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6 –التعليم الديني المطّول  
لكنيسة اهلل الشرقية األرثوذكسية الجامعة
املعروف أيضاً بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو

نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس

هككذا التعليم راجعككه وأقككّره املجمككع املقككدس )الرويس( ونرشه ليتّم اسككتعماله للتعليم في املدارس كمككا ولكككل
(1830املسيحيني األرثوذكسيني )موسكو، املطبعة املجمعية، 

البند الرابعفي 
. كيف حدث أن يسوع املسيح قد ُصلب، بينما كان املفرتَض أن تدفع عقيدته وأعماله الجميَع إلى199

توقريه؟
كان شيوخ اليهود والكتبككة يكرهونككه، ألنككه وّبخ تعككاليمهم الباطلككة وأرواحهم الرشيرة، وكككانوا يحسككدونه ألن
النككاس الككذين سككمعوه يعّلMم ورأوا معجزاتككه كككانوا يحرتمونككه أكككرث منهم. ولككذلك اتهمككوه زوراً وحكمككوا عليككه

باملوت.
. ملاذا ُيقال أن يسوع املسيح صلب على عهد بيالطس البنطي؟200

لتحديد الزمن الذي ُصلب فيه.
. من هو بيالطس البنطي؟201

الحاكم الروماني في اليهودية اليت كانت خاضعة للرومان.
. ملاذا هذا الزمن جدير باملالحظة؟202

يلُوُن َولَككُه Mَي شMتYَحىَّت] َيْأ Mه Yلَي YجMر M Yبنَي YنMٌع مMرَت Yَيُهوذَا َوُمش YنMيٌب م Mألننا فيها نرى إتمام نبوة يعقوب: "الَ َيزُولُ َقض
(.10:49َيُكوُن ُخُضوُع ُشُعوٍب" )تكوين 

. ملاذا ال ُيذكر في قانون اإليمان أن يسوع املسيح قد صلب وحسب، بل ًيضاف أيضاً أنه تأّلم؟203
إلثبات أن صلبه لم يكن مجرد مظهككر من مظكاهر املعانكاة واملوت، كمكا قكال بعض الهراطقككة، بكل كككان معانكاة

وموتاً حقيقيني.
. ملاذا يرِد أيضاً أنه دفن؟204

وهذا أيضاً يؤّكد لنا أنه مات حقاً وقام؛ حىَّت أن أعداءه جعلوا على قربه حراساً وختموه.
. كيف يمكن أن يتألم يسوع املسيح ويموت وهو الله؟205

تْألم ومات ال في الهوته بل في ناسوته. وهذا ليس ألنه لم يستطع تجنبه، بل ألنه ارتىض أن يتْألم.
ُعَها أَنَكا مMنY ذَاتMي. لMي ، بَكلY أَضككَ MيِّّنMذَُها م ٌد َيْأYخُك َس أَحَكك Yضكاً. لَيYذََها أَي ُع نَفYيِسM آلخُك لقد قال هو نفسه:  "ألَّنMي أَضكَ

(18-17:10ُسلYَطاٌن أَنY أََضَعَها َولMي ُسلYَطاٌن أَنY آُخذََها أَيYضاً" )يوحنا 
. بأي معىن ُيقال أن يسوع املسيح قد صلب من أجلنا؟206

بهذا املعىن: أنه بموته على الصليب خّلصنا من الخطيئة واللعنة واملوت.
. كيف يتكلم الكتاب املقدس عن هذا الخالص؟207

.) أفسس  MهMَمت YعMىَن ن Mَخَطاَيا، َحَسَب غYرَاُن ال Yُغف ،Mه MَدمMَداُء ب Mف Yلَنَا ال MيهMي ف Mذ (.7:1 سسفأ ).”الخالص من الخطيئة: "ال]
لMنَا" )غالطية  Yنًَة ألَج Yَصارَ لَع Yذ Mإ ، Mاُموس نَةM الن] Yلَع YنMتََدانَا م Yيُح اف MَمسY13:3النجاة من اللعنة:  "اَل)

MتYَموYككالMيَد بMيُب YَكيMَما، ل MيهMَك فMضاً َكذلYرَتََك ُهَو أَي Yاش Mم مM َوالد] Yح الَُد فMي الل] Yَتَشارََك األَو Yَقد Yذ Mفَِإ ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“الخالص من املوت: 
يَن Mذ تMَق أُولئMَك ال] Yيَس، َويُعMل Yب Mإ Yأَي ، Mت Yَمو Yَطاُن الYي لَُه ُسل Mذ َن الYَموYتMذَاَك ال] Mفاً م Yَت َخو Yَتح Yم MهMيعككاً كُككل] َحيَككاتMكَككانُوا َجم 

