المر�شد

للإيمان الم�سيحي والحياة
الم�سيحية

للكنائ�س الإنجيلية
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المقدّ مة
تعريف الكني�سة الإنجيلية:
وهذا ما يجعلها تختلف عن :
الكني�سة الإجنيلية متتاز باعتقادها �أن الكتاب املقد�س هو
امل�صدر الوحيد وال�سلطة الوحيدة املطلقة لعقيدتها وحياتها.
الكني�سة الكاثوليكية والكنائ�س الأرثوذك�سية التي تعطي
•
لتقاليدها �سلطة م�ساوية للكتاب المقد�س.

• الأو�ساط المعروفة بالع�صريين وهم الذين ينكرون �أن الكتاب
المقد�س كله موحى به ويعتمدون بالدرجة الأولى على العقل
الب�شري والخبرة الذاتية والعلم.
• الف َِرق التي ّتدعي �أنها مبنية على الكتاب المقد�س في حين �أنها
تقبل كتب ًا �أخرى وتعاليم غريبة م�ضادة لتعاليم الكتاب المقد�س،
والمر ُمون.
مثل �شهود يهوه ُ
• اليهودية التي �أ�ضافت �إلى العهد القديم تقاليد ال�شيوخ (التلمود)
التي ترف�ض الم�سيح والعهد الجديد (الإنجيل).
• �سائر الديانات غير الم�سيحية التي ترتكز على كتب وتعاليم �أخرى
ترف�ض الكتاب المقد�س.
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�إن الكنائ�س الإنجيلية �إذ ترحب بابتهاج في ع�ضويتها
ّ
بكل من يعترف بالكتاب المقد�س ك�سلطة روحية
�سامية ،ترف�ض كل الذين ينكرون �سلطة الكتاب
المقد�س والذين ي�سعون �إلى االتحاد مع كنائ�س �أو
فِرق ّتدعي �أنـها م�سيحية ولكنها في الواقع ُتبطل
كلمة الله
(�أنظر الإنجيل ح�سب مرق�س .)13-1 :7

ما هو الق�صد من هذا المر�شد وما فائدته ؟
الق�صد هو بيان تعاليم الكتاب المقد�س ومبادئ الحياة الم�سيحية.
لخ�صة ثم ُمف�صلة .وتجد في
هذا المر�شد يعر�ض لنا هذه التعاليم ُم َ
الملخ�ص �آيات كتابية للحفظ عن ظهر قلب .وكذلك هذا المر�شد
يو�ضح للم�ؤمن الحديث الإيمان عالقته الجديدة مع باقي الم�ؤمنين،
وكيف يجب عليه �أن ي�سلك كما يحق لإنجيل الم�سيح .وبالتالي
فهو ُمفيد لتعليم الذين يرغبون في االن�ضمام �إلى كني�سة َمحلّية� .إن
ت�صرف كل كني�سة تريد ا�ستعماله.
هذا المر�شد هو تحت ّ
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ُيمكن لكل م�سيحي وع�ضو كني�سة محلية �أن ي�ستفيد من
ا�ستعمال هذا المر�شد :
• لم�ساعدته �أن ي�شرح �إيمانه �إلى غير الم�ؤمنين ( 1بطر�س .)15:3
معينة :وهكذا
• لدر�س حقائق الكتاب المقد�س ح�سب موا�ضيع ّ
يح�صل الم�سيحي على فهم �أدق و�أكمل عن هذه الحقائق.
• لتربية العائلة تربية م�سيحية  :حيث �أن �أفراد العائلة يجتمعون
فيقر�ؤون ق�سم ًا من هذا المر�شد ،ثم يبحثون في الكتاب المقد�س
الفقرات المذكورة �آياتها ،ثم ي�صلون معا طالبين وجه الرب.
• لحفظ �آيات من الكتاب المقد�س  :احفظ عن ظهر قلب بع�ض
الآيات الم�شار �إليها في كل مو�ضوع.
• للوعظ  :يمكن للرعاة وال�شيوخ �أن ي�ستعينوا بـهذا المر�شد وذلك
ب�أن يتخذوا منه مو�ضوع ًا ي�شرحونه تف�صيال في مدة معينة.
• لحماية الكني�سة من التعاليم الكاذبة التي ال �أ�سا�س لها في الكتاب
المقد�س .فهذا المر�شد ي�ساعد الم�ؤمن لكي ُي َم ّيز التعاليم الكاذبة
ويتج ّنبها.
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ملخص اإليمان المسيحي
�إن �إيمان كل كني�سة (�أو جماعة) �إنجيلية مبني على
تعاليم الكتاب المقد�س .ونعتقد �أن هذا الملخ�ص
يحتوي على �أهم العقائد التي ينبغي للم�ؤمن �أن
يعرفها ويفهمها .وكل ع�ضو في الكني�سة (�أو
الجماعة) المحلية عليه �أن يكون قادراً على
تف�سير هذا المخت�صر وحفظ الآيات المتعلقة بكل
مو�ضوع.
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 -1ن�ؤمن ب�إله واحد ،المدعو الآب واالبن والروح
القد�س :
الله كائن منذ الأزل ،ويعلن نف�سه في ثالثة �أقانيم (الثالوث
الأقد�س) ،له طبيعة واحدة وق�صد واحد من اجل الجن�س الب�شري.
{التفتوا � َّإلي واخل�صوا يا جميع �أقا�صي الأر�ض لأني �أنا
اهلل ولي�س �آخر}.
(ا�شعياء )22:45
(انظر �أي�ضا ا�شعياء  18:45؛ متى .)19:28

 -2ن�ؤمن ب�أن ي�سوع الم�سيح هو االبن والمخ ّل�ص ،وانه
هو الله ظهر في الج�سد:
وول َِد من العذراء
كان منذ الأزل ولكن ُحبل به من الروح القد�س ُ
مريم .ومع انه خالٍ من الخطية فقد مات على ال�صليب عِ َو�ض ًا عن
الخطاة .وقد قام من بين الأموات في اليوم الثالث منت�صراً على
الموت .و�صعد �إلى ال�سماء ،وهو الآن جال�س عن يمين الآب
لي�شفع في المفديين ،لذلك فهو قادر �أن يخ ِّل�ص جميع الذين ي�أتون
�إلى الله بوا�سطته.
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{في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة
مجد ُه مجداً
اهلل .والكلمة �صار ج�سداً وحل بي َننا ور�أينا َ
كما لوحيد من الآب ممل�ؤاً نعم ًة وحقاً}.
(يوحنا  1:1و)14
(انظر اي�ض ًا فيليبي  11-6 :2؛ كولو�سي )9:2

 -3ن�ؤمن ب�أن الروح القد�س هو المع ّزي الإلهي :
وهو م�سا ٍو للآب واالبن في الجوهر ،به يح�صل الخاطئ التائب
الم�ؤمن على الوالدة الجديدة .وهو ي�سكن في الم�ؤمن ّ
ليمكنه �أن
ي�سلك كما يليق بالم�سيح .ومن َو َظائفه تقوي ُة الكني�سة وتوزيع
المواهب الروحية بين �أع�ضائها.
{�إن كان روح الذي �أقام ي�سوع من الأموات �ساكناً فيكم
فالذي �أقام الم�سيح من الأموات �س ُيحي �أج�سادكم المائتة
�أي�ضا بروحه ال�ساكن فيكم }
(رومية )11:8
(انظر �أي�ضا يوحنا  17-16:14مع �أعمال .)39-38:2
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 -4ن�ؤمن ب�أن الكتاب المقد�س هو كلمة الله المكتوبة،
وال�سلطة المطلقة والوحيدة للإيمان والحياة :
الكتاب المقد�س كله موحى به من الله �إذ �أن الروح القد�س �ساق
لهم الله� .إن كلمة
الأنبياء والر�سل لكي يكتبوا بدون خط�أ ما �أوحاه ْ
الله تخترق قلوب النا�س لأن الروح القد�س يكلّمهم بوا�سطتها.
{لأنه لم ت�أت نب ّوة ّقط بم�شيئة �إن�سان بل تك ّلم �أنا�س اهلل
القدي�سون َم ُ�سوقين من الروح القد�س}
( 2بطر�س )21:1
(انظر �أي�ضا  2تيموثاو�س  17-16:3مع عبرانيين .)12:4

 -5ن�ؤمن ب�أن الإن�سان ُخل َِق على �صورة الله ولكنّه �سقط
في الخطية:

فالإن�سان ،بع�صيانه ،انف�صل عن الله و�صار خاطئ ًا تحت غ�ضب الله
والموت .ولذلك َف ُه َو عاج ُز تمام ًا عن ك�سب خال�صه بوا�سطة مجهوداته.
{من �أجل ذلك ك�أنما ب�إن�سان واحد دخلت الخطية �إلى
العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت �إلى جميع
النا�س �إذ �أخط�أ الجميع}
(رومية )12:5
(انظر �أي�ضا تكوين  27:1؛ اف�س�س .)3-1: 2
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 -6ن�ؤمن ب�أن الفداء (�أي خال�ص الإن�سان) هو عمل الله
بوا�سطة ي�سوع الم�سيح :
فالفداء قد �أُنجِ َز بموت ي�سوع الم�سيح وقيامته .وهو ُيعطى للخاطئ
التائب الذي ي�ضع كل ثقته في الم�سيح .والفداء ي�شمل مغفرة
الخطايا وتجديد الحياة بقوة الروح القد�س .وي�صل هذا الفداء �إلى
اكتماله عند رجوع ي�سوع الم�سيح ثاني ًة �إلى الأر�ض لتحرير المفديين
من كل نتائج ال�سقوط.
{ف�إن الم�سيح �أي�ضا ت�ألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار
من اجل الآثمة لكي ُي َق َّر َبنا �إلي اهلل ُم َماتاً في الج�سد
ولكن ُم ْحيى في الروح}
( 1بطر�س )18:3
(انظر �أي�ضا  2كورنثو�س  21:5مع فيليبي  21-20:3؛ يوحنا .)16:3

