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وترجو أن يكون الدافع هو الرغبة في  اإلتيتراك في    تُرحب الكنيسة بك طالباً اإلنضمام إلى عضويتها،

 وسطنا.عمل هللا الذي نراه ينمو ف  

 -:أساس االنضمام الى عضوية الكنيسة هو

نوالك الحياة الجديدة ف   يمان ويقين ف إقبول نعمة هللا ف  حياتك التخصية، وذلك بأن يكون لك   -1

 .المسيح

 التعير تيحي  لنيا الصرصية  بحيث تكون قد أُ ،  كة هذه الكنيسة ف  احد اجتماعتهاف  تر  االنتظام -2

 .تهادة طيبة عن حياتك وسلوكك الكنيسة، ووجود عليك بواسطة خدام 

لم يسبق لك االنضمام الى عضوية كنيسة انجيلية أخرى وف  حالة كونك عضو ف  كنيسة انجيلية  -3

وتقديمه أثناء المقابلة التخصية مع تيوخ   األصلية  تخلية من كنيستك  خطاب   احضارأخرى يلزم  

 الكنيسة.

 ما يلي من بيانات   أن تستوفيتحتاج   لذلك

 .بدقةطلب العضوية  إستمارةملئ  -1

 .صورة تخصية حديثة -2

( وفي  حالية عيدم االإنضيام لمجموعية shepherdخطاب تزكية من راع  مجموعة التلميذة   -3

 .تلمذة يكون خطاب الذكية من مسئول اإلجتماع الذي تنتظم فيه ف  الكنيسة

ليى عضيويتها ويطليب إ  نضيماملك اإلة متيخية أخرى تكون قد سبق  خطاب تخلية من أي كنيس -4

ميا جياء  نجيلية بقصر الدوبارة  مع مراعاةمجلس الكنيسة اإللى  إمن راع  هذه الكنيسة ويوجه  

 (. 3ف  بند 

 .ة طلب العضويةف  إستمار مقابلة تخصية مع تيوخ الكنيسة ف  الموعد المقرر -5

وهيو تيرط التعهدا  أميام بياق  أعضياء الكنيسية التواجد ف  يوم انضمام األعضاء الجدد ألخذ  -6

  .لقبولك ف  عضوية الكنيسة

 متيازات وواجبات العضوية في الكنيسة المحليةإ

 :متيازات العضويةإ

والعتياء حية مين معموديية تتراك ف  العبادة الجمهوريية والتمتيع بممارسية الصيرائم المسيياأل -1

 .الربان 

 .المؤمنين األعضاء ف  هذه الكنيسةالتركة الروحية مع  -2

 .فراد والعائال  بالتعلم والمتورةالتمتع بالرعاية الروحية الت  يقدمها خدام الكنيسة لأل -3

 .جراءا  اإلنتخابا  إالمصيرية و ممارسة حق التصوي  ف  قرارا  الكنيسة -4

 .ف  كل اجتماعا  الكنيسة وخدمتها تتراك ف  الخدمة الروحيةاإل -5

 الحق ف  الحصول على أي أوراق رسمية يحتاجها من الكنيسة لتقديمها لمن يهمه األمر. -6

 .ف  المناسبا  الخاصةالحق ف  األستصادة من مرافق الكنيسة  -7

 



 

 :واجبات العضوية

يليية المتييخية وبالكتاب المقيدس وبنظيام الكنيسية اإلنج رار باإليمان التخص  بالرب يسوعقاإل -1

 .وعقيدتها األساسية

المواظبة على الحصاظ على الحياة الروحية التخصية وممارسة وسائط النعمة بأنتظام من قيراءة  -2

 .بالقول والصعل الكتاب المقدس والصالة والتهادة للمسيح

ممارسية ، واالمتنياع عين أي خطيية أو اكلمة هللا داخل الكنيسة وخارجهي  السلوك المدقق بحسب  -3

 .تس ء إلى المسيح والكنيسة

 .وبنيانهالخدمة هللا ودعم خدمة الكنيسة ستخدام المواهب والوزنا  إ -4

، والمتاركة في  احتياجيا  الخدمية ومصياريصها دفع العتوربلتزام المال  تجاه الكنيسة وذلك اإل -5

 .وتقدما  التكرعن طريق التعهدا  المالية 

 .األعضاء ولقادة الكنيسة وخدامها حترام لباق لنظام الكنيسة وإظهار المحبة واإلالخضوع  -6

 تماعا  وممارسة الصرائم المقدسة.جالمواظبة على حضور اإل -7

، وشرح لإلجراءات م هللا وأمام باقي أعضاء الكنيسةك أماوفيما يلي نص العهد الذي ستأخذه على نفس

  .نضمام األعضاء الجددإ التي يقوم بها الراعي في يوم

 .حتى تتأكد من الخطوة الت  أمامك وعليك أن تقرأ بتمعن وبروح الصالة

 : عهد به أمام الكنيسة يوم انضمامك: هذا ما ستتالعهد -198مادة 

الوحييد والكتياب    ،هي  كلمية هللا الحي ب المقدسة ف  العهيدين القيديم والجدييد  تؤمن أن الكتُ هل   -

 ؟ المعصوم لإليمان واألعمال

علين في  كميا هيو مُ   ،لقدسبن والروح اتؤمن باإلله الواحد الح  الحقيق ، الثالوث اآلب واإلهل   -

 ؟تب المقدسةالكُ 

ً بعجزك، كمخط ء إلى هللا؟ وهل اتخذ  المسيح مخلص  قرهل تُ  - قدم في  اإلنجييل، ك كما هو مُ ل  ا

ً وتعتر  به رب جعيل ، وأن تُ أن تجتهد لترك كيل خطييةهد  نصسك لخدمته؟ وهل تتع  كرس، وتُ لك  ا

 ؟حياتك مطابقة لتعليمه ومثاله

، في  ممارسية وسيائل النعمية المعينية  عد أن تبذل جهيدك، هل ت  قدسةولك  تحيا حياة الطاعة المُ  -

الواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصالة وحضيور وإتمام كل واجب تصل إليه معرفتك من  

، وأن يسيوع اليوالء التياملكنيسة الرب    جتماعا  هذه الكنيسة، وإقامة المذبح العائل ؟ وأن تقدمإ

 ؟للتقوى وإتمام الواجبا  المسيحيةمعطلة الت  تراها  الهيئا  تبتعد عن كل 

ً  أن تكيون أمينيعد أميام هللاهل ت   - س أمواليك ودفيع عتيورك بالكاميل ا، والقييام بكيل في  تكيري  ا

