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 املقدمة 

 اتلار�يَّة:  ةلفيَّ اخل

  صلَح، مُ   كنيسة  رايع  اكن  اذلي  )،Brès ed Guido(  بر�ه  دو  جيدو  بيد  األصل  يف  ابللجييك  اإليمان  إقرار  ُكتب
  ساهم   ل�ن  اإلقرار،  هلذا  األسايس  الاكتب  اكن  بر�ه  دو  أن  ومع  جنيف.  يف  لاكلفن  وتلميًذا  ة،الفر�سيَّ   باللغة  ثًا تحدِّ مُ 

  جونيوس   فرا�سيس  منهم  اإلقرار،  هلذا  ستلَموالمُ   انلهايئ  الشلك  يف  آخرون   صلَحونمُ   ونوالهوتيُّ   كنا�س  راعة
)Junius Francis،( يلدن.  جامعة يف شهً�ا  صلًَحا مُ  أستاًذا الحًقا  صار اذلي 

  ظهر   عليه.  للتصديق  أخرى   صلَحةمُ   كنا�س  و�ىل  جنيف  إىل   منه  �سخ   أرِسلت  ثم  ،١٥٦١  اعم   يف  اإلقرار   هذا   ُكتب
  انلص،   مراجعة  تمت  حيث  ، ١٦١٩-١٦١٨  اعم  يف  أي  العظيم،  دورت   سنودس  انعقاد  وقت   يف  لإلقرار  احلايل   الشلك 

  ة). األملانيَّ   واللغة  ة،اهلونلديَّ   واللغة  ة،الالتينيَّ   واللغة  األصلية،  ةالفر�سيَّ   (اللغة  لغات  أر�ع  يف  رسميًّا   عليه  واملوافقة
  ��م   اكن   اذلي  أسبانيا،  ملك  اثلا�،  فيليب  امللك   ىلع  ُعِرض   ابللجييك،  اإليمان  إقرار  كتابة  من   قليل  وقت  بعد   ثم

  ب�   شديد  قبولٍ ب  اإلقرار  هذا  عتمتَّ   ابلداية،  ومنذ  بالقبول.  صلَحالمُ   اإليمان  �ظى  بأن  عقيم  أمل  ىلع  آنذاك،  هونلدا
  هونلدا. يف الُمصلَحة  كنا�سال

 االضطهاد  وجه  فيف   اثلا�.   فيليب  امللك  ىلع  وعرضه  ابللجييك،  اإليمان  إقرار  إعداد   من   للغرض   خاصة  أهمية  ثمة
مه،  ،ةالاكثويلكيَّ   روما   لكنيسة  اتلابع  امللك  هذا  مارسه  اذلي  العنيف   ومؤم�   بر�ه  دو  جيدو  اهتمام  انصب  وُحاكَّ

 اجلامعة  للكنيسة  القديم  واإلمجاع  املقدس،  الكتاب  تعليم  حبسب  اكن  إيمانهم  أن  إثبات   ىلع  صلَح�المُ   اهونلد
  اإليمان  اللزتام إثباته يف سيما  وال السالم، إىل نازعة نربة  ابللجييك اإليمان إقرار �مل و�اتلايل، و�امعها. سةاملقدَّ 

  روما   كنيسة  تعليم  شجب  تم   وعمله.  املسيح  شخص   وعن  الوث،اثل  عن  العظيمة  ةالكتابيَّ   باتلعايلم  صلَحالمُ 
  من   أ�رث  ليس  صلَحالمُ   اإليمان  بأن   قارئيه  إقناع  هو  اإلقرار  من  اهلدف  اكن  ل�ن  ة، �ور�َّ   نقاط  يف  ةالاكثويلكيَّ 

 . اتلار�خ  عرب ةاملسيحيَّ  كنيسةال  إيمان كونه

  واذلي   ،١٥٥٩  اعم  يف  صدر  اذلي  الغال  بالد   أو  فر�سا   إيمان  إقرار  عن  ه يم�ِّ   واذلي  اإلقرار،  هلذا  األخرى   األغراض  من
  إيمان   عن  صلَحالمُ   اإليمان  تم�ُّ   إثبات  هو  املذهلة،  التشابه  أوجه  من  العديد  يف  ابللجييك  اإليمان  إقرار  معه  �شرتك 

دي   األو�   الفرتة  يف  هونلدا  يف  �كب  تأث�  هلم  اكن  اذلين  ة،املعموديَّ   �ددي   ب�  فمن  .) Anabaptists(  ة"املعموديَّ   "�دِّ
  املد�   احلا�م   ةرشعيَّ   أيًضا   رفضوا   بل  األطفال،  ةمعموديَّ   مارسة  برفض   ي�تفوا   لم  َمنْ   هناك  اكن  اإلصالح،  من

  الكنيسة،   أي   ة،الروحيَّ   املسيح  ملكة   ب�  قاطع  �شلك   ة املعموديَّ   �ددو   قفرَّ   سلطانه.  ملمارسة  و�أداة   هللا،  كخادم 
  و�سديد   القسم،  وأداء   ة،العسكر�َّ   اخلدمة  رفض   تطلَّب  اذلي  األمر  العالم،  عن   صارم  انفصالٍ ب  نادوا و  ،املد�  وانلظام
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  بأنه   االفرتاض   ضد   صلَحالمُ   اإليمان  عن   ل�فاع  ُكتب  أنه   ابللجييك  اإليمان  إلقرار   ةاملم�َّ   السمات  تب�ِّ   الرضائب.
فة  السمات هذه  يف ةاملعموديَّ   �ددي إيمان مع �شرتك  اكن  . املتطرِّ

 :ابللجييك  اإليمان إقرار �توى 

دُ�   عقائدي  خطأ   ملواجهة  تُكِتب  اليت  دورت   سنودس  تا قرارإ ب  شبيًها   ابللجييك  اإليمان  إقرار  ليس    نظ�   لكنه،  .دَّ
  ، )١٥٥٩  اعم  يف  الكهما   اكتمل  (ال�ين  الغال  بالد   إيمان  و�قرار  لاكلفن،  جنيف  إيمان  إقرار  أي  ،سبقته  اليت  اإلقرارات

   صلَح.والمُ  املسييح اإليمان   عن شامًال  بيانًا  ميقدِّ 

مت  اعم،  و�وجه   إيمان   لقانون  اثلالثة  ابلنود   حبسب  اإلقرار  منها   نيتكوَّ   اليت  واثلالث�   السبعة  ابلنود   �تو�ات  قُسِّ
  ة القانونيَّ   األسفار  وسلطة  الويح   عن   اإلصالح  فكر  نظر  وجهة  تعرض   اليت  ةاتلمهيديَّ   ابلنود   من  العديد  فبعد  الرسل.

د  )،٧-١  (ابلنود   املقدس   للكتاب    اإلقرار  يؤ�ِّ
ً

  ثم   ). ١٣-٨  (ابلنود   والعناية  اخللق  يف  اهللا  وأعمال  اثلالوث،  حقيقة   أوال
قًا مُ   وعمله،  املسيح  شخص   عن  الكتايب  اتلعليم  اإلقرار  من  املر�زي   املقطع  يعرض    اخلالص   عن  اإلصالح  فهم  ب�  فرِّ
  ثم   ).٢٣-١٤  (ابلنود   الوسطى  عصورال  يف  ةالاكثويلكيَّ   روما   كنيسة  تعليم  وضالالت  اإليمان  بواسطة  وحدها   بانلعمة
  الكنيسة   عن  بنود   عدة  نيتضمَّ   وعمله،  القدس   الروح  شخص   عن  موَجًزا   بيانًا   اإلقرار  من  اخلتا�   املقطع  يعرض 

 . )٣٧-٢٤ ابلنود (  املد�  احلا�م  وخدمة  اإلل�، اتلعي�  عن  خاص بندٍ  إىل باإلضافة املقدسة، والفرائض 

  يظل   لكنه  األصل،  يف  فيها   ُكتب  اليت  ةاتلار�يَّ   ابليئة  إىل  �ش�   واضحة   مالمح  يُظِهر  ابللجييك  اإليمان  إقرار  أن  ومع
 . اتلار�خ عرب اإلصالح كنا�س إيمان إقرارات أفضل من واحًدا
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 ١ابلند  
 يوجد � واحد وحيد 

وحيد،   واحد  ورويح  �سيط  اكئن  سوى  يوجد  ال  بأنه  بأفواهنا،  ونعرتف  بقلو�نا،  مجيًعا  و�أنه    ندعوه نؤمن  اهللا؛ 
، وغ� �دود، وقدير، ويلك احلكمة، والعدل، والصالح، وهو انلبع  تغ�ِّ رسمدي، و�فوق اإلدراك، وغ� منظور، وغ� مُ 

 الفائض للك صالح. 

 

 ٢ ابلند
 ها اهللا ما الوسائل اليت نعرف ب

 وسيلت�:    عن طر�ق�ن نعرفه  
ً

عن طر�ق خلق الكون، وحفظه، و�دارته؛ اليشء اذلي يبدو أمام عيوننا و�أنه    ،أوال
  أمور اهللا كتاب فائق الروعة، فيه �ُشِبه مجيع املخلوقات، الكب�ة منها والصغ�ة، أحرفًا كث�ة تقتادنا إىل اتلأمل يف  

َمْنُظوَرةِ اَغْ�َ  
ْ
ْدَرتَُه  ، أي  ل

ُ
َمِديَّةَ اق ْ ُهوتَهُ   لرسَّ

َ
). مجيع هذه األشياء اكفية إلدانة ٢٠:  ١قول الرسول بولس (رومية  ، كما ي َوال

 البرش، وجعلهم بال ُعذر.  

فنا اهللا بذاته ىلع �و أ�رث وضوًحا  ثانيًا، يُ   عرِّ
ً

�تاج    ما بقدر  هذا يع�،    ؛ة عن طر�ق لكمته املقدسة واإلهليَّ   واكتماال
 أن نعرف يف هذه احلياة، ملجده وألجل خالصنا.

 

 ٣ ابلند
 لكمة اهللا املكتو�ة

 ُ � أو  تُعَط  لم  اهللا هذه  بأن لكمة  بلنعرتف  إ�سان،  بمشيئة  نَاُس    سلَّم 
ُ
أ َم 

َّ
�ُسونَ ا  هللاِ ا تََ�ل ِقدِّ

ْ
ِمَن    ل وِح اَمُسوقَِ�    لرُّ

ُقُدِس ا
ْ
اهللا، بعد ذلك، و�دافع اهتمام خاص منه بنا وخبالصنا، قد أمر ، كما يقول الرسول بطرس. كما نعرتف بأن  ل
امه، من األنبياء والرسل، بتدو�ن لكمته الُمعلنة؛ كما كتب هو نفسه بإصبعه لويح الرش�عة. وذللك، نطلق ىلع  دَّ خُ 

 ة.املقدسة واإلهليَّ  األسفارهذه الكتابات 
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 ٤ ابلند
 ة للكتاب املقدس  األسفار القانونيَّ 

نة يف كتاب�، هما كتاب العهد القديم و�تاب العهد اجلديد، القانونيان، وال�ان املقدسة مُ   األسفارنؤمن بأن   تضمَّ
ُ ال يم�ن ادِّ   س�َّ يف كنيسة اهللا: اعء أي يشء ضدهما. وفيما ي� أسماء األسفار كما �

ر اخلروج، وسفر الالو��، وسفر العدد،  أسفار العهد القديم �: أسفار موىس اخلمسة، اليت �: سفر اتلكو�ن، وسف 
وسفر اتلثنية؛ ثم سفر �شوع، وسفر القضاة، وسفر راعوث، وسفرا صموئيل، وسفرا امللوك، وسفرا أخبار األيام؛ ثم  
سفر عزرا، وسفر �ميا، وسفر أست�، وسفر أيوب، ومزام� داود، وأسفار ُسليمان اثلالثة، اليت � سفر األمثال، 

