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المطول  – 6
التعليم الديني
ّ
لكنيسة اهلل الشرقية األرثوذكسية الجامعة
املعروف أيضاً بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
ليتم اسككتعماله للتعليم في املدارس كمككا ولكككل
هككذا التعليم راجعككه وأقك ّكره املجمككع املقككدس (الرويس) ونرشه ّ
املسيحيني األرثوذكسيني (موسكو ،املطبعة املجمعية)1830 ،
في البند الرابع
الجميع إلى
صلب ،بينما كان املفرتَض أن تدفع عقيدته وأعماله
 .199كيف حدث أن يسوع املسيح قد ُ
َ
توقريه؟
وبخ تعككاليمهم الباطلككة وأرواحهم الرشيرة ،وكككانوا يحسككدونه ألن
كان شيوخ اليهود والكتبككة يكرهونككه ،ألنككه ّ
النككاس الككذين سككمعوه يعلّ  Mم ورأوا معجزاتككه كككانوا يحرتمونككه أكككرث منهم .ولككذلك اتهمككوه زوراً وحكمككوا عليككه
باملوت.
 .200ملاذا ُيقال أن يسوع املسيح صلب على عهد بيالطس البنطي؟
صلب فيه.
لتحديد الزمن الذي ُ
 .201من هو بيالطس البنطي؟
الحاكم الروماني في اليهودية اليت كانت خاضعة للرومان.
 .202ملاذا هذا الزمن جدير باملالحظة؟
M
رت ٌ M
ألننا فيها نرى إتمام نبوة يعقوب" :ال َ َيزُول َق M
M
يب Mم Yن َي ُهوذَا َو ُم Yش َ M
ون َولَكك ُه
ض ٌ
ح [ىَّت َي ْYأ Mت َي Mشيل ُ ُ
ع م Yن بَ Yني Mر Yجلَ Yيه َ
ُ
وب" (تكوين .)10:49
وع ُش ُع ٍ
ون ُ
َي ُك ُ
خ ُض ُ
 .203ملاذا ال ُيذكر في قانون اإليمان أن يسوع املسيح قد صلب وحسب ،بل ًيضاف أيضاً أنه تألّ م؟
إلثبات أن صلبه لم يكن مجرد مظهككر من مظكاهر املعانكاة واملوت ،كمكا قكال بعض الهراطقككة ،بكل كككان معانكاة
وموتاً حقيقيني.
 .204ملاذا ي ِرد أيضاً أنه دفن؟
يؤكد لنا أنه مات حقاً وقام؛ حىَّت أن أعداءه جعلوا على قربه حراساً وختموه.
وهذا أيضاً ّ
 .205كيف يمكن أن يتألم يسوع املسيح ويموت وهو الله؟
تْألم ومات ال في الهوته بل في ناسوته .وهذا ليس ألنه لم يستطع تجنبه ،بل ألنه ارتىض أن يتْألم.
َضك ُع َها أَنَكا Mم Yن ذَا MتيM .لي
َحك ٌد َي ْYأ ُ
َضك ُع نَ Yف Mيِس آل ُ
خك ذ َُها Mم ّ Mيِّن ،بَكل Yأ َ
لقد قال هو نفسه" :ألَنّ Mي أ َ
خك ذ َ َها أَ Yيضكاً .لَ Yي َس أ َ
خذ َ َها َأ Yيضاً" (يوحنا )18-17:10
سل َYط ٌ
سل َYط ٌ
ان أ َYن آ ُ
ان أ َYن أ َ
َض َع َها َو Mلي ُ
ُ
 .206بأي معىن ُيقال أن يسوع املسيح قد صلب من أجلنا؟
بهذا املعىن :أنه بموته على الصليب خلّ صنا من الخطيئة واللعنة واملوت.
