
 

إقرارات سنودس دورت

المقدمة

 التحدیّات التي واجھت اإلیمان الرسولي داخل الكنیسة الھولندیّة الُمصلَحة، بسبب قس ومعلِّم یدَعى 

 أتباعھ. درس أرمینیوس في أكادیمیّة جنیف حیث كان واعًدا، ولم تكن ھناك أیّة مؤّشرات واضحة 

صعب التأكد من المخاوف التي أحاطت بأرمینیوس ألنھ لم ینشر أیّة كتابات في أثناء حیاتھ. لكن في عام 

نھ رفًضا للعقیدة الكالفینیّة عن االختیار.  وقد أظھر ما دوَّ

 أولئك الذین ادَّعوا أنھم تالمیذه تطرفًا في أفكارھم الالھوتیّة. وازداد تَبَنِّیھم لآلراء التي نسمیھا الیوم 

تعلّم أن للخطیة تأثیر محدود على القدرات البشریّة، وأنھ یوجد قدر من الحریّة البشریّة یجعل اإلنسان 

تھا. وقد لخَّصوا آراءھم في وثیقة ُعرفت باسم "احتجاج عام 1610". احتوى ھذا الملخَّص على خمس 

ساد الكامل، والنعمة التي یمكن مقاومتھا، وعدم الیقین بشأن مثابرة القدیسین.



س وحتى اجتماع سنودس دورت بجدل الھوتي متزاید، وبانقسامات في الكنیسة. ازدادت الضغوط على 

رت بالحقیقة احتماًال وارًدا. الشيء الوحید الذي حال دون وقوع ھذه الحرب ھي الدعوة إلى انعقاد 

ة، في میناء دوردریخت (Dordrecht). كانت مدینة دوردریخت میناًء یقع في مقاطعة ھولندا 

.("Dordt" أو دوردت "Dort" ة إلى دورت

ضون من بریطانیا العظمى، ومن أجزاء عدیدة من ألمانیا، وسویسرا المتحدثة  ّيٍ بحق. فقد جاء ُمفوَّ

سنودس اجتماًعا متمیًّزا للغایة جمع بین الكثیر من أفضل العقول الُمصلَحة في أوروبا. حضر السنودس 

عوا معًا لما یقرب من ستة أشھر، من 13 نوفمبر عام 1618 وحتى 29 مایو عام 1619. وقد بدأوا 

ھم.

ا اشتھر بعد ھذا باسم "إقرارات دورت" (تأتي كلمة "canons" التي تترَجم "إقرارات" من الكلمة 

م اإلجابات الُمصلَحة عن النقاط األرمینیّة  ن إقرارات دورت ھي قوانین سنودس دوردریخت، التي تقّدِ

 اإلقرارات عن االختیار غیر المشروط. ویتحّدث القسم الرئیسي الثاني عن الكفّارة المحدودة. یدمج 

عًا كي یبیِّن أن الفساد الكلي ال یمكن أن یقوم إال حین یُقدَّم تعلیم عن ضرورة النعمة التي ال یمكن أن 

ة القدیسین بسبب نعمة هللا الحافظة. من ھذه األقسام الرئیسیّة الخمسة ظھر ما یعرف اآلن باسم "النقاط 

 رئیسي من العقیدة إلى العدید من البنود التي تم التأكید علیھا، ثم یلیھا رفٌض لضالالت أرمینیّة محدَّدة.

وأیًضا استخدامھ في كنائسنا، وفي صفوف تعلیم العقیدة عن طریق السؤال والجواب، وأیًضا كنموذج 

ضات أو تحدیّات.

بق التعیین اإللھي

البند 1

واقعون تحت اللعنة، ویستحقون الموت األبدي، فإن هللا لم یكن لیرتكب أيَّ ظلم من نحوھم إن تركھم 

خطایا، كما قال الرسول: "لَكْي یَْستَدَّ ُكلُّ فٍَم َویَِصیَر ُكلُّ اْلعَالَِم تَْحَت قَِصاٍص ِمَن ِهللا" (رومیة 3: 19). 

َزُھْم َمْجُد ِهللا". وأیًضا كما تقول رومیة 6: 23 "ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطیَِّة ِھَي َمْوٌت".

البند 2



ھ الوحید إلى العالم، لكي ال یھلك كلُّ َمن یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة األبدیة. "بَِھَذا أُْظِھَرْت َمَحبَّةُ هللاِ 

ُ اْلعَالََم َحتَّى بََذَل اْبنَھُ اْلَوِحیَد ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمنُ  ي نَْحیَا بِِھ" (1 یوحنا 4: 9)؛ "ألَنَّھُ َھَكَذا أََحبَّ �َّ

البند 3

رحمتھ، إلى َمن یشاء ووقتما یشاء، رسالً حاملین ھذه البشارة السارة للغایة؛ وبواسطة خدمتھم، یُدَعى 

فََكْیَف یَْدُعوَن بَِمْن لَْم یُْؤِمنُوا بِِھ. َوَكْیَف یُْؤِمنُوَن بَِمْن لَْم یَْسَمعُوا بِِھ؟ َوَكْیَف یَْسَمعُوَن بِالَ َكاِرٍز؟ َوَكْیفَ 

.(

البند 4

 اإلنجیل ھذه. ولكنَّ َمن ینالوھا، ویقبلون یسوع الُمخلّص بإیماٍن حقیقّيٍ وَحّيٍ، یُنقَذون بواسطتھ من 

ألبدیة.

البند 5

ة الخطایا األخرى، ال یكُمن في هللا بأي حال من األحوال، بل في اإلنسان نفسھ؛ بینما اإلیمان بیسوع 

جانیّة، كما ھو مكتوب: "ألَنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِإلیَماِن، َوَذِلَك لَْیَس ِمْنُكْم. ُھَو َعِطیَّةُ ِهللا" (أفسس 2: 

نُوا بِِھ فَقَْط ..." (فیلبي 1: 29).

البند 6

ّبِ ُمْنذُ األََزِل َجِمیُع أَْعَماِلِھ" (أعمال الرسل 15:  ن هللا نابٌع من قضاء هللا األزلي، ألنھ "َمْعلُوَمةٌ ِعْنَد الرَّ

بھم  ِھ" (أفسس 1: 11). وفقًا لھذا القضاء، یُلیِّن هللا بنعمتھ قلوب المختارین، مھما كانت معاندة، ویرّغِ

غیر المختارین لشرھم وقساوة قلوبھم. وفي ھذا یُستعلَن بشكل خاص التمییز الحكیم، والرحیم، والعادل 

ي الفساد؛ أو یُستعلَن قضاء االختیار والرفض الُمعلَن في كلمة هللا، والذي على الرغم من تحریف ذوي 

كھم، یمنح تعزیة تفوق الوصف للنفوس المقدَّسة والتقیة.

البند 7  

بموجبھ، ِمن قبل تأسیس العالم، وبنعمٍة خالصٍة، وبحسب مسرة مشیئتھ السیادیّة، قد اختار من بین كلِّ 

صي منھم من حالة البراءة األولى إلى حالة الخطیة والھالك، عدًدا محدًَّدا من األشخاص للفداء في 



للمختارین، وأساًسا للخالص. ھؤالء المختارون، مع أنھم بالطبیعة لیسوا أفضل أو أكثر استحقاقًا من 

لشقاء عینھ، قَضى هللا بأن یعطیھم للمسیح، كي یخلُصوا بواسطتھ، وكي یدعوھم ویجتذبھم على نحو 

دھم، بعد حفظھ إیّاھم بقوةٍ في  ي یمنحھم اإلیمان الحقیقي، والتبریر، والتقدیس؛ وفي النھایة، كي یمّجِ

یِسیَن َوبِالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي المحبة إذ َسبَقَ   كما ھو مكتوب: "َكَما اْختَاَرنَا فِیِھ قَْبَل تَأِْسیِس اْلعَالَِم، ِلنَُكوَن قِّدِ

ةِ َمِشیئَتِِھ، ِلَمْدحِ َمْجِد نِْعَمتِِھ الَّتِي أَْنعََم بَِھا َعلَْینَا فِي اْلَمْحبُوِب" (أفسس 1: 4-6)؛ وأیًضا في موضعٍ  رَّ

َدُھْم أَْیًضا" (رومیة 8: 30). َرُھْم فََھُؤالَِء َمجَّ َرُھْم أَْیًضا. َوالَِّذیَن بَرَّ  َوالَِّذیَن َدَعاُھْم فََھُؤالَِء بَرَّ

البند 8

واحٌد وھو ذاتھ من جھة جمیع َمن یخلُصون، سواء في ظل العھد القدیم أو في ظل العھد الجدید؛ وھذا 

مشورة المشیئة اإللھیة واحدة، والتي بحسبھا اختارنا هللا منذ األزل، لكّلٍ من النعمة والمجد، ولكّلٍ من 

ي نسلُك فیھ.