الكبار، و�: سفر إشعياء، وسفر إرميا وسفر اجلامعة ، ومرايث إرميا   ، وسفر �شيد األ�شاد؛ وأر�عة أسفار لألنبياء 
وسفر حزقيال، وسفر دانيال؛ واثنا عرش سفًرا لألنبياء الصغار، و�: سفر هوشع، وسفر يوئيل، وسفر اعموس، وسفر  

 صفنيا، وسفر حيج، وسفر ز�ر�ا، وسفر ماليخ. عو�ديا، وسفر يونان، وسفر ميخا، وسفر ناحوم، وسفر حبقوق، وسفر  

وأسفار العهد اجلديد �: األناجيل األر�عة، اليت �: إ�يل مىت، و��يل مرقس، و��يل لوقا، و��يل يوحنا؛ وسفر  
أعمال الرسل؛ ورسائل الرسول بولس األر�عة عرش، و�: رسالة إىل أهل رومية، ورساتلان إىل أهل كورنثوس، ورسالة  

أهل  إىل   إىل  ورساتلان  كولويس،  أهل  إىل  ورسالة  فيليب،  أهل  إىل  ورسالة  أفسس،  أهل  إىل  ورسالة  غالطية،  أهل 
�سالونييك، ورساتلان إىل تيموثاوس، ورسالة إىل تيطس، ورسالة إىل فليمون، ورسالة إىل العرباني�؛ ثم الرسائل السبعة  

 يلوحنا ثالث رسائل يلوحنا، ورسالة يلهوذا؛ ثم سفر الرؤ�ا  للرسل اآلخر�ن، و�: رسالة يعقوب، ورساتلان بلطرس، و
 .الرسول

 ٥ ابلند
 وسلطانها  م�تلهامن أين �ستمد األسفار املقدسة 

نَقبَل مجيع هذه األسفار، و مُ وهذه األسفار  �ن  باعتبارها  وقانونيَّ حدها،  سة  وتأسيسه،  قدَّ إيماننا،  ة، ألجل ضبط 
ق� لك ما   ىلع كونها كذلك، بل   مصادقتها حتو�ه دون أد� شك، ليس �سبب قبول الكنيسة هلا ووتثبيته؛ مصدِّ

� أنفسهم  حتمل الربهان يف داخلها. فحىت العُ   حيثباألخص �سبب شهادة الروح القدس يف قلو�نا بأنها من اهللا،  
 ق. ؤ بها يف هذه األسفار تتحقَّ �ستطيعون إدراك أن األشياء اليت تم اتلنبُّ 
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 ٦ ابلند
 األبو�ر�فا  أسفارة و الفرق ب� األسفار القانونيَّ 

ق ب� هذه األسفار املقدسة وأسفار األبو�ر�فا، اليت �: سفرا إسدراس اثلالث والرابع، وسفر طو�يا، وسفر   �ن نفرِّ
من داخل  يهوديت، وسفر احلكمة، وسفر �شوع بن س�اخ، وسفر باروخ، وتتمة سفر أست�، و�سبحة الفتية اثلالثة  

، وسفرا املاكبي�. يم�ن للكنيسة قراءة مجيع هذه     األسفار األتون، وقصة سوسنة، وقصة بل واتلن�، وصالة منىسَّ
ة؛ ل�ن هذه األسفار أبعد ما ي�ون عن أن تمتلك السلطة واتلعلُّم منها، فقط بقدر اتفاقها مع األسفار القانونيَّ 

�ستخدم شهادتها  والفاعليَّ  اليت جتعلنا  املسيحيَّ ة  ادليانة  أو يف  اإليمان  بند يف  أي  أن  ناهيك  ة؛  للتأ�يد ىلع  عن 
 من سلطة األسفار املقدسة األخرى. تنتقص 

 

 ٧ ابلند
 كفاية األسفار املقدسة أن ت�ون ادلستور الوحيد لإليمان

اكٍف لك ما ىلع اإل�سان أن يؤمن به   علِّم ىلع �وٍ مشيئة اهللا، و�أنها تُ  بالاكملنؤمن بأن هذه األسفار املقدسة حتوي 
لعبادة اليت يطابلنا بها اهللا مدوَّن فيها ىلع نطاق واسع، �ظر ىلع أي إ�سان، ولو ل  انلظام اتلام  أن  للخالص. و�ما 
، أن يُ 

ً
ٌك ِمَن  و�ن اكن    :م شيئًا آخر غ� ما نتعلَّمه ايلوم يف األسفار املقدسةعلِّ اكن رسوال

َ
َماءِ،اَمال كما يقول الرسول    لسَّ

 نلا إذن بوضوح أن اتلعليم املوجود  ، يتب�َّ منهااالنتقاص  أي يشء إىل لكمة اهللا أو    ز�ادةبولس. و�ما أنه من املحظور  
برش، مهما اكنت قداستهم، مساو�ة يف القيمة  للة كتابات  ال نعترب أيّ   إننا فيها اكمل ومتاكمل تماًما من اكفة انلوايح.  

ا اإلهليَّ تللك  أو  كما  ة؛  ألسفار  السائد،  الُعرف  أن  نعترب  أال  الكب�ينبيغ  األزمنة  احلشد  تعاقب  أو  الِقَدم،  أو   ،
القيمة   ىلع قدم املساواة  ،واألشخاص، أو املجامع، أو املراسيم، أو الترش�عات ق اإلل�، ألن احلق فوق  مع احل   يف 

ابونألن مجيع البرش هم بطبيعتهم    ؛اللك ، وأ�رث بُطًال من ابُلطل ذاته. وذللك، �ن نرفض من لك قلو�نا لك ما  كذَّ
ْرَواحَ ا  ْمَتِحُنوا االرُسل، قائل�:    نلا   ه ال يتفق مع هذا ادلستور املعصوم من اخلطأ اذلي علَّم

َ ْ
و�ذلك  هللاِ؟  ا: َهْل ِ�َ ِمَن  أل

 أيًضا: 
ْ
َحٌد يَأ

َ
 ييَِجُء بَِهَذا إِْن اَكَن أ

َ
وُه يِف  تلَّْعلِيِم،ا�ِيُ�ْم، َوال

ُ
 َ�ْقَبل

َ
ال

َ
َْيِت،اف

ْ
مٌ  بل

َ
ُ َسال

َ
وا هل

ُ
 َ�ُقول

َ
 .َوال
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 ٨  ابلند
 اهللا واحد يف اجلوهر، ولكنه متمايز يف ثالثة أقانيم 

ثالثة أقانيم متمايزون    فيهوفًقا هلذا احلق وحبسب لكمة اهللا هذه، �ن نؤمن بإهل واحد وحيد، هو واحد يف اجلوهر، و
غ� القابلة للمشار�ة؛ وهم: اآلب، واالبن، والروح القدس.  خصائصهم  تمايًزا فعليًّا، وحقيقيًّا، ورسمديًّا، حبسب  

و�داءة لك األشياء، املنظورة وغ� املنظورة؛ واالبن هو لكمة اآلب، وحكمته، وصورته؛ والروح    ،وأصل  ،ةاآلب هو علَّ 
ة، املنبثق من اآلب واالبن. ل�ن، هذا اتلمايز ال �عل اهللا منقسًما إىل ثالثة،  والقدرة الرسمديَّ القدس هو القوة  

ة حبسب    ،والروح القدس شخصيته اخلاصة  ،واالبن  ،علِّمنا بأن للكٍّ من اآلبوهذا ألن األسفار املقدسة تُ  واملم�َّ
خصائصهم، ل�ن ليست هذه األقانيم اثلالثة سوى إلًها واحًدا وحيًدا. ومن َ�مَّ إذن، يبدو واضًحا أن اآلب ليس  

ول�ن هذه األقانيم املتمايزة بهذا  .  هو االبن، وال االبن هو اآلب، و�ذلك الروح القدس ليس هو اآلب وال االبن
خذ جسًدا، وال الروح القدس أيًضا، بل االبن وحده. كما لم يوجد  آلب لم يتَّ فإن ا  ؛الشلك غ� منقسمة أو مزتجة

هو    ، وواحٌد يف اجلوهر. ليس فيهم َمنْ مًعا   رسمديونألن ثالثتهم مجيًعا    .اآلب قط دون ابنه، أو دون روحه القدوس 
 ، والسلطان، والصالح، والرمحة. احلقألن ثالثتهم مجيًعا واحد يف  ؛أول أو أخ�

 

 ٩ دابلن
 يف � واحد  األقانيم اثلالثةالسابق �شأن  ابلندادليلل ىلع 

�ن نعرف لك هذا من خالل شهادات الكتاب املقدس، كما من خالل أعمال هؤالء األقانيم، وال سيما تلك األعمال 
وس يف مواضع عدة  اثلالوث القدُّ اليت �شعر بها يف داخلنا. ترد شهادات األسفار املقدسة اليت تُعلِّمنا بأن نؤمن بهذا 

دها، لكننا سننتيق منها حبسب تقديرنا وُحكمنا. يف ت�و�ن   - ٢٦:  ١من العهد القديم، ليس من الرضوري أن نعدِّ
َسانَ اَ�ْعَمُل  ، قال اهللا: "٢٧

ْ
� ِ

ْ
َشَبِهَنا  إل

َ
َق  ...    ىلَعَ ُصوَرتَِنا ك

َ
َخل

َ
َس ا  هللاُ اف

ْ
� ِ

ْ
ًرا    هللاِ اةِ  اَن ىلَعَ ُصوَرتِِه. ىلَعَ ُصورَ إل

َ
َقُه. َذك

َ
َخل

َقُهمْ 
َ
نىَْث َخل

ُ
َسانُ اُهَوَذا  يقول: "  ٢٢:  ٣". و� ت�و�ن  َوأ

ْ
� ِ

ْ
َواِحٍد ِمنَّا  إل

َ
ْد َصاَر ك

َ
َسانَ اَ�ْعَمُل  "  من خالل هذه اللكمات: "؛  ق

ْ
� ِ

ْ
  إل

َق  "  عندما قال:ة؛ ثم  نلا أن هناك أ�رث من أقنوم واحد يف اذلات اإلهليَّ   يتب�َّ   "،ىلَعَ ُصوَرتَِنا
َ
َخل

َ
  فهو �ش� إىل   ،"هللاُ ا ف

لم يَذُكر عدد األقانيم، ل�ن ما يبدو نلا اغمًضا نواًع ما يف العهد القديم واضح جليًّا يف العهد  ه  ة. صحيح أنالوحدانيَّ 
 اجلديد. 
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َبِيُب ا  بِْ� اَهَذا ُهَو  ع صوت اآلب يقول " فح� اعتمد ر�ُّنا يف نهر األردن، ُسم و�ن االبن يف املاء، وظهر الروح    :"حلْ
أيًضا أسَّ  "القدس يف هيئة محامة.  ُدوُهْم  س املسيح الصيغة اتلايلة ملعمودية مجيع املؤمن�:  ِ [مجيع األمم]  َ�مِّ   ْسمِ اب

ِب ا
ْ

وِح ا وَ   بْنِ ِال ا وَ   آل ُقُدِس"ا  لرُّ
ْ
وُح  خاطب املالك جربائيل العذراء مر�م، وادلة ر�ِّنا، قائًال: ". و� إ�يل لوقا،  ل ُقُدُس ااَلرُّ

ْ
  ل

ةُ   وَّ
ُ
ْيِك، َوق

َ
َعِ�ِّ اَ�ِلُّ َعل

ْ
يًْضا    ل

َ
لَِك أ َ�ِ

َ
ِك، ف

ُ
ل
ِّ
وُس اُ�َظل ُقدُّ

ْ
ودُ ا  ل

ُ
َمْول

ْ
نِْعَمُة َر�َِّنا �َُسوَع  ". و�ذلك أيًضا: "هللاِ ا  ْ�نَ اِمْنِك يُْدىَع    ل

َمِسيِح،ا
ْ
ُة    هللاِ،ا َ�َبَُّة  وَ   ل

َ
� وِح ا َورَشِ ُقُدِس ا  لرُّ

ْ
إِنَّ  ". وأيًضا: "َمَع مَجِيِعُ�مْ   ل

َ
ِينَ ا ف

َّ
َماءِ ا�َْشَهُدوَن يِف    ذل ٌة:    لسَّ

َ
ث

َ
ال

َ
ُب، اُهْم ث

ْ
  آل

لَكَِمُة،ا وَ 
ْ
وحُ ا وَ   ل ُقُدُس ا  لرُّ

ْ
ءِ  ل

َ
ةُ ا. َوَهُؤال

َ
ث

َ
". نتعلم من مجيع هذه انلصوص أن هناك ثالثة أقانيم يف جوهر  ُهْم َواِحدٌ   ثلَّال

إدراك �رشي، إال أننا نؤمن بها ايلوم من خالل لكمة اهللا،    لكَّ إل� واحد وحيد. ومع أن هذه العقيدة تفوق كثً�ا  
 لكننا ننتظر أن �ستمتع فيما بعد يف السماء باملعرفة الاكملة هلا و�االستفادة اتلامة منها. 

