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للعقٌدة " نقش الكلمات السلٌمة"هللا له . ٌعنً ببساطة القٌام باألشٌاء كما ٌصف العهد الجدٌد" المسٌحٌة العهد الجدٌد"التعبٌر 
. tm)الذي ٌؤدي إلى الحٌاة " بوابة ضٌقة"النمط هللا هو جزء من (. 13: 1تٌموثاوس  2)لهذا النمط " إجراء"المسٌحٌة وإننا 

(. 33: 14كورنثوس  1قارن )النمط، إذا كان الناس سوف استخدمه، ٌزٌل اللبس الدٌنٌة واالنقسام الدٌنً  وهذا( 14 13: 7
عندما الناس ٌجهلون نمط هللا أو أنهم ٌرفضون بعض جزءا منه، ٌكون هناك المئات أو اآلالف من مختلف الجماعات الدٌنٌة 

ً ٌعرف أن هللا بطرٌقة محددة لتسٌٌر األمور ومن الضروري أن اتباع المسٌح الحقٌق." المسٌحٌة"جمٌعا اعتناق لتكون 
 (.17: 4كورنثوس  1قارن " )التمسك بالنمط"

كما ٌتضح من الرسم البٌانً التالً، (. طرٌقة شخص ما ٌصبح مسٌحٌا  )هو العثور على أحد أجزاء أبسط نمط هللا فً تحوٌل 
 .لمغفرة اآلثام( الغمر فً الماء) المعمودٌة اعتراف( انتقل من الخطٌئة) التوبةو ( العقٌدة) اإلٌمانٌتطلب نمط هللا لتحوٌل 

  
تاب  ك ت ال اآلي

قدس م  ال
هللا هللا أمر  ت أمر  بارك  م

Mk. 16: 16: قد ت ع عمد و وي ت فظ أن ي  ح
ت أعمال 2: 83: توب عمد و ال ت ام أن ي فرة اآلث  مغ

شأ أعمال 22: 61: ن عمد و ت ت ام أن ي جرف اآلث  ي

  
اقتران، كً  nmpتدرٌب؛ تماما كما ٌتم ربط عربات النقل جنبا إلى جنب مع تم مقارنة  kM .16 :16المعلومات الواردة فً 

قبل أنه ٌمكن أن  عمد منو  نؤمنٌسوع قال شخص ٌجب أن " )و"و " المعمودٌةتكذب"األوامر من معا " و"تنضم إلى كلمة 
حٌث " التوبة ولٌكون عمد"، قٌل لهم (37: 2أعمال )قد سمعت وٌعتقد حقائق اإلنجٌل  2منذ تلك فً أعمال  "(.حفظ"ٌكون 

وكلمة التً تعنً التوبةمثال ممتاز من  2كما ٌقدم المعلومات فً أعمال (. 38: 2أعمال " )مغفرة اآلثام"أنها ٌمكن أن تتلقى 
بعد أن الناس  -(بدأ الحب واتبع ٌسوع أنهم) تاب( 36: 2أعمال )كره ٌسوع ٌكان سابقا أوبل الذٌن ف". للتغٌٌر نحو األفضل"

 (.16: 22أعمال " )ٌجرف اآلثام"، فعل تعمدٌعتقدون والتوبه، أرٌد لها أن 
وقال بول ) 27: 3غالطٌة باإلضافة إلى المقاطع فً المخطط السابق، ٌوضح الكتاب المقدس أٌضا غرض معمودٌة فً 

أو " فً المسٌح"إذا كان شخص ٌبلغ من العمر ما ٌكفً ٌكون مسؤوال  عن أفعاله، و (. "فً المسٌح" ٌضع معمودٌة الناس
، ال البركة الروحٌة، لدٌه "للمسٌح"إذا كان شخص من العمر ما ٌكفً لٌكون مسؤوال  عن تصرفاته و ." نفاد فً المسٌح"

 .، أحدها خالص(3: 1أفسس )أن جمٌع النعم الروحٌة  "فً المسٌح"أولئك الذٌن (. 11: 2تٌموثاوس  2)أحدها هو الخالص 
 .حتى أنه قد عمد بشكل صحٌح" فً المسٌح"، ال تقم بإدخال أي شخص 27: 3وفقا لما ذكره غالطٌة 

بٌتر . 21-21: 3خالق  1قائال أن المعمودٌة جزء من عملٌة اإلنقاذ، توجد المعلومات فً ٌسوع وبولس باإلضافة إلى      
رفع المٌاه (. 7-6استعمل هللا فٌض لفصل تم حفظها من فقدان، الجنرال )بمثابة خط فاصل لنوح وعائلته  مٌاهووصف كٌف ال

