اعالن الدفاع العالمي
ق ِبال َّدع َْو ِة الَّتِي ِإلَ ْيهَا ُدعِيت ُ ْمِ ،ب ُك ِ ِّل ت َ َواضُع َو َودَاعَة َو ُ
طو ِل بَالُ ،محْ تَمِ ِلينَ َب ْع ُ
ض ُك ْم َبعْضا
سلُوكا َيلِي ُ
ش ُد ُك ْم أ َ ْن ت َ ْ
ب ،أُنَا ِ
" ِإذَ ْن ،أَنَا ال َّ
سلُكُوا ُ
الر ِِّ
س ِجينَ مِ ْن أَجْ ِل َّ
وح ِب َرا ِب َ
فِي ا ْل َم َح َّبةُِ ،مجْ ت َ ِهدِينَ أ َ ْن تُحَا ِف ُ
سد َواحِ د َو ُروح َواحِ د ،مِ ثْلَ َما ُدعِيت ُ ْم ،جَمِ يعُ ُك ْمَ ،دع َْوة لَهَا َرجَاء
ظوا َ
اق .فَ ِإنَّ َما هُنَاكَ َج َ
علَى َوحْ َد ِة ُّ
ط ِة ا ْل ِوفَ ِ
الر ِ
ق ا ْلجَمِ يعِ َوبا ْلجَمِ يعِ َوفِي ا ْلجَمِ يعِ( ".ﺃﻓﺴﺲ )6-1 :4
َواحِ د َ .ولَ ُك ْم َرب َواحِ دَ ،وإِي َمان َواحِ دَ ،و َم ْع ُمو ِديَّة َواحِ دَةَ ،وإِلَه َوآب َواحِ د ِل ْلجَمِ يعَِ ،وه َُو فَ ْو َ

مقدمه:
عبر فترات الزمان ،كانت التعاليم الزائفة المختلفة تؤثر وتخترق الكنائس اإلنجيلية والجماعات المسيحية ،مما يقود المؤمنين بعيدًا عن العقيدة
الكتابية وتضعضع عالقتهم مع هللا (يوحنا األولى . )4-1 :4 ،23-22 :2التعاليم الكاذبة هي من قبل العقل المدبر "مغر االرواح" تكرز"
بيسوع آخر "و" إنجيل آخر" (تيموثاوس األولى 1 :4؛ غالطية 12-6 :1؛ كورنثوس الثانية  .)1 -1 :11تحذرنا كلمة هللا" ،ا انتَبِ ُهوا ِلئ ََّل
سفَ ِة َو ِبتَعَالِي َم َخا ِدعَة َف ِار َ
يُ َ
ِيح
اسَ ،ومِ نَ القُ َوى ال ُمسَيطِ َر ِة َ
علَى َهذَا العَالَ ِمَ .ف َهذَا َل يَت ّ ِف ُ
ض ِِّللَكُم أحَد ِبالفَل َ
ِي مِ ن تَقَالِي ِد النّ ِ
غة ه َ
ق َم َع ال َمس ِ
َوتَعَالِيمِ ه"(ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ .)2:8
سا َءةً لَ ُهم،
الكرازة الكتابيه بإنجيل الملكوت تتركز على الملك يسوع المسيح “ ،أ ّما نَح ُن َفنُ َب ِ ِّ
ِيح َمصلُو ًباَ ،ف َي َرى ال َي ُهو ُد فِي ذَ ِلكَ إ َ
ش ُر ِبال َمس ِ
ش ُر بِال َمسِيحِ الّذِي ه َُو قُ ّوةُ هللاِ َوحِ ك َمتُهُ".
َويَ َرى فِي ِه اليُونَانِيُّونَ َح َما َقةً .أ ّما بِالنِِّسبَ ِة إلَى الّ ِذينَ َدعَاهُ ُم هللاُ ،يَ ُهودًا َويونَانِيِِّنَ َ ،فإنّنَا نُبَ ِ ِّ
ان الَّذِي أع َ
يرةً( ".يهوذا
طاهُ هللاُ ِل َ
(ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ  .)24-1:23يدعونا الرب بكلمته “ َ
ش ْعبِ ِه ال ُمقَد َِّس َم َّرة ً َواحِ دَةً َوأخِ َ
َاح مِ ْن أ ْج ِل اإلي َم ِ
علَى ال ِكف ِ
 ،)3 :1وكذلك التعامل الصحيح مع" كلمة الحق "(تيموثاوس الثانية  .)2:15للوقوف ضد الوضع السائد ،دفع الرب عدت خدام من مختلف
المجتمعات إلنشاء هذا اإلعالن الدفاع العالمي .هناك حاجة عظيمه لمثل هذه الوثيقة .هذا الدفاع هو الدفاع عن اإليمان الكتابي (بطرس األولى
. )3:15ال يسعى هذا اإلعالن إلى تحدي الكنيسة أو الحركة المسيحية اليهودية ( 2كورنثوس 8 :13 ،2:17؛ غالطية  .)4:16على العكس
نحن نؤمن ونأمل أن يكون اإلعالن والموارد التي تم تطويرها في علم الالهوت والدفاع ،ستساعد المؤمنين في العثور على إجابات لتساؤالتهم
حتى نتمكن من السعي "معًا من أجل إيمان اإلنجيل" (فيلبي .)1:27
أهداف هذا اإلعَلن:
( )1تحديد المبادئ األساسية لإليمان الكتابي.

