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ویلكن: أھال وسھال بكم ونشكر لكم اصغاءكم. معكم تود ویلكن. 

كل انسان لدیھ  قانون ایمان أو عقیدة ما، سواًء أقّر بذلك أم ال. أنا أتكلم عن البشر 

كلھم من مختلف األعراق واألجناس. فما ھو قانون االیمان؟ وماذا یعني؟ وكما قلت 

سابقا ان كل انسان یؤمن بشيء ما. ما یختصر قانون االیمان ھي عبارة "أنا أؤمن." 

لكن الغریب في قانون االیمان المسیحي، أو باألحرى قوانین االیمان المسیحیة كلھا 

التي وصلتنا عبر التاریخ أن الكثیر من المسیحیین الیوم ال یریدون قراءتھا! كما أن 

الكثیر ال یریدون االقرار بھا، قائلین: "لیس لدینا قوانین ایمان، بل لدینا الكتاب 

المقدس." ھذا صحیح، لكن ما یمنعك من القول؛ "أنا أؤمن؟" حسنا؛ كل انسان لدیھ 

قانون ایمان، سواء علم ذلك أو أقر بھ أم ال. اللیلة سنتكلم عن قانون اإلیمان الرسولي 

على أثیر "قضایا، الخ،" ولماذا كانت الكنیسة المبكرة تعتبر قوانین االیمان 

ضروریة، ولیس مجرد كمالیات، بل ضرورة. القس بیتر بندر ھو ضیفنا الیوم. 

القس بندر ھو مؤسس أكادیمیة كونكوردیا للتعلیم المسیحي، وراعي كنیسة السالم 

اللوثریة في سیسكس من والیة ویسكنسن، وضیف دائم على برنامجنا. أھال وسھال 

بكم حضرة القس. 

بندر: أنا سعید أن أكون معكم اللیلة. 



ویلكن: دعنا نعالج االعتراض األول على قانون االیمان الرسولي وغیره من 

القوانین، وھو ما یقولھ الكثیر من المسیحیین: "أنظر، لدي الكتاب المقدس، فلماذا 

أحتاج الى قانون اإلیمان؟" كیف ترّد على ذلك؟ 

بندر: أنا أجیب بطریقتین. أوالً، نحن الذین یؤمنون بقانون االیمان الرسولي، ال نقول 

بأننا نضع ھذا القانون فوق الكتاب المقدس. بل نقول أن قانون االیمان یشكل شرحا 

صحیحا لما یعلمھ الكتاب المقدس عن الرب والروح القدس والثالوث. ثانیاً، قانون 

االیمان مھم جداً ألنھ موضوعي. إن قابلني شخص ما في الشارع وبدأ یسألني عن 

مواضیع دینیة، یمكنني أن أقول لھ بماذا أؤمن أنا شخصیا. ما یؤمن بھ بیتر بندر ھو 

شخصي. أما قانون االیمان، فھو یعبّر عن ما أؤمن بھ أنا وما یؤمن بھ اخواني 

وأخواتي في اإلیمان؛ األحیاء منھم الیوم والذین سبقونا في اإلیمان منذ قرون؛ اإلیمان 

الذي لیس ببساطة إیماني الشخصي فقط، بل اإلیمان الذي أشارك بھ مع جماعة 

المؤمنین التي سبقتني. 

ویلكن: اذن، ماذا یخسر المؤمنون المسیحیون ان ھم تخلّوا عن استعمال قانون 

االیمان وتركوا تعلّمھ واستعمالھ في العبادة؟ ماذا یفوتھم؟ 

بندر: ما یخسر المؤمنون ھو تمیّزھم عن العالم ، والفرق بینھم وبین األدیان التي 

تناقض اإلیمان المسیحي. حین یستعمل المؤمنون قانون اإلیمان الرسولي ، وھو أقدم 

قوانین االیمان المسیحیة واألساس فیھا، ھم یستخدمون تعابیر ولغة لھا تاریخ راسخ 

في النصوص الرسولیة المقدسة. وھو نّص موضوعي، كما سبق القول، تعابیره لھا 

معان وتعریفات محّددة وراسخة في الكتاب المقدس، وتداولھا المؤمنون عبر 

العصور. لذلك ھم یخسرون الموضوعیة الثابتة التي تحدد اإلیمان المسیحي بطریقة 

مختصرة وجامعة. 



