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 ُمقد َِّمة  
( يف هذه الدراسة موضوع يف غاية األمهية وهو 2012  -1928فايز فارس )  يتناول طيب الذكر الدكتور القس  

لموضوع من زاوية متميزة بناء  ليف هذه الدراسة    فارس   فايز  القس    لسان حال املؤمنني اليوم وكل يوم، وقد تصدى الدكتور
ولعل التعليم    والتعليم مرتبط بنهضة حقيقة يف حياة الكنيسة.  ،ة ابلتعليممرتبط  النهضة  أن    ليؤك  د على على خربة ودراسة  

 كان حمور اإلصالح الديين وركيزة هامة من ركائزه. 
األصالة، و والقضااي املرتبطة به مثل: العمق،  عن التعليم والنهضةو يف الفصل األول يتحدث عن مفهوم النهضة،   

الذي تركه للمكتبة  والالهوت   للرتاث الفكري  -فايز فارس كتاابت الدكتور القس  -قمت إبعداد مسرد أدب   املعاصرة. وقدو 
 قود إىل النهضة داخل الكنيسة.  منه بقضية التعليم كمدخل حقيقي وركيزة أساسية تميانً إة  للعربي  

 م ما نقوم به من ممارسات ا للنقاش والتفاعل لنقي   كبيً تفتح أمامنا ابابً  ا هذه الدراسة رغم صغر حجمها إال أّن   إن  
الكنيسة والوطن يف مسيس اال   .ملراجعة  وتعاليم حتتاج حياة   ،وعماًل   ، قواًل فكرًا وفعاًل   حتياج لتعيش ّنضة حقيقةولعل 

 . وًكالوس
 فايز فارس: أسلوب الدكتور القس  

 مبناسبة الرائع الوارد يف كتاب قصة خادم الذي صدر    ل يف عرضنا لفكر الدكتور القس فايز فارس أعود للتحلي
وافًيا يف فصل    له وصدر عن الكنيسة اإلجنيلي ة الثانية ابملنيا، وقد جاء يف هذا الكتاب حتلياًل   االحتفال ابليوبيل الذهب  

 :1 ابآلت  قد متيز خطابه الفكري    كامل عن فكره وتوجهاته، التقط منها هنا بعض النقاط اهلامة
 مات إىل النتائج. التفكي املنظم الذي يصل من املقد   -1
واستخدام التعبيات البيئي ة املتصلة بنشاط   Verbal Analysis  للنص    اللغوي  القدرة على التحليل   -2

 .  اإلنسان اليومي 
 . Contextual Analysisة ة أو احلضاري  سواء القرينة التارخيي    إبراز القرائن املختلفة للنص   -3
وهو فكر الهوت  ينبع من النص الكتاب  وليس مفروًضا عليه من    متكامل ومرتابط.  يظهر فكر الهوت   -4

ضع النص  له.   خارج، أي من الواعظ، فهو خيضع للنص  الكتاب  وال خي 
يبحث يف  -5 لكنه  النص   بظاهر  يفسر  ال  أي  الكتابي ة،  الن صوص  يف  يتقيد ابحلرف  ال  أنه  الواضح  من 

 . املقصود احلقيقي من النص من خالل حبث جاد ومضن  
 هناك قيًما تظهر خلف كل عظاته وكتاابته، أمها:  يًضا أن  من الواضح أ -6

 ة، ىل التنوير ورفض التعصب والسلفي  إ الدعوة     .أ
دعوة ملستمعني إىل العمل الوطين  واإلجياب  من خالل أمانتهم ويف عالقتهم جبميع املواطنني على    .ب

 حد سواء،  

 
 . 44 -33م، ص 1998الكنيسة اإلجنيلي ة الثانية ابملنيا  م صدر عن 1998  -1948، اليوبيل الذهب  للدكتور القس  فايز فارس  قصة خادمميكن الرجوع إىل كتاب:   1
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 ، اس أن مصر حباجة إىل كل أوالدهاي سبب من األسباب على أسرفض فكرة اهلجرة أل  .ت
 ، املسلمات حىت تكون حمًكا دائًمأ لتثبيت اإلميان هبا  الدعوة الدائمة إىل التفكي يف    .ث
  ، مجاعة دون تعمق معريف هبم  ورفض األحكام املسبقة على شخص أ   . ج
 .التأكيد على قيم احلب والسالم والعطاء دون أنتظار مقاباًل  . ح
الذاتي     . خ املقد  احملاولة  الكتاب  أو كما ة جلعل  العصر،  يصلح إلنسان  ألفي عام  الذي كتب من  س 

 ة ابحداثها املتالحقة والكتاب املقد س. يقول: ليكن الواعظ هو الكوبري املوصل بني اجلريدة اليومي  
 حيتاج إىل قراءة ودراسة ونقد.   ي يبقى أن مشروع الدكتور القس فايز فارس الفكر 

 رراحمل
 عيد صالح   القس  

 القاهرة   -اإلجنيلي ة بعني مشسراعي الكنيسة  
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 الفصل األول 
 

 التعليم والنهضة 2
 

ْفر    يف    و ق  ر أ وا"  و ي  ب ْع ث وا  و ي ْشر ب وا  ل ي ْأك ل وا   الش ْعب    ك ل    ف ذ ه ب  ...اْلق ر اء ة    و أ فْ ه م وه م    اْلم ْعن    و ف س ر وا   ب ب  ي ان    اّلل     ش ر يع ة    يف   الس  
ب ةً  ه    ع ل م وه مْ  ال ذ ي  اْلك ال م    ف ه م وا  أل ّن  مْ   ا ع ظ يمً  اف  ر حً   و ي  ْعم ل وا  أ ْنص   (. 12، 8: 8)حنميا  . إ اي 

يحً  ا و ك ال مً  ا،و إ ْخال صً  ا،و و ق ارً  ن  ق او ًة، الت  ْعل يم   يف   ا و م ق د  مً  احلْ س ن ة ، ل أل ْعم ال   ق ْدو ةً   ش ْيء   ك ل     يف   ن  ْفس ك   ام ق د  مً "   ا ص ح 
، غ ْي    (. 8، 7: 2" )تيطس.ع ْنك مْ  ي  ق ول ه    ر د يء    ش ْيء    ل ه    ل ْيس   إ ذْ   اْلم ض اد ،   خي ْز ى  ل ك يْ  م ل وم 

 
منها األفراد والعائالت والكنائس،  النهضة أمنية كل مؤمن خملص للمسيح وللكنيسة. فكل املشكالت اليت يعاين  

شب   ولقد  النهضة.  تبدأ  احلل عندما  إىل  الصحيح  طريقها  األحجار جتد  يغمر  الذي  العايل،  النهضة ابلفيضان  البعض  ه 
أنْ  بنهر كادت مياهه  أشبه  الكثيين  املياه. وحياة  املالحة يف  تعطل سي  اليت  فأصغر   واجلنادل والصخور  لذلك  جتف، 