 -7ن�ؤمن ب�أن كني�سة الم�سيح جماعة روحية ّ
تتكون من
جميع المفديين:
يكونون ج�سداً واحداً ر�أ�سه الم�سيح ،والروح القد�س
وهم ّ
هو المعطي الحياة لهذا الج�سد .هذه الكني�سة ت�صبح حقيقة
واقعية حيثما �أجتمع المفديون لتكوين جماعة محلية .وكني�سة
الم�سيح للعالم
الم�سيح ،بحكم دعوتها ،ينبغي �أن ُتظ ِهر
َ
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بكرازة الكلمة وبِ�سي َِرة �أع�ضائها.
{و�أخ�ضع كل �شيء تحت قد َميه و�إ ّيا ُه جعل ر�أ�ساً فوق كل
�شيء للكني�سة التي هي ج�سده ملء الذي يملأ ّ
الكل
في ّ
الكل}
(اف�س�س )23-22:1
(انظر �أي�ضا رومية  5:12؛  1بطر�س  9:2؛ عبرانيين .)25-24:10

 -8ن�ؤمن ب�أن المالئكة وال�شيطان والأرواح ال�شريرة هي
مخلوقات روحية تعمل في العالم:
�إن مالئكة الله تعمل لخدمة المفديين بينما ال�شيطان والأرواح
ولكن المفديين ي�ستطيعون مقاومتهم
ال�شريرة ت�ضا ّدهم وتقاومهم
ّ
واالنت�صار عليهم با�سم الم�سيح المقام.
{ف�إن م�صارعتنا لي�ست مع دم ولحم بل مع الر�ؤ�ساء مع
ال�سالطين مع ُوالة العالم على ظلمة هذا الدهر مع �أجناد
ال�ش ّر الروحية في ال�سماو ّيات}
(�أف�س�س )12:6
(انظر �أي�ضا عبرانيين  14:1؛  1بطر�س  9-8:5؛  1يوحنا .)8:3
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 - 9ن�ؤمن برجوع الم�سيح �شخ�صي ًا ليقيم جميع الأموات
وي�ؤ�س�س على الأر�ض العدل وال�سالم:
المفديين الى ال�سماء ويحكم على
في �آخر الأيام َي ْخ َتطِ ف الم�سيح ّ
جميع الخطاة و ُيلقِيهم في النار مع ال�شيطان والأرواح ال�شريرة،
والأر�ض تحترق وتزول .و�سيملك الم�سيح مع المفد ّيين �إلى الأبد
ال�شر.
في �سماء جديدة و�أر�ض جديدة خالية من ّ
{ف�إن ابن الإن�سان �سوف ي�أتي في مجد �أبيه مع مالئكته
وحينئذ يجازي كل واحد ح�سب عمله}
(متى )27:16
(انظر �أي�ضا  1ت�سالونيكي  17-16:4مع  2ت�سالونيكي )9- 7:1

 -10ن�ؤمن ب�أن حياتنا من �أجل الم�سيح هي ثمرة الفداء:

لذلك ّ
كل من ح�صل على الفداء يجب عليه �أن يعي�ش لفاديه ويجب
�أن تكون هذه رغبته .فالعي�شة للم�سيح هي ثمرة الفداء ،ال و�سيلة
للح�صول عليها.
{وهو مات لأجل الجميع كي يعي�ش الأحياء فيما بعد ال
لأنف�سهم بل للذي مات لأجلهم وقام} ( 2كورنثو�س
)15:5
(انظر �أي�ضا اف�س�س  10-8:2؛ كولو�سي )17:3
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مخت�صر الو�صايا الع�شر
(انظر خروج )17-3:20
 -1ال يكن لك �آلهة �أخرى �أمامي.
 -2ال ت�سجد لتمثال منحوت وال ل�صورة ما.
الرب �إلهك باط ًال.
 -3ال تنطق با�سم ّ
لتقد�سه.
� -4أذكر يوم ال�سبت ّ
� -5أكرم �أباك و�أ ّمك.
 -6ال تقتل.
 -7ال تزن.
 -8ال ت�سرق.
 -9ال ت�شهد �شهادة زور.
 -10ال ت�شته �شيئ ًا مما لقريبك.
(مالحظة :لفظة «ال�سبت» تعني في الأ�صل «الراحة».
طالع ال�صفحة  45في م�س�ؤوليات اع�ض�أ الكني�سة و واجباتهم).
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خال�صة ال�شريعة المو�سوية ح�سب ي�سوع الم�سيح
(انظر متى )40-37:22
الرب �إلهك من ّ
كل قلبك ومن كل
ُتحِ ب
ّ
نف�سك ومن كل فكرك .هذه هي الو�صية الأولى
والعظمى .والثانية مِث ُلهاُ ،تحِ ب قريبك كنف�سك.
بها َت ْين الو�صيتين يتعلق النامو�س كله والأنبياء.

ال�صالة الربانية المثالية
(متى )13-9:6

�أبانا الذي في ال�سماوات،
ليتقد�س ا�سمك.
ّ
لي�أت ملكوتك.
لتكن م�شيئتك كما في ال�سماء كذلك على الأر�ض.
خبزنا كفافنا �أعطنا اليوم،
و�أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن �أي�ض َا للمذنبين �إلينا.
وال ُت ْدخِ لنا في تجربة.
لكن َن ِّجنا من ال�شرير.
لأن لك الملك والقوة والمجد �إلى الأبد� .آمين.
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أساس اإليمان المسيحي

بما �أن �إيمان الكنائ�س الإنجيلية م� َّؤ�س�س
نو�ضح فيما يلي
على الكتاب
ّ
المقد�س ّ
ماذا يعلمنا الكتاب المقد�س عن العقائد
التي �سبق ذكرها بالإيجاز.
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الباب األول  :اإلله الواحد
 -1يوجد �إله واحد:
خالق ّ
كل الأ�شياء وحافِظها (ا�شعياء  19-18:45؛ تكوين 1:1؛
خروج  11:20؛ �أعمال .)25-24:17
� -2إن الله قد �أظهر لنا �صفاته بكالمه واعماله
الخلقية لحياته.
وهذه ال�صفات هي �أ�سا�س وجود الإن�سان والقاعدة ُ
الله �أزلي ال بد َء له وال نهاية (مزمور  2:90؛ عبرانيين .)12-10:1
الله موجـود بذاته� ،أي من غيـر ُموجِ ـد (يوحنـا  26:5؛ 1
تيموثاو�س .)16:6
الله روح (يوحنا .)24:4
الله قادر على كل �شئ ( 1اخبار االيام .)12-29:11
الله عالم بكل �شيء (مزمور .)6-1:139
الله كامل (متى .)48:5
الله قدو�س وال يتغا�ضى عن الخطية (حبقوق  13:1؛ الويين
.)2-1:19
الله عادل (تثنية  18-17:10؛ وا�صحاح .)4:32
محب ورحيم (خروج  6:34؛  1يوحنا .)8-7:4
الله ّ
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الله �أمين ،لي�س عنده تغيير (مراثي ارميـا  23-22:3؛ تثنية  9:7؛
يعقوب .)17:1
الله �صادق (رومية  4:3؛ خروج .)6:34
� -3إن الله ُيعلن نف�سه للب�شر.
يعلّمنا الكتاب المقد�س �أن الله لي�ست �إرادته �أن ُينزِل علينا حقائق
ّ
ويظل هو نف�سه بعيداً ومجهو ًال عنا ،و�إنما �إرادته �أن
واحكام ًا،
ُيعلن لنا نف�سه:
• الله يعلن نف�سه و�شريعته بطريقة عامة بوا�سطة مخلوقاته (مزمور
 4-1:19؛ رومية  )20-18:1وفي �ضمير الإن�سان (رومية .)15:2
• الله يعلن نف�سه و�شريعته بطريقة خا�صة :
 يتكلم ويعمل في هذا العالم فَي َع ِرفُنا بذاته (تثنية  7-2:11؛ 1�صموئيل .)21:3
 �ساق �أنا�س ًا قدي�سين �أن يكتبوا ويو�ضحوا ما قاله الله وما عملهلخير الإن�سان ( 2بطر�س 21:1؛  1كورنثـو�س  11:10؛
رومية  4:15؛ و�إ�صحاح .)27-25:16
 نزل من ال�سماء و�أعلن نف�سه للنا�س في ي�سوع الم�سيح (يوحنا 18:1؛  2كورنثو�س  6:4؛ عبرانيي  .)3-1:1لي�س �أحد
يقترب من الله ولي�س �أحد يعرفه �إال بي�سوع الم�سيح (يوحنا
 6:14؛ متى )27:11
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� -4إن الله �أعلن نف�سه في الكتاب المقد�س �إله ًا واحد ًا في ثالثة
اقانيم:
الآب ،واالبن ي�سوع الم�سيح ،والروح القد�س ،لي�س في
الكتاب المقد�س �آية ما ُتعلم �أو ت�شير �إلى �أن هذه الأقانيم الثالثة
هم ثالثة �آلهة و�إنما هم �إله واحد �إذ لهم
 طبيـعة واحدة (يوحنـا  24:4؛ و�إ�صحـاح  30:10؛ 1كورنثو�س  11:2؛ رومية )9:8
 ا�سم واحد (متى )19:28 غاية واحدة وعمل واحد (يوحنا  34:4؛ و�إ�صحـاح  38:6؛و�إ�صحاح  37:10-38؛ رومية .)27:8
ومحبة متبادلة (يوحنا 35:3
وللأقانيم الثالثة معرفة كاملة متبادلة
ّ

