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 اعتراف إيمان

 والكنيسة اإلنجيلية المشيخية بمصر الشمالية أمريكاالكنيسة المشيخية المتحدة ب

 اركرپبقلم: مايكل 

الكنيسة المشيخية المتحدة  اعتراف إيمانEPCE) تبنت الكنيسة اإلنجيلية المشيخية بمصر ) 1933عام 

ع أن هذا . وم1925عام في  الشمالية أمريكا ، والذي أقرته الكنيسة فيUPCNA)) الشمالية أمريكاب

ا كان هوت الم  لّل  اخالد   ابر بيان  عت  االعتراف مكتوب بصورة جميلة، وفي نواحي عديدة ي   صلح، إال أنه أيض 

يوضح هذا المقال و .والواليات المتحدة سكتلندا وإنجلتراإنتاج مجموعة من الظروف التاريخية الخاصة في 

 ، بعد ذلك يعرض(الشمالية أمريكاالكنيسة المشيخية المتحدة بباختصار خلفية هذا االعتراف )اعتراف 

ا إقراره. ويعقب هذه المقدمة النص 1925السياق الذي تم فيه صياغة اعتراف سنة  ، ومراجعته، وأخير 

 أمريكاالمشيخية المتحدة بافي للكنيسة الكامل للعتراف، والذي يحمل العنوان الرسمي "البيان االعتر

 The Confessional Statement of the United Presbyterian Church of North" "الشمالية

America" 

مائة عام من الحياة المؤسسية، وهي الفترة بين  UPCNA الشمالية أمريكاكان للكنيسة المشيخية ب 

من  بعض  هاجرا  إسكتلنديتين،. وتأسست هذه الكنيسة عن طريق اندماج كنيستين 1958حتى  1858عام 

ا استقروا فيةالبريطاني الشمالية أمريكانتصف القرن الثامن عشر، إلى أعضائهما، في م  بنسلفانيا ، وأخير 

ا الكنيسة المشيخية توهاتان الكنيستان كان، والمناطق المحيطة. Ohio، أوهيو Pennsylvania الغربية

 Associate والكنيسة المشيخية المترابطة The Reformed Presbyterian Churchالم صلحة 

Presbyterian Church The  وكلهما كانا منشقين عن الكنيسة اإلسكتلندية )الكنيسة الرسمية في

 إسكتلندا(.  

بقايا  عن عبارة The Reformed Presbyterian Church كانت الكنيسة المشيخية الم صلحة 

 1683في عام  Charles Iالذين قاوموا الملك تشارلس األول  Covenantersاإلسكتلنديين قاطعي العهد 

. رغم حظر هذه ""The Solemn League and Covenant الرسميين" االتحاد والعهد" بتكوين

، إال أن مجموعة صغيرة من هؤالء "قاطعي العهد" 1660الجماعة في وقت االسترداد سنة 

Covenanters ورة المجيدة ، وعقب الثالحفاظ على اإلصلح األصيل فيعزم ، وعقدوا الاستطاعوا البقاء

ن بقانون التسامح. ومع العهد كنيسة منشقة، ولكنهم في هذا الوقت أصبحوا ينعمو وظل قاطع 1688في سنة 

ا إلى إهاجر الكثير من هؤالء إلى شمال  وبسبب االضطهاد المستمر والعراقيل االقتصادية هذا يرلندا وأخير 

http://journal.etsc.org/


 CJT 7 (2020) 
http://journal.etsc.org                                                                                                                     المجلة الالهوتية المصرية 

56 
 

في موطنهم األمريكي الجديد  1752المستعمرات األمريكية لكي يحظوا بحياة أفضل ألنفسهم. وفي سنة 

 أسسوا الكنيسة المشيخية الم صلحة. 

 ،كنيسة منشقة Associate Presbyterian Church The كانت الكنيسة المشيخية المترابطة 

 اوكان إبينزر قس   .Ebenezer Erskine (1680-1754)ن يكستحت قيادة إبينزر إر 1730عام ظهرت 

بسبب عظة في كنيسة إسكتلندا، وتم عزله من الخدمة 

وفي هذه العظة هاجم وصاية  .1733عام ألقاها 

وفي وقت .  lay patronageالعلمانيين على الكنيسة

بسبب تصديقه على مجمعه المه  ،1722عام بق، سا

"جوهر  Edwin Fisher كتاب أدوين فيشر

 The Marrow of Modern) "ةالحديث لوهيّةاأل

Divinity (1645 الكتاب الذي يعارض ، 

legalism الشريعة اإللهية رفضو الناموسية 

antinomianism، رة المبنية ويؤيد عقيدة الكفا

يني، ڤكالومع أنه  .على عرض نعمة هللا غير المحدود

ا كرازي ا لرسالة اإلناجيل، وبن ب  يكسإر تخذا عد عد 

تعافي عقب لعهد( اجتيازه لخبرة تحولية )تجديد ل

 يتسم هأصبح وعظ زوجته من مرض خطير

ن من اآخر انثناهو وألنه أراد أن يشارك اإلنجيل بحيوية متجددة.  ؛القلب بشكل كبير وحرارة يةباذجبال

 Associateكلوا الكنيسة المشيخية المترابطة وش ،الكنيسة الرسمية انشقوا عنالقساوسة الذين تم عزلهم 

Presbyterian Church The .وفي نفس 1740عام سكتلندية القساوسة المنشقين وعزلت الكنيسة اإل ،

كان  Covenantersقرر الكثير من اإلسكتلنديين االنضمام لهذه الكنيسة الجديدة. وكاقطعي العهد العام 

ى شمال هم كذلك هاجروا إلو .اقتصادية صعبة اضغوط   واجهواودة، ه  ضط  أقلية م   Seceders  نوالمنشق

أسسوا في المستعمرات األمريكية الكنيسة المشيخية  1753 عام، والشمالية أمريكا والحق ا إلىأيرلندا، 

 المترابطة.  

إلى  المنتقلون Seceders والمنشقون Covenantersفي نهاية المطاف وجد قاطعي العهد       

ة على ذلك وألنهم نتاج أن األمور التي أدت إلى تكوينهم لم تعد ذو صلة بالسياق األمريكي، علو أمريكا

 Westminster Confession ofاإلصلح اإلسكتلندي ومناصرون العتراف اإليمان الوستمينستري

Faith (1647)ا،  1858 عامكون الكثير من األمور المشتركة. لذلك ؛ فأنهم يمل قرروا االندماج مع 

 

ض ، المعار Ebenezer Erskineإريكسون  رإبينز

 ، إسكتلندا  ةالوطني
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إيمانهم سيكون اعتراف اإليمان . واعتراف الشمالية أمريكاا الكنيسة المشيخية المتحدة بوأصبحو

أمين ، رأى هؤالء أن االعتراف الوستمينستري ملخص الوستمينستري بشكل معدل. وعلى وجه العموم

ا رأوا أنه في سياق أمريكا القرن الثامن عشر نڤون كالچشرحها  عتقدات الكتاب المقدس كمالم ، لكنهم أيض 

بالتحديد كانت في الفصل الثامن، والذي كان يستلزم ارتباط سيحتاج هذا االعتراف إلى تجديده. المشكلة 

، الذين أرادوا أنشاء كنيسة رسمية في إنجلترا Puritans. وهذا كتبه التطهيريون الكنيسة بالسلطة المدنية

ن الذين ثأروا ضد السلطة ييبالنسبة لألمريك النقطة لم يعد مقبوال  االعتراف الوستمينستري في هذه و

 أمريكاالكنيسة المشيخية المتحدة ب قامتوشكلوا حكومة تمسكت بمبدأ فصل الكنيسة عن الدولة. ، والبريطانية

 بإعادة كتابة الفصل الثالث والعشرين ليتوافق مع األفكار األمريكية المرتبطة بعلقة الدولة بالكنيسة.   الشمالية

 UPCNA)) الشمالية أمريكاالكنيسة المشيخية المتحدة ب أضافت هذه المراجعة،باإلضافة إلى  

 Testament of" 1858عام  طلق عليها الحق ا شهادةوالتي أ   ،" Declarations"ثمانية عشر إعلن ا 

االهتمامات والقضايا التي لم تكن بتناول  ،وليس إضافة له ،تكملة للعتراف هماكان القصد منو ،"1858

األول على أن الكتب المقدسة  اإلعلن ، أكدمن القرن السابع عشر، على سبيل المثال شائعة في العقد الرابع

ومع أن  1عبروا عنها."ياألفكار التي باإلضافة إلى شمل اللغة  هذا الوحي"كلها كلمة هللا الموحى بها، وأن 

االعتراف الوستمنيستري أكد على سلطة ووحي الكتب المقدسة، يوضح اإلعلن األول أن هذا الوحي يشمل 

ا على د  بهذا لكي يكووق ص   "لغة" و"أفكار" كاتبي الوحي.كل  ، لقرن التاسع عشرالنقد العالي الذي للن رد 

 التفسير التقليدي للكتاب المقدس. والذي قوض

ا ثلثة عشر  في حين أن أول  نمطية إلنجيلي  تأكيدات تكان Directives من هذه اإلرشاداتإرشاد 

ت القرن التاسع عشر المحافظين، إال أن أخر خمس    معتقدات الطائفة المميزة لها" منإرشادات منها ا عت ب ر 

."the denomination’s distinctives" ورفضتالعبودية باعتبارها خطية شجبت 14المادة ف ، 

ا الكنسيةعضوية  ، يملك عبد  األعضاء من االشتراك في المجتمعات السرية. وبل شك  منعت 15. المادة لم 

قرن التاسع عشر شهرة في ال وهي منظمة كانت لها .Masonsكان هذا رد ا على مجموعات كالماسونية 

ئر شبه دينية ال تتوافق مع بسبب احتضانها ألفكار ربوبية وشعا اواجهت نقد   في أمريكا، ولكن هذه الجماعة

قتصار اأرادت  ؛ ألن الكنيسةمغلقالتناول لل ة الكنيسةمارسالقرار المتعلق بم رسخت 16المسيحية. المادة 

فرضت على أعضاء الكنيسة ممارسة العهد  17التناول على هؤالء الذين يخضعون لضوابطها. المادة 

وكما ( 13–10: 19)تثنية  العهد مع هللا علني ة ليقرالشعب القديم  اودعاالجتماعي، كما فعل موسى العلني 

ا  Solemn League and Covenant وتبنوا االتحاد والعهد الرسميينسكتلنديين فعل أسلفهم اإل دعم 

                                                           
1 Thomas Matthew Gilliland, Jr., Truth and Love: The United Presbyterian Church of North 

America, A Fifty Year Retrospective (U.S.A.: Booklocker.com, Inc., 2008, 26. 
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منتصف القرن  و(؛ لذلك كان أمريكي1638لمبادئ اإلصلح في وجه الخطر الذي شكله تشارلس األول )

ا، المادة  عندالتاسع عشر المشيخيين ينضمون علني ة مع آخرين   قصرت 18التزامهم بعهد مع هللا. أخير 

اللهوتي ساعد ، بما يزيد عن قرن 1858 عامقبل المحفل الذي أقيم و. ترانيم خدمة العبادة على المزامير

األمة  في دفع Isaac Watts (1674-1748) إسحق واتس nonconformistومؤلف الترانيم المنشق 

ساعدوا في القبول الشعبي لهذه الممارسة، وشعراء آخرون لتبني فكرة استخدم الترانيم في العبادة.  البريطانية

هذا . رغم فيما بعد كبير الذي كان مثوديستي وا تبع  حذوه بشكل Charles Wesleyمثل تشارلس ويسلي 

 أن تتبع التقليد القديم. الشمالية أمريكابالكنيسة المشيخية المتحدة  اختارت

" وألنهم سليل اإلسكتلنديين .بأنهم "صارمون الشمالية أمريكاأعضاء الكنيسة المشيخية بتم وصف  

، عانوا االضطهاد بسبب معتقداتهمقاطعي العهد والمنشقون )عن الكنيسة الرسمية في إسكتلندا(، الذين 

هذا ومع  2نحو معتقداتهم. عرفوا بالتزامهم الشديد

اعتراف اإليمان  1858محفل  وعندما قبل  

مبادئ بوصفهم ال الوستمينستري والثمانية عشر إعلن ا

 قرر إضافة إلى ذلك ،المتحدة الجديدة العقائدية لكنيستهم

 المحبة طول األناة في"أن  the Assembly المحفل

 من األخوة الذين حسب ناموس هللا، سيمارس نحو أيب

ئ الكنيسة مباد واعلى أن يقر ينغير قادر نوقد يكون

هذه المبادئ ال يرفضون  المتحدة بالتمام. في حين أنهم

ا،  في نيسلكوبإصرار، ولكن  األشياء التي تدر سلم 

اينواألشياء التي بها قد يبني الفرد األخر وهذا  3".حق هللا، طول األناة في المحبةشعار " ." وتبنوا أيض 

بعد أن قاسوا . وألجل التناغم في الكنيسة الجديدةقد يكون إلى حد ما التوجه، الذي يعزز السلم والمصالحة، 

وهذا لم يكن نفس األمر مع الكنائس المشيخية  خلفات بسيطة في وسطهم، تمكنوا من أن يصبحوا متسامحين.