 ؟متطلبا  الكنيسة

للكنيسية اإلنجيليية في  ممارسيا  حياتيك   اً مخلصيعد أمام هللا وأمام هذه الكنيسية أن تكيون  هل ت   -

 ؟موتىدسة وخدمة التعزية عن دفن القوالصرائم المُ  الدينية والمدنية ف  الزواج وعماد األطصال

قيدم بكل تواضع على نعمته كمين يرييد أن يُ  ، متكالً هل اعترف  بإيمانك وقصدك ف  حضرة هللا -

   ؟بصرح ف  اليوم العظيم اً حساب



 

 القبول العلني – 199مادة 

 -:  مع إخواتك الذين قبلوا للعضوية، ليقول جناب الراع ثم تق

قبلكم المجلس إلى  ، وقد سيحيةعيتة م  ا  وبعزمكم أن تعيتوب يسوع المسيح  أنكم قد اعترفتم بإيمانك بالر"

رحيب بكيم عالنيية في  تيركة ، وأن يُ نيسيةبكم أن تعترفوا بإيمانكم أمام هيذه الك  عضوية الكنيسة، فيليق

 عضويتها. 

، عيزمكم عليى أن تعيتيوا عيتية مسييحيةبالمسييح و  أنتم اآلن تعترفون أمام هيذه الكنيسية بإيميانكم  فهل

الكنيسة ما  ، وأن تلتمسوا خير هذهألخويةا  عهدكم أن تربوا روح التركة المسيحية والمحبةوتجاهرون بت

 " دمتم أعضاء فيها ؟

 . "نعم" :يبونفتج

 طب جناب الراع  الكنيسة بما يأت :خاثم يُ 

اليذين رحبون بهيؤالء ، هل تُ تم فصرتم تح  التزاما  هذا العهد ، الذين سبقوأنتم يا أعضاء هذه الكنيسة"

تيجعوهم ، وتعيدون أن تُ سيح وبعزمهم أن يكونوا تالميذ له، وتقبلونهم في  تيركتكماعترفوا بإيمانهم بالم

 "ف  الحياة المسيحية ساعدوهموتُ 

 ."نعم: "فيجيبون

بكم في   رحب ، نُ سم الرب يسوع ملك الكنيسة ورأسهابا" ولألعضاء المقبولين  ثم يقول جناب الراع  لك

سياعدتنا إيياكم ، نؤكد لكم عطصنا ومحبتنا ومُ قادة وأعضاء هذه الكنيسة  ونحن  تعبه  مزايا كنيسته وتركة

  "وفوائد الكنيسة ، وندعوكم لألتتراك معنا ف  خدم وأعمالللحياة المسيحية

، ن أتيتم إلينا من الكنائس األخرىرحب بكم يا منحن نُ "  :ةلهم المجلس بالتهادة أو بالتخليثم يقول للذين قب

 . "وتعتبروا هذه الكنيسة كنيستكم تركتنا لتدخلوا ف 

في   عياثرين وييوقصكم أميام مجيده بيال عييب  ظكيم غييروالقيادر أن يحص"يتلو الراع  البركة للجمييع:  ثم  

رة والسيلطان اآلن وإليى كيل اليدهور، خلصينا ليه المجيد والعظمية والقيد ، اإلله الحكيم الوحيد مُ االبتهاج

 .آمين(

 

 

 

 

 



 

 :  إيماني

 في هللا – 1مادة 

غير، خليق الكيون، ، غير متله واحد، ح ، حقيق ، روح ذا ، واجب الوجود، سرمديإنؤمن بأنه يوجد  

 .وحافظه، وضابطه

ليه بر والعدل والحيق والحكمية والقيدرة. نيؤمن بيأن اإل. والحدود ف  المحبة والرحمة والقداسةله غير مإ

هر واحيد متسياوون في  ن هؤالء األقانيم جيوإبن والروح القدس وواإل  اآلب ن ف  ثالثة أقانيم  ئالواحد كا

 .القوة والمجد 

 في اإلعالن اإللهي – 2مادة 

نهيا ال إ ى مصادر لمعرفة هللا ومتيئته ولونؤمن بأن أعمال الطبيعة وعقل اإلنسان وقلبه وتاريخ األمم ه

. من قبل هللا مسوقين بالروح القيدسناس تكلموا أُ عالن واضح عن يد إأعطى    نه قد إتص  بحاجة البتر. و

ً إه ف  ملء الزمان أعلن هللا ذاته وان ً  عالنا  تجسد المسيح الكلمة المُ  ف  يسوع تاما

 في الكتاب المقدس – 3مادة 

ً بهياقيديم والعهيد الجدييد هيى كلمية هللا، وكلهيا ميوحى  العهيد ال  قدسة أي كتب تب المُ نؤمن بأن الكُ   ، لصظيا

نهيا ني  إتبيوا بمقتضيى نيواميس العقيل البتيري. ومسوقون بيالروح القيدس ك  . وأن كتبتها وهمومعنى

. وانها قانون معصوم لإليمان وهى تتهد للمسيح مؤتمن لإلعالن الذي أعلنه هللا عن ذاته بمقتضى نعمته

 واألعمال والمرجع األعلى ذو السلطان للحق االله  الروح  . 

 في القصد اإللهي – 4مادة 

 حتيرم أمكيان بقضياء مُ  طليق سيواء، جميعها داخلة هللا األزل  المُ نؤمن بأن األمور الت  حدث ، ستحدث 

ال بنازع لحرية الكائنا  للخطية و  نتىء. غير أن هللا ليس بمُ تعالى عالن مجدهإل  عينة. وأنها مُ بسماح منه

 .األدبية

 في الخلق – 5ماده 

ً نؤمن بأن هللا ات . وبيأن العيالمين بقدرتيه الغيير المحيدودة ر ف  البيدء بيأن يخليقسُ   لمقاصده الحكيمة  ماما

. وبأنيه في  أدوار متدرجية كيون لقي  بارادتيهكان  أو أسمى من بترية خُ   جميع الكائنا  العاقلة بترية

ً ونُ  ً  اً األنسان جسد   وبأنه أوجد .  حياة لكل خلقه  ظم هذا العالم الذي نسكنه معطيا ً  ماديا خالدة مخلوقة  وروحا

أن  اً قيادراً للتيركة معيه، حير ، قيابالً ورته تعالى ذا عقل واحساس وارادة، ف  القداسة والسيعادةعلى ص

 .خير والتر ولذلك فهو مسئول أدبيآيختار بين ال

 في العناية – 6مادة 

ألتيياء بمتييئته وقدرتيه اتعال فوق كل أعماله ومتيداخل فيهيا جميعهيا وبأنيه حاميل كيل نؤمن بأن هللا مُ 