 ر تلك املعوقات. مه يغتعطل. لكن عندما أيت الفيضان الغزير، فإن  ي  ن أنْ مركب فيه ميك
 مفهوم النهضة 

الكتاب    إن   يف  موجودة  غي  "ّنضة"  أو   املقد س كلمة  "إحياء"  لفظ  حتت  موجود  معناها  ولكن  اللفظ،  بنفس 
النب   يقول  ق تْ "   119يف مزمور    "إقامة"  لرت  اب    ل ص  ي  اب  ي  ق ط ر تْ ...ك ل م ت ك    ح س ب    ف أ ْحي ين    ن  ْفس   أ ق ْمين  .  احْل ْزن    م ن    ن  ْفس 

؟  ب ك    ف  ي  ْفر ح    ف  ت ْحي ين ا  أ ْنت   ت  ع ود    أ ال  "    6: 85ويقول املرمن يف مزمور (.  28،  25: 119" )مز .ك ال م ك    ح س ب    " ش ْعب ك 
 
 
امل الفاتر  الضعيف  فيه احلياة فيقوم ويتحرك وميتلئ نشاطًا وهبجة وحيوية.   نكسر احلزين يريد أنْ فالشخص  تدب 

فالنهضة هي اإلحياء، ويف التاريخ ي طلق على القرن اخلامس عشر والسادس عشر يف أورواب "عصر النهضة" أو "إحياء 
و   واآلداب"  ابإلجنليزي  م  يس  العلوم  والفرنس  ى  احلريف    Renaissanceية  ة  امليالد".    ومعناها  العصر  "إعادة  ذلك  ففي 

 خمتلف امليادين، وسرى تيار الفكر من أورواب إىل خمتلف بالد العامل.  ة، وغزا العقل البشري  استيقظت قوى الطبيعة اإلنساني  
ت   أيًضا ابإلجنليزية  م  س  والنهضة  التقليدي    Revivalى  النهضة  أو إعادة احلياة. ومفهوم   ومعناها أيًضا االنتعاش 

ه الكنائس  يف  أنْ والشائع  واخلدام   و  املمتازين،  املتكلمني  من  زوارًا  فيها  تدعو  أسابيع،  أو  أايم  عدة  الكنيسة  ترتب 
ف يف االفتقاد والدعوة للحضور، لتتاح الفرصة ألكرب عدد من سني لتقدمي رسالة هللا إىل الشعب، وتقوم بنشاط مكث  املكر  

 حيضروا ويسمعوا.  الناس أنْ 
األوان  آن  تقديري–وقد  وأن    أنْ –يف  خاصة  املفهوم،  هذا  يف  النظر  هذه   نعيد  أمثال  رواد  من  عدًدا كبيًا 

هوايتهم،   ليشبعوا  اآلخر،  إىل  اجتماع  ومن  مكان،  إىل  مكان  من  يتنقلون  الذين  االستماع  هواة  من  هم  االجتماعات 
 
 
ضة" يعود كل فرد إىل حال سبيله، اة "أايم النهم  س  ويستمعوا إىل كل جديد أو بليغ أو مثي. وحاملا تنتهي تلك األايم امل

 
 .  ( 13  -11م، )ص 1987، يناير  892عدد و  ، (9 -7م، )ص 1986، نوفمرب  891جملة اهلدى، عدد  2
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الكنيسة تتابعهم  قد  أفراد  بضع  إال  اللهم  املاضي،  حياته  أسلوب  إىل  أو  إىل كسله،  أو  إىل كنيسته  وكثيون   -سواء 
ت، أو رب  الكنائس يف أعقاب النهضات كما كانت دون تغيي ي ذكر، كأمنا النهضة كانت نشوة مث ع    ي صدمون عندما يرون

 . دتحركة مث خ   
أن   فعاًل   ولو  ّنضوا  ّنضة،  اجلدد يف كل  احلاضرين  من  فقط  املائة  يف  الكنيسة    عشرة  يف  وانتظموا  دواخلهم  يف 

قياس النهضة مبجرد حجم    عن أن    وحتملوا مسئولية فيها، لتغيت مالمح الكنيسة يف أقل من خس سنوات. هذا فضاًل 
رية مثية ميكن أن جتتذب اآلالف، دون أن تكون هناك االجتماعات معيار مشكوك يف صحته، فكم من أساليب بش

 ّنضة حقيقية. 
ال ن  إ بني   ين  جتمع  عن هللا،  للبعيدين  للكرازة  ومهدفة  منظمة  الكنيسة حبملة  فيها  تقوم  اليت  الفرص  فائدة  أنكر 

 ة والزايرات التبشيي  اخلدمات التبشيي  
 
فهذه مسئولية الكنيسة   -ةاستنارة روحي  ن وصلت إليهم  ة، مث تتلوها متابعة جادة مل

أنْ  العظمى  وإرساليتها  مث   دائًما  الناس  وتتلمذ  لرهبا  فتدعو  األوسع،  اجملال  إىل  الضيق  احليز  من  وتنتقل  للمسيح  تشهد 
 مهم. إمنا ينبغي أن يكون هلذه الفرص إعداد خاص، وأسلوب متميز، ونظام للمتابعة، لتحقيق األهداف. تعل  

ة أو مظهرًا سطحًيا، أو انفعاالت حارة ملتهبة. ومجاهي متدافعة تسمع وتبكي مث ليست صورة خارجي  النهضة    إن  
تعود كما كانت... ال. النهضة هي إعادة احلياة والقوة يف دماء أعضاء الكنيسة، وجتديد شباب فكرهم، وحتريك اإلرادة 

ة وعمل ومثر واجتاه مستمر يف احلياة، هي نر ال ختبو فيهم، فيعرف كل منهم طريقه ومسئوليته ويقوم هبا. النهضة حيا
 ألّنا نر الروح القدس الساكن يف اإلنسان. 