            خلفات عقائدية. بسببنت من صراعات وانقسامات كثيرة الكبرى في أمريكا والتي عا

 الشمالية أمريكا لكنيسة المشيخية المتحدة فيأدرك أعضاء ا لعقود األولى من القرن العشرينفي ا 

عرفت الفترة و .ديةالعقائ لمبادئهمحدوثه  يمكن اوتنقيح   اجديد   اعرض   الجديدة تقتضي أن التطورات الثقافية

في الواليات  Modernist Fundamentalist األصوليالحداثي  الخلف صعود 1920حتى  1870بين 

                                                           
2 Gilliland, 43. 
3 Wallace N. Jamison, The United Presbyterian Story: A Centennial Study, 1858-1958 

(Pittsburgh, PA.: The Geneva Press, 1958), 131. 

 

 الشمالية أمريكاالكنيسة المشيخية المتحدة ب ختم

(UPCNA) 
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اهذا الصراع  عاينالقرن العشرين والعقد الثاني من  .المتحدة في  ليحظى باهتمام الجميع وهو يخطو متقدم 

 Harry Emerson القس هاري إميرسون فوسديك عندما أعلن 1922 عام وحدث هذا ،القطر األمريكي

Fosdick ؟التحدي بعظته المتفائلة "هل يفوز األصوليون""Shall the Fundamentalists Win"  وبعد

المدارس  داروينية فيتصادم األصوليون والحداثيون على مسالة تدريس نظرية التطور الأعوام ثلث 

. كانت Scopes “Monkey” Trial 1925 عام س في قضية "القرد"پمحاكمة سكو العامة، مما أسفر عن

والتي كان  ،The Presbyterian Church U.S.Aالواليات المتحدة األمريكية ب الكنيسة المشيخية

األفكار  تشكيل ، لها السبق والريادة فيPrinceton Seminary رينستونپفي كلية الهوت أساتذتها 

ولكنها انقسمت في العقد الثاني من القرن  في القرن التاسع عشر. Fundamentalismالرئيسية لألصولية 

وهو أستاذ العهد  ، J. Gresham Machenجريشام ماك ن چ.. وهذا قاد بين حداثيين وأصوليينالعشرين 

 سس كلية الهوت وستمنستريؤنسحاب من الكلية لكي الا، إلى رينستونپالجديد في كلية الهوت 

Westminster Seminaryاء الكنيسة المشيخية االرثوذكسيةساعد في أنش 1936 عام، و Orthodox 

Presbyterian Church. 

بمحاوالت لتحديث  1917، 1914، 1881في أعوام  الشمالية أمريكاقامت الكنيسة المشيخية ب 

ا جهود  العقائدية ولكن باءتمبادئها  قام المحفل  1919 عامهذه المحاوالت بالفشل. ولكن أخير 

فيما بعد  الذي سيحتويتسعة أفراد لمراجعة بيان إيمانه، و بتشكيل لجنة من  General Assemblyالعام

االستمرارية وعدم االستمرارية مع بالتحديد نقاط  الذي استعرض. وpreambleبيان تمهيدي على 

 Dr. John McNaughterمكنوترون چ كتوردال للجنةوكان يرأس هذه ا. االعتراف الوستمينستري

ا من  ، وهو أستاذ أدب وتفسير العهد الجديد(1857-1947) في كلية الهوت ايكسينيا بيتسبرج. وكان أيض 

 ة اعترافت اللجنقدم وبعد أربع سنوات من الجهود ،1923 وعامرئيس ا لهذه الكلية.  1943حتى  1909

ي مهيدوفي نفس الوقت، وبشكل منفصل قدمت اللجنة البيان الت .حتى يدقق النظر فيه لمحفل العاممنقح ل إيمان

قواعد اإليمان التفصيلية  باإلضافة االعتراف الوستمينستري العتراف اإليمان والذي أيد

. وأكدت Testimony of 1858 1858 عام وشهادة  Larger and Shorter Catechismsوالمختصرة

االلجنة   " ولكنمحله و"سيحل  " باعي السابقضمن جوهر اإلعلن الر  "يت أن االعتراف الجديد على أيض 

 4.المختصري شكله ف قواعد اإليمانسيتم اإلبقاء على 

ا التغيرات التي تم  أكثر ممافيما تم حذفه من االعتراف  جلية   حدثت في االعتراف كانت عموم 

سقطوا من االعتراف  distinctives "الخمسة للكنيسة و"المميزة لها . فأربعة من المعتقداتة  مباشر تأكيده

                                                           
4 Minutes of the General Assembly of the United Presbyterian Church of North America, 

Vol. 15 no.4 (1923), 867-868. 
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ومن المحتمل أن اإلرشادات المتعلقة بالعبودية والمجتمعات السرية والعهد العلني االجتماعي  بدون تعليق.

ذفوا ألنهم ببساطة لم يعودوا جزء  من حياة الكنيسة.  ي وأن حذف الجزء المتعلق بالتناول المغلق، على أح 

التناول المقدس المفتوح لكل المؤمنين. وأن المعتقد الخامس المميز فريضة  حال، سمح للكنيسة بممارسة

ركزت تقريب ا مناقشة في ف. بشكل خاص االمزامير تم التعامل معهوالمتعلقة بترنيم  28للكنيسة، أي المادة 

المقاطع الكتابية التي يمكن المزامير و"أن دعمت مبدأ التي ، و28المحفل العام بشكل خاص على المادة 

وأما المادة البديلة سوف في الترنيم الجماعي.  استخدامها " كان يمكنتحويلها بشكل مناسب إلى نظم شعري

ا "قد يكمن استخدام األغاني الروحية والترانيم األخرى التي توافق  ،المزاميرتسمح لترنيم كل  من  وأيض 

 باتخاذ القرار المتعلقوصوت المحفل على القرار المتعلق بالسماح للمجامع  5المقدسة."روح وتعليم الكتب 

على أنه  إلى المجامع . ثم أرسل بيان اإليمان الجديدمن األعضاء 25 مقابل رفض 185البديلين، ووافق ب

           اقتراح.  

البيان باهتمام  في انفرادمجامع على ال ، فكرتاالعتراف الجديد مضمونومع أن المحفل لم يناقش  

 المشيخية المتحدةفي سلسة من المقاالت في مجلة  1923وتجلت المناقشة في صيف وخريف . شديد

United Presbyterian .يوليو جادل  26و 19كتابته إلصدارات ومن خلل ، المجلة الرسمية للكنيسة

 Pittsburghيتسبرج پ، وهو أستاذ العهد القديم في كلية الهوت James H. Grier يمس. أتش. جريرچ

Seminaryباعي الحالي البيان التمهيدي صرح بأن بيان اإليمان الجديد سيحل محل اإلقرار الر   ، بأن

التفصيلية وستمينستري  قواعد إيمان،  Westminster Confessionوستمنستر للكنيسة )اعتراف إيمان

 Testimony of 1858 ، وشهادةlonger and shorter Westminster Catechisms والمختصرة

د  به على أنه مجرد ملخص للعتراف الوستمينستري، فأنه ال وأنه إذا كان االعتراف الجديد ق ص   .(1858

د  باالعتراف الجديد أن يحل محل االعتراف الوستمينستري، فأنه يجده غير ص  يجد اعتراض. ولكن إذا ق  

ا لدرجة أنه ال يستطيع أن يعطي ألمور أكثر من اللزمتغاضيه عن ا سببب مناسب ؛ فهو مختصر جد 

به  والبعض األخرعتراف الجديد في بعض المواضع يكون غامض أن اال هذاواألكثر من  الموضوع حقه.

، ولكنها ليست ينيڤكل: "أن البيان االعترافي الجديد إلى حد ما يمسچوأكد الحقيقية. ينية ڤالكلانحرافات عن 

 ألن المادتينو عقيدة االختيار. نتتناوال الرابعة والعاشرة واللتانالمادتين تحديد ا رفض  صرف." فهوينية ڤكل

"خاضع لعهد النعمة  "منذ األزل"؛ فأنهم يتركون االحتماالت مفتوحة بأن االختيار عبارة ناال يتضم

ا رفض المادتين  ".ومشروط به  10بالكفارة غير المحدودة. وتعلم المادة علمان ت  ، واللتان 10و 14وأيض 

بنص كتابي غير  "بالخلص الشامل لألطفال الذين يموتون في سن الطفولة." فهي تدعم العقيدة السابقة

وال تمنعوهم، ألن لمثل هؤالء ملكوت  فلما رأى يسوع ذلك أغتاظ وقال لهم: "دعوا األوالد يأتون—مناسب

                                                           
5 Ibid., 876. 
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رأى أن االعتراف  . وعلى النقيض من ذلكعلم هذه العقيدةوهذا النص الكتابي ال ي  —6(14: 10هللا." )مرقس 

  7الدينونة األخيرة للديان )هللا(." حذر "تركشكل ، ولكن بالوستمينستري ال ينكر هذه العقيدة

ال دكتور ، على مقيتسبرجپ، وهو أستاذ اللهوت في كلية الهوت W.I. Wishard. ويشرد ارد و.  

العتراف الوستمينستري أنه كان وقت تحديث لغة والهوت اب في أغسطس. وجادل ويشرد Grierجرير 

ا بما فيه الكفاية. وقال أن:  تماشى معحتى أنه  العلم الحديث. فبالنسبة له لم يذهب االعتراف الجديد بعيد 

 ، بلأنه يجب تعديلها عتقدأ نقاط تعديل في نجح، ولم يينيتهڤكال، رجعي في ، كما يبدو لي"البيان الجديد

وفي تكملة  8القرن العشرين."ينية ڤلكالكأنه إعلن واضح غلبة عظيمة على االعتراف ينية ڤالكال ظهرت  و

ا مقاله وستمينستري لم يعد معظم أفكار في االعتراف ال هناك. ومنها أنه كانت حججه وتعليقاته ثاقبة جد 

 هو وصف Wishartويشرت يؤمنون بها. ومن األمثلة الواضحة التي رصدها  المعاصرون نالمشيخيي

وهذا  الروم الكاثوليك على أنه: "إنسان الخطية، ابن الهلك، ضد المسيح." ااالعتراف الوستمينستري لباب

. االعتراف الوستمينستري حذوفاتمت كان ن، وبنفس الدرجة من األهميةيموقف لم يعد يقبله معظم المشيخي

وأن االعتراف الوستمينستري على خلف االعتراف الجديد على حد قوله: "ال يوجد به تصريح مناسب 

ا  هذالوظيفة وعمل الروح القدس." واألكثر من  لعدد من المواضع القديمة كان االعتراف الجديد إصلح 

ا " حفظ يوم و" ،كلمة هللا" دراسة و" ،" الروح القدسو" ،ين: "في الملئكةوتحمل العنا والتي تتضمن مواد 

" ." الخدمة المسيحية والنصرة النهائيةو"، ،" النظام االجتماعيو" ،" الحكومة المدنية،" العائلةو" ،الراحة

ا ويشرت تفسيرات جرير للوثيقة رير كتب أن االعتراف الجديد علم عن الكفارة . عارض أيض  ورغم أن ج 

ا، لكفارة المحدودة. لبوضوح  شيري 14األخير من  المادة  غير المحدودة، جادل ويشرت بأن السطر وأخير 

ا  أكد أن خلص األطفال   9صحيحة."ينية ڤكالعلى حد قوله: "ليس فقط تعليم الكتاب المقدس، بل أنه أيض 

االعتراف الجديد فيما عدا  أن المجامع أقرتتم اإلبلغ  1924في  وعندما أجتمع المحفل العام 

ف   28التمهيدي والمادة  البيان ، بينما التصويت على يالتمهيد البيان ض  والتي تتعلق بالترنيم الجماعي. ور 

لكل  بغالبية األصواتالمجامع  اءات التصويت كانت غامضة، أدلتإجرألن و حدد.كان غير م 28المادة 

نقح ونسخة جديدة للمادة وأعد المحفل مسودة البديلين.  أكد كمقترحات للمجامع.  ، وأرسلهم28لتمهيد م 

ا أكد علىوقواعد اإليمان التفصيلية والمختصرةالتمهيد الجديد على االعتراف الوستمينستري   :، ولكن أيض 

ضافي للحق إبلوغ كي ت ظهر أي  وقت آلخر ة في أن تقرر من جديد إيمانها منحق وواجب الكنيسة الحي"

                                                           
 .العربية للكتاب المقدس دايك–انڤترجمة  6

7 James H. Grier, “Shall We Abandon the Westminster Confession,” The United 

Presbyterian, 81, no. 30 July 26, 1923, 16.    
8 W.I., Wishard, “The New Statement and the Westminster Confession,” Aug 23, p. 9 
9 W.I., Wishard, “The Theology of the New Statement,” August 30, p. 12-13 
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اتحت قيادة الروح القدس."  هإليقد يمكن الوصول  ا موجز   وصرح التمهيد أن االعتراف الجديد كان ملخص 

ا  ضمنتوفوق ذلك ي" "،يمان الوستمينسترية"لجوهر قوانين اإل لكنيسة لمحددة معاصرة  قناعاتأيض 

 المبادئ عن يحيد وحيثما، "1858عهد  يستبدل فقطهذا االعتراف كان والمشيخية المتحدة." 