ً   ،الصائقتين ً   معتنيا وييديرها  ، وهو يسوس كيل الحيوادث عليها بمقتضى نواميس وجودها  بخالئقه ومحافظا



 بصصة كونه العلة األوليية  هللا األزلية  بمقاصد عالقة ثابتة  ر  ونؤمن بأنه وان كان  لكل األمو  .لمدح مجده

ية كبرهان أن هللا قد يعمل بغير الوسائل والوسائط الطبيع . علىجرى بواسطة فعل أسباب ثانويةال أنها تُ إ

 .خارق العادة على وجوده

 في المالئكة – 7مادة 

ً نؤمن بأن هللا خلق فئة من الكائنا  العاقلة أعلى مين البتير خاليدين مقتيدرين  لعميل  قيوة ليكونيوا خيداما

هم قداسيتهم األصيلية متحيان حصيظ بعضيمتنوعة. وانهم إذ وضعوا تحي  اإل  . وأن هؤالء درجا  متيئته

. وأن المالئكة القديسين هم خدمة حال السقوط ، بينما سقط البعم ف  الخطية وال يزالون ف وتثبتوا فيها

تخ  رئيسهم   . وان المالئكة الساقطين بقيادةالجنس البتري  رالعناية االلهية لصالح ملكوته تعالى وخي

 .غواء الناس وافسادهمإيطان يعملون ف  تأسيس ملكو  تر بالت

 في خطية اإلنسان  – 8مادة 

عد بالحياة األبدية على ترط الطاعة الكاملة الى حين تحي  ، ووُ لق بال خطيةؤمن بأن آدم أبانا األول خُ نُ 

ً إذا عصى  والروح قصا  المو  الجسدي   . عينهم . وأن آدم بصصة كونه أن للجنس البتري تعين نائبيا

ً لهية مُ وأنه تعدى الوصية اإل ة ميع من حالته األصلية حالية القداسية والتيرك بتعديهمن أبليس فسقط  جربا

ً  تناسالً  . وأنه بسبب خطيته وقع تح  الدينونة جميع البتر المتناسلين منهللخطية  هللا وصار عبداً   طبيعييا

. وأنيه لييس في  طاقية أحيد أن منها تصدر جمييع الخطاييا الصعليية  ويولدون بطبيعة خاطئة بعيدة عن هللا

 .الجرم والصساد هذه نصسه من حالة خل  يُ 

 في الخالص – 9مادة 

الدهور ميع   ، قطع قبل كلأجل محبته الغير المحدودة للعالم، من  بأن هللا الذي هو غن  ف  الرحمة  نؤمن

ً  الخطاة ووسيطاً عن  بن نائباً صار اإل  ، فيهاابنه الوحيد عهد نعمة بيأن يضيمن  فضيالً  لهم لدى هللا راضيا

 ً ، لييوف  كاملية، وبموتيه النيياب ، وبعيتيته عيتية الطاعية الباتخاذه طبيعيتهم البتيرية  كامالً   لهم خالصا

السقوط وعيد   بعد   . وبأنه بسبب هذا العهد قدم حاالً ؤمن بهلكل من يُ   كامالً   عد براً الناموس اإلله  حقه ويُ 

ً تإبالصداء. و ً  مام لهذا الوعد جاء المسيح ف  ملء الزمان الى العالم وصينع خالصيا ً  كافييا  للجمييع ومناسيبا

عادون الى تركة هللا ويمنحيون رغبية في  ، يُ إذ يولدون والدة جديدة  قبلون هذا الخال  ي    . وأن الذينلهم

 األبدية . ترك الخطية والعيتة ويصيرون ورثة للحياة

 في االختيار  – 10مادة 

ً نؤمن بأن األب السرمدي، قبل تأسيس العالم، حسب مسرة متيئته، أعطى إل عيد هيم جميع ال يُ   بنيه تيعبا

ليون للخال  والقداسة والخدمة وأن جميع الذين يبلغون سن التمييز من هيؤالء يقب  مختارون ف  المسيح

  سن الطصولية وسائر الباقين الذين اعطوا من يموتون فهذا الخال  بااليمان والتوبة. وأن جميع الذين  

بالمسيح بواسطة اليروح القيدس  النعمة الخارجية يتجددون ويخلصوناآلب لالبن ولم تصل إليهم وسائط 

 .مل متى يتاء وحيث يتاء وكي  يتاءالذي يع

 

 



 في هللا اآلب – 11مادة 

، هو اآلب درك، بكيصية ال تُ الوظيصة والعمل. وأنههو  ف  رتبة أن اآلب هو االقنوم االول ف  الالنؤمن ب

لين مع . وأنه ف  وحدة وتركة متباد منه ومن اآلبن ينبثق الروح القدساألولية وأن    آلبن الوحيد بالوالدةل

 والصداء.  بدع ألصل  ف  الخلق. وأنه المُ اآلبن والروح القدس

اقلة المصنوعة على تبهه. وبأنه أحيب البتير دبية العنؤمن بأنه آب لجميع البتر من حيث هم خليقته األ

ً   اً خالص  فأعد لهم  حسانه العالمإمحبة تصوق   . وان النياس ميع عنهيا  عبيركلصيه تضيحية ذاتيية ال يُ   متيتركا

فيهم آثار صورة أبيهم  إال انه ال يزال موجوداً   لتزاماتهاإامتيازا  البنوية وأنكروا    كونهم خطاة وقد فقدوا

 وجوده.ة يزالون يتمتعون بنصيب ف  عناي السماوي وال

داء له بالتجديد والتبن  والذين يلبون ني  اً لنسبة ألولئك الذين يصيرون أوالد نؤمن بأبوة هللا بمعنى ممتاز با

هم لليدخول في  رحب ب. وأنه يُ البتر  وبعالقته األبويه مع هؤالء يتمم رغائبه نح  محبته بروح البنوة وأنه

ل ميا يخيت  بخييرهم الزمني  الصالح في  كي  ف  قداسته ويتمم لهم قصدهالتركة معه ويجعلهم تركاءه  

 . واألبدي

 في الرب يسوع – 12مادة 

. وانه بمحم  هو  طبيعية ضرورية كائنة ف  جوهر الالنؤمن بأن الرب يسوع هو ابن هللا األزل  ببنوة  

ً حقيقي  تخاذه لذاته جسداً إب  وجالله اإللهيين وصار انساناً مجده    اختياره أخلى نصسه من ً ونصسي ا حقيقيية بيال  ا

وانسان حق ذو طبيعتيين  له حقإنه لذلك أالعذراء. وبل به بقوة الروح القدس وولد من مريم . إذ حُ خطية