ةM )عربانيني  ي] MُعبُودY(.15-14:2 سسفأ ).”ال
. كيف ينقذنا موت يسوع املسيح على الصليب من الخطيئة واللعنة واملوت؟208
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لكي نؤمMن بهذا الرس بسهولة أكرب، تعّلمنا كلمة الله عنه، بقدر مككا يمكننككا أن نتلّقى، من خالل مقارنككة يسككوع
املسيح بآدم. آدم بطبيعته رأس البرشية جمعككاء، وهككو واحككد معككه عن طريككق النسككب الطككبيعي منككه. يسككوع
املسيح، الذي فيه يّتحد الالهوت بالبرشية، جعل نفسه بتعطف رأس النككاس القككدير الجديككد، الككذين يوحككدهم
بنفسه باإليمان. لذلك كما في آدم وقعنككا تحت الخطيئككة واللعنككة واملوت، هكككذا نتحككرر من الخطيئككة واللعنككة
واملوت بيسوع املسيح. إن آالمه الطوعيككة وموتككه على الصككليب بالنسككبة لنككا، لكونهككا ذات قيمككة وفَضككل غككري
محدودين، كموت شخص بال خطيئة، الله وإنسان في شخص واحد، هو إتمام كامل لعدالككة اللككه، الككيت حكمت
علينا بالخطيئة. املوت، ومبلغ فضيلة المحدود أكسبه الحق، دون املساس بالعدالة، في منحنككا نحن الخطككْأة

عفواً عن خطايانا ونعمًة للتغلب على الخطيئة واملوت.
يُح MَمسككYَو ال ي هُك Mذ ، ال] Mي األَُممMف M ّ Mهككذَا الرّس Mد ىَن َمجYكك Mَو غ ّرMفَُهمY مَككا هُكك يَن أَرَاَد اللكُه أَنY يُعَكك Mذ يهM، ال] Mيسك Mّد MقMرَ ل هMك Yأُظ Yاآلَن َقد"

دM )كولويس  YَمجYرََجاُء ال YيُكمMككريًا27-26:1 سسفأ ).”فMلَى َكث YككاألَوMفَب ، Mد Mَواح YالMُت ب Yَمو Yَملََك ال Yَقد Mد Mَواح Yال Mة ي] MَخطMَكاَن ب YنMُه إ ألَن] ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“(. 
! )روميككة  Mيح MَمسككYَيُسوَع ال Mد Mَواح YالMب MَحَياةYي الMُكوَن فMل Yَسَيم ، M ّ MربYةَ ال ي] Mَوَعط Mَمة YعMَض الّنYيَن َينَالُوَن فَي Mذ ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“(.  إMذًا17:5 سسفأ ).”ال]

. Mوح َب الككرُّ دM بَككلY َحسككَ َب الYَجسككَ نَي لَيYَس َحسككَ MكMال يحM َيُسوَع، الس] MَمسYي الMف Yيَن ُهم Mذ نُونَةM اآلَن َعلَى ال] Yي َء مMَن الد] Yالَ يََش
اُموُس ُه مَككا كَككاَن الن] . ألَن] MتYمَككوYَوال Mة ي] MَخطYال Mنَككاُموس YنMم Mتََقيِّن Yأَع Yوَع قَككد يحM َيسككُ MَمسككYي الMف MَحيَككاةYال Mألَن] نَاُموَس رُوح
ةM، َداَن ي] MَخطYال Mل ةM، َوألَجYكك ي] MَخطYال Mد بYهM َجسككَ Mي شككMنَككُه فYلَ اب ، فَاللككُه إMذY أَرYسككَ Mد يًفا بMالYَجسككَ Mع ًزا َعنYُه، فMي مَككا كَككاَن ضككَ Mَعاج
وحM )روميككة َس َحَسَب الYَجَسدM بَلY َحَسَب الككرُّ Yنَي لَي MكMال ُن الس] Yينَا، نَحMف Mاُموس ُم الن] Yم] ُحكMَيت YَكيMل ، MَجَسدYي الMةَ ف ي] MَخطYسسفأ ).”ال 

1:8-4.)
- هل تألم يسوع املسيح من أجلنا جميعاً، باملعىن الدقيق للكلمة؟209

من جانبه، قدم نفسه ذبيحة حرصية للجميع، وجلب للجميع نعمككة وخالصككاً؛ لكن هككذا يفيككد فقككط الككذين من
(.10:3بيننا، بمحض إرادتهم، عرفوه وقوة قيامته ورشكة آالمه متشبهني بموته )أنظر فيلييب 

. كيف يكون لنا رشكة في آالم يسوع املسيح وموته؟210
لدينا رشكة في آالم وموت يسككوع املسككيح من خالل اإليمككان الحي الصككادق، من خالل األرسار املقدسككة، الككيت

بها تُحتوى وتُختَم فضيلة آالمه الخالصية وموته، وأخرياً من خالل صلب جسدنا وأهوائه وشهواته.
يَككاُه Yفَمَككا أَح . َيا فMي] Yيُح َيح MَمسYال Mَيا الَ أَنَا، بَل Yُت، فَْأَحYبMُصل Mيح MَمسYَمَع ال .Mَيا لله Yألَح Mاُموس اُموسM لMلن] "ألَّنMي ُمتُّ بMالن]

لMي" )غالطيككة  Yُه ألَج لََم نَفYسككَ Yَوأَسكك Mيِّن ي أََحب] Mذ ، إMيمَككانM ابYنM اللككهM، ال] Mيَمان Mي اإلMَياُه ف Yَما أَح ن] Mَفِإ ، MَجَسدYي الM19:2اآلَن ف-
تMككهM" )روميككة 20 YَموMنَا ل Yتَمَككد Yاع Mيح MَمسككYوَع ال تَمَككَد لMَيسككُ Yاع Mنَا ُكل] َمن َهلُوَن أَن] Yَتج Yهككذَا3:6(. "أَم YتُمYمَككا أََكل ُكمY ُكل] ن] Mفَككِإ ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“(. 