المحفوظة عن "وفً الواقع، قال بٌتر نوح وعائلته كانت . تابوت وتسبب تلك داخله للسالمة والمٌاه التً لم ٌتم حفظها الغرق
 1" )معمودٌة" "تماثل الحقٌقً"للناس الٌوم وهذا " شبه حقٌقً"أن هناك  وقال بٌتر أٌضا(. 21: 3خالق  1" )طرٌق المٌاه

اآلن ( المعمودٌة)أوست كما فصل المٌاه الموفرة من فقدان فً العالم القدٌم، حتى المٌاه وبعبارة أخرى، ٌاء(. 21: 3خالق 
المعمودٌة اإلشارة كذلك إلى كٌفٌة  بٌتر(. انظر مرة أخرى المخطط السابق)تحت العصر المسٌحً المحفوظة من فقدت  ٌقسم

كما هو  –سٌن –المعمودٌة القذارة الروحً . 21: 3خالق  1، (ولٌس عملٌة إلزالة االوساخ المادٌة) "القذارة الجسد"لٌست 
 .16: 22وأعمال  38: 2موضح فً أعمال 

وة خاصة فً المٌاه الذي ٌستخدم وكان هناك أٌة سلطة خاصة فً مٌاه الفٌضان الذي فصله نوح لم ٌتم حفظها وهناك ال ق
وشرح  9: 5بول أوضح هذه النقطة فً رومٌة )لدٌنا مبرر من الخطٌئة وٌأتً عن طرٌق دم ٌسوع . اآلن فً تعمٌد الناس

 (.4-1: 6كٌفٌة عمل هذه العملٌة فً رومٌة 
، مذنبٌن االستفادة من مزاٌا دم ناالوزارات متوفر الرعاٌة أنكما ٌتبٌن من الرسم التالً، الذي هو شرط من خالل المجاملة 

ٌجب أن ٌتعرض المؤمن . محفوظ غٌربعد أن ترى أي شخص، و . الرب للموت والدفن والقٌامة giipcammpkٌسوع 
. kM؛ 38: 2أعمال ؛ 7: 3مقارنة الكولونٌل . ٌجب أن ٌلجأ الناس من الخطٌئة)هو وصف آخر التوبة  الموتهذا ". موت"

ٌموت إلى األبد فً " )ٌموت فً الخطٌئة"حٌث أنها ال ( التوبة" )الموت للخطٌئة"الناس ٌجب أن  (.31: 17؛ أعمال 3: 13



 (.الجحٌم

 

 
 

 1؛ 37: 8أعمال )هو ابن هللا  ، أنه على استعداد لالعتراف بأن ٌسوع(توفً بالخطٌئة)بعد أن شخص قد ٌعتقد وتاب 
بعد قد تم تعمد شخص بشكل (. 4: 6رومٌة " )دفن مع المسٌح من خالل المعمودٌة"، وعندئذ ٌكون (12: 6تٌموثاوس 

 -(4: 6رومٌة " )جدة الحٌاة"صحٌح، وأنه قد 
المعمودٌة، ولكن الكتاب المقدس  قبلٌأتً ( الخالص، مغفرة اآلثام وسلم جمٌع الروحً" )الحٌاة الجدٌدة"وٌعتقد الكثٌرون أن 

وقال بٌتر لشخص (. kM .16 :16)معمد  بعد" حفظ"قال السٌد المسٌح شخص هو . ٌقول مرارا وتكرارا وهذا غٌر صحٌح
: 22أعمال ) بواسطة ٌكون معمد" جرفت"وقال انانٌاس الخطاٌا هً (. 38: 2أعمال )معمد  بعد" الصفح عن الذنوب"ما فً 
رومٌة )المعمودٌة  بعد" الحٌاة الجدٌدة"ٌتلقى شخص (. 27: 3غالطٌة ) ٌضع الناس فً المسٌح "مودٌةمع"وقال بول (. 16
هللا له (. np .3 :5) تتطلب المٌاهوهذا والدة جدٌدة ( np .3 :3" )ولد مجددا"وقال ٌسوع أن شخص ٌجب أن ٌكون (. 4: 6

" دفن مع المسٌح"آثامهم، واعترف بأن ٌسوع هو ابن هللا و نمط محدد للخالص، وٌتطلب هذا النمط الناس اإلٌمان، التوبة 
 ."الصفح آثامهم"