ليه صصته اإلالبته. وانه ب تحدين ف  أقنومه الواحد ال تصترقانمُ  –هو  والناسو  الال –ملتين متميزتين كا

. ونيؤمن بيأن اليرب يسيوع لناس الذي به وحده ينبغي  أن نخلي  المتأنس هو الوسيط الوحيد بين هللا وا

ً مُ   المسيح ً   سح بالروح القدس ليكون لنا نبيا ً   وكاهنا ً   وملكا . وأنيه رادة هللا ومتورتهإأعلن  . وانهكامآل ابديا

. وأنيه بعيد موتيه عليى بيحتيه الكصاريية ألجيل خطيية العيالمقدسة وبذ المُ  ألجل فدائنا أكمل كل بر بطاعته

. وأنه حال ف  ف  تعبه على الدوام الصليب ودفنه قام من األموا  بجسده وصعد الى السماء حيث يتصع

عن . وأنه جالس ياهم تركاء فيه وف  مالهإ لهم جدة الحياة والقوة جاعالً   المؤمنين ساكن ف  قلوبهم مانح

ً يمين هللا . وانيه سييأت  المخلوقا  العاقلية وغيير العاقلية ، وله سلطان على جميعلكنيسته وملكوته  ، رأسا

 .ويرد كل تىءثانية ف  مجد ليبطل التر 

 في الروح القدس -13مادة 

نبثيق مين اآلب هيو  مُ قنيوم الثاليث في  الالخصيية حقيقيية وهيو اإلنؤمن بأن الروح القدس كيائن ذو ت

نه اتترك ف  عمل الخلق. وهو رب كل الحياة إ، وعبد مع اآلب واالبنويطاع ويُ ؤمن به ويحب  ، يُ واالبن

. وانيه تكليم عمل الخيير ويمينعهم عين التير  . وأنه حاضر مع البتر ف  كل مكان ليرغبهم ف ومعطيها

عين الخطيأ في  تيدوين فكير هللا   قدسية ليعصيمهمباألنبياء والرسل وأوحيى اليى جمييع كتبية األسيصار المُ 

 طبيعتنا بدون ان ، إذ بقوته اتخذ ابن هللاعالقا  خاصة مع الرب يسوع المسيحوانه قد كان  له .  وارداته

خدمية  هلييه موكوليإيده تميم المخلي  عمليه كوسييط وانيه وبمعونتيه وبتعضي  . وبارتادهيتدنس بالخطية

عقول الناس وضمائرهم حتيى ال يبقيى   قنعة ويصعل برسالته ف اإلنجيل بكيصية خاصة فيصحبها بقوته المُ 

 .المقدمة لهم فيهاعذر للذين يرفضون الرحمة 



يبكي  النياس عليى الخطيية ونؤمن بأن الروح القدس هو العامل الوحيد الصعيال في  تخصيي  الصيداء إذ  

 فيهمصغاء إلى دعوة اإلنجيل ويتحدهم بالمسيح ويسكن لروحية ويسوقهم لإلاوينيرهم ف  معرفة الحقائق  

يمكث ف  الكنيسة كتخ  ح  جاعالً فرائضها   . وانهيمان والقداسة والتعزية والمحبةبصصته مصدر اإل

 ً ً أعضائها مواهب و  فعالة مانحا ماسيحاً ايياهم للخدمية المقدسية ميؤهالً سيائر خدامها و  نعماً متنوعة داعيا

ف  السموا  مع  عالم وتتمجد أخيراً لموظصين لعملهم الخا  وانه به تُحصظ الكنيسة وتُبنى وتمتد ف  كل الا

 .المسيح

 في الكفارة – 14مادة 

اآلب بذل نصسه فدية ألجيل الجمييع.   ختياري بمقتضى تعيينعمل نعمته اإلبنؤمن بأن ربنا يسوع المسيح  

أوفي  حيق ،  حة كصارية ذا  قيمة غير محدودةكأن موته ذبي  ئنسان الخاطاإلأنه لصصته كونه نائباً عن  و

قدمية وإن هيذه الكصيارة وهي  مُ .الغصيران والتجدييد كرس  طريقاً للقدوم إلى هللا لنوال  هللا وقداسته وعدل  

بالمسيح كمخل   إال ألولئك الذين ينقادون بالروح القدس إلى اإليمانة،  جل خطية العالم ال تصير فعالأل

 .لهم

 في دعوة اإلنجيل  – 15مادة 

ً إعالن نعمة هللا  نؤمن بأن اإلنجيل هو المسيح  بال ترط ف و للخطاة كخطاة وأنه فيه يُقدم الخال  مجانا

. و إن هذه التقدمة هي  في  حيد ذاتهيا باحيث أصيل  كان  صصاتهم أو ظروفهم لكل الذين يسمعونه كيصما

 .ء يمنع قبولها سوى العناد األثيمعلى الطاعة و إن ال ت 

 في التجديد – 16مادة 

ً نؤمن بضرورة التجديد الذي به   تحياد ة نصيير خليقية جدييدة مثبتيين في  اإلبالطبيع  نحن األموا  روحيا

غيير المييل يُ بالمسيح معتقين من عبودية الخطية أحياء ا وان هذا هو عمل الروح القدس المباتير اليذي 

كلمة عادة باستعمال  يبلغون سن التمييز يتم. وان تجديد الذين السرى مباترة ئد ف  النصس بعمل قوتهلساا

 .الحق اإلله 

 في اإليمان الخالصي  – 17مادة 

جرد التصديق بأن اليرب يسيوع المسييح هيو نؤمن بأن اإليمان الخالص  هو عطية هللا وأنه ليس مُ      

ً   مخل  الخطاة بل ايضاً  تكيال الكاميل علييه وان هيذا وتخصيصه للنصس واإل  قبوله من كل القلب مخلصا

فقط عليى عطيية المسييح المجانيية   واتكال القلب وطاعة االرادة يرتكزعقل  اإليمان الذي يتناول اقتناع ال

ان هيو التيرط والوسييلة الضيروريان . وأن هيذا اإليميقدمة ف  اإلنجييل للخطياة مين البتيرالعمومية الم

 . وحية وللتحقق من الخال  تدريجيا  الكافيان لنوال كل عطية ر

 في التوبة  – 18مادة 

ً   الخالص  بأول إلى التوبة الت  ه  اإليماننؤمن بأن    ف  جوهرهيا رجيوع مين الخطيية اليى هللا مقترنيا

ً ليس فقط بالحزن على الخطية    طاعية تيريعة هللاإعلى    تها وبرغبة صادقة وعزم خال  بكراه  بل ايضا