البند 9

ھ صالح آخر فیھ، باعتبارھا المطالب  ن اإلنسان، أو إطاعتھ لإلیمان، أو قداستھ، أو أیّة صفة أو توجُّ

مد علیھا االختیار. ولكن البشر ًمختارون لإلیمان، وإلطاعة اإلیمان، وللقداسة، وما إلى ذلك؛ إذن، 

نبع اإلیمان والقداسة وعطایا الخالص األخرى، وأخیًرا الحیاة األبدیة نفسھا، كثماٍر أو نتائج لھ، بحسب 

یِسیَن َوبِالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي اْلَمَحبَِّة" (أفسس 1: 4). لَِم، [لیس ألننا كنّا ولكن] ِلنَُكوَن قِّدِ

البند 10

ختیار الُمنِعم، الذي ال یتمثّل في أنَّ هللا قد اختار من بین جمیع الصفات أو األفعال البشریّة الممِكنة 

بأن یتبنّى من بین الجمھور العام من الخطاة بعَض األشخاص المحدَّدین كي یكونوا شعبًا خاًصا لھ، كما 

ِغیر». َكَما ُھَو َمْكتُوٌب: «أَْحبَْبُت یَْعقُوبَ  ا ... قِیَل لََھا (أي لرفقة): «إِنَّ اْلَكبِیَر یُْستَْعبَُد ِللصَّ َخْیًرا أَْو َشر�

ًضا: "َوآَمَن َجِمیُع الَِّذیَن َكانُوا ُمعَیَّنِیَن ِلْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة" (أعمال الرسل 13: 48).

البند 11

غییر، وكلّي المعرفة، وكلّي القدرة، ھكذا أیًضا ال یمكن إعاقة اختیاره، أو تغییره، أو التراجع عنھ؛ أو 

 یتناقص عددھم.

البند 12



بدرجات متفاوتة وقیاسات مختلفة، إلى یقیٍن من اختیارھم األزلي وغیر المتغیر، ال عن طریق البحث 

قة، بل بأن یالحظوا في أنفسھم، بفرح روحي وسرور مقدَّس، ثمار االختیار األكیدة الُمشار إلیھا في 

ة بنویّة، وحزن بحسب مشیئة هللا على الخطیة، وجوع وعطش إلى البر، وما إلى ذلك.

البند 13

روا أنفسھم، ویردُّوا في  الد هللا بسبٍب إضافّيٍ كي یتَّضعوا قدامھ كلَّ یوٍم، ویحمدوا شدة مراحمھ، ویطّھِ

ع على  ةً شدیدة بھذا القدر من نحوھم. إن التفكیر في عقیدة االختیار ھو أبعد ما یكون عن أن یشّجِ

 یُغِرق البشر في ضماٍن جسدّيٍ. بل ھذه، في دینونة هللا العادلة، ھي النتائج المعتادة العتبار نعمة 

طل والمستھتر بھا من جانب َمن یرفضون السیر في طرق المختارین.

البند 14

شورة هللا كلیّة الحكمة قد أُعِلنت من قِبَل األنبیاء، والمسیح نفسھ، والرسل، وأیًضا أُعِلنت بوضوح في 

 الجدید، ھكذا أیًضا ال یزال ینبغي إذاعتھا في الوقت والمكان المناسبین داخل كنیسة هللا، التي ألجلھا 

طة أن یُجَرى ذلك في توقیر، وبروح التمییز والتقوى، ولمجد اسم هللا األقدس، وإلنعاش وتعزیة شعبھ، 

ْر أَْن أُْخبَِرُكْم بُِكّلِ َمُشوَرةِ ِهللا" (أعمال الرسل 20: 27)؛ "یَا لَعُْمِق ِغنَى ِهللا َوِحْكَمتِھِ  یة. "ألَنِّي لَْم أَُؤّخِ

ّبِ أَْو َمْن َصاَر لَھُ ُمِشیًرا؟" (رومیة 11: 33–34)؛ "فَإِنِّي أَقُولُ  ِن اِالْستِْقَصاِء! ألَْن َمْن َعَرَف فِْكَر الرَّ

رتَئَِي فَْوَق َما یَْنبَِغي أَْن یَْرتَئَِي بَْل یَْرتَئَِي إِلَى التَّعَقُِّل َكَما قََسَم هللاُ ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْقَداًرا ِمَن اِإلیَماِن" (رومیة 

ثِیًرا ِلَوَرثَِة اْلَمْوِعِد َعَدَم تَغَیُِّر قََضائِِھ، تََوسََّط بِقََسٍم ،َحتَّى بِأَْمَرْیِن َعِدیَميِ التَّغَیُِّر، الَ یُْمِكُن أَنَّ هللاَ یَْكِذبُ 

َجاِء اْلَمْوُضوعِ أََماَمنَا" (عبرانیین 6: 18-17). ِلنُْمِسَك بِالرَّ

البند 15

ألزلیّة وغیر الُمستَحقة، ویمتدحھا في أعیننا، ھي شھادة الكتاب المقدس الصریحة بأنھ لیس الجمیع، بل 

ء األزلي العبور عن البعض اآلخر، الذین قضى هللا، بحسب مسرتھ السیادیّة، وُمطلَقة العدل، والتي بال 

س العام، الذي أغرقوا أنفسھم فیھ بإرادتھم، وأال یمنحھم إیمان الخالص ونعمة التغییر؛ لكنھ قضى، من 

 طرقھم الخاصة إلظھار عدلھ في النھایة، بأن یدینھم ویھلكھم إلى األبد، لیس فقط ألجل عدم إیمانھم، 

ھو قضاء الرفض الذي ال یجعل هللا ھو مصدر الخطیة بأي حال من األحوال (الشيء الذي یُعَد حتى 

بال لوم، وعادل ومنتقم منھا.

البند 16



حٍو فعّاٍل بداخلھم إیماٌن حيٌّ بالمسیح، ویقیٌن مؤكٌد للنفس، وسالٌم للضمیر، وسعٌي جادٌّ وراء الطاعة 

ذلك مثابرون في استخدام الوسائط التي عیّنھا هللا إلحداث ھذه النِعم فینا، ینبغي أال ینزعجوا من ذكر 

رفوضین، بل علیھم أن یثابروا باجتھاٍد في استخدام الوسائط، وینتظروا بأشواٍق ملتھبة، في إخالٍص 

الذین، على الرغم من رغبتھم الجادة في الرجوع إلى هللا، وإرضائھ وحده، والتحرر من جسد الموت، 

ة واإلیمان الذي یطمحون إلیھ، لیس لدیھم ما یدعوھم إلى االرتعاد من عقیدة الرفض؛ ألن اإللھ الرحیم 

صبة مرضوضة. لكن ھذه العقیدة مرعبة بحّقٍ ألولئك الذین، دون أدنى اكتراث منھم با� أو بالمخلّص 

 العالم وملذّات الجسد، طالما لم یرجعوا بجدیة بعد إلى هللا.

البند 17

 من كلمتھ التي تشھد بأن أبناء المؤمنین مقدَّسون، لیس بالطبیعة، بل بفضل عھد النعمة، الذي ھم 

آلباء األتقیاء إلى التشّكك في اختیار وخالص أبنائھم الذین یَُسرُّ هللا بأن یأخذھم من ھذه الحیاة في 

البند 18

ر المجانیّة وعلى الصرامة العادلة لعقیدة الرفض، قائلین مع الرسول: "بَْل َمْن أَْنَت أَیَُّھا اِإلْنَساُن الَِّذي 

الم مخلِّصنا قائلین: "أَو َما یَِحلُّ ِلي أَْن أَْفعََل َما أُِریُد بَِما ِلي؟" (متى 20: 15). ولذلك، في ھیاٍم مقدَّس 

بِّ  نَى ِهللا َوِحْكَمتِِھ َوِعْلِمِھ! َما أَْبعََد أَْحَكاَمھُ َعِن اْلفَْحِص َوُطُرقَھُ َعِن اِالْستِْقَصاِء! ألَْن َمْن َعَرَف فِْكَر الرَّ

افَأَ؟ ألَنَّ ِمْنھُ َوبِِھ َولَھُ ُكلَّ األَْشیَاِء. لَھُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَِد. آِمیَن" (رومیة 11: 36-33).

ض، یرفض السنودس ضالالت أولئك الذین یعلِّمون اآلتي:

الرفض 1

من سوف یثابرون في اإلیمان وفي إطاعة اإلیمان ھي كل ما یتضمنھ قضاء االختیار للخالص، وأنھ لم 

ء.

ضوح الكتاب المقدس الذي یصّرح بأن هللا لن یخلِّص َمن سوف یؤمنون فحسب، بل ھو أیًضا قد اختار 

سیمنحھم، دون سواھم، في الوقت المعیَّن، كال� من اإلیمان بالمسیح والمثابرة، كما ھو مكتوب: "أنا 

" (یوحنا 17: 6)؛ "َوآَمَن َجِمیُع الَِّذیَن َكانُوا ُمعَیَّنِیَن ِلْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة" (أعمال الرسل 13: 48)؛ وأیًضا: 

سیَن َوبِالَ لَْوٍم قُدَّاَمھُ فِي اْلَمَحبَِّة" (أفسس 1: 4).



الرفض 2

ألبدیة: النوع األول عام وغیر محدَّد، والنوع اآلخر خاص ومحدَّد؛ وأن النوع األخیر بدوره إما غیر 

 أو كامل، وال رجعة فیھ، وقاطع، وُمطلَق. وكذلك أیًضا، أنھ یوجد اختیار لإلیمان وآخر للخالص، 

رر دون أن یكون اختیاًرا قاطعًا للخالص.