معامالهتم   أعضائها، ويف  املسيح يف حياة  يظهر  اليت  الناهضة هي  ويف   اليومي ةالكنيسة  اجملتمع،  إىل  نظرهتم  ويف 
 خ ال ص ك    هب ْج ة    يل    ر د  يح. لذلك قال داود يف صالة توبته: "حمبتهم العملية، ويف استعدادهم أن حيملوا الصليب ليتبعوا املس 

 (. 12: 51" )مز .اْعض ْدين    م ن ْت د ب ة    و ب ر وح  
أنْ   إن   ميكن  النهضة  عن  طوياًل   احلديث  حديثًا  إهلي  يكون  عمل  أساًسا  فالنهضة  أبعاد كثية،  ذا  ال ،  ،  والبشر 

ينهضوا أحًدا، فاإلحياء من عمل هللا وحده، فهو يهب بروحه على العظام اليابسة فيكسوها حلًما وجلًدا،   يستطيعون أنْ 
 . وتسرى فيها احلياة فتتحرك لتصي جيًشا عظيًما جًدا، كما رأى حزقيال النب  

ىل هللا، فيطلب ولكن على اإلنسان دورًا ومسئولية، هي التجاوب مع عمل هللا، فيقر بعجزه الكامل، وحباجته إ
النهضة ويصلي ألجلها، ويتفتح ليتقبل كلمة هللا ويتغذى هبا، ويتجاوب مع الروح القدس الساكن فيه، فينمو يف النعمة 

 ويف معرفة الرب. 
يغرسوا فيهم التعليم الصحيح النقي،   يوصلوا رسالة اإلجنيل إىل الناس، وأنْ   مني واخلدام والرعاة، أنْ ومسئولية املعل  

 وبذلك يسهمون بدور يف إعداد الناس لتقبل عمل الروح القدس، أو مبعن آخر يسهمون يف اإلعداد للنهضة. 
 م ىت    و أ م ا" عليم واإلرشاد. قال السيد املسيح:إذا كانت النهضة من عمل روح هللا، فإن من أعمال الروح القدس الت

د ك مْ   ف  ه و    احلْ ق     ح  ر و   ذ اك    ج اء   "13:  16)يو"احلْ ق     مج  يع    إ ىل    ي  ْرش  اآلب  (،  ل ه   س ي ْس  ال ذ ي   ، اْلق د س  الر وح   اْلم ع ز  ي،  و أ م ا 
ْسْ ي، ف  ه و  ي  ع ل  م ك ْم ك ل  ش ْيء ، و ي ذ ك  ر ك ْم ب ك ل   م ا ق  ْلت ه  ل ك مْ  القدوس، يرشد ويعلم اجملتهدين (. هذا الروح  26:  14" )يو.اب 

" لتيمواثوس:  بولس  قال  يعلموا غيهم.  أن  هم  ليستطيعوا  والقراءة،  للبحث  واملنفتحني  طلبه،  اْلقَِّراَءةِّ يف  َعَلى  اْعُكْف 
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، أل ن  (، وقال أيًضا: " 13:  4ت 1" ) َواْلَوْعظِّ َوالت َّْعلِّيمِّ  ْظ ن  ْفس ك  و الت  ْعل يم  و د او ْم ع ل ى ذل ك  ا، خت  ل  ص  ال ح  ك  إ ذ ا ف  ع ْلت  هذ 
 (. 16: 4ت 1" ) ن  ْفس ك  و ال ذ ين  ي ْسم ع ون ك  أ ْيًضا

. ومجيع النهضات اليت حدثت يف التاريخ، كان أساسها اكتشاف املعاين املكنونة م هو أواًل م فليتعل  عل   ي    ن يريد أنْ م  
الكاتب إىل حلقيا رئيس  الثامنة عشرة من ملكه، أرسل امللك شافان  السنة  يف كلمة هللا. ففي عصر يوشيا امللك، يف 

 يف بيت الرب. فلما قرأ شافان الكهنة، ليتب معه حساابت ترميم اهليكل، فأخرب حلقيا شافان أنه وجد سفر شريعة هللا 
السفر أمام امللك، أدرك امللك حقيقة زيغان الناس عن وصااي هللا، واستحقاقهم للعقاب الذي أنذر به هللا شعبه يف هذا 
السفر، وأرسل إىل خلدة النبية لتبدي رأيها، فأكدت له صحة ما جاء به من وعد ووعيد، وكانت النتيجة أن امللك قرأ 

الشريع عملًيا سفر  ذلك  عن  وعرب  القلب،  بكل  وفرائضه  وصاايه  حيفظ  أن  الرب  أمام  عهًدا  وقطع  الناس،  آذان  يف  ة 
األمة  حياة  يف  حقيقية  ّنضة  حدثت  وهكذا  الفصح،  فريضة  ممارسة  وجدد  األصنامية،  العبادة  مظاهر  مبالشاة كل 

 (. 23، 22مل 2)
، فحدثت قه سفر شريعة هللا أمام الراجعني من السب  ويف عهد عزرا وحنميا حدث نفس الشيء عندما قرأ عزرا ورفا

، كان أساس 1517الذي قام به مارتن لوثر سنة    اإلجنيلي  ويف عصر اإلصالح    (. 8ة بني الناس )حنميا ة وقومي  ّنضة روحي  
 هذا اإلصالح هو العودة إىل كلمة هللا بفهم صحيح. 

 تكرارها، لكن املشكلة احلقيقية هي غياب املعن الصحيح أننا مجيًعا ندرك ونعرف هذه احلقائق، ولسنا حباجة إىل 
ة، التضح لنا أن تيار للتعليم. إننا نعرف العنوان جيًدا، لكننا كثيًا ما جنهل املضمون. أننا لو حبثنا إبخالص وموضوعي  

لقوة. فالتعليم الذي قد ضعف، وبذلك أمست الكنيسة يف حاجة إىل ّنضة ابلفعل، إىل إعادة احلياة وا  التعليم الكتاب  
جادة  ودراسة  جهد  نتيجة  يكون  الذي  التعليم  لكنه  عبارات،  أو  آايت  ترديد  جمرد  ليس  ّنضتها  وي عيد  الكنيسة  يبين 

 ومعانة حقيقية. 
الكنيسة.  ينهض  الذي  التعليم  نوعية  ولكنها يف  الكنيسة،  لنهضة  التعليم  ليست يف جهلنا بضرورة  إن مشكلتنا 

 أرجو أن أقدم مالمح التعليم الذي يؤدي إىل النهضة يف صورة ثالث قضااي: 
 قضية العمق، 

 وقضية األصالة، 
 وقضية املعاصرة. 

 فالتعليم املؤدي إىل النهضة هو:  
 يم الذي يقدم اإلجنيل يف بساطته وملئه : التعل أوًل 

تكون أميًنا يف   رسامته هذا العهد: "هل تعد أنْ   عند  املشيخي    اإلجنيلي  يس  من بني العهود اليت تؤخذ على القس  
يتصاحلوا مع هللا، منذرًا ومعلًما كل إنسان   املسيح يف بساطته وملئه طالًبا من الناس أنْ   تكرز إبجنيل  درس كلمة هللا، وأنْ 

يف كل عبارة منه بروح   نتأمل طوياًل   يستحق أنْ   يف املسيح؟" هذا العهد الرائع   بكل حكمة لكي حتضر كل إنسان كاماًل 
بساطته   مون اإلجنيل يف عمق، وما أكثر الذين يقد    املسئولية وااللتزام. فما أكثر الذين يدرسون كلمة هللا بسطحية دون 
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الناس أنْ   فقط وليس يف ملئه أيًضا!  موهم بكل حكمة لكي يعل    يتصاحلوا مع هللا دون أنْ   وما أكثر الذين يطلبون من 
 حيضروا كاملني يف املسيح. 

