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. اكتابي   اتعليم   لتقديم، وهي مؤسسة مسيحّية ال تهدف للربح ومكّرسة 1997ت األلفّية الثالثة سنة ماتأسست خد
 االهوتي   امنهاج   ننتج لحاجة العالم المتزايدة لتدريٍب مسيحّي للقادة يستند إلى الكتاب المقّدس، تلبية   .امجان  للعالم. 

ة متعددة في خمس لغات رئيسّية وهي )اإلنجليزّية، بالتبرعات، وذو وسائط إعالميّ  اسهل االستخدام، مدعوم  
لمن هم في أشد الحاجة إليه، في  اربّية(. ونوزَّع هذا المنهاج مجان  الماندرين الصينّية، والعو الروسّية، و اإلسبانّية، و 

ل المقام األول على القادة المسيحيين الذين ال يستطيعون الحصول على الدراسة التقليدّية، أو ليس بمقدورهم تحمّ 
 تجده على قناة التاريخ نفقاتها. ُتكَتب كل الدروس وُتصمَّم وتُنتج في مؤسستنا، وتتشابه في األسلوب والنوعّية لما

(History Channel).  لقد برهنت هذه الطريقة الفريدة، والفّعالة من حيث تكلفتها، لتدريب القادة المسيحيين
فاعليتها في كل العالم. وقد ربحنا جائزة تيلي لإلنتاج المتميز للفيديو في مجال التعليم واستخدام الرسوم  على

مدمجة  اسطواناتدولة. وتُنَتج مواد األلفّية الثالثة في شكل  150يوم في المتحركة. ُيستخَدم منهاجنا ال
(DVD ومطبوعات، وبث على اإلنترنت، وعن طريق محطات التلفزيون الفضائّية وكذلك البث اإلذاعي )

 )الراديو( والتلفزيونّي.

 نترنت للمزيد من المعلومات عن خدمتنا وكيف يمكنك المشاركة نرجو زيارة موقعنا على اإل
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 مقدمة

 اُمنّظم   اكتابي   اشرح   يقدمُ و  الالهوتي بالغنى يّتسمُ  ةالكتابيّ  للحقائق اهام   امرجع   ستمنسترو   إيمان إقرارُيَعد 
 النعقاد (اإلنجليزي البرلمانجلس النّواب البريطاني )ألساسيات اإليمان المسيحي. جاء هذا اإلقرار ثمرة دعوة م

. وفي اليوم األول من شهر يوليو انعقد م1643عام  الثالث عشر من شهر مايو في ستمنسترو   اجتماع
 150 حوالي . وقد ضم هذا االجتماعم1653االجتماع األول، واستمر انعقاد فاعلّيات هذا االجتماع حتى عام 

عون بالتقوى والحكمة في أمور الالهوت. أما وكانوا يتمتّ  ليمثّلوه في االجتماعالبرلمان  عّينهم، ثالثون منهم اعضو  
سكتلندا. كان جميع األعضاء بين من  فتم اختيارهمباقي الممّثلين  علماء الالهوت ورجال الدين من انجلترا وا 

والثابتة. ويمكننا تحديد غاية هذا االجتماع  يؤمنون بسيادة اهلل المطلقة وأحكامه األزلّية ومقاصد مشيئته المقّدسة
 كما يلي: جتماعلهذا اال لدعوةل اإلنجليزي البرلمان أصدرها التي الوثيقة عنوان التاريخي من نص

مين واألتقياء الالهوت المتعلّ  علماء   الجتماع   بدعوةٍ  العموم في البرلمان   اللوردات ومجلس   من مجلس   قراٌر رسمي  
 عن عقيدة   إنجلترا. وللدفاع   العبادة في كنيسة   اإلداري ونظام   النظام   البرلمان لتحديد   معهم من قبل   رَ التشاو  ليتمَّ 

 اهلل. مع كلمة   افاق  اتّ  ها ضد التشهير الكاذب والتفسيرات الخاطئة كيما تكون أكثرَ الكنيسة وتوضيح  

ف على الخلفّية التاريخّية والدينّية في من المفيد أن نتعرّ  االجتماع هذا نعقادال الدعوة سبب نفهم يلك
بين البرلمان والملك تشارلز. وبينما كانت بنود  ةأهليّ  حربٍ  وسط االجتماع هذا انعقاد تمإنجلترا في ذلك الوقت. 

 .خارجها ترتفع الحرب مدافع أصواتالعقيدة المسيحّية تُناَقش داخل قاعة االجتماع كانت 

. الكنيسة والدولة كان هناك خلط بين عشر السادس القرن في لتراانج في اإلصالح عصر ذ بدايةفمن
 ابروتستانتي   يصبح لم لكنه ،روما كنيسة عن انفصل ،لعرشهفي إنجاب وريث  الثامن هنري الملكوبسبب رغبة 

 ،انجلترا في يزدهر البروتستانتي اإلصالح بدأ ،الحكم السادس إدوارد ابنه يتولّ  مع لكن .م1547 عام موته حتى
 االعامة وتسعة وثالثين بند  الذي أصدر كتاب الصالة  كرانمر توماس كانتربري أساقفة رئيس رعاية تحت خاصة  

 .م1553في عام  الحكم ماري اخته يوتولّ  إدوارد موت بسبب طويال   يدم لم األمر أن إال لإليمان المسيحي.
وقتل  وطرد اضطهادب فقامت .رومافي  باباال يطرةس تحت انجلترا كنيسة إرجاع وأرادت ةبالكاثوليكيّ ماري  كتتمسّ 

 .نفسه كرانمر توماس ضمنهم ومنفي إنجلترا،  يالبروتستانتالعديد ممن اعتنقوا فكر الصالح 

 أكثر األمر بات إنجلترا وبهذا عرشاختها  األولى إليزابيث اعتلت م1558في عام  ماريموت  بعد
 من نوعٍ  على الحفاظ ادائم   ولهذا حاولت ،والسلطة بالحكم اهتمامها بقدر بالعقيدة مهتمة إليزابيث تكن لم. اتعقيد  

 أي يقبلوا لم الذين التقويين أو "البيورتانزجماعة " تظهر  تلك الفترة فيبين الكاثوليكّية والبروتستانتّية.  التوازن
. إليزابيثاومتهم الملكة ق إنجلترا، ولهذا في كةلالكث أشكال من شكل أي ضد كانواّية، و وسط حلول أو مساومات

الحكم، وفي ظل حكمه تزايدت حدة الصراع  ابن الملكة ماري جيمس الملك توّلى ،م1603موتها في عام  بعدو 
 حربل األمر وصل، و م1625السياسي بينه وبين البرلمان. ثم جاء الملك تشارلز ابن الملك جيمس في عام 
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تتعّلق  خالفات حول عالقة الكنيسة بالدولة، وأخرى الحرب أسباب ضمن من كان .البرلمانوبين  هبين ةأهليّ 
 بنظام العبادة واإلدارة الكنسّية الذي سيطر عليه الطابع الكاثوليكي آنذاك.

دارتها، العبادة نظام على الكنيسة تستقر لكي ستمنسترو   اجتماع بانعقاداإلنجليزي  البرلمان أمرولهذا   وا 
بنود اإليمان التسعة وثالثين بدأ االجتماع بمناقشة . والدولة الكنيسة ينب العالقة شكل توضيح إلى باإلضافة

وغلق الطريق ألي محاولة لاللتفاف على صياغاتهم بطريقة ألجل توضيحهم  كرانمر توماسالذين وضعهم 
ي ف الملك وانتصار ،تشارلز والبرلمانالملك استمرار الصراع بين تجعلهم في توافق مع الفكر األرميني. ومع 

فاق على التعاون بشرط أن يوافق البرلمان على فحدث اتّ  له.ي للتصدّ  سكتلنداإللجأ البرلمان  ،لعديد من المعاركا
للمشاركة في  الهوتيينسكتلندا كنيسة إ سلتار هذا ول .إصالح كنيسة انجلترا بما يتوافق مع الكتاب المقدس

 مسار النقاشل تحوّ و بإنجلترا  المرتبطين التسعة وثالثينالبنود فت المناقشات حول ومن ثم توقّ  ستمنسترو   اجتماع
 المختلفة بحسب الكتاب المقدس.ة الكنسيّ الوظائف و اإلدارة  إلى

 ليلد ، تبعهم1644 عامالخدام في الكنيسة في  رسامةل دليال   االجتماع أصدر ،عديدة اتمناقش بعد
دليل أسئلة وأجوبة و  ،م1646في عام  ستمنسترو   إيمان إقرارتم إصدار  ثم .م1645 عامفي  العامة العبادة

ستمنستر  ستمنستر الُموَجزو  لالُمفصَّ و   اإليمان أصولوثيقتي  جاءت .م1647 عامفي  دليل أسئلة وأجوبة و 
 هو لكن ما ُيمّيز هاتين الوثيقتين .الوقت ذلك في معتادة ةطريق وهي ،وأجوبة أسئلة ز في صورة  وجَ الُمفّصل والمُ 

 عام وفي. عليه تجيب الذي األسئلة لمعرفة الحاجة بدونحتى  الكتابي الحق لتوصيل وكافية واضحة هاإجابات أن
وبهذا، . دليل األسئلة واألجوبة وثيقتي في المذكورةاإليمانّية  للحقائق مةدعّ المُ  ةالكتابيّ  الشواهد تم إضافة ،1648

الوثائق التي تعكس الفكر الالهوتي  أهم من ةدليل األسئلة واألجوبستمنستر مع وثيقتي أصبح إقرار إيمان و  
 حقيقة لكل ةالكتابيّ  اآلياتواستنادها على  بعمق مضمونها وشمولّية ودقة تعاليمها االُمصلح. فهي غنية جد  

 ستمنستر لمجد اهلل ولبنيان كنيسة المسيح.إقرار إيمان و   ُكتبلقد  .افيه جملةو  فقرة كل في مذكورةإيمانّية 

على إصدارها،  اعام   350ه برغم مرور أكثر من أن هو ستمنسترو   وثائق وأهمية غنى على الدليل ولعل
 هتعتبر  لذا. ستمنسترو   وثائق تقّدمه كما متمسكٌة باإليمان القويم صلحةالمُ  المسيحّية الطوائف من العديدال تزال 

 . المقدس الكتاب بعد للكنيسة وثائق أهمهذه الطوائف 

أللفّية الثالثة أن تقّدم للقارئ العربي هذه الترجمة العربية الدقيقة إلقرار إيمان وتفخر مؤسسة خدمات ا
ستمنستر وتم تنقيحه عند ستمنستر. تعتمد هذه الترجمة العربّية على النص اإلنجليزي الذي أصدره اجتماع و  و  

ة التي تقّرها الكنيسة ، وهي النسخ1788نشأت الطائفة المشيخّية في الواليات المتحدة األمريكّية في عام 
          (، والكنيسة المشيخّية بأمريكا Orthodox Presbyterian Churchاألرثوذكسّية المشيخّية )

(Presbyterian Church in America ) من بين العديد من الطوائف المشيخّية والُمصلحة اإلنجيلّية األخرى حول
 العالم.   
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 الفصل األول
 سالمقدّ  الكتابب يتعّلقفيما 

تترك  يثح ،صالح اهلل وحكمته وقدرته كبيرٍ  ظهر إلى حدٍ وأعمال الخلق والعناية تُ  ،مع أن نور الطبيعة -1
رادته ،اهلل عنتلك المعرفة  تقدم كيها ليست كافية لكن 1،البشر بال عذر لذلك  2.للخالصة هي ضروريّ  التي ،وا 

من أجل الحفاظ ، وفيما بعد 3،ستهإرادته لكني ُيظهرو  ،علن نفسهأن يُ  ،طرق كثيرةب في األزمنة القديمة، ،الرب رَّ سُ 
عالنه بشكل أفضل،  ُخبثو  ،ضد فساد الجسد اعلى نحو أكثر تأكيد   عزيتهالكنيسة وتالتأسيس و  على الحق وا 

تلك الطرق و  5،اجد   امما يجعل الكتاب المقدس ضروري   4،كتابٍ في  الي  كُ  ع نفس اإلعالنُيود  أن  ،الشيطان والعالم
 6.اآلن توقفت قد دته لشعبهالتي بها أعلن اهلل إرا

                                      
، َفهؤاَُلء  14" 15–14: 2رومية  1 ْنَدُهُم النَّاُموُس، َمَتى َفَعُلوا ب الطَّب يَعة  َما ُهَو ف ي النَّاُموس  يَن َلْيَس ع  ، إ ْذ َلْيَس َلُهُم النَّاُموُس ُهْم نَ  أَلنَُّه اأُلَمُم الَّذ  ه م  اُموٌس ألَْنُفس 

يَن ُيْظه ُروَن َعَمَل النَّاُموس  َمْكُتوب ا ف ي ُقُلوب ه ْم، َشاه د ا 15 االَّذ  ة . َأْيض  يُرُهْم َوَأْفَكاُرُهْم ف يَما َبْيَنَها ُمْشَتك َية  َأْو ُمْحَتجَّ   "َضم 
َرٌة ف يه ْم، أَلنَّ ا19" 20–19: 1رومية  يَّ 20هلَل َأْظَهَرَها َلُهْم، إ ْذ َمْعر َفُة اهلل  َظاه  ، ُقْدَرَتُه السَّْرَمد  َة أَلنَّ ُأُموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرة  ُترَى ُمْنُذ َخْلق  اْلَعاَلم  ُمْدَرَكة  ب اْلَمْصُنوَعات 

 " َواَلُهوَتُه، َحتَّى إ نَُّهْم ب اَل ُعْذٍر.
. َالسََّماَواُت ُتَحدُِّث ب َمْجد  اهلل  1" 4–1: 19مزمور  ْلم ا. 2، َواْلَفَلُك ُيْخب ُر ب َعَمل  َيَدْيه  ي ع  يُع َكاَلم ا، َوَلْيٌل إ َلى َلْيل ُيْبد  َيْوٌم إ َلى َيْوٍم ُيذ 

اَل َقْوَل َواَل َكاَلَم. اَل ُيْسَمُع 3
ُقُهْم، َوا  َلى َأْقَصى اْلَمْسُكوَنة  َكل َماُتُهمْ 4َصْوُتُهْم.   ". َجَعَل ل لشَّْمس  َمْسَكن ا ف يَها.ف ي ُكلِّ اأَلْرض  َخَرَج َمْنط 

 . 1: 2–32: 1رومّية  أيضا انظر
ي أَ 3" 3: 17يوحنا  2 يَح الَّذ  لَه اْلَحق يق يَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمس  يَُّة: َأْن َيْعر ُفوَك َأْنَت اإل  َي اْلَحَياُة األََبد  ه  ه   ْرَسْلَتُه."َوهذ 
ن يَن ب َجهَ  ألَنَُّه إ ذْ 21" 21: 1كورنثوس  1 ، اْسَتْحَسَن اهلُل َأْن ُيَخلَِّص اْلُمْؤم  ْكَمة  ْكَمة  اهلل  َلْم َيْعر ف  اهلَل ب اْلح   اَلة  اْلك َراَزة ." َكاَن اْلَعاَلُم ف ي ح 
االَّت ي َنَتَكلَُّم ب َها 13" 14–13: 2كورنثوس  1 ْكَمٌة إ ْنَسان يَّةٌ َأْيض  . ، اَل ب َأْقَوال ُتَعلُِّمَها ح  يَّات  وح  يَّات  ب الرُّ وح  وُح اْلُقُدُس، َقار ن يَن الرُّ ْنَساَن 14، َبْل ب َما ُيَعلُِّمُه الرُّ َولك نَّ اإل 

ُر َأْن َيْعر َفُه أَلنَُّه إ نََّما يُ  ْنَدُه َجَهاَلٌة، َواَل َيْقد  يَّ اَل َيْقَبُل َما ل ُروح  اهلل  أَلنَُّه ع  ي  الطَّب يع   ا."ْحَكُم ف يه  ُروح 
يم ا، ب َأْنَواٍع َوُطُرق َكث يَرٍة، 1" 2–1: 1عبرانيين 3 َاهلُل، َبْعَد َما َكلََّم اآلَباَء ب اأَلْنب َياء  َقد 

، الَّذ ي َجَعَلُه َوار ث ا ل ُكلِّ َشْيٍء، الَّذ ي ب ه  2 يَرة  ف ي اْبن ه  ه  اأَليَّام  اأَلخ  َكلََّمَنا ف ي هذ 
ا َل اْلَعاَلم   َأْيض   يَن."َعم 

اَرَأْيُت َأَنا 3" 4–3: 1لوقا  4 ل  ب َتْدق يق، َأْن َأْكُتَب َعَلى التََّوال ي إ َلْيَك َأيَُّها اْلَعز يُز ثَ  َأْيض  َن اأَلوَّ ي 4اُوف يُلُس، إ ْذ َقْد تَتَبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء م  َة اْلَكاَلم  الَّذ  حَّ ل َتْعر َف ص 
".   ُعلِّْمَت ب ه 

ْبر  َوالتَّْعز َية  ب َما ف ي اْلُكُتب  َيُكوُن َلنَ ألَ 4" 4: 15 رومية َنا، َحتَّى ب الصَّ  ا َرَجاٌء."نَّ ُكلَّ َما َسَبَق َفُكت َب ُكت َب أَلْجل  َتْعل يم 
ْنَساُن، َبْل ب ُكلِّ كَ َفَأَجاَب َوَقاَل: 4" 10، 7، 4: 4 متى ْن َفم  اهلل   ل َمةٍ َمْكُتوٌب: َلْيَس ب اْلُخْبز  َوْحَدُه َيْحَيا اإل  اَمْكُتوٌب َقاَل َلُه َيُسوُع: 7...  .َتْخُرُج م   : اَل ُتَجرِّبَأْيض 

يَنئ ٍذ َقاَل َلُه َيُسوُع: 10...  .الرَّبَّ إ لَهكَ   ."ُد َوا  يَّاُه َوْحَدُه َتْعُبدُ اْذَهْب َيا َشْيَطاُن! ألَنَُّه َمْكُتوٌب: ل لرَّبِّ إ له َك َتْسجُ ح 
ْثَل هَذا اْلَقْول  َفَلْيَس َلُهْم َفْجٌر!"إ  20" 20: 8شعياء إ َهاَدة . إ ْن َلْم َيُقوُلوا م   َلى الشَّر يَعة  َوا  َلى الشَّ
يَمان  ا15" 15: 3تيموثاوس  2 5 ، ب اإل  َرَة َأْن ُتَحكَِّمَك ل ْلَخاَلص  يح  َيُسوَع."لَّ َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفول يَّة  َتْعر ُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، اْلَقاد   ذ ي ف ي اْلَمس 

َي َأْثَبُت، الَّت ي َتْفَعُلوَن َحَسن ا إ ن  اْنتََبْهُتْم إ َلْيَها، َكَما إ لَ 19" 19: 1بطرس الثانية  يَُّة، َوه  ْنَدَنا اْلَكل َمُة النََّبو  َر النََّهاُر، َوع  ٍع ُمْظل ٍم، إ َلى َأْن َيْنَفج  َراٍج ُمن يٍر ف ي َمْوض  ى س 
ْبح  ف ي ُقُلوب ُكْم.َويَ   " ْطَلَع َكْوَكُب الصُّ
يُح اْبُن اهلل ، َول َكْي َتُكوَن َلُكْم إ َذا آَمْنُتمْ 31" 31: 20يوحنا  6 ُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمس  ه  َفَقْد ُكت َبْت ل ُتْؤم  ه."َوَأمَّا هذ    َحَياٌة ب اْسم 
ُب 37" 37: 14كورنثوس  1 ."إ ْن َكاَن َأَحٌد َيْحس  ي ا، َفْلَيْعَلْم َما َأْكتُُبُه إ َلْيُكْم َأنَُّه َوَصاَيا الرَّبِّ  َنْفَسُه َنب ي ا َأْو ُروح 
يَّة ، وَ 13" 13: 5يوحنا  1 ن يَن ب اْسم  اْبن  اهلل ، ل َكْي َتْعَلُموا َأنَّ َلُكْم َحَياة  َأَبد   ُنوا ب اْسم  اْبن  اهلل ."ُتْؤم  ل َكْي َكَتْبُت هَذا إ َلْيُكْم، َأْنُتُم اْلُمْؤم 
ُر 11" 11: 10كورنثوس  1 يَن اْنَتَهْت إ َلْيَنا َأَواخ  ْنَذار َنا َنْحُن الَّذ  ثَاال ، َوُكت َبْت إل  يُعَها َأَصاَبْتُهْم م  ه  اأُلُموُر َجم  ."َفهذ   الدُُّهور 

ا، ب َأْنَواٍع َوُطُرق َكث يَرٍة، َاهلُل، َبْعَد َما َكلََّم اآلَباَء ب اأَلْنب َياء  قَ 1" 2–1: 1عبرانيين  يم  د 
ي ب  2 يَرة  ف ي اْبن ه ، الَّذ ي َجَعَلُه َوار ث ا ل ُكلِّ َشْيٍء، الَّذ  ه  األَيَّام  اأَلخ  ه  َكلََّمَنا ف ي هذ 

ا َل اْلَعاَلم يَن. َأْيض   "َعم 
َلة ، أَلنَُّه إ ْن َكاَنت  اْلَكل َمُة الَّت ي َتَكلََّم ب  2" 4–2: 2عبرانيين  َيٍة َناَل ُمَجاَزاة  َعاد  ا 3َها َماَلئ َكٌة َقْد َصاَرْت ثَاب َتة ، َوُكلُّ َتَعدٍّ َوَمْعص  َفَكْيَف َنْنُجو َنْحُن إ ْن َأْهَمْلَنا َخاَلص 

ُعوا يَن َسم  َن الَّذ  ، ُثمَّ تَثَبََّت َلَنا م  ْقَداُرُه؟ َقد  اْبَتَدَأ الرَّبُّ ب التََّكلُّم  ب ه  ."4، هَذا م  ، َحَسَب إ َراَدت ه  وح  اْلُقُدس  د ا اهلُل َمَعُهْم ب آَياٍت َوَعَجائ َب َوُقوَّاٍت ُمتََنوَِّعٍة َوَمَواه ب  الرُّ  َشاه 
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 اآلن كل أسفار العهدين القديم والجديد التي هي: ُيَتضمَّن ،أو كلمة اهلل المكتوبة ،تحت اسم الكتاب المقدس -2
 العهد القديم: أسفار

صموئيل  - صموئيل األول - راعوث – القضاة – يشوع – التثنية – العدد – الالويين – الخروج – التكوين
 – أستير – نحميا – عزرا – أخبار األيام الثاني - أخبار األيام األول - ملوك الثاني - وك األولمل - الثاني
 – دانيال – حزقيال - رمياإمراثي  - رمياإ – شعياءإ – نشيد األناشيد - الجامعة – األمثال – المزامير – أيوب
 ي.مالخ - زكريا -يحجَّ  - صفنيا – حبقوق – ناحوم – ميخا – يونان – عوبديا – عاموس – يوئيل – هوشع
 العهد الجديد: أسفار

 أهل إلىبولس الرسول رسالة  - أعمال الرسل - يوحناإنجيل  - لوقاإنجيل  - مرقسإنجيل  - متىإنجيل 
 - كورنثوس أهل الثانية إلىبولس الرسول رسالة  - كورنثوس أهل إلىبولس الرسول األولى رسالة  - رومية
 أهل إلىبولس الرسول رسالة  - أفسس أهل إلىبولس الرسول رسالة  - غالطية أهل إلىبولس الرسول رسالة 
رسالة  -ي تسالونيك أهل إلىبولس الرسول األولى رسالة  - يكولوس أهل إلىبولس الرسول رسالة  - فيلبى

بولس الرسول رسالة  - تيموثاوس إلىبولس الرسول األولى رسالة  - يتسالونيك أهل إلىبولس الرسول الثانية 
الرسالة إلى  - فليمون إلىبولس الرسول رسالة  - تيطس إلىبولس الرسول رسالة  - تيموثاوس إلىالثانية 

 رسالة يوحنا - الثانية الرسول رسالة بطرس - األولىالرسول رسالة بطرس  - رسالة يعقوب - العبرانيين
رؤيا يوحنا  - رسالة يهوذا - الثالثةالرسول ا رسالة يوحن - الثانيةالرسول رسالة يوحنا  - األولى الرسول

 .الالهوتي
 7.لتكون قانون اإليمان والحياة من اهلل عطاة بوحيوكلها مُ 

 الكتاب قانونّيةمن  هي ليست جزء   ،لكونها ليست من وحي إلهي ا،ريفكبو أ ُيطلق عليهاالتي  الكتبإن  -3
بأي شكل أكثر من  ،استخدامها يها، أو يتمق علصادَ وال يُ  ،ال سلطان لها في كنيسة اهلل بالتاليو  المقدس،

 8.ة األخرىالكتابات البشريّ 
أو  ،ال يعتمد على شهادة أي إنسان ،طاعويُ  ،ن بهؤمَ الذي ألجله ينبغي أن يُ  ،المقدس الكتابسلطان  إن -4

 9.نه كلمة اهللأل ُيقَبل،ولذلك يجب أن  الكتاب:مؤلف  (الذي هو الحق نفسه)على اهلل  اولكن كلي   ،كنيسة

                                      
ْنُهْم.29" 31، 29: 16لوقا  7 ْنَدُهْم ُموَسى َواأَلْنب َياُء، ل َيْسَمُعوا م  يُم: ع  دٌ َفَقاَل َلُه: إ ْن كَ 31...  َقاَل َلُه إ ْبَراه  ، َواَل إ ْن َقاَم َواح  ْن ُموَسى َواأَلْنب َياء  َن  اُنوا اَل َيْسَمُعوَن م  م 

 ."اأَلْمَوات  ُيَصدُِّقونَ 
يع  اْلُكُتب  27" 44، 27: 24لوقا  َة ب ه  ف ي َجم  يع  اأَلْنب َياء  ُيَفسُِّر َلُهَما اأُلُموَر اْلُمْخَتصَّ ْن َجم  ْن ُموَسى َوم  ي َكلَّْمُتُكْم َوَقاَل َلُهْم: 44 ... .ُثمَّ اْبَتَدَأ م  هَذا ُهَو اْلَكاَلُم الَّذ 

يُع َما ُهَو َمْكُتوٌب َعنِّي ف ي َناُموس  ُموَسى   ."َواأَلْنب َياء  َواْلَمَزام ير  ب ه  َوَأَنا َبْعُد َمَعُكْم: َأنَُّه اَل ُبدَّ َأْن َيت مَّ َجم 
يَوَأنََّك ُمْنُذ ال15" 16–15: 3تيموثاوس  2 ي ف ي اْلَمس  يَمان  الَّذ  ، ب اإل  َرَة َأْن ُتَحكَِّمَك ل ْلَخاَلص  ى 16ح  َيُسوَع. طُُّفول يَّة  َتْعر ُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، اْلَقاد  ُكلُّ اْلك تَاب  ُهَو ُموح 

يب  الَّ  يم  َوالتَّْأد  ، ل لتَّْقو  َن اهلل ، َوَناف ٌع ل لتَّْعل يم  َوالتَّْوب يخ  ، ب ه  م  ي ف ي اْلب رِّ  ل َكْي َيُكوَن إ ْنَساُن اهلل  َكام ال ، ُمَتَأهِّب ا ل ُكلِّ َعَمل َصال ٍح."17ذ 
 "َفَكْيَف ُتَصدُِّقوَن َكاَلم ي؟وَن ُكُتَب َذاَك، َفإ ْن ُكْنُتْم َلْسُتْم ُتَصدِّقُ 47أَلنَُّكْم َلْو ُكْنُتْم ُتَصدُِّقوَن ُموَسى َلُكْنُتْم ُتَصدُِّقوَنن ي، ألَنَُّه ُهَو َكَتَب َعنِّي. 46" 47–46: 5يوحنا 

: إ ْن َكاَن َأَحٌد َيز يُد َعَلى هَذا، َيز يُد اهللُ 18" 19–18: 22رؤيا  8 .ألَنِّي َأْشَهُد ل ُكلِّ َمْن َيْسَمُع َأْقَواَل ُنُبوَّة  هَذا اْلك َتاب  َرَبات  اْلَمْكُتوَبَة ف ي هَذا اْلك تَاب    َعَلْيه  الضَّ
ْفر  اْلَحَياة ، َوم  19 ْن س  يَبُه م  ُف اهلُل َنص  ه  النُُّبوَّة ، َيْحذ  ْن َأْقَوال  ك تَاب  هذ  ُف م  ." َوا  ْن َكاَن َأَحٌد َيْحذ  َن اْلَمْكُتوب  ف ي هَذا اْلك تَاب  ، َوم  يَنة  اْلُمَقدََّسة   َن اْلَمد 

ُنوا َعَلى َأْقَوال  اهلل ."َكث يٌر َعَلى ُكلِّ َوْجٍه! َأمَّا َأوَّ 2" 2: 3رومية   ال  َفأَلنَُّهُم اْسُتْؤم 
َن الرُّ 21" 21: 1بطرس  2 يَئة  إ ْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس اهلل  اْلق دِّيُسوَن َمُسوق يَن م  ." ألَنَُّه َلْم تَْأت  ُنُبوٌَّة َقطُّ ب َمش   وح  اْلُقُدس 



7 

ة وفاعليّ  ،ة مادتهوسماويّ  10.المقدس للكتاب ُموقِّرٍ و  عالٍ  بواسطة شهادة الكنيسة إلى تقديرٍ  سَتحثّ ساق ونُ قد نُ  -5
الذي والكشف التام  (،كل المجد هلل تقديم )الذي هو يالكل هدفهو  ،ئهواتفاق جميع أجزا ،أسلوبه عظمةو  ،ليمهاتع

 ي،وكماله الكل ،واألفضال الكثيرة األخرى التي ال نظير لها ،وحيد لخالص اإلنسانلطريق اليقدمه فيما يتعلق با
الكاملين بالحق يقيننا و فإن اقتناعنا  ،ذلك على الرغم من :أنه كلمة اهلل بغنىنفسه يبرهن  بموجبهاهي حجج 

 11.ة ومعها في قلوبناالكلمواسطة ذي يشهد بال القدسهما من العمل الداخلي للروح  ،المعصوم وسلطانه اإللهيّ 
ولإليمان  ،ولخالص اإلنسان ،ة لمجده الخاصالمختصة بكل األشياء الضروريّ  بكاملهامشورة اهلل  إن -6

الكتاب ستنتج من يمكن أن تُ  والزمٍ  جيدٍ  استداللٍ أو بواسطة  الكتاب المقدس،في  صراحة ةنهي إما مدوّ  ،وللحياة
 بتقاليدأو  ،سواء كان إعالنات جديدة من الروح ،في أي وقت ءشيأي  إليه ُيضافالذي ينبغي أال  المقدس:
علنة في لهذه األشياء المُ  الخالصيّ فهم لة لضروريّ روح اهلل ل لّيةالداخ االستنارةنقر بأن  ومع ذلك، 12.البشر

                                                                                                                           
ْنَدَنا اْلَكل َمةُ 10" 20–19: 1بطرس  2 9 َراٍج ُمن يٍر ف ي مَ  َوع  َي َأْثَبُت، الَّت ي َتْفَعُلوَن َحَسن ا إ ن  اْنتََبْهُتْم إ َلْيَها، َكَما إ َلى س  يَُّة، َوه  َر النََّبو  ٍع ُمْظل ٍم، إ َلى َأْن َيْنَفج  ْوض 

ْبح  ف ي ُقُلوب ُكْم،  ." َعال م يَن هَذا َأوَّال : َأنَّ 20النََّهاُر، َوَيْطَلَع َكْوَكُب الصُّ يٍر َخاصٍّ ْن َتْفس   ُكلَّ ُنُبوَّة  اْلك َتاب  َلْيَسْت م 
يب  الَّذ ي ف  16" 16: 3وثاوس متي 2 يم  َوالتَّْأد  ، ل لتَّْقو  َن اهلل ، َوَناف ٌع ل لتَّْعل يم  َوالتَّْوب يخ  ى ب ه  م  ."ُكلُّ اْلك َتاب  ُهَو ُموح   ي اْلب رِّ
." إ ْن ُكنَّا َنْقَبلُ 9" 9: 5يوحنا  1 َي َشَهاَدُة اهلل  الَّت ي َقْد َشه َد ب َها َعن  اْبن ه  ه  ه  ، َفَشَهاَدُة اهلل  َأْعَظُم، أَلنَّ هذ   َشَهاَدَة النَّاس 
ْن َأْجل  ذل َك َنْحُن 13" 13: 2تسالونيكى  1 ام  نَّا َكل َمةَ  َأْيض  َي  َنْشُكُر اهلَل ب اَل اْنق َطاٍع، أَلنَُّكْم إ ْذ َتَسلَّْمُتْم م  َن اهلل ، َقب ْلُتُموَها اَل َكَكل َمة  ُأَناٍس، َبْل َكَما ه  َخَبٍر م 

اب اْلَحق يَقة  َكَكل َمة  اهلل ، الَّت ي َتْعَمُل  ن يَن." َأْيض   ف يُكْم َأْنُتُم اْلُمْؤم 
ي َأْعَطاُه إ يَّاُه اهلُل، ل ُير َي عَ 1" 2–1: 1رؤيا  ، الَّذ  يح  ه  ُيوَحنَّا، إ ْعاَلُن َيُسوَع اْلَمس  ال  ب َيد  َماَلك ه  ل َعْبد  الَّذ ي َشه َد ب َكل َمة  2ب يَدُه َما اَل ُبدَّ َأْن َيُكوَن َعْن َقر يٍب، َوَبيََّنُه ُمْرس 

يح  ب ُكلِّ َما َرآُه."  اهلل  َوب َشَهاَدة  َيُسوَع اْلَمس 
ُئ، َفل َكيْ 15" 15: 3تيموثاوس  1 10 َدتُ  َولك ْن إ ْن ُكْنُت ُأْبط  ، َعُموُد اْلَحقِّ َوَقاع  ُب َأْن َتَتَصرََّف ف ي َبْيت  اهلل ، الَّذ ي ُهَو َكن يَسُة اهلل  اْلَحيِّ  "ُه.َتْعَلَم َكْيَف َيج 
بُّوَنهُ  ْنَساٍن: َما َأَعدَّهُ َما َلْم َتَر َعْيٌن، َوَلْم َتْسَمْع ُأُذٌن، َوَلْم َيْخُطْر َعَلى َبال  إ  َبْل َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 9" 10–9: 2كورنثوس  1 11 يَن ُيح  َفَأْعَلَنُه اهلُل َلَنا 10. اهلُل ل لَّذ 

وَح َيْفَحُص ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى َأْعَماَق اهلل ." . أَلنَّ الرُّ ه   َنْحُن ب ُروح 
ي حَ 12" 12: 4عبرانيين  ْن ُكلِّ َسْيٍف ذ  ، َوُمَميَِّزٌة َأْفَكاَر اْلَقْلب  أَلنَّ َكل َمَة اهلل  َحيٌَّة َوَفعَّاَلٌة َوَأْمَضى م  ل  َواْلم َخاخ  وح  َواْلَمَفاص  ، َوَخار َقٌة إ َلى َمْفَرق  النَّْفس  َوالرُّ دَّْين 
 َون يَّات ه ."
يَن َصاَرْت إ َلْيه ْم َكل َمُة اهلل ، َواَل ُيْمك ُن َأْن ُيْنَقَض ا35" 35: 10يوحنا   ..." ْلَمْكُتوُب،إ ْن َقاَل آل َهٌة أُلولئ َك الَّذ 

ْرُت ب ه  َوَتْنجَ 11" 11: 55إشعياء  ْن َفم ي. اَل َتْرجُع إ َليَّ َفار َغة ، َبْل َتْعَمُل َما ُسر   ُح ف ي َما َأْرَسْلُتَها َلُه." هَكَذا َتُكوُن َكل َمت ي الَّت ي َتْخُرُج م 
 .36: 11رومية  انظر

ٌل يَ 7" 11–7: 19مزمور  َل َحك يم ا. َناُموُس الرَّبِّ َكام  َقٌة ُتَصيُِّر اْلَجاه  ٌر ُين يُر 8ُردُّ النَّْفَس. َشَهاَداُت الرَّبِّ َصاد  َوَصاَيا الرَّبِّ ُمْسَتق يَمٌة تَُفرُِّح اْلَقْلَب. َأْمُر الرَّبِّ َطاه 
 . . َأْحَكاُم الرَّبِّ َحق  عَ 9اْلَعْيَنْين  َلٌة ُكلَُّها. َخْوُف الرَّبِّ َنق ي  ثَاب ٌت إ َلى اأَلَبد  . 10اد  َن اْلَعَسل  َوَقْطر  الشَِّهاد  ، َوَأْحَلى م  ْبر يز  اْلَكث ير  َن الذََّهب  َواإل  ا11َأْشَهى م  َعْبُدَك  َأْيض 

يٌم."  َها َثَواٌب َعظ  ْفظ   ُيَحذَُّر ب َها، َوف ي ح 
 .15: 3تيموثاوس  2 انظر

وح  َواْلُقوَّة ،  َوَكاَلم ي َوك َراَزت ي َلمْ 4" 5–4: 2كورنثوس  1 ، َبْل ب ُبْرَهان  الرُّ ْنَسان يَّة  اْلُمْقن ع  ْكَمة  اإل  ْكَمة  النَّاس  َبْل ب ُقوَّة  اهلل ."5َيُكوَنا ب َكاَلم  اْلح   ل َكْي اَل َيُكوَن إ يَماُنُكْم ب ح 
ْر َلُكْم ب اْلَكاَلم  َفَقْط، 5" 5: 1تسالونيكي  1 يَلَنا َلْم َيص  اَبْل ب اْلُقوَّة  َأنَّ إ ْنج  ْن َأْجل ُكْم."َأْيض  يٍد، َكَما َتْعر ُفوَن َأيَّ ر َجال ُكنَّا َبْيَنُكْم م  ، َوب َيق يٍن َشد  وح  اْلُقُدس   ، َوب الرُّ
َن اْلُقدُّوس  َوَتْعَلُموَن ُكلَّ َشْيٍء. ... 20"  27، 20: 2يوحنا  1 ا َأْنُتْم َفَلُكْم َمْسَحٌة م  ْنُه ثَاب َتٌة ف يُكْم، َواَل َحاَجَة ب ُكْم إ َلى َأْن  َوَأمَّا27َوَأمَّ َأْنُتْم َفاْلَمْسَحُة الَّت ي َأَخْذُتُموَها م 

َي َحق ه  اْلَمْسَحُة َعْيُنَها َعْن ُكلِّ َشْيٍء، َوه  ب ا. َكَما َعلََّمْتُكْم َتْثبُ ÷ ُيَعلَِّمُكْم َأَحٌد، َبْل َكَما ُتَعلُِّمُكْم هذ  ."َوَلْيَسْت َكذ   ُتوَن ف يه 
 . 21: 59إشعياء  انظر

ي ف  16" 17–16: 3تيموثاوس  2 12 يب  الَّذ  يم  َوالتَّْأد  ، ل لتَّْقو  َن اهلل ، َوَناف ٌع ل لتَّْعل يم  َوالتَّْوب يخ  ى ب ه  م  ، ُكلُّ اْلك َتاب  ُهَو ُموح  ل َكْي َيُكوَن إ ْنَساُن اهلل  َكام ال ، 17ي اْلب رِّ
 "ُكلِّ َعَمل َصال ٍح.ُمتََأهِّب ا ل  
َن السََّماء  ب َغْير  8" 9–8: 1غالطية  اَكَما َسَبْقَنا َفُقْلَنا َأُقوُل اآلَن 9! َما َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن َأَناث يَماَولك ْن إ ْن َبشَّْرَناُكْم َنْحُن َأْو َماَلٌك م  ر  : إ ْن َكاَن َأَحٌد ُيَبشُِّرُكْم ب َغيْ َأْيض 

 !"ُتْم، َفْلَيُكْن َأَناث يَماَما َقب لْ 
ْهن ُكْم، َواَل َتْرَتاُعوا، اَل ب ُروٍح َواَل ب َكل َمٍة َواَل ب ر َساَلٍة َكَأنَّهَ 2" 2: 2تسالونيكى  2 يح  َقْد َحَضَر."َأْن اَل َتَتَزْعَزُعوا َسر يع ا َعْن ذ  نَّا: َأْي َأنَّ َيْوَم اْلَمس   ا م 
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دارةو  ،بعبادة اهلل المتعلقة الظروفبعض  وهناك 13:الكلمة  ،نسانّيةاإل األنشطة والمجتمعاتمع مشتركة  ،الكنيسة ا 
 مراعاتها الواجب ،العامة للكلمة للقواعد اوفق   ،المسيحيّ  والتدّبر ،بواسطة نور الطبيعة متُنظَّ التي ينبغي أن 

 14.ادائم  
واضحة  على حد سواءوليست بسيطة على السواء في حد ذاتها،  الكتاب المقدسفي  ليست كل األمور -7

هي  ،الخالص واالنتباه إليها ألجل ،بها واإليمان رفتها،من الضروري معالتي  األمورولكن تلك  15:للجميع
 أيضابل  المتعلمين،أنه ليس فقط  حيث ،في الكتاب المقدسفي موضع ما أو آخر  وصريحةبوضوح  ةمقدم

 16.لها فٍ أن يصلوا لفهم كا ،ةباالستخدام المناسب للوسائط العاديّ  ،يمكنهم لبسطاءا
ة العهد الجديد باللغة اليونانيّ و  ،القديم(لشعب اهلل  األصلّيةاللغة  كانتالتي )ة العهد القديم باللغة العبريّ  إن -8
، اأيض   ،ا من اهلل مباشرةموحى بهمُ  مالكونه ،لشعوب(بوجه عام بين ااألكثر شهرة في وقت كتابته كانت  التي)

 الخالفاتفي كل  ،أنه حتى 17،ةلذلك فهي أصليّ  ،في كل العصور ةفظت نقيّ حُ  ،وعنايته الفريدة رعايتهبواسطة 
لجميع شعب  ليست معروفة هذه اللغات األصلّيةألن لكن  18م.إليه في النهايةينبغي أن ترجع الكنيسة  الدينّية،

 نيتعيّ لذلك  19،ها ويفتشوهاأو أن يقر  ،في خوف اهلل ومأمورون، ،ةالمقدس األسفارفي  والفائدة ،حقالالذي له  ،اهلل
                                      

َن اآلب  َوَتَعلََّم ُيْقب ُل إ نَُّه َمكْ 45" 45: 6يوحنا  13 َع م  َن اهلل . َفُكلُّ َمْن َسم  يُع ُمَتَعلِّم يَن م  : َوَيُكوُن اْلَجم  ."ُتوٌب ف ي اأَلْنب َياء   إ َليَّ
َن اهلل ، ل َنْعر َف اأَلْشيَ 12" 15–14، 12: 2كورنثوس  1 ي م  وَح الَّذ  ، َبل  الرُّ َن اهلل ، ... َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلم  يَّ اَل 14اَء اْلَمْوُهوَبَة َلَنا م  ْنَساَن الطَّب يع  َولك نَّ اإل 

ُر َأْن َيْعر َفُه ألَنَُّه إ نََّما ُيْحَكُم ف يه  ُروح   ْنَدُه َجَهاَلٌة، َواَل َيْقد  يُّ َفَيْحُكُم ف ي ُكلِّ 15ي ا. َيْقَبُل َما ل ُروح  اهلل  أَلنَُّه ع  وح  ْن َأَحٍد.  َشْيٍء، َوُهَو الَ  َوَأمَّا الرُّ ألَنَُّه َمْن 16ُيْحَكُم ف يه  م 
." ف ْكَر الرَّبِّ َفُيَعلَِّمُه؟ َعَرفَ  يح  ا َنْحُن َفَلَنا ف ْكُر اْلَمس   َوَأمَّ

َنى 18" 18: 1أفسس  ، َوَما ُهَو غ  يَن.ُمْستَن يَرة  ُعُيوُن َأْذَهان ُكْم، ل َتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوت ه  يَراث ه  ف ي اْلق دِّيس   "َمْجد  م 
 .6: 4كورنثوس  2 انظر

َي َغْيُر ُمَغطَّاٍة؟ 13"14–13: 11كورنثوس  1 14 ُكْم: َهْل َيل يُق ب اْلَمْرَأة  َأْن ُتَصلَِّي إ َلى اهلل  َوه  ُجَل إ ْن َأْم َلْيَست  الطَّب يَعُة َنْفُسَها ُتَعلُِّمُكْم َأنَّ الرَّ 14اْحُكُموا ف ي َأْنُفس 
ي َشْعَرُه َفُهَو َعْيٌب َلُه؟"  َكاَن ُيْرخ 

ْنُكْم َلُه َمْزُموٌر، َلُه َتْعل يٌم، َلُه ل َسا26" 40، 26: 14كورنثوس  1 ٍد م  ْخَوُة؟ َمَتى اْجَتَمْعُتْم َفُكلُّ َواح  َشْيٍء  ٌن، َلُه إ ْعاَلٌن، َلُه َتْرَجَمٌة. َفْلَيُكْن ُكلُّ َفَما ُهَو إ ذ ا َأيَُّها اإل 
 ... .  َوْلَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ب ل َياَقٍة َوب َحَسب  َتْرت يٍب."40ل ْلُبْنَيان 

َسائ ل  ُكلَِّها 16" 16: 3بطرس  2 15 اَكَما ف ي الرَّ ُفَها َغْيُر الْ َأْيض  ، ُيَحرِّ َرُة اْلَفْهم  ، الَّت ي ف يَها َأْشَياُء َعس  ه  اأُلُمور  ا ف يَها َعْن هذ  ُعَلَماء  َوَغْيُر الثَّاب ت يَن، َكَباق ي ، ُمَتَكلِّم 
ااْلُكُتب   ه ْم."َأْيض   ، ل َهاَلك  َأْنُفس 

َراٌج ل ر ْجل ي َكاَلُمَك َوُنوٌر ل َسب يل ي. ... 105" 130، 105: 119مزمور  16 َك ُين يُر، ُيَعقُِّل اْلُجهَّاَل.130س   "َفْتُح َكاَلم 
ه  الشَّر يَعة . السََّرائ ُر ل لرَّبِّ 29" 29: 29تثنية  ، ل َنْعَمَل ب َجم يع  َكل َمات  هذ   "إ له َنا، َواْلُمْعَلَناُت َلَنا َول َبن يَنا إ َلى األََبد 
ْفر  الشَّر يَعة  هَذا.10" 14–10: 30تثنية  ْعَت ل َصْوت  الرَّبِّ إ له َك ل َتْحَفَظ َوَصاَياُه َوَفَرائ َضُه اْلَمْكُتوَبَة ف ي س  إ َذا َرَجْعَت إ َلى الرَّبِّ إ له َك ب ُكلِّ َقْلب َك َوب ُكلِّ  إ َذا َسم 

َك.  ْنَك. 11َنْفس  يَدة  م  َرة  َعَلْيَك َواَل َبع  يَك ب َها اْلَيْوَم َلْيَسْت َعس  يََّة الَّت ي ُأوص  ه  اْلَوص  َي ف ي السََّماء  َحتَّى َتُقوَل: َمْن َيْصَعُد أَلْجل نَ 12إ نَّ هذ  ا إ َلى السََّماء  َوَيْأُخُذَها َلْيَسْت ه 
ُعَنا إ يَّاَها ل َنْعَمَل ب َها؟  ُعَنا إ يَّاهَ 13َلَنا َوُيْسم  د ا،  َبل  اْلَكل َمُة َقر يَبةٌ 14ا ل َنْعَمَل ب َها؟ َواَل ه َي ف ي َعْبر  اْلَبْحر  َحتَّى َتُقوَل: َمْن َيْعُبُر أَلْجل َنا اْلَبْحَر َوَيْأُخُذَها َلَنا َوُيْسم  ْنَك ج  م 
 "ف ي َفم َك َوف ي َقْلب َك ل َتْعَمَل ب َها.

يَن اْلُكُتَب ُكلَّ 11" 11: 17أعمال الرسل  يَن ف ي َتَساُلون يك ي، َفَقب ُلوا اْلَكل َمَة ب ُكلِّ َنَشاٍط َفاح ص  َن الَّذ  ه  اأُلُموُر هَكَذا؟َوَكاَن هؤاَُلء  َأْشَرَف م   " َيْوٍم: َهْل هذ 
َدةٌ 18" 18: 5متى  17 ٌد َأْو ُنْقَطٌة َواح  . َفإ نِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ َلى َأْن َتُزوَل السََّماُء َواأَلْرُض اَل َيُزوُل َحْرٌف َواح  َن النَّاُموس  َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ  "م 
ْثَل هَذا اْلَقْول  َفَلْيَس َلُهْم َفْجٌر!إ َلى الشَّر يَعة  َوا  َلى الشََّهاَدة . إ ْن َلْم َيُقوُلوا 20" 20: 8إشعياء  18  "م 

اَفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم: َوَأْنُتْم 3" 6، 3: 15متى  ُكْم؟ ... َأْيض  يََّة اهلل  ب َسَبب َتْقل يد  ُكْم!6، ل َماَذا تََتَعدَّْوَن َوص  يََّة اهلل  ب َسَبب َتْقل يد   "َفَقْد َأْبَطْلُتْم َوص 
، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: ... 51" 15: 15أعمال الرسل   "َوهَذا ُتواف ُقُه َأْقَواُل اأَلْنب َياء 

 .31: 16لوقا  انظر
َي الَّت ي َتْشَهُد ل ي.39" 39: 5يوحنا  19 يَّة . َوه   "َفتُِّشوا اْلُكُتَب ألَنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ف يَها َحَياة  َأَبد 

يَن اْلُكُتَب ُكلَّ َيْوٍم: َهلْ َوَكاَن هؤالَ 11" 11: 17أعمال الرسل  يَن ف ي َتَساُلون يك ي، َفَقب ُلوا اْلَكل َمَة ب ُكلِّ َنَشاٍط َفاح ص  َن الَّذ  ه  اأُلُموُر هَكَذا؟ ء  َأْشَرَف م   "هذ 
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يعبدوه بطريقة  ،كلمة اهلل بغنى في الجميع ىسكنب ،حتى إنه 20،إليها يل أمة تأتلك الشائعةإلى اللغة  ترجمتها
 22.يكون لهم رجاء المقدسة، األسفاربما في تعزية الصبر و بال، اأيض   21،مقبولة

عندما يكون هناك سؤال  وبالتالي، :نفسه الكتاب المقدسهو  الكتاب المقدسالقانون المعصوم لتفسير  إن -9
عنه  البد من البحث ،(ابل واحد   االمعنى الذي هو ليس متعدد  )نص كتابّي  الكامل أليّ و  صحيحالالمعنى  حول

 23.بوضوح أكثر تتكلم ىمواضع أخر  من خالل ومعرفته
كل قرارات  أن تُفحص يجببه و  الدينّية، الخالفاتفي كل  ُيفصلاألعلى الذي بواسطته  الحاكمن إ -10

ال يمكن  ه،قراراتنتكل على الذي و  ،باستنارات خاصة واالّدعاءات ،وتعاليم الناس ،القدامىالكتّاب راء آو  ،المجامع
 24كتاب المقدس.في ال اث  متحدِّ س الروح القد خر سوىآ أن يكون

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
يَن َيْسَمُعوَن َأْقَواَل النُُّبوَّة ، َوَيْحَفُظوَن َما هُ 3" 3: 1رؤيا  ي َيْقَرُأ َول لَّذ   "َو َمْكُتوٌب ف يَها، أَلنَّ اْلَوْقَت َقر يٌب.ُطوَبى ل لَّذ 
 .15–14: 3تيموثاوس  2 انظر

. 19" 20–19: 28متى  20 وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم  يَع َما َأْوَصْيُتُكْم 20َفاْذَهُبوا َوَتْلم  ب ه . َوَها َأَنا َمَعُكْم َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم 
يَن. . آم   "ُكلَّ اأَليَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر 

 .34: 15؛ مرقس 6: 14كورنثوس  1 انظر
ا،16" 16: 3كولوسي  21 ُروَن َبْعُضُكْم َبْعض  ْكَمٍة ُمَعلُِّموَن َوُمْنذ  ، َوَأْنُتْم ب ُكلِّ ح  نى  يح  ب غ  يَن  ل َتْسُكْن ف يُكْم َكل َمُة اْلَمس  يٍَّة، ب ن ْعَمٍة، ُمَتَرنِّم  يَر َوَتَساب يَح َوَأَغان يَّ ُروح  ب َمَزام 

.  "ف ي ُقُلوب ُكْم ل لرَّبِّ
 .9–7: 15؛ متى 6–4: 20خروج  انظر

ْبر  َوالتَّْعز َية  ب مَ 4" 4: 15رومية  22 َنا، َحتَّى ب الصَّ  "ا ف ي اْلُكُتب  َيُكوُن َلَنا َرَجاٌء.أَلنَّ ُكلَّ َما َسَبَق َفُكت َب ُكت َب أَلْجل  َتْعل يم 
، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: ... 15" 15: 15أعمال الرسل  23  "َوهَذا ُتواف ُقُه َأْقَواُل اأَلْنب َياء 

 "ألَنَُّكْم َلْو ُكْنُتْم ُتَصدُِّقوَن ُموَسى َلُكْنُتْم ُتَصدُِّقوَنن ي، أَلنَُّه ُهَو َكَتَب َعنِّي.46" 46: 5يوحنا 
 .21–20: 1بطرس  2 رانظ
لُّوَن إ ْذ اَل َتْعر ُفوَن اْلُكُتَب َواَل ُقوََّة اهلل . ... 29" 31، 29: 22متى  24 ْن ق َبل  31َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم: َتض  ، َأَفَما َقَرْأُتْم َما ق يَل َلُكْم م  َهة  ق َياَمة  اأَلْمَوات  ْن ج  َوَأمَّا م 

... :  "اهلل  اْلَقائ ل 
َدة : إ نَُّه َحَسن ا َكلَّ 25" 25: 28أعمال الرسل  وُح اْلُقُدُس آَباَءَنا ب إ َشْعَياَء النَّب يِّ َفاْنَصَرُفوا َوُهْم َغْيُر ُمتَّف ق يَن َبْعُضُهْم َمَع َبْعٍض، َلمَّا َقاَل ُبوُلُس َكل َمة  َواح   . ..."َم الرُّ

 .6–1: 4يوحنا  1 انظر
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 الفصل الثاني
 القّدوساهلل والثالوث ب يتعّلقفيما 

غير  28،اتمام   طاهروح ر  27،و كماله كينونتهغير محدود في  26،وحقيقي ،حي 25،يوجد إله واحد فقط -1
ليس له  34،سرمدي 33غير محدود، 32ال يتغير، 31؛بشرّيةوال معاناة  30أعضاء،وال  ،بال جسد 29مرئي،

 اوفق   ُيجري كل األمور 40،مطلق التمام 39،كلّي الحرّية 38،كلّي القداسة 37،كلّي الحكمة 36،قدير 35استقصاء،

                                      
ٌد." ا ْسَمعْ 4" 4: 6تثنية  25  َيا إ ْسَرائ يُل: الرَّبُّ إ لُهَنا َرب  َواح 
، َوَأْن َلْيَس إ لٌه آَخُر إ الَّ َوا4" 6، 4: 8كورنثوس  1 : َنْعَلُم َأْن َلْيَس َوَثٌن ف ي اْلَعاَلم  َهة  َأْكل  َما ُذبَح ل أَلْوثَان  ْن ج  د ا. ... َفم  نْ 6ح  ٌد: اآلُب الَّذ ي م  ُه لك ْن َلَنا إ لٌه َواح 

. ، َوَنْحُن ب ه  يُع اأَلْشَياء  ي ب ه  َجم  يُح، الَّذ  ٌد: َيُسوُع اْلَمس  ، َوَنْحُن َلُه. َوَرب  َواح  يُع اأَلْشَياء   "َجم 
 .20: 3غالطية  انظر

.أَلنَُّهْم ُهْم ُيْخب ُروَن َعنَّا، َأيُّ ُدُخول َكاَن َلَنا إ َلْيُكْم، َوَكْيَف َرَجْعتُ 9" 9: 1تسالونيكي  1 26 ، ل َتْعُبُدوا اهلَل اْلَحيَّ اْلَحق يق يَّ َن اأَلْوثَان   "ْم إ َلى اهلل  م 
يُق اأُلمَ 10" 10: 10إرميا  ُد اأَلْرُض، َواَل َتط  ه  َتْرَتع  ْن ُسْخط  . م  ي  لُه َفَحق . ُهَو إ لٌه َحي  َوَمل ٌك َأَبد  ا الرَّبُّ اإل   "ُم َغَضَبُه.َأمَّ

ير  َتْنَته ي؟  َأإ َلى7" 9–7: 11أيوب  27 ُل، َأْم إ َلى ن َهاَية  اْلَقد  ، َفَماَذا َتْدر ي؟ 8ُعْمق  اهلل  َتتَّص  َية  َن اْلَهاو  ، َفَماَذا َعَساَك َأْن َتْفَعَل؟ َأْعَمُق م  َن السََّماَوات  ُهَو َأْعَلى م 
9. َن اْلَبْحر  َن اأَلْرض  ُطوُلُه، َوَأْعَرُض م   "َأْطَوُل م 

ْنُه َوَأمَّا َرْعُد َجَبُروت ه  َفَمْن َيْفَهمُ 14" 14: 26أيوب  ي َنْسَمُعُه م  ، َوَما َأْخَفَض اْلَكاَلَم الَّذ  ه  َأْطَراُف ُطُرق ه   "؟َها هذ 
 .6: 139مزمور  انظر

ي َأْن َيْسُجُدوا24" 24: 4يوحنا  28 وح  َواْلَحقِّ َيْنَبغ  يَن َيْسُجُدوَن َلُه َفب الرُّ  ".َاهلُل ُروٌح. َوالَّذ 
لُه اْلَحك يُم َوْحَدُه، َلُه اْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد إ َلى َدْهر  17." 17: 1تيموثاوس  1 29 ي اَل َيْفَنى َواَل ُيَرى، اإل  يَن.َوَمل ُك الدُُّهور  الَّذ  . آم   "الدُُّهور 

 .18: 1يوحنا  انظر
ُكْم. َفإ نَُّكمْ 15" 16–15: 4تثنية  30 د ا أَلْنُفس  .  َفاْحَتف ُظوا ج  ْن َوَسط  النَّار  ا َيْوَم َكلََّمُكُم الرَّبُّ ف ي ُحور يَب م  ُكْم ت ْمثَاال  16َلْم َتَرْوا ُصوَرة  مَّ ل َئالَّ َتْفُسُدوا َوَتْعَمُلوا ألَْنُفس 

ْبَه َذَكٍر َأْو ُأْنَثى. ثَال مَّا، ش   "َمْنُحوت ا، ُصوَرَة م 
 .39: 24مع لوقا  24: 4قارن يوحنا 

. ... َوَقائ ل يَن: ب النَّاس  َوَنَزُلوا إ َلْيَناإ نَّ اآلل َهَة َتَشبَُّهوا ة  ل يَكُأون يََّة َقائ ل يَن: َفاْلُجُموُع َلمَّا َرَأْوا َما َفَعَل ُبوُلُس، َرَفُعوا َصْوَتُهْم ب ُلغَ 11" 15، 11: 14رسل أعمال ال 31
اُن َأيَُّها الرَِّجاُل، ل َماَذا َتْفَعُلوَن هَذا؟ َنحْ 15 ي َخَلَق  َأْيض  له  اْلَحيِّ الَّذ  يل  إ َلى اإل  ه  األََباط  ْن هذ  ُعوا م  ْثُلُكْم، ُنَبشُِّرُكْم َأْن َتْرج  السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َبَشٌر َتْحَت آاَلٍم م 

 "َوُكلَّ َما ف يَها.
َبٍة تَا17" 17: 1يعقوب  32 يٍَّة َصال َحٍة َوُكلُّ َمْوه  لُّ َدَوَراٍن.ُكلُّ َعط  ْنَدُه َتْغي يٌر َواَل ظ  ي َلْيَس ع  ، الَّذ  ْند  َأب ي اأَلْنَوار  ْن ع  ْن َفْوُق، َناز َلٌة م  َي م  ٍة ه   "مَّ

 "ألَنِّي َأَنا الرَّبُّ اَل َأَتَغيَُّر َفَأْنُتْم َيا َبن ي َيْعُقوَب َلْم َتْفُنوا.6" 6: 3مالخي 
؟ ُهَوَذا السََّماَواُت َوَسَماُء السََّماَوات  اَل َتَسُعَك، َفَكْم ب اأَلَقلِّ هَذا اْلبَ أَلنَُّه َهْل يَ 27" 27: 8ملوك  1 33 ي َبَنْيُت؟ْسُكُن اهلُل َحق ا َعَلى اأَلْرض   "ْيُت الَّذ 

يٍد. 23" 24–23: 23إرميا  ْن َبع  ، َوَلْسُت إ له ا م  ْن َقر يٍب، َيُقوُل الرَّبُّ ؟ َأَما َأْمأُل َأَنا إ َذا ا24َأَلَعلِّي إ لٌه م  ْخَتَبَأ إ ْنَساٌن ف ي َأَماك َن ُمْستَت َرٍة َأَفَما َأَراُه َأَنا، َيُقوُل الرَّبُّ
؟  "السََّماَوات  َواأَلْرَض، َيُقوُل الرَّبُّ

َباُل، َأْو َأْبَدْأَت اأَلْرَض َواْلَمْسُكوَنَة، ُمْنُذ ا2" 2: 90مزمور  34 ْن َقْبل  َأْن ُتوَلَد اْلج   "أَلَزل  إ َلى اأَلَبد  َأْنَت اهلُل.م 
 .17: 1تيموثاوس  1 انظر

د ا، َوَلْيَس ل َعَظَمت ه  اْست ْقَصاٌء.3" 3: 145مزمور  35 يٌد ج  يٌم ُهَو الرَّبُّ َوَحم   "َعظ 
 .34: 11رومية  انظر

يَن َسَنة  َظَهَر ال1" 1: 17تكوين  36 ْر َأَمام ي َوُكْن َكام ال .َقاَل َلُه: رَّبُّ أَلْبَراَم وَ َوَلمَّا َكاَن َأْبَراُم اْبَن ت ْسٍع َوت ْسع  يُر. س   "َأَنا اهلُل اْلَقد 
ل َمْمُلوٌَّة ُعُيون ا، َوالَ 8" 8: 4 رؤيا ْن َداخ  تَُّة َأْجن َحٍة َحْوَلَها، َوم  ْنَها س  ٍد م  لُه ائ َلة : َنَهار ا َوَلْيال  قَ   َتَزالُ َواأَلْرَبَعُة اْلَحَيَواَناُت ل ُكلِّ َواح  ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، الرَّبُّ اإل 

ي َكانَ  ُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، الَّذ  ي َيْأت ي اْلَقاد   ".َواْلَكائ ُن َوالَّذ 
. آم يَن.27" 27: 16رومية  37 ، َلُه اْلَمْجُد إ َلى األََبد  يح   "هلل  اْلَحك يم  َوْحَدُه، ب َيُسوَع اْلَمس 
.َك َوَقاَل: َوهَذا َناَدى َذا3" 3: 6إشعياء  38 ْلُء ُكلِّ اأَلْرض   ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس َربُّ اْلُجُنود   ".َمْجُدُه م 

 .8: 4رؤيا  انظر
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طويل  ،رحوم رؤوف، 43كلّي المحبة، 42،مجده الشخصيل 41،االبارة تمام  و متغيرة الغير  الخاصةمشيئته  لمشورة
 اأيض  وهو  45،الذين يطلبونه باجتهاد ومجازٍ  44،والخطية ،والمعصية ،غافر اإلثم ،الصالح والحق وافر ،األناة
 48.البّتةبرئ الذنب وهو ال يُ  47،يبغض كل خطية 46،في أحكامه اجد   مهوبو  ،العدلكلّي 

كل وحده له في ذاته ولذاته  وهو 52،والبركة 51،والصالح 50،والمجد 49،حياةكل ال يملك اهلل في ذاته وبذاته -2
مجده  افقط معلن   هلكن 54ا،غير مستمد أي مجد منه 53،ة مخلوقات قد صنعهافي احتياج إلى أيّ  ليس ،االكتفاء

له و  55؛وله كل األشياء ،وبه ،الذي منه وجود،الينبوع لكل  وحده . فهواوعليه ا،وله ا،وبه ا،الشخصي فيه

                                                                                                                           
. ُكلََّما َشاَء َصَنَع.3" 3: 115مزمور  39  "إ نَّ إ لَهَنا ف ي السََّماء 

 .24: 14إشعياء  انظر
َواَي. َنطَّْقُتَك َوَأْنَت َلْم َتْعر ْفن ي. َأَنا الرَّبُّ َوَليْ 5" 6–5: 45إشعياء  40 ْن َمْغر ب َها َأْن َلْيَس َغْير ي. َأَنا الرَّبُّ 6َس آَخُر. اَل إ لَه س  ْن َمْشر ق  الشَّْمس  َوم  ل َكْي َيْعَلُموا م 

 "َوَلْيَس آَخُر.
 .14: 3خروج  انظر

ي ف يه  11" 11: 1أفسس  41 االَّذ  يب ا، َأْيض  يَئت ه . ن ْلَنا َنص  ي َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأي  َمش   "ُمَعيَّن يَن َساب ق ا َحَسَب َقْصد  الَّذ 
، َوالشِّرِّيَر 4" 4: 16أمثال  42 ه  اَالرَّبُّ َصَنَع اْلُكلَّ ل َغَرض  . َأْيض   "ل َيْوم  الشَّرِّ

. لَ 36" 36: 11رومية  ْنُه َوب ه  َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياء  . آم يَن.أَلنَّ م   "ُه اْلَمْجُد إ َلى األََبد 
 .11: 4رؤيا  انظر

بُّ َلْم َيْعر ف  اهلَل، أَلنَّ اهلَل َمَحبٌَّة.8" 8: 4يوحنا  1 43  "َوَمْن اَل ُيح 
 .16: 3؛ يوحنا 16: 4يوحنا  1 انظر

: َفاْجتَاَز الرَّبُّ 6" 7–6: 34خروج  44 . الرَّبُّ إ لٌه َرح  ُقدَّاَمُه، َوَناَدى الرَّبُّ ْحَسان  َواْلَوَفاء  يُء اْلَغَضب  َوَكث يُر اإل  ْحَسان  إ َلى ُأُلوٍف. َغاف ُر 7يٌم َوَرُؤوٌف، َبط  َحاف ُظ اإل 
يَّة . َية  َواْلَخط  ْثم  َواْلَمْعص   "اإل 

ُب َأنَّ الَّذ ي 6" 6: 11عبرانيين  45 يَن َيْطُلُبوَنُه.َولك ْن ب ُدون  إ يَماٍن اَل ُيْمك ُن إ ْرَضاُؤُه، أَلنَُّه َيج  ُن ب َأنَُّه َمْوُجوٌد، َوَأنَُّه ُيَجاز ي الَّذ   "َيْأت ي إ َلى اهلل  ُيْؤم 
يَم اْلَجبَّاَر اْلَمُخوَف، َحاف َظ اْلَعْهد  َوالرَّْحَمة ، اَل َتْصُغْر َلَدْيَك ُكلُّ 32" 33–32: 9نحميا  46 لَه اْلَعظ  لَّت ي َأَصاَبْتَنا َنْحُن َوُمُلوَكَنا اْلَمَشقَّات  ا َواآلَن َيا إ لَهَنا، اإل 

ْن َأيَّام  ُمُلوك  َأشُّوَر إ َلى هَذا اْلَيوْ  . َوُرَؤَساَءَنا َوَكَهَنتََنا َوَأْنب َياَءَنا َوآَباَءَنا َوُكلَّ َشْعب َك، م  ْلَت ب اْلَحقِّ، َوَنْحُن 33م   َأْذَنْبَنا."َوَأْنَت َبار  ف ي ُكلِّ َما َأَتى َعَلْيَنا أَلنََّك َعم 
 .31–28: 10عبرانيين  انظر

ُزوَن اْلَحقَّ ب اإل  18" 18: 1رومية  47 يَن َيْحج  ، الَّذ  يع  ُفُجور  النَّاس  َوا  ْثم ه م  َن السََّماء  َعَلى َجم  . أَلنَّ َغَضَب اهلل  ُمْعَلٌن م  َرٌة ف يه ْم، أَلنَّ اهلَل 19ْثم  إ ْذ َمْعر َفُة اهلل  َظاه 
 "َلُهْم. َأْظَهَرَها
. 5" 6–5: 5مزمور  ْثم  ل ي اإل  ُروَن ُقدَّاَم َعْيَنْيَك. َأْبَغْضَت ُكلَّ َفاع  .6اَل َيق ُف اْلُمْفَتخ  . َرُجُل الدَِّماء  َواْلغ شِّ َيْكَرُهُه الرَّبُّ ب  يَن ب اْلَكذ   "ُتْهل ُك اْلُمَتَكلِّم 
 .5: 11مزمور  انظر

ْحَسان  7أ "7: 34خروج  48 . َولك نَُّه َلْن ُيْبر َئ إ ْبَراء .َحاف ُظ اإل  يَّة  َية  َواْلَخط  ْثم  َواْلَمْعص   "إ َلى ُأُلوٍف. َغاف ُر اإل 
 .6، 3–2: 1ناحوم  انظر

ُد اأَلْرُض، َواَل َتط  10" 10: 10إرميا  49 ه  َتْرَتع  ْن ُسْخط  . م  ي  لُه َفَحق . ُهَو إ لٌه َحي  َوَمل ٌك َأَبد   "يُق اأُلَمُم َغَضَبُه.َأمَّا الرَّبُّ اإل 
 .26: 5يوحنا  انظر

يَم َوُهَو ف ي َما بَ 2" 2: 7أعمال الرسل  50 ْخَوُة َواآلَباُء، اْسَمُعوا! َظَهَر إ لُه اْلَمْجد  أَلب يَنا إ ْبَراه  ، َقْبَلَما َسَكَن ف ي َحاَراَن.َفَقاَل: َأيَُّها الرَِّجاُل اإل   "ْيَن النَّْهَرْين 
ٌن. َعلِّْمن ي َفَرائ َضَك.68" 68: 119مزمور  51  "َصال ٌح َأْنَت َوُمْحس 
.15" 15: 6تيموثاوس  1 52 يُد: َمل ُك اْلُمُلوك  َوَربُّ اأَلْرَباب  ي َسُيَبيُِّنُه ف ي َأْوَقات ه  اْلُمَباَرُك اْلَعز يُز اْلَوح   "الَّذ 

 . 5: 9رومية  انظر
لُه الَّذ ي َخلَ 24" 25–24: 17أعمال الرسل  53 ، اَل َيْسُكُن ف ي َهَياك َل َمْصُنوَعٍة ب األَيَ اإل  ، هَذا، إ ْذ ُهَو َربُّ السََّماء  َواأَلْرض  ي، َق اْلَعاَلَم َوُكلَّ َما ف يه  َواَل ُيْخَدُم 25اد 

يَع َحَياة  َوَنْفس ا َوُكلَّ  ي اْلَجم  ي النَّاس  َكَأنَُّه ُمْحتَاٌج إ َلى َشْيٍء، إ ْذ ُهَو ُيْعط   "َشْيٍء. ب َأَياد 
اَكذل َك َأْنُتْم 10" 10: 17لوقا  54 ْلَنا َما َكاَن َأْيض  ْرُتْم ب ه  َفُقوُلوا: إ نََّنا َعب يٌد َبطَّاُلوَن، أَلنََّنا إ نََّما َعم  ُب َعَلْيَنا، َمَتى َفَعْلُتْم ُكلَّ َما ُأم   ".َيج 
ْنُه َوب ه  َوَلُه ُكلَّ اأَلْشيَ 36" 36: 11رومية  55 . آم يَن.أَلنَّ م  . َلُه اْلَمْجُد إ َلى األََبد   "اء 
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أمامه كل األشياء  56.ما ُيسر نفسه كان اأي  عليها  وأ جلها،أل ،بواسطتها يعملل ،المطلقة عليهاالسلطة السيادّية 
بالنسبة له  ءشيال  بحيث 58مخلوق، وغير معتمدة على ،ومعصومة ال نهائّية،ومعرفته  57وواضحة، مكشوفة

 له يتوّجب من 60أحكامه.كل  يوف ،كل أعماله يوف ،في كل مشوراتهكلّي القداسة هو  59أكيد.طارئ أو غير 
 61.يطلبها منهم بأن ، ُيسرّ أو طاعة ،أو خدمة ،كانت عبادة أّية ،خرآوكل مخلوق  ،المالئكة والبشر

واهلل  ،باهلل اآل :ة واحدةوسرمديّ  ،وقدرة واحدة ،من جوهر واحد ،وجد ثالثة أقانيمتة الالهوت في وحدانيّ  -3
 63؛باآلمن  اأزلي  مولود واالبن  ؛وال هو منبثق ،فال هو مولود ،ليس من أحدب اآل 62:سواهلل الروح القد ،االبن

 64.واالبنب اآلمن  اأزلي  نبثق الروح القدس مُ 
 
 
 

                                      
ق َأيَُّها الرَّبُّ َأْن َتْأُخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلُقْدَرَة، أَلنََّك َأْنَت َخَلْقَت ُكلَّ اأَلشْ 11" 11: 4رؤيا  56 َي ب إ َراَدت َك َكائ َنٌة َوُخل َقتْ َأْنَت ُمْسَتح  ، َوه   ."َياء 

، َويَ 25" 35، 25: 4دانيال  ُموَنَك اْلُعْشَب َكالثِّيَران  ، َوَتُكوُن ُسْكَناَك َمَع َحَيَوان  اْلَبرِّ َوُيْطع  ْن َبْين  النَّاس  َنٍة َيْطُرُدوَنَك م  ي َعَلْيَك َسْبَعُة َأْزم  ، َفَتْمض  ُبلُّوَنَك ب َنَدى السََّماء 
يَها َمْن َيَشاُء. ...  َحتَّى َتْعَلَم َأنَّ اْلَعل يَّ ُمَتَسلٌِّط ف ي َمْمَلَكة   يُع ُسكَّان  اأَلْرض  َكاَل َشْيَء، َوُهَو َيْفَعُل َكَما َيَشاُء ف ي ُجْند  السََّماء  َوُسكَّان  35النَّاس  َوُيْعط  َبْت َجم  َوُحس 

، َواَل ُيوَجُد َمْن َيمْ   "َنُع َيَدُه َأْو َيُقوُل َلُه: َماَذا َتْفَعُل؟اأَلْرض 
 .15: 6تيموثاوس  1 انظر

ي َمَعُه َأمْ 13" 13: 4عبرانيين  57 َرٍة ُقدَّاَمُه، َبْل ُكلُّ َشْيٍء ُعْرَياٌن َوَمْكُشوٌف ل َعْيَنْي ذل َك الَّذ   "ُرَنا.َوَلْيَسْت َخل يَقٌة َغْيَر َظاه 
! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُه 33" 34–33: 11رومية  58 ه  ْلم  ْكَمت ه  َوع  َنى اهلل  َوح  ! َيا َلُعْمق  غ  ؟ َأْو َمْن َصاَر 34َعن  اْلَفْحص  َوُطُرَقُه َعن  االْست ْقَصاء  أَلْن َمْن َعَرَف ف ْكَر الرَّبِّ

ير ا؟  "َلُه ُمش 
يُم اْلُقوَّة . ل َفْهم ه  اَل إ ْحَصاَء.5" 5: 147مزمور  يٌم ُهَو َربَُّنا، َوَعظ   "َعظ 

ْنَد الرَّبِّ مُ 18" 18: 15أعمال الرسل  59 .َمْعُلوَمٌة ع  يُع َأْعَمال ه   "ْنُذ اأَلَزل  َجم 
: هَكَذا ُقْلُتْم َيا َبْيَت إ ْسَرائ يَل، َوَما َيْخطُ 5" 5: 11حزقيال   "ُر ب َبال ُكْم َقْد َعل ْمُتُه.َوَحلَّ َعَليَّ ُروُح الرَّبِّ َوَقاَل ل ي: ُقْل: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

يٌم ف ي ُكلِّ َأْعَمال ه .الرَّبُّ َبار  ف ي ُكلِّ 17" 17: 145مزمور  60 ، َوَرح   "ُطُرق ه 
َلٌة َوَصال َحٌة.12" 12: 7رومية  يَُّة ُمَقدََّسٌة َوَعاد   "إ ذ ا النَّاُموُس ُمَقدٌَّس، َواْلَوص 

يٍم: 12" 14–12: 5رؤيا  61 ق ُهَو اْلَخرُوُف اْلَمْذُبوُح َأْن َيْأُخَذ اْلُقْدَرَة وَ َقائ ل يَن ب َصْوٍت َعظ  ْكَمَة َواْلُقوََّة َواْلَكَراُمْسَتح  َنى َواْلح  ا 13 َمَة َواْلَمْجَد َواْلَبَرَكَة!اْلغ  َوُكلُّ َخل يَقٍة م مَّ
، ُكلُّ َما  ، َوَما َعَلى اْلَبْحر  ْعُتَها َقائ َلة : ف ي السََّماء  َوَعَلى اأَلْرض  َوَتْحَت اأَلْرض  ْلَطاُن إ َلى ُروف  اْلَبَرَكُة َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالسُّ ل ْلَجال س  َعَلى اْلَعْرش  َول ْلخَ ف يَها، َسم 

ينَ  يَن.َواَناُت اأَلْرَبَعُة َتُقوُل: آم ينَ َوَكاَنت  اْلَحيَ 14. َأَبد  اآلب د  وا َوَسَجُدوا ل ْلَحيِّ إ َلى َأَبد  اآلب د  ْشُروَن َخرُّ  ". َوالشُُّيوُخ اأَلْرَبَعُة َواْلع 
، َوا  َذا السََّماَواُت َقد  اْنَفَتَحْت َلُه، َفَرَأى ُروَح اهلل  61" 17–16: 3متى  62 َن اْلَماء  َد ل ْلَوْقت  م  ْثَل َحَماَمٍة َوآت ي ا َعَلْيه ، َفَلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصع  َن  َوَصْوتٌ 17َناز ال  م  م 

رْ هَذا ُهَو اْبني اْلَحب يُب االسََّماَوات  َقائ ال :   ".تُ لَّذ ي ب ه  ُسر 
.19" 19: 28متى  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم   "َفاْذَهُبوا َوَتْلم 

ُكْم. آم يَن.14" 14: 13كورنثوس  2 وح  اْلُقُدس  َمَع َجم يع  ، َوَمَحبَُّة اهلل ، َوَشر َكُة الرُّ يح   "ن ْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
 .18: 2أفسس  انظر

، َمْمُلوء ا ن ْعَمة  14" 18، 14: 1يوحنا  63 َن اآلب  يٍد م  يُد 18َوَحق ا. ... َواْلَكل َمُة َصاَر َجَسد ا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمْجد ا َكَما ل َوح  َاهلُل َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ. َاالْبُن اْلَوح 
ْضن    "اآلب  ُهَو َخبََّر. الَّذ ي ُهَو ف ي ح 

 .15: 1؛ كولوسي 3–2: 1عبرانيين  انظر
ْند  اآلب  َيْنَبث  26" 26: 15يوحنا  64 ْن ع  ي م  ، ُروُح اْلَحقِّ، الَّذ  َن اآلب  ُلُه َأَنا إ َلْيُكْم م   "ُق، َفُهَو َيْشَهُد ل ي.َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّي الَّذ ي َسُأْرس 

ا: َيا َأَبا اآلبُ نَُّكْم َأْبَناٌء، َأْرَسَل اهلُل ُروَح اْبن ه  إ َلى ُقُلوب  ُثمَّ ب َما أَ 6" 6: 4غالطية   ".ُكْم َصار خ 
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 الفصل الثالث
 هللاألزلّي قضاء الب يتعّلقفيما 

 ،تغييرلل دون قابلّيةو  ،ةٍ بحريَّ قد عّين  ،رأي مشيئته الخاصة الكّلي الحكمة والقداسة بحسب ،منذ األزل ،اهلل -1
إرادة المخلوقات، على إكراه  ُيجرى كما أنه ال 66،للخطية مصدرهكذا  ليسفاهلل  ومع ذلك، 65:ما يحدث أّيا كان

 67.دطَّ ُتوَ  يبل بالحر  ،طارئيَّتهاأو ة الثانويّ  المؤّثراتة نزع حريّ وال تُ 
لم  إال أنه 68،تصورها الممكن روفالظكل  تحتمكن أن يحدث يحتمل أو أن اهلل يعرف كل ما يُ  ُرغم -2

 69الظروف.تلك  تحتسيحدث  ذيأو كال ،ه كمستقبلٍ آألنه سبق فر  يءبأي ش ييقض
واآلخرون  ؛للحياة األبدية اسابق   ُمختارون 70بعض البشر والمالئكة ،ألجل إظهار مجده ،قضاء اهلل بمقتضى -3
 71.األبديّ  للموت   انون سابق  عيّ مُ 

                                      
 "َأمَّا ُمَؤاَمَرُة الرَّبِّ َفإ َلى اأَلَبد  َتْثُبُت. َأْفَكاُر َقْلب ه  إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر.11" 11: 33مزمور  65

االَّذ ي ف يه  11" 11: 1أفسس  يَئت ه .ن ْلَنا نَ  َأْيض  ي َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأي  َمش  يب ا، ُمَعيَّن يَن َساب ق ا َحَسَب َقْصد  الَّذ   "ص 
، َتَوسََّط ب قَ 17" 17: 6عبرانيين  د  َعَدَم َتَغيُّر  َقَضائ ه   "َسٍم.َفل ذل َك إ ْذ َأَراَد اهلُل َأْن ُيْظه َر َأْكَثَر َكث ير ا ل َوَرَثة  اْلَمْوع 

، اَل ُيَساك ُنَك الشِّرِّيُر.4" 4: 5زمور م 66  "ألَنََّك َأْنَت َلْسَت إ له ا ُيَسرُّ ب الشَّرِّ
ْن ق َبل  اهلل  إ نِّ َيُقْل َأَحٌد إ َذا ُجرَِّب:  الَ 13" 14–13: 1يعقوب  ُب م  ُب َأَحد ا. ي ُأَجرَّ ، َوُهَو اَل ُيَجرِّ ٍب ب الشُُّرور  ُب إ َذا اْنَجَذَب وَ 14، أَلنَّ اهلَل َغْيُر ُمَجرَّ ٍد ُيَجرَّ لك نَّ ُكلَّ َواح 

. ْن َشْهَوت ه   "َواْنَخَدَع م 
: إ نَّ اهلَل ُنوٌر َوَلْيَس ف يه  ُظْلَمٌة اْلَبتََّة.5" 5: 1يوحنا  1 ْنُه َوُنْخب ُرُكْم ب ه  ْعَناُه م   "َوهَذا ُهَو اْلَخَبُر الَّذ ي َسم 

 .13: 1عبرانيين  انظر
ي َأَثَمٍة َصَلْبُتُموُه َوقَ 23" 23: 2أعمال الرسل  67 ه  السَّاب ق ، َوب َأْيد  ْلم   "َتْلُتُموُه.هَذا َأَخْذُتُموُه ُمَسلَّم ا ب َمُشوَرة  اهلل  اْلَمْحُتوَمة  َوع 

ُلوا ب ه  ُكلَّ 12" 12: 17متى  ْنَسان   َولك نِّي َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ إ يل يَّا َقْد َجاَء َوَلْم َيْعر ُفوُه، َبْل َعم  اَما َأَراُدوا. َكذل َك اْبُن اإل  ْنُهمْ  َأْيض   ".َسْوَف َيتََألَُّم م 
يُّ 27" 28–27: 4أعمال الرسل  ي َمَسْحَتُه، ه يُروُدُس َوب ياَلُطُس اْلُبْنط  ل َيْفَعُلوا ُكلَّ 28َرائ يَل، َمَع ُأَمٍم َوُشُعوب  إ سْ  ألَنَُّه ب اْلَحق يَقة  اْجَتَمَع َعَلى َفَتاَك اْلُقدُّوس  َيُسوَع، الَّذ 

 "َما َسَبَقْت َفَعيََّنْت َيُدَك َوَمُشوَرُتَك َأْن َيُكوَن.
ي َأْسَلَمن ي إ  َأَجاَب َيُسوُع: 11" 11: 19يوحنا  ْن َفْوُق. ل ذل َك الَّذ  يَت م  يٌَّة َأْعَظمُ َلْيَك لَ َلْم َيُكْن َلَك َعَليَّ ُسْلَطاٌن اْلَبتََّة، َلْو َلْم َتُكْن َقْد ُأْعط   ".ُه َخط 
َها.33" 33: 16أمثال  َن الرَّبِّ ُكلُّ ُحْكم  ، َوم  ْضن   "اْلُقْرَعُة ُتْلَقى ف ي اْلح 

َع َعْبُدَك؟ َياَربُّ إ لَه 23" 12–11: 23صموئيل  1 68 ه ؟ َهْل َيْنز ُل َشاُوُل َكَما َسم  يَلَة ل َيد  : َيْنز لُ ْخب ْر َعْبَدكَ إ ْسَرائ يَل، أَ َفَهْل ُيَسلُِّمن ي َأْهُل َقع  َفَقاَل 12. . َفَقاَل الرَّبُّ
يَلةَ َداُوُد:  : ُيَسلُِّمونَ  َمَع ر َجال ي ل َيد  َشاُوَل؟ َهْل ُيَسلُِّمن ي َأْهُل َقع   ".َفَقاَل الرَّبُّ
ا ف ي اْلُمُسوح  َوْيٌل َلك  َيا ُكوَرز يُن! َوْيٌل َلك  َيا َبْيَت َصْيَدا! ألَنَُّه َلْو صُ 21" 23، 21: 11متى  يم  ن َعْت ف ي ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْصُنوَعُة ف يُكَما، َلَتاَبَتا َقد 

 ... . َماد  . أَلنَُّه َلْو ُصن َعْت ف ي سَ 23َوالرَّ َية  يَن إ َلى اْلَهاو  ! َسُتْهَبط  .ُدوَم اْلقُ َوَأْنت  َيا َكْفَرَناُحوَم اْلُمْرَتف َعَة إ َلى السََّماء   "وَّاُت اْلَمْصُنوَعُة ف يك  َلَبق َيْت إ َلى اْلَيْوم 
، لَ 11" 18، 16، 13، 11: 9رومية  69 َن الَّذ ي أَلنَُّه َوُهَما َلْم ُيوَلَدا َبْعُد، َواَل َفَعاَل َخْير ا َأْو َشر ا، ل َكْي َيْثُبَت َقْصُد اهلل  َحَسَب االْخت َيار  َن اأَلْعَمال  َبْل م  ْيَس م 
يُسوَ  َأْحَبْبتُ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 13ُعو، ... َيدْ  ي َيْرَحُم. ... 16. ... َيْعُقوَب َوَأْبَغْضُت ع  هلل  الَّذ  َفإ ذ ا ُهَو َيْرَحُم َمْن َيَشاُء، 18َفإ ذ ا َلْيَس ل َمْن َيَشاُء َواَل ل َمْن َيْسَعى، َبْل  

 "َوُيَقسِّي َمْن َيَشاُء.
يح  َواْلَماَلئ َكة  اْلُمْخَتار يَن، َأْن َتْحَفَظ هَذا ب ُدون  َغَرٍض، وَ أُ 21" 21: 5تيموثاوس  1 70 ُدَك َأَماَم اهلل  َوالرَّبِّ َيُسوَع اْلَمس   اَل َتْعَمَل َشْيئ ا ب ُمَحاَباٍة."َناش 

يَن َلْم َيْحَفُظوا ر َياَسَتُهْم، َبْل َتَرُكوا َمْسَكَنهُ 6" 6: 1يهوذا  ."َواْلَماَلئ َكُة الَّذ  يٍَّة َتْحَت الظَّاَلم  يم  ب ُقُيوٍد َأَبد   ْم َحف َظُهْم إ َلى َدْيُنوَنة  اْلَيْوم  اْلَعظ 
يَنئ ٍذ َيْجل ُس َعَلى ُكْرس  31" 41، 31: 25متى  يَن َمَعُه، َفح  يُع اْلَماَلئ َكة  اْلق دِّيس  ه  َوَجم  ْنَسان  ف ي َمْجد  ه . ...َوَمَتى َجاَء اْبُن اإل  اثُم َيُقوُل 41 يِّ َمْجد  يَن َعن   َأْيض  ل لَّذ 

ْبل يَس َوَماَلئ َكت ه   يَّة  اْلُمَعدَّة  إل  يُن إ َلى النَّار  األََبد  : اْذَهُبوا َعنِّي َيا َماَلع   ".اْلَيَسار 
، َحَسَب َمَسرَّة  5" 6–5: 1أفسس  71 ه  يح  ل َنْفس  ، ...  إ ْذ َسَبَق َفَعيََّنَنا ل لتََّبنِّي ب َيُسوَع اْلَمس  يَئت ه  ."6َمش   ل َمْدح  َمْجد  ن ْعَمت ه  الَّت ي َأْنَعَم ب َها َعَلْيَنا ف ي اْلَمْحُبوب 

َتُه، اْحَتَمَل ب َأَناٍة َكث يَرٍة آن َيةَ 22" 23–22: 9رومية  . َغَضٍب ُمَهيَّ َفَماَذا؟ إ ْن َكاَن اهلُل، َوُهَو ُير يُد َأْن ُيْظه َر َغَضَبُه َوُيَبيَِّن ُقوَّ ه  َعَلى 23 َأة  ل ْلَهاَلك  َنى َمْجد  َول َكْي ُيَبيَِّن غ 
".  آن َية  َرْحَمٍة َقْد َسَبَق َفَأَعدََّها ل ْلَمْجد 

ه ، َوالشِّرِّيَر 4" 4: 16أمثال  اَالرَّبُّ َصَنَع اْلُكلَّ ل َغَرض  ." َأْيض   ل َيْوم  الشَّرِّ
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 وعددهم ،تغيير بشكل خاص وعدم دونحدَّ مُ هم  ،امعينون سابق  الو  ،امختارون سابق  ال ،رهؤالء المالئكة والبش -4
 72.زيادته أو نقصانهإما ال يمكن أنه  بحيث ومحدٌد، أكيدٌ 
 ،ع أساس العالمض  قبلما وُ  ،في المسيح ،اهلل ، قد اختارهمللحياةمن الجنس البشرى  امختارون سابق  الأولئك  -5

من مجرد نعمته  73،للمجد األبدي ، ،والمشورة السرية والمسرة الصالحة إلرادته والثابت، بمقتضى قصده األزليّ 
أو أي شئ آخر  ،منهم في أيّ  المثابرةأو  ،أو األعمال الصالحة ،لإليمان توّقعوبدون أي  ،ومحبته المجانيتين

 75.والكل لمدح نعمته المجيدة 74؛ذلكل تدفعهأو أسباب  ،كشروط ،في المخلوق
ن كل قد سبق فعيّ  ،لمشيئته تمامااألزلي والحر  قصدالبواسطة ، كذلك ،المختارين للمجداهلل ن عيّ قد ا كم -6

 77،بواسطة المسيح ُيفَدونَ هم  ،كونهم سقطوا في آدمل ،مختارونال فأولئك ،لذلك 76.ذلكتحقيق ألجل  الوسائط
 78قدَّسوَن،ويُ  ،ونَ نّ بَ تَ ويُ  ،رونَ برّ ويُ  ،المناسبفي الوقت  عامال   روحهلإليمان بالمسيح بواسطة  بفاعلّية ُيدَعونَ و 

                                      
يع  18" 18: 13يوحنا  72 ي اْلُخْبَز َرَفَع َعَليَّ عَ َلْسُت َأُقوُل َعْن َجم  ي َيْأُكُل َمع  يَن اْخَتْرُتُهْم. لك ْن ل َيت مَّ اْلك تَاُب: َالَّذ   "ق َبُه.ُكْم. َأَنا َأْعَلُم الَّذ 
َخ َقْد ثََبَت، إ ْذ َلُه هَذا19" 19: 2تيموثاوس  2 يَن هُ َيْعلَ اْلَخْتُم:  َولك نَّ َأَساَس اهلل  الرَّاس  ْثَم ُكلُّ ْم َلُه. وَ ُم الرَّبُّ الَّذ  يح   ْلَيَتَجنَّب  اإل   ".َمْن ُيَسمِّي اْسَم اْلَمس 

 . 12–9، 6، 2: 17؛ 28–27، 16–14: 10يوحنا  انظر
يَن َوب اَل َلْوٍم ُقدَّاَمُه ف ي اْلَمَحبَّ 4" 11، 9، 4: 1أفسس  73 ، ل َنُكوَن ق دِّيس  يس  اْلَعاَلم  ت ه  الَّت ي 9...  ة ،َكَما اْختَاَرَنا ف يه  َقْبَل َتْأس  يَئت ه ، َحَسَب َمَسرَّ رِّ َمش  َفَنا ب س  إ ْذ َعرَّ

 ... ، ه  ي ف يه  11َقَصَدَها ف ي َنْفس  االَّذ  . َأْيض  يَئت ه  ي َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأي  َمش  يب ا، ُمَعيَّن يَن َساب ق ا َحَسَب َقْصد  الَّذ   "ن ْلَنا َنص 
يَن ُهْم َمْدُعوُّوَن َحسَ وَ 28" 30–28: 8رومية  بُّوَن اهلَل، الَّذ  يَن ُيح  ه . َنْحن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياء  َتْعَمُل َمع ا ل ْلَخْير  ل لَّذ  يَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم 29َب َقْصد  أَلنَّ الَّذ 

، ل َيُكوَن ُهوَ  ب ْكر ا َبْيَن إ ْخَوٍة َكث ير يَن.  ل َيُكوُنوا ُمَشاب ه يَن ُصوَرَة اْبن ه 
يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  َدَعاُهْم 30 اَوالَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َرُهْم، َأْيض  يَن َبرَّ . َوالَّذ 

َدُهْم  اَفهؤاَُلء  َمجَّ  ".َأْيض 
ي َخلََّصَنا َودَ 9" 9: 1تيموثاوس  2 َيْت َلَنا الَّذ  َنة  َعاَنا َدْعَوة  ُمَقدََّسة ، اَل ب ُمْقَتَضى َأْعَمال َنا، َبْل ب ُمْقَتَضى اْلَقْصد  َوالنِّْعَمة  الَّت ي ُأْعط  يح  َيُسوَع َقْبَل اأَلْزم  ف ي اْلَمس 

.  "اأَلَزل يَّة 
، َبْل الْقت  9" 9: 5تسالونيكي  1 .أَلنَّ اهلَل َلْم َيْجَعْلَنا ل ْلَغَضب  يح   "َناء  اْلَخاَلص  ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
، لَ 11" 16–15، 13، 11: 9رومية  74 ي ألَنَُّه َوُهَما َلْم ُيوَلَدا َبْعُد، َواَل َفَعاَل َخْير ا َأْو َشر ا، ل َكْي َيْثُبَت َقْصُد اهلل  َحَسَب االْخت َيار  َن الَّذ  َن اأَلْعَمال  َبْل م  ْيَس م 

يُسوَ  َأْحَبْبتُ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 13 َيْدُعو، ... َفإ ذ ا َلْيَس ل َمْن 16. َراَءُف َعَلى َمْن َأَتَراَءفُ إ نِّي َأْرَحُم َمْن َأْرَحُم، َوَأتَ أَلنَُّه َيُقوُل ل ُموَسى: 15. ... َيْعُقوَب َوَأْبَغْضُت ع 
ي َيْرَحُم. هلل  الَّذ   "َيَشاُء َواَل ل َمْن َيْسَعى، َبْل  

يَُّة اهلل . 8" 9–8: 2سس أف ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان  َر َأَحٌد.9ألَنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل  ْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتخ   "َلْيَس م 
 .11، 9، 5: 1أفسس  انظر

،ل َمْدح  َمْجد  ن ْعَمت ه  الَّت ي َأْنَعَم ب َها َعلَ 6" 12، 6: 1أفسس  75 .12...  ْيَنا ف ي اْلَمْحُبوب  يح  يَن َقْد َسَبَق َرَجاُؤَنا ف ي اْلَمس  ه ، َنْحُن الَّذ   "ل َنُكوَن ل َمْدح  َمْجد 
: ل ُتْكَثْر 2" 2: 1بطرس  1 76 يح  ، َوَرشِّ َدم  َيُسوَع اْلَمس  وح  ل لطَّاَعة  يس  الرُّ ، ف ي َتْقد  ْلم  اهلل  اآلب  السَّاب ق   "َلُكُم النِّْعَمُة َوالسَّاَلُم.ب ُمْقَتَضى ع 

يح  َيُسوَع أَلْعَمال َصال َحٍة، َقْد َسَبَق اهلُل َفَأَعدََّها ل َكْي َنسْ 10" 10: 2أفسس   "ُلَك ف يَها.ألَنََّنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوق يَن ف ي اْلَمس 
ي َلَنا َأْن َنْشُكرَ 13" 13: 2تسالونيكي  2 َن اْلَبْدء  ل لْ  َوَأمَّا َنْحُن َفَيْنَبغ  ، َأنَّ اهلَل اْختَاَرُكْم م  َن الرَّبِّ ْخَوُة اْلَمْحُبوُبوَن م  يٍن أَلْجل ُكْم َأيَُّها اإل  يس  اهلَل ُكلَّ ح  ، ب َتْقد  َخاَلص 

يق  اْلَحقِّ. وح  َوَتْصد   "الرُّ
، َبْل الْقت  9" 10–9: 5تسالونيكي  1 77 ، أَلنَّ اهلَل َلْم َيْجَعْلَنا ل ْلَغَضب  يح  يع ا 10َناء  اْلَخاَلص  ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ي َماَت أَلْجل َنا، َحتَّى إ َذا َسه ْرَنا َأْو ن ْمَنا َنْحَيا َجم  الَّذ 

 "َمَعُه.
ه  َشْعب ا14" 14: 2تيطس  ْن ُكلِّ إ ْثٍم، َوُيَطهَِّر ل َنْفس  َيَنا م  ي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجل َنا، ل َكْي َيْفد  ا َغُيور ا ف ي َأْعَمال َحَسَنٍة. الَّذ   "َخاص 

يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  َدَعاُهْم 30" 30: 8رومية  78 اَوالَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َدُهْم َأْيض  َرُهْم، َفهؤاَُلء  َمجَّ يَن َبرَّ ا. َوالَّذ   ".َأْيض 
 . 13: 2الونيكي تس 2؛ 5: 1أفسس  انظر
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وال  بفاعلّية، ونَ دعَ وال يُ  ،بواسطة المسيح آخرونفدى ال يُ ف 79.للخالص ،باإليمان ،بواسطة قوته ظونَ حفَ ويُ 
 80.إال المختارين فقط ون،وال يخلص وَن،سقدَّ وال يُ  وَن،تبنّ وال يُ  َن،ر برّ يُ 
يمنح أو يمنع  بهوالذي  عديم االستقصاء،مشيئته  يرأ بمقتضى ،هللا فقد ُسر بقية الجنس البشرى إن -7

لغضب اللهوان و  يعّينهموأن  يعبر عنهم،أن  فوق خالئقه، السيادّيةألجل مجد قدرته  ،حسب مسرته الرحمة،
 81.لمدح عدله المجيد ،ألجل خطيتهم

حتى أن الناس الذين  82،خاصة وعناية بحكمةالسابق  للتعيين العظيمهذا السر  عقيدة يجب التعامل مع -8
أن يثقوا  ،الةة دعوتهم الفعّ من يقينيّ  ،يستطيعون ،مون الطاعة لهاقدّ ويُ  ،علنة في كلمتهيصغون إلى إرادة اهلل المُ 

                                      
.5" 5: 1بطرس  1 79 ير  َمان  اأَلخ  يَن ب ُقوَّة  اهلل  َمْحُروُسوَن، ب إ يَماٍن، ل َخاَلٍص ُمْسَتَعدٍّ َأْن ُيْعَلَن ف ي الزَّ  "َأْنُتُم الَّذ 
ت  14" 26، 15–14: 10يوحنا  80 ت ي َوَخاصَّ ال ُح، َوَأْعر ُف َخاصَّ ي الصَّ ي 15ي َتْعر ُفن ي، َأمَّا َأَنا َفإ نِّي الرَّاع  َكَما َأنَّ اآلَب َيْعر ُفن ي َوَأَنا َأْعر ُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْفس 

 ... . َراف  َراف ي، َكَما ُقْلُت َلُكْم.26َعن  اْلخ  ْن خ  ُنوَن ألَنَُّكْم َلْسُتْم م   "َولك نَُّكْم َلْسُتْم ُتْؤم 
ْنُكْم َقْوٌم اَل يُ 64" 65–64: 6يوحنا  ي ُيَسلُِّمُه. َولك ْن م  ُنوَن، َوَمْن ُهَو الَّذ  يَن اَل ُيْؤم  َن اْلَبْدء  َعل َم َمْن ُهُم الَّذ  ُنوَن. أَلنَّ َيُسوَع م  ُر َفَقاَل: 65ْؤم  ل هَذا ُقْلُت َلُكْم: إ نَُّه اَل َيْقد 

ْن َأب يَأَحٌد َأْن َيْأت َي إ لَ   ".يَّ إ ْن َلْم ُيْعَط م 
يَن ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب قَ  َوَنْحنُ 28" 39–28: 8رومية  بُّوَن اهلَل، الَّذ  يَن ُيح  ه . َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياء  َتْعَمُل َمع ا ل ْلَخْير  ل لَّذ  يَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم 29ْصد  أَلنَّ الَّذ 

، ل َيُكوَن ُهَو ب كْ  ر ا َبْيَن إ ْخَوٍة َكث ير يَن. ل َيُكوُنوا ُمَشاب ه يَن ُصوَرَة اْبن ه 
يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  َدَعاُهْم 30 اَوالَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َرُهْم، َأْيض  يَن َبرَّ . َوالَّذ 

َدُهْم  اَفهؤاَُلء  َمجَّ يَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا 32َنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟ َفَماَذا َنُقوُل ل هَذا؟ إ ْن َكاَن اهلُل َمعَ 31.َأْيض  ، َبْل َبَذَلُه أَلْجل َنا َأْجَمع  ي َلْم ُيْشف ْق َعَلى اْبن ه  اَالَّذ  َمَعُه ُكلَّ  َأْيض 
ُر. 33َشْيٍء؟  ي ُيَبرِّ يُن؟ اَ 34َمْن َسَيْشَتك ي َعَلى ُمْختَار ي اهلل ؟ َاهلُل ُهَو الَّذ  ي َماَت، َبْل ب اْلَحر يِّ َقاَم َمْن ُهَو الَّذ ي َيد  يُح ُهَو الَّذ  اْلَمس  ي ُهَو َأْيض  ا، الَّذ  َعْن َيم ين   َأْيض 

ي  ااهلل ، الَّذ  َهاٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخطَ 35َيْشَفُع ف يَنا.  َأْيض  دٌَّة َأْم َضْيٌق َأم  اْضط  ؟ َأش  يح  ُلَنا َعْن َمَحبَّة  اْلَمس  ْن َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: 36ٌر َأْم َسْيٌف؟ َمْن َسَيْفص  إ نََّنا م 
. َقْد ُحس   ْثَل َغَنٍم ل لذَّْبح  َأْجل َك ُنَماُت ُكلَّ النََّهار  ي َأَحبََّنا. 37. ْبَنا م  َها َيْعُظُم اْنت َصاُرَنا ب الَّذ  يع  ه  َجم  َحَياَة، َواَل َماَلئ َكَة َواَل  َفإ نِّي ُمَتَيقٌِّن َأنَُّه اَل َمْوَت َوالَ 38َولك نََّنا ف ي هذ 

َرة  َواَل ُمْسَتْقَبَلة ،  ، َواَل ُأُموَر َحاض  يح  َيسُ 39ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّات  َلَنا َعْن َمَحبَّة  اهلل  الَّت ي ف ي اْلَمس  ُر َأْن َتْفص   "وَع َربَِّنا.َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق، َواَل َخل يَقَة ُأْخَرى، َتْقد 
 .19: 2يوحنا  1؛ 9: 17؛ 47: 8وحنا ي انظر

ه  25" 26–25: 11متى  81 ، ألَنََّك َأْخَفْيَت هذ  َعن  اْلُحَكَماء  َواْلُفَهَماء  َوَأْعَلْنَتَها  ف ي ذل َك اْلَوْقت  َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل: َأْحَمُدَك َأيَُّها اآلُب َربُّ السََّماء  َواأَلْرض 
 .  "َها اآلُب، أَلْن هَكَذا َصاَرت  اْلَمَسرَُّة َأَماَمَك.َنَعْم َأيُّ 26ل أَلْطَفال 

ت ي، َول َكْي ُيَنا17" 22–21، 18–17: 9رومية  . أَلنَُّه َيُقوُل اْلك َتاُب ل ف ْرَعْوَن: إ نِّي ل هَذا ب َعْين ه  َأَقْمُتَك، ل َكْي ُأْظه َر ف يَك ُقوَّ َفإ ذ ا ُهَو 18َدى ب اْسم ي ف ي ُكلِّ اأَلْرض 
َدٍة إ َناء  ل ْلَكَراَمة  َوآَخَر ل ْلهَ 21ْرَحُم َمْن َيَشاُء، َوُيَقسِّي َمْن َيَشاُء. ... يَ  ْن ُكْتَلٍة َواح  ، َأْن َيْصَنَع م  ؟ َأْم َلْيَس ل ْلَخزَّاف  ُسْلَطاٌن َعَلى الطِّين  َفَماَذا؟ إ ْن َكاَن اهلُل، َوُهَو 22َوان 

."ُير يُد َأْن ُيْظه َر َغَضَبُه َويُ  َتُه، اْحَتَمَل ب َأَناٍة َكث يَرٍة آن َيَة َغَضٍب ُمَهيََّأة  ل ْلَهاَلك   َبيَِّن ُقوَّ
ُلوَن ن ْعَمَة إ له  4" 4: 1يهوذا  اٌر، ُيَحوِّ ، ُفجَّ ه  الدَّْيُنوَنة  يم  ل هذ  يَح.َنا إ َلى الدََّعاَرة ، وَ ألَنَُّه َدَخَل ُخْلَسة  ُأَناٌس َقْد ُكت ُبوا ُمْنُذ اْلَقد  يَد: اهلَل َوَربََّنا َيُسوَع اْلَمس   "ُيْنك ُروَن السَّيَِّد اْلَوح 

ُلوا َلُه.8" 8: 2بطرس  1 ي ُجع  يَن ل ْلَكل َمة ، اأَلْمُر الَّذ  يَن َيْعُثُروَن َغْيَر َطائ ع   " َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرٍة. الَّذ 
ْثَم ُكلُّ مَ َولك نَّ َأَساَس اهلل  19" 20–19: 2تيموثاوس  2 يَن ُهْم َلُه. َوْلَيَتَجنَّب  اإل  َخ َقْد ثََبَت، إ ْذ َلُه هَذا اْلَخْتُم: َيْعَلُم الرَّبُّ الَّذ  .  الرَّاس  يح  َولك ْن 20ْن ُيَسمِّي اْسَم اْلَمس 

ْن َخَشٍب َوَخَزٍف  ٍة َفَقْط، َبْل م  ْن َذَهٍب َوف ضَّ اف ي َبْيٍت َكب يٍر َلْيَس آن َيٌة م  .َأْيض  ه  ل ْلَهَوان   "، َوت ْلَك ل ْلَكَراَمة  َوهذ 
ْبَلَة َتُقوُل ل َجاب ل َها: ل َماَذا َصَنْعتَن  20" 20: 9رومية  82 ُب اهلَل؟ َأَلَعلَّ اْلج  ي ُتَجاو  ْنَساُن الَّذ   "ي هَكَذا؟َبْل َمْن َأْنَت َأيَُّها اإل 

ْكمَ 33" 33: 11رومية  َنى اهلل  َوح  !َيا َلُعْمق  غ  ! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُه َعن  اْلَفْحص  َوُطُرَقُه َعن  االْست ْقَصاء  ْلم ه   "ت ه  َوع 
ه  الشَّ 29" 29: 29تثنية  ، ل َنْعَمَل ب َجم يع  َكل َمات  هذ   "ر يَعة .السََّرائ ُر ل لرَّبِّ إ له َنا، َواْلُمْعَلَناُت َلَنا َول َبن يَنا إ َلى األََبد 
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عزاء وال ،واالجتهاد ،تواضعللو  84، وتبجيل، وعبادة اهلل،لتسبيح اسبب   هذه العقيدة توّفرلذلك  83.ارهم األزليياختمن 
 85.لذين يطيعون اإلنجيل بإخالصع الجمي الوفير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
. أَلنَُّكْم إ  10 " 10: 1بطرس  2 83 ْخَوُة َأْن َتْجَعُلوا َدْعَوَتُكْم َواْخت َياَرُكْم ثَاب تَْين   "َذا َفَعْلُتْم ذل َك، َلْن َتز لُّوا َأَبد ا.ل ذل َك ب اأَلْكَثر  اْجَته ُدوا َأيَُّها اإل 
َن اهلل  4" 5–4: 1تسالونيكي  1 ْخَوُة اْلَمْحُبوُبوَن م  يَن َأيَُّها اإل  ْر َلُكْم ب اْلَكاَلم  َفَقْط، َبْل ب اْلُقوَّة  5اْخت َياَرُكْم،  َعال م  يَلَنا َلْم َيص  اَأنَّ إ ْنج  ، َوب َيق يٍن َأْيض  وح  اْلُقُدس  ، َوب الرُّ

ْن َأْجل ُكْم. يٍد، َكَما َتْعر ُفوَن َأيَّ ر َجال ُكنَّا َبْيَنُكْم م   "َشد 
. ل َمْدح  َمْجد  ن ْعَمت ه  6" 6: 1أفسس  84  "الَّت ي َأْنَعَم ب َها َعَلْيَنا ف ي اْلَمْحُبوب 

 .33: 11رومية  انظر
ر  5" 20، 6–5: 11رومية  85 َمان  اْلَحاض  اَفَكذل َك ف ي الزَّ . َأْيض  ، َوا    6َقْد َحَصَلْت َبق يٌَّة َحَسَب اْخت َيار  النِّْعَمة  الَّ َفَلْيَست  َفإ ْن َكاَن ب النِّْعَمة  َفَلْيَس َبْعُد ب اأَلْعَمال 

. اَل 20. ... ال  النِّْعَمُة َبْعُد ن ْعَمة . َوا  ْن َكاَن ب اأَلْعَمال  َفَلْيَس َبْعُد ن ْعَمة ، َوا  الَّ َفاْلَعَمُل اَل َيُكوُن َبْعُد َعمَ  يَمان  ثََبتَّ َعْت، َوَأْنَت ب اإل  يَمان  ُقط  ْن َأْجل  َعَدم  اإل  َحَسن ا! م 
 " َخْف!َتْسَتْكب ْر َبْل 

ُر.33" 33: 8رومية  ي ُيَبرِّ  "َمْن َسَيْشَتك ي َعَلى ُمْختَار ي اهلل ؟ َاهلُل ُهَو الَّذ 
.َولك ْن اَل َتْفَرُحوا ب هَذا: َأنَّ اأَلْرَواَح َتْخَضُع َلُكْم، َبل  اْفَرُحوا ب اْلَحر يِّ َأنَّ َأْسَماَءُكْم ُكت َبْت ف  20" 20: 10لوقا   "ي السََّماَوات 

 .10: 1بطرس  2 ظران
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 الفصل الرابع
 الخلقب يتعّلقفيما 

في  87ين،األزليّ  وصالحه ،وحكمته ،ألجل إظهار مجد قدرته 86،والروح القدس ،واالبن ،باهلل اآل رَّ سُ لقد  -1
في مدة ستة  مرئّية،الو غير مرئّية أالوكل األشياء التي فيه سواء  ،العالم العدم،أو يصنع من  ،أن يخلق ،البدء
 88.اوالكل حسن جد   ؛أيام
موهوبة  90،خالدةو بنفوس عاقلة  89،وأنثى اذكر   ،خلق اإلنسان ،صنع اهلل كل المخلوقات األخرى أنبعد  -2

 93:والقوة إلتمامه 92،في قلوبهم اناموس اهلل مكتوب   عندهمو  91؛على صورته ،ةوالقداسة الحقيقيّ  ،والبر ،بالمعرفة

                                      
. آم يَن.36" 36: 11رومية  86 . َلُه اْلَمْجُد إ َلى األََبد  ْنُه َوب ه  َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياء   "أَلنَّ م 
ي6" 6: 8كورنثوس  1 ٌد: َيُسوُع اْلَمس  ، َوَنْحُن َلُه. َوَرب  َواح  يُع اأَلْشَياء  ْنُه َجم  ٌد: اآلُب الَّذ ي م  ، َوَنْحُن ب ه .لك ْن َلَنا إ لٌه َواح  يُع اأَلْشَياء  ي ب ه  َجم   "ُح، الَّذ 

ي ب ه  2" 2: 1عبرانيين  ، الَّذ ي َجَعَلُه َوار ث ا ل ُكلِّ َشْيٍء، الَّذ  يَرة  ف ي اْبن ه  ه  اأَليَّام  اأَلخ  اَكلََّمَنا ف ي هذ  يَن." َأْيض  َل اْلَعاَلم   َعم 
نْ 2" 3–2: 1يوحنا   "ُكلُّ َشْيٍء ب ه  َكاَن، َوب َغْير ه  َلْم َيُكْن َشْيٌء م مَّا َكاَن.3 َد اهلل .هَذا َكاَن ف ي اْلَبْدء  ع 
َياه .2" 2: 1تكوين   "َوَكاَنت  اأَلْرُض َخر َبة  َوَخال َية ، َوَعَلى َوْجه  اْلَغْمر  ُظْلَمٌة، َوُروُح اهلل  َير فُّ َعَلى َوْجه  اْلم 
ير  َأْحَيْتن ي.ُروُح اهلل  َصَنَعن ي 4" 4: 33أيوب   "َوَنَسَمُة اْلَقد 

يَّ 20" 20: 1رومية  87 ، ُقْدَرَتُه السَّْرَمد   "َة َواَلُهوَتُه، َحتَّى إ نَُّهْم ب اَل ُعْذٍر.أَلنَّ ُأُموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرة  ُترَى ُمْنُذ َخْلق  اْلَعاَلم  ُمْدَرَكة  ب اْلَمْصُنوَعات 
.َصان ُع اأَلرْ 12" 12: 10إرميا  ه  َبَسَط السََّماَوات  ، َوب َفْهم  ْكَمت ه  ، ُمَؤسُِّس اْلَمْسُكوَنة  ب ح  ت ه   "ض  ب ُقوَّ

َناَك.24" 24: 104مزمور  ْن غ  ْكَمٍة َصَنْعَت. َمآلنٌة اأَلْرُض م  ! ُكلََّها ب ح   "َما َأْعَظَم َأْعَماَلَك َيا َربُّ
بُّ اْلب رَّ َواْلَعْدَل. اْمتَ 5" 5: 33مزمور  .ُيح  ْن َرْحَمة  الرَّبِّ  "أَلت  اأَلْرُض م 

َياه . 2ف ي اْلَبْدء  َخَلَق اهلُل السََّماَوات  َواأَلْرَض. 1" 31–1: 1تكوين  88 َوَقاَل 3َوَكاَنت  اأَلْرُض َخر َبة  َوَخال َية ، َوَعَلى َوْجه  اْلَغْمر  ُظْلَمٌة، َوُروُح اهلل  َير فُّ َعَلى َوْجه  اْلم 
. 4ْن ُنوٌر، َفَكاَن ُنوٌر. اهلُل: ل َيكُ  َوَدَعا اهلُل النُّوَر َنَهار ا، َوالظُّْلَمُة َدَعاَها َلْيال . َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح 5َوَرَأى اهلُل النُّوَر َأنَُّه َحَسٌن. َوَفَصَل اهلُل َبْيَن النُّور  َوالظُّْلَمة 

د ا. ...  َيْوم ا َواح 
س ا.َوَرَأى اهلُل ُكلَّ مَ 31 د ا. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْوم ا َساد  َلُه َفإ َذا ُهَو َحَسٌن ج   "ا َعم 

َها."6" 6: 33مزمور    ب َكل َمة  الرَّبِّ ُصن َعت  السََّماَواُت، َوب َنَسَمة  ف يه  ُكلُّ ُجُنود 
يَن ُأْتق َنتْ 3" 3: 11عبرانيين  يَمان  َنْفَهُم َأنَّ اْلَعاَلم  ا ُهَو َظاه رٌ  ب اإل  ْن َما ُيَرى م مَّ  ."ب َكل َمة  اهلل ، َحتَّى َلْم َيَتَكوَّ
، َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروش ا16" 16: 1كولوسي  : َما في السََّماَوات  َوَما َعَلى اأَلْرض  َياَداٍت َأْم ر َياَساٍت َأْم سَ  َفإ نَُّه ف يه  ُخل َق اْلُكلُّ يَن. اْلُكلُّ َأْم س  اَلط 

 "ب ه  َوَلُه َقْد ُخل َق.
، اَل َيْسُكُن ف ي َهَياك َل 24" 24: 17أعمال الرسل  ، هَذا، إ ْذ ُهَو َربُّ السََّماء  َواأَلْرض  ي َخَلَق اْلَعاَلَم َوُكلَّ َما ف يه  لُه الَّذ   "َمْصُنوَعٍة ب األََياد ي.اإل 

تَّة  َأيَّ 11" 11: 20خروج  . ل ذل َك َبارَ أَلْن ف ي س   "َك الرَّبُّ َيْوَم السَّْبت  َوَقدََّسُه.اٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ف يَها، َواْسَتَراَح ف ي اْلَيْوم  السَّابع 
. َعَلى ُصوَرة  اهلل  َخَلقَ 27" 27: 1تكوين  89 ْنَساَن َعَلى ُصوَرت ه   "ُه. َذَكر ا َوُأْنَثى َخَلَقُهْم.َفَخَلَق اهلُل اإل 
، َوَنَفَخ ف ي َأْنف ه  َنَسَمَة َحَياٍة. َفَصاَر آَدُم َنْفس ا َحيَّة  7" 7: 2تكوين  90 َن اأَلْرض  لُه آَدَم ُتَراب ا م   ".َوَجَبَل الرَّبُّ اإل 

ي َأْعَطاَها.َفَيْرجُع التَُّراُب إ َلى اأَلْرض  َكَما َكاَن، َوَتْرجُع الرُّ 7" 7: 12جامعة   "وُح إ َلى اهلل  الَّذ 
.43" 43: 23لوقا  ي ف ي اْلف ْرَدْوس   "َفَقاَل َلُه َيُسوُع: اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ نََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمع 
ُروَن َأْن 28" 28: 10متى  يَن َيْقُتُلوَن اْلَجَسَد َولك نَّ النَّْفَس اَل َيْقد  َن الَّذ  َلْيه َما ف ي َواَل َتَخاُفوا م  ُر َأْن ُيْهل َك النَّْفَس َواْلَجَسَد ك  ي َيْقد  َن الَّذ  َيْقُتُلوَها، َبْل َخاُفوا ب اْلَحر يِّ م 
 "َجَهنََّم.

ْنَساَن َعَلى ُصوَرت َنا َكَشَبه َنا، َفَيَتَسلَُّطوَن َعَلى َسَمك  اْلَبْحر  َوَعَلى26" 26: 1تكوين  91 ، َوَعَلى  َوَقاَل اهلُل: َنْعَمُل اإل  ، َوَعَلى ُكلِّ اأَلْرض  َطْير  السََّماء  َوَعَلى اْلَبَهائ م 
.  "َجم يع  الدَّبَّاَبات  الَّت ي َتد بُّ َعَلى اأَلْرض 

.10" 10: 3كولوسي  ي َيَتَجدَُّد ل ْلَمْعر َفة  َحَسَب ُصوَرة  َخال ق ه  يَد الَّذ   "َوَلب ْسُتُم اْلَجد 
يَد اْلَمْخُلوَق ب َحَسب  اهلل  ف ي اْلب رِّ َوَقَداَسة  اْلَحقِّ.َوَتْلَبُسو 24" 24: 4أفسس  ْنَساَن اْلَجد   "ا اإل 

، َفهؤاَُلء  14" 15–14: 2رومية  92 ْنَدُهُم النَّاُموُس، َمَتى َفَعُلوا ب الطَّب يَعة  َما ُهَو ف ي النَّاُموس  يَن َلْيَس ع  ،إ ْذ َلْيَس َلُهُم ال أَلنَُّه اأُلَمُم الَّذ  ه م   نَّاُموُس ُهْم َناُموٌس ألَْنُفس 

يَن ُيْظه ُروَن َعَمَل النَّاُموس  َمْكُتوب ا ف ي ُقُلوب ه ْم، َشاه د ا 15 االَّذ  ة . َأْيض  يُرُهْم َوَأْفَكاُرُهْم ف يَما َبْيَنَها ُمْشَتك َية  َأْو ُمْحَتجَّ  "َضم 
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 94.للتغيير خاضعةالتي كانت  ،ةة إرادتهم الشخصيّ ركوا لحريّ ي، لكونهم تُ التعدّ  إمكانّيةتحت  كانوا ومع ذلك
 حينالتي  ؛ يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشرالَّ أ ،وصية تسّلموا ،في قلوبهم امكتوب  جانب هذا الناموس ب

 96.خلوقاتعلى الم سيادةلهم  توكان 95،حفظوها كانوا سعداء في شركتهم مع اهلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
ْنَها َمْوت ا َتُموُت.َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخيْ 17" 17: 2تكوين  93 ْنَها، ألَنََّك َيْوَم تَْأُكُل م   "ر  َوالشَّرِّ َفاَل َتْأُكْل م 

ا ُهْم َفَطَلُبوا اْخت َراَعاٍت َكث يَرة .ُاْنُظْر 29" 29: 7جامعة  ا، َأمَّ ْنَساَن ُمْسَتق يم   ". هَذا َوَجْدُت َفَقْط: َأنَّ اهلَل َصَنَع اإل 
، َوَأنَّ الشََّجَرَة َشه يٌَّة ل لنَّظَ َفَرأَ 6" 17، 6: 3تكوين  94 ، َوَأنََّها َبه َجٌة ل ْلُعُيون  ْن َثَمر َها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت َرُجَلَها ت  اْلَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ل أَلْكل  . َفَأَخَذْت م  ار  َمَعَها  َأْيض 

ْعَت ل  17َفَأَكَل. ...  ْنَها، َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض ب سَ َوَقاَل آلَدَم: أَلنََّك َسم  َن الشََّجَرة  الَّت ي َأْوَصْيُتَك َقائ ال : اَل تَْأُكْل م  ْنَها ُكلَّ َأيَّام  َقْول  اْمَرَأت َك َوَأَكْلَت م  َبب َك. ب التََّعب  تَْأُكُل م 
 "َحَيات َك.

ْنَها َمْوت ا َتُموُت.َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ 17" 17: 2تكوين  95 ْنَها، ألَنََّك َيْوَم تَْأُكُل م   "َفاَل َتْأُكْل م 
لُه آَدَم َوَوَضَعُه ف ي َجنَّة  َعْدٍن ل َيْعَمَلَها َوَيْحَفَظَها.15: 2" 24: 3–15: 2تكوين  يع  َشَجر  16 :2 َوَأَخَذ الرَّبُّ اإل  ْن َجم  لُه آَدَم َقائ ال : م  اْلَجنَّة  تَْأُكُل  َوَأْوَصى الرَّبُّ اإل 
ْنَها َمْوت ا َتُموُت.17: 2 َأْكال ، ْنَها، أَلنََّك َيْوَم َتْأُكُل م  ا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل تَْأُكْل م  ، َوَأنََّها َبه َجٌة ل ْلُعيُ 6 :3 ... َوَأمَّ ، َوَأنَّ َفَرَأت  اْلَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ل أَلْكل  ون 

ْن َثَمر َها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت َرُجَلَها  . َفَأَخَذْت م  االشََّجَرَة َشه يٌَّة ل لنََّظر  ، 8 :3 َمَعَها َفَأَكَل. ... َأْيض  ْنَد ُهُبوب  ر يح  النََّهار  ي ا ف ي اْلَجنَّة  ع  له  َماش  َعا َصْوَت الرَّبِّ اإل  َوَسم 
. ... َفاْختََبَأ آَدُم َواْمرَ  له  ف ي َوَسط  َشَجر  اْلَجنَّة  ْن َوْجه  الرَّبِّ اإل  َن الشََّجَرة  الَّت ي َأْوَصْيُتَك َقائ ال : اَل تَْأُكلْ 17: 3َأُتُه م  ْعَت ل َقْول  اْمَرَأت َك َوَأَكْلَت م   َوَقاَل آلَدَم: ألَنََّك َسم 

ْنَها، َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض ب َسَبب َك. ب التََّعب   ْنَها ُكلَّ َأيَّام  َحَيات َك. ... م  ْنَها. ....23: 3َتْأُكُل م  َذ م  ْن َجنَّة  َعْدٍن ل َيْعَمَل اأَلْرَض الَّت ي ُأخ  لُه م   "َفَأْخَرَجُه الرَّبُّ اإل 
ُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض، َوَأْخض  28" 28: 1تكوين  96 بُّ َوَباَرَكُهُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم: َأْثم  ُعوَها، َوَتَسلَُّطوا َعَلى َسَمك  اْلَبْحر  َوَعَلى َطْير  السََّماء  َوَعَلى ُكلِّ َحَيَواٍن َيد 

.  "َعَلى اأَلْرض 
 .8–6: 8؛ مزمور 30–29: 1تكوين  انظر
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 لفصل الخامسا
 اإللهّية العنايةب يتعّلقفيما 

كل و  ،األفعالكل و  ،المخلوقات كل طيضبُ و  نّظم،ويُ  ،هوجّ ويُ  97،خالق العظيم لكل األشياء هو يحملاهلل ال -1
 سبق معرفتهحسب  100كلّية الحكمة والقداسة، عنايتهبواسطة  99صغيرها،حتى إلى  كبيرهامن  98،األشياء

 صالحه،و  ،وعدله ،وقدرته ،لمدح مجد حكمته 102،متغيرال غيرو  مشيئته الحر يورأ 101من الخطأ، لمعصومةا
 103.ورحمته

                                      
َها، َواأَلْرَض َوُكلَّ َما َعَلْيَها، َواْلب َحاَر َوُكلَّ َما ف يَها، َوَأْنَت ُتْحي يَها َأْنَت ُهَو الرَّبُّ َوْحَدَك. َأْنَت َصَنْعَت السََّماَوات  َوَسَماَء السََّماَوات  6" 6: 9نحميا  97 َوُكلَّ ُجْند 

 "ُكلََّها. َوُجْنُد السََّماء  َلَك َيْسُجُد.
ٌم ُكلَّ اْلُمْنَحن يَن. 14" 16–14: 145مزمور  يَن، َوُمَقوِّ ٌد ُكلَّ السَّاق ط  .َأْعُيُن 15َالرَّبُّ َعاض  ين ه  يه ْم َطَعاَمُهْم ف ي ح  ى، َوَأْنَت ُتْعط  َتْفَتُح َيَدَك َفُتْشبُع 16 اْلُكلِّ إ يَّاَك تََتَرجَّ

ى.  "ُكلَّ َحيٍّ ر ض 
، َبْعَد َما3" 3: 1عبرانيين  ٌل ُكلَّ اأَلْشَياء  ب َكل َمة  ُقْدَرت ه  ه ، َوَرْسُم َجْوَهر ه ، َوَحام  ي، َوُهَو َبَهاُء َمْجد  ه  َتْطه ير ا ل َخَطاَياَنا، َجَلَس ف ي َيم ين  اْلَعَظَمة  ف ي  الَّذ  َصَنَع ب َنْفس 
 "اأَلَعال ي.

