،خالدةو بنفوس عاقلة  ٨٩، وأنثى اذ�رً  ،خلق اإلنسان ، �ل المخلوقات األخرى هللاع صن أن�عد  -٢

 ٩٣: والقوة إلتمامه ٩٢، في قلو�هم اناموس هللا مكتو�ً  عندهمو  ٩١؛ على صورته ،ةوالقداسة الحق�ق�ّ  ،والبر ،�المعرفة
 ٩٤. للتغییر خاضعةالتي �انت  ،ةص�ّ ة إرادتهم الشخر�ّ ر�وا لح ي، لكونهم تُ التعدّ  إمكانّ�ةتحت  ومع ذلك �انوا

 حین التي  ؛ �أكلوا من شجرة معرفة الخیر والشرالَّ أ ،وص�ة  تسّلموا ،في قلو�هم ا مكتو�ً جانب هذا الناموس �
 ٩٦.على المخلوقات  س�ادةلهم  ت و�ان ٩٥، حفظوها �انوا سعداء في شر�تهم مع هللا

 
 . ٤: ٣٣؛ أیوب ٢: ١؛ تكو�ن ٣–٢: ١. یوحنا ٢: ١؛ عبرانیین ٦: ٨�ورنثوس  ١؛ ٣٦: ١١روم�ة  ٨٦
 . ٥: ٣٣؛ مزمور ٢٤: ١٠٤؛ مزمور ١٢: ١٠؛ إرم�ا ٢٠: ١روم�ة  ٨٧
 . ١١: ٢٠؛ خروج ٢٤: ١٧الرسل  عمال؛ أ ١٦: ١ولوسي ؛ �٣: ١١؛ عبرانیین ٦: ٣٣؛ مزمور ٣١–١: ١تكو�ن  ٨٨
 . ٢٧: ١تكو�ن  ٨٩
 .٢٨: ١٠؛ متى ٤٣: ٢٣؛ لوقا ٧: ١٢؛ جامعة ٧: ٢تكو�ن  ٩٠
 . ٢٤: ٤؛ أفسس ١٠: ٣؛ �ولوسي ٢٦: ١تكو�ن  ٩١
 . ١٥–١٤: ٢روم�ة  ٩٢
 . ٢٩: ٧؛ جامعة ١٧: ٢تكو�ن  ٩٣
 .١٧، ٦: ٣تكو�ن  ٩٤
  . ٢٤: ٣–١٥: ٢؛ تكو�ن ١٧: ٢تكو�ن  ٩٥
 .٨–٦: ٨؛ مزمور ٣٠–٢٩: ١نظر تكو�ن ؛ ا٨٢: ١تكو�ن  ٩٦
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 لفصل الخامسا
 لهّ�ةإلا العنا�ة� یتعّلقف�ما 

�ل و  ،األفعال�ل و  ،المخلوقات  �ل ط�ض�ُ و  نّظم،و�ُ  ،هوجّ و�ُ  ٩٧،ق العظ�م لكل األش�اء هو �حمللاخلهللا ا -١
  سبق معرفته حسب  ١٠٠�لّ�ة الحكمة والقداسة، عنایتهبواسطة  ٩٩صغیرها، حتى إلى  �بیرهامن  ٩٨، األش�اء

  صالحه،و  ،لهد عو  ،وقدرته ،تهجد حكملمدح م ١٠٢،متغیر ال غیرو  مشیئته الحر ي ورأ ١٠١من الخطأ،  المعصومة
 ١٠٣. ورحمته

ودون   ،تغییر �ل األش�اء دون تحدث  ،هئوقضاالعّلة األولى، الذي هو ، هللا سابق علممن جهة  ه،مع أن  -٢
 ،احتمال��اأو  ،احتمً إما  ،الثانو�ة  عللحسب طب�عة ال ث،و حد �ال هللا  �أمرها ،بواسطة العنا�ة نفسها ،لكن ١٠٤؛خطأ
 ١٠٥. شرط��اأو 
حسب  �خالفها، و  ١٠٨�تجاوزها،و  ١٠٧، لكنه حر أن �عمل بدونها ١٠٦، �ستخدم الوسائط ، ةالعاد�ّ  ته في عنای ،هللا -٣

 ١٠٩.مسرته
 ،في عنایته  تماًما أنفسهم  ون ظهر � �ُ غیر المحدود صالح الو  ى،ستقص التي ال تُ  ةحكمالو  ، القادرة القوة إن  -٤

لكن  ١١١، مجّردٍ سماحٍ �وذلك ل�س  ١١٠؛شروال� خرى للمالئكةالخطا�ا األ و�ل ،السقوط األول إلى حتى إنها تمتد 
لغا�اته   ،في تدبیر متنوع ترتیبها وض�طها، و�ذلك  ١١٢،ا جدً  اوقو��  اجدً  احك�مً  اإطارً مع السماح  أقرن قد  �شكل

 
 . ٣: ١؛ عبرانیین ١٦–١٤: ١٤٥؛ مزمور ٦: ٩نحم�ا  ٩٧
 . ٤١–٣٨؛ أیوب ٢٨–٢٥: ١٧؛ أعمال الرسل ٦: ١٣٥؛ مزمور ٣٥–٣٤: ٤دان�ال  ٩٨
 . ٣٢–٢٦: ٦؛ انظر متى ٣١–٢٩: ١٠متى  ٩٩

 . ١٧: ١٤٥مزمور  ؛ ٢٤: ٤١٠؛ مزمور ٩: ١٦أخ�ار األ�ام  ٢؛ ٣: ١٥أمثال  ١٠٠
  . ٥: ١١؛ حزق�ال ٩: ٤٢؛ إشع�اء ١٨: ١٥أعمال الرسل  ١٠١
 . ١١–١٠: ٣٣؛ مزمور ١١: ١أفسس  ١٠٢
 .٧: ١٤٥؛ مزمور ٧: ٤٥؛ تكو�ن ١٧: ٩؛ روم�ة ١٠: ٣؛ أفسس ١٤: ٦٣إشع�اء  ١٠٣
 .٢٧، ٢٤: ١٤؛ انظر إشع�اء ٢٣: ٢أعمال الرسل  ١٠٤
 . ٣٤–٢٨: ٢٢ملوك  ١؛ ٥: ١٩مع تثن�ة  ٣١: ١٢؛ انظر خروج ٧–٦: ١٠؛ إشع�اء ٣٥: ٣١؛ إرم�ا ٢٢: ٨تكو�ن  ١٠٥
 .١١–١٠: ٥٥ب؛ إشع�اء ٤٤، ٣١، ٢٤: ٢٧أعمال الرسل  ١٠٦
 . ٢٠: ٣٤؛ أیوب ٤: ٤؛ متى ٧: ١هوشع  ١٠٧
 . ٢١–١٩: ٤روم�ة  ١٠٨
 . ٢٧: ٣؛ دان�ال ٦: ٦ملوك  ٢ ١٠٩
أخ�ار  ١و ١: ٢٤صموئیل  ٢؛ انظر ٢٨–٧٢: ٤؛ أعمال الرسل ٢٣: ٢ ؛ أعمال الرسل١٠: ١٦صموئیل  ٢؛ ٣٤–٣٢: ١١؛ روم�ة ٧: ٤٥إشع�اء  ١١٠

 .١٤–١٣، ٤: ١٠أخ�ار األ�ام  ١؛ ٢٣–٢٢: ٢٢ملوك  ١؛ ١: ٢١األ�ام 
 .١١: ٢تسالون�كي  ٢؛ ٤٠: ١٢یوحنا  ١١١
 . ٢٨: ١٩ملوك  ٢؛ ١٠: ٧٦مزمور  ١١٢
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  وهف ،اجدً  او�ارً  ا�ونه قدوسً  ،الذي ،ول�س من هللا ،من المخلوق فقط  ، ین�ع إثمهاومع ذلك ١١٣المقدسة؛ ة الشخص�ّ 
 ١١٤.عنها  اون مصدر الخط�ة أو راض�ً ك�ن وال �مكن أ  ،ل�س

لتأدیبهم  ،ولفساد قلو�هم ،أوالده لتجارب متنوعة ا ما یترك، إلى حیٍن،نعمة �ثیرً وال ،رلبوا ة،مالحك�لي هللا  إن -٥
  لى إ رفعهمیكي ول ١١٥؛لكي یتضعوا ،فساد وخداع قلو�همأو ل�كشف لهم القوة الخف�ة ل ،السالفةعلى خطا�اهم 

 ،ةالخط�ة المستقبل�ّ  ُفرص �ل  تجاه أكثر �قظة�جعلهم كي ول، ألجل تعضیدهمعل�ه  اتً ث�ا ركثأأوثق و  اتكالٍ 
 ١١٦مقدسة.ولغا�ات أخرى متنوعة عادلة و 

 خطا�ا الألجل  ،عادلٍ  �قاضٍ  ،یهمو�قسّ  ،هللا �عمیهم ار الذین جَّ ولئك الناس األشرار والفُ أما �النس�ة أل -٦
  اولكنه أح�انً  ١١٨؛ في قلو�هم �تأثرواو  فهمهم،في  قد ُ�ستنارواالتي بها  طقفنعمته  عنهم جب �ح الهو ف ١١٧،السالفة
 ،ذلك�و  ١٢٠؛ للخط�ة ارًص األش�اء التي �جعلها فسادهم فُ  ضهم لتلكو�عرّ  ١١٩، العطا�ا التي �انت عندهم �سترجع

حتى   ،فسهمنأ  ن و قسّ �ُ �حدث أنهم  و�ذلك ١٢١، الش�طان قوةلو  ،العالم غراءات إلو  ،مهم إلى شهوات أنفسهم�سلّ ، اأ�ًض 
 ١٢٢.اآلخر�ن لترقیق قلوب تي �ستخدمها هللا ال في ظل الوسائط

 ُتدّبرو  ،تعتني �كن�ستههي  ،اخاصة جدً  �صورة ،�ذلك ؛تصل إلى �ل المخلوقات  ،، إجماالً أن عنا�ة هللا كما -٧
 ١٢٣. لخیرها األموركل 

 
 . ١٥–١٣، ٧–٦: ١٠؛ انظر إشع�اء ١٢: ١٠؛ إشع�اء ٢٠: ٥٠تكو�ن  ١١٣
 . ٦١: ٢یوحنا  ١؛ ١٧، ١٤–١٣ : ١�عقوب  ١١٤
 .٢٥، ١: ٢٤صموئیل  ٢؛ انظر ٣٢–٣١: ٢٢؛ لوقا ٥، ٣–٢: ٨؛ تثن�ة ٣١، ٢٦–٢٥: ٣٢أخ�ار األ�ام  ٢ ١١٥
 . ٩–٧: ١٢�ورنثوس  ٢ ١١٦
 . ٨–٧: ١١؛ روم�ة ٢٨، ٢٦، ٢٤: ١روم�ة  ١١٧
 . ١٢–١١: ٤؛ مرقس ٤: ٢٩تثن�ة  ١١٨
 .١١–١٠: ١٣؛ انظر أعمال الرسل ٢٩: ٢٥؛ متى ١٢: ١٣متى  ١١٩
 .١٦–١٤: ٢٦؛ انظر متى ١٣–١٢: ٨لوك م ٢ ؛ ٨: ٤تكو�ن  ١٢٠
 . ١٢–١٠: ٢تسالون�كي  ٢؛ ٣: ٢٢؛ لوقا ٦: ١٠٩مزمور  ١٢١
–٢٦: ٢٨؛ أعمال الرسل ١٠–٩: ٦؛ إشع�اء ٣: ٧؛ انظر خروج ٨–٧: ٢�طرس  ١؛ ١٤: ٨؛ إشع�اء ١٦–١٥: ٢�ورنثوس  ٢؛ ٣٢، ١٥: ٨خروج  ١٢٢
٢٧ . 
 . ١٤، ٥–٣: ٤٣؛ إشع�اء ٢٨: ٨�ة روم ؛١٨: ١٦؛ متى ٩–٨: ٩ ؛ عاموس١٠: ٤ت�موثاوس  ١ ١٢٣
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 الفصل السادس
 قصاصها�و الخط�ة �ط اإلنسان و سقو � یتعّلقف�ما 

وقد ُسرَّ هللا،  ١٢٤مة.مكر وتجر�ة الش�طان، أخَطآ، �األكل من الثمرة الُمحرَّ �أُغو�ا  اللذینَلْین، إن أبو�نا األوَّ  -١
  ١٢٥.همجد جل نها أل أن �عیِّ  إذ قصد ، خطیتهما هذه�سة، أن �سمح  حسب مشورته الحك�مة والمقدَّ 

ونجسین �ل��ا   ١٢٧�الخط�ة، تین صارا میِّ ف ١٢٦مع هللا،  من شر�تهماو  هما األصليِّ سقطا من برِّ  ،بهذه الخط�ة -٢
 ١٢٨النفس والجسد. وَمَلكات في جم�ع أجزاء 

 �التوالد ر منهما حدِّ تالم نسلهما �لِّ  على ١٢٩ذنب هذه الخط�ة  فقد احُتِسب ، ي ال�شر الجنس لكونهما أصل �ل  -٣
 ١٣٠.ذاتها الخط�ة، والطب�عة الفاسدةفي ذاته الموت انتقل إلیهم و  ،الطب�عي

 ١٣١، ومقاومین له، فعله �ل صالح، وعاجز�ن عن منتماًما  نافر�نمن هذا الفساد األصلي، الذي �ه صرنا  -٤
 ١٣٣. ة�ات الفعل�َّ التعدِّ  �افةتنشأ  ١٣٢شر،  �ل��ا نحو �لِّ  وم�الین

  ، فح عنهُص قد  ،المس�ح�  �ونه،  ومع أن  ١٣٤؛دوافي الذین تجدّ ی�قى  ، هذه الح�اة خالل ،فساد الطب�عة هذا -٥
 ١٣٥.خط�ة اوحقً  فعًال  هم هاتاو ز نو�ل  ها،فسن ب�عةالط من ل� �ُ  إال أن ،میت وأُ 
  ،طب�عتهاذات في  تجلب، ١٣٦، وضده،� الناموس ال�ارعلى  ا�ً تعدِّ  �ونها ،ةة والفعل�ّ األصل�ّ  ِ�ال ،�ل خط�ة -٦

 ١٤٠،للموت  خاضعاوهكذا �صیر  ١٣٩،ولعنة الناموس ١٣٨، �قع تحت غضب هللا و�ها ١٣٧،الخاطئ علىالذنب 
 ١٤٣. ةد�ّ واألب ١٤٢، ة�ّ والزمن ١٤١، ةالروح�ّ  المآسيكل �

 
 . ٣: ١١�ورنثوس  ٢؛ ١٣: ٣تكو�ن  ١٢٤
 انظر الفصل الخامس، الفقرة الرا�عة. ١٢٥
 .٢٣: ٣روم�ة ؛ ٨–٦: ٣تكو�ن  ١٢٦
 .١٢: ٥؛ انظر روم�ة ٣–١: ٢؛ أفسس ١٧: ٢تكو�ن  ١٢٧
 . ١٩–١٠: ٣؛ روم�ة ١٥: ١؛ ت�طس ٩: ١٧؛ إرم�ا ٥: ٦تكو�ن  ١٢٨
 . ٤٩، ٢٢–٢١: ١٥�ورنثوس  ١؛ ١٩–١٥، ١٢: ٥م�ة ؛ رو ٢٦: ١٧ل الرسل أعما ١٢٩
 . ١٤: ١٥؛ أیوب ٣: ٥؛ تكو�ن ٦: ٣؛ یوحنا ٥: ٥١مزمور  ١٣٠
 .٢١: ١؛ �ولوسي ٧: ٨؛ روم�ة ١٨: ٧؛ روم�ة ٦: ٥روم�ة  ١٣١
 . ١٢–١٠: ٣؛ روم�ة ٥: ٦؛ انظر تكو�ن ٢١: ٨تكو�ن  ١٣٢
 . ٣–٢: ٢ ؛ أفسس١٥–١٤: ١؛ �عقوب ١٩: ١٥متى  ١٣٣
 .١٠، ٨: ١یوحنا  ١؛ ٢٣–٢١، ١٨–١٧، ١٤: ٧؛ روم�ة ٢٠: ٧جامعة  ؛ ٩: ٢٠أمثال  ١٣٤
 . ١٧: ٥؛ غالط�ة ٢٥، ٨–٧: ٧روم�ة  ١٣٥
 .٤: ٣یوحنا  ١ ١٣٦
 . ١٩، ٩: ٣؛ روم�ة ١٥: ٢روم�ة  ١٣٧
 .٣: ٢أفسس  ١٣٨
 .١٠: ٣غالط�ة  ١٣٩
 .٢٣: ٦روم�ة  ١٤٠
 .١٨: ٤أفسس  ١٤١
 . ٣٩: ٣؛ مراثي إرم�ا ٢٠: ٨روم�ة  ١٤٢
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 الفصل السا�ع

 عهد هللا مع اإلنسان � قف�ما یتعلّ 

 الكنه  ا،خالقهونه �له  �الطاعة تدینالمخلوقات العاقلة  أن و�الرغم من ،اجدً  ◌ٌ سحیقبین هللا والمخلوق  الُ�عد  -١
  ، هللا جانب من  طوعيّ لاتنازل �عض الإال بواسطة  ا،وثوابه اأي تمتع �ه �غ�طته ا أن تحصل على ال �مكن أبدً 

 ١٤٤.عهد ال عن طر�قر عنه  عبّ ر أن �ُ الذي قد سُ و 
بناًء   ١٤٦،ف�ه لذر�تهو  ؛الح�اة آلدم ت عد الذي �ه وُ  ١٤٥،صنوع مع اإلنسان �ان عهد األعمالالعهد األول الم -٢

 ١٤٧. ةالشخص�ّ و على شرط الطاعة الكاملة 
  االرب أن �عمل عهدً  رّ سُ  ،هد لك العاسطة ذ ا عن الح�اة بو جعل نفسه عاجزً  �عد أن ،سقوطه� ،اإلنسانإن  -٣

  امستلزمً  ؛ا للخطاةمجانً  بواسطة �سوع المس�ح والخالَص  �ه یهیب الح�اةَ  حیث  ؛عهد النعمة ى عادةً سمَّ �ُ  ١٤٨، اثان�ً 
جعلهم  ل� ،نین للح�اة األبد�ةجم�ع المعیّ لوس روحه القدّ  �منحأن  اوواعدً  ١٤٩،لكي �خلصوا ،منهم اإل�مان �ه

 ١٥٠.نواأن یؤمادر�ن مستعدین وق
إلى موت �سوع  في إشارة ،�اسم وص�ة الكتاب المقدس في  في �ثیر من األح�ان ُیوّضحعهد النعمة هذا  إن -٤

 ١٥١. ف�ه أي الُمورَّثة ،مع �ل األش�اء المتعلقة �ه ،المیراث األبدي �لىو   ي،الموصالذي هو المس�ح 
عن   ُأدیرت الناموس حت ١٥٢: اإلنجیل صرع  يف ه عن ،في عصر الناموس  مختلفٍ  �شكلٍ هذا العهد ُأدیر  -٥

و�لها  ،لشعب الیهود  ُسّلمت أخرى وفرائض  رموزو  ،وخروف الفصح ،والختان ،والذ�ائح ،والنبوات  ،المواعید  طر�ق
 رشاد إل، الروح من خالل عمل ،الة�اف�ة وفعّ  ،لذلك العصر ،التي �انت  ١٥٣؛ إلى المس�ح اآلتي اتشیر مس�قً 
  ؛ اأبد�ً  اخالًص و  ،لخطا�ال �امًال  الهم غفرانً �ان الذي بواسطته  ١٥٤عود،و مال ا �المس�ان �م اإل في  �نائهمالمختار�ن و 

 ١٥٥. و�سمى العهد القد�م

 
 . ٩: ١ن�كي سالو ت ٢؛ ٤١: ٢٥تى م ١٤٣
 . ٢٥–٢٤: ١٧؛ أعمال الرسل ١٠: ١٧؛ لوقا ٨–٧: ٣٥؛ أیوب ٣–٢: ٢٢؛ أیوب ٦–٥: ١١٣؛ مزمور ٣٣–٣٢: ٩؛ أیوب ١٧–١٣: ٤٠إشع�اء  ١٤٤
 . ١٢: ٣؛ غالط�ة ٧: ٦؛ هوشع ١٧–١٦: ٢تكو�ن  ١٤٥
 .٢٠–١٥: ٥؛ انظر روم�ة ١٤–١٢: ٥؛ روم�ة ٥: ١٠؛ روم�ة ٢٢: ٣تكو�ن  ١٤٦
 . ١٠: ٣�ة غالط؛ ١٧: ٢تكو�ن  ١٤٧
 .٦: ٤٢؛ انظر إشع�اء ١٥: ٣؛ تكو�ن ٣: ٨؛ روم�ة ٢١–٢٠: ٣؛ روم�ة ٢١: ٣غالط�ة  ١٤٨
 .١٧: ٢٢؛ رؤ�ا ٩، ٦: ١٠؛ روم�ة ١٦: ٣یوحنا  ١٤٩
 . ٣: ١٢�ورنثوس  ١؛ ٤٥–٤٤، ٣٧: ٦؛ یوحنا ٢٧–٢٦: ٣٦؛ حزق�ال ٤٨: ١٣أعمال الرسل  ١٥٠
 . ١٧–١٥: ٩عبرانیین  ١٥١
 .٩–٦: ٣نثوس �ور  ٢ ١٥٢
 . ٧: ٥�ورنثوس  ١؛ ١٢–١١: ٢؛ �ولوسي ١١: ٤؛ روم�ة ١٠–٨انیین عبر  ١٥٣
 .٥٦: ٨؛ یوحنا ١٣: ١١؛ عبرانیین ٤–١: ١٠�ورنثوس  ١ ١٥٤
 .٥، ٢–١: ٣٢؛ مزمور ١٤، ٩–٧: ٣غالط�ة  ١٥٥
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هذا العهد هي   ارد الفرائض التي بها یُ فإن  ١٥٦،الجوهر ، ظهر المس�حأُ  عندما ،اإلنجیل في إطاللة عصر  -٦
  ، �ساطةأكثر مارس �وتُ  ،العدد  فيقل أأنها ع م ،يلتا ١٥٧:المعمود�ة وعشاء الرب  سريّ وممارسة  ،�الكلمة الوعظ

 ، �اللكل الشعوب  ١٥٨، روح�ةٍ  وفاعل�ةٍ  ،و�رهانٍ  أكثر اكتماٍل،� ُ�ستعلن العهد  م،فیه ،لكن خارجي، أقل بهاءو�
  ،بل واحد بذاته ،لجوهرفي امختلفان  ،عهدان للنعمة�التالي  ال یوجد  ١٦٠.العهد الجدید  دعىو�ُ  ١٥٩، الیهود واألمم

