
  وحدانية القلب ال للمحبة فلتتأصل فينا

ي ٓالاتي ي الكنيسة ٔالارثوذكسية ويتلخص هذا التعليم  ر وغريب بدأ ينتشر    :تعليم خط

 ن وحدانية العقيدة ووحدانية الحب  هناك فرق ب
  ي القداس ي  ا لذا لنحيا وحدانية الحب كما نص ن طويلة وربما لن نصل إل وحدانية العقيدة ستأخذ سن

 "وحدانية القلب ال للمحبة فلتتأصل فينا"ٕالاله 

 ووحدانية الخضوع) ١٢كو ١(نادي بوحدانية الحب ووحدانية التنوع  الكتاب املقدس. 
 ي وحدانية تنوع العقيدة  وحدانية التنوع 

 ول الف روق الوحدانية لن تحدث إذا أردنا إزالة الفروق العقائدية أواًل لكن لنحيا وحدانية الحب وهنا س
 والحواجز العقائدية

  روتستان هو بروتستات والكاثوليكي هو يمكننا أن نحيا الوحدانية بينما ٔالارثوذكس هو أرثوذكس وال
 .كاثوليكي

 ي هللا سنتحد كلنا معنا  .كل شخص من أي طائفة يتحد مع هللا و
  روتستانتية"هذه الثالثة طوائف للثالوث القدوس وكما أن الثالوث ي صورة " ٔالارثوذكسية والكاثوليكية وال

ولن " وحدة حقيقية وليست وحدة شكلية من أجل الصور والتليفزيون "واحد هكذا هذه الطوائف الثالثة واحد 
 .إن لم نؤمن بوحدة الثالثة طوائف وحدانية املحبةنستطيع إعالن إيماننا بالثالوث ولن نفهمه 

  أما الذي ال يؤمن بوحدانية تنوع العقيدة هو متعصب أعم الذي يؤمن بوحدانية تنوع العقيدة هو من هللا
 ليس من هللا بل من إبليس

ي العسل إن . أليس هذا هو فكر الالطائفية البغيض فالكالم عن الوحدانية وطرح خطورة هذا التعليم أنه يقدم السم 
ي العسلروح التعصب ٔالاعم كالم جميل مثل العسل ولكن رفض العقيدة السليمة هو السم امل   . دسوس 

َ "ألم يقل معلمنا بولس الرسول 
ْ
ِذي َدَعاُكْم ِبِنْعَمِة امل ُكْم َتْنَتِقُلوَن َهَكَذا َسِريعًا َعِن الَّ نَّ