علٌنا أن ) غمرهذا الكتاب المقدس المعمودٌة ٌتطلب ( 12: 2والعقٌد  mot .6 :4" )دفن"وصف المعمودٌة كما ٌخبرنا      
ٌتطلب معمودٌة العهد شخص ما أو شًء ما، وهذا ما تغطً  دفنٌعنً (. شٌئا بالرش أو صب ترابٌة على ذلك دفننفعل غٌر 

: np .3" )مٌاه كثٌرة"عندما كان ٌعمد جون الشعب، معمودٌته المطلوبة (. شخص غارقة فً وهكذا المشمولة بالمٌاه)الجدٌد 
 .مٌاه كثٌرة هناكال ٌوجد " ألنه"والواقع أن هذه اآلٌة ٌقول ٌوحنا عمد فً هذا المكان (. 23

هللا . "العهد الجدٌد المسٌحٌة"رة اآلثام جزء أساسً من نمط هللا للتحوٌل، ولكن وهذه سمة واحدة فقط من لمغف معمودٌة



 ، و(18: 16جبل " )بناء كنٌسته"وعد ب ٌسوع (. المحفوظةٌصف هذه الكلمة) "كنٌسة"وأنشأت أٌضا مكانة خاصة تسمى 
مالحظة أنه فً )كنٌسة واحدة ناء ٌسوع كنٌسته وشٌد سوى ب. (28: 21أعمال )هذا الوعد تقتضً منه أن ٌموت موت رهٌبة 

 (.صٌغة المفرد" كنٌسة"كلمة  18: 16منطقة جبل 
ذكرت وسٌلة أخرى، أكد بول أن "(. للكنٌسة، التً هً جسده"" )الهٌئة"ٌسوع " كنٌسة"بول بأنها  23-22: 1فً أفسس 
: 4وتتجلى أهمٌة هذه الحقٌقة فً أفسس (. وصف نفس الشًء" اسًالنص األس"و " الكنٌسة)"للتبادل  الهٌئةو  الكنٌسةالكلمات 

هٌئة "، وهذا (4: 4أفسس " )هٌئة واحدة"حٌث الطاقة المتجددة فقط ." هٌئة واحدة"، ومكان حٌث قال بولس أن هللا فقط 4
ٌمكن العثور على . ٌحتوي على الموافقة على هللا كنٌسة واحد، الطاقة المتجددة هً (23-22: 1أفسس " )واحدة هً الكنٌسة

هذه الكنائس . العدٌد من الكنائس األخرى فً العالم، ولكن هذه الكنائس ال تشكل جزءا من الكنٌسة التً بنٌت قبل المسٌح
وقال ٌسوع هذه المجموعات سوف ٌوم ( 9-8: منطقة جبل 15)األخرى هً مجموعات المزٌفة التً تم إنشاؤها بالرجال 

 (.tm .15 :13)علٌها  واحد تدمر ألن هللا بناء
لً، ٌا رب ٌا رب، ٌدخل ملكوت السماوات؛  acmml macعدم كل واحد : "المشكلة مع الكنائس المزٌفة من السوء أن ٌسوع قال

كثٌرون سٌقولون لً فً ذلك الٌوم، الرب، الرب، لم ونحن نبوءة  22. إرادة أبً الذي فً السماء hoimlولكنه أضاف أن 
ط الجوٌة التركٌة اسم المدلى بها من الشٌاطٌن، والخطوط الجوٌة التركٌة اسم القٌام بالعدٌد من األعمال بدنك االسم، والخطو

 (.tm .7 :21-23")تحٌد عن لً ًٌ الذي ٌعمل ظلم: لهم، أنا ال أعرف لك macوبعد ذلك سوف اعتناق  23األقوٌاء؟ 
الكتاب . كنٌسة ٌسوع الحقٌقً واحد بدال  من مجموعة مزٌفة إذا كنا نرٌد حقا الحب وخدمة هللا، علٌنا التعرف والعمل مع

 2" )نمط"المقدس ٌساعدنا على تحدٌد أي الكنٌسة هو الحق من خالل الكتاب المقدس؛ ٌمكننا تحدٌد الكنٌسة الصحٌح باستخدام 
المسٌحٌٌن وكٌف ٌعبد  النمط لكنٌسة المسٌح ٌشمل أشٌاء مثل كٌف ٌصبح الناس. الموجودة فً كلمة هللا( 13: 1تٌموثاوس 

 .كنٌسة ٌسوع وكٌفٌة تنظٌم كنٌسة الرب وماذا أعضائها
ٌجب أن : كما سبق وأوضحت فً المعلومات السابقة، تم العثور على أحد عالمات تعرٌفٌة لكنٌسة ٌسوع فً كٌفٌة حفظ الناس