 ١٦١متعددة. ابیرد تتحت 

 
 . ١٧: ٢كولوسي  ١٥٦
 . ٢٥–٢٣: ١١�ورنثوس  ١؛ ٢٠–١٩: ٢٨؛ متى ٢١: ١�ورنثوس  ١ ١٥٧
 . ٣٤–٣٣: ٣١؛ إرم�ا ١١–٩ : ٣س �ورنثو  ٢؛ ٢٤–٢٢: ١٢ عبرانیین ١٥٨
 . ١٩–١٥: ٢؛ أفسس ٣٤: ١٠؛ أعمال الرسل ٣٢: ٢لوقا  ١٥٩
 .٢٠: ٢٢لوقا  ١٦٠
؛ ٢٤–٢٣، ١٧–١٦: ٤؛ روم�ة ٢–١: ٣٢؛ مزمور ٦: ١٥؛ انظر تكو�ن ٨–٦، ٣: ٤؛ روم�ة ٣٠، ٢٢–٢١: ٣روم�ة  ؛ ١٦، ١٤، ٩–٨: ٣غالط�ة  ١٦١

 .٤–٣: ١٠س �ورنثو  ١؛ ١٠–٦: ١٠ة ؛ انظر روم�٢: ٤عبرانیین 
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 الثامن لصفلا
 المس�ح الوس�ط�ف�ما یتعّلق 

 ١٦٢نسان، ل�كون الوس�ط بین هللا واإل  ،ابنه الوحید  ،ن الرب �سوعأن �ختار و�عیّ  ،في قصده األزليّ  ،ر هللاسُ  -١
 لهالذي  ١٦٨: ود�ان العالم ١٦٧،�اءووارث �ل األش ١٦٦، ص �ن�ستهخلّ رأس ومُ  ١٦٥،والملك ١٦٤، والكاهن ١٦٣، والنبي

  ، ومبرر�ن ،ومدعو�ن ،ول�كونوا بواسطته في الزمان مفدیین ١٦٩، نسلهل�كون  ،�اعشل �ل األز  منذ هللا  وهب قد 
 ١٧٠. دینمجَّ ومُ  ،سینقدَّ ومُ 
لما  أخذ، ،ب مع اآل ومتساوٍ  واحدٍ  من جوهرٍ  ،اوسرمد��  ا حقً  االكائن إلهً  ،األقنوم الثاني في الثالوث  ،ابن هللا -٢

  بدون لكن  ،وضعفاتها المشتر�ة ،ةالجوهر�ّ  اه ات�كل صف ١٧١، نا ساإلن طب�عةعلى نفسه  ،جاء ملء الزمان
طب�عتین   �حیث إن ١٧٣.من جوهرها  ،في رحم مر�م العذراء ،سبل �ه بواسطة قوة الروح القد حُ  �ونه ١٧٢؛ خط�ة
  أو  تحّول، بدون  ،اتحدتا معا بال انفصال في شخص واحد  ،الالهوت والناسوت  ،ومتمیزتین ،و�املتین ،تامتین
د بین هللا  یحالوس�ط الو  ،لكنه مس�ح واحد  ،و�نسان حق ،له حقإهو  خص شلا هذا ١٧٤. الطختا أو ،تر�یب 

 ١٧٥.واإلنسان
فوق �ل  ،سسح �الروح القد ومُ  ُ�رِّس، ،هكذا متحدة �الالهوت  اإلنسان�ةفي طب�عته  ،الرب �سوع إن -٣

 اذهل ١٧٨ء؛ل المل�حل � الذي ف�ه ُسر اآلب أن ١٧٧؛مذخر ف�ه �ل �نوز الحكمة والمعرفة �ونه ١٧٦، ق�اس
 ،وس�طالوظ�فة  یؤّدي�التمام أن قد تأّهل �كون  ١٧٩،اوحقً  نعمةً  امملوءً و  ،وال دنس شر،بال ، االسبب، �ونه قدوسً 

 
 . ٥: ٢ت�موثاوس  ١؛ ١٦: ٣؛ یوحنا ٢٠–١٩: ١�طرس  ١؛ ١: ٤٢إشع�اء  ١٦٢
 .١٥: ١٨؛ انظر تثن�ة ٢٢، ٢٠: ٣أعمال الرسل  ١٦٣
 .٦–٥: ٥عبرانیین  ١٦٤
 .١٣: ١؛ �ولوسي ٣٦–٢٩: ٢؛ أعمال الرسل ٦–٥: ٩؛ انظر إشع�اء ٦: ٢مزمور  ١٦٥
 .٢٣: ٥أفسس  ١٦٦
 .٢: ١عبرانیین  ١٦٧
 .٣١ :١٧عمال الرسل أ  ١٦٨
 . ٤: ١؛ أفسس ١٠: ٥٣؛ إشع�اء ٣٠: ٢٢مزمور  ؛ ٦: ١٧یوحنا  ١٦٩
 . ٣٠: ٨؛ روم�ة ٣٠: ١�ورنثوس  ١؛ ٥–٤: ٥٥؛ إشع�اء ٦: ٢ت�موثاوس  ١ ١٧٠
 . ٦: ٢؛ فیلبي ٢٠: ٥یوحنا  ١؛ ١٤، ١: ١یوحنا  ١٧١
 . ١٥: ٤؛ عبرانیین ١٧–١٦، ١٤: ٢؛ عبرانیین ٧: ٢فیلبي  ١٧٢
 .٢١–٢٠، ١٨: ١؛ انظر متى ٤: ٤؛ غالط�ة ٣٥، ١٣، ٢٧ :١لوقا  ١٧٣
 . ١٦: ٣ت�موثاوس  ١؛ ٥: ٩؛ روم�ة ٩: ٢؛ �ولوسي ١٦: ١٦متى  ١٧٤
 .٥: ٢ت�موثاوس  ١؛ ٤-٣: ١روم�ة ١٧٥
 .٩–٨: ١؛ عبرانیین ١٨: ٤؛ لوقا ١: ٦١؛ انظر إشع�اء ٣٤: ٣؛ یوحنا ٧: ٤٥مزمور  ١٧٦
 . ٣: ٢كولوسي  ١٧٧
 . ١٩: ١كولوسي  ١٧٨
 . ٤١: ١؛ یوحنا ٢٦: ٧ین عبرانی ١٧٩
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دینونة  الو  القوةالذي وضع �ل  ١٨١،عي إلیها من أب�هولكن دُ  ،تلك الوظ�فة التي لم �أخذها لنفسه ١٨٠.ضامنالو 
 ١٨٢.هذاتمر األذ وأعطاه وص�ة أن ینفّ  ،في یده

وقد تممها  ١٨٤،لد تحت الناموسوُ  یؤدیها،والتي لكي  ١٨٣؛ شدیدة �طواعّ�ة�فة قد قبلها الرب �سوع ظو الهذه  -٤
 ١٨٧؛ في جسده الُمبرحةالم اآلوأقسى  ١٨٦، م�اشرة في نفسه المر�رةعذا�ات الاحتمل اشد وقد  ١٨٥على نحٍو �امٍل؛ 

یوم الثالث قام من  لا يف ١٨٩.افسادً  ى لم یر لكنه  ،تحت سلطان الموت  يو�ق ،فنودُ  ١٨٨،ت وما ،لب ُص فقد 
 ١٩٢، وهناك �جلس عن �مین أب�ه ،صعد إلى السماء اوالذي �ه أ�ًض  ١٩١، الذي تألم �هالجسد  بنفس ١٩٠،األموات 
 ١٩٤. نها�ة العالم عند  ،والمالئكة �شرلیدین ال عود،وس� ١٩٣الشفاعة،  اصانعً 

 ا تمامً قد أرضى  ،مرة � قدمها ،أزليبروح  ،الذي ،وذب�حة نفسه ،بواسطة طاعته الكاملة ،الرب �سوع إن -٥
ألجل �ل الذین قد أعطاهم   ،في ملكوت السماوات  اأبد�ً  ابل میراثً  ،ل�س فقط المصالحة ،اشترى و  ١٩٥؛ عدل أب�ه

 ١٩٦.ب له اآل
وفوائده  ،وفاعلیته ،لكن قوته ، بواسطة المس�ح إال �عد تجسده �الفعلمع أن عمل الفداء لم یتم على الرغم  -٦

  ، والذ�ائح و�واسطتها موز،الر و  الوعود،تلك  في ،بدا�ة العالم منذ  على التواليالعصور  في ،ار�نالمختإلى  ت انتقل
 ذ هو هو  إ ؛بدء العالم ذ والحمل المذبوح من ؛�سحق رأس الح�ةسنسل المرأة الذي  �كون  أن تبّین و  ،علنأُ  حیث بها

 ١٩٧.أمسا والیوم والى األبد 
 مع ذلك، ١٩٨؛ق لهاعمل ما هو موافتكل طب�عة � ،الطب�عتین الكل اوفقً مل �ع ،طةفي عمل الوسا ،المس�ح إن -٧

سمى �الطب�عة المُ  لألقنوم الكتاب المقدسنسب أح�انا في یُ منهما طب�عة ما هو موافق ل ،�سبب وحدة األقنوم
 ١٩٩. األخرى 

 
 . ٢٢: ٧؛ عبرانیین ٢٤: ١٢؛ عبرانیین ٣٨: ١٠أعمال الرسل  ١٨٠
 . ٥–٤: ٥عبرانیین  ١٨١
 . ٣٦: ٢؛ أعمال الرسل ١٨: ٢٨؛ متى ٢٧، ٢٢: ٥یوحنا  ١٨٢
 . ٨: ٢؛ فیلبي ١٨: ١٠؛ یوحنا ٣٤: ٤؛ یوحنا ١٠–٥: ١٠؛ انظر عبرانیین ٨–٧: ٤٠مزمور  ١٨٣
 . ٤: ٤غالط�ة  ١٨٤
 .٩–٨: ٥ نیین؛ عبرا١٧: ٥تى ؛ م١٥ : ٣متى  ١٨٥
 . ٤٦: ٢٧؛ متى ٤٤: ٢٢؛ لوقا ٣٨–٣٧: ٢٦متى  ١٨٦
 . ٥٠–٢٧: ٢٧؛ متى ٦٨–٦٧: ٢٦متى  ١٨٧
 .٨: ٢؛ فیلبي ٣٧، ٢٤: ١٥مرقس  ١٨٨
 . ٩: ٦؛ روم�ة ٣٧، ٢٩: ١٣؛ أعمال الرسل ٢٧، ٢٤: ٢؛ أعمال الرسل ٦٠: ٢٧متى  ١٨٩
 . ٤–٣: ١٥�ورنثوس  ١ ١٩٠
 . ٢٧، ٢٥: ٢٠؛ یوحنا ٣٩: ٢٤لوقا  ١٩١
 . ٢٢: ٣�طرس  ١؛ ٥١–٥٠: ٢٤لوقا  ١٩٢
 .٢٤: ٩؛ انظر عبرانیین ٢٥: ٧؛ عبرانیین ٣٤: ٨روم�ة  ١٩٣
 .٤: ٢�طرس  ٢؛ انظر ٦: ١؛ یهوذا ٤٢–٤٠: ١٣؛ متى ٤٢: ١٠ب؛ أعمال الرسل ١٠: ١٤؛ روم�ة ٢٩–٢٨: ٥؛ یوحنا ١١: ١أعمال الرسل  ١٩٤
 . ٢٦–٢٥: ٣م�ة ؛ رو ٢: ٥أفسس  ؛١٤: ٠١؛ عبرانیین ١٤: ٩؛ عبرانیین ١٩: ٥روم�ة  ١٩٥
 .٢: ١٧؛ یوحنا ١٥، ١٢: ٩؛ عبرانیین ١٤، ١١: ١؛ أفسس ٢٠: ١؛ �ولوسي ١٨: ٥�ورنثوس  ٢؛ ٢٤: ٩دان�ال  ١٩٦
 .١٥: ٩؛ عبرانیین ٢٥: ٣؛ انظر روم�ة ٨: ١٣؛ عبرانیین ٨: ١٣؛ رؤ�ا ٤: ١٠�ورنثوس  ١؛ ١٥: ٣؛ تكو�ن ٥–٤: ٤غالط�ة  ١٩٧
 . ١٤: ٩؛ انظر عبرانیین ٣: ١ن انیی؛ عبر ١٨: ٣طرس � ١؛ ٨١–١٧: ١٠یوحنا  ١٩٨
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 ٢٠١فیهم،  اعً فّ متش ٢٠٠ه؛لوّص و�  هقط�ّ �ُ  �فاعلّ�ةو  اهو �قینً  ،لجم�ع أولئك الذین ألجلهم قد اشترى المس�ح الفداء -٨
  ا وضا�طً  ،ؤمنوا و�ط�عواروحه أن یُ باهم إ�ّ  اقنعً مُ  �فاعلّ�ة ٢٠٢؛أسرار الخالص  ،في الكلمة و�واسطتها ،لهم اُمعلنً و 

مع   تماما تنسجم التي  ،الطرق و  ،بتلك الك�ف�ة ،وحكمته الجّ�ارة قدرته � أعدائهم �ل  اقاهرً  ٢٠٣؛ كلمته وروحه� قلو�هم 
 ٢٠٤.ستقصىال �ُ  ب الذيتدبیره العجی

 
 .٥: ٩؛ انظر روم�ة ٤٣: ١؛ لوقا ٢٨: ٢٠أعمال الرسل  ١٩٩
 . ٢٨–٢٧، ١٦–١٥: ١٠؛ یوحنا ٣٩، ٣٧: ٦یوحنا  ٢٠٠
 . ٣٤: ٨؛ روم�ة ١: ٢یوحنا  ١ ٢٠١
 .٦: ١٧؛ یوحنا ٩: ١؛ أفسس ١٥: ١٥یوحنا  ٢٠٢
 . ١٧: ١٧؛ یوحنا ١٩–١٨ :١٥؛ روم�ة ١٤ ، ٩: ٨ ؛ روم�ة١٣: ٤�ورنثوس  ٢؛ ٢٦: ١٤یوحنا  ٢٠٣
 . ١٩: ١٠؛ لوقا ١٥: ٢؛ �ولوسي ٢٦–٢٥: ١٥�ورنثوس  ١؛ ١: ١١٠مزمور  ٢٠٤
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 الفصل التاسع
 اإلرادة الحرةف�ما یتعّلق �

 ،ة ضرورة مطلقة للطب�عة�أ�ّ  ،وال ،قهرةحتى إنها ل�ست مُ  ،تلك الحر�ة الطب�ع�ةإرادة اإلنسان هللا  وهب لقد  -١
 ٢٠٥.الشر، أو جبرة على الخیرمُ 
لكن مع  ٢٠٦؛� يرضالح ومُ هو صما  علعلى إرادة وفوقدرة  ،حر�ة امتلك لبراءة،ا ةفي حال ،اإلنسان إن -٢

 ٢٠٧. لسقوط منهاا �مكنهحتى أنه قابلة للتغییر،  ،ذلك
مصاحب  إلرادة على أي صالح روحيّ اقدرة �ل  اقد فقد �ل��  ،الخط�ة ة�سقوطه في حال ،اإلنسان إن -٣

س ل� ٢١٠،ةومیت في الخط� ٢٠٩،من ذلك الصالح ا نافر تمامً �ونه  ،طب�عيٍّ  نسانٍ إ� ،نهأ �حیث  ٢٠٨:للخالص 
 ٢١١جدید.أو أن �عد نفسه للت ،نفسه �جّدد أن   ،ةالشخص�ّ  هتقو � ،اادرً ق
، اأ�ًض  ٢١٢؛�حرره من عبودیته الطب�ع�ة تحت الخط�ة فإنه ،النعمة ةو�نقله إلى حال ، اهللا خاطئً  جّدد عندما �  -٤

  الهو  ،قي�ااده ال�سبب فس مع ذلك، ٢١٣؛ اما هو صالح روح��  عمل �حر�ةٍ ن �أأن یر�د و  �مّكنه ،بنعمته وحدها
 ٢١٤.ما هو شر الكنه یر�د أ�ًض  ،ما هو صالح ،وال فقط ،اتمامً  د �ر ی
 ٢١٥.المجد فقط ةفي حال ،إرادة اإلنسان تصیر حرة �التمام و�عدم تغیر أن تفعل الصالح وحده إن -٥

 
 . ٧: ٤؛ �عقوب ٤٠: ٥؛ یوحنا ١٢: ١٧؛ متى ١٢–١١: ٧؛ إشع�اء ١٩: ٣٠؛ تثن�ة ١٤–١٣: ١�عقوب  ٢٠٥
 . ١٠: ٣؛ �ولوسي ٣١، ٢٦: ١؛ تكو�ن ٢٩: ٧جامعة  ٢٠٦
 . ١٧، ٦: ٣�ن ؛ تكو ٧١–١٦: ٢تكو�ن  ٢٠٧
 . ٥: ٥؛ روم�ة ٥: ١٥؛ یوحنا ٦٥، ٤٤: ٦؛ یوحنا ٨–٧: ٨م�ة رو  ٢٠٨
 . ٢٣، ١٢، ١٠–٩: ٣روم�ة  ٢٠٩
 . ١٣: ٢؛ �ولوسي ٥، ١: ٢أفسس  ٢١٠
 . ٥–٣: ٣؛ ت�طس ١٤: ٢�ورنثوس  ١؛ ٦–٥، ٣: ٣؛ یوحنا ٦٥، ٤٤: ٦یوحنا  ٢١١
 . ٧–٦: ٦؛ روم�ة ٣٦، ٣٤: ٨؛ یوحنا ١٣: ١كولوسي  ٢١٢
 . ٢٢، ١٩–٧١، ٤١: ٦؛ روم�ة ١٣: ٢بي فیل ٢١٣
 . ١٠، ٨: ١یوحنا  ١؛ ٢٥–١٤: ٧؛ روم�ة ١٧: ٥غالط�ة  ٢١٤
 . ٢٧: ٢١؛ رؤ�ا ٢٤: ١؛ یهوذا ٢: ٣یوحنا  ١؛ ٢٣: ١٢عبرانیین  ٢١٥
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 الفصل العاشر
 الةالدعوة الفعّ � ف�ما یتعّلق

أن یدعوهم  ،في وقته المعین والمقبول سر�ُ  ،فقط كلئأو و  ،ةسبق هللا فعینهم للح�اقد الذین  إن �ل أولئك -١
 ،إلى النعمة والخالص ،التي هم فیها �الطب�عة ،الخط�ة والموت ةمن حال ٢١٧،�كلمته و�روحه  ٢١٦،الفعّ  �شكلٍ 

لهم   اومعط�ً  ،قلب الحجرمنهم  انازعً  ٢١٩،هللا أمورلكي �فهموا  اوخالص��  اعقولهم روح��  امنیرً  ٢١٨؛ �سوع المس�حب
  �شكٍل فّعالاهم إ�ّ  اوجاذ�ً  ٢٢١، صالحاهم لما هو إ�ّ  ا موّجهً  قدیرة، ال قوته �واسطة و  ،دتهمار إ اجددً مُ  ٢٢٠؛محقلب ل

 ٢٢٣.نعمتهب راغبین لذلك ُ�جعلون لكونهم   ،ة�أتون �أشد حر�ّ  هم ومع ذلك، ٢٢٢: �سوع المس�حل
على  ا قً ُیرى مس� ءيشن أي ول�ست م ،الة هي من نعمة هللا المجان�ة والخاصة وحدهاهذه الدعوة الفعّ  -٢

 ٢٢٥،الروح القدس� لكونه ُمحیّى وُمجّدد  ،إلى أن ،في ذلك اتمامً هو غیر فّعال الذي  ٢٢٤،في اإلنسان اإلطالق
 ٢٢٦منقولة فیها.قدمة وال�قبل النعمة المُ أن و  ،من أن �جیب هذه الدعوة�التالي یتمكن 

الروح واسطة ب ،مس�حلا�  و�خلصون  ،ن و د جدّ �ُ  ،الطفولةسن في  یتوّفون الذین  ،األطفال المختار�ن  إن -٣
ا جم�ع األشخاص المختار�ن اآلخر�ن الذین هم  �ذلك أ�ًض  ٢٢٨: و��ف �شاء ،وأین ،الذي �عمل متى ٢٢٧،سالقد 

 ٢٢٩.بواسطة خدمة الكلمة ادعوا خارج�� عاجزون عن أن یُ 
ض  ع�م ا �كون له�مور  ٢٣٠،ةدعون بواسطة خدمة الكلمر�ما یُ على الرغم من أنهم  ،الغیر مختار�ن اآلخرون، -٤

ال�شر، �ذلك  ٢٣٢:ال �مكن أن �خلصوا �التاليو  ،لمس�حل احقً  اأبدً مع ذلك ال �أتون  ٢٣١أعمال الروح العامة،
 اجدً  مجتهدینحتى أن �انوا  �انت، اأ�� أن �خلصوا �أ�ة طر�قة أخرى  ، ال �قدرواة�الد�انة المس�ح�ّ الغیر معترفین 

 
 . ١٠–٩: ١ت�موثاوس  ٢؛ ١١، ٥: ١؛ أفسس ٧: ١١؛ روم�ة ٣٠، ٢٨: ٨؛ روم�ة ٤٨: ١٣أعمال الرسل  ٢١٦
 . ١٢: ٢�ورنثوس  ١؛ ٦، ٣: ٣ نثوس�ور  ٢؛ ١٨: ١ب ؛ �عقو ١٤–١٣: ٢تسالون�كي  ٢ ٢١٧
 . ١٠–١: ٢؛ أفسس ٢: ٨؛ روم�ة ٩: ٢�طرس  ١؛ ١٠–٩: ١ت�موثاوس  ٢ ٢١٨
 . ٦: ٤�ورنثوس  ٢؛ ١٨–١٧: ١؛ أفسس ١٢، ١٠: ٢�ورنثوس  ١؛ ١٨: ٢٦أعمال الرسل  ٢١٩
 . ٢٦: ٣٦حزق�ال  ٢٢٠
 . ٢٣: ١س �طر  ١؛ ٥: ٣؛ ت�طس ٥: ٣ا ؛ یوحن٢٧: ٣٦؛ حزق�ال ٦: ٣٠؛ تثن�ة ١٩: ١١حزق�ال  ٢٢١
 . ١٤: ١٦؛ أعمال الرسل ٤٥–٤٤: ٦یوحنا  ٢٢٢
 . ٢٩: ١؛ فیلبي ٨: ٢؛ أفسس ١٨–١٦: ٦؛ روم�ة ١٧: ٢٢؛ رؤ�ا ٢٨: ١١؛ متى ٣٧: ٦؛ یوحنا ٣: ١١٠مزمور  ٢٢٣
 . ١١: ٩؛ روم�ة ٩–٨: ٢؛ أفسس ٩: ١ت�موثاوس  ٢ ٢٢٤
 . ٥–٤: ٣؛ ت�طس ٩–٧: ٨؛ روم�ة ١٤: ٢�ورنثوس  ١ ٢٢٥
 .٩: ٣یوحنا  ١؛ قارن ١: ٥یوحنا  ١؛ ٢٧: ٣٦ال حزق�؛ ٣٧: ٦یوحنا  ٢٢٦
 .١٥: ١؛ انظر لوقا ١٢: ٥یوحنا  ١؛ ٣: ٣؛ یوحنا ٣٩: ٢؛ أعمال الرسل ١٦–١٥: ١٨؛ لوقا ٧: ١٧تكو�ن  ٢٢٧
 . ٨: ٣یوحنا  ٢٢٨
 . ١٢: ٤؛ أعمال الرسل ١٢: ٥یوحنا  ١؛ ٨–٧: ١٦یوحنا  ٢٢٩
 . ١٤: ٢٢؛ متى ٤٨: ١٣سل الر  ؛ قارن أعمال٢٤: ٢٨ل ؛ أعمال الرس١٥–١٤: ١٣متى  ٢٣٠
 . ٥–٤: ٦؛ عبرانیین ٢٢: ٧؛ متى ٢١–٢٠: ١٣متى  ٢٣١
 . ١٢: ١٧؛ قارن یوحنا ١٨: ١٣؛ یوحنا ٤٤: ٨؛ یوحنا ٦٦-٦٤، ٣٧: ٦یوحنا  ٢٣٢

