
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 َقاُنون اإليمان 
 



 االنجيل
  واالنجيلالشريعةالفرق بين 

 

 كيف ُيِريح االنجيل ضمائرنا عندما نقف ُمدانين أمام اهلل؟. 145
 (أعمن المبلك أخبارًا سارَّة عندما ولد المخمص). 12-8 :2لوقا  ( 644 
ألني لست أستحي بإنجيل المسيح، . "16 :1الرسالة الى رومية  ( 645 
 "قوة اهلل لمخالص لكل من يؤمنألنو   
، بذل ابنو الوحيد العالم حتى ىكذا أحب اهللألنو . "16 :3يوحنا  ( 646 
 "تكون لو الحياة األبدية كل من يؤمن بو، بل ال ييمكلكي   

محبَّة اهلل لمخطاة وعن عنتريح كممات االنجيل ضمائرنا ألنيا ُتخبرنا 
 .الخالص الذي قدَّمو لنا بشخص يسوع المسيح

 يختمف االنجيل عن الشريعة؟كيف . 146
ألنو األمم الذين ليس عندىم الناموس، ."2:15,14الرسالة الى رومية ( 647 
ليم الناموس  متى فعموا بالطبيعة ما ىو في الناموس، فيؤالء إذ ليس  
  مكتوبا في الناموسالذين يظيرون عمل  ،ىم ناموس ألنفسيم  
 أو  شاىدا أيضا ضميرىم وأفكارىم فيما بينيا مشتكية ،قموبيم  
 "محتجة  
 عين، ما لم تر: بل كما ىو مكتوب. "10,9 :2كورنثوس االولى  ( 648 
 ما أعده اهلل لمذين :  تسمع أذن، ولم يخطر عمى بال إنسانولم  
ألن الروح يفحص كل شيء . فأعمنو اهلل لنا نحن بروحو،يحبونو  
 "حتى أعماق اهلل  
 الكتب المقدسة، وأنك منذ الطفولية تعرف."3:15تيموثاوس الثانية ( 649 

 "القادرة أن تحكمك للخالص، باإليمان الذي في المسيح يسوع  
في قموبنا وفي الكتاب المقدس، لكن االنجيل ُأعِمَن فقط ُأعِمَنتالشريعة : أوالً 

  .في الكتاب المقدس
 ليس من اإليمان، بل  الناموسولكن. "12 :3الرسالة الىالغبلطيين  ( 650 
 " بيااإلنسان الذي يفعميا سيحيا  
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ابنو الوحيد، لكي بذل اهلل العالم حتى ىكذا أحبألنو . "16 :3يوحنا  ( 651 
 "ال ييمك كل من يؤمن بو، بل تكون لو الحياة األبدية  
ليس أننا نحن : في ىذا ىي المحبة. "10 :4رسالة يوحنا االولى  ( 652 
  "، بل أنو ىو أحبنا، وأرسل ابنو كفارة لخطاياناأحببنا اهلل  

ُتعمّْمنا الشريعة ما الذي يجب أن نفعمو أو النفعمو، أّما الكتاب :  انياً 
 .المقدس فُيعمّْمنا ماذا فعل اهلل لنا لُيخمّْصنا

والكتاب إذ سبق فرأى أن اهلل . "10,8 :3الرسالة الى الغبلطيين  ( 653 
أن فيك تتبارك ب[باالنجيل]  إبراىيمفبشرباإليمان يبرر األمم، سبق   
 إذا الذين ىم من اإليمان يتباركون مع إبراىيم المؤمن ،جميع األمم  
 ألن جميع الذين ىم من أعمال الناموس ىم تحت لعنة، ألنو   
من ال يثبت في جميع ما ىو مكتوب في كتاب ممعون كل : مكتوب  
 "هالناموس ليعمل ب  
ألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنو الوحيد، . "16 :3يوحنا  ( 654 
 "ة، بل تكون لو الحياة األبديال ييمك كل من يؤمن بولكي   
ذ كنتم . "14,13 :2الرسالة الى الكولسيين  ( 655   أمواتا في الخطاياوا 
 إذ محا ،مسامحا لكم بجميع الخطاياوغمف جسدكم، أحياكم معو،   
وقد رفعو من الصك الذي عمينا في الفرائض، الذي كان ضدا لنا،   
 " مسمرا إياه بالصميبالوسط  

ُتعمّْمنا الشريعة عن الخطيئة وعقاب اهلل ليا، لكن االنجيل ُيعمّْمنا :  ال اً 
 .  عن عطيَّة الخالص من الخطيئة وِىبة الحياة األبدية

 كيف ُنمارس طاعتنا لمشريعة عندما نتعرَّف عمى االنجيل؟. 147
يتبرر باإليمان إذا نحسب أن اإلنسان . "28 :3الرسالة الى رومية  ( 656 
 "بدون أعمال الناموس  
 وكل ما عممتم بقول أو فعل، . "17 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 657 
  " اهلل واآلب بو، شاكرينفاعمموا الكل باسم الرب يسوع  
 أن برأفة اهللفأطمب إليكم أييا اإلخوة . "1 :12الرسالة الى رومية  ( 658 
ة عبادتكم العقميتقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند اهلل،   
 "والروحية  
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 الفرق بين 

 االنجيل الشَّريعة     

 مكتوبة في القمب
 والكتاب المقدس

 

ُتعمّْم ما يجب ِفعمو 
 وعدم ِفعمو

 

ُتِظير لنا باننا 
نستحق الموت 
 واليالك األبدي

 

 تأمرنا ُبوجوب
 عمل مشيئة اهلل

موجود فقط في 
 الكتاب المقدس

 

ُيعمّْم ما َصَنع 
 المسيح

 

ُيظِير لنا عطيُّة 
 الحياة األبدية

 

نرغب ونشتيي 
 عمل مشيئة اهلل



 
إذ نحن . ألن محبة المسيح تحصرنا. "15,14 :5كورنثوس الثانية  ( 659 
 أنو إن كان واحد قد مات ألجل الجميع، فالجميع إذا: نحسب ىذا  
 األحياء فيما بعد ال يعيش وىو مات ألجل الجميع كي ماتوا  
 "ألنفسيم، بل لمذي مات ألجميم وقام  

االنجيل ُيخبرنا بأننا نطيع الشريعة لنشكر اهلل، فالشريعة ال تستطيع 
االيمان بالمسيح يسوع ىو الذي ُيخمَّصنا . تخميصنا من الخطيئة واليالك

إيماننا باألخبار السارَّة الموجودة باالنجيل ىو . وليست أعمال الشريعة
أعمال شريعة بدون االيمان بالمسيح واالنجيل . الذي ُيولّْد أعمااًل صالحة

   .ال ُتخمَّص، إيمان بالمسيح ال ُيولّْد أعمال صالحة ليس بايمان َحيّ 
 

 قانون االيمان
" قانون االيمان الرسولي"قانون االيمان الذي سنقوم بدراستو يسمَّى أيضًا 

. النَّو يشرح العقيدة المسيحية كما وردت في االنجيل المقّدس وكما عّمميا الرسل
سبب كتابة ىذا القانون ىو أن الكنيسة األولى كانت بحاجة لتعمن إيمانيا بشكٍل 

 .ُمختصر، وقد اسُتخِدم لتعميم البالغين واألطفال اإليمان المسيحي
 

فكما أن اهلل إلٌو واحٌد في . تعاليم االنجيل كمَّيا مشمولة في قانون االيمان
بٌن وروَح ُقدسٍ )ثبلثِة أقانيم ن قانون االيمان من  ( ٌب وا  َىكذا وبنفس األسموب َيتكوَّ

كلُّ بنٍد يشرح لنا ما صنعو معنا كل . ثبلثِة بنود وىي الخميقة والفداء والتقديس
ليذا ُيعتبر قانون االيمان بمنزلة . أقنوم من أقانيم الثالوث األقدس ليباركنا ويخمَّصنا

االنجيل، فباعبلن قانون االيمان نحن َنسمع الخبر السَّار، وُنعمنما صنعو اهلل معنا 
 .في شخص يسوع المسيح ليخّمصنا ويفدينا من خطايانا ويقدّْسنا
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  صفات اهلل وطبيعة
 

  ماذا نقصد بعبارة إلٌو واحٌد ُم مَُّث األقانيم؟ (148
 نفسو كثبلثة اقانيم في معمودية عن عمن أاهلل ).1617-:3متى ( 660 
 (المسيح  
 َلُكْم ِمْن ِعْنِد َسُأْرِسُموُ ، الَِّذي اْلُمِعينُ َوِعْنَدَما َيْأِتي  ".26: 15يوحنا  (  661 
" ُروُح اْلَحقّْ الَِّذي َيْنَبِ ُق ِمَن ااِب، َفُيَو َيْشَيد ِلي، اابِ   
 ِباْسِم ااب َفاْذَىُبوا َوَتْمِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمُّْدوُىمْ  . "19: 28متى  ( 662 
وِح اْلُقُدسِ    ." َواالْبِن َوالرُّ
"  ُصوَرِتَنا َكَشَبِيَنااإِلْنَساَن َعَمىَنْعَمُل  »:َوَقاَل اهللُ  . " 26: 1التكوين  (663 
ِنْعَمُة َربَّْنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمَحبَُّة اهلِل،  ".14: 13كورنثس الثانية  (664 
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكمْ َوَشِرَكةُ    ."   الرُّ
."   الرَّبُّ ِإلُيَنا َربّّ َواِحدٌ :ِاْسَمْع َيا ِإْسَراِئيلُ . "4: 6التثنية  ( 665 
"   واحدأنا واآلب "30: 10يوحنا  ( 666 
 " لٌو واحدإال يوجد سوى "4: 8كورنثس األولى  ( 667 

ىذا )نقصد بيا أن اهلل واحٌد لكنَّو ُيعِمن عن وجوده االليي ب ال ة أقانيم 
 .(نسميو سر ال الوث المقدس

لماذا نؤمن بعقيدة ال الوث األقدس عمى الرغم من صعوبة شرحيا  (149
 أو إدراكيا؟

بَف لَْيَس هللاُ إِْنَساًنا. "19: 23العدد  ( 668  ذِذ كْك  " فَفيَف
 "حقٌ كبلمك . "17: 17يوحنا  ( 669 
 ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحقّْ، َفُيوَ  ".13: 16يوحنا  ( 670 
 "َجِميِع اْلَحقّْ   

 .نحن نؤمن بيذىالحقيقة ألن اهلل ُيعمُنيا في كممتو
 ماذا أعمن اهلل عن صفاتو من خالل كممتو؟ (150

 "الحيتشتاق نفسي اليك يا اهلل، اييا االلو . "2: 42مزمور  ( 671 
 "روحٌ اهلل  . "24: 4يوحنا  ( 672 
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 اهلل 
 ىو

 إَلٌو واحٌد في  ال ة أقانيم

 السّْر

 اإلبن ااب
 ليس

 ىو ىو اهلل

وح  الرُّ

 ليس
 ىو

 ليس

 وىو أيضًا 
 روح

 
 بدون جسد       شخٌص حقيقي 



، ِإنّْي َأَنا ُىوَ ". 39: 24لوقا  ( 673  ُجسُّوِني َواْنُظُروا، ! ُاْنُظُروا َيَديَّ َوِرْجَميَّ
وَح َلْيَس َلُو َلْحٌم َوِعَظاٌم َكَما َتَرْوَن ِلي    "َفِإنَّ الرُّ

 .أعمن لنا اهلل في كممتو بأنو روٌح، أي أنو كائٌن حيّ : أوالً 
 ىو َممجأكم،وتحتكم تنبسط األذرع األبدي اإِللوُ . "27: 33التثنية  ( 674 
 " األبدية  
 " اْلَقِديرُ َأَنا اهللُ . "1: 17التكوين  ( 675 
 ."، َأْنَت َتْعَمُم ُكلَّ َشْي ٍ َياَربُّ . "17: 21يوحنا  ( 676 
 "، َيُقوُل الرَّبُّ َأَما َأْمؤُل َأَنا السََّماَواِت َواأَلْرَض . "24: 23ارميا  ( 677 

أعمن لنا اهلل في كممتو بأنو خالٌد، ُكمّْي القوَّة، كمّْي المعرفة، وكمّْي :  انياً 
 .الوجود

 "الرَّبُّ ِإلُيُكمْ  ُقدُّوٌس َتُكوُنوَن ِقدّْيِسيَن ألَنّْي" . 2: 19البلويين  ( 678 
ْخُر اْلَكاِمُل َصِنيُعوُ " . 4: 32التثنية  ( 679  . ِإنَّ َجِميَع ُسُبِمِو َعْدلٌ . ُىَو الصَّ
 ". ِصدّْيٌق َوَعاِدٌل ُىوَ .ِإلُو َأَماَنٍة اَل َجْوَر ِفيوِ   
َلْن  َفُيَو َيْبَقى َأِميًنا، ِإْن ُكنَّا َغْيَر ُأَمَناءَ " . 13: 2تيموثاووس الثانية  ( 680 
 ".َيْقِدَر َأْن ُيْنِكَر َنْفَسوُ   
، الرَّبُّ ". 9: 145مزمور  ( 681   "َوَمَراِحُمُو َعَمى ُكلّْ َأْعَماِلوِ  َصاِلٌح ِلْمُكلّْ
الرَّبُّ ِإلٌو َرِحيٌم َوَرُؤوٌف، َبِطيُ  اْلَغَضِب َوَكِ يُر  ".7، 6: 43الخروج  ( 682 
َغاِفُر اإِلْ ِم َواْلَمْعِصَيِة . َحاِفُظ اإِلْحَساِن ِإَلى أُُلوفٍ .اإِلْحَساِن َواْلَوَفا ِ   
 "َولِكنَُّو َلْن ُيْبِرَئ ِإْبَرا ً . َواْلَخِطيَّةِ   

أعمن اهلل في كممتو بأنو قدوٌس، عادٌل، أميٌن، خيٌّْر، ُمحٌب، َرحوٌم، :  ال اً 
 .َغاِفر الذنوب
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ل  البند االوَّ
 اهلل والخميقة

 أنا اؤمن بالٍو واحٍد، آٍب ضابط الكل، خالق السما  واالرض
 

 ما معنى ىذا؟
ىذا يعني أنَّي اؤمن بأن اهلل خمقني وخمق كل األشياء الموجودة، وأعطاني كّل أعضاء 

وأنا اؤمن أن اهلل يحفظني ويؤمّْن لي ما . جسدي وروحي،ِقوايا العقميَّة وكل ُقدراتي اأُلخرى
أي كل ما )أحتاجو يومّيًا من لباس وطعام وشراب وممتمكات وسكن وزوج وزوجة وأوالد

ىذا يعني أيضًا أن اهلل يحفظني بالّدفاع عّني ِضد كل األخطار،  (.أحتاج لحياتي الجسدية
 . وىو يحرسني ويحميني من كل الشرور

اهلل يباركني بكل ىذه البركات والعطايا، ليس ألّني أستحقيا، بل ألّنو أبي السماوي الكريم 
ليذا من الواجب عميَّ أن أشكره وأحَمدُه عمى كل ىذه العطايا، يجب عميَّ أيضًا . والرَّحيم

 . أن أخدمو وُأطيع وصاياه كل أيَّام حياتي
 .أنا أؤمن بأنَّ ىذا إعبلٌن حٌق وَيقين

  اإليمان باهلل
 

  "يؤمن بالٍو واحد؟"ماذا ُيعمن المسيحي عندما يقول بأنو . 151
 فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا بو؟ . "14 :10الرسالة الى رومية  ( 683 
 "؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا بو  
 "بكممة اهلل، والخبر اإليمان بالخبرإذا ."17 :10الرسالة الى رومية  ( 684 
  أنت اإللو أن يعرفوك: وىذه ىي الحياة األبدية. "3 :17يوحنا  ( 685 
 " الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسمتو  
ألنكم لّما تمقيتم مّنا كممة . "13 :2الرسالة االولى الى التسالونيكيين  ( 686 
كممة ، بل كما ىي بالحقيقة بشر ال ككممة قبمتموىاالبشارة من اهلل،   
 " التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنيناهلل  

المسيحي ُيعمن بأنَّو تعرَّف عمى اإللو الحقيقي،وأنَّو َيقبل الكتاب : أوالً 
 .المقدَّس، ال ككممة بشر، بمككممة اهلل الحيَّة والفعَّالة
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 "إليي أنت: قمت.  ياربفعميك توكمتأما أنا . " 14 :31المزامير  ( 687 
 لقد سمى يسوع ايمان قائد المئة بااليمان  ). 13-5 :8متى  ( 688 
 (العظيم  
 لقد سمى يسوع أيمان المرأة الكنعانية بو  ). 28-21 :15متى  ( 689 
  (بااليمان العظيم  
وضع داوو  ). 47-45 و 37خاصة االيات , 17صموئيل االولى  ( 690 
 (ثقتو في الرب  
في وعد اهلل، بل لم يرتاب [ابراىيم]. "21,20 :4الرسالة الى رومية  ( 691 
 أن ما وعد بو ىو قادر أن وتيقن،تقوى باإليمان معطيا مجدا هلل  
 "ايفعمو أيض  
 (وبخ يسوع توما لعدم ايمانو). " 29-24 :20يوحنا  ( 692 
 ما نرجوهبان ال قة أما اإليمان فيو . "1 :11الرسالة الى العبرانيين  ( 693 
 " موجوٌد حقاً ما النراهال بد أن يتحقق، واالقتناع بان   
 أنو قادر وموقنألنني عالم بمن  منت، . "12 :1تيموثاوس الثانية  ( 694 
 "أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم  

المسيحي ُيعمن بأنو َي ق باهلل وىو متاكٌّْد بأنَّ وعود اهلل لو في :  انياً 
 .الكتاب المقدس ستتحقق

 ؟"ااب"لماذا ندعو األقنوم األول من ال الوث . 152
 "؟خمقنا لكمنا؟ أليس إلو واحد أٌب واحدٌ أليس . "10 :2مبلخي  ( 695 

 .ألّنو خمقنا" ااب"ندعو األقنوم األول من ال الوث :  أوالً 
ليكمأبي وأبيكمإني أصعد إلى . "17 :20يوحنا  ( 696  ليي وا   " وا 
ولكن لما جاء ملء الزمان، أرسل . "5,4 :4الرسالة الى الغبلطيين  ( 697 
ليفتدي الذين تحت ،اهلل ابنو مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس  
 "لننال التبنيالناموس،   
 باإليمان ألنكم جميعا أبناء اهلل . "26 :3الرسالة الى الغبلطيين  ( 698 
 "بالمسيح يسوع  

إلنَّو أبو ربنا يسوع المسيح " ااب"ندعو األقنوم األول من ال الوث :  انياً 
 .وأبونا من خالل إيماننابالمسيح
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  مفيوم الخميقة
 

 ؟"ضابط الكل وخالق السما  واالرض"لماذا نعمن بان اهلل ااب ىو  .153
 (خمق اهلل السماء واالرض من عدم). 3 :2-1 :1التكوين  ( 699 
 الرب السماء واألرض ستة أيام صنعألن في . "11 :20الخروج  ( 700 
 "وكل ما فيياوالبحر   
 صنعت السماوات، وبنسمة فيو كل بكممة الرب. "9,6 :33المزامير  ( 701 
 "أمر فصارىو . ألنو قال فكان...جنودىا  
 " السماوات واألرضالصانععوننا باسم الرب، . "8 :124المزامير  ( 702 

نحن نعترف بذلك ألن الكتاب المقدس يعّممنا أن اهلل ااب بكممٍة منو َخمق 
 .كّل شي من العدم في ستة أيام

 ماذا ُيعمَّمنا الكتاب المقدس عن أصل الجنس البشري؟. 154
 (صنع اهلل المرأة والرجل في اليوم السادس). 31-26 :1التكوين  ( 703 
عمى صورة اهلل . عمى صورتوفخمق اهلل اإلنسان . "27 :1التكوين  ( 704 
 "ذكرا وأنثى خمقيم. خمقو  
 أثمروا واكثروا وامؤلوا : وباركيم اهلل وقال ليم. "28 :1التكوين  ( 705 
 ، وعمى طير السماء، وتسمطوا عمى سمك البحروأخضعوىااألرض   
 "وعمى كل حيوان يدب عمى األرض  
 في ونفخ اإللو  دم ترابا من األرض، وجبل الرب. "7 :2التكوين  ( 706 
 "فصار  دم نفسا حية. أنفو نسمة حياة  
يداي .  عميياوخمقت اإلنسان صنعت األرض أنا. "12 :45اشعيا  ( 707 
 "أنا نشرتا السماوات، وكل جندىا أنا أمرت  
 "، ذكرا وأنثى خمقيما اهللمن بد  الخميقةولكن .  "6 :10مرقس  ( 708 

ُيعمّْمنا الكتاب المقدس بأن اهلل خمق الرجل والمرأة في اليوم السادس عمى 
 .صورتو كشبيو ليتسمطوا عمى كل خميقة اهلل

صنع الرجل والمرأة عمى "ما معنى قول الكتاب المقدس أن اهلل . 155
 ؟"صورتو
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وتمبسوا اإلنسان الجديد المخموق . "24 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 709 
 "البر وقداسة الحقبحسب اهلل في   
  لممعرفةولبستم الجديد الذي يتجدد. "10 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 710 
 "حسب صورة خالقو  

الكتاب المقدس يعني أنيم ُخِمقوا ُمقدَّسين وبمعرفة تَامَّة لمشيئتو 
 .الُمقدَّسة
 لماذا نرفض أي نظرية بشرية عن خمق االنسان والعالم؟. 156

أين كنت حين أسست . "4 :38اقرأ خاصة االية ). 38,39ايوب  ( 711 
 "(األرض؟ أخبر إن كان عندك فيم  
َأنَُّو ِبَكِمَمِة َأْمٍر ِمَن اهلِل يتناسون عمداً . "6,5 :3رسالة بطرس الثانية  ( 712 
َنِت اأَلْرُض ِمَن اْلَماِء     ُوِجَدِت السََّماَواُت ُمْنُذ اْلَقِديِم َوَتَكوَّ
َر اْلَعاَلُم الَِّذي َكاَن َمْوُجودًا ِفي َذِلَك .َوِباْلَماءِ    َوِبَكِمَمٍة ِمْنُو َأْيضًا، ُدمّْ
 ".، ِإْذ َفاَض اْلَماُء َعَمْيوِ الزََّمانِ   
 يا تيموثاوس، احفظ الوديعة، . "21,20 :6تيموثاوس االولى  ( 713 
 ما يسمى زورًا ومناقضات معرضا عن الكبلم الباطل الدنس،   
 "زاغوا من جية اإليمان الذي إذ تظاىر بو قوم ،معرفة  
 أن العالمين أتقنت باإليمان نفيم. "3 :11الرسالة الى العبرانيين  ( 714 
 "بكممة اهلل، حتى لم يتكون ما يرى مما ىو ظاىر  

نرفض ىذه النظريَّات البشرية ألنيا محاوالت البشر لَفيم حقائق نعرفيا 
 .ونقبميا بااليمان فقط