غوص فيه ليستخرجها... ومع أن حبر عميق غزير املعاين، ملئ ابجلواهر والآللئ الثمينة ملن ي  املقد س الكتاب    إن  
ر ة  اْلف ْهم  يفهمه األطفال، لكن فيه أعماقًا و "  فيه من بساطة املعن ووضوحه ما ميكن أنْ  " كما جاء يف رسالة أ ْشي اء  ع س 

الثانية " ف يه ا ع ْن هذ ه  األ م ور ، بطرس  أ ْيًضا، م ت ك ل  ًما  الر س ائ ل  ك ل  ه ا  َغْْيُ   ك م ا يف   ، ُُيَر ِّفُ َها  اْلَفْهمِّ َرُة  َأْشَياُء َعسِّ الَِّتِّ فِّيَها 
الثَّابِّتِّنَي،   َوَغْْيُ  ه مْ اْلُعَلَماءِّ  أ نْ ف س  هل  ال ك   أ ْيًضا،  اْلك ت ب   ).ك ب اق ي  أمينة 16:  3  بط   2"  جادة  دراسة  إىل  حتتاج  هذه   )

 للوصول إىل أبعادها ومراميها. 
ة يف التفكي، والرغبة يف سرعة بالد العامل الثالث الذي حنن جزء منه، هي السطحي  ومأساة هذا العصر، خاصة يف  

أبعادها وجذورها وأسباهبا. وقد انتقلت هذه   الوصول إىل نتائج. إن   الناس ينشغلون بظواهر األمور دون أن يفكروا يف 
بساطة إنساًن ما تكون عنده ملكة احلديث أو ة إىل كثيين من الوعاظ واملعلمني. فما أسهل أن تدفع الغية مع الالسطحي  

اخلطابة، فيتعلم جمموعة من العبارات واحلقائق، وحيشر بينها بضع آايت من الكتاب ويعترب نفسه واعظًا وخادًما يتجول 
 هنا وهناك يلقي بتعاليمه إىل الناس. 

الوحيد الذي ال حيتاج إىل مؤهل، واملنرب له قد أصبح الوعظ هواية عند الكثيين، فهو عندهم يكاد يكون الشيء  
تشدن جاذبيته. ولعل كثيين يف   نفكر يف مسئولية املنرب قبل أنْ   ينبغي أنْ   صة. لكن ما أعظم مسئولية املنرب! جاذبية خا

، ع ال م ني  أ ن  ن ا ن ْ "عصرن خياطبهم يعقوب الرسول    (. 1: 3  )يع  " خ ذ  د يْ ن ون ًة أ ْعظ م  ال  ت ك ون وا م ع ل  م ني  ك ث ي ين  اي  إ ْخو ت 
أن     الديين    صحيح  الكتاب    اإلجنيلي    اإلصالح  قراءة  ابب  على   املقد س فتح  قاصرًا  جيعله  ومل  الناس  مجيع  أمام 

دون دراسة الهوتية   املقد س الكهنة فقط، لكن هذا ال يعين أن يتعجل الناس يف استخراج املبادئ والتعاليم من الكتاب  
 جادة. 

يقرأ الكتاب  اإلنسان يستطيع أنْ  ال تنكر امتياز العلماء. إّنا تعين أن   املقد سة يف تفسي الكتاب اإلجنيلي  احلرية  إن  
يقدر دراسة من هم أكثر   يستعني بكافة الوسائل على فهمه، ومن واجبه أنْ   ليجد فيه رسالة روحية، وميكنه أنْ   املقد س 
 لًما، وأن يتدرب على متييز األفكار فيما يقرأ من كتب خارجية. منه ع

كثيين من غي املتخصصني يقومون به، وغالبيتهم يقومون بذلك عن    أن  ولعله من أسباب ضعف التعليم الكتاب  
السني   "القواعد  يف كتاب  وجدت  ولقد  اإلهلي  إخالص  األسفار  تفسي  يف  املراجع    3ة" ة  من  جًدا اإلجنيلي  وهو  القدمية  ة 

، وهي  املقد سواملعرتف بنقاوة تعليمها املستقيم احملافظ، وجدت بياًن ابلشروط اليت ينبغي تواجدها فيمن يفسر الكتاب  
الكتاب   يفسر  من  أن  جيب  الشخصية  التقوى  إىل  ابإلضافة  إذ  األصلية،   املقد سكثية،  الكتاب  بلغات  عارفًا  يكون 

الكتاب، وعادات ا البالد املذكورة فيه، ومعرفة علم املنطق وعلم    لناس وأخالقهم وجبغرافيةوبتاريخ الشعوب املذكورة يف 
 

  474، وهو جملد ضخم يقع يف  1880طبعة األمريكانية سنة  هذا الكتاب يعترب من أول املراجع اإلجنيلية اليت صدرت ابللغة العربي ة اخلاصة بتفسي الكتاب املقدس وقد طبع يف بيوت يف امل  3
لتفسي وقد قمت بدراسة عليه حتت عنوان يف  صفحة من القطع املتوسط. وقد سبق هذا الكتاب كتاابت كثية خاصة ابلتفسي مثل كتاب بطرس السدمنيت يف القرن الثالث عشرامليالدي  عن ا

كتب اخرى يف   -بعد كتاب القواعد السنية يف تفسي األسفار اإلهلية -. وصدر بعد ذلك اي  2014وذًجا صدر عن دارالفكر اإلجنيلي ابلقاهرة  سبيل نظرية عربية للتفسي بطرس السدمنيت من
الوعظ والتفسْينفس املوضوع مثل:   التسهيل والتيسْي يف علمي   السنورسي    كتاب  القس  علم التفسْي"م، مث  1927لرايض غربايل  للدكتور  القاهرة،    "  الثقافة،  م.  1986فهيم عزيز، دار 

 . )احملرر(. م، صدرا عن دار الثقافة القاهرة2001م، واجمللد الثاين 2001"  للدكتور القس مكرم جنيب، اجمللد األول  علم الوعظ بني عامل النص  الكتايب  ومتغْيات اجملتمع املعاصروجملدين "
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والكتاب   ذلك.  وغي  األمانة   املقد سالبيان،  إىل  ابإلضافة  الغي  يعلم  فيمن  واملقدرة  الكفاية  يشرتط  أن  حرص  نفسه 
 " منه.  ما ْسعه  يودع  أن  تيمواثوس  بولس  أوصى  فقد  ب ش  واإلخالص،  م ين    ْس  ْعت ه   أ م ن اء ، و م ا  ًسا  أ ن  أ ْود ْعه   ه ود  ك ث ي ين ، 

