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من

هــو يســوع املســيح؟ تقريبًــا كل شــخص بالــغ قــد كـ ّون
رأيًــا مــا حــول املســيح .قــد تكــون هــذه اآلراء ســطحيّة
أو عــن جهــل ،أو مهرطقــة بشــكل واضــح .مــا يهمنــا هــو الحــق
عــن املســيح ،وليــس مجــرد آراء ،ألن لهــذا أهميــة أبديّــة.

يعلــن َمــن يحملــون االســم «مســيحي» أنهــم يتبعــوا املســيح
ٍ
كتالميــذ لــه .فهــم يتمســكون بعقيــد ٍة عــن الكريســتولوجي —
أي عقيــدة عــن املســيح — تعكــس وجهــة نظرهــم عــن املســيح.
قــد تكــون هــذه العقيــدة عــن املســيح ُمصاغــة بشــكل ضمنــي
أو رصيــح .وقــد تعكــس عمــق اإلعــان الكتــايب والفكــر املســيحي
التاريخــي عــن تعاليــم الكتــاب املقــدس ،أو قــد تكــون جديــدة
وغــر مرتبطــة بكلمــة اللــه .لكــن ال يوجــد أحــد يعلــن أنــه
مســيحي ليــس لديــه عقيــدة عــن الكريســتولوجي.
مبــا أن اتّبــاع املســيح لــه دور مركــزي يف املســيح ّية ،فقــد عملــت
الكنيســة لقــرون عديــدة عــى إعــان املســيح الــذي بحســب التاريــخ
والكتــاب املقــدس ،وليــس املســيح الــذي بحســب تص ّوراتنــا .ففــي
القوانــن واإلقـرارات التاريخيــة لإلميــان مثــل قانــون اإلميــان النيقــاوي،
قانــون اإلميــان الخلقيــدوين ،دليــل أســئلة وأجوبــة هايدلــرج لإلميــان
املســيحي ،وإقـرار إميــان ويستمنســر ،صــاغ املؤمنــون تعاليــم الكتــاب
املقــدس حــول املســيح.
الْ َكلِ َم ُة َصا َر َج َسدًا | 1
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لكــن اليــوم ،غالبًــا مــا يتــم إهــال هــذه اإلق ـرارات وإســاءة
فهمهــا ،مــا يــؤدي إىل التبــاس وخلــط واســع النطــاق حــول
شــخص وعمــل املســيح .فمــن أجــل مجــد املســيح وبنيــان شــعبه،
يســعى بيــان هيئــة ليجونــر عــن الكريســتولوجي إىل طــرح
الكريســتولوجي الكتــايب ،التاريخــي ،املســتقيم للكنيســة املســيحيّة
يف صياغــة يســهل اإلق ـرار بهــا ،ومفيــد يف املســاعدة عــى تعليــم
إميــان الكنيســة الدائــم ،وقــادرة عــى أن تكــون مبثابــة إقــرار
مشــرك ميكــن أن يجتمــع حولــه املؤمنــن مــن مختلــف الكنائــس
للعمــل املرســي م ًعــا .ليــس هــذا البيــان بديــاً عــن قوانــن
وإقــرارات اإلميــان التاريخيــة للكنيســة ،بــل هــو مكمــاً يوضّ ــح
تعاليمهــا املشــركة حــول ُهويّــة شــخص املســيح ومــا عملــه.
ليســتخدمه املســيح ألجــل ملكوتــه.
باسم ابن الله املتجسد ،نبينا ،وكاهننا ،وملكنا.
أر .يس .سربول
ربيع 2016
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نعرتف برس ومعجزة
أن الله صار جس ًدا
لذلك نفرح بخالصنا العظيم
من خالل يسوع املسيح ربّنا.
مع اآلب والروح القدس،
خلق االبن كل يشء،
وهو يضبط كل يشء،
ويصنع كل يشء جدي ًدا.
إنه اإلل ُه حقًّا،
صار إنسانًا حقًا،
شخص ٍ
له طبيعتان يف ٍ
واحد.
إنه ُولِ َد من مريم العذراء،
وعاش بيننا.
وهو ُصلِ َب ،ومات ،و ُدفن،
وقام يف اليوم الثالث،
وصعد إىل السامء،
وأيضً ا سيأيت ثاني ًة
يف املجد والقضاء.

الْ َكلِ َم ُة َصا َر َج َسدًا | 3

إنه من أجلنا
حفظ الناموس،
وكَ َّف َر عن الخطية،
وأرىض غضب الله.
وهو أخذ ثيابنا القذرة
وأعطانا
رداء ال ّرب الذي له.
إنه نب ّينا ،وكاهننا ،وملكنا،
هو يبني كنيسته،
ويشفع فينا،
وميلك عىل كل يشء.
رب؛
يسوع املسيح هو ٌّ
نعظّم اسمه الق ّدوس إىل األبد.
آمني.

4

ٌ
تأكيدات
ٌ
وإنكارات
ّ
مع أدل ٍة كتابية
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البند 1

تجسـ ٌد يف التاريــخ لالبــن األز ّيل للــه ،األقنــوم
نؤكّــد أن يســوع هــو ّ
الثــاين مــن الثالــوث املقـ ّدس .هــو املســيح ،املسـ َّيا املوعــود
1
بــه مــن اللــه.
ننكــر أن يســوع املســيح هــو مجــر َد إنســانٍ أو أنــه شــخصيّة
خياليّــة اختلقتهــا الكنيســة املســيحيّة األوىل.

البند 2

نؤكّــد أنــه يف وحــدة جوهــر اللــه ،االبــن املولــود منــذ األزل هــو
مــن نفــس جوهــر ) )homoousiosاآلب والــروح القــدس
2
ومســاوي لهــم ،ومشــارك معهــم يف الرسمديّــة.
ننكــر أن يســوع هــو مجــرد مــن جوهــر مشــابه للــه
) ،(homoiousiosأو أنــه ببســاطة قــد تــ ّم تب ّنيــه مــن
قبــل اآلب كابــنٍ لــه .ننكــر الخضــوع الرسمــدي مــن االبــن
لــآب داخــل طبيعــة جوهــر الوجــود للثالــوث.
ِ 1ف ٱلْبَ ـ ْد ِء كَا َن ٱلْ َكلِ َم ـةَُ ،وٱلْ َكلِ َم ـ ُة كَا َن ِع ْن ـ َد ٱلل ـ ِهَ ،وكَا َن ٱلْ َكلِ َم ـ ُة ٱلل ـهََ ...والْ َكلِ َم ـ ُة
اآلبَ ،م ْملُــو ًءا
َصــا َر َج َس ـدًا َو َحـ َّـل بَيْ َن َنــاَ ،و َرأَيْ َنــا َم ْج ـدَهُ َ ،م ْج ـدًا كَـ َـا لِ َو ِحيـ ٍـد ِم ـ َن ِ
نِ ْع َم ـ ًة َو َح ًّقــا (يوحنــا  .)14 ،1 :1انظــر أيضً ــا مزمــور 1 :110؛ متــى 17 :3؛ 29 :8؛
16:16؛ مرقــس 11 ،1 :1؛ 39 :15؛ لوقــا 70 :22؛ يوحنــا 30 :10؛ 28 :20؛ غالطيــة :4
4؛ فيلبــي 6 :2؛ كولــويس 9 :2؛ عربانيــن 7 :5؛  1يوحنــا .20 :5
 2فَا ْذ َه ُبــوا َوتَلْ ِم ـذُوا َج ِمي ـ َع األُ َمــمِ َو َع ِّمدُو ُه ـ ْم ب ِْاســمِ اآلب َواالبْــنِ َوال ـ ُّرو ِح الْ ُق ـد ُِس
(متــى  .)19 :28انظــر أيضً ــا يوحنــا 16-15 :3؛ 14 :4؛ 54 :6؛ 28 :10؛ روميــة 21 :5؛
23 :6؛  2كورنثــوس 14 :13؛ أفســس 18 :2؛  2تيموثــاوس 9 :1؛  1بطــرس 10 :5؛
يهــوذا .21 :1
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البند 3

نؤكّــد ،مــع قوانــن اإلميــان النيقــاوي والخلقيــدوين ،أن يســوع
املســيح هــو ح ًقــا اللــه وهــو ح ًقــا إنســان ،لــه طبيعتــان
3
ٍ
ٍ
واحــد إىل األبــد.
شــخص
متّحدتــان يف
ننكــر أن االبــن قــد ُخلِـ َـق .ننكــر أنــه كان هنــاك وقــت مل يكــن فيــه
االبــن هــو اللــه .ننكــر وجــود الجســد والنفــس اإلنســانيّة
تجســد االبــن يف التاريــخ.
ليســوع املســيح قبــل ّ

البند 4

نؤكــد عــى االتحــاد األقنومــي ،أن طبيعتــي يســوع املســيح
متحدتــان يف شــخصه الواحــد بــدون اختــاط ،أو امتـزاج ،أو
4
انقســام ،أو انفصــال.
ننكر أن التمييز بني الطبيعتني يعني الفصل بينهام.