، َفَرَجَع إ َليَّ َعْقل ي، َوَبارَ 34" 35–34: 4دانيال  98 ُر، َرَفْعُت َعْيَنيَّ إ َلى السََّماء  ، َأَنا َنُبوَخْذَنصَّ ْنَد اْنت َهاء  األَيَّام  ، ْكُت اْلَعل يَّ َوع  َوَسبَّْحُت َوَحَمْدُت اْلَحيَّ إ َلى األََبد 
، َوَمَلُكوُتُه إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر.  ي  ، وَ 35الَّذ ي ُسْلَطاُنُه ُسْلَطاٌن َأَبد  يُع ُسكَّان  اأَلْرض  َكاَل َشْيَء، َوُهَو َيْفَعُل َكَما َيَشاُء ف ي ُجْند  السََّماء  َوُسكَّان  اأَلْرض  َبْت َجم   الَ َوُحس 

 "ُيوَجُد َمْن َيْمَنُع َيَدُه َأْو َيُقوُل َلُه: َماَذا َتْفَعُل؟
.6" 6: 135مزمور  ، ف ي اْلب َحار  َوف ي ُكلِّ اللَُّجج   "ُكلَّ َما َشاَء الرَّبُّ َصَنَع ف ي السََّماَوات  َوف ي اأَلْرض 

يَع َحَياة  َوَنْفس ا َوُكلَّ َشْيٍء.  َواَل ُيْخَدُم ب َأَياد ي النَّاس  َكَأنَّهُ 25" 28–25: 17أعمال الرسل  ي اْلَجم  ٍة 26ُمْحتَاٌج إ َلى َشْيٍء، إ ْذ ُهَو ُيْعط  ٍد ُكلَّ ُأمَّ ْن َدٍم َواح  َوَصَنَع م 
، َوَحَتَم ب اأَلْوَقات  اْلُمَعيََّنة  َوب ُحُدود  َمْسَكن ه ْم،  َن النَّاس  َيْسُكُنوَن َعَلى ُكلِّ َوْجه  اأَلْرض  نَّا َلْيَس ل كَ 27م  ٍد م  ُدوُه، َمَع َأنَُّه َعْن ُكلِّ َواح  ْي َيْطُلُبوا اهلَل َلَعلَُّهْم َيَتَلمَُّسوَنُه َفَيج 

يد ا. اأَلنََّنا ب ه  َنْحَيا َوَنَتَحرَُّك َوُنوَجُد. َكَما َقاَل َبْعُض ُشَعَرائ ُكْم 28  َبع  ا: ألَنََّنا َأْيض  يَُّتُه. َأْيض   "ُذرِّ
َفة َوَقاَل:1: 38" 41–38أيوب  َن اْلَعاص  ْنَدَك َفْهٌم. ... 4: 38...  َفَأَجاَب الرَّبُّ َأيُّوَب م  يَن َأسَّْسُت اأَلْرَض؟ َأْخب ْر إ ْن َكاَن ع  َوَمْن َحَجَز اْلَبْحَر 8: 38َأْيَن ُكْنَت ح 

 ... . م  َن الرَّح  يَن اْنَدَفَق َفَخَرَج م  ، َأْو ف ي َمْقُصوَرة  اْلَغْمر  َتَمشَّْيَت؟ َهل  اْنَتَهيْ 16: 38ب َمَصار يَع ح  ، َأْو َعاَيْنَت 17: 38َت إ َلى َيَناب يع  اْلَبْحر  َهل  اْنَكَشَفْت َلَك َأْبَواُب اْلَمْوت 
؟ ...  لِّ اْلَمْوت  ؟ ... 31: 38َأْبَواَب ظ  َتُه َوَتْكُسو ُعُنَقُه ُعْرف ا؟ ... 19: 93َهْل َتْرب ُط َأْنَت ُعْقَد الثَُّريَّا، َأْو َتُفكُّ ُرُبَط اْلَجبَّار  ي اْلَفَرَس ُقوَّ َراٌع 9: 40َهْل َأْنَت ُتْعط  َهْل َلَك ذ 

ُد؟  ْثل  َصْوت ه  ُتْرع  هلل ، َوب َصْوٍت م  ، َواْلَبس  اْلَمْجَد َواْلَبَهاَء.10: 40 َكَما   زِّ ، َأْو َتْضَغُط ل َساَنُه ب َحْبل؟َأَتْصَطاُد َلو  1: 41...  َتَزيَّن  اآلَن ب اْلَجاَلل  َواْلع  صٍّ  "َياثَاَن ب ش 
ْنُهَما اَل َيْسُقُط َعَلى اأَلْرض  ب ُدون  َأب يُكْم. 29" 31–29: 10متى  99 ٌد م  يُعَها ُمْحَصاٌة. 30َأَلْيَس ُعْصُفوَران  ُيَباَعان  ب َفْلٍس؟ َوَواح  ُكْم َجم  َوَأمَّا َأْنُتْم َفَحتَّى ُشُعوُر ُرُؤوس 
ْن َعَصاف يَر َكث يَرٍة!فَ 31  "اَل َتَخاُفوا! َأْنُتْم َأْفَضُل م 

 .32–26: 6متى  انظر
يَن.3" 3: 15أمثال  100 ال ح  يَن َوالصَّ  "ف ي ُكلِّ َمَكاٍن َعْيَنا الرَّبِّ ُمَراق َبَتان  الطَّال ح 
َن اآلَن َتُكوُن َعَليْ  أَلنَّ َعْيَني  الرَّبِّ َتُجواَلن  ف ي ُكلِّ اأَلْرض  9" 9: 16أخبار األيام  2 ْقَت ف ي هَذا َحتَّى إ نَُّه م  َلٌة َنْحَوُه، َفَقْد َحم  يَن ُقُلوُبُهْم َكام  َك ل َيَتَشدََّد َمَع الَّذ 

 "ُحُروٌب.
َناَك.24" 24: 104مزمور  ْن غ  ْكَمٍة َصَنْعَت. َمآلنٌة اأَلْرُض م  ! ُكلََّها ب ح   "َما َأْعَظَم َأْعَماَلَك َيا َربُّ

.17" 17: 145زمور م يٌم ف ي ُكلِّ َأْعَمال ه  ، َوَرح   "الرَّبُّ َبار  ف ي ُكلِّ ُطُرق ه 
.18" 18: 15أعمال الرسل  101 يُع َأْعَمال ه  ْنَد الرَّبِّ ُمْنُذ اأَلَزل  َجم   "َمْعُلوَمٌة ع 

يثَاُت َأَنا ُمْخب  9" 9: 42إشعياء  ل يَّاُت َقْد َأَتْت، َواْلَحد   "ٌر ب َها. َقْبَل َأْن تَْنُبَت ُأْعل ُمُكْم ب َها.ُهَوَذا اأَلوَّ
: هَكَذا ُقْلُتْم َيا َبْيَت إ ْسَرائ يَل، َوَما َيْخطُ 5" 5: 11حزقيال    "ُر ب َبال ُكْم َقْد َعل ْمُتُه.َوَحلَّ َعَليَّ ُروُح الرَّبِّ َوَقاَل ل ي: ُقْل: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ي ف يه  11" 11: 1أفسس  102 ا الَّذ  يَئت ه . َأْيض  ي َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأي  َمش  يب ا، ُمَعيَّن يَن َساب ق ا َحَسَب َقْصد  الَّذ   "ن ْلَنا َنص 
. 10" 11–10: 33مزمور  . اَلَشى َأْفَكاَر الشُُّعوب   "َتْثُبُت. َأْفَكاُر َقْلب ه  إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر.َأمَّا ُمَؤاَمَرُة الرَّبِّ َفإ َلى األََبد  11الرَّبُّ َأْبَطَل ُمَؤاَمَرَة اأُلَمم 

َك اْسَم َمْجٍد.14" 14: 63إشعياء  103  "َكَبَهائ َم تَْنز ُل إ َلى َوَطاٍء، ُروُح الرَّبِّ َأَراَحُهْم. هَكَذا ُقْدَت َشْعَبَك ل َتْصَنَع ل َنْفس 
َؤَساء  َوا10" 10: 3أفسس  ْنَد الرُّ ْكَمة  اهلل  اْلُمتََنوَِّعة .ل َكْي ُيَعرََّف اآلَن ع  ، ب ح  َطة  اْلَكن يَسة  ، ب َواس  يَّات  ين  ف ي السََّماو   "لسَّاَلط 
ت ي، َول َكْي ُيَنا17" 17: 9رومية  .َدى ب اْسم ي ف ي كُ ألَنَُّه َيُقوُل اْلك تَاُب ل ف ْرَعْوَن: إ نِّي ل هَذا ب َعْين ه  َأَقْمُتَك، ل َكْي ُأْظه َر ف يَك ُقوَّ  "لِّ اأَلْرض 
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ودون  ،تغيير كل األشياء دونتحدث  ،هئوقضاالعّلة األولى، الذي هو ، هللا سابق علممن جهة  ه،مع أن -2
 ،احتمالي اأو  ،احتم  إما  ،الثانوية عللعة الحسب طبي ث،و حدبالاهلل  يأمرها ،بواسطة العناية نفسها ،لكن 104؛خطأ
 105.شرطي اأو 
حسب بخالفها، و  108بتجاوزها،و  107،لكنه حر أن يعمل بدونها 106،يستخدم الوسائط ،ةفي عنايته العاديّ  ،اهلل -3

 109.مسرته
 ،ي عنايتهف تمام ا أنفسهم ونظهر هلل يُ غير المحدود صالح الو  ى،ستقصالتي ال تُ  ةحكمالو  ،القادرة القوة إن -4

لكن  111،مجّردٍ  سماحٍ بوذلك ليس  110؛الخطايا األخرى للمالئكة والبشر وكل ،السقوط األول إلى حتى إنها تمتد

                                                                                                                           
يَمة .7" 7: 45تكوين   "َفَقْد َأْرَسَلن ي اهلُل ُقدَّاَمُكْم ل َيْجَعَل َلُكْم َبق يَّة  ف ي اأَلْرض  َول َيْستَْبق َي َلُكْم َنَجاة  َعظ 
َك ُيْبُدوَن، َوب َعْدل َك ُيَرنُِّموَن.7" 7: 145مزمور  ْكَر َكْثَرة  َصاَلح   "ذ 

ي َأَثَمٍة َصَلْبُتُموُه َوَقتَ ه23" 23: 2أعمال الرسل  104 ه  السَّاب ق ، َوب َأْيد  ْلم   "ْلُتُموُه.َذا َأَخْذُتُموُه ُمَسلَّم ا ب َمُشوَرة  اهلل  اْلَمْحُتوَمة  َوع 
 .27، 24: 14إشعياء  انظر
، َوَصْيفٌ 22" 22: 8تكوين  105 : َزْرٌع َوَحَصاٌد، َوَبْرٌد َوَحر  َتاٌء، َوَنَهاٌر َوَلْيٌل، اَل َتَزاُل. ُمدََّة ُكلِّ َأيَّام  اأَلْرض   "َوش 

ُل الشَّْمَس ل إل َضاَءة  َنَهار ا، َوَفَرائ َض اْلَقَمر  َوالنُُّجوم  ل إل َضاَءة  َلْيال ، ال35" 35: 31إرميا  جُّ َأْمَواُجُه، َربُّ اْلُجُنود  اْسُمهُ هَكَذا َقاَل الرَّبُّ اْلَجاع  يَن َتع  ُر اْلَبْحَر ح   ".زَّاج 
، ل َيْغتَن َم َغن يَمة  َوَيْنَهَب َنْهب ا، َوَيْجَعَلهُ 6" 7–6: 10إشعياء  يه  ي ُأوص  ُلُه، َوَعَلى َشْعب  َسَخط  . َعَلى ُأمٍَّة ُمَناف َقٍة ُأْرس  ين  اأَلز قَّة  يَن َكط  َأمَّا ُهَو َفاَل َيْفَتك ُر 7ْم َمُدوس 

ُب َقْلُبُه هَكَذا. َبلْ   "ف ي َقْلب ه  َأْن ُيب يَد َوَيْقر َض ُأَمم ا َلْيَسْت ب َقل يَلٍة. هَكَذا، َواَل َيْحس 
 .34–28: 22ملوك  1؛ 5: 19مع تثنية  13: 21خروج  انظر
ي َلَك َأْن َتق َف َأَماَم َقْيَصَر. َوُهَوَذا َقْد َوَهَبَك 24ب "44، 31، 24: 27أعمال الرسل  106 يَع اْلُمَساف ر يَن َمَعَك. ... َقائ ال : اَل َتَخْف َيا ُبوُلُس. َيْنَبغ  َقاَل 31اهلُل َجم 

ُروَن َأْن ْنُجوا. : إ ْن َلْم َيْبَق هؤاَُلء  ف ي السَّف يَنة  َفَأْنُتْم اَل َتْقد  َئة  َواْلَعْسَكر  . ب44...  ُبوُلُس ل َقائ د  اْلم  يَع َنَجْوا إ َلى اْلَبرِّ  "َفهَكَذا َحَدَث َأنَّ اْلَجم 
َيان  اأَلْرَض َويَ " 11–10: 55إشعياء  َعان  إ َلى ُهَناَك، َبْل ُيْرو  َن السََّماء  َواَل َيْرج  ي َزْرع ا ل لزَّار ع  َوُخْبز ا ألَنَُّه َكَما َيْنز ُل اْلَمَطُر َوالثَّْلُج م  ْجَعاَلن َها َتل ُد َوتُْنب ُت َوُتْعط 
ْرُت ب ه  َوَتْنَجُح ف ي َما َأْرَسْلُتَها َلُه.هَكَذا َتُكوُن َكل َمت ي الَّت ي َتْخُرُج م  11 ،ل آلك ل    "ْن َفم ي. اَل َتْرجُع إ َليَّ َفار َغة ، َبْل َتْعَمُل َما ُسر 

 "َوب َخْيل َوب ُفْرَساٍن.ٍب َوَأمَّا َبْيُت َيُهوَذا َفَأْرَحُمُهْم َوُأَخلُِّصُهْم ب الرَّبِّ إ له ه ْم، َواَل ُأَخلُِّصُهْم ب َقْوٍس َوب َسْيٍف َوب َحرْ 7" 7: 1هوشع  107
ْن َفم  اهلل  4" 4: 4متى  ْنَساُن، َبْل ب ُكلِّ َكل َمٍة َتْخُرُج م   ".َفَأَجاَب َوَقاَل: َمْكُتوٌب: َلْيَس ب اْلُخْبز  َوْحَدُه َيْحَيا اإل 
. َيْرَتجُّ الشَّْعُب َوَيُزوُلوَن، 20" 20: 34أيوب  زَّاُء اَل ب َيٍد.َبْغَت َيُموُتوَن َوف ي ن ْصف  اللَّْيل   "َوُيْنَزُع اأَلع 

َئة  19" 21–19: 4رومية  108 يَمان  َلْم َيْعتَب ْر َجَسَدُه َوُهَو َقْد َصاَر ُمَمات ا، إ ْذ َكاَن اْبَن َنْحو  م  يف ا ف ي اإل  َواَل ب َعَدم  20  َسَنٍة َواَل ُمَمات يََّة ُمْسَتْوَدع  َساَرَة.َوا  ْذ َلْم َيُكْن َضع 
هلل . إ يَمانٍ  ي ا َمْجد ا   يَمان  ُمْعط  ٌر َأْن َيْفَعَلُه 21 اْرَتاَب ف ي َوْعد  اهلل ، َبْل َتَقوَّى ب اإل  اَوتََيقََّن َأنَّ َما َوَعَد ب ه  ُهَو َقاد   ."َأْيض 

َع، َفَقَطَع ُعود ا َوَأْلقَ 6" 6: 6ملوك  2 109 يُد.َفَقاَل َرُجُل اهلل : َأْيَن َسَقَط؟ َفَأَراُه اْلَمْوض   "اُه ُهَناَك، َفَطَفا اْلَحد 
يَن َلْم َتُكنْ 27" 27: 3دانيال  يُرو اْلَمل ك  َوَرَأْوا هؤاَُلء  الرَِّجاَل الَّذ  ه ْم َلْم َتْحَتر  َفاْجَتَمَعت  اْلَمَراز َبُة َوالشَِّحُن َواْلُواَلُة َوُمش  ْن ُرُؤوس  ْق،  ل لنَّار  ُقوٌَّة َعَلى َأْجَسام ه ْم، َوَشْعَرٌة م 

يُلُهْم َلْم َتَتَغيَّْر، َوَرائ َحُة النَّار  َلْم َتْأت  َعَلْيه ْم.  "َوَسَراو 
ه .7" 7: 45إشعياء  110 . َأَنا الرَّبُّ َصان ُع ُكلِّ هذ  ، َصان ُع السَّاَلم  َوَخال ُق الشَّرِّ ُر النُّور  َوَخال ُق الظُّْلَمة   "ُمَصوِّ

يَع. أَلنَّ اهلَل َأغْ 32" 34–32: 11رومية  ، ل َكْي َيْرَحَم اْلَجم  ْصَيان  يع  َمع ا ف ي اْلع  ْلم ه ! َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُه َعن  اْلَفْحص  33َلَق َعَلى اْلَجم  ْكَمت ه  َوع  َنى اهلل  َوح  َيا َلُعْمق  غ 
 ! ؟ َأْو َمْن َصاَر َلهُ 34َوُطُرَقُه َعن  االْست ْقَصاء  ير ا؟" أَلْن َمْن َعَرَف ف ْكَر الرَّبِّ  ُمش 

 "َعُل هَكَذا؟َما ل ي َوَلُكْم َيا َبن ي َصُروَيَة! َدُعوُه َيُسبَّ أَلنَّ الرَّبَّ َقاَل َلُه: ُسبَّ َداُوَد. َوَمْن َيُقوُل: ل َماَذا َتفْ َفَقاَل اْلَمل ُك: 10" 10: 16صموئيل  2
ي َأَثَمٍة َصَلْبُتُموُه َوَقَتْلُتُموُه.هَذا َأَخْذُتُموُه ُمَسلَّم ا ب َمُشوَرة  اهلل  23" 23: 2أعمال الرسل  ْلم ه  السَّاب ق ، َوب َأْيد   " اْلَمْحُتوَمة  َوع 
يُّ 27" 28–27: 4أعمال الرسل  ي َمَسْحَتُه، ه يُروُدُس َوب ياَلُطُس اْلُبْنط  ل َيْفَعُلوا ُكلَّ 28َوُشُعوب  إ ْسَرائ يَل، َمَع ُأَمٍم  ألَنَُّه ب اْلَحق يَقة  اْجَتَمَع َعَلى َفَتاَك اْلُقدُّوس  َيُسوَع، الَّذ 

 "َما َسَبَقْت َفَعيََّنْت َيُدَك َوَمُشوَرُتَك َأْن َيُكوَن.
 .14–13، 4: 10أخبار األيام  1؛ 23–22: 22ملوك  1؛ 1: 21أخبار األيام  1و 1: 24صموئيل  2 انظر
ُعوا َفَأْشف َيُهْم.َقْد َأْعَمى ُعُيوَنُهْم، َوَأْغَلَظ ُقُلو 40" 40: 12يوحنا  111 ُروا ب ُعُيون ه ْم، َوَيْشُعُروا ب ُقُلوب ه ْم، َوَيْرج   "َبُهْم، ل َئالَّ ُيْبص 
َب.11" 11: 2تسالونيكي  2 ، َحتَّى ُيَصدُِّقوا اْلَكذ  اَلل  ُل إ َلْيه ُم اهلُل َعَمَل الضَّ  "َوأَلْجل  هَذا َسُيْرس 
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لغاياته  ،في تدبير متنوع ترتيبها وضبطها،وكذلك  112،اجد   اوقوي   اجد   احكيم   اإطار  مع السماح  أقرنقد  بشكل
هو ف ،اجد   اوبار   اكونه قدوس   ،الذي ،وليس من اهلل ،المخلوق منفقط  ، ينبع إثمهاومع ذلك 113المقدسة؛ة الشخصيّ 

 114.عنها اوال يمكن أن يكون مصدر الخطية أو راضي   ،ليس
لتأديبهم  ،ولفساد قلوبهم ،أوالده لتجارب متنوعة ا ما يترك، إلى حيٍن،نعمة كثير  وال ،رلبوا ة،مالحككلي اهلل  إن -5

إلى  رفعهميكي ول 115؛لكي يتضعوا ،فساد وخداع قلوبهمقوة الخفية لأو ليكشف لهم ال ،السالفةعلى خطاياهم 
 ،ةالخطية المستقبليّ  ُفرصكل  تجاه أكثر يقظةيجعلهم كي ول، ألجل تعضيدهمعليه  ات  كثر ثباأأوثق و  اتكالٍ 

 116مقدسة.ولغايات أخرى متنوعة عادلة و 
 خطاياالألجل  ،عادلٍ  كقاضٍ  ،يهمويقسّ  ،اهلل يعميهم ار الذينجَّ ولئك الناس األشرار والفُ أما بالنسبة أل -6

 اولكنه أحيان   118؛في قلوبهم يتأثرواو  فهمهم،في  قد ُيستنارواالتي بها فقط نعمته  عنهم  يحجبالهو ف 117،السالفة

                                      
ْنَسا10" 10: 76مزمور  112  "ن  َيْحَمُدَك. َبق يَُّة اْلَغَضب  َتَتَمْنَطُق ب َها.أَلنَّ َغَضَب اإل 
َزاَمت ي ف ي َأْنف َك َول َجام ي ف ي َشَفَتيْ 28" 28: 19ملوك  2 ، َأَضُع خ  َدا إ َلى ُأُذَنيَّ ْئَت ف يه .أَلنَّ َهَيَجاَنَك َعَليَّ َوَعْجَرَفَتَك َقْد َصع  ي ج   "َك، َوَأُردَُّك ف ي الطَّر يق  الَّذ 

ا اهلُل َفَقَصَد ب ه  َخْير ا، ل َكْي َيْفَعَل َكَما اْلَيْوَم، ل ُيْحي َي َشْعب ا َكث ي20" 20: 50كوين ت 113  "ر ا.َأْنُتْم َقَصْدُتْم ل ي َشر ا، َأمَّ
ْهَيْوَن َوب ُأوُرَشل يَم، َأنِّ 12" 12: 10إشعياء  .َفَيُكوُن َمَتى َأْكَمَل السَّيُِّد ُكلَّ َعَمل ه  ب َجَبل  ص   "ي ُأَعاق ُب َثَمَر َعَظَمة  َقْلب  َمل ك  َأشُّوَر َوَفْخَر ر ْفَعة  َعْيَنْيه 
 .15–13، 7–6: 10إشعياء  انظر
، َوُهَو الَ 13" 17، 14–13: 1يعقوب  114 ْن ق َبل  اهلل ، أَلنَّ اهلَل َغْيُر ُمَجرٍَّب ب الشُُّرور  َب: إ نِّي ُأَجرَُّب م  ُب 14 ُيَجرُِّب َأَحد ا. اَل َيُقْل َأَحٌد إ َذا ُجرِّ ٍد ُيَجرَّ َولك نَّ ُكلَّ َواح 

 ... . ْن َشْهَوت ه  ي َليْ 17إ َذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع م  ، الَّذ  ْند  َأب ي األَْنَوار  ْن ع  َلٌة م  ْن َفْوُق، َناز  َي م  ٍة ه  َبٍة تَامَّ يٍَّة َصال َحٍة َوُكلُّ َمْوه  ْنَدُه َتْغي يٌر وَ ُكلُّ َعط  لُّ َدَوَراٍن.َس ع   "اَل ظ 
َن اآلب  َبْل 16" 16: 2يوحنا  1 ، َلْيَس م  يَشة  ، َوَتَعظَُّم اْلَمع  ، َوَشْهَوَة اْلُعُيون  : َشْهَوَة اْلَجَسد  .أَلنَّ ُكلَّ َما ف ي اْلَعاَلم  َن اْلَعاَلم   "م 

ْثُلَك. ُأَوبِّ 21" 21: 50مزمور  . َظَنْنَت َأنِّي م  ه َصَنْعَت َوَسَكتُّ  "ُخَك، َوَأُصفُّ َخَطاَياَك َأَماَم َعْيَنْيَك.هذ 
َم َعَلْيه  أَلنَّ َقْلَبُه اْرَتَفَع، َفَكاَن َغَضٌب َعَلْيه  َوَعَلى َيُهوذَ 25" 31، 26–25: 32أخبار األيام  2 115 ُثمَّ َتَواَضَع َحَزق يَّا 26ا َوُأوُرَشل يَم. َولك ْن َلْم َيُردَّ َحَزق يَّا َحْسَبَما ُأْنع 

يَن َأْرَسُلوا إ َلْيه  ل َيْسَأُلوا َعن  31... ب َسَبب  اْرت َفاع  َقْلب ه  ُهَو َوُسكَّاُن ُأوُرَشل يَم، َفَلْم َيْأت  َعَلْيه ْم َغَضُب الرَّبِّ ف ي َأيَّام  َحَزق يَّا.  م  ُرَؤَساء  َباب َل الَّذ  َوهَكَذا ف ي َأْمر  َتَراج 
َبُه ل َيْعَلَم ُكلَّ َما ف ي َقْلب ه . اأُلْعُجوَبة  الَّت ي َكاَنتْ  ، َتَرَكُه اهلُل ل ُيَجرِّ  "ف ي اأَلْرض 

، ل َكْي يُ 2" 5، 3–2: 8تثنية  يَن َسَنة  ف ي اْلَقْفر  ه  اأَلْرَبع  َبَك ل َيْعر َف َوتََتَذكَُّر ُكلَّ الطَّر يق  الَّت ي ف يَها َساَر ب َك الرَّبُّ إ لُهَك هذ  لََّك َوُيَجرِّ َما ف ي َقْلب َك: َأَتْحَفُظ َوَصاَياُه َأْم ذ 
ي َلْم َتُكْن َتْعر ُفُه َواَل َعَرَفُه آَباُؤَك، ل َكْي ُيَعلَِّمَك َأنَّ 3اَل؟  ْنَساُن، َبْل ب ُكلِّ َما َيْخُرُج م  َفَأَذلََّك َوَأَجاَعَك َوَأْطَعَمَك اْلَمنَّ الَّذ  ْن َفم  الرَّبِّ َيْحَيا ُه َلْيَس ب اْلُخْبز  َوْحَدُه َيْحَيا اإل 

ْنَساُن. ...  ْنَساُن اْبَنُه َقْد َأدََّبَك الرَّبُّ إ لُهَك.5اإل   "َفاْعَلْم ف ي َقْلب َك َأنَُّه َكَما ُيَؤدُِّب اإل 
ْمَعاُن، ُهَوَذا الشَّْيَطاُن َطَلَبُكْم ل َكْي ُيَغْرب َلُكمْ 31" 32–31: 22لوقا  ْمَعاُن، س  : س  !  َوَقاَل الرَّبُّ ْنَطة  ْن َأْجل َك ل َكْي اَل َيْفَنى إ يَماُنَك. َوَأْنَت َمَتى 32َكاْلح  َولك نِّي َطَلْبُت م 

 "َرَجْعَت ثَبِّْت إ ْخَوَتَك.
 .25، 1: 24صموئيل  2 انظر
، مَ 7" 9–7: 12كورنثوس  2 116 يُت َشْوَكة  ف ي اْلَجَسد  ، ُأْعط  ْعاَلَنات  َمن ي، ل َئالَّ َأْرَتف َع. َول َئالَّ َأْرَتف َع ب َفْرط  اإل  َهة  هَذا َتَضرَّْعُت إ َلى الرَّبِّ 8اَلَك الشَّْيَطان  ل َيْلط  ْن ج  م 

ُر ب اْلَحر يِّ ف  9 َثاَلَث َمرَّاٍت َأْن ُيَفار َقن ي. ْعف  ُتْكَمُل. َفب ُكلِّ ُسُروٍر َأْفَتخ  ت ي ف ي الضَّ .َفَقاَل ل ي: َتْكف يَك ن ْعَمت ي، أَلنَّ ُقوَّ يح  لَّ َعَليَّ ُقوَُّة اْلَمس   "ي َضَعَفات ي، ل َكْي َتح 
 .19–15: 21؛ يوحنا 72–66: 14؛ مرقس 12–1: 77؛ 28–1: 73مزمور  انظر
ال ذل َك َأْسَلَمُهُم اهلُل 24" 28، 26، 24: 1رومية  117 ْم َبيْ  َأْيض  ه  َهاَنة  َأْجَساد  .ف ي َشَهَوات  ُقُلوب ه ْم إ َلى النََّجاَسة ، إل  ل ذل َك َأْسَلَمُهُم اهلُل إ َلى َأْهَواء  26 ... َن َذَوات ه م 

، اَلف  الطَّب يَعة  ي َعَلى خ  يَّ ب الَّذ  ، أَلنَّ إ َناَثُهُم اْسَتْبَدْلَن االْست ْعَماَل الطَّب يع  ُنوا َأْن ُيْبُقوا اهلَل ف ي َمْعر َفت ه ْم، َأسْ 28...  اْلَهَوان  ْهٍن َمْرُفوٍض َوَكَما َلْم َيْسَتْحس  َلَمُهُم اهلُل إ َلى ذ 
 "ل َيْفَعُلوا َما اَل َيل يُق.

وَح ُسَباٍت، َوُعُيون ا َحتَّى َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأْعَطاُهُم اهلُل رُ 8ا، َفَماَذا؟ َما َيْطُلُبُه إ ْسَرائ يُل ذل َك َلْم َيَنْلُه. َولك ن  اْلُمْختَاُروَن َناُلوُه. َوَأمَّا اْلَباُقوَن َفَتَقسَّوْ 7" 8–7: 11رومية 
. ُروا، َوآَذان ا َحتَّى اَل َيْسَمُعوا إ َلى هَذا اْلَيْوم   "اَل ُيْبص 

.4" 4: 29تثنية  118 ُروا، َوآَذان ا ل َتْسَمُعوا إ َلى هَذا اْلَيْوم  ُكُم الرَّبُّ َقْلب ا ل َتْفَهُموا، َوَأْعُين ا ل تُْبص   "َولك ْن َلْم ُيْعط 
ْن َخار ٍج َفب اأَلْمثَ 11" 12–11: 4مرقس  يَن ُهْم م  ا الَّذ  رَّ َمَلُكوت  اهلل . َوَأمَّ َي َلُكْم َأْن َتْعر ُفوا س  ر يَن َواَل 12 ال  َيُكوُن َلُهْم ُكلُّ َشْيٍء،َفَقاَل َلُهْم: َقْد ُأْعط  ُروا ُمْبص  ل َكْي ُيْبص 

يَن َواَل َيْفَهُموا،  ع  ُعوا َفُتْغَفَر َلُهْم َخَطاَياُهْم.َيْنُظُروا، َوَيْسَمُعوا َسام   "ل َئالَّ َيْرج 
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 ،ذلكبو  120؛للخطية ارص  األشياء التي يجعلها فسادهم فُ  ضهم لتلكويعرّ  119،العطايا التي كانت عندهم يسترجع
حتى  ،ون أنفسهمقسّ يُ يحدث أنهم وبذلك  121،الشيطان قوةلو  ،العالم غراءاتإلو  ،إلى شهوات أنفسهممهم يسلّ ، اأيض  

 122.اآلخرين لترقيق قلوبتي يستخدمها اهلل ال في ظل الوسائط
 تُدّبرو  ،تعتني بكنيستههي  ،اخاصة جد   بصورة ،كذلك ؛تصل إلى كل المخلوقات ،، إجماال  أن عناية اهلل كما -7

 123.خيرهال األموركل 
 
 
 
 

                                      
ْنُه.12" 12: 13متى  119 ْنَدُه َسُيْؤَخُذ م  ي ع  ا َمْن َلْيَس َلُه َفالَّذ   "َفإ نَّ َمْن َلُه َسُيْعَطى َوُيَزاُد، َوَأمَّ

ْنُه.أَلنَّ ُكلَّ َمْن َلُه ُيْعَطى َفَيْزَداُد، َوَمْن َلْيَس َلُه َفالَّ 29" 29: 25متى  ْنَدُه ُيْؤَخُذ م   "ذ ي ع 
 .11–10: 13أعمال الرسل  انظر
يه  َوَقَتَلهُ 8" 8: 4تكوين  120  ".َوَكلََّم َقاي يُن َهاب يَل َأَخاُه. َوَحَدَث إ ْذ َكاَنا ف ي اْلَحْقل  َأنَّ َقاي يَن َقاَم َعَلى َهاب يَل َأخ 
، َفإ نََّك ُتْطل ُق النَّاَر ف ي حُ َفَقاَل َحَزائ يُل: ل َماَذا َيْبك  12" 13–12: 8ملوك  2 َن الشَّرِّ ُصون ه ْم، َوَتْقُتُل ُشبَّاَنُهْم ي َسيِّد ي؟ َفَقاَل: أَلنِّي َعل ْمُت َما َسَتْفَعُلُه ب َبن ي إ ْسَرائ يَل م 

َلُهْم.  ، َوُتَحطُِّم َأْطَفاَلُهْم، َوَتُشقُّ َحَوام  يَم؟ َفَقاَل َأل يَشُع: َقْد َأَران ي الرَّبُّ إ يَّاَك َمل ك ا عَ َفَقاَل َحَزائ يُل: َوَمْن هُ 13ب السَّْيف  َلى َو َعْبُدَك اْلَكْلُب َحتَّى َيْفَعَل هَذا اأَلْمَر اْلَعظ 
 "َأَراَم.
 .16–14: 26متى  انظر
ين ه .6" 6: 109مزمور  121 رِّير ا، َوْلَيق ْف َشْيَطاٌن َعْن َيم   "َفَأق ْم َأْنَت َعَلْيه  ش 
ْن ُجْمَلة  االْثَنْي َعَشَر.3" 3: 22لوقا  ، َوُهَو م  يَّ ْسَخْرُيوط  ي ُيْدَعى اإل   "َفَدَخَل الشَّْيَطاُن ف ي َيُهوَذا الَّذ 
، ف ي اْلَهال ك يَن، أَلنَُّهْم َلْم َيْقَبُلوا َمَحبََّة اْلَحقِّ َحتَّى َيْخُلُصوا.10" 12–10: 2تسالونيكي  2 ْثم  يَعة  اإل  ، َحتَّى 11 َوب ُكلِّ َخد  اَلل  ُل إ َلْيه ُم اهلُل َعَمَل الضَّ َوأَلْجل  هَذا َسُيْرس 

َب،  .12ُيَصدُِّقوا اْلَكذ  ْثم  وا ب اإل  يَن َلْم ُيَصدُِّقوا اْلَحقَّ، َبْل ُسرُّ يُع الَّذ   "ل َكْي ُيَداَن َجم 
ا َرَأى ف ْرَعْوُن َأنَُّه َقْد َحَصَل اْلَفرَ 15" 32، 15: 8خروج  122 . ... َفَلمَّ ه  اْلَمرََّة 32ُج َأْغَلَظ َقْلَبُه َوَلْم َيْسَمْع َلُهَما، َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ اَولك ْن َأْغَلَظ ف ْرَعْوُن َقْلَبُه هذ  َفَلْم  َأْيض 

 "ُيْطل ق  الشَّْعَب.
يَن يَ 15" 16–15: 2كورنثوس  2 هلل ، ف ي الَّذ  يح  الذَّك يَّة    يَن َيْهل ُكوَن. أَلنََّنا َرائ َحُة اْلَمس  ل هؤاَُلء  َرائ َحُة َمْوٍت ل َمْوٍت، َوأُلولئ َك َرائ َحُة َحَياٍة ل َحَياٍة. 16ْخُلُصوَن َوف ي الَّذ 

؟ ه  اأُلُمور   "َوَمْن ُهَو ُكْفوٌء ل هذ 
س ا َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرٍة ل َبْيَتْي إ ْسَرائ ي14" 14: 8إشعياء  ا َوَشَرك ا ل ُسكَّان  ُأوُرَشل يَم.َوَيُكوُن َمْقد   "َل، َوَفخ 

ي َرَفَضُه اْلَبنَّ 7" 8–7: 2بطرس  1 يُعوَن، َفاْلَحَجُر الَّذ  يَن اَل ُيط  ُنوَن اْلَكَراَمُة، َوَأمَّا ل لَّذ  يَن ُتْؤم  َية  َفَلُكْم َأْنُتُم الَّذ  َصْخَرَة َوَحَجَر َصْدَمٍة وَ 8اُؤوَن، ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاو 
ُلوا َلُه. ي ُجع  ، اأَلْمُر الَّذ  يَن ل ْلَكل َمة  يَن َيْعُثُروَن َغْيَر َطائ ع   "َعْثَرٍة. الَّذ 

 .27–26: 28؛ أعمال الرسل 10–9: 6؛ إشعياء 3: 7خروج  انظر
ن يَن.ألَنََّنا ل هَذا َنْتَعُب َوُنَعيَُّر، ألَنََّنا َقْد َأْلَقْيَنا َرَجاءَ 10" 10: 4تيموثاوس  1 123 يََّما اْلُمْؤم  ، َواَل س  يع  النَّاس  ي ُهَو ُمَخلُِّص َجم  ، الَّذ   "َنا َعَلى اهلل  اْلَحيِّ

. َغْيَر َأنِّي اَل أُ 8" 9–8: 9عاموس  ، َوُأب يُدَها َعْن َوْجه  اأَلْرض  َئة  . ب يُد َبْيَت َيعْ ُهَوَذا َعْيَنا السَّيِّد  الرَّبِّ َعَلى اْلَمْمَلَكة  اْلَخاط  ا، َيُقوُل الرَّبُّ ُقوَب َتَمام 
أَلنَُّه هَأَنَذا آُمُر 9

، َوَحبٌَّة اَل َتَقُع إ َلى اأَلرْ  يع  اأُلَمم  َكَما ُيَغْرَبُل ف ي اْلُغْرَبال  .َفُأَغْرب ُل َبْيَت إ ْسَرائ يَل َبْيَن َجم   "ض 
اَوَأَنا َأُقوُل َلَك 18" 18: 16متى  يم  َلْن َتْقَوى َعَلْيَها.: َأْنَت ُبْطُرُس، َوَعلَ َأْيض  ْخَرة  َأْبني َكن يَست ي، َوَأْبَواُب اْلَجح  ه  الصَّ  "ى هذ 

يَن ُهْم َمْدُعوُّوَن 28" 28: 8رومية  بُّوَن اهلَل، الَّذ  يَن ُيح  ه .َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياء  َتْعَمُل َمع ا ل ْلَخْير  ل لَّذ   "َحَسَب َقْصد 
َوَضَك. 3" 14، 5–3 :43إشعياء  ْرَت َعز يز ا ف ي َعْيَنيَّ ُمَكرَّم ا، َوَأَنا َقْد 4ألَنِّي َأَنا الرَّبُّ إ لُهَك ُقدُّوُس إ ْسَرائ يَل، ُمَخلُِّصَك. َجَعْلُت م ْصَر ف ْدَيَتَك، ُكوَش َوَسَبا ع  إ ْذ ص 

كَ  َوَض َنْفس  َوَضَك َوُشُعوب ا ع  ي ُأَناس ا ع  َن اْلَمْغر ب  َأْجَمُعَك. ... 5 .َأْحَبْبُتَك. ُأْعط  َن اْلَمْشر ق  آت ي ب َنْسل َك، َوم  يُكْم 14اَل َتَخْف َفإ نِّي َمَعَك. م  هَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ َفاد 
ه ْم."ُقدُّوُس إ ْسَرائ يَل: أَلْجل ُكْم َأْرَسْلُت إ َلى َباب َل َوَأْلَقْيُت اْلَمَغال يَق ُكلََّها َواْلَكْلَدان يِّيَن ف    ي ُسُفن  َتَرنُّم 
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 الفصل السادس
 قصاصهابالخطية و بط اإلنسان و سقو ب يتعّلقفيما 

 124الُمحّرمة. ةاألكل من الثمر ب آ،خطَ ، أالشيطانوتجربة بواسطة مكر  ُأغوياقد  ماكونهن، يْ نا األولَ يأبو إن  -1
  125.لمجده الشخصي اا أن يعّينهقاصد   ،أن يسمح بها مقدسة،وال ةالحكيم مشورتهحسب  ،اهلل رَّ هذه، سُ  اخطيتهم

في  اكلي   نجسينو  127،تين بالخطيةصارا ميّ  بذلكو  126،والشركة مع اهلل هما األصليّ هذه الخطية سقطا من برّ ب -2
 128.النفس والجسدوقدرات أجزاء  جميع

 ،والطبيعة الفاسدة ،نفسه والموت بالخطية 129،سبن ذنب هذه الخطية نُ إف كل البشر،صل أ لكونهما اهم -3
 130.ناسل الطبيعيالتمنهما ب ةالمنحدر  ذرّيتهماى كل إل لواُنق  

                                      
لُه ل ْلَمْرَأة : َفَقاَل 13" 13: 3تكوين  124 ي َفعَ الرَّبُّ اإل  ؟ َفَقاَلت  اْلَمْرَأُة: َما هَذا الَّذ  ْتن ي َفَأَكْلُت.ْلت   "اْلَحيَُّة َغرَّ
.َولك نَّن ي َأَخاُف َأنَُّه َكَما َخَدَعت  اْلَحيَُّة َحوَّاَء ب َمْكر  3" 3: 11كورنثوس  2 يح   "َها، هَكَذا ُتْفَسُد َأْذَهاُنُكْم َعن  اْلَبَساَطة  الَّت ي ف ي اْلَمس 

 الفقرة الرابعة. ،الفصل الخامس انظر 125
، َوَأنَّ الشََّجَرَة َشه يٌَّة ل  6" 8–6: 3تكوين  126 ، َوَأنََّها َبه َجٌة ل ْلُعُيون  ْن َثَمر َها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت َرُجَلَها َفَرَأت  اْلَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ل أَلْكل  . َفَأَخَذْت م  النََّظر  َمَعَها  َأْيض 

َر. 7َفَأَكَل.  ه َما َمآز  . َفَخاَطا َأْوَراَق ت يٍن َوَصَنَعا ألَْنُفس  له  مَ 8َفاْنَفَتَحْت َأْعُيُنُهَما َوَعل َما َأنَُّهَما ُعْرَياَنان  َعا َصْوَت الرَّبِّ اإل  ، َوَسم  ْنَد ُهُبوب  ر يح  النََّهار  ي ا ف ي اْلَجنَّة  ع  اش 
له  ف ي َوَسط  َشَجر  اْلَجنَّة . ْن َوْجه  الرَّبِّ اإل   "َفاْختََبَأ آَدُم َواْمَرَأُتُه م 

يُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهلل .23" 23: 3رومية   "إ ذ  اْلَجم 
ْنَها َمْوت ا َتُموُت.َوَأمَّا َشَجَرُة مَ 17" 17: 2تكوين  127 ْنَها، ألَنََّك َيْوَم تَْأُكُل م   "ْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل َتْأُكْل م 

، َحَسَب 2َوَأْنُتْم إ ْذ ُكْنُتْم َأْمَوات ا ب الذُُّنوب  َواْلَخَطاَيا، 1" 3–1: 2أفسس  ي َيْعَمُل اآلَن الَّت ي َسَلْكُتْم ف يَها َقْبال  َحَسَب َدْهر  هَذا اْلَعاَلم  وح  الَّذ  ، الرُّ َرئ يس  ُسْلَطان  اْلَهَواء 
، َية  يَن َنْحُن 3 ف ي َأْبَناء  اْلَمْعص  االَّذ  ، َوُكنَّا ب ا َأْيض  يَئات  اْلَجَسد  َواأَلْفَكار  ل يَن َمش  َنا، َعام  ْفَنا َقْبال  َبْيَنُهْم ف ي َشَهَوات  َجَسد  ْبَناَء اْلَغَضب  َكاْلَباق يَن لطَّب يَعة  أَ َجم يع ا َتَصرَّ

ا  ".َأْيض 
 .12: 5رومية  انظر
ر  َأْفَكار  َقْلب ه  إ نََّما ُهَو ش  5" 5: 6تكوين  128 ، َوَأنَّ ُكلَّ َتَصوُّ ْنَسان  َقْد َكُثَر ف ي اأَلْرض   "رِّيٌر ُكلَّ َيْوٍم.َوَرَأى الرَّبُّ َأنَّ َشرَّ اإل 

يٌس، َمْن َيْعر ُفُه؟ َاْلَقْلُب َأْخَدعُ 9" 9: 17إرميا  ْن ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َنج   "م 
ن يَن َفَلْيَس َشْيٌء َطاه ر ا، َبْل َقْد تََنجَّ 15" 15: 1تيطس  يَن َوَغْير  اْلُمْؤم  س  ا ل لنَّج  ٌر ل لطَّاه ر يَن، َوَأمَّ ْهُنُهْم ُكلُّ َشْيٍء َطاه  اَس ذ  يُرُهْم. َأْيض   "َوَضم 
ٌد. َكَما 10" 19–10: 3رومية  ا 12َلْيَس َمْن َيْفَهُم. َلْيَس َمْن َيْطُلُب اهلَل. 11ُهَو َمْكُتوٌب: َأنَُّه َلْيَس َبار  َواَل َواح  يُع َزاُغوا َوَفَسُدوا َمع ا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلح  اْلَجم 

ٌد.  َنت ه ْم َقْد َمكَ 13َلْيَس َواَل َواح  َفاه ه ْم. َحْنَجَرُتُهْم َقْبٌر َمْفُتوٌح. ب َأْلس  مُّ اأَلْصاَلل  َتْحَت ش  . 15َوَفُمُهْم َمْمُلوٌء َلْعَنة  َوَمَراَرة . 14ُروا. س  ف ي 16َأْرُجُلُهْم َسر يَعٌة إ َلى َسْفك  الدَّم 
، 19ْم. َلْيَس َخْوُف اهلل  ُقدَّاَم ُعُيون ه  18َوَطر يُق السَّاَلم  َلْم َيْعر ُفوُه. 17ُطُرق ه م  اْغت َصاٌب َوُسْحٌق.  يَن ف ي النَّاُموس  َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َيُقوُلُه النَّاُموُس َفُهَو ُيَكلُِّم ب ه  الَّذ 

َن اهلل . يَر ُكلُّ اْلَعاَلم  َتْحَت ق َصاٍص م   "ل َكْي َيْسَتدَّ ُكلُّ َفٍم، َوَيص 
ٍد ُكلَّ ُأمَّ 26" 26: 17أعمال الرسل  129 ْن َدٍم َواح  ، َوَحَتَم ب اأَلْوَقات  اْلُمَعيََّنة  َوب ُحُدود  َمْسَكن ه ْم.َوَصَنَع م  َن النَّاس  َيْسُكُنوَن َعَلى ُكلِّ َوْجه  اأَلْرض   "ٍة م 

يَّة  اْلمَ 12" 19–15، 12: 5رومية  ، َوب اْلَخط  يَُّة إ َلى اْلَعاَلم  ٍد َدَخَلت  اْلَخط  ْن َأْجل  ذل َك َكَأنََّما ب إ ْنَساٍن َواح  ، إ ْذ َأْخَطَأ م  يع  النَّاس  ْوُت، َوهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت إ َلى َجم 
يُع. ...  يَّة  هَكَذا 15اْلَجم  اَولك ْن َلْيَس َكاْلَخط  ٍد َماَت اْلَكث يُروَن، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا ن ْعَمُة اهلل ، َواْلَعط   َأْيض  يَّة  َواح  د  اْله َبُة. أَلنَُّه إ ْن َكاَن ب َخط  ْنَسان  اْلَواح  يَُّة ب النِّْعَمة  الَّت ي ب اإل 

، َقد  اْزَداَدْت ل ْلَكث ير يَن! يح  ا اْله َبةُ 16 َيُسوَع اْلَمس  ، َوَأمَّ ٍد ل لدَّْيُنوَنة  ْن َواح  يَُّة. أَلنَّ اْلُحْكَم م  ٍد َقْد َأْخَطَأ هَكَذا اْلَعط  ْن َجرَّى َخَطاَيا  َوَلْيَس َكَما ب َواح  . َفم  أَلنَُّه 17َكث يَرٍة ل لتَّْبر ير 
يَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّ  ، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا الَّذ  د  د  َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ب اْلَواح  يَّة  اْلَواح  !إ ْن َكاَن ب َخط  يح  د  َيُسوَع اْلَمس  ، َسَيْمل ُكوَن ف ي اْلَحَياة  ب اْلَواح  يََّة اْلب رِّ إ ذ ا َكَما فَ 18 ْعَمة  َوَعط 

ٍد َصاَرت  اْله َبُة إ َلى جَ  ، هَكَذا ب ب ّر َواح  يع  النَّاس  ل لدَّْيُنوَنة  َدٍة َصاَر اْلُحْكُم إ َلى َجم  يٍَّة َواح  ، ل تَْبر ير  اْلَحَياة . ب َخط  َل 19م يع  النَّاس  د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  َية  اإل  ألَنَُّه َكَما ب َمْعص 
ااة ، هَكَذا اْلَكث يُروَن ُخطَ  د  َسُيْجَعُل اْلَكث يُروَن َأْبَرار ا." َأْيض  ب إ َطاَعة  اْلَواح 

    
اَفإ نَُّه إ ذ  اْلَمْوُت ب إ ْنَساٍن، ب إ ْنَساٍن 21" 49، 22–21: 15كورنثوس  1 . َأْيض  يُع، هَكَذا ف ي اْلمَ 22 ق َياَمُة اأَلْمَوات  يُع. ألَنَُّه َكَما ف ي آَدَم َيُموُت اْلَجم  يح  َسُيْحَيا اْلَجم  س 

، َسَنْلَبُس 49...  اَوَكَما َلب ْسَنا ُصوَرَة التَُّراب يِّ . َأْيض   "ُصوَرَة السََّماو يِّ
يَّة  َحب َلْت ب ي ُأمِّي.5" 5: 51مزمور  130 ْرُت، َوب اْلَخط  ْثم  ُصوِّ  "هَأَنَذا ب اإل 

َن اْلَجَسد  َجَسٌد ُهوَ 6" 6: 3يوحنا  وح  ُهَو ُروٌح.َاْلَمْوُلوُد م  َن الرُّ  "، َواْلَمْوُلوُد م 
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 131،هوضد ،هعن وعاجزين ،كل صالحفي  اتمام   غير راغبينالذي به صرنا  ،من هذا الفساد األصلي -4
 133.ةكل التعديات الفعليّ  تنشأ 132،كل شر نحو اومنحرفين كلي  

 ،فح عنهصُ قد  ،المسيحب كونه، ع أنوم 134؛دوافي الذين تجدّ يبقى  ،هذه الحياة خالل ،فساد الطبيعة هذا -5
 135.خطية اوحق   فعال   هم نزواتهاوكل  ها،الطبيعة نفس من ل  كُ  إال أن ،ميتوأُ 
 ،طبيعتهاذات في  تجلب، 136، وضده،هلل الناموس البارعلى  اي  تعدِّ  كونها ،ةة والفعليّ األصليّ  ك ال ،كل خطية -6

 140،للموت خاضعاوهكذا يصير  139،نة الناموسولع 138،يقع تحت غضب اهلل وبها 137،الخاطئ علىالذنب 
 143.ةواألبديّ  142،ةوالزمنيّ  141،ةالروحيّ  المآسيكل ب

                                                                                                                           
يث ا.3" 3: 5تكوين  َئة  َوَثاَلث يَن َسَنة ، َوَوَلَد َوَلد ا َعَلى َشَبه ه  َكُصوَرت ه  َوَدَعا اْسَمُه ش   "َوَعاَش آَدُم م 
ْنَساُن َحتَّى َيْزُكو، َأْو َمْوُلوُد اْلَمْرَأة  َحتَّى 14" 14: 15أيوب  َر؟َمْن ُهَو اإل   "َيتََبرَّ

.6" 6: 5رومية  131 ار  يَح، إ ْذ ُكنَّا َبْعُد ُضَعَفاَء، َماَت ف ي اْلَوْقت  اْلُمَعيَّن  أَلْجل  اْلُفجَّ  "أَلنَّ اْلَمس 
رَ 18" 18: 7رومية  َراَدَة َحاض  ، َأْي ف ي َجَسد ي، َشْيٌء َصال ٌح. أَلنَّ اإل  ُد.َفإ نِّي َأْعَلُم َأنَُّه َلْيَس َساك ٌن ف يَّ ي، َوَأمَّا َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َفَلْسُت َأج  ْند   "ٌة ع 
ع ا ل َناُموس  اهلل ، أَلنَُّه 7" 7: 8رومية  هلل ، إ ْذ َلْيَس ُهَو َخاض  اأَلنَّ اْهت َماَم اْلَجَسد  ُهَو َعَداَوٌة   يُع. َأْيض   "اَل َيْسَتط 

يَن ُكْنُتْم َقبْ 21" 21: 1كولوسي  يَرة ، َقْد َصاَلَحُكُم اآلنَ َوَأْنُتُم الَّذ  ، ف ي اأَلْعَمال  الشِّرِّ  ".ال  َأْجَنب يِّيَن َوَأْعَداء  ف ي اْلف ْكر 
اَفَتَنسََّم الرَّبُّ َرائ َحَة الرَِّضا. َوَقاَل الرَّبُّ ف ي َقْلب ه : اَل َأُعوُد َأْلَعُن اأَلْرَض 21" 21: 8تكوين  132 ، ألَ  َأْيض  ْنَسان  ْن َأْجل  اإل  يٌر ُمْنُذ م  رِّ ْنَسان  ش  َر َقْلب  اإل  نَّ َتَصوُّ

. َواَل َأُعوُد  اَحَداثَت ه   "ُأم يُت ُكلَّ َحيٍّ َكَما َفَعْلُت. َأْيض 
 .12–10: 3؛ رومية 5: 6تكوين  انظر
ْرَقٌة، شَ 19" 19: 15متى  133 ، ف ْسٌق، س  يَرٌة: َقْتٌل، ز نى  رِّ َن اْلَقْلب َتْخُرُج َأْفَكاٌر ش  يٌف.أَلْن م   "َهاَدُة ُزوٍر، َتْجد 

. 14" 15–14: 1يعقوب  ْن َشْهَوت ه  ٍد ُيَجرَُّب إ َذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع م  يَُّة إ َذا َكَمَلْت تُْنت ُج َمْوت ا.15َولك نَّ ُكلَّ َواح  يَّة ، َواْلَخط   "ثُمَّ الشَّْهَوُة إ َذا َحب َلْت َتل ُد َخط 
ي َيْعَمُل اآلَن ف ي َأبْ الَّت ي َسَلْكتُ 2" 3–2: 2أفسس  وح  الَّذ  ، الرُّ ، َحَسَب َرئ يس  ُسْلَطان  اْلَهَواء  ، ْم ف يَها َقْبال  َحَسَب َدْهر  هَذا اْلَعاَلم  َية  يَن َنْحُن 3َناء  اْلَمْعص  االَّذ   َأْيض 

يئَ  ل يَن َمش  َنا، َعام  ْفَنا َقْبال  َبْيَنُهْم ف ي َشَهَوات  َجَسد  ، َوُكنَّا ب الطَّب يَعة  َأْبَناَء اْلَغَضب  َكاْلَباق يَن َجم يع ا َتَصرَّ اات  اْلَجَسد  َواأَلْفَكار   ".َأْيض 
يَّت ي؟9" 9: 20أمثال  134 ْن َخط   "َمْن َيُقوُل: إ نِّي َزكَّْيُت َقْلب ي، َتَطهَّْرُت م 

دِّيٌق ف ي اأَلْرض  َيْعَمُل َصالَ 20" 20: 7جامعة  ُئ.ألَنَُّه اَل إ ْنَساٌن ص  ا َواَل ُيْخط   "ح 
. ... 14" 23–21، 18–17، 14: 7رومية  يَّة  ي  َمب يٌع َتْحَت اْلَخط  ا َأَنا َفَجَسد  ، َوَأمَّ ي  يَُّة 17َفإ نََّنا َنْعَلُم َأنَّ النَّاُموَس ُروح  َفاآلَن َلْسُت َبْعُد َأْفَعُل ذل َك َأَنا، َبل  اْلَخط 

 . ْند ي، َوَأمَّا َأْن أَ َفإ نِّي أَ 18السَّاك َنُة ف يَّ َرٌة ع  َراَدَة َحاض  ي، َشْيٌء َصال ٌح. أَلنَّ اإل  ، َأْي ف ي َجَسد  ُد. ... ْعَلُم َأنَُّه َلْيَس َساك ٌن ف يَّ ُد 21ْفَعَل اْلُحْسَنى َفَلْسُت َأج  إ ذ ا َأج 
يَنَما ُأر يُد َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َأنَّ الشَّرَّ َحا يالنَّاُموَس ل ي ح  ْند  ٌر ع  . 22 .ض  ن  ْنَسان  اْلَباط  َولك نِّي َأَرى َناُموس ا آَخَر ف ي َأْعَضائ ي 23َفإ نِّي ُأَسرُّ ب َناُموس  اهلل  ب َحَسب  اإل 

يَّة  اْلَكائ ن  ف ي َأْعَضائ ي. ْهن ي، َوَيْسب ين ي إ َلى َناُموس  اْلَخط   "ُيَحار ُب َناُموَس ذ 
لُّ َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحقُّ ف يَنا. ... إ ْن ُقلْ 8" 10، 8: 1يوحنا  1 يٌَّة ُنض  ب ا، َوَكل َمُتُه َلْيَسْت ف يَنا.10َنا: إ نَُّه َلْيَس َلَنا َخط  ْئ َنْجَعْلُه َكاذ   "إ ْن ُقْلَنا: إ نََّنا َلْم ُنْخط 

يٌَّة؟ َحاَشا! َبلْ 7" 25، 8–7: 7رومية  135 . َفإ نَّن ي َلْم َأْعر ف  الشَّْهَوَة َلْو َلْم َيُقل  النَّاُموُس: اَل َتْشتَ  َفَماَذا َنُقوُل؟ َهل  النَّاُموُس َخط  يََّة إ الَّ ب النَّاُموس  . َلْم َأْعر ف  اْلَخط  ه 
يَّة  َأْنَشَأْت ف يَّ ُكلَّ َشْهَوٍة. أَلْن ب ُدون  النَّاُموس  8 َذٌة ُفْرَصة  ب اْلَوص  َي ُمتَّخ  يََّة َوه  يَُّة َميَِّتٌة. ...  َولك نَّ اْلَخط  ْهن ي 25اْلَخط  ي ب ذ  يح  َربَِّنا! إ ذ ا َأَنا َنْفس  َأْشُكُر اهلَل ب َيُسوَع اْلَمس 

يَّة . ُم َناُموَس اهلل ، َولك ْن ب اْلَجَسد  َناُموَس اْلَخط   "َأْخد 
دَّ اْلَجسَ 17" 17: 5غالطية  وُح ض  وح  َوالرُّ دَّ الرُّ ُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعُلوَن َما اَل ُتر يُدوَن.أَلن اْلَجَسَد َيْشَته ي ض  ، َوهَذان  ُيَقاو   "د 

يََّة َيْفَعُل التََّعدَِّي 4" 4: 3يوحنا  1 136 اُكلُّ َمْن َيْفَعُل اْلَخط  َي التََّعدِّي.َأْيض  يَُّة ه   ". َواْلَخط 
يَن ُيْظه ُروَن َعَمَل النَّاُموس  15" 15: 2رومية  137 د ا  الَّذ  اَمْكُتوب ا ف ي ُقُلوب ه ْم، َشاه  ة . َأْيض  يُرُهْم َوَأْفَكاُرُهْم ف يَما َبْيَنَها ُمْشَتك َية  َأْو ُمْحَتجَّ  "َضم 

. ... َفَماَذا إ ذ ا؟ َأَنْحُن َأْفَضُل؟ كَّاَل اْلَبتََّة! أَلنََّنا َقْد َشَكْوَنا َأنَّ اْلَيُهوَد َواْلُيوَنان يِّيَن 9" 19، 9: 3رومية  يَّة  يَن َتْحَت اْلَخط  َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َيُقوُلُه 19َأْجَمع 
يَر ُكلُّ اْلَعاَلم  َتْحَت ق   ، ل َكْي َيْسَتدَّ ُكلُّ َفٍم، َوَيص  يَن ف ي النَّاُموس  َن اهلل ."النَّاُموُس َفُهَو ُيَكلُِّم ب ه  الَّذ   َصاٍص م 

يَن َنحْ 3" 3: 2أفسس  138 اُن الَّذ  ، َوُكنَّا ب ا َأْيض  يَئات  اْلَجَسد  َواأَلْفَكار  ل يَن َمش  َنا، َعام  ْفَنا َقْبال  َبْيَنُهْم ف ي َشَهَوات  َجَسد  يع ا َتَصرَّ لطَّب يَعة  َأْبَناَء اْلَغَضب  َكاْلَباق يَن َجم 
ا  ".َأْيض 
ْن َأْعَمال  النَّ 10" 10: 3غالطية  139 يَن ُهْم م  يَع الَّذ  يع  َما ُهَو َمْكُتوٌب ف ي ك َتاب  أَلن َجم   اُموس  ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت ف ي َجم 

.  "النَّاُموس  ل َيْعَمَل ب ه 
َبُة اهلل  َفه َي َحَياٌة َأ23" 23: 6رومية  140 َي َمْوٌت، َوَأمَّا ه  يَّة  ه  يح  َيُسوَع َربَِّنا.أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخط  يٌَّة ب اْلَمس   "َبد 
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 الفصل السابع
 عهد اهلل مع اإلنسانب قفيما يتعلّ 

 الكنه ا،خالقهونه كله  بالطاعة تدينالمخلوقات العاقلة  أن وبالرغم من ،اجد   سحيقٌ بين اهلل والمخلوق  الُبعد -1
 ،اهلل جانبمن  طوعيّ التنازل بعض الإال بواسطة  ا،وثوابه اأي تمتع به كغبطتهصل على ا أن تحال يمكن أبد  

 144.عهدال عن طريقر عنه عبّ ر أن يُ الذي قد سُ و 
بناء   146،فيه لذريتهو  ؛الحياة آلدم تعدالذي به وُ  145،صنوع مع اإلنسان كان عهد األعمالالعهد األول الم -2

 147.ةالشخصيّ و على شرط الطاعة الكاملة 
 االرب أن يعمل عهد   رّ سُ  ،ا عن الحياة بواسطة ذلك العهدجعل نفسه عاجز   بعد أن ،سقوطهب ،اإلنسانإن  -3

 امستلزم   ؛ا للخطاةمجان   بواسطة يسوع المسيح والخالَص  به يهيب الحياةَ  حيث ؛عهد النعمة ى عادة  سمَّ يُ  148،اثاني  
                                                                                                                           

اَلَظة  ُقلُ 18" 18: 4أفسس  141 ، َوُمَتَجنُِّبوَن َعْن َحَياة  اهلل  ل َسَبب  اْلَجْهل  الَّذ ي ف يه ْم ب َسَبب  غ   "وب ه ْم.إ ْذ ُهْم ُمْظل ُمو اْلف ْكر 
َعت  اْلَخل يَقُة ل ْلُبْطل  َلْيَس 20" 20: 8رومية  142 . إ ْذ ُأْخض  ي َأْخَضَعَها َعَلى الرََّجاء  ْن َأْجل  الَّذ   "َطْوع ا، َبْل م 

ْن ق َصاص  َخَطاَياُه؟39" 39: 3مراثي إرميا  ، الرَُّجُل م  ْنَساُن اْلَحيُّ  "ل َماَذا َيْشَتك ي اإل 
اثُمَّ َيُقوُل 41" 41: 25متى  143 : اْذَهُبوا َعنِّي َيا َمالَ  َأْيض  يَن َعن  اْلَيَسار  .ل لَّذ  ْبل يَس َوَماَلئ َكت ه  يَّة  اْلُمَعدَّة  إل  يُن إ َلى النَّار  اأَلَبد   "ع 
ت ه .9" 9: 1تسالونيكي  2 ْن َمْجد  ُقوَّ ْن َوْجه  الرَّبِّ َوم  يٍّ م  يَن َسُيَعاَقُبوَن ب َهاَلٍك َأَبد   "الَّذ 

يُرُه يُ 13" 17–13: 40إشعياء  144 ، َوَمْن ُمش  ؟ 14َعلُِّمُه؟ َمْن َقاَس ُروَح الرَّبِّ َفُه َسب يَل اْلَفْهم  ُهَوَذا 15َمن  اْسَتَشاَرُه َفَأْفَهَمُه َوَعلََّمُه ف ي َطر يق  اْلَحقِّ، َوَعلََّمُه َمْعر َفة  َوَعرَّ
يَزان  ُتْحَسُب. ُهَوَذا اْلَجَزائ ُر َيْرَفُعَها َكُدقٍَّة!  ْن َدْلٍو، َوَكُغَبار  اْلم  ، َوَحَيَواُنُه َلْيَس َكاف ي ا ل ُمْحَرَقٍة. وَ 16اأُلَمُم َكُنْقَطٍة م  ُكلُّ اأُلَمم  َكاَل َشْيٍء 17ُلْبَناُن َلْيَس َكاف ي ا ل إل يَقاد 

ْنَدُه. ل  ُتْحَسُب ع  َن اْلَعَدم  َواْلَباط   "ُقدَّاَمُه. م 
َبُه، َفَنْأت ي 33" 33–32: 9أيوب  ْثل ي َفُأَجاو   "َلْيَس َبْيَنَنا ُمَصال ٌح َيَضُع َيَدُه َعَلى ك َلْيَنا.33 َجم يع ا إ َلى اْلُمَحاَكَمة .ألَنَُّه َلْيَس ُهَو إ ْنَسان ا م 
ْثُل الرَّبِّ إ له َنا السَّاك ن  ف ي اأَلَعال ي؟5" 6–5: 113مزمور  .6 َمْن م  ر  اأَلَساف َل ف ي السََّماَوات  َوف ي اأَلْرض   "النَّاظ 
ُن! َهْل َيْنَفُع اإل  2" 3–2: 22أيوب  ْمَت ُطُرَقَك؟3ْنَساُن اهلَل؟ َبْل َيْنَفُع َنْفَسُه اْلَفط  ْن َفائ َدٍة إ َذا َقوَّ ْرَت، َأْو م  ير  إ َذا َتَبرَّ ْن َمَسرٍَّة ل ْلَقد   "َهْل م 
َك؟ 7" 8–7: 35أيوب  ْن َيد  ثْ 8إ ْن ُكْنَت َبار ا َفَماَذا َأْعَطْيَتُه؟ َأْو َماَذا َيْأُخُذُه م   "ل َك َشرَُّك، َوالْبن  آَدٍم ب رَُّك.ل َرُجل م 
اَكذل َك َأْنُتْم 10" 10: 17لوقا  ْلَنا َما َكاَن َأْيض  ْرُتْم ب ه  َفُقوُلوا: إ نََّنا َعب يٌد َبطَّاُلوَن، أَلنََّنا إ نََّما َعم  ُب َعَلْيَنا.، َمَتى َفَعْلُتْم ُكلَّ َما ُأم   "َيج 

لُه 24" 25–24: 17أعمال الرسل  ، اَل َيْسُكُن ف ي َهَياك َل َمْصُنوعَ اإل  ، هَذا، إ ْذ ُهَو َربُّ السََّماء  َواأَلْرض  ي، الَّذ ي َخَلَق اْلَعاَلَم َوُكلَّ َما ف يه  َواَل ُيْخَدُم 25ٍة ب اأَلَياد 
يَع َحَياة  َوَنفْ  ي اْلَجم  ي النَّاس  َكَأنَُّه ُمْحتَاٌج إ َلى َشْيٍء، إ ْذ ُهَو ُيْعط   س ا َوُكلَّ َشْيٍء."ب َأَياد 

يع  َشَجر  اْلَجنَّة  َتْأُكُل َأْكال ، 16" 17–16: 2تكوين  145 ْن َجم  لُه آَدَم َقائ ال : م  ْنَها، أَلنََّك َيْوَم تَْأُكُل 17َوَأْوَصى الرَّبُّ اإل  َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل تَْأُكْل م 
ْنَها َمْوت ا َتُمو   "ُت.م 

 "َولك نَُّهْم َكآَدَم َتَعدَّْوا اْلَعْهَد. ُهَناَك َغَدُروا ب ي.7" 7: 6هوشع 
، َبل   َولك نَّ النَّاُموَس 12" 12: 3غالطية  يَمان  َن اإل  ي َيْفَعُلَها َسَيْحَيا ب َها.َلْيَس م  ْنَساُن الَّذ   "اإل 

نْ 22" 22: 3تكوين  146 لُه: ُهَوَذا اإل  ْن َشَجَرة  الْ َوَقاَل الرَّبُّ اإل  . َواآلَن َلَعلَُّه َيُمدُّ َيَدُه َوَيْأُخُذ م  نَّا َعار ف ا اْلَخْيَر َوالشَّرَّ ٍد م  اَحَياة  َساُن َقْد َصاَر َكَواح  َوَيْأُكُل َوَيْحَيا  َأْيض 
.  "إ َلى األََبد 

: إ نَّ 5" 5: 10رومية  ي ب النَّاُموس  ي َيْفَعُلَها َسَيْحَيا ب َها. أَلنَّ ُموَسى َيْكُتُب ف ي اْلب رِّ الَّذ  ْنَساَن الَّذ   "اإل 
يَّة  اْلَمْوُت، َوهَكَذا12" 14–12: 5رومية  ، َوب اْلَخط  يَُّة إ َلى اْلَعاَلم  ٍد َدَخَلت  اْلَخط  ْن َأْجل  ذل َك َكَأنََّما ب إ ْنَساٍن َواح  ، إ ْذ َأْخَطَأ الْ  م  يع  النَّاس  يُع.اْجتَاَز اْلَمْوُت إ َلى َجم   َجم 

يََّة اَل ُتْحَسُب إ ْن َلْم َيُكْن َنامُ 13 . َعَلى َأنَّ اْلَخط  يَُّة ف ي اْلَعاَلم  يَن َلْم 14 وٌس.َفإ نَُّه َحتَّى النَّاُموس  َكاَنت  اْلَخط  ْن آَدَم إ َلى ُموَسى، َوذل َك َعَلى الَّذ  لك ْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت م 
ْبه  َتَعدِّ  ُئوا َعَلى ش  ثَاُل اآلت ي.ُيْخط  ي ُهَو م   "ي آَدَم، الَّذ 

 .20–15: 5رومية  انظر
ْنَها َمْوت ا َتُموُت.17" 17: 2تكوين  147 ْنَها، ألَنََّك َيْوَم تَْأُكُل م   "َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل َتْأُكْل م 

ْن أَ 10" 10: 3غالطية  يَن ُهْم م  يَع الَّذ   ف ي ك َتاب  النَّاُموس  ْعَمال  النَّاُموس  ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، أَلنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت ف ي َجم يع  َما ُهَو َمْكُتوبٌ أَلنَّ َجم 
 "ل َيْعَمَل ب ه .
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جعلهم لي ،نين للحياة األبديةجميع المعيّ لوس القدّ  روحه يمنحأن  اوواعد   149،لكي يخلصوا ،منهم اإليمان به
 150.مستعدين وقادرين أن يؤمنوا

إلى موت يسوع  في إشارة ،باسم وصيةالكتاب المقدس في  في كثير من األحيان ُيوّضحعهد النعمة هذا  إن -4
لىو  ي،الموصالذي هو المسيح   151.فيه ثةأي الُمورَّ  ،مع كل األشياء المتعلقة به ،الميراث األبدي ا 

عن  ُأديرتحت الناموس  152:عصر اإلنجيل يفعنه  ،في عصر الناموس مختلفٍ  بشكلٍ هذا العهد ُأدير  -5
 ،لشعب اليهود ُسّلمتأخرى وفرائض  رموزو  ،وخروف الفصح ،والختان ،والذبائح ،والنبوات ،المواعيد طريق

 رشادإل، الروح من خالل عمل ،الةفية وفعّ كا ،لذلك العصر ،التي كانت 153؛إلى المسيح اآلتي اوكلها تشير مسبق  
                                                                                                                           

يد  اهلل ؟ َحاَشا! أَلنَُّه َلْو ُأعْ 21" 21: 3 غالطية 148 دُّ َمَواع  ٌر َأْن ُيْحي َي، َلَكاَن ب اْلَحق يَقة  اْلب رُّ ب النَّاُموس  َفَهل  النَّاُموُس ض  َي َناُموٌس َقاد   ".ط 
. 20" 21–20: 3رومية  يَّة  ُر َأَماَمُه. أَلنَّ ب النَّاُموس  َمْعر َفَة اْلَخط  ي َجَسٍد اَل َيتََبرَّ ،  َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَهرَ 21ألَنَُّه ب َأْعَمال  النَّاُموس  ُكلُّ ذ  ب رُّ اهلل  ب ُدون  النَّاُموس 

. َن النَّاُموس  َواأَلْنب َياء   "َمْشُهود ا َلُه م 
ْبه  3" 3: 8رومية  ، َفاهلُل إ ْذ َأْرَسَل اْبَنُه ف ي ش  يف ا ب اْلَجَسد  ز ا َعْنُه، ف ي َما َكاَن َضع  ، َوأَلْجل  اأَلنَُّه َما َكاَن النَّاُموُس َعاج  يَّة  يََّة ف ي َجَسد  اْلَخط  ، َداَن اْلَخط  يَّة  ْلَخط 
.  "اْلَجَسد 
، َوَأْنت  َتْسَحق ينَ 15" 15: 3تكوين   "َعق َبُه. َوَأَضُع َعَداَوة  َبْيَنك  َوَبْيَن اْلَمْرَأة ، َوَبْيَن َنْسل ك  َوَنْسل َها. ُهَو َيْسَحُق َرْأَسك 
 .6: 42إشعياء  انظر
، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحيَ ألَنَُّه هَكَذا َأحَ 16" 16: 3يوحنا  149 ُن ب ه  يَد، ل َكْي اَل َيْهل َك ُكلُّ َمْن ُيْؤم  يَُّة.بَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوح   "اُة األََبد 

يَمان  َفَيُقوُل هَكَذا: اَل َتُقْل ف ي َقْلب َك: َمْن َيْصعَ 6" 9، 6: 10رومية  ا اْلب رُّ الَّذ ي ب اإل  يَح ... َوَأمَّ َر اْلَمس  ؟ َأْي ل ُيْحد  َك ب الرَّبِّ 9ُد إ َلى السََّماء  أَلنََّك إ ن  اْعَتَرْفَت ب َفم 
، َخَلْصَت. َن اأَلْمَوات   "َيُسوَع، َوآَمْنَت ب َقْلب َك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُه م 

: َتَعاَل! َوَمْن َيْسَمْع 17" 17: 22رؤيا  وُح َواْلَعُروُس َيُقواَلن  ان ا.َوالرُّ . َوَمْن ُير ْد َفْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ  "َفْلَيُقْل: َتَعاَل! َوَمْن َيْعَطْش َفْلَيْأت 
يَن َكاُنوا ُمَعيَّ 48" 48: 13أعمال الرسل  150 يُع الَّذ  . َوآَمَن َجم  ُدوَن َكل َمَة الرَّبِّ َع اأُلَمُم ذل َك َكاُنوا َيْفَرُحوَن َوُيَمجِّ ا َسم  . ن ينَ َفَلمَّ يَّة   "ل ْلَحَياة  اأَلَبد 

ُكْم َوأُ 26" 27–26: 36حزقيال  ْن َلْحم  ل ُكْم، َوَأْنز ُع َقْلَب اْلَحَجر  م  يَدة  ف ي َداخ  ا َجد  يد ا، َوَأْجَعُل ُروح  يُكْم َقْلب ا َجد  يُكْم َقْلَب َلْحٍم. َوُأْعط  ل ُكْم، 27ْعط  ي ف ي َداخ  َوَأْجَعُل ُروح 
ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.َوَأْجَعُلُكْم َتسْ   "ُلُكوَن ف ي َفَرائ ض 

ا. ... 37" 45–44، 37: 6يوحنا  ين ي اآلُب َفإ َليَّ ُيْقب ُل، َوَمْن ُيْقب ْل إ َليَّ اَل ُأْخر ْجُه َخار ج  بْ 44ُكلُّ َما ُيْعط  ُر َأَحٌد َأْن ُيْقب َل إ َليَّ إ ْن َلْم َيْجَتذ  ي اَل َيْقد  ُه اآلُب الَّذ 
. ير  َن اآلب  َوَتَعلَّ 45 َأْرَسَلن ي، َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  اأَلخ  َع م  َن اهلل . َفُكلُّ َمْن َسم  يُع ُمَتَعلِّم يَن م  : َوَيُكوُن اْلَجم  .إ نَُّه َمْكُتوٌب ف ي اأَلْنب َياء   "َم ُيْقب ُل إ َليَّ

ُر َأْن َيُقولَ ل ذل َك ُأَعرِّ 3" 3: 12كورنثوس  1 .ُفُكْم َأْن َلْيَس َأَحٌد َوُهَو َيَتَكلَُّم ب ُروح  اهلل  َيُقوُل: َيُسوُع َأَناث يَما. َوَلْيَس َأَحٌد َيْقد  وح  اْلُقُدس   ": َيُسوُع َرب  إ الَّ ب الرُّ
يٍد، ل َكْي َيُكوَن الْ 15" 17–15: 9عبرانيين  151 يُط َعْهٍد َجد  يَراث  َوأَلْجل  هَذا ُهَو َوس  ل  َيَناُلوَن َوْعَد اْلم  وَن إ ْذ َصاَر َمْوٌت ل ف َداء  التََّعدَِّيات  الَّت ي ف ي اْلَعْهد  اأَلوَّ َمْدُعوُّ

 . يِّ ي. 16األََبد  يٌَّة، َيْلَزُم َبَياُن َمْوت  اْلُموص  يََّة ثَاب َتٌة َعَلى اْلَمْوتى، إ  17ألَنَُّه َحْيُث ُتوَجُد َوص  ي َحي ا.أَلنَّ اْلَوص   "ْذ اَل ُقوََّة َلَها اْلَبتََّة َما َداَم اْلُموص 
. أَلنَّ اْلَحْرَف َيْقُتُل َولك  6" 9–6: 3كورنثوس  2 152 وح  يٍد. اَل اْلَحْرف  َبل  الرُّ ي َجَعَلَنا ُكَفاة  أَلْن َنُكوَن ُخدَّاَم َعْهٍد َجد  وَح ُيْحي ي. الَّذ  ْدَمةُ 7نَّ الرُّ  ُثمَّ إ ْن َكاَنْت خ 

ْر َبُنو إ ْسَرائ يَل َأْن يَ  َجاَرٍة، َقْد َحَصَلْت ف ي َمْجٍد، َحتَّى َلْم َيْقد  ، اْلَمْنُقوَشُة ب َأْحُرٍف ف ي ح  ، اْلَمْوت  َفَكْيَف اَل َتُكوُن 8ْنُظُروا إ َلى َوْجه  ُموَسى ل َسَبب  َمْجد  َوْجه ه  الزَّائ ل 
وح  ف ي َمْجٍد؟ ْدَمُة الرُّ ْدَمُة اْلب رِّ ف ي َمْجٍد!9 ب اأَلْوَلى خ  ْدَمُة الدَّْيُنوَنة  َمْجد ا، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا َتز يُد خ   "ألَنَُّه إ ْن َكاَنْت خ 

ْثَل هَذا، َقْد َجَلَس ف ي َيم ين  َعْرش  اْلَعَظمَ 1: 8" 10–8عبرانيين  153 ا َرْأُس اْلَكاَلم  َفُهَو: َأنَّ َلَنا َرئ يَس َكَهَنٍة م  ا ل أَلْقَداس  َواْلَمْسَكن  2: 8ة  ف ي السََّماَوات  َوَأمَّ م  َخاد 
ي َنَصَبُه الرَّبُّ اَل إ ْنَساٌن. ...  يَن ُيَقدُِّموَن َقَراب يَن َحَسَب ا4: 8اْلَحق يق يِّ الَّذ  ن ا، إ ْذ ُيوَجُد اْلَكَهَنُة الَّذ  ، لنَّامُ َفإ نَُّه َلْو َكاَن َعَلى اأَلْرض  َلَما َكاَن َكاه  ُموَن 5: 8وس  يَن َيْخد  الَّذ 

ٌع َأْن َيْصَنَع اْلَمْسَكَن. أَلنَُّه َقاَل:  َي إ َلى ُموَسى َوُهَو ُمْزم  لََّها، َكَما ُأوح  يَّات  َوظ  ْبَه السََّماو  .  اْنُظْر ش  ي ُأْظه َر َلَك ف ي اْلَجَبل  ثَال  الَّذ  : 8َأْن َتْصَنَع ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب اْلم 

يٌط َولك نَّ 6 ْقَدار  َما ُهَو َوس  ْدَمٍة َأْفَضَل ب م  اُه اآلَن َقْد َحَصَل َعَلى خ  يَد َأْفَضَل. ...  َأْيض  يُح، َوُهَو َقْد َجاَء َرئ يَس َكَهَنٍة 11: 9ل َعْهٍد َأْعَظَم، َقْد تَثَبََّت َعَلى َمَواع  ا اْلَمس  َوَأمَّ
، ل ْلَخْيَرات  اْلَعت يَدة ، َفب اْلَمْسَكن  األَ  ه  اْلَخل يَقة  ْن هذ  ي َلْيَس م  ، َغْير  اْلَمْصُنوع  ب َيٍد، َأي  الَّذ  َدة  12: 9ْعَظم  َواأَلْكَمل  ، َدَخَل َمرَّة  َواح  ه  َوَلْيَس ب َدم  تُُيوٍس َوُعُجول، َبْل ب َدم  َنْفس 

ي ا. ...  ، َفَوَجَد ف َداء  َأَبد  يَح لَ 24: 9إ َلى اأَلْقَداس  ، َبْل إ َلى السََّماء  َعْين َها، ل َيْظَهَر اآلَن أَ أَلنَّ اْلَمس  َماَم َوْجه  اهلل  ْم َيْدُخْل إ َلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ب َيٍد َأْشَباه  اْلَحق يق يَّة 
لُّ اْلَخْيَرات  اْلَعت يَدة  اَل َنْفُس ُصوَرة  اأَلْشيَ 1: 10...  أَلْجل َنا. ، َأْن ُيَكمَِّل أَلنَّ النَّاُموَس، إ ْذ َلُه ظ  ُر َأَبد ا ب َنْفس  الذََّبائ ح  ُكلَّ َسَنٍة، الَّت ي ُيَقدُِّموَنَها َعَلى الدََّوام  ، اَل َيْقد  اء 

يَن َيَتَقدَُّموَن. ...  "الَّذ 
، ل يَ 11" 11: 4رومية  ي َكاَن ف ي اْلُغْرَلة  يَمان  الَّذ  تَان  َخْتم ا ل ب رِّ اإل  ُنوَن َوُهْم ف ي اْلُغْرَلة ، َكْي ُيْحَسَب َلُهْم َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلخ  يَن ُيْؤم  يع  الَّذ  اُكوَن َأب ا ل َجم  . َأْيض   "اْلب رُّ

اَوب ه  11" 12–11: 2كولوسي  .  َأْيض  يح  تَان  اْلَمس  ، ب خ  ْسم  َخَطاَيا اْلَبَشر يَّة  َتان ا َغْيَر َمْصُنوٍع ب َيٍد، ب َخْلع  ج  ، الَّت ي ف يَها ُأق ْمُتْم َمدْ 12ُخت ْنُتْم خ  يَّة  ُفون يَن َمَعُه ف ي اْلَمْعُمود 
ا ." َأْيض  َن اأَلْمَوات  ي َأَقاَمُه م   َمَعُه ب إ يَمان  َعَمل  اهلل ، الَّذ 
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 ؛اأبدي   اخالص  و  ،لخطايال كامال   الهم غفران  كان الذي بواسطته  154عود،المو  افي اإليمان بالمسي بنائهمالمختارين و 
 155.ويسمى العهد القديم

عهد هي هذا ال اردالفرائض التي بها يُ فإن  156،الجوهر ،ظهر المسيحأُ  عندما ،اإلنجيل في إطاللة عصر -6
 ،بساطةأكثر مارس بوتُ  ،قل في العددأمع أنها  ،التي 157:المعمودية وعشاء الرب سريّ وممارسة  ،بالكلمة الوعظ

 ، كاللكل الشعوب 158،روحيةٍ  وفاعليةٍ  ،وبرهانٍ  أكثر اكتماٍل،ب ُيستعلن العهد م،فيه ،لكن خارجي، أقل بهاءوب

                                                                                                                           
يد ا َكَما َأْنتُ 7" 7: 5كورنثوس  1 ين ا َجد  يَرَة اْلَعت يَقَة، ل َكْي َتُكوُنوا َعج  ْنُكُم اْلَخم  يٌر. أَلنَّ ف ْصَحَنا إ ذ ا َنقُّوا م  اْم َفط  يَح َقْد ُذبَح أَلْجل َنا. َأْيض   "اْلَمس 

يعَ 1" 4–1: 10كورنثوس  1 154 ، َوَجم  يَعُهْم َكاُنوا َتْحَت السََّحاَبة  ْخَوُة َأْن َتْجَهُلوا َأنَّ آَباَءَنا َجم  ، َفإ نِّي َلْسُت ُأر يُد َأيَُّها اإل  يَعُهُم اْعَتَمُدوا َوجَ 2ُهُم اْجَتاُزوا ف ي اْلَبْحر  م 
 ، ي ا، 3ل ُموَسى ف ي السََّحاَبة  َوف ي اْلَبْحر  ا ُروح  د  ا َواح  يَعُهْم َأَكُلوا َطَعام  َوَجم 

يٍَّة تَاب َعت ه ْم، 4 ْن َصْخَرٍة ُروح  ي ا، ألَنَُّهْم َكاُنوا َيْشَرُبوَن م  ا ُروح  د  يَعُهْم َشر ُبوا َشَراب ا َواح  َوَجم 
ْخَرةُ  يَح. َوالصَّ  "َكاَنت  اْلَمس 
يٍد َنَظُروَها َوَصدَُّقوَها وَ 13" 13: 11عبرانيين  ْن َبع  يَد، َبْل م  يَمان  َماَت هؤاَُلء  َأْجَمُعوَن، َوُهْم َلْم َيَناُلوا اْلَمَواع  وا ب َأنَُّهْم ُغَرَباُء َوُنَزاَلُء َعَلى ف ي اإل  َحيُّوَها، َوَأَقرُّ
.  "اأَلْرض 
يُم َتَهلََّل ب َأْن َيَرى َيْوم ي َفَرَأى َوَفر َح.أَ 56" 56: 8يوحنا   "ُبوُكْم إ ْبَراه 

يَم. 7" 14، 9–7: 3غالطية  155 يَمان  ُأولئ َك ُهْم َبُنو إ ْبَراه  َن اإل  يَن ُهْم م  ُر اأُلمَ 8اْعَلُموا إ ذ ا َأنَّ الَّذ  يَمان  ُيَبرِّ َم، َسَبَق َفَبشََّر َواْلك َتاُب إ ْذ َسَبَق َفَرَأى َأنَّ اهلَل ب اإل 
 . يُع اأُلَمم  يَم َأْن ف يَك َتتََباَرُك َجم  . ... 9إ ْبَراه  يَم اْلُمْؤم ن  يَمان  َيَتَباَرُكوَن َمَع إ ْبَراه  َن اإل  يَن ُهْم م  يَمان  14إ ذ ا الَّذ  يح  َيُسوَع، ل َنَناَل ب اإل  يَم ل أُلَمم  ف ي اْلَمس  يَر َبَرَكُة إ ْبَراه  ل َتص 

.مَ  وح  َد الرُّ  "ْوع 
يَُّتُه. 1" 5، 2–1: 32مزمور  ي ُغف َر إ ْثُمُه َوُست َرْت َخط  . ... 2ُطوَبى ل لَّذ  ش  ه  غ  يَّة ، َواَل ف ي ُروح  ُب َلُه الرَّبُّ َخط  يَّت ي َواَل 5ُطوَبى ل َرُجل اَل َيْحس  َأْعَتر ُف َلَك ب َخط 

اَلْه. َأْكُتُم إ ْثم ي. ُقْلُت: َأْعَتر ُف ل لرَّبِّ  يَّت ي. س   "ب َذْنب ي َوَأْنَت َرَفْعَت َأثَاَم َخط 
.17" 17: 2كولوسي  156 يح  ا اْلَجَسُد َفل ْلَمس  لُّ اأُلُمور  اْلَعت يَدة ، َوَأمَّ  "الَّت ي ه َي ظ 
كْ 21" 21: 1كورنثوس  1 157 ْكَمة  اهلل  َلْم َيْعر ف  اهلَل ب اْلح  ن يَن ب َجَهاَلة  اْلك َراَزة .أَلنَُّه إ ْذ َكاَن اْلَعاَلُم ف ي ح  ، اْسَتْحَسَن اهلُل َأْن ُيَخلَِّص اْلُمْؤم   "َمة 

.19" 20–19: 28متى  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم  يَع َما َأْوَصْيتُ 20 َفاْذَهُبوا َوَتْلم  . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم  ُكْم ب ه 
يَن. . آم    "األَيَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر 

َن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم 23" 25–23: 11كورنثوس  1 اأَلنَّن ي َتَسلَّْمُت م  َشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا وَ 24 : إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل َم ف يَها، َأَخَذ ُخْبز اَأْيض 
ْكر ي. ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  اَكذل َك اْلَكْأَس 25 هَذا ُهَو َجَسد  يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتمْ  َأْيض  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال : هذ 

ْكر ي.  "ل ذ 
، َوا  َلى َرَبَوا22" 24–22: 12عبرانيين  158 يَّة  . ُأوُرَشل يَم السََّماو  يَنة  اهلل  اْلَحيِّ ْهَيْوَن، َوا  َلى َمد  َوَكن يَسُة َأْبَكاٍر 23 ٍت ُهْم َمْحف ُل َماَلئ َكٍة،َبْل َقْد َأَتْيُتْم إ َلى َجَبل  ص 

، َوا  َلى  ، َوا  َلى َأْرَواح  َأْبَراٍر ُمَكمَّل يَن،َمْكُتوب يَن ف ي السََّماَوات  ْن َهاب يَل.24 اهلل  َديَّان  اْلَجم يع  ، َيُسوَع، َوا  َلى َدم  َرشٍّ َيَتَكلَُّم َأْفَضَل م  يد  يط  اْلَعْهد  اْلَجد   "َوا  َلى َوس 
ْدَمُة الدَّْيُنوَنة  َمْجد ا، َفب األَ 9" 11–9: 3كورنثوس  2 ْدَمُة اْلب رِّ ف ي َمْجٍد!ألَنَُّه إ ْن َكاَنْت خ  ْوَلى َكث ير ا َتز يُد خ 

َد 10  اَفإ نَّ اْلُمَمجَّ ْن هَذا اْلَقب يل  ل َسَبب   َأْيض  ْد م  َلْم ُيَمجَّ
.  "أَلنَُّه إ ْن َكاَن الزَّائ ُل ف ي َمْجٍد، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا َيُكوُن الدَّائ ُم ف ي َمْجٍد!11 اْلَمْجد  اْلَفائ ق 

: َأْجَعُل َشر  33" 34–33: 31ا إرمي ، َيُقوُل الرَّبُّ ي َأْقَطُعُه َمَع َبْيت  إ ْسَرائ يَل َبْعَد ت ْلَك اأَليَّام  ل ه ْم َوَأْكتُُبَها َعَلى ُقُلوب ه ْم، َوَأُكوُن َلُهْم َبْل هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَّذ  يَعت ي ف ي َداخ 
إ له ا َوُهْم َيُكوُنوَن ل ي َشْعب ا.
، ألَنَُّهْم ُكلَُّهمْ وَ 34  ٍد َأَخاُه، َقائ ل يَن: اْعر ُفوا الرَّبَّ َبُه، َوُكلُّ َواح  ٍد َصاح  ْم، َيُقوُل اَل ُيَعلُِّموَن َبْعُد ُكلُّ َواح  ْم إ َلى َكب ير ه  ير ه  ْن َصغ   َسَيْعر ُفوَنن ي م 

يَّتَ  ، ألَنِّي َأْصَفُح َعْن إ ْثم ه ْم، َواَل َأْذُكُر َخط   "ُهْم َبْعُد.الرَّبُّ



28 

 ،بل واحد بذاته ،لجوهرفي امختلفان  ،عهدان للنعمةلتالي با ال يوجد 160.العهد الجديد دعىويُ  159،اليهود واألمم
 161متعددة. تدابيرتحت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
، َوَمْجد ا ل َشْعب َك إ ْسَرائ يَل.32" 32: 2لوقا  159  "ُنوَر إ ْعاَلٍن ل أُلَمم 

ُد َأنَّ اهلَل اَل َيْقَبُل اْلُوُجوَه.34" 34: 10أعمال الرسل   "َفَفَتَح ُبْطُرُس َفاُه َوَقاَل: ب اْلَحقِّ َأَنا َأج 
ه  َنامُ ... 15" 19–15: 2أفسس  ال  ب َجَسد  ا،ُمْبط  يد ا، َصان ع ا َساَلم  د ا َجد  ه  إ ْنَسان ا َواح  َوُيَصال َح االْثَنْين  ف ي 16 وَس اْلَوَصاَيا ف ي َفَرائ َض، ل َكْي َيْخُلَق االْثَنْين  ف ي َنْفس 

. ، َقات ال  اْلَعَداَوَة ب ه  ل يب  ٍد َمَع اهلل  ب الصَّ يَن َواْلَقر يب يَن.َفَجاَء َوَبشََّرُكْم ب َساَلٍم، أَ 17 َجَسٍد َواح  يد  .18 ْنُتُم اْلَبع  ٍد إ َلى اآلب  ا ف ي ُروٍح َواح  أَلنَّ ب ه  َلَنا ك َلْيَنا ُقُدوم 
َفَلْسُتْم إ ذ ا 19 

يَن َوَأْهل  َبْيت  اهلل . يٌَّة َمَع اْلق دِّيس   "َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزال ، َبْل َرع 
اَأيْ َوَكذل َك اْلَكْأَس 20" 20: 22لوقا  160 ي ُيْسَفُك َعْنُكْم. ض  يُد ب َدم ي الَّذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   "َبْعَد اْلَعَشاء  َقائ ال : هذ 
يَم َأْن ف يَك تَ 8" 16، 14، 9–8: 3غالطية  161 ُر اأُلَمَم، َسَبَق َفَبشََّر إ ْبَراه  يَمان  ُيَبرِّ .َواْلك َتاُب إ ْذ َسَبَق َفَرَأى َأنَّ اهلَل ب اإل  يُع اأُلَمم  َن 9َتَباَرُك َجم  يَن ُهْم م  إ ذ ا الَّذ 

يَمان  َيَتَباَرُكونَ  . اإل  يَم اْلُمْؤم ن  .14...  َمَع إ ْبَراه  وح  َد الرُّ يَمان  َمْوع  يح  َيُسوَع، ل َنَناَل ب اإل  يَم ل أُلَمم  ف ي اْلَمس  يَر َبَرَكُة إ ْبَراه  يُد فَ 16...  ل َتص  يَم َوَأمَّ اْلَمَواع  ق يَلْت ف ي إ ْبَراه 
ي ٍد: َوف ي َنْسل َك الَّذ  . اَل َيُقوُل: َوف ي األَْنَسال  َكَأنَُّه َعْن َكث ير يَن، َبْل َكَأنَُّه َعْن َواح  يُح. َوف ي َنْسل ه   "ُهَو اْلَمس 

، َمشْ 21" 30، 22–21: 3رومية  ا اآلَن َفَقْد َظَهَر ب رُّ اهلل  ب ُدون  النَّاُموس  ، َوَأمَّ َن النَّاُموس  َواأَلْنب َياء  ، إ َلى ُكلِّ َوَعَلى ُكلِّ 22ُهود ا َلُه م  يح  يَمان  ب َيُسوَع اْلَمس  ب رُّ اهلل  ب اإل 
ُنوَن. أَلنَُّه اَل َفْرَق. ...  يَن ُيْؤم  يَمان  َواْلُغْرَلةَ 30الَّذ  تَاَن ب اإل  ُر اْلخ  ي َسُيَبرِّ ٌد، ُهَو الَّذ  . أَلنَّ اهلَل َواح  يَمان   "ب اإل 

َب َلُه ب ر ا.3" 8–6، 3: 4رومية  يُم ب اهلل  َفُحس  اَكم َيُقوُل َداُوُد 6...  ألَنَُّه َماَذا َيُقوُل اْلك تَاُب؟ َفآَمَن إ ْبَراه  ُب َلُه اهلُل ب ر ا ب ُدون   َأْيض  ْنَسان  الَّذ ي َيْحس  يب  اإل  ف ي َتْطو 
يَن ُغف  7 َأْعَمال: يَّة .8 َرْت آثَاُمُهْم َوُست َرْت َخَطاَياُهْم.ُطوَبى ل لَّذ  ُب َلُه الرَّبُّ َخط   "ُطوَبى ل لرَُّجل  الَّذ ي اَل َيْحس 
 .6: 15تكوين  انظر

يَُّتُه.1" 2–1: 32مزمور  ي ُغف َر إ ْثُمُه َوُست َرْت َخط  يَّة ، َوالَ 2 ُطوَبى ل لَّذ  ُب َلُه الرَّبُّ َخط  . ُطوَبى ل َرُجل اَل َيْحس  ش  ه  غ   "ف ي ُروح 
. َلْيَس 16" 24–23، 17–16: 4رومية  يع  النَّْسل  يد ا ل َجم  ، ل َيُكوَن اْلَوْعُد َوط  ، َكْي َيُكوَن َعَلى َسب يل  النِّْعَمة  يَمان  َن اإل  َن النَّاُموس  َفَقْط، َبْل  ل هَذا ُهَو م  ل َمْن ُهَو م 
ا ْن إ يَمان  إ ْبَراه   َأْيض  َنا.ل َمْن ُهَو م  ي ُهَو َأٌب ل َجم يع  ، الَّذ ي ُيْحي ي اْلمَ 17 يَم، الَّذ  ْوَتى، َوَيْدُعو َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: إ نِّي َقْد َجَعْلُتَك َأب ا أُلَمٍم َكث يَرٍة. َأَماَم اهلل  الَّذ ي آَمَن ب ه 

َب َلُه،َولك ْن لَ 23...  اأَلْشَياَء َغْيَر اْلَمْوُجوَدة  َكَأنََّها َمْوُجوَدٌة. ْن َأْجل ه  َوْحَدُه َأنَُّه ُحس  ْن َأْجل َنا َنْحُن 24 ْم ُيْكَتْب م  اَبْل م  ُن ب َمْن َأَقاَم َأْيض  يَن ُنْؤم  يَن َسُيْحَسُب َلَنا، الَّذ  ، الَّذ 
. َن اأَلْمَوات   "َيُسوَع َربََّنا م 

األَنََّنا َنْحُن 2" 2: 4عبرانيين  ْرَنا َكَما أُ  َأْيض  ُعوا.َقْد ُبشِّ يَن َسم  يَمان  ف ي الَّذ   "ولئ َك، لك ْن َلْم تَْنَفْع َكل َمُة اْلَخَبر  ُأولئ َك. إ ْذ َلْم َتُكْن ُمْمَتز َجة  ب اإل 
 .4–3: 10كورنثوس  1؛ 10–6: 10رومية  انظر
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 الفصل الثامن
 المسيح الوسيطبفيما يتعّلق 

 162نسان،ليكون الوسيط بين اهلل واإل ،ابنه الوحيد ،ن الرب يسوعأن يختار ويعيّ  ،في قصده األزليّ  ،ر اهللسُ  -1
 لهالذي  168:وديان العالم 167،ياءووارث كل األش 166،ص كنيستهخلّ س ومُ رأ 165،والملك 164،والكاهن 163،والنبي
 ،ومبررين ،ومدعوين ،وليكونوا بواسطته في الزمان مفديين 169،نسلهليكون  ،كل األزل شعبا اهلل منذ وهبقد 
 170.دينمجَّ ومُ  ،سينقدَّ ومُ 
لما  أخذ، ،بمع اآل ومتساوٍ  واحدٍ  وهرٍ من ج ،اوسرمدي   احق   االكائن إله   ،األقنوم الثاني في الثالوث ،ابن اهلل -2

 بدونلكن  ،وضعفاتها المشتركة ،ةبكل صفاتها الجوهريّ  171،طبيعة اإلنسانعلى نفسه  ،جاء ملء الزمان

                                      
ي َأْعُضُدُه، ُمْختَار ي الَّذ ي ُسرَّْت ب ه  َنْفس  1" 1: 42إشعياء  162 ي الَّذ  .ُهَوَذا َعْبد  ي َعَلْيه  َفُيْخر ُج اْلَحقَّ ل أُلَمم   "ي. َوَضْعُت ُروح 
،19" 20–19: 1بطرس  1 يح  ْن َحَمل ب اَل َعْيٍب َواَل َدَنٍس، َدم  اْلَمس  يُتْم[ ب َدٍم َكر يٍم، َكَما م  ، َولك ْن َقْد ُأْظه َر ف ي األَ 20 َبْل ]اْفُتد  يس  اْلَعاَلم  َنة  َمْعُروف ا َساب ق ا َقْبَل َتْأس  ْزم 

ْن َأْجل ُكْم. يَرة  م   "اأَلخ 
، َبلْ 16" 16: 3يوحنا  ُن ب ه  يَد، ل َكْي اَل َيْهل َك ُكلُّ َمْن ُيْؤم  يَُّة. أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوح   "َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبد 

يُح. أَلنَُّه ُيوَجدُ 5" 5: 2تيموثاوس  1 ْنَساُن َيُسوُع اْلَمس  : اإل  ٌد َبْيَن اهلل  َوالنَّاس  يٌط َواح  ٌد َوَوس   "إ لٌه َواح 
يَح اْلُمَبشََّر ب ه  َلُكْم َقْبُل.20" 22، 20: 3أعمال الرسل  163 َل َيُسوَع اْلَمس  ْثل ي َسُيق يُم َلكُ 22 ... َوُيْرس  : إ نَّ َنب ي ا م  ْن إ ْخَوت ُكْم. َلُه َفإ نَّ ُموَسى َقاَل ل آلَباء  ُم الرَّبُّ إ لُهُكْم م 

 "َتْسَمُعوَن ف ي ُكلِّ َما ُيَكلُِّمُكْم ب ه .
 .15: 18تثنية  انظر
يُح 5" 6–5: 5عبرانيين  164 اَكذل ك اْلَمس  ي َقاَل َلُه: َأْنَت اْبن ي َأَنا ا َأْيض  يَر َرئ يَس َكَهَنٍة، َبل  الَّذ  ْد َنْفَسُه ل َيص  اُل َكَما َيُقو 6 ْلَيْوَم َوَلْدُتَك.َلْم ُيَمجِّ ٍع  َأْيض  ف ي َمْوض 

ٌن إ َلى اأَلَبد  َعَلى ُرْتَبة  َمْلك ي َصاَدَق.آَخَر:   "َأْنَت َكاه 
ي.6" 6: 2مزمور  165 ْهَيْوَن َجَبل  ُقْدس   "َأمَّا َأَنا َفَقْد َمَسْحُت َمل ك ي َعَلى ص 

 .13: 1ولوسي ؛ ك36–29: 2؛ أعمال الرسل 6–5: 9إشعياء  انظر
يَح 23" 23: 5أفسس  166 اأَلنَّ الرَُّجَل ُهَو َرْأُس اْلَمْرَأة  َكَما َأنَّ اْلَمس  . َأْيض   "َرْأُس اْلَكن يَسة ، َوُهَو ُمَخلُِّص اْلَجَسد 
، الَّذ ي َجَعَلُه َوار ث ا ل كُ 2" 2: 1عبرانيين  167 يَرة  ف ي اْبن ه  ه  األَيَّام  اأَلخ  ي ب ه  َكلََّمَنا ف ي هذ  الِّ َشْيٍء، الَّذ  يَن. َأْيض  َل اْلَعاَلم   "َعم 
، ب َرُجل َقْد َعيََّنُه، ُمَقدِّم ا ل ْلجَ 31" 31: 17أعمال الرسل  168 يَن اْلَمْسُكوَنَة ب اْلَعْدل  ٌع َأْن َيد  .أَلنَّه َأَقاَم َيْوم ا ُهَو ف يه  ُمْزم  َن اأَلْمَوات   "م يع  إ يَمان ا إ ْذ َأَقاَمُه م 
. َكاُنوا َلَك َوَأْعَطْيَتُهْم ل ي، َوَقْد َحف ُظو 6" 6: 17يوحنا  169 َن اْلَعاَلم  يَن َأْعَطْيَتن ي م   "ا َكاَلَمَك.َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك ل لنَّاس  الَّذ 

يُل اآلت ي.30" 30: 22مزمور  يَُّة تََتَعبَُّد َلُه. ُيَخبَُّر َعن  الرَّبِّ اْلج   "الذُّرِّ
. إ ْن َجَعَل َنْفَسُه َذب يَحَة إ ْثٍم َيَرى َنْسال  َتُطوُل َأيَّاُمهُ 10" 10: 53إشعياء  ا الرَّبُّ َفُسرَّ ب َأْن َيْسَحَقُه ب اْلَحَزن  ه  تَْنَجُح.َأمَّ  "، َوَمَسرَُّة الرَّبِّ ب َيد 
، ل َنُكوَن ق دِّيس  4" 4: 1أفسس  يس  اْلَعاَلم  .َكَما اْختَاَرَنا ف يه  َقْبَل تَْأس   "يَن َوب اَل َلْوٍم ُقدَّاَمُه ف ي اْلَمَحبَّة 

.6" 6: 2تيموثاوس  1 170 ة  ، الشََّهاَدُة ف ي َأْوَقات َها اْلَخاصَّ يع  ي َبَذَل َنْفَسُه ف ْدَية  أَلْجل  اْلَجم   "الَّذ 
ي ا ل لشُّ 4" 5–4: 55إشعياء  ، َرئ يس ا َوُموص  .ُهَوَذا َقْد َجَعْلُتُه َشار ع ا ل لشُُّعوب  ْن َأْجل  الرَّبِّ إ له َك 5 ُعوب  َها ُأمٌَّة اَل َتْعر ُفَها َتْدُعوَها، َوُأمٌَّة َلْم َتْعر ْفَك َتْرُكُض إ َلْيَك، م 

َدَك.  "َوُقدُّوس  إ ْسَرائ يَل أَلنَُّه َقْد َمجَّ
ْكمَ 30" 30: 1كورنثوس  1 ي َصاَر َلَنا ح  يح  َيُسوَع، الَّذ  ْنُه َأْنُتْم ب اْلَمس  َن اهلل  َوب ر ا َوَقَداَسة  َوف َداء .َوم   "ة  م 

يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  َدَعاُهْم 30" 30: 8رومية  اَوالَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َدُهْم َأْيض  َرُهْم، َفهؤاَُلء  َمجَّ يَن َبرَّ ا. َوالَّذ   ".َأْيض 
ْنَد اهلل ، َوَكاَن اْلَكل َمُة اهلَل. ... 1" 14، 1: 1يوحنا  171 َن 14ف ي اْلَبْدء  َكاَن اْلَكل َمُة، َواْلَكل َمُة َكاَن ع  يٍد م  َواْلَكل َمُة َصاَر َجَسد ا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمْجد ا َكَما ل َوح 

، َمْمُلوء ا ن ْعَمة  َوَحق ا.  "اآلب 
يَرة  ل َنْعر َف اْلَحقَّ. َوَنْحُن ف ي اْلَحقِّ ف ي اْبن ه  َيُسوعَ 20" 20: 5يوحنا  1 يَُّة. َوَنْعَلُم َأنَّ اْبَن اهلل  َقْد َجاَء َوَأْعَطاَنا َبص  لُه اْلَحقُّ َواْلَحَياُة اأَلَبد  . هَذا ُهَو اإل  يح   "اْلَمس 

هلل .الَّذ ي إ ْذ َكاَن ف ي ُصوَرة  اهلل ، َلْم َيْحس  6" 6: 2فيلبي  ال     "ْب ُخْلَسة  َأْن َيُكوَن ُمَعاد 
.4" 4: 4غالطية  ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  َمان  ْلُء الزَّ ا َجاَء م   "َولك ْن َلمَّ
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طبيعتين  بحيث إن 173.من جوهرها ،في رحم مريم العذراء ،سبل به بواسطة قوة الروح القدحُ  كونه 172؛خطية
 أو تحّول، بدون ،اتحدتا معا بال انفصال في شخص واحد ،ت والناسوتالالهو  ،ومتميزتين ،وكاملتين ،تامتين
نسان حق ،له حقإهو  الشخصهذا  174.اختالط أو تركيب، د بين اهلل يحالوسيط الو  ،لكنه مسيح واحد ،وا 
 175.واإلنسان

فوق كل  ،سسح بالروح القدومُ  ُكرِّس، ،هكذا متحدة بالالهوت اإلنسانيةفي طبيعته  ،الرب يسوع إن -3
لهذا  178الذي فيه ُسر اآلب أن يحل كل الملء؛ 177؛مذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة كونه 176،قياس

 ،وسيطالوظيفة  يؤّديبالتمام أن قد تأّهل يكون  179،اوحق   نعمة   امملوء  و  ،وال دنس شر،بال ، االسبب، كونه قدوس  

                                      
ذ ا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائ ر ا ف  7" 7: 2فيلبي  172 .لك نَُّه َأْخَلى َنْفَسُه، آخ  ْبه  النَّاس   "ي ش 

اَفإ ْذ َقْد َتَشاَرَك اأَلْواَلُد ف ي اللَّْحم  َوالدَّم  اْشَتَرَك ُهَو 14" 17–16، 14: 2عبرانيين  ، َأْي إ ْبل يَس، َأْيض  ي َلُه ُسْلَطاُن اْلَمْوت   َكذل َك ف يه َما، ل َكْي ُيب يَد ب اْلَمْوت  َذاَك الَّذ 
يَم.ألَنَُّه َحق ا َلْيَس 16...  ُك َنْسَل إ ْبَراه  ُك اْلَماَلئ َكَة، َبْل ُيْمس  ين ا ف  17 ُيْمس  ا، َوَرئ يَس َكَهَنٍة َأم  يم  ي َأْن ُيْشب َه إ ْخَوَتُه ف ي ُكلِّ َشْيٍء، ل َكْي َيُكوَن َرح  ْن َثمَّ َكاَن َيْنَبغ  ي م 

. هلل  َحتَّى ُيَكفَِّر َخَطاَيا الشَّْعب   "َما  
ْثُلَنا، ب  ألَ 15" 15: 4عبرانيين  ٍر َأْن َيْرث َي ل َضَعَفات َنا، َبْل ُمَجرٌَّب ف ي ُكلِّ َشْيٍء م  يٍَّة.ْن َلْيَس َلَنا َرئ يُس َكَهَنٍة َغْيُر َقاد   "اَل َخط 

ْن َبْيت  َداُوَد اْسُمُه ُيوُسُف. َواْسُم اْلَعْذَرا27" 35، 31، 27: 1لوقا  173 يَن اْبن ا َوُتَسمِّيَنُه َيُسوَع. 31... ء  َمْرَيُم. إ َلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة ل َرُجل م  َوَها َأْنت  َسَتْحَبل يَن َوَتل د 
، َفل ذل َك 35...  ، َوُقوَُّة اْلَعل يِّ ُتَظلُِّلك  لُّ َعَلْيك  وُح اْلُقُدُس َيح  اَفَأَجاَب اْلَماَلُك َوَقاَل َلها: َالرُّ ْنك  ُيدْ  َأْيض   "َعى اْبَن اهلل .اْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد م 

.4" 4: 4غالطية  ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  َمان  ْلُء الزَّ ا َجاَء م   "َولك ْن َلمَّ
 .21–20، 18: 1متى  انظر
يُح ابْ 16" 16: 16متى  174 ْمَعاُن ُبْطُرُس َوَقاَل: َأْنَت ُهَو اْلَمس  !َفَأَجاَب س   "ُن اهلل  اْلَحيِّ

ي ا.9" 9: 2كولوسي  لُّ ُكلُّ م ْلء  الالَُّهوت  َجَسد   "َفإ نَُّه ف يه  َيح 
. آم ينَ 5" 5: 9رومية  ، اْلَكائ ُن َعَلى اْلُكلِّ إ له ا ُمَباَرك ا إ َلى األََبد  يُح َحَسَب اْلَجَسد  ْنُهُم اْلَمس   ".َوَلُهُم اآلَباُء، َوم 

، َتَراَءى ل َماَلئ َكٍة، كُ 16" 16: 3تيموثاوس  1 وح  َر ف ي الرُّ ، تََبرَّ رُّ التَّْقَوى: اهلُل َظَهَر ف ي اْلَجَسد  يٌم ُهَو س  ْجَماع  َعظ  ، ُرف َع َوب اإل  َن ب ه  ف ي اْلَعاَلم  ، ُأوم  َز ب ه  َبْيَن اأُلَمم  ر 
.  "ف ي اْلَمْجد 

ْن 3" 4–3: 1رومية  175 ي َصاَر م  . الَّذ  ،َعن  اْبن ه  َهة  اْلَجَسد  ْن ج  يح  4 َنْسل  َداُوَد م  : َيُسوَع اْلَمس  َن اأَلْمَوات  ، ب اْلق َياَمة  م  َهة  ُروح  اْلَقَداَسة  ْن ج  َوَتَعيََّن اْبَن اهلل  ب ُقوٍَّة م 
 "َربَِّنا.
ٌد َبْيَن اهلل  َوالنَّا5" 5: 2تيموثاوس  1 يٌط َواح  ٌد َوَوس  يُح.أَلنَُّه ُيوَجُد إ لٌه َواح  ْنَساُن َيُسوُع اْلَمس  : اإل   "س 

ْن ُرَفقَ 7" 7: 45مزمور  176 ْن َأْجل  ذل َك َمَسَحَك اهلُل إ لُهَك ب ُدْهن  االْبت َهاج  َأْكَثَر م  ْثَم، م   "ائ َك.َأْحَبْبَت اْلب رَّ َوَأْبَغْضَت اإل 
ي َأْرَسَلُه اهلُل َيَتَكلَُّم ب َكاَلم  34" 34: 3يوحنا  وَح.أَلنَّ الَّذ  ي اهلُل الرُّ  "اهلل . ألَنَُّه َلْيَس ب َكْيل ُيْعط 
 .9–8: 1؛ عبرانيين 18: 4؛ لوقا 1: 61إشعياء  انظر
.3" 3: 2كولوسي  177 ْلم  ْكَمة  َواْلع  يُع ُكُنوز  اْلح   "اْلُمذََّخر  ف يه  َجم 
.19" 19: 1كولوسي  178 لَّ ُكلُّ اْلم ْلء   "أَلنَُّه ف يه  ُسرَّ َأْن َيح 
ْثُل هَذا، ُقدُّوٌس ب اَل َشّر َواَل َدَنٍس، َقد  اْنَفَصَل َعن  اْلُخَطاة  وَ 26" 26: 7انيين عبر  179 .أَلنَُّه َكاَن َيل يُق ب َنا َرئ يُس َكَهَنٍة م  َن السََّماَوات   "َصاَر َأْعَلى م 

، َمْمُلوء ا ن ْعَمة  َوَحق ا.َواْلَكل َمُة َصاَر َجَسد ا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرَأْيَنا َمْجدَ 14" 14: 1يوحنا  َن اآلب  يٍد م   "ُه، َمْجد ا َكَما ل َوح 
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دينونة الو  القوةالذي وضع كل  181،أبيهعي إليها من ولكن دُ  ،تلك الوظيفة التي لم يأخذها لنفسه 180.ضامنالو 
 182.األمر ذاتهذ وأعطاه وصية أن ينفّ  ،في يده

وقد تممها  184،لد تحت الناموسوُ  يؤديها،والتي لكي  183؛شديدة بطواعّيةهذه الوظيفة قد قبلها الرب يسوع  -4
 187؛في جسده برحةالمُ الم اآلوأقسى  186،مباشرة في نفسه المريرةعذابات الاحتمل اشد وقد  185على نحٍو كامٍل؛

اليوم الثالث قام من  يف 189.افساد   ىلكنه لم ير  ،تحت سلطان الموت يوبق ،فنودُ  188،توما ،لبصُ فقد 

                                      
ي َجاَل َيْصَنُع َخْير ا َويَ 38" 38: 10أعمال الرسل  180 وح  اْلُقُدس  َواْلُقوَّة ، الَّذ  َرة  َكْيَف َمَسَحُه اهلُل ب الرُّ َن النَّاص  ي م  يَع اْلُمَتَسلِّط  َعَليْ َيُسوُع الَّذ  ه ْم إ ْبل يُس، أَلنَّ ْشف ي َجم 

 "اهلَل َكاَن َمَعُه.
ْن َهاب يَل.24" 24: 12عبرانيين  ، َيُسوَع، َوا  َلى َدم  َرشٍّ َيَتَكلَُّم َأْفَضَل م  يد  يط  اْلَعْهد  اْلَجد   "َوا  َلى َوس 
ن ا ل َعْهٍد َأْفَضَل.22" 22: 7عبرانيين   "َعَلى َقْدر  ذل َك َقْد َصاَر َيُسوُع َضام 

َن اهلل ، َكَما َهاُروُن 4" 5–4: 5انيين عبر  181 ، َبل  اْلَمْدُعوُّ م  ه  يَفَة ب َنْفس  ه  اْلَوظ  اَواَل َيْأُخُذ َأَحٌد هذ  يُح 5 .َأْيض  اَكذل َك اْلَمس  يَر َرئ يَس َكَهَنٍة، َبل   َأْيض  ْد َنْفَسُه ل َيص  َلْم ُيَمجِّ
ي َقاَل َلُه: َأْنَت اْبن ي َأَنا اْلَيْومَ   "َوَلْدُتَك. الَّذ 

،22" 27، 22: 5يوحنا  182 يُن َأَحد ا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ الدَّْيُنوَنة  ل الْبن  يَن 27...  أَلنَّ اآلَب اَل َيد  اَوَأْعَطاُه ُسْلَطان ا َأْن َيد  .َأْيض  ْنَسان   "، أَلنَُّه اْبُن اإل 
.َفَتَقدََّم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقائ ال : 18" 18: 28متى   "ُدف َع إ َليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ف ي السََّماء  َوَعَلى اأَلْرض 

ي َصَلْبُتُموُه َأْنُتْم، َرب ا َومَ 36" 36: 2أعمال الرسل  يُع َبْيت  إ ْسَرائ يَل َأنَّ اهلَل َجَعَل َيُسوَع هَذا، الَّذ  ا.َفْلَيْعَلْم َيق ين ا َجم  يح   "س 
يَنئ ٍذ ُقْلُت:7" 8–7: 40مزمور  183 ْئُت. ب َدْرج  اْلك تَاب  َمْكُتوٌب َعنِّى: ح  ْرُت، َوَشر يَعُتَك ف ي َوَسط  َأْحَشائ ي.8 هَأَنَذا ج  يَئَتَك َيا إ له ي ُسر   "َأْن َأْفَعَل َمش 

 .10–5: 10عبرانيين  انظر
ي َأْرَسَلن ي 34" 34: 4يوحنا  يَئَة الَّذ   "َوُأَتمَِّم َعَمَلُه.َقاَل َلُهْم َيُسوُع: َطَعام ي َأْن َأْعَمَل َمش 
ْن َذات ي. ل ي ُسْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها َول ي ُسْلَطاٌن َأْن آُخَذهَ 18" 18: 10يوحنا  نِّي، َبْل َأَضُعَها َأَنا م  اا َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَها م  ْن َأب ي.َأْيض  يَُّة َقب ْلُتَها م  ه  اْلَوص   ". هذ 
َد ف ي اْلَهيْ 8" 8: 2فيلبي  .َوا  ْذ ُوج  ل يب   "َئة  َكإ ْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ

.4" 4: 4غالطية  184 ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  َمان  ْلُء الزَّ  "َولك ْن َلمَّا َجاَء م 
يَنئ ٍذ َسَمَح َلُه.َفَأَجاَب َيُسوُع َوقَ 15" 15: 3متى  185  "اَل َلُه: اْسَمح  اآلَن، ألَنَُّه هَكَذا َيل يُق ب َنا َأْن ُنَكمَِّل ُكلَّ ب ّر. ح 

ْئُت ألَْنُقَض َبْل أُلَكمَِّل.17" 17: 5متى  ْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأو  اأَلْنب َياَء. َما ج   "اَل َتُظنُّوا َأنِّي ج 
ا تََألََّم ب ه .َمَع َكوْ 8" 9–8: 5عبرانيين  .9 ن ه  اْبن ا َتَعلََّم الطَّاَعَة م مَّ يُعوَنُه، َسَبَب َخاَلٍص َأَبد يٍّ يَن ُيط  يع  الَّذ   "َوا  ْذ ُكمَِّل َصاَر ل َجم 

ي، َواْبَتَدَأ َيْحَزُن َوَيْكَتئ ُب.37" 38–37: 26متى  186 ي.َفَقاَل َلُهمْ 38 ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي َزْبد  . ُاْمُكُثوا هُهَنا َواْسَهُروا َمع  د ا َحتَّى اْلَمْوت  ي َحز يَنٌة ج   ": َنْفس 
.44" 44: 22لوقا  َلٍة َعَلى اأَلْرض  َهاٍد َكاَن ُيَصلِّي ب َأَشدِّ َلَجاَجٍة، َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَرات  َدٍم َناز   "َوا  ْذ َكاَن ف ي ج 
يٍم َقائ ال : إ يل ي، إ يل ي، ل َما َشَبْقتَن ي؟ َأْي: إ له ي، إ له ي، ل َماَذا َتَركْ َوَنْحَو السَّاَعة  ا46" 46: 27متى  َعة  َصَرَخ َيُسوُع ب َصْوٍت َعظ   "تَن ي؟لتَّاس 
يَنئ ٍذ َبَصُقوا ف ي َوْجه ه  َوَلَكُموُه، َوآَخُروَن َلَطُموهُ 67" 68–67: 26متى  187 يُح، َمْن َضَرَبَك؟َقائ ل يَن: َتَنبَّْأ َلَنا َأيُّهَ 68 ح   "ا اْلَمس 

، 27" 50–27: 27متى  ْوُه َوَأْلَبُسوُه ر َداء  ق ْرم ز ي ا، 28َفَأَخَذ َعْسَكُر اْلَوال ي َيُسوَع إ َلى َدار  اْلو اَلَية  َوَجَمُعوا َعَلْيه  ُكلَّ اْلَكت يَبة  ْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه 29َفَعرَّ َوَضَفُروا إ ْكل يال  م 
. َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمُه َوَيْسَتْهز ُئوَن ب ه  َقائ ل يَن: السَّاَلُم َيا َمل َك اْليَ َعَلى َرأْ  ين ه  ، َوَقَصَبة  ف ي َيم  ه  ! س  .30ُهود  ه  ، َوَأَخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى َرْأس  َوَبْعَد 31 َوَبَصُقوا َعَلْيه 

، َنَزُعوا َعْنهُ  . ...  َما اْسَتْهَزُأوا ب ه  ْلب  َداَء َوَأْلَبُسوُه ث َياَبُه، َوَمَضْوا ب ه  ل لصَّ اَفَصَرَخ َيُسوُع 50الرِّ وَح. َأْيض  يٍم، َوَأْسَلَم الرُّ  "ب َصْوٍت َعظ 
ٍد؟24" 37، 24: 15مرقس  188 يَن َعَلْيَها: َماَذا َيْأُخُذ ُكلُّ َواح  وَح.37 ... َوَلمَّا َصَلُبوُه اْقَتَسُموا ث َياَبُه ُمْقَتر ع  يٍم َوَأْسَلَم الرُّ  "َفَصَرَخ َيُسوُع ب َصْوٍت َعظ 

.8" 8: 2فيلبي  ل يب  َد ف ي اْلَهْيَئة  َكإ ْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ  "َوا  ْذ ُوج 
يد  الَّذ ي َكاَن َقْد َنَحَتهُ 60" 60: 27متى  189 ْخَرة ، ُثمَّ َدْحَرَج َحَجر ا َكب ير ا َعَلى َباب اْلَقْبر  َوَمَضى. َوَوَضَعُه ف ي َقْبر ه  اْلَجد   "ف ي الصَّ

ْنُه.24" 27، 24: 2أعمال الرسل  ، إ ْذ َلْم َيُكْن ُمْمك ن ا َأْن ُيْمَسَك م  ا َأْوَجاَع اْلَمْوت  ي َأَقاَمُه اهلُل َناق ض  ي ف ي اْلهَ 27...  َالَّذ  َية  َواَل َتَدَع ُقدُّوَسَك أَلنََّك َلْن تَْتُرَك َنْفس  او 
 "َيَرى َفَساد ا.