( )2تسليط الضوء عال المفاهيم الالهوتية الخاطئة األكثر شيوعًا في الكنائس اإلنجيليين المعاصرين و
الدوائر اليهود المسيحين.
( )3تشجيع الوحدة الروحية بين المؤمنين على أساس العقيدة الكتابية.

أهداف اإلعَلن:
.I

تحديد المبادئ األساسية لإليمان الكتابي:

 .1الكتاب المقدس :إن األسفار الستة والستين من الكتاب المقدس هي كلمة هللا الوحيدة المعصومة من الخطأ (تيموثاوس الثانية -16 :3
 .)17يجب التعامل مع الكتاب المقدس على أنه األساس الوحيد لعقائدنا .بعض النصوص القديمة اليهودية والمسيحية المعاصرة هي
ذات قيمة بال شك (خاصة بالمعنى التاريخي ،مثل كتاب المكابيين التي تنتمي إلى األبوكريفا اليهودديه القديم) ،ولكن فقط الكتب من
العهدين القديم والجديد موحي وهو سلطة هللا للمؤمنين .نهى الرب أكثر من مرة أن ينزع من كلمته أو يضيف إليها وحذر ضد
عواقب هذه األفعال (تثنية 12:32 ،2 :4؛ أمثال 6 :30؛ رؤيا .)19-18 :22

 .2وحدة هللا :الرب إله إسرائيل ،يهوه هو واحد وهو اآلب ،االبن (يسوع المسيح) والروح القدس (تثنية  35: 4؛ متى 20-19 : 28؛ 2
كورنثوس  .) 14: 13االبن الذي كان من االزل تجسد كيسوع المسيح هو األقنوم الثاني لإلله الواحد (يوحنا 18-1 :1؛ تيموثاوس
األولى 16 :3؛ عبرانيين . .)3-1 :1يسوع المسيح والروح القدس هم متساوون في جوهرهم اإللهي األبدي مع هللا اآلب (متى :28
20-19؛ كورنثوس الثانية .)14 :13
 .3يسوع المسيح :شخصية يسوع المسيح يدمج جوهرين  -إلهي وبشري (يوحنا 18-1 :1؛ 30 :10؛ كولوسي 9-8 :2؛ عبرانيين :4
 )15-14الرب يسوع المسيح هو اإلله الحقيقي والحياة األبدية (يوحنا األولى 20 :5؛ عبرانيين  .)8 :13يسوع المسيح هو الوسيط
س َماءِ َو َمن
سو َ
ع ُك ُّل ُركبَة مِ ّمن فِي ال ّ
الوحيد بين هللا اآلب والبشر (تيموثاوس األولى . )6-5 :2يقول الكتاب المقدسِ " ،لكَي ت َجث ُ َو بِاس ِم يَ ُ

