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 املقدمة

يميزنا ويصنع لنا لون ورائحة فعندما تكون مثلك   ممانمر األن بمنعطف تاريخى الننا فقدنا الكثير  

وهذا مثل غيرك وال يميزك ش ئ تفقد مع الوقت الهوية التى كانت تميزك فيحدث عملية الذوبان  

 يشير melting pot theory   "1االجتماع في علم االجتماعما يسمية علماء  
ً
بوتقة االنصهار" مفهوما

أكثر   ثقافة إلى مجتمع غير متجانس يصبح  مع  متناغم  كيان  في  املختلفة  العناصر  مع   
ً
تجانسا

ويستخدم هذا التعبير عن مجتمع املهاجرين الى الواليات املتحدة فالكل يذوب في الثقافة   مشتركة

 .االمريكية

فى التالش ي، والسؤال هل يوجد   ألم ندرك ثقافة الزمن الذى نعيش فيه فسوف نبد  ة إنقالحقي

ن يعيد لكنيستنا هوية جديدة متميزة ومؤثرة عن غيرها ننتظر حلول عملية وليست أمن يستطيع  

ونكتشف مع الوقت اإلصالح،  أجندة ستجد كلمات رنانة من هنا وهناك ولسان حال الجميع هنا 

على ما  ئن كل ش  أاملشهد ووعود بنسحاب شديد من إ ولكن في الحقيقة نرى إنها اجندات خاصة 

 وتبقى األحوال بدون تدخل فتسوء الحالة أو يبقى الوضع كما هو عليه. يرام والكنيسة بخير !! 

الى  أعندما نخاطب   التوقف والتفكير كيف أنفسنا وتصبح لغتنا ال تصل  املاليين هنا لزم  ذان 

هل هويتنا االنجيلية جاذبة للناس وال فقدت جاذبيتها !! وكيف كيف نؤثر فيهم و نصل للماليين ؟؟  

من   االنجيلية  الرسالة  بريق  التواصل   جديد!!نعيد  منصات  على  للمشاهدات  يتطلع  فمن 

يكتشف   ولكى  أاالجتماعى  عادى  محتواها  فيديو  مقاطع  تشاهد  ايام  فى  ماليين  هناك  كون أن 

فيه   يؤثر إمنصف بعضها  ولكن  عادى  واالخر  على   بداع  ونحن  بأخر  او  الناس بشكل  فى حياة 

الساحة مجرد افكار يقول الشباب عنها انها متحجرة وال تصل اليهم فمن السبب فى هذا الوضع 

الجيل  وقلوب  الى عقول  برسالتنا  ونصل  الوضع  هذا  من  منها  نخرج  عملية   
ً
حلوال نجد  وكيف 

 القادم 

 

ضوعية شديدة بعيد عن شيطنة األخر من خالل هذا الكتاب إناقش القضية بقلب مفتوح وبمو 

العربى   ،أو شخصنة األمور فالكل في بوتقة واحدة في عاملنا  في خطر شديد  الكنيسة االنجيلية 

 مع إزدياد تيار تقليدى متعصب وإنحسار االنجيليين من املشهد وتعثرهم وتخبطهم فى 
ً
خصوصا

 
1 https://ontology.birzeit.edu/term/melting%20pot%20theory 
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! نعم هناك صورة لبعض قضايا فرعية ومع الوقت أصبح تأثيرهم ظاهرة صدى صوت وليس إال

الكنائس إنها تعمل ولديها عمل وخدمة في الشرق ولكن الكل يحفر في الصخر والتأثير يتضائل 

فالكل في خطر ألن الثقافة  !!ومع مرور الزمن تراكمت عوامل التأكل وأصبحت أكبر مما نتصور 

ع الهوية والصبغة الجديدة تأكل كل ما هو قديم وتحاول صبغ الكل بشكل ولون واحد وهنا تضي

 ! !التي تعلن عن كينونتنا وما ننتجه يصبح مجرد بضاعة قديمة ال جدوى منها

التوقف والتفكير كيف أعندما نخاطب   املاليين هنا لزم  الى اذان  نفسنا وتصبح لغتنا ال تصل 

؟؟ للماليين  بريق   نصل  نعيد  وكيف  جاذبيتها!!  فقدت  وال  للناس  جاذبة  االنجيلية  هويتنا  هل 

فمن يتطلع للمشاهدات على منصات التواصل االجتماعى يكتشف     الرسالة االنجيلية من جديد!!

فى  أ هناك ماليين  فيه أن  اكون منصف بعضها  ولكى  محتواها عادى  فيديو  مقاطع  يام تشاهد 

ر فى حياة الناس بشكل او بأخر ونحن على الساحة مجرد افكار يقول ابداع واالخر عادى ولكن يؤث

 عملية 
ً
الشباب عنها انها متحجرة وال تصل اليهم فمن السبب فى هذا الوضع وكيف نجد حلوال

هذا هو التحدى وهذا  نخرج منها من هذا الوضع ونصل برسالتنا الى عقول وقلوب الجيل القادم

 هو موضوع الكتاب. 

 رفيق ابراهيمد. القس                                                
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 الفصل األول 

 مقدمة تاريخية عن الكنيسة االنجيلية

 العبادة  - النظام  -التاريخ

 مقدمة: 

االستعمارى  بالتوجه  ربطها  ويحاول  البعض  يروج  كما  غربية  زرعة  ليست  االنجيلية  الكنيسة 

طبيعى لجسد املسيح الذى يبحث عن الحقيقة ويريد أن يعيش في مخافة االمبريالى، بل هي نمو  

تكن  لم  ولكن  وتأثرت  واثرت  واللغات  الثقافات  املسيحية  الرسالة  اخترقت  العصور  وعبر  هللا 

والغ للمقيدين  الفرح  رسالة  بل  قومية  وال  التحرير اعنصرية  ورسالة  الخطية  وحل  في  رقين 

االنسان ورسالة تمجيد هللا قبل اعمال البشر والحقيقة   والشفاء من قوة سيطرة الفساد على

ريخية ونحلل دخول الفكر االنجيلى املصلح الى العالم العربى انقول عندما نرجع الى املصادر الت

ارتبط     بال شك 
ً
 وخصوصا

ً
الشرق بالغرب عموما الثقافي على حياة شعوب  باالمريكان وتأثيرهم 

 تأثيرها على الحياة الثقافية في البالد العربية. و  من تأسيس الجامعة االمريكيةبداية 

)على سبيل املثال في بلدتى التي تربيت بالرجوع الى التاريخ ارتبطت الحركة االنجيلية باالمريكان  

وفى راى هذا (  "  مدرسة االمريكاناالنجيلية هناك "بنها يقولون حتى األن على مدارسنا  مدينة  فيها  

م األمريكي أتشوة فى الهوية فهل نحن ننتمى الى قومية الفتى االبيض االوربى  غير صحيح وأدى الى

في زمن عبد الناصر واملشروع القومى الذى كان يقوده هوية وطنية لذلك أصبحت كنائسنا  الى  

اسم   الوقت تطلق  االنجيلي"مع  بين     "نياالقباط  املمتزجة  هويتنا  اصل كتعبير عن  التاريخ من 

  في وسط هذا الزحام   وربما نحتاج أن نذكر أنفسناننتمى له،  النجيليين كفكر  االقباط بمصر وا

وقد أسس ملكوته وكل من ينتمى    يسوع املسيحهو الرب  لك اململكوت السموات و إن هويتنا تتبع  

 .وسع من االنتماءات العرقية والقوميةأالذى هو  هلتبعية املسيح يصير عضو من ملكوت

متالك العبيد ويفرق بين السود إصوات داخل املجتمع ترفض دين يشجع على  أمع الوقت تنامت   

األ  فى  والبيض ونجحت هذة  الى حد ما  الذى يتبنى  صوات  الفكر  بقوة االنجيل االجتماعى  ميالد 

وكان لها تأثير واضح وفى السنوات املاضية نبعت من هذا الفكر،    اوحركات التحرر فى العالم كله

الب العنصرية  مما  رأينا  االمريكى  املجتمع  على  بانيابها  تطل  السياسية أغيضة  الحياة  على  ثر 

 . فترة كبيرةمريكان ألول مرة منذ نقسام كبير بين األ إ وحدث والدينية 
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وتم رفض الدين الذى يمثله الرجل االبيض املتعصب الذى ال   طبقىكان الصراع  بشكل خاص  

عموم سيثبت مع الوقت ان الفكر املسيحى بعيد في أمريكا على ال ال هوية دينية بيضاء فقطإيرى 

   .عن العنصرية والتمييز

طالق إستطيع  أمع الوقت بدأت اإلنجيلية األمريكية تحتضر. واألن يولد مجتمع ديني جديد. ال  

الدينية  الحركة  هذه  تقدم  شعارها،  والوحدة  والتنوع  الجميع  تشمل  هوية  لكنها  عليها  اسم 

 
ً
 بهوية مشتركة تتجاوز األكاذيب العرقية التي كرست الكثير من الظلم في حياتنا.  الجديدة وعدا

ال يفضلون اطالق لفظ انجيلية حتى األن  املجتمع االمريكى  العالم و جميع املفكرين املعتدلين فى  

آخر  لخنق  يكفي  بما  الجديد  الش يء  هذا  فيه  يكبر  الذي  اليوم  وينتظرون  الحركة  هذه  على 

م ديانة  يكره حشائش  الجديد  الجيل  وجعلت  بالسياسة  املسيحية  خلطت  التى  العبيد  الك 

   !!املسيحيين النهم عنصريين ويشجعون على انتصار الرجل االبيض

يميل العلماء إلى النظر إلى العالقة بين اإلنجيليين واملحافظة السياسية بطريقتين رئيسيتين. يرى 

تحت   اإلنجيليين  أن  املقاربات  بنظم أحد  وتتالعب  تصنع  التي  السياسية،  النخب  سيطرة 

 .
ً
 املعتقدات املشتركة من أجل االستفادة من آراء اإلنجيليين املحافظة اجتماعيا

 

 :التاريخ بشكل موجز للعمل االنجيلى

 

الشرق   بالد  في  األنجيلى  التاريخ  أكتب مختصر  لو  أود  في دراسة كنت  بنعمة هللا سيكون  ولكن 

ولكن أكتفى هنا برصد حالة الكنيسة االنجيلية في جديدة عن قراءة التاريخ في كنيسة الشرق،  

مصر وربما يكون هناك تشابه في بعض بلدان الشام والعراق لتشابه أسلوب العمل املرسلى في 

 ذلك الوقت.

   -بمصر:تاريخ الكنيسة االنجيلية 

م، وذلك بمجيئ مجموعة من املرسلين من 1854بدأ تأسيس الكنيسة املشيخية في مصر سنة  

الكنيسة املصلحة ) املشيخية( في أمريكا. وال يعني هذا التاريخ أن العمل اإلنجيلي لم يكن له وجود 

ل قد ُبذلت من ِقب   - قبل هذا التاريخ بقرنين من الزمن  -قبله، ولكن الحقيقة أن محاوالت عديدة

 بعض املرسلين ولكنها لم تنجح. 
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م 1861م، بدأ املرسلون األمريكان إلى الوفود إلى مصر، حتى وصل عددهم في سنة  1854منذ سنة  

 مع زوجاتهم
ً
ويبدو أن هدفهم كان التبشير بين املسلمين... وملا كان هذا   -إلى أربعة عشر مرسال

بحسب تعبير الدكتور   " وهذاية إليقاظها  األمر في غاية الصعوبة، فقد تحولوا إلى الكنيسة القبط

في   االنجيليينيوحنا هوج أحد املرسلين املشيخيين، الذي كانت له جهود جبارة في توطيد دعائم  

 .مصر

 ما يرتبط العمل املرسلي بإنشاء املدارس واملستشفيات، لتعليم البنين والبنات. وقد أنشأت  
ً
دائما

للبني أول مدرسة  األمريكية  سنة  اإلرسالية  القاهرة  في  حارة 1855ن  في  للبنات  مدرسة  وأول  م، 

سنة   خارج 1860السقايين  أو  القاهرة  في  سواء  عديدة،  أماكن  في  املدراس  إنشاء  واستمر  م. 

