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هــو يســوع املســيح؟ تقريبًــا كل شــخص بالــغ قــد كــّون من 

رأيًــا مــا حــول املســيح. قــد تكــون هــذه اآلراء ســطحيّة 

ــا هــو الحــق  أو عــن جهــل، أو مهرطقــة بشــكل واضــح. مــا يهمن

عــن املســيح، وليــس مجــرد آراء، ألن لهــذا أهميــة أبديّــة.

يعلــن َمــن يحملــون االســم »مســيحي« أنهــم يتبعــوا املســيح 

ــتولوجي —  ــن الكريس ــدٍة ع ــكون بعقي ــم يتمس ــه. فه ــٍذ ل كتالمي

أي عقيــدة عــن املســيح — تعكــس وجهــة نظرهــم عــن املســيح. 

ــي  ــدة عــن املســيح ُمصاغــة بشــكل ضمن ــد تكــون هــذه العقي ق

أو رصيــح. وقــد تعكــس عمــق اإلعــالن الكتــايب والفكــر املســيحي 

ــدة  ــون جدي ــد تك ــدس، أو ق ــاب املق ــم الكت ــن تعالي التاريخــي ع

وغــري مرتبطــة بكلمــة اللــه. لكــن ال يوجــد أحــد يعلــن أنــه 

ــتولوجي. ــن الكريس ــدة ع ــه عقي ــس لدي ــيحي لي مس

ــه دور مركــزي يف املســيحيّة، فقــد عملــت  ــاع املســيح ل مبــا أن اتّب

الكنيســة لقــرون عديــدة عــى إعــالن املســيح الــذي بحســب التاريــخ 

ــي  ــا. فف ــب تصّوراتن ــذي بحس ــيح ال ــس املس ــدس، ولي ــاب املق والكت

القوانــن واإلقــرارات التاريخيــة لإلميــان مثــل قانــون اإلميــان النيقــاوي، 

ــة هايدلــرج لإلميــان  ــون اإلميــان الخلقيــدوين، دليــل أســئلة وأجوب قان

املســيحي، وإقــرار إميــان ويستمنســر، صــاغ املؤمنــون تعاليــم الكتــاب 

املقــدس حــول املســيح.
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ــرارات وإســاءة  ــم إهــال هــذه اإلق ــا يت ــا م ــوم، غالبً لكــن الي

فهمهــا، مــا يــؤدي إىل التبــاس وخلــط واســع النطــاق حــول 

شــخص وعمــل املســيح. فمــن أجــل مجــد املســيح وبنيــان شــعبه، 

يســعى بيــان هيئــة ليجونــري عــن الكريســتولوجي إىل طــرح 

الكريســتولوجي الكتــايب، التاريخــي، املســتقيم للكنيســة املســيحيّة 

ــم  ــد يف املســاعدة عــى تعلي ــا، ومفي ــرار به يف صياغــة يســهل اإلق

إميــان الكنيســة الدائــم، وقــادرة عــى أن تكــون مبثابــة إقــرار 

مشــرك ميكــن أن يجتمــع حولــه املؤمنــن مــن مختلــف الكنائــس 

للعمــل املرســي مًعــا. ليــس هــذا البيــان بديــالً عــن قوانــن 

ــح  ــالً يوّض ــو مكم ــل ه ــة، ب ــة للكنيس ــان التاريخي ــرارات اإلمي وإق

تعاليمهــا املشــركة حــول ُهويّــة شــخص املســيح ومــا عملــه. 

ــه. ــل ملكوت ــيح ألج ــتخدمه املس ليس

باسم ابن الله املتجسد، نبينا، وكاهننا، وملكنا.

أر. يس. سرول

ربيع 2016
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نعرف برس ومعجزة

أن الله صار جسًدا

لذلك نفرح بخالصنا العظيم

من خالل يسوع املسيح ربّنا.

مع اآلب والروح القدس،

خلق االبن كل يشء، 

وهو يضبط كل يشء،

ويصنع كل يشء جديًدا.

ا،  إنه اإللُه حقًّ

صار إنسانًا حًقا،

له طبيعتان يف شخٍص واحٍد.

إنه ُولَِد من مريم العذراء،

وعاش بيننا.

وهو ُصلَِب، ومات، وُدفن،

وقام يف اليوم الثالث،

وصعد إىل الساء،

وأيًضا سيأيت ثانيًة

يف املجد والقضاء.
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إنه من أجلنا

حفظ الناموس،

َر عن الخطية، وكَفَّ

وأرىض غضب الله.

وهو أخذ ثيابنا القذرة

وأعطانا

رداء الّر الذي له.

إنه نبيّنا، وكاهننا، وملكنا،

هو يبني كنيسته،

ويشفع فينا،

وميلك عى كل يشء.

؛ يسوع املسيح هو ربٌّ

نعظّم اسمه القّدوس إىل األبد.

آمن.
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تأكيداٌت
وإنكاراٌت

مع أدلٍّة كتابية
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نؤكّــد أن يســوع هــو تجّســٌد يف التاريــخ لالبــن األزيّل للــه، األقنــوم 

الثــاين مــن الثالــوث املقــّدس. هــو املســيح، املســيَّا املوعــود 
بــه مــن اللــه.1

ننكــر أن يســوع املســيح هــو مجــرَد إنســاٍن أو أنــه شــخصيّة 

األوىل. املســيحيّة  الكنيســة  اختلقتهــا  خياليّــة 

ــذ األزل هــو  ــود من ــن املول ــه، االب ــه يف وحــدة جوهــر الل ــد أن نؤكّ

مــن نفــس جوهــر (homoousios( اآلب والــروح القــدس 
ــة.2 ومســاوي لهــم، ومشــارك معهــم يف الرسمديّ

للــه  مشــابه  جوهــر  مــن  مجــرد  هــو  يســوع  أن  ننكــر 

ــن  ــه م ــّم تبّني ــد ت ــاطة ق ــه ببس (homoiousios(، أو أن

قبــل اآلب كابــٍن لــه. ننكــر الخضــوع الرسمــدي مــن االبــن 

لــآب داخــل طبيعــة جوهــر الوجــود للثالــوث.

ــُة  ــَه... َوالَْكلَِم ــُة ٱلل ــِه، وَكَاَن ٱلَْكلَِم ــَد ٱلل ــُة كَاَن ِعْن ــُة، َوٱلَْكلَِم ــْدِء كَاَن ٱلَْكلَِم 1 يِف ٱلْبَ

ــوًءا  ــَن اآلِب، َمْملُ ــٍد ِم ــَا لَِوِحي ــًدا كَ ــَدُه، َمْج ــا َمْج ــا، َوَرأَيَْن ــلَّ بَيَْنَن ــًدا َوَح ــاَر َجَس َص

ــى 3: 17؛ 8: 29؛  ــور 110: 1؛ مت ــا مزم ــا 1: 1، 14(. انظــر أيًض ــا )يوحن ــًة َوَحقًّ نِْعَم

16:16؛ مرقــس 1: 1، 11؛ 15: 39؛ لوقــا 22: 70؛ يوحنــا 10: 30؛ 20: 28؛ غالطيــة 4: 

ــا 5: 20. ــن 5: 7؛ 1 يوحن ــويس 2: 9؛ عراني ــي 2: 6؛ كول 4؛ فيلب

ــِن َوالــرُّوِح الُْقــُدِس  ُدوُهــْم ِباْســِم اآلب َواالبْ ــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم َوَعمِّ 2 فَاْذَهبُ

)متــى 28: 19(. انظــر أيًضــا يوحنــا 3: 15-16؛ 4: 14؛ 6: 54؛ 10: 28؛ روميــة 5: 21؛ 

6: 23؛ 2 كورنثــوس 13: 14؛ أفســس 2: 18؛ 2 تيموثــاوس 1: 9؛ 1 بطــرس 5: 10؛ 

يهــوذا 1: 21.

البند 1
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نؤكّــد، مــع قوانــن اإلميــان النيقــاوي والخلقيــدوين، أن يســوع 

ــان  ــه طبيعت ــا إنســان، ل ــه وهــو حًق ــا الل املســيح هــو حًق
ــد.3 ــٍد إىل األب ــخٍص واح ــان يف ش متّحدت

ننكــر أن االبــن قــد ُخلـِـَق. ننكــر أنــه كان هنــاك وقــت مل يكــن فيــه 

ــه. ننكــر وجــود الجســد والنفــس اإلنســانيّة  ــن هــو الل االب

ليســوع املســيح قبــل تجّســد االبــن يف التاريــخ.

املســيح  يســوع  أن طبيعتــي  األقنومــي،  االتحــاد  نؤكــد عــى 

متحدتــان يف شــخصه الواحــد بــدون اختــالط، أو امتــزاج، أو 
ــال.4 ــام، أو انفص انقس

ننكر أن التمييز بن الطبيعتن يعني الفصل بينها.

ُهــوِت َجَســِديًّا )كولــويس 2: 9(. انظــر أيًضــا لوقــا 1:  3 فَِإنَّــُه ِفيــِه يَِحــلُّ كُلُّ ِمــْلِء ٱلالَّ

35؛ يوحنــا 10: 30؛ روميــة 9: 5؛ 1 تيموثــاوس 3: 16؛ 1 بطــرس 3: 18.

!«. فَأَجــاَب  4 فَأََجــاَب ِســْمَعاُن بُطْــرُُس َوقَــاَل: »أَنْــَت ُهــَو الَْمِســيُح ابْــُن اللــِه الَْحــيِّ

ــْن  ــْم يُْعلِ ــا لَ ــًا َوَدًم ــا، إِنَّ لَْح ــَن يُونَ ــْمَعاُن بْ ــا ِس ــَك يَ ــوَب لَ ــُه: »طُ ــاَل لَ ــوُع َوقَ يَُس

ــَاَواِت )متــى 16: 16-17(. انظــر أيًضــا لوقــا 1: 35، 43؛  لـَـَك، لِكــنَّ أيَِب الَّــِذي يِف السَّ

يوحنــا 1: 1، 3؛ 8: 58؛ 17: 5؛ أعــال الرســل 20: 28؛ روميــة 1: 3؛ 9: 5؛ 2 كورنثــوس 

8: 9؛ كولــويس 2: 9؛ 1 تيموثــاوس 3: 16؛ 1 بطــرس 3: 18؛ رؤيــا 1: 8، 17؛ 22: 13.