: 11رومٌة )راف بأن ٌسوع هو ابن هللا ؛ االعت(31: 17؛ أعمال kM .13 :3)؛ التوبة آثامهم (6: 11عبرانٌٌن )ٌعتقد الناس 
" قبول المسٌح فً القلب،"الكتاب المقدس ٌتكلم ابدأ عن أشٌاء مثل (. 16: 22؛ 38: 2أعمال )، وعمد لمغفرة الخطاٌا (9
 ."الصالة الستقبال المسٌح"، أو"قائال أن الصالة لالثم"

شخص إلى كنٌسته " ٌضٌف"قة، ٌقول الكتاب المقدس ٌسوع بعد أي شخص ٌتبع النمط هللا للتحوٌل كما ورد فً الفقرة الساب
الكنٌسة أو أنها " االنضمام إلى"، الناس كثٌرا ما (مجموعات المزٌفة)فً الكنائس التً بنٌت بالرجال (. VnK، 47: 2أعمال )

خرى، الناس ال ذكرت وسٌلة أ. ٌقول ٌتم التحكم بالعضوٌة فً كنٌسة ٌسوع بالرب نفسه 47: 2أعمال . فً ذلك" صوت"هً 
الناس تلقائٌا  تصبح أعضاء منه بعد النسق هللا . وال ٌمكن أن صوتوا فً ذلك. كنٌسة العهد الجدٌد" االنضمام"ٌمكن أن 
 .للتحوٌل

: 2أعمال " )ٌوم عٌد العنصرة"بعد أن أصبح الناس المسٌحٌٌن فً . كنٌسة العهد الجدٌد ٌمكن أن ٌعترف بما تقوم به أٌضا
(. 42: 2أعمال " )فً تعلٌم الرسل والزماله، وفً كسر الخبز والصلوات amihjcamasاستمرار "ٌقول أنهم ، لوقا (36-38

الجماعات الدٌنٌة . وٌبٌن هذا المقطع جزء من المثال هللا ٌنطوي على االجتماع بانتظام وفعل األشٌاء المذكورة فً هذه اآلٌة
" تعلٌم الرسل)" 42: 2غٌر ذلك من الخصائص اثنٌن فً أعمال " ما"ال  ولكن معظمها" ،زمالة"و " الصالة"األكثر ملتزمون 

 "(.كسر الخبز"و 
بدال  من (. المعلومات التً لدٌنا اآلن فً الكتاب المقدس) مبدأ الرسلكنٌسة ٌسوع ٌمكن أن تحددها جزئٌا عن التقٌد الصارم 

. سة المسٌح استخدام الكتاب المقدس بهم الدلٌل الوحٌد، أعضاء كنٌ(tm .15 :9)ذلك من أثر القواعد وما تملٌه من الرجال 
كل "، وتمنحهم هذه المعلومات (nca .1 :25" )القانون المثالً للحرٌة"أن هللا قد أعطى " المسٌحٌٌن العهد الجدٌد"تعرف 

معزل كل العمل ٌقدم لنا و"ذكرت وسٌلة أخرى، أنجزت العهد الجدٌد (. 3: 1خالق  2" )األمور التً تتعلق بالحٌاة وورع
ومن ثم، تعتمد فقط على ( الذٌن ٌشكلون جزءا من كنٌسة المسٌح)المسٌحٌٌن العهد الجدٌد (. 17-16: 3تٌموثاوس  2" )الجٌد
: np .4" )فً الحقٌقة"أنهم بحاجة لخدمة وعبادة هللا ( 13: 1تٌموثاوس  2" )نمط( "got .6 :17" )شكل من التعلٌم"هذا 
 .، الكنٌسة وكتٌبات، وما إلى ذلك"مقر الكنٌسة"لتً تعتمد على العقائد، معلومات من الكنائس المزٌفة ا(. 24

ٌخبرنا هذا البٌان فً القرن "(. كسر الخبز"نص ٌونانً حرفٌا ٌقول . أي الربانً" )كسر الخبز"تشٌر أٌضا إلى  42: 2أعمال 
ز حقٌقة أن اتخذ أعضاء كنٌسة ٌسوع الربانً على مقاطع أخرى تعزٌ". ما"على أساس موافقة من الربانً األول المسٌحٌٌن 