إلى  1896القاهرة، حتى وصل عددهم سنة   )  168م  للبنات(، وبلغ عدد   35للبنين،    33مدرسة 

 وتلميذ 11000تالميذ تلك املدراس حوالي 
ً
أحد املرسلين   -ة. وفي هذا يقول الدكتور وطسنتلميذا

 يقول: -األوائل الذي بذل جهود عظيمة في إرساء البروتستانتية في مصر

كتب  كما  بروتستانتية صغيرة.  تنشأ جماعة  وبها  املدينة،  إلى  الوحيد  املدخل  هي  املدرسة  إن   "

اإلرسالية مجرد تهذيب  م عن عمله في املدرسة : "ليس قصد مدرسة1861الدكتور هوج في يناير  

العقل وتحسين اآلداب وتعليم املبادئ الدينية ولكن غرضها األساس ي واألول هو إعداد وطنيين 

يقومون بهذا العمل العظيم. ومن رأيي أن شغل املرسل في املدرسة ينبغي أن اليرمي إال إلى غرض 

 واحد وهو إعداد مصلحون ومبشرون وخدام للكلمة". 

م. كانت الخدمة 1854رب الجنينة باملوسكي، ُعقدت أول خدمة في نهاية سنة  في دبدأت الخدمة  

 14:  13كو2باللغة اإلنجليزية بقيادة القس بارنيت حول اآلية )
ُ
ة ِسيِح، َوَمَحبَّ

َ ْ
َنا َيُسوَع امل ِ

 َرب 
ُ
( " ِنْعَمة

ْم. آِميَن ". وبعد حوالي ش
ُ
ُقُدِس َمَع َجِميِعك

ْ
وِح ال  الرُّ

ُ
ة
َ
ِرك

َ
م، كانت الخدمة 1855هر في يناير  هللِا، َوش

 
ً
، بعضهم جاء بدافع   20وكان الحضور نحو    -باللغة العربية بقيادة القس بارنيت أيضا

ً
شخصا

م ليشهد تأسيس أول كنيسة إنجيلية في مقر اإلرسالية بدرب 1860حب االستطالع. وجاء عام  

باألزبكية. بعدها، تم بناء م، انتقلت الكنيسة في مبنى جديد  1876الجنينة باملوسكي. وفي سنة  

كنائس إنجيلية في عابدين واملعادي والقللي والفجالة وشبرا مصر وامللك الصالح ومصر الجديدة 

كان ذلك في الربع األخير من القرن التاسع عشر والسنوات    -  ومنشية الصدر والعباسية وحلوان

 كنيسة.  44هاية القرن التاسع عشر  األولى من القرن العشرين. قد بلغ عدد الكنائس اإلنجيلية في ن

ريوووووووواض سووووووووريال فووووووووي كتابوووووووه "املجتمووووووووع القبطوووووووي"عن القووووووووس األسوووووووكتلندي يوحنووووووووا  الباحوووووووثيقوووووووول 
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هوووووووووووج إنووووووووووه كووووووووووان بمثابووووووووووة الوووووووووودينمو للحركووووووووووة البروتسوووووووووواتنتية فووووووووووي مصوووووووووور... فقوووووووووود كووووووووووان فووووووووووي عموووووووووول 

متواصووووووول بالقووووووواهرة قبووووووول أن ينتقووووووول إلوووووووى اسووووووويوط. وبهوووووووذا الصووووووودد قوووووووال الووووووودكتور هووووووووج فوووووووي أحووووووود 

أضوووووووووعاف كووووووووول شوووووووووغلي  -فوووووووووي القووووووووواهرة–خطاباتوووووووووه :" إنوووووووووي قووووووووود اشوووووووووتغلت هوووووووووذه السووووووووونوات الوووووووووثالث 

ملووووووا كووووووان ينتنووووووي النهووووووار، كنووووووا نغسوووووول أيوووووودينا ونبوووووودل الشوووووواق فووووووي منوووووواجم الفحووووووم، ففووووووي تلووووووك األيووووووام 

 مالبسنا ونصلح فؤوسنا. ولكن هنا ليس راحة البتة".

وتقووووووول ابنتوووووووه "ريتووووووا" وهوووووووي تحكووووووي تنقلوووووووه بالسووووووفينة الذهبيوووووووة )العوامووووووة أيوووووووبس( موووووون القووووووواهرة إلوووووووى 

  63أسوووووووووان خووووووووالل شووووووووهرين، تقووووووووول:" زار فووووووووي سووووووووياحته هووووووووذه 
ً
 وإيابووووووووا

ً
قريووووووووة ومدينووووووووة وقطووووووووع ذهابووووووووا

 بالذهبيووووووووة )موووووووو 1160
ً
( وبوووووووواع الكتوووووووواب املقوووووووودس فووووووووي  200يال

ً
 أو راكبووووووووا

ً
 وشوووووووورحه فووووووووي 40ماشوووووووويا

ً
مكانووووووووا

 ونحوووووووو  62وتحوووووووادث فوووووووي املسوووووووائل الدينيوووووووة موووووووع  7وأقوووووووام خدموووووووة رسووووووومية فوووووووي  50
ً
 قبطيوووووووا

ً
 50كاهنوووووووا

 وأسووووووقفين وتووووووورك ثالثووووووة موووووووزعين فوووووووي مراكووووووز مختلفوووووووة ليوووووودا
ً
موا علووووووى العمووووووول بعوووووود سوووووووفره، و راهبووووووا

، وفووووووووي كوووووووول مكوووووووووان كووووووووان األقبووووووووواط 115نسوووووووووخة بمبلووووووووغ  430عهووووووووا وبلووووووووغ عوووووووودد الكتوووووووووب التووووووووي با
ً
ريووووووووواال

."
ً
 يرحبون به ويرجونه أن يبقى عندهم أو يعيد زيارته لهم قريبا

فبراير   19م، ُصرح للدكتور هوج بالذهاب إلى أسيوط )وقد بقى فيها حتى وفاته في  1865يناير3وفي  

، افتتح في مسكنه م، ودفن في بلدة دركنة في مقبرة شيدت على نفقة الخو 1886
ً
اجا بقطر(. وحاال

( للبنين  واحدة  باملنزل 4مدرستين  غرفتين  داخل  ذلك  كان  )تلميذتين(.  للبنات  وأخرى  تالميذ( 

فرشتا بالحصير وعلقت على جدرانها بعض الخرائط. وقد استطاع بعد ذلك بسنوات أن يطور 

بمثاب كانت   التي  اإلنجيلية"  أسيوط  "كلية  لتكون  األولى  في مدرسته  ديني وعلمي  إشعاع  ة مركز 

الكثيرون من القسس  البالد. ومن تالميذها، تخرج  أنحاء  التالميذ من جميع  أتاها  مصر، فقد 

 واملبشرين واملدرسين وقادة البالد. 

 

بعدها أسس أعضاء هذه الكنيسة   ،م، تم تشييد الكنيسة اإلنجيلية غرب البلد1870في سنة  

طة بأسيوط. وبسبب االهتمام بتقديس يوم الرب )األحد(، كنائس عديدة في بعض القرى املحي

 . وحدث هذا في كثير من القرى قام املسيحيون بجهود لتغيير ميعاد السوق األسبوعي 
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هوج في غاية الحكمة في معاملته لألقباط، فقد كان يذهب صباح األحد إلى يوحنا  وكان الدكتور  

يرجع إلى مدرسته ويشرح للتالميذ والسامعين اآليات الكنيسة القبطية في أسيوط كالعادة. بعدها  

التي سمعها في الكنيسة القبطية )إنجيل القداس(. وكأنه بهذا العمل، ُيشعر الجميع بأنه الفرق 

وقد كان لذلك مردود إيجابي، إذ ازداد عدد الحاضرين الذين   -بين األرثوذكسية والبروتستانتية

 
ً
 جهادهد  جاوبعدها  ،  يسمعوه إلى خمسين شخصا

ً
عظيم في الوعظ والتبشير وإنشاء الكنائس   ا

 م  1886فبراير 19في  ، انتقل للمجدوتأليف الكتب

 

 :الالهوت كليةتنظيم الكنيسة و 

نضم إلى املذهب إكما ، زاد عدد الكنائس وكذلك املدارس وفي مصر  الكنيسة االنجيليةانتشرت 

الرسولية و املشيخي   والكنيسة  واألخوة  القداسة  نهضة  كنيسة  مثل  أخرى  وكنائس  طوائف 

والخمسينية.. الخ. وبإمتداد العمل اإلنجيلي املشيخي في أنحاء مصر، تم تقسيم البالد إلى مجامع 

 إلى ثمانية مجامع هي: القاهرة     –) أو إيبارشيات(  
ً
املنيا   -مصر الوسطى  –الدلتا    –وصلت حاليا

 األقاليم العليا. –سوهاج  –سيوط أ -ملوي  –

 قرر املجمع املشيخي سنة  
ً
إنجيلية، إلعداد رعاة وكارزين 1863أيضا إنشاء مدرسة الهوتية  م، 

بووو " صف الالهوت" في عوامة الدكتور في البداية  ما ُسمي  تم تأسيس  م  1864وطنيين.  في سنة  

 لتنقل املرسلين، إلى أن است
ً
 قر في مكانين:  هوج. وكان الصف يتنقل تبعا

 

 أسيوط: حيث كان الدكتور هوج يقوم بالتدريس للصفين األول والثاني.

 القاهرة: حيث كان الدكتور أندراوس وطسن يقوم بالتدريس للصفين الثالث والرابع. 