َ
ُب أ َتَعجَّ

َ
ي أ ى ِإْنِجيٍل آَخَر ِإّنِ

َ
 .ِسيِح ِإ

ْن يُ 
َ
ُه ُيوَجُد َقْوٌم ُيْزِعُجوَنُكْم َوُيِريُدوَن أ نَّ

َ
َر أ ْ ْيَس ُهَو آَخَر، َغ

َ
َِسيِح َح ل

ْ
ُلوا ِإْنِجيَل امل ْو َماَلٌك ِمَن . ّوِ

َ
ْرَناُكْم َنْحُن أ ِكْن ِإْن َبشَّ

َ
َول

ْرَناُك  ِر َما َبشَّ ْ َماِء ِبَغ َناِثيَما«ْم، َفْلَيُكْن السَّ
َ
ْيضاً . »أ

َ
ُقوُل ٓالاَن أ

َ
ِر َما َقِبْلُتْم : َكَما َسَبْقَنا َفُقْلَنا أ ْ ُرُكْم ِبَغ َحٌد ُيَبّشِ

َ
، َفْلَيُكْن ِإْن َكاَن أ

َناِثيَما«
َ
ْم . »أ

َ
اَس ل ِ النَّ ْر

ُ
اَس؟ َفَلْو ُكْنُت َبْعُد أ َ النَّ ِ ْر

ُ
ْن أ

َ
ْطُلُب أ

َ
ْم أ

َ
ِم َهللا؟ أ

َ
اَس أ ْسَتْعِطُف ٓالاَن النَّ

َ
َفأ
َ
ُكْن َعْبدًا ِلْلَمِسيِح أ

َ
." أ

  ).١٠-٦: ١غالطية (

ْن ُتالَِحُظوا "الرسول قال معلمنا بولس وأيضًا 
َ
ا ٕالِاْخَوُة أ َ ُّ

َ
ْيُكْم أ

َ
ْطُلُب ِإل

َ
َراِت َوأ

َ
َقاَقاِت َواْلَع ِذيَن َيْصَنُعوَن الّشِ ِخاَلًفا ، الَّ

ْمُتُموهُ  ِذي َتَعلَّ ْعِليِم الَّ ْم ، ِللتَّ ُ ْ ْعِرُضوا َع
َ
نَّ . َوأ

َ
َِسيَح أل

ْ
َنا َيُسوَع امل ْم َبْل بُ ِمْثَل هُؤاَلِء اَل َيْخِدُموَن َربَّ ُ ِب . ُطوَ ّيِ

َوِباْلَكاَلِم الطَّ
َلَماِء  ْقَواِل اْلَحَسَنِة َيْخَدُعوَن ُقُلوَب السُّ

َ
  ).١٨، ١٧: ١٦رو " (َؤالا

ن يا معلمنا بولس الرسول ألنك لم تتعلم وحدانية القلب ال للمحبة لنتأمل تعليم بولس الرسول ألنه يوضح لنا . مسك
  :الحقائق التالية



  راتهذا التعليم عن و ئ الشقاقات والع ى العكس سين ئ وحدانية بل ع  .حدانية تنوع العقيدة لن ين
 هؤالء ال يخدمون ربنا يسوع املسيح 
 نهؤالء خ ن ومضل  داع

 م  يحب أن نعرض ع

ى هذه الهرطقات والبدع ال تسربت داخل كنيستنا دعنا نتساءل   :ولكي نرد ع

  العقيدة الدينية؟أواًل هل يمكن أن تقوم الحياة الروحية بدون 

ي هللا سنتحد كلنا معناتنادي هذه الهرطقة بأن  هل يمكن أن أتحد مع هللا ف. كل شخص من أي طائفة يتحد مع هللا و
ي حياة روحية حقيقية بينما عقيدتي الدينية خطأ وال أعرف الحق الذي سيحررني  وهنا نقول أن  ).٣٢: ٨يو (ويكون 

  .اة الروحية سليمة وإن كانت العقيدة سقيمة فستكون الحياة الروحية سقيمة أيضاً كانت العقيدة سليمة فستكون الحي

ي كبناء حكيم قد وضعت اساسا و اخر يب عليه و لكن فلينظر "يقول معلمنا بولس الرسول  حسب نعمة هللا املعطاة 
ر الذي وضع الذي ه و يسوع املسيح و لكن ان كان كل واحد كيف يب عليه فانه ال يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غ

ر ظاهرا الن اليوم سيبينه  ى هذا الاساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيص احد يب ع
  ). ١٤ -١٠: ٣كو ١" (النه بنار يستعلن و ستمتحن النار عمل كل واحد ما هو ان بقي عمل احد قد بناه عليه فسياخذ اجرة

ن ة إذن للديانة املسيحي ، وعلمنا ربنا يسوع )٣وذا (أساس وهذا ٔالاساس هو ٔالايمان بالسيد املسيح املسلم مرة للقديس
ي حفظ الوصية ِ َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ " املسيح أن املحبة  ِذي  .....وَن ِذي ِعْنَدُه َوَصاَياَي َوَيْحَفُظَها َفُهَو الَّ َالَّ
 
ُ
َنا أ

َ
ِبي، َوأ

َ
ُه أ ِ ُيِحبُّ ِذي ُيِحبُّ

، َوالَّ ِ ُه َذاِتيُيِحبُّ
َ
ْظِهُر ل

ُ
ُه، َوأ ِتي، َوِعْنَدُه ......ِحبُّ

ْ
ْيِه َنأ

َ
ِبي، َوِإل

َ
ُه أ َحٌد َيْحَفْظ َكاَلِمي، َوُيِحبُّ

َ
ِ أ َحبَّ

َ
ِإْن أ

ِالً  َنْصَنُع 
ْ ِ ......َم ي َمَحبَّ ِتِه ِإْن َحِفْظُتْم َوَصاَياَي َتْثُبُتوَن ِ ي َمَحبَّ ْثُبُت ِ