يَء" ) Mَيج Yلَى أَنMإ Mّب ُوَن بMمَكككوYتM الكككر] Mرب Yَس، تُخYكَكككْأYال Mه Mهكككذ YتُمYب Mَورَش َ YُخزْبY26:11كورنثكككوس 1الYيَن ُهم Mذ ن] ال] Mَولك" .)
َهَواتM )غالطية  َواءM َوالش] Yَجَسَد َمَع األَهYَصلَبُوا ال Yَقد Mيح MَمسYلM(.24:5 سسفأ ).”ل

. كيف نصلب الجسد مع األهواء والشهوات؟211
بلجم األهواء والشهوات، وبعمل ما يخالفها. على سبيل املثال، عندما يدفعنا الغضب إلى شتم العدو وإيذائه،
لكننا نقاوم هذه الرغبككة، ونتككذّكر كيككف صككّلى يسككوع املسككيح على الصككليب ألعدائككه، نصككّلي باملثككل من أجككل

أعدائنا؛ هكذا نصلب شهوة الغضب.

في البند الخامس
- ما هو أول دليل رصيح قدمه يسوع املسيح على أن آالمه وموته صنعت خالصنا نحن البرش؟212

ارَ بَككاُكورََة َواتM َوصككَ Yَن األَمMيُح م MَمسYَقاَم ال Yاآلَن َقد ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“هذا: أنه قام، وبها أرىس األساس لقيامتنا املماثلة املباركة. 
يَن ) Mد Mاق (.20:15كورنثوس 1 سسفأ ).”الر]

. كيف نرى الحالة اليت كان فيها يسوع املسيح بعد موته وقبل قيامته؟213
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هذه الحالة موصوفة في ترنيمة الكنيسة التالية: "لقد كنَتَ في القككرب بالجسككد وفي الجحيم بككالروح بمككا أنككك
إله، في الفردوس مع اللص، وعلى العرش مع اآلب والروح أيها املسككيح مالئككاً الكككّل أيهككا املزّنه عن أن يكككون

محصوراً".
. ما هو الجحيم أو النار؟214

الجحيم كلمة يونانية، وتعيِّن مكاناً خاليككاً من النككور. في الالهككوت، يُفهم بهكذا االسكم سككجناً روحيكاً، أي حالككة
(.6:1األرواح اليت تفصلها الخطيئة عن وجه الله، وعن النور والربكة اليت يمنحهما. )أنظر يهوذا 

. ملاذا نزل يسوع املسيح إلى الجحيم؟215
بهدف أن يكرز هناك أيضاً بانتصاره على املوت، ويخلص النفوس اليت انتظرت مجيئه باإليمان.

. هل يشري الكتاب املقدس إلى هذا؟216
،Mاألَثَمَككة Mل بَككارُّ مMنY أَجYكك Yَخَطايَككا، الYال Mل َدًة مMنY أَجYكك ًة َواحMكك َم مَككر] ًضا َتْأَل] Yيَح أَي MَمسYن] ال Mيُشار إليه في املقطع التالي:  "فَِإ
يتM فMي ا ذََهَب فَكَككرَزَ لMَأَلرYَواحM ال] ي فMيككهM أَيYضككً Mذ ، ال] Mوح ىًي فMي الككرُّ نY ُمحYكك Mَولك Mد لMَكيY يَُقّرMبَنَككا إMلَى اللككهM، ُمَماتًككا فMي الYَجسككَ

( " Mن Yج M19-18:3بطرس 1الّس.)
- ما الذي يمكننا مالحظته على كلمات دستور اإليمان التالية: وقام في اليوم الثممالث، على ممما في217

الكتب؟
تم وضككع هككذه الكلمككات في قككانون اإليمككان من الفقككرة التاليككة من رسككالة بككولس الرسككول األولى إلى أهككل
َب لM َخَطاَيانَككا َحسككَ يَح مَككاَت مMنY أَجYكك MَمسككYا: أَن] ال لM مَككا َقبMلYتُككُه أَنَككا أَيYضككً ُكمY فMي األَو] Yلَي Mُت إ Yم ل] يِّنM سككَ ن] Mكورنثككوس:  "فَككِإ

( " MُكتُبYَحَسَب ال MثMال مM الث] Yَيو Yي الMُه َقاَم ف ُه ُدفMَن، َوأَن] ، َوأَن] Mُكتُب Y4-3:15ال)
. ما القوة الكامنة في عبارة "حسب الكتب"؟218

بهذا يتبني أن يسوع املسيح مات وقام، بالضبط كما هو مكتوب عنه نبوياً في كتب العهد القديم.
- أين، على سبيل املثال، يوجد يشء مكتوب عن هذا؟219

في اإلصحاح الثالث والخمسني من سفر النيب إشعياء، على سبيل املثال، تُصّور معاناة يسوع املسيح وموته
فMينَا هM شككُ MُحرُبMَوب ،MككهYنَا َعلَيMالَم يُب سككَ MدYنَا. تَككْأMآثَام Mل Yُحوٌق ألَج Yينَا، َمس Mَمَعاص Mل Yرُوٌح ألَج Yسسفأ ).”بتفاصيل كثرية: "ُهَو َمج 

(.5:53)إشعياء 
َُك نَفYيِسM فMي Yَترت Yَك لَن وعن قيامككة املسككيح يستشككهد الرسككول بطككرس بكلمككات املزمككور السككادس عرش: "ألَن]