ٱلل ُهـ ِ
ـوت َج َسـ ِـديًّا (كولــويس  .)9 :2انظــر أيضً ــا لوقــا :1
 3فَ ِإنَّـ ُه ِفيـ ِه يَ ِحـ ُّـل ك ُُّل ِمـ ْـل ِء َّ
35؛ يوحنــا 30 :10؛ روميــة 5 :9؛  1تيموثــاوس 16 :3؛  1بطــرس .18 :3
ـاب ِسـ ْم َعا ُن بُطْـ ُر ُس َوقَـ َ
ـاب
ـال« :أَنْـ َ
ـت ُهـ َو الْ َم ِسـ ُ
ـي!» .فَأ َجـ َ
 4فَأَ َجـ َ
ـيح ابْـ ُن اللـ ِه الْ َحـ ِّ
يَ ُســو ُع َوقَـ َ
ـوب لَـ َـك يَــا ِس ـ ْم َعا ُن بْ ـ َن يُونَــا ،إِ َّن لَ ْحـ ًـا َو َد ًمــا لَ ـ ْم يُ ْعلِ ـ ْن
ـال لَ ـهُ« :طُـ َ
السـ َـا َو ِ
ات (متــى  .)17-16 :16انظــر أيضً ــا لوقــا 43 ،35 :1؛
لَـ َـك ،ل ِكـ َّن أَ ِب الَّـ ِـذي ِف َّ
يوحنــا 3 ،1 :1؛ 58 :8؛ 5 :17؛ أعــال الرســل 28 :20؛ روميــة 3 :1؛ 5 :9؛  2كورنثــوس
9 :8؛ كولــويس 9 :2؛  1تيموثــاوس 16 :3؛  1بطــرس 18 :3؛ رؤيــا 17 ،8 :1؛ .13 :22
8
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البند 5

تجســد يســوع املســيح تحتفــظ الطبيعتــان اإلله ّيــة
نؤكّــد أنــه يف ّ
واإلنســان ّية بصفاتهــا الخاصــة .نؤكــد أن صفــات كال
5
الطبيعتــن يختصــان بالشــخص الواحــد يســوع املســيح.
ننكــر أن طبيعــة يســوع املســيح اإلنســانيّة لهــا صفــات إلهيّــة أو
ميكنهــا أن تحتــوي عــى الطبيعــة اإلله ّيــة .ننكــر أن الطبيعة
اإلله ّيــة تنقــل صفــات إله ّيــة إىل الطبيعــة اإلنســان ّية .ننكــر
أي مــن صفاتـ ِه اإللهيّة
أن االبــن أَن َحــى جانبًــا أو تخـ ّـى عــن ٍّ
التجســد.
يف
ّ

 5فَلْيَ ُكـ ْن ِفي ُكـ ْم هـذَا الْ ِف ْكـ ُر الَّـ ِـذي ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع أَيْضً ــا :الَّـ ِـذي إِ ْذ كَا َن ِف ُصــو َر ِة
ـب ُخل َْسـ ًة أَ ْن يَ ُكــو َن ُم َعــا ِدالً ِللـ ِه .ل ِك َّنـ ُه أَ ْخـ َـى نَف َْسـهُِ ،
آخـذًا ُصــو َر َة
اللـ ِه ،لَـ ْم يَ ْح ِسـ ْ
َع ْبـ ٍـدَ ،صائِ ـ ًرا ِف ِش ـ ْب ِه ال َّنـ ِ
ـاس (فيلبــي  .)7-5 :2انظــر أيضً ــا متــى 10 :9؛ 6 :16؛ :19
28؛ يوحنــا 1 :1؛ 35 ،27 :11؛ 28 :20؛ روميــة 4-3 :1؛ 5 :9؛ أفســس 22-20 :1؛
كولــويس 17-16 :1؛ 10-9 :2؛  1تيموثــاوس 16 :3؛ عربانيــن 9-8 ،3 :1؛  1بطــرس :3
18؛  2بطــرس .1 :1
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البند 6

نؤكّــد أن يســوع املســيح هــو صــورة اللــه املنظــورة ،وهــو معيــار
اإلنســانية الحقيق ّيــة ،وأنــه بفدائنــا ســنكون يف النهايــة
6
عــى صورتــه.
ننكــر أن يســوع املســيح كان أقــل مــن إنســان حقيقــي ،أو أنــه
مجــرد بــدا كإنســانٍ  ،أو أنــه افتقــد إىل نفــس إنســان ّية
ـخصا
عاقلــة .ننكــر أنــه يف االتحــاد اإلقنومــي ات ّخــذ االبــن شـ ً
إنســانيًّا وليــس طبيعــة إنســانيّة.

 6الَّـ ِـذي ُهـ َو ُصــو َر ُة اللـ ِه َغـ ْ ِ
ـر الْ َم ْنظُــورِِ ،ب ْكـ ُر ك ُِّل َخلِي َقـ ٍة .فَ ِإنَّـ ُه ِفيـ ِه ُخلِـ َـق الْـك ُُّلَ :مــا
ات َو َمــا َعـ َـى األَ ْر ِضَ ،مــا يُـ َرى َو َمــا الَ يُـ َرىَ ،سـ َوا ٌء كَا َن ُع ُروشً ــا أَ ْم ِسـيَاد ٍ
السـ َـا َو ِ
َات
يف َّ
أَ ْم ِريَ َاسـ ٍ
ـات أَ ْم َسـا َِط َني .الْـك ُُّل ِبـ ِه َولَـ ُه قَـ ْد ُخلِـ َـق (كولــويس  .)16-15 :1انظــر أيضً ــا
روميــة 29 :8؛  2كورنثــوس 6-4 :4؛ أفســس 24-20 :4؛ عربانيــن .4-3 :1
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البند 7

نؤكّــد أن يســوع املســيح ،كإنســانٍ ح ًقــا ،امتلــك يف حالــة اتّضاعــه
كل املحدوديّــات الطبيع ّيــة والضعفــات العامــة للطبيعــة
البرشيّــة .نوكّــد أنــه صــار مثلنــا يف كافــة الجوانــب ،لكنــه
7
كان بــا خطيــة.
ننكــر أن يســوع املســيح ارتكــب الخطيــة .ننكــر أن يســوع املســيح
مل يختــر ح ًقــا األمل ،والتجربــة ،واملش ـقّة .ننكــر أن الخطيــة
متأصلــة يف اإلنســان ّية الح ّقــة أو أن كــو َن يســوع املســيح بــا
ّ
خطيّــة يتعــارض مــع كونــه إنســان ح ًقــا.

7
ـس
ش ٍء ،لِـ َ ْ
ـي يَ ُكــو َن َر ِحيـ ًـاَ ،و َرئِيـ َ
ِم ـ ْن ث َ ـ َّم كَا َن يَ ْن َب ِغــي أَ ْن يُشْ ـ ِب َه إِ ْخ َوتَ ـ ُه ِف ك ُِّل َ ْ
كَ َه َن ـ ٍة أَ ِمي ًنــا ِف َمــا ِلل ـ ِه َحتَّــى يُ َك ِّف ـ َر َخطَايَــا الشَّ ـ ْع ِب .ألَنَّ ـ ُه ِف َمــا ُه ـ َو قَ ـ ْد تَأَلَّ ـ َم
ُم َج َّربًــا يَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن يُ ِعـ َن الْ ُم َج َّر ِبـ َن (عربانيــن  .)18-17 :2انظــر أيضً ــا ميخــا 2 :5؛ لوقــا
52 :2؛ رومية 3 :8؛ غالطية 4 :4؛ فيلبي 8-5 :2؛ عربانيني .15 :7
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البند 8

ـي قــد ُحبـ َـل بــه بطريقــة معجزيّــة،
نؤكــد أن يســوع املســيح التاريخـ ّ
بقــوة الــروح القــدس ،و ُولِـ َد مــن مريــم العــذراء .نؤكّــد مــع
قانــون اإلميــان الخلقيــدوين أنهــا ح ًقــا تُدعــى والــدة اإللــه
) (theotokosمبــا أن الطفــل الــذي ولدتــه هــو ابــن اللــه
8
املتجســد ،األقنــوم الثــاين مــن الثالــوث املق ـ ّدس.
ّ
ننكــر أن يســوع املســيح أخــذ طبيعتــه اإلله ّيــة مــن مريــم أو أن
كونــه بــا خط ّيــة مســتمد منهــا.

ِبائِيـ ُـل الْ َم ـا َُك ِم ـ َن الل ـ ِه إِ َل َم ِدي َن ـ ٍة ِم ـ َن الْ َجلِيــلِ
َ 8و ِف الشَّ ـ ْه ِر َّ
الســا ِد ِس أُ ْر ِسـ َـل ج ْ َ
ـاصةُ ،إِ َل َع ـ ْذ َرا َء َم ْخطُوبَـ ٍة لِ َر ُجــل ِم ـ ْن بَيْـ ِ
وسـ ُـفَ .و ْاس ـ ُم
ـت دَا ُو َد ْاس ـ ُم ُه يُ ُ
ْاس ـ ُم َها نَـ ِ َ
الْ َعـ ْذ َرا ِء َم ْريَـ ُم (لوقــا  .)27–26 :1انظــر أيضً ــا متــى 23 :1؛ 11 :2؛ لوقــا ،35 ،31 :1
43؛ روميــة 3 :1؛ غالطيــة .4 :4
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البند 9

نؤكــد أن يســوع املســيح هــو آدم األخــر الــذي نجــح يف مهمتــه
املحــددة يف كل جانــب فشــل فيــه آدم األول ،وأن يســوع
9
املســيح هــو رأس شــعبه ،جســد املســيح.
ننكــر أن يســوع املســيح اتّخــذ طبيعــة برشيــة ســاقطة أو َورِثَ
الخطيّــة األصليــة.