ویلكن: أعطنا تاریخا مختصرا عن قانون االیمان الرسولي. من أین أتى؟ 

بندر: قانون االیمان الرسولي یعود تاریخھ الى المسیح نفسھ. في االصحاح  العاشر 

من متى، یؤكد یسوع المسیح على أھمیة االعتراف باالیمان فیقول: "فكل من یعترف 

بي قدام الناس أعترف أنا أیضا بھ قدام أبي الذي في السماوات." كذلك نرى أن 

القدیس بولس یوضح ذلك قائال: "ألنك ان اعترفت بفمك بالرب یسوع، وآمنت بقلبك 

أن هللا أقامھ من األموات خلصت. " كما یقول بولس في رسالتھ الثانیة 

لكورنثوس:"آمنت لذلك تكلمت." 

نحن نجد أیضا دلیال على االعتراف باالیمان في العھد الجدید، في االصحاح السادس 

عشر من انجیل متى، اذ یسأل یسوع التالمیذ: "من یقول الناس اني أنا ؟" فیعطي 

التالمیذ أجوبة مختلفة لھذا السؤال. فیطلب یسوع اعترافا من التالمیذ أنفسھم. فیجیب 

بطرس قائالً: "أنت ھو المسیح ابن هللا الحي." 

فیعلّق الرب قائالً: "طوبى لك یا سمعان بن یونا، إن لحما ودماً لم یعلن لك، لكن أبي 

الذي في السماوات." إّن اعتراف بطرس "أنت ھوالمسیح ابن هللا الحي،" یتردد في 

مواضع مختلفة من العھد الجدید. وھذا واضح جداً في االعتراف الذي یرد في جملة 

واحدة من كلمات ثالثة: "یسوع ھوالرب." ھذه االعترافات أصبحت أساسا لما نسّمیھ 

اآلن قانون االیمان الرسولي. ولدینا دلیل على أن ھذا القانون یعود الى القرن األول 

من تاریخ الكنیسة، كما نجد أن تعابیره تتردد في الوثائق المسیحیة األولى. ففي 

المراحل األولى للكنیسة تشكل قانون االیمان،  كما أن ّتعابیره كلھا تأتي من الكتاب 

المقدس. ولیس ھناك أي كلمة أو عبارة في قانون االیمان ال تجدھا في الكتاب 

المقدس، وخاصة العھد الجدید. 



ویلكن: ان الجزء األول من قانون االیمان یعالج األقنوم األول من الثالوث؛ هللا اآلب. 

وباختصار، لماذا نخاطب هللا اآلب أوال، ونصفھ بالخالق في: "أنا أؤمن با� اآلب 

الضابط الكّل خالق السماء واألرض؟" 

بندر: الحقیقة أن "اآلب" ال تعود الى جنس المذكر أو المؤنث، بل الى أصل ومصدر 

األشیاء كلھا. إن االعتقاد بأن هللا اآلب ھو الخالق ومصدر وأصل األشیاء كلھا في 

السماء واألرض ھو في األساس اعتقاد مسیحي، وھذا یعني أنھ ھو الخالق ونحن 

مخلوقاتھ، وأن األشیاء كلھا تخضع لھ وتستمد حیاتھا ووجودھا منھ. وھذا االعتقاد 

بالتحدید ھوالذي أدى الى اضطھاد المسیحیین في القرون الثالث األولى من تاریخ 

الكنیسة.  

ویلكن: باختصار شدید، ھناك أدیان أخرى تعتقد بأن الھتھا ھي خالقة الكون. ھل 

ھناك أي دین یعترف بإلھ ھو نفسھ الرب الذي نؤمن بھ في قانون االیمان الرسولي؟ 

بندر: ال أعتقد ذلك، فاالیمان المسیحي فرید من نوعھ ألنھ یؤمن بأن هللا ثالثة أقانیم: 

اآلب واالبن والروح القدس. ولیس ھناك رب سوى الذي ھو اآلب واالبن والروح 

القدس. المسلمون ال یؤمنون بالثالوث رغم أنھم یؤمنون بوجود كائن أعلى،  

اال أنھ لیس إلھ الكتاب المقدس.  

ویلكن: نحن نعیش في عصر یتجنب فیھ المسیحیون قول "أنا أعتقد،" الذي ھو  

اعتراف وإعالن موضوعي لإلیمان الكتابي،  وبدل ذلك یفضلون قول "أنا أشعر." 