يها لك أقنوم من �ونا. فإن اآلب هو خالقنا ة ىلع ذلك، علينا أن نالحظ الوظائف واألعمال اخلاصة اليت يؤدِّ عالو
سنا �ُسكناه داخل قلو�نا.بقدرته   ؛ واالبن هو �لصنا وفادينا بدمه؛ والروح القدس هو ُمقدِّ

كت بها منذ عرص الرسل وحىت يومنا هذا،  وس هذه وتمسَّ ة عن عقيدة اثلالوث القدُّ لطاملا دافعت الكنيسة احلقيقيَّ 
وسابليوس،   و�راكسياس،  وما�،  مارسيون،  مثل  واهلراطقة  الكذبة  املسيحي�  و�عض  واملسلم�،  ايلهود،  ضد 

ن أدينوا بعدٍل من اآلباء أتباع اإليمان القو�م. مِ  وما شابه،ر�وس، أ و�ولس الساموسايط، و  مَّ

، �ن نقبل يف هذا األمر عن   طيب خاطر قوان� اإليمان اثلالثة، اليت �: قانون إيمان الرسل، وقانون إيمان  ومن ثمَّ
 �مع نيقية، وقانون إيمان أثناسيوس؛ و�ذلك لك ما يتفق معها و�ظى بموافقة اآلباء القدا�. 

 

 ١٠  ابلند
 �سوع املسيح هو اهللا احلقييق والرسمدي

لوق (و�ال  �  مصنوع وال  هو ابن اهللا الوحيد، املولود من األزل، غ�ة،  نؤمن بأن �سوع املسيح، حبسب طبيعته اإلهليَّ 
،  َ�ِدهِ   رسم جوهره، وَ�هاءُ ة، اذلي هو  مساوي لآلب يف اجلوهر و� الرسمديَّ لكنه  سيكون بهذا أحد املخلوقات)،  

ومساٍو هل يف لك يشء. هو ابن اهللا، ليس فقط منذ أن أخد طبيعتنا، بل منذ األزل، كما تعلِّمنا الشهادات اتلايلة 
َمع مًعا. يقول موىس إن اهللا  

ُ
َق ح� جت

َ
اذلي يدعوه اهللا. كما    بذلك اللكمة  اكنَ   يَشءٍ   لُكَّ ؛ و�قول يوحنا إن  العالم  َخل

 يف �سوع املسيح   خلَق ، و�ذلك أيًضا إن اهللا قد  بابنه  املَ�َ الع  َعِمَل يقول الرسول إن اهللا قد  
َّ

. وذللك، ال بد أن  اللُك
اكن موجوًدا ح� ُخلق لك يشء   —اذلي يُدىَع اهللا، واللكمة، واالبن، و�سوع املسيح    —يرتتب ىلع هذا أن ذاك  
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َقِديِم،اَ�َارُِجُه ُمْنُذ  به. وهلذا يقول ميخا انليب:  
ْ
يَّاِم    ل

َ
َزلِ ا ُمْنُذ أ

َ ْ
 نَِهايََة َحَياةٍ و�قول الرسول    .أل

َ
ُ َوال

َ
يَّاٍم هل

َ
 بََداَءةَ أ

َ
. ومن  ال

، فهو ذلك اإلهل احلقييق، والرسمدي، والقدير  اذلي نلجأ إيله، ونعبده، و�دمه.  ،َ�مَّ

 

 ١١  ابلند
 الروح القدس هو اهللا احلقييق الرسمدي

  ،�لوق غ�مصنوع، وومن َ�مَّ فهو غ�  ،دس منبثق منذ األزل من اآلب واالبننؤمن ونعرتف أيًضا بأن الروح الق 
القدوس، وواحد ومساٍو  ينبثق من لكيهما؛ وهو حبسب الرتتيب األقنوم اثلالث يف اثلالوث  وغ� مولود، بل فقط 

 فهو اهللا احلقييق والرسمدي، كما نتعلَّم من األسفار املقدسة.  لآلب واالبن يف اجلوهر، والعظمة، واملجد؛ ومن َ�مَّ 

 

 ١٢  ابلند
 اخللق

أي بواسطة ابنه، قد خلق السماء واألرض ومجيع املخلوقات من العدم، حبسب نؤمن بأن اآلب، بواسطة اللكمة،  
أيًضا بأنه ال يزال   مرسته، معطيًا لك �لوق كينونته، وشلكه، وصورته، ووظائف عديدة �دم بها خالقه؛ ونؤمن 

 �دم اإل�سان  ة، وقدرته غ� املحدودة خلدمة اجلنس البرشي، حىتو�دير هذه املخلوقات بعنايته الرسمديَّ  يضبط
 إهله.

أيًضا خلق اهللا املالئ�ة صاحل�، يك ي�ونوا رُسله ويك �دموا �تار�ه؛ ثم سقط بعضهم من تلك املاكنة السامية 
الشياط�   ثابت�، يف حاتلهم األو�. إن  بنعمة اهللا،  بينما ظل اآلخرون،  أبدي،  اليت خلقهم اهللا عليها إىل هالك 

وهم كقتلة يراقبون    ،رجة أنهم أعداء هللا وللك خ� وصالح، ب�ل ما عندهم من قوةواألرواح الرش�رة فاسدون دل 
، و�سبب   ثمَّ الرش�رة؛ ومن  بها، و�قضوا ىلع لك يشء عن طر�ق حيلهم  الكنيسة و� عضو  منتظر�ن أن �ر�وا 

فض ونمقت ضالل  رشهم، هم �كوم عليهم باهلالك األبدي، متوقع� لك يوم ميجء عذابهم املروِّع. ذللك، �ن نر
دون ىلع أن الشياط� قد  الصدوقي� اذلين ينكرون وجود األرواح واملالئ�ة، و�ذلك ضالل املانو�� اذلين يؤ�ِّ 

 جاؤوا من أنفسهم، وأنهم أرشار بطبيعتهم، ولم يفسدوا. 
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 ١٣  ابلند
 ةالعناية اإلهليَّ 

حبسب    ا و�ديره  ا للحظ أو الُصدفة، بل هو �كمه  ا أو �سلمه  ا ، لم يرت�هاألشياءخلق لك    بعد أننؤمن بأن اإلهل ذاته،  
مشيئته املقدسة، حىت أنه ال يشء �دث يف هذا العالم دون تعيينه؛ ومع ذلك، ليس اهللا هو مصدر اخلطايا اليت  
  تُرتََ�ب، وال يُم�ن إلقاء مسؤويلتها عليه. فإن سلطانه وصالحه شديدان و�فوقان اإلدراك، حىت أنه يدير عمله 
و�نفذه بأفضل وأعدل الطرق، حىت ح� يرت�ب الشياط� والبرش األرشار الظلم والرش. ومن جهة ما يفعله اهللا،  
واذلي يفوق اإلدراك البرشي، لن �اول أن نتقىصَّ هذا األمر يف فضول يتجاوز ما �سمح به إماكنياتنا؛ لكننا ب�ل  

، قانع� ب�وننا تالميذ املسيح اذلين ينبيغ أال يعرفوا سوى خفاة عنا اتضاع وتوق� نعزت بأحاكم اهللا العادلة المُ 
 تلك األمور اليت أعلنها نلا يف لكمته، دون جتاُوز هذه احلدود.

نا هذه العقيدة بتعز�ة ال يُنطق بها، ألنها تعلِّمنا أن ال يشء يم�ن أن �دث نلا بمحض الصدفة، بل اللك   تمدُّ
رمحة، اذلي �رسنا بعناية أبو�ة، مبقيًا مجيع املخلوقات حتت سلطانه حىت أن  �دث بتوجيه من أبينا السماوي يلك ال

شعرة واحدة ال �سقط منهم (ألن مجيعها ُ�صاة)، وعصفور صغ� ال �سقط ىلع األرض إال بمشيئة أبينا، اذلي نثق  
يبونا بأي رضر دون  به لكية؛ و�ن ىلع قناعة بأنه ي�بح الشيطان ومجيع أعدائنا حىت أنهم ال �ستطيعون أن يص

. ومن َ�مَّ �ن نرفض هذا الضالل امللعون لألبيقور��، اذلين يقولون إن اهللا ال �فظ شيئًا، بل يرتك  و�ذنهمشيئته  
 لك يشء للصدفة. 

 

 ١٤  ابلند
 صالح  حًقا  وعجزه عن فعل ما هو   ،خلق اإل�سان وسقوطه

ًسا، وقادًرا  نؤمن بأن اهللا قد خلق اإل�سان من تراب األرض، وصنعه   وجبله ىلع صورته و�شبهه، صاحلًا، و�اًرا، ومقدَّ
ه، بل أخضع   ىلع أن ير�د لكَّ ما يتفق مع مشيئة اهللا. لكنه لم يدرك الكرامة اليت اكن فيها، ولم يعرف مقدار تم�ُّ

اة اليت أعطيت  نفسه عمًدا للخطية، ومن َ�مَّ للموت واللعنة، ح� أصىغ إىل لكمات الشيطان. فقد كرس وصية احلي
، وجاعًال نفسه عرضة  بأ�ملها   طبيعته  و�اخلطية فصل نفسه عن اهللا اذلي اكن حياته احلقيقية، مفسًدا بهذا  ؛هل

اكن قد  للموت اجلسدي والرويح. و�ذ صار رش�ًرا، ومنحرفًا، وفاسًدا يف لك طرقه، خرس مجيع مواهبه الفائقة اليت  
فإن لك انلور اذلي فينا  ؛ ليلة منها، لكنها اكفية أن جتعل اإل�سان بال عذرأخذها من اهللا، ولم �تفظ سوى ببقايا ق
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َمِة،اييُِضُء يِف    نلُّورُ ا وَ قد صار ُظلمة، كما يعلِّمنا الكتاب املقدس بقوهل:  
ْ
ل َمةُ ا وَ   لظُّ

ْ
ل هُ   لظُّ

ْ
ْم تُْدرِ�

َ
حيث �س� القد�س    ؛ل

 يوحنا البرش ُظلمة. 