وَسَك َيرَى فََساًدا" )أعمال  َيةM َوالَ َتَدَع ُقدُّ Mَهاو Y27:2ال.)
. هل هذا أيضاً في الكتاب املقممدس في العهممد القممديم، أن يسمموع املسمميح يجب أن يقمموم على وجممه220

التحديد في اليوم الثالث؟
(.17:1 سسفأ ).”قد ورد هذا عند النيب يونان نبوياً: "وكان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال )يونان 

. كيف ُعرف أن يسوع املسيح قد قام؟221
عرف الجنود الذين شككاهدوا قككربه ذلككك بخككوف، ألن مالك الككرب دحككرج الحجككر الككذي أغلككق قككربه، وفي نفس
الككوقت كككان هنككاك زلككزال كبككري. وباملثككل، أعلن املالئكككة قيامككة املسككيح ملريم املجدليككة وبعض اآلخككرين. ظهككر
يسوع املسيح نفسه للكثريين في يوم قيامتككه: للنسككوة الالئي حملن الحنككوط، لبطككرس، والتلميككذين املتجهني
إلى عمواس، وأخرياً لجميع الرسل في املزنل واألبواب مغلقة. بعد ذلك أظهر نفسه لهم في كثري من األحيان

(.6:15 كورنثوس 1خالل أربعني يوماً. وفي أحد األيام شاهده أكرث من خمسمائة مؤمن دفعة واحدة. )
. ملاذا أظهر يسوع املسيح نفسه بعد قيامته للرسل ملدة أربعني يوماً؟222

(3:1خالل هذا الوقت استمر في تعليمهم أرسار ملكوت الله )أعمال 

في البند السادس
. هل ِذكر صعود ربنا في البند السادس من دستور اإليمان مأخوذ من الكتاب املقدس؟223
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، Mَماَوات َق َجمMيكعM السك] Yا فَكو َد أَيYضكً Mع ي صكَ Mذ َو ال] ي نَكزَلَ هُك Mذ إنه مْأخوذ من املقاطع التالية من الكتككاب املقكدس: "اَل]
َأَل الYُكل] )أفسس  Yَيم YَكيMَماَوات"10:4 سسفأ ).”ل ثYلَ هذَا، َقدY َجلََس فMي َيمMنيM َعرYشM الYَعَظَمةM فMي السكك] Mيَس َكَهنٍَة مMأَن] لَنَا رَئ  سسفأ ).”(

(.1:8)عربانيني 
. هل صعد يسوع املسيح إلى السماء بالهوته أو ناسوته؟224

بناسوته، فهو في الهوته كان وال يزال في السماء.
. كيف يجلس يسوع املسيح عن يمني الله اآلب والله في كل مكان؟225

يجب أن يُفهم هذا روحياً؛ أي أن يسوع املسيح له نفس عظمة ومجد الله اآلب.

في البند السابع
. كيف يتكلم الكتاب املقدس عن مجيء املسيح ثانية؟226

" )أعمككال  Mَماء تُمُككوُه ُمنYَطلMقًككا إMلَى السكك] Yي هكَككذَا َكمَككا رَأَيMتYَيْأ َماءM سككَ ي ارYَتفََع َعنYُكمY إMلَى الس] Mذ (،11:1"إMن] َيُسوَع هذَا ال]
هذا ما قالته املالئكة للرسل في وقت صعود ربنا.

. كيف يتحدث عن دينونته املستقبلية؟227
، MَحيَككاةYال Mَيامَككة Mلَى قMإ MَحاتMال يَن فََعلُككوا الصك] Mذ رُُج ال] َتُه، فََيخYك Yو ُقبُككورM صكَ Yي الMيَن ف Mذ َمُع َجمMيكُع ال] Yيَها َيسكMي َساَعةٌ فMتYَتْأ"

نُونَةM )يوحنا  Yي َياَمةM الد] Mلَى قMإ MَئاتMّي لُوا الس] Mيَن َعم Mذ (. هذه هي كلمات املسيح نفسه.29:28 سسفأ ).”َوال]
. كيف يتكلم عن ملكه اليت ال نهاية له؟228

قُككوَب إMلَى Yَيع Mت Yككُك َعلَى بَيMل Yَوَيم ،MيككهMَداُوَد أَب [ MيسYلككُه ُكر Mبُّ اإل يككهM الككر] Mط Yَعى، َويُع Yيُككد MّيMَعل Yَن ال Yا، َواب يمًكك Mهذَا َيكُككوُن َعظ"
هM نMَهاَيةٌ )لوقا  MكYُملMَوالَ َيُكوُن ل ، M(. هذه هي كلمات املالك لوالدة الله.33-32:1 سسفأ ).”األَبَد

. هل سيكون املجيء الثاني للمسيح مثل األول؟229
ال، سيكون مختلفاً جداً. لقد جاء أوالً ليتْألم من أجلنا بتواضع كبري، لكنه سيْأتي ثانيًة ليديننا بمجده ومعككه

(.31:25جميع املالئكة القديسني. )انظر مىَّت 
. هل سيدين كل البرش؟230

نعم. الكل بال استثناء.
. كيف سيحكم عليهم؟231

سوف يكون ضمري كل إنسان مفتوحاً أمام الجميع، ولن تنكشف جميع األعمال اليت قام بها طوال حياته على
يُنMريُ ي سككَ Mذ بُّ ال] األرض وحسب، بل أيًضا كككل الكلمككات الككيت قالهككا، وكككل شككهواته وأفكككاره الرسية. "يَككْأYتMَي الككر]