 

سنة، 55والدكتور وطسن من أشهر املرسلين الذين خدموا في مصر، فقد استمر في التبشير مدة  

 ملدرسة الالهوت اإلنجيلية لحوالي  كما كان  
ً
(. وهو الذي جاهد إلى 1916  -1886سنة )  30مديرا

سنة   الخديوي  من   
ً
أمرا استصدر  اإلنجيلية.  -1902أن  بالطائفة   

ً
رسميا الحكومة  تعترف   به 

ديسمبر   وقد في  الهمايوني  الفرمان  قائمة 1850صدر  طائفة  الوطنيين  اإلنجيليين  باعتبار  م، 

، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اآلن تسخدم الكاثوليكية والطائفة األرثوذكسية ر الطائفةإلى جوا بذاتها

 على أن هذه الكنيسة 
ً
التسمية اإلنجيليون على الكنيسة اإلنجيلية على اختالف مذاهبها، تأكيدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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تعتمد على قبولها بشارة اإلنجيل وكرازتها باإلنجيل وحياتها حياة اإلنجيل، وتعاليمها التي ترتبط 

 .2باإلنجيل

 

 بالقاهرة، وأصبحت سنوات الدراسة ثالث سنوات،  إ،  بعدها
ً
وتم ستقر "صف الالهوت" نهائيا

الالهوت"  تسميتها سنة  "،  مدرسة  لجنة 1919وفي  تشكيل  بمصر،  اإلنجيلي  السنودس  قرر  م 

فتتح ال بناءلدراسة مشروع إقامة 
ُ
 بناءخاص ملدرسة الالهوت... وتم شراء قطعة أرض وبنائها، وا

   هاملوجود  )   ESTC  هي تحت اسم "كلية االهوت االنجيلية بالقاهرة"    واالنم  1927في سنة  
ً
حاليا

 (. القاهرة-بشارع السكة البيضاء بالعباسية

 

 :التاريخية  املراجع

 دار الثقافة. -إعداد أديب نجيب سالمة -تاريخ الكنيسة اإلنجيلية في مصر-١

 مكتبة املحبة.  -( تأليف رياض سوريال19املجتمع القبطي في مصر في القرن )-٢

 مكتبة أنجيليوس. -األقباط )النشأة والصراع( تأليف مالك لوقا-٣

مجلس   -تحرير حبيب بدر وسعاد سليم وجوزيف أبو نهرا  -املسيحية عبر تاريخها في املشرق -٤

( مجموعة من املقاالت التاريخية حول تأسيس كنائس الشرق األوسط)  كنائس الشرق األوسط

 . اإلرساليات والكنائس اإلنجيلية في املشرق ألديب نجيب سالمةمقالة: 

 

 : النظام وتحدياته

  !!النظام املشيخى وملاذا يتم رسامة قسوس وشيوخ للكنيسة 

لرعاية الشعب واالهتمام بالحياة الروحية والتدبير لخدمات الكنيسة فى وسط أعضاء الكنيسة 

الكنيسة وقت  بها  التى مرت  الصعبة  االوقات  فى  ولكن  والنمو  لالمتداد   
ً
وأيضا  

ً
واملجتمع عموما

 اي
ً
جابيا على كورونا بالطبع على كل املستويات تأثرنا لكننا وجدنا ان الرعاية فى االزمات تترك أثرا

القلوب ويتذكر الناس ان وقت كورونا وقف معنا اخوة الكنيسة وخدامها في مرضنا او فى ازمتنا 

االقتصادية وهكذا وهنا نقول أن األزمة كاشفة ايضا ملن اتخذ هذه املسؤلية من اجل الوجاهة 

 ولم يمتد بيده الى املحتاجين  
ً
 ربما من او للشهرة او املنفعه والبعض جلس فى البيت خوفا

ً
خوفا

 
2 https://ar.wikipedia.org/wiki  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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االصابة واملوت ولكن هنا ادرك شعب الكنيسة من هم االشخاص الذين يظهرون الحب الحقيقى 

عن الحب املزيف وقت االنتخابات ربما تعثر البعض والبعض االخر ازداد ارتباطه بالكنيسة ألجل 

 ملسات الحب العملية فى وقت كورونا. 

االنجا القيم  من  الكثير  فقدنا  اننا  ومع لحقيقة   
ً
عموما االنجيلية  للحركة  قوة  تعطى  التى  يلية 

الكنيسة  نحو  ثابته  انجيلية  قيم  لديهم  ليس  القادة  من  نفسه  االمور  اصبح من يحرك  الوقت 

عن  وابتعدنا  الشعبية  للرغبة  ارضاء  التقليدية  الكنائس  فى  ويتزوج  يعمد  من  فرأينا  والخدمة 

 . التمسك بالنظام االنجيلى وروحه وتعاليمه

املنفعة املس اصحاب  على  توزع  وألقاب  ومناصب  وليست شعارات  عملية  وخدمة  محبة  يحية 

يحب  ومن  لغرض  يحب  من  بين  وميزت  كشفت  كورونا  ان  اعتقادى  وفى  والسلطة  والنفوذ 

 وقت 
ً
بالحقيقة بدافع الخدمة !! وسوف تثبت االيام القادمة تماسك الكنائس التى تكاتفت معا

 س التى تركت شعبها يكافح بدون مد يد العون واملساعدة.كورونا وانقسام وضعف الكنائ

 : العبادة وتوجهاتها

تتكون العبادة اإلنجيلية من مشاركة الكلمات والتعاليم الواردة في الكتاب املقدس التي وضعها 

هللا للناس ليتعلموها. تركز العبادة اإلنجيلية بشكل أساس ي على معنى الكتاب املقدس وعناصره 

 وأهدافه وصفاته. توفر القدرة على التركيز على الكلمات املكتوبة من الكتاب املقدس أسا
ً
 قويا

ً
سا

 لتعاليم هللا ودروسه وحكمته. أصل املصطلح اإلنجيلي هو الكلمة اليونانية التي ُتترجم إلى 
ً

وفعاال

التأكد من وصول تلك  في  التقليدية  العبادة اإلنجيلية  السارة". يتمثل جزء رئيس ي من  "األخبار 

أو املبشر ، أو القائد   التعاليم والدروس والحكمة إلى غير املؤمنين، مسؤلية القسيس أو الراعى 

اإلنجيلية  الكنائس  في  السارة  األخبار  ونشر  وتعليم  للتشجيع  مكرس  شخص  وهو   ، اإلنجيلي 

الترانيم  إلى  العبادة   يميل شكل   
ً
متفرغيين، وعموما وغير  متفرغيين  الخدام  من  نوعين  ويوجد 

املعمودية والتناول، والوعظ واأل  ، وممارسة  هم من ذلك قراءة واستخدام املوسيقى، والصالة 

 الكتاب املقدس والتعليم منه. 

نجد في الكنائس التقليدية االلتزام بالعبادة الليتورجية والعديد من العبادة األخرى التى لها شكل 

لية، يمكن أن تفتقر الطقوس املتكررة إلى أكثر طقسية وروتين مرسوم لها من العبادة في االنجي

الذين يحضرون يستجيبون دون عاطفة عميقة  أو اآلخرين  العاطفة ويمكن أن تجعل املصلي 

الخشوع  إلى  تفتقر  مألوفة  أو  شائعة  عبادتهم  طريقة  تصبح  أن  أو  الكالم  مع  وتفاعل  الجذور 
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 عل
ً
ى األنخراط بالكامل في العبادة التي املناسب بل مجرد عادة. نتيجة لذلك  قد يكون املرء قادرا

تدار بمعرفة الكاهن ومع ذلك، ال ينغمس قلبهم وعقلهم في تسبيح وتعاليم هللا القدير وهذا ما 

يميز العبادة في الكنائس االنجيلية.
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 الفصل الثانى

 نجيليون؟بماذا يؤمن ال 

 ما يميزهم عن غيرهم!! و 

 

الحياة املسيحية تختلف الحركة االنجيلية عن غيرها من   بان  تنادى  الطوائف إنها 

يطل ما  وهو  املسيح  في  الجديدة  بالخليقة  االنجيلية    عليه  قتبدأ  الدوائر  الحياة  في 

الثانى  الجديدة   امليالد  "  لذلكأو  وهو  هام  مبدأ  على  االنجيلية  الحركة  وعيك    تنبر 

باملكانة السماوية التى وضعنا فيها الوعى واالدراك الروحى " بمعنى  !!بمكانتك يغير حالتك

ِسيِح َيُسوَع من اساسيات 
َ ْ
اِت ِفي امل َماِويَّ َسَنا َمَعُه ِفي السَّ

َ
ْجل

َ
اَمَنا َمَعُه، َوأ

َ
ق
َ
املسيح فهو الذى أ

الفكر االنجيلى الذى غير حياة الكثيرين من مجرد شكليات ومظاهر خارجية، الى حضور 

عينها أى صورة الرب يسوع نفسه فالحالة التى أنا   النى يومى نتغير فيه الى تلك الصورة

عليها مهما كانت غير مقدسة ومؤمله وصعبة وشكلها عشوائى بال مالمح فاملكانة التى انا 

 وكأنها رحلة ايمان تنضج فيها عضالتنا الروحية لنصير  
ً
فيها فى املسيح تعدل املسار دائما

الروح القدس يشهد فينا وللمسيح لكى  كل يوم فى حضور املسيح الحى فينا وبنا وبمعونة

هذا هو جوهر االيمان املسيحى الذى   !!نتصالح مع هللا وندعوا اخرين ليتصالحوا مع هللا

اذا تناسيناه وانغمسنا فى حالة الوحل والخطية أو حتى التدين الزائف والعبادة الشكلية 

واالكاذي والوهم  الزيف  من  مزيد  ونعيش  السماوية  املكانه  تمجد هللا  سنفقد  ال  التى  ب 

 .وتصنع مشيئته الصالحة احبائى القراء مرة اخرى وعيك بمكانتك يغير حالتك

 الختيار ما بين ملكوت هللا وملكوت العالم  يساعد الفكر االنجيليى املصلح الشخص على ا 

فخ   فى  السقوط  بداية  كانت  وهنا  أولوياتنا  فى  انقالب  الى  قاد  الصحيح  االختيار  وعدم 

 وما يطلبه العميل قبل ما يطلبه هللا االلحاح 
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 ملكوت هللا وبره بمعنى ان تكون االجندة 
ً
والحل هو الرجوع للوصية الكتابية اطلبوا أوال

اليومية لحياتى فيها صلوات مرفوعة وكلمة هللا مفتوحة واتصاالت دافئة وعالقات سوية  

وردود فعل امينة ومخلصة وكالم ايجابى على اخواتى وسعى حقيقى للسالم وبناء االخرين  

ت وشفاء فى العالقات وصمود امام التحديات هكذا يصنع ملكوت هللا  وتسديد الحتياجا

اآلَن  ى 
َ
ِإل ْعَمَداِن 

َ ْ
امل ا  ُيوَحنَّ اِم  يَّ

َ
أ "َوِمْن  الوحى  لنا  يعلن  الكذاب حيث  العدو  من  ويغتصب 

ُه." )مت 
َ
َتِطُفون

ْ
اِصُبوَن َيخ

َ
غ
ْ
َصُب، َوال

ْ
َماَواِت ُيغ وُت السَّ

ُ
ك
َ
 ( 12:  11َمل

 

 كنيسة النجيلية في الغرب:ملحة تاريخية عن ال

يطلق اسم االنجيلية على الكنائس البروتستانتية الكالسيكية أو فروعها ، ولكن بشكل  

خاص في أواخر القرن العشرين ، الكنائس التي تؤكد على التبشير بإنجيل يسوع املسيح 

وحيد    ، وتجارب االختبار للميالد الثانى  أو التجديد الشخص ي ، والكتاب املقدس كأساس

 لإليمان ، والكرازة النشطة والتلمذة الشخصية للمسيح. 

 

اليونانية الكلمة  من  إنجيلية  كلمة   (evangelium) والالتينية (euangelion) تأتي 

بمعنى"األخبار السارة"  والتي تطورت إلى كلمة إنجيل، وكانت مستخدمة منذ فترة طويلة. 

عه باإلنجيليين ، الذين شددوا على التبرير  في القرن السادس عشر، ُعرف مارتن لوثر وأتبا

 باإليمان بيسوع املسيح وأقاموا إيمانهم على الكتاب املقدس وحده.