 دون أدنى اعتبار للكتاب المقدس؛ وبھ تَفَسد عقیدة االختیار، وتُقَطع سلسلة خالصنا الذھبیة: "َوالَِّذینَ 

َدُھْم أَْیًضا" (رومیة 8: 30). َرُھْم فََھُؤالَِء َمجَّ َرُھْم أَْیًضا. َوالَِّذیَن بَرَّ  فََھُؤالَِء بَرَّ

الرفض 3

تاب المقدس في عقیدة االختیار، ال یتمثالن في أن هللا قد اختار بعض األشخاص دون آخرین، بل في 

التي من بینھا أیًضا أعمال الناموس)، أو من بین النظام الكامل لألشیاء، فِعَل اإلیمان، الذي ھو غیر 

غیر الكاملة، لیكون شرًطا للخالص، وأنھ بنعمتھ یحتسب أن ھذه الطاعة في ذاتھا كاملة، ویعتبرھا 

 هللا واستحقاقات المسیح بال أي تأثیر، ویبتعد البشر بفعل أسئلة غیر مجدیة عن حق التبریر بالنعمة 

صریح الرسول ھذا: "الَِّذي َخلََّصنَا َوَدَعانَا َدْعَوةً ُمقَدََّسةً، الَ بُِمْقتََضى أَْعَماِلنَا، بَْل بُِمْقتََضى اْلقَْصِد َوالنِّْعَمةِ 

األََزِلیَّة" (2 تیموثاوس 1: 9).

الرفض 4

وافره سلفًا، وھو أن یستخدم اإلنسان نور إعالن الطبیعة استخداًما صحیًحا، وأن یكون تقیًا، ومتضعًا، 

عتمٌد بأي شكٍل من األشكال على ھذه األشیاء.

ْفنَا قَْبالً بَْینَُھْم فِي َشَھَواتِ  Pe)، ویتعارض مع تعلیم الرسول، الذي كتب: "الَِّذیَن نَْحُن أَْیًضا َجِمیعًا تََصرَّ

ْحَمِة، ِمْن أَْجِل َمَحبَّتِِھ اْلَكثِیَرةِ الَّتِي أََحبَّنَا  بِالطَّبِیعَِة أَْبنَاَء اْلغََضِب َكاْلبَاقِیَن أَْیًضا، اَ�ُ الَِّذي ُھَو َغنِيٌّ فِي الرَّ

بِالنِّْعَمِة أَْنتُْم ُمَخلَُّصوَن َوأَقَاَمنَا َمعَھُ، َوأَْجلََسنَا َمعَھُ فِي السََّماِویَّاِت فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع، ِلیُْظِھَر فِي الدُُّھورِ 

ِسیحِ یَُسوَع. ألَنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِإلیَماِن، َوَذِلَك لَْیَس ِمْنُكْم. ُھَو َعِطیَّةُ ِهللا. لَْیَس ِمْن أَْعَماٍل َكْیالَ 

الرفض 5



ص محدَّدین للخالص قد وقع بسبب سابق المعرفة باإلیمان، أو التغییر، أو القداسة، أو التقوى، إما بدأت 

ل والقاطع قد وقع بسبب سابق المعرفة بالمثابرة إلى النھایة في اإلیمان، والتغییر، والقداسة، والتقوى؛ 

ي ألجلھ یكون المختار أكثر استحقاقًا من غیر المختار؛ وأنھ لذلك، لیس اإلیمان، وإطاعة اإلیمان، 

یار غیر المتغیِّر للمجد، بل ھي شروٌط، إذ یلزم توافُرھا سلفًا، سبق فعُِرف استیفاء َمن سیُختارون 

 غیر المتغیِّر للمجد.

س باستمرار في األذھان التصریح التالي وما یشابھھ: أن االختیار لیس من أعمال، بل ِمن الذي یدعو. 

ألَْعَماِل بَْل ِمَن الَِّذي یَْدُعو" (رومیة 9: 11)؛ "َوآَمن َجِمیُع الَِّذیَن َكانُوا ُمعَیَّنِیَن ِلْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة" (أعمال 

یِسیَن" (أفسس 1: 4)؛ "لْیَس أَْنتُُم اْختَْرتُُمونِي بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم" (یوحنا 15: 16)؛  ِس اْلعَالَِم، ِلنَُكوَن قِّدِ

11: 6)؛ "فِي َھَذا ِھَي اْلَمَحبَّةُ: لَْیَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّھُ ُھَو أََحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَھُ" (1 یوحنا 4: 

الرفض 6

 متغیِّر؛ ولكن بعض المختارین، على الرغم من أّيِ قضاء أصدره هللا، یمكن أن یھلكوا، وبالفعل ھم 

یر، ویھدمون التعزیة التي یحصل علیھا األتقیاء من جراء ثبات اختیارھم، ویناقضون الكتاب المقدس 

َحتَّى یُِضلُّوا لَْو أَْمَكَن اْلُمْختَاِریَن أَْیًضا" (متى 24: 24)؛ وأن المسیح ال یتلف أولئك الذین أعطاه اآلب 

د أیًضا أولئك الذین سبق فعینھم، وسبق   َما أَْعَطانِي الَ أُتِْلُف ِمْنھُ َشْیئًا" (یوحنا 6: 39)؛ وأن هللا قد مجَّ

َدُھْم أَْیًضا" (رومیة  َرُھْم فََھُؤالَِء َمجَّ َرُھْم أَْیًضا. َوالَِّذیَن بَرَّ فََھُؤالَِء َدَعاُھْم أَْیًضا. َوالَِّذیَن َدَعاُھْم فََھُؤالَِء بَرَّ

الرفض 7

باالختیار غیر المتغیّر للمجد، أو ألي یقین فیھ، عدا ذلك الذي یعتمد على شرط متغیِّر وغیر مؤكَّد.

ئًا منافیًا للمنطق، بل ھو مخالٌف أیًضا الختبار القدیسین، الذین بفضل وعیھم باختیارھم یبتھجون مع 

س 1؛ والذین بحسب وصیة المسیح یفرحون مع تالمیذه أن أسماءھم ُكتِبت في السماوات: "بَِل اْفَرُحوا 

ا 10: 20)؛ وأیًضا الذین یواجھون بھذا الوعي باختیارھم سھام إبلیس الملتھبة، سائلین: "َمْن َسیَْشتَِكي 



الرفض 8

ر سواء أن یترك أّيِ إنسان في حالة سقوط آدم وفي الحالة العامة من الخطیة والدینونة، أو أن یَعبُر   یُقّرِ

یمان والرجوع إلى هللا.

ي َمْن یََشاُء" (رومیة 9: 18)؛ وأیًضا: "ألَنَّھُ قَْد أُْعِطَي لَُكْم أَْن تَْعِرفُوا أَْسَراَر َملَُكوتِ   َمْن یََشاُء َویُقَّسِ

1). وكذلك: "أَْحَمُدَك أَیَُّھا اآلُب َربُّ السََّماِء َواألَْرِض ألَنََّك أَْخفَْیَت َھِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُھَماِء َوأَْعلَْنتََھا 

ةُ أََماَمَك" (متى 11: 25–26).

الرفض 9

ناس دون آخرین ال یعود فقط وحصری�ا إلى مسرتھ، بل باألحرى إلى حقیقة أن البعض أفضل وأكثر 

نجیل.

بَّ إِنََّما  ّبِ إِلِھَك السََّماَواُت َوَسَماُء السََّماَواِت َواألَْرُض َوُكلُّ َما فِیَھا. َولِكنَّ الرَّ سرائیل قائًال: "ُھَوَذا ِللرَّ

لِذي ُھَو أَْنتُْم فَْوَق َجِمیعِ الشُّعُوِب َكَما فِي َھَذا الیَْوِم" (تثنیة 10: 14-15). كما قال المسیح: "َوْیٌل لَِك یَا 

َماِد" (متى 11: 21). اُت اْلَمْصنُوَعةُ فِیُكَما لَتَابَتَا قَِدیًما فِي اْلُمُسوحِ َوالرَّ ت فِي ُصوَر َوَصْیَداَء اْلقُوَّ

ت المسیح وفداء البشر بواسطة ھذا الموت

البند 1

ائق العدل. ویستلزم عدلھ (كما أعلن ھو نفسھ في كلمتھ) معاقبة خطایانا التي اقترفناھا في حِق جاللھ 

ٍب أبدي، في كّلٍ من الجسد والروح؛ الذي ال یسعنا اإلفالت منھ ما لم تُقدَّم ترضیة لعدل هللا.

البند 2

ة بأنفسنا أو عن إنقاذ أنفسنا من غضب هللا، فقد ُسر في رحمتھ غیر المحدودة أن یبذل ابنھ الوحید، 

ًضا عنّا، حتى یسترضي العدل اإللھي نیابة عنّا.

البند 3

ة والكاملة تماًما عن الخطایا، وھو یحظى بقدٍر وقیمٍة غیر محدودة، والكافي بسعٍة للتكفیر عن خطایا 



البند 4

 من ھذه االعتبارات أن الشخص الذي خضع لھ لم یكن فقط إنسانًا بالحقیقة وقدوًسا تماًما، ولكنھ أیًضا 

في الجوھر السرمدي وغیر المحدود، وتلك ھي المؤھالت التي كانت الزمة كي تجعل منھ مخلًِّصا لنا؛ 

 هللا ولعنتھ الُمستَحقین علینا ألجل الخطایا.

