
  : بهما نؤمن 
  
  : الكتاب المقدس -١

 واأليمان والرجاء والتوصيات دة المعطاة لنا، وإن آل التعاليمسلطة اهللا الوحي وإنه ,  موحى به من اهللانؤمن ان الكتاب المقدس
   ,)١٧-١٦ :٣ تيموثاوس٢ ( ,)٢١-١٩ :١ بطرس٢ (.مع الكتاب المقدسومتوافقة للكنيسة يجب أن تكون مبنية  طاة عالم
  .)٣٣ :٢١لوقا (

 
  :  اهللا -٢

) خالق( بآآ بشريةأظهر نفسه لل,  لحيةاوات واألرض وآل الكائنات ا خالق السم)٤ :٦تثنية ( د واح قاطعا أن اهللايمانًا إنؤمن 
   .)الروح الساآن(والروح القدس ) المخلص( وآأبن
 

  : يسوع المسيح -٣
،  )١٦:١٦متى (يسوع هو المسيح  , )٢٣: ١متى ( نفسه حسب الروح  وهو اهللا)٣: ١رومية ( حسب الجسد يسوع هو ابن اهللا

، اهللا ) ١٤عدد, ١عدد :١يوحنا( ًاسدله ج وصنع اهللا ،  )٢٣: ١متى ( اهللا معنا،  )١٧-١٦ :١آولوسي (  خالق آل األشياءو
 بًا، أقديرًا هًالإ ، )٨: ١  رؤيا(ي والقادر على آل شئ  والذي يأتالكائن والذي آان ،  )١٦ :٣ تيموثاوس١(  ظهر في الجسد

خر أهي ليست شىء سوع ي إلوهية .  صورة اإلله غير المنظور، هو هو اهللا واإلنسان .  )٦ :٩شعياء إ( رئيس السالم ، أبديًا
 أنا  ، )١١- ٧ :١٤يوحنا (الذي رأني فقد رأى األب: سه شهد عن نفسه آإله عندما قال يسوع نفو ,يختلف عن إلوهية األب 

 ًاآان روح األب  لكن اهللا، ) ٢٢ :٩ن عبرانيي (لمغفرة خطايا العالم  دم سفك األمرلب تّط  لقد.  )٣٠ :١٠ يوحنا(   واحدواألب
  فيا إلنه قال وجاء إلى األرض آإنسان ليخلصن ) ٥ :١٠عبرانيين ( ودم  من لحٍم جسدًا أعدَّلذلك فقد . ليسفك وليس لديه دم

ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص (  بالجسد رنمت المالئكةاء، عندما ج) مخلصغيري س أنا الرب ولي ١١ :٤٣ إشعياء  (
  .، فقد ولد يسوع من عذراء في الوقت المحدد ولكي يالئم صفته اإلنسانية  )١١ :٢ قا لو  ()هو المسيح الرب

  
  : الروح القدس -٤

 ، من جهة  تبنينا آأوالد اهللا من جهةهي الجنس البشريلروح القدس بوإن صلة ا. ن الروح القدس هو روح اهللا نفسهنؤمن أ
 الروح . من األموات، روح المسيح المقام )الخالق(  روح اهللاولكنه ، القدس ليس شخص ثالث في موقع اهللالروح ا . قداستنا

  .افظ ومثبت وح ، آمعز نجيل اإليؤمن ويطيعآل من القدس يأتي ليسكن في قلب وحياة 
  .  )١١-٩ :٨ رومية  (،)٢٦- ١٦ :١٤يوحنا (
  
  :  الخطيئة-٥

 الخطيئة وقع على البشرية من آدم وحتى إن إثم )٤ :٣يوحنا األولى (  اهللا صايا وونتهاك للشريعة وتعدي على قوانينهي إ
رفضوا أن يقبلوا لكل الذين  )١٤ :٢٠ؤيا ر( ، )  ٢٣ :٦رومية (جرة الخطيئة هي موت أبدي أ.  ) ٢٣ :٣رومية (  آلنا

   .الخالص آما هو موضح في آلمة اهللا
  

  : لخالص ا-٦
التعبير الكتابي .   للبشرغير المستحقة اهللا عطيةالذي هونؤمن إن الخالص مبني على الموت الكفاري ليسوع المسيح و 

دية الروح معموالخطايا والرب يسوع المسيح لغفران معمودية الماء بالغطس بإسم ووالتوبة اإليمان :  يتألف من  للخالص
  . مع اهللاحياة القداسةيعيش المسيحي بعدها خرى بحسب ما يعطي الروح ، و بألسنة أمالقدس من خالل التكّل

   ) .٧-٢ :٣يوحنا  (, ) ٤١-٣٦ :٢أعمال  ( 
  
  
  
  : معجزة الشفاء -٧
آل من  خاصة في زمن النعمة  ليشفي دابير معروفًا من خالل عصور آثيرة بواسطة المعجزات وقد عمل ت جعل اهللا نفسهلقد

  .تِهجلد، وباألخص من خالل   بدم يسوع المسيحآانت معدة لنًاإن معجزات الشفاء .  مان والطاعةي باإليقبل إليه
   . )٢٤ :٢ بطرس١ (, ) ١٧-١٦ :٨متى ) ( ٥ :٥٣إشعياء( 
  
  



  
  :  الثاني للمسيحلمجيءا -٨

) عروسه ، آنيسته (عه القديسينويأخذ م  )١١ :١أعمال  ( ، آما ذهب أوًال ديةيسوع المسيح سيعود إلى األرض بالهيئة الجس
الدينونة  في العالم غير المؤمن وسيدين  ,مناء عندما يأتي ٌأالدة الماء والروح والذين سيجدهم بو،  الذين قبلوا الخالص بدمه

وت رئيس مالئكة وبوق اهللا يوف ينزل من  بهتاف بصألن الرب نفسه( ،  )٢١: ٢٤ متى (, ) ١٦اصحاح  رؤيا(العظيمة 
  .نخطف جميعًا معه في السحب لمالقاة الرب في الهواءحن الباقين سثم ن.السماء واألموات في المسيح سيقومون أوًال

  ؟  هل سنكون مستعدين.  )٣٦ :١٧لوقا ( واحد يؤخذ واألخر يترك )١٧- ١٦: ٤تسالونيكي١ (
  
  : الدينونة األخيرة -٩

رحون في بحيرة  وجميع الذين لم يخلصوا سيط الرب يسوع المسيح للدينونةوقت عندما نقف جميعًا أماميكون نؤمن إنه س
). ٢٧ :٩عبرانيين (  بعد ذلك الدينونة ثم مرةلناس أن يموتوالوآما وضع . وبمعناها الحرفي أبدية نؤمن إن هذه الدينونةو.النار

  .  )٤٦عدد ، ٤١عدد  ،٣٤-٣٢ :٢٥ متى (, ) ١٠ :٥ آورنثوس١ . (سبب ستكون هناك قيامة لكل واحدولهذا ال
  
  
  

 


