
 شهادة املسيحي يف عامل متعدد الديانات

 مقدمة 

 لكل   جوهريللعامل هو أمر  عنه . فإعالن كلمة اهلل والشهادةهو جزأ ال يتجزأ من كيان الكنيسةيل ارسالعمل اإل ان  
 .ناسمع كامل االحرتام واحلب جلميع الو  اإلجنيلملبادئ وفقاً  ويف الوقت نفسه من املهم  القيام بذلك مسيحي،

اجمللس  لشهادة املسيحيه، فقد اجتمعاتفسريات لتعدد و املختلفة  اناتتمعات الديجمبني أفراد و لتوتر العالقات نظراً 
 وذلك بناءً ( على مدار مخس سنوات WCC( واجمللس العاملي للكنائس )PCIDالبابوي للحوار بني األديان )

الوثيقة اليت تضم  هذهلوضع  (WEAاإلجنيلي العاملي )ً اإلحتاد و ( WCCعلى دعوة اجمللس العاملي للكنائس )
الوثيقة أن  هذه. وليس الغرض من حول العامل بعض التوصيات اخلاصة بقواعد السلوك يف جمال الشهادة املسيحية

 .الشهادة املسيحية يف عامل متعدد الدياناتبلإلرسالية بل معاجلة القضايا العملية املرتبطة  االهوتيً  ابيانً كون ت

للتفكري يف ممارساهتم احلالي ة لية ارسإلس، واجملالس الكنسية واهليئات االوثيقة هو تشجيع الكنائ هذهإن اهلدف من 
وسط  تهموإرسالي هتملشهاد هذه الوثيقة وتطبيقها حيث أمكن لوضع توجيهاهتم اخلاص ةإستخدام توصيات و 

ومن املرجو أن يدرس   الذين ال يعتنقون أي ة ديانٍة.األشخاص ووسط  ةخمتلفاألشخاص الذين هم من خلفيات دينية 
 الوثيقة يف ضوء ممارستهم الشهادة بيسوع املسيح، بالقول والفعل. هذهكل املسيحيني 

 لشهادة المسيحيةا سأسا

ذلك أن يفعلوا و الذين يسألوهنم عن سبب الرجاء الذي فيهم  كل  يبوا  أن جياملسيحيني ه إلمتياز وفرح للمؤمنني ن  إ – 1
 (.11: 3بط1وداعة واحرتام ) بكل  

 ك املسيح يف شهادته، واليت تتمثل(، وبالتايل فالشاهد املسيحي يشار 33: 11يسوع املسيح أبرز شاهد )يو – 2
فكما أن اهلل اآلب  .حىت وإن كان هذا يقود إىل الصليببالكامل   النفس وبذل القريبإعالن امللكوت، وخدمة ب

 اهلل الثالوث بالقول والفعل.حمبة هو ُمرسل يف مهمة ليشهد عن  ؤمنالقدس أيضاً كل مة الروح بنه بقو  اأرسل 

اختار  فمنذ ألفي عام .لإلرساليه املسيحية ينيكونا املرشد جيب أن هماليماتعو يسوع والكنيسة الباكرة ثال ان  م – 3
 (.22-11: 4قااهلل ) لو  األخبار السارة عن ملكوتشاركة مباملسيح  املسيحيون أن يتبعوا طريق



مع أصحاب  حواراتتتضمن الدخول يف كتعدد الديانات ال بد  عامل  يف بالنسبة للمسيحيني فإن الشهادة  -4
 (.21 -22: 13فات واملعتقدات الدينية املختلفة ) أعاالثق

املسيح  ولكن  اإلجنيل،  نعالإعيش أو منًعا باتًا اليكون من الصعب أو حىت من املمنوع  السياقاتيف بعض  – 1
 -14: 11؛ مر22 -11: 21بكل أمانة يف شهادهتم متحدين ببعضهم البعض )مت املؤمنني بأن يستمروا يأمر 
 (.1: 1؛ أع21: 22؛ يو41 -44: 24؛ لو11

أو اإلجبار، فأهنم بذلك  للخداعباللجوء  اإلرسايلن مناهج غري سليمة يف ممارسة العمل و إذا ما أتبع املسيحي – 1
ذكرنا بإحتياجنا لنعمة اهلل املستمرة وتتوبة اىل ال ان  هذه التصرفات تدعوعاناة اآلخرين. مبيتسببون قد إلجنيل و ان ونو خي

 (.23: 3) رو

لقدس التغيري هو من عمل الروح ا  أن  ال  إ وليتهم،ؤ لرغم من أن الشهادة للعامل هي مسأنه بادائماً ن و يؤكد املسيحي– 3
أن الروح يهب حيثما يشاء بطرق ال ميكن أن يتحكم  عرتفون(. هم ي43 -44: 12؛ أع1 – 3: 11وحده ) يو