البند 5

ن كل َمن یؤمن بالمسیح مصلوبًا لن یھلك، بل تكون لھ الحیاة األبدیة. ھذا الوعد، إلى جانب الوصیة 

رقة أو تمییز لجمیع األمم، ولجمیع البشر، الذین یرسل لھم هللا بشارة اإلنجیل بحسب مسرتھ.

البند 6

رة اإلنجیل ال یتوبون وال یؤمنون بالمسیح، بل یھلكون في عدِم اإلیمان، لكن ھذا ال یرجع إلى أي عیبٍ 

لصلیب، بل ینبغي أن یُعَزى بالكامل لھم.

البند 7

ن من الخطیة والھالك بواسطة موت المسیح، ھم َمدینون بھذا االمتیاز فقط لنعمة هللا، التي أُعطیت لھم 

م.

البند 8

رادتھ وقصده شدید الرأفة، أن تمتد الفاعلیّة المحییّة والُمخلِّصة للموت الثمین جًدا البنھ إلى جمیع 

ر، القتیادھم بھذا على نحو قاطعٍ إلى الخالص: أي أن مشیئة هللا كانت أن یفتدي المسیح بدم  ي یبّرِ

 شعب، وقبیلة، وأمة، ولسان، على نحو فعّال جمیع، وفقط أولئك، الذین اختیروا منذ األزل للخالص 

ي اشتراه لھم بموتھ، مع كافة العطایا الخالصیّة األخرى للروح القدس؛ ویطھرھم من جمیع الخطایا، 

 قبل اإلیمان أو بعده؛ وبعد أن یحفظھم بأمانة حتى النھایة، یعتقھم أخیًرا من كل عیٍب أو دنٍس للتمتُّع 

البند 9

مختارین قد تحقَّق بفاعلیّة منذ بدء العالم وحتى یومنا ھذا، وسیظل یتحقق من اآلن فصاعًدا، بالرغم من 

جتمع المختارون معًا في الوقت المعیَّن إلى واحٍد، وال یكون ھناك افتقار البتة إلى كنیسة، ُوضع أساسھا 



 ویخدمونھ بأمانٍة باعتباره مخلِّصھم، الذي كعریس ألجل عروسھ، وضع حیاتھ ألجلھم على الصلیب، 

ض السنودس ضالالت أولئك الذین یعلِّمون اآلتي:

الرفض 1

ضاء مؤكَّد ومحدَّد بأن یخلِّص أحًدا، بحیث تظل الضرورة، والمنفعة، والقیمة لما استحقھ المسیح بموتھ 

ي جمیع أجزائھا، حتى لو لم یُطبَّق الفداء الُمستَحق في حقیقة األمر على أّيِ إنسان.

ب وباستحقاقات یسوع المسیح، وھو مخالف للكتاب المقدس؛ ألنھ ھكذا قال ُمخلِّصنا: "أَنَا أََضُع نَْفِسي 

ةُ   27). ویقول النبي إشعیاء عن الُمخلّص: "إِْن َجعََل نَْفَسھُ َذبِیَحةَ إِثٍْم یََرى نَْسالً تَُطوُل أَیَّاُمھُ، َوَمَسرَّ

یتناقض ھذا مع بند قانون اإلیمان الذي نؤمن بموجبھ بالكنیسة الجامعة المسیحیة.

الرفض 2

س عھد النعمة الجدید بدمھ، بل فقط أن یربح لآلب الحق في أن یقیم مع اإلنسان العھد الذي یریده، سواء 

 المسیح قد صار ھو الضامن والوسیط لعھٍد أفضل، أي العھد الجدید، وأن الوصیة تصیر ثابتة بعد 

وَن   إِْذ َصاَر َمْوٌت ِلِفَداءِ   (عبرانیین 7: 22)؛ "َوألَْجِل ھَذا ُھَو َوِسیُط َعْھٍد َجِدیٍد، ِلَكْي یَُكوَن اْلَمْدُعوُّ

ةَ لََھا اْلبَتَّةَ َما َداَم اْلُموِصي َحی�ا" (عبرانیین 9:  یَراِث األَبَِدّيِ"؛ "ألَنَّ اْلَوِصیَّةَ ثَابِتَةٌ َعلَى اْلَمْوتى، إِْذ الَ قُوَّ

الرفض 3

ي إنسان، وال اإلیمان، الذي بھ یُنتفَع على نحو فعّال بترضیة المسیح ھذه التي للخالص؛ بل أنھ ربح 

ل مرة أخرى مع اإلنسان، وفي وضع شروط جدیدة كما یشاء، لكن تعتمد طاعتھا على اإلرادة الحرة 

ھذه الشروط، أو أن یستوفیھا الجمیع.

ون بأي حاٍل من األحوال بأھم الثمار أو المزایا التي تُربَح من خاللھ، ویخِرجون مرة  لمسیح، وال یُقرُّ

الرفض 4



 اإلنسان، عن طریق وساطة موت المسیح، ال یتمثَّل في أننا باإلیمان، بقدر قبولھ الستحقاقات المسیح، 

عدما تراجع عن مطلب اإلطاعة الكاملة لإلیمان، صار یرى اإلیمان نفسھ، وإطاعة اإلیمان، بالرغم من 

س، وبالنعمة صار یعتبرھا جدیرة بمكافأة الحیاة األبدیة.

انًا بِنِْعَمتِِھ بِاْلِفَداِء الَِّذي بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، الَِّذي قَدََّمھُ هللاُ َكفَّاَرةً بِاِإلیَماِن بَِدِمِھ" (رومیة 3: 24- ِریَن َمجَّ تَبَّرِ

Socin) الشریر، بنوعٍ جدید وغریب من تبریر اإلنسان أمام هللا، مخالف إلجماع الكنیسة بأكملھا.

الرفض 5

ي نعمة العھد، بحیث لم یعد أحٌد یستحق الدینونة بسبب الخطیة األصلیّة، وأنھ لن یدان أحٌد بسببھا، بل 

م أننا بالطبیعة أَْبنَاَء اْلغََضِب (أفسس 2: 3).

الرفض 6

ف أن یغرسوا في أذھان غیر الحكماء وعدیمي الخبرة التعلیم القائل إن هللا من ناحیتھ یرغب في تطبیق 

التساوي؛ ولكن یعتمد الفرق بین َمن یحصلون على غفران الخطایا والحیاة األبدیة، وَمن ال یحصلون 

 بالنعمة المقدَّمة دون استثناء؛ وأن ھذا الفرق ال یعتمد على ھبة الرحمة الخاصة، التي تعمل بقوة في 

ھذه التفرقة بشكل صحیح، یسعون إلى حقن السم القاتل للضالالت البیالجیّة داخل الناس.

الرفض 7

في حاجة إلى أن یموت، بل ولم یمت بالحقیقة ألجل أولئك الذین أحبھم هللا بھذا القدر واختارھم للحیاة 

ء لیسوا في حاجة إلى موت المسیح.

 الَِّذي أََحبَّنِي َوأَْسلََم نَْفَسھُ ألَْجِلي" (غالطیة 2: 20)؛ وكذلك أیًضا: "َمْن َسیَْشتَِكي َعلَى ُمْختَاِري ِهللا؟ اَ�ُ 

الَِّذي َماَت" (رومیة 8: 33-34)، أي مات ألجلھم؛ كما یناقضون المخلّص الذي قال: "أَنَا أََضُع نَْفِسي 

ِه ِھَي َوِصیَّتِي أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا َكَما أَْحبَْبتُُكْم. لَْیَس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن ھَذا: أَْن یََضَع أََحٌد نَْفَسھُ 

قیدة: عن فساد اإلنسان، ورجوعھ وإلى هللا، وكیفیة حدوث ذلك



البند 1

كان إدراكھ مزیّنًا بمعرفة حقیقیّة وصحیحة عن خالقھ وعن األمور الروحیّة؛ كما كان قلبھ وإرادتھ 

 ككّلٍ مقدًَّسا؛ ولكن بتمّرده على هللا بتحریٍض من الشیطان، وبإساءة استخدامھ لحریة إرادتھ، خسر ھذه 

 عمى الذھن، والظلمة الرھیبة، والبُطل، وفساد التمییز؛ وصار شریًرا، ومتمرًدا، ومتصلِّب القلب 

البند 2

ثمر األصل الفاسد ذریّة فاسدة. وبھذا، استمد كل نسل آدم، باستثناء المسیح وحده، الفساد من أبیھم 

 القدامى، بل بفعل تكاثر الطبیعة الفاسدة.

البند 3

بیعة أبناء الغضب، وعاجزون عن فعل أي صالح للخالص، ومیّالون إلى الشر، وأموات في الخطایا، 

لن یستطیعوا ولن یرغبوا في الرجوع إلى هللا، أو في إصالح فساد طبیعتھم، أو في ترغیب أنفسھم في 

البند 4

ضات من النور الطبیعي، بھا یحتفظ ببعض المعرفة عن هللا، وعن األمور الطبیعیّة، وعن االختالفات 

 بالفضیلة، وبالنظام الجیّد في المجتمع، وبالحفاظ على سلوك خارجي منضبط. لكن نور الطبیعة ھذا 

معرفة هللا التي للخالص، وإلى الرجوع الحقیقي إلیھ؛ حتى أنھ عاجز أیًضا عن استخدامھ بشكٍل صحیح 

عة، ویحجزه باإلثم؛ وبفعلھ ھذا یصیر بال عذر  ث اإلنسان ھذا النور تماًما بطرق متنّوِ ة على ذلك، یلّوِ

البند 5

صایا العشر، التي أعطاھا هللا لشعبھ الخاص الیھود بید موسى. فعلى الرغم من أنھا تُظِھر ضخامة 

ي تحت اللعنة لكونھا ضعیفة  ھھ إلى عالج أو تمده بقوة تخلِّصھ من بؤسھ، وإذ تترك المتعّدِ  إذ ال توّجِ

لناموس النعمة التي للخالص.