وال شك أن ھناك فرق كبیر بین أن یعترف المسیحیون بإیمانھم أمام العالم، وبین أن 

یقولوا "نحن نشعر." أن أقول أنا اؤمن یعني أن هللا تكلم، وأن الكتاب المقدس یعلمنا 

اإلیمان. ولعل ھذا الرابط بین الكتاب المقدس واالعتراف باألیمان الذي یأتي من أفواه 



المؤمنین الحقیقیین ال یمكن أن ینقطع. أیھا القس بندر، نالحظ أن قانون االیمان 

یخصص جملة واحدة للرب اآلب، في حین یعطي تفاصیل كثیرة عن یسوع المسیح، 

ثم یذكر بعدھا الروح القدس باختصار.  

بندر: ھذا صحیح، ألن خالصنا كلھ یعتمد على شخص یسوع المسیح وعملھ على 

الصلیب. ومن األرجح أن معظم المستمعین قد ال یتذكرون كلمات قانون االیمان 

بوضوح. لذلك سأتلو قانون اإلیمان علیھم ألثبت أن كلماتھ كلھا مأخوذة من الكتاب 

المقدس، خاصةً الفقرة الثانیة التي تتعلق بشخص المسیح وتسرد األحداث التي مّر 

بھا، وما قام بھ لیمنحنا الخالص. قانون االیمان یبدأ ب- "أنا أؤمن با� اآلب الضابط 

الكل خالق السماء واألرض." ثم الفقرة الثانیة التي تقول؛ "وبربنا یسوع المسیح ابنھ 

الوحید الذي ُحبل بھ من الروح القدس، وُولد من مریم العذراء، وتألم على عھد 

بیالطس البنطي، وصلب ومات وقُبر، ونزل الى الھاویة، وقام أیضا في الیوم الثالث 

من بین األموات. وصعد الى السماء، وھو جالس عن یمین اآلب الضابط الكّل، 

وسیأتي من ھناك لیدین األحیاء واألموات." ستالحظ، مثل ما أشرت حضرتك 

بوضوح من قبل، أن قانون اإلیمان موضوعي، وال یعبّر عن ما نشعر، بل عن ما 

فعلھ المسیح بتجّسده وآالمھ وموتھ على الصلیب وقیامتھ من أجل خالصنا. ثم تأتي 

الفقرة األخیرة؛ "وأؤمن بالروح القدس. وبالكنیسة المقدسة. وبشركة القدیسین. 

ومغفرة الخطایا. وبقیامة الموتى. وبالحیاة األبدیة" 

ویلكن:  لماذا یسرد قانون االیمان تفاصیل عن شخص المسیح وما فعلھ؟ ولماذا یذكر 

بالتحدید حمل مریم العذراء بھ من الروح القدس ووالدتھ منھا؟ 

بندر: حسنا. إن نظرنا الى االناجیل األربعة؛ متى ومرقس ولوقا ویوحنا، نجد أنھا 

كلھا تبدأ بتجّسد الرب، وأن ھذا التجّسد ھو الحدث والعامل الذي یعلن البشارة بأن ابن 

هللا صار بشراً لیحمل في جسده خطایانا واآلالم والعقاب الذي نستحقھ بسبب خطایانا. 



إن التجّسد یشّكل عقیدة أساسیة في اإلیمان المسیحي، وقد عبّر عنھا یوحنا الرسول 

في الفصل الرابع من رسالتھ األولى؛ "أیھا األحباء، ال تصدقوا كّل روح، بل امتحنوا 

األرواح: ھل ھي من هللا؟ ألن أنبیاء كذبة كثیرین قد خرجوا إلى العالم. بھذا تعرفون 

روح هللا: كل روح یعترف بیسوع المسیح أنھ قد جاء في الجسد فھومن هللا، وكل 

روح ال یعترف" – ھنا تاتي الكلمة یعترف ثانیة- " بیسوع المسیح أنھ قد جاء في 

الجسد فلیس من هللا." ھكذا نرى أن یوحنا الرسول، بوحي من الروح القدس، یعتبر 

بوضوح أن عقیدة التجسد أساس في التعالیم المسیحیة وأن على المسیحیین، لیس فقط 

أن یؤمنوا بھا، بل أن یعترفوا بھا أیضاً. 