ب(" .فيلبي  .)10-11 :2عاش يسوع المسيح
سو َ
َ
ف ُك ُّل ِل َ
سان أَنّ يَ ُ
ضَ ،ويَعت َِر َ
ض َو َمن ت َحتَ األَر ِ
علَى األَر ِ
ع ال َمسِي َح ه َُو َرب ِل َمج ِد هللاِ اآل ِ
حياة كاملة ،مات من أجل خطايانا على صليب الجلجثة ،قام من بين األموات (في اليوم الثالث ،كما قيل في  1كورنثوس ، )4-1 :15
تم صعد إلى السماء وسيعود مرة أخرى من السماء بشكل واضح في جسده الممجد (متى  30-29 :24؛ زكريا 4-3 :14 ،10 :12
؛ أعمال  11-6 :1؛  1تسالونيكي  10-7 :1؛ رؤيا .)7 :1
 .4الخَلص :الوالدة الثاني هو عنصر أساسي للخالص ،والذي يضمن التوبة واإليمان الذي يحدث تغييرا جذريا في موقف الشخص
تجاه هللا وطريقة الحياة الخاطئة (أخبار األيام الثاني 14 :7؛ يوحنا 8-1 :3؛ أعمال الرسل 8-1 :3؛ كورنثوس الثانية . )17 :5نحن،
يهود وغير-اليهود ،نتبرر ونخلص فقط من خالل اإليمان بموت يسوع المسيح وقيامته (رومية 13-9 :10؛ أفسس  )15-14 :2لذلك
فإن اإلنجيل يجب أن يُكرز به في جميع األمم دون استثناء (متى 20-19 :28 ،24 :15 ،6-5 :10؛ رومية  .)16 :1ينتج هللا رغبة
في قلب المؤمن لعمل األعمال الصالحة (يعقوب 26-14 :2؛ فيلبي 13 :2؛ غالطية .)10-9 :6
 .5إسرائيل والكنيسة :ال يزال هللا يعمل مع كل من إسرائيل التاريخية (الشعب اليهودي) والكنيسة (المؤمنون بيسوع ،من اليهود وغير
مختارا من هللا ومحب من قبل هللا .في نهاية الدهر ،كل شعب إسرائيل الذي سيرى يسوع المسيح
اليهود) .ال يزال الشعب اليهودي
ً
المصلوب ،سوف يتوبون ويعترفون به على أنه المسيح .هؤلئك سيخلصون ويقبلهم هللا في عالقة العهد الجديد (إرميا 1 :31؛ زكريا
1 :13 ،10 :12؛ رومية  .)29-26 ،12 ،11 :11المؤمنون اليهود بيسوع المسيح ينتمون إلى الكنيسة العالمية ،وكذلك إلى الشعب
اليهودي .يسميهم الكتاب المقدس بقايا إسرائيل (رومية . )5-1 :11المؤمنون بيسوع المسيح من األمم ينتمون إلى الكنيسة
العالميه؛ هم البذرة الروحية إلبراهيم والورثة حسب مواعيد هللا (غالطية  .)29-26 :3يجب على جميع المؤمنين بالجتهاد في كشف
واستنكار الالساميّة (العداء على الشعب اليهودي والتشامخ عليهم) والعنصرية والتمييز العنصري ،وكذلك الصالة من أجل خالص
إسرائيل وسالم أورشليم (رومية 1 :10؛ مزمور  ،)6 :122تعزيز بنشاط الوحدة الروحية بين المؤمنين اساسها العقيدة الكتابية
(تكوين 3-1 :12؛ زكريا 23-20 :8؛ إستير  14-13 :4؛ يوحنا  22 :4؛ رومية .)22-17 :11 ،5-1 :9
الرح َم ِة َك َما ه َُو
سو َ
" َوأَقُو ُلِ :إنّ يَ ُ
هللا مِ ن أَج ِل ّ
ق هللاِ َحت ّى يُث َ ِبِّتَ َم َواعِي َد اآلبَاءِ َ .وأ َ ّما األ ُ َم ُم فَ َم ّجدُوا َ
ع ال َمسِي َح قَد ص َ
َار َخا ِد َم الخِ ت ِ
َان مِ ن أَج ِل ِصد ِ
ب يَا جَمِ ي َع األ ُ َم ِم
سأَح َمدُكَ فِي األ ُ َم ِم َوأ ُ َر ِت ِّ ُل ِلسمِ كَ » َويَقُو ُل أَيضا ً« :ت َ َهلّلُوا أَيُّهَا األ ُ َم ُم َم َع شَعبِ ِه» َوأَيضا ًَ « :
َمكت ُوب« :مِ ن أَج ِل ذَ ِلكَ َ
الر ّ
سبِِّ ُحوا ّ
سيَكُو ُن َرجَا ُء األ ُ َم ِم» “( .ﺭﻭﻣﻴﺔ :15
علَى األ ُ َم ِمَ .
سو َد َ
َوام َد ُحوهُ يَا جَمِ ي َع ال ُّ
علَي ِه َ
سيَكُو ُن أَص ُل يَ ّ
ب» َوأَيضا ً يَقُو ُل إِشَعيَا ُءَ « :
سى َوالقَائِ ُم ِليَ ُ
شعُو ِ
.)8-12