؛ و�إ�صحاح ،)26-25:17

ويعملون معـا لفداء الإن�سـان ( 2كورنثـو�س  14:13؛ 1

بطر�س  2:1؛ يهوذا .)21-20
مالحظة :حقيقة الثالوث الأقد�س هي �سر عظيم
يفوق �إدراك الإن�سان المحدود ،هذه الحقيقة
�أ�سمى من �أن يثبتها العقل الب�شري �أو يدح�ضها.
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ونحن �إذ ن�ؤكد هذه الحقيقة نبني ت�أكيدنا على
تعليم الكتاب المقد�س .ون�سعى �أن نفهم هذا
التعليم لال�ستفادة الكاملة من ملء الثالوث الأقد�س
في حياتنا الم�سيحية.
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الباب الثاني  :يسوع المسيح
 -1ولدت العذراء مريم ي�سوع الم�سيح:
وقد حبلت به من الروح القد�س (متى  18:1؛ لوقـا .)35:1
 -2ي�سوع الم�سيح هو الله ظهر في الج�سد� :إله حق و�إن�سان حق
( 1تيموثاو�س  16:3؛  1يوحنا  20:5؛ يوحنا  14:1؛ فيلبي
 7-6:2؛ كولو�سي .)9:2
�ألوهية الم�سيح  :تظهر فيما يلي:
* الله الآب تكلم ب�صوت وا�ضح من ال�سماء قائ ًال (هذا هو
ابني الحبيـب) (متى  17-16:3؛ وا�صحـاح  5:17؛ 2
بطر�س .)18-17:1
* ي�سوع الم�سيح دعا الله «�أبي» ودعا نف�سه «االبن» و«ابن الله»
و�أكد �أي�ض ًا �أنه م�سا ٍو للآب �أي �أنه الله ذاته (يوحنـا -17:5
 18وا�صحـاح  32-30:10و 36؛ وا�صحاح .)9:14
* ي�سوع الم�سيح �أكد �أن له �سلطة �إلهية� :سلطة ليدين (ليحكم)
(يوحنا  22:5و 27و 30؛ واعمال الر�سل  )31:17و�سلطة
على الحياة (يوحنا  26:5؛ وا�صحاح  28:10؛ وا�صحاح
 .)25:11و�سلطة ليغفر الخطايا (لوقا .)24-20:5
19

عبارة { �إبن الله } في الكتاب المقد�س ال تعني �أبداً �أن الله اتخذ
�صاحب ًة �أو ولداً .فكرة وثنية كهذه غريبة تمام ًا عن الكتاب
المقد�س ومخالفة له ومنبوذة عند جميع الم�سيحيين
الحقيقيين .وقد ا�ستعمل الم�سيح هذه العبارة بمعنى روحي
ال ج�سدي ليعلن �أنه هو �إله حق و�أنه متميز عن الله الآب و�أن
بينه وبين الآب عالق ًة وثيقة كاملة.
 -3ي�سوع الم�سيح هو �إعالن الله الكامل:
(راجع يوحنا  18:1؛ وا�صحاح )9-14:7
 -4ي�سوع الم�سيح �صار �إن�سانا ليفدي الإن�سان بموته وقيامته:
فعين بم�شورته موت الم�سيح الفادي وقد �أعلن
* الله �سبق ّ
عنه في العهد القديم (مزمور  18-16:22؛ ا�شعياء -4:53
12؛ اعمال  23:2؛ و�إ�صحاح  28-27:4؛ عبرانيين -9:9
 12؛ وا�صحاح .)1:10
* �إن ق�صد مجيء الم�سيح �إلى هذا العالم هو �أن يموت عو�ض ًا
عنا ،وقد �سبق ف�أنب�أ تالميذه بموته في منا�سبات عديدة (مثال
لوقا  22:9؛ مرق�س  45:10؛ يوحنـا  .)18-17:10وبعد
قيامته ذكرهم بذلك (لوقا .)46-44:24
20

* �إن ي�سوع الم�سيح حق ًا مات على ال�صليب ،ودفن،
وقام في اليوم الثالث حي ًا (متى  36-33:27و 50؛
يوحنا  34-32:19؛ مرق�س  46-42:15؛ متى
 6-1:28؛ لوقا .)43-36:24
* �إن ي�سوع الم�سيح ،بموته وقيامته ،قد انت�صر على
الموت والخطية وال�شيطـان ( 1كورنثو�س  57:15؛ 2
تيموثاو�س �( .10:1سنعالج هذا المو�ضوع بتف�صيل في
الباب ال�ساد�س).
* �إن الم�سيح ،بعد قيامته من بين الأموات ،قد �صعد
�إلى ال�سماء .وهو الآن جال�س عن يمين الآب ي�شفع في
المفديين وي�سمع لهم فيما ي�س�ألونه (مرق�س  19:16؛
رومية  34:8؛ عبرانيين  26-24:9؛  1يوحنـا -14:5

 .)15ولأنه حي �إلى الأبد فهو قادر �أن يخ ِّل�ص �إلى
التمام كل من ي�أتي �إلى الله بوا�سطته (عبرانيين.)25:7
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الباب الثالث  :الروح القدس
 -1الروح القد�س هو الله المعزي:
في الكتاب المقد�س ُيدعى الروح القد�س الله والرب (�أعمال
 4-3:5؛  2كورنثو�س  )18:3و ُت ْن َ�س ُب له �صفات �إلهية (عبرانيين
 14:9؛  1كورنثو�س .)10:2
مالحظة :يجب �أن نميز وال نخلط �أبدا بين
الروح القد�س والمالك جبرائيل� ،أو بين
الروح القد�س وي�سوع الم�سيح ،ففي الكتاب
المقد�س ي�شير هذا الإ�سم دائم ًا �إلى الأقنوم
الثالث من الثالوث الأقد�س.
 -2الوعد بالروح القد�س ومجيئه:
• �إن الله قد َو َعد بوا�سطة �أنبيائه �أن يعطى النا�س روحه القد�س (يوئيل
 29-28:2قابل �أعمال  18-16:2؛ ا�شعياء  3:44؛ يوحنا -32:1
 .)33وي�سوع الم�سيح �أكد لتالميذه �أن هذا الوعد �سيتحقق بعد
�صعوده �إلى ال�سماء (يوحنا  26:14؛ وا�صحاح  26:15؛ وا�صحاح
 14-7:16؛ لوقـا  49:24؛ �أعمـال .)5-4:1
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• في «يوم الخم�سين» حل الروح القد�س على تالميذ الم�سيح
وت�أ�س�ست كني�سة الم�سيح (�أعمال الر�سل .)4-1:2
• منذ ذلك اليوم جميع الذين يتوبون عن خطاياهم وي�ضعون ثقتهم
في الم�سيح يقبلون الروح القد�س الموعود به في�صبحون �أع�ضاء في
ج�سد الم�سيـح (�أي الكني�سة) (�أعمال  39-38:2؛  1كورنثو�س
.)13:12
 -3عمل الروح القد�س:
• يبكت النا�س على خطاياهم وعلى ّبر الم�سيح وعلى الدينونة الآتية
(يوحنا .)11-8:16
• ي�سكن في الم�ؤمنين ويمكث معهم (يوحنا  )17-16:14فهو يعطيهم
حياة جديدة(رومية  ،)11-9:8ويمكنهم من �أن ُيميتوا الخطية في
حياتهم (رومية  )13:8و�أن ي�أتوا بثمر الروح (غالطية  )23-22:5وهو
ي�شهد للم�ؤمنين ب�أنهم �أبناء الله (غالطية  )7-6:4ويعينهم في ال�صالة
(رومية  )26:8ويعلمهم وير�شدهم (يوحنا  13:16؛ رومية .)14:8
ويقويهم لكي يكونوا �شهوداً للم�سيح (�أعمال .)8:1
• يوزع مواهب روحية على الم�ؤمنين ،فيمكن بها لكل واحد منهم
عمل ما يتطلب منه لبناء ج�سد الم�سيـح (�أي الكنيـ�سة) ( 1كورنثو�س
 11-4:12؛ رومية .)8-4:12
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الباب الرابع  :الكتاب المقدس
 -1الكتاب المقد�س هو وحده كلمة الله:
لأنه هو الكتاب الوحيد الموحى به من الله ( 2تيموثاو�س  .)16:3لي�س
المق�صود بكلمة «وحي» �أن الله �أنزل حقائق و�أحكاما على الأنبياء بل
�أن الروح القد�س ان�سكب على �أنا�س قدي�سين و�ساقهم على �أن يكتبوا
ويو�ضحـوا �إعالن الله بال�ضبـط وبدون خطـ�أ ( 2بطر�س�( .) 21:1سبق
�أن ر�أينا في الباب الأول كيف �أن الله ُيعلن نف�سه).
 -2الكتاب المقد�س هو ق�سمان:
العهد القديم والعهد الجديد .وي�شمل � 66سفر اً تك�شف
لنا ما �صممه وتممه الله لفداء النا�س ،وتظهر عمل الله في
العالم منذ بدء الخليقة �إلى انتهاء العالم الحا�ضر لدى رجوع
الم�سيح ثانية.
• العهد القديم ي�شمل � 39سفراً ،ومحور الكالم فيه هو العهد الذي
حررهم من عبوديتهم في
قطعه الله قديم ًا مع بني �إ�سرائيل عندما ّ
ار�ض م�صر وجعلهم �شعب ًا خا�صـ ًا له (خروج  .)6-3:19والق�صد
من هذا العهد �إظهار حقيقة الخطية ونتائجها و�إعداد النا�س لمجيء
24

الم�سيح ي�سوع ف�إن الم�سيح هو الذي يقيم العهد الجديد الكامل
ويقيم لله �شعب ًا روحي ًا (روميـة  4:10؛ لوقا .)44:24
• العهد الجديد ي�شمل � 27سفراً ،ومحور الكالم فيه هو ب�شرى
العهد الجديد الذي قطعه الله مع المفديين بوا�سطة عمل الم�سيح
الفدائي ،فجعلهم �شعب ًا روحي ًا خا�ص ًا له ،الكني�سة (عبرانيين -14:9
.)15
 -3مع �أن الكتاب المقد�س كان قد ُكتب خالل فترة 1500

�سنة ،ب�أيدي �أربعين كاتب ًا على الأقل من طبقات مختلفة ،ف�إن
فيه وحدة عجيبة تدل بو�ضوح على انه موحى به من الله.