أهل كورنثوس ٌجتمعون الٌوم . 2: 16كورنثوس  1فً  nogmpmlmcpعلى سبٌل المثال، بول تكلم الجمعٌات . أساس منتظم
 1)وكانت بذلك أهل كورنثوس العناصر الربانً لهذه الجمعٌات التنزٌالت ( تعرب هذه النقطة جٌدا فً قام)األحد كل 

كانوا إلحضار أهل كورنثوس قد ٌساء استخدامها عناصر الربانً، واعرف  على الرغم من أن(. 21: 11رنثوس كو
المسٌحٌة "كانت هذه الممارسة كورنث، فضال عن جمٌع الطوائف األخرى التً تمارس . العناصر للرب للعشاء كل ٌوم أحد

 -(17: 4كورنثوس  1)" العهد الجدٌد



" الٌوم األول من األسبوع"وهذا الفرٌق فعال انتظروا  المسٌحٌٌن نقرا  الوقت عندما بول كان مع بعض زمالئه 21فً أعمال 
على الرغم من أن بول كان فً عجلة من أمرنا (. 7: 21أعمال )، الٌوم األحد، حٌث ٌمكن مالحظة الربانً (6: 21أعمال )
أعمال " )الٌوم األول من األسبوع"أنه ٌمكن أن ٌجتمع مع زمٌل المسٌحٌٌن فً  ، انتظرت سبعة أٌام حٌث(16: 21أعمال )

، نص الذي ٌقول األول 42: 2هذه المعلومات تتطابق تماما مع أعمال (. التشاركً)والمشاركة فً عشاء الرب ( 6: 21
شعب فً الكنائس . ٌوم أحد أعضاء كنٌسة ٌسوع المشاركة فً عشاء الرب كل". استمرار ثبات فً كسر الخبز"المسٌحٌٌن 

 .التً بنٌت بالرجال، قد ٌستفٌد من الربانً مرة واحدة فً سنة، مرتٌن فً سنة، بمجرد ربع، أو مرة كل شهر
جزء من هللا ما مخصصة للعبادة وهكذا تغٌٌر " ٌسلب"، أنهم تقل كثٌرا عن مرة واحدة فً أسبوعإذا المصلٌن فً عشاء الرب 

اإللهٌة، هللا " إضافة إلى"أنهم العرض الربانً أكثر من مرة فً أسبوع، الناس إذا (. gir .22 :19 هللا)مقارنة نمط اإللهً 
الٌوم األول من "إذا كان الناس لٌس لدٌهم الٌوم األحد،  -(gir .22 :18مقارنة )أٌضا مذنبا بارتكاب الخطٌئة ونمط 

، كما ال اتبع جزء من نمط العهد الجدٌد وهكذا هً (2: 16كورنثوس  1)ٌومهم الخاص لتكرٌم هللا فً العبادة " األسبوع،
 .لٌست جزء من كنٌسة العهد الجدٌد

باإلضافة إلى تحدٌد كنٌسة العهد الجدٌد من خالل النمط لتحوٌل الطرٌقة التً أصبح الناس أعضاء فً هذه الكنٌسة،      
أناشد . العهد الجدٌد ٌمكن التعرف بتعالٌمه على إعطاء والتقٌد الصارم بالكتاب المقدس، وبعد عشاء الرب كل أسبوع، كنٌسة

القرن الحادي . العدٌد من المجموعات الدٌنٌة غٌر المسٌحٌٌن لألموال أو ٌقومون بأشٌاء مثل الخبز ٌغسل سٌارة والمبٌعات
الٌوم أعضاء كنٌسة  (.np .7غٌر محفوظة،  3" )أخذت شٌئا من الوثنٌٌن"والمسٌحٌٌن الذٌن هم أعضاء كنٌسة العهد الجدٌد، 

العهد الجدٌد ما زال الوفاء بجمٌع التزاماتها المالٌة من خالل اإلرادة الحرة مساهمات األعضاء؛ ال نرٌد المسٌحٌٌن العهد 
 .الجدٌد أو نتوقع من غٌر األعضاء أن ٌسهم بأي شًء لعمل الرب
" العشور"العدٌد من الجماعات الدٌنٌة أعضائها إلى  ٌقول. كما ٌمكن تحدٌد كنٌسة المسٌح بمقدار األموال التً تعطً الناس

العشارٌة هو جزء من . إذا مجموعة دٌنٌة ٌعلم العشارٌة، هذا عالمة متأكد من أنها كنٌسة مزٌفة(. من الدخل% 11تعطً )
عطاء المحافظة ٌوم إقانون العهد القدٌم ٌحتوي على قواعد مختلفة عن . القانون العهد القدٌم الذي تم تخصٌصه للدولة العبرٌة