 كيف أظير اهلل ااب صالحو عندما خمقني؟. 157 
 في البطن صانعو، وقد صورنا صانعيأوليس . " 15 :31ايوب  ( 715 
 "واحد في الرحم  
 كسوتني جمدا ولحما، فنسجتني بعظام . "12,11 :10ايوب  ( 716 
 "، وحفظت عنايتك روحيحياة ورحمةمنحتني ،وعصب  
ولكن النفس ال يقتمون الجسدال تخافوا من الذين . "28 :10متى  ( 717 
 "يقدرون أن يقتموىا  
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وُح َفَيْرجُع التَُّراُب ِإَلى اأَلْرِض َكَما َكاَن،". 7: 12الجامعة  ( 718   َوَتْرجُع الرُّ
 ."ِإَلى اهلِل الَِّذي َأْعَطاَىا  
  وانعم عمى الضبابحكمةً من أضفى عمى الغيوم . "36 :38ايوب  ( 719 
 " بالفيم  
  لئلنسان فما؟ أو من صنعمن : فقال لو الرب. "11 :4الخروج  ( 720 
 " أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما ىو أنا الربيصنع  
اعطى اهلل كل اجزاء جسمنا ). 26-14, 12 :12كورنثوس الثانية  ( 721 
 (قدرة يستطيع بيا كل جزء ان ان يساعد الجسم كمو  
 "باعجازك المدىش ألنك صنعتني أحمدك . "14 :139المزامير  (722 

أظير اهلل َصالحو في خمقتي عندماأعطانيجسدًا وروحًاومنحني كل ُقدراتي 
  .العقمية

 عناية اهلل بخالئقو

 كيف يبّين لنا آبانا السماوي عنايتو االليية؟. 158
  يا اهلل فبنو البشر في ظل أكرم رحمتكما . "7,6 :36المزامير  ( 723 
 "جناحيك يحتمون  
 (يعطينا اهلل طعامنا ومبلبسنا يوميا). 34-25 :6متى  ( 724 
تعطييم أعين الكل إياك تترجى، وأنت . "16,15 : 45المزامير  ( 725 
 "تفتح يدك فتشبع كل حي رضى،  في حينوطعاميم  
يعتني ممقين كل ىمكم عميو، ألنو ىو . "7 :5رسالة بطرس االولى  ( 726 
 "بكم  

  .يظير لنا عنايتو االليية وصالحو بتأمين كل ما نحتاج لحفظ حياتنا
 كيف يعتني بنا آبانا السماوي؟. 159

المنبت عشبا لمبيائم، وخضرة لخدمة اإلنسان، . "14 :104المزامير  ( 727 
 "إلخراج خبز من األرض  
زرع وحصاد، وبرد وحر، : مدة كل أيام األرض. "22 :8التكوين  ( 728 
  "ولن تبطل أبداً ، وصيف وشتاء، ونيار وليل  
 يجب عمى االنسان أن يعمل باجتياد ). 19-17 :3التكوين  ( 729 
 (لمحصول عمى الطعام الذي تنتجو لنا االرض  
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 بين  الفرق

 نظرية التَّطور  نظرية الخميقة     

 

 اهلل شاىد
 عمى القصَّة

 

 ستة أيام

 

خمق كل شي  من 
 العدم  

 

 بكممة اهلل

 

 اإلنسان
 خميقة خاصَّة

 

 مسؤول
 أمام اهلل

 

 نظرية بشرية

 

 ماليين السنين
 

عناصر بدائية 
 بدأت تتطور

 

 مصادفة
 ُمستمرّْة

 

 اإلنسان حيوان
ر جداً   متطوّْ

 
 مسؤول وَسيّْد

 مصيره



كالعشب األخضر . كل دابة حية تكون لكم طعاما. "3 :9التكوين  ( 730 
 "دفعت إليكم الجميع  

 .يعتني بنا آبانا السماوي بالوسائل الطبيعية:  أوالً 
اهلل اعتنى بالشعب في البرية بطريقة ). 7 :17-1 :16الخروج  ( 731 
 (اعجازية  
 (اهلل اعتنى بايميا بطريقة اعجازية). 16-1 :17المموك االول  ( 732 
اطعم يسوع  خمسة  الف شخص بمعجزة تكثير ). 13-3 :6يوحنا  ( 733 
 (الخبز  
ىذا عند الناس غير : فنظر إلييم يسوع وقال ليم. " 26 :19متى  ( 734 
 "عند اهلل كل شي  مستطاعمستطاع، ولكن   

 .يعتني بنا اهلل أحيانًا بطرٍق إعجازية:  انياً 
 كيف يؤّمن أبي السماوي حاجاتي الجسدية؟. 160

 صّديقا ىولم أرأيضا كنت فتى وقد شخت، . " 25 :37المزامير  ( 735 
 "تخمي عنو، وال ذرية لو تمتمس خبزا  
مع أنو لم يترك نفسو ببل شاىد، وىو يفعل . "17 :14اعمال الرسل  ( 736 
، ويمؤل قموبنا طعاما يعطينا من السما  أمطارا وأزمنة م مرة: خيرا  
 "وسرورا  
واهلل قادر أن يزيدكم كل نعمة، لكي تكونوا . "8 :9كورنثوس الثانية  ( 737 
 ، تزدادون في كل عمل ولكم كل اكتفا  كل حين في كل شي   
 "صالح  
 " أعطنا كل يوم كفافنازناخب. "3 :11لوقا  ( 738 

 .يؤّمن أبي السماوي حاجاتي الجسدية باكتفاٍ  يومي
 

  اهلل ُيحافظ عمى خميقتو
 كيف يحافظ عمينا آبانا السماوي؟. 161

حفظ اهلل لوط عن طريق ابراىام من دمار ). 29-1 :19التكوين  ( 739 
 (سدوم وعمورة  
 استخدم اهلل والدي موسى لحراسة الطفل  ). 10-1 :2الخروج  ( 740 
  (موسى من الشر  
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 اهلل يحافظ عمى خميقتو

 الحماية الُمحافظة

 عن طريق
الوسائل 
 الطبيعية

 

 بطرقٍ 
 إعجازيَّة

 عن طريق
إبعاد الشر 

 عنَّا

كل  ِبجعل
األشيا  
تعمل معًا 

 لمخير

عن طريق ااالف 
 من المالئكة

 باكتفا  وِغنى
 يومي



 وضع اهلل طريقة لكي يخمص شعب اسرائيل عن ). 14الخروج  ( 741 
  (طريق البحر االحمر  
 (انقذ اهلل دانيال من جب االسود). 23-16 :6دانيال  ( 742 
جعمت العمي . أنت يارب ممجإي: ألنك قمت. "10,9 :91المزامير  ( 743 
 "ال يبلقيك شر، وال تدنو ضربة من خيمتك،مسكنك  
 "وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. "15 :50المزامير  ( 744 

نقاذنا منو: أوالً   .بابعادنا عن الّشر وا 
،  فقصد بو خيرااهللأنتم قصدتم لي شرا، أما . "20 :50التكوين  ( 745 
 "لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا  
كل األشيا  تعمل معا ونحن نعمم أن . "28 :8الرسالة الى رومية  ( 746 
 " لمذين يحبون اهلل، الذين ىم مدعوون حسب قصدهلمخير  
ألن أولئك أدبونا أياما قميمة حسب . "10 :12الرسالة الى العبرانيين  ( 747 
 "، لكي نشترك في قداستووأما ىذا فؤلجل المنفعةاستحسانيم،   

 .بجعل كل األشيا  في حياتي تعمل معًا لمخير:  انياً 
 ما ىي المخموقات الخاّصة التي يرسميا اهلل لحمايتي؟. 162

 ،ال يبلقيك شر، وال تدنو ضربة من خيمتك. "11,10 :91المزامير  ( 748 
 "  لكي يحفظوك في كل طرقكيوصي مالئكتو بكألنو   
أرواحا خادمة مرسمة أليس جميعيم ." 14 :1الرسالة الى العبرانيين  ( 749 
  " ألجل العتيدين أن يرثوا الخبلصلمخدمة  
ارسل اهلل ىذا المبلك لينقذ . 22اقرا االية  ). 23-16 :6دانيال  ( 750 
 (دانيال في جب االسود  
 ارسل اهلل مبلك ليقول ليوسف لييرب من  ). 21-13 :2متى  ( 751 
 (مذبحة ىيرودس  
 (اخرج مبلك بطرس من السجن). 11-5 :12اعمال الرسل  ( 752 

 .المخموقات الخاّصة التي يرسميم أبي السماوي لحمايتي ىم المالئكة
 لماذا أشعر باالطمئنان عندما أعرف أن مالئكة اهلل تحميني؟. 163

 حول مالئكة ك يرينونظرت وسمعت صوت . "11 :5رؤيا يوحنا  ( 753 
 "العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددىم ربوات ربوات وألوف ألوف  
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 ، مالئكتو المقتدرين قوةباركوا الرب يا . "20 :103المزامير  ( 754 
 "الفاعمين أمره عند سماع صوت كبلمو  
السيما الذين يذىبون وراء الجسد . "11,10 :2رسالة بطرس الثانية  ( 755 
 جسورون، معجبون . في شيوة النجاسة، ويستيينون بالسيادة  
وىم ،مالئكةحيث ،بأنفسيم، ال يرتعبون أن يفتروا عمى ذوي األمجاد  
 " ال يقدمون عمييم لدى الرب حكم افتراء،أعظم قوة وقدرة  
  لكي يحفظوك في كليوصي مالئكتو بكألنو ."91:11المزامير ( 756 
 "طرقك  
جميعيم أرواحا خادمة مرسمة أليس . "14 :1الرسالة الى العبرانيين  ( 757 
 " ألجل العتيدين أن يرثوا الخبلصلمخدمة  

أشعر باالطمئنان ألنيم عدد كبير من األرواح القويَّة والتي َتحرسني عمى 
  .الدوام

 

 تقديم الشكر
 

 لماذا يحميني ويحرسني أبي السماوي؟. 164
 "إلى األبد رحمتو، ألن صالحاحمدوا الرب ألنو . "1 : 118المزامير  ( 758 
فإذا ليس لمن يشاء وال لمن يسعى، بل . "16 :9الرسالة الى رومية  ( 759 
 "هلل الذي يرحم  
 الذي لم يشفق عمى ابنو، بل بذلو . "32: 8الرسالة الى رومية  ( 760 
 "كيف الييبنا أيضا معو كل شي ألجمنا أجمعين،   
 وجميع األمانة التي صغير أنا عن جميع ألطافك. "10 :32التكوين  ( 761 
 فإني بعصاي عبرت ىذا األردن، واآلن قد . صنعت إلى عبدك  
 "صرت جيشين  
 "يرد لو اهلل شيئًا حتى  أقرضمن. "35 :11الرسالة الى رومية  ( 762 

يحميني أبي السماوي ويحرسني ليس ألنّْي أستحقذلك بل إلنَّو صالٌح 
 .ورحيم
؟. 165 حساناتو َعميَّ  كيف أشكر اهلل عمى مراحمو وا 

 "إلى األبد رحمتو، ألن صالح الرب ألنو احمدوا. "1 :106المزامير  ( 763 
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 يا نفسي الرب، وكل ما في باطني باركي. "2,1 :103المزامير  ( 764 
 "وال تنسي كل حسناتو يا نفسي الرب، باركي، ليبارك اسمو القدوس  
اتقوا الرب واعبدوه باألمانة من كل إنما . "24 :21صموئيل االول  ( 765 
 "، بل انظروا فعمو الذي عظمو معكمقموبكم  
فاآلن يا إسرائيل، ماذا يطمب منك الرب إليك إال . "12 :10التثنية  ( 766 
أن تتقي الرب إليك لتسمك في كل طرقو وتحبو  وتعبد الرب إليك   
 "من كل قمبك ومن كل نفسك  
فإذا كنتم تأكمون أو تشربون أو تفعمون . "31 :10كورنثوس االولى  ( 767 
 "فافعموا كل شي  لمجد اهللشيئا،   

 .تباركو نفسي وَتشُكره في كلّْ حين، أخدمو وُأِطيَعو ُكّل أيَّام حياتي
 

 سقوط الخميقة في الخطيئة وىالكيا
 

 كيف سقطت خميقة اهلل؟. 166
وقع  دم وحواء في الخطيئة وجمبوا الموت َعمى ). 19-1 :3التكوين  ( 768 
 (أنفسيم  
من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخمت . "12 :5الرسالة الى رومية  ( 769 
 "وبالخطية الموتالخطية إلى العالم،   
تئن وتتمخض إننا نعمم أن كل الخميقة . "22 :8الرسالة الى رومية  ( 770 
 " إلى اآلنمعا  

سقطت الخميقة عندما دخمت الخطيئة والموت الى العالم عن طريق آدم 
 (السقوط)وحوَّا  
 من الذي أغوى آدم وحوا ؟. 167

 (تحدث الشيطان الى حواء من خبلاللحّية). 6-1 :3التكوين  ( 771 
إبميس  من يفعل الخطية فيو من إبميس، ألن."3:8رسالة يوحنااالولى ( 772 
 "إبميس ألجل ىذا أظير ابن اهلل لكي ينقض أعمال.من البد  يخطئ  
الحية القديمة المدعو فطرح التنين العظيم، . " 9 :12رؤيا يوحنا  ( 773 
 ، طرح إلى األرض، العالم كمو، الذي يضل إبميس والشيطان  
 "وطرحت معو مبلئكتو   
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  اهلل مراحموصالح
 من أجل المسيح

 

 

ليس بصالحي 
 وأعمالي واستحقاقاتي

 عناية اهلل بخالئقو

 تقودني

 أشُكره
 (وال أنسى)

 أسبّْحوُ 
 (أمام الجميع)

 أخدمو
   (بمحبَّة وِغيرة)

 ُأطِيَعوُ 
 (ُبكلّْ ما يأمرني بو)

 كل أيَّام حياتي الَمجد أعِطيو



 .أغوى الشيطان أدم وحوا  وجعميم يخطؤون
 من ىو الشيطان؟. 168

مالئكة أنو إن كان اهلل لم يشفق عمى . "4 :2رسالة بطرس الثانية  ( 774 
 ، بل في سبلسل الظبلم طرحيم في جينم، وسمميم قد أخطأوا  
 "محروسين لمقضاء  
 تركوا الذين لم يحفظوا رياستيم، بل والمالئكة . "6رسالة ييوذا  ( 775 
 "مسكنيم حفظيم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظبلم  
اذىبوا عني يا : ثم يقول أيضا لمذين عن اليسار. "41 :25متى  ( 776 
 "النار األبدية المعدة إلبميس ومالئكتومبلعين إلى   

الشيطان ىو قائٌد لمجموعة من المالئكة أخطأت الى اهلل وُحِكم عمييا 
 .باليالك في النَّار األبدية

 لماذا أسقط الشيطان خميقة اهلل في اليالك؟. 169
 (وصف يسوع الشيطان بانو عدو عمل اهلل). 43-36 :13متى  ( 777 
أنتم من أب ىو إبميس، وشيوات أبيكم تريدون أن . "44 :8يوحنا  ( 778 
 لمناس من البدء، ولم يثبت في الحق ألنو قتاالذاك كان . تعمموا  
، ألنو كذاب متى تكمم بالكذب فإنما يتكمم مما لو. ليس فيو حق  
 "وأبو الكذاب  
  خصمكمصحوا واسيروا ألن إبميسا. "8 :5رسالة بطرس االولى  ( 779 
 "، يجول ممتمسا من يبتمعوكأسد زائر  
 من أجل ىذا، افرحي أيتيا السماوات . "12 :12رؤيا يوحنا  ( 780 
ويل لساكني األرض والبحر، ألن إبميس نزل إليكم . والساكنون فييا  
 "لو زمانا قميال عالما أن وبو غضب عظيم  
مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن . "26,25 :2تيموثاوس الثانية  ( 781 
 فخ إبميس إذ قد  فيستفيقوا من ،يعطييم اهلل توبة لمعرفة الحق  
 "اقتنصيم إلرادتو  

أسقط الشيطان خميقة اهلل في اليالك ألنَّو عدو اهلل الذي يحارب الحقيقة، 
و، حتىيكونوا معو في الجحيم  .ويريد أن ُيوِقَع النَّاس في فخّْ
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 إبميس
 (ومالئكتو) 

 

 متمردين
 مطرودين
 ومدانين

 

 أغوى آدم وحوا  وأسقطيم في الخطيئة

 (السقوط)

أىمك خميقة اهلل 
 بالخطيئة والموت

 يريد لكل البشر 
 أن يشاركوه الجحيم

 ُمخمّْصاً  أرسل اهلل
 



لماذا لم َيبيد اهلل العالم الذي سقط في الخطيئة ويصنع عالمًا . 170
 جديدًا؟

 "  ال تزولمراحمو اننا لم نفن، ألن احسانات الربمن . "322:مراثي ( 782 
حي أنا، يقول السيد الرب، إني ال أسر : قل ليم. " 11 :33حزقيال  ( 783 
 ،ارجعوا. بل بأن يرجع الشرير عن طريقو ويحيابموت الشرير،   
 "ارجعوا عن طرقكم الرديئة فمماذا تموتون يا بيت إسرائيل  
 "الُمَعد لكم منذ تأسيس العالمرثوا الممكوت . "34 :25متى  ( 784 
ينقض ألجل ىذا أظير ابن اهلل لكي . "8 :3رسالة يوحنا االولى  ( 785 
 "أعمال إبميس  
 ودعانا دعوة مقدسة، ال خمصنا [اهلل]. "9 :1تيموثاوس الثانية  ( 786 
بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في   
 "قبل األزمنة األزليةالمسيح يسوع   

اهلل لم يبيد العالم ألن في حبّْو العظيم اختار أن ُيرسل ابَنو لُيخمّْص العالم 
 .من نتائجعمل إبميس

ماذا فعل أبي السماوي أيضًا ألجمي باالضافة إلى ِخمقتي والعناية . 171
  ِبي وحمايتي؟ 

 وأضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسمك . "15 :3التكوين  ( 787 
 "، وأنت تسحقين عقبوىو يسحق رأسك. ونسميا  
الذي خمصنا ودعانا دعوة مقدسة، ال . "10,9 :1تيموثاوس الثانية  ( 788 
في بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا   
نما أظيرت اآلن بظيور ، قبل األزمنة األزليةالمسيح يسوع     وا 
، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخمود مخمصنا يسوع المسيح  
 "بواسطة اإلنجيل  
 بذل ابنو ألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتى . "17,16 :3يوحنا  ( 789 
 ،، لكي ال ييمك كل من يؤمن بو، بل تكون لو الحياة األبديةالوحيد  
 "ألنو لم يرسل اهلل ابنو إلى العالم ليدين العالم، بل ليخمص بو العالم  

أرسل اهلل ابنو الوحيد يسوع المسيح ليخمَّصني من الخطيئة والموت 
بميس  .وا 
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 البند ال اني

 الفدا  بيسوع المسيح 
المولود من اآلب قبل كّل . ابن اهلل الوحيد. أؤمن برٍب واحٍد يسوع المسيح 

مساٍو . مولوٌد غير مخموق. إلٌو حق من إلٍو حق.  نوٌر من نور.  إلٌو من إلو.  الّدىور
ومن أجل خبلصنا .  الذي من أجمنا نحن البشر. الذي بو كان كلُّ شئ. لآلب في الجوىر
وتجسَّد من الروح الُقُدس، ومن مريم العذراء، وصار إنسانًا،  وُصمب . نزل من السماء

تألَّم ومات وُقِبَر وقاَم في اليوم الثالث، كما جاء .  عوضًا عنَّا عمى عيد بيبلطس الُبنطي
في الُكُتب، وَصِعَد إلى الّسماء، وجمس عن يمين اهلل اآلب،  وأيضًا سيأتي بمجٍد عظيم 

 .  ليدين األحياء واألموات
 

 ما معنى ىذا؟
ىذا يعني أنني أؤمن بأنَّ المسيح يسوع ىو إلٌو كامل، ُوِلَد من اآلب قبل كل  

ىذا االلو ىو ربّْي . الّدىور، وىو أيضًا إنساٌن كامل، تجّسد من العذراء بالروح القدس
ال والمحكوم . ومخمّْصي وفاديَّ  ىذا يعني أيضًا أن ربّْي ومخمصي يسوع اشتراني، أنا الضَّ

ٍة، لكن  رني من الخطيئة والموت وقوّْة الشيطان، ليس بذىٍب أو ِفضَّ عميو بالموت، وحرَّ
الرَّب صنع ىذا العمل . بسفك دمو الثمين عمى الصميب، وبواسطة  المو وموتو وقيامتو

فكما قام المسيح من بين األموات، وىو . الخبلصي لكي أكون ُممكًا لو وعضوًا في ممكوتو
حٌي وَيمُمك الى األبد، ىكذا أنا أيضًا بإيماني بِو سأمُمك معو وأخَدمو بصبلٍح وببركٍة أبدية 

 . في ممكوتو األبدي والخالد
 .أنا أؤمن بأنَّ ىذا إعبلٌن حٌق وَيقين

 

 شخص المسيح
 

 لماذا اؤمن أن يسوع المسيح ىو اإلَلو الحق؟. 172
نََّنا َنْعَمُم َأنَّ اْبَن اهلِل َقْد َجاَء ِإَلى . "20 :5رسالة يوحنا االولى  ( 790   َواِ 
َوَنْحُن اآلَن َنْحَيا ِفيِو، ألَنََّنا . اأَلْرِض َوَأَناَر َأْذَىاَنَنا ِلَنْعِرَف اإِللَو اْلَحقَّ   
 ". ، َواْلَحَياُة األََبِديَّةُ َىَذا ُىَو اإِللُو اْلَحقُّ . اْبِنِو َيُسوَع اْلَمِسيحِ ِفي   
 مباركا إلياالكائن عمى الكل  [المسيح]. "5 :9الرسالة الى رومية  ( 791 
 " مين. إلى األبد  
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وذا العذراء تحبل وتمد ابنا، ويدعون اسمو عمانوئيل ه. "23 :1متى  ( 792 
 "اهلل معنا: الذي تفسيره  
 "الرب مخمصيو المسيحأنو ولد لكم اليوم في مدينة داود ."2:11لوقا ( 793 
ألنو أخذ من اهلل اآلب كرامة ومجدا، . "17 :1رسالة بطرس الثانية  ( 794 
ىذا ىو ابني الحبيب : إذ أقبل عميو صوت كيذا من المجد األسنى  
 "الذي أنا سررت بو  
 "ابنو الوحيدألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتى بذل . "16 :3يوحنا  ( 795 
ليي: أجاب توما وقال لو. "28 :20يوحنا  ( 796   "ربي وا 
 "الحي أنت ىو المسيح ابن اهلل:فأجاب سمعان بطرس وقال."16:16متى ( 797 

أنا اؤمن أن المسيح ىو اإللو الحق إلنَّ الكتاب الُمقدّْس يدعوه اهلل : أوالً 
 (أي يسميو إسمًا إليّياً )

 "في البد  عند اهللىذا كان . "2 :1يوحنا  ( 798 
لى األبدىو ىويسوع المسيح ."13:8الرسالةالى العبرانيين ( 799   " أمسا واليوم وا 
 " كل األيام إلى انقضاء الدىرمعكموىا أنا  "20 :28متى  ( 800 
 " في السماء وعمى األرضكل سمطاندفع إلي . "18 :28متى  ( 801 
 "أنت تعمم كل شي يا رب، . " 17 :21يوحنا  ( 802 

