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قانون اإليمان

الكتاب المقدس :نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه القهديو لال ديهد يهأ فاههاال ال ه  66القانلنيه الهيين مهو االنه ن
االلهأ الكامل لالنهائأ لإلناان من اهلل .لمل بكامله كلمه اهلل المهلى به ىاييها للهظيها مهن اهلل بهالال

القدس ،لمل معصهلو نهن الطأهأ يهأ لهاته اةصهلي  .للههيا يههل الاهلأ النهائيه يهأ كهل امهلا االيمهان
لالىي ههام الما ههيىي  .لنهاه هال بىا ههب معن ههال الت ههاايطأ-القلان ههدن للنص ههل

االلهيه ه (2تيييي 17-15:3؛

2بط.)21-19:1
الليه :نؤمن بال لاىد ،طالق الكل ،قدلس ،اامدن ،فزلأ ،ابدن ،مألق لغيا ُمداك .لنىهن نهؤمن ان لديه أبيعه لاىهدم ل
لما لاىد ،لاغو ميا فنلن نن نهاه للبرها يهأ ال اله اقهانيو متاهالي  :ااب لاوبهن لالهال القهدس .لنىهن نهؤمن

فنهو متااللن يأ ال لما لالمكان للكن متميزلن يأ اللظائف لاغو ميا يعمللن بانا او يأ نمل الهداء العظيو.

(تث 5-4:6؛ مت 19:28؛ يو 17-16:15و26؛ 1كور 6:8؛ أف 6:4؛ 1تيم .)17:1

لللد منها لمهأ نهيااء لكهأ ُيعلهن اهلل ليههدن
يسوع المسييح :نؤمن فن يالع المايح كان يأ فىراء مايو بالال القدس ُ
االناان الااقأ ،لنؤمن فن مهل بهنهس اللقهب فبهن اهلل لفبهن االناهان .لمهل نناهان ىقيقهأ لكامهل بأبيعتهان ،لقهد
ُ اب ماللنا بكل لانب الىيام ،للكن بدلن طأي .

نىن نؤمن فن صعد نل الاماء بعد قيامته مهن المهلب ل لهس نهن يمهين ااب لينتظها اللقهب الهين ييه
اهي قأ كنياههت يههأ االطتأهاف نله الاههىب ،لبعههد اهبك اههنلاب مههن يلهك الىههد اههيعلد نله اةا

ليملك كملك البا لمدم  1000ان ىايي ( .إش 14:7؛ لو35:1؛ يو2-1:1و14؛ عب.)17-14:4
الروح القدس :نهؤمن باللميه الهال القهدس الكامله لبكلنه ياب نلهيه هرهط

نلههأ لماهالات مهك ااب لاوبهن

يأ الكان لال لما .لمل يبكب نل طأي لبا لدينلن  .لمل الين ي هدد ،يقهدس ،يارهد ،ليعهزن اللئهك
اههد الماههيح .لان ماههؤللي

ليعمههد المههؤمنين نل ه
الههيين يؤمنههلن بالماههيح ياههلع ،ليرهههد لىههق االن يههل ُ
فن يمتهلء بهالال القهدس (ميت 19:28؛ ليو35:1؛ ييو17-16:14و26؛ أف18:5؛
لامتياز كل ُمطل

عب14:9؛ 2تس.)7:2

الخليقة :نؤمن با ل الطليق يأ اهها التكهلين لنقبله بصهيهت الىاييه و الامزيه فل الم ازيه  .لنهؤمن ان االناهان طلهق
بأايقه مبارهام نله صههلام اهلل لرههبه  ،لان طلههق االناههان لههو يكههن بأايقه تألايه فل نرههلء مههن فنهلاع مطتلهه

لتألا نبا م يين الانين من فركال فدن نل فركال فاهم (تي 24 ،11 ،1:1؛ خير 11:20؛ نيح 6:9؛ إر
12:10؛ يو 3:1؛ أع 26-23:17 ،24:4؛ رو20:1؛ كو 17-16:1؛ عب 3:11؛ رؤ .)6:10
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اإلنسان :نهؤمن بهان اوناهان طلهق نله صهلام اهلل لرهبه  ،لانه ألنيها فطأهأ لاهقأ مهن مكانته الاهعيدم لالهيها
طاأئه  ،لاصههبح مهينبا يههأ نظهها اهلل ،لنتي ه لههيلك فصهبح كههل البرهها طأهام بيطتيههاامو ،للهيلك مههو تىههب
دينلن اهلل العادل ب فن نيا(ت 6-1:3؛ رو19-10:3؛ 12:5و19؛ غال22:3؛ أف1:2و.)3
المكامين ،للكن بابب الكبايهاء لتعاليه ليكهلن مهل القهديا،
الشيطان :نؤمن فن الريأان كان فىد اؤااء الم ئك ُ
اههقأ لفاههقأ معه مههكال مههن الم ئكه  ،لمههل اان ائههيس اههلأان الههلاء لاله نظههاو العههالو الرهايا .لنعتبهال فنظههو
ُم اب لإلناان ،ندل اهلل لالمايح ،المرتكأ نل القدياهين ،مؤاهس اةديهان الباأله  ،لاهيد اللالنيه المعاصهام.
لمل اب ضد المايح ،لايد كل قلى الظ و؛ لاغو ميا كل يههل ُمعهد للدينلنه النهائيه بعقهاب فبهدن لنهادل يهأ