ُموا ُكلَّ َما ُكت َب َعْنُه، َأْنَزُلوُه َعن  اْلَخَشَبة  َوَوَضُعوُه ف ي َقْبٍر.29" 37، 29: 13أعمال الرسل  ا َتمَّ ي َأَقاَمُه اهلُل َفَلْم َيَر َفَساد ا.37...  َوَلمَّ ا الَّذ   "َوَأمَّ
ينَ 9" 9: 6رومية  َن اأَلْمَوات  اَل َيُموُت  َعال م  يَح َبْعَدَما ُأق يَم م  اَأنَّ اْلَمس   ". اَل َيُسوُد َعَلْيه  اْلَمْوُت َبْعُد.َأْيض 
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 192،وهناك يجلس عن يمين أبيه ،صعد إلى السماء اأيض  والذي به  191،الذي تألم بهالجسد  بنفس 190،األموات
 194.العالم نهاية عند ،والمالئكة بشرليدين ال عود،وسي 193الشفاعة، اصانع  

 اتمام  قد أرضى  ،قدمها هلل مرة ،بروح أزلي ،الذي ،وذبيحة نفسه ،بواسطة طاعته الكاملة ،الرب يسوع إن -5
ألجل كل الذين قد أعطاهم  ،في ملكوت السماوات اأبدي   ابل ميراث   ،ليس فقط المصالحة ،اشترىو  195؛عدل أبيه

 196.بله اآل

                                      
ل  َما َقب ْلُتُه َأَنا 3" 4–3: 15كورنثوس  1 190 اَفإ نَّن ي َسلَّْمُت إ َلْيُكْم ف ي اأَلوَّ ْن َأْجل  َخَطاَياَأْيض  يَح َماَت م  ،: َأنَّ اْلَمس  َوَأنَُّه ُدف َن، َوَأنَُّه َقاَم ف ي اْلَيْوم  4 َنا َحَسَب اْلُكُتب 

.  "الثَّال ث  َحَسَب اْلُكُتب 
: إ نِّي َأَنا ُهَو! ُجسُّون ي  ُاْنُظُروا39" 39: 24لوقا  191 َظاٌم َكَما َتَرْوَن ل ي َواْنُظُروا،َيَديَّ َور ْجَليَّ وَح َلْيَس َلُه َلْحٌم َوع   ".َفإ نَّ الرُّ

ْر ف ي َيَدْيه  َأَثَر اْلَمسَ 25" 27، 25: 20يوحنا  ! َفَقاَل َلُهْم: إ ْن َلْم ُأْبص  يُذ اآلَخُروَن: َقْد َرَأْيَنا الرَّبَّ ، َوَأَضْع َفَقاَل َلُه التَّاَلم  ي ف ي َأَثر  اْلَمَسام ير  ، َوَأَضْع إ ْصب ع  ام ير 
ْن. ، اَل ُأوم  ، َوَهات  َيَدَك َوَضْعَها ف ي َجْنب ي، َواَل َتُكْن َغْيَر مُ ُثمَّ 27...  َيد ي ف ي َجْنب ه  ْر َيَديَّ ن ا.َقاَل ل ُتوَما: َهات  إ ْصب َعَك إ َلى ُهَنا َوَأْبص  ٍن َبْل ُمْؤم   "ْؤم 

ا إ َلى َبْيت  َعْنَيا، َوَرَفَع َيَدْيه  َوَباَرَكُهْم.50" 51–50: 24لوقا  192 .َوف يمَ 51 َوَأْخَرَجُهْم َخار ج  َد إ َلى السََّماء   "ا ُهَو ُيَبار ُكُهُم، اْنَفَرَد َعْنُهْم َوُأْصع 
يُن َوُقوَّاٌت ُمْخَضَعٌة َلُه.22" 22: 3بطرس  1 ، َوَماَلئ َكٌة َوَساَلط   "الَّذ ي ُهَو ف ي َيم ين  اهلل ، إ ْذ َقْد َمَضى إ َلى السََّماء 

يُن؟ اَ 34" 34: 8رومية  193 يُح ُهَو الَّذ ي َماَت، َبْل ب اْلَحر يِّ َقاَم َمْن ُهَو الَّذ ي َيد  اْلَمس  ي ُهَو َأْيض  ا، الَّذ  ي  َأْيض  اَعْن َيم ين  اهلل ، الَّذ   "َيْشَفُع ف يَنا. َأْيض 
ُر َأْن ُيَخلَِّص 25" 25: 7عبرانيين  ْن َثمَّ َيْقد  اَفم  يَن َيَتَقدَُّموَن ب ه  إ َلى اهلل   َأْيض  يٍن ل َيْشَفَع ف يه ْم.إ َلى التََّمام  الَّذ   "، إ ْذ ُهَو َحي  ف ي ُكلِّ ح 

 .24: 9عبرانيين  انظر
؟ إ نَّ َيُسوَع هَذا الَّ 11" 11: 1أعمال الرسل  194 ي اْرَتَفَع َعْنُكْم إ َلىَوَقااَل: َأيَُّها الرَِّجاُل اْلَجل يل يُّوَن، َما َباُلُكْم َواق ف يَن َتْنُظُروَن إ َلى السََّماء  السََّماء  َسَيْأت ي هَكَذا َكَما  ذ 

.  "َرَأْيُتُموُه ُمْنَطل ق ا إ َلى السََّماء 
يَن ف ي اْلُقُبور  َصْوَتُه،28" 29–28: 5يوحنا  يُع الَّذ  ْن هَذا، َفإ نَُّه تَْأت ي َساَعٌة ف يَها َيْسَمُع َجم  ُبوا م  ال َحات  29 اَل َتَتَعجَّ يَن َفَعُلوا الصَّ يَن  َفَيْخُرُج الَّذ  إ َلى ق َياَمة  اْلَحَياة ، َوالَّذ 

. ُلوا السَّيَِّئات  إ َلى ق َياَمة  الدَّْيُنوَنة   "َعم 
.ب10ب "10: 14رومية  يح  يِّ اْلَمس  يع ا َسْوَف َنق ُف َأَماَم ُكْرس   "... أَلنََّنا َجم 

، َوَنْشَهَد 42" 42: 10أعمال الرسل  َز ل لشَّْعب  .َوَأْوَصاَنا َأْن َنْكر  َن اهلل  َديَّان ا ل أَلْحَياء  َواأَلْمَوات   "ب َأنَّ هَذا ُهَو اْلُمَعيَُّن م 
:40" 42–40: 13متى  ، هَكَذا َيُكوُن ف ي اْنق َضاء  هَذا اْلَعاَلم  َواُن َوُيْحَرُق ب النَّار  ْنَسان  َماَلئ َكَتُه َفَيْجَمُعوَن م نْ 41 َفَكَما ُيْجَمُع الزَّ ُل اْبُن اإل  يَع اْلَمَعاث ر   ُيْرس  َمَلُكوت ه  َجم 

، ْثم  ل ي اإل  .42 َوَفاع  . ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصر يُر اأَلْسَنان   "َوَيْطَرُحوَنُهْم ف ي َأُتون  النَّار 
يَن َلْم َيْحَفُظوا ر َياَسَتُهْم، َبْل َتَرُكوا َمْسَكَنُهْم َحف َظُهمْ 6" 6: 1يهوذا  . َواْلَماَلئ َكُة الَّذ  يٍَّة َتْحَت الظَّاَلم  يم  ب ُقُيوٍد َأَبد   "إ َلى َدْيُنوَنة  اْلَيْوم  اْلَعظ 
 .4: 2بطرس  2 انظر
َل اْلَكث يُروَن ُخَطاة ، هَكَذا 19" 19: 5رومية  195 د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  َية  اإل  اأَلنَّه َكَما ب َمْعص  د  َسُيْجَعُل اْلَكث يرُ  َأْيض   "وَن َأْبَرار ا.ب إ َطاَعة  اْلَواح 

هلل  ب اَل َعْيٍب، ُيَطهُِّر َضَمائ  14" 14: 9عبرانيين  ي ب ُروٍح َأَزل يٍّ َقدََّم َنْفَسُه   ، الَّذ  يح  !َفَكْم ب اْلَحر يِّ َيُكوُن َدُم اْلَمس  ُموا اهلَل اْلَحيَّ ْن َأْعَمال َميَِّتٍة ل َتْخد   "َرُكْم م 
يَن.ألَنَُّه ب ُقرْ 14" 14: 10عبرانيين  ٍد َقْد َأْكَمَل إ َلى األََبد  اْلُمَقدَّس   "َباٍن َواح 
يُح 2" 2: 5أفسس  اَواْسُلُكوا ف ي اْلَمَحبَّة  َكَما َأَحبََّنا اْلَمس   "َوَأْسَلَم َنْفَسُه أَلْجل َنا، ُقْرَبان ا َوَذب يَحة  هلل  َرائ َحة  َطيَِّبة . َأْيض 
ْفح  َعن  اْلَخَطاَيا السَّال َفة  ب إ ْمَهال  االَّذ ي َقدََّمُه 25" 26–25: 3رومية  ْن َأْجل  الصَّ ْظَهار  ب رِّه ، م  ه ، إل  يَمان  ب َدم  ، 26 هلل .اهلُل َكفَّاَرة  ب اإل  ر  َمان  اْلَحاض  ْظَهار  ب رِّه  ف ي الزَّ إل 

يَمان  ب َيُسوَع. َن اإل  َر َمْن ُهَو م   "ل َيُكوَن َبار ا َوُيَبرِّ
َية  َوتَْتم يم  اْلَخطَ 24" 24: 9دانيال  196 يَنت َك اْلُمَقدََّسة  ل َتْكم يل  اْلَمْعص  َيْت َعَلى َشْعب َك َوَعَلى َمد  ، َول َخْتم  َسْبُعوَن ُأْسُبوع ا ُقض  يِّ ، َول ُيْؤَتى ب اْلب رِّ األََبد  ْثم  اَيا، َول َكفَّاَرة  اإل 

ْؤَيا َوالنُُّبوَّة ، َول َمْسح  ُقدُّو  يَن.الرُّ  "س  اْلُقدُّوس 
.18" 18: 5كورنثوس  2 ْدَمَة اْلُمَصاَلَحة  ، َوَأْعَطاَنا خ  يح  ه  ب َيُسوَع اْلَمس  ي َصاَلَحَنا ل َنْفس  َن اهلل ، الَّذ   "َولك نَّ اْلُكلَّ م 

، 20" 20: 1كولوسي  ْلَح ب َدم  َصل يب ه  ، َعام ال  الصُّ ه  .َوَأْن ُيَصال َح ب ه  اْلُكلَّ ل َنْفس  ، َأْم َما ف ي السََّماَوات  ، َسَواٌء َكاَن: َما َعَلى اأَلْرض  َطت ه   "ب َواس 
االَّذ ي ف يه  11" 14، 11: 1أفسس  ، َأْيض  يَئت ه  ي َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأي  َمش  يب ا، ُمَعيَّن يَن َساب ق ا َحَسَب َقْصد  الَّذ  يَراث َنا، ل ف َداء  الَّذ ي ُهَو ُعْرُبو 14 ... ن ْلَنا َنص  ُن م 

ه .  "اْلُمْقتََنى، ل َمْدح  َمْجد 
ي  12" 15، 12: 9عبرانيين  ، َفَوَجَد ف َداء  َأَبد  َدة  إ َلى اأَلْقَداس  ، َدَخَل َمرَّة  َواح  ه  يُط َعْهٍد َجد  15 ا. ...َوَلْيَس ب َدم  تُُيوٍس َوُعُجول، َبْل ب َدم  َنْفس  يٍد، ل َكْي َوأَلْجل  هَذا ُهَو َوس 

ل  َيَناُلوَن َوْعَد اْلم يرَ  .َيُكوَن اْلَمْدُعوُّوَن إ ْذ َصاَر َمْوٌت ل ف َداء  التََّعدَِّيات  الَّت ي ف ي اْلَعْهد  اأَلوَّ يِّ  "اث  اأَلَبد 
يَّة  ل ُكلِّ 2" 2: 17يوحنا  َي َحَياة  َأَبد   "َمْن َأْعَطْيَتُه. إ ْذ َأْعَطْيَتُه ُسْلَطان ا َعَلى ُكلِّ َجَسٍد ل ُيْعط 
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وفوائده  ،وفاعليته ،لكن قوته ،بواسطة المسيح إال بعد تجسده لفعلبامع أن عمل الفداء لم يتم على الرغم  -6
 ،والذبائح وبواسطتها موز،الر و  الوعود،تلك  في ،بداية العالم منذ على التواليفي العصور  ،إلى المختارين انتقلت

 ذ هو هو إ ؛عالمبدء ال ذوالحمل المذبوح من ؛يسحق رأس الحيةسنسل المرأة الذي  يكون أن تبّينو  ،علنأُ  حيث بها
 197.أمسا واليوم والى األبد

 مع ذلك، 198؛ق لهاعمل ما هو موافتكل طبيعة ب ،كال الطبيعتينل اوفق  يعمل  ،في عمل الوساطة ،المسيح إن -7
سمى بالطبيعة المُ  لألقنوم الكتاب المقدسنسب أحيانا في يُ منهما طبيعة ما هو موافق ل ،بسبب وحدة األقنوم

 199.األخرى
 201فيهم، امتشّفع   200ه؛لويوصّ  هقطبّ يُ  بفاعلّيةو  اهو يقين   ،أولئك الذين ألجلهم قد اشترى المسيح الفداءلجميع  -8
 اوضابط   ،ؤمنوا ويطيعواروحه أن يُ باهم إيّ  اقنع  مُ  بفاعلّية 202؛أسرار الخالص ،في الكلمة وبواسطتها ،لهم اُمعلن  و 

مع  تماما تنسجمالتي  ،الطرقو  ،بتلك الكيفية ،وحكمته ارةالجبّ قدرته بأعدائهم كل  اقاهر   203؛كلمته وروحهبقلوبهم 
 204.ستقصىتدبيره العجيب الذي ال يُ 

                                      
،4" 5–4: 4غالطية  197 ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  َمان  ْلُء الزَّ ا َجاَء م  ، ل َنَناَل التََّبنَِّي.5 َولك ْن َلمَّ يَن َتْحَت النَّاُموس  َي الَّذ   "ل َيْفَتد 

، َوَأْنت  َتْسَحق يَن َعق َبُه.َوَأَضُع َعدَ 15" 15: 3تكوين   "اَوة  َبْيَنك  َوَبْيَن اْلَمْرَأة ، َوَبْيَن َنْسل ك  َوَنْسل َها. ُهَو َيْسَحُق َرْأَسك 
يٍَّة تَاب  4" 4: 10كورنثوس  1 ْن َصْخَرٍة ُروح  ي ا، ألَنَُّهْم َكاُنوا َيْشَرُبوَن م  د ا ُروح  يَعُهْم َشر ُبوا َشَراب ا َواح  يَح.َوَجم  ْخَرُة َكاَنت  اْلَمس   "َعت ه ْم، َوالصَّ

يس  اْلَعالَ 8" 8: 13رؤيا  يَن َلْيَسْت َأْسَماُؤُهْم َمْكُتوَبة  ُمْنُذ َتْأس  ، الَّذ  يُع السَّاك ن يَن َعَلى اأَلْرض  ي ُذب َح.َفَسَيْسُجُد َلُه َجم  ْفر  َحَياة  اْلَخُروف  الَّذ   "م  ف ي س 
.َيُسو 8" 8: 13عبرانيين  يُح ُهَو ُهَو َأْمس ا َواْلَيْوَم َوا  َلى اأَلَبد   "ُع اْلَمس 

 .15: 9؛ عبرانيين 25: 3رومية  انظر
ي آلُخَذَها 17" 18–17: 10يوحنا  198 بُّن ي اآلُب، أَلنِّي َأَضُع َنْفس  ال هَذا ُيح  ْن َذات ي. ل  18 .َأْيض  ي ُسْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها َول ي َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَها م نِّي، َبْل َأَضُعَها َأَنا م 

اُسْلَطاٌن َأْن آُخَذَها  ْن َأب ي.َأْيض  يَُّة َقب ْلُتَها م  ه  اْلَوص   ". هذ 
يَح 18" 18: 3بطرس  1 اَفإ نَّ اْلَمس  بَ  َأْيض  ، ل َكْي ُيَقرِّ ْن َأْجل  األََثَمة  ْن َأْجل  اْلَخَطاَيا، اْلَبارُّ م  َدة  م  .تََألََّم َمرَّة  َواح  وح   "َنا إ َلى اهلل ، ُمَمات ا ف ي اْلَجَسد  َولك ْن ُمْحيى  ف ي الرُّ

، َبْعَد َما َصَنَع ب  3" 3: 1عبرانيين  ٌل ُكلَّ اأَلْشَياء  ب َكل َمة  ُقْدَرت ه  ه ، َوَرْسُم َجْوَهر ه ، َوَحام  ي، َوُهَو َبَهاُء َمْجد  ه  َتْطه ير ا ل َخَطاَياَنا، َجَلَس الَّذ  ف ي َيم ين  اْلَعَظَمة  ف ي َنْفس 
 "اأَلَعال ي.

 .14: 9عبرانيين  انظر
وُح اْلُقُدُس ف يَها َأَساق َفة ، ل َتْرعَ 28" 28: 20 أعمال الرسل 199 يَّة  الَّت ي َأَقاَمُكُم الرُّ ُكْم َول َجم يع  الرَّع  ُزوا ا ذ ا ألَْنُفس  .ْوا َكن يَسَة اهلل  الَّت ي اْقَتَناَها ب َدم  ا ْحَتر   "ه 
؟43" 43: 1لوقا  ْن َأْيَن ل ي هَذا َأْن تَْأت َي ُأمُّ َربِّي إ َليَّ  "َفم 
 .5: 9رومية  انظر
ا. ... 37" 39، 37: 6يوحنا  200 ين ي اآلُب َفإ َليَّ ُيْقب ُل، َوَمْن ُيْقب ْل إ َليَّ اَل ُأْخر ْجُه َخار ج  يَئُة اآلب  الَّذ ي َأرْ 39ُكلُّ َما ُيْعط  ه  َمش  َسَلن ي: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطان ي اَل َوهذ 

. ير  ْنُه َشْيئ ا، َبْل ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  اأَلخ   "ُأْتل ُف م 
. 15" 28–27، 16–15: 10يوحنا  َراف  ي َعن  اْلخ  َراٌف ُأَخُر َلْيَستْ 16َكَما َأنَّ اآلَب َيْعر ُفن ي َوَأَنا َأْعر ُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْفس  ي َأْن  َول ي خ  يَرة ، َيْنَبغ  ه  اْلَحظ  ْن هذ  م 

اآت َي ب ت ْلَك  ٌد. َأْيض  َدٌة َوَراٍع َواح  يٌَّة َواح  َراف ي َتْسَمُع َصْوت ي، َوَأَنا َأْعر ُفَها َفَتْتَبُعن ي. 27 ... َفَتْسَمُع َصْوت ي، َوَتُكوُن َرع  يَّة ، َوَلْن َتْهل كَ 28خ  يَها َحَياة  َأَبد  إ َلى  َوَأَنا ُأْعط 
ي. ْن َيد  ، َواَل َيْخَطُفَها َأَحٌد م   "األََبد 

، َيُسوُع 1" 1: 2يوحنا  1 201 ْنَد اآلب  ُئوا. َوا  ْن َأْخَطَأ َأَحٌد َفَلَنا َشف يٌع ع  ي، َأْكُتُب إ َلْيُكْم هَذا ل َكْي اَل ُتْخط  .َيا َأْواَلد  يُح اْلَبارُّ  "اْلَمس 
ي يَ 34" 34: 8رومية  ي َماَت، َبْل ب اْلَحر يِّ َقاَم َمْن ُهَو الَّذ  يُح ُهَو الَّذ  يُن؟ َاْلَمس  اد  ي ُهَو َأْيض  ا، الَّذ  ي  َأْيض  اَعْن َيم ين  اهلل ، الَّذ   "َيْشَفُع ف يَنا. َأْيض 

ْن َأب ي.اَل َأُعوُد ُأَسمِّيُكْم َعب يد ا، أَلنَّ اْلَعْبَد اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيُِّدُه، لك  15" 15: 15يوحنا  202 ْعُتُه م  بَّاَء ألَنِّي َأْعَلْمُتُكْم ب ُكلِّ َما َسم  ْيُتُكْم َأح   "نِّي َقْد َسمَّ
ه .9" 9: 1أفسس  ت ه  الَّت ي َقَصَدَها ف ي َنْفس  ، َحَسَب َمَسرَّ يَئت ه  رِّ َمش  َفَنا ب س   "إ ْذ َعرَّ
يَن أَ 6" 6: 17يوحنا  . َكاُنوا َلَك َوَأْعَطْيَتُهْم ل ي، َوَقْد َحف ُظوا َكاَلَمَك.َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك ل لنَّاس  الَّذ  َن اْلَعاَلم   "ْعَطْيتَن ي م 

ُلُه اآلُب ب اْسم ي، َفُهَو ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َوُيَذكِّرُ 26" 26: 14يوحنا  203 وُح اْلُقُدُس، الَّذ ي َسُيْرس  ا اْلُمَعزِّي، الرُّ  "ُتُه َلُكْم.ُكْم ب ُكلِّ َما ُقلْ َوَأمَّ
يَمان  َعْيُنُه، َحَسَب اْلَمْكُتوب13" 13: 4كورنثوس  2 ا، َنْحُن : آَمْنُت ل ذل َك َتَكلَّْمتُ َفإ ْذ َلَنا ُروُح اإل  ُن َول ذل َك َنَتَكلَُّم  َأْيض  اُنْؤم   ".َأْيض 
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 الفصل التاسع
 اإلرادة الحرةفيما يتعّلق ب

 ،ة ضرورة مطلقة للطبيعةبأيّ  ،وال ،قهرةحتى إنها ليست مُ  ،تلك الحرية الطبيعيةإرادة اإلنسان اهلل  وهبلقد  -1
 205.رالش، أو جبرة على الخيرمُ 
لكن مع  206؛هلل يرضما هو صالح ومُ  على إرادة وفعلوقدرة  ،حرية امتلك لبراءة،ا ةفي حال ،اإلنسان إن -2

 207.لسقوط منهاا يمكنهحتى أنه قابلة للتغيير،  ،ذلك
مصاحب  إلرادة على أي صالح روحيّ اقدرة كل  اقد فقد كلي   ،الخطية ةبسقوطه في حال ،اإلنسان إن -3

ليس  210،وميت في الخطية 209،من ذلك الصالح انافر تمام  كونه  ،طبيعيٍّ  نسانٍ إك ،نهأ بحيث 208:للخالص
 211جديد.أو أن يعد نفسه للت ،نفسه يجّددأن  ،ةبقوته الشخصيّ  ،اقادر  

                                                                                                                           
وح  9" 14، 9: 8رومية  ا َأْنُتْم َفَلْسُتْم ف ي اْلَجَسد  َبْل ف ي الرُّ ، َفذل َك َلْيَس َلُه.َوَأمَّ يح  أَلنَّ 14...  ، إ ْن َكاَن ُروُح اهلل  َساك ن ا ف يُكْم. َولك ْن إ ْن َكاَن َأَحٌد َلْيَس َلُه ُروُح اْلَمس 

يَن َيْنَقاُدوَن ب ُروح  اهلل ، َفُأولئ َك ُهْم َأْبَناُء اهلل .  "ُكلَّ الَّذ 
،ألَنِّي اَل َأْجُسُر َأْن 18" 19–18: 15رومية  ، ب اْلَقْول  َواْلف ْعل  َطت ي أَلْجل  إ َطاَعة  اأُلَمم  يُح ب َواس  ب ُقوَّة  آَياٍت َوَعَجائ َب، ب ُقوَّة  ُروح  19 َأَتَكلََّم َعْن َشْيٍء م مَّا َلْم َيْفَعْلُه اْلَمس 

ْن ُأوُرَشل يَم َوَما َحْوَلَها إ َلى إ للِّير يُكوَن، َقْد أَ  .اهلل . َحتَّى إ نِّي م  يح  يل  اْلَمس  يَر ب إ ْنج   "ْكَمْلُت التَّْبش 
 "َقدِّْسُهْم ف ي َحقَِّك. َكاَلُمَك ُهَو َحق.17" 17: 17يوحنا 

ئ ا ل َقَدَمْيَك.1" 1: 110مزمور  204 ين ي َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوط   "َقاَل الرَّبُّ ل َربِّي: اْجل ْس َعْن َيم 
يَع اأَلْعَداء  َتْحَت َقَدَمْيه . ألَنَّهُ 15" 26–25: 15كورنثوس  1 ُب َأْن َيْمل َك َحتَّى َيَضَع َجم  ُر َعُدوٍّ ُيْبَطُل ُهَو اْلَمْوُت.26  َيج   "آخ 

َهار ا، َظاف ر ا ب ه ْم ف يه .15" 15: 2كولوسي  يَن َأْشَهَرُهْم ج  َياَسات  َوالسَّاَلط  َد الرِّ  "إ ْذ َجرَّ
ي19" 19: 10لوقا  ُكْم َشْيٌء.َها َأَنا ُأْعط  ، َواَل َيُضرُّ  "ُكْم ُسْلَطان ا ل َتُدوُسوا اْلَحيَّات  َواْلَعَقار َب َوُكلَّ ُقوَّة  اْلَعُدوِّ
، َوُهَو اَل يُ 13" 14–13: 1يعقوب  205 ْن ق َبل  اهلل ، أَلنَّ اهلَل َغْيُر ُمَجرٍَّب ب الشُُّرور  ُب َأَحد ا.اَل َيُقْل َأَحٌد إ َذا ُجرَِّب: إ نِّي ُأَجرَُّب م  ُب إ َذا 14 َجرِّ ٍد ُيَجرَّ َولك نَّ ُكلَّ َواح 

. ْن َشْهَوت ه   "اْنَجَذَب َواْنَخَدَع م 
 "َحَياَة ل َكْي َتْحَيا َأْنَت َوَنْسُلَك.َة. َفاْخَتر  الْ ُأْشه ُد َعَلْيُكُم اْلَيْوَم السََّماَء َواأَلْرَض. َقْد َجَعْلُت ُقدَّاَمَك اْلَحَياَة َواْلَمْوَت. اْلَبَرَكَة َواللَّْعنَ 19" 19: 30تثنية 

َن الرَّبِّ إ له َك. َعمِّْق َطَلَبَك َأْو َرفِّْعُه إ َلى َفْوق.11" 12–11: 7إشعياء  َك آَية  م  .12 ُاْطُلْب ل َنْفس   "َفَقاَل آَحاُز: اَل َأْطُلُب َواَل ُأَجرُِّب الرَّبَّ
ْنَسان  َولك نِّي َأُقوُل َلُكْم: إ  12" 12: 17متى  ُلوا ب ه  ُكلَّ َما َأَراُدوا. َكذل َك اْبُن اإل  انَّ إ يل يَّا َقْد َجاَء َوَلْم َيْعر ُفوُه، َبْل َعم  ْنُهْم. َأْيض   "َسْوَف َيتََألَُّم م 
 "َواَل ُتر يُدوَن َأْن تَْأُتوا إ َليَّ ل َتُكوَن َلُكْم َحَياٌة.40" 40: 5يوحنا 
ْنُكْم.َفاْخَضُعوا   7" 7: 4يعقوب  ُموا إ ْبل يَس َفَيْهُرَب م   "هلل . َقاو 

ا ُهْم َفَطَلُبوا اْخت َراَعاٍت َكث يَرة .ُاْنُظرْ 29" 29: 7جامعة  206 ا، َأمَّ ْنَساَن ُمْسَتق يم   ". هَذا َوَجْدُت َفَقْط: َأنَّ اهلَل َصَنَع اإل 
ْنَساَن َعَلى ُصورَ 26" 31، 26: 1تكوين  ، َوَعَلى ُكلِّ األَ َوَقاَل اهلُل: َنْعَمُل اإل  ، ت َنا َكَشَبه َنا، َفَيَتَسلَُّطوَن َعَلى َسَمك  اْلَبْحر  َوَعَلى َطْير  السََّماء  َوَعَلى اْلَبَهائ م  ْرض 

. بُّ َعَلى اأَلْرض  َلُه َفإ َذا ُهَو َحَسٌن ج  31...  َوَعَلى َجم يع  الدَّبَّاَبات  الَّت ي َتد  س ا.َوَرَأى اهلُل ُكلَّ َما َعم   "د ا. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْوم ا َساد 
.10" 10: 3كولوسي  ي َيَتَجدَُّد ل ْلَمْعر َفة  َحَسَب ُصوَرة  َخال ق ه  يَد الَّذ   "َوَلب ْسُتُم اْلَجد 

لُه آَدَم َقائ ال : َوَأْوَصى ال16" 17–16: 2تكوين  207 يع  َشَجر  اْلَجنَّة  َتأْ رَّبُّ اإل  ْن َجم  ْنَها، ألَنََّك َيْوَم َتْأُكُل 17 ُكُل َأْكال ،م  ا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل تَْأُكْل م  َوَأمَّ
ْنَها َمْوت ا َتُموُت.  "م 

، َوأَ 6" 17، 6: 3تكوين  ، َوَأنََّها َبه َجٌة ل ْلُعُيون  ْن َثَمر َها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت َرُجَلَها َفَرَأت  اْلَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة ل أَلْكل  . َفَأَخَذْت م  انَّ الشََّجَرَة َشه يٌَّة ل لنََّظر  َمَعَها  َأْيض 
َن الشََّجَرة  الَّت ي َأْوَصْيُتَك َقائ ال : اَل تَْأُكلْ 17...  َفَأَكَل. ْعَت ل َقْول  اْمَرَأت َك َوَأَكْلَت م  ْنَها ُكلَّ َأيَّام   َوَقاَل آلَدَم: أَلنََّك َسم  ْنَها، َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض ب َسَبب َك. ب التََّعب  تَْأُكُل م  م 

 "َحَيات َك.
ع ا ل َناُموس  اهلل ، أَلنَُّه 7" 8–7: 8رومية  208 هلل ، إ ْذ َلْيَس ُهَو َخاض  اأَلنَّ اْهت َماَم اْلَجَسد  ُهَو َعَداَوٌة   يُع. َأْيض  يَن 8 اَل َيْسَتط  يُعوَن َأْن َفالَّذ  ُهْم ف ي اْلَجَسد  اَل َيْسَتط 

 "ُيْرُضوا اهلَل.
ي َأْرَسَلن ي، َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  ا44" 65، 44: 6يوحنا  ْبُه اآلُب الَّذ  ُر َأَحٌد َأْن ُيْقب َل إ َليَّ إ ْن َلْم َيْجَتذ  .اَل َيْقد  ير  ُر َأَحٌد َأْن َفَقاَل: ل هَذا ُقْلُت َلُكْم: إ نَّ 65...  أَلخ  ُه اَل َيْقد 

ْن َأب ي.  "َيْأت َي إ َليَّ إ ْن َلْم ُيْعَط م 
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، اأيض   212؛يحرره من عبوديته الطبيعية تحت الخطية فإنه ،النعمة ةوينقله إلى حال ،ااهلل خاطئ   جّددعندما ي -4
ال هو  ،بسبب فساده الباقي مع ذلك، 213؛اما هو صالح روحي   عمل بحريةٍ ن يأأن يريد و  ّكنهيم ،بنعمته وحدها

 214.ما هو شر اأيض  لكنه يريد  ،ما هو صالح ،وال فقط ،اتمام   يريد
 215.المجد فقط ةفي حال ،إرادة اإلنسان تصير حرة بالتمام وبعدم تغير أن تفعل الصالح وحده إن -5
 

                                                                                                                           
ي َيْثُبُت ف يَّ َوَأَنا ف يه  هَذا َيْأت ي ب َثَمٍر َكث يٍر، ألَنَُّكْم ب دُ 5" 5: 15يوحنا  ُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئ  َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَّذ   "ا.ون ي اَل َتْقد 
وح  اْلُقُدس  اْلُمْعَطى َلَنا.5" 5: 5رومية   "َوالرََّجاُء اَل ُيْخز ي، أَلنَّ َمَحبََّة اهلل  َقد  اْنَسَكَبْت ف ي ُقُلوب َنا ب الرُّ

،َفَماَذا إ ذ ا؟ َأَنْحُن َأْفَضُل؟ كَّاَل اْلَبتََّة! ألَنََّنا َقْد َشَكْوَنا َأنَّ اْلَيهُ 9" 23، 12، 10–9: 3رومية  209 يَّة  يَن َتْحَت اْلَخط  َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأنَُّه 10 وَد َواْلُيوَنان يِّيَن َأْجَمع 
ٌد. ٌد.12...  َلْيَس َبار  َواَل َواح  ا َلْيَس َواَل َواح  يُع َزاُغوا َوَفَسُدوا َمع ا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلح  يُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوزَ 23...  اْلَجم   "ُهْم َمْجُد اهلل .إ ذ  اْلَجم 

يح  ب النِّْعَمة  َأْنُتْم ُمَخلَُّصوَن.5... َوَأْنُتْم إ ْذ ُكْنُتْم َأْمَوات ا ب الذُُّنوب  َواْلَخَطاَيا 1" 5، 1: 2أفسس  210  "َوَنْحُن َأْمَواٌت ب اْلَخَطاَيا َأْحَياَنا َمَع اْلَمس 
يع  اْلَخَطاَيا.َوا  ْذ ُكْنُتْم َأْمَوات ا ف ي اْلخَ 13" 13: 2كولوسي  ا َلُكْم ب َجم  ُكْم، َأْحَياُكْم َمَعُه، ُمَسام ح   "َطاَيا َوَغَلف  َجَسد 

ي َأْرَسَلن ي، َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  ا44" 65، 44: 6يوحنا  211 ْبُه اآلُب الَّذ  ُر َأَحٌد َأْن ُيْقب َل إ َليَّ إ ْن َلْم َيْجَتذ  .اَل َيْقد  ير  ُر َفقَ 65...  أَلخ  اَل: ل هَذا ُقْلُت َلُكْم: إ نَُّه اَل َيْقد 
ْن َأب ي.  "َأَحٌد َأْن َيْأت َي إ َليَّ إ ْن َلْم ُيْعَط م 

ُر َأْن َيرَ 3" 6–5، 3: 3يوحنا  ْن َفْوُق اَل َيْقد  َأَجاَب َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ 5...   ُكوَت اهلل .ى َملَ َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد م 
ُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اهلل . وح  اَل َيْقد  َن اْلَماء  َوالرُّ وح  ُهَو ُروٌح.6 َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد م  َن الرُّ َن اْلَجَسد  َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد م   "َاْلَمْوُلوُد م 

ُر َأْن َيْعر َفهُ 14" 14: 2ورنثوس ك 1 ْنَدُه َجَهاَلٌة، َواَل َيْقد  يَّ اَل َيْقَبُل َما ل ُروح  اهلل  أَلنَُّه ع  ْنَساَن الطَّب يع  ي ا. َولك نَّ اإل   "أَلنَُّه إ نََّما ُيْحَكُم ف يه  ُروح 
اأَلنََّنا ُكنَّا َنْحُن 3" 5–3: 3تيطس  ، َمْمقُ َقْبال  َأْغب َياَء، غَ  َأْيض  يَن ف ي اْلُخْبث  َواْلَحَسد  يَن ل َشَهَواٍت َوَلذَّاٍت ُمْخَتل َفٍة، َعائ ش  يَن، َضالِّيَن، ُمْسَتْعَبد  وت يَن، ْيَر َطائ ع 

ا. يَن َبْعُضَنا َبْعض  َنا اهلل  َوا  ْحَساُنُه 4 ُمْبغ ض  يَن َظَهَر ُلْطُف ُمَخلِّص  لْ 5َولك ْن ح  ياَلد  الثَّان ي اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  َناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم 
. وح  اْلُقُدس  يد  الرُّ  "َوَتْجد 

.13" 13: 1كولوسي  212 ، َوَنَقَلَنا إ َلى َمَلُكوت  اْبن  َمَحبَّت ه  ْن ُسْلَطان  الظُّْلَمة  ي َأْنَقَذَنا م   "الَّذ 
. َأجَ 34" 36، 34: 8يوحنا  يَّة  يََّة ُهَو َعْبٌد ل ْلَخط  َرُكْم االْبُن َفب اْلَحق يَقة  َتُكوُنوَن َأْحَرار ا.36... اَبُهْم َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخط   "َفإ ْن َحرَّ
، َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد  َعال م يَن هَذا: َأنَّ إ ْنَساَنَنا اْلَعت يَق َقدْ 6" 7–6: 6رومية  يَّة  اُصل َب َمَعُه ل ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخط  . َأْيض  يَّة  يَّة .7 ل ْلَخط  َن اْلَخط  ي َماَت َقْد تََبرََّأ م   "أَلنَّ الَّذ 

ْن َأْجل  13" 13: 2فيلبي  213 ُل ف يُكْم َأْن ُتر يُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا م   "اْلَمَسرَّة . أَلنَّ اهلَل ُهَو اْلَعام 
. 14" 22، 19–17، 14: 6رومية  يََّة َلْن َتُسوَدُكْم، أَلنَُّكْم َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة  ، َولك نَُّكْم 17... َفإ نَّ اْلَخط  يَّة  هلل ، َأنَُّكْم ُكْنُتْم َعب يد ا ل ْلَخط  َفُشْكرا   

َن اْلَقْلب  ُصوَرةَ  ْرُتْم َعب يد ا ل ْلب رِّ 18 التَّْعل يم  الَّت ي َتَسلَّْمُتُموَها. َأَطْعُتْم م  يَّة  ص  َن اْلَخط  ْمُتْم َأْعَضاَءُكْم 9 .َوا  ْذ ُأْعت ْقُتْم م  ُكْم. ألَنَُّه َكَما َقدَّ ْن َأْجل  َضْعف  َجَسد  َأَتَكلَُّم إ ْنَسان ي ا م 
، ه ْثم  ل إل ْثم  .َعب يد ا ل لنََّجاَسة  َواإل  ، 22...  َكَذا اآلَن َقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم َعب يد ا ل ْلب رِّ ل ْلَقَداَسة  هلل ، َفَلُكْم َثَمُرُكْم ل ْلَقَداَسة  ْرُتْم َعب يد ا   يَّة ، َوص  َن اْلَخط  ا اآلَن إ ْذ ُأْعت ْقُتْم م  َوَأمَّ

يٌَّة.  "َوالنَِّهاَيُة َحَياٌة َأَبد 
ُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعُلوَن َما اَل أَلنَّ اْلجَ 17" 17: 5 غالطية 214 ، َوهَذان  ُيَقاو  دَّ اْلَجَسد  وُح ض  وح  َوالرُّ دَّ الرُّ  "ُتر يُدوَن.َسَد َيْشَته ي ض 

يَّ 14" 25–14: 7رومية  ي  َمب يٌع َتْحَت اْلَخط  ، َوَأمَّا َأَنا َفَجَسد  ي  ألَنِّي َلْسُت َأْعر ُف َما َأَنا َأْفَعُلُه، إ ْذ َلْسُت َأْفَعُل َما ُأر يُدُه، َبْل َما 15ة . َفإ نََّنا َنْعَلُم َأنَّ النَّاُموَس ُروح 
ُضُه َفإ يَّاُه َأْفَعُل.  ُق النَّاُموَس َأنَُّه َحَسٌن. 16ُأْبغ  .  َفاآلَن َلْسُت َبْعُد َأْفَعلُ 17َفإ ْن ُكْنُت َأْفَعُل َما َلْسُت ُأر يُدُه، َفإ نِّي ُأَصاد  يَُّة السَّاك َنُة ف يَّ َفإ نِّي َأْعَلُم 18ذل َك َأَنا، َبل  اْلَخط 

ي، َوَأمَّا َأْن َأْفَعَل  ْند  َرٌة ع  َراَدَة َحاض  ، َأْي ف ي َجَسد ي، َشْيٌء َصال ٌح. أَلنَّ اإل  ُد. َأنَُّه َلْيَس َساك ٌن ف يَّ ال َح الَّذ ي ُأر يُدُه، َبل  ألَنِّي َلْسُت َأْفَعُل الصَّ 19اْلُحْسَنى َفَلْسُت َأج 
.20الشَّرَّ الَّذ ي َلْسُت ُأر يُدُه َفإ يَّاُه َأْفَعُل.  يَُّة السَّاك َنُة ف يَّ يَنَما ُأر  21 َفإ ْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأر يُدُه إ يَّاُه َأْفَعُل، َفَلْسُت َبْعُد َأْفَعُلُه َأَنا، َبل  اْلَخط  ُد النَّاُموَس ل ي ح  يُد َأْن إ ذ ا َأج 

ي.  ْند  ٌر ع  . 22َأْفَعَل اْلُحْسَنى َأنَّ الشَّرَّ َحاض  ن  ْنَسان  اْلَباط  ْهن ي، 23َفإ نِّي ُأَسرُّ ب َناُموس  اهلل  ب َحَسب  اإل  َولك نِّي َأَرى َناُموس ا آَخَر ف ي َأْعَضائ ي ُيَحار ُب َناُموَس ذ 
يَّة  اْلَكائ   ؟ 24ن  ف ي َأْعَضائ ي. َوَيْسب ين ي إ َلى َناُموس  اْلَخط  ْن َجَسد  هَذا اْلَمْوت  ! َمْن ُيْنق ُذن ي م  ْنَساُن الشَّق يُّ ي َأَنا اإل  ي 25َوْيح  يح  َربَِّنا! إ ذ ا َأَنا َنْفس  َأْشُكُر اهلَل ب َيُسوَع اْلَمس 

يَّة . ُم َناُموَس اهلل ، َولك ْن ب اْلَجَسد  َناُموَس اْلَخط  ْهن ي َأْخد   "ب ذ 
لُّ َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحقُّ ف يَنا. ...8" 10، 8: 1حنا يو  1 يٌَّة ُنض  ب ا، َوَكل َمُتُه َلْيَسْت ف يَنا.10 إ ْن ُقْلَنا: إ نَُّه َلْيَس َلَنا َخط  ْئ َنْجَعْلُه َكاذ   "إ ْن ُقْلَنا: إ نََّنا َلْم ُنْخط 

، َوا  َلى َأْرَواح  َأْبَراٍر ُمَكمَّل يَن. َوَكن يَسُة َأْبَكاٍر َمْكُتوب ينَ 23" 23: 12عبرانيين  215 يع  ، َوا  َلى اهلل  َديَّان  اْلَجم   "ف ي السََّماَوات 
بَّاُء، اآلَن َنْحُن َأْواَلُد اهلل ، َوَلْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َولك ْن َنْعَلُم َأنَُّه إ َذا 2" 2: 3يوحنا  1  "ْثَلُه، ألَنََّنا َسَنَراُه َكَما ُهَو.ُأْظه َر َنُكوُن م  َأيَُّها اأَلح 

ه  24" 24: 1يهوذا  ُر َأْن َيْحَفَظُكْم َغْيَر َعاث ر يَن، َوُيوق َفُكْم َأَماَم َمْجد   "... ب اَل َعْيٍب ف ي االْبت َهاج   َواْلَقاد 
ب  27" 27: 21رؤيا  س ا َوَكذ  .َوَلْن َيْدُخَلَها َشْيٌء َدن ٌس َواَل َما َيْصَنُع َرج  ْفر  َحَياة  اْلَخُروف   "ا، إِّالَّ اْلَمْكُتوب يَن ف ي س 
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 الةالدعوة الفعّ ب قفيما يتعلّ 

أن يدعوهم  ،سر في وقته المعين والمقبوليُ  ،فقط أولئكو  ،سبق اهلل فعينهم للحياةقد الذين  إن كل أولئك -1
 ،إلى النعمة والخالص ،التي هم فيها بالطبيعة ،الخطية والموت ةمن حال 217،بكلمته وبروحه 216،الفعّ  بشكلٍ 

لهم  اومعطي   ،قلب الحجرمنهم  انازع   219،اهلل أمورلكي يفهموا  اصي  وخال اعقولهم روحي   امنير   218؛يسوع المسيحب

                                      
يَن َكاُنوا ُمَعيَّ 48" 48: 13أعمال الرسل  216 يُع الَّذ  . َوآَمَن َجم  ُدوَن َكل َمَة الرَّبِّ َع اأُلَمُم ذل َك َكاُنوا َيْفَرُحوَن َوُيَمجِّ ا َسم  .َفَلمَّ يَّة   "ن يَن ل ْلَحَياة  اأَلَبد 

يَن ُهْم َمْدُعوُّوَن 28" 30، 28: 8رومية  بُّوَن اهلَل، الَّذ  يَن ُيح  ه . َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياء  َتْعَمُل َمع ا ل ْلَخْير  ل لَّذ  يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  30... َحَسَب َقْصد  َوالَّذ 
اَدَعاُهْم  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ َأْيض  اَرُهْم . َوالَّذ  َدُهْم َأْيض  َرُهْم، َفهؤاَُلء  َمجَّ يَن َبرَّ ا. َوالَّذ   ".َأْيض 
 "ا.َفَماَذا؟ َما َيْطُلُبُه إ ْسَرائ يُل ذل َك َلْم َيَنْلُه. َولك ن  اْلُمْختَاُروَن َناُلوُه. َوَأمَّا اْلَباُقوَن َفَتَقسَّوْ 7" 7: 11رومية 
يَئت ه  إ ْذ َسَبَق َفَعيََّننَ 5" 11، 5: 1أفسس  ، َحَسَب َمَسرَّة  َمش  ه  يح  ل َنْفس  االَّذ ي ف يه  11...  ا ل لتََّبنِّي ب َيُسوَع اْلَمس  ي َيْعَمُل  َأْيض  يب ا، ُمَعيَّن يَن َساب ق ا َحَسَب َقْصد  الَّذ  ن ْلَنا َنص 

يَئت ه .  "ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأي  َمش 
ي َخلََّصنَ 9" 10–9: 1تيموثاوس  2 َيْت الَّذ  َنة  ا َوَدَعاَنا َدْعَوة  ُمَقدََّسة ، اَل ب ُمْقَتَضى َأْعَمال َنا، َبْل ب ُمْقَتَضى اْلَقْصد  َوالنِّْعَمة  الَّت ي ُأْعط  يح  َيُسوَع َقْبَل اأَلْزم  َلَنا ف ي اْلَمس 

، َنا َيُسوَع اْلَمس  10 اأَلَزل يَّة  .َوا  نََّما ُأْظه َرت  اآلَن ب ُظُهور  ُمَخلِّص  يل  ْنج  َطة  اإل  ي َأْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد ب َواس  ، الَّذ   "يح 
َن الرَّبِّ 13" 14–13: 2تسالونيكي  2 217 ْخَوُة اْلَمْحُبوُبوَن م  يٍن أَلْجل ُكْم َأيَُّها اإل  ي َلَنا َأْن َنْشُكَر اهلَل ُكلَّ ح  ا َنْحُن َفَيْنَبغ  ، ، َأنَّ اهللَ َوَأمَّ َن اْلَبْدء  ل ْلَخاَلص   اْختَاَرُكْم م 

يق  اْلَحقِّ. وح  َوَتْصد  يس  الرُّ .14 ب َتْقد  يح  يل َنا، الْقت َناء  َمْجد  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس   "اأَلْمُر الَّذ ي َدَعاُكْم إ َلْيه  ب إ ْنج 
ْن َخاَلئ ق ه .َشاَء َفَوَلَدَنا ب َكل َمة  اْلَحقِّ ل َكْي َنُكو 18" 18: 1يعقوب   "َن َباُكوَرة  م 

، اَل ف ي 3" 6، 3: 3كورنثوس  2 ْبٍر َبْل ب ُروح  اهلل  اْلَحيِّ نَّا، َمْكُتوَبة  اَل ب ح  ، َمْخُدوَمة  م  يح  يٍَّة. ... َظاه ر يَن َأنَُّكْم ر َساَلُة اْلَمس  َأْلَواٍح َحَجر يٍَّة َبْل ف ي َأْلَواح  َقْلٍب َلْحم 
ي َجعَ 6 وحَ الَّذ  . أَلنَّ اْلَحْرَف َيْقُتُل َولك نَّ الرُّ وح  يٍد. اَل اْلَحْرف  َبل  الرُّ  "ُيْحي ي. َلَنا ُكَفاة  أَلْن َنُكوَن ُخدَّاَم َعْهٍد َجد 
َن اهلل ، ل َنْعر َف اأَلْشَياَء الْ 12" 12: 2كورنثوس  1 وَح الَّذ ي م  ، َبل  الرُّ َن اهلل .َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلم   "َمْوُهوَبَة َلَنا م 

ي َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوة  ُمَقدََّسة ، اَل ب ُمْقَتَضى َأْعَمال َنا، َبْل ب ُمْقَتَضى اْلَقْصد  َوالنِّْعَمة  الَّ 9" 10–9: 1تيموثاوس  2 218 يح  َيُسوَع َقْبَل الَّذ  َيْت َلَنا ف ي اْلَمس  ت ي ُأْعط 
َنة  اأَلَزل يَّ  ،اأَلْزم  ي َأْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلخُ 10 ة  ، الَّذ  يح  َنا َيُسوَع اْلَمس  .َوا  نََّما ُأْظه َرت  اآلَن ب ُظُهور  ُمَخلِّص  يل  ْنج  َطة  اإل   "ُلوَد ب َواس 

ٌة ُمَقدَّسَ 9" 9: 2بطرس  1 ، ُأمَّ ْنٌس ُمْخَتاٌر، َوَكَهُنوٌت ُمُلوك ي  .َوَأمَّا َأْنُتْم َفج  يب  َن الظُّْلَمة  إ َلى ُنور ه  اْلَعج  ي َدَعاُكْم م   "ٌة، َشْعُب اْقت َناٍء، ل َكْي ُتْخب ُروا ب َفَضائ ل  الَّذ 
.2" 2: 8رومية  يَّة  َواْلَمْوت  ْن َناُموس  اْلَخط  يح  َيُسوَع َقْد َأْعَتَقن ي م   "أَلنَّ َناُموَس ُروح  اْلَحَياة  ف ي اْلَمس 
ي َيْعمَ 2َوَأْنُتْم إ ْذ ُكْنُتْم َأْمَوات ا ب الذُُّنوب  َواْلَخَطاَيا، 1" 10–1: 2أفسس  وح  الَّذ  ، الرُّ ، َحَسَب َرئ يس  ُسْلَطان  اْلَهَواء  ُل اآلَن الَّت ي َسَلْكُتْم ف يَها َقْبال  َحَسَب َدْهر  هَذا اْلَعاَلم 

 ، َية  يَن َنْحُن 3ف ي َأْبَناء  اْلَمْعص  االَّذ  ، َوُكنَّا ب ا َأْيض  يَئات  اْلَجَسد  َواأَلْفَكار  ل يَن َمش  َنا، َعام  ْفَنا َقْبال  َبْيَنُهْم ف ي َشَهَوات  َجَسد  لطَّب يَعة  َأْبَناَء اْلَغَضب  َكاْلَباق يَن َجم يع ا َتَصرَّ
ا ْن َأْجل  َمَحبَّت ه  اْلَكث  4، َأْيض  ، م  ي ُهَو َغن ي  ف ي الرَّْحَمة  يح  5يَرة  الَّت ي َأَحبََّنا ب َها، َاهلُل الَّذ  َوَأَقاَمَنا 6 ب النِّْعَمة  َأْنُتْم ُمَخلَُّصوَن  َوَنْحُن َأْمَواٌت ب اْلَخَطاَيا َأْحَياَنا َمَع اْلَمس 

يح  َيُسوَع،  يَّات  ف ي اْلَمس  يح  َيُسوَع. ل ُيْظه َر ف ي الدُُّهور  اآلت يَ 7َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ف ي السََّماو  َنى ن ْعَمت ه  اْلَفائ َق، ب اللُّْطف  َعَلْيَنا ف ي اْلَمس  ألَنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، 8ة  غ 
يَُّة اهلل .  ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان  َر َأَحٌد. 9ب اإل  ْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتخ  يح  َيُسوَع أَلْعَمال َصال َحٍة، َقْد َسَبَق اهلُل  أَلنََّنا َنْحُن َعَمُلُه،10َلْيَس م  َمْخُلوق يَن ف ي اْلَمس 

 "َفَأَعدََّها ل َكْي َنْسُلَك ف يَها.
ْن ُسْلَطان  الشَّْيَطان  إ َلى اهلل ، َحتَّى يَ 18" 18: 26أعمال الرسل  219 ْن ُظُلَماٍت إ َلى ُنوٍر، َوم  ُعوا م  يب ا ل َتْفَتَح ُعُيوَنُهْم َكْي َيْرج  يَمان  ب ي ُغْفَراَن اْلَخَطاَيا َوَنص  َناُلوا ب اإل 

يَن.  "َمَع اْلُمَقدَّس 
وَح َيْفَحُص ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى َأْعَماَق اهلل . 10" 12، 10: 2كورنثوس  1 . أَلنَّ الرُّ ه  ،12... َفَأْعَلَنُه اهلُل َلَنا َنْحُن ب ُروح  َن  َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلم  ي م  وَح الَّذ  َبل  الرُّ

َن اهلل .  "اهلل ، ل َنْعر َف اأَلْشَياَء اْلَمْوُهوَبَة َلَنا م 
،17" 18–17: 1أفسس  ْعاَلن  ف ي َمْعر َفت ه  ْكَمة  َواإل  ، ُروَح اْلح  ، َأُبو اْلَمْجد  يح  َيُكْم إ لُه َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  َهان ُكْم، ل َتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء ُمْستَن يَرة  ُعُيوُن َأذْ 18 َكْي ُيْعط 

يَن. يَراث ه  ف ي اْلق دِّيس  َنى َمْجد  م  ، َوَما ُهَو غ   "َدْعَوت ه 
َناَرة  َمْعر َفة  مَ 6" 6: 4كورنثوس  2 ي َأْشَرَق ف ي ُقُلوب َنا، إل  ْن ُظْلَمٍة، ُهَو الَّذ  ي َقاَل: َأْن ُيْشر َق ُنوٌر م  . ْجد  أَلنَّ اهلَل الَّذ  يح   "اهلل  ف ي َوْجه  َيُسوَع اْلَمس 
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 بشكٍل فّعالاهم إيّ  اوجاذب   221،صالحاهم لما هو إيّ  اموّجه   قديرة،ال قوتهبواسطة و  ،إرادتهم اجدد  مُ  220؛قلب لحم
 223.نعمتهب راغبين لذلك ُيجعلونلكونهم  ،ةيأتون بأشد حريّ  هم ومع ذلك، 222:يسوع المسيحل
على  اُيرى مسبق   ءشيوليست من أي  ،الة هي من  نعمة اهلل المجانية والخاصة وحدهاه الدعوة الفعّ هذ -2

 225،الروح القدسب لكونه ُمحيّى وُمجّدد ،إلى أن ،في ذلك اتمام  هو غير فّعال الذي  224،في اإلنسان اإلطالق
 226قولة فيها.منقدمة واليقبل النعمة المُ أن و  ،من أن يجيب هذه الدعوةبالتالي يتمكن 

الروح واسطة ب ،المسيحبويخلصون  ،دونجدّ يُ  ،الطفولةسن في  يتوّفونالذين  ،األطفال المختارين إن -3
جميع األشخاص المختارين اآلخرين الذين هم  اأيض  كذلك  228:وكيف يشاء ،وأين ،الذي يعمل متى 227،سالقد

 229.بواسطة خدمة الكلمة ادعوا خارجي  عاجزون عن أن يُ 

                                      
ُكْم َوأُ 26" 26: 36حزقيال  220 ْن َلْحم  ل ُكْم، َوَأْنز ُع َقْلَب اْلَحَجر  م  يَدة  ف ي َداخ  ا َجد  يد ا، َوَأْجَعُل ُروح  يُكْم َقْلب ا َجد  يُكْم َقْلَب َلْحٍم.َوُأْعط   "ْعط 
د  19" 19: 11حزقيال  221 يه ْم َقْلب ا َواح  يه ْم َقْلَب َلْحٍم.َوُأْعط  ه ْم َوُأْعط  ْن َلْحم  يد ا، َوَأْنز ُع َقْلَب اْلَحَجر  م  ا َجد  ل ُكْم ُروح   "ا، َوَأْجَعُل ف ي َداخ 

ْن ُكلِّ 6" 6: 30تثنية  ْن ُكلِّ َقْلب َك َوم  بَّ الرَّبَّ إ لَهَك م  َك ل َتْحَيا. َوَيْخت ُن الرَّبُّ إ لُهَك َقْلَبَك َوَقْلَب َنْسل َك، ل َكْي ُتح   "َنْفس 
ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.27" 27: 36حزقيال  ل ُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ف ي َفَرائ ض  ي ف ي َداخ   "َوَأْجَعُل ُروح 
ُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اهلل .َأَجاَب َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد 5" 5: 3يوحنا  وح  اَل َيْقد  َن اْلَماء  َوالرُّ  "م 
يد  5" 5: 3تيطس  ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم  .اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  وح  اْلُقُدس   " الرُّ

ي23" 23: 1بطرس  1 .َمْوُلود  ْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل م مَّا اَل َيْفَنى، ب َكل َمة  اهلل  اْلَحيَّة  اْلَباق َية  إ َلى اأَلَبد   "َن ثَان َية ، اَل م 
ي َأْرَسَلن ي، َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي 44" 45–44: 6يوحنا  222 ْبُه اآلُب الَّذ  ُر َأَحٌد َأْن ُيْقب َل إ َليَّ إ ْن َلْم َيْجَتذ  .اَل َيْقد  ير  يُع 45 اْلَيْوم  اأَلخ  : َوَيُكوُن اْلَجم  إ نَُّه َمْكُتوٌب ف ي األَْنب َياء 

. َن اآلب  َوَتَعلََّم ُيْقب ُل إ َليَّ َن اهلل . َفُكلُّ َمْن َسم َع م   "ُمَتَعلِّم يَن م 
يَُّة، َبيَّاَعُة ُأرْ 14" 14: 16أعمال الرسل  َي إ َلى َما َكاَن َيُقوُلُه ُبولُ َفَكاَنْت َتْسَمُع اْمَرَأٌة اْسُمَها ل يد  يَنة  ثََيات يَرا، ُمَتَعبَِّدٌة هلل ، َفَفَتَح الرَّبُّ َقْلَبَها ل ُتْصغ  ْن َمد   "ُس.ُجَواٍن م 

، َلَك َطلُّ َحَداثَ 3" 3: 110مزمور  223 م  اْلَفْجر  ْن َرح  ت َك، ف ي ز يَنٍة ُمَقدََّسٍة م   "ت َك.َشْعُبَك ُمْنَتَدٌب ف ي َيْوم  ُقوَّ
ا.37" 37: 6يوحنا  ين ي اآلُب َفإ َليَّ ُيْقب ُل، َوَمْن ُيْقب ْل إ َليَّ اَل ُأْخر ْجُه َخار ج   "ُكلُّ َما ُيْعط 
، َوَأَنا ُأر يُحُكْم.28" 28: 11متى  يَع اْلُمْتَعب يَن َوالثَّق يل ي اأَلْحَمال   "َتَعاَلْوا إ َليَّ َيا َجم 
: وُح وَ َوالرُّ 17" 17: 22رؤيا  ان ا. ! َوَمْن َيْسَمْع َفْلَيُقْل: َتَعاَل!َتَعالَ اْلَعُروُس َيُقواَلن  . َوَمْن ُير ْد َفْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ  "َوَمْن َيْعَطْش َفْلَيْأت 

،16" 18–16: 6رومية  ؟ َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الَّذ ي تَُقدُِّموَن َذَوات ُكْم َلُه َعب يد ا ل لطَّاَعة  يَّة  ل ْلَمْوت  َأْو ل لطَّاَعة  ل ْلب رِّ يُعوَنُه: إ مَّا ل ْلَخط  ي ُتط  هلل ، َأنَُّكْم 17 َأْنُتْم َعب يٌد ل لَّذ  َفُشْكرا   
َن اْلَقْلب  ُصوَرَة التَّْعل يم  الَّت ي َتَسلَّْمُتُموَها. ، َولك نَُّكْم َأَطْعُتْم م  يَّة  .َوا   18 ُكْنُتْم َعب يد ا ل ْلَخط  ْرُتْم َعب يد ا ل ْلب رِّ يَّة  ص  َن اْلَخط   "ْذ ُأْعت ْقُتْم م 

يَُّة اهلل .8" 8: 2أفسس  ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان   "أَلنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل 
نُ 29" 29: 1فيلبي  يح  اَل َأْن ُتْؤم  َب َلُكْم أَلْجل  اْلَمس  اوا ب ه  َفَقْط، َبْل ألَنَُّه َقْد ُوه   "َأْن َتتََألَُّموا أَلْجل ه . َأْيض 

يح  َيُسوَع َقْبلَ الَّذ ي َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوة  ُمَقدََّسة ، اَل ب ُمْقَتَضى َأْعَمال َنا، َبْل ب ُمْقَتَضى اْلَقْصد  َوالنِّْعَمة  الَّ 9" 9: 1تيموثاوس  2 224 َيْت َلَنا ف ي اْلَمس  َنة   ت ي ُأْعط  اأَلْزم 
.  "اأَلَزل يَّة 
يَُّة اهلل . 8" 9–8: 2أفسس  ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان  َر َأَحٌد.9ألَنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل  ْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتخ   "َلْيَس م 
َن الَّذ ي َيْدعُ ألَنَُّه َوُهَما َلْم ُيوَلَدا َبْعُد، َواَل فَ 11" 11: 9رومية  َن اأَلْعَمال  َبْل م  ، َلْيَس م   ".وَعاَل َخْير ا َأْو َشر ا، ل َكْي َيْثُبَت َقْصُد اهلل  َحَسَب االْخت َيار 

ْنَدُه َجَهاَلٌة، َواَل َيقْ 14" 14: 2كورنثوس  1 225 يَّ اَل َيْقَبُل َما ل ُروح  اهلل  ألَنَُّه ع  ْنَساَن الطَّب يع  ي ا.َولك نَّ اإل  ُر َأْن َيْعر َفُه أَلنَُّه إ نََّما ُيْحَكُم ف يه  ُروح   "د 
ع ا ل َناُموس  اهلل ، ألَنَُّه 7" 9–7: 8رومية  هلل ، إ ْذ َلْيَس ُهَو َخاض  اأَلنَّ اْهت َماَم اْلَجَسد  ُهَو َعَداَوٌة   يُع. َأْيض  يعُ 8 اَل َيْسَتط  يَن ُهْم ف ي اْلَجَسد  اَل َيْسَتط  وَن َأْن ُيْرُضوا َفالَّذ 

، إ ْن َكاَن ُروُح اهلل  َساك ن ا ف يُكْم. َولك ْن إ ْن َكاَن َأحَ 9 اهلَل. وح  ، َفذل َك َلْيَس َلُه.َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْسُتْم ف ي اْلَجَسد  َبْل ف ي الرُّ يح   "ٌد َلْيَس َلُه ُروُح اْلَمس 
يَن َظَهَر ُلْطُف ُمَخلِّ 4" 5–4: 3تيطس  َنا اهلل  َوا  ْحَساُنهُ َولك ْن ح  يد  5 ص  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد   اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم 

. وح  اْلُقُدس   "الرُّ
ين ي اآلُب َفإ َليَّ ُيْقب ُل، َوَمْن ُيْقب ْل إ  37" 37: 6يوحنا  226 ا.ُكلُّ َما ُيْعط   "َليَّ اَل ُأْخر ْجُه َخار ج 

ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.27" 27: 36حزقيال  ل ُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ف ي َفَرائ ض  ي ف ي َداخ   "َوَأْجَعُل ُروح 
يُح َفَقْد ُول َد م  1" 1: 5يوحنا  1 ُن َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمس  ْنُه ُكلُّ َمْن ُيْؤم  بُّ اْلَمْوُلوَد م  اَن اهلل . َوُكلُّ َمْن ُيح بُّ اْلَوال َد ُيح   ".َأْيض 

 .9: 3يوحنا  1قارن 
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وربما يكون لهم بعض  230،دعون بواسطة خدمة الكلمةربما يُ على الرغم من أنهم  ،الغير مختارين ن،اآلخرو  -4
البشر، كذلك  232:ال يمكن أن يخلصوا بالتاليو  ،لمسيحل احق   اأبد  مع ذلك ال يأتون  231أعمال الروح العامة،

 اجد   مجتهدينحتى أن كانوا  كانت، اي  أأن يخلصوا بأية طريقة أخرى  ، ال يقدرواةبالديانة المسيحيّ الغير معترفين 
 هم،يمكن بأنه ، الزعم والتأكيداأيض   233.تلك الديانة التي يعترفون بها شرائعو  ،نور الطبيعةل اوفق  حياتهم  لصياغة

 234.ويجب بغضه ،اجد   خبثٌ هو 

                                                                                                                           
ي ا، أَلُكوَن إ له ا 7" 7: 17تكوين  227 َك ف ي َأْجَيال ه ْم، َعْهد ا َأَبد  ْن َبْعد  ي َبْين ي َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسل َك م  َك. َلَك َول َنْسل كَ َوُأق يُم َعْهد  ْن َبْعد   "م 
اَفَقدَُّموا إ َلْيه  اأَلْطَفاَل 15" 16–15: 18لوقا  يُذ اْنَتَهُروُهْم. َأْيض  َسُهْم، َفَلمَّا َرآُهُم التَّاَلم  َأمَّا َيُسوُع َفَدَعاُهْم َوَقاَل: َدُعوا اأَلْواَلَد َيْأُتوَن إ َليَّ َواَل َتْمَنُعوُهْم، أَلنَّ 16 ل َيْلم 

ْثل  هؤالَ   "ء  َمَلُكوَت اهلل .ل م 
يَن َعَلى ُبْعٍد، ُكلِّ َمْن َيْدُعوُه الرَّبُّ إ لُهَنا.39" 39: 2أعمال الرسل  ُكْم َول ُكلِّ الَّذ  َد ُهَو َلُكْم َوأَلْواَلد   "أَلنَّ اْلَمْوع 

ُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت اهلل .َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأحَ 3" 3: 3يوحنا  ْن َفْوُق اَل َيْقد   "ٌد اَل ُيوَلُد م 
 "َمْن َلُه االْبُن َفَلُه اْلَحَياُة، َوَمْن َلْيَس َلُه اْبُن اهلل  َفَلْيَسْت َلُه اْلَحَياُة.12" 12: 5يوحنا  1

 .15: 1انظر لوقا 
وح  َالرِّيُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتسْ 8" 8: 3يوحنا  228 َن الرُّ ْن َأْيَن َتْأت ي َواَل إ َلى َأْيَن َتْذَهُب. هَكَذا ُكلُّ َمْن ُول َد م   ".َمُع َصْوَتَها، لك نََّك اَل َتْعَلُم م 
ُلُه إ َلْيُكْم.لك نِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ: إ نَُّه َخْيٌر َلُكْم َأْن َأْنَطل َق، أَلنَُّه إ ْن َلْم َأْنَطل ْق اَل َيأْ 7" 8–7: 16يوحنا  229 َوَمَتى َجاَء َذاَك 8 ت يُكُم اْلُمَعزِّي، َولك ْن إ ْن َذَهْبُت ُأْرس 

يٍَّة َوَعَلى ب ّر َوَعَلى َدْيُنوَنٍة.  "ُيَبكُِّت اْلَعاَلَم َعَلى َخط 
 "ُه اْلَحَياُة.َمْن َلُه االْبُن َفَلُه اْلَحَياُة، َوَمْن َلْيَس َلُه اْبُن اهلل  َفَلْيَسْت لَ 12" 12: 5يوحنا  1

، ب ه  َيْنبَ 12" 12: 4أعمال الرسل  َي َبْيَن النَّاس  ، َقْد ُأْعط  ي َأْن َنْخُلَص.َوَلْيَس ب َأَحٍد َغْير ه  اْلَخاَلُص. أَلْن َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السََّماء   "غ 
ُروَن َواَل َتْنُظُروَن. َفَقْد َتمَّْت ف يه ْم ُنُبوَُّة إ َشْعَياَء اْلَقائ لَ 14" 15–14: 13متى  230 ر يَن تُْبص  أَلنَّ َقْلَب هَذا الشَّْعب َقْد َغُلَظ، 15ُة: َتْسَمُعوَن َسْمع ا َواَل َتْفَهُموَن، َوُمْبص 

ُروا ب ُعُيون ه ْم، َوَيْسَمُعوا ب آَذان ه ْم،  ُعوا َفَأْشف َيُهْم.َوآَذاَنُهْم َقْد ثَُقَل َسَماُعَها. َوَغمَُّضوا ُعُيوَنُهْم، ل َئالَّ ُيْبص   "َوَيْفَهُموا ب ُقُلوب ه ْم، َوَيْرج 
ُنوا.24" 24: 28أعمال الرسل   "َفاْقَتَنَع َبْعُضُهْم ب َما ق يَل، َوَبْعُضُهْم َلْم ُيْؤم 

 . 48: 13قارن أعمال الرسل 
 "أَلنَّ َكث ير يَن ُيْدَعْوَن َوَقل يل يَن ُيْنَتَخُبوَن.14" 14: 22متى 
ي َيْسَمُع اْلَكل َمَة، َوَحاال  َيْقَبُلَها ب َفَرٍح، 20" 21–02: 13متى  231 َرة  ُهَو الَّذ  يٍن. َفإ َذا 21َواْلَمْزُروُع َعَلى اأَلَماك ن  اْلُمْحج  ، َبْل ُهَو إ َلى ح  َولك ْن َلْيَس َلُه َأْصٌل ف ي َذات ه 

ْن َأْجل  اْلَكل َمة  َفَحاال   َهاٌد م  يٌق َأو  اْضط   "َيْعُثُر.َحَدَث ض 
َك َأْخَرْجَنا22" 22: 7متى  َك تََنبَّْأَنا، َوب اْسم  ! َأَلْيَس ب اْسم  ، َياَربُّ : َياَربُّ َك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكث يَرة ؟ َكث يُروَن َسَيُقوُلوَن ل ي ف ي ذل َك اْلَيْوم  يَن، َوب اْسم   "َشَياط 

يَن اْستُن يُروا َمرَّ 4" 5–4: 6عبرانيين  ،أَلنَّ الَّذ  وح  اْلُقُدس  يََّة َوَصاُروا ُشَرَكاَء الرُّ َبَة السََّماو  ال َحَة َوُقوَّات  الدَّْهر  اآلت ي.5 ة ، َوَذاُقوا اْلَمْوه   "َوَذاُقوا َكل َمَة اهلل  الصَّ
ين ي اآلُب َفإ َليَّ ُيْقب ُل، َوَمْن ُيْقب ْل إ َليَّ اَل أُ 37" 66-64، 37: 6يوحنا  232 ا.ُكلُّ َما ُيْعط  َن اْلَبْدء  َعل َم 64...  ْخر ْجُه َخار ج  ُنوَن. أَلنَّ َيُسوَع م  ْنُكْم َقْوٌم اَل ُيْؤم  َولك ْن م 

ي ُيَسلُِّمُه.  ُنوَن، َوَمْن ُهَو الَّذ  يَن اَل ُيْؤم  ُر َأَحٌد َأْن َيْأت َي إ َليَّ 65َمْن ُهُم الَّذ  ْن َأب ي. َفَقاَل: ل هَذا ُقْلُت َلُكْم: إ نَُّه اَل َيْقد  ْن هَذا اْلَوْقت  َرَجَع َكث يُروَن م ْن 66إ ْن َلْم ُيْعَط م  م 
، َوَلْم َيُعوُدوا َيْمُشوَن َمَعُه. ه  إ َلى اْلَوَراء   "َتاَلم يذ 

ْن َأٍب ُهَو إ ْبل يُس، َوَشَهَوات  َأب يُكْم ُتر يُدوَن َأْن َتْعَمُلوا. َذاَك َكاَن َقتَّ 44" 44: 8يوحنا  ، َوَلْم َيْثُبْت ف ي اْلَحقِّ ألَنَُّه َلْيَس ف يه  َحق . َمَتى َتَكلََّم َأْنُتْم م  َن اْلَبْدء  اال  ل لنَّاس  م 
. ب  َفإ نََّما َيَتَكلَُّم م مَّا َلُه، أَلنَُّه َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاب   "ب اْلَكذ 

ُكْم. َأَنا َأْعلَ 18" 18: 13يوحنا  ي اْلُخْبَز َرَفَع َعَليَّ َعق َبُه.َلْسُت َأُقوُل َعْن َجم يع  ي َيْأُكُل َمع  يَن اْخَتْرُتُهْم. لك ْن ل َيت مَّ اْلك تَاُب: َالَّذ   "ُم الَّذ 
 . 12: 17قارن يوحنا 

َي 12" 12: 4أعمال الرسل  233 ، َقْد ُأْعط  ي َأْن َنْخُلَص.َوَلْيَس ب َأَحٍد َغْير ه  اْلَخاَلُص. أَلْن َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السََّماء  ، ب ه  َيْنَبغ   "َبْيَن النَّاس 
َن اهلل  2" 3–2: 4يوحنا  1 يح  َأنَُّه َقْد َجاَء ف ي اْلَجَسد  َفُهَو م  يح  َأنَُّه َقدْ 3 ،ب هَذا َتْعر ُفوَن ُروَح اهلل : ُكلُّ ُروٍح َيْعَتر ُف ب َيُسوَع اْلَمس  َجاَء  َوُكلُّ ُروٍح اَل َيْعَتر ُف ب َيُسوَع اْلَمس 

ْعُتْم َأنَُّه َيْأت ي، َواآلَن ُهَو ف ي ا ي َسم  يح  الَّذ  دِّ اْلَمس  َن اهلل . َوهَذا ُهَو ُروُح ض  ، َفَلْيَس م  .ف ي اْلَجَسد   "ْلَعاَلم 
يح  َفَلْيَس َلُه اهلُل. َوَمْن َيْثُبتْ 9" 9: 1يوحنا  2 يح  َفهَذا َلُه اآلُب َواالْبُن َجم يع ا. ُكلُّ َمْن َتَعدَّى َوَلْم َيْثُبْت ف ي َتْعل يم  اْلَمس   "ف ي َتْعل يم  اْلَمس 

 "َقاَل َلُه َيُسوُع: َأَنا ُهَو الطَّر يُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحٌد َيْأت ي إ َلى اآلب  إ الَّ ب ي.6" 6: 14يوحنا 
، اَل َرَجاَء َلُكْم، َوب اَل إ لهٍ  َأنَُّكْم ُكْنُتْم ف ي ذل َك اْلَوْقت  ب ُدون  12" 13–12: 2أفسس  د  يَّة  إ ْسَرائ يَل، َوُغَرَباَء َعْن ُعُهود  اْلَمْوع  يٍح، َأْجَنب يِّيَن َعْن َرَعو  .َمس    ف ي اْلَعاَلم 

ْرُتْم َقر يب يَن ب دَ 13 يَن، ص  يد  يَن ُكْنُتْم َقْبال  َبع  يح  َيُسوَع، َأْنُتُم الَّذ  .َولك ن  اآلَن ف ي اْلَمس  يح   "م  اْلَمس 
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 الفصل الحادي عشر
 التبريرفيما يتعّلق ب

 بصفحبل  ،البر فيهم بغرسليس  235:ارهم مجان  يبرّ  اأيض  هو  بشكٍل فّعال،أولئك الذين يدعوهم اهلل  -1
 ؛دهلكن ألجل المسيح وح ،أو تم بواسطتهم ،فيهم حدث لشيءال  ،كأبرار ول أشخاصهموقب بحسبانو  ،خطاياهم

ة حسبان طاعة لكن بواسط ؛كبرهم ،ة أخرى لهمأي طاعة إنجيليّ  أو ،فعل اإليمان أو ،اإليمان نفسه بإسنادليس و 

                                                                                                                           
َن اْلَيهُ 22" 22: 4يوحنا  .َأْنُتْم َتْسُجُدوَن ل َما َلْسُتْم َتْعَلُموَن، َأمَّا َنْحُن َفَنْسُجُد ل َما َنْعَلُم. أَلنَّ اْلَخاَلَص ُهَو م   "ود 
لَه اْلَحق يق  3" 3: 17يوحنا  يَُّة: َأْن َيْعر ُفوَك َأْنَت اإل  َي اْلَحَياُة اأَلَبد  ه  ه  ي َأْرَسْلَتُه.َوهذ  يَح الَّذ   "يَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمس 
؟ َوَكْيَف َيْسَمُعوَن ب الَ 14أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ب اْسم  الرَّبِّ َيْخُلُص. 13" 17–13: 10رومية  ُنوَن ب َمْن َلْم َيْسَمُعوا ب ه  ؟ َوَكْيَف ُيْؤم  ُنوا ب ه   َفَكْيَف َيْدُعوَن ب َمْن َلْم ُيْؤم 
ٍز؟  ، اْلُمبَ 15َكار  ُزوَن إ ْن َلْم ُيْرَسُلوا؟ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َما َأْجَمَل َأْقَداَم اْلُمَبشِّر يَن ب السَّاَلم  . َوَكْيَف َيْكر  يَل، أَلنَّ 16شِّر يَن ب اْلَخْيَرات  ْنج  يُع َقْد َأَطاُعوا اإل  لك ْن َلْيَس اْلَجم 

، َواْلَخَبُر ب َكل َمة  اهلل .17َصدََّق َخَبَرَنا؟  إ َشْعَياَء َيُقوُل: َياَربُّ َمنْ  يَماُن ب اْلَخَبر   "إ ذ ا اإل 
يح  فَ 9" 11–9: 1يوحنا  2 234 يح  َفَلْيَس َلُه اهلُل. َوَمْن َيْثُبْت ف ي َتْعل يم  اْلَمس  يع ا.هَذا َلُه اآلُب َواالْبُن جَ ُكلُّ َمْن َتَعدَّى َوَلْم َيْثُبْت ف ي َتْعل يم  اْلَمس  إ ْن َكاَن َأَحٌد 10 م 

، َواَل َتُقوُلوا َلُه َساَلٌم. ، َفاَل َتْقَبُلوُه ف ي اْلَبْيت  يُء ب هَذا التَّْعل يم   "أَلنَّ َمْن ُيَسلُِّم َعَلْيه  َيْشَتر ُك ف ي َأْعَمال ه  الشِّرِّيَرة .11 َيْأت يُكْم، َواَل َيج 
يَح َفْلَيُكْن َأَناث يَما! َماَراْن َأثَا. إ ْن َكاَن َأَحٌد الَ 22" 22: 16كورنثوس  1 بُّ الرَّبَّ َيُسوَع اْلَمس   "ُيح 

يل آَخَر!6" 8–6: 1غالطية  يح  إ َلى إ ْنج  ي َدَعاُكْم ب ن ْعَمة  اْلَمس  ُب َأنَُّكْم َتْنَتق ُلوَن هَكَذا َسر يع ا َعن  الَّذ  ُجوَنُكْم َلْيَس ُهَو آَخَر، َغْيَر َأنَُّه 7 إ نِّي َأَتَعجَّ ُيوَجُد َقْوٌم ُيْزع 
. يح  يَل اْلَمس  ُلوا إ ْنج  َن السََّماء  ب َغْير  َما َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن َأَناث يَما!8 َوُير يُدوَن َأْن ُيَحوِّ  "َولك ْن إ ْن َبشَّْرَناُكْم َنْحُن َأْو َماَلٌك م 

يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفه30" 30: 8رومية  235 اؤاَُلء  َدَعاُهْم َوالَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َدُهْم َأْيض  َرُهْم، َفهؤاَُلء  َمجَّ يَن َبرَّ ا. َوالَّذ   ".َأْيض 
.24" 24: 3رومية  يح  ي ب َيُسوَع اْلَمس  ان ا ب ن ْعَمت ه  ب اْلف َداء  الَّذ  ر يَن َمجَّ  "ُمتََبرِّ
يَّة  هَكَذا وَ 15" 16–15: 5رومية  الك ْن َلْيَس َكاْلَخط  يَّةُ  َأْيض  ٍد َماَت اْلَكث يُروَن، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا ن ْعَمُة اهلل ، َواْلَعط  يَّة  َواح  ب النِّْعَمة  الَّت ي  اْله َبُة. أَلنَُّه إ ْن َكاَن ب َخط 

، َقد  اْزَداَدْت ل لْ  يح  د  َيُسوَع اْلَمس  ْنَسان  اْلَواح  ، َوَأمَّا اْله َبةُ 16 َكث ير يَن!ب اإل  ٍد ل لدَّْيُنوَنة  ْن َواح  يَُّة. أَلنَّ اْلُحْكَم م  ٍد َقْد َأْخَطَأ هَكَذا اْلَعط  ْن َجرَّى َخَطاَيا َكث يَرٍة  َوَلْيَس َكَما ب َواح  َفم 
.  "ل لتَّْبر ير 
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هو  ،اإليمان ليس من أنفسهم ذلك ؛اإليمانب ،يقبلونه ويتكلون عليه وعلى بره فإنهم 236،لهمالمسيح وكفايته 
 237.عطية اهلل

هو ليس  مع ذلك 238:الوحيدة للتبرير الوسيلةهو  ،عليه وعلى بره االتكالالمسيح و  قبولهكذا  ،اإليمان -2
 بل عامال   ،اميت   اوهو ليس إيمان   ،ة األخرىبجميع النعم الخالصيّ  امصحوب   الكنه دائم   ،بررالمُ  الشخصفي  اوحيد  

 239.بالمحبة
 ،ترضية الئقة وصنع ين،دين جميع الذين هم مبرر  بالكامل سّدد ،بواسطة طاعته وموته ،المسيح إن -3

وطاعته  241؛ب ألجلهمعطى بواسطة اآلبقدر ما هو مُ  لذلك، 240.وتامة لعدل أبيه بالنيابة عنهم ،وحقيقية
                                      

ُن ب  5" 8–5: 4رومية  236 ي اَل َيْعَمُل، َولك ْن ُيْؤم  ا الَّذ  َر، َفإ يَماُنُه ُيْحَسُب َلُه ب ر ا.َوَأمَّ ُر اْلَفاج  ي ُيَبرِّ اَكَما َيُقوُل َداُوُد 6 الَّذ  ُب َلُه  َأْيض  ي َيْحس  ْنَسان  الَّذ  يب  اإل  ف ي َتْطو 
يَن ُغف َرْت آثَاُمُهْم َوُست َرْت َخَطاَياُهْم.7 اهلُل ب ر ا ب ُدون  َأْعَمال: يَّة .ُطوَبى ل لرَّجُ 8 ُطوَبى ل لَّذ  ُب َلُه الرَّبُّ َخط  ي اَل َيْحس   "ل  الَّذ 

ع ا ف يَنا19" 21، 19: 5كورنثوس  2 ٍب َلُهْم َخَطاَياُهْم، َوَواض  ه ، َغْيَر َحاس  ا اْلَعاَلَم ل َنْفس  يح  ُمَصال ح  . َأْي إ نَّ اهلَل َكاَن ف ي اْلَمس  أَلنَُّه َجَعَل 21...  َكل َمَة اْلُمَصاَلَحة 
.الَّذ ي لَ  يَر َنْحُن ب رَّ اهلل  ف يه  يَّة  أَلْجل َنا، ل َنص  يَّة ، َخط   "ْم َيْعر ْف َخط 
ُنوَن. أَلنَُّه اَل َفْرَق. 22" 28–22: 3رومية  يَن ُيْؤم  ، إ َلى ُكلِّ َوَعَلى ُكلِّ الَّذ  يح  يَمان  ب َيُسوَع اْلَمس  يُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوزَ 23ب رُّ اهلل  ب اإل  ر يَن 24ُهْم َمْجُد اهلل ، إ ذ  اْلَجم  ُمتََبرِّ

 ، يح  ان ا ب ن ْعَمت ه  ب اْلف َداء  الَّذ ي ب َيُسوَع اْلَمس  ْفح  َعن  اْلَخَطاَيا السَّال  25َمجَّ ْن َأْجل  الصَّ ْظَهار  ب رِّه ، م  ه ، إل  يَمان  ب َدم  ْظَهار  ب رِّه  إل  26َفة  ب إ ْمَهال  اهلل . الَّذ ي َقدََّمُه اهلُل َكفَّاَرة  ب اإل 
يَمان  ب َيُسوَع.  َن اإل  َر َمْن ُهَو م  ، ل َيُكوَن َبار ا َوُيَبرِّ ر  َمان  اْلَحاض  . 27ف ي الزَّ يَمان  ؟ كَّالَّ. َبْل ب َناُموس  اإل  َفَأْيَن االْفت َخاُر؟ َقد  اْنَتَفى. ب َأيِّ َناُموٍس؟ َأب َناُموس  اأَلْعَمال 

ُب َأنَّ 28 .إ ذ ا َنْحس  يَمان  ب ُدون  َأْعَمال  النَّاُموس  ُر ب اإل  ْنَساَن َيَتَبرَّ  "اإل 
يد  5" 7، 5: 3تيطس  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد  ،اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  وح  اْلُقُدس  ، َحتَّى إ َذا تََبرَّ 7...   الرُّ ْرَنا ب ن ْعَمت ه 

. يَّة  يُر َوَرَثة  َحَسَب َرَجاء  اْلَحَياة  األََبد   "َنص 
.7" 7: 1أفسس  َنى ن ْعَمت ه  ، ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا، َحَسَب غ   "الَّذ ي ف يه  َلَنا اْلف َداُء ب َدم ه 
ه  ُيَخلَُّص َيُهوَذا، َوَيْسُكُن إ ْسَرائ يُل آم  6" 6: 23إرميا  َنا.ف ي َأيَّام  : الرَّبُّ ب رُّ ي َيْدُعوَنُه ب ه   "ن ا، َوهَذا ُهَو اْسُمُه الَّذ 

َن اهلل  َوب ر ا َوَقَداَسة  َوف َداء .30" 31–30: 1كورنثوس  1 ْكَمة  م  ي َصاَر َلَنا ح  يح  َيُسوَع، الَّذ  ْنُه َأْنُتْم ب اْلَمس  .َمن  اْفَتَخَر َفلْ تَّى َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: حَ 31 َوم  ْر ب الرَّبِّ  "َيْفَتخ 
يَن َيَناُلوَن فَ 17" 19–17: 5رومية  ، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا الَّذ  د  د  َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ب اْلَواح  يَّة  اْلَواح  د  أَلنَُّه إ ْن َكاَن ب َخط  ، َسَيْمل ُكوَن ف ي اْلَحَياة  ب اْلَواح  يََّة اْلب رِّ ْيَض النِّْعَمة  َوَعط 
!َيُسوَع  يح  ٍد َصاَرت  الْ 18 اْلَمس  ، هَكَذا ب ب ّر َواح  يع  النَّاس  ل لدَّْيُنوَنة  َدٍة َصاَر اْلُحْكُم إ َلى َجم  يٍَّة َواح  ، ل تَْبر ير  اْلَحَياة .َفإ ذ ا َكَما ب َخط  ألَنَُّه َكَما 19 ه َبُة إ َلى َجم يع  النَّاس 

َل الْ  د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  َية  اإل  اَكث يُروَن ُخَطاة ، هَكَذا ب َمْعص  د  َسُيْجَعُل اْلَكث يُروَن َأْبَرار ا. َأْيض   "ب إ َطاَعة  اْلَواح 
.12" 12: 1يوحنا  237 ه  ُنوَن ب اْسم  يُروا َأْواَلَد اهلل ، َأي  اْلُمْؤم  يَن َقب ُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطان ا َأْن َيص  ا ُكلُّ الَّذ   "َوَأمَّ

ُن ب ه  َيَناُل ب اْسم ه  ُغْفَراَن اْلَخَطاَيا.43" 43: 10أعمال الرسل  يُع األَْنب َياء  َأنَّ ُكلَّ َمْن ُيْؤم   "َلُه َيْشَهُد َجم 
ْخَوُة، َأنَُّه ب هَذا ُيَناَدى َلُكْم ب ُغْفَران  اْلَخَطايَ 38" 39–38: 13أعمال الرسل  ْنَدُكْم َأيَُّها الرَِّجاُل اإل  ُروا 39 ا،َفْلَيُكْن َمْعُلوم ا ع  ْن ُكلِّ َما َلْم َتْقد  ُن م  ُر ُكلُّ َمْن ُيْؤم  َوب هَذا َيَتَبرَّ

ْنُه ب َناُموس  ُموَسى. ُروا م   "َأْن َتَتَبرَّ
ي م نَ 9" 9: 3فيلبي  ، اْلب رُّ الَّذ  يح  ، َبل  الَّذ ي ب إ يَمان  اْلَمس  َن النَّاُموس  ي م  ، َوَلْيَس ل ي ب رِّي الَّذ  . َوُأوَجَد ف يه  يَمان   "اهلل  ب اإل 
يح  َيُسوَع.7" 8–7: 2أفسس  َنى ن ْعَمت ه  اْلَفائ َق، ب اللُّْطف  َعَلْيَنا ف ي اْلَمس  ْنُكْم. ُهَو 8 ل ُيْظه َر ف ي الدُُّهور  اآلت َية  غ  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان  ألَنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل 

يَُّة اهلل .  "َعط 
ي َأْرَسَلن ي، َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  ا44" 65، 45–44: 6يوحنا  ْبُه اآلُب الَّذ  ُر َأَحٌد َأْن ُيْقب َل إ َليَّ إ ْن َلْم َيْجَتذ  .اَل َيْقد  ير  يُع 45 أَلخ  : َوَيُكوُن اْلَجم  إ نَُّه َمْكُتوٌب ف ي اأَلْنب َياء 

َن اهلل . َفُكلُّ َمْن َسم عَ  . ُمَتَعلِّم يَن م  َن اآلب  َوَتَعلََّم ُيْقب ُل إ َليَّ ْن َأب ي."65...  م  ُر َأَحٌد َأْن َيْأت َي إ َليَّ إ ْن َلْم ُيْعَط م   َفَقاَل: ل هَذا ُقْلُت َلُكْم: إ نَُّه اَل َيْقد 
ُنوا ب ه  َفَقْط، بَ 29" 29: 1فيلبي  يح  اَل َأْن ُتْؤم  َب َلُكْم أَلْجل  اْلَمس  اْل ألَنَُّه َقْد ُوه   "َأْن َتتََألَُّموا أَلْجل ه . َأْيض 

.18" 36، 18: 3يوحنا  238 يد  ْن ب اْسم  اْبن  اهلل  اْلَوح  يَن، ألَنَُّه َلْم ُيْؤم  ُن َقْد د  ي اَل ُيْؤم  ُن ب ه  اَل ُيَداُن، َوالَّذ  ي ُيْؤم  يٌَّة، َوالَّذ  36...  َالَّذ  ُن ب االْبن  َلُه َحَياٌة َأَبد  ي ُيْؤم  ي الَّذ 
ُن ب االْبن  َلْن َيَرى َحَياة  َبْل َيْمُكُث َعَلْيه  َغَضُب اهلل .  "اَل ُيْؤم 

.28" 28: 3رومية  يَمان  ب ُدون  َأْعَمال  النَّاُموس  ُر ب اإل  ْنَساَن َيتََبرَّ ُب َأنَّ اإل   "إ ذ ا َنْحس 
يَمان  َلَنا َساَلٌم َمعَ 1" 1: 5رومية  ْرَنا ب اإل  . َفإ ْذ َقْد َتَبرَّ يح   "اهلل  ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 

يَماُن 17" 26، 22، 17: 2يعقوب  239 اهَكَذا اإل  .َأْيض  ، َوب اأَلْعَمال  ُأْكم َل 22...  ، إ ْن َلْم َيُكْن َلُه َأْعَماٌل، َميٌِّت ف ي َذات ه  َل َمَع َأْعَمال ه  يَماَن َعم  َفَتَرى َأنَّ اإل 
يَماُن، يَماُن أَلنَُّه َكمَ 26...  اإل  اا َأنَّ اْلَجَسَد ب ُدوَن ُروٍح َميٌِّت، هَكَذا اإل   "ب ُدون  َأْعَمال َميٌِّت. َأْيض 
ُل ب اْلَمَحبَّة .6" 6: 5غالطية  يَماُن اْلَعام  تَاُن َيْنَفُع َشْيئ ا َواَل اْلُغْرَلُة، َبل  اإل  يح  َيُسوَع اَل اْلخ   "أَلنَُّه ف ي اْلَمس 



41 

من ن تبريرهم هو فقط إف ؛فيهميء ال ألجل أي ش بمحض إرادته، ُقب َل، وكالهم 242؛عنهم بدال   ُقبلوا ترضيتهو 
 244.هلل في تبرير الخطاةالصارم والنعمة الغنية عدل كال من الحتى يتمجد  243؛ةالنعمة المجانيّ 

مات ألجل  ،في ملء الزمان، والمسيح 245،قضى أن يبرر جميع المختارين ،من كل األزل ،اهلل إن -4
الوقت في ، سإلى أن يخصص الروح القد ،ال يتبررون ومع ذلك، هم 246:ألجل تبريرهم اأيض  وقام  ،اهمخطاي

 247.المسيح لهم المعين،

                                                                                                                           
ْنَسان  ألَ 45" 45: 10مرقس  240 انَّ اْبَن اإل  َل َنْفَسُه ف ْدَية  َعْن َكث ير يَن. َأْيض  َم َول َيْبذ   "َلْم َيْأت  ل ُيْخَدَم َبْل ل َيْخد 

يُح أَلْجل َنا.8" 19–18، 10–8: 5رومية  َن َفب اأَلوْ 9 َولك نَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمس  ُروَن اآلَن ب َدم ه  َنْخُلُص ب ه  م  َلى َكث ير ا َوَنْحُن ُمتََبرِّ
! ، َفب اأَلْوَلى َكث ير ا َوَنْحُن ُمَصاَلحُ 10 اْلَغَضب  َدٍة َصاَر َفإ ذ ا َكَما 18...  وَن َنْخُلُص ب َحَيات ه !ألَنَُّه إ ْن ُكنَّا َوَنْحُن َأْعَداٌء َقْد ُصول ْحَنا َمَع اهلل  ب َمْوت  اْبن ه  يٍَّة َواح  ب َخط 

، ل َتْبر ير   يع  النَّاس  ٍد َصاَرت  اْله َبُة إ َلى َجم  ، هَكَذا ب ب ّر َواح  َل اْلَكث يُروَن ُخَطاة ، 19 اْلَحَياة . اْلُحْكُم إ َلى َجم يع  النَّاس  ل لدَّْيُنوَنة  د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  َية  اإل  أَلنَُّه َكَما ب َمْعص 
اهَكَذا  د  َسُيْجَعُل اْلَكث يُروَن َأْبَرار ا. َأْيض   "ب إ َطاَعة  اْلَواح 

، إ ْذ َصاَر َلْعَنة  أَلْجل َنا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن عُ 13" 13: 3غالطية  ْن َلْعَنة  النَّاُموس  يُح اْفَتَداَنا م   "لَِّق َعَلى َخَشَبٍة.َاْلَمس 
يُح،ألَ 5" 6–5: 2تيموثاوس  1 ْنَساُن َيُسوُع اْلَمس  : اإل  ٌد َبْيَن اهلل  َوالنَّاس  يٌط َواح  ٌد َوَوس  ، الشََّهاَدُة ف ي َأْوَقات َها 6 نَُّه ُيوَجُد إ لٌه َواح  يع  ي َبَذَل َنْفَسُه ف ْدَية  أَلْجل  اْلَجم  الَّذ 

ة .  "اْلَخاصَّ
ه ، َورَ 3" 3: 1عبرانيين  ي، َوُهَو َبَهاُء َمْجد  ه  َتْطه ير ا ل َخَطاَياَنا، جَ الَّذ  ، َبْعَد َما َصَنَع ب َنْفس  ٌل ُكلَّ اأَلْشَياء  ب َكل َمة  ُقْدَرت ه  َلَس ف ي َيم ين  اْلَعَظَمة  ف ي ْسُم َجْوَهر ه ، َوَحام 
 "اأَلَعال ي.
يم  َجَسد  10" 14، 10: 10عبرانيين  يَئة  َنْحُن ُمَقدَُّسوَن ب َتْقد  ه  اْلَمش  َدة .َفب هذ  يح  َمرَّة  َواح  يَن.14...  َيُسوَع اْلَمس  ٍد َقْد َأْكَمَل إ َلى األََبد  اْلُمَقدَّس   "ألَنَُّه ب ُقْرَباٍن َواح 
َية  َوتَْتم يم  24" 26، 24: 9دانيال  يَنت َك اْلُمَقدََّسة  ل َتْكم يل  اْلَمْعص  َيْت َعَلى َشْعب َك َوَعَلى َمد  ، َول َخْتم   َسْبُعوَن ُأْسُبوع ا ُقض  يِّ ، َول ُيْؤَتى ب اْلب رِّ األََبد  ْثم  اْلَخَطاَيا، َول َكفَّاَرة  اإل 

يَن. ْؤَيا َوالنُُّبوَّة ، َول َمْسح  ُقدُّوس  اْلُقدُّوس  يُح َوَلْيَس َلُه، َوَشْعُب َرئ يٍس آٍت ُيخْ 26...  الرُّ ا ُيْقَطُع اْلَمس  تِّيَن ُأْسُبوع  يَنَة َواْلُقْدَس، َواْنت َهاُؤُه ب َغَماَرٍة، َوَبْعَد اْثَنْين  َوس  ر ُب اْلَمد 
َي ب َها. َرٌب ُقض   "َوا  َلى النَِّهاَية  َحْرٌب َوخ 

 .12: 53–13: 52انظر إشعياء 
يَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا 32" 32: 8رومية  241 ، َبْل َبَذَلُه أَلْجل َنا َأْجَمع  ي َلْم ُيْشف ْق َعَلى اْبن ه  اَأيْ َالَّذ   َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟" ض 

، َبلْ 16" 16: 3يوحنا  ُن ب ه  يَد، ل َكْي اَل َيْهل َك ُكلُّ َمْن ُيْؤم  يَُّة." أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوح   َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبد 
ي َلمْ 21" 21: 5كورنثوس  2 242 يَر َنْحُن ب رَّ اهلل  ف يه . أَلنَُّه َجَعَل الَّذ  يَّة  أَلْجل َنا، ل َنص  يَّة ، َخط   "َيْعر ْف َخط 

يُح 2" 2: 5أفسس  اَواْسُلُكوا ف ي اْلَمَحبَّة  َكَما َأَحبََّنا اْلَمس   "َوَأْسَلَم َنْفَسُه أَلْجل َنا، ُقْرَبان ا َوَذب يَحة  هلل  َرائ َحة  َطيَِّبة . َأْيض 
يح  َيُسوَع،وَ 6" 9–6: 2فيلبي  يَّات  ف ي اْلَمس  يح  َيُسوَع.7 َأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ف ي السََّماو  َنى ن ْعَمت ه  اْلَفائ َق، ب اللُّْطف  َعَلْيَنا ف ي اْلَمس   ل ُيْظه َر ف ي الدُُّهور  اآلت َية  غ 

، َوذل  8 يَمان  يَُّة اهلل .ألَنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل  ْنُكْم. ُهَو َعط  َر َأَحٌد.9 َك َلْيَس م  ْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتخ   " َلْيَس م 
. إ ْن َجَعَل َنْفَسُه َذب يَحَة إ ْثٍم َيَرى َنْسال  َتُطوُل َأيَّاُمهُ 10" 11–10: 53إشعياء  ه  َتْنَجُح.، َوَمَسرَُّة الرَّ َأمَّا الرَّبُّ َفُسرَّ ب َأْن َيْسَحَقُه ب اْلَحَزن  ه  َيَرى 11 بِّ ب َيد  ْن َتَعب  َنْفس  م 

ُلَها. ُر َكث ير يَن، َوآثَاُمُهْم ُهَو َيْحم  ي اْلَبارُّ ب َمْعر َفت ه  ُيَبرِّ  "َوَيْشَبُع، َوَعْبد 
.24" 24: 3رومية  243 يح  ي ب َيُسوَع اْلَمس  ان ا ب ن ْعَمت ه  ب اْلف َداء  الَّذ  ر يَن َمجَّ  "ُمَتَبرِّ
.7" 7: 1سس أف َنى ن ْعَمت ه  ، ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا، َحَسَب غ   "الَّذ ي ف يه  َلَنا اْلف َداُء ب َدم ه 

يَمان  ب َيُسوَع.26" 26: 3رومية  244 َن اإل  َر َمْن ُهَو م  ، ل َيُكوَن َبار ا َوُيَبرِّ ر  َمان  اْلَحاض  ْظَهار  ب رِّه  ف ي الزَّ  "إل 
يح  َيُسوَع.ل ُيْظه َر ف  7" 7: 2أفسس  َنى ن ْعَمت ه  اْلَفائ َق، ب اللُّْطف  َعَلْيَنا ف ي اْلَمس   "ي الدُُّهور  اآلت َية  غ 
ٌل 9" 9: 9زكريا  . ُهَو َعاد  ْهَيْوَن، اْهت ف ي َيا ب ْنَت ُأوُرَشل يَم. ُهَوَذا َمل ُكك  َيْأت ي إ َلْيك  د ا َيا اْبَنَة ص  ي ج  يعٌ ا ْبَته ج  َماٍر َوَعَلى َجْحٍش اْبن  َوَمْنُصوٌر َود  ، َوَراك ٌب َعَلى ح 
 "َأتَاٍن.

، َأْخَبَر ب َها ُمْنُذ َزَماٍن؟ َأَليْ 21" 21: 45إشعياء  يم  ه  ُمْنُذ اْلَقد  َوُمَخلٌِّص. َلْيَس  َس َأَنا الرَّبُّ َواَل إ لَه آَخَر َغْير ي؟ إ لٌه َبار  َأْخب ُروا. َقدُِّموا. َوْلَيَتَشاَوُروا َمع ا. َمْن َأْعَلَم ب هذ 
َواَي.  "س 

، ل َيُكوَن ُهَو ب ْكر ا بَ 29" 30–29: 8رومية  245 يَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم ل َيُكوُنوا ُمَشاب ه يَن ُصوَرَة اْبن ه  يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  30 ْيَن إ ْخَوٍة َكث ير يَن.أَلنَّ الَّذ  َوالَّذ 
اْم َدَعاهُ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َدُهْم َأْيض  َرُهْم، َفهؤاَُلء  َمجَّ يَن َبرَّ ا. َوالَّذ   ".َأْيض 

يَم َأْن ف ي8" 8: 3غالطية  ُر اأُلَمَم، َسَبَق َفَبشََّر إ ْبَراه  يَمان  ُيَبرِّ .َواْلك َتاُب إ ْذ َسَبَق َفَرَأى َأنَّ اهلَل ب اإل  يُع اأُلَمم   "َك تَتََباَرُك َجم 
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 ةمن حال اأبد  أن يسقطوا  يمكنال  مأنه وعلى الرغم من 248؛هم مبررون مناهلل يستمر يغفر خطايا  إن -5
 يتواضعوا،إلى أن ، رد لهم نور وجههوال يُ  هلل، ألبويا االستياءتحت  ،بخطاياهم إال أنه قد يقعوا، 249،التبرير

 250.ويجددوا إيمانهم وتوبتهم ،الصفح لتمسواوي ،ويعترفوا بخطاياهم

                                                                                                                           
: ل ُتْكَثْر لَ 2" 20–19، 2: 1بطرس  1 يح  ، َوَرشِّ َدم  َيُسوَع اْلَمس  وح  ل لطَّاَعة  يس  الرُّ ، ف ي َتْقد  ْلم  اهلل  اآلب  السَّاب ق  َبْل ب َدٍم 19...  ُكُم النِّْعَمُة َوالسَّاَلُم.ب ُمْقَتَضى ع 

ْن َحَمل ب   ،َكر يٍم، َكَما م  يح  ْن َأْجل ُكْم.20 اَل َعْيٍب َواَل َدَنٍس، َدم  اْلَمس  يَرة  م  َنة  اأَلخ  ، َولك ْن َقْد ُأْظه َر ف ي اأَلْزم  يس  اْلَعاَلم   "َمْعُروف ا َساب ق ا َقْبَل َتْأس 
، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  4" 4: 4غالطية  246 َمان  ْلُء الزَّ . َولك ْن َلمَّا َجاَء م   "اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس 
.6" 6: 2تيموثاوس  1 ة  ، الشََّهاَدُة ف ي َأْوَقات َها اْلَخاصَّ يع  ي َبَذَل َنْفَسُه ف ْدَية  أَلْجل  اْلَجم   "الَّذ 

ْن َأْجل  َخَطاَياَنا َوُأق يَم أَلْجل  تَْبر ير َنا.25" 25: 4رومية  ي ُأْسل َم م   "الَّذ 
يَن َنْحُن 3" 3: 2أفسس  247 االَّذ  ، َوُكنَّا ب ا َأْيض  يَئات  اْلَجَسد  َواأَلْفَكار  ل يَن َمش  َنا، َعام  ْفَنا َقْبال  َبْيَنُهْم ف ي َشَهَوات  َجَسد  يع ا َتَصرَّ لطَّب يَعة  َأْبَناَء اْلَغَضب  َكاْلَباق يَن َجم 

ا  ".َأْيض 
يَن ف ي اْلُخبْ  اَأْيض  أَلنََّنا ُكنَّا َنْحُن 3" 7–3: 3تيطس  يَن ل َشَهَواٍت َوَلذَّاٍت ُمْخَتل َفٍة، َعائ ش  يَن، َضالِّيَن، ُمْسَتْعَبد  ، َمْمُقوت يَن، َقْبال  َأْغب َياَء، َغْيَر َطائ ع  ث  َواْلَحَسد 

ا. يَن َبْعُضَنا َبْعض  َنا اهلل  َوا  ْحَساُنُه 4 ُمْبغ ض  يَن َظَهَر ُلْطُف ُمَخلِّص  ياَلد  الثَّان ي  الَ 5َولك ْن ح  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم  ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم 
، وح  اْلُقُدس  يد  الرُّ َنا.6 َوَتْجد  يح  ُمَخلِّص  ن ى َعَلْيَنا ب َيُسوَع اْلَمس  ي َسَكَبُه ب غ  ، 7 الَّذ  ْرَنا ب ن ْعَمت ه  يَّة .َحتَّى إ َذا تََبرَّ يُر َوَرَثة  َحَسَب َرَجاء  اْلَحَياة  األََبد   "َنص 

، آَمنَّا َنْحُن 16" 16: 2غالطية  يح  ، َبْل ب إ يَمان  َيُسوَع اْلَمس  ُر ب َأْعَمال  النَّاُموس  ْنَساَن اَل َيَتَبرَّ اإ ْذ َنْعَلُم َأنَّ اإل  َر ب إ يَمان  يَ  َأْيض  ، ل َنتََبرَّ يح  ُسوَع اَل ب َأْعَمال  ب َيُسوَع اْلَمس 
ُر َجَسٌد َما. . ألَنَُّه ب َأْعَمال  النَّاُموس  اَل َيتََبرَّ  "النَّاُموس 

 . 22–21: 1قارن كولوسي 
اَواْغف ْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغف ُر َنْحُن 12" 12: 6متى  248  "ل ْلُمْذن ب يَن إ َلْيَنا. َأْيض 
يح  اْبن ه  ُيَطهِّرُ َولك ْن إ ْن َسَلكْ 7" 9، 7: 1يوحنا  1 َنا َمَع َبْعٍض، َوَدُم َيُسوَع اْلَمس  ، َفَلَنا َشر َكٌة َبْعض  يٍَّة.َنا ف ي النُّور  َكَما ُهَو ف ي النُّور  ْن ُكلِّ َخط  إ ن  اْعَتَرْفَنا 9...  َنا م 

ٌل، َحتَّى َيْغف َر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ  يٌن َوَعاد  ْن ُكلِّ إ ْثٍم.ب َخَطاَياَنا َفُهَو َأم   "َرَنا م 
، َيُسوُع 1" 2–1: 2يوحنا  1 ْنَد اآلب  ُئوا. َوا  ْن َأْخَطَأ َأَحٌد َفَلَنا َشف يٌع ع  ي، َأْكُتُب إ َلْيُكْم هَذا ل َكْي اَل ُتْخط  .َيا َأْواَلد  يُح اْلَبارُّ َوُهَو َكفَّاَرٌة ل َخَطاَياَنا. َلْيَس ل َخَطاَياَنا 2 اْلَمس 

اْل ل َخَطاَيا ُكلِّ اْلَعاَلم  َفَقْط، بَ   ".َأْيض 
،1" 5–1: 5رومية  249 يح  يَمان  َلَنا َساَلٌم َمَع اهلل  ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ْرَنا ب اإل  ي ب ه  2 َفإ ْذ َقْد تََبرَّ االَّذ  ه  النِّْعَمة  الَّت ي َنْحُن  َأْيض  ، إ َلى هذ  يَمان  َقْد َصاَر َلَنا الدُُّخوُل ب اإل 

ُر َعَلى َرَجاء  َمْجد  اهلل . ُر 3 ف يَها ُمق يُموَن، َوَنْفَتخ  اَوَلْيَس ذل َك َفَقْط، َبْل َنْفَتخ  ُئ َصْبر ا، َأْيض  يَق ُيْنش  يَن َأنَّ الضِّ ، َعال م  يَقات  ْبُر َتْزك َية ، َوالتَّْزك َيُة َرَجاء ،4 ف ي الضِّ  َوالصَّ

وح  اْلُقُدس  اْلُمْعَطى َلَنا.َوالرََّجاُء اَل ُيْخز ي، أَلنَّ َمحَ 5  "بََّة اهلل  َقد  اْنَسَكَبْت ف ي ُقُلوب َنا ب الرُّ
يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  َدَعاُهْم 30" 39–30: 8رومية  اَوالَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َرُهْم، َفهؤاَُلء  َأْيض  يَن َبرَّ َدُهْم  . َوالَّذ  اَمجَّ َفَماَذا َنُقوُل ل هَذا؟ 31.َأْيض 

يَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا 32إ ْن َكاَن اهلُل َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟  ي َلْم ُيْشف ْق َعَلى اْبن ه ، َبْل َبَذَلُه أَلْجل َنا َأْجَمع  اَالَّذ  اهلل ؟ َاهلُل  َمْن َسَيْشَتك ي َعَلى ُمْختَار ي33َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟  َأْيض 
ُر.  ي ُيَبرِّ ي َماَت، َبْل ب اْلَحر يِّ َقاَم 34ُهَو الَّذ  يُح ُهَو الَّذ  يُن؟ َاْلَمس  اَمْن ُهَو الَّذ ي َيد  ا، الَّذ ي ُهَو َأْيض  ي  َأْيض  اَعْن َيم ين  اهلل ، الَّذ  ُلَنا َعْن 35َيْشَفُع ف يَنا.  َأْيض  َمْن َسَيْفص 

؟ أَ  َمَحبَّة   يح  دٌَّة َأْم ضَ اْلَمس  َهاٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم َسْيٌف؟ ش  . َقْد ُحس   َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:36ْيٌق َأم  اْضط  ْن َأْجل َك ُنَماُت ُكلَّ النََّهار  ْثَل َغَنٍم ل لذَّْبح  إ نََّنا م  . ْبَنا م 
َها َيْعُظُم اْنت َصاُرَنا37 ه  َجم يع  ي َأَحبََّنا.  َولك نََّنا ف ي هذ  رَ 38ب الَّذ  ، َواَل ُأُموَر َحاض  َواَل 39ة  َواَل ُمْسَتْقَبَلة ، َفإ نِّي ُمتََيقٌِّن َأنَُّه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة، َواَل َماَلئ َكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّات 

َلَنا  ُر َأْن َتْفص  يح  َيُسوَع َربَِّنا.ُعْلَو َواَل ُعْمَق، َواَل َخل يَقَة ُأْخَرى، َتْقد   "َعْن َمَحبَّة  اهلل  الَّت ي ف ي اْلَمس 
يَن.14" 14: 10عبرانيين  ٍد َقْد َأْكَمَل إ َلى األََبد  اْلُمَقدَّس   "ألَنَُّه ب ُقْرَباٍن َواح 
 .28: 10؛ يوحنا 32: 22قارن لوقا 

ي َوَلْم َيْحَفُظوا َوَصاَياَي،31 وا ب َأْحَكام ي،إ ْن َتَرَك َبُنوُه َشر يَعت ي َوَلْم َيْسُلكُ 30" 33–30: 89مزمور  250 َيَتُهْم، َوب َضَرَباٍت 32 إ ْن َنَقُضوا َفَرائ ض  ا َمْعص  َأْفَتق ُد ب َعص 
َهة  َأَماَنت ي.33 إ ْثَمُهْم. ْن ج  ُب م  ا َرْحَمت ي َفاَل َأْنز ُعَها َعْنُه، َواَل َأْكذ   "َأمَّ

.  ا ْرَحْمن ي َيا َاهللُ 1" 51مزمور  يَّ يَّت ي َطهِّْرن ي. 2َحَسَب َرْحَمت َك. َحَسَب َكْثَرة  َرْأَفت َك اْمُح َمَعاص  ْن َخط  ْن إ ْثم ي، َوم  ْلن ي َكث ير ا م  اْغس 
3 ، يَّ أَلنِّي َعار ٌف ب َمَعاص 

يَّت ي َأَمام ي َدائ م ا. ...  ا ُمْستَ 10َوَخط  ل ي. ... َقْلب ا َنق ي ا اْخُلْق ف يَّ َيا َاهلُل، َوُروح  ق يم ا َجدِّْد ف ي َداخ 
َبٍة اْعُضْدن ي. ..."12 َك، َوب ُروٍح ُمْنَتد   ُردَّ ل ي َبْهَجَة َخاَلص 

يَّ 5" 5: 32مزمور  يَّت ي َواَل َأْكُتُم إ ْثم ي. ُقْلُت: َأْعَتر ُف ل لرَّبِّ ب َذْنب ي َوَأْنَت َرَفْعَت َأثَاَم َخط  اَلهْ َأْعَتر ُف َلَك ب َخط   ".ت ي. س 
يَح الدِّيُك تُْنك ُرني َثاَلَث َمرَّاٍت. فَ 75" 75: 26متى  ي َقاَل َلُه: إ نََّك َقْبَل َأْن َيص   "َخَرَج إ َلى َخار ٍج َوَبَكى ُبَكاء  ُمر ا.َفَتَذكََّر ُبْطُرُس َكاَلَم َيُسوَع الَّذ 
ُر َأْن َتتَ 20" 20: 1لوقا  ت ا َواَل َتْقد  .َوَها َأْنَت َتُكوُن َصام  ي َسَيت مُّ ف ي َوْقت ه  ي َيُكوُن ف يه  هَذا، ألَنََّك َلْم ُتَصدِّْق َكاَلم ي الَّذ   "َكلََّم، إ َلى اْلَيْوم  الَّذ 
ْن َأْجل  هَذا ف يُكْم َكث يُروَن ُضَعَفاُء َوَمْرَضى، َوَكث يُروَن َيْرُقُدوَن.30" 32، 30: 11كورنثوس  1 َن الرَّبِّ ل َكْي اَل ُنَداَن َمَع  َولك ْن إ ْذ َقْد ُحك مَ 32...  م  َعَلْيَنا، ُنَؤدَُّب م 

.  "اْلَعاَلم 
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 ضمنتبرير المؤمنين  نفسذاته هو  الجوانب،من جميع هذه  ،العهد القديم كان ضمنتبرير المؤمنين  إن -6
 251.العهد الجديد

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                      
.9" 14–13، 9: 3غالطية  251 يَم اْلُمْؤم ن  يَمان  َيَتَباَرُكوَن َمَع إ ْبَراه  َن اإل  يَن ُهْم م  ، إ ْذ َصاَر َلْعَنة  13...  إ ذ ا الَّذ  ْن َلْعَنة  النَّاُموس  يُح اْفَتَداَنا م  أَلْجل َنا، ألَنَُّه  َاْلَمس 

.14 َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة. وح  َد الرُّ يَمان  َمْوع  يح  َيُسوَع، ل َنَناَل ب اإل  يَم ل أُلَمم  ف ي اْلَمس  يَر َبَرَكُة إ ْبَراه   "ل َتص 
اَكَما َيُقوُل َداُوُد 6" 24–22، 8–6: 4رومية  يب  ا َأْيض  ُب َلُه اهلُل ب ر ا ب ُدون  َأْعَمال: ف ي َتْطو  ي َيْحس  ْنَسان  الَّذ  يَن ُغف َرْت آثَاُمُهْم َوُست َرْت َخَطاَياُهْم. 7إل  ُطوَبى ل لَّذ 

يَّة . ... 8 ُب َلُه الرَّبُّ َخط  ي اَل َيْحس  َب َلُه ب ر ا.َأْيضا  ل ذل َك 22ُطوَبى ل لرَُّجل  الَّذ  َب َلُه،َولك ْن َلْم ُيْكتَ 23 : ُحس  ْن َأْجل ه  َوْحَدُه َأنَُّه ُحس  ْن َأْجل َنا َنْحُن 24 ْب م  اَبْل م  ، َأْيض 
. َن اأَلْمَوات  ُن ب َمْن َأَقاَم َيُسوَع َربََّنا م  يَن ُنْؤم  يَن َسُيْحَسُب َلَنا، الَّذ   "الَّذ 

يَمان  َفَيُقوُل هَكَذا6" 13–6: 10رومية  ي ب اإل  ا اْلب رُّ الَّذ  يَح، َوَأمَّ َر اْلَمس  ؟ َأْي ل ُيْحد  ؟ َأْي 7: اَل َتُقْل ف ي َقْلب َك: َمْن َيْصَعُد إ َلى السََّماء  َية  َأْو: َمْن َيْهب ُط إ َلى اْلَهاو 
َن اأَلْمَوات   يَح م  َد اْلَمس  ْنَك، ف ي َفم َك َوف ي َقْلب َك َأيْ 8ل ُيْصع  ُز ب َها:  لك ْن َماَذا َيُقوُل؟ َاْلَكل َمُة َقر يَبٌة م  يَمان  الَّت ي َنْكر  َك ب الرَّبِّ َيُسوَع، 9َكل َمُة اإل  أَلنََّك إ ن  اْعَتَرْفَت ب َفم 

، َخَلْصَت.  َن اأَلْمَوات  . 10َوآَمْنَت ب َقْلب َك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُه م  ، َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ب ه  ل ْلَخاَلص  ُن ب ه  اَل ُيْخَزى. 11أَلنَّ اْلَقْلَب ُيْؤَمُن ب ه  ل ْلب رِّ أَلنَّ اْلك َتاَب َيُقوُل: ُكلُّ َمْن ُيْؤم 
يَن يَ 12 يع  الَّذ  ، َغن ي ا ل َجم  يع  د ا ل ْلَجم  ، أَلنَّ َرب ا َواح  يِّ َواْلُيوَنان يِّ . أَلنَُّه اَل َفْرَق َبْيَن اْلَيُهود   "ُلُص.أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ب اْسم  الرَّبِّ َيخْ 13ْدُعوَن ب ه 

.8" 8: 13عبرانيين  يُح ُهَو ُهَو َأْمس ا َواْلَيْوَم َوا  َلى اأَلَبد   "َيُسوُع اْلَمس 
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 التبنيب فيما يتعّلق

نعمة في شركاء  يكونواأن  ،ابنه الوحيد يسوع المسيح وألجلهفي  ،يمنحهم اهلل المبررين،جميع هؤالء  إن -1
 254،وضع اسمه عليهمويُ  253،اهلل أبناء ويتمتعون بحريات وامتيازات، عددالضمن  ُيحتسبونالتي بها  252،التبني

يتم و  257اآلب، ،أن يصرخوا يا أبا وممّكنين 256،لنعمة بثقةولهم دخول إلى عرش ا 255،وينالون روح التبني
 262غير مرفوضين، مع ذلك 261:أبما بك تأديبهم من قبله،و  260،بهم االعتناءو  259حمياتهم،و  258،عليهم فالترأّ 

 265.كورثة الخالص األبدي 264،ويرثون المواعيد 263؛لكنهم مختومون ليوم الفداء

 
                                      

.5" 5: 1أفسس  252 يَئت ه  ، َحَسَب َمَسرَّة  َمش  ه  يح  ل َنْفس   "إ ْذ َسَبَق َفَعيََّنَنا ل لتََّبنِّي ب َيُسوَع اْلَمس 
ْلُء الزَّ 4" 5–4: 4غالطية  ،َولك ْن َلمَّا َجاَء م  ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  ، ل َنَناَل التََّبنَِّي.5 َمان  يَن َتْحَت النَّاُموس  َي الَّذ   "ل َيْفَتد 

اَفإ ْن ُكنَّا َأْواَلد ا َفإ نََّنا َوَرَثٌة 17" 17: 8رومية  253 َد  ، َوَرَثُة اهلل  َوَوار ُثونَ َأْيض  . إ ْن ُكنَّا َنتََألَُّم َمَعُه ل َكْي َنَتَمجَّ يح  اَمَع اْلَمس   "َمَعُه. َأْيض 
.12" 12: 1يوحنا  ه  ُنوَن ب اْسم  يُروا َأْواَلَد اهلل ، َأي  اْلُمْؤم  يَن َقب ُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطان ا َأْن َيص   "َوَأمَّا ُكلُّ الَّذ 

يُء الرَّبُّ ب َوْجه ه  َعَلْيَك َوَيْرَحُمَك.25 لرَّبُّ َوَيْحُرُسَك.ُيَبار ُكَك ا24" 26–24: 6عدد  254  "َيْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعَلْيَك َوَيْمَنُحَك َساَلم ا.26 ُيض 
يُع َأْن ُيَخلَِّص؟ َوَأْنَت ف ي َوسْ 9" 9: 14إرميا  َك. اَل تَْتُرْكَنا!ل َماَذا َتُكوُن َكإ ْنَساٍن َقْد َتَحيََّر، َكَجبَّاٍر اَل َيْسَتط  يَنا ب اْسم  ، َوَقْد ُدع  َنا َيا َربُّ  "ط 

ان ُع هَذا.12" 12: 9عاموس  ، الصَّ َي اْسم ي َعَلْيه ْم، َيُقوُل الرَّبُّ يَن ُدع  يَع اأُلَمم  الَّذ   "ل َكْي َير ُثوا َبق يََّة َأُدوَم َوَجم 
ان ُع هَذا ُكلَُّه. ل َكْي َيْطُلَب اْلَباُقوَن م نَ 17" 17: 15أعمال الرسل  َي اْسم ي َعَلْيه ْم، َيُقوُل الرَّبُّ الصَّ يَن ُدع  يُع اأُلَمم  الَّذ  ، َوَجم   "النَّاس  الرَّبَّ

ُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.18" 18: 6كورنثوس  2 ، اْلَقاد   "َوَأُكوَن َلُكْم َأب ا، َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن ل ي َبن يَن َوَبَناٍت، َيُقوُل الرَّبُّ
َن َمْن َيْغل ُب َفَسَأْجَعُلُه َعُمود ا ف ي َهْيَكل  إ له ي، َواَل َيُعوُد َيْخُرُج إ َلى َخار ٍج، َوَأْكُتُب َعَلْيه  اْسَم إ  12" 12: 3رؤيا  يَدة  النَّاز َلة  م  يَنة  إ له ي، ُأوُرَشل يَم اْلَجد  له ي، َواْسَم َمد 

ْند  إ له ي، َواْسم ي ا ْن ع  يَد.السََّماء  م   "ْلَجد 
يَّة  15" 15: 8رومية  255 اإ ْذ َلْم تَْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبود  ي ب ه  َنْصُرُخ: َيا َأَبا اآلُب. َأْيض  ، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِّي الَّذ   "ل ْلَخْوف 
ي ب ه  َلَنا َجَراَءٌة َوُقُدوٌم ب إ يَمان ه  َعْن ث َقٍة.12" 12: 3أفسس  256  "الَّذ 

 . 16: 4رانيين انظر عب
يَّة  15" 15: 8رومية  257 اإ ْذ َلْم تَْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبود  ي ب ه  َنْصُرُخ: َيا َأَبا اآلُب. َأْيض  ، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِّي الَّذ   "ل ْلَخْوف 

 .16: 8؛ رومية 6: 4انظر غالطية 
 "يَن َيَتَرَأُف الرَّبُّ َعَلى َخائ ف يه .َكَما َيَتَرَأُف اأَلُب َعَلى اْلَبن  13" 13: 103مزمور  258
يَدٌة، َوَيُكوُن ل َبن يه  َمْلَجٌأ.26" 26: 14أمثال  259  "ف ي َمَخاَفة  الرَّبِّ ث َقٌة َشد 
، ُيْلب ُسُه اهللُ 30" 32، 30: 6متى  260 ؟َفإ ْن َكاَن ُعْشُب اْلَحْقل  الَّذ ي ُيوَجُد اْلَيْوَم َوُيْطَرُح َغد ا ف ي التَّنُّور  يَمان  د ا ُيْلب ُسُكْم َأْنُتْم َيا َقل يل ي اإل    هَكَذا، َأَفَلْيَس ب اْلَحر يِّ ج 
ه  ُكلِّ 32...  ه  ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم. أَلنَّ َأَباُكُم السََّماو يَّ َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن إ َلى هذ   "َها.َفإ نَّ هذ 
، أَلنَُّه ُهَو َيْعتَن ي ب ُكْم. ُمْلق يَن ُكلَّ 7" 7: 5بطرس  1 ُكْم َعَلْيه   "َهمِّ

بُُّه الرَّبُّ ُيَؤدُِّبُه، َوَيْجل ُد ُكلَّ اْبٍن َيْقَبُلُه.6" 6: 12عبرانيين  261  "أَلنَّ الَّذ ي ُيح 
.31" 32–31: 3مراثي إرميا  262 م ه . َفإ نَُّه َوَلْو َأْحَزنَ 32 أَلنَّ السَّيَِّد اَل َيْرُفُض إ َلى األََبد   "َيْرَحُم َحَسَب َكْثَرة  َمَراح 

 .35–30: 89انظر مزمور 
.30" 30: 4أفسس  263  "َواَل ُتْحز ُنوا ُروَح اهلل  اْلُقدُّوَس الَّذ ي ب ه  ُخت ْمُتْم ل َيْوم  اْلف َداء 
يَن ب ا12" 12: 6عبرانيين  264 ئ يَن َبْل ُمَتَمثِّل يَن ب الَّذ  يَد.ل َكْي اَل َتُكوُنوا ُمتََباط  يَمان  َواألََناة  َير ُثوَن اْلَمَواع   "إل 
، الَّذ ي َحَسَب َرْحَمت ه  اْلَكث يَرة  َوَلَدَنا ثَان َية  ل َرَجاٍء َحيٍّ 3" 4–3: 1بطرس  1 265 يح  ،ُمَباَرٌك اهلُل َأُبو َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  َن اأَلْمَوات  يح  م  يَراٍث الَ 4 ، ب ق َياَمة  َيُسوَع اْلَمس   ل م 

، َمْحُفوٌظ ف ي السََّماَوات  أَلْجل ُكْم. لُّ  "َيْفَنى َواَل َيَتَدنَُّس َواَل َيْضَمح 
يَن َأْن َير ُثوا اْلَخاَلَص!14" 14: 1عبرانيين  ْدَمة  أَلْجل  اْلَعت يد  َمة  ُمْرَسَلة  ل ْلخ  ا َخاد  يُعُهْم َأْرَواح   "َأَلْيَس َجم 
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 ،سون أكثريتقدّ  ،فيهم مخلوقٌ  جديدٌ  وروحٌ  ،جديدٌ  إذ لهم قلبٌ  ،مجددونو  ،الفعّ  بشكلٍ الذين هم مدعوون  إن -1
وسلطان جسد الخطية كله  267:بكلمته وروحه الساكن فيهم 266،بواسطة قوة موت المسيح وقيامته ،اوشخصي   احق  

يحيون ويتقوون في كل النعم  اشيئ  ف اوهم شيئ   269؛ماتوتُ  افشيئ   اوشهواته المتعددة تضعف شيئ   268،يبطل
 271.أحد الرب ىالتي بدونها لن ير  ،ةلممارسة القداسة الحقيقيّ  270،ةالخالصيّ 

                                      
ْبه  َشّر.اْمتَن عُ 23" 24–23: 5تسالونيكي  1 266 َلة  ب اَل َلوْ 24 وا َعْن ُكلِّ ش  . َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكام  يء  َوا  لُه السَّاَلم  َنْفُسُه ُيَقدُِّسُكْم ب التََّمام  ْنَد َمج  ٍم ع 

. يح   "َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
ي لَ 13" 14–13: 2تسالونيكي  2 ا َنْحُن َفَيْنَبغ  ، َأنَّ اهلَل اْختَاَرُكْم م  َوَأمَّ َن الرَّبِّ ْخَوُة اْلَمْحُبوُبوَن م  يٍن أَلْجل ُكْم َأيَُّها اإل  ، َنا َأْن َنْشُكَر اهلَل ُكلَّ ح  َن اْلَبْدء  ل ْلَخاَلص 

يق  اْلَحقِّ. وح  َوَتْصد  يس  الرُّ يل َنا، الْقت  14 ب َتْقد  .اأَلْمُر الَّذ ي َدَعاُكْم إ َلْيه  ب إ ْنج  يح   "َناء  َمْجد  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
: َلْيَس أَلْجل ُكْم َأَنا َصان ٌع َيا َبْيَت إ ْسَرائ  22" 28–22: 36حزقيال  ْسُتُموُه ف ي ل ذل َك َفُقْل ل َبْيت  إ ْسَرائ يَل: هَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ ي َنجَّ يَل، َبْل أَلْجل  اْسم ي اْلُقدُّوس  الَّذ 

ْئُتْم. األُ  ه ْم، َفَتْعَلُم اأُلَمُم َأنِّي أَ 23َمم  َحْيُث ج  ْسُتُموُه ف ي َوْسط  ، الَّذ ي َنجَّ َس ف ي اأُلَمم  يَم اْلُمَنجَّ يَن َأَتَقدَُّس ف يُكْم ُقدَّاَم َفُأَقدُِّس اْسم ي اْلَعظ  ، ح  ، َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ َنا الرَّبُّ
ُكْم. َوآُخُذُكْم م  24َأْعُين ه ْم.  ي َوآت ي ب ُكْم إ َلى َأْرض  ْن َجم يع  اأَلَراض  ْن ُكلِّ 25ْن َبْين  اأُلَمم  َوَأْجَمُعُكْم م  ْن ُكلِّ َنَجاَست ُكْم َوم  َوَأُرشُّ َعَلْيُكْم َماء  َطاه ر ا َفُتَطهَُّروَن. م 

ُكْم ُأَطهُِّرُكْم.  يد ا، َوَأْجَعلُ 26َأْصَنام  يُكْم َقْلب ا َجد  يُكْم َقْلَب َلْحٍم.  َوُأْعط  ُكْم َوُأْعط  ْن َلْحم  ل ُكْم، َوَأْنز ُع َقْلَب اْلَحَجر  م  يَدة  ف ي َداخ  ا َجد  ل ُكْم، 27ُروح  ي ف ي َداخ  َوَأْجَعُل ُروح 
ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.   "َض الَّت ي َأْعَطْيُت آَباَءُكْم إ يَّاَها، َوَتُكوُنوَن ل ي َشْعب ا َوَأَنا َأُكوُن َلُكْم إ له ا.َوَتْسُكُنوَن اأَلرْ 28َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ف ي َفَرائ ض 

يد  5" 5: 3تيطس  ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم  وح  اْلُقدُ اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  . الرُّ  "س 
يَراث ا 32" 32: 20أعمال الرسل  َيُكْم م  َرة  َأْن َتْبن َيُكْم َوُتْعط  ، اْلَقاد  ُعُكْم َيا إ ْخَوت ي هلل  َول َكل َمة  ن ْعَمت ه  يَن.َواآلَن َأْسَتْود   "َمَع َجم يع  اْلُمَقدَّس 

، مُ 10" 10: 3فيلبي  ، َوَشر َكَة آاَلم ه   "َتَشبِّه ا ب َمْوت ه .أَلْعر َفُه، َوُقوََّة ق َياَمت ه 
يُر 5" 6–5: 6رومية  ، َنص  ْبه  َمْوت ه  يَن َمَعُه ب ش  د  ْرَنا ُمتَّح  األَنَُّه إ ْن ُكنَّا َقْد ص  . َأْيض  ، 6 ب ق َياَمت ه  يَّة  َعال م يَن هَذا: َأنَّ إ ْنَساَنَنا اْلَعت يَق َقْد ُصل َب َمَعُه ل ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخط 

اوَد ُنْسَتْعَبُد َكْي اَل َنعُ  . َأْيض  يَّة   "ل ْلَخط 
اَوأَلْجل ه ْم ُأَقدُِّس َأَنا َذات ي، ل َيُكوُنوا ُهْم 19...  َقدِّْسُهْم ف ي َحقَِّك. َكاَلُمَك ُهَو َحق.17" 19، 17: 17يوحنا  267 يَن ف ي اْلَحقِّ. َأْيض   "ُمَقدَّس 

 "اَها ب َغْسل  اْلَماء  ب اْلَكل َمة .ل َكْي ُيَقدَِّسَها، ُمَطهِّر ا إ يَّ 26" 26: 5أفسس 
يُتوَن َأْعَماَل اْلَجَسد  َفَستَ 13" 14–13: 8رومية  وح  ُتم  ْشُتْم َحَسَب اْلَجَسد  َفَسَتُموُتوَن، َولك ْن إ ْن ُكْنُتْم ب الرُّ يَن َيْنَقاُدوَن ب ُروح  اهلل ، 14 ْحَيْوَن.أَلنَُّه إ ْن ع  أَلنَّ ُكلَّ الَّذ 
 "ُهْم َأْبَناُء اهلل . َفُأولئ كَ 

َن الرَّبِّ 13" 13: 2تسالونيكي  2 ْخَوُة اْلَمْحُبوُبوَن م  يٍن أَلْجل ُكْم َأيَُّها اإل  ي َلَنا َأْن َنْشُكَر اهلَل ُكلَّ ح  يس  َوَأمَّا َنْحُن َفَيْنَبغ  ، ب َتْقد  َن اْلَبْدء  ل ْلَخاَلص  ، َأنَّ اهلَل اْختَاَرُكْم م 
وح  َوَتْصد    "يق  اْلَحقِّ.الرُّ

، َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعبَ 6" 14، 6: 6رومية  268 يَّة  يَن هَذا: َأنَّ إ ْنَساَنَنا اْلَعت يَق َقْد ُصل َب َمَعُه ل ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخط  اُد َعال م  يَّة . َأْيض  يََّة َلْن 14...  ل ْلَخط  َفإ نَّ اْلَخط 
 "النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة . َتُسوَدُكْم، أَلنَُّكْم َلْسُتْم َتْحتَ 

.24" 24: 5غالطية  269 يح  َقْد َصَلُبوا اْلَجَسَد َمَع اأَلْهَواء  َوالشََّهَوات  يَن ُهْم ل ْلَمس   "َولك نَّ الَّذ 
وح  تُ 13" 13: 8رومية  ْشُتْم َحَسَب اْلَجَسد  َفَسَتُموُتوَن، َولك ْن إ ْن ُكْنُتْم ب الرُّ يُتوَن َأْعَماَل اْلَجَسد  َفَسَتْحَيْوَن.ألَنَُّه إ ْن ع   "م 

، ُمْثم ر يَن ف ي ُكلِّ َعَمل َصال ٍح، َوَنام يَن ف ي َمْعر َفة  اهلل ،10" 11–10: 1كولوسي  270 ، ف ي ُكلِّ ر ضى  قُّ ل لرَّبِّ يَن ب ُكلِّ ُقوٍَّة ب َحَسب  ُقْدَرة  11 ل َتْسُلُكوا َكَما َيح  ُمَتَقوِّ
ه ، ل كُ   "لِّ َصْبٍر َوُطول  َأَناٍة ب َفَرٍح.َمْجد 
،16" 19–16: 3أفسس  ن  ْنَسان  اْلَباط  ه  ف ي اإل  ه ، َأْن تََتَأيَُّدوا ب اْلُقوَّة  ب ُروح  َنى َمْجد  َيُكْم ب َحَسب  غ  يَمان  ف ي ُقُلوب ُكْم،17 ل َكْي ُيْعط  يُح ب اإل  لَّ اْلَمس  ُلوَن 18 ل َيح  َوَأْنُتْم ُمَتَأصِّ

يَن، َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّوُل َوُمتَ  يع  اْلق دِّيس  يُعوا َأْن ُتْدر ُكوا َمَع َجم  ، َحتَّى َتْسَتط  ، ل َكْي 19 َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو،َأسُِّسوَن ف ي اْلَمَحبَّة  يح  اْلَفائ َقَة اْلَمْعر َفة  َوَتْعر ُفوا َمَحبََّة اْلَمس 
ْلء  اهلل    ".َتْمَتل ُئوا إ َلى ُكلِّ م 

، ُمَكمِّ 1" 1: 7كورنثوس  2 271 وح  ْن ُكلِّ َدَنس  اْلَجَسد  َوالرُّ بَّاُء ل ُنَطهِّْر َذَوات َنا م  يُد َأيَُّها اأَلح  ه  اْلَمَواع   "ل يَن اْلَقَداَسَة ف ي َخْوف  اهلل .َفإ ْذ َلَنا هذ 
ر يَن ُكلَّ إ ْنَساٍن، وَ 28" 28: 1كولوسي  ي ُنَناد ي ب ه  ُمْنذ  يح  َيُسوَع.الَّذ  َر ُكلَّ إ ْنَساٍن َكام ال  ف ي اْلَمس  ْكَمٍة، ل َكْي ُنْحض   "ُمَعلِّم يَن ُكلَّ إ ْنَساٍن، ب ُكلِّ ح 
َلَوات  12" 12: 4كولوسي  يٍن أَلْجل ُكْم ب الصَّ ٌد ُكلَّ ح  ، ُمَجاه  يح  ْنُكْم، َعْبٌد ل ْلَمس  ي ُهَو م  يَئة  اهلل .ُيَسلُِّم َعَلْيُكْم َأَبْفَراُس، الَّذ  ل يَن َوُمْمَتل ئ يَن ف ي ُكلِّ َمش   "، ل َكْي تَْثُبُتوا َكام 
.14" 14: 12عبرانيين  ، َواْلَقَداَسَة الَّت ي ب ُدون َها َلْن َيَرى َأَحٌد الرَّبَّ  "ا ْتَبُعوا السَّاَلَم َمَع اْلَجم يع 
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ال يزال  إذ ،في هذه الحياة غير كامل مع ذلك 272؛في اإلنسان كله جميع الجوانب،هذا التقديس هو في  -2
فالجسد  وال يمكن التوفيق بينه، مستمر ينشأ صراع حيث 273جانب؛في كل تستمر بعض بقايا الفساد هناك 
 274.والروح ضد الجسد ،ضد الروح امشتهي  

بواسطة اإلمداد  مع ذلك، 275؛اب كثير  قد يتغلّ  إلى حين، متبقي،الفساد ال على الرغم أن الصراع، افي هذ -3
 277،ينمو القديسون في النعمة بذلك،و  276الطبيعة الُمجددة؛ تغلب ،لمسيحل التقديس لقوة من روحلالمستمر 

 278.اهلل خوفلين القداسة في كمّ مُ 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
يء  َربَِّنا َيُسوَع الْ َوا  لُه السَّاَلم  َنْفُسُه ُيَقدِّسُ 23" 23: 5تسالونيكي  1 272 ْنَد َمج  َلة  ب اَل َلْوٍم ع  . َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكام  .ُكْم ب التََّمام  يح   "َمس 

ْخَوُة ب َرْأَفة  اهلل  َأْن تَُقدُِّموا َأْجَساَدُكْم َذب يَحة  َحيَّ 1" 2–1: 12رومية  َباَدَتُكُم اْلَعْقل يََّة.َفَأْطُلُب إ َلْيُكْم َأيَُّها اإل  ْنَد اهلل ، ع  يَّة  ع  َواَل ُتَشاك ُلوا هَذا الدَّْهَر، َبْل 2 ة  ُمَقدََّسة  َمْرض 
يَُّة ا ال َحُة اْلَمْرض  َي إ َراَدُة اهلل : الصَّ يد  َأْذَهان ُكْم، ل َتْخَتب ُروا َما ه  َلُة.َتَغيَُّروا َعْن َشْكل ُكْم ب َتْجد   "ْلَكام 

لُّ َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحقُّ ف يَنا.8" 10–8: 1وحنا ي 1 273 يٌَّة ُنض  ٌل، َحتَّى َيْغف َر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهَِّرَنا 9 إ ْن ُقْلَنا: إ نَُّه َلْيَس َلَنا َخط  يٌن َوَعاد  إ ن  اْعَتَرْفَنا ب َخَطاَياَنا َفُهَو َأم 
ْن ُكلِّ إ ْثٍم. ب ا، َوَكل َمُتُه َلْيَسْت ف يَنا.إ ْن ُقْلَنا: إ نَّنَ 10 م  ْئ َنْجَعْلُه َكاذ   "ا َلْم ُنْخط 

يَّة . 14" 25–14: 7رومية  ي  َمب يٌع َتْحَت اْلَخط  ، َوَأمَّا َأَنا َفَجَسد  ي  ُل َما ُأر يُدُه، َبْل َما ألَنِّي َلْسُت َأْعر ُف َما َأَنا َأْفَعُلُه، إ ْذ َلْسُت َأْفعَ 15َفإ نََّنا َنْعَلُم َأنَّ النَّاُموَس ُروح 
ُضُه َفإ يَّاُه َأْفَعُل. ...  ي، َوَأمَّ 18ُأْبغ  ْند  َرٌة ع  َراَدَة َحاض  ي، َشْيٌء َصال ٌح. أَلنَّ اإل  ، َأْي ف ي َجَسد  ُد. ... َفإ نِّي َأْعَلُم َأنَُّه َلْيَس َساك ٌن ف يَّ ا َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َفَلْسُت َأج 

ي َأَنا 24 ؟ َوْيح  ْن َجَسد  هَذا اْلَمْوت  ! َمْن ُيْنق ُذن ي م  ْنَساُن الشَّق يُّ ُم َناُموَس اهلل ، َولك ْن ب اْلَجَسد  َنامُ 25اإل  ْهن ي َأْخد  ي ب ذ  يح  َربَِّنا! إ ذ ا َأَنا َنْفس  وَس َأْشُكُر اهلَل ب َيُسوَع اْلَمس 
يَّة .  "اْلَخط 
ْرُت َكام ال ، َولك نِّي َأْسَعى َلَعلِّي ُأْدر ُك الَّذ ي أَلْجل ه  َأْدَرَكن ي  َلْيَس َأنِّي َقْد ن ْلتُ 12" 12: 3فيلبي  اَأْو ص  يُح َيُسوُع. َأْيض   "اْلَمس 

ُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتفْ 17" 17: 5غالطية  274 ، َوهَذان  ُيَقاو  دَّ اْلَجَسد  وُح ض  وح  َوالرُّ دَّ الرُّ  "َعُلوَن َما اَل ُتر يُدوَن.أَلنَّ اْلَجَسَد َيْشَته ي ض 
يَّة  اْلَكائ ن  23" 23: 7رومية  275 ْهن ي، َوَيْسب ين ي إ َلى َناُموس  اْلَخط   " ف ي َأْعَضائ ي.َولك نِّي َأَرى َناُموس ا آَخَر ف ي َأْعَضائ ي ُيَحار ُب َناُموَس ذ 
يََّة َلْن َتُسوَدُكْم، أَلنَُّكمْ 14" 14: 6رومية  276 . َفإ نَّ اْلَخط   " َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة 
َي اْلَغَلَبُة الَّت ي َتْغل ُب اْلَعاَلَم: إ يَماُنَنا.4" 4: 5يوحنا  1 ه  ه  َن اهلل  َيْغل ُب اْلَعاَلَم. َوهذ   "أَلنَّ ُكلَّ َمْن ُول َد م 

، َنْنُمو 15" 16–15: 4أفسس  ق يَن ف ي اْلَمَحبَّة  يُح،َبْل َصاد  ْنُه ُكلُّ اْلَجَسد  ُمَركَّب ا َمع ا، َوُمْقَتر ن ا ب ُمَؤاَزَرة  ُكلِّ 16 ف ي ُكلِّ َشْيٍء إ َلى َذاَك الَّذ ي ُهَو الرَّْأُس: اْلَمس  ي م  الَّذ 
ُل ُنُموَّ اْلَجَسد  ل ُبْنَيان ه  ف ي اْلَمَحبَّ  ل، َحَسَب َعَمل، َعَلى ق َياس  ُكلِّ ُجْزٍء، ُيَحصِّ  "ة .َمْفص 

 .2: 8انظر رومية 
. َلُه اْلَمْجُد اآلَن َوا  َلى َيوْ 18" 18: 3بطرس  2 277 يح  َنا َيُسوَع اْلَمس  يَن.َولك ن  اْنُموا ف ي النِّْعَمة  َوف ي َمْعر َفة  َربَِّنا َوُمَخلِّص  . آم   "م  الدَّْهر 
ر يَن َمْجَد الرَّبِّ ب  18" 18: 3كورنثوس  2 َن الرَّ َوَنْحُن َجم يع ا َناظ  ْن َمْجٍد إ َلى َمْجٍد، َكَما م  وَرة  َعْين َها، م  ْرآٍة، َنَتَغيَُّر إ َلى ت ْلَك الصُّ بِّ َوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في م 

. وح   "الرُّ
ْن ُكلِّ َدَنس  ا1" 1: 7كورنثوس  2 278 بَّاُء ل ُنَطهِّْر َذَوات َنا م  يُد َأيَُّها اأَلح  ه  اْلَمَواع  ، ُمَكمِّل يَن اْلَقَداَسَة ف ي َخْوف  اهلل .َفإ ْذ َلَنا هذ  وح   "ْلَجَسد  َوالرُّ
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 الفصل الرابع عشر
 يّ اإليمان الخالصب فيما يتعّلق

هي عمل روح المسيح في  279،خالص نفوسهملأن يؤمنوا المختارون  يتم تمكينالتي بها  ،ن نعمة اإليمانإ -1
 ممارسة األسرارواسطة بو  ،اأيض   واسطتهاالتي ب 281،خدمة الكلمةواسطة ب على نحو عاديّ وهى تتم  280،قلوبهم
 282.تزداد وتتقوى ،والصالة سة،المقدّ 

 283ا؛فيه نفسه المتكّلمبسبب سلطان اهلل  ،يؤمن المسيحي بصدق كل ما هو معلن في الكلمة ،هذا اإليمانب -2
من  امرتعد   284،الطاعة للوصايا امقدم   ؛فيهابوجه خاص  نصبموجب ما يتضمنه كل  بطريقة مختلفةويتصرف 

                                      
ي ُهَو حَ 1" 1: 1تيطس  279 ، أَلْجل  إ يَمان  ُمْختَار ي اهلل  َوَمْعر َفة  اْلَحقِّ، الَّذ  يح   "َسُب التَّْقَوى.ُبوُلُس، َعْبُد اهلل ، َوَرُسوُل َيُسوَع اْلَمس 

.َوَأمَّا َنحْ 39" 39: 10عبرانيين  يَمان  الْقت َناء  النَّْفس  َن اإل  ، َبْل م  َن االْرت َداد  ل ْلَهاَلك   "ُن َفَلْسَنا م 
ُفُكْم َأْن َلْيَس َأَحٌد َوُهَو َيَتَكلَُّم ب ُروح  اهلل  َيُقوُل: َيُسوُع َأَناث يَما. َوَلْيَس َأَحٌد َيْقد  3" 3: 12كورنثوس  1 280 .ُر َأْن َيُقوَل: يَ ل ذل َك ُأَعرِّ وح  اْلُقُدس   "ُسوُع َرب  إ الَّ ب الرُّ

ُر َأْن َيدْ 5" 5: 3يوحنا  وح  اَل َيْقد  َن اْلَماء  َوالرُّ  "ُخَل َمَلُكوَت اهلل .َأَجاَب َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد م 
ْلَناَها نَ 5" 5: 3تيطس  .اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  وح  اْلُقُدس  يد  الرُّ ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد   "ْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم 
ي َأْرَسَلن ي، َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  44" 65، 45–44: 6يوحنا  ْبُه اآلُب الَّذ  ُر َأَحٌد َأْن ُيْقب َل إ َليَّ إ ْن َلْم َيْجَتذ  . اَل َيْقد  ير  يُع 45 اأَلخ  : َوَيُكوُن اْلَجم  إ نَُّه َمْكُتوٌب ف ي اأَلْنب َياء 

. َن اآلب  َوَتَعلََّم ُيْقب ُل إ َليَّ َن اهلل . َفُكلُّ َمْن َسم َع م  ُر َأَحٌد َأْن َيْأت َي إ َليَّ إ ْن لَ 65...  ُمَتَعلِّم يَن م  ْن َأب ي.َفَقاَل: ل هَذا ُقْلُت َلُكْم: إ نَُّه اَل َيْقد   "ْم ُيْعَط م 
يَُّة اهلل .8" 8: 2أفسس  ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان   "أَلنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل 
ُنوا ب ه  َفَقْط، َبْل 29" 29: 1فيلبي  يح  اَل َأْن ُتْؤم  َب َلُكْم أَلْجل  اْلَمس  األَنَُّه َقْد ُوه   "لَُّموا أَلْجل ه .َأْن َتتَأَ  َأْيض 

ي ا َلَنا1" 1: 1بطرس  2 ين ا ُمَساو  يَن َناُلوا َمَعَنا إ يَمان ا َثم  يح  َوَرُسوُلُه، إ َلى الَّذ  ْمَعاُن ُبْطُرُس َعْبُد َيُسوَع اْلَمس  .س  يح   "، ب ب رِّ إ له َنا َواْلُمَخلِّص  َيُسوَع اْلَمس 
 . 2: 1بطرس  1انظر 

.فَ 19" 20–19: 28متى  281 وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم  . َوَها َأَنا َمَعُكْم 20 اْذَهُبوا َوَتْلم  يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم 
يَن. . آم   "ُكلَّ اأَليَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر 

؟ َوَكْيَف َيْسَمُعوَن ب اَل 14" 17 ،14: 10رومية  ُنوَن ب َمْن َلْم َيْسَمُعوا ب ه  ؟ َوَكْيَف ُيْؤم  ُنوا ب ه  ٍز؟َفَكْيَف َيْدُعوَن ب َمْن َلْم ُيْؤم  ، َواْلَخَبُر 17...  َكار  يَماُن ب اْلَخَبر  إ ذ ا اإل 
 "ب َكل َمة  اهلل .