ویلكن: كما أن جملة "وتألم على عھد بیالطس البنطي، وُصلب ومات قبر،" ھي 

الجملة األكثر ایجازا في التعبیر عن البشارة التي كرست لھا األناجیل فصوالً عدة 

لوصف آالم وموت وقیامة یسوع المسیح. 

بندر: بالتحدید. فاذا نظرنا الى كتبة البشارة األربعة وھم یصوغون أناجیلھم، نجد أنھم 

یتجھون في ترتیبھم لحبكة االنجبل نحو آالم وموت السید المسیح، وذلك ألن خالصنا 

من الخطیئة یعتمد على آالمھ وموتھ. وعلى سبیل المثال، اذا نظرنا الى بشارة یوحنا 

نجد أنھ خصص نحو نصف انجیلھ لیصف األحداث التي وقعت بین أحد الشعانین 

وقیامة الرب من بین األموات. 

 ویلكن:  لماذا لم تذكر األناجیل المعجزات التي اجترحھا واألعمال التي قام بھا السید 

المسیح بعد قیامتھ من بین األموات؟ 

بندر: في انجیل متى، مثلما في باقي األناجیل، نقرأعن الجدل الذي حدث بین المسیح 

من جھة، وبین الفریسیین والصدوقیین من جھة ثانیة، وكیف أنھم طلبوا منھ آیات 

ومعجزات. وقد اجترح یسوع الكثیر من المعجزات لیظھر قوة غفرانھ التي تعطي 



الحیاة؛ الحیاة التي ستكتمل في قیامة الرب. لكن یسوع یقول لخصومھ في الختام: 

"جیل شریر وفاسق یطلب آیة، وال تعطى لھ آیة اال آیة یونان النبي. ألنھ كما كان 

یونان في بطن الحوت ثالثة أیام وثالث لیاٍل، ھكذا یكون ابن االنسان في قلب 

األرض ثالثة أیام وثالث لیال،" لكنھ سیقوم في الیوم الثالث بعد أن ابتلعھ الموت.  

لذلك فان موت یسوع وقیامتھ، التي ھي آیة یونان النبي، ھي اآلیة النھائیة ألنھا أكثر 

من آیة بل ھي مصدر خالصنا. والمعجزة، التي ھي آیة اإلنجیل الثانیة، ھي الغفران 

الذي یشھد لقوة المسیح التي منحتنا ھذا الغفران من خالل موتھ وقیامتھ. 

ویلكن: ان الجملة الثانیة التي تأتي بعد ذلك مقلقة للكثیرین: "ونزل الى الھاویة." 

وقبل أن نتطّرق الى التفسیر الصحیح لھذه العبارة، أوّد أن أسرد ما قالھ أحد معلمي 

الكتاب المقدس؛ فرید برایس، شرحاً لذلك: "كان الشیطان جالساً على عرشھ في 

جھنّم وھویضحك ضحكة صفراء وكان یقول، بینما كان معاونووه یرقصون؛ "قلت 

لكم أنھ إن اتبعتموني سأحرز لكم النصر." وما أن وصل یسوع حتى كبّلوه بالسالسل 

وألسنة اللھب، ووضعوه في زنزانة في أقبیة جھنّم السحیقة. ثم أخذ الشیطان 

وعفاریتھ یسكرون ویحتفلون لثالثة أیام. وظنوا أنھم انتصروا على یسوع وأحبطوا 

خطة هللا. وجلس یسوع ھناك مثل سجین حكم علیھ، وھو ال یلوي على شيء. 

باختصار، ھل نزل یسوع الى الھاویة لیقضي حكماَ عنّا أو لیتألّم أو لیسجن على ید 

قوى الشیطان؟  

بندر: لیس ھذا ما حصل. یقول بطرس الرسول في الفصل األول من رسالتھ األولى 

أن یسوع نزل الى الھاویة، وكرز لألرواح التي في السجن، وأعلن عن النصر الذي 

حققھ لنا في موتھ على الصلیب. ھذا یعني أن یسوع لم یتألم ولم یعان من أي ضیق 

بعد الجمعة العظیمة؛ حین تلفّظ بعبارتھ األخیرة: "لقد أكمل." لقد تّم العمل كلھ على 

الصلیب. لذلك فان نزول الرب الى الھاویة كان یشّكل بدایة تمّجده وجلوسھ عن یمین 



اآلب. یسوع بدأ االعالن عن انتصاره في الھاویة، ثم قام بالظھور عند قیامتھ، ثم 

استمر بإعالن النصر في صعوده الى السماء، مستمرا في إعالن النصر حتى الیوم. 