َ
ِبي َوأ

َ
َنا َقْد َحِفْظُت َوَصاَيا أ

َ
ي أ ّنِ

َ
اِئي ...... ، َكَما أ ِحبَّ

َ
ْنُتْم أ

َ
أ

وِصيُكْم ِبِه 
ُ
تشمل العقيدة فال حب حقيقي هلل أو لألخر والوصية ، )١٤، ١٠: ١٥، يو ٢٣، ٢١، ١٥: ١٤يو ( ."ِإْن َفَعْلُتْم َما أ

  .من خالل عقيدة خاطئة

ُة هللاِ "ويقول معلمنا ماريوحنا  َلْت َمَحبَّ ي َهَذا َقْد َتَكمَّ  َكِلَمَتُه، َفَحّقًا ِ
َ
ا َمْن َحِفظ مَّ

َ
َنا ِفيِه . َوأ نَّ

َ
َذا َنْعِرُف أ َ ُة،  ....ِ ََحبَّ

ْ
َي امل ِ َوَهِذِه 

ْن َنْسُلَك ِبَحَسِب 
َ
ا. َوَصاَياهُ أ َ ْن َتْسُلُكوا ِف

َ
ُة، َكَما َسِمْعُتْم ِمَن اْلَبْدِء أ َي اْلَوِصيَّ ِ   .)٦يو ٢، ٥: ٢يو ١"(َهِذِه 

السليمة نستطيع أن نقول هنا أنه يستحيل أن تكون هناك حياة روحية سليمة دون أساس من ٕالايمان السليم والعقيدة 
 .والعقائدية ة دون حفظ وصايا هللا وال تشمل وصاياه ٕالايمانيةبحللمويستحيل أن تكون فينا وحدانية القلب ال 

  ثانيًا ما مع واحدنية القلب ال للمحبة فلتتأصل فينا؟

وه  ن، نحب امللحدين وشهود  ر املسيحي ن وغ لقد أوصانا الرب أن نحب الجميع ح ٔالاعداء أيضًا نحب املسيحي
ن ود والبوذي ي واحدننحب . واملورمون وال ر شكلية مع كل هؤالء؟الجميع بال تفريق فهل نحن  ملاذا نطبق   ية حقيقية غ

ى الثالثة طوائف املسيحية فقط؟ هل نحن ال نحب ٔالاخرين؟   وحدانية الحب ع

ي مبادئ املسيحية ٔالاساسية مثل الهوت السيد املسيح وعقيدة  ربما يقول البعض ألن هذه الطوائف الثالثة تتحد 
ي  ي  ي العقائد مثل ٔالاسرار الكنسية ودور ٔالاعمال والجهاد الرو الصلب والقيامة، وهنا أتساءل وماذا عن با



اهل هذه العقائد ضرورية والزمة أم يمكن ال. إلخ...الخالص ، رومية ٣يوحنا (واملعمودية ) ٦يوحنا (هل التناول . تغا ع
ي ) ٦   الزم لخالص ٕالانسان أم ال؟ ) ٢يعقوب (والجهاد الرو

ي القداس ٕالاله  ي  ن كلنا ياسيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي "نص إجعلنا مستحق
راثًا مع كافة قديسيكنكون جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا    "ونجد نصيبًا وم

ي جسد السيد املسيح الواحد  ي "إذن الوحدانية تتحقق من خالل تناولنا من وشركتنا  ركة ال نباركها أليست  كأس ال
رين خ واحد، جسد واحد، ألننا شركة دم املسيح؟ الخ الذي نكسره، أليس هو شركة جسد املسيح؟  فإننا نحن الكث

رك جميعنا  فكيف نتكلم عن وحدانية حقيقية وليست شكلية مع من ال يؤمنون ) ١٧-١٦: ١٠كو ١( "الخ الواحد ينش
  ؟بسر التناول 

ي املحبة؟ إن رأيت ي الذي أحبه بالحق مريضًا مرضاً  ثم ما  ى  أ ى املوت فهل املحبة أن أتركه كما هو أم أس يؤدي به إ
ي الذي أحبه . لعالجه وشفاءه وخالص نفسه وأبديته، فهل املحبة ي طريق خطأ يبعده عن هدفه  بالحق سائراً إن رأيت أ

ي هذا ى لقيادته للطريق السليم أن أتركه سائرًا  رق تبدو لإلنسان ألم يحذرنا الكتاب أنه توجد ط. الطريق الخطأ أم أس
ا املوت ا مستقيمة ولكن عاقب ي أن أ)٢٥: ١٦أمثال ( أ ي هذه الطرق ال، فهل املحبة  ي سائرًا  تبدو مستقيمة  رى أ

