اْل َكِل َم ُة َص َار َج َس ًدا

بيان هيئة ليجونير بشأن الكريستولوجي (ما يختص بشخص وعمل المسيح)

مقدمة

كل معضالت الهوية تُح ُّل في المسيح .فما يحددنا كمسيحيين ليس مواهبنا وال خلفياتنا ،على أهميتها،

بل حقيقة كوننا في المسيح باإليمان ،وبالتالي نكون خليقة جديدة ( 2كورنثوس  .)17 :5إن هوية

مخلصنا هي التي تحدد معنى هذا كله .فشخصه وعمله يحددان إطار خالصنا .هو البرج الحصين
التي نحتمي فيه من غضب هللا .وهو سيرد كل شيء تحت سلطة خالقنا.
منذ بداية الكنيسة المسيحية ،أقر المؤمنون بالعالقة المتالزمة بين هوية المسيح وعمل المسيح.
فماهية المسيح تجعلنا نفهم عمله ،وما عملهُ يلقي الضوء على فهمنا لشخصه .وبالتالي ،فإن أي
مس بمفهوم الكنيسة عن شخص المسيح يؤثر على مفهوم الكنيسة بشأن عمله والعكس صحيح .كل
جدل متعلق بخالصنا وما يعنيه أن نكون في المسيح يجعلنا في مواجهة مع فهمنا لهوية المسيح،
ألن فهمنا لشخصه ولعمله يحددان إطار الهوتنا وممارستنا بالكامل.
لذا فمن الضروري أن نمتلك فهمًا جي ًدا لما يقوله الكتاب المقدس عن شخص وعمل المسيح .فإذا
أجدنا فهم هذا كما ينبغي ،فإن كل المسائل األخرى في الهوتنا ستؤول إلى مكانها الصحيح .هذا
البيان مُقدم ليساعد الناس على معرفة من هو المسيح وما فعلهُ ،حتى نفهم مجد بشارة اإلنجيل
ومكانتنا في المسيح.
آر سي سبرول

أكتوبر/تشرين األول 2015
سانفورد ،فلوريدا

اْل َكلِ َم ُة َص َار َج َسًدا
نعترف بسر ومعجزة
هللا المتجسد
ونفرح بخالصنا العظيم
من خالل يسوع المسيح ربنا.
بمعية اآلب والروح القدس،
خلق االبن كل شيء،
ويضبط كل شيء،
جديدا.
ويصنع كل شيء ً
اإلله حقا،
ُ

إنسانا حًقا،
صار
ً
طبيعتان في شخص واحد.

ُولد من مريم العذراء،
وعاش بيننا.

ودفن،
صلب ،وماتُ ،
ُ
وقام في اليوم الثالث،
وصعد إلى السماء،
أيضا سيأتي مرة أخرى
و ً
في المجد والقضاء.

من أجلنا
حفظ الناموس،
وكفر عن الخطية،
وأرضى غضب هللا.
أخذ أسمالنا القذرة
وأعطانا
رداء البر الذي له.
إنه نبينا ،وكاهننا ،وملكنا،
هو يبني كنيسته،
يتشفع من أجلنا،
ويسود على كل شيء.
يسوع المسيح هو رب؛
نعظم اسمه القدوس إلى األبد.
آمين.

تأكيدات وانكارات
مع أدلة كتابية

البند 1

نؤكد أن يسوع المسيح هو تجسد في التاريخ للكلمة ،أو اللوجوس ،األزلي هلل ،األقنوم الثاني في الثالوث
ّ

المقدس.

1

ننكر أن يسوع كان مجرد إنسان أو شخصية خيالية اختلقتها الكنيسة األولى.

البند 2

نؤك د أن طبيعة يسوع اإللهية هي من نفس الجوهر ) homoousiosمن نفس جوهر هللا) ولذلك فهي
ّ
مساوية ومشاركة في األزلي ة مع اآلب والروح القدس.

2

ننكر أن يسوع هو مجرد "مثل هلل" ( homoiousiosمن جوهر مشابه لجوهر هلل) ،أو أنه ببساطة قد
تم "تبن يه" من قبل اآلب كابنه.

البند 3

نؤكد ،مع قوانين اإليمان النيقاوي والخلقيدوني ،أن يسوع المسيح هو إله حقاً وانسان حقاً في ذات الوقت،
ّ
طبيعتان متحدتان في شخص إلهي واحد.

3

ننكر أن يسوع مجرد بدى أنه إنسان ،وننكر أن يسوع بأي حال من األحوال أقل من هللا.