 .207كيف يتكلم الكتاب املقدس عن هذا الخالص؟
M
M
M
M
M
ح َس َب غ َىن ن Yع َمته سسفأ ( (.”.أفسس .)7:1
اء ب َMد Mم Mهُ ،غ Yفر َ ُ
ان ال َ
Yخ َط َ
الخالص من الخطيئة" :ال[ Mذي Mفيه لَنَا ا Yل Mف َد ُ
اياَ ،
يح ا Yف َت َدانَا Mم Yن لَ Yعن َ Mة الن[ ُ M
أل Yج Mلنَا" (غالطية )13:3
صارَ لَ Yعن َ ًة َ
النجاة من اللعنة" :اَل َYم Mس ُ
اموسM ،إ Yذ َ
الد Mم Y
Mيد بMككال َYم Yو Mت
ك األَ Yوال َ ُد Mفي الل[ Yح Mم َو [
ك Mفي Mه َماM ،ل َك Yي يُب َ
ك ُه َو أَ Yيضاً َكذ Mل َ
اش َرت َ َ
الخالص من املوت :فَ ِMإ Yذ َق Yد َت َشارَ َ
خ Yوفاً Mم َن ال َYم Yو Mت َكككانُوا M
M
M
ح َيككا Mت Mه Yم َت Yح َت
سل َYط ُ
ين َ
ك ال[ Mذ َ
يسَ ،ويُ Yع Mت َق أُول Mئ َ
ذَ َ
اك ال[ Mذي لَ ُه ُ
جميعككاً ُكك [
كل َ
َ
ان ال َYم Yوت ،أ َYي Mإ Yبل َ
ال ُYعبُو Mد [ي Mة سسفأ (( ”.عربانيني .)15-14:2
 .208كيف ينقذنا موت يسوع املسيح على الصليب من الخطيئة واللعنة واملوت؟
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لكي نؤ Mمن بهذا الرس بسهولة أكرب ،تعلّ منا كلمة الله عنه ،بقدر مككا يمكننككا أن ّ
نتلقى ،من خالل مقارنككة يسككوع
املسيح بآدم .آدم بطبيعته رأس البرشية جمعككاء ،وهككو واحككد معككه عن طريككق النسككب الطككبيعي منككه .يسككوع
املسيح ،الذي فيه يتّ حد 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 و َفضككل 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 ونعم ًة للتغلب على الخطيئة واملوت.
"اآلن َق Yد أُ Yظ Mهكر Mل Mق ّ Mد M M
M
M
يح
كو Mغ َىن َم Yجك Mد هكذَا ّ ّ M
ين أَرَ َ
الرس Mفي األ َُم Mم ،ال[ Mذي ُه َ
اد اللك ُه أ َYن يُ َعك ّ Mرفَ ُه Yم َمككا ُهك َ
كو ال َYمسك ُ
يسكيه ،ال[ Mذ َ
َ
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َ ََ َ َُ Y
Mفي ُك Yم َ َ ُ َ Y
َ
َ
اح Mد يسوع الYم Mس ك M
M
Yرب ،س َي Yم Mل ُك َ M
ون فَ Yي َض النّ Y Mع َم Mة َو َع Mط [يةَ ال M ّ M
يح! سسفأ (( ”.روميككة M .)17:5إذًا
ين َينَال ُ َ
ال[ Mذ َ
Yح َياة بMال َYو َ َ ُ َ M
ون في ال َ
َ
يح يسوع ،السا Mل Mكني ليس حسكب الYجسك Mد بككل حسكب الككر M
الد Yينُون Mة اآلن على ال[ Mذين هم Mفي الYم Mس M
وح.
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وع َقك Yد أ َYعتَ َق Mيِّن Mم Yن نَك ُ
ألَ [ن نَ ُ
Yخ Mط [ي Mة َوال َYمك Yو Mت .ألَن[ ُه َمككا َكك َ
ام ُ
Yح َيككاة Mفي ال َYم Mسكيح َي ُسك َ
وس رُوح ال َ
ام َ
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
ان
َع M
كان َ
Yخط [يةَ ،وألَ Yجك Mل ال َ
ج َسكد ال َ
Yخط [يةَ ،د َ
اج ًزا َع Yن ُه ،في َمككا َكك َ
Yج َسكد ،فَاللك ُه Mإ Yذ أ َYر َسكل َ ا Yبن َك ُه في شك Yبه َ
ضكعي ًفا بMال َ
M
ام M
M
M
ال َ M
ح َس َب الك ُّكروح سسفأ (( ”.روميككة
السا Mل Mك َ
وس Mفينَا ،نَ Yح ُن [
ح Yك ُم الن[ ُ
Yج َس MدM ،ل َك Yي َي Mت [م ُ
Yج َسد بَلَ Y
ح َس َب ال َ
ني لَ Yي َس َ
Yخط [يةَ في ال َ
.)4-1:8
 -209هل تألم يسوع املسيح من أجلنا جميعاً ،باملعىن الدقيق للكلمة؟
من جانبه ،قدم نفسه ذبيحة حرصية للجميع ،وجلب للجميع نعمككة وخالصككاً؛ لكن هككذا يفيككد فقككط الككذين من
بيننا ،بمحض إرادتهم ،عرفوه وقوة قيامته ورشكة آالمه متشبهني بموته (أنظر فيلييب .)10:3
 .210كيف يكون لنا رشكة في آالم يسوع املسيح وموته؟
لدينا رشكة في آالم وموت يسككوع املسككيح من خالل اإليمككان الحي الصككادق ،من خالل األرسار املقدسككة ،الككيت
بها تُحتوى وتُخ َتم فضيلة آالمه الخالصية وموته ،وأخرياً من خالل صلب جسدنا وأهوائه وشهواته.