ى طريق الحياة؟   ي عينيه وأقبله كما هو وال أرشده وال أقوده إ

ا املحبة،  رون يتحدثون بإسمك لكي يخدعوا البسطاء والسلممسكينة أي ى الهالككث م إ   . اء ويقودو

ر شكلية للجميع سواء كانوا  إذن نستطيع أن نقول إننا عندما نتكلم عن املحبة فنحن نتكلم عن محبة حقيقية غ
ن  ر مسيحي ن أم غ ي، البد لنا من أن ) ١٦: ٣يو " (هكذا أحب هللا العالم"مسيحي ر شك م حب حقيقي غ وألننا نح
ي طريق ٕالايمان الق ر الشكلية فنحن ويم والعقيدة السليمة، نقودهم  ولكن عندما نتكلم عن الوحدانية الحقيقية غ

ي آٍن واحد   .نتكلم عن وحدانية ٕالايمان والعقيدة واملحبة 

ي  ا بولس الرسول  ي وحدانية التنوع ال تكلم ع   ؟١٢كو ١ثالثًا ما 

ى تنوع املواهب والخدم ؤالاعمال  ١٢كورنثوس ١ي  ى تنوع العقيدة بل يتحدث ع ال يتحدث معلمنا بولس الرسول ع
ي عدد " وأما من جهة املواهب الروحية"يقول  ١ففي آية  فأنواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد وأنواع "يقول  ٦-٤و

ي الكلخدم موجودة ولكن الرب واحد وأنواع أعمال موجودة و  ولكن عندما تكلم عن " لكن هللا واحد الذي يعمل الكل 
ي عدد  ن، عبيدًا أم أحرارًا، " ١٣العقيدة قال  ودًا كنا أم يوناني ى جسد واحد  ألننا جميعنا بروح واحد أيضًا اعتمدنا إ

  ". وحميعنا سقينا روحًا واحداً 

ي أفسس  ي عدد  ٤و ن قال أ ١١الذي فيه تكلم أيضًا عن املواهب  ى أهمية ٕالايمان الواحد ح دين أن "كد ع مج
ي رجاء دعوتكم الواحد رب واحد  إيمان تحفظوا وحدانية الروح برباط السالم جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضًا 

  ).٦-٣: ٤أفسس " (معمودية واحدة إله وآب واحد للكل واحد

ي عدد  ن لعمل الخدمة لبنيان جسد املسيح ألجل تكمي"أن هللا أعطى املواهب  ١٣، ١٢وقال  ى أن ننته ل القديس إ
ى وحدانية ٕالايمان ى ٕالايمان " جميعنا إ أي أن املواهب املتعددة واملتنوعة أعطيت للكنيسة من أجل أن نصل جميعنا إ

ر شكلية دون أن يكون لنا وحدانية ٕالايمان   . الواحد ووحدانية ٕالايمان فكيف ننادي بوحدانية حقيقية غ



إنه من الخداع بمقدار أن نقول أن بولس الرسول تكلم عن وحدانية تنوع العقيدة ونشبه العقائد املختلفة باألوتار 
ن تنوع املواهب وإختالف العقائد ي القيثارة الواحدة ونخلط ب   .املتنوعة 

ي الصفات ٕالاقنومية فاآلب والد لألبن وباثق لل ي الثالوث القدوس هو تنوع  روح القدس ؤالابن مولود من إن التنوع 
ي . ٓالاب والروح القدس منبثق من ٓالاب ى سبيل املثال ٔالازمنة ؤالاوقات جعلها ٓالاب  ي الوظائف فع وهناك تنوع أيضًا 

، لذا من الخطأ الشديد تشبيه الطوائف )٢٢: ٥يو (، والدينونة أعطيت لألبن ألن ٓالاب ال يدين أحدًا )٧: ١أع (سلطانه 
ا إختالفات الثالثة ال جوهرية بالثالوث القدوس و نقول كما أن الثالوث هو واحد هكذا الثالثة  عقائدية يوجد بي