1
ٱآلب،
في ٱْلب ْدء كان ٱْلكلم ُة ،وٱْلكلم ُة كان ع ْند ٱهلل ،وكان ٱْلكلم ُة ٱهلل .وٱْلكلم ُة صار جس ًدا وحل ب ْيننا ،و أرْينا م ْجدهُ ،م ْج ًدا كما لوحيد من ْ
أيضا مزمور 1 :110؛ متى 17 :3؛ 29 :8؛ 16:16؛ مرقس 11 ،1 :1؛ 39 :15؛ لوقا
وءا ن ْعم ًة وحقا( .يوحنا  .)14 ،1 :1انظر ً
م ْملُ ً

70 :22؛ يوحنا 14 :1؛ 30 :10؛ 1 :14؛ 28 :20؛ غالطية 4 :4؛ فيلبي 6 :2؛ كولوسي 9 :2؛ عبرانيين 7 :5؛  1يوحنا .20 :5

2
أيضا يوحنا 16-15 :3؛ 14 :4؛ 54 :6؛
االبن و ُّ
الروح اْلُق ُدس( .متى  .)19 :28انظر ً
فا ْذه ُبوا وتْلم ُذوا جميع األُمم وعم ُد ُ
اسم اآلب و ْ
وه ْم ب ْ
28 :10؛ رومية 21 :5؛ 23 :6؛  2كورنثوس 14 :13؛ أفسس 18 :2؛  2تيموثاوس 9 :1؛  1بطرس 10 :5؛ يهوذا .21 :1
3
أيضا لوقا 35 :1؛ يوحنا 30 :10؛ رومية 5 :9؛  1تيموثاوس 16 :3؛
فإن ُه فيه يح ُّل ُك ُّل م ْلء ٱلال ُهوت جسديا( .كولوسي  .)9 :2انظر ً
 1بطرس .18 :3

البند 4

نؤكد ،مع قانون اإليمان الخلقيدوني ،أن طبيعتي المسيح هما متحدتان في شخصه اإللهي الواحد

دون اختالط ،أو امتزاج ،أو انقسام ،أو انفصال ،وأن كل طبيعة منهما تحتفظ بصفاتها.

4

ننكر أن التمييز بين الطبيعتين يعني الفصل بينهما.

البند 5

نؤك د على االتحاد الشخصي  ،أنه في التجس د كل من الطبيعتين اإللهي ة واإلنسانية ،تحتفظ بصفاتها
ّ
وتظل على حالها.

5

ننكر أن طبيعة يسوع اإلنسانية كانت لديها صفات إلهية؛ وننكر أن الطبيعة اإللهية نقلت صفات
جانبا أو تخلى عن أي من صفاته اإللهية عندما
إلهية إلى الطبيعة اإلنسانية؛ وننكر أن يسوع أنحى ً
"أخلى" نفسه في التجسد.

البند 6

شر حًقا علينا أن نكون مشابهين
نؤكد أن يسوع هو الصورة الكاملة واألسمى هلل ،وأنه لكي نكون ب ًا
ّ

لصورته.

6

ننكر أن طبيعة يسوع البشرية كانت مجرد شبح أو أنها فقط "بدت" وكأنها من لحم وعظم (الدوسيتية).

4
ان ْبن ُيونا ،إن ل ْح ًما ود ًما ل ْم
ان ُب ْ
يح ْاب ُن هللا اْلحي!» .فأجاب ي ُسوعُ وقال ل ُهُ « :
طوبى لك يا س ْمع ُ
فأجاب س ْمع ُ
ط ُر ُس وقال« :أ ْنت ُهو اْلمس ُ
أيضا لوقا 43 ،35 :1؛ يوحنا 3 ،1 :1؛ 58 :8؛ 5 :17؛ أعمال
ُي ْعل ْن لك ،لكن أبي الذي في السماوات( .متى  .)17-16 :16انظر ً
الرسل 28 :20؛ رومية 3 :1؛ 1 :4؛ 5 :9؛  2كورنثوس 9 :8؛ كولوسي 9 :2؛  1تيموثاوس 16 :3؛  1بطرس 18 :3؛ يهوذا 4 :1؛

رؤيا 17 ،8 :1؛ .13 :22

 5عن ْابنه .الذي صار م ْن ن ْسل د ُاود م ْن جهة اْلجسد ،وتعين ْابن هللا بُقوة م ْن جهة ُروح اْلقداسة ،باْلقيامة من األ ْموات :ي ُسوع اْلمسيح ربنا.
أيضا متى 10 :9؛ 6 :16؛ 28 :19؛ يوحنا 1 :1؛ 35 ،27 :11؛ 28 :20؛ رومية 5 :9؛ أفسس -20 :1
(رومية  .)4–3 :1انظر ً
22؛ كولوسي 17-16 :1؛ 10-9 :2؛  1تيموثاوس 16 :3؛ عبرانيين 9-8 ،3 :1؛  1بطرس 18 :3؛  2بطرس .1 :1

