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 املقدمة
و  بقلبك  أمنت  كنت  يسوع  عترفت  إإن  الرب  أن  حياتك  مخلصك  هو  املسيح  بلسانك  من  وفادى 

 أي    الدينونة االبديةالخطية و 
ً
 ومسيحا

ً
القلب والكيان  ربا الشكل على  بهذا  في جسد    ،  أنت عضو 

 
ً
عموما العملية  و   املسيح  الجديدة  هذه  الوالدة  الروحى    نسميها  امليالد  نستطيع  أو  ال  عملية  وهى 

هذه هي عملية  وتنمو فيها ولكن لكى تنضم الى كنيسة التدخل فيها فهى عمل الروح القدس وحده، 

املرحلة  التلمذة هذه  وفى  والنضوج  تؤمن  أالبد    والتشكيل  بماذا  تعرف  الكنيسة    ن  هي  هذه  وما 

إذا كنت منضم لكنيسة مشيخية أو تريد األنضمام هذا الكتاب    ، لذلكيمانهاوإعترافات إإقرارت  

  لك  
ً
الكنيسة املشيخية وألسرتك لكى تعرف مالمح عن الكنيسة التي تنوى األنضمام إليها، عموما

بالعضوية    تهتم 
ً
العاملة  وخصوصا الكنيسة    ،الفعالة  في  دليل للعضوية  بمثابة  الكتاب هو  وهذا 

 .واملذاهب االنجيلية ومحاولة جادة لشرح الفروق بين الطوائف املشيخيةخية املشي

  
ً
وصارت وافية ملا يحيط بها بدون دراسة  ترجمتأكثر املصطلحات التي مصطلح املشيخية من أوال

التي أتت ترجمته و غير واضحة للقارئ العربى لذا لزم إزالة الغبار من على هذا املصطلح التاريخى  

من اإلنجليزية الى العربية مختلط مع مفاهيم عربية إخرى مثل فكرة العمدة وشيخ البلد أو الشيخ  

في اال  يتضح املصطلح  تم اختالط األمور ولم  الدين االسالمى وهكذا  املثقفين    بمعنى رجل  دوائر 

ولكن لألسف , ن باللغات األخرى وتعريف املصطلح بشكله الصحيح  أو ن يقر والذين يستطيعون ا

أو عقالنيين   بأنهم محافظين  تم إغالق املصطلح من قبل ضيقى األفق ووسم من هم مشيخيين 

  
ً
روحيا ومنشقين  وجافيين  التقليدية  للكنيسة  العقائد  منقسمين حول  من    وهكذا ومعارضين  أو 

املشيخية   ملفهوم  املغلوطه  كما  املفاهيم  األصيل  املشيخى  الفكر  عن  بعيد  الفهم  هذا  ولكن 

  ،فصول   ةالى سبعهذا الكتاب  قد قسمنا فصول  وبإختصار  في هذا الكتاب    سنوضحه وسنشرحه

البحث عن   في رحلة  فيها  و نبدأ  والهوية  التاريخ    املعنى 
ً
كثر  في  وخصوصا الوقت وقد  الذين ال  هذا 

والتعاليم املختصرة  أو االقول  الغير متخصصة  أون بل يستمدون معلوماتهم من مواقع االنترنت  يقر 

االجتماعىالسريعة   التواصل  وسائل  علينا    ،على  لزم  الكنيسة  أوهنا  عن  املعلومات  نوضح  ن 

 
ً
تيارات متصارعة   مماأواملتوازن العربى أهمية الفكر املستنير  ئ منا أن يدرك القار  املشيخية حرصا

وهذا تاريخ كبير مرت به الكنيسة الغربية بينما الكنيسة    من املفاهيم واألفكار الكتابية والالهوتية
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األ  الظروف واالحداث العربية  األفكار مع إختالف  بنفس مراحل صراع  تمر  الصراعات    ن  ان  اال 

 . متشابهة

سة هي قضية خطيرة للغاية في الحياة املسيحية وفي حياة أي كنيسة حقيقية. على  عضوية الكني

نضمام أو  وخوف البعض من األ ضد مفهوم عضوية الكنيسة  تظهر    عتراضات التيالرغم من األ 

، إال أن الكتاب املقدس يعطينا العديد من الضرورات الكنسية التي يبدو  بمعنى أصح من االلتزام

تذكر أنت  ظهر االنتماء الفعال للكنيسة.النها العالمة التي ت     قها بدون عضويةمن املستحيل تحقي

 جزء من الصورة وعدم وجودك يجعلها ال تكتمل. 

الالهوتية   معلوماتها  تنظيم  هو  األيام  هذه  في  العربية  للكنيسة  الحقيقى  التحدي  نجد  لذلك 

زدحمت حياته بكثير من األمور التكنولوجية فنحن في عصر املعلومة  إوتقديمها لهذا الجيل الذى  

هل ندفع بهم في مزيد من ؟؟  السريعة وال يوجد وقت لديهم للقراءة الطويلة فماذا نحن فاعلون  

الجهل عن حقائق االيمان وكيف يستطيعون اإلجابة عن من يسألهم ام يعطينا القدير حكمة ان  

نبدع ونبتكر كما كان في تاريخ الكنيسة أساليب جديدة نصل بها لهذا الجيل من املؤمنين ونحفظ  

لم  االيمان في وسائط جديدة واعترافات ايمان بأشكال مبتكره. التاريخ لن ينس ى تعب املحبة ملن ع

 لنا رجاء وننتظر املزيد. و وبذل وتعب في إيجاد طرق جديدة للوصول لهذا الجيل بالحقائق الالهوتية  

ختصار كلما وحاولنا اإل في الكنيسة املشيخية    دليل للعضويةفي هذا الكتاب قصدنا به أن يكون  

من   ون بماذا يؤمن املشيخيفيه للفروق بين الطوائف املشيخية ونستعرض  فيه سنتعرض  و مكن  أ

وسنشرح الفروق العقائدية مع التأكيد على ان املذهب املشيخى هو  املراجع الالهوتية  صادر و امل

 لذلك  
ً
 وجسدا

ً
 ونفسا

ً
 يسعى لقبول االخر وخدمة هللا في االنسان ككل روحا

ً
مذهب متوازن فكريا

باملواهب  والجامعات    املستشفيات واملدارس  أسس  س  الكنائ  قبل ان يؤسس  لخدمة ملكوت هللا 

الفادى.  للجميع  املعطاة   اسم  املسيحيينلكن  وملجد  من  كثير  الضوء  لألسف  يسلطون  ال  و   ال 

  
ً
أي همية عضوية الكنيسة وال يسعون جاهدين نحو وحدة جسد املسيح وتنميته  أل   يضعون وزنا

بون كما يحلو لهم، وال يستطيع الرعاة معرفة خرافهم ، وال يرى  الكنيسة. يأتي الناس ويذه عضوية  

الحاضرون املخلصون في كثير من األحيان أي التزام من اآلخرين في املواقف التي ال يتم فيها تطبيق 

عقيدة قوية لعضوية الكنيسة. ربما لم يعلمنا أحد أن نأخذ عضويتنا في كنيسته أكثر جدية من  

كنيستي"    أبنىالذي أخذ امللكية السيادية للكيان الروحي الذي سماه  "و  فهرب الكنيسة نفسه ،  
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يجب ف  ،وضع يسوع قيمة الكنيسة التي كان عليه أن يشتريها بدمه(  ٢٤-٢٢:١٢عب    18:16)متى  

 ( .28:20أعمال )نفسه  ئعلينا أن نفعل الش 

روحية   كحركة  املشيخية  االنجيلية  الهوية  فهم  في  الكتاب  هذا  أهمية  غيرت حركة  لذلك جاءت 

العالم   املجتمعات اإلنسانية حول  في كثير من  الكتاب هو و وفى مصر بصفة خاصة  التاريخ  هذا 

دليل مختصر عن  وهذا  !!  املخلصين من الرعاة والشيوخ لتفعيل العضوية في الكنيسة  الى  دعوة  

خش ى أن تكون محاولة التبسيط  أوكيف يفهم العضو الجديد االيمان االنجيلى املشيخى و   العضوية

النقاط  على  التركيز  االهتمام  بقدر  حاولت  ولكن  التفاصيل  من  ش يء  فقدت  أكون  واالختصار 

صلى أن يكون سبب بركة لبناء فصول أو العاملية  الرئيسية التي تميز الحركة االنجيلية املشيخية  

 .  وسط البلدان العربية واملتكلمين بلسان عربى حول العالم كنيستنا املباركه العضوية في
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 الفصل األول 

 ما هي املشيخية؟
املشيخية مذهب أم حركة روحية ؟ املشيخية فكر كالفن ام فكر لوثر  املشيخية عقيدة أم نظام؟ 

في هذا املقام كنيسة وطنية أم زرعة غربية؟ نظام كنس ى كتابى ام نظام مستورد من الغرب؟    !!  

 وهناك ضرورة لفهم  أننا  إال شك  نحتاج ان نبحث لنصل الى الحقائق و 
ً
ما هي  مام مصطلح هام جدا

هي    املشيخية!! املشيخية   
ً
البروتستانتية  من ضمنأوال العاملية  املذاهب  املسيحية  الكنيسة  ،  في 

إلى   تستمد    .وأخرين  حركة اإلصالح في أوروبا على يد مارتن لوثر وجون كالفنوالتي ترجع أصولها 

جالس املنتخبه من الكنيسة املشيخية التي تحكمها امل  نظام االدراة فىسمها من  إالكنائس املشيخية  

بشكل   ونظامها  الشعب   ) مدبرون  ويطلق  )شيوخ  الروحى  ديمقراطى  العمل  يديرون  من  على 

الكنيسة   في  شيوخ  والتدبيرى  ويمارس   elders) )  اسم   معلم  شيخ  الشيوخ  من  نوعين  ويوجد 

الفرائض املقدسة من املعمودية والتناول والزواج وشيخ مدبر يكون عضو مجلس الكنيسة الذى  

الكنيسة   في  واملالية  األدارية  الشؤن  بهذه  و يدبر  اإلصالحية  الكنائس  من  كبير  عدد  تنظيم  يتم 

الطريقة ، ولكن كلمة مشيخي  عندما يتم قولها تعنى نظام إدارى للكنيسة يرجع الى مؤسسها جون  

 وهى تجربه فريدة كالفن  
ً
في جنيف بسويسرا وهو النظام الذى جمع بين حكم املجتمع والكنيسة معا

 وبالطبع لها إيجابيات وسلبيات.  كرر في التاريخ في جينيفا وأعتقد إنها لم تت من نوعها 

 واملذاهب االنجيلية األخرى:كمذهب إنجيلى ما هو الفرق بين املشيخية 

الكنيسة املشيخية هي طائفة مسيحية بروتستانتية تأسست في القرن  بحسب التاريخ كما قلنا أن  

بين رجال    بشكل ديمقراطىالكنيسة  إدارة  السيطرة على  إتخاذ القرارات و يتم فيها  السادس عشر.  

كانت العديد من الحركات الدينية التي نشأت خالل اإلصالح البروتستانتي أكثر  لقد  .  الشعبالدين و 

التنظيم.   في  التسلسل وكديمقراطية  املشيخيون  عارض  األخرى،  البروتستانتية  الطوائف  مثل 

تبع املشيخيون تعاليم جون كالفين وكان من بين  اوقد    التقليديةالهرمي والتعاليم الدينية للكنيسة  

األفكار وبإختصار  هذه  االلهى  االختيار  وعقيدة  النعمة  عقيدة  كالفن    املميزة  ال  ان  يعلم  البشر 

لكنها    عمال صالحة فقط أعمل  بمجرد    االبدى من الدينونة اإللهية    يستطيعون تحقيق الخالص 

 .وبحسب اختيار هللا النعمةب
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 1:  حول العالم  االنجيليةاملذاهب 

 

 

 

 : المشيخياملذهب 

اصبح    تخرج من الكنيسة املصلحة ومع الوقت   Presbyterianismكما نرى في الرسم املوضح أعاله    

 املشيخيين  
ً
 خصوصا

ً
واالنقسامات الفكرية التي    تاريخية املنشأأذا رجعنا الى    مصطلح واسع جدا

وهو في لذلك فعندما يطلق لفظ املشيخيين  تاريخ الكنيسة    رخل جماعة املشيخيين عباحدثت في د 

ى نظام في حكم وإدارة الكنيسة لذلك نجد أنواع  واحد بل يعن  وفكري  عقائديال يعنى نظام  املجمل  

 .عبر العالم المشيخيومذاهب مختلفة داخل الدائرة االوسع للفكر 

أوسع.  فا عائلة  من  جزء  باسم    توجدملشيخيون  املعروفة  الكنائس  مجموعة  مع  عائلية  عالقة 

كانت هذه الكنائس موجودة منذ القرن السادس عشر. Reformation church  .2 املصلحةالكنائس  

( لوثر  مارتن  مع  بدأ  الذي   ، أوروبا  في  البروتستانتي  اإلصالح  بعض  1546-1483أثناء  اختلف   ،  )

 
1 http://protestantism.co.uk/denominations 
2 https://www.britannica.com/event/Reformation 
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 ،املسيحيين الذين اتفقوا مع لوثر في انتقاداته للكنيسة الكاثوليكية  معه في مسائل الهوتية أخرى 

هولدريتش زوينجلي    مثلبروتستانت وليس لوثريين  القادة  ال  من وكان من بين أولئك الذين برزوا  

(. أصبح أولئك  1575-1504( ، وهاينريش بولينجر )1564-1509( ، وجون كالفين )1484-1531)

اإلصالحيين باملسيحيين  معروفين  القادة  هؤالء  يتبعون  هللا    ،الذين  كنيسة  إصالح  أرادوا  لقد 

أن الكتب  يمانهم الشديد بإو كانوا يعتقدون    والتوافق مع ما لالبتعاد عن املمارسات غير الكتابية  

 يتم ترجمتها و البد أن املقدسة 
 
 . بفهم ووعى  تدرسعلم للشعب و ت

الكتابات   الخطوط املوصوفة في  من خالل املنظور الفكرى اوإيمانهم املسيحي  اإلصالحيين    فهموا 

بينما    .للمذهب املشيخى  بين الالهوتيين أصبح جون كالفن األبرز من  الالهوتية لهؤالء القادة الكبار.  

 كانت هناك اختالفات الهوتية بين املصلحين واللوثريين ، كان هناك أيض
ً
اختالف في الرأي حول    ا

لبناء   "كتابية"(  )أكثر  طريقة  به  أفضل  تدار  الكنظام  بين  من  نشأ  الكنيسة.   ، اإلصالحية  نائس 

"ال الكنيسة    الكنيسة  لنظامشيخي"  املشكل  ألدارة  وهو أو   ، "الشيوخ"  املحلي  املجتمع  يحكم   .

الذي اليونانية  يأتي من  املصطلح  منها presbuteros الكلمة  التي اشتق  وهو "القسيس".    لقب    ، 

 املحلية.  رئيس مجلس الكنيسة من شيوخ مدبرين منتخبين من الشعب ألدارة الكنيسة

" ، الذي يتألف من كل من  املجمعهي "املحلية  الكنائس    ة منالهيئة الحاكمة املركزية ملجموعتعتبر  

وقادة  الخدام   شيوخ  عليهم  يطلق  مدبرين  وشيوخ  القسوس  عليهم  ويطلق  معلمين  شيوخ  وهم 

 . أصبح اسم الكنيسة املشيخية وصفياو للمجامع املحليةفي الكنيسة  متقدمين
ً
النوعية من  لهذه  ا

عدد  ويشكل  بالكنائس املحلية والهيئات اإلدارية ملنطقة جغرافية أوسع ،    املجامع  هتمالكنائس. ت

وهو الجمعية العامة    ما يطلق عليه  ثم املحفل العام أوتسمى السنودس ،  املجامع هيئة أعلى  من  

سنودس من  ملجموعة  أكثر  التمثيلية  الهيئة  وهي  وتسمى،  السنودسات    األماكن بعض    في  من 

 الطائفة( ككل. الجمعية العمومية للمذهب أو  ) املحفل العام أو

حكومة الواليات املتحدة: الكنيسة املحلية   كثيرا ما يقال أن "النظام املشيخي" يتوافق مع أجزاء من 

، و   املجمع)املدينة(    )الوالية(  السنودس  أو  )املقاطعة(   العام  )املحفل  العامة    أي   مةاأل الجمعية 

عاد تشكيلها مع نظام مشيخي انتشرت في جميع أنحاء الواليات وما يمثلها الكونجرس
 
(. الكنائس امل

من   من خالل شكل  توحيدهم  تم   . البروتستانتي  اإلصالح  بعد  القرون  في  الجديد  والعالم  أوروبا 

، ولكن كانت هناك مجموعات من الكنائس  العالم    فياملنظمات العاملية للكنيسة املصلحة  أشكال  
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و   Zwingliألنهم التزموا بعلم الالهوت من  - reform churchالتي أطلقت على نفسها اسم اإلصالح

Calvin -  هنا الكنيسة املحلية نفسها ، هي مكان  ونجد .  املشيخيةالكنيسة  إدارةولكنهم تبنوا شكل

 communtyنظام املجتمعل الكنيسة املشيخية أو  السلطة. لذا تبنت الكنائس اإلصالحية إما شك

church الكنيسة هو التزامهم بالطريقة التي  إدارة  في  أما    . ما يوحدهم في "عائلة" خارج االختالفات

من قبل مختلف القادة  نجد ذلك و  تم بها فهم وحي هللا في الكتاب املقدس املتمركز في يسوع املسيح

 .املصلحةافات اإليمان الالهوتيين املصلحين ومختلف اعتر 

هنا نستطيع أن نفهم ان املشيخية عائلة كبيرة لها أفرع عديدة في العالم والكنيسة في مصر هي أكبر 

كنائس مشيخية  وفلسطين  كما يوجد في لبنان وسوريا والعراق  تجمع مشيخى في الشرق األوسط  

التوطنية   مثل  الحياة  مجاالت  في  الجاد  العمل  من  تاريخ طويل  التنموى ولها  العمل  وريادة  عليم 

وغيرها من الخدمات التي تعمل على بناء االنسان والتعايش السلمى بين الجميع اخوة في وطن واحد 

 الجميع. صون ي

 

 االخرى: املذاهب االنجيلية 

 
ً
وسط اضطهاد من الكنيسة الكاثوليكية    وتم تأسيسها  في  اكبر عائلتين في املذاهب االنجيلية تاريخيا

 وبابا روما في ذلك الوقت ألنها هددت سلطة البابا لدى ملوك وامراء أوروبا.   

 سقفية كنيسة إنجلترا وتسمى في الشرق بالكنيسة األ  -Anglicanism  األنجليكانية

األرض الجديدة اسكتلندا وجينيفا ومن ثم انتشرت في  أوربا و   فيبدأت   -   Reformationاملصلحة  

  املذاهب االنجيلية بشكل مذهل .وكانت تربة خصبة لنمو  أمريكا

تؤمن بنفس األفكار للكنيسة املصلحة بشكل عام ولكن تختلف عنها في املناداة :  الكنيسة الرسولية

الروح   مواهب  بأن  وتعلم  الروحى   وامليالد  التجديد  بعد  ثاني  كاختبار  القدس  الروح  بمعمودية 

والكنيسة   املؤمنين  لفائدة  االن  ومستمرة حتى  الرسل  بعصر  تتوقف  لم  الفوق طبيعية  القدس 

 .املسيحية

ولكنها تنادى باختبار القداسة وان    األنجليكانية   من عائلة كنيسةخرجت  :  ة القداسة  كنيسة نهض

في القداسة التي بدونها ال يستطيع احد ان   باستمرارحياة التدقيق في االيمان يحتاج منا ان نعيش 

 . يرى هللا
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االخوة الكنيسة فجميعنا من  :  كنيسة  في  تنظيم هرمى  بعدم وجود  إنجلترا وتنادى  عائلة كنيسة 

اخوة في املسيح وال يوجد لديهم قسوس أو شيوخ وتتبنى نظام االجتماع واالخوة املتقدمين يديرون  

للمائدة   بأن التناول من املائدة املقدسة ال يحق ان يكون للجميع بل املتقدمين  االجتماع وتنادى 

للحياة يتم   اليوميالسلوك    فيعن التدقيق    ومن يخرجق معهم في حياته السلوكية  يجب التدقي

 منعه من التقدم للمائدة   أيفرزة 

املالكن خرجت من عائلة الفكر املصلح واملناداة بإعادة املعمودية ملن تعمد وهو  :  عمدانية  يسة 

واعتمد   أمن  فمن  بعد  ادراكهم  لعدم  األطفال  معمودية  بعدم  وتنادى  االطفال  ويكرسون  طفل 

ما عدا نقطة املعمودية   شيءكل    في  المشيخيقريب للمذهب    المعمدانيويعتبر املذهب  خلص  

  .لألطفال

  األسقفي كما تؤكد على النظام    تقليديشكل    فيتنادى بالفكر املصلح لكن  :  األسقفية  الكنيسة  

 الكنيسة  شؤن  إدارة في

 في العبادة  تقليديتنادى بالفكر املصلح لكن في شكل : اللوثريةكنيسة  ال

بفكرة فرعية في الفكر    املناداةاملذاهب االنجيلية تتبع أحدى هذه العائالت ولكن تختلف في    باقي

 يميزها عن غيرها   كش يءبها  املناداةاملصلح وتبدأ في 

 cultsلكن هناك مذاهب تطلق على نفسها مذاهب انجيلية لكنها منحرفة في الفكر الكتابي وتعتبر 

مثل شهوديهوة  فهم ال يؤمنون بالهوت املسيح ويعتبرونه كأنه درجة بين هللا واملالئكة واملورمون  

 ون ان املمارسات الخاصة بهم تصل بك الى درجة االلهة. يعتبر
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 الفصل الثانى

 في مصر تاريخ الكنيسة االنجيلية املشيخية
تمثل الكنائس في منطقة   مجموعةالكنيسة عن طريق  إدارة  املشيخية بمعناها الواسع هو نظام  

الكنيسة من  ،  مجامعمى  تس  جغرافية محددة و إدارة  نظام  )النظام وتختلف عن  قبل األساقفة 

)الجماعة(. باملعنى الدقيق للكلمة ،   communtyويسمى نظام  فقط  الرعية  األسقفي(  أو من قبل  

األ  هي  املشيخية  تمثل سمات  فإن  التي  الكنسية  الهيئات  إحدى مجموعات  على  يطلق  الذي  سم 

الكثير من    ( ، والتي تبلورت كتاباتها  1564-1509جون كالفن )  املصلحا  البروتستانتية التي أكد عليه

.  1647ستمنستر لعام  يو ايمان  الذي جاء قبله. أهم معايير املشيخية هي اعتراف    املصلحمن التفكير  

الكنيسة  كيفية حكم عن هي و وستمنستر  إقرار ايمانالسمات املميزة الرئيسية املنصوص عليها في 

 املشيخية والالهوت الكالفيني.
بدأ رجل دين اسكتلندي واثنين من رجال الدين األمريكيين وعائالتهم العمل في دلتا  1854في عام 3

ت في  املساعدة  هدفهم  كان  الكتاب  النيل.  توزيع  كان  املنطقة.  في  املسيحي  القبطي  املجتمع  قوية 

املقدس باللغة العربية ، وإدخال عظة في الليتورجيا ، وتشجيع الكهنوت املثقف ، والتوجه نحو 

تجدد هذا املجتمع القبطي في اإليمان من خالل التعرض   .العلمانيين املطلعين في مقدمة اهتماماتهم

 ووجد نفسه مضطر لإلنجيل باللغة األم   
ً
 إلى إعادة تنظيم حياته بعيد  ا

ً
. وهكذا  املوروثةعن التقاليد    ا

  رولدت الكنيسة اإلنجيلية املشيخية في مص
ً
ظهرت الحاجة نفسها للتعليم التي نشأت في   ،  تدريجيا

 جسوريا ولبنان في مصر. شهدت العاصمة الجنوبية ألسيوط تأسيس كلية أسيوط على يد جون هو 

االسكتلندي. في وقت الحق ، تم إنشاء كلية كبرى للبنات في القاهرة. كما هو الحال في بيروت ، تم  

  ا القاهرة. أستاذ دراسة الكتاب املقدس ورئيسهافتتاح جامعة تحت إشراف الكنيسة املشيخية في 

 ملصر في عام  
ً
 .من قبل الرئيس جون كينيدي  1961السابق ، الدكتور جون بادو ، تم تعيينه سفيرا

للدكتور   العائمة  السفينة  الالهوتية على سطح  الدراسة  الخمس جهو يوحنا  بدأت  السنوات  في   .