 -4الكتاب المقد�س هو كلمة الله،
 كلمة حية فعالة خارقة �إلى قلوب النا�س (عبرانيين )12:4 ي�ستعملها الروح القد�س (اف�س�س  )17:6لتبكيت غير الم�ؤمنين. وكلمة الله نافعة للتعليم والتوبيخ والتقويم والت�أديب ،وفيها رجاءللمفديين ( 2تيموثاو�س  16:3؛ رومية .)4:15
 �إن الكتاب المقد�س هو قانون الإيمان والحياة ،المع�صوم،والذي يهدي الإن�سان في هذه الحياة الفانية ،ويقوده �إلى الحياة
المجيدة الباقية ( 2تيموثاو�س .)15:3
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الباب الخامس  :سقوط اإلنسان
� -1إن الله خلق الإن�سان على �صورته و�شبهه (تكوين -26:1

 .)27ومعنى هذا �أن الإن�سان كائن روحي خلقي م�س�ؤول �أمام
الله وقادر �أن يعرف الله (� 1أخبار االيام  9:28؛ دانيـال  32:11؛
يوحنا .)3:17
تجرب
 -2تمرد �آدم الإن�سان الأول ،تمرد على الله وع�صاه عندما َّ
من ال�شيطان (تكوين  17-16:2؛ وا�صحاح .)6-1:3
مالحظة :عبارة «�سقوط الإن�سان» ال تعني �أن الإن�سان
�سقط من ال�سماء �إلى الأر�ض ،لأن هذه الفكرة ال
وجود لها في الكتاب المقد�س ،وانما المق�صود بها �أن
الإن�سان �سقط من حالة عدم الخطية وعدم الموت.
 -3نتائج ع�صيان �آدم:
• الخطية �صارت فا�صلة بين الله والإن�سان (ا�شعيا .)2:59
• الإن�سان يخاف من الله ،ويحاول �أن يختبئ من �أمام وجهه
(تكوين  .)10-8:3ويف�ضل الإن�سان �أن يعي�ش في ظالم الخطية
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والجهل على �أن يعترف بخطيته ويتنعم بمعرفة الله (يوحنا -19:3

 20؛ رومية  22-18:1؛ اف�س�س .)18:4
• الإن�سان في حالة عداوة مع الله وتحت غ�ضبه (اف�س�س  6:5؛
رومية  7:8؛ كولو�سي .)21:1
ي�سمى «الموت الروحي»
• انف�صال الإن�سان عن الله ب�سبب الخطية ّ
(رومية  12:5مع اف�س�س .)3-1:2
• الموت الروحي ينتج عنه ف�ساد روحي و�أخالقي (غالطية -19:5

 21؛ رومية  .)31-29:1حتى �إن الإن�سان �صار عبداً للخطية
(يوحنا  34:8؛  2بطر�س .)19-18:2

• الخطية ت�سبب «الموت الج�سدي» (يعقوب  )15:1و�أي�ضا «الموت
الأبدي» وهذا هو عقاب غير المفديين (ر�ؤيا .)8:21
ولذلك ف�إن الإن�سان عاجز بمجهوداته عن �أن ي�ستحق الخال�ص �سواء
بحفظ الفرائ�ض (رومية  3:8و 8-7؛ غالطية  22-21:3؛ عبرانيين
 1:10؛ يعقوب  )10:2او بالأعمال ال�صالحة (اف�س�س .)9-8:2
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الباب السادس  :الفداء (الخالص)
فداء الإن�سان هو من عمل الله وحده .يمكننا �أن ننظر �إلى الفداء
من ثالث �أوجه :في الما�ضي ،في الحا�ضر ،وفي الم�ستقبل.
• في الما�ضي � :إن الله قد اكمل فداء الإن�سان بموت الم�سيح وقيامته
(يوحنا  30:19؛ رومية .)25:4
 �إن الم�سيح المنزه عن كل خطية قدم نف�سه ذبيحة كاملة من�أجل خطيـة الإن�سـان لكي يفتديه من عقـاب الخطيـة (1
بطر�س  18:3؛  2كورنثو�س  21:5؛ رومية .)25-24:3
 �إن الم�سيح انت�صر على الخطية والموت وال�شيطان ،وهكذاحررنا من �سلطتهم ( 1بطر�س  19-18:1؛ رومية 14-4:6
و�إ�صحاح  2:8وعبرانيين .)15-14:2
 �إن الم�سيح �صار و�سيط العهد الجديد .وهذا العهد قائم بينالله والمفديين على �أ�سا�س دم الم�سيح الم�سفوك من اجلهم
(عبرانيين  15:9؛ متى  .28:26راجع الباب الرابع).
• في الحا�ضر :على �أ�سا�س هذا الفداء الذي قد اكمله الم�سيح
ير�ضى الله عن الخطاة التائبين ويقبلهم� ،أي :
 يغفر لهم خطاياهم(اف�س�س )7:1حا�سب ًا بر الم�سيح برهم28

وم�صـالح ًا ايـاهم لنف�سه ( 2كورنثو�س  21-19:5؛
كولو�سي .)22-21

 يعمل الله بوا�سطة الروح القد�س في قلوب المفديين مجدداًاياهم ومط ّهرهم من الخطية (فيلبي 13:2؛ تيط�س 14:2؛
عبرانيين  6:12و( .)11-10راجع الباب الثالث).
 فيما يلي نرى بع�ض النقاط التي ُتميز المفديين:�إنهم لي�سوا بعد م�ستعبدين للخطية(رومية .)18-17:6
�إن دم الم�سيح يط ّهرهم من كل خطية (1يوحنا .)9-7:1
�إنهم ينالون قوة للتغلب على التجربة ( 1كورنثو�س )13:10
�إنهم يحفظون و�صايا الم�سيح ( 1يوحنا .)4-3:2
�إنهم ال يحبون العالم بل يغلبونه ( 1يوحنا  16-15:2؛
و�إ�صحاح ( .)5-4:5ونالحظ �أن كلمة }العالم} هنا
تعني طريقة الحياة التي ي�سلكها غير المفديين).
�إنهم يحبون االخوة في الم�سيـح (يوحنـا  35-34:13؛ 1
يوحنا .)14:3
�إنهم يظلون ثابتين على الإيمان الم�سيـحي (كولو�سي23-21:1
؛ عبرانيي  23:10؛  2يوحنا .)8
�إنهم يملكون الثقة الكاملة ب�أن لهم الحياة الأبدية ( 1يوحنا
.)13-11:5
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�سيتمم عمله الفدائي عند رجوع الم�سيح
• في الم�ستقبل� :إن الله ّ
وذلك بتحرير المفديين من كل النتائج التي نجمت عن �سقوط
الإن�سان .ف�إن الله �سيقيمهم من بين االموات في ج�سد لي�س فيه
اثر لف�سـاد الخطية والموت او �سلطـانهما (فيلبي  21-20:3؛ 1

كورنثو�س .)57-53:15
الفداء ُيعطى لكل من يتوب عن خطاياه ويعترف بها ويعتمد على
الم�سيح لنوال الخال�ص.
• التوبة الحقيقة  :لي�ست فقط �أن ن�أ�سف على خطايانا بل �أن نتركها
ونتحول عنها ( 2كورنثو�س  10:7؛ �أمثال .)13:28
• الإيمان الحقيقي  :يالزم التوبة الحقيقية .الإيمان لي�س قبول
مذهب واالعتراف به بالل�سان والأفعال بل هو :
 اليقين ب�أن الله يعمل حق ًا في العالم كما ي�ؤكد لنا الكتابالمقد�س ذلك (عبرانيين  1:11و.)19-8
 اليقين ب�أن الله �سيفعل ما وعد به في الكتاب المقد�س(رومية .)22-20:4
 الت�سليم التام الكلي لي�سوع الم�سيح واالعتراف با�سمه�أمام النا�س (رومية  10– 9:10؛ وا�صحاح  1:12؛
لوقا .)9-8:12
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الباب السابع  :كنيسة المسيح
� - 1إن كني�سة ي�سوع الم�سيح هي الجماعة الروحية الم�ؤلفة
من جميع المفديين على اختالف �أزمنتهم و�شعوبهم وجن�سهم
وثقافتهم.
(تجدر المالحظة هنا �أن الكتاب المقد�س ال ي�ستعمل
ابداً كلمة «كني�سة» بمعنى مكان عبادة الم�سيحيين،
بل ي�ستعملها دائم ًا للإر�شاد �إلى جماعة المفديين).
ولنا فيما يلي الدليل على ذلك :
الإي�ضاحات التي تو�صف بها الكني�سة في الكتاب المقد�س.
فهي تدعى :
• «بيت ًا روحي ًا» و «بناء روحي ًا» .الم�سيح نف�سه هو «حجر الزاوية»
في ذلك البناء ،وهو «ال�صخرة» ( 1بطر�س  8-4:2؛ متى -16:16

 .)18وهذا البيت مبني على الم�سيح ،و�أ�سا�سه تعليم الأنبياء
والر�سل ،وحجارته المفديون (اف�س�س  .)22-20:2ومن ذلك
نرى �أن الكني�سة م�ؤ�س�سة على الم�سيـح ،و�أنها م�سكن الله (1
كورنثو�س  11:3و.)17-16
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• «ج�سد الم�سيح» ( 1كورنثو�س  .)27:12الم�سيح نف�سه هو ر�أ�س
الج�سد ،ولي�س للكني�سة على الأر�ض ر�أ�س �آخر �سوى الم�سيح
(اف�س�س  23-22:1؛ وا�صحاح  ،)23:5وجميع المفديين هم
�أع�ضاء ذلك الج�سد ،وبالتالي فهم متحدون بالم�سيح ومتحدون
بع�ضهم ببع�ض �إذ �أن لهم روح ًا واحداً (الروح القد�س) يوحدهم
ويعمل فيهم ( 1كورنثو�س  27-12:12؛ رومية  .)5:12والكني�سة
توا�صل عمل الم�سيح على الأر�ض (�أف�س�س  .)16-11:4ويجب ان
تظهر وحدة الكني�سة في �سيرة اع�ضائها (فيلبي .)2-1:2
• «اهل بيت الله» و«�شعب الله» .المفديين ينالون «التبني»،
في�صبحون «�أهل بيت الله» (غالطية  ،6-4:4اف�س�س  )19:2و«اوالد
الله» ( 1يوحنا  1:3؛ يوحنا  .)12:1وجميع المفديين «االخوة»
بع�ضهم لبع�ض (رومية  29:8؛  1ت�سالونيـكي  .)26-25:5مهمتهم
�أن يب�شروا العالم بالم�سيـح ( 1بطر�س  .)10-9:2ويجب على جميع
المفديين �أن يعترفوا ب�أنهم اخوة بع�ضهم لبع�ض وان ي�سعوا باخال�ص في
�إتـمام هذه المهمة ال�سامية ( 1يوحنا )14:3
• «العرو�س» التي تنتظـر رجـوع «العري�س» وهو الم�سيـح (2