( Mَن اللهMٍد م Mَواح MُكّلMُح ل Yَمد Yٍذ َيُكوُن الMينَئ Mَوح . Mُقلُوب Yرُ آرَاَء ال Mه Yَويُظ Mالَم (.5:4كورنثوس 1 سسفأ ).”َخفَاَيا الظ]
. هل يديننا إذن حىت على الكلمات أو األفكار الرشيرة؟232

ُم الَككٍة َيتََكل] : إMن] كُكل] َكلMمَككٍة بَط] Yأَقُكولُ لَُكم Yن Mَولك ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“بال شك سيفعل ما لم نمُحها  بالتوبة واإليمككان وتغيكري الحيككاة. 
ينM )مىَّت  Mَم الّد Yَساًبا َيو Mَها حYُطوَن َعن Yَف يُع Yاُس َسو (.36:12 سسفأ ).”بMَها الن]

. هل سيأتي يسوع املسيح للدينونة رسيعاً؟233
ُه ن] Mبَككاُطَؤ، لك ٌم الت] Yُب قَككو Mسكك Yَكمَككا َيح Mه Mد بُّ َعنY َوعYكك ْأُ الككر] الَ َيتَبَاطَكك ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“ال نعلم. لذلك يجب أن نعيش مسككتعدين دائمككاً. 
( "MككلYي َيْأYتMي َكلMّصٍ فMي الل] نY سككَ Mَولك .Mبَككة Yو بMلَ الYَجمMيككُع إMلَى الت] Yيُق Yأَن Yَك أُنَاٌس، بَلMل Yَيه Yنَا، َوُهَو الَ َيَشاُء أَن Yى َعلَي َيتَْأَن]

" )مككىَّت10-9:3بطككرس 2 Mان نYسككَ Mُن اإلYيَهككا ابMي فMتYيَككْأ Mيت اَعةَ ال] َم َوالَ السكك] YيَككوYفُككوَن الMر Yالَ َتع Yُكم ذًا ألَن] Mَهرُوا إ Yفَاسكك ِتْوَمْلاِب َديِبُي ْيَكِل ،اَمِهيِف َكِلذَك ًاضْيَأ َوُه َكَرَتْشا ِمَّدلاَو ِمْحَّللا يِف ُدَالْوَألا َكَراَشَت ْدَق ْذِإَف“(. 
13:25.)

. أليست هناك، مع ذلك، بعض عالمات اقرتاب مجيء املسيح؟234
في كلمة الله تّم الكشف عن بعض العالمات، كمثل نقص اإليمان واملحبة بني الناس وكككرثة اإلثم واملصككائب،

(.24والكرازة باإلنجيل لجميع األمم، ومجيء ضد املسيح )مىَّت 
. ما هو ضد املسيح؟235
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إنه عدو املسيح، يسعى جاهداً لقلب املسيحية، ولكن بدالً من تحقيككق ذلككك سككينتهي هككو نفسككه نهايككًة رهيبككة
(.8:2 تسالونيكي2)انظر 

. ما هو ملكوت املسيح؟236
ملكوت املسيح هو أوالً العالم كله. ثانياً، جميع املؤمنني على األرض. ثالثاً، كل األبرار في السماء.

األول يسمى مملكة الطبيعة. الثاني ملكوت النعمة. الثالث ملكوت املجد.
. أي من هذه نعين بقولنا يقال في دستور اإليمان "ال فناء مللكه"؟237