البند 6



ھ، ھذا یحققھ هللا بعمل الروح القدس، بواسطة الكلمة أو خدمة المصالحة، التي ھي األخبار السارة عن 

یؤمنون، سواء في ظل العھد القدیم، أو في ظل العھد الجدید.

البند 7

 ظل العھد القدیم؛ لكنھ في ظل العھد الجدید (حیث تالشى التمییز بین الشعوب المختلفة) یعلن ذاتھ 

یُعَزى سبب ھذا التدبیر إلى علو شأن أمة ما على األخرى، أو إلى استخدامھا لنور الطبیعة بصورة 

یادیّة ومحبتھ غیر المستَحقة. ومن ثَمَّ، فإن َمْن یُعطوا تلك البركة العظیمة والسخیّة إلى ھذا الحد، خالفًا 

ئصھم، ملَزمون بأن یعبِّروا عن امتنانھم ألجلھا بقلوب متّضعة وشاكرة؛ ونظیر الرسول، أن یحمدوا 

 لم یعطوا ھذه النعمة، ولیس أن ینقّبوا بفضول فیھا.

البند 8

َ بكل جدیّة وصدق فِي َكِلَمتِِھ ما ھو مقبول لدیھ، أن  جیل یدَعون على نحو حقیقي وجاد. فقد أعلن �َّ

عالوة على ذلك، ھو یَِعد جدیًا بالحیاة األبدیة والراحة لكل من یُقبِل إلیھ ویؤمن بھ.

البند 9

كلمة أن یأتوا إلى هللا ویرجعوا إلیھ ال یعود إلى أي خطأ في بشارة اإلنجیل، وال في المسیح الُمقدَّم فیھا، 

إلنجیل ویمنحھم عطایا متنوعة. بل یكُمن الخطأ في ھؤالء أنفسھم؛ فإن البعض حین یُدَعون یرفضون 

ھّددھم؛ وآخرون، مع أنھم یقبلون الكلمة، لكنھا ال تترك انطباًعا یدوم في قلوبھم؛ ومن ثَمَّ، فإن فرحھم، 

یرتدون؛ بینما آخرون یخنقون بذار الكلمة بالھموم الُمربكة وبملذّات ھذا العالم، فال یصنعون ثماًرا. ھذا 

.(

البند 10

تي تقدَّم لھم بواسطة بشارة اإلنجیل ورجوعھم إلى هللا إلى ممارستھم السلیمة إلرادتھم الحرة، التي بھا 

 على حد السواء نعمةً كافیة لإلیمان والرجوع إلى هللا كما تنادي ھرطقة بیالجیوس المتغطرسة؛ ولكن 

ا اختار خاصتھ منذ األزل في المسیح، ھكذا أیًضا یمنحھم إیمانًا وتوبة، وینقذھم من سلطان الظلمة، 

 الذي دعاھم من الظلمة إلى نوره العجیب؛ وحتى ال یفتخروا بأنفسھم، بل بالرب بحسب شھادة الرسل 

البند 11



فیھم تغییًرا حقیقی�ا، لیس فقط بأن یرسل لھم بشارة اإلنجیل عن طریق الكرازة الخارجیة وبأن ینیر 

مّكنوا من إدراك وتمییز ما لروح هللا؛ ولكنھ یجتاح، بواسطة فاعلیّة الروح الُمجّدد ذاتھ، أعمق خبایا 

ر، ویختن ما ھو أغلف، ویغرس صفات جدیدة داخل اإلرادة التي یحییھا، مع أنھا كانت حتى ذلك  حّجِ

عاصیة، ومعاندة، إلى إرادة صالحة، وطائعة، ومرنة؛ ومحّرًكا ومقویًا إیّاھا، حتى تصنع، مثل شجرة 

البند 12

ى الخلیقة الجدیدة: ھو إقامة من األموات، وإحیاء، یجریھ هللا فینا دون أیّة مساعدة  مقدس، والذي یسمَّ

قط من خالل الكرازة الخارجیة ببشارة اإلنجیل، أو اإلقناع األخالقي، أو أیّة طریقة أخرى، بحیث بعد 

تجّدد أو ال، وأن یرجع إلى هللا أو یبقى في عدم إیمانھ؛ ولكن من الواضح أنھ عمل فوق طبیعي، وشدید 

مذھل، وغامض، ویفوق الوصف؛ ال یقل في فاعلیّتھ عن الخلق أو عن اإلقامة من األموات، كما یعلن 

مل؛ حتى أن جمیع َمن یعمل هللا في قلوبھم بھذه الطریقة المذھلة، یتجدَّدون قطعًا، وعلى نحو أكید، 

ي تتجّدد نتیجة لھذا ال تُدفَع أو تتأثر با� فحسب، بل نتیجة لھذا التأثیر، تصیر ھي نفسھا نشطة. ولھذا 

 الذي یؤمن ویتوب، بفضل نوالھ تلك النعمة.

البند 13

ھذه الحیاة كیفیّة حدوث ھذه العملیّة. لكن على الرغم من ذلك، ھم قانعون بمعرفتھم واختبارھم أنھم 

 یؤمنوا بقلبھم، وأن یحبوا ُمخلّصھم.

البند 14

نھ یقدَّم من هللا لإلنسان، كي یقبلھ أو یرفضھ بحسب رغبتھ، بل ألنھ بالحقیقة یُمنح، ویُنفَخ، ویُغَرس 

ة على اإلیمان، ثم ینتظر من اإلنسان أن یوافق بمحض إرادتھ على شروط الخالص، ویؤمن فعلی�ا 

، ھو الذي ینشئ كًال من اإلرادة كي یؤمن وفعل اإلیمان أیًضا. ن یعمل، بل والذي یعمل الكلَّ في الكّلِ

البند 15

 یمكن أن یكون َمدینًا لإلنسان، الذي لم یسبق فأعطاه شیئًا كأساٍس لھذه المكافأة؟ بل والذي ال یملك في 

تلقّیًا لھذه النعمة، یدین باالمتنان األبدي �، ویقدم لھ الشكر إلى األبد. وكل َمْن ال یصیر شریًكا في ھذه 

ذه العطایا الروحیّة، وراٍض عن حالھ، أو ھو ال یخشى الخطر الذي یھّدده، ویفتخر باطًال بامتالك ما 



بإیمانھم، ثم یسلكون بطریقة عادیة، نحن ملَزمون، بحسب مثال الرسول، بالُحكم علیھم والتحدث عنھم 

أّما من جھة اآلخرین الذین لم یُدَعوا بعد، فإن واجبنا ھو أن نصلي ألجلھم إلى هللا، الذي یدعو األشیاء 

حال من األحوال أال نتعامل معھم بتعاٍل، كما لو أننا نحن َمن جعلنا أنفسنا مختلفین.

البند 16

كون مخلوقًا لدیھ الفھم واإلرادة، وكما لم تحرمھ الخطیة التي اجتاحت كل الجنس البشري من الطبیعة 

ي؛ ھكذا أیًضا ال تتعامل نعمة التجدید ھذه مع البشر وكأنھم مجرد أشیاء أو أحجار عدیمة الحس، وال 

مھا، وفي اآلن ذاتھ تمیلھا بكل رفق   رغًما عنھا؛ ولكنھا في المقابل تحییھا روحی�ا، وتشفیھا، وتقّوِ

جسدي والمقاومة، تبدأ طاعة روحیّة متأّھبة وصادقة في التملُّك؛ وفي ھذا یتمثّل استردادنا الحقیقي 

ك الذي ھو المصدر البدیع لكل عمل صالح قد أُجري فینا، لما تحلَّى اإلنسان بأي رجاء في التعافي من 

مھا، وھو في حالة البراءة، أغرق نفسھ في الھالك.

البند 17

ھ یطیل من حیاتنا الطبیعیة ویدعمھا، ال یستثني، بل یستلزم استخدام وسائط، بھا اختار هللا في رحمتھ 

ھكذا أیًضا ذلك العمل فوق الطبیعي سالف الذكر الذي یجریھ هللا، والذي بواسطتھ نتجدَّد، ال یستثني أو 

إلنجیل، الذي عیَّنھ هللا كلي الحكمة لیكون بذرة التجدید وطعام النفس. ولھذا السبب، كما علَّم الرسل 

عن نعمة هللا ھذه، لمجده، وللحط من أي افتخار أو كبریاء، بینما لم یھملوا في اآلن ذاتھ الحفاظ علیھم 

رسة للكلمة، والفرائض المقدسة، والتأدیب؛ ھكذا أیًضا حتى یومنا ھذا، حاشا ألّيٍ من المعلمین أو 

لكنیسة مفرقین ما جمعھ بحسب مسرتھ في صلة وثیقة للغایة. فإن النعمة تُمنَح بواسطة التحریضات؛ 

زداد عادةً وضوح عمل بركة هللا ھذه فینا، وتَقدََّم عملھ على نحٍو مباشر بدرجٍة أكبر؛ ذاك الذي یستحق 

، أو ألجل نتائجھا التي للخالص وفاعلیتھا. آمین.