  .طوائف هم واحد

ي املسيح يسوع؟كيف نكون خرابعًا    ليقة جديدة 

روتس روتس" بدون ترددانت السماء؟ فرد قائاًل تلقد سئل أحد ٓالاباء هل سيدخل ال ثم صمت " انت السماءتلن يدخل ال
ي املسيح "وبعدها قال " وال ٔالارثوذكس"وصمت ثانية ثم قال " وال الكاثوليك"قلياًل وأردف قائاًل  بل من هو خليقة جديدة 

رث السماء ر هذا الرد بأن أي شخص له هذه الخليقة الجديدة بغض النظر عن طائفته " يسوع هو الذي س وتم تفس
رث السماء   . س

ي املسيح يسوع؟كيف نكون خونتساءل ههنا    ليقة جديدة 

ي املسيح فهو خليقة جديدة"يقول معلمنا بولس الرسول  ي السيد املسيح؟)١٧: ٥كو ٢" (إذًا إن كان أحد    ، فكيف نكون 

يمكث عليه  الذي يؤمن باالبن له حياة أبدية والذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل"البد من ٕالايمان به  أوالً 
وٕالايمان هنا يع  .فيه الخليقة الجديدةفاإليمان بالسيد املسيح شرط أساس لكي نكون هذه ). ٣٦: ٣يو " (غضب هللا

ي هللا   .قبول السيد املسيح كمخلص وفادي وأيضًا يع العقيدة السليمة كما يع أيضًا الثقة 

ر  البد من حياة التوبة والنقاوة ثانياً  ر وٕالاثم؟ وأية "اف بالخطية ملغفرة الخطايا ويتبعها ٕالاع ألنه أية خلطة لل
ر املؤمن؟ وأية موافقة لهيكل هللا مع  شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غ

ر ، فكيف نتحد بالسيد املسيح ونكون فيه )١٦- ١٤: ٦كو ٢" (ٔالاوثان؟ بد من مغفرة ونحن خطاة؟ ال  خليقة جديدةونص
راف ح يتم ٕالاتحاد  ن وعادل ح يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل "الخطية بالتوبة وٕالاع رفنا بخطايانا فهو أم إن اع

ي حضرة وكالءه الكهنة الذين  )٩: ١يو ١" (إثم ا أمام هللا  راف  ومن هنا لكي تتم املغفرة يجب التوبة عن الخطية وٕالاع
ى ٔالارض نالوا سلطان مغفرة  إقبلوا الروح القدس من غقرتم خطاياه تغفر له 'وملا قال هذا نفخ وقال لهم "الخطايا ع

  ).٢٣، ٢٢: ٢٠يو " ('ومن أمسكتم خطاياه أمسكت

ا نتطهر أيضًا من خطايانا ونولد ميالدًا ثانيًا من الروح القدس فنتقدس ونتحد بالسيد  ثالثاً  املعمودية ال 
ر املسيح  وأيضًا يشرح معلمنا ) ٢٧: ٣غل " (ألن كلكم الذين اعتمدتم باملسيح قد لبستم املسيح" جديدةخليقة ونص

ر قائاًل  ي التطه لكي يقدسها مطهرًا إياها بغسل املاء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة "بولس الرسول عمل املعمودية 
ئ من مثل ذلك بل تكون مقدسة  مجيدة ال ا وال غضن أو  ر معلمنا بولس ، )٢٧: ٥أف (  "وبال عيبدنس ف وقد إخت

ن اعتمد وقال له حنانيا  ر وغسل الخطايا ح ي التطه وٓالان ملاذا تتواني؟ قم واعتمد واغسل "الرسول فاعلية املعمودية 
ن قال معلمنا بطرس الرسول عن املعمودية  يؤكد هذا أيضاً ، كما )١٦: ٢٢أع " (خطاياك داعيًا باسم الرب ي الذ"ح



ر صالح عن هللا بقيامة يسوع املسيح. مثاله يخلصنا نحن ٓالان، أي املعمودية بط ١" (ال إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضم
٢١: ٣.(  

ن ظهر لطف مخلصنا "هيكاًل هلل  خليقة جديدةمسحة الروح القدس ال تجدد ٕالانسان وتجعله  رابعاً  ولكن ح
ي بر عملناها نحن، بل بمقت رحمته  –هللا وإحسانه   وتجديد الروح القدسخلصنا بغسل امليالد الثاني  –ال بأعمال 