ن يَن ب َجَهاَلة  اْلك َراألَنَُّه إ ْذ َكاَن اْلَعالَ 21" 21: 1كورنثوس  1 ، اْسَتْحَسَن اهلُل َأْن ُيَخلَِّص اْلُمْؤم  ْكَمة  ْكَمة  اهلل  َلْم َيْعر ف  اهلَل ب اْلح   "َزة .ُم ف ي ح 
.2" 2: 2بطرس  1 282 يَم اْلغ شِّ ل َكْي تَْنُموا ب ه  يَن اآلَن، اْشَتُهوا اللََّبَن اْلَعْقل يَّ اْلَعد   "َوَكَأْطَفال َمْوُلود 

يَراث ا 32" 32: 20أعمال الرسل  َيُكْم م  َرة  َأْن َتْبن َيُكْم َوُتْعط  ، اْلَقاد  ُعُكْم َيا إ ْخَوت ي هلل  َول َكل َمة  ن ْعَمت ه  يَن.َواآلَن َأْسَتْود   "َمَع َجم يع  اْلُمَقدَّس 
، أَلنَُّه 16" 17–16: 1رومية  يح  يل  اْلَمس  ي ب إ ْنج  .ألَنِّي َلْسُت َأْسَتح  يِّ َأوَّال  ثُمَّ ل ْلُيوَنان يِّ ُن: ل ْلَيُهود  أَلْن ف يه  ُمْعَلٌن ب رُّ اهلل  ب إ يَماٍن، 17 ُقوَُّة اهلل  ل ْلَخاَلص  ل ُكلِّ َمْن ُيْؤم 

يَمان  َيْحَيا. يَماٍن، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأمَّا اْلَبارُّ َفب اإل   "إل 
ُذوا19" 19: 28متى  . َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ  "َجم 

 .38: 2انظر أعمال الرسل 
ُرُه، َأَلْيَس ُهوَ 16" 16: 10كورنثوس  1 ؟ اْلُخْبُز الَّذ ي َنْكس  يح  ؟ َشر كَ َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  يح   " َة َجَسد  اْلَمس 
َن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم 23" 29–23: 11كورنثوس  1 األَنَّن ي َتَسلَّْمُت م  َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا 24: إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل َم ف يَها، َأَخَذ ُخْبز ا َأْيض 

ي اْلمَ  ْكر ي. هَذا ُهَو َجَسد  اَكذل َك اْلَكْأَس 25ْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  ْبُتْم  َأْيض  يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال : هذ 
ْكر ي.  يَء. َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز وَ 26ل ذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج  ، ب ُدون  27َشر ْبُتْم هذ  إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأْو َشر َب َكْأَس الرَّبِّ

اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ َوَدم ه . 
ْنَساُن َنفْ 28 ن  اإل  . َولك ْن ل َيْمَتح  َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ب ُدون  29َسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  أَلنَّ الَّذ 

. ، َغْيَر ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّبِّ ه   "اْست ْحَقاق َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنة  ل َنْفس 
: ز ْد إ يمَ 5" 5: 17لوقا  ُسُل ل لرَّبِّ  "اَنَنا!َفَقاَل الرُّ

ْلَباُتُكْم َلَدى اهلل  6" 7–6: 4فيلبي  ، ل ُتْعَلْم ط  اَلة  َوالدَُّعاء  َمَع الشُّْكر  ي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل، َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم 7 .اَل َتْهَتمُّوا ب َشْيٍء، َبْل ف ي ُكلِّ َشْيٍء ب الصَّ َوَساَلُم اهلل  الَّذ 
يح  َيسُ   "وَع.َوَأْفَكاَرُكْم ف ي اْلَمس 



48 

 هي يّ ة لإليمان الخالصاألعمال الرئيسيّ لكن  286للعتيدة أن تأتي.و  ،مواعيد اهلل لهذه الحياة اومعتنق   285،راتهاإنذا
 287.بفضل عهد النعمة ،ةوالحياة األبديّ  ،والتقديس ،على المسيح وحده للتبرير ّتكالوا استالم،و  ،قبول
 ،هاجميُ  األحيان وبطرق عديدةوفي كثير من  288من الضعف أو القوة؛ ،هذا اإليمان يختلف في الدرجات -3
رئيس  امع  الذي هو  290،بواسطة المسيح ،كثيرين إلى بلوغ اليقين التامالفي  انامي   289:لكنه ينال الغلبة ،يضعفو 

 291.إيماننا ومكمله

                                                                                                                           
.20" 21–20: 1بطرس  2 283 يٍر َخاصٍّ ْن َتْفس  يَئة  إ ْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس اهلل  21 َعال م يَن هَذا َأوَّال : َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَّة  اْلك َتاب  َلْيَسْت م  ألَنَُّه َلْم َتْأت  ُنُبوٌَّة َقطُّ ب َمش 

وح  اْلقُ  َن الرُّ .اْلق دِّيُسوَن َمُسوق يَن م   "ُدس 
ْعَنا َوَنْعَلُم َأنَّ 42" 42: 4يوحنا  ُن، أَلنََّنا َنْحُن َقْد َسم  . َوَقاُلوا ل ْلَمْرَأة : إ نََّنا َلْسَنا َبْعُد ب َسَبب  َكاَلم ك  ُنْؤم  يُح ُمَخلُِّص اْلَعاَلم   "هَذا ُهَو ب اْلَحق يَقة  اْلَمس 

ْن َأْجل  ذل َك َنْحُن 13" 13: 2تسالونيكي  1 اَأم  َن اهلل ، َقب ْلُتُموَها اَل َكَكل مَ  ْيض  نَّا َكل َمَة َخَبٍر م  َي َنْشُكُر اهلَل ب اَل اْنق َطاٍع، أَلنَُّكْم إ ْذ َتَسلَّْمُتْم م  ة  ُأَناٍس، َبْل َكَما ه 
اب اْلَحق يَقة  َكَكل َمة  اهلل ، الَّت ي َتْعَمُل  ن يَن. َأْيض   "ف يُكْم َأْنُتُم اْلُمْؤم 

َي َشَهاَدُة اهلل  الَّت ي َقْد َشه َد ب  9" 10–9: 5حنا يو  1 ه  ه  ، َفَشَهاَدُة اهلل  َأْعَظُم، أَلنَّ هذ  .إ ْن ُكنَّا َنْقَبُل َشَهاَدَة النَّاس  ْنَدُه الشََّهاَدُة ف ي 10 َها َعن  اْبن ه  ُن ب اْبن  اهلل  َفع  َمْن ُيْؤم 
. َمْن اَل ُيَصدُِّق اهلَل، َفقَ  ه  ْن ب الشََّهاَدة  الَّت ي َقْد َشه َد ب َها اهلُل َعن  اْبن ه .َنْفس  ب ا، أَلنَُّه َلْم ُيْؤم   "ْد َجَعَلُه َكاذ 

يَعةٌ َولك نَّن ي ُأق رُّ َلَك ب هَذا: َأنَّن ي َحَسَب الطَّر يق  الَّ 14" 14: 24أعمال الرسل  ي َيُقوُلوَن َلُه ش  ن ا ب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ف ي النَّاُموس  ، هَكَذا َأْعُبُد إ لَه آَبائ ي، مُ ذ  ْؤم 
.  "َواألَْنب َياء 

لَّن ي َعْن َوَصاَياَك.10" 168–167، 98–97، 48، 11–10: 119مزمور  284 َئ إ َلْيَك. ... 11 ب ُكلِّ َقْلب ي َطَلْبُتَك. اَل ُتض  َخَبْأُت َكاَلَمَك ف ي َقْلب ي ل َكْياَل ُأْخط 
َك. َوَأْرَفُع يَ 48 ي ب َفَرائ ض  ْدُت، َوُأَناج  ي.97َديَّ إ َلى َوَصاَياَك الَّت ي َود  َي َلَهج  ْن َأْعَدائ ي، ألَنََّها إ َلى الدَّْهر  98 َكْم َأْحَبْبُت َشر يَعَتَك! اْلَيْوَم ُكلَُّه ه  يَُّتَك َجَعَلْتن ي َأْحَكَم م  َوص 

َي ل ي. ...  ي َشَهاَدات كَ 167ه  د ا.َحف َظْت َنْفس  بَُّها ج   "َحف ْظُت َوَصاَياَك َوَشَهاَدات َك، أَلنَّ ُكلَّ ُطُرق ي َأَماَمَك.168 ، َوُأح 
بُّوَنن ي َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي.15" 15: 14يوحنا   "إ ْن ُكْنُتْم ُتح 

ْن َكاَلم  إ له  إ ْسَرائ يَل م  4" 4: 9عزرا  285 .َفاْجَتَمَع إ َليَّ ُكلُّ َمن  اْرَتَعَد م  َمة  اْلَمَساء  َياَنة  اْلَمْسب يِّيَن، َوَأَنا َجَلْسُت ُمَتَحيِّر ا إ َلى َتْقد   "ْن َأْجل  خ 
. َوا  َلى هَذا َأْنُظُر: إ َلى اْلم ْسك ين  َواْلُمنْ 2" 2: 66إشعياء  ه ، َيُقوُل الرَّبُّ ي، َفَكاَنْت ُكلُّ هذ  ه  َصَنَعْتَها َيد  وح  وَ َوُكلُّ هذ  ق  الرُّ ْن َكاَلم ي.َسح  د  م   "اْلُمْرَتع 

ْنُه!1" 1: 4عبرانيين  ْنُكْم َأنَُّه َقْد َخاَب م  ، ُيَرى َأَحٌد م   "َفْلَنَخْف، َأنَُّه َمَع َبَقاء  َوْعٍد ب الدُُّخول  إ َلى َراَحت ه 
يَمان  َماَت هؤاَُلء  َأْجَمُعوَن، َوُهْم َلْم َيَناُلوا ا13" 13: 11عبرانيين  286 وا ب َأنَُّهْم ُغَرَباُء َوُنَزاَلُء َعَلى ف ي اإل  يٍد َنَظُروَها َوَصدَُّقوَها َوَحيُّوَها، َوَأَقرُّ ْن َبع  يَد، َبْل م  ْلَمَواع 

.  "اأَلْرض 
يََّة َناف َعٌة ل َقل يل، َولك نَّ التَّْقَوى َناف َعٌة ل ُكلِّ َشْيٍء، إ ذْ 8" 8: 4تيموثاوس  1 َياَضَة اْلَجَسد  َرة  َواْلَعت يَدة . أَلنَّ الرِّ ُد اْلَحَياة  اْلَحاض   "َلَها َمْوع 

.12" 12: 1يوحنا  287 ه  ُنوَن ب اْسم  يُروا َأْواَلَد اهلل ، َأي  اْلُمْؤم  يَن َقب ُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطان ا َأْن َيص  ا ُكلُّ الَّذ   "َوَأمَّ
ْن ب الرَّبِّ َيُسوعَ 31" 31: 16أعمال الرسل  يح  َفَتْخُلَص َأْنَت َوَأْهُل َبْيت َك. َفَقااَل: آم   "اْلَمس 

، َفإ نََّما20" 20: 2غالطية  . َفَما َأْحَياُه اآلَن ف ي اْلَجَسد  يُح َيْحَيا ف يَّ يح  ُصل ْبُت، َفَأْحَيا اَل َأَنا، َبل  اْلَمس  ي َأَحبَّ  َمَع اْلَمس  ، إ يَمان  اْبن  اهلل ، الَّذ  يَمان  ن ي َأْحَياُه ف ي اإل 
 "َوَأْسَلَم َنْفَسُه أَلْجل ي.

ُن َأْن َنْخُلَص َكَما ُأولئ َك 11" 11: 15أعمال الرسل  يح  ُنْؤم  الك ْن ب ن ْعَمة  الرَّبِّ َيُسوَع اْلَمس   ".َأْيض 
ي َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوة  ُمَقدََّسة ، اَل ب ُمْقَتَضى َأْعَمال َنا، 9" 10–9: 1تيموثاوس  2 َنة  الَّذ  يح  َيُسوَع َقْبَل اأَلْزم  َيْت َلَنا ف ي اْلَمس  َبْل ب ُمْقَتَضى اْلَقْصد  َوالنِّْعَمة  الَّت ي ُأْعط 

، ي َأْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلخُ 10 اأَلَزل يَّة  ، الَّذ  يح  َنا َيُسوَع اْلَمس  .ُلو َوا  نََّما ُأْظه َرت  اآلَن ب ُظُهور  ُمَخلِّص  يل  ْنج  َطة  اإل   "َد ب َواس 
ْفٌل،13" 14–13: 5عبرانيين  288 ْبَرة  ف ي َكاَلم  اْلب رِّ ألَنَُّه ط  يُم اْلخ  يَن ب َسَبب  التََّمرُّن  َقْد َصاَرْت 14 أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيتََناَوُل اللََّبَن ُهَو َعد  يَن، الَّذ  َوَأمَّا الطََّعاُم اْلَقو يُّ َفل ْلَبال غ 
.َلهُ  َبة  َعَلى التَّْمي يز  َبْيَن اْلَخْير  َوالشَّرِّ  "ُم اْلَحَواسُّ ُمَدرَّ

.1" 2–1: 14رومية  يَمان  َفاْقَبُلوُه، اَل ل ُمَحاَكَمة  اأَلْفَكار  يٌف ف ي اإل  يُف َفَيْأُكُل ُبقُ 2 َوَمْن ُهَو َضع  ع  ُن َأْن َيْأُكَل ُكلَّ َشْيٍء، َوَأمَّا الضَّ ٌد ُيْؤم   "وال .َواح 
، ُيْلب ُسُه اهلُل هَكَذا، َأَفَلْيَس 30" 30: 6متى  ؟ َفإ ْن َكاَن ُعْشُب اْلَحْقل  الَّذ ي ُيوَجُد اْلَيْوَم َوُيْطَرُح َغد ا ف ي التَّنُّور  يَمان  د ا ُيْلب ُسُكْم َأْنُتْم َيا َقل يل ي اإل   "ب اْلَحر يِّ ج 

َئة  َسَنٍة َواَل ُمَمات يَّ َوا  ْذ َلْم َيُكْن َضع  19" 20–19: 4رومية  يَمان  َلْم َيْعَتب ْر َجَسَدُه َوُهَو َقْد َصاَر ُمَمات ا، إ ْذ َكاَن اْبَن َنْحو  م  َواَل ب َعَدم  20 َة ُمْسَتْوَدع  َساَرَة.يف ا ف ي اإل 
هلل   ي ا َمْجد ا   يَمان  ُمْعط   ".إ يَماٍن اْرَتاَب ف ي َوْعد  اهلل ، َبْل َتَقوَّى ب اإل 

ْد َواَل ف ي إ ْسَرائ ي10" 10: 8متى  يَن َيْتَبُعوَن: َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َأج  َب، َوَقاَل ل لَّذ  َع َيُسوُع َتَعجَّ ْقَدار  هَذا!َفَلمَّا َسم   "َل إ يَمان ا ب م 
ْمَعاُن، ُهَوَذا الشَّْيَطانُ 31" 32–31: 22لوقا  289 ْمَعاُن، س  : س  ! َوَقاَل الرَّبُّ ْنَطة  ْن َأْجل َك ل َكْي اَل َيْفَنى إ يَماُنَك. َوَأْنَت 32 َطَلَبُكْم ل َكْي ُيَغْرب َلُكْم َكاْلح  َولك نِّي َطَلْبُت م 

 "َمَتى َرَجْعَت ثَبِّْت إ ْخَوَتَك.
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 مس عشرالفصل الخا
 التوبة للحياةفيما يتعّلق ب

اإليمان تعليم  وكذلك ،ادم لإلنجيلبه كل خ يعظتعليمها يجب أن  292،ةالتوبة للحياة هي نعمة إنجيليّ  إن -1
 293.بالمسيح

 ،نجاستها وشناعتها اأيض  بل  ،خطاياه ورةليس فقط خط ادراكو  رؤية من اانطالق   ،الخاطئ تها، فإنبواسط -2
على  ايحزن جد   ،في المسيح للتائبين رحمة اهللوعندما يفهم  ؛وناموسه البار، هللالمقدسة طبيعة لل كمخالفة
 295.أن يسلك معه في كل طرق وصاياه اوساعي   اقاصد   294،اهلل نحوعنها كلها  فيتحّول ،مقتهاوي ،خطاياه

                                                                                                                           
ُروَن َأْن ُتطْ 16" 16: 6أفسس  ي ب ه  َتْقد  ، الَّذ  يَمان  ل يَن َفْوَق اْلُكلِّ ُتْرَس اإل  .َحام  َهام  الشِّرِّير  اْلُمْلَته َبة   "ف ُئوا َجم يَع س 

َي اْلَغَلَبُة الَّت ي َتْغل ُب اْلَعاَلَم: إ يَماُنَنا.4" 5–4: 5يوحنا  1 ه  ه  َن اهلل  َيْغل ُب اْلَعاَلَم. َوهذ  ي ُيْؤم  5 أَلنَّ ُكلَّ َمْن ُول َد م  ي َيْغل ُب اْلَعاَلَم، إ الَّ الَّذ  ُن َأنَّ َيُسوَع ُهَو َمْن ُهَو الَّذ 
 "اْبُن اهلل ؟

ْنُكْم ُيْظه ُر هَذا االْجت َهاَد َعْيَنُه ل َيق ين  الرََّجاء  إ َلى النَِّهاَية  11" 12–11: 6عبرانيين  290 ٍد م  ئ يَن َبْل ُمَتَمثِّل يَن 12 ،َولك نََّنا َنْشَته ي َأنَّ ُكلَّ َواح  ل َكْي اَل َتُكوُنوا ُمَتَباط 
يَد.ب الَّذ   يَمان  َواأَلَناة  َير ُثوَن اْلَمَواع   "يَن ب اإل 

َلة  َأْجَساُدنَ 22" 22: 10عبرانيين  رِّيٍر، َوُمْغَتس  ْن َضم يٍر ش  ، َمْرُشوَشة  ُقُلوُبَنا م  يَمان  ق ف ي َيق ين  اإل  .ل َنَتَقدَّْم ب َقْلٍب َصاد   "ا ب َماٍء َنق يٍّ
.ل َكْي َتَتَعزَّى قُ 2" 2: 2كولوسي  يح  رِّ اهلل  اآلب  َواْلَمس  ، ل َمْعر َفة  س  َنى َيق ين  اْلَفْهم   "ُلوُبُهْم ُمْقَتر َنة  ف ي اْلَمَحبَّة  ل ُكلِّ غ 

ْن َأْجل  السُُّرور  اْلَمْوُضوع  َأَماَمُه، احْ 2" 2: 12عبرانيين  291 ي م  يَمان  َوُمَكمِّل ه  َيُسوَع، الَّذ  ر يَن إ َلى َرئ يس  اإل  ، َفَجَلَس ف ي َيم ين  َناظ  ْزي  ل يَب ُمْسَته ين ا ب اْلخ  َتَمَل الصَّ
 "َعْرش  اهلل .

ُدوَن اهلَل َقائ ل يَن: إ ذ ا َأْعَطى اهلُل اأُلَمَم 18" 18: 11أعمال الرسل  292 ُعوا ذل َك َسَكُتوا، َوَكاُنوا ُيَمجِّ ا َسم  اَفَلمَّ  "التَّْوَبَة ل ْلَحَياة ! َأْيض 
ُئ َتْوَبة  ل َخاَلٍص ب اَل َنَداَمٍة، َوَأمَّا ُحْزُن اْلَعاَلم  َفيُ 10" 10: 7كورنثوس  2 يَئة  اهلل  ُيْنش  ي ب َحَسب  َمش  ُئ َمْوت ا.أَلنَّ اْلُحْزَن الَّذ   "ْنش 

يٍد َلُه، َوُأف يُض َعَلى َبْيت  َداُوَد َوَعَلى ُسكَّان  ُأوُرَشل يَم ُروَح النِّْعَمة  َوالتََّضرُّ " 10: 12زكريا  ي َطَعُنوُه، َوَيُنوُحوَن َعَلْيه  َكَنائ ٍح َعَلى َوح  ، الَّذ  ، َفَيْنُظُروَن إ َليَّ َعات 
 "َوَيُكوُنوَن ف ي َمَراَرٍة َعَلْيه  َكَمْن ُهَو ف ي َمَراَرٍة َعَلى ب ْكر ه .

ه  ب التَّْوَبة  َوَمْغف َرة  اْلخَ 47" 47: 24لوقا  293 ْن ُأوُرَشل يَم.َوَأْن ُيْكَرَز ب اْسم  ، ُمْبَتَدأ  م   "َطاَيا ل َجم يع  اأُلَمم 
.15" 15: 1مرقس  يل  ْنج  ُنوا ب اإل  َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت اهلل ، َفُتوُبوا َوآم   "َوَيُقوُل: َقْد َكَمَل الزَّ

د ا ل ْلَيُهود  َواْلُيوَنان يِّيَن ب التَّْوَبة  إ َلى 21" 21: 20أعمال الرسل  .َشاه  يح  ي ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  يَمان  الَّذ   "اهلل  َواإل 
. ُتوُبوا 30" 31–30: 18حزقيال  294 ، َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ ٍد َكُطُرق ه  ي َعَلْيُكْم َيا َبْيَت إ ْسَرائ يَل، ُكلِّ َواح  ْن َأْجل  ذل َك َأْقض  يُكْم، َواَل َيُكونُ م  ُعوا َعْن ُكلِّ َمَعاص  َلُكُم  َواْرج 

ْثُم َمْهَلَكة . يَدة  31 اإل  ا َجد  يد ا َوُروح  ُكْم َقْلب ا َجد  يُكُم الَّت ي َعَصْيُتْم ب َها، َواْعَمُلوا ألَْنُفس   ". َفل َماَذا َتُموُتوَن َيا َبْيَت إ ْسَرائ يَل؟ا ْطَرُحوا َعْنُكْم ُكلَّ َمَعاص 
د  31" 31: 36حزقيال  ُكْم َوَعَلى َرجَ َفَتْذُكُروَن ُطُرَقُكُم الرَّ ْن َأْجل  آثَام  ُكْم م  ، َوَتْمُقُتوَن َأْنُفَسُكْم َأَماَم ُوُجوه  ال َحة   "اَسات ُكْم.يَئَة َوَأْعَماَلُكْم َغْيَر الصَّ
َشاَء ت ْمثَال  َذَهب ُكُم اْلَمسْ 22" 22: 30إشعياء  ، َوغ  ت ُكُم اْلَمْنُحوَتة  ُسوَن َصَفائ َح َتَماث يل  ف ضَّ ي.َوتَُنجِّ ْثَل ف ْرَصة  َحائ ٍض. َتُقوُل َلَها: اْخُرج  . َتْطَرُحَها م   "ُبوك 
َر ف ي َأْقَوال َك، َوَتْزُكَو ف ي َقضَ 4" 4: 51مزمور   "ائ َك.إ َلْيَك َوْحَدَك َأْخَطْأُت، َوالشَّرَّ ُقدَّاَم َعْيَنْيَك َصَنْعُت، ل َكْي تَتََبرَّ
ْعُت َأ18" 19–18: 31إرميا  ْبن ي َفَأُتوَب، ألَنََّك َأْنَت الرَّبُّ إ له  َسْمع ا َسم  ْجل َغْير  َمُروٍض. َتوِّ ُب: َأدَّْبتَن ي َفَتَأدَّْبُت َكع  ْمُت، 19 ي.ْفَراي َم َيْنَتح  ي َند  ألَنِّي َبْعَد ُرُجوع 

ْلُت ألَنِّي َقْد َحَمْلُت َعاَر  ي. َخز يُت َوَخج  َباَي.َوَبْعَد َتَعلُّم ي َصَفْقُت َعَلى َفْخذ   "ص 
.12" 13–12: 2يوئيل  ْوم  َواْلُبَكاء  َوالنَّْوح  ُعوا إ َليَّ ب ُكلِّ ُقُلوب ُكْم، َوب الصَّ ، اْرج  ُعوا إ َلى الرَّبِّ إ له ُكْم أَلنَُّه 13 َولك ن  اآلَن، َيُقوُل الرَّبُّ ُقوا ُقُلوَبُكْم اَل ث َياَبُكْم. َواْرج  َوَمزِّ

يُء الْ  يٌم، َبط  .َرُؤوٌف َرح   "َغَضب  َوَكث يُر الرَّْأَفة  َوَيْنَدُم َعَلى الشَّرِّ
، َلَعلَّ الرَّبَّ إ لَه اْلُجُنود  َيَتَراَءُف 15" 15: 5عاموس  بُّوا اْلَخْيَر، َوثَبُِّتوا اْلَحقَّ ف ي اْلَباب  ، َوَأح   "َعَلى َبق يَّة  ُيوُسَف.ُاْبُغُضوا الشَّرَّ
ٍب َأْبَغْضُت. أَلْجل  ذل كَ 128" 128: 119مزمور  ْبُت ُكلَّ َوَصاَياَك ف ي ُكلِّ َشْيٍء ُمْسَتق يَمة . ُكلَّ َطر يق  َكذ   "َحس 

َن االحْ 11" 11: 7كورنثوس  2 ، َبْل م  َن االْجت َهاد  يَئة  اهلل ، َكْم َأْنَشَأ ف يُكْم: م  ، َبْل م نَ َفإ نَُّه ُهَوَذا ُحْزُنُكْم هَذا َعْيُنُه ب َحَسب  َمش  َن  ت َجاج  ، َبْل م  َن اْلَخْوف  ، َبْل م  اْلَغْيظ 
َياُء ف   . ف ي ُكلِّ َشْيٍء َأْظَهْرُتْم َأْنُفَسُكْم َأنَُّكْم َأْبر  َن االْنت َقام  َن اْلَغْيَرة ، َبْل م  ، َبْل م  .الشَّْوق   "ي هَذا اأَلْمر 

.ألَنَُّهْم ُهْم ُيْخب ُروَن َعنَّا، َأيُّ ُدُخول كَ 9" 9: 1تسالونيكي  1 ، ل َتْعُبُدوا اهلَل اْلَحيَّ اْلَحق يق يَّ َن اأَلْوثَان   "اَن َلَنا إ َلْيُكْم، َوَكْيَف َرَجْعُتْم إ َلى اهلل  م 
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 عملالذي هو  296،أو أي سبب لغفرانها ،عن الخطية تعويضكأي  ،عليها يجب االتكالأن التوبة ال  رغم -3
 يتوّقع حد أنأل يمكنال  بحيث ،لجميع الخطاة اة جد  ضروريّ فهي  ومع ذلك 297؛ة في المسيحنعمة اهلل المجانيّ 

 298.الصفح بدونها
 حيث يمكنها ،اكذلك ال توجد خطية عظيمة جد   299الدينونة؛ال تستحق  ،انه ال توجد خطية صغيرة جد  أكما  -4

 300.اعلى الذين يتوبون حق   دينونةأن تجلب ال
 ،حددةالمكي يتوب عن خطاياه  يسعىلكنه واجب كل إنسان أن  ،عامةٍ  بتوبةٍ  يكتفوا أالالناس  يجب على -5

 301بشكل خاص.
 ،وتركهاذلك، عند  302العفو عنها؛ من أجل امصلي   ،بخطاياه هلل ان يعترف سري  أملزم  كما أن كل إنسان -6

أو  يّ سر  اعترافٍ ب ،على استعدادأن يكون  يجب ،أو كنيسة المسيح ،أخاه ُيخزي نْ مَ  ،كذلك 303ة؛سيجد رحم
                                                                                                                           

يَنئ ٍذ اَل َأْخَزى إ َذا َنَظْرُت إ َلى ُكلِّ َوَصاَياَك.6" 106، 59، 6: 119مزمور  295 َحَلْفُت َفَأب رُُّه، 106...  َلى َشَهاَدات َك.َتَفكَّْرُت ف ي ُطُرق ي، َوَرَدْدُت َقَدَميَّ إ  59...  ح 
 "َأْن َأْحَفَظ َأْحَكاَم ب رَِّك.

ت ه  َحَسَب 25" 25: 23ملوك  2 ه  َوُكلِّ ُقوَّ ْثُلُه َقْد َرَجَع إ َلى الرَّبِّ ب ُكلِّ َقْلب ه  َوُكلِّ َنْفس  ْثُلُه.ُكلِّ َشر يَعة  ُموَسى، َوَبْعدَ َوَلْم َيُكْن َقْبَلُه َمل ٌك م   "ُه َلْم َيُقْم م 
 . 6: 1انظر لوقا 

ُكْم م نْ 31" 32–31: 36حزقيال  296 ، َوَتْمُقُتوَن َأْنُفَسُكْم َأَماَم ُوُجوه  ال َحة  يَئَة َوَأْعَماَلُكْم َغْيَر الصَّ د  ُكْم َوَعَلى َرَجاَسات ُكْم.َفَتْذُكُروَن ُطُرَقُكُم الرَّ ْن َأْجل ُكمْ 32  َأْجل  آثَام   اَل م 
ْن ُطُرق ُكْم َيا َبْيَت إ   ، َفْلَيُكْن َمْعُلوم ا َلُكْم. َفاْخَجُلوا َواْخَزْوا م   "ْسَرائ يَل.َأَنا َصان ٌع، َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ

َغَر، َوأَ 61" 63–61: 16حزقيال  .َفتََتَذكَّر يَن ُطُرَقك  َوَتْخَجل يَن إ ْذ َتْقَبل يَن َأَخَوات ك  اْلك َبَر َوالصِّ ك  يَن 62 ْجَعُلُهنَّ َلك  َبَناٍت، َولك ْن اَل ب َعْهد  ، َفَتْعَلم  ي َمَعك  َوَأَنا ُأق يُم َعْهد 
، ، َيُقولُ 63 َأنِّي َأَنا الرَّبُّ يَن َأْغف ُر َلك  ُكلَّ َما َفَعْلت  ، ح  ْزي ك  ي َفاك  َبْعُد ب َسَبب  خ  . السَّ ل َكْي تََتَذكَّر ي َفَتْخَزْي َواَل َتْفَتح   "يُِّد الرَّبُّ

ي، َوَخَطاَياَك اَل َأْذُكُرَها.25" 25: 43إشعياء  ي ُذُنوَبَك أَلْجل  َنْفس   "َأَنا َأَنا ُهَو اْلَماح 
ُعوا2" 4، 2: 14هوشع  297 ا َواْرج  . ُقوُلوا َلُه:  ُخُذوا َمَعُكْم َكاَلم  َنا. اْرَفْع ُكلَّ إ ْثٍم َواْقَبْل َحَسن ا، َفُنَقدِّ إ َلى الرَّبِّ َفاه  بُُّهْم َفْضال ، 4... َم ُعُجوَل ش  َأَنا َأْشف ي اْرت َداَدُهْم. ُأح 

 "أَلنَّ َغَضب ي َقد  اْرَتدَّ َعْنُه.
.24" 24: 3رومية  يح  ي ب َيُسوَع اْلَمس  ان ا ب ن ْعَمت ه  ب اْلف َداء  الَّذ  ر يَن َمجَّ  "ُمتََبرِّ
.الَّذ ي ف يه  َلَنا اْلف دَ 7" 7: 1أفسس  َنى ن ْعَمت ه  ، ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا، َحَسَب غ   "اُء ب َدم ه 

يُعُكْم َكذل َك َتْهل ُكوَن.3" 5، 3: 13لوقا  298 يُعُكْم َكذل َك َتْهل ُكوَن.5...  َكالَّ! َأُقوُل َلُكْم: َبْل إ ْن َلْم َتُتوُبوا َفَجم   "َكالَّ! َأُقوُل َلُكْم: َبْل إ ْن َلْم َتُتوُبوا َفَجم 
يَّة  التَّْوَبة  ل َمْغف َرة  َخَطاَيا.4" 4: 1مرقس  ُز ب َمْعُمود  يَّة  َوَيْكر   "َكاَن ُيوَحنَّا ُيَعمُِّد ف ي اْلَبرِّ

َنة  الْ 30" 31–30: 17أعمال الرسل  ي ا َعْن َأْزم  يَع النَّاس  ف ي ُكلِّ َمَكاٍن َأْن َيُتوُبوا، ُمَتَغاض  .َفاهلُل اآلَن َيْأُمُر َجم  يَن 31 َجْهل  ٌع َأْن َيد  أَلنَُّه َأَقاَم َيْوم ا ُهَو ف يه  ُمْزم 
. َن اأَلْمَوات  يع  إ يَمان ا إ ْذ َأَقاَمُه م  ا ل ْلَجم  ، ب َرُجل َقْد َعيََّنُه، ُمَقدِّم   "اْلَمْسُكوَنَة ب اْلَعْدل 

َي َمْوٌت، َوَأمَّا23" 23: 6رومية  299 يَّة  ه  يح  َيُسوَع َربَِّنا. أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخط  يٌَّة ب اْلَمس  َبُة اهلل  َفه َي َحَياٌة َأَبد   "ه 
ْن َأْعَمال  النَّاُموس  ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، أَلنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل يَ 10" 10: 3غالطية  يَن ُهْم م  يَع الَّذ  ي ك َتاب  النَّاُموس  ْثُبُت ف ي َجم يع  َما ُهَو َمْكُتوٌب ف  أَلنَّ َجم 
 "ل َيْعَمَل ب ه .

َساب ا َيْوَم ا36" 36: 12متى  .َولك ْن َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُكلَّ َكل َمٍة َبطَّاَلٍة َيَتَكلَُّم ب َها النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ح   "لدِّين 
ثْ 7" 7: 55إشعياء  300  "م  َأْفَكاَرُه، َوْلَيُتْب إ َلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه، َوا  َلى إ له َنا ألَنَُّه ُيْكث ُر اْلُغْفَراَن.ل َيْتُرك  الشِّرِّيُر َطر يَقُه، َوَرُجُل اإل 

يح  َيُسوَع، السَّال ك يَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسد  1" 1: 8رومية  يَن ُهْم ف ي اْلَمس  َن الدَّْيُنوَنة  اآلَن َعَلى الَّذ  . َبْل َحَسبَ  إ ذ ا اَل َشْيَء م  وح   "الرُّ
.16" 18–16: 1إشعياء  . ُكفُّوا َعْن ف ْعل  الشَّرِّ ْن َأَمام  َعْيَنيَّ ُلوا. َتَنقَّْوا. اْعز ُلوا َشرَّ َأْفَعال ُكْم م  ُفوا اْلَمْظُلوَم. اْقُضوا 17 ا ْغَتس  . اْطُلُبوا اْلَحقَّ. اْنص  َتَعلَُّموا َفْعَل اْلَخْير 

. َحاُموا َعن  األَ  .ل ْلَيت يم  . إ ْن َكاَنْت َحْمَراَء كَ 18 ْرَمَلة  . إ ْن َكاَنْت َخَطاَياُكْم َكاْلق ْرم ز  تَْبَيضُّ َكالثَّْلج  .َهُلم َنَتَحاَجْج، َيُقوُل الرَّبُّ وف  يُر َكالصُّ  "الدُّود يِّ َتص 
ا13" 13: 19مزمور  301 َن اْلُمَتَكبِّر يَن اْحَفْظ َعْبَدَك َفاَل َيَتَسلَّطُ  َأْيض  يٍم.م  ْن َذْنٍب َعظ  يَنئ ٍذ َأُكوُن َكام ال  َوَأتََبرَُّأ م  . ح   "وا َعَليَّ

يَح الدِّيُك تُْنك ُرني َثاَلَث َمرَّاٍت. فَ 75" 75: 26متى  ي َقاَل َلُه: إ نََّك َقْبَل َأْن َيص   "ا.َخَرَج إ َلى َخار ٍج َوَبَكى ُبَكاء  ُمر  َفَتَذكََّر ُبْطُرُس َكاَلَم َيُسوَع الَّذ 
، َوا  ْن ُكْنُت َقْد َوَشْيُت ب  8" 8: 19لوقا  ي ن ْصَف َأْمَوال ي ل ْلَمَساك ين  : َها َأَنا َياَربُّ ُأْعط   "َأَحٍد َأُردُّ َأْرَبَعَة َأْضَعاٍف.َفَوَقَف َزكَّا َوَقاَل ل لرَّبِّ
ي ُكْنُت َقْبال  ُمَجدِّف ا َوُمْضطَ 13" 15، 13: 1تيموثاوس  1 ْمُت، ألَنِّي َفَعْلُت ب َجْهل ف ي َعَدم  إ يَماٍن.َأَنا الَّذ  َي اْلَكل َمُة 15...  ه د ا َوُمْفَتر ي ا. َولك نَّن ي ُرح  َقٌة ه  َصاد 

ُلُهْم أَ  يَن َأوَّ يَح َيُسوَع َجاَء إ َلى اْلَعاَلم  ل ُيَخلَِّص اْلُخَطاَة الَّذ  قٌَّة ُكلَّ ُقُبول: َأنَّ اْلَمس   "َنا.َوُمْسَتح 
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وفى  ،معها يتصالحو  بدورهم البد أنالذين  304،إليهم لمن أساءتوبته  يعلنأن  ،حزن على خطيتهالو  ،علنيّ 
 305.المحبة يقبلونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
يَّت ي وَ 5" 6–5: 32مزمور  302 اَلْه.اَل َأْكُتُم إ ْثم ي. ُقْلُت: َأْعَتر ُف َلَك ب َخط  يَّت ي. س  ل هَذا ُيَصلِّي َلَك ُكلُّ َتق يٍّ ف ي َوْقٍت 6 َأْعَتر ُف ل لرَّبِّ ب َذْنب ي َوَأْنَت َرَفْعَت َأثَاَم َخط 

َياه  اْلَكث   ْنَد َغَماَرة  اْلم  ُدَك ف يه . ع  يُب.َيج   "يَرة  إ يَّاُه اَل ُتص 
. 1" 14–1: 51مزمور  يَّ يَّت ي َطهِّْرن ي. 2ا ْرَحْمن ي َيا َاهلُل َحَسَب َرْحَمت َك. َحَسَب َكْثَرة  َرْأَفت َك اْمُح َمَعاص  ْن َخط  ْن إ ْثم ي، َوم  ْلن ي َكث ير ا م  اْغس 

ألَنِّي َعار ٌف 3
يَّت ي َأَمام ي دَ  ، َوَخط  يَّ ائ م ا. ... ب َمَعاص 

ي، َفُيَسبَِّح ل َسان ي ب رََّك.14اْسُتْر َوْجَهَك َعْن َخَطاَياَي، َواْمُح ُكلَّ آثام ي. ... 9 َن الدَِّماء  َيا َاهلُل، إ لَه َخاَلص  ن ي م   "َنجِّ
 "ْرَحُم.َمْن َيْكُتُم َخَطاَياُه اَل َيْنَجُح، َوَمْن ُيق رُّ ب َها َوَيْتُرُكَها يُ 13" 13: 28أمثال  303

ْثم  َأْفَكاَرُه، َوْلَيُتْب إ َلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه، َوا  َلى إ له َنا ألَ 7" 7: 55إشعياء   "نَُّه ُيْكث ُر اْلُغْفَراَن.ل َيْتُرك  الشِّرِّيُر َطر يَقُه، َوَرُجُل اإل 
ٌل، حَ 9" 9: 1يوحنا  1 يٌن َوَعاد  ْن ُكلِّ إ ْثٍم.إ ن  اْعَتَرْفَنا ب َخَطاَياَنا َفُهَو َأم   "تَّى َيْغف َر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهَِّرَنا م 

، َوَصلُّوا َبْعُضُكْم أَلْجل  َبْعٍض، ل َكْي ُتْشَفْوا. َطل َبُة اْلَبارِّ َتقْ 16" 16: 5يعقوب  304 اَلت  ّّ ُر َكث ير ا ف ي ف ْعل َها.ا ْعَتر ُفوا َبْعُضُكْم ل َبْعٍض ب الزَّ  "َتد 
ُكْم. َوا  ْن َأْخَطَأ إ َلْيَك َأُخوَك َفَوبِّْخُه، َوا  ْن تَاَب َفاْغف ْر َلُه.3" 4–3: 17لوقا  ُزوا ألَْنُفس  ، َوَرَجَع إ َلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ف ي اْلَيْوم  4 ا ْحَتر  َوا  ْن َأْخَطَأ إ َلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ف ي اْلَيْوم 

 "َقائ ال : َأَنا َتائ ٌب، َفاْغف ْر َلُه.
ْلَت. اَل ُتْخف  َعنِّي.َفَقاَل َيُشوُع ل َعَخاَن: َيا اْبن ي، َأْعط  اآلَن َمْجد ا ل لرَّبِّ إ له  إ ْسَرائ يَل، َواْعَتر ْف َلُه َوَأْخب ْرن ي اآلنَ 19" 19: 7وع يش  " َماَذا َعم 

 . 18–15: 18انظر متى 
.َحتَّى َتُكوُنوا ب اْلَعْكس  ُتَسام  7" 8–7: 2كورنثوس  2 305 َن اْلُحْزن  اْلُمْفر ط  ْثُل هَذا م  وَنُه، ل َئالَّ ُيْبَتَلَع م   "ل ذل َك َأْطُلُب َأْن ُتَمكُِّنوا َلُه اْلَمَحبََّة.8 ُحوَنُه ب اْلَحر يِّ َوُتَعزُّ

 .2–1: 6انظر غالطية 
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 الفصل السادس عشر
 األعمال الصالحةب فيما يتعّلق

 تفويضبدون  تلك التي،وليست  306،د أمر بها اهلل في كلمته المقدسةاألعمال الصالحة هي فقط تلك التي ق -1
 307بأي زعم لحسن النّية.أو  ،اءمن غيرة عمي بشر،ال يبتدعها ها،من
 308:يّ وح حقيقيّ  إيمانٍ على وبراهين  ثمارهي  ،لوصايا اهلل في طاعةٍ الُمنجزة  ،هذه األعمال الصالحة -2

 312،ويزينون إقرار اإلنجيل 311،ويبنون اخوتهم 310،يقينهم شددونوي 309،شكرهمعن  ونالمؤمن ُيعّبروبواسطتها 
                                      

ْنَساُن َما ُهَو َصال ٌح، َوَماَذا َيْطلُ 8" 8: 6ميخا  306 ع ا َمَع إ له َك.َقْد َأْخَبَرَك َأيَُّها اإل  بَّ الرَّْحَمَة، َوَتْسُلَك ُمَتَواض  ، إ الَّ َأْن َتْصَنَع اْلَحقَّ َوُتح  ْنَك الرَّبُّ  "ُبُه م 
َي إ َرادَ 2" 2: 12رومية  يد  َأْذَهان ُكْم، ل َتْختَب ُروا َما ه  َلُة. ةُ َواَل ُتَشاك ُلوا هَذا الدَّْهَر، َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكل ُكْم ب َتْجد  يَُّة اْلَكام  ال َحُة اْلَمْرض   "اهلل : الصَّ

يح  21" 21: 13عبرانيين  ي َأَماَمُه ب َيُسوَع اْلَمس  يَئَتُه، َعام ال  ف يُكْم َما ُيْرض  ْلُكْم ف ي ُكلِّ َعَمل َصال ٍح ل َتْصَنُعوا َمش  يَن.ل ُيَكمِّ يَن. آم  ي َلُه اْلَمْجُد إ َلى َأَبد  اآلب د   "، الَّذ 
.9" 9: 15متى  307 َي َوَصاَيا النَّاس  ال  َيْعُبُدوَنني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعال يَم ه   "َوَباط 

ا َقْلُبُه َفَأبْ 13" 13: 29إشعياء  ، َوَأمَّ يََّة النَّاس  ُمَعلََّمة .َعَدُه َعنِّي، َوَصاَفَقاَل السَّيُِّد: أَلنَّ هَذا الشَّْعَب َقد  اْقَتَرَب إ َليَّ ب َفم ه  َوَأْكَرَمن ي ب َشَفتَْيه   "َرْت َمَخاَفُتُهْم م نِّي َوص 
َلة  الَّت ي َتَقلَّ 18" 18: 1بطرس  1 يَرت ُكُم اْلَباط  ْن س  ٍة َأْو َذَهٍب، م  يُتْم اَل ب َأْشَياَء َتْفَنى، ب ف ضَّ يَن َأنَُّكُم اْفُتد  .َعال م  َن اآلَباء   "ْدُتُموَها م 

هلل .َسُيْخر ُجونَ 2" 2: 16يوحنا  ْدَمة    ، َبْل تَْأت ي َساَعٌة ف يَها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيْقُتُلُكْم َأنَُّه ُيَقدُِّم خ  َن اْلَمَجام ع   "ُكْم م 
هلل ، َولك ْن َلْيَس َحَسَب اْلَمْعر َفة .2" 2: 10رومية   "أَلنِّي َأْشَهُد َلُهْم َأنَّ َلُهْم َغْيَرة   

.َفَأَخَذ ا21" 23–21: 15صموئيل  1 ْلَجال  ا َوَبَقر ا، َأَوائ َل اْلَحَرام  أَلْجل  الذَّْبح  ل لرَّبِّ إ له َك ف ي اْلج  َن اْلَغن يَمة  َغَنم  َهْل َمَسرَُّة الرَّبِّ َفَقاَل َصُموئ يُل: 22 لشَّْعُب م 
َن الذَّب يَحة ، َواإل صْ  ؟ ُهَوَذا االْست َماُع َأْفَضُل م  .ب اْلُمْحَرَقات  َوالذََّبائ ح  َكَما ب اْست َماع  َصْوت  الرَّبِّ ْن َشْحم  اْلك َباش  َناُد 23 َغاُء َأْفَضُل م  ، َواْلع  َراَفة  يَّة  اْلع  َد َكَخط  أَلنَّ التََّمرُّ

.َكاْلوَ  َن اْلُمْلك  . أَلنََّك َرَفْضَت َكاَلَم الرَّبِّ َرَفَضَك م   "َثن  َوالتََّراف يم 
ْنَك الرَّبُّ إ لُهَك إ الَّ َأْن تَتَّق َي الرَّبَّ إ لَهَك ل َتْسُلَك ف ي ُكلِّ 12" 13–12: 10تثنية  بَُّه، َوَتعْ  َفاآلَن َيا إ ْسَرائ يُل، َماَذا َيْطُلُب م  ، َوُتح  ْن ُكلِّ َقْلب َك ُطُرق ه  ُبَد الرَّبَّ إ لَهَك م 

َك، ْن ُكلِّ َنْفس  يَك ب َها اْلَيْوَم ل َخْير َك.13 َوم   "َوَتْحَفَظ َوَصاَيا الرَّبِّ َوَفَرائ َضُه الَّت ي َأَنا ُأوص 
اَلل َأْو َسْبٍت،َفاَل َيْحُكْم َعَلْيُكْم َأَحٌد ف ي َأْكل َأْو ُشْرٍب، َأْو م ْن ج  16" 23–20، 17–16: 2كولوسي  يٍد َأْو ه  ا اْلَجَسُد 17 َهة  ع  لُّ اأُلُمور  اْلَعت يَدة ، َوَأمَّ الَّت ي ه َي ظ 
. يح  ؟20 ... َفل ْلَمس  ، َفل َماَذا َكَأنَُّكْم َعائ ُشوَن ف ي اْلَعاَلم  يح  َعْن َأْرَكان  اْلَعاَلم  !21 َعَلْيُكْم َفَرائ ُض: تُْفَرُض  إ ذ ا إ ْن ُكْنُتْم َقْد ُمتُّْم َمَع اْلَمس  ! َواَل َتُذْق! َواَل َتُجسَّ  اَل َتَمسَّ

22، ، َحَسَب َوَصاَيا َوَتَعال يم  النَّاس  يُعَها ل ْلَفَناء  ف ي االْست ْعَمال  ، 23 الَّت ي ه َي َجم  َباَدٍة َناف َلٍة، َوَتَواُضٍع، َوَقْهر  اْلَجَسد  ْكَمٍة، ب ع  َكاَيُة ح  َهة  الَّت ي َلَها ح  ْن ج  َلْيَس ب ق يَمٍة َما م 
.  " إ ْشَباع  اْلَبَشر يَّة 

ي22 ... َأْعَمال ي إ يَمان ي.لك ْن َيُقوُل َقائ ٌل: َأْنَت َلَك إ يَماٌن، َوَأَنا ل ي َأْعَماٌل َأر ن ي إ يَماَنَك ب ُدون  َأْعَمال َك، َوَأَنا ُأر يَك ب  18" 22، 18: 2يعقوب  308 َماَن َفَتَرى َأنَّ اإل 
يَماُن. َل اإل  ، َوب اأَلْعَمال  ُأْكم  َل َمَع َأْعَمال ه   "َعم 

ْن َأْجل  ُكلِّ َحَسَنات ه  ل ي؟12" 14–12: 116مزمور  309  "َشْعب ه . ُأوف ي ُنُذور ي ل لرَّبِّ ُمَقاب َل ُكلِّ 14 َكْأَس اْلَخاَلص  َأتََناَوُل، َوب اْسم  الرَّبِّ َأْدُعو.13 َماَذا َأُردُّ ل لرَّبِّ م 
ٍد، َوُكوُنوا َشاك ر يَن.15" 17–15: 3كولوسي  يُتْم ف ي َجَسٍد َواح  ْكَمٍة 16  َوْلَيْمل ْك ف ي ُقُلوب ُكْم َساَلُم اهلل  الَّذ ي إ َلْيه  ُدع  ، َوَأْنُتْم ب ُكلِّ ح  نى  يح  ب غ  ل َتْسُكْن ف يُكْم َكل َمُة اْلَمس 

ُروَن َبْعضُ  .ُمَعلُِّموَن َوُمْنذ  يٍَّة، ب ن ْعَمٍة، ُمَتَرنِّم يَن ف ي ُقُلوب ُكْم ل لرَّبِّ يَر َوَتَساب يَح َوَأَغان يَّ ُروح  ا، ب َمَزام  ْلُتْم ب َقْول َأْو ف ْعل، َفاْعَمُلوا اْلُكلَّ ب اْسم  الرَّبِّ 17 ُكْم َبْعض  َوُكلُّ َما َعم 
 "َيُسوَع، َشاك ر يَن اهلَل َواآلَب ب ه .

ٌة ُمَقدََّسٌة، َشْعُب اْقت َناٍء، ل َكْي ُتْخب ُروا ب َفضَ 9" 9: 2بطرس  1 ، ُأمَّ ْنٌس ُمْخَتاٌر، َوَكَهُنوٌت ُمُلوك ي  .َوَأمَّا َأْنُتْم َفج  يب  َن الظُّْلَمة  إ َلى ُنور ه  اْلَعج  ي َدَعاُكْم م   "ائ ل  الَّذ 
 "َوَأمَّا َمْن َحف َظ َكل َمَتُه، َفَحق ا ف ي هَذا َقْد َتَكمََّلْت َمَحبَُّة اهلل . ب هَذا َنْعر ُف َأنََّنا ف يه .5...  َناُه: إ ْن َحف ْظَنا َوَصاَياُه.َوب هَذا َنْعر ُف َأنََّنا َقْد َعَرفْ 3" 5، 3: 2يوحنا  1 310
ُلوَن ُكلَّ اْجت َهاٍد َقدُِّموا ف ي إ يَمان كُ 5" 10–5: 1بطرس  2 يَلة  َمْعر َفة ،َول هَذا َعْين ه  َوَأْنُتْم َباذ  يَلة ، َوف ي اْلَفض  َوف ي اْلَمْعر َفة  َتَعفُّف ا، َوف ي التََّعفُّف  َصْبر ا، َوف ي 6 ْم َفض 

ْبر  َتْقَوى،  يَّة  َمَحبَّة . 7الصَّ يَّة ، َوف ي اْلَمَودَّة  اأَلَخو  ه  إ َذا َكاَنْت ف يُكْم َوكَ 8َوف ي التَّْقَوى َمَودَّة  َأَخو  ل يَن َواَل َغْيَر ُمْثم ر يَن ل َمْعر َفة  َربَِّنا َيُسوَع أَلنَّ هذ  ُثَرْت، ُتَصيُِّرُكْم اَل ُمَتَكاس 
 . يح  . 9اْلَمس  َي َتْطه يَر َخَطاَياُه السَّال َفة  ، َقْد َنس  يُر اْلَبَصر  ه ، ُهَو َأْعَمى َقص  ْنَدُه هذ  ي َلْيَس ع  ْخَوُة َأْن َتْجَعُلوا َدْعَوَتُكْم ل ذل َك ب اأَلْكَثر  اْجَته  10أَلنَّ الَّذ  ُدوا َأيَُّها اإل 

. ألَنَُّكْم إ َذا َفَعْلُتْم ذل َك، َلْن َتز لُّوا َأَبد ا.  "َواْخت َياَرُكْم ثَاب َتْين 
َهت ُكْم َلَدى اْلَمك ُدون يِّينَ 2" 2: 9كورنثوس  2 311 ْن ج  ُر ب ه  م  ي َأْفَتخ  ي. َوَغْيَرُتُكْم َقْد َحرََّضت  ألَنِّي َأْعَلُم َنَشاَطُكُم الَّذ  دٌَّة ُمْنُذ اْلَعام  اْلَماض  ، َأنَّ َأَخائ َيَة ُمْسَتع 

 "اأَلْكَثر يَن.
ُدوا َأَباُكُم الَّذ ي ف ي 16" 16: 5متى  ، ل َكْي َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة، َوُيَمجِّ ْئ ُنوُرُكْم هَكَذا ُقدَّاَم النَّاس  .السََّماوَ َفْلُيض   "ات 

، ف  12" 12: 4تيموثاوس  1 ، ف ي اْلَمَحبَّة  ، ف ي التََّصرُّف  ن يَن ف ي اْلَكاَلم  ، ف ي الطََّهاَرة .اَل َيْسَته ْن َأَحٌد ب َحَداثَت َك، َبْل ُكْن ُقْدَوة  ل ْلُمْؤم  يَمان  ، ف ي اإل  وح   "ي الرُّ
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إذ لهم  ،حتى 315،مخلوقين في المسيح يسوع لها، الذين هم عمله 314،ويمجدون اهلل 313،ون أفواه المقاومينسدّ ويُ 
 316.أبديةحياة  ،كون لهم النهايةي ،ثمرهم للقداسة

 317.من روح المسيح الكنها كلي   ،من أنفسهم على اإلطالقاألعمال الصالحة ليست  تهم على صنعقدر  إن -3
للروح  يّ تأثير فعل حاجة إلىفهناك  ،بالفعل د نالوهاعن النعم التي ق فضال   ،ولكي يمكن أن يصيروا قادرين عليها

أن يتقاعسوا، مع ذلك ال يجب بناء عليه  318:ن يفعلوا من مسرته الصالحةأليعمل فيهم أن يريدوا و  ،س نفسهالقد
وكأنهم غير ملزمين للقيام بأي واجب إال بناء على تحرك خاص للروح؛ لكن يجب عليهم أن يكونوا مجتهدين في 

 319مة اهلل التي في داخلهم.نع إضرام
                                                                                                                           

، ل َكْي اَل ُيَجدََّف َعَلى َكل َمة  اهلل .ُمَتَعقِّاَلٍت، َعف يَفاٍت، ُماَلز مَ 5" 12–9، 5: 2تيطس  312 َعاٍت ل ر َجال ه نَّ ، َصال َحاٍت، َخاض  َواْلَعب يَد َأْن َيْخَضُعوا 9...  اٍت ُبُيوَتُهنَّ
يَن، يَن ُكلَّ َأَمانَ 10 ل َساَدت ه ْم، َوُيْرُضوُهْم ف ي ُكلِّ َشْيٍء، َغْيَر ُمَناق ض  يَن، َبْل ُمَقدِّم  َنا اهلل  ف ي ُكلِّ َشْيٍء.َغْيَر ُمْخَتل س  ألَنَّه َقْد 11 ٍة َصال َحٍة، ل َكْي ُيَزيُِّنوا َتْعل يَم ُمَخلِّص 

، يَش ب التَّعَ 12 َظَهَرْت ن ْعَمُة اهلل  اْلُمَخلَِّصُة، ل َجم يع  النَّاس  يََّة، َوَنع  .ُمَعلَِّمة  إ يَّاَنا َأْن ُنْنك َر اْلُفُجوَر َوالشََّهَوات  اْلَعاَلم  ر   "قُّل  َواْلب رِّ َوالتَّْقَوى ف ي اْلَعاَلم  اْلَحاض 
قِّيَن ُكلَّ إ ْكَراٍم، ل َئالَّ ُيْفَتَرى َعلَ 1" 1: 6تيموثاوس  1 ُبوا َساَدَتُهْم ُمْسَتح  يَن ُهْم َعب يٌد َتْحَت ن يٍر َفْلَيْحس  يُع الَّذ   "ى اْسم  اهلل  َوَتْعل يم ه .َجم 

. أَلنَّ 15" 15: 2بطرس  1 313 يَئُة اهلل : َأْن َتْفَعُلوا اْلَخْيَر َفُتَسكُِّتوا َجَهاَلَة النَّاس  اأَلْغب َياء   "هَكَذا ه َي َمش 
ل ي َشّر، ُيَمجِّ 12" 12: 2بطرس  1 314 يَرُتُكْم َبْيَن اأُلَمم  َحَسَنة ، ل َكْي َيُكوُنوا، ف ي َما َيْفَتُروَن َعَلْيُكْم َكَفاع  ْن َأْجل  َأْعَمال ُكُم ُدوَن َوَأْن َتُكوَن س  ، م  اهلَل ف ي َيْوم  االْفت َقاد 

ُظوَنَها.  "اْلَحَسَنة  الَّت ي ُياَلح 
ه .11" 11: 1فيلبي  يح  ل َمْجد  اهلل  َوَحْمد  ْن َثَمر  اْلب رِّ الَّذ ي ب َيُسوَع اْلَمس   "َمْمُلوئ يَن م 
ُد َأب ي: َأْن َتْأُتوا ب  8" 8: 15يوحنا  ي.ب هَذا َيَتَمجَّ  "َثَمٍر َكث يٍر َفَتُكوُنوَن َتاَلم يذ 

يح  َيُسوَع أَلْعَمال َصال َحٍة، َقْد َسَبَق اهلُل َفَأَعدََّها ل َكْي َنسْ 10" 10: 2أفسس  315  "ُلَك ف يَها.أَلنََّنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوق يَن ف ي اْلَمس 
َن الْ 22" 22: 6رومية  316 يٌَّة.َوَأمَّا اآلَن إ ْذ ُأْعت ْقُتْم م  ، َوالنَِّهاَيُة َحَياٌة َأَبد  هلل ، َفَلُكْم َثَمُرُكْم ل ْلَقَداَسة  ْرُتْم َعب يد ا   يَّة ، َوص   "َخط 
ْن َذات ه  إ ْن َلْم َيْثُبْت ف  4" 6–4: 15يوحنا  317 ُر َأْن َيْأت َي ب َثَمٍر م  اي اْلَكْرَمة ، َكذل َك َأْنُتْم ُاْثُبُتوا ف يَّ َوَأَنا ف يُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن اَل َيْقد  . َأْيض  َأَنا 5 إ ْن َلْم َتْثُبُتوا ف يَّ

ي َيْثُبُت ف يَّ َوَأَنا ف يه  هَذا َيْأت ي ب َثَمٍر َكث يٍر، أَلنَُّكْم ب ُدون ي الَ  ُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئ ا.اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَّذ  ، إ ْن َكاَن َأ6  َتْقد  ا َكاْلُغْصن  َحٌد اَل َيْثُبُت ف يَّ ُيْطَرُح َخار ج 
، َفَيْحَتر ُق.  "َفَيج فُّ َوَيْجَمُعوَنُه َوَيْطَرُحوَنُه ف ي النَّار 

.4" 14–4: 8رومية  وح  يَن ُهْم َحَسَب اْلَجَسد  َفب َما ل ْلَجَسد  َيْهَتمُّوَن، َولك نَّ فَ 5 ل َكْي َيت مَّ ُحْكُم النَّاُموس  ف يَنا، َنْحُن السَّال ك يَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسد  َبْل َحَسَب الرُّ إ نَّ الَّذ 
 ... . وح  وح  َفب َما ل لرُّ يَن َحَسَب الرُّ ، إ ْن َكاَن ُروُح اهلل  َساك ن ا ف يُكْم. َولك ْن إ ْن َكاَن َأحَ 9الَّذ  وح  ا َأْنُتْم َفَلْسُتْم ف ي اْلَجَسد  َبْل ف ي الرُّ ، َفذل َك َلْيَس َوَأمَّ يح  ٌد َلْيَس َلُه ُروُح اْلَمس 

. ..10َلُه.  وُح َفَحَياٌة ب َسَبب  اْلب رِّ ، َوَأمَّا الرُّ يَّة  يُح ف يُكْم، َفاْلَجَسُد َميٌِّت ب َسَبب  اْلَخط  يَن َيْنَقاُدوَن ب ُروح  اهلل ، َفُأولئ َك ُهْم أَ 14. َوا  ْن َكاَن اْلَمس   "ْبَناُء اهلل .أَلنَّ ُكلَّ الَّذ 
ُكْم َوأُ 26" 27–26: 36حزقيال  ْن َلْحم  ل ُكْم، َوَأْنز ُع َقْلَب اْلَحَجر  م  يَدة  ف ي َداخ  ا َجد  يد ا، َوَأْجَعُل ُروح  يُكْم َقْلب ا َجد  يُكْم َقْلَب َلْحٍم.َوُأْعط  ل ُكْم، 27 ْعط  ي ف ي َداخ  َوَأْجَعُل ُروح 

ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ف ي   "َفَرائ ض 
ْن َأْجل  اْلَمَسرَّة .13" 13: 2فيلبي  318 ُل ف يُكْم َأْن ُتر يُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا م   "أَلنَّ اهلَل ُهَو اْلَعام 

ين ي.13" 13: 4فيلبي  ي ُيَقوِّ يح  الَّذ  يُع ُكلَّ َشْيٍء ف ي اْلَمس   "َأْسَتط 
َن اهلل .5" 5: 3نثوس كور  2 َنا، َبْل ك َفاَيتَُنا م  ْن َأْنُفس  َنا َأْن َنْفَتك َر َشْيئ ا َكَأنَُّه م  ْن َأْنُفس   "َلْيَس َأنََّنا ُكَفاٌة م 

ْنَسان  ا16" 16: 3أفسس  ه  ف ي اإل  ه ، َأْن َتتََأيَُّدوا ب اْلُقوَّة  ب ُروح  َنى َمْجد  َيُكْم ب َحَسب  غ  .ل َكْي ُيْعط  ن   "ْلَباط 
يَ 12" 12: 2فيلبي  319 د ا ف ي غ  يٍن، َلْيَس َكَما ف ي ُحُضور ي َفَقْط، َبل  اآلَن ب اأَلْوَلى ج  بَّائ ي، َكَما َأَطْعُتْم ُكلَّ ح   "اب ي، َتمُِّموا َخاَلَصُكْم ب َخْوٍف َور ْعَدٍة.إ ذ ا َيا َأح 

ْنُكْم ُيْظه ُر هَذا االْجت َهاَد َعْيَنُه ل َيق ين  الرََّجاء  إ َلى النَِّهاَية ،َولك نََّنا َنْشَته ي َأنَّ كُ 11" 12–11: 6عبرانيين  ٍد م  يَن 12 لَّ َواح  ئ يَن َبْل ُمَتَمثِّل يَن ب الَّذ  ل َكْي اَل َتُكوُنوا ُمتََباط 
يَد. يَمان  َواألََناة  َير ُثوَن اْلَمَواع   "ب اإل 

له يََّة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكلَّ َما ُهَو ل ْلَحَياة  َوالتَّْقَوى، ب َمْعر َفة  الَّذ ي َدَعاَنا ب اْلَمْجد   َكَما َأنَّ 3" 11–10، 5، 3: 1بطرس  2 ،ُقْدَرَتُه اإل  يَلة  َول هَذا َعْين ه  َوَأْنُتْم 5...   َواْلَفض 
يَلة ، َوف ي اْلفَ  ُلوَن ُكلَّ اْجت َهاٍد َقدُِّموا ف ي إ يَمان ُكْم َفض  يَلة  َمْعر َفة ،َباذ  . ألَنَُّكْم إ  10...  ض  ْخَوُة َأْن َتْجَعُلوا َدْعَوَتُكْم َواْخت َياَرُكْم ثَاب تَْين  َذا َفَعْلُتْم ل ذل َك ب اأَلْكَثر  اْجَته ُدوا َأيَُّها اإل 

َعٍة ُدُخوٌل إ َلى11 ذل َك، َلْن َتز لُّوا َأَبد ا. . ألَنَُّه هَكَذا ُيَقدَُّم َلُكْم ب س  يح  اأَلَبد يِّ َنا َيُسوَع اْلَمس   "َمَلُكوت  َربَِّنا َوُمَخلِّص 
َك َأْو َيْنَتب ُه ل َيَتَمسََّك ب َك، ألَنََّك َحَجْبَت َوْجَهَك َعنَّا، َوَأَذْبتََنا ب َسَبب  7" 7: 64إشعياء  َنا. َوَلْيَس َمْن َيْدُعو ب اْسم   "آثَام 

اب  ُأَذكُِّرَك َأْن ُتْضر َم َفل هَذا السَّبَ 6" 6: 1تيموثاوس  2 . َأْيض  َبَة اهلل  الَّت ي ف يَك ب َوْضع  َيَديَّ  "َمْوه 
َن اهلل  آلَبائ َنا،6" 7–6: 26أعمال الرسل  ي َصاَر م  ي َأْسَباُطَنا االْثَنا َعَشَر َيْرُجوَن َنَوا7 َواآلَن َأَنا َواق ٌف ُأَحاَكُم َعَلى َرَجاء  اْلَوْعد  الَّذ  يَن ب اْلَجْهد  َلْيال  الَّذ  َلُه، َعاب د 

َن اْلَيُهود  َأيَُّها اْلَمل ُك َأْغر يَباُس. ْن َأْجل  هَذا الرََّجاء  َأَنا ُأَحاَكُم م   "َوَنَهار ا. َفم 
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 القدرةعن  اهم بعيدون جد   ،ممكن في هذه الحياة وهو أمر أقصى علوإلى  يبلغون ،في طاعتهم ،الذين إن -4
 الواجب من كثير عنرون نهم يقصّ أ حيث ،كثر مما يطلبه اهللأ وفعل المطلوب، تفوق أعمالٍ ب القيامعلى 

 320.أن يفعلوه الملزمون
بسبب وذلك  ،أو الحياة األبدية من يد اهلل ،الخطية العفو عنستحق نأعمالنا أن  فضلأ بواسطة ال يمكننا -5

ال  ،بواسطتها ،الذي ،والمسافة الغير محدودة التي بيننا وبين اهلل ؛ا وبين المجد اآلتيهالذي بين التفاوت العظيم
قد عملنا  فإننا فقط يمكننا،ا كل ما لكن عندما عملن 321،نرضيه ألجل دين خطايانا السالفة وال أن ،نقدر أن ننفعه

فهي  نا،عمل بواسطتوبما أنها تُ  323؛تنبع من الروحفهي  ،صالحة لكونها بسبب،و  322:الونونحن عبيد بطّ  ،واجبنا
 324.صرامة دينونة اهلل تستطيع تحّملال  نهاأحتى  ،من الضعف والنقص ابكثير جد   ممتزجةو  ،سةدنّ مُ 

                                                                                                                           
بَّاُء َفاْبُنوا َأْنُفَسُكْم َعَلى إ يَمان ُكُم اأَلْقَدس  20" 21–20: 1يهوذا  ا َأْنُتْم َأيَُّها اأَلح  ،َوَأمَّ وح  اْلُقُدس  ر يَن َرْحَمَة 21 ، ُمَصلِّيَن ف ي الرُّ َواْحَفُظوا َأْنُفَسُكْم ف ي َمَحبَّة  اهلل ، ُمْنَتظ 

يَّة . يح  ل ْلَحَياة  األََبد   "َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
اَكذل َك َأْنُتْم 10" 10: 17لوقا  320 ْرُتْم ب ه  َفُقو َأْيض  ُب َعَلْيَنا.، َمَتى َفَعْلُتْم ُكلَّ َما ُأم  ْلَنا َما َكاَن َيج   "ُلوا: إ نََّنا َعب يٌد َبطَّاُلوَن، أَلنََّنا إ نََّما َعم 

. ب هَذا 22" 22: 13نحميا  يس  َيْوم  السَّْبت  يِّيَن َأْن َيَتَطهَُّروا َوَيْأُتوا َوَيْحُرُسوا األَْبَواَب أَلْجل  َتْقد  اَوُقْلُت ل الَّو   "إ له ي، َوَتَرَأْف َعَليَّ َحَسَب َكْثَرة  َرْحَمت َك.اْذُكْرن ي َيا  َأْيض 
اأَلنَّ اْلَخل يَقَة َنْفَسَها 21" 25–21: 8رومية  يَّة  اْلَفَساد  إ َلى ُحرِّيَّة  َمْجد  َأْواَلد  اهلل .  َأْيض  ْن ُعُبود  ُض َمع ا إ َلى اآلَن. َفإ نََّنا َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اْلَخل يَقة  َتئ نُّ َوتََتمَ 22َسُتْعَتُق م  خَّ

، َنْحُن َأْنُفُسَنا 23 وح  يَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّ اَوَلْيَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَّذ  َنا.  َأْيض  يَن التََّبنَِّي ف َداَء َأْجَساد  َنا، ُمَتَوقِّع   أَلنََّنا ب الرََّجاء  َخَلْصَنا. َولك نَّ الرََّجاءَ 24َنئ نُّ ف ي َأْنُفس 
ااْلَمْنُظوَر َلْيَس َرَجاء ، أَلنَّ َما َيْنُظُرُه َأَحٌد َكْيَف َيْرُجوُه  .25؟ َأْيض  ْبر   "َولك ْن إ ْن ُكنَّا َنْرُجو َما َلْسَنا َنْنُظُرُه َفإ نََّنا َنَتَوقَُّعُه ب الصَّ

دَّ الْ 17" 17: 5غالطية  وُح ض  وح  َوالرُّ دَّ الرُّ ُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعُلوَن َما اَل ُتر يُدوَن.أَلنَّ اْلَجَسَد َيْشَته ي ض  ، َوهَذان  ُيَقاو   "َجَسد 
.20" 20: 3رومية  321 يَّة  ُر َأَماَمُه. أَلنَّ ب النَّاُموس  َمْعر َفَة اْلَخط  ي َجَسٍد اَل َيتََبرَّ  "أَلنَُّه ب َأْعَمال  النَّاُموس  ُكلُّ ذ 

َر ب اأَلْعَمال  َفَلُه َفْخٌر، َولك ْن َلْيَس َلَدى اهلل .أَلنَّ 2" 6، 4، 2: 4رومية  يُم َقْد تََبرَّ ي َيْعَمُل َفاَل ُتْحَسُب َلُه اأُلْجَرُة َعَلى َسب يل  ن ْعَمٍة، َبْل 4...  ُه إ ْن َكاَن إ ْبَراه  َأمَّا الَّذ 
اَكَما َيُقوُل َداُوُد 6...  َعَلى َسب يل  َدْيٍن. ُب َلُه اهلُل ب ر ا ب ُدون  َأْعَمال.ف ي َتْطو   َأْيض  ي َيْحس  ْنَسان  الَّذ   "يب  اإل 

يَُّة اهلل .8" 9–8: 2أفسس  ْنُكْم. ُهَو َعط  ، َوذل َك َلْيَس م  يَمان  َر َأَحٌد.9 ألَنَُّكْم ب النِّْعَمة  ُمَخلَُّصوَن، ب اإل  ْن َأْعَمال َكْياَل َيْفَتخ   "َلْيَس م 
يد  الاَل 5" 7–5: 3تيطس  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد  ،ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  وح  اْلُقُدس  ن ى َعَلْيَنا ب َيُسوَع 6 رُّ الَّذ ي َسَكَبُه ب غ 

َنا. يح  ُمَخلِّص  ْرَنا ب ن ْعَمت ه ،7 اْلَمس  يَّة . َحتَّى إ َذا تََبرَّ يُر َوَرَثة  َحَسَب َرَجاء  اْلَحَياة  اأَلَبد   "َنص 
ر  اَل تَُقاُس ب اْلَمْجد  اْلَعت يد  َأْن ُيْسَتْعَلَن ف يَنا.18" 24–22، 18: 8رومية  َمان  اْلَحاض  ُب َأنَّ آاَلَم الزَّ ُض َمع ا  َفإ نََّنا َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اْلَخل يَقة  تَئ نُّ 22...  َفإ نِّي َأْحس  َوَتَتَمخَّ

، َنْحُن َأْنُفُسَنا 23 إ َلى اآلَن. وح  يَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّ اَوَلْيَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَّذ  َنا. َأْيض  يَن التََّبنَِّي ف َداَء َأْجَساد  َنا، ُمَتَوقِّع   ألَنََّنا ب الرََّجاء  َخَلْصَنا. َولك نَّ 24 َنئ نُّ ف ي َأْنُفس 
االرََّجاَء اْلَمْنُظوَر َلْيَس َرَجاء ، أَلنَّ َما َيْنُظُرُه َأَحٌد َكْيَف َيْرُجوُه   "؟َأْيض 

ي. َخْير ي اَل َشْيَء َغْيُرَك.2" 2: 16مزمور  : َأْنَت َسيِّد   "ُقْلُت ل لرَّبِّ
ْنَساُن اهلَل؟ َبْل َيْنَفُع َنْفَسُه اْلَفط  2" 3–2: 22أيوب  ْمَت ُطُرَقَك؟3 ُن!َهْل َيْنَفُع اإل  ْن َفائ َدٍة إ َذا َقوَّ ْرَت، َأْو م  ير  إ َذا َتَبرَّ ْن َمَسرٍَّة ل ْلَقد   "َهْل م 
َك؟7" 8–7: 35أيوب  ْن َيد  َك.8 إ ْن ُكْنَت َبار ا َفَماَذا َأْعَطْيَتُه؟ َأْو َماَذا َيْأُخُذُه م  َك، َوالْبن  آَدٍم ب رُّ ْثل َك َشرُّ  "ل َرُجل م 

اَكذل َك َأْنُتْم 10" 10: 17وقا ل 322 ْلَنا َما َكاَن َأْيض  ْرُتْم ب ه  َفُقوُلوا: إ نََّنا َعب يٌد َبطَّاُلوَن، أَلنََّنا إ نََّما َعم  ُب َعَلْيَنا.، َمَتى َفَعْلُتْم ُكلَّ َما ُأم   "َيج 
ْشُتْم َحَسَب اْلَجَسد  َفَسَتُموُتو 13" 14–13: 8رومية  323 يُتوَن َأْعَماَل اْلَجَسد  َفَسَتْحَيْوَن.ألَنَُّه إ ْن ع  وح  ُتم  يَن َيْنَقاُدوَن ب ُروح  اهلل ، 14 َن، َولك ْن إ ْن ُكْنُتْم ب الرُّ أَلنَّ ُكلَّ الَّذ 

 "َفُأولئ َك ُهْم َأْبَناُء اهلل .
وح  َفُهَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َساَلٌم، ُطولُ 22" 23–22: 5غالطية  ه  َلْيَس َناُموٌس.23 َأَناٍة ُلْطٌف َصاَلٌح، إ يَمانٌ  َوَأمَّا َثَمُر الرُّ دَّ َأْمثَال  هذ   "َوَداَعٌة َتَعفٌُّف. ض 

َنا، َوَقْد َذُبْلَنا َكَوَرَقٍة، َوآثَاُمَنا َكر ي6" 6: 64إشعياء  324 دٍَّة ُكلُّ َأْعَمال  ب رِّ ٍس، َوَكَثْوب  ع  ْرَنا ُكلَُّنا َكَنج  ُلَنا.َوَقْد ص   "ٍح َتْحم 
ُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعلُ 17" 17: 5غالطية  ، َوهَذان  ُيَقاو  دَّ اْلَجَسد  وُح ض  وح  َوالرُّ دَّ الرُّ  "وَن َما اَل ُتر يُدوَن.أَلنَّ اْلَجَسَد َيْشَته ي ض 
ُضُه َفإ يَّاُه َأْفَعُل.ألَنِّي َلْسُت َأْعر ُف َما َأَنا َأْفَعُلُه، إ ْذ َلْسُت َأْفَعُل 15" 18، 15: 7رومية  ، َأْي ف ي 18...  َما ُأر يُدُه، َبْل َما ُأْبغ  َفإ نِّي َأْعَلُم َأنَُّه َلْيَس َساك ٌن ف يَّ

ُد. ْند ي، َوَأمَّا َأْن َأْفَعَل اْلُحْسَنى َفَلْسُت َأج  َرٌة ع  َراَدَة َحاض   "َجَسد ي، َشْيٌء َصال ٌح. أَلنَّ اإل 
. َوالَ 2" 2: 143مزمور  َر ُقدَّاَمَك َحي  َك، َفإ نَُّه َلْن َيَتَبرَّ  "َتْدُخْل ف ي اْلُمَحاَكَمة  َمَع َعْبد 
، َيا َسيُِّد، َفَمْن َيق ُف؟3" 3: 130مزمور   "إ ْن ُكْنَت ُتَراق ُب اآلثَاَم َياَربُّ
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 325؛مقبولة فيه اأيض  لهم الصالحة ن أعماإف ،المسيح بواسطةمقبولين أشخاص المؤمنين لكون  ومع ذلك، -6
إذ ينظر إليهم في  ،بل إنه 326؛بال استحقاق للتبكيت في نظر اهللبال لوم و  افي هذه الحياة كلي   كما لو كانواليس 

 327.نقائصالضعفات و من ال كثيربمصحوب  بالرغم من أنه ،سر أن يقبل ويجازى ما هو مخلصيُ  ،بنها
أنها في حد ذاتها قد تكون األشياء التي  على الرغم من ،غير المتجددين البشربواسطة  المتممةاألعمال  إن -7

 نقي من قلبٍ  تنطلقألنها ال  مع ذلك، 328:لحة على السواء ألنفسهم ولآلخرينوذات فائدة صا ؛يأمر بها اهلل
فهي إذا  331،مجد اهلليح، أي لهدف صحوال  330بحسب الكلمة؛أي ، بطريقة صحيحة تتموال  329؛باإليمان

                                      
.ل َمْدح  َمْجد  ن ْعَمت ه  الَّت ي َأْنَعَم ب َها َعَلْيَنا ف ي ا6" 6: 1أفسس  325  "ْلَمْحُبوب 
اُكوُنوا َأْنُتْم 5" 5: 2بطرس  1 ْندَ  َأْيض  يٍَّة َمْقُبوَلٍة ع  يم  َذَبائ َح ُروح  ي ا، َكَهُنوت ا ُمَقدَّس ا، ل َتْقد  َجاَرٍة َحيٍَّة َبْيت ا ُروح  .َمْبن يِّيَن َكح  يح   " اهلل  ب َيُسوَع اْلَمس 

 .4: 11؛ عبرانيين 4: 4؛ تكوين 38: 28انظر خروج 
ْرُت َيْحُكُم َعَليَّ َفم ي، َوا  ْن ُكْنُت َكام ال  َيْسَتْذن ُبن ي.20" 20: 9أيوب  326  "إ ْن َتَبرَّ

.2" 2: 143مزمور  َر ُقدَّاَمَك َحي  َك، َفإ نَُّه َلْن َيَتَبرَّ  "َواَل َتْدُخْل ف ي اْلُمَحاَكَمة  َمَع َعْبد 
لُّ َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحقُّ ف يَنا.إ ْن ُقْلَنا: إ نَُّه َلْيَس لَ 8" 8: 1يوحنا  1 يٌَّة ُنض   "َنا َخط 

يَم، َربََّنا َيُسوَع، ب َدم  اْلَعْهد  اأَلَبد  20" 21–20: 13عبرانيين  327 َراف  اْلَعظ  َي اْلخ  َن اأَلْمَوات  َراع  ي َأَقاَم م  ،َوا  لُه السَّاَلم  الَّذ  ْلُكْم ف ي ُكلِّ َعَمل َصا21 يِّ ل ٍح ل َتْصَنُعوا ل ُيَكمِّ
يَن. آم   ي َلُه اْلَمْجُد إ َلى َأَبد  اآلب د  ، الَّذ  يح  ي َأَماَمُه ب َيُسوَع اْلَمس  يَئَتُه، َعام ال  ف يُكْم َما ُيْرض   "يَن.َمش 

 "، اَل َعَلى َحَسب  َما َلْيَس َلُه.ألَنَُّه إ ْن َكاَن النََّشاُط َمْوُجود ا َفُهَو َمْقُبوٌل َعَلى َحَسب  َما ل إل ْنَسان  12" 12: 8كورنثوس  2
، إ ْذ قَ 10" 10: 6عبرانيين  ُموَنُهْم.أَلنَّ اهلَل َلْيَس ب َظال ٍم َحتَّى َيْنَسى َعَمَلُكْم َوَتَعَب اْلَمَحبَّة  الَّت ي َأْظَهْرُتُموَها َنْحَو اْسم ه  يَن َوَتْخد   "ْد َخَدْمُتُم اْلق دِّيس 

ين ا ف ي اْلَقل يل  َفُأق يُمَك َعَلى اْلَكث ي َفَقالَ 21" 23، 21: 25متى  يُن! ُكْنَت َأم  ال ُح َواأَلم  مَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّ َك.َلُه َسيُِّدُه: ن ع  . ُاْدُخْل إ َلى َفَرح  َسيِّد  َقاَل َلُه َسيُِّدُه: 23...  ر 
ين   يُن! ُكْنَت َأم  ال ُح اأَلم  مَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّ َك.ن ع  . ُاْدُخْل إ َلى َفَرح  َسيِّد   "ا ف ي اْلَقل يل  َفُأق يُمَك َعَلى اْلَكث ير 

 "إ ْن َبق َي َعَمُل َأَحٍد َقْد َبَناُه َعَلْيه  َفَسَيْأُخُذ ُأْجَرة .14" 14: 3كورنثوس  1
، َحتَّى َيْأت يَ 5" 5: 4كورنثوس  1 ٍد م   إ ذ ا اَل َتْحُكُموا ف ي َشْيٍء َقْبَل اْلَوْقت  يَنئ ٍذ َيُكوُن اْلَمْدُح ل ُكلِّ َواح  . َوح  ي َسُين يُر َخَفاَيا الظَّاَلم  َوُيْظه ُر آَراَء اْلُقُلوب  َن الرَّبُّ الَّذ 

 "اهلل .
ْن َأْجل  َأنََّك َقْد َأْحَسْنَت ب َعَمل  َما ُهَو ُمْسَتق يٌم ف  30" 31–30: 10ملوك  2 328 ، َوَحَسَب ُكلِّ َما ب َقْلب ي َفَعْلَت ب َبْيت  َأْخآَب، َفَأْبَناُؤَك َوَقاَل الرَّبُّ ل َياُهو: م  ي َعْيَنيَّ

يِّ إ ْسَرائ يَل. يل  الرَّابع  َيْجل ُسوَن َعَلى ُكْرس  ْن ُكلِّ َقْلب  31 إ َلى اْلج  ي َجَعَل َولك ْن َياُهو َلْم َيَتَحفَّْظ ل لسُُّلوك  ف ي َشر يَعة  الرَّبِّ إ له  إ ْسَرائ يَل م  ْد َعْن َخَطاَيا َيُرْبَعاَم الَّذ  ه . َلْم َيح 
ُئ.  "إ ْسَرائ يَل ُيْخط 

ه ، َوَصاَم َواْضَطَجَع ب اْلم ْسح  َومَ 27" 29، 27: 21ملوك  1 ا َعَلى َجَسد  َع َأْخآُب هَذا اْلَكاَلَم، َشقَّ ث َياَبُه َوَجَعَل م ْسح  َرَأْيَت َكْيَف َهْل 29...  َشى ب ُسُكوٍت.َوَلمَّا َسم 
، َبْل ف ي َأيَّا ْن َأْجل  َأنَُّه َقد  اتََّضَع َأَمام ي اَل َأْجل ُب الشَّرَّ ف ي َأيَّام ه   "م  اْبن ه  َأْجل ُب الشَّرَّ َعَلى َبْيت ه .اتََّضَع َأْخآُب َأَمام ي؟ َفم 

بُّوَنُكْم، َفَأيُّ 32" 34–32: 6لوقا  يَن ُيح  اَفْضل َلُكْم؟ َفإ نَّ اْلُخَطاَة  َوا  ْن َأْحَبْبُتُم الَّذ  بُّوَنُهْم. َأْيض  يَن ُيح  بُّوَن الَّذ  ُنوَن إ َلْيُكْم، َفَأيُّ َفْضل 33 ُيح  يَن ُيْحس  َوا  َذا َأْحَسْنُتْم إ َلى الَّذ 
اَلُكْم؟ َفإ نَّ اْلُخَطاَة  يَن َتْرُجونَ 34 َيْفَعُلوَن هَكَذا. َأْيض  ْنُهْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفإ نَّ اْلُخَطاَة  َوا  ْن َأْقَرْضُتُم الَّذ  اَأْن َتْسَتر دُّوا م  ْنُهُم  َأْيض  ُيْقر ُضوَن اْلُخَطاَة ل َكْي َيْسَتر دُّوا م 

ْثَل.  "اْلم 
يَنٍة َقاٍض اَل َيَخاُف اهلَل َواَل َيَهاُب إ ْنَسان ا.2" 7–2: 18لوقا  ْن َخْصم ي!َوَكاَن ف ي ت  3 ق ائ ال : َكاَن ف ي َمد  ْفن ي م  يَنة  َأْرَمَلٌة. َوَكاَنْت َتْأت ي إ َلْيه  َقائ َلة : َأْنص   ْلَك اْلَمد 

: َوا  ْن ُكْنُت اَل َأَخاُف اهلَل َواَل َأَهاُب إ نْ 4 ه  ُفَها، ل َئالَّ تَْأت َي َفإ نِّي أَلْجل  َأنَّ ه5 َسان ا،َوَكاَن اَل َيَشاُء إ َلى َزَماٍن. َولك ْن َبْعَد ذل َك َقاَل ف ي َنْفس  ُجن ي، ُأْنص  ه  اأَلْرَمَلَة ُتْزع  ذ 
َدائ م ا َفَتْقَمَعن ي!
 6. ي الظُّْلم  : اْسَمُعوا َما َيُقوُل َقاض  يَن إ َلْيه  َنَهار ا َوَلْيال ، َوُهَو ُمَتَمهٌِّل َعَلْيه مْ 7 َوَقاَل الرَّبُّ ار خ  ُف اهلُل ُمْخَتار يه ، الصَّ  "؟َأَفاَل ُيْنص 
 .4: 13انظر رومية 

، إ ْذ َشه َد اهلُل ل  4" 6، 4: 11عبرانيين  329 ْن َقاي يَن. َفب ه  ُشه َد َلُه َأنَُّه َبار  هلل  َذب يَحة  َأْفَضَل م  يَمان  َقدََّم َهاب يُل   . َوب ه ، َوا  ْن َماَت، َيَتَكلَّْم َبْعُد!ب اإل  َولك ْن 6...  َقَراب ين ه 
ُن ب َأنَُّه َمْوُجوٌد، َوَأنَُّه ُيَجاز ي ب ُدون  إ يَماٍن  ي َيْأت ي إ َلى اهلل  ُيْؤم  ُب َأنَّ الَّذ  يَن َيْطُلُبوَنُه.اَل ُيْمك ُن إ ْرَضاُؤُه، أَلنَُّه َيج   "الَّذ 
 .5–3: 4انظر تكوين 

ي َحتَّ 3" 3: 13كورنثوس  1 330  "ى َأْحَتر َق، َولك ْن َلْيَس ل ي َمَحبٌَّة، َفاَل َأْنَتف ُع َشْيئ ا.َوا  ْن َأْطَعْمُت ُكلَّ َأْمَوال ي، َوا  ْن َسلَّْمُت َجَسد 
يُكْم َأْن َتُدوُسوا ُدور ي؟12" 12: 1إشعياء  ْن َأْيد  يَنَما تَْأُتوَن ل َتْظَهُروا َأَمام ي، َمْن َطَلَب هَذا م   "ح 

ْت ُقدَّ 2" 16، 5، 2: 6متى  331 . َاْلَحقَّ َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقة  َفاَل ُتَصوِّ َن النَّاس  ُدوا م  ، ل َكْي ُيَمجَّ ، َكَما َيْفَعُل اْلُمَراُؤوَن ف ي اْلَمَجام ع  َوف ي اأَلز قَّة   َأُقوُل اَمَك ب اْلُبوق 
بُّ 5...  َلُكْم: إ نَُّهْم َقد  اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهْم! . َاْلَحقَّ َوَمَتى َصلَّْيَت َفاَل َتُكْن َكاْلُمَرائ يَن، َفإ نَُّهْم ُيح  ، ل َكْي َيْظَهُروا ل لنَّاس  وَن َأْن ُيَصلُّوا َقائ م يَن ف ي اْلَمَجام ع  َوف ي َزَواَيا الشََّوار ع 
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فان إهمالها هو  ،ولكن مع ذلك 332:من اهلل نعمة  لقبول  اوال أن تجعل اإلنسان الئق   ،سر اهللوال تقدر أن تُ  ،خاطئة
غاظة   اخط  كثر أ  333.هلل وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
يَن َكاْلُمَرائ يَن، َفإ نَُّهْم ُيغَ 16...  َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّهْم َقد  اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهْم! يَن. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّهْم َوَمَتى ُصْمُتْم َفاَل َتُكوُنوا َعاب س  يُِّروَن ُوُجوَهُهْم ل َكْي َيْظَهُروا ل لنَّاس  َصائ م 

 "َقد  اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهْم.
 اهلل ."َفإ َذا ُكْنُتْم تَْأُكُلوَن َأْو َتْشَرُبوَن َأْو َتْفَعُلوَن َشْيئ ا، َفاْفَعُلوا ُكلَّ َشْيٍء ل َمْجد  31" 31: 10كورنثوس  1

!27" 27: 21أمثال  332 يَن ُيَقدُِّمَها ب غ شٍّ  "َذب يَحُة الشِّرِّير  َمْكَرَهٌة، َفَكْم ب اْلَحر يِّ ح 
، َوهَكَذا ُكلُّ َعَمل  14" 14: 2حجي  ُة ُقدَّام ي، َيُقوُل الرَّبُّ ه  اأُلمَّ ي َوَقاَل: هَكَذا هَذا الشَّْعُب، َوهَكَذا هذ  يَفَأَجاَب َحجَّ ٌس.َأْيد  ُبوَنُه ُهَناَك. ُهَو َنج   "ه ْم َوَما ُيَقرِّ
ن يَن َفَلْيَس َشْيٌء َطاه ر ا، َبْل َقْد تََنجَّ 15" 15: 1تيطس  يَن َوَغْير  اْلُمْؤم  س  ا ل لنَّج  ٌر ل لطَّاه ر يَن، َوَأمَّ ْهُنُهْم ُكلُّ َشْيٍء َطاه  اَس ذ  يُرُهْم. َأْيض   "َوَضم 

ْن ُمَسمََّنات ُكْم 22 ، َكر ْهُت َأْعَياَدُكْم، َوَلْسُت َأْلَتذُّ ب اْعت َكاَفات ُكْم.َبَغْضتُ 21" 22–21: 5عاموس  ي، َوَذَبائ َح السَّاَلَمة  م  َمات ُكْم اَل َأْرَتض  ْمُتْم ل ي ُمْحَرَقات ُكْم َوَتْقد  إ نِّي إ َذا َقدَّ
 "اَل َأْلَتف ُت إ َلْيَها.

يد ا،ُهْم: َحَسن ا تََنبََّأ إ َشْعَياُء َعْنُكْم َأْنُتُم اْلُمَرائ يَن! َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: هَذا الشَّْعُب ُيْكر ُمن ي ب َشَفتَ َفَأَجاَب َوَقاَل لَ 6" 7–6: 7مرقس  ٌد َعنِّي َبع  ، َوَأمَّا َقْلُبُه َفُمْبَتع  ال  7 ْيه  َوَباط 
َي َوَصاَيا النَّ  .َيْعُبُدوَنن ي َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعال يَم ه   "اس 

يَل، َوأُ 4" 4: 1هوشع  يَل، أَلنَّن ي َبْعَد َقل يل ُأَعاق ُب َبْيَت َياُهو َعَلى َدم  َيْزَرع  : اْدُع اْسَمُه َيْزَرع   "ب يُد َمْمَلَكَة َبْيت  إ ْسَرائ يَل.َفَقاَل َلُه الرَّبُّ
ي َيْرَحُم.َفإ ذ ا َلْيَس ل َمْن َيَشاُء َواَل ل َمْن َيْسَعى، بَ 16" 16: 9رومية  هلل  الَّذ   "ْل  
يد  5" 5: 3تيطس  ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم  .اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  وح  اْلُقُدس   " الرُّ

ينَ 4" 4: 14مزمور  333 ، الَّذ  ْثم  ل ي اإل   "َيْأُكُلوَن َشْعب ي َكَما َيْأُكُلوَن اْلُخْبَز، َوالرَّبَّ َلْم َيْدُعوا. َأَلْم َيْعَلْم ُكلُّ َفاع 
.3" 3: 36مزمور  ، َعْن َعَمل  اْلَخْير  . َكفَّ َعن  التََّعقُّل  ش   "َكاَلُم َفم ه  إ ْثٌم َوغ 
اثُمَّ َيُقوُل 41" 45–41: 25متى  : اْذَهُبوا َعنِّي َأْيض  يَن َعن  اْلَيَسار  ْبل يَس َوَماَلئ َكت ه ، ل لَّذ  يَّة  اْلُمَعدَّة  إل  يُن إ َلى النَّار  اأَلَبد  ُمون ي. 42 َيا َماَلع  ألَنِّي ُجْعُت َفَلْم ُتْطع 

ْشُت َفَلْم َتْسُقون ي. ا َوَمْحُبوس ا َفَلْم َتُزورُ 43 َعط  يُبوَنُه ُهْم 44 ون ي.ُكْنُت َغر يب ا َفَلْم تَْأُوون ي. ُعْرَيان ا َفَلْم َتْكُسون ي. َمر يض  يَنئ ٍذ ُيج  اح  ، َمَتى َرَأْيَناَك  َأْيض  َقائ ل يَن: َياَربُّ
ْمَك؟ ا َأْو َمْحُبوس ا َوَلْم َنْخد  يُبُهْم ق ائ ال : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ب َما َأنَُّكمْ 45 َجائ ع ا َأْو َعْطَشان ا َأْو َغر يب ا َأْو ُعْرَيان ا َأْو َمر يض  ، َفب ي َلْم  َفُيج  ر  َلْم َتْفَعُلوُه ب َأَحد  هؤاَُلء  اأَلَصاغ 

 "َتْفَعُلوا.
يُّوَن اْلُمَراُؤوَن! ألَنَُّكْم ُتَعشُِّروَن النَّْعَنَع َوالشِّب ثَّ َواْلكَ 23" 23: 23متى  ي مُّوَن، َوَتَرْكُتْم َأْثَقَل النَّاُموس  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّيس  يَماَن. َكاَن َيْنَبغ  : اْلَحقَّ َوالرَّْحَمَة َواإل 

ه  َواَل تَْتُرُكوا ت ْلَك.  "َأْن َتْعَمُلوا هذ 
 .32–21: 1انظر رومية 
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 الفصل السابع عشر
 القديسينبمثابرة  فيما يتعّلق

من  اأو نهائي   اكلي   يسقطواال يمكن أن  ،سهم بروحهوقدّ  ،الفعّ  كلٍ بشودعاهم  محبوبه،الذين قبلهم اهلل في  إن -1
 334.إلى األبد ويخلصون ،النهاية حتىفيها  ايقين  يثابرون لكنهم  ،النعمة ةحال
من محبة اهلل  المتدفق ،بل على عدم تغير قضاء االختيار ،عتمد على إرادتهم الحرةتال  هالقديسين هذ مثابرة -2
وزرع اهلل في  ،الروح ومكوث 336،يسوع المسيح استحقاق وشفاعة فاعلّيةوعلى  335؛غير المتغيرةة ب المجانيّ اآل

 339المثابرة. يقين وثبات اأيض   أالتي منها جميعها ينش 338:وطبيعة عهد النعمة 337،داخلهم

                                      
.6" 6: 1فيلبي  334 يح  ا ُيَكمُِّل إ َلى َيْوم  َيُسوَع اْلَمس  ي اْبَتَدَأ ف يُكْم َعَمال  َصال ح   "َواث ق ا ب هَذا َعْين ه  َأنَّ الَّذ 
. ألَنَُّكْم إ  10" 10: 1بطرس  2 ْخَوُة َأْن َتْجَعُلوا َدْعَوَتُكْم َواْخت َياَرُكْم ثَاب َتْين   "َذا َفَعْلُتْم ذل َك، َلْن َتز لُّوا َأَبد ا.ل ذل َك ب اأَلْكَثر  اْجَته ُدوا َأيَُّها اإل 

ه .َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياء  َتعْ 28" 30–28: 8رومية  يَن ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب َقْصد  بُّوَن اهلَل، الَّذ  يَن ُيح  يَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم 29 َمُل َمع ا ل ْلَخْير  ل لَّذ  أَلنَّ الَّذ 
يَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلء  َدَعاُهْم َوا30 ل َيُكوُنوا ُمَشاب ه يَن ُصوَرَة اْبن ه ، ل َيُكوَن ُهَو ب ْكر ا َبْيَن إ ْخَوٍة َكث ير يَن. الَّذ  َرُهْم َأْيض  يَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلء  َبرَّ ا. َوالَّذ  َرُهْم، َأْيض  يَن َبرَّ . َوالَّذ 

َدُهْم  اَفهؤاَُلء  َمجَّ  ".َأْيض 
يَّة ، َوَلْن َتْهل َك إ َلى 28" 29–28: 10يوحنا  يَها َحَياة  َأَبد  ي.َوَأَنا ُأْعط  ْن َيد  ، َواَل َيْخَطُفَها َأَحٌد م  ُر َأَحٌد 29 اأَلَبد  ، َواَل َيْقد  َن اْلُكلِّ ي َأْعَطان ي إ يَّاَها ُهَو َأْعَظُم م  َأب ي الَّذ 

ْن َيد  َأب ي.  "َأْن َيْخَطَف م 
يَّة ، أَلنَّ َزرْ 9" 9: 3يوحنا  1 َن اهلل  اَل َيْفَعُل َخط  َن اهلل .ُكلُّ َمْن ُهَو َمْوُلوٌد م  َئ أَلنَُّه َمْوُلوٌد م  يُع َأْن ُيْخط  ، َواَل َيْسَتط   "َعُه َيْثُبُت ف يه 
َن اهلل  َيْحَفُظ َنْفَسُه، َوالشِّرِّيُر اَل يَ 18" 18: 5يوحنا  1 ُئ، َبل  اْلَمْوُلوُد م  َن اهلل  اَل ُيْخط   "َمسُُّه.َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َمْن ُول َد م 
.5" 9، 5: 1بطرس  1 ير  َمان  اأَلخ  يَن ب ُقوَّة  اهلل  َمْحُروُسوَن، ب إ يَماٍن، ل َخاَلٍص ُمْسَتَعدٍّ َأْن ُيْعَلَن ف ي الزَّ .9...  َأْنُتُم الَّذ   "َنائ ل يَن َغاَيَة إ يَمان ُكْم َخاَلَص النُُّفوس 

ي:َقَطْعُت َعْهد ا َمَع ُمْختَار ي، َحَلْفُت ل دَ 3" 33–28، 4–3: 89مزمور  335 اَلْه.4 اُوَد َعْبد  يََّك. س  إ َلى 28...  إ َلى الدَّْهر  ُأثَبُِّت َنْسَلَك، َوَأْبن ي إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر ُكْرس 
ي ُيثَبَُّت َلُه. ْثَل َأيَّام  السَّمَ 29 الدَّْهر  َأْحَفُظ َلُه َرْحَمت ي. َوَعْهد  يَُّه م  .َوَأْجَعُل إ َلى اأَلَبد  َنْسَلُه، َوُكْرس  إ ْن َنَقُضوا 31 إ ْن َتَرَك َبُنوُه َشر يَعت ي َوَلْم َيْسُلُكوا ب َأْحَكام ي،30 اَوات 

ي َوَلْم َيْحَفُظوا َوَصاَياَي، َيَتُهْم، َوب َضَرَباٍت إ ْثَمُهْم.32 َفَرائ ض  ا َمْعص  بُ 33 َأْفَتق ُد ب َعص  ا َرْحَمت ي َفاَل َأْنز ُعَها َعْنُه، َواَل َأْكذ  َهة  َأَماَنت ي. َأمَّ ْن ج   "م 
: إ نَّ اْلق َياَمَة َقْد َصاَرْت َفَيْقل َبان  إ يَماَن َقْوٍم.18" 19–18: 2تيموثاوس  2 َخ َقْد ثََبَت، إ ْذ َلُه هَذا اْلَخْتُم: َيْعَلُم 19 اللََّذان  َزاَغا َعن  اْلَحقِّ، َقائ َلْين  َولك نَّ َأَساَس اهلل  الرَّاس 

.الرَّبُّ الَّ  يح  ْثَم ُكلُّ َمْن ُيَسمِّي اْسَم اْلَمس  يَن ُهْم َلُه. َوْلَيَتَجنَّب  اإل   "ذ 
ْن َأْجل  ذل َك َأَدْمُت َلك  الرَّْحَمَة.3" 3: 31إرميا  ، م  يَّة  َأْحَبْبُتك  يٍد: َوَمَحبَّة  َأَبد  ْن َبع   "َتَراَءى ل ي الرَّبُّ م 

ه  الْ 10" 14، 10: 10عبرانيين  336 َدة .َفب هذ  يح  َمرَّة  َواح  يم  َجَسد  َيُسوَع اْلَمس  يَئة  َنْحُن ُمَقدَُّسوَن ب َتْقد  يَن.14...  َمش  ٍد َقْد َأْكَمَل إ َلى األََبد  اْلُمَقدَّس   "أَلنَُّه ب ُقْرَباٍن َواح 
َي اْلخ  20" 21–20: 13عبرانيين  َن اأَلْمَوات  َراع  ي َأَقاَم م  ،َوا  لُه السَّاَلم  الَّذ  يِّ يَم، َربََّنا َيُسوَع، ب َدم  اْلَعْهد  اأَلَبد  ْلُكْم ف ي ُكلِّ َعَمل َصال ٍح ل َتْصَنُعوا 21 َراف  اْلَعظ  ل ُيَكمِّ

يَن. آم   ي َلُه اْلَمْجُد إ َلى َأَبد  اآلب د  ، الَّذ  يح  ي َأَماَمُه ب َيُسوَع اْلَمس  يَئَتُه، َعام ال  ف يُكْم َما ُيْرض   "يَن.َمش 
ي  12" 15–12: 9نيين عبرا ، َفَوَجَد ف َداء  َأَبد  َدة  إ َلى اأَلْقَداس  ، َدَخَل َمرَّة  َواح  ه  ْجَلٍة 13 ا.َوَلْيَس ب َدم  تُُيوٍس َوُعُجول، َبْل ب َدم  َنْفس  أَلنَُّه إ ْن َكاَن َدُم ث يَراٍن َوتُُيوٍس َوَرَماُد ع 

يَن، ُيَقدُِّس إ   س  ،َمْرُشوٌش َعَلى اْلُمَنجَّ هلل  ب اَل َعْيٍب، ُيَطهُِّر َضَمائ  14 َلى َطَهاَرة  اْلَجَسد  ، الَّذ ي ب ُروٍح َأَزل يٍّ َقدََّم َنْفَسُه   يح  ْن َأْعَمال َميَِّتٍة َفَكْم ب اْلَحر يِّ َيُكوُن َدُم اْلَمس  َرُكْم م 
! ُموا اهلَل اْلَحيَّ يدٍ 15 ل َتْخد  يُط َعْهٍد َجد  ل  َيَناُلوَن َوْعدَ َوأَلْجل  هَذا ُهَو َوس  .، ل َكْي َيُكوَن اْلَمْدُعوُّوَن إ ْذ َصاَر َمْوٌت ل ف َداء  التََّعدَِّيات  الَّت ي ف ي اْلَعْهد  اأَلوَّ يِّ  " اْلم يَراث  اأَلَبد 

ُر. 33" 39–33: 8رومية  ي ُيَبرِّ يُح ُهَو الَّذ ي َماَت، َبْل ب اْلَحر يِّ َقاَم َمْن ُهَو ا34َمْن َسَيْشَتك ي َعَلى ُمْختَار ي اهلل ؟ َاهلُل ُهَو الَّذ  يُن؟ َاْلَمس  الَّذ ي َيد  ي ُهَو َأْيض  ، الَّذ 
ا اَعْن َيم ين  اهلل ، الَّذ ي  َأْيض  ُلَنا َعْن َمَحبَّ 35َيْشَفُع ف يَنا.  َأْيض  دٌَّة َأْم ض  َمْن َسَيْفص  ؟ َأش  يح  َهاٌد َأْم ُجوٌع َأمْ ة  اْلَمس  َكَما ُهَو 36ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم َسْيٌف؟  ْيٌق َأم  اْضط 

 . ْثَل َغَنٍم ل لذَّْبح  ْبَنا م  . َقْد ُحس  ْن َأْجل َك ُنَماُت ُكلَّ النََّهار  ي َأَحبََّنا. 37َمْكُتوٌب: إ نََّنا م  َها َيْعُظُم اْنت َصاُرَنا ب الَّذ  يع  ه  َجم  اَل َمْوَت َواَل َحَياَة،  َفإ نِّي ُمتََيقٌِّن َأنَّهُ 38َولك نََّنا ف ي هذ 
َرة  َواَل ُمْسَتْقَبَلة ،  ، َواَل ُأُموَر َحاض  يح  َيسُ 39َواَل َماَلئ َكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّات  َلَنا َعْن َمَحبَّة  اهلل  الَّت ي ف ي اْلَمس  ُر َأْن َتْفص  وَع َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق، َواَل َخل يَقَة ُأْخَرى، َتْقد 

 "َربَِّنا.
، َوَأَنا آت ي إ َلْيَك. َأيَُّها اآلُب اْلُقدُّ 11" 24، 11: 17يوحنا  ، َوَأمَّا هؤاَُلء  َفُهْم ف ي اْلَعاَلم  يَن َأْعَطْيَتن ي، ل َيُكوُنوا َوَلْسُت َأَنا َبْعُد ف ي اْلَعاَلم  َك الَّذ  وُس، اْحَفْظُهْم ف ي اْسم 

د ا َكَما َنْحُن. ي َأيُّ 24...  َواح  ي َحْيُث َأُكوُن َأَنا، ل َيْنُظُروا َمْجد ي الَّذ  يَن َأْعَطْيَتن ي َيُكوُنوَن َمع  .َها اآلُب ُأر يُد َأنَّ هؤاَُلء  الَّذ   "َأْعَطْيتَن ي، أَلنََّك َأْحَبْبتَن ي َقْبَل إ ْنَشاء  اْلَعاَلم 
ْن َأْجل َك ل َكْي اَل يَ 32" 32: 22لوقا   "ْفَنى إ يَماُنَك. َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت ثَبِّْت إ ْخَوَتَك.َولك نِّي َطَلْبُت م 

ُر َأْن ُيَخلَِّص 25" 25: 7عبرانيين  ْن َثمَّ َيْقد  اَفم  يٍن ل َيْشَفَع ف يه ْم. َأْيض  يَن َيَتَقدَُّموَن ب ه  إ َلى اهلل ، إ ْذ ُهَو َحي  ف ي ُكلِّ ح   "إ َلى التََّمام  الَّذ 
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همال و  ،الفساد الباقي فيهم تفّشيو  ،الشيطان والعالم إغراءاتبواسطة يمكن،  على الرغم من ذلك، -3 سائط وا 
يجلبون على أنفسهم غضب  بذلك 341:قد يستمرون فيها ،لوقتٍ ، اأيض   340فادحة؛في خطايا  ايسقطو  أن ،ثباتهم

                                                                                                                           
،16" 17–16: 14يوحنا  337 ي ا آَخَر ل َيْمُكَث َمَعُكْم إ َلى اأَلَبد  يُكْم ُمَعزِّ َن اآلب  َفُيْعط  يُع اْلَعاَلُم َأْن َيْقَبَلُه، أَلنَُّه اَل َيَراُه َواَل 17 َوَأَنا َأْطُلُب م  ُروُح اْلَحقِّ الَّذ ي اَل َيْسَتط 

 "اك ٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ف يُكْم.َيْعر ُفُه، َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعر ُفوَنُه أَلنَُّه مَ 
ْنُه ثَاب َتٌة ف يُكْم، َواَل َحاَجَة ب ُكْم إ َلى َأْن ُيَعلَِّمُكمْ 27" 27: 2يوحنا  1 ه  اْلَمْسَحُة َعْيُنَها َعْن ُكلِّ َشيْ َوَأمَّا َأْنُتْم َفاْلَمْسَحُة الَّت ي َأَخْذُتُموَها م  ٍء،  َأَحٌد، َبْل َكَما ُتَعلُِّمُكْم هذ 

. ب ا. َكَما َعلََّمْتُكْم تَْثُبُتوَن ف يه   "َوه َي َحق  َوَلْيَسْت َكذ 
َئ 9" 9: 3يوحنا  1 يُع َأْن ُيْخط  ، َواَل َيْسَتط  يَّة ، أَلنَّ َزْرَعُه َيْثُبُت ف يه  َن اهلل  اَل َيْفَعُل َخط  َن اهلل .ُكلُّ َمْن ُهَو َمْوُلوٌد م   "أَلنَُّه َمْوُلوٌد م 

َن إ َلْيه ْم، َوَأْجَعُل َمَخاَفت ي ف ي ُقُلوب ه مْ 40" 40: 32ا إرمي 338 ُع َعْنُهْم أُلْحس  ي ا َأنِّي اَل َأْرج  يُدوَن َعنِّي. َوَأْقَطُع َلُهْم َعْهد ا َأَبد   "َفاَل َيح 
.34" 37–34: 89مزمور  ْن َشَفَتيَّ ي، َواَل ُأَغيُِّر َما َخَرَج م  ُب ل َداُوَد:َمرَّ 35 اَل َأْنُقُض َعْهد  ي، َأنِّي اَل َأْكذ  يُُّه َكالشَّْمس  36 ة  َحَلْفُت ب ُقْدس  َنْسُلُه إ َلى الدَّْهر  َيُكوُن، َوُكْرس 
اَلْه.37 َأَمام ي. ُد ف ي السََّماء  َأم يٌن. س  . َوالشَّاه  ْثَل اْلَقَمر  ُيثَبَُّت إ َلى الدَّْهر   "م 