6
ظور ،ب ْك ُر ُكل خليقة .فإن ُه فيه ُخلق اْل ُك ُّل :ما في السماوات وما على األ ْرض ،ما ُيرى وما ال ُيرى ،سواء كان
صورةُ هللا غ ْير اْلم ْن ُ
الذي ُهو ُ
أيضا رومية 29 :8؛  2كورنثوس -4 :4
ُع ُر ً
وشا أ ْم سيادات أ ْم رياسات أ ْم سالطين .اْل ُك ُّل به ول ُه ق ْد ُخلق( .كولوسي  .)16-15 :1انظر ً
6؛ أفسس 24-20 :4؛ عبرانيين .4-3 :1

البند 7

نؤكد أنه كإنسان حقاً ،امتلك المسيح كل المحدوديات الطبيعية والضعفات العامة للطبيعة البشرية وأنه
ّ

مثلنا في كافة الجوانب ما عدا الخطية.

7

ننكر أن يسوع قد ارتكب الخطية ،ونرفض أي وجهة نظر تقول إن يسوع لم يختبر بالحقيقة األلم،

أيضا أن الخطية متأصلة في اإلنسانية الحقة أو أن كون يسوع بال خطية
والتجربة ،والمشقة .ننكر ً
يتعارض مع كونه إنسان حًقا.

البند 8

نؤكد أن يسوع التاريخي كان في إنسانيته ،بقوة الروح القدس ،قد ُحبل به بشكل معجزي للجوهر وولد من

مريم العذراء.

8

ننكر أن يسوع أخذ طبيعته اإللهية من مريم أو أن كونه بال خطية ُمستمد بأي شكل من األشكال منها.

7
يما ،ورئيس كهنة أم ًينا في ما هلل حتى ُيكفر خطايا الش ْعب .ألن ُه في ما ُهو
م ْن ثم كان ي ْنبغي أ ْن ُي ْشبه إ ْخوت ُه في ُكل ش ْيء ،لك ْي ي ُكون رح ً
أيضا ميخا 2 :5؛ لوقا 52 :2؛ رومية 3 :8؛ غالطية 4 :4؛ فيلبي
ق ْد تألم ُمجرًبا يْقد ُر أ ْن ُيعين اْل ُمجربين( .عبرانيين  .)18-17 :2انظر ً

8-5 :2؛ عبرانيين .15 :7

8
اس ُم ُه
اس ُمها ناصرةُ ،إلى ع ْذراء م ْخ ُ
يل اْلمال ُ
وفي الش ْهر السادس أ ُْرسل ج ْبرائ ُ
طوبة لر ُجل م ْن ب ْيت د ُاود ْ
ك من هللا إلى مدينة من اْلجليل ْ
ضا متى 23 :1؛ لوقا 35 ،31 :1؛ رومية 3 :1؛ غالطية .4 :4
اس ُم اْلع ْذراء م ْري ُم( .لوقا  .)27–26 :1انظر أي ً
وس ُ
ف .و ْ
ُي ُ

البند 9
نؤكد أن يسوع هو آدم الثاني أو الجديد الذي نجح في مهمته في كل جانب فيه فشل آدم األول.

9

ننكر أن يسوع ورث من آدم تأثيرات أو عواقب سقوط آدم أو أنه كان لديه في بشريته فساد الخطية

األصلية.

البند 10

نؤكد أن يسوع قد است ْوفى بالكامل مطالب الناموس من خالل كال من طاعته اإليجابية والسلبية،
وأنه تحمل عقاب خطايانا من خالل حياته البال خطية وموته على الصليب.

10

ننكر أن يسوع في أي ة مرحلة فشل في طاعة ناموس هللا أو أنه أهمل ناموس هللا.

البند 11
نؤكد أن يسوع هو الوسيط الوحيد بين هللا والناس.

11

ننكر أن هللا كان له أي تجسدات أخرى أو سيكون له تجسدات من جديد أو أنه يوجد أو سيوجد

أي وسطاء فداء بشريين آخرين سوى الرب يسوع المسيح .وبالتالي ننكر وجود أي سبيل آخر
للخالص عدا المسيح وحده.

9
يع .فإن ُه
م ْن أ ْجل ذلك كأنما بإ ْنسان واحد دخلت اْلخطي ُة إلى اْلعالم ،وباْلخطية اْلم ْو ُت ،وهكذا ْ
اجتاز اْلم ْو ُت إلى جميع الناس ،إ ْذ أ ْخطأ اْلجم ُ
اموس .لك ْن ق ْد ملك اْلم ْو ُت م ْن آدم إلى ُموسى ،وذلك على
اموس كانت اْلخطيةُ في اْلعالم .على أن اْلخطية ال تُ ْحس ُب إ ْن ل ْم ي ُك ْن ن ُ
حتى الن ُ
يرون،
ال اآلتي .ولك ْن ل ْيس كاْلخطية هكذا أ ْي ً
ضا اْلهب ُة .ألن ُه إ ْن كان بخطية واحد مات اْلكث ُ
الذين ل ْم ُي ْخطئُوا على ش ْبه تعدي آدم ،الذي ُهو مث ُ