طيية تصدر عن تعور بالخ ىلقدس فها نها وإن تكن تنتأ ف  الخاط ء المؤمن بواسطة الروحإالعادلة. و

عين الخطيية   سيح وانها ال يعول عليها للتكصيرلرحمة هللا ف  الممن حيث هى جرم ونجاسة وعن ادراك  



 ً نهيا إحيد بيدونها. وأة بهذا المقدار حتيى انيه لين يخلي   للغصران ومع ذلك فهى ضروري  أو لتكون أساسا

 .الت  لحق  باآلخرينساءا  عن اإل بالخطية أمام هللا وبالتعويم  تتبرهن بالتذلل واالعترا 

 في التبرير – 19مادة 

ليى تيريعته إليى ذاتيه تعيالى وإهللا يضع الخطاة ف  نسيبة جدييدة  حكم قضائ  من هو ربأن التبري  نؤمن

ن العلة األساسية ليس  إقبلون كأبرار لديه. وخطاياهم ويُ غصر لهم وذلك بمقتضى نعمته المجانية ومن ثم تُ 

تضمن كل ما قيام بيه في  سيبيل الطاعية لكامل المُ اتم فيهم أو صدر منهم بل هى مجرد بر المسيح   عمالً 

. فقيطالونه باإليمان  نان على األرم فهو بر محسوب لهم ينيابة عنهم حينما كوكل ما احتمله من اآلالم  

 . تبرير هو السيرة المقدسة والتقوىوأن برهان ال

 التبني – 20مادة 

خلصيين ويوضيع ن  هو فعل نعمة هللا المجانية الذي به يقبل المتبررون ف  عداد أوالده المُ نؤمن بأن التب

بنه ويكونون موضوع عنايته وتأديبه األبويين ويقوزون بالدخول الى حريية إاسمه عليهم ويعطون روح  

 . المسيح ف  المجد ين مع ثووارالمواعيد ة جميع ثبي  هللا وامتيازاتهم ويصيرون ورأهل 

 في التقديس  – 21دة ما

. فهو خيال  تيدريج  تغيير العظيم الناتىء عن التجديد نؤمن بأن التقديس هو مواصلة العمل لتكميل ال

ساكن ف  الميؤمن . وانه يتم بقوة الروح القدسف  الخلق المُ نمو متماثل    من سلطان الخطية ونجاستها مع

. وانه ف  التقديس يكيون المؤمنيون عياملين ميع قدسةتحاد بالمسيح وتتقوى األميال المُ الذي به يتمكن اإل

رادة إلالروح القدس إذ أنهم مدعوون لإليمان والتوبة وللطاعة الحقيقية ف  النية والعمل ولتكريس ذواتهم 

. وانه وان يكن بسبب نق  اإليمان وضع  الطبيعة البترية ال ئط النعمةجتهاد ف  ممارسة وساهللا ولإل

وا غيرم حيياتهم نيه يجيب عليى الميؤمنين ان يجعليأال  إف  الحيياة الحاضيرة    كماليتسنى البلوغ الى ال

ً ، الغرم الذي يزدادون قُ رادة هللاالمطابقة التامة إل ه لهم منه بازدياد اختبارهم ف  المسيح وتخصيص  ربا

  .فأكثر أكثر

 تحاد بالمسيح في اال – 22مادة 

ً نؤمن بأن جميع الذين يقبلون المسيح  نيه إدس. وبيالروح القيُ  باإليمان الخالص  يتحدون بيه اتحيادا  سيريا

عطى الحياة فيضمن قبولهم لدى هللا وتجدييد طبيعيتهم بذلك تصير لهم عالقة حيوية به كحامل الخطية ومُ 

العامية سهم وبتعذيتهم بحياته أباتحادهم هكذا بالمسيح كر . وان المؤمنينثماروقوة اإلونموهم ف  القداسة  

 ً  . يئة واحدة روحية تسمى جسد المسيحف  ه فيهم هم مرتبطون معا

 في ضمان المؤمنين – 23مادة 

يثب  الى النهايية في  حالية   ،الدائم، وعمله  ومحبته الغير المتغيرة  ،بأنه بمقتضى قصد هللا األصل   نؤمن

ً   بالمسيح اتحاداً   نعمة جميع الذين اتحدوا ويتكلميون اخييرا  في    يجسده السيرعضاء ف   أوصاروا    حيويا

لى ان يتذللوا ويعترفوا، فيإنهم إ يسخط هللا األبون سقط هؤالء ف  الخطية وصاروا تح  إنه وإالمجد. و

سيتعمال إالعقلية ب ، وفقا  لطبيعتهملروح القدسن ثبا  المؤمنين هذا يتم باإنهائيا . و  اً ارتداد   اً ال يرتدون ابد 



متحان ذاتها إهم والمستخدمة لتربية النصس على ليإذيراته وارتاداته الموجهة دس وتحقانذارا  الكتاب المُ 

 .قدسة بكل أمانةوالصالة وممارسة الصرائم المُ  والسهر

 في اليقين – 24مادة 

ً إنؤمن بأن للمؤمن من بداية   ً  ، يقيناً خل  بأنه مُ   يمانه يقينا . وهذا اليقين األولى مبن  يمانهإمع قوة  متناسبا

. وانه فوق ذلك يبلغ الى يقينية الحس او التعور بواسطة نواله نعم أوالد هللا وامانتهعلى وعد هللا وقوته  

ً   متيازاً إعد  يُ نه  إسا  وتهادة الروح القدس الداخلية. ومحسو  نواالً  عليه أن يجد للحصول   لكل مؤمن وواجبا

ا بالمحبية والتيكر    الت  بها يعيش ف  فيرح وسيالم ويتنتيط أكثيرهذه  على يقينية الخال  المحسوسة  

 . وينقاد لطاعة أكمل وخدمة أتم

 في ناموس هللا  – 25مادة 

نؤمن بأن تريعة هللا األدبية الملخصة ف  الوصايا العتير والتي  نيادى بهيا األنبيياء وظهير  في  حيياة 

األميال يضا  أفقط األقوال واألعمال الحسنة بل نها تتطلب ليس إلتزام دائم. وإ يسوع المسيح وتعاليمه هى

تغيرة وتكت  قدسة غير المُ رادة هللا المُ إمامهم أتضع   . وانها نافعة لكل البتر إذ والحاال  الصكرية الحسنة

 ن المؤمنين ولو انهم بسبب تبريرهمأ. ونجيل النعمةعد الطريق إلوتُ الخطية أمامهم ف  صورتها الحقيقية 