 .34–31: 31انظر إرميا 
ي َأْرَسَلن ي.38" 40–38: 6يوحنا  339 يَئَة الَّذ  يَئت ي، َبْل َمش  ، َلْيَس أَلْعَمَل َمش  َن السََّماء  ي َأْرَسَلن ي: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطان ي اَل 39 أَلنِّي َقْد َنَزْلُت م  يَئُة اآلب  الَّذ  ه  َمش  َوهذ 

ير   ْنُه َشْيئ ا، َبْل ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  اأَلخ  يَّ 40 .ُأْتل ُف م  ُن ب ه  َتُكوُن َلُه َحَياٌة َأَبد  ي َأْرَسَلن ي: َأنَّ ُكلَّ َمْن َيَرى االْبَن َوُيْؤم  يَئُة الَّذ  َي َمش  ه  ه  ٌة، َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي اْلَيْوم  أَلنَّ هذ 
. ير   "اأَلخ 
يَّة ، َوَلْن َتْهل َك إ لَ 28" 28: 10يوحنا  يَها َحَياة  َأَبد  ي.َوَأَنا ُأْعط  ْن َيد  ، َواَل َيْخَطُفَها َأَحٌد م   "ى اأَلَبد 

.3" 3: 3تسالونيكي  2 َن الشِّرِّير  ي َسُيثَبُِّتُكْم َوَيْحَفُظُكْم م  يٌن ُهَو الرَّبُّ الَّذ   "َأم 
نَّا َلَبقُ 19" 19: 2يوحنا  1 نَّا، أَلنَُّهْم َلْو َكاُنوا م  نَّا َخَرُجوا، لك نَُّهْم َلْم َيُكوُنوا م  نَّا.م  يُعُهْم م   "وا َمَعَنا. لك ْن ل ُيْظَهُروا َأنَُّهْم َلْيُسوا َجم 

يَمة ؟21" 21: 32خروج  340 يَّة  َعظ   "َوَقاَل ُموَسى ل َهاُروَن: َماَذا َصَنَع ب َك هَذا الشَّْعُب َحتَّى َجَلْبَت َعَلْيه  َخط 
يَش 3" 10، 3: 1يونان  يَش، َفَدَفَع ُأْجَرَتَها َوَنَزَل ف يهَ  َفَقاَم ُيوَناُن ل َيْهُرَب إ َلى َتْرش  َبة  إ َلى َتْرش  ، َفَنَزَل إ َلى َياَفا َوَوَجَد َسف يَنة  َذاه  ْن َوْجه  الرَّبِّ ا، ل َيْذَهَب َمَعُهْم إ َلى م 

. ْن َوْجه  الرَّبِّ يَش م  يم ا، َوَقاُلوا َلُه: ل َماَذا فَ َفَخاَف الرَِّجاُل َخوْ 10...  َتْرش  ، ألَنَُّه َأْخَبَرُهْم. َعْلَت هَذا؟ف ا َعظ  ْن َوْجه  الرَّبِّ  "َفإ نَّ الرَِّجاَل َعَرُفوا َأنَُّه َهار ٌب م 
ي، َفُيَسبَِّح ل َسان ي ب رََّك.14" 14: 51مزمور  َن الدَِّماء  َيا َاهلُل، إ لَه َخاَلص  ن ي م   "َنجِّ
اَم اْلَجم يع  70" 74، 72، 70: 26متى  اَفَأْنَكَر 72...  َقائ ال : َلْسُت َأْدر ي َما َتُقول يَن! َفَأْنَكَر ُقدَّ يَنئ ٍذ َيْلَعُن 74...  ب َقَسٍم: إ نِّي َلْسُت َأْعر ُف الرَُّجَل! َأْيض  َفاْبَتَدَأ ح 

 "َوَيْحل ُف: إ نِّي اَل َأْعر ُف الرَُّجَل! َول ْلَوْقت  َصاَح الدِّيُك.
، َوَأَخْذَت امْ ل َماَذا احْ 9" 13، 9: 12صموئيل  2 341 ثِّيَّ ب السَّْيف  ؟ َقْد َقَتْلَت ُأور يَّا اْلح  َرَأَتُه َلَك اْمَرَأة ، َوا  يَّاُه َقَتْلَت ب َسْيف  َبن ي َتَقْرَت َكاَلَم الرَّبِّ ل َتْعَمَل الشَّرَّ ف ي َعْيَنْيه 

. َفَقاَل َناثَاُن ل َداُوَد: الرَّبُّ َفَقاَل َداُوُد ل َناثَاَن: َقْد َأْخَطْأُت إ َلى الرَّ 13...  َعمُّوَن. ابِّ يََّتَك. اَل َتُموُت. َأْيض   "َقْد َنَقَل َعْنَك َخط 
ا.11" 14–11: 2غالطية  ا َأَتى ُبْطُرُس إ َلى َأْنَطاك َيَة َقاَوْمُتُه ُمواَجَهة ، أَلنَُّه َكاَن َمُلوم  ْن ع  12 َولك ْن َلمَّ ، َولك ْن ألَنَُّه َقْبَلَما َأَتى َقْوٌم م  ْند  َيْعُقوَب َكاَن َيْأُكُل َمَع اأُلَمم 

. تَان  َن اْلخ  يَن ُهْم م  َن الَّذ  ُز َنْفَسُه، َخائ ف ا م  ُر َوُيْفر  اَوَراَءى َمَعُه َباق ي اْلَيُهود  13 َلمَّا َأَتْوا َكاَن ُيَؤخِّ ا، َحتَّى إ نَّ َبْرَناَبا َأْيض  ا َرَأْيُت َأنَُّهْم 14 اْنَقاَد إ َلى ر َيائ ه ْم! َأْيض  لك ْن َلمَّ
ي   : إ ْن ُكْنَت َوَأْنَت َيُهود  يع  ، ُقْلُت ل ُبْطُرَس ُقدَّاَم اْلَجم  يل  ْنج  ُدوا؟اَل َيْسُلُكوَن ب اْست َقاَمٍة َحَسَب َحقِّ اإل  ي ا، َفل َماَذا ُتْلز ُم اأُلَمَم َأْن َيَتَهوَّ ي ا اَل َيُهود  يُش ُأَمم   " َتع 
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وتنجرح  345،قلوبهم ّسىوتتق 344،متهم وتعزياتهامن نعم قدرمن  وُيحرمون 343،ويحزنون روحه القدوس 342،اهلل
 348.فسهمعلى أن وقتّيةويجلبون دينونات  347،ويعثرون اآلخرين فيجرحون 346؛ضمائرهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
َنا ب ي َحتَّى ُتَقدَِّسان ي َأَماَم َأْعُين  َبن ي إ  12" 12: 20عدد  342 ْن َأْجل  َأنَُّكَما َلْم ُتْؤم  ه  اْلَجَماَعَة إ َلى َفَقاَل الرَّبُّ ل ُموَسى َوَهاُروَن: م  اَلن  هذ  ْسَرائ يَل، ل ذل َك اَل ُتْدخ 

 "اأَلْرض  الَّت ي َأْعَطْيُتُهْم إ يَّاَها.
، َوَصاَرْت َلُه اْمَرَأة  َوَوَلَدْت َلُه اْبن ا. َوأَ 27" 27: 11صموئيل  2 .َوَلمَّا َمَضت  اْلَمَناَحُة َأْرَسَل َداُوُد َوَضمََّها إ َلى َبْيت ه  ي َفَعَلُه َداُوُد َفَقُبَح ف ي َعْيَني  الرَّبِّ  "مَّا اأَلْمُر الَّذ 

َك َأْو يَ 7" 9، 7: 64إشعياء  َنا.َوَلْيَس َمْن َيْدُعو ب اْسم  ، َواَل َتْذُكر  9...  ْنَتب ُه ل َيَتَمسََّك ب َك، ألَنََّك َحَجْبَت َوْجَهَك َعنَّا، َوَأَذْبَتَنا ب َسَبب  آثَام  اَل َتْسَخْط ُكلَّ السَّْخط  َيا َربُّ
. َها اْنُظْر. َشْعُبَك ُكلَُّنا. ْثَم إ َلى اأَلَبد   "اإل 

.َواَل ُتْحز ُنوا ُروَح 30" 30: 4أفسس  343  "اهلل  اْلُقدُّوَس الَّذ ي ب ه  ُخت ْمُتْم ل َيْوم  اْلف َداء 
َظاٌم َسَحْقَتَها.8" 12، 10، 8: 51مزمور  344 ا، َفَتْبَته َج ع  ْعن ي ُسُرور ا َوَفَرح  ل ي.10...  َأْسم  ا ُمْسَتق يم ا َجدِّْد ف ي َداخ  ل ي  ُردَّ 12...  َقْلب ا َنق ي ا اْخُلْق ف يَّ َيا َاهلُل، َوُروح 

َبٍة اْعُضْدن ي. َك، َوب ُروٍح ُمْنَتد   "َبْهَجَة َخاَلص 
ي َعَلْيَك: َأنََّك َتَرْكَت َمَحبََّتَك اأُلوَلى.4" 4: 2رؤيا  ْند   "لك ْن ع 
يَح الدِّيُك تُْنك رُ 75" 75: 26متى  ي َقاَل َلُه: إ نََّك َقْبَل َأْن َيص   "ني َثاَلَث َمرَّاٍت. َفَخَرَج إ َلى َخار ٍج َوَبَكى ُبَكاء  ُمر ا.َفَتَذكََّر ُبْطُرُس َكاَلَم َيُسوَع الَّذ 
َك، َأْسَباط  17" 17: 63إشعياء  345 ْن َأْجل  َعب يد  يَراث َك.ل َماَذا َأْضَلْلَتَنا َيا َربُّ َعْن ُطُرق َك، َقسَّْيَت ُقُلوَبَنا َعْن َمَخاَفت َك؟ اْرجْع م   " م 
ْن َزف ير ي اْلَيْوَم ُكلَُّه،َلمَّا َسكَ 3" 4–3: 32مزمور  346 َظام ي م  اَلْه.4 تُّ َبل َيْت ع  . س  َلْت ُرُطوَبت ي إ َلى ُيُبوَسة  اْلَقْيظ   "أَلنَّ َيَدَك َثُقَلْت َعَليَّ َنَهار ا َوَلْيال . َتَحوَّ

َظاٌم َسَحْقَتَها.8" 8: 51مزمور  ا، َفَتْبَته َج ع  ْعن ي ُسُرور ا َوَفَرح   "َأْسم 
ْصَر ل َيَتَغرََّب ُهَناَك، أَلنَّ اْلُجوَع ف ي اأَلْرض  َكاَن َشد  10" 20–10: 12 تكوين 347 ، َفاْنَحَدَر َأْبَراُم إ َلى م  َوَحَدَث ... َأنَُّه َقاَل ل َساَراَي 11يد ا. َوَحَدَث ُجوٌع ف ي اأَلْرض 

. َفَيُكوُن إ َذا َرآك  اْلم ْصر يُّوَن َأنَُّهْم َيقُ 12اْمَرَأت ه : ...  ه  اْمَرَأُتُه. َفَيْقُتُلوَنن ي َوَيْستَْبُقوَنك  . ... 13وُلوَن: هذ  ْن َأْجل ك  ي م  ُقول ي إ نَّك  ُأْخت ي، ل َيُكوَن ل ي َخْيٌر ب َسَبب ك  َوَتْحَيا َنْفس 
َذت  اْلَمْرَأُة إ َلى َبْيت  15 يَمة  ب َسَبب  َساَراَي اْمَرَأة  َأْبَراَم. 17 ...ف ْرَعْوَن،  َوَرآَها ُرَؤَساُء ف ْرَعْوَن َوَمَدُحوَها َلَدى ف ْرَعْوَن، َفُأخ  َفَضَرَب الرَّبُّ ف ْرَعْوَن َوَبْيَتُه َضَرَباٍت َعظ 
َي ُأْخت ي، َحتَّى َأَخْذُتَها ل ي ل َتكُ 19... َما هَذا الَّذ ي َصَنْعَت ب ي؟ ف ْرَعْوُن َأْبَراَم َوَقاَل:  َفَدَعا18  "اْمَرَأُتَك! ُخْذَها َواْذَهْب! ...وَن َزْوَجت ي؟ َواآلَن ُهَوَذا ل َماَذا ُقْلَت: ه 
ْن َأْجل  َأنََّك َقْد َجَعْلَت ب هَذا اأَلْمر  َأْعَداَء الرَّبِّ َيْشَمُتوَن، َفاالْبُن اْلَمْوُلوُد َلَك 14" 14: 12صموئيل  2  "َيُموُت.َغْيَر َأنَُّه م 

ااق ي اْلَيُهود  َوَراَءى َمَعُه بَ 13" 13: 2غالطية  ا، َحتَّى إ نَّ َبْرَناَبا َأْيض   "اْنَقاَد إ َلى ر َيائ ه ْم! َأْيض 
ي َوَلْم َيْحَفُظوا َوَصاَياَي،31" 32–31: 89مزمور  348 َيَتُهْم، َوب َضَرَباٍت إ ْثَمُهْم.32 إ ْن َنَقُضوا َفَرائ ض  ا َمْعص   "َأْفَتق ُد ب َعص 
. َولك نْ 32" 32: 11كورنثوس  1 َن الرَّبِّ ل َكْي اَل ُنَداَن َمَع اْلَعاَلم   "إ ْذ َقْد ُحك َم َعَلْيَنا، ُنَؤدَُّب م 
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 الفصل الثامن عشر
 يقين النعمة والخالصب فيما يتعّلق

وافتراضات  زائفة بآمالٍ  باطال  قد يخدعون أنفسهم  دينأن المرائين والناس اآلخرين غير المجدّ  على الرغم من -1
 احق   نمع ذلك فالذين يؤمنو  :(350يخيبسرجاءهم هذا ) 349الخالص ةوفى حال ،اهلل في رضىة بأنهم جسدانيّ 

 التأكد ،في هذه الحياةأمامه، بإمكانهم، ضمير صالح كل أن يسلكوا ب مجتهدين ،ويحبونه بإخالصٍ  ،بالرب يسوع
 352.ايخزيهم أبد   الذي لنعلى رجاء مجد اهلل، ذلك الرجاء  بتهجواي ويمكنهم أن 351،النعمة ةبأنهم في حال ايقين  
مؤسس  راسخ لإليمان تأكيد هولكن 353؛متقلقلعلى رجاء  بنيم حٌ مرجّ  هذا اليقين ليس مجرد اقتناع تخميني   -2

وشهادة روح  355نحو وجود هذه المواعيد،لتلك النعم  الداخليّ  برهانوال 354،الخالص لوعودعلى الحق اإللهي 
  357.ختمنا إلى يوم الفداء الذي به ،الروح هو عربون ميراثنا ذلك 356،ألرواحنا أننا أبناء هلل اشاهد  التبني 

                                      
، َوهُ 11" 11: 3ميخا  349 ة  ْشَوة ، َوَكَهَنُتَها ُيَعلُِّموَن ب اأُلْجَرة ، َوَأْنب َياُؤَها َيْعر ُفوَن ب اْلف ضَّ َنا؟ اَل ْم َيَتَوكَُّلوَن َعلَ ُرَؤَساُؤَها َيْقُضوَن ب الرَّ ى الرَّبِّ َقائ ل يَن: َأَلْيَس الرَّبُّ ف ي َوَسط 

!  "َيْأت ي َعَلْيَنا َشر 
َك ف ي َقْلب ه  َقائ ال : َيُكوُن ل ي َساَلٌم، إ نِّي ب إ ْصَرار  19" 19: 29تثنية  ، َيتََبرَّ ه  اللَّْعَنة  َع َكاَلَم هذ  .َقْلب ي َأْسُلُك إلْفَناء  الَفَيُكوُن َمَتى َسم   "رَّيَّان  َمَع اْلَعْطَشان 
ٌد َوُهَو اهلُل.41" 41: 8يوحنا  ْن ز ن ا. َلَنا َأٌب َواح   "َأْنُتْم َتْعَمُلوَن َأْعَماَل َأب يُكْم. َفَقاُلوا َلُه: إ نََّنا َلْم ُنوَلْد م 

ئ ي َشْعب ي اْلَقائ ل يَن: اَل َيقْ 10" 10: 9عاموس  350 ، َواَل َيْأت ي َبْيَنَنا.ب السَّْيف  َيُموُت ُكلُّ َخاط   "َتر ُب الشَّرُّ
َك َأْخَرْجَنا22" 23–22: 7متى  َك َتَنبَّْأَنا، َوب اْسم  ! َأَلْيَس ب اْسم  ، َياَربُّ : َياَربُّ يَن، َوب اْسم َك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكث يَرة ؟ َكث يُروَن َسَيُقوُلوَن ل ي ف ي ذل َك اْلَيْوم  يَنئ ٍذ 23 َشَياط  َفح 
!ُأصَ  ْثم  ل ي اإل   "رُِّح َلُهْم: إ نِّي َلْم َأْعر ْفُكْم َقطُّ! اْذَهُبوا َعنِّي َيا َفاع 
يَّة ، وَ 13" 13: 5يوحنا  1 351 ن يَن ب اْسم  اْبن  اهلل ، ل َكْي َتْعَلُموا َأنَّ َلُكْم َحَياة  َأَبد  ُنوا ب اْسم  َكَتْبُت هَذا إ َلْيُكْم، َأْنُتُم اْلُمْؤم   "اْبن  اهلل . ل َكْي ُتْؤم 
 "َوب هَذا َنْعر ُف َأنََّنا َقْد َعَرْفَناُه: إ ْن َحف ْظَنا َوَصاَياُه.3" 3: 2يوحنا  1
ْخَوَة. َمْن اَل ُيح  14" 24، 21، 19–18، 14: 3يوحنا  1 بُّ اإل  َن اْلَمْوت  إ َلى اْلَحَياة ، أَلنََّنا ُنح  .َنْحُن َنْعَلُم َأنََّنا َقد  اْنَتَقْلَنا م  َيا 18...  بَّ َأَخاُه َيْبَق ف ي اْلَمْوت 

، َبْل ب اْلَعَمل  َواْلَحقِّ! بَّ ب اْلَكاَلم  َواَل ب اللَِّسان  َن اْلَحقِّ َوُنَسكُِّن ُقُلوَبَنا ُقدَّاَمُه.19 َأْواَلد ي، اَل ُنح  بَّاُء، إ ْن َلْم َتُلْمَنا21...  َوب هَذا َنْعر ُف َأنََّنا م  ْن  َأيَُّها اأَلح  ُقُلوُبَنا، َفَلَنا ث َقٌة م 
ي َأعْ 24...  َنْحو  اهلل . وح  الَّذ  َن الرُّ . َوب هَذا َنْعر ُف َأنَُّه َيْثُبُت ف يَنا: م   "َطاَنا.َوَمْن َيْحَفْظ َوَصاَياُه َيْثُبْت ف يه  َوُهَو ف يه 

ي ب ه  2" 5، 2: 5رومية  352 االَّذ  ُر َعَلى َرَجاء  َمْجد  اهلل .َقْد َصاَر َلَنا الدُُّخوُل ب   َأْيض  ه  النِّْعَمة  الَّت ي َنْحُن ف يَها ُمق يُموَن، َوَنْفَتخ  ، إ َلى هذ  يَمان  َوالرََّجاُء اَل 5...  اإل 
وح  اْلُقُدس  اْلُمْعَطى َلَنا.  "ُيْخز ي، أَلنَّ َمَحبََّة اهلل  َقد  اْنَسَكَبْت ف ي ُقُلوب َنا ب الرُّ

ْنُكْم ُيْظه ُر هَذا االْجت َهاَد َعْيَنُه ل َيق ين  الرََّجاء  إ َلى النَِّهاَية  11" 91، 11: 6عبرانيين  353 ٍد م  ْرَساٍة ل لنَّْفس  ُمْؤَتَمَنٍة 19...  َولك نََّنا َنْشَته ي َأنَّ ُكلَّ َواح  ي ُهَو َلَنا َكم  الَّذ 
. َجاب  َل اْلح   "َوثَاب َتٍة، َتْدُخُل إ َلى َما َداخ 

، َتَوسََّط ب قَ 17" 18–17: 6 عبرانيين 354 د  َعَدَم َتَغيُّر  َقَضائ ه  ، اَل ُيْمك ُن َأنَّ 18 َسٍم،َفل ذل َك إ ْذ َأَراَد اهلُل َأْن ُيْظه َر َأْكَثَر َكث ير ا ل َوَرَثة  اْلَمْوع  يَمي  التََّغيُّر  َحتَّى ب َأْمَرْين  َعد 
ُب ف يه َما، َتُكوُن َلَنا َتْعز يَ  َك ب الرََّجاء  اْلَمْوُضوع  َأَماَمَنا.اهلَل َيْكذ  يَن اْلَتَجْأَنا ل ُنْمس  يٌَّة، َنْحُن الَّذ   "ٌة َقو 

يُروا ب َها ُشَرَكاَء الطَّب يَعة  4" 11–4: 1بطرس  2 355 يَنَة، ل َكْي َتص  يَد اْلُعْظَمى َوالثَّم  ، َهااللََّذْين  ب ه َما َقْد َوَهَب َلَنا اْلَمَواع  له يَّة  َن اْلَفَساد  الَّذ ي ف ي اْلَعاَلم  اإل  ر ب يَن م 
ُلوَن ُكلَّ اْجت َهادٍ َول هَذا َعْين ه  5ب الشَّْهَوة .  يَلة  َمْعر َفة ،  َوَأْنُتْم َباذ  يَلة ، َوف ي اْلَفض  ْبر  َتْقَوى، َوف ي اْلَمْعر َفة  َتَعفُّف ا، َوف ي التََّعفُّف  َصْبر ا، َوف  6َقدُِّموا ف ي إ يَمان ُكْم َفض  ي الصَّ

يَّة  َمَحبَّة . 7 يَّة ، َوف ي اْلَمَودَّة  اأَلَخو  ل يَن َواَل َغْيَر ُمْثم ر يَن ل َمْعر َفة  َربِّنَ 8َوف ي التَّْقَوى َمَودَّة  َأَخو  ه  إ َذا َكاَنْت ف يُكْم َوَكُثَرْت، ُتَصيُِّرُكْم اَل ُمَتَكاس  . أَلنَّ هذ  يح  نَّ ألَ 9ا َيُسوَع اْلَمس 
َي َتْطه يَر َخَطاَياُه السَّال َفة .  ، َقْد َنس  يُر اْلَبَصر  ه ، ُهَو َأْعَمى َقص  ْنَدُه هذ  ي َلْيَس ع  . 10الَّذ  ْخَوُة َأْن َتْجَعُلوا َدْعَوَتُكْم َواْخت َياَرُكْم ثَاب تَْين  ل ذل َك ب اأَلْكَثر  اْجَته ُدوا َأيَُّها اإل 

.11ذل َك، َلْن َتز لُّوا َأَبد ا.  ألَنَُّكْم إ َذا َفَعْلُتمْ  يِّ يح  اأَلَبد  َنا َيُسوَع اْلَمس  َعٍة ُدُخوٌل إ َلى َمَلُكوت  َربَِّنا َوُمَخلِّص   "أَلنَُّه هَكَذا ُيَقدَُّم َلُكْم ب س 
 "َوب هَذا َنْعر ُف َأنََّنا َقْد َعَرْفَناُه: إ ْن َحف ْظَنا َوَصاَياُه.3" 3: 2يوحنا  1
بَّ َأ14" 14 :3يوحنا  1 ْخَوَة. َمْن اَل ُيح  بُّ اإل  َن اْلَمْوت  إ َلى اْلَحَياة ، ألَنََّنا ُنح  .َنْحُن َنْعَلُم َأنََّنا َقد  اْنَتَقْلَنا م   "َخاُه َيْبَق ف ي اْلَمْوت 
ير َنا َأنََّنا ف ي َبَساَطٍة َوا   12" 12: 1كورنثوس  2 يََّما أَلنَّ َفْخَرَنا ُهَو هَذا: َشَهاَدُة َضم  ، َواَل س  ْفَنا ف ي اْلَعاَلم  يٍَّة َبْل ف ي ن ْعَمة  اهلل ، َتَصرَّ ْكَمٍة َجَسد  ْخاَلص  اهلل ، اَل ف ي ح 

ُكْم. ْن َنْحو   "م 
يَّة  15" 16–15: 8رومية  356 اإ ْذ َلْم تَْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبود  ي  َأْيض  ، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِّي الَّذ  وُح َنْفُسُه 16 ب ه  َنْصُرُخ: َيا َأَبا اآلُب.ل ْلَخْوف  اَالرُّ َنا  َأْيض  َيْشَهُد أَلْرَواح 

 "َأنََّنا َأْواَلُد اهلل .
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 ،لمؤمن الحقيقي طويال  اأن ينتظر يمكن  بل ،الراسخ ال ينتمي هكذا إلى جوهر اإليمان التأكيد هذا إن -3
 الموهوبة األشياءبالروح أن يعرف  اكونه قادر   ،ومع ذلك 358يحصل عليه:قبل أن  ،مع صعوبات كثيرة صارعوي

أن يصل  ،ةحيح للوسائط العاديّ الص االستخدامب استثنائي فوق العادة،بدون إعالن  ،من اهلل، يمكنه اله مجان  
سع قلبه بالسالم ذلك يتّ بو  360،دعوته واختياره ثابتين جاعال  أن يجتهد  شخصمن واجب كل فولذلك  359.إليه
الثمار المناسبة لهذا و  ،وبالقوة والسرور في واجبات الطاعة ،المحبة والشكر هللبو  ،سح في الروح القدوالفر 
 362لعدم المباالة. البشرلة وهو أبعد ما يكون عن إما 361تأكيد؛ال

                                                                                                                           
االَّذ ي ف يه  13" 14–13: 1أفسس  357 ي ف يه   َأْيض  ُكُم، الَّذ  يَل َخاَلص  ْعُتْم َكل َمَة اْلَحقِّ، إ ْنج  اَأْنُتْم، إ ْذ َسم  ، إ ْذ آَمْنُتمْ  َأْيض  د  اْلُقدُّوس  ي ُهَو 14 ُخت ْمُتْم ب ُروح  اْلَمْوع  الَّذ 

ه . يَراث َنا، ل ف َداء  اْلُمْقتََنى، ل َمْدح  َمْجد   "ُعْرُبوُن م 
.30" 30: 4أفسس   "َواَل ُتْحز ُنوا ُروَح اهلل  اْلُقدُّوَس الَّذ ي ب ه  ُخت ْمُتْم ل َيْوم  اْلف َداء 

، َوَقْد َمَسَحَنا، ُهَو اهللُ  َولك نَّ 21" 22–21: 1كورنثوس  2 يح  ي ُيثَبِّتَُنا َمَعُكْم ف ي اْلَمس  ي َخَتَمَنا 22 الَّذ  االَّذ  وح  ف ي ُقُلوب َنا.َأْيض   "، َوَأْعَطى َعْرُبوَن الرُّ
ن يَن ب اْسم  اْبن  اهلل ، ل َكْي َتْعلَ 13" 13: 5يوحنا  1 358 ُنوا ب اْسم  اْبن  اهلل .َكَتْبُت هَذا إ َلْيُكْم، َأْنُتُم اْلُمْؤم  يَّة ، َول َكْي ُتْؤم   "ُموا َأنَّ َلُكْم َحَياة  َأَبد 
َن ا12" 12: 2كورنثوس  1 359 َن اهلل ، ل َنْعر َف اأَلْشَياَء اْلَمْوُهوَبَة َلَنا م  وَح الَّذ ي م  ، َبل  الرُّ  "هلل .َوَنْحُن َلْم َنْأُخْذ ُروَح اْلَعاَلم 
ه .ب ه13" 13: 4يوحنا  1 ْن ُروح   "َذا َنْعر ُف َأنََّنا َنْثُبُت ف يه  َوُهَو ف يَنا: َأنَُّه َقْد َأْعَطاَنا م 

ْنُكْم ُيْظه ُر هَذا االْجت َهاَد َعْيَنُه ل َيق ين  الرََّجاء  إ َلى النَِّهاَية  11" 12–11: 6عبرانيين  ٍد م  يَن ل َكْي اَل تَ 12 ،َولك نََّنا َنْشَته ي َأنَّ ُكلَّ َواح  ئ يَن َبْل ُمَتَمثِّل يَن ب الَّذ  ُكوُنوا ُمتََباط 
يَد. يَمان  َواألََناة  َير ُثوَن اْلَمَواع   "ب اإل 

يَمان  ف ي ُقُلوب ُكْم،17" 18–17: 3أفسس  يُح ب اإل  لَّ اْلَمس  يعُ 18 ل َيح  ، َحتَّى َتْسَتط  ُلوَن َوُمتََأسُِّسوَن ف ي اْلَمَحبَّة  يَن، َما ُهَو َوَأْنُتْم ُمَتَأصِّ يع  اْلق دِّيس  وا َأْن ُتْدر ُكوا َمَع َجم 
 "اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو.

. أَلنَُّكْم إ  10" 10: 1بطرس  2 360 ْخَوُة َأْن َتْجَعُلوا َدْعَوَتُكْم َواْخت َياَرُكْم ثَاب تَْين   "ُتْم ذل َك، َلْن َتز لُّوا َأَبد ا.َذا َفَعلْ ل ذل َك ب اأَلْكَثر  اْجَته ُدوا َأيَُّها اإل 
،1" 5، 2–1: 5رومية  361 يح  يَمان  َلَنا َساَلٌم َمَع اهلل  ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ْرَنا ب اإل  االَّذ ي ب ه  2 َفإ ْذ َقْد تََبرَّ ه  النِّْعَمة  الَّت ي َنْحنُ  َأْيض  ، إ َلى هذ  يَمان   َقْد َصاَر َلَنا الدُُّخوُل ب اإل 

ُر َعَلى َرَجاء  َمْجد  اهلل . وح  اْلُقُدس  اْلُمْعَطى َلَنا.5...  ف يَها ُمق يُموَن، َوَنْفَتخ   "َوالرََّجاُء اَل ُيْخز ي، أَلنَّ َمَحبََّة اهلل  َقد  اْنَسَكَبْت ف ي ُقُلوب َنا ب الرُّ
. أَلْن َلْيَس َمَلُكوُت اهلل  َأْكال  َوُشْرب ا، َبلْ 17" 17: 14رومية  وح  اْلُقُدس   "ُهَو ب ر  َوَساَلٌم َوَفَرٌح ف ي الرُّ
وح  اْلقُ 13" 13: 15رومية  ، ل َتْزَداُدوا ف ي الرََّجاء  ب ُقوَّة  الرُّ يَمان  .َوْلَيْمأْلُكْم إ لُه الرََّجاء  ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ف ي اإل   "ُدس 
،ُمَباَرٌك اهلُل َأُبو َربَِّنا َيسُ 3" 4–3: 1أفسس  يح  يَّات  ف ي اْلَمس  يٍَّة ف ي السََّماو  ي َباَرَكَنا ب ُكلِّ َبَرَكٍة ُروح  ، الَّذ  يح  ، ل َنُكوَن 4 وَع اْلَمس  يس  اْلَعاَلم  َكَما اْخَتاَرَنا ف يه  َقْبَل تَْأس 

يَن َوب اَل َلْوٍم ُقدَّاَمُه ف ي اْلَمَحبَّة .  "ق دِّيس 
.َكث يُروَن َيُقولُ 6" 7–6: 4مزمور  وَن: َمْن ُير يَنا َخْير ا؟ اْرَفْع َعَلْيَنا ُنوَر َوْجه َك َيا َربُّ

ْنَطُتُهْم َوَخْمُرُهْم.7  ْم إ ْذ َكُثَرْت ح  ْن ُسُرور ه   "َجَعْلَت ُسُرور ا ف ي َقْلب ي َأْعَظَم م 
ُب َقْلب ي.32" 32: 119مزمور   "ف ي َطر يق  َوَصاَياَك َأْجر ي، أَلنََّك ُتَرحِّ

، َيُسوُع 1" 2–1: 2وحنا ي 1 362 ْنَد اآلب  ُئوا. َوا  ْن َأْخَطَأ َأَحٌد َفَلَنا َشف يٌع ع  .َيا َأْواَلد ي، َأْكُتُب إ َلْيُكْم هَذا ل َكْي اَل ُتْخط  يُح اْلَبارُّ َوُهَو َكفَّاَرٌة ل َخَطاَياَنا. َلْيَس 2 اْلَمس 
ام  ل َخَطاَياَنا َفَقْط، َبْل ل َخَطاَيا ُكلِّ اْلَعالَ   ".َأْيض 

يَّة  ل َكْي َتْكُثَر النِّْعَمُة؟1" 2–1: 6رومية  يُش َبْعُد ف يَها؟2 َفَماَذا َنُقوُل؟ َأَنْبَقى ف ي اْلَخط  ، َكْيَف َنع  يَّة  يَن ُمْتَنا َعن  اْلَخط   "َحاَشا! َنْحُن الَّذ 
،أَلنَُّه َقْد َظَهَرْت ن ْعَمُة اهلل  اْلُمَخلِّ 11" 14، 12–11: 2تيطس  يَش ب التََّعقُّل  َواْلب رِّ 12 َصُة، ل َجم يع  النَّاس  يََّة، َوَنع  ُمَعلَِّمة  إ يَّاَنا َأْن ُنْنك َر اْلُفُجوَر َوالشََّهَوات  اْلَعاَلم 

، ر  ْن ُكلِّ 14...  َوالتَّْقَوى ف ي اْلَعاَلم  اْلَحاض  َيَنا م  ي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجل َنا، ل َكْي َيْفد  ا َغُيور ا ف ي َأْعَمال َحَسَنٍة. الَّذ  ه  َشْعب ا َخاص   "إ ْثٍم، َوُيَطهَِّر ل َنْفس 
، َكذل َك ف ي التَّْعز َية  1" 1: 7كورنثوس  2 يَن َأنَُّكْم َكَما َأْنُتْم ُشَرَكاُء ف ي اآلاَلم  ْن َأْجل ُكْم ثَاب ٌت. َعال م  اَفَرَجاُؤَنا م   ".َأْيض 

يح  َيُسوَع، السَّال ك يَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسد  َبلْ إ ذ  1" 12، 1: 8رومية  يَن ُهْم ف ي اْلَمس  َن الدَّْيُنوَنة  اآلَن َعَلى الَّذ  .ا اَل َشْيَء م  وح  ْخَوُة َنْحُن 12...   َحَسَب الرُّ َفإ ذ ا َأيَُّها اإل 
. يَش َحَسَب اْلَجَسد   "َمْدُيوُنوَن َلْيَس ل ْلَجَسد  ل َنع 

بَّاُء، اآلَن َنْحُن َأْواَلُد اهلل ، َوَلْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َولك ْن َنْعَلُم َأنَُّه إ َذا 2" 3–2 :3يوحنا  1 ْثَلُه، أَلنََّنا َسَنَراُه َكَما ُهَو.َأيَُّها اأَلح  ْنَدُه 3 ُأْظه َر َنُكوُن م  َوُكلُّ َمْن ع 
، ُيَطهُِّر َنْفَسهُ  ٌر. هَذا الرََّجاُء ب ه   "َكَما ُهَو َطاه 

ْنَك.4" 4: 130مزمور  ْنَدَك اْلَمْغف َرَة. ل َكْي ُيَخاَف م   "أَلنَّ ع 
ُب َوَلْسَنا َنْعَمُل اْلَحقَّ.6" 7–6: 1يوحنا  1 ، َنْكذ  َنا  َولك ْن إ ْن َسَلْكَنا ف ي النُّور  7 إ ْن ُقْلَنا: إ نَّ َلَنا َشر َكة  َمَعُه َوَسَلْكَنا ف ي الظُّْلَمة  ، َفَلَنا َشر َكٌة َبْعض  َكَما ُهَو ف ي النُّور 

يٍَّة. ْن ُكلِّ َخط  يح  اْبن ه  ُيَطهُِّرَنا م   "َمَع َبْعٍض، َوَدُم َيُسوَع اْلَمس 
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بسبب  ،وذلك بطرق مختلفة؛ امؤقت   وينقطع ،قصينو  خالصهم، تأكيديتزعزع لمؤمنين الحقيقيين أن ل يمكن -4
بواسطة تجربة  وأ ؛حزن الروحتُ جرح الضمير و ت تية خاصة الالسقوط في خطيّ أو ب ،اإلهمال في المحافظة عليه

في الظالم وال  أن يسيروا أولئك الذين يخافونهحتى  اسامح   نور وجهه،لبواسطة حجب اهلل  وأ ،مفاجئة أو شديدة
 ،ة المسيح واالخوةومحبّ  ،وحياة اإليمان ،من زرع اهلل اتمام   محرومون ليسوا ذلك فهممع  363:يكون لهم نور

 364؛شن ينتعأ ،نفي الوقت المعيّ  ،تأكيدهذا الل يمكن ،عمل الروحب التي منها، ،وضمير الواجب ،القلب صدقو 
 365المطبق. اليأسحفظون من يُ  غضون ذلك،في  ،والذي بواسطته

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
َظاٌم َسَحْقَتَها.8" 14، 12، 8: 51مزمور  363 ا، َفَتْبَته َج ع  ْعن ي ُسُرور ا َوَفَرح  َبٍة اْعُضْدن ي.ُردَّ ل ي َبْهَجَة َخالَ 12...  َأْسم  َك، َوب ُروٍح ُمْنَتد  َن الدَِّماء  14...  ص  ن ي م  َنجِّ

َك. ي، َفُيَسبَِّح ل َسان ي ب رَّ  "َيا َاهلُل، إ لَه َخاَلص 
.30" 31–30: 4أفسس  ي ب ه  ُخت ْمُتْم ل َيْوم  اْلف َداء  ْن َبيْ 31 َواَل ُتْحز ُنوا ُروَح اهلل  اْلُقدُّوَس الَّذ  يٍف َمَع ُكلِّ ُخْبٍث.ل ُيْرَفْع م  َياٍح َوَتْجد   "ن ُكْم ُكلُّ َمَراَرٍة َوَسَخٍط َوَغَضٍب َوص 
. ... 1" 10–1: 77مزمور  ، َواَل َيُعوُد ل لرَِّضا َبْعُد؟ 7َصْوت ي إ َلى اهلل  َفَأْصُرُخ. َصْوت ي إ َلى اهلل  َفَأْصَغى إ َليَّ اْنَتَهْت إ َلى األََبد  َهل  8َهْل إ َلى الدُُّهور  َيْرُفُض الرَّبُّ

اَلْه. 9َرْحَمُتُه؟ اْنَقَطَعْت َكل َمُتُه إ َلى َدْوٍر َفَدْوٍر؟  َمُه؟ س  َي اهلُل َرْأَفة ؟ َأْو َقَفَص ب ر ْجز ه  َمَراح  .10َهْل َنس  لُّن ي: َتَغيُُّر َيم ين  اْلَعل يِّ  "َفُقْلُت: هَذا َما ُيع 
ي إ ْذ َصَرْخُت إ َلْيَك.َوَأَنا ُقْلُت ف ي 22" 22: 31مزمور  ْعَت َصْوَت َتَضرُّع  نََّك َسم  ْن ُقدَّام  َعْيَنْيَك. َولك   "َحْيَرت ي: إ نِّي َقد  اْنَقَطْعُت م 

 .34–31: 22ولوقا  72–69: 26قارن متى 
يَّة ، أَلنَّ َزْرَعُه يَ 9" 9: 3يوحنا  1 364 َن اهلل  اَل َيْفَعُل َخط  َن اهلل .ُكلُّ َمْن ُهَو َمْوُلوٌد م  َئ ألَنَُّه َمْوُلوٌد م  يُع َأْن ُيْخط   "ْثُبُت ف يه ، َواَل َيْسَتط 
ْن َأْجل َك ل َكْي اَل َيْفَنى إ يَماُنَك. َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت ثَبِّْت إ ْخَوَتَك.32" 32: 22لوقا   "َولك نِّي َطَلْبُت م 

ا، َفتَ 8" 12، 8: 51مزمور  ْعن ي ُسُرور ا َوَفَرح  َظاٌم َسَحْقَتَها.َأْسم  َبٍة اْعُضْدن ي.12...  ْبَته َج ع  َك، َوب ُروٍح ُمْنَتد   "ُردَّ ل ي َبْهَجَة َخاَلص 
 .15: 73انظر مزمور 

ي. َيْسَمُعن ي إ له ي.7" 9–7: 7ميخا  365 له  َخاَلص  ، َأْصب ُر إل  ت ي، إ َذا 8 َولك نَّن ي ُأَراق ُب الرَّبَّ َسَقْطُت َأُقوُم. إ َذا َجَلْسُت ف ي الظُّْلَمة  َفالرَّبُّ ُنوٌر اَل َتْشَمت ي ب ي َيا َعُدوَّ
، َحتَّى ُيق يَم َدْعَواَي َوُيْجر َي َحقِّي. َسُيْخر ُجن ي إ َلى النُّ 9 ل ي. ُل َغَضَب الرَّبِّ أَلنِّي َأْخَطْأُت إ َلْيه  ، َسَأْنُظُر ب رَُّه.َأْحَتم   "ور 

يُدوَن  َوَأْقَطُع َلُهمْ 40" 40: 32إرميا  َن إ َلْيه ْم، َوَأْجَعُل َمَخاَفت ي ف ي ُقُلوب ه ْم َفاَل َيح  ُع َعْنُهْم أُلْحس  ي ا َأنِّي اَل َأْرج   "َعنِّي.َعْهد ا َأَبد 
. 7" 14–7: 54إشعياء  يَمٍة َسَأْجَمُعك  َم َعظ  ، َوب َمَراح  . ... ب َفَيَضان  اْلَغَضب  َحَجْبُت َوْجه ي عَ 8ُلَحْيَظة  َتَرْكُتك  ، َقاَل َول يُّك  الرَّبُّ يٍّ َأْرَحُمك  ْنك  َلْحَظة ، َوب إ ْحَساٍن َأَبد 

، َوَعْهُد َساَلم ي اَل َيَتَزْعزَ 10 ا إ ْحَسان ي َفاَل َيُزوُل َعْنك  َباَل َتُزوُل، َواآلَكاَم تََتَزْعَزُع، َأمَّ . ... َفإ نَّ اْلج  ُمك  الرَّبُّ يَدة  َعن  الظُّْلم  َفاَل َتَخاف يَن، ب اْلب رِّ تُ 14ُع، َقاَل َراح  ثَبَّت يَن َبع 
. ْنك   "َوَعن  االْرت َعاب  َفاَل َيْدُنو م 

يَن.8" 10–8: 4كورنثوس  2 يَن، لك ْن َغْيَر َمْتُرو 9 ُمْكتَئ ب يَن ف ي ُكلِّ َشْيٍء، لك ْن َغْيَر ُمَتَضاي ق يَن. ُمَتَحيِّر يَن، لك ْن َغْيَر َيائ س  يَن، لك ْن َغْيَر ُمْضَطَهد  ك يَن. َمْطُروح 
يٍن إ َماَتَة الرَّبِّ َيُسوَع، ل َكْي ُتْظَهَر َحَياُة َيُسوَع 10 َهال ك يَن. ل يَن ف ي اْلَجَسد  ُكلَّ ح  اَحام  َنا. َأْيض   "ف ي َجَسد 
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 الفصل التاسع عشر
 ناموس اهللب فيما يتعّلق

وعلى وجه  ،تامةو  ،ةبطاعة شخصيّ  ذريتهوكل  الزمه بهالذي  ،عماللأل كعهدٍ  ،اناموس  اهلل آلدم أعطى  -1
 366.هه بقوة ومقدرة على حفظوأمدّ  نقضه،عند  موتالده بوتوعّ  ،إتمامهعند بالحياة  اواعد   ،ومستديمة الدقة،

اهلل على جبل  سّلمه ، على هذا النحو،اأيض   ؛للبر كامال   اكون قانون  لي ه،بعد سقوط استمر هذا الناموس، -2
والستة  ،اهلل تجاهنا واجب تتضّمنالوصايا األربعة األولى  367:وكتبه على لوحين ،في الوصايا العشر ،سيناء

 368بشر.بنا نحو الواج ،األخرى

                                      
ْنَساَن َعَلى ُصوَرت َنا َكَشَبه َنا، فَ 26" 27–26: 1تكوين  366 ، َوَقاَل اهلُل: َنْعَمُل اإل  ، َوَعَلى ُكلِّ اأَلْرض  َيَتَسلَُّطوَن َعَلى َسَمك  اْلَبْحر  َوَعَلى َطْير  السََّماء  َوَعَلى اْلَبَهائ م 

 . بُّ َعَلى اأَلْرض  . َعَلى ُصوَرة  اهلل  َخَلَقُه. َذَكر  27َوَعَلى َجم يع  الدَّبَّاَبات  الَّت ي َتد  ْنَساَن َعَلى ُصوَرت ه   "ا َوُأْنَثى َخَلَقُهْم.َفَخَلَق اهلُل اإل 
ْنَها َمْوت ا َتُموُت.17" 17: 2تكوين  ْنَها، أَلنََّك َيْوَم َتْأُكُل م   "َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعر َفة  اْلَخْير  َوالشَّرِّ َفاَل تَْأُكْل م 
يَد اْلَمْخُلوَق ب َحَسب  اهلل  ف ي اْلب رِّ 24" 24: 4أفسس  ْنَساَن اْلَجد   "َوَقَداَسة  اْلَحقِّ.َوَتْلَبُسوا اإل 
، َفهؤاَُلء  14" 15–14: 2رومية  ْنَدُهُم النَّاُموُس، َمَتى َفَعُلوا ب الطَّب يَعة  َما ُهَو ف ي النَّاُموس  يَن َلْيَس ع  ، ألَنَُّه اأُلَمُم الَّذ  ه م   إ ْذ َلْيَس َلُهُم النَّاُموُس ُهْم َناُموٌس أَلْنُفس 

يَن ُيْظه ُروَن َعَملَ 15 د ا  الَّذ  االنَّاُموس  َمْكُتوب ا ف ي ُقُلوب ه ْم، َشاه  ة . َأْيض  يُرُهْم َوَأْفَكاُرُهْم ف يَما َبْيَنَها ُمْشَتك َية  َأْو ُمْحَتجَّ  "َضم 
: أَلنَّ ُموَسى َيْكُتُب ف ي ا5" 5: 10رومية  ي ب النَّاُموس  ي َيْفَعُلَها َسَيْحَياْلب رِّ الَّذ  ْنَساَن الَّذ   "ب َها. إ نَّ اإل 
يَّة  اْلَمْوُت، َوهَكَذا12" 19، 12: 5رومية  ، َوب اْلَخط  يَُّة إ َلى اْلَعاَلم  ٍد َدَخَلت  اْلَخط  ْن َأْجل  ذل َك َكَأنََّما ب إ ْنَساٍن َواح  يُع. م  ، إ ْذ َأْخَطَأ اْلَجم  يع  النَّاس   اْجتَاَز اْلَمْوُت إ َلى َجم 
َية  19...  َل اْلَكث يُروَن ُخَطاة ، هَكَذا أَلنَّه َكَما ب َمْعص  د  ُجع  ْنَسان  اْلَواح  ااإل  د  َسُيْجَعُل اْلَكث يُروَن َأْبَرار ا. َأْيض   "ب إ َطاَعة  اْلَواح 

ْن َأْعَمال  النَّاُموس  ُهْم َتْحتَ 10" 12، 10: 3غالطية  يَن ُهْم م  يَع الَّذ  ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت ف ي َجم يع  َما ُهَو َمْكُتوٌب ف ي ك تَاب   َمْلُعونٌ َلْعَنٍة، ألَنَُّه َمْكُتوٌب:  أَلنَّ َجم 
. ، َبل   َولك نَّ النَّاُموَس 12...  النَّاُموس  ل َيْعَمَل ب ه  يَمان  َن اإل  ي َيْفَعُلَها َسَيْحَيا ب َها.َلْيَس م  ْنَساُن الَّذ   "اإل 

ا ُهْم َفَطَلُبوا اْخت َراَعاٍت َكث يَرة . ُاْنُظْر. هَذا َوَجْدُت َفَقْط: َأنَّ 29" 29: 7جامعة  ا، َأمَّ ْنَساَن ُمْسَتق يم   "اهلَل َصَنَع اإل 
ي ا َبْل َعا25" 25: 1يعقوب  367 يَّة  َوثََبَت، َوَصاَر َلْيَس َسام ع ا َناس   "َذا َيُكوُن َمْغُبوط ا ف ي َعَمل ه .م ال  ب اْلَكل َمة ، َفهَولك ْن َمن  اطََّلَع َعَلى النَّاُموس  اْلَكام ل  َناُموس  اْلُحرِّ

َك. َفَحَسن ا َتْفَعُلونَ 8" 12–10، 8: 2يعقوب  بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  : ُتح  ، َوا  نََّما 10...  .َفإ ْن ُكْنُتْم ُتَكمُِّلوَن النَّاُموَس اْلُمُلوك يَّ َحَسَب اْلك تَاب  أَلنَّ َمْن َحف َظ ُكلَّ النَّاُموس 
.َعَثَر ف ي َوا َدٍة، َفَقْد َصاَر ُمْجر م ا ف ي اْلُكلِّ ، َقاَل 11 ح  اأَلنَّ الَّذ ي َقاَل: اَل َتْزن  ْرَت ُمَتَعدِّي ا النَّاُموَس.َأْيض  هَكَذا َتَكلَُّموا 12 : اَل َتْقُتْل. َفإ ْن َلْم َتْزن  َولك ْن َقَتْلَت، َفَقْد ص 

يَن َأْن ُتَحاَكمُ   "وا ب َناُموس  اْلُحرِّيَّة .َوهَكَذا اْفَعُلوا َكَعت يد 
، ل َكْي َيْسَتدَّ ُكلُّ 19" 19: 3رومية  يَن ف ي النَّاُموس  َن اهلل .َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َيُقوُلُه النَّاُموُس َفُهَو ُيَكلُِّم ب ه  الَّذ  يَر ُكلُّ اْلَعاَلم  َتْحَت ق َصاٍص م   " َفٍم، َوَيص 
ا، أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغْيَرُه َفَقْد َأْكَمَل اَل تَ 8" 9–8: 13رومية  بَّ َبْعُضُكْم َبْعض  ، اَل َتْقُتْل، اَل َتْسر ْق، اَل 9 النَّاُموَس.ُكوُنوا َمْدُيون يَن أَلَحٍد ب َشْيٍء إ الَّ ب َأْن ُيح  أَلنَّ اَل َتْزن 

يَّة  ُأخْ  ، َوا  ْن َكاَنْت َوص  ، اَل َتْشَته  ور  َك.َتْشَهْد ب الزُّ بَّ َقر يَبَك َكَنْفس  : َأْن ُتح  ه  اْلَكل َمة  َي َمْجُموَعٌة ف ي هذ   "َرى، ه 
ين ا َواَل َيَسار ا.32" 32: 5تثنية  ُزوا ل َتْعَمُلوا َكَما َأَمَرُكُم الرَّبُّ إ لُهُكْم. اَل َتز يُغوا َيم   "َفاْحَتر 
ْثَل اْلك  4" 4: 10تثنية  ْن َوَسط  النَّار  ف ي َيْوم  االَفَكَتَب َعَلى اللَّْوَحْين  م  ، َوَأْعَطان َي الرَّبُّ تَاَبة  اأُلوَلى، اْلَكل َمات  اْلَعَشَر الَّت ي َكلََّمُكْم ب َها الرَّبُّ ف ي اْلَجَبل  م  ْجت َماع 
 "إ يَّاَها.

ثْ 1" 1: 34خروج  ْن َحَجٍر م  َلْين  اللَّذَ ُثمَّ َقاَل الرَّبُّ ل ُموَسى: اْنَحْت َلَك َلْوَحْين  م  ، َفَأْكُتَب َأَنا َعَلى اللَّْوَحْين  اْلَكل َمات  الَّت ي َكاَنْت َعَلى اللَّْوَحْين  اأَلوَّ َلْين  ْين  َل اأَلوَّ
 "َكَسْرَتُهَما.

ْن َتْحُت، َوَما اَل َتْصَنْع َلَك ت ْمثَاال  َمْنُحوت ا، َواَل صُ 4اَل َيُكْن َلَك آل َهٌة ُأْخَرى َأَمام ي. 3" 17–3: 20خروج  368 ْن َفْوُق، َوَما ف ي اأَلْرض  م  وَرة  َما م مَّا ف ي السََّماء  م 
 . ْن َتْحت  اأَلْرض  ، أَلنِّي َأَنا الرَّبَّ إ لَهَك إ لٌه َغُيوٌر، َأْفَتق ُد ُذُنوَب اآلَباء  ف ي اأَلبْ 5ف ي اْلَماء  م  ، َناء  ف ي اَل َتْسُجْد َلُهنَّ َواَل َتْعُبْدُهنَّ يَّ ْن ُمْبغ ض  يل  الثَّال ث  َوالرَّابع  م  اْلج 

ي َوَصاَياَي. 6 بِّيَّ َوَحاف ظ  ْن ُمح  ال . 7َوَأْصَنُع إ ْحَسان ا إ َلى ُأُلوٍف م  ه  َباط  ال ، أَلنَّ الرَّبَّ اَل ُيْبر ُئ َمْن َنَطَق ب اْسم  ْق ب اْسم  الرَّبِّ إ له َك َباط  ْبت  ُاْذُكْر َيْوَم السَّ 8اَل َتْنط 
يَع َعَمل َك، 9ل تَُقدَِّسُه.  تََّة َأيَّاٍم َتْعَمُل َوَتْصَنُع َجم  ا اْلَيْوُم السَّابُع َفف يه  َسْبٌت ل لرَّبِّ إ له َك. اَل َتْصَنْع َعَمال  َما َأْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبدُ 10س  َك َوَأَمُتَك َوَبه يَمُتَك َوَنز يُلَك َوَأمَّ
َل َأْبَواب َك. الَّذ ي َدا تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ف يَها، َواْسَتَراَح ف ي اْلَيْوم  ا11خ  . ل ذل َك َباَرَك الرَّبُّ َيْوَم السَّْبت  َوَقدََّسُه. أَلْن ف ي س  لسَّابع 

يَك الرَّبُّ إ لُهَك. َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك ل َكْي َتُطوَل أَ 12 . 14اَل َتْقُتْل. 13يَّاُمَك َعَلى اأَلْرض  الَّت ي ُيْعط  اَل َتْشَته  17اَل َتْشَهْد َعَلى َقر يب َك َشَهاَدَة ُزوٍر. 16اَل َتْسر ْق. 15اَل َتْزن 
َماَرُه، َواَل َشْيئ ا م مَّا ل َقر يب َك.َبْيَت َقر يب َك. اَل َتْشَته  اْمَرَأَة َقر يب َك، َواَل َعْبَدُه، َواَل َأَمَتُه، َوالَ   " َثْوَرُه، َواَل ح 
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 شعب إسرائيل،ر اهلل أن يعطى لسُ فقد  ،عادة بالناموس األدبيّ يدعى الذي  ،هذا الناموسباإلضافة إلى  -3
 ،المسيح امسبق  رة صوّ مُ  ،للعبادة اجزئي   ،ةرمزيّ الفرائض ال العديد من متضمنة ،ةشرائع طقسيّ  ككنيسة في حداثتها،

 الشرائعوكل تلك  370.ةمعلنة تعليمات متنوعة عن الواجبات األدبيّ  ،اوجزئي   369؛وحسناته ،وأعماله وآالمه ،همعَ ون  
 371.العهد الجديد في ظل ،بطلت اآلنأُ قد ة الطقسيّ 

                                                                                                                           
ْن ُكلِّ ف ْكر َك.37" 40–37: 22متى  َك، َوم  ْن ُكلِّ َنْفس  ْن ُكلِّ َقْلب َك، َوم  يَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى.38 َفَقاَل َلُه َيُسوُع: ُتح بُّ الرَّبَّ إ لَهَك م  َي اْلَوص  ه  ه  ْثُلَها: َوالثَّ 39 هذ  ان َيُة م 

َك. يَّتَْين  َيَتَعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّه َواأَلْنب َياُء.40 ُتح بُّ َقر يَبَك َكَنْفس   "ب َهاَتْين  اْلَوص 
، اَل َيْقد  1" 1: 10عبرانيين  369 لُّ اْلَخْيَرات  اْلَعت يَدة  اَل َنْفُس ُصوَرة  اأَلْشَياء  ، َأْن أَلنَّ النَّاُموَس، إ ْذ َلُه ظ  ُر َأَبد ا ب َنْفس  الذََّبائ ح  ُكلَّ َسَنٍة، الَّت ي ُيَقدُِّموَنَها َعَلى الدََّوام 

يَن َيَتَقدَُّموَن.  "ُيَكمَِّل الَّذ 
بَ 1" 3–1: 4غالطية  ، َمَع َكْون ه  َصاح  ر ا اَل َيْفر ُق َشْيئ ا َعن  اْلَعْبد  . َوا  نََّما َأُقوُل: َما َداَم اْلَوار ُث َقاص  يع  ل  2 اْلَجم  َياَء َوُوَكاَلَء إ َلى اْلَوْقت  اْلُمَؤجَّ َبْل ُهَو َتْحَت َأْوص 
. ْن َأب يه  اهَكَذا َنْحُن 3 م  .َأْيض  يَن َتْحَت َأْرَكان  اْلَعاَلم  ر يَن، ُكنَّا ُمْسَتْعَبد   ": َلمَّا ُكنَّا َقاص 
لُّ اأُلُمور  اْلَعت  17" 17: 2كولوسي  َي ظ  .الَّت ي ه  يح   "يَدة ، َوَأمَّا اْلَجَسُد َفل ْلَمس 
ُل َكاَن َلُه 1" 28–1: 9عبرانيين  اثُمَّ اْلَعْهُد اأَلوَّ ،  َأْيض  ْدَمٍة َواْلُقْدُس اْلَعاَلم يُّ ُل الَّذ  2َفَرائ ُض خ  َب اْلَمْسَكُن اأَلوَّ ، الَّذ ي َكاَن ف يه  اْلَمَناَرةُ  ي ُيَقاُل َلُه اْلُقْدُس أَلنَُّه ُنص 

. َمة  ي ُيَقاُل َلُه ُقْدُس اأَلْقَداس  ... 3 َواْلَمائ َدُة، َوُخْبُز التَّْقد  َجاب  الثَّان ي اْلَمْسَكُن الَّذ  ل  ُكلَّ 6َوَوَراَء اْلح  ه  ُمَهيََّأة  هَكَذا، َيْدُخُل اْلَكَهَنُة إ َلى اْلَمْسَكن  اأَلوَّ ُثمَّ إ ْذ َصاَرْت هذ 
يَن اْلخ   يٍن، َصان ع  ه  َوعَ 7ْدَمَة. ح  ، َلْيَس ب اَل َدٍم ُيَقدُِّمُه َعْن َنْفس  ا إ َلى الثَّان ي َفَرئ يُس اْلَكَهَنة  َفَقْط َمرَّة  ف ي السََّنة  ، َوَأمَّ وُح اْلُقُدُس ب هَذا َأنَّ 8ْن َجَهااَلت  الشَّْعب  ُمْعل ن ا الرُّ

ُل َلُه إ َقاَمٌة، َطر يَق اأَلْقَداس  َلْم ُيْظَهْر َبْعُد، َما َداَم  ير  9اْلَمْسَكُن اأَلوَّ م  َهة  الضَّ ْن ج  ي ف يه  تَُقدَُّم َقَراب يُن َوَذَبائ ُح، اَل ُيْمك ُن م  ، الَّذ  ر  ي ُهَو َرْمٌز ل ْلَوْقت  اْلَحاض   َأْن الَّذ 
ُم، َمٍة َوَأْشر َبٍة َوَغَساَلٍت 10 ُتَكمَِّل الَّذ ي َيْخد  َي َقائ َمٌة ب َأْطع  .  َوه  ْصاَلح  يٍَّة َفَقْط، َمْوُضوَعٍة إ َلى َوْقت  اإل  يُح، َوُهَو َقْد َجاَء َرئ يَس 11ُمْخَتل َفٍة َوَفَرائ َض َجَسد  َوَأمَّا اْلَمس 

ي لَ  ، َغْير  اْلَمْصُنوع  ب َيٍد، َأي  الَّذ  ، َكَهَنٍة ل ْلَخْيَرات  اْلَعت يَدة ، َفب اْلَمْسَكن  اأَلْعَظم  َواأَلْكَمل  ه  اْلَخل يَقة  ْن هذ  ، َدَخَل َمرَّة  12ْيَس م  ه  َوَلْيَس ب َدم  تُُيوٍس َوُعُجول، َبْل ب َدم  َنْفس 
ي ا. ...  ، َفَوَجَد ف َداء  َأَبد  َدة  إ َلى اأَلْقَداس  ه  23َواح  ه . َفَكاَن َيْلَزُم َأنَّ َأْمث َلَة اأَلْشَياء  الَّت ي ف ي السََّماَوات  ُتَطهَُّر ب هذ  ْن هذ  يَّاُت َعْيُنَها، َفب َذَبائ َح َأْفَضَل م  أَلنَّ 24، َوَأمَّا السََّماو 

، َبْل إ َلى السََّماء  َعْين َها، ل َيظْ  يَح َلْم َيْدُخْل إ َلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ب َيٍد َأْشَباه  اْلَحق يق يَّة   ".َهَر اآلَن َأَماَم َوْجه  اهلل  أَلْجل َنا. ..اْلَمس 
َك اَل َتْلَتق طْ 9" 27، 23، 19، 10–9: 19الويين  370 يد  . َوُلَقاَط َحص  ُكْم اَل ُتَكمِّْل َزَواَيا َحْقل َك ف ي اْلَحَصاد  يَد َأْرض  ْنَدَما َتْحُصُدوَن َحص  َوَكْرَمَك اَل ُتَعلِّْلُه، 10 .َوع 

، َواَل َيُكْن َعَلْيَك َثْوٌب 19...  تَْتُرُكُه. َأَنا الرَّبُّ إ لُهُكْم.َون ثَاَر َكْرم َك اَل َتْلَتق ْط. ل ْلم ْسك ين  َواْلَغر يب   ْنَفْين  ، َوَحْقَلَك اَل َتْزَرْع ص  ْنَسْين  ي َتْحَفُظوَن. اَل تَُنزِّ َبَهائ َمَك ج  َفَرائ ض 
. ْنَفْين  ْنَها.َوَمَتى َدَخْلُتُم اأَلْرَض َوَغَرْسُتْم ُكلَّ َشَجرَ 23...  ُمَصنٌَّف م ْن ص  ن يَن َتُكوُن َلُكْم َغْلَفاَء. اَل ُيْؤَكْل م  ُبوَن َثَمَرَها ُغْرَلَتَها. َثاَلَث س  ، َتْحس  اَل 27...  ٍة ل لطََّعام 

ْد َعار َضْيَك. ير ا، َواَل تُْفس  ُروا ُرُؤوَسُكْم ُمْسَتد   "تَُقصِّ
يَدَك ف ي َحْقل َك َونَ 19" 21–19: 24تثنية  ، َفاَل َتْرجْع ل َتْأُخَذَها، ل ْلَغر يب  َواْلَيت يم  َواأَلْرَمَلة  َتُكوُن، ل َكْي ُيَبار َككَ إ َذا َحَصْدَت َحص  يَت ُحْزَمة  ف ي اْلَحْقل   الرَّبُّ إ لُهَك س 

إ َذا َقَطْفَت َكْرَمَك َفاَل ُتَعلِّْلُه َوَراَءَك. ل ْلَغر يب  َواْلَيت يم  21 ْلَيت يم  َواأَلْرَمَلة  َيُكوُن.َوا  َذا َخَبْطَت َزْيُتوَنَك َفاَل ُتَراجع  اأَلْغَصاَن َوَراَءَك، ل ْلَغر يب  َوا20 ف ي ُكلِّ َعَمل  َيَدْيَك.
 "َواأَلْرَمَلة  َيُكوُن.

 .23: 1؛ يهوذا 17: 6كورنثوس  2؛ 7: 5كورنثوس  1انظر 
كَّ الَّذ ي َعَلْيَنا ف  14" 17–16، 14: 2كولوسي  371 ،إ ْذ َمَحا الصَّ ل يب  َن اْلَوَسط  ُمَسمِّر ا إ يَّاُه ب الصَّ د ا َلَنا، َوَقْد َرَفَعُه م  ي َكاَن ض  ، الَّذ  َفاَل َيْحُكْم 16...  ي اْلَفَرائ ض 

يٍد َأْو ه اَلل َأْو َسْبٍت، َهة  ع  ْن ج  لُّ اأُلُمور  اْلعَ 17 َعَلْيُكْم َأَحٌد ف ي َأْكل َأْو ُشْرٍب، َأْو م  .الَّت ي ه َي ظ  يح   "ت يَدة ، َوَأمَّا اْلَجَسُد َفل ْلَمس 
َمَة، وَ 27" 27: 9دانيال  ٍد، َوف ي َوَسط  اأُلْسُبوع  ُيَبطُِّل الذَّب يَحَة َوالتَّْقد  ٌب َحتَّى َيت مَّ َوُيَصبَّ اْلَمْقض  َوُيثَبُِّت َعْهد ا َمَع َكث ير يَن ف ي ُأْسُبوٍع َواح  يُّ َعَلى َجَناح  اأَلْرَجاس  ُمَخرَّ

.  "َعَلى اْلُمَخرِّب 
د ا َجد   15" 16–15: 2أفسس  ه  إ ْنَسان ا َواح  ه  َناُموَس اْلَوَصاَيا ف ي َفَرائ َض، ل َكْي َيْخُلَق االْثَنْين  ف ي َنْفس  ال  ب َجَسد  ا،... ُمْبط  َوُيَصال َح االْثَنْين  ف ي 16 يد ا، َصان ع ا َساَلم 

ٍد َمَع اهلل  ب ا .َجَسٍد َواح  ، َقات ال  اْلَعَداَوَة ب ه  ل يب   "لصَّ
يٍَّة َفَقْط، َمْوُضوَعٍة إ َلى َوْقت  10" 10: 9عبرانيين  َمٍة َوَأْشر َبٍة َوَغَساَلٍت ُمْخَتل َفٍة َوَفَرائ َض َجَسد  َي َقائ َمٌة ب َأْطع  .َوه  ْصاَلح   "اإل 

َسة . ثُمَّ ف ي اْلَغد  ف يَما ُهْم ُيَسا9" 16–9: 10أعمال الرسل  َد ُبْطُرُس َعَلى السَّْطح  ل ُيَصلَِّي َنْحَو السَّاَعة  السَّاد  يَنة ، َصع  َفَجاَع َكث ير ا 10ف ُروَن َوَيْقَتر ُبوَن إ َلى اْلَمد 
يَمٍة َمْرُبوَطٍة ب َأْرَبَعة  َأْطَراٍف َوُمدَّاَلٍة َعَلى َفَرَأى السََّماَء َمْفتُ 11َواْشَتَهى َأْن َيْأُكَل. َوَبْيَنَما ُهْم ُيَهيُِّئوَن َلُه، َوَقَعْت َعَلْيه  َغْيَبٌة،  ْثَل ُماَلَءٍة َعظ  وَحة ، َوا  َناء  َناز ال  َعَلْيه  م 

 . . 12اأَلْرض  اَفات  َوُطُيور  السََّماء  ! أَلنِّي 14ْطُرُس، اْذَبْح َوُكْل. َوَصاَر إ َلْيه  َصْوٌت: ُقْم َيا بُ 13َوَكاَن ف يَها ُكلُّ َدَوابِّ اأَلْرض  َواْلُوُحوش  َوالزَّحَّ َفَقاَل ُبْطُرُس: َكالَّ َياَربُّ
س ا.  اَفَصاَر إ َلْيه  15َلْم آُكْل َقطُّ َشْيئ ا َدن س ا َأْو َنج  َناُء َوَكاَن هَذا َعَلى َثاَلث  َمرَّاٍت، ثُمَّ اْرتَ 16َصْوٌت ثَان َية : َما َطهََّرُه اهلُل اَل ُتَدنِّْسُه َأْنَت!  َأْيض  اَفَع اإل  إ َلى  َأْيض 

.  "السََّماء 
، 2" 10–2: 11أعمال الرسل  تَان  ْن َأْهل  اْلخ  يَن م  َد ُبْطُرُس إ َلى ُأوُرَشل يَم، َخاَصَمُه الَّذ  َفاْبَتَدَأ 4َقائ ل يَن: إ نََّك َدَخْلَت إ َلى ر َجال َذو ي ُغْلَفٍة َوَأَكْلَت َمَعُهْم. 3َوَلمَّا َصع 

يَمٍة ُمدَّ 5ْشَرُح َلُهْم ب التَّتَاُبع  َقائ ال : ُبْطُرُس يَ  ْثَل ُماَلَءٍة َعظ  يَنة  َياَفا ُأَصلِّي، َفَرَأْيُت ف ي َغْيَبٍة ُرْؤَيا: إ َناء  َناز ال  م  ، َفَأَتى َأَنا ُكْنُت ف ي َمد  َن السََّماء  اَلٍة ب َأْرَبَعة  َأْطَراٍف م 
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انتهت جميعها بانتهاء دولة ذلك والتي  متنوعة،ة اهلل قوانين قضائيّ ككيان سياسّي، أعطى  ،اأيض  لهم  -4
  372فيها.تتطلبه العدالة العامة التي  ر مما قدكثأ ،لزمة ألي شعب آخر اآلنوهى غير مُ  ؛الشعب

ذلك، و  373؛بالطاعة له ،على السواء األشخاص المبررين كاآلخرين، إلى األبد الجميعالناموس األدبي  ُيلزم -5
 ،كما أن المسيح 374.الذي أعطاه ،سلطان اهلل الخالقل انظر   اأيض  بل  بالمضمون الوارد فيه، فيما يتعّلقفقط  ليس

 375.اكثير   شّددهبل  ،هذا االلتزام ،لم ينقض بأي طريقة ،لفي اإلنجي

                                                                                                                           
 . ْسُت ف يه  ُمتَأَ 6إ َليَّ . َفَتَفرَّ اَفات  َوُطُيوَر السََّماء  ْعُت َصْوت ا َقائ ال  ل ي: ُقْمَيا ُبْطُرُس، اْذَبْح َوُكْل. 7مِّال ، َفَرَأْيُت َدَوابَّ اأَلْرض  َواْلُوُحوَش َوالزَّحَّ ! 8َوَسم  َفُقْلُت: َكالَّ َياَربُّ

ٌس.  ْسُه َأْنَت. َفَأَجاَبن ي صَ 9ألَنَُّه َلْم َيْدُخْل َفم ي َقطُّ َدن ٌس َأْو َنج  : َما َطهََّرُه اهلُل اَل تَُنجِّ َن السََّماء  يُع إ َلى 10ْوٌت ثَان َية  م  َل اْلَجم  َوَكاَن هَذا َعَلى َثاَلث  َمرَّاٍت. ُثمَّ اْنُتش 
االسََّماء    ".َأْيض 

َي اأَلْحَكاُم الَّت ي َتَضُع َأَماَمُهْم: 1: 21" 19: 23-1: 21خروج  372 ه  ه  ان ا. ... 2: 21َوهذ  ُم، َوف ي السَّاب َعة  َيْخُرُج ُحر ا َمجَّ ن يَن َيْخد  تَّ س  ْبَران ي ا، َفس  إ َذا اْشَتَرْيَت َعْبد ا ع 
َنَطَح َثْوٌر َرُجال  َأو  اْمَرَأة  َفَماَت، ُيْرَجُم الثَّْوُر َواَل ُيْؤَكُل َوا  َذا 28: 21َوَمْن َضَرَب َأَباُه َأْو ُأمَُّه ُيْقَتُل َقْتال . ... 15: 21 ... َمْن َضَرَب إ ْنَسان ا َفَماَت ُيْقَتُل َقْتال .12: 21

ُب الثَّْور  َفَيُكوُن َبر يئ ا. ُض َعن  الثَّْور  ب َخْمَسة  ث يَرانٍ 1: 22 ... َلْحُمُه. َوَأمَّا َصاح  َن اْلَغَنم  إ َذا َسَرَق إ ْنَساٌن َثْور ا َأْو َشاة  َفَذَبَحُه َأْو َباَعُه، ُيَعوِّ . ، َوَعن  الشَّاة  ب َأْرَبَعٍة م 
ه  َزْوَجة . ... 16: 22...  يُش. ... 18: 22َوا  َذا َراَوَد َرُجٌل َعْذَراَء َلْم ُتْخَطْب، َفاْضَطَجَع َمَعَها َيْمُهُرَها ل َنْفس  َرة  َتع  يْء إ َلى َأْرَمَلٍة َما َواَل َيت يمٍ 22: 22اَل َتَدْع َساح   . ...اَل ُتس 

ْحَراء  اَل تَْأُكُلوا. ل ْلك اَلب  َتْطَرُحوَنُه. 31: 22 يَن. َوَلْحَم َفر يَسٍة ف ي الصَّ َد ُظْلٍم. 1: 23َوَتُكوُنوَن ل ي ُأَناس ا ُمَقدَّس  ب ا، َواَل َتَضْع َيَدَك َمَع اْلُمَناف ق  ل َتُكوَن َشاه  اَل َتْقَبْل َخَبر ا َكاذ 
. ... َثاَلَث َمرَّ 14: 23...  ُرُه إ َلى َبْيت  الرَّبِّ إ له َك. اَل َتْطُبْخ َجْدي ا ب َلَبن  ُأمِّه .19: 23اٍت ُتَعيُِّد ل ي ف ي السََّنة  َك ُتْحض  َل َأْبَكار  َأْرض   "َأوَّ

 . 14–13: 2بطرس  1مع  10: 49قارن تكوين 
اَأْم َلْيَس النَّاُموُس  َأَلَعلِّي َأَتَكلَُّم ب هَذا َكإ ْنَساٍن؟8" 10–8: 9كورنثوس  1 ُه 9 َيُقوُل هَذا؟ َأْيض  َفإ نَُّه َمْكُتوٌب ف ي َناُموس  ُموَسى: اَل َتُكمَّ َثْور ا َدار س ا. َأَلَعلَّ اهلَل ُته مُّ

ي ل لْ 10الثِّيَراُن؟  ْن َأْجل َنا َمْكُتوٌب. ألَنَُّه َيْنَبغ  ْن َأْجل َنا؟ إ نَُّه م  .َأْم َيُقوُل ُمْطَلق ا م   "َحرَّاث  َأْن َيْحُرَث َعَلى َرَجاٍء، َول لدَّار س  َعَلى الرََّجاء  َأْن َيُكوَن َشر يك ا ف ي َرَجائ ه 
ا، أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغْيَرُه َفَقْد َأكْ 8" 10–8: 13رومية  373 ، اَل َتْقُتْل، اَل 9 َل النَّاُموَس.مَ اَل َتُكوُنوا َمْدُيون يَن أَلَحٍد ب َشْيٍء إ الَّ ب َأْن ُيح بَّ َبْعُضُكْم َبْعض  أَلنَّ اَل َتْزن 

: أَ  ه  اْلَكل َمة  َي َمْجُموَعٌة ف ي هذ  يَّة  ُأْخَرى، ه  ، َوا  ْن َكاَنْت َوص  ، اَل َتْشَته  ور  َك.َتْسر ْق، اَل َتْشَهْد ب الزُّ بَّ َقر يَبَك َكَنْفس  َي َاْلَمَحبَُّة اَل َتْصَنُع َشر ا ل ْلَقر  10 ْن ُتح  ، َفاْلَمَحبَُّة ه  يب 
. يُل النَّاُموس   "َتْكم 

؟ َحاَشا! َبْل ُنثَبُِّت النَّاُموَس.31" 31: 3رومية  يَمان  ُل النَّاُموَس ب اإل   "َأَفُنْبط 
ُم َناُموَس اهلل  25" 25: 7رومية  ْهن ي َأْخد  ي ب ذ  يح  َربَِّنا! إ ذ ا َأَنا َنْفس  يَّة .َأْشُكُر اهلَل ب َيُسوَع اْلَمس   "، َولك ْن ب اْلَجَسد  َناُموَس اْلَخط 

يح  21" 21: 9كورنثوس  1 هلل ، َبْل َتْحَت َناُموٍس ل ْلَمس  يَن ب اَل َناُموٍس َكَأنِّي ب اَل َناُموٍس َمَع َأنِّي َلْسُت ب اَل َناُموٍس   يَن ب اَل َناُموٍس. َول لَّذ   "أَلْرَبَح الَّذ 
َك. أَلنَّ ُكلَّ 14" 14: 5غالطية  بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  َدٍة ُيْكَمُل: ُتح   "النَّاُموس  ف ي َكل َمٍة َواح 
يٍَّة ب َوْعٍد،2" 3–2: 6أفسس  ُل َوص  َي َأوَّ َواَل اأَلْعَمار  َعَلى اأَلْرض  3 َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك، الَّت ي ه   ".ل َكْي َيُكوَن َلُكْم َخْيٌر، َوَتُكوُنوا ط 

ٌب َوَلْيَس اْلَحقُّ ف يه .4 َوب هَذا َنْعر ُف َأنََّنا َقْد َعَرْفَناُه: إ ْن َحف ْظَنا َوَصاَياُه.3" 7، 4–3: 2يوحنا  1 َأيَُّها 7...  َمْن َقاَل: َقْد َعَرْفُتُه َوُهَو اَل َيْحَفُظ َوَصاَياُه، َفُهَو َكاذ 
يَدة   يَّة  َجد  ْخَوُة، َلْسُت َأْكُتُب إ َلْيُكْم َوص  ْعُتُموهَ اإل  َي اْلَكل َمُة الَّت ي َسم  يَمُة ه  يَُّة اْلَقد  . اْلَوص  َن اْلَبْدء  ْنَدُكْم م  يَمة  َكاَنْت ع  يَّة  َقد  .، َبْل َوص  َن اْلَبْدء   "ا م 

 .15: 6مع رومية  4: 3يوحنا  1، و8–7: 7؛ رومية 20: 3قارن رومية 
ٌد.ا ْسَمْع َيا إ ْسَرائ يُل: الرَّ 4" 5–4: 6تثنية  374 ت َك.5 بُّ إ لُهَنا َرب  َواح  ْن ُكلِّ ُقوَّ َك َوم  ْن ُكلِّ َنْفس  ْن ُكلِّ َقْلب َك َوم  بُّ الرَّبَّ إ لَهَك م   "َفُتح 

تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ف يَها، َواْسَتَراَح ف ي ا11" 11: 20خروج  . ل ذل َك َباَرَك الرَّبُّ َيْوَم السَّْبت  َوَقدََّسُه.أَلْن ف ي س   "ْلَيْوم  السَّابع 
، ل َكْي َيْسَتدَّ ُكلُّ 19" 19: 3رومية  يَن ف ي النَّاُموس  يَر ُكلُّ اْلَعاَلم  َتحْ َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َيُقوُلُه النَّاُموُس َفُهَو ُيَكلُِّم ب ه  الَّذ  َن اهلل . َفٍم، َوَيص   "َت ق َصاٍص م 
َك. َفَحَسن ا َتْفَعُلونَ 8" 11–10، 8: 2يعقوب  بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  : ُتح  ، َوا  نََّما 10...  .َفإ ْن ُكْنُتْم ُتَكمُِّلوَن النَّاُموَس اْلُمُلوك يَّ َحَسَب اْلك تَاب  أَلنَّ َمْن َحف َظ ُكلَّ النَّاُموس 

َدٍة، َفَقدْ  . َعَثَر ف ي َواح  َصاَر ُمْجر م ا ف ي اْلُكلِّ
، َقاَل 11  ي َقاَل: اَل َتْزن  اأَلنَّ الَّذ  ْرَت ُمَتَعدِّي ا النَّاُموَس.َأْيض   " : اَل َتْقُتْل. َفإ ْن َلْم َتْزن  َولك ْن َقَتْلَت، َفَقْد ص 

َن اْلَبْدء  َخَلَقُهَما َذَكر ا َوُأْنَثى؟َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم: َأَما َقَرْأُتْم َأنَّ الَّذ ي َخَلَق 4" 6–4: 19متى  م 
، َوَيُكوُن 5  ُق ب اْمَرَأت ه  ُه َوَيْلَتص  ْن َأْجل  هَذا َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَّ َوَقاَل: م 

د ا. ٌد. َفالَّذ ي َجَمَعُه اهللُ 6 االْثَنان  َجَسد ا َواح  ُقُه إ ْنَساٌن. إ ذ ا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْين  َبْل َجَسٌد َواح   "اَل ُيَفرِّ
يَن َسَنة  َظَهَر الرَّ 1" 1: 17تكوين  ا َكاَن َأْبَراُم اْبَن ت ْسٍع َوت ْسع  ْر َأَمام ي َوُكْن َكام ال .بُّ ألَْبَراَم َوَقاَل َلُه: َوَلمَّ يُر. س   "َأَنا اهلُل اْلَقد 

ْئُت ألَْنُقَض ا17" 19–17: 5متى  375 ْئُت ألَْنُقَض َبْل أُلَكمَِّل.اَل َتُظنُّوا َأنِّي ج  َفإ نِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ َلى َأْن َتُزوَل السََّماُء َواأَلْرُض 18 لنَّاُموَس َأو  األَْنب َياَء. َما ج 
. َن النَّاُموس  َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ َدٌة م  ٌد َأْو ُنْقَطٌة َواح  ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس هَكَذا، ُيْدَعى َأْصَغَر ف ي َمَلُكوت   َفَمْن َنَقَض 19 اَل َيُزوُل َحْرٌف َواح  ه  اْلَوَصاَيا الصُّ إ ْحَدى هذ 

. يم ا ف ي َمَلُكوت  السََّماَوات  َل َوَعلََّم، َفهَذا ُيْدَعى َعظ  ا َمْن َعم  . َوَأمَّ  "السََّماَوات 
؟ َحاشَ 31" 31: 3رومية  يَمان  ُل النَّاُموَس ب اإل   "ا! َبْل ُنثَبُِّت النَّاُموَس.َأَفُنْبط 
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ذو فائدة  هلكن 376؛دانواأو يُ  ،يتبرروا به لكي ،عماللأل كعهدٍ  ،مع أن المؤمنين الحقيقيين ليسوا تحت الناموس -6
ويلزمهم  يقودهم بهم،واجعلى و  ،إرادة اهللعلى اهم إيّ  اُمطلع  كقانون للحياة  ،في كونه ؛كما لآلخرين ،ظمى لهمعُ 

عندما يمتحنون  لذلك، 378؛وحياتهم ،وقلوبهم ،النجاسات الخاطئة لطبيعتهم اأيض   اوكاشف   377لذلك؛ اتبع  أن يسلكوا 
 كما 379،والكراهة ضدها ،تضاع بسببهاواال ،يمكنهم أن يصلوا إلى مزيد من التبكيت على الخطية ،أنفسهم به

 ،وهو كذلك ذو فائدة للمتجددين 380.وكمال طاعته ،سيحإلى الم رؤية أوضح لالحتياج الذي لديهمالحصول على 

                                                                                                                           
يح  21" 21: 9كورنثوس  1 هلل ، َبْل َتْحَت َناُموٍس ل ْلَمس  يَن ب اَل َناُموٍس َكَأنِّي ب اَل َناُموٍس َمَع َأنِّي َلْسُت ب اَل َناُموٍس   يَن ب اَل َناُموٍس. َول لَّذ   "أَلْرَبَح الَّذ 

.َولك نَّ َزَواَل السَّ 17" 18–17: 16لوقا  َن النَّاُموس  َدٌة م  ْن َأْن َتْسُقَط ُنْقَطٌة َواح  ُكلُّ َمْن ُيَطلُِّق اْمَرَأَتُه َوَيَتَزوَُّج ب ُأْخَرى َيْزن ي، َوُكلُّ َمْن َيَتَزوَُّج 18 َماء  َواأَلْرض  َأْيَسُر م 
ْن َرُجل َيْزن ي.  "ب ُمَطلََّقٍة م 

يََّة َلْن 14" 14: 6رومية  376 .َفإ نَّ اْلَخط   "َتُسوَدُكْم، أَلنَُّكْم َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة 
اإ ذ ا َيا إ ْخَوت ي َأْنُتْم 4" 4: 7رومية  هلل   َأْيض  َر   َن اأَلْمَوات  ل ُنْثم  ي َقْد ُأق يَم م  يُروا آلَخَر، ل لَّذ  ، ل َكْي َتص  يح   ".َقْد ُمتُّْم ل لنَّاُموس  ب َجَسد  اْلَمس 

، آَمنَّا َنْحُن 16" 16: 2غالطية  يح  ، َبْل ب إ يَمان  َيُسوَع اْلَمس  ُر ب َأْعَمال  النَّاُموس  ْنَساَن اَل َيَتَبرَّ اإ ْذ َنْعَلُم َأنَّ اإل  َر ب إ يَمان  َيُسوَع اَل ب َأْعَمال   َأْيض  ، ل َنتََبرَّ يح  ب َيُسوَع اْلَمس 
. ألَنَُّه ب َأْعَمال   ُر َجَسٌد َما. النَّاُموس   "النَّاُموس  اَل َيتََبرَّ

، إ ْذ َصاَر َلْعَنة  أَلْجل َنا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن عُ 13" 13: 3غالطية  ْن َلْعَنة  النَّاُموس  يُح اْفَتَداَنا م   "لَِّق َعَلى َخَشَبٍة.َاْلَمس 
ْلُء الزَّ 4" 5–4: 4غالطية  ،َولك ْن َلمَّا َجاَء م  ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا َتْحَت النَّاُموس  ، ل َنَناَل التََّبنَِّي.5 َمان  يَن َتْحَت النَّاُموس  َي الَّذ   "ل َيْفَتد 

ْخَوُة، َأنَّ 38" 39–38: 13أعمال الرسل  ْنَدُكْم َأيَُّها الرَِّجاُل اإل  ُروا 39 ُه ب هَذا ُيَناَدى َلُكْم ب ُغْفَران  اْلَخَطاَيا،َفْلَيُكْن َمْعُلوم ا ع  ْن ُكلِّ َما َلْم َتْقد  ُن م  ُر ُكلُّ َمْن ُيْؤم  َوب هَذا َيَتَبرَّ
ْنُه ب َناُموس  ُموَسى. ُروا م   "َأْن َتَتَبرَّ

يَن ُهْم ف  1" 33، 1: 8رومية  َن الدَّْيُنوَنة  اآلَن َعَلى الَّذ  .إ ذ ا اَل َشْيَء م  وح  يح  َيُسوَع، السَّال ك يَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسد  َبْل َحَسَب الرُّ َمْن َسَيْشَتك ي َعَلى 33...  ي اْلَمس 
ُر. ي ُيَبرِّ  "ُمْختَار ي اهلل ؟ َاهلُل ُهَو الَّذ 

َلٌة 12" 25، 22، 12: 7رومية  377 يَُّة ُمَقدََّسٌة َوَعاد  .22...  َوَصال َحٌة.إ ذ ا النَّاُموُس ُمَقدٌَّس، َواْلَوص  ن  ْنَسان  اْلَباط  َأْشُكُر 25...  َفإ نِّي ُأَسرُّ ب َناُموس  اهلل  ب َحَسب  اإل 
ُم َناُموَس اهلل ، َولك ْن ب اْلَجَسد  َناُموَس اْلخَ  ْهن ي َأْخد  ي ب ذ  يح  َربَِّنا! إ ذ ا َأَنا َنْفس  يَّة .اهلَل ب َيُسوَع اْلَمس   "ط 

. 1" 6–1: 119مزمور  ل يَن َطر يق ا، السَّال ك يَن ف ي َشر يَعة  الرَّبِّ ْن ُكلِّ ُقُلوب ه ْم َيْطُلُبوَنُه. 2ُطوَبى ل ْلَكام  ي َشَهاَدات ه . م  ا3ُطوَبى ل َحاف ظ  ا. ف ي ُطُرق ه   َأْيض  اَل َيْرَتك ُبوَن إ ْثم 
َك. 5ا. َأْنَت َأْوَصْيَت ب َوَصاَياَك َأْن ُتْحَفَظ َتَمام  4َيْسُلُكوَن.  ْفظ  َفَرائ ض  يَنئ ٍذ اَل َأْخَزى إ َذا َنَظْرُت إ َلى ُكلِّ َوَصاَياَك.6َلْيَت ُطُرق ي تُثَبَُّت ف ي ح   "ح 

ْفُظ َوَصاَيا اهلل .19" 19: 7كورنثوس  1 تَاُن َشْيئ ا، َوَلْيَست  اْلُغْرَلُة َشْيئ ا، َبْل ح   "َلْيَس اْلخ 
َك. أَلنَّ ُكلَّ 14" 23–14: 5غالطية  بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  َدٍة ُيْكَمُل: ُتح  ا، َفاْنُظُروا ل َئالَّ تُْفُنوا َبْعُضُكْم 15النَّاُموس  ف ي َكل َمٍة َواح  َفإ َذا ُكْنُتْم تَْنَهُشوَن َوتَْأُكُلوَن َبْعُضُكْم َبْعض 
ا. وح  َفاَل ُتَكمُِّلوا َشْهوَ 16 َبْعض  . َوا  نََّما َأُقوُل: اْسُلُكوا ب الرُّ ُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعلُ 17َة اْلَجَسد  ، َوهَذان  ُيَقاو  دَّ اْلَجَسد  وُح ض  وح  َوالرُّ دَّ الرُّ وَن َما أَلنَّ اْلَجَسَد َيْشَته ي ض 

. 18اَل ُتر يُدوَن.  وح  َفَلْسُتْم َتْحَت النَّاُموس  َرٌة، الَّت ي ه َي: ز نى  َعَهاَرٌة َنَجاَسٌة َدَعاَرٌة َوَأْعَماُل اْلَجسَ 19َولك ْن إ َذا اْنَقْدُتْم ب الرُّ َصاٌم 20د  َظاه  ْحٌر َعَداَوٌة خ  َباَدُة اأَلْوثَان  س  ع 
َقاٌق ب ْدَعٌة  ه  الَّت ي َأْسب ُق َفَأُقوُل َلُكْم َعْنَها َكَما سَ 21َغْيَرٌة َسَخٌط َتَحزٌُّب ش  اَبْقُت َفُقْلُت َحَسٌد َقْتٌل ُسْكٌر َبَطٌر، َوَأْمثَاُل هذ  ه  اَل َير ُثوَن َأْيض  ْثَل هذ  يَن َيْفَعُلوَن م  : إ نَّ الَّذ 

وح  َفُهَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َساَلٌم، ُطوُل َأَناٍة ُلْطٌف َصاَلٌح، إ يَماٌن 22َمَلُكوَت اهلل .  ه  َلْيَس َناُموٌس 23َوَأمَّا َثَمُر الرُّ دَّ َأْمثَال  هذ   ".َوَداَعٌة َتَعفٌُّف. ض 
. َفإ نَّن ي َلْم أَ 7" 13، 7: 7رومية  378 يََّة إ الَّ ب النَّاُموس  يٌَّة؟ َحاَشا! َبْل َلْم َأْعر ف  اْلَخط  .َفَماَذا َنُقوُل؟ َهل  النَّاُموُس َخط   ْعر ف  الشَّْهَوَة َلْو َلْم َيُقل  النَّاُموُس: اَل َتْشَته 
ال ُح َمْوت ا؟13...  ئَ  َفَهْل َصاَر ل ي الصَّ يَُّة َخاط  يَر اْلَخط  ال ح  َمْوت ا، ل َكْي َتص  َئة  ل ي ب الصَّ يَّة  ُمْنش  يَُّة. ل َكْي َتْظَهَر َخط  يَّة .َحاَشا! َبل  اْلَخط  د ا ب اْلَوص   "ة  ج 

ُر َأَماَمُه. أَلنَّ ب  20" 20: 3رومية  ."ألَنَُّه ب َأْعَمال  النَّاُموس  ُكلُّ ذ ي َجَسٍد اَل َيتََبرَّ يَّة   النَّاُموس  َمْعر َفَة اْلَخط 
ْلَقت ه  ف ي م  23" 25–23: 1يعقوب  379 ر ا َوْجَه خ  َي 24 ْرآٍة،أَلنَُّه إ ْن َكاَن َأَحٌد َسام ع ا ل ْلَكل َمة  َوَلْيَس َعام ال ، َفَذاَك ُيْشب ُه َرُجال  َناظ  َفإ نَُّه َنَظَر َذاَتُه َوَمَضى، َول ْلَوْقت  َنس 

ي ا َبْل َعا25 .َما ُهوَ  .َولك ْن َمن  اطََّلَع َعَلى النَّاُموس  اْلَكام ل  َناُموس  اْلُحرِّيَّة  َوثََبَت، َوَصاَر َلْيَس َسام ع ا َناس  ، َفهَذا َيُكوُن َمْغُبوط ا ف ي َعَمل ه   "م ال  ب اْلَكل َمة 
يَُّة الَّت ي ل ْلَحَيا9" 24، 14، 9: 7رومية  َدت  اْلَوص  .َفُوج  َي َنْفُسَها ل ي ل ْلَمْوت  .14...  ة  ه  يَّة  ي  َمب يٌع َتْحَت اْلَخط  ، َوَأمَّا َأَنا َفَجَسد  ي  ...  َفإ نََّنا َنْعَلُم َأنَّ النَّاُموَس ُروح 

؟24 ْن َجَسد  هَذا اْلَمْوت  ! َمْن ُيْنق ُذن ي م  ْنَساُن الشَّق يُّ ي َأَنا اإل   "َوْيح 
.إ  24" 24: 3غالطية  380 يَمان  َر ب اإل  ، ل َكْي َنَتَبرَّ يح  َبَنا إ َلى اْلَمس   "ذ ا َقْد َكاَن النَّاُموُس ُمَؤدِّ

؟24" 25–24: 7رومية  ْن َجَسد  هَذا اْلَمْوت  ! َمْن ُيْنق ُذن ي م  ْنَساُن الشَّق يُّ ي َأَنا اإل  يح  َربَِّنا! إ ذ ا َأَنا 25 َوْيح  ُم َناُموَس اهلل ، َأْشُكُر اهلَل ب َيُسوَع اْلَمس  ْهن ي َأْخد  ي ب ذ  َنْفس 
. يَّة   "َولك ْن ب اْلَجَسد  َناُموَس اْلَخط 

ْبه  3" 4–3: 8رومية  ، َفاهلُل إ ْذ َأْرَسَل اْبَنُه ف ي ش  يف ا ب اْلَجَسد  ز ا َعْنُه، ف ي َما َكاَن َضع  ، َوأَلجْ ألَنَُّه َما َكاَن النَّاُموُس َعاج  يَّة  يََّة ف ي َجَسد  اْلَخط  يَّة ، َداَن اْلَخط  ل  اْلَخط 
، .4 اْلَجَسد  وح   "ل َكْي َيت مَّ ُحْكُم النَّاُموس  ف يَنا، َنْحُن السَّال ك يَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسد  َبْل َحَسَب الرُّ
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ة وأيّ  ؛خطاياهمحتى إظهار ما تستحقه تعمل على وتهديداته  381:عن الخطية ىنه ينهأفي  ،هماتفساد لكبح
 وعوده، 382.في الناموس الُمنذر بهامن لعنتها  بالرغم أنهم تحرروا ،قد يتوقعونها ألجلها ،في هذه الحياة شدائد،

مع أنها  383:ة بركات يمكنهم أن ينتظروها عند إتمامهوأيّ  للطاعة،اهلل  استحسانتظهر لهم  هة،بطريقة مشاب
ألن  ،وامتناعه عن الشر ،فعل اإلنسان للخير لذلك، 384.عماللأل ليست كاستحقاق لهم بواسطة الناموس كعهدٍ 

 385.تحت النعمة ،يسول ؛ليس دليال على كونه تحت الناموس ،ويمنع من اآلخر ،الناموس يشجع على األول

                                      
، َقاَل 11" 12–11: 2يعقوب  381 اأَلنَّ الَّذ ي َقاَل: اَل َتْزن  ْرَت ُمَتَعدِّي ا النَّاُموَس.: اَل َتْقُتْل. َفإ ْن لَ َأْيض  هَكَذا َتَكلَُّموا َوهَكَذا اْفَعُلوا 12 ْم َتْزن  َولك ْن َقَتْلَت، َفَقْد ص 

. يَن َأْن ُتَحاَكُموا ب َناُموس  اْلُحرِّيَّة   "َكَعت يد 
، ل َكْي َأْحَفَظ كَ 101" 128، 104، 101: 119مزمور  ْن ُكلِّ َطر يق  َشّر َمَنْعُت ر ْجَليَّ ٍب.104...  اَلَمَك.م  ْن َوَصاَياَك َأَتَفطَُّن، ل ذل َك َأْبَغْضُت ُكلَّ َطر يق  َكذ  ...  م 

ٍب َأْبَغْضُت.128 ْبُت ُكلَّ َوَصاَياَك ف ي ُكلِّ َشْيٍء ُمْسَتق يَمة . ُكلَّ َطر يق  َكذ   "أَلْجل  ذل َك َحس 
َنا وَ  َوَبْعَد ُكلِّ َما َجاَء َعَلْيَنا13" 14–13: 9عزرا  382 ْن آثَام  ، أَلنََّك َقْد َجاَزْيَتَنا َيا إ لَهَنا َأَقلَّ م  يَمة  َنا اْلَعظ  يَئة  َوآثَام  ه ،أَلْجل  َأْعَمال َنا الرَّد  َأَفَنُعوُد 14 َأْعَطْيتََنا َنَجاة  َكهذ 

؟ َأَما َتْسَخُط َعلَ  ه  الرََّجاَسات  ُر ُشُعوَب هذ   "ْيَنا َحتَّى تُْفن َيَنا َفاَل َتُكوُن َبق يٌَّة َواَل َنَجاٌة؟َوَنَتَعدَّى َوَصاَياَك َوُنَصاه 
ي َوَلْم َيْحَفُظوا َوَصاَياَي،31 إ ْن َتَرَك َبُنوُه َشر يَعت ي َوَلْم َيْسُلُكوا ب َأْحَكام ي،30" 34–30: 89مزمور  َيَتُهْم، َوب َضَرَباٍت 32 إ ْن َنَقُضوا َفَرائ ض  ا َمْعص   إ ْثَمُهْم. َأْفَتق ُد ب َعص 

َهة  َأَماَنت ي.33 ْن ج  ُب م  ا َرْحَمت ي َفاَل َأْنز ُعَها َعْنُه، َواَل َأْكذ  .34 َأمَّ ْن َشَفَتيَّ ي، َواَل ُأَغيُِّر َما َخَرَج م   "اَل َأْنُقُض َعْهد 
، إ ْذ َصاَر َلْعَنة  13" 13: 3غالطية  ْن َلْعَنة  النَّاُموس  يُح اْفَتَداَنا م   "أَلْجل َنا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة.َاْلَمس 

. َفإ نَّ ل ي كُ 5" 6–5: 19خروج  383 يع  الشُُّعوب  ْن َبْين  َجم  ة  م  ْعُتْم ل َصْوت ي، َوَحف ْظُتْم َعْهد ي َتُكوُنوَن ل ي َخاصَّ .َفاآلَن إ ْن َسم  وَن ل ي َمْمَلَكَة َوَأْنُتْم َتُكونُ 6 لَّ اأَلْرض 
َي اْلَكل َماُت الَّت ي ُتَكلُِّم ب َها َبن ي إ ْسَرائ يَل. ه  ه   "َكَهَنٍة َوُأمَّة  ُمَقدََّسة . هذ 

يُلوا األَيَّاَم ف ي اأَلْرض  الَّت ي َتْمَتل ُكوَنَها. ف ي َجم يع  الطَّر يق  الَّت ي َأْوَصاُكْم ب َها الرَّبُّ إ لُهُكْم َتْسُلُكوَن، ل َكْي َتْحَيْوا َوَيُكوَن َلُكْم َخْيرٌ 33" 33: 5تثنية   "َوُتط 
.5" 5: 18الويين  ْنَساُن َيْحَيا ب َها. َأَنا الرَّبُّ ي َوَأْحَكام ي، الَّت ي إ َذا َفَعَلَها اإل   "َفَتْحَفُظوَن َفَرائ ض 
ا؟ َلْيَس َأحَ 17" 17: 19متى  ٌد َوُهَو اهلُل. َولك ْن إ ْن َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل اْلَحَياَة َفاْحَفظ  اْلَوَصاَيا.َفَقاَل َلُه: ل َماَذا َتْدُعوني َصال ح  ا إ الَّ َواح   "ٌد َصال ح 

ْلُتْم ب َها، 3 ..." 13–1: 26الويين  ي َوَحف ْظُتْم َوَصاَياَي َوَعم  ي األَ 4إ َذا َسَلْكُتْم ف ي َفَرائ ض  ، َوُتْعط  ين ه  ي َمَطَرُكْم ف ي ح  ي َأْشَجاُر اْلَحْقل  ُأْعط  ْرُض َغلََّتَها، َوُتْعط 
، َفَتْأُكُلوَن ُخْبَزُكْم ل لشَِّبع  َوَتْسُكُنوَن ف ي5َأْثَماَرَها،  ْرع  ، َوَيْلَحُق اْلق َطاُف ب الزَّ َراُسُكْم ب اْلق َطاف  ن يَن.  َوَيْلَحُق د  ُكْم آم  ، َفَتَناُمو 6َأْرض  ا ف ي اأَلْرض  َن َوَلْيَس َمْن َوَأْجَعُل َساَلم 

ُكْم.  ، َواَل َيْعُبُر َسْيٌف ف ي َأْرض  َن اأَلْرض  يَئَة م  د  ُجُكْم. َوُأب يُد اْلُوُحوَش الرَّ . ... 7ُيْزع  ُرُكْم َوُأَكثُِّرُكْم 9َوَتْطُرُدوَن َأْعَداَءُكْم َفَيْسُقُطوَن َأَماَمُكْم ب السَّْيف  َوَأْلَتف ُت إ َلْيُكْم َوُأْثم 
يُر َبْيَنُكْم َوَأُكوُن َلُكْم إ له ا َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن ل ي َشْعب ا. ...12يثَاق ي َمَعُكْم، ... َوَأف ي م    "َوَأس 

، َكَما َقاَل اهلُل: إ نِّ 16" 16: 6كورنثوس  2 ؟ َفإ نَُّكْم َأْنُتْم َهْيَكُل اهلل  اْلَحيِّ يُر َبْيَنُهْم، َوَأُكوُن َلُهْم إ له ا، َوُهْم َوَأيَُّة ُمَواَفَقٍة ل َهْيَكل  اهلل  َمَع اأَلْوثَان  ي َسَأْسُكُن ف يه ْم َوَأس 
 "َيُكوُنوَن ل ي َشْعب ا.

يٍَّة ب َوْعٍد،2" 3–2: 6أفسس  ُل َوص  َي َأوَّ َواَل اأَلْعَمار  َعَلى األَ 3 َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك، الَّت ي ه  .ل َكْي َيُكوَن َلُكْم َخْيٌر، َوَتُكوُنوا ط   "ْرض 
ا11" 11: 19مزمور  يٌم. َأْيض  َها َثَواٌب َعظ  ْفظ   "َعْبُدَك ُيَحذَُّر ب َها، َوف ي ح 
ا اْلُوَدَعاُء َفَير ُثوَن اأَلْرَض، َوَيَتَلذَُّذوَن ف ي َكْثَرة  السَّاَلَمة .11" 11: 37مزمور   "َأمَّ
، ألَنَُّهْم َير ُثوَن األَ 5" 5: 5متى   "ْرَض.ُطوَبى ل ْلُوَدَعاء 
، آَمنَّا َنْحُن 16" 16: 2غالطية  384 يح  ، َبْل ب إ يَمان  َيُسوَع اْلَمس  ُر ب َأْعَمال  النَّاُموس  ْنَساَن اَل َيتََبرَّ اإ ْذ َنْعَلُم َأنَّ اإل  َر ب إ يَمان  َيُسوَع اَل  َأْيض  ، ل َنتََبرَّ يح  ب َيُسوَع اْلَمس 

. ألَنَُّه ب أَ  ُر َجَسٌد َما.ب َأْعَمال  النَّاُموس   "ْعَمال  النَّاُموس  اَل َيَتَبرَّ
اَكذل َك َأْنُتْم 10" 10: 17لوقا  ْلَنا َما َكاَن َأْيض  ْرُتْم ب ه  َفُقوُلوا: إ نََّنا َعب يٌد َبطَّاُلوَن، أَلنََّنا إ نََّما َعم  ُب َعَلْيَنا.، َمَتى َفَعْلُتْم ُكلَّ َما ُأم   "َيج 
، إ ذ  12" 15–12: 6رومية  385 يُعوَها ف ي َشَهَوات ه  ُكُم اْلَمائ ت  ل َكْي ُتط  يَُّة ف ي َجَسد  ، َبْل َقدُِّموا َذَوات ُكْم هلل  13ا اَل َتْمل َكنَّ اْلَخط  يَّة  َواَل تَُقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم آاَلت  إ ْثٍم ل ْلَخط 

هلل .  َن اأَلْمَوات  َوَأْعَضاَءُكْم آاَلت  ب ّر   .فَ 14َكَأْحَياٍء م  يََّة َلْن َتُسوَدُكْم، ألَنَُّكْم َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة  ُئ أَلنََّنا َلْسَنا َتْحَت 15 إ نَّ اْلَخط  َفَماَذا إ ذ ا؟ َأُنْخط 
 "النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة ؟ َحاَشا!

يٍَّة، ُمْشف ق يَن، ُلَطَفاَء، َوالنَِّهاَيُة، ُكوُنوا َجم يع ا ُمتَّ 8" 12–8: 3بطرس  1 ٍد، َذو ي َمَحبٍَّة َأَخو  ي الرَّْأي  ب ح سٍّ َواح  د  َغْيَر ُمَجاز يَن َعْن َشّر ب َشّر َأْو َعْن َشت يَمٍة 9ح 
يُتْم ل َكْي َتر ُثوا َبَرَكة .  يَن َأنَُّكْم ل هَذا ُدع  : َمْن َأَراَد َأْن ُيح بَّ اْلَحَياَة َوَيَرى َأيَّام ا َصال َحة ، َفْلَيْكُفْف ل َساَنُه َعن  الشَّرِّ َوَشَفتَْيه  ألَ 10ب َشت يَمٍة، َبْل ب اْلَعْكس  ُمَبار ك يَن، َعال م  نَّ

 ، دَّ ف ي َأَثر ه . 11َأْن تََتَكلََّما ب اْلَمْكر  دُّ أَلنَّ 12ل ُيْعر ْض َعن  الشَّرِّ َوَيْصَنع  اْلَخْيَر، ل َيْطُلب  السَّاَلَم َوَيج  ، َوُأْذَنْيه  إ َلى َطل َبت ه ْم، َولك نَّ َوْجَه الرَّبِّ ض  َعْيَني  الرَّبِّ َعَلى األَْبَرار 
. ل ي الشَّرِّ  "َفاع 
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روح ف 386بروعة؛معها  تتوافق بل ،نعمة اإلنجيل ال تتعارض معالسابق ذكرها للناموس  إن األغراض -7
يتعّين أن  ،المعلنة في الناموس ،إرادة اهلل تطلبهما ب ،وبفرح ،بحرية للقيامإرادة اإلنسان  مّكنخضع ويالمسيح يُ 
 387القيام به.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
بُّ َكْثَرَة األَيَّام  ل َيَرى َخْير ا؟ 12" 16–12: 34مزمور مع  ْنَساُن الَّذ ي َيْهَوى اْلَحَياَة، َوُيح  .  ُصْن ل َساَنكَ 13َمْن ُهَو اإل  ، َوَشَفتَْيَك َعن  التََّكلُّم  ب اْلغ شِّ ْد 14َعن  الشَّرِّ ح 

، َواْصَنع  اْلَخْيَر. اْطُلب  السَّاَلَمَة، َواْسَع َوَراَءَها.  ه ْم. 15َعن  الشَّرِّ دِّيق يَن، َوُأُذَناُه إ َلى ُصَراخ  ل ي الشَّرِّ 16َعْيَنا الرَّبِّ َنْحَو الصِّ دُّ َعام  َن اأَلْرض   َوْجُه الرَّبِّ ض  ل َيْقَطَع م 
ْكَرُهْم.  "ذ 

يَّة ، ب  28" 29–28: 12عبرانيين  ْدَمة  َمْرض  ُم اهلَل خ  ْنَدَنا ُشْكٌر ب ه  َنْخد   "أَلنَّ إ لَهَنا َناٌر آك َلٌة.29 ُخُشوٍع َوَتْقَوى.ل ذل َك َوَنْحُن َقاب ُلوَن َمَلُكوت ا اَل َيَتَزْعَزُع ل َيُكْن ع 
؟ َحاَشا! َبْل ُنثَبُِّت النَّاُموَس.31" 31: 3رومية  386 يَمان  ُل النَّاُموَس ب اإل   "َأَفُنْبط 

ٌر َأْن ُيْحي َي، َلَكاَن ب اْلَحق يقَ 21" 21: 3غالطية  َي َناُموٌس َقاد  يد  اهلل ؟ َحاَشا! ألَنَُّه َلْو ُأْعط  دُّ َمَواع  .َفَهل  النَّاُموُس ض   "ة  اْلب رُّ ب النَّاُموس 
،11" 14–11: 2 تيطس يَش ب التََّعقُّل  َواْلب رِّ َوالتَّْقوَ 12 ألَنَُّه َقْد َظَهَرْت ن ْعَمُة اهلل  اْلُمَخلَِّصُة، ل َجم يع  النَّاس  يََّة، َوَنع  ى ف ي ُمَعلَِّمة  إ يَّاَنا َأْن ُنْنك َر اْلُفُجوَر َوالشََّهَوات  اْلَعاَلم 

، ر  ،ُمْنَتظ  13 اْلَعاَلم  اْلَحاض  يح  َنا َيُسوَع اْلَمس  يم  َوُمَخلِّص  ه  14 ر يَن الرََّجاَء اْلُمَباَرَك َوُظُهوَر َمْجد  اهلل  اْلَعظ  ْن ُكلِّ إ ْثٍم، َوُيَطهَِّر ل َنْفس  َيَنا م  ي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجل َنا، ل َكْي َيْفد  الَّذ 
ا َغُيور ا ف ي َأْعَمال َحَسَنٍة.  "َشْعب ا َخاص 

ي، َوَتْحَفُظوَن َأْحَكام ي َوَتْعَمُلوَن ب َها.27" 27: 36ل حزقيا 387 ل ُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ف ي َفَرائ ض  ي ف ي َداخ   "َوَأْجَعُل ُروح 
، َيقُ 10" 10: 8عبرانيين  ي َأْعَهُدُه َمَع َبْيت  إ ْسَرائ يَل َبْعَد ت ْلَك األَيَّام  ي ف ي َأْذَهان ه ْم، َوَأْكتُُبَها َعَلى ُقُلوب ه ْم، َوَأَنا َأُكوُن أَلنَّ هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَّذ  : َأْجَعُل َنَوام يس  وُل الرَّبُّ

 "َلُهْم إ له ا َوُهْم َيُكوُنوَن ل ي َشْعب ا.
ي َأْقَطُعُه َمَع َبْيت  إ ْسَرائ يَل َبْعَد ت ْلَك األَ 33" 33: 31مع إرميا  ل ه ْم َوَأْكتُُبَها َعَلى ُقُلوب ه ْم، َوَأُكوُن َلُهْم َبْل هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَّذ  : َأْجَعُل َشر يَعت ي ف ي َداخ  ، َيُقوُل الرَّبُّ يَّام 

 "إ له ا َوُهْم َيُكوُنوَن ل ي َشْعب ا.
ْرُت. ... 35" 47، 35: 119مزمور  ْبن ي ف ي َسب يل  َوَصاَياَك، ألَنِّي ب ه  ُسر   "َصاَياَك الَّت ي َأْحَبْبُت.َوَأَتَلذَُّذ ب وَ 47َدرِّ
.22" 22: 7رومية  ن  ْنَسان  اْلَباط   "َفإ نِّي ُأَسرُّ ب َناُموس  اهلل  ب َحَسب  اإل 
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 الفصل العشرون
 ة الضميرة وحريّ ة المسيحيّ الحريّ ب يتعّلق فيما

ودينونة  ،اإلنجيل تشتمل على حريتهم من ذنب الخطية بمقتضى ينة التي اشتراها المسيح للمؤمنالحريّ  إن -1
 ،والعبودية للشيطان ،من هذا العالم الحاضر الشرير ُأعت قواومن كونهم  388؛ولعنة الناموس األدبيّ  ،اهلل غضب

تشتمل  ،اأيض   كذلك 390؛والهالك األبدي قبر،وغلبة ال ،وشوكة الموت ،ومن شر الباليا 389؛الخطية لطانوس
ة وعقل بل عن محبة بنويّ  االستعبادّي،خوف بدافع الليس  ،وتقديمهم الطاعة له 391،على دخولهم الحر إلى اهلل

 حرّيةداد ز ت ،العهد الجديد في ظل ،لكن 393.للمؤمنين تحت الناموس اأيض   مشترك كل ذلك كان 392.مستعد

                                      
ا َغُيور ا ف ي14" 14: 2تيطس  388 ه  َشْعب ا َخاص  ْن ُكلِّ إ ْثٍم، َوُيَطهَِّر ل َنْفس  َيَنا م  ي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجل َنا، ل َكْي َيْفد   "َأْعَمال َحَسَنٍة. الَّذ 
َن اْلَغَضب  اآلت  10" 10: 1تسالونيكي  1 ي ُيْنق ُذَنا م  ، َيُسوَع، الَّذ  َن اأَلْمَوات  ي َأَقاَمُه م  ، الَّذ  َن السََّماء  ُروا اْبَنُه م   "ي.َوَتْنَتظ 

، إ ْذ َصاَر َلْعَنة  13" 13: 3غالطية  ْن َلْعَنة  النَّاُموس  يُح اْفَتَداَنا م   "أَلْجل َنا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة. َاْلَمس 
ير  َحَسَب إ َراَدة  اهلل  َوأَ 4" 4: 1غالطية  389 ر  الشِّرِّ َن اْلَعاَلم  اْلَحاض  ي َبَذَل َنْفَسُه أَلْجل  َخَطاَياَنا، ل ُيْنق َذَنا م   "ب يَنا.الَّذ 

ي أَ 13" 13: 1كولوسي  .الَّذ  ، َوَنَقَلَنا إ َلى َمَلُكوت  اْبن  َمَحبَّت ه  ْن ُسْلَطان  الظُّْلَمة   "ْنَقَذَنا م 
ْن ُسْلَطان  الشَّْيَطان  إ َلى اهلل ، َحتَّى َيَناُلو 18" 18: 26أعمال الرسل  ْن ُظُلَماٍت إ َلى ُنوٍر، َوم  ُعوا م  يَمان  ب ي ُغفْ ل َتْفَتَح ُعُيوَنُهْم َكْي َيْرج  يب ا َمَع ا ب اإل  َراَن اْلَخَطاَيا َوَنص 

يَن.  "اْلُمَقدَّس 
يََّة َلْن َتُسوَدُكْم، ألَنَُّكْم َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة .14" 14: 6رومية   "َفإ نَّ اْلَخط 

ه .َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياء  َتْعَمُل َمع ا ل ْلَخيْ 28" 28: 8رومية  390 يَن ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب َقْصد  بُّوَن اهلَل، الَّذ  يَن ُيح   "ر  ل لَّذ 
 "َخْيٌر ل ي َأنِّي َتَذلَّْلُت ل َكْي َأَتَعلََّم َفَرائ َضَك.71" 71: 119مزمور 

ْن َأْجل ُكْم، ل َكْي َتُكوَن النِّْعَمُة 15" 18–15: 4كورنثوس  2 َي م  يَع اأَلْشَياء  ه  َي َقْد َكُثَرْت ب اأَلْكَثر يَن، َتز يُد الشُّْكَر ل َمْجد  اهلل .أَلنَّ َجم  ل ذل َك اَل َنْفَشُل، َبْل َوا  ْن 16 َوه 
ا. ا َفَيْوم  ُل َيَتَجدَُّد َيْوم  َكاَن إ ْنَساُنَنا اْلَخار ُج َيْفَنى، َفالدَّاخ 
ُئ َلَنا َأْكثَ 17  يَقت َنا اْلَوْقت يََّة تُْنش  فََّة ض  ي ا.أَلنَّ خ  ر يَن إ َلى اأَلْشَياء  الَّت ي 18 َر َفَأْكَثَر ث َقَل َمْجٍد َأَبد  َوَنْحُن َغْيُر َناظ 

يٌَّة.  "ُتَرى، َبْل إ َلى الَّت ي اَل ُتَرى. أَلنَّ الَّت ي ُتَرى َوْقت يٌَّة، َوَأمَّا الَّت ي اَل ُتَرى َفَأَبد 
يُر اْلَكل َمُة اْلَمْكُتوَبُة: اْبُتل َع الْ َوَمَتى َلب َس هَذا الْ 54" 57–54: 15كورنثوس  1 يَنئ ٍذ َتص  ُد َعَدَم َفَساٍد، َوَلب َس هَذا اْلَمائ ُت َعَدَم َمْوٍت، َفح  َأْيَن 55 َمْوُت إ َلى َغَلَبٍة.َفاس 

َيُة؟ َي النَّاُموُس.َأمَّا َشْوَكُة اْلَمْوت  َفه َي اْلخَ 56 َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ َأْيَن َغَلَبُتك  َيا َهاو  يَّة  ه  يَُّة، َوُقوَُّة اْلَخط  .57 ط  يح  يَنا اْلَغَلَبَة ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ي ُيْعط  هلل  الَّذ   "َولك ْن ُشْكر ا  
!9" 9: 5رومية  َن اْلَغَضب  ُروَن اآلَن ب َدم ه  َنْخُلُص ب ه  م   "َفب اأَلْوَلى َكث ير ا َوَنْحُن ُمَتَبرِّ
يح  َيُسوَع، السَّال ك يَن َلْيَس َحَسَب اْلَجَسد  1" 1: 8رومية  يَن ُهْم ف ي اْلَمس  َن الدَّْيُنوَنة  اآلَن َعَلى الَّذ  . إ ذ ا اَل َشْيَء م  وح   "َبْل َحَسَب الرُّ
 .10: 1تسالونيكي  1انظر 

يَمان  َلَنا َساَلٌم َمَع اهلل  1" 2–1: 5رومية  391 ْرَنا ب اإل  ، َفإ ْذ َقْد تََبرَّ يح  ي ب ه  2 ب َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  االَّذ  ه  النِّْعَمة  الَّت ي َنْحُن  َأْيض  ، إ َلى هذ  يَمان  َقْد َصاَر َلَنا الدُُّخوُل ب اإل 
ُر َعَلى َرَجاء  َمْجد  اهلل .  "ف يَها ُمق يُموَن، َوَنْفَتخ 

يَن َيْنَقاُدوَن ب رُ 14" 15–14: 8رومية  392 يَّة  15 وح  اهلل ، َفُأولئ َك ُهْم َأْبَناُء اهلل .أَلن ُكلَّ الَّذ  اإ ْذ َلْم َتْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبود  ي ب ه   َأْيض  ، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِّي الَّذ  ل ْلَخْوف 
 "َنْصُرُخ: َيا َأَبا اآلُب.