كورنثو�س  2:11؛ ر�ؤيا  9-7:19؛ و�إ�صحاح  2:21و 10-9؛
و�إ�صحاح  .)17:22و ُيدعى �أع�ضاء الكني�سة «غرباء» و«نزالء»
لأنهم يطلبون وطن ًا اف�ضل هو ال�سماء (عبرانيين  16-13:11؛
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 1بطر�س  .)11:2من هذه الأو�صاف نرى �أن الكني�سة هي «في
العـالم» ولكن لي�ست «من العـالم» (يوحنا  11:17و.)14
• والكني�سة تعلم يقينا �أن ال�سالم والعدل الكاملين لن يتحققا �إال
بتدخل من الله في العالم عند رجوع الم�سيح (اعمـال -30:17
( .)31نبحث هذا المو�ضوع مطوال في الباب التا�سع) .ومع ذلك
فالكني�سة ت�ساهم في �إ�شاعة ال�سالم والعدل في العالم وذلك �أنها تدعو
النا�س بالتب�شير وب�سيرة �أع�ضائها �إلى الت�صالح مع الله وكذلك بع�ضهم
مع بع�ض ( 2كورنثو�س .)20-19:5
المعمودية والع�شاء الرباني.
�أمر ي�سوع الم�سيح كني�سته بممار�سة المعمودية والع�شاء الرباني
(متى  19:28؛ و�إ�صحاح  .)29-26:26الغر�ض منهما لي�س
�أن يجعال احداً م�سيحي ًا او �أن يمنحاه �أي ا�ستحقاق ف�إن ذلك
م�ستحيل (انظر الباب الخام�س) .انما الغر�ض الأ�سا�سي منهما
اال�شارة �إلى االتحاد الروحي وال�شركة الأخوية القائمة بين جميع
�أع�ضاء ج�سد الم�سيح (الكني�سة) وبين الكني�سة والم�سيح.
• المعمودية  :هي �أن ُيغط�س الم�ؤمن في الماء اعتراف ًا منه ب�إيمانه
واعترافا من الكني�سة بع�ضويته في ج�سد الم�سيح .وترمز المعمودية
�إلى �أن الذي افتدي قد �صار متحداً بالم�سيح (غالطية  .)27:3فكما
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ان الم�سيح مات عن الخطية وقام من بين االموات ،هكذا �أي�ض ًا يقوم
جدة الحياة متحرراً من العبودية للخطية .وهذا هو
الم�ؤمن �سالك ًا في ّ
مغزى المعمودية :فتغطي�س الم�ؤمن في الماء و�إ�صعاده منه يرمزان �إلى
اتحاده بالم�سيح في موته وقيامته (رومية .)4-3:6
• الع�شاء الرباني :هو ا�شتراك جماعة المفديين في تناول الخبز والك�أ�س
اللذين هما رمز �إلى ج�سد الم�سيح ودمه-دم العهد الجديد ،تذكاراً
واعالن ًا لموت الم�سيـح ( 1كورنثو�س  .)26-23:11والم�شاركة في
تناول الخبز والك�أ�س ت�شير �إلى �أن جميع المفديين يكونون ج�سداً واحداً
هو ج�سد الم�سيح ( 1كورنثو�س .)17-16:10
 - 2هذه الكني�سة الجامعة ،لي�ست حقيقة مجردة� ،إنما ينبغي �أن
ت�صير حقيقة ملمو�سة منظورة .وهذا ما يتحقق عندما تتكون جماعة
محلية م�ؤلفة من المفديين في مكان ما.
• �أمر الم�سيح تالميذه �أن يجعلوا من جميع الأمم تالميذ له وان
يعمدوهم با�سم الأب واالبن والروح القد�س ،ويعلموهم ان
ّ
يحفظوا ما �أو�صى به (متى  .)19:28وبعد �أن نزل الروح القد�س في
تعمدوا وكونوا جماعات محلية)
يوم الخم�سين نالحظ �أن الم�ؤمنين ّ
اعمال  47-41:2؛ و�إ�صحاح .)26-20:11
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• جميع الم�سيحيين الحقيقيين المقيمين في مكان ما يجب عليهم
�أن ي�سعوا في االن�ضمام �إلى الم�سيحيين الآخرين المقيمين في ذلك
المكان وان ُيكونوا هناك جماعة محلية (عبرانيين  25-24:10؛
متى .)20:18
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الباب الثامن  :المالئكة والشيطان
واألرواح الشريرة
 -1مالئكة الله:
هم مخلوقات روحية ير�سلها الله للخدمة الجل المفديين
(عبرانيين  14-13:1؛ مزمور .)7:34
 -2ال�شيطان (�إبلي�س) ومالئكته (مخلوقات روحية �شريرة) :
	-وال�شيطان ومالئكته يتنكرون فيظهرون ب�شكل مالئكة
نور ( 2كورنثو�س  .)14:11وال�شيطان هو ا�صل الكذب
والقتل (يوحنا  44:8مع ر�ؤيا  .)9:12وهو ُيعمي �أذهان
النا�س عن معرفة حقيقة الإنجيل ( 2كورنثو�س  4:4؛ متى
 .)19:13ويوقع النا�س في فخه فيحملهم على �أن يعملوا
�إرادته ( 2تيموثاو�س .)26:2
	-وقد تدخل الأرواح ال�شريرة في �أنا�س فتملك عقولهم
و�إرادتهم وت�سبب لهم �أمرا�ضا (مرق�س  3-2:5؛ لوقا
 .)3:22ومن عمل ال�شيطان �أي�ض ًا انه يقاوم المفديين
في �سيرتهم و�شهادتهم ( 1بطر�س  )8:5ر�ؤيا .)10:12
وم�صير ال�شيطان وجنوده النار الأبدية (متى � .)41:25إذ
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�أن انت�صار الم�سيح هو �ضمان هزيمتهم في النهاية وهالكهم
( 1يوحنا  8:3؛ ر�ؤيا  12-9:12؛ وا�صحاح .)10:20
	-ال�سحرة والعرافون والمنجمون وامثالهم تحت �سيطرة
ال�شيطان ي�ستعملهم لتحويل النا�س عن قبول الإنجيل
(اعمال  10-8:13؛ وا�صحاح  .)18-16:16وم�صيرهم
النار الأبدية (ر�ؤيا .)8:21
 -3على المفديين �أن يقـاوموا ويـحاربوا ال�شيطـان وجنوده (1

بطر�س  9-8:5؛ ويعقوب : )7:4
• لأن لهم الثقة في الله ب�أنه ي�سيطر على ال�شيطان وال ي�سمح له
بمهاجمتهم �إال لفائدتهم الروحية (�أيوب  12-9:1؛ وا�صحاح 6:2
؛ وا�صحاح  2-1:42؛ لوقا .)32-31:22
• ل ّأن لهم الثقة في الله ب�أنه �سيعطيهم القدرة على الثبات �ضد
هجمات ال�شيطان وكذلك القدرة على تخلي�ص �آخرين من �سطوته
(اف�س�س  11-10:6؛  1يوحنا  4:4؛  2كورنثو�س .)5-4:10
• لأن الله يحرم على المفديين �أن تكون لهم �أية عالقة مع ال�سحرة
وامثالهم ،و�إذا كانت لهم عالقة ما بتلك القوات والممار�سات
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فعليهم �أن يعترفوا بها تائبين ،ويقطعوا كل �صلة بها قطع ًا بات ًا
ويحاربوها با�سم الم�سيح المقـام (تنثنية  12-10:18؛  2كورنثو�س
.)5-3:10
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الباب التاسع  :رجوع المسيح

(مجيئه الثاني)
في �آخر الأيام �سيتدخل الله في �أمور العالم بمجد وذلك عند
رجوع الم�سيح بالج�سد ،و�ستح�صل عدة حوادث هامة �أهمها
هذه :
 -1اختطاف المفديين :
�إن الم�سيح �سيعود بمجد ،في وقت ال نعرفه ،لكي ي�أخذ
الكني�سة معه ،جميع المفديين ،الأموات �أوال ،ثم الأحياء
الباقين� .سيختطفون جميع ًا لمالقاته في الهواء ،وهكذا نكون
كل حين مع الرب (متى  30:24؛  1ت�سالونيكي .)17-16:4
هذا هو الرجاء المبارك لجميع الم�ؤمنين ،فعلينا �أن نكون
م�ستعدين لذلك ،عاكفين على خدمة الم�سيح الحي حتى
رجوعه (تيط�س  13:2؛  1يوحنا  3-2:3؛ متى  44:24؛ لوقا
 13:19؛  2بطر�س  11:3و.)14
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� -2إنت�صار الم�سيح انت�صار ًا نهائي ًا تام ًا :
�سي�ؤ�س�س الم�سيح مملكته ال�شاملة المبنية على العدل وال�سالم
(دانيال  ،44:2ا�شعياء  6-5:9؛ وا�صحاح  10-1:11؛ ر�ؤيا
و�سيهلك ال�شيطان وجميع
 17-15:11؛ وا�صحاح ُ )6-4:20
جنودهُ ،ويلقيهم في النار �إلى الأبد (ر�ؤيا .)10-7:20
ثم يقيم الأ�شرار من بين الأموات ويدينهم بح�سب اعمالهم
و ُيلقيهم اي�ض ًا في النار (ر�ؤيا  15-11:20؛  2ت�سالونيكي -8:1
� .)9أما الأر�ض ف�ستحتـرق وتزول (ر�ؤيـا  11:20؛  2بطر�س
.)12-10:3
 -3ال�سماء الجديدة والأر�ض الجديدة:
�سيملك الم�سيح �إلى الأبد مع المفديين في �سماء جديدة وار�ض
جديدة ال �شر فيها (ر�ؤيا  4-1:21؛  2بطر�س .)13:3
مالحظة  :هناك م�سيحيون ُم ْخل�صون يختلفون
في فهم بع�ض الآيات الكتابية ال�سابقة الذكر،
وذلك النه لم يح�صل منها �شئ بعد .يجب على
الم�سيحيين �أن يتحدوا على تقرير جميع الحقائق
المعلنة الثابتة الوا�ضحة وال يدعوا الم�سائل الثانوية
40