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


https://ar.ligonier.org 

 info@ar.ligonier.org     21     جم�ع الحقوق محفوظة   ٢٠١٩ ©

  هم،�مكن �أنه ا، الزعم والتأكید أ�ًض  ٢٣٣.انة التي �عترفون بها�د التلك  شرائعو  ،ب�عةنور الطل اوفقً ح�اتهم  لص�اغة
 ٢٣٤.و�جب �غضه  ،اجدً  خبثٌ هو 

 
 .١٧–١٣: ١٠؛ روم�ة ٣: ٧١وحنا ؛ ی٢٢: ٤؛ یوحنا ١٣–١٢: ٢؛ أفسس ٦: ١٤؛ یوحنا ٩: ١یوحنا  ٢؛ ٣–٢: ٤یوحنا  ١؛ ١٢: ٤أعمال الرسل  ٢٣٣
 . ٨–٦: ١؛ غالط�ة ٢٢: ١٦�ورنثوس  ١؛ ١١–٩: ١یوحنا  ٢ ٢٣٤
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 الفصل الحادي عشر
 التبر�رف�ما یتعّلق �

  �صفح بل  ،البر فیهم �غرسل�س  ٢٣٥: ارهم مجانً یبرّ  ا هو أ�ًض  �شكٍل فّعال،أولئك الذین یدعوهم هللا  -١
 ؛دهلكن ألجل المس�ح وح ،أو تم بواسطتهم  ،فیهم حدث  لشيء ال  ،ار�أبر  هم شخاصول أقبو  �حس�انو  ،خطا�اهم

ة حس�ان لكن بواسط ؛�برهم ،أخرى لهم لإلنجیلأي طاعة  أو ،فعل اإل�مان أو ،اإل�مان نفسه �إسناد ل�س و 
  ،أنفسهمن ل�س م  اإل�مان ذلك ؛اإل�مان� ،�قبلونه و�تكلون عل�ه وعلى بره فإنهم  ٢٣٦، طاعة المس�ح و�فایته لهم

 ٢٣٧. �ة هللاطعو  ه
هو ل�س   مع ذلك ٢٣٨:الوحیدة للتبر�ر الوسیلةهو  ،عل�ه وعلى بره االتكالالمس�ح و  قبول و�التالي ،اإل�مان -٢

 بل عامًال  ،امیتً  اوهو ل�س إ�مانً  ،ة األخرى �جم�ع النعم الخالص�ّ  امصحو�ً  الكنه دائمً  ،بررالمُ  الشخص في  اوحیدً 
 ٢٣٩.�المح�ة

 ، ترض�ة الئقة  وصنع �ن،دین جم�ع الذین هم مبرر  �الكامل سّدد  ،هت ومو  تهبواسطة طاع  ، س�حلما إن  -٣
وطاعته   ٢٤١؛ ب ألجلهمعطى بواسطة اآل�قدر ما هو مُ  لذلك، ٢٤٠. وتامة لعدل أب�ه �الن�ا�ة عنهم ،وحق�ق�ة

  ن م فقط  هم هو تبر�ر  نإف ؛ فیهميء ال ألجل أي ش �محض إرادته، ُقِبَل، و�الهم ٢٤٢؛عنهم بدالً  ُقبلوا ترضیتهو 
 ٢٤٤.� في تبر�ر الخطاةالصارم والنعمة الغن�ة عدل �ال من الحتى یتمجد  ٢٤٣؛ ةالمجان�ّ  ةمنعلا

مات ألجل  ،في ملء الزمان، والمس�ح ٢٤٥، قضى أن یبرر جم�ع المختار�ن ،من �ل األزل ،هللا إن -٤
وقت لافي  ،سالروح القد  ن �خصص إلى أ ،ال یتبررون  ومع ذلك، هم ٢٤٦:ألجل تبر�رهم اوقام أ�ًض  ،خطا�اهم
 ٢٤٧. المس�ح لهم المعین،

 
 . ١٦–١٥: ٥؛ روم�ة ٢٤: ٣؛ روم�ة ٣٠: ٨روم�ة  ٢٣٥
: ٥؛ روم�ة ٣١–٣٠: ١�ورنثوس  ١؛ ٦: ٢٣؛ إرم�ا ٧: ١؛ أفسس ٧، ٥: ٣؛ ت�طس ٢٨–٢٢: ٣؛ روم�ة ٢١، ١٩: ٥�ورنثوس  ٢؛ ٨–٥: ٤روم�ة  ٢٣٦
١٩–١٧ . 
 . ٢٩: ١؛ فیلبي ٦٥، ٤٥–٤٤: ٦؛ یوحنا ٨–٧: ٢؛ أفسس ٩: ٣؛ فیلبي ٣٩–٣٨: ١٣؛ أعمال الرسل ٤٣: ١٠ل الرس؛ أعمال ١٢: ١ یوحنا ٢٣٧
 . ١: ٥؛ روم�ة ٢٨: ٣؛ روم�ة ٣٦، ١٨: ٣یوحنا  ٢٣٨
 . ٦: ٥؛ غالط�ة ٢٦، ٢٢، ١٧: ٢�عقوب  ٢٣٩
، ٢٤: ٩؛ دان�ال ١٤، ١٠: ١٠؛ عبرانیین ٣: ١ ؛ عبرانیین٦–٥ : ٢اوس ت�موث ١؛ ١٣: ٣؛ غالط�ة ١٩–١٨، ١٠–٨: ٥؛ روم�ة ٤٥: ١٠مرقس  ٢٤٠
 .١٢: ٥٣–١٣: ٥٢؛ انظر إشع�اء ٢٦
 . ١٦: ٣؛ یوحنا ٣٢: ٨روم�ة  ٢٤١
 . ١١–١٠: ٥٣؛ إشع�اء ٩–٦: ٢؛ فیلبي ٢: ٥؛ أفسس ٢١: ٥�ورنثوس  ٢ ٢٤٢
 . ٧: ١؛ أفسس ٢٤: ٣روم�ة  ٢٤٣
 . ١٢: ٤٥ ؛ إشع�اء٩: ٩؛ ز�ر�ا ٧: ٢؛ أفسس ٢٦: ٣روم�ة  ٢٤٤
 . ٢٠–١٩، ٢: ١�طرس  ١؛ ٨: ٣؛ غالط�ة ٣٠–٢٩ : ٨روم�ة  ٢٤٥
 . ٢٥: ٤؛ روم�ة ٦: ٢ت�موثاوس  ١؛ ٤: ٤غالط�ة  ٢٤٦
 . ٢٢–٢١: ١؛ قارن �ولوسي ١٦: ٢؛ غالط�ة ٧–٣: ٣؛ ت�طس ٣: ٢أفسس  ٢٤٧
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  ةمن حال اأبدً أن �سقطوا  �مكن ال  م أنه وعلى الرغم من ٢٤٨؛ هم مبررون  منهللا �ستمر �غفر خطا�ا  إن -٥
  یتواضعوا،إلى أن ، رد لهم نور وجههوال یُ  �، األبوي  االست�اءتحت  ،�خطا�اهم إال أنه قد �قعوا، ٢٤٩، التبر�ر

 ٢٥٠. و�جددوا إ�مانهم وتو�تهم ،حفلصا ا لتمسو و� ،هم�خطا�او�عترفوا 
 ضمن تبر�ر المؤمنین  نفسذاته هو  الجوانب،من جم�ع هذه  ،العهد القد�م �ان ضمنتبر�ر المؤمنین  إن -٦

 ٢٥١.العهد الجدید 

 
 . ٢–١: ٢یوحنا  ١؛ ٩، ٧: ١یوحنا  ١؛ ١٢: ٦متى  ٢٤٨
 .٢٨: ١٠؛ یوحنا ٣٢ :٢٢ ؛ قارن لوقا١٤ :١٠ین ؛ عبرانی٣٩–٣٠: ٨؛ روم�ة ٥–١: ٥روم�ة  ٢٤٩
 . ٣٢، ٣٠: ١١�ورنثوس  ١؛ ٢٠: ١؛ لوقا ٧٥: ٢٦؛ متى ٥: ٣٢؛ مزمور ٥١؛ مزمور ٣٣–٣٠: ٨٩مزمور  ٢٥٠
 . ٨: ١٣؛ عبرانیین ١٣–٦: ١٠؛ روم�ة ٢٤–٢٢، ٨–٦: ٤؛ روم�ة ١٤–١٣، ٩: ٣غالط�ة  ٢٥١
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 الفصل الثاني عشر
 التبني� ف�ما یتعّلق

نعمة في شر�اء  نواو ك�ن أ ،جلهأل مس�ح و سوع الابنه الوحید �في  ،�منحهم هللا المبرر�ن،جم�ع هؤالء  إن -١
 ٢٥٤، وضع اسمه علیهمو�ُ  ٢٥٣، هللا أبناء و�تمتعون �حر�ات وامت�ازات ، عدد الضمن  ُ�حتسبون التي بها  ٢٥٢،التبني

�تم  و  ٢٥٧اآلب، ،أن �صرخوا �ا أ�ا وممّكنین ٢٥٦،ولهم دخول إلى عرش النعمة بثقة ٢٥٥، و�نالون روح التبني
 ٢٦٢غیر مرفوضین، مع ذلك ٢٦١:أب ما �� هم من قبله،بیتأد و  ٢٦٠، بهم تناءع االو  ٢٥٩، حم�اتهمو  ٢٥٨، علیهم فالترأّ 

 ٢٦٥.�ورثة الخالص األبدي ٢٦٤، و�رثون المواعید  ٢٦٣؛لكنهم مختومون لیوم الفداء

 
 . ٥–٤: ٤؛ غالط�ة ٥: ١أفسس  ٢٥٢
 . ٢١: ١ا ؛ یوحن١٧: ٨روم�ة  ٢٥٣
 . ١٢: ٣؛ رؤ�ا ١٨: ٦�ورنثوس  ٢؛ ١٧: ١٥؛ أعمال الرسل ١٢: ٩؛ عاموس ٩: ١٤؛ إرم�ا ٢٦–٤٢: ٦عدد  ٢٥٤
 . ١٥: ٨روم�ة  ٢٥٥
 . ١٦: ٤؛ انظر عبرانیین ١٢: ٣أفسس  ٢٥٦
 .١٦: ٨؛ روم�ة ٦: ٤؛ انظر غالط�ة ١٥: ٨روم�ة  ٢٥٧
 . ١٣: ١٠٣مزمور  ٢٥٨
 . ٢٦: ١٤أمثال  ٢٥٩
 . ٧: ٥رس �ط ١؛ ٣٢، ٣٠: ٦متى  ٢٦٠
 . ٦ : ١٢ عبرانیین ٢٦١
 .٣٥–٣٠: ٨٩؛ انظر مزمور ٣٢–٣١: ٣مراثي إرم�ا  ٢٦٢
 . ٣٠: ٤أفسس  ٢٦٣
 . ١٢: ٦عبرانیین  ٢٦٤
 . ١٤: ١؛ عبرانیین ٤–٣: ١�طرس  ١ ٢٦٥

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


https://ar.ligonier.org 

 info@ar.ligonier.org     25     جم�ع الحقوق محفوظة   ٢٠١٩ ©

 الفصل الثالث عشر
 التقد�س� ف�ما یتعّلق

 ،ر كثسون أیتقدّ  ،فیهم مخلوقٌ  جدیدٌ  وروحٌ  ،جدیدٌ  إذ لهم قلبٌ  ،مجددون و  ،الفعّ  �شكلٍ الذین هم مدعوون  إن -١
وسلطان جسد الخط�ة �له   ٢٦٧: �كلمته وروحه الساكن فیهم ٢٦٦، بواسطة قوة موت المس�ح وق�امته ،اوشخص��  اقً ح

�حیون و�تقوون في �ل النعم   افشیئً  اوهم شیئً  ٢٦٩؛مات وتُ  افشیئً  اوشهواته المتعددة تضعف شیئً  ٢٦٨، ی�طل
 ٢٧١.رب لا أحد  ى لن یر  بدونهاالتي   ،ةلممارسة القداسة الحق�ق�ّ  ٢٧٠، ةالخالص�ّ 

ال یزال   إذ  ،في هذه الح�اة غیر �امل مع ذلك ٢٧٢؛في اإلنسان �له جم�ع الجوانب،هذا التقد�س هو في  -٢
فالجسد  وال �مكن التوفیق بینه، مستمر ینشأ صراع حیث  ٢٧٣جانب؛ في �ل تستمر �عض �قا�ا الفساد هناك 
 ٢٧٤.والروح ضد الجسد  ،ضد الروح  امشته�ً 

بواسطة اإلمداد  مع ذلك، ٢٧٥؛ اب �ثیرً قد یتغلّ  إلى حین، مت�قي،اد السفال نأ  على الرغم ،الصراع افي هذ  -٣
 ٢٧٧، ینمو القد�سون في النعمة �ذلك،و  ٢٧٦الطب�عة الُمجددة؛ تغلب  ،لمس�حل التقد�س لقوة من روحلالمستمر 

 ٢٧٨.هللا  خوفلین القداسة في كمّ مُ 

 
 . ٦–٥: ٦؛ روم�ة ٣٢: ٢٠؛ أعمال الرسل ٥: ٣؛ ت�طس ٢٨–٢٢: ٣٦؛ حزق�ال ١٤–١٣: ٢تسالون�كي  ٢؛ ٢٤–٢٣: ٥تسالون�كي  ١ ٢٦٦
 . ١٣: ٢تسالون�كي  ٢؛ ١٤–١٣: ٨؛ روم�ة ٢٦ : ٥س ؛ أفس١٩، ١٧: ٧١وحنا ی ٢٦٧
 . ١٤، ٦: ٦روم�ة  ٢٦٨
 . ١٣: ٨؛ روم�ة ٢٤: ٥غالط�ة  ٢٦٩
 . ١٩–١٦: ٣؛ أفسس ١١–١٠: ١كولوسي  ٢٧٠
 . ١٤: ١٢؛ عبرانیین ١٢: ٤؛ �ولوسي ٢٨: ١؛ �ولوسي ١: ٧�ورنثوس  ٢ ٢٧١
 . ٢–١: ١٢؛ روم�ة ٢٣: ٥تسالون�كي  ١ ٢٧٢
 . ١٢: ٣؛ فیلبي ٢٥–١٤: ٧؛ روم�ة ١٠–٨ :١حنا یو  ١ ٢٧٣
 . ١٧: ٥غالط�ة  ٢٧٤
 . ٢٣: ٧روم�ة  ٢٧٥
 .٢: ٨؛ انظر روم�ة ١٦–١٥: ٤؛ أفسس ٤: ٥یوحنا  ١؛ ١٤: ٦روم�ة  ٢٧٦
 . ١٨: ٣�ورنثوس  ٢؛ ١٨: ٣�طرس  ٢ ٢٧٧
 . ١: ٧�ورنثوس  ٢ ٢٧٨
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 الفصل الرا�ع عشر
 يّ صاإل�مان الخال� ف�ما یتعّلق

هي عمل روح المس�ح في   ٢٧٩، خالص نفوسهملأن یؤمنوا المختارون  یتم تمكینالتي بها  ،مان�إل ن نعمة اإ -١
  ممارسة األسرارواسطة و� ،اأ�ًض  واسطتهاالتي ب ٢٨١،خدمة الكلمةواسطة ب على نحو عاديّ وهى تتم  ٢٨٠،قلو�هم
 ٢٨٢. تزداد وتتقوى  ،والصالة سة،المقدّ 

 ٢٨٣ا؛ فیه نفسه المتكّلم�سبب سلطان هللا  ،الكلمة يفلن عم  ل ما هودق ��حي �صیؤمن المس ،هذا اإل�مانب -٢
من  امرتعدً  ٢٨٤،الطاعة للوصا�ا امقدمً  ؛فیهابوجه خاص  نص �موجب ما یتضمنه �ل  �طر�قة مختلفةو�تصرف 

  هي  يّ صالان الخة لإل�ماألعمال الرئ�س�ّ لكن  ٢٨٦للعتیدة أن تأتي.و  ،مواعید هللا لهذه الح�اة ا ومعتنقً  ٢٨٥، راتهاإنذا
 ٢٨٧. �فضل عهد النعمة ،ةوالح�اة األبد�ّ  ،والتقد�س ،على المس�ح وحده للتبر�ر ّتكالوا الم،تساو  ،ولقب
  ، هاجمیُ  وفي �ثیر من األح�ان و�طرق عدیدة ٢٨٨من الضعف أو القوة؛ ،هذا اإل�مان �ختلف في الدرجات  -٣
رئ�س  امعً الذي هو  ٢٩٠، �حسمال ةسطبوا ،التام ال�قینكثیر�ن إلى بلوغ الفي  انام�ً  ٢٨٩: لكنه ینال الغل�ة ،�ضعفو 

 ٢٩١. إ�ماننا ومكمله

 
 . ٣٩: ١٠؛ عبرانیین ١: ١ت�طس  ٢٧٩
 . ٢: ١�طرس  ١؛ انظر ١: ١�طرس  ٢؛ ٢٩: ١؛ فیلبي ٨: ٢؛ أفسس ٥٦، ٥٤–٤٤: ٦یوحنا  ؛ ٥: ٣ ؛ ت�طس٥: ٣؛ یوحنا ٣: ١٢�ورنثوس  ١ ٢٨٠
 . ٢١: ١�ورنثوس  ١؛ ١٧، ١٤: ١٠؛ روم�ة ٢٠–١٩: ٢٨متى  ٢٨١
: ١١�ورنثوس  ١؛ ١٦: ١٠�ورنثوس  ١؛ ٣٨: ٢؛ انظر أعمال الرسل ١٩: ٢٨؛ متى ١٧–١٦: ١؛ روم�ة ٣٢: ٢٠؛ أعمال الرسل ٢: ٢�طرس  ١ ٢٨٢
 . ٧–٦: ٤لبي ؛ فی٥: ١٧لوقا ؛ ٢٩–٢٣
 . ١٤: ٢٤؛ أعمال الرسل ١٠–٩: ٥یوحنا  ١؛ ١٣: ٢تسالون�كي  ١؛ ٤٢: ٤؛ یوحنا ٢١–٢٠: ١�طرس  ٢ ٢٨٣
 . ١٥: ١٤؛ یوحنا ١٦٨–١٦٧، ٩٨–٩٧، ٤٨، ١١–١٠: ١١٩مزمور  ٢٨٤
 . ٢: ٦٦؛ إشع�اء ٤: ٩عزرا  ٢٨٥
 . ٨: ٤ت�موثاوس  ١؛ ١٣: ١١عبرانیین  ٢٨٦
 . ١٠–٩: ١ت�موثاوس  ٢؛ ١١: ١٥؛ أعمال الرسل ٢٠: ٢ط�ة غال ؛ ٣١: ١٦الرسل  أعمال ؛ ١٢: ١یوحنا  ٢٨٧
 . ١٠: ٨؛ متى ٢٠–١٩: ٤؛ روم�ة ٣٠: ٦؛ متى ٢–١: ١٤؛ روم�ة ١٤–١٣: ٥عبرانیین  ٢٨٨
 . ٥–٤: ٥؛ یوحنا ١٦: ٦؛ أفسس ٣٢–٣١: ٢٢لوقا  ٢٨٩
 . ٢: ٢؛ �ولوسي ٢٢: ١٠؛ عبرانیین ١٢–١١: ٦عبرانیین  ٢٩٠
 . ٢ : ١٢ین عبرانی ٢٩١
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 مس عشرالفصل الخا
 التو�ة للح�اةف�ما یتعّلق �

اإل�مان  تعل�م  و�ذلك ،�ه �ل خادم لإلنجیل �عظ تعل�مها �جب أن  ٢٩٢، لإلنجیلالتو�ة للح�اة هي نعمة  إن -١
 ٢٩٣. �المس�ح

 ، نجاستها وشناعتها ابل أ�ًض  ،خطا�اه ورةطخ ل�س فقط اكر د �و  �ةرؤ  من اانطالقً  ،الخاطئ  تها، فإنبواسط -٢
على  ا�حزن جدً  ،في المس�ح للتائبین رحمة هللاوعندما �فهم  ؛وناموسه ال�ار، �المقدسة طب�عة لل كمخالفة
 ٢٩٥. أن �سلك معه في �ل طرق وصا�اه اوساع�ً  اقاصدً  ٢٩٤، هللا نحوعنها �لها   فیتحّول مقتها،و�  ،خطا�اه

  عمل الذي هو  ٢٩٦، أو أي سبب لغفرانها ،عن الخط�ة تعو�ض �أي  ،علیها لاكالتاب �جال  لتو�ةأن ا مرغ -٣
  یتوّقع  حد أنأل  �مكنال  �حیث  ،لجم�ع الخطاة اة جدً ضرور�ّ فهي  ومع ذلك ٢٩٧؛ة في المس�حنعمة هللا المجان�ّ 

 ٢٩٨.الصفح بدونها
  حیث �مكنها ،اجدً  ةمعظ� �ةتوجد خطال  �ذلك ٢٩٩الدینونة؛ال تستحق  ،انه ال توجد خط�ة صغیرة جدً أكما  -٤

 ٣٠٠.اعلى الذین یتو�ون حقً  دینونةأن تجلب ال
 ،المحددة�ي یتوب عن خطا�اه  �سعىلكنه واجب �ل إنسان أن  ،عامةٍ  بتو�ةٍ  �كتفوا أالالناس  �جب على -٥

 ٣٠١�شكل خاص. 
  ، وتر�ها ،ذلك د نع ٣٠٢عنها؛ فو الع  جلمن أ امصل��  ،�خطا�اه � ان �عترف سر�� أملزم  �ما أن �ل إنسان -٦

أو   يّ سر  اعترافٍ � ،على استعداد أن �كون  �جب  ،أو �ن�سة المس�ح ،أخاه ُ�خزي  نْ مَ  ،�ذلك ٣٠٣ة؛س�جد رحم
وفى  ،معها یتصالحو  بدورهم البد أنالذین  ٣٠٤،إلیهم لمن أساء تو�ته  �علنأن  ،حزن على خطیته الو  ،علنيّ 

 ٣٠٥. المح�ة �قبلونه

 
 . ١٠: ١٢؛ ز�ر�ا ١٠: ٧�ورنثوس  ٢؛ ١٨: ١١ لرسلأعمال ا ٢٩٢
 . ٢١: ٢٠؛ أعمال الرسل ١٥: ١؛ مرقس ٤٧: ٢٤لوقا  ٢٩٣
: ١١٩؛ مزمور ١٥: ٥؛ عاموس ١٣–١٢: ٢؛ یوئیل ١٩–١٨: ٣١؛ إرم�ا ٤: ٥١؛ مزمور ٢٢: ٣٠؛ إشع�اء ٣١: ٣٦؛ حزق�ال ٣١–٣٠: ١٨حزق�ال  ٢٩٤