ر ورثة حسب رجاء الحياة ٔالابدية ررنا بنعمته، نص  – ٤: ٣تي " (الذي سكبه بغ علينا بيسوع املسيح مخلصنا ح إذا ت
رون  ).٧ ) ٢٢: ٢٠يو (والنفخة املقدسة ، )١٧: ٨أع (ووضع اليد ) ٢٧، ٢٠: ٢يو ١(هذه املسحة ننالها عن طريق مسحة امل

رون املقدس    .ي سر امل

إن لم تأكلوا جسد ابن ٕالانسان وتشربوا "التناول من ٔالاسرار املقدسة كما قال السيد املسيح له املجد  خامساً 
ر ألن جسدي مأكل  ي اليوم ٔالاخ دمه فليس لكم حياة فيكم، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه 

ي وأنا فيه. حق ودمي مشرب حق ي باآلب فمن يأكل  من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت  ي وأنا  كما أرسل ٓالاب ال
ى ٔالابد. هذا هو الخ الذي نزل من السماء. فهو يحيا بي " ليس كما أكل آباؤكم املن وماتوا من يأكل هذا الخ فإنه يحيا إ

ي السيد املسيح بدون تناول وال توجد ) ٥٨ – ٥٣: ٦يو (   .بدون تناول  خليقة جديدةفال ثبات 

ا؟ "ي املسيح يسوع  كخليقة جديدةالسلوك بالروح  سادساً  نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد ف
أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوته فدفنا معه باملعمودية للموت ح كما أقيم املسيح من 

ي جدة الحياة؟ الجسد  ألنه إن عشتم حسب"وأيضًا ) ٤، ٣: ٦رو " (ٔالاموات بمجد ٓالاب هكذا نسلك نحن أيضًا 
أبناء  همفستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون ألن كل الذين ينقادون بروح هللا فأولئك 

ولكن الذين .....اسلكوا بالروح فال تكملوا شهوة الجسد"ويؤكد أيضًا أهمية السلوك بالروح قائاًل ، )١٤، ١٣: ٨رو ( "هللا
، ١٦: ٥غل " (كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضًا بحسب الروحإن . اء والشهواتهم للمسيح قد صلبوا الجسد مع ٔالاهو 

٢٥، ٢٤.(  

ي ح من هذا كله يتضح أنه البد من عقيدة سليمة  وإيمان سليم وممارسة سليمة لألسرار الكنيسة وسلوك وجهاد رو
ر خليقة ذا كله يص ن مللكوت السموات، فكيف ملن ال يؤمن  ر خليقة جديدة وارث   جديدة؟ نص

  هم أوالد هللا ومن هم أوالد إبليس؟ خامسًا من

ِبيُكْم "من هو إبن هللا ومن هو إبن إبليس؟ يقول السيد املسيح وبعد هذا كله نتساءل 
َ
ٍب ُهَو ِإْبِليُس، َوَشَهَواِت أ

َ
ْنُتْم ِمْن أ

َ
أ

ْن َتْعَمُلوا
َ
ُه . ُتِريُدوَن أ نَّ

َ
ي اْلَحّقِ أل ْم َيْثُبْت ِ

َ
اِس ِمَن اْلَبْدِء، َول ااًل ِللنَّ ْيَس ِفيِه َحٌق َذاَك َكاَن َقتَّ

َ
َ. ل ُم  َم َما َيَتَكلَّ َم ِباْلَكِذِب َفِإنَّ َتَكلَّ

هُ  نَّ
َ
ُه، أل

َ
ا ل اٌب  ِممَّ ُبو َكذَّ

َ
اب َوأ   .إذن من ليس فيه الحق ويعلم بالكذب ويضل الناس هو إبن إلبليس). ٤٤: ٨يو " (اْلَكذَّ

ي الحق وتثبت فيه وتشهد وٓالان عليك أن تختار إما أ ر لن تسلك  خليقة جديدة وتكون إبنًا هلل وإما أن تتبع  ه فتص

ي خداٍع فتكون إبنًا ألبليس   .الكذب وتصدق الضالل وتحيا 

ق فنتحرر ونكون أبناًء لك، خليقة ر إذهاننا لكي نعرف الحننتضرع ونطلب إليك أن تفتح عيون قلوبنا وتإلهنا القدوس 

ن ى ٔالابد جديدة ثابت ن. فيك إ   .آم