ير ن ْعمةُ هللا ،واْلعطيةُ بالن ْعمة التي باإل ْنسان اْلواحد ي ُسوع اْلمسيح ،قد ْازداد ْت لْلكثيرين! ول ْيس كما بواحد ق ْد أ ْخطأ هكذا اْلعطيةُ.
فباأل ْولى كث ًا
ير
ألن اْل ُح ْكم م ْن واحد للد ْي ُنونة ،وأما اْلهبةُ فم ْن جرى خطايا كثيرة للت ْبرير .ألن ُه إ ْن كان بخطية اْلواحد ق ْد ملك اْلم ْو ُت باْلواحد ،فباأل ْولى كث ًا
الذين ينالُون ف ْيض الن ْعمة وعطية اْلبر ،سي ْمل ُكون في اْلحياة باْلواحد ي ُسوع اْلمسيح! فإ ًذا كما بخطية واحدة صار اْل ُح ْك ُم إلى جميع الناس
ضا
يرون ُخط ً
اة ،هكذا أ ْي ً
للد ْي ُنونة ،هكذا ببر واحد صارت اْلهب ُة إلى جميع الناس ،لت ْبرير اْلحياة .ألن ُه كما بم ْعصية اإل ْنسان اْلواحد ُجعل اْلكث ُ
وس فدخل لكي ت ْكثُر اْلخطي ُة .ولك ْن ح ْي ُث كثُرت اْلخطي ُة ْازدادت الن ْعم ُة جدا .حتى كما
ام ُ
بإطاعة اْلواحد س ُي ْجع ُل اْلكث ُ
يرون أ ْبرًارا .وأما الن ُ
ْ
أيضا  1كورنثوس :15
ك الن ْعمةُ باْلبر ،لْلحياة األبدية ،بي ُسوع اْلمسيح ربنا( .رومية  .)21–12 :5انظر ً
ملكت اْلخطيةُ في اْلم ْوت ،هكذا ت ْمل ُ
49-45 ،22؛ أفسس .16-14 :2

10
أيضا
يرون ُخط ً
يرون أ ْبرًارا( .رومية  .)19 :5انظر ً
اة ،هكذا أ ْي ً
ضا بإطاعة اْلواحد س ُي ْجع ُل اْلكث ُ
ألن ُه كما بم ْعصية اإل ْنسان اْلواحد ُجعل اْلكث ُ
متى 15 :3؛ يوحنا 29 :8؛  2كورنثوس 21 :5؛ فيلبي 8 :2؛ عبرانيين .8 :5

11
أيضا أيوب 28-23 :33؛ يوحنا
يح 1( .تيموثاوس  .)5 :2انظر ً
ألن ُه ُيوج ُد إله واحد ووسيط واحد ب ْين هللا والناس :اإل ْنس ُ
ان ي ُسوعُ اْلمس ُ
6 :14؛ عبرانيين 15 :9؛ .24 :12

البند 12
مستوفي ا غضب هللا وعدله.
نؤكد أنه على الصليب قد م يسوع كف ارةً بدلي ة عن الخطية،
ً

12

ننكر أن موت يسوع كان مثاالً فقط ،أو مجرد انتصار على الشيطان ،أو دفع فدية له.

البند 13

نؤكد أنه بسبب حياة الطاعة التي عاشها المسيح وموته ،قد نُس ب ت خطيتنا له وبره نُس ب لنا
باإليمان.

13

أيض ا أن بر المسيح لم يُنس ب إلينا.
ننكر أن خطيتنا مجرد قد تم اغفالها أو التغاضي عنها ،وننكر ً

البند 14

بار أمام هللا باإليمان وحده بشخص وعمل
نؤكد عقيدة التبرير باإليمان وحده ،أن الخاطئ يُعل ُن ًا
المسيح وحده ،بغض النظر عن أي استحقاق أو أعمال شخصية .ونؤك د كذلك أن إنكار عقيدة
التبرير باإليمان وحده هو إنكار لبشارة اإلنجيل.

14

ننكر أننا نتبرر على أساس أي انسكاب للنعمة علينا؛ أي أننا نتبرر فقط حالما نصبح بأنفسنا أبر ًارا
بالطبيعة؛ أو أن أي تبرير مستقبلي سيعتمد على أمان تنا نحن.