خصية املركزية للحركة املشيخية في تلك املنطقة.  نفسه الشج  والعشرين األولى ، كان الدكتور هو 

اإلنجيلية ، بالقرب من وسط القاهرة ، فهي  كلية الالهوت  من هذه البدايات املتواضعة ، تطورت  

املجتمع قادة  لتدريب  املشيخى  مهيأة  مع    االنجيلى  دافئة  عالقة  في  وللتعاون  املستقبل  كليات  في 

 
3 https://cnewa.org/magazine/the-presbyterian-church-in-the-middle-east-30841/ 
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 مرة أخرى ، املجتمع اإلنجيلي املصري ليس كبير  .ليكية الكاثو و   من الكنيسة القبطيةالهوت كل  
ً
،    ا

من حيث عدد الكنائس   األكبرويمكن أن يكون املشيخيون هم املجموعة  مليون  ٢حيث يضم ربما 

وشبكة من املدارس    طنطا والقاهرة    فيكما يوجد اثنين من املراكز الطبية    مصر و  فيوانتشارها  

املصري. الغالبية العظمى من الطالب في املدارس واملرض ى    قطرفي الالثانوية تنتشر  حتى  االبتدائية و 

  .املسيحية األخرى  ذاهب)التي تضم غالبية سكان مصر( ومن امل االغلبيةفي املستشفيات هم من 

والخيرية    والطبيةومؤسساتها التعليمية  كليات الهوت ل أفرع وفتح بدأت الكنيسة في تطوير قيادتها 

مع العمل املرسلى والذى إمتد الى مصر والشرق األوسط كانت االرسالية االمريكية في  الخاصة بها ،

 صيادى ممدودة بالخير لبالدنا في مأمصر لها تاريخ طويل و 
ً
 وجنوبا

ً
 . ر شماال

كانت الكنيسة املشيخية واحدة فقط من الطوائف اإلصالحية التي هيمنت على بالنسبة للغرب  و 

الحرب  ا وقت  في  األمريكية  والدساتير  االهليةلحياة  الدولة  دساتير  كتابة  في  املشيخيون  شارك   .

حول   اإلصالحية  اآلراء  دفعت  نحو مفهوم  الوطنية.  الجديدة  األمة  اإلنسان  وخطية  هللا  سيادة 

السلطات  وفصل  والتوازنات  البعض  الضوابط  بعضها  في  عن  التكيف  إلى  االستقالل  اضطر   .

في فيالدلفيا لتشكيل الجمعية  1788كذلك في الهياكل الحكومية. التقى السنودس عام الكنيسة و 

  .(PCUSA) العامة للكنيسة املشيخية في الواليات املتحدة األمريكية
ً
   تبنت دستورا

ً
 يتضمن شكال

أشكال   مشيخيىمن  بنظام  وستمنستر    اإلدارة  اعتراف  في  واالشتراك   ، للعبادة   
ً

ودليال املطول  ، 

 واملختصر

عقدت الجمعية العامة اجتماعها األول في فيالدلفيا. في السنوات األولى من القرن    1789في عام  

التاسع عشر ، استمرت الكنيسة في إحياء وتنظيم التجمعات والكنائس أينما ذهبوا ، مع التركيز  

الت الطبيعة  تطوعية  على  مجتمعات  تشكيل  في  أيًضا  املشيخيون  ساعد  كما  للكنيسة.  رابطية 

التربوي   العمل  هذه   التبشيري و لتشجيع  أن  تدرك  الكنيسة  بدأت  عندما  واإلصالحي.  اإلنجيلي 

الوظائف كانت ذات طبيعة مؤسسية ومع مرور القرن ، شكلت مجالسها ووكاالتها الخاصة لتلبية  

الداخل   في  االحتياجات  أصبحت  هذه  توصيل  والخارج.  هو  األمريكيين االنجيل  رسالة  املهمة  إلى 

 .املشيخية األصليين واألميركيين األفارقة والسكان في جميع أنحاء العالم سمة مميزة للكنيسة

 
ً
أيضا التاسع عشر  القرن  و   تميز  الالهوت  واالنقسام حول  ال    -اإلصالح  مفهوم  و   االدارةبالخالف 

حول سيما   القرن  العبود   الصراع  شهد  الكنيسة  العشرين  ية.  مثل  إضافية،  طوائف  تشكيل 
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املشيخية كمبرالند والكنيسة املشيخية املتحدة ألمريكا الشمالية. عندما لم تستطع الدولة التوفيق 

الجنوبيون عن املشيخيون  انقسم   ، الفيدرالي  واالتحاد  العبودية   ، وشكلوا PCUSA بين قضية 

PCCSA   أواخر القرن    . وفىصبحت الكنيسة املشيخية في الواليات املتحدة، والتي أ  1861في عام

 أصبح معنى  القرن العشرين.    منالتاسع عشر  
ً
   أن تكون مشيخيا

ً
، وشاركت   يجب أن تكون مسكونيا

)الذي   العالم  أنحاء  في جميع  الكنائس اإلصالحية  تحالف  املنظمات مثل  العديد من  في  الكنيسة 

إلى    2010ثم في عام    -  1970أصبح التحالف العاملي للكنائس اإلصالحية في عام   الكنائس انضم 

وا  ، البروتستانتية(  للكنائس  العاملية  الشركة  لتشكيل  املسكوني  املجلس  ملجلس  اإلصالحية 

 ، األمريكية  املتحدة  الواليات  في  املسيح  لكنائس  الوطني  واملجلس  وخليفته   للكنائس  االتحادي 

 .ونجحت املشاورة حول اتحاد الكنيسة من قبل الكنائس املتحده في املسيح

 
ً
األجنبية والجدل واالنقسام  الرساليات  نموا وتراجعا مذهلين في عمل ا  وشهدت هذه الحقبة أيضا

دة واالعترافات. كانت قضايا املرأة ، والحقوق املدنية وقضايا العدالة االجتماعية األخرى  حول العبا

  والخدمة ملختلف التجمعات ، بما في ذلك األمريكيين الكوريين ، مهمة أيض
ً
في حياة الكنيسة. تتميز ا

 إعادة التنظيم وفقدان العضوية هذه الفترة أيض
ً
 .ا

الوال إ في  الطوائف املشيخية  املتحدة وجمع شمل أجزاء  نقسمت   منها  يات 
ً
أكبر   عدة مرات. حاليا

، التي لديها مكاتبها في لويزفيل  PCUSAمجموعة هي الكنيسة املشيخية )الواليات املتحدة األمريكية(  

بين الكنيسة املشيخية في الواليات   1983. تم تشكيلها في عام  KYوالية كنتاكى   نتيجة لم الشمل 

تيار الجنوبي" ، والكنيسة املشيخية املتحدة في الواليات املتحدة األمريكية  ( ، "الPCUSاملتحدة )

(UPCUSA."التيار الشمالي" ، )  تم تشكيل UPCUSA  ( للكنيسة املشيخية في 1958من خالل دمج )

تشكيلها   تم  والتي   ، الشمالية  ألمريكا  املتحدة  املشيخية  والكنيسة   ، األمريكية  املتحدة  الواليات 

أمريكا 1858) في  املشيخية األخرى  الكنائس  القديمة. تشمل  الكنائس  اثنين  اتحاد من  من قبل   )

املشيخية  الكنيسة   ، األرثوذكسية  املشيخية  الكنيسة   ، أمريكا  في  املشيخية  الكنيسة  الشمالية: 

الكنيس أمريكا،  في  اإلصالحية  املشيخية  الكنيسة   ، كمبرالند  املشيخية  الكنيسة   ، ة  اإلنجيلية 

 املشيخية اإلصالحية  ، والكنيسة املشيخية الكندية 

Presbyterian Church in America, the Orthodox Presbyterian Church, the Evangelical 

Presbyterian Church, the Cumberland Presbyterian Church, the Cumberland 
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Presbyterian Church in America, the Associate Reformed Presbyterian Church, and 
4Church of Canadathe Presbyterian . 

 اعتبار 
ً
  1.4)الواليات املتحدة األمريكية( ما يقرب من  فى  لكنيسة املشيخية  ا  ت ، كان  2018من عام    ا

 في الحركة املرسلية.   املعينين والنشطين القسوسمن  19000جماعة ، و  9300مليون عضو ، و 

 5:تأسيس الكنيسة اإلنجيلية في مصر

في سبب  االمريكان  املرسلين  ملجهود  الفكر  إ  كان  وصل  العالم،  كل  في  اإلنجيلية  الحركة  نتشار 

م،  1850اإلنجيلي إلى مصر في نهايات القرن التاسع عشر، وقد صدر الفرمان الهمايوني في ديسمبر 

األرثوذكسية الطائفة  جوار  إلى  بذاتها  قائمة  طائفة  الوطنيين  اإلنجيليين  والطائفة   باعتبار 

لية على  الكاثوليكية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اآلن تسخدم التسمية اإلنجيليون على الكنيسة اإلنجي

 على أن هذه الكنيسة تعتمد على قبولها بشارة اإلنجيل وكرازتها باإلنجيل  
ً
اختالف مذاهبها، تأكيدا

 .وحياتها حياة اإلنجيل، وتعاليمها التي ترتبط باإلنجيل 

الوقت مصر    مع  في  البروتستانتية  املدارسو انتشرت  وكذلك  الكنائس  عدد  إلى    ،زاد  انضم  كما 

املشيخي   و املذهب  و مذاهب  القداسة  نهضة  كنيسة  مثل  أخرى  وكنائس  األخوة كنيسة  طوائف 

بين املذاهب    الرسولية والخمسينيةاملعمدانية و والكنيسة   واملثال وكنيسة هللا وسنشرح الفروق 

 .   خرى األ لكى يعرف القارئ ما هو الفرق بين املشيخية كمذهب واملذاهب االنجيلية  االنجيلية

 إلى ثمانية  
ً
بإمتداد العمل اإلنجيلي املشيخي في أنحاء مصر، تم تقسيم البالد إلى مجامع وصلت حاليا

 .األقاليم العليا  – سوهاج    – أسيوط    -ملوي   – املنيا    -مصر الوسطى  – الدلتا    – مجامع هي: القاهرة   

املشيخي سنة   املجمع  قرر   ،
ً
إنجيلية1863أيضا مدرسة الهوتية  إنشاء  وكارزين  م،  رعاة  ، إلعداد 

ــ " صف الالهوت" في عوامة الدكتور هوج. وكان 1864وطنيين. وهكذا وجدنا في سنة   بـ مي  م ما س 

 لتنقل املرسلين، إلى أن استقر في مكانين
ً
أسيوط: حيث كان الدكتور هوج يقوم   :الصف يتنقل تبعا

والثاني األول  للصفين  أن  .بالتدريس  الدكتور  كان  حيث  بالتدريس القاهرة:  يقوم  وطسن  دراوس 

 .للصفين الثالث والرابع

أن  و  بالذكر  في  الجدير  استمر  فقد  في مصر،  الذين خدموا  املرسلين  أشهر  من  الدكتور وطسن 

 ملدرسة الالهوت اإلنجيلية لحوالي  55التبشير مدة  
ً
(. 1916  -1886سنة )  30سنة، كما كان مديرا

 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presbyterian_and_Reformed_denominations_in_North_America 
5 https://ar.wikipedia.org 
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 من الخديوي سنة  
ً
 بالطائفة    -1902وهو الذي جاهد إلى أن استصدر أمرا

ً
به تعترف الحكومة رسميا

ثالث  بعدها،   .اإلنجيلية الدراسة  سنوات  وأصبحت  بالقاهرة،   
ً
نهائيا الالهوت"  "صف  استقر 

الالهوت  مدرسة  إلى  اسمه  وتغيير  سنة    .سنوات،  بمصر،  1919وفي  اإلنجيلي  السنودس  قرر  م 

تشكيل لجنة لدراسة مشروع إقامة مبنى خاص ملدرسة الالهوت... وتم شراء قطعة أرض وبنائها،  

فتتح املبنى في سنة  
 
  م )و 1927وا

ً
بشارع  تحت اسم كلية الالهوت االنجيلية بالقاهرة  هو املوجود حاليا

 السكة البيضاء بالعباسية(. 

وكانت   الفعاله  والعضوية  الكنائس  تنظيم  على  املرسلون  ركز  البداية  العضوية  أومنذ  سئلة 

حقيقى للرب   هل تنوي أن تكون تلميذ هل تثق به؟ من هو ربك ومخلصك؟ :هيللكنيسة األساسية 

   ، وأن تطيع كلمته ، وأن تظهر حبه؟  وعيس
ً
في هذه الجماعة ، تعطي    هل ستكون عضوا مخلصا

  الكنيسة أينما كنت؟   شركةوهل ستسعى للحصول على    وتحافظ على وحدتها  ،  ئ نفسك في كل ش 

 وكان جنوب مصر األرض الخصبة التي نمت فيها عضوية ملتزمة بااليمان االنجيلى املشيخى. 

 من 
ً
تعتمد الكنيسة اإلنجيلية، في نظام إداراتها على النظام املشيخي، وهو نظام ديمقراطي مستمدا

الكتاب املقدس بعهديه القديم والجديد، وفيه تتكون الكنيسة من أعضاء ولكل عضو عمل معين  

 مع  
ً
بحسب ما أخذ من مواهب الروح القدس، وعلى كل عضو أن يستخدم مواهبه بأمانة متعاونا

 رسالته على أكمل وجه.  
ً
 غيره من األعضاء ليكون جسد املسيح مؤديا

عام على غرس  البذرة التي أثمرت وامتدت    ١٥٠وبرغم مرور اكثر من  بعد هذه اللمحة التاريخية  

 وبرغم إنه اندلعت الحروب بي
ً
ن األتراك والبريطانيين واألملان والحلفاء واإلسرائيليين والعرب ذهابا

 عبر الطرف الشرقي للبحر األبيض املتوسط  
ً
عام. لكن الكنيسة ، املليئة باإليمان    100ملدة  وإيابا

والرجاء واملحبة ، باقية. لقد أضاف التقليد املشيخي صفحة جديرة باملالحظة إلى الحياة في البالد  

 . األوسطالشرق  فيذ أن بدأت املسيحية من

  

 

 

 

 



16 
 

 الفصل الثالث

ائف املشيخية ؟  ما هي الفروق بين الطو

؟ ماذا فعلت  هي الفائدة التي ستعود علىما هي أهمية العضوية في الكنيسة؟ ملاذا أفعل ذلك؟ ما  

الكنيسة   أفعل  هذه  أن  مني  يتطلب  ماذا  أجلي؟  التزاممن  على  هل  الكتاب للكنيسة  يقول  هل  ؟ 

 
ً
شيئا عضوية    املقدس  في  تفكر  عندما  عنها  تتساءل  قد  التي  األسئلة  بعض  هذه  العضوية؟  عن 

كنت   سواء   ، كنيسةالكنيسة  الى  مشيخية    ستنضم  في  إنجيلية  تحضرها  أي  أو  أخرى  كنيسة 

 والتي تعنى االلتزام. تتصل بها. أود أن أشجعك على التفكير في العضوية ،تحاول ان بانتظام و 

في هذا الكتاب من هم املشيخيون  وملاذا على أن    عن بعض هذه األسئلةلذا دعني أحاول اإلجابة   

للوهلة األولى تجد ان املشيخيين في العالم الغربى وارساليتهم وكنائسهم الوطنية في  انضم اليهم ؟  

لكن على مر  وهو املنظور الالهوتى للمصلح جون كالفن  الشرق ينحدرون من مصدر فكرى واحد  

ال يتم تفسير الكتاب النهم يؤمنون بديناميكية االيمان ف  ت بين املشيخيينالسنين حدثت انقساما

ملتطلبات    املقدس مرة واحدة وإلى األبد ، ولكن يجب تجديده باستمرار في سياق الظروف املتغيرة

املكتوبة  الحياة للكلمة  ومستمرة  منتظمة  دراسة  لإليمان  الديناميكية  الطبيعة  تتطلب  وبالتالي   .

الحياة واالنفتاح   تطرحها  التي  الجديدة   على األسئلة 
ً
الكلمة ردا في هذه  إيجاد معاني جديدة    على 

نظام  ألذلك   حيث  من  يشتركون  هم  عقائدية  فروق  بينها  كثيرة  كنائس  االن  العالم  في  صبحوا 

الى طوائف مستقله   أدى  السنين مما  النصوص اختلف على مر  لبعض  تفسيرهم  لكن  الكنيسة 

 بصفة عامة.  تمثيل في املجالس العامة للكنائس املسيحيةبعضها عن بعض ولها 

 بالشرح املختصر : فيما يلى وسنتناولهم  
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-( أمريكا  في  املشيخية  هيئة  PCAالكنيسة  أكبر  ثاني  هي  ،  من  (  املشيخية  الكنيسة    بعدالكنيسة 

األمريكية(   املتحدة  )الواليات  الواليات  PCUSAاملشيخية  في  محافظة  إصالحية  طائفة  وأكبر   ،

، مشيخي في    PCAاملتحدة. يتم إصالح   . يتميز  رساليات ، ونشطة في األ   نظام الكنيسةفي الالهوت 

 .  بمزيج من املمارسة اإلصالحية واإلنجيلية الواسعة

جماعة مع عضوية تواصل مشتركة    260دوبون ، الذين يمثلون حوالي  ، اجتمع املن  1973في ديسمبر  

من   برمن PCUSA تركوا  41000ألكثر  في  املشيخية  برياروود  كنيسة  في  ونظموا  ج،   ، أالباما   ، هام 

 الكنيسة املشيخية الوطنية ، التي أصبحت فيما بعد الكنيسة املشيخية في أمريكا 

جماعة  من  احتجاجات  تح UPCUSA بعد  أعادت التي  العاصمة،  واشنطن  في  االسم  نفس  مل 

( نفسها إلى الكنيسة املشيخية اإلصالحية الوطنية 1974تسمية الطائفة في جمعيتها العامة الثانية )

، ثم اعتمدت اسمها الحالي في اليوم التالي. في تأسيسها ، كانت محكمة التحكيم الدائمة تتكون من  

 عضو.  80،000جماعة و    500كنيسة لتشمل أكثر من  في غضون بضع سنوات ، نمت ال  .مجمع  16

ال تقوم برسامة املراة قسيسات في الكنيسة ولكن لهم دور قيادى بالطبع   PCAالكنيسة املشيخية 

لكن ال يسمحوا برسامتها واالختالف االخر الحديث عن الكنيسة املشيخية االم هو عدم االعتراف  

، وكما نعرف  
ً
هنا العديد من الطوائف املشيخية في أمريكا. أحياًنا ينسب  برسامة الشواذ جنسيا

ا عن طريق  أمريكا"  الناس  في  املشيخية  "الكنيسة  أخرى.  إلى  أفعال طائفة مشيخة  أو  آراء  لخطأ 

(PCA  اإلنجيليين املسيحيين  مثل  مثلها  تؤمن  صلح. 
 
امل الالهوتي  التقليد  في  إنجيلية  طائفة  هي   )

عهد  الخلق  رسم  منذ  أن هللا    ، الطوائف  من  العديد  من  والتقليديين  واألرثوذكس  واملحافظين 

 رابطالزواج ليكون  
ً
 و بين رجل وامرأة ، وهذا الفهم هو ما تؤمن به الكنيسة دائم   ا

ً
 علمت واعترفتا

بين رجل به الزواج  داخل  الجنس ي هو اإلخالص  للنشاط  إلهيا  املعتمد  املعيار  أن  نعتقد  لذلك،   .

  واحد وامرأة واحدة أو العفة خارج مثل هذا الزواج. على مدار التاريخ ، كان هناك غالًبا تضارب بين 

املعايير الثابتة لألخالقيات الكتابية التي تسعى الكنيسة إلى الحفاظ عليها واملمارسات االجتماعية 

 ( تعريف الزواج وال تعتزم القيام بذلك. PCAاملتغيرة للثقافة. لم تعيد الكنيسة املشيخية في أمريكا )
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The Orthodox Presbyterian Church الكنيسة املشيخية االرثوذكسية  -  

 هي طائفة تقع في املقام األول في شمال الواليات املتحدة.  (OPC) الكنيسة املشيخية األرثوذكسية

 الكنيسة املشيخية في الواليات املتحدة األمريكية   (PCUSA)تأسست من قبل أعضاء املحافظينو 

الثالثينيات   خالل  الحداثي  الالهوت  على  بشدة  اعترضوا  املشيخية و الذين  الكنيسة  تأسست 

 John Greshamريشام ماشينج، إلى حد كبير من خالل جهود جون    1936األرثوذكسية في عام  

Machen  استجابة إلعادة تنظيم   1929. أسس ماشين وآخرون معهد وستمنستر الالهوتي في عام ،

،  1933. في عام التي كانت تحولت الى الالهوت الليبرالى في ذلك الوقت مدرسة برينستون الالهوتية

في مجال  املشيخيون  يتسامح معه  الذي  الليبرالي  الالهوت  بالقلق من  يشعر  الذي  شكل ماشين  

املقدس الكتاب  الزواج ،  عصمة  تعريف مفهوم  تعيد  التي  االيمان  اقرارات  املراة وبعض    ورسامة 

ى أن املجلس املستقل كان غير دستوري وأعطى رجال الدين املرتبطين التأكيد عل PCUSAقررت  

 إنذار 
ً
 نهائي  ا

ً
لقطع روابطهم. عندما رفض ماشين وسبعة رجال دين آخرين ، تم تعليقهم من الخدمة    ا

 املشيخية.