 . ٩: ١ن�كي تسالو  ١؛ ١١: ٧�ورنثوس  ٢؛ ١٢٨
 . ٦: ١؛ انظر لوقا ٢٥: ٢٣ملوك  ٢؛ ١٠٦، ٥٩، ٦: ١١٩ر مزمو  ٢٩٥
 . ٢٥: ٤٣؛ إشع�اء ٦٣–٦١: ١٦؛ حزق�ال ٣٢–٣١: ٣٦حزق�ال  ٢٩٦
 . ٧: ١؛ أفسس ٢٤: ٣؛ روم�ة ٤، ٢: ١٤هوشع  ٢٩٧
 . ٣١–٣٠: ١٧؛ أعمال الرسل ٤: ١؛ مرقس ٥، ٣: ١٣لوقا  ٢٩٨
 . ٣٦: ١٢؛ متى ١٠: ٣؛ غالط�ة ٢٣: ٦روم�ة  ٢٩٩
 . ١٨–١٦: ١؛ إشع�اء ١: ٨روم�ة  ؛٧: ٥٥إشع�اء  ٣٠٠
 . ١٥، ١٣: ١ت�موثاوس  ١؛ ٨: ١٩؛ لوقا ٧٥: ٢٦؛ متى ١٣: ١٩مزمور  ٣٠١
 . ١٤–١: ٥١؛ مزمور ٦–٥: ٣٢مزمور  ٣٠٢
 . ٩: ١یوحنا  ١؛ ٧: ٥٥؛ إشع�اء ١٣: ٢٨أمثال  ٣٠٣
  . ١٨–١٥: ١٨؛ انظر متى ١٩: ٧؛ �شوع ٤–٣: ١٧؛ لوقا ١٦: ٥�عقوب  ٣٠٤
 .٢–١: ٦ظر غالط�ة ؛ ان٨–٧: ٢�ورنثوس  ٢ ٣٠٥
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 الفصل السادس عشر

 الحةصلل ااعماأل� قیتعلّ ف�ما 

  تفو�ض بدون  تلك التي،ول�ست  ٣٠٦،د أمر بها هللا في �لمته المقدسةاألعمال الصالحة هي فقط تلك التي ق -١
 ٣٠٧�أي زعم لحسن النّ�ة.أو  ،من غیرة عم�اء �شر،ال یبتدعها ها،من
 ٣٠٨:يّ وح  قيّ حق� إ�مانٍ  علىین و�راه ثمارهي  ،لوصا�ا هللا في طاعةٍ الُمنجزة  ،هذه األعمال الصالحة  -٢

 ٣١٢، و�ز�نون إقرار اإلنجیل ٣١١، و�بنون اخوتهم ٣١٠،�قینهم شددون و� ٣٠٩، شكرهمعن  ون المؤمن ُ�عّبرو�واسطتها 
إذ لهم  ،حتى ٣١٥،مخلوقین في المس�ح �سوع لها، الذین هم عمله  ٣١٤،و�مجدون هللا ٣١٣، ون أفواه المقاومینسدّ و�ُ 

 ٣١٦. ةأبد�ة ح�ا ،كون لهم النها�ة� ،ثمرهم للقداسة
 ٣١٧. من روح المس�ح الكنها �ل��  ،من أنفسهم على اإلطالق األعمال الصالحة ل�ست  ى صنعل عم هتدر ق إن -٣

للروح  يّ تأثیر فعل حاجة إلى فهناك  ،�الفعل عن النعم التي قد نالوها  فضًال  ، ولكي �مكن أن �صیروا قادر�ن علیها
أن یتقاعسوا، �جب بناء عل�ه  اللك ذ ع م ٣١٨:ةالصالحمسرته ن �فعلوا من أل�عمل فیهم أن یر�دوا و  ،س نفسهالقد 

و�أنهم غیر ملزمین للق�ام �أي واجب إال بناء على تحرك خاص للروح؛ لكن �جب علیهم أن �كونوا مجتهدین في 
 ٣١٩نعمة هللا التي في داخلهم. إضرام

 ة ر قد لا عن  ادون جدً هم �عی ،ممكن في هذه الح�اة  وهو أمر أقصى علوإلى  یبلغون  ،في طاعتهم ،الذین إن -٤
 الواجب  من �ثیر عنرون نهم �قّص أ حیث  ،كثر مما �طل�ه هللاأ وفعل المطلوب، تفوق  أعمالٍ � الق�امعلى 

 ٣٢٠.أن �فعلوه الملزمون 

 
 . ٢١: ١٣؛ عبرانیین ٢: ١٢؛ روم�ة ٨: ٦م�خا  ٣٠٦
–١٦: ٢؛ �ولوسي ١٣–١٢: ١٠؛ تثن�ة ٢٣–٢١: ١٥صموئیل  ١؛ ٢: ١٠؛ روم�ة ٢: ١٦؛ یوحنا ١٨: ١�طرس  ١؛ ١٣: ٢٩؛ إشع�اء ٩: ١٥متى  ٣٠٧
٢٣–٢٠، ١٧ . 
 . ٢٢، ١٨: ٢�عقوب  ٣٠٨
 . ٩: ٢طرس � ١؛ ١٧–١٥: ٣ �ولوسي؛ ١٤–١٢: ١١٦مزمور  ٣٠٩
 . ١٠–٥: ١�طرس  ٢؛ ٥، ٣: ٢یوحنا  ١ ٣١٠
 . ١٢: ٤ت�موثاوس  ١؛ ١٦: ٥؛ متى ٢: ٩�ورنثوس  ٢ ٣١١
 . ١: ٦ت�موثاوس  ١؛ ١٢–٩، ٥: ٢ت�طس  ٣١٢
 . ١٥: ٢�طرس  ١ ٣١٣
 . ٨: ١٥؛ یوحنا ١١: ١؛ فیلبي ١٢: ٢�طرس  ١ ٣١٤
 . ١٠: ٢أفسس  ٣١٥
 . ٢٢: ٦روم�ة  ٣١٦
 . ٢٧–٢٦: ٣٦ل زق�ا؛ ح١٤–٤: ٨م�ة ؛ رو ٦–٤: ١٥یوحنا  ٣١٧
 . ١٦: ٣؛ أفسس ٥: ٣�ورنثوس  ٢؛ ١٣: ٤؛ فیلبي ١٣: ٢فیلبي  ٣١٨
–٢٠: ١؛ یهوذا ٧–٦: ٢٦؛ أعمال الرسل ٦: ١ت�موثاوس  ٢؛ ٧: ٦٤؛ إشع�اء ١١–١٠، ٥، ٣: ١�طرس  ٢؛ ١٢–١١: ٦؛ عبرانیین ١٢: ٢فیلبي  ٣١٩
٢١ . 
 . ١٧: ٥؛ غالط�ة ٢٥–٢١: ٨؛ روم�ة ٢٢: ١٣؛ نحم�ا ١٠: ١٧لوقا  ٣٢٠
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�سبب وذلك  ،أو الح�اة األبد�ة من ید هللا ،الخط�ة العفو عن ستحق نأعمالنا أن  فضلبواسطة أ ال �مكننا -٥
ال  ،بواسطتها ،الذي ،والمسافة الغیر محدودة التي بیننا و�ین هللا ؛يتاآل جد ا و�ین المه بینذي ال التفاوت العظ�م 
قد عملنا   فإننا فقط �مكننا،لكن عندما عملنا �ل ما  ٣٢١،نرض�ه ألجل دین خطا�انا السالفة   وال أن ،نقدر أن ننفعه

فهي  نا،اسطتو بل معتُ و�ما أنها  ٣٢٣؛لروحتن�ع من افهي  ،صالحة لكونها �سبب،و  ٣٢٢: الون ونحن عبید �طّ  ،واجبنا
 ٣٢٤. صرامة دینونة هللا تستط�ع تحّملال   نهاأحتى   ،من الضعف والنقص  ا�كثیر جدً  ممتزجةو  ،سةدنّ مُ 
 ٣٢٥؛ا مقبولة ف�هلهم الصالحة أ�ًض ن أعماإف ،المس�ح بواسطةأشخاص المؤمنین مقبولین لكون  ومع ذلك، -٦

إذ ینظر إلیهم في  ،بل إنه ٣٢٦؛ للت�كیت في نظر هللا قاقح ست�ال او  لوم بال افي هذه الح�اة �ل��  �ما لو �انوال�س 
 ٣٢٧. نقائص الضعفات و من ال كثیر�مصحوب  �الرغم من أنه ،سر أن �قبل و�جازى ما هو مخلص �ُ  ،بنها

ي أنها في حد ذاتها قد تكون األش�اء الت على الرغم من  ، غیر المتجددین ال�شربواسطة  المتممةاألعمال  إن -٧
  نقي  من قلبٍ  تنطلق ألنها ال  مع ذلك، ٣٢٨: لحة على السواء ألنفسهم ولآلخر�ندة صائات فاوذ  ؛بها هللا �أمر

فهي إذا  ٣٣١،مجد هللالهدف صح�ح، أي وال  ٣٣٠�حسب الكلمة؛أي ، �طر�قة صح�حة تتموال  ٣٢٩؛�اإل�مان
إهمالها هو   ناف ،كذلولكن مع  ٣٣٢: هللان م نعمةً لقبول  ا وال أن تجعل اإلنسان الئقً  ،سر هللا وال تقدر أن تُ  ،خاطئة

 ٣٣٣.� و�غاظةً  اخطً كثر أ

 
–٧: ٣٥؛ أیوب ٣–٢: ٢٢؛ أیوب ٢: ١٦؛ مزمور ٢٤–٢٢، ١٨: ٨؛ روم�ة ٧–٥: ٣؛ ت�طس ٩–٨: ٢؛ أفسس ٦، ٤، ٢: ٤؛ روم�ة ٢٠: ٣روم�ة  ٣٢١
٨ . 

 . ١٠: ١٧لوقا  ٣٢٢
 . ٢٣–٢٢: ٥؛ غالط�ة ١٤–١٣: ٨روم�ة  ٣٢٣
 . ٣: ١٣٠ور ؛ مزم٢: ١٤٣؛ مزمور ١٨، ١٥: ٧؛ روم�ة ١٧: ٥؛ غالط�ة ٦: ٦٤إشع�اء  ٣٢٤
 .٤: ١١؛ عبرانیین ٤: ٤؛ تكو�ن ٣٨: ٢٨؛ انظر خروج ٥: ٢�طرس  ١؛ ٦: ١ أفسس ٣٢٥
 . ٨: ١یوحنا  ١؛ ٢: ١٤٣مزمور ؛ ٢٠: ٩أیوب  ٣٢٦
 . ٥: ٤�ورنثوس  ١؛ ١٤: ٣�ورنثوس  ١؛ ٢٣، ٢١: ٢٥؛ متى ١٠: ٦؛ عبرانیین ١٢: ٨�ورنثوس  ٢؛ ٢١–٢٠: ١٣عبرانیین  ٣٢٧
 .٤: ١٣؛ انظر روم�ة ٧–٢: ١٨؛ لوقا ٣٤–٣٢: ٦ا لوق ؛٢٩، ٢٧: ٢١وك مل ١؛ ٣١–٣٠: ١٠ملوك  ٢ ٣٢٨
 . ٥–٣: ٤؛ انظر تكو�ن ٦، ٤: ١١عبرانیین  ٣٢٩
 .١٢: ١إشع�اء ؛ ٣: ١٣�ورنثوس  ١ ٣٣٠
 . ٣١: ١٠�ورنثوس  ١؛ ١٦، ٥، ٢: ٦متى  ٣٣١
 . ٥: ٣؛ ت�طس ١٦: ٩ة ؛ روم�٤: ١؛ هوشع ٧–٦: ٧؛ مرقس ٢٢–٢١: ٥؛ عاموس ١٥: ١؛ ت�طس ١٤: ٢؛ حجي ٢٧: ٢١أمثال  ٣٣٢
 . ٣٢–٢١: ١؛ انظر روم�ة ٢٣: ٢٣؛ متى ٤٥–٤١: ٢٥؛ متى ٣: ٣٦؛ مزمور ٤: ١٤مزمور  ٣٣٣
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 الفصل السا�ع عشر
 القد�سین�مثابرة  ف�ما یتعّلق

من   اأو نهائ��  ا�ل��  �سقطواال �مكن أن  ،سهم بروحهوقدّ  ،الفعّ  �شكلٍ ودعاهم  محبو�ه،الذین قبلهم هللا في  إن -١
 ٣٣٤.األبد  ىإل ن صو و�خل  ،�ةنها ال حتىفیها  ا�قینً یثابرون  لكنهم  ،النعمة ةحال
من مح�ة هللا  المتدفق ،بل على عدم تغیر قضاء االخت�ار ،عتمد على إرادتهم الحرةتال  هالقد�سین هذ  مثابرة -٢
وزرع هللا في   ،الروح ومكوث  ٣٣٦، �سوع المس�ح استحقاق وشفاعة  فاعلّ�ة وعلى  ٣٣٥؛ة غیر المتغیرة ب المجان�ّ اآل

 ٣٣٩المثابرة.  �قین وث�ات  اأ�ًض  أینش عها�جم التي منها  ٣٣٨:نعمة وطب�عة عهد ال ٣٣٧،داخلهم
و�همال وسائط  ،الفساد ال�اقي فیهم تفّشي و  ،الش�طان والعالم إغراءات بواسطة �مكن،  على الرغم من ذلك، -٣

�جلبون على أنفسهم غضب  بذلك ٣٤١:قد �ستمرون فیها ،لوقتٍ ، اأ�ًض  ٣٤٠فادحة؛في خطا�ا  ا�سقطو  أن ،ث�اتهم
وتنجرح   ٣٤٥، قلو�هم ّسىوتتق ٣٤٤، متهم وتعز�اته امن نعم قدرمن  حرمون �ُ و  ٣٤٣،سدو حه القون رو و�حزن ٣٤٢،هللا

 ٣٤٨. على أنفسهم وقتّ�ةو�جلبون دینونات  ٣٤٧، و�عثرون اآلخر�ن ف�جرحون  ٣٤٦؛ضمائرهم

 
 . ٩، ٥: ١�طرس  ١؛ ١٨: ٥یوحنا  ١؛ ٩: ٣یوحنا  ١؛ ٢٩–٢٨: ١٠؛ یوحنا ٣٠–٢٨: ٨؛ روم�ة ١٠: ١�طرس  ٢؛ ٦: ١فیلبي  ٣٣٤
 . ٣: ١٣رم�ا ؛ إ١٩–١٨: ٢ت�موثاوس  ٢؛ ٣٣–٢٨، ٤–٣: ٨٩مزمور  ٣٣٥
 . ٢٥: ٧؛ عبرانیین ٣٢: ٢٢؛ لوقا ٢٤، ١١: ١٧؛ یوحنا ٣٩–٣٣: ٨؛ روم�ة ١٥–١٢: ٩؛ عبرانیین ٢١–٢٠: ١٣؛ عبرانیین ١٤، ١٠: ١٠یین عبران ٣٣٦
 . ٩: ٣یوحنا  ١؛ ٢٧: ٢یوحنا  ١؛ ١٧–١٦: ١٤یوحنا  ٣٣٧
 .٣٤–٣١: ٣١؛ انظر إرم�ا ٣٧–٣٤: ٨٩؛ مزمور ٤٠: ٣٢إرم�ا  ٣٣٨
 . ١٩: ٢یوحنا  ١؛ ٣: ٣لون�كي تسا ٢؛ ٢٨: ١٠وحنا ؛ ی٤٠–٣٨: ٦یوحنا  ٣٣٩
 . ٧٤، ٧٢، ٧٠: ٢٦؛ متى ١٤: ٥١؛ مزمور ١٠، ٣: ١؛ یونان ٢١: ٣٢خروج  ٣٤٠
 . ١٤–١١: ٢؛ غالط�ة ١٣، ٩: ١٢صموئیل  ٢ ٣٤١
 . ٩، ٧: ٦٤؛ إشع�اء ٢٧: ١١صموئیل  ٢؛ ١٢: ٢٠عدد  ٣٤٢
 . ٣٠: ٤أفسس  ٣٤٣
 . ٧٥: ٦٢متى  ؛ ٤: ٢؛ رؤ�ا ١٢، ١٠، ٨: ٥١مزمور  ٣٤٤
 . ١٧: ٣٦اء إشع� ٣٤٥
 . ٨: ٥١؛ مزمور ٤–٣: ٣٢مزمور  ٣٤٦
 .  ١٣: ٢؛ غالط�ة ١٤: ١٢صموئیل  ٢؛ ٢٠–١٠: ١٢تكو�ن  ٣٤٧
 . ٣٢: ١١�ورنثوس  ١؛ ٣٢–٣١: ٨٩مزمور  ٣٤٨
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 الفصل الثامن عشر
 �قین النعمة والخالصب ف�ما یتعّلق

وافتراضات  زائفة �آمالٍ  �اطًال م ه سأنف ون قد �خدع دینالمجدّ أن المرائین والناس اآلخر�ن غیر  على الرغم من -١
  احقً  مع ذلك فالذین یؤمنون  :)٣٥٠�خیب سرجاءهم هذا ( ٣٤٩الخالص  ةوفى حال ،هللا في رضىة �أنهم جسدان�ّ 

 التأكد  ،في هذه الح�اةأمامه، �إمكانهم، ضمیر صالح كل أن �سلكوا � مجتهدین ،و�حبونه �إخالصٍ  ،�الرب �سوع
 ٣٥٢.ا�خز�هم أبدً  الذي لنعلى رجاء مجد هللا، ذلك الرجاء  بتهجوای  مكنهم أن�و  ٣٥١، ةعمالن ةفي حال �أنهم   ا�قینً 
مؤسس   راسخ لإل�مان تأكید  هولكن ٣٥٣؛ متقلقلعلى رجاء  مبني حٌ مرجّ  هذا ال�قین ل�س مجرد اقتناع تخمینيٌّ  -٢

ادة روح هشو  ٣٥٥،ید المواع هذه وجود و نحلتلك النعم  الداخليّ  برهانوال ٣٥٤،الخالص  لوعود على الحق اإللهي 
  ٣٥٧.ختمنا إلى یوم الفداء الذي �ه ،الروح هو عر�ون میراثنا ذلك ٣٥٦،ألرواحنا أننا أبناء � اشاهدً التبني 

 ،لمؤمن الحق�قي طو�ًال اأن ینتظر �مكن  بل ،الراسخ ال ینتمي هكذا إلى جوهر اإل�مان التأكید هذا  إن -٣
  الموهو�ة  األش�اء�الروح أن �عرف  ا�ونه قادرً  ،كذل عوم ٣٥٨صل عل�ه: ح�ن ل أقب ،مع صعو�ات �ثیرة  صارعو�

أن �صل  ،ةالصح�ح للوسائط العاد�ّ  االستخدام � استثنائي فوق العادة،بدون إعالن  ، من هللا، �مكنه اله مجانً 
م  �السال سع قل�هذلك یتّ �و  ٣٦٠،دعوته واخت�اره ثابتین جاعًال أن �جتهد  شخص من واجب �ل فولذلك  ٣٥٩.إل�ه
الثمار المناس�ة لهذا  و  ،و�القوة والسرور في واج�ات الطاعة ،المح�ة والشكر ��و  ،سالقد  حلرو اي ح فوالفر 

 ٣٦٢لعدم الم�االة. ال�شروهو أ�عد ما �كون عن إمالة  ٣٦١تأكید؛ال
 �سبب ،وذلك �طرق مختلفة؛ امؤقتً  و�نقطع ،قص �نو  خالصهم، تأكید یتزعزع لمؤمنین الحق�قیین أن ل �مكن -٤

بواسطة تجر�ة   وأ ؛حزن الروحتُ جرح الضمیر و ت تية خاصة الالسقوط في خط�ّ أو � ، ة عل�هظ فمحالا مال فياإله
في الظالم وال  أن �سیروا أولئك الذین �خافونهحتى  اسامحً  لنور وجهه،بواسطة حجب هللا  وأ ،مفاجئة أو شدیدة

 
 . ٤١: ٨؛ یوحنا ١٩: ٢٩؛ تثن�ة ١١: ٣م�خا  ٣٤٩
 .٢٣–٢٢: ٧؛ متى ١٠: ٩عاموس  ٣٥٠
 . ٢٤ ، ٢١ ، ١٩–١٨، ١٤: ٣ یوحنا ١؛ ٣: ٢یوحنا  ١؛ ١٣: ٥یوحنا  ١ ٣٥١
 . ٥، ٢: ٥روم�ة  ٣٥٢
 . ١٩، ١١: ٦عبرانیین  ٣٥٣
 . ١٨–١٧: ٦عبرانیین  ٣٥٤
 . ١٢: ١�ورنثوس  ٢؛ ١٤: ٣یوحنا  ١؛ ٣: ٢یوحنا  ١؛ ١١–٤: ١�طرس  ٢ ٣٥٥
 . ١٦–١٥: ٨روم�ة  ٣٥٦
 . ٢٢–٢١: ١�ورنثوس  ٢؛ ٣٠: ٤؛ أفسس ١٤–١٣: ١أفسس  ٣٥٧
 . ١٣: ٥یوحنا  ١ ٣٥٨
 . ١٨–١٧: ٣؛ أفسس ١٢–١١: ٦برانیین ؛ ع٣١: ٤یوحنا  ١؛ ١٢: ٢ �ورنثوس ١ ٣٥٩
 . ١٠: ١�طرس  ٢ ٣٦٠
 . ٣٢: ١١٩؛ مزمور ٧–٦: ٤؛ مزمور ٤–٣: ١؛ أفسس ١٣: ١٥؛ روم�ة ١٧: ١٤؛ روم�ة ٥، ٢–١: ٥روم�ة  ٣٦١
یوحنا  ١؛ ٤: ١٣٠؛ مزمور ٣–٢: ٣یوحنا  ١؛ ١٢، ١: ٨؛ روم�ة ١: ٧�ورنثوس  ٢؛ ١٤، ١٢–١١: ٢؛ ت�طس ٢–١: ٦؛ روم�ة ٢–١: ٢یوحنا  ١ ٣٦٢
٧–٦: ١ . 
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 ،ة المس�ح واالخوةومح�ّ  ، ن�مااإلوح�اة  ،ع هللازر  من اتمامً  محرومون  ل�سوا ذلك فهممع  ٣٦٣:�كون لهم نور
 ٣٦٤؛ ن ینتعشأ ،نفي الوقت المعیّ  ،تأكید هذا الل �مكن ،عمل الروح� التي منها، ،وضمیر الواجب  ،القلب  صدقو 

 ٣٦٥المطبق.  ال�أسحفظون من �ُ  غضون ذلك،في  ،والذي بواسطته

 
 . ٣٤–٣١: ٢٢ولوقا  ٧٢–٦٩: ٢٦؛ قارن متى ٢٢: ٣١؛ مزمور ١٠–١: ٧٧؛ مزمور ٣١–٣٠: ٤؛ أفسس ١٤، ١٢، ٨: ٥١مزمور  ٣٦٣
 .١٥: ٧٣؛ انظر مزمور ١٢، ٨: ٥١؛ مزمور ٣٢: ٢٢؛ لوقا ٩: ٣یوحنا  ١ ٣٦٤
 . ١٠–٨: ٤س �ورنثو  ٢؛ ١٤–٧: ٥٤؛ إشع�اء ٤٠: ٣٢؛ إرم�ا ٩–٧: ٧م�خا  ٣٦٥
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 الفصل التاسع عشر
 ناموس هللا ب ف�ما یتعّلق