الذين ُعرفوا باسم  أثناء عصر اإلصالح ميز املصطلح أتباع لوثر عن أتباع جون كالفين ، 

 .اإلصالح. ال تزال أسماء العديد من الكنائس اللوثرية تشمل اإلنجيليين

 

( ،  Pietistكان اإلحياء الديني في القرن الثامن عشر الذي حدث في أوروبا القارية )حركة  

في بريطانيا العظمى )النهضة امليثودية( ، وفي أمريكا الشمالية )الصحوة الكبرى( يشار إليه  

 باالنتعاش اإلنجيلي. شددت هذه الحركات على تجارب التجديد القلبى ، واالعتماد  
ً
عموما
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بالكنائس  الخاصة  والتقاليد  األسرار  من   
ً
بدال املرسلي  والعمل   ، املقدس  الكتاب  على 

 القائمة التاريخية. 

  نشأ حزب إنجيلي أيضا داخل كنيسة إنجلترا ، على عكس امليثوديثت ، لم يترك الكنيسة 

والوعي  للحركة  املتزايدة  القوة  أدت  )االسقفية(.  اإلنجيلية  األنجليكانية  نظام  بل أسس 

التحالف  بتشكيل  ودول  طوائف  عدة  من  اإلنجيليين  قيام  إلى  املشتركة  بمصالحهم 

 1846اإلنجيلي في لندن عام 

 

مجموعة  على  املصطلح  تطبيق  تم  العشرين،  القرن  منتصف  في  املتحدة  الواليات  في 

بين  انبث حاد  صراع  نشأ   ، القرن  من  سابق  وقت  في  املستمر.  األصولي  الجدل  عن  قت 

الحداثيين )الليبراليين( واألصوليين )املحافظين( في العديد من الطوائف البروتستانتية  

األكبر. ترك بعض األصوليين كنائسهم القديمة لتأسيس كنائس جديدة عندما أصبح من 

مجالس إدارة طوائفهم. دعا العديد من الذين تركوا إلى  الواضح أنهم فقدوا السيطرة على  

األساسية(   املسيحية  املعتقدات  )إنكار  بدعة  اعتبروها  التي   ، الحداثة  عن  االنفصال 

والردة )رفض اإليمان املسيحي(. أدى طلب االنفصال هذا إلى قطيعة مع املحافظين الذين 

ن مؤسسات التعليم العالي التي  بقوا ضمن الطوائف القائمة. كما عنى ذلك االنفصال ع

املنشقين( وتأسيس كليات ومعاهد دينية   العديد من  الكنيسة )والتي تخرج منها  ترعاها 

باألصولية   ملتزمة  املنح    -جديدة  شرعية  إنكار  إلى  تشير  أنها  بدا  التي  اإلجراءات  وهي 

الثالثينيات أواخر  بحلول  الليبرالى.  والالهوت  الفكر  في  الحديثة  القرن   الدراسية  من 

املاض ي ، كان املحافظون الذين ما زالوا في الطوائف القديمة وأولئك الذين غادروا لكنهم  

املوقف   واملشيخيين( قد جعلوا قضية مشتركة ضد  املعمدانيين  ظلوا ودودين )خاصة 

االنفصالي. على الرغم من أنهم حافظوا على التزامهم باملعتقدات املسيحية األساسية ، 

أعلنوا لتمييز   فقد  واملجتمع.  األكاديمية  مع  حوار  في  للمشاركة  استعدادهم  عن   
ً
أيضا
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أنفسهم عن االنفصاليين  اختاروا أن ُيطلق عليهم اسم اإلنجيليين الجدد ، وسرعان ما 

 تم اختصارهم إلى اإلنجيليين

ازدهر اإلنجيليون الجدد بسبب الشخصيات التي اجتذبوها واملؤسسات التي أنشأوها.  

جراهام  مهارات  جراهام.  بيلي  الشاب  املعمداني  املبشر  في   
ً

بطال وجدوا  ما  سرعان 

 إلى جنب مع رفضه للخروج عن مهمته الكرازية واالنخراط في الخالفات 
ً
الخطابية ، جنبا

فاء الشرعية على اإلنجيليين مع الجمهور. في الوقت نفسه  الالهوتية ، فعلت الكثير إلض

، زود كارل إف إتش هنري وغيره من الالهوتيين الحركة بالتطور الفكري. تم إضفاء الطابع  

وزارية   تدريب  ؛ مدرسة  اليوم  في دورية مسيحية  الحركة  والتزام  املؤسس ي على حماس 

اليفورنيا ؛ وكلية الفنون الحرة ، كلية  جديدة ، مدرسة فولر الالهوتية ، في باسادينا ، ك

عام   في  شيكاغو.  ضواحي  في   ، الوحدة   1942ويتون  بعض  اإلنجيليون  القادة  أنشأ   ،

االنجيلية  الرابطة  تأسيس  كما  لإلنجيليين،  الوطنية  الرابطة  تشكيل  مع  التنظيمية 

    World Evangelical Fellowshipالعاملية  
ً
 كبيرا

ً
 دوليا

ً
في العقود التي  شهدت الحركة نموا

أعقبت الحرب العاملية الثانية وأصبحت قوة مهمة في املسيحية العاملية. طور اإلنجيليون  

 بالوحدة الدولية والطوائف ، شكلوا الرابطة اإلنجيلية العاملية )
ً
  1951( في عام  WEFحسا

منظمة إقليمية    110)بعد ثالث سنوات من تأسيس مجلس الكنائس العاملي(. أكثر من  

وحوالي  وو  إلى    110طنية  منتسبون  شخص  في WEF  3مليون  اآلن  مقرها  يقع  الذي   ،

 سنغافورة. 

 الخالصة: 

 نستطيع تلخيص ما يؤمن به االنجيليون في االتى: 

 .في الحياة واملوت ننتمي إلى هللا

 بنعمة ربنا يسوع املسيح ،ومحبة هللا وشركة الروح القدس ،

 .نحن نثق في الثالوث هللا االب وهللا االبن واللله الروح القدس،وهو وحده من نعبد ونخدم

 
3 https://www.britannica.com/topic/Evangelical-church-Protestantism 
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 .نحن نثق بيسوع املسيح ،إنسان كامل ، إله كامل

 :أعلن يسوع ملكوت هللا

 التبشير بالبشارة للفقراء

 وإطالق سراح األسرى ،

 التعليم بالقول والفعل 

 ومباركة األطفال ، 

 شفاء املرض ى

 ن مع منكسري القلوب ، والتضام

 األكل مع املنبوذين ،

 مغفرة للخطاة ، 

 .ويدعو الجميع إلى التوبة واإليمان باإلنجيل

البشريةويضحي  اآلالم  أعماق  ،يعاني  ،ُصلب يسوع  والفتنة  بالكفر  محكوما عليه ظلما 

 لذلك أقام هللا الرب يسوع من بين األموات ، .بنفسه من أجل خطايا العالم

الخالية من الخطية ،كسر قوة الخطيئة والشر ،ينقذنا من املوت إلى الحياة   تبرئة حياته 

 .األبدية

 

 نحن نثق في هللا، 

 .الذي سماه الرب يسوع أبا اآلب

 
ً
 في محبته املطلقة خلق هللا العالم جيدا

 ويجعل الجميع متساوين على صورة هللا

، من كل عرق وشعب ،
ً
 وإناثا

ً
 ذكورا

 .للعيش كمجتمع واحد

 .ولكننا نتمرد على هللا. نختبئ عن خالقنا
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 نتجاهل وصايا هللا ،نحن ننتهك صورة هللا في اآلخرين وفي أنفسنا ،

الجار والطبيعة ويهددون الكوكب املوكول   ، يستغلون  أنها حقيقة  نتقبل األكاذيب على 

ليفدي  ومع ذلك ، يعمل هللا بالعدل والرحمة    .نحن نستحق دينونة هللا  .برعايتنا باملوت

 .الخليقة

 في الحب األبدي ،

 اختار إله إبراهيم وسارة شعب العهد 

 .ليبارك كل قبائل االرض

 سمع صراخهم ، 

 أنقذ هللا بني إسرائيل

 .من بيت العبودية

 ال يزال يحبنا ،

 .يجعلنا هللا ورثة مع املسيح للعهد

 مثل األم التي لن تهجر طفلها الرضيع ، 

 املنزل الضال ، مثل األب الذي يركض للترحيب ب

.
ً
 ال يزال هللا أمينا

 

 نثق باهلل الروح القدس ، 

د الحياة  .في كل مكان معطي وُمجِد 

 يبررنا الروح بالنعمة باإليمان ، 

 يمنحنا الحرية في قبول أنفسنا ومحبة هللا والقريب ،

 وتربطنا مع كل املؤمنين 

 .في جسد املسيح الواحد ، الكنيسة

 ياء والرسلنفس الروح الذي ألهم األنب
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 يحكم إيماننا وحياتنا في املسيح من خالل الكتاب املقدس ،

 يشركنا من خالل الكلمة املعلنة ، 

 يدعينا في مياه املعمودية ،

 يغذينا بخبز الحياة وكأس الخالص ، 

 .ويدعو النساء والرجال إلى جميع خدمات الكنيسة

 في عالم محطم وخائف

بال   للصالة  الشجاعة  يعطينا   ،  انقطاعالروح 
ً
ربا للمسيح  الشعوب  جميع  بين  لنشهد 

،للكشف  
ً
الكنيسة والثقافة ،لسماع أصوات الشعوب    ومخلصا في  عن عبادة األصنام 

 .التي تم إسكاتها منذ زمن طويل ،والعمل مع اآلخرين من أجل العدل والحرية والسالم

 شكًرا هلل ، وبقوة من الروح ، نحن نسعى جاهدين لخدمة املسيح في مهامنا اليومية 

 هللا الجديدة وأرضه الجديدة ،وعيش حياة مقدسة وسعيدة ،حتى ونحن نراقب سماء 

 "!"تعال أيها الرب يسوع  ولتكن صالتنا

يمكن أن تفصلنا   مع املؤمنين في كل زمان ومكان ،نفرح أنه ال ش يء في الحياة أو في املوت

 املجد لآلب واالبن والروح القدس. آمين .عن محبة هللا في املسيح يسوع ربنا
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 الفصل الثالث

 للكنيسة االنجيلية  التآكل عوامل 

 

ما هو ايجابى كثير ونستطيع تسليط الضوء عليه ووضعه فى الحقيقة إن األمور الجيدة و 

اردتم اذا  مسيرة    ،برواز  يعطل  ما  على  الضوء  تسليط  الى  نحتاج  الوقت  هذا  فى  ولكن 

التقدم للمستقبل الننا فى يوم سنكون غير موجودين ويتحتم علينا تقديم افضل ما لدينا  

مع العلم  االن وقبل فوات االوان وتسليم الراية لالجيال الجديدة التى تنتظر منا الكثير  

من يروج ان من يتكلمون عن الكنيسة االنجيلية فى  تحدياتها اكبر بكثير مما نتخيل فإن  

الشرق بعيدين عنها اقول لهم العالم اصبح قرية صغيرة وما يحدث فى اى ركن فى العالم  

ا نعرف الننا قلقين على الجيل  ماصبح معروف للجميع وهنا اصبح من الضرورة املشاركة ب

ثيرة وهنا اصبح من الضروري  كم السلبيات التى توارثها هذا الجيل اصبحت كمع  الجديد  

قول لكم الحياة وجهات  أثورة تصحيح للمسار ربما تقولون لى )الكنيسة بخير ( ولكن الى 

ترى   ان  تحتاج  وهنا  عليها  تعودت  التى  الراحة  دائرة  هو  تراه  الذى  الخير  ولعل  نظر 