ــك كَأَنَّ َــا ِب ِإن َْســانٍ َو ِ
اح ٍ
ــد َد َخل ِ
ِ 9مــ ْن أَ ْجــلِ ذلِ َ
َــت الْخ َِطيَّــ ُة إِ َل الْ َعالَــمِ َ ،وبِالْخ َِطيَّــ ِة
الْ َم ـ ْوتُ َ ،وه َك ـذَا ا ْجتَــا َز الْ َم ـ ْوتُ إِ َل َج ِمي ـعِ ال َّنـ ِ
ـاس ،إِ ْذ أَ ْخطَ ـأَ الْ َج ِمي ـ ُع .فَ ِإنَّـ ُه َحتَّــى
ــوس كَان ِ
ال َّنا ُم ِ
ــب إِ ْن لَــ ْم يَكُــ ْن
َــت الْخ َِطيَّــ ُة ِف الْ َعالَــمِ َ .ع َ
ــى أَ َّن الْخ َِطيَّــ َة الَ تُ ْح َس ُ
ِ
ِ
ِ
ــوسَ ،وذلِ َ
ْ
َ
ــى ال َِّذيــ َن لَــ ْم
ــك َع َ
م
ل
َ
إ
م
د
آ
ن
ــ
م
و
ــ
م
ل
ا
َــك
ل
م
د
َــ
ق
ن
ــ
ك
ل
.
ــوس
ْ ْ َ
َ ْ تُ ْ َ َ ُ َ
نَا ُم ٌ
يُخ ِْطئُــوا َعـ َـى ِشـ ْب ِه ت َ َعـدِّي آ َد َم ،الَّـ ِـذي ُهـ َو ِمثَـ ُ
ـس كَالْخ َِط َّيـ ِة ه َكـذَا
ـال ِ
اآلتَ .ول ِكـ ْن لَ ْيـ َ
أَيْضً ــا الْ ِهبَـةُ .ألَنَّـ ُه إِ ْن كَا َن ِبخ َِطيَّـ ِة َو ِ
احـ ٍـد َمــاتَ الْ َك ِثـ ُرونَ ،فَ ِبــاألَ ْو َل كَ ِثـ ًرا نِ ْع َمـ ُة اللـهِ،
َوالْ َع ِط َّيـ ُة بِال ِّن ْع َمـ ِة الَّ ِتــي بِا ِإلن َْســانِ الْ َو ِ
احـ ِـد يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح ،قَـ ِـد ا ْزدَادَتْ لِلْ َك ِثريِيـ َن!
احـ ٍـد قَ ـ ْد أَ ْخطَ ـأَ ه َك ـذَا الْ َع ِطيَّ ـةُ .ألَ َّن الْ ُح ْك ـ َم ِم ـ ْن َو ِ
ـس كَـ َـا ِب َو ِ
احـ ٍـد لِل َّديْ ُنونَ ـ ِة،
َولَيْـ َ
َوأَ َّمــا الْ ِه َب ـ ُة فَ ِم ـ ْن َج ـ َّرى َخطَايَــا كَ ِث ـ َر ٍة لِلتَّ ْبِي ـرِ .ألَنَّ ـ ُه إِ ْن كَا َن ِبخ َِط َّي ـ ِة الْ َو ِ
احـ ِـد قَ ـ ْد
َملَـ َـك الْ َم ـ ْوتُ بِالْ َو ِ
ـر،
احـ ِـد ،فَ ِبــاألَ ْو َل كَ ِث ـ ًرا ال َِّذي ـ َن يَ َنالُــو َن فَ ْيـ َ
ـض ال ِّن ْع َم ـ ِة َو َع ِط َّي ـ َة الْـ ِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َس ـيَ ْملِكُو َن ِف الْ َحيَــاة بِالْ َواحــد يَ ُســو َع الْ َمســي ِح! فَ ـإذًا كَـ َـا ِبخَطيَّ ـة َواح ـ َدة َصــا َر
ـر َو ِ
الْ ُح ْك ـ ُم إِ َل َج ِمي ـعِ ال َّنـ ِ
احـ ٍـد َصــا َر ِت الْ ِه َب ـ ُة إِ َل َج ِمي ـعِ
ـاس لِل َّديْ ُنونَ ـ ِة ،ه َك ـذَا ِبـ ِ ّ
ـاس ،لِتَ ْبِيـ ِر الْ َحيَــا ِة .ألَنَّـ ُه كَـ َـا بِ َ ْع ِصيَـ ِة ا ِإلن َْســانِ الْ َو ِ
ال َّنـ ِ
احـ ِـد ُج ِعـ َـل الْ َك ِثـ ُرو َن ُخطَــاةً،
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
َــل
ــوس فَ َدخ َ
م
ا
ن
ال
ــا
م
أ
و
ا.
ر
ا
ر
ــ
ب
أ
ن
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ر
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ث
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ل
ا
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ُ
ع
ج
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س
ــد
اح
و
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ا
ة
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ع
َا
ط
إ
ب
ــا
ي
أ
َا
ذ
َ
َ
هكَــ ْضً
َ
َ َُْ
َ
ُ ْ َ ً َ َّ َّ ُ ُ
ـر ِت الْخ َِط َّيـ ُة ا ْزدَاد َِت ال ِّن ْع َمـ ُة ِجـدًّاَ .حتَّــى كَـ َـا
لِـ َ ْ
ـر الْخ َِط َّيـةَُ .ول ِكـ ْن َح ْيــثُ كَـ ُ َ
ـي ت َ ْكـ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر ،للْ َحيَــاة األبَديَّ ـةِ ،بيَ ُســو َع
َملَ َكــت الْخَطيَّ ـ ُة ِف الْ َم ـ ْوت ،ه َك ـذَا تَ ْلـ ُـك ال ِّن ْع َم ـ ُة بِالْـ ِ ِّ
الْ َم ِســي ِح َربِّ َنــا (روميــة  .)21–12 :5انظــر أيضً ــا  1كورنثــوس 49-45 ،22 :15؛ أفســس
16-14 :2؛ 23 :5؛ كولــويس .18 :1
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البند 10

نؤكــد طاعــة يســوع املســيح الفاعلــة وغــر الفاعلــة ،وأنــه يف حياته
الكاملــة اسـتَ ْوىف متا ًمــا مطالــب النامــوس البــارة نيابــة ع ّنــا،
10
وأنــه تح ّمــل عقــاب خطايانــا مبوتــه عــى الصليــب.
ننكــر أن يســوع املســيح يف أيّــة مرحلــة فشــل يف طاعــة نامــوس اللــه
أو يف تحقيقــه .ننكــر أنــه أبطــل النامــوس األديب.

البند 11

نؤكــد أن يســوع املســيح قـ ّدم نفســه عــى الصليــب كفــارة بدليّــة
عقاب ّيــة مــن أجــل خطايــا شــعبه ،اســرضا ًء لغضــب اللــه
وارضــا ًء لعــدل اللــه ،وانتــر عــى الخطيــة ،واملــوت،
11
والشــيطان.
ننكــر أن مــوت يســوع املســيح كان دفع الفديــة للشــيطان .ننكر أن
مــوت يســوع املســيح كان مجــرد قــدوة ،أو مجــرد انتصــا ًرا
عــى الشــيطان ،أو مجــرد إظهــا ًرا لســلطان اللــه األديب.
َ 10ألنَّـ ُه كَـ َـا َِب ْع ِصيَـ ِة اإلِ ن َْســانِ الْ َو ِ
احـ ِـد ُج ِعـ َـل الْ َك ِثـ ُـرو َن ُخطَــاةً ،ه َكـذَا أَيْضً ــا ِب ِإطَا َعـ ِة
الْ َو ِ
احـ ِـد َس ـيُ ْج َع ُل الْ َك ِث ـ ُرو َن أَبْـ َرا ًرا (روميــة  .)19 :5انظــر أيضً ــا متــى 15 :3؛ يوحنــا
29 :8؛  2كورنثــوس 21 :5؛ فيلبــي 8 :2؛ عربانيــن .8 :5
الص ْف ـ ِح َعــنِ
 11الَّـ ِـذي قَ َّد َم ـ ُه الل ـ ُه كَ َّفــا َر ًة بِاإلِ َميــانِ ِب َد ِم ـ ِه ،إلِ ظْ َهــا ِر ِب ـ ِّر ِهِ ،م ـ ْن أَ ْجــلِ َّ
الســالِ َف ِة ِب ِإ ْم َهــا ِل اللـ ِهِ .إلظْ َهــا ِر ِبـ ِّر ِه ِف ال َّز َمــانِ الْ َحـ ِ
ـر َر
الْ َخطَايَــا َّ
ـاضِ ،لِ َي ُكــو َن بَــا ًّرا َويُـ َ ِّ
َمـ ْن ُهـ َو ِمـ َن ا ِإلميَــانِ ِب َي ُســو َع (روميــة  .)26-25 :3انظــر أيضً ــا إشــعياء 53؛ روميــة
15 ،8 ،6 :5؛ 10 :6؛ 4 :7؛ 34 :8؛ 15 ،9 :14؛  1كورنثــوس 3 :15؛ أفســس 2 :5؛ 1
تســالونييك 10 :5؛  2تيموثــاوس 11 :2؛ عربانيــن 17 ،14 :2؛ 15-14 :9؛ 14 :10؛ 1
بطــرس 24 :2؛ 18 :3؛  1يوحنــا 2 :2؛ 8 :3؛ .10 :4
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البند 12

نؤكــد عقيــدة االحتســاب املــزدوج ،أي أن خطيتنــا احتُ ِســبَت
12
ــب لنــا باإلميــان.
ليســوع املســيح وبــره احتُ ِس َ
ننكــر أنــه يتــم تجاهــل الخطيــة دون دينونــة .ننكــر أن طاعــة
املســيح الفاعلــة مل ت ُحتَســب لنــا.

البند 13

نؤكــد أنــه يف اليــوم الثالــث قــام يســوع املســيح مــن األمــوات وأنــه
13
شــوهد بالجســد مــن قبــل الكثريين.
ننكــر أن يســوع املســيح مجــرد بَــ َدا وكأنــه مــات ،أو أن نفســه
فقــط هــي التــي نجــت ،أو أن قيامتــه مجــرد قــد حدثــت
يف قلــوب أتباعــه.

ـن ِب ـ َّر الل ـ ِه
َ 12ألنَّ ـ ُه َج َعـ َـل الَّـ ِـذي لَ ـ ْم يَ ْع ـر ِْف خ َِط َّي ـةً ،خ َِط َّي ـ ًة َأل ْجلِ َنــا ،لِ َن ِصـ َـر نَ ْحـ ُ
ِفي ـ ِه ( 2كورنثــوس  .)21 :5انظــر أيضً ــا متــى 20 :5؛ روميــة 22-21 :3؛ 11 :4؛ :5
18؛  1كورنثــوس 30 :1؛  2كورنثــوس 9 :9؛ أفســس 14 :6؛ فيلبــي 11 :1؛ 9 :3؛
عربانيــن .23 :12
ـن
ـيح َمــاتَ ِمـ ْ
 13فَ ِإنَّ ِنــي َس ـلَّ ْم ُت ِإلَيْ ُك ـ ْم ِف َاأل َّو ِل َمــا قَ ِبلْتُ ـ ُه أَنَــا أَيْضً ــا :أَنَّ الْ َم ِسـ َ
ـنَ ،وأَنَّـ ُه قَــا َم ِف الْ َيـ ْومِ الثَّالِـ ِ
ـب
ـب الْ ُكتُـ ِ
ـبَ ،وأَنَّـ ُه ُد ِفـ َ
ـث َح َسـ َ
أَ ْجــلِ َخطَايَانَــا َح َسـ َ
ـر ( 1كورنثــوس  .)5-3 :15انظــر أيضً ــا
الْ ُكتُـ ِ
ـي َعـ َ َ
ـبَ ،وأَنَّـ ُه ظَ َهـ َر لِ َص َفــا ث ُـ َّم لِالث ْ َنـ ْ
إشــعياء 53؛ متــى 21 :16؛ 32 :26؛ 10-1 :28؛ يوحنــا 14 :21؛ أعــال الرســل :1
11-9؛ 32 ،25 :2؛ 26 ،15 :3؛ 10 :4؛ 30 :5؛ 40 :10؛ روميــة 25–24 :4؛ ،10-9 :6
أفسس .10-8 :4
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البند 14

نؤكــد أن يســوع املســيح يف حالــة متجيــده هــو بكــر القيامــة ،وأنــه
انتــر عــى كل مــن الخطيــة واملــوت ،وأننــا باتحادنــا معــه
14
ســوف نقــوم نحــن أيضً ــا.
ننكــر أن الجســد امل ُم ّجــد وامل ُقــام ليســوع املســيح كان جســ ًدا
مختلفًــا متا ًمــا عــن الجســد الــذي تــم وضعــه يف قــر
البســتان .ننكــر أن قيامتنــا هــي مجــرد قيامــة ألرواحنــا
بــدون أجســامنا.