أ ْيًضا آخ ر ين   ي  ع ل  م وا  أ ْن  أ ْكف اًء  )ي ك ون ون   "2:  2ت2"  الذين  من  ال  (، وحذر  و ه ْم   ، الن ام وس  م ع ل  م ي  ي ك ون وا  أ ْن  ي ر يد ون  
 م جيًدا قبل أنْ لكي نتعل  –وس مناحىت القس  –هذه األقوال تتحدان  . إن  (7:  1ت 1" ) ي  ْفه م ون  م ا ي  ق ول ون ، و ال  م ا ي  ق ر  ر ون ه  

 م. نعل  
النهضة اليت حدثت يف عصر عزرا وحنميا بعد العثور على سفر الشريعة مل حتدث جملرد أن سفر الشريعة و جد أو  إن  

كاتب سفر حنميا يذكر   حدثت عندما فهم الناس املعن وش رح هلم السفر شرًحا صحيًحا. لذلك نالحظ أن  ق رئ. لكنها  
أنه ليس كل واحد يستطيع أن يفسر ووصف من قرءوا السفر أّنم  على    وا وفسروا سفر الشريعة أبْسائهم، دلياًل أمن قر 

، و أ فْ ه م وه م  اْلق ر اء ة  " ، و ف س ر وا اْلم ْعن  ْفر ، يف  ش ر يع ة  هللا ، ب ب  ي ان  عندما   ( وقد بكى الشعب أواًل 8:  8" )حنميا .ق  ر أ وا يف  الس  
، لكنهم مل يتوقفوا عند العاطفة والبكاء، بل ْسعوا كالم الشريعة، بكوا ألجل جهلهم وحرماّنم من هذه املعاين زمًنا طوياًل 

ذهبوا ليأكلوا ويشربوا أي ملمارسة حياهتم العادية لكن بنور جديد، ألّنم بعثوا أنصبة أي اهتموا مبساعدة الفقراء الذين مل 
امل  نصيب يف  هلم  " يكن  وابتهجوا  وفرحوا  االحتفال،  ليشاركوهم يف  و ي  ب ْع ث وا ادايت،  و ي ْشر ب وا  ل ي ْأك ل وا  الش ْعب   ف ذ ه ب  ك ل  

ب ًة و ي  ْعم ل وا ف  ر ًحا ع ظ يًما، أل ّن  ْم ف ه م وا اْلك ال م  ال ذ ي ع ل م وه مْ  هُ   أ ْنص   (. 12: 8" )نح.إِّايَّ
يف تفسي كلمة هللا، فالتعليم ليس بالغة ونغمات ختاطب العاطفة، ولكنه معان  ورسالة  ا للعقل والفكر دورًا هامً   إن  

للتأثي الوقيت يف اإلنسان، للحث والتوبيخ، لكن النهضة احلقيقية تبدأ عندما   ختاطب العقل. قد تكون العاطفة مدخاًل 
يدرس كلمة هللا أبمانة وبعمق لكي يستطيع   م أنْ واجب املعل    وتتحرك اإلرادة. إن    يتابع العقل إبدراكه وفهمه اجتاه اإلنسان

 م للناس إجنيل الرب يسوع يف بساطته وملئه. يقد    أنْ 
 " أَلََعلََّك تَ ْفَهُم َما أَْنَت تَ ْقَرُأ؟ فما أكثر الذين يقرأون الكتاب اليوم وهم حيتاجون إىل شخص كفيلبس يقول هلم: "

الوزير احلبشي  وحنن يف حاجة إىل من هل  (، 30:  8)أع   َكْيَف الذي مل خيجل أن يقول: "  م تواضع واعرتاف وشجاعة 
ْدِنِّ َأَحد ؟  (. 31: 8 " )أعُُيْكُِّنِنِّ إِّْن مَلْ يُ ْرشِّ

 متماسك متني    اثنًيا: التعليم املبِن على أساس نظام لهوت  
الالهوتي   الكليات  يف  تدرس  اليت  العلوم  بني  النظامي  من  الالهوت  "علم   Systematicة  وابإلجنليزي  "  ة 

Theology    ة املتنوعة على ورمبا كان هذا التعبي غي مفهوم للبعض، لكن املقصود منه أنه يشرح املوضوعات الالهوتي
 ة متناغمة متجانسة غي متناقضة. أو فلسفة الهوتي    Systemمتماسك  أساس نظام الهوت  

ة  تعاين منها الكنيسة اليوم ترجع إىل عدم وضوح الرؤية الالهوتي  عدًدا من املشكالت والصعوابت اليت   والواقع إن  
ألن  حياهتم،  يف  وابلتايل  عقيدهتم  يف  ويوجههم  الكنيسة،  أبناء  فكر  ويرشد  ينظم  متماسك  نظام  يف  املختلفة  للقضااي 

فعال، فإذا كان الفكر  الفكر هو الذي يوجه اإلرادة، وهو الذي يضع منهًجا للحياة واأل  السلوك يصدر عن العقيدة. إن  
 مشوًشا غي متناسق، كانت األفعال كذلك أيًضا. 
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يعاين من ضعف روح   والكنائس اليوم تعاين من عدم التزام أعضائها بنظمها ومبادئها وفرائضها، وجمتمعنا الكنسي  
الكنيسة الواحدة جتد أصحاب العقائد ة تغلب على أفكار الناس. ويف  ة واالستقاللي  التضامن يف اجلماعة، والنظرة الفردي  

يف جزء من عقيدته   اإلجنيلي  ة، بل إننا أحياًن جند هذه الظاهرة يف الفرد نفسه، فنرى العضو  املتباينة يف موضوعات جوهري  
معمدانيًّ  أو  خسينيًّا  آخر  جزء  ويف  التيارات  إجنيليًّا كتابيًّا،  جند  لذلك  ونتيجة  تقليداًي.  أو  املتباينة هوتي  والال  الفكري ةا  ة 

الفكر  الظاهرة هو عدم أتصيل  املرجو. وسبب هذه  هدفها  وأعضائها حنو  بكامل طاقاهتا  الكنيسة  تتجه  تتصارع، وال 
 يف الكنيسة بصورة مقنعة ومؤثرة ليكون له فاعلية يف حياة الناس.  الالهوت  

الكنيسة بعد ني املشيخيني متأثرين مببادئ وعقائ اإلجنيلي  نا نرى كثيين من  ن  وإ د مجاعات وشيع ظهرت يف اتريخ 
فعلى سبيل املثال جند ، وهذه هلا آاثرها يف سلوك اإلنسان، وعالقته ابلكنيسة اجملتمع وقضاايه الكربى. اإلجنيلي  اإلصالح 

األلفي   "امللك  بعقيدة  اإلخوة"  "مجاعة  مثل  يعتقدون  املشيخيني  احلريف  بعض  التفسي  على  املبنية  ا  "  ة لرؤوي  للكتاابت 
Apocalyptic   كأجزاء من سفر دانيال وزكراي وسفر الرؤاي. ومع أن هذه العقيدة متصلة أبمور اآلخرة لكن مضموّنا

ينعكس على حياة الكنيسة يف العامل ومقدار اهتمامها بقضااي اجملتمع ألّنا مبنية على نظرة ضيقة، وفلسفة انسحابية من 
اهب الروحية، األمر الذي ينعكس على عقيدهتم يف عالقة وبعض آخر يعتقد اعتقاد اخلمسينيني يف موضوع املو   احلياة.