ا: َيا َأَبا اآلُب.ُثمَّ ب َما َأنَُّكْم َأْبَناٌء، َأْرَسَل اهلُل ُروَح ابْ 6" 6: 4غالطية   "ن ه  إ َلى ُقُلوب ُكْم َصار خ 
َلُة َتْطَرُح اْلَخْوَف إ َلى َخار ٍج أَلنَّ اْلَخْوَف َلُه َعَذاٌب. وَ 18" 18: 4يوحنا  1 ، َبل  اْلَمَحبَُّة اْلَكام  .اَل َخْوَف ف ي اْلَمَحبَّة   "َأمَّا َمْن َخاَف َفَلْم َيَتَكمَّْل ف ي اْلَمَحبَّة 

يَم َأْن ف يَك َتَتبَ 8" 14، 9–8: 3طية غال 393 ُر اأُلَمَم، َسَبَق َفَبشََّر إ ْبَراه  يَمان  ُيَبرِّ .َواْلك َتاُب إ ْذ َسَبَق َفَرَأى َأنَّ اهلَل ب اإل  يُع اأُلَمم  يَمان  9 اَرُك َجم  َن اإل  يَن ُهْم م  إ ذ ا الَّذ 
. يَم اْلُمْؤم ن  .14...  َيتََباَرُكوَن َمَع إ ْبَراه  وح  َد الرُّ يَمان  َمْوع  يح  َيُسوَع، ل َنَناَل ب اإل  يَم ل أُلَمم  ف ي اْلَمس  يَر َبَرَكُة إ ْبَراه   "ل َتص 

اَكَما َيُقوُل َداُوُد 6" 8–6: 4رومية  ُب َلُه اهلُل ب ر ا ب ُدون  َأْعَمال: َأْيض  ي َيْحس  ْنَسان  الَّذ  يب  اإل  ينَ 7 ف ي َتْطو  ُطوَبى ل لرَُّجل  8 ُغف َرْت آثَاُمُهْم َوُست َرْت َخَطاَياُهْم. ُطوَبى ل لَّذ 
يَّة . ُب َلُه الرَّبُّ َخط   "الَّذ ي اَل َيْحس 

ي ا،3" 4–3: 10كورنثوس  1 د ا ُروح  يَعُهْم َأَكُلوا َطَعام ا َواح  َوَجم 
ي ا، ألَنَُّهْم َكانُ 4  د ا ُروح  يَعُهْم َشر ُبوا َشَراب ا َواح  ْخَرُة َوَجم  يٍَّة تَاب َعت ه ْم، َوالصَّ ْن َصْخَرٍة ُروح  وا َيْشَرُبوَن م 

يَح.  "َكاَنت  اْلَمس 
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وفى الدخول بثقة  394؛ةالكنيسة اليهوديّ  ُأخضعت لهالذي  ي،حريتهم من نير الناموس الطقسب ،االمسيحيين اتساع  
مؤمنون تحت ال اشترك فيه على نحو عاديمما  ،روح اهلل الحرل عطايا أكملوفى  395،أعظم إلى عرش النعمة

 396.الناموس
مناقضة  ،ءشيفي أي  ،التي هي ،ووصايا الناس تعاليممن  اوقد تركه حر   397،اهلل وحده هو رب الضمير -2

تلك ل االنصياعأو  التعاليم،تلك ب اإليمانف ،لذلك 398.أو العبادة ،في مسائل اإليمان إضافة إليها،أو  ؛لكلمته

                                                                                                                           
يَقاُن ب ُأُموٍر اَل ُتَرى. 1" 40–1: 11عبرانيين  يَماُن َفُهَو الثَِّقُة ب َما ُيْرَجى َواإل  . ... 2َوَأمَّا اإل  يَمان  4َفإ نَُّه ف ي هَذا ُشه َد ل ْلُقَدَماء  ْن  ب اإل  هلل  َذب يَحة  َأْفَضَل م  َقدََّم َهاب يُل  

. َوب ه ، َوا  ْن َماَت، َيَتَكلَّْم َبْعُد! ...  ، إ ْذ َشه َد اهلُل ل َقَراب ين ه  َي إ َلْيه  َعْن ُأُموٍر َلْم ُتَر َبْعُد َخاَف، 7َقاي يَن. َفب ه  ُشه َد َلُه َأنَُّه َبار  يَمان  ُنوٌح َلمَّا ُأوح  َفَبَنى ُفْلك ا ل َخاَلص  ب اإل 
 . يَمان  ، َفب ه  َداَن اْلَعاَلَم، َوَصاَر َوار ث ا ل ْلب رِّ الَّذ ي َحَسَب اإل  يَراث  8َبْيت ه  َي َأَطاَع َأْن َيْخُرَج إ َلى اْلَمَكان  الَّذ ي َكاَن َعت يد ا َأْن َيْأُخَذُه م  يُم َلمَّا ُدع  يَمان  إ ْبَراه  ا، َفَخَرَج ب اإل 

يَمان  ُموَسى َلمَّا َكب َر َأَبى َأْن ُيْدَعى اْبَن اْبَنة  ف ْرَعْوَن، 24ُهَو اَل َيْعَلُم إ َلى َأْيَن َيْأت ي. ... وَ  ال  ب اأَلْحَرى َأْن ُيَذلَّ َمَع َشْعب  اهلل  َعَلى َأْن َيُكوَن َلُه َتَمتٌُّع 25ب اإل  ُمَفضِّ
يَّة ،  ب ا 26َوْقت ي  ب اْلَخط  ْن َخَزائ ن  م ْصَر، أَلنَُّه َكاَن َيْنُظُر إ َلى اْلُمَجاَزاة . ... َحاس  ن ى َأْعَظَم م  يح  غ  َد، 39َعاَر اْلَمس  ، َلْم َيَناُلوا اْلَمْوع  يَمان  َفهؤاَُلء  ُكلُُّهْم، َمْشُهود ا َلُهْم ب اإل 

 "َمُلوا ب ُدون َنا.إ ْذ َسَبَق اهلُل َفَنَظَر َلَنا َشْيئ ا َأْفَضَل، ل َكْي اَل ُيكْ 40
. 1" 7–1: 4غالطية  394 يع  َب اْلَجم  ، َمَع َكْون ه  َصاح  ر ا اَل َيْفر ُق َشْيئ ا َعن  اْلَعْبد  َياَء َوُوَكاَلَء إ َلى اْلَوْقت  2َوا  نََّما َأُقوُل: َما َداَم اْلَوار ُث َقاص  َبْل ُهَو َتْحَت َأْوص 

ْن َأب يه .  ل  م  اُن هَكَذا َنحْ 3اْلُمَؤجَّ . َأْيض  يَن َتْحَت َأْرَكان  اْلَعاَلم  ر يَن، ُكنَّا ُمْسَتْعَبد  ا ُكنَّا َقاص  ، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلود ا م ن  اْمَرَأٍة، َمْوُلود ا 4: َلمَّ َمان  ْلُء الزَّ ا َجاَء م  َولك ْن َلمَّ
 ، ،5َتْحَت النَّاُموس  يَن َتْحَت النَّاُموس  َي الَّذ  ا: َيا َأَبا اآلُب. 6ل َنَناَل التََّبنَِّي.  ل َيْفَتد  إ ذ ا َلْسَت َبْعُد َعْبد ا َبل  7ُثمَّ ب َما َأنَُّكْم َأْبَناٌء، َأْرَسَل اهلُل ُروَح اْبن ه  إ َلى ُقُلوب ُكْم َصار خ 

. يح  هلل  ب اْلَمس   "اْبن ا، َوا  ْن ُكْنَت اْبن ا َفَوار ٌث  
يُح ب َها، َواَل َتْرتَب ُكوا َفاْثُبُتوا إ  1" 1: 5غالطية  َرَنا اْلَمس  اذ ا ف ي اْلُحرِّيَّة  الَّت ي َقْد َحرَّ يٍَّة. َأْيض   "ب ن ير  ُعُبود 

ْع آَباُؤَنا َواَل َنْحنُ 10" 11–10: 15أعمال الرسل  ُبوَن اهلَل ب َوْضع  ن يٍر َعَلى ُعُنق  التَّاَلم يذ  َلْم َيْسَتط  َلُه؟ َفاآلَن ل َماَذا ُتَجرِّ يح  11 َأْن َنْحم  لك ْن ب ن ْعَمة  الرَّبِّ َيُسوَع اْلَمس 
ُن َأْن َنْخُلَص َكَما ُأولئ َك  اُنْؤم   ".َأْيض 

.14" 16–14: 4عبرانيين  395 ْقَرار  ، َيُسوُع اْبُن اهلل ، َفْلَنَتَمسَّْك ب اإل  يٌم َقد  اْجتَاَز السََّماَوات  ٍر َأْن َيْرث َي 15 َفإ ْذ َلَنا َرئ يُس َكَهَنٍة َعظ  أَلْن َلْيَس َلَنا َرئ يُس َكَهَنٍة َغْيُر َقاد 
يٍَّة. ْثُلَنا، ب اَل َخط  ٌب ف ي ُكلِّ َشْيٍء م  ين  16 ل َضَعَفات َنا، َبْل ُمَجرَّ َد ن ْعَمة  َعْون ا ف ي ح  .َفْلَنَتَقدَّْم ب ث َقٍة إ َلى َعْرش  النِّْعَمة  ل َكْي َنَناَل َرْحَمة  َوَنج   "ه 

ْخَوُة ث َقٌة ب الدُُّخول  إ َلى اأَلْقَداس  ب َدم  َيُسوَع،19" 22–19: 10عبرانيين  ه ،20 َفإ ْذ َلَنا َأيَُّها اإل  ، َأْي َجَسد  َجاب  يث ا َحي ا، ب اْلح  َسُه َلَنا َحد  يٌم َعَلى 21 َطر يق ا َكرَّ ٌن َعظ  َوَكاه 
.ل َنَتَقدَّْم ب َقْلٍب 22 َبْيت  اهلل ، َلة  َأْجَساُدَنا ب َماٍء َنق يٍّ يٍر، َوُمْغَتس  رِّ ْن َضم يٍر ش  ، َمْرُشوَشة  ُقُلوُبَنا م  يَمان  ق ف ي َيق ين  اإل   "َصاد 

.38" 39–38: 7يوحنا  396 ْن َبْطن ه  َأْنَهاُر َماٍء َحيٍّ وح  39 َمْن آَمَن ب ي، َكَما َقاَل اْلك تَاُب، َتْجر ي م  يَن َأْن َيْقَبُلوُه، أَلنَّ  َقاَل هَذا َعن  الرُّ ُنوَن ب ه  ُمْزم ع  ي َكاَن اْلُمْؤم  الَّذ 
َد َبْعُد. َي َبْعُد، أَلنَّ َيُسوَع َلْم َيُكْن َقْد ُمجِّ وَح اْلُقُدَس َلْم َيُكْن َقْد ُأْعط   "الرُّ

يَرة  َأنِّ 17" 18–17: 2أعمال الرسل  ي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر، َفَيَتَنبَُّأ َبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم، َوَيَرى َشَباُبُكْم ُرؤ ى َوَيْحُلُم ُشُيوخُ َيُقوُل اهلُل: َوَيُكوُن ف ي األَيَّام  اأَلخ  ْن ُروح  ُكْم ي َأْسُكُب م 
َأْحاَلم ا.
ي 18  اَوَعَلى َعب يد  ي ف ي ت ْلَك األَيَّام  َفَيَتَنبَُّأوَن. َأْيض  ْن ُروح   "َوا  َمائ ي َأْسُكُب م 

وح  ف ي َمْجٍد؟8" 18–17، 13، 8 :3كورنثوس  2 ْدَمُة الرُّ َوَلْيَس َكَما َكاَن ُموَسى َيَضُع ُبْرُقع ا َعَلى َوْجه ه  ل َكْي اَل َيْنُظَر َبُنو 13...  َفَكْيَف اَل َتُكوُن ب اأَلْوَلى خ 
. وُح، 17...  إ ْسَرائ يَل إ َلى ن َهاَية  الزَّائ ل  يٌَّة.َوَأمَّا الرَّبُّ َفُهَو الرُّ ْرآٍة، َنَتَغيَُّر 18 َوَحْيُث ُروُح الرَّبِّ ُهَناَك ُحرِّ ر يَن َمْجَد الرَّبِّ ب َوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في م  َوَنْحُن َجم يع ا َناظ 

. وح  َن الرَّبِّ الرُّ ْن َمْجٍد إ َلى َمْجٍد، َكَما م  وَرة  َعْين َها، م   "إ َلى ت ْلَك الصُّ
 . 34–31: 31انظر إرميا 

يُن َغْيَرَك؟12" 12: 4يعقوب  397 ُر َأْن ُيَخلَِّص َوُيْهل َك. َفَمْن َأْنَت َيا َمْن َتد  ، اْلَقاد  ُع النَّاُموس  ٌد ُهَو َواض   "َواح 
يُن َعْبَد َغْير َك؟ ُهَو ل َمْواَلُه َيْثُبُت َأْو َيْسُقُط. َولك نَُّه َسُيثَبَّ 4" 10، 4: 14رومية  ٌر َأْن ُيثَبَِّتُه.َمْن َأْنَت الَّذ ي َتد  يُن َأَخاَك؟ 10...  ُت، أَلنَّ اهلَل َقاد  َوَأمَّا َأْنَت، َفل َماَذا َتد 
اَأْو َأْنَت  .َأْيض  يح  يِّ اْلَمس  يَك؟ أَلنََّنا َجم يع ا َسْوَف َنق ُف َأَماَم ُكْرس   "، ل َماَذا َتْزَدر ي ب َأخ 

يُر، َليْ 29" 29: 10كورنثوس  1 م  ْن َضم ير  آَخَر؟َأُقوُل الضَّ يَّت ي م  . ألَنَُّه ل َماَذا ُيْحَكُم ف ي ُحرِّ يُر اآلَخر  يَرَك َأْنَت، َبْل َضم   "َس َضم 
َن اهلل ، َفاحْ 19" 19: 4أعمال الرسل  398  "ُكُموا.َفَأَجاَبُهْم ُبْطُرُس َوُيوَحنَّا َوَقااَل: إ ْن َكاَن َحق ا َأَماَم اهلل  َأْن َنْسَمَع َلُكْم َأْكَثَر م 

.29" 29: 5أعمال الرسل  َن النَّاس  ي َأْن ُيَطاَع اهلُل َأْكَثَر م  ُسُل َوَقاُلوا: َيْنَبغ   "َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوالرُّ
. َكذل َك 22" 23–22: 7كورنثوس  1 َي ف ي الرَّبِّ َوُهَو َعْبٌد، َفُهَو َعت يُق الرَّبِّ اأَلنَّ َمْن ُدع  .اْلُحرُّ اْلَمْدعُ  َأْيض  يح  يُروا 23 وُّ ُهَو َعْبٌد ل ْلَمس  َقد  اْشُتر يُتْم ب َثَمٍن، َفاَل َتص 

.  "َعب يد ا ل لنَّاس 
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وطاعة مطلقة  ضمنّي،والمطالبة بإيمان  399:ةالحقيقيّ الضمير ة حريّ هو خيانة ل ،الضمير بحّجة ،األوامر
 400.اأيض  والعقل  ،ة الضميرو تدمير لحريّ ه ،وعمياء

غاية بذلك  يدّمرون ،ة شهوةأو يراعون أيّ  ،ةة خطيّ يمارسون أيّ  ،ةة المسيحيّ الحريّ  بذريعة ،أولئك الذينإن  -3
جميع أيام  ،قدامه بقداسة وبر ،نعبد الرب بال خوفأن ، من أيدي أعدائنا ُمنقذين ،التي هي ،ةة المسيحيّ الحريّ 
 401.حياتنا

إحداهما  تُبيدال يقصد اهلل منهما أن  ،والحرية التي قد اشتراها المسيح ،اهلل عّينهاالتي قد  السلطاتألن و  -4
ة أيّ  عارضوني ،ةة المسيحيّ الحريّ  بذريعة ،فأولئك الذين ،تعضد وتحفظ إحداهما األخرى بشكل متبادلبل  ،األخرى

                                                                                                                           
ْن ُأوُرَشل يَم َقائ ل يَن: 1" 6–1: 15متى  يَن م  يُّوَن الَّذ  يس  يَنئ ٍذ َجاَء إ َلى َيُسوَع َكتََبٌة َوَفرِّ يُذَك َتْقل يَد الشُّ 2ح  يَنَما َيْأُكُلوَن ل َماَذا َيَتَعدَّى َتاَلم  َيُهْم ح  ُلوَن َأْيد  ، َفإ نَُّهْم اَل َيْغس  ُيوخ 
اَفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم: َوَأْنُتْم 3ُخْبز ا؟  ُكْم؟ َأْيض  يََّة اهلل  ب َسَبب َتْقل يد  َوَأمَّا 5ْشت ْم َأب ا َأْو ُأم ا َفْلَيُمْت َمْوت ا. َفإ نَّ اهلَل َأْوَصى َقائ ال : َأْكر ْم َأَباَك َوُأمََّك، َوَمْن يَ 4، ل َماَذا تََتَعدَّْوَن َوص 

نِّي. َفاَل ُيْكر ُم َأَباهُ  ي َتْنَتف ُع ب ه  م  : ُقْرَباٌن ُهَو الَّذ  ُه. َأْنُتْم َفَتُقوُلوَن: َمْن َقاَل أَلب يه  َأْو ُأمِّه  ُكْم!6 َأْو ُأمَّ يََّة اهلل  ب َسَبب َتْقل يد   "َفَقْد َأْبَطْلُتْم َوص 
يُح، َوَأْنُتْم َجم يع ا إ ْخَوٌة.8" 10–8: 23متى  ٌد اْلَمس  ي، أَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواح  ي ف ي 9 َوَأمَّا َأْنُتْم َفاَل ُتْدَعْوا َسيِّد  ٌد الَّذ  ، أَلنَّ َأَباُكْم َواح  َواَل َتْدُعوا َلُكْم َأب ا َعَلى اأَلْرض 

. يُح.َواَل ُتْدَعْوا ُمَعلِّ 10 السََّماَوات  ٌد اْلَمس   "م يَن، أَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواح 
يَمان  َتْثُبُتوَن.24" 24: 1كورنثوس  2 ُكْم. ألَنَُّكْم ب اإل  ُروَن ل ُسُرور   "َلْيَس َأنََّنا َنُسوُد َعَلى إ يَمان ُكْم، َبْل َنْحُن ُمواز 

ال  َيْعُبُدوَنني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعال  9" 9: 15متى  .َوَباط  َي َوَصاَيا النَّاس   "يَم ه 
؟20" 23–20: 2كولوسي  399 ، َفل َماَذا َكَأنَُّكْم َعائ ُشوَن ف ي اْلَعاَلم  يح  َعْن َأْرَكان  اْلَعاَلم  ! َواَل َتُذْق! 21 تُْفَرُض َعَلْيُكْم َفَرائ ُض: إ ذ ا إ ْن ُكْنُتْم َقْد ُمتُّْم َمَع اْلَمس  اَل َتَمسَّ

! ،22 َواَل َتُجسَّ ، َحَسَب َوَصاَيا َوَتَعال يم  النَّاس  يُعَها ل ْلَفَناء  ف ي االْست ْعَمال  َي َجم  ، َلْيَس ب ق يَمٍة َما 23 الَّت ي ه  َباَدٍة َناف َلٍة، َوَتَواُضٍع، َوَقْهر  اْلَجَسد  ْكَمٍة، ب ع  َكاَيُة ح  الَّت ي َلَها ح 
. َهة  إ ْشَباع  اْلَبَشر يَّة  ْن ج   "م 

ي النَّاَس، َلمْ 10" 10: 1غالطية  َي النَّاَس؟ َفَلْو ُكْنُت َبْعُد ُأْرض  ُف اآلَن النَّاَس َأم  اهلَل؟ َأْم َأْطُلُب َأْن ُأْرض  . َأَفَأْسَتْعط  يح   "َأُكْن َعْبد ا ل ْلَمس 
يَن 4" 5–4: 2غالطية  ْخَوة  اْلَكَذَبة  اْلُمْدَخل يَن ُخْفَية ، الَّذ  يح  َكْي َيْسَتْعب ُدوَنا،َولك ْن ب َسَبب  اإل  يَّتََنا الَّت ي َلَنا ف ي اْلَمس  ْن َلُهْم 5 َدَخُلوا اْخت اَلس ا ل َيَتَجسَُّسوا ُحرِّ يَن َلْم ُنْذع  َالَّذ 

. يل  ْنج  ْنَدُكْم َحقُّ اإل   "ب اْلُخُضوع  َواَل َساَعة ، ل َيْبَقى ع 
ُعوَن َوَأمَّا اآلَن إ ْذ َعَرْفُتُم ا9" 10–9: 4غالطية  َن اهلل ، َفَكْيَف َتْرج  اهلَل، َبْل ب اْلَحر يِّ ُعر ْفُتْم م  ْن  َأْيض  يَفة  اْلَفق يَرة  الَّت ي ُتر يُدوَن َأْن ُتْسَتْعَبُدوا َلَها م  ع  إ َلى اأَلْرَكان  الضَّ
يٍد؟ ن يَن؟10 َجد   "َأَتْحَفُظوَن َأيَّام ا َوُشُهور ا َوَأْوَقات ا َوس 

يُح ب َها، َواَل َتْرتَب ُكوا 1" 1: 5غالطية  َرَنا اْلَمس  اَفاْثُبُتوا إ ذ ا ف ي اْلُحرِّيَّة  الَّت ي َقْد َحرَّ يٍَّة. َأْيض   "ب ن ير  ُعُبود 
، َواْلَخَبُر ب َكل َمة  اهلل .17" 17: 10رومية  400 يَماُن ب اْلَخَبر   "إ ذ ا اإل 

ْثَل هَذا اْلَقْول  َفَلْيَس َلُهْم َفْجٌر!إ َلى الشَّر يَعة  َوا  َلى الشَّ 20" 20: 8إشعياء   "َهاَدة . إ ْن َلْم َيُقوُلوا م 
يَن اْلُكُتَب ُكلَّ 11" 11: 17أعمال الرسل  يَن ف ي َتَساُلون يك ي، َفَقب ُلوا اْلَكل َمَة ب ُكلِّ َنَشاٍط َفاح ص  َن الَّذ  ه  اأُلُمورُ َوَكاَن هؤاَُلء  َأْشَرَف م   "هَكَذا؟  َيْوٍم: َهْل هذ 

َن اْلَيهُ 22" 22: 4يوحنا  .َأْنُتْم َتْسُجُدوَن ل َما َلْسُتْم َتْعَلُموَن، َأمَّا َنْحُن َفَنْسُجُد ل َما َنْعَلُم. أَلنَّ اْلَخاَلَص ُهَو م   "ود 
ل  َأَماَمُه، َوَيْجَعُل األَ 12" 17–16، 12: 13رؤيا  ي ُشف َي ُجْرُحُه اْلُمم يُت، َوَيْعَمُل ب ُكلِّ ُسْلَطان  اْلَوْحش  اأَلوَّ ل  الَّذ  ... ْرَض َوالسَّاك ن يَن ف يَها َيْسُجُدوَن ل ْلَوْحش  اأَلوَّ

َغاَر َواْلك َباَر، َواأَلْغن َياَء َواْلُفَقَراَء، َواأَلْحَراَر َواْلَعب يَد، ُتْصَنُع َلُهْم س  16 يَع: الصِّ م  اْلُيمْ َوَيْجَعَل اْلَجم  ه  َر َأَحٌد َأْن َيْشَتر َي َأْو 17 َنى َأْو َعَلى َجْبَهت ه ْم،َمٌة َعَلى َيد  َوَأْن اَل َيْقد 
ه . َمُة َأو  اْسُم اْلَوْحش  َأْو َعَدُد اْسم   "َيب يَع، إِّالَّ َمْن َلُه السِّ

، 9" 9: 8إرميا  ُذوا. َها َقْد َرَفُضوا َكل َمَة الرَّبِّ ْكَمٍة َلُهْم؟َخز َي اْلُحَكَماُء. اْرتَاُعوا َوُأخ   "َفَأيَُّة ح 
دِّيَن َدائ م ا ل ُمَجاَوَبة  ُكلِّ َمْن َيْسَأُلُكْم َعْن َسَبب  ال15" 15: 3بطرس  1 لَه ف ي ُقُلوب ُكْم، ُمْسَتع  ي ف يُكْم، ب َوَداَعٍة َوَخْوٍف.َبْل َقدُِّسوا الرَّبَّ اإل   "رََّجاء  الَّذ 

، َبْل ب اْلمَ َفإ نَُّكْم إ نَّمَ 13" 13: 5غالطية  401 يََّة ُفْرَصة  ل ْلَجَسد  ْخَوُة. َغْيَر َأنَُّه اَل ُتَصيُِّروا اْلُحرِّ يَّة  َأيَُّها اإل  يُتْم ل ْلُحرِّ ا.ا ُدع  ُموا َبْعُضُكْم َبْعض   "َحبَّة  اْخد 
ْنَدُهْم ُسْتَرٌة ل لشَّ 16" 16: 2بطرس  1 يَُّة ع  يَن اْلُحرِّ ، َبْل َكَعب يد  اهلل .َكَأْحَراٍر، َوَلْيَس َكالَّذ   "رِّ
ْنُه َأَحٌد، َفُهَو َلهُ 19" 19: 2بطرس  2 . أَلنَّ َما اْنَغَلَب م  يَن إ يَّاُهْم ب اْلُحرِّيَّة ، َوُهْم َأْنُفُسُهْم َعب يُد اْلَفَساد  د  ا ُمْسَتْعَبٌد َواع   "!َأْيض 

ُئ أَلنََّنا َلْسَنا15" 15: 6رومية  ؟ َحاَشا! َفَماَذا إ ذ ا؟ َأُنْخط   "َتْحَت النَّاُموس  َبْل َتْحَت النِّْعَمة 
يَّة .34" 34: 8يوحنا  يََّة ُهَو َعْبٌد ل ْلَخط   "َأَجاَبُهْم َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخط 
َيَنا إ نََّنا ب اَل َخْوٍف، ُمْنقَ 74" 75–74: 1لوقا  ي َأْعَدائ َنا، َنْعُبُدهُ َأْن ُيْعط  ْن َأْيد  يَن م  يَع َأيَّام  َحَيات َنا.75 ذ   "ب َقَداَسٍة َوب ّر ُقدَّاَمُه َجم 
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نشرهم  ، بسبباأيض   402.يقاومون ترتيب اهلل ،ةة أو دينيّ يّ سواء كانت مدن ،ةأو ممارستها الشرعيّ  ،ةسلطة قانونيّ 
لمبادئ المعروفة اأو  ،نور الطبيعة تتعارض معالتي  ،أو إصرارهم على تلك التصرفات ،مثل تلك اآلراءل

تلك اآلراء أو الممارسات  ،أو ؛قوة التقوىمع أو  ،(أو السلوك ،أو العبادة ،سواء فيما يختص باإليمان)ة للمسيحيّ 
أو النظام العام للسالم  ُمدّمرة ،أو تأييدها ،أو في طريقة نشرها ،التي هي إما في طبيعتها الخاصة ،مخطئةال

 403.بواسطة أحكام الكنيسة ادانتهم،و ، ا استدعاؤهم للمحاسبةيمكن قانونيّ  ،المسيح في الكنيسة سهالذي قد أسّ 

                                      
،13" 16، 14–13: 2بطرس  1 402 . إ ْن َكاَن ل ْلَمل ك  َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اْلُكلِّ ْن َأْجل  الرَّبِّ ْن َأْو ل  14 َفاْخَضُعوا ل ُكلِّ َتْرت يٍب َبَشر يٍّ م  ْنُه ل الْنت َقام  م  ْلواَُلة  َفَكُمْرَسل يَن م 

. ل ي اْلَخْير  ، َول ْلَمْدح  ل َفاع  ل ي الشَّرِّ ، َبْل َكَعب يد  اهلل .16...  َفاع  ْنَدُهْم ُسْتَرٌة ل لشَّرِّ يَُّة ع  يَن اْلُحرِّ  "َكَأْحَراٍر، َوَلْيَس َكالَّذ 
َن اهلل  ل َتْخَضْع ُكلُّ َنْفٍس ل  1" 8–1: 13رومية  َي ُمَرتََّبٌة م  يُن اْلَكائ َنُة ه  َن اهلل ، َوالسَّاَلط  ، أَلنَُّه َلْيَس ُسْلَطاٌن إ الَّ م  ين  اْلَفائ َقة  ْلَطاَن 2، لسَّاَلط  ُم السُّ َحتَّى إ نَّ َمْن ُيَقاو 

ه ْم َدْيُنوَنة   ُموَن َسَيْأُخُذوَن ألَْنُفس  ُم َتْرت يَب اهلل ، َواْلُمَقاو  ْلَطانَ 3. ُيَقاو  يَرة . َأَفُتر يُد َأْن اَل َتَخاَف السُّ ال َحة  َبْل ل لشِّرِّ اَلَح َفإ نَّ اْلُحكَّاَم َلْيُسوا َخْوف ا ل أَلْعَمال  الصَّ ؟ اْفَعل  الصَّ
ْنُه،  ! َولك ْن إ ْن َفَعْلَت الشَّرَّ َفَخْف، ألَ 4َفَيُكوَن َلَك َمْدٌح م  اَلح  ُم اهلل  ل لصَّ . أَلنَُّه َخاد  ي َيْفَعُل الشَّرَّ َن الَّذ  ُم اهلل ، ُمْنَتق ٌم ل ْلَغَضب  م  ُل السَّْيَف َعَبث ا، إ ْذ ُهَو َخاد  نَُّه اَل َيْحم 

ال ذل َك َيْلَزُم َأْن ُيْخَضَع َلُه، َلْيَس ب َسَبب  اْلَغَضب  َفَقْط، َبْل 5 .  َأْيض  م ير  ْزَيَة َفإ نَُّكْم أَلْجل  هَذا ُتوفُ 6ب َسَبب  الضَّ اوَن اْلج  ُبوَن َعَلى ذل َك َأْيض  ، إ ْذ ُهْم ُخدَّاُم اهلل  ُمواظ 
 . َباَيُة. َواْلَخْوَف ل  7ب َعْين ه  َباَيَة ل َمْن َلُه اْلج  ْزَيُة. اْلج  ْزَيَة ل َمْن َلُه اْلج  يَع ُحُقوَقُهُم: اْلج  ْكَراَم ل َمْن لَ َفَأْعُطوا اْلَجم  ْكَراُم.َمْن َلُه اْلَخْوُف. َواإل  اَل َتُكوُنوا َمْدُيون يَن أَلَحٍد 8 ُه اإل 

ا، أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغْيَرُه َفَقْد َأْكَمَل النَّاُموَس. بَّ َبْعُضُكْم َبْعض   "ب َشْيٍء إ الَّ ب َأْن ُيح 
يُكْم َواْخَضُعوا، ألَنَُّهْم َيْسَهُروَن أَلْجل  ُنُفوس  17" 17: 13عبرانيين  د  يُعوا ُمْرش  َساب ا، ل َكْي َيْفَعُلوا ذل َك ب َفَرٍح، اَل آنِّيَن، أَلنَّ هَذا َغْيُر َناف ٍع َأط  ُكْم َكَأنَُّهْم َسْوَف ُيْعُطوَن ح 

 "َلُكْم.
يَن َيْتَعُبوَن َبْيَنُكْم َوُيَدبُِّروَنكُ 12" 13–12: 5تسالونيكي  1 ْخَوُة َأْن َتْعر ُفوا الَّذ  ُروَنُكْم،ثُمَّ َنْسَأُلُكْم َأيَُّها اإل  ْن 13 ْم ف ي الرَّبِّ َوُيْنذ  د ا ف ي اْلَمَحبَّة  م  َوَأْن َتْعتَب ُروُهْم َكث ير ا ج 

ا.  "َأْجل  َعَمل ه ْم. َسال ُموا َبْعُضُكْم َبْعض 
ه  َيْسَتْوج  32" 32: 1رومية  403 ْثَل هذ  يَن َيْعَمُلوَن م  يَن إ ْذ َعَرُفوا ُحْكَم اهلل  َأنَّ الَّذ  اُبوَن اْلَمْوَت، اَل َيْفَعُلوَنَها َفَقْط، َبْل الَّذ  يَن َيْعَمُلوَن. َأْيض  وَن ب الَّذ   "ُيَسرُّ
، َحتَّى َأْن َتُكوَن ل إل ْنَسان  امْ 1" 13–11، 5، 1: 5كورنثوس  1 .َرَأُة أَ ُيْسَمُع ُمْطَلق ا َأنَّ َبْيَنُكْم ز ن ى! َوز ن ى َهَكَذا اَل ُيَسمَّى َبْيَن اأُلَمم  ْثُل هَذا 5...  ب يه  َأْن ُيَسلََّم م 

وُح ف ي َيْوم  الرَّبِّ َيُسوَع. ، ل َكْي َتْخُلَص الرُّ ا َزان ي ا َأْو َطمَّاع ا َأْو َعاب َد َوَثٍن َأوْ 11...  ل لشَّْيَطان  ل َهاَلك  اْلَجَسد  َشتَّام ا  َوَأمَّا اآلَن َفَكتَْبُت إ َلْيُكْم: إ ْن َكاَن َأَحٌد َمْدُعو  َأخ 
ْثَل هَذا. ف ا، َأْن اَل ُتَخال ُطوا َواَل ُتَؤاك ُلوا م  كِّير ا َأْو َخاط  َأْو س 
ل؟12  ْن َداخ  يَن م  يُنوَن الَّذ  ْن َخار ٍج؟ َأَلْسُتْم َأْنُتْم َتد  يَن م  يَن الَّذ  ْن َخار ٍج 13 أَلنَُّه َماَذا ل ي َأْن َأد  يَن م  ا الَّذ  َأمَّ

يُنهُ  ْن َبْين ُكْم.َفاهلُل َيد   "ْم. َفاْعز ُلوا اْلَخب يَث م 
، َواَل َتُقوُلوا َلُه َسالَ 10" 11–10: 1يوحنا  2 ، َفاَل َتْقَبُلوُه ف ي اْلَبْيت  يُء ب هَذا التَّْعل يم  أَلنَّ َمْن ُيَسلُِّم َعَلْيه  َيْشَتر ُك ف ي َأْعَمال ه  11 ٌم.إ ْن َكاَن َأَحٌد َيْأت يُكْم، َواَل َيج 

 "الشِّرِّيَرة .
، َأْن تََتَجنَُّبوا ُكلَّ َأٍخ َيْسُلُك ب اَل َتْرت  6" 14، 6: 3تسالونيكي  2 يح  ْخَوُة، ب اْسم  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  يُكْم َأيَُّها اإل  نَّا.ثُمَّ ُنوص  ي َأَخَذُه م  ...  يٍب، َوَلْيَس َحَسَب التَّْعل يم  الَّذ 
ُموا هَذا َواَل ُتَخال ُطوُه ل َكْي َيْخَجَل.َوا  ْن َكاَن َأَحٌد اَل 14 ، َفس  َساَلة  يُع َكاَلَمَنا ب الرِّ  "ُيط 
يَحَة، َوالتَّْعل ي3" 4–3: 6تيموثاوس  1 ح  يح  الصَّ ا آَخَر، َواَل ُيواف ُق َكل َمات  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ي ُهَو َحَسَب اإ ْن َكاَن َأَحٌد ُيَعلُِّم َتْعل يم  َفَقْد َتَصلََّف، َوُهَو اَل 4 لتَّْقَوى،َم الَّذ 

صَ  ْنَها َيْحُصُل اْلَحَسُد َواْلخ  ، الَّت ي م  يَُّة.َيْفَهُم َشْيئ ا، َبْل ُهَو ُمَتَعلٌِّل ب ُمَباَحثَاٍت َوُمَماَحَكات  اْلَكاَلم   "اُم َواالْفت َراُء َوالظُُّنوُن الرَّد 
، َفإ نَُّه ُيوَجدُ 10" 14–13، 11–10: 1تيطس  تَان  َن اْلخ  يَن م  يََّما الَّذ  ، َوَيْخَدُعوَن اْلُعُقوَل، َواَلس  ل  يَن َيَتَكلَُّموَن ب اْلَباط  ه ْم، َفإ نَُّهْم 11 َكث يُروَن ُمَتَمرِّد  ُب َسدُّ َأْفَواه  يَن َيج  الَّذ 

ْن َأْجل  ال ُب، م  يَن َما اَل َيج  .َيْقل ُبوَن ُبُيوت ا ب ُجْمَلت َها، ُمَعلِّم  ْبح  اْلَقب يح  ،13...  رِّ يَمان  اَء ف ي اإل  حَّ َقٌة. َفل هَذا السََّبب  َوبِّْخُهْم ب َصَراَمٍة ل َكْي َيُكوُنوا َأص  ه  الشََّهاَدُة َصاد   هذ 

يٍَّة، َوَوَصاَيا ُأَناٍس ُمْرَتدِّيَن َعن  اْلَحقِّ.14  "اَل ُيْصُغوَن إ َلى ُخَراَفاٍت َيُهود 
، َأْعر ْض َعْنُه.اَ 10" 10: 3تيطس  تَْين  ْنَذار  َمرَّة  َوَمرَّ ُع َبْعَد اإل   "لرَُّجُل اْلُمْبَتد 
اَلف ا ل لتَّ 17" 17: 16رومية  ، خ  يَن َيْصَنُعوَن الشَِّقاَقات  َواْلَعَثَرات  ُظوا الَّذ  ْخَوُة َأْن ُتاَلح  ي َتَعلَّْمُتمُ َوَأْطُلُب إ َلْيُكْم َأيَُّها اإل   "وُه، َوَأْعر ُضوا َعْنُهْم.ْعل يم  الَّذ 
ْنَك َفَقْد َرب ْحَت أَ 15" 17–15: 18متى  اَوا  ْن َلْم َيْسَمْع، َفُخْذ َمَعَك 16 َخاَك.َوا  ْن َأْخَطَأ إ َلْيَك َأُخوَك َفاْذَهْب َوَعات ْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َوْحَدُكَما. إ ْن َسم َع م  د ا َأو   َأْيض  َواح 

، ل َكيْ  َدْين  َأْو َثاَلَثٍة. اْثَنْين  ْنَدَك َكاْلَوثَن يِّ 17 َتُقوَم ُكلُّ َكل َمٍة َعَلى َفم  َشاه  َن اْلَكن يَسة  َفْلَيُكْن ع  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م  ْنُهْم َفُقْل ل ْلَكن يَسة  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م   "َواْلَعشَّار 
ي19" 20–19: 1تيموثاوس  1 يَمان  َوَلَك إ يَماٌن َوَضم  َهة  اإل  ْن ج  ي إ ْذ َرَفَضُه َقْوٌم، اْنَكَسَرْت ب ه م  السَّف يَنُة م  اٌر َصال ٌح، الَّذ  يَناُيُس 20 ،َأْيض  ْنُهْم ه يم  يَن م  الَّذ 

ْسَكْنَدُر، اللََّذان  َأْسَلْمُتُهَما ل لشَّْيَطان  ل َكْي ُيَؤدََّبا َحتَّى اَل ُيَجدَِّفا.  "َواإل 
ْبَت اْلَقائ  2" 20، 15–14، 2: 2رؤيا  َل اأَلْشَراَر، َوَقْد َجرَّ ُر َأْن َتْحَتم  ل يَن إ نَُّهْم ُرُسٌل َوَلْيُسوا ُرُسال ، َفَوَجْدَتُهْم َأَنا َعار ٌف َأْعَماَلَك َوَتَعَبَك َوَصْبَرَك، َوَأنََّك اَل َتْقد 

ب يَن. ي َعَلْيَك َقل يٌل: َأنَّ ع  14...  َكاذ  ْند  ي َكاَن ُيَعلُِّم َبااَلَق َأْن ُيْلق َي َمْعَثَرة  َأَمامَ َولك ْن ع   َبن ي إ ْسَرائ يَل: َأْن َيْأُكُلوا َما ُذب َح ْنَدَك ُهَناَك َقْوم ا ُمَتَمسِّك يَن ب َتْعل يم  َبْلَعاَم، الَّذ 
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 الفصل الحادي والعشرون
 السبت ة ويومالعبادة الدينيّ ب فيما يتعّلق

ويفعل الصالح  ،وهو صالح ،على الكل ةسلطالسيادة و الذي يمتلك ال أن اهلل موجود،نور الطبيعة  ُيظهر -1
 ،وبكل النفس ،بكل القلب خدمته،و  الثقة به،و  الدعاء إليه،و  تسبيحه،و  محبته،و مخافته،  يجبوهو لذلك  ،للكل

 مقصورةوهكذا هي  ،بواسطته هو نفسههي مؤسسة  يّ الحقيق اهلللكن الطريقة المقبولة لعبادة  404.وبكل القدرة
أي  ، بمقتضىأو إيعازات الشيطان البشر، ابتكاراتو  تخّيالتعبد بحسب ال يُ  بحيث ،علنةالمُ الخاصة إرادته  على
 405.المقدس الكتابفي  منصوص عليهاة طريقة أخرى غير أو أيّ  ،منظور تمثيل

                                                                                                                           
، َوَيْزُنوا. ْنَدَك َأْنَت 15 ل أَلْوثَان  اهَكَذا ع  ُضُه.َقْوٌم ُمَتَمسُِّكوَن  َأْيض  ي ُأْبغ  يِّيَن الَّذ  ْند ي َعَلْيَك َقل يٌل: َأنََّك ُتَسيُِّب اْلَمْرَأَة إ يَزاَبَل الَّت ي َتُقوُل إ نََّها 20...  ب َتْعل يم  النُُّقواَلو  لك ْن ع 

. ي َأْن َيْزُنوا َوَيْأُكُلوا َما ُذبَح ل أَلْوثَان   "َنب يٌَّة، َحتَّى ُتَعلَِّم َوُتْغو َي َعب يد 
يَّ 20" 20: 1رومية  404 ، ُقْدَرَتُه السَّْرَمد   "َة َواَلُهوَتُه، َحتَّى إ نَُّهْم ب اَل ُعْذٍر.أَلنَّ ُأُموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرة  ُترَى ُمْنُذ َخْلق  اْلَعاَلم  ُمْدَرَكة  ب اْلَمْصُنوَعات 

ْلم ا.2 َلُك ُيْخب ُر ب َعَمل  َيَدْيه .َالسََّماَواُت ُتَحدُِّث ب َمْجد  اهلل ، َواْلفَ 1أ "4–1: 19مزمور  يُع َكاَلم ا، َوَلْيٌل إ َلى َلْيل ُيْبد ي ع  َيْوٌم إ َلى َيْوٍم ُيذ 
اَل َقْوَل َواَل َكاَلَم. اَل ُيْسَمُع 3 

ُقُهْم، َوا  َلى َأْقَصى اْلَمْسُكوَنة  َكل َماُتُهْم.أ4 َصْوُتُهْم.  "ف ي ُكلِّ اأَلْرض  َخَرَج َمْنط 
اَلْه.6" 6: 50ر مزمو  ، أَلنَّ اهلَل ُهَو الدَّيَّاُن. س   "َوُتْخب ُر السََّماَواُت ب َعْدل ه 

يُع الشُُّعوب  َمْجَدُه.6" 6: 97مزمور   "َأْخَبَرت  السََّماَواُت ب َعْدل ه ، َوَرَأى َجم 
ُمُه َعَلى ُكلِّ َأْعَما9" 12–9: 145مزمور  ، َوَمَراح  .الرَّبُّ َصال ٌح ل ْلُكلِّ ُقوَن، َوب َجَبُروت َك 11 َيْحَمُدَك َيا َربُّ ُكلُّ َأْعَمال َك، َوُيَبار ُكَك َأْتق َياُؤَك.10 ل ه  ب َمْجد  ُمْلك َك َيْنط 
ُفوا َبن ي آَدَم ُقْدَرَتَك َوَمْجَد َجاَلل  ُمْلك َك.12 َيَتَكلَُّموَن،  "ل ُيَعرِّ

َرة ، َوَيْمأُل َمَع َأنَُّه َلْم َيْترُ 17" 17: 14أعمال الرسل  َنة  ُمْثم  َن السََّماء  َأْمَطار ا َوَأْزم  يَنا م  ٍد، َوُهَو َيْفَعُل َخْير ا: ُيْعط   "ُقُلوَبَنا َطَعام ا َوُسُرور ا.ْك َنْفَسُه ب اَل َشاه 
د ا. َمْجد ا 1" 35–1: 104مزمور  . َيا َربُّ إ له ي، َقْد َعُظْمَت ج  ي الرَّبَّ َها َفاَل َتَتَزْعَزُع إ َلى الدَّْهر  5...  َوَجاَلال  َلب ْسَت.َبار ك ي َيا َنْفس  د  اْلُمَؤسُِّس اأَلْرَض َعَلى َقَواع 

 ... . ، ... 14َواألََبد  َن اأَلْرض  ْخَراج  ُخْبٍز م  ، إل  ْنَسان  ْدَمة  اإل  ، َوُخْضَرة  ل خ  ْكَمٍة َصَنْعَت. َمآلنٌة اأَلْرُض  َما َأْعَظَم َأْعَماَلكَ 24اْلُمْنب ُت ُعْشب ا ل ْلَبَهائ م  ! ُكلََّها ب ح  َيا َربُّ
َناَك. ...  ْن غ  . 31م  . َيْفَرُح الرَّبُّ ب َأْعَمال ه  ُن. 32َيُكوُن َمْجُد الرَّبِّ إ َلى الدَّْهر  َباَل َفُتَدخِّ ُد. َيَمسُّ اْلج  ُر إ َلى اأَلْرض  َفَتْرَتع  له ي ُأَغنِّي ل لرَّبِّ ف ي َحيَ 33النَّاظ  ات ي. ُأَرنُِّم إل 
. ...34 َما ُدْمُت َمْوُجود ا. ي، َوَأَنا َأْفَرُح ب الرَّبِّ يد   "َفَيَلذُّ َلُه َنش 

ْثَل َأْعَمال َك.8" 10–8: 86مزمور  ، َواَل م  ْثَل َلَك َبْيَن اآلل َهة  َيا َربُّ يَن َصَنْعَتُهْم َيْأُتوَن َوَيْسُجُدونَ 9 اَل م  ُدوَن اْسَمَك. ُكلُّ اأُلَمم  الَّذ  ، َوُيَمجِّ أَلنََّك 10 َأَماَمَك َيا َربُّ
يٌم َأْنَت َوَصان ٌع َعَجائ َب. َأْنَت اهلُل َوْحَدَك.  "َعظ 

َنا. 1" 6–1: 95مزمور  ، َنْهت ُف ل َصْخَرة  َخاَلص  . 3ُه. َنَتَقدَُّم َأَماَمُه ب َحْمٍد، َوب َتْرن يَماٍت َنْهت ُف لَ 2َهُلمَّ ُنَرنُِّم ل لرَّبِّ يٌم، َمل ٌك َكب يٌر َعَلى ُكلِّ اآلل َهة  أَلنَّ الرَّبَّ إ لٌه َعظ 
َبال  َلُه. 4 ، َوَخَزائ ُن اْلج  يُر اأَلْرض  ه  َمَقاص  ي ب َيد  ي َلُه اْلَبْحُر َوُهَو َصَنَعُه، َوَيَداُه َسَبَكتَا اْلَياب َسَة. 5الَّذ   "َأَماَم الرَّبِّ َخال ق َنا.َهُلمَّ َنْسُجُد َوَنْرَكُع َوَنْجُثو 6الَّذ 

، َوَحقََّك 5" 7–5: 89مزمور  اَوالسََّماَواُت َتْحَمُد َعَجائ َبَك َيا َربُّ يَن.  َأْيض  . َمْن ُيْشب ُه الرَّبَّ َبْيَن َأْبَناء  اهلل ؟ 6ف ي َجَماَعة  اْلق دِّيس  ُل الرَّبَّ أَلنَُّه َمْن ف ي السََّماء  ُيَعاد 
يَن َحْوَلُه.إ لٌه َمُهوٌب ج  7 يع  الَّذ  ْنَد َجم  يَن، َوَمُخوٌف ع   "د ا ف ي ُمَؤاَمَرة  اْلق دِّيس 

ٌد. 4" 5–4: 6تثنية  ت َك.5ا ْسَمْع َيا إ ْسَرائ يُل: الرَّبُّ إ لُهَنا َرب  َواح  ْن ُكلِّ ُقوَّ َك َوم  ْن ُكلِّ َنْفس  ْن ُكلِّ َقْلب َك َوم  بُّ الرَّبَّ إ لَهَك م   "َفُتح 
ْنُه.32" 32: 12تثنية  405 يُكْم ب ه  اْحر ُصوا ل َتْعَمُلوُه. اَل َتز ْد َعَلْيه  َواَل تَُنقِّْص م  ي ُأوص   "ُكلُّ اْلَكاَلم  الَّذ 

.9" 9: 15متى  َي َوَصاَيا النَّاس  ال  َيْعُبُدوَنني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعال يَم ه   "َوَباط 
اَبْيَنَما ُكْنُت َأْجتَاُز َوَأْنُظُر إ َلى َمْعُبوَدات ُكْم، َوَجْدُت  أَلنَّن ي23" 25–23: 17أعمال الرسل  ي تَتَُّقوَنُه َوَأْنُتْم َتْجَهُلوَنُه،  َأْيض  لٍه َمْجُهول. َفالَّذ  ا َمْكُتوب ا َعَلْيه : إل  َمْذَبح 

. ي َلُكْم ب ه  ي َخَلَق اْلَعاَلَم َوُكلَّ مَ 24 هَذا َأَنا ُأَناد  لُه الَّذ  ي،اإل  ، اَل َيْسُكُن ف ي َهَياك َل َمْصُنوَعٍة ب اأَلَياد  ، هَذا، إ ْذ ُهَو َربُّ السََّماء  َواأَلْرض  ي 25 ا ف يه  َواَل ُيْخَدُم ب َأَياد 
يَع َحَياة  َوَنْفس ا َوُكلَّ َشْيٍء. ي اْلَجم   "النَّاس  َكَأنَُّه ُمْحتَاٌج إ َلى َشْيٍء، إ ْذ ُهَو ُيْعط 

يَعَها إ ْن َخَرْرَت َوَسَجْدَت ل ي.9" 10–9: 4متى  ه  َجم  يَك هذ  يَنئ ٍذ َقاَل َلُه َيُسوُع: 10 َوَقاَل َلُه: ُأْعط  اْذَهْب َيا َشْيَطاُن! أَلنَُّه َمْكُتوٌب: ل لرَّبِّ إ له َك َتْسُجُد َوا  يَّاُه َوْحَدُه ح 
 "َتْعُبُد.
ُكمْ 15" 20–15: 4تثنية  د ا أَلْنُفس  . َفاْحَتف ُظوا ج  ْن َوَسط  النَّار  ا َيْوَم َكلََّمُكُم الرَّبُّ ف ي ُحور يَب م  ُكْم ت ْمثَاال  16. َفإ نَُّكْم َلْم َتَرْوا ُصوَرة  مَّ ل َئالَّ َتْفُسُدوا َوَتْعَمُلوا أَلْنُفس 

ْبَه َذَكٍر َأْو ُأْنَثى،  ثَال مَّا، ش  ْبَه َبه يَمٍة مَّا م مَّا عَ 17َمْنُحوت ا، ُصوَرَة م  ، ش  يُر ف ي السََّماء  ْبَه َطْيٍر مَّا ذ ي َجَناٍح م مَّا َيط  ، ش  ، 18َلى اأَلْرض  ْبَه َدب يٍب مَّا َعَلى اأَلْرض  ش 
 . ْن َتْحت  اأَلْرض  ْبَه َسَمٍك مَّا م مَّا ف ي اْلَماء  م  ، َوتَْنُظَر الشَّْمَس َواْلَقمَ 19ش  يع  َول َئالَّ َتْرَفَع َعْيَنْيَك إ َلى السََّماء  َر َوالنُُّجوَم، ُكلَّ ُجْند  السََّماء  الَّت ي َقَسَمَها الرَّبُّ إ لُهَك ل َجم 
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وال  ،ليس للمالئكة 406؛وله وحده ؛سوالروح القد ، واالبن،باآل ،م هللقدّ ة يجب أن تُ العبادة الدينيّ  إن -2
أي شخص آخر إال  بوساطةوال  ؛بدون وسيط تليس ،منذ السقوط، اأيض   407:مخلوق آخر و أيأ ،للقديسين

 408.المسيح وحده
 410:سيطلبها اهلل من جميع النا 409،ةمن العبادة الدينيّ  اخاص   اواحد   الكونها جزء   ،مع الشكر ،الصالة إن -3

 ،ووقار وعي،ب 413،بحسب إرادته 412،بمعونة روحه 411،في اسم االبن تُقّدميجب أن  ،لكي تكون مقبولة، اأيض  
يمان ،وحرارة ،وتواضع  415ة.معروف لغةفب ملفوظة،كانت  نوا   414؛ومثابرة ،ومحبة ،وا 

                                                                                                                           
، َفَتْغَترَّ َوَتْسُجَد َلَها َوَتْعُبَدَها.  ْن م  20الشُُّعوب  الَّت ي َتْحَت ُكلِّ السََّماء  يد  م  ْن ُكور  اْلَحد  يَراٍث َكَما ف ي َوَأْنُتْم َقْد َأَخَذُكُم الرَّبُّ َوَأْخَرَجُكْم م  ْصَر، ل َكْي َتُكوُنوا َلُه َشْعَب م 

.  "هَذا اْلَيْوم 
ْن َتْحُت،4" 6–4: 20خروج  ْن َفْوُق، َوَما ف ي اأَلْرض  م  .  اَل َتْصَنْع َلَك ت ْمثَاال  َمْنُحوت ا، َواَل ُصوَرة  َما م مَّا ف ي السََّماء  م  ْن َتْحت  اأَلْرض  اَل َتْسُجْد 5َوَما ف ي اْلَماء  م 

، أَلنِّي َأَنا الرَّبَّ إ لَهَك إ لٌه َغُيوٌر، َأْفَتق ُد ُذُنوَب اآلَباء  ف ي األَْبَناء  ف ي الْ  ، َلُهنَّ َواَل َتْعُبْدُهنَّ يَّ ْن ُمْبغ ض  يل  الثَّال ث  َوالرَّابع  م  بِّيَّ 6ج  ْن ُمح  َوَأْصَنُع إ ْحَسان ا إ َلى ُأُلوٍف م 
ي َوصَ   "اَياَي.َوَحاف ظ 

وح  َواْلَحقِّ، أَلنَّ 23" 24–23: 4يوحنا  ُدوَن اْلَحق يق يُّوَن َيْسُجُدوَن ل آلب  ب الرُّ يَن السَّاج  َي اآلَن، ح  يَن َلُه.َولك ْن تَْأت ي َساَعٌة، َوه  د  ْثَل هؤاَُلء  السَّاج  َاهلُل 24 اآلَب َطال ٌب م 
يَن َيْسُجُدوَن َلُه َفب الرُّ  ي َأْن َيْسُجُدوا.ُروٌح. َوالَّذ   "وح  َواْلَحقِّ َيْنَبغ 

ال  ف ي َما َلْم َيْنظُ 18" 23–18: 2كولوسي  َباَدة  اْلَماَلئ َكة ، ُمَتَداخ  ب ا ف ي التََّواُضع  َوع  َعاَلَة، َراغ  ،اَل ُيَخسِّْرُكْم َأَحٌد اْلج  ْهن ه  اْلَجَسد يِّ ْن ق َبل  ذ  ال  م  ا َباط  َر َوَغيْ 19 ْرُه، ُمْنَتف خ 
ر ا َوُمْقَتر ن ا َيْنُمو ُنُمو ا م نَ  َل َوُرُبٍط، ُمَتَواز  ْنُه ُكلُّ اْلَجَسد  ب َمَفاص  ي م  ، َفل َماَذا َكَأنَُّكْم 20 اهلل . ُمَتَمسٍِّك ب الرَّْأس  الَّذ  يح  َعْن َأْرَكان  اْلَعاَلم  ا إ ْن ُكْنُتْم َقْد ُمتُّْم َمَع اْلَمس  إ ذ 

؟ تُْفَرُض َعَلْيُكْم َفَرائ ُض:َعائ ُشوَن ف ي الْ  !21 َعاَلم  ! َواَل َتُذْق! َواَل َتُجسَّ ،22 اَل َتَمسَّ ، َحَسَب َوَصاَيا َوَتَعال يم  النَّاس  يُعَها ل ْلَفَناء  ف ي االْست ْعَمال  الَّت ي َلَها 23 الَّت ي ه َي َجم 
َباَدٍة َناف َلٍة، َوَتَواُضٍع، َوقَ  ْكَمٍة، ب ع  َكاَيُة ح  َهة  إ ْشَباع  اْلَبَشر يَّة .ح  ْن ج  ، َلْيَس ب ق يَمٍة َما م   "ْهر  اْلَجَسد 

ي َأْرَسَلُه.23" 23: 5يوحنا  406 يُع االْبَن َكَما ُيْكر ُموَن اآلَب. َمْن اَل ُيْكر ُم االْبَن اَل ُيْكر ُم اآلَب الَّذ   "ل َكْي ُيْكر َم اْلَجم 
ذُ 19" 19: 28متى  .َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ  "وا َجم 

ُكْم. آم يَن.14" 14: 13كورنثوس  2 وح  اْلُقُدس  َمَع َجم يع  ، َوَمَحبَُّة اهلل ، َوَشر َكُة الرُّ يح   "ن ْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
.ب َسَبب  هَذا َأْحن ي ُركْ 14" 14: 3أفسس  يح   "َبَتيَّ َلَدى َأب ي َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 
، َوَكاَن َعَدُدُهْم َرَبوَ 11" 14–11: 5رؤيا  ْعُت َصْوَت َماَلئ َكٍة َكث ير يَن َحْوَل اْلَعْرش  َواْلَحَيَواَنات  َوالشُُّيوخ  َن ب َصْوٍت َقائ ل ي12 ات  َرَبَواٍت َوُأُلوَف ُأُلوٍف،َوَنَظْرُت َوَسم 
يٍم: ْكَمَة َواْلُقوََّة َواْلَكَراَمَة َوالْ  َعظ  َنى َواْلح  ق  ُهَو اْلَخرُوُف اْلَمْذُبوُح َأْن َيْأُخَذ اْلُقْدَرَة َواْلغ  َوُكلُّ َخل يَقٍة م مَّا ف ي السََّماء  َوَعَلى اأَلْرض  َوَتْحَت 13 َمْجَد َواْلَبَرَكَة!ُمْسَتح 

، ُكلُّ مَ  ، َوَما َعَلى اْلَبْحر  ْلطَ اأَلْرض  ْعُتَها َقائ َلة : ل ْلَجال س  َعَلى اْلَعْرش  َول ْلَخُروف  اْلَبَرَكُة َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالسُّ يَن.ا ف يَها، َسم  َوَكاَنت  اْلَحَيَواَناُت 14 اُن إ َلى َأَبد  اآلب د 
ْشُروَن خَ  ينَ اأَلْرَبَعُة َتُقوُل: آم يَن. َوالشُُّيوُخ اأَلْرَبَعُة َواْلع  وا َوَسَجُدوا ل ْلَحيِّ إ َلى َأَبد  اآلب د   ".رُّ

.25" 26–25: 10أعمال الرسل  اَفَأَقاَمُه ُبْطُرُس َقائ ال : ُقْم، َأَنا 26 َوَلمَّا َدَخَل ُبْطُرُس اْسَتْقَبَلُه َكْرن يل ُيوُس َوَسَجَد َواق ع ا َعَلى َقَدَمْيه   "إ ْنَساٌن. َأْيض 
ال  ف ي َما َلْم َيْنُظْرُه، اَل يُ 18" 18: 2كولوسي  407 َباَدة  اْلَماَلئ َكة ، ُمَتَداخ  ب ا ف ي التََّواُضع  َوع  َعاَلَة، َراغ  .َخسِّْرُكْم َأَحٌد اْلج  يِّ ْهن ه  اْلَجَسد  ْن ق َبل  ذ  ال  م  ا َباط   "ُمْنَتف خ 

هلل ! َفإ نَّ َفَخَرْرُت َأَماَم ر ْجَلْيه  أَلْسُجَد َلُه، َفَقاَل ل يَ 10" 10: 19رؤيا  ْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوَع. اْسُجْد   يَن ع  َشَهاَدَة َيُسوَع  : اْنُظْر! اَل َتْفَعْل! َأَنا َعْبٌد َمَعَك َوَمَع إ ْخَوت َك الَّذ 
 "ه َي ُروُح النُُّبوَّة .

، َواتََّقْوا َوَعَبُدوا25" 25: 1رومية  ب  يَن اْستَْبَدُلوا َحقَّ اهلل  ب اْلَكذ  . آم يَن. الَّذ  ، الَّذ ي ُهَو ُمَباَرٌك إ َلى اأَلَبد   "اْلَمْخُلوَق ُدوَن اْلَخال ق 
 "َقاَل َلُه َيُسوُع: َأَنا ُهَو الطَّر يُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحٌد َيْأت ي إ َلى اآلب  إ الَّ ب ي.6" 6: 14يوحنا  408
يُح.أَلنَُّه ُيوَجُد إ لٌه َواح  5" 5: 2تيموثاوس  1 ْنَساُن َيُسوُع اْلَمس  : اإل  ٌد َبْيَن اهلل  َوالنَّاس  يٌط َواح   "ٌد َوَوس 

.18" 18: 2أفسس  ٍد إ َلى اآلب  ا ف ي ُروٍح َواح   "أَلنَّ ب ه  َلَنا ك َلْيَنا ُقُدوم 
ْلُتْم ب َقْول َأْو ف ْعل، َفاْعَمُلوا اْلُكلَّ ب اْسم  الرَّبِّ 17" 17: 3كولوسي  . َوُكلُّ َما َعم   "َيُسوَع، َشاك ر يَن اهلَل َواآلَب ب ه 

ْلَباُتُكْم َلَدى اهلل  6" 6: 4فيلبي  409 ، ل ُتْعَلْم ط  اَلة  َوالدَُّعاء  َمَع الشُّْكر   ".اَل َتْهَتمُّوا ب َشْيٍء، َبْل ف ي ُكلِّ َشْيٍء ب الصَّ
َل ُكلِّ َشْيٍء، َأْن تَُقاَم َطل  1" 1: 2تيموثاوس  1 .َفَأْطُلُب َأوَّ يع  النَّاس   "َباٌت َوَصَلَواٌت َواْبت َهااَلٌت َوَتَشكَُّراٌت أَلْجل  َجم 

.2" 2: 4كولوسي  اَلة  َساه ر يَن ف يَها ب الشُّْكر  ُبوا َعَلى الصَّ  "َواظ 
اَلة ، إ َلْيَك َيْأت ي ُكلُّ َبَشٍر.2" 2: 65مزمور  410  "َيا َسام َع الصَّ

، َقدُِّموا ل لرَّبِّ َمْجد ا َوُقوَّة . َقدُِّموا ل لرَّبِّ 7" 8–7: 96مزمور  َياَرُه.8 َيا َقَبائ َل الشُُّعوب  َمة  َواْدُخُلوا د  . َهاُتوا َتْقد  ه   "َقدُِّموا ل لرَّبِّ َمْجَد اْسم 
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 419.للموت

                                                                                                                           
،11" 13–11: 148مزمور  َؤَساُء َوُكلُّ ُقَضاة  اأَلْرض  ، الرُّ اَواْلَعَذاَرى  اأَلْحَداثُ 12 ُمُلوُك اأَلْرض  َوُكلُّ الشُُّعوب  ،َأْيض  ، 13 ، الشُُّيوُخ َمَع اْلف ْتَيان  ل ُيَسبُِّحوا اْسَم الرَّبِّ

.  "ألَنَُّه َقْد َتَعاَلى اْسُمُه َوْحَدُه. َمْجُدُه َفْوَق اأَلْرض  َوالسََّماَوات 
ْثم  َأْفَكاَرُه، َوْلَيُتْب إ َلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه، َوا  َلى إ له َنا أَلنَّهُ ل يَ 7 ُاْطُلُبوا الرَّبَّ َما َداَم ُيوَجُد. اْدُعوُه َوُهَو َقر يٌب.6" 7–6: 55إشعياء   ُيْكث ُر ْتُرك  الشِّرِّيُر َطر يَقُه، َوَرُجُل اإل 
 "اْلُغْفَراَن.

.13" 14–13: 14يوحنا  411 َد اآلُب ب االْبن   "ْن َسَأْلُتْم َشْيئ ا ب اْسم ي َفإ نِّي َأْفَعُلُه.إ  14 َوَمْهَما َسَأْلُتْم ب اْسم ي َفذل َك َأْفَعُلُه ل َيَتَمجَّ
اُكوُنوا َأْنُتْم 5" 5: 2بطرس  1 ْندَ  َأْيض  يٍَّة َمْقُبوَلٍة ع  يم  َذَبائ َح ُروح  ي ا، َكَهُنوت ا ُمَقدَّس ا، ل َتْقد  َجاَرٍة َحيٍَّة َبْيت ا ُروح  .َمْبن يِّيَن َكح  يح   " اهلل  ب َيُسوَع اْلَمس 

وُح 26" 26: 8رومية  412 اَوَكذل َك الرُّ وَح َنْفَسُه َيْشَفُع  َأْيض  ي. َولك نَّ الرُّ يُن َضَعَفات َنا، أَلنََّنا َلْسَنا َنْعَلُم َما ُنَصلِّي أَلْجل ه  َكَما َيْنَبغ   "ف يَنا ب َأنَّاٍت اَل ُيْنَطُق ب َها.ُيع 
ْلَبٍة ُكلَّ 18" 18: 6أفسس  يَن. ُمَصلِّيَن ب ُكلِّ َصاَلٍة َوط  يع  اْلق دِّيس  ْلَبٍة، أَلْجل  َجم  ، َوَساه ر يَن ل هَذا ب َعْين ه  ب ُكلِّ ُمواَظَبٍة َوط  وح   "َوْقٍت ف ي الرُّ

يَئت ه  َيْسَمُع َلَنا.14" 14: 5يوحنا  1 413 ْنَدُه: َأنَُّه إ ْن َطَلْبَنا َشْيئ ا َحَسَب َمش  َي الثَِّقُة الَّت ي َلَنا ع  ه  ه   "َوهذ 
يَدة .7" 7: 47مور مز  414  "أَلنَّ اهلَل َمل ُك اأَلْرض  ُكلَِّها، َرنُِّموا َقص 

، ألَنَُّهمْ 1" 2–1: 5جامعة  يم  َذب يَحة  اْلُجهَّال  ْن َتْقد  يَن َتْذَهُب إ َلى َبْيت  اهلل ، َفاالْست َماُع َأْقَرُب م  . ا ْحَفْظ َقَدَمَك ح  ْل َفَمَك َواَل ُيْسر ْع اَل َتسْ 2 اَل ُيَباُلوَن ب َفْعل  الشَّرِّ َتْعج 
، َفل ذل َك ل َتُكْن َكل    "َماُتَك َقل يَلة .َقْلُبَك إ َلى ُنْطق  َكاَلٍم ُقدَّاَم اهلل ، أَلنَّ اهلَل ف ي السََّماَوات  َوَأْنَت َعَلى اأَلْرض 

يَّة ، ب ُخُشوٍع َوَتْقَوى.ل ذل َك َوَنْحُن َقاب ُلوَن َمَلُكوت ا اَل َيَتَزْعَزُع ل يَ 28" 28: 12عبرانيين  ْدَمة  َمْرض  ُم اهلَل خ  ْنَدَنا ُشْكٌر ب ه  َنْخد   "ُكْن ع 
يُم َوَقاَل: إ نِّي َقْد َشَرْعُت ُأَكلُِّم اْلَمْوَلى َوَأَنا ُتَراٌب َوَرَماٌد.27" 27: 18تكوين   "َفَأَجاَب إ ْبَراه 
ُر َكث ير ا ف ي ف ْعل َها.ا ْعَتر ُفوا َبْعُضُكْم ل َبْعٍض ب ال16" 16: 5يعقوب  ، َوَصلُّوا َبْعُضُكْم أَلْجل  َبْعٍض، ل َكْي ُتْشَفْوا. َطل َبُة اْلَبارِّ َتْقَتد   "زَّاَلت 
َن اْلَبْحر  َتْخب ُطهُ 6" 7–6: 1يعقوب  ا م  يُح َوَتْدَفُعُه.  َولك ْن ل َيْطُلْب ب إ يَماٍن َغْيَر ُمْرتَاٍب اْلَبتََّة، أَلنَّ اْلُمْرتَاَب ُيْشب ُه َمْوج  ْن 7الرِّ ْنَساُن َأنَُّه َيَناُل َشْيئ ا م  َفاَل َيُظنَّ ذل َك اإل 

. ْند  الرَّبِّ  "ع 
ُنوا َأْن َتَناُلوُه، َفَيُكوَن َلُكْم.24" 24: 11مرقس  يَنَما ُتَصلُّوَن، َفآم   "ل ذل َك َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْطُلُبوَنُه ح 
ااْغف ْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغف ُر َنْحُن وَ 12" 15–14، 12: 6متى  اَفإ نَُّه إ ْن َغَفْرُتْم ل لنَّاس  زَّاَلت ه ْم، َيْغف ْر َلُكْم 14...  ل ْلُمْذن ب يَن إ َلْيَنا. َأْيض  . َأْيض  َوا  ْن َلْم 15 َأُبوُكُم السََّماو يُّ

اَأُبوُكْم َتْغف ُروا ل لنَّاس  زَّاَلت ه ْم، اَل َيْغف ْر َلُكْم   "زَّاَلت ُكْم. َأْيض 
.2" 2: 4كولوسي  اَلة  َساه ر يَن ف يَها ب الشُّْكر  ُبوا َعَلى الصَّ  "َواظ 
ْلَبةٍ 18" 18: 6أفسس  ، َوَساه ر يَن ل هَذا ب َعْين ه  ب ُكلِّ ُمواَظَبٍة َوط  وح  ْلَبٍة ُكلَّ َوْقٍت ف ي الرُّ يَن.، أَلْجل  جَ ُمَصلِّيَن ب ُكلِّ َصاَلٍة َوط  يع  اْلق دِّيس   "م 

ْهن ي َفُهَو ب اَل َثَمٍر.14" 14: 14كورنثوس  1 415 ي ُتَصلِّي، َوَأمَّا ذ   "أَلنَُّه إ ْن ُكْنُت ُأَصلِّي ب ل َساٍن، َفُروح 
ْنَدُه: َأنَُّه إ ْن َطَلْبَنا َشْيئ ا َحَسَب َمش  14" 16، 14: 5يوحنا  1 416 َي الثَِّقُة الَّت ي َلَنا ع  ه  ه  ، 16...  يَئت ه  َيْسَمُع َلَنا.َوهذ  يَّة  َلْيَسْت ل ْلَمْوت  ُئ َخط  إ ْن َرَأى َأَحٌد َأَخاُه ُيْخط 

ه  أَ  . َلْيَس أَلْجل  هذ  يٌَّة ل ْلَمْوت  . ُتوَجُد َخط  ُئوَن َلْيَس ل ْلَمْوت  يَن ُيْخط  يه  َحَياة  ل لَّذ   "ُقوُل َأْن ُيْطَلَب.َيْطُلُب، َفُيْعط 
 "إ ْن ثََبتُّْم ف يَّ َوثََبَت َكاَلم ي ف يُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتر يُدوَن َفَيُكوُن َلُكْم.7" 7: 15يوحنا 

،1" 2–1: 2تيموثاوس  1 417 يع  النَّاس  َل ُكلِّ َشْيٍء، َأْن ُتَقاَم َطل َباٌت َوَصَلَواٌت َواْبت َهااَلٌت َوَتَشكَُّراٌت أَلْجل  َجم  يَن ُهْم ف ي أَلْجل  ا2 َفَأْطُلُب َأوَّ يع  الَّذ  ْلُمُلوك  َوَجم 
َئة  ف ي ُكلِّ َتْقَوى َوَوَقاٍر. َي َحَياة  ُمْطَمئ نَّة  َهاد  ٍب، ل َكْي َنْقض   "َمْنص 

ْن َأْجل  هؤاَُلء  َفَقْط، َبْل 20" 20: 17يوحنا  اَوَلْسُت َأْسَأُل م  ُنوَن ب ي ب َكاَلم ه ْم. َأْيض  يَن ُيْؤم  ْن َأْجل  الَّذ   "م 
ي الرَّبَّ َقْد َتكَ 29" 29: 7صموئيل  2 َك ل َيُكوَن إ َلى اأَلَبد  َأَماَمَك، ألَنََّك َأْنَت َيا َسيِّد  .َفاآلَن اْرَتض  َوَبار ْك َبْيَت َعْبد  َك ب َبَرَكت َك إ َلى األََبد   "لَّْمَت. َفْلُيَباَرْك َبْيُت َعْبد 
َك الَوَقاَل: َأيُّ 14" 42–14: 6أخبار األيام  2 ، َحاف ُظ اْلَعْهد  َوالرَّْحَمة  ل َعب يد  ْثُلَك ف ي السََّماء  َواأَلْرض  سَّائ ر يَن َأَماَمَك ب ُكلِّ ُقُلوب ه ُم. ... َها الرَّبُّ إ لُه إ ْسَرائ يَل، اَل إ لَه م 
َك َداُوَد َأب ي َما16 يِّ إ ْسَرائ يَل، إ ْن َيُكْن َبُنوَك ُطُرقَ  َواآلَن َأيَُّها الرَّبُّ إ لُه إ ْسَرائ يَل، اْحَفْظ ل َعْبد  ُهْم َيْحَفُظوَن َكلَّْمَتُه ب ه  َقائ ال : اَل ُيْعَدُم َلَك َأَمام ي َرُجٌل َيْجل ُس َعَلى ُكْرس 

ْرَت َأْنَت َأَمام ي. ...  يُروا ف ي َشر يَعت ي َكَما س  َك َوَشْعب َك 21َحتَّى َيس  ع  َواْسَمْع َتَضرَُّعات  َعْبد  ْن َمْوض  ، َواْسَمْع َأْنَت م  ع  يَن ُيَصلُّوَن ف ي هَذا اْلَمْوض  إ ْسَرائ يَل الَّذ 
ْعَت َفاْغف ْر. ...  ، َوا  َذا َسم  َن السََّماء  يَدٍة 32ُسْكَناَك م  ْن َأْرٍض َبع  ْن َشْعب َك إ ْسَرائ يَل، َوَقْد َجاَء م  ي َلْيَس ُهَو م  َك َوَكذل َك اأَلْجَنب يُّ الَّذ  يم  َوَيد  َك اْلَعظ  ْن َأْجل  اْسم  م 

 ، َك اْلَمْمُدوَدة ، َفَمَتى َجاُءوا َوَصلَّْوا ف ي هَذا اْلَبْيت  َراع  يَّة  َوذ  ، ل َكْي َيْعَلَم كُ 33اْلَقو  َن السََّماء  َمَكان  ُسْكَناَك َواْفَعْل َحَسَب ُكلِّ َما َيْدُعوَك ب ه  اأَلْجَنب يُّ لُّ َفاْسَمْع َأْنَت م 
َي َعَلى هَذا اْلبَ  ي َبَنْيُت. ...ُشُعوب  اأَلْرض  اْسَمَك َفَيَخاُفوَك َكَشْعب َك إ ْسَرائ يَل، َول َكْي َيْعَلُموا َأنَّ اْسَمَك َقْد ُدع   "ْيت  الَّذ 

يُم: َيا اْبن ي، اْذُكْر َأنََّك اْسَتْوَفْيَت َخْيَرات َك ف  25" 26–25: 16لوقا  418 َوَفْوَق هَذا 26 ي َحَيات َك، َوَكذل َك ل َعاَزُر اْلَباَلَيا. َواآلَن ُهَو َيَتَعزَّى َوَأْنَت تََتَعذَُّب.َفَقاَل إ ْبَراه 
ْن هُهَنا إ   يَن ُير يُدوَن اْلُعُبوَر م  يَمٌة َقْد ُأْثب َتْت، َحتَّى إ نَّ الَّذ  رُ ُكلِّه ، َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ُهوٌَّة َعظ  ْن ُهَناَك َيْجَتاُزوَن إ َلْيَنا.َلْيُكْم اَل َيْقد  يَن م   "وَن، َواَل الَّذ 
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 ،في طاعة هلل ،واالستماع الواعي للكلمة 421والوعظ  الصحيح 420بمخافة تقّية، المقدس قراءة الكتاب إن -5
يمان ،بفهم والقبول الالئق  الممارسة الصحيحة ،اأيض   كذلك 423؛لقلبالمزامير بنعمة في ا وترنيم 422خشوع،و  ،وا 

بجانب ممارسات القسم  424:ة العادية هللهي كلها أجزاء للعبادة الدينيّ  ،المسيح أّسسها تيال لألسرار المقّدسة

                                                                                                                           
ْحَسان  ُيَضمُّوَن، َوَلْيَس َمْن َيْفَطُن ب َأنَّ 1" 2–1: 57إشعياء  . َور َجاُل اإل  دِّيُق َوَلْيَس َأَحٌد َيَضُع ذل َك ف ي َقْلب ه  دِّيُق.َباَد الصِّ ْن َوْجه  الشَّرِّ ُيَضمُّ الصِّ ُل َيْدخُ 2 ُه م 

. . السَّال ُك ب االْست َقاَمة  ه م  ع   "السَّاَلَم. َيْسَتر يُحوَن ف ي َمَضاج 
ين ي، َوَبْعُد إ َلى َمْجٍد َتْأُخُذن ي.24" 24: 73مزمور   "ب َرْأي َك َتْهد 

َن ع  8" 10، 8: 5كورنثوس  2 . ... َفَنث ُق َوُنَسرُّ ب اأَلْوَلى َأْن َنَتَغرََّب َعن  اْلَجَسد  َوَنْسَتْوط  ، ل َيَناَل ُكلُّ 10ْنَد الرَّبِّ يح  يِّ اْلَمس  يع ا ُنْظَهُر َأَماَم ُكْرس  أَلنَُّه اَلُبدَّ َأنََّنا َجم 
ٍد َما َكاَن ب اْلَجَسد  ب َحَسب  َما َصَنَع، َخْير ا َكاَن َأْم َشر ا.  "َواح 

يُح َوالْ 21" 24–21: 1فيلبي  َي اْلَمس  َي ل ي َثَمُر َعَمل ي، َفَماَذا َأْختَاُر؟ َلْسُت َأْدر ي!22 َمْوُت ُهَو ر ْبٌح.أَلنَّ ل َي اْلَحَياَة ه  َفإ نِّي 23 َولك ْن إ ْن َكاَنت  اْلَحَياُة ف ي اْلَجَسد  ه 
د ا. ، َذاَك َأْفَضُل ج  يح  : ل َي اْشت َهاٌء َأْن َأْنَطل َق َوَأُكوَن َمَع اْلَمس  ْن االْثَنْين  ْن َأْجل ُكْم.وَ 24 َمْحُصوٌر م   "لك ْن َأْن َأْبَقى ف ي اْلَجَسد  َأْلَزُم م 

يَن َيُموُتوَن ف ي الرَّبِّ ُمْنُذ اآلَن.13" 13: 14رؤيا  َن السََّماء  َقائ ال  ل ي: اْكُتْب: ُطوَبى ل أَلْمَوات  الَّذ  ْعُت َصْوت ا م  ْن َأ َوَسم  وُح: ل َكْي َيْسَتر يُحوا م  ْتَعاب ه ْم، َنَعْم َيُقوُل الرُّ
 "َوَأْعَماُلُهْم َتْتَبُعُهْم.

ُئوَن َلْيَس 16" 16: 5يوحنا  1 419 يَن ُيْخط  يه  َحَياة  ل لَّذ  ، َيْطُلُب، َفُيْعط  يَّة  َلْيَسْت ل ْلَمْوت  ُئ َخط  ه   إ ْن َرَأى َأَحٌد َأَخاُه ُيْخط  . َلْيَس أَلْجل  هذ  يٌَّة ل ْلَمْوت  . ُتوَجُد َخط  ل ْلَمْوت 
 "وُل َأْن ُيْطَلَب.َأقُ 

َرة  َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدت ه  َيْوَم السَّْبت  َوَقاَم ل َيْقرَ 16" 17–16: 4لوقا  420 . َوَلمَّا َفَتَح 17َأ، َوَجاَء إ َلى النَّاص  ْفُر إ َشْعَياَء النَّب يِّ َفُدف َع إ َلْيه  س 
ي َكاَن َمْكُتوب ا ف يه ...السِّْفَر َوَجَد ا َع الَّذ   "ْلَمْوض 

، إ ْذ ُيْقَرُأ ف ي اْلَمَجام ع  ُكلَّ سَ 21" 21: 15أعمال الرسل  ُز ب ه  يَنٍة َمْن َيْكر  يَمٍة، َلُه ف ي ُكلِّ َمد   "ْبٍت.أَلنَّ ُموَسى ُمْنُذ َأْجَيال َقد 
ه  الرِّ 16" 16: 4كولوسي  ْنَدُكْم هذ  اَساَلُة َفاْجَعُلوَها تُْقَرُأ َوَمَتى ُقر َئْت ع  ك يََّة َتْقَرُأوَنَها َأْنُتْم  َأْيض  ْن اَلُود  ك يِّيَن، َوالَّت ي م  اف ي َكن يَسة  اّلاَلُود   ".َأْيض 

ينَ 27" 27: 5تسالونيكي  1 ْخَوة  اْلق دِّيس  َساَلُة َعَلى َجم يع  اإل  ه  الرِّ ُدُكْم ب الرَّبِّ َأْن تُْقَرَأ هذ   ".ُأَناش 
يَن َيْسَمُعوَن َأْقَواَل النُُّبوَّة ، َوَيْحَفُظوَن َما ُهَو َمْكُتوٌب ف يَها، أَلنَّ الْ 3" 3: 1رؤيا  ي َيْقَرُأ َول لَّذ   "َوْقَت َقر يٌب.ُطوَبى ل لَّذ 
ٍب َوَغْير  ُمنَ 2" 2: 4تيموثاوس  2 421 . اْعُكْف َعَلى ذل َك ف ي َوْقٍت ُمَناس  ْز ب اْلَكل َمة  ْظ ب ُكلِّ َأَناٍة َوَتْعل يٍم.اْكر  ، اْنَته ْر، ع  ٍب. َوبِّخ   "اس 

.42" 42: 5أعمال الرسل  يح  يَن َوُمَبشِّر يَن ب َيُسوَع اْلَمس   "َوَكاُنوا اَل َيَزاُلوَن ُكلَّ َيْوٍم ف ي اْلَهْيَكل  َوف ي اْلُبُيوت  ُمَعلِّم 
ل يَن ب الْ 22" 22: 1يعقوب  422 يَن ُنُفوَسُكْم.َولك ْن ُكوُنوا َعام  ع  يَن َفَقْط َخاد  ، اَل َسام ع   "َكل َمة 

ُروَن َأَماَم اهلل  ل َنْسمَ 33" 33: 10أعمال الرسل  ْئَت. َواآلَن َنْحُن َجم يع ا َحاض  يَع َما َأَمَرَك ب ه  اهلُل.َفَأْرَسْلُت إ َلْيَك َحاال . َوَأْنَت َفَعْلَت َحَسن ا إ ْذ ج   "َع َجم 
. هَذا19" 19: 13متى  يُر َوَيْخَطُف َما َقْد ُزر َع ف ي َقْلب ه  . ُكلُّ َمْن َيْسَمُع َكل َمَة اْلَمَلُكوت  َواَل َيْفَهُم، َفَيْأت ي الشِّرِّ  "ُهَو اْلَمْزُروُع َعَلى الطَّر يق 

األَنََّنا َنْحُن 2" 2: 4عبرانيين  ْرَنا َكَما ُأولئ َك، لك ْن َلْم تَْنفَ  َأْيض  ُعوا.َقْد ُبشِّ يَن َسم  يَمان  ف ي الَّذ   "ْع َكل َمُة اْلَخَبر  ُأولئ َك. إ ْذ َلْم َتُكْن ُمْمَتز َجة  ب اإل 
. َوا  َلى هَذا َأْنُظُر: إ َلى اْلم ْسك ين  َواْلُمنْ 2" 2: 66إشعياء  ه ، َيُقوُل الرَّبُّ ي، َفَكاَنْت ُكلُّ هذ  ه  َصَنَعْتَها َيد  وح  َوُكلُّ هذ  ق  الرُّ ْن َكاَلم ي. َسح  د  م   "َواْلُمْرَتع 

ا، ب  16" 16: 3كولوسي  423 ُروَن َبْعُضُكْم َبْعض  ْكَمٍة ُمَعلُِّموَن َوُمْنذ  ، َوَأْنُتْم ب ُكلِّ ح  نى  يح  ب غ  يَن ل َتْسُكْن ف يُكْم َكل َمُة اْلَمس  يٍَّة، ب ن ْعَمٍة، ُمَتَرنِّم  يَر َوَتَساب يَح َوَأَغان يَّ ُروح  َمَزام 
.ف    "ي ُقُلوب ُكْم ل لرَّبِّ

يَن َوُمَرتِّل يَن ف ي ُقُلوب كُ 19" 19: 5أفسس  يٍَّة، ُمَتَرنِّم  يَر َوَتَساب يَح َوَأَغان يَّ ُروح  ا ب َمَزام  يَن َبْعُضُكْم َبْعض  .ُمَكلِّم   "ْم ل لرَّبِّ
. َأَمْسرُ 13" 13: 5يعقوب   "وٌر َأَحٌد؟ َفْلُيَرتِّْل.َأَعَلى َأَحٍد َبْيَنُكْم َمَشقَّاٌت؟ َفْلُيَصلِّ

، َوُأَصلِّي ب الذِّْهن  15" 15: 14كرونثوس  1 وح  اَفَما ُهَو إ ذ ا؟ ُأَصلِّي ب الرُّ ، َوُأَرتُِّل ب الذِّْهن  َأْيض  وح  ا. ُأَرتُِّل ب الرُّ  ".َأْيض 
يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اسْ 19" 19: 28متى  424 ُذوا َجم  .َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس   "م  اآلب َواالْبن  َوالرُّ
َن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم 23" 29–23: 11كورنثوس  1 األَنَّن ي َتَسلَّْمُت م  َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا 24: إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل َم ف يَها، َأَخَذ ُخْبز ا َأْيض 

ْكر ي. هَذا  ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  اَكذل َك اْلَكْأَس 25ُهَو َجَسد  ْبُتْم ْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال : بَ  َأْيض  يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  هذ 
ْكر ي.  يَء. َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم 26ل ذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج  ، ب ُدون  27هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ  إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأْو َشر َب َكْأَس الرَّبِّ

اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ َوَدم ه . 
ن  28 .  َولك ْن ل َيْمَتح  َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ْنَساُن َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  ي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ب ُدون  29اإل  أَلنَّ الَّذ 

. ، َغْيَر ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّبِّ ه   "اْست ْحَقاق َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنة  ل َنْفس 
.َوَكاُنوا ُيوا42" 42: 2أعمال الرسل  َلَوات  ، َوالصَّ ، َوالشَّر َكة ، َوَكْسر  اْلُخْبز  ُبوَن َعَلى َتْعل يم  الرُُّسل   "ظ 
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في أوقاتها  ،التي هي 428،في المناسبات الخاصة تقديم الشكرو  427،واألصوام المقدسة 426،والنذور 425الدينّي،
 429.ةسة ودينيّ بطريقة مقدّ  ُتمارسيجب أن  ،المتعددةومواسمها 

مقبولة  تصبحأو  ة،إما مرتبط ،اإلنجيل بموجب ،اآلن تكون ،ةوال أي جزء آخر من العبادة الدينيّ  ،ال الصالة -6
 ،كما 432؛بالروح والحق 431،في كل مكاناهلل عبد أن يُ يجب لكن  430:نحوه هوجأو تُ  ،مارس فيهكثر بأي مكان تُ أ

جتماعات في اال أكبربوقار  ،كذلك 435؛كل واحد بمفرده الخفاء،وفى  434،ايومي   433للعائالتالخاصة دة العبافي 
 436.بواسطة كلمته وعنايته ،اهلل إليها عندما يدعو ،تركأو تُ  ،اعمد  أو  بال مباالةهمل تُ  أالالتي يجب  ،العامة

                                      
 "الرَّبَّ إ لَهَك َتتَّق ي، َوا  يَّاُه َتْعُبُد، َوب اْسم ه  َتْحل ُف.13" 13: 6تثنية  425

ُقوا ب إ ْخَوت ه ْم َوُعَظَمائ ه ْم َوَدَخُلوا ف ي َقَسٍم وَ 29" 29: 10نحميا  َيْت َعْن َيد  ُموَسى َعْبد  اهلل ، َوَأْن َيْحَفُظوا َوَيْعَمُلوا جَ َلص  يُروا ف ي َشر يَعة  اهلل  الَّت ي ُأْعط  ْلٍف َأْن َيس  يَع ح  م 
ه . ه  َوَفَرائ ض  َنا، َوَأْحَكام   "َوَصاَيا الرَّبِّ َسيِّد 

ي، 23" 23: 1كورنثوس  2  "َأنِّي إ ْشَفاق ا َعَلْيُكْم َلْم آت  إ َلى ُكور ْنُثوَس.َولك نِّي َأْسَتْشه ُد اهلَل َعَلى َنْفس 
 "ُأوف ي ُنُذور ي ل لرَّبِّ ُمَقاب َل ُكلِّ َشْعب ه .14" 14: 116مزمور  426

، َوُيَقدُِّموَن ذَ 21" 21: 19إشعياء  .َفُيْعَرُف الرَّبُّ ف ي م ْصَر، َوَيْعر ُف اْلم ْصر يُّوَن الرَّبَّ ف ي ذل َك اْلَيْوم  َمة ، َوَيْنُذُروَن ل لرَّبِّ َنْذر ا َوُيوُفوَن ب ه   "ب يَحة  َوَتْقد 
. َفَأْوف  ب َما َنَذرْ 4" 5–4: 5جامعة  ْر َعن  اْلَوَفاء  ب ه ، ألَنَُّه اَل ُيَسرُّ ب اْلُجهَّال  هلل  َفاَل تَتََأخَّ ْن َأنْ 5 َتُه.إ َذا َنَذْرَت َنْذر ا    "َتْنُذَر َواَل َتف َي. َأْن اَل َتْنُذُر َخْيٌر م 

.12" 12: 2يوئيل  427 ْوم  َواْلُبَكاء  َوالنَّْوح  ُعوا إ َليَّ ب ُكلِّ ُقُلوب ُكْم، َوب الصَّ ، اْرج   "َولك ن  اآلَن، َيُقوُل الرَّبُّ
َهت ي16" 16: 4أستير  ْن ج  يَن ف ي ُشوَشَن َوُصوُموا م  يَع اْلَيُهود  اْلَمْوُجود  اَواَل تَْأُكُلوا َواَل َتْشَرُبوا َثاَلَثَة َأيَّاٍم َلْيال  َوَنَهار ا. َوَأَنا  اْذَهب  اْجَمْع َجم  َوَجَوار يَّ َنُصوُم  َأْيض 

. َفإ َذا َهَلْكُت، َهَلْكُت. اَلَف السُّنَّة   "َكذل َك. َوهَكَذا َأْدُخُل إ َلى اْلَمل ك  خ 
يعُ 15" 15: 9متى  يَن ُيْرَفُع اْلَعر يُس َعْنُهْم،  َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: َهْل َيْسَتط  يَنئ ٍذ َيُصوُموَن.َبُنو اْلُعْرس  َأْن َيُنوُحوا َما َداَم اْلَعر يُس َمَعُهْم؟ َولك ْن َستَْأت ي َأيَّاٌم ح   "َفح 

.َواْنَتَخَبا َلُهْم ُقُسوس ا ف ي ُكلِّ َكن يَسٍة، ثُمَّ َصلََّيا ب َأْصَواٍم َواسْ 23" 23: 14أعمال الرسل   "َتْوَدَعاُهْم ل لرَّبِّ الَّذ ي َكاُنوا َقْد آَمُنوا ب ه 
ه  التَّْسب يَحَة ل لرَّبِّ َوَقاُلوا: ُأَرنُِّم ل لرَّبِّ َفإ نَُّه َقْد تَ 1" 21–1: 15خروج  428 يَنئ ٍذ َرنََّم ُموَسى َوَبُنو إ ْسَرائ يَل هذ  . َعظََّم. اْلَفَرَس َوَراك َبُه َطَرَحُهَما ف ي اْلبَ ح  ت ي 2ْحر  الرَّبُّ ُقوَّ

ُدُه، إ لُه َأب ي َفُأَرفُِّعُه.  ي. هَذا إ له ي َفُأَمجِّ ي، َوَقْد َصاَر َخاَلص  يد  . الرَّبُّ اْسُمُه. 3َوَنش  ، َفَغر َق َأْفَضُل 4الرَّبُّ َرُجُل اْلَحْرب  َمْرَكَباُت ف ْرَعْوَن َوَجْيُشُه َأْلَقاُهَما ف ي اْلَبْحر 
ه  اْلمَ  يُع النَِّساء  َوَراَءَها ب ُدُفوٍف َوَرقْ 20 ْرَكب يَّة  ف ي َبْحر  ُسوَف، ...ُجُنود  َها، َوَخَرَجْت َجم  َوَأَجاَبْتُهْم َمْرَيُم: َرنُِّموا ل لرَّبِّ 21ٍص. َفَأَخَذْت َمْرَيُم النَّب يَُّة ُأْخُت َهاُروَن الدُّفَّ ب َيد 

.َفإ نَُّه َقْد َتَعظََّم. اْلَفَرَس َوَراك    "َبُه َطَرَحُهَما ف ي اْلَبْحر 
، 2ا ْحَمُدوا الرَّبَّ ألَنَُّه َصال ٌح، أَلنَّ إ َلى األََبد  َرْحَمَتُه. 1" 43–1: 107مزمور  ْن َيد  اْلَعُدوِّ يَن َفَداُهْم م  ، الَّذ  يُّو الرَّبِّ َن اْلَمْشر ق  3ل َيُقْل َمْفد  َن اْلُبْلَدان  َجَمَعُهْم، م  َوم 
َن الْ  . ... َوم  َن اْلَبْحر  َن الشَِّمال  َوم  ، م  ْم، ... 6َمْغر ب  ه  ْن َشَدائ د  يق ه ْم، َفَأْنَقَذُهْم م   "َفْلَيْحَمُدوا الرَّبَّ َعَلى َرْحَمت ه  َوَعَجائ ب ه  ل َبن ي آَدَم. ...31َفَصَرُخوا إ َلى الرَّبِّ ف ي ض 
ين  ُسور  ُأورُ 27" 43–27: 12نحميا  ْنَد َتْدش  ْن َجم يع  َأَماك ن ه ْم ل َيْأُتوا ب ه ْم إ َلى ُأوُرَشل يَم، ل َكْي ُيَدشُِّنوا ب َفَرحٍ َوع  يِّيَن م  و  َّ َباب   َشل يَم َطَلُبوا الالَّ ُنوج  َوالرَّ َناٍء ب الصُّ َوب َحْمٍد َوغ 

 . يَدان  َن الدَّائ َرة  َحْوَل ُأوُرَشل  28َواْلع  ، ... َفاْجَتَمَع َبُنو اْلُمَغنِّيَن م  َياع  النَُّطوَفات يِّ ْن ض  ي، 40يَم، َوم  يَن ف ي َبْيت  اهلل ، َوَأَنا َون ْصُف اْلُواَلة  َمع  َن اْلَحمَّاد  َفَوَقَف اْلف ْرَقتَان  م 
ا. وَ 43 ... يم  ا َعظ  يَمة  َوَفر ُحوا، أَلنَّ اهلَل َأْفَرَحُهْم َفَرح  اَفر َح اأَلْواَلُد َوالنَِّساُء َوَذَبُحوا ف ي ذل َك اْلَيْوم  َذَبائ َح َعظ  َع َفَرُح ُأوُرَشل يَم َعْن ُبْعٍد.َأْيض   "، َوُسم 

يَن ف ي ُكلِّ ُبْلَدان  اْلَمل ك  أَ 20" 22–20: 9أستير  يع  اْلَيُهود  الَّذ  ه  اأُلُموَر َوَأْرَسَل َرَسائ َل إ َلى َجم  يُروَش اْلَقر يب يَن وَ َوَكَتَب ُمْرَدَخاُي هذ  يَن،َحْشو  يد  َب َعَلْيه ْم 21 اْلَبع  ل ُيوج 
ْنُه ف ي ُكلِّ َسَنٍة، ْن َشْهر  َأَذاَر، َواْلَيْوم  اْلَخام س  َعَشَر م  ْن َأْعَدائ ه ْم َوالشَّْهر  الَّ 22 َأْن ُيَعيُِّدوا ف ي اْلَيْوم  الرَّابع  َعَشَر م  َل َحَسَب اأَليَّام  الَّت ي اْسَتَراَح ف يَها اْلَيُهوُد م  ي َتَحوَّ ذ 
ْن َنْوٍح إ َلى َيْوٍم َطيٍِّب، ل َيْجَعُلوَها َأيَّاَم ُشْرٍب َوَفَرٍح َوا  ْرَسال  َأ ْن ُحْزٍن إ َلى َفَرٍح َوم  ْنَدُهْم م  ب ه  َوَعَطاَيا ل ْلُفَقَراء .ع  ٍد إ َلى َصاح  ْن ُكلِّ َواح  َبٍة م   "ْنص 

يَّة ، ب ُخُشوٍع َوَتْقَوى.ل ذل َك َوَنْحُن َقاب  28" 28: 12عبرانيين  429 ْدَمة  َمْرض  ُم اهلَل خ  ْنَدَنا ُشْكٌر ب ه  َنْخد   "ُلوَن َمَلُكوت ا اَل َيَتَزْعَزُع ل َيُكْن ع 
، َواَل ف ي ُأوُرَشل  َقاَل َلَها َيُسوُع: 21" 21: 4يوحنا  430 .َيا اْمَرَأُة، َصدِّق ين ي َأنَُّه َتْأت ي َساَعٌة، اَل ف ي هَذا اْلَجَبل   "يَم َتْسُجُدوَن ل آلب 
، َوف ي ُكلِّ َمَكاٍن ُيَقرَُّب الْسم ي َبخُ 11" 11: 1مالخي  431 يٌم َبْيَن اأُلَمم  ْن َمْشر ق  الشَّْمس  إ َلى َمْغر ب َها اْسم ي َعظ  يٌم َبْيَن أَلنَُّه م  َرٌة، أَلنَّ اْسم ي َعظ  َمٌة َطاه  وٌر َوَتْقد 

، َقاَل َربُّ اْلُجُنود    ".اأُلَمم 
َدال.8" 8: 2تيموثاوس  1 َرة ، ب ُدون  َغَضٍب َواَل ج  َي َطاه  يَن َأَياد   "َفُأر يُد َأْن ُيَصلَِّي الرَِّجاُل ف ي ُكلِّ َمَكاٍن، َراف ع 

ُدوَن اْلَحق يق يُّوَن َيْسُجُدوَن ل آلب  ب  23" 24–23: 4يوحنا  432 يَن السَّاج  َي اآلَن، ح  يَن َلُه.َولك ْن تَْأت ي َساَعٌة، َوه  د  ْثَل هؤاَُلء  السَّاج  وح  َواْلَحقِّ، أَلنَّ اآلَب َطال ٌب م   الرُّ

ي َأْن َيْسُجُدوا.24 وح  َواْلَحقِّ َيْنَبغ  يَن َيْسُجُدوَن َلُه َفب الرُّ  "َاهلُل ُروٌح. َوالَّذ 
َك. ألَنَُّهْم َأَكُلوا َيْعُقوَب. َأَكُلوُه َوَأْفَنْوُه َوَأْخَرُبوا َمْسَكنَ ُاْسُكْب َغَضَبَك َعَلى اأُلَمم  الَّت ي َلْم َتْعر ْفَك، وَ 25" 25: 10إرميا  433  "ُه.َعَلى اْلَعَشائ ر  الَّت ي َلْم َتْدُع ب اْسم 

يَك ب َها اْلَيْوَم َعَلى َقْلب َك،6" 7–6: 6تثنية  ه  اْلَكل َماُت الَّت ي َأَنا ُأوص  َها َعَلى َأْوالَ 7 َوْلَتُكْن هذ  ، َوُقصَّ ي ف ي الطَّر يق  يَن َتْمش  يَن َتْجل ُس ف ي َبْيت َك، َوح  َك، َوَتَكلَّْم ب َها ح  د 
يَن َتُقوُم. يَن تََناُم َوح   "َوح 
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في  ،لذلك ؛ص لعبادة اهللخصّ يُ ن قت يجب أمن الو  مناسب قدرأن  بشكل عام، ة،ناموس الطبيع إنكما  -7
 ايوم   على وجه الخصوصاهلل  حّددقد  ،لزمة لكل الناس في كل العصوردائمة مُ  ،ةأدبيّ  ،ةة إيجابيّ بوصيّ  ،كلمته
كان اليوم األخير  ،من بدء العالم إلى قيامة المسيح ،الذي 437:له احفظ مقدس  ليُ  ،ألجل سبت ،سبعة من اواحد  

 يدعى الكتاب المقدس،في  ،الذي 438،إلى اليوم األول من األسبوع تبّدل ،قيامة المسيح منذ بينما، ؛من األسبوع
 440.كالسبت المسيحي ،ويجب أن يستمر إلى نهاية العالم 439،يوم الرب

                                                                                                                           
ا َداَرْت َأيَّاُم اْلَول يَمة ، َأنَّ َأيُّوَب َأْرَسَل َفَقدََّسُهْم، َوَبكََّر ف ي اْلَغد  َوَأْصَعَد ُمْحرَ 5" 5: 1أيوب  ْم ُكلِّه ْم، أَلنَّ َأيُّوَب َقاَل: ُربََّما َأْخَطَأ َبن يَّ َوَجدَُّفوا َوَكاَن َلمَّ ه  َقاٍت َعَلى َعَدد 

.  "َعَلى اهلل  ف ي ُقُلوب ه ْم. هَكَذا َكاَن َأيُّوُب َيْفَعُل ُكلَّ األَيَّام 
ْن إ ْصَعاد  اْلُمْحَرَقات  وَ 18" 20، 18: 6صموئيل  2 .َوَلمَّا اْنَتَهى َداُوُد م   "َوَرَجَع َداُوُد ل ُيَبار َك َبْيَتُه. ...20...  َذَبائ ح  السَّاَلَمة  َباَرَك الشَّْعَب ب اْسم  َربِّ اْلُجُنود 

َنا اْلَيْوَم.11" 11: 6متى  434  "ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعط 
 .5: 1انظر أيوب 

. َفَأُبوَك الَّذ ي َيَرى ف ي اْلَخَفاء  ُيجَ  َوَأمَّا َأْنَت َفَمَتى َصلَّْيَت َفاْدُخلْ 6" 18–16، 6: 6متى  435 ي ف ي اْلَخَفاء  َك َوَأْغل ْق َباَبَك، َوَصلِّ إ َلى َأب يَك الَّذ  ْخَدع  از يَك إ َلى م 
يَن َكاْلُمَرائ يَن، َفإ نَُّهْم ُيَغيُِّروَن ُوُجوَهُهْم ل كَ 16...  َعاَلن َية . يَن. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّهْم َقد  اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهْم.َوَمَتى ُصْمُتْم َفاَل َتُكوُنوا َعاب س  َوَأمَّا 17 ْي َيْظَهُروا ل لنَّاس  َصائ م 

ْل َوْجَهَك، .18 َأْنَت َفَمَتى ُصْمَت َفاْدُهْن َرْأَسَك َواْغس  ي َيَرى ف ي اْلَخَفاء  ُيَجاز يَك َعاَلن َية . ل َكْي اَل َتْظَهَر ل لنَّاس  َصائ م ا، َبْل أَلب يَك الَّذ ي ف ي اْلَخَفاء   "َفَأُبوَك الَّذ 
، 4" 11–4: 1نحميا  ا، َوُصْمُت َوَصلَّْيُت َأَماَم إ له  السََّماء  ْعُت هَذا اْلَكاَلَم َجَلْسُت َوَبَكْيُت َوُنْحُت َأيَّام  َية  إ َلى َيا َسيُِّد، ل َتُكْن ُأْذُنَك ُمْصغ  11َوُقْلُت: ... 5َفَلمَّا َسم 

َك َواْمنَ  يَن ُير يُدوَن َمَخاَفَة اْسم َك. َوَأْعط  النََّجاَح اْلَيْوَم ل َعْبد  َك الَّذ  َك َوَصاَلة  َعب يد  .َصاَلة  َعْبد  . ألَنِّي ُكْنُت َساق ي ا ل ْلَمل ك   "ْحُه َرْحَمة  َأَماَم هَذا الرَُّجل 
ْهُت َوْجه ي إ َلى ا3أ "4–3: 9دانيال  .َفَوجَّ َماد  ْوم  َواْلَمْسح  َوالرَّ ، ب الصَّ اَلة  َوالتََّضرَُّعات   "َوَصلَّْيُت إ َلى الرَّبِّ إ له ي َواْعَتَرْفُت. ...أ4 هلل  السَّيِّد  َطال ب ا ب الصَّ

بُّو 6" 7–6: 56إشعياء  436 ُموُه َول ُيح  يَن َيْقَتر ُنوَن ب الرَّبِّ ل َيْخد  ُسوُه، َوَيَتَمسَُّكوَن َوَأْبَناُء اْلَغر يب  الَّذ  يَن َيْحَفُظوَن السَّْبَت ل َئالَّ ُيَنجِّ ا اْسَم الرَّبِّ ل َيُكوُنوا َلُه َعب يد ا، ُكلُّ الَّذ 
ي، َوُأَفرُِّحُهْم ف ي َبْيت  َصاَلت ي، َوَتُكوُن ُمْحَرَقاُتُهْم َوَذَبائ ُحُهْم َمْقُبولَ 7 ب َعْهد ي، .آت ي ب ه ْم إ َلى َجَبل  ُقْدس  اَلة  ُيْدَعى ل ُكلِّ الشُُّعوب  ي، أَلنَّ َبْيت ي َبْيَت الصَّ  "ة  َعَلى َمْذَبح 

ا، َوب اأَلْكَثر  َعَلى َقْدر  َما تَ 25" 25: 10عبرانيين  يَن َبْعُضَنا َبْعض  ظ   "َرْوَن اْلَيْوَم َيْقُرُب.َغْيَر تَار ك يَن اْجت َماَعَنا َكَما ل َقْوٍم َعاَدٌة، َبْل َواع 
. اْحَمُدوُه، َبار ُكوا اْسَمُه.4" 4: 100مزمور  َياَرُه ب التَّْسب يح   "اْدُخُلوا َأْبَواَبُه ب َحْمٍد، د 
 "َفر ْحُت ب اْلَقائ ل يَن ل ي: إ َلى َبْيت  الرَّبِّ َنْذَهُب. 1" 1: 122مزمور 
! 1" 12–1: 84مزمور  . ... َتْشتَ 2َما َأْحَلى َمَساك َنَك َيا َربَّ اْلُجُنود  له  اْلَحيِّ . َقْلب ي َوَلْحم ي َيْهت َفان  ب اإل  َيار  الرَّبِّ ي إ َلى د  د ا ف ي 10اُق َبْل تَُتوُق َنْفس  ا َواح  أَلنَّ َيْوم 

َيام  اأَلْشرَ  ْن َأْلٍف. اْخَتْرُت اْلُوُقوَف َعَلى اْلَعَتَبة  ف ي َبْيت  إ له ي َعَلى السََّكن  ف ي خ  َيار َك َخْيٌر م  . ... د  ، ُطوَبى ل إل ْنَسان  اْلُمتَّك ل  َعَلْيَك.12ار   "َيا َربَّ اْلُجُنود 
َرة  َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدت ه  َيْوَم السَّْبت  َوَقاَم ل َيْقرَ 16" 16: 4لوقا   "َأ.َوَجاَء إ َلى النَّاص 

َن اْلَمْجَمع  َجَعَل اأُلَمُم َيْطُلُبوَن إ َلْيه َما َأْن ُيَكلَِّماُهْم ب هَذا اْلَكاَلم  ف ي السَّ َوَبْعدَ 42" 44، 42: 13أعمال الرسل  .َما َخَرَج اْلَيُهوُد م  م  َوف ي السَّْبت  التَّال ي 44...  ْبت  اْلَقاد 
يَنة  َتْقر يب ا ل َتْسَمَع َكل َمَة اهلل .  "اْجَتَمَعْت ُكلُّ اْلَمد 

.42" 42: 2 أعمال الرسل َلَوات  ، َوالصَّ ، َوالشَّر َكة ، َوَكْسر  اْلُخْبز  ُبوَن َعَلى َتْعل يم  الرُُّسل   "َوَكاُنوا ُيواظ 
يَع َعَمل َك،9 ُاْذُكْر َيْوَم السَّْبت  ل تَُقدَِّسُه.8" 11–8: 20خروج  437 تََّة َأيَّاٍم َتْعَمُل َوَتْصَنُع َجم  بُع َفف يه  َسْبٌت ل لرَّبِّ إ له َك. اَل َتْصَنْع َعَمال  َما َأْنَت َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّا10 س 

َل َأْبَواب َك. ي َداخ  تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ 11 َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَبه يَمُتَك َوَنز يُلَك الَّذ  َما ف يَها، َواْسَتَراَح ف ي اْلَيْوم   أَلْن ف ي س 
. ل ذل َك َباَرَك الرَّبُّ َيْوَم السَّْبت  َوَقدََّسُه.  "السَّابع 

، اْلَحاف ظ  السَّْبَت ل َئالَّ ُيَنجِّ 2" 7–2: 56إشعياء  ي َيَتَمسَُّك ب ه  ْنَسان  الَّذ  ي َيْعَمُل هَذا، َوالْبن  اإل  ْن ُكلِّ َعَمل  َشّر.َسهُ ُطوَبى ل إل ْنَسان  الَّذ  َفاَل َيَتَكلَّم  3 ، َواْلَحاف ظ  َيَدُه م 
يُّ  . َواَل َيُقل  اْلَخص  ْن َشْعب ه  ي اْقَتَرَن ب الرَّبِّ َقائ ال : إ ْفَراز ا َأْفَرَزن ي الرَّبُّ م  يَن َيْحَفُظوَن  أَلنَُّه هَكَذا َقاَل الرَّبُّ 4 : َها َأَنا َشَجَرٌة َياب َسٌة.اْبُن اْلَغر يب  الَّذ  ْصَيان  الَّذ  ل ْلخ 

ن ي، َوَيَتَمسَُّكوَن ب َعْهد ي: َن اْلَبن  5 ُسُبوت ي، َوَيْختَاُروَن َما َيُسرُّ يه ْم ف ي َبْيت ي َوف ي َأْسَوار ي ُنُصب ا َواْسم ا َأْفَضَل م  يه ُم إ نِّي ُأْعط  . ُأْعط  عُ يَن َواْلَبَنات  ي ا اَل َيْنَقط   .اْسم ا َأَبد 
بُّوا اْسَم الرَّبِّ ل َيُكوُنوا َلُه َعب يد  6 ُموُه َول ُيح  يَن َيْقَتر ُنوَن ب الرَّبِّ ل َيْخد  ي،َوَأْبَناُء اْلَغر يب  الَّذ  ُسوُه، َوَيَتَمسَُّكوَن ب َعْهد  يَن َيْحَفُظوَن السَّْبَت ل َئالَّ ُيَنجِّ آت ي ب ه ْم إ َلى 7 ا، ُكلُّ الَّذ 

ي، ي، أَلنَّ َبْيت ي بَ  َجَبل  ُقْدس  .َوُأَفرُِّحُهْم ف ي َبْيت  َصاَلت ي، َوَتُكوُن ُمْحَرَقاُتُهْم َوَذَبائ ُحُهْم َمْقُبوَلة  َعَلى َمْذَبح  اَلة  ُيْدَعى ل ُكلِّ الشُُّعوب   "ْيَت الصَّ
ي َعم لَ 2" 3–2: 2تكوين  438 ْن َعَمل ه  الَّذ  َل.َوَفَرَغ اهلُل ف ي اْلَيْوم  السَّابع  م  ي َعم  يع  َعَمل ه  الَّذ  ْن َجم  َوَباَرَك اهلُل اْلَيْوَم السَّابَع َوَقدََّسُه، 3 . َفاْسَتَراَح ف ي اْلَيْوم  السَّابع  م 

َل اهلُل َخال ق ا. ي َعم  يع  َعَمل ه  الَّذ  ْن َجم   "ألَنَُّه ف يه  اْسَتَراَح م 
َهة  اْلَجمْ 1" 2–1: 16كورنثوس  1 ْن ج  يََّة هَكَذا اْفَعُلوا َأْنُتْم َوَأمَّا م  يَن، َفَكَما َأْوَصْيُت َكَنائ َس َغاَلط  اع  أَلْجل  اْلق دِّيس  ٍد 2 .َأْيض  ل  ُأْسُبوٍع، ل َيَضْع ُكلُّ َواح  ف ي ُكلِّ َأوَّ

يَنئ ٍذ. ْئُت اَل َيُكوُن َجْمٌع ح  ْنَدُه، َخاز ن ا َما َتَيسََّر، َحتَّى إ َذا ج  ْنُكْم ع   "م 
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 العامةوترتيب شؤونهم  ،لقلوبهم مناسببعد إعداد  يقوم البشر، عندما ،للرب اهذا السبت مقدس   اإذ   حفظ يتم -8
بشأن األعمال الدنيوّية وأفكارهم  ،وأقوالهم ،من أعمالهم ،اليوم ، طوالراحة مقدسةب بااللتزامقط ليس ف ،اقدم  مُ 

وفى واجبات  ،عبادته العامة والخاصة ممارساتفي  ،الوقت كله باالنشغال، اأيض  لكن  441وأنشطة االستجمام،
 442.الضرورة والرحمة

                                                                                                                           
ٌع أَ 7" 7: 20ال الرسل أعم ُروا ُخْبز ا، َخاَطَبُهْم ُبوُلُس َوُهَو ُمْزم  يَن ل َيْكس  يُذ ُمْجَتم ع  ل  اأُلْسُبوع  إ ْذ َكاَن التَّاَلم  ، َوَأَطاَل اْلَكاَلَم إ َلى ن ْصف  َوف ي َأوَّ َي ف ي اْلَغد  ْن َيْمض 

.  "اللَّْيل 
وح  ف ي يَ 10" 10: 1رؤيا  439 يم ا َكَصْوت  ُبوٍق.ُكْنُت ف ي الرُّ ْعُت َوَرائ ي َصْوت ا َعظ  ، َوَسم   "ْوم  الرَّبِّ
ْئُت ألَْنُقَض َبْل أُلَكمَِّل.17" 18–17: 5متى  440 ْئُت ألَْنُقَض النَّاُموَس َأو  األَْنب َياَء. َما ج  َماُء َواأَلْرُض َفإ نِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ َلى َأْن َتُزوَل السَّ 18 اَل َتُظنُّوا َأنِّي ج 

. َن النَّاُموس  َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ َدٌة م  ٌد َأْو ُنْقَطٌة َواح   "اَل َيُزوُل َحْرٌف َواح 
.27" 28–27: 2مرقس  ْنَساُن أَلْجل  السَّْبت  ، اَل اإل  ْنَسان  َل أَلْجل  اإل  ْنسَ 28 ُثمَّ َقاَل َلُهُم: السَّْبُت إ نََّما ُجع  اان  ُهَو َربُّ السَّْبت  إ ذ ا اْبُن اإل   ".َأْيض 
ا، أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغْيَرُه َفَقْد َأكْ 8" 10–8: 13رومية  بَّ َبْعُضُكْم َبْعض  ، اَل َتْقُتْل، اَل َتْسر ْق، اَل 9 َمَل النَّاُموَس.اَل َتُكوُنوا َمْدُيون يَن أَلَحٍد ب َشْيٍء إ الَّ ب َأْن ُيح  أَلنَّ اَل َتْزن 

، اَل َتْشَته  هَ َتشْ  ور  َك.ْد ب الزُّ بَّ َقر يَبَك َكَنْفس  : َأْن ُتح  ه  اْلَكل َمة  َي َمْجُموَعٌة ف ي هذ  يَّة  ُأْخَرى، ه  َي َتْكم يُل 10 ، َوا  ْن َكاَنْت َوص  ، َفاْلَمَحبَُّة ه  َاْلَمَحبَُّة اَل َتْصَنُع َشر ا ل ْلَقر يب 
.  "النَّاُموس 
َك. َفَحَسن ا َتْفَعُلوَن.َفإ ْن 8" 12–8: 2يعقوب  بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  : ُتح  يَن 9 ُكْنُتْم ُتَكمُِّلوَن النَّاُموَس اْلُمُلوك يَّ َحَسَب اْلك تَاب  يَّة ، ُمَوبَّخ  َولك ْن إ ْن ُكْنُتْم ُتَحاُبوَن، َتْفَعُلوَن َخط 

َن النَّاُموس  َكُمَتَعدِّيَن. .أَلنَّ َمْن َحف َظ ُكلَّ النَّ 10 م  َدٍة، َفَقْد َصاَر ُمْجر م ا ف ي اْلُكلِّ ، َوا  نََّما َعَثَر ف ي َواح  ، َقاَل 11 اُموس  اأَلنَّ الَّذ ي َقاَل: اَل َتْزن  : اَل َتْقُتْل. َفإ ْن َلْم َأْيض 
ْرَت ُمَتَعدِّي ا النَّاُموَس. .هَكَذا َتَكلَُّموا َوهَكَذا افْ 12 َتْزن  َولك ْن َقَتْلَت، َفَقْد ص  يَن َأْن ُتَحاَكُموا ب َناُموس  اْلُحرِّيَّة   "َعُلوا َكَعت يد 

 "ُاْذُكْر َيْوَم السَّْبت  ل تَُقدَِّسُه.8" 8: 20خروج  441
. اْخب ُزوا َما َتْخب ُزوَن َواطْ 23" 30–23: 16خروج  : َغد ا ُعْطَلٌة، َسْبٌت ُمَقدٌَّس ل لرَّبِّ ْنَدُكْم َفَقاَل َلُهْم: هَذا َما َقاَل الرَّبُّ َل َضُعوُه ع  ُبُخوا َما َتْطُبُخوَن. َوُكلُّ َما َفض 

 . ُدوَنُه ف ي َفَقاَل ُموَسى: ُكُلوُه اْلَيْوَم، أَلنَّ ل لرَّبِّ اْلَيْوَم َسْبت ا. اْليَ 25َفَوَضُعوُه إ َلى اْلَغد  َكَما َأَمَر ُموَسى، َفَلْم ُيْنت ْن َواَل َصاَر ف يه  ُدوٌد. 24ل ُيْحَفَظ إ َلى اْلَغد  ْوَم اَل َتج 
 . . 26اْلَحْقل  ا اْلَيْوُم السَّاب ُع َفف يه  َسْبٌت، اَل ُيوَجُد ف يه  تََّة َأيَّاٍم َتْلَتق ُطوَنُه، َوَأمَّ ُدوا. 27س  َفَقاَل الرَّبُّ 28َوَحَدَث ف ي اْلَيْوم  السَّابع  َأنَّ َبْعَض الشَّْعب  َخَرُجوا ل َيْلَتق ُطوا َفَلْم َيج 

ي؟ ل   . اْجل سُ 29ُموَسى: إ َلى َمَتى َتْأَبْوَن َأْن َتْحَفُظوا َوَصاَياَي َوَشَرائ ع  يُكْم ف ي اْلَيْوم  السَّاد س  ُخْبَز َيْوَمْين  ٍد ُاْنُظُروا! إ نَّ الرَّبَّ َأْعَطاُكُم السَّْبَت. ل ذل َك ُهَو ُيْعط  وا ُكلُّ َواح 
. اَل َيْخُرْج َأَحٌد م نْ  .  ف ي َمَكان ه  .30َمَكان ه  ف ي اْلَيْوم  السَّابع   "َفاْسَتَراَح الشَّْعُب ف ي اْلَيْوم  السَّابع 

. ُكلُّ َمْن َصنَ 15" 17–15: 31خروج  ا اْلَيْوُم اْلسَّاب ُع َفف يه  َسْبُت ُعْطَلٍة ُمَقدٌَّس ل لرَّبِّ تََّة َأيَّاٍم ُيْصَنُع َعَمٌل، َوَأمَّ َفَيْحَفُظ َبُنو 16ْبت  ُيْقَتُل َقْتال . َع َعَمال  ف ي َيْوم  السَّ س 
ي ا.  تَّة  َأيَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السََّماَء وَ 17إ ْسَرائ يَل السَّْبَت ل َيْصَنُعوا السَّْبَت ف ي َأْجَيال ه ْم َعْهد ا َأَبد  . أَلنَُّه ف ي س  اأَلْرَض، َوف ي ُهَو َبْين ي َوَبْيَن َبن ي إ ْسَرائ يَل َعاَلَمٌة إ َلى اأَلَبد 

 "اْلَيْوم  السَّابع  اْسَتَراَح َوتََنفََّس.
ي، َوَدَعْوَت السَّْبَت َلذَّة ، َوُمَقدََّس الرَّ 13" 14–13: 58إشعياء  ت َك َيْوَم ُقْدس  َك َوَعْن بِّ ُمَكرَّم ا، َوَأْكَرْمَتُه َعْن َعَمل  ُطُرق  إ ْن َرَدْدَت َعن  السَّْبت  ر ْجَلَك، َعْن َعَمل  َمَسرَّ

ت َك َوالتََّكلُّم  ب َكاَلم َك، يَراَث َيْعُقوَب َأب ي14 إ يَجاد  َمَسرَّ ُمَك م  ، َوُأْطع  ، َوُأَركُِّبَك َعَلى ُمْرَتَفَعات  اأَلْرض  يَنئ ٍذ َتَتَلذَُّذ ب الرَّبِّ  "َك، أَلنَّ َفَم الرَّبِّ َتَكلََّم.َفإ نََّك ح 
ُلوَن َحم ير ا، وَ ف ي ت ْلَك ا15" 22–15: 13نحميا  ، َوَيْأُتوَن ب ُحَزٍم َوُيَحمِّ َر ف ي السَّْبت  األَيَّام  َرَأْيُت ف ي َيُهوَذا َقْوم ا َيُدوُسوَن َمَعاص  َيْدُخُلوَن ُأوُرَشل يَم ف ي َيْوم  السَّْبت   َأْيض 

َنٍب َوت يٍن َوُكلِّ َما ُيْحَمُل، َفَأْشَهْدُت َعَلْيه ْم َيْومَ  ه م  الطََّعاَم.  ب َخْمٍر َوع  ور يُّوَن السَّاك ُنوَن ب َها َكاُنوا َيْأُتوَن ب َسَمٍك َوُكلِّ ب َضاَعٍة، َوَيب يُعوَن ف ي السَّْبت  ل َبن ي 16َبْيع  َوالصُّ
؟ َما هَذا اأَلْمُر اْلَقب يُح الَّذ  اَء َيُهوَذا َوُقْلُت َلُهْم: َفَخاَصْمُت ُعَظمَ 17َيُهوَذا ف ي ُأوُرَشل يَم.  َأَلْم َيْفَعْل آَباُؤُكْم هَكَذا َفَجَلَب إ لُهَنا َعَلْيَنا 18ي َتْعَمُلوَنُه َوُتَدنُِّسوَن َيْوَم السَّْبت 

؟ َوَأْنُتْم َتز يُدوَن َغَضب ا َعَلى إ ْسَرائ يَل إ ْذ ُتَدنُِّسوَن السَّْبتَ  يَنة  ه  اْلَمد  ، َوَعَلى هذ  ا19. ُكلَّ هَذا الشَّرِّ ، َأنِّي َأَمْرُت ب َأْن ُتْغَلَق  َوَكاَن َلمَّ َأْظَلَمْت َأْبَواُب ُأوُرَشل يَم َقْبَل السَّْبت 
ْلَمان ي َعَلى اأَلْبَواب  َحتَّى الَ  ْن غ  . َوَأَقْمُت م  . األَْبَواُب، َوُقْلُت َأْن اَل َيْفَتُحوَها إ َلى َما َبْعَد السَّْبت  ْمٌل ف ي َيْوم  السَّْبت  اُر َوَبائ ُعو ُكلِّ ب َضاَعٍة َفبَ 20 َيْدُخَل ح  اَت التُّجَّ

 . ؟ إ ْن ُعْدُتْم فَ ُت َعَلْيه ْم َوُقْلُت َلُهْم: َفَأْشَهدْ 21َخار َج ُأوُرَشل يَم َمرَّة  َواْثَنَتْين  ْن ذل َك اْلَوْقت  َلمْ إ نِّي ُأْلق ي َيد ا َعَلْيُكمْ ل َماَذا َأْنُتْم َبائ ُتوَن ب َجان ب  السُّور  .  . َوم  َيْأُتوا ف ي السَّْبت 
. ب هَذا 22 يس  َيْوم  السَّْبت  يِّيَن َأْن َيَتَطهَُّروا َوَيْأُتوا َوَيْحُرُسوا اأَلْبَواَب أَلْجل  َتْقد  اَوُقْلُت ل الَّو   "اْذُكْرن ي َيا إ له ي، َوَتَرَأْف َعَليَّ َحَسَب َكْثَرة  َرْحَمت َك. َأْيض 

ي، َوَدَعْوَت السَّْبَت َلذَّة ، َوُمَقدََّس الرَّبِّ إ ْن 13" 14–13: 58إشعياء  442 ت َك َيْوَم ُقْدس  ُمَكرَّم ا، َوَأْكَرْمَتُه َعْن َعَمل  ُطُرق َك َرَدْدَت َعن  السَّْبت  ر ْجَلَك، َعْن َعَمل  َمَسرَّ
ت َك َوالتََّكلُّم  ب َكاَلم َك، يَنئ ٍذ َتتَ 14 َوَعْن إ يَجاد  َمَسرَّ يَراَث َيْعُقوَب َأب يَك، أَلنَّ َفَم الرَّبِّ َفإ نََّك ح  ُمَك م  ، َوُأْطع  ، َوُأَركُِّبَك َعَلى ُمْرَتَفَعات  اأَلْرض   "َتَكلََّم. َلذَُّذ ب الرَّبِّ

َرة  َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدت ه  َيْوَم السَّ 16" 16: 4لوقا   "ْبت  َوَقاَم ل َيْقَرَأ.َوَجاَء إ َلى النَّاص 
ُفوَن َسَناب َل 1" 13–1: 12متى  يُذُه َواْبَتَدُأوا َيْقط  ، َفَجاَع َتاَلم  ُروع  يُّوَن َلمَّا َنَظُروا َقاُلوا َلُه: ُهَوَذا 2َوَيْأُكُلوَن. ف ي دل َك اْلَوْقت  َذَهَب َيُسوُع ف ي السَّْبت  َبْيَن الزُّ َفاْلَفرِّيس 

يُذَك يَ  ! َتاَلم  لُّ ف ْعُلُه ف ي السَّْبت  يَن َمَعُه؟ 3ْفَعُلوَن َما اَل َيح  يَن َجاَع ُهَو َوالَّذ  ي َلْم 4َفَقاَل َلُهْم: َأَما َقَرْأُتْم َما َفَعَلُه َداُوُد ح  َمة  الَّذ  َكْيَف َدَخَل َبْيَت اهلل  َوَأَكَل ُخْبَز التَّْقد 
يَن َمعَ  لَّ َأْكُلُه َلُه َواَل ل لَّذ  َولك ْن َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ هُهَنا 6؟ َأَو َما َقَرْأُتْم ف ي التَّْوَراة  َأنَّ اْلَكَهَنَة ف ي السَّْبت  ف ي اْلَهْيَكل  ُيَدنُِّسوَن السَّْبَت َوُهْم َأْبر َياءُ 5ُه، َبْل ل ْلَكَهَنة  َفَقْط. َيح 

 ! َن اْلَهْيَكل  ! َفَلْو َعل ْمُتْم َما ُهَو: إ  7َأْعَظَم م  ْنَسان  ُهَو َربُّ السَّْبت  8نِّي ُأر يُد َرْحَمة  اَل َذب يَحة ، َلَما َحَكْمُتْم َعَلى األَْبر َياء  اَفإ نَّ اْبَن اإل  ْن ُهَناَك 9. َأْيض  ُثمَّ اْنَصَرَف م 



80 

 الفصل الثاني والعشرون
 نذوروالة الشرعيّ األقسام ب فيما يتعّلق

يدعو الشخص الذي يقسم  مخّصصة،في مناسبة  حيث فيه، 443،ةهو جزء من العبادة الدينيّ  القسم الشرعيّ  -1
 444.ما يقسم به كذبأو  صدقبحسب عليه  حكمولي ،أو ما يتعهد به ،رهبخشوع اهلل ليشهد ما يقرّ 

 445.مقدس ووقار خوفستخدم بكل وفى هذا ينبغي أن يُ  ،يجب أن يقسم به الناسهو الوحيد الذي اهلل  سما -2
 خطية،هو  ،آخر يءبأي ش على اإلطالقأو القسم  ؛المهيبو بهذا االسم المجيد  ،اتهور  أو  ،فالقسم باطال   ،لذلك

 ،كلمة اهلل في ، يكون القسم مسوغ بهكما في المسائل ذات الخطورة واألهمية ومع ذلك، 446.مقتتُ وينبغي أن 
في مثل  ،ةالذي تفرضه سلطة قانونيّ ّي، نالقانو القسم فذلك ل 447؛العهد القديم دوكذلك بموجالعهد الجديد  بموجب

 448.خذتّ ينبغي أن يُ  ،هذه المسائل
                                                                                                                           

ه ْم،  ؟َيح   َهلْ  َوا  َذا إ ْنَساٌن َيُدُه َياب َسٌة، َفَسَأُلوُه َقائ ل يَن:10َوَجاَء إ َلى َمْجَمع  ْبَراُء ف ي السُُّبوت  .  لُّ اإل  ْنُكْم َيُكوُن َلُه َخُروٌف  َفَقاَل َلُهْم:11ل َكْي َيْشَتُكوا َعَلْيه  َأيُّ إ ْنَساٍن م 
ُكُه َوُيق يُمُه؟  ٌد، َفإ ْن َسَقَط هَذا ف ي السَّْبت  ف ي ُحْفَرٍة، َأَفَما ُيْمس  نَ 12َواح  ْنَساُن َكْم ُهَو َأْفَضُل م  لُّ ف   َفاإل  ! إ ذ ا َيح  !اْلَخُروف  : 13 ْعُل اْلَخْير  ف ي السُُّبوت  ُثمَّ َقاَل ل إل ْنَسان 

يَحة  َكاأُلْخَرى.  "ُمدَّ َيَدَك. َفَمدََّها. َفَعاَدْت َصح 
اُثمَّ َدَخَل 1" 5–1: 3مرقس  ، َوَكاَن ُهَناَك َرُجٌل َيُدُه َياب َسٌة.  َأْيض  . َفَصاُروا يُ 2إ َلى اْلَمْجَمع  ؟ ل َكْي َيْشَتُكوا َعَلْيه  ي َلُه 3َراق ُبوَنُه: َهْل َيْشف يه  ف ي السَّْبت  َفَقاَل ل لرَُّجل  الَّذ 

 ! ؟ َتْخل يُص َنْفٍس َأْو 4اْلَيُد اْلَياب َسُة: ُقْم ف ي اْلَوْسط  لُّ ف ي السَّْبت  ف ْعُل اْلَخْير  َأْو ف ْعُل الشَّرِّ َفَنَظَر َحْوَلُه إ َلْيه ْم ب َغَضٍب، َحز ين ا 5َقْتٌل؟ َفَسَكُتوا. ُثمَّ َقاَل َلُهْم: َهْل َيح 
يَحة  َكاأُلْخَرى. : ُمدَّ َيَدَك. َفَمدََّها، َفَعاَدْت َيُدُه َصح  اَلَظة  ُقُلوب ه ْم، َوَقاَل ل لرَُّجل   "َعَلى غ 

ُق، َوب اْسم ه  َتْحل ُف.الرَّبَّ إ لَهَك َتتَّق ي. إ يَّاُه َتْعُبُد، َوب ه  20" 20: 10تثنية  443  "َتْلَتص 
ْدُق َكل َمٌة اَل َتْرجُع: إ نَُّه ل ي َتْجُثو ُكلُّ ُرْكَبٍة، َيْحل ُف ُكلُّ ل سَ 23" 23: 45إشعياء  ْن َفم ي الصِّ  "اٍن.ب َذات ي َأْقَسْمُت، َخَرَج م 
، إ نَّ 11" 11: 14رومية  ، َيُقوُل الرَّبُّ  "ُه ل ي َسَتْجُثو ُكلُّ ُرْكَبٍة، َوُكلُّ ل َساٍن َسَيْحَمُد اهلَل.ألَنَُّه َمْكُتوٌب: َأَنا َحي 
،10" 11–10: 2فيلبي  يَح 11 ل َكْي َتْجُثَو ب اْسم  َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبٍة م مَّْن ف ي السََّماء  َوَمْن َعَلى اأَلْرض  َوَمْن َتْحَت اأَلْرض  ُهَو َرب  َوَيْعَتر َف ُكلُّ ل َساٍن َأنَّ َيُسوَع اْلَمس 

.  "ل َمْجد  اهلل  اآلب 
ال .7" 7: 20خروج  444 ه  َباط  ال ، أَلنَّ الرَّبَّ اَل ُيْبر ُئ َمْن َنَطَق ب اْسم  ْق ب اْسم  الرَّبِّ إ له َك َباط   "اَل تَْنط 

.12" 12: 19الويين  ، َفُتَدنَِّس اْسَم إ له َك. َأَنا الرَّبُّ  "َواَل َتْحل ُفوا ب اْسم ي ل ْلَكذ ب 
ٌد ل ي َكْيَف ب اَل اْنق َطاٍع َأْذُكُرُكْم.9" 9: 1رومية  ، َشاه  يل  اْبن ه  ي، ف ي إ ْنج  ي َأْعُبُدُه ب ُروح   "َفإ نَّ اهلَل الَّذ 

ي، َأنِّي إ ْشَفاق ا َعَلْيُكْم َلْم آت  إ َلى ُكور ْنُثوَس.23" 23: 1كورنثوس  2  "َولك نِّي َأْسَتْشه ُد اهلَل َعَلى َنْفس 
ُب.31" 31: 11كورنثوس  2 ، َيْعَلُم َأنِّي َلْسُت َأْكذ  ي ُهَو ُمَباَرٌك إ َلى األََبد  ، الَّذ  يح   "َاهلُل َأُبو َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس 

ُب ف يه .20" 20: 1غالطية  ي َأْكُتُب ب ه  إ َلْيُكْم ُهَوَذا ُقدَّاَم اهلل  َأنِّي َلْسُت َأْكذ   "َوالَّذ 
َك ف ي هَذا الْ 22" 23–22: 6أخبار األيام  2 َع َعَلْيه  َحْلٌف ل ُيَحلَِّفُه، َوَجاَء اْلَحْلُف َأَماَم َمْذَبح  ب ه  َوُوض  ،إ ْن َأْخَطَأ َأَحٌد إ َلى َصاح  َن السََّماء  23 َبْيت  َفاْسَمْع َأْنَت م 

َك إ ْذ ُتَعاق ُب اْلُمْذن َب َفَتْجَعُل َطر   يه  َحَسَب ب رِّه .َواْعَمْل، َواْقض  َبْيَن َعب يد  ُر اْلَبارَّ إ ْذ ُتْعط  ، َوتَُبرِّ ه   "يَقُه َعَلى َرْأس 
 "الرَّبَّ إ لَهَك َتتَّق ي، َوا  يَّاُه َتْعُبُد، َوب اْسم ه  َتْحل ُف.13" 13: 6تثنية  445

، ُأولئ َك اْلَباق يَن َمَعُكمْ 7" 7: 23يشوع   "، َواَل َتْذُكُروا اْسَم آل َهت ه ْم، َواَل َتْحل ُفوا ب َها، َواَل َتْعُبُدوَها، َواَل َتْسُجُدوا َلَها.َحتَّى اَل َتْدُخُلوا إ َلى هؤاَُلء  الشُُّعوب 
ال .7" 7: 20خروج  446 ه  َباط  ال ، أَلنَّ الرَّبَّ اَل ُيْبر ُئ َمْن َنَطَق ب اْسم  ْق ب اْسم  الرَّبِّ إ له َك َباط   "اَل تَْنط 

ه ؟ َبُنوك  َتَرُكون ي َوَحَلُفوا ب َما َلْيَسْت آل َهة . َوَلمَّا َأْشَبْعُتُهْم َزَنْوا، َوف ي َبْيت  َزاَكْيَف َأصْ 7" 7: 5إرميا   "ن َيٍة َتَزاَحُموا.َفُح َلك  َعْن هذ 
ا33" 37–33: 5متى  : اَل َتْحَنْث، َبْل َأْوف  ل لرَّبِّ َأْقَسامَ  َأْيض  ْعُتْم َأنَُّه ق يَل ل ْلُقَدَماء  يُّ اهلل ،34 َك.َسم  ا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: اَل َتْحل ُفوا اْلَبتََّة، اَل ب السََّماء  ألَنََّها ُكْرس  َواَل 35 َوَأمَّ

. يم  يَنُة اْلَمل ك  اْلَعظ  ُئ َقَدَمْيه ، َواَل ب ُأوُرَشل يَم ألَنََّها َمد  َك، 36 ب اأَلْرض  أَلنََّها َمْوط  َدة  َبْيَضاَء َأْو َسْوَداَء.َواَل َتْحل ْف ب َرْأس  ُر َأْن َتْجَعَل َشْعَرة  َواح  َبْل ل َيُكْن 37 ألَنََّك اَل َتْقد 
. َن الشِّرِّير   "َكاَلُمُكْم: َنَعْم َنَعْم، اَل اَل. َوَما َزاَد َعَلى ذل َك َفُهَو م 