M
أل Yحيا M
ام M
ام M
كاه
" َ
يح َي Yح َيا Mف [يَ .ف َمككا أ َYح َيك ُ
للهَ .م َع ال َYم Mسيح ُ
وس Mللن[ ُ
ألنّ Mي ُم ُّت بMالن[ ُ
ص Mل Yب ُتَ ،فْأ َYح َيا ال َ َأنَاَ ،ب Mل ال َYم Mس ُ
وس َ َ
M M
َ M
َح [ب Mيِّن َوأ َYسكلَ َم نَ Yف َسك ُه ألَ Yج Mلي" (غالطيككة -19:2
Yج َس Mدَ ،فِإ Mن[ َما أ َYح َي ُ
Mيمان ، Mإ َ
اه Mفي اإل َ
Mيمككان Mا Yبن Mاللككه ،ال[ ذي أ َ
اآلن في ال َ
M M
اع َتمك Yدنَا Mلم Yو Mتك M
كه" (روميككة َ .)3:6فككِإ Mن[ ُك Yم ُكل[ َمككا أ ََك Yلتُ Yم هكذَا
ون أَن[ نَا ُك [ل َمنY M
اع َت َمك َ
" .)20أ َYم َت Yج َهل ُ َ
كد Mل َي ُسك َ
َ
وع ال َYمسكيح َ Y
ين ُه Yم
ون ب َMمككك Yو Mت
زْب َو َ M
ا Yل ُ
خَY
[
يء" (1كورنثكككوس َ .)26:11
"ول Mك [ن ال[ Mذ َ
رش Yبتُ Yم هككك Mذ Mه ال َYكككك ْYأ َس ،تُ Yخ Mرب ُ َ
الكككر ّ Mب إMلَى أ َYن َيجَ M
M
M
M
M
Yج َس َد َم َع األَ Yه َواء َو [
الش َه َوات سسفأ (( ”.غالطية .)24:5
Mلل َYمسيح َق Yد َ
صلَبُوا ال َ
 .211كيف نصلب الجسد مع األهواء والشهوات؟
بلجم األهواء والشهوات ،وبعمل ما يخالفها .على سبيل املثال ،عندما يدفعنا الغضب إلى شتم العدو وإيذائه،
كذكر كيككف صككلّ ى يسككوع املسككيح على الصككليب ألعدائككه ،نصككلّ ي باملثككل من أجككل
لكننا نقاوم هذه الرغبككة ،ونتك ّ
أعدائنا؛ هكذا نصلب شهوة الغضب.
في البند الخامس
 - 212ما هو أول دليل رصيح قدمه يسوع املسيح على أن آالمه وموته صنعت خالصنا نحن البرش؟
أل Yم َو M
ص كارَ بَككا ُكورَ َة
هذا :أنه قام ،وبها أرىس األساس لقيامتنا املماثلة املباركة.
يح Mم َن ا َ
ام ال َYم Mس ُ
َ
اآلن َق Yد َق َ
ات َو َ
ين سسفأ (1( ”.كورنثوس .)20:15
[
الرا Mق Mد َ
 .213كيف نرى الحالة اليت كان فيها يسوع املسيح بعد موته وقبل قيامته؟
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كنت في القككرب بالجسككد وفي الجحيم بككالروح بمككا أنككك
هذه الحالة موصوفة في ترنيمة الكنيسة التالية" :لقد
َ
كل أيهككا املزنّ ه عن أن يكككون
إله ،في الفردوس مع اللص ،وعلى العرش مع اآلب والروح أيها املسككيح مالئككاً الكك ّ
محصوراً".