ملكوت املجد.
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	في البند الرابع
	199. كيف حدث أن يسوع المسيح قد صُلب، بينما كان المفترَض أن تدفع عقيدته وأعماله الجميعَ إلى توقيره؟
	كان شيوخ اليهود والكتبة يكرهونه، لأنه وبّخ تعاليمهم الباطلة وأرواحهم الشريرة، وكانوا يحسدونه لأن الناس الذين سمعوه يعلِّم ورأوا معجزاته كانوا يحترمونه أكثر منهم. ولذلك اتهموه زوراً وحكموا عليه بالموت.
	200. لماذا يُقال أن يسوع المسيح صلب على عهد بيلاطس البنطي؟
	لتحديد الزمن الذي صُلب فيه.
	201. من هو بيلاطس البنطي؟
	الحاكم الروماني في اليهودية التي كانت خاضعة للرومان.
	202. لماذا هذا الزمن جدير بالملاحظة؟
	لأننا فيها نرى إتمام نبوة يعقوب: "لاَ يَزُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ" (تكوين 10:49).
	203. لماذا لا يُذكر في قانون الإيمان أن يسوع المسيح قد صلب وحسب، بل يًضاف أيضاً أنه تألّم؟
	لإثبات أن صلبه لم يكن مجرد مظهر من مظاهر المعاناة والموت، كما قال بعض الهراطقة، بل كان معاناة وموتاً حقيقيين.
	204. لماذا يرِد أيضاً أنه دفن؟
	وهذا أيضاً يؤكّد لنا أنه مات حقاً وقام؛ حتى أن أعداءه جعلوا على قبره حراساً وختموه.
	205. كيف يمكن أن يتألم يسوع المسيح ويموت وهو الله؟
	تألم ومات لا في لاهوته بل في ناسوته. وهذا ليس لأنه لم يستطع تجنبه، بل لأنه ارتضى أن يتألم.
	لقد قال هو نفسه: "لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لآخُذَهَا أَيْضاً. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي، بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي. لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضاً" (يوحنا 17:10-18)
	206. بأي معنى يُقال أن يسوع المسيح قد صلب من أجلنا؟
	بهذا المعنى: أنه بموته على الصليب خلّصنا من الخطيئة واللعنة والموت.
	207. كيف يتكلم الكتاب المقدس عن هذا الخلاص؟
	الخلاص من الخطيئة: "الَّذِي فِيهِ لَنَا الْفِدَاءُ بِدَمِهِ، غُفْرَانُ الْخَطَايَا، حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ”.( أفسس 7:1).
	النجاة من اللعنة: "اَلْمَسِيحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأَجْلِنَا" (غلاطية 13:3)
	الخلاص من الموت: “فَإِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأَوْلاَدُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ اشْتَرَكَ هُوَ أَيْضاً كَذلِكَ فِيهِمَا، لِكَيْ يُبِيدَ بِالْمَوْتِ ذَاكَ الَّذِي لَهُ سُلْطَانُ الْمَوْتِ، أَيْ إِبْلِيسَ، وَيُعْتِقَ أُولئِكَ الَّذِينَ خَوْفاً مِنَ الْمَوْتِ كَانُوا جَمِيعاً كُلَّ حَيَاتِهِمْ تَحْتَ الْعُبُودِيَّةِ” (عبرانيين 14:2-15).
	208. كيف ينقذنا موت يسوع المسيح على الصليب من الخطيئة واللعنة والموت؟
	لكي نؤمِن بهذا السر بسهولة أكبر، تعلّمنا كلمة الله عنه، بقدر ما يمكننا أن نتلقّى، من خلال مقارنة يسوع المسيح بآدم. آدم بطبيعته رأس البشرية جمعاء، وهو واحد معه عن طريق النسب الطبيعي منه. يسوع المسيح، الذي فيه يتّحد اللاهوت بالبشرية، جعل نفسه بتعطف رأس الناس القدير الجديد، الذين يوحدهم بنفسه بالإيمان. لذلك كما في آدم وقعنا تحت الخطيئة واللعنة والموت، هكذا نتحرر من الخطيئة واللعنة والموت بيسوع المسيح. إن آلامه الطوعية وموته على الصليب بالنسبة لنا، لكونها ذات قيمة وفَضل غير محدودين، كموت شخص بلا خطيئة، الله وإنسان في شخص واحد، هو إتمام كامل لعدالة الله، التي حكمت علينا بالخطيئة. الموت، ومبلغ فضيلة لامحدود أكسبه الحق، دون المساس بالعدالة، في منحنا نحن الخطأة عفواً عن خطايانا ونعمةً للتغلب على الخطيئة والموت.
	"الآنَ قَدْ أُظْهِرَ لِقِدِّيسِيهِ، الَّذِينَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَجْدِ هذَا السِّرِّ فِي الأُمَمِ، الَّذِي هُوَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ” (كولوسي 26:1-27). “لأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ الْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ بِالْوَاحِدِ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ النِّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ الْبِرِّ، سَيَمْلِكُونَ فِي الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ!” (رومية 17:5). “ إِذًا لاَ شَيْءَ مِنَ الدَّيْنُونَةِ الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ. لأَنَّ نَامُوسَ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنْ نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ. لأَنَّهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ، فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِالْجَسَدِ، فَاللهُ إِذْ أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ الْخَطِيَّةِ، وَلأَجْلِ الْخَطِيَّةِ، دَانَ الْخَطِيَّةَ فِي الْجَسَدِ، لِكَيْ يَتِمَّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِينَا، نَحْنُ السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ” (رومية 1:8-4).