 .أنا اؤمن أن المسيح ىو اهلل ألن فيو الصفات اإللييَّة:  انياً 
 "، وبغيره لم يكن شيء مما كانكل شي  بو كان. " 3 :1يوحنا  ( 803 
الذي، وىو بياء مجده، ورسم جوىره، . " 3 :1الرسالة الى العبرانيين  ( 804 
 ، بعد ما صنع بنفسو تطييرا وحامل كل األشيا بكممة قدرتو  
 "لخطايانا، جمس في يمين العظمة في األعالي  
 (حول يسوع الماء الى خمر). 11-1 :2يوحنا  ( 805 
 (شفى يسوع المشمول). 26-17 :5لوقا  ( 806 
 (ىدَّء يسوع العاصفة). 27-23 :8متى  ( 807 
 (ليسوع قوَّة عمى الشيطان). 20-1 :5مرقس  ( 808 
 (قام يسوع لعازر من الموتأ.)44-38 :11يوحنا  ( 809 
 (أقام يسوع نفسو من الموت). 7,6:4متى  ( 810 
 وتعين ابن اهلل بقوة من جية روح . "4 :1الرسالة الى رومية  ( 811 
 "يسوع المسيح ربنا: القداسة، بالقيامة من األموات  
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 عمى سمطانا ولكن لكي تعمموا أن البن اإلنسان . "6 :9متى  ( 812 
 "األرض أن يغفر الخطايا  
 "لبلبن كل الدينونةاآلب ال يدين أحدا،بل قد أعطى  ألن."5:22يوحنا ( 813 

أنا اؤمن أن يسوع ىو االلو الحق ألنَّو يعمل أعمااًل ال يستطيع أحد :  ال اً 
 .القيام بيا سوى اهلل
 ألن اآلب ال يدين أحدا، بل قد أعطى كل . "23,22 :5يوحنا  ( 814 
من ال . كما يكرمون ااب لكي يكرم الجميع االبن ،الدينونة لبلبن  
 "يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي أرسمو  

أنا اؤمن أن يسوع ىو اإللو الَحق ألنَّ الكتاب المقدس يأمرني بأن : رابعاً 
 .ُأكِرَمو كتكريمي هلل

 لماذا اؤمن أنَّ يسوع ىو إنساٌن كامٌل وَحقيقي؟. 173
ألنو يوجد إلو واحد ووسيط واحد بين اهلل . "5 :2تيموثاوس االولى  ( 815 
 " يسوع المسيحاإلنسان: والناس  
 "جية الجسد الذي صار من نسل داود من.عن ابنو."1:3الرسالةالى رومية ( 816 
المسكونة  ألنو أقام يوما ىو فيو مزمع أن يدين. "17:31اعمال الرسل ( 817 
 "األموات بالعدل، برجل قد عينو، مقدما لمجميع إيمانا إذ أقامو من  
  فإذ قد تشارك األوالد في المحم والدم."2:14العبرانيين الى الرسالة ( 818 
، لكي يبيد بالموت ذاك الذي لو سمطان اشترك ىو أيضا كذلك فييما  
 "الموت، أي إبميس  
 وابن اإلنسانتعممون أنو بعد يومين يكون الفصح، . "2 :26متى  ( 819 
 "يسمم ليصمب  

.أنا اؤمن أنَّ يسوع ىو إنساٌنكامٌل وَحقيقي ألنَّ الكتاب المقدس يدعوه إنساناً :أوالً    
 "مولودا من امرأةأرسل اهلل ابنو . "4 :4الرسالة الى الغبلطيين  ( 820 
 "مذود  مقمطا مضجعا فيطفالتجدون : وىذه لكم العبلمة." 2:12لوقا ( 821 
 "ويتقوى بالروح ينمو  الصبيوكان. "40 :2لوقا  ( 822 
إني أنا ىو جسوني وانظروا، : يدي ورجميانظروا . "39 :24لوقا  ( 823 
 " كما ترون ليلحم وعظامفإن الروح ليس لو   
 " حزينة جدا حتى الموتنفسي: فقال ليم. "38 :26متى  ( 824 
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 إنساٌن َحقّ 
 ُدعي إنساناً   
   
 يحمل جسداً   
 وروحًا إنسانية  
 

 يعمل أعمااًل بشريَّة  

 إلٌو َحقّ 
 لو أسما  إليَية  
 

 لو صفات إلييَّة  
 

 يعمل أعمال إلييَّة  
 

 يظير فيو مجد اهلل  

 في شخٍص واحٍد من خالل اتحد إتحادًا جوىريِّا

 الميالد العذراوي
 لكي يستطيع أن

 

ليحفظ وُيكِمل  يكون تحت الشَّريعة
 الشريعة بشكٍل كامل

 يموت 
 

 ليفتدي الجميع

 الُمخمّْص
 



نساٌنكامٌل وَحقيقيؤلنَّ َلو جسٌد إنسانيّّفيو روحٌ :  انياً   .أنا اؤمن أن يسوع ىوا 
 " أخيرا جاعفبعد ما صام أربعين نيارا وأربعين ليمة، . "2 :4متى  ( 825 
 "نائًماوكان ىو في المؤخر عمى وسادة . " 38 :4مرقس  ( 826 
 " يسوعبكى. "35 :11يوحنا  ( 827 
 "عطشانأنا : قال. " 28 :19يوحنا  ( 828 
 (تأّلم يسوع ). 24 ,17-14. 2,1 :22المزامير  ( 829 
مات يسوع وُأعطَي جسده الى يوسف ). 46-44, 37 :15مرقس  ( 830 
 (الذي من الرامة كي يدفنو  

أنا اؤمن أن يسوع ىو إنساٌنكامٌل وَحقيقيؤلنَّو عاش كانسان وَمارس :  ال اً 
 .كلَّ الممارسات واألعمال التي يمارسيا البشر

 كيف أصبح ابن اهلل إنسانًا؟. 174
قال جبرائيل المبلك لمعذراء مريم أن المولود ). 38-26 :1لوقا  ( 831 
 فأجاب المبلك  "35اقرء اآلية . الذي سيولد منياسيدعى ابن اهلل  
 يحل عميك، وقوَّة العمي تظممك، فمذلك أيضا الروح القدس: وقال ليا  
 "القدوس المولود منك يدعى ابن اهلل  
ولكن فيما ىو متفكر في ىذه األمور، إذا مبلك الرب . "20 :1متى  ( 832 
يا يوسف ابن داود، ال تخف أن تأخذ : قد ظير لو في حمم قائبل  
 "الذي حبل بو فييا ىو من الروح القدسألن . مريم امرأتك  
وىذا كمو كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي . "23,22 :1متى  ( 833 
 "العذرا  تحبل وتمد ابناىوذا ،القائل  
ولكن لما جاء ملء الزمان، أرسل . "4 :4الرسالة الى الغبلطيين  ( 834 
 "، مولودا تحت الناموس مولودا من امرأةاهلل ابنو   

أصبح ابن اهلل انسانًا عندما أخذ جسدًا بالروح القدس من أحشا  العذرا  
 (معجزة الوالدة العذراوية، أو ِسرُّ الَتجسُّد)مريم 
 ماىو إيماني  بشخص السيد المسيح ؟. 175

 "مل  الالىوت جسديافإنو فيو يحل كل ."2:9الرسالة الى الكموسيين ( 835 
 ووسيط واحد بين اهلل إلو واحدألنو يوجد . "5 :2تيموثاوس االولى  ( 836 
 " يسوع المسيحاإلنسان: والناس  
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نساٌنكاملٌ  ىذا اإللو واإلنسان ظيرا في . أنا اؤمن أن يسوع ىو إلٌيكامٌل وا 
 .شخص المسيح يسوع

ليًا َحّق؟. 176  لماذا كان من الضروري أن يكون يسوع إنسانًا َحّق وا 
أرسل اهلل ابنو مولودا من امرأة، . "5,4 :4الرسالة الى الغبلطيين  ( 837 
 "الشريعةليفتدي الذين تحت ،الشريعةتحت مولودا   
 "ذ الجميع أخطأوا وأعوزىم مجد اهللا. "23 :3الرسالة الى رومية  ( 838 
 "يبكتني عمى خطية؟من منكم . " 46 :8يوحنا  ( 839 
ألن ليس لنا رئيس كينة غير قادر . "15 :4الرسالة الى العبرانيين  ( 840 
 "ةبال خطيأن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثمنا،   
أنو كما بمعصية اإلنسان الواحد جعل . "19 :5الرسالة الى رومية  ( 841 
 "بإطاعة الواحد سيجعل الك يرون أبراراالكثيرون خطاة، ىكذا أيضا   

 ."الطاعة الفاعمة"لكي َيطيع وُيكَمل الشَّريعة َبداًل عنَّي، وىذا ما يسمَّى  :أوالً 
فإذ قد تشارك األوالد في المحم والدم . "14 :2الرسالة الى العبرانيين  ( 842 
 ذاك الذي لو سمطان يبيد بالموتاشترك ىو أيضا كذلك فييما، لكي   
 "الموت، أي إبميس  
  أبدًا ان يفدي أخاه او يقدم هلل ال يقدر أحد. "8,7 :49المزامير  ( 843 
 "يتعذر دفعيا مدى الحياةكفارة عنو، ألن فدية النفوس باىظة   
ىوذا : وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقببل إليو، فقال. "29 :1يوحنا  ( 844 
 "حمل اهلل الذي يرفع خطية العالم  
ألن ابن اإلنسان أيضا لم يأت ليخدم بل ليخدم . "45 :10مرقس  ( 845 
 "وليبذل نفسو فدية عن ك يرين  

 "الطاعة الُمنَفعمة"لكي يموت ويفديني بموتو، وىذا ما يسمى :  انياً 
 

 ِرتبة أو مكانة المسيح يسوع
 عمى أي رتبة َمسَح اهلل يسوع؟. 177

 اهلل مسحويسوع الذي من الناصرة كيف . "38 :10اعمال الرسل  ( 846 
 "بالروح القدس والقوة   
من وسطك من إخوتك نبيا يقيم لك الرب إليك . "15 :18التثنية  ( 847 
 "لو تسمعون. مثمي  
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 "المسيح يسوع ورئيس كينتو اعترافنا رسولالحظوا ."3:1الرسالة الى العبرانيين ( 848 
 "إني ممك: أنت تقول: أجاب يسوع. " 37 :18يوحنا  ( 849 

("الَممسوح"يعني "  يسوع ")مسح اهلل يسوععمى ِرتبة الَنبي ورئيس الكينة والَمِمك   
 ماىي الميّمةالتي ُمِسَح ألجميا أنبيا  العيد القديم؟. 178

 "عنك  عوضانبيا...وامسح أليشع بن شافاط ."19:16المموك االولى ( 850 
كل من ال تقل إني ولد، ألنك إلى : فقال الرب لي. " 7 :1ارميا  ( 851 
 " بكل ما  مرك بوأرسمك إليو تذىب وتتكمم  
  بأفواه جميع وأنبأ بووأما اهلل فما سبق . "18 :3اعمال الرسل  ( 852 
 "أنبيائو، أن يتألم المسيح، قد تممو ىكذا  

ة األنبا  السَّارة عن مجي  المخّمص . الميمَّة كانت إيصال كممة اهلل لمناس، وخاصَّ  
  كيفتمَّم يسوع ميمتو كنبي عندما كان عمى األرض؟. 179

 مسحني ألبشرروح السيد الرب عمي، ألن الرب . "1 :61اشعيا  ( 853 
 المساكين، أرسمني ألعصب منكسري القمب، ألنادي لممسبيين   
 "بالعتق، ولممأسورين باإلطبلق  
يكرز ويبشر وعمى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية  "1 :8لوقا  ( 854 
 "بممكوت اهلل  
 "لو اسمعوا. ىذا ىو ابني الحبيب الذي بو سررت. "5 :17متى  ( 855 
كالم يا رب، إلى من نذىب؟ : فأجابو سمعان بطرس. "68 :6يوحنا  ( 856 
 "الحياة األبدية عندك  

ة االنبا  السارة عن الحياة األبدية  .يسوع  كنبي بّشر بكممة اهلل، وخاصَّ
 ما ىي الميمَّة التي ُمِسح من أجميا رؤسا  الكينة في العيد القديم؟.180

 " ىارون وبنيو وتقدسيم ليكينوا ليوتمسح. "30 :30الخروج  ( 857 
فان الكاىن االعمى كان يؤخذ من بين . "1 :5الرسالة الى العبرانيين  ( 858 
 "نيابًة عنيم فيما يخص عالقتيم اهللالناس، ويعين لمقيام بميمتو   
دخل الكاىن االعمى الى بيت اهلل وبيده ذبيحة ليذكَّر ). 16البلويين  ( 859 
 (اسرائيل بان دم المخمص الموعود بو سيسفك ألجل الخطايا  
فمم يكنيدخميا اال وأما الغرفة الثانية . "7 :9الرسالة الى العبرانيين  ( 860 
وكان من الواجب عميو ان  مرة واحدة كل سنة، رئيس الكينة وحده،  
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تكفيرًا عن نفسو وعن الخطايا  يرشو عمى كرسي الرحمة يأخذ دماً   
 "التي ارتكبيا الشعب عن جيل  

ميمَّة رئيس الكينة كانت النيابة عن الشعب أمام اهلل وتقديم ذبائح دموية 
 .لمتكفير عن خطاياىم

 عندما كان عمى االرض؟رئيس كينة كيف تّمم يسوع ميمتو ك. 181
َنَعْم، َىَذا ُىَو َرِئيُس اْلَكَيَنِة الَِّذي . "27,26 :7الرسالة الى العبرانيين  ( 861 
، َقِد اْنَفَصَل ُقدُّوٌس، اَل َعْيَبَة ِفيِو، َواَل َنَجاَسةَ ِإنَُّو . ُكنَّا ُمْحَتاِجيَن ِإَلْيوِ   
 َوُىَو اَل . َعِن اْلَخاِطِئيَن، َواْرَتَفَع َحتَّى َصاَر َأْسَمى ِمَن السََّماَواتِ   
َأْن ُيَقدَّْم الذََّباِئَح : َيْحَتاُج ِإَلى َما َكاَن َيْحَتاُج ِإَلْيِو َقِديمًا ُكلُّ َرِئيِس َكَيَنةٍ   
ِة َأوَّاًل، ثُمَّ َعْن َخَطاَيا الشَّْعِب، َوَذِلَك    َيْوِمّيًا ِلمتَّْكِفيِر َعْن َخَطاَياُه اْلَخاصَّ
 ".َكفََّر َعْن َخَطاَياُىْم َمرًَّة َواِحَدًة، ِحيَن َقدََّم َنْفَسُو َعْنُيمْ ألَنَُّو   
َيْدُخْل ِإَلى  َفاْلَمِسيُح، َرِئيُس َكَيَنِتَنا، َلمْ . "26,24 :9الرسالة الى العبرانيين  ( 862 
، الَِّذي َصَنَعْتُو َيٌد َبَشِريٌَّة َوَما ُىَو ِإالَّ ِظلّّ ِلْمَحِقيَقِة، « ُقْدِس اأَلْقَداسِ »   اأَلْرِضيّْ
. ، َحْيُث َيُقوُم اآلَن ِبَتْمِثيِمَنا ِفي َحْضَرِة اهلِل ِبالذَّاتِ َدَخَل ِإَلى السََّماِ  َعْيِنَياَبْل   
َوُىَو َلْم َيْدُخْل ِلُيَقدَّْم َنْفَسُو َذِبيَحًة َمرًَّة َبْعَد َمرٍَّة، َكَما َكاَن اْلَكاِىُن اأَلْعَمى َعَمى   
الَّ َلَكاَن . ِبَدٍم َغْيِر َدِموِ « ُقْدِس اأَلْقَداسِ »ِإَلى  اأَلْرِض َيْدُخُل َمرًَّة ُكلَّ َسَنةٍ    َواِ 
َوَلِكنَُّو اآلَن، ! َيِجُب َأْن َيُموَت اْلَمِسيُح ُمَتَألّْمًا َمرَّاٍت َكِثيَرًة ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ   
.ِلُيْبِطَل ُقوََّة اْلَخِطيَئِة ِبَتْقِديِم َنْفِسِو َذِبيَحًة ِلموِ ِعْنَد اْنِتَياِء اأَلْزِمَنِة،َظَيَر َمرًَّة َواِحَدًة    " 
واسمكوا في المحبة كما أحبنا المسيح . "2 :5الرسالة الى االفسسيين  ( 863 
 "، قربانا وذبيحة هلل رائحة طيبةوأسمم نفسو ألجمناأيضا   
ىوذا : وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقببل إليو، فقال. "29 :1يوحنا  ( 864 
 "الذي يرفع خطية العالمحمل اهلل   
ليس لخطايانا فقط، .  لخطاياناكفارةىو  . "2 :2رسالة يوحنا االولى  ( 865 
  " أيضالخطايا كل العالمبل   

تّمم المسيح ميمتو كرئيس كينة عندماَناَبعن العالم كمَّو أمام اهلل مضّحيًا 
 ."الَكفَّارة الِنيابيَّة"بنفسو من أجل  فدائنا، وىذا ما نسميو 

 ما ىي الميّمة التي ُمِسح من أجميا ُمموك العيد القديم؟. 182
 (مسح صموئيل داؤود ممكا). 13,12 :16صموئيل االول  ( 866 
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 النَّبي
 

ُيعمّْم كممة اهلل 
 (السَّارة األخبار)

 

 المسيح
 

ُيعمّْم  كممة اهلل 
 (األخبار السَّارة)

 العيدالقديم

 ينوب عن البشر 
 ُيقدّْم ذبائح عن خطاياىم

 الكاىن

 المسيح
 العيد القديم

 ينوب عن العالم
ى بنفسو  ضحَّ
 من أجل الخطايا

 يدافع عن الجميع
 يممك عمى الجميع

 المسيح

 ينتصر عمى الخطيئة
 يممك عمى قموبنا

   

 الَمِمك



ىوذا : فمما رأى صموئيل شاول أجابو الرب. "17 :9صموئيل االول ( 867 
 " شعبييحكمىذا . الرجل الذي كممتك عنو  
فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب، . "20 :8صموئيل االول  868) 
 "ويخرج أمامنا ويحارب حروبناويقضي لنا ممكنا   

 .ُمِسح ُمموك العيد القديم ِلكي َيحكموا النَّاس وُيداِفعوا َعنيم
 كيف تّمم يسوع ميمتو كَممك عندما كان عمى األرض؟. 183

 وقوة الخطية أما شوكة الموت فيي الخطية،."15:57,56االولى كورنثوس ( 869 
 "شكرا هلل الذي يعطينا الغمبة بربنايسوع المسيح ولكن الشريعة،ىي   
فإذ قد تشارك األوالد في المحم والدم . "14 :2الرسالة الى العبرانيين  ( 870 
لو سمطان اشترك ىو أيضا كذلك فييما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي   
 "أي إبميس، الموت  
أنو ليذا مات المسيح وقام وعاش، لكي . "9 :14الرسالة الى رومية  ( 871 
 "يسود عمى األحيا  واألموات  
 لو كانت . مممكتي ليست من ىذا العالم. "37,36 :18يوحنا  ( 872 
ليذا قد ولدت أنا، وليذا قد . إني ممك...مممكتي من ىذا العالم،   
 "كل من ىو من الحق يسمع صوتي. ألشيد لمحقأتيت إلى العالم   
 "داخمكمممكوت اهلل . "21 :17لوقا  ( 873 

تمَّم يسوع ميمتو َكَممك حين انتصر عمى الخطيئة والموت والشيطان 
 . لَيمُمك عمى قموب المؤمنين بكممتو وبروحو القدُّوس

 لمسيح َعَماُل 
 لماذا نحن بالطبيعة خميقة مصيرىا الدينونة واليالك؟. 184

ليس ساكن في، أي فإني أعمم أنو . "18 :7الرسالة الى الرومانيين  ( 874 
 ألن اإلرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل .في جسدي،شي  صالح  
 "الحسنى فمست أجد  
 الجميع أخطأوا إذ،ألنو ال فرق. "23,22 :3الرسالة الى رومية  ( 875 
 "وأعوزىم مجد اهلل  
 "والخطايا أمواتا بالذنوبوأنتم إذ كنتم . "2:1الرسالة الى االفسسيين ( 876 
 "ئةلمخطي إن كل من يعمل الخطية ىو عبد:جابيم يسوعا."8:34يوحنا ( 877 

160 

 البند ال اني



، اجتاز الموت إلى جميع الناسوىكذا . "12 :5الرسالة الى رومية  ( 878 
 "إذ أخطأ الجميع  
   "ابميس أوالدألن من يمارس الخطيئة يظير انو من ".8: 3يوحنا األولى ( 879 

نحن جميعنا ىالكين ألنَّنا ُوِلدنا بالطبيعة القديمة الُمسَتعَبدة لمخطيئة 
 . والموت والشيطان

ماذا نسمّْي عمل يسوع الذي بو افتدانا من عبودية الخطيئة . 185
 والموت والشيطان؟
 التي لفدا  التعدياتإذ صار موت . "15 :9الرسالة الى العبرانيين  ( 880 
 "في العيد األول  
وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم . "12 :9الرسالة الى العبرانيين  (881 
 "فدا  أبديانفسو، دخل مرة واحدة إلى األقداس، فوجد   

 ."الِفدا  الخالصي"عمل يسوع الذي بو افتدانا من العبودية يسمَّى 
 ماذا فعل يسوع لفدائنا من العبودية؟. 186

طمب اهلل الدم لمدفع عن الخطايا الن حياة ). 14-10 :17البلويين  ( 882 
 (الجسد ىي دمو  
الذي ... ومن يسوع المسيح الشاىد األمين. "6,5 :1رؤيا يوحنا  ( 883 
وجعمنا مموكا وكينة هلل أبيو، لو ،وقد غسمنا منخطايانا بدموأحبنا،   
 "المجد والسمطان إلى أبد اآلبدين   
، غفران الفدا  بدموالذي فيو لنا . "7 :1الرسالة الى االفسسيين  ( 884 
 "الخطايا، حسب غنى نعمتو  
. وىو مجروح ألجل معاصينا، مسحوق ألجل  ثامنا. "5 :53اشعيا  ( 885 
 "وبجراحو برئناتأديب سبلمنا عميو،   
 كما أن ابن اإلنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم، . "28 :20متى  ( 886 
 "ن عن كثيريوليبذل نفسو فدية  

َسفك يسوع دمو من أجل معاصينا، أي بذل حياتو، تألَّم وَمات، وُدفن وقام 
  .لكي يميت الطبيعة القديمة وُيحِيي الطبيعة الجديدة

 لماذا َنِصف دم يسوع المسيح بالُمقدَّس؟. 187
 "خطية  من كليطيرنايسوع المسيح ابنو ودم ."1:7رسالة يوحنا االولى ( 887 

161 

 لمسيحَعَماُل 



عالمين أنكم افتديتم ال بأشياء . "19,18 :1رسالة بطرس االولى  ( 888 
 تفنى، بفضة أو ذىب، من سيرتكم الباطمة التي تقمدتموىا من   
 "دم المسيح، كما من حمل ببل عيب وال دنس، بدم كريمبل ،اآلباء  

 . ألنَّو َدُم ابِن اهلل الطَّاىر
 لماذا َنِصف َدم يسوع المسيح بال َّمِين؟. 188

ال يقدر أحدًا ابدًا ان يفدي أخاه أو يقدم كفارة . "8,7 :49المزامير  ( 889 
 " يتعذر دفعيا مدى الحياةفدية النفوس باىظةعنو، ألن   
ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كمو وخسر نفسو؟ . "26 :16متى  ( 890 
 "ماذا يعطي اإلنسان فدا  عن نفسوأو   
ال بأشيا  عالمين أنكم افتديتم . "19,18 :1رسالة بطرس االولى  (891 
 ، بفضة أو ذىب، من سيرتكم الباطمة التي تقمدتموىا من تفنى  
 "دم المسيح، كما من حمل ببل عيب وال دنس، بدم كريمبل ،اآلباء  