تعليم   لك  نرفض  يتعلَّ وذللك �ن  فيما  هذا  مع  عبًدا  يتعارض  سوى  ليس  اإل�سان  ألن  اإل�سان،  إرادة  حبر�ة  ق 
للخطية، وليس دليه يشء يف ذاته ما لم يُعَط من السماء. فمن �ستطيع أن يفتخر بأنه قادر من ذاته ىلع أن يفعل  

ْم  صالًحا، بينما يقول املسيح:  
َ
َّ إِْن ل ْن ُ�ْقبَِل إيِلَ

َ
َحٌد أ

َ
 َ�ْقِدُر أ

َ
ُب اَ�َْتِذبُْه  ال

ْ
ِيا   آل

َّ
ِ�   ذل

َ
ْرَسل

َ
ومن �ستطيع أن يفتخر  ؟  أ

َسانَ اث عن معرفته بينما  ؟ ومن �ستطيع اتلحدُّ هللاِ   َعداَوٌة   هو اجَلَسدِ   اهتِمامَ   بإرادته، بينما يدرك أن 
ْ
� ِ

ْ
بِييِعَّ ا  إل     لطَّ

َ
ال

ْن َ�ْفَتِكَر  ة فكرة، بينما يعلم أننا لسنا  ، من �رؤ ىلع أن يقرتح أيَّ ؟ و�اختصارٍ هللاِ اَ�ْقَبُل َما لُِروِح  
َ
ْ�ُفِسَنا أ

َ
َفاٌة ِمْن أ

ُ
ك

ْ�ُفِسَنا، بَْل كَِفايَتَُنا ِمَن  
َ
نَُّه ِمْن أ

َ
أ
َ
، ينبيغ أن نتمسك يف ثباٍت هللاِ اَشيًْئا ك ُهَو   هللاَ او�ق� بما يقوهل الرسول، إن    ؟ ومن َ�مَّ

َعاِمُل ا
ْ
ْن َ�ْعمَ  ل

َ
ْن تُِر�ُدوا َوأ

َ
ْجِل �ِيُ�ْم أ

َ
وا ِمْن أ

ُ
ةِ ال َمرَسَّ

ْ
ة  ة إرادة أو فهم أن يتفق مع املشيئة اإلهليَّ . فإنه ال يم�ن أليَّ ل

وا  اه بقوهل  والفهم اإلل� عدا ما أ�شأه املسيح يف اإل�سان، اليشء اذلي علمنا إيَّ 
ُ
ْن َ�ْفَعل

َ
 َ�ْقِدُروَن أ

َ
نَُّ�ْم بُِدوِ� ال

َ
ِأل

 .َشيًْئا

 

 ١٥  ابلند
 ة األصليَّ اخلطية 

اخلطية األصليَّ  امتدت  آدم  بأنه من خالل عصيان  البرشي نؤمن  اجلنس  بأ�ملها،   ،ة إىل لك  للطبيعة  فساٌد  و� 
و� تُنِتج من داخل اإل�سان اكفة أنواع اخلطايا، إذ    ،ومرض ورايث، يُصاب به األطفال حىت وهم داخل رحم أمهاتهم

حىت أنها اكفية إلدانة لك اجلنس البرشي.    ة و�ر�هة يف عي� اهللا� بداخله مثل أصل يثمرها؛ ومن ثمَّ ف� �س
ألن اخلطية خترج دائًما من هذا املصدر املشؤوم، كما   ؛من األحوال   ة بأي حالٍ كما أنها ال تُبَطل أو تُمىَح باملعموديَّ 

َسب ىلع أبناء اهللا ل�ينونة، بل تُغفر هلم بنعمته ورمحته. ال يع� هذا أنهم    ؛ �رج املاء من ايلنبوع 
ُ

ومع ذلك � ال حت
ون كثً�ا، مشتاق�  �ستطيعون ابلقاء يف اخلطية دون خوف، بل إن الويع بهذا الفساد ينبيغ أن �عل املؤمن� يئنِّ 

ابليالج  املوت. وهلذا، �ن نرفض ضالل  يُنَقذوا من جسد هذا  يؤ�ِّ أن  اذلين  إال ي�  تأيت  اخلطية ال  أن  دون ىلع 
 باالكتساب. 
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 ١٦  ابلند
 االختيار األز� 

ل�ن بعد هذا أعلن اهللا ذاته ىلع   ، نؤمن بأن لكَّ �سل آدم قد سقط يف اهلالك واخلراب �سبب خطية أبو�نا األول�
قد اختارهم يف املسيح    ألنه يعتق و�فظ من هذا اهلالك مجيع أوئلك اذلين   رحيمفهو    :رحيم واعدل حقيقته؛ أي بأنه  

ألنه    اعدلة، و�دافع صالح تام، دون أد� اعتبار ألعماهلم؛ وهو  ة وغ� املتغ�ِّ ، حبسب مشورته األزيلَّ �سوع ر�نا 
 ترك آخر�ن يف حالة السقوط واهلالك اليت قد ورَّطوا أنفسهم فيها.

 

 ١٧  ابلند
 إصالح اإل�سان الساقط 

ب نلفسه يف الشقاء  نؤمن بأن إهلنا يلك الرأفة، إذ رأى أن اإل�سان قد ألىق بنفسه يف املوت اجلسدي والرويح، و�سبَّ 
، يف حكمته وصالحه املذهل�، بأن يطلبه و�عز�ه، يف الوقت اذلي فيه قد هرب هو يف رعدة من �رضه،   اتلام، رُسَّ

 ، و�لب هل الفرح. ال بد أن يأيت من امرأة، يك �سحق رأس احليةاه بأنه سيبذل ابنه، اذلي واعًدا إيَّ 

 

 ١٨  ابلند
 عن جتسد �سوع املسيح 

ق هذا الوعد اذلي قطعه لآلباء بفم أنبيائه القد�س� ح� أرسل إىل العالم، يف الوقت نعرتف، إذن، بأن اهللا قد حقَّ 
ة، ب�ل  ، متخًذا باحلقيقة الطبيعة البرش�َّ انلّاِس   ِشبهِ   يف  صائًرا   َعبٍد،  صوَرةَ   أخذ اذلي عيَّنه، ابنه األز� وحيده، اذلي  

�ة مر�م، بقوة الروح القدس، دون  ، ما خال اخلطية؛ إذ ُحبل به يف رحم العذراء المُ ضعفاتها  ل من رجلطوَّ . وهو  تدخُّ
ا.  ة، حىت ي�ون إ�سانًا حقيقيًّ ة حقيقيَّ �رش�َّ   َ�ْفًسا ة من جهة اجلسد فحسب، بل اختذ أيًضا  خذ طبيعة �رش�َّ لم يتَّ 

�ن نعرتف  ت اكجلسد، اكن يلزمه أن يتَّخذ لكيهما، حىت �لِّصهما لكيهما. ذللك  قد هلكت وضلَّ   انلفسفبما أن  
يف حلم    قد اشرَتَكَ ، اذلين ينكرون اختاذ املسيح جسًدا �رش�ًّا من وادلته) بأن املسيح  املعمودية  معيدو(خالًفا هلرطقة  

َ�َمَرةِ  ؛ وأنه  ودم األوالد  ََسِد، وأنهاَحَسَب    لب داود ُص ِمْن 
ْ
َداُوَد ِمْن ِجَهِة    جل ََسِد؛اَصاَر ِمْن �َْسِل    ثمرة بطن وأنه    جلْ

ر  وحتدَّ ؛  يَهوذا   ِسبِط   ِمنْ   خرج  قد ؛ وأنه  ِمْن ِجْذِع �ىَسَّ قَِضيٌب  داوَُد، و  غصن من؛ وأنه  امرأةٍ   ِمنِ   َمْولوًدا  ؛العذراء مر�م 
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؛  ما خال اخلطية  ،يَشءٍ   لُكِّ  يف إبراهيم، وشابه إخَوتَهُ من �سل إبراهيم، ألنه أمسك �سل  :  من ايلهود من جهة اجلسد
ي ،حبيث ي�ون هو باحلقيقة عمانوئيل

ّ
 . معنا اهللاُ : تفسُ�هُ   اذل

 

 ١٩  ابلند
 احتاد الطبيعت� يف شخص املسيح وتمايزهما 

انفصام، حبيث ال ي�ون هناك  ة دون  نؤمن بأنه وفًقا هلذا املفهوم، ُ�َعد أقنوم االبن متحًدا ومتصًال بالطبيعة البرش�َّ 
ومع ذلك تظل لك طبيعة �تفظة خبواصها املم�ة.    ؛واحد   ابنان هللا، أو شخصان، بل طبيعتان متحدتان يف شخٍص 

كما لم    ،ة دائًما غ� �لوقة، ال بداءة أيام أو نهاية حياة هلا، تمأل السماوات واألرض ت الطبيعة اإلهليَّ و�ذلك، ظلَّ 
البرش�َّ  الطبيعة  أيام، و�دودة،  تفقد  بداءة  هلا  اكئنًا �لوقًا،  بل ظلت  اجلسد  وة خواصها،  جبميع خواص  حتتفظ 

ة، ألن ، لكنه مع ذلك لم يغ� من حقيقة طبيعته البرش�َّ ا نفسه  الطبيعة  هاحلقييق. ومع أنه بقيامته قد منح اخللود هلذ
 خالصنا وقيامتنا معتمدان أيًضا ىلع حقيقة جسده. 

، اكن ما    يف شخٍص   ت� متحدت� �شدةٍ ل�ن هات� الطبيع واحد دلرجة أنهما لم ينفصال حىت عند موته. ومن ثمَّ
ت الطبيعة ذاته، ظلَّ   الوقتة، اغدرت جسده. ل�ن يف  ة حقيقيَّ استودعه االبن، عند موته، يف يدي أبيه � روح �رش�َّ 

ف عن أن ي�ون  فإن الالهوت لم يتوقَّ   ؛راقًدا داخل القربة، حىت ح� اكن  ة ىلع احتاد دائم بالطبيعة البرش�َّ اإلهليَّ 
� اكمل الوقت. ذللك، �ن نعرتف بأنه    فيه، كما اكن احلال تماًما ح� اكن رضيًعا، مع أنه لم يظهر بوضوح بلعِض 

 قدرته ىلع هز�مة املوت، و��سان اكمل حىت يموت من أجلنا حبسب ضعف جسده. ب: � اكمل و��سان اكمل

 

 ٢٠ ابلند
 أظهر اهللا عدهل ورمحته يف املسيح

خذ تلك الطبيعة اليت اُرتُِ�َب فيها العصيان، حىت يصنع كفارة  نؤمن بأن اهللا، يلكَّ الرمحة والعدل، قد أرسل ابنه يلتَّ 
ح�  يف هذه الطبيعة نفسها و�مل عقو�ة اخلطية من خالل آالمه املر�رة وموته. ومن َ�مَّ أظهر اهللا عدهل ضد ابنه 

كنَّ  اذلين  آثامنا عليه وسكب رمحته وصالحه علينا، �ن  بدافع �بة خالصة وضع  اللعنة،  ا مذنب� ومستحق� 
 اه ألجل ترب�رنا، حىت ننال من خالهل اخللود واحلياة األبدية. ابنه للموت من أجلنا ومقيًما إيَّ  باذالً وتامة، 
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 ٢١ ابلند
 كفارة املسيح، رئيس كهنتنا الوحيد، ألجلنا 

و�أنه قد قدم نفسه نيابة    ،ىلع رتبة مليك صادق  إىل األبدنؤمن بأن �سوع املسيح قد ُع�ِّ بواسطة قََسم رئيس كهنة  
دمه اثلم�    سفكنفسه ىلع خشبة الصليب، و  بتقديم ا أمام اآلب لتسك� غضبه عن طر�ق كفارته الاكملة،  عنَّ 