 العادية، واستخدامه لألساليب الطبيعية اليت جعلها هللا حتت سلطانه.   اليومي ةالروح القدس حبياة املؤمن  
الكنيسة مجاعة تضم الذين اختذوا قرارات شخصية بقبول املسيح دون أطفاهلم، وهم بذلك   وكثيون يعتقدون أن  

العماد  يشاهب "إعادة  دعاة  بتعليم  اليت أتخذ  الشيع  من  وغيهم  واملينونيتس  الكويكرز  " Anabaptistsون مجاعات 
املشيخي الذي  اإلجنيلي  منربين على طبيعة اإلميان الفردية. متجاهلني ومنكرين الفكر   اإلجنيلي  الذين ظهروا بعد اإلصالح 

م حتت أتثيه الذي يعمل يف األسرة والكنيسة ابعتبارها جسًدا حًيا يؤكد عمل الروح القدس يف أطفال املؤمنني ووجوده
حنن حنرتم اعتقادات الغي، لكننا جيب أن –ترىب أطفاهلا وأفرادها يف اإلميان، والذي على أساسه كانت معمودية األطفال

 نعرف عقيدتنا جيًدا ونشرحها. 
القس   حنن  لنا  املؤسف  وتومن  الشعب  تعليم  عن  املسئولني  العاطفي  وس  ابلتوجه  اهتمامنا  جل  جعلنا   وجيهه، 

ات واكتفينا يف قراءاتنا مبا يعنينا على ت وشكلي  يف الوعظ واحلث والزايرات، دون التعليم. وشغلنا أوقاتنا يف إداراي    والبالغي  
يف كلية الالهوت ال يتعدى   دارسناهصة مع أن ما ة الشخصية يف الكتب املتخص  إعداد العظة، ومل نواصل دراستنا الالهوتي  

أعطينا اجلدية الكافية مع الوقت املناسب للدراسة العميقة، الستطعنا  اهج البحث. ولو أننايكون مفاتيح للدراسة، وملن   أنْ 
  ة ونوضحها ألفراد الشعب.ز بني القضااي الالهوتي  مني    حنن أنْ 

ة، لكننا نريد أن يعرف اإلجنيلي  بدأ أساسي يف الكنيسة  نا ال نريد أن نفرض قيوًدا على الفكر، فحرية التفكي مإن  
أعضاء كنائسنا العقيدة املتكاملة لكنيستهم، ومشروحة وواضحة دون متييع، ومطبقة على احلياة، ومن مث خيتارون الطريق 

 الذي يتجهون إليه حبريتهم. 
املسيحي   الفكر  الكنيسة، واتريخ  أننا درسنا اتريخ  احلركات    ، لوجدن أن  ولو  أنْ   الفكري ةمعظم  تغزو    اليت حتاول 

أصول هلا  اليوم  املاضي  كنائسنا  املاضي –ونظائر يف  من  تعلمنا  الكنيسة،  واجهتها  ظهورها، وكيف  درسنا ظروف  وإذا 
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من معاجلة هذه املشكالت كأّنا تنبع من فراغ وبذلك ّندر ونضيع فائدة   دروًسا نفعة لعالج مشكالت احلاضر، بداًل 
 يخ. التار 

نعيد دراسة رأي لوثر وكالفن يف عقيدة اخلالص، لنقارن بني أفكارمها وبني األفكار اليت شاعت   نا يف حاجة أنْ أن  
ة املتطرفة وهتمل مكان الكنيسة كشعب هللا وجسد املسيح وعمل الروح القدس يف ني اليوم، واليت تتميز ابلفردي  اإلجنيلي  بني  

 إعداد الفرد للخالص. 
أنْ  الناموسي    نريد  عن  األخالق  ندرس  واحلرية يف  مني  املسيحي ةة  لنعرف كيف  والتشريعات ،  العامة،  املبادئ  بني  ز 

 . املقد ساحملددة، حىت ال نكون كريشة يف مهب الرايح يسوقنا مبجرد االستشهاد آبية من الكتاب  
، واليت منها على سبيل املثال، ومن املراجع القدمية املقد سة لتفسي الكتاب  نريد أن نستعيد دراسة املبادئ األولي  

" التعليمي    إنَّ احملافظة  ابللفظ  التفاق  ل  ابملعىن  يقوم  الكاتب  أن    " بني كتبة  اجلوهري  ومنها  االتفاق  من  البد  بني   ه 
 ال واحلوادث الطبيعية واتريخ العامل. واي حبذا لو كانت مؤمتراتنا واحتفاالتنا يغلب عليها الطابع الدراسي    املقد س الكتاب  
 . الوعظي  

وص متفرقة، لندرك أن جمرد كوحدة متكاملة قارنني الروحيات ابلروحيات، ال كنص    املقد سندرس الكتاب    نريد أنْ 
يقود إىل اخلطأ... االستشهاد ابآلايت دون النظر إىل القرائن ودون مقارنتها بغيها وابلفكر السائد يف الكتاب، أسلوب  

قرائ عن  معزولة  الكتاب  آبايت  االستشهاد  أن  ندرك  يف وبذلك  الغي  يشهره  أو  الغي،  وجه  يف  نشهره  سيًفا  ليس  نها 
إبليس نفسه استشهد آبايت الكتاب وهو جيرب الرب يسوع نفسه. التعليم املؤدي للنهضة هو    وجوهنا. فكلنا نعلم أن  

 املبين على أساس نظام الهوت متماسك متني. 
 

 املتجددة اثلثًا: التعليم النابع من فكر خالق ليواجه حاجات اإلنسان  
بيت " السموات برب  املسيح كل كاتب متعلم يف ملكوت  السيد  م ت  ع ل  م  يف  لقد شبه  أ ْجل  ذل ك  ك ل  ك ات ب   م ْن 

ي ْشب ه  ر ج اًل  الس م او ات   و ع ت  ق اء    م ل ك وت   م ْن ك ْنز ه  ج د ًدا  ب  ْيت  خي ْر ج   القدس روح خالق، 52:  13" )مت ر ب   والروح   .)
ل  ر وح ك  ف  ت ْخل ق ، و جت  د  د  و ْجه  األ ْرض  ويتحدث املرمن يف سفر املزامي عن عمل الروح يف الكائنات املختلفة فيقول: " " ت  ْرس 

 (. 30:  104)مز
. هللا يسبق ويتخطى الزمن أبدي    أزلية هللا معناها ارتباط هللا ابلقدمي فحسب، لكن هللا أزيل    أن  كثيين يتصورون    إن  