البند 3

البند 4
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ــة  ــد أنــه يف تجّســد يســوع املســيح تحتفــظ الطبيعتــان اإللهيّ نؤكّ

كال  صفــات  أن  نؤكــد  الخاصــة.  بصفاتهــا  واإلنســانيّة 

الطبيعتــن يختصــان بالشــخص الواحــد يســوع املســيح.5 

ــة أو  ننكــر أن طبيعــة يســوع املســيح اإلنســانيّة لهــا صفــات إلهيّ

ميكنهــا أن تحتــوي عــى الطبيعــة اإللهيّــة. ننكــر أن الطبيعة 

اإللهيّــة تنقــل صفــات إلهيّــة إىل الطبيعــة اإلنســانيّة. ننكــر 

أن االبــن أَنَحــى جانبًــا أو تخــّى عــن أيٍّ مــن صفاتــِه اإللهيّة 

يف التجّســد.

 فَلْيَُكــْن ِفيُكــْم هــَذا الِْفْكــُر الَّــِذي يِف الَْمِســيِح يَُســوَع أَيًْضــا: الَّــِذي إِْذ كَاَن يِف ُصــورَِة 
5

اللــِه، لـَـْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَُكــوَن ُمَعــاِدالً ِللــِه. لِكنَّــُه أَْخــَى نَْفَســُه، آِخــًذا ُصــورََة 

ــاِس )فيلبــي 2: 5-7(. انظــر أيًضــا متــى 9: 10؛ 16: 6؛ 19:  ــرًا يِف ِشــبِْه النَّ ــٍد، َصائِ َعبْ

28؛ يوحنــا 1: 1؛ 11: 27، 35؛ 20: 28؛ روميــة 1: 3-4؛ 9: 5؛ أفســس 1: 20-22؛ 

كولــويس 1: 16-17؛ 2: 9-10؛ 1 تيموثــاوس 3: 16؛ عرانيــن 1: 3، 8-9؛ 1 بطــرس 3: 

18؛ 2 بطــرس 1: 1.

البند 5
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نؤكّــد أن يســوع املســيح هــو صــورة اللــه املنظــورة، وهــو معيــار 

اإلنســانية الحقيقيّــة، وأنــه بفدائنــا ســنكون يف النهايــة 
ــه.6 عــى صورت

ــه  ــي، أو أن ــن إنســان حقيق ــل م ــيح كان أق ــر أن يســوع املس ننك

مجــرد بــدا كإنســاٍن، أو أنــه افتقــد إىل نفــس إنســانيّة 

عاقلــة. ننكــر أنــه يف االتحــاد اإلقنومــي اتّخــذ االبــن شــخًصا 

ــانيّة. ــة إنس ــس طبيع ــانيًّا ولي إنس

: َمــا  6 الَّــِذي ُهــَو ُصــورَُة اللــِه َغــرْيِ الَْمْنظـُـوِر، ِبْكــُر كُلِّ َخلِيَقــٍة. فَِإنَّــُه ِفيــِه ُخلِــَق الـْـُكلُّ

ــَاَواِت َوَمــا َعــَى األَرِْض، َمــا يـُـَرى َوَمــا الَ يـُـَرى، َســَواٌء كَاَن ُعُروًشــا أَْم ِســيَاَداٍت  يف السَّ

أَْم ِريَاَســاٍت أَْم َســالَِطَن. الـْـُكلُّ ِبــِه َولـَـُه قـَـْد ُخلِــَق )كولــويس 1: 15-16(. انظــر أيًضــا 

روميــة 8: 29؛ 2 كورنثــوس 4: 4-6؛ أفســس 4: 20-24؛ عرانيــن 1: 4-3.
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ــد أن يســوع املســيح، كإنســاٍن حًقــا، امتلــك يف حالــة اتّضاعــه  نؤكّ

ــة  ــة للطبيع ــات العام ــة والضعف ــات الطبيعيّ كل املحدوديّ

ــد أنــه صــار مثلنــا يف كافــة الجوانــب، لكنــه  ــة. نوكّ البرشيّ
ــة.7 كان بــال خطي

ننكــر أن يســوع املســيح ارتكــب الخطيــة. ننكــر أن يســوع املســيح 

مل يختــر حًقــا األمل، والتجربــة، واملشــّقة. ننكــر أن الخطيــة 

متأّصلــة يف اإلنســانيّة الحّقــة أو أن كــوَن يســوع املســيح بــال 

خطيّــة يتعــارض مــع كونــه إنســان حًقــا.

ــَس  ــًا، َورَئِي ــوَن رَِحي ــَيْ يَُك ٍء، لِ ــُه يِف كُلِّ يَشْ ــِبَه إِْخَوتَ ــي أَْن يُْش ــمَّ كَاَن يَْنبَِغ ــْن ثَ 7 ِم

ــَم  ــْد تَأَلَّ ــَو قَ ــا ُه ــُه يِف َم ــْعِب. ألَنَّ ــا الشَّ ــَر َخطَايَ ــى يَُكفِّ ــِه َحتَّ ــا ِلل ــا يِف َم ــٍة أَِميًن كََهَن

ِبــَن )عرانيــن 2: 17-18(. انظــر أيًضــا ميخــا 5: 2؛ لوقــا  بـًـا يَْقــِدُر أَْن يُِعــَن الُْمَجرَّ ُمَجرَّ

2: 52؛ رومية 8: 3؛ غالطية 4: 4؛ فيلبي 2: 5-8؛ عرانين 7: 15. 
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نؤكــد أن يســوع املســيح التاريخــّي قــد ُحبــَل بــه بطريقــة معجزيـّـة، 

بقــوة الــروح القــدس، وُولـِـَد مــن مريــم العــذراء. نؤكّــد مــع 

ــه  ــدة اإلل ــا تُدعــى وال ــا حًق ــدوين أنه ــون اإلميــان الخلقي قان

ــه  ــن الل ــه هــو اب ــذي ولدت ــل ال ــا أن الطف (theotokos( مب
املتجّســد، األقنــوم الثــاين مــن الثالــوث املقــّدس.8

ــم أو أن  ــة مــن مري ــه اإللهيّ ننكــر أن يســوع املســيح أخــذ طبيعت

ــة مســتمد منهــا.  كونــه بــال خطيّ

ــِل  ــَن الَْجلِي ــٍة ِم ــِه إِىَل َمِديَن ــَن الل ــالَُك ِم ــُل الَْم ــَل ِجْرَائِي ــاِدِس أُرِْس ــْهِر السَّ 8 َويِف الشَّ

ــِت َداُوَد اْســُمُه يُوُســُف. َواْســُم  ــٍة لِرَُجــل ِمــْن بَيْ اْســُمَها نَــارِصَُة، إِىَل َعــْذَراَء َمْخطُوبَ

الَْعــْذَراِء َمْريـَـُم )لوقــا 1: 26–27(. انظــر أيًضــا متــى 1: 23؛ 2: 11؛ لوقــا 1: 31، 35، 

ــة 4: 4. ــة 1: 3؛ غالطي 43؛ رومي
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ــه  ــذي نجــح يف مهمت نؤكــد أن يســوع املســيح هــو آدم األخــري ال

ــوع  ــه آدم األول، وأن يس ــل في ــب فش ــددة يف كل جان املح
املســيح هــو رأس شــعبه، جســد املســيح.9

ــاقطة أو َورَِث  ــة س ــة برشي ــذ طبيع ــيح اتّخ ــوع املس ــر أن يس ننك

ــة. ــة األصلي الخطيّ

ــِة  ــِم، َوِبالَْخِطيَّ ــُة إِىَل الَْعالَ ــِت الَْخِطيَّ ــٍد َدَخلَ ــاٍن َواِح ــا ِبِإنَْس َ ــَك كَأَنَّ ــِل ذلِ ــْن أَْج 9 ِم

ــى  ــُه َحتَّ ــأَ الَْجِميــُع. فَِإنَّ ــاِس، إِْذ أَْخطَ ــْوُت إِىَل َجِميــعِ النَّ ــاَز الَْم ــْوُت، َوهَكــَذا اْجتَ الَْم

ــْن  ــْم يَُك ــُب إِْن لَ ــَة الَ تُْحَس ــَى أَنَّ الَْخِطيَّ ــِم. َع ــُة يِف الَْعالَ ــِت الَْخِطيَّ ــوِس كَانَ النَّاُم

ــْم  ــَن لَ ــَى الَِّذي ــَك َع ــوَس، َوذلِ ــْن آَدَم إِىَل ُم ــْوُت ِم ــَك الَْم ــْد َملَ ــْن قَ ــوٌس. لِك نَاُم

ي آَدَم، الَّــِذي ُهــَو ِمثـَـاُل اآليِت. َولِكــْن لَيْــَس كَالَْخِطيَّــِة هَكــَذا  يُْخِطئـُـوا َعــَى ِشــبِْه تََعــدِّ

أَيًْضــا الِْهبَــُة. ألَنَّــُه إِْن كَاَن ِبَخِطيَّــِة َواِحــٍد َمــاَت الَْكِثــريُوَن، فَِبــاألَْوىَل كَِثــريًا نِْعَمــُة اللــِه، 

َوالَْعِطيَّــُة ِبالنِّْعَمــِة الَِّتــي ِباإلِنَْســاِن الَْواِحــِد يَُســوَع الَْمِســيِح، قـَـِد ازَْداَدْت لِلَْكِثريِيــَن! 