 .له كقانون للعمل ومقياس لألخالق ال انهم ملتزمون بالطاعةإليسوا تح  الناموس كترط للخال  

 في درس كلمة هللا  – 26مادة 

نسان الروحيية ألنيه يتضيمن ناسب لحاجا  اإلة هللا المكتوبة مُ قدس بصصة كونه كلمنؤمن بأن الكتاب المُ 

قتيرن نه لذلك يستحق ويتطليب التصاتنيا المُ إتقوى. ووكل ما يتعلق بالحياة وال كل تعليم ضروري للخال  

وبالتأميل نيارة اليروح القيدس  إوفحصيها بيذهن    ودرسيهان قيراءة الكلمية  إحترام مع تأملنا العميق. وباإل

 ة.عمة فعالة تغير السيرة والسريرعلى الدوام واسطة ن قترن بالصالة تصيرالمُ 

 في الصالة  – 27مادة 

لروح  ونوال المراحم الموعود بهيا. الزم للتركة مع هللا ومطلب حيوي للنمو انؤمن بأن الصالة ترط  

نهيا تتيمل إاسيتحقاقاته وبمسياعدة اليروح القيدس. وعتمياد عليى سيم المسييح وباإلإب  قيدمنه يجيب أن تُ إو

 عترا  بالخطية والتقصيرا  والتضيرعهللا واإلمناجاة    الختوع والتكر وتوق النصس وسكب القلب ف 

الزمنيية الموفقية لمتييئة    الموعود بها ف  اإلنجيل وطليب الخييرا  ألجل الغصران وألجل جميع البركا

. وان هللا قيد حياة الصالة  . وان ذكر اآلخرين امام عرش النعمة التزام ال يمكن بدونه أن تتحقق تماماً هللا

 ً ً   جعل صالة أوالده ألجل اآلخرين مكانا لكو  هللا وعمل متيئته عليى م ف  تخلي  الناس وتقدم  جوهريا

 .األرم 

 في التسبيح  – 28مادة 

. وان ستحق لكل تسبيح وعبادةنؤمن بأن هللا من أجل كماال  مجده الظاهرة ف  الخلق والعناية والصداء مُ 

ً مُ   جزءاً   التسبيح باعتبار كونه  من أجزاء العبادة يقوم بكلما  مقترنة بنغما  موسييقية وان المزاميير  عينا

ً  ستعمالجل اإلالموجودة ف  الكتاب المقدس هى أل ً إ الدائم ف  التسبيح لكونها وحيا ولسيموها والقصيد  لهيا

مين قرر بأن ينتخب عدد    1925امه سنة   ئم للكنيسة المتيخية المتحدة بالتبما أن المحصل العا  .البين فيها



لحقها بنظم المزامير وطبعها إترنيمة و 150وقد انتخب  .  وتعليمهالترانيم المطابقة لروح الكتاب المقدس  

لحاقها بكتاب نظم المزامير الموافقة ال ز للسنودس ان يختار بعم الترانيم. لذلك يجوجلد واحد معه ف  مُ 

 ستعمالها ف  الكنائس .إو

 في حفظ يوم الراحة  – 29مادة 

علنية رادة هللا المُ إ، الذي هو ف  األصل تيذكار للخليق، نظيام مؤسيس عليى قدسنؤمن بأن يوم الراحة المُ 

. كون ألجل كل األجيال وجمييع األميمصد به أن يالجسدية واألدبية والروحية وقد قُ   عل لمنصعة االنسانجُ 

ح لقيامة فادي البتير جيرى بمثيال المسيي  األسبوع باليوم األول منه تذكاراً استبدال اليوم األخير من  ن  وا

ألجل البركا  التي    روح التكرب  . وان يوم الراحة أو يوم الرب يجب ان يتقدسنصسه وبمصادقة الرسل

أن و متناع عن األعمال العالمية والتنزها  الدنيوية وف  ما عدا أعمال الضيرورة والرحميةيأت  بها باإل

 حية.رس اليوم للعبادة الجمهورية والصردية والتهذيب الروح  واألعمال المسيكيُ 

ً ، مع أنه غير مُ نؤمن بأن يوم الرب " ، يجب حصظيه وينبغي  ف  بعم البالد يوم عطلة قانونية  عتبر مدنيا

 .ي"بالدنا هذه البركة العظمى والمزية الكبر ليمنح تقديم الصالة والدعاء ا

 في الفرائض المقدسة  – 30مادة 

. وأنهميا والتيزام دائمياننؤمن بأن المعمودية والعتاء الربان  فريضتان رتبهميا المسييح ولهميا قانونيية  

. وانيه بممارسيتهما لحقيق  لليذين يقبلونهميا باإليميانعالمتا العهد الجديد وختماه ووسيلتا اتصال النعمة ا

 .منظوراً  العالم تميزاً  تعتر  كنيسة المسيح بربها وتتميز عن

نسيان تيهر اإلنؤمن بأن المعمودية بالماء باسيم اآلب واالبين واليروح القيدس هيى الصريضية التيى بهيا يُ 

لروح وغصيران الخطاييا والتجدييد والتطهيير بياتحياد بالمسييح لى اإلإعضويته ف  الكنيسة وفيها االتارة  

عمد أو رته بيه سكب الماء على المُ باء اجري   . وان ممارستها تكون قانونية سوكون للرب نوتعهدنا ان  

عمد ليس فقط المؤمنون البالغون . وانه يُ ية ممارستها ليس  باألمر الجوهري. غير ان كيصأو بتغطيسه فيه

بل أيضا  أوالد المؤمنين قبل بلوغهم سن التكلي  بناء على إيمان الوالدين الذين يمتلكيون ألجيل أوالدهيم 

 الصريضة ويتعهدون بأن يربوهم ف  تأديب الرب وانذاره . المقدمة ف  هذهالصوائد 

قدم الخبز والخمر ويتناوالن بالتيكر بأن العتاء الربان  هو فريضة التركة مع المسيح الت  فيها يُ نؤمن  

باإليمان يتتركون في  جسيد اليرب يسيوع المسييح . والذين يتناولونهما الصليب له ولذبيحته على   تذكاراً 

. وانه ال يجوز البتة ألحد أن يتقدم الى هيذه الصريضية بيدون سيبق بكيصية روحية لبنيانهم ف  النعمةدمه  و

سيح الرب بالمكل خطية واإليمان الح  الحقيق   امتحان لنصسه من حيث الرغبة الصادقة ف  التطهير من

عيتة مسيحية يدعون إلى ون  . وان جميع الذين اعترفوا بإيمانهم بالمسيح ويعيتوالمحبة األخوية للجميع