الرائعة قوله للتالميذ "  أقوال السيد املسيح  أ م ورًا ك ث ي ًة ويتجاوزه، فهو أقدم وأكثر جدة من كل جديد. ومن بني  إ ن  يل  
،  َ  .ط يع ون  أ ْن حت ْت م ل وا اآلن  أ ْيًضا أل ق ول  ل ك ْم، و لك ْن ال  ت ْست   د ك ْم إ ىل  مج  يع  احلْ ق   ، ف  ه و  ي  ْرش  ، ر وح  احلْ ق   أ م ا م ىت  ج اء  ذ اك 

آت ي ة   أب  م ور   و خي ْرب  ك ْم  ب ه ،  ي  ت ك ل م   ي ْسم ع   م ا  ب ْل ك ل   ه ،  ن  ْفس  م ْن  ي  ت ك ل م   ال   )يوأل ن ه   إن 13،  12:  16"  يكشف   (.  ال  هللا 
 إعالنته للناس إال ابلقدر الذي يستطيعون أن حيتملوه، والروح القدس جيدد إعالنت هللا للكنيسة خالل التاريخ. 

إنه ال يغلق على البشر ابب األمل يف التقدم والنمو، فالعهد القدمي ال يدعي أن   املقد سأروع ما يف الكتاب    إن  
د عليه روح الرجاء واالنتظار. والعهد اجلديد يبني لنا أن السيد املسيح هو إعالن هللا  إعالنت هللا قد اكتملت، بل يسو 

ال ينتهي للنمو يف النعمة   الكامل واألخي للبشر، ولكنه يف نفس الوقت ال يوقفنا أمام ابب مغلق، ألنه يضع أمامنا جمااًل 
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نصل إىل كمال املعرفة يف اجملد. قال بولس "اليوم أعرف بعض املعرفة، أما يف ذلك اليوم   ويف معرفة هذا املسيح، إىل أنْ 
 الرتمجة العربية اجلديدة(.   12: 13كو1فستكون معرفيت كاملة كمعرفة هللا" )

املؤمنني.   املسيحي ةما مييز    إن   القدس يف  الروح  عن كل داينة أخرى بعد حقيقة الصليب والفداء، حقيقة وجود 
داينة جامدة بل متطورة دائًما، وتواجه احلاجات املتجددة لإلنسان. ولقد كانت بعض معاين الكتاب ليست    املسيحي ةف

حىت أعلنها روح هللا لبعض مفكري الكنيسة فأحدثت ّنضة. ومن األمثلة الرائعة غي مفهومة يف بعض األوقات    املقد س
أبواب   ه يولد من جديد وأن  ما اكتشفها، واكتشف معن بر هللا أنه شعر أبن  لذلك حقيقة التربير ابإلميان اليت قال لوثر عند 

 السماء قد فتحت على مصراعيها أمامه. 
املشكالت  يف  املالئمة  املواقف  ليتخذوا  واملؤمنني  الكنيسة  يرشد  الذي  اخلالق  الفكر  أساس  هو  القدس  والروح 

نتيجة تطور أسلوب احليا لنا حلواًل والظروف املتغية اليت جاءت  معاصرة، فال نقف عند   ة، وتقدم العلم، وهكذا يقدم 
ومن الواجب أن تنشغل الكنيسة ابملسائل اليت متس حياة البشر اآلن وتوقفهم حائرين أمامها   –القدمي، بل نواجه اجلديد  

ت يف ابحثني عن املوقف املسيحي السليم إزاءها مثل تلوث البيئة، وغزو الفضاء، واستخدام بعض اجلراحات والكيماواي  
ة  ة والسياسي  نبيب، واملشكالت االجتماعي  تغيي سلوك اإلنسان، ونقل األعضاء من جسم إنسان إىل آخر، وأطفال األ

العنصري   السياسي  كالتفرقة  والقهر  االجتماعي  ة  والظلم  من ،  وغيها كثي  والرشوة  الرجل،  وخلو  اإلنسان،  وحقوق   ،
 مشكالت احلياة املعاصرة اليت تواجه اإلنسان وحتيه وتقف الكنيسة عاجزة عن إرشاده فيها. 

طيع الكنيسة أن متيز بني احلق الذي يعلنه الروح القدس استمرارًا لتعليمه املتجدد وقد يتساءل البعض: كيف تست
اإلنساين   واالستحسان  البشري  الفكر  الكنيسة؟    للكنيسة، وبني  يدخل خلسة إىل عقيدة  قد  لسؤال وجيه وإن    الذي  ه 

 حًقا... 
متتحن نفسها دائًما، وحترص  ة إميان، وأنْ تقبل هذه املخاطرة كمخاطر  ه على الكنيسة أنْ واجلواب على ذلك هو أن  

ة، وإذا كانت كذلك فإن روح هللا سوف ينقيها من كل ما ة أو بشري  تكون أمينة لرهبا غي مدفوعة بعوامل ذاتي    على أنْ 
ق . والضوابط اليت تساعد الكنيسة يف جهادها للوصول إىل احلاملقد سة اليت أعلنها الكتاب  يتعارض مع املبادئ الروحي  

، وشركة املؤمنني ووحدهتم، ونقاوة احلياة، وإرشاد هللا للجماعة أكثر من املسيحي ةهي مبادئ املسيح وعلى قمتها احملبة  
 الفرد. 

الت  ْعل يم  ن  ق او ًة، م ق د  ًما ن  ْفس ك  يف  ك ل   ش ْيء  ق ْدو ًة ل أل ْعم ال  احلْ س ن ة ، و م ق د  ًما يف   كتب بولس إىل تيطس يقول له: " 
، ل ك ْي خي ْز ى اْلم ض اد ، إ ْذ ل ْيس  ل ه  ش ْيء  ر د يء  ي  ق ول ه  ع ْنك مْ   و و ق ارًا، و إ ْخال ًصا،  يًحا غ ْي  م ل وم  ، 7:  2)تيطس"  .و ك ال ًما ص ح 

8 .) 
صون، أكثر ارسون املتخص  سون الد  ا املكر  م، تؤيد تعليمه، ومجاعة املؤمنني يف الكنيسة وقادهتاملعل     فنقاوة احلياة عند

ة يف الفكر، وإدعاء السلطان لطبقة فاالنفرادي  ؛  ل تعرًضا للخطأ والتحيز من الفرداستعداًدا لقبول إرشاد الروح القدس، وأق
 ما يف الكنيسة، حيرمها من قيادة الروح القدس ويعرضها للخطأ. 