	209- هل تألم يسوع المسيح من أجلنا جميعاً، بالمعنى الدقيق للكلمة؟
	من جانبه، قدم نفسه ذبيحة حصرية للجميع، وجلب للجميع نعمة وخلاصاً؛ لكن هذا يفيد فقط الذين من بيننا، بمحض إرادتهم، عرفوه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهين بموته (أنظر فيليبي 10:3).
	210. كيف يكون لنا شركة في آلام يسوع المسيح وموته؟
	لدينا شركة في آلام وموت يسوع المسيح من خلال الإيمان الحي الصادق، من خلال الأسرار المقدسة، التي بها تُحتوى وتُختَم فضيلة آلامه الخلاصية وموته، وأخيراً من خلال صلب جسدنا وأهوائه وشهواته.
	"لأَنِّي مُتُّ بِالنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لأَحْيَا للهِ. مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ. فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الإِيمَانِ، إِيمَانِ ابْنِ اللهِ، الَّذِي أَحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأَجْلِي" (غلاطية 19:2-20). "أَمْ تَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلَّ مَنِ اعْتَمَدَ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ اعْتَمَدْنَا لِمَوْتِهِ" (رومية 3:6). “فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَكَلْتُمْ هذَا الْخُبْزَ وَشَرِبْتُمْ هذِهِ الْكَأْسَ، تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِيءَ" (1كورنثوس 26:11). "وَلكِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ قَدْ صَلَبُوا الْجَسَدَ مَعَ الأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ” (غلاطية 24:5).
	211. كيف نصلب الجسد مع الأهواء والشهوات؟
	بلجم اﻷهواء والشهوات، وبعمل ما يخالفها. على سبيل المثال، عندما يدفعنا الغضب إلى شتم العدو وإيذائه، لكننا نقاوم هذه الرغبة، ونتذكّر كيف صلّى يسوع المسيح على الصليب لأعدائه، نصلّي بالمثل من أجل أعدائنا؛ هكذا نصلب شهوة الغضب.
	في البند الخامس
	212- ما هو أول دليل صريح قدمه يسوع المسيح على أن آلامه وموته صنعت خلاصنا نحن البشر؟
	هذا: أنه قام، وبها أرسى الأساس لقيامتنا المماثلة المباركة. “الآنَ قَدْ قَامَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ الرَّاقِدِينَ” (1كورنثوس 20:15).
	213. كيف نرى الحالة التي كان فيها يسوع المسيح بعد موته وقبل قيامته؟
	هذه الحالة موصوفة في ترنيمة الكنيسة التالية: "لقد كنتََ في القبر بالجسد وفي الجحيم بالروح بما أنك إله، في الفردوس مع اللص، وعلى العرش مع الآب والروح أيها المسيح مالئاً الكلّ أيها المنزّه عن أن يكون محصوراً".
	214. ما هو الجحيم أو النار؟
	الجحيم كلمة يونانية، وتعني مكاناً خالياً من النور. في اللاهوت، يُفهم بهذا الاسم سجناً روحياً، أي حالة الأرواح التي تفصلها الخطيئة عن وجه الله، وعن النور والبركة التي يمنحهما. (أنظر يهوذا 6:1).
	215. لماذا نزل يسوع المسيح إلى الجحيم؟
	بهدف أن يكرز هناك أيضاً بانتصاره على الموت، ويخلص النفوس التي انتظرت مجيئه بالإيمان.
	216. هل يشير الكتاب المقدس إلى هذا؟
	يُشار إليه في المقطع التالي: "فَإِنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِ الْخَطَايَا، الْبَارُّ مِنْ أَجْلِ الأَثَمَةِ، لِكَيْ يُقَرِّبَنَا إِلَى اللهِ، مُمَاتًا فِي الْجَسَدِ وَلكِنْ مُحْيىً فِي الرُّوحِ، الَّذِي فِيهِ أَيْضًا ذَهَبَ فَكَرَزَ لِلأَرْوَاحِ الَّتِي فِي السِّجْنِ" (1بطرس 18:3-19).
	217- ما الذي يمكننا ملاحظته على كلمات دستور الإيمان التالية: وقام في اليوم الثالث، على ما في الكتب؟
	تم وضع هذه الكلمات في قانون الإيمان من الفقرة التالية من رسالة بولس الرسول اﻷولى إلى أهل كورنثوس: "فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي الأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَا أَيْضًا: أَنَّ الْمَسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ الْكُتُبِ، وَأَنَّهُ دُفِنَ، وَأَنَّهُ قَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ حَسَبَ الْكُتُبِ" (3:15-4)
	218. ما القوة الكامنة في عبارة "حسب الكتب"؟
	بهذا يتبين أن يسوع المسيح مات وقام، بالضبط كما هو مكتوب عنه نبوياً في كتب العهد القديم.
	219- أين، على سبيل المثال، يوجد شيء مكتوب عن هذا؟
	في الإصحاح الثالث والخمسين من سفر النبي إشعياء، على سبيل المثال، تُصوّر معاناة يسوع المسيح وموته بتفاصيل كثيرة: "هُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا. تَأْدِيبُ سَلاَمِنَا عَلَيْهِ، وَبِحُبُرِهِ شُفِينَا” (إشعياء 5:53).
	وعن قيامة المسيح يستشهد الرسول بطرس بكلمات المزمور السادس عشر: "لأَنَّكَ لَنْ تَتْرُكَ نَفْسِي فِي الْهَاوِيَةِ وَلاَ تَدَعَ قُدُّوسَكَ يَرَى فَسَادًا" (أعمال 27:2).
	220. هل هذا أيضاً في الكتاب المقدس في العهد القديم، أن يسوع المسيح يجب أن يقوم على وجه التحديد في اليوم الثالث؟
	قد ورد هذا عند النبي يونان نبوياً: "وكان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال” (يونان 17:1).