في  1936يونيو    11في   والعلمانيين  والشيوخ  املحافظين  الوزراء  من  ومجموعة  ماشين  التقى   ،

وبين الكنيسة املشيخية في    ا ال يجب الخلط بينه) شكيل الكنيسة املشيخية األمريكيةفيالدلفيا لت

أوPCUSAأمريكا    ، PCA  عقود بعد  جاءت  التي  انتخاب  .(،  رفعت Machen تم  أول.   كمشرف 

PCUSA   اعتمدت الطائفة اسمها    1939دعوى ضد الطائفة الناشئة الختيارها لالسم ، وفي عام ،

 .ملشيخية األرثوذكسيةالحالي ، الكنيسة ا

، بقيادة   OPC. في وقت الحق من ذلك العام ، انفصل فصيل مهم من  1937في يناير    Machenمات  

Carl McIntire  لتشكيل الكنيسة املشيخية للكتاب املقدس ،Bible Presbyterian Church    وهي ،

 ، االمتناع التام عن الكحول وتعليم العقيدة األلفية.  OPCطائفة تتطلب ، على عكس 
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حدثت حادثة ضرب نار على كنيست يهودى في مدينة بواى كاليفورنيا واخذت اهتمام    2019في عام  

 كان إرنست عضو اعالمى كبير  
ً
التقليدية الالهوتية.    للمدرسةفي الكنيسة املشيخية األرثوذكسية    ا

الذي عبر عن دوافع مسيحية لقتل اليهود ، إلى نقاش    الجانى ، أدى بيان  6وفقا لواشنطن بوست  

، تلقت الكنيسة املشيخية    2019على وسائل التواصل االجتماعي بين القساوسة املسيحيين. في عام  

  اهتمام   Escondido -بمدينةاألرثوذكسية
ً
 إعالميا

ً
الك  ا كانت  إيرنست  حيث  جون  كان  التي  نيسة 

 يهودى  تإطالق النار على كنيس ب املتهم
ً
. قال كون من الكنيسة املشيخية في   في هذه الكنيسةعضوا

أمريكا أن البيان يحتوي على "صياغة واضحة بشكل مخيف لالهوت املسيحي" حول قضايا معينة  

 
ً
عميقا تاريًخا  "هناك  أن  من  وحذر   ، الخالص     مثل 

ً
معاد   وقبيحا إلى  من  تسللت  التي  السامية  اة 

 ." ستمرارإالكنيسة املسيحية ، يجب معالجتها وإدانتها وتصحيحها ب

عاداة السامية.  لفكر مآخرون بشدة أن الالهوت والكتاب املسيحيين يقدمان أي دعم  خدام  نفى   

  بيان  OPCأصدرت الكنيسة املشيخية األرثوذكسية
ً
العنصرية والعنصرية    منالسامية  كراهية  بأن " ا

ليس لها مكان في نظامنا العقائدي". في بيان    والعنصرية التي حفزت على ما يبدو مطلق النار ...هي  

 . مطلق النار املزعوم ، نفى أنه تعلم معتقدات معادية للسامية من عائلته

مريكى النهم املقصود بذكر هذه القصة ان اظهر التحديات التي يقابلها املشيخيين في املجتمع اال 

 يتمسكون بالحق. 

 
 :الكنيسة اإلنجيلية املشيخية -

 
6 https://www.washingtonpost.com/religion/2019/05/01/alleged-synagogue-shooter-was-churchgoer-who-
articulated-christian-theology-prompting-tough-questions-evangelical-pastors/ 
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والالهوت اإلصالحي ، يتم   في إدارة الكنيسة املشيخي نظامهي هيئة كنسية أمريكية تخضع لل

التعبير عنها في سياق أرثوذكس ي محافظ. شعار الكنيسة املشيخية اإلنجيلية هو "في األساسيات 

 ".الصادق الحبو  الرحمةي كل ش يء وحدة. في الالأساسيات حرية. ف

من قبل القساوسة والشيوخ الذين تم تنفيرهم   1981و    1980نتيجة لقاءات الصالة في   EPC بدأ

في   املتحدة  املشيخية  )الكنيسة  املشيخي  "الشمالي" من  الفرع  في  الليبرالية  قبل  من  متزايد  بشكل 

(. عملت حالتان كمحفزان مهمان في انفصالهما: قضية كينيون PCUSAالواليات املتحدة األمريكية  

 .1981وقضية كاسمان لعام  1975 لعام

تاريخية:   كينيون خريجملحة    كان وين 
ً
في سيامة  ا املشاركة  أنه سيرفض  أعلن بضمير حي  جامعًيا 

نات في  الكنائس امرأة ، على الرغم من أنه أكد أنه سيخدم طواعية في إحدى  فريق  مع النساء املعيَّ

ألغت اللجنة    1975في عام    إال انه تسبرغ ،بي  جمع. على الرغم من أنه تم ترسيمه من قبل مالخدمة

  سيامة كينيون ألن قبول رسامة النساء كان "نص  UPCUSAالقضائية الدائمة للجمعية العامة  
ً
ا

 دستوري
ً
 صريح  ا

ً
التعاليم   EPC". سمحت  ا على  املرأة وشددت  مختلفة حول سيامة  نظر  وجهات 

 التقليدية حول طبيعة يسوع املسيح. 

في الوسط    EPCموقع الوسيط    لها    نهاإكنيسة االنجيلية املشيخية بامريكا  الها  ب  انامران تتميز   هناك

تعتبر   الكاريزمية.  والحركة  النساء  رسامة  هما  األمريكي  غير   EPCاملشيخي  مسألة  املرأة  رسامة 

ترك لكل كنيسة محلية ما إذا كان يمكن للمرأة أن تعمل كشي العديد     اسات وشم   خات ضرورية ت 

، ولكن عدد قليل جدا من الكنائس تقودها   من السيدات   لديها شمامسة وشيوخ EPCمن كنائس  

 سامة املرأة.  بر يسمح  ECOو   PC(USA)امرأة كقائد فردي أو راعي كبير. وباملقارنة فإن 

أو    كقسوسكشمامسة ولكن ليس    Associate Reformed Presbyterian Church (ARPC)بينما  

 ال تعين النساء رسمي  PCAشيخات ؛ ال  
ً
  يخاتوش  سات ولكن هناك عدد من الكنائس لديها شما  ا

 . املرأة قسيسةال يرسم  OPC و غير متفرغيين 

ان   الهامة  الكنائس  املعلومه  مجلس  يسمى  مجلس  لها  وكندا  أمريكا  في  املشيخية  الكنائس  كل 

 - أمريكااملشيخية واملصلحة بشمال 

The North American Presbyterian and Reformed Council- 

NAPARC 
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هو جمعية تضم العديد   (NAPARC) في أمريكا الشمالية يةاملشيخية واإلصالحالكنائس  مجلس 

يؤكد  وهو  .[ يجتمع املجلس سنويا2املشيخية واإلصالحية في الواليات املتحدة وكندا. ]من الكنائس  

اعتراف وستمنستر    على للوحدة:  إلى جنب مع ستة أشكال  ، جنًبا  لها  كأساس  الكتابية  العصمة 

لإليمان ، اعتراف بلجيكي ، تعليم وستمنستر األكبر واألقصر ، التعليم املسيحي هايدلبرغ وشرائع 

 . هو "تسهيل املحادثة والتعاون بين الطوائف NAPARCالغرض من  .دوردت 

 
Cumperland Presbyterian Church- 

املتحدة  الواليات  في  املطرودين  املشيخية  الكنيسة  أعضاء  من  املشيخية  كمبرالند  تتألف طائفة 

( وغيرهم في املنطقة عندما حل مجمع كنتاكي املشيخ األصلي كمبرالند. هناك PCUSAاألمريكية )

ن االنقسام دائًما أدلة تاريخية في كتابات العديد من املؤسسين تشير إلى أنهم لم يقصدوا أن يكو 

 وبالتأكيد لم يتوقعوا طائفة منفصلة طويلة األمد. 

 ، والتي سميت أيض1800نتج عن النهضة الكبرى عام  
ً
بالصحوة الكبرى الثانية ، نشأت الطائفة    ا

االختيار الكلفينى الى    الجديدة لتلبية االحتياجات الروحية للشعب الرائد الذي تحول من عقيدة

خاص  مكان هو أول في مقاطعة لوجان كنتاكي، لقد كان نهر ريد  "Whosoever Will" اإلرادة الحرة

 االجتماع اإلحيائي الذي يعتقد البعض أنه أدى إلى أول تجمع منظم مشيخي في كمبرالند.ب
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The Cumberland Presbyterian Church in America- 

املندوبون   طلب  أن  بعد  الكنيسة  تشكيل  العامة  تم  الجمعية  إلى  أفريقي  أصل  من  األمريكيون 

املساعدة في تنظيم هيئة منفصلة لألميركيين األفارقة ،   1869للكنيسة املشيخية في كمبرالند مايو 

دينهم وزعماء   ، وتطوير رجال  الذات  أكثر استقاللية واعتماًدا على  بأن يصبحوا  لهم  مما يسمح 

الخاصة بهم ، كل ذلك بدعم مالي من طائفة اآلباء. تم تنظيم  آخرين ، و الحفاظ على مباني الكنيسة  

مايو   في  الجديدة  بعد    1874الكنيسة  فيما  امللونة كمبرالند. عرفت  املشيخية  الكنيسة  باعتبارها 

 .باسم الكنيسة املشيخية الثانية في كمبرالند قبل أن تحمل اسمها الحالي

مبرالند في معظمها ودية للغاية ، وقد تدرب العديد  كانت العالقات بين املجموعتين املشيخيتين في ك

وزراء   في    CPAمن  الطائفتين  قبل  من  الشمل  لم  محاولة  فشلت  الالهوتية.  ممفيس  مدرسة  في 

 متساو 
ً

  الحصول على املوافقة في أواخر الثمانينيات. أرادت الكنيسة األمريكية األفريقية تمثيال
ً
في  يا

أ وشعرت   ، والوكاالت  املجالس  األكبرجميع  البيضاء  الكنيسة  ستبتلعها  ذلك  بخالف  وهكذا    نه 

 انقسمت لتشكل طائفة مستقلة. 
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The Associate Reformed Presbyterian Church- , 

سنودس لقد تشكل من  كما هو موجود اليوم ،   HGHSL( ،  ARPCالكنيسة املشيخية اإلصالحية )

املنتسبة اإلصالحية  الكنيسة  سينودس   ، نتجت  Associate Reformed Church الجنوب   ..

النصف الثانى  الكنيسة اإلصالحية املنتسبة األصلية عن اندماج الكنيسة املشيخية )من تقاليد  

. في نهاية املطاف اندمج السنودس الشمالي مع  1782القرن الثامن عشر( في فيالدلفيا في عام  من  

PCUSA  الناح من  املحافظة  الطوائف  أقدم  من  واحدة  للواليات  وهي  واالجتماعية  الالهوتية  ية 

إلى املجلس املشيخي واملصلح في أمريكا الشمالية وتشترك في الهوت   ARPتنتمي الكنيسة  ،  املتحدة

رأة لكتاب املقدس. ال تعين الكنيسة امللمشترك مع الطوائف املشيخية املحافظة األخرى. العصمة 

 . أو شيخات  كقسوس

 
7ECO:  

A Covenant Order of Evangelical Presbyterians 

املتحدة.    ةشيخياملطائفة  ال  ىه الواليات  في  و اإلنجيلية  العهد  بكنيسة  بصفتها كنيسة  التي تسمى 

بإصالح الالهوت والسياسة املشيخية. تأسست كنيسة العهد املشيخية االنجيلية  مشيخة ، تلتزم  

عام   وأعضاء   2012في  السابقة  التجمعات  قبل  املشيخية    من  من  عدم  PCUSAالكنيسة  أدى   .

إلى جانب الخالفات الطائفية املتزايدة حول الالهوت والبيروقراطية  ية عضو الالرضا عن انخفاض 

وهى ترسم   يس.قس   500جماعة وأكثر من    380. لديها أكثر من  كنائس العهد املشيخيةإلى تأسيس 

 املراة في الخدمة الرعوية وترفض رسامة الشواذ جنسيا.

The Presbyterian Church of Canada- 

 
7 https://eco-pres.org/ 
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 الكنيسة املشيخية بكندا: 

االسكتلنديين   املستوطنين  من  لكل  كندا  في  املشيخية  للكنيسة  الكندية  الجذور  تتبع  يمكن 

والهوغنوتيين الفرنسيين ، وأول الكنائس املشيخية التي تم تشكيلها في أواخر القرن السادس عشر 

 .  1875ة ، تخدم في كندا تحت هذا االسم منذ عام خيهي طائفة مشي .السابع عشروأوائل القرن 

  
ً
 في التاريخ األوروبي إنما كانت حدثا

ً
 عابرا

ً
إن والدة حركة اإلصالح الديني البروتستانتي لم تكن حدثا

 باملعنى الّدقيق للكلمة، إذ أن آثارها املعاصرة في عالم اليوم هي أقوى منها في أ
ً
ي وقت مض ى، تاريخيا

يشهد على ذلك انتساب قطاعات كبيرة من سادة النظام العاملي الجديد إلى الكنائس البروتستانتية  

 8املختلفة. 

 

 الختام :  في

نجد أن مجلس الكنائس املشيخية واالصالحية بشمال أمريكا يضم عدد من الكنائس املحافظة  

 فنجد  
ً
، الكنائس  (ARPC) املشيخية اإلصالحية املنتسبةهم الكنيسة   NAPARC األعضاء فيالهوتيا

، الكنائس اإلصالحية الحرة   )Église réformée du Québec )ERQ،   (CanRC) الكندية اإلصالحية

، الكنيسة املشيخية الكورية   (HRC) ، التجمعات اإلصالحية التراثية (FRCNA) في أمريكا الشمالية

، الكنيسة املشيخية   (KPCA) الكورية في أمريكا )كوسين(  ، الكنيسة املشيخية (KAPC) األمريكية

أمريكا (OPC) األرثوذكسية في  املشيخية  الكنيسة   ، (PCA) املشيخية اإلصالحية  الكنيسة   ، 

(PresRC)  الكنيسة اإلصالحية في الواليات املتحدة ، (RCUS)  الكنيسة املشيخية اإلصالحية في ،

ويحضر    .(URCNA) س اإلصالحية املتحدة في أمريكا الشمالية، والكنائ (RPCNA) أمريكا الشمالية

 
8 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/08/35520.html 
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من   املقدسأعضاء  للكتاب  املشيخية  في   (BPC) الكنيسة  اإلصالحية  البروتستانتية  والكنائس 

   .كمراقبين مدعوين (PRCA) أمريكا

  في ما يعتبر ملخص إليمان كل الكنائس اإلنجيلية  هو    NAPARC  شركة هذا املجلس  أساس  إن  

على  )العالم   نؤكد   ، الحياة  مدى  على  الوحيد  والسيد  املخلص  بصفته  املسيح  بيسوع  االعتراف 

 للكنائس املشيخية واإلصالحية لتكون ملتزمة تمام  شركةأساس ال
ً
كلمة هللا ،  كبالكتاب املقدس    ا

إعترافات االيمان واقرارات  بدون خطأ في جميع أجزائه ، وتعاليمه على النحو املنصوص عليه في  

  ، البلجيكي  االعتراف   ، هايدلبرغ  في  املسيحي  ستمنستر  يو ايمان  اعتراف  و دورت     مجمعالتعليم 

 .  (املطول واملختصر
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 الفصل الرابع 

؟ون بماذا يؤمن املشيخي  
وتتبنى املنظور تتبع الفكر الكالفينى في تفسيرة ملفهوم الكنيسة  الكنائس املشيخية في كل العالم  

كالفن   جون  للمفكر  لهالالهوتى  كثيرة  كتابات   Institutes of the Christianأشهرها    وهناك 

Religionللعربية ترجم  املسيحى.   وقد  الدين  أسس  عنوان  هذا   تحت  نَقل  ي  التي  االولى  املرة  انها 

االولى قبل   ِشَرت نسخته 
 
ن العربية منذ  الى  الالهوتي الضخم والشهير     482الكتاب 

ً
الترجمة  عاما  .

كالفن، احد ابرز قادة االصالح البروتستاتني في اوروبا    العربية االولى لـ"اسس الدين املسيحي" لجون 

اشهر الى القراء العرب،   4في القرن السادس عشر، قدمتها كلية الالهوت للشرق االدنى قبل نحو  

استغرق   وطويل  مضن  عمل  املراجعة   9بعد  واعادة  واملراجعة  والتدقيق  الترجمة  من  اعوام 

  9ته الكلية الغناء املكتبة املسيحية العربية.  والتنقيح، بما يشكل "انجازا كبيرا" حقق

 : للكتاب   ى لإلجابة بإختصار عن السؤال الجوهر 

 ماذا يعني أن تكون مشيخي
 
 "؟ا

التقليد اإلصالحي   يرجع،  بصفة عامه املشيخيون جزء من  ،    هجذور   والذى  لوثر  إلى عمل مارتن 

 وخاصة جون كالفن في إصالح القرن السادس عشر.  

 TULIPلكن كمشيخيين نؤمن بالتيوليب 

 

 
9 https://www.annahar.com/article/766410 
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كلمة تيوليب هي الحروف األولى للعقائد الخمسة التي تشكل معتقدات والهوت الكنائس 

 املشيخية في العالم املسيحى

-Tالفساد الكلى: 

. فهو غير قادر على فعل  
ً
 تماما

ً
حالة االنسان )خالل وبعد السقوط( فبعد السقوط أصبح فاسدا

 .خالصهأي ش يء نحو 

الرأي املعارض للفكر األرميني هو أنه بما أن اإلنسان مسؤول أمام هللا أن يتوب ويؤمن باإلنجيل،  

 على القيام بذلك 
ً
 .فعليه بالتالي أن يكون قادرا

U- االختيار الغير شرطي: 

هللا منذ األبد لم يضع قيد أو شرط لعملية االختيار لخالص بعض من إجمالي البشر الخاطئين. لم 

يفعل ذلك ألنه كان يعلم بأن عليهم أن يصدقوا رسالة اإلنجيل عند عرضها عليهم، ولكن كان هذا  

أو فضل    بسبب حبه ولتمجيد نفسه في خالص أولئك الذين اختارهم بحرية ودون قيد أو شرط

 .لهم صنعوه

برسالة  يؤمنون  سوف  البشر  بعض  أن  توقع  وأنه  مشروط،  هللا  اختيار  أن  هو  املعارض    الرأي 

 .اإلنجيل، وعلى هذا األساس أختار لهم أن يكونوا ورثة الحياة األبدية

 

L- الكفارة الهادفة 

املسيح في تقديمه ذبيحة نفسه على الصليب، تحمل خطايا أولئك الذين أختارهم هللا دون قيد أو 

أجل من  مات  الذين  أولئك  تأمين خالص  بمثابة  هو  الواقع  في  وبالتالي  األبدية،  للحياة  هم.  شرط 

 .وبالتالي صار فدائه وموته الكفاري يقتصر عليهم

 لهم عن طريق  
ً
الرأي اآلخر املعارض هو أن املسيح ضحى بنفسه عن البشر لكي يجعل خالصة ممكنا

 للحياة األبدية إذا كان يؤمن باملسيح
ً
 .إزالة كل عقبة في طريق أن يكون اإلنسان متلقيا

I- النعمة التي ال تقاوم: 

ال تقاوم في املختارين )أولئك الذين مات من أجلهم املسيح(، وسوف يكون سلطان هللا   إن نعمة هللا

 .في االختيار يعتمد على عمل الروح القدس حتى يتجددون ويؤمنون باإلنجيل
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الرأي املعارض هو أن نعمة هللا هي بالفعل تقاوم من قبل الجميع وإن استقبال اإلنسان لرسالة  

 freeعلى عمل الروح القدس ولكن تعاون اإلنسان من خالل ارادته الحرةاإلنجيل ال يقوم فقط  

will في الحصول على نعمة هللا  باإليمان. 

P-  ثبات وجهاد القديسين 

الروح   قبل  من  تجديدهم  تم  والذين  أجلهم،  من  املسيح  مات  وقد  هللا،  إختارهم  الذين  أولئك 

سوف يكون الجهاد واملثابرة في اإليمان إلى  القدس، وسوف يتم الحفاظ عليهم من قبل قوة هللا، و 

 .النهاية وحفظهم من السقوط

 في اإلنجيل قد يحدث في بعض األحيان أن  
ً
الرأي املعارض اآلخر هو أن األنسان الذي يعتقد حقا

 يترك االعتقاد واإليمان باملسيح، وبالتالي يفقد الحياة األبدية ويهلك الى األبد. 