 (.1: 3هبا البشر )يو

  مبادئ 

ال سي ما يف  لتتميم مأمورية املسيح بأسلوب سليم  إللتزام باملبادئ التالية خالل سعيهمل مدعوون نياملسيحي إن  
 :سياقات متعددة األديان

يف  ةبن أن يعيشوا حياة احملو ، وبالتايل فهم مدعو ةبيؤمن املسيحيون أن اهلل هو مصدر احمل: مبحبة اهلل سلوكال – 1
 (.11: 14؛ يو42 – 34: 22كأنفسهم ) مت  أقارهبمشهادهتم وأن حيبوا 

يسوع يتبعوا ِمثال  ن ألنو ن مدعو و يف شهادهتم ،فاملسيحي ال سي ماالتشبه بيسوع املسيح: يف كل جوانب احلياة،  – 2
 (.23 – 21: 22عطاء الكرامة واجملد هلل اآلب بقوة الروح القدس ) يواه و تبحمشاركة وم، هوتعاليماملسيح 

، غالبني كل كربياء تواضعن ألن يسلكوا باإلستقامة والرب والرأفة والو املسيحيني مدعو  ن  إاملسيحية:  الفضائل  – 3
 (.22: 1وإحنطاط )غال  وتعالٍ 



: 1) ميخاالرمحة ن ألن يتعاملوا بعدل مع اجلميع وأن حيبوا و املسيحيني مدعو  ان   اخلدمة وإقامة العدل:أعمال   – 4
(. وخدمة اآلخرين تتمثل 41: 21أصغر اإلخوة واألخوات ) مت ولريوا املسيح يفن خلدمة اآلخرين و و (. فهم مدع1

من ال يتجز أ العدل والدفاع عن املظلومني، فكل هذا يعد جزءاً  وأيضاً إقامة واإلغاثةيف توفري التعليم والعناية الصحية 
ليس هلا مكان يف الكرازة املسيحية لذلك فعلى استغالل بعض املواقف كالفقر ووجود اإلحتياج  وان  الشهادة باإلجنيل. 
 من أشكال اإلغراء املادي أو املكافأة ملن خيدموهنم. شكلٍ  ي  تقدمي أاملسيحيني جتنب 

 بد   بصرية ومتييز يف خدمات الشفاء: يقوم املسيحيون كجزء من شهادهتم باإلجنيل بعمل خدمات شفاء، لذا فال - 1
ليس  احتياج البعض للشفاءو  ضعف الناس أن  كامل كرامة اإلنسان مع التأكد بال وحيرتمواأن يتمتعوا ببصرية ومتييز 

 .استغالالً 

أو االجتماعي، مبا يف ذلك إساءة العنف سواء النفسي أشكال  شىت   مدعوون لرفض ني: إن املسيحيعنفرفض ال -1
م مدعوون ألإستخدام السلطة يف شهادهتم الذي يلجأ اىل والقمع العنف والتمييز غري العادل ن يرفضوا . كما أهن 

أو الرموز  النصوص حرمةأو  حرمتهاإنتهاك أو  دور العبادة تدمريوالذي يتضمن أو دنيوية  ةسلطة ديني أي   استخدام
 املقدسة.

تغيري و لعلنية وحق ممارسة الدين ونشره، حرية الدين والعقيدة: احلرية الدينية الكاملة مما يشمل حق اجملاهرة ا – 3
(، 21: 1على صورة اهلل وِمثاله )تك ابنية على أساس كونه خملوقً كرامة اإلنسان امل   جوهرنابع من العقيدته الشخص 

ة، أو حيثما يوجد سياسي   مآربالدين لتحقيق  تغل  وليات. فحيثما ُيسؤ متساوون يف احلقوق واملس كل البشر  ن  إ لذلك
 .يف تقدمي شهادة نبوية إلستنكار الوضعن و املسيحي جيب أن ينخرطإضطهاد ديين، 

يما بينهم  مدعوون ألن يتفاعلوا مع اآلخرين بإحرتام متبادل معززين فنياملسيحي ن  إ: نمتبادال عاضداحرتام وت -1
 .ا اإللتزاما لتتميم هذهامً  اعدً ، حيث أن التعاون الديين يعد بُ العام ريوالسالم واخل ةلامفاهيم العد

املسيحيون ف ويثريها على حدٍّ سواء.ى الثقافات يتحد  اإلجنيل  يعرتف املسيحيون أن  إحرتام مجيع الناس:  - 1
 اها اإلجنيل يف ثقافتهم أيضاً.جلوانب اليت يتحد  ا ي زوامدعوون ألن حيرتموا مجيع الناس، وأن مي