وع إلى هللا)، یرفض السنودس ضالالت َمن یعلِّمون اآلتي:

الرفض 1

ة في حد ذاتھا إلدانة كل الجنس البشري أو الستحقاق عقوبة زمنیّة وأبدیّة.

 ذِلَك َكأَنََّما بِإِْنَساٍن َواِحٍد َدَخلَِت اْلَخِطیَّةُ إِلَى اْلعَالَِم، َوبِاْلَخِطیَِّة اْلَمْوُت، َوھَكَذا اْجتَاَز اْلَمْوُت إِلَى َجِمیعِ 

ْینُونَِة" (رومیة 5: 16)؛ وأیًضا: "ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطیَِّة ِھَي َمْوٌت" (رومیة  یًضا: "ألَنَّ اْلُحْكَم ِمْن َواِحٍد ِللدَّ



الرفض 2

حمیدة، مثل الصالح، والقداسة، والبر، لم یكن ممكنًا أن تنتمي إلى إرادة اإلنسان حین ُخلق أوًال، ومن 

وط.

ح بأنھا تتمثل في البر والقداسة، اللذین ینتمیان دون شك إلى  ھ الرسول في أفسس 4: 24، حیث صرَّ

الرفض 3

لروحیّة عن إرادة اإلنسان، بما أن اإلرادة في حد ذاتھا لم تفسد قط، بل فقط أُعیقت عن طریق ظلمة 

ل إمكانیاتھا الطبیعیّة؛ أي أن اإلرادة قادرة من ذاتھا على أن   المعوقات، یمكن لإلرادة حینئذ أن تشغِّ

صالح قد یُعَرض علیھا.

ن إمكانیات حریّة اإلرادة، على خالف تصریح النبي: "اَْلقَْلُب أَْخَدُع ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َوُھَو نَِجیٌس، َمنْ 

ْفنَا قَْبالً بَْینَُھْم (أبناء المعصیة) فِي َشَھَواِت َجَسِدنَا، َعاِمِلیَن َمِشیئَاِت اْلَجَسدِ  "الَِّذیَن نَْحُن أَْیًضا َجِمیعًا تََصرَّ

الرفض 4

 في الخطایا، وال ُمعَدًما من أیّة قدرة على فعل الصالح الروحي، بل ھو یستطیع مع ذلك أن یجوع 

ح منسحقة ومنكسرة، ترضي هللا.

 المقدس: "َوأَْنتُْم إِْذ ُكْنتُْم أَْمَواتًا بِالذُّنُوِب َواْلَخَطایَا"؛ "َونَْحُن أَْمَواٌت بِاْلَخَطایَا" (أفسس 2: 1، 5)؛ "ُكلَّ 

یٌر ُمْنذُ َحَداثَتِِھ" (تكوین 8: 21). َر قَْلِب اِإلْنَساِن ِشّرِ ین 6: 5)؛ "ألَنَّ تََصوُّ

ر من الشقاء وإلى الحیاة، وتقدیم ذبیحة روح منكسرة إلى هللا، ھي أشیاء تمیِّز الُمجدَّدین، والذین  حرُّ

ٍة. ِحینَئٍِذ یُْصِعُدوَن َعلَى  ، ُمْحَرقٍَة َوتَْقِدَمٍة تَامَّ ْد فِي َداِخِلي"؛ "ِحینَئٍِذ تَُسرُّ بَِذبَائِحِ اْلبِّرِ ُروًحا ُمْستَِقیًما َجّدِ

، ألَنَُّھْم یُْشبَعُوَن" (متى 5: 6). وبَى ِلْلِجیَاعِ َواْلِعَطاِش إِلَى اْلبِّرِ

الرفض 5



ٍد للغایة استخدام النعمة العامة (التي بھا یفھم نور الطبیعة)، أو المواھب التي ال زالت متبقیة لدیھ بعد 

االستخدام السلیم لھا على نعمة أعظم، أي النعمة التي للخالص، والخالص نفسھ. وأن هللا بھذه الطریقة 

م للجمیع على نحو كاٍف وفعّال الوسائط الالزمة للرجوع إلى هللا.  البشر، بما أنھ یقّدِ

شھدان على عدم صحة ھذا. "یُْخبُِر یَْعقُوَب بَِكِلَمتِِھ، َوإِْسَرائِیَل بِفََرائِِضِھ َوأَْحَكاِمِھ. لَْم یَْصنَْع ھَكَذا بِإِْحَدى 

1، 20)؛ "الَِّذي فِي األَْجیَاِل اْلَماِضیَِة تََرَك َجِمیَع األَُمِم یَْسلُُكوَن فِي ُطُرقِِھْم" (أعمال الرسل 14: 16)؛ 

ا أَتَْوا إِلَى ِمیِسیَّا َحاَولُوا أَْن یَْذَھبُوا  وُح اْلقُُدُس أَْن یَتََكلَُّموا بِاْلَكِلَمِة فِي أَِسیَّا. فَلَمَّ  َوُكوَرةِ َغالَِطیَّةَ، َمنَعَُھُم الرُّ

.(7 ،6 :1

الرفض 6

رس هللا أیّة صفات أو إمكانیّات أو عطایا جدیدة داخل اإلرادة، ومن ثَمَّ فإن اإلیمان الذي بھ نرجع إلى 

ة أو عطیة یغرسھا هللا، بل ھو فقط فعل بشري؛ وال یمكن القول إنھ عطیة، عدا فقط فیما یتعلق بالقدرة 

 إن هللا یغرس صفات جدیدة من إیمان، وطاعة، ووعي بمحبتھ داخل قلوبنا: "أَْجعَُل َشِریعَتِي فِي َداِخِلِھمْ 

یَّتَِك"  ي أَْسُكُب َماًء َعلَى اْلعَْطَشاِن، َوُسیُوالً َعلَى اْلیَابَِسِة. أَْسُكُب ُروِحي َعلَى نَْسِلَك َوبََرَكتِي َعلَى ذُّرِ

وحِ اْلقُُدِس اْلُمْعَطى لَنَا" (رومیة 5: 5). یتناقض ھذا أیًضا مع الممارسة المستمرة للكنیسة،  ي قُلُوبِنَا بِالرُّ

میا 31: 18).

الرفض 7

ر فقط على نُصح رقیق، وھذه (كما یقول آخرون عنھا) ھي أسمى طریقة لتغییر اإلنسان؛ وأن ھذه 

كثر انسجاًما مع طبیعة اإلنسان؛ وأنھ ال یوجد سبب یجعل ھذه النعمة الناصحة وحدھا غیر كافیة كي 

قع، ال یُنتِج هللا اتفاق اإلرادة إال بواسطة طریقة النصح ھذه؛ وأن قوة العمل اإللھي، التي بھا یتفّوق 

ت أبدیة، بینما ال یعد إبلیس سوى بخیرات زمنیّة وقتیّة.

لكتاب المقدس الذي، إلى جانب ھذه الطریقة، یعلِّم عن طریقة أخرى إلھیّة وأكثر قوة، یعمل بھا الروح 

زقیال: "َوأُْعِطیُكْم قَْلبًا َجِدیًدا، َوأَْجعَُل ُروًحا َجِدیَدةً فِي َداِخِلُكْم، َوأَْنِزُع قَْلَب اْلَحَجِر ِمْن لَْحِمُكْم َوأُْعِطیُكمْ 

الرفض 8



قدرتھ الكلیّة كي یجعل إرادة اإلنسان تمیل بقوة وعلى نحٍو قاطع إلى اإلیمان والرجوع إلى هللا؛ بل أنھ 

هللا لتغییر اإلنسان، یمكن لإلنسان مع ذلك أن یقاوم هللا والروح القدس في حین ینوي هللا تجدید اإلنسان 

الفعل حتى أنھ یستطیع أن یمنع تجدیده تماًما؛ ومن ثَمَّ ال یزال في قدرة اإلنسان أن یتجدَّد أو ال.

عمة هللا في تغییرنا، وإخضاًعا لعمل هللا القدیر إلرادة اإلنسان، الشيء الذي یخالف تعالیم الرسل التي 

ةٍ" (2 تسالونیكي 1: 11)؛ "َكَما  ةِ الصَّالَحِ َوَعَمَل اِإلیَماِن بِقُوَّ َل ُكلَّ َمَسرَّ  (أفسس 1: 19)؛ "هللا ... یَُكّمِ

َوالتَّْقَوى" (2 بطرس 1: 3).

الرفض 9

یُحِدثان معًا بدایة الرجوع إلى هللا؛ وأن عمل النعمة ال یسبق في الترتیب عمل اإلرادة؛ أي أن هللا ال 

إلى هللا، إال حین تتحرك إرادة اإلنسان وتعزم على فعل ھذا.

 تعلیم البیالجیین ھذا بحسب كلمات الرسول: "فَإِذًا لَْیَس ِلَمْن یََشاُء َوالَ ِلَمْن یَْسعَى، بَْل ِِ� الَِّذي یَْرَحُم" 

يُّ َشْيٍء لََك لَْم تَأُْخْذهُ؟" (1 كورنثوس 4: 7)؛ وأیًضا: "ألَنَّ هللاَ ُھَو اْلعَاِمُل فِیُكْم أَْن تُِریُدوا َوأَْن تَْعَملُوا 

مثابرة القدیسین

البند 1

دھم بالروح القدس، ھو یعتقھم أیًضا من سیادة وعبودیة الخطیة في  كة ابنھ، ربنا یسوع المسیح، ویجّدِ

ت الجسد تماًما، طالما ھم في ھذا العالم.