12
ظهار بره في الزمان اْلحاضر ،لي ُكون
ظهار بره ،م ْن أ ْجل الصْفح عن اْلخطايا السالفة بإ ْمهال هللا .إل ْ
الذي قدم ُه هللاُ كفارًة باإليمان بدمه ،إل ْ
أيضا إشعياء 53؛ رومية 15 ،8 ،6 :5؛ 10 :6؛ 4 :7؛ 34 :8؛
ب ا
ار وُيبرر م ْن ُهو من اإليمان بي ُسوع( .رومية  .)26-25 :3انظر ً
15 ،9 :14؛  1كورنثوس 15-14 ،3 :15؛ أفسس 2 :5؛  1تسالونيكي 10 :5؛  2تيموثاوس 11 :2؛ عبرانيين 17 :2؛ 15-14 :9؛

14 :10؛  1بطرس 25-24 :2؛ 18 :3؛  1يوحنا 2 :2؛ .10 :4

13
أيضا متى 20 :5؛ رومية :3
ألن ُه جعل الذي ل ْم ي ْعر ْف خطي ًة ،خطي ًة أل ْجلنا ،لنصير ن ْح ُن بر هللا فيه 2( .كورنثوس  .)21 :5انظر ً
22-21؛ 11 :4؛ 18 :5؛  1كورنثوس 30 :1؛  2كورنثوس 9 :9؛ أفسس 14 :6؛ فيلبي 11 :1؛ 9 :3؛ عبرانيين .23 :12
14
أيضا لوقا 14 :18؛ رومية 24 :3؛ 5 :4؛ 10 :5؛
فإ ْذ ق ْد تبرْرنا باإليمان لنا سالم مع هللا بربنا ي ُسوع اْلمسيح( .رومية  .)1 :5انظر ً
30 :8؛ 10 ،4 :10؛  1كورنثوس 11 :6؛  2كورنثوس 21 ،19 :5؛ غالطية 17-16 :2؛ 4 :5 ،24 ،11 :3؛ أفسس 7 :1؛ تيطس

.7 ،5 :3

البند 15
15

نؤكد أنه في اليوم الثالث قام يسوع من بين األموات لتبريرنا وأنه ظهر في الجسد لكثيرين.
ّ
ننكر أن يسوع مجرد بدا وكأنه مات ،أو أن روحه فقط هي التي نجت ،أو أن قيامته مجرد قد
حدثت في قلوب أتباعه.

البند 16

أيضا سنقوم مرة
نؤكد أن يسوع هو باكورة القيامة ،وأنه قد غلب كال من الخطية والموت ،وأننا نحن ً

أخرى في جدة الحياة.

16

ومختلف ا بالكامل عن جسده الذي ُس ج ي في قبر
جديد ا
ً
جسد ا ً
ننكر أن جسد يسوع المقام الممجد كان ً
البستان ،وننكر كذلك أن قيامتنا هي مجرد حقيقة روحية أو رمزي ة.

البند 17

حالي ا كملك ،وأنه سيعود
ّ
نؤك د أن يسوع قد صعد إلى عرشه السماوي عن يمين هللا اآلب ،وأنه يملك ً
بشكل مرئي من القوة والمجد.

17

ننكر أن يسوع كان مخطأ بشأن عودته أو أنه قد تم تأجيل ُملكه إلى مرحلة الحقة ما في المستقبل.

15
ضا :أن اْلمسيح مات م ْن أ ْجل خطايانا حسب اْل ُكتُب ،وأن ُه ُدفن ،وأنهُ قام في اْلي ْوم الثالث حسب
فإنني سل ْم ُت إل ْي ُك ْم في األول ما قبْلتُ ُه أنا أ ْي ً
أيضا إشعياء 53؛ متى 21 :16؛ 5-1 :21؛ 32 :26؛ :28
اْل ُكتُب ،وأن ُه ظهر لصفا ثُم لال ْثن ْي عشر 1( .كورنثوس  .)5-3 :15انظر ً
10-1؛ لوقا 51-50 :24؛ يوحنا 13 :3؛ 17 :20؛ 14 :21؛ أعمال الرسل 11-9 :1؛ 32 ،25 :2؛ 26 ،15 :3؛ 10 :4؛ 30 :5؛

40 :10؛ رومية 25–24 :4؛  ،10-9 :6أفسس 10-8 :4؛  1بطرس .25-24 :2

16
أيضا رومية ،12 ،10 :5
ألن اْلم ْوت الذي مات ُه ق ْد مات ُه لْلخطية مرًة واحد ًة ،واْلحياةُ التي ي ْحياها في ْحياها هلل( .رومية  .)10 :6انظر ً
17 ،14؛ 11 ،8 ،4 :6؛ 9 :10؛  1كورنثوس 55 ،23 ،20 :15؛  2كورنثوس 9 :1؛ 7 :3؛ 11-10 :4؛ أفسس 6 :2؛ كولوسي :2