و  االزمات  تتفاقم  أن  قبل  للخروج  العملية  الحلول  وتجد  االيجابيات  قبل  مع  السلبيات 

كبر مما نتوقع على املجال الصحى  أفكم املفاجأت    ،حد التنبؤ بهأمستقبل ال يستطيع  

هذا  مع  تتواصل  لكى  بالواقع  واعية  تكون  ان  البد  والكنيسة  واالقتصادى  والسياس ى 

  !!الجيل الجديد الذى يولد االن فهل نحن مستعدين

يسمى   االجتماعية  الكتابات  في  مصطلح  الهوية،    Identity terrorismانتشر  إرهاب 

 في مصطلح نجده ينتشر  
ً
وربما في الشرق األوسط  القتل على الهوية   هذه األيام خصوصا

لهذه أتاج  حن الثراء  تعطى  التي  هي  النها  اإلقليمية  الهويات  انعدام  عدم  على  نشحع  ن 

من   الخليط  ال  املنطقة فبدون هذا  العصور الصبحت مجرد نسخ مكررة  الهويات عبر 

على   الحفاظ  من  والبد  بهم  خاصة  هوية  لهم  األوسط  الشرق  ومسيحى  فيها  حياة 
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ال يفيد أحد الن  وهجرتهم  رهابهم  إاملكتسبات التي يستفيد منها املجتمع من تواجدهم و 

على الهوية الى    املنظم من الجمعات املتشددة والقتلعبر السنوات السابقة أدى اإلرهاب  

في وجهة نظر أغ الكثير منهم وهذا  الشرق  لهجرة  ب علماء االجتماع خطر على منطقة 

 األوسط وهويتها الثقافية التي البد ان تقبل االختالف وتتعايش من أجل تحقيق االستقرار

لك علينا العمل من أجل العيش املشترك وتحقيق العدالة بتفعيل القانون فيعيش ١ل

 . القانون أي كان جنسه لونه دينه الجميع تحت

 

مور من األ ،ففى خضم كل هذا البد ان نعرف ما هي العوامل التي تساعد على تأكل الهوية

البعض وتبدأ  أالتى   التى تصدر من  الفتاوى  الهوية للكنيسة االنجيلية هو  تأكل  الى  دت 

القادم بشكل كتابى  الجيل  عندما يكون هناك خدام ال يستطيعون االجابة عن اسئلة 

ومتوازن وعندما يجيب أحدهم يأخذك فى دوامة الفلسفات او البعض يروحن االمور او  

وك تقوله  بما  نؤمن  اننا  الى  بك  من يذهب  العصاة  مسك  ويحاول  املسيح  فى  واحد  لنا 

بأجساد   والتبارك  التوسلية  الشفاعة  عن  التقليديين  يروجه  بما  ويعترف  النصف 

القديسين ومنهم من يضع معيار اخالقى يسهل على الناس فعل الخطية وال استطيع ان  

ا هو  االنجيل  وصار  للكنيسة  االيمانية  الحياة  أفسد  فاسد  الهوت  غير  هذا  خر  اسمى 

مصدر يتم الرجوع له !! وصار الكل يصدر فتاوى وكأنها الحق املطلق الذى ال يمكن الحياد  

عنه ومن قال غيره صار من املرفوضين املهرطقين ويسهل اطالق االتهام بالحياد عن ايمان  

ربك أاالباء بمعنى االيمان السليم وينصبون انفسهم حماة االيمان املسيحى وهذا الحوار  

والعثرة  الجميع وج البسطاء  قلوب  فى  الشكوك تدب  املسيح إعل  كنيسة  نتشرت وسط 

 وتناسينا تحذير الرب يسوع بويل من تأتى من خالله العثرات

االنجيل  شهادة  وكسرت  واحد  ليكون  املسيح  جسد  مسيرة  عثرت  الوقت  مع  والفتاوى 

يضربون    وصارت تهمة الخروج عن االيمان مع االسف عصا فى يد املنتفعين واملتعصبين

بها من ال يتفقون معه ويهدد تواجدهم على الساحة وكأن املنافع هى التى تحرك من يصدر  
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وهذا    الفتاوى ويقود بها عقول البسطاء الى افعال طفولية تقسم وتضعف جسد املسيح

مرض من االمراض املجتمعية التي أصابت الكنيسة وربما حان الوقت للتعامل مع هذه  

 الظاهرة. 

 

أخر   متاهات  هو  أمر  فى  ادخلنا  االمور  على  بها  الحكم  يتم  ثابته  منظومة  وجود  عدم 

من   مشوهة  نسخة  اصدار  على  البعض  شجع  مما  االفكار  ودوامة  التفسير  ودوامات 

التعاليم االنجيلية والتى ال تعود الى اى من املصلحين بل هى افكار متناثرة فى كتب من هنا  

منظومة عشوائية فكونت  معا  اجتمعت  ربما   وهناك  العالم  انجيلية حول  من طوائف 

يكون لها شكل االتساق لكن مع االسف ال !! فنى تعاليم شبة بيالجيوسية تمجد من دور  

والشفاء   السعادة  من  احتياجه  على  وتلعب  املشاعر  وعبادة  لنفسه  االنسان  تقديس 

ادة للعمل  واملكانة وهكذا ووصلنا الى هوية ال طعم لها وال رائحة شارك فيها مع االسف ق

النسخة للجميع   الشباب وبالدعاية واالعالم صدروا هذه  الروحى لهم مصداقية وسط 

وتعليمى   كتابى  عمق  دون  له  وتسعى  العبادة  احتفال  الى  تنظر  الكنائس  كل  واصبحت 

للفكر   القياس  ادوات  واصبحت  مدربة  غير  الحواس  فصارت  للناس  حقيقية  وتلمذة 

لد ليس  يحكم  فمن  اذا صنعها  والعقيدة عالنية  االنشطة  من  مجموعة  بل  مقياس  يه 

اصبح انجيلى وهنا تعظم دور النهضات واملهرجانات على املجموعة الصغيرة التى تدرس  

وتجهز غذائها بنفسها فتكون كالنحل يصنع العسل الذى يغذى وليس االنشطة التى تنقل 

ى بانقضاء ليلة االحتفال لنا شكال بال معنى وال يستمر فى ضخ الحياة فى الكنيسة النها تنتن

الهوية وصارت بال  التى لها شكل جذاب وضعفت  فى ذكرى االجتماعيات  الجميع  ويترك 

طعم وال رائحة بل هى محاوالت الرضاء العميل وما يطلبه املشاهدين ومع االسف ساندت 

القوة االعالمية هذا السخف مما جعل الكل يقتنع انه ليس فى االمكان افضل من هذه  

 كال التى نسميها كنيسة. االش
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الى   التكنولوجى والذى أدى بدون أن ندرى  الهوية هو دخول املجتمع  تأكل  أحد عوامل 

زيادة طموحات العائالت الى تطوير حياتهم من ممتلكات وبيوت وسيارات وهكذا وحدث  

تحول للمجتمعات من ريفية صناعية الى تجارية وهنا اختلف الحال وصارت لغة التجارة  

على الكنيسة واصبحت الكنيسة مكان البد ان يقدم خدمات لكى يأتى عليها الناس    تسود

ويحضرون فيها وهذا التحول الالهوتى فى الفكر جعل الكنائس املحلية منعزله الى حد ما  

للثراء  اكثر  فرص  على  الحصول  اجل  من  فيها  انغمسوا  التى  الشباب  طموحات  عن 

مكان ل الكنيسة  الدخل واصبحت  الجديد  وتحسين  الجيل  من  والضعفاء  الحيلة  قليل 

وهنا نحتاج الى صحوة حقيقية قبل ان يزول ما تبقى منا فتعديل مسار فكر الالهوت  

االستهالكى الى الهوت العطاء والحب يحتاج منا طرق غير تقليدية للدخول فى احتياجات  

للكنيس سيعيد  وهذا  فيه  نعيش  الذى  العصر  ثقافة  بحسب  وتسديدها  ة املجتمع 

 تواجدها من جديد وسط الجيل الجديد. 

 

من ضمن عوامل الضعف التى ساعدت على تأكل الهوية هو عدم التعليم وكلما زاد عدم  

الناس   لدى  الجهل  و  الكبرياء  ازداد  االصيل  الكتابى  للتعليم  الرعاة  واهمال  التواضع 

اخر   ش ئ  اى  مثل  منافع  يدر  عمل  مجرد  الخدمة  فاصبحت  الخدمة  قواعد  باصغر 

ْن  
َ
َراَد أ

َ
وتناسينا ان املبدأ يقول من اراد ان يكون عظيما فليكون خادم واخر الكل َوَمْن أ

ْم َعْبًدا واالن نرى تعاظم الدور القيادى على الدور الرعوي فبعد  
ُ
ك
َ
ْن ل

ُ
َيك

ْ
ل
َ
 ف

ً
ال وَّ

َ
ْم أ

ُ
وَن ِفيك

ُ
َيك

للرعي قلبه وتضحياته ومحبته  تواضع  االنجيلى معروف عنه  القسيس  كان  اصبح ان  ة 

ضعف   على  الضوء  سلطوا  الرعية  من  القلوب  قساة  الن  الخطر  مكمن  وهنا  موظف 

 . عند اختيارهم للراعى ن(الرعاة وبدأ الكل يقتنع بمقوله )احسن الوحشي 

 

 



 24 

الجروح التى أصابت جسد املسيح هو سهولة اإلدانة لالخرين واصبح تكفير وهرطقة   احد

ماسورة   فتنفتح  يعلقون  املشجعين  وبعض  بوست  تكتب  ان  وهو  سهل  امر  االخر 

التعليقات ويصبح هذا الشخص موسوم بالتعدي على املقدسات ومع االسف اصبحت  

عض واصبحت هى االصوات العالية  اإلدانة والتشكيك فى نوايا االخرين مصدر شهرة للب

 التى تغلب صوت العقل والتفكير والبحث وفوق الكل املحبة من قلب طاهر بشدة 

اإلدانة كلفت جسد املسيح الكثير واصبح لدينا فرق وطوائف كثيرة وكل منهم يستخدم  

التفسيرات املختلفة ليلقى باالخر فى الجحيم فاصبح التفكير خطية وتخبط الشباب فى  

طريق  اال  الى  ذهب  واالخر  االلحاد  طريق  الى  وذهب  كلها  القضية  باع  من  ومنهم  فكار 

قلبه  تمأل  واملخاوف  كاذبة  يعيش حياة  ولكن  اسبوع  منها كل  املشاعر وجرعات مخدرة 

خارج   يفكر  فمن  قناعات  من  له  تبقى  ما  ليحمى  الوحيد  الطريق  هى  االدانة  واصبحت 

الجميع برجمه عالنيه لعله يكون عبرة حتى ال  الصندوق كأنه امسك فى ذات الفعل ويبدأ

 !! يجروء أحد ان يفكر ثانية

وليس  اسمه  مجد  اجل  من  ويعملون  يخافون هللا  قادتها  قوية  كنيسة  يريد  ال  منا  من 

مجدهم الشخص ى !! من منا تعب من كالم القادة الذى يصل الى حد جرعات من املخدر  

االستس مرحلة  الى  بنا  ويصل  عقولنا  ادعو فيخدر   ) االمور  ماشية  وأدى  كده  )هى  الم 