وعلى وجه  ،تامةو  ،ة�طاعة شخص�ّ  ذر�تهو�ل  الزمه �ه الذي  ،لامعألل �عهدٍ  ،ا سً مو نادم هللا آلأعطى  -١
 ٣٦٦. هه �قوة ومقدرة على حفظوأمدّ  نقضه،عند  موت ده �الوتوعّ  ،إتمامهعند �الح�اة  اواعدً  ،ومستد�مة الدقة،

 ل بى جلع هللا سّلمه  النحو،، على هذا اأ�ًض  ؛للبر �امًال  اكون قانونً ل� ه،�عد سقوط استمر هذا الناموس، -٢
والستة   ،هللا تجاهنا واجب تتضّمن الوصا�ا األر�عة األولى  ٣٦٧: و�ت�ه على لوحین ،في الوصا�ا العشر ،سیناء

 ٣٦٨�شر.واجبنا نحو ال  ،األخرى 
 شعب إسرائیل، ر هللا أن �عطى لسُ فقد  ،عادة �الناموس األدبيّ یدعى الذي  ،هذا الناموس�اإلضافة إلى  -٣

 ، المس�ح امس�قً رة صوّ مُ  ،للع�ادة اجزئ��  ،ةرمز�ّ الفرائض ال العدید من  متضمنة  ، ة�ّ سطقشرائع  ا، تهي حداثككن�سة ف
  الشرائعو�ل تلك  ٣٧٠. ةمعلنة تعل�مات متنوعة عن الواج�ات األدب�ّ  ،اوجزئ��  ٣٦٩؛وحسناته ،وأعماله وآالمه ،همعَ ونِ 

 ٣٧١.العهد الجدید  في ظل ،�طلت اآلنأُ قد ة الطقس�ّ 
انتهت جم�عها �انتهاء دولة ذلك والتي  متنوعة،ة هللا قوانین قضائ�ّ طى عأ ، يّ اس�ك�ان س� ،اأ�ًض م له  -٤

  ٣٧٢فیها. تتطل�ه العدالة العامة التي  كثر مما قد أ ،لزمة ألي شعب آخر اآلنوهى غیر مُ  ؛الشعب 
، كذلو  ٣٧٣؛ له طاعة�ال ،نعلى السواء األشخاص المبرر�ن �اآلخر�، إلى األبد  الجم�عالناموس األدبي  ُیلزم -٥
  ، �ما أن المس�ح ٣٧٤. الذي أعطاه ،سلطان هللا الخالقل انظرً  ابل أ�ًض  �المضمون الوارد ف�ه، ف�ما یتعّلقفقط  س�ل

 ٣٧٥.ا�ثیرً  شّددهبل  ،هذا االلتزام ،لم ینقض �أي طر�قة ،في اإلنجیل
ذو   هلكن ٣٧٦؛او ناد أو یُ  ،روایتبر  ه� لكي ،عماللأل �عهدٍ  ،مع أن المؤمنین الحق�قیین ل�سوا تحت الناموس -٦

�قودهم   بهم، واجعلى و  ،إرادة هللاعلى اهم إ�ّ  اُمطلعً �قانون للح�اة  ،في �ونه ؛�ما لآلخر�ن ،ظمى لهمفائدة عُ 
عندما  لذلك، ٣٧٨؛ وح�اتهم ،وقلو�هم ،النجاسات الخاطئة لطب�عتهم اأ�ًض  او�اشفً  ٣٧٧لذلك؛ ات�عً و�لزمهم أن �سلكوا 

 
 . ٢٩: ٧؛ جامعة ١٢، ١٠: ٣؛ غالط�ة ١٩، ١٢: ٥؛ روم�ة ٥: ١٠؛ روم�ة ١٥–١٤: ٢؛ روم�ة ٢٤: ٤؛ أفسس ١٧: ٢؛ تكو�ن ٢٧–٢٦: ١ن تكو� ٣٦٦
 . ١: ٣٤؛ خروج ٤: ١٠؛ تثن�ة ٣٢: ٥؛ تثن�ة ٩–٨: ١٣؛ روم�ة ١٩: ٣؛ روم�ة ١٢–١٠، ٨: ٢؛ �عقوب ٢٥: ١�عقوب  ٣٦٧
 . ٤٠–٣٧: ٢٢متى  ؛ ١٧–٣: ٢٠خروج  ٣٦٨
 " ٢٨–١: ٩؛ عبرانیین ١٧: ٢؛ �ولوسي ٣–١: ٤؛ غالط�ة ١: ١٠یین برانع ٣٦٩
 . ٢٣: ١؛ یهوذا ١٧: ٦�ورنثوس  ٢؛ ٧: ٥�ورنثوس  ١؛ انظر ٢١–١٩: ٢٤؛ تثن�ة ٢٧، ٢٣، ١٩، ١٠–٩: ١٩الو�ین  ٣٧٠
 . ١٠–٢: ١١رسل ل ال؛ أعما١٦–٩: ١٠الرسل ؛ أعمال ١٠: ٩؛ عبرانیین ١٦–١٥: ٢؛ أفسس ٢٧: ٩؛ دان�ال ١٧–١٦، ١٤: ٢كولوسي  ٣٧١
 . ١٠–٨: ٩�ورنثوس  ١؛ ١٤–١٣: ٢�طرس  ١مع  ١٠: ٤٩؛ قارن تكو�ن ١٩: ٢٣-١: ٢١خروج  ٣٧٢
: ٣؛ قارن روم�ة ٧، ٤–٣: ٢یوحنا  ١؛ ٣–٢: ٦؛ أفسس ١٤: ٥؛ غالط�ة ٢١: ٩�ورنثوس  ١؛ ٢٥: ٧؛ روم�ة ٣١: ٣؛ روم�ة ١٠–٨: ١٣روم�ة  ٣٧٣
 .١٥: ٦م�ة مع رو  ٤: ٣حنا یو  ١و ، ٨–٧: ٧؛ روم�ة ٢٠
 . ١: ١٧؛ تكو�ن ٦–٤: ١٩؛ متى ١١–١٠، ٨: ٢؛ �عقوب ١٩: ٣؛ روم�ة ١١: ٢٠؛ خروج ٥–٤: ٦تثن�ة  ٣٧٤
 . ١٨–١٧: ١٦؛ لوقا ٢١: ٩�ورنثوس  ١؛ ٣١: ٣؛ روم�ة ١٩–١٧: ٥متى  ٣٧٥
 . ٣٣، ١: ٨ وم�ة؛ ر ٣٩–٣٨: ١٣ل ل الرس؛ أعما٥–٤: ٤؛ غالط�ة ١٣: ٣؛ غالط�ة ١٦: ٢؛ غالط�ة ٤: ٧؛ روم�ة ١٤: ٦روم�ة  ٣٧٦
 . ٢٣–١٤: ٥؛ غالط�ة ١٩: ٧�ورنثوس  ١؛ ٦–١: ١١٩؛ مزمور ٢٥، ٢٢، ١٢: ٧روم�ة  ٣٧٧
 . ٢٠: ٣؛ روم�ة ١٣، ٧: ٧روم�ة  ٣٧٨
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والكراهة  ،تضاع �سببهاواال ، د من الت�كیت على الخط�ة�ز ى ملإ �صلوا هم أن �مكن  ،�متحنون أنفسهم �ه
وهو �ذلك ذو   ٣٨٠. و�مال طاعته ، إلى المس�ح رؤ�ة أوضح لالحت�اج الذي لدیهمالحصول على  �ما ٣٧٩،ضدها

حتى   إظهار ما تستحقهتعمل على وتهدیداته  ٣٨١: عن الخط�ة ىنه ینهأفي  ،هماتفساد  لك�ح ،فائدة للمتجددین
في  الُمنذر بها من لعنتها  �الرغم أنهم تحرروا ،قد یتوقعونها ألجلها ،في هذه الح�اة ،د ئشدا ةوأ�ّ  ؛ا�اهمطخ

ة بر�ات �مكنهم أن ینتظروها عند وأ�ّ  للطاعة،هللا  استحسان تظهر لهم  �طر�قة مشابهة، وعوده، ٣٨٢.الناموس
  ،اإلنسان للخیر فعل ك،لذل ٣٨٤.عماللأل هدٍ مع أنها ل�ست �استحقاق لهم بواسطة الناموس �ع ٣٨٣: إتمامه

 ؛ ل�س دلیال على �ونه تحت الناموس ،و�منع من اآلخر ،ألن الناموس �شجع على األول ،وامتناعه عن الشر
 ٣٨٥. تحت النعمة ،ول�س

روح ف ٣٨٦بروعة؛معها  تتوافق بل ،نعمة اإلنجیل ال تتعارض معالسابق ذ�رها للناموس  إن األغراض  -٧
یتعّین  أن  ،المعلنة في الناموس ،إرادة هللا تطل�هما � ،و�فرح ،�حر�ة ما �للق ان إرادة اإلنس  مّكن �خضع و المس�ح �ُ 
 ٣٨٧الق�ام �ه. 

 
 . ٢٤، ١٤، ٩: ٧؛ روم�ة ٢٥–٢٣: ١�عقوب  ٣٧٩
 . ٤–٣: ٨؛ روم�ة ٢٥–٢٤: ٧؛ روم�ة ٢٤: ٣غالط�ة  ٣٨٠
 . ١٢٨، ١٠٤، ١٠١ :١١٩؛ مزمور ١٢–١١: ٢�عقوب  ٣٨١
 . ٣٤–٣٠: ٨٩؛ مزمور ١٤–١٣: ٩زرا ع ٣٨٢
؛ متى ١١: ١٩؛ مزمور ٣–٢: ٦؛ أفسس ١٦: ٦�ورنثوس  ٢؛ ١٣–١: ٢٦؛ الو�ین ١٧: ١٩؛ متى ٥: ١٨؛ الو�ین ٣٣: ٥؛ تثن�ة ٦–٥: ١٩خروج  ٣٨٣
٥: ٥ . 

 . ١٠: ١٧؛ لوقا ١٦: ٢غالط�ة  ٣٨٤
 . ٩٢–٢٨: ١٢عبرانیین  ؛ ١٦–١٢: ٣٤؛ مع مزمور ١٢–٨: ٣�طرس  ١؛ ١٥–١٢: ٦روم�ة  ٣٨٥
 . ١٤–١١: ٢؛ ت�طس ٢١: ٣؛ غالط�ة ٣١: ٣روم�ة  ٣٨٦
 . ٢٢: ٧؛ روم�ة ٤٧، ٣٥: ١١٩؛ مزمور ٣٣: ٣١مع إرم�ا  ١٠: ٨؛ عبرانیین ٢٧: ٣٦حزق�ال  ٣٨٧
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 الفصل العشرون 
 ة الضمیرة وحر�ّ ة المس�ح�ّ الحر�ّ � ف�ما یتعّلق

 نونةدی و  ،اإلنجیل تشتمل على حر�تهم من ذنب الخط�ة �مقتضى  ین ة التي اشتراها المس�ح للمؤمن الحر�ّ  إن -١
  ، والعبود�ة للش�طان ،من هذا العالم الحاضر الشر�ر أُعِتقوا ومن �ونهم  ٣٨٨؛ناموس األدبيّ لانة عول ،هللا غضب 

تشتمل  ،اأ�ًض  �ذلك ٣٩٠؛والهالك األبدي قبر،وغل�ة ال ،وشو�ة الموت  ،ومن شر البال�ا ٣٨٩؛ الخط�ة لطانوس
ة وعقل  عن مح�ة بنو�ّ  بل ،يّ االستع�اد ف خو ع البدافل�س  ،وتقد�مهم الطاعة له ٣٩١،على دخولهم الحر إلى هللا

 حرّ�ةزداد ت ،العهد الجدید  في ظل ،لكن ٣٩٣.للمؤمنین تحت الناموس اأ�ًض  مشترك �ل ذلك �ان ٣٩٢.مستعد 
وفى الدخول بثقة   ٣٩٤؛ةالكن�سة الیهود�ّ  ُأخضعت لهالذي  ي،حر�تهم من نیر الناموس الطقس�  ،االمس�حیین اتساعً 

مؤمنون تحت  ال اشترك ف�ه على نحو عاديمما  ، الحرهللاح و ر ل عطا�ا أكملوفى  ٣٩٥، أعظم إلى عرش النعمة
 ٣٩٦.الناموس

مناقضة  ،ءشيفي أي  ، التي هي ،ووصا�ا الناس تعال�ممن  اوقد تر�ه حرً  ٣٩٧،هللا وحده هو رب الضمیر -٢
ك  لتل االنص�اع و أ  ل�م،التعاتلك ب  اإل�مانف ،لذلك ٣٩٨.أو الع�ادة ،في مسائل اإل�مان إضافة إلیها،أو  ؛لكلمته

وطاعة مطلقة   ضمنّي،والمطال�ة �إ�مان  ٣٩٩: ةالحق�ق�ّ الضمیر ة حر�ّ هو خ�انة ل ،الضمیر �حّجة ،وامرألا
 ٤٠٠. اوالعقل أ�ًض  ،ة الضمیرهو تدمیر لحر�ّ  ،وعم�اء

غا�ة بذلك  یدّمرون  ،ة شهوةأو یراعون أ�ّ  ،ةة خط�ّ �مارسون أ�ّ  ،ةة المس�ح�ّ الحر�ّ  بذر�عة ، أولئك الذینإن  -٣
جم�ع أ�ام  ،قدامه �قداسة و�ر ،نعبد الرب بال خوفأن ، من أیدي أعدائنا ُمنقذین ،التي هي ،ة�ّ ح�لمساة الحر�ّ 
 ٤٠١. ح�اتنا

إحداهما  ُتبید ال �قصد هللا منهما أن  ،والحر�ة التي قد اشتراها المس�ح ،هللا عّینهاالتي قد  السلطات ألن و  -٤
ة  أ�ّ  عارضون � ،ةة المس�ح�ّ الحر�ّ  بذر�عة ،لئك الذینو أف ،ى خر إحداهما األوتحفظ تعضد  �شكل مت�ادلبل  ،األخرى 

 
 . ١٣: ٣؛ غالط�ة ١٠: ١تسالون�كي  ١؛ ١٤: ٢ت�طس  ٣٨٨
 . ٤١: ٦ة ؛ روم�١٨: ٢٦؛ أعمال الرسل ١٣: ١؛ �ولوسي ٤: ١غالط�ة  ٣٨٩
 .١٠: ١تسالون�كي  ١؛ انظر ١: ٨؛ روم�ة ٩: ٥؛ روم�ة ٥٧–٥٤: ١٥�ورنثوس  ١؛ ١٨–١٥: ٤�ورنثوس  ٢؛ ٧١: ١١٩مزمور  ؛ ٢٨ : ٨روم�ة  ٣٩٠
 . ٢–١: ٥روم�ة  ٣٩١
 . ١٨: ٤یوحنا  ١؛ ٦: ٤؛ غالط�ة ١٥–١٤: ٨روم�ة  ٣٩٢
 . ٤٠–١: ١١؛ عبرانیین ٤–٣: ١٠�ورنثوس  ١؛ ٨–٦: ٤؛ روم�ة ١٤، ٩–٨: ٣غالط�ة  ٣٩٣
 . ١١–١٠: ١٥؛ أعمال الرسل ١: ٥؛ غالط�ة ٧–١: ٤غالط�ة  ٣٩٤
 . ٢٢–١٩: ١٠؛ عبرانیین ١٦–١٤: ٤عبرانیین  ٣٩٥
 . ٣٤–٣١: ٣١؛ انظر إرم�ا ١٨–١٧، ١٣، ٨: ٣�ورنثوس  ٢؛ ١٨–١٧: ٢؛ أعمال الرسل ٣٩–٣٨: ٧یوحنا  ٣٩٦
 . ٢٩: ١٠�ورنثوس  ١؛ ١٠، ٤: ١٤؛ روم�ة ١٢: ٤�عقوب  ٣٩٧
 . ٩: ١٥؛ متى ١٠–٨: ٢٣؛ متى ٦–١: ١٥؛ متى ٢٣–٢٢: ٧�ورنثوس  ١؛ ٢٩: ٥ لرسل؛ أعمال ا١٩: ٤الرسل أعمال  ٣٩٨
 . ١: ٥؛ غالط�ة ١٠–٩: ٤؛ غالط�ة ٥–٤: ٢؛ غالط�ة ١٠: ١؛ غالط�ة ٢٣–٢٠: ٢كولوسي  ٣٩٩
 . ١٥: ٣�طرس  ١؛ ٩: ٨ا ؛ إرم�١٧–١٦، ١٢: ١٣؛ رؤ�ا ٢٢: ٤؛ یوحنا ١١: ١٧؛ أعمال الرسل ٢٠: ٨؛ إشع�اء ١٧: ١٠روم�ة  ٤٠٠
 . ٧٥–٧٤: ١؛ لوقا ٣٤: ٨؛ یوحنا ١٥: ٦؛ روم�ة ١٩: ٢�طرس  ٢؛ ١٦: ٢�طرس  ١؛ ١٣: ٥غالط�ة  ٤٠١
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نشرهم   ، �سبب اأ�ًض  ٤٠٢.�قاومون ترتیب هللا ،ةة أو دین�ّ سواء �انت مدن�ّ  ،ةأو ممارستها الشرع�ّ  ،ةسلطة قانون�ّ 
عروفة ئ الملم�اد اأو  ،نور الطب�عة تتعارض معالتي  ،أو إصرارهم على تلك التصرفات  ،مثل تلك اآلراءل
تلك اآلراء أو الممارسات  ،أو ؛قوة التقوى مع أو  ،)أو السلوك ،أو الع�ادة ،سواء ف�ما �ختص �اإل�مان(ة �ّ س�حملل

أو النظام العام للسالم  ُمدّمرة ،أو تأییدها ،أو في طر�قة نشرها ،التي هي إما في طب�عتها الخاصة ،المخطئة
 ٤٠٣. بواسطة أحكام الكن�سة ادانتهم،و ، للمحاس�ة مهعاؤ د ستا ان�ّ قانو  �مكن  ،المس�ح في الكن�سة سهالذي قد أسّ 

 
 . ١٣–١٢: ٥تسالون�كي  ١؛ ١٧: ١٣؛ عبرانیین ٨–١: ١٣؛ روم�ة ١٦، ١٤–١٣: ٢�طرس  ١ ٤٠٢
–١٣، ١١–١٠: ١؛ ت�طس ٤–٣: ٦ ت�موثاوس ١؛ ١٤، ٦: ٣تسالون�كي  ٢؛ ١١–١٠: ١؛ یوحنا ١٣–١١، ٥، ١: ٥�ورنثوس  ١؛ ٣٢: ١روم�ة  ٤٠٣
 . ٢٠، ١٥–١٤، ٢: ٢رؤ�ا  ؛ ٢٠–١٩: ١ت�موثاوس  ١؛ ١٧–١٥: ١٨؛ متى ١٧: ١٦؛ روم�ة ١٠: ٣؛ ت�طس ١٤
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 الفصل الحادي والعشرون 
 ة و�وم السبتالع�ادة الدین�ّ � ف�ما یتعّلق

و�فعل الصالح  ،وهو صالح ،على الكل ةسلطالس�ادة و الذي �متلك ال  أن هللا موجود،نور الطب�عة  ُ�ظهر  -١
 ،و�كل النفس  ،�كل القلب  خدمته،و  الثقة �ه،و  إل�ه، ءادعلاو  تسب�حه،و  ،محبتهو مخافته،  �جب وهو لذلك  ،للكل

  مقصورة وهكذا هي  ،بواسطته هو نفسههي مؤسسة  الحق�قيّ  هللالكن الطر�قة المقبولة لع�ادة  ٤٠٤.و�كل القدرة
أي  �مقتضى ،ش�طانأو إ�عازات ال ال�شر، ابتكارات و  تخّیالت عبد �حسب ال �ُ  �حیث  ، علنةالمُ الخاصة إرادته  على

 ٤٠٥.المقدس الكتاب في  منصوص علیها ة طر�قة أخرى غیر أو أ�ّ  ،ظورنم یلث تم
وال   ،ل�س للمالئكة ٤٠٦؛وله وحده ؛سوالروح القد  ، واالبن،ب اآل ،م �قدّ ة �جب أن تُ الع�ادة الدین�ّ  إن  -٢

إال ص آخر أي شخ بوساطةوال  ؛بدون وس�ط ت ل�س ،منذ السقوط، اأ�ًض  ٤٠٧:مخلوق آخر و أيأ ،للقد�سین
 ٤٠٨.دهحو �ح سلما

 ٤١٠: �طلبها هللا من جم�ع الناس ٤٠٩، ةمن الع�ادة الدین�ّ  ا خاًص  اواحدً  الكونها جزءً  ،مع الشكر  ،الصالة إن -٣
  ،ووقار وعي،ب ٤١٣،�حسب إرادته ٤١٢، �معونة روحه ٤١١، في اسم االبن تُقّدم�جب أن  ،لكي تكون مقبولة، اأ�ًض 

 ٤١٥ة.معروف لغةفب ،ةظفو لم �انت  نو� ٤١٤؛ ابرةمثو  ،ومح�ة ،و��مان ،وحرارة ،وتواضع
أو الذین س�ع�شون ف�ما   ، األح�اء ال�شر أصنافوألجل �ل  ٤١٦؛ ةالصالة ألجل األش�اء الشرع�ّ تقد�م  �جب  -٤

  نهم قد اخطأوا الخط�ة التيأ اوال ألجل أولئك الذین قد �كون معروفً  ٤١٨،لكن ل�ست ألجل األموات  ٤١٧:�عد 
 ٤١٩.للموت 

 
؛ مزمور ٣٥–١: ١٠٤؛ مزمور ١٧: ١٤؛ أعمال الرسل ١٢–٩: ١٤٥؛ مزمور ٦: ٩٧؛ مزمور ٦: ٥٠أ؛ مزمور ٤–١: ١٩؛ مزمور ٢٠: ١روم�ة  ٤٠٤
 . ٥–٤: ٦ن�ة ؛ تث٦–١: ٩٥مزمور  ؛ ١٠–٨ : ٨٦
: ٢؛ �ولوسي ٢٤–٢٣: ٤؛ یوحنا ٦–٤: ٢٠؛ خروج ٢٠–١٥: ٤؛ تثن�ة ١٠–٩: ٤؛ متى ٢٥–٢٣: ١٧؛ أعمال الرسل ٩: ١٥؛ متى ٣٢: ١٢تثن�ة  ٤٠٥
٢٣–١٨ . 
 . ٦٢–٢٥: ١٠؛ أعمال الرسل ١٤–١١: ٥؛ رؤ�ا ١٤: ٣؛ أفسس ١٤: ١٣�ورنثوس  ٢؛ ١٩: ٢٨؛ متى ٢٣: ٥یوحنا  ٤٠٦
 . ٢٥: ١؛ روم�ة ١٠: ١٩ رؤ�ا؛ ١٨: ٢كولوسي  ٤٠٧
 . ١٧: ٣؛ �ولوسي ١٨: ٢؛ أفسس ٥: ٢ت�موثاوس  ١؛ ٦: ١٤یوحنا  ٤٠٨
 . ٢: ٤؛ �ولوسي ١: ٢ت�موثاوس  ١؛ ٦: ٤فیلبي  ٤٠٩
 . ٧–٦: ٥٥؛ إشع�اء ١٣–١١: ١٤٨؛ مزمور ٨–٧: ٩٦؛ مزمور ٢: ٦٥مزمور  ٤١٠
 . ٥: ٢�طرس  ١؛ ١٤–١٣: ١٤یوحنا  ٤١١
 . ١٨: ٦؛ أفسس ٢٦: ٨ روم�ة ٤١٢
 . ١٤: ٥یوحنا  ١ ٤١٣
؛ ١٥–١٤، ١٢: ٦؛ متى ٢٤: ١١؛ مرقس ٧–٦: ١؛ �عقوب ١٦: ٥؛ �عقوب ٢٧: ١٨؛ تكو�ن ٢٨: ١٢؛ عبرانیین ٢–١: ٥؛ جامعة ٧: ٤٧مزمور  ٤١٤