لتؤكد  28المادة تم تعديل و ."فعالة ستصبح عندئذ   الوستمينستري االعتراف إعلنات نإف الوستمينسترية؛

توافق مع ترانيم ألجل االستعمال الدائم، هي المعتمدة المزامير الموجودة في الكتاب المقدس..." :على أن

صادقت  ."عن خبرات وامتيازات وواجبات الحياة المسيحية تعاليم اإلنجيل وجديرة باالحترام التي يعبر بها

 البيان االعترافي بالكامل. 1925 فيالمحفل العام تبنى بتصويت أثنين لواحد، و اإلجراءين لى كلالمجامع ع

م  بسبب إيجازه والمحذوف منه، األشياء التي حدث جدال حول وفي حين أن االعتراف الجديد ه ج  

وألن الصمت  فقط إلى حد معين. اصحيح   إال أن هذا ي عد ،ينيةڤالكالأنها ال تسمح بالتطوير الكامل لألفكار 

ىت   بإحسان كثير ربمايؤكد االعتراف الوستمينستري، بشكل محدد ال يعني اإلنكار والبيان التمهيدي   عز 

الناس  جلألالرغبة في اإليجاز والبساطة  إلى 1925 عامموجودة في اعتراف إيمان الحذوفات العقائدية ال

بين تصريح بسيط لإليمان اإلنجيلي وتعبير كامل  المحتوم واجب الظهور إلى التوتر ىأو ربما ت عز  . العاديين

ينية ڤالكالدراكهم أن العقائد إلو. واحدة   فحص كجملة  م يجب أن ت  والتي كي ت فه   ،ينيڤالكاللمنظومة اللهوت 

افهم جياالختيار ال ت  عقيدة ك عندما تفحص في فقراتها المنفردة، ساء تفسيرها وبسهولة ي   ،من عامة الناس د 

وهؤالء الذين يفضلون الدقة المتناهية في اعتراف  10فضلت اللجنة البساطة والحذف على الدقة العقائدية.

ني   جدال   ، والذيإيمان ربما يميلون إلى االعتراف الوستمينستري بتلخيصه، أو على  1925 عاماعتراف  ع 

ينئذ قد يتوصل الفرد إلى أن اعتراف  له في بعض المواضع.يعداألقل ت ملخص معقول  1925 عامح 

موا هذا االعتراف تفهّ اني من القرن العشرين المحافظون العقد الث يعتراف الوستمينستري، مع أن مشيخلل

  على أنه ملخص مختصر وغير كامل للعتراف الوستمينستري واإليمان الم صلح.  

ة المتحدة الكنيسة المشيخي ( اعتراف إيمانEPCEالمشيخية بمصر )وعندما تبنت الكنيسة اإلنجيلية 

نهم م انثنا، أحدثت أربع اختلفات واضحة عن النص األصلي. 1925 عامل( UPCNA) الشمالية أمريكاب

قد   راحةم الموسيقى من قبل السنودس لفرائض يوم الاستخدالتي تتعلق باو ،29، 28في المادتين  ايوجد

المتحدة  لكنيسة المشيخيةانص  التي طرأت على تم وضع التغييرات لتناسب السياق المصري. تعديلها جرى

ا، ال يحتوي اعتراف إيمان italicsة مائل في هيئة أحرفاألصلي  الشمالية أمريكا في لكنيسة اإلنجيلية ا. أخير 

 ت هنا.ضيف  العقائد والتي أ  النصوص الكتابية التي تدعم هذه وال  ،المشيخية بمصر على البيان التمهيدي

                                                           
10 These points are well argued in Gilliland, 35-36. 
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في الكنيسة اإلنجيلية المشيخية  نطاق واسععلى يستخدم اعتراف اإليمان  ما أذا كان واضح  ليس 

كان هذا إذا وله."  مخالفته أكثر من االمتثال تم"إال أنه ، أنه بيان اعتراف الكنيسة الرسمي. ورغم بمصر

ا لمعتقداتها. بيان ا سيعرض أي "بلوغات جديد للحق الكنيسة أن تكتب حان الوقتدقيق ا، فأنه  " ،بيان ا جديد 

—المساواة بين الجنسين، المثلية الجنسية، الطلق وأمور أخرى—االهتمامات المعاصرةوكذلك يخاطب 

كتب اعتراف اإليمان بلغة سهلة وواضحة لسياق المصري. ومن الناحية األخرى ي  تناسب اباستخدام لغة 

 ،وفي الحقيقة لحقائق اإليمان الم صلح الخالدة. اقي م   اوكونه ملخص   ،نيجمهور القراء العادي ن فهمها منيمك

ا ال  ه، لكنينيةڤللكالاالعتراف ال يخاطب كل الجوانب الخلفية  أي من الموجودين يجدها  تأكيدات يعطيأيض 

بيان عام لإليمان للكنائس الم صلحة المحافظة في  . وألنهغير مقبولة للكنيسة الشاسع نطاق الوسطالفي 

 .افربما من المطلوب واللزم أن يكون جذاب  ، مطلع القرن الحادي والعشرين

ل، إال أن الترجمة التي تستخدمها الكنيسة اإلنجيلية قب  ورغم أن االعتراف بهذه الصفة يمكن أن ي  

راف تحمل معنى االعتراف المكتوب باللغة أمر مختلف. فالترجمة العربية للعتمصر في المشيخية 

اإلنجليزية العام بشكل دقيق، ولكن في بعض األحيان تظهر صياغة الترجمة وتركيبها اللغوي غير دقيقة 

وصعبة وغير صحيحة. على سبيل المثال، في المادة األولى تستخدم كلمة "إله" بشكل خاطئ وتكتب "اله". 

ا جمل كاملة يجب مراجعتها من أجل دقة أكثر. وباإلضافة إلى الكلمات التي يوجد  بها مشاكل، يوجد أيض 

 inspired all writers of the holyتم ترجمة الظرف في هذه الجملة " 13على سبيل المثال، في المادة 

scripture to record infallibly على أنه فعل بهذه الطريقة "ليعصمهم عن الخطأ في تدوين فكر هللا "

هذا ليس خطأ، ولكن األدق نقول "ليدونوا فكر هللا بطريقة معصومة عن الخطأ." ن إ" ومع وإرادته.

ا تحتاج إلى التعديل، ففي بعض األحيان غير ن إباإلضافة إلى األخطاء اإلملئية،  علمات الترقيم أيض 

توجد جملة طويلة  16دقيقة، أو غير موجودة، وهذا يجعل اللغة صعبة الفهم. على سبيل المثال في المادة 

ا بعض األخطاء اللغوية الشائعة كاستخدام  ابدون أية علمات ترقيم مم يجعلها صعبة الفهم. وهنالك أيض 

ا يوجد بعض الكلمات في االعتراف .كلمة "الغير" وهذه كلمة غير صحية، ويجب أن تكون "غير " وأخير 

ا يوجد بعض الكلمات التي .كلمة "قوة 44 تم حذفها في النسخة العربية، على سبيل المثال، في المادة " وأيض 

والتي تتعلق  30تم إضافتها في النسخة العربية لبعض األغراض اللهوتية. على سبيل المثال، في المادة 

" وهذه اإلضافة تمت لكي يتم جعل .في الترجمة العربية تمت إضافة كلمة "بتغطيسه فيه، بالمعمودية

للممارسة القبطية األرثوذكسية، والتي تعترف بممارسة التغطيس في المعمودية الممارسة اإلنجيلية مماثلة 

فقط. وهذه األمثلة التي تم ذكرها ليست كل األمثلة على الترجمة التي تحتاج إلى النظر. بشكل واضح، إن 

في  الترجمة تحتاج للمراجعة حتى تصبح أكثر دقة وألجل لغة يمكنها فهمها من متحدثي العربية في مصر.
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الحقيقة يوجد على األقل أربعة كتب للعتراف يمكن للكنيسة أن ترجع إليهم، إذا قررت أنها تحتاج إلى 

 11ترجمة جديدة.

ن يقوموا أللعتراف. ولهؤالء الذين يريدوا  ممكنة مقدمة أقل فقط أن يعتبر ينبغيما كتبته هنا 

ن المفترض أقترح عليهم البدء بدراسة اعتراف اإليمان الوستمينستري الذي م بعمق أكبربدراسة الموضوع 

ن الوثائق مقد يبدأ المرء بمجموعة . ولدراسة اعتراف اإليمان نفسه ملخص له 1925 عامان أن اعتراف إيم

 –1919 املألعو الشمالية أمريكاإلنجيلية المشيخية المتحدة بمحاضر جلسات المحفل العام للكنيسة ااألولية: 

 Minutes of the General Assembly of the United Presbyterian Church of؛1925

North America for the years 1919-1925 المشيخية المتحدةمجلة الطائفة: و The United 

Presbyterian يمكن لتي ا، عندما تمت مناقشة االعتراف. وهنالك العديد من المصادر الثانوية 1923 لعام

 ,Wallace N. Jamisonفي كتابة هذه المقدمة وهما: فائدة خاصة   اكتابين ذوجدت  يالرجوع إليها، لكن

The United Presbyterian Story: A Centennial Study, 1858-1958 (Pittsburgh, PA: 

The Geneva Press, 1958), 128-143; and Thomas Matthew Gilliland Jr., Truth and 

Love: The United Presbyterian Church of North America, A Fifty Year 

Retrospective (U.S.A.: Booklocker.com, Inc., 2008), 1-45 .عامنسخة من اعتراف و 

ا هنا خة االعتراف التي تم نسخهنس والتي من الصعب الوصول إليها وغير متاحة على اإلنترنت. 1925

 ?Kenneth L. Cuthbertson, The Last Presbyterianكتاب: يمكن العثور عليها في

Remembering the Faith of My Forebears (Eugene, Oregon: Resource 

Publications, 2013), Appendix 1, 149-170. ون برتسكاث ونقلCuthbertson  الشواهد الكتابية

لنسبة . وبافي األصل كل مادة كما كانوا مرتبين عقبوضعتهم في النص  ولكني، الختامية حواشيإلى ال

 The Testimony:نظرا 1858 عام الشمالية أمريكاب المشيخية المتحدةلكنيسة الثمانية عشر لإلعلنات 

of the United Presbyterian Church of North America (Pittsburgh: Kerr, M’Lean& 

Ferguson, 1858).)         

 

                                                           
أن التغييرات التي  قام بعمل هذا الجزء مفرح عبد المسيح، وهو طالب في كلية اللهوت اإلنجيلية بالقاهرة. وهو الحظ 11

القاهرة: دار الثقافة ) المتحدة ونظامها األساسيدستور الكنيسة اإلنجيلية بالجمهورية العربية اقترحها موجودة في كتاب: 

لعربية المتحدة ادستور الكنيسة اإلنجيلية بالجمهورية (. وهنالك ثلث كتب أخرى بها االعتراف وهي: 1970المسيحية، 

الكنيسة  دستور(، 1985)القاهرة: دار الثقافة، دستور الكنيسة اإلنجيلية بمصر (، 1967)القاهرة: دار الثقافة المسيحية، 

 (.2011)القاهرة: دار الثقافة،  اإلنجيلية بمصر
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 تمهيد

 The United Presbyterian Church of Northالشمالية أمريكاالكنيسة المشيخية المتحدة بعلن ت  

America  والتي  ،وقواعد اإليمان التفصيلية والمختصرةمن جديد تمسكها باعتراف اإليمان الوستمينستري

عصوم والنهائي لإليمان الم الوحيد في الكتب المقدسة، القانون النظام العقائدي الذي تم تعليمه تستعرض

 آلخر وقت من إيمانها جديد من تقرر أن في الحية الكنيسة وواجب حقتؤكد على واألعمال. وبجانب هذا 

بإجراء ، . ووفق ا لذلكالقدس الروح قيادة تحت إلية الوصول يمكن قد للحق أضافي بلوغ أي ت ظهر كي

 قوانين جوهريتضمن هذا البيان والبيان االعترافي التالي.  الكنيسة تن، تب1925يونيو  2في  دستوري اكتمل

. وسيحل محل شهادة المتحدة المشيخية للكنيسة معاصرة محددة قناعات باإلضافة إلى الوستمينسترية اإليمان

 ستصبح إعلنات االعتراف الوستمينستري عندئذ  فإن  ؛الوستمينسترية المبادئ عن يحيد وحيثما، 1858

 .فعالة

نامبدأ الذي صانه آ  بال اعتراف اإليمان السابق مرتبط تأييد   بحسب لمحبةا في األناة طول أنب :باؤ 

 المتحدة لكنيسةا مبادئ يقروا أن على قادرين غير يكونون قد الذين األخوة من أي نحو ارسم  سي   هللا، ناموس

ا،سل تدر التي األشياء في يسلكون ولكن بإصرار، المبادئ هذه يرفضون ال أنهم حين في. بالتمام  واألشياء م 

  .األخرين الفرد يبني قد بها التي

بين الطوائف اإلنجيلية  يوجد الكنيسة المشيخية المتحدة أنه مع إعلنها العقائدي للحق تؤمن ااتساق   

األخوية وتكن المحبة ومن ثم تتجنب الطابع الطائفي،  "،"رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة في العالم

 وتسعى أن تحفظ وحدانية برباط السلم. ،لكل فروع الكنيسة الجامعة
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 بمصر المشيخية الكنيسة اإلنجيلية إيمان إقرار

 في اهلل -1مادة 

نؤمن بأنه يوجد إله واحد، حي، حقيقي، روح ذات، واجب الوجود، سرمدي، غير متغير، خالق الكون،         

 محدود في المحبة والرحمة والقداسة. والبر والعدل والحق والحكمة والقدرة.وحافظه، وضابطه. اله غير 

نؤمن بأن اإلله الواحد كائن في ثالثة أقانيم ااَلب واالبن والروح القدس وأن هؤالء األقانيم جوهر واحد و

 متساوون في القوة والمجد.