 .عتاء الرب 

 في األقسام والنذور المشروعة  – 31مادة 

ضروب العبادة الدينية فيه نستتهد هللا الح  الوحيد الحقيق  بكل احترام على نؤمن بأن القسم ضرب من 

ً   لزمصحة ما نقرره أو ما نُ  إذا كنا نكذب أو نحنث بصعله ف  المستقبل تح  طائلة دينونة هللا    أنصسنا طوعا

هيى التي  تتعليق بمصيالح خطييرة متيروعة   يجوز فيهيا القسيم  . وان الظرو  المناسبة الت ف  تعهدتنا



 ً مين هيئية لضمان الثقة وانهاء المتاجرة والت  فيها يصرم القسم   والت  فيها يكون استتهاد هللا ضروريا

 .أو حكومية ترعية كنسية

. أو انتظارا  لنوال ما نبتغييهصرح به رسميا  أمام هللا تكرا  ألجل نوال مراحمه  نؤمن أن النذر هو وعد يُ 

. وان النذر ال يلزمنا بصعل ما هو غير جائز أو غير ممكن أمام هللا تعالى نعد   قدس كالقسم ألننا إنماوانه مُ 

 ً صياء النيذر النيذر ألسيباب تافهية أو عيدم اي لمصيالحنا الروحيية.وان  وال بما يكون فيه إيصاء النذور منافييا

 .المتروع استهانة باا

 في الكنيسة  – 32مادة 

قدسة جامعة تضم جميع الذين اختارهم هللا للخال  وافتداهم الرب يسوع نؤمن بأنه توجد كنيسة واحدة مُ 

أسيهم الحي  فهيم فييه جسيد واحيد ح رمتحدون بواسطة الروح القدس بالمسي  من كل جيل وأمة وبما أنهم

رم أخيوة منظيورة مؤلصية مين جمييع اليذين . وان إرادة المسيح هيى ان تكيون كنيسيته عليى األروح 

 ، جماعية منظمية ألجيل االعتيرا  باسيمهون باإليمان به وبالطاعية لوصياياه، هيم وأوالدهيم معيا  يعترف

وتوطييد التيركة والعبادة الجمهورية ا والوعظ والتعليم بالكلمية وممارسية الصيرائم وتربيية أوالد هللا  

. وان جميع الهيئيا  الكنسيية أو الطوائي  الدينيية في  كيل االجتماع   ذاعة اإلنجيل وترقية البرإبينهم و

ً  ، بيأنوع المسييحيسي هيا لليرب ءق األساسية ف  اإلنجيل وتعلين والالعالم الت  تتمسك بالحقائ  تتخيذه ربيا

 ً  .دائرة الكنيسة الواحدة المنظورة ، تعتبر ضمنومخلصا

 في نظام الكنيسة – 33مادة 

جيرى رادته تُ إل  اً وع المسيح الذي تح  سلطانه وطبقنؤمن بأن رأس الكنيسة الوحيد العظيم هو الرب يس

سيلطانه وينصيذ تيرائعه بواسيطة اليذين المسييح يجيرى   وسياسية الكنيسية. وانالعبادة والتعليم والتأدييب  

 ً  .بق للكتاب المقدسلسياسة الكنيسة مطا . وان النظام المتيخ ف  وظائ  الكنيسة يخدمون قانونيا

 في الخدمة  – 34مادة 

ً أُ ة وضع فيها خدمة المصلحة الرسيمية. وأنيه ييدعو نؤمن بأن يسوع المسيح رأس الكنيس      لهيذه  ناسيا

. وان الذين يدعون هكذا يصرزون بالرسيامة التي  ف  قلوبهم وترتيبا  العناية  الخدمة بعمل الروح القدس

 .المقدسة وقواتها وواجباتهابها يرتحون بكل وقار وختوع بسلطان وظيصتهم 

 في شركة الكنيسة  – 35مادة 

ً نؤمن بأن جم لهيم يجيب أن ينضيموا اليى احيد فيروع الكنيسية المنظيورة   يع الذين يقبليون المسييح فادييا

 . وانيه يجيب علييهم تحي  تهم ويعترفيوا بالمسييح قيدام النياسليتتركوا ف  امتيازا  اعضائها ومسئوليا

سلطان المسيح ان يقدموا للكنيسة والءهم التام فيكرميون فرائضيها ويطلبيون خيرهيا في  وقي  مناسيب 

ير مناسب وانهم تلقاء ذلك يجب ان ينصصلوا عن كل الهيئا  السرية أو الجهرية الت  يجدونها مغايرة وغ

 .ومعطلة التمام الواجبا  المسيحيةلوالئهم للكنيسة 

 

 



 في العائلة – 36مادة 

هللا فهيو رتب مين  . وان الزواج مُ جتماعية وهى اساسية لخير البترن بأن العائلة هى وحدة الهيئة اإلنؤم

ً  نظام يتضمن تعاقداً  ً   دينيا ، وتحدد ج بواحدة ف  وق  واحد زوا، الت  تقض  بال. وان تريعة الزواجومدنيا

، دوام ارتباط اليزوجين ميدى الحيياة  ، وتوجب التزاوج منها  درجا  القرابة بالدم أو بالمصاهرة الممنوع

العائلية المسييحية الحقيقيية   .وانيخالصهيا  قانونياً ال يحيق للحكومية ان تسين  هى مقررة ف  كلمة هللا التي   

مؤسسة على الصكر اإلله  األسمى عن الزواج ومقدسة بالروح القدس وقيمة على الديانة العائلية وانه من 

ً  ان يكرسوا أوالدهم ا ويهذبوهمواجبا  الوالدين   . وروحيا لتكوين أخالقهم أدبيا

ل واحيد بيامرأة واحيدة الق ألن قانون الزواج هو ارتبياط رجيونؤمن بأنه ال يجوز االستخصا  بأمر الط

. وانه ال يجوز زواج يتم إال على يد سلطة مدنية مختصةفال  يكون الطالق جائزاً   . وانه حينمالمدة الحياة

بياح . وحتى ف  هيذه الحالية ال يُ كان الطالق لسبب الزنا  الطرفين اال متىالمطلقين ف  حال حياة كل من  

 . ر  البريء وحدهال للطإذلك 

 في الهيئة الحاكمة – 37مادة 

. وان سلطة الرب يسيوع جتماعيةألجل مجده تعالى وخير الهيئة اإل قامنؤمن بأن الحكومة ترتيب اله  مُ 

دييه وملتزميون هذه الدائرة من الحياة البترية حتى ان الدول وحكامهيا مسيئولون ل  تتناولالمسيح الصائقة  