بعد أن جاء ٌسوع إلى العالم . عام 1511، وكان هذا القانون سارٌا لحوالً السبت، تضحٌات الحٌوان الكهنة الخاصة، الخ
ٌسوع أخذ النظام العهد القدٌم بأكمله بالموت على . وقد حدث هذا( kM .22 :21)وقال أن وفاته من شأنه أن ٌحقق عهد جدٌد 

إذا كان الناس فً محاولة لربط أي جزء من قانون العهد القدٌم على  -(13-5: 8ومقارنة عبرانٌٌن  got .11 :4)الصلٌب 
فصل عن "وٌتم " سقط من نعمة"واحد من األمثلة على ذلك، ٌقول الكتاب المقدس الشعب " تٌزي"الناس، وٌقول الناس 

 (.، عاصف4: 5غالطٌة " )المسٌح
وفً الواقع، الكنٌسة التً ٌنتمً إلٌها . العهد الجدٌد قرارا شخصٌا على مدى إعطاء بدال  من استجداء، جعل أعضاء كنٌسة

 1" )ازدهرت"إعطاء كما أننا قد ( 2)و " مطلقٌن"ٌعطً ( 1: )المسٌح محكوم بقاعدتٌن األساسٌة عندما ٌتعلق األمر بإعطاء
" العشور"، أي الكنٌسة تخبر الناس إلى تكما أننا ازدهرإذ ٌقول العهد الجدٌد (. 7: 9كورنثوس  2؛ 2: 16كورنثوس 

هذا (. 9-6: 1غالطٌة " )إنجٌل مختلفة"بتدرٌس  العشورأولئك الذٌن أطلب أو نقول للناس أن . كنٌسة مزٌفة%( 11تعطً )
الخطأ من الخطورة أن بولس قال هم الذٌن فً محاولة لربط بعض جزءا من القانون العهد القدٌم على الناس مثل امرأة 

 (.4-1: 7رومٌة ) جة من رجلٌن فً نفس الوقتمتزو
وإلغاء قانون العهد القدٌم  (14: 2العقٌد " )مسمر القانون القدٌم إلى الصلٌب"ٌسوع المسٌحٌٌن العهد الجدٌد ٌعرف وٌعلم أن 

خاطئة أعمال  ، لكن هذه(9: 13رومٌة )أشٌاء مثل القتل والسرقة والزنا ما زالت الخطأ . الوصاٌا العشروتشمل القضاء على 
العهد الجدٌد هو القانون كل ما ، ولكن (mot .15 :4)من العهد القدٌم " معرفة"الناس . ألن أنهم ممنوعون من العهد الجدٌد

ٌعلمون أن الوصاٌا العشر ال تزال ملزمة، والناس )المزٌفة الجماعات كثٌرا ما ال ٌمٌز بٌن العهد القدٌم والجدٌد . ٌجري اآلن
". المسٌحٌٌن العهد الجدٌد"، ولكن هذه األمور ال تدرس (ي، ال تزال هناك حاجة لالحتفاظ بٌوم السبت، الخبحاجة إلى تٌز

 .أعضاء كنٌسة العهد الجدٌد ٌعرف الفرق بٌن العهد القدٌم والعهد الجدٌد
نظام .  فً مجال الموسٌقىألن أعضاء كنٌسة العهد الجدٌد بشكل صحٌح ٌمٌز العهد القدٌم من العهد الجدٌد، تقٌدها بمشٌئة هللا

 نظام العبادة الناستحت العهد الجدٌد (. قطع للعرج 2؛ .س 151)للعبادة، ٌستخدم الناس موسٌقى اآلالت " قٌد العهد القدٌم"
إذا كان ". المسٌحٌون العهد الجدٌد"وهذا ما ٌفعله ( 16: 3؛ الكولونٌل 19: 5أفسس " )الغناء"على وجه التحدٌد وقال هً 
على وجه التحدٌد أن هللا منذ . الموسٌقى سٌؤذن بأي شكل من األشكال أننا نختار من أننا " أن الموسٌقى،"وقال الجدٌد  العهد

، وهذا ما ٌفعله الناس له، وهذا (15: 13قارن عبرانٌٌن ) الغناءأولئك الذٌن ٌعٌشون تحت العهد الجدٌد لجعل الموسٌقى 
إضافة الموسٌقى إلى . هللا، ونضٌف إلى فً تعلٌمات العبادة "والقٌام"نحن فً الغناء إذا . عالمة تحدٌد آخر لكنٌسة المسٌح