 .214ما هو الجحيم أو النار؟
الجحيم كلمة يونانية ،وتعيِّن مكاناً خاليككاً من النككور .في الالهككوت ،يُفهم بهكذا االسكم سككجناً روحيكاً ،أي حالككة
األرواح اليت تفصلها الخطيئة عن وجه الله ،وعن النور والربكة اليت يمنحهما( .أنظر يهوذا .)6:1
 .215ملاذا نزل يسوع املسيح إلى الجحيم؟
بهدف أن يكرز هناك أيضاً بانتصاره على املوت ،ويخلص النفوس اليت انتظرت مجيئه باإليمان.
 .216هل يشري الكتاب املقدس إلى هذا؟
ألثَمك M
يُشار إليه في املقطع التاليَ " :فِإ[ Mن ال َYم Mسيح أَ Yي ًضا َتْأ َل[ َم َمك [كر ًة َو M
كة،
ايككا ،الYبَك ُّ
احك َد ًة Mم Yن أ َYجك Mل ال َ
Yخ َط َ
كار Mم Yن أ َYجك Mل ا َ َ
َ
M
لكن محك ىي Mفي الككر M
وح ،ال[ Mذي Mفيك M
M
M
M
M
َأل Yر َواح ال[ Mيت Mفي
Yج َسك Mد َو
كه أَ Yي ًضكا ذ َ َه َب فَ َكككرَز َ Mل َ
Y
Y
ُّ
ل َك Yي يُ َق ّ Mربَن َككا Mإلَى اللككهُ ،م َما ًتككا في ال َ
ُ ً
ّM
الس Yجن1( " Mبطرس .)19-18:3
 - 217ما الذي يمكننا مالحظته على كلمات دستور اإليمان التالية :وقام في اليوم الثممالث ،على ممما في
الكتب؟
تم وضككع هككذه الكلمككات في قككانون اإليمككان من الفقككرة التاليككة من رسككالة بككولس الرسككول األولى إلى أهككل
M
M
ح َسك َب
كات Mم Yن أ َYجك Mل َ
يح َمك َ
خ َط َ
كورنثككوس" :فَككِإ Mن[ Mيِّن َسكل[ Yم ُت إMلَ Yي ُك Yم في األَ [و Mل َمككا َق Mب Yلتُ ك ُه أَنَككا أَ Yي ًضكا :أ [َن ال َYمسك َ
ايانَككا َ
MM
ا Yل ُكتُ Mبَ ،وأَن[ ُه ُد Mف َنَ ،وأَن[ ُه َق َ M
ح َس َب ا Yل ُكتُ Mب" ()4-3:15
ام في ال َYي Yو Mم ال [ثالث َ
 .218ما القوة الكامنة في عبارة "حسب الكتب"؟
بهذا يتبني أن يسوع املسيح مات وقام ،بالضبط كما هو مكتوب عنه نبوياً في كتب العهد القديم.
 -219أين ،على سبيل املثال ،يوجد يشء مكتوب عن هذا؟
صور معاناة يسوع املسيح وموته
في اإلصحاح الثالث والخمسني من سفر النيب إشعياء ،على سبيل املثال ،تُ ّ
M
وح ألَ Yج Mل َم َع M
Mح ُ M
ح ٌ
رب Mه ُشك Mفينَا سسفأ (”.