�أن تكون �سبب انق�سام بينهم وللو�صول �إلى ذلك
عليهم �أن يخ�ضعوا خ�ضوع ًا تام ًا ل�سلطة الكتاب
ال�سامية وي�سعوا ب�إخال�ص في تف�صيل كلمة الله
ب�إحكام.
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الباب العاشر  :الحياة ألجل المسيح
يعي�ش المفديون للم�سيح ،ويطيعون و�صاياه ،ويعملون �أعما ًال
�صالحة للأ�سباب الآتية :
 -1هذا واجبهم :
�إن الم�سيح قد افتداهم بدمه الكريم ،فعليهم �إذن �أن ال يعي�شوا
بعد لأنف�سهم بل لفاديهم ،ال لكي يربحوا خال�صهم بل النهم قد
ح�صلوا على الخال�ص (  1كورنثو�س  20-19:6؛  2كورنثو�س
.)15:5
 -2هذه رغبتهم :
يعي�شون لأجل الم�سيح ُليعبروا بذلك عن محبتهم لفاديهم ومخل�صهم
وعن عِ رفـانِهم له ( 2كورنثـو�س  14:5؛ كولو�سـي  17:3؛ 1
ت�سالونيكي  18:5؛  1يوحنا  10:4و.)19
 -3هذه �شهادتهم :
�إن الم�سيح قد افتداهم لكي يمجدوه في العالم بوا�سطة حياتهم
(اف�س�س  12:1؛ فيلبي .)11-10:1
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حياة الجماعات اإلنجيلية
الباب األول  :أعضاء الجماعات
(الكنائس)
وحياتهم المسيحية كأفراد
الحياة الم�سيحية تعني وت�شمل :
 -1قراءة الكتاب المقد�س ودرا�سته :
بما �أن الكتاب المقد�س هو كلمة الله يتوجب على كل م�سيحي
�أن يقر�أه ويدر�سه با�ستمرار لكي يعرف معناه ويعلمه لأوالده
(تثنية  7-6:6؛ مزمور  11:119؛  2تيموثاو�س .)15:2
 -2ال�صالة :
ال�صالة ،ح�سب الكتاب المقد�س لي�ست فري�ضة �أو و�سيلة
للح�صول على ا�ستحقاق او �أجر ما .لذلك فال�صالة الم�سيحية
ال تتقيد بكلمات او حركات ج�سمانية ُمعينة (متى  ،)8-5:6بل
هي �أن نطلب وجه الله با�سم ي�سوع الم�سيح ،معترفين بخطايانا،
مقدمين ال�شكر وال�سجود ،طالبين ما نحتاجه لأنف�سنا ،وطالبين
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لأجل الآخرين �أي�ض ًا (يوحنا  14-13:14؛ وا�صحـاح  24:16؛
متى  15-9:6؛ اف�س�س .)18:6
ينبغـي �أن يخ�ص�ص الم�سيحيـون كل يوم وقتــ ًا لل�صـالة (1

تيموثو�س  8:2؛ فيلبي  .)6:4وال�صوم ،متى كان ب�إر�شاد
الروح القد�س ،ي�ساعدنا على االن�صراف �إلى ال�صالة ،ولكنه ال
يمنحنا �أي ا�ستحقاق او اجر (متى  18-16:6؛ اعمـال -2:13
 3؛ وا�صحاح .)23:14
 -3حياة االنت�صار على الخطية:
حياة مكر�سة لله مملوءة بالروح القد�س (رومية  13-12:6؛
ا�صحاح  2-1:12؛ اف�س�س .)18:5
 -4المحافظة على �أن تكون عالقتنا بالنا�س موافقة لتعليم الكتاب
المقد�س:
(خروج  17-13:20؛ متى  24-22:5و 48-44؛ وا�صحاح
 12:7؛ وا�صحاح  22-21:18؛ وا�صحـاح 15-14:6
؛ رومية  19:12؛  1بطر�س  9:3و 17-13؛ وا�صحاح
.)16-15:4
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 -5المحافظة على �أن تكون الطهارة بين الجن�سين:
فالعالقات بين �أفراد العائلة يجب �أن تكون موافقة لتعليم الكتـاب
المقد�س (خروج  14-12:20؛  1كورنثـو�س  5-1:7؛ 1
ت�سالونيكي  7-3:4؛ اف�س�س  25-22:5؛ وا�صحاح  4-1:6؛
عبرانيين  4:13؛  1بطر�س .)7-1:3
 -6المحافظة على �أن يكون الم�سيحي ُمواطن ًا �صالح ًا:
ُمخِ ل�ص ًا وع�ضواً ُم�ؤثراً في المجتمع (رومية  7-1:13؛  1بطر�س
 16-13:2؛  2ت�سالونيكي  12-10:3؛  1كورنثـو�س -17:7
.)24
 -7قبول الآالم واال�ضطهادات من �أجل الم�سيح :
�إذا كان �أحد يحيا وي�شهد للم�سيح بال �شك �سيواجه اال�ضطهادات
والعذاب ( 2تيموثاو�س  12:3؛ يوحنـا  21-18:15؛ فيلبي
 29:1؛  1بطر�س  21-19:2؛ وا�صحاح  17-13:3؛ وا�صحاح
 16-12:4و.)19
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الباب الثاني:
الحياة المسيحية كجماعة
الحياة الم�سيحية تعني �أن جميع الم�ؤمنين في مكان ُمعين يجب
�أن يتحدوا و�أن يكونوا جماعة محلية ،متذكرين �أن الم�سيح هو
الر�أ�س و�أن الروح القد�س هو مر�شدهم ومعلمهم وان في العهد
الجديد نموذج الكني�سة المحلية .والكني�سة المحلية� ،إذ تعمل
بهذه المبادئ ،حرة �أن تنظم نف�سها كما تراه �أن�سب لتتميم خدمتها
ودعوتها ،وفيما يلي بع�ض الخطوط الكبرى للمبادئ الكتابية لفائدة
الكني�سة المحلية.

ق�صد الكني�سة
� ّإن الق�صد من الكني�سة (الجماعة) المحلية هو :
• �أن ت�ؤدي الكني�سة كجماعة العبادة لله بالروح والحق (يوحنا
 4:42؛ مزمور .)117
• �أن ينمو ويت�شدد جميع الأع�ضاء بوا�سطة درا�سة الكتاب المقد�س
والوعظ والن�صح ،حتى ي�صبحوا جميع ًا بح�سب �صورة الم�سيح،
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فعلى كل ع�ضو �أن ُي�ساهم في هذا العمل البناء (اف�س�س 19-16:3