ویلكن: نوّد اآلن أن نتلقى مكالماتكم وأسئلتكم للقس بندر. حضرة القس؛ البعض یقول 

أنھ لیس ھناك دلیل واضح على نزول یسوع الى الھاویة. كیف ترّد على ھذا؟ 

بندر: من الواضح أن الفقرة التي أشرت الیھا من رسالة بطرس األولى تشیر بطریقة 

مباشرة إلى نزولھ إلى الھاویة، بعد تألمھ مرة واحدة وموتھ من أجل خالصنا. ویكتب 

بطرس قائال في ھذا السیاق نفسھ: "فإن المسیح أیضا تألم مرة واحدة من أجل 

الخطایا، الباّر من أجل األثمة، لكي یقربنا الى هللا. مماتاً في الجسد ولكن ُمحیى في 

الروح، الذي فیھ أیضا ذھب فكرز لألرواح التي في السجن." 

وھذا ھو الخالص الذي كنّا ننتظره منذ أیام سقوط آدم والوعد بنسل المرأة، الذي ھو 

ربّنا یسوع الذي سحق رأس الشیطان. وھكذا فإن الجملة الواردة في قانون االیمان 

تعبّر بوضوح عن نزول الرب الى الھاویة وإعالنھ االنتصارعلى عدونا اللدود 

إبلیس. 

ویلكن: الفقرة التالیة، "وقام أیضا في الیوم الثالث من بین األموات. وصعد إلى 

السماء، وھو جالس عن یمین اآلب الضابط الكّل." اذا توقفنا ھنا، سؤالي ھو التالي: 

لماذا تحتل القیامة مكانا مركزیاَ في خطة الخالص؟ وماذا عن صعود الرب یسوع 

إلى السماء وجلوسھ عن یمین اآلب؟ البعض یفسر ھذا بأن یسوع ھو اآلن في السماء 

وأن شركتنا معھ ھي إما فكریة أو روحیة. ھل صعود یسوع الى السماء یجعل منھ 

مخلّصاَ غائباً؟ 

بندر: ھذا ال یعقل، ألن ربنا یسوع قال بعد قیامتھ، حین أوصى التالمیذ بأن یكرزوا 

لألمم، أنھ سیبقى معنا إلى انقضاء الدھر. فالرب یسوع حاضر معنا، خاصةً حین 



نكرز باالنجیل ونقوم بالمعمودیة والعشاء الرباني. إن النص الذي یتكلم عن النزول 

إلى الھاویة یذكر أیضا الصعود إلى السماء؛ "إذ صعد الى العالء سبى سبیاً وأعطى 

الناس عطایا.... وھو أعطى البعض لیكونوا رسالً، والبعض أنبیاء، والبعض 

مبشرین، والبعض رعاة ومعلمین،" لیقوموا بالخدمة ویكرزوا باإلنجیل ویقّدموا 

المعمودیة والمناولة. كذلك فإن الفصل الثاني من فیلیبي یتضمن ترنیمة طقسیة قدیمة 

استعملتھا الكنیسة، وتقول أن المسیح أخلى نفسھ واتّضع بسبب حبھ لآلب ولنا نحن 

البشر، فتواضع وأطاع حتى الموت؛ موت الصلیب. لذلك "رفعھ هللا اآلب وأعطاه 

اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على األرض 

ومن تحت األرض، ویعترف كل لسان أن یسوع ھو رّب لمجد هللا اآلب." إن حضور 

الرب یسوع اآلن لیس محصورا بوجوده في كفرناحوم أو الناصرة، بل بسبب 

صعوده الى السماء وتمّجده، فقد عادت الیھ قدراتھ االلھیة كلّھا، وھو كلي الوجود، 

وینعم علینا بحضوره حیث نكرز باالنجیل. فالمسیح عاد لیجلس عن یمین هللا اآلب، 

وفقاً لطبیعتھ االلھیة ولكونھ ابن هللا الوحید. الرب یسوع یحكم الكنیسة من خالل 

الكرازة باالنجیل وممارسة المعمودیة والمناولة ألنھ ملك الملوك ورب األرباب، وفقا 

لسفر الرؤیا. 