بتفاصيل كثريةُ " :ه َو َم Yجر ُ ٌ
وق ألَ Yج Mل آثَا Mمنَاَ .تك ْYأ Mد ُ
يب َسكال َ Mمنَا َعلَ Yيككهَ ،وب ُ
اصينَاَ ،م Yس ُ
(إشعياء .)5:53
ك نَ Yف Mيِس Mفي
ك لَ Yن َت Yرت ُ َ
وعن قيامككة املسككيح يستشككهد الرسككول بطككرس بكلمككات املزمككور السككادس عرش" :ألَن[ َ
M
ك َيرَى َف َسا ًدا" (أعمال .)27:2
وس َ
ال َYهاو َMية َوال َ َت َد َ
ع ق ُُّد َ
 .220هل هذا أيضاً في الكتاب املقممدس في العهممد القممديم ،أن يسمموع املسمميح يجب أن يقمموم على وجممه
التحديد في اليوم الثالث؟
قد ورد هذا عند النيب يونان نبوياً" :وكان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال سسفأ (( ”.يونان .)17:1
 .221كيف ُعرف أن يسوع املسيح قد قام؟
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
خالل أربعني يوماً .وفي أحد األيام شاهده أكرث من خمسمائة مؤمن دفعة واحدة 1( .كورنثوس .)6:15
 .222ملاذا أظهر يسوع املسيح نفسه بعد قيامته للرسل ملدة أربعني يوماً؟
خالل هذا الوقت استمر في تعليمهم أرسار ملكوت الله (أعمال )3:1
في البند السادس
 .223هل ِذ كر صعود ربنا في البند السادس من دستور اإليمان مأخوذ من الكتاب املقدس؟
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M
كو ال[ Mذي َ M
او M
ات،
السك َم َ
ج Mميكع [
إنه مْأخوذ من املقاطع التالية من الكتككاب املقكدس" :اَل[ Mذي نَكزَلَ ُه َ
صكع َد أَ Yي ًضكا فَك Yو َق َ
َأل ا Yل ُك [ل سسفأ (( ”.أفسس  )10:4سسفأ (”.أ [َن لَنَا ر Mئيس َك َهن َ ٍة MمثYل هذَاَ ،ق Yد جلَس Mفي َي Mم M
اوات"
Mل َك Yي َي Yم َ
السكك َم َ
ني َعرM Yش ال َYع َظ َم Mة Mفي [
َ َ
َ َ
َ
(عربانيني .)1:8
 .224هل صعد يسوع املسيح إلى السماء بالهوته أو ناسوته؟
بناسوته ،فهو في الهوته كان وال يزال في السماء.
 .225كيف يجلس يسوع املسيح عن يمني الله اآلب والله في كل مكان؟
يجب أن يُفهم هذا روحياً؛ أي أن يسوع املسيح له نفس عظمة ومجد الله اآلب.
في البند السابع
 .226كيف يتكلم الكتاب املقدس عن مجيء املسيح ثانية؟
M
ار َت َفع ع Yن ُك Yم إMلَى [ M
السك َماء" (أعمككال ،)11:1
كوه ُمن َYط Mل ًقككا إMلَى [
هكك ذَا َك َمككا رَأَ Yيتُ ُمك ُ
الس َماء َسك َي ْYأ Mتي َ
وع هذَا ال[ Mذي َ َ Y
"إ [Mن َي ُس َ
هذا ما قالته املالئكة للرسل في وقت صعود ربنا.
 .227كيف يتحدث عن دينونته املستقبلية؟
كة الYح َيك M
ات إMلَى Mق َيامك M
الصكا Mلح M
كاة،
ين َف َعل ُككوا [
ج Mم ُ
ج ال[ Mذ َ
صك Yو َت ُهَ ،ف َي Yخك ر ُ ُ
يكع ال[ Mذ َ
اعةٌ Mف َ
" َت ْYأ Mتي َس َ
َ
ين Mفي ا Yل ُقب ُككو Mر َ
َ
َ
يها َي Yسك َم ُع َ
الس ّ Mي َئ M
الد Yينُونَ Mة سسفأ (( ”.يوحنا  .)29:28هذه هي كلمات املسيح نفسه.
ام Mة [
ين َع Mملُوا [
َوال[ Mذ َ
ات إMلَى Mق َي َ
 .228كيف يتكلم عن ملكه اليت ال نهاية له؟
كه الك [كر ُّب اإلMلك ُه ُكرM Yيس َدا ُو َد َأبMيك M
كون ع Mظيمككاَ ،وا Yبن الYع Mل Mي يُكدYعىَ ،ويُ Yع Mطيك M
M
كوب Mإلَى
كهَ ،و َي Yم Mلك ُ
[
"هذَا َي ُكك ُ َ ً
َ
كك َعلَى بَ Yيت َي Yع ُقك َ
َ َ ّ
M
ايةٌ سسفأ (( ”.لوقا  .)33-32:1هذه هي كلمات املالك لوالدة الله.