؛ وا�صحاح  16-11:4؛ اعمال .)28:20

• �أن تكون بين جميع الأع�ضاء �شركة حقيقية للت�شجيع المتبـادل
ولتقوية وحدة ج�سد الم�سيـح (اعمـال  42:2؛  1يوحنا .)3:1
يجب �أن يكون اهل بيت الله (الكني�سة) كالعائلة التي فيها ي�ستطيع
كل ع�ضو ان يجد ت�شجيع ًا و�إر�شاداً وم�ساعدة في وقت الحاجة.
• �أن يعمل �أع�ضاء الكني�سة على �إنمائها وذلك ب�أن ي�شهدوا للم�سيح
بوا�سطة حياتهم وينادوا بكلمة الله ويتلمذوا جميع الأمم (لوقا
 8-47:24؛ اعمال  8:1؛ متى  16-14:5؛ وا�صحاح .)19:28
• �أن تعمل الكني�سة على �إ�صالح الأع�ضاء ال�ضالين عن القاعدة
الكتابية ب�ش�أن العقيـدة وال�سلوك (غالطيـة  1:6؛  1ت�سالونيكي
 14:5؛  1يوحنا  .)3-1:4وتمتنع عن مخالطة كل من ي�صر على
الخطية وال�ضالل (روميـة  1 ،18-17:16كورنثو�س  11:5؛ 2
ت�سالونيكي  6:3و.)15-10
(تلقى على ال�شيوخ م�س�ؤولية الإ�شراف على �إتمام هذه
الخدمات).
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�أع�ضاء الكني�سة المحلية
�شروط �أ�سا�سية للع�ضوية في كني�سة محلية .يتوجب على الع�ضو :
	�-أن يكون قد اختبر الخال�ص بوا�سطة التوبة عن الخطية
والأيمان بالم�سيح ،ويكون قد اظهر رغبته في اتباع
الم�سيح طيلة حياته (اعمال  38:2؛ رومية .)10-9:10
	-ان يكون قد تلقى تعليم ًا كافي ًا عن تعاليم الكتاب المقد�س
اال�سا�سية ب�ش�أن الإيمان وال�سلوك الم�سيحي (اعمال
.)33-30:16
	-ان يكون قد اعتمد (اعمال .)41:2
مالحظة  :هذا ال�شرط الأخير يمكن �أن ُيو�ضع
جانب ًا في حالة عدم �إمكان ال�شخ�ص من الغط�س
ب�سبب ظروف قاهرة فوق �إرادته .ويمكن
اي�ض ًا قبول م�ؤمن اذا قدم ر�سالة تو�صية من لجنة
الكني�سة التي كان ع�ضواً فيها �سابق ًا ،و�شهادته
ال�شخ�صية عن �أيمانه بالم�سيح.
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� ّإن الذين يرغبون �أن ي�صبحوا �أع�ضاء في كني�سة ما ،يجب �أن
يفح�صهم �أع�ضاء لجنة �شيوخ الكني�سة ليت�أكدوا من �صحة �إخال�صهم
للم�سيح ومدى فهمهم للعقائد الم�سيحية .والذين منهم يعطون
عمدون وي�صبحون �أع�ضاء
برهان ًا كافي ًا انهم تمموا �شروط الع�ضوية ُي ّ
عاملين( .ي�ستثنى من المعمودية من قد تعمد �سابق ًا في كني�سة �إنجيلية
�أخرى فال تطلب منه المعمودية ثانية) .و�إذا لم تتوفر البراهين الكافية
عن �إخال�ص المر�شح للع�ضوية ،ال يقبل كع�ضو عامل ولكنه يدعى
�إلى ح�ضور االجتماعات العادية التي تعقدها الكني�سة ،ويعاد النظر
في طلبه للع�ضوية عند قبول الأع�ضاء الجدد المرة التالية.
م�س�ؤوليات الأع�ضاء العاملين وواجباتهم :يجب عليهم:
• �أن ينموا با�ستمرار في معرفة الكتاب المقد�س ،وان ي�سلكوا حياة
مكر�سة لله طبق ًا لتعاليم الكتاب .وهذا يعني االنف�صال عن كل �شئ
يعار�ض هذه التعاليم (رومية  2-1:12؛  2كورنثو�س .)17:6
• �أن يعترفوا بالمواهب الروحية التي �أعطاهم �إياها الروح القد�س
ويمار�سوها ،م�ساهمين هكذا في ربح ال�ضالين وبنيان ج�سد الم�سيح
(رومية .)8-6:12
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• �أن يحترموا �شيوخ الكني�سة وي�صلوا لأجلهم ولجميع الم�س�ؤولين
في الكني�سة ( 1ت�سالونيكي  ،13-12:5عبرانيين  .)7:13ويطلبوا
�إر�شاد الله في كل قرار ي�صدر من الكني�سة (يعقـوب .)5:1
• �أن ي�شتركوا بالع�شور والعطايا في دعم الكني�سة في خدماتها
المختلفة (مالخي  10:3؛  1كورنثو�س .)2:16
�أن يواظبوا على ح�ضور جميع االجتماعات التعبدية وغيرها ،و�أن
يكر�سوا للرب «يوم الرب» الأحد� .أمر الله في الو�صايا الع�شر �أن
نكر�س له يوم ًا واحداً في الأ�سبوع (خروج  11-20:8مع الويين
 .)3-2:23والم�سيحيون يقيمون اجتماع عبادة في يوم الأحد
تذكاراً لقيامة الم�سيح المجيدة من بين الأموات في يوم الأحد (انظر
مث ًال �أعمال  )7:20وهكذا يحفظون هذه الو�صية.
• �أن يكونوا م�ستعدين لتقديم كل م�ساعدة ممكنة ل�سائر �أع�ضاء
الكني�سة المحلية ( 1ت�سالونيكي  15-14:5؛ عبرانيين 14-12:12؛
يعقوب  27:1؛  1يوحنا  16:5؛ متى .)40-35:25
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تنظيم الكني�سة المحلية وقيادتها
• تقود الكني�سة لجنة �شيوخ معينين من بين الم�سيحيين النا�ضجين
(اعمال � .)23:14أما عدد ال�شيوخ في اللجنة فيتوقف على
عدد �أع�ضاء الكني�سة وعلى عدد الرجال المتوفرة فيهم
ال�شروط الكتابية.
• يجب �أن يكون ال�شيوخ مت�صفين بما ورد في ( 1تيموثاو�س
 7-1:3؛ تيط�س  : )9-5:1نا�ضجين روحي ًا ومكر�سين،
و�أع�ضاء عاملين في الكني�سة مدة كافية البراز هذه ال�صفات.
ويجب �أن يكون لل�شيوخ معرفة را�سخة بتعاليم الكتاب
المقد�س و�أن يكونوا �سالكيـن بموجبهـا (تيـط�س 9:1
؛  2تيموثاو�س  .)13:1لهذا ال�سبب من المفيد ،بل من
ال�ضروري �أن يتلقوا درا�سات خ�صو�صية.
• لي�س في الكتاب المقد�س �إر�شادات ُتعين كيفية تنظيم لجنة
ال�شيوخ .ف�إذا دعت الحاجة يمكن تعيين �أنا�س يكون الواحد
منهم مثال رئي�س اللجنة و�آخر يكون امين ال�سر و�آخر امين
ال�صندوق الخ .بع�ض الكنائ�س وجدت �أن االنتخابات الدورية
واعادة انتخاب ال�شيوخ مفيدة ،فاتبعت هذه الطريقة.
51

• ال�شيوخ م�س�ؤولون عن :
	�-أن يكونوا مثاال ح�سن ًا للكني�سة في جميع نواحي الحياة
الم�سيحية ( 1بطر�س .)3:5
	�-أن ي�شرفوا على الخدمات المختلفة في الكني�سة بحيث
تكون مطـابقة لمـا ورد في هذا ال�صدد ( 1بطر�س 3-1:5
؛  2تيموثاو�س  2-1:4؛ اعمال  .)28:20و�أن يزوروا
�أع�ضاء الكني�سة لتفقد احوالهم.
	�-أن يهتموا ب�أن يكون للكني�سة مكان يجتمعون فيه،
ويكون هذا المكان ُمجهزاً بما يلزمه من مقاعد الخ..
ونالحظ �أن الم�ؤمنين في الكنائ�س الأولى كانوا كما
نرى ذلك في العهد الجديد يجتمعون في بيوت الأع�ضاء
(اعمال  46:2؛ رومية  5-3:16و 23؛  1كورنثو�س
 19:16؛ كولو�سي  15:4؛ فيليمون ).2
	�-أن يعقدوا جل�سات لدرا�سة الم�شاكل الطارئة في الكني�سة
و�إيجاد حل لها .وجميع القرارات المتخذة في هذا
ال�صدد يجب �أن ُت�سجل لكي يطلع عليها جميع الأع�ضاء.
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	�-أن يهتموا ب�إقامة مراكز �أخرى للعبادة والتب�شير والتعليم
في الجهات المجاورة
	�-أن يهتموا بكرازة الكلمة �إلى حين تعيين �شيوخ فيها
(تيط�س .)5:1
مالحظات اي�ضاحية بخ�صو�ص الرعاة والمد ّبرين :
الرعاة ( ُق ُ�س�س)  :الكتاب المقد�س ي�شير �إلى عدة �أ�شخا�ص تقع عليهم
ُ
م�س�ؤولية الإ�شراف على الكني�سة ،ولكنه ال يقيم فا�ص ًال بين:
{�أ�ساقِفة} (جمع {� ْأ�سقف} ومعناه ناظر)
ِ�س} �أو {قِ�سي�س} ومعناه �شيخ)
و{ ُق ُ�س�س} (جمع {ق ّ
و{ ُرعاة}.
(انظر مث ً
ال اعمـال الر�سل  17:20و 28؛ تيط�س  5:1و 7؛ 1
بطر�س .)3-1:5
كثير من الجماعات (الكنائ�س) المحلية ،بعد نموهم وبلوغهم،
ا�ستح�سنوا تعيين �شيخ او �شيوخ (يدعون عادة رعاة) لتحمل
جانب كبير من م�سئولية التعليم ،مما يتطلب الكثير من وقتهم
خا�صا
او كل وقتهم .وفي احوال كثيرة ه�ؤالء يتلقون تدريب ًا ً
للقيام بهذه الخدمة ،ويتلقون اجرة على قدر ما يخ�ص�صون من
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وقتهم لهذه الخدمة ( 1تيموثاو�س  .)18-17:5حيثما كانت
هذه العادة ُمتبعة ينبغي �أن تتجنب الكني�سة :
 ترك كل م�س�ؤولية الخدمة على عاتق الراعي الن هذه الم�س�ؤوليةهي على كل ع�ضو.
 ترك كل م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون الكني�سة على عاتق الراعي لأنهذه الم�س�ؤولية هي على عاتق جميع ال�شيوخ ،ومعلوم �أن
الراعي هو ع�ضو من �أع�ضاء لجنة ال�شيوخ.
{�شما�س} ،ومعناه خادم):
المد ّبرون {( :ال�شمام�سة} ،جمع ّ
يعينون عند اقت�ضاء الحاجة ،في الكني�سة لم�ساعدة ال�شيوخ في
الخدمة العملية (اعمال .)3-2:6
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العبادة الجماعية في الكني�سة
تعقد الكني�سة في �أوقات معينة ومنتظمة ،اجتماعات للعبادة والبنيان
المتبادل (عبرانيين  25:10؛  1كورنثو�س  3:14و 35-26و.)40
وفيما يلي بع�ض العنا�صر الأ�سا�سية للعبادة الجماعية :
• ال�صالة وال�شكر ( 1تيموثاو�س  2-1:2و.)8
• خدمة الكلمة (في الكرازة والتعليم والوعظ الخ)..
( 1كورنثو�س  3:14و 26؛ كولو�سـي  16:3؛ 1
تيموثاو�س  13:4؛  2تيموثـاو�س .)2:4
• الت�سبيح والترانيـم الروحية (كولو�سي  16:3؛ 1
كورنثو�س )26:14
• �إعطاء الع�شور والتقدمات ( 1كورنثو�س .)2:16
• تعميد الم�ؤمن الجديد و�إقامة الع�شاء الرباني.
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مالحظات اي�ضاحية:

المعمودية :
عند قبول م�ؤمنين جدد في ع�ضوية كني�سة محلية ُيعطون �شهادة
ايمانهم امام الكني�سة ،ثم يجري تعميدهم.
الع�شاء الرباني :
يجب �أن ُيقام بانتظام لذكرى موت الم�سيح ولالعتراف ب�أن
الم�ؤمنين المجتمعين هم ج�سد الم�سيح ،ولكن قبل اال�شتراك
في الع�شاء الرباني ،يجب على الم�ؤمنين �أن يفح�صوا
�أنف�سهم ويعترفوا لله بما ارتكبوا من خطية وما �ألحقوا من
�ضرر بالآخرين و ُيعو�ضوا عن ذلك ال�ضرر .والراعي ،او
�أحد ال�شيوخ ،يقوم بتذكير الح�ضور معنى الع�شـاء الرباني،
ويدعـو الم�ؤمنين �إلى اال�شتراك ،وغير الم�ؤمنين �إلى االمتنـاع
( 1كورنثو�س .)32-23:11
�إعطاء الع�شور والتقدمات :
«�أنكم ل�ستـم لأنف�سـكم لأنكم قد ا�شتـريتم بثمــن1( ».
كورنثو�س  .)20-19:6كل ما لنا هو لله ،و�أقامنا الله وكالء
على ما �أعطانا .كانت ال�شريعة المو�سوية تفر�ض �إعطاء الع�شر
من كل دخل لله وكل ما زاد عالوة على الع�شـر فهو «التقدمة».
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(الويين  30:27؛ مالخي  .)10-8:3وفي العهد الجديد ينبغي
للم�ؤمنين �أن يعطوا ب�سخاء بح�سب ما ائتمنهم الله عليه من مال
( 1كورنثو�س  2:16؛  2كورنثو�س  .)7-6:9ونالحظ ان
ِ
لك�سب �أجر،
العطاء في العهد الجديد لي�س فر�ضا او و�سيلة
ولكنه تعبير عن عبادتنا لله ،وعن محبتنا له من اجل عطيته
الكبرى ( 2كورنثـو�س  9:8؛ و�إ�صحـاح  .15-10:9اقر�أ 2
كورنثو�س الإ�صحاحان  8و 9كليهما).
الع�شور والتقدمات تقدم عادة خالل اجتماع العبادة ،و ُت�صرف
تحت �إ�شراف ال�شيوخ الذين ُيعطون ح�ساب ًا عنها للكني�سة.
والكتاب المقد�س يذكر � ّأن من اوجه ا�ستعمال التقدمـات
والع�شور  :نفقـات الذين يعملون في خدمة الله ( 1كورنثو�س
 14-13:9؛  1تيموثاو�س  .)18-17:5وم�ساعدة الفقراء
والمحتاجين (اعمال  30-27:11؛ رومية .)26-25:15
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اجتماعات وممار�سات خ�صو�صية
• تقديم الأوالد لله:
من الح�سن �أن ي�أتي الوالدان الم�ؤمنان ب�أوالدهم ،وهم في �سن
الطفولة� ،إلى الكني�سة لتقديمهم للرب علن ًا �أمام الكني�سة طالبين بركة
الله وم�ساعدته في تربيتهم (مرق�س  16-13:10؛ اعمال .)39:2
• زواج الم�ؤمنين الم�سيحيين .عندما يقترن اثنان بالزواج ،من
الح�سن �أن يتعاهدا علن ًا �أمام الله والكني�سة على الوفاء طيلة الحياة
(مرق�س  9-6:10؛ امثال  22:18؛ راعوث .)11:4
• دفن الأموات الم�سيحيين
عند موت �أحد الم�ؤمنين يح�سن �أن يعقد �شيوخ الكني�سة او الراعي
اجتماع ًا خا�ص ًا الغر�ض منه ت�شجيع عائلة الفقيد وتعزيتهم برجاء
القيامة والحياة الأبدية ،و�إعالن حقيقة هذا الرجاء المبارك لغير
الم�ؤمنين (اعمال  : )2:8في مثل هذا االجتماع ُتقر�أ فقرات منـا�سبة
من الكتاب المقد�س ،تليها عظة ق�صيرة وال�صالة من اجل �أع�ضاء
العـائلة( .فيما يلي ،فقرات منا�سبة  :مزمور  23؛ يوحنـا -25:11
 26؛ وا�صحـاح  6-1:14و 18-20و 27؛  2كورنثـو�س -1:5
 5؛  1كورنثو�س  26-20:15و 58-42؛ فيلبـي  21-20:3؛
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 1ت�سالونيكي  8-16:4؛ تيط�س  13:2؛  1يوحنا  3-2:3؛ ر�ؤيا
.)4-3:21
مالحظة بخ�صو�ص عادات محلية :
على �أع�ضاء الكني�سة �أن يمتنعوا عن ممار�سة عادات
وتقاليد لها معنى ديني ال تتفق والكتاب المقد�س
والكني�سة ،في خ�ضوعها لتعليم الكتاب المقد�س
وب�إر�شاد الروح القد�س ،ينبغي �أن تقرر ما هي اح�سن
و�سيلة ال�ستبدال مثل هذه العادات واعطائها معنى
م�سيحي ًا :مثال تقديم الأطفال للرب بد ًال من �إقامة
حفلة للختان.
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الت�أديب في الكني�سة
عندما ُيتهم �أحد �أع�ضاء الكني�سة بزلة ت�ؤثر في حياة الكني�سة ،يجب
او ًال �أن ُتعالج ق�ضيته معه بمفرده ،وفق ًا للمبادئ الواردة في متى
 16-15:18؛ غالطية  1:6؛ يعقوب  .20-19:5ف�إذا تعذر في
الخطوة الأولى الو�صول �إلى حل ،ينبغي �أن ُيدعى المتهم للمثول
امام لجنة �شيوخ الكني�سة (متى  17:18؛  1كورنثو�س .)5-1:6
و�إذا اقت�ضت الحالة يمكن �أن ُيدعى واحد �أو اثنان من �أع�ضاء
الكني�سة لح�ضور اللجنة مع لجنة ال�شيوخ (متى  18-15:18؛ 2
كورنثو�س.)1:13
الغر�ض من الت�أديب هو :
• �إ�صالح المذنب (غالطية  1:6؛  1كورنثـو�س  13-1:5؛ 2

كورنثو�س .)11-5:2
• المحافظة على مقيا�س الإيمان الم�سيحي والحياة الم�سيحية كما
هو ُمبين في الكتاب المقد�س ،والمحافظة على ح�سن �شهادة
الكني�سة ( 1تيموثاو�س  7:3؛ تيط�س .)11-10:1
حماية �سائر الأع�ضاء من ال�سقوط ( 1كورنثو�س .)7-6:5
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�إجراءات اللجنة الت�أديبية:
عندما تعر�ض الق�ضية على لجنة الكني�سة ينبغي �أن تعقد جل�سة خا�صة،
المتهم للمثول �أمام اللجنة.
وتوجه ب�أ�سرع ما يمكن دعوة �إلى ُ
المتهم ما ُوجه �إليـه ال يجوز �أن ُيحكم عليـه �إال �إذا ثبتت زلته
�إذا �أنكر ُ
بفم �شـاهديـن او اكثر ممن يوثق ب�شهــادتهم ( 2كورنثو�س .)1:13
• �إذا رف�ض المتهم المثول �أمام اللجنة حوكم بعد �سماع �شهادة
ال�شهود.
ينبغي �أن َتبذل اللجنة غاية االهتمام في تثبت حقيقة الأمر .وفي حال
ثبوت الذنب على المتهم يبغي �أن ت�سعى اللجنة ،باللطف والمحبة،
�إلى حثه على التوبة ال�صادقة لكي يرجع �إلى الحالة التي كان عليها
�سابق ًا (غالطية .)1:6
• �إذا ثبت الذنب على المتهم فتوا�ضع وتاب عنه توبة �صادقة وطلب
المغفرة �أمام الكني�سة ،عندئذ يجب �أن ُي�سامح و ُيعاد �إلى حالته
ال�سابقة (متى  15-14:6؛  2كورنثو�س .)8-7:2
• في بع�ض الحاالت الخا�صة ،وقبل �أن ُيعاد التائب �إلى ممار�سة
جميع حقوق الع�ضوية قد تقرر لجنة الكني�سة �إعطائه مدة كافية من
الوقت لإظهار �صدق توبته �أمام جميع �أع�ضاء الكني�سة ،ومثل هذا
الإجراء ال ينبغي اعتباره عقوبة.
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• ُتعلن اللجنة قرارها في �أول اجتماع يعقده جميع �أع�ضاء الكني�سة.
• �إذا لم ُيظهر المذنب روح توا�ضع وتوبة ،فهذا كاف لإخراجه
من ع�ضوية الكني�سة ( 1كورنثو�س .)13:5
• �إذا امتنع �أحد الأع�ضاء ،عمداً ،عن ح�ضور االجتماعات
وم�ساعدة الكني�سة ،وعن تقديم ح�صته من الع�شور والتقدمات،
يتعر�ض لإلغاء ا�سمه من الع�ضوية.
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عهد الع�ضوية في الكنائ�س المحلية
قد تطلب الكني�سة من الم�ؤمن عند قبوله في ع�ضويتها �أن يتلو �صيغة
التعهد التالية او �صيغة مثلها.
 {1بنعمة الله �أتعهد ب�أن �أبذل جهدي دائما ف�أكون ُمخل�ص ًا1لكلمة الله ولمخل�صي ي�سوع الم�سيح }
(ر�ؤيا  10:2؛ يوحنا  15:14و.)24-21
		
� {2أتعهد ب�أن �أكون ُمواطن ًا �صادق ًا ومخل�ص ًا لوطني ومتمم ًا2واجباتي المدنية وفق ًا لتعليم الكتاب المقد�س }
(رومية .)7-1:13

� {3أتعهد ب�أن �أكون ُمخل�ص ًا �أمينا لكني�ستي �ساعي ًا �أن �أكون3في وحدة وان�سجام مع الجميع طبق ًا لكلمة الله }
(رومية .)18-17:16
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