ویلكن: ثم تقول الجملة التالیة في قانون االیمان: "وسیأتي من ھناك لیدین األحیاء 

واألموات." لماذا البساطة ھذه كلھا من دون أي سیناریوھات مثیرة أو جدول زمني 

لنھایة العالم؟ 

بندر: ألن قانون االیمان ال یحتمل أي لغة مجازیة. لقد ُوضع قانون اإلیمان في صیغة 

موضوعیة ولغة بسیطة كي یتسنّى لألطفال فھمھ واستعمالھ. من أجل ھذا لدینا قانون 

االیمان الرسولي الذي یشمل أسس اإلیمان بموضوعیة وبساطة، بما في ذلك عودة 

المسیح الثانیة. یقول القدیس بولس ألھل تسالونیكي: "ثم ال أرید أن تجھلوا أیھا 



األخوة...ألن الرب نفسھ بھتاف، بصوت رئیس المالئكة وبوق هللا، سوف ینزل من 

السماء واألموات في المسیح سیقومون أوالً. ثم نحن األحیاء الباقین سنخطف جمیعا 

معھم في السحب لمالقاة الرب في الھواء." فاإلنجیل یذكر بصراحة أن الرب سیفصل 

الخراف عن الجداء، "ثم یقول للذین عن یمینھ تعالوا یا مباركي أبي، رثوا الملكوت 

المعّد لكم." أما الذین رفضوا المسیح فسیحكم علیھم ویدینھم ألنھم انحرفوا عن طریق 

البّر الذي أعده لھم من خالل آالمھ وموتھ. 

ویلكن: القسم الثالث من قانون االیمان یتناول األقنوم الثالث؛ الروح القدس. "وأؤمن 

بالروح القدس، وبالكنیسة المقدسة، وشركة القدیسین، ومغفرة الخطایا، وبقیامة 

الموتى، وبالحیاة األبدیة." لماذا اإلیمان بالروح القدس؟   

بندر: یتھمون اللوثریین في كثیرمن األحیان أن لیس لدیھم عقیدة الھوتیة قویة فیما 

یخص الروح القدس. وھذا غیر صحیح. والذین یتھموننا بذلك یستشھدون بقانون 

اإلیمان الرسولي لیثبتوا ذلك ویقولوا أننا لم نجد ما نقولھ عن الروح القدوس، فلذلك 

نضع أشیاء خمسة معھ في الفقرة نفسھا. نضع الكنیسة وشركة القدیسین وغفران 

الخطایا وغیرھا. لكن في الواقع أن األمور التي نذكرھا مع الروح القدس تتّم فقط 

بسبب عملھ فینا. إن الروح القدس ھو الذي یؤسس الكنیسة من خالل الوعظ باإلنجیل 

والمعمودیة والقیام بالعشاء الرباني. وبسبب الروح القدس ننضم نحن الى شركة 

الخاطئین المغفورة خطایاھم وشركة القدیسین. وبالتأكید، فإن غفران الخطایا ھو 

العمل المحوري للروح القدس. من دون غفران الخطایا الذي یبشر بھ األنجیل، ومن 

دون غفران الخطایا الذي یعلن عنھ یسوع في ظھوره بعد القیامة أمام التالمیذ، حین 

قال لھم"اقبلوا الروح القدس،" ال وجود للكنیسة. من دون الروح القدس ال نحصل 

على شركة الخاطئین الذین حصلوا على الخالص، وال تحصل القیامة من األموات أو 

الحیاة األبدیة. الخطیئة ھي التي سببت موت الجسد وموت الروح واالنفصال عن هللا، 



لكن عمل الروح القدس الرئیس ھو غفران الخطایا من أجل یسوع المسیح والكرازة 

باالنجیل. "فھو یشھد لي،" كما یقول یسوع. ویضیف المسیح قائال أنھ حین تحصل 

المغفرة یحصل الخالص والحیاة األبدیة. لذلك فان الفقرة الثالثة مذھلة في اختصارھا 

لمعان كثیرة وتعبیرھا عن جوھر عمل الروح القدس من خالل الكرازة باالنجیل 

وغفران الخطایا من أجل یسوع المسیح.  

ویلكن: أول متصل اللیلة ھي مارجي من مدینة تُلسا في والیة أوكالھوما. ماھو 

سؤالك من فضلك. 