 (  ٢٠٢٠-دار الثقافة  – اإللهيةراما النهمة بانو -)ارجو الرجوع لكتاب 

 الكنيسة املشيخية تؤمن وتعترف : 

 .نحن نؤمن بالنعمة وحدها

منح هذه النعمة من خالل   ت  للبشرية بنعمة هللا ونعمة هللا وحده.  عطى  ي  نحن نؤمن أن الخالص 

ومحبته لنا ، نحن قادرون حياة وموت وقيامة يسوع املسيح ابن هللا. من خالل اإليمان بنعمة هللا  

 .على تجربة بركات هللا وانتخابنا لنعيش في إرادته وأغراضه

 .نحن نؤمن باملسيح وحده

هذا يعني أننا نؤمن بأن يسوع املسيح وحده هو املنقذ والفدي للبشرية وهو رأس الكنيسة. نحن  

الرب أيًضا. نحن ندرك أنه  هنا لتمجيد يسوع من خالل عبادتنا وخدمتنا ، ألنه مخلص. يسوع هو  

 ، نتحمل املسؤولية الرهيبة  
ً
عاش في توافق تام مع إرادة هللا ، لذلك نسعى إلى محاكاته كتالميذه. معا

عن "إحضار املسيح إلى العالم والعالم إلى املسيح". نأتي باملسيح إلى العالم من خالل أعمال املحبة 

بينما ن إلى املسيح  بالعالم  نأتي  بالناس في  والشهادة.  ، ونرحب  دعو الناس لقبول يسوع كمخلص 

 .عائلة إيماننا

 .نحن نؤمن بالكتاب املقدس وحده

نحن نؤمن بأن الكتاب املقدس هو كلمة هللا املكتوبة لنا وهو شاهد موثوق إلرادة هللا ونعمته في 

تعلمنا من هو   مستوحاة من الروح القدس وموثقة في جميع أمور اإليمان. إنها كلماته  يسوع املسيح.  
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بنعمة هللا. نتعلم من الكتاب املقدس أن هللا محبة.  ونتوب عنها    ته ونعترف بخطايانانعم وتعرفنا  هللا  

فريضة  العبادة لها أهمية قصوى في تقاليدنا. املركزية في العبادة هي إعالن الكلمة من خالل  وأن  

 .لعمل نعمته في القلب  نعلن ونشترك معا كشعب هللا ونكون شهود  املعمودية وعشاء الرب 

 وحى هللا والكتاب املقدس :

في الكنيسة املشيخية تم عمله  مسح    وثيقة تفاهم ملفهوم الوحى في الكتاب املقدس وكان بها   تم عمل

الوحى    1979االمريكيةسنة   من  مواقف  بخمس  املقدس وخرجوا  الكتاب  وحى  بخصوص قضية 

 :املقدس وهم

قد تم التحكم فيه من قبل  لكن  كتابته من قبل األفراد ،    انه تمالكتاب املقدس، على الرغم  -1

  هو بال خطأ في كل ما يعلمه في مسائل العلم والتاريخ ، وكذلك في مسائل   الروح القدس لدرجة أنه

 % 14.علم الالهوت 

كان يسيطر  لقد  الكتاب املقدس ، على الرغم من كتابته من قبل األفراد ويعكس شخصياتهم ،  -2

الالهوت   معليه أمور  في  يعلمه  ما  كل  في  بالثقة  أنها جديرة  القدس  ليس    الروح  ولكن   ، واألخالق 

 %23.بالضرورة في مسائل العلم والتاريخ 

شأنه في ذلك    املستند  كامل  ىبها وفي نفس الوقت إنسانكل الكتاب املقدس هو كلمة هللا املوحى  -3

 %48 .اى الرب يسوع مثل الكلمة املتجسد

كلمة هللا    قد ال تكون أجزاء من الكتاب املقدس بما في ذلك بعض مواقفه الالهوتية واألخالقية  -4

 %11.املوحى بها

عبر التاريخ    ملسيحييناو  نالكتاب املقدس هو مجرد سجل للتجارب األخالقية والدينية للعبرانيي-5

 %4.إى أنه كتاب تاريخى 

هناك   أن  النتيجة  إجمالي    %  48وكانت  أن  املسحمن  رأوا   ، أخرى  أي مجموعة  من ضعف  ،أكثر 

، على النقيض من   3املوقف  وهو  اإللهية والبشرية.  العناصر  الكتاب املقدس هو مزيج ال يتجزأ من  

تتحقق في الكتاب املقدس إذا تم التأكيد على العنصر اإللهي أو  ، أن العدالة ال    5و    1املوقفين  

 قد يكون مشكوك  3العنصر البشري الستبعاد اآلخر. في حين أن املوقف  
ً
   ا

ً
   فيه منطقيا

ً
 ويترك مفتوحا

 البشرية وتتشابك  و ملناقشة القضية املركزية للطريقة التي ترتبط بها الجوانب اإللهية  
ً
وهذا ،  معا
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لكتاب املقدس ل  الوحىلكنيسة وإصراره على سر  أليمان ااملركز القوي    شر على أناملسح يعطينا مؤ 

 10.  كأداة إلهية تتخللها الخصائص البشرية

. نحن متأثرون بشكل خاص بتعاليم الالهوتي جون ةليد املصلحاالكنيسة املشيخية تخرج من التق

نظاملقد  كالفن.   كالفن   طور 
ً
    ا

ً
األشإداريا مشاركة  بشدة  الرعاة يقّدر  وكذلك  العاديين    خاص 

 .  بالتساوى 

النظام  ويفرق  presbuteros 11وتنطق  πρεσβύτερος  ،α ،ονمن اليونانى:  الكلمة األصلية

 lay elderوالشيخ املدبرالراعى  وهو املتفرغ للخدمة  Teching elder  الشيخ املعلم بين    :  املشيخى

وكلمة  الذى   الكنسية  الفرائض  ممارسة  في  الكنيسة  بقيادة  يقوم  ال  لكن  متفرغ  يكون  ان  يمكن 

في العهد الجديد ، يدعو هللا إلى قيادات إيمان  ".  بريسبيتيروسأتي من الكلمة اليونانية "ت"املشيخي"  

  حكيمة ومتفانية وناضجة. إن كل أعضاء جسد املسيح ، الكنيسة ، قد وهبوا هدايا فريدة لغرض 

 " يشير  أن  يمكن  من  elderالخدمة.  ملجموعة  الشركات  قيادة  في  يشارك  الذي  الشخص  إلى   "

( ، أو إلى شخص  2– 1:  5بطرس    1؛    28،    20:17التجمعات أو الكنائس املسيحية )انظر أعمال  

(. ال يمنح هذا املصطلح عنواًنا بقدر ما يصف  7-5:  1لديه قيادة على جماعة معينة )انظر تيطس  

 .دوًرا في املجتمع وظيفة أو

دعى إليها قادة الكنيسة: الرسل واألنبياء و   13-11:  4تسرد أفسس     املبشريين بعض الخدمات التي ي 

أيض )انظر   والقساوسة واملعلمين 
ً
لغرض  31-27:  12كورنثوس    1  ا الخدمات موجودة  (. كل هذه 

الجماعة  وإعداد  تجهيز   أعضاء   ، املسحالقديسين  كنيسة  رسالة  اى  أجل  من  عندما  ،  املسيح. 

ينخرط الناس بفرح في عمل الخدمة ، يتم تقوية جسد املسيح وتنضج الكنيسة لتتخذ شخصية  

 املسيح.

 أن تنتخب شيوخ  الكنائس املشيخيةيجب على  
ً
وهذا ما  مع القساوسة.    إدارة الكنيسة للخدمة في    ا

تخاذ العديد من القرارات املهمة  إ لتمييز مشيئة هللا في    مدعو  يطلق عليه مجلس الكنيسة واملجلس 

نيابة عن الجماعة. تنتخب الكنيسة أيضا الشمامسة. املسؤولية األساسية للشمامسة هي توفير  

 1فعل كل ش يء "بشكل الئق ومنظم". ) أنه البد من  الرعاية ألعضاء الجماعة. يؤمن املشيخيون ب

ف40:  14كورنثوس   أمناء  نكون  عندما  اسم    تمجيدي  (  كرئيس  وإكرام  ، ورأس  املسيح  للكنيسة 

 
10 https://www.pcusa.org/site_media/media/uploads/_resolutions/scripture-use.pdf 
11 https://biblehub.com/greek/4245.htm 
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ويقودنا الروح القدس ، ونتبع تعاليم الكتاب املقدس ، وينظم هللا بشكل جيد أشياء عظيمة من 

 12! في هذا الكون لالعداد للملكوت االبدى  خاللنا ملجده

 ماذا يؤمن املشيخيون؟ب

 الكتاب املقدس: في 
للبشرية. هللا هو خالق كل ش يء.    تم اإلعالن عنهاملشيخيون يعتقدون أن هللا موجود وأن هللا قد  

. لكن ال يعترف الجميع  في الطبيعة وهو اإلعالن العام  يتم التعبير عن عمل هللا الخالق من حولناو 

بنشاط هللا وما فعله هللا في هذا العالم. يعتقد املشيخيون أن عدم االعتراف هذا بسبب الخطية  

لذا فقد  وهذا هو اإلعالن الخاص  البشرية. يحتاج البشر إلى وحي هللا الذي سيؤثر على حياتهم!  

 ط وحياتصل هللا بالعالم ليقدم ليس فق
ً
 عام ا

ً
بما فعله هللا ، في خلق العالم وفي الطبيعة والتاريخ   ا

 ولكن أيض  -
ً
وحي خاص ، وهو الكتاب املقدس. الكتاب املقدس هو وحي هللا ، أو اتصال هللا الذاتي.    ا

لشعب   أسمى  وبشكل  العبرية(  )الكتب  القديم  العهد  في  إسرائيل  لشعب  هو هللا  من  كشف هللا 

ا  العهد  في  ينقل    -لجديد  الكنيسة  املقدس هو وحي خاص ألنه  الكتاب  املسيح.  في شخص يسوع 

كن لدينا من خالل أي وسيلة أخرى ومعرفة هللا التي ال نستطيع العثور عليها في  تمعرفة هللا التي لم  

الكتاب املقدس كلمة هللا. يعبر الكتاب املقدس عن من هو هللا وما يفعله  لذلك يسمى    أي مكان آخر

 .ذلك ما يريده هللا للعالم واإلنسانية هللا ، وك

الكتاب املقدس هو تعبير عن إرادة هللا. يروي قصة أنشطة هللا في العالم املخلوق ومع شعب هللا في  

والجدي القديم  بسلطدالعهدين  املشيخيون  يؤمن  لذلك  للكتاب    ان.  بالنسبة  املقدس.  الكتاب 

. نحن نؤمن بأن روح هللا القدوس  فيه   قرأ كلمة هللاناملقدس ، نلجأ إليه كمكان لسماع هللا يتكلم و 

ل ويحبون  أوحى  هو هللا  من  البشر  يعرف  حتى  ينقله  أن  أراد هللا  ما  بنقل  املقدس  الكتاب  كّتاب 

ويخدمون هللا بالطريقة التي يريدها هللا. نحن ندرك أن الكتاب املقدس هو كلمة هللا بعمل الروح  

ة اإليمان بيسوع املسيح ، الذي يعرفنا من خالل الكتاب املقدس   القدس في حياتنا. يمنحنا الروح هب

الوسائل التي يستخدمها هللا    - ويشهد لنا الروح أن الكتاب املقدس هو وحي هللا الخاص ، وكلمة هللا  

 
12 https://www.presbyterianmission.org/what-we-believe/ 
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لنا. هذا هو السبب في أن الكتاب املقدس    تهإراد و   لنقل معرفة هللا وكلمة هللاهي الوعاء اللغوى  

 املشيخية.االنجيلية للمعتقدات واملمارسات مركزي للغاية  

الكتاب   في  الرئيسية  القصة  هي  هذه  العالم.  ويحب  العالم  إله خلق  املقدس عن  الكتاب  يخبرنا 

املقدس. من املهم أن نعتقد أن هللا موجود. واألهم من ذلك معرفة طبيعة هذا اإلله الذي نؤمن به.  

له يأخذ زمام املبادرة في التواصل مع اإلنسانية وفي دعوة في الكتاب املقدس هو إبه  إن هللا املوحى  

الناس إلى عالقة املحبة والطاعة. يؤكد املشيخيون أن هللا هو "إله العهد". العهد هو وعد أو اتفاق.  

في جميع أنحاء الكتاب املقدس نجد هللا يدخل في العهود مع األفراد والجماعات. عهد مع إبراهيم 

ائيل ، مع امللك داود ، ومع اآلخرين. في العهد ، يتعهد هللا بأشياء مهمة ويعد  وسارة ، مع شعب إسر 

 بها ، ويمكن للبشر أن يقدموا وعود 
ً
في العهود: أن يطيعوا هللا ، وأن يكونوا مخلصين ملا يريده هللا.   ا

إلى    أرسل هللا يسوع املسيح إلى العالم للوصول لقد  يسوع املسيح.  في  ونؤمن بأن جميع العهود هي  

العالم بمحبة ، ومن خالل حياة وموت وقيامة يسوع املسيح ، يمكن للبشرية أن تكون لها عالقة  

ويريدها يريدها هللا  التي  يسوع بشدة  باهلل  أن  على   ، اآلخرين  املسيحيين  مع   ، املشيخيون  يؤكد   .

يح املوعود  ، كما هو املسأي املسيا سيأتىاملسيح هو الشخص الذي يشير إليه العهد القديم كله  

، وان العهد الجديد يعلن أن  فهو اإلعالن الكامل عن هللاوعود  البه ، والذي يتفوق فيه على جميع  

   .وننتظر قيامة الدهر األتى باملجئ الثانى للرب يسوع املسيح أتىقد املسيح 

 

 : الخالصمفهوم االيمان في 
بر   إستقبال  وعن  الخالص،  عن  السارة  األخبار  هو  حاالت اإلنجيل  ثالث  )فى  ماض ى   الزمن  هللا 

هو  خالصنا    .كثير من سوء الفهم حول النعمة، يرجع لعدم فهم هذه الحقائق  .(وحاضر ومستقبل  

لثين اآلخرين لم يتما  بالتبرير    قد تم )خالص أرواحنا( قصة العمر و 
 
ويحتاج كل مؤمن أن    لكن الث

 .فالخالص هو قصة العمر يتمم خالصه بخوف ورعده

صت فى املاض ي( – التبرير: مركزنا القانوني .1
 
ركز على روحي )لقد خل  .زمن املاض ى، ي 

ركز على نفس ي ) أخلص باستمرار فى الحاضر( – التقديس: ظروفنا الحياتية .2  .زمن املضارع، ي 

ركز على جسدي )سوف أخلص فى املستقبل(.ز  – .التمجيد: تمجيدنا األبدي 3  من املستقبل، ي 
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 هللا:  طبيعة االيمان في
نحن نعلم ونؤمن بيسوع املسيح بعمل الروح القدس في حياتنا ، الذي يمنحنا هبة اإليمان. العهد   

نعرفه في الكتاب املقدس هو هللا الحي الذي هو اآلب واالبن والروح القدس. هذا تم مع هللا  الذي  

، والروح القدس    االعتقاد املسيحي املركزي هو أن هللا هو إله واحد في ثالثة أشخاص. أآلب ، واالبن

ا وثيًقا ببعضهم البعض  من خالل عالقة  
ً
هم هللا بالكامل وعلى قدم املساواة. هم مرتبطون ارتباط

الحب. إنهم إله واحد ، لكنهم ثالثة أشخاص. أي أن اإلله الشخص ي الوحيد يعيش ويعمل بثالث  

 طرق مختلفة في نفس الوقت. هللا هو الحقيقة اإللهية الواحدة 

بثالثة  الذين نعر  الالهوت  إقانيمفهم  ، مثل  املشيخي  الالهوت  يبدأ  القدس.  : اآلب واالبن والروح 

. الثالوث هو األساس لفهم من هو هللا. األشخاص الثالثة هم املقدسالثالوث األيمان باملسيحي ، ب

وحى في  إله واحد. الذي نراه في يسوع املسيح هو هللا. ما نرى الروح القدس يفعله هو هللا. اإلله امل

إلهي  بشكل  العهد القديم هو هللا. كل عمل هللا هو عمل واحد يقوم به إله واحد. لكن هللا يعمل  

األشخاص   عمل  املقدس  الكتاب  يميز  اإللهية.  املحبة  في  الثالثةمتحد  االقانيم  الالهوت. أي  من 

 . في ثالثة أقانيمالواحد لكننا نؤمن ونعبد هللا 

 

  الخلق والعناية:االيمان في 
إن اإلله الذي هو أساس حياتنا والذي هو اإلله األبدي الذي كشف عنه في الكتاب املقدس هو 

هذه العالقة في  باإلله الذي خلق كل ش يء ويدعم ويوجه كل ش يء حسب األغراض اإللهية. نلتقي  

 كل (. لقد خلق هللا1: 1خلق هللا السماوات واألرض" )تك في البدأ اآلية األولى من الكتاب املقدس: "

. كل النظام املخلوق  Nicene Creedايمان نيقية  ش يء "مرئي وغير مرئي" كما هو الحال في قانون  

يدين بوجوده هلل وينتمي إلى هللا. وهذا يشمل الكون من حولنا ونحن البشر داخله. نحن نولد ونعطي  

. يريدنا هللا أن نعيش حياتنا في عالقة الحب املوصوفة في أول   من سفر    إصحاحين نفسا للحياة 

شركة مع هللا. االعتراف باهلل خالقنا هو االعتراف باعتمادنا على  في  البشر    يدخلالتكوين ، حيث  

كوننا مسؤولين    -هللا ، وحاجتنا إلى الثقة باهلل ، ومسؤوليتنا في هذه الحياة للعيش كما يشاء هللا  

خرين ، والسعي لعمل مشيئة هللا في  ، والعيش في عالقات املحبة مع اآل والثمر فيهاعن رعاية األرض 

كل ش يء. يؤمن املشيخيون أن هللا خلق كل ش يء وأيضا أن هللا يدعم ويوجه كل ش يء. وهذا ما يسمى  
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هللا يؤيد الخلق بقوة هللا. إذا خلق هللا  الهنا ليس ببعيد فوق في السماء بل  عقيدة العناية اإللهية.  

قوة حفظ هللا املستمرة ضرورية لدعم الخليقة. ولكن   ! إنش ئ ثم ابتعد ، فسوف ينهار كل  ش ئ  كل 

 أكثر من ذلك ، يعتقد املشيخيون أن هللا يشارك أيض
ً
في الخلق. جزء من العناية اإللهية هو أن هللا    ا

يتعاون مع الناس الذين خلقهم هللا للعمل في العالم لتحقيق مقاصد هللا اإللهية. يمكن أن يكون  

نا من املشاركة في عمل هللا وتنفيذ إرادة هللا. إرادة هللا اإللهية هي القوة للبشر عالقة مع هللا تمكن

والهدف من وراء الكون. األخبار الرائعة عن اإليمان املسيحي التي يشاركها املشيخيون هي أن البشر  

سرة يمكنهم املشاركة في األغراض اإللهية! يمكن هلل أن يستخدمنا حتى لتنفيذ إرادة هللا للخليقة واأل 

البشرية. وهذا يتيح لحياتنا أن يكون لها هدف ومعنى. نحن نشارك في عمل هللا في هذا العالم. يمكننا  

أن نثق في خطة هللا ونعيش الحياة التي نتطلع فيها إلى هللا إلرشادنا وتوجيهنا. سوف تتحقق أهداف 

النهائي سيتم أن عهد هللا  نعتقد  التاريخ. نحن  النهائية مع ظهور  إلى    هللا  في طريقنا  تأسيسه. لكن 

املستقبل ، يمكننا أن نثق في العناية اإللهية للحفاظ على العالم وجذبنا إلى أهداف هللا ، ألنه من  

 خالل عمل الروح القدس ، يوجه هللا حياتنا وحياة العالم.

 

 :الخطيةااليمان عن مفهوم 
حافظ ، والشخص   الذي يوجه حياتنا يثير أسئلة كبيرة حول معتقداتنا املشيخية باهلل خالق ، وم 

طبيعة الحياة البشرية نفسها. من خلقنا لنكون؟ من نحن؟ ماذا يعني أنني خلقت كفرد فريد؟ ما 

فاهلل   هو الغرض من حياتي؟لقد أكد املشيخيون على أبعاد معينة من حياتنا كبشر. منذ أن خلقنا

القلب  نا من كل  لهإا قال يسوع ، علينا أن نحب  مجمل حياتنا. في العهد القديم والجديد كم ب  يهتم

)مرقس   وقوتنا  هللا.(30-29:  12وعقلنا  الكامل.  البشري  بوجودنا  هللا  نحب  أن  خلقنا    علينا 

كأشخاص كاملين. حياتنا يجب أن تعكس تأثيرنا وخالقنا. يريدنا هللا أن نكون مخلصين في محبتنا  

. هذا مهم ألنه يعني أن عالقتنا مع هللا لها عالقة  فسكلذلك قال تحب قريبك كن  بأنفسناوثقتنا  هلل،  

أدق التفاصيل كل جزء من حياتنا ، كل يوم. ال توجد أجزاء منا ال يهتم بها هللا!    -بجميع أبعاد حياتنا  

 كذلك سنهتم باآلخرين في امتالء حياتهم أيضهو يعرفها ويقودها فهو سيد التاريخ  
ً
أن نكون قلقين و   ا

 جسدية والروحية.  بشأن سالمتهم ال
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هذا الرأي هو منظور مهم للكنائس التي تقوم بالخدمة. كما أكد املشيخيون على تعاليم الكتاب  

البشر خلقوا   أن  تقول  التي  )تكوين    علىاملقدس  صورة على  (. خلقنا هللا  27-26:  1"صورة هللا" 

للصور  IMGE OF GODهللا حاملين  نكون  أن  يجب  املدى.  بعيدة  آثار  له  هذا  إلى    -  ة.  ننقل هللا 

اآلخرين. علينا أن نمثل هللا لآلخرين. طريقة أخرى لقولها هي أننا يجب أن نتصور هللا. عندما يرانا 

 .  ونعلن محبته  الناس ، يجب تذكيرهم بالخالق الذي خلقنا في الحب وخلقنا لكي نحب اآلخرين

نراهم   أن  يجب   ، اآلخرين  إلى  ننظر  عندما   ، أخرى  ناحية  وكمن  الخليقة  في  مخلوقات كشركاء 

أيض  مخلوقة 
ً
الخارجية    ا األبعاد  هللا.  صورة  أو   - على  االجتماعي  املوقع  أو  الجنس  أو  العرق 

ليست الحقائق املهمة عن اآلخرين. أهم ش يء يمكن أن نقوله هو أن اآلخرين خلقوا    -االقتصادي  

صورة هللا. نحن مدعوون من هللا للتعرف على صورة هللا في األشخاص اآلخرين. القيام بذلك    على

  يعني اعتقادنا املركزي بأننا جميع
ً
نقف كأشخاص متساوين يحملون الصورة اإللهية. لكن وجهات   ا

 نظرنا حول من نحن ال تتوقف عند هذا الحد.  

املشيخيون  أكد  كما  املسيحيون  تشو   يؤكد  تم  لقد  لقد  مخلوقات هللا.  في  اإللهية  صورة هللا  يه 

،  سقطوا في الخطية والتعدى على صورة هللا. لقد تم كسرها. البشر الخليقة وتئن لذلك  انزعجت

كما نعرف أنفسنا واآلخرين اليوم ، ليسوا األشخاص الذين يجب أن نكون. لقد انقلبنا ضد مقاصد  

 من محبة هللا واآلخرين ، وقاومنا العيش بالطرق  هللا في حياتنا ، وعشنا حياة مركزة على أنفس
ً
نا بدال

ملا   تعابير  هذه  السالم.  لتحقيق  والسعي  املحبة  وإظهار  العدل  إلى  السعي  في  منا  يريدها هللا  التي 

، واختيارنا للسير في مساراتنا  وتعدينايسميه الكتاب املقدس الخطية. الخطية هي تمردنا على هللا  

 من إرادة هللا 
ً
 من البحث عن إرادة هللا.ب، ورغباتنا في أن نحيا  بدال

ً
 مشيئتنا بدال

األحيان  بعض  العالقات    في  وعن  هللا  محبة  عن  نتراجع  هللا.  من  االختباء  نحاول  أننا  في  نخطئ 

الصور لوصف خطية اإلنسان.   العديد من  املقدس  الكتاب  يستخدم  يريدها هللا.  التي  والخدمة 

.  أي جزء من الهوية التي تشوهت بالسقوط  ما نقوم به وفي من نحن  فيوالخطية كائنه  البشر خطاة  

لقد كسرنا صورة هللا واآلن ال نعكس هللا أو نمثل هللا لآلخرين. كما يقول بيان اإليمان املختصر:  

ستغل الجار والطبيعة ،  نقبل األكاذيب كحقيقة ،  ننتهك صورة هللا في اآلخرين وأنفسنا ،  ن  "نحن

(.  10.3،    االيمان  اعترافات   الكوكب املوكول إلينا. نحن نستحق إدانة هللا ")كتاب هدد املوت على  يو 

من الناحية الالهوتية ، فإن حالتنا الخاطئة تسمى الخطية األصلية. وهذا يعني أنه في أصولنا كبشر   
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 لعبت الخطية دور لقد  
ً
بحاجة إلى غفران هللا و ، واآلن أصبح جميع األشخاص أنفسهم خطاة ،    ا

 ورحمته ونعمته. 