 .ألنَّو أغمى وأ من شي  قدَّمو يسوع ِلفدائنا من الخطيئة
 "آالم المسيح وموتو البريئة؟"ما معنىقولنا . 189

، خطية الذي لم يعرف خطيةألنو جعل . "21 :5كورنثوس الثانية  ( 892 
 "ألجمنا، لنصير نحن بر اهلل فيو  
ألن ليس لنا رئيس كينة غير قادر . "15 :4الرسالة الى العبرانيين  ( 893 
 "بال خطيةأن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثمنا،   
َوَلِكنَُّو اآلَن، ِعْنَد اْنِتَياِء اأَلْزِمَنِة، . "27,26 :7الرسالة الى العبرانيين  ( 894 
َوُىَو اَل . ِبَتْقِديِم َنْفِسِو َذِبيَحًة ِلموِ َظَيَر َمرًَّة َواِحَدًة ِلُيْبِطَل ُقوََّة اْلَخِطيَئةِ   
 َأْن ُيَقدَّْم : َيْحَتاُج ِإَلى َما َكاَن َيْحَتاُج ِإَلْيِو َقِديمًا ُكلُّ َرِئيِس َكَيَنةٍ   
ِة َأوَّالً     ، ثُمَّ َعْن َخَطاَيا الذََّباِئَح َيْوِمّيًا ِلمتَّْكِفيِر َعْن َخَطاَياُه اْلَخاصَّ
 "َعْنُيمْ  ِحيَن َقدََّم َنْفَسوُ َكفََّر َعْن َخَطاَياُىْم َمرًَّة َواِحَدًة،الشَّْعِب،َوَذِلَك ألَنَُّو   
. ألجل آ امنا، مسحوق ألجل معاصيناىو مجروح . "6,5 :53اشعيا  ( 895 
ممنا كل واحد . كمنا كغنم ضممنا، وبجمده برئناتأديب سبلمنا عميو،   
 "وضع عميو إ م جميعناإلى طريقو، والرب   

أن المسيح يسوع تأّلم ومات من " م المسيح وموتو البريئةآال"نعني بقولنا 
 (وىذا ما يسمَّى الموتُالنّْيابي)أجمنا وىو بري  لم يقترف أي ذنب 
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 المسيح َعملُ 

 الفدا 
 (دفع ِفدية مقابل الحريَّة)

  ال َّمن   

 الدَّم ال مين والطاىر
 (االنسان-اهلل)

 

 ااالم البريئة الدينونة
 والموت

 (الموت النّْيابي)

 النتيجة       

 رفع المَّعنة= الخطيئة
 أو عدم  

 التحرير من   =الموت
 عقوبة الجحيم     
 لمحياة والدخول      

 األبدية            
 القوَّة عمى ىزم  =الشيطان

ية               تجارَبو والحرّْ
 من دينونتو             



 كيف حّررني فدا  المسيح من عبودية الخطيئة؟. 190
 فإن ،إن كل من يعمل الخطية ىو عبد لمخطية. "36,34 :8يوحنا  ( 896 
 "ر فبالحقيقة تكونون أحراحرركم االبن  
 "خطية يطيرنا من كلودم يسوع المسيح ابنو ."1:7رسالة يوحنا االولى ( 897 
، الشريعةلعنة المسيح افتدانا من . "13 :3الرسالة الى الغبلطيين  ( 898 
 "إذ صار لعنة ألجمنا  
ذ كنتم أمواتا في الخطايا. "13 :2الرسالة الكولوسيين  ( 899   أحياكم ...وا 
 " مسامحا لكم بجميع الخطايامعو،   
 اآلن عمى الذين ال شي  من الدينونةإذا . "1 :8الرسالة الى رومية  ( 900 
 "ىم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح  
 "حسب آ امنا ولم يجازنالم يصنع معنا حسب خطايانا،."103:10المزامير ( 901 

 .حررني ِفدا  المسيح من عقوبة ونتائج الخطيئة
رني فدا  المسيح من حكم الموت؟.191  كيف حرَّ

ييمك النفس بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن . "28 :10متى  ( 902 
 "والجسد كمييما في جينم  
 ولكن ...ابتمع الموت إلى غمبة. "57,54 :15كورنثوس االولى  ( 903 
 "الغمبة بربنا يسوع المسيحشكرا هلل الذي يعطينا   
من آمن بي ولو مات . أنا ىو القيامة والحياة. "26,25 :11يوحنا  ( 904 
 "فمن يموت إلى األبد وكل من كان حيا و من بي ،فسيحيا  
 أبطل ظيور مخمصنا يسوع المسيح . "10 :1تيموثاوس الثانية  ( 905 
 " بواسطة اإلنجيلالموت وأنار الحياة والخمود  

رني من حكم الموت األبدي في الجحيم  . فدا  المسيح حرَّ
ما ىو الضمان الذي أعطاه لي فدا  المسيح بما يتعمَّقبانتيا  . 192

  حياتي األرضية؟ 
تحدث يسوع عن موت ). 14-11 :11يوحنا , 56-49 :8لوقا  ( 906 
 (ابنة يايريس وعن لعازر بانو نوم  
استشياد وموت اسطيفانوس وصفو ). 60-57 :7اعمال الرسل  ( 907 
 (الكتاب بنوم ورقاد  
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ألن داود بعد ما خدم جيمو بمشورة اهلل، . "36 :13اعمال الرسل  ( 908 
 " وانضم إلى  بائو، ورأى فسادارقد  
اكد بولس لممؤمنين ). 18-13 :4الرسالة االولى الى التسالونيكيين  ( 909 
 (ان الموت ىو فقط نوم سيوقظنا منو يسوع لمبقاء معو الى االبد  
 في تراب األرض يستيقظون، الراقدينكثيرون من . "2 :12دانيال  (910 
 " وىؤالء إلى العار لبلزدراء األبديالحياة األبدية،ىؤالء إلى   

فدا  المسيح يضمن لي أن نياية حياتي األرضية ستكون نوم أستيقظ 
  .منو لكي أِرَث الحياة األبديَّة

 كيف حررني فدا  المسيح من عبودية الشيطان؟. 193
 وأضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسمك . "15 :3التكوين  ( 911 
 "ه، وأنت تسحقين عقبىو يسحق رأسك. ونسميا  
ينقض ألجل ىذا أظير ابن اهلل لكي . "8 :3رسالة يوحنا االولى  ( 912 
 "أعمال إبميس  
فإذ قد تشارك األوالد في المحم والدم . "14 :2الرسالة الى العبرانيين  ( 913 
 لكي يبيد بالموت ذاك الذي لو اشترك ىو أيضا كذلك فييما،   
 "سمطان الموت، أي إبميس  
 "فييرب منكمقاوموا إبميس . اخضعوا هلل. "7 :4يعقوب  ( 914 
 ، المشتكي عمى إخوتناألنو قد طرح . "11,10 :12رؤيا يوحنا  ( 915 
  بدم غمبوه وىم ،الذي كان يشتكي عمييم، أمام إلينا نيارا وليبل  
 "الخروف وبكممة شيادتيم، ولم يحبوا حياتيم حتى الموت  
 المسيح ىو الذي من ىو الذي يدين؟. "34 :8الرسالة الى رومية  ( 916 
مات، بل بالحري قام أيضا، الذي ىو أيضا عن يمين اهلل، الذي   
 "أيضا يشفع فينا  

رني فدا  المسيح من تجربةودينونة ابميس  .حرَّ
 

 تواضع المسيح
 تواضع المسيح؟ معنى ما. 194

إذ كان في صورة الذي  [المسيح. "]8-6 :2الرسالة الى الفمبيين  ( 917 
 ،  خذا لكنو أخمى نفسو،، لم يحسب خمسة أن يكون معادال هللاهلل  
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 الفرق بين 
 تمجيد المسيح     تواضع المسيح  

تنازل وأخمى 
نفسو من 

 مجده السَّماوي
 

عاش متواضعًا 
 عمى األرض

 
 تواضع لفدائنا

َلِبس واستعاد 
 مجده السَّماوي

 

يحيا بمجٍد دائم 
يممئ السما  

 واألرض
 

 

د ليؤكّْد لنا  تمجَّ
 بأننا َمفديّْين  



ذ وجد في الييئة كإنسان، ،صورة عبد، صائرا في شبو الناس   وضع وا 
 " وأطاع حتى الموت موت الصميبنفسو  
فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنو . "9 :8كورنثوس الثانية  ( 918 
 "وىو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقرهمن أجمكم افتقر   
كان ليسوع القوة عمى غمبة ). 56-47 :26؛ متى 6-3 :18يوحنا  ( 919 
 (الجنود وطمب الكثير من المبلئكة لكنو سمح لمجنود بالقبض عميو  

تو اإللييّْة  تواضع المسيح يعني أن اهلل بشخص المسيح تنازل عن قوّْ
  .وُسمطان َعظمتِو لكي يعيش بيننا ويصير واحد منّْا

 كيف َوَضَع يسوع نفسو؟. 195
جاء يسوع الى االرض بطريقة وضيعة عندما ). 20-18 :1متى  ( 920 
 (وضع في رحم مريم ككائن حي  
(ولد يسوع كطفل من ابوين فقيرين في ظروف بسيطة جدا).14-2:1لوقا ( 921   
لمثعالب أوجرة، ولطيور السماء أوكار، : فقال لو يسوع ."58 :9لوقا  ( 922 
 "فميس لو أين يسند رأسووأما ابن اإلنسان   
 فبيبلطس إذ كان يريد أن يعمل لمجمع ما . "15 :15مرقس  ( 923 
 "وأسمم يسوع، بعدما جمده، ليصمبيرضييم، أطمق ليم باراباس،   
الذي تفسيره )ا بو إلى موضع جمجثة ؤووجا. "24,22 :15مرقس  ( 924 
 " ىناك صمبوهو (موضع جمجمة  
 "وأسمم الروحفصرخ يسوع بصوت عظيم . "37 :15مرقس  ( 925 
ووضعو في فاشترى كتانا، فأنزلو وكفنو بالكتان، . " 46 :15مرقس  ( 926 
 "قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا عمى باب القبر  

وضع يسوع نفسو بميالده وعيشو المتواضع، بآالمو في عيد بيالطس 
 .البنطي، وصمبو وموتو ودفنو

 لماذا وضع نفسو يسوع ؟. 196
 ، لكي افتقر وىو غنيأنو من أجمكم . "9 :8كورنثوس الثانية  ( 927 
 " أنتم بفقرهتستغنوا  
 ليخدمألن ابن اإلنسان أيضا لم يأت ليخدم بل . "45 :10مرقس  ( 928 
 "نفسو فدية عن ك يرينوليبذل   
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 .َوضَع يسوع نفسو لفدائنا من الخطيئة والشيطان
 

 تمجيد المسيح
  ما معنى تمجيد المسيح؟. 197

 "كل اسم  أيضا، وأعطاه اسما فوقرفعو اهلللذلك ."2:9الرسالة الى الفمبيين ( 929 
الذي بالمجدواآلن مجدني أنت أييا اآلب عند ذاتك . "5 :17يوحنا  ( 930 
 "كان لي عندك قبل كون العالم  
  ىو الذي صعد أيضاالذي نزل. "10 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 931 
 "فوق جميع السماوات، لكي يمؤل الكل  
، من مكمال بالمجد والكرامةيسوع، نراه . "9 :2الرسالة الى العبرانيين  ( 932 
 "أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة اهلل الموت ألجل كل واحد  

تو اإللييَّة ومجده السَّماوي . تمجيد المسيح  يعني أن اإللو الُمتجّسد استخدم قوَّ  
 كيف تمّجد المسيح؟. 198

لؤلرواح الذي فيو أيضا ذىب فكرز . "19 :3رسالة بطرس االولى  ( 933 
 " التي في السجن  
 "اآلب ، بمجدأقيم المسيح من األمواتحتى كما  "6:4الرسالة الى رومية ( 934 
 ثم إن الرب بعدما كمميم ارتفع إلى السماء، . "19 :16مرقس  ( 935 
 "وجمس عن يمين اهلل  
ديانا ونشيد بأن ىذا ىو المعين من اهلل . "42 :10اعمال الرسل  ( 936 
 "لؤلحيا  واألموات  

د المسيح عندما َنزَل إلى الجحيم، وقام من بين األموات، وصِعد إلى  تمجَّ
 . الّسما ، وجمس عن يمين اهلل ااب ليدين األحيا  واالموات

 لماذا مّجد اهلل المسيح؟. 199
ذ ...أقامو اهللفيسوع ىذا . "36,33,32 :2اعمال الرسل  ( 937  ارتفع  وا 
 جميع بيت إسرائيل أن اهلل جعل يسوع فميعمم يقينا... بيمين اهلل  
 "ربا ومسيحاىذا، الذي صمبتموه أنتم،   
، وأعطاه اسما رفعو اهلل أيضاذلك . " 11-9 :2الرسالة الى الفمبيين  ( 938 
 لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن ،فوق كل اسم  
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 أن يسوع ويعترف كل لسان ,عمى األرض ومن تحت األرض   
 " لمجد اهلل اآلبالمسيح ىو رب  
، ليعطي رفعو اهلل بيمينو رئيسا ومخمصاذا ا. "31 :5اعمال الرسل  ( 939 
 "إسرائيل التوبة وغفران الخطايا  

 . مجد اهلل المسيح ليؤّكد لنا بأنَّو فادينا ومخمّْصنا
 ماذا يؤكّْد لنا نزول المسيح إلى الجحيم؟. 200

 لؤلرواح  فكرزالذي فيو أيضا ذىب."19 :3رسالة بطرس االولى  ( 940 
 "التي في السجن  
 إذ جّرد الرياسات والسبلطين . "15 :2الرسالة الى الكموسيين  ( 941 
 "، ظافرا بيم فيوأشيرىم جيارا  

.نزول المسيح إلى الجحيم يؤكّْد لنا ُنصرتو عمى الشيطان وعمى مالئكة الشّْر   
 ماذا تؤكّْد لنا قيامة المسيح؟ . 201

 من جية تعين ابن اهلل بقوة [المسيح]. "4 :1الرسالة الى رومية  ( 942 
 "روح القداسة، بالقيامة من األموات  

 .تؤكّْد لنا قيامة المسيح أنو ابن اهلل: أوالً 
 "تبريرنا الذي أسمم من أجل خطايانا وأقيم ألجل."4:25الرسالة الى رومية (943 
ن لم يكن المسيح قد قام. "17 :15كورنثوس االولى  ( 944  ، فباطل وا 
 "أنتم بعد في خطاياكم. إيمانكم  
حسب  مبارك اهلل أبو ربنا يسوع المسيح،الذي."1:3رسالة بطرس االولى ( 945 
 "األموات ، بقيامة يسوع المسيح منلرجا  حي ولدنا  انيةرحمتو الكثيرة   

 .ُتؤكّْد لنا قيامة المسيح أنَّو فادينا ومخمّْصنا:  انياً 
 "فأنتم ستحيونإني أنا حي . "19 :14يوحنا  ( 946 
 ...سيحيا الجميعىكذا في المسيح . "23,22 :15كورنثوس االولى  ( 947 
 "المسيح باكورة، ثم الذين لممسيح في مجيئو  
 ولو مات من  من بي . أنا ىو القيامة والحياة. "25 :11يوحنا  ( 948 
 "فسيحيا  

 . تؤكّْد لنا قيامة المسيح أنَّو سُيقيمنا معو من الموت:  ال اً 
 ماذا يؤكد لنا صعود المسيح؟. 202
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 ، ارتفع إلى السما ثم إن الرب بعدما كمميم . "19 :16مرقس  ( 949 
 "وجمس عن يمين اهلل  
ان صعود المسيح الى السماء ). 10-7 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 950 
  (كبطل منتصر يؤكد لنا انو اكمل ميمتو التي ارسمو اهلل ألجميا  

بما أن المسيح عاد إلى السَّما  منتصرًا فإنَّ صعوده يؤكّْد لنا أنَّو : أوالً 
 . فادينا ومخمصنا

ال فإني كنت قد قمت بيت أبيفي . "3,2 :14يوحنا  ( 951   منازل كثيرة، وا 
ن مضيت وأعددت لكم مكانا  تي ،ألعد لكم مكاناأنا أمضي . لكم    وا 
 "أنا تكونون أنتم أيضاأيضا و خذكم إلي، حتى حيث أكون   

صعود المسيح يؤّكد لنا بأننا بإيماننا ِبو سنصعد نحن أيضًاونكون :  انياً 
 .معو ِلآلبد في السَّما 

 ماذا يؤكّْد لنا جموس المسيح عن يمين اهلل؟. 203
 وأجمسو عن يمينو في . " 22-20 :1الرسالة الى االفسسيين  ( 952 
، وكل اسم يسمى فوق كل رياسة وسمطان وقوة وسيادة،السماويات  
وأخضع كل شي  ،ليس في ىذا الدىر فقط بل في المستقبل أيضا  
ياه جعل رأسا فوق كل شيء تحت قدميو    "لمكنيسة، وا 
 في دفع إلي كل سمطان: فتقدم يسوع وكمميم قائبل. "18 :28متى  ( 953 
 "السماء وعمى األرض  

يؤكَّد لنا جموس المسيح عن يمين اهلل أنَّو َيحكم وُيدبَّر كلَّ شي  ِلخير 
 .المؤمنين بو ولخير كنيستو

كيف يمارس اان المسيح ميامو كنبي وكاىن وممك وىو في .204
 السما  جالٌس عن يمين اهلل؟

 باسم وعمدوىم جميع األمم فاذىبوا وتممذوا. "20,19 :28متى  ( 954 
 أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم وعمموىم،اآلب واالبن والروح القدس  
 " مين. وىا أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدىر. بو  
 واكرزوا باإلنجيلاذىبوا إلى العالم أجمع: وقال ليم. "15 :16مرقس  ( 955 
 "لمخميقة كميا  
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 إلى الجَّحيم نزل

 (مسيرة االنتصار)

 القيامة

 ابن اهلل مخمّْصنا)
 (يقيمنا معو

عود  الصُّ

 البطل المنتصر)
 (مكانو في السما 

 عن يمين اهلل َجَمس

 (نبي، كاىن، َمِمك)

 الدينونة

 المجي  ال انية بالعظمة)
لممؤمنين وغير 

 (المؤمنين

 

 تمجيد المسيح
 ىو تأكيد فدائنا



أيضا   ىو الذي صعدالذي نزل. "4:11,10الرسالة الى االفسسيين ( 956 
 البعض أن يكونوا وىو أعطى،فوق جميع السماوات، لكي يمؤل الكل  
 "والبعض رعاة ومعممينرسبل، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين،   

.يمارس المسيح ميّمتو كنبي بإرسال المؤمنين ليبشّْروا الكل بإنجيل الخالص  
وأما ىذا فبعدما قدم عن الخطايا . "12 :10الرسالة الى العبرانيين  ( 957 
 "جمس إلى األبد عن يمين اهللذبيحة واحدة ،   
الذي ىو أيضا عن ... المسيح. "34 :8الرسالة الى الرومانيين  ( 958 
 "يشفع فينايمين اهلل، الذي أيضا   
ن أخطأ أحد . "1 :2رسالة يوحنا االولى  ( 959  ، فمنا شفيع عند اابوا 
 "ريسوع المسيح البا  

  .يمارس المسيح اان ميّمتو كرئيِس كينٍة ِبرفِع طمباتنا وصمواتنا أمام اهلل
يضع جميع ألنو يجب أن يممك حتى . "25 :15كورنثوس االولى  ( 960 
 "األعدا  تحت قدميو  
فإني متيقن أنو ال موت وال . "39,38 :8الرسالة الى الرومانيين  ( 961 
 ،حياة، وال مبلئكة وال رؤساء وال قوات، وال أمور حاضرة وال مستقبمة  
تقدر أن تفصمنا عن محبة اهلل وال عمو وال عمق، وال خميقة أخرى،   
 "التي في المسيح يسوع ربنا  
ويخمصني   الرب من كل عمل رديءوسينقذني."5:18تيموثاوس الثانية(  962 
 " مين.  الذي لو المجد إلى دىر الدىور.لممكوتو السماوي  

يمارس المسيح ميامو اان كممك بالدفاع عنَّا و حمايتنا من كلّْ أعدائنا، 
 . وِبُممِكو عمى قموبنا، وبضمان وجودنا في ممكوِتو السَّماوي الى األبد

 لماذا ُتعَتبر دينونةالمسيح لؤلحيا  واألموات جز ًا من َتمجِيده؟. 205
  وجميع في مجدهومتى جاء ابن اإلنسان . "32,31 :25متى  ( 963 
ويجتمع ،كرسي مجدهالمبلئكة القديسين معو، فحينئذ يجمس عمى   
جميع الشعوب، فيميز بعضيم من بعض كما يميز الراعي أمامو   
 "الخراف من الجداء  
 المسكونة يدينألنو أقام يوما ىو فيو مزمع أن ."17:31اعمال الرسل ( 964 
 "بالعدل، برجل قد عينو، مقدما لمجميع إيمانا إذ أقامو من األموات  
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 ، وستنظره كل عينىوذا يأتي مع السحاب، . "7 :1رؤيا يوحنا  ( 965 
 "والذين طعنوه  

 . ألنَّو عندما يعود  انيًة َسيظير في مجده السَّماوي ليدين األحيا  واألموات
 متى سيدين المسيح االحيا  واالموات؟. 206

، وال فال يعمم بيما أحدأما ذلك اليوم وتمك الساعة . "36 :24متى  ( 966 
 "مبلئكة السماوات، إال أبي وحده   

 . ال أحد يعرف متى سيدين المسيح األحيا  واألموات
 متى يريد الرب منَّا أن نستعد لممجئ ال اني لمسيد المسيح؟. 207

ال تعممون في أية ساعة  إذا ألنكم سيرواا. "44,42 :24متى  ( 967 
أنو لو عرف رب البيت في أي ىزيع يأتي : واعمموا ىذا،يأتي ربكم  
، مستعدينلذلك كونوا أنتم أيضا والسارق، لسير ولم يدع بيتو ينقب   
 "ألنو في ساعة ال تظنون يأتي ابن اإلنسان  
يجب ان نكون مستعدين دائما لمبلقاة المسيح ). 13-1 :25متى  ( 968 
 (كالعذارى الخمسة الحكيمات  

 . يريد اهلل منَّا أن نكون دائمًا مستعدّْين لممجي  ال اني
 عمى أي أساس سيدين المسيح الناس؟. 208

اذىبوا إلى العالم أجمع واكرزوا : وقال ليم. "16,15 :16مرقس  ( 969 
 " يدنومن لم يؤمن واعتمد خمص، من آمن،باإلنجيل لمخميقة كميا  
 أَلنَُّو ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيَداُن، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن،َالَِّذي ". 18 :3يوحنا  ( 970 
" َلْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اهلِل اْلَوِحيدِ   
الكالم . فمو من يدينومن رذلني ولم يقبل كبلمي . "48 :12يوحنا  ( 971 
 " ىو يدينو في اليوم األخيرالذي تكممت بو  
سيستخدم يسوع أعمال االيمان التي عمميا ). 46-31 :25متى  ( 972 
المؤمنين كشاىد عمى ايمانيم، وعدم اظيار اعمال االيمان كشاىد   
 (لعدم االيمان  