 . ١٨: ٦؛ أفسس ٢: ٤كولوسي 
 .١٤: ١٤�ورنثوس  ١ ٤١٥
 . ٧: ١٥؛ یوحنا ١٦، ١٤: ٥یوحنا  ١ ٤١٦
 . ٤٢–١٤: ٦أخ�ار األ�ام  ٢؛ ٢٩: ٧ل موئیص ٢؛ ٢٠: ١٧نا ؛ یوح٢–١: ٢ت�موثاوس  ١ ٤١٧
 . ١٣: ١٤؛ رؤ�ا ٢٤–٢١: ١؛ فیلبي ١٠، ٨: ٥�ورنثوس  ٢؛ ٢٤: ٧٣؛ مزمور ٢–١: ٥٧؛ إشع�اء ٢٦–٢٥: ١٦لوقا  ٤١٨
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 ،في طاعة � ،واالستماع الواعي للكلمة ٤٢١والوعظ الصح�ح  ٤٢٠ة، ق�ّ �مخافة ت دسالمق ب قراءة الكتا إن -٥
والقبول الالئق   الممارسة الصح�حة ،اأ�ًض  �ذلك ٤٢٣؛المزامیر بنعمة في القلب  وترن�م ٤٢٢خشوع، و  ،و��مان ،�فهم

م  سلقارسات اب مم�جان ٤٢٤:ة العاد�ة �هي �لها أجزاء للع�ادة الدین�ّ  ،المس�ح أّسسها تيال لألسرار المقّدسة
في أوقاتها   ،التي هي ٤٢٨، في المناس�ات الخاصة تقد�م الشكرو  ٤٢٧،واألصوام المقدسة ٤٢٦،والنذور ٤٢٥ینّي، د لا

 ٤٢٩.ةسة ودین�ّ �طر�قة مقدّ  ُتمارس�جب أن  ،ومواسمها المتعددة
 لة مقبو  تص�حو  أ ة،�طإما مرت ،اإلنجیل �موجب  ،اآلن تكون  ،ةوال أي جزء آخر من الع�ادة الدین�ّ  ،ال الصالة  -٦
  ،�ما ٤٣٢؛�الروح والحق ٤٣١، في �ل مكانهللا عبد أن �ُ �جب لكن  ٤٣٠:نحوه هوج أو تُ  ، مارس ف�ه�أي مكان تُ  ركثأ

جتماعات في اال أكبربوقار  ،�ذلك ٤٣٥؛�ل واحد �مفرده الخفاء،وفى  ٤٣٤، ایوم��  ٤٣٣للعائالت الخاصة الع�ادة في 
 ٤٣٦. بواسطة �لمته وعنایته ،هللا إلیها  عود یما د عن ،ترك أو تُ  ،اعمدً أو   بال م�االةهمل  تُ   أالالتي �جب  ،العامة

في  ،لذلك ؛ص لع�ادة هللاخّص �ُ قت �جب أن من الو  مناسب  قدرأن  �شكل عام، ة،ناموس الطب�ع إن�ما  -٧
 ایومً  على وجه الخصوص هللا  حّدد قد  ،لزمة لكل الناس في �ل العصوردائمة مُ  ،ةأدب�ّ  ، ةة إ�جاب�ّ بوص�ّ  ،كلمته
�ان الیوم األخیر   ،من بدء العالم إلى ق�امة المس�ح ،الذي ٤٣٧:له احفظ مقدسً ل�ُ  ،سبت  لجأل ،س�عة من ادً واح

  یدعى  الكتاب المقدس،في  ،الذي ٤٣٨، إلى الیوم األول من األسبوع تبّدل ،ق�امة المس�ح منذ  بینما، ؛من األسبوع
 ٤٤٠. مس�حي�السبت ال  ،و�جب أن �ستمر إلى نها�ة العالم ٤٣٩،یوم الرب 

 
 . ١٦: ٥یوحنا  ١ ٤١٩
 . ٣: ١؛ رؤ�ا ٢٧: ٥تسالون�كي  ١؛ ١٦: ٤؛ �ولوسي ٢١: ١٥؛ أعمال الرسل ١٧–١٦: ٤لوقا  ٤٢٠
 . ٤٢: ٥ل الرسل أعما؛ ٢: ٤�موثاوس ت ٢ ٤٢١
 . ٢: ٦٦؛ إشع�اء ٢: ٤؛ عبرانیین ١٩: ١٣؛ متى ٣٣: ١٠؛ أعمال الرسل ٢٢: ١�عقوب  ٤٢٢
 . ١٥: ١٤�ورنثوس  ١؛ ١٣: ٥؛ �عقوب ١٩: ٥؛ أفسس ١٦: ٣كولوسي  ٤٢٣
 . ٤٢: ٢؛ أعمال الرسل ٢٩–٢٣: ١١�ورنثوس  ١؛ ١٩: ٢٨متى  ٤٢٤
 . ٢٣: ١�ورنثوس  ٢؛ ٢٩ : ١٠؛ نحم�ا ١٣: ٦تثن�ة  ٤٢٥
 . ٥–٤: ٥؛ جامعة ٢١: ١٩؛ إشع�اء ١٤: ١١٦مزمور  ٤٢٦
 . ٢٣: ١٤؛ أعمال الرسل ١٥: ٩؛ متى ١٦: ٤؛ أستیر ١٢: ٢یوئیل  ٤٢٧
 . ٢٢–٢٠: ٩؛ أستیر ٤٣–٢٧: ١٢؛ نحم�ا ٤٣–١: ١٠٧؛ مزمور ٢١–١: ١٥خروج  ٤٢٨
 .٢٨: ١٢عبرانیین  ٤٢٩
 . ٢١: ٤یوحنا  ٤٣٠
 . ٨: ٢وس ت�موثا ١؛ ١١: ١مالخي  ٤٣١
 . ٢٤–٢٣ :٤یوحنا  ٤٣٢
 . ٢٠، ١٨: ٦صموئیل  ٢؛ ٥: ١؛ أیوب ٧–٦: ٦؛ تثن�ة ٢٥: ١٠إرم�ا  ٤٣٣
 .٥: ١؛ انظر أیوب ١١: ٦متى  ٤٣٤
 أ. ٤–٣: ٩؛ دان�ال ١١–٤: ١؛ نحم�ا ١٨–١٦، ٦: ٦متى  ٤٣٥
 . ٤٢: ٢ لرسل؛ أعمال ا٤٤، ٢٤: ١٣ ؛ أعمال الرسل١٦: ٤؛ لوقا ١٢–١: ٨٤؛ مزمور ١: ١٢٢؛ مزمور ٤: ١٠٠؛ مزمور ٧–٦: ٥٦إشع�اء  ٤٣٦
 . ٧–٢: ٥٦؛ إشع�اء ١١–٨: ٢٠خروج  ٤٣٧
 .٧: ٢٠؛ أعمال الرسل ٢–١: ١٦�ورنثوس  ١؛ ٣–٢: ٢تكو�ن  ٤٣٨
 . ١٠: ١رؤ�ا  ٤٣٩
 . ١٢–٨: ٢؛ �عقوب ١٠–٨: ١٣؛ روم�ة ٢٨–٢٧: ٢؛ مرقس ١٨–١٧: ٥متى  ٤٤٠
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 العامة وترتیب شؤونهم  ،لقلو�هم مناسب �عد إعداد  �قوم ال�شر، عندما ،للرب  اهذا السبت مقدسً  اذً إ ظحف  یتم -٨
�شأن األعمال الدنیوّ�ة وأفكارهم  ،وأقوالهم ،من أعمالهم ،الیوم ، طوالراحة مقدسةب  �االلتزامل�س فقط  ،اقدمً مُ 

وفى واج�ات   ،ادته العامة والخاصة� ع ات سار ممفي  ،�له الوقت  �االنشغال، الكن أ�ًض  ٤٤١وأنشطة االستجمام، 
 ٤٤٢.الضرورة والرحمة

 
 . ٢٢–١٥: ١٣نحم�ا  ؛ ١٤–١٣: ٥٨؛ إشع�اء ١٧–١٥: ٣١؛ خروج ٣٠–٢٣: ١٦؛ خروج ٨: ٢٠خروج  ٤٤١
 . ٥–١: ٣؛ مرقس ١٣–١: ١٢؛ متى ١٦: ٤؛ لوقا ١٤–١٣: ٥٨إشع�اء  ٤٤٢
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 الفصل الثاني والعشرون 
 نذوروالة الشرع�ّ األقسام � ف�ما یتعّلق

یدعو الشخص الذي �قسم   مخّصصة،في مناس�ة  حیث ف�ه، ٤٤٣، ةهو جزء من الع�ادة الدین�ّ  القسم الشرعيّ  -١
 ٤٤٤. ما �قسم �ه �ذب أو  صدق�حسب عل�ه   محك �لو  ،هد �ها یتعأو م ،ره�خشوع هللا ل�شهد ما �قرّ 

 ٤٤٥.مقدس ووقار خوفستخدم �كل وفى هذا ین�غي أن �ُ  ،�جب أن �قسم �ه الناسهو الوحید الذي هللا  سما -٢
 خط�ة،هو  ،آخر يء�أي ش على اإلطالق أو القسم  ؛المهیب و بهذا االسم المجید  ،اتهورً أو  ،فالقسم �اطًال  ،لذلك

 ،�لمة هللا في ، �كون القسم مسوغ �ه�ما في المسائل ذات الخطورة واألهم�ة ،كلذ ع مو  ٤٤٦. مقت تُ أن  و�ن�غي
في مثل  ،ةالذي تفرضه سلطة قانون�ّ ّي، نالقانو القسم فذلك ل ٤٤٧؛العهد القد�م و�ذلك �موجد العهد الجدید  �موجب 

 ٤٤٨.خذ تّ ین�غي أن یُ  ،هذه المسائل
  ا وفى هذا ال �جزم شیئً  ،مثل هذا الفعل الجلیل ةم�ّ هأ ار � عت اال  �عین عض� أن  اقسمً  �أخذ �جب على �ل من  -٣

�قسم إال ما هو صالح   يءد أي إنسان نفسه �أي ش�ما ال �جوز أن �قیّ  ٤٤٩حق:�أنه ال اإال ما هو مقتنع تمامً 
 ٤٥٠. وما �قدر و�عزم أن یتممه ،نه �ذلكأ یثقوما  ،وعادل

ُ�كره  وال �مكن أن  ٤٥١إضمار فكري.أو  موار�ة ن و بد  ،ات للكلم ائعلشوااضح القسم �المعنى الو  ُیؤخذ �جب أن  -٤
حتى ولو لضرر اإلنسان  ، لزم �اإلنجازفهو یُ ، عندما یؤخذ  ،ال�س خاطئً  شيءلكن في أي ؛ الخط�ة على
 ٤٥٣.مؤمنینالهراطقة أو لغیر لل ُصِنعَ  حتى ولو �جب انتهاكه، �ما ال  ٤٥٢. نفسه

�أمانة  الق�ام �هو�جب  ،دینيّ ال بنفس االحتراس ؤهاد اب ج و� التعهدّي، للقسم النذور هو من طب�عة مشابهة -٥
 ٤٥٤. مماثلة

  ، وعن إ�مان، اطوعً  أداءه�جب  ،�كون مقبوالً لكي  ،اأ�ًض  ٤٥٥:� وحدهبل  ،ألي مخلوق  ال �جب أداء النذر -٦
  سنا فأن نلزمو�ذلك  ،إل�هأو ألجل الحصول على ما نحتاج  تم قبولها،الشكر على رحمة  و�نهج ،و�ضمیر الواجب 

 ٤٥٦.على ذلك  �مالئمةإلى حد وطالما أنها قد تساعد  ،خرى أأش�اء � ،أو ؛ة�الواج�ات الضرور�ّ   أكثر صرامة

 
 . ١١–١٠: ٢؛ فیلبي ١١: ١٤؛ روم�ة ٢٣: ٤٥؛ إشع�اء ٢٠: ١٠تثن�ة  ٤٤٣
 . ٢٣–٢٢: ٦أخ�ار األ�ام  ٢؛ ٢٠: ١؛ غالط�ة ٣١: ١١�ورنثوس  ٢؛ ٢٣: ١�ورنثوس  ٢؛ ٩: ١؛ روم�ة ١٢: ١٩؛ الو�ین ٧: ٢٠خروج  ٤٤٤
 . ٧: ٢٣وع ؛ �ش١٣: ٦تثن�ة  ٤٤٥
 . ١٢: ٥؛ �عقوب ٣٧–٣٣: ٥؛ متى ٧: ٥؛ إرم�ا ٧: ٢٠خروج  ٤٤٦
 . ١٦: ٦٥؛ إشع�اء ٢٣: ١�ورنثوس  ٢؛ ١٦: ٦عبرانیین  ٤٤٧
 . ٥: ١٠؛ عزرا ٢٥: ١٣؛ نحم�ا ٣١: ٨ملوك  ١ ٤٤٨
 . ٤: ١٠؛ هوشع ٢: ٤؛ إرم�ا ١٢: ١٩؛ الو�ین ٧: ٢٠خروج  ٤٤٩
 . ٥، ٢: ٥؛ جامعة ١٣–١٢ :٥م�ا ؛ نح٩–٢: ٢٤تكو�ن  ٤٥٠
 .٤: ٢٤؛ مزمور ٢: ٤إرم�ا  ٤٥١
 . ٤: ١٥؛ مزمور ٣٤–٣٢، ٢٢: ٢٥صموئیل  ١ ٤٥٢
 . ١: ٢١صموئیل  ٢؛ ١٩–١٨: ٩؛ �شوع ١٩–١٦: ١٧حزق�ال  ٤٥٣
 . ١٤–١٣: ٦٦؛ مزمور ٨: ٦١؛ مزمور ٦–٤: ٥؛ جامعة ٢١: ١٩؛ إشع�اء ٢: ٣٠عدد  ٤٥٤
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 عن أي واجب موصى �ه �عیقأو ما  ،في �لمة هللا محظور يءأي ش �عمل ینذرأن  ال �جوز لإلنسان -٧
وف�ما یتعّلق   ٤٥٧.لمقدرة من هللاا�عد و ه ه ل�س لد�از جل إنجوالذي أل �ما هو ل�س في استطاعته الخاصة،أو  ،فیها

 اجدً �عد أهي  المنتظمة،والطاعة  ،والفقر العلنيّ  ،ة �ح�اة العزو�ة الدائمةن نذور الرهبنة ال�ابو�ّ إف بهذه األمور،
 ٤٥٨ا. �جوز للمس�حي أن یوّرط نفسه فیهال ف ،ة وخاطئةخاخ خراف�ّ فوأنها  السامي،كمال للدرجات  �ونهامن 

 
 . ١٤: ١١٦ ؛ مزمور١١: ٧٦؛ مزمور ١٤: ٥٠مزمور  ٤٥٥
 . ٥–٢: ١٣٢؛ مزمور ١٤–١٣: ٦٦؛ مزمور ١١: ١صموئیل  ١؛ ٢٢–٢٠: ٢٨؛ تكو�ن ٢٣–١٢: ٣٢تثن�ة  ٤٥٦
 . ١٣–١٢، ٨، ٥: ٣٠؛ العدد ٢٦: ٦؛ مرقس ١٤–١٢: ٢٣أعمال الرسل  ٤٥٧
 . ٢٣ :٧�ورنثوس  ١؛ ١٢–١١: ٤تسالون�كي  ١؛ ٢٨: ٤؛ أفسس ٤: ١٣؛ عبرانیین ٩، ٢: ٧�ورنثوس  ١؛ ١٢–١١: ١٩متى  ٤٥٨
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 ن ور لعشاو  فصل الثالثلا
 ف�ما یتعّلق �السلطة المدنّ�ة

  ، على الشعب  سلطته، تحت  تكون،لكي  السلطات المدنّ�ة، ،الرب والملك األعلى لكل العالم ،هللا لقد عّین -١
الدفاع عن ألجل  ،حهم �قوة الس�فقد سلّ لهذه الغا�ة،  ا، تحق�قً ا: أ�ًض والصالح العام ،ألجل مجده الخاص 

 ٤٥٩.الشر اعليف �ةقامع ل جوأل  م،تشجعیهلحین و الصا
�ما   ،دارةاإل الذي ألجل ٤٦٠:دعون إل�هعندما یُ  للسلطة، امنص�ً للمس�حیین أن �قبلوا و�مارسوا  شرعيّ من ال -٢

  �حیث،  ٤٦١دولة؛لكل  النافعة�حسب القوانین  ،والسالم ،والعدل ،التقوى على  �حافظوااألخص أن  ین�غي على
 ٤٦٢. ةضرور�ّ عادلة و  مناس�ةفي  ،احر�ً أن �شنوا  ،العهد الجدید  ظل يفن آل ا ،اع�� هم شر �مكن ،لهذه الغا�ة اتحق�قً 

أو سلطان مفات�ح ملكوت  سة؛المقدّ  سرارخدمة الكلمة واألالق�ام � النفسه  ولي تُ أن  ال �حق للسلطات المدنّ�ة -٣
طات لسال ب اجمن و  ، فإنه لرعا�ةمع ذلك، �آ�اء ل ٤٦٤�أي شكل، التدّخل في مسائل اإل�مان.  أو، ٤٦٣؛وات االسم

هذه على ال�اقیین، ب، بدون إعطاء األفضلّ�ة ألي طائفة من المس�حیین ار�نا جم�عً تحمي �ن�سة أن  المدنّ�ة
غیر مقیدة، وال جدال فیها ألداء �ل جزء من مهامهم المقدسة، تتمّتع �ل السلطات الكنسّ�ة �حر�ة �املة،  ك�فّ�ةال

إدارة منظمة وتأدیب في �ن�سته، فال �جب لقانون  ن یّ ع د قح �سوع المس� �ون ، ا أ�ًض  ٤٦٥بدون عنف أو خطر. 
في الممارسة الصح�حة لذلك، أو �ع�قها، أو �منعها، بین األعضاء المتطوعین لالنضمام  في أي دولة أن یتدخل

خص تحمي ش إنه لمن واجب السلطات المدنّ�ة أن  ٤٦٦طائفة للمس�حیین، حسب إقرارهم و��مانهم الخاص. أيفي 
، أن �قّدم أي إهانة، أو الكفر الدین�طر�قة فّعالة �حیث ال ُ�سمح ألي شخص، سواء �اّدعاء  ،او�هعش عة �لوسم

�ان: وأن یّت�عوا النظام، �حیث تعقد �ل التجّمعات  اأو عنف، أو سوء معاملة، أو أذى ألي شخص أخر أ�� 
 ٤٦٧الدینّ�ة والكنسّ�ة بدون مضا�قة أو ازعاج. 

 الضرائب وأن یدفعوا لهم  ٤٦٩، ن �كرموا أشخاصهمأو  ٤٦٨السلطات، أجل ن م يل�صلشعب أن ب اواجمن نه إ  -٤
إن عدم  ٤٧١.الضمیر من أجل ،طانهملوأن �خضعوا لس المشروعة،وأن �ط�عوا أوامرهم  ٤٧٠، أخرى  أو مستحقات 

 
 . ١٤–١٣: ٢�طرس  ١؛ ٤–١: ١٣روم�ة  ٤٥٩
 . ٤–١: ١٣؛ روم�ة ١٦–١٥: ٨؛ أمثال ٤٩–٤٨: ٢؛ دان�ال ٣١–١٥: ١٣؛ نحم�ا ٢٦: ١٢؛ نحم�ا ٤٣–٣٩: ٤١تكو�ن  ٤٦٠
 . ١٣: ٢�طرس  ١؛ ٣: ٢٣صموئیل  ٢؛ ٤–٣: ٨٢؛ مزمور ٢: ٢ت�موثاوس  ١؛ ١٢–١٠: ٢مزمور  ٤٦١
 . ٢–١ :١٠عمال الرسل ؛ أ ١٠–٩: ٨؛ متى ٤: ١٣؛ روم�ة ١٤: ٣لوقا  ٤٦٢
؛ ١٥: ١٠؛ روم�ة ٢–١: ٤�ورنثوس  ١؛ ١٢–١١: ٤؛ أفسس ٢٩–٢٨: ١٢�ورنثوس  ١؛ ١٩: ١٦؛ متى ١٧: ١٨؛ متى ١٨: ٢٦أخ�ار األ�ام  ٢ ٤٦٣

 ". ٤: ٥عبرانیین 
 . ١٢–١١: ٤؛ أفسس ٢٩: ٥؛ أعمال الرسل ٣٦: ١٨یوحنا  ٤٦٤
 . ٦–١: ١٣؛ روم�ة ٢٣: ٤٩إشع�اء  ٤٦٥
 . ١٥: ١٠٥مزمور  ٤٦٦
 . ٢: ٢ت�موثاوس  ١؛ ٤: ١٣روم�ة  ٤٦٧
 . ٣–١: ٢ت�موثاوس  ١ ٤٦٨
 . ١٧: ٢�طرس  ١ ٤٦٩
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ن الشعب م فيع�وال  ة،�اطل للسلطات  ةوالقانون�ّ  ةالعادل السلطةال �جعل  ،ختالف في الد�انةأو االاإل�مان، 
علیهم   وال�ةة سلطة أو �ذلك ل�ست لل�ا�ا أ�ّ  ٤٧٣السلطات الكنسّ�ة،  ُ�ستثنىالتي منها ال  ٤٧٢: الواج�ة لهم هاعتط

حكم   نإ ،أو ح�اتهم اختصاصاتهم،ل�س له أن �جردهم من  ،اأ�ًض  ؛من شعو�هم أو على أيٍّ  اختصاصاتهم،في 
 ٤٧٤. �كن مامهآخر عاء دّ اأي �أو   ،علیهم �أنهم هراطقة

 
 . ٧–٦: ١٣؛ روم�ة ٢١: ٢٢متى  ٤٧٠
 . ١: ٣؛ ت�طس ٥: ١٣روم�ة  ٤٧١
 . ١٦–١٣: ٢�طرس  ١ ٤٧٢
 . ١١–٨: ١؛ یهوذا ١١–١٠، ١: ٢�طرس  ٢؛ ١١–٩: ٢٥؛ أعمال الرسل ١: ١٣روم�ة  ٤٧٣
 . ٣: ٥�طرس  ١؛ ٤٢: ٢ت�موثاوس  ٢؛ ١٢–٨: ٢٣؛ متى ٤٤–٤٢: ١٠مرقس  ٤٧٤
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 لعشرون او �ع الر لفصل اا
 الزواج والطالق� ف�ما یتعّلق