12؛  2تسالونيكي 13 :2؛ عبرانيين 14 ،9 :2؛  1يوحنا 14 :3؛ رؤيا 4 :14؛ .14 :20

17
وه قائلين« :يار ُّب ،ه ْل في هذا اْلوْقت ت ُرُّد اْل ُمْلك إلى إ ْسرائيل؟» فقال ل ُه ْم« :ل ْيس ل ُك ْم أ ْن ت ْعرُفوا األ ْزمنة واأل ْوقات
أما ُه ُم اْل ُم ْجتم ُعون فسألُ ُ
ُورشليم وفي ُكل اْلي ُهودية والسامرة
اآلب في ُسْلطانه ،لكن ُك ْم ستنالُون ُقوًة متى حل ُّ
الرو ُح اْلُق ُد ُس عل ْي ُك ْم ،وت ُكونُون لي ُش ُه ً
ودا في أ ُ
التي جعلها ُ
صون إلى السماء و ُهو ُم ْنطلق ،إذا
والى أ ْقصى األ ْرض» .ولما قال هذا ْارتفع و ُه ْم ي ْن ُ
ظ ُرون .وأخذ ْت ُه سحابة ع ْن أ ْع ُينه ْم .وفيما ك ُانوا ي ْشخ ُ

ظ ُرون إلى السماء؟ إن ي ُسوع هذا الذي ْارتفع ع ْن ُك ْم إلى
ال اْلجليلُّيون ،ما بالُ ُك ْم واقفين ت ْن ُ
ر ُجالن ق ْد وقفا به ْم بلباس أ ْبيض ،وقاال« :أيُّها الرج ُ
أيضا لوقا 53-50 :24؛ أعمال الرسل 22 :1؛
وه ُم ْنطلًقا إلى السماء»( .أعمال الرسل  .)11– 6 :1انظر ً
السماء سيأْتي هكذا كما أرْيتُ ُم ُ
35-33 :2؛ أفسس 10-8 :4؛  1تيموثاوس .16 :3

البند 18

نؤكد أن يسوع سكب روحه في يوم الخمسين ،وأنه في هذه المرحلة الحالية يبني يسوع كنيسته ،الذي
هو رأسها األعلى وملكها الوحيد.

18

أسقفا ممثالً عنه في روما ،أو أن أي شخص آخر عدا يسوع المسيح يمكن
ننكر أن يسوع قد عين ً
أن يكون رأس الكنيسة أو ملكها.

البند 19
نؤكد على دور الوساطة للمسيح كنبي ،وكاهن ،وملك (الوظيفة الثالثية).

19

ننكر أنه يمكن تقليص عمل المسيح إلى مجرد وظائف النبي ،الكاهن ،أو الملك.

البند 20

نؤكد أن يسوع كنبي قد أعلن مشيئة هللا ،وتنبأ عن أحداث مستقبلية ،وأنه في ذاته تحقيق لوعود

هللا.

20

ننكر أن يسوع نطق على اإلطالق بنبوة كاذبة أو بأية كلمة خاطئة ،أو بأنه فشل أو سيفشل في
تتميم جميع النبوات المتعلقة بذاته.

18
أيضا  1كورنثوس 5-3 :11؛ أفسس :4
ْسا ف ْوق ُكل ش ْيء لْلكنيسة( .أفسس  .)22 :1انظر ً
وأ ْخضع ُكل ش ْيء ت ْحت قدم ْيه ،واي ُ
اه جعل أر ً
15؛ 23 :5؛ كولوسي .18 :1
19
ط ُرق كثيرة ،كلمنا في هذه األيام األخيرة في ْابنه ،الذي جعل ُه وارثًا ل ُكل شيء ،الذي به
يما ،بأ ْنواع و ُ
اهللُ ،ب ْعد ما كلم اآلباء باأل ْنبياء قد ً
ْ
ير لخطايانا ،جلس في
اء م ْجده ،ورْس ُم ج ْوهره ،وحامل ُكل األ ْشياء بكلمة ُق ْدرته ،ب ْعد ما صنع بنْفسه ت ْطه ًا
أ ْي ً
ضا عمل اْلعالمين ،الذي ،و ُهو به ُ

أيضا لوقا 33 :1؛
اس ًما أ ْفضل م ْن ُه ْم( .عبرانيين  .)4-1 :1انظر ً
يمين اْلعظمة في األعالي ،صائ ًار أ ْعظم من اْلمالئكة بمْقدار ما ورث ْ
يوحنا 14-1 :1؛ أعمال الرسل 22 :3؛ كولوسي 15 :1؛ عبرانيين .6 ،5 :5