، َواَل ب َقَسٍم آَخَر. َبْل ل َتُكْن َنَعْمُكْم َنَعْم، َواَلُكْم اَل، ل َئالَّ َتَقعُ َولك ْن َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء َيا إ ْخَوت ي، اَل َتْحل فُ 12" 12: 5يعقوب  ، َواَل ب اأَلْرض   "وا َتْحَت َدْيُنوَنٍة.وا، اَل ب السََّماء 
ْنَدُهْم ألَ 16" 16: 6عبرانيين  447 ، َون َهاَيُة ُكلِّ ُمَشاَجَرٍة ع  ُموَن ب اأَلْعَظم  َي اْلَقَسُم.َفإ نَّ النَّاَس ُيْقس   "ْجل  التَّْثب يت  ه 
ي، َأنِّي إ ْشَفاق ا َعَلْيُكْم َلْم آت  إ َلى ُكور ْنُثوَس.23" 23: 1كورنثوس  2  "َولك نِّي َأْسَتْشه ُد اهلَل َعَلى َنْفس 
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 اوفى هذا ال يجزم شيئ   ،مثل هذا الفعل الجليل ةأهميّ االعتبار  بعين يضعأن  اقسم   يأخذيجب على كل من  -3
بقسم إال ما هو صالح  يءد أي إنسان نفسه بأي شيّ كما ال يجوز أن يق 449حق:بأنه ال اإال ما هو مقتنع تمام  

 450.وما يقدر ويعزم أن يتممه ،نه كذلكأ يثقوما  ،وعادل
ُيكره وال يمكن أن  451إضمار فكري.أو  مواربة بدون ات،للكلم والشائعالقسم بالمعنى الواضح  ُيؤخذيجب أن  -4

حتى ولو لضرر اإلنسان  ،باإلنجاز لزمفهو يُ ، عندما يؤخذ ،اليس خاطئ   شيءلكن في أي ؛ الخطية على
 453.مؤمنينالهراطقة أو لغير لل ُصن عَ  حتى ولو يجب انتهاكه،كما ال  452.نفسه

بأمانة  القيام بهويجب  ،دينيّ ال بنفس االحتراس اداؤهويجب  التعهدّي،النذور هو من طبيعة مشابهة للقسم  -5
 454.مماثلة

                                                                                                                           
ي َيْحل  16" 16: 65إشعياء  ي َيتََبرَُّك ف ي اأَلْرض  َيَتَبرَُّك ب إ له  اْلَحقِّ، َوالَّذ  َيْت، َوألَنََّها اْستََتَرْت َفالَّذ  يَقات  اأُلوَلى َقْد ُنس  ُف ف ي اأَلْرض  َيْحل ُف ب إ له  اْلَحقِّ، أَلنَّ الضِّ

.  "َعْن َعْيَنيَّ
ب ه  َوَوَضَع َعَلْيه  َحْلف ا ل ُيَحلَِّفُه، َوَجاَء اْلَحْلُف َأَماَم َمذْ 31" 31: 8ملوك  1 448 .إ َذا َأْخَطَأ َأَحٌد إ َلى َصاح  َك ف ي هَذا اْلَبْيت   "َبح 

ْنُهْم ُأَناس ا َوَنَتْفُت ُشُعوَرُهْم، َواْستَ 25" 25: 13نحميا  ْن َبَنات ه ْم ل َبن يُكْم، َوالَ ْحَلْفُتُهْم ب اهلل  َقائ ال : َفَخاَصْمُتُهْم َوَلَعْنُتُهْم َوَضَرْبُت م   اَل ُتْعُطوا َبَنات ُكْم ل َبن يه ْم، َواَل تَْأُخُذوا م 
ُكْم.  "ألَْنُفس 

يِّيَن َوُكلَّ إ ْسَرائ يَل َأْن َيْعَمُلوا َحَسَب هَذا اأَلْمر  5" 5: 10عزرا   "، َفَحَلُفوا.َفَقاَم َعْزَرا َواْسَتْحَلَف ُرَؤَساَء اْلَكَهَنة  َوالالَّو 
ال ، أَلنَّ الرَّبَّ اَل يُ 7" 7: 20خروج  449 ْق ب اْسم  الرَّبِّ إ له َك َباط  ال .اَل تَْنط  ه  َباط   "ْبر ُئ َمْن َنَطَق ب اْسم 

.12" 12: 19الويين  ، َفُتَدنَِّس اْسَم إ له َك. َأَنا الرَّبُّ  "َواَل َتْحل ُفوا ب اْسم ي ل ْلَكذ ب 
ُك الشُُّعوُب ب ه  2" 2: 4إرميا  ، َفتَتََبرَّ ، ب اْلَحقِّ َواْلَعْدل  َواْلب رِّ ُروَن.َوا  ْن َحَلْفَت: َحي  ُهَو الرَّبُّ  "، َوب ه  َيْفَتخ 
َلٍة. َيْقَطُعوَن َعْهد ا َفَيْنُبُت اْلَقَضاُء َعَلْيه ْم َكاْلَعْلَقم  ف ي َأْتالَ 4" 4: 10هوشع  .َيَتَكلَُّموَن َكاَلم ا ب َأْقَساٍم َباط   "م  اْلَحْقل 

ه  َكب ير  َبْيت ه  اْلُمْسَتوْ 2" 9–2: 24تكوين  450 يُم ل َعْبد  ي، َوَقاَل إ ْبَراه  َفَأْسَتْحل َفَك ب الرَّبِّ إ له  السََّماء  َوا  له  اأَلْرض  َأْن اَل 3ل ي َعَلى ُكلِّ َما َكاَن َلُه: َضْع َيَدَك َتْحَت َفْخذ 
يَن َأَنا َساك ٌن َبْيَنُهْم، ...  ْن َبَنات  اْلَكْنَعان يِّيَن الَّذ  . َفَوَضَع اْلَعْبُد َيَدهُ 9تَْأُخَذ َزْوَجة  الْبن ي م  يَم َمْواَلُه، َوَحَلَف َلُه َعَلى هَذا اأَلْمر   "َتْحَت َفْخذ  إ ْبَراه 

ْنُهْم. هَكَذا َنْفَعُل َكَما َتُقوُل. َفَدَعْوُت اْلَكَهَنَة َواْسَتْحَلْفُتُهْم َأْن يَ 12" 13–12: 5نحميا  .َفَقاُلوا: َنُردُّ َواَل َنْطُلُب م  ْجر ي َوُقْلُت: ثُ 13 ْعَمُلوا َحَسَب هَذا اْلَكاَلم  مَّ َنَفْضُت ح 
ا  ، َوهَكَذا َيُكوُن َمْنُفوض  ْن َتَعب ه  ْن َبْيت ه  َوم  َل الشَّْعُب َحَسَب هَكَذا َيْنُفُض اهلُل ُكلَّ إ ْنَساٍن اَل ُيق يُم هَذا اْلَكاَلَم م  . َوَعم  يَن. َوَسبَُّحوا الرَّبَّ : آم  َوَفار غ ا. َفَقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعة 

.هذَ   "ا اْلَكاَلم 
ْل َفَمَك َواَل ُيْسر ْع َقْلُبَك إ َلى ُنْطق  َكاَلٍم ُقدَّاَم اهلل ، أَلنَّ اهلَل ف ي السََّماَوات  َوَأْنَت 2" 5، 2: 5جامعة  ، َفل ذل َك ل َتُكْن َكل َماُتَك َقل يَلة .اَل َتْسَتْعج  َأْن اَل 5...  َعَلى اأَلْرض 

ْن َأْن تَ   "ْنُذَر َواَل َتف َي.تَْنُذُر َخْيٌر م 
ُروَن.2" 2: 4إرميا  451 ، َوب ه  َيْفَتخ  ، َفَتتََبرَُّك الشُُّعوُب ب ه  ، ب اْلَحقِّ َواْلَعْدل  َواْلب رِّ  "َوا  ْن َحَلْفَت: َحي  ُهَو الرَّبُّ

ْل َنْفسَ 4" 4: 24مزمور  ي َلْم َيْحم  ، الَّذ  ، َوالنَّق يُّ اْلَقْلب  ُر اْلَيَدْين  ب ا.َالطَّاه  ، َواَل َحَلَف َكذ  ل   "ُه إ َلى اْلَباط 
َباح  َبائ ال  22" 34–32، 22: 25صموئيل  1 452 ْن ُكلِّ َما َلُه إ َلى َضْوء  الصَّ َفَقاَل َداُوُد 32 ب َحائ ٍط. ... هَكَذا َيْصَنُع اهلُل أَلْعَداء  َداُوَد َوهَكَذا َيز يُد، إ ْن َأْبَقْيُت م 

ي َأْرَسَلك  هَذا اْلَيْوَم الْست ْقَبال ي، ألَب يَجاي َل: ُمَباَركٌ  ْن إ ْتَيان  الدَِّماء  َواْنت َقام  َيد ي ل َنفْ 33 الرَّبُّ إ لُه إ ْسَرائ يَل الَّذ  ، أَلنَّك  َمَنْعت ن ي اْلَيْوَم م  ، َوُمَباَرَكٌة َأْنت  ي.َوُمَباَرٌك َعْقُلك   س 

ر ي َوَتْأت ي الْست ْقَبال ي، َلَما ُأْبق َي ل َناَباَل إ  َولك ْن َحي  ُهَو الرَّبُّ إ لُه إ ْسَرا34 ، إ نَّك  َلْو َلْم تَُباد  يَّت ك  ي َمَنَعن ي َعْن َأذ  َباح  َبائ ٌل ب َحائ ٍط.ئ يَل الَّذ   "َلى َضْوء  الصَّ
. َيْحل  4" 4: 15مزمور  ، َوُيْكر ُم َخائ ف ي الرَّبِّ يُل ُمْحَتَقٌر ف ي َعْيَنْيه  َرر  َواَل ُيَغيُِّر.َوالرَّذ   "ُف ل لضَّ

ي َملََّكُه، الَّذ ي اْزَدَرى َقَسَمُه َوَنَقَض 16" 19–16: 17حزقيال  453 ع  اْلَمل ك  الَّذ  ، إ نَّ ف ي َمْوض  ْنَدُه ف ي َوْسط  َباب َل َيُموُت.َحي  َأَنا، َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ َواَل 17 َعْهَدُه، َفع 
يٍم وَ  ْتَرَسٍة َوب ب َناء  ُبْرٍج ل َقْطع  ُنُفوٍس َكث يَرٍة.ب َجْيٍش َعظ  ، ب إ َقاَمة  م  يُنُه ف ْرَعْوُن ف ي اْلَحْرب  ، َوُهَوَذا َقْد َأْعَطى َيَدُه َوَفَعَل هَذا 18 َجْمٍع َغف يٍر ُيع  إ ذ  اْزَدَرى اْلَقَسَم ل َنْقض  اْلَعْهد 
ي َنَقَضُه، َأُردُُّهَما َعَلى رَ أَلْجل  ذل َك هَكذَ 19 ُكلَُّه َفاَل ُيْفل ُت. ي اْزَدَراُه، َوَعْهد ي الَّذ  : َحي  َأَنا، إ نَّ َقَسم ي الَّذ  ه .ا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ  "ْأس 

.َوَلْم َيْضر ْبُهْم َبُنو إ ْسَرائ يَل أَلنَّ ُرَؤَساَء اْلَجَماَعة  َحَلُفوا َلُهْم ب الرَّبِّ إ له  إ سْ 18" 19–18: 9يشوع  َؤَساء  َر ُكلُّ اْلَجَماَعة  َعَلى الرُّ يُع الرُّ 19 َرائ يَل. َفَتَذمَّ َؤَساء  َفَقاَل َجم 
 : ْن َمسِّه ْم.ل ُكلِّ اْلَجَماَعة   "إ نََّنا َقْد َحَلْفَنا َلُهْم ب الرَّبِّ إ له  إ ْسَرائ يَل. َواآلَن اَل َنَتَمكَُّن م 

: ُهَو أَلْجل  َشاُوَل وَ َوَكاَن ُجوٌع ف ي َأيَّ 1" 1: 21صموئيل  2 . َفَقاَل الرَّبُّ ن يَن، َسَنة  َبْعَد َسَنٍة، َفَطَلَب َداُوُد َوْجَه الرَّبِّ ، أَلنَُّه َقَتَل ام  َداُوَد َثاَلَث س  أَلْجل  َبْيت  الدَِّماء 
ْبُعون يِّيَن.  "اْلج 

، َأْو َأْقسَ 2" 2: 30عدد  454 ْن َفم ه  َيْفَعُل.إ َذا َنَذَر َرُجٌل َنْذر ا ل لرَّبِّ ا َأْن ُيْلز َم َنْفَسُه ب اَلز ٍم، َفاَل َيْنُقْض َكاَلَمُه. َحَسَب ُكلِّ َما َخَرَج م   "َم َقَسم 
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 ،وعن إيمان، اطوع   أداءهيجب  ،يكون مقبوال  لكي  ،اأيض   455:هلل وحدهبل  ،ألي مخلوق ال يجب أداء النذر -6
أنفسنا  نلزموبذلك  ،أو ألجل الحصول على ما نحتاج إليه تم قبولها،الشكر على رحمة  وبنهج ،وبضمير الواجب

 456.على ذلك بمالئمةإلى حد وطالما أنها قد تساعد  ،خرىأأشياء ب ،أو ؛ةبالواجبات الضروريّ  أكثر صرامة
 عن أي واجب موصى به يعيقأو ما  ،في كلمة اهلل محظور يءأي ش بعمل ينذرأن  جوز لإلنسانال ي -7

وفيما يتعّلق  457.ه ليس لديه وعد بالمقدرة من اهللوالذي ألجل إنجاز  بما هو ليس في استطاعته الخاصة،أو  ،فيها
 اجد  بعد أهي  المنتظمة،والطاعة  ،لعلنيّ والفقر ا ،ة بحياة العزوبة الدائمةن نذور الرهبنة البابويّ إف بهذه األمور،

 458يجوز للمسيحي أن يوّرط نفسه فيها.ال ف ،ة وخاطئةخاخ خرافيّ فوأنها  السامي،كمال للدرجات  كونهامن 
                                                                                                                           

، َوُيَقدُِّموَن َذب يَحة  َوَتقْ 21" 21: 19إشعياء  .َفُيْعَرُف الرَّبُّ ف ي م ْصَر، َوَيْعر ُف اْلم ْصر يُّوَن الرَّبَّ ف ي ذل َك اْلَيْوم  َمة ، َوَيْنُذُروَن ل لرَّبِّ َنْذر ا َوُيوُفوَن ب ه   "د 
. َفَأْوف  ب َما َنَذرْ 4" 6–4: 5جامعة  ، أَلنَُّه اَل ُيَسرُّ ب اْلُجهَّال  ْر َعن  اْلَوَفاء  ب ه  هلل  َفاَل َتَتَأخَّ ْن َأْن َتْنُذَر وَ 5 َتُه.إ َذا َنَذْرَت َنْذر ا   اَل َتَدْع َفَمَك 6 اَل َتف َي.َأْن اَل َتْنُذُر َخْيٌر م 

: إ نَُّه َسْهٌو. ل َماَذا َيْغَضُب اهلُل َعَلى َقْول َك، َوُيْفس   ُئ، َواَل َتُقْل ُقدَّاَم اْلَماَلك   "ُد َعَمَل َيَدْيَك؟َيْجَعُل َجَسَدَك ُيْخط 
، ل َوَفاء  ُنُذور ي يَ 8" 8: 61مزمور  َك إ َلى األََبد  ا َفَيْوم ا.هَكَذا ُأَرنُِّم الْسم   "ْوم 
يق ي.14 َأْدُخُل إ َلى َبْيت َك ب ُمْحَرَقاٍت، ُأوف يَك ُنُذور ي13" 14–13: 66مزمور   "الَّت ي َنَطَقْت ب َها َشَفتَاَي، َوَتَكلََّم ب َها َفم ي ف ي ض 

 "ا ْذَبْح هلل  َحْمد ا، َوَأْوف  اْلَعل يَّ ُنُذوَرَك.14" 14: 50مزمور  455
.11" 11: 76مزمور  يَّة  ل ْلَمُهوب  يَن َحْوَلُه. ل ُيَقدُِّموا َهد  يَع الَّذ   "ُاْنُذُروا َوَأْوُفوا ل لرَّبِّ إ له ُكْم َيا َجم 
.14" 14: 116مزمور   "ُأوف ي ُنُذور ي ل لرَّبِّ ُمَقاب َل ُكلِّ َشْعب ه 

يٌَّة.إ َذا َنَذْرَت َنْذر ا ل لرَّبِّ إ له َك َفاَل 21" 23–21: 23تثنية  456 ْنَك َفَتُكوُن َعَلْيَك َخط  ْر َوَفاَءُه، أَلنَّ الرَّبَّ إ لَهَك َيْطُلُبُه م  َولك ْن إ َذا اْمتََنْعَت َأْن تَْنُذَر اَل َتُكوُن 22 ُتَؤخِّ
يٌَّة. ْن َشَفتَْيَك اْحَفْظ َواْعَمْل، َكَما َنَذْرَت ل لرَّبِّ إ له َك تََبرُّ 23 َعَلْيَك َخط   "ع ا، َكَما َتَكلََّم َفُمَك.َما َخَرَج م 

، َوأَ 20" 22–20: 28تكوين  ي َأَنا َسائ ٌر ف يه  ي، َوَحف َظن ي ف ي هَذا الطَّر يق  الَّذ  َوَرَجْعُت 21 ْعَطان ي ُخْبز ا آلُكَل َوث َياب ا أَلْلَبَس،َوَنَذَر َيْعُقوُب َنْذر ا َقائ ال : إ ْن َكاَن اهلُل َمع 
ين ي َفإ نِّي ُأَعشُِّرُه َلَك.22 ت  َأب ي، َيُكوُن الرَّبُّ ل ي إ له ا،ب َساَلٍم إ َلى َبيْ  ي َأَقْمُتُه َعُمود ا َيُكوُن َبْيَت اهلل ، َوُكلُّ َما ُتْعط   "َوهَذا اْلَحَجُر الَّذ 

، إ ْن َنَظْرَت َنَظر ا إ لَ 11" 11: 1صموئيل  1 يه  َوَنَذَرْت َنْذر ا َوَقاَلْت: َيا َربَّ اْلُجُنود  ى َمَذلَّة  َأَمت َك، َوَذَكْرتَن ي َوَلْم َتْنَس َأَمَتَك َبْل َأْعَطْيَت َأَمَتَك َزْرَع َبَشٍر، َفإ نِّي ُأْعط 
، َواَل َيْعُلو َرْأَسُه ُموَسى.  "ل لرَّبِّ ُكلَّ َأيَّام  َحَيات ه 

يق ي.14 ُذور يَأْدُخُل إ َلى َبْيت َك ب ُمْحَرَقاٍت، ُأوف يَك نُ 13" 14–13: 66مزمور   "الَّت ي َنَطَقْت ب َها َشَفتَاَي، َوَتَكلََّم ب َها َفم ي ف ي ض 
، َنَذَر ل َعز يز  َيْعُقوَب:2" 5–2: 132مزمور  ي.3 َكْيَف َحَلَف ل لرَّبِّ ، 4 اَل َأْدُخُل َخْيَمَة َبْيت ي. اَل َأْصَعُد َعَلى َسر ير  ف َراش  ي َوَسن ا ل َعْيَنيَّ َواَل َنْوم ا أَلْجَفان ي،اَل ُأْعط 

َأْو 5 
، َمْسَكن ا ل َعز يز  َيْعُقوَب. َد َمَقام ا ل لرَّبِّ  "َأج 

َوَكاَن 13 ُبوَن َحتَّى َيْقُتُلوا ُبوُلَس.َواَل َيْشرَ َوَلمَّا َصاَر النََّهاُر َصَنَع َبْعُض اْلَيُهود  اتَِّفاق ا، َوَحَرُموا َأْنُفَسُهْم َقائ ل يَن: إ نَُّهْم اَل َيْأُكُلوَن 12" 14–12: 23أعمال الرسل  457
يَن. ْن َأْرَبع  يَن َصَنُعوا هَذا التََّحاُلَف َأْكَثَر م  ْرم ا َأْن اَل َنُذوَق َشْيئ ا َحتَّى َنْقُتَل ُبولُ َهَنة  َوالشُُّيوخ  َوَقاُلوا: َفَتَقدَُّموا إ َلى ُرَؤَساء  اْلكَ 14 الَّذ   "َس.َقْد َحَرْمَنا َأْنُفَسَنا ح 

د ا. َوأَلْجل  اأَلْقَسام  َواْلُمتَّك ئ يَن َلْم ُير ْد َأْن َيُردََّها.26" 26: 6مرقس   "َفَحز َن اْلَمل ُك ج 
َها الَّت ي َأْلَزَمْت َنْفَسَها ب َها اَل 5" 13–12، 8، 5: 30العدد  ، َفُكلُّ ُنُذور َها َوَلَواز م  ه  ...  َتْثُبُت، َوالرَّبُّ َيْصَفُح َعْنَها أَلنَّ َأَباَها َقْد َنَهاَها.َوا  ْن َنَهاَها َأُبوَها َيْوَم َسْمع 

ي َأْلَزَمْت َنفْ 8 ي َعَلْيَها َوُنْطَق َشَفتَْيَها الَّذ  ، َفَسَخ َنْذَرَها الَّذ  ه  ، َوالرَّبُّ َيْصَفُح َعْنَها.َوا  ْن َنَهاَها َرُجُلَها ف ي َيْوم  َسْمع  ، َوا  ْن فَ 12...  َسَها ب ه  ه  َسَخَها َزْوُجَها ف ي َيْوم  َسْمع 
َها اَل َيْثُبُت. َقْد َفَسَخَها َزْوُجَها. َوالرَّبُّ  ْن ُنُذور َها َأْو َلَواز م  َنْفس  ْن َشَفَتْيَها م  ، َزْوُجهَ 13  َيْصَفُح َعْنَها.َفُكلُّ َما َخَرَج م  ْذاَلل  النَّْفس  ا ُيْثب ُتُه ُكلُّ َنْذٍر َوُكلُّ َقَسم  اْلت َزاٍم إل 

 "َوَزْوُجَها َيْفَسُخُه.
َي َلُهم،11" 12–11: 19متى  458 يَن ُأْعط  يُع َيْقَبُلوَن هَذا اْلَكاَلَم َبل  الَّذ  ْن ُبُطون  ُأمََّهات ه ْم، َوُيوَجُد 12 َفَقاَل َلُهْم: َلْيَس اْلَجم  ْصَياٌن ُول ُدوا هَكَذا م  ألَنَُّه ُيوَجُد خ 

ْصَياٌن َخَصاُهُم ال . َمن  اْسَتَطاَع َأْن َيْقَبَل َفْلَيْقَبْل.خ  ْصَياٌن َخَصْوا َأْنُفَسُهْم أَلْجل  َمَلُكوت  السََّماَوات   "نَّاُس، َوُيوَجُد خ 
َدٍة َرُجُلَها.2" 9، 2: 7كورنثوس  1 ٍد اْمَرَأُتُه، َوْلَيُكْن ل ُكلِّ َواح  َنا، ل َيُكْن ل ُكلِّ َواح  َولك ْن إ ْن َلْم َيْضُبُطوا َأْنُفَسُهْم، َفْلَيَتَزوَُّجوا. أَلنَّ التََّزوَُّج َأْصَلُح 9 ... َولك ْن ل َسَبب  الزِّ

. َن التََّحرُّق   "م 
َناُة َفَسَيد  4" 4: 13عبرانيين  ُروَن َوالزُّ ٍس. َوَأمَّا اْلَعاه  ٍد، َواْلَمْضَجُع َغْيَر َنج  ْنَد ُكلِّ َواح  َواُج ُمَكرَّم ا ع   "ُنُهُم اهلُل.يل َيُكن الزِّ
، ل َيُكوَن َلُه َأْن ُيْعط  28" 28: 4أفسس  ال َح ب َيَدْيه   "َي َمْن َلُه اْحت َياٌج.اَل َيْسر ق  السَّار ُق ف ي َما َبْعُد، َبْل ب اْلَحر يِّ َيْتَعُب َعام ال  الصَّ

ئ يَن، وَ 11" 12–11: 4تسالونيكي  1 يُكْم َأْنُتْم َكَما َأْوَصْيَناُكْم،َوَأْن َتْحر ُصوا َعَلى َأْن َتُكوُنوا َهاد  ُلوا ب َأْيد  َة، َوَتْشَتغ  ْنَد 12 ُتَمار ُسوا ُأُموَرُكُم اْلَخاصَّ ل َكْي َتْسُلُكوا ب ل َياَقٍة ع 
ْن َخار ٍج، َواَل َتُكوَن َلُكْم َحاَجٌة إ َلى َأَحٍد. يَن ُهْم م   "الَّذ 

.َقد  اْشُتر يُتْم ب َثَمنٍ 23" 23: 7كورنثوس  1 يُروا َعب يد ا ل لنَّاس   "، َفاَل َتص 
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 الفصل الثالث والعشرون
 فيما يتعّلق بالسلطة المدنّية

 ،على الشعب سلطته، تحت تكون،لكي  السلطات المدنّية، ،الرب والملك األعلى لكل العالم ،اهلل لقد عّين -1
الدفاع عن ألجل  ،حهم بقوة السيفقد سلّ لهذه الغاية،  ا، تحقيق  اأيض  : والصالح العام ،ألجل مجده الخاص
 459.الشر اعليف معاقبةوألجل  الصالحين وتشجعيهم،

كما  ،دارةاإل لالذي ألج 460:دعون إليهعندما يُ  للسلطة، امنصب  للمسيحيين أن يقبلوا ويمارسوا  شرعيّ من ال -2
 بحيث، 461دولة؛لكل  النافعةبحسب القوانين  ،والسالم ،والعدل ،التقوىعلى  يحافظوااألخص أن  ينبغي على

 462.ةضروريّ عادلة و  مناسبةفي  ،احرب  أن يشنوا  ،العهد الجديد في ظلاآلن  ،ايمكنهم شرعي   ،لهذه الغاية اتحقيق  
                                      

يُن اْلَكائ َنةُ 1" 4–1: 13رومية  459 َن اهلل ، َوالسَّاَلط  ين  اْلَفائ َقة ، ألَنَُّه َلْيَس ُسْلَطاٌن إ الَّ م  َن اهلل ، ل َتْخَضْع ُكلُّ َنْفٍس ل لسَّاَلط  َي ُمَرتََّبٌة م  ْلَطاَن 2 ه  ُم السُّ َحتَّى إ نَّ َمْن ُيَقاو 
ه ْم َدْيُنوَنة . يُ  ُموَن َسَيْأُخُذوَن ألَْنُفس  ُم َتْرت يَب اهلل ، َواْلُمَقاو  ْلَطانَ 3َقاو  يَرة . َأَفُتر يُد َأْن اَل َتَخاَف السُّ ال َحة  َبْل ل لشِّرِّ اَلَح َفإ نَّ اْلُحكَّاَم َلْيُسوا َخْوف ا ل أَلْعَمال  الصَّ ؟ اْفَعل  الصَّ

ُل السَّْيَف َعَبث ا، إ ْذ ُهوَ 4ْنُه، َفَيُكوَن َلَك َمْدٌح م   ! َولك ْن إ ْن َفَعْلَت الشَّرَّ َفَخْف، أَلنَُّه اَل َيْحم  اَلح  ُم اهلل  ل لصَّ . أَلنَُّه َخاد  ي َيْفَعُل الشَّرَّ َن الَّذ  ُم اهلل ، ُمْنَتق ٌم ل ْلَغَضب  م   "َخاد 
، َفاْخَضُعوا ل ُكلِّ َتْرت يٍب َبشَ 13" 14–13: 2بطرس  1 . إ ْن َكاَن ل ْلَمل ك  َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اْلُكلِّ ْن َأْجل  الرَّبِّ ، 14ر يٍّ م  ل ي الشَّرِّ ْن َفاع  ْنُه ل الْنت َقام  م  َأْو ل ْلُواَلة  َفَكُمْرَسل يَن م 

. ل ي اْلَخْير   "َول ْلَمْدح  ل َفاع 
ْثَلَك. ُثمَّ َقاَل ف ْرَعْوُن ل ُيوُسَف: َبعْ 39" 43–39: 41تكوين  460 يٌر َوَحك يٌم م  يُع 40َد َما َأْعَلَمَك اهلُل ُكلَّ هَذا، َلْيَس َبص  َك ُيَقبُِّل َجم  َأْنَت َتُكوُن َعَلى َبْيت ي، َوَعَلى َفم 

ْنَك. يَّ َأُكوُن ف يه  َأْعَظَم م  ه  َوَجَعَلُه ف ي َيد  42ُتَك َعَلى ُكلِّ َأْرض  م ْصَر. ُثمَّ َقاَل ف ْرَعْوُن ل ُيوُسَف: اْنُظْر، َقْد َجَعلْ 41َشْعب ي إ الَّ إ نَّ اْلُكْرس  ْن َيد  َوَخَلَع ف ْرَعْوُن َخات َمُه م 
 ، ، َوَناَدْوا َأَماَمُه اْرَكُعوا. َوَجعَ 43ُيوُسَف، َوَأْلَبَسُه ث َياَب ُبوٍص، َوَوَضَع َطْوَق َذَهٍب ف ي ُعُنق ه   "َلُه َعَلى ُكلِّ َأْرض  م ْصَر.َوَأْرَكَبُه ف ي َمْرَكَبت ه  اْلثَّان َية 

.َكاَن هؤاَُلء  ف ي َأيَّام  ُيوَياق يَم ْبن  َيُشوَع ْبن  ُيوَصاَداَق، َوف ي َأيَّام  َنَحْمَيا اْلَوال ي، َوَعْزَرا اْلَكاه  26" 26: 12نحميا   "ن  اْلَكات ب 
ُلوَن َحم ير ا، وَ ف ي ت ْلَك األَيَّام  َرَأْيُت ف ي َيُهوَذا قَ 15" 31–15: 13نحميا  ، َوَيْأُتوَن ب ُحَزٍم َوُيَحمِّ َر ف ي السَّْبت  اْوم ا َيُدوُسوَن َمَعاص  َيْدُخُلوَن ُأوُرَشل يَم ف ي َيْوم  السَّْبت   َأْيض 

ه م  الطََّعاَم. َنٍب َوت يٍن َوُكلِّ َما ُيْحَمُل، َفَأْشَهْدُت َعَلْيه ْم َيْوَم َبْيع  ، َأنِّي َأَمْرُت ب َأْن ُتْغَلَق اأَلْبَواُب، َوُقْلُت َوكَ 19...  ب َخْمٍر َوع  اَن َلمَّا َأْظَلَمْت َأْبَواُب ُأوُرَشل يَم َقْبَل السَّْبت 
ْمٌل ف ي ْلَمان ي َعَلى األَْبَواب  َحتَّى اَل َيْدُخَل ح  ْن غ  . َوَأَقْمُت م  . ...َيْوم  السَّبْ  َأْن اَل َيْفَتُحوَها إ َلى َما َبْعَد السَّْبت   "ت 

يَنئ ٍذ َعظََّم اْلَمل ُك َدان يآَل َوَأْعَطاُه َعَطاَيا َكث يَرة ، َوَسلََّطُه َعَلى ُكلِّ و اَلَية  َباب َل َوَجَعَلُه رَ 48" 49–48: 2دانيال  َفَطَلَب 49 ئ يَس الشَِّحن  َعَلى َجم يع  ُحَكَماء  َباب َل.ح 
، َفَولَّى َشْدرَ  َن اْلَمل ك  .َدان يآُل م  يَشَخ َوَعْبَدَنُغَو َعَلى َأْعَمال  و اَلَية  َباب َل. َأمَّا َدان يآُل َفَكاَن ف ي َباب  اْلَمل ك   "َخ َوم 

ي اْلُعَظَماُء َعْدال .15" 16–15: 8أمثال  َؤَساُء َوالشَُّرَفاُء، ُكلُّ ُقَضاة  اأَلْرض  16 ب ي َتْمل ُك اْلُمُلوُك، َوَتْقض   ".ب ي تََتَرأَُّس الرُّ
يُن اْلَكائ َنةُ 1" 4–1: 13رومية  َن اهلل ، َوالسَّاَلط  ين  اْلَفائ َقة ، ألَنَُّه َلْيَس ُسْلَطاٌن إ الَّ م  َن اهلل ،ل َتْخَضْع ُكلُّ َنْفٍس ل لسَّاَلط  َي ُمَرتََّبٌة م  ْلَطاَن 2  ه  ُم السُّ َحتَّى إ نَّ َمْن ُيَقاو 

ُم َتْرت يَب اهلل ، َواْلُمقَ  ه ْم َدْيُنوَنة .ُيَقاو  ُموَن َسَيْأُخُذوَن ألَْنُفس  ْلَطانَ 3 او  يَرة . َأَفُتر يُد َأْن اَل َتَخاَف السُّ ال َحة  َبْل ل لشِّرِّ اَلَح َفإ نَّ اْلُحكَّاَم َلْيُسوا َخْوف ا ل أَلْعَمال  الصَّ ؟ اْفَعل  الصَّ
ْنُه، ُم اهلل  ل لصَّ 4 َفَيُكوَن َلَك َمْدٌح م  ُم اهلل ، ُمْنَتق ٌم ل  أَلنَُّه َخاد  ُل السَّْيَف َعَبث ا، إ ْذ ُهَو َخاد  ! َولك ْن إ ْن َفَعْلَت الشَّرَّ َفَخْف، أَلنَُّه اَل َيْحم  .اَلح  ي َيْفَعُل الشَّرَّ َن الَّذ   "ْلَغَضب  م 

.َفاآلَن َيا َأيَُّها اْلُمُلوُك َتَعقَُّلوا. َتَأدَُّبوا َيا ُقَضا10" 12–10: 2مزمور  461 َن 12 اْعُبُدوا الرَّبَّ ب َخْوٍف، َواْهت ُفوا ب َرْعَدٍة.11 َة اأَلْرض  َقبُِّلوا االْبَن ل َئالَّ َيْغَضَب َفَتب يُدوا م 
. يع  اْلُمتَّك ل يَن َعَلْيه  . ألَنَُّه َعْن َقل يل َيتَّق ُد َغَضُبُه. ُطوَبى ل َجم   "الطَّر يق 

َئة  ف ي ُكلِّ َتْقَوى وَ [ ل َباٌت َوَصَلَواتٌ َأْن تَُقاَم طَ ]2" 2: 2تيموثاوس  1 َي َحَياة  ُمْطَمئ نَّة  َهاد  ٍب، ل َكْي َنْقض  يَن ُهْم ف ي َمْنص  يع  الَّذ   "َوَقاٍر.أَلْجل  اْلُمُلوك  َوَجم 
ُفوا اْلم ْسك يَن َواْلَبائ َس.3" 4–3: 82مزمور  . َأْنص  وا4 ا ْقُضوا ل لذَّل يل  َول ْلَيت يم  ْن َيد  اأَلْشَرار  َأْنق ُذوا. َنجُّ ْسك يَن َواْلَفق يَر. م   "اْلم 

 "اهلل . َقاَل إ لُه إ ْسَرائ يَل. إ َليَّ َتَكلََّم َصْخَرُة إ ْسَرائ يَل: إ َذا َتَسلََّط َعَلى النَّاس  َبار  َيَتَسلَُّط ب َخْوف  3" 3: 23صموئيل  2
.َفاْخَضُعوا ل ُكلِّ َتْرت  13" 13: 2بطرس  1 . إ ْن َكاَن ل ْلَمل ك  َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اْلُكلِّ ْن َأْجل  الرَّبِّ  "يٍب َبَشر يٍّ م 

يُّوَن 14" 14: 3لوقا  462 اَوَسَأَلُه ُجْند   ئ ف ُكْم."َقائ ل يَن: َوَماَذا َنْفَعُل َنْحُن؟ َفَقاَل َلُهْم: اَل َتْظل ُموا َأَحد ا، َواَل َتُشوا ب َأَحٍد، َواْكَتُفوا ب َعالَ  َأْيض 
ُم 4" 4: 13رومية  ُل السَّْيَف َعَبث ا، إ ْذ ُهَو َخاد  ! َولك ْن إ ْن َفَعْلَت الشَّرَّ َفَخْف، ألَنَُّه اَل َيْحم  اَلح  ُم اهلل  ل لصَّ ."َخاد  ي َيْفَعُل الشَّرَّ َن الَّذ   اهلل ، ُمْنَتق ٌم ل ْلَغَضب  م 
األَنِّي َأَنا 9" 10–9: 8متى  يَ إ ْنسَ  َأْيض  ! َفَيْأت ي، َول َعْبد  ي. َأُقوُل ل هَذا: اْذَهْب! َفَيْذَهُب، َوآلَخَر: اْءيت   : اْفَعْل هَذا! َفَيْفَعُل.اٌن َتْحَت ُسْلَطاٍن. ل ي ُجْنٌد َتْحَت َيد 

يَن َيْتَبُعوَن: َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َأج  10 َب، َوَقاَل ل لَّذ  َع َيُسوُع َتَعجَّ ْقَدار  هَذا!"َفَلمَّا َسم   ْد َواَل ف ي إ ْسَرائ يَل إ يَمان ا ب م 
يَطال يََّة.1" 2–1: 10أعمال الرسل  َن اْلَكت يَبة  الَّت ي ُتْدَعى اإل  َئٍة م  ، يَ 2 َوَكاَن ف ي َقْيَصر يََّة َرُجٌل اْسُمُه َكْرن يل ُيوُس، َقائ ُد م  ْصَنُع َوُهو َتق ي  َوَخائ ُف اهلل  َمَع َجم يع  َبْيت ه 

يٍن." ، َوُيَصلِّي إ َلى اهلل  ف ي ُكلِّ ح   َحَسَناٍت َكث يَرة  ل لشَّْعب 
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أو سلطان مفاتيح ملكوت  سة؛المقدّ  سرارخدمة الكلمة واألالقيام ب النفسه وليتُ أن  ال يحق للسلطات المدنّية -3
السلطات  من واجب لرعاية، فإنهمع ذلك، كآباء ل 464بأي شكل، التدّخل في مسائل اإليمان. أو، 463؛واتاالسم

 هذهعلى الباقيين، ب، بدون إعطاء األفضلّية ألي طائفة من المسيحيين اربنا جميع  تحمي كنيسة أن  المدنّية
غير مقيدة، وال جدال فيها ألداء كل جزء من مهامهم المقدسة، تتمّتع كل السلطات الكنسّية بحرية كاملة،  كيفّيةال

إدارة منظمة وتأديب في كنيسته، فال يجب لقانون قد عّين يسوع المسيح  كون، اأيض   465بدون عنف أو خطر.
، أو يمنعها، بين األعضاء المتطوعين لالنضمام في الممارسة الصحيحة لذلك، أو يعيقها في أي دولة أن يتدخل

يمانهم الخاص. أيفي  إنه لمن واجب السلطات المدنّية أن تحمي شخص  466طائفة للمسيحيين، حسب إقرارهم وا 
، أن يقّدم أي إهانة، أو الكفر الدينوسمعة كل شعوبها، بطريقة فّعالة بحيث ال ُيسمح ألي شخص، سواء باّدعاء 

كان: وأن يتّبعوا النظام، بحيث تعقد كل التجّمعات  اعاملة، أو أذى ألي شخص أخر أي  أو عنف، أو سوء م
 467الدينّية والكنسّية بدون مضايقة أو ازعاج.

                                      
يَن يَّا اْلَمل َك َوَقاُلوا َلُه: َوَقاَوُموا ُعزِّ 18" 18: 26أخبار األيام  2 463 ، َبْل ل ْلَكَهَنة  َبن ي َهاُروَن اْلُمَقدَّس  يَّا َأْن ُتوق َد ل لرَّبِّ َن اْلَمْقد س  َلْيَس َلَك َيا ُعزِّ . ُاْخُرْج م  ل إل يَقاد 

له . ْند  الرَّبِّ اإل  ْن ع  ْن َكَراَمٍة م   "ألَنََّك ُخْنَت َوَلْيَس َلَك م 
ْنَدَك َكاْلَوثَن يِّ 17" 17: 18متى  َن اْلَكن يَسة  َفْلَيُكْن ع  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م  ْنُهْم َفُقْل ل ْلَكن يَسة  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م   "َواْلَعشَّار 
. وَ 19" 19: 16متى  ، َفُكلُّ َما َتْرب ُطُه َعَلى اأَلْرض  َيُكوُن َمْرُبوط ا ف ي السََّماَوات  يَك َمَفات يَح َمَلُكوت  السََّماَوات  ُكلُّ َما َتُحلُُّه َعَلى اأَلْرض  َيُكوُن َمْحُلوال  ف ي َوُأْعط 

.  "السََّماَوات 
يَن، ُثمَّ ُقوَّاٍت، َوَبعْ فَ 28" 29–28: 12كورنثوس  1 : َأوَّال  ُرُسال ، ثَان ي ا َأْنب َياَء، ثَال ث ا ُمَعلِّم  َفاٍء، َأْعَوان ا، َتَداب يَر، َوَأْنَواَع َوَضَع اهلُل ُأَناس ا ف ي اْلَكن يَسة  َب ش  َد ذل َك َمَواه 

َنٍة. يَع َأ29 َأْلس  يَع ُرُسٌل؟ َأَلَعلَّ اْلَجم  يَع َأْصَحاُب ُقوَّاٍت؟َأَلَعلَّ اْلَجم  يَع ُمَعلُِّموَن؟ َأَلَعلَّ اْلَجم   "ْنب َياُء؟ َأَلَعلَّ اْلَجم 
يَن،َوُهَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا ُرُسال ، َواْلَبْعَض َأْنب َياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِّر يَن، َواْلَبْعَض ُرَعاة  َوُمعَ 11" 12–11: 4أفسس  يَن ل َعَمل  أَلْجل  َتكْ 12 لِّم  م يل  اْلق دِّيس 

. يح  ، ل ُبْنَيان  َجَسد  اْلَمس  ْدَمة   "اْلخ 
، َوُوَكاَلء  َسَرائ ر  اهلل ،1" 2–1: 4كورنثوس  1 يح  ْنَساُن َكُخدَّام  اْلَمس  ْبَنا اإل  ين ا.2 هَكَذا َفْلَيْحس  ْنَساُن َأم   "ثُمَّ ُيْسَأُل ف ي اْلُوَكاَلء  ل َكْي ُيوَجَد اإل 

، اْلُمبَ 15" 15: 10ية روم ُزوَن إ ْن َلْم ُيْرَسُلوا؟ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َما َأْجَمَل َأْقَداَم اْلُمَبشِّر يَن ب السَّاَلم  .َوَكْيَف َيْكر   "شِّر يَن ب اْلَخْيَرات 
، َبل  اْلَمْدُعوُّ م نَ 4" 4: 5عبرانيين  ه  يَفَة ب َنْفس  ه  اْلَوظ  ااهلل ، َكَما َهاُروُن  َواَل َيْأُخُذ َأَحٌد هذ   ".َأْيض 

، َلَكاَن ُخدَّام ي 36" 36: 18يوحنا  464 ْن هَذا اْلَعاَلم  . َلْو َكاَنْت َمْمَلَكت ي م  ْن هَذا اْلَعاَلم  . َولك ن  َأَجاَب َيُسوُع: َمْمَلَكت ي َلْيَسْت م  ُدوَن ل َكْي اَل ُأَسلََّم إ َلى اْلَيُهود  ُيَجاه 
ْن ُهَنا.اآلَن َلْيَسْت َممْ   "َلَكت ي م 
.29" 29: 5أعمال الرسل  َن النَّاس  ي َأْن ُيَطاَع اهلُل َأْكَثَر م  ُسُل َوَقاُلوا: َيْنَبغ   "َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوالرُّ

يَن،َوُهَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا ُرُسال ، َواْلَبْعَض َأْنب َياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِّر يَن، 11" 12–11: 4أفسس  يَن ل َعَمل  12 َواْلَبْعَض ُرَعاة  َوُمَعلِّم  أَلْجل  َتْكم يل  اْلق دِّيس 
. يح  ، ل ُبْنَيان  َجَسد  اْلَمس  ْدَمة   "اْلخ 

، وَ 23" 23: 49إشعياء  465 . ب اْلُوُجوه  إ َلى اأَلْرض  َيْسُجُدوَن َلك  َعات ك  ن يك  َوَسيَِّداُتُهْم ُمْرض  يَن َأنِّي َأَنا الرَّبُّ الَّذ ي َوَيُكوُن اْلُمُلوُك َحاض  ، َفَتْعَلم  َيْلَحُسوَن ُغَباَر ر ْجَلْيك 
ُروُه.  "اَل َيْخَزى ُمْنَتظ 

يُن اْلَكائ َنةُ 1" 6–1: 13رومية  َن اهلل ، َوالسَّاَلط  ، أَلنَُّه َلْيَس ُسْلَطاٌن إ الَّ م  ين  اْلَفائ َقة  َي ُمرَ ل َتْخَضْع ُكلُّ َنْفٍس ل لسَّاَلط  َن اهلل ،  ه  ْلَطاَن 2تََّبٌة م  ُم السُّ َحتَّى إ نَّ َمْن ُيَقاو 
ه ْم َدْيُنوَنة .  ُموَن َسَيْأُخُذوَن ألَْنُفس  ُم َتْرت يَب اهلل ، َواْلُمَقاو  يَرة . َأَفُتر يُد َأْن اَل تَ 3ُيَقاو  ال َحة  َبْل ل لشِّرِّ اَلَح َفإ نَّ اْلُحكَّاَم َلْيُسوا َخْوف ا ل أَلْعَمال  الصَّ ْلَطاَن؟ اْفَعل  الصَّ َخاَف السُّ

ْنُه،  ُل السَّْيَف َعَبث ا، إ ْذ ُهوَ 4َفَيُكوَن َلَك َمْدٌح م  ! َولك ْن إ ْن َفَعْلَت الشَّرَّ َفَخْف، أَلنَُّه اَل َيْحم  اَلح  ُم اهلل  ل لصَّ ي َيْفَعُل  أَلنَُّه َخاد  َن الَّذ  ُم اهلل ، ُمْنَتق ٌم ل ْلَغَضب  م  . َخاد  الشَّرَّ
ال ذل َك َيْلَزُم َأْن ُيْخَضَع َلُه، َلْيَس ب َسَبب  اْلَغَضب  َفَقْط، َبْل 5 .  َأْيض  م ير  ْزَيَة 6ب َسَبب  الضَّ اَفإ نَُّكْم أَلْجل  هَذا ُتوُفوَن اْلج  ُبوَن َعَلى ذل َك َأْيض  ، إ ْذ ُهْم ُخدَّاُم اهلل  ُمواظ 

.  "ب َعْين ه 
يُئوا إ َلى َأْنب َيائ ي.قَ 15" 15: 105مزمور  466  "ائ ال : اَل َتَمسُّوا ُمَسَحائ ي، َواَل ُتس 
ُل السَّْيَف َعَبث ا، إ ْذ ُهوَ 4" 4: 13رومية  467 ! َولك ْن إ ْن َفَعْلَت الشَّرَّ َفَخْف، ألَنَُّه اَل َيْحم  اَلح  ُم اهلل  ل لصَّ َن  ألَنَُّه َخاد  ُم اهلل ، ُمْنَتق ٌم ل ْلَغَضب  م  .َخاد  ي َيْفَعُل الشَّرَّ  "الَّذ 
َئة  ف ي ُكلِّ َتْقَوى وَ [ َأْن تَُقاَم َطل َباٌت َوَصَلَواتٌ ]2" 2: 2تيموثاوس  1 َي َحَياة  ُمْطَمئ نَّة  َهاد  ٍب، ل َكْي َنْقض  يَن ُهْم ف ي َمْنص  يع  الَّذ   "َوَقاٍر.أَلْجل  اْلُمُلوك  َوَجم 
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 الضرائبوأن يدفعوا لهم  469،ن يكرموا أشخاصهمأو  468السلطات، من أجل يواجب الشعب أن يصلمن نه إ -4
إن عدم  471.الضمير من أجل ،طانهملوأن يخضعوا لس ة،المشروعوأن يطيعوا أوامرهم  470،أخرى أو مستحقات

الشعب من  يعفيوال  ة،باطل للسلطات ةوالقانونيّ  ةالعادل السلطةال يجعل  ،ختالف في الديانةأو االاإليمان، 
عليهم  واليةة سلطة أو كذلك ليست للبابا أيّ  473السلطات الكنسّية، ُيستثنىالتي منها ال  472:طاعته الواجبة لهم

حكم  نإ ،أو حياتهم اختصاصاتهم،ليس له أن يجردهم من  ،اأيض   ؛من شعوبهم أو على أيٍّ  صاصاتهم،اختفي 
 474.مهما يكنآخر عاء دّ اأي بأو  ،عليهم بأنهم هراطقة

 
 
 

                                      
،َفَأْطُلُب َأوَّ 1" 3–1: 2تيموثاوس  1 468 يع  النَّاس  يَن ُهْم ف ي 2 َل ُكلِّ َشْيٍء، َأْن ُتَقاَم َطل َباٌت َوَصَلَواٌت َواْبت َهااَلٌت َوَتَشكَُّراٌت أَلْجل  َجم  يع  الَّذ  أَلْجل  اْلُمُلوك  َوَجم 

َئة  ف ي ُكلِّ َتْقَوى َوَوَقاٍر، َي َحَياة  ُمْطَمئ نَّة  َهاد  ٍب، ل َكْي َنْقض  َنا اهلل .أَلنَّ ه3 َمْنص   "َذا َحَسٌن َوَمْقُبوٌل َلَدى ُمَخلِّص 
ْخَوَة. َخاُفوا اهلَل. َأْكر ُموا اْلَمل َك.17" 17: 2بطرس  1 469 بُّوا اإل  يَع. َأح   "َأْكر ُموا اْلَجم 
هلل .َقاُلوا َلُه: ل َقْيَصَر. َفَقاَل َلُهْم: َأْعُطوا إ ذ ا َما ل َقْيَصَر ل َقْيَصَر َوَما   21" 21: 22متى  470  "هلل   

ْزَيَة 6" 7–6: 13رومية  اَفإ نَُّكْم أَلْجل  هَذا ُتوُفوَن اْلج  .َأْيض  ُبوَن َعَلى ذل َك ب َعْين ه  َباَيَة 7 ، إ ْذ ُهْم ُخدَّاُم اهلل  ُمواظ  ْزَيُة. اْلج  ْزَيَة ل َمْن َلُه اْلج  يَع ُحُقوَقُهُم: اْلج  َفَأْعُطوا اْلَجم 
َباَيةُ  ْكَراُم.ل َمْن َلُه اْلج  ْكَراَم ل َمْن َلُه اإل   ". َواْلَخْوَف ل َمْن َلُه اْلَخْوُف. َواإل 

ال ذل َك َيْلَزُم َأْن ُيْخَضَع َلُه، َلْيَس ب َسَبب  اْلَغَضب  َفَقْط، َبْل 5" 5: 13رومية  471 . َأْيض  م ير   "ب َسَبب  الضَّ
َياَسات  وَ 1" 1: 3تيطس  دِّيَن ل ُكلِّ َعَمل َصال ٍح.َذكِّْرُهْم َأْن َيْخَضُعوا ل لرِّ يُعوا، َوَيُكوُنوا ُمْسَتع  ، َوُيط  ين   "السَّاَلط 

،13" 16–13: 2بطرس  1 472 . إ ْن َكاَن ل ْلَمل ك  َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اْلُكلِّ ْن َأْجل  الرَّبِّ ْنهُ 14 َفاْخَضُعوا ل ُكلِّ َتْرت يٍب َبَشر يٍّ م  ل ي  َأْو ل ْلواَُلة  َفَكُمْرَسل يَن م  ْن َفاع  ل الْنت َقام  م 
. ل ي اْلَخْير  ، َول ْلَمْدح  ل َفاع  .15 الشَّرِّ يَئُة اهلل : َأْن َتْفَعُلوا اْلَخْيَر َفُتَسكُِّتوا َجَهاَلَة النَّاس  اأَلْغب َياء  َي َمش  ْنَدُهْم ُسْتَرٌة 16 أَلنَّ هَكَذا ه  يَُّة ع  يَن اْلُحرِّ ، َكَأْحَراٍر، َوَلْيَس َكالَّذ  ل لشَّرِّ

 "َبْل َكَعب يد  اهلل .
يُن اْلَكائ َنةُ 1" 1: 13رومية  473 َن اهلل ، َوالسَّاَلط  ين  اْلَفائ َقة ، ألَنَُّه َلْيَس ُسْلَطاٌن إ الَّ م  َن اهلل .ل َتْخَضْع ُكلُّ َنْفٍس ل لسَّاَلط  َي ُمَرتََّبٌة م   " ه 

نَّة ، َأَجاَب ُبوُلَس ق ائ ال : َأَتَشاُء َأْن َتْصَعَد إ َلى ُأوُرَشل يَم ل ُتَحاَكمَ َولك نَّ َفْسُتوَس إ ْذ كَ 9" 11–9: 25أعمال الرسل  َع اْلَيُهوَد م  ه   اَن ُير يُد َأْن ُيود  َهة  هذ  ْن ج  ُهَناَك َلَديَّ م 
؟ ي 10 اأُلُمور  يِّ و اَلَية  َقْيَصَر َحْيُث َيْنَبغ  اَأْن ُأَحاَكَم. َأَنا َلْم َأْظل م  اْلَيُهوَد ب َشْيٍء، َكَما َتْعَلُم َأْنَت َفَقاَل ُبوُلُس: َأَنا َواق ٌف َلَدى ُكْرس  ا، َأْو 11 َجيِّد ا. َأْيض  أَلنِّي إ ْن ُكْنُت آث م 

. َولك ْن إ ْن َلْم َيُكْن َشْيٌء م مَّا َيْشَتك   َن اْلَمْوت  قُّ اْلَمْوَت، َفَلْسُت َأْسَتْعف ي م  يُع َأْن ُيَسلَِّمن ي َلُهْم. إ َلى َقْيَصَر َأَنا َصَنْعُت َشْيئ ا َيْسَتح  ، َفَلْيَس َأَحٌد َيْسَتط  ي َعَليَّ ب ه  هؤاَُلء 
 "َراف ٌع َدْعَواَي!

اَولك ْن، َكاَن 1" 11–10، 1: 2بطرس  2 اف ي الشَّْعب  َأْنب َياُء َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُن ف يُكْم  َأْيض  يَن َيُدسُّوَن ب َدَع َهاَلٍك. َوا  ْذ ُهْم ُيْنك ُروَن الرَّبَّ ُمَعلُِّموَن َكَذَبٌة، ا َأْيض  لَّذ 
ه ْم َهاَلك ا َسر يع ا. ... ، َوَيْسَته يُنوَن ب السَِّيا10 الَّذ ي اْشَتَراُهْم، َيْجل ُبوَن َعَلى َأْنُفس  يَن َيْذَهُبوَن َوَراَء اْلَجَسد  ف ي َشْهَوة  النََّجاَسة  يََّما الَّذ  ُبوَن َواَل س  َدة . َجُسوُروَن، ُمْعج 

، ُبوَن َأْن َيْفَتُروا َعَلى َذو ي اأَلْمَجاد  ه ْم، اَل َيْرَتع   "َحْيُث َماَلئ َكٌة َوُهْم َأْعَظُم ُقوَّة  َوُقْدَرة  اَل ُيَقدُِّموَن َعَلْيه ْم َلَدى الرَّبِّ ُحْكَم اْفت َراٍء.11 ب َأْنُفس 
اهؤاَُلء  َولك ْن َكذل َك 8" 11–8: 1يهوذا  .َأْيض  ُسوَن اْلَجَسَد، َوَيَتَهاَوُنوَن ب السَِّياَدة ، َوَيْفَتُروَن َعَلى َذو ي اأَلْمَجاد  ، َفَلمَّا 9 ، اْلُمْحَتل ُموَن، ُيَنجِّ يَخائ يُل َرئ يُس اْلَماَلئ َكة  َوَأمَّا م 

ا َعْن َجَسد  ُموَسى، َلْم َيْجُسْر َأْن يُ  !َخاَصَم إ ْبل يَس ُمَحاج  َولك نَّ هؤاَُلء  َيْفَتُروَن َعَلى َما اَل َيْعَلُموَن. َوَأمَّا َما َيْفَهُموَنُه 10 ور َد ُحْكَم اْفت َراٍء، َبْل َقاَل: ل َيْنَته ْرَك الرَّبُّ
، َفف ي ذل َك َيْفُسُدوَن. َقة  ، َكاْلَحَيَواَنات  َغْير  النَّاط   "َسَلُكوا َطر يَق َقاي يَن، َواْنَصبُّوا إ َلى َضاَلَلة  َبْلَعاَم أَلْجل  ُأْجَرٍة، َوَهَلُكوا ف ي ُمَشاَجَرة  ُقوَرَح.َوْيٌل َلُهْم! أَلنَُّهْم 11 ب الطَّب يَعة 

يَن ُيْحَسُبوَن ُرَؤَساَء اأُلَمم  َيُسوُدوَنهُ 42" 44–42: 10مرقس  474 َفاَل َيُكوُن 43 ْم، َوَأنَّ ُعَظَماَءُهْم َيَتَسلَُّطوَن َعَلْيه ْم.َفَدَعاُهْم َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم: َأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الَّذ 
ا، م  يم ا، َيُكوُن َلُكْم َخاد  يَر ف يُكْم َعظ  يع  َعْبد ا.44 هَكَذا ف يُكْم. َبْل َمْن َأَراَد َأْن َيص  يَر ف يُكْم َأوَّال ، َيُكوُن ل ْلَجم   "َوَمْن َأَراَد َأْن َيص 

يُح، َوَأْنُتْم َجم يع ا إ ْخَوٌة.َوأَ 8" 12–8: 23متى  ٌد اْلَمس  ي، أَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواح  ي ف ي 9 مَّا َأْنُتْم َفاَل ُتْدَعْوا َسيِّد  ٌد الَّذ  ، أَلنَّ َأَباُكْم َواح  َواَل َتْدُعوا َلُكْم َأب ا َعَلى اأَلْرض 
. يُح.َواَل ُتْدَعْوا ُمَعلِّم يَن، أَلنَّ ُمَعلِّمَ 10 السََّماَوات  ٌد اْلَمس  ا َلُكْم.11 ُكْم َواح  م  َوَأْكَبُرُكْم َيُكوُن َخاد 

ْع، َوَمْن َيَضْع َنْفَسُه َيْرَتف ْع.12   "َفَمْن َيْرَفْع َنْفَسُه َيتَّض 
ا 24" 24: 2تيموثاوس  2 ، َصال ح  يع  َم، َبْل َيُكوُن ُمَتَرفِّق ا ب اْلَجم  ُب َأْن ُيَخاص  .َوَعْبُد الرَّبِّ اَل َيج  ، َصُبور ا َعَلى اْلَمَشقَّات   "ل لتَّْعل يم 
يَّة .3" 3: 5بطرس  1 ، َبْل َصائ ر يَن َأْمث َلة  ل لرَّع  َبة   "َواَل َكَمْن َيُسوُد َعَلى األَْنص 
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 لفصل الرابع والعشرونا
 الزواج والطالقب فيما يتعّلق

رجل أن تكون له أكثر من زوجة  ألي افليس شرعي   :الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدةأن يكون يجب  -1
 475.الوقتنفس في  ،كثر من زوج واحدأوال ألي امرأة أن يكون لها  ،واحدة

 بذرّيةٍ  يّ أجل تكاثر الجنس البشر من و  476،ونة المتبادلة بين الزوج والزوجةأجل المعمن الزواج  تعّين -2
 478.أجل منع النجاسةمن و  477؛سٍ قدّ مُ  لكنيسة بنسلٍ لو  ؛ةمشروع

من ف مع ذلك، 479يمنحوا موافقتهم.قادرون بتمييز أن هم  أن يتزوجوا، من أجناس البشرلجميع  شروعمن الم -3
ال يتزوجوا أ يجبة الحقيقيّ حة صلَ المُ ون بالديانة يقرّ  منف وبالتالي 480.مسيحيين أن يتزوجوا فقط في الربواجب ال

عن  غير متساٍو،تقياء تحت نير األأولئك  او ال يكونأ يجبكما  وثنيين: أو آخرين الكاثوليك،أو  بغير المؤمنين،
 481.هلكةبهرطقات مُ  المتمّسكونأو  ،ياء السمعة في حياتهمشرار أرداألالزواج بأولئك طريق 

                                      
ُق ب اْمَرَأت ه  َوَيُكوَنان  َجَسد ا وَ 24" 24: 2تكوين  475 د ا.ل ذل َك َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّه َوَيْلَتص   "اح 

َن اْلَبْدء  َخَلَقُهَما َذَكر ا َوُأْنَثى؟َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم: 4" 6–4: 19متى  ، َوَيُكوُن 5 َأَما َقَرْأُتْم َأنَّ الَّذ ي َخَلَق م  ُق ب اْمَرَأت ه  ُه َوَيْلَتص  ْن َأْجل  هَذا َيْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَّ َوَقاَل: م 
د ا.االْثَنان  َجَسد ا وَ  ُقُه إ ْنَساٌن.6 اح  ٌد. َفالَّذ ي َجَمَعُه اهلُل اَل ُيَفرِّ  "إ ذ ا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْين  َبْل َجَسٌد َواح 

، َحتَّى إ نََّها َلْيَسْت َزان َية  إ ْن َصاَرْت ل َرُجل  م نَ َفإ ذ ا َما َداَم الرَُّجُل َحي ا ُتْدَعى َزان َية  إ ْن َصاَرْت ل َرُجل آَخَر. َولك ْن إ ْن َماَت الرَُّجُل َفه َي ُحرٌَّة 3" 3: 7رومية  النَّاُموس 
 "آَخَر.
َية  َعْهَد إ له َها.... 17" 17: 2أمثال  َباَها، َوالنَّاس   "التَّار َكة  َأل يَف ص 

لُه: َلْيَس َجيِّد ا َأْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدُه، َفَأْصنَ 18" 18: 2تكوين  476 يَرُه.َوَقاَل الرَّبُّ اإل  ين ا َنظ   "َع َلُه ُمع 
بُّ َنْفَسُه.28" 28: 5أفسس  بُّ اْمَرَأَتُه ُيح  ْم. َمْن ُيح  ه  بُّوا ن َساَءُهْم َكَأْجَساد  ُب َعَلى الرَِّجال  َأْن ُيح   "َكذل َك َيج 

يَن إ يَّاُهنَّ َكَراَمة ، َكاْلَوار ثَات  َكذل ُكْم َأيَُّها الرَِّجاُل، ُكوُنوا َساك ن يَن ب َحَسب  اْلف ْطَنة  َمَع اإل  7" 7: 3بطرس  1 ، ُمْعط  اَناء  النَِّسائ يِّ َكاأَلْضَعف  َمَعُكْم ن ْعَمَة اْلَحَياة ،  َأْيض 
 "ل َكْي اَل ُتَعاَق َصَلَواُتُكْم.

ُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض، وَ 28" 28: 1تكوين  477 بُّ َوَباَرَكُهُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم: َأْثم  ُعوَها، َوَتَسلَُّطوا َعَلى َسَمك  اْلَبْحر  َوَعَلى َطْير  السََّماء  َوَعَلى ُكلِّ َحَيَواٍن َيد  َأْخض 
.  "َعَلى اأَلْرض 

ُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض.1" 1: 9تكوين  ا َوَبن يه  َوَقاَل َلُهْم: َأْثم   "َوَباَرك اهلُل ُنوح 
ُكْم َواَل َيْغدُ  َأَفَلمْ 15" 15: 2مالخي  ُد؟ َطال ب ا َزْرَع اهلل . َفاْحَذُروا ل ُروح  ؟ َول َماَذا اْلَواح  وح  ٌد َوَلُه َبق يَُّة الرُّ .َيْفَعْل َواح   "ْر َأَحٌد ب اْمَرَأة  َشَباب ه 

ٍد اْمَرَأُتُه، َوْلَيكُ 2" 9، 2: 7كورنثوس  1 478 َنا، ل َيُكْن ل ُكلِّ َواح  َدٍة َرُجُلَها.َولك ْن ل َسَبب  الزِّ َولك ْن إ ْن َلْم َيْضُبُطوا َأْنُفَسُهْم، َفْلَيَتَزوَُّجوا. أَلنَّ التََّزوَُّج 9...  ْن ل ُكلِّ َواح 
َن التََّحرُّق .  "َأْصَلُح م 

ٍس. َوَأمَّ 4" 4: 13عبرانيين  479 ٍد، َواْلَمْضَجُع َغْيَر َنج  ْنَد ُكلِّ َواح  َواُج ُمَكرَّم ا ع  يُنُهُم اهلُل.ل َيُكن  الزِّ َناُة َفَسَيد  ُروَن َوالزُّ  "ا اْلَعاه 
َن الْ ... 3" 3: 4تيموثاوس  1 َمٍة َقْد َخَلَقَها اهلُل ل تُتََناَوَل ب الشُّْكر  م  ، َوآم ر يَن َأْن ُيْمَتَنَع َعْن َأْطع  َواج  يَن َعن  الزِّ ن يَن َوَعار ف ي اْلَحقِّ.َمان ع   "ُمْؤم 
يَر، َفْلَيْفَعْل َما ُير يُد. إ نَُّه اَل  َولك ْن إ ْن َكاَن َأَحٌد َيُظنُّ َأنَُّه َيْعَمُل ب ُدون  ل َياَقٍة َنْحَو َعْذَرائ ه  إ َذا َتَجاَوَزت  اْلَوْقَت، َوهَكَذا63" 38–36: 7كورنثوس  1 َلز َم َأْن َيص 

ُئ. َفْلَيَتَزوََّجا. ا ف ي َقْلب  37 ُيْخط  خ  َراٌر، َبْل َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى إ َراَدت ه ، َوَقْد َعَزَم َعَلى هَذا ف ي َقْلب ه  َأْن َيْحَفَظ َعذْ َوَأمَّا َمْن َأَقاَم َراس  ، َوَلْيَس َلُه اْضط   َراَءُه، َفَحَسن ا َيْفَعُل.ه 

 "إ ذ ا، َمْن َزوََّج َفَحَسن ا َيْفَعُل، َوَمْن اَل ُيَزوُِّج َيْفَعُل َأْحَسَن.38
َفاه ا.75" 58–57: 24تكوين  ؟ َفَقاَلْت: َأْذَهُب.58 َفَقاُلوا: َنْدُعو اْلَفتَاَة َوَنْسَأُلَها ش   "َفَدَعْوا ر ْفَقَة َوَقاُلوا َلَها: َهْل َتْذَهب يَن َمَع هَذا الرَُّجل 

 "اَت َرُجُلَها، َفه َي ُحرٌَّة ل َكْي تََتَزوََّج ب َمْن ُتر يُد، ف ي الرَّبِّ َفَقْط.اْلَمْرَأُة ُمْرتَب َطٌة ب النَّاُموس  َما َداَم َرُجُلَها َحي ا. َولك ْن إ ْن مَ 39" 39: 7كورنثوس  1 480
َي ُأْخَتَنا ل َرُجل َأْغَلَف، أَلنَُّه َعاٌر َلنَ 14" 14: 34تكوين  481 يُع َأْن َنْفَعَل هَذا اأَلْمَر َأْن ُنْعط   "ا.َفَقاُلُوا َلُهَما: اَل َنْسَتط 

، َوَيْجَعْلَن َبن يَك َيْزُنوَن َوَراَء آل َهت ه نَّ َوتَْأخُ 16" 16: 34خروج  ْن َبَنات ه ْم ل َبن يَك، َفَتْزن ي َبَناُتُهْم َوَراَء آل َهت ه نَّ  ".ُذ م 
؟ َوأَ 14" 14: 6كورنثوس  2 ْثم  ْلَطٍة ل ْلب رِّ َواإل  ن يَن، أَلنَُّه َأيَُّة خ  ؟اَل َتُكوُنوا َتْحَت ن يٍر َمَع َغْير  اْلُمْؤم   "يَُّة َشر َكٍة ل لنُّور  َمَع الظُّْلَمة 

 .12–11: 2؛ مالخي 27–25: 13؛ نحميا 4: 11ملوك  1؛ 4–3: 7انظر تثنية 
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مثل ل اال يمكن أبد  كما  482.في الكلمة ةحرمالنسب المُ  أوقرابة الدرجات  ضمنالزواج  ال يجب أن يكون -4
كي يستطيع هؤالء  ،رضى الطرفينبطة أي قانون من اإلنسان أو ة بواسأن تصير شرعيّ هذه زيجات المحارم 

 483.وزوجة زوجك امع   العيش األفراد
للطرف البريء  فرصة عادلة ييعط ،شف قبل الزواجإذا اكتُ  ،رتكب بعد عقد الخطبةالزنى أو الفسق المُ إن  -5

 485أن يقيم دعوى الطالق:شرعي للطرف البريء ال فمن ،حالة الزنى بعد الزواج يف 484.أن يفسخ ذلك العقد
 486.االطرف المذنب ميت   كما لو كان ،أن يتزوج بآخر ،بعد الطالق، اأيض  
ما قد جمعه اهلل بشكل غير مالئم ق يفرّ لالبحث عن حجج تبعثه على درجة إلى فساد اإلنسان هو بالرغم أن  -6

بواسطة  معالجتهة طريقة بأيّ  الذي ال يمكن المتعّمدأو ذلك الهجر  ،إال الزنى يءال ش مع ذلك، :بالزواج
 اعلن   اإلجراءاتيجب مراعاة سير  ،وفى ذلك 487:هو سبب كاف لفسخ رباط الزواج السلطة المدنّية،أو  ،الكنيسة

في حاالتهم  ،وال لحرية التصرف الشخصّية،إلرادتهم  األشخاص المعنيونترك وال يُ  بطريقة منظمة؛و 
 488الخاصة.

 
                                      

. 6" 30–24، 17–6: 18الويين  482 َف اْلَعْوَرَة. َأَنا الرَّبُّ ه  ل َيْكش  ْف َعْوَرَة َأب يَك َوَعْوَرَة أُ 7اَل َيْقَتر ْب إ ْنَساٌن إ َلى َقر يب  َجَسد  ْف. إ نََّها ُأمَُّك اَل َتْكش  مَِّك اَل َتْكش 
ْف. إ نََّها َعْوَرُة َأب يَك. 8َعْوَرَتَها.  ا، اَل َتْكش  9َعْوَرَة اْمَرَأة  َأب يَك اَل َتْكش  ...  ْف َعْوَرَتَها.َعْوَرَة ُأْخت َك ب ْنت  َأب يَك َأْو ب ْنت  ُأمَِّك، اْلَمْوُلوَدة  ف ي اْلَبْيت  َأو  اْلَمْوُلوَدة  َخار ج 

َلْت َقْبَلُكْم َواَل َتَتَنجَّ 30 َسة  الَّت ي ُعم  َن الرُُّسوم  الرَّج   "ُسوا ب َها. َأَنا الرَّبُّ إ لُهُكْم.َفَتْحَفُظوَن َشَعائ ر ي ل َكْي اَل َتْعَمُلوا َشْيئ ا م 
ْف. إ نَُّه َقْد َعرَّى َقر يَبَتُه. َيْحم اَلن  َذْنَبُهَما.َعْوَرَة ُأْخت  ُأمَِّك، َأْو ُأْخت  َأب يَك اَل َتكْ 19" 19: 20الويين   "ش 

، َحتَّى َأْن َتُكوَن ل إل ْنَسان  امْ 1" 1: 5كورنثوس  1 .ُيْسَمُع ُمْطَلق ا َأنَّ َبْيَنُكْم ز ن ى! َوز ن ى َهَكَذا اَل ُيَسمَّى َبْيَن اأُلَمم   "َرَأُة َأب يه 
يَن َيَتَهمَّ 7" 7: 2عاموس  يَن، َوَيْذَهُب َرُجٌل َوَأُبوُه إ َلى َصب  الَّذ  ، َوَيُصدُّوَن َسب يَل اْلَبائ س  ي.ُموَن ُتَراَب اأَلْرض  َعَلى ُرُؤوس  اْلَمَساك ين  َدٍة َحتَّى ُيَدنُِّسوا اْسَم ُقْدس   "يٍَّة َواح 

لُّ َأْن 18" 18: 6مرقس  483 يَك.أَلنَّ ُيوَحنَّا َكاَن َيُقوُل ل ه يُروُدَس: اَل َيح   "َتُكوَن َلَك اْمَرَأُة َأخ 
ُكمْ 24" 28–24: 18الويين  ْن َأَمام  يَن َأَنا َطار ُدُهْم م  َس الشُُّعوُب الَّذ  ه  َقْد َتَنجَّ ُسوا، أَلنَُّه ب ُكلِّ هذ  ه  اَل َتَتَنجَّ ُف 25 ب ُكلِّ هذ  ْنَها، َفَتْقذ  َست  اأَلْرُض. َفَأْجَتز ي َذْنَبَها م  َفتََنجَّ
، اَل اْلَوَطن يُّ 26ُسكَّاَنَها.  اأَلْرُض  ه  الرََّجَسات  ْن َجم يع  هذ  ي َوَأْحَكام ي، َواَل َتْعَمُلوَن َشْيئ ا م  ُكْم، ...لك ْن َتْحَفُظوَن َأْنُتْم َفَرائ ض   " َواَل اْلَغر يُب النَّاز ُل ف ي َوَسط 

يح  َفَكاَنتْ 18" 20–18: 1متى  484 وح  اْلُقدُ  َأمَّا و اَلَدُة َيُسوَع اْلَمس  َن الرُّ َدْت ُحْبَلى م  َعا، ُوج  ا َكاَنْت َمْرَيُم ُأمُُّه َمْخُطوَبة  ل ُيوُسَف، َقْبَل َأْن َيْجَتم  .هَكَذا: َلمَّ َفُيوُسُف 19 س 
ر ا. ، إ َذا َماَلُك الرَّبِّ َقْد ظَ  َولك ْن ف يَما ُهوَ 20 َرُجُلَها إ ْذ َكاَن َبار ا، َوَلْم َيَشْأ َأْن ُيْشه َرَها، َأَراَد َتْخل َيَتَها س  ه  اأُلُمور  َيا ُيوُسُف اْبَن َهَر َلُه ف ي ُحْلٍم َقائ ال : ُمَتَفكٌِّر ف ي هذ 

. وح  اْلُقُدس  َن الرُّ ي ُحب َل ب ه  ف يَها ُهَو م   "َداُوَد، اَل َتَخْف َأْن تَْأُخَذ َمْرَيَم اْمَرَأَتَك. أَلنَّ الَّذ 
 .24–23: 22انظر تثنية 

َها ك َتاَب َطاَلق.31" 32–31: 5متى  485 لَّة  الزَِّنى َيْجَعُلَها َتْزن ي، َوَمْن َيَتَزوَّ 32 َوق يَل: َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه َفْلُيْعط  ُج َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: إ نَّ َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه إالَّ ل ع 
 "ُمَطلََّقة  َفإ نَُّه َيْزن ي.

ي َيَتَزوَّجُ 9" 9: 19متى  486 َنا َوَتَزوََّج ب ُأْخَرى َيْزن ي، َوالَّذ   "ب ُمَطلََّقٍة َيْزن ي. َوَأُقوُل َلُكْم: إ نَّ َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه إ الَّ ب َسَبب الزِّ
َي ُمْرَتب َطٌة ب النَّاُموس  ب الرَُّجل  الْ 2" 3-2: 7رومية  .َفإ نَّ اْلَمْرَأَة الَّت ي َتْحَت َرُجل ه  ْن َناُموس  الرَُّجل  َرْت م  . َولك ْن إ ْن َماَت الرَُّجُل َفَقْد َتَحرَّ َفإ ذ ا َما َداَم الرَُّجُل 3 َحيِّ

، َحتَّى إ نَّ  َن النَّاُموس   "ة  إ ْن َصاَرْت ل َرُجل آَخَر.َها َلْيَسْت َزان يَ َحي ا ُتْدَعى َزان َية  إ ْن َصاَرْت ل َرُجل آَخَر. َولك ْن إ ْن َماَت الرَُّجُل َفه َي ُحرٌَّة م 
َن اْلَبدْ 8" 9–8: 19متى  487 َن َلُكْم َأْن ُتَطلُِّقوا ن َساَءُكْم. َولك ْن م  ْن َأْجل  َقَساَوة  ُقُلوب ُكْم َأذ  َوَأُقوُل َلُكْم: إ نَّ َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه إ الَّ 9 ء  َلْم َيُكْن هَكَذا.َقاَل َلُهْم: إ نَّ ُموَسى م 
ي َيَتَزوَُّج ب ُمَطلََّقٍة َيْزن ي.ب   َنا َوَتَزوََّج ب ُأْخَرى َيْزن ي، َوالَّذ   "َسَبب الزِّ
ه  اأَلْحَوال  15" 15: 7كورنثوس  1 ْثل  هذ  ، َفْلُيَفار ْق. َلْيَس اأَلُخ َأو  اأُلْخُت ُمْسَتْعَبد ا ف ي م  .، َولك نَّ اهلَل قَ َولك ْن إ ْن َفاَرَق َغْيُر اْلُمْؤم ن   "ْد َدَعاَنا ف ي السَّاَلم 

ُقُه إ ْنَساٌن.6" 6: 19متى  ي َجَمَعُه اهلُل اَل ُيَفرِّ ٌد. َفالَّذ   "إ ذ ا َلْيَسا َبْعُد اْثَنْين  َبْل َجَسٌد َواح 
ْد ن ْعَمة  ف ي َعْيَنْيه  ألَ " 4–1: 24تثنية  488 َها َوَأْطَلَقَها إ َذا َأَخَذ َرُجٌل اْمَرَأة  َوَتَزوََّج ب َها، َفإ ْن َلْم َتج  نَُّه َوَجَد ف يَها َعْيَب َشْيٍء، َوَكَتَب َلَها ك تَاَب َطاَلق َوَدَفَعُه إ َلى َيد 

 ، ْن َبْيت ه  ْن َبْيت ه  َذَهَبْت َوَصاَرْت ل َرُجل آَخَر، 2م  يُر َوَكَتَب َلَها ك تَاَب َطاَلق3َوَمَتى َخَرَجْت م  ، َأْو إ َذا  َفإ ْن َأْبَغَضَها الرَُّجُل اأَلخ  ْن َبْيت ه  َها َوَأْطَلَقَها م  َوَدَفَعُه إ َلى َيد 
ي اتََّخَذَها َلُه َزْوَجة ،  يُر الَّذ  َسْت.4َماَت الرَُّجُل اأَلخ  يَر َلُه َزْوَجة  َبْعَد َأْن َتَنجَّ ي َطلََّقَها َأْن َيُعوَد َيْأُخُذَها ل َتص  ُل الَّذ  ُر َزْوُجَها اأَلوَّ . ألَ  اَل َيْقد  نَّ ذل َك ر ْجٌس َلَدى الرَّبِّ

يب ا. يَك الرَّبُّ إ لُهَك َنص  يَّة  َعَلى اأَلْرض  الَّت ي ُيْعط   "َفاَل َتْجل ْب َخط 
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 لفصل الخامس والعشرونا
 الكنيسةب عّلقفيما يت

أو هم، قد تم ضمّ الذين  ،من كل عدد المختارين تتأّلف ،منظورةالالتي هي غير أو العامة، الكنيسة الجامعة  -1
الذي يمأل الكل في  ءمل ،الجسد ،وهى العروس ؛تحت المسيح رأسها ،واحد إلىهم سيتم ضمّ أو  ون،منضمّ هم 
 489.الكل
كما كان  على أمة واحدة، ال تقتصراإلنجيل ) في ظلأو عامة  جامعة اأيض  التي هي  المنظورة،الكنيسة  إن -2

 ومن 490؛ةالديانة الحقيقيّ  يعتنقونالعالم  كلالذين في  أولئك من جميع تتأّلف ،الناموس( في ظل قبال  
ة ة عاديّ عنها ال توجد إمكانيّ  االتي خارج   493،اهلل عائلةبيت و  492،سيحوهى ملكوت الرب يسوع الم 491:أطفالهم

 494.الصللخ

                                      
، َما ف ي السََّماَوات  َوَما َعَلى اأَلرْ 10" 23–22، 10: 1أفسس  489 يح  ، ل َيْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء ف ي اْلَمس  َنة  ، ف ي َذاَك ... ل َتْدب ير  م ْلء  اأَلْزم  َوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء 22ض 

، ، َوا  يَّاُه َجَعَل َرْأس ا َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء ل ْلَكن يَسة  .23 َتْحَت َقَدَمْيه  ي َيْمأُل اْلُكلَّ ف ي اْلُكلِّ ْلُء الَّذ  َي َجَسُدُه، م   "الَّت ي ه 
يَح أَلنَّ الرَُّجَل ُهَو َرْأُس اْلَمْرأَ 23"" 32، 27، 23: 5أفسس  اة  َكَما َأنَّ اْلَمس  . َأْيض  ، َوُهَو ُمَخلُِّص اْلَجَسد  يَدة ، اَل 27...  َرْأُس اْلَكن يَسة  ه  َكن يَسة  َمج  َرَها ل َنْفس  ل َكْي ُيْحض 

ْثل  ذل َك، َبْل َتُكوُن ُمَقدََّسة  َوب اَل َعْيٍب. ْن م  .هَذا ا32...  َدَنَس ف يَها َواَل َغْضَن َأْو َشْيٌء م  يح  َواْلَكن يَسة  ْن َنْحو  اْلَمس  يٌم، َولك نَّن ي َأَنا َأُقوُل م   "لسِّرُّ َعظ 
، ل َكْي َيُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّم ا ف  18" 18: 1كولوسي  َن اأَلْمَوات  . الَّذ ي ُهَو اْلَبَداَءُة، ب ْكٌر م  : اْلَكن يَسة   "ي ُكلِّ َشْيٍء.َوُهَو َرْأُس اْلَجَسد 

يَن َمَع َجم  2" 2 :1كورنثوس  1 490 يَن ق دِّيس  يح  َيُسوَع، اْلَمْدُعوِّ يَن ف ي اْلَمس  يح  ف ي إ َلى َكن يَسة  اهلل  الَّت ي ف ي ُكور ْنُثوَس، اْلُمَقدَّس  يَن َيْدُعوَن ب اْسم  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  يع  الَّذ 
 "ُكلِّ َمَكاٍن، َلُهْم َوَلَنا.

د  إ َذا َكاَنْت َكث يَرة   ألَنَّهُ 12" 13–12: 12كورنثوس  1 ٌد َوَلُه َأْعَضاٌء َكث يَرٌة، َوُكلُّ َأْعَضاء  اْلَجَسد  اْلَواح  يُح  َكَما َأنَّ اْلَجَسَد ُهَو َواح  ٌد، َكذل َك اْلَمس  َي َجَسٌد َواح  ه 
ا ٍد 13 .َأْيض  يَعَنا ب ُروٍح َواح  اأَلنََّنا َجم  دٍ  َأْيض  د ا.اْعَتَمْدَنا إ َلى َجَسٍد َواح  ا َواح  يُعَنا ُسق يَنا ُروح   "، َيُهود ا ُكنَّا َأْم ُيوَنان يِّيَن، َعب يد ا َأْم َأْحَرار ا، َوَجم 

َي اأَلْرض  ُمْلك ا َلَك.8" 8: 2مزمور  يَراث ا َلَك، َوَأَقاص  َيَك اأُلَمَم م   "اْسَأْلن ي َفُأْعط 
، َواق ُفوَن َأَمامَ َبْعَد هَذا َنَظْرُت َوا  َذا َجْمٌع َكث  9" 9: 7رؤيا  َنة  ْن ُكلِّ اأُلَمم  َواْلَقَبائ ل  َوالشُُّعوب  َواأَلْلس  ْع َأَحٌد َأْن َيُعدَُّه، م  ، ُمَتَسْرب ل يَن  يٌر َلْم َيْسَتط  اْلَعْرش  َوَأَماَم اْلَخُروف 

يه ْم َسَعُف النَّْخل    ".ب ث َياٍب ب يٍض َوف ي َأْيد 
ْن َأْجل  ذل َك َسَأْحَمُدَك ف ي اأُلَمم  َوُأَرتِّلُ َوَأمَّا األُ 9" 12–9: 15رومية  ، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: م  ْن َأْجل  الرَّْحَمة  ُدوا اهلَل م  اَوَيُقوُل 10 الْسم كَ  َمُم َفَمجَّ : َتَهلَُّلوا َأيَُّها اأُلَمُم َأْيض 

اوَ 11 َمَع َشْعب ه   ، وَ َأْيض  يَع اأُلَمم  يَع الشُُّعوب  : َسبُِّحوا الرَّبَّ َيا َجم  اوَ 12 اْمَدُحوُه َيا َجم  ، َعَلْيه  َسَيُكوُن  َأْيض  َيُقوُل إ َشْعَياُء: َسَيُكوُن َأْصُل َيسَّى َواْلَقائ ُم ل َيُسوَد َعَلى اأُلَمم 
.  "َرَجاُء اأُلَمم 

ا اآلَن َفُهْم ُمَقدَّسُ أَلنَّ الرَُّجَل َغْيَر اْلُمْؤم ن  ُمَقدٌَّس ف ي اْلَمْرَأة ، َوا14" 14: 7كورنثوس  1 491 ُسوَن، َوَأمَّ . َوا  الَّ َفَأْواَلُدُكْم َنج  َنة  ُمَقدََّسٌة ف ي الرَُّجل   "وَن.ْلَمْرَأُة َغْيُر اْلُمْؤم 
يَن َعَلى ُبْعٍد، ُكلِّ َمْن َيْدُعوهُ 39" 39: 2أعمال الرسل  ُكْم َول ُكلِّ الَّذ  َد ُهَو َلُكْم َوأَلْواَلد   "الرَّبُّ إ لُهَنا. أَلنَّ اْلَمْوع 

ي ا، أَلُكوَن إ له ا 7" 12–7: 17تكوين  َك ف ي َأْجَيال ه ْم، َعْهد ا َأَبد  ْن َبْعد  ي َبْين ي َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسل َك م  َك.َوُأق يُم َعْهد  ْن َبْعد  ْن 8 َلَك َول َنْسل َك م  ي َلَك َول َنْسل َك م  َوُأْعط 
َك َأْرَض ُغْرَبت كَ  ي ا. َوَأُكوُن إ لَهُهْم.َبْعد  َك ف ي َأْجَيال ه ْم.9 ، ُكلَّ َأْرض  َكْنَعاَن ُمْلك ا َأَبد  ْن َبْعد  ي، َأْنَت َوَنْسُلَك م  ْبَراه يم: َوَأمَّا َأْنَت َفَتْحَفُظ َعْهد  هَذا ُهَو 10 َوَقاَل اهلُل إل 

ي َتْحَفُظوَنُه َبْين ي َوَبْيَنُكْم، َوَبْينَ  ْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر، َعْهد ي الَّذ  َك: ُيْخَتُن م  ْن َبْعد  ا ْبَن َثَمان َية  َأيَّاٍم 12 َفُتْخَتُنوَن ف ي َلْحم  ُغْرَلت ُكْم، َفَيُكوُن َعاَلَمَة َعْهٍد َبْين ي َوَبْيَنُكْم.11 َنْسل َك م 
، َواْلُمبْ  ْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر ف ي َأْجَيال ُكْم: َول يُد اْلَبْيت  ْن َنْسل َك.ُيْخَتُن م  ْن ُكلِّ اْبن  َغر يٍب َلْيَس م  ٍة م   "تَاُع ب ف ضَّ

ْن ز َناك  20" 21–20: 16حزقيال  يَن َوَلْدت ه ْم ل ي، َوَذَبْحت ه ْم َلَها َطَعام ا. َأُهَو َقل يٌل م   "ي النَّار  َلَها؟َأنَّك  َذَبْحت  َبن يَّ َوَجَعْلت ه ْم َيُجوُزوَن ف  21 َأَخْذت  َبن يك  َوَبَنات ك  الَّذ 
يُن! َوا  ْن َكاَن اأَلْصُل ُمَقدَّس ا َفَكذل َك اأَلْغَصاُن!16" 16: 11رومية   "َوا  ْن َكاَنت  اْلَباُكوَرُة ُمَقدََّسة  َفَكذل َك اْلَعج 

 .24، 16، 12: 4؛ رومية 14، 9، 7: 3انظر غالطية 
ا47" 47: 13متى  492 ْن ُكلِّ َنْوٍع.ُيْشب ُه َمَلُكوُت السََّماوَ  َأْيض  َعة  م  ، َوَجام   "ات  َشَبَكة  َمْطُروَحة  ف ي اْلَبْحر 

يِّ َداُوَد َوَعَلى َمْمَلَكت ه ، ل ُيثَبَِّتَها َوَيْعُضَدَها7" 7: 9إشعياء  ، َول لسَّاَلم  اَل ن َهاَيَة َعَلى ُكْرس  َن اآلَن إ َلى األَ  ل ُنُموِّ ر َياَست ه  ، م  . َغْيَرُة َربِّ اْلُجُنود  َتْصَنُع ب اْلَحقِّ َواْلب رِّ َبد 
 "هَذا.
يَّ َداُوَد َأب يه ،32" 33–32: 1لوقا  لُه ُكْرس  يه  الرَّبُّ اإل  يم ا، َواْبَن اْلَعل يِّ ُيْدَعى، َوُيْعط  هَذا َيُكوُن َعظ 

، َواَل َيُكوُن ل ُمْلك ه  ن َهايَ 33   "ٌة.َوَيْمل ُك َعَلى َبْيت  َيْعُقوَب إ َلى اأَلَبد 
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ألجل جمع وتكميل  ،وفرائضه ،وأقواله ،المنظورة قد أعطى المسيح خدمة اهلل الجامعةلهذه الكنيسة  -3
هذه  يجعل ،بحسب وعده ،الخاصبواسطة حضوره وروحه  ،اأيض  : إلى نهاية العالم ،في هذه الحياة ،القديسين
 495.لذلك ةالفعّ  الوسائط

 ،التي هي أعضاء فيها المحلّية،والكنائس  496.قلأوأحيانا  ،كثررة أمنظو كانت أحيانا  الجامعةهذه الكنيسة  -4
قل أكثر أو بأالعبادة العامة تأدية و  ،الفرائضوممارسة  قبوله،و تعليم اإلنجيل  دىمل اوفق   نقاوة،قل أكثر أو أهي 
 497ا.فيهنقاوة 

                                                                                                                           
يَح َحَسَب الْ 30" 36–30: 2أعمال الرسل  ْن َثَمَرة  ُصْلب ه  ُيق يُم اْلَمس  ، َفإ ْذ َكاَن َنب ي ا، َوَعل َم َأنَّ اهلَل َحَلَف َلُه ب َقَسٍم َأنَُّه م  يِّه  َسَبَق َفَرَأى َوَتَكلََّم 31َجَسد  ل َيْجل َس َعَلى ُكْرس 

، َأنَُّه لَ  يح  َية  َواَل َرَأى َجَسُدُه َفَساد ا. َعْن ق َياَمة  اْلَمس  َد 33َفَيُسوُع هَذا َأَقاَمُه اهلُل، َوَنْحُن َجم يع ا ُشُهوٌد ل ذل َك. 32ْم تُْتَرْك َنْفُسُه ف ي اْلَهاو  َوا  ذ  اْرَتَفَع ب َيم ين  اهلل ، َوَأَخَذ َمْوع 
ي َأْنُتُم اآل ، َسَكَب هَذا الَّذ  َن اآلب  وح  اْلُقُدس  م  ُروَنُه َوَتْسَمُعوَنُه. الرُّ . َوُهَو َنْفُسُه َيُقوُل: َقاَل الرَّبُّ ل َربِّي: اْجل ْس َعْن 34َن تُْبص  أَلنَّ َداُوَد َلْم َيْصَعْد إ َلى السََّماَوات 

ئ ا ل َقَدَمْيَك. 35َيم ين ي  يُع َبْيت  إ ْسَرا36َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوط  ي َصَلْبُتمُ َفْلَيْعَلْم َيق ين ا َجم  ائ يَل َأنَّ اهلَل َجَعَل َيُسوَع هَذا، الَّذ  يح   ".وُه َأْنُتْم، َرب ا َوَمس 
.13" 13: 1كولوسي  ، َوَنَقَلَنا إ َلى َمَلُكوت  اْبن  َمَحبَّت ه  ْن ُسْلَطان  الظُّْلَمة  ي َأْنَقَذَنا م   "الَّذ 

يَن َوَأْهل  َبْيت  اهلل .َفَلْسُتم إ ذ ا َبْعُد ُغَرَباَء وَ 19" 19: 2أفسس  493 يٌَّة َمَع اْلق دِّيس   "ُنُزال ، َبْل َرع 
،... ]" 15: 3أفسس  يح  .15[ َأب ي َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  يَرٍة ف ي السََّماَوات  َوَعَلى اأَلْرض  ْنُه ُتَسمَّى ُكلُّ َعش  ي م   "الَّذ 

يَن اهلَل، َوَلُهْم ن عْ 47" 47: 2أعمال الرسل  494 يَن َيْخُلُصوَن.ُمَسبِّح  . َوَكاَن الرَّبُّ ُكلَّ َيْوٍم َيُضمُّ إ َلى اْلَكن يَسة  الَّذ   "َمٌة َلَدى َجم يع  الشَّْعب 
يَن، ُثمَّ ُقوَّاٍت، وَ 28" 28: 12كورنثوس  1 495 : َأوَّال  ُرُسال ، ثَان ي ا َأْنب َياَء، ثَال ث ا ُمَعلِّم  َفاٍء، َأْعَوان ا، َتَداب يَر، َوَأْنَواَع َفَوَضَع اهلُل ُأَناس ا ف ي اْلَكن يَسة  َبْعَد ذل َك َمَواه َب ش 

َنٍة.  "َأْلس 
يَن ل َعَمل  أَلْجل  َتْكم يل  ا12لِّم يَن، َوُهَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا ُرُسال ، َواْلَبْعَض َأْنب َياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِّر يَن، َواْلَبْعَض ُرَعاة  َوُمعَ 11" 13–11: 4أفسس  ْلق دِّيس 

 ، يح  ، ل ُبْنَيان  َجَسد  اْلَمس  ْدَمة  يَمان  َوَمْعر َفة  اْبن  اهلل . إ َلى إ ْنَساٍن َكام ل. إ َلى ق يَ 13اْلخ  يُعَنا إ َلى َوْحَدان يَّة  اإل  .إ َلى َأْن َنْنَته َي َجم  يح  ْلء  اْلَمس   "اس  َقاَمة  م 
.َفاْذَهُبوا وَ 19" 20–19: 28متى  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم  . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ 20 َتْلم  يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم 

يَن. . آم   "األَيَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر 
َيَنا َمَعَنا، َوآثَاَمَنا َنْعر ُفَها.أَلنَّ مَ 12" 12: 59إشعياء  َيَنا َكُثَرْت َأَماَمَك، َوَخَطاَياَنا َتْشَهُد َعَلْيَنا، أَلنَّ َمَعاص   "َعاص 

ي!3" 5–3: 11رومية  496 ، َقَتُلوا َأْنب َياَءَك َوَهَدُموا َمَذاب َحَك، َوَبق يُت َأَنا َوْحد ي، َوُهْم َيْطُلُبوَن َنْفس  ي َسْبَعَة آاَلف  َرُجل  لك نْ 4 َياَربُّ َماَذا َيُقوُل َلُه اْلَوْحُي؟ َأْبَقْيُت ل َنْفس 
ر  5 َلْم ُيْحُنوا ُرْكَبة  ل َبْعل. َمان  اْلَحاض  اَفَكذل َك ف ي الزَّ  "َقْد َحَصَلْت َبق يٌَّة َحَسَب اْخت َيار  النِّْعَمة . َأْيض 

، َوب  َوَأمَّا اْلَكَنائ ُس ف ي جَ 31" 31: 9أعمال الرسل  يُر ف ي َخْوف  الرَّبِّ َرة  َفَكاَن َلَها َساَلٌم، َوَكاَنْت تُْبَنى َوَتس  يَّة  َواْلَجل يل  َوالسَّام  يع  اْلَيُهود  وح  اْلُقُدس  َكاَنْت م  َتْعز َية  الرُّ
 "تََتَكاَثُر.

. 47...  مَّ ف ي ذل َك اْلَيْوم  َنْحُو َثاَلَثة  آاَلف  َنْفٍس.َفَقب ُلوا َكاَلَمُه ب َفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنضَ 41" 47، 41: 2أعمال الرسل  يع  الشَّْعب  يَن اهلَل، َوَلُهْم ن ْعَمٌة َلَدى َجم  ُمَسبِّح 
يَن َيْخُلُصوَن.  "َوَكاَن الرَّبُّ ُكلَّ َيْوٍم َيُضمُّ إ َلى اْلَكن يَسة  الَّذ 

ُعوا آَمُنوا َواْعَتَمُدوا.َوك ر يْسُبُس َرئ يُس الْ 8" 10–8: 18أعمال الرسل  َن اْلُكور ْنث يِّيَن إ ْذ َسم  ، َوَكث يُروَن م  يع  َبْيت ه  َفَقاَل الرَّبُّ ل ُبوُلَس ب ُرْؤَيا 9 َمْجَمع  آَمَن ب الرَّبِّ َمَع َجم 
: اَل َتَخْف، َبْل َتَكلَّْم َواَل َتْسُكْت، يَنة .أَلنِّي َأَنا َمَعَك، َواَل َيَقُع 10 ف ي اللَّْيل  ه  اْلَمد  َيَك، أَلنَّ ل ي َشْعب ا َكث ير ا ف ي هذ   "ب َك َأَحٌد ل ُيْؤذ 

ُبوَن َعَلى َتْعل يم  ال42 َفَقب ُلوا َكاَلَمُه ب َفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنَضمَّ ف ي ذل َك اْلَيْوم  َنْحُو َثاَلَثة  آاَلف  َنْفٍس.41" 42–41: 2أعمال الرسل  497 ، َوَكاُنوا ُيواظ  ، َوالشَّر َكة  رُُّسل 
. َلَوات  ، َوالصَّ  "َوَكْسر  اْلُخْبز 

يَن ُكلَُّه؟6" 7–6: 5كورنثوس  1 يَرة  ُتَخمُِّر اْلَعج  يَرة  َصغ  يَرَة اْلَعت يَقَة، ل َكْي َتُكوُنو 7 َلْيَس اْفت َخاُرُكْم َحَسن ا. َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َخم  ْنُكُم اْلَخم  ا َكَما إ ذ ا َنقُّوا م  يد  ين ا َجد  ا َعج 
يٌر. أَلنَّ ف ْصَحَنا  اَأْنُتْم َفط  يَح َقْد ُذبَح أَلْجل َنا. َأْيض   "اْلَمس 

َل 2: 2ُاْكُتْب إ َلى َماَلك  َكن يَسة  َأَفُسَس ... 1: 2" 3–2رؤيا  ُر َأْن َتْحَتم  ْبَت اْلَقائ ل يَن إ نَُّهْم ُرُسٌل َأَنا َعار ٌف َأْعَماَلَك َوَتَعَبَك َوَصْبَرَك، َوَأنََّك اَل َتْقد  اأَلْشَراَر، َوَقْد َجرَّ
ب يَن. ...  ي َعَلْيَك: َأنََّك َتَرْكَت َمَحبََّتَك اأُلوَلى. ... 4: 2َوَلْيُسوا ُرُسال ، َفَوَجْدَتُهْم َكاذ  ْند  يْرَنا ... 8: 2لك ْن ع  م  َأْعَماَلَك َأَنا َأْعر ُف 9: 2َواْكُتْب إ َلى َماَلك  َكن يَسة  س 

 . ْنَدَك ُهَناَك َقْوم ا ُمَتمَ 14: 2َواْكُتْب إ َلى َماَلك  اْلَكن يَسة  الَّت ي ف ي َبْرَغاُمَس ... 12: 2... َوَضْيَقَتَك َوَفْقَرَك َمَع َأنََّك َغن ي  ي َعَلْيَك َقل يٌل: َأنَّ ع  ْند  سِّك يَن ب َتْعل يم  َولك ْن ع 
ي َعَلْيَك َقل يٌل: َأنََّك ُتَسيُِّب اْلَمْرَأَة إ يَزاَبَل الَّت ي َتُقوُل إ نََّها َنب يٌَّة، َحتَّى ُتَعلِّمَ 20: 2ْب إ َلى َماَلك  اْلَكن يَسة  الَّت ي ف ي ثََيات يَرا ... َواْكتُ 18: 2َبْلَعاَم ...  ْند  ي  لك ْن ع  َوُتْغو َي َعب يد 

. ... َأْن َيْزُنوا َوَيْأُكُلوا َما ُذبَح ل أَلْوثَا َس ... 1: 3ن  ْعَت، َواْحَفْظ َوُتْب ... 3: 3َواْكُتْب إ َلى َماَلك  اْلَكن يَسة  الَّت ي ف ي َساْرد  َواْكُتْب إ َلى 7: 3َفاْذُكْر َكْيَف َأَخْذَت َوَسم 
يَرة ، َوَقْد َحف ْظَت َكل َمت ي َوَلْم تُْنك ر  اْسم ي. ... َأَنا َعار ٌف َأْعَماَلَك. ... َلَك ُقوَّ 8: 3َماَلك  اْلَكن يَسة  الَّت ي ف ي ف ياَلَدْلف َيا ...  َواْكُتْب إ َلى َماَلك  َكن يَسة  14: 3ة  َيس 

ك يِّيَن ...   "َأَنا َعار ٌف َأْعَماَلَك، َأنََّك َلْسَت َبار د ا َواَل َحار ا. ...15: 3اّلاَلُود 
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حتى صارت ليست  فسد،قد  هاوبعض 498خطأ؛الخلط وال من لكل عرضةالكنائس تحت السماء هي  إن أنقى -5
 اوفق  لعبادة اهلل  ،كنيسة على األرض استكون هناك دائم   ،مع ذلكو  499.بل مجامع الشيطان ،كنائس المسيح

 500.رادتهإل
 حال من األحوال،بأي  ،بابا رومال يمكنوال  501.الرب يسوع المسيح سوىخر للكنيسة رأس آ ليس هناك أي -6

 502.لها اأن يكون رأس  
 
 
 
 
 

                                      
يَنئ ٍذ َسَأْعر ُف َكمَ َفإ نََّنا َنْنُظُر اآلَن ف  12" 12: 13كورنثوس  1 498 ، لك ْن ح  يَنئ ٍذ َوْجه ا ل َوْجٍه. اآلَن َأْعر ُف َبْعَض اْلَمْعر َفة  ْرآٍة، ف ي ُلْغٍز، لك ْن ح   "ا ُعر ْفُت.ي م 

 أعاله.  497انظر الحاشية رقم  3–2رؤيا 
. َقدََّم َلُهْم َمَثال  آَخَر ق ائ ال : ُيْشب ُه َمَلُكوُت 24" 47، 30–24: 13متى  َوف يَما النَّاُس ن َياٌم َجاَء َعُدوُُّه َوَزَرَع َزَوان ا ف ي 25السََّماَوات  إ ْنَسان ا َزَرَع َزْرع ا َجيِّد ا ف ي َحْقل ه 

ْنَطة  َوَمَضى.  َواُن 26َوْسط  اْلح  يَنئ ٍذ َظَهَر الزَّ اَفَلمَّا َطَلَع النََّباُت َوَصَنَع َثَمر ا، ح  ُد َربِّ اْلَبْيت  َوَقاُلوا َلُه: َيا َسيُِّد، َأَلْيَس َزْرع ا َجيِّد ا َزَرْعَت ف ي َفَجاَء َعب ي27. َأْيض 
ْن َأْيَن َلُه َزَواٌن؟  َوان  َوَأْنُتْم َفَقاَل: اَل! ل ئَ 29َفَقاَل َلُهْم: إ ْنَساٌن َعُدو  َفَعَل هَذا. َفَقاَل َلُه اْلَعب يُد: َأُتر يُد َأْن َنْذَهَب َوَنْجَمَعُه؟ 28َحْقل َك؟ َفم  ْنَطَة َمَع الزَّ الَّ َتْقَلُعوا اْلح 

يَن: اْجَمُعوا َأوَّال  30َتْجَمُعوَنُه.  اد  ، َوف ي َوْقت  اْلَحَصاد  َأُقوُل ل ْلَحصَّ َيان  ك اَلُهَما َمع ا إ َلى اْلَحَصاد  َواَن َواْحز ُموُه ُحَزم ا ل ُيْحَرَق، َوَأمَّا اْلح   َدُعوُهَما َيْنم  ْنَطَة َفاْجَمُعوَها الزَّ
ا47إ َلى َمْخَزني. ...  ْن ُكلِّ َنْوٍع. َأْيض  َعة  م  ، َوَجام   "ُيْشب ُه َمَلُكوُت السََّماَوات  َشَبَكة  َمْطُروَحة  ف ي اْلَبْحر 

َمَة اْلُمْرسَ 37" 39–37: 23متى  499 ل يَن إ َلْيَها، َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع َأْواَلَدك  َكَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ف َراَخَها َتْحَت َيا ُأوُرَشل يُم، َيا ُأوُرَشل يُم! َيا َقات َلَة األَْنب َياء  َوَراج 
َن اآلَن َحتَّ 39 ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخَراب ا.38 َجَناَحْيَها، َوَلْم ُتر يُدوا! !ألَنِّي َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّكْم اَل َتَرْوَنني م   "ى َتُقوُلوا: ُمَباَرٌك اآلت ي ب اْسم  الرَّبِّ

ُل! 18" 22–18: 11رومية  ُل اأَلْصَل، َبل  اأَلْصُل إ يَّاَك َيْحم  . َوا  ن  اْفَتَخْرَت، َفَأْنَت َلْسَت َتْحم  ْر َعَلى اأَلْغَصان  َعت  اأَلْغَصاُن أُلَطعََّم َأَنا! 19َفاَل َتْفَتخ  َفَسَتُقوُل: ُقط 
. اَل َتْسَتْكب ْر َبْل َخْف! َحَسن  20 يَمان  ثََبتَّ َعْت، َوَأْنَت ب اإل  يَمان  ُقط  ْن َأْجل  َعَدم  اإل  يَّة  َفَلَعلَُّه اَل ُيْشف ُق َعَلْيَك 21ا! م  أَلنَُّه إ ْن َكاَن اهلُل َلْم ُيْشف ْق َعَلى اأَلْغَصان  الطَّب يع 

ا ، َوا  الَّ َفَأْنَت َفُهَوَذا ُلْطُف اهلل  َوَصَراَمتُ 22! َأْيض  يَن َسَقُطوا، َوَأمَّا اللُّْطُف َفَلَك، إ ْن ثََبتَّ ف ي اللُّْطف  َراَمُة َفَعَلى الَّذ  ا الصَّ اُه: َأمَّ  "َستُْقَطُع. َأْيض 
اَوَأَنا َأُقوُل َلَك 18" 18: 16متى  500 ْخَرة  َأْبني َكن يَست ي، وَ َأْيض  ه  الصَّ يم  َلْن َتْقَوى َعَلْيَها.: َأْنَت ُبْطُرُس، َوَعَلى هذ   "َأْبَواُب اْلَجح 

.16" 17–16: 45مزمور  ا َعْن آَبائ َك َيُكوُن َبُنوَك، تُق يُمُهْم ُرَؤَساَء ف ي ُكلِّ اأَلْرض  َوض  ْن َأْجل  ذل َك َتْحَمُدَك الشُُّعوُب إ َلى 17 ع  َأْذُكُر اْسَمَك ف ي ُكلِّ َدْوٍر َفَدْوٍر. م 
.الدَّْهر  َواألَبَ   "د 

بُ 17" 17: 72مزمور  . ُكلُّ ُأَمم  اأَلْرض  ُيَطوِّ . ُقدَّاَم الشَّْمس  َيْمَتدُّ اْسُمُه، َوَيتََباَرُكوَن ب ه   "وَنُه.َيُكوُن اْسُمُه إ َلى الدَّْهر 
يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوا19" 20–19: 28متى  ُذوا َجم  .َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس  . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ 20 لرُّ يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم 

يَن. . آم   "األَيَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر 
ر  َأُقوُلُه َلُكْم: اَل َنْرُقُد ُكلَُّنا، َولك نََّنا ُكلَّ 51" 52–51: 15كورنثوس  1 ُق، َفُيَقاُم اأَلْمَواُت 52 َنا َنَتَغيَُّر،ُهَوَذا س  . َفإ نَُّه َسُيَبوَّ ير  ْنَد اْلُبوق  اأَلخ  ف ي َلْحَظٍة ف ي َطْرَفة  َعْيٍن، ع 

يم ي َفَساٍد، َوَنْحُن َنَتَغيَُّر.  "َعد 
. ُثمَّ َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباق يَن َسُنْخَطُف َجم يع ا َمَعُهْم ف ي17" 17: 4تسالونيكي  1 يٍن َمَع الرَّبِّ ، َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ح   "السُُّحب  ل ُماَلَقاة  الرَّبِّ ف ي اْلَهَواء 

، ل َكْي َيُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّم ا ف  18" 18: 1كولوسي  501 َن اأَلْمَوات  ي ُهَو اْلَبَداَءُة، ب ْكٌر م  . الَّذ  : اْلَكن يَسة   "ي ُكلِّ َشْيٍء.َوُهَو َرْأُس اْلَجَسد 
.22" 22: 1فسس أ ، َوا  يَّاُه َجَعَل َرْأس ا َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء ل ْلَكن يَسة   "َوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيه 

يُح، َوَأْنُتْم َجم يع ا إ ْخَوٌة.8" 10–8: 23متى  502 ٌد اْلَمس  ي، أَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواح  ٌد الَّذ ي ف ي  َوالَ 9 َوَأمَّا َأْنُتْم َفاَل ُتْدَعْوا َسيِّد  ، أَلنَّ َأَباُكْم َواح  َتْدُعوا َلُكْم َأب ا َعَلى اأَلْرض 
. يُح."10 السََّماَوات  ٌد اْلَمس   َواَل ُتْدَعْوا ُمَعلِّم يَن، أَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواح 

َراٍر 2" 4–2: 5بطرس  1 يََّة اهلل  الَّت ي َبْيَنُكْم ُنظَّار ا، اَل َعن  اْضط  ، َواَل ل ر ْبٍح َقب يٍح َبْل ب َنَشاٍط،اْرَعْوا َرع  ، َبْل َصائ ر يَن 3 َبْل ب االْخت َيار  َبة  َواَل َكَمْن َيُسوُد َعَلى اأَلْنص 
يَّة .  "َوَمَتى َظَهَر َرئ يُس الرَُّعاة  تََناُلوَن إ ْكل يَل اْلَمْجد  الَّذ ي اَل َيْبَلى.4 َأْمث َلة  ل لرَّع 
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 عشرونالفصل السادس وال
 شركة القديسينب فيما يتعّلق

 ن َعم ه ،لهم شركة معه في  ،وباإليمان ،بواسطة روحه ،المتحدين بيسوع المسيح رأسهم ،جميع القديسين إن -1
لهم شركة في مواهب  ،لكونهم متحدين أحدهم باآلخر في المحبة، اأيض   503:ومجده ،وقيامته ،وموته ،وآالمه

 ،المشتركمما يؤدى إلى خيرهم  ،العامة والخاصة ،تلك الواجبات بأداء َزمونُملوهم  504،م بعضهم البعضعَ ون  
 505.اإلنسان الداخلي والخارجي سواء في

تلك  أداءوفى  ،أن يحافظوا على الشركة المقدسة واالشتراك في عبادة اهلل ونملتزم هم باإلقرار القّديسون إن -2
 األمورفي  اعضهم بعض  ب إعانةفي  اأيض  ا كم 506لمشترك؛اة األخرى التي تؤول إلى بنيانهم الخدمات الروحيّ 

                                      
، ل َكْي َيُكوَن َلُكْم الَّذ  3" 3: 1يوحنا  1 503 ْعَناُه ُنْخب ُرُكْم ب ه  اي َرَأْيَناُه َوَسم  . َأْيض  يح  ا َشر َكتَُنا َنْحُن َفه َي َمَع اآلب  َوَمَع اْبن ه  َيُسوَع اْلَمس   "َشر َكٌة َمَعَنا. َوَأمَّ

ه ، َأْن تََتَأيَُّدو 16" 18–16: 3أفسس  َنى َمْجد  َيُكْم ب َحَسب  غ  ،ل َكْي ُيْعط  ن  ْنَسان  اْلَباط  ه  ف ي اإل  يَمان  ف ي ُقُلوب ُكْم،17 ا ب اْلُقوَّة  ب ُروح  يُح ب اإل  لَّ اْلَمس  ُلوَن 18 ل َيح  َوَأْنُتْم ُمَتَأصِّ
يَن، َما ُهَو اْلَعْرُض وَ  يُعوا َأْن ُتْدر ُكوا َمَع َجم يع  اْلق دِّيس  ، َحتَّى َتْسَتط   "الطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو.َوُمتََأسُِّسوَن ف ي اْلَمَحبَّة 

ْلئ ه  َنْحُن َجم يع ا َأَخْذَنا، َون ْعَمة  َفْوَق ن ْعَمٍة.16" 16: 1يوحنا  ْن م   "َوم 
يح  ب النِّْعَمة  َأْنُتْم ُمَخلَُّصونَ 5" 6–5: 2أفسس  يح  َيُسوَع.َوَأَقاَمَنا َمَعُه، وَ 6 َوَنْحُن َأْمَواٌت ب اْلَخَطاَيا َأْحَياَنا َمَع اْلَمس  يَّات  ف ي اْلَمس   "َأْجَلَسَنا َمَعُه ف ي السََّماو 
، ُمَتَشبِّه ا ب َمْوت ه .10" 10: 3فيلبي  ، َوَشر َكَة آاَلم ه   "أَلْعر َفُه، َوُقوََّة ق َياَمت ه 
ْبه  َمْوت ه ، َنص  5" 6–5: 6رومية  يَن َمَعُه ب ش  د  ْرَنا ُمتَّح  ايُر ألَنَُّه إ ْن ُكنَّا َقْد ص  . َأْيض  ، 6 ب ق َياَمت ه  يَّة  َعال م يَن هَذا: َأنَّ إ ْنَساَنَنا اْلَعت يَق َقْد ُصل َب َمَعُه ل ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخط 

اَكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد  . َأْيض  يَّة   "ل ْلَخط 
اَفإ ْن ُكنَّا َأْواَلد ا َفإ نََّنا َوَرَثٌة 17" 17: 8رومية  َد ، َوَرثَ َأْيض  . إ ْن ُكنَّا َنَتَألَُّم َمَعُه ل َكْي َنَتَمجَّ يح  اُة اهلل  َوَوار ُثوَن َمَع اْلَمس   "َمَعُه. َأْيض 

اإ ْن ُكنَّا َنْصب ُر َفَسَنْمل ُك 12" 12: 2تيموثاوس  2 اَمَعُه. إ ْن ُكنَّا ُنْنك ُرُه َفُهَو  َأْيض   "َسُيْنك ُرَنا. َأْيض 
يُح،َبْل صَ 15" 16–15: 4أفسس  504 ، َنْنُمو ف ي ُكلِّ َشْيٍء إ َلى َذاَك الَّذ ي ُهَو الرَّْأُس: اْلَمس  ق يَن ف ي اْلَمَحبَّة  ْنُه ُكلُّ اْلَجَسد  ُمَركَّب ا َمع ا، َوُمْقَتر ن ا ب ُمَؤاَزَرة  16 اد  الَّذ ي م 

ُل ُنُموَّ الْ  ل، َحَسَب َعَمل، َعَلى ق َياس  ُكلِّ ُجْزٍء، ُيَحصِّ  "َجَسد  ل ُبْنَيان ه  ف ي اْلَمَحبَّة .ُكلِّ َمْفص 
.7" 12، 7: 12كورنثوس  1 وح  ل ْلَمْنَفَعة  ٍد ُيْعَطى إ ْظَهاُر الرُّ د  12...  َولك نَُّه ل ُكلِّ َواح  ٌد َوَلُه َأْعَضاٌء َكث يَرٌة، َوُكلُّ َأْعَضاء  اْلَجَسد  اْلَواح  أَلنَُّه َكَما َأنَّ اْلَجَسَد ُهَو َواح 

يُح إ َذا  ٌد، َكذل َك اْلَمس  َي َجَسٌد َواح  اَكاَنْت َكث يَرة  ه   ".َأْيض 
! َفإ نَّ ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم:21" 23–21: 3كورنثوس  1 َرنَّ َأَحٌد ب النَّاس  م  اأَلْشَياُء َأُبوُلُس، َأْم َأُبلُّوُس، َأْم َصَفا، َأم  اْلَعاَلُم، َأم  اْلَحَياُة، َأم  اْلَمْوُت، أَ 22 إ ذ ا اَل َيْفَتخ 
َرُة، َأم  اْلُمْسَتْقبَ ا هلل .23 َلُة. ُكلُّ َشْيٍء َلُكْم.ْلَحاض  يُح   ، َواْلَمس  يح   "َوَأمَّا َأْنُتْم َفل ْلَمس 

ر ا َوُمْقَتر ن  19" 19: 2كولوسي  َل َوُرُبٍط، ُمَتَواز  ْنُه ُكلُّ اْلَجَسد  ب َمَفاص  َن اهلل .َوَغْيَر ُمَتَمسٍِّك ب الرَّْأس  الَّذ ي م   "ا َيْنُمو ُنُمو ا م 
ا َواْبُنوا َأَحُدُكُم اآلَخَر، َكَما َتْفَعُلوَن 11" 14، 11: 5تسالونيكي  1 505 وا َبْعُضُكْم َبْعض  ال ذل َك َعزُّ يَن ب اَل َتْرت يٍب. 14...  .َأْيض  ُروا الَّذ  ْخَوُة: َأْنذ  َوَنْطُلُب إ َلْيُكْم َأيَُّها اإل 

َغارَ  ُعوا ص  . َشجِّ َعَفاَء. َتَأنَّْوا َعَلى اْلَجم يع  . َأْسن ُدوا الضُّ  "النُُّفوس 
يَّة  ل ثََبات ُكْم،11" 14، 12–11: 1رومية  َبة  ُروح  يَمان  الَّذ ي ف يَنا َجم يع ا، إ يَمان كُ 12 ألَنِّي ُمْشَتاٌق َأْن َأَراُكْم، ل َكْي َأْمَنَحُكْم ه  إ نِّي 14...  ْم َوا  يَمان ي.َأْي ل َنَتَعزَّى َبْيَنُكْم ب اإل 

.  "َمْدُيوٌن ل ْلُيوَنان يِّيَن َواْلَبَراب َرة ، ل ْلُحَكَماء  َواْلُجَهاَلء 
ي َلَنا َأْن َنَضَع ُنُفوَسَنا ألَ 16" 18–16: 3يوحنا  1 ْخَوة .ب هَذا َقْد َعَرْفَنا اْلَمَحبََّة: َأنَّ َذاَك َوَضَع َنْفَسُه أَلْجل َنا، َفَنْحُن َيْنَبغ  ، 17 ْجل  اإل  يَشُة اْلَعاَلم  َوَأمَّا َمْن َكاَن َلُه َمع 

؟ ا، َوَأْغَلَق َأْحَشاَءُه َعْنُه، َفَكْيَف َتْثُبُت َمَحبَُّة اهلل  ف يه  ، َبْل ب اْلَعَمل  َواْلحَ 18 َوَنَظَر َأَخاُه ُمْحتَاج  بَّ ب اْلَكاَلم  َواَل ب اللَِّسان  ي، اَل ُنح   "قِّ!َيا َأْواَلد 
.10" 10: 6غالطية  يَمان  يََّما أَلْهل  اإل  ، َواَل س   "َفإ ذ ا َحْسَبَما َلَنا ُفْرَصٌة َفْلَنْعَمل  اْلَخْيَر ل ْلَجم يع 

،24" 25–24: 10عبرانيين  506 ا ل لتَّْحر يض  َعَلى اْلَمَحبَّة  َواأَلْعَمال  اْلَحَسَنة  ْظ َبْعُضَنا َبْعض  يَن َبْعُضَنا َغْيَر تَ 25 َوْلُناَلح  ظ  ار ك يَن اْجت َماَعَنا َكَما ل َقْوٍم َعاَدٌة، َبْل َواع 
ا، َوب اأَلْكَثر  َعَلى َقْدر  َما َتَرْوَن اْلَيْوَم َيْقُرُب.  "َبْعض 

، وَ 42" 46، 42: 2أعمال الرسل  ، َوَكْسر  اْلُخْبز  ، َوالشَّر َكة  ُبوَن َعَلى َتْعل يم  الرُُّسل  .َوَكاُنوا ُيواظ  َلَوات  َدٍة. 46...  الصَّ ُبوَن ف ي اْلَهْيَكل  ب َنْفٍس َواح  َوَكاُنوا ُكلَّ َيْوٍم ُيواظ 
، َكاُنوا َيَتَناَوُلوَن الطََّعاَم ب اْبت َهاٍج َوَبَساَطة  َقْلٍب. ُروَن اْلُخْبَز ف ي اْلُبُيوت   "َوا  ْذ ُهْم َيْكس 

يُر ُشُعوٌب َكث يَرٌة، َويَ 3" 3: 2إشعياء  ْن ُطُرق ه  َوَنْسُلَك ف ي سُ َوَتس  ، إ َلى َبْيت  إ له  َيْعُقوَب، َفُيَعلَِّمَنا م  ْهَيْوَن َتْخُرُج ُقوُلوَن: َهُلمَّ َنْصَعْد إ َلى َجَبل  الرَّبِّ . أَلنَُّه م ْن ص  ُبل ه 
. ْن ُأوُرَشل يَم َكل َمُة الرَّبِّ  "الشَّر يَعُة، َوم 
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متد إلى جميع تينبغي أن  ة،فرصالكما يتيح اهلل  تلك الشركة، المتعددة. قدراتهم واحتياجاتهم حسب ،المادّية
 507.يدعون باسم الرب يسوع ،في كل مكان ،الذين

أو أن يكونوا معادلين  ؛كاء جوهر الهوتهة شر ة كيفيّ جعلهم بأيّ تال  ،للقديسين مع المسيح هذه الشركة التي -3
 ، كقديسين،بعضهم مع بعض هذه الشركةكما أن  .وتجديف اثممنهما هو  اإذ أن إقرار أي   :للمسيح في أي وجه

 508.ة أي إنسان في مقتنياته وممتلكاتهنتهك حق أو ملكيّ تأو  ،نزعتال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
يَن َتْجتَ 20" 20: 11كورنثوس  1 .َفح  ُعوَن َمع ا َلْيَس ُهَو أَلْكل  َعَشاء  الرَّبِّ  "م 

ا، َوَأْغَلَق َأْحَشاَءُه َعْنُه، َفَكْيَف َتْثُبُت 17" 17: 3يوحنا  1 507 ، َوَنَظَر َأَخاُه ُمْحتَاج  يَشُة اْلَعاَلم  ؟َوَأمَّا َمْن َكاَن َلُه َمع   "َمَحبَُّة اهلل  ف يه 
ُفكُ 1: 8" 9–8كورنثوس  2 ْخَوُة ن ْعَمَة اهلل  اْلُمْعَطاَة ف ي َكَنائ س  َمك ُدون يََّة،ُثمَّ ُنَعرِّ َنى 2: 8 ْم َأيَُّها اإل  ه ْم َوَفْقر ه م  اْلَعم يق  ل غ  يَدٍة َفاَض ُوُفوُر َفَرح  يَقٍة َشد  َأنَُّه ف ي اْخت َبار  ض 

ه  النِّْعَمة  لك ْن َكَما َتْزَداُدوَن ف ي ُكلِّ َشْيٍء: ف ي اإل  7: 8...  َسَخائ ه ْم، ْلم  َوُكلِّ اْجت َهاٍد َوَمَحبَّت ُكْم َلَنا، َلْيَتُكْم َتْزَداُدوَن ف ي هذ  ايَمان  َواْلَكاَلم  َواْلع  َفإ نَُّه َلْيَس 13: 8. ... َأْيض 
يٌق،  ْعَواز ُكْم، َحتَّى َتْحُصَل َبْل ب َحَسب  اْلُمَساَواة . ل َكْي َتُكوَن 14: 8ل َكْي َيُكوَن ل آلَخر يَن َراَحٌة َوَلُكْم ض  يَر ُفَضاَلُتُهْم إل  ْم، َكْي َتص  ْعَواز ه  ف ي هَذا اْلَوْقت  ُفَضاَلُتُكْم إل 

يَن َفَقْط، َبْل َيز يُد ب ُشْكٍر َكث يٍر هلل  12: 9اْلُمَساَواُة. ...  ْدَمة  َلْيَس َيُسدُّ إ ْعَواَز اْلق دِّيس  ه  اْلخ  ُدوَن اهلَل َعَلى َطاَعة  31: 9أَلنَّ اْفت َعاَل هذ  ، ُيَمجِّ ْدَمة  ه  اْلخ  إ ْذ ُهْم ب اْخت َبار  هذ 
... . يع  ، َوَسَخاء  التَّْوز يع  َلُهْم َول ْلَجم  يح  يل  اْلَمس  ْنج   "اْعت َراف ُكْم إل 

ْنُهْم َأْن يُ 29" 30–29: 11أعمال الرسل  يُذ َحْسَبَما َتَيسََّر ل ُكّل م  يَّة .َفَحَتَم التَّاَلم  ْخَوة  السَّاك ن يَن ف ي اْلَيُهود  ْدَمة  إ َلى اإل  ٍد َشْيئ ا، خ  َل ُكلُّ َواح  ل يَن 30 ْرس  َفَفَعُلوا ذل َك ُمْرس 
 "إ َلى اْلَمَشاي خ  ب َيد  َبْرَناَبا َوَشاُوَل.