ألي رجل أن تكون له أكثر من زوجة  افل�س شرع��  :الزواج بین رجل واحد وامرأة واحدةأن �كون �جب  -١
 ٤٧٥.الوقت نفس في  ،كثر من زوج واحد أوال ألي امرأة أن �كون لها  ،واحدة

 بذرّ�ةٍ  يّ أجل تكاثر الجنس ال�شر من و  ٤٧٦،جةو لز الزوج واین ادلة بونة المت�أجل المعمن الزواج  تعّین -٢
 ٤٧٨.أجل منع النجاسة من و  ٤٧٧؛سٍ قدّ مُ  لكن�سة بنسلٍ لو  ؛ةمشروع

من ف مع ذلك، ٤٧٩�منحوا موافقتهم.قادرون بتمییز أن هم  أن یتزوجوا، من أجناس ال�شرلجم�ع  من المشروع -٣
ال  أ  �جب ة الحق�ق�ّ حة صلَ المُ  ةند�ال�اون �قرّ  منف ليلتاو�ا ٤٨٠.مس�حیین أن یتزوجوا فقط في الرب واجب ال
غیر تق�اء تحت نیر األأولئك  واال �كونأ �جب �ما  وثنیین: أو آخر�ن الكاثول�ك،أو  �غیر المؤمنین،یتزوجوا 
 ٤٨١.هلكةبهرطقات مُ   المتمّسكون أو  ،�اء السمعة في ح�اتهمشرار أرد األالزواج �أولئك عن طر�ق   متساٍو،

مثل ل اال �مكن أبدً �ما  ٤٨٢.في الكلمة ةحرمالنسب المُ  أو قرا�ة الت اجدر  نضمالزواج  ون ك�ب أن ال �ج -٤
�ي �ستط�ع هؤالء  ،رضى الطرفینبة بواسطة أي قانون من اإلنسان أو أن تصیر شرع�ّ هذه ز�جات المحارم 

 ٤٨٣.وزوجة  زوج� امعً  الع�ش األفراد 
للطرف البريء   فرصة عادلة ي�عط ،جزوالا شف قبلاكتُ  إذا ،ةرتكب �عد عقد الخط�الزنى أو الفسق المُ إن  -٥

 ٤٨٥أن �ق�م دعوى الطالق: شرعي للطرف البريء ال فمن  ،حالة الزنى �عد الزواج يف ٤٨٤.أن �فسخ ذلك العقد 
 ٤٨٦. االطرف المذنب میتً  �ما لو �ان ،أن یتزوج �آخر ،�عد الطالق، اأ�ًض 

ما قد جمعه هللا �شكل غیر مالئم  ق رّ ف�ل �حث عن حججلاعلى  ت�عثهدرجة إلى فساد اإلنسان هو �الرغم أن  -٦
بواسطة   معالجتهة طر�قة الذي ال �مكن �أ�ّ  المتعّمد أو ذلك الهجر  ،إال الزنى يءال ش مع ذلك، :�الزواج
  اعلنً  اإلجراءات �جب مراعاة سیر  ،وفى ذلك ٤٨٧:هو سبب �اف لفسخ ر�اط الزواج السلطة المدنّ�ة، أو  ،الكن�سة

 
 . ١٧: ٢؛ أمثال ٣: ٧؛ روم�ة ٦–٤: ١٩؛ متى ٢٤: ٢تكو�ن  ٤٧٥
 . ٧: ٣�طرس  ١؛ ٢٨: ٥؛ أفسس ١٨: ٢تكو�ن  ٤٧٦
 . ١٥: ٢؛ مالخي ١: ٩؛ تكو�ن ٢٨: ١تكو�ن  ٤٧٧
 . ٩، ٢: ٧�ورنثوس  ١ ٤٧٨
 . ٥٨–٥٧: ٢٤؛ تكو�ن ٣٨–٣٦: ٧�ورنثوس  ١؛ ٣: ٤ت�موثاوس  ١؛ ٤: ١٣عبرانیین  ٤٧٩
 . ٣٩: ٧ثوس �ورن ١ ٤٨٠
 .١٢–١١: ٢؛ مالخي ٢٧–٢٥: ١٣؛ نحم�ا ٤: ١١ملوك  ١؛ ٤–٣: ٧؛ انظر تثن�ة ١٤: ٦�ورنثوس  ٢؛ ١٦: ٣٤؛ خروج ١٤: ٣٤تكو�ن  ٤٨١
 . ٧: ٢؛ عاموس ١: ٥�ورنثوس  ١؛ ١٩: ٢٠؛ الو�ین ٣٠–٢٤، ١٧–٦: ١٨الو�ین  ٤٨٢
 . ٢٨–٢٤: ١٨؛ الو�ین ١٨: ٦مرقس  ٤٨٣
 . ٢٤–٢٣: ٢٢انظر تثن�ة  ؛ ٢٠–١٨: ١متى  ٤٨٤
 . ٣٢–٣١: ٥متى  ٤٨٥
 . ٣-٢: ٧؛ روم�ة ٩: ١٩متى  ٤٨٦
 . ٦: ١٩؛ متى ١٥: ٧�ورنثوس  ١؛ ٩–٨: ١٩متى  ٤٨٧
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في حاالتهم   ،وال لحر�ة التصرف الشخصّ�ة،إلرادتهم  ص المعنیون األشخاترك وال یُ  ؛منظمة �طر�قةو 
 ٤٨٨الخاصة.

 
 . ٤–١: ٢٤تثن�ة  ٤٨٨
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 لفصل الخامس والعشرون ا
 الكن�سة� ف�ما یتعّلق

أو هم، قد تم ضمّ الذین  ،من �ل عدد المختار�ن تتأّلف  ،منظورة الالتي هي غیر أو العامة، الكن�سة الجامعة  -١
الذي �مأل الكل في  ءمل ،الجسد  ،العروس ىوه ؛تحت المس�ح رأسها ،حد وا إلىهم م ضمّ سیت أو  ون،منضمّ هم 
 ٤٨٩.الكل

�ما �ان  على أمة واحدة، ال تقتصراإلنجیل ( في ظل أو عامة  جامعة االتي هي أ�ًض  المنظورة، الكن�سة  إن  -٢
  من و  ٤٩٠؛ ة�انة الحق�ق�ّ الد  ون �عتنقالعالم  �لالذین في  أولئك من جم�ع  تتأّلف ،الناموس) في ظل  قبًال 

ة  ة عاد�ّ عنها ال توجد إمكان�ّ  االتي خارجً  ٤٩٣،هللا عائلة بیت و  ٤٩٢، س�حوهى ملكوت الرب �سوع الم ٤٩١: أطفالهم
 ٤٩٤.للخالص 

 ،ألجل جمع وتكمیل القد�سین  ،وفرائضه ،وأقواله ،المنظورة قد أعطى المس�ح خدمة هللا الجامعةلهذه الكن�سة  -٣
 هذه الوسائط �جعل ،�حسب وعده ،الخاص سطة حضوره وروحه بوا ،ا: أ�ًض العالمنها�ة إلى  ،في هذه الح�اة

 ٤٩٥.لذلك ةالفعّ 
  ،التي هي أعضاء فیها المحلّ�ة،والكنائس  ٤٩٦.قلأوأح�انا  ،كثرمنظورة أ�انت أح�انا  الجامعةهذه الكن�سة  -٤

قل أكثر أو �أامة الع الع�ادةتأد�ة و  ،رائض الفوممارسة  قبوله،و تعل�م اإلنجیل  دىمل ا وفقً  نقاوة،قل أكثر أو أهي 
 ٤٩٧ا. فیهنقاوة 

حتى صارت ل�ست  فسد،قد  هاو�عض ٤٩٨خطأ؛الخلط وال من لكل عرضةالكنائس تحت السماء هي  إن أنقى -٥
  ا وفقً لع�ادة هللا  ،�ن�سة على األرض  ا ستكون هناك دائمً  ،مع ذلكو  ٤٩٩.بل مجامع الش�طان ،كنائس المس�ح

 ٥٠٠. رادتهإل

 
 . ١٨: ١؛ �ولوسي ٣٢، ٢٧، ٢٣: ٥؛ أفسس ٢٣–٢٢، ١٠: ١أفسس  ٤٨٩
 . ١٢–٩: ١٥م�ة ؛ رو ٩: ٧؛ رؤ�ا ٨: ٢؛ مزمور ١٣–١٢: ١٢�ورنثوس  ١؛ ٢: ١�ورنثوس  ١ ٤٩٠
: ٤؛ روم�ة ١٤، ٩، ٧: ٣؛ انظر غالط�ة ١٦: ١١؛ روم�ة ٢١–٢٠: ١٦؛ حزق�ال ١٢–٧: ١٧؛ تكو�ن ٣٩: ٢؛ أعمال الرسل ١٤: ٧وس ورنث� ١ ٤٩١
٢٤، ١٦، ١٢. 
 . ١٣: ١؛ �ولوسي ٣٦–٣٠: ٢؛ أعمال الرسل ٣٣–٣٢: ١؛ لوقا ٧: ٩؛ إشع�اء ٤٧: ١٣متى  ٤٩٢
 . ١٥: ٣؛ أفسس ١٩: ٢أفسس  ٤٩٣
 . ٤٧: ٢لرسل عمال اأ  ٤٩٤
 . ١٢: ٥٩؛ إشع�اء ٢٠–١٩: ٢٨؛ متى ١٣–١١: ٤؛ أفسس ٢٨: ١٢ورنثوس � ١ ٤٩٥
 . ١٠–٨: ١٨؛ أعمال الرسل ٤٧، ٤١: ٢؛ أعمال الرسل ٣١: ٩؛ أعمال الرسل ٥–٣: ١١روم�ة  ٤٩٦
 . ٣–٢؛ رؤ�ا ٧–٦: ٥�ورنثوس  ١؛ ٤٢–٤١: ٢أعمال الرسل  ٤٩٧
 . ٤٧، ٣٠–٢٤: ١٣ متى أعاله؛  ٤٩٧رقم حاش�ة انظر ال ٣–٢؛ رؤ�ا ١٢: ١٣�ورنثوس  ١ ٤٩٨
 . ٣٩–٣٧: ٢٣متى  ٤٩٩
 . ١٧: ٤تسالون�كي  ١؛ ٥٢–٥١: ١٥�ورنثوس  ١؛ ٢٠–١٩: ٢٨؛ متى ١٧: ٧٢؛ مزمور ١٧–١٦: ٤٥؛ مزمور ١٨: ١٦متى  ٥٠٠
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 حال من األحوال،�أي  ،�ا�ا رومال �مكنوال  ٥٠١. الرب �سوع المس�ح وى سسة خر للكن�رأس آ ناك أيل�س ه -٦
 ٥٠٢. لها اأن �كون رأسً 

 
 . ٢٢: ١؛ أفسس ١٨: ١�ولوسي  ٥٠١
 .٤–٢: ٥�طرس  ١؛ ١٠–٨: ٢٣متى  ٥٠٢
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 الفصل السادس والعشرون 
 شر�ة القد�سین� ف�ما یتعّلق

  ِنَعِمِه، لهم شر�ة معه في  ،و�اإل�مان ،بواسطة روحه ،المتحدین ب�سوع المس�ح رأسهم  ، جم�ع القد�سین إن -١
لهم شر�ة في مواهب  ،لكونهم متحدین أحدهم �اآلخر في المح�ة، اأ�ًض  ٥٠٣:ومجده ،متهوق�ا ،وموته ،هوآالم

 ،المشتركمما یؤدى إلى خیرهم  ،العامة والخاصة ،تلك الواج�ات  �أداء ُملَزمون وهم  ٥٠٤، م �عضهم ال�عض عَ ونِ 
 ٥٠٥.اإلنسان الداخلي والخارجي سواء في

تلك  أداءوفى  ،الشر�ة المقدسة واالشتراك في ع�ادة هللاعلى أن �حافظوا  ون ملتزم هم �اإلقرار القّد�سون  إن -٢
  األمورفي  اعضهم �عًض �  إعانةا في ا أ�ًض �م ٥٠٦المشترك؛ة األخرى التي تؤول إلى بن�انهم الخدمات الروح�ّ 

متد إلى جم�ع تي أن ین�غ ة، فرصال�ما یت�ح هللا  تلك الشر�ة، المتعددة. قدراتهم واحت�اجاتهم حسب  ،المادّ�ة
 ٥٠٧. یدعون �اسم الرب �سوع ،في �ل مكان ،لذینا

أو أن �كونوا معادلین  ؛ة شر�اء جوهر الهوتهة ��ف�ّ جعلهم �أ�ّ تال  ،للقد�سین مع المس�ح هذه الشر�ة التي -٣
  سین، ، �قد��عضهم مع �عض  هذه الشر�ة�ما أن  .وتجد�ف اثممنهما هو  اإذ أن إقرار أ��  :للمس�ح في أي وجه

 ٥٠٨. ة أي إنسان في مقتن�اته وممتلكاتهق أو ملك�ّ هك حنتتأو   ،نزعت  ال

 
 . ١٢: ٢ت�موثاوس  ٢؛ ١٧: ٨؛ روم�ة ٦–٥: ٦؛ روم�ة ١٠: ٣بي فیل ؛ ٦–٥: ٢؛ أفسس ١٦: ١ ؛ یوحنا١٨–١٦: ٣؛ أفسس ٣: ١یوحنا  ١ ٥٠٣
 . ١٩: ٢؛ �ولوسي ٢٣–٢١: ٣�ورنثوس  ١؛ ١٢، ٧: ١٢�ورنثوس  ١؛ ١٦–١٥: ٤أفسس  ٥٠٤
 . ١٠: ٦؛ غالط�ة ١٨–١٦: ٣یوحنا  ١؛ ١٤، ١٢–١١: ١؛ روم�ة ١٤، ١١: ٥تسالون�كي  ١ ٥٠٥
 . ٢٠: ١١�ورنثوس  ١؛ ٣: ٢اء إشع�؛ ٤٦، ٤٢: ٢سل ال الر ؛ أعم٢٥–٢٤: ١٠عبرانیین  ٥٠٦
 . ٤٥–٤٤: ٢؛ انظر أعمال الرسل ٣٠–٢٩: ١١؛ أعمال الرسل ٩–٨�ورنثوس  ٢؛ ١٧: ٣یوحنا  ١ ٥٠٧
 . ٤: ٥؛ أعمال الرسل ٢٨: ٤؛ أفسس ١٥: ٢٠خروج  ٥٠٨
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 لعشرون الفصل السا�ع وا
 المقّدسة �األسرارف�ما یتعّلق 

 ،المس�ح للداللة على  ٥١٠منه،م�اشرة هللا  أّسسهم ٥٠٩، لعهد النعمة األسرار هي عالمات وأختام مقّدسة -١
ة  و�ق�ّ  ،لكن�سةل ینتمون بین أولئك الذین  احوظً مل اتمییزً  وضعل ،اًض �ما أ�  ٥١١: نصیبنا ف�ه لتأكید و واستحقاقاته؛ 

 ٥١٣. �حسب �لمته ،و�وقار تشغلهم لخدمة هللا في المس�ح ٥١٢؛العالم
أن   ،�حدث  �حیث  :بین العالمة والشيء المشار إل�ه سري،أو اتحاد  ،ةعالقة روح�ّ  سر،في �ل  هناك، -٢

 ٥١٤الواحد إلى األخر.أسماء وتأثیرات ُتنسب 
 ؛ا منح بواسطة أ�ة قوة فیهال تُ  حین ُتستخدم على نحو صح�ح،أو بواسطتها  األسرارفي  الظاهرةالنعمة  إن -٣

تأس�س  و�لمة  ٥١٦،على عمل الروح بل ٥١٥�منحها: ة ذاك الذي على تقوى أو ن�ّ  تعتمد ال  السرة كما أن فاعل�ّ 
 ٥١٧. حقاق�است   للمتلّقین فائدة�ال اوعدً إقرار �جیز استخدامه،  �اإلضافة إلى ،التي تتضمن السر،

�مكن ألي ال  اللذان :وعشاء الرب  ،ةالمعمود�ّ  ،همااللذان  ؛المس�ح ر�نا في اإلنجیل عّینهما فقط سّران وجد ی -٤
 ٥١٨.اقانون�� مرسوم اللكلمة اخادم منها أن یتم الق�ام بتدبیرهما بواسطة أي شخص، سوى بواسطة 

نفس  ،من حیث الجوهر ،�انت  والظاهرة بهم،ا إلیهشار ة المُ وح�ّ الر  ور األم من جهة  ،العهد القد�م إن أسرار -٥
 ٥١٩.لعهد الجدید ل تلك التي

 
 . ١١–١٠، ٧: ١٧؛ تكو�ن ١١: ٤روم�ة  ٥٠٩
 . ٢٣: ١١�ورنثوس  ١؛ ١٩: ٢٨متى  ٥١٠
 . ٢٧: ٣؛ غالط�ة ٢٦–٢٥: ١١�ورنثوس  ١؛ ١٦: ١٠�ورنثوس  ١؛ ٢١: ٢؛ �ولوسي ٤–٣: ٦ روم�ة ٥١١
 . ٢١: ١٠�ورنثوس  ١؛ ١٤: ٣٤؛ تكو�ن ٤٨: ١٢خروج  ٥١٢
 .٨–٧: ٥�ورنثوس  ١؛ انظر ١٦: ١٠�ورنثوس  ١؛ ٢١: ٣�طرس  ١؛ ٢٧: ٣؛ غالط�ة ٤–٣: ٦روم�ة  ٥١٣
 . ١٨–٦١: ١٠�ورنثوس  ١؛ ٢٨–٢٧: ٢٦؛ متى ١٠: ١٧تكو�ن  ٥١٤
 . ٢١: ٣�طرس  ١ ؛ ٢٩–٢٨: ٢روم�ة  ٥١٥
 . ١٣: ١٢�ورنثوس  ١ ٥١٦
 . ٢٦: ١١�ورنثوس  ١؛ ٢٠–١٩: ٢٨؛ متى ٢٠–١٩: ٢٢؛ لوقا ٢٨–٢٦: ٢٦متى  ٥١٧
 . ١٢–١١: ٤؛ أفسس ١: ٤�ورنثوس  ١؛ ٢٣، ٢٠: ١١�ورنثوس  ١؛ ١٩: ٢٨متى  ٥١٨
 . ١٢–١١: ٢؛ �ولوسي ١١: ٤؛ روم�ة ٤–١: ١٠�ورنثوس  ١ ٥١٩
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 الفصل الثامن والعشرون 
 ةالمعمود�ّ ف�ما یتعّلق �

 شخصلل االنضمام الرسميل�س فقط ألجل  ٥٢٠، �سوع المس�ح عّینها قد ،العهد الجدید  سرالمعمود�ة هي  -١
 ٥٢٣،في المس�ح غرسهول ٥٢٢، لعهد النعمة اوختمً  ةً مه عاللتكون ل ،اأ�ًض بل  ٥٢١؛المعتمد إلى الكن�سة المنظورة

تعیین ب  هذا السر، ٥٢٦. ل�سلك في جدة الح�اة ،�سوع المس�حب  ،ولتسل�مه � ٥٢٥، الخطا�ا مغفرةول ٥٢٤،وللتجدید 
 ٥٢٧.نها�ة العالم حتىستمر في �ن�سته � �جب أن  ،االمس�ح شخص�� 

 ،ب �اسم اآل الشخص �ه �جب أن �عتمد  حیث  ،هو الماء لسرا اهذ  في الستخدامه العنصر الخارجي إن  -٢
 ٥٢٨. االمدعو لهذا قانون��  ،بواسطة خادم اإلنجیل ،والروح القدس ،واالبن

 رش بأو  ،سكب � صح�ح  على نحوالمعمود�ة ُتمارس  بل  غیر ضرورّي؛تغط�س الشخص في الماء  إن -٣
 ٥٢٩.على الشخص  الماء

الوالدین  ،أو �ال ،أطفال أحد  اأ�ًض  بل ٥٣٠، والطاعة له مس�حن �اإل�مان �الو �قرّ  �الفعلل�س فقط أولئك الذین  -٤
 ٥٣١.�جب أن �عتمدوا  ،المؤمنین

إلى  مرت�طتین بهاالنعمة والخالص غیر ف مع ذلك ٥٣٢إثم �بیر، أن احتقار هذه الفر�ضة أو اهمالها هومع  -٥
ن �ل الذین أ ،وأ ٥٣٣؛بدونها ،لص أو �خ ،د شخص أن یتجدّ ل�مكن حتى �أنه ال  ،نفصالاال ة حد عدم قابل�ّ 

 ٥٣٤.دون اعتمدوا هم بال شك متجدّ 
 إال أنه، مع ذلك، ٥٣٥ُتمارس فیها؛ التي  الوقت ة ل�ست مرت�طة بتلك اللحظة من ة المعمود�ّ فاعل�ّ  إن -٦

بواسطة   ،منحوتُ  ،تظهر في الحق�قةبل  النعمة الموعودة فحسب،قدم ال تُ  ،الصح�ح لهذه الفر�ضة �االستخدام
 

 . ١٩: ٢٨متى  ٥٢٠
 . ٢٨–٢٧: ٣؛ غالط�ة ٣١: ٢١�ورنثوس  ١ ٥٢١
 . ١٢–١١: ٢؛ �ولوسي ١: ٤روم�ة  ٥٢٢
 . ٥: ٦؛ روم�ة ٢٧: ٣غالط�ة  ٥٢٣
 . ٥: ٣؛ ت�طس ٥: ٣یوحنا  ٥٢٤
 . ١٦: ٢٢؛ أعمال الرسل ٣٨: ٢؛ أعمال الرسل ٤: ١مرقس  ٥٢٥
 . ٤–٣: ٦روم�ة  ٥٢٦
 . ٢٠–١٩: ٢٨متى  ٥٢٧
  . ١٩: ٢٨؛ متى ٨٣، ٣٦ : ٨؛ أعمال الرسل ٤٧: ١٠أعمال الرسل  ٥٢٨
 . ٣٨: ١١؛ لوقا ٤–٢: ٧؛ مرقس ٢١، ١٩، ١٣، ١٠: ٩عبرانیین  ٥٢٩
 . ١٥–١٤: ١٦؛ أعمال الرسل ١٣–١٢: ٨؛ أعمال الرسل ٤١: ٢أعمال الرسل  ٥٣٠
 ؛١٦–١٣: ١٠؛ متى ١٣: ١٩؛ متى ١٢–١١: ٤؛ روم�ة ٣٩–٣٨: ٢؛ أعمال الرسل ١٢–١١: ٢؛ �ولوسي ١٤، ٩: ٣؛ غالط�ة ١٤–٧: ١٧تكو�ن  ٥٣١

 . ١٤: ٧�ورنثوس  ١؛ ١٩: ٢٨تى ؛ م١٧–١٥: ١٨لوقا 
 . ٣٠: ٧انظر لوقا ؛ ٣٨: ٢أعمال الرسل ؛ ١٩: ٢٨متى ؛ ١٤: ١٧تكو�ن  ٥٣٢
 . ٤٧، ٤٥، ٣١، ٢٢، ٤، ٢: ١٠أعمال الرسل ؛ ١١: ٤روم�ة  ٥٣٣
 . ٢٣، ١٣: ٨أعمال الرسل  ٥٣٤
 . ٨، ٥: ٣یوحنا  ٥٣٥