البند 2

سبب ھذا تلتصق العیوب بأفضل أعمال القدیسین، مما یمدُّھم بسبب دائم لالتضاع أمام هللا، واإلسراع 

سد أكثر فأكثر بروح الصالة، وبالتدریبات المقدَّسة للتقوى، وألجل السعي نحو ھدف الكمال، إلى أن 

ھم كي یملكوا مع حمل هللا في السماء.

البند 3

ءات الخطیة والعالم، ال یمكن ألولئك الذین رجعوا إلى هللا أن یثابروا في حالة النعمة لو تُِركوا لقوتھم 

نھم برحمتھ ویثبِّتھم بقوة فیھا، حتى النھایة. نعمة، یمّكِ



البند 4

هللا، الذي یُثبِّت ویحفظ المؤمنین الحقیقیین في حالة النعمة، إال أن المؤمنین ال یتأثرون وینقادون دائًما 

ن إرشاد النعمة اإللھیّة، وینجذبون إلى شھوات الجسد، ویمتثلون لھا؛ ولذلك، ال بد أن یظلوا مواظبین 

حین یھملون ھذا، لن یكونوا فقط عرضة أن یجتذبھم إبلیس والعالم والجسد إلى ارتكاب خطایا ضخمة 

ل في ھذه الشرور بسماح عادل من هللا. نرى ھذا في وصف الكتاب المقدس للسقوط المؤسف لداود، 

البند 5

شدیدة، ویجلبون على أنفسھم شعوًرا ممیتًا بالذنب، ویُحزنون الروح القدس، ویعیقون ممارسة اإلیمان، 

 بعض األحیان یفقدون شعورھم برضا هللا لبعض الوقت، إلى أن یعودوا إلى الطریق الصحیح للتوبة 

ى علیھم.

البند 6

ر المتغیِّر في االختیار، ال ینزع الروح القدس من شعبھ تماًما، حتى في خضم سقطاتھم المؤسفة؛ كما ال 

ة التبني وخسارة حالة التبریر؛ أو بأن یخطئوا الخطیة التي للموت؛ كما ال یسمح بأن یُتَركوا تماًما، 

البند 7

ت، یحفظ بداخلھم بذرة التجدید عدیمة الفساد من أن تفنى أو تُفقَد تماًما؛ ومرة أخرى، بواسطة كلمتھ 

 ولحزن صادق وبحسب مشیئة هللا على خطایاھم، حتى یطلبوا الغفران وینالوه بدم الوسیط، فیختبروا 

مون بأكثر جدیة خالصھم في خوف ورعدة.  مراحمھ، ومن ذلك الحین فصاعًدا یتّمِ

البند 8

لنعمة، وعدم استمرارھم وھالكھم بالتمام في سقطاتھم لیس ناتًجا عن استحقاقاتھم أو قوتھم الشخصیة، 

 الھالك لیس ممكنًا فحسب، بل سیحدث دون شك؛ بینما من جانب هللا، ھذا أمر مستحیل تماًما، ألن 

ن یسقط؛ كما ال یمكن نقض الدعوة التي بحسب قصده، أو إلغاء فاعلیّة استحقاق المسیح، وشفاعتھ، 



البند 9

قیون، بحسب مقدار إیمانھم، یقینًا في حفظ المختارین للخالص وفي مثابرتھم في اإلیمان، الذي بھ 

ضاء حقیقیین وأحیاء في الكنیسة إلى األبد؛ وبأنھم یختبرون غفران الخطایا، وسیرثون في النھایة الحیاة 

البند 10

خاص مخالف لكلمة هللا أو مستقل عنھا؛ بل ینبع من اإلیمان بوعود هللا، التي أعلنھا بكثرة في كلمتھ 

ألرواحنا بأننا أبناء هللا وورثتھ (رومیة 8: 16)؛ وأخیًرا، من الرغبة الجادة والمقدَّسة في الحفاظ على 

 ُحرم مختارو هللا من ھذه التعزیة الراسخة بأنھم حتًما سینالون الغلبة في النھایة ومن ھذا العربون 

س.

البند 11

مؤمنین في ھذه الحیاة ینبغي أن یصارعوا مع العدید من الشكوك الجسدیّة؛ وأنھم في خضم تجاربھم 

بون فوق ما یستطیعون، بَْل َسیَْجعَلُ  وبیقینیة المثابرة. ولكن هللا، الذي ھو أبو كل تعزیة، ال یدعھم یُجرَّ

ي في المثابرة.  (1 كورنثوس 10: 13)، وبالروح القدس یُنِعش فیھم مرة أخرى الیقین المعّزِ

البند 12

ن كونھ یُثیر داخل المؤمنین روح الكبریاء، أو یمنحھم شعوًرا جسدی�ا باألمان؛ بل على النقیض، ھذا 

 البنوي، وللتقوى الحقیقیة، وللصبر في كل ضیق، وللصلوات الحارة، وللثبات في األلم، وفي اإلقرار 

ي ھذا االمتیاز ال بد أن یكون بمثابة حافٍز على الممارسة الجادة والمستمرة للشكر واألعمال الصالحة، 

اذج القدیسین.

البند 13

ى َمن یتعافون من الزلل إلى االستباحة أو إھمال التقوى؛ لكنھ یجعلھم أكثر اھتماًما وحرًصا على 

سلكون فیھا یحتفظون بیقین في المثابرة، لئال إن أساؤوا استخدام لطف هللا األبوي، یحجب عنھم وجھھ 

من الحیاة، واحتجابھ عنھم أَمرُّ ِمَن اْلَموِت؛ ونتیجة لھذا یَسقطون في عذابات للضمیر أشد إیالًما.

البند 14



لھ بواسطة االستماع إلى كلمتھ  اسطة الكرازة ببشارة اإلنجیل، ھكذا أیًضا ھو یحفظھ، ویدیمھ، ویكّمِ

، والتھدیدات، والوعود اآلتیة منھا؛ وكذلك عن طریق استخدام الفرائض المقدسة.

البند 15

ابرة القدیسین أو الیقین النابع منھا، تلك العقیدة التي أعلنھا هللا بكثرة في كلمتھ، لمجد اسمھ، ولتعزیة 

ء. یمقت الشیطان ھذه العقیدة؛ ویستھزئ العالم بھا؛ ویسيء الجّھال والمراؤون استخدامھا، ویعارضھا 

من كل قلبھا ودافعت عنھا باستمرار باعتبارھا كنًزا ال یُقدَّر بثمٍن؛ وإن هللا، الذي ال یمكن أن تغلبھ أیّة 

ھذا السلوك حتى النھایة. لھذا اإللھ الواحد، اآلب، واالبن، والروح القدس، الكرامة والمجد إلى األبد. 

ض السنودس ضالالت من یعلِّمون اآلتي:

الرفض 1

ن االختیار ولیست عطیة من هللا ربحھا موت المسیح، بل ھي شرٌط من شروط العھد الجدید، على 

ة قبل اختیاره القاطع وتبریره.

 من االختیار، وأنھا تُعَطى للمختارین بفضل موت المسیح، وقیامتھ وشفاعتھ: "َولِكِن اْلُمْختَاُروَن نَالُوهُ. 

: "اَلَِّذي لَْم یُْشِفْق َعلَى اْبنِِھ، بَْل بََذلَھُ ألَْجِلنَا أَْجَمِعیَن، َكْیَف الَ یََھبُنَا أَْیًضا َمعَھُ ُكلَّ َشْيٍء؟ َمْن َسیَْشتَِكي 

ِذي یَِدیُن؟ اَْلَمِسیُح ُھَو الَِّذي َماَت، بَْل بِاْلَحِرّيِ قَاَم أَْیًضا، الَِّذي ُھَو أَْیًضا َعْن یَِمیِن ِهللا، الَِّذي أَْیًضا یَْشفَعُ 

.(35-32 :8

الرفض 2

برة وھو دائًما مستعد للحفاظ على ھذه اإلمكانیات فیھ، فقط إن أدَّى واجبھ؛ ولكن حتى مع استنفاد جمیع 

خدمھا هللا لحفظ اإلیمان، یظل األمر دائًما متوقفًا على إرادة اإلنسان إن كانت ستشاء أن تثابر أم ال.

 وفي حین أنھا قد تجعل البشر أحراًرا، لكنھا تجعلھم یسلبون هللا مجده، خالفًا لالتفاق العام للعقیدة 

لالفتخار وینسب كل المدح ألجل ھذا اإلحسان إلى نعمة هللا وحدھا؛ وخالفًا لقول الرسول إن هللا ھو 

 َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ" (1 كورنثوس 1: 8).

الرفض 3



ونھائی�ا من اإلیمان الذي للتبریر وكذلك من النعمة والخالص، لیس أمًرا ممكنًا فحسب، لكنھم بالحقیقة 

ن إلى األبد.