ر خطايانا، كما   ِديُب    :تنبأ األنبياء. ألنه مكتوب قد  حىت يطهِّ
ْ
اِمَنا. تَأ

َ
ْجِل آث

َ
ْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق ِأل

َ
َوُهَو َ�ُْروٌح ِأل

ْيِه، َوحِبرُُبِهِ ُشِفيَنا.
َ
ِمَنا َعل

َ
    َسال

َ
َشاٍة �َُساُق إىِل

َ
بْحِ اك َ�َمةٍ و ،ذلَّ

َ
ْحيِصَ َمَع أ

ُ
 أ

ُ
دين كمذنٍب من قبل بيالُطس ابُلنطي،  ؛ وقد أ

، فقد   َم  و ردَّ ما لم �طفه،  بالرغم من إعالنه لرباءته يف ابلداية. ومن ثمَّ
َّ
ل
َ
َارُّ اتَأ

ْ
ْجِل    بل

َ
َ�َمةِ اِمْن أ

َ ْ
، يف جسده كما يف  أل

ٍة ىلَعَ  حىت    ؛أيًضا، شاعًرا بالعقو�ة الرهيبة اليت استحقتها خطايانا   نفسه
َ
َقَطَراِت َدٍم نَازِل

َ
ُه ك

ُ
ْرِض اَصاَر َعَرق

َ ْ
خَ   .أل  ،رَصَ

َتِ�؟
ْ
ِ�، لَِماَذا تََر�

َ
ِ�، إِل

َ
 فقد قاىس لك هذا ألجل غفران خطايانا.  إِل

 �َُسوَع    ن نعرف شيًئاال نعزم أإننا    ،من أجل ذلك �ن نقول حبق مع الرسول بولس
َّ

َمِسيحَ اإال
ْ
وً�اَو�ِيَّاهُ    ل

ُ
و�ننا    ؛َمْصل

ةِ   فضلِ   أجلِ   ِمنْ   َخساَرةً   أيًضا  يَشءٍ   �سب لُكَّ 
َ
�د لك أنواع العزاء.    اته، اذلي يف جراح �َسوَع ر�ِّنا  الَمسيحِ   َمعرِف

ة وسيلة أخرى، غ� هذا القر�ان  ة وسيلة أخرى للمصاحلة مع اهللا، أو أن �رتع أيّ كما ال يلزمنا أن �سىع وراء أيّ 
�َمل املؤمن� إىل األبد. وهلذا السبب أيًضا داعه مالك اهللا  

َ
م مرة واحدة، فأ ص،    ، أي�سوعَ الوحيد، اذلي قُدِّ

ِّ
املخل

 خطاياُهْم.  ِمنْ  َشعبَهُ  ُ�َلُِّص  ألنَّهُ 

 

 ٢٢ ابلند
 يسوع املسيحبباإليمان  ترب�رنا

الصحيحة واحلقيقيَّ  املعرفة  بأننا يك نصل إىل  إيمانًا نؤمن  قلو�نا  القدس داخل  الروح  ينشئ  العظيم  الرس  ة بهذا 
فإنه �ب أن يتبع ذلك،  مستقيًما، يقبل �سوع املسيح جبميع استحقاقاته، و�قتنيه نلفسه، وال يطلب شيئًا آخر معه.  

لكون �سوع املسيح  فإن من يمت  و�اتلايليف �سوع املسيح لكُّ ما يلزم خلالصنا، أو أن فيه لك األشياء؛  ال يوجد  إما أنه  
  ، باإليمان ينالون فيه خالًصا اكمًال. وذللك، فإن تأ�يد أي إ�سان ىلع أن املسيح غ� اكٍف، بل يلزم يشء إضايف معه

 هو جتديف شديد؛ إذ سيرتتب ىلع ذلك أن املسيح لم ي�ن سوى نصف �لص.

ِ   أو باإليماِن وحده،    إننا نتربر  ،ذللك نقول حبق مع بولس يَمانِ ا ب ِ
ْ

ْ�َماِل    إل
َ
. ول�ن، يك ن�ون أ�رث  نلَّاُموِس ابُِدوِن أ

نا. ل�ن �سوع  ربِّ وضوًحا، �ن ال نقصد بهذا أن اإليمان نفسه هو اذلي يُ  رنا، بل هو �رد أداة بها نقبل املسيح برَّ
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 املسيح، اذلي �تسب نلا اكفة استحقاقاته والكث� من أعمال القداسة اليت عملها عنَّ 
ً

نا. واإليمان   منَّ ا و�دال ا، هو برُّ
 ، اليت، ح� تص� نلا، ت�ون أ�رث من اكفية تلربئتنا من خطايانا.بر�تهأداة تُبيِق علينا يف رش�ة معه يف اكفة هو 

 

 ٢٣ ابلند
 فيَم يتمثَّل ترب�رنا أمام اهللا؟ 

كما يعلِّمنا   ؛�سوع املسيح، وأن هذا �وي ضمنًا ترب�رنا أمام اهللا  بفضلل يف غفران خطايانا  نؤمن بأن خالصنا يتمثَّ 
ال�ان رصَّ  ُ  حا بأن ذلك اإل�سان اذلي  داود و�ولس، 

َ
ْ�َمالٍ   هللاُ اَ�ِْسُب هل

َ
أ بُِدوِن  ا  الرسول نفسه    بِرًّ مطوَّب. و�قول 

ر�نَ  ي بالِفداءِ  بنِعَمتِهِ  َ�ّانًا   ُمَترَبِّ
ّ

 . الَمسيحِ   بيَسوعَ  اذل

�ن حبقيقتنا، دون أن نتجرَّ   مقدم�ك دائًما بهذا األساس، وذللك، �ن نتمسَّ  أ  لكَّ املجد هللا، ومتضع� أمامه، ومقرِّ
، بل متلك� ومستندين ىلع طاعة املسيح املصلوب وحده، اليت  نلا أو أي استحقاق  فينا  ىلع االت�ال ىلع أي يشء  

به. هذا اكٍف لسرت  صبحت نؤمن  آثامنا نلا ح�  باثلقة     مجيع  م إىل اهللانلوإلمدادنا  الضم� من اخلوف    ؛تقدَّ ُ�رًرا 
سرت نفسه بأوراق اتل�. و� حقيقة األمر، إن    والفزع، فال نقتدي بآدم أبينا األول، اذلي حاول يف رعدةٍ   ،والرعب

حدث ووقفنا أمام اهللا متلك� ىلع أنفسنا أو ىلع أي �لوق آخر، حىت ولو قليًال جًدا، فإننا حتًما، و��ل أسف،  
 تَْدُخْل يِف  . وذللك ىلع لك إ�سان أن يص� مع داود قائًال:  سنهلك

َ
َمةِ اَوال

َ
ُمَحاك

ْ
إِنَّهُ   ل

َ
اَمَك    َمَع َ�ْبِدَك، ف دَّ

ُ
َر ق ْن َ�َترَبَّ

َ
ل

 .يَحٌّ 

 

 ٢٤ ابلند
 تقد�س اإل�سان واألعمال الصاحلة

نشأ داخل اإل�سان عن طر�ق االستماع إىل لكمة اهللا و�عمل الروح القدس،  ي نؤمن بأن هذا اإليمان احلقييق، اذلي 
ليس من الصحيح  اخلطية. ذللك،    من عبودية  و�رره �يا حياة جديدة  ما �عله  ي�ه ثانية و�عله إ�سانًا جديًدا،  

دون هذا اإليمان ملا   ،بل ىلع انلقيض   ،السلوك باتلقوى والقداسة  يغفلونهذا اإليمان الُمربِّر �عل البرَش    إطالقًا أن
هللا، بل فقط بدافع �بة ل�ات أو خوف من اهلالك. وذللك، �ستحيل أال    املحبةتمكنوا من فعل أي يشء بدافع  

س داخل اإل�سان اعمل باملحبة كما �سميه   ألننا ال نتحدث عن إيمان باطل، بل عن إيمانٍ   ؛يثمر هذا اإليمان املقدَّ
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و�ذ تنبع هذه األعمال   �فز اإل�سان ىلع مارسة تلك األعمال اليت أوىص بها اهللا يف لكمته.اذلي  الكتاب املقدس،  
من األصل الصالح لإليمان، ف� حسنة ومقبولة يف نظر اهللا، ألنها تتقدس مجيعها بنعمته؛ غ� أنها ال قيمة هلا من  

 صاحلة  .جهة ترب�رنا 
ً

    هناك  �وني دون ذلك، لن    ؛ألننا نتربر باإليمان باملسيح، حىت قبل أن نصنع أعماال
ً

أعماال
 ة ال يم�ن أن ت�ون صاحلة إال ح� ت�ون الشجرة نفسها صاحلة. صاحلة، كما أن ثمار الشجر

 صاحلة، ل�ن ليس يك �ستحق بها (فماذا يم�ن أن �ستحق؟)  
ً

الك، فنحن متنون هللا    —ذللك �ن نعمل أعماال
َعاِمُل اُهَو  ألجل األعمال الصاحلة اليت نعملها، وليس هو املمنت نلا، بما أنه  

ْ
ْن    فينا   ل

َ
ْن    نر�د أ

َ
ْجِل    نعملَوأ

َ
ةِ اِمْن أ َمرَسَّ

ْ
.  ل

َنا  دعونا إذن �ستمع جيًدا إىل اللكمات القائلة:  
ْ
َنا إِ�ََّما َعِمل َّ�

َ
وَن، ِأل

ُ
ال َنا َعبِيٌد َ�طَّ وا: إِ�َّ

ُ
ِمْرُ�ْم بِِه َ�ُقول

ُ
ُتْم لُكَّ َما أ

ْ
َمىَت َ�َعل

ْيَنا
َ
 . َما اَكَن َ�ُِب َعل

هو بنعمته ي�لل عطاياه. عالوة ىلع ذلك، مع    ل�ني�افئ أعمانلا الصاحلة،    يف الوقت ذاته، لسنا ننكر أن اهللا
س خالصنا عليها   صاحلة، لكننا ال نؤسِّ

ً
ألننا ال نقدر أن نعمل أي عمل إال و�ن ملوثًا جبسدنا،   ؛أننا نعمل أعماال

القيام بهذه األعمال، ستكيف ذكرى خطية واح دة حىت يرفضها اهللا.  وأيًضا مستحًقا للعقاب؛ وحىت إن استطعنا 
يق�، وستظل ضمائرنا املسكينة    أي   دون  مضطر�� و�مول�فإننا سنعا� دائًما من الشك، وسنظل    إذن،  و�اتلايل،

 ىلع استحقاقات آالم �لصنا وموته.  تتلكيف ح�ة دائمة إن لم 

 

 ٢٥ ابلند
 إبطال انلاموس الطقيس 

توقفت   قد  انلاموس ورموزه  بأن طقوس  إبطال نؤمن  يلزم  قد حتققت، حبيث  الظالل  و�أن مجيع  املسيح  بميجء 
مارستها ب� املسيحي�؛ إال أن احلق الاكمن فيها وجوهرها يظل باقيًا يف �سوع املسيح، اذلي فيه تتميمها. لكننا ال  

اإل�يل، وتنظيم حياتنا ألجل تثبيتنا يف تعليم    ،زنلا، يف اآلن ذاته، �ستع� بالشهادات املأخوذة من انلاموس واألنبياء
 ب�ل أمانة ملجد اهللا، وحبسب مشيئته. 
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 ٢٦ ابلند
 شفاعة املسيح 

نؤمن بأننا ال �ستطيع دخول �رض اهللا إال من خالل الوسيط والشفيع الوحيد، �سوع املسيح ابلار، اذلي هلذا صار  
د الطبيعت� اإلهليَّ    ، نلا �ن البرش ادلخول إىل اهللا العظيم�َّ واحد، حىت يتس  ة يف شخٍص ة والبرش�َّ إ�سانًا، إذ وحَّ

أال �يفنا   ينبيغ  و�يننا،  بينه  اآلب  عيَّنه  اذلي  الوسيط،  هذا  علينا. ل�ن  ادلخول �ظوًرا  لصار هذا  هذا  ولوال 
السماء أو ىلع  بعظمته بأي حال من األحوال، أو يدفعنا إىل طلب شخص آخر ىلع هوانا. فإنه ما من �لوق، يف 

ْخَ� َ�ْفَسُه، آِخًذا ُصوَرةَ َ�ْبٍد، َصائًِرا يِف ِشْبِه    ،هللاِ ا يِف ُصوَرةِ  اَكَن   مع أنه   اذلياألرض، �بنا أ�رث من �سوع املسيح؛  
َ
أ

�بنا أ�رث    . و�اتلايل، فإن أردنا وسيًطا ي�ون شديد الولع بنا، فمن عسانا �د َمنْ يَشءٍ  لُكِّ  يف  وشابه إخَوتَهُ   ،نلَّاِس ا
يم�ن أن    نْ ردنا شخًصا يمتلك قوة وعظمة، فمَ من ذاك اذلي وضع حياته ألجلنا، حىت و�ن بعد أعداؤه؟ و�ذا أ

  وىلَع   السماءِ   يف  ُسلطانٍ   لُكُّ   إيَلَّه  اذلي ُدفِعَ   عن يم� أبيه،  اجلالسي�ون دليه قدر كب� من لكيهما أ�رث من ذاك  
 أيًضا من يم�ن أن �ُستجاب هل ىلع �و أرسع أ�رث من االبن املحبوب هللا؟ األرِض؟ 

ذللك، فقط �سبب ات�ال ليس يف �له أدِخلت مارسة إهانة وليس إكرام القد�س�، من خالل فعل ما لم يفعلوه 
هم أنفسهم قط أو يطابلوا به، بل ىلع انلقيض، رفضوه بإرصار، حبسب واجبهم اإللزا�، كما يظهر من كتاباتهم.  