 ؛2: 90مز ؛11: 62مز ؛8: 9مز؛6: 9نح ؛27: 33تث ؛4: 32تث ؛ 4: 6تث ؛ 6: 34خر ؛ 14: 3خر ؛ 1: 17تك ؛ 27، 1،26: 1تك

 31ار ؛10:10أر ؛16: 65؛ اش15: 57اش ؛22، 21: 45اش ؛28، 26: 40اش ؛ 3: 6؛ اش8،9: 145مز ؛4: 108مز ؛19: 103مز

 ؛ 8: 5رو ؛5: 2رو ؛ 28 :17اع ؛5، 3: 17يو ؛ 38، 30: 10يو ؛26، 19: 5يو ؛24: 4يو ؛ 29: 12مر ؛19: 28مت ؛6: 3مل ؛3:

: 4رؤ ؛ 8: 4يو1 ؛2: 1بط1 ؛ 17: 1يع ؛ 17: 1تي1 ؛9: 1تس1؛ 6: 2في ؛ 4: 2؛ اف19، 11: 1اف ؛14: 13كو  2 ؛33: 11رو

11 

 في اإلعالن اإللهي -2مادة 

تفي بحاجة البشر. وأنه نؤمن بأن أعمال الطبيعة وعقل اإلنسان وقلبه وتاريخ األمم هي مصادر لمعرفة اهلل ومشيئته ولو أنها ال         

قد أعطي إعالن واضح عن يد الناس تكلموا من قبل اهلل مسوقين بالروح القدس. وأنه في ملء الزمان أعلن اهلل ذاته إعالًنا تاًما في 

  يسوع المسيح الكلمة المتجسد.

: 3؛ اع9: 14يو ؛ 30: 10يو ؛ 39: 5يو ؛18، 14، 10، 1: 1يو  ؛70: 1لو ؛ 105: 119مز ؛ 6 -1: 19مز ؛ 8: 32تث ؛ 27: 1تك

 21: 1بط2 ؛ 3-1:1عب؛12: 1غل ؛21: 1كو1؛ 15، 14: 2رو ؛ 21-18: 1رو ؛ 30، 27، 26: 17اع ؛17: 14؛اع 21

 في الكتاب المقدس -3مادة 

ومعنى.وأن كتبتها وهم نؤمن بأنَّ الكتب المقدسة أي كتب العهد القديم والعهد الجديد هي كلمة اهلل، وكلها موحي بها، لفًظا         

مسوقون بالروح القدس كتبوا بمقتدي نواميس العقل البشري. وأنها نص مؤتمن لإلعالن الذي أعلنه اهلل عن ذاته بمقتدي نعمته وهي 

 تشهد للمسيح. وأنها قانون معصوم لإليمان واألعمال والمرجع األعلى ذو السلطان للحق اإللهي الروحي.

: 10يو ؛ 39: 5يو  ؛44، 27: 24لو ؛29: 16لو ؛4:4مت ؛ 2، 1: 11اش ؛20: 8اش ؛160: 119زم ؛11-7: 19مز ؛15: 18تث

: 3تي2 ؛ 5-3: 3اف ؛ 16: 3غل؛ 13: 2كو1؛ 2: 3رو ؛4-1:1رو ؛ 43: 10اع ؛ 35: 8اع ؛18: 3اع ؛16: 1اع ؛13: 16يو -35

 21: 1بط2 ؛11، 10: 1بط1 ؛7: 3عب ؛16

    في القصد اإللهي -4مادة 

نؤمن بأن األمور التي حدثت، أو التي ستحدث، جميعها داخلة في قصد اهلل األزلي المطلق سواء أكان بقضاء محتوم أو بسماح         

 منه. وأنها معينة إلعالن مجده تعالي. غير أن اهلل ليس بمنشىء للخطية وال بنزاع لحرية الكائنات األدبية.

: 13اع؛ 28، 27: 4؛اع 23: 2؛ اع 22:22لو ؛11-9: 46اش؛ 33: 16أم ؛11: 33مز ؛6: 2أي ؛12: 1أي ؛ 20: 50تك ؛8، 7: 45تك

 14، 13: 1يع ؛ 13، 12: 2في ؛12، 11، 6 -4: 1اف ؛36: 11رو ؛28: 8رو ؛29

 في الخلق -5مادة 

محدودة. وبأن جميع الكائنات العاقلة بشرية نؤمن بأن اهلل أتماًما لمقاصده الحكيمة سر في البدء بأن يخلق العالمين بقدرته الغير         

كانت أو أسمي من بشرية خلقت بإرادته. وبأن في أدوار متدرجة كون ونظم هذا العالم الذي نسكنه معطًيا حياة لكل خلقه. وبأنه أوجد 

عادة، قاباًل للشركة معه، حًرا اإلنسان جسًدا مادًيا وروًحا خالدة مخلوقة على صورته تعالى ذا عقل وإحساس وإرادة، في القداسة والس

 قادًرا أن يختار بين الخير والشر ولذلك فهو مسئول أدبًيا.

: 3اف ؛ 6: 8كو1؛ 25، 24: 17اع ؛5: 27ار ؛26: 40اش ؛6: 33مز ؛ 15: 24يش ؛ 19: 30تث  ؛17، 16، 7: 2تك ؛ 31-1:1تك

 11: 4رؤ ؛3: 1يو1؛9: 12عب ؛3: 11عب ؛10: 3كو؛ 9

 يةفي العنا -6مادة  

نؤمن بأن اهلل متعال فوق كل أعماله ومتداخل فيها جميعها وبأنه حامل كل األشياء بمشيئته وقدرته الفائقتين، معتنًيا بخالئقه         

ومحافًظا عليها بمقتضي نواميس وجودها، وهو يسوس كل الحوادث ويديرها لمدح مجده. ونؤمن بأنه وأن كانت األمور عالقة ثابتة 

األزلية بصفة كونه العلة األولية إال أنها تجري بواسطة فعل أسباب ثانوية. على أن اهلل قد يعمل بغير الوسائل والوسائط بمقاصد اهلل 

 الطبيعية كبرهان خارق العادة على وجوده.
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 ؛15، 9: 145مز ؛6: 135مز ؛19: 103مز ؛1: 93مز ؛15-13: 77مز ؛7: 47مز ؛28: 22مز ؛6: 9نح ؛17: 24يش ؛18: 15خر

 ؛36: 11رو ؛31، 24: 27اع ؛28، 25: 17اع ؛ 23: 2اع  ؛26: 6مت ؛45: 5مت ؛9: 14زك ؛25: 4دا ؛27: 21حز ؛26: 40اش

 7: 5بط1 ؛17: 1يع

 في المالئكة -7مادة 

ن هؤالء درجات نؤمن بأن اهلل خلق فئة من الكائنات العاقلة أعلى من البشر خالدين مقتدرين قوة ليكونوا خداًما لعمل مشيئته. وأ        

متنوعة. وأنهم إذ وضعوا تحت االمتحان حفظ بعضهم قداستهم األصلية وتثبتوا فيها، بينما سقط البعض في الخطية وال يزالون في 

حال السقوط. وأن المالئكة القديسين هم خدمة العناية اإللهية لصالح ملكوته تعالى وخير الجنس البشري. وأن المالئكة الساقطين بقيادة 

 خص رئيسهم الشيطان يعملون في تأسيس ملكوت شر بإغواء الناس وإفسادهم.ش

: 1اف ؛4:4كو2 ؛11-7: 12اع ؛53: 7اع ؛44: 8يو ؛31: 24مت ؛41: 13مت ؛3: 4مت ؛21-20: 103مز ؛11: 91مز ؛1: 19تك

 3-1: 20رؤ ؛6 يه ؛4: 2بط2 ؛22: 3بط1 ؛14: 1عب ؛21: 5تي1 ؛12، 11: 6اف ؛21

 اإلنسان في خطية -8مادة 

نؤمن بأن َادم أبانا األول خلق بال خطية، ووعد بالحياة األبدية على شرط الطاعة الكاملة إلى حين تحت قصاص الموت الجسدي         

فسقط بتعديه وأنَّ َادم بصفة كونه أًبا للجنس البشري تعين نائًبا عنهم. وأنَّه تعدي الوصية اإللهية مجرًبا من إبليس  والروحي إذا عصى.

 من حالته األصلية حالة القداسة والشركة مع اهلل وصار عبًدا للخطية. وأنَّه بسبب خطيته وقع تحت الدينونة جميع البشر المتناسلين منه

من حالة  تناساًل طبيعًيا ويولدون بطبيعة خاطئة بعيدة عن اهلل منها تصدر جميع الخطايا الفعلية. وإنَّه ليس في طاقة احد أن يخلص نفسه

 الجرم والفساد هذه.

 15كو1 ؛14: 2كو1 ؛23: 6رو ؛ 17، 14، 12:  5رو ؛20، 19: 3رو ؛34: 8يو ؛44: 6يو ؛7: 6هو ؛19: 3تك ؛17، 16: 2تك

 3: 11كو2  ؛22:

 في الخالص -9مادة 

ل الدهور مع ابنه الوحيد عهد نعمة، نؤمن بأن اهلل الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الغير المحدودة للعالم، قطع قبل ك        

 فيها صار االبن نائًبا عن الخطاة ووسيًطا لهم لدى اهلل راضًيا فضاًل بأن يضمن لهم خالًصا كاماًل باتخاذه طبيعتهم البشرية، وبعيشته

بأنَّه بسبب هذا العهد قدم حااًل عيشة الطاعة الكاملة، وبموته النيابي، ليوفي الناموس اإللهي حقه ويعد بًرا كاماًل لكل من يؤمن به. و

الذين  بعد السقوط وعد بالفداء. وإتماًما لهذا الوعد جاء المسيح في ملء الزمان إلى العالم وصنع خالًصا كافًيا للجميع ومناسًبا لهم. وأنَّ

عيشة ويصيرون ورثة للحياة يقبلون هذا الخالص إذ يولدون والدة جديدة، يعادون إلى شركة اهلل ويمنحون رغبة في ترك الخطية وال

 األبدية.

 ؛26-1: 17يو ؛29: 10يو ؛24: 5يو ؛16: 3يو ؛12: 1يو ؛3: 31ار ؛1: 55اش ؛6-4: 53اش ؛21: 42اش ؛8، 7: 40مز ؛15: 3تك

: 4اف ؛5، 4: 2اف ؛7: 1اف ؛5، 4: 4غل ؛30: 1كو1 ؛1: 12رو ؛4: 10رو ؛30، 5: 8رو ؛11-1: 5رو ؛22: 3رو ؛31: 5اع

: 4يو 1 ؛24: 2بط1 ؛20: 13عب ؛24: 12عب ؛28، 15، 12: 9 عب؛6:  8عب ؛25، 22: 7عب ؛3، 2: 1تي ؛5: 2تي1 ؛20-24

 17: 22رؤ ؛12، 11: 5يو1 ؛10

    في االختيار  -10مادة 

في المسيح نؤمن بأنَّ األب السرمدي؛ قبل تأسيس العالم، حسب مسرة مشيئته، أعطى البنه شعًبا هم جمع ال يعد مختارون         

للخالص والقداسة والخدمة وأنَّ جميع الذين يبلغون سن التمييز من هؤالء يقبلون هذا الخالص باإليمان والتوبة. وإنَّ جميع الذين 

يموتون في سن الطفولية وسائر الباقين الذين أعطوا من اآلب لالبن ولم تصل إليهم وسائط النعمة الخارجية يتجددون ويخلصون 

 سطة الروح القدس الذي يعمل متى يشاء، وحيث يشاء، وكيف يشاء.بالمسيح بوا

 ؛10: 2اف ؛4: 1اف ؛30، 29: 8رو ؛27: 17اع ؛48: 13اع ؛3: 10اع ؛9، 6: 17يو ؛39، 37: 6يو ؛16: 18لو ؛15، 14: 10مر

 9: 7رؤ ؛9: 5رؤ ؛2، 1: 1بط1 ؛9: 1تي2 ؛13: 2تس 2

 في اهلل األب -11مادة 

ااَلب هو األقنوم األول في الالهوت في رتبة الوظيفة والعمل. وأنَّه، بكيفية ال تدرك، هو ااَلب لالبن الوحيد بالوالدة نؤمن بأن         

األزلية وأنَّ منه ومن االبن ينبثق الروح القدس. وأنَّه في وحدة وشركة متبادلتين مع االبن والروح القدس. وأنَّه المبدع األصلي في 

نؤمن بأنَّه آب لجميع البشر من حيث هم خليقته األدبية العاقلة المصنوعة على شبهه. وبأنَّه أحب البشر محبة تفوق و الخلق والفداء.