دید، والحفظ المستمر بواسطة المسیح أشیاء عدیمة القوة والمفعول، على خالف الكلمات الصریحة 

ُروَن اآلَن بَِدِمِھ نَْخلُُص بِِھ ِمَن اْلغََضِب!"  َونَْحُن بَْعُد ُخَطاةٌ َماَت اْلَمِسیُح ألَْجِلنَا فَبِاألَْولَى َكثِیًرا َونَْحُن ُمتَبَّرِ

ل یوحنا: "ُكلُّ َمْن ُھَو َمْولُوٌد ِمَن ِهللا الَ یَْفعَُل َخِطیَّةً، ألَنَّ َزْرَعھُ یَثْبُُت فِیِھ، َوالَ یَْستَِطیُع أَْن یُْخِطَئ ألَنَّھُ 

 خالف كلمات یسوع المسیح: "َوأَنَا أُْعِطیَھا َحیَاةً أَبَِدیَّةً، َولَْن تَْھِلَك إِلَى األَبَِد، َوالَ یَْخَطفَُھا أََحٌد ِمْن یَِدي 

 یَْقِدُر أََحٌد أَْن یَْخَطَف ِمْن یَِد أَبِي" (یوحنا 10: 28، 29).

الرفض 4

خطئوا الخطیة التي للموت أو الخطیة ضد الروح القدس.

 الفصل الخامس من رسالتھ األولى، وفي العددین 16 و17، عن أولئك الذین یخطئون للموت، ناھیًا 

 العدد 18: "نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن ِهللا الَ یُْخِطُئ (بمعنى خطیة من ھذا النوع)، بَِل اْلَمْولُوُد ِمَن هللاِ 

.(18

الرفض 5

أن نتحلَّى بالیقین للمثابرة في المستقبل.

ن التعزیة األكیدة في ھذه الحیاة وتُدَخل الشكوك البابویّة مرة أخرى إلى الكنیسة، في حین یستخلص 

الن خاص أو فائق للطبیعة، بل من العالمات التي تمیِّز أبناء هللا ومن وعود هللا الثابتة. یقول الرسول 

ى، تَْقِدُر أَْن تَْفِصلَنَا َعْن َمَحبَِّة ِهللا الَّتِي فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع َربِّنَا" (رومیة 8: 39). ویقول یوحنا: "َوَمنْ 

وحِ الَِّذي أَْعَطانَا" (1 یوحنا 3: 24). أَنَّھُ یَثْبُُت فِینَا: ِمَن الرُّ

الرفض 6

حكم طبیعتھ سبٌب للتراخي وأنھ ضار بالتقوى، واألخالق الحمیدة، والصالة، وغیرھا من الممارسات 

أمر جدیر بالثناء.

إللھیّة وعمل ُسكنى الروح القدس، ویناقضون الرسول یوحنا، الذي یعلِّم النقیض بكلمات صریحة في 

ِهللا، َولَْم یُْظَھْر بَْعُد َماَذا َسنَُكوُن. َولِكْن نَْعلَُم أَنَّھُ إَِذا أُْظِھَر نَُكوُن ِمثْلَھُ، ألَنَّنَا َسنََراهُ َكَما ُھَو َوُكلُّ َمْن ِعْنَدهُ 



 یوحنا 3: 2-3). باإلضافة إلى ذلك، ھذا یتناقض مع مثال القدیسین، سواء في العھد القدیم أو في العھد 

خالصھم، كانوا مواظبین على الصلوات وتدریبات التقوى األخرى.

الرفض 7

ف في شيء عن اإلیمان الذي للتبریر والخالص إال من حیث المدة الزمنیّة.

 13، وفي مواضع أخرى أیًضا، یَذُكر بوضوح أنھ إلى جانب المدة الزمنیّة، توجد ثالثة أوجھ اختالف 

قیین؛ إذ قال إن النوع األول یستقبل البذار في أرض محجرة، بینما یستقبلھا النوع األخیر في األرض 

یس لھ أصل في ذاتھ، بینما النوع األخیر لھ أصل راسخ؛ وإن النوع األول عدیم الثمار، بینما النوع 

ریة وثبات.

الرفض 8

تجدیده األول، یمكنھ أن یولد من جدید مراًرا وتكراًرا.

ا  هللا، الذي بھ نولَد ثانیة، على خالف شھادة الرسول بطرس: "َمْولُوِدیَن ثَانِیَةً، الَ ِمْن َزْرعٍ یَْفنَى، بَْل ِممَّ

الرفض 9

لمؤمنون على نحو قاطع في اإلیمان.

ْبُت ِمْن أَْجِلَك (سمعان) ِلَكْي الَ یَْفنَى إِیَمانَُك" (لوقا 22: 32)؛ ویناقضون یوحنا البشیر، الذي قال إن 

أیًضا من أجل الذین سیؤمنون بھ بكالمھم: "أَیَُّھا اآلُب اْلقُدُّوُس، اْحفَْظُھْم فِي اْسِمَك الَِّذیَن أَْعَطْیتَنِي"؛ 

یِر"؛ "َولَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل ھُؤالَِء فَقَْط، بَْل أَْیًضا ِمْن أَْجِل الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِي  ّرِ  أَْن تَْحفََظُھْم ِمَن الّشِ

الخاتمة

ح عن التعلیم القویم بشأن البنود الخمسة التي ثار جدٌل بشأنھا في الكنائس البلجیكیّة، ورفض الضالالت 

 ھذا التعلیم ُمستَمد من كلمة هللا، ومتَّفق مع إقرارات إیمان الكنائس الُمصلَحة. ومنھ یتبیَّن بوضوح أن 

 كل حق، وإنصاف، ومحبة، رغبةً منھم في اقناع العامة باآلتي:



 التعیین، والتعالیم المصاحبة لھ، ھو، في طبیعتھ ونزعتھ الجوھریّة، تعلیٌم یضل أذھان الناس عن كلِّ 

د نحو الكثیرین ضربات  ؛ وقلعة یكمن فیھا إبلیس، منتظًرا الجمیع؛ ومنھا یصیب جماھیر كثیرة، ویسّدِ

یة، ومنافقًا؛

 والمانویّة، والتحرریّة، واإلسالم؛

م یقتنعون من خاللھ بأنَّ ال شيء یمكن أن یعیق خالص المختارین، حتى إن سلكوا كما یحلو لھم؛ ومن 

نواع الجرائم؛

 أعمال القدیسین، لن تساھم طاعتھم ھذه بشيء في خالصھم؛

ف تعّسفي وعشوائي بحت نابع من مشیئتھ، ودون أدنى اكتراث أو اعتبار ألیّة خطیة، قد سبق فعیَّن 

ھم لھذا الغرض عینھ؛

األعمال الصالحة، كذلك الرفض أیًضا ھو سبب عدم اإلیمان وعدم التقوى؛

أي ذنب ارتكبوه من على أثداء أمھاتھم، ویُطَرحون في الجحیم دون أدنى رحمة؛ بحیث ال تجدیھم 

فعًا على اإلطالق".

لكنائس الُمصلَحة بأي حال من األحوال، بل وأیًضا تمقتھا من كل كیانھا.

ن یَدُعون في تقوى باسم مخلصنا یسوع المسیح، أن یحُكموا على إیمان الكنائس  رب، أكبر عدد ممَّ

ط علیھا من كل جانب؛ وال من خالل التعبیرات الشخصیّة للقلیلین من المعلّمین القدامى والمعاصرین، 

سیرھا في خداعٍ لتعطي معنى آخر غریبًا تماًما عن القصد منھا؛ بل أن یحكموا من خالل اإلقرارات 

 الُمصدَّق علیھا من خالل موافقة باإلجماع من جمیع أعضاء السنودس.

عة التي تنتظرھم، ألجل شھادتھم الزور ضد إقرارات الكثیر جًدا  روا في دینونة هللا المرّوِ سھم بأن یفّكِ

ء، واجتھادھم كي یثیروا الشكوك في جماعة األمناء الحقیقیین.

إنجیل المسیح على التعامل بتقوى ومھابة مع ھذه العقیدة، سواء في الجامعات أو الكنائس؛ وأن ینادوا 

سم هللا، وقداسة الحیاة، وتعزیة النفوس المتألّمة؛ وأن یضبطوا، بواسطة الكتاب المقدس، وبحسب مثال 

م؛ وأن یمتنعوا عن كل تلك العبارات التي تتجاوز الحدود التي یلزم االلتزام بھا في أثناء تحقُّقھم من 



 

كن أن تزود السفسطائیین الوقحین بذریعة جیدة حتى یھاجموا بعنف عقیدة الكنائس الُمصلَحة، بل 

سنا في الحق، ویقتاد إلى الحق َمن یضلون، ویسد أفواه المفترین على   اآلب، ویعطى الناس عطایا، یقّدِ

وح الحكمة والتمییز، حتى تؤول كل عظاتھم لمجد هللا وبنیان سامعیھم. آمین.

ا:

رئیس، ومسؤولي سكرتاریة السنودس، وأساتذة الالھوت في الكنائس الھولندیّة، بل أیًضا أسماء كل 

ضین من بریطانیا العظمي، وباالتینات الراین، وھـِـسـِّـن، وسویسرا، وواترو،   عن كنائسھم، أي مفوَّ

 بریمن، وجمھوریة وكنیسة إیمدن، ودوقیة جیلدرالند وزوتفین، وجنوب ھوالندا، وشمال ھوالندا، 

سلفانیا، والیة جروننجین وأومالند، ودرینت، والكنائس الفرنسیّة.
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