20
يح ،ق ْد
اؤ ُك ْم أ ْي ً
واآلن أيُّها اإل ْخوةُ ،أنا أ ْعل ُم أن ُك ْم بجهالة عمْلتُ ْم ،كما ُرؤس ُ
ضا .وأما هللاُ فما سبق وأ ْنبأ به بأ ْفواه جميع أ ْنبيائه ،أ ْن يتألم اْلمس ُ
ات اْلفرج م ْن و ْجه الرب .وُي ْرسل ي ُسوع اْلمسيح اْل ُمبشر به ل ُك ْم ق ْب ُل .الذي ي ْنبغي أن
وبوا و ْارج ُعوا لتُ ْمحى خطاي ُ
اك ْم ،لك ْي تأْتي أ ْوق ُ
تمم ُه هكذا .فتُ ُ
يم
السماء تْقبلُ ُه ،إلى أ ْزمنة رد ُكل ش ْيء ،التي تكلم ع ْنها هللاُ بفم جميع أ ْنبيائه اْلقديسين ُم ْن ُذ الد ْهر .فإن ُموسى قال لآلباء :إن نبيا م ْثلي س ُيق ُ
أيضا متى 17 :20؛ 3 :24؛ ،31 :26
له ُك ْم م ْن إ ْخوت ُك ْم .ل ُه ت ْسم ُعون في ُكل ما ُيكل ُم ُك ْم به( .أعمال الرسل  .)22-17 :3انظر ً
ل ُك ُم الر ُّب إ ُ
64 ،34؛ مرقس 15-14 :1؛ لوقا 21 ،19-18 :4؛ يوحنا 36 :13؛ 22 :21؛  1كورنثوس 20 :1؛ عبرانيين 2 :1؛ رؤيا .10 :19

البند 21

نؤكد أن يسوع هو رئيس كهنتنا العظيم على رتبة ملكي صادق ،قد قد م الذبيحة الكاملة نيابة عنا
ويستمر في التشف ع ألجلنا أمام اآلب.

21

ننكر أن يسوع ،كونه من سبط يهوذا وليس من سبط الوي ،ليس مؤهالً للخدمة ككاهن لنا؛ وننكر

أن يسوع ،كضحي ة وككاهن ،باستمرار يقد م نفسه ذبيحةً في القد اس؛ وننكر كذلك أن يسوع أصبح
كاهن ا على األرض.
كاهن ا فقط في السماء ولم يكن ً
ً

البند 22

نؤكد أن يسوع كملك يملك في المقام األسمى على كل الُقوات األرضية والفوق طبيعية اآلن والى

األبد.

22

ننكر أن مملكة يسوع كانت مجرد مملكة سياسية من هذا العالم ،وننكر أن كل حكام العالم ليسوا

مسؤولون أمامه في النهاية.

البند 23

نؤكد أن يسوع المسيح سيأتي مرة أخرى في مجد ليدين كل الشعوب وفي النهاية سيقهر كل أعدائه،
ّ
23

هل السماوات واألرض الجديدة حيث يسود البر.
وسيبطل الموت ،وسوف يست ُّ
ُ
ننكر أن رجوعه النهائي قد حدث في سنة  70ميالدية وأن مجيئه واألحداث المرافقة له يجب
اعتبارها مجرد رمزية.
21
ار
ظهر اآلن أمام و ْجه هللا أل ْجلنا .وال ل ُيقدم نْفس ُه مرًا
ألن اْلمسيح ل ْم ي ْد ُخ ْل إلى أ ْقداس م ْص ُنوعة بيد أ ْشباه اْلحقيقية ،ب ْل إلى السماء ع ْينها ،لي ْ
ظه ر
يس اْلكهنة إلى األ ْقداس ُكل سنة بدم آخر .فإ ْذ ذاك كان يج ُب أ ْن يتألم مرًا
ار كثيرًة ُم ْن ُذ تأْسيس اْلعالم ،ولكن ُه اآلن ق ْد أُ ْ
كثيرًة ،كما ي ْد ُخ ُل رئ ُ

ضا ،ب ْعدما ُقدم
يح أ ْي ً
مرًة ع ْند ْانقضاء الد ُ
ُّهور ل ُي ْبطل اْلخطية بذبيحة نْفسه .وكما ُوضع للناس أ ْن ي ُموتُوا مرًة ثُم ب ْعد ذلك الد ْي ُنون ُة ،هكذا اْلمس ُ
أيضا يوحنا 36 :1؛ :19
مرًة لك ْي ي ْحمل خطايا كثيرين ،سي ْ
ظه ُر ثاني ًة بال خطية لْلخالص للذين ي ْنتظ ُرون ُه( .عبرانيين  .)28-24 :9انظر ً
30-28؛ أعمال الرسل 32 :8؛  1كورنثوس 7 :5؛ عبرانيين 18-17 :2؛ 16-14 :4؛ 7 :25؛ 26 ،12 :10؛  1بطرس 19 :1؛
رؤيا 13-12 ،8 ،6 :5؛ 16 ،1 :6؛ 17 ،14 ،10-9 :7؛ 1 :8؛ 11 :12؛ 11 ،8 :13؛ .3 :15