ال ىههيو .مههيا المكههان الههين مههل ُمعههد البلههيس لم ئكت ه ( .أش15-12:14؛ حيي 17-14:28؛ 2كييور-13:11

15؛ 1تس5:3؛ 2تس11-3:2؛ 1بط8:5؛ يه6؛ رؤ16 ،11:19و.)20

الخييال

 :نههؤمن بههان الطه

بكليته نمههل نعمه اهلل مههن طه ل لاههاأ ابههن اهلل :فن فن الههاب ياههلع بتعيههين مههن

ااب فطههي ألنهها لااادم أبيعتنهها البرهاي  ،لبههدلن طأيه فكههاو القههانلن االلهههأ مههن طه ل أانته الرطصههي لمههن

ُمقدمه م انها لكهل
ط ل ملت البديلأ صنك كهاام تام لكايي ة ل طأايانا .لنهؤمن ان باكهاب نهلال الطه
فن طههاأ ء مههل أبيعت ه الملالال ه الاههاقأ لنههدو
البرهها مههن ط ه ل ااههال االن يههل .لالعههائق اللىيههد لط ه
االيمان ،الين نيا ااتما االناان بهما ايكلنان باامين ضدل نل فاتىقاق للدينلنه العادله مهن االله القهدلس.

نههؤمن ان تبايهها المههؤمن بااليمههان يتضههمن تلب ه  ،نههدو نل ه الطأي ه لنأي ه الىيههام اةبدي ه نل ه مبههادىء البهها.
لنههؤمن ان مههيل العأي ه تعأ ه لههيس ةن فنمههال صههالى نملنامهها نىههن ،للكههن برههكل ُمألههق بااليمههان يههأ دو

اله ههادن لبه هال الممن ههل لن هها( .ييييو18 ،16:3و36؛ أع39:13؛ رو24:3 ،17:1و1:5 ،8-1:4 ،25و،23:6 ،9

29:8و2 ،30كور21:5؛ أف9-8:2؛ كو12:3؛ 1تس4:1؛ ت 7-5:3 ،1:1؛ 1بط.)2:1
ضمان المؤمنين :نؤمن فن كل المهديين مىهلظين بقلم اهلل من ط ل االيمان لنلالهو الط

اةبدن ،ليلك مو

المطلصههين ينبهههأ فن يتمتع هلا بيقههين رطصههأ يههأ الط ه
مضههملنلن يههأ الماههيح ل بههد .لنههؤمن فن ُ

اكن الماهيح لمصهداقي كلمه اهلل المكتلبه تالكتهاب المقهدست (ييو-37:6
الىالأ الين ُيايح من ط ل ُ

30-27:10 ،40؛ رو1:8و39-37؛ 1كور8-4:1؛ 1بط5:1؛ 1يو.)13-11:5 ،19:2

الكنيسة :نؤمن بان كنيا المايح مأ مان المطلصين المتىدين بااليمان لراك االن يل ،ليمااالن ياائ
المايح هالمعملدي لنراء الهاب  ،ليىكهو الكنياه قهلانين الماهيح .لنهؤمن ان نااهالي الكنياه الىقيقيه

فن تتيههك الماههيح يههأ المأملاي ه العظم ه  .لنرههدد فن الكنيا ه المىلي ه مههأ كيههان نداان ماههتقل ل فااههها
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اللىي ههد م ههل ال ههاب يا ههلع الما ههيح( .ميييت20-19:28 ،29-26:26؛ أع42-41:2؛ 1كيييور2:11و30؛

أف24-23:5 ،23-22:1؛ كو.)18:1
األميور التتيييد  :نههؤمن يههأ تالا هاء المبههااكت ،الهين مههل مىههأء الماهيح الرطصههأ ،المهها

ء ،مهها قبههل الضهيق لمهها قبههل

الىكو اةلهأ ة ل مهديي  .لنؤمن بم يئه مهك قدياهي الهين مهل تالظههلات بعهد الضهيق ليؤاهس ملكلته اةلههأ.
بعههد مههيا اههلف يقههف كههل الهيهها مطلصههين مههن كههل العصههلا فمههاو العههاا العظههيو اةبههي

ليههدانلا ليأاى هلا يههأ

بىيهام النههاا بعقههاب فبههدن ،بينمهها ايقضههأ المطلصههلن فبديه مليئه بالاههعادم لالههها يههأ مىضهها الههاب نله اةبههد.

( 11-4:14؛ لو26-23:22؛ 1تس18-13:4؛ 2بط7:3؛ رؤ6-1:20 ،16-11:19و.)15-11

إق اررات اإليمان هذه و تظها نيماننا بركل ُمهصل لنهائأ .الكتاب المقدس لىدل مل الالأ النهائي لال ازم
لكل ما نؤمن ب  .لبنهس اللقب نؤمن ان ميل االق ااااب االيماني تُمالل تعاليو الكتاب المقدس.
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