سيدين المسيح  كلَّ الناس عمى أساس اإليمان بو و بكممتو أو عدم 
 . اإليمان
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 لماذا فداني المسيح؟. 209

ألنكم قد اشتريتم ،لستم ألنفسكموأنكم . "20,19 :6كورنثوس االولى  ( 973 
  " اهلل في أجسادكم وفي أرواحكم التي ىي هللفمجدوا. بثمن  
أما اآلن إذ أعتقتم من الخطية، . "22 :6الرسالة الى الرومانيين  ( 974 
 "والنياية حياة أبدية، فمكم ثمركم لمقداسة، وصرتم عبيدا هلل  
، لكي يفدينا من كل إ مالذي بذل نفسو ألجمنا، . "14 :2تيطس  ( 975 
 " غيورا في أعمال حسنةلنفسو شعبا خاصاويطير   
 يعيش وىو مات ألجل الجميع كي . "15 :5كورنثوس الثانية  ( 976 
 "األحيا  فيما بعد ال ألنفسيم، بل لمذي مات ألجميم وقام  
مبارك الرب إلو إسرائيل ألنو افتقد وصنع . "75,74,68 :1لوقا  ( 977 
، منقذين من أيدي أعدائناأن يعطينا إننا ببل خوف، ... فداء لشعبو  
 "جميع أيام حياتنابقداسة وبر قدامو ،نعبده  
لتسمكوا كما يحق لمرب، في كل . "13,10 :1الرسالة الى الكموسيين  ( 978 
الذي ،رضى، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة اهلل  
  " ابن محبتوأنقذنا من سمطان الظممة، ونقمنا إلى ممكوت  

 .المسيح فداني ألنتمي لو، وأكون ُممكًا لو، وأقضي حياتي في خدمتو
 لماذا ُتعَتبر حياة الخدمة في ممكوت المسيح حياُة برٍّ وطيارٍة وبركٍة؟. 210

تبتيج نفسي بإليي، ألنو قد . فرحا أفرح بالرب. "10 :61اشعياء  ( 979 
 ، مثل عريس يتزين كساني ردا  البر. ألبسني  ياب الخالص  
 "بعمامة، ومثل عروس تتزين بحمييا  
 " يابيم في دم الخروف وبيضوا غسموا  يابيموقد ."7:14رؤيا يوحنا ( 980 

ألنَّو غطَّى كل خطاياي " حياةِبرٍّ "تعتبر حياة الخدمة لفاديَّ المسيح : أوالً 
 .ب وب الّبر

 (حياة زكى تغيرت عندما  من بيسوع). 10-1 :19لوقا  ( 981 
 أبغضت جماعة األثمة، ومع األشرار ال . "7-5 :26المزامير  ( 982 
 ألسمع ،، فأطوف بمذبحك ياربأغسل يدي في النقاوة،أجمس  
 "بصوت الحمد، وأحدث بجميع عجائبك  
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ألنو قد ظيرت نعمة اهلل المخمصة، لجميع . "13-11 :2تيطس  ( 983 
 ونعيش  معّممة إيانا أن ننكر الفجور والشيوات العالمية، ،الناس  
 منتظرين الرجاء المبارك ،بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر  
 "وظيور مجد اهلل العظيم ومخمصنا يسوع المسيح  
 المخموق اإلنسان الجديدوتمبسوا . "24 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 984 
 "وقداسة الحقبحسب اهلل في البر   

ألنّْي أصبحت إنسانًا " حياة ُطيرٍ "تعتبر حياة الخدمة لفاديَّ المسيح :  انياً 
  .جديداًأكرُه الخطيئة وأرغب في العيش بخوٍف وطيارةٍ 

لقد دىنت مريم المجدلية يسوع بالزيت الغالي ). 8-1 :12يوحنا  ( 985 
 (تعبيرا عن حبيا وشكرىا  
ادخموا إلى حضرتو . عبدوا الرب بفرحا. "5,4,2 :100المزامير  ( 986 
 ىو صنعنا، ولو نحن شعبو وغنم . اعمموا أن الرب ىو اهلل،بترنم  
ألن واحمدوه، باركوا اسمو . ، دياره بالتسبيحادخموا أبوابو بحمد،مرعاه  
لى دور فدور أمانتو    "الرب صالح، إلى األبد رحمتو، وا 
  كما أحبنا واسمكوا في المحبة. "2 :5الرسالة الى االفسسيين  ( 987 
 "المسيح أيضا وأسمم نفسو ألجمنا، قربانا وذبيحة هلل رائحة طيبة   
 وكل ما عممتم بقول أو فعل، . "17 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 988 
 " اهلل واآلب بوشاكرينفاعمموا الكل باسم الرب يسوع،   

ألنّْي أخدمو " حياُة بركةٍ "تعتبر حياة الخدمة لفاديَّ المسيح :  ال اً 
 .بسروٍروشكٍر ومحبَّة عظيمة

 متى سأخدم فاديَّ المسيح ببٍر وطيارٍة وبركٍة كاممة وأبديَّة؟. 211
، الضيقة العظيمةىؤالء ىم الذين أتوا من . "15,14 :7رؤيا يوحنا  ( 989 
من أجل ذلك ىم ،وقد غسموا ثيابيم وبيضوا ثيابيم في دم الخروف  
 "  نيارا وليبل في ىيكموويخدمونو، أمام عرش اهلل  
متى أظير المسيح حياتنا، فحينئذ . "4 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 990 
 "في المجدتظيرون أنتم أيضا معو   
ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات . "13 :3رسالة بطرس الثانية  ( 991 
 "يسكن فييا البرجديدة، وأرضا جديدة،   
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 ىدف الفدا 
 المسيح  حياتنا كمَّيا تكون لخدمة

 

 ببرّْ  
 (محمي بقداسة اهلل)

 (ونصنع مشيئتو

 بطيارةٍ 
 نكره الخطيئة)

 ببركةٍ 
يماٍن ومحبةٍ )     (بسروٍر وا 

 كاممة          غير كاممة
 في السما       في ىذه الحياة 



ألنيم ىؤالء ىم الذين لم يتنجسوا مع النساء . "5,4 :14رؤيا يوحنا  ( 992 
ىؤالء اشتروا . ىؤالء ىم الذين يتبعون الخروف حيثما ذىب. أطيار  
وفي أفواىيم لم يوجد غش، ألنيم ،من بين الناس باكورة هلل ولمخروف  
 " قدام عرش اهللبال عيب  
في . أمامك شبع سرور. تعرفني سبيل الحياة. " 11 :16المزامير  ( 993 
 "يمينك نعم إلى األبد  

سأخدم فاديَّ المسيح ببٍر وطيارٍة وبركٍة كاممة وأبديَّة عندما سيأخذني معو 
 .إلى المجد األبدي في السما 

 ما الذي يؤّكد لي بأنَّني سأكون مع المسيح في السما ؟. 212
 وتعين ابن اهلل بقوة من جية روح . "4 :1الرسالة الى رومية  ( 994 
 "يسوع المسيح ربنا: بالقيامة من األمواتالقداسة،   
وانو ال بد ، فاديَّ حيّّ فاني موقٌن ان أما أنا . "27-25 :19ايوب  ( 995 
وبدون  وبعد أن يفنى جمدي ىذا، في النياية ان يقوم عمى األرض،  
. الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس  خر،جسدي أرى اهلل  
 "إلى ذلك تتوق كميتاي في جوفي  
 وسيقيمنا نحن أيضا أقام الرب،واهلل قد . "14 :6كورنثوس االولى  ( 996 
 "بقوتو  
فإن سيرتنا نحن ىي في السماوات، . "21,20 :3الرسالة الفمبيين  ( 997 
 الذي سيغير ،التي منيا أيضا ننتظر مخمصا ىو الرب يسوع المسيح  
شكل جسد تواضعنا ليكون عمى صورة جسد مجده، بحسب عمل   
 "أن يخضع لنفسو كل شي استطاعتو   
 لربنا ومسيحو، قد صارت ممالك العالم . "15 :11رؤيا يوحنا  ( 998 
 "فسيممك إلى أبد اابدين  

أنا متأكٌد بأنني سأكون مع المسيح في السما  ألنَّو قام من الموت حيِّا 
 .وسيممك إلى األبد
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 فدا  
 المسيح
 أحصل
 عميو

 

 باإليمان

ال يمكن االيمان 
 بالطبيعة ألنَّنا

يمكن االيمان فقط من 
 خالل عمل الروح القدس

 أعدا   أموات  
 بالخطيئة      اهلل 

 



 االيمان والروح القدس
 

 كيف أحصمعمى الفدا  الذي ربحو المسيح؟. 213
يعممنا يسوع في مثل الوليمة العظيمة ان ىؤالء ). 24-15 :14لوقا  ( 999 
  (الذين لم يقبموا الدعوة الى الوليمة قد خسروا كل بركاتو  
: فقاال،ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخمص. "31,30 :16اعمال الرسل  ( 1000 
 "فتخمص أنت وأىل بيتكآمن بالرب يسوع المسيح   
وآمنوا قد كمل الزمان واقترب ممكوت اهلل، فتوبوا . " 15 :1مرقس  ( 1001 
 "باإلنجيل  
لكل  ىي المسيح لمبر الشريعةأن غاية . "4 :10الرسالة الى رومية  (1002 
 "من يؤمن  
ألنو ىكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنو الوحيد، . "16 :3يوحنا  ( 1003 
 "، بل تكون لو الحياة األبديةكل من يؤمن بولكي ال ييمك   

 .أحصل عمى الفدا  الذي ربحو المسيح بااليمان بيسوع المسيح
 ما ىيالحالة الطبيعية الروحية التي ُوِلدُت فييا؟. 214

 أمواتا بالذنوب وأنتم إذ كنتم . "1 :2الرسالة الى االفسسيين  ( 1004 
 "والخطايا  
 لتفتح عيونيم،أنا اآلن أرسمك إلييم. "18,17 :26اعمال الرسل  ( 1005 
 "كي يرجعوا من ظممات إلى نور، ومن سمطان الشيطان إلى اهلل  
، ولكن  ىو موتألن اىتمام الجسد. "7,6 :8الرسالة الى الرومانيين  ( 1006 
 "عداوة هللألن اىتمام الجسد ىو ،اىتمام الروح ىو حياة وسبلم  

  .بالطبيعة أنا ُولدُت ميت وأعمى روحي،وعدوًا اهلل، وعبدًا إلبميس
 ماىو الشي  المستحيل فعمو بسبب حالتي الطبيعية الروحية؟ (215

، جيالةفإن كممة الصميب عند اليالكين . "18 :1كورنثوس االولى  ( 1007 
 "وأما عندنا نحن المخمصين فيي قوة اهلل  
 اَل َيْقَبُل َما ِلُروِح َولِكنَّ اإِلْنَساَن الطَِّبيِعيَّ ". 14 :2كورنثوس االولى  ( 1008 
" ألَنَُّو ِإنََّما ُيْحَكُم ِفيِو ُروِحيِّا َجَياَلٌة، َواَل َيْقِدُر َأْن َيْعِرَفُو ألَنَُّو ِعْنَدهُ اهلِل   
في الظممة . ال يعممون وال يفيمون [الخطاة]. "5 :82المزامير  ( 1009 
 "تتزعزع كل أسس األرض. يتمشون  
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وال ، ومبصرين تبصرون وال تفيمونتسمعون سمعا . "14 :13متى  ( 1010 
 "تنظرون  
أن ال تسمكوا في ما بعد كما . "18,17 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 1011 
إذ ىم مظممو الفكر، ومتجنبون ،ببطل ذىنيميسمك سائر األمم أيضا   
 "الجيل الذي فييم بسبب غالظة قموبيمعن حياة اهلل لسبب   
 "بل أنا اخترتكمليس أنتم اخترتموني . "16 :15يوحنا  ( 1012 
 معاصينا أنت تكفر . ثام قد قويت عميا. "4,3 :65المزامير  ( 1013 
لنشبعن من خير . طوبى لمذي تختاره وتقربو ليسكن في ديارك،عنيا  
 "بيتك، قدس ىيكمك  

 .من المستحيل بتفكيري الطبيعي أن آتي إلى المسيح واؤمن بو
 كيف  يمكنني أن آِتي و اؤمن بالمسيح؟. 216

أنت ىو المسيح : فأجاب سمعان بطرس وقال. "17,16 :16متى  ( 1014 
طوبى لك يا سمعان بن يونا، : فأجاب يسوع وقال لو،ابن اهلل الحي  
 "أبي الذي في السماوات، لكن لحما ودما لم يعمن لكإن   
إال يسوع رب : وليس أحد يقدر أن يقول . "3 :12كورنثوس االولى  ( 1015 
 "بالروح القدس  
باإلنسان الواحد والعطية بالنعمة التي . "5 :5الرسالة الى رومية  ( 1016 
 "، قد ازدادت لمكثيرينيسوع المسيح  

أنا آتي إلى المسيح واؤمن بو فقط من خالل عمل الروح القدس وكممة 
 . االنجيل
 ماذا عمل اهلل بمحبتو العظيمو لنا؟. 217

 "أسكب روحي عمى كل بشرويكون بعد ذلك أني . "28 :2يوئيل  ( 1017 
إنو خير لكم أن أنطمق، ألنو إن لم أنطمق ال . " 13,7 :16يوحنا  ( 1018 
وأما متى جاء ذاك، ،أرسمو إليكميأتيكم المعزي، ولكن إن ذىبت   
 "يرشدكم إلى جميع الحقروح الحق، فيو   
أرسل يسوع الروح القدس في يوم عيد ). 13-1 :2اعمال الرسل  ( 1019 
 (العنصرة  

 .اهلل بمحبتو العظيمة أرسل لنا الروح القدس
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  التقديس
اؤمن بالروح القدس، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وبشركة القديسين، 

 . مين. وبغفران الخطايا، والقيامة من األموات والحياة األبدية
 ما معنى ىذا؟

ىذا يعني بأنّْي اؤمن أنُّو بتفكيري واختياري الشخصي ال أستطيع أن ُأقِبئَللى 
وح القدس يدعوني بواسطة اإلنجيل، وينيرني بعطاياه . المسيح يسوع ربّْي لكنَّ الرُّ

حيح وبنفس الطريقة ىو يدعوأيضًا . اإللييَّة، ويقدُّْسني ويحفُظني في اإليمان الصَّ
وح القدس َيحفظ . وَيجَمع وُينير ويقدّْس الكنيسة المسيحية عمى األرض كذلك الرُّ
في ىذه الكنيسة المسيحية . الكنيسة مع المسيح يسوع وفي اإليمان الواحد الَحق
وفي اليوم األخير سُيقيمني . يغفر الروح القدس يومّيًا ُذنوبي وذنوَب كّل المؤمنين

 . من بين األموات، ويعطيني، ويعطي جميع المؤمنين،ِىبة الحياة األبدية
 . أنا أؤمن بأنَّ ىذا إعبلٌن حٌق وَيقين

 

 اهلل ىو الروح القدس 
 من ىو الروح القدس؟. 218

 اتى الروح القدس بسمطان في عيد ). 21-1 :2اعمال الرسل  ( 1020 
 (العنصرة وممموء بنبوة يوئيل  
فاذىبوا وتممذوا جميع األمم وعمدوىم باسم اآلب . "19 :28متى  ( 1012 
 "الروح القدسواالبن و  
نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة اهلل، . "14 :13كورنثوس الثانية  ( 1022 
 " مين.  مع جميعكمالروح القدسوشركة   
 (كان الثالوث االقدس حاضرا وقت معمودية يسوع).17,16 :3متى  (1023 

 .الروح القدس ىو أقنوم من األقانيم ال ال ة
 لماذا اؤمن أن الروح القدس ىو اهلل الحق؟. 219
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يا حنانيا، لماذا مؤل الشيطان : فقال بطرس. "4,3 :5اعمال الرسل  ( 1024 
 أنت لم تكذب عمى الناس بل ...لتكذب عمى الروح القدسقمبك   
 "عمى اهلل  
، واحد اهللوأنواع أعمال موجودة، ولكن " .12:11,6كورنثوس االولى ( 1025 
 "بعينو يعمميا الروح الواحدلكن ىذه كميا ،الذي يعمل الكل في الكل  
 وروح اهلل، ىيكل اهللأما تعممون أنكم . "16 :3كورنثوس االولى  ( 1026 
 "يسكن فيكم  
بُّ . "17 :3كورنثوس الثانية  ( 1027  ا الرَّ ووُه َوأَمَّ  "فَف ُهوَف الرُّر
 أخرج الشياطين، فقد بروح اهللولكن إن كنت أنا . "28 :12متى  ( 1028 
 " أقبل عميكم ممكوت اهلل  

أنا اؤمن أنَّ الروح القدس ىو اهلل ألنَّ الكتاب المقدس يدعوه ذلك : أوالً 
 .(األسماُ  اإللييَّة)

  أين ومن وجيك؟ من روحكأين أذىب . "8,7 :139المزامير  ( 1029 
ن فرشت في الياوية فأنت ىناكإن صعدت إلى السماوات ،أىرب   ، وا 
 "فيا أنت  
 قدم بروح أزلي الذي ...المسيح . "14 :9الرسالة الى العبرانيين  ( 1030 
 "نفسو هلل ببل عيب  
 حتى يفحص كل شي ألن الروح . "11,10 :2كورنثوس االولى  ( 1031 
 "ال يعرفيا أحد إال روح اهللىكذا أيضا أمور اهلل ... أعماق اهلل  
 وروحك القدوسال تطرحني من قدام وجيك، . "11 :51المزامير  ( 1032 
 "ال تنزعو مني  

فات اإلليّية :  انياً  فات )أنا اؤمن أن الروح القدس ىو اهلل ألنَّ َلو الصّْ الصّْ
 .(اإللييَّة

وروح اهلل ...في البدء خمق اهلل السماوات واألرض. "2,1 :1التكوين  ( 1033 
 "يرف عمى وجو المياه  
 "أحيتني ونسمة القدير  صنعنيروح اهلل. "4 :33ايوب  ( 1034 
 "وتجديد الروح القدسخمصنا بغسل الميبلد الثاني . "5 :3تيطس  ( 1035 
ولكن الذي يفحص القموب يعمم ما ىو . "27 :8الرسالة الى رومية  ( 1036 
 "يشفع في القديسيناىتمام الروح، ألنو بحسب مشيئة اهلل   
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 الروح القدس

  ليس ىو    ليس ىو  
 اإلبن      ااب   

 األقنوم ال الث
 من

 األقانيم اإللييَّة
 

لو أسما  
 إلييَّة

 صفات إلييَّة

 أعمال إلييَّة



 
أنا اؤمن أنَّ الروح القدس ىو اهلل ألنَّو َعَمل نفس األعمال التي :  ال اً 

 .(األعمال اإللييَّة)يعمميا اهلل  
 

 عمل الروح القدس 
 معجزة اإليمان بالمسيح والوالدة ال انية : أوالً 

 ماذا نسمّْي عمل الروح القدس؟ (220
وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر اهلل كل . "13 :2تسالونيكي الثانية ( 1037 
حين ألجمكم أييا اإلخوة المحبوبون من الرب، أن اهلل اختاركم من   
 "الحق وايمانكم ب لكمبتقديس الروحالبدء لمخبلص،   

 . عمل الروح القدس ُيسمَّى الّتقديس
"أن الروح القدس قّدسني ِعندما دعاني إلى االيمان بيسوع؟"ما معنى القول .221  

 مموكي، ،وكينوتفجنس مختاروأما أنتم ."2:11,9رسالة بطرس االولى ( 1038 
دعاكم من ، لكي تخبروا بفضائل الذي شعب اقتنا ، أمة مقدسة  
، كغربا  ونزال  أطمب إليكم ... إلى نوره العجيب فمرحومونالظممة  
 "أن تمتنعوا عن الشيوات الجسدية التي تحارب النفس  
، غتسمتملكن ا. وىكذا كان أناس منكم. "11 :6كورنثوس االولى  ( 1039 
 " يسوع وبروح إليناباسم الرب، بل تبررتم تقدستمبل   
 إلى كنيسة اهلل التي في كورنثوس، . "2 :1كورنثوس االولى  ( 1040 
، المدعوين قديسين مع جميع الذين المقدسين في المسيح يسوع  
 " في كل مكان، ليم ولنايدعون باسم ربنا يسوع المسيح  
لو السبلم نفسو ."5:23تسالونيكي االولى ( 1041  ولتحفظ  .يقدسكم بالتماموا 
 "المسيح  عند مجيء ربنا يسوعكاممة بال لومروحكم ونفسكم وجسدكم   

أعني بيذا القول أن الروح القدس قّدسني عندما َجعمني اؤمن بالمسيح 
 . يسوع، ودعاني إلىااليمان بالمسيح يسوع ألكون ُمقدَّسًا وُمكرَّسًا لو

ما ىي الوسائط التي دعاني بياالروح القدس إلى االيمان . 222
 بالمسيح؟

 " ىو حقكالمك. حقك في قدسيم. "17 :17يوحنا  ( 1042 
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أن اهلل اختاركم من البدء لمخبلص، . "14,13 :2تسالونيكي الثانية  ( 1043 
 ، بإنجيمنااألمر الذي دعاكم إليو ،بتقديس الروح وتصديق الحق  
 "القتناء مجد ربنا يسوع المسيح  
انضم المؤمنين الى الكنيسة من خبلل ). 47-38 :2اعمال الرسل  ( 1044 
 (الكممة، التي يعمم بيا الرسل  
 (واعتمد سمع الخصي االثيوبي االنجيل). 39-8:35اعمال الرسل ( 1045 
نزل الروح القدس عمى الذين في بيت ). 48-44 :10اعمال الرسل  ( 1046 
 (كرنيميوس الذين سمعوا الكممة وتعمدوا  
ألن القمب يؤمن بو لمبر، والفم يعترف . "17 :10الرسالة الى رومية  ( 1047 
 "بو لمخبلص  
وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، . "15 :3تيموثاوس الثانية  ( 1048 
 "القادرة أن تحكمك لمخبلص، باإليمان الذي في المسيح يسوع   
منكم  توبوا وليعتمد كل واحد: فقال ليم بطرس. "2:38اعمال الرسل ( 1049 
 "عمى اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبموا عطية الروح القدس  
اعطانا يسوع جسده ودمو في العشاء الرباني ). 28-26 :26متى  (1050 
 (ليؤكد لنا غفرانو  

 . دعاني الروح القدس لاليمان بالمسيح بواسطة االنجيل في الكممة واألسرار
كيف يصّور الكتاب المقدس معجزة عمل الروح القدس في دعوتو . 223

 لي  لاليمان بواسطة االنجيل؟
 ، لكنكم كخراف ضالَّةألنكم كنتم . "25 :2رسالة بطرس االولى  ( 1051 
 "رجعتم اآلن إلى راعي نفوسكم وأسقفيا  
فآمن عدد ك ير وكانت يد الرب معيم، . "21 :11اعمال الرسل  ( 1052 
 " إلى الربورجعوا  
لتمحى خطاياكم، لكي تأتي توبوا وارجعوا . "19 :3اعمال الرسل  ( 1053 
 "أوقات الفرج من وجو الرب  
 "والخطاة إليك يرجعونفأعمم األثمة طرقك، . "13 :51المزامير  ( 1054 
َفيؤاَُلِء َبْعَد َما َشيََّعْتُيُم اْلَكِنيَسُة اْجَتاُزوا ِفي . "3 :15اعمال الرسل  ( 1055 
 "ُيْخِبُروَنُيْم ِبُرُجوِع اأُلَممِ ِفيِنيِقَيَة َوالسَّاِمَرِة   