ــِة،  يُْنونَ ــٍد لِلدَّ ــْن َواِح ــَم ِم ــُة. ألَنَّ الُْحْك ــَذا الَْعِطيَّ ــأَ هَك ــْد أَْخطَ ــٍد قَ ــَا ِبَواِح ــَس كَ َولَيْ

ــْد  ــِد قَ ــِة الَْواِح ــُه إِْن كَاَن ِبَخِطيَّ ــِر. ألَنَّ ــريٍَة لِلتَّْرِي ــا كَِث ــرَّى َخطَايَ ــْن َج ــُة فَِم ــا الِْهبَ َوأَمَّ

ــِرِّ،  ــَة الْ ــَض النِّْعَمــِة َوَعِطيَّ َملَــَك الَْمــْوُت ِبالَْواِحــِد، فَِبــاألَْوىَل كَِثــريًا الَِّذيــَن يََنالُــوَن فَيْ

ــاَر  ــَدٍة َص ــٍة َواِح ــَا ِبَخِطيَّ ــِإًذا كَ ــيِح! فَ ــوَع الَْمِس ــِد يَُس ــاِة ِبالَْواِح ــيَْملُِكوَن يِف الَْحيَ َس

ــعِ  ــُة إِىَل َجِمي ــارَِت الِْهبَ ــٍد َص ــِرّ َواِح ــَذا ِب ــِة، هَك يُْنونَ ــاِس لِلدَّ ــعِ النَّ ــُم إِىَل َجِمي الُْحْك

النَّــاِس، لِتَْرِيــِر الَْحيَــاِة. ألَنَّــُه كَــَا مِبَْعِصيَــِة اإلِنَْســاِن الَْواِحــِد ُجِعــَل الَْكِثــريُوَن ُخطـَـاًة، 

ــَل  ــوُس فََدَخ ــا النَّاُم ــرَاًرا. َوأَمَّ ــريُوَن أَبْ ــيُْجَعُل الَْكِث ــِد َس ــِة الَْواِح ــا ِبِإطَاَع ــَذا أَيًْض هَك

ا. َحتَّــى كَــَا  لـِـَيْ تَْكــُرَ الَْخِطيَّــُة. َولِكــْن َحيْــُث كَــُرَِت الَْخِطيَّــُة ازَْداَدِت النِّْعَمــُة ِجــدًّ

ــِة، ِبيَُســوَع  ــاِة األَبَِديَّ ــِرِّ، لِلَْحيَ ــُة ِبالْ ــُك النِّْعَم ــَذا َتْلِ ــْوِت، هَك ــُة يِف الَْم ــِت الَْخِطيَّ َملََك

الَْمِســيِح َربَِّنــا )روميــة 5: 12–21(. انظــر أيًضــا 1 كورنثــوس 15: 22، 45-49؛ أفســس 

2: 14-16؛ 5: 23؛ كولــويس 1: 18.
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نؤكــد طاعــة يســوع املســيح الفاعلــة وغــري الفاعلــة، وأنــه يف حياته 

الكاملــة اســتَْوىف تاًمــا مطالــب النامــوس البــارة نيابــة عّنــا، 
وأنــه تحّمــل عقــاب خطايانــا مبوتــه عــى الصليــب.10

ننكــر أن يســوع املســيح يف أيـّـة مرحلــة فشــل يف طاعــة نامــوس اللــه 

أو يف تحقيقــه. ننكــر أنــه أبطــل النامــوس األديب.

نؤكــد أن يســوع املســيح قــّدم نفســه عــى الصليــب كفــارة بدليّــة 

ــه  ــا شــعبه، اســرضاًء لغضــب الل ــن أجــل خطاي ــة م عقابيّ

وارضــاًء لعــدل اللــه، وانتــر عــى الخطيــة، واملــوت، 
والشــيطان.11

ننكــر أن مــوت يســوع املســيح كان دفع الفديــة للشــيطان. ننكر أن 

مــوت يســوع املســيح كان مجــرد قــدوة، أو مجــرد انتصــاًرا 

عــى الشــيطان، أو مجــرد إظهــاًرا لســلطان اللــه األديب.

ْعِصيَــِة اإِلنَْســاِن الَْواِحــِد ُجِعــَل الَْكِثــرُيوَن ُخطـَـاًة، هَكــَذا أَيًْضــا ِبِإطَاَعــِة  10 أَلنَّــُه كَــَا مِبَ

الَْواِحــِد َســيُْجَعُل الَْكِثــريُوَن أَبْــرَاًرا )روميــة 5: 19(. انظــر أيًضــا متــى 3: 15؛ يوحنــا 

8: 29؛ 2 كورنثــوس 5: 21؛ فيلبــي 2: 8؛ عرانيــن 5: 8.

ْفــِح َعــِن  ــرِِّه، ِمــْن أَْجــِل الصَّ ــاِر ِب ــارًَة ِباإِلمَيــاِن ِبَدِمــِه، إِلظَْه َمــُه اللــُه كَفَّ ــِذي قَدَّ 11 الَّ

، لِيَُكــوَن بـَـارًّا َويـُـَرَِّر  ــالَِفِة ِبِإْمَهــاِل اللــِه. إلِظَْهــاِر ِبــرِِّه يِف الزََّمــاِن الَْحــاِضِ الَْخطَايـَـا السَّ

َمــْن ُهــَو ِمــَن اإِلميَــاِن ِبيَُســوَع )روميــة 3: 25-26(. انظــر أيًضــا إشــعياء 53؛ روميــة 

5: 6، 8، 15؛ 6: 10؛ 7: 4؛ 8: 34؛ 14: 9، 15؛ 1 كورنثــوس 15: 3؛ أفســس 5: 2؛ 1 

ــن 2: 14، 17؛ 9: 14-15؛ 10: 14؛ 1  ــاوس 2: 11؛ عراني ــالونيي 5: 10؛ 2 تيموث تس

ــا 2: 2؛ 3: 8؛ 4: 10. ــرس 2: 24؛ 3: 18؛ 1 يوحن بط
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نؤكــد عقيــدة االحتســاب املــزدوج، أي أن خطيتنــا احتُِســبَت 

ليســوع املســيح وبــره احتُِســَب لنــا باإلميــان.12 

ــة  ــر أن طاع ــة. ننك ــة دون دينون ــل الخطي ــم تجاه ــه يت ــر أن ننك

ــا. ــب لن ــة مل تُحتَس ــيح الفاعل املس

نؤكــد أنــه يف اليــوم الثالــث قــام يســوع املســيح مــن األمــوات وأنــه 
شــوهد بالجســد مــن قبــل الكثريين.13

ــه  ــات، أو أن نفس ــه م ــَدا وكأن ــرد بَ ــيح مج ــوع املس ــر أن يس ننك

فقــط هــي التــي نجــت، أو أن قيامتــه مجــرد قــد حدثــت 

ــه. ــوب أتباع يف قل

ــِه  ــرَّ الل ــُن ِب ــرَي نَْح ــا، لَِنِص ــًة أَلْجلَِن ــًة، َخِطيَّ ــرِْف َخِطيَّ ــْم يَْع ــِذي لَ ــَل الَّ ــُه َجَع 12 أَلنَّ

ِفيــِه )2 كورنثــوس 5: 21(. انظــر أيًضــا متــى 5: 20؛ روميــة 3: 21-22؛ 4: 11؛ 5: 

18؛ 1 كورنثــوس 1: 30؛ 2 كورنثــوس 9: 9؛ أفســس 6: 14؛ فيلبــي 1: 11؛ 3: 9؛ 

ــن 12: 23. عراني

ــْن  ــاَت ِم ــيَح َم ــا: أَنَّ الَْمِس ــا أَيًْض ــُه أَنَ ــا قَِبلْتُ ــْم يِف اأَلوَِّل َم ــلَّْمُت إِلَيُْك ــي َس 13 فَِإنَِّن

أَْجــِل َخطَايَانَــا َحَســَب الُْكتُــِب، َوأَنَّــُه ُدِفــَن، َوأَنَّــُه قَــاَم يِف الْيَــْوِم الثَّالـِـِث َحَســَب 

الُْكتـُـِب، َوأَنَّــُه ظََهــَر لَِصَفــا ثـُـمَّ لاِلثَْنــْي َعــرَشَ )1 كورنثــوس 15: 3-5(. انظــر أيًضــا 

إشــعياء 53؛ متــى 16: 21؛ 26: 32؛ 28: 1-10؛ يوحنــا 21: 14؛ أعــال الرســل 1: 

9-11؛ 2: 25، 32؛ 3: 15، 26؛ 4: 10؛ 5: 30؛ 10: 40؛ روميــة 4: 24–25؛ 6: 10-9، 

أفسس 4: 10-8. 
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نؤكــد أن يســوع املســيح يف حالــة تجيــده هــو بكــر القيامــة، وأنــه 

انتــر عــى كل مــن الخطيــة واملــوت، وأننــا باتحادنــا معــه 
ســوف نقــوم نحــن أيًضــا.14

ــًدا  ــيح كان جس ــوع املس ــام ليس ــد واملُق ــد املُمّج ــر أن الجس ننك

مختلًفــا تاًمــا عــن الجســد الــذي تــم وضعــه يف قــر 

ــا  ــة ألرواحن ــرد قيام ــي مج ــا ه ــر أن قيامتن ــتان. ننك البس

بــدون أجســامنا.

ــَن  ــَن ... »أَيْ ــورََة الرَّاِقِدي ــاَر بَاكُ ــَواِت َوَص ــَن اأَلْم ــيُح ِم ــاَم الَْمِس ــْد قَ ــِن اآلَن قَ 14 َولِك

َشــوْكَتَُك يـَـا َمــْوُت؟ أَيـْـَن َغلَبَتـُـِك يـَـا َهاِويـَـُة؟« )1 كورنثــوس 15: 20، 55(. انظــر أيًضــا 

روميــة 5: 10؛ 6: 4، 8، 11؛ 10: 9؛ 1 كورنثــوس 15: 23؛ 2 كورنثــوس 1: 9؛ 4: 10-11؛ 

ــا 3:  أفســس 2: 6؛ كولــويس 2: 12؛ 2 تســالونيي 2: 13؛ عرانيــن 2: 9، 14؛ 1 يوحن

14؛ رؤيــا 14: 4؛ 20: 14.
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نؤكــد أن يســوع املســيح قــد صعــد إىل عرشــه الســاوي عــن ميــن 

ــه ســيعود بشــكل  ــك، وأن ــك اآلن كمل ــه ميل ــه اآلب، وأن الل
مــريئ بالقــوة واملجــد.15

ننكر أن يسوع املسيح كان مخطئًا حول توقيت عودته.