حركة   هشتاج  ويفعل  ينتفض  ان  بصدق  كنيسته  على  يخاف  الذى  االنجيلى  الشباب 

من جديد  الحياة  واستعادة  الغبار  لنفض  جادة  محاولة  وتكون   !! كنيسة  يا  استيقظى 

ككنيسة   هى طموحاتكم  وما  واهدافكم  احالمكم  الهشتاج ضعوا  هذا  وتحت  للكنيسة 

فى الشرق االوسط ال يوجد قائد ال يريد ان يسمع من الشعب ولكن اذا لم يتكلم  انجيلية

الشعب فمن يتكلم الغوغاء ام اصحاب املصالح واالجندات والحرس القديم الذى يريدها 

  !!هكذا

صارم  نظام  االموال  على  رقابى  نظام  وجود  عدم  هو  حدثت  التى  التأكل  عوامل  احد 

فقدان املصداقية واملتبرع وجه امواله الى من يجيد فن   وشفاف مما أدى مع الوقت الى
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كتابة التقارير وتوجهت اموال املتبرعين الى الخدمات املوازية للكنيسة املحلية ومع طول  

السنين لضعف املوارد املالية تم غلق كنائس محلية كانت قائمه ولها خدمة ومع ازدياد 

ما   بعد  االماكن  هذه  بيع  تم  لالراض ى  االسف  االسعار  ومع  بدون شعب  ارض  اصبحت 

قادت هذه الظاهرة الى عدم نمو عدد الكنائس املحلية وبعضها ترك مجرد خرابة يرعى  

القوارض الى    !! فيها  الكنيسة  املالية من قادة  املوارد  وزادت املشكلة وادى الصراع على 

االنقسام الن من يملك املال يملك االصوات ومن يملك االصوات يملك املناصب !! وتركت  

االنجيليةتصارع  املجامع  كثير من  الصراع على مستوى  هذا  فى وسط  املحلية  الكنيسة 

اء من ينتشله من هذا املستنقع !! ويأخذ بيدها  كطائر جريح اليقوى اال على انتظار يرج

لعلها قيامة جديدة لجسد الكنيسة ونحن ال نعمم وال ننس ى فهناك اشخاص حفرت فى  

الصخر بدون موارد مالية تذكر ، واستمرت وكان هذا هو سبب استمرار الكنيسة حتى 

اى مجال للعمل االن !! الن الحقيقة انه بدون كنيسة محلية لن تجد الخدمات املوازية  

فالكل يعمل على ما يوجد امامهم من كنائس محلية ومن يملك املال يملك الخدمة ومن 

يملك الخدمة يملك التواجد والتأثير لكن مع االسف فى صورة احتفاالت جماهيرية ولم 

الكالم  الى نفاق  اكثر  فى حياة االيمان بل تأخذهم   
ً
اكثر عمقا افاق  الى  الناس  تقل حياة 

االكاذيب وتبديد املال فى ما يدر دخال شخصيا وليس خدمة مؤثرة واملتبرع طاملا    وابتداع

علق الشيخ منير ذكى على هذا  ، لقد  هناك تقارير وصور ال يهم الن تدفق املال ربح للجميع

ومن   العليا  ومجمع  قنا  فى  الثماتينات  منذ  حاربته  الذى  الواقع  عن  عبرت   " الكالم 

القاهر  مجمع  فى  فيها  التسعينات  اشتركت  التى  املفوضة  واللجان  املدارس  ومجلس  ة 

 
ً
مؤتمرات  .وسنودسيا  مجمعيا حتى  ومؤتمرات  وعالج  تعليم  منح  من  يدفع  ملن  والبقاء 

الخدام التى كانت بمثابة تدريب الهوتى ودراسات كتابية اصبحت مصايف السرهم فقط  

وال وتقيم انشطة وتورد رابطة تجمع ام  ١٥٠يصلون بعد الفطار ...... وما ادراك بحوالى  

نسبة لصاحب التصريح قد ال يكون من غير الالئق ان نكتب على الفيسبوك عن هذا !! 
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الشرعية والكل ال اسمع وال ارى حيث  القنوات  فى  السبعينات ونحن نصارع  لكننا منذ 

 صوت العملة يرن فى الجيوب." 

مجموعات صغيرة تدرس    أهملت الكنيسة االنجيلية مع الوقت بناء االفراد والعقول فى

الكنس ى  النشاط  تظهر  النها  املهرجان  ظاهرة  وسيطرت  بعمق  هللا  كلمة  وتقرأ  وتبحث 

بشكله الناجح وكأن هذا دليل على النمو وادت الى اختفاء التفكير النقدى للتراث املنقول 

الخدمة بدون عمقها وتأثيرها   عن االجداد واصبحت كنائسنا االنجيلية تحتفظ بشكل 

لهجرة العقول االثر السلبى على الكنيسة فبعد ان تتعب وتربى قائد مفكر والسباب  وكان  

اقتصادية يبحث عن مكان للعيش خارج الوطن ولم يرتب ويتلمذ احد بعده هنا فقدت  

الجميع ان ما   اقتنع  الوقت  الذى يبنى ويشجع ومع  الكنيسة االنجيلية تواصل االجيال 

 كتفاء بما هو موجود على الساحة وصلنا اليه هو افضل املوجود واال

كانت الكنيسة االنجيلية مصدر الهام لكثير من الخدمات التى تمأل ارض الشرق االوسط  

وابناء الكنيسة قادوا خدمات خارج الصندوق فى مجاالت كثيرة ولكن مع الوقت لم يتم 

الكنس ى للعمل  املوازية  الخدمات  وصارت  املحلية  بالخدمات  الكنيسة  ابناء  هى    ربط 

للعضوية   تسريب  وحدث  الطاقة  واستنفذت  املحلية  الكنيسة  وبهذا ضعفت  االساس 

بشكل كبير والحل لعودة الهوية االنجيلية ال بديل عن ربط هذه الروابط التى تكونت مع  

 بمعنى تخرج منها وتصب فيها مع العلم انه لوال الكنائس املحلية ملا  
ً
الكنائس املحلية أوال

 ه الخدمات والروابط مجال تعمل فيه.كان هناك مجال لهذ

من االمور التى ادت الى تأكل الهوية للكنيسة االنجيلية هو الفتاوى التى تصدر من البعض  

القادم بشكل   الجيل  اسئلة  ال يستطيعون االجابة عن  هناك خدام  يكون  وتبدأ عندما 

يروحن  البعض  او  الفلسفات  دوامة  فى  يأخذك  أحدهم  يجيب  ومتوازن وعندما  كتابى 

ؤمن بما تقوله وكلنا واحد فى املسيح ويحاول مسك العصاة  االمور او يذهب بك الى اننا ن

بأجساد  والتبارك  التوسلية  الشفاعة  عن  التقليديين  يروجه  بما  ويعترف  النصف  من 

القديسين ومنهم من يضع معيار اخالقى يسهل على الناس فعل الخطية وال استطيع ان  
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و  للكنيسة  االيمانية  الحياة  أفسد  فاسد  الهوت  غير  هذا  اخر  اسمى  هو  االنجيل  صار 

مصدر يتم الرجوع له !! وصار الكل يصدر فتاوى وكأنها الحق املطلق الذى ال يمكن الحياد  

طالق االتهام بالحياد عن ايمان  إعنه ومن قال غيره صار من املرفوضين املهرطقين ويسهل  

الحوار اربك نفسهم حماة االيمان املسيحى وهذا  أيمان السليم وينصبون  باء بمعنى األ األ 

املسيح  كنيسة  انتشرت وسط  والعثرة  البسطاء  قلوب  فى  الشكوك تدب  الجميع وجعل 

 .وتناسينا تحذير الرب يسوع بويل من تأتى من خالله العثرات

االنجيل  شهادة  وكسرت  واحد  ليكون  املسيح  جسد  مسيرة  عثرت  الوقت  مع  والفتاوى 

د املنتفعين واملتعصبين يضربون  وصارت تهمة الخروج عن االيمان مع االسف عصا فى ي

بها من ال يتفقون معه ويهدد تواجدهم على الساحة وكأن املنافع هى التى تحرك من يصدر  

 الفتاوى ويقود بها عقول البسطاء الى افعال طفولية تقسم وتضعف جسد املسيح

سير  عدم وجود منظومة ثابته يتم الحكم بها على االمور ادخلنا فى متاهات ودوامات التف

ودوامة االفكار مما شجع البعض على اصدار نسخة مشوهة من التعاليم االنجيلية والتى  

ال تعود الى اى من املصلحين بل هى افكار متناثرة فى كتب من هنا وهناك اجتمعت معا 

فكونت منظومة عشوائية من طوائف انجيلية حول العالم ربما يكون لها شكل االتساق  

ى تعاليم شبة بيالجيوسية تمجد من دور تقديس االنسان لنفسه لكن مع االسف ال !! فن

الى  السعادة والشفاء واملكانة وهكذا ووصلنا  وعبادة املشاعر وتلعب على احتياجه من 

هوية ال طعم لها وال رائحة شارك فيها مع االسف قادة للعمل الروحى لهم مصداقية وسط 

للجميع واصبحت كل الكنائس تنظر الى  الشباب وبالدعاية واالعالم صدروا هذه النسخة  

فصارت  للناس  حقيقية  وتلمذة  وتعليمى  كتابى  عمق  دون  له  وتسعى  العبادة  احتفال 

الحواس غير مدربة واصبحت ادوات القياس للفكر والعقيدة عالنية فمن يحكم ليس  

لديه مقياس بل مجموعة من االنشطة اذا صنعها اصبح انجيلى وهنا تعظم دور النهضات 

كالنحل وا فتكون  بنفسها  غذائها  وتجهز  تدرس  التى  الصغيرة  املجموعة  على  ملهرجانات 

يصنع العسل الذى يغذى وليس االنشطة التى تنقل لنا شكال بال معنى وال يستمر فى ضخ 
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ذكرى   فى  الجميع  ويترك  االحتفال  ليلة  بانقضاء  تنتنى  النها  الكنيسة  فى  الحياة 

و  لها شكل جذاب  التى  هى االجتماعيات  بل  رائحة  وال  بال طعم  وصارت  الهوية  ضعفت 

محاوالت الرضاء العميل وما يطلبه املشاهدين ومع االسف ساندت القوة االعالمية هذا  

السخف مما جعل الكل يقتنع انه ليس فى االمكان افضل من هذه االشكال التى نسميها 

 . كنيسة

 محاولة للتلخيص : 

 للهوية االنجيلية ونحاول تصنيفها نجد العوامل الخارجية    عندما نحلل عوامل التأكل 

 تعصب دينى وطائفي  -١

 نشر اشاعات كاذبة  -٢

 تردى االحوال االجتماعية واالخالقية  -٣

 انحصار قيمة الكبير فى املجتمع   -٤

 تحول اقتصادى وازدياد الفقر  -٥

 تردى مستويات التعليم  -٦

 الربيع العربى والتحول السياس ي  -٧

 كورونا وتأثيرها -٨

 قيادات فشلت فى ادارة االزمات بتدخلها -٩

 

 -عوامل داخلية:

 انقسامات داخلية -١

 ابتعاد عن عمق دراسة كلمة هللا  -٢

 تيارات فلسفية والهوتية فاسده  -٣

 قلة النماذج االيجابية  -٤

 عدم االلتزام بدعم الخدمة االنجيلية -٥
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 وارتباط ذلك بنشر اكاذيب ان الدعم يأتى من الخارج )معونات(اين الشعب االنجيلى ؟ 

 تيار يعتمد على املشاعر وليس عمق العبادة متأثر بالغرب دون تفكير -٦

 ظاهرة املهرجانات  -٧

 صراعات ادارية على مناصب  -٨

التأث -٩ عدم  سبب  مما  املقدمة  املادة  وتكرار  املسيحية  الفضائيات  لعدم  فوض ى  ير 

 التجديد  

 نماذج غير ايجابية للشيوخ عثرت الشباب  -١٠

 تحويل االهتمام بالخدمات املوازية للكنيسة عن االهتمام بالكنيسة املحلية  -١١

 فوض ى التعليم الالهوتى  -١٢

حب سيطرة من يقود من الرعاة وعدم تمكين الجيل الجديد بشكل انسيابي فيعجز   -١٣

 وتشيخ معه الكنيسة وربما تموت الراعى ويستمر فى مكانه 

 عدم العدالة فى التوزيع بين الرعاة سبب مرارة للبعض مما اضعف كنائسهم  -١٤

 فى الكنيسة ربما تعجب البعض-١٥
ً
ولكنها لغة  تيارات فكرية فلسفية لعبت دورا متحررا

 بعيدة عن عقول االغلبية من ثقافة الشرق االوسط 

عدم تمكين املرأة من القيادة فى الكنيسة بشكل سوى وصراعات إدارية فى املجامع -١٦

 االنجيلية. 