مع هللا   نقيم عالقة  أن  بمفردنا  يمكننا  ال  حياتنا.  على مجمل  تؤثر  االعمال  خطايانا  منطلق  من 

 التي يريدها هللا منا. ال يمكننا ذلك ، ألن حياتنا موجهة بعيدو الصالحة 
ً
عن هللا ونحو أنفسنا حتى ا

ج هي أن محبتنا وخياراتنا واتجاهات حياتنا كلها تنقلب ال نرغب في العيش بطريقة أخرى. والنتائ

على أنفسنا وتبتعد عن مقاصد هللا لنا. ال يمكننا تغيير طبيعتنا بأنفسنا. نحتاج إلى مساعدة إلهية  

مخلص  ختصار ، نحن بحاجة إلى  إإذا أردنا الحصول على الغفران والتحرر من الذنب والخطية. ب 

 .ن عنه في الرب يسوع املسيح فادى نفوسناوهذا تم اإلعال  فادى لحياتنا
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 الفصل الخامس 

املعمودية والتناول    
 : املعمودية فريضة ممارسة

ب إاملعمودية هي  تؤمن الكنيسة املشيخية أن   هللا، وعالمة على نعمة هللا، وختم مع  عهد  الحتفال 

 املسيح وفي مجتمع اإليمان. تعد  نعمة  ندماج في األ 
ً
 وختما

ً
. كما جاء في إقرار إيمان  املعمودية عالمة

إن املعمودية “هي عالمة وختم لعهد النعمة، ولغرس ]املؤمن[ في املسيح، وللتجديد،   13ويستمنستر:

تشهد معمودية   ولغفران الخطايا، ولتسليم حياته هلل، بيسوع املسيح، كي يسلك في جدة الحياة”

  الى الناس قبل أن يتمكنوا من االستجابة    واأن محبة هللا تدعالرضع واألطفال الصغار على حقيقة  

ان  اإليمان تنتمىأي    نجد  املشيخية    عائلة  الكنيسة  يقومإلى  املعمودية  مع  )اآلباء(    أثناء   بتعهد 

هذا امر مهم في ممارسة املعمودية   ، برعاية الطفل في اإليمان املسيحياى كل الكنيسةالجماعة  

ملعمودّية وروعتها من خالل تناولنا ملا تعنيه، إذ أن املعمودّية تربط املؤمن يمكننا مالحظة جمال او 

ر  ذخَّ
 
 .14في املسيحلنا بصورة عجيبة بالغنى الكثير امل

 
 
، تصّور لنا املعمودّية الكفارة التي صنعها يسوع بصورة مرئّية. فإن الفداء  كفارة املسيح: أوال

ً
. أوال

أمران   هما  الخطايا  ملعنى وغفران  بالنسبة  محوريان  فهما  ولهذا  املسيح،  عمل  في  محوريان 

 :املعمودية

ْم ]في الترجمة اإلنجليزية: “غلف طبيعتكم الخاطئة”[،  
 
ِف َجَسِدك

َ
ل
َ
اَيا َوغ

َ
ط

َ
خ
ْ
ِفي ال ْمَواًتا 

َ
أ ْم  ْنت 

 
ك  

ْ
َوِإذ

كَّ   َمَحا الصَّ
ْ
اَيا، ِإذ

َ
ط

َ
خ
ْ
ْم ِبَجِميِع ال

 
ك
َ
َساِمًحا ل ، م  ْم َمَعه 

 
ْحَياك

َ
ا  أ اَن ِضدًّ

َ
ِذي ك

َّ
َفَراِئِض، ال

ْ
ْيَنا ِفي ال

َ
ِذي َعل

َّ
 ال

َهَره  
ْ
ش

َ
أ ِطيَن 

َ
ال َوالسَّ َياَساِت  الّرِ َد 

َجرَّ  
ْ
ِإذ ِليِب،  ِبالصَّ اه   ِإيَّ ًرا  َسّمِ

م  َوَسِط 
ْ
ال ِمَن  َعه  

َ
َرف ْد 

َ
َوق َنا، 

َ
ِجَهاًرا، ل ْم 

اِفًرا ِبِهْم ِفيِه ]في الترجمة اإلنجليزية: “في الصليب”[
َ
 ( 15-13: 2”. )كولوس ي ظ

الترجمة   ]في   
ٌ
ة
َ
ِصْبغ “َوِلي   :

ً
قائال املخلص  م 

ّ
عل فقد  عنا.  نفسه  ربنا  معمودّية  ر 

ّ
نتذك املعمودية،  في 

ى   َحتَّ ْنَحِصر  
َ
أ  

َ
ْيف

َ
َوك بها”[،  “اعتمد  اإلنجليزية:  الترجمة  ]في  َها 

 
ِبغ

َ
ْصط

َ
أ معمودية”[  “لي  اإلنجليزية: 

َمَل؟” )لوقا  
ْ
ك ب التلميذان ذوي الطموح الزائد عن الحد أن يجلسا بجانب يسوع (. وحين طل 50:  12ت 

َرَبا  
ْ
ش

َ
ْن ت

َ
أ ْسَتِطيَعاِن 

َ
ت
َ
أ َباِن. 

 
ل
ْ
ط
َ
ت َما  َماِن 

َ
ْعل

َ
ت َما  ْست 

َ
“ل  :

ً
بأن أجابهما قائال في ملكوته، جعلهما يتضعان 

 
13 https://ar.ligonier.org/about-us/creeds-and-confessions/westminster-confession-of-faith/ 
14 https://ar.thegospelcoalition.org/baptism-and-the-lords-supper/ 
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“ اإلنجليزية:  الترجمة  ]في  ا 
َ
ِبغ

َ
ْصط

َ
ت ْن 

َ
َوأ ا، 

َ
ن
َ
أ َها  َرب 

ْ
ش

َ
أ ِتي 

َّ
ال َس 

ْ
أ
َ
ك
ْ
]ال ِة 

َ
ْبغ ِبالّصِ الترجمة فتعتمدا”[  ي 

ا؟” )مرقس  
َ
ن
َ
بغ  ]في الترجمة اإلنجليزية: “اعتمد”[ ِبَها أ

َ
ْصط

َ
ِتي أ

َّ
(. 38:  10اإلنجليزية: “باملعمودية”[ ال

إن الكأس التي شربها املعلم والسيد كانت هي كأس غضب هللا على الخطايا. وكانت املعمودية املؤملة  

 .(2: 2يوحنا  1الصليب حيث صنع استرضاء وكفارة عن خطايا العالم )التي قاساها هي معمودية 

ر الكنيسة وأيض
ّ
 فإن املعمودّية إذن تذك

ً
املؤمن الفرد بصليب يسوع، حيث رفع يسوع خطايانا   ا

قاس ى   قد  املسيح  بأن  تذكرنا  املعمودّية  فإن  غلبتنا.  هي  يسوع  غلبة  إّياها، وحيث صارت  مسّمًرا 

 .ًما مع هللادينونتنا وصنع لنا سال 

  :
 
املسيحثانيا مع  ودفنه،  االتحاد  موته،  في  يسوع  مع  للخاطئ  الروحي  االتحاد  املعمودّية  تصور   .

ِة،  .وقيامته ِطيَّ
َ
خ
ْ
َعِن ال ْتَنا  ِذيَن م 

َّ
ال ْحن  

َ
ن ا! 

َ
؟ َحاش

 
ْعَمة الّنِ َر 

 
ث
ْ
ك
َ
ت ْي 

َ
ِلك ِة  ِطيَّ

َ
خ
ْ
ِفي ال ْبَقى 

َ
ن
َ
أ ؟  ول  ق 

َ
ن ا 

َ
َماذ

َ
 ف

َبعْ  ِعيش  
َ
ن  

َ
ْيف

َ
َمَعه   ك ا  ِفنَّ د 

َ
ف ْوِتِه، 

َ
مِل ا 

َ
اْعَتَمْدن ِسيِح 

َ ْ
امل وَع  ِلَيس  اْعَتَمَد  َمِن  لَّ 

 
ك َنا  نَّ

َ
أ وَن 

 
ْجَهل

َ
ت ْم 

َ
أ ِفيَها؟   د  

يْ 
َ
ْحن  أ

َ
ك  ن

 
ْسل

َ
ا ن

َ
ذ
َ
ْمَواِت، ِبَمْجِد اآلِب، هك

َ
ِسيح  ِمَن األ

َ ْ
ِقيَم امل

 
َما أ

َ
ى ك َمْوِت، َحتَّ

ْ
ِة ِلل وِديَّ ْعم 

َ ْ
ِة   ًضا ِفيِبامل ِجدَّ

ْيًضا ِبِقَياَمِتِه”. )رومية 
َ
ِصير  أ

َ
ِحِديَن َمَعه  ِبِشْبِه َمْوِتِه، ن تَّ ا م 

َ
ْد ِصْرن

َ
ا ق نَّ

 
ه  ِإْن ك نَّ

َ
َحَياِة؟ أل

ْ
 ( 5-1: 6ال

 
ً
أيضا نحن  قام، قمنا  فنا معه. وحين  د  فن،  د  نتحد مع   فحين مات يسوع، متنا معه. وحين  فإذ   !

فوائد ومزايا حياة يسوع، وموته، وقيامته. وباإليمان نشترك على نحو بديلي  املسيح باإليمان، ننال  

 .في كل ما فعله يسوع. وتقدم املعمودّية صورة لتلك الحقيقة الروحّية

يعد اتحادنا مع املسيح شديد القوة حتى أن البعض شبهوا املعمودّية بالزواج. على سبيل املثال، 

هو عريسنا، الذي اختارنا، ودفع مهر الزواج، ووهبنا خاتمه حتى    كتب ماريون كالرك اآلتي: “إن هللا

 يعلم الجميع أننا ننتمي له. بل واألكثر من هذا، أنه فعل هذا أيض
ً
كي يّبين لنا نحن أننا ملكه. فإن    ا

 أو وهًما بل حقيقة”. فإننا في املعمودّية نتبادل  
ً
د على أن محبته لنا ليست خياال

ّ
طقس املعمودّية يؤك

 .هود التي توّحد املسيح، العريس، بعروسه، التي هي الكنيسةالع

 :
 
إن املعمودّية ال تقّدم صورة عن اتحادنا مع املسيح فحسب، بل أيًضا  االتحاد مع الكنيسة.ثالثا

الروح   وبعمل  باإليمان  املسيح  إلى  ننضم  فإذ  الكنيسة.  أي  مع جسده،  اتحادنا  عن  تقّدم صورة 

الروح   بهذا  فإننا  )القدس،  َواِحٍد”  َجَسٍد  ى 
َ
ِإل ا 

َ
اْعَتَمْدن ْيًضا 

َ
أ َواِحٍد  وٍح  ِبر  “َجِميَعَنا  أيًضا،    1عينه 

َما 13:  12كورنثوس  
َ
ك َواِحٌد،  وٌح  َور  َواِحٌد،  “َجَسٌد  آخر:  في موضع  بولس  الرسول  كتب  أو كما   .)
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ِإيَماٌن  َواِحٌد،  َربٌّ  َواِحِد. 
ْ
ال م  

 
َدْعَوِتك َرَجاِء  ِفي  ْيًضا 

َ
أ ْم  ِعيت  َواِحٌد  د  َوآٌب  ِإلٌه   ،

ٌ
َواِحَدة  

ٌ
ة وِديَّ َمْعم  َواِحٌد،   

ْم” )أفسس 
 
ك ِ
ّ
ل
 
ّلِ َوِفي ك

 
ك
ْ
ّلِ َوِبال

 
ك
ْ
ى ال

َ
ِذي َعل

َّ
، ال ّلِ

 
ك
ْ
 .(6-4: 4ِلل

نضمامهم إلى جسد املسيح باإليمان. فإن ذلك االتحاد مع  إفإن األفراد الذين يعتمدون يجاهرون ب

ن من خالل االتحاد  
َ
ستعل مع شعبه، الذي يظهر بأكثر صورة ملموسة من خالل االلتزام املسيح ي 

 .والعضوّية في كنيسة محلّية 

طيبة،   أماني  لهم  ويتمنون  املشفى،  في  واألصدقاء  العائلة  تزورهم  لزوجين،  طفل  لد  و  فكلما 

وختم   عالمة  الناس  ينال  حين  أيًضا،  هكذا  إليهم.  أضيفت  التي  الجديدة  الحياة  بهذه  ويبتهجون 

ّية، يصيرون جزًءا من عائلة هللا، أي الكنيسة. ويتمتعون بامتيازات ومسئولّيات العضوّية  املعمود 

ويتني هذا، ويقول: “حين يأتي هللا بشخص إلى الحياة الروحّية، فإن    الدفي هذه العائلة. ويشرح دون

الروحي غير املنظور   املسيح  إلى جسد  يدخل  يتم   —ذلك الشخص  الكونّية. وحين  الكنيسة    أي 

 رمزًيا لهذا الفرد إلى جسد  
ً
تصوير هذا االختبار الروحي من خالل معمودية املاء، فإن هذا يعد دخوال

 .”15أي الكنيسة املحلّية —املسيح امللموس واملنظور 

 
 
 أخير   التكريس هلل.:  رابعا

ً
ل على تكريس أنفسنا هلل. ففي املعمودّية ا

ّ
، البد أن ندرك أن املعمودّية تدل

فَرز   خَتم كأناس منتمين هلل. ولهذا السبب  ن  لعبادة إله خالصنا ولخدمته. فإننا نمتاز عن العالم ون 

يكتب الرسول بولس كثيًرا في العهد الجديد عن متطلبات أخالقّية في أثناء تناوله ملوضوع املعمودية. 

املثال ِبَيٍد   :على سبيل  وٍع  َمْصن  ْيَر 
َ
غ ِخَتاًنا  ْم  ت 

ْ
ِتن

 
خ ْيًضا 

َ
أ ِبِخَتاِن  َوِبِه  ِة،  ِريَّ

َ
َبش

ْ
ال اَيا 

َ
ط

َ
خ ِجْسِم  ِع 

ْ
ل
َ
ِبخ  ،

 
َّ
ِبِإيَماِن َعَمِل هللِا، ال ْيًضا َمَعه  

َ
أ ْم  ِقْمت 

 
ِتي ِفيَها أ

َّ
ِة، ال وِديَّ ْعم 

َ ْ
وِنيَن َمَعه  ِفي امل

 
ِسيِح. َمْدف

َ ْ
اَمه  ِمَن  امل

َ
ق
َ
ِذي أ

ْمَواِت. )كولوس ي  
َ
ْيًضا اْح   (12-11:  2األ

َ
ْم أ ت 

ْ
ن
َ
ذِلَك أ

َ
ْحَياًء  ك

َ
ِة، َولِكْن أ ِطيَّ

َ
خ
ْ
ْمَواًتا َعِن ال

َ
ْم أ

 
َسك ف 

ْ
ن
َ
وا أ ِسب 

َهوَ 
َ
وَها ِفي ش ِطيع  ْي ت 

َ
اِئِت ِلك

َ ْ
م  امل

 
 ِفي َجَسِدك

 
ة ِطيَّ

َ
خ
ْ
نَّ ال

َ
ْمِلك

َ
 ت
َ
ا ال

ً
َنا. ِإذ وَع َرّبِ

ِسيِح َيس 
َ ْ
وا  هلِل ِبامل م  َقّدِ

 ت 
َ
اِتِه، َوال

ِطيَّ 
َ
خ
ْ
ٍم ِلل

ْ
ِت ِإث

َ
ْم آال

 
ْعَضاَءك

َ
ِإنَّ  أ

َ
ِت ِبّر هلِل. ف

َ
ْم آال

 
ْعَضاَءك

َ
ْمَواِت َوأ

َ
ْحَياٍء ِمَن األ

َ
أ
َ
ْم هلِل ك

 
َواِتك

َ
وا ذ م  ّدِ

َ
ِة، َبْل ق

ْعَمِة. )رومية  ْحَت الّنِ
َ
وِس َبْل ت ام  ْحَت النَّ

َ
ْم ت ْست 

َ
ْم ل

 
ك نَّ

َ
ْم، أل

 
وَدك س 

َ
ْن ت

َ
 ل
َ
ة ِطيَّ

َ
خ
ْ
 (14-11: 6ال

لَزمين بأن نحيا حياة “مختونة”، وأن  فإذ تتحد حياتنا مع املسيح باإليمان   وبغرس الروح، نصير م 

 “نخلع جسم خطايا البشرية”. فإننا “نحسب أنفسنا أموات
ً
عن الخطية، ولكن أحياء هلل باملسيح    ا

يسوع”، و”نقدم ذواتنا هلل”. وإذ متنا مع املسيح، فإن الخطية لم تعد تملك علينا. فقد تحررنا من  

 
15 Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines within the Church (Chicago: Moody, 1996), 138 
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فإن اإلثم.  وسيادة  وَد   طغيان  ع 
َ
ن  
َ
ال ْي 

َ
ك ِة،  ِطيَّ

َ
خ
ْ
ال َجَسد   َل 

َ
ْبط ِلي  َمَعه   ِلَب  ص  ْد 

َ
ق َعِتيَق 

ْ
ال َنا 

َ
َسان

ْ
“ِإن

)رومية   ِة”  ِطيَّ
َ
خ
ْ
ِلل ْيًضا 

َ
أ ْسَتْعَبد  

 
أنصار 6:  6ن يضيف  وقد  جديد.  سيد  إلى  ننتمي  صرنا  فإننا   .)

 16. قوم في جدة الحياةأننا ننزل إلى “القبر املائي” كي ن )credobaptists( ”“معمودية املؤمن

فنا معه في املعمودّية، وقمنا معه إلى  لِزمنا بأن نحيا في البر كيما نكرم ربنا الذي د  إن معموديتنا ت 

إلى العهد الجديد، وأقسمنا   الحياة، وال نخزيه أو نلحق به العار. فال يمكننا التراجع. فقد دخلنا 

 . كخدام مللكوتهبالوالء مللكنا. واآلن البد أن نحيا كمواطنين و 

م بأن الكنيسة البد أن تعمد ي
ّ
ؤمن اإلنجيليون املؤيدون ملعمودّية األطفال أن الكتاب املقدس يعل

. فإننا نؤمن  
ً
 من أطفال املؤمنين واملؤمنين البالغين املجاهرين بإيمانهم، الذين لم يعتمدوا قبال

ً
كال

ده، أن املعمودّية هي عالمة العهد الجديد التي تشير إلى  
ّ
وعد هللا الخالص ي املنِعم لشعبه بل وتؤك

وإلى تحقيق هذا الوعد في يسوع املسيح. فإننا نؤّسس ممارسة املعمودّية للمؤمنين وأطفالهم على 

، 2، وأعمال الرسل  7كورنثوس   1، و2، وكولوس ي  28، ومتى  17أساس فهمنا لنصوص مثل تكوين  

أحّبائنا من مؤيدي معمود   .16و لنتفق مع  )وإننا  أن  البالغين فحسب على  املؤمنين  املسيح 1ّية   )

ْم”( وعلى   20-19:  28يوص ي باملعمودّية املسيحّية في متى   وه  م  ِ
ّ
ْم … َوَعل وه  د  وا … َوَعّمِ

 
ِمذ

ْ
ل
َ
وا… َوت َهب 

ْ
)“اذ

 :8( املؤمنين البد أن يعتمدوا كما جاء في أعمال الرسل 2أن )

 ِمْن  
َ
اه  واْبَتَدأ

َ
س  ف بُّ

 
َفَتَح ِفيل

َ
ى َماٍء، ف

َ
 َعل

َ
َبال

ْ
ق
َ
ِريِق أ

َّ
َما َساِئَراِن ِفي الط وَع. َوِفيَما ه  َره  ِبَيس  ِ

ّ
َبش

َ
ِكَتاِب ف

ْ
ا ال

َ
هذ

 
َ
ّلِ ق

 
ْؤِمن  ِمْن ك ْنَت ت 

 
: »ِإْن ك س  بُّ

 
َقاَل ِفيل

َ
ْعَتِمَد؟« ف

َ
ْن أ

َ
ا َيْمَنع  أ

َ
ا َماٌء. َماذ

َ
َوذ : »ه  يُّ ص ِ

َ
خ
ْ
َقاَل ال

َ
«.  ف وز  ِبَك َيج 

ْ
ل

َجاَب وَ 
َ
أ
َ
َما إِ ف ه 

َ
 ِكال

َ
َزال

َ
ن
َ
، ف

 
َبة

َ
ْرك

َ ْ
 امل

َ
ِقف

َ
ْن ت

َ
َمَر أ

َ
أ
َ
َو اْبن  هللِا«. ف ِسيَح ه 

َ ْ
وَع امل نَّ َيس 

َ
وِمن  أ

 
ا أ

َ
ن
َ
اَل: »أ

َ
اِء،  ق

َ ْ
ى امل

َ
ل

”. )اآليات  َده  َعمَّ
َ
، ف يُّ ص ِ

َ
خ
ْ
س  َوال بُّ

 
 ( 38– 35ِفيل

أ يؤمنون  األطفال  معمودية  مؤيدي  فإن  ثالثة،  نقطة  حول  نختلف   يضلكننا 
ً
املؤمنين    ا بأن 

املسيحيين وأطفالهم البد أن يعتمدوا. وإن كان ينبغي أن نختزل حجتنا الكتابّية بشأن معمودية  

 املؤمنين وأطفالهم في جملة واحدة )وإن كانت الحجة أكثر تعقيد
ً
 من هذا!(، فستكون شيئ  ا

ً
من    ا

 :قبيل هذا

وعود  هللا  قطع    لقد 
ً
العهد  ا من  كل  في  وأطفالهم  تلك  للمؤمنين  وربط  الجديد،  والعهد  القديم 

صنع   املواعيد بعالمات في كل من العهد القديم والعهد الجديد، كما طالب بوضوح وصراحة بأن ت 

 
16 https://ar.thegospelcoalition.org/baptism-and-the-lords-supper/ 
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وعّين  القديم،  العهد  في  وأطفالهم  للمؤمنين  )الختان(  في عشيرته  الدخول  بداية  إلى  تشير  عالمة 

صَنع عالمة إشارة إلى بداية الدخول في ال  عهد الجديد )املعمودّية( للمؤمنين وأطفالهم ضمنًيا أن ت 

 .في أسفار العهد الجديد 

يختلف مؤيدو معمودّية املؤمنين مع هذا ويقولون إن مؤيدي معمودية األطفال ال يسيئون فحسب  

فهم النصوص التي استشهدنا بها، بل أيًضا إن إشارات العهد الجديد للمعمودّية تتضمن وصية 

: 10؛ 12: 8؛ 41: 2بإيمان شخص ي بيسوع املسيح )مثل: أعمال الرسل بتعميد فقط من يجاهرون 

 (، ويصّرون على أن نصوص27:  3؛ غالطية  4-3:  6؛ رومية  44-48
ً
م بأن الكنيسة،    31مثل إرميا    ا

ّ
تعل

تحت حيثيات وبنود العهد الجديد، هي جماعة تشمل التالميذ املؤمنين، وأنها في هذا تختلف عن  

 جماعة املؤمنين تحت 
ً
 .حيثيات العهد القديم، التي كانت تشمل بوضوح أطفاال

ف    أما مؤيدو معمودّية األطفال، فهم
ّ
على الصعيد اآلخر، يؤمنون بأن عضوّية الكنيسة املحلّية تتأل

من املؤمنين وأطفالهم، وفي هذا ال يختلف العهد الجديد عن العهد القديم. وهكذا، فإن االختالف  

)إكليسي الكنيسة  عقيدة  معمودّية في  مؤيدي  بين  الخالف  في  الرئيسّية  العوامل  أحد  هو  ولوجي( 

تلّقي املعمودّية الحقيقيين  .املؤمنين ومؤيدي معمودّية األطفال بشأن م 

أما الخالف األقل أهمية من هذا، فهو يختص بطريقة ممارسة املعمودّية. فإن مؤيدي معمودّية 

جرى فقط بالغمر، أي تغطيس الشخص املؤمنين يتجادلون بوجه عام حول أن املعموديّ  ة البد أن ت 

ا وثيًقا بوصية يسوع حتى أن  
ً
في املاء. وهم عادة ما يصّرون أيًضا على أن هذه الطريقة ترتبط ارتباط

من لم يتم تغطيسهم لم ينالوا املعمودّية البتة. في املقابل، يؤمن غالبّية مؤيدي معمودية األطفال  

تلّقي( لكن الطريقة ليست  بأن املعمودّية تتم على أك
 
مل وجه بالسكب )أي سكب املاء أو رشه على امل

ملزمة،  ليست  لكنها  مقبولة،  طريقة  يعد  التغطيس  فإن  وهكذا،  الطقس؛  وجوهر  أساس  هي 

 .للمعمودّية

أولئك الذين يتجادلون لصالح التغطيس يفعلون هذا بناء على بعض األسس. فهم يؤكدون على أن  

الكلمة اليونانّية التي تعادل كلمة “معمودّية” تعني “غمر”، وأن نماذج املعمودّية املوجودة في العهد  

إلى أن  ( تش38-36:  8؛ أعمال الرسل  23:  3؛ يوحنا  10،  5:  1؛ مرقس  16:  3الجديد )مثل: متى   ير 

م عن التغطيس في شرحه للمعمودّية في رومية  
ّ
التغطيس كان هو الطريقة املتبعة، كما أن بولس يعل
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كولوس ي    1-11:  6 أيًضا  بها مؤيدو  12-11:  2)انظر  يستشهد  التي  النصوص  إن  يقولون  وأيًضا   ،)

 .معمودّية األطفال كأمثلة على عدم ممارسة التغطيس هي نصوص غير مقنعة

ئك الذين يتجادلون لصالح السكب أو الرش، فهم يقولون إنه توجد مواضع في االستخدام  أما أول

؛ أعمال 51، 6: 14الكتابي للمعمودية حيث ال يمكن أن تعني الكلمة فيها “التغطيس” )مثل: الويين 

  (، وأن نًصا واحًدا فحسب في العهد الجديد هو 23-10:  9؛ عبرانيين  2:  10كورنثوس    1؛  5:  1الرسل  

(، أما بقية النصوص األخرى جميعها فهي 2-1الذي يصف بالفعل طريقة املعمودية )أعمال الرسل  

(، وليس طريقة ممارستها. 8؛ أعمال الرسل  1؛ مرقس  3تصف فقط موضع ممارسة املعمودية )متى  

 )أعمال الرسل 
ً
كما توجد مواضع في العهد الجديد حيث يكون التغطيس فيها مستبعًدا أو مستحيال

 (، وفوق كل هذا أيض33- 32:  16؛  47:  10؛  17-18:  9
ً
أن معمودّية املاء تشير إلى معمودّية الروح   ا

شار إليها فقط بالسكيب، وليس بالتغطيس أو الغمر )انظر أعمال الرسل  ؛  5-4: 1القدس، والتي ي 

 (. 16-15: 11؛ أعمال الرسل 16: 3؛ لوقا 11: 3؛ قارن متى 2-3: 2

دعونا نلخص ونأتي إلى االستنتاج. تمثل املعمودية ما حدث لنا   املفكر املسيحى "يقول جون بيبر  

عندما أصبحنا مسيحيين. هذا ما حدث لنا: لقد اتحدنا باملسيح. موته أصبح موتنا. فقد متنا معه.  