ـيح ِم ـ َن َاأل ْم ـ َو ِ
ات َو َصــا َر بَاكُــو َر َة ال َّرا ِق ِدي ـ َن « ...أَيْ ـ َن
َ 14ول ِكــنِ اآل َن قَ ـ ْد قَــا َم الْ َم ِسـ ُ
شَ ـ ْوكَتُ َك يَــا َمـ ْوتُ ؟ أَيْـ َن َغلَ َبتُـ ِ
ـك يَــا َها ِويَـةُ؟» ( 1كورنثــوس  .)55 ،20 :15انظــر أيضً ــا
روميــة 10 :5؛ 11 ،8 ،4 :6؛ 9 :10؛  1كورنثــوس 23 :15؛  2كورنثــوس 9 :1؛ 11-10 :4؛
أفســس 6 :2؛ كولــويس 12 :2؛  2تســالونييك 13 :2؛ عربانيــن 14 ،9 :2؛  1يوحنــا :3
14؛ رؤيــا 4 :14؛ .14 :20
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البند 15

نؤكــد أن يســوع املســيح قــد صعــد إىل عرشــه الســاوي عــن ميــن
اللــه اآلب ،وأنــه ميلــك اآلن كملــك ،وأنــه ســيعود بشــكل
15
مــريئ بالقــوة واملجــد.
ننكر أن يسوع املسيح كان مخطئًا حول توقيت عودته.

البند 16

نؤكــد أن يســوع املســيح ســكب روحــه يف يــوم الخمســن وأنــه يف
حالتــه اآلن ميلــك عــى كل يشء ،ويشــفع يف شــعبه ،ويبنــي
16
كنيســته ،التــي هــو رأســها الوحيــد.
ننكــر أن يســوع املســيح عـ ّـن أســقف رومــا كممثّــلٍ عنــه ،أو أن
أي شــخص أخــر ســوى يســوع املســيح ميكــن أن يكــون
رأس الكنيســة.
 15أَ َّمــا ُهـ ُم الْ ُم ْجتَ ِم ُعــو َن ف ََسـأَلُو ُه قَائِلِـ َـن« :يَــا َر ُّبَ ،هـ ْـل ِف هـذَا الْ َوقْـ ِ
ـت تَـ ُر ُّد الْ ُملْـ َـك
سائِيـ َـل؟» فَ َقـ َ
ـس لَ ُكـ ْم أَ ْن تَ ْع ِرفُــوا األَ ْز ِم َنـ َة َواألَ ْوقَــاتَ الَّ ِتــي َج َعلَ َهــا
ـال لَ ُهـ ْم« :لَ ْيـ َ
إِ َل إِ ْ َ
وح الْ ُقـد ُُس َعلَيْ ُكـ ْمَ ،وتَكُونُو َن
اآلب ِف ُسـلْطَانِ ِه ،ل ِك َّن ُكـ ْم َسـتَ َنالُو َن قُـ َّو ًة َمتَــى َحـ َّـل الـ ُّر ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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هـذَا ا ْرت َ َفـ َع َو ُهـ ْم يَ ْنظُـ ُرونََ .وأَ َخ َذت ْـ ُه َسـ َحابَ ٌة َعـ ْن أَ ْع ُي ِن ِهـ ْمَ .و ِفيـ َـا كَانُــوا يَشْ ـخ َُصو َن
السـ َـا ِء َو ُه ـ َو ُم ْنطَلِـ ٌـق ،إِذَا َر ُج ـاَنِ قَ ـ ْد َوقَ َفــا ِب ِه ـ ْم ِبلِبَـ ٍ
ـضَ ،وقَــاالَ« :أَيُّ َهــا
ـاس أَبْيَـ َ
إِ َل َّ
ال ِّر َجـ ُ
السـ َـا ِء؟ إِ َّن يَ ُســو َع هـذَا الَّـ ِـذي
ـال الْ َجلِيلِ ُّيــونََ ،مــا بَالُ ُكـ ْم َوا ِق ِفـ َن تَ ْنظُـ ُرو َن إِ َل َّ
ْ
َ
السـ َـا ِء» (أعــال
السـ َـا ِء َسـيَأ ِت ه َكـذَا كَـ َـا َرأيْتُ ُمــو ُه ُم ْنطَلِ ًقــا إِ َل َّ
ا ْرت َ َفـ َع َع ْن ُكـ ْم إِ َل َّ
الرســل  .)11-6 :1انظــر أيضً ــا لوقــا 53-50 :24؛ أعــال الرســل 22 :1؛ 35-33 :2؛
أفســس 10-8 :4؛  1تيموثــاوس .16 :3
يســ ِة
ــت قَ َد َميْــ ِهَ ،وإِيَّــا ُه َج َع َ
َ 16وأَخْضَ ــ َع ك َُّل َْش ٍء ت َ ْح َ
ــل َرأْ ًســا فَــ ْو َق ك ُِّل َْش ٍء لِلْ َك ِن َ
(أفســس  .)22 :1انظــر أيضً ــا أعــال الرســل 33 :2؛  1كورنثــوس 5-3 :11؛ أفســس
15 :4؛ 23 :5؛ كولــويس .18 :1
الْ َكلِ َم ُة َصا َر َج َسدًا | 17

البند 17

نؤكــد أن يســوع املســيح ســيأيت ثانيــة يف املجــد ليديــن كل البــر
وســيقهر يف النهايــة كل أعدائــه ،ويبيــد املــوت ويــأيت
بالســاء الجديــدة واألرض الجديــدة حيــث ســيملك
17
فيهــا بالــر.
ننكــر أن عــودة يســوع املســيح قــد حدثــت يف ســنة 70
ميالديّــة .وأن عودتــه واألحــداث املصاحبــة لهــا يجــب
اعتبارهــا كرمــوز.

البند 18

نؤكــد أن َمــن يؤمنــون باســم الــرب يســوع املســيح ســيالقون
ترحي ًبــا يف ملكوتــه األبــدي ،لكــن َمــن ال يؤمنــون بــه
18
سيقاســون عقابًــا أبديًّــا بوعــي يف الجحيــم.
ننكــر أنــه ســيخلص كل إنســان .ننكــر أن َمــن ميوتــون بــدون
اإلميــان بيســوع املســيح ســ ُيف َن ْونَ.
ــن ِمــ َن اللــ ِه َديَّانًــا
َ 17وأَ ْو َصانَــا أَ ْن نَكْــ ِر َز لِلشَّ ــ ْع ِبَ ،ونَشْ ــ َه َد بِــأَ َّن هــذَا ُهــ َو الْ ُم َع َُّ
لِألَ ْح َيــا ِء َواألَ ْمــ َو ِ
ات (أعــال الرســل  .)42 :10انظــر أيضً ــا يوحنــا 48 :12؛ 3 :14؛
أعــال الرســل 7 :7؛ 31 :17؛  2تيموثــاوس .8 ،1 :4
 18يُ ْر ِسـ ُـل ابْـ ُن ِاإلن َْســانِ َم َالئِ َكتَ ـ ُه فَ َي ْج َم ُعــو َن ِم ـ ْن َملَكُوتِ ـ ِه َج ِمي ـ َع الْ َم َعاثِ ـ ِر َوفَا ِعـ ِـي
ا ِإلثْــمِ َ ،ويَطْ َر ُحونَ ُه ـ ْم ِف أَتُــونِ ال َّنــارُِ .ه َنـ َ
ـاك يَ ُكــو ُن الْ ُب ـكَا ُء َو َصِي ـ ُر األَ ْس ـ َنانِ ِ .حي َن ِئـ ٍـذ
ُ
ِ
يُـ ِـي ُء األَبْـ َرا ُر كَالشَّ ـ ْم ِس ِف َملَ ُكـ ِ
لسـ ْمعِ ،فَلْيَ ْسـ َم ْع (متــى
ـوت أَبِي ِهـ ْمَ .مـ ْن لَـ ُه أ ُذنَــانِ ل َّ
 .)43–41 :13انظــر أيضً ــا إشــعياء 9-6 :25؛ 25-17 :65؛ 23-21 :66؛ دانيــال -13 :7
14؛ متــى 30-29 :5؛ 28 :10؛ 9-8 :18؛ مرقــس 49-42 :9؛ لوقــا 33 :1؛ 5 :12؛ يوحنــا
36 :18؛ كولــويس 14-13 :1؛  2تســالونييك 10-5 :1؛  2تيموثــاوس 18 ،1 :4؛ عربانيــن
28 :12؛  2بطــرس 11 :1؛ 4 :2؛ رؤيــا .15 :20
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البند 19

نؤكــد أن جميــع َمــن تــم اختيارهــم يف يســوع املســيح قبــل
تأســيس العــامل وقــد اتحــدوا بــه باإلميــان يتمتعــون بالرشكــة
معــه ومــع بعضهــم البعــض .نؤكــد أننــا يف يســوع املســيح
نتمتــع بــكل بركــة روحيــة ،مبــا يف ذلــك التربيــر ،والتبنــي،
19
والتقديــس ،والتمجيــد.
ننكــر أنــه ميكــن الفصــل بــن يســوع املســيح وعملــه الخاليص.
ننكــر أننــا نســتطيع الحصــول عــى عمــل يســوع
املســيح الخــايص بــدون يســوع املســيح نفســه .ننكــر
أننــا ميكــن أن نتحــد بيســوع املســيح دون أن نتحــد
بجســده ،أي الكنيســة.