ل من َعدم االيمان إلى االيمان بالمسيح: أوالً  رىا كَتحوُّ ل)ُيصوّْ  .(ُمعجزُة التحوُّ
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 التَّقديس
 بالروح القدس

 مدعويين

 لنكون قديسين         من العالم 
 بااليمان بالمسيح       الغير مؤمن 

 من خالل 

 االنجيل

  واألسرار        بالكممة       

 وسائط النعمة



إن كان : الحق الحق أقول لك: أجاب يسوع وقال لو. "6,3 :3يوحنا  ( 1056 
المولود من الجسد ، ال يقدر أن يرى ممكوت اهللال يولد من فوقأحد   
 "والمولود من الروح ىو روحجسد ىو،   
 ال بأعمال في بر عممناىا نحن، بل بمقتضى . "5 :3تيطس  ( 1057 
 "الميالد ال اني وتجديد الروح القدس بغسل خمصنا،رحمتو  
، ال من زرع يفنى، بل مولودين  انية. "23 :1رسالة بطرس االولى  ( 1058 
 "مما ال يفنى، بكممة اهلل الحية الباقية إلى األبد  

رىا كميالدجديد و اني :  انياً   . (معجزة التَّجديد والوالدة ال انية)ُيصوّْ
اهلل الذي ىو غني في الرحمة،  . "5,4 :2الرسالة الى االفسسيين  ( 1059 
ونحن أموات بالخطاياأحيانا ،من أجل محبتو الكثيرة التي أحبنا بيا  
 " بالنعمة أنتم مخمصون،مع المسيح  
ذ . "13 :2الرسالة الى الكموسيين  ( 1060   وغمف كنتم أمواتا في الخطاياوا 
 "معو، مسامحا لكم بجميع الخطاياأحياكم جسدكم،   

رىا كقيامة من الموت :  ال اً    .(ُمعجزة القيامة من الموت)ُيصوّْ
 

 التَّنوير :  انياً 
 ِنيرنا بنور المسيح يُ الروح القدس 

 ؟"أنارني  بمواىبو"كيف تشرح عمل الروح القدس من خالل عبارة .  224
من . أنا ىو نور العالم: ثم كمميم يسوع أيضا قائبل. "12 :8يوحنا  ( 1061 
 "يتبعني فال يمشي في الظممة بل يكون لو نور الحياة  
 نقذا إياك من الشعب ومن األمم م. "18,17 :26اعمال الرسل  ( 1062 
لتفتح عيونيم كي يرجعوا من ظممات ،الذين أنا اآلن أرسمك إلييم  
، ومن سمطان الشيطان إلى اهلل، حتى ينالوا باإليمان بي إلى نور  
 "غفران الخطايا  
 قد أعمى الذين فييم إلو ىذا الدىر . "6,4 :4كورنثوس الثانية  ( 1063 
، لئال تضي  ليم إنارة إنجيل مجد المسيح، أذىان غير المؤمنين  
شرق نور من ظممة، ىو الذي  الذي أاهلل...الذي ىو صورة اهلل   
 "أشرق في قموبنا، إلنارة معرفة مجد اهلل في وجو يسوع المسيح  
  " ما تنظرونولمعيون التي تنظرطوبى . "23 :10لوقا  ( 1046 

187 

 ِنيرنا بنور المسيحيُ الروح القدس  التَّنوير



ىذه العبارة تعني أن الروح القدس نقمني من ُظممة عدم االيمان إلى نور 
االيمان، أعطاني عيونًا جديدة أرى بيا كل النّْعم والبركات التي أعطاىا لي 

 .اهلل بالمسيح يسوع
رني بيا الروح القدس . 225 ماىي بعض النّْعم والبركاتاالليية التي نوَّ

 وأراىا بااليمان؟
غفران الذي فيو لنا الفداء بدمو، ". 7 :1 الرسالة الى االفسسيين (1065 
 "، حسب غنى نعمتوالخطايا  
 سرور وسالموليمؤلكم إلو الرجاء كل . "13 :15الرسالة الى رومية  ( 1066 
 " بقوة الروح القدسالرجا في اإليمان، لتزدادوا في   
 مع اهلل سالم باإليمان لنا تبررنافإذ قد  "1 :5الرسالة الى رومية  ( 1067 
 "بربنا يسوع المسيح  
سكونا ، وعمل العدل سالماويكون صنع العدل . "17 :32اشعيا  ( 1068 
 " إلى األبدوطمأنينة  
 "صباي  يا سيدي الرب، متكمي منذرجائيألنك أنت ."71:5المزامير ( 1069 
ولكن الرجاء .  خمصنابالرجا أننا . "25,24 :8الرسالة الى رومية  ( 1070 
 ولكن إن ،المنظور ليس رجاء، ألن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا  
 " ما لسنا ننظره فإننا نتوقعو بالصبراكنا نرجو  
 المبارك وظيور مجد اهلل العظيم الرجا منتظرين . "13 :2تيطس  ( 1071 
 "ومخمصنا يسوع المسيح  
 نفسي بإليي، ألنو قد تبتيج.  أفرح بالربفرحا. "10 :61اشعيا  ( 1072 
 كساني رداء البر، مثل عريس يتزين . ألبسني ثياب الخبلص  
 "بعمامة، ومثل عروس تتزين بحمييا  
 بفرح ال تخافوا فيا أنا أبشركم : فقال ليم المبلك. "10 : 2لوقا  ( 1073 
 " يكون لجميع الشعبعظيم  
وليس ، مجد اهللرجا ونفتخر عمى  . "3,2 :5الرسالة الى رومية  ( 1074 
 "ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات  
"أحياني قولك في مذلتي، ألن  تعزيتيىذه ىي. "119:50المزامير ( 1075 
مبارك اهلل أبو ربنا يسوع المسيح، أبو  . "4,3 :1كورنثوس الثانية  ( 1076 
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 اإلستنارة
 بنور الروح القدس

 أدخمني      أخرجني من 
 إلى نور االيمان    ظالم عدم االيمان 

 بالغفران ألرى وأتنعَّم

 السالم
 الرجا 

 الفرح

 التعزية

 ِنعُم اهلل
 وبركاتو عميَّ 

 بالمسيح
 



لو كل تعزية    الذي يعزينا في كل ضيقتنا، حتى نستطيع أن الرأفة وا 
 "نعزي الذين ىم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بيا من اهلل  

رني ألرى بااليمان النّْعم والَبركات اإللييَّة ِم َل ُغفران  الروح القدس نوَّ
 . الخطايا والذُّنوب، السَّالم القمبي، الرجا  والفرح والتعزية

 

 التَّقديس :  ال اً 
 الروح القدس يقدَّسنا لنعمل أعمااًل صالحة

ماىو التغيير الذي صنعو الروح القدس في حياتي عندما قدَّسني . 226
 بواسطة االنجيل؟
إذا إن كان أحد في المسيح فيو خميقة . "17 :5كورنثوس الثانية  ( 1077 
 "األشياء العتيقة قد مضت، ىوذا الكل قد صار جديدا: جديدة  
مخموقين في ألننا نحن عممو، . "10 :2الرسالة الى االفسسيين  ( 1078 
 "، قد سبق اهلل فأعدىا لكي نسمك فيياالمسيح يسوعؤلعمال صالحة  
لم يدعنا لمنجاسة بل في ألن اهلل . "7 :4الرسالة الى التسالونيكيين  ( 1079 
إذا من يرذل ال يرذل إنسانا، بل اهلل الذي أعطانا أيضا ،القداسة  
 "روحو القدوس  
 ولكن الذين ىم لممسيح قد . "25,24 :5الرسالة الى الغبلطيين  ( 1080 
إن كنا نعيش بالروح، فمنسمك ،صمبوا الجسد مع األىوا  والشيوات  
 "أيضا بحسب الروح  
لذلك ابغضت . من وصاياك اتفطن. "112,104 :119المزامير  ( 1081 
 "لقد عزمت ان اتمم فرائضك الى أن أموتكل طرق كذب،   
الذي بذل نفسو ألجمنا، لكي يفدينا من كل إثم، . "14 :2تيطس  ( 1082 
 "غيورا في أعمال حسنةويطير لنفسو شعبا خاصا   
 " يا إليي سررتأن أفعل مشيئتك. "8 :40المزامير  ( 1083 

عندما يقدّْسني الروح القدس باالنجيل فانَّو َيجعمني أكره الخطيئة ويح ّني 
 .عمى العيش حياة ُمقدَّسة مميئة باالعمال الصالحة

 كيف أستطيع القيام باألعمااللصالحة؟ . 227
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 التَّقديس 
 بالروح القدس

 يجعمني أرغب 
 وأشتاق ألعمل

 األعمال الصالحة
 

 تتقوَّى
بالمسيح الذي 
 يحيا في داخمي

 تتشجَّع
بمحبَّتي وشكري 

 لممسيح

 يرشدني
 ما أعمنو اهلل
 في كممتو

 بحسب   يعممو         ما يعممو     
مشيئة   كعمل شكر      المؤمن     
 اهلل
 



 اخمق في يا اهلل، وروحا مستقيما جدد لبا نقياق. "10 :51المزامير  ( 1084 
 "في داخمي  
عندما يضع  أرغب في عمل مشيئة اهلل فقط).10-8:5الرسالة الى رومية ( 1085 
.(الروح القدس فكرًا جديدًا في داخمي من خبلل االيمان بيسوع المسيح    
 " قمبيشِرحتُ ىافي طريق وصاياك أجري، ألن. "32 :119المزامير  ( 1086 
ألنو  ،بدون إيمان ال يمكن إرضاؤهولكن ."11:6الرسالة الى العبرانيين ( 1087 
 "الذين يطمبونو يجب أن الذي يأتي إلى اهلل يؤمن بأنو موجود، وأنو يجازي  
خميقة  فيو في المسيحذا إن كان أحد ا. "17 :5كورنثوس الثانية  ( 1088 
 "األشياء العتيقة قد مضت، ىوذا الكل قد صار جديدا: جديدة  
مخموقين في ألننا نحن عممو، . "10 :2الرسالة الى االفسسيين  ( 1089 
 "المسيح يسوع ألعمال صالحة  
 الذي ي بت في وأنا فيو. أنا الكرمة وأنتم األغصان. "5 :15يوحنا  ( 1090 
 "ىذا يأتي بثمر كثير، ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعموا شيئا  
مع المسيح صمبت، فأحيا ال أنا، . "20 :2الرسالة الى الغبلطيين  ( 1091 
فما أحياه اآلن في الجسد، فإنما أحياه في . بل المسيح يحيا في  
 "اإليمان، إيمان ابن اهلل، الذي أحبني وأسمم نفسو ألجمي  
 وأن اهلل ىو العامل فيكمأن تريدواألن . "13 :2الرسالة الى الفمبيين  ( 1092 
 "تعمموا من أجل المسرة  

. الروح القدسخمق في داخمي قمبًا نقيًا جديدًا يسكن المسيح فيو بااليمان
 . ىذا القمب الجديد وااليمان يستطيع أن يقوم بأعمال صالحة

 لماذا يجب عميَّ ان أعمل أعماال صالحة؟. 228
ألنو في المسيح يسوع ال الختان ينفع . "6 :5الرسالة الى الغبلطيين  ( 1093 
 "اإليمان العامل بالمحبةشيئا وال الغرلة، بل   
إذ نحن . محبة المسيح تحصرناألن . "15,14 :5كورنثوس الثانية  ( 1094 
أنو إن كان واحد قد مات ألجل الجميع، فالجميع إذا : نحسب ىذا  
 ال  وىو مات ألجل الجميع كي يعيش األحياء فيما بعد ،ماتوا  
 "ألنفسيم، بل لمذي مات ألجميم وقام  
 ، وكل ما عممتم بقول أو فعل. "17 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1095 
 "شاكرين اهلل وااب بوفاعمموا الكل باسم الرب يسوع،   
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 بذل نفسو ألجمنا، لكي يفدينا  [المسيح]. "14 :2الرسالة الى تيطس  ( 1096 
 "شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنةمن كل إثم، ويطير لنفسو   

يجب عميَّ أن أعمل أعماال صالحة ألعبّْر بيا عن حبّْي وُشكري لمرَّب َعمى 
 . كل ِنعمو وعطاياه، فاألعمال الصالحة ىي  مار االيمان

 ماالمرشد الذي يرشدني في عمل االعمال الصالحة؟. 229
  "كالمك ونور لسبيميسراج لرجمي . "105 :119المزامير  ( 1097 
 "كالمك بحفظو إياه حسببم يزكي الشاب طريقو؟ ."119:9المزامير ( 1098 
 "ويحفظونو يسمعون كالم اهللبل طوبى لمذين : أما ىو فقال."11:28لوقا ( 1099 
شكمكم  وال تشاكموا ىذا الدىر، بل تغيروا عن."12:2الرسالة الى رومية ( 1100 
 "ما ىي إرادة اهلل الصالحة المرضية الكاممةبتجديد أذىانكم، لتختبروا   

مرشدي في عمل األعمال الصالحة ىو كممة الميو مشيئتُيالمكتوبة في 
 . الكتاب المقدس

 ما ىي األعمال الصالحة؟. 230
فما أحياه اآلن في الجسد، فإنما . "20 :2الرسالة الى الغبلطيين  ( 1101 
 "، إيمان ابن اهللأحياه في اإليمان  
 " ونور لسبيميكالمكسراج لرجمي . "105 :119المزامير  ( 1102 
 وكل ما عممتم بقول أو فعل، . "17 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1103 
 "شاكرين اهلل وااب بوفاعمموا الكل باسم الرب يسوع،   
مدح يسوع االرممة الفقيرة النيا ترمز الى ). 44-41 :12مرقس  ( 1104 
 (عمل ايمان وحب  
مدح يسوع مريم عندما مسحتو بالزيت الن ما ). 9-3 :14مرقس  ( 1105 
 (عممتو كان مبنيًا عمى حبيا لممخمص  
 عندما أمن زكى اظير حبو وشكره ليسوع ). 10-1 :19لوقا  ( 1106 
 (بأعمالو الصالحة  
عمى الرغم من ان قايين وىابيل قدموا ضحية، ). 5-3 :4التكوين  ( 1107 
 (اال ان اهلل قبل ىابيل  

العمل الصالح ىو عمل المحبة والشكر عمى نعم وبركات اهلل،والتي يجب 
 . أن تكون مبنيَّة عمى كممة اهلل
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 لماذا يعتبر اهلل االعمال التي يعمميا المؤمن صالحة؟. 231
  كل أعمال وك وب عدة، كنجسوقد صرنا كمنا . "6 :64اشعيا  ( 1108 
 "برنا، وقد ذبمنا كورقة، و ثامنا كريح تحممنا  
 فإذا ليس لمن يشاء وال لمن يسعى، بل. "16 :9الرسالة الى رومية  ( 1109 
 "هلل الذي يرحم  
 "بالراجين رحمتو بأتقيائو، يرضى الرب. "11 :147المزامير  ( 1110 
 وكل ما عممتم بقول أو فعل، . "17 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1111 
 "فاعمموا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين اهلل وااب بو  

 يعتبر اهلل ىذه األعمال صالحة فقط ألنيا نابعة من محبة المؤمن لممسيح 
 كم عدد األعمال الصالحة التي يريد منّْي اهلل عمميا؟. 232

كم مرة يا رب، : حينئذ تقدم إليو بطرس وقال. "22,21 :18متى  ( 1112 
ال : قال لو يسوع، ىل إلى سبع مراتيخطئ إلي أخي وأنا أغفر لو؟  
  "أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات  
واهلل قادر أن يزيدكم كل نعمة، لكي تكونوا . "8 :9كورنثوس الثانية  ( 1113 
 "،تزدادون في كل عمل صالحكل حين في كل شي ولكم كل اكتفاء   
وأريد أن تقرر ىذه . صادقة ىي الكممة. "8 :3الرسالة الى تيطس  ( 1114 
فإن . ييتم الذين آمنوا باهلل أن يمارسوا أعماال حسنةاألمور، لكي   
 "ىذه األمور ىي الحسنة والنافعة لمناس  
لنا فرصة فمنعمل الخير فإذا حسبما . "10 :6الرسالة الى الغبلطيين  ( 1115 
 " ، والسيما ألىل اإليمانلمجميع  

اهلل اليريد منّْي ِحساب عدد أعمالي الصالحة بل باألحرى اإلستفادة من كلّْ 
  .فرصة تسمح لي القيام بأعمال صالحة

 

 االيمان القويمعمى الحفاظ : رابعاً 
بعادي عن عمل . 233 من ىم األعدا  الذين يحاولون إضعاف إيماني وا 

 األعمال الصالحة؟
 خدعت الحية ولكنني أخاف أنو كما . "3 :11كورنثوس الثانية  ( 1116 
 " عن البساطة التي في المسيحتفسد أذىانكم بمكرىا، ىكذا حوا   
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 الروح القدس

 يساعدني 
 ضدَّ 

 

 أعدا  اإليمان 
   ومقاومي األعمال الصالحة

 الطبيعة الخاطئة     العالم الخاطئ       إبميس       

 من خبلل

 تجديد غيرتي        تقوية      
 لعمل األعمال الصالحة         إيماني     



البسوا سبلح اهلل الكامل لكي . "12,11: 6الرسالة الى االفسيين  ( 1117 
 فإن مصارعتنا ليست مع دم ،مكايد إبميستقدروا أن تثبتوا ضد   
ولحم، بل مع الرؤساء، مع السبلطين، مع والة العالم عمى ظممة ىذا   
 "أجناد الشر الروحية في السماوياتالدىر، مع   
ال تحبوا العالم وال األشيا  التي في . "15 :2رسالة يوحنا االولى  ( 1118 
 "إن أحب أحد العالم فميست فيو محبة اآلب. العالم  
والروح  الجسد يشتيي ضد الروحأن ."5:17الرسالة الى الغبلطيين ( 1119 
 "تفعمون ما ال تريدون،وىذان يقاوم أحدىما اآلخر، حتى ضد الجسد  
كثيرا ما اقع في الخطيئة الن  دم  ). 23-18 :7الرسالة الى رومية  ( 1120 
 (القديم في داخمي يقاوم االنسان الجديد  

 .طبيعةالقديمةالاألعدا  ىم الشيطان وروح العالم و
 فعل الروح القدس باالضافة إلى دعوتي لاليمان؟يماذا . 234

 قد . ال تتمفت ألني إليك. تخف ألني معكال . "10 :41اشعيا  ( 1121 
 " بيمين بريأيدتك وأعنتك وعضدتك  
لكي يعطيكم بحسب غنى مجده، . "16 :3الرسالة الى االفسسيين  ( 1122 
 " بالقوة بروحو في اإلنسان الباطنتتأيدواأن   
  محروسون أنتم الذين بقوة اهلل "5 :1رسالة بطرس االولى  ( 1123 
 "بإيمانمخالص مستعد أن يعمن في الزمان األخير  
لو كل نعمة الذي دعانا إلى مجده . "10 :5رسالة بطرس االولى  ( 1124  وا 
ىو يكممكم وي بتكم األبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا،   
 "ويقويكمويمكنكم  
 وروحا مستقيماقمبا نقيا اخمق في يا اهلل، . "12-10 :51المزامير  ( 1125 
وروحك القدوس ال ال تطرحني من قدام وجيك، ،جدد في داخمي  
 " اعضدنيوبروح منتدبة ردَّ لي بيجة خبلصك، ،تنزعو مني  

الروح القدس يقوي إيماني ويجدد محبتي باالستمرار في عمل مشيئة اهلل 
 .الى أن انتقل إلى السما 
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 الكنيسة المسيحية 
 وَشركة القديسين المقدَّسة

 ماىي الكنيسة المسيحية المقدسة؟. 235
 الذين يضم إلى الكنيسةوكان الرب كل يوم . "47 :2اعمال الرسل  ( 1126 
 "يخمصون  
  أكثر، مؤمنون ينضمون لمربوكان . "14 :5اعمال الرسل  ( 1127 
 "جماىير من رجال ونساء  
ألن الرجل ىو رأس المرأة كما أن . "23 :5الرسالة الى االفسسيين  ( 1128 
 "، وىو مخمص الجسدرأس الكنيسةالمسيح أيضا   
 إلى كنيسة اهلل التي في كورنثوس، . "2 :1كورنثوس االولى  ( 1129 
  جميع الذين المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع  
 "يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان  

.الكنيسة المسيحية المقدسة ىي جميع الذين يؤمنون في المسيح كرب ومخمّْص  
شعب . (46:4المزامير )يعبّْر الكتاب المقدس عن الّْذين يؤمنون بتعابير أخرى مثل مدينة اهلل 

المزامير )جبل صييون .(17,16 :3كورنثوس االولى )ىيكل اهلل .(10,9 :2 بطرس 1)اهلل 
(. 23,22 :1االفسسيين )جسد المسيح . (2 :21رؤيا يوحنا ) عروس المسيح . (2 :48

 .أيضا تنطبق عمى الكنيسة المسيحية المقدسة" كرمة اهلل"و" مممكة المسيح"ومصطمحات 
الكنيسة المسيحية "لماذا ندعوجماعة المؤمنين في كل مكان بـ . 236

 ؟"شركة القديسين"و" المقدسة
إلى جميع الموجودين في رومية، . "7 :1الرسالة الى الرومانيين  ( 1130 
 "مدعوين قديسينأحباء اهلل،   
 إلى كنيسة اهلل التي في كورنثوس، . "2 :1كورنثوس االولى  ( 1131 
، المدعوين قديسين مع جميع الذين المقدسين في المسيح يسوع  
 "يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان  
أحب المسيح أيضا الكنيسة . "27,25 :2الرسالة الى االفسسيين  ( 1132 
 لكي يقدسيا، مطيرا إياىا بغسل الما  بالكلوأسمم نفسو ألجميا   
 أو شيء ال دنس فييا وال غضنلكي يحضرىا لنفسو كنيسة مجيدة،   
 "من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وببل عيب  
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 كلُّ المؤمنين ىم

 "ُمَقدَِّسين أو ِقديسين"

 (خطاياىم مغسولة بالمسيح)

 "مسيحيين"  

يؤمنون فقط  )
 (بالمسيح

 "في َشِرَكة"    

بااليمان )متَّحدين)
 بالمسيح في جسدٍ 

 (واحد

 الكنيسة المسيحية 
 المقدَّسة أو شركة 

 القديسين

 بشكل غير منظور



  غسمنا من الذي أحبنا، وقد . "6,5 :1رؤيا يوحنا  ( 1133 
 هلل أبيو، لو المجد والسمطان إلى خطايانابدميوجعمنا مموكا وكينة  
 " مين. أبد اآلبدين  

 . ألنَّيم تطيَّروا ِمن خطاياىم وتقّدسوا بااليمان بيسوع المسيح
 المؤمنين في كل مكان بالكنيسة المسيحية ندعو جماعةلماذا . 237