األَبَ Mدَ ،وال َ َي ُك ُ
ون Mل ُمل YMكه Mن َه َ
 .229هل سيكون املجيء الثاني للمسيح مثل األول؟
ال ،سيكون مختلفاً جداً .لقد جاء أوال ً ليتْألم من أجلنا بتواضع كبري ،لكنه سيْأتي ثاني ًة ليديننا بمجده ومعككه
جميع املالئكة القديسني( .انظر مىَّت .)31:25
 .230هل سيدين كل البرش؟
نعم .الكل بال استثناء.
 .231كيف سيحكم عليهم؟
سوف يكون ضمري كل إنسان مفتوحاً أمام الجميع ،ولن تنكشف جميع األعمال اليت قام بها طوال حياته على
األرض وحسب ،بل ً
"يك ْYأ Mت َي الك [كر ُّب ال[ Mذي َسكيُ Mنري ُ
أيضا كككل الكلمككات الككيت قالهككا ،وكككل شككهواته وأفكككاره الرسيةَ .
اح ٍد Mمن M
Yح Mل ُك ّ Mل َو M
ايا [ M
الله سسفأ (1( ”.كورنثوس .)5:4
اء ا Yل ُقل ُ M
وبَ .و Mحين َ Mئ ٍذ َي ُك ُ
َ
َ
ون ال َYمد ُ
خ َف َ
الظالَم َويُ Yظ Mهر ُ آرَ َ
 .232هل يديننا إذن حىت على الكلمات أو األفكار الرشيرة؟
كل َك Mل َمك ٍة َب [طالَك ٍة َي َت َكل[ ُم
بال شك سيفعل ما لم
ُ
نمحها بالتوبة واإليمككان وتغيكري الحيككاةَ .ول Mك Yن أَقُكول ُ لَ ُك Yم :إ [Mن ُك [
ابا َي Yو َم ّ M
الدين Mسسفأ (( ”.مىَّت .)36:12
ون َعن َYها Mح َس ً
اس َس Yو َف يُ Yع ُط َ
ب َMها الن[ ُ
 .233هل سيأتي يسوع املسيح للدينونة رسيعاً؟
كاط َؤ ،ل Mكن[ ُه
ال نعلم .لذلك يجب أن نعيش مسككتعدين دائمككاً .ال َ َي َتبَ َك
اط ْأ ُ الك [كر ُّب َع Yن َو Yعك Mد Mه َك َمككا َي Yح Mسك ُب َقك Yو ٌم الت[ بَك ُ
كع إMلَى الت[ Yوبَك Mةَ .و M
لك Yن سك َي ْYأ Mتي َك Mل ّ ٍ
ص Mفي الل[ Yيك Mل" (
ك أُنَ ٌ
Yج Mميك ُ
اء أ َYن َي Yه Mل َ
َيتَْأَن[ ى َعلَ Yينَاَ ،و ُه َو ال َ َي َش ُ
اس ،بَل Yأ َYن يُ YقبMل َ ال َ
َ
يهككا ا Yب ُن ا Mإلن َYسككان( " Mمككىَّت
ُككون ال َYيكك Yو َم َوال َ [
2بطككرس  .)10-9:3فَ Y
اسكك َهرُوا Mإذًا ألَن[ ُك Yم ال َ َت YعرMف َ
اعةَ ال[ Mيت َيكك ْYأ Mتي Mف َ
السكك َ
.)13:25
 .234أليست هناك ،مع ذلك ،بعض عالمات اقرتاب مجيء املسيح؟
تم الكشف عن بعض العالمات ،كمثل نقص اإليمان واملحبة بني الناس وكككرثة اإلثم واملصككائب،
في كلمة الله ّ
والكرازة باإلنجيل لجميع األمم ،ومجيء ضد املسيح (مىَّت .)24
 .235ما هو ضد املسيح؟
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إنه عدو املسيح ،يسعى جاهداً لقلب املسيحية ،ولكن بدال ً من تحقيككق ذلككك سككينتهي هككو نفسككه نهايك ًة رهيبككة
(انظر  2تسالونيكي .)8:2
 .236ما هو ملكوت املسيح؟
ملكوت املسيح هو أوال ً العالم كله .ثانياً ،جميع املؤمنني على األرض .ثالثاً ،كل األبرار في السماء.
األول يسمى مملكة الطبيعة .الثاني ملكوت النعمة .الثالث ملكوت املجد.
 .237أي من هذه نعين بقولنا يقال في دستور اإليمان "ال فناء مللكه"؟
ملكوت املجد.
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