ال يكون ذلك بالضغط على االعتقادا  الدينيية  متداد ملكوته على األرم على أنإل وبالسع بالطاعة له 

. وانه يجب على عتداء على حقوق الضمير بطريقة ماوال يوضع عوائق ف  سبيل الحرية الدينية وال باال

 حاً ال إذا كيان في  ذليك الخضيوع ميا ينياقم صيريإبالرضى القلب  للسلطا  المرتبية    الجميع الخضوع

تميام واجباتنيا كرعاييا يتضيمن الخضيوع بيوالء لنظيام الضيرائب إف  طاعية هللا. وان    الواجب األسمى

التابعية لهيا وتقيديم المسياعدة لكيل المتيروعا    لسد ضروريا  الحكومة والهيئيا  المدنييةالموضوعة  

 . االتتراك بأمانة ف  ادارة البالد العامة ذا  التأن وب

 النظام االجتماعيفي  – 38مادة 

ً نؤمن بأن التدبير اإل ً  له  الجل الجنس البتري يتضمن نظاما تصق ميع مبيادىء يسيوع المسييح ي اجتماعيا

ملكو  هللا ف  صورته الحاضرة يراد بها ليس فقط تأسيسه ف  قلوب النياس افيرادا    . وان نصرةوروحه

با  الكنيسة ان تؤدي تيهادة صيريحة بيأن . وأن من أهم واجيجاد عالم يسود فيه البر واألخاءبل أيضا  ا

تخصيية كاني  أو   يجيب أن تظهير ظهيورا  بيارزا  في  كيل العالقيا  مبادىء المحبة والعيدل المسييحية  

 . ارية أو مدنية أو قومية أو دوليةصناعية أو تج

 في الحالة بين الموت والقيامة  – 39مادة 

، تستمر ف  القداسة وه ، وان تكن قد فارق  األجساد  نؤمن بأن أرواح األبرار الذين يموتون تكمل حاالً 

الذي بعد صعوده ، ذلك وف  سالم ف  حضرة المسيح وتركته القيامة مدركة ونتيطة  ف  الصترة الت  قبل

مدركية ونتييطة ف  موضع العيذاب التائبين تستمر ايضا    أرواح األترار الغير  ن. واجلس عن يمين هللا

ذه الحالية ميا بيين الميو  والقيامية هيى حالية عيدم كميال ألن السيعادة . وان هيتتحمل قصا  خطاياها

تيدئان فقيط عنيد القيامية العظمى الت  سيتمتع بهيا القديسيون والتيقاوة الكليية التي  سييكايدها األتيرار تب

 . والدينونة



 في مجىء المسيح ثانية  – 40مادة 

رم بتخصه منظيورا  السماء سيأت  ثانية الى األنؤمن بأن الرب يسوع المسيح الذي عند صعوده قبلته  

. وان هيذا وان وقي  مجيئيه مكتيوم في  عليم هللا.  ملكيو  هللا  علين كميال. وان مجيئه يُ بقوة ومجد عظيم

ً  الرجاء المبارك يجب ان يعززه تابعو المسيح ف  نصوسهم  .ر والتهادة باألمانةلعيتة السه باعثا

 القيامة – 41مادة 

. وبأنهيا سيتكون لالبيرار ستكون قيامة ألجساد جميع األموا ، األبرار واألتيرارنؤمن بأنه بقوة القدير  

وان اجساد الذي رقدوا ف  المسيح واجساد المؤمنين الذين يكونون   ،قيامة للدينونة  قيامة الحياة ولألترار

 . مجده على صورة جسد  وتصيرأحياء عند مجيئه ستتغير 

 دينونةفي ال – 42مادة 

. يدين العيالم بالعيدل بيسيوع المسييح، ذلك الذي وحده يستطيع أن يصح  القلوب سينؤمن أنه عند القيامة

. وان ر لهيم فيهيا فيمضيون اليى عيذاب أبيديوان األترار سيدانون ألجل فسادهم وخطيتهم الت  ال عيذ 

سييح األبد ليدى هللا في  الم الىتبرأون ويقبلون سي األبرار ولو انهم سيظهرون امام كرسى الدينونة لكنهم

 . وبنعمته يكافأون حسب أعمالهم

 في الحياة األبدية – 43مادة 

، تليك الحيياة التي  فيهيا اليها بقلوب ملؤها الصيرح والختيوعنؤمن بكمال الحياة األبدية وسعادتها ونتطلع 

ملكو  أبيهم وتتسع قابلياتهم من الخطية والحزن ينالون ميراثهم ف  المجد ف   تعب هللا وهم قد تحرروا

 ً ً   وتسمو مداركهم فيغتبطون اغتباطا كملية وفي  خدمية هللا ف  تركة المسيح وف  تركة القديسيين الم  تاما

 . لذي سيتمتعون به الى ابد اآلبدينا

 في الخدمة المسيحية والنصرة النهائية  – 44مادة 

المتيداد ملكوتيه بصيلواتنا وعطايانيا ومجهوداتنيا    ميذ المسييح وعبييده ملتزميون بالسيعنؤمن بأننا كتال

وتقديس يوم اليرب وبصعل الخير لجميع الناس والتمسك بالعبادة الجمهورية    التخصية للمحاماة عن الحق

والعيتية بكيل أمانية   سلطان الحكومة العادل  والمحافظة على دوام الرابطة الزيجية وقدسية العائلة وتأييد 

" جميع األميماذهبوا الى العالم أجميع .. وتلميذوا"نقبل امر المسيح لتعبه  كل خضوع، وبوطهارة ومحبة

يخلصون والى معرفة الحق يريد أن جميع الناس  لمسيح مصالح العالم لنصسه وأنه  علنين لهم أن هللا ف  امُ 

  .يقبلون

ً . وانه بنعمتيه سييقهر اعيداؤه رة ملكنا المخل  التامة النهائيةبنص موقنين  ونؤمن وتصيير مماليك  نهائييا

      .العالم لربنا ومسيحه

  



 مواعيد اجتماعات الكنيسة 

 

 11: 15صييباح االحييد                                                                                        

 صباحا  

 

 7:  00                                                                     مساء االحد  يوجد خدمة طصيل (

 مساء  

 

 7:  00                   الخمييس                                                            اجتماع السيدا  

 مساء  

 

 10:  30                                                          ( يوجييد خدميية طصييل 1صييباح الجمعيية 

 صباحا  

 

 1:  00                                       الجمعية                                  اجتماع اعيدادي       

 ظهرا  

 

 6:  00                                  الجمعيية                  (                نوي وجامعيةثيا التيباب 

 مساء  
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