و أن نقدم هللا صلواتنا بناء ىلع استحقاقنا، بل فقط  ؛ إذ ليس الغرض هاستحقاقنا عدم أال نتشفع أيًضا بكما ينبيغ  
 بناء ىلع تم� واستحقاق الرب �سوع املسيح، اذلي يص� بره نلا باإليمان.

الرسول، حىت يبيد من داخلنا هذا اخلوف األمحق أو باألحرى هذا االت�ال اذلي ليس يف �له، إن  حبق قالذللك 
ْن �ُْش   �سوع املسيح 

َ
َر  اَكَن يَنَْبيِغ أ ِميًنا يِف َما ِ�ِ َحىتَّ يَُ�فِّ

َ
َهَنٍة أ

َ
ٍء، ليَِكْ يَُ�وَن رَِحيًما، َوَرئِيَس ك بَِه إِْخَوتَُه يِف لُكِّ يَشْ

ْعبِ اَخَطايَا   ْن يُِعَ� لشَّ
َ
ً�ا َ�ْقِدُر أ َم ُ�َرَّ

َّ
ل
َ
ْد تَأ

َ
نَُّه يِف َما ُهَو ق

َ
ُمَجرَّ ا . ِأل

ْ
َا َرئِيُس  وللمز�د من التشجيع أضاف:    �َِ�.ل

َ
 نل

ْ
إِذ

َ
ف

ِد  
َ
َهَنٍة َعِظيٌم ق

َ
َماَواِت،ا  ْجَتازَ اك ِ   هللاِ،ا  ْ�نُ ا�َُسوُع    لسَّ ْك ب

َنَتَمسَّ
ْ
ل
َ
َرارِ اف

ْ
ق ِ

ْ
ْن يَْرِ�َ  إل

َ
اِدٍر أ

َ
َهَنٍة َغْ�ُ ق

َ
َا َرئِيُس ك

َ
يَْس نل

َ
ْن ل

َ
. ِأل

 َخطِ 
َ

َنا، بِال
ُ
ٍء ِمْثل  َعْرِش  ةٍ يَّ لَِضَعَفاتَِنا، بَْل ُ�َرٌَّب يِف لُكِّ يَشْ

َ
ْم بِثَِقٍة إىِل َنَتَقدَّ

ْ
ل
َ
َِد نِْعَمًة َعْونًا    نلِّْعَمةِ ا. ف

َ
ليَِكْ َ�َناَل رمَْحًَة َو�

�َُّها . و�قول الرسول نفسه أيًضا: يِف ِحينِهِ 
َ
َا أ

َ
 نل

ْ
إِذ

َ
ِْخَوةُ اف

ْ
ِ  إل ُخولِ اثَِقٌة ب   دلُّ

َ
َداِس اإىِل

ْ
ق
َ ْ
ٍب  ،بَِدِم �َُسوعَ  أل

ْ
ْم بَِقل َصاِدٍق  نِلََتَقدَّ

يمَ ايِف يَِقِ�   ِ
ْ

    املسيحكذلك أيًضا إن    .انِ إل
َ

يًْضا إىِل
َ
َص أ

ِّ
ْن ُ�َل

َ
ِمْن َ�مَّ َ�ْقِدُر أ

َ
 يَُزوُل. ف

َ
َهُنوٌت ال

َ
ُ ك

َ
ِينَ ا   تلََّمامِ اهل

َّ
ُموَن    ذل َ�َتَقدَّ

  
َ

 ُهَو يَحٌّ يِف لُكِّ ِحٍ� لِيَْشَفَع �ِيِهْم.  هللاِ،ابِِه إىِل
ْ
 إِذ

نَا ُهَو  ما اذلي يم�ن أن نطلبه أيًضا؟ فقد قال املسيح نفسه:  
َ
ِر�ُق اأ َقُّ ا وَ   لطَّ ََياةُ ا وَ   حلْ   حلْ

َ
يِت إىِل

ْ
َحٌد يَأ

َ
يَْس أ

َ
ِب ا. ل

ْ
    آل

َّ
إِال

ابنه شفيًعا نلا؟ دعونا ال نرت�ه يك �صل ىلع    . بأي غرض إذن نطلب شفيًعا آخر، بينما قد رُسَّ اهللا بأن يعطينا يِب 
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أننا    ه نلا آخر، أو باألحرى يك �سىع وراء آخر دون أن نتم�ن ابلتة من إ�اده؛ ألن اهللا اكن يعلم جيًدا ح� أعطا 
 خطاة. 

  ذللك، حبسب وصية املسيح، �ن ندعو اآلب السماوي بواسطة �سوع املسيح وسيطنا الوحيد، كما تعلِّمنا الصالة 
 ن� من أن لك ما نطلبه من اآلب باسمه سيُعَطى نلا.ة؛ متيقِّ الر�انيَّ 

 

 ٢٧ ابلند
 ة اجلامعةالكنيسة املسيحيَّ 

أو مسكونيَّ  واحدة جامعة  ونعرتف ب�نيسة  مؤمن� مسيحيِّ نؤمن  من  سة  مقدَّ اليت � مجاعة  �، � حقيقيِّ ة، 
لوا بدمه، وتقدسوا، وُختموا بالروح القدس. ينتظرون مجيًعا خالصهم يف �سوع املسيح، إذ قد   ُغسِّ

يتأ�د هذا �سبب أن املسيح ملك رسمدي،    ،اكنت هذه الكنيسة موجودة منذ بدء العالم وستظل موجودة حىت نهايته
، فهو ال يمكنه أن ي�ون كذلك دون راعيا. هذه الكنيسة املقدسة �فوظة ومؤ�دة من قبل اهللا ضد سخط   ومن َ�مَّ

زَتل يف نظر البرش إىل ال يشء، كما    ؛ع العالم أمج
ُ

مع أنها قد تبدو أحيانًا (وبلعض الوقت) يف شدة الضعف، وقد خت
بِ   لُكَّ   آالٍف،  سبَعةَ   إرسائيَل   يف فرتة ُح�م آخاب املحفوفة باملخاطر؛ ل�ن مع ذلك أبىق الرب يف

َ
ك يت  الرُّ

ّ
مْ   ال

َ
  جتُث   ل

 . للَبعلِ 

املقدسة ليست قارصة، أو مقيَّدة، أو �دودة بماكن مع� أو بأشخاص معين�، بل �  فضًال عن هذا، هذه الكنيسة  
 نفس   منترشة ومتدة يف العالم أمجع؛ لكنها مع ذلك مرتبطة ومتحدة بالقلب واإلرادة، عن طر�ق قوة اإليمان، يف

 . واحدالروح ال

 ٢٨ ابلند
 ة لك إ�سان ملزم باالنضمام إىل الكنيسة احلقيقيَّ 

سة � اجتماع اذلين خلصوا وال يوجد خالص خارجها، فنحن نؤمن إذن بأنه ينبيغ ىلع  بما أن هذه اجلماعة املقدَّ
عنها؛ بل إن اجلميع ملَزمون باالنضمام    حالة منفصلةأي إ�سان مهما اكنت ماكنته أو حاتله أال ينسحب يك �يا يف  

وواضع� أعناقهم حتت ن� �سوع    ؛ضع� تلعليمها وتأديبها وخا   ؛إيلها واالحتاد بها، �افظ� ىلع وحدة الكنيسة
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املسيح؛ و�أعضاء مشرت�� يف اجلسد الواحد، ال بد أن �دموا ألجل بنيان اإلخوة، حسب املواهب املمنوحة هلم  
 من اهللا. 

أوئلك غ�    ة، ىلع مجيع املؤمن�، حبسب لكمة اهللا، أن يعزلوا أنفسهم عنوألجل تنفيذ هذا ىلع �و أ�رث فاعليَّ 
سها اهللا، حىت و�ن قاومها   ماملنتم� للكنيسة، وأن ينضموا إىل هذه اجلماعة، أينما أسَّ ؛ بل ولو  األمراء  ومراسيم   احلاُكَّ

لزم أن يقاسوا املوت أو أي نوع آخر من العقاب اجلسدي. ذللك، فإن مجيع من يعزلون أنفسهم عن هذه اجلماعة أو  
 فون أمر اهللا. ال ينضمون إيلها هم �ال َمنْ 

 

 ٢٩ ابلند
 ة، وأوجه اختالفها عن الكنيسة الزائفةعالمات الكنيسة احلقيقيَّ 

املوجودة   طوائفالة، إذ تنسب ايلوم لك  أن نم�ِّ من لكمة اهللا باجتهاد وحذر ما � الكنيسة احلقيقيَّ   �بنؤمن بأننا  
العالم نلفسها اسم كنيسة. لكننا لسنا نتحدث هنا عن املرائ�، اذلين �تلطون مع الصاحل� داخل الكنيسة،    يف

ة ال بد  بينما هم ليسوا من الكنيسة، مع أنهم فيها حبسب الظاهر؛ بل إننا نقول إن جسد ورش�ة الكنيسة احلقيقيَّ 
 . م�َّ من ب� مجيع الطوائف اليت تدعو نفسها كنيسةأن يُ 

و�ن اكنت حتافظ   ؛ة عن طر�ق العالمات اآلتية: إن اكن يُ�َرز فيها بتعليم اإل�يل انليق تُعَرف الكنيسة احلقيقيَّ 
مارَس فيها ملعاقبة اخلطية؛  و�ن اكن اتلأديب الكنيس يُ   ؛كما أسسها املسيح املقدسة  ة للفرائض  ىلع املمارسة انلقيَّ 

ة، و� يشء �الف هلا يُرفض؛ وأيًضا إن اكن يُعرتَف فيها  وفًقا للكمة اهللا انلقيَّ دار  باختصار، إن اكن لك يشء فيها يُ 
ة اليت ليس من حق أي إ�سان  الكنيسة احلقيقيَّ   ف عن يق�ٍ بأن �سوع املسيح هو الرأس الوحيد للكنيسة. بهذا تُعرَ 

 أن يعزل نفسه عنها. 