حنفظ وحدانية الروح برابط السالم... ولنسلك يف احملبة   فلنحرص على ترك الباب مفتوًحا لروح هللا... ولنجتهد أن  
متجدًدا لنا، ننهل   ذلك. وعندئذ يكون روح هللا كنزًا  اليت هي رابط الكمال... ولنالحظ أنفسنا والتعليم مداومني على 
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يف مدينة هللا   نلتقي مع املسيح وجًها لوجه عند النهر الصايف من ماء احلياة اخلارج من عرش هللا  من مياهه الزاخرة، إىل أنْ 
 . ..هللواي  السماوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثاِن الفصل  

 فايز فارس  كتاابت الدكتور القس  
  (1928-2012 ) 

 مسرد أديب  
 إعداد 
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 القس  عيد صالح 
اليت كتبهاننت الكتاابت  الفصل  القس    وترمجها   اول يف هذا  هنا   الدكتور  األدب   فارس وهي مرتبة زمنًيا، والسرد  فايز 
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 والبناء عليه.   ، واالستفادة منه  ، وفهمه،وقرأته  ،يستحق اإلشادة به  وتراث تنويري  
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 . الص غ ي  الق طع  
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 . الص غ ي  الق طع    م ن   52  الص فح ات   ع دد.  1986

 م. 1965النظام املايل  ومرتبات القسوس يف الكنيسة اإلجنيلية مبصر،   .4
ي ة  َوالص حة   املسيحي ة .5  الص فح ات  ع دد.  1980  م وأعيد طبعه يف 1967  ، املسيحي ة  الث  ق افة  د ار :  الق اهرة.  الن فسِّ

 . املتوسط  الق طع    م ن   219
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 القطع املتوسط. 
يدُ  .7   . املتوسط  القطع   من   صفحة   88 يف م1971  الثقافة  دار   عن  صدر املََحب ة،    َنشِّ
شاملة .8 لهوتي ة  نظرة  املرأة  الثقافة رسامة  دار  عن  الصادر  شيًخا،  املرأة  رسامة  جتوز  هل  يف كتاب:  دراسة   ،
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ور والقس  إميل زكي، دار نشرتاك مع القس  منيس عبد الابإل،  دروس لراغيب النضمام للكنيسة  اإلجنيلي  إُياِن   .9

 من القطع املتوسط.  147عدد الصفحات   م.1977الثقافة،  
ية  َحَقائق  .10 ي    اإلُِّيَان  يفِّ   َأَساسِّ يحِّ  الق طع    م ن    307  الص فح ات   ع دد.  1979  الث  ق افة،   د ار :  الق اهرة .  املَسِّ

 . الص غ ي
 م. 1979سلسة األغصان، الصوم،   .11
 . م1979 األغصان،  سلسلة   عن صدر. مِّصر يفِّ   َأس سَها  الَِّتِّ   َوالَكنِّيسة   اإلِّجنِّيلِّي    َمرقس   القد ِّيس .12
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َاية الَعامَل. .25  م ن  الق طع  الص غ ي  55. ع دد الص فح ات 1991د ار الث  ق افة،  الَقاهرة:    َحرب اخلَلِّيج َوِنِّ
ي ة  اأَلخالق  عِّلم .26 حِّ  الق طع    م ن    292  الص فح ات  ع دد.  1992  الث  ق افة،  د ار :  الق اهرة.  الثاين  اجلزء   ،املَسِّ
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27. : ي  م ْن الوص ااي  الع شر.    َأعطِنِّ ُحر ِّي ِتِّ يح  س 
 
. 1992الق اهرة: د ار الث  ق افة،  د ر اسة م ع اصرة ع ْن م وقف امل

 م ن  الق طع  الص غ ي.   163فح ات  ع دد الص  
يل  َأَحادِّيث .28  م ن    433  الص فح ات  ع دد.  1993  الث  ق افة،  د ار:  الق اهرة.  يُوَحنَّا  إِّجنِّيل  مِّنْ   ُقطُوف  :  الر حِّ

توسط  الق طع  
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ي   .29 ركل ي   ول يم ت فس  يل    اب   . م 1993  2الثقافة، ط  دار  عن  صدر  ،)ترمجة( م ىت   إل جن 
م ن    192الق اهرة: د. ن، د. ت. ع دد الص فح ات    لِّرَِّسالةِّ الَكنِّيسة يفِّ الَعاملَِّ الَيوم.   ََنَو َفجر َجدِّيد: .30

 ترمجه ابالشرتاك مع الدكتور القس  منيس عبد الن ور. الق طع  الص غ ي.   
لسة الد  ر اس ات اْلك ت اب ي ة. الق اهرة: د ار َشعب الرَّب ِّ َوَأخالقَِّيات الس ُلوك: احملب ة َكقِّيمٍة يفِّ امللُكوت .31 ، س 

توسط.   67. ع دد الص فح ات 1999الث  ق افة،  
 
 م ن  الق طع  امل

ب    هللا .32 نَسان  املُحِّ  . الص غ ي  الق طع    م ن   61  الص فح ات   ع دد. 1999 الث  ق افة،  د ار :  الق اهرة.  املُتأمل    َواإلِّ
املَُعاصر.   .33 املُجتمعِّ  يفِّ  َواأَلخالق  الد ِّين  َأزمة  الث  ق افة،  َحول  د ار  الص فح ات 2002الق اهرة:  ع دد   .

   م ن  الق طع  الص غ ي.  107
 الص فح ات   ع دد .  2003  الث  ق افة،  د ار:  الق اهرة.  هللا  َمعَ   احلمِّيمة  الَكنِّيسة  لَِّعالقةِّ   َشاملة   ُرؤية:  العَِّبادة .34

 . الص غ ي  ع  الق ط  م ن   143
َوالَكنِّيسة:  .35 اإلِّجنِّيلِّي ة  الر اعِّي  الَكنِّيسة  يفِّ  الرَّاعِّي  ُهَو  الث  ق افة،  .  َمْن  د ار  ع دد 2004الق اهرة:   .

 م ن  الق طع  الص غ ي.   90الص فح ات 
ََيايبِّ يَف   .36 يح ُهَو َردُّ هللا اإلِّ ي يَنَهار..فَأْيَن األَمل اجلَدِّيد؟ َيُسوع املَسِّ . الق اهرة: د ار الَعاملَِّ احلَائراملَاضِّ

 م ن  الق طع  الص غ ي.   43. ع دد الص فح ات 2004الث  ق افة،  
 الص فح ات   ع دد.  2008  الث  ق افة،  د ار:  الق اهرة .  تنويرِّي ة  رَِّسائل:  هللا  اختَبارِّ   يفِّ   الن فس  َصحوة .37

 . الص غ ي  الق طع    م ن  125
َيات ُمؤمتر الوَكالة   .38 يل ي  ني، د. ن،   اأَلو ل.   املسيحي ةقَ َرارات َوتوصِّ الق اهرة: سن ودس الن  يل لأل قب اط  اإل جن 

 م ن  الق طع  الص غ ي.  22د. ت. ع دد الص فح ات  
ي  لأُلسرةِّ   .39  د.ت.   م رتجم. –  املسيحي ة الد لِّيل الرُّوحِّ
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