 المقدسة؟
فمستم إذا بعد غرباء ونزال، بل . "20,19 :2الرسالة الى االفسسيين  ( 1134 
 مبنيين عمى أساس الرسل ،رعية مع القديسين وأىل بيت اهلل  
 "حجر الزاوية نفسو ويسوع المسيحواألنبياء،   
 " في أنطاكية أوالمسيحيينودعي التبلميذ . "26 :11اعمال الرسل  ( 1135 
 ال يستطيع أحدأن يضع أساسا آخرفإنو . "11 :3كورنثوس االولى  ( 1136 
 "غير الذي وضع، الذي ىو يسوع المسيح  
بولس، رسول يسوع المسيح، بحسب أمر . "1 :1تيموثاوس االولى  ( 1137 
 "يسوع المسيح، رجائنااهلل مخمصنا وربنا   

ندعو جماعة المؤمنين في كل مكان بالمسيحيين ألن رجائيم الوحيد ىو 
 .في المسيح يسوع

  المسيحية المقدسة شركة القديسين؟الكنيسةلماذا ندعو. 238
ولي خراف أخر ليست من ىذه الحظيرة، ينبغي أن . "16 :10يوحنا  ( 1138 
 "واحدة وراع واحد تي بتمك أيضا فتسمع صوتي، وتكون رعية   
 أيضا اعتمدنا بروح واحدألننا جميعنا . "13 :12كورنثوس االولى  ( 1139 
 "جسد واحدإلى   
واحد في جسد : ىكذا نحن الكثيرين. "5 :12الرسالة الى الرومانيين  ( 1140 
 "، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد لآلخرالمسيح  
 "المسيح أيضا رأس الكنيسة. "6-3 :5الرسالة الى االفسسيين  ( 1141 
وحدانية مجتيدين أن تحفظوا . "6-3 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 1142 
 كما دعيتم أيضا في جسد واحد، وروح واحد،، برباط السبلمالروح  
 "رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة،رجاء دعوتكم الواحد  
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ألنَّ جميع المؤمنين من خالل عمل الروح القدس وااليمان بالمسيح 
  .يشتركون في جسد روحي واحد

أن اهلل ىو الوحيد الذي يعرف أعضا  الكنيسة "ما معنى قولنا . 239
 "المسيحية المقدسة؟

ظن إيميا انو المؤمن الوحيد الذي بقي، ). 18-9 :19المموك االول  ( 1143 
 (لكن اهلل قال لو بان ىناك سبعة  الف مؤمن  
ىوذا : وال يقولون،ال يأتي ممكوت اهلل بمراقبة. "21,20 :17لوقا  ( 1144 
 "ممكوت اهلل داخمكمىينا، أو ىوذا ىناك ألن   
ألن اإلنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب . "7 :16صموئيل االول  ( 1145 
 "ينظر إلى القمبفإنو   
تو. "19 :2تيموثاوس الثانية  ( 1146   "الرب يعرف خاصَّ

ىذا يعني أن اهلل ىو الوحيد الذي يعرف قموب أعضا  الكنيسة المسيحية 
 .(وىذا يسّمى الكنيسة الغير منظورة)المقدسة 

نارة . 240 ما ىي الوسائطالتي يستخدميا الروح القدس في دعوة وَجمع وا 
وتقديس الكنيسة المسيحية في كل مكان، وحفظيابالمسيح يسوع في 

 االيمان الواحد؟
انتمى المؤمنون الى الكنيسة من خبلل ). 47-28 :2اعمال الرسل  ( 1147 
 (الكممة، التي كان الرسل يعممون بيا  
أحب المسيح أيضا الكنيسة . "26,25 :5الرسالة الى االفسسيين  ( 1148 
 "مطيرا إياىا بغسل الما  بالكممة لكي يقدسيا،،وأسمم نفسو ألجميا  
لي خراف أخر ليست من ىذه الحظيرة، ينبغي أن . "16 :10يوحنا  ( 1149 
 "، وتكون رعية واحدة وراع واحدفتسمع صوتي أيضا آتي بتمك  

الروح القدس يدعو ويجمع وينير ويقدس ويحفظ الكنيسة المسيحية المقدسة 
 ."االنجيل الذي ُيعَمن فيالكممة واألسرار"التي ىي " وسائط النعمة"عن طريق 

 أين يمكن أن نجد الكنيسة المسيحية؟. 241
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  وعمدوىم باسم جميع األممفاذىبوا وتممذوا . "20,19 :28متى  ( 1150 
 أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم عمموىم و،اآلب واالبن والروح القدس  
 "وىا أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدىر. بو  
ألنو كما ينزل المطر والثمج من السماء وال . "11,10 :55اشعيا  ( 1151 
يرجعان إلى ىناك، بل يرويان األرض ويجعبلنيا تمد وتنبت وتعطي   
ال .  التي تخرج من فميكممتي ىكذا تكون ،زرعا لمزارع وخبزا لآلكل  
 "، بل تعمل ما سررت بو وتنجح في ما أرسمتيا لوترجع إلي فارغة  
 " فيناك أكوناجتمع ا نان أو  ال ة باسميألنو حيثما ."18:20متى ( 1152 

الكنيسة المسيحية المقدسة توجد في أيّْ مكاٍن ُيعمن فيو اإلنجيل وتمارس 
 .فيو األسرار المقّدسة

 

 الكنيسة المسيحية المنظورة
؟"الكنيسة"لماذا نسّمي مجموعة الناس الذين يجتمعون  لسماع اإلنجيل بـ .242  

 تسمى ). 5 :16, 41 :15 , 23 :14 , 1 :13اعمال الرسل  ( 1153 
 (التجمعات في مختمف المدن بالكنيسة  
ال ترجع .  التي تخرج من فميكممتيكذا تكون ه. "11 :55اشعيا  ( 1154 
  "، بل تعمل ما سررت بو وتنجح في ما أرسمتيا لوإلي فارغة  
  في ساردس لم ينجسوا أسما  قميمةعندك . "4 :3رؤيا يوحنا  ( 1155 
 "في ثياب بيض ألنيم مستحقونفسيمشون معي ثيابيم،   

ألنَّنا نؤمن بأن الروح القدس يستخدم إعالن اإلنجيل لكي يؤمن الناس 
وىذا ما يسمَّى الكنيسة المنظورة أو )ويصبحوا أعضا  في قطيع المسيح 

 .(جسد المسيح
 ماذا يريد اهلل منَّا أن نفعل مع كل كنيسة منظورة تعمن كممتُو؟. 243

، بل تصدقوا كل روحأييا األحباء، ال . "1 :4رسالة يوحنا االولى  ( 1156 
ىل ىي من اهلل؟ ألن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا : امتحنوا األرواح  
 "إلى العالم  
. متحنوا كل شي ا. "22,21 :5الرسالة االولى الى التسالونيكيين  ( 1157 
 "امتنعوا عن كل شبو شر،تمسكوا بالحسن  

201 

 الكنيسة المسيحية المنظورة



 .يريد اهلل منَّا أن نمتحن كل كنيسة منظورة بعناية وتمييز فائق
 ماذا يريد اهلل منَّا أن نفحص عندما نمتحن الكنيسة المنظور؟. 244

فاذىبوا وتممذوا جميع األمم وعمدوىم باسم اآلب . "20,19 :28متى  ( 1158 
 "وعمموىم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بو،واالبن والروح القدس  
إن  بتم في إنكم : فقال يسوع لمييود الذين  منوا بو. "31 :8يوحنا  ( 1159 
 "كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي  
مدح يسوع الكنيسة التي في فيبلدلفيا النيا  ). 10-8 :3رؤيا يوحنا  ( 1160 
  (حافظت عمى كممة اهلل  
انتقد يسوع الكنيسة التي في بيرغامس ). 16-13 :2رؤيا يوحنا  ( 1161 
  (النيا سمحت بتعميم العقائد الخاطئة اضافة الى كممة اهلل  
ألنو سيكون وقت ال يحتممون فيو التعميم . "4,3 :4تيموثاوس الثانية  ( 1162 
 حسب شيواتيم الخاصة يجمعون ليم معممين الصحيح، بل   
مستحكة مسامعيم فيصرفون مسامعيم عن الحق، وينحرفون إلى   
 "الخرافات  
،  تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبةال. "9 :13الرسالة الى العبرانيين  ( 1163 
 "ألنو حسن أن يثبت القمب بالنعمة  
من تعدى ولم ي بت في تعميم المسيح كل . "9رسالة يوحنا الثانية  ( 1164 
 ومن يثبت في تعميم المسيح فيذا لو اآلب واالبن . فميس لو اهلل  
 "جميعا  
ال يضاف شيئا او يطرح شيئا من كممة ). 19,18 :22رؤيا يوحنا  ( 1165 
 (اهلل   

ىناك )يريد اهلل منَّا أن نتأكد من أن ىذه الكنيسة ُتعمّْم كممتُيبشكٍل صحيح 
 .(كنائس منظورة صحيحة ومزيفة
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 ماذا يريد اهلل منَّا أن نفعل عندما َنجد أشخاص متمسكين بكممتو؟. 245
إنكم إن ثبتم في : فقال يسوع لمييود الذين  منوا بو. "31 :8يوحنا  (1166 
 "فبالحقيقة تكونون تالميذيكبلمي   
 بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي . "21,20 :17يوحنا  ( 1167 
 "ليكون الجميع واحدا،بكبلميم  
 (الرسل شكل المؤمنون رعية تحت قيادة). 47-2:41اعمال الرسل ( 1168 
الكنائس في انطاكية وارشميم تساعد ). 29,22 :11اعمال الرسل  ( 1169 
 (بعضيا البعض  
تعاونت الكنائس واشتركت مع بعضيا البعض  ). 15اعمال الرسل  ( 1170 
 (لحل نزاع عمى العقائد  
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الذي رأيناه وسمعناه نخبركم بو، لكي . " 3 :1رسالة يوحنا االولى  ( 1171 
 نحن فيي مع اآلب ومع  شركتناوأما. شركة معنايكون لكم أيضا   
 "ابنو يسوع المسيح  

 . اهلل يريد منَّا االشتراك مع  كل الذين يتمسكون بكممتو
 اإلنضمام إلى شركة ىؤال  الذين يتمسكون بكممة اهلل النقية؟ كيف يمكننا. 246

لتسكن فيكم كممة المسيح بغنى، . "16 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1172 
، بمزامير وتسابيح معممون ومنذرون بعضكم بعضاوأنتم بكل حكمة   
 " مترنمين في قموبكم لمرب،وأغاني روحية، بنعمة  
 بعضنا بعضا ولنبلحظ . "25,24 :10الرسالة الى العبرانيين  ( 1173 
 غير تاركين اجتماعنا ،لمتحريض عمى المحبة واألعمال الحسنة  
، وباألكثر عمى قدر ما واعظين بعضنا بعضاكما لقوم عادة، بل   
 "ترون اليوم يقرب  
 أي لنتعزى ،ألني مشتاق أن أراكم. "12,11 :1الرسالة الى رومية  ( 1174 
يمانيبينكم باإليمان الذي فينا جميعا،     "إيمانكم وا 
، وىكذا احمموا بعضكم أ قال بعض. "2 :6الرسالة الى الغبلطيين  ( 1175 
 "تمموا ناموس المسيح  
 عزوا بعضكم بعضالذلك . "11 :5الرسالة االولى الى التسالونيكيين  ( 1176 
 "وابنوا أحدكم اآلخر، كما تفعمون أيضا  
كاعضاء في جسد واحد نحن ). 16-11 :4الرسالة الى االفسسيين  ( 1177 
 (ننمو ونتقوى معا في اتباعنا لممسيح  

شركة )نشترك معيم في العبادة ودراسة كممة اهلل بشكٍل مستمر : أوالً 
 . (اإليمان في الكنيسة
اَلةِ  ِبَنْفٍس َواِحَدٍة ُيواِظُبونَ ىؤاَُلِء ُكمُُّيْم َكاُنوا  "14: 1أعمال  ( 1178   َعَمى الصَّ
 "َوالطّْْمَبةِ   
ُسِل، َوالشَِّرَكِة، َوَكْسِر َوَكاُنوا ُيواِظُبوَن   "42: 2أعمال  ( 1179  َعَمى َتْعِميِم الرُّ
َمَواتِ اْلُخْبِز،    " َوالصَّ
 في ىذه اآليات يشجع بولس ) 8، 4-1: 2تيموثاووس األولى  ( 1180 
 (الؤمنين عمى االشتراك في الصبلة مع بعضيم البعض  
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 َوَصمُّوا َبْعُضُكْم ِاْعَتِرُفوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِبالزَّاَلِت، "16: 5يعقوب  ( 1181 
 "َطِمَبُة اْلَبارّْ َتْقَتِدُر َكِثيًرا ِفي ِفْعِمَيا. ِلَكْي ُتْشَفْواأَلْجِل َبْعٍض،   

نشترك معيم بالصموات، حيث نصمّْي مع بعضنا البعض وألجل :  انياً 
 . (وىذا ما يسمَّى شركة الصالة)بعضنا البعض 

ُمْخِبِريَن اَل ُنْخِفي َعْن َبِنيِيْم ِإَلى اْلِجيِل ااِخِر،  "7-4: 78مزمور  ( 1182 
ِتِو َوَعَجاِئِبِو الَِّتي َصَنعَ    َأَقاَم َشَياَدًة ِفي َيْعُقوَب، . ِبَتَساِبيِح الرَّبّْ َوُقوَّ
  الَِّتي َأْوَصى آَباَ َنا َأْن ُيَعرُّْفوا ِبَيا َوَوَضَع َشِريَعًة ِفي ِإْسَراِئيَل،  
َبُنوَن ُيوَلُدوَن َفَيُقوُموَن َوُيْخِبُروَن . َأْبَناَ ُىْم، ِلَكْي َيْعَمَم اْلِجيُل ااِخرُ   
َأْبَناَءُىْم، َفَيْجَعُموَن َعَمى اهلِل اْعِتَماَدُىْم، َواَل َيْنَسْوَن َأْعَماَل اهلِل، َبْل   
َواَل َيُكوُنوَن ِمْثَل  َباِئِيْم، ِجيبًل َزاِئًغا َوَماِرًدا، ِجيبًل َلْم .َيْحَفُظوَن َوَصاَياهُ   
." ُيثَبّْْت َقْمَبُو َوَلْم َتُكْن ُروُحُو َأِميَنًة ِلموِ   
 ."َأْخِبُروا َبِنيُكْم َعْنُو، َوَبُنوُكْم َبِنيِيْم، َوَبُنوُىْم َدْوًرا آَخرَ  "3: 1يوئيل  ( 1183 
 "اْرَع ِخَراِفي "15: 21يوحنا  ( 1184 
َدُعوا اأَلْواَلَد َيْأُتوَن ِإَليَّ َواَل َتْمَنُعوُىْم، أَلنَّ ِلِمْثِل  "15، 14: 10مرقس  ( 1185 
 َمْن اَل َيْقَبُل َمَمُكوَت اهلِل ِمْ َل َوَلٍد :َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ . ىؤاَُلِء َمَمُكوَت اهللِ   
 .«َفَمْن َيْدُخَموُ   
 َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفوِليَِّة َتْعِرُف اْلُكُتَب  "15: 3تيموثاووس الثانية  ( 1186 
اْلَقاِدَرَة َأْن ُتَحكَّْمَك ِلْمَخبَلِص، ِباإِليَماِن الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح اْلُمَقدََّسَة،   
 ."َيُسوعَ   
َفَمَتى َشاَخ َأْيًضا اَل َيِحيُد َربّْ اْلَوَلَد ِفي َطِريِقِو،  "6: 22األمثال  ( 1187 
 ."َعْنوُ   

نشترك معيم من خالل التعاون المشترك في تعميم كممة اهلل لمعوائل :  ال اً 
 .أي في التربية المسيحية

 وعمدوىم باسم اآلب جميع األممفاذىبوا وتممذوا . "19 :28متى  ( 1188 
 "واالبن والروح القدس  
  واكرزوا إلى العالم أجمعاذىبوا : وقال ليم. "15 :16مرقس  ( 1189 
 "لمخميقة كمياباإلنجيل   
 "مبشرين بالكممةفالذين تشتتوا جالوا . "4 :8اعمال الرسل  ( 1190 
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 اهلل يطمب منَّا أن

 نمنتحن

 مجموعة الكنائس

 وكيف 

 تعمّْم كممَتو

 بشكل غير صحيح   بشكل صحيح 
 نتجنَّبيم   نشترك معيم في 

 

 

شركة 
 المؤمنين

 

التربية 
 المسيحية

 

الخدمة 
 التبشرية

 

لكي ال 
ُيفِسد 
الخطأ 
 إيماننا

ُنَنبّْو  لكي
المخطئين 
لمخطر 

 الذي ُييدّْد
 إيمانيم



 اختير الرجال لمساعدة الرسل حتى ). 7-1 :6اعمال الرسل  ( 1191 
يستطيع الرسل تكريس انفسيم كل الوقت لمعمل الرعوي والتبشير   
  (بالكممة  
 ارسل الفمبيين المال حتى ). 16-14 :4الرسالة الى الفمبيين  ( 1192 
 (يستطيع بولس ان يستغل وقتو في التبشير بكممة اهلل  
اوصى يوحنا جايوس بمساعدة المبشرين ). 8-5رسالة يوحنا الثالثة  ( 1193 
  (الذين عمموا مع الوثنيين الذين دخميم قميل اوليس لدييم دخل  

نشترك معيم من خالل التعاون المشترك في  نشر بشارة اإلنجيل : رابعاً 
 .إلى كل الناس، الخدمة التبشيريَّة

  عن إيماننا؟يسألنا األخرونماذا يطمبمنا اهلل في كممتو عندما . 247
 بل قدسوا الرب اإللو في قموبكم، . "15 :3رسالة بطرس االولى  ( 1194 
  عن سبب الرجاء الذي مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم  
 "فيكم، بوداعة وخوف  
  أن ال يتماحكوا مناشدا قدام الرب. "14 :2تيموثاوس الثانية  ( 1195 
 "األمر غير النافع لشيء، ليدم السامعين . بالكبلم  
 وال تطرحوا درركم قدام ال تعطوا القدس لمكبلب،. "6 :7متى  ( 1196 
 "وتمتفت فتمزقكم، لئبل تدوسيا بأرجميا الخنازير  
الذي رأيناه وسمعناه نخبركم بو، لكي . "3 :1رسالة يوحنا االولى  ( 1197 
وأما شركتنا نحن فيي مع اآلب ومع . شركة معنايكون لكم أيضا   
 "ابنو يسوع المسيح  

يطمب منا اهلل أن نكون مستعدين لمشاركة إيماننا مع الناس الذين 
 . يسألونا عن االيمان

ون عمى خمط . 248 ماذا يطمب منا اهلل عندما نجد أشخاص يصرُّ
 ؟ األكاذيب مع كممتو
أطمب إليكم أييا اإلخوة أن تبلحظوا . "17 :16الرسالة الى رومية  ( 1198 
الذين يصنعون الشقاقات والعثرات، خبلفا لمتعميم الذي تعممتموه،   
  "وأعرضوا عنيم  
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ال تكونوا تحت نير مع غير . "1 :7. 17,14 :6كورنثوس الثانية  ( 1199 
فإذ لنا ىذه ...  فإنكم أنتم ىيكل اهلل الحي، كما قال اهللالمؤمنين  
 المواعيد أييا األحباء لنطير ذواتنا من كل دنس الجسد والروح،   
 "مكممين القداسة في خوف اهلل  
 "عنو أعرضالرجل المبتدع بعد اإلنذار مرة ومرتين، . "3:10تيطس ( 1200 
إذا جئت فسأذكره بأعمالو التي يعمميا . "11,10رسالة يوحنا الثانية  ( 1201 
ذ ىو غير مكتف بيذه،     ال يقبل اإلخوة، ويمنع أيضا الذين وا 
أييا الحبيب، ال تتمثل بالشر بل ،يريدون، ويطردىم من الكنيسة  
بالخير، ألن من يصنع الخير ىو من اهلل، ومن يصنع الشر، فمم   
 "يبصر اهلل  

 .يمنعنا اهلل من االشتراك مع الذين يخمطون األكاذيب مع كممة اهلل
لماذا يريد اهلل منَّا أن نعزل أنفسنا عن الذين يخمطون األكاذيب . 249

 مع كممتو؟
: قمنا إن، البتةاهلل نوروليس فيو ظممة."1:6,5رسالة يوحنا االولى ( 1202 
 "، نكذب ولسنا نعمل الحقلنا شركة معو وسمكنا في الظممةإن   
 شيئا ضد  ان نعمل ال نستطيعألننا . "8 :13كورنثوس الثانية  ( 1203 
 "، بل ألجل الحقالحق  
 . اخترت طريق الحق. "105,103. ,31,30 :119المزامير  ( 1204 
 ما احمى قولك لحنكي احمى من العسل لفمي، من وصاياك... يارب  
   "لسبيمي سراج لرجمي كبلمك ونور. ابغضت كل طريق كذباتفطن لذلك   

اإلنفصال النَّابع من )ألنَّنا أوالده الَّذين يحبُّون الحق ويكرىون الباطل : أوالً 
  .(محبتنا وغيرتنا عمى كممة اهلل

  الذين يأتونكم بثياب من األنبيا  الكذبةاحترزوا . "15 :7متى   1205 
 "ذئاب خاطفةالحمبلن، ولكنيم من داخل   
يشترك في أعمالو ألن من يسمم عميو . "11رسالة يوحنا الثانية  ( 1206 
 "الشريرة  
 "دنس الجسد والروحلنطير ذواتنا من كل . "1 :7كورنثوس الثانية  ( 1207 
 "كآكمةوكممتيم ترعى . "17 :2تيموثاوس الثانية  ( 1208 
 " العجين كمو تخّمرخميرة صغيرة. "9 :5الرسالة الى الغبلطيين  ( 1209 
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ولكنني أخاف أنو كما خدعت الحية حواء . "3 :11كورنثوس الثانية  (1210 
 "تفسد أذىانكم عن البساطة التي في المسيحبمكرىا، ىكذا   

ألنَّ التعاليم الكاذبة ستصل إلى أرواحناوستعرّْضيا لَخطر اليالك، :  انياً 
اإلنفصال محبًة إليماننا وِحرصًا )كذلك سُتفسد ىذه التعاليم إيماننا الحق

 . (عمى خالص أرواحنا
ان اضافة او حذف اي شيء بما يتعمق ). 19,18 :22رؤيا يوحنا  ( 1211 
 (بكممة اهلل يعرض خبلص النفس لمخطر  
 وأما األقوال الباطمة الدنسة . "18-16 :2تيموثاوس الثانية  ( 1212 
 ". كآكمةَتنيُش وكممتيم ،فاجتنبيا، ألنيم يتقدمون إلى أكثر فجور  
 فإنيم يقمبون بيوتا الذين يجب سد أفواىيم، . "11 :1تيطس  ( 1213 
 "، معممين ما ال يجببجممتيا  
 "ىالك يدسون بدع الذين ...أنبياء كذبة. "2:1رسالة بطرس الثانية (1214 
 "عنو أعرضالرجل المبتدع بعد اإلنذار مرة ومرتين، . "3:10تيطس ( 1215 
 لكي يكونوا فميذا السبب وبخيم بصرامة . "14,13 :1تيطس  ( 1216 
، ووصايا أناس ال يصغون إلى خرافات ييودية،أصحا  في اإليمان  
 "مرتدين عن الحق  
أييا اإلخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده . "20,19 :5يعقوب  ( 1217 
، يخّمص نفسا من  فميعمم أن من رد خاطئا عن ضبلل طريقو،أحد  
 "، ويستر كثرة من الخطاياالموت  