نؤكــد أن يســوع املســيح ســكب روحــه يف يــوم الخمســن وأنــه يف 

حالتــه اآلن ميلــك عــى كل يشء، ويشــفع يف شــعبه، ويبنــي 
كنيســته، التــي هــو رأســها الوحيــد.16

ننكــر أن يســوع املســيح عــّن أســقف رومــا كممثّــٍل عنــه، أو أن 

ــون  ــن أن يك ــيح ميك ــوع املس ــوى يس ــر س ــخص أخ أي ش

ــة. رأس الكنيس

، َهــْل يِف هــَذا الَْوقـْـِت تـَـرُدُّ الُْملـْـَك  ــا ُهــُم الُْمْجتَِمُعــوَن فََســأَلُوُه قَائِلِــَن: »يـَـارَبُّ 15 أَمَّ

إِىَل إِْسَائِيــَل؟« فََقــاَل لَُهــْم: »لَيْــَس لَُكــْم أَْن تَْعرِفُــوا األَزِْمَنــَة َواألَْوقـَـاَت الَِّتــي َجَعلََهــا 

ًة َمتـَـى َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعلَيُْكــْم، َوتَُكونُوَن  اآلُب يِف ُســلْطَانِِه، لِكنَُّكــْم َســتََنالُوَن قـُـوَّ

ــاَل  ــاَّ قَ ــَى األَرِْض«. َولَ ــاِمرَِة َوإِىَل أَقْ ــِة َوالسَّ ــلِيَم َويِف كُلِّ الْيَُهوِديَّ يِل ُشــُهوًدا يِف أُورَُش

هــَذا ارْتََفــَع َوُهــْم يَْنظـُـُروَن. َوأََخَذتـْـُه َســَحابٌَة َعــْن أَْعيُِنِهــْم. َوِفيــَا كَانـُـوا يَْشــَخُصوَن 

ــاالَ: »أَيَُّهــا  ــَض، َوقَ ــاٍس أَبْيَ ــا ِبِهــْم ِبلِبَ ــْد َوقََف ــٌق، إَِذا رَُجــالَِن قَ ــَاِء َوُهــَو ُمْنطَلِ إِىَل السَّ

ــَاِء؟ إِنَّ يَُســوَع هــَذا الَّــِذي  الرَِّجــاُل الَْجلِيلِيُّــوَن، َمــا بَالُُكــْم َواِقِفــَن تَْنظـُـُروَن إِىَل السَّ

ــَاِء« )أعــال  ــَاِء َســيَأيِْت هَكــَذا كَــَا َرأَيْتُُمــوُه ُمْنطَلًِقــا إِىَل السَّ ارْتََفــَع َعْنُكــْم إِىَل السَّ

ــل 1: 22؛ 2: 33-35؛  ــال الرس ــا 24: 50-53؛ أع ــا لوق ــر أيًض ــل 1: 6-11(. انظ الرس

أفســس 4: 8-10؛ 1 تيموثــاوس 3: 16.

ــِة  ٍء لِلَْكِنيَس ــْوَق كُلِّ يَشْ ــا فَ ــَل َرأًْس ــاُه َجَع يَّ ــِه، َوإِ ــَت قََدَميْ ٍء تَْح ــَع كُلَّ يَشْ 16 َوأَْخَض

)أفســس 1: 22(. انظــر أيًضــا أعــال الرســل 2: 33؛ 1 كورنثــوس 11: 3-5؛ أفســس 

4: 15؛ 5: 23؛ كولــويس 1: 18.

البند 15

البند 16

تأكيداٌت وإنكاراٌت  |  بيان هيئة ليجونير عن الكريستولوجي



18

نؤكــد أن يســوع املســيح ســيأيت ثانيــة يف املجــد ليديــن كل البــرش 

وســيقهر يف النهايــة كل أعدائــه، ويبيــد املــوت ويــأيت 

ســيملك  الجديــدة حيــث  واألرض  الجديــدة  بالســاء 

ــر.17  ــا بال فيه

ننكــر أن عــودة يســوع املســيح قــد حدثــت يف ســنة 70 

ــب  ــا يج ــة له ــداث املصاحب ــه واألح ــة. وأن عودت ميالديّ

اعتبارهــا كرمــوز.

ــيالقون  ــيح س ــوع املس ــرب يس ــم ال ــون باس ــن يؤمن ــد أن َم نؤك

ترحيبًــا يف ملكوتــه األبــدي، لكــن َمــن ال يؤمنــون بــه 

ـا بوعــي يف الجحيــم.18  سيقاســون عقابًــا أبديًـّ

ننكــر أنــه ســيخلص كل إنســان. ننكــر أن َمــن ميوتــون بــدون 

اإلميــان بيســوع املســيح ســيُفَنْوَن.

ــا  ــِه َديَّانً ــَن الل ــنَُّ ِم ــَو الُْمَع ــَذا ُه ــأَنَّ ه ــَهَد ِب ــْعِب، َونَْش ــِرَز لِلشَّ ــا أَْن نَْك 17 َوأَْوَصانَ

ــا 12: 48؛ 14: 3؛  ــا يوحن ــر أيًض ــل 10: 42(. انظ ــال الرس ــَواِت )أع ــاِء َواألَْم لأِلَْحيَ

أعــال الرســل 7: 7؛ 17: 31؛ 2 تيموثــاوس 4: 1، 8.

ــِر َوفَاِعــِي  ــِه َجِميــَع الَْمَعاثِ ــُه فَيَْجَمُعــوَن ِمــْن َملَُكوتِ ــُن اإِلنَْســاِن َماَلئَِكتَ 18 يُرِْســُل ابْ

ــٍذ  يــُر األَْســَناِن. ِحيَنِئ ــَكاُء َورَصِ ــاَك يَُكــوُن الْبُ ــاِر. ُهَن ُــوِن النَّ ــْم يِف أَت ْــِم، َويَطْرَُحونَُه اإلِث

ــْمعِ، فَلْيَْســَمْع )متــى  ــْمِس يِف َملَُكــوِت أَِبيِهــْم. َمــْن لـَـُه أُُذنـَـاِن لِلسَّ يـُـِيُء األَبـْـرَاُر كَالشَّ

13: 41–43(. انظــر أيًضــا إشــعياء 25: 6-9؛ 65: 17-25؛ 66: 21-23؛ دانيــال 7: 13-

14؛ متــى 5: 29-30؛ 10: 28؛ 18: 8-9؛ مرقــس 9: 42-49؛ لوقــا 1: 33؛ 12: 5؛ يوحنــا 

18: 36؛ كولــويس 1: 13-14؛ 2 تســالونيي 1: 5-10؛ 2 تيموثــاوس 4: 1، 18؛ عرانيــن 

12: 28؛ 2 بطــرس 1: 11؛ 2: 4؛ رؤيــا 20: 15.
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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 التريــر، والتبنــي، 

ــد.19  ــس، والتمجي والتقدي

ننكــر أنــه ميكــن الفصــل بــن يســوع املســيح وعملــه الخاليص. 

ننكــر أننــا نســتطيع الحصــول عــى عمــل يســوع 

املســيح الخــاليص بــدون يســوع املســيح نفســه. ننكــر 

ــد  ــيح دون أن نتح ــوع املس ــد بيس ــن أن نتح ــا ميك أنن

ــة. ــده، أي الكنيس بجس

19 أَلنََّنــا َجِميَعَنــا ِبــُروٍح َواِحــٍد أَيًْضــا اْعتََمْدنـَـا إِىَل َجَســٍد َواِحٍد، يَُهــوًدا كُنَّــا أَْم يُونَانِيَِّن، 

َعِبيــًدا أَْم أَْحــرَاًرا، َوَجِميُعَنــا ُســِقيَنا ُروًحــا َواِحــًدا )1 كورنثــوس 12: 13(. انظــر أيًضــا 

يوحنــا 14: 20؛ 15: 4-6؛ روميــة 6: 1-11؛ 8: 1-2؛ 12: 3-5؛ 1 كورنثــوس 1: 30-31؛ 

6: 15-20؛ 10: 16-17؛ 12: 27؛ 2 كورنثــوس 5: 17-21؛ غالطيــة 3: 25-29؛ أفســس 

1: 3-10، 22-23؛ 2: 1-6؛ 3: 6؛ 4: 15-16؛ 5: 23، 30؛ كولويس 1: 18؛ 2: 19-18.