 .45–44: 2انظر أعمال الرسل 
 "اَل َتْسر ْق.15" 15: 20خروج  508

َي َمْن َلُه  اَل َيْسر ق  28" 28: 4أفسس  ، ل َيُكوَن َلُه َأْن ُيْعط  ال َح ب َيَدْيه   "اْحت َياٌج.السَّار ُق ف ي َما َبْعُد، َبْل ب اْلَحر يِّ َيْتَعُب َعام ال  الصَّ
ْب َعَلى النَّاس  َبْل َأَلْيَس َوُهَو َباق َكاَن َيْبَقى َلَك؟ َوَلمَّا ب يَع، َأَلْم َيُكْن ف ي ُسْلَطان َك؟ َفَما َبا4" 4: 5أعمال الرسل  ُلَك َوَضْعَت ف ي َقْلب َك هَذا اأَلْمَر؟ َأْنَت َلْم َتْكذ 

 "َعَلى اهلل .
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 لعشرونالفصل السابع وا
 لمقّدسةا باألسرارفيما يتعّلق 

 ،المسيح للداللة على 510منه،مباشرة اهلل  أّسسهم 509،لعهد النعمة األسرار هي عالمات وأختام مقّدسة -1
ة وبقيّ  ،لكنيسةل ينتمونبين أولئك الذين  املحوظ   اتمييز   لوضع ،اأيض  كما  511:نصيبنا فيه لتأكيدو واستحقاقاته؛ 

 513.كلمته بحسب ،وبوقار تشغلهم لخدمة اهلل في المسيح 512؛العالم
أن  ،يحدث بحيث :بين العالمة والشيء المشار إليه سري،أو اتحاد  ،ةعالقة روحيّ  سر،في كل  هناك، -2

 514الواحد إلى األخر.أسماء وتأثيرات تُنسب 
 ؛امنح بواسطة أية قوة فيهال تُ  حين ُتستخدم على نحو صحيح،أو بواسطتها  األسرارفي  الظاهرةالنعمة  إن -3

تأسيس وكلمة  516،على عمل الروح بل 515يمنحها:ة ذاك الذي على تقوى أو نيّ  تعتمدال  السر ةكما أن فاعليّ 
 517باستحقاق. للمتلّقين بالفائدة اوعد  إقرار يجيز استخدامه،  باإلضافة إلى ،التي تتضمن السر،

                                      
يَن يُ 11" 11: 4رومية  509 يع  الَّذ  ، ل َيُكوَن َأب ا ل َجم  يَمان  الَّذ ي َكاَن ف ي اْلُغْرَلة  تَان  َخْتم ا ل ب رِّ اإل  ُنوَن َوُهمْ َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلخ  اف ي اْلُغْرَلة ، َكْي ُيْحَسَب َلُهْم  ْؤم  . َأْيض   "اْلب رُّ

ي ا، أَلُكوَن إ له ا 7" 11–10، 7: 17تكوين  َك ف ي َأْجَيال ه ْم، َعْهد ا َأَبد  ْن َبْعد  ي َبْين ي َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسل َك م  َك.َوُأق يُم َعْهد  ْن َبْعد  ي هَذا ُهَو َعهْ 10...  َلَك َول َنْسل َك م  د 
ْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر، َك: ُيْخَتُن م  ْن َبْعد  ي َتْحَفُظوَنُه َبْين ي َوَبْيَنُكْم، َوَبْيَن َنْسل َك م   "َفُتْخَتُنوَن ف ي َلْحم  ُغْرَلت ُكْم، َفَيُكوُن َعاَلَمَة َعْهٍد َبْين ي َوَبْيَنُكْم.11 الَّذ 

يَع األُ 19" 19: 28متى  510 ُذوا َجم  .َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس   "َمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ
َن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم 23" 23: 11كورنثوس  1 اأَلنَّن ي َتَسلَّْمُت م   ": إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل َم ف يَها، َأَخَذ ُخْبز ا.َأْيض 

،َأْم تَ 3" 4–3: 6رومية  511 يح  اْعَتَمْدَنا ل َمْوت ه  ، ب َمْجد  4 ْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمن  اْعَتَمَد ل َيُسوَع اْلَمس  َن اأَلْمَوات  يُح م  ، َحتَّى َكَما ُأق يَم اْلَمس  يَّة  ل ْلَمْوت  َفُدف نَّا َمَعُه ب اْلَمْعُمود 
، هَكَذا َنْسُلُك َنْحُن  ااآلب  دَّة  اْلَحَياة   َأْيض   "؟ف ي ج 

يَّة ، الَّت ي ف يَها ُأق ْمُتْم 12" 12: 2كولوسي  اَمْدُفون يَن َمَعُه ف ي اْلَمْعُمود  . َأْيض  َن اأَلْمَوات  ي َأَقاَمُه م   "َمَعُه ب إ يَمان  َعَمل  اهلل ، الَّذ 
؟َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة َدم  16" 16: 10كورنثوس  1 يح  ُرُه، َأَلْيَس ُهَو َشر َكَة َجَسد  اْلَمس  ؟ اْلُخْبُز الَّذ ي َنْكس  يح   "اْلَمس 
اَكذل َك اْلَكْأَس 25" 26–25: 11كورنثوس  1 يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتْم ل ذ   َأْيض  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم 26 ْكر ي.َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال : هذ 

يَء. ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج   "هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ 
يَح.27" 27: 3غالطية  يح  َقْد َلب ْسُتُم اْلَمس  يَن اْعَتَمْدُتْم ب اْلَمس   "أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ 

ْنُه ُكلُّ َذَكٍر، ثُمَّ َيَتَقدَُّم ل َيْصَنَعُه، َفيَ َوا   48" 48: 12خروج  512 ، َفْلُيْخَتْن م  ا ل لرَّبِّ ْنَدَك َنز يٌل َوَصَنَع ف ْصح  . َوَأمَّا ُكلُّ َأْغَلَف َفاَل َيْأُكُل َذا َنَزَل ع  ُكوُن َكَمْوُلود  اأَلْرض 
ْنُه.  "م 

يُع أَ 14" 14: 34تكوين  َي ُأْختََنا ل َرُجل َأْغَلَف، ألَنَُّه َعاٌر َلَنا.َفَقاُلُوا َلُهَما: اَل َنْسَتط   "ْن َنْفَعَل هَذا اأَلْمَر َأْن ُنْعط 
ُروَن َأْن َتْشَتر ُكوا ف ي َمائ َدة  الرَّبِّ 21" 21: 10كورنثوس  1 يَن. اَل َتْقد  ُروَن َأْن َتْشَرُبوا َكْأَس الرَّبِّ َوَكْأَس َشَياط  يَن.َوف ي َمائ َدة  شَ  اَل َتْقد   "َياط 

،3" 4–3: 6رومية  513 يح  اْعَتَمْدَنا ل َمْوت ه  ، ب َمْجد  4 َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمن  اْعَتَمَد ل َيُسوَع اْلَمس  َن اأَلْمَوات  يُح م  ، َحتَّى َكَما ُأق يَم اْلَمس  يَّة  ل ْلَمْوت  َفُدف نَّا َمَعُه ب اْلَمْعُمود 
، هَكَذا َنْسُلُك نَ  اْحُن اآلب  دَّة  اْلَحَياة ؟ َأْيض   "ف ي ج 

يَح.27" 27: 3غالطية  يح  َقْد َلب ْسُتُم اْلَمس  يَن اْعَتَمْدُتْم ب اْلَمس   "أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ 
، بَ 21" 21: 3بطرس  1 يَُّة. اَل إ َزاَلُة َوَسخ  اْلَجَسد  ثَاُلُه ُيَخلُِّصَنا َنْحُن اآلَن، َأي  اْلَمْعُمود  .الَّذ ي م  يح   "ْل ُسَؤاُل َضم يٍر َصال ٍح َعن  اهلل ، ب ق َياَمة  َيُسوَع اْلَمس 
ُرُه، َأَلْيَس ُهوَ 16" 16: 10كورنثوس  1 ؟ اْلُخْبُز الَّذ ي َنْكس  يح  ؟َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  يح   " َشر َكَة َجَسد  اْلَمس 

 .8–7: 5ورنثوس ك 1انظر 
ْنُكْم ُكلُّ َذَكرٍ 10" 10: 17تكوين  514 َك: ُيْخَتُن م  ْن َبْعد  ي َتْحَفُظوَنُه َبْين ي َوَبْيَنُكْم، َوَبْيَن َنْسل َك م   ".هَذا ُهَو َعْهد ي الَّذ 

ْنَها ُكلُُّكمْ 27" 28–27: 26متى  ْن َأْجل  َكث ير يَن ل َمْغف َرة  28 ،َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقائ ال : اْشَرُبوا م  ي ُيْسَفُك م  يد  الَّذ  ي ل ْلَعْهد  اْلَجد  أَلنَّ هَذا ُهَو َدم ي الَّذ 
 "اْلَخَطاَيا.

رُ 16" 18–16: 10كورنثوس  1 ي َنْكس  ؟ اْلُخْبُز الَّذ  يح  َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  ؟َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه  يح  َفإ نََّنا َنْحُن 17 ُه، َأَلْيَس ُهَو َشر َكَة َجَسد  اْلَمس 
. د  يَعَنا َنْشَتر ُك ف ي اْلُخْبز  اْلَواح  ٌد، أَلنََّنا َجم  ٌد، َجَسٌد َواح  يَن َيْأُكُلوَن الذََّبائ حَ 18 اْلَكث ير يَن ُخْبٌز َواح  . َأَلْيَس الَّذ  ؟ اْنُظُروا إ ْسَرائ يَل َحَسَب اْلَجَسد   "ُهْم ُشَرَكاَء اْلَمْذَبح 
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يمكن ألي ال  للذانا :وعشاء الرب ،ةالمعموديّ  ،همااللذان  ؛المسيح ربنا في اإلنجيل عّينهمافقط سّران وجد ي -4
 518.اقانوني  مرسوم اللكلمة اخادم منها أن يتم القيام بتدبيرهما بواسطة أي شخص، سوى بواسطة 

نفس  ،من حيث الجوهر ،كانت والظاهرة بهم،شار إليها ة المُ الروحيّ  األمور من جهة ،العهد القديم إن أسرار -5
 519.لعهد الجديدل تلك التي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
َتان ا،28" 29–28: 2رومية  515 ي ف ي الظَّاه ر  ف ي اللَّْحم  خ  تَاُن الَّذ  ي ا، َواَل اْلخ  يَّ ف ي الظَّاه ر  َلْيَس ُهَو َيُهود  ، 29 أَلنَّ اْلَيُهود  َبل  اْلَيُهود يُّ ف ي اْلَخَفاء  ُهَو اْلَيُهود يُّ

تَاُن اْلَقْلب  ب ال َن اهلل .َوخ  َن النَّاس  َبْل م  َتاُن، الَّذ ي َمْدُحُه َلْيَس م  وح  اَل ب اْلك تَاب  ُهَو اْلخ   "رُّ
، َبْل ُسَؤاُل َضم يٍر َصا21" 21: 3بطرس  1 يَُّة. اَل إ َزاَلُة َوَسخ  اْلَجَسد  ثَاُلُه ُيَخلُِّصَنا َنْحُن اآلَن، َأي  اْلَمْعُمود  .ل ٍح َعن  اهلل ، ب  الَّذ ي م  يح   "ق َياَمة  َيُسوَع اْلَمس 

ٍد 13" 13: 12كورنثوس  1 516 يَعَنا ب ُروٍح َواح  اأَلنََّنا َجم  يُعَنا ُسق يَنا ُروح   َأْيض  ٍد، َيُهود ا ُكنَّا َأْم ُيوَنان يِّيَن، َعب يد ا َأْم َأْحَرار ا، َوَجم  د ا.اْعَتَمْدَنا إ َلى َجَسٍد َواح   "ا َواح 
يَذ َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا. هَذا 26" 28–26: 26متى  517 ي.َوف يَما ُهْم َيْأُكُلوَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز، َوَباَرَك َوَكسََّر َوَأْعَطى التَّاَلم  َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم 27 ُهَو َجَسد 

ْنَها ُكلُُّكْم، ْن َأْجل  َكث ير يَن ل َمْغف َرة  اْلَخَطاَيا.أَلنَّ هَذا ُهَو َدم ي الَّذ ي 28 َوَأْعَطاُهْم َقائ ال : اْشَرُبوا م  ي ُيْسَفُك م  يد  الَّذ   "ل ْلَعْهد  اْلَجد 
ي ُيْبَذُل َعْنُكْم. ا ْصَنُعوا هَذا ل ذ  19" 20–19: 22لوقا  ي الَّذ  اْأَس َوَكذل َك اْلكَ 20 ْكر ي.َوَأَخَذ ُخْبز ا َوَشَكَر َوَكسََّر َوَأْعَطاُهْم َقائ ال : هَذا ُهَو َجَسد  َبْعَد اْلَعَشاء  َقائ ال :  َأْيض 

ي ُيْسَفُك َعْنُكْم. يُد ب َدم ي الَّذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   "هذ 
.19" 20–19: 28متى  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم  . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ  َوَعلُِّموُهمْ 20 َفاْذَهُبوا َوَتْلم  يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  َأْن َيْحَفُظوا َجم 

يَن. . آم   "األَيَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر 
ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ لَ 26" 26: 11كورنثوس  1 ْبُتْم هذ  يَء.َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر   "ى َأْن َيج 

."19" 19: 28متى  518 وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم   َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
.20" 23، 20: 11كورنثوس  1 ُعوَن َمع ا َلْيَس ُهَو أَلْكل  َعَشاء  الرَّبِّ يَن َتْجَتم  اَن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم ألَنَّن ي َتَسلَّْمُت م  23...  َفح  : إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي َأْيض 

 ."ُأْسل َم ف يَها، َأَخَذ ُخْبز ا
، َوُوَكاَلء  َسَرائ ر  اهلل .1" 1: 4كورنثوس  1 يح  ْنَساُن َكُخدَّام  اْلَمس  ْبَنا اإل   "هَكَذا َفْلَيْحس 

يَن،َوُهَو َأْعطَ 11" 12–11: 4أفسس  يَن ل َعَمل  12 ى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا ُرُسال ، َواْلَبْعَض َأْنب َياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِّر يَن، َواْلَبْعَض ُرَعاة  َوُمَعلِّم  أَلْجل  َتْكم يل  اْلق دِّيس 
. يح  ، ل ُبْنَيان  َجَسد  اْلَمس  ْدَمة   "اْلخ 

، َوَجم يعَ َفإ نِّي َلْسُت ُأر   1" 4–1: 10كورنثوس  1 519 يَعُهْم َكاُنوا َتْحَت السََّحاَبة  ْخَوُة َأْن َتْجَهُلوا َأنَّ آَباَءَنا َجم  ،يُد َأيَُّها اإل  يَعُهُم اْعَتَمُدوا 2 ُهُم اْجتَاُزوا ف ي اْلَبْحر  َوَجم 
، ي  3 ل ُموَسى ف ي السََّحاَبة  َوف ي اْلَبْحر  د ا ُروح  ا َواح  يَعُهْم َأَكُلوا َطَعام  يٍَّة َتاب َعت ه ْم، 4 ا،َوَجم  ْن َصْخَرٍة ُروح  ي ا، ألَنَُّهْم َكاُنوا َيْشَرُبوَن م  د ا ُروح  يَعُهْم َشر ُبوا َشَراب ا َواح  َوَجم 

يَح. ْخَرُة َكاَنت  اْلَمس   "َوالصَّ
ي َكاَن ف ي الْ 11" 11: 4رومية  يَمان  الَّذ  تَان  َخْتم ا ل ب رِّ اإل  ُنوَن َوُهْم ف ي اْلُغْرَلة ، َكْي ُيْحَسَب َلُهْم َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلخ  يَن ُيْؤم  يع  الَّذ  ، ل َيُكوَن َأب ا ل َجم  اُغْرَلة  . َأْيض   "اْلب رُّ
اَوب ه  11" 12–11: 2 كولوسي تَان  اْلمَ  َأْيض  ، ب خ  ْسم  َخَطاَيا اْلَبَشر يَّة  تَان ا َغْيَر َمْصُنوٍع ب َيٍد، ب َخْلع  ج  .ُخت ْنُتْم خ  يح  ، الَّت ي ف يَها ُأق ْمُتْم 12 س  يَّة  َمْدُفون يَن َمَعُه ف ي اْلَمْعُمود 

ا . َأْيض  َن اأَلْمَوات  ي َأَقاَمُه م   "َمَعُه ب إ يَمان  َعَمل  اهلل ، الَّذ 
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 شرونالفصل الثامن والع
 ةالمعموديّ فيما يتعّلق ب

 شخصلل االنضمام الرسميليس فقط ألجل  520،يسوع المسيح عّينها قد ،العهد الجديد سرالمعمودية هي  -1
 523،في المسيح غرسهول 522،لعهد النعمة اوختم   ة  ملتكون له عال ،اأيض  بل  521؛المعتمد إلى الكنيسة المنظورة

تعيين ب هذا السر، 526.ليسلك في جدة الحياة ،يسوع المسيحب ،هللولتسليمه  525،الخطايا مغفرةول 524،وللتجديد
 527.نهاية العالم حتىستمر في كنيسته ييجب أن  ،االمسيح شخصي  

 ،بباسم اآل الشخصبه يجب أن يعتمد  حيث ،هو الماء السر افي هذ الستخدامهالعنصر الخارجي إن  -2
 528.الهذا قانوني  المدعو  ،بواسطة خادم اإلنجيل ،والروح القدس ،واالبن

 رشبأو  ،سكبب صحيح على نحوالمعمودية ُتمارس  بل غير ضرورّي؛تغطيس الشخص في الماء  إن -3
 529.على الشخص الماء

                                      
يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوا19" 19: 28متى  520 ُذوا َجم  ."َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس   لرُّ
ٍد 13" 13: 12كورنثوس  1 521 يَعَنا ب ُروٍح َواح  اأَلنََّنا َجم  يُعَنا ُسق يَنا ُروح   َأْيض  ٍد، َيُهود ا ُكنَّا َأْم ُيوَنان يِّيَن، َعب يد ا َأْم َأْحَرار ا، َوَجم  د ا.اْعَتَمْدَنا إ َلى َجَسٍد َواح   "ا َواح 

يَح:أَلنَّ ُكلَّ 27" 28–27: 3غالطية  يح  َقْد َلب ْسُتُم اْلَمس  يَن اْعَتَمْدُتْم ب اْلَمس  ٌد 28 ُكُم الَّذ  . َلْيَس َذَكٌر َوُأْنَثى، ألَنَُّكْم َجم يع ا َواح  . َلْيَس َعْبٌد َواَل ُحر  ي  َواَل ُيوَنان ي  َلْيَس َيُهود 
يح  َيُسوَع.  "ف ي اْلَمس 

تَ 11" 11: 4رومية  522 ُنوَن َوُهْم ف ي اْلغُ َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلخ  يَن ُيْؤم  يع  الَّذ  ، ل َيُكوَن َأب ا ل َجم  يَمان  الَّذ ي َكاَن ف ي اْلُغْرَلة  اْرَلة ، َكْي ُيْحَسَب َلُهْم ان  َخْتم ا ل ب رِّ اإل  . َأْيض   "اْلب رُّ
اَوب ه  11" 12–11: 2كولوسي  تَان ا َغْيَر َمْصُنوٍع ب َيٍد، ب   َأْيض  .ُخت ْنُتْم خ  يح  تَان  اْلَمس  ، ب خ  ْسم  َخَطاَيا اْلَبَشر يَّة  ، الَّت ي ف يَها ُأق ْمُتْم 12 َخْلع  ج  يَّة  َمْدُفون يَن َمَعُه ف ي اْلَمْعُمود 

ا . َأْيض  َن اأَلْمَوات  ي َأَقاَمُه م   "َمَعُه ب إ يَمان  َعَمل  اهلل ، الَّذ 
يَن اعْ 27" 27: 3غالطية  523 يَح:أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ  يح  َقْد َلب ْسُتُم اْلَمس   "َتَمْدُتْم ب اْلَمس 

يُر 5" 5: 6رومية  ، َنص  ْبه  َمْوت ه  يَن َمَعُه ب ش  د  ْرَنا ُمتَّح  األَنَُّه إ ْن ُكنَّا َقْد ص   "ب ق َياَمت ه . َأْيض 
ُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اهلل . َأَجاَب َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأَحٌد الَ 5" 5: 3يوحنا  524 وح  اَل َيْقد  َن اْلَماء  َوالرُّ  "ُيوَلُد م 

يد  5" 5: 3تيطس  ياَلد  الثَّان ي َوَتْجد  ْلَناَها َنْحُن، َبْل ب ُمْقَتَضى َرْحَمت ه  َخلََّصَنا ب ُغْسل  اْلم  .اَل ب َأْعَمال ف ي ب ّر َعم  وح  اْلُقُدس   " الرُّ
يَّة  التَّْوَبة  ل َمْغف َرة  اْلَخَطاَيا.كَ 4" 4: 1مرقس  525 ُز ب َمْعُمود  يَّة  َوَيْكر   "اَن ُيوَحنَّا ُيَعمُِّد ف ي اْلَبرِّ

يح  ل ُغْفَران  اْلَخَطاَيا38" 38: 2أعمال الرسل  ْنُكْم َعَلى اْسم  َيُسوَع اْلَمس  ٍد م  ْد ُكلُّ َواح  . ،َفَقاَل َلُهْم ُبْطُرُس: ُتوُبوا َوْلَيْعَتم  وح  اْلُقُدس  يََّة الرُّ  "َفَتْقَبُلوا َعط 
.16" 16: 22أعمال الرسل  ي ا ب اْسم  الرَّبِّ ْل َخَطاَياَك َداع  ْد َواْغس   "َواآلَن ل َماَذا َتَتَواَنى؟ ُقْم َواْعَتم 

يح  اْعَتَمدْ 3" 4–3: 6رومية  526 ،َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمن  اْعَتَمَد ل َيُسوَع اْلَمس  ، ب َمْجد  4 َنا ل َمْوت ه  َن اأَلْمَوات  يُح م  ، َحتَّى َكَما ُأق يَم اْلَمس  يَّة  ل ْلَمْوت  َفُدف نَّا َمَعُه ب اْلَمْعُمود 
، هَكَذا َنْسُلُك َنْحُن  ااآلب  دَّة  اْلَحَياة ؟ َأْيض   "ف ي ج 

يَع اأُلَمم  َوَعمِّ 19" 20–19: 28متى  527 ُذوا َجم  .َفاْذَهُبوا َوَتْلم  وح  اْلُقُدس  . َوَها َأَنا َمَعُكْم 20 ُدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم 
يَن. . آم   "ُكلَّ اأَليَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّْهر 

يُع َأَحٌد َأْن َيْمنَ 47" 47: 10أعمال الرسل  528 وَح اْلُقُدَس َكَما َنْحُن َأُتَرى َيْسَتط  يَن َقب ُلوا الرُّ َد هؤاَُلء  الَّذ  اَع اْلَماَء َحتَّى اَل َيْعَتم   "؟َأْيض 
: ُهَوَذا َماٌء. َماَذا َيْمَنُع َأْن َأْعتَ 36" 38، 36: 8أعمال الرسل  يُّ َد؟َوف يَما ُهَما َسائ َران  ف ي الطَّر يق  َأْقَباَل َعَلى َماٍء، َفَقاَل اْلَخص  َفَأَمَر َأْن َتق َف اْلَمْرَكَبُة، 38...  م 

َدُه. ، َفَعمَّ يُّ ، ف يُلبُُّس َواْلَخص   "َفَنَزاَل ك اَلُهَما إ َلى اْلَماء 
."19" 19: 28متى  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم   َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
يٍَّة َفَقْط، َمْوُضوَعٍة إ َلى َوْقت  10" 21، 19، 13، 01: 9عبرانيين  529 َبٍة َوَغَساَلٍت ُمْخَتل َفٍة َوَفَرائ َض َجَسد  َمٍة َوَأْشر  َي َقائ َمٌة ب َأْطع  . ... َوه  ْصاَلح  ألَنَُّه إ ْن َكاَن 13اإل 

يَن، س  ْجَلٍة َمْرُشوٌش َعَلى اْلُمَنجَّ ، ...  َدُم ث يَراٍن َوتُُيوٍس َوَرَماُد ع  ، َأَخَذ 19ُيَقدُِّس إ َلى َطَهاَرة  اْلَجَسد  يٍَّة ب َحَسب  النَّاُموس  يَع الشَّْعب  ب ُكلِّ َوص  أَلنَّ ُموَسى َبْعَدَما َكلََّم َجم 
يَع الشَّ  ، َمَع َماٍء، َوُصوف ا ق ْرم ز ي ا َوُزوَفا، َوَرشَّ اْلك تَاَب َنْفَسُه َوَجم  ، ... َدَم اْلُعُجول  َوالتُُّيوس  اَواْلَمْسَكَن 21ْعب  ." َأْيض  ْدَمة  َرشََّها َكذل َك ب الدَّم  يَع آن َية  اْلخ   َوَجم 
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الوالدين  ،أو كال ،أطفال أحد اأيض   بل 530،ون باإليمان بالمسيح والطاعة لهيقرّ  بالفعلليس فقط أولئك الذين  -4
 531.يجب أن يعتمدوا ،المؤمنين

إلى  مرتبطتين بهاالنعمة والخالص غير ف مع ذلك 532إثم كبير، أن احتقار هذه الفريضة أو اهمالها هو مع -5
أن كل الذين  ،أو 533؛بدونها ،أو يخلص ،دشخص أن يتجدّ ليمكن حتى كأنه ال  ،نفصالاالة حد عدم قابليّ 

 534.دوناعتمدوا هم بال شك متجدّ 

                                                                                                                           
ه  َيْأُكُلوَن ُخْبز ا ب َأْيٍد َدن َسٍة، َأْي َغْير  َمْغُسوَلٍة، اَلُموا.2" 4–2: 7مرقس  ْن َتاَلم يذ  ا م  يِّيَن َوُكلَّ 3 َوَلمَّا َرَأْوا َبْعض  يس  َيُهْم ب اْعت َناٍء، اَل  أَلنَّ اْلَفرِّ ُلوا َأْيد  اْلَيُهود  إ ْن َلْم َيْغس 

. ُلوا اَل َيْأُكُلوَن. َوَأْشَياُء ُأْخَرى َكث يَرٌة َتَسلَُّموَها ل لتََّمسُّك  ب َها، م نْ 4 َيْأُكُلوَن، ُمَتَمسِّك يَن ب َتْقل يد  الشُُّيوخ  َن السُّوق  إ ْن َلْم َيْغَتس  وٍس َوَأَبار يَق َوآن َية  ُنَحاٍس َغْسل  ُكؤُ  َوم 
رٍَّة."  َوَأس 
."38" 38: 11لوقا  ْل َأوَّال  َقْبَل اْلَغَداء  َب َأنَُّه َلْم َيْغَتس  يُّ َفَلمَّا َرَأى ذل َك َتَعجَّ  َوَأمَّا اْلَفرِّيس 
 "ذل َك اْلَيْوم  َنْحُو َثاَلَثة  آاَلف  َنْفٍس.َفَقب ُلوا َكاَلَمُه ب َفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنَضمَّ ف ي 41" 41: 2أعمال الرسل  530

يح  12" 13–12: 8أعمال الرسل  ة  ب َمَلُكوت  اهلل  َوب اْسم  َيُسوَع اْلَمس  يُموُن 13 ، اْعَتَمُدوا ر َجاال  َون َساء .َولك ْن َلمَّا َصدَُّقوا ف يُلبَُّس َوُهَو ُيَبشُِّر ب اأُلُمور  اْلُمْخَتصَّ اَوس   َأْيض 
يَمة  ُتْجَرى اْنَدَهَش.نَ   "ْفُسُه آَمَن. َوَلمَّا اْعَتَمَد َكاَن ُياَلز ُم ف يُلبَُّس، َوا  ْذ َرَأى آَياٍت َوُقوَّاٍت َعظ 

يَنة  ثََيات يَرا، ُمَتَعبِّ 14" 15–14: 16أعمال الرسل  ْن َمد  يَُّة، َبيَّاَعُة ُأْرُجَواٍن م  َي إ َلى َما َكاَن َيُقوُلُه ُبوُلُس.َفَكاَنْت َتْسَمُع اْمَرَأٌة اْسُمَها ل يد   َدٌة هلل ، َفَفَتَح الرَّبُّ َقْلَبَها ل ُتْصغ 

15 ، َنٌة ب الرَّبِّ َي َوَأْهُل َبْيت َها َطَلَبْت َقائ َلة : إ ْن ُكْنُتْم َقْد َحَكْمُتْم َأنِّي ُمْؤم   "ْتَنا.َفاْدُخُلوا َبْيت ي َواْمُكُثوا. َفَأْلَزمَ َفَلمَّا اْعَتَمَدْت ه 
ي ا، أَلُكوَن إ له ا 7" 14–7: 17تكوين  531 َك ف ي َأْجَيال ه ْم، َعْهد ا َأَبد  ْن َبْعد  ي َبْين ي َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسل َك م  َك. ...َوُأق يُم َعْهد  ْن َبْعد  هَذا ُهَو َعْهد ي 10 َلَك َول َنْسل َك م 

ي َتْحَفُظوَنُه َبْين ي َوَبْيَنُكْم، َوبَ  ْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر، الَّذ  َك: ُيْخَتُن م  ْن َبْعد  َوَأمَّا الذََّكُر 14 ...َفُتْختَُنوَن ف ي َلْحم  ُغْرَلت ُكْم، َفَيُكوُن َعاَلَمَة َعْهٍد َبْين ي َوَبْيَنُكْم. 11ْيَن َنْسل َك م 
ي اَل ُيْخَتُن ف ي َلْحم  ُغْرَلت ه  َفُتْقَطُع ت ْلَك النَّفْ  ياأَلْغَلُف الَّذ  ْن َشْعب َها. إ نَُّه َقْد َنَكَث َعْهد   ".ُس م 

. ... 9" 14، 9: 3غالطية  يَم اْلُمْؤم ن  يَمان  َيتََباَرُكوَن َمَع إ ْبَراه  َن اإل  يَن ُهْم م  َد ا14إ ذ ا الَّذ  يَمان  َمْوع  يح  َيُسوَع، ل َنَناَل ب اإل  يَم ل أُلَمم  ف ي اْلَمس  يَر َبَرَكُة إ ْبَراه  .ل َتص  وح   "لرُّ
اَوب ه  11" 12–11: 2كولوسي  . َأْيض  يح  تَان  اْلَمس  ، ب خ  ْسم  َخَطاَيا اْلَبَشر يَّة  تَان ا َغْيَر َمْصُنوٍع ب َيٍد، ب َخْلع  ج  ، الَّت ي ف يَها ُأق ْمُتْم 12 ُخت ْنُتْم خ  يَّة  َمْدُفون يَن َمَعُه ف ي اْلَمْعُمود 

ا .َمَعُه ب إ يَمان  َعَمل   َأْيض  َن اأَلْمَوات  ي َأَقاَمُه م   "اهلل ، الَّذ 
يح  ل ُغْفَران  اْلَخَطاَيا38" 39–38: 2أعمال الرسل  ْنُكْم َعَلى اْسم  َيُسوَع اْلَمس  ٍد م  ْد ُكلُّ َواح  .َفَقاَل َلُهْم ُبْطُرُس: ُتوُبوا َوْلَيْعَتم  وح  اْلُقُدس  يََّة الرُّ َد أَلنَّ اْلَمْوع  39 ، َفَتْقَبُلوا َعط 

يَن َعَلى ُبْعٍد، ُكلِّ َمْن َيْدُعوُه الرَّبُّ إ لُهَنا. ُكْم َول ُكلِّ الَّذ   "ُهَو َلُكْم َوأَلْواَلد 
يَن يُ 11" 12–11: 4رومية  يع  الَّذ  ي َكاَن ف ي اْلُغْرَلة ، ل َيُكوَن َأب ا ل َجم  يَمان  الَّذ  َتان  َخْتم ا ل ب رِّ اإل  ، َكْي ُيْحَسَب َلُهْم ْؤم  َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلخ  اُنوَن َوُهْم ف ي اْلُغْرَلة  . َأْيض   اْلب رُّ

تَان  َفَقْط، َبْل 12 َن اْلخ  يَن َلْيُسوا م  تَان  ل لَّذ  اَوَأب ا ل ْلخ  يَم الَّذ ي َكاَن َوُهَو ف ي اْلُغْرَلة . َأْيض   "َيْسُلُكوَن ف ي ُخُطَوات  إ يَمان  َأب يَنا إ ْبَراه 
يُذ.13" 13: 19متى  يَنئ ٍذ ُقدَِّم إ َلْيه  َأْواَلٌد ل َكْي َيَضَع َيَدْيه  َعَلْيه ْم َوُيَصلَِّي، َفاْنَتَهَرُهُم التَّاَلم   "ح 
يَن َقدَُّموُهْم. 13" 16–13: 10متى  يُذ َفاْنَتَهُروا الَّذ  َسُهْم. َوَأمَّا التَّاَلم  ا َرَأى َيُسوُع ذل َك اْغتَاَظ َوَقاَل َلُهْم: َدُعوا اأَلْواَلَد َيْأُتوَن إ َليَّ َواَل َفَلمَّ 14َوَقدَُّموا إ َلْيه  َأْواَلد ا ل َكْي َيْلم 

ْثل  هؤاَُلء  َمَلُكوَت اهلل .  ْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه. 15َتْمَنُعوُهْم، أَلنَّ ل م   ."ُهْم َوَوَضَع َيَدْيه  َعَلْيه ْم َوَباَرَكُهمْ َفاْحَتَضنَ 16َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن اَل َيْقَبُل َمَلُكوَت اهلل  م 
اَفَقدَُّموا إ َلْيه  اأَلْطَفاَل 15" 17–15: 18لوقا  يُذ اْنَتَهُروُهْم. َأْيض  َسُهْم، َفَلمَّا َرآُهُم التَّاَلم  ْمَنُعوُهْم، أَلنَّ َدُعوا اأَلْواَلَد َيْأُتوَن إ َليَّ َواَل تَ ا َيُسوُع َفَدَعاُهْم َوَقاَل: َأمَّ 16 ل َيْلم 

ْثل  هؤاَُلء  َمَلُكوَت اهلل . ْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه.17 ل م   "َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن اَل َيْقَبُل َمَلُكوَت اهلل  م 
وح  19" 19: 28متى  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم  ." َفاْذَهُبوا َوَتْلم   اْلُقُدس 

. 14" 14: 7كورنثوس  1 َنة  ُمَقدََّسٌة ف ي الرَُّجل  ا اآلَن َفُهْم ُمَقدَُّسوَن."أَلنَّ الرَُّجَل َغْيَر اْلُمْؤم ن  ُمَقدٌَّس ف ي اْلَمْرَأة ، َواْلَمْرَأُة َغْيُر اْلُمْؤم  ُسوَن، َوَأمَّ  َوا  الَّ َفَأْواَلُدُكْم َنج 
ْن َشْعب َها. إ نَُّه َقْد نَ َوَأمَّ 14" 14: 17تكوين  532 ي اَل ُيْخَتُن ف ي َلْحم  ُغْرَلت ه  َفتُْقَطُع ت ْلَك النَّْفُس م  ي.ا الذََّكُر اأَلْغَلُف الَّذ   "َكَث َعْهد 

."19" 19: 28متى  وح  اْلُقُدس  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  َوالرُّ ُذوا َجم   َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
يح  ل ُغْفَران  اْلَخَطاَيا38" 38: 2أعمال الرسل  ْنُكْم َعَلى اْسم  َيُسوَع اْلَمس  ٍد م  ْد ُكلُّ َواح  .َفَقاَل َلُهْم ُبْطُرُس: ُتوُبوا َوْلَيْعَتم  وح  اْلُقُدس  يََّة الرُّ  "، َفَتْقَبُلوا َعط 

 . 30: 7انظر لوقا 
تَان  11" 11: 4رومية  533 ُنوَن َوُهْم ف ي اْلُغْرلَ  َوَأَخَذ َعاَلَمَة اْلخ  يَن ُيْؤم  يع  الَّذ  ، ل َيُكوَن َأب ا ل َجم  يَمان  الَّذ ي َكاَن ف ي اْلُغْرَلة  اة ، َكْي ُيْحَسَب َلُهْم َخْتم ا ل ب رِّ اإل  . َأْيض   "اْلب رُّ

يٍن. ...َوُهَو َتق ي  َوَخائ ُف اهلل  َمَع َجم يع  بَ 2" 47، 45، 31، 22، 4، 2: 10أعمال الرسل  ، َوُيَصلِّي إ َلى اهلل  ف ي ُكلِّ ح  ، َيْصَنُع َحَسَناٍت َكث يَرة  ل لشَّْعب  َفَلمَّا 4 ْيت ه 
َدْت َتْذَكار ا  َئٍة، َرُجال  َبار ا َوَخائ َف اهلل  َفَقالُ 22 َأَماَم اهلل . ...َشَخَص إ َلْيه  َوَدَخَلُه اْلَخْوُف، َقاَل: َماَذا َيا َسيُِّد؟ َفَقاَل َلُه: َصَلَواُتَك َوَصَدَقاُتَك َصع  وا: إ نَّ َكْرن يل ُيوَس َقائ َد م 

َيَك إ َلى َبْيت ه  َويَ  َي إ َلْيه  ب َماَلٍك ُمَقدٍَّس َأْن َيْسَتْدع  ، ُأوح  ْن ُكلِّ ُأمَّة  اْلَيُهود  ْنَك َكاَلم ا. ... َوَمْشُهود ا َلُه م  ْسَمَع م 
َعْت َصاَلُتَك َوُذك َرْت  َوَقاَل: َياَكْرن يل ُيوُس،31 ُسم 
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 إال أنه، مع ذلك، 535ُتمارس فيها؛التي  الوقتللحظة من ة ليست مرتبطة بتلك اة المعموديّ فاعليّ  إن -6
بواسطة  ،منحوتُ  ،تظهر في الحقيقةبل  النعمة الموعودة فحسب،قدم ال تُ  ،الصحيح لهذه الفريضة باالستخدام
بحسب مشورة إرادة اهلل الخاصة في  ،( الذين تخصهم تلك النعمةطفالاألالغين أو البألولئك )سواء  ،سالروح القد

 536.نالمعيّ  وقته
 537.إال مرة واحدة ألي شخص ُيمارسالمعمودية ال  سر إن -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
وح  اْلقُ 45...  َصَدَقاُتَك َأَماَم اهلل . َبَة الرُّ ، ُكلُّ َمْن َجاَء َمَع ُبْطُرَس، أَلنَّ َمْوه  تَان  ْن َأْهل  اْلخ  يَن م  ُنوَن الَّذ  اُدس  َقد  اْنَسَكَبْت َعَلى اأُلَمم  َفاْنَدَهَش اْلُمْؤم  َأُتَرى 47. ... َأْيض 

وَح اْلُقُدَس َكَما َنْحُن َيْسَتط   يَن َقب ُلوا الرُّ َد هؤاَُلء  الَّذ  ايُع َأَحٌد َأْن َيْمَنَع اْلَماَء َحتَّى اَل َيْعَتم   "؟َأْيض 
يُموُن 13" 23، 13: 8أعمال الرسل  534 اَوس  ا اْعَتَمَد َكاَن ُياَلز ُم ف يُلبَُّس، َوا  ْذ َرَأى آَياٍت  َأْيض  يَمة  ُتْجَرى اْنَدَهَش. ... َنْفُسُه آَمَن. َوَلمَّ ألَنِّي َأَراَك ف ي 23َوُقوَّاٍت َعظ 

.  "َمَراَرة  اْلُمرِّ َور َباط  الظُّْلم 
ُر َأْن َيدْ 5" 8، 5: 3يوحنا  535 وح  اَل َيْقد  َن اْلَماء  َوالرُّ َالرِّيُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، 8َمَلُكوَت اهلل . ... ُخَل َأَجاَب َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد م 

َن ال ْن َأْيَن َتْأت ي َواَل إ َلى َأْيَن َتْذَهُب. هَكَذا ُكلُّ َمْن ُول َد م  .َوَتْسَمُع َصْوَتَها، لك نََّك اَل َتْعَلُم م  وح   "رُّ
،َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمن  اْعَتَمَد ل  3" 6–3: 6رومية  536 يح  اْعَتَمْدَنا ل َمْوت ه  ، ب َمْجد  4 َيُسوَع اْلَمس  َن اأَلْمَوات  يُح م  ، َحتَّى َكَما ُأق يَم اْلَمس  يَّة  ل ْلَمْوت  َفُدف نَّا َمَعُه ب اْلَمْعُمود 

، هَكَذا َنْسُلُك َنْحُن  ااآلب  دَّة  اْلَحَياة ؟ َأْيض  ْرَنا ُمتَّ 5 ف ي ج  يُر أَلنَُّه إ ْن ُكنَّا َقْد ص  ْبه  َمْوت ه ، َنص  يَن َمَعُه ب ش  د  اح  َعال م يَن هَذا: َأنَّ إ ْنَساَنَنا اْلَعت يَق َقْد ُصل َب 6 ب ق َياَمت ه . َأْيض 
، َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد  يَّة  اَمَعُه ل ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخط  يَّة . َأْيض   "ل ْلَخط 

يَح.أَلنَّ ُكلَُّكُم الَّذ  27" 27: 3غالطية  يح  َقْد َلب ْسُتُم اْلَمس   "يَن اْعَتَمْدُتْم ب اْلَمس 
، َبْل ُسَؤاُل َضم يٍر َصا21" 21: 3بطرس  1 يَُّة. اَل إ َزاَلُة َوَسخ  اْلَجَسد  ثَاُلُه ُيَخلُِّصَنا َنْحُن اآلَن، َأي  اْلَمْعُمود  .الَّذ ي م  يح   "ل ٍح َعن  اهلل ، ب ق َياَمة  َيُسوَع اْلَمس 

يح  ل ُغْفَران  اْلَخَطاَيا38" 41، 38: 2ل الرسل أعما ْنُكْم َعَلى اْسم  َيُسوَع اْلَمس  ٍد م  ْد ُكلُّ َواح  . ... َفَقاَل َلُهْم ُبْطُرُس: ُتوُبوا َوْلَيْعَتم  وح  اْلُقُدس  يََّة الرُّ َفَقب ُلوا 41، َفَتْقَبُلوا َعط 
 "ي ذل َك اْلَيْوم  َنْحُو َثاَلَثة  آاَلف  َنْفٍس.َكاَلَمُه ب َفَرٍح، َواْعَتَمُدوا، َواْنَضمَّ ف  

، 3" 11–3: 6رومية  537 يح  اْعَتَمْدَنا ل َمْوت ه  َن اأَلمْ 4َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمن  اْعَتَمَد ل َيُسوَع اْلَمس  يُح م  ، َحتَّى َكَما ُأق يَم اْلَمس  يَّة  ل ْلَمْوت  ، ب َمْجد  َفُدف نَّا َمَعُه ب اْلَمْعُمود  َوات 
، هَكَذا َنْسُلُك َنْحُن  ااآلب  دَّة  اْلَحَياة ؟  َأْيض  يُر 5ف ي ج  ، َنص  ْبه  َمْوت ه  يَن َمَعُه ب ش  د  ْرَنا ُمتَّح  اأَلنَُّه إ ْن ُكنَّا َقْد ص  .  َأْيض  َعال م يَن هَذا: َأنَّ إ ْنَساَنَنا اْلَعت يَق َقْد ُصل َب 6ب ق َياَمت ه 

، َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد َمَعُه ل ُيبْ  يَّة  اَطَل َجَسُد اْلَخط  .  َأْيض  يَّة  . 7ل ْلَخط  يَّة  َن اْلَخط  ي َماَت َقْد َتَبرََّأ م  ُن َأنََّنا َسَنْحَيا 8أَلنَّ الَّذ  ، ُنْؤم  يح  اَفإ ْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَع اْلَمس  َمَعُه.  َأْيض 
يَح َبعْ 9 يَن َأنَّ اْلَمس  َن اأَلْمَوات  اَل َيُموُت َعال م  اَدَما ُأق يَم م  َدة ، َواْلَحَياُة الَّت ي 10. اَل َيُسوُد َعَلْيه  اْلَمْوُت َبْعُد. َأْيض  يَّة  َمرَّة  َواح  ي َماَتُه َقْد َماَتُه ل ْلَخط  أَلنَّ اْلَمْوَت الَّذ 

هلل .  اَكذل َك َأْنُتْم 11َيْحَياَها َفَيْحَياَها   يح  َيُسوَع َربَِّنا.اْحس   َأْيض  هلل  ب اْلَمس  ، َولك ْن َأْحَياء    يَّة   "ُبوا َأْنُفَسُكْم َأْمَوات ا َعن  اْلَخط 
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 الفصل التاسع والعشرون
 انيّ عشاء الربّ الب فيما يتعّلق

 الذي ينبغي انّي،عشاء الربّ ال الُمسّمى ،جسده ودمه أّسس سر ،سلم فيهافي الليلة التي أُ  ،ربنا يسوعإن  -1
 إحسانات موته ختم كل ألجل  ؛ألجل الذكر الدائم لذبيحة نفسه في موته ،العالمنهاية  حتى ،في كنيسته ممارسته

التي هم مديونون  ونحوها والزدياد التزامهم في كل الواجبات ،فيه ولغذائهم ونموهم الروحيّ  ،للمؤمنين الحقيقيين
 538.السري كأعضاء جسده بعضهم البعض،ومع  ،لشركتهم معه اوميثاق   التكون رباط   ،اأيض  ؛ بها له

لكن  539األموات؛لغفران خطايا األحياء أو ، ةة ذبيحة حقيقيّ أيّ تتم وال  ؛ألبيه المسيح مقدّ ال يُ السر،  افي هذ -2
تسبيح ممكن  كلل اروحي   اوقربان  : مرة واحدة ،على الصليب ،بنفسه ،نفسهتلك الذبيحة الواحدة ل احتفال لذكرىفقط 
لذبيحة المسيح  إهانة مقيتةهي أشد  (ونهاكما يسمّ )ة اس البابويّ ذبيحة القدّ ف لذلك 540:نفسها الذبيحةعلى تلك  ،هلل

 541ه.مختاريالكفارة الفريدة لكل خطايا  ،الوحيدة ،الواحدة

                                      
َن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم 23" 26–23: 11كورنثوس  1 538 األَنَّن ي َتَسلَّْمُت م  َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا 24 َأَخَذ ُخْبز ا : إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل َم ف يَها،َأْيض 

ْكر ي. ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  اَكذل َك اْلَكْأَس 25 ُكُلوا هَذا ُهَو َجَسد  يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هذَ  َأْيض  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  ا ُكلََّما َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال : هذ 
ْكر ي. يءَ 26 َشر ْبُتْم ل ذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج   ".َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ 

؟َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة 16" 21، 17–16: 10كورنثوس  1 يح  ُرُه، َأَلْيَس ُهَو َشر َكَة َجَسد  اْلَمس  ؟ اْلُخْبُز الَّذ ي َنْكس  يح  َفإ نََّنا َنْحُن 17 َدم  اْلَمس 
. د  يَعَنا َنْشَتر ُك ف ي اْلُخْبز  اْلَواح  ٌد، أَلنََّنا َجم  ٌد، َجَسٌد َواح  ُروَن َأْن َتْشَرُبوا َكْأَس 21...  اْلَكث ير يَن ُخْبٌز َواح  ُروَن َأْن َتْشَتر ُكوا ف ي  اَل َتْقد  يَن. اَل َتْقد  الرَّبِّ َوَكْأَس َشَياط 

يَن.  "َمائ َدة  الرَّبِّ َوف ي َمائ َدة  َشَياط 
ٍد 13" 13: 12كورنثوس  1 يَعَنا ب ُروٍح َواح  اأَلنََّنا َجم  ٍد، َيُهود ا ُكنَّا َأْم ُيوَنان يِّيَن، عَ  َأْيض  د ا.اْعَتَمْدَنا إ َلى َجَسٍد َواح  ا َواح  يُعَنا ُسق يَنا ُروح   "ب يد ا َأْم َأْحَرار ا، َوَجم 

، َوب ُدون  َسْفك  َدٍم اَل َتْحُصُل َمْغف َرٌة! ... 22" 28، 26–25، 22: 9عبرانيين  539 َرار ا َكث  25َوُكلُّ َشْيٍء َتْقر يب ا َيَتَطهَُّر َحَسَب النَّاُموس  ب الدَّم  يَرة ، َواَل ل ُيَقدَِّم َنْفَسُه م 
، َولك نَُّه اآلَن َقْد ُأْظه َر َمرَّ 26َكَما َيْدُخُل َرئ يُس اْلَكَهَنة  إ َلى اأَلْقَداس  ُكلَّ َسَنٍة ب َدم  آَخَر.  يس  اْلَعاَلم  َرار ا َكث يَرة  ُمْنُذ تَْأس  ُب َأْن َيتََألََّم م  ْنَد اْنق َضاء  َفإ ْذ َذاَك َكاَن َيج  ة  ع 

. ... الدُُّهور  ل ُيْبط   ه  يََّة ب َذب يَحة  َنْفس  يُح 28َل اْلَخط  اهَكَذا اْلَمس  يَن َأْيض  يٍَّة ل ْلَخاَلص  ل لَّذ  َل َخَطاَيا َكث ير يَن، َسَيْظَهُر ثَان َية  ب اَل َخط  ُروَنُه.، َبْعَدَما ُقدَِّم َمرَّة  ل َكْي َيْحم   "َيْنَتظ 
يَئة  10" 14–10: 10عبرانيين  ه  اْلَمش  َدة . َفب هذ  يح  َمرَّة  َواح  يم  َجَسد  َيُسوَع اْلَمس  َرار ا َكث يَرة  ت ْلَك الذََّبائ َح 11 َنْحُن ُمَقدَُّسوَن ب َتْقد  ُم َوُيَقدُِّم م  ٍن َيُقوُم ُكلَّ َيْوٍم َيْخد  َوُكلُّ َكاه 

يََّة. يُع اْلَبتََّة َأْن تَْنز َع اْلَخط  َدة ، َجَلَس إ َلى اأَلَبد  َعْن َيم ين  اهلل ،وَ 12 َعْيَنَها، الَّت ي اَل َتْسَتط  ر ا َبْعَد ذل َك َحتَّى ُتوَضَع 13 َأمَّا هَذا َفَبْعَدَما َقدََّم َعن  اْلَخَطاَيا َذب يَحة  َواح  ُمْنَتظ 
. ئ ا ل َقَدَمْيه  ٍد َقْد َأْكَمَل إ َلى األََبد  اْلُمقَ 14 َأْعَداُؤُه َمْوط  يَن.أَلنَُّه ب ُقْرَباٍن َواح   "دَّس 

ْكر ي.24" 26–24: 11كورنثوس  1 540 ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  اَكذل َك اْلَكْأَس 25 َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا هَذا ُهَو َجَسد  َبْعَدَما َتَعشَّْوا،  َأْيض 
يُد ب دَ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  ْكر ي.َقائ ال : هذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن 26 م ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتْم ل ذ  ْبُتْم هذ  َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر 

يَء.  "َيج 
يَذ َوَقاَل: َرَك َوَكسََّر وَ َوف يَما ُهْم َيْأُكُلوَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز، َوَبا26" 27–26: 26متى  َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم 27 ُخُذوا ُكُلوا. هَذا ُهَو َجَسد ي.َأْعَطى التَّاَلم 

ْنَها ُكلُُّكْم.  "َقائ ال : اْشَرُبوا م 
ْكر ي.َوَأَخَذ ُخْبز ا َوَشَكَر َوَكسََّر َوَأْعَطاُهْم َقائ ال : هَذا ُهَو جَ 19" 20–19: 22لوقا  ي ُيْبَذُل َعْنُكْم. ا ْصَنُعوا هَذا ل ذ  ي الَّذ  اَوَكذل َك اْلَكْأَس 20 َسد  َبْعَد اْلَعَشاء  َقائ ال :  َأْيض 

ي ُيْسَفُك َعْنُكْم. يُد ب َدم ي الَّذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه   "هذ 
،َوُأولئ َك َقْد َصاُروا َكَهَنة  23" 27، 24–23: 7عبرانيين  541 ه ْم ب اْلَمْوت  َعن  اْلَبَقاء  ، َلُه َكَهُنوٌت اَل 24 َكث ير يَن من َأجل  َمْنع  ْن َأْجل  َأنَُّه َيْبَقى إ َلى األََبد  َوَأمَّا هَذا َفم 

ْثُل ُرَؤَساء  اْلَكَهَنة  َأْن ُيَقدَِّم َذَبائ َح أَ 27َيُزوُل. ...  َراٌر ُكلَّ َيْوٍم م  ي َلْيَس َلُه اْضط  َم الَّذ  َدة ، إ ْذ َقدَّ ، أَلنَُّه َفَعَل هَذا َمرَّة  َواح  ه  ُثمَّ َعْن َخَطاَيا الشَّْعب  وَّال  َعْن َخَطاَيا َنْفس 
 "َنْفَسُه.

َرار ا َكث يَرة  ت ْلَك الذََّبائ َح َعيْ 11" 18، 14، 12–11: 10عبرانيين  ُم َوُيَقدُِّم م  ٍن َيُقوُم ُكلَّ َيْوٍم َيْخد  يََّة.َوُكلُّ َكاه  يُع اْلَبتََّة َأْن َتْنز َع اْلَخط  َوَأمَّا هَذا 12 َنَها، الَّت ي اَل َتْسَتط 
َدة ، َجَلَس إ َلى اأَلَبد  َعْن َيم ين  اهلل ، ... ٍد َقْد َأْكَمَل إ َلى األََبد  اْلُمقَ 14 َفَبْعَدَما َقدََّم َعن  اْلَخَطاَيا َذب يَحة  َواح  يَن. ... أَلنَُّه ب ُقْرَباٍن َواح  ه  18دَّس  َوا  نََّما َحْيُث َتُكوُن َمْغف َرٌة ل هذ 

يَّة .  "اَل َيُكوُن َبْعُد ُقْرَباٌن َعن  اْلَخط 
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أن  ؛للشعب كلمته الخاصة بتأسيس السر أن يعلنواامه ن خدّ قد عيّ  ، في هذه الفريضة،الرب يسوع إن -3
وأن  ؛سإلى االستعمال المقدّ  الطبيعين االستعمال ع يمّيزونهمابهذا و  والخمر،يباركوا عنصري الخبز و  يصلوا،

لكن  542؛أنفسهم( أن يعطوا كليهما للمشتركينكذلك إذ يناولون ) اأيض  ، يأخذوا الكأسأن و  ،يأخذوا الخبز ويكسروه
 543االجتماع.حينئذ في  افرد غير حاضر  ليس ألي 

 بالمثل،كما  544؛امنفرد   ،أو أي شخص آخر ،كاهن واسطةب السر اهذ تناولأو  ،ةاسات الخصوصيّ القدّ  إن -4
واالحتفاظ  ،للسجود لهما ،أو حملهما حول المكان ،ورفعهما ،وعبادة العنصرين 545من الكأس، الشعب حرمان

 546.المسيح له تأسيسول السر،لطبيعة هذه  مخالفةهي كلها  ؛ديني مزعوم استخدامبهما ألي 
لهما تلك  ،نة بواسطة المسيحالمعيّ  لالستخداماتالمفرزين كما يجب لسر، ا افي هذ ظاهرينالعنصرين ال إن -5

 ،أي ،النهماباسم الشيئين اللذين يمثّ  اأحيان   ، ُيطلق عليهمافقط اسري  لكن  ،احق   ،حتى أنهما ،االعالقة به مصلوب  

                                      
يَذ َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا. هَذا 26" 28–26: 26متى  542 َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم 27 َو َجَسد ي.هُ َوف يَما ُهْم َيْأُكُلوَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز، َوَباَرَك َوَكسََّر َوَأْعَطى التَّاَلم 

ْنَها ُكلُُّكْم.  ْن َأْجل  َكث ير يَن ل َمْغف َرة  اْلَخَطاَيا.28َقائ ال : اْشَرُبوا م  ي ُيْسَفُك م  يد  الَّذ  ي ل ْلَعْهد  اْلَجد   "أَلنَّ هَذا ُهَو َدم ي الَّذ 
ي.َوف يَما ُهْم َيْأكُ 22" 24–22: 14مرقس  ثُمَّ َأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم، َفَشر ُبوا 23 ُلوَن، َأَخَذ َيُسوُع ُخْبز ا َوَباَرَك َوَكسََّر، َوَأْعَطاُهْم َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا، هَذا ُهَو َجَسد 

ْنَها ُكلُُّهْم. ، الَّ 24 م  يد  ي ل ْلَعْهد  اْلَجد  ْن َأْجل  َكث ير يَن.َوَقاَل َلُهْم: هَذا ُهَو َدم ي الَّذ  ي ُيْسَفُك م   "ذ 
كْ 19" 20–19: 22لوقا  ي ُيْبَذُل َعْنُكْم. ا ْصَنُعوا هَذا ل ذ  ي الَّذ  َبْعَد اْلَعَشاء  َقائ ال :  اَأْيض  َوَكذل َك اْلَكْأَس 20 ر ي.َوَأَخذ ُخْبز ا َوَشَكَر َوَكسََّر َوَأْعَطاُهْم َقائ ال : هَذا ُهَو َجَسد 

ه  اْلكَ  ي ُيْسَفُك َعْنُكْم.هذ  يُد ب َدم ي الَّذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد   "ْأُس ه 
ُرُه، َأَلْيَس ُهوَ 16" 17–16: 10كورنثوس  1 ي َنْكس  ؟ اْلُخْبُز الَّذ  يح  ؟َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  يح  ا َنْحُن َفإ نَّنَ 17  َشر َكَة َجَسد  اْلَمس 

". د  يَعَنا َنْشَتر ُك ف ي اْلُخْبز  اْلَواح  ٌد، أَلنََّنا َجم  ٌد، َجَسٌد َواح   اْلَكث ير يَن ُخْبٌز َواح 
َن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم 23" 27–23: 11كورنثوس  1 األَنَّن ي َتَسلَّْمُت م  َوَشَكَر َفَكسََّر، َوَقاَل: ُخُذوا ُكُلوا 24 ف يَها، َأَخَذ ُخْبز ا : إ نَّ الرَّبَّ َيُسوَع ف ي اللَّْيَلة  الَّت ي ُأْسل مَ َأْيض 

ْكر ي. ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  اَكذل َك اْلَكْأَس 25 هَذا ُهَو َجَسد  يُد ب َدم ي. اْصَنعُ  َأْيض  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  وا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتْم َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال : هذ 
ْكر ي. يءَ 26 ل ذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج  ، ب ُدون  27 .َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ  إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأْو َشر َب َكْأَس الرَّبِّ
 "َقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ َوَدم ه .اْست حْ 
ٌع أَ 7" 7: 20أعمال الرسل  543 ُروا ُخْبز ا، َخاَطَبُهْم ُبوُلُس َوُهَو ُمْزم  يَن ل َيْكس  يُذ ُمْجَتم ع  ل  اأُلْسُبوع  إ ْذ َكاَن التَّاَلم  ، َوَأَطاَل اْلَكاَلَم إ َلى َوف ي َأوَّ َي ف ي اْلَغد  ْن َيْمض 
.ن    "ْصف  اللَّْيل 
.20" 20: 11كورنثوس  1 ُعوَن َمع ا َلْيَس ُهَو أَلْكل  َعَشاء  الرَّبِّ يَن َتْجَتم   "َفح 

ُرُه، َأَلْيَس ُهوَ 16" 16: 10كورنثوس  1 544 ؟ اْلُخْبُز الَّذ ي َنْكس  يح  ؟ شَ َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  يح   "ر َكَة َجَسد  اْلَمس 
ْنَها ُكلُُّكْم،72" 28–27: 26متى  545 ْن َأْجل  َكث ير يَن ل َمْغف َرة  28 َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقائ ال : اْشَرُبوا م  ي ُيْسَفُك م  يد  الَّذ  ي ل ْلَعْهد  اْلَجد  أَلنَّ هَذا ُهَو َدم ي الَّذ 

 "اْلَخَطاَيا.
ْنَها ُكلُُّهْم.23" 23: 14مرقس   "ُثمَّ َأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم، َفَشر ُبوا م 

اَكذل َك اْلَكْأَس 25" 29–25: 11كورنثوس  1 يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتْم ل ذ   َأْيض  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  َفإ نَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم 26ْكر ي. َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال : هذ 
يَء.  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج  ، ب ُدون  اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي 27هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ  إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأْو َشر َب َكْأَس الرَّبِّ

.  َجَسد   . 28الرَّبِّ َوَدم ه  َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ْنَساُن َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  ن  اإل  ي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ب ُدون  اْست ْحَقاق َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنة  29َولك ْن ل َيْمَتح  أَلنَّ الَّذ 
، َغْيَر ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّ  ه  .ل َنْفس   "بِّ

.9" 9: 15متى  546 َي َوَصاَيا النَّاس  ال  َيْعُبُدوَنني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعال يَم ه   "َوَباط 
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كما كانا من  ،اخمر  و  اوفقط خبز   اال يزاالن باقيين حق   ،في الجوهر والطبيعة ،ولو أنهما 547؛جسد المسيح ودمه
 548.قبل
 عادة   سمىإلى جوهر جسد المسيح ودمه )يُ  والخمر،جوهر الخبز  بتحّولك ذلك التعليم الذي يتمسّ  إن -6

بل  بالنسبة للكتاب المقدس فحسب،ليس  بغيض،هو  ،ة طريقة أخرىأو بأيّ  ،االستحالة( بواسطة تكريس كاهن
 نّياتثو ل ،بل ؛خرافات متعددةلسبب  ،وال زال ،وقد كان السر، طبيعة ُيدّمرو  منطق؛وال ،العام للحسحتى 
 549فادحة.

 ،اأيض  هم حينئذ  550السر، افي هذ ،في العنصرين المنظورين االمشتركين خارجي   باستحقاق،المتناولين  إن -7
 ،ون بهويتغذّ  ،الوب  يتناولون المسيح مص ،ابل روحي   ،اومادي   اليس جسدي  مع ذلك  ،وفعال   احق   ،باإليمان اداخلي  
 ؛وال تحتهما ،وال معهما خمر،في الخبز وال امادي  وال  اليسا جسدي   ،المسيحودم إذ أن جسد  :موته امتيازاتوبكل 

كما أن العنصرين نفسهما هما  ،حاضران إليمان المؤمنين في تلك الفريضة ،اإنما روحي   ،احقيقي  مع ذلك، 
 551.ةحاضران لحواسهم الخارجيّ 

 الفهم  مع ذلك، سر؛ال اناولون العنصرين الخارجيين في هذواألشرار يت الجّهالأن الناس  لى الرغم منع -8
لهالكهم  ،الرب ودمهم مجرمون في جسد  ،إليه قبدون استحقا ، بقدومهملكن ما؛يتناولون الشيء المشار إليه به

ذلك هم ل ،لين للتمتع بالشركة معهر مؤهّ نهم غيأل فّجار،وال الجّهالجميع األشخاص ف ولهذا السبب، .الشخصيّ 
يشتركوا في  أن ،بينما يبقون هكذا ،بدون خطية عظيمة ضد المسيح ،وال يقدرون ؛غير مستحقين لمائدة الرب

 553.قبلوا إليهاوال أن يُ  552،هذه األسرار المقدسة

                                      
يَذ َوَقاَل: َوف يَما ُهْم َيْأُكُلوَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز، َوَباَرَك َوَكسََّر وَ 26" 28–26: 26متى  547 َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم 27 ي.ُخُذوا ُكُلوا. هَذا ُهَو َجَسد  َأْعَطى التَّاَلم 

ْنَها ُكلُُّكْم، ْن َأْجل  َكث ير يَن ل َمْغف َرة  اْلَخَطاَيا.28 َقائ ال : اْشَرُبوا م  ي ُيْسَفُك م  يد  الَّذ  ي ل ْلَعْهد  اْلَجد   "أَلنَّ هَذا ُهَو َدم ي الَّذ 
يَء. َفإ نَُّكْم ُكلََّما أَ 26" 28–26: 11كورنثوس  1 548 ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج  ْبُتْم هذ  إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأْو 27َكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر 

 . ، ب ُدون  اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ َوَدم ه  .َولك ْن ل  28َشر َب َكْأَس الرَّبِّ َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ْنَساُن َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  ن  اإل   "َيْمَتح 
يَنَما َأْشَرُبُه َمعَ 29" 29: 26متى  ْن ن تَاج  اْلَكْرَمة  هَذا إ َلى ذل َك اْلَيْوم  ح  َن اآلَن اَل َأْشَرُب م  يد ا ف ي َمَلكُ َوَأُقوُل َلُكْم: إ نِّي م   "وت  َأب ي.ُكْم َجد 
َنة  َردِّ ُكلِّ َشْيٍء، الَّت ي َتَكلََّم َعْنَها اهلُل ب َفم  جَ 21" 21: 3أعمال  549 ي َأنَّ السََّماَء َتْقَبُلُه، إ َلى َأْزم  ي َيْنَبغ  .الَّذ  يَن ُمْنُذ الدَّْهر  يع  َأْنب َيائ ه  اْلق دِّيس   "م 
ْكر ي.َوَشَكَر َفَكسََّر، َوقَ 24" 26–24: 11كورنثوس  1 ي اْلَمْكُسوُر أَلْجل ُكُم. اْصَنُعوا هَذا ل ذ  اَكذل َك اْلَكْأَس 25 اَل: ُخُذوا ُكُلوا هَذا ُهَو َجَسد  َبْعَدَما َتَعشَّْوا، َقائ ال :  َأْيض 

ْكر ي. يُد ب َدم ي. اْصَنُعوا هَذا ُكلََّما َشر ْبُتْم ل ذ  َي اْلَعْهُد اْلَجد  ه  اْلَكْأُس ه  يَء."َفإ نَّ 26 هذ  ه  اْلَكْأَس، ُتْخب ُروَن ب َمْوت  الرَّبِّ إ َلى َأْن َيج   ُكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشر ْبُتْم هذ 
وَح  ُاْنُظُروا َيَديَّ 39َلْيَس ُهَو هُهَنا، لك نَُّه َقاَم! ُاْذُكْرَن َكْيَف َكلََّمُكنَّ َوُهَو َبْعُد ف ي اْلَجل يل  ... 6" 39، 6: 24لوقا  : إ نِّي َأَنا ُهَو! ُجسُّون ي َواْنُظُروا، َفإ نَّ الرُّ َور ْجَليَّ

َظاٌم َكَما َتَرْوَن ل ي.  "َلْيَس َلُه َلْحٌم َوع 
.28" 28: 11كورنثوس  1 550 َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ْنَساُن َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  ن  اإل   "َولك ْن ل َيْمَتح 
ُرُه، َأَلْيَس ُهوَ 16" 16: 10ورنثوس ك 1 551 ؟ اْلُخْبُز الَّذ ي َنْكس  يح  ؟َكْأُس اْلَبَرَكة  الَّت ي ُنَبار ُكَها، َأَلْيَسْت ه َي َشر َكَة َدم  اْلَمس  يح   " َشر َكَة َجَسد  اْلَمس 

 .4–3: 10كورنثوس  1انظر 
. إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلخُ 27" 29–27: 11كورنثوس  1 552 ه  ، ب ُدون  اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ َوَدم  ن  28ْبَز، َأْو َشر َب َكْأَس الرَّبِّ َولك ْن ل َيْمَتح 

 . َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ْنَساُن َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  ي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ب ُدون  اسْ 29اإل  .أَلنَّ الَّذ  ، َغْيَر ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّبِّ ه   "ت ْحَقاق َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنة  ل َنْفس 
؟ َوَأيَُّة َشر َكٍة ل ل14" 16–14: 6كورنثوس  2 ْثم  ْلَطٍة ل ْلب رِّ َواإل  ن يَن، أَلنَُّه َأيَُّة خ  ؟نُّور  َمَع الظُّْلمَ اَل َتُكوُنوا َتْحَت ن يٍر َمَع َغْير  اْلُمْؤم  يح  َمَع َبل يَعاَل؟ 15 ة  َوَأيُّ اتَِّفاق ل ْلَمس 

؟ يٍب ل ْلُمْؤم ن  َمَع َغْير  اْلُمْؤم ن  ، َكَما َقاَل اهلُل: إ نِّ 16 َوَأيُّ َنص  ؟ َفإ نَُّكْم َأْنُتْم َهْيَكُل اهلل  اْلَحيِّ يُر َبْيَنُهْم، َوَأُكوُن َلُهْم  ي َسَأْسُكُن ف يه مْ َوَأيَُّة ُمَواَفَقٍة ل َهْيَكل  اهلل  َمَع اأَلْوثَان  َوَأس 
 "إ له ا، َوُهْم َيُكوُنوَن ل ي َشْعب ا.

ُروَن َأْن َتْشَتر ُكوا ف ي َمائ َدة  الرَّبِّ 21" 21: 10كورنثوس  1 يَن. اَل َتْقد  ُروَن َأْن َتْشَرُبوا َكْأَس الرَّبِّ َوَكْأَس َشَياط  يَن. اَل َتْقد   "َوف ي َمائ َدة  َشَياط 
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 الفصل الثالثون

 ةالكنسيّ  اتفيما يتعّلق بالتأديب
السلطة عن  بشكل ممّيز ،الكنيسة قياداتفي يد  ،ان فيها حكم  قد عيّ  ،ستهكني ورأسكملك  ،الرب يسوع إن -1

 554المدنّية.
 على التوالي، أن يمسكوا، وأن يغفروا ،لهم سلطان بمقتضاه، ؛واتاودع مفاتيح ملكوت السميُ  القياداتلهؤالء  -2

 ،يفتحوه للخطاة التائبينأن و  بات؛أديوالت ،الكلمةمن  بكال ،يغلقوا ذلك الملكوت ضد الغير التائبينأن و  ؛الخطايا
 555.كما تقتضي المناسبة ،وبواسطة الحل من التأديبات ؛بواسطة خدمة اإلنجيل

                                                                                                                           
يَن ُكلَُّه؟6" 13، 7–6: 5كورنثوس  1 553 يَرة  ُتَخمُِّر اْلَعج  يَرة  َصغ  ين ا 7 َلْيَس اْفت َخاُرُكْم َحَسن ا. َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َخم  يَرَة اْلَعت يَقَة، ل َكْي َتُكوُنوا َعج  ْنُكُم اْلَخم  إ ذ ا َنقُّوا م 

يٌر. أَلنَّ ف صْ  يد ا َكَما َأْنُتْم َفط  اَحَنا َجد  يَح َقْد ُذبَح أَلْجل َنا. َأْيض  ْن َبْين ُكْم.13...  اْلَمس  يُنُهْم. َفاْعز ُلوا اْلَخب يَث م  ْن َخار ٍج َفاهلُل َيد  يَن م   "َأمَّا الَّذ 
، َأْن َتتَ 6" 15–14، 6: 3تسالونيكي  2 يح  ْخَوُة، ب اْسم  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  يُكْم َأيَُّها اإل  نَّا.ثُمَّ ُنوص  ي َأَخَذُه م   َجنَُّبوا ُكلَّ َأٍخ َيْسُلُك ب اَل َتْرت يٍب، َوَلْيَس َحَسَب التَّْعل يم  الَّذ 

ُموا هَذا َواَل ُتَخال ُطوُه ل َكْي َيْخَجَل،14...  ، َفس  َساَلة  يُع َكاَلَمَنا ب الرِّ ، بَ 15 َوا  ْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيط  ُبوُه َكَعُدوٍّ ُروُه َكَأٍخ.َولك ْن اَل َتْحس   "ْل َأْنذ 
، ل َئالَّ َتُدوَسَها ب َأْرُجل َها َوتَ 6" 6: 7متى  َقُكْم.اَل ُتْعُطوا اْلُقْدَس ل ْلك اَلب، َواَل َتْطَرُحوا ُدَرَرُكْم ُقدَّاَم اْلَخَناز ير   "ْلَتف َت َفُتَمزِّ
ي ا، َرئ يَس السَّاَلم  ألَنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبن ا، َوتَ 6" 7–6: 9إشعياء  554 ير ا، َأب ا َأَبد  ير ا، إ له ا َقد  يب ا، ُمش  ، َوُيْدَعى اْسُمُه َعج  َياَسُة َعَلى َكت ف ه  ل ُنُموِّ 7 .ُكوُن الرِّ

، ل ُيثَبَِّتَها َوَيْعُضَدَها  يِّ َداُوَد َوَعَلى َمْمَلَكت ه  ، َول لسَّاَلم  اَل ن َهاَيَة َعَلى ُكْرس  . َغْيَرُة َربِّ اْلُجُنود  َتْصَنُع هَذا.ر َياَست ه  َن اآلَن إ َلى األََبد  ، م   "ب اْلَحقِّ َواْلب رِّ
، ل َكْي َيُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّم ا ف  18" 18: 1كولوسي  َن اأَلْمَوات  . الَّذ ي ُهَو اْلَبَداَءُة، ب ْكٌر م  : اْلَكن يَسة   "ي ُكلِّ َشْيٍء.َوُهَو َرْأُس اْلَجَسد 

يَن َيْتَعُبونَ 17" 17: 5وثاوس تيم 1 يََّما الَّذ  ا الشُُّيوُخ اْلُمَدبُِّروَن َحَسن ا َفْلُيْحَسُبوا َأْهال  ل َكَراَمٍة ُمَضاَعَفٍة، َواَل س  .َأمَّ  " ف ي اْلَكل َمة  َوالتَّْعل يم 
ْخَوُة َأْن َتْعر ُفوا الَّذ  12" 12: 5تسالونيكي  1 ُروَنُكْم.ُثمَّ َنْسَأُلُكْم َأيَُّها اإل   "يَن َيْتَعُبوَن َبْيَنُكْم َوُيَدبُِّروَنُكْم ف ي الرَّبِّ َوُيْنذ 

.17" 28، 17: 20أعمال الرسل  يل يُتَس َأْرَسَل إ َلى َأَفُسَس َواْسَتْدَعى ُقُسوَس اْلَكن يَسة  ْن م  يَّة  الَّت ي أَ 28...  َوم  ُكْم َول َجم يع  الرَّع  ُزوا ا ذ ا ألَْنُفس  وُح اْلُقُدُس ا ْحَتر  َقاَمُكُم الرُّ
 "ف يَها َأَساق َفة ، ل َتْرَعْوا َكن يَسَة اهلل  الَّت ي اْقَتَناَها ب َدم ه .

يَرت ه ْم َفَتَمثَُّلوا ب إ  7" 24، 17، 7: 13عبرانيين  يَن َكلَُّموُكْم ب َكل َمة  اهلل . اْنُظُروا إ َلى ن َهاَية  س  يُكُم الَّذ  د  يُكْم َواْخَضُعوا، أَلنَُّهْم 17...  يَمان ه ْم.ُاْذُكُروا ُمْرش  د  يُعوا ُمْرش  َأط 
َساب ا، ل َكْي َيْفَعُلوا ذل َك ب َفَرٍح، اَل آنِّيَن، أَلنَّ  ُكْم َكَأنَُّهْم َسْوَف ُيْعُطوَن ح  د  24...  هَذا َغْيُر َناف ٍع َلُكْم.َيْسَهُروَن أَلْجل  ُنُفوس  يع  ُمْرش  يع  َسلُِّموا َعَلى َجم  يُكْم َوَجم 

ْن إ يَطال َيا. يَن م  يَن. ُيَسلُِّم َعَلْيُكُم الَّذ   "اْلق دِّيس 
يَن،َوُهَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا ُرُسال ، َواْلَبْعَض َأْنب َياَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِّر يَن، َواْلَبْعَض ُرَعاة  َوُمعَ 11" 12–11: 4أفسس  يَن ل َعَمل  أَلْجل  َتْكم يل  12 لِّم  اْلق دِّيس 

. يح  ، ل ُبْنَيان  َجَسد  اْلَمس  ْدَمة   "اْلخ 
يَن، ُثمَّ ُقوَّاٍت، َوبَ 28" 28: 12كورنثوس  1 : َأوَّال  ُرُسال ، ثَان ي ا َأْنب َياَء، ثَال ث ا ُمَعلِّم  َفاٍء، َأْعَوان ا، َفَوَضَع اهلُل ُأَناس ا ف ي اْلَكن يَسة  َنٍة.ْعَد ذل َك َمَواه َب ش   "َتَداب يَر، َوَأْنَواَع َأْلس 

،18" 20–18: 28متى  يَع اأُلَمم  َوَعمُِّدوُهْم ب اْسم  اآلب َواالْبن  19 َفَتَقدََّم َيُسوُع َوَكلََّمُهْم َقائ ال : ُدف َع إ َليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ف ي السََّماء  َوَعَلى اأَلْرض  ُذوا َجم  َفاْذَهُبوا َوَتْلم 
وح  ا .َوالرُّ . َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّام  إ َلى اْنق َضاء  الدَّهْ 20 ْلُقُدس  يَع َما َأْوَصْيُتُكْم ب ه  يَن.َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجم  . آم   "ر 
. َلْو َكاَنْت َمْمَلَكت ي م نْ 36" 36: 18يوحنا  ْن هَذا اْلَعاَلم  . َولك ن  اآلَن  َأَجاَب َيُسوُع: َمْمَلَكت ي َلْيَسْت م  ُدوَن ل َكْي اَل ُأَسلََّم إ َلى اْلَيُهود  ، َلَكاَن ُخدَّام ي ُيَجاه  هَذا اْلَعاَلم 

ْن ُهَنا.  "َلْيَسْت َمْمَلَكت ي م 
، َفُكلُّ َما َتْرب ُطُه َعَلى اأَلْرض  َيُكوُن َمْرُبوط ا19" 19: 16متى  555 يَك َمَفات يَح َمَلُكوت  السََّماَوات  . َوُكلُّ َما َتُحلُُّه َعَلى اأَلْرض  َيُكوُن َمْحُلوال   َوُأْعط  ف ي السََّماَوات 

.  "ف ي السََّماَوات 
ْنَدَك َكاْلَوثَن يِّ 17" 18–17: 18متى  َن اْلَكن يَسة  َفْلَيُكْن ع  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م  ْنُهْم َفُقْل ل ْلَكن يَسة  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م  َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْرب ُطوَنُه َعَلى 18 َواْلَعشَّار 

. ، َوُكلُّ َما َتُحلُّوَنُه َعَلى اأَلْرض  َيُكوُن َمْحُلوال  ف ي السََّماء   "اأَلْرض  َيُكوُن َمْرُبوط ا ف ي السََّماء 
اَفَقاَل َلُهْم َيُسوُع 21" 23–21: 20يوحنا  ُلُكْم َأَنا.: َساَلٌم َلُكْم! َكَما َأْرَسلَ َأْيض  وَح اْلُقُدَس.22 ن ي اآلُب ُأْرس  ا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلُهُم: اْقَبُلوا الرُّ َمْن َغَفْرُتْم َخَطاَياُه 23 َوَلمَّ

َكْت.  "ُتْغَفُر َلُه، َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه ُأْمس 
ْثُل هَذا َيْكف يه  هَذا اْلق َصاُص الَّذ  6" 8–6: 2كورنثوس  2 َن اأَلْكَثر يَن،م  َن اْلُحْزن  7 ي م  ْثُل هَذا م  وَنُه، ل َئالَّ ُيْبَتَلَع م  َحتَّى َتُكوُنوا ب اْلَعْكس  ُتَسام ُحوَنُه ب اْلَحر يِّ َوُتَعزُّ

.  "ل ذل َك َأْطُلُب َأْن ُتَمكُِّنوا َلُه اْلَمَحبََّة.8 اْلُمْفر ط 
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ألجل إصالح وربح االخوة المذنبين، وألجل ردع اآلخرين عن الذنوب  ،ةة ضروريّ يّ ستأديبات الكنإن ال -3
واالعتراف المقدس  ،كرامة المسيح حفظجل فسد العجين كله، وأليُ قد وألجل نزع ذلك الخمير الذي  ،المماثلة
 سدنّ تيأن  ،وختومه ،عهدهل إن سمحوا ،على الكنيسة بعدلٍ يقع  قدالذي  ،اهلل غضبوألجل منع  ،باإلنجيل
 556.مذنبون أردياء السمعة وعصاهبواسطة 

 سر من قتوالحرمان المؤ  ؛الكنيسة أن يتدرجوا باإلنذار قياداتيجب على  لتحقيق أفضل لهذه الغايات، -4
 557.وتقصير الشخص ،بحسب طبيعة الجريمة ؛من الكنيسة عزلوبال ،إلى حين العشاء الربانيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
، َحتَّى َأْن َتُكوَن ل إل ْنَسان  اْمَرَأُة َأب يه . ...  ُيْسَمُع ُمْطَلق ا َأنَّ 1" 13–1: 5كورنثوس  1 556 َفإ نِّي َأَنا َكَأنِّي َغائ ٌب 3َبْيَنُكْم ز ن ى! َوز ن ى َهَكَذا اَل ُيَسمَّى َبْيَن اأُلَمم 

ٌر ف ي الَّذ ي َفَعَل هَذا، هكَ  ، َقْد َحَكْمُت َكَأنِّي َحاض  وح  ٌر ب الرُّ ، َولك ْن َحاض  يح  4َذا: ب اْلَجَسد  ُعوَن َمَع ُقوَّة  َربَِّنا َيُسوَع  ب اْسم  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ي ُمْجَتم  إ ْذ َأْنُتْم َوُروح 
يح   وُح ف ي َيْوم  الرَّبِّ َيُسوَع. 5 اْلَمس  ، ل َكْي َتْخُلَص الرُّ ْثُل هَذا ل لشَّْيَطان  ل َهاَلك  اْلَجَسد  ُر َلْيَس اْفت خَ 6َأْن ُيَسلََّم م  يَرة  ُتَخمِّ يَرة  َصغ  اُرُكْم َحَسن ا. َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َخم 

يَن ُكلَُّه؟ ... ا َزان ي ا َأْو َطمَّاع ا َأْو َعاب َد َوَثٍن َأْو َشتَّ 11 اْلَعج  كِّير ا َأْو َخاَوَأمَّا اآلَن َفَكَتْبُت إ َلْيُكْم: إ ْن َكاَن َأَحٌد َمْدُعو  َأخ  ا َأْو س  ْثَل ام  ف ا، َأْن اَل ُتَخال ُطوا َواَل ُتَؤاك ُلوا م  ط 
ل؟ 12هَذا.  ْن َداخ  يَن م  يُنوَن الَّذ  ْن َخار ٍج؟ َأَلْسُتْم َأْنُتْم َتد  يَن م  يَن الَّذ  ْن َبيْ 13أَلنَُّه َماَذا ل ي َأْن َأد  يُنُهْم. َفاْعز ُلوا اْلَخب يَث م  ْن َخار ٍج َفاهلُل َيد  يَن م   "ن ُكْم.َأمَّا الَّذ 

ْنَد اْلَباق يَن َخْوٌف.20" 20: 5تيموثاوس  1 ، ل َكْي َيُكوَن ع  ُئوَن َوبِّْخُهْم َأَماَم اْلَجم يع  يَن ُيْخط   "َالَّذ 
، ل َئالَّ َتُدوَسَها ب َأْرُجل  6" 6: 7متى  َقُكْم.اَل ُتْعُطوا اْلُقْدَس ل ْلك اَلب، َواَل َتْطَرُحوا ُدَرَرُكْم ُقدَّاَم اْلَخَناز ير   "َها َوَتْلَتف َت َفُتَمزِّ

ْسَكْنَدُر، اللََّذان  َأْسَلْمُتُهَما ل لشَّْيَطان  ل َكْي ُيَؤدََّبا َحتَّى اَل ُيجَ 20" 20: 1تيموثاوس  1 يَناُيُس َواإل  يم  ْنُهْم ه  يَن م   "دَِّفا.الَّذ 
.  إ ذ ا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخْبَز، َأوْ 27" 34–27: 11كورنثوس  1 ، ب ُدون  اْست ْحَقاق، َيُكوُن ُمْجر م ا ف ي َجَسد  الرَّبِّ َوَدم ه  ْنَساُن 28َشر َب َكْأَس الرَّبِّ ن  اإل  َولك ْن ل َيْمَتح 

 . َن اْلَكْأس  َن اْلُخْبز  َوَيْشَرُب م  ي َيْأُكُل َوَيْشَرُب ب ُدون  اْست ْحَقاق 29َنْفَسُه، َوهَكَذا َيْأُكُل م  . أَلنَّ الَّذ  ، َغْيَر ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّبِّ ه  ْن َأْجل  هَذا 30َيْأُكُل َوَيْشَرُب َدْيُنوَنة  ل َنْفس  م 
َنا َلَما ُحك َم َعَلْيَنا، ...31ف يُكْم َكث يُروَن ُضَعَفاُء َوَمْرَضى، َوَكث يُروَن َيْرُقُدوَن.   "أَلنََّنا َلْو ُكنَّا َحَكْمَنا َعَلى َأْنُفس 

.23" 23: 1يهوذا  َن اْلَجَسد  يَن َحتَّى الثَّْوَب اْلُمَدنََّس م  ، ُمْبغ ض  َن النَّار  ف يَن م  ، ُمْخَتط   "َوَخلُِّصوا اْلَبْعَض ب اْلَخْوف 
يَن َيْتَعُبوَن َبْيَنُكْم َوُيَدبُِّروَنُكْم 12" 12: 5تسالونيكي  1 557 ْخَوُة َأْن َتْعر ُفوا الَّذ  ُروَنُكْم.ثُمَّ َنْسَأُلُكْم َأيَُّها اإل   "ف ي الرَّبِّ َوُيْنذ 
، َأْن َتَتَجنَُّبوا ُكلَّ َأٍخ َيْسُلُك ب اَل َتْرت  6" 15–14، 6: 3تسالونيكي  2 يح  ْخَوُة، ب اْسم  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  يُكْم َأيَُّها اإل  نَّا.ثُمَّ ُنوص  ي َأَخَذُه م   يٍب، َوَلْيَس َحَسَب التَّْعل يم  الَّذ 

ُموا هَذا َواَل ُتَخال ُطوُه ل َكْي َيْخَجَل، َوا  نْ 14...  ، َفس  َساَلة  يُع َكاَلَمَنا ب الرِّ ُروُه َكَأٍخ.15 َكاَن َأَحٌد اَل ُيط  ، َبْل َأْنذ  ُبوُه َكَعُدوٍّ  "َولك ْن اَل َتْحس 
ي ُمْجَتم  4" 13، 5–4: 5كورنثوس  1 يح  إ ْذ َأْنُتْم َوُروح  يح  ب اْسم  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ، ل َكْي 5 ُعوَن َمَع ُقوَّة  َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ْثُل هَذا ل لشَّْيَطان  ل َهاَلك  اْلَجَسد  َأْن ُيَسلََّم م 

وُح ف ي َيْوم  الرَّبِّ َيُسوَع. ْن َبْين كُ 13...  َتْخُلَص الرُّ يُنُهْم. َفاْعز ُلوا اْلَخب يَث م  ْن َخار ٍج َفاهلُل َيد  يَن م   "ْم.َأمَّا الَّذ 
ْنَدَك َكاْلَوثَن يِّ 17" 17: 18متى  َن اْلَكن يَسة  َفْلَيُكْن ع  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م  ْنُهْم َفُقْل ل ْلَكن يَسة  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م   "َواْلَعشَّار 

، َأْعر ْض َعنْ 10" 10: 3تيطس  تَْين  ْنَذار  َمرَّة  َوَمرَّ ُع َبْعَد اإل   "ُه.َالرَُّجُل اْلُمْبَتد 
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 الفصل الحادي والثالثون
 والمجالس المجامعب فيما يتعّلق

 مجامع ُيطلق عليهامحافل التي تلك ال يكون هنالكيجب أن  الكنيسة، الزدياد بنيان، و أفضل إدارة من أجل -1
كما يخّص النّظار وغيرهم من القادة للكنائس المحلّية، بحكم مناصبهم، والسلطة التي قد منحها  558س:مجالأو 

فيها، بقدر ما يحكمون بأنه نافع  اوأن يجتمعوا مع   559أن ُيعّينوا هذه المحافل؛ لهم للبنيان وليس للهدم،المسيح 
 560من أجل خير الكنيسة.

قة باإليمان، والحاالت سياق الخدمة أن تحسم المنازعات المتعلّ إنه من اختصاص المجامع والمجالس، في  -2
دارة كنيسته؛ لتلّقي  المرتبطة بالضمير؛ وأن تضع قواعد وتوجيهات ألجل ترتيب أفضل للعبادة الجماعّية هلل، وا 

لكلمة  كانت موافقة نالتي إ ،تلك األحكام والقرارات :ر فيها بسلطانن تقرّ أو الشكاوى في حاالت سوء اإلدارة، 
الممنوحة  السلطةجل أمن  اأيض  بل  ،فاقها مع الكلمةجل اتّ أليس فقط من  ؛وخضوع بخشوعقبل يجب أن تُ ، اهلل
 561.نة لهذا في كلمتهمعيّ اللكونها شريعة اهلل  بها،
 .منها قد أخطأ اوكثير   ؛خطئقد تُ  ،عامة أو خاصة سواء ،منذ أزمنة الرسل المجالس،أو  المجامعجميع  إن -3
 562.كليهمالستخدم كمساعد بل تُ  العمل؛أو  ،لإليمان اقانون   جعلهايجب  ال ،كلذل

                                      
ا َحَصَل ل ُبوُلَس َوَبْرَناَبا ُمَناَزَعٌة َوُمَباَحَثٌة َلْيَسْت ب َقل يَلٍة َمَعُهْم، َرتَُّبوا َأْن َيْصَعَد ُبولُ 2" 6، 4، 2: 15أعمال الرسل  558 ْنُهْم إ َلى َفَلمَّ ُس َوَبْرَناَبا َوُأَناٌس آَخُروَن م 

ْن  . ... الرُُّسل  َواْلَمَشايخ  إ َلى ُأوُرَشل يَم م  ه  اْلَمْسَأَلة  ُسُل َواْلَمَشايُخ، َفَأْخَبُروُهْم ب ُكلِّ َما َصَنَع 4َأْجل  هذ  اهلُل َمَعُهْم. ... َوَلمَّا َحَضُروا إ َلى ُأوُرَشل يَم َقب َلْتُهُم اْلَكن يَسُة َوالرُّ
6. ُسُل َواْلَمَشايُخ ل َيْنُظُروا ف ي هَذا اأَلْمر   "َفاْجَتَمَع الرُّ

ْخَوَة َأنَُّه إ ْن َلْم َتْخَتت ُنوا َحَسَب َعاَدة  ُمو 1" 35–1: 15الرسل أعمال  559 ، َوَجَعُلوا ُيَعلُِّموَن اإل  يَّة  َن اْلَيُهود  َفَلمَّا َحَصَل 2َسى، اَل ُيْمك ُنُكْم َأْن َتْخُلُصوا. َواْنَحَدَر َقْوٌم م 
ْنُهْم إ َلى الرُُّسل  َواْلَمَشايخ  ل ُبوُلَس َوَبْرَناَبا ُمَناَزَعٌة َوُمَباَحَثٌة َلْيَسْت  . ب َقل يَلٍة َمَعُهْم، َرتَُّبوا َأْن َيْصَعَد ُبوُلُس َوَبْرَناَبا َوُأَناٌس آَخُروَن م  ه  اْلَمْسَأَلة  ْن َأْجل  هذ  إ َلى ُأوُرَشل يَم م 

ْن َمْذَهب  الْ 5...  يَن َكاُنوا َقْد آَمُنوا م  َن الَّذ  ي َأْن ُيْخَتُنوا، َوُيوَصْوا ب َأْن َيْحَفُظوا َناُموَس ُموَسى. َولك ْن َقاَم ُأَناٌس م  يِّيَن، َوَقاُلوا: إ نَُّه َيْنَبغ  يس  ُسُل َواْلَمَشايُخ 6َفرِّ َفاْجَتَمَع الرُّ
 ... . ُسُل َواْلَمَشاي ُخ َمَع ُكلِّ اْلَكن يَسة  َأْن يَ 22ل َيْنُظُروا ف ي هَذا اأَلْمر  يَنئ ٍذ َرَأى الرُّ ُلوُهَما إ َلى َأْنَطاك َيَة َمَع ُبوُلَس َوَبْرَناَبا: َيُهوَذا اْلُمَلقََّب ح  ْنُهْم، َفُيْرس  ْختَاُروا َرُجَلْين  م 

ْخَوة .  ياَل، َرُجَلْين  ُمَتَقدَِّمْين  ف ي اإل  يه ْم هَكَذا:23َبْرَساَبا، َوس  ْخَوُة يُ  َوَكتَُبوا ب َأْيد  ُسُل َواْلَمَشايُخ َواإل  َن اأُلَمم  ف ي َأْنَطاك َيَة َوُسور يََّة َالرُّ يَن م  ْخَوة  الَّذ  ْهُدوَن َساَلم ا إ َلى اإل 
ه  اأَلْشَياء  اْلَوا28 ... َوك يل يك يََّة: وُح اْلُقُدُس َوَنْحُن، َأْن اَل َنَضَع َعَلْيُكْم ث ْقال  َأْكَثَر، َغْيَر هذ  :أَلنَُّه َقْد َرَأى الرُّ َبة  اَلء  َلمَّا ُأْطل ُقوا َجاُءوا إ َلى َأْنَطاك َيَة، َوَجَمُعوا َفهؤُ 30...  ج 

َساَلَة.  ...31اْلُجْمُهوَر َوَدَفُعوا الرِّ ا َقَرُأوَها َفر ُحوا ل َسَبب  التَّْعز َية   "َفَلمَّ
 أعاله. 559. انظر الحاشية رقم 35–1: 15أعمال الرسل  560

يل يُتَس َأرْ 17" 17: 20أعمال الرسل  ْن م   "َسَل إ َلى َأَفُسَس َواْسَتْدَعى ُقُسوَس اْلَكن يَسة .َوم 
، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ... 15" 31–27، 24، 19، 15: 15أعمال الرسل  561 َن 19َوهَذا ُتواف ُقُه َأْقَواُل اأَلْنب َياء  يَن إ َلى اهلل  م  ع  ل ذل َك َأَنا َأَرى َأْن اَل ُيثَقََّل َعَلى الرَّاج 

َنا َأْزَعُجوُكْم ب َأْقَوال، ُمَقلِّب يَن َأْنُفَسُكْم، َوَقائ ل ينَ 42اأُلَمم  ...  ْند  ْن ع  يَن م  ْعَنا َأنَّ ُأَناس ا َخار ج  يَن َنْحُن َلْم َنْأُمْرُهْم. ... إ ْذ َقْد َسم  َفَقْد 27 َأْن َتْختَت ُنوا َوَتْحَفُظوا النَّاُموَس، الَّذ 
ياَل، َوهُ  َفاه ا. َأْرَسْلَنا َيُهوَذا َوس  ه  اأَلْشَياء  اْلَوا28َما ُيْخب َران ُكْم ب َنْفس  اأُلُمور  ش  وُح اْلُقُدُس َوَنْحُن، َأْن اَل َنَضَع َعَلْيُكْم ث ْقال  َأْكَثَر، َغْيَر هذ  : أَلنَُّه َقْد َرَأى الرُّ َبة  َأْن 29ج 

، َواْلَمخْ  ، َوَعن  الدَّم  مَّا َتْفَعُلوَن. ُكوُنوا ُمَعاَفْينَ َتْمتَن ُعوا َعمَّا ُذبَح ل أَلْصَنام  ْنَها َفن ع  َنا، الَّت ي إ ْن َحف ْظُتْم َأْنُفَسُكْم م  ، َوالزِّ َفهؤاَُلء  َلمَّا ُأْطل ُقوا َجاُءوا إ َلى َأْنَطاك َيَة، 30. ُنوق 
َساَلَة.  ا َقَرُأوَها َفر ُحوا ل َسَبب  31َوَجَمُعوا اْلُجْمُهوَر َوَدَفُعوا الرِّ . َفَلمَّ  "التَّْعز َية 

ُسُل َواْلَمَشايُخ ا4" 4: 16أعمال الرسل  يَن ف ي ُأوُرَشل يَم ل َيْحَفُظوَها.َوا  ْذ َكاُنوا َيْجتَاُزوَن ف ي اْلُمُدن  َكاُنوا ُيَسلُِّموَنُهُم اْلَقَضاَيا الَّت ي َحَكَم ب َها الرُّ  "لَّذ 
ْنُهْم َفقُ 17" 20–17: 18متى  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م  ْنَدَك َكاْلَوثَن يِّ َواْلَعشَّار  َن اْلَكن يَسة  َفْلَيُكْن ع  . َوا  ْن َلْم َيْسَمْع م  َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْرب ُطوَنُه َعَلى 18ْل ل ْلَكن يَسة 

، َوُكلُّ َما َتُحلُّوَنُه َعَلى اأَلْرض  َيُكونُ  .  اأَلْرض  َيُكوُن َمْرُبوط ا ف ي السََّماء  اَوَأُقوُل َلُكْم 19َمْحُلوال  ف ي السََّماء  ْنُكْم َعَلى اأَلْرض  ف ي َأيِّ َشْيٍء َأْيض  : إ ن  اتََّفَق اْثَنان  م 
 ، ي ف ي السََّماَوات  ْن ق َبل  َأب ي الَّذ  ه ْم.أَلنَُّه َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثَنان  َأْو َثالَ 20َيْطُلَبان ه  َفإ نَُّه َيُكوُن َلُهَما م   "َثٌة ب اْسم ي َفُهَناَك َأُكوُن ف ي َوْسط 

.20" 20: 2أفسس  562 َية  يُح َنْفُسُه َحَجُر الزَّاو  ، َوَيُسوُع اْلَمس   "َمْبن يِّيَن َعَلى َأَساس  الرُُّسل  َواأَلْنب َياء 
يَن ف ي َتَساُلون يك ي، فَ 11" 11: 17أعمال الرسل  َن الَّذ  ه  اأُلُموُر هَكَذا؟َوَكاَن هؤاَُلء  َأْشَرَف م  يَن اْلُكُتَب ُكلَّ َيْوٍم: َهْل هذ   "َقب ُلوا اْلَكل َمَة ب ُكلِّ َنَشاٍط َفاح ص 
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ويجب أال تتداخل في الشؤون  :إال ما هو كنسي ،اشيئ   تقّررأو  ،تتناولال يجب أ إن المجامع والمجالس -4
يق تقديم أو، عن طر  حاالت استثنائّية؛االلتماس المتواضع في  عن طريقإال  بالدولة،ة التي تختص المدنيّ 

 563.منهم ذلكطلبت السلطة المدنّية إذا  ،الضمير المشورة، إلرضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
ْكَمة  النَّاس  َبْل ب ُقوَّة  اهلل .5" 5: 2كورنثوس  1  "ل َكْي اَل َيُكوَن إ يَماُنُكْم ب ح 
يَمان  َتْثُبُتوَن. َلْيَس َأنََّنا َنُسوُد َعَلى إ يَمان ُكْم،24" 24: 1كورنثوس  2 ُكْم. ألَنَُّكْم ب اإل  ُروَن ل ُسُرور   "َبْل َنْحُن ُمواز 

 .9: 15؛ متى 20–19: 8قارن إشعياء 
يَراَث.13" 14–13: 12لوقا  563 َمن ي اْلم  ي َأْن ُيَقاس  : َيا ُمَعلُِّم، ُقْل أَلخ  َن اْلَجْمع  ٌد م  ي ا َأْو ُمَقسِّم ا؟َفَقاَل َلُه: َياإ ْنَساُن، 14 َوَقاَل َلُه َواح   "َمْن َأَقاَمن ي َعَلْيُكَما َقاض 

، َلَكاَن ُخدَّام ي 36" 36: 18يوحنا  ْن هَذا اْلَعاَلم  . َلْو َكاَنْت َمْمَلَكت ي م  ْن هَذا اْلَعاَلم  . َولك ن  َأَجاَب َيُسوُع: َمْمَلَكت ي َلْيَسْت م  ُدوَن ل َكْي اَل ُأَسلََّم إ َلى اْلَيُهود  اآلَن ُيَجاه 
ْن ُهَنا.  "َلْيَسْت َمْمَلَكت ي م 

هلل .21" 21: 22متى   "َقاُلوا َلُه: ل َقْيَصَر. َفَقاَل َلُهْم: َأْعُطوا إ ذ ا َما ل َقْيَصَر ل َقْيَصَر َوَما هلل   
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 الفصل الثاني والثالثون
 قيامة األمواتفيما يتعّلق بو  ،بعد الموت البشرحالة ب فيما يتعّلق

إذ  نام،ت وال تالتي ال تمو ، ملكن نفوسه 564:وترى الفساد ،تعود إلى التراب ،بعد الموت إن أجساد البشر، -1
ل بقتُ  ،تصير كاملة في القداسة ذلك الحين ،نفوس األبرار 565وهبها:ترجع إلى اهلل الذي في الحال  ،خالد بقاءلها 
ونفوس األشرار  566ا.الفداء الكامل ألجساده ةمنتظر  ،ومجدٍ  في نورٍ  ،حيث ترى وجه اهلل عليا،السماوات ال في
هذين  عن فضال   567.محفوظة لدينونة اليوم العظيم ،تامالظالم الو  عذاباتالحيث تبقى في  الجحيم،طرح إلى تُ 

 .بأي مكان آخر الكتاب المقدسال يعترف  ،عن أجسادها المنفصلةللنفوس  ،المكانين
بذات  ،موناقوجميع األموات سيُ  568:بل يتغيروا ،أولئك الذين يوجدون أحياء لن يموتوا ،في اليوم األخير -2

 569.تتحد مرة أخرى بنفوسها إلى األبد، التي س(مختلفة بخواصمع أنها )رها وليس بغي ،األجساد عينها
                                      

ْذَت م  19" 19: 3تكوين  564  "ْنَها. ألَنََّك ُتَراٌب، َوا  َلى ُتَراٍب َتُعوُد.ب َعَرق  َوْجه َك َتْأُكُل ُخْبز ا َحتَّى َتُعوَد إ َلى اأَلْرض  الَّت ي ُأخ 
، َوَرَأى َفَساد ا.36" 36: 13أعمال الرسل  يَلُه ب َمُشوَرة  اهلل ، َرَقَد َواْنَضمَّ إ َلى آَبائ ه   "أَلنَّ َداُوَد َبْعَد َما َخَدَم ج 

. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: إ نَّكَ 43" 43: 23لوقا  565 ي ف ي اْلف ْرَدْوس   "اْلَيْوَم َتُكوُن َمع 
ي َأْعَطاَها.7" 7: 12جامعة  وُح إ َلى اهلل  الَّذ   "َفَيْرجُع التَُّراُب إ َلى اأَلْرض  َكَما َكاَن، َوَتْرجُع الرُّ

، َوا  َلى َأْرَواح  َأْبَراٍر ُمَكمَّل يَن.َوَكن يَسُة َأْبَكاٍر َمكْ 23... َوا  َلى َرَبَواٍت ُهْم َمْحف ُل َماَلئ َكٍة، " 23: 12عبرانيين  566 ، َوا  َلى اهلل  َديَّان  اْلَجم يع   "ُتوب يَن ف ي السََّماَوات 
َن اهلل ، َبْيٌت غَ 1" 8، 6، 1: 5كورنثوس  2 ، َفَلَنا ف ي السََّماَوات  ب َناٌء م  يُّ .يْ ألَنََّنا َنْعَلُم َأنَُّه إ ْن ُنق َض َبْيُت َخْيَمت َنا اأَلْرض  ي  َفإ ذ ا َنْحُن َواث ُقوَن 6...  ُر َمْصُنوٍع ب َيٍد، َأَبد 

. ُبوَن َعن  الرَّبِّ ، َفَنْحُن ُمَتَغرِّ ُنوَن ف ي اْلَجَسد  يٍن َوَعال ُموَن َأنََّنا َوَنْحُن ُمْسَتْوط  .َفَنث ُق َوُنَسرُّ ب اأَلْوَلى َأْن َنَتَغرََّب َعن  اْلَجَسد  َوَنْسَتْوط  8...  ُكلَّ ح  ْنَد الرَّبِّ  "َن ع 
د ا.23" 23: 1فيلبي  ، َذاَك َأْفَضُل ج  يح  : ل َي اْشت َهاٌء َأْن َأْنَطل َق َوَأُكوَن َمَع اْلَمس  ْن االْثَنْين   "َمْحُصو م 

َنة  َردِّ ُكلِّ َشْيٍء، ا... 21" 21: 3أعمال الرسل  ي َأنَّ السََّماَء َتْقَبُلُه، إ َلى َأْزم  ي َيْنَبغ  .الَّذ  يَن ُمْنُذ الدَّْهر  يع  َأْنب َيائ ه  اْلق دِّيس   "لَّت ي َتَكلََّم َعْنَها اهلُل ب َفم  َجم 
َد 10" 10: 4أفسس  اَالَّذ ي َنَزَل ُهَو الَّذ ي َصع  . َأْيض  ، ل َكْي َيْمأَل اْلُكلَّ يع  السََّماَوات   "َفْوَق َجم 
، َنْحُن َأْنُفُسَنا َوَلْيَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنحْ 23" 23: 8رومية  وح  يَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّ اُن الَّذ  َنا. َأْيض  يَن التََّبنَِّي ف َداَء َأْجَساد  َنا، ُمَتَوقِّع   "َنئ نُّ ف ي َأْنُفس 

يٍد وَ 23" 24–23: 16لوقا  567 ْن َبع  يَم م  ، َوَرَأى إ ْبَراه  يم  َوُهَو ف ي اْلَعَذاب  ،َفَرَفَع َعْيَنْيه  ف ي الَجح  ْضن ه  ْل 24 ل َعاَزَر ف ي ح  يَم، اْرَحْمن ي، َوَأْرس  َفَناَدى َوَقاَل: َيا َأب ي إ ْبَراه 
. َد ل َسان ي، ألَنِّي ُمَعذٌَّب ف ي هَذا اللَّه يب  ه  ب َماٍء َوُيَبرِّ  "ل َعاَزَر ل َيُبلَّ َطَرَف إ ْصَبع 

دْ ... 25" 25: 1أعمال الرسل  ه  اْلخ  .ل َيْأُخَذ ُقْرَعَة هذ  َساَلة  الَّت ي َتَعدَّاَها َيُهوَذا ل َيْذَهَب إ َلى َمَكان ه   "َمة  َوالرِّ
يَن َلْم َيْحَفُظوا ر َياَسَتُهْم، َبْل َتَرُكوا َمْسَكَنُهْم َحف َظُهْم إ َلى َدْيُنوَنة  اْلَيْوم  ا6" 7–6: 1يهوذا  يٍَّة َتْحتَ َواْلَماَلئ َكُة الَّذ  يم  ب ُقُيوٍد َأَبد  . ْلَعظ  َكَما َأنَّ َسُدوَم َوَعُموَرَة 7 الظَّاَلم 

ْبَرة  ُمَكا َلْت ع  ْثل ه َما، َوَمَضْت َوَراَء َجَسٍد آَخَر، ُجع  يٍَّة.َواْلُمُدَن الَّت ي َحْوَلُهَما، إ ْذ َزَنْت َعَلى َطر يق م  َقاَب َناٍر َأَبد   "ب َدة  ع 
ي ف يه  ... 19" 19: 3بطرس  1 االَّذ  .َذَهَب  َأْيض   "َفَكَرَز ل أَلْرَواح  الَّت ي ف ي السِّْجن 

، َوهَكذَ 17" 17: 4تسالونيكي  1 568 .ثُمَّ َنْحُن اأَلْحَياَء اْلَباق يَن َسُنْخَطُف َجم يع ا َمَعُهْم ف ي السُُّحب  ل ُماَلَقاة  الرَّبِّ ف ي اْلَهَواء  يٍن َمَع الرَّبِّ  "ا َنُكوُن ُكلَّ ح 
ر  َأُقوُلُه َلُكْم: اَل َنْرُقُد ُكلَُّنا، َولك نََّنا ُكلََّنا َنَتَغيَُّر،هُ 51" 52–51: 15كورنثوس  1 ُق، َفُيَقاُم اأَلْمَواُت 52 َوَذا س  . َفإ نَُّه َسُيَبوَّ ير  ْنَد اْلُبوق  اأَلخ  ف ي َلْحَظٍة ف ي َطْرَفة  َعْيٍن، ع 

يم ي َفَساٍد، َوَنْحُن َنَتَغيَُّر.  "َعد 
يَن َيْسَمُع اأَلْمَواُت َصْوَت اْبن  اهلل ، َوالسَّ 52" 29–25: 5يوحنا  569 ُعوَن َيْحَيْوَن. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّه َتْأت ي َساَعٌة َوه َي اآلَن، ح  ألَنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب َلُه 26ام 

، َكذل َك َأْعَطى االْبَن  اَحَياٌة ف ي َذات ه  ، َأْن َتُكوَن َلُه حَ  َأْيض  يَن 27َياٌة ف ي َذات ه  اَوَأْعَطاُه ُسْلَطان ا َأْن َيد  . َأْيض  ْنَسان  ْن هَذا، َفإ نَُّه تَْأت ي 28، أَلنَُّه اْبُن اإل  ُبوا م  اَل تََتَعجَّ
يَن ف ي اْلُقُبور  َصْوَتُه،  يُع الَّذ  ال َحات  29َساَعٌة ف يَها َيْسَمُع َجم  يَن َفَعُلوا الصَّ .َفَيْخُرُج الَّذ  ُلوا السَّيَِّئات  إ َلى ق َياَمة  الدَّْيُنوَنة  يَن َعم   "إ َلى ق َياَمة  اْلَحَياة ، َوالَّذ 

اَول ي َرَجاٌء ب اهلل  ف ي َما ُهْم 15" 15: 24أعمال الرسل  ، األَْبَرار  َواأَلَثَمة . َأْيض  ُروَنُه: َأنَُّه َسْوَف َتُكوُن ق َياَمٌة ل أَلْمَوات   "َيْنَتظ 
ي َأَرى اهلَل.26" 27–26: 19 أيوب ْلد ي هَذا، َوب ُدون  َجَسد  ي، َوَعْيَناَي َتْنُظَران  َوَلْيَس آَخُر. إ َلى ذل َك تَُتوُق ُكْلَيتَاَي ف ي 27 َوَبْعَد َأْن ُيْفَنى ج  ي َأَراُه َأَنا ل َنْفس  الَّذ 

 "َجْوف ي.
يَن ف ي تُ 2" 2: 12دانيال  َن الرَّاق د  .َوَكث يُروَن م  يِّ َراء  اأَلَبد  ، َوهؤاَُلء  إ َلى اْلَعار  ل الْزد  يَّة   "َراب  اأَلْرض  َيْستَْيق ُظوَن، هؤاَُلء  إ َلى اْلَحَياة  اأَلَبد 

اهَكَذا 42" 44–42: 15كورنثوس  1 : ُيْزَرُع ف ي َفَساٍد َوُيَقاُم ف ي َعَدم  َفَساٍد. َأْيض   َواٍن َوُيَقاُم ف ي َمْجٍد. ُيْزَرُع ف ي َضْعٍف َوُيَقاُم ف ي ُقوٍَّة.ُيْزَرُع ف ي هَ 43 ق َياَمُة اأَلْمَوات 

44. ْسٌم ُروَحان ي  ْسٌم َحَيَوان ي  َوُيوَجُد ج  ا ُروَحان ي ا. ُيوَجُد ج  ْسم  ْسم ا َحَيَوان ي ا َوُيَقاُم ج   "ُيْزَرُع ج 
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وتصير مشابهة  ؛كرامةلقام لستُ  ،بروحه ،أجساد األبرارو  :هوانللقام ستُ  ،بقوة المسيح ،أجساد اآلثمة إن -3
 570.لجسده الممجد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
اَأَول ي َرَجاٌء ب اهلل  ف ي َما ُهْم 15" 15: 24أعمال الرسل  570 ، األَْبَرار  َواأَلَثَمة . ْيض  ُروَنُه: َأنَُّه َسْوَف َتُكوُن ق َياَمٌة ل أَلْمَوات   "َيْنَتظ 

يَن َيْسَمُع اأَلْمَواُت َصْوَت اْبن  اهلل ، َوالسَّ 25" 29–25: 5يوحنا  َي اآلَن، ح  ُعوَن َيحْ َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ نَُّه َتْأت ي َساَعٌة َوه  أَلنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب َلُه َحَياٌة 26َيْوَن. ام 
، َكذل َك َأْعَطى االْبَن  اف ي َذات ه  ،  َأْيض  يَن 27َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة ف ي َذات ه  اَوَأْعَطاُه ُسْلَطان ا َأْن َيد  . َأْيض  ْنَسان  ْن هَذا، َفإ نَُّه تَْأت  28، ألَنَُّه اْبُن اإل  ُبوا م  ي َساَعٌة ف يَها اَل تََتَعجَّ

يَن ف ي اْلُقُبور  َصْوَتُه،  يُع الَّذ  ُلوا السَّيَِّئات  إ َلى ق َياَمة  ال29َيْسَمُع َجم  يَن َعم  ال َحات  إ َلى ق َياَمة  اْلَحَياة ، َوالَّذ  يَن َفَعُلوا الصَّ .َفَيْخُرُج الَّذ   "دَّْيُنوَنة 
 "َقاُم ف ي َمْجٍد. ُيْزَرُع ف ي َضْعٍف َوُيَقاُم ف ي ُقوٍَّة.ُيْزَرُع ف ي َهَواٍن َويُ 43" 43: 15كورنثوس  1

ه ، ب َحَسب  َعَمل  اْست َطاَعت ه  َأْن يُ 21" 21: 3فيلبي  َنا ل َيُكوَن َعَلى ُصوَرة  َجَسد  َمْجد  ي َسُيَغيُِّر َشْكَل َجَسد  َتَواُضع  ه  ُكلَّ َشْيٍء.الَّذ  َع ل َنْفس   "ْخض 
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 الفصل الثالث والثالثون
 الدينونة األخيرةب فيما يتعّلق

من قد ُأعطيا الذي له كل سلطان ودينونة  571،بيسوع المسيح بالعدل، ،فيه سيدين العالم ،ااهلل يوم   لقد عّين -1
جميع األشخاص الذين قد عاشوا على  كذلكلكن  573فقط،المالئكة المرتدون  ال ُيدان ،في ذلك اليوم 572.باآل

ولينالوا بحسب ما  عمالهم؛وأ ،وأقوالهم ،رهمعن أفكا اليعطوا حساب   ،األرض سيظهرون أمام كرسي قضاء المسيح
 574.اأم شر   اسواء كان خير   ،في الجسد صنعواقد 
 ،عدلهمجد و  ؛لمختارينلفي الخالص األبدي  ،غاية اهلل في تعيين هذا اليوم هو ألجل إظهار مجد رحمته إن -2

ينالون هذا الملء وس ،حياة أبدية سيذهب األبرار إلى عندئذ .الذين هم أشرار وغير طائعين الهالكين، دينونةفي 
وال يطيعون إنجيل يسوع  ،الذين ال يعرفون اهلل ،لكن األشرار :الذين سيأتيان من محضر الرب ،الَفَرجمن الفرح و 

 575.ومن مجد قوته ،عاقبون بهالك أبدي من محضر الربويُ  ،طرحون إلى عذابات أبديةسيُ  ،المسيح

                                      
، ب َرُجل َقْد َعيََّنُه، ُمَقدِّم ا ل لْ 31" 31: 17أعمال الرسل  571 يَن اْلَمْسُكوَنَة ب اْلَعْدل  ٌع َأْن َيد  .أَلنَُّه َأَقاَم َيْوم ا ُهَو ف يه  ُمْزم  َن اأَلْمَوات   "َجم يع  إ يَمان ا إ ْذ َأَقاَمُه م 
يُن َأَحد ا، َبْل َقْد َأْعَطى كُ 22" 27، 22: 5يوحنا  572 ،أَلنَّ اآلَب اَل َيد  يَن 27...  لَّ الدَّْيُنوَنة  ل الْبن  اَوَأْعَطاُه ُسْلَطان ا َأْن َيد  .َأْيض  ْنَسان   "، أَلنَُّه اْبُن اإل 
يَن َلْم َيْحَفُظوا ر َياَسَتُهْم، َبْل َتَرُكوا َمْسَكَنُهْم َحف َظُهْم إ َلى َدْيُنوَنة  اْلَيْوم  ا6" 6: 1يهوذا  573 .ْلَعظ  َواْلَماَلئ َكُة الَّذ  يٍَّة َتْحَت الظَّاَلم   "يم  ب ُقُيوٍد َأَبد 
ل  الظَّاَلم  َطَرَحُهْم ف ي َجَهنَّ 4" 4: 2بطرس  2 .أَلنَُّه إ ْن َكاَن اهلُل َلْم ُيْشف ْق َعَلى َماَلئ َكٍة َقْد َأْخَطُأوا، َبْل ف ي َساَلس  يَن ل ْلَقَضاء   "َم، َوَسلََّمُهْم َمْحُروس 

ٍد َما َكاَن ب اْلَجَسد  ب َحَسب  ألَ 10" 10: 5كورنثوس  2 574 ، ل َيَناَل ُكلُّ َواح  يح  يِّ اْلَمس   " َما َصَنَع، َخْير ا َكاَن َأْم َشر ا.نَُّه اَلُبدَّ َأنََّنا َجم يع ا ُنْظَهُر َأَماَم ُكْرس 
، َعَلى ُكلِّ َخف  14" 14: 12جامعة  ُر ُكلَّ َعَمل إ َلى الدَّْيُنوَنة  ، إ ْن َكاَن َخْير ا َأْو َشر ا.أَلنَّ اهلَل ُيْحض   "يٍّ
.16" 16: 2رومية  يح  يل ي ب َيُسوَع اْلَمس  يُن اهلُل َسَرائ َر النَّاس  َحَسَب إ ْنج   "ف ي اْلَيْوم  الَّذ ي ف يه  َيد 
يُن َأَخاَك؟ َأْو َأْنَت 10" 12، 10: 14رومية  اَوَأمَّا َأْنَت، َفل َماَذا َتد  ،، ل َماَذا َتزْ َأْيض  يح  يِّ اْلَمس  يَك؟ ألَنََّنا َجم يع ا َسْوَف َنق ُف َأَماَم ُكْرس  ٍد 12...  َدر ي ب َأخ  َفإ ذ ا ُكلُّ َواح 

هلل . َساب ا   ه  ح  ي َعْن َنْفس  نَّا َسُيْعط   "م 
.َولك ْن َأُقوُل َلُكْم: إ نَّ ُكلَّ َكل َمٍة َبطَّاَلٍة َيَتَكلَُّم ب َها النَّاُس 36" 37–36: 12متى  َساب ا َيْوَم الدِّين  َك ُتَداُن.37 َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ح  ُر َوب َكاَلم  َك تَتََبرَّ  "أَلنََّك ب َكاَلم 
يَنئ ٍذ َيْجل ُس َعَلى ُكْرس  31" 46–31: 25متى  575 يَن َمَعُه، َفح  يُع اْلَماَلئ َكة  اْلق دِّيس  ه  َوَجم  ْنَسان  ف ي َمْجد  ه .  يِّ َوَمَتى َجاَء اْبُن اإل  يُع 32َمْجد  ُع َأَماَمُه َجم  َوَيْجَتم 

 ، َداء  َن اْلج  َراَف م  ي اْلخ  ْن َبْعٍض َكَما ُيَميُِّز الرَّاع  ، َفُيَميُِّز َبْعَضُهْم م  . 33الشُُّعوب  َداَء َعن  اْلَيَسار  ين ه  َواْلج  َراَف َعْن َيم  يَن َعنْ 34َفُيق يُم اْلخ  :  ُثمَّ َيُقوُل اْلَمل ُك ل لَّذ  ين ه  َيم 
 . يس  اْلَعاَلم  ْشُت َفَسَقْيُتُمون ي. ُكْنُت َغر يب ا َفآَوْيُتُمون ي. 35َتَعاَلْوا َيا ُمَباَرك ي َأب ي، ر ُثوا اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ تَْأس  ُعْرَيان ا 36أَلنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُمون ي. َعط 

ا َفُزْرتُ  . َفَكَسْوُتُمون ي. َمر يض  اُثمَّ َيُقوُل 41... ُمون ي. َمْحُبوس ا َفَأَتْيُتْم إ َليَّ ْبل يَس َوَماَلئ َكت   َأْيض  يَّة  اْلُمَعدَّة  إل  يُن إ َلى النَّار  األََبد  : اْذَهُبوا َعنِّي َيا َماَلع  يَن َعن  اْلَيَسار  ، ل لَّذ  ه 
ْشُت َفَلْم تَ 42 ُمون ي. َعط  ا َوَمْحُبوس ا َفَلْم َتُزوُرون ي.43ْسُقون ي. أَلنِّي ُجْعُت َفَلْم ُتْطع  ي هؤاَُلء  إ َلى 46 ... ُكْنُت َغر يب ا َفَلْم تَْأُوون ي. ُعْرَيان ا َفَلْم َتْكُسون ي. َمر يض  َفَيْمض 

يٍّ َواألَبْ  يَّةٍ َعَذاٍب َأَبد   ".َراُر إ َلى َحَياٍة َأَبد 
ْن َأْجل  َقَساَوت  5" 6–5: 2رومية  لَ َولك نََّك م  َك َغَضب ا ف ي َيْوم  اْلَغَضب  َواْست ْعاَلن  َدْيُنوَنة  اهلل  اْلَعاد  ، َتْذَخُر ل َنْفس  ،َك َوَقْلب َك َغْير  التَّائ ب  ٍد 6 ة  الَّذ ي َسُيَجاز ي ُكلَّ َواح 

 "َحَسَب َأْعَمال ه .
.َفَماَذا؟ إ ْن َكاَن اهلُل، َوُهَو ُير يُد َأْن ُيْظه  22" 23–22: 9رومية  َتُه، اْحَتَمَل ب َأَناٍة َكث يَرٍة آن َيَة َغَضٍب ُمَهيََّأة  ل ْلَهاَلك  ه  َعَلى 23 َر َغَضَبُه َوُيَبيَِّن ُقوَّ َنى َمْجد  َول َكْي ُيَبيَِّن غ 

.  "آن َية  َرْحَمٍة َقْد َسَبَق َفَأَعدََّها ل ْلَمْجد 
مَّا َأيُّهَ 21" 21: 25متى  . ُاْدُخْل إ َلى َفَرح  َسيِّد  َفَقاَل َلُه َسيُِّدُه: ن ع  ين ا ف ي اْلَقل يل  َفُأق يُمَك َعَلى اْلَكث ير  يُن! ُكْنَت َأم  ال ُح َواأَلم   "َك.ا اْلَعْبُد الصَّ

.19" 19: 3أعمال الرسل  ْن َوْجه  الرَّبِّ ُعوا ل ُتْمَحى َخَطاَياُكْم، ل َكْي َتْأت َي َأْوَقاُت اْلَفَرج  م   "َفُتوُبوا َواْرج 
َن السََّماء  َمَع َماَلئ َكة  7" 10–7: 1تسالونيكي  2 ْنَد اْست ْعاَلن  الرَّبِّ َيُسوَع م  يَن َتَتَضاَيُقوَن َراَحة  َمَعَنا، ع  ،َوا  يَّاُكُم الَّذ  ت ه  يَن اَل 8 ُقوَّ ي ا َنْقَمة  ل لَّذ  ف ي َنار  َله يٍب، ُمْعط 

يعُ  يَن اَل ُيط  ،َيْعر ُفوَن اهلَل، َوالَّذ  يح  يَل َربَِّنا َيُسوَع اْلَمس  ،9 وَن إ ْنج  ت ه  ْن َمْجد  ُقوَّ ْن َوْجه  الرَّبِّ َوم  يٍّ م  يَن َسُيَعاَقُبوَن ب َهاَلٍك َأَبد  َب 10 الَّذ  يه  َوُيَتَعجَّ َد ف ي ق دِّيس  َمَتى َجاَء ل َيَتَمجَّ
ْنَدكُ  ن يَن. أَلنَّ َشَهاَدَتَنا ع  يع  اْلُمْؤم  ْنُه ف ي َجم  .م   "ْم ُصدَِّقْت ف ي ذل َك اْلَيْوم 

 "َحْيُث ُدوُدُهْم اَل َيُموُت َوالنَّاُر اَل ُتْطَفُأ.48" 48: 9مرقس 
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عن  كل البشر ولذلك لردع ،دينونةللبأنه سيكون هناك يوم  بالتأكيدنعين أن نكون مقت يريدناكما أن المسيح  -3
لكي  ،ذلك اليوم غير معروف للبشر يجعلهو ف لذلك 576شّدتهم:تعزية العظمى لألتقياء في وألجل ال ؛الخطية

يكونوا ولكي  ؛ألنهم ال يعلمون في أية ساعة سيأتي الرب ،ساهرين اويكونوا دائم   ُدنيوي،طمئنان ايطرحوا كل 
 577.آمين ،اتعال سريع   ،تعال أيها الرب يسوع ،يقولوالمستعدين  ادائم  
 

                                      
يَرٍة ُمَقدََّسٍة َوَتْقَوى؟11" 14، 11: 3بطرس  2 576 ُب َأْن َتُكوُنوا َأْنُتْم ف ي س  ، َأيَّ ُأَناٍس َيج  ه  ُكلََّها تَْنَحلُّ ُروَن ل ذ14...  َفب َما َأنَّ هذ  بَّاُء، إ ْذ َأْنُتْم ُمْنَتظ  ل َك َأيَُّها اأَلح 

ْنَدُه ب اَل َدَنٍس َواَل َعْيٍب، ف ي َساَلٍم. ه ، اْجَته ُدوا ل ُتوَجُدوا ع   "هذ 
دٍ 10" 11–10: 5كورنثوس  2 ، ل َيَناَل ُكلُّ َواح  يح  يِّ اْلَمس  َفإ ْذ َنْحُن 11 َما َكاَن ب اْلَجَسد  ب َحَسب  َما َصَنَع، َخْير ا َكاَن َأْم َشر ا. ألَنَُّه اَلُبدَّ َأنََّنا َجم يع ا ُنْظَهُر َأَماَم ُكْرس 

ْرنَ  ْرَنا َظاه ر يَن َلُه، َوَأْرُجو َأنََّنا َقْد ص  اا َظاه ر يَن ف ي َضَمائ ر ُكْم َعال ُموَن َمَخاَفَة الرَّبِّ ُنْقن ُع النَّاَس. َوَأمَّا اهلُل َفَقْد ص   ".َأْيض 
، َأنَُّكْم ُتَؤهَُّلوَن ل َمَلُكوت  اهلل  الَّذ ي أَلْجل ه  تََتَألَُّموَن 5" 7–5: 1تسالونيكي  2 ل  اَبيَِّنة  َعَلى َقَضاء  اهلل  اْلَعاد  يَن ُيَضاي ُقوَنُكْم ُيَجاز يه ْم 6 .َأْيض  ْنَد اهلل  َأنَّ الَّذ  ٌل ع  إ ْذ ُهَو َعاد 

يق ا، يَن تَ 7 ض  .َوا  يَّاُكُم الَّذ  ت ه  َن السََّماء  َمَع َماَلئ َكة  ُقوَّ ْنَد اْست ْعاَلن  الرَّبِّ َيُسوَع م   "َتَضاَيُقوَن َراَحة  َمَعَنا، ع 
ْنَسان  آت ي ا ف ي َسَحاَبٍة ب ُقوٍَّة َوَمْجٍد َكث يٍر.27" 28–27: 21لوقا  ُروَن اْبَن اإل  يَنئ ٍذ ُيْبص  ه  َتُكو 28 َوح  ُبوا َواْرَفُعوا ُرُؤوَسُكْم أَلنَّ َنَجاَتُكْم َتْقَتر ُب.َوَمَتى اْبَتَدَأْت هذ   "ُن، َفاْنَتص 

، َنْحُن َأْنُفُسَنا 23" 25–23: 8رومية  وح  يَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّ اَوَلْيَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَّذ  يَن التََّبنَِّي ف َداَء َأجْ  َأْيض  َنا، ُمَتَوقِّع  َنا.َنئ نُّ ف ي َأْنُفس  ألَنََّنا ب الرََّجاء  24 َساد 
اَخَلْصَنا. َولك نَّ الرََّجاَء اْلَمْنُظوَر َلْيَس َرَجاء ، أَلنَّ َما َيْنُظُرُه َأَحٌد َكْيَف َيْرُجوُه  .25 ؟َأْيض  ْبر   "َولك ْن إ ْن ُكنَّا َنْرُجو َما َلْسَنا َنْنُظُرُه َفإ نََّنا َنَتَوقَُّعُه ب الصَّ

، إ الَّ َأب ي َوحْ 36" 44–42 ،36: 24متى  577 ا ْسَهُروا إ ذ ا أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن ف ي 42... َدُه. َوَأمَّا ذل َك اْلَيْوُم َوت ْلَك السَّاَعُة َفاَل َيْعَلُم ب ه َما َأَحٌد، َواَل َماَلئ َكُة السََّماَوات 
ال ذل َك ُكوُنوا َأْنُتْم 44 ُه َلْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيت  ف ي َأيِّ َهز يٍع َيْأت ي السَّار ُق، َلَسه َر َوَلْم َيَدْع َبْيَتُه ُيْنَقُب.َواْعَلُموا هَذا: َأنَّ 43 َأيَّة  َساَعٍة َيْأت ي َربُُّكْم. دِّيَن، ألَنَُّه ف ي  َأْيض  ُمْسَتع 

. ْنَسان   "َساَعٍة اَل َتُظنُّوَن َيْأت ي اْبُن اإل 
، َأمْ ا ْسَهُروا 35" 37–35: 13مرقس  َياَح الدِّيك  ، َأْم ص  ، َأَمَساء ، َأْم ن ْصَف اللَّْيل  ا.إ ذ ا، أَلنَُّكْم اَل َتْعَلُموَن َمَتى َيْأت ي َربُّ اْلَبْيت  َدُكْم 36  َصَباح  ل َئالَّ َيْأت َي َبْغَتة  َفَيج 
ن َيام ا!
: اْسَهُروا.37   "َوَما َأُقوُلُه َلُكْم َأُقوُلُه ل ْلَجم يع 
، َحتَّى إ َذا َجاَء َوَقَرَع َيْفَتُحوَن َلهُ 36 ل َتُكْن َأْحَقاُؤُكْم ُمَمْنَطَقة  َوُسُرُجُكْم ُموَقَدة ،35" 36–35: 12لوقا  َن اْلُعْرس  ُروَن َسيَِّدُهْم َمَتى َيْرجُع م  ْثُل ُأَناٍس َيْنَتظ   َوَأْنُتْم م 

.  "ل ْلَوْقت 
ُد ب هَذا: نَ 20" 20: 22رؤيا  يَن. َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع.َيُقوُل الشَّاه   "َعْم! َأَنا آت ي َسر يع ا. آم 