ملؤمن�، أي عن طر�ق اإليمان؛ فإنهم بعد قبوهلم  من جهة أعضاء الكنيسة، فإنهم يُعَرفون عن طر�ق عالمات ا
ليسوع املسيح بصفته املخلص الوحيد، يتجنبون اخلطايا، و�تبعون الرب، و�بون اإلهل احلقييق وقر�بهم، وال �يدون  

م  لكنه ؛يمينًا أو �ساًرا، و�صلبون اجلسد مع أعماهل. ل�ن ينبيغ أال يُفَهم من هذا أنه لن تبىق فيهم نقائص ضخمة 
يقاومون هذه انلقائص بالروح لك أيام حياتهم، و�تمون باستمرار يف دم ر�نا �سوع املسيح، وموته، وآالمه، وطاعته،  

 . اذلي فيه ينالون غفران اخلطايا باإليمان به
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حتت    أما من جهة الكنيسة الزائفة، ف� اليت تنسب نلفسها ولفرائضها نفوًذا وسلطانًا أ�رث ما للكمة اهللا، وال ختضع
كما عيَّنها املسيح يف لكمته، بل تضيف إيلها وحتذف منها كما املقدسة  ن� املسيح. كما أنها ال تمارس الفرائض  

وتضطهد من �سلكون بالقداسة حبسب لكمة    ؛�سن يف عينيها؛ و� تتلك ىلع البرش أ�رث من ات�اهلا ىلع املسيح
لألوثان. �سهل معرفة هات� الكنيست� وتمي�هما عن بعضهما    اهللا، و�وخبونها ىلع ضالالتها، وأطماعها، وعبادتها 

 ابلعض.

 

 ٣٠ ابلند
 إدارة الكنيسة، والوظائف املوجودة فيها

وهو  —الرب يف لكمته ه نلا ة عن طر�ق الرتتيب الرويح اذلي علَّمنؤمن بأنه ال بد من إدارة هذه الكنيسة احلقيقيَّ 
؛ وأيًضا ال بد من وجود شيوخ  املقدسة   أنه ال بد من وجود قسوس أو راعة يعظون ب�لمة اهللا، و�قيموا الفرائض 

فظ ادليانة احلقيقيَّ 
ُ

ون مع الراعة �لس الكنيسة؛ فبهذه الوسائل حت ة، و�نترش اتلعليم الصحيح يف  وشمامسة، �شلكِّ
يُ  ون و�ُ�بَحون بلك ماكن، و�ذلك  ة؛ وأيًضا �د املساك� واملتضايقون الراحة والعزاء وسائل روحيَّ عاقب املتعدُّ

  رجالوترتيب، ح� يتم اختيار    دار لك يشء يف الكنيسة يف يلاقةٍ حبسب احتياجاتهم. من خالل هذه الوسائل، سيُ 
 أمناء حبسب القواعد اليت نص عليها القد�س بولس يف رساتله إىل تيموثاوس. 

 

 ٣١ ابلند
 والشيوخ، والشمامسة، القسوس 

خدام لكمة اهللا، والشيوخ والشمامسة، لوظائفهم اخلاصة بهم عن طر�ق انتخابات    القسوس نؤمن بأنه ينبيغ اختيار  
اتباع انلظام اذلي تعلمه لكمة اهللا. ذللك، ينبيغ أن �ذر لك شخص من  �ة للكنيسة، مع الصالة باسم الرب، و رشعيَّ 

لَزم باالنتظار حىت �رَُس اهللا بأن يدعوه، حىت ت�ون  أسايلب غ� الئقة، بل هو مُ أن يفرض نفسه ىلع هذه الوظائف ب
 ايلق� يف كونها من الرب. اثلقة ودليه شهادة يديل بها عن دعوته، وحىت يتح�َّ ب

  خدام لكمة اهللا يف انلفوذ والسلطان عينه أينما اكنوا، ألنهم مجيًعا خدام املسيح، األسقف العام   القسوس يتساوى  
ُ الوحيد، والرأس الوحيد للكنيسة. عالوة ىلع ذلك، وحىت ال يُ  ستهان به، نقول نتَهك هذا اتلعي� اإلل� املقدس أو �
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ُ   القسوس   م اجلميعُ �رِ إنه ينبيغ أن يُ  ساملوهم دون  خدام لكمة اهللا وشيوخ الكنيسة �شدة من أجل عملهم، وأن �
 دمدمة، أو خصومات، أو نزاع، قدر املستطاع. 

 

 ٣٢ دابلن
 ترتيب الكنيسة وتأديبها 

فيما بينهم من أجل    انلُظميديرون مؤسسة الكنيسة بعض    نؤمن، يف اآلن ذاته، بأنه ىلع الرغم من فائدة أن يضع َمنْ 
احلفاظ ىلع جسد الكنيسة؛ ول�ن، عليهم أن �رتسوا جيًدا من أن �يدوا عن تلك األشياء اليت أسسها املسيح،  

ة، ومجيع القوان� اليت قد يُدِخلها اإل�سان ىلع عبادة سيدنا الوحيد. وذللك، �ن نرفض مجيع االخرتااعت البرش�َّ 
 ة وسيلة اكنت.� بأيَّ اهللا، و�ها يُلِزم و�قيِّد الضم

ذللك �ن ال نقر سوى بما يدعم و�فظ الوئام والوحدة، و�فظ اجلميع يف طاعة هللا. وهلذا الغرض، يعد العزل أو  
 اتلأديب الكنيس مطلبًا أساسيًّا، مع الظروف العديدة املصاحبة هل، حسب لكمة اهللا. 

 

 ٣٣ ابلند
 الفرائض املقدسة 

و� بمثابة  ،  وعوده  �تم نلا قدسة، بها  امل فرائض  النلا، �سبب ضعفنا ونقائصنا،    نؤمن بأن ر�نا الرؤوف قد وضع
ضمان لرضاه عنا ونعمته من �ونا، و� أيًضا تدعم إيماننا و�شدده؛ وقد ضم هذه الفرائض إىل لكمة اإل�يل، يك 

ثنا عنه يف لكمته قلو�نا، حىت يؤ�د و�ثبت بها اخلالص  ، وما يعمله داخل يعرض أمام حواسنا ىلع �و أفضل ما حدَّ
يعمل اهللا    ا اذلي يعطيه نلا. يعود هذا إىل كونها رموًزا وعالمات منظورة تعرب عن يشء داخ� وغ� منظور، بواسطته

ألن �سوع املسيح هو احلقيقة    .انا فينا بقوة الروح القدس. ذللك، ليست الرموز عديمة اجلدوى أو األهمية، مضللة إيَّ 
 لها هذه األشياء، واذلي دونه تصبح بال قيمة. اليت تمثِّ 

سها املسيح ر�نا، وهما فر�ضتان فحسب سة اليت أسَّ فر�ضة    ، أي،عالوة ىلع ذلك، �ن ن�تيف بعدد الفرائض املقدَّ
س لر�نا �سوع املسيح. املعموديَّ   ة، وفر�ضة العشاء املقدَّ
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 ٣٤ ابلند
 ة املقدسة املعموديَّ 

سيح، اذلي هو اغية انلاموس، قد وضع نهاية، �سفك دمه، ألي سفك دم آخر يم�ن  نؤمن ونعرتف بأن �سوع امل 
 منه  

ً
للبرش أن يصنعوه اكسرتضاء أو كفارة عن اخلطية؛ وأنه، إذ أبطل اخلتان، اذلي اكن يُصنَع بادلم، أسس بدال

اآلخر�ن وعن ادليانات الغر�بة، حىت  ة، اليت بها نُقبل داخل كنيسة اهللا، وننفصل عن مجيع البرش  فر�ضة املعموديَّ 
 ىلع أنه سيظل إهلنا وأبانا الرؤوف إىل األبد.  نلا رايته، اليت � بمثابة شهادة ختمه وة إىل ذاك اذلي �مل ننت� لكيَّ 

، موضًحا نلا بذلك أنه  الُقُدِس   والّروِح   واِالبنِ   اآلِب   باسمِ هم هل بأن يعتمدوا بماء نيق،    ذللك، هو قد أوىص لك َمنْ 
كما يز�ل املاء وسخ اجلسد ح� �ُسَكب عليه، فُ�َى املاء ح� يَُرش ىلع جسد الُمعتمد، هكذا أيًضا دم املسيح،  

انا من أبناء الغضب إىل  اها من خطاياها، فيجددنا مغً�ا إيَّ طهًرا إيَّ من ادلاخل، مُ   انلفسبقوة الروح القدس، يرش  
ابلحر األمحر، اذلي ال بد    نلا  هذا باملاء اخلاريج، بل برش ادلم اثلم� اذلي البن اهللا، اذلي هوأبناء اهللا. ال �دث 

 ة. أن نعرب يف وسطه حىت نهرب من طغيان فرعون، اذلي هو إبليس، وندخل إىل أرض كنعان الروحيَّ 

املنظور، ل�ن ر�َّنا هو َمنْ   القسوس ذللك يقيم   الفر�ضة واليشء  يعطي املرموز إيله بالفر�ضة، أي    من جانبهم 
اها ب�ل  من لك �اسة و�ثم؛ و�دًدا قلو�نا ومائلًا إيَّ   نفوسنا ا، ومطهًرا  املواهب وانلعمة غ� املنظورة؛ اغسًال، ومنقيًّ 

األبوي؛ ومُ   نلا عزاء؛ وما�ًا   إيَّ ليقينًا حقيقيًّا يف صالحه  اإل�سان اجلديد، وخالًعا عنَّ بًسا  العتيق مع  انا  اإل�سان  ا 
 أعماهل. 

ة �ب أال يعتمد سوى مرة واحدة فحسب بهذه  ذللك، نؤمن بأن لك من �رص بإخالص ىلع نوال احلياة األبديَّ 
 مرت�. كما أننا ال �ستفيد م املعموديَّ 

َ
ن هذه املعمودية فقط  ة الوحيدة، دون أي ت�رار هلا، ألننا ال يم�ن أن نُودل
 يف حلظة سكب املاء علينا وقبونلا هل، ل�ن طوال حياتنا أيًضا.

ة الواحدة الوحيدة اليت نالوها من قبل، واذلين  ة، اذلين ال ي�تفون باملعموديَّ ذللك �ن نمقت ضالل �ددي املعموديَّ 
وُ�تَموا بعالمة العهد، كما اكن األطفال    ة أطفال املؤمن�، اذلين نؤمن برضورة أن يعتمدوا أيًضا يدينون معموديَّ 

بناء ىلع   ُ�تَتَنون  إرسائيل  أبناء   الوعود سابًقا يف  لغسل  دمه  املسيح  فباحلقيقة، سفك  قُطعت ألبنائنا.  اليت  ذاتها 
، ينبيغ أن �صلوا ىلع عالمة   أمر  كما    ؛ما فعله املسيح من أجلهم  ورمزاملؤمن� تماًما كما لغسل ابلالغ�؛ ومن َ�مَّ

بأنهم ال بد أن يص�وا رش�ء يف رمز آالم املسيح وموته عقب ميالدهم بفرتة قص�ة، وهذا عن    ،يف انلاموس   لرب ا
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يمثِّ  ذلك،  املسيح. عالوة ىلع  ليسوع  رمٌز  اذلي هو  تقديم محل عنهم،  تمثِّ طر�ق  ما  لليهود  اخلتان  املعموديَّ ل  ة  له 
َمِسيحِ اِخَتان ية إنها ألبنائنا. وهلذا السبب يقول بولس عن املعمود 

ْ
 . ل

 

 ٣٥ ابلند
 العشاء املقدس لر�نا �سوع املسيح  

قد ودلهم    س فر�ضة العشاء املقدس حىت يدعم و�شدد َمنْ نؤمن ونعرتف بأن �لصنا �سوع املسيح قد وضع وأسَّ 
 ثانية بالفعل وضمهم إىل اعئلته، اليت � كنيسته. 