البند 19

تأكيداٌت وإنكاراٌت  |  بيان هيئة ليجونير عن الكريستولوجي



20

نؤكــد عقيــدة التريــر باإلميــان وحــده، أي أن اللــه يعلــن أننــا أبــرار 

بعمــل نعمتــه وحدهــا مــن خــالل إمياننــا وحــده بشــخص 

ــن اســتحقاقنا أو  ــزل ع وعمــل يســوع املســيح وحــده، مبع

أعالنــا الشــخصية. نؤكــد أن إنــكار عقيــدة التريــر باإلميــان 

وحــده هــو إنــكار لبشــارة اإلنجيــل.20 

ننكــر أننــا نتــرر عــى أســاس أي انســكاب للنعمــة فينــا. ننكــر أننــا 

ــراًرا بالطبيعــة. ننكــر أن هــذا  ــح أب ــرر فقــط عندمــا نصب نت

ــا. ــى أمانتن ــتقبل ع ــد اآلن أو يف املس ــر يعتم التري

رْنـَـا ِباإِلمَيــاِن لََنــا َســاَلٌم َمــَع اللــِه ِبَربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح )روميــة 5: 1(.  20 فـَـِإْذ قـَـْد تََرَّ

انظــر أيًضــا لوقــا 18: 14؛ روميــة 3: 24؛ 4: 5؛ 5: 10؛ 8: 30؛ 10: 4، 10؛ 1 كورنثــوس 

6: 11؛ 2 كورنثــوس  5: 19، 21؛ غالطيــة 2: 16-17؛ 3: 11، 24؛ 5: 4؛ أفســس 1: 7؛ 

تيطــس 3: 5، 7.
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نؤكــد عقيــدة التقديــس، أي أن اللــه، بقــوة الــروح القــدس، 

ــوة  ــن ق ــا م ــيح، يحررن ــوع املس ــل يس ــى عم ــتناًدا ع واس

ــا مشــابهن  ــنا، ويقدســنا بجعلن ــة املســيطرة، ويكرّس الخطي

ــل  ــو عم ــس ه ــد أن التقدي ــه. نؤك ــورة ابن ــر ص ــر فأك أك

نعمــة اللــه وأنــه مرتبــط بالتريــر بــال انفصــال، رغــم أنــه 

ــي  ــل اإلله ــذا العم ــه يف ه ــد أن ــر. نؤك ــن التري ــف ع يختل

ــؤولون أن  ــن مس ــل نح ــلبين، ب ــرد س ــنا مج ــس لس للتقدي

نكــرّس أنفســنا لوســائط النعمــة املعيّنــة لنــا يف ســعينا 

ــرب.21  ــة لل ــا بالطاع ــة ونحي ــن الخطي ــوت ع ــتمر لنم املس

ننكــر أنــه يتــم تريــر الشــخص دون أن يثمــر يف الحــال مثــر االتحاد 

ــا الصالحــة،  بيســوع املســيح يف التقديــس. ننكــر أن أعالن

ــتحق  ــيح، تس ــوع املس ــه بيس ــدى الل ــة ل ــا مقبول ــم أنه رغ

التريــر. ننكــر أنــه يف هــذه الحيــاة ســوف ينتهــي رصاعنــا 

مــع الخطيــة الســاكنة فينــا، رغــم أن الخطيــة ليســت لهــا 

ســيادة علينــا. 

ــٍة يِف  ــٍة ُروِحيَّ ــُكلِّ بَرَكَ ــا ِب ــِذي بَاَركََن ــيِح، الَّ ــوَع الَْمِس ــا يَُس ــو َربَِّن ــُه أَبُ ــارٌَك الل 21 ُمبَ

يِســَن  ــِم، لَِنُكــوَن ِقدِّ ــَل تَأِْســيِس الَْعالَ ــَا اْختَارَنَــا ِفيــِه قَبْ ــَاِويَّاِت يِف الَْمِســيِح، كَ السَّ

ــِة )أفســس 1: 3-4(. انظــر أيًضــا يوحنــا 17: 17؛ أعــال  اَمــُه يِف الَْمَحبَّ َوِبــالَ لَــْوٍم قُدَّ

ــوس 7: 1؛  ــوس 6: 11؛ 2 كورنث ــة 6: 5-6، 14؛ 8: 13؛ 1 كورنث ــل 20: 32؛ رومي الرس

غالطيــة 5: 24؛ أفســس 3: 16-19؛ 4: 23-24؛ فيلبــي 3: 10؛ كولــويس 1: 10-11؛ 2 

ــن 12: 14. ــالونيي 2: 13؛ عراني تس
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نؤكــد أن يســوع املســيح هــو الوســيط الوحيــد بــن اللــه وشــعبه. 

ــاره نبــي،  نؤكــد عــى دور الوســاطة ليســوع املســيح باعتب

وكاهــن، وملــك يف كل مــن حالــة اتضاعــه وحالــة تجيــده. 

نؤكــد أنــه ُمِســح بالــروح القــدس لــي يقــوم بوظيفــة 

ــا اآلب.22  ــاه إليه ــي دع ــيط الت الوس

ننكــر أن اللــه كان لــه أو ســيكون لــه أي تجّســدات أخــرى 

ــاك أي وســطاء للفــداء إال  ــاك أو ســيكون هن ــه هن أو أن

ــوع  ــدون يس ــالص ب ــر الخ ــيح. ننك ــوع املس ــرب يس ال

ــده. ــيح وح املس

ــوُع  ــاُن يَُس ــاِس: اإِلنَْس ــِه َوالنَّ ــْنَ الل ــٌد بَ ــيٌط َواِح ــٌد َوَوِس ــٌه َواِح ــُد إِل ــُه يُوَج 22 أَلنَّ

ــا  ــا 1: 33؛ يوحن ــا أيــوب 33: 23-28؛ لوق ــاوس 2: 5(. انظــر أيًض ــيُح )1 تيموث الَْمِس

ــن 1:1-4؛ 5: 5-6؛ 9:  ــويس 1: 15؛ عراني ــل 3: 22؛ كول ــال الرس 1:1-14؛ 14: 6؛ أع

15؛ 12: 24.
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ــو  ــه كان ه ــم لل ــي األعظ ــه النب ــيح بصفت ــوع املس ــد أن يس نؤك

مصــدر وهــدف النبــوءات. نؤكــد أن يســوع املســيح أعلــن 

ــأ بأحــداث مســتقبليّة،  ــه تنب ــادى بهــا، وأن ــه ون مشــيئة الل

ــه.23  ــق لوعــود الل ــه تحقي ــه هــو يف ذات وأن

ــة أو  ــوءة كاذب ــالق بنب ــى اإلط ــق ع ــيح نط ــوع املس ــر أن يس ننك

كلمــة خاطئــة، أو أنــه فشــل أو سيفشــل يف تحقيــق جميــع 

ــة بشــخصه. النبــوءات املتعلّق

ــا  23 َواآلن أَيَُّهــا اإِلْخــَوُة، أَنَــا أَْعلَــُم أَنَُّكــْم ِبَجَهالَــٍة َعِملْتُــْم، كَــَا ُرَؤَســاُؤكُْم أَيًْضــا. َوأَمَّ

ــُه  ــْد َتََّم ــيُح، قَ ــَم الَْمِس ــِه، أَْن يَتَأَلَّ ــعِ أَنِْبيَائِ ــَواِه َجِمي ــِه ِبأَفْ ــأَ ِب ــبََق َوأَنْبَ ــَا َس ــُه فَ الل

ــِه  ــْن َوْج ــَرِج ِم ــاُت الَْف ــأيِْتَ أَْوقَ ــَيْ تَ ــْم، لِ ــى َخطَايَاكُ ــوا لِتُْمَح ــوا َوارِْجُع ــَذا. فَتُوبُ هَك

ــَاَء  ــِذي يَْنبَِغــي أَنَّ السَّ ــُل. الَّ ــْم قَبْ ــِه لَُك َ ِب ــرشَّ ــَل يَُســوَع الَْمِســيَح الُْمبَ . َويُرِْس الــرَّبِّ

يِســَن  ٍء، الَِّتــي تََكلَّــَم َعْنَهــا اللــُه ِبَفــِم َجِميــعِ أَنِْبيَائـِـِه الِْقدِّ تَْقبَلـُـُه، إِىَل أَزِْمَنــِة رَدِّ كُلِّ يَشْ

ْهــِر. فـَـِإنَّ ُمــوَس قـَـاَل لِآبـَـاِء: إِنَّ نَِبيًّــا ِمثـْـِي َســيُِقيُم لَُكــُم الــرَّبُّ إِلُهُكــْم ِمــْن  ُمْنــُذ الدَّ

ــِه )أعــال الرســل 3: 17-22(. انظــر  ــْم ِب ــا يَُكلُِّمُك ــَمُعوَن يِف كُلِّ َم ــُه تَْس ــْم. لَ إِْخَوتُِك

أيًضــا متــى 20: 17؛ 24: 3؛ 26: 31، 34، 64؛ مرقــس 1: 14-15؛ لوقــا 4: 18-19، 21؛ 

ــا 19: 10. ــن 1: 2؛ رؤي ــوس 1: 20؛ عراني ــا 13: 36؛ 21: 22؛ 1 كورنث يوحن
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ــة  ــم عــى رتب ــا العظي نؤكــد أن يســوع املســيح هــو رئيــس كهنتن

ــا  ــة عّن ــة نياب ــة كامل ــه ذبيح ــّدم نفس ــادق، إذ ق ــي ص مل

ويســتمر يف التشــّفع فينــا أمــام اآلب. نؤكــد أن يســوع 

ــة الُعظمــى وهــو  املســيح هــو َمــن قــّدم الذبيحــة الكفاريّ

ــة.24  ــه الذبيح نفس

ننكــر أن يســوع املســيح، كونــه مــن ســبط يهــوذا وليــس مــن ســبط 

ــّدم  ــه يق ــر أن ــا. ننك ــة ككاهــن لن ــس مؤهــالً للخدم الوي، لي

نفســه باســتمرار كذبيحــة يف القــداس كضحيــة وككاهــن، 

ــا  وذلــك حتــى بطريقــة غــري دمويــة. ننكــر أنــه أصبــح كاهًن

ــى األرض. ــا ع ــن كاهًن ــاء ومل يك ــط يف الس فق

ــْل إِىَل  ــِة، بَ ــبَاِه الَْحِقيِقيَّ ــٍد أَْش ــٍة ِبيَ ــَداٍس َمْصُنوَع ــْل إِىَل أَقْ ــْم يَْدُخ ــيَح لَ 24 أَلن الَْمِس

َم نَْفَســُه ِمــرَاًرا كَِثــريًَة،  ــَاِء َعيِْنَهــا، لِيَظَْهــَر اآلَن أََمــاَم َوْجــِه اللــِه ألَْجلَِنــا. َوالَ لِيَُقــدِّ السَّ

كَــَا يَْدُخــُل رَئِيــُس الَْكَهَنــِة إِىَل األَقـْـَداِس كُلَّ َســَنٍة ِبــَدِم آَخــَر. فـَـِإْذ َذاَك كَاَن يَِجــُب أَْن 

ــُه اآلَن قَــْد أُظِْهــَر َمــرًَّة ِعْنــَد انِْقَضــاِء  ــِم، َولِكنَّ ــَم ِمــرَاًرا كَِثــريًَة ُمْنــُذ تَأِْســيِس الَْعالَ يَتَأَلَّ

ــمَّ  ــرًَّة ثُ ــوا َم ــاِس أَْن مَيُوتُ ــَع لِلنَّ ــَا ُوِض ــِه. وَكَ ــِة نَْفِس ــَة ِبَذِبيَح ــَل الَْخِطيَّ ــوِر لِيُبِْط ُه الدُّ

ــا  َم َمــرًَّة لِــَيْ يَْحِمــَل َخطَايَ ــدِّ ــُة، هَكــَذا الَْمِســيُح أَيًْضــا، بَْعَدَمــا قُ يُْنونَ ــَد ذلِــَك الدَّ بَْع

كَِثريِيــَن، َســيَظَْهُر ثَانِيَــًة ِبــالَ َخِطيَّــٍة لِلَْخــالَِص لِلَِّذيــَن يَْنتَِظُرونـَـُه )عرانيــن 9: 28-24(. 