 (.6: 4كورنثوس  1" )ما مكتوب"وتجاوز ( 23: 2العقٌد " )إرادة العبادة"العبادة مثال عن 
؛ 19: 5أفسس " )خرالغناء إلى واحد آ"الكتاب المقدس ٌقول المسٌحٌون ". تجاوز ما مكتوب"الجوقات الكنٌسة مثال آخر على 

العبادة ال ٌتعلق بمثل ما؛ أنها فً صدد اتباع ." ألنهم ٌحبون لهم"، ولكن البعض استخدام الجوقات الكنسٌة (16: 3الكولونٌل 



وإذا لم نفعل أشٌاء بطرٌقة قد "(. ٌجب أن العبادة فً الحقٌقة"، حٌث قال السٌد المسٌح نحن np .4 :24قارن )نمط هللا 
 2" )لدٌنا لٌس من هللا"و " لم تعد نلتزم فً عقٌدة المسٌح( "6: 4كورنثوس  1)نا أن نتجاوز ما هو مكتوب وصف هللا، علٌ

np .9.) 
مواضٌع الخالص والعبادة مفٌدة للغاٌة فً فصل كنٌسة العهد الجدٌد من مجموعات المزٌفة، ولكن هذه لٌست الطرق الوحٌدة 

ٌمكن أٌضا تحدٌد أي كنٌسة حقا ٌتبع النمط هللا بدراسة ما ٌقوله الكتاب المقدس عن الكنٌسة . االعتراف بكنٌسة ٌسوع الحقٌقً
. ، بما فً ذلك إنشاء مقر أو المكتب الرئٌسً، وهذا ٌنطبق أٌضا على كنٌسة العهد الجدٌدكل منظمة بنوع من الهٌكل. المنظمة

للعهد " المقر( "31: 2أعمال )برنا تتوٌج السماوٌة ٌسوع ٌخ(. 11: 1أعمال )ٌسوع هو رئٌس كنٌسته وهو ٌقٌم فً السماء 
ذكرت وسٌلة أخرى، كنٌسة المسٌح وقد ال مقر الدنٌوٌة؛ الكنائس المزٌفة، ومع ذلك، غالبا  ما ٌكون . الجدٌد الكنٌسة فً السماء

 (.الحكم الذاتً)كنٌسة ٌسوع أٌضا المتمتعة بالحكم الذاتً . دنٌوٌة مقر
هؤالء " )الكبار"القٌادات المحلٌة المعروفة باسم ، كل جماعة كنٌسة الرب 1: 1والفلسفة  23: 14كما ٌتضح من أعمال 

كل من هذه الكلمات ٌصف جانبا مختلفا  من . الرجال كما ٌشار إلى األساقفة، برٌسبٌتٌرس، والقساوسة، والمشرفٌن، رعاة
وهً " )العناٌة" أنهوقال الشٌوخ و  5-1: 3س تٌموثاو 1فً لهؤالء الرجال وصف بول المؤهالت (. عمل أحد شٌوخ

وثم وصفتهم بأنهم  tmm .1 :5فً  "الكبار"المشار إلٌها تٌتوس (. 5: 3تٌموثاوس  1)جماعة محلٌة ( وفً aصسٌادة
 .tmm .1 :7فً " األساقفة"

مجمع أفسس ، (6: 15أعمال )القدس ، (23: 14أعمال )جنوب غالطٌة ، (31-29: 11أعمال )فً ٌهودا  شٌوخقرأنا من 
وعبرانٌٌن  12: 5-1فً تٌس لهم وهناك إشارات ضمنٌة إلى  (.1: 5خالق  1)آسٌا الصغرى ، و (17: 21أعمال )

  -"(كل مدٌنة)"ضرورٌة فً جمٌع أنحاء جزٌرة كرٌت  ونحن نعلم أن شٌوخ tmm .1 :5فً  .13:17
 لدى المجموعات لٌجٌوسحلٌة، نسبة عالٌة من الطاقة المتجددةعلى الرغم من أن نمط هللا لقٌادة الكنٌسة ال ٌتعدى الجماعة الم

أو أن  أو بلد آخر، فً مدٌنة معروفة جٌدا" مقر الكنٌسة" الجماعات الدٌنٌة قد) الكنٌسةالذي ٌذهب خارج المحلً القٌادة الهٌكل 
ترتٌبات المشتركة، وهً مخالفة على الرغم من هذه ال. (هناك نوع من المجلس اإلقلٌمً أو الوطنً أو على الصعٌد العالمً