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


https://ar.ligonier.org 

 info@ar.ligonier.org     51     جم�ع الحقوق محفوظة   ٢٠١٩ ©

�حسب مشورة إرادة هللا الخاصة في   ،) الذین تخصهم تلك النعمةطفالاألالغین أو ال�ء (سواألولئك  ،سالقد الروح 
 ٥٣٦. نوقته المعیّ 

 ٥٣٧.إال مرة واحدة ألي شخص  ُ�مارسالمعمود�ة ال   سر إن -٧

 
 . ١٤، ٨٣: ٢مال الرسل أع؛ ٢١: ٣�طرس  ١؛ ٢٧: ٣غالط�ة ؛ ٦–٣: ٦روم�ة  ٥٣٦
 . ١١–٣: ٦روم�ة  ٥٣٧
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 الفصل التاسع والعشرون 
 انيّ عشاء الر�ّ ال� ف�ما یتعّلق

 الذي ین�غي انّي،عشاء الر�ّ ال الُمسّمى ،ودمه جسده أّسس سر ،فیهاسلم أُ في اللیلة التي  ،ر�نا �سوعإن  -١
  إحسانات موته ختم �ل ألجل  ؛ألجل الذ�ر الدائم لذب�حة نفسه في موته ،نها�ة العالم حتى ،في �ن�سته ممارسته

ي هم مدیونون  الت هاونحو  والزد�اد التزامهم في �ل الواج�ات  ،ف�ه ولغذائهم ونموهم الروحيّ  ،للمؤمنین الحق�قیین
 ٥٣٨.�أعضاء جسده السري  �عضهم ال�عض،ومع   ،لشر�تهم معه اومیثاقً   التكون ر�اطً  ،ا؛ أ�ًض هها لب
لكن  ٥٣٩األموات؛لغفران خطا�ا األح�اء أو ، ةة ذب�حة حق�ق�ّ أ�ّ تتم وال  ؛ألب�ه المس�ح م قدّ ال �ُ السر،  افي هذ  -٢

تسب�ح ممكن  كلل ا روح��  ا وقر�انً : احدةرة و م ،على الصلیب  ،بنفسه ،نفسهتلك الذب�حة الواحدة ل احتفال لذ�رى فقط 
لذب�حة المس�ح  إهانة مقیتةهي أشد  )ونهاكما �سمّ (ة اس ال�ابو�ّ ذب�حة القدّ ف لذلك ٥٤٠: نفسها الذب�حةعلى تلك  ،�

 ٥٤١ه.مختار� الكفارة الفر�دة لكل خطا�ا  ،الوحیدة ،الواحدة
أن  ؛للشعب  �لمته الخاصة بتأس�س السر لنواأن �عامه ن خدّ قد عیّ  ، في هذه الفر�ضة،الرب �سوع إن -٣

وأن  ؛سإلى االستعمال المقدّ  الطب�عين االستعمال ع  �مّیزونهماو�هذا  والخمر،��ار�وا عنصري الخبز و  �صلوا،
ن لك ٥٤٢؛ نأنفسهم) أن �عطوا �لیهما للمشتر�ی�ذلك إذ یناولون ( ا، أ�ًض �أخذوا الكأسأن و  ،�أخذوا الخبز و�كسروه

 ٥٤٣االجتماع. حینئذ في   احاضرً غیر فرد ل�س ألي 
 �المثل،�ما  ٥٤٤؛امنفردً  ،أو أي شخص آخر ،�اهن بواسطة السر اهذ  تناولأو  ،ةاسات الخصوص�ّ القدّ  إن -٤

واالحتفاظ   ،للسجود لهما ،أو حملهما حول المكان ،ورفعهما ،وع�ادة العنصر�ن ٥٤٥من الكأس، الشعب  حرمان
 ٥٤٦. المس�ح له تأس�سول السر،لطب�عة هذه  لفةمخا هي �لها ؛مزعومدیني  استخدامبهما ألي 

لهما تلك  ،نة بواسطة المس�حالمعیّ  لالستخدامات المفرز�ن �ما �جب ا السر، في هذ  ظاهر�ن العنصر�ن ال إن -٥
 ،أي  ،النهمان �مثّ �اسم الشیئین اللذی اأح�انً  ، ُ�طلق علیهمافقط اسر�� لكن  ،احقً  ،حتى أنهما ،االعالقة �ه مصلو�ً 

�ما �انا من   ،اخمرً و  اوفقط خبزً  اال یزاالن �اقیین حقً  ،في الجوهر والطب�عة ،ولو أنهما ٥٤٧؛مس�ح ودمهد الجس
 ٥٤٨.قبل

 
 . ١٣: ١٢�ورنثوس  ١؛ ٢١، ١٧–١٦: ١٠�ورنثوس  ١؛ ٢٦–٢٣: ١١�ورنثوس  ١ ٥٣٨
 . ١٤–١٠: ١٠عبرانیین ؛ ٢٨، ٢٦–٢٥، ٢٢: ٩عبرانیین  ٥٣٩
 . ٢٠–١٩: ٢٢لوقا ؛ ٢٧–٢٦: ٢٦متى ؛ ٢٦–٢٤: ١١�ورنثوس  ١ ٥٤٠
 . ١٨، ١٤ ، ١٢–١١: ١٠عبرانیین ؛ ٢٧، ٢٤–٢٣: ٧عبرانیین  ٥٤١

 . ٢٧–٢٣: ١١�ورنثوس  ١؛ ١٧–١٦: ١٠�ورنثوس  ١؛ ٢٠–١٩: ٢٢لوقا ؛ ٢٤–٢٢: ١٤مرقس ؛ ٢٨–٢٦: ٦٢تى م ٥٤٢ 
 . ٢٠: ١١�ورنثوس  ١؛ ٧: ٢٠أعمال الرسل  ٥٤٣
 . ١٦: ١٠�ورنثوس  ١ ٥٤٤
 . ٢٩–٢٥: ١١�ورنثوس  ١؛ ٢٣: ١٤مرقس ؛ ٢٨–٢٧: ٢٦متى  ٥٤٥
 . ٩: ١٥متى  ٥٤٦
 . ٢٨–٢٦: ٢٦متى  ٥٤٧
 . ٢٩: ٢٦متى ؛ ٢٨–٢٦: ١١وس �ورنث ١ ٥٤٨
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 عادةً  سمىإلى جوهر جسد المس�ح ودمه (�ُ  والخمر،جوهر الخبز  بتحّولك ذلك التعل�م الذي یتمسّ  إن -٦
بل  �النس�ة للكتاب المقدس فحسب،ل�س  �ض،�غ هو  ،قة أخرى ة طر�أو �أ�ّ  ،االستحالة) بواسطة تكر�س �اهن

 نّ�اتث و ل ،بل ؛خرافات متعددةل سبب  ،وال زال ،وقد �ان السر،طب�عة  ُ�دّمرو  منطق؛وال ،العام للحس حتى 
 ٥٤٩فادحة.

  ،ا�ًض هم حینئذ أ ٥٥٠السر، ا في هذ  ، في العنصر�ن المنظور�ن االمشتر�ین خارج��  �استحقاق،المتناولین  إن -٧
 ، ون �هو�تغذّ  ،ایتناولون المس�ح مصلو�ً  ،ابل روح��  ،اوماد��  ال�س جسد�� مع ذلك  ،وفعًال  احقً  ،مان�اإل� اداخل�� 

 ؛وال تحتهما ،وال معهما خمر،في الخبز وال اماد�� وال  ال�سا جسد��  ،المس�حودم إذ أن جسد  :موته امت�ازات و�كل 
�ما أن العنصر�ن نفسهما هما  ، ي تلك الفر�ضةین فإل�مان المؤمن  حاضران ،اإنما روح��  ،احق�ق�� مع ذلك، 

 ٥٥١.ةحاضران لحواسهم الخارج�ّ 
  الفهم  مع ذلك، سر؛ال اناولون العنصر�ن الخارجیین في هذ واألشرار یت  الجّهالأن الناس  على الرغم من -٨

لهالكهم  ،ب الر  ودممون في جسد هم مجر  ،إل�ه قبدون استحقا ، �قدومهملكن ما؛یتناولون الشيء المشار إل�ه به
ذلك هم ل ،لین للتمتع �الشر�ة معهنهم غیر مؤهّ أل  فّجار،وال الجّهالجم�ع األشخاص ف ولهذا السبب، .الشخصيّ 

�شتر�وا في  أن ،بینما ی�قون هكذا ،بدون خط�ة عظ�مة ضد المس�ح ،وال �قدرون  ؛غیر مستحقین لمائدة الرب 
 ٥٥٣.قبلوا إلیها◌ُ أن ي وال ٥٥٢، هذه األسرار المقدسة

 
 . ٣٩، ٦: ٢٤لوقا ؛ ٢٦–٢٤: ١١�ورنثوس  ١؛ ٢١: ٣أعمال  ٥٤٩
 . ٢٨: ١١�ورنثوس  ١ ٥٥٠
 .٤–٣: ١٠�ورنثوس  ١انظر ؛ ١٦: ١٠�ورنثوس  ١ ٥٥١
 . ٢١: ١٠�ورنثوس  ١؛ ١٦–١٤: ٦�ورنثوس  ٢؛ ٢٩–٢٧: ١١�ورنثوس  ١ ٥٥٢
 . ٦: ٧متى ؛ ١٥–٤١، ٦: ٣تسالون�كي  ٢؛ ١٣، ٧–٦: ٥�ورنثوس  ١ ٥٥٣
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 صل الثالثون الف

 ةالكنس�ّ  اتف�ما یتعّلق �التأدی�

السلطة عن  �شكل ممّیز ،الكن�سة ق�اداتفي ید  ،ان فیها حكمً قد عیّ  ،�ن�سته ورأس�ملك  ،الرب �سوع إن -١
 ٥٥٤المدنّ�ة.

 روامسكوا، وأن �غف، أن �على التوالي ،لهم سلطان �مقتضاه، ؛واتاودع مفات�ح ملكوت السمیُ  الق�ادات لهؤالء  -٢
 ، �فتحوه للخطاة التائبینأن و  أدی�ات؛والت ،الكلمةمن  �كال ،�غلقوا ذلك الملكوت ضد الغیر التائبینأن و  ؛الخطا�ا

 ٥٥٥. �ما تقتضي المناس�ة ،و�واسطة الحل من التأدی�ات  ؛بواسطة خدمة اإلنجیل
خر�ن عن الذنوب اآل بین، وألجل ردعالمذن  ألجل إصالح ور�ح االخوة ،ةة ضرور�ّ �ّ س تأدی�ات الكنإن ال  -٣

واالعتراف المقدس  ، �رامة المس�ح حفظ فسد العجین �له، وألجل �ُ قد وألجل نزع ذلك الخمیر الذي  ،المماثلة
 سدنّ تیأن  ،وختومه ،عهدهل إن سمحوا ،على الكن�سة �عدلٍ �قع  قد الذي  ،هللا غضب وألجل منع  ،�اإلنجیل
 ٥٥٦. صاهمعة وعمذنبون أرد�اء السبواسطة 

 سر  من والحرمان المؤقت  ؛ الكن�سة أن یتدرجوا �اإلنذار ق�ادات �جب على  ضل لهذه الغا�ات،ق أفلتحقی -٤
 ٥٥٧.وتقصیر الشخص  ،�حسب طب�عة الجر�مة ؛من الكن�سة عزلو�ال ،إلى حین العشاء الر�انيّ 

 
 . ١٢: ٥تسالون�كي  ١؛ ١٧: ٥ت�موثاوس  ١؛ ١٨: ١�ولوسي ؛ ٧–٦: ٩ء شع�اإ ٥٥٤

 . ٣٦: ١٨یوحنا ؛ ٢٠–١٨: ٢٨متى ؛ ٢٨: ١٢�ورنثوس  ١؛ ١٢–١١: ٤أفسس  ؛٢٤، ١٧، ٧: ١٣عبرانیین ؛ ٢٨، ١٧: ٢٠أعمال الرسل 
 . ٨–٦: ٢�ورنثوس  ٢؛ ٢٣–٢١: ٢٠یوحنا ؛ ١٨–١٧: ١٨متى ؛ ١٩: ١٦متى  ٥٥٥
 . ٢٣: ١یهوذا ؛ ٣٤–٢٧: ١١�ورنثوس  ١؛ ٢٠: ١ت�موثاوس  ١؛ ٦: ٧متى ؛ ٢٠: ٥ت�موثاوس  ١؛ ٣١–١ : ٥�ورنثوس  ١ ٥٥٦
 . ١٠: ٣ت�طس ؛ ١٧: ١٨متى ؛ ١٣، ٥–٤: ٥�ورنثوس  ١؛ ١٥–١٤، ٦: ٣تسالون�كي  ٢؛ ١٢: ٥تسالون�كي  ١ ٥٥٧
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 الفصل الحادي والثالثون 
 والمجالس المجامع� ف�ما یتعّلق

  مجامع  ُ�طلق علیهامحافل التي تلك ال �كون هنالك�جب أن  كن�سة،ال نالزد�اد بن�ا و  ،أفضل إدارة من أجل -١
�ما �خّص النّظار وغیرهم من القادة للكنائس المحلّ�ة، �حكم مناصبهم، والسلطة التي قد منحها  ٥٥٨مجالس:أو 

نه نافع  ن �أ�قدر ما �حكمو  فیها، اوأن �جتمعوا معً  ٥٥٩أن ُ�عّینوا هذه المحافل؛ لهم للبن�ان ول�س للهدم،المس�ح 
 ٥٦٠من أجل خیر الكن�سة. 

قة �اإل�مان، والحاالت إنه من اختصاص المجامع والمجالس، في س�اق الخدمة أن تحسم المنازعات المتعلّ  -٢
ترتیب أفضل للع�ادة الجماعّ�ة �، و�دارة �ن�سته؛ لتلّقي  المرت�طة �الضمیر؛ وأن تضع قواعد وتوجیهات ألجل 

�انت موافقة لكلمة  نالتي إ  ، تلك األحكام والقرارات  :ر فیها �سلطانن تقرّ أو ، دارةحاالت سوء اإل اوى فيالشك
الممنوحة  السلطةجل أمن  ابل أ�ًض  ،فاقها مع الكلمةجل اتّ أل�س فقط من  ؛وخضوع �خشوعقبل �جب أن تُ ، هللا

 ٥٦١.نة لهذا في �لمتهمعیّ اللكونها شر�عة هللا  بها،
 .منها قد أخطأ او�ثیرً  ؛خطئقد تُ  ،عامة أو خاصة سواء ،أزمنة الرسلمنذ  المجالس،أو  عالمجامجم�ع  إن -٣

 ٥٦٢. كلیهمالستخدم �مساعد بل تُ  العمل؛أو  ،لإل�مان  اقانونً  جعلها�جب  ال ،لذلك
ون و�جب أال تتداخل في الشؤ  :إال ما هو �نسي ،اشیئً  تقّررأو  ،تتناولال �جب أ إن المجامع والمجالس -٤
أو، عن طر�ق تقد�م  حاالت استثنائّ�ة؛االلتماس المتواضع في  عن طر�قإال  لدولة،�اص ة التي تختدن�ّ الم

 ٥٦٣.منهم ذلكطلبت السلطة المدنّ�ة إذا  ،الضمیر المشورة، إلرضاء

 
 . ٦، ٤، ٢: ١٥أعمال الرسل  ٥٥٨
 . ٣٥–١: ١٥أعمال الرسل  ٥٥٩
 . ١٧: ٢٠أعمال الرسل ؛ أعاله ٥٥٩ظر الحاش�ة رقم . ان٣٥–١: ١٥الرسل أعمال  ٥٦٠
 . ٢٠–١٧: ١٨متى ؛ ٤: ١٦أعمال الرسل ؛ ٣١–٢٧، ٢٤، ١٩، ١٥: ١٥أعمال الرسل  ٥٦١
 .٩: ١٥؛ متى ٢٠–١٩: ٨قارن إشع�اء ؛ ٢٤: ١�ورنثوس  ٢؛ ٥: ٢�ورنثوس  ١؛ ١١: ١٧أعمال الرسل ؛ ٢٠: ٢أفسس  ٥٦٢
 .٢١: ٢٢تى م؛ ٣٦: ١٨وحنا ی؛ ١٤–١٣: ١٢لوقا  ٥٦٣
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 الفصل الثاني والثالثون 
 ق�امة األمواتف�ما یتعّلق �و  ،�عد الموت ال�شرحالة � ف�ما یتعّلق

إذ  نام،التي ال تموت وال ت، ملكن نفوسه  ٥٦٤: وترى الفساد  ،د إلى التراب تعو  ،�عد الموت  شر،اد ال�إن أجس -١
ل  بقتُ  ،تصیر �املة في القداسة ذلك الحین ،نفوس األبرار ٥٦٥وهبها: ترجع إلى هللا الذي في الحال  ،خالد  �قاءلها 
نفوس األشرار  و  ٥٦٦. الكامل ألجسادهفداء اال ةمنتظر  ،ومجدٍ  في نورٍ  ،حیث ترى وجه هللا عل�ا،السماوات ال في
هذین   عن فضًال  ٥٦٧. محفوظة لدینونة الیوم العظ�م ،تامالظالم العذا�ات و الحیث ت�قى في  الجح�م،طرح إلى تُ 

 . �أي مكان آخر الكتاب المقدسال �عترف  ،عن أجسادها  المنفصلةللنفوس  ،المكانین
بذات   ،مون اقجم�ع األموات س�ُ و  ٥٦٨:بل یتغیروا ،وان �موتأولئك الذین یوجدون أح�اء ل ،في الیوم األخیر -٢

 ٥٦٩. تتحد مرة أخرى بنفوسها إلى األبد ، التي س)مختلفة �خواص مع أنها (ول�س �غیرها  ،األجساد عینها
وتصیر مشابهة   ؛كرامةلقام لستُ  ،بروحه ،أجساد األبرارو  :هوانللقام ستُ  ،�قوة المس�ح ،أجساد اآلثمة إن -٣

 ٥٧٠.لجسده الممجد 

 
 . ٣٦: ١٣أعمال الرسل ؛ ١٩: ٣تكو�ن  ٥٦٤
 . ٧: ١٢جامعة ؛ ٤٣: ٢٣لوقا  ٥٦٥
 . ٢٣: ٨روم�ة ؛ ١٠: ٤أفسس ؛ ٢١: ٣أعمال الرسل ؛ ٢٣: ١فیلبي ؛ ٨، ٦، ١: ٥�ورنثوس  ٢؛ ٢٣: ١٢عبرانیین  ٥٦٦
 . ١٩: ٣�طرس  ١؛ ٧–٦: ١یهوذا ؛ ٢٥: ١أعمال الرسل ؛ ٢٤–٢٣: ١٦لوقا  ٥٦٧
 . ٥٢–٥١: ١٥�ورنثوس  ١؛ ١٧: ٤تسالون�كي  ١ ٥٦٨
 . ٤٤–٤٢: ١٥�ورنثوس  ١؛ ٢: ١٢دان�ال ؛ ٢٧–٢٦: ١٩أیوب ؛ ١٥: ٢٤أعمال الرسل ؛ ٢٩–٢٥: ٥یوحنا  ٥٦٩
 . ٢١: ٣فیلبي ؛ ٤٣: ١٥�ورنثوس  ١؛ ٢٩–٢٥: ٥یوحنا ؛ ١٥: ٢٤أعمال الرسل  ٥٧٠
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 ن الثوصل الثالث والثالف
 الدینونة األخیرة� ف�ما یتعّلق

من  قد أُعط�ا الذي له �ل سلطان ودینونة  ٥٧١، ب�سوع المس�ح �العدل، ،ف�ه سیدین العالم ، اهللا یومً  لقد عّین -١
جم�ع األشخاص الذین قد عاشوا على   �ذلكلكن  ٥٧٣فقط، المالئكة المرتدون  ال ُیدان ،في ذلك الیوم ٥٧٢.ب اآل
ولینالوا �حسب ما  عمالهم؛وأ  ،وأقوالهم ،عن أفكارهم ال�عطوا حسا�ً  ،اء المس�حي قضظهرون أمام �رس رض س�األ
 ٥٧٤.اأم شرً  اسواء �ان خیرً  ،في الجسد  صنعواقد 
 ،عدلهمجد و  ؛لمختار�نلفي الخالص األبدي  ،غا�ة هللا في تعیین هذا الیوم هو ألجل إظهار مجد رحمته  إن -٢

ینالون هذا الملء وس ،سیذهب األبرار إلى ح�اة أبد�ة عندئذ  .طائعین وغیرلذین هم أشرار ا كین،الهال دینونةفي 
وال �ط�عون إنجیل �سوع   ،الذین ال �عرفون هللا ،لكن األشرار :الذین س�أت�ان من محضر الرب  ،الَفَرجمن الفرح و 

 ٥٧٥.ومن مجد قوته ،الرب عاقبون بهالك أبدي من محضر و�ُ  ،طرحون إلى عذا�ات أبد�ةس�ُ  ،المس�ح
عن   �ل ال�شر ولذلك لردع ،دینونة لل�أنه س�كون هناك یوم  �التأكید أن نكون مقتنعین  یر�دنا�ما أن المس�ح  -٣

لكي  ،ذلك الیوم غیر معروف لل�شر �جعلهو ف لذلك ٥٧٦شّدتهم:تعز�ة العظمى لألتق�اء في وألجل ال ؛الخط�ة
ولكي �كونوا  ؛ون في أ�ة ساعة س�أتي الرب �علمألنهم ال  ،ر�نساه او�كونوا دائمً  ُدنیوي،طمئنان ا�طرحوا �ل 

 ٥٧٧. آمین ،اتعال سر�عً  ،تعال أیها الرب �سوع ،�قولوالمستعدین  ادائمً 
 

 
 . ٣١: ١٧أعمال الرسل  ٥٧١
 . ٢٧، ٢٢: ٥یوحنا  ٥٧٢
 . ٤: ٢�طرس  ٢؛ ٦: ١ذا یهو  ٥٧٣
 . ٣٧–٣٦: ١٢متى ؛ ١٢، ١٠: ١٤روم�ة ؛ ١٦: ٢روم�ة ؛ ١٠: ٥�ورنثوس  ٢ ٥٧٤
 . ٤٨: ٩مرقس ؛ ١٠–٧: ١تسالون�كي  ٢؛ ١٩: ٣أعمال الرسل ؛ ٢١: ٢٥متى ؛ ٢٣–٢٢: ٩روم�ة ؛ ٦–٥: ٢روم�ة ؛ ٤٦–٣١: ٢٥متى  ٥٧٥
 . ٢٥–٢٣: ٨�ة روم ؛ ٢٨–٢٧: ٢١وقا ل؛ ٧–٥: ١تسالون�كي  ٢؛ ١١–١٠: ٥�ورنثوس  ٢؛ ١٤، ١١: ٣�طرس  ٢ ٥٧٦
 . ٢٠: ٢٢رؤ�ا ؛ ٣٦–٣٥: ١٢لوقا ؛ ٣٧–٣٥: ١٣مرقس ؛ ٤٤–٤٢، ٣٦: ٢٤متى  ٥٧٧
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