انظــر أيًضــا يوحنــا 1: 36؛ 19: 28-30؛ أعــال الرســل 8: 32؛ 1 كورنثــوس 5: 7؛ 

ــا 5: 6، 8،  ــرس 1: 19؛ رؤي ــن 2: 17-18؛ 4: 14-16؛ 7: 25؛ 10: 12، 26؛ 1 بط عراني

12-13؛ 6: 1، 16؛ 7: 9-10، 14، 17؛ 8: 1؛ 12: 11؛ 13: 8، 11؛ 15: 3.

البند 24



25 الَْكلَِمُة َصاَر َجَسًدا |

نؤكــد أن يســوع املســيح كملــٍك، ميلــك متســاميّا عــى كل القــوى 

ــد.25  ــة والخارقــة للطبيعــة اآلن وإىل األب األرضيّ

ننكــر أن ملكــوت يســوع املســيح هــو مجــرد مملكــة سياســية مــن 

هــذا العــامل. ننكــر أن حــّكام األرض ليســوا مســؤولن أمامــه.

نؤكــد أنــه عندمــا يقهــر يســوع املســيح كل أعدائــه، ســوف 

ــدة  ــاء الجدي ــه يف الس ــد أن ــه إىل اآلب. نؤك ــلّم ملكوت يس

ــن  ــع شــعبه وأن املؤمن ــه م ــدة، ســيكون الل واألرض الجدي

ــه،  ــون مثل ــه، ويصبح ــا لوج ــيح وجًه ــوع املس ــريون يس س

ــد.26  ــه إىل األب ــيتمتعون ب وس

ــق ميكــن  ــرش أو أي اســم أو طري ننكــر وجــود أي رجــاء آخــر للب

ــه أن يوجــد الخــالص إال يف يســوع املســيح وحــده. ــن خالل م

لِــَك َحتَّــى يََضــَع َجِميــَع اأَلْعــَداِء تَْحــَت قََدَميْــِه )1 كورنثــوس 15:  25 أَلنَّــُه يَِجــُب أَْن مَيْ

25(. انظــر أيًضــا مزمــور 110؛ متــى 28: 18-20؛ لوقــا 1: 32؛ 2: 11؛ أعــال الرســل 

2: 25، 29، 34؛ 4: 25؛ 13: 22، 34، 36؛ 15: 16؛ روميــة 1: 3؛ 2 تيموثــاوس 2: 8؛ 

عرانيــن 4: 7؛ رؤيــا 3: 7؛ 5: 5؛ 22: 16.

ــَل كُلَّ ِريَاَســٍة وَكُلَّ  ــى أَبْطَ ــَك ِللــِه اآلِب، َمتَ ــى َســلََّم الُْملْ ــُة، َمتَ ــَد ذلِــَك النَِّهايَ 26 َوبَْع

ٍة. ألَنَّــُه يَِجــُب أَْن مَيْلِــَك َحتَّــى يََضــَع َجِميــَع األَْعــَداِء تَْحــَت قََدَميْــِه.  ُســلْطَاٍن وَكُلَّ قـُـوَّ

ــِه. َولِكــْن ِحيَنــَا  ٍء تَْحــَت قََدَميْ ــُل ُهــَو الَْمــْوُت. ألَن أَْخَضــَع كُلَّ يَشْ آِخــُر َعــُدوٍّ يُبْطَ

. َوَمتـَـى  ٍء قـَـْد أُْخِضــَع« فََواِضــٌح أَنَّــُه َغــرْيُ الَّــِذي أَْخَضــَع لـَـُه الـْـُكلَّ يَُقــوُل: »إِنَّ كُلَّ يَشْ

، َكْ  ، فَِحيَنِئــٍذ االبـْـُن نَْفُســُه أَيًْضــا َســيَْخَضُع لِلَّــِذي أَْخَضــَع لـَـُه الـْـُكلَّ أُْخِضــَع لـَـُه الـْـُكلُّ

يَُكــوَن اللــُه الـْـُكلَّ يِف الـْـُكلِّ )1 كورنثــوس 15: 24–28(. انظــر أيًضــا إشــعياء 65: 17؛ 

66: 22؛ فيلبــي 2: 9-11؛ 2 بطــرس 3: 13؛ 1 يوحنــا 3: 2-3؛ رؤيــا 21: 1-5؛ 22: 5-1.
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مــا ســتُدّوي كل األرض بشــهادة واحــدة: »يَُســوَع يوًما 

« )فيلبــي 2: 11(. تفيــض هــذه  الَْمِســيَح ُهــَو رَبٌّ

ــيح  ــو املس ــوع ه ــأن يس ــول ب ــاين. إن الق ــرية باملع ــة القص الجمل

يعنــي القــول إنــه هــو »املمســوح«. إنــه يعنــي القــول بأنــه هــو 

ــان. ــم الزم ــد قدي ــر من ــه واملنتظ ــود ب ــيا املوع املس

ــه هــو  ــأن يســوع املســيح هــو َربٌّ يعنــي القــول إن والقــول ب

ــد هــو أعجــب العجائــب، وس  ــه حــق. فالتجّس ــه حــق مــن إل إل

مدهــش. صــار اللــه جســًدا. حتــى عندمــا ندعــوه يســوع، نعنــي 

أنــه املخلــص الواحــد والوحيــد. فقــد جــاء إىل العــامل إلرســاليّة أن 

ــى 1: 21(. ــن خطاياهــم )مت ــص شــعبه م يخل

 )creed) ــان ــرار لإلمي ــو إق « ه ــَو رَبٌّ ــيَح ُه ــوَع الَْمِس إن »يَُس

ــة  ــة creed باللغ ــأيت كلم ــه. ت ــن ب ــا نؤم ــر مل ــان مخت — أي بي

ــي تعنــي »أؤمــُن«.  ــة credo، الت ــة مــن الكلمــة الالتيني اإلنجليزي

ــه عــن املســيح.  ــا نؤمــن ب ــرار القصــري لإلميــان م ــن هــذا اإلق يعل

ــراًرا لإلميــان  ــد يكــون إق ــاوس 3: 16 ق يعتقــد البعــض أن 1 تيموث

أيًضــا. هنــاك ســببان يشــريان إىل هــذا الــرأي. أوالً، يســتخدم بولــس 

العبــارة »َوِباْعــِرَاِف الَْجِميــعِ« )ترجمــة كتــاب الحيــاة(. ثانيًــا، 

العبــارات يف هــذه اآليــة إيقاعيّــة وصيغــت بأســلوب شــعري. 

ــن املســيح املتجســد: ــزًا ع ــا موج ــارات ملّخًص تشــكل هــذه العب

مقالة توضيحيّة  |  بيان هيئة ليجونير عن الكريستولوجي
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اللُه ظََهَر يِف الَْجَسِد، تََرََّر يِف الرُّوِح، 

تَرَاَءى لَِمالَئَِكٍة، 

كُِرَز ِبِه بَْنَ األَُمِم، أُوِمَن ِبِه يِف الَْعالَِم، 

رُِفَع يِف الَْمْجِد. )1 تيموثاوس 3: 16(

إن النمــط الكتــايب مهــم. وعندمــا شــّكلت الكنيســة األوىل 

مجامــع وأصــدرت قوانــن اإلميــان، مل تكــن تبتكــر طريقــة جديــدة 

ــى  ــم ع ــد قائ ــتمرون يف تقلي ــوا يس ــل كان ــان. ب ــراف باإلمي لالع

ــدس. ــاب املق الكت

ــا.  ــة األوىل موقًف ــذت الكنيس ــات، اتّخ ــرت التحدي ــا ظه عندم

باإلضافــة إىل ذلــك، يظــن الكثــريون أن االحتياجــات الليتورجيّــة، أو 

الرغبــة يف العبــادة النقيّــة، دفعــت أيًضــا الكنيســة إىل املشــاركة يف 

كتابــة قوانــن اإلميــان، خاصــة فيــا يتعلـّـق بالعقيــدة عــن املســيح. 

ــي  ــه ه ــوع وعمل ــخص يس ــن ش ــة ع ــة الجوهريّ ــت الحقيق كان

الســمة املميــزة للمســيحية عــر القــرون.