احـ ٍـد أَيْضً ــا ا ْعتَ َم ْدنَــا إِ َل َج َسـ ٍـد َو ِ
َ 19ألنَّ َنــا َج ِمي َع َنــا ِبـ ُرو ٍح َو ِ
اح ٍد ،يَ ُهــودًا كُ َّنــا أَ ْم يُونَانِيِّ َني،
َعبِيـدًا أَ ْم أَ ْحـ َرا ًراَ ،و َج ِمي ُع َنــا ُسـ ِقي َنا ُرو ًحــا َو ِ
احـدًا ( 1كورنثــوس  .)13 :12انظــر أيضً ــا
يوحنــا 20 :14؛ 6-4 :15؛ روميــة 11-1 :6؛ 2-1 :8؛ 5-3 :12؛  1كورنثــوس 31-30 :1؛
20-15 :6؛ 17-16 :10؛ 27 :12؛  2كورنثــوس 21-17 :5؛ غالطيــة 29-25 :3؛ أفســس
23-22 ،10-3 :1؛ 6-1 :2؛ 6 :3؛ 16-15 :4؛ 30 ،23 :5؛ كولويس 18 :1؛ .19-18 :2
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البند 20

نؤكــد عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده ،أي أن اللــه يعلــن أننــا أبـرار
بعمــل نعمتــه وحدهــا مــن خــال إمياننــا وحــده بشــخص
وعمــل يســوع املســيح وحــده ،مبعــزل عــن اســتحقاقنا أو
أعاملنــا الشــخصية .نؤكــد أن إنــكار عقيــدة التربيــر باإلميــان
20
وحــده هــو إنــكار لبشــارة اإلنجيــل.
ننكــر أننــا نتــرر عــى أســاس أي انســكاب للنعمــة فينــا .ننكــر أننــا
نتــرر فقــط عندمــا نصبــح أب ـرا ًرا بالطبيعــة .ننكــر أن هــذا
التربيــر يعتمــد اآلن أو يف املســتقبل عــى أمانتنــا.

 20فَـ ِإ ْذ قَـ ْد ت َََّب ْرنَــا بِاإلِ َميــانِ لَ َنــا َسـ َـا ٌم َمـ َع اللـ ِه ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح (روميــة .)1 :5
انظــر أيضً ــا لوقــا 14 :18؛ روميــة 24 :3؛ 5 :4؛ 10 :5؛ 30 :8؛ 10 ،4 :10؛  1كورنثــوس
11 :6؛  2كورنثــوس 21 ،19 :5؛ غالطيــة 17-16 :2؛ 24 ،11 :3؛ 4 :5؛ أفســس 7 :1؛
تيطــس .7 ،5 :3
20
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البند 21

نؤكــد عقيــدة التقديــس ،أي أن اللــه ،بقــوة الــروح القــدس،
واســتنا ًدا عــى عمــل يســوع املســيح ،يحررنــا مــن قــوة
الخطيــة املســيطرة ،ويك ّرســنا ،ويقدســنا بجعلنــا مشــابهني
أكــر فأكــر صــورة ابنــه .نؤكــد أن التقديــس هــو عمــل
نعمــة اللــه وأنــه مرتبــط بالتربيــر بــا انفصــال ،رغــم أنــه
يختلــف عــن التربيــر .نؤكــد أنــه يف هــذا العمــل اإللهــي
للتقديــس لســنا مجــرد ســلبيني ،بــل نحــن مســؤولون أن
نكــ ّرس أنفســنا لوســائط النعمــة املع ّينــة لنــا يف ســعينا
21
املســتمر لنمــوت عــن الخطيــة ونحيــا بالطاعــة للــرب.
ننكــر أنــه يتــم تربيــر الشــخص دون أن يثمــر يف الحــال مثــر االتحاد
بيســوع املســيح يف التقديــس .ننكــر أن أعاملنــا الصالحــة،
رغــم أنهــا مقبولــة لــدى اللــه بيســوع املســيح ،تســتحق
التربيــر .ننكــر أنــه يف هــذه الحيــاة ســوف ينتهــي رصاعنــا
مــع الخطيــة الســاكنة فينــا ،رغــم أن الخطيــة ليســت لهــا
ســيادة علينــا.
َّــذي بَا َركَ َنــا بِــك ُِّل بَ َركَــ ٍة ُر ِ
ُ 21م َبــا َر ٌك اللــ ُه أَبُــو َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح ،ال ِ
وح َّيــ ٍة ِف
ـيس الْ َعالَــمِ  ،لِ َن ُكــو َن ِقد ِ
السـ َـا ِويَّ ِ
ات ِف الْ َم ِســي ِح ،كَـ َـا ا ْختَا َرنَــا ِفي ـ ِه قَبْـ َـل تَأْ ِسـ ِ
ِّيس ـ َن
َّ
َو ِبـاَ لَـ ْومٍ قُدَّا َمـ ُه ِف الْ َم َح َّبـ ِة (أفســس  .)4-3 :1انظــر أيضً ــا يوحنــا 17 :17؛ أعــال
الرســل 32 :20؛ روميــة 14 ،6-5 :6؛ 13 :8؛  1كورنثــوس 11 :6؛  2كورنثــوس 1 :7؛
غالطيــة 24 :5؛ أفســس 19-16 :3؛ 24-23 :4؛ فيلبــي 10 :3؛ كولــويس 11-10 :1؛ 2
تســالونييك 13 :2؛ عربانيــن .14 :12
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البند 22

نؤكــد أن يســوع املســيح هــو الوســيط الوحيــد بــن اللــه وشــعبه.
نؤكــد عــى دور الوســاطة ليســوع املســيح باعتبــاره نبــي،
وكاهــن ،وملــك يف كل مــن حالــة اتضاعــه وحالــة متجيــده.
نؤكــد أنــه ُم ِســح بالــروح القــدس لــي يقــوم بوظيفــة
22
الوســيط التــي دعــاه إليهــا اآلب.
تجســدات أخــرى
ننكــر أن اللــه كان لــه أو ســيكون لــه أي ّ
أو أنــه هنــاك أو ســيكون هنــاك أي وســطاء للفــداء إال
الــرب يســوع املســيح .ننكــر الخــاص بــدون يســوع
املســيح وحــده.

احــ ٌد َو َو ِســي ٌط َو ِ
َ 22ألنَّــ ُه يُو َجــ ُد إِلــ ٌه َو ِ
ــن اللــ ِه َوال َّن ِ
احــ ٌد بَ َْ
ــاسِ :اإلن َْســا ُن يَ ُســو ُع
ـيح ( 1تيموثــاوس  .)5 :2انظــر أيضً ــا أيــوب 28-23 :33؛ لوقــا 33 :1؛ يوحنــا
الْ َم ِسـ ُ
14-1:1؛ 6 :14؛ أعــال الرســل 22 :3؛ كولــويس 15 :1؛ عربانيــن 4-1:1؛ 6-5 :5؛ :9
15؛ .24 :12
22
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البند 23

نؤكــد أن يســوع املســيح بصفتــه النبــي األعظــم للــه كان هــو
مصــدر وهــدف النبــوءات .نؤكــد أن يســوع املســيح أعلــن
مشــيئة اللــه ونــادى بهــا ،وأنــه تنبــأ بأحــداث مســتقبل ّية،
23
وأنــه هــو يف ذاتــه تحقيــق لوعــود اللــه.
ننكــر أن يســوع املســيح نطــق عــى اإلطــاق بنبــوءة كاذبــة أو
كلمــة خاطئــة ،أو أنــه فشــل أو سيفشــل يف تحقيــق جميــع
النبــوءات املتعلّقــة بشــخصه.

َ 23واآلن أَيُّ َهــا ِاإل ْخـ َوةُ ،أَنَــا أَ ْعلَـ ُم أَنَّ ُكـ ْم ِب َج َهالَـ ٍة َع ِملْتُـ ْم ،كَـ َـا ُرؤ ََســا ُؤكُ ْم أَيْضً ــاَ .وأَ َّمــا
ـيح ،قَ ـ ْد تَ َّ َم ـ ُه
الل ـ ُه فَـ َـا َس ـبَ َق َوأَنْبَ ـأَ ِب ـ ِه ِبأَفْ ـ َوا ِه َج ِمي ـعِ أَنْ ِبيَائِ ـ ِه ،أَ ْن يَتَأَلَّ ـ َم الْ َم ِسـ ُ
ـي ت َ ـأْ ِ َت أَ ْوقَــاتُ الْ َف ـ َر ِج ِم ـ ْن َو ْج ـ ِه
ه َك ـذَا .فَتُوبُــوا َوا ْر ِج ُعــوا لِتُ ْم َحــى َخطَايَاكُ ـ ْم ،لِـ َ ْ
السـ َـا َء
ـر ِب ـ ِه لَ ُك ـ ْم قَ ْبـ ُـل .الَّـ ِـذي يَ ْن َب ِغــي أَ َّن َّ
ال ـ َّر ِّبَ .ويُ ْر ِسـ َـل يَ ُســو َع الْ َم ِسـ َ
ـيح الْ ُم َبـ َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ٍء ،الَّتــي ت َ َكلَّـ َم َع ْن َهــا اللـ ُه ِب َفــمِ َجميـعِ أنْ ِبيَائـه الْقدِّيسـ َن
ت َ ْقبَلُـهُ ،إِ َل أَ ْز ِم َنـ ِة َر ِّد ك ُِّل َ ْ
ـوس قَـ َ
ـال لِآلبَــا ِء :إِ َّن نَ ِب ًّيــا ِمثْـ ِـي َسـ ُي ِقي ُم لَ ُكـ ُم الـ َّر ُّب إِل ُه ُكـ ْم ِمـ ْن
ُم ْنـ ُذ ال َّد ْهـرِ .فَـ ِإ َّن ُمـ َ
إِ ْخ َوتِ ُك ـ ْم .لَ ـ ُه ت َْس ـ َم ُعو َن ِف ك ُِّل َمــا يُ َكلِّ ُم ُك ـ ْم ِب ـ ِه (أعــال الرســل  .)22-17 :3انظــر
أيضً ــا متــى 17 :20؛ 3 :24؛ 64 ،34 ،31 :26؛ مرقــس 15-14 :1؛ لوقــا 21 ،19-18 :4؛
يوحنــا 36 :13؛ 22 :21؛  1كورنثــوس 20 :1؛ عربانيــن 2 :1؛ رؤيــا .10 :19
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البند 24

نؤكــد أن يســوع املســيح هــو رئيــس كهنتنــا العظيــم عــى رتبــة
ملــي صــادق ،إذ قــ ّدم نفســه ذبيحــة كاملــة نيابــة ع ّنــا
ويســتمر يف التشــفّع فينــا أمــام اآلب .نؤكــد أن يســوع
املســيح هــو َمــن ق ـ ّدم الذبيحــة الكفاريّــة ال ُعظمــى وهــو
24
نفســه الذبيحــة.
ننكــر أن يســوع املســيح ،كونــه مــن ســبط يهــوذا وليــس مــن ســبط
الوي ،ليــس مؤه ـاً للخدمــة ككاهــن لنــا .ننكــر أنــه يق ـ ّدم
نفســه باســتمرار كذبيحــة يف القــداس كضحيــة وككاهــن،
وذلــك حتــى بطريقــة غــر دمويــة .ننكــر أنــه أصبــح كاه ًنــا
فقــط يف الســاء ومل يكــن كاه ًنــا عــى األرض.