ا إحسانه العام فأعد لهم خالًصا مشترًكا كلفه تضحية ذاتية ال يعبر عنها. وأن الناس مع كونهم خطاة وقد فقدوا امتيازات البنوية وأنكرو

نؤمن بأبوية اهلل  ن يتمتعون بنصيب في عنايته وجوده.نَّه ال يزال موجوًدا فيهم آثار صورة أبيهم السماوي وال يزالوالتزاماتها إال أ
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ة مع بمعنى ممتاز بالنسبة ألولئك الذين يصيرون أوالًدا له بالتجديد والتبني والذين يلبون نداء محبته بروح البنوة وأنَّه بعالقته األبوي

م رغائبه نحو البشر. وأنَّه يرحب بهم للدخول في الشركة معه ويجعلهم شركاؤه في قداسته ويتمم لهم قصده الصالح في كل هؤالء يتم

 ما يختص بخيرهم الزمني واألبدي.

 ؛38: 3لو ؛5: 17مت ؛9: 6مت ؛45: 5مت ؛17: 3مت ؛10: 2مل ؛16: 63اش ؛7: 2مز ؛22: 16عد ؛2: 6تك ؛27، 26: 1تك

 15، 14، 11: 8رو ؛29-26: 17اع ؛33: 2اع ؛28: 16يو ؛29: 10يو ؛26، 20: 5يو ؛16: 3يو ؛18، 14: 1يو ؛32-11: 15لو

 ؛4: 1بط2 ؛17، 11، 3: 1بط1 ؛9: 3يع ؛10، 9: 12عب ؛5، 3، 2: 1عب ؛15، 14: 3اف ؛6: 4غل ؛26: 3غل ؛6: 8كو1 ؛28،

 9، 7: 4يو1

 في الرب يسوع -12مادة 

ب يسوع هو أبن اهلل األزلي ببنوة طبيعية ضرورية كائنة في جوهر الالهوت. وأنَّه بمحض اختياره أخلي نفسه نؤمن بأنَّ الر        

يم من مجده وجالله اإللهين وصار إنساًنا باتخاذه لذاته جسًدا حقيقًيا ونفًسا حقيقية بال خطية. إذ حبل به بقوة الروح القدس وولد من مر

متحدين في أقنومه الواحد ال تفترقان البتة. -الالهوت والناسوت-إنسان حق ذو طبيعتين كاملتين متميزتينالعذراء. وأنَّه لذلك اله حق و

ح وأنَّه بصفته اإلله المتأنس هو الوسيط هو الوسيط الوحيدين اهلل والناس الذي به وحده ينبغي أنَّ نخلص. ونؤمن بأنَّ الرب يسوع المسي

وكاهًنا وملًكا كاماًل أبدًيا. وأنَّه أعلن إرادة اهلل ومشورته. وأنَّه ألجل فدائنا ألجل فدائنا أكمل كل بر مسح بالروح القدس ليكون لنا نبًيا 

بطاعته المقدسة وبذبيحته الكفارية ألجل خطية العالم. وأنَّه بعد موته على الصليب ودفنه قام من األموات بجسده وصعد إلى السماء 

نَّه حال في المؤمنين ساكن في قلوبهم مانح لهم جدة الحياة والقوة جاعاًل إياهم شركاء فيه وفي ماله. حيث يشفع في شعبه على الدوام. وأ

جد وأنَّه جالس عن يمين اهلل، رأًسا لكنيسته وملكوته، وله سلطان على جميع المخلوقات العاقلة والغير العاقلة. وأنَّه سيأتي ثانية في م

 ليبطل الشر ويرد كل شيء.

 ؛36: 10يو ؛16، 13: 3يو ؛33، 18، 14، 1: 1يو ؛18: 4لو ؛22، 21: 3لو ؛35-30: 1لو ؛20-16: 28مت ؛15: 3مت ؛20: 1مت

 3: 8رو ؛24،25: 3رو ؛38: 10اع ؛12: 4اع ؛21: 3اع ؛33: 2اع ؛11-9: 1اع ؛29-19: 20يو ؛5: 17يو ؛5: 15يو ؛6: 14يو

 ؛10-7: 1تس2 ؛11-6: 2في ؛17: 3اف ؛23-20: 1اف ؛5، 4: 4غل ؛12: 1غل ؛25، 4، 3: 15كو1 ؛5: 9رو ؛34، 32، 17،

: 2يو1 ؛5: 1يو1 ؛22: 3بط1 ؛13، 7: 1بط1 ؛24: 12عب ؛26، 25: 7عب ؛14: 2عب ؛13، 8، 5: 1عب ؛5: 2تي1 ؛15: 1تي1

 6، 5: 1رؤ ؛2: 4يو1 ؛2، 1

 في الروح القدس -13مادة 

حقيقية وهو األقنوم الثالث في الالهوت منبثق من ااَلب واالبن، يؤمن به ويحب نؤمن بأنَّ الروح القدس كائن ذو شخصية         

ويطاع ويعبد مع ااَلب واالبن، وأنَّه اشترك في عمل الخلق. وهو رب كل حياة ومعطيها. وأنَّه حاضر مع البشر فيكل مكان ليرغبهم 

إلى جميع كتبة األسفار المقدسة ليعصمهم عن الخطأ في تدوين  في عمل الخير ويمنعهم عن الشر. وأنَّه تكلم باألنبياء والرسل وأوحى

فكر اهلل وإرادته. وأنَّه قد كانت له عالقات خاصة مع الرب يسوع المسيح، إذ بقوته اتخذ أبن اهلل طبيعتنا بدون أن تدنس بالخطية. 

جيل بكيفية خاصة فيصحبها بقوته المقنعة ويفعل وبإرشاده وبمعونته وبتعضيده تمم المخلص عمله كوسيط وإنَّه إليه موكولة خدمة اإلن

ونؤمن بأنَّ الروح القدس هو العامل  برسالته في عقول الناس وضمائرهم حتى ال يبقي عذر للذين يرفضون الرحمة المقدمة لهم فيها.

حية، ويسوقهم لإلصغاء إلى دعوة الوحيد الفعال في تخصيص الفداء إذ يبكت الناس على الخطية، وينيرهم في معرفة الحقائق الرو

اإلنجيل، ويتحدهم بالمسيح، ويسكن فيهم بصفته مصدر اإليمان والقداسة والتعزية والمحبة. وإنَّه يمكن في الكنيسة كشخص حي جاعاًل 

الموظفين لعملهم  فرائضها فعالة مانًحا أعضائها مواهب ونعًما متنوعة، داعًيا خدامها، وماسًحا إياهم للخدمة المقدسة مؤهاًل سائر

 الخاص وأنَّه به تحفظ الكنيسة، وتبنى، وتمتد في كل العالم، وتتمجد أخيًرا في السموات مع المسيح.

 ؛14: 4لو ؛35: 1لو ؛19: 28مت ؛28: 12مت ؛1: 4مت ؛25-18: 1مت ؛6: 4زك ؛7: 139مز ؛13: 26أي ؛2: 23صم2 ؛2: 1تك

 11، 9: 8رو ؛7: 16اع ؛38: 10اع ؛17: 8اع ؛51: 7اع ؛38، 4-1: 2اع ؛8، 2: 1اع ؛14-7: 16يو ؛26: 15يو ؛26، 16: 14يو

: 1في ؛30: 4اف ؛16: 3اف؛18: 2اف ؛25، 23-16: 5غل ؛6: 4غل؛14: 13كو2 ؛4: 12كو1 ؛13 -10، 4: 2كو1؛26، 16، 13،

 20: 2يو1 ؛21: 1بط2 ؛11: 1بط1 ؛14: 9عب ؛5: 1تس1 ؛19

 في الكفارة -14مادة 

بأنَّ ربنا يسوع المسيح بعمل نعمته االختياري بمقتضي تعيين األب بذل نفسه فدية ألجل الجميع. وأنَّه بصفة كونه نائًبا  نؤمن        

عن اإلنسان الخاطئ كأن موته ذبيحة كفارية غير محدودة، أوفت حق عدل اهلل وقداسته وكرست طريقها للقدوم إلى اهلل لنوال الغفران 

كفارة وهي مقدمة ألجل خطية العالم ال تصير فعالة، إال ألولئك الذين يناقدون بالروح القدس إلى اإليمان بالمسيح والتجديد. وأنَّ هذه ال

 كمخلص لهم.

: 3غل ؛20: 2غل ؛3: 15كو1 ؛4، 3: 8رو ؛25: 3رو ؛18: 10يو ؛16: 3يو ؛29: 1يو ؛28: 20مت ؛7: 139مز ؛8، 7: 40مز

 10: 4يو1 ؛2: 2يو1؛19: 1بط1؛19، 14، 10-5: 10عب ؛10: 4تي1 ؛6-4: 2تي1 ؛13

http://journal.etsc.org/


 CJT 7 (2020) 
http://journal.etsc.org                                                                                                                     المجلة الالهوتية المصرية 

69 
 

 في دعوة اإلنجيل -15مادة 

نؤمن بأنَّ اإلنجيل هو إعالن نعمة اهلل للخطاة كخطاة وأنَّه فيه يقدم الخالص مجاًنا وبال شرط في المسيح لكل الذين يسمعونه         

 أصلي على الطاعة وأنَّ ال شيء يمنع قبولها سوى العناد األثيم.كيفما كانت صفاتهم أو ظروفهم. وإنَّ هذه التقدمة هي حد ذاتها باعث 

 17: 22رؤ ؛7: 4عب ؛14، 13: 1اف ؛10-8: 10رو ؛17، 16: 1رو ؛37: 6يو ؛16: 3يو ؛28: 11مت ؛13: 9مت ؛1: 55اش

 في التجديد -16مادة 

جديدة مثبتين في االتحاد بالمسيح معتقين من عبودية نؤمن بضرورة التجديد الذي به نحن األموات روحًيا بالطبيعة نصير خليقة         

ين الخطية أحياء هلل وأنَّ هذا هو عمل الروح القدس المباشر الذي يغير الميل السائد في النفس بعمل قوته السري مباشرة. وأنَّ تجديد الذ

 يبلغون سن التمييز يتم عادة باستعمال كلمة الحق اإللهي.

 23: 1بط1 ؛18: 1يع ؛6، 5: 3تي ؛26: 5اف ؛5، 1: 2اف ؛7-5: 4غل ؛17: 5كو2 ؛30: 1كو1؛ 6-3:3يو ؛19: 11حز

 في اإليمان الخالصي -17مادة 

نؤمن بأنَّ اإليمان الخالصي هو عطية اهلل وأنَّه ليس مجرد التصديق بأنَّ الرب يسوع المسيح هو مخلص الخطاة بل أيًضا قبوله         

نفس واالتكال الكامل عليه. وأنَّ هذا اإليمان الذي يتناول اقتناع العقل واتكال القلب وطاعة اإلرادة من كل القلب مخلًصا وتخصيصه لل

 يرتكز فقط على عطية المسيح المجانية العمومية المقدمة في اإلنجيل للخطاة من البشر. وأنَّ هذا اإليمان هو الشرط والوسيلة الضروريان

 قيق من الخالص تدريجًيا.الكافيان لنوال كل عطية روحية وللتح

 ؛8: 2اف ؛6: 5غل ؛16: 2غل ؛14: 13رو ؛17: 10رو ؛9: 15اع ؛43: 10اع ؛28، 27: 20يو ؛16: 3يو ؛12: 1يو ؛15: 1مر

 10 ،4: 5يو1 ؛21: 1بط1؛26-14: 2يع ؛6: 11عب ؛15: 3عب ؛12: 1تي2 ؛6: 2كو

 في التوبة -18مادة 

يأول إلى التوبة التي هي في جوهرها رجوع من الخطية إلى اهلل، مقترًنا ليس فقط بالحزن على نؤمن بأنَّ اإليمان الخالصي         

الخطية بل أيًضا بكراهتها وبرغبة صادقة وعزم خالص على إطاعة شريعة اهلل العادلة. وأنَّها وأن تكن تنشأ في الخاطئ المؤمن 

جرم ونجاسة وعن إدراًكا لرحمة اهلل في المسيح وأنَّها ال يعول بواسطة الروح القدس فهي تصدر عن شعور بالخطية من حيث هي 

عليها للتفكير عن الخطية أو لتكون أساًسا للغفران ومع ذلك فهي ضرورية بهذا المقدار حتى أنَّه لن يخلص أحد بدونها. وأنَّها تتبرهن 

 خرين.بالتذلل واالعتراف بالخطية أمام اهلل وبالتعويض عن اإلساءات التي لحقت باآل

: 26اع ؛21: 20اع ؛9: 15اع ؛38: 2اع ؛8: 16يو ؛47: 24لو ؛18: 15لو ؛5: 13لو ؛32: 5لو ؛8، 3: 3لو ؛8، 2: 3مت ؛5: 6اش

 9: 3بط2 ؛9: 1تس1 ؛11، 10: 7كو2 ؛24: 7رو ؛4: 2رو ؛20

 في التبرير -19مادة 

جديدة إلى ذاته تعالى وإلى شريعته وذلك بمقتضى نعمته  نؤمن بأنَّ التبرير هو حكم قضائي من اهلل يضع الخطاة في نسبة        

المجانية ومن ثم تغفر لهم خطاياهم ويقبلون كأبرار لديه. وأنَّ العلة األساسية ليست عماًل تم فيهم أو صدر منهم بل هي مجرد بر 

 برهان التبرير هو السيرة المقدسة والتقوى. المسيح الكامل المتضمن كل ما قام به في سبيل الطاعة وكل ما احتمله من اآلالم فقط. وأنَّ

 ؛16: 2غل ؛11: 6كو1 ؛33، 30، 1: 8؛ رو22: 6رو ؛18، 16، 9، 1: 4رو ؛25: 4رو  ؛26-22: 3رو ؛39: 13اع ؛11: 53اش

 18: 2يع ؛7: 3تي ؛9: 3في ؛7: 1اف ؛24: 3غل

 التبني -20مادة 

ة الذي به يقبل المتبررون في عداد أوالده المخلصين ويوضع أسمه عليهم ويعطون نؤمن بأنَّ التبني هو فعل نعمة اهلل المجاني        

روح أبنه ويكونوا موضوع عنايته وتأديبه األبويين ويفوزون بالدخول إلى حرية أهل بيت اهلل وامتيازاتهم ويصيرون ورثة جميع 

 المواعيد ووارثين مع المسيح في المجد.