ــق  ــة تتعل ــكاًرا زائف ــهم أف ــد أنفس ــد الجدي ــاب العه ــاوم كتّ ق

ــت  ــة، اعرض ــرون األوىل للكنيس ــه. ويف الق ــيح وعمل ــة املس بُهويّ

ــدى  ــة. إح ــيح الحقيقي ــانية املس ــى إنس ــة ع ــات مختلف مجموع

تلــك املجموعــات هــي »الدوســتيّة« التــي اّدعــت أن يســوع »بــدا« 

فقــط وكأنــه إنســان. اعرضــت هرطقــات أخــرى، مثــل األريوســيّة، 



31 الَْكلَِمُة َصاَر َجَسًدا |

مقالة توضيحيّة  |  بيان هيئة ليجونير عن الكريستولوجي

عــى ألوهيّــة املســيح الحقيقيــة. اّدعــت هــذه الهرطقــات أنــه كان 

أقــل مــن اللــه اآلب. أخطــأت مجموعــات الحقــة يف التعبــري عــن 

ــة  ــة واأللوهي ــي املســيح، اإلنســانية الحقيقي ــاد طبيعت ــة اتح كيفي

الحقيقيــة، يف شــخٍص واحــٍد. تجاوبــت الكنيســة األوىل مــع هــذه 

التحديــات واألخطــاء بعقــد املجامــع وكتابــة قوانــن اإلميــان التــي 

لّخصــت تعاليــم الكتــاب املقــدس فيــا يتعلــق بالحقائــق املركزيــة 

لإلميــان املســيحي. إن قوانــن اإلميــان هــذه هــي إرث غنــي، انتقــل 

ــون إميــان الرســل،  ــا مــوارد قان ــوم، لدين ــل. فالي ــٍل إىل جي مــن جي

وقانــون اإلميــان النيقــاوي، وقانــون اإلميــان الخلقيــدوين. إن قوانــن 

ــوط  ــم الخط ــدود، وترس ــع الح ــات تض ــي عالم ــذه ه ــان ه اإلمي

الواضحــة بــن التعليــم القويــم والهرطقــة.

وقــد عملــت قوانــن اإلميــان هــذه عــى تقويـّـة الكنيســة، وبيــد 

ــل  ــالن اإلنجي ــن إىل إع ــدت املؤمن ــة، أرش ــة والحاكم ــه الكرمي الل

بأمانــة. ويتــم تالوتهــا اليــوم كشــهادة عــى قيمتهــا الدامئــة. فهــي 

ــا. تدعــو  ــز عبادتن ــا ويف مرك ــز الهوتن ــا أن املســيح هــو مرك تذكّرن

قوانــن اإلميــان هــذه الكنيســة أن تكافــح » ألَْجــِل اإِلميَــاِن الُْمَســلَِّم 

يِســَن« )يهــوذا 1: 3(. ــرًَّة لِلِْقدِّ َم

فقــط  تلمــح  هــذه  اإلميــان  قوانــن  فــإن  ذلــك،  ومــع 

بشــكل  اإلنجيــل  رســالة  تــرشح  ال  وهــي  املســيح.  عمــل  إىل 
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ــن  ــورة يف زم ــة املنظ ــي يف الكنيس ــام حقيق ــدث انقس ــل. ح كام

ــكل  ــيّة. وبش ــة الرئيس ــو القضي ــيح ه ــل املس ــالح. وكان عم اإلص

باإلميــان  التريــر  عقيــدة  حــول  الجــدال  كان  تحديــًدا،  أكــر 

وحــده هــو الخــالف الرئيــي الــذي أشــعل اإلصــالح. ومــن 

والكاثوليكيّــة  الروتســتانتيّة  بــن  الكنيســة  انقســمت  هنــا 

ــده ــان وح ــر باإلمي ــدة التري ــتانتيّة عقي ــد الروتس ــة. تؤك  الرومانيّ

(sola fide(، بينــا ترفــض الكاثوليكيّــة الرومانيّــة، حســب قرارات 

مجمــع ترينــت، عقيــدة التريــر باإلميــان وحــده، وتختــار بــدالً مــن 

ــال. كشــفت  ــان واألع ــاون اإلمي ــة لتع ــر نتيج ــار التري ــك اعتب ذل

ــة  ــي، الرئاس ــرى، وه ــة أخ ــالف يف قضي ــن اخت ــا ع ــالح أيًض االص

العليــا والوحيــدة ليســوع املســيح عــى كنيســته، ويف الواقــع، عــى 

كل األشــياء.

إن قوانــن اإلميــان املســكونيّة للكنيســة األوىل وتأكيــدات اإلصــالح 

ــالن  ــل إع ــن أج ــة م ــة للكنيس ــادئ التوجيهيّ ــا املب ــم مًع ــذه ترس ه

رســالة اإلنجيــل بشــكل أمــن كتابيّــا. تقــدم قوانــن اإلميــان وإقــرارات 

اإلميــان مــع أصــول اإلميــان املختلفــة لإلصــالح ملخصــات عــن العقيدة 

وتوضــح اإلميــان ورســالة اإلنجيــل.

يحــاول بيــان »الَْكلَِمــُة َصــاَر َجَســًدا: بيــان هيئــة ليجونــري عــن 

الكرســتولوجي« أن يقــدم بتواضــع لكنيســة هــذا الجيــل — وبركــة 
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اللــه، لألجيــال القادمــة — بيانـًـا موجــزًا عــن شــخص وعمل املســيح 

يعتمــد عــى غنــى املــايض، مــن كل مــن قوانــن اإلميــان املســكونيّة 

والهــوت اإلصــالح. قــد يخــدم هــذا البيــان ومــا يرافقــه مــن ســتة 

وعرشيــن بنــًدا مــن تأكيــدات وإنــكارات مبثابــة حافــز ملزيــد مــن 

الحــوار والتفكــري يف هــذه األمــور الحاســمة عــن الكريســتولوجي. 

ــذل  ــم ب ــد ت ــًدا للكنيســة. وق ــان نفســه مفي ــد يكــون هــذا البي ق

كل املحــاوالت لجعــل هــذا البيــان مناســبًا للتــالوة العامــة. نريــد 

مــن كل شــخص يــرى هــذا البيــان أن يعــرف أن »يَُســوَع الَْمِســيَح 

.» ُهــَو رَبٌّ

البيان:

يتألــف البيــان مــن ســتة مقاطــع أو أقســام. األول هــو مقدمــة 

وفيــه فعلــن رئيســين: نعــرف ونفــرح. لقــد أعلــن اللــه عــن كل مــن 

نفســه وإرادتــه يف صفحــات الكتــاب املقــدس. ومــع ذلــك، ال تــزال 

َائـِـُر« التــي لــه وحــده )تثنيــة 29: 29(. يجــب علينــا دامئًا  هنــاك »الرسَّ

أن نضــع يف اعتبارنــا محدودياتنــا يف تنــاول موضوعــات الالهــوت. لــذا 

ــز األســايس  ــل. فالركي ــدأ باالعــراف بــر ومعجــزة بشــارة اإلنجي نب

ــه  ــه بإيجــاز بكلــات أن الل ــذي نعرّف ــد، ال ــان هــو التجّس لهــذا البي

صــار جســًدا. يــؤدي شــخص املســيح فــوًرا إىل عمــل املســيح، لذلــك 

نحــن نفــرح إجــاالً بعمــل املســيح للخــالص.
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ــة، والنظــر  ــة املســيح الحقيقيّ يركــز القســم الثــاين عــى ألوهيّ

ــذا  ــي ه ــه. ينته ــوث الل ــم ثال ــن أقاني ــاوي ب ــع متس ــه يف وض إلي

القســم بإعــادة صياغــة الصيغــة الخلقيدونيــة مــن قانــون اإلميــان 

الخلقيــدوين. فمنــذ التجّســد، كان املســيح وســيظل دامئًــا لــه 

ــٍد. ــخٍص واح ــان يف ش طبيعت

يحتــل رشح التجّســد القســم الثالــث، مــع التأكيــد عــى 

ــِذي تَْفِســريُُه  نُوئِيــل، الَّ ــَد. إنــه ِعاَّ ــة. ُولِ إنســانيّة املســيح الحقيقيّ

»اَللــُه َمَعَنــا« )متــى 1: 23(. هنــا نعــرف مبوتــه، ودفنــه، وقيامتــه، 

وصعــوده، ومجيئــه الثــاين. هذه هــي الحقائــق التاريخية للتجّســد.

ــة عــن التجســد يف القســم الرابــع،  ثــم تــأيت الحقائــق الالهوتيّ

وتعتمــد عــى األفــكار التــي أُعيــد إحيائهــا يف زمــن اإلصــالح. 

ــا. حفــظ النامــوس )الطاعــة  ــا تاًم ــا، كان يســوع مطيًع مــن أجلن

الفاعلــة( وســدد عقوبــة النامــوس )الطاعــة غــري الفاعلــة(. كان هــو 

ــا. لقــد  ــة مــن أجلن ــا كفــارة بدليّ ــال عيــب، صانًع ــذي ب الحمــل ال

حــل املشــكلة األكــر إلحاًحــا التــي تواجــه كل البــرش: غضــب اللــه 

ــدة االحتســاب. فقــد  القــدوس. ينتهــي هــذا القســم بإعــالن عقي

ــره  ــب ب ــا احتُس ــا إىل املســيح، بين ــبت، خطايان ــبت، أو نُس احتُس

ــا  ــه فقــط وبشــكل حــري بســبب م ــع الل ــا ســالم م ــا. لدين إلين

ــا. لقــد اكتســينا بــره. ــه املســيح ألجلن فعل
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وظيفــة املســيح الثالثيّــة (munus triplex( هــو بنــاء الهــويت 

مفيــد يعــر بإيجــاز عــن عمــل املســيح. كانــت الوظائــف الثالثــة، 

العهــد  للوســاطة يف  منفصلــة  أدوًرا  وامللــك،  والكاهــن  النبــي 

القديــم. يجمــع املســيح الثالثــة وظائــف يف شــخصه الواحــد، 

وميارســها جميًعــا بشــكٍل كامــل. إننــا هنــا ال نفكــر فقــط يف عمــل 

ــه  وســاطة املســيح يف املــايض عــى الصليــب، ولكــن أيًضــا يف عمل

ــاره شــفيعنا عــن ميــن اآلب. الحــايل باعتب

يؤكــد القســم الختامــي عــى االعــراف الواحــد واملوجــز: 