 .المنظمة الكنٌسة طرٌقة واحدة فقط لفصل كنٌسة المسٌح من المقلدة التً بناها الرجل. لنمط هللا
الفلسفة " )والشماسة"كنٌسة ٌسوع قد خدم الخاصة المعروفة باسم هو الرئٌس الكنٌسة، هم شٌوخ القادة المحلٌٌن، و ٌسوع      
 سً الرجال، و وزراءالقرن الحادي و اثنٌن وكان بول وتٌموثً . ى الرجال الذٌن بمثابة والوعاظ كنٌسة المسٌح لد -(1: 1

بخالف الكنائس بناها الرجل الوعاظ فٌها القادة والشعب األكثر أهمٌة فً المصلٌن . 1: 1فً الفلسفة " خدم"ٌشار إلٌها هً 
بساطة تسمى كنٌسة ٌسوع العهد الجدٌد بقٌة األعضاء فً . خدمح غالبا  ما، ٌقول الكتاب المقدس من الدعاة فً كنٌسة المسٌ

 ".القدٌسٌن"
" إٌتً رجال الدٌن"نمط العهد الجدٌد لمنظمة كنسٌة الوارد وصفها فً الفقرات السابقة تتناقض تناقضا صارخا مع نظام 

صنع اإلنسان وٌجب أن ٌكون هناك  فً الواقع، فً العدٌد من الكنائس التً من. الموجودة فً العدٌد من الطوائف الدٌنٌة
، 5: 2خالق  1" )الكهنة"نمط هللا المسٌحٌة ٌقول الجمٌع محفوظ هً . تعمٌد الناس أو المساعدة فً العبادة" موظف رسمً"
بول أوضح هذه النقطة (. 8: 23جبل " )كلها األشقاء"، قال السٌد المسٌح "رجال الدٌن واٌتً"بدال  من تقسٌم الناس إلى (. 9
ٌعرف أهل كورنثوس عبادتهم ال (. 26: 14كورنثوس  1)اإلشارة إلى كٌف ساعد العدٌد من أهل كورنثوس ومع العبادة ب

( 11: 5؛ gir .1 :6" )الكهنة"ألن جمٌع المسٌحٌٌن " الشخص المقدسة"ٌلزم أن تضطلع بها كاهن خاص أو أي نوع من 
 (.15: 1خالق  1" )المقدسة"وتعتبر جمٌع المسٌحٌٌن 

ذكرت وسٌلة أخرى، ال ٌسمح للمرأة بالقٌام . قٌد الوحٌد عندما ٌتعلق األمر بدور رائد فً العبادة هو نوع الجنس للشخصال
فً كنٌسة (. 13-8: 2تٌموثاوس  1وقارن بٌن  35-34: 14كورنثوس  1)بدور رائد فً الجمعٌة العامة إذا كان هذا الرجل 

الكنائس وقد دعاة المرأة ألنها معظم الكنائس مزٌفة . العبادة، تعلٌم أو التبشٌرالمسٌح، ٌمكن أن تساعد أي ذكر المسٌحٌة ب
لكنٌسة العهد " نمط"هللا قد أعطى . 13-8: 2تٌموثاوس  1و  35 34: 14كورنثوس  1بالتأكٌد أنها تنتهك ما قاله بولس فً 

فً مجتمعاتهم " كنٌسة المسٌح"والعمل مع ، والجمٌع بحاجة إلى استخدام هذا النمط للتعرف (13: 1تٌموثاوس  2)الجدٌد 
 .المحلٌة

غٌر موجود ( 16: 16رومٌة " )كنٌسة المسٌح"إذا كان  جزءا من كنٌسة واحدة بنٌت قبل المسٌح؟ أنناالعثور على و  ٌمكنناقد 
وٌمكننا أن (. تماما كما ٌصف العهد الجدٌدأي هل األمور " )المسٌحٌة العهد الجدٌد"فً مجتمعنا، ٌمكننا بدء بأحد وممارسة 

عبادة "أو استخدام مساحة مستأجرة لبدء تشغٌل ( 2-؛ فٌل15: 4؛ الكولونٌل 19: 16كورنثوس  1)نبدأ المصلٌن فً وطننا 
ترك الوصٌة هللا، واضغط "بالتأكٌد ال نرٌد أن نكون جزءا من مجموعات المزٌفة أن (. np .4 :24" )بالروح والحقٌقة

  (.16: 16رومٌة " )نحٌٌكم جمٌع كنائس المسٌح"تذكر (. kM .7 :8" )رعة تقلٌد الرجالبس
 