ة وزائلة، و� اليت أخذوها من الوالدة األو� واليت  ة: الواحدة جسديَّ دلوا ثانية حياة ثنائيَّ إذن، بداخل أوئلك اذلين وُ 
بواسطة لكمة اإل�يل  واليت حتدث  ة، تُعَطى هلم يف ميالدهم اثلا�،  ة وسماو�َّ �شرتك فيها مجيع البرش؛ واألخرى روحيَّ 

ة  يف رش�ة جسد املسيح؛ وهذه احلياة ليست اعمة، بل ختص �تاري اهللا. ىلع املنوال ذاته، يك يدعم اهللا احلياة اجلسديَّ 
. لكنه أرسل، نفسها   اكهم يف احلياةاكشرت  ،�شرتك فيه مجيع البرشوا هو نافع هلا  اعديًّ وا  خزًبا أرضيًّ ة، أعطانا  واألرضيَّ 

د  �سوع املسيح، اذلي يدعم و�شدِّ أي،  ة اليت يناهلا املؤمنون، خزًبا حيًا نزل من السماء،  ة والسماو�َّ دلعم احلياة الروحيَّ 
 . القدس الروحباإليمان بواسطة  ة ح� يأ�لونه، أي ح� يطلبونه و�قبلونهحياة املؤمن� الروحيَّ 

س خزًبا أرضيًّ حىت يوضح نلا امل ا ومنظوًرا كرمٍز جلسده، ومخًرا كرمٍز  سيح طبيعة هذا اخلزب الرويح والسماوي، أسَّ
مسك يف يق� بهذا الرمز ب� أيدينا، ونأ�له و�رش�ه بأفواهنا، و�ه نأخذ ونمن خالهلما أننا كما  نلا  دلمه، يك �شهد  

ى حياتنا، هكذا نأخذ وفمها) اجلسد وادلم احلقييق اذلي للمسيح �لصنا   نفوسنا باإليمان (اذلي هو يد    يف يق�  تتغذَّ
 ة. ، دلعم حياتنا الروحيَّ نفوسنا الوحيد يف 

ًدا و�عيًدا عن لك شك أن �سوع املسيح لم يوصنا بممارسة فرائضه عبثًا، هكذا أيًضا هو  إذن، كما قد صار مُ  ؤ�َّ
هذه الرموز املقدسة، ل�ن بطر�قة تفوق إدراكنا ونعجز عن فهمها،    يوضحه نلا من خالل�ري يف داخلنا لكَّ ما  

� نقول إن ما نأ�له و�رش�ه هو اجلسد  ة وغ� ُمدَر�ة. يف اآلن ذاته، �ن ال �طئ ح ألن أعمال الروح القدس خفيَّ 
للمسيح  الفمللمسيح  احلقييق  وادلم   احلقييق والطبييع  فيهما ليست عن طر�ق  بل عن    ،. ل�ن طر�قة اشرتاكنا 

، إذن، فمع أن املسيح يظل جالًسا إىل األبد عن يم� أبيه يف السماوات،  القدس  طر�ق الروح   إال  باإليمان. ومن َ�مَّ
،  بر�تهاملسيح نلا ذاته ب�افة    يقدمة فيها  رش�ء فيه باإليمان. ُ�َعد هذه الويلمة مائدة روحيَّ   لنا جععن    ي�فال    أنه

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


https://ar.ligonier.org 

 info@ar.ligonier.org            23     جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

به و�استحقاقات آالمه وموته، داعًما، ومشدِّ  �ستمتع  يتيح نلا أن  املعذبة عن    نفوسنا ا  ًدا، ومعز�ًّ وفيها  املسكينة 
 اها عن طر�ق رشب دمه. طر�ق األ�ل من جسده، ومنعًشا و�فًزا إيَّ 

أيًضا، مع أن الفرائض املقدسة متصلة باليشء املرموز إيله، ل�ن ال يأخذ اجلميع االثن� مًعا؛ فيف حقيقة األمر،  
هوذا وسيمون الساحر الرمز، لكنهما لم  يأخذ اخلاطئ الرمز دينونة عليه، وال يأخذ حقيقة الرمز. فقد أخذ لك من ي

 يأخذا املسيح املرموز هل من خالهل، واذلي يص� املؤمنون وحدهم رش�ء فيه. 

وتبجيل، �افظ� فيما بيننا ىلع ذكرى    وأخً�ا، �ن نأخذ هذه الفر�ضة املقدسة داخل اجتماع شعب اهللا يف اتضاٍع 
يتقدم أحد إىل هذه   أن ينبيغال ة. ذللك، بإيماننا و�ادليانة املسيحيَّ مقدسة ملوت املسيح �لِّصنا بالشكر، ومعرتف� 

 
ً

ئلال بأ�له من هذا اخلزب ورش�ه من هذه الكأس يأ�ل و�رشب دينونة نلفسه.    ؛املائدة دون فحص نفسه جيًدا أوال
 .نا باختصار، حتفزنا مارسة هذه الفر�ضة املقدسة ىلع تقديم �بة شديدة من �و اهللا وقر�ب

معها، ذل ومزجوها  الفرائض،  إىل هذه  البرش  أضافها  اليت  امللعونة  واالخرتااعت  اإلضافات  نرفض مجيع  لك، �ن 
ث  ه �ب أناملسيح ورسله، وأن  ه نلا علَّم  ياذل بالرتتيبونعتربها تدنيًسا هلا، مؤ�دين ىلع رضورة أن ن�تيف    نتحدَّ

ثوا بها  بنفس الطر�قة اليتعنها   .حتدَّ

 

 ٣٦ ابلند
م  احُلاكَّ

دار العالم حبسب  يُ   راغبًا أنًما،  اكَّ وحُ   ،وأمراءً   ، نؤمن بأن إهلنا الرؤوف قد أقام، �سبب فساد اجلنس البرشي، ملو�ً 
. وألجل هذا الغرض،  حسن  كبح مجاح البرش، و�س� لك يشء بلياقة وترتيب بهدف أن يتم    ؛قوان� وسياسات ُ�ددة 

م بالسيف   ايلِعِ    نْتَِقامِ لِِال أمد احلاُكَّ
َ
،اِمْن ف ِّ َمْدِح لَِفايلِعِ    لرشَّ

ْ
ْ�ِ اَولِل

َ ال تقترص وظيفة هؤالء ىلع االهتمام بصالح    .خلْ
سة، ومن ثم إزالة ومنع لك عبادة أوثان وعبادات زائفة ادلولة املدنيَّ  حىت    ؛ة، بل تمتد أيًضا إىل محاية اخلدمة املقدَّ

عوا الكرازة ب�لمة اإل�يل يف لك  ملكوت املسيح. وذللك، عليهم أن �شجِّ تُهَدم بهذا ملكة ضد املسيح و�تقدم  
 د اهللا و�عبده اجلميع، كما يويص يف لكمته. ماكن، حىت يتمجَّ 
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ُ   ؛ماكَّ لك إ�سان، مهما اكنت ماكنته، أو مؤهالته، أو حاتله، أن �ضع للحُ   من واجبعالوة ىلع ذلك،   د الرضائب،  سدِّ و�
ع من أجلهم يف صالته،  حرتام الواجب�، و�طيعهم يف لك ما ال يتعارض مع لكمة اهللا، و�ترضَّ و�ظهر هلم اإلكرام واال

 . ليك َ�ْقيض حياًة ُمطمئنًَّة هادئًة يف لكِّ تَقَوى ووقارٍ اهللا و�رشدهم يف مجيع طرقهم، و �سود عليهمحىت 

و�وجه اعم مجيع من يرفضون السلطات العليا ة وآخر�ن من مث�ي الفنت،  ذللك �ن نمقت ضالل �ددي املعموديَّ 
العدالة،  اكَّ واحلُ  �رى  و�عيقون  امللكيَّ م،  نظام  لألشياءو�دِخلون  املشرت�ة  و�عكِّ ة  وهذا  ،  اللياقة  هذه  صفو  رون 

سهاذلي  احلسن الرتتيب  اهللا ب� البرش.   أسَّ

 

 ٣٧ ابلند
 ادلينونة األخ�ة

يأيت الوقت اذلي عيَّنه الرب (اذلي هو غ� معروف دلى مجيع املخلوقات)،  أخً�ا، نؤمن حبسب لكمة اهللا بأنه ح�  
جبسده يف صورة منظورة، كما صعد إىل السماء، يف   ،و��تمل عدد املختار�ن، سيأيت ر�نا �سوع املسيح من السماء

ره.  يك يطهِّ   واللهيب  �انانًا لألحياء واألموات، �رقًا هذا العالم العتيق بانل�د وجالل عظيم� يك يُظِهر نفسه ديَّ 
 ىلع حدٍ أمام هذا ادليَّ   بصفة شخصيَّةثم سيقف مجيع البرش  

ً
 و�ساًء وأطفاال

ً
سواء، اذلين جاؤوا    ان العظيم، رجاال

صوت بوق اهللا. فإن مجيع األموات  � صوت رئيس املالئ�ة وب  حيث يتم استداعئهممنذ بداية العالم وحىت نهايته،  
اليت سكنت فيها قبًال. أما من سيكونون ىلع قيد   احلقيقيَّة هم تلتحد بأجساد نفوسهم سيقومون من األرض، وتعود 

 من الفساد إىل عدم الفساد. و ،ون يف طرفة ع�احلياة آنذاك، فلن يموتوا اكآلخر�ن، بل سيتغ�َّ 

ا. فباحلقيقة، سيعطي  دان األموات حبسب ما عملوه يف العالم، خً�ا اكن أم رشً ثم ستُفتح األسفار (أي الضمائر)، وسيُ 
موا بها، واليت �سبها العالم �رد �سلية ومزاح؛ ثم ستنكشف مجيع  الة ت�لَّ مجيع البرش حسابًا عن لك لكمة بطَّ 

 هم علنًا أمام اجلميع. ءرسائر البرش ور�ا 

، فإن اتلفك� يف هذه ادلينونة هو باحلقيقة يشء مروع وُ�يف لألرشار واألثمة، لكنه     وب فيه جًدا مرغ ومن َ�مَّ
�ًا  ستظهر    .اذلي احتملوه   هموضيق  تعبهمإذ حينئذ سيكتمل خالصهم تماًما، وسينالون ثمار    ؛لألبرار واملختار�ن  ومعزِّ

وعذبوهم  براءتهم أمام اجلميع، وس�ون انلقمة الرهيبة اليت سي�هلا اهللا باألرشار، اذلين اضطهدوهم، وأقمعوهم،  
بون يف تلك انلار دانون حبسب شهادة ضمائرهم عليهم؛ و�ذ هم خادلون، سيُ واذلين سيُ   ؛بأشد قسوة يف هذا العالم عذَّ

الُمعدة إلبليس ومالئ�ته. ل�ن ىلع انلقيض، سيُ األبديَّ  وسيعرتف    ؛لكَّل األمناء واملختارون باملجد والكرامةة 

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


https://ar.ligonier.org 

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

وسيُعلَن آنذاك أن دعواهم، ن عيونهم؛  ابن اهللا بأسمائهم أمام اهللا أبيه ومالئ�ته املختار�ن؛ وستُمسح لك دمعة م
��م واحلاُكَّ ايلوم    عليها   اليت  القضاة  من  هرطقةم  الكث�  أنها  اهللا� و  ىلع  ابن  قضية  ة،  و�ماكفأة سخيَّ   .ثم، � 

 بال إ�سان.ىلع �ًدا لم �طر قط   الرب سيعطيهم 

 . بوعود اهللا يف املسيح �سوع ر�نا. آم� تماًما ذللك، �ن ننتظر هذا ايلوم العظيم ب�ل هلفة واشتهاء، حىت �ستمتع  

 ). ٢٠: ٢٢�َسوُع (رؤ�ا  الرَّبُّ  أيُّها آم�، تعاَل 
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