مارجي: مرحبا. أنا لم أنشأ في عائلة مسیحیة، بل في طائفة دینیة تُعتبر مھرطقة. ثم 

أقمت مراسیم زواجي في كنیسة كاثولیكیة واتبعت المذھب الكاثولیكي لعشرین سنة، 

لكنني آمنت بیسوع مخلّصا منذ عشرین سنة أیضا. أنا أسال عن عبارة "كنیسة 

كاثولیكیة" في النص القدیم لقانون االیمان. أنا أدرك أن كلمة "كاثولیكي" تعني 

عالمیة، لكن أال یمكن أن نتخلّص من ھذه العبارة ونستبدلھا بعبارة أخرى؟ 

ویلكن: شكرا مارجي. أیھا القس بندر؛ ھل یجب أن نحذف عبارة "كاثولیكیة"  التي 

وردت في النص القدیم لقانون االیمان ونستبدلھا ب-"مسیحیة،" كي ال ینفر منھا 

المسیحیون الذین ال ینتمون الى الطائفة الكاثولیكیة؟ 

بندر: نستطیع أن نعقد صفقة مع مارجي. اذا كنت تریدین تالوة قانون االیمان 

الرسولي تستطیعین استبدال كلمة "كاثولیكیة" ب-"مسیحیة". الحقیقة تقال، أن مارتن 

لوثر استعمل عبارة "مسیحیة" في كتیّب التعلیم المسیحي في اللغة األلمانیة. لكنني 

أعتقد أن كلمة "كاثولیكیة" معبّرة أكثر ألنھا تعني أن االیمان المسیحي یعترف بھ في 

كل مكان وكل كنیسة في العالم أجمع.  



ویلكن: معنا على الھاتف رونا من مدینة باال ألتا من والیة كالیفورنیا. ما ھوسؤالك 

من فضلك؟  

رونا: سؤالي یتعلّق بعبارة "شركة القدیسین." نحن نعلم أننا نحن حین نُتوفّى تذھب 

أرواحنا الى السماء وتمّجد الرب ھناك، وان كنّا سننضم الى القدیسین ھناك فستكون 

عبادتنا موّجھة نحو الرّب. لكن لدي صدیق یعتقد أنھ یستطیع أن ینادي على األموات 

ویطلب منھم المعونة، وباألخص عمتھ المتوفیة. ما رأیكم؟ 

ویلكن: شكراً رونا. ھذا سؤال جید عن "شركة القدیسین." الكثیر من المسیحیین قد 

یحجمون عن قول كلمة "قدیسین" أو یتوقفون عندھا. ما رأیكم أیھا القس بندر؟ 

بندر: أنا أقدر سؤال رونا كثیراً. نحن ال نّصلي الى القدیسین وال نطلب معونتھم في 

الصالة، ألن لدینا في المسیح وسیط للدخول إلى محضر هللا. إن عبارة القدیسین ھنا 

تشمل المسیحیین كلّھم. إنھم الخاطئون الذین حصلوا على المغفرة من أجل یسوع 

المسیح. أما كلمة "الشركة" فھي  تعبّر عن اجتماعنا في جسد المسیح  مع األخوة 

واألخوات؛ وھي أیضا شركة مع الروح القدس. باإلضافة إلى ذلك، فان ھذه الشركة 

تشمل أیضا سر اجتماعنا في المسیح، كمؤمنین أحیاء وآخرین من قبلنا سبقونا إلى 

اإلیمان وھم اآلن مع المسیح في السماء. 

ویلكن: لدینا على الھاتف دیف من مدینة اوفالون من والیة میزوري. ما ھوسؤالك؟ 

دیف: أنا من األشخاص الذین لدیھم مشكلة مع عبارة "نزل الى الھاویة." ألیس من 

الواجب حذفھا أو شرحھا؟ علما أن االثبات الوحید الذي لدینا في الكتاب المقدس ورد 

في رسالة بطرس األولى. وإن كان النص ھذا یعني أن یسوع نزل الى الھاویة لیعلن 

عن نصره، فلماذا ال یذكر قانون االیمان ھذا؟ كما أن الغموض الذي یكتنف ھذه 



الحادثة یجعلنا نطرح السؤال التالي: ھل نزل یسوع الى الھاویة وھو على الصلیب، 

أم بعد ذلك؟ ویبدو لي أن عدم وجود أدلّة كتابیة كافیة تترك األمر غیر مفھوم لدینا.  