وفي نفس اللحظة، أصبحت حياته حياتنا. نحن نستعلن اآلن في حياتنا حياة املسيح فينا. وكل هذا 

 .اختباره من خالل اإليمانيتم 

 
ً
أن يحيا في واقع ما تصوره املعمودية: ننظر يوما بعد    –   هذا هو املقصود أن يكون املرء مسيحيا

: بسبب املسيح، ابنك أنا آتي إليك. ففيه أنا ملكا لك.  صالتنا    في   يوم هلل بعيدا عن أنفسنا ونقول 

معك. أنا أتلقى هذا القبول مجددا كل يوم.    . فهو رجائي الوحيد لقبولي االبدى  وأنا معك في املنزل 

يستند رجائي على موته ألجلي وموتي فيه. حياتي فيه هي حياة اإليمان فيك، أيها اآلب. وبسببه أنا  

بين األموات   الذين استخدمتهما إلقامته من  على ثقة من عملك في، وألجلي وبنفس القوة واملجد 

هذا أنا أؤمن، وفي هذا أرتجي. وهذا ما يجعل بمستقبل ستستخدمهما ملساعدتي. وفي وعد النعمة لل

يسوعحياتي جديدة.   موتي ألجلي    ربى  معموديتي! شكرا ألنك مت  تمثله  فيما  أفتخر  املسيح، كم 

 واعطيت لي حياة جديدة. آمين. 
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 :التناول فريضة ممارسة 

 الشركة أيضفريضة  تسمى  
ً
املقدس )من الكلمة اليونانية التي  شكر  أو ال  اول  العشاء الرباني ، بالتن  ا

فريضتين البد من  . إلى جانب املعمودية ، الشركة هي واحدة من "االفخارستيا  تعني "عيد الشكر"(

و "  مماريتهما بنفسه  يسوع  الرب  هو  للفريضتين  الرب أعطاه املؤسس  الكنيسة   ما  لتغذية    يسوع 

 
ً
أجكأس  .  روحيا من  وتقويته  اإليمان  لتجديد  وقت  هي  في  الشركة  املسيحية  الخدمة  امتيازات  ل 

يسوع بجسده ودمه من أجلنا والعالم ،   ذبيحة، يمثل الخبز والكأس  وعصير الكرمالعالم. في الخبز  

األخيرة التي شاركه يسوع مع الرسل. من خالل حضور الروح القدس ، تمكننا   لعشاءويتذكرون ا

نرى ذلك بوضوح في كل اقرارات    هلل نيابة عنا.  الخالص ى العناصر من تقديم الشكر والفكر والعمل  

 17االيمان االنجيلية املشيخية

اء الرب. وهذا  عتاد الكثيرون أن يطلقوا عليه اسم عشإنفسه ما  بقد أّسس الرب يسوع املسيح  

في   بولس  الرسول  عن  املأخوذ  الرب،  عشاء  باسم 20:  11كورنثوس    1االسم،  أيًضا  يعرف   ،

(. وفي حين  16:  10كورنثوس    1(، والشركة املقدسة )24:  11كورنثوس    1اإلفخارستّيا )أي الشكر( )

لرائعة التي فيها  تختلف التسميات، إال أن كل إنجيل من األناجيل اإلزائّية يسّجل لنا تلك الليلة ا

ماَرس طوال قرون مضت، وهي وجبة الفصح،  
أعاد يسوع صياغة وجبة دينّية يهودّية قديمة كانت ت 

؛ مرقس  30-26:  26بمفردات عالقة عهد جديد معه تمت وتحققت بموته، ودفنه، وقيامته )متى  

 .(20-19: 22؛ لوقا 22-26: 14

مالك املوت ليجتاز األرض كلها، ويقتل كل بكر    الضربة األخيرة على أرض مصر، أرسل هللا  نرى في

ِمر اإلسرائيليون، كي يفلتوا من هذه الدينونة، أن يقدموا ذبيحة من  
 
ذكر من الناس والبهائم. وقد أ

وا دم الذبيحة على القائمتين والعتبة العليا لبيوتهم. وحين يرى  
ّ
حمل بال عيب لكل بيت، وأن يرش

 مالك املوت بيت
ً
ذلك البيت. فقد ّحول الدم دينونة   )pass over( ”يحة، كان “يعبر عنعليه دم الذب  ا

لهروبهم   تذكاًرا  بأن يصنعوا  إسرائيل  بني  أمر هللا  الشعب،  أثناء خروج  وفي  البيت.  ذلك  عن  هللا 

وطوال قرون عديدة بعد تلك الليلة   .(12وخالصهم من أرض مصر من خالل وجبة خاصة )خروج 

العائالت   أعّدت  املعجزي املخيفة،  الخالص  برواية قصة  الفصح، وقامت  األمينة طعام  اليهودّية 

الذي صنعه هللا للجيل التالي من األطفال اليهود. وال شك أن تلك األمور كانت تدور بخلد تالميذ  

 
17 https://ar.ligonier.org/about-us/creeds-and-confessions/ 
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(. لكن في أثناء وجبة الفصح 19-17:  26يسوع حين أعطاهم يسوع تعليمات بأن يعدوا للفصح )متى  

 :مات جديرة باملالحظة ومثيرة للدهشة بشأن املعنى الحقيقي للوجبة نفسهاهذه، تحدث يسوع بكل
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ِبي. )متى ال

َ
وِت أ

 
ك
َ
ْم َجِديًدا ِفي َمل

 
ه  َمَعك َرب 

ْ
ش

َ
 ( 29-26: 26يَنَما أ

 يشير عشاء الرب؟  الى ماذا 

 إن عشاء الرب، مثله مثل املعمودّية، يعد عالمة وختم 
ً
لنعمة هللا. فهو أيًضا يشير إلى إنجيل ربنا،    ا

 .وذبيحته عنا، وإلى الفداء بواسطة اإليمان باسمه

بإعادة    العناصر: قام  املقدسة،  الشركة  فريضة  فيها  يسوع  أّسس  التي  الليلة  في  والدم.  الجسد 

ي ذلك  تعريف عناصر هذه الوجبة. فطوال قرون، كان الخبز والخمر تذكارين للحمالن التي ذبحت ف

الفصح األول. إال أن يسوع كشف عّما كان يشير إليه حتى ذلك الفصح األول: أي جسده املكسور 

روا، في فعل األكل والشرب البسيط  
ّ
ودمه املسفوك عن الخطايا. فقد كان على التالميذ أن يتذك

بح )
 
ثِ 7:  5كورنثوس    1هذا، أن املسيح فصحنا قد ذ

َ
ْجِل ك

َ
ِفَرِة  (. فهو قد بذل نفسه “ِمْن أ

ْ
غ
َ
يِريَن مِل

اَيا
َ
ط

َ
خ
ْ
فال ينبغي على املؤمنين أن يبتعدوا قط عن انتفاعهم بفوائد ومزايا إنجيل املسيح. فإن .”ال

املسيح يمنح الكنيسة عالمات، أو كلمات منظورة، تنعش باستمرار ذاكرتنا لنتذكر ذبيحته. فإننا  

ل أمامنا مرة أخرى غفران خط
ّ
 .ايانا باملسيح كتذكار عن فاعلّية كفارته نأكل ونشرب في إيمان، فيتمث

ال تشوبه شائبة أو في قوة بال أي خلل. بل نحن نقبل  بمعنى  إلى املائدة في استحقاق    يأتىأحد  ال يوجد

عَوزين . نقبل إليها وقد أتينا لتونا من صراعاتنا مع  في احتياج شديد وبدون استحقاق  إلى املائدة م 

ومن   ثانية.  الخطية،  طَعم  ن  أن  إلى  حاجة  في  فنحن  العالم.  ومن  إيماننا،  عدم  ومن  إحباطاتنا، 

وبحاجة أن ننال الدعم والتأييد الذي يتيحه املسيح ويوفره. وباإليمان ننال التغذية التي نحتاجها  

 كجسد واحد فيما نشرب من مزايا عمل يسوع الكفاري ألجل الخطاة والضعفاء
ً
 .معا

املمارسة:  كيفية   كيفّية  إن  بل  فقط،  رمزّية  اإلفخارستيا  عناصر  تعد  ال  املسيح.  مع  اشتراك 

املمارسة نفسها أو االشتراك في العشاء ترمز أيًضا إلى حقائق هامة. ويوجز ريتشارد فيليبس ما يشير 

 :كاآلتيالربانى العشاء مفهوم إليه فعل األكل والشرب في 
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املسيح املصلوب. باإلضافة إلى ذلك، هذا االشتراك في  يشير أكل املؤمنين للعناصر إلى اشتراكهم في  

الطعام  أن  كما  للنفس،  والقوة  الحياة  منحه  في  املسيح  موت  تأثير  إلى  يشير  املقدسة  الفريضة 

مع  املؤمنين  اتحاد  إلى  املقدسة  الفريضة  ترمز  كما  ذلك،  على  الجسد. عالوة  يشّددان  والشراب 

ا منظوًر 
ً
ا بين أعضاء كنيسة املسيح والعالم، في حين تشير إلى شركة  املسيح، فهي أيًضا تصنع فارق

 .املؤمنين بعضهم مع البعض فيه

ول  
 
ق
َ
ْم ِفي َما أ ْنت 

َ
وا أ م 

 
َماِء: اْحك

َ
ك ح 

ْ
َما ِلل

َ
ول  ك

 
ق
َ
اِن. أ

َ
ْوث
َ
وا ِمْن ِعَباَدِة األ ب  اِئي اْهر  ِحبَّ

َ
ِة  ِلذِلَك َيا أ

َ
َبَرك

ْ
س  ال

ْ
أ
َ
. ك

ِتي  
َّ
ال  َجَسِد  ]الشكر[ 

َ
ة
َ
ِرك

َ
َو ش ه  ْيَس 

َ
ل
َ
أ  ، ه  ِسر 

ْ
ك
َ
ن ِذي 

َّ
ال ْبز  

 
خ
ْ
ِسيِح؟ ال

َ ْ
امل َدِم   

َ
ة
َ
ِرك

َ
ْيَسْت ِهَي ش

َ
ل
َ
أ َها، 

 
َباِرك ن 

ِسيِح؟ )
َ ْ
 .(16-14: 10كورنثوس  1امل

تحاد املؤمن أو اشتراكه مع املسيح. وبهذا ينتفع املؤمنون بمزايا  إ يشير إلى    العنصرانفإن أكل وشرب  

 .املسيح الكفاري، ويّتكلون على تشديد املسيح، خبز الحياة، املستمروفوائد عمل 

قاس. فإذ صار ابن اإلنسان   ي  هذه هي املبادلة الرائعة التي صنعها معنا، بدافع إحسانه الذي ال 

معنا، جعلنا أبناء هلل معه، وإذ نزل إلى األرض، أعد لنا صعوًدا إلى السماء. وإذ أخذ فناءنا وموتنا،  

نا خلوده. وإذ قبل ضعفنا، شّددنا بقوته. وإذ حمل فقرنا، نقل غناه لنا. وإذ حمل ثقل إثمنا  نقل إلي

 .)الذي كان يقمعنا(، كسانا ببره

ل عشاء الرب  
ّ
ْبٌز َواِحٌد،   (التناول معا كجسد املسيح  )يمث

 
ِثيِريَن خ

َ
ك
ْ
ْحن  ال

َ
َنا ن ِإنَّ

َ
وحدة شعب الرب. “ف

َنا َجِميعَ  نَّ
َ
َواِحِد” )َجَسٌد َواِحٌد، أل

ْ
ْبِز ال

 
خ
ْ
ِرك  ِفي ال

َ
ت
ْ
ش

َ
(. حين تجتمع الكنيسة 17:  10كورنثوس    1َنا ن

على مائدة الرب، البد للمؤمنين أن يدركوا قيمة هذه الوحدة الروحية العميقة. فقد وّبخ بولس أهل 

وَن كورنثوس إلخفاقهم في أن يظهروا وحدتهم في املسيح. فهو لم يمدحهم، وقال لهم إنهم “يْجَتمِ  ع 

ْرَدِإ” )
َ
َضِل، َبْل ِلأل

ْ
ف
َ
ْيَس ِلأل

َ
(. فقد ظهرت االنشقاقات واالضطرابات في كنيسة  17:  11كورنثوس    1ل

 في االنشقاقات التي كانت تحدث عند مائدة الرب )
ً
-18:  11؛  13-10:  1كورنثوس    1كورنثوس أوال

ِل (. فإن محبة الذات والنهم هيمنا عند املائدة حتى أن بولس استنتج أ19
ْ
ك
َ
َو أل ْيَس ه 

َ
نهم اجتمعوا “ل

( ” ّبِ اِء الرَّ
َ
 .(20: 11كورنثوس  1َعش

كي تكون هذه الوجبة بالحقيقة هي عشاء الرب، كان يلزم على أعضاء الكنيسة أن يأكلوا ويشربوا  

(. أي أنهم 29،  27:  11كورنثوس    1“باستحقاق”، جزئًيا من خالل “تمييز جسد الرب” في العشاء )

 يميزوا وحدة الكنيسة كخبز واحد، وشعب واحد، مجتمعين معكان البد أن  
ً
مع املسيح بذبيحته    ا
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ّبِ َوَدِمِه” ) ْجِرًما ِفي َجَسِد الرَّ (.  27:  11كورنثوس    1عنا. وكان اإلخفاق في فعل هذا بمثابة أن تصير “م 

 وفي مثل هذه الحاالت، صارت املائدة أيض
ً
- 28:  11كورنثوس    1موضع دينونة وامتحان للنفس )  ا

34). 

أيض املقدسة هي  إن الشركة  بل  الرب ال يقف عند كونه عالمة.   إال أن عشاء 
ً
ختم. فمن خالل    ا

االشتراك املنتظم في عشاء الرب، ينال املسيحيون باإليمان ختم أو “سمة” تمّيزهم كمنتمين ليسوع 

لرب بأنه “تجديد  يمان عشاء ااإل وكشعب العهد املنتمي هلل. وهذا هو املقصود،  حين يصف إقرار  

 .مستمر للعهد”. ففي عشاء الرب، يتحّدث الرب إلى شعبه عن محبته ورحمته املستمرة من نحوهم

املعمودّية   تمثل  حين  الزوجية  في  العالقة  بداية  في  والزوج  كتشبيه  الزوجة  “قبلت     I doتقول 

كّرر العشاء   ”الزواج قال بين املسيح وعروسه، ي   ، تعبير )I continue( ”عبارة “أستمرالربانى  الذي ي 
ً
 ا

رنا بأن محبته لنا تدوم إلى األبد
ّ
 .عن محبة يسوع للكنيسة. فإن الشركة املقدسة تذك

 إن كان عشاء الرب تجديد
ً
  مستمر   ا

ً
 للعهد، فإن هذا يفترض إذن اشتراك  ا

ً
أو شركة حقيقية مع   ا

ل امل  يسوع أن يكون حاضر لرب  سيح ولذا البد 
ً
تاريخ    ا عند العشاء على نحو له مغزى وأهمية. وفي 

 .الكنيسة، كانت هناك ثالث وجهات نظر رئيسّية بشأن حضور املسيح في عشاء الرب 

م الكنيسة ال
ّ
عل

 
بأنه في أثناء ممارسة اإلفخارستيا، تجري معجزة حيث يظل الخبز والخمر   تقليديةت

خبز وخمر كما هما، ولكّنهما في الحقيقة يتحّوالن إلى جسد ودم املسيح املاديين. وهذا الرأي،  في هيئة  

باالستحالة رف  ع  تمثيل   يقولون ،  (transubstantiation) الذي  إعادة  يحدث  اإلفخارستيا  في  أنه 

ر موت الرب 
ّ
 .بل حدث فعلى لذبيحة املسيح التي تمت على الصليب، ليس كمجرد عالمة لتذك

العمل العقلي للمشتركين في العشاء الرباني هو تركيز الذهن  "إن  يقول جون بيبر املفكر املسيحى  

 
ً
وخصوصا املسيح  املوت    على  التاريخي  الصليب  عمله  اآليات  على  خطايانا.  أجل  : 25و  24من 

ِري.” ونحن نقوم بالفعل املادي من األكل والشرب، يجب علينا أن نقوم
ْ
ا ِلِذك

َ
وا هذ بالعمل   “اْصَنع 

ندعو  لالعق أننا  يعني،  وهذا  ر. 
ّ
للتذك إلى  الكنيسة  ي  مرة  ب  التمثلبوعي  عاش  كما  املسيح  شخص 

للصفح عن    الفدائى  واحدة وعمل املسيح كما مات مرة واحدة وقام مرة أخرى، وما يعنيه عمله

 .خطايانا

صر الحديث. إنها  العشاء الرباني هو تذكير صارخ، مرة بعد مرة، أن املسيحية ليست روحانية الع

 فكر ال تتواصل مع كيانك الداخلي. ليست 
ً
 يتصوف  ا

ً
 ا

ً
بل هي متجذرة في حقائق تاريخية. عاش    تأمليا
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تعلى االرض   املسيح الدم وبشرة  لديه جسد وقلب يضخ  كان   ن. 
ً
دما . مات على صليب روماني  زف 

ذلك مرة وإلى األبد في  عالنية في مكان الخطاة حتى يخلص كل من يؤمن به من غضب هللا. حدث  

 .18التاريخ

 
ً
الرباني هو أساسا للعشاء  العقلي  العمل  فإن  نتذكر   ولذلك،  ليس بشكل عميق  أن  تخيال.  ليس   .

 
ً
 حلما. ليس توجيها

ً
. بل هو التوجيه  امر تصورى تأملى باطنى. ليس إصغاًء. ليس الخوض في  تعليميا

نعرفه   للمسيح وما  املاض ي  التاريخ  نحو  للذهن  الرباني الواعي  فالعشاء  املقدس.  الكتاب  عنه من 

 "  يأصلنا، مرة بعد مرة، في لب التاريخ. الخبز والكأس. الجسد والدم. الصلب واملوت.

الكنيسة   جدال  الصورة  التقليدية  وفي  على  الضغط  بممارسة  تقوم  االستحالة،  فكر  لصالح 

دم هي  الكأس  هذه   … هو جسدي  “هذا  القائلة:  يسوع  لكلمات  كلمات البالغّية  إياها  جاعلة  ي”، 

تمثيل   بإعادة  يقوم  القداس  أن طقس  على  إصرارهم  يناقض  ذلك،  على  عالوة  مصمتة.  حرفّية 

:  9؛  27:  7؛ عبرانيين  10:  6الكتاب املقدس )رومية  ونجد ذلك بوضوح في  ذبيحة املسيح من جديد  

حيا إلى األبد ليشفع في  (. فقد مات املسيح يسوع مرة واحدة وإلى األبد، وهو اآلن ي10:  10؛  26،  12

 .شعبه

عن حضور املسيح في عشاء الرب كلمات تأسيس املسيح للفريضة أيًضا    الرأي اللوثري كما يأخذ  

بمحمل حرفي. إال أن لوثر أصر على أن العناصر ال تتحّول، بل تظل خبًزا وخمًرا، لكن جسد املسيح  

 ”ودمه يكونان حاضرين في، وتحت، ومع عناصر الفريضة املقدسة. وهذا الرأي يطلق عليه “الحلول 

(consubstantiation). 

على الجانب اآلخر من املشهد كانت هناك جماعات مسيحّية تنكر حضور املسيح  الرأي التذكاري.