22
أيضا مزمور 110؛ متى 20-18 :28؛ لوقا
ألن ُه يج ُب أ ْن ي ْملك حتى يضع جميع األ ْعداء ت ْحت قدم ْيه1( .كورنثوس  .)25 :15انظر ً
32 :1؛ 11 :2؛ أعمال الرسل 16 :1؛ 34 ،29 ،25 :2؛ 25 :4؛ 36 ،34 ،22 :13؛ 16 :15؛ رومية 3 :1؛ 6 :4؛  2تيموثاوس

8 :2؛ عبرانيين 7 :4؛ رؤيا 7 :3؛ 5 :5؛ .16 :22

23
أيضا يوحنا :12
وأ ْوصانا أ ْن ن ْكرز للش ْعب ،ون ْشهد بأن هذا ُهو اْل ُمعي ُن من هللا دي ًانا لأل ْحياء واأل ْموات( .أعمال الرسل  .)42 :10انظر ً
48؛ 3 :14؛ أعمال الرسل 7 :7؛ 31 :17؛  2تيموثاوس .8 ،1 :4

البند 24

نؤكد أن أولئك الذين يؤمنون باسم يسوع سوف ُيرحب بهم في ملكوته األبدي ،أما أولئك الذين ال
يؤمنون بيسوع فسيتألمون ،بوعيهم الكامل ،تحت قصاص أبدي في الجحيم.

24

أيضا ننكر أن أولئك الذين يموتون
صون (االعتقاد بالشمولية)؛ و ً
ننكر أنه في النهاية الكل سوف يخُل ُ
سيفن ْون بالكامل (االعتقاد بالفناء التام).
دون اإليمان بالمسيح ُ

البند 25

نؤكد أن يسوع ،بعد أن ُيخض ُع كل أعدائه ،سوف يسلم مملكته إلى هللا اآلب؛ وأنه في السماوات
وجها لوجه،
الكل في ُ
الجديدة واألرض الجديدة يكون هللا ُ
الكل؛ وأن المؤمنين سيرون المسيح ً
وسيكونون مثله ،وسيتمتعون به إلى األبد.

25

ننكر أن تكون هذه الحالة المستقبلية روحية فقط أو مجرد رمزية ،أو أن هناك أي رجاء آخر للبشرية أو
يمكن من خالله أن يوجد الخالص إال في يسوع المسيح وحده.
أي اسم أو سبيل ُ

24
ون
ون
ير
ُي ْرس ُل ْاب ُن اإل ْنسان مالئكت ُه في ْجم ُعون م ْن مل ُكوته جميع اْلمعاثر وفاعلي اإل ْثم ،وي ْ
اء وصر ُ
طر ُحون ُه ْم في أتُ النارُ .هناك ي ُك ُ اْل ُبك ُ
أيضا إشعياء -6 :25
يء األ ْبرُار كالش ْمس في مل ُكوت أبيه ْم .م ْن ل ُه أُ ُذنان للس ْمع ،فْلي ْسم ْع( .متى  .)43–41 :13انظر ً
األ ْسنان .حينئذ ُيض ُ

9؛ 25-17 :65؛ 23-21 :66؛ دانيال 14-13 :7؛ متى 30-29 :5؛ 28 :10؛ 9-8 :18؛ مرقس 49-42 :9؛ لوقا 33 :1؛ :12
5؛ يوحنا 36 :18؛ كولوسي 14-13 :1؛  2تسالونيكي 10-5 :1؛  2تيموثاوس 18 ،1 :4؛ عبرانيين 28 :12؛  2بطرس 11 :1؛ :2
4؛ رؤيا .15 :20

 25وب ْعد ذلك النهاي ُة ،متى سلم اْل ُمْلك هلل اآلب ،متى أ ْبطل ُكل رياسة و ُكل ُسْلطان و ُكل ُقوة .ألن ُه يج ُب أ ْن ي ْملك حتى يضع جميع األ ْعداء
ُخضع» فواضح أن ُه غ ْي ُر
ول« :إن ُكل ش ْيء ق ْد أ ْ
ت ْحت قدم ْيه .آخ ُر ع ُدو ُي ْبط ُل ُهو اْلم ْو ُت .ألن أ ْخضع ُكل ش ْيء ت ْحت قدم ْيه .ولك ْن حينما يُق ُ
ضا سي ْخض ُع للذي أ ْخضع ل ُه اْل ُكل ،كي ي ُكون هللاُ اْل ُكل في اْل ُكل1( .
الذي أ ْخضع ل ُه اْل ُكل .ومتى أ ْ
االب ُن نْف ُس ُه أ ْي ً
ُخضع ل ُه اْل ُك ُّل ،فحينئذ ْ
ْ
أيضا إشعياء 17 :65؛ 22 :66؛ فيلبي 11-9 :2؛  2بطرس 13 :3؛  1يوحنا 3-2 :3؛ رؤيا -1 :21
كورنثوس  .)28–24 :15انظر ً
5؛ .5-1 :22