بندر: ان النص الذي ذكرتھ من قبل لكنني لم أقتبسھ كلھ ھو من الفصل الرابع لرسالة 

بولس الى أفسس؛ "اذ صعد الى العالء سبى سبیاَ وأعطى الناس عطایا." وتجدر 

االشارة الى أن ھذه الجملة أخذھا بولس من المزامیر. ماذا تعني كلمة "صعد؟" أنھا 

تعني أن یسوع نزل قبل ذلك الى الطبقات السفلى من األرض. وھذا التعبیر، 

"الطبقات السفلى من األرض،" مأخوذ من األناجیل، وھو نوعاً ما یمثل ما یعلمھ 

بولس الرسول عن الجحیم والسجن، أي المكان الذي تقطن فیھ األرواح. مثال على 

ذلك ما ورد في الفصل السادس عشر من انجیل متى، بعد اعتراف بطرس، وأن 

"أبواب الجحیم لن تقوى علیھ،" أي على الكنیسة. فالجحیم ھو مكان األموات، بینما 

السجن ھو الطبقات السفلى من األرض. وھاتان الكلمتان تتكرران مرات عدة في 

األناجیل لتعبّران عن الھاویة. 

ویلكن: اذن، ما نظن أنھ اثبات ضعیف یتضح على أنھ دلیل كتابي قوي وجلّي.  

بندر:ٍ بالفعل. وأعتقد أنھ من األفضل أن نترك النصوص المقّدسة تفسر بعضھا 

بعضاً، بتعابیر كتابیة فقط. وما نجد في رسائل تالمیذ المسیح ھي تعابیر تشرح 

األناجیل بوضوح.   

ویلكن: على ما أظّن أن جملة "ونزل إلى الھاویة" ھي اضافة لم تكن من قبل في نص 

قانون االیمان األول. ما رأیكم؟ 

بندر: لیس لدینا تاریخ محدد لكتابة قانون االیمان الرسولي، على عكس قانون االیمان 

النیقوي الذي نعلم أنھ یعود الى 325 بعد المیالد، والذي ھو مبني على قانون اإلیمان 

الرسولي. بید أننا نجد شذرات من قانون اإلیمان في مخطوطات قدیمة متعددة وھي 



تذكر نزول یسوع الى الھاویة، وھي تعكس ما كان یؤمن بھ ویتلوه أخواننا وأخواتنا 

في المسیح في العھود األولى للمسیحیة. وھذا یؤكد أیضا أھمیة قانون االیمان، وأننا 

ال یجب أن نتجاھلھ. وأعتقد أنھم كانوا یتلون قانون االیمان ألنھ مبني على كلمة هللا. 

وتجدر االشارة الى أنھم استشھدوا من أجل ما كانوا یعترفون بھ في قانوني االیمان 

الرسولي والنیقوي، لذلك ال نستطیع أن نأخذ ما كانوا یعتقدونھ ویعترفون بھ بخفّة. 

ویلكن: أیھا القس بندر، ذكرت سابقا أن المسیح سأل تالمیذه من یكون، فأعطاه 

التالمیذ أجوبة متعددة، منھا ما كان قریبا للجواب الصحیح، وكان بعضھا اآلخر تافھ. 

یبدو أن عالمنا الیوم ال یختلف كثیرا عن ذلك الوقت. "من یقول الناس أني أنا؟" 

سؤال طرحھ یسوع في الفصل السادس عشر من انجیل متى ومازال یُسأل الیوم 

ویتلقى أجوبة ال تحصى، معظمھا آراء ال قیمة لھا ولم یكن ینتظرھا السید المسیح 

حین طرح سؤالھ ھذا. لكن جواب بطرس؛ "أنت ھو المسیح ابن هللا الحي،" لم یكن 

رأیاً توّصل الیھ ذاك التلمیذ بعد فكر وتأّمل. اذ أن یسوع قال لھ حینھا: "إن لحما ودما 

لم یعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات." فحین نقول: "أؤمن با� اآلب وابنھ الوحید 

ربنا یسوع المسیح والروح القدس،" ونتلوا قانون االیمان ال ندلي برأینا، اذ أن لحماَ 

ودما ال یستطیعان أن یعلنا ذلك لنا. فقط الرب نفسھ یفعل ذلك من خالل كلمة هللا. ھذه 

الطریقة الوحیدة التي نستطیع بھا االعتراف بربنا ومخلصنا یسوع المسیح الذي 

ُصلب من أجل مغفرة خطایانا بجرأة. أنا تود ویلكن. معكم "قضایا، الخ."   
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