َاس َم ْص ُنو َعــ ٍة ِبيَ ٍ
ُــل إِ َل أَقْــد ٍ
ــل إِ َل
ــد أَشْ ــبَا ِه الْ َح ِقي ِقيَّــ ِة ،بَ ْ
ــيح لَــ ْم يَ ْدخ ْ
 24ألَ ن الْ َم ِس َ
السـ َـا ِء َع ْي ِن َهــا ،لِ َيظْ َهـ َر اآل َن أَ َمــا َم َو ْجـ ِه اللـ ِه ألَ ْجلِ َنــاَ .والَ لِ ُي َقـ ِّد َم نَف َْسـ ُه ِمـ َرا ًرا كَ ِثـ َرةً،
َّ
ـس الْ َك َه َنـ ِة إِ َل األَقْـد ِ
ـب أَ ْن
كَـ َـا يَ ْد ُخـ ُـل َرئِيـ ُ
َاس ك َُّل َسـ َن ٍة ِبـدَمِ آ َخـ َر .فَـ ِإ ْذ ذ ََاك كَا َن يَ ِجـ ُ
يَتَأَلَّـ َم ِم ـ َرا ًرا كَ ِث ـ َر ًة ُم ْن ـ ُذ تَأْ ِسـ ِ
ـيس الْ َعالَــمِ َ ،ول ِك َّن ـ ُه اآل َن قَـ ْد أُظْ ِه ـ َر َم ـ َّر ًة ِع ْن ـ َد انْ ِقضَ ــا ِء
ال ُّد ُهــو ِر لِ ُي ْب ِطـ َـل الْخ َِط َّي ـ َة ِب َذبِي َح ـ ِة نَف ِْس ـ ِهَ .وكَـ َـا ُو ِض ـ َع لِل َّنـ ِ
ـاس أَ ْن َ ُيوتُــوا َم ـ َّر ًة ث ُ ـ َّم
ِ
ِ
ـي يَ ْحمـ َـل َخطَايَــا
ـيح أَيْضً ــا ،بَ ْع َد َمــا قُـ ِّد َم َم ـ َّر ًة لـ َ ْ
بَ ْع ـ َد ذلِـ َـك ال َّديْ ُنونَـةُ ،ه َك ـذَا الْ َم ِسـ ُ
كَ ِثريِيـ َنَ ،سـ َيظْ َه ُر ث َانِ َيـ ًة ِبـاَ خ َِط َّيـ ٍة لِلْ َخـا َِص لِل َِّذيـ َن يَ ْنتَ ِظ ُرونَـ ُه (عربانيــن .)28-24 :9
انظــر أيضً ــا يوحنــا 36 :1؛ 30-28 :19؛ أعــال الرســل 32 :8؛  1كورنثــوس 7 :5؛
عربانيــن 18-17 :2؛ 16-14 :4؛ 25 :7؛ 26 ،12 :10؛  1بطــرس 19 :1؛ رؤيــا ،8 ،6 :5
13-12؛ 16 ،1 :6؛ 17 ،14 ،10-9 :7؛ 1 :8؛ 11 :12؛ 11 ،8 :13؛ .3 :15
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البند 25

نؤكــد أن يســوع املســيح كملـ ٍ
ـك ،ميلــك متســاميّا عــى كل القــوى
25
األرضيّــة والخارقــة للطبيعــة اآلن وإىل األبــد.
ننكــر أن ملكــوت يســوع املســيح هــو مجــرد مملكــة سياســية مــن
هــذا العــامل .ننكــر أن حـكّام األرض ليســوا مســؤولني أمامــه.

البند 26

نؤكــد أنــه عندمــا يقهــر يســوع املســيح كل أعدائــه ،ســوف
يســلّم ملكوتــه إىل اآلب .نؤكــد أنــه يف الســاء الجديــدة
واألرض الجديــدة ،ســيكون اللــه مــع شــعبه وأن املؤمنــن
ســرون يســوع املســيح وج ًهــا لوجــه ،ويصبحــون مثلــه،
26
وســيتمتعون بــه إىل األبــد.
ننكــر وجــود أي رجــاء آخــر للبــر أو أي اســم أو طريــق ميكــن
مــن خاللــه أن يوجــد الخــاص إال يف يســوع املســيح وحــده.
ـت قَ َد َميْـ ِه ( 1كورنثــوس :15
ـب أَ ْن َْيلِـ َـك َحتَّــى يَضَ ـ َع َج ِميـ َع َاأل ْعـدَا ِء تَ ْحـ َ
َ 25ألنَّـ ُه يَ ِجـ ُ
 .)25انظــر أيضً ــا مزمــور 110؛ متــى 20-18 :28؛ لوقــا 32 :1؛ 11 :2؛ أعــال الرســل
34 ،29 ،25 :2؛ 25 :4؛ 36 ،34 ،22 :13؛ 16 :15؛ روميــة 3 :1؛  2تيموثــاوس 8 :2؛
عربانيــن 7 :4؛ رؤيــا 7 :3؛ 5 :5؛ .16 :22
اآلبَ ،متَــى أَبْطَـ َـل ك َُّل ِريَ َاس ـ ٍة َوك َُّل
َ 26وبَ ْع ـ َد ذلِـ َـك ال ِّن َهايَـةَُ ،متَــى َس ـلَّ َم الْ ُملْـ َـك ِلل ـ ِه ِ
ـت قَ َد َميْـ ِه.
ـب أَ ْن َ ْيلِـ َـك َحتَّــى يَضَ ـ َع َج ِميـ َع األَ ْعـدَا ِء تَ ْحـ َ
ُسـلْطَانٍ َوك َُّل قُـ َّو ٍة .ألَنَّـ ُه يَ ِجـ ُ
َ
ٍ
َ
ِ
ـت قَ َد َم ْي ـ ِهَ .ول ِك ـ ْن ِحي َنـ َـا
ـ
ح
ت
ء
ش
ُل
َّ
ك
ع
ـ
خ
أ
ن
أل
.
آخ ـ ُر َع ـ ُد ٍّو يُ ْبطَـ ُـل ُه ـ َو الْ َم ـ ْوتُ
َْ َْ َ
ْضَ َ
يَ ُقـ ُ
ـر الَّـ ِـذي أَخْضَ ـ َع لَـ ُه الْـك َُّلَ .و َمتَــى
ش ٍء قَـ ْد أُخ ِْضـ َع» فَ َو ِاضـ ٌ
ـح أَنَّـ ُه َغـ ْ ُ
ـول« :إِ َّن ك َُّل َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أُخ ِْضـ َع لَـ ُه الْـك ُُّل ،فَحي َنئــذ االبْـ ُن نَف ُْسـ ُه أيْضً ــا َسـيَخْضَ ُع للَّــذي أخْضَ ـ َع لَـ ُه الْـك َُّلَ ،كْ
يَ ُكــو َن اللـ ُه الْـك َُّل ِف الْـك ُِّل ( 1كورنثــوس  .)28–24 :15انظــر أيضً ــا إشــعياء 17 :65؛
22 :66؛ فيلبــي 11-9 :2؛  2بطــرس 13 :3؛  1يوحنــا 3-2 :3؛ رؤيــا 5-1 :21؛ .5-1 :22
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يو ًما

مــا ســتُد ّوي كل األرض بشــهادة واحــدة« :يَ ُســو َع
ــيح ُهــ َو َر ٌّب» (فيلبــي  .)11 :2تفيــض هــذه
الْ َم ِس َ
الجملــة القصــرة باملعــاين .إن القــول بــأن يســوع هــو املســيح
يعنــي القــول إنــه هــو «املمســوح» .إنــه يعنــي القــول بأنــه هــو
املســيا املوعــود بــه واملنتظــر منــد قديــم الزمــان.

والقــول بــأن يســوع املســيح هــو َر ٌّب يعنــي القــول إنــه هــو
فالتجســد هــو أعجــب العجائــب ،ورس
إلــه حــق مــن إلــه حــق.
ّ
مدهــش .صــار اللــه جس ـ ًدا .حتــى عندمــا ندعــوه يســوع ،نعنــي
أنــه املخلــص الواحــد والوحيــد .فقــد جــاء إىل العــامل إلرســال ّية أن
يخلــص شــعبه مــن خطاياهــم (متــى .)21 :1
ب» هــو إقــرار لإلميــان )(creed
إن «يَ ُســو َع الْ َم ِس َ
ــيح ُهــ َو َر ٌّ