 وكله تمام يا ريس-١٧
ً
  !! التعامل مع معالجة االزمات بأسلوب االنكار انها موجودة اصال
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 الفصل الرابع 

 نظرة مستقبلية للكنيسة االنجيلية 

الحداثة له   على كنيسة املستقبل أن تفهم وتعى وتدرك وتستوعب!!!  إن عصر ما بعد 

تأثير عميق أكثر مما نظن على كل مجاالت الحياة وعلينا األستعداد ملفردات هذا العصر  

حياة الكنيسة   واالجابة على االسئلة التى تثار من هذا الجيل نحن أمام مرحلة تاريخية فى

 .
ً
 إما نعبر للمستقبل ونؤثر او نمكث فى حوارات عقيمة ال تثمر لعمل امللكوت شيئا

املستقبل للخدمة ملن يفتح قلبه وعقله ألسئلة املتشككين والراغبين فى املعرفه بإخالص  

وال ينشغل بقضايا فرعية وبخالفات جانبية ال تمس جوهر االيمان من بعيد او من قريب  

الحوارات ترجع بنا الى عصر زوار الليل وهم من يتصورون ان هناك مؤمرة خبيثة  بل هذه  

تحاك فى الظالم ضد االيمان املسيحى وعليهم قتلها فى مهدها وحرق منشوراتهم وتشويه  

 !! اغراضهم وتهييج الناس عليهم انها املؤامرة

بتعد عن فكر نظرية نداء قلبى الى أحبائى من كل االطراف ان كنيسة املستقبل البد أن ت

املؤامرة واالخذ فى االعتبار إن الهنا صالح وهو وعد وقال ابنى كنيستى وابواب الجحيم لن  

تقوى عليها!!  فهل نخاف على كنيسته أكثر من عريسها ؟؟ لنترك الصراعات الوهمية التى 

لن تعطى الشباب دفعة لالمام فهل بعد هذا يستطيع الشباب ان يذهب ويسأل بحرية  

خارج ب التفكير  ان  الثقة  لديه  ويكون  امن  مجتمع  فى  يتكلم  ان  يستطيع  هل  خوف  ال 

السياق لن يقود االخرين الى تكفيره هل بعد كل هذا يستطيع ان يشعر شباب املستقبل 

 باالمان ؟؟ 

املشهد األن يقودنا إلى تقييم كنيستنا وإيماننا وتجربتنا وعالقتنا بعضنا البعض في كثير  

النواحي،   تأثير  من  تحت  ذلك  فعلوا  غادروا  الذين  الكنيسة  منتقدي  من  العديد  حتى 

بمفهوم   الكنيسة  في  يفكر  فهو  احتياجاتهم!  يلبي  ش ئ"  "ال  ألن  االستهالكية  املسيحية 

العميل املستهلك!!  هذا الفكر يتعارض مع مفهوم امللكوت فى اإلنجيل ، الذي يدعونا إلى  
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ر  أجل  من  أنفسنا  نخسر  وأن  الصليب  صياغة  حمل  إعادة  ومع  وهكذا،  املسيح  بح 

 الكنيسة وايمانها من جديد ستظهر كنيسة أكثر أصالة وأقل أنانية. 

فى زمن الكورونا انا ال اجد اى مبرر منطقى ملا يحدث فى الشارع الكنس ى بدال من االلتفاف 

ونتربص  نتراشق  املجروحين  ومواساة  املتأملين  احتياج  وتسديد  والوحدة  للصالة  معا 

 كك فى النواياونش

لقد عبرت عن رأى بشكل علمى واكاديمي     -:2020اعطيكم مثال من صفحتى حدث في عام  

صفحة ونشر ملخص فى البوابة   ٦٦بخصوص قضايا الترجمات للكتاب املقدس  كتاب  

نيوز والكل يستطيع ان يرجع للمصادر التى اتكلم طبقا لها فى قضايا الترجمات واذا بى يا  

 من الذين وضعوا انفسهم على كراس ى القضاء صديقى ارى سهام

وانا ال اعرفهم واعتقد هم ال يعرفون عنى ش ئ !! ولم اتقابل معهم يوما ً وال يظن بى االحباء  

 او عدم قدرة بل ال استطيع ان اتحاور بهذا الشكل فاالنسحاب  
ً
انى لم أرد عليهم تكبرا

ارد على من ال يحتر  ان  انا ال يمكن  ان  بهدوء افضل ولكن  الراقى ويرى  الحوار  م قواعد 

الشتيمه فى شخص ى هى الطريق لسكوتى وهو فى هذه الحالة الغالب املنتصر الذى دافع  

 عن ايمان الكنيسة. 

كل   منى  له  باحترام  وعبر عن رفضه  لكل من دخل على صفحتى  إجماال  أقول  ان  أحب 

ا جارح  بكالم  على  وتطاول  صفحتى  على  دخل  ومن  وارد  االختالف  هللا  الشكر  له  قول 

يسامحك وانا كمان من كل قلبى اسامح ومن اراد ان يقول لى ال تحزن احب ان اشكره من  

كل قلبى فالتاريخ يقول ان من يعلن الحق بدون خوف يتحمل النتائج وانا ال احمل فى قلبى  

  ، يشبهوننا  أصدقائنا  كان جميع  إذا  الجميع!!!  نحب  ان  سيدنا  علمنا  الحد  اى ضغينه 

محدود    ويتحدثون  منظور  لدينا  فسيكون  مثلنا،  ويفكرون  افكارنا  نفس  ولهم   ، مثلنا 

 .للغاية. الوحدة ليست التوحد فى كل ش ئ الن هللا لم يدعونا أن نكون متشابهين
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 : علينا أن نرفع شعار وحدتنا فى تنوعنا

ح يمكن للطريقة التي نعيش بها ونتفاعل معها أن تساعد تالميذ املسيح فى كنيسة املسي

على إدراك قيمة التنوع. يمكننا أن نقول الحقيقة بحب وباحترام وقبول االختالف، أن 

 .الرب الذي يوحدنا أكبر من االختالفات التي تسعى لتقسيمنا

دعوة لنكون على قلب رجل واحد لذلك عليك ان تشجع الشباب على عدم تجنب أولئك  

راط معهم. في العالقات يبدأ الناس  الذين يختلفون عنهم، وال إستبعادهم ولكن على االنخ

 .في رؤية كل األشياء املشتركة بينهم ، وليس فقط االختالفات

ال   -كقادة كنائس لهم خبرة كبيرة او صغار فى السن ، نحن مدعوون ألن نكون في الوسط 

املسيح إلى  الناس  نوجه  بل  اخر،  جانب  على حساب  جانب  إلى  االن    .ننحاز  املشهد  ان 

شخيص القضية على عكس ما يظهر لنا على الساحة!!  هذه ليست قضية  يقودنا الى ت

 .اختالفات فى العقيدة إنها ليست مشكلة الهوتية، إنها مشكلة فى إنعدام الوحدة

هذه ليست مشكلة اختالف حول ثوابت االيمان الصحيح إنها مشكلة أخالقية ومسألة 

 .محو أمية الكتاب املقدس لدى الكنيسة العربية

مشاركتهم  وعدم  تهميشهم  تم  من  مشكلة  انها  االيمان  عن  للدفاع  مشكلة  ليست  هذه 

 والضغط عليهم حتى فاض بهم !! 

واملستفيد  العالقات  تعكير صفو  هى مشكلة  ما  بقدر  اراء  اختالف  ليست مشكلة  هذه 

 االول عدو كل خير!

ج من  هذه ليست مشكلة حق والدفاع عنه هذه مشكلة عدم امان ومخاوف تحتاج عال 

َولِكنَّ            
ُ
ة
َ
ث
َ
ال
َّ
الث هِذِه   ،

ُ
ة َحبَّ

َ ْ
َوامل َجاُء  َوالرَّ اإِليَماُن  ُبُت: 

ْ
َيث

َ
ف اآلَن  ا  مَّ

َ
وأ الشفاء  التمام  الجذور 

( ".
ُ
ة َحبَّ

َ ْ
َمُهنَّ امل

َ
ْعظ

َ
 ( 13: 13كو  1أ

 ملا بعد كورونا ستعيد الكنائس  
ً
أقول الصدق لكم احبائى إن بعد إعادة الصياغة وفقا

من  ثوابته اتجاهين  يوجد  وربما  انانية  واقل  اصالة  أكثر  كنيسة  وستظهر  جديد  من  ا 

 السيناريوهات: 
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كنائس لن تستسلم ! تسلك بحسب االنجيل وال تتعارض معه وسيكون هناك اشكال  -١

جديدة للخدمة بين الناس ولكنها تقود فى النهاية الى تطبيق املسيحية الكتابية والصحيحة 

 وه
ً
ذا سيكون جاذب للكثيريين وهنا اقول عندما ال نركز على انفسنا تظهر  الهوتيا وروحيا

 نغمة جديدة داخل الجماعة

وهنا   -٢ االستهالكية  للمسيحية   
ً
طبقا وستسير  العاملية  للتيارات  ستستسلم!!   كنائس 

 -:نستطيع ان نقول سيوجد اكثر من سيناريو لكنيسة املستقبل

 ال تتعارض مع االنجيل -سيناريو كنائس 

 سيناريو نمو نموذج الكنائس امليجا 

 سيناريو نمو نموذج املجموعات البيتية

 سيناريو نمو فى نموذج الخدمات املستقله بأشكال جديدة 

 تتعارض مع رسالة االنجيل -كنائس

 سيناريو ازدياد نماذج كنائس املسيحية االستهالكية والتى تلعب على االحتياجات 

  سيناريو ازدياد انجيل الرخاء واال 
ً
هتمام بالشفاء والغنى وهى كنائس غير صحيحة الهوتيا

اكثر من اى ش ئ   الطوائف التى تركز على املشاعر  انانية يمكن ان يزداد سيناريو  واكثر 

واجتهاد   مفرداتنا  فى  وتغيير  لالحتواء  واستعداد  صياغة  اعادة  االمر  يستلزم  وهنا  اخر 