	221. كيف عُرف أن يسوع المسيح قد قام؟
	عرف الجنود الذين شاهدوا قبره ذلك بخوف، لأن ملاك الرب دحرج الحجر الذي أغلق قبره، وفي نفس الوقت كان هناك زلزال كبير. وبالمثل، أعلن الملائكة قيامة المسيح لمريم المجدلية وبعض الآخرين. ظهر يسوع المسيح نفسه للكثيرين في يوم قيامته: للنسوة اللائي حملن الحنوط، لبطرس، والتلميذين المتجهين إلى عمواس، وأخيراً لجميع الرسل في المنزل والأبواب مغلقة. بعد ذلك أظهر نفسه لهم في كثير من الأحيان خلال أربعين يوماً. وفي أحد اﻷيام شاهده أكثر من خمسمائة مؤمن دفعة واحدة. (1 كورنثوس 6:15).
	222. لماذا أظهر يسوع المسيح نفسه بعد قيامته للرسل لمدة أربعين يوماً؟
	خلال هذا الوقت استمر في تعليمهم أسرار ملكوت الله (أعمال 3:1)
	في البند السادس
	223. هل ذِكر صعود ربنا في البند السادس من دستور الإيمان مأخوذ من الكتاب المقدس؟
	إنه مأخوذ من المقاطع التالية من الكتاب المقدس: "اَلَّذِي نَزَلَ هُوَ الَّذِي صَعِدَ أَيْضًا فَوْقَ جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ، لِكَيْ يَمْلأَ الْكُلَّ” (أفسس 10:4)”أَنَّ لَنَا رَئِيسَ كَهَنَةٍ مِثْلَ هذَا، قَدْ جَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ الْعَظَمَةِ فِي السَّمَاوَات" (عبرانيين 1:8).
	224. هل صعد يسوع المسيح إلى السماء بلاهوته أو ناسوته؟
	بناسوته، فهو في لاهوته كان ولا يزال في السماء.
	225. كيف يجلس يسوع المسيح عن يمين الله الآب والله في كل مكان؟
	يجب أن يُفهم هذا روحياً؛ أي أن يسوع المسيح له نفس عظمة ومجد الله الآب.
	في البند السابع
	226. كيف يتكلم الكتاب المقدس عن مجيء المسيح ثانية؟
	"إِنَّ يَسُوعَ هذَا الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى السَّمَاءِ سَيَأْتِي هكَذَا كَمَا رَأَيْتُمُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى السَّمَاءِ" (أعمال 11:1)، هذا ما قالته الملائكة للرسل في وقت صعود ربنا.
	227. كيف يتحدث عن دينونته المستقبلية؟
	"تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْقُبُورِ صَوْتَهُ، فَيَخْرُجُ الَّذِينَ فَعَلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى قِيَامَةِ الْحَيَاةِ، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَى قِيَامَةِ الدَّيْنُونَةِ” (يوحنا 29:28). هذه هي كلمات المسيح نفسه.
	228. كيف يتكلم عن ملكه التي لا نهاية له؟
	"هذَا يَكُونُ عَظِيمًا، وَابْنَ الْعَلِيِّ يُدْعَى، وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ” (لوقا 32:1-33). هذه هي كلمات الملاك لوالدة الله.
	229. هل سيكون المجيء الثاني للمسيح مثل الأول؟
	لا، سيكون مختلفاً جداً. لقد جاء أولاً ليتألم من أجلنا بتواضع كبير، لكنه سيأتي ثانيةً ليديننا بمجده ومعه جميع الملائكة القديسين. (انظر متى 31:25).
	230. هل سيدين كل البشر؟
	نعم. الكل بلا استثناء.
	231. كيف سيحكم عليهم؟
	سوف يكون ضمير كل إنسان مفتوحاً أمام الجميع، ولن تنكشف جميع الأعمال التي قام بها طوال حياته على الأرض وحسب، بل أيضًا كل الكلمات التي قالها، وكل شهواته وأفكاره السرية. "يَأْتِيَ الرَّبُّ الَّذِي سَيُنِيرُ خَفَايَا الظَّلاَمِ وَيُظْهِرُ آرَاءَ الْقُلُوبِ. وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَدْحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اللهِ” (1كورنثوس 5:4).
	232. هل يديننا إذن حتى على الكلمات أو الأفكار الشريرة؟
	بلا شك سيفعل ما لم نمحُها بالتوبة والإيمان وتغيير الحياة. “وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ الدِّينِ” (متى 36:12).
	233. هل سيأتي يسوع المسيح للدينونة سريعاً؟
	لا نعلم. لذلك يجب أن نعيش مستعدين دائماً. “لاَ يَتَبَاطَأُ الرَّبُّ عَنْ وَعْدِهِ كَمَا يَحْسِبُ قَوْمٌ التَّبَاطُؤَ، لكِنَّهُ يَتَأَنَّى عَلَيْنَا، وَهُوَ لاَ يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أُنَاسٌ، بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْجَمِيعُ إِلَى التَّوْبَةِ. وَلكِنْ سَيَأْتِي كَلِصٍّ فِي اللَّيْلِ" (2بطرس 9:3-10). “فَاسْهَرُوا إِذًا لأَنَّكُمْ لاَ تَعْرِفُونَ الْيَوْمَ وَلاَ السَّاعَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا ابْنُ الإِنْسَانِ" (متى 13:25).
	234. أليست هناك، مع ذلك، بعض علامات اقتراب مجيء المسيح؟
	في كلمة الله تمّ الكشف عن بعض العلامات، كمثل نقص الإيمان والمحبة بين الناس وكثرة الإثم والمصائب، والكرازة بالإنجيل لجميع الأمم، ومجيء ضد المسيح (متى 24).
	235. ما هو ضد المسيح؟
	إنه عدو المسيح، يسعى جاهداً لقلب المسيحية، ولكن بدلاً من تحقيق ذلك سينتهي هو نفسه نهايةً رهيبة (انظر 2 تسالونيكي8:2).
	236. ما هو ملكوت المسيح؟
	ملكوت المسيح هو أولاً العالم كله. ثانياً، جميع المؤمنين على الأرض. ثالثاً، كل اﻷبرار في السماء.
	الأول يسمى مملكة الطبيعة. الثاني ملكوت النعمة. الثالث ملكوت المجد.
	237. أي من هذه نعني بقولنا يقال في دستور الإيمان "لا فناء لملكه"؟
	ملكوت المجد.