.II

تسليط الضوء عَل المفاهيم الَلهوتية الخاطئة األكثر شيوعًا في الكنائس اإلنجيليين المعاصرين
والدوائر اليهود المسيحين.

 .1إنكار ان الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) هو موحى من هللا وهو معصوم عن الخطء.
 .2الماركونية (رفض الوحي والتقليل من أهمية كتب العهد القديم ،باإلضافة إلى االيمان بالعقيدة الثنائية الخاطئة التي تدعي وجود إلهين،
إله العهد القديم الشرير والمنتقم وإله العهد الجديد العطوف والمتساهل).
 .3قبول العديد من النصوص غير الكنسية على أنها ُمو ًحى بِها مِ نَ هللاِ (أبوكريفا يهودية ومسيحية أمثال التلمود،المدراش ،كتابات آباء
الكنيسة ،إلخ).
 .4إنكار هللا الواحد كاآلب واالبن والروح القدس.
 .5إنكار أن يسوع المسيح هو الرب اإلله.
 .6إنكار الجوهر البشري ليسوع المسيح.
 .7إنكار أن الروح القدس هو الرب اإلله.
 .8إنكار موت المسيح الكفاري على صليب الجلجثة ،على قيامته من األموات في الجسد المجيد ،من صعوده إلى السماء ،من مجيئه
المرئي في المستقبل من السماء ومن إقامة ملكوته األلفي على األرض وعاصمتها القدس( .إشعياء 5-1 :2؛ إرميا :33 ،8-5 :23
26-14؛ ميخا 8-1 :4؛ زكريا  ،8-1 :8اإلصحاحات 14-12؛ رؤيا .)10 -1 :20
 .9إنكار الحياة بعد الموت ،ومن عقيدة قيامة يسوع المسيح من بين األموات وقيامة الناس من الموت في المستقبل (قيامة "الحياة"،
وقيامة "الدينونة" [يوحنا 29-28 :5؛  1كورنثوس 52-51 :15؛  1تسالونيكي 18-13 :4؛ رؤيا .)]15-11 :20
 .10إنكار وجود الشيطان واألرواح الشريرة.
 .11أشكال مختلفة من الروحانيات الزائفة والتنجيم والوثنية في اليهودية والمسيحية ،مثل الكاباال ،صلوات للقديسين ،علم التنجيم،
السيانتولوجيا  ،تعاليم من عقائد العصر الجديد ،الريكي (شكل من أشكال الطب البديل) ،إلخ.
 .12إنكار الخالص فقط بنعمة هللا من خالل اإليمان بيسوع المسيح.
 .13أنتينوميزم (تعليم انه ال يطلب هللا من المؤمنين اتباع القوانين األخالقية أقامه هللا في الكتاب المقدس).
 .14الشمولية المسيحية (تعليم بحسبه يخلص جميع الناس في النهاية).
 .15الهوت العهد المزدوج (تعليم بموجبها "اليهود ليس بحاجه ليسوع" لهم طريق اخره للخالص بدون إيمان شخصي بيسوع المسيح.
 .16الالهوت البديل (عقيدة بموجبها حلت الكنيسة محل إسرائيل ،فقد اليهود مكانتهم كأمة هللا المختارة؛ تنكر هذه العقيدة التحقيق الحرفي
للنبوءات على إسرائيل خالل األلفية ملكوت المسيح على األرض).
 .17الالساميّة في اوساط المسيحية (العداء على الشعب اليهودي والتشامخ عليهم).
 .18إنكار الجذور اليهودية لإليمان المسيحي.
 .19إنكار نبوءات الكتاب المقدس التي بموجبها الرب نفسه سيجمع الشعب اليهودي في أرض إسرائيل في المستقبل (إشعياء ،2-1 :14
22 :49 ،7-5 :43؛ إرميا 16-14 :16؛ حزقيال 8 :38 ،14-1 :37؛ زكريا .)14-9 :12
 .20عدم القبول بحق اليهود المسيحين في االنتماء لشعبهم ،في العيش كحياة يهودية بارزه ،في االحتفال بأعياد الرب وفقًا للتقويم الكتابي،
واظهار اتمام هذه العياد في حياة يسوع المسيح وفي األحداث المستقبلية التي تنبأ بها األنبياء (زكريا .)19-16 :14
ب الَّذِي
سونَ بِ َد َ
" َولَك ِْن كَانَ أَيْضا فِي ال َّ
ب أ َ ْنبِيَا ُء َكذَبَةَ ،ك َما َ
سيَكُو ُن فِي ُك ْم أَيْضا ُمعَ ِلِّ ُمونَ َكذَبَة ،الَّ ِذينَ يَ ُد ُّ
الر َّ
ع َهالَكَ .وإِ ْذ هُ ْم يُ ْنك ُِرونَ َّ
ش ْع ِ
ا ْ
س ِريعا 2( " .بطرس )1 :2
شت َ َراهُ ْم ،يَ ْج ِلبُونَ َ
علَى أَ ْنفُ ِ
س ِه ْم َهالَكا َ