 مع مع رسالة االنجيل  إلظهار النماذج الجيدة من الكنائس والتى ال تتعارض

 بعض الدراسات التي علينا بذل مجهود فيها في العشر سنوات القادمة: 

التلمذة صناعة   القريب:  فى املستقبل  التحدي األكبر للكنيسة  التلميذ  ستكون صناعة 

وفن نحتاج ان نتعلمه ونتقنه ونسير رحلة التشبه بيسوع والتعافي معا بقلب واحد ومعونة  

 الروح القدس 

  يديا وتأثيراتها ما بين اإليجابي والسلبي على مسيرة كنيسة املستقبل: امل

 اصحاب االموال ومحاولة سيطرتهم على الطريق الذي ستسير فيه كنيسة املستقبل: 

 الخدمة مع الجيل القادم هدف االهداف لكنيسة املستقبل:  
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 الحرس القديم وصراع البقاء هو التحدي األصعب لكنيسة املستقبل 

 الى أين تتجه الكنيسة؟؟ وما هو اتجاه الكنيسة في املستقبل؟ 
 بالقضايا املحلية  

ً
أكبر ومشاركة والتزاما  

ً
الكنائس ستظهر وعيا ان  الداخلية  في قناعتي 

واالقتصادية،  والنفسية  واملادية  والعاطفية  الجسدية  االحتياجات  على  تؤثر  التي 

الك ستشارك  املجتمع.  في  الروحية  الخدمات  واالحتياجات  مع  املاض ى  من  أكثر  نيسة 

االجتماعية ومراكز االغاثة والهيئات والحكومة املحلية في معالجة هذه القضايا التي تؤثر  

الذي   التمويل  العاملة وحتى  القوى  على املجتمع. يمكن أن يكون للكنائس مستوى من 

 في املجتمعات في كل مكان !  مازال هللا يستخدمنا و 
ً
 كبيرا

ً
سيستخدمنا أكثر  يحدث فرقا

مما نتوقع وسوف يالحظ املجتمع ذلك، وهذه اإلجراءات والخدمات العملية تقول أكثر  

عن محبة هللا أكثر من أي خدمة في الهواء الطلق احتفالية تكلفنا الكثير وينفض املولد  

 وترجع الكنائس مباني هامده باقي أيام األسبوع. 

للكنيسة املستقبلية  االتجاهات  من  بعض  واالجتماعات   هذه  باملباني  يتعلق  فيما 

والتي   والخدمات  والتعليم  والتكنولوجيا  الجديد  اإلداري  للنظام  التوظيف  ومؤهالت 

الكنسية   االتجاهات  هذه  أن  أدرك  أنا  معها.  التعامل  إلى  تحتاج  الكنائس  أن  أعتقد 

 للكثيرين، بالنسبة للبعض، هو عكس االتجاه  
ً
 كبيرا

ً
بالكامل  املستقبلية قد تمثل تحوال

 على األقل، قد  
ً
لفلسفة الخدمة. إلى حد ما قد تضطر إلى أن تصبح كنيسة جديدة تماما

، ولكن هذا على ما يرام. هذا أمر  
ً
تضطر إلى القيام ببعض األشياء بشكل مختلف تماما

صحي،إن التغيير لغرض التكيف مع املستجدات والبد أن يكون بحكمة، إذا لم نتغير، 

 بهذا الجيل وسنخرج خارج املعادلة وربما سنكون خارج التاريخ.سنصبح غير ذي صلة 

 

إسمحوا لي أن أوضح ما أعنيه. إسمحوا لي أن أقترح بعض اتجاهات الكنيسة املستقبلية  

 .التي أعتقد أنها ستصبح على نحو متزايد هي الوضع الطبيعي الجديد للكنيسة
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سة. لنكون صادقين، قد نحتاج إلى تحوالت عقلية لكل من شعب وقيادة الكني

 .بشكل عام لقد اثرت ازمة كورونا في الكنيسة لكي تجعلها كنيسة صحيحة وصحية

االتجاهات املستقبلية للكنيسة التي أراها قادمة وبأن الكنيسة املحلية بحاجة إلى  

 :تغيير تفكيرها تتضمن املجاالت التالية

 

 الكنيسة رسالة قبل املبنى- التعامل مع املبنى -١

 كلية الالهوت هي التي تقود الكنيسة -التعليم الكتابي والالهوتي  -٢

 بعيد عن الترهل ومزيد من االنضباط والشفافية -النظام الداري للكنيسة -٣

 االهتمام بامليديا ووسائل التواصل االجتماعى  -تكنولوجيا الكنيسة-٤

 الخبر املفرح للجميع   -الكرازة كعملية اساسية في الكنيسة -٥

   -التعامل مع االلحاد -٦

 نمو الخدمات املوازية للكنيسة  -٧

   -كنيسة املجموعات البيتية -٨
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 الفصل الخامس 

 الجيل الجديد والكنيسة االنجيلية

 

التوقعات   الدراسات  للمستقبل  بعض  باليأس واالحباط فعندما نقلل من  قد تشعركم 

 املحول  
ً
تماما نستبعد  أو  والكنيسة  التوقعات   ستقبل  هذه  وقيمة  أهمية  على  التركيز 

 في حياة كنائسنا.  غيرنان تساعدنا مور التي األ اعتقد اننا سنفقد الكثير من 

مع   القديم  يسوع علم عن صراع  انه سيحدث صرا  الجديد الرب  القديم  وقال  الزق  ع 

وغير    والخمر عادية  غير  جدا،  غريبه  ستكون  القادمة  الكنيسة  تأكيد  وبكل  الجديد 

 سيحيين اليوم سوف تقاوم أو حتى ترفض هذا الشكل تماما. املن غالبية من إمنطقيه 

 

 
ً
أن نتوقع شيئا لنا  التجربة ونبتعد عن أبد  ال   إذا كان   من هذه 

ً
ن نحاول ان نكون جزءا

 ومتابعة الجديد بعقل مفتوح.  شيطنة الجيل القادم و  ضبالتجريم والغ

 

ا من  أنه  في  السبب  هو   ملههذا 
ً
جدا متجددة    م  قيادة  الكنيسة  في  يكون  ترفض   الأن 

العقل والقلب،  الجديد، الديها سعة األفق وت  منفتحة  كوت وإذا كانت مللسخره لخدمة 

الكنيسة فسوف تكون خمر   بناءعايير الخاصة بك كقائد لاملعملية التجديد والتغيير هى  

الكنيسة   القديم.  الزق  يختفي  عندما  متضرر  تكون  لن  فإنك  جديد،  زق  فى  جديد 

الزمان وسوف ونهاية  التقليدي  الكنيسة  بين عصر  التي    املستقبلية ستكون  تكون غير 

عب على حتى تخيلها. من خالل الواقع البد لكنائس املستقبل أن  موجودة االن ربما يص

ذاته  من  ويصلح  مصلح  متوازن  كتابى  انجيلى  فكر  منظومة  وبناء  الفكر  على  تركز 

فشكل ولهذا  املستقبلية  بإستمرار  أنها  والتياالنجيلية  الكنائس  على    أتوقع  ستركز 

 :كعمود فقرى للعمل الكنس ى ثالثةأمور 
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 والشباب)التركيزعلى الوصول لهم من خالل األلعاب واملرح(  طفالاأل خدمة -1

   (الخالص )التعليم الكتابى الوعظ الكتابي التطبيقي -2

مرسليناملالعمل  -3 وتدعيم  عن    رسلى  عبارة  ستكون  جديدة  بطرق  العالم)  في 

 ( مؤسسات ربحية لألنشطة في السوق االقتصادى واالجتماعى 

دراسات أخرى لكن يكفى أن نركز على   في  من هذه القضايا  وسوف نستعرض مزيد 

ذكرها   السابق  مجاالت  وتطيع  الثالث  الواقع  أرض  على  هللا  تمجد  كنيسة  لنجد 

 االرسالية العظمى وتكون حسب قصد الهنا الصالح.
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 الخاتمة

 الصحة  
ً
تجد إهتمام ، هذه األيام  الجسديةصحتك الجسدية تعتمد على ما تأكل وغالبا

 !! فما الذى   بالنظام الغذائي والصحى  من الجميع
ً
بينما الصحة الروحية ال نعلم عنها شيئا

ُموا  ِ
و 
َ
تأكله لصحتك الروحية ؟ فهل نلتفت الى صوت الروح الذى يكلم الكنيسة ِلذِلَك ق

، وَ 
َ
َعة

َّ
ل
َ
خ
ُ ْ
َب امل

َ
ك  َوالرُّ

َ
ْرِخَية

َ
ْست

ُ ْ
َياِدَي امل

َ
  األ

َ
ِسف

َ
 َيْعت

َ
ْي ال

َ
، ِلك

ً
ْم َمَساِلَك ُمْسَتِقيَمة
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َ
علينا أن نعيد تعريف هويتنا من جديد" نحن  ١٢:١٢األ

فأ للنور  ونشهد  النور  فى  نعيش  فكيف أبناء هللا"  مظلمه  باهته  خافته  حياتنا  كانت  ذا 

شخص املسيح فنحن نعكس حياة املسيح لألخرين فهل ننتبه ككنيسة على  يعرف العالم  

صحتنا الروحية ونهتم بالغذاء الروحى قبل الجسدى!! فهويتنا هى تبعيتنا للمسيح الذى  

 .فنعيش لنحقق رضاه حبنا وفدى نفوسنا وصار لنا حياة ابديةأ

أن   أحاول  الختام  أنأ في  يريدك  أعطاك هللا قدرات خاصة  لقد  في    شجعك  تستخدمها 

سواء داخل كنيستك أو في مجتمعك.    -عمل الخدمة املسيحية، وهو يدعوك للقيام بها  

أين لديك   / املواهب من خالل طرح أسئلة على نفسك مثل: ملن  يمكنك اكتشاف هذه 

 لتفعله؟ ما هي االحتياجات التي تراها في الكنيسة؟ 
ً
شغف للخدمة؟، ما الذي تتحمل عبئا

ماذا هل تجد التي وفرها لك هللا    "،"  الفرص  هي  ما  اآلخرين؟  أجل  العمل من  في  الفرح 

بالفعل لخدمة اآلخرين؟  ما هي األشياء التي أنت األفضل فيها وتحقق أكبر قدر من النجاح 

فيها؟ "،" ما الذي أثنى عليك األتقياء من املؤمنين لكى تفعل؟  ما هي أعمال الخدمة التي  

 -10:  4الة بطرس األولى  رس منحتك أعمق شعور بالرضا؟
َ
ذ
َ
خ
َ
لُّ َواِحٍد ِبَحَسِب َما أ

ُ
ْن ك

ُ
" ِلَيك

َعِة  ِ
َتَنو 

ُ ْ
امل هللِا  ِنْعَمِة  ى 

َ
َعل َصاِلِحيَن  َء 

َ
ال

َ
ُوك

َ
ك َبْعًضا،  ْم 

ُ
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ْ
َيخ  ،

ً
ما  .َمْوِهَبة هذا   "

من أن تعيش    لسيحقق لك هوية تتفق مع خطة هللا وتعيش تحققها حتى اللقاء فما أجم

 أجل غرض أبدى هذا ما يعطى لك الهوية هنا وتستمر الى هناك!! 

 القس الدكتور رفيق إبراهيم

 ٢٠٢١ديسمبر  ٨كاليفورنيا -مريتا