. يقــود كل الهــوت صحيــح إىل التمجيــد،  يســوع املســيح هــو ربٌّ

أو العبــادة. وبالتــايل، ينتهــي البيــان بالفعــل الرئيــي نعظّــم. مــن 

ــدي. ــا األب ــتعد لعملن ــيح اآلن، نس ــا للمس ــالل عبادتن خ

البنود الستة والعرشون للتأكيدات واإلنكارات:

إن عبــارات هــذا البيــان هــي مداخــل لدراســة الكريســتولوجي، 

ــا إىل استكشــاف غنــى التعاليــم الكتابيــة عــن شــخص  وهــي تدعون

وعمــل املســيح. وملزيــد مــن اإلرشــاد لنــا، تــت إضافة ســتة وعرشون 

بنــًدا مــن تأكيــد وإنــكار، ومــع كل بنــد هنــاك أدلــة كتابيــة مرفقــة 

بــه. تــت 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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د التجّسد. البند 1 هو مبثابة مقدمة، ويؤكّ

ــن أن  ــة، يف ح ــيح الحقيقيّ ــة املس ــى ألوهيّ ــد 2 ع ــد البن يؤك

ــاب املقــدس عــن كريســتولوجي  ــدة الكت ــود 3-5 تعــرض عقي البن

الشــخص الواحــد والطبيعتــن. تكشــف البنــود 6-9 اإلنســانية 

ــود 10-26 مــن شــخص املســيح  ــة للمســيح. وتنتقــل البن الحقيقيّ

إىل عمــل املســيح. تبــدأ هــذه البنــود بإقــرار التعاليــم عــن الخــالص 

ــة. ــة املســيح الثالثيّ ــد وظيف ــي بتحدي وتنته

اإلنــكارات هــي بالغــة األهميــة. إنــه ألمــر غــري شــائع يف عــر 

ــد  ــود التأكي ــن بن ــا، لك ــاد م ــكار اعتق ــرأ بإن ــذا أن نتج ــامح ه التس

واإلنــكار هــذه ليســت مارســة الفــراض متعجــرف. ولكــن، نقدمهــا 

آملــن أن نســاعد بهــا الكنيســة عــى البقــاء داخــل الحــدود اآلمنــة 

ى  ــدَّ ــْن تََع ــا 1: 9، »كُلُّ َم ــن 2 يوحن ــايب. يعل ــم الكت ــة للتعلي والخصب

ــذا إىل  ــري ه ــُه«. يش ــُه الل ــَس لَ ــيِح فَلَيْ ــِم الَْمِس ــْت يِف تَْعلِي ــْم يَثْبُ َولَ

التعــدي عــى تعليــم املســيح يف الكتــاب املقــدس، أو تجــاوز حــدود 

ــه.  ــة الل ــن يف كلم ــو معل ــا ه ــا ك ــوص عليه ــتولوجي املنص الكريس

وكــا أن البنــود الســتة والعــرشون توضــح الســطور املختلفــة للبيــان، 

ميكــن للبنــود نفســها أن تقــود إىل تعاليــم كتابيــة أعمــق عن املســيح.

ــؤال  ــذا س ــد. وه ــان جدي ــن ضورة بي ــض ع ــأل البع ــد يس ق

ــن  ــان. نح ــذا البي ــباب له ــة أس ــدم ثالث ــدف، نق ــذا اله ــد. وله جي
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عــى ثقــة أنــه سيســاعد يف عبــادة الكنيســة وتعليمهــا اليــوم مــن 

خــالل تنــاول التحديــات القدميــة والحاليــة عــى حــد ســواء. كــا 

ــل وســيلة للتعــرّف عــى  ــه ســيقدم لخــّدام اإلنجي ــق يف أن ــا نث أنن

اآلخريــن الذيــن هــم بالفعــل رشكاء يف الخدمــة. وأخــريًا، نشــعر أن 

األزمنــة الصعبــة للكنيســة تلــوح يف األفــق، ونثــق أن هــذا البيــان 

ســيذكّرنا جميًعــا بجوهــر اإلنجيــل، وجالــه، وضورتــه، وأهميتــه. 

ــر يف كل مــن هــذه األســباب: فّك

للعبادة والبنيان:

ــذ  ــة. من ــان للكنيس ــذا البي ــع ه ــري بتواض ــة ليجون ــّدم هيئ تق

القــرون األوىل، اســتخدم املؤمنــون قوانــن اإلميــان يف نظــام العبــادة 

الكنســيّة )الليتورجيّــة(. ونرجــو أن يحقــق هــذا البيــان نفــس 

ــة مفيــدة  الهــدف. ميكــن لقوانــن اإلميــان أن تكــون أدوات تعليميّ

الستكشــاف اآلفــاق الواســعة للتعليــم الكتــايب. نرجــو أيًضــا أن يتــم 

اســتخدام هــذا البيــان والبنــود الســتة والعــرشون يف الكنيســة 

كدليــل ملزيــد مــن البحــث والتأمــل يف الكتــاب املقــدس. إن التعاليم 

ــا.  ــة الكنيســة وصحته ــة لهويّ عــن شــخص وعمــل املســيح ضوري

ويحتــاج كل جيــل مــن أجيــال الكنيســة إىل دراســة الفهــم القويــم 

ــون  ــى أن يك ــد. نتمن ــن جدي ــده م ــل املســيح وتأكي لشــخص وعم

ــًدا. هــذا البيــان مفي
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ألجل الهدف املشرك لإلنجيل:

ــة، والهيئــات،  هنــاك عــدد متزايــد مــن الكنائــس غــري الطائفيّ

واألنشــطة املنتــرشة يف جميــع أنحــاء العــامل حيــث يعمــل العديــد 

منهــا عــى تقــّدم اإلنجيــل. أحيانًــا مــن الصعــب تييــز أيــن ميكــن 

ــذا  ــل ه ــاون. ولع ــة والتع ــن الرشاك ــة م ــات قوي ــد عالق أن توج

البيــان قــد يســاعد يف التعــرّف عــى إخواننــا وأخواتنــا يف املســيح 

ــل. وترســيخ املســاعي املشــركة لإلنجي

ملثل هذا الوقت:

ــهداء،  ــال الش ــفورد تث ــة أكس ــث جامع ــة حي ــف يف املدين يق

املصلحــن  مــن  عــدد  قدمهــا  التــي  التضحيــة  ذكــرى  وهــو 

 ،)Thomas Cranmer) كرانــر  تومــاس  مثــل  الريطانيــن 

التيمــر وهيــو   ،)Nicholas Ridley) ريــديل   نيكــوالس 

(Hugh Latimer(. يتحــدث هــذا التمثــال عنهــم أنهــم أســلموا 

جثثهــم للحــرق، حيــث شــهدوا للحقائــق املقدســة التــي أكدوهــا 

وحافظــوا عليهــا ضــد أخطــاء كنيســة رومــا، وفرحــوا إذ ُوِهــَب لَهــْم 

الَ أَْن يُْؤِمُنــوا بالَْمِســيِح فََقــْط، بَــْل أَيًْضــا أَْن يَتَأَلَُّمــوا ألَْجلِــِه.

لقــد آمنــوا بالحقائــق املقدســة إلنجيــل يســوع املســيح، 

وأكّدوهــا، وحافظــوا عليهــا. وبشــهادتهم لهــذه الحقائــق، أعلنوهــا، 

ودافعــوا عنهــا، بــل وتأملــوا ألجلهــا. انضــم الكثــريون عر القــرون إىل 
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هــؤالء املصلحــن. يف العــامل الغــريب املعــارص، تتمتــع كنائــس كثــرية 

بالحريــة الدينيّــة. كــم ســتطول هــذه الحريــة هــو موضــع تســاؤل. 

ــل  ــألمل ألج ــة ل ــال القادم ــل أو األجي ــذا الجي ــى ه ــد يُدع ــا ق فرمب

اإلميــان باملســيح. ومــن غــري الحكمــة أن نكــون غــري مســتعدين، 

ومــن غــري الحكمــة أيًضــا تــرك الجيــل القــادم غــري مســتعد.

ــا، تســتحق هــذه الحقائــق حــول شــخص املســيح وعملــه  حًق

ــي  ــا. فف ــأمل ألجله ــا، ونت ــظ عليه ــا، ونحاف ــا، ونؤكده ــن به أن نؤم

ــاة. املســيح توجــد الحي

ذات مــرة أثنــاء حيــاة املســيح عــى األرض تخــى عنــه الجموع، 

وبقــي هــو مــع مجموعــة تالميــذه. ثــم ســألهم إذا كانــوا ســيركونه 

 ، ــارَبُّ هــم أيًضــا. تحــدث بطــرس نيابــة عــن املجموعــة، قائــالً: »يَ

ــا  ــْد آَمنَّ ــُن قَ ــَدَك، َونَْح ــِة ِعْن ــاِة األَبَِديَّ ــُب؟ كَالَُم الَْحيَ ــْن نَْذَه إِىَل َم

« )يوحنــا 6: 69-68(.  َوَعرَفَْنــا أَنَّــَك أَنْــَت الَْمِســيُح ابْــُن اللــِه الَْحــيِّ

ــث كان  ــرش. حي ــي ع ــن االثن ــد م ــكوك واح ــا، راودت الش والحًق

ــن  ــه، ولك ــن قيامت ــض ع ــهد البع ــن. وش ــب وُدف ــد ُصل ــيح ق املس

تومــا شــك. ثــم ظهــر املســيح لتومــا. وملــس جــراح املســيح، تلــك 

الجــراح التــي تحّملهــا مــن أجــل خطايانــا. ثــم اعــرف تومــا قائــالً: 

ــا 20: 28(. ــي!« )يوحن »َريبِّ َوإِلِه

لهذا نؤمن. ولهذا نعرف.
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