— أي بيــان مختــر ملــا نؤمــن بــه .تــأيت كلمــة  creedباللغــة
اإلنجليزيــة مــن الكلمــة الالتينيــة  ،credoالتــي تعنــي «أؤم ـ ُن».
يعلــن هــذا اإلق ـرار القصــر لإلميــان مــا نؤمــن بــه عــن املســيح.
يعتقــد البعــض أن  1تيموثــاوس  16 :3قــد يكــون إق ـرا ًرا لإلميــان
أيضً ــا .هنــاك ســببان يشـران إىل هــذا الــرأي .أوالً ،يســتخدم بولــس
ــر ِ
اف الْ َج ِميــعِ» (ترجمــة كتــاب الحيــاة) .ثان ًيــا،
العبــارة « َوبِا ْع ِ َ
العبــارات يف هــذه اآليــة إيقاع ّيــة وصيغــت بأســلوب شــعري.
تشــكل هــذه العبــارات مل ّخ ًصــا موج ـ ًزا عــن املســيح املتجســد:
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الل ُه ظَ َه َر ِف الْ َج َس ِد ،ت َ ََّب َر ِف ال ُّرو ِح،
تَ َرا َءى لِ َمالَئِ َك ٍة،
كُ ِر َز ِب ِه بَ ْ َي األُ َم ِم ،أُو ِم َن ِب ِه ِف الْ َعال َِم،
ُر ِف َع ِف الْ َم ْج ِد 1( .تيموثاوس )16 :3
إن النمــط الكتــايب مهــم .وعندمــا شــكّلت الكنيســة األوىل
مجامــع وأصــدرت قوانــن اإلميــان ،مل تكــن تبتكــر طريقــة جديــدة
لالعــراف باإلميــان .بــل كانــوا يســتمرون يف تقليــد قائــم عــى
الكتــاب املقــدس.
عندمــا ظهــرت التحديــات ،اتّخــذت الكنيســة األوىل موقفًــا.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يظــن الكثــرون أن االحتياجــات الليتورج ّيــة ،أو
الرغبــة يف العبــادة النقيّــة ،دفعــت أيضً ــا الكنيســة إىل املشــاركة يف
كتابــة قوانــن اإلميــان ،خاصــة فيــا يتعلّــق بالعقيــدة عــن املســيح.
كانــت الحقيقــة الجوهريّــة عــن شــخص يســوع وعملــه هــي
الســمة املميــزة للمســيحية عــر القــرون.
قــاوم كتّــاب العهــد الجديــد أنفســهم أفــكا ًرا زائفــة تتعلــق
ب ُهويّــة املســيح وعملــه .ويف القــرون األوىل للكنيســة ،اعرتضــت
مجموعــات مختلفــة عــى إنســانية املســيح الحقيقيــة .إحــدى
تلــك املجموعــات هــي «الدوســت ّية» التــي ا ّدعــت أن يســوع «بــدا»
فقــط وكأنــه إنســان .اعرتضــت هرطقــات أخــرى ،مثــل األريوسـ ّية،
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عــى ألوهيّــة املســيح الحقيقيــة .ا ّدعــت هــذه الهرطقــات أنــه كان
أقــل مــن اللــه اآلب .أخطــأت مجموعــات الحقــة يف التعبــر عــن
كيفيــة اتحــاد طبيعتــي املســيح ،اإلنســانية الحقيقيــة واأللوهيــة
الحقيقيــة ،يف شـ ٍ
ـخص واحـ ٍـد .تجاوبــت الكنيســة األوىل مــع هــذه
التحديــات واألخطــاء بعقــد املجامــع وكتابــة قوانــن اإلميــان التــي
ل ّخصــت تعاليــم الكتــاب املقــدس فيــا يتعلــق بالحقائــق املركزيــة
لإلميــان املســيحي .إن قوانــن اإلميــان هــذه هــي إرث غنــي ،انتقــل
مــن جيــلٍ إىل جيــل .فاليــوم ،لدينــا مــوارد قانــون إميــان الرســل،
وقانــون اإلميــان النيقــاوي ،وقانــون اإلميــان الخلقيــدوين .إن قوانــن
اإلميــان هــذه هــي عالمــات تضــع الحــدود ،وترســم الخطــوط
الواضحــة بــن التعليــم القويــم والهرطقــة.
وقــد عملــت قوانــن اإلميــان هــذه عــى تقويّــة الكنيســة ،وبيــد
اللــه الكرميــة والحاكمــة ،أرشــدت املؤمنــن إىل إعــان اإلنجيــل
بأمانــة .ويتــم تالوتهــا اليــوم كشــهادة عــى قيمتهــا الدامئــة .فهــي
تذكّرنــا أن املســيح هــو مركــز الهوتنــا ويف مركــز عبادتنــا .تدعــو
قوانــن اإلميــان هــذه الكنيســة أن تكافــح «ألَ ْجــلِ ا ِإلميَــانِ الْ ُم َسـل َِّم
َم ـ َّر ًة لِلْ ِق ِّد ِ
يس ـ َن» (يهــوذا .)3 :1
ومــع ذلــك ،فــإن قوانــن اإلميــان هــذه تلمــح فقــط
إىل عمــل املســيح .وهــي ال تــرح رســالة اإلنجيــل بشــكل
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كامــل .حــدث انقســام حقيقــي يف الكنيســة املنظــورة يف زمــن
اإلصــاح .وكان عمــل املســيح هــو القضيــة الرئيســيّة .وبشــكل
أكــر تحديــ ًدا ،كان الجــدال حــول عقيــدة التربيــر باإلميــان
وحــده هــو الخــاف الرئيــي الــذي أشــعل اإلصــاح .ومــن
هنــا انقســمت الكنيســة بــن الربوتســتانتيّة والكاثوليكيّــة
الرومانيّــة .تؤكــد الربوتســتانتيّة عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده
) ،(sola fideبينــا ترفــض الكاثوليك ّيــة الرومان ّيــة ،حســب قرارات
مجمــع ترينــت ،عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده ،وتختــار بــدالً مــن
ذلــك اعتبــار التربيــر نتيجــة لتعــاون اإلميــان واألعــال .كشــفت
االصــاح أيضً ــا عــن اختــاف يف قضيــة أخــرى ،وهــي ،الرئاســة
العليــا والوحيــدة ليســوع املســيح عــى كنيســته ،ويف الواقــع ،عــى
كل األشــياء.
إن قوانــن اإلميــان املســكون ّية للكنيســة األوىل وتأكيــدات اإلصــاح
هــذه ترســم م ًعــا املبــادئ التوجيهيّــة للكنيســة مــن أجــل إعــان
رســالة اإلنجيــل بشــكل أمــن كتابيّــا .تقــدم قوانــن اإلميــان وإقـرارات
اإلميــان مــع أصــول اإلميــان املختلفــة لإلصــاح ملخصــات عــن العقيدة
وتوضــح اإلميــان ورســالة اإلنجيــل.
يحــاول بيــان «الْ َكلِ َمـ ُة َصــا َر َج َسـ ًدا :بيــان هيئــة ليجونــر عــن
الكرســتولوجي» أن يقــدم بتواضــع لكنيســة هــذا الجيــل — وبربكــة
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اللــه ،لألجيــال القادمــة — بيانًــا موجـ ًزا عــن شــخص وعمل املســيح
يعتمــد عــى غنــى املــايض ،مــن كل مــن قوانــن اإلميــان املســكونيّة
والهــوت اإلصــاح .قــد يخــدم هــذا البيــان ومــا يرافقــه مــن ســتة
وعرشيــن بنـ ًدا مــن تأكيــدات وإنــكارات مبثابــة حافــز ملزيــد مــن
الحــوار والتفكــر يف هــذه األمــور الحاســمة عــن الكريســتولوجي.
قــد يكــون هــذا البيــان نفســه مفي ـ ًدا للكنيســة .وقــد تــم بــذل
كل املحــاوالت لجعــل هــذا البيــان مناس ـ ًبا للتــاوة العامــة .نريــد
ـيح
مــن كل شــخص يــرى هــذا البيــان أن يعــرف أن «يَ ُســو َع الْ َم ِسـ َ
ُه ـ َو َر ٌّب».

البيان:

يتألــف البيــان مــن ســتة مقاطــع أو أقســام .األول هــو مقدمــة
وفيــه فعلــن رئيســيني :نعــرف ونفــرح .لقــد أعلــن اللــه عــن كل مــن
نفســه وإرادتــه يف صفحــات الكتــاب املقــدس .ومــع ذلــك ،ال ت ـزال
«السائِـ ُر» التــي لــه وحــده (تثنيــة  .)29 :29يجــب علينــا دامئًا
هنــاك َّ َ
أن نضــع يف اعتبارنــا محدودياتنــا يف تنــاول موضوعــات الالهــوت .لــذا
نبــدأ باالع ـراف بــر ومعجــزة بشــارة اإلنجيــل .فالرتكيــز األســايس
التجســد ،الــذي نع ّرفــه بإيجــاز بكلــات أن اللــه
لهــذا البيــان هــو
ّ
صــار جســدً ا .يــؤدي شــخص املســيح فــو ًرا إىل عمــل املســيح ،لذلــك
نحــن نفــرح إجــاالً بعمــل املســيح للخــاص.
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يركــز القســم الثــاين عــى ألوهيّــة املســيح الحقيقيّــة ،والنظــر
إليــه يف وضــع متســاوي بــن أقانيــم ثالــوث اللــه .ينتهــي هــذا
القســم بإعــادة صياغــة الصيغــة الخلقيدونيــة مــن قانــون اإلميــان
التجســد ،كان املســيح وســيظل دامئًــا لــه
الخلقيــدوين .فمنــذ
ّ
ٍ
ٍ
واحــد.
شــخص
طبيعتــان يف
التجســد القســم الثالــث ،مــع التأكيــد عــى
يحتــل رشح
ّ
إنســانيّة املســيح الحقيقيّــةُ .ولِــدَ  .إنــه ِع َّمنُوئِيــل ،الَّـ ِـذي تَف ِْس ـ ُرهُ
«ا َللـ ُه َم َع َنــا» (متــى  .)23 :1هنــا نعــرف مبوتــه ،ودفنــه ،وقيامتــه،
للتجســد.
وصعــوده ،ومجيئــه الثــاين .هذه هــي الحقائــق التاريخية
ّ
ثــم تــأيت الحقائــق الالهوت ّيــة عــن التجســد يف القســم الرابــع،
وتعتمــد عــى األفــكار التــي أُعيــد إحيائهــا يف زمــن اإلصــاح.
مــن أجلنــا ،كان يســوع مطي ًعــا متا ًمــا .حفــظ النامــوس (الطاعــة
الفاعلــة) وســدد عقوبــة النامــوس (الطاعــة غــر الفاعلــة) .كان هــو
الحمــل الــذي بــا عيــب ،صان ًعــا كفــارة بدل ّيــة مــن أجلنــا .لقــد
حــل املشــكلة األكــر إلحا ًحــا التــي تواجــه كل البــر :غضــب اللــه
القــدوس .ينتهــي هــذا القســم بإعــان عقيــدة االحتســاب .فقــد
احتُســبت ،أو نُســبت ،خطايانــا إىل املســيح ،بينــا احتُســب بــره
إلينــا .لدينــا ســام مــع اللــه فقــط وبشــكل حــري بســبب مــا
فعلــه املســيح ألجلنــا .لقــد اكتســينا بــره.
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وظيفــة املســيح الثالثيّــة ) (munus triplexهــو بنــاء الهــويت
مفيــد يعــر بإيجــاز عــن عمــل املســيح .كانــت الوظائــف الثالثــة،
النبــي والكاهــن وامللــك ،أدو ًرا منفصلــة للوســاطة يف العهــد
القديــم .يجمــع املســيح الثالثــة وظائــف يف شــخصه الواحــد،
وميارســها جمي ًعــا بشــكلٍ كامــل .إننــا هنــا ال نفكــر فقــط يف عمــل
وســاطة املســيح يف املــايض عــى الصليــب ،ولكــن أيضً ــا يف عملــه
الحــايل باعتبــاره شــفيعنا عــن ميــن اآلب.
يؤكــد القســم الختامــي عــى االعــراف الواحــد واملوجــز:
رب .يقــود كل الهــوت صحيــح إىل التمجيــد،
يســوع املســيح هــو ٌّ
أو العبــادة .وبالتــايل ،ينتهــي البيــان بالفعــل الرئيــي نعظّــم .مــن
خــال عبادتنــا للمســيح اآلن ،نســتعد لعملنــا األبــدي.