 12: 3رؤ ؛1: 3يو1 ؛8، 7: 12عب ؛7: 3تي ؛5: 1اف ؛6-4:4غل ؛26: 3غل ؛18: 6كو2 ؛23، 17-15: 8رو ؛12: 1يو

 في التقديس -21مادة 

نؤمن بأنَّ التقديس هو مواصلة العمل لتكميل التغيير العظيم الناشئ عن التجديد. فهو خالص تدريجي من سلطان الخطية ونجاستها      

ة الروح القدس في المؤمن الذي به يتمكن اإلتحاد بالمسيح وتتقوي األميال المقدسة. وأنَّه مع نمو متماثل في الخلق المقدس. وأنَّه يتم بقو

في التقديس يكون المؤمنون عاملين مع الروح القدس إذ إنَّهم مدعوون لإليمان والتوبة وللطاعة الحقيقية في النية والعمل ولتكريس 

ة. وأنَّه وأن يكن بسبب نقص اإليمان وضعف الطبيعة البشرية ال يتسنى البلوغ ذواتهم إلرادة اهلل ولالجتهاد في ممارسة وسائط النعم
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إلى الكمال في الحياة الحاضرة إال أنَّه يجب على المؤمنين أن يجعلوا غرض حياتهم المطابقة التامة إلرادة اهلل، الغرض الذي يزدادون 

 .قرًبا منه بازدياد اختبارهم في المسيح وتخصيصه لهم أكثر فأكثر

 -13: 8رو ؛23، 18: 7رو ؛14، 12، 6-1: 6رو ؛32: 29 اع ؛9: 15اع ؛17: 17يو ؛48: 5مت ؛25 -17: 36حز ؛13، 12: 19مز

 11: 4اف ؛19-16: 3اف ؛4: 1اف ؛24، 17، 16: 5غل ؛20: 2غل ؛1: 7كو2 ؛18: 3كو2 ؛11: 6كو1 ؛30: 1كو1 ؛14: 13رو

: 2تس2 ؛23: 5تس1 ؛11، 10: 1كو ؛13: 4في ؛14-12: 3في ؛13، 12: 2في ؛10: 6اف ؛26: 5اف ؛24، 23، 16، 15، 12،

 4: 5يو1 ؛9، 6: 3يو1 ؛10-5: 1يو1 ؛18: 3بط2 ؛11: 2بط1 ؛2: 1بط1 ؛14، 1: 12عب ؛21: 2تي2 ؛13

 في اإلتحاد بالمسيح -22مادة 

ا سرًيا بالروح القدس. وأنَّه بذلك تصير لهم عالقة نؤمن بأنَّ جميع الذين يقبلون المسيح باإليمان الخالصي يتحدون به إتحاًد        

حيوية به كحامل الخطية ومعطي الحياة فيضمن قبولهم لدي اهلل وتجديد طبيعتهم ونموهم في القداسة وقوة اإلثمار. وأنَّ المؤمنين 

 ة روحية تسمى جسد المسيح.بإتحادهم هكذا بالمسيح كراسهم وبتعزيتهم بحياته العاملة فيهم هم مرتبطون مًعا في هيئة واحد

 ؛17: 5كو2؛11، 10: 4كو2 ؛27، 13، 12: 12كو1 ؛30: 1كو1 ؛1: 8رو ؛ 5-3: 6رو ؛23-21: 17يو ؛5-1: 15يو ؛19: 14يو

 19، 10: 2كو ؛30: 5اف ؛23: 1اف

 في ضمان المؤمنين -23مادة  

وعمله الدائم، يثبت إلى النهاية في حالة نعمة جميع الذين اتحدوا نؤمن بأنَّه بمقتضي قصد اهلل األصلي، ومحبته الغير المتغيرة،         

بالمسيح اتحاًدا حيوًيا وصاروا أعضاء في جسده السري ويتكلمون أخيًرا في المجد. وأنَّه وإن سقط هؤالء في الخطية وصاروا تحت 

ائًيا. وأنَّ ثبات المؤمنين هذا يتم بالروح القدس، وفًقا لطبيعتهم سخط اهلل األبوي إلى أن يتذللوا ويعترفوا، فإنَّهم ال يرتدون أبًدا ارتداًدا نه

العقلية باستعمال إنذارات الكتاب المقدس وتحذيراته وإرشاداته الموجهة إليهم والمستخدمة لتربية النفس على امتحان ذاتها والسهر 

  والصالة وممارسة الفرائض المقدسة بكل أمانة. 

: 17يو ؛29، 28: 10يو ؛31: 8يو ؛32، 31: 22لو ؛74-69: 26مت ؛24:24مت ؛40: 32ار ؛3 :31ار ؛23: 73مز ؛7-1: 51مز

عب ؛12: 3عب  ؛ 19: 2تي 2 ؛3:  3تس2؛ 6:  1في  ؛ 30: 4اف  ؛ 27: 9كو 1 ؛ 9،  8: 8كو 1؛39- 31:  8رو  ؛24، 11، 3، 2

 17: 2يو 1 ؛10: 1بط 2 ؛9، 8، 5: 1بط 1 ؛21، 20: 13عب  ؛14، 10: 10عب  ؛25: 7عب  ؛10، 9، 6- 4: 6عب  ؛ 7، 1: 4

 24،  21،  20 يه ؛ 9: 3يو1 ؛ 27، 19،

 في اليقين -24مادة 

ته نؤمن بأنَّ للمؤمن من بداية إيمانه يقيًنا بأنَّه مخلص، يقيًنا متناسًبا مع قوة إيمانه. وهذا اليقين األولى مبني على وعد اهلل وقو        

لغ إلى يقينه الحس أو الشعور بواسطة نواله نعم أوالد اهلل نوااًل محسوًسا وشهادة الروح القدس الداخلية. وأنَّه وأمانته. وأنَّه فوق ذلك يب

يعد امتياًزا لكل مؤمن وواجًبا عليه أن يجد للحصول على يقينية الخالص المحسوسة هذه التي بها يعيش في فرح وسالم ويتنشط أكثر 

 ة أكمل وخدمة أتم.بالمحبة والشكر هلل وينقاد لطاع

: 4اف  ؛ 14، 13: 1اف ؛ 22، 21: 1كو  2 ؛ 13: 15رو ؛ 39،  38، 16: 8رو ؛ 5، 2: 5رو ؛ 26- 23: 73مز  ; 6 -1: 23مز 

: 2يو  1 ؛ 11، 10، 4: 1بط  2 ؛ 3: 1بط  1 ؛ 22: 10عب  ؛ 19 -17، 11: 6عب ؛ 14 -11: 2تي  ؛ 12: 1تي  2 ؛ 2:2كو  ؛ 30

 13: 5يو  1 ؛ 16، 13: 4يو  1 ؛ 24، 21، 19، 14، 3، 2: 3يو 1 ؛ 3

 في ناموس اهلل -25مادة 

نؤمن بأنَّ شريعة اهلل األدبية الملخصة في الوصايا العشر والتي نادي بها األنبياء وظهرت في حياة يسوع المسيح وتعاليمه هي         

أيًضا األميال والحاالت الفكرية الحسنة. وأنَّها نافعة لكل البشر إذ تضع التزام دائم. وأنَّها تتطلب ليس فقط األقوال واألعمال الحسنة بل 

أمامهم إرادة اهلل المقدسة غير المتغيرة وتكشف الخطية أمامهم في صورتها الحقيقية وتعد الطريق إلنجيل النعمة. وأنَّ المؤمنين ولو 

 لتزمون بالطاعة له كقانون للعمل ومقياس لألخالق.أنَّهم بسبب تبريرهم ليسوا تحت الناموس كشرط للخالص إال أنَّهم م

: 3رو  ؛39: 13اع  ؛40 -37: 22مت  ؛34 -1: 6مت  ؛ 48 -21، 19 -17:  5مت  ؛33: 31ار  ؛4: 119مز  ؛11، 8، 7: 19مز 

 ؛ 21، 20: 9كو 1 ؛19: 7كو 1؛8: 13رو ؛4: 10رو ؛4:  8رو ؛ 25، 22، 14، 12، 9، 7، 6،  4:  7رو ؛14:  6رو  ؛31،  20

 ؛12، 9، 8: 2يع  ؛ 25: 1يع  ؛10: 8عب  ؛8:  1تي 1 ؛ 2: 6اف  ؛14: 5غل  ؛5، 4:  4غل ؛24، 21، 13:  3غل ؛ 16: 2غل 

 8، 4،7، 3: 2يو 1
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 دراسة كلمة اهللفي  -26مادة 

ألنَّه يتضمن كل تعليم ضروري  نؤمن بأنَّ الكتاب المقدس بصفة كونه كلمة اهلل المكتوبة مناسب لحاجات اإلنسان الروحية        

 للخالص وكل ما يتعلق بالحياة والتقوى. وأنَّه لذلك يستحق ويتطلب إلتفاتنا المقترن باالحترام مع تأملنا العميق. وأنَّ قراءة الكلمة

 والسريرة. ودرسها وفحصها بذهن إنارة الروح القدس وبالتأمل المقترن بالصالة تصير على الدوام واسطة فعالة تغير السيرة

 ؛11: 17اع ؛35- 30: 8اع ؛39: 5يو  ؛32،  27: 24لو ؛29: 22مت  ؛42: 21مت ؛130:  119مز ؛7: 19مز ؛ 3- 1: 1مز 

 25، 21: 1يع ؛2: 4عب  ؛ 17 -15: 3تي 2 ؛6: 4تي 1؛18، 17: 6اف ؛4: 15رو

 في الصالة -27مادة 

ومطلب حيوي للنمو الروحي ونوال المراحم الموعود بها. وإنَّه يجب أْن تقدم باسم نؤمن بأنَّ الصالة شرط الزم للشركة مع اهلل         

المسيح وباالعتماد على استحقاقاته وبمساعدة الروح القدس. وإنَّها تشمل الخشوع، والشكر، وشوق النفس، وسكب القلب، في مناجاة 

ل جميع البركات الموعود بها في اإلنجيل، وطلب الخيرات اهلل واالعتراف بالخطية، والتقصيرات، والتضرع ألجل الغفران، وألج

قد جعل  الزمنية الموافقة لمشيئة اهلل. وإنَّ ذكر اآلخرين أمام عرش النعمة التزام ال يمكن بدونه أْن يتحقق تماًما حياة الصالة. وإنَّ اهلل

 ، وعمل مشيئته على األرض.لصالة أوالده ألجل اآلخرين مكاًنا جوهرًيا في تخليص الناس، وتقدم ملكوت اهلل

 ؛ 11، 8، 7: 7مت ؛15 -9: 6مت ؛44: 5مت ؛4: 9دا ؛37: 36حز ؛6: 122مز ؛8: 62مز ؛5: 32مز ؛1: 17مز ؛11 -4: 1نح

 -15، 3: 1اف ؛2: 1كو 1 ؛27، 26: 8رو ؛11: 9 اع ؛24، 23: 16يو ؛14، 13: 14يو  ؛14 -9: 18لو ؛4 -2: 11لو ؛24: 11مر

 ؛8 -5: 1يع ؛16: 4عب ؛ 8، 4 -1: 2تي 1 ؛25: 5تس1 ؛12، 3: 4كو ؛6: 4في ؛9: 1في ؛19، 18: 6اف  ؛19- 14: 3اف ؛23

 25، 21، 20 يه ؛15، 14: 5يو 1 ؛9: 1يو 1 ؛5: 2بط 1 ؛16: 5يع

 في التسبيح -28مادة 

يح وعبادة. وأنَّ التسبيح باعتبار كونه نؤمن بأن اهلل من أجل كماالت مجده الظاهرة في الخلق والعناية والفداء مستحق لكل تسب        

جزًء معيًنا من أجزاء العبادة يقوم بكلمات مقترنة بنغمات موسيقية وأنَّ المزامير الموجودة في الكتاب المقدس هي المعتمدة ألجل 

حفل العام للكنيسة المشيخية المتحدة بالتئامة بما أنَّ الم االستعمال الدائم في التسبيح لكونها وحًيا إلهًيا ولسموها والقصد البيَّن فيها.