وا   ط الضوء على عبارة “اْصَنع 
ّ
بأّية صورة من الصور في عشاء الرب. فإن هذا الرأي التذكاري يسل

ِري” )
ْ
ا ِلِذك

َ
والكثيرون على    (. وهكذا يصير العشاء مجرد ذكري أو تذكاًرا.25-24:  11كورنثوس    1هذ

النظر  وجتهي  عارض  الذي  زوينجلي،  هولدريخ  السويسري  باملصلح  الرأي  هذا  يربطون  األغلب 

 .الكاثوليكّية الرومانّية واللوثرّية بخصوص حضور املسيح في العشاء

 
18 https://ar.thegospelcoalition.org/why-and-how-we-celebrate-the-lord-supper/ 
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 بل  في حين ال يحضر مادي  —. أما الخيار الثالث فهو يتبّنى أن املسيح  الحضور الروحيرأى  
ً
حاضر ا

 روحي
ً
في مائدة الشركة. فإن العناصر تظل خبًزا وخمًرا، إال أن املسيح باإليمان يتقابل مع شعبه   ا

 .ويكون في شركة معهم في العشاء

َجِديد  ِبَدِمي” هما عباراتان مجازيتان، وفًقا  
ْ
َعْهد  ال

ْ
س  ِهَي ال

ْ
أ
َ
ك
ْ
َو َجَسِدي” و”هِذِه ال ا ه 

َ
فإن عبارتي “هذ

الخبز والخمر ال يتغّيران بأّية صورة فعلّية. ومع ذلك فإن العشاء يتجاوز لرأي الحضور الروحي. فإن  

كونه مجرد تذكاًرا. وفي قول هذا الرأي إن العبارتين مجازيتان أو رمزيتان، فهو بهذا ال يحط من قدر 

حقيقة وأهمية الش يء املشار إليه. فإن عشاء الرب يمزج ما بين الغموض الشديد والبركة الروحّية  

 .قيقّيةالح

على الرغم من أن فكرة أن جسد املسيح، البعيد عنا هذه املسافة الكبيرة، يخترقنا ويدخل فينا،  

ر كم أن قوة الروح القدس  
ّ
حتى أنه يصبح طعامنا، تبدو أنها ال تقبل التصديق، لكن دعونا نتذك

تفوق حواسنا جميع  السرّية 
ً
أن  ا في  نرغب  أن  الحماقة  أنه من  كبير، وكم  نحو  نقيس عدم    على 

الروح   أن  يستوعبه:  اإليمان  دع  عقولنا،  تدركه  ال  ما  إذن،  الخاصة.  بمقاييسنا  للقياس  قابليته 

 .القدس يوّحد حًقا بين األشياء البعيدة عن بعضها مكانًيا

إن هذا التناول املقدس من جسد املسيح ودمه، الذي به يسكب حياته فينا، وكأنه يخترق عظامنا 

 و عنها أيضحتى النخاع، يشهد ه 
ً
ليس بأن يقدم عالمة باطلة وفارغة، بل أن    ،ويختمها في العشاء   ا

في  إليها  املشار  الحقيقة  املسيح  يقدم  به. وحًقا  يعد  ما  تحقيق  في  فاعلّية روحه  العشاء  في  يظهر 

ستفاد بها من   ذ وي 
َ
ؤخ العشاء ويظهرها لجميع من يجلسون حول هذه الوليمة الروحّية، مع كونها ت 

 .ؤمنين وحدهم، الذي يقبلون هذا السخاء العظيم بإيمان حقيقي وامتنان القلب قبل امل

ننال باإليمان كل ما تشير إليه هذه العناصر   حين ننظر عناصر الشركة املقدسة ونشترك فيها، 

إلينا   ينضم  فباإليمان،  املسيح.  يسوع  للرب  الذي  املسفوك  والدم  املكسور  الجسد  يخص  فيما 

ص في  املسيح على العشاء
ّ
، منتظرين اليوم الذي فيه يفسح اإليمان املجال للعيان، فنأكل مع املخل

 (. 29: 26ملكوت اآلب )متى 

 الخالصة: 

لذلك فاالهوت العهد مفهوم للعهد،ة  سم   إن املعمودّية وعشاء الرب، كفرائض أو عالمات وأختام

والبد ان يفهم كل انجيلى مشيخى مفهوم الهوت العهد النه بحسب الفكر  رئيس ى في االيمان املشيخى  
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نش ئ عالقة عهدّية   االنجيلى املشيخى حِدث أو ت  ، بل هي تصّور عالقة عهدّية موجودة بمارستها  ال ت 

دها،  
ّ
تلك العالقة املبنّية على  بل بين االب واالبن    بمعنى ان العهد ليس بينى وبين هللابالفعل، وتؤك

بالنعمة، وبادر بها اآلب، وسكبها الروح القدس، بالتبنى  االختيار بالوعد، وتأّسست  ، والتي بدأت 

ذ باإليمان 
َ
ؤخ رتكزة على املسيح، وت 

 
 .وامل

هي جزء من البرنامج اإللهي للضمان األبدي. فهي    ،عشاء الرب  التناول أواملعمودّية و الفريضتان أي  

عطى لتغذية اإليمان وتنميته بالوعود العهدّية التي نطق بها هللا. وهذا الجانب هو الجانب الذي  
 
ت

إن هللا ال يحضر “في” أي فريضة، إال أن الصورة السرّية التي تتم في    .يرتبط بكون الفرائض ختًما

إلى وعد حضور   تشير  بالشركة. وبواسطة  كل فريضة  وإلى وعده  املجيد، واملنعم، والعهدي،  هللا 

من خالل   الفريضة، وخاصة  من خالل  أنه  أي  الحضور.  هذا  من  ما  نختبر شيًئا  القدس  الروح 

املمارسة املستمرة واملتكررة لعشاء الرب، نرى ونختبر ملحة من الشركة املجيدة املوجودة في الوعد  

 
 
ك
َ
ل  

ون 
 
ك
َ
“أ ْعًبا”، وفي الرجاء العهدي التام “هللا معنا”، وفي  العهدي التام: 

َ
ِلي ش وَن  ون 

 
ك
َ
ت ْم  ْنت 

َ
َوأ ِإلًها  ْم 

 الشركة العهدّية التامة “أن نتكئ على مائدته”. 

املشيخ وشرط ييؤمن  املقدسة  املائدة  من  والتناول  املعمودية  ممارسة  بأهمية  العالم  كل  في  ون 

يحدث  للعضوية    أساس ى ما  ولكن  الكنيسة  بشروط  في  االلتزام  إهمال  من  االن  الساحة  على 

العضوية هو امر يحزن القلب ونحتاج أن يتعلم هذا الجيل املمارسة الصادقة واالمينة للفريضتين  

 
ً
في أوالده و هو ويتزوج  وهذا يستلزم بناء مذبح عائلى أي الصالة كعائالت في الكنائس والبيوت أيضا

 
ً
 وفعال

ً
 ما تؤمن به الحركة االنجيلية املشيخية.   كنيسته املشيخية ويمارس قوال
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 الفصل السادس 

الخدمة والعبادة    

الكنائس املشيخية   أمريكا  تتبع معظم  التقليدية  في  التقليدية وتالحظ األعياد  الليتورجية  السنة 

األربعاء   امليالد  ورماد  ، مثل عيد  املقدسة  املقدس   و  Ash Wednesdayواملواسم  وعيد  األسبوع 

في   الفصح وعيد العنصرة ، وما إلى ذلك. كما أنها تستخدم األلوان الليتورجية املوسمية املناسبة

 . العبادة داخل الكنيسة

أ كلهاعلينا  الحياة  ل 
ّ
تتخل التي  العبادة  حول  الجديد  العهد  تعليم  نفهم  النقاط    .ن  إحدى  كانت 

السامرية في اإلصحاح الرابع من اإلنجيل حسب  الرئيسية التي طرحها يسوع في محادثته مع املرأة  

نفسه حوالي   التعبير  يِرد  الجديد، حيث  العهد  في  العبادة  أنه نص محوري حول  يوحنا )وال شك 

 على مكان    ئعشر مّرات( هو أن مجيئه إلى هذا العالم هو وراء تغيير العبادة إلى ش 
ً
لم يعد مقصورا

 ِفي  
َ
ن “ال ه إلى حدث معيَّ ِليَم” )اآلية  معين أو موجَّ

َ
ش ور 

 
 ِفي أ

َ
َجَبِل، َوال

ْ
ا ال

َ
”  21هذ َحّقِ

ْ
وِح َوال (، وإنما “ِبالرُّ

 .(23)اآلية 

املتمركز حول مكان معين،   فى العبادة وهونميل في أحيان كثيرة إلى العودة إلى نموذج العهد القديم 

هة نحو حدث واحد، وهو األمر الذي من الواضح أن يسوع أبطله   فما  ب كالمه  حسوعبادة موجَّ

 )وهذا هو األمر املفترض في واقع 
ً
ع معا أسرع ما ننس ى أنه، مع أن العبادة قد تصل ذروتها في التجمُّ

 أنها ال تبدأ هناك، وال يجب أن تبدأ هناك، وال يمكن أن تبدأ هناك. وكم ستكون مدى  
ّ
األمر(، إال

نأتي صباح يوم   األحد لكي نأخذ جرعة “عبادة  ضحالتنا وسوء تغذيتنا كمؤمنين باملسيح إذا كنا 

 في القلب طوال أيام األسبوع.  أالحقيقة ان العبادة تبد !”أسبوعية

رومية   في  بولس  في    1:  12يعطينا  يسوع  تعليم  مع   
ً
تماما ينسجم   

ً
منظورا  ،

ً
توازنا أكثر   

ً
منظورا

اإلصحاح الرابع من اإلنجيل حسب يوحنا. إذ يحث بولس قّراءه على أن يتجاوبوا مع مراحم هللا 

با  ِة هللِا”( التي سبق أن شرحها 
َ
ف
ْ
ِبَرأ  

 
َوة

ْ
َها اإلِخ يُّ

َ
أ ْم 

 
ْيك

َ
ِإل ب  

 
ل
ْ
ط
َ
أ
َ
لتفصيل في اإلصحاحات السابقة  )“ف

سة. وهو يقول إن هذه ستكون عبادة    11– 1 بتقديم أجسادهم )أي كل كيانهم( ذبيحة حّية مقدَّ

“مْرضية” أي مقبولة لدى هللا، وستكون خدمة عبادة الئقة أو معقولة أو روحية. وبعبارة أخرى 

يسوع املسيح هو أن نحيا حياة   فإن االستجابة املالئمة في العبادة هلل وعمله الخالص ي من خالل

عبادة وأن يكون أسلوب حياتنا أسلوب عبادة، فنقّدم أنفسنا لحظة فلحظة طوال األسبوع له من 
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هللَا   اِكِريَن 
َ
وَع، ش َيس  ّبِ  الرَّ ِباْسِم  لَّ 

 
ك
ْ
ال وا 

 
اْعَمل

َ
ف ِفْعل،  ْو 

َ
أ ِبَقْول  ْم  ت 

ْ
َعِمل َما  لُّ 

 
“َوك ته ومجده. 

ّ
لذ أجل 

ْجِد  17: 3لوس ي َواآلَب ِبِه” )كو 
َ
ْيٍء مِل

َ
لَّ ش 

 
وا ك

 
َعل

ْ
اف

َ
ْيًئا، ف

َ
وَن ش

 
ْفَعل

َ
ْو ت

َ
وَن أ َرب 

ْ
ش

َ
ْو ت

َ
وَن أ

 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
ْم ت ْنت 

 
ا ك

َ
ِإذ

َ
(. “ف

 (31: 10كورنثوس  1هللِا” )

 بعد أسبوع مع السير مع هللا وعبادته )في  
ً
ل العبادة الجماعية هو أن يجتمع املؤمنون معا

ّ
إن ما يشك

ل الحياة كلها( يستطيع الروح القدس  عبادتهم الفردية  
ّ
زة، وفي نظرة العرفان والصالة التي تتخل

ّ
املرك

ة على هذا النحو ويصنع تعبير عبادة جماعية قوّية رائعة. غير أن “العبادة   أن يأخذ جماعة معدَّ

ية، ما لم ت
ّ
شارك الجماعية أمر غير ذي صلة، مهما كان النظام املتبع فيها، ومهما كانت أسرارها مغذ

نظر إليها كَعرض من أعراض الكيفية التي نحيا بها طوال   في حياة عبادة كاملة مستمرة، وما لم ي 

 ”.األسبوع

العبادة   رعاة  يعترف  أن  العبادة(يتوجب  قيادة  عن  الكنائس  )املسؤولين  هذا  في  مثل  أن  بتواضع 

مقدور عضو واحد في اللقب هو في واقع األمر تسمية مغلوطة حسب فهم العهد الجديد. إذ يكون ب

هيئة العاملين في الكنيسة أن يشرف على كل حياة عبادة أعضاء الكنيسة ويحفزها؟ لكن )وكما  

ذكرت في القسم السابق( ينبغي أن ينظر كل أولئك األشخاص املشتركين في خدمات محلية )سواء  

أنفسهم كأش إلى  العلمانيين(  أم من األشخاص  الرسميين  العاملين  هيئة  خاص محّفزين  كان من 

األنشطة   في  العبادة  ثمار  إيصال  إلى  يسعون  وكأفراد  األسبوع،  طوال  العبادة  على  هللا  لشعب 

زة
َّ
 .الجماعية املرك

هة في نهاية األمر إلى العبادة - ب أن تنظر إلى خدمة الكنيسة الكلية بصفتها موجَّ يشرح جون    .يتوجَّ

النهائية واأل  العبادة هي االستجابة  أن  أن اإلرسالّيات هي مجرد بايبر كيف  في حين  للكنيسة  بدية 

 كيف أن اإلرساليات تنبع من العبادة “ال يمكنك أن توص ي بما ال 
ً
“ضرورة مؤقتة”. وهو يبّين أيضا

ٍة” )رؤيا  تحبه مَّ
 
ْعٍب َوأ

َ
ٍة َوِلَساٍن َوش

َ
ِبيل

َ
فض ي في نهاية األمر إلى أن ترفع العبادة هلل كل “ق ”. ويجب أن ت 

 .فكما يقول: “لهذا فإن العبادة هي وقود اإلرساليات وهدفها(. 9: 5

الكنيسة.    نيمك خدمات  كل  وعلى  ككل  الخدمة  على  اإلرساليات  عن  بايبر  يقوله  ما  ينطبق  أن 

 “العبادة هي النشاط املسيحي الوحيد الذي هو غاية في حد ذاته”، كما يقول بايبر. 

لعمودي املْحض. أّما كل الخدمات واألنشطة املسيحية بعبارة أخرى فإن العبادة فريدة في تركيزها ا 

أو   التلمذة،  أو  الكرازة  في  ذلك  كان  إن  الناس،  ز على 
ّ
يرك  

ً
فقّيا

 
أ  
ً
بالضرورة جانبا األخرى فتتضّمن 
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خدمة األطفال أو الشباب. لكن الهدف النهائي أو األبعد لهذه األنشطة هو بالفعل توجيه أنظار 

أي نحو العبادة فمركزية العبادة في    بهم إلى نقطة التركيز العموديةالناس نحو السماء، والوصول  

، وأن تجذب املؤمنين   _ “أن تحّول املتمردين إلى عابدين”النظام املشيخى هامة للغاية فالهدف هو

 من العبادة املمجدة هلل. وباختصار، فإن هدف كل خدمة مسيحية هو أن تصنع  
ً
إلى مسيرة أكثر قربا

 عابدين هلل أك
ً
(ثر عددا

ً
 )وأفضل )كما

ً
 .روبطبيعة الحال، فإن هللا هو الذي يقوم بهذا األم( نوعا

كل   في  الفريد  هدفها  إلى  وننظر  الكنيسة،  لخدمة   
ً
وتوحيدا أكثر شمولية  نظرة  نأخذ  دعونا  لهذا 

تعزيز عبادة الناس، من أجل مجد  الهدف هو  على أنه    -ال في خدمة العبادة فقط  -وظائفها املتنّوعة

َبِد. آِميَن” )رومية هللا
َ
ى األ

َ
ْجد  ِإل

َ ْ
ه  امل

َ
َياِء. ل

ْ
ش
َ
لَّ األ

 
ه  ك

َ
نَّ ِمْنه  َوِبِه َول

َ
 (.36: 11. “أل

تؤمن الكنائس املشيخية بان العابد الحقيقى يخدم بشكل فعال فنحن نذهب للكنيسة نشترك في  

 ونخرج مدعويين الى العالم لنعكس محبة هللا في  
ً
فالخدمة والعمل والتواجد  عمالنا  أعبادتنا معا

 الفعال في الحياة عالمة على صدق العبادة القلبية. 

 كيف تنضم الى عضوية كنيسة مشيخية؟؟ 

 نموذج مقترح للكنائس:

  املذاهب   فيالعبادة  معظم الناس الذين يصبحون مشيخيين كبالغين يتحولون من أشكال أخرى  

 . غالباالخرى  املسيحية
ً
 هذه األمور تجذبهم الى االنضمام:  ... ما يرون في طريقة الحياة املشيخية ا

املشيخية • و   العقائد   
ً
منطقيا لمتكامله  امدروسة  مفهوم  املسيحىإليمان  تعلن  النظر    بشكل  مع 

 أيض
ً
 ،  ا في الحياة املعقدهالتي تظهر دائم والتطبيق و إلى أشكال جديدة من الفهم  ا

 التقاليد املسيحية ، احترام جميع  •

  الكنيسة الذي يعتمد على صنع القرار الجماعيوإدارة حكم  •

 .مشاركة متفائلة مع العالم العلماني الذي يرى هللا يعمل في جميع مجاالت الحياة •

 

 كيف 
 
 ؟تصبح عضوا

من  املحددة  املجموعة  هذه  ومع  مع هللا  نشطة  عالقة  املشيخية  الكنيسة  في  العضوية  تتضمن 

 الشروط تستطيع االنضمام للكنيسة املشيخية:  
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ً
 الشروط التالية:   تستلزم العضوية عادة

 ةيماعالجوالعبادة واملحبة   شركةاملشاركة في حياة ال •

 والعطاء املاليدعم عمل الكنيسة من خالل الوقت   •

 الكنيسةالعمل الروحى في قيادة الخدمة و املشاركة في  •

 كشاهد البناء امللكوت  العيش بإخالص في املنزل والعمل واملدرسة واملجتمع •

  •:هناك أربع طرق لدخول الناس عضوية الكنيسة املشيخية

اإليمان: هذا للناس الذين يصبحون مسيحيين ويدخلون الكنيسة    أعالناملعمودية و من خالل  -١

 .ألول مرة

 مع الكنيسة    من خالل إعالن-٢ 
ً
اإليمان: هذا مخصص لألشخاص املعمدين الذين لم يتحدوا أبدا

 .كعضو

في  من خالل    -٣ نشطين  غير  أصبحوا  أي كنيسة  في  الكنيسة  هذا ألعضاء  اإليمان:  تأكيد  إعادة 

 .ويرغبون في أن يصبحوا أعضاء نشطين في الكنيسة املشيخية كنيستهم السابقة

التحويل  لخالمن   -٤ املشيخية  )التخلية(  خطاب  الكنائس  ألعضاء  مخصص  هذا  في  :  األخرى 

  نشطون حاليهم  الذين    املجامع
ً
موقعهم الجديد في املجمع  ويرغبون في تحويل وضعهم النشط إلى  ا

 . ماالخر والكنيسة األقرب ملنزله املشيخي

 

 تنظيم فصول العضوية لالنضمام :

التلمذة املسيحية  مفهوم تم تصميم فصول األعضاء الجدد إلعطاء األعضاء املحتملين مقدمة إلى 

 :األعضاء الجدد املواضيع التالية هذه الدروس املقدمه الىتتضمن و 

 .مقدمة عن اإليمان املسيحي وفرصة كبيرة للمشاركين لطرح األسئلة •

 .بنى الكنيسةتاريخية عن هذه الجماعة وجولة في منبذة  •

 .فالكنيسة عقيدة ونظام وبرامج كنيستناوإدارة مقدمة لحكم  •

 جلسة رعوية عائلية( .راعى الكنيسة) وقت التحدث مع •
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 :عملية االنضمام إلى عضوية الكنيسة املشيخية 

أو  - الرعاة     الشيوخدع 
ً
أن تصبح عضوا تريد  أنك  واكتب استمارة تسجيل   الكنيسة  في  يعرفون 

   -العضوية
ً
قرب    -التي تنظمها الكنيسة املحلية  األعضاء الجدد   فصول يحضر األعضاء الجدد عادة

الكنيسة الجدد مع مسؤولي  الفصل سيجتمع األعضاء  الكنيسة  نهاية  للتعرف  مجلس  )الجلسة( 

تقبل  عمل حفلة االنضمام للعضوية في يوم االحد والتناول مع الكنيسة وتس-على بعضهم البعض.  

 من خالل إدراج أسمائهم في    د الجدلألعضاء    فيها الكنيسة
ً
والتعهد    العضوية  كتيب)دفتر(رسميا

 . بشكل علنى أمام الكنيسة 

ملعظم الكنائس املشيخية حول العالم هناك تفاصيل  هذا مجرد تصور مقترح لعملية االنضمام  

الكنيسة لعضوية  االنضمام  لعملية  العريضه  الخطوط  ذكرنا  لكن  الفرصة    كثيرة  يعطى  كنظام 

 ملكوت السموات  فيللجميع ان يكونون مثمرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 الفصل السابع 

 رسالية األ 
ما هي الرسالة ، وما هو األساس الرئيس ي  التبشير باالنجيل ولكن  تؤمن الكنيسة املشيخية بأهمية  

املهمة كلمة  وتأتي  الكنيسة؟  لذا    missonلرسالة  "إرسال".  يعني  الذي  الالتيني  الفعل  من  نفسها 

 
ً
 ، املهام لها عالقة باإلرسال. في الكتاب املقدس ، نرى الفعل إلرسال حرفيا

ً
في   يستخدم مرارا وتكرارا

العديد من الطرق. ولكن هناك شعور تتجذر فيه الحياة الكاملة للكنيسة وتجربة املسيحي كلها في  

 .19نهاية املطاف في نوع ما من اإلرسال الذي يقوم على سلطة وعمل هللا نفسه

النعمة في سيناء ، بأن  ، في عهد  شعب هللا في القديمتجد الرسالة في العهد القديم تعبيرها في تكليف  

 .( ، وبالتالي ، بالتضمين لقيادة العالم في عبادة هللا6-3:  19تكون أمة مقدسة ومملكة كهنة )خروج  

يونان هو املثال الوحيد على "إرسال" شخص لدعوة أمة أجنبية للتوبة عن عبادتهم الوثنية. تؤكد  

هد القديم. بالتأكيد ، يتم دمج األجانب في  حقيقة كونه استثناًء على التركيز املركزي للمهمة في الع

ولكن ال    -ملكة سبأ    راعوث و الزانية  أسينات. راحاب    يوسفزوجة    - مجتمع العبادة في إسرائيل  

 .توجد "حركة تبشيرية" نشطة لألمم ، على هذا النحو

ن هللا  في العهد الجديد نقطة تحولها في حياة وموت وقيامة وصعود ابمفهوم االرسالية  تجد  بينما  

ليست في هياكل مصنوعة بل في    يسوع( ، الذي يعيد العبادة في جميع أنحاء العالمالرب  املوعود )

 . قلوب البشر

. تتحدث إحدى هذه املقاطع  وارساليتها  إن هللا هو الذي يؤسس ويقدس ويفوض مهمة الكنيسة

ابنه   بذل  حتى   ، العالم  أحب هللا  هكذا  "ألنه  الرسالة:  هذه  عن  املقدس  الكتاب  في  األكثر شهرة 

(. كثير من الناس  16:  3الوحيد ، لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية" )يوحنا  

لية؟ "ألن هللا لم يرسل ابنه إلى العالم  يعرفون هذه اآلية ، ولكن كم من الناس يعرفون اآلية التا

)آية   العالم من خالله"  لكي يخلص  ، ولكن  العالم  للفداء ١٧ليدين  اإللهي  العمل  الدافع وراء   .)