البنود الستة والعرشون للتأكيدات واإلنكارات:

إن عبــارات هــذا البيــان هــي مداخــل لدراســة الكريســتولوجي،
وهــي تدعونــا إىل استكشــاف غنــى التعاليــم الكتابيــة عــن شــخص
وعمــل املســيح .وملزيــد مــن اإلرشــاد لنــا ،متــت إضافة ســتة وعرشون
بنـ ًدا مــن تأكيــد وإنــكار ،ومــع كل بنــد هنــاك أدلــة كتابيــة مرفقــة
بــه .متــت كتابــة نــص كتــايب رئيــي واحــد بالكامــل لــكل بنــد ،مــع
تقديــم نصــوص داعمــة أخــرى .إن هــذه البنــود يف غايــة األهميــة.
فهــي توضــح حــدود التعليــم الكتــايب عــن شــخص وعمــل املســيح.
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التجس د.
البند  1هو مبثابة مقدمة ،ويؤكّد
ّ
يؤكــد البنــد  2عــى ألوهيّــة املســيح الحقيقيّــة ،يف حــن أن
البنــود  5-3تعــرض عقيــدة الكتــاب املقــدس عــن كريســتولوجي
الشــخص الواحــد والطبيعتــن .تكشــف البنــود  9-6اإلنســانية
الحقيق ّيــة للمســيح .وتنتقــل البنــود  26-10مــن شــخص املســيح
إىل عمــل املســيح .تبــدأ هــذه البنــود بإقـرار التعاليــم عــن الخــاص
وتنتهــي بتحديــد وظيفــة املســيح الثالثيّــة.
اإلنــكارات هــي بالغــة األهميــة .إنــه ألمــر غــر شــائع يف عــر
التســامح هــذا أن نتجــرأ بإنــكار اعتقــاد مــا ،لكــن بنــود التأكيــد
واإلنــكار هــذه ليســت مامرســة الفـراض متعجــرف .ولكــن ،نقدمهــا
آملــن أن نســاعد بهــا الكنيســة عــى البقــاء داخــل الحــدود اآلمنــة
والخصبــة للتعليــم الكتــايب .يعلــن  2يوحنــا « ،9 :1ك ُُّل َم ـ ْن تَ َع ـ َّدى
ــس لَــ ُه اللــ ُه» .يشــر هــذا إىل
ــت ِف تَ ْعلِ ِ
َولَــ ْم يَثْ ُب ْ
يــم الْ َم ِســي ِح فَلَ ْي َ
التعــدي عــى تعليــم املســيح يف الكتــاب املقــدس ،أو تجــاوز حــدود
الكريســتولوجي املنصــوص عليهــا كــا هــو معلــن يف كلمــة اللــه.
وكــا أن البنــود الســتة والعــرون توضــح الســطور املختلفــة للبيــان،
ميكــن للبنــود نفســها أن تقــود إىل تعاليــم كتابيــة أعمــق عن املســيح.
قــد يســأل البعــض عــن رضورة بيــان جديــد .وهــذا ســؤال
جيــد .ولهــذا الهــدف ،نقــدم ثالثــة أســباب لهــذا البيــان .نحــن
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عــى ثقــة أنــه سيســاعد يف عبــادة الكنيســة وتعليمهــا اليــوم مــن
خــال تنــاول التحديــات القدميــة والحاليــة عــى حــد ســواء .كــا
أننــا نثــق يف أنــه ســيقدم لخ ـ ّدام اإلنجيــل وســيلة للتع ـ ّرف عــى
اآلخريــن الذيــن هــم بالفعــل رشكاء يف الخدمــة .وأخـ ًرا ،نشــعر أن
األزمنــة الصعبــة للكنيســة تلــوح يف األفــق ،ونثــق أن هــذا البيــان
ســيذكّرنا جمي ًعــا بجوهــر اإلنجيــل ،وجاملــه ،ورضورتــه ،وأهميتــه.
ف ّكــر يف كل مــن هــذه األســباب:

للعبادة والبنيان:

تقــ ّدم هيئــة ليجونــر بتواضــع هــذا البيــان للكنيســة .منــذ
القــرون األوىل ،اســتخدم املؤمنــون قوانــن اإلميــان يف نظــام العبــادة
الكنســيّة (الليتورجيّــة) .ونرجــو أن يحقــق هــذا البيــان نفــس
الهــدف .ميكــن لقوانــن اإلميــان أن تكــون أدوات تعليم ّيــة مفيــدة
الستكشــاف اآلفــاق الواســعة للتعليــم الكتــايب .نرجــو أيضً ــا أن يتــم
اســتخدام هــذا البيــان والبنــود الســتة والعــرون يف الكنيســة
كدليــل ملزيــد مــن البحــث والتأمــل يف الكتــاب املقــدس .إن التعاليم
عــن شــخص وعمــل املســيح رضوريــة لهويّــة الكنيســة وصحتهــا.
ويحتــاج كل جيــل مــن أجيــال الكنيســة إىل دراســة الفهــم القويــم
لشــخص وعمــل املســيح وتأكيــده مــن جديــد .نتمنــى أن يكــون
هــذا البيــان مفي ـ ًدا.
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ألجل الهدف املشرتك لإلنجيل:

هنــاك عــدد متزايــد مــن الكنائــس غــر الطائفيّــة ،والهيئــات،
واألنشــطة املنتــرة يف جميــع أنحــاء العــامل حيــث يعمــل العديــد
منهــا عــى تقـ ّدم اإلنجيــل .أحيانًــا مــن الصعــب متييــز أيــن ميكــن
أن توجــد عالقــات قويــة مــن الرشاكــة والتعــاون .ولعــل هــذا
البيــان قــد يســاعد يف التع ـ ّرف عــى إخواننــا وأخواتنــا يف املســيح
وترســيخ املســاعي املشــركة لإلنجيــل.

ملثل هذا الوقت:

يقــف يف املدينــة حيــث جامعــة أكســفورد متثــال الشــهداء،
وهــو ذكــرى التضحيــة التــي قدمهــا عــدد مــن املصلحــن
الربيطانيــن مثــل تومــاس كرامنــر )،(Thomas Cranmer
نيكــوالس ريــديل ) ،(Nicholas Ridleyوهيــو التيمــر
) .(Hugh Latimerيتحــدث هــذا التمثــال عنهــم أنهــم أســلموا
جثثهــم للحــرق ،حيــث شــهدوا للحقائــق املقدســة التــي أكدوهــا
ـب لَهـ ْم
وحافظــوا عليهــا ضــد أخطــاء كنيســة رومــا ،وفرحــوا إذ ُو ِهـ َ
الَ أَ ْن يُ ْؤ ِم ُنــوا بالْ َم ِســي ِح فَ َقـطْ ،بَـ ْـل أَيْضً ــا أَ ْن يَتَأَلَّ ُمــوا ألَ ْجلِـ ِه.
لقــد آمنــوا بالحقائــق املقدســة إلنجيــل يســوع املســيح،
وأكّدوهــا ،وحافظــوا عليهــا .وبشــهادتهم لهــذه الحقائــق ،أعلنوهــا،
ودافعــوا عنهــا ،بــل وتأملــوا ألجلهــا .انضــم الكثــرون عرب القــرون إىل
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هــؤالء املصلحــن .يف العــامل الغــريب املعــارص ،تتمتــع كنائــس كثــرة
بالحريــة الدينيّــة .كــم ســتطول هــذه الحريــة هــو موضــع تســاؤل.
فرمبــا قــد يُدعــى هــذا الجيــل أو األجيــال القادمــة لــأمل ألجــل
اإلميــان باملســيح .ومــن غــر الحكمــة أن نكــون غــر مســتعدين،
ومــن غــر الحكمــة أيضً ــا تــرك الجيــل القــادم غــر مســتعد.
ح ًقــا ،تســتحق هــذه الحقائــق حــول شــخص املســيح وعملــه
أن نؤمــن بهــا ،ونؤكدهــا ،ونحافــظ عليهــا ،ونتــأمل ألجلهــا .ففــي
املســيح توجــد الحيــاة.
ذات مــرة أثنــاء حيــاة املســيح عــى األرض تخــى عنــه الجموع،
وبقــي هــو مــع مجموعــة تالميــذه .ثــم ســألهم إذا كانــوا ســيرتكونه
هــم أيضً ــا .تحــدث بطــرس نيابــة عــن املجموعــة ،قائ ـاً« :يَــا َر ُّب،
ــب؟ كَالَ ُم الْ َحيَــا ِة األَبَ ِديَّــ ِة ِع ْنــ َد َكَ ،ونَ ْحــ ُن قَــ ْد آ َم َّنــا
إِ َل َمــ ْن نَ ْذ َه ُ
ـي» (يوحنــا .)69-68 :6
َو َع َرفْ َنــا أَنَّـ َـك أَنْـ َ
ـت الْ َم ِسـ ُ
ـيح ابْـ ُن اللـ ِه الْ َحـ ِّ
والحقًــا ،راودت الشــكوك واحــد مــن االثنــي عــر .حيــث كان
املســيح قــد ُصلــب و ُدفــن .وشــهد البعــض عــن قيامتــه ،ولكــن
تومــا شــك .ثــم ظهــر املســيح لتومــا .وملــس ج ـراح املســيح ،تلــك
الجـراح التــي تح ّملهــا مــن أجــل خطايانــا .ثــم اعــرف تومــا قائـاً:
« َر ِّب َوإِل ِهــي!» (يوحنــا .)28 :20
لهذا نؤمن .ولهذا نعرتف.
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