ترنيمة وألحقها بنظم المزامير  150قرر بأن ينتخب عدد من الترانيم المطابقة لروح الكتاب المقدس وتعليمه. وقد أنتخب  1925سنة

لمزامير واستعمالها في وطبعها معه في مجلد واحد. لذلك يجوز للسنودس أن يختار بعض الترانيم الموافقة إللحاقها بكتاب نظم ا

 الكنائس.

 ؛1: 147مز ؛3:  137مز ؛2: 105مز  ؛2، 1:  95مز  ؛7، 6: 47مز ؛30: 29أخبار 2 ؛23، 9 -7: 16أخبار 1 ؛2،  1: 23صم2

 -16: 3تي2 ؛16:  3كو ؛19: 5اف ؛14، 12، 6: 1اف ؛9: 15رو ؛20: 1اع ؛44: 24لو ؛42: 20لو ؛30: 26مت  ؛2،  1: 150مز

 4، 3: 15رؤ ؛3: 14رؤ ؛14 -9: 5رؤ ؛11: 4رؤ

 في حفظ يوم الراحة -29مادة 

نؤمن بأنَّ الراحة المقدس، الذي هو في األصل تذكار للخلق، نظام مؤسس على إرادة اهلل المعلنة جعل لمنفعة اإلنسان الجسدية         

تبدال اليوم األخير من األسبوع باليوم األول منه تذكاًرا واألدبية والروحية وقد قصد به أن يكون ألجل كل األجيال وجميع األمم. وأن اس

لقيامه فادي البشر جري بمثال المسيح نفسه وبمصادقة الرسل. وأن يوم الراحة أو يوم الرب يجب أن يتقدس بروح الشكر ألجل 

رورة والرحمة أن يكرس اليوم للعبادة البركات التي يأتي بها االمتناع عن األعمال العالمية والتنزهات الدنيوية وفي ماعدا أعمال الض

نؤمن بأن يوم الرب، مع أنَّه غير معتبر مدنًيا في بعض البالد يوم عطلة » الجمهورية والفردية والتهذيب الروحي واألعمال المسيحية.

 «.لكبرىقانونية، يجب حفظه وينبغي تقديم الصالة والدعاء هلل ليمنح بالدنا هذه البركة العظمة والمزية ا

 -24: 17ار ؛23: 66اش ؛14، 13: 58اش ؛ 7 -2: 56اش  ؛22 -15: 13نح ؛30: 19ال ؛13: 31خر ؛11 - 8: 20خر ؛3، 2: 2تك

 10: 1رؤ ؛2: 16كو 1 ؛7: 20اع ؛1: 2اع ؛26، 19: 20يو ؛16: 4لو ؛28، 27: 2مر ؛12 -2: 12مت ؛18، 17: 5مت ؛27

 في الفرائض المقدسة -30مادة 

نؤمن بأن المعمودية والعشاء الرباني فريضتان رتبهما المسيح ولهما قانونية والتزام دائمان. وإنَّهما عالمتا العهد الجديد، وختماه،         

 كنيسة المسيح بربها وتتميز عن العالم تميًزا منظوًرا.  ووسيلتا اتصال النعمة الحقيقي للذين يقبلونهما باإليمان. وإنَّه بممارستهما تتعرف

نؤمن بأنَّ المعمودية بالماء باسم األب واالبن والروح القدس هي الفريضة التي بها يشهر اإلنسان عضويته في الكنيسة وفيها         

اإلشارة إلى االتحاد بالمسيح والتجديد والتطهير بالروح وغفران الخطايا وتعهدنا نكون للرب. وإنَّ ممارستها تكون قانونية سواء 

لماء على المعمد، أو رشه به، أو بتغطيسه فيه. غير أنَّ كيفية ممارستها ليست باألمر الجوهري. وإنَّه يعمد ليس فقط أجريت بسكب ا

مقدمة المؤمنون البالغون بل أيًضا أوالد المؤمنين قبل بلوغهم سن التكليف بناء على إيمان الوالدين الذين يمتلكون ألجل أوالدهم الفوائد ال

نؤمن بأن العشاء الرباني هو فريضة الشركة مع المسيح التي فيها  يتعهدون بأْن يربوهم في تأديب الرب وإنذاره.في هذه الفريضة و
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يقدم الخبز والخمر ويتناوالن بالشكر تذكاًرا له ولذبيحته على الصليب. والذين يتناولونهما باإليمان يشتركون في جسد الرب يسوع 

لبنيانهم في النعمة. وإّنه ال يجوز البتة ألحد أْنيتقدم إلى هذه الفريضة بدون سبق امتحان لنفسه من حيث المسيح ودمه بكيفية روحية 

الرغبة الصادقة في التطهير من كل خطية واإليمان الحي الحقيقي بالمسيح الرب والمحبة األخوية للجميع. وإنَّ جميع الذين اعترفوا 

 يدعون إلى عشاء الرب. بإيمانهم بالمسيح ويعيشون عيشة مسيحية

: 22لو ؛17 -15: 18لو ؛25 -22: 14مر ؛16 -13: 10مر ؛19: 28مت ؛30 -26: 26مت ؛25: 36حز ؛15: 52اش ؛7: 17تك

: 7كو1 ؛4، 3: 6رو ؛11: 4رو ؛16: 22اع ؛33،  15: 16اع ؛38، 37، 12: 8اع ؛41 -38: 2اع ؛58 -48: 6يو ؛5: 3يو ؛20 -17

 21: 3بط1 ؛5: 3تي ؛12: 2كو ؛ 26، 25: 5اف ؛27: 3غل ؛13: 12كو1 ؛34 -23: 11كو1 ؛21، 17،  16، 4 -1:  10كو1 ؛14

 في األقسام والنذور المشروعة -31مادة 

نؤمن بأن القسم ضرب من ضروب العبادة الدينية فيه نستشهد اهلل الحي الوحيد الحقيقي بكل احترام على صحة ما نقره أو ما         

طوًعا بفعله في المستقبل تحت طائلة دينونة اهلل إذا كنا نكذب أو نحنث في تعهداتنا. وأنَّ الظروف المناسبة التي يجوز فيها نلزم أنفسنا 

القسم هي التي تتعلق بمصالح خطيرة مشروعة والتي فيها يكون استشهاد اهلل ضرورًيا لضمان الثقة وأنَّها المشاجرة والتي فيها يفرض 

نؤمن أنَّ النذر هو وعد يصرح به رسمًيا أمام اهلل شكًرا ألجل نوال مراحمه أو انتظارا  عية كنسية أو حكومية.شر  القسم من هيئة

ما يكون لنوال ما نبتغيه. وأنَّه مقدس كالقسم ألننا إنما أمام اهلل تعالي نعد. وأن النذر ال يلزمنا يفعل ما هو غير جائز أو غير ممكن وال ب

 نذور منافًيا لمصالحنا الروحية. وأن النذر ألسباب تافهة أو عدم إيفاء النذر المشروع استهانة باهلل.فيه إيفاء ال

: 6أخبار  2 ؛39، 36، 30: 11قض ؛21: 23تث ؛20: 10تث ؛13: 6تث ؛12: 19ال ؛7: 20خر ؛22 -20: 28تك ؛ 9 -2: 24تك

: 65اش ؛ 5: 5جا ؛25: 20أم ؛14: 116مز ؛11: 76مز ؛14، 13: 66مز ؛8: 61مز ؛4: 15مز ؛25: 13نح ؛12: 5نح ؛23، 22

 12: 5يع ؛16: 6عب ؛20: 1غل ؛23: 1كو2 ؛14 -12: 23اع ؛18: 18اع ؛26، 23: 6مر ؛37 -33: 5مت ؛2: 4ار ؛16

 في الكنيسة -32مادة 

وافتداهم الرب يسوع من كل جيل وأمة نؤمن بأنه توجد كنيسة واحدة مقدسة جامعة تضم جميع الذين اختارهم اهلل للخالص         

وبما أنهم متحدون بواسطة الروح القدس بالمسيح رأسهم الحي فهم فيه جسد واحد روحي. وأن إرادة المسيح هي أن تكون كنيسته على 

ألجل االعتراف  األرض أخوة منظورة مؤلفة من جميع الذين يعترفون باإليمان به وبالطاعة لوصاياه، هم وأوالدهم مًعا، جماعة منظمة

قية باسمه والعبادة الجمهورية هلل والوعظ والتعليم بالكلمة وممارسة الفرائد وتربية أوالد اهلل وتوطيد الشركة بينهم وإذاعة اإلنجيل وتر

يل وتعلن والئها البر االجتماعي. وأنَّ جميع الهيئات الكنسية أو الطوائف الدينية في كل العالم التي تتمسك بالحقائق الحقيقية في اإلنج

 للرب يسوع المسيح، بأن تتخذه رًبا ومخلًصا، تعتبر ضمن دائرة الكنيسة المنظورة.

 ؛1: 8اع ؛17 -15: 21يو ؛24، 21: 17يو ؛16: 10يو ؛20 -18: 28مت ؛17: 18مت ؛18: 16مت ؛31 -27: 22مز ؛8: 2مز

 ؛28، 13، 12: 12كو1 ؛32: 10كو1 ؛17: 4كو1 ؛ 2: 1كو1 ؛23، 16، 5 -3، 1: 16رو ؛12 -9: 15رو ؛28: 20اع ؛1: 13اع

 ؛32 -23: 5اف ؛13 -11: 4اف ؛10: 3اف ؛20، 19: 2اف ؛23، 22، 10: 1اف ؛22، 13، 2: 1غل ؛19: 16كو1 ؛9: 15كو1

 16: 22رؤ ؛10، 9: 7رؤ ؛23: 12عب ؛15: 3تي 1 ؛24، 18: 1كو ؛15: 4في ؛6: 3في

 في نظام الكنيسة -33مادة 

بأنَّ رأس الكنيسة الوحيد العظيم هو الرب يسوع المسيح الذي تحت سلطانه وطبًقا إلرادته تجري العبادة والتعليم والتأديب نؤمن         

وسياسة الكنيسة. وأنَّ المسيح يجري سلطانه وينفذ شرائعه بواسطة الذين يخدمون قانونًيا في وظائف الكنيسة. وأنَّ النظام المشيخي 

 للكتاب المقدس. لسياسة الكنيسة مطابق

 ؛28: 12كو1 ؛28، 17: 20اع ؛4: 16اع ؛29 -2: 15اع ؛23: 14اع ؛23: 20يو ؛20 -18: 28مت ؛18، 17: 18مت ؛19: 16مت

 ؛9 -4: 1تي ؛17: 5تي 1 ؛14: 4ت1 ؛13 -1: 3تي1 ؛12: 5تس1 ؛18: 1كو ؛1: 1في ؛ 24: 5اف ؛12، 11: 4اف ؛ 8 -6: 2كو2

 1: 5بط 1؛24، 17، 7: 13عب

  في الخدمة -34مادة 

نؤمن بأنَّ يسوع المسيح رأس الكنيسة وضع فيها خدمة المصلحة الرسمية. وأن يدعو أناًسا لهذه الخدمة بعمل الروح القدس في         

 قلوبهم وترتيبات العناية. وأن الذين يدعون هكذا يفرزون بالرسامة التي بها يرشحون بكل وقار وخشوع بسلطان وظيفتهم المقدسة

 وقواتها وواجباتها.