لكي يتنبَّو ىؤال  الّْذين ُيعمّْمون تعاليم خاطئة لمخطر الكبير الذي :  ال اً 
 .(اإلنفصال حرصًا عمى خالص أرواِحيم)سُيصيب أرواحيم  

ىل من الممكن أن يخّمص اهلل مؤمني الكنائس المنظورة الُمزيَّفة . 250
 التي تستخدم كممة اهلل؟

عندما قاد المعممون الكذبة معظم ). 18-14 :19المموك االولى  ( 1218 
شعب اسرائيل الضال فكر ايميا انو المؤمن الوحيد الذي بقي، قال لو   
 ( مؤمن7000اهلل ال يزال ىناك   
ال ترجع .  التي تخرج من فميكممتيكذا تكون ه. "11 :55اشعيا  ( 1219 
 "، بل تعمل ما سررت بو وتنجح في ما أرسمتيا لوإلي فارغة  
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نعم ىذا ممكن، ألنَّ الروح القدس يستخدم كممة اهلل لَخمق اإليمان حتى 
  .في الكنائس المنظورة المزيَّفة

 

 مغفرة الخطايا
 كيف يغفر اهلل الخطايا؟. 251

اإلنسان  كما يقول داود أيضا في تطويب."8-4:6روميةالرسالة الى  ( 1220 
 آ اميم  طوبى لمذين غفرت،الذي يحسب لو اهلل برا بدون أعمال  
 "الذي ال يحسب لو الرب خطية طوبى لمرجل ،وسترت خطاياىم  
العالم  المسيح مصالحاأي إن اهلل كان في ."5:19كورنثوس الثانية ( 1221 
 "، وواضعا فينا كممة المصالحةلنفسو، غير حاسب ليم خطاياىم  
 "وامح كل آ اميستر وجيك عن خطاياي، ا. "9 :51المزامير  ( 1222 
حجزت .سترت كل خطيتيم. غفرت إ م شعبك. "3,2 :85المزامير  ( 1223 
 "رجعت عن حمو غضبك. كل رجزك  
 "، وال أذكر خطيتيم بعدأصفح عن إ ميمألني . "34 :31ارميا  ( 1224 
إن اعترفنا بخطايانا فيو أمين وعادل، . "33 :8رسالة يوحنا االولى  ( 1225 
 "يغفر لنا خطايانا ويطيرنا من كل إ محتى   
اهلل ىو من سيشتكي عمى مختاري اهلل؟ . "33 :8الرسالة الى رومية  ( 1226 
 "الذي يبرر  

يغفر اهلل الخطايا كالقاضيالذي يحكم  بالبرا ة عمى المجرم في قاعة 
 .(وىذا ما يسمَّى التبرير الُمعَمن من اهلل)المحكمة 

ر اهلل الخطاة؟. 252  كيف  يبرّْ
 وىو مجروح ألجل معاصينا، مسحوق ألجل . "6,5 :53اشعيا  ( 1227 
ممنا كل . كمنا كغنم ضممنا، شفينابآالموتأديب سبلمنا عميو، و.  ثامنا  
 "الرب وضع عميو إ م جميعناواحد إلى طريقو، و  
أي إن اهلل كان في المسيح مصالحا . "21,19 :5كورنثوس الثانية  ( 1228 
جعل الذي لم يعرف ألنو ... العالم لنفسو، غير حاسب ليم خطاياىم  
 "خطية، خطية ألجمنا، لنصير نحن بر اهلل فيو  
ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُىْم َمْجُد ". 26-23 : 3الرسالة الى رومية  ( 1229 
اًنااهلِل،    ِريَن َمجَّ ، الَِّذي َقدََّمُو ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ  ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداِء الَِّذي ُمَتَبرّْ
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ْفِح َعِن اْلَخَطاَيا    اهلُل َكفَّاَرًة ِباإِليَماِن ِبَدِمِو، إِلْظَياِر ِبرِّْه، ِمْن َأْجِل الصَّ
 ."السَّاِلَفِة ِبِإْمَياِل اهللِ   

ر الخطاة بناً  عمى إيمانيم بالمسيح الذي حمل خطاياىم وبررىم  اهلل يبرّْ
 .منيا
 منيم الناس الذين ُيعمنيم اهلل أبرار؟. 253

ألن ىذا حسن ومقبول لدى مخمصنا . "4,3 :2تيموثاوس االولى  ( 1230 
لى معرفة الحق يقبمونيريد أن جميع الناس يخمصونالذي ،اهلل    "، وا 
 اذىبوا إلى العالم أجمع واكرزوا : وقال ليم. "15 : 16مرقس  ( 1231 
 " من آمن واعتمد خمصومن لم يؤمن يدانلمخميقة كمياباإلنجيل   
ألنو لم يرسل اهلل ابنو إلى العالم ليدين العالم، بل . "17 :3يوحنا  ( 1232 
 "ليخمص بو العالم  
فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى . "18 :5الرسالة الى رومية  ( 1233 
 ببر واحد صارت اليبة إلى جميع جميع الناس لمدينونة، ىكذا   
 "، لتبرير الحياة الناس  
 المسيح مصالحا أي إن اهلل كان في . "19 :5كورنثوس الثانية  ( 1234 
 ، غير حاسب ليم خطاياىم، وواضعا فينا كممة العالم لنفسو  
 "المصالحة  
ليس لخطايانا فقط، . وىو كفارة لخطايانا. "2 :2رسالة يوحنا االولى  ( 1235 
 " أيضالخطايا كل العالمبل   
ىوذا : وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقببل إليو ، فقال. "29 :1يوحنا  ( 1236 
 "حمل اهلل الذي يرفع خطية العالم  

ر كل َمن يؤمن بيسوع المسيح   (.الموضوعي العاموىذا ما يسمَّى التَّبرير )اهلل ُيبرّْ
 كيف يرفض الك يرون ىذا البّْر الكامل الذي قدَّمو ليم يسوع؟. 254

 (الممك الكثيرون رفضوا حضور الدعوة التي قدميا).24-14:16لوقا ( 1237 
 ألنيم إذ كانوا يجيمون بر اهلل، . "3 :10الرسالة الى رومية  ( 1238 
 " لم يخضعوا لبر اهلليطمبون أن ي بتوا بر أنفسيمو  
 بدون أعمالاهلل يبرر . 6 :4الرسالة الى رومية  ( 1239 
سقطتم من  ون المسيححرمتممقد . "4 :5الرسالة الى الغبلطيين  ( 1240 
 "شريعةال [أعمالب]الذين تتبررون النعمة أييا   
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 اإلنجيل

 

 اإلنجيل

 

 اهلل ُيعِمن الجميع  أبريا 

 (التَّبرير)
ألنَّ المسيح دفع الدين 

 المترتب عمينا

 (الفدا )
 لمجميع ُمقدَّم كعطية

 (النعمة)

 َيرفضو الشَّخص
 ال قة) بسبب الِبر الذَّاتي

 (في األعمال البشرية

 يقبمو الشخص
من خالل عمل الروح القدس 

 ال قة )الذي يخمق االيمان فيَّ 
 (فقط في عمل المسيح الفدائي

 

نتأكَّد من الغفران 
 اليومي لخطايانا  

 

وِىبةالحياة 
 األبدية



، بالنعمة فميس بعد باألعمالفإن كان . "6 :11الرسالة الى رومية  ( 1241 
ال فميست النعمة بعد نعمة   ن كان . وا  ، باألعمال فميس بعد نعمةوا 
ال فالعمل ال يكون بعد عمبل     "وا 
 ، بل بمقتضى ال بأعمال في بر عممناىا نحن. " 5 :3تيطس  ( 1242 
 "  خمصنا بغسل الميبلد الثاني وتجديد الروح القدس،رحمتو  

روا أمام اهلل من خالل أعمال برّْىم الذَّاتية  وىذا ما )ألنَّيم يحاولون أن يتبرَّ
 . (يسمَّى البرُّ الذاتي، أي البّْر الذي يأتي من خالل القيام بأعمال صالحة

 ما أىمية عمل الروح القدس لخمق االيمان في داخمي؟. 255
اعتبر بولس ان اعمالو نفاية ووثق ). 11-7 :3الرسالة الى الفمبيين  ( 1243 
 (فقط بما عممو المسيح لو  
، باإليمان ألنكم بالنعمة مخمصون،. "2:9,8الرسالة الى االفسسيين ( 1244 
 "ليس من أعمال كيبل يفتخر أحد،ىو عطية اهلل. وذلك ليس منكم  
باإليمان ألنكم جميعا أبناء اهلل . "27,26 :3الرسالة الى الغبلطيين  ( 1245 
 " ألن كمكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح،بالمسيح يسوع  
، بر اهلل باإليمان بيسوع المسيح. "28,22 :3الرسالة الى رومية  ( 1246 
 ليكون بارا ويبرر من ىو من ...إلى كل وعمى كل الذين يؤمنون  
 "اإليمان بيسوع  
ولكن يؤمن بالذي أما الذي ال يعمل، . "5 :4الرسالة الى رومية  ( 1247 
 "فإيمانو يحسب لو برا، يبرر الفاجر  
البر الذي يمنحو اهلل ُأعمن  [باالنجيل]. "17 :1الرسالة الى رومية  (1248 
 "عمى اساس االيمانوالذي يؤدي الى االيمان  

ليسبأعمال برّْي بل في وأ قعمل الروح القدس ميم جدًا ألنو يجعمني اؤمن
أؤمن بأنني تبررت كنعمة مجانية . العمل الذي قدَّمو يسوع من أجل تبريري

 . (وىذا ما يسمَّى التَّبرير الشخصي والَخاص)
 كيف يتأكد المؤمنمن غفران خطاياه؟. 256

ليس . ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل. "16 :4الرسالة الى رومية  ( 1249 
، لمن ىو من إيمان إبراىيملمن ىو من الناموس فقط، بل أيضا   
 "االذي ىو أب لجميعن  
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 بل إني أحسب كل شيء أيضا . "9,8 :3الرسالة الى الفمبيين  ( 1250 
 خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجمو   
وأوجد فيو، ،خسرت كل األشياء، وأنا أحسبيا نفاية لكي أربح المسيح  
بل الذي بإيمان المسيح، البر  الذي من الناموس، وليس لي بري  
 "الذي من اهلل باإليمان  
  منا نحن أيضا بيسوع المسيح ،. "16 :2الرسالة الى الغبلطيين  ( 1251 
ألنو بأعمال الناموس ال . لنتبرر بإيمان يسوع ال بأعمال الناموس  
 "يتبرر جسد ما   
 بإيمانو بو لنا جرا ة وقدومالذي . " 12 :3الرسالة الى االفسسيين  ( 1252 
 " عن ثقة  

يتأكَّد المؤمن من غفران خطاياه ألنَّ الُغفران ال يعتمد عمى أعمال يعمميا 
 . بل عمى االيمان بما صنعو المسيح ألجمو

 لماذا يعتبر ىذا التأكُّد من غفران الخطايا بركة عظيمة لي؟. 257
نحن نخطأ يوميا بسبب  دم القديم ). 25-14 :7الرسالة الى رومية  ( 1253 
 (واطبيعة الخاطئة التي تعمل فينا  
ان غفران الخطايا يزيل العذاب الذي نعيش ). 5-1 :32المزامير  ( 1254 
  (فيو بسبب ذنوبنا  
تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيمي األحمال، . "29,28 :11متى  ( 1255 
احمموا نيري عميكم وتعمموا مني، ألني وديع ومتواضع ،وأنا أريحكم  
 "القمب، فتجدوا راحة لنفوسكم  
، أَلنَّ َمَراِحَمُو ِإنَُّو ِمْن ِإْحَساَناِت الرَّبّْ َأنََّنا َلْم َنْفنَ . "23,22 :3مراثي  ( 1256 
 ."َكِثيَرٌة َأَماَنُتكَ . ِىَي َجِديَدٌة ِفي ُكلّْ َصَباحٍ . اَل َتُزولُ   

 .النَّي بحاجة إلى غفران اهلل كل يوم: أوالً 
ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت . "21,20 :5الرسالة الى رومية  ( 1257 
حتى كما ممكت الخطية في الموت، ىكذا تممك النعمة ،النعمة جدا  
 "لمحياة األبدية، بيسوع المسيح ربنابالبر،   
حتى إذا تبررنا بنعمتو ، نصير ورثة حسب رجاء . " 7 :3تيطس  ( 1258 
 "الحياة األبدية   
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الذي فيو أيضا أنتم، إذ سمعتم . "14,13 :1الرسالة الى االفسسيين  ( 1259 
كممة الحق، إنجيل خبلصكم، الذي فيو أيضا إذ  منتم ختمتم بروح   
 "الذي ىو عربون ميرا نا،الموعد القدوس  

 .ألنَّي وأ ٌق بأنّْي وارٌث لمحياة األبديَّة:   انياً 
 

 القيامة إلى الحياة األبدية
 ماذا يحدث عندما يموت االنسان؟. 258

فيرجع التراب إلى األرض كما كان، وترجع الروح . "7 :12الجامعة  ( 1260 
 "إلى اهلل الذي أعطاىا  
 (الجسد يتعفن). 39 :11يوحنا . 26 :19ايوب  ( 1261 
فمات المسكين وحممتو المبلئكة إلى حضن . "32,22 :16لوقا  ( 1262 
 وىو في في الجحيم فرفع عينيو ، أيضا ودفنومات الغني. إبراىيم  
 "ولعازر في حضنوالعذاب، ورأى إبراىيم من بعيد   
اليوم تكون إنك : الحق أقول لك: فقال لو يسوع. "43 :23لوقا  ( 1263 
 "معي في الفردوس  
 (استودع يسوع روحو الى اهلل). 46 :23لوقا  ( 1264 
نتغرب عن الجسد فنثق ونسر باألولى أن . "8 :5كورنثوس الثانية  ( 1265 
 "ونستوطن عند الرب  
لي : فإني محصور من االثنين. "24,23 :1الرسالة الى الفمبيين  ( 1266 
 ولكن أن ،، ذاك أفضل جدااشتيا  أن أنطمق وأكون مع المسيح  
 "أبقى في الجسد ألزم من أجمكم  

عندما يموت االنسان يتحمَّل جسده أما روحو فإمَّا تذىب إلى الجحيم أو 
 . تكونفي السما  مع اهلل

 ماذا سيحدث في القيامة واليوم األخير؟. 259
يسمع جميع الذين في فإنو تأتي ساعة فييا . "29,28 :5يوحنا  ( 1267 
 ، قيامة الحياة فيخرج الذين فعموا الصالحات إلى ،القبور صوتو  
 "قيامة الدينونةوالذين عمموا السيئات إلى   
، الراقدين في تراب األرض يستيقظونوكثيرون من . "2 :12دانيال  ( 1268 
 "ىؤالء إلى الحياة األبدية، وىؤالء إلى العار لبلزدراء األبدي  
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 ، األبرار قيامة لؤلمواتسوف تكون . "15 :24اعمال الرسل  ( 1269 
 "واألثمة  
وانو ال بد  حي، فاديَّ أما أنا فقد عممت أن . "27- 25 : 19ايوب  ( 1270 
وبعد أن يفنى جمدي ىذا،وبدون في النياية أن يقوم عمى األرض،  
. الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران وليس  خر،جسدي أرى اهلل  
 "إلى ذلك تتوق كميتاي في جوفي  
كل من يرى أن : ألن ىذه ىي مشيئة الذي أرسمني. "40 :6يوحنا  ( 1271 
 "االبن ويؤمن بو تكون لو حياة أبدية، وأنا أقيمو في اليوم األخير  
 "وسمم البحر األموات الذين فيو. "20:13رؤيا يوحنا  ( 1272 
 "بقوتو وسيقيمنا نحن أيضاواهلل قد أقام الرب، ." 6:14كورنثوس االولى ( 1273 

 . في اليوم األخير سُيقيم الرب بقوتو أجساد جميع الناس من الموت
 ماذا سيحدث لغير المؤمنين الذين رفضوا غفران اهلل المجاني؟. 260

 "يدنومن لم يؤمن . "16 :16مرقس  ( 1274 
اذىبوا عني :  ثم يقول أيضا لمذين عن اليسار. "46,41 :25متى  ( 1275 
فيمضي ... المعدة إلبميس ومبلئكتوإلى النار األبدية يا مبلعين   
 " واألبرار إلى حياة أبديةعذاب أبديىؤالء إلى   
وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح  "15 :20رؤيا يوحنا  ( 1276 
 "نارفي بحيرة ال  
، ورأى في الجحيم وىو في العذابفرفع عينيو . "24,23 :16لوقا  ( 1277 
يا أبي إبراىيم، : فنادى وقال،إبراىيم من بعيد ولعازر في حضنو  
ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعو بماء ويبرد لساني، ألني   
 "معذب في ىذا المييب  
في مثل الوليمة يعممنا يسوع ان ىؤالء الذين ). 13-10 :22متى  ( 1278 
  (يرفضون نعمة اهلل سيمقون في الظممة حيث البكاء وصرير االسنان  
يخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا عمي، . "24 :66اشعيا  ( 1279 
 "، ويكونون رذالة لكل ذي جسدونارىم ال تطفأألن دودىم ال يموت   

 .الغير مؤمنين لن يكونوا في محضر اهلل بل في نار جينم والعذاب األبدي
ماذا سيحدث لممؤمنين الذين ساعدىم الروح القدس عمى االيمان . 261

 بالمسيح؟

216 

  ال الثالبند



 

 
 
 

217 

 المؤمن           الغير مؤمن  

 الموت         الموت     
 

 الجسد          النفس      النفس      الجسد   
 في السما        ينحل        في الجحيم      َينَحل   

 اليوم األخير     اليوم األخير 

 النفس  الجسد     الجسد               النفس
 مع     ُمَقام      مع         ُمَقام 

د    الجسد         الجسد          وُمَمجَّ
 الفرح األبدي في          العذاب األبدي في     

 السما      الجحيم       

 النعيم         الراحة من     ُيعذَّب      بعيدًا    
 مع اهلل       األتعاب       بالنار      عن    
 المجد      في  والمشقات   األبدية     اهلل    
 واألحزان       

 تعال أييا الرب يسوع



 تعالوا يا : ثم يقول الممك لمذين عن يمينو. "46,34 :25متى  ( 1280 
 فيمضي ،ر وا الممكوت المعد لكم منذ تأسيس العالممباركي أبي،   
 "ىؤالء إلى عذاب أبدي واألبرار إلى حياة أبدية  
 "نكون كل حين مع الربوىكذا . "17 :4تسالونيكي الثانية  ( 1281 
 "إلى مدى األياموأسكن في بيت الرب . "6 :23المزامير  ( 1282 

 . سيكون المؤمنين مع المسيح في السما  إلى األبد
 كيف ستكون حياتي عندما أكون مع المسيح في السما ؟. 262

الذين سيكونون في السماء مع اهلل ىم ). 17-15 :7رؤيا يوحنا  ( 1283 
 (احرار من اي عناء او حزن الحياة التي عمى االرض   
ىوذا مسكن اهلل مع الناس، وىو سيسكن . "4,3 :21رؤيا يوحنا  ( 1284 
، وسيمسح اهلل كل دمعة من عيونيممعيم، وىم يكونون لو شعبا   
، وال يكون حزن وال صراخ وال وجع في والموت ال يكون في ما بعد  
 "، ألن األمور األولى قد مضتما بعد  
 ألن ،إذا بقيت راحة لشعب اهلل. "10,9 :4الرسالة الى العبرانيين  . 1285 
 "، كما اهلل من أعمالوالذي دخل راحتو استراح ىو أيضا من أعمالو  

  .سأستريح من أتعاب ومشقَّات الحياة األرضية: أوالً 
 "اان الذين يموتون في الربمنذطوبى لؤلموات . "14:13رؤيا يوحنا ( 1286 
 "عشا  عرس الخروف لممدعوين إلى طوبى". 9 :19رؤيا يوحنا  ( 1287 
في . أمامك شبع سرور. تعرفني سبيل الحياة. "11 :16المزامير  ( 1288 
 "يمينك نعم إلى األبد  
متى أظير المسيح حياتنا، فحينئذ . "4 :3الرسالة الى الكموسيين  ( 1289 
 "تظيرون أنتم أيضا معو في المجد  

.سأعيش في مجٍد وسعادٍة أبديَّة ألنّْي سأكون في ُحضرة اهلل دائمًا وأبداً :  انياً    
 كيف سيغير اهلل جسدي حتى أستطيع أن أعيش معو في السما ؟. 263

 ألننا نعمم أنو إن نقض بيت خيمتنا . "2,1 :5كورنثوس الثانية  ( 1290 
 في السماوات بنا  من اهلل، بيت غير مصنوع بيد، األرضي، فمنا  
مسكننا فإننا في ىذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نمبس فوقيا ،أبدي  
 "الذي من السما   
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 الذي سيغير شكل جسد تواضعنا . "21 :3الرسالة الى الفمبيين  ( 1291 
، بحسب عمل استطاعتو أن يخضع صورة جسد مجدهليكون عمى   
 "لنفسو كل شيء  
في لحظة في طرفة عين، عند . "53,52 :15كورنثوس االولى  ( 1292 
 ونحن فإنو سيبوق، فيقام األموات عديمي فساد، . البوق األخير  
 ىذا الفاسد البد أن يمبس عدم فساد، وىذا المائت  ألن ،نتغير  
 "يمبس عدم موت  
يزرع في : كذا أيضا قيامة األموات. "44-42 :15كورنثوس االولى  ( 1293 
يزرع في . فيمجديزرع في ىوان ويقام ،عدم فسادفساد ويقام في   
يوجد . جسما روحانيايزرع جسما حيوانيا ويقام ،ويقام في قوةضعف   
 "جسم حيواني ويوجد جسم روحاني  

ٍد حيث سأتمكن من العيش  ل جسدي التُّرابي إلى جسٍد ُممجَّ المسيح سيحوّْ
 .  معو في السما  إلى األبد

 كيف أعيش بشوق وليفة لميوم األخير؟. 264
 أن اهلل اختاركم من البدء لمخبلص، . "13 :2تسالونيكي الثانية  ( 1294 
 "بتقديس الروح وتصديق الحق  
فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم ومتى ابتدأت ىذه تكون، . "28 :21لوقا  ( 1295 
 "ألن نجاتكم تقترب  
، سيرتنا نحن ىي في السماواتفإن . "20 :3الرسالة الى الفمبيين  ( 1296 
 "التي منيا أيضا ننتظر مخمصا ىو الرب يسوع المسيح  
، الذي ييبو وضع لي إكميل البرأخيرا قد . "8 :4تيموثاوس الثانية  ( 1297 
لجميع لي في ذلك اليوم، الرب الديان العادل، وليس لي فقط، بل   
 "الذين يحبون ظيوره أيضا  
 حذف اهلل نصيبو من سفر الحياة، ومن . "20 :22رؤيا يوحنا  ( 1298 
: يقول الشاىد بيذا،المدينة المقدسة، ومن المكتوب في ىذا الكتاب  
نعمة ربنا يسوع تعال أييا الرب يسوع.  مين. آتي سريعانعم أنا   
 " مين. المسيح مع جميعكم  

ق وأتميَّف إلى اليوم  الروح القدس الذي يعمل في حياتي يجعمني أتشوَّ
  .األخير يوم مجي  ربنا يسوع المسيح
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