يكمن في عمل هللا في إرسال ابنه إلى العالم. لم يكن الغرض سلبًيا بل إيجابًيا.    3:16تبلور في يوحنا  

املزيد عن هذه الرسالة:    34، بل لغرض الفداء. تكشف اآلية  لم يرسل هللا االبن لغرض الدينونة  

 
19 https://www.ligonier.org/blog/biblical-basis-missions/ 
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"ألن الذي أرسله هللا ينطق بكلمات هللا ، ألنه يعطي الروح بدون قياس". من هو الشخص الذي 

 .أرسله هللا؟ إنه يسوع املسيح ، وقد أرسل وهو يتكلم بكلمات هللا ويعطي الروح القدس بدون قياس 

 يتكلم يسوع أيض
ً
عندما يتكلم بكلمات هللا وبأنه أرسله اآلب: "ألني    17يوحنا  الكهنوتية  في صالته    ا

منك ؛ وقد    اتيتأنني    الحقأعطيتهم الكلمات التي أعطيتني إياها ، وقد قبلوها وأصبحوا يعرفون  

")يوحنا   أرسلتني  أنك  "كما  8:  17آمنوا  يقول:   ، التالميذ  أجل  من  الصالة  في  يستمر  وبينما   .)

(. هنا نرى األساس ملهمة الكنيسة. أرسل هللا  ١٨لعالم ، أرسلتهم إلى العالم" )آية  أرسلتموني إلى ا

بسلطة إلهية. إنها   املروية لإلرساليات هو كلمة هللا   الكتابىاملسيح. أرسل املسيح الكنيسة. األساس 

  املسيح ملكوت 

الكنسية   السلطات  من  والعديد  العلمانية  الثقافة  ترفض  حيث  زمن  في  نعيش  مفهوم نحن 

العاملية برمته. يدعي البعض أن وقت النشاط التبشيري العاملي قد انتهى. إحدى الحجج االرساليات  

طلق على العالم.  االرسالية  املقدمة لذلك هي أن   وتغير ليست ضرورية فحسب ، بل هي قوة مدمرة ت 

العاملية لم تكن أكثر من منصة لإلمبريالية واستغالل   االرساليات املشكلة هي أن الثقافات املحلية و 

 الدول املتخلفة من قبل الدول الصناعية في العالم. هناك أيض
ً
اعتبار اجتماعي أن الحضارة لها    ا

تأثير فاسد على املواطنين األبرياء الذين يتمتعون برفاهية وسالم أكبر بدون مشاكل العالم الغربي 

 التي يتم حتم 
ً
 .املبشر ةسجاد حملها في  ا

الحديثة موارد طبية وتعليمية   االرساليات دليل. تقدم أي ، بالطبع  وال يدعمه  بكل تأكيد هذا هراء 

، باإلضافة إلى العمل الهام في الوعظ باإلنجيل.  وتنمية حقيقية منذ زمن وحتى االنوزراعية قيمة  

 جزءلسوء الحظ ، يستمر عدد املبشرين في امليدان في االنخفاض ، ألن 
ً
 كبير  ا

ً
من الكنيسة لم يعد   ا

 .املسيح لحمل اإلنجيل إلى أقاص ي األرض  باملأمورية العظمى ليسوعيعتقد أنه من الضروري الوفاء  

 
ً
والسؤال من يذهب ومن أرسل !! مازال يبحث عن فعله    برنامج إرسال  لكن مهمة هللا كانت دائما

نيين وأرسله إلى أرض جديدة حيث سيكون  . تحدث هللا إلى أبرام في أرض الكلداليرسلهم لحصاده  

 ألمة عظيمة. جاء إلى موس ى في وسط البرية املديانية وأرسل موس ى إلى فرعون برسالة ، "دع شعبي  
ً
أبا

يذهب." أرسل هللا أبناءه من مصر إلى أرض املوعد. عندما كانوا غير مطيعين للعهد الذي قطعه هللا  

، االرسالية هي  أرسل ابنهفي النهاية  ذلك ،    يحضرهم  لم    معهم ، أرسل األنبياء لتحذيرهم. عندما

 نموذج الهى وال بديل عنه. 
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، كان الرسول هو الذي يحمل سلطة التحدث باسم   القديمكلمة الرسول تعني "املرسل". في العهد 

الشخص الذي أرسله. في العهد الجديد ، الرسول األول هو املسيح نفسه ، الذي أرسله اآلب. ثم 

أرسل اآلب واالبن الروح القدس. ثم انسكب الروح على الكنيسة ، وأرسلت الكنيسة إلكمال خدمة 

 كل أمة ، إلى كل قبيلة. إلى كل لسان ، إلى   -املسيح في كل العالم 

، يطرح بولس سلسلة من األسئلة التي تتحدث مباشرة عن مسألة مسؤوليتنا. بعد أن   10في رومية  

 :( ، يسأل13أكد أن "كل من يدعو باسم الرب يخلص" )اآلية 

لسماع دون افكيف يدعونه بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون به ولم يسمعوا به قط؟ وكيف يتم 

وكيف يكرزون ما لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب ، "ما أجمل أقدام أولئك الذين    شخص الوعظ؟

ال يمكن ألحد أن يدعو املسيح ليخلصهم إذا لم يؤمنوا به. يضع    (15-14يبشرون بالبشارة!" )اآليات  

بولس إصبعه على التحدي ومسؤولية الكنيسة: أن يرسل ، حتى يسمع الناس عن املسيح ، وعند 

 يتم إنجاز مهمة، و   االتبشير؟ عندما يتم تحقيقه  خدمةمتى تنتهي  .ن ويخلصون سماعهم ، يؤمنو 

املسيح. إذا وقف شخص في اجتماع الكنيسة وقال أن يوم اإلرسالية قد انتهى ، قاومه بكل   ملكوت 

الشخص   هذا  ألن   ، الناس قوتك  تحقق الى    يدفع  أن  الكنيسة  واجب  من  الكنيسة.  رب  خيانة 

أن  ، العظمى  العالم  املأمورية  أنحاء  جميع  إلى  الناس  الكنائس   ترسل  وتحققه  حققته  ما  وهذا 

 . االنجيلية املشيخية عبر ربوع األرض والتاريخ شاهد على ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 

 الخاتمة
 نختم بسبع

ً
كدليل للعضوية الفعالة في كنيسة املسيح    مسؤوليات لك كعضو في الكنيسة  أخيرا

 20فما هي املسؤوليات التي تأتي مع هذه الوظيفة حسب االعتقاد املشيخى، 

 :واظب على حضور الكنيسة -1

 أنت مسؤول، بصفتك مؤمن
ً
اعتمدَت، وعضو   ا  قد 

ً
الكنيسة،     ا تواظب على حضور    عليكفي  أن 

 الكنيسة. لم يكن ممكن
ً
أن يكون الكتاب املقدس أوضح من هذا بشأن هذه املسؤولية األساسية   ا

الصالحة وللتشجيع للمحبة واألعمال  نفسك  تبذل  ى  "  .بأن 
َ
َعل ْحِريِض  ِللتَّ َبْعًضا  َنا  َبْعض   

ْ
ِحظ

َ
ال ن 

ْ
َول

ِة ٱ َحبَّ
َ ْ
ْعَماِل ٱوَ   مل

َ ْ
َحَسَنِة،ٱ  أل

ْ
ا  ل

َ
ْيَر ت

َ
َنا َبْعًضا، َوبِ   ْجِتَماَعَناٱِرِكيَن  غ ، َبْل َواِعِظيَن َبْعض 

ٌ
َما ِلَقْوٍم َعاَدة

َ
رِ ٱك

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
  أل

َرْوَن 
َ
ْدِر َما ت

َ
ى ق

َ
َيْومَ ٱَعل

ْ
.” )عبرانيي ل ب   (25-24: 10 نَيْقر 

د    (. وبالتالي املسألة خطيرة 27-26الكاتب بالدينونة األخيرة إن لم تواظب على الكنيسة )عدد    يهّدِ

فإن   التالية.  الستة  تتميم املسؤوليات  لن تتمكن من  تواظب،  لم  إن  النهاية،  للغاية. ففي  وجادة 

 املواظبة على الحضور يجعل كل ش يء آخر ممكن
ً
يقول البعض ملاذا على الحضور أنا لدى كنيسة    .ا

للعبادة   ضيق  مفهوم  وهذا  وترانيم  وعظ  من  املسيحية  القنوات  مشاهدة  واملقصود  البيت  في 

؟ الحضور ممارسة املحبة فقل لى كيف ستمارس املحبة األخوية العديمة الرياء هل مع الشاشةو 

 مطلب كتابى وضرورة روحية. 
ً
 معا

 :ساعد في حماية اإلنجيلأن ت عليك-2

 مسؤول، بصفتك مؤمن  أنت
ً
 قد اعتمدَت، وعضو   ا

ً
في كنيسة، عن حماية وحفظ اإلنجيل وخدمة    ا

ر  .اإلنجيل في كنيستك ِ
ّ
ب” بولس الذي نقرأ عنه في األصحاح األول من رسالة غالطية:    فك في “تعجُّ

َر!” )عدد  
َ
ى ِإْنِجيٍل آخ

َ
ا َسِريًعا … ِإل

َ
ذ
َ
وَن َهك

 
َتِقل

ْ
ن
َ
ْم ت

 
ك نَّ

َ
ب  أ َعجَّ

َ
ت
َ
ي أ ِ

ّ
(. لم يكن بولس هنا يوبخ رعاة 6“ِإن

 زائًفا  لذينسة، بل األعضاء، ويوصيهم بأن يرفضوا حتى الرسل أو املالئكة االكني
ً

مون إنجيال ِ
ّ
  .يعل

هذا، أيها املؤمن، أنك مسؤول عن دراسة اإلنجيل ومعرفته. هل بوسعك إيجاز رسالة اإلنجيل   يعني

ن يحيا في  في ستين ثانية أو أقل؟ هل يمكنك شرح العالقة بين اإليمان واألعمال؟ هل يمكن ملؤمن أ

ق املؤمن على عقيدة الثالوث؟ م هو الدور الذي    اخطية دون توبة؟ ملاذا أو لَم ال؟ ما أهمية أن يصّدِ

تلعبه األعمال الصالحة، والشركة، والضيافة في تعزيز خدمة اإلنجيل في الكنيسة؟ ملاذا ينبغي أال  

 
20 https://ar.thegospelcoalition.org/your-7-job-responsibilities-as-a-church-member موقع إتالف االنجيل  
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فَسد من خالل حزب سياس 
َ
ت أن  لهويتها وخدمتها  البتة  الكنيسة  لها    يتسمح  جندات  أاو جماعة 

 ؟ خاصة

هي األسئلة التي أنت مسؤول عن أن تجيبها كي تساعد في حماية اإلنجيل. لست  أوصيك بالبحث    هذه

عن اإلجابات بمعزل عن شيوخك، بل ال بد لهم أن يؤهلوك كي تجيب عن مثل هذه األسئلة. إن لم  

اإلنجيل، وما يطالب به اإلنجيل في حياة الكنيسة    اعرف  .يفعلوا هذا، فربما لسَت في أفضل كنيسة

وأدعوك الى حياة الطاعة ليست عن عدم معرفة بل في الشركة في النور تظهر كل  وفي حياة املؤمن 

 .هنا أقول إننا سنعيش كنيسة صحيحة وصحيةو فكن حقيقى  ئش 

 :اإلنجيلخدمة تقدم ساعد في تأييد أن ت-3

 مسؤول، بصفتك مؤمًنا قد اعتمدَت، وعضو   أنت
ً
، عن حماية اإلنجيل وخدمة  مشيخية  في كنيسة  ا

حادثة التأديب الواردة في رسالة كورنثوس، لم يكن    في  .اإلنجيل في كنيستك من خالل تأييد اإلنجيل

( نفسها  كورنثوس  كنيسة  بل  كورنثوس،  كنيسة  يخاطب شيوخ   2؛  13-1:  5كورنثوس    1بولس 

(. هكذا أيًضا، أيها املؤمن، أنت مسؤول عن قبول األعضاء أو رفضهم. ترك لك  8-6:  2كورنثوس  

املسؤولية هذه  يعزِّ   ،يسوع  العمل  لهذا  إهمالك  النهاية    ز وإن  وفي  والشكلية،  النفس،  عن  الرضا 

ر الالهوتي من أي قيود تفرضها الكنيسة على فهمها للمفاهيم الكتابية وتفسيرها الواضح   التحرُّ

 ة. للكلم 

الجدد.   بالطبع األعضاء  على  والتصويت  األعضاء،  اجتماعات  في  التواجد  مجرد  وظيفتك  تفوق 

بل هي تتضمن بذل الجهد كي تعرف األعضاء اآلخرين، وكي تكون  وانتخابات الشيوخ والشمامسة  

 معروف
ً
تؤيد    ا أن  في األسبوع. ال يسعك  أيام  تعرفه، فليست هذه  أحد  لديهم، سبعة  وأنَت لست 

مسؤول عن أن تعرف كل عضو في كنيستك بصفة شخصية؛ فإننا نقوم    كمة. ال يعني هذا أن استقا

 بهذا العمل كجماعة مع
ً
. بل ابحث عن وسائل كي تبدأ في إشراك املزيد من أعضاء كنيستك في  ا

 :اإليقاع املنتظم لحياتك. يقدم لنا بولس قائمة مهام جيدة لفعل هذا

يَن  بِ   َواّدِ َبْعًضا  ْم 
 
ك ِة ٱَبْعض  َحبَّ

َ ْ
ِة،ٱ  مل ِويَّ

َ
خ
َ ْ
ِفي    أل َبْعًضا  ْم 

 
ك َبْعض  ِميَن  َقّدِ َراَمِة ٱم 

َ
ك
ْ
ِفي  ل اِسِليَن 

َ
َتك م  ْيَر 

َ
غ  .

ِفي    ْجِتَهاِد،ِل ٱ يَن  وِح،ٱَحاّرِ ،ٱَعاِبِديَن    لرُّ بَّ ِفي    لرَّ ِرِحيَن 
َ
َجاِء،ٱف ِفي    لرَّ ْيِق،ٱَصاِبِريَن  واِظبِ   لّضِ ى    يَن م 

َ
َعل

ِة،ٱ
َ

ال ِرِكيَن ِفي  لصَّ
َ
ت
ْ
ش يِسيَن،ٱ ْحِتَياَجاِت ٱم  ِقّدِ

ْ
ِة   ل

َ
ى ِإَضاف

َ
َرَباِء ٱَعاِكِفيَن َعل

 
غ
ْ
 (13-10: 12.” )رومية ل

 من جهة هذه القائمة؟ تقوم بواجبك كيفالسؤال هو 
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 :تواَجد في اجتماعات األعضاءبال -4

وتؤيد    كيف اإلنجيل  تحمي  أن  يمكنك  في   خدمة إذن  مستمرة  بصورة  تتواجد  بأن  اإلنجيل؟ 

في هذا. لكن بغض  عيبالكنائس املختلفة القرارات بطرق مختلفة، وال  تتخذ.اجتماعات األعضاء

“ماذا بشأن  القرارات  اتخاذ  في  كنيستك  تستخدمها  التي  الوسيلة  عن  اإلنجيل(،   النظر  )تعليم 

. إلنجيل(، ال بد أن تكون متواجدو”َمن” )شعب ا
ً
 ا

يمكن إنكار أن اجتماعات األعضاء    ال  .يسعك أن تؤدي وظيفتك إن لم تتواجد في مكان عملك  ال

 
ً
م هذا. فإن الكثير منها عبارة عن أجواء غير مجالس الكنائس  وخصوصا لها سمعة سيئة، وأنا أتفهَّ

للزيجات السيئة بأن تجعلك تتخلى عن فكرة الزواج. فإنني  صحية من النزاع والتمرد. لكن ال تسمح  

 بنعمة هللا كنت جزء
ً
اليوم مثل    واملجالس   ضاءمن العديد من الكنائس تبدو فيها اجتماعات األع  ا

لتلك   يعتمد جزء من هذا على قيادة الرعاة  عات العائلية الدافئة، واملشجعة، واملتالحمة.  التجمُّ

 ها. وجزء من هذا أيضاالجتماعات، وكيف يخططون ل
ً
 .يعتمد عليك أنتا

 :لكنيسةلمذ أعضاء ن تتلأعليك -5

 مسؤول، بصفتك مؤمن  أنت
ً
اعتمدَت، وعضو   ا  قد 

ً
عن حماية اإلنجيل  أن مسؤول  في كنيسة،     ا

ر  .وخدمة اإلنجيل في كنيستك من خالل تلمذة أعضاء الكنيسة اآلخرين 
َّ
.  16-15:  4أفسس    تذك

تبني الكنيسة نفسها في املحبة حين يقوم كلُّ عضو منها بعمله. لديك عمل تقوم به لبنيان الكنيسة.  

بِ  وا  م 
َّ
ل
َ
ك
َ
“ت بولس:  قال  أعداد،  الكالم. فبعد بضعة  ْدِق ٱويشتمل جزء من هذا على خدمة  لُّ   لّصِ

 
ك

عْ 
َ
أ َبْعَضَنا  َنا  نَّ

َ
أِل ِريِبِه، 

َ
ق َمَع  َبْعِض”ٱ  َضاء  َواِحٍد 

ْ
بالصدق، 25)عدد    ل اآلخرين  األعضاء  مع  م 

َّ
تكل  .)

َحَسَب   َياِن 
ْ
ن ب 
ْ
ِلل “َصاِلًحا  يكون  أن  لكالمنا  ينبغي  النمو.  على  َحاَجِة،ٱ وساعدهم 

ْ
    ل

ً
ِنْعَمة ْعِطَي  ي  ْي 

َ
ك

اِمِعيَن” )أفسس   (. أيًضا، كن متاًحا كي يتحدث إليك اآلخرون. هل أنت على استعداد أن  29:  4ِللسَّ

املسيحية األساسية ببنيان املؤمنين اآلخرين. هذا جزء من تتميم اإلرسالية العظمى  تتعلق غي؟تص

 .والتلمذة

 :قدم اإلنجيل آلخرين من الخارجعليك أن ت -6

كان هللا، من خالل اتحادك بآدم الثاني، قد أعادك إلى مركزك كملٍك وكاهٍن، فإن حياتك بأكملها   إن

د هنا وصية بولس ومثاله   :ال بد أن تعكس اإلنجيل بالقول والفعل. أنت سفير، ومن الجدير أن نرّدِ
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    َواِضًعا
َ
ِلَمة

َ
َحِة ٱِفيَنا ك

َ
َصال

 ْ
َفَراَء َعِن  مل س 

َ
ْسَعى ك

َ
ا ن

ً
 ٱ . ِإذ

َ ْ
نَّ    ِسيِح،مل

َ
أ
َ
ب  َعِن    هللَ ٱك

 
ل
ْ
ط
َ
 ِبَنا. ن

 
ِسيِح ٱَيِعظ

َ ْ
:  مل

وا َمَع  ح 
َ
َصال

َ
 (20-ب  19: 5كورنثوس  2.” )هلِل ٱت

ي    املصالحة ِ
ّ
مَّ استلم رسالة املصالحة هذه. ولهذا، فإننا نتوسل إلى الخطاة ونصل

َ
كل مؤمن، ومن ث

   هذا  .ألجلهم كي يتصالحوا مع هللا
َ
واٱأيًضا جزء من وظيفتك. فإن وصية “ف َهب 

ْ
هت   ذ ّجِ

وا” قد و 
 
ِمذ

ْ
ل
َ
َوت

 .(19: 28إليك )متى 

 :قادتك تبع تن أعليك - 7

ن تأهيل القديسين لعمل الخدمة:    تكم   وقد وظيفة الرعاة أو الشيوخ في 
ً
وهذه وظيفة هامة جدا

لهذة املسؤولية   السابقة )أفسس  تمت رسامتهم  الستة  باملسؤوليات  للقيام  كان  12:  4أي  فإن   .)

مونهم عن مسؤوليتهم تجاه   ِ
ّ
يعل أو  مون اإلنجيل، وال يدّرِبون الكنيسة في اإلنجيل،  ِ

ّ
يعل الشيوخ ال 

  .لوظيفة التي أعطاهم يسوع إياهاألجل ا  ةبعضهم البعض، فإنهم إذن يخفقون في تأهيل الكنيس

ك بصورة    أيها َمسَّ
َ
املؤمن، هذا يعني أنك مسؤول عن أن تستفيد من توجيهات الشيوخ ومشورتهم. ت

( منهم  مته 
َّ
تعل الذي  الصحيح  والتعليم  وسيرتهم،  13:  1تيموثاوس    2الكالم  تعليمهم،  اتبع   .)

وإيمانهم، ومحبتهم، واحتمالهم، مع اضطهاداتهم    وآالمهم أيضوقصدهم، 
ً
-10:  3تيموثاوس    2)   ا

ن  .(11
 
الحكمة، والنجاح،    ك الذي يسلك سبيل  األمثال،  يتحدث عنه سفر  الذي  الحيكم  االبن 

 والحياة، خائف
ً
 الرب ومنتبه ا

ً
 .إلى التعليم الذي هو خير من الجواهر والذهب ا

 لكى تكون عضو لك فاعلية عليك ان تكون ملتزم ومسؤل.  :تجلب املسؤولية السلطة

تأتي   يعطي السلطة  فمع  مسؤولية.  مَّ 
َ
ث ومن  نهائية،  سلطة  املجتمعة  الكنيسة  املقدس  الكتاب 

مه كنيستك، وعن تلمذة كل عضو ال املسؤولية. فبانضمامك إلى   ِ
ّ
 عما تعل

ً
كنيسة، صرَت مسؤوال

 .فيها

 وانحرف عن الحق.  الراعي في تعليم إنجيل زائفإن بدأ  بحكمة أنت مسؤول أن تتصرف

ٌح لعضوية الكنيسة اإلنجيل بشكل واٍف كل شخص أنت مسؤول على أن يفهم   .مرشَّ

ين مشابه  نصيرالرعاية والتغذية كي    مللمسيح، وعن نواله  اخرينأنت مسؤول عن تلمذة  

 .لصورة املسيح
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عَزل   ي  أن  الحرص على  كانت مكانته  عضو  أي  أنت مسؤول عن  من  املالية  او قدرته  مهما 

د يتفق مع اعتراف إيمانه الذي يدّرِبك ألجل كل    من  .شركة الكنيسة إن كان سلوكه لم َيع 

 في مركب    هذا العمل؟ شيوخ كنيستك. أضف إذن مسؤولياتك إلى مسؤولياتهم
ً
 نحن جميعا

 واحد.

  
ً
بالعضوية ألعلى  أخيرا االلتزام  الكنيسة وبال شك  الجميع  الرئيس ى لنمو  الكنيسة  أ نها املصدر  ن 

يمانها املتوازن بل أيضا لنظام  املجتمعات العربية وليست فقط إل العالم و املشيخية حركة جاذبة في  

 إدارتها الذى يتيح الحرية والتعبير عن الرأي في نظام يحترم االخر ويعيش على قبول الجميع.

 

 القس رفيق إبراهيم  

 ٢٠٢١ كاليفورنيا 