.III

تشجيع الوحدة الروحية بين المؤمنين على أساس العقيدة الكتابية.

 .1دراسة الكتاب المقدس وتعليمه اخذا بالحسبان اللغتين العبرية واليونانية وحضارة العصور الكتابية.
 .2زرع االحترام للتقاليد اليهودية والمسيحية ما لم تكن وثنية وتتعارض مع عقيدة الكتاب المقدس (متى 6 :15؛ أعمال الرسل -20 :15
29 ،21؛ كورنثوس األولى 2-1 :12 ،33-31 ،22-20 :10؛ كولوسي -17 16 :2؛ 1تسالونيكي: 20-21 5 ، . 1: 9؛ رؤيا :2
.)15-14
 .3تشجيع الحوار بين اليهود المسيحين والمؤمنين اإلنجيليين دون إظهار تشامخ من قبل أي طرف (لوقا 14 :18؛ رومية 22-17 :11؛
أفسس .)22-11 :2
 .4تشجيع ودعم بالمساعدة الروحية للمتضررين من حركات مثل اليهود من أجل اليهودية (مضاد-
المنظمات التبشيرية) ،أبناء نوح ،وامثال حركات مسيحية زائفة مثل شهود يهوه
والمورمون (أمثال 12-11 :24؛ أفسس 16-14 :4؛ يوحنا األولى )4-1 :4
 .5إقامة مؤتمرات روحية مشتركة ،وصلوات إلسرائيل والكنيسة ،وكذلك مساعدة المؤمنين المضطهدين في إسرائيل ودول أخرى
(مزمور 6 :122؛ إشعياء 7-1 :62؛ رومية  27 :15 ،1 :10 ،3-1 :9؛ تيموثاوس األولى )16 :4 ، 1 :2
 .6تطوير أساليب ف ّعالة للوصول إلى غير المؤمنين باإلنجيل في إسرائيل وفي عموم بالد العالم (متى 20-19 :28؛ رومية 16: 1؛ :10
)1
ِيح بِنَفس
سو َ
سو َ
" َوليُعطِ كُم إِلَهُ الصّب ِر َوالتّع ِزيَ ِة أَن تَهت َ ُّموا اهتِ َماما ً َواحِ دا ً فِي َما بَينَكُم بِ َح َ
ع ِلكَي ت ُ َم ِ ِّجدُوا هللاَ أَبَا َربِِّنَا يَ ُ
ِيح يَ ُ
س ِ
ع ال َمس ِ
ب ال َمس ِ
َواحِ دَة َو َفم َواحِ دِ .لذَ ِلكَ اقبَلُوا بَع ُ
ضكُم بَعضا ً َك َما أَنّ ال َمسِي َح أَيضا ً َقبِلَنَا ِل َمج ِد هللاِ(" .رومية .)7-5 :15