، 7: 4كو ؛7: 1كو ؛1: 1في ؛21: 6اف ؛12، 11: 4اف ؛18: 5كو2 ؛28: 12كو1 ؛1: 4كو1 ؛ 5: 3كو1 ؛3، 2: 13اع ؛38: 9مت

 4 -1: 5بط1 ؛7: 13عب ؛5: 4تي2 ؛6: 1تي2؛22: 5تي1؛14: 4تي1 ؛2: 3تس1 ؛17
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 في شركة الكنيسة -35مادة 

المسيح فادًيا لهم يجب أن ينضموا إلى أحد فروع الكنيسة المنظورة ليشتركوا في امتيازات أعضائها نؤمن بأنَّ الذين يقبلون         

ومسئولياتهم ويعترفوا بالمسيح قدام الناس. وأنَّه يجب عليهم تحت سلطان المسيح أْن يقدموا للكنيسة والءهم التام فيكرمون فرائضهم 

هم تلقاء ذلك يجب أْن ينفصلوا عن كل الهيئات السرية أو الجهرية التي يجدونها ويطلبون خيرها في وقت مناسب وغير مناسب وأنَّ

 للكنيسة ومعطلة إلتمام الواجبات المسيحية.  مغايرة لوالئهم

: 3تي1 ؛13 -11: 4اف ؛18 -14: 6كو2 ؛2: 16كو1 ؛13: 12كو1 ؛32: 10كو1 ؛26: 11اع ؛47، 42، 41: 2اع ؛32: 10مت

 4: 18رؤ ؛19، 16، 15: 2يو1 ؛25: 10عب ؛15

 في العائلة -36مادة  

نؤمن بأنَّ العائلة هي وحدة الهيئة االجتماعية، وهي أساس لخير البشر. وأنَّ الزواج مرتب من اهلل فهو نظام يتضمن تعاقًدا دينًيا         

الدم أو بالمصاهرة الممنوع التزوج ومدنًيا. وأن شريعة الزواج، التي تقضي بالتزوج بواحدة في وقت واحد، وتحدد درجات القرابة ب

منها، وتوجب دوام ارتباط الزوجين مدى الحياة، هي مقررة في كلمة اهلل التي ال يحق للحكومة أن تسن قانوًنا يخالفها. وإن العائلة 

ائلية وإنَّه من واجبات المسيحية الحقيقية مؤسسة على الفكر اإللهي األسمى عن الزواج، ومقدسة بالروح القدس، وقيمة على الديانة الع

نؤمن بأنَّه ال يجوز االستخفاف بأمر الطالق ألنَّ قانون الزواج  الوالدين أن يكرسوا أوالدهم هلل ويهذبوهم أدبًيا وروحًيا لتكوين أخالقهم.

يد سلطة مدنية مختصة. وأنه ال يجوز هو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة لمدة الحياة. وأنَّه حينما يكون الطالق جائًزا فال يتم إال على 

زواج المطلقين في حال حياة كل من الطرفين إال متى كان الطالق لسبب الزنا. وحتى في هذه الحالة ال يباح ذلك إال للطرف البريء 

 وحده.

: 19مت ؛32، 31: 5مت ؛7: 2عا  ؛5: 1ار ؛28، 11: 1صم 1 ؛7، 6: 6تث ؛30 -6: 18ال ؛2، 1: 5تك ؛24: 2تك ؛28، 27: 1تك

 -18: 3كو ؛4 -1: 6اف ؛33 -22: 5اف ؛15: 1غل ؛39، 16 -10: 7كو1 ؛1: 5كو1 ؛3، 2: 7رو ؛12 -2: 10مر ؛18: 6مر ؛9 -3

 4: 13عب  ؛15: 3تي2 ؛21

 في الهيئة الحاكمة -37مادة 

ية. وأن سلطة الرب يسوع المسيح الفائقة تتناول نؤمن بأن الحكومة ترتيب الهي مقام ألجل مجده تعالى وخير الهيئة االجتماع        

هذه الدائرة من الحياة البشرية حتى أن الدول وحكامها مسئولون لدية وملتزمون بالطاعة له وبالسعي المتداد ملكوته على األرض على 

عتداء على حقوق الضمير بطريقة أن ال يكون ذلك بالضغط على االعتقادات الدينية وال بوضع عوائق في سبيل الحرية الدينية وال باال

ما. وأنَّه يجب على الجميع الخضوع بالرضى القلبي للسلطات المرتبة إال إذا كان في ذلك الخضوع ما يناقض صريًحا الواجب األسمى 

ة التابعة في طاعة اهلل. وأن واجباتنا كرعايا يتضمن الخضوع بوالء لنظام الضرائب الموضوعة ضروريات الحكومة والهيئات المدني

 لها وتقديم المساعدة لكل المشروعات العامة ذات الشأن وباالشتراك بأمانة في إدارة البالد.

 ؛22 -20: 1اف ؛7 -1: 13رو ؛19: 4اع ؛21: 22مت ؛16، 15: 8أم  ؛2، 1: 82مز ؛9 -7: 47مز  ؛28: 22مز ؛12 -10: 2مز

 16: 19رؤ ؛14: 17رؤ ؛17، 14، 13: 2بط1 ؛1: 3تي ؛ 2، 1: 2تي 1

 في النظام االجتماعي -38مادة 

نؤمن بأنَّ التدبير اإللهي ألجل الجنس البشري يتضمن نظاًما اجتماعًيا يتفق مع مبادئ يسوع المسيح وروحه. وأنَّ نصرة ملكوت         

ه البر واإلخاء. وأنَّ من أهم بها ليس فقط تأسيسه في قلوب الناس أفراًدا بل أيًضا إيجاد عالم يسود في  اهلل في صورته الحاضرة يراد

واجبات الكنيسة أْن تؤدي شهادة صريحة بأنَّ مبادئ المحبة والعدل المسيحية يجب أن تظهر ظهوًرا بارًزا في كل العالقات شخصية 

 كانت، أو صناعية، أو تجارية، أو مدنية، أو قومية، أو دولية.

 6 -1: 5يع ؛ 1: 4 -22: 3كو ؛27: 1في ؛9 -5: 6اف ؛10 -1 :13رو  ؛26: 17اع ؛31، 30: 12مر ؛8: 6مي ؛17 -1: 20خر

 في الحالة بين الموت والقيامة -39مادة 

نؤمن بأنَّ أرواح األبرار الذين يموتون تكمل حااًل في القداسة وهي، وأن تكون قد فارقت األجساد، تستمر في الفترة التي قبل         

لمسيح وشركته، ذاك الذي بعد صعوده جلس عن يمين اهلل. وأن أرواح األشرار الغير القيامة مدركة ونشيطة وفي سالم في حضرة ا

التائبين تستمر أيًضا في موضع العذاب مدركة ونشيطة تتحمل قصاص خطاياها. وأن هذه الحالة ما بين الموت والقيامة هي حالة عدم 

 ة سيكابدها األشرار تبتدئان فقط عند القيامة والدينونة.كمال ألن السعادة العظمي التي سيتمتع بها القديسون والشقاوة الكلي

: 1تس1 ؛23، 6: 1في ؛10 -8: 5كو2 ؛26: 15كو1 ؛23: 8رو ؛3: 14يو ؛56: 8يو ؛43: 23لو ؛31 -19: 16لو ؛36 -28: 9لو

 5 -1: 19رؤ ؛9: 7رؤ ؛6 يه ؛2: 3يو1 ؛19: 3بط1 ؛7: 1بط1 ؛23: 12عب ؛40، 39: 11عب -10
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 في مجيء المسيح ثانية -40 ةماد

نؤمن بأن الرب يسوع المسيح الذي عند صعوده قبلته السماء سيأتي ثانية على األرض بشخصه منظوًرا بقوة ومجد عظيم. وأن    

هم مجيئه يعلن كمال ملكوت اهلل. وإنَّ وقت مجيئه مكتوم في علم اهلل. وأنَّ هذا الرجاء المبارك يجب أْن يعززه تابع المسيح في نفوس

 باعًثا لعيشة السهر والشهادة باألمانة.

 ؛17، 16: 4تس 1 ؛10: 1تس1 ؛21: 3اع  ؛11، 7: 1اع ؛26: 9لو ؛37 -33: 13مر ؛46 -31، 13 -1: 25مت ؛51 -29: 24مت

 7: 1رؤ ؛13 -8: 3بط2 ؛4: 5بط1 ؛28: 9عب ؛11 -1: 5تس1

 القيامة -41 مادة

جساد جميع األموات،األبرار واألشرار،وبأنها ستكون لألبرار قيامة الحياة ولألشرار قيامة نؤمن بأنَّه بقوة القدير ستكون قيامة أل     

 للدينونة. وأن أجساد الذين رقدوا في المسيح وأجساد المؤمنين الذين يكونون أحياء عند مجيئه ستتغير وتصير على صورة جسد مجده.

: 3في ؛14: 4كو 2 ؛58 -12: 15كو1 ؛23، 11: 8رو ؛ 15: 24عا ؛25 -23: 11يو ؛29، 28، 25: 5يو ؛2: 12دا  ؛26: 19أي

 35: 11عب ؛18: 2تي2 ؛16، 15: 4تس 1 ؛21، 11

 في الدينونة -42 مادة 

نؤمن أنَّه عند القيامة، ذاك الذي وحده يستطيع أن يفحص القلوب سيدين العالم بالعدل بيسوع المسيح. وأنَّ األشرار سيدانون ألجل      

وخطيتهم التي ال عذر لهم فيها فيمضون إلى عذاب أبدي. وأن األبرار ولو أنَّهم سيظهرون أمام كرسي الدينونة لكنهم سيتبرأون فسادهم 

 ويقبلون إلى األبد لدى اهلل في المسيح وبنعمته يكافأون حسب أعمالهم.

: 10اع ؛29 -27، 24، 22: 5يو ؛26: 16لو ؛26: 16لو ؛48، 47: 12لو ؛46 -31: 25مت ؛36: 12مت ؛15: 10مت ؛25: 18تك

: 1تس2 ؛10: 5كو2 ؛32: 11كو1 ؛ 3، 2: 6كو1 ؛5، 4: 4كو1 ؛10: 14رو ؛33: 8رو ؛16 -5: 2رو ؛25: 24اع ؛31: 17اع ؛42

يه  ؛17: 4يو1 ؛7: 3بط2 ؛4: 2بط 2 ؛12: 1يع ؛23: 12عب ؛27: 10 عب ؛27: 9 عب ؛2: 6عب ؛1: 4تي2 ؛24: 5تي1 ؛9، 8

 15 -11: 20رؤ ؛15، 14، 6

 في الحياة األبدية -43 مادة

نؤمن بكمال الحياة األبدية وسعادتها ونتطلع إليها بقلوب ملؤها الفرح والخشوع تلك الحياة التي فيها شعب اهلل وهم قد تحرروا من      

فيغتبطون اغتباطـًا تاًما في شركة المسيح الخطية والحزن ينالون ميراثهم في المجد في ملكوت أبيهم وتتسع قابليتهم وتسمو مداركهم 

 وفي شركة القديسين المكملة وفي خدمة اهلل التي سيتمتعون به إلى أبد اآلبدين.

: 17يو ؛3: 14يو ؛16، 15: 3يو ؛43: 23لو ؛46، 34، 23، 21: 25مت ؛26 -24: 73مز ؛6: 23مز ؛15: 17مز ؛11 -9: 16مز

 -22: 12عب ؛15: 9عب ؛8: 4تي2 ؛4: 3كو ؛23: 1في ؛8: 5كو2 ؛17: 4كو2 ؛12: 13كو1 ؛25-18: 8رو ؛22: 6رو ؛24 -22

 ؛4، 3: 21رؤ ؛13: 14رؤ ؛17 -13: 7رؤ ؛4: 3رؤ ؛2: 3يو1 ؛11: 1بط2 ؛10، 1: 5بط 1 ؛5 -3: 1بط1 ؛ 5: 2يع ؛12: 1يع ؛24

 5 -1: 22رؤ

 في الخدمة المسيحية والنصرة النهائية -44مادة 

المسيح وعبيده ملتزمون بالسعي المتداد ملكوته بصلواتنا وعطايانا ومجهوداتنا وعطايانا الشخصية للمحاماة عن  نؤمن بأننا كتالميذ    

الحق وبفعل الخير لجميع الناس والتمسك بالعبادة الجمهورية وتقديس يوم الرب، والمحافظة على دوام الرابطة الزيجية، وقدسية العائلة، 

والعيشة بكل أمانٍة، وطهارة، ومحبة، وبكل خضوع نقبل أمر المسيح لشعبه: "أذهبوا إلى العالم أجمع  وتأييد سلطان الحكومة العادل،

ق .. وتلمذوا جميع األمم" معلنين لهم أنَّ اهلل في المسيح مصالح العالم لنفسه، وأنَّه "يريد أنَّ جميع الناس يخلصون، وإلى معرفة الح

 خلص التامة النهائية وأنَّ بنعمته سيقهر أعدائنا نهائيا وتصير ممالك العالم لربنا ومسيحهونؤمن موقنين بنصرة ملكنا الم يقبلون.

 ؛14: 24مت ؛9 -3: 19مت ؛18: 16مت ؛32، 31: 13مت ؛10: 6مت ؛17 -8: 72مز ؛28، 27: 22مز ؛12 -1: 2مز ؛8: 20خر

 7: 1تس2 ؛2، 1: 4اف ؛10: 6 غل ؛15 -7: 9كو2 ؛19: 5كو2 ؛28 -24: 15كو 1 ؛7 -1: 13رو ؛3، 2: 7رو ؛20، 19: 28مت

 ؛16 -11: 19رؤ ؛15: 11رؤ ؛14 -12: 5رؤ ؛3يه  ؛14، 13: 2 بط1 ؛4: 13عب ؛25: 10عب ؛14 -11: 2تي ؛4: 2تي1 ؛10-

 17: 22رؤ

http://journal.etsc.org/