أيضاً ليتعلم ويفهم معتقدات   يأن يتكلم بصدق وإحرتام، وأن يصغ يبذ الشهادة املزيفة: على كل مسيحن – 12
. أي تعليق أو إنتقاد ينبغي أن يتم يف ونهر قديو هذه املعتقدات هو حق وصاحل يف ما  واكدر وأن ياآلخرين وممارساهتم 

 شهادة مزيفة تتعلق بأي ديانة أخرى.فقة أي د من عدم موااإلحرتام املتبادل، مع التأك   روح

خطوة حامسة جيب أن  د  ن أن تغيري ديانة شخص تُعو جيب أن يعلم املسيحي  اك الشخصي:اإلدر حرية ضمان  – 11
 ية الكاملة.، من خالل عملية ضمان حصول الشخص على احلر تفكري والتحضريكاٍف من ال  يرافقها وقت  

مع معتنقي والثقة االحرتام  ون يف بناء عالقات أساسهابناء عالقات بني األديان: ينبغي أن يستمر املسيحي -12
 .باإلضافة اىل املصاحلة والتعاون بغية حتقيق اخلري العام نيتبادلاملتعاون التفاهم و الالديانات املختلفة ما يعزز 

 التوصيات

بالتعاون ( للكرسي الرسويل PCIDاجمللس البابوي )و نُظمت جلسة التشاور الثالثة من قبل اجمللس العاملي للكنائس 
الكاثوليك، اإلرثوزكس، الربوتوستانت، )املسيحية  مياناإلأكرب عائالت شاركة حتاد اإلجنيلي العاملي، ومباإل مع

(، حيث قد بدأوا العمل معاً بروح التعاون املسكونية على إعداد هذه الوثيقة، للنظر فيها من نياإلجنليكان، واخلمسيني
 .ن يعملون يف سياقات دينية متنوعةالذي ال سي ما، رساليةقليمية واهليئات اإلاإلو قبِل هيئات الكنائس املذهبية الوطنية 

 :تذه اهليئاهلالوثيقة  وإليكم التوصيات اليت نص ت عليها

على أن  صياغة مبادئ توجيهية للسلوك اخلاص بالشهادة املسيحية   الوثيقة معهذه دراسة القضايا املذكورة يف  – 1
 نيتضم ممثل ل جلسة تشاور مسكونية ن أمكن من خالإسياقات اخلاصة. وعلى أن يتم ذلك تكون مالئمة لل

 ختلف األديان.مل

بناء عالقات أساسها الثقة واالحرتام مع أفراد من كل الديانات، وال سيما على الصعيد املؤسسي بني  – 2   
كجزء من التزامهم املسيحي. الكنائس واجملعتمعات الدينية األخرى، مع ضرورة املشاركة املستمرة يف احلوار بني األديان  

 بالتايل فإن  بني اجملتمعات، للثقة  اوخرقً  ش كمن ال  اجوً  الصراعسنوات التوتر و  ول دتحيث يف بعض السياقات 
شفاء الذكريات األليمة وبناء السالم إعادة العدل و تلك اخلالفات و  التحاور بني األديان مينحنا فرصة جديدة حلل  

 .واملصاحلة



للديانات املختلفة،  هم وفهمهممعرفتنية وإمياهنم من خالل تعميق هويتهم الدي عزيزاملسيحيني على ت  تشجيع – 3
أتباع  مع األخذ بعني األعتبار وجهات نظر معتنقي تلك الديانات. على املسيحيني أن يتجنبوا تشويه معتقدات

 .مماراساهتم الديانات املختلفة

 ريخلحتقيق العدالة وا بغية اإلخنراط يف عملية الدفاع عن األديان املختلفةالتعاون مع اجملتمعات الدينية األخرى و  – 4
  .ادينيً  انزاعً  الذين يعانونوالوقوف جنباً إىل جنب مع كل  العام

قد ُمنع  بلداندعوة حكوماهتم للتأكد من احرتام كامل وشامل للحرية الدينية، مع العلم أنه يف العديد من ال – 1
 .إرسالياهتمالعديد من األفراد واملؤسسات الدينية من ممارسة 

 إرسالية املسيح.و ، وعملناهويتنا  جزًءا ال يتجزأ منعاملني أن الصالة  أقارهبمالصالة من أجل  – 1

 ملحق: خلفية الوثيقة

 أتباعللتعاون بني املسيحيني بعضهم البعض وبني املسيحيني وغريهم من  امطردً  اتزايدً   يشهد العامل اليوم -1
للحوار بني  ي من التعاون بني اجمللس البابو ختلفة، فهناك تارخياً حافالً امللديانات ا

وبرنامج اجمللس العاملى للكنائس حول التعاون وتنمية لغة احلوار  الرسويل يللكرس (PCID) األديان
تعاون فيها كل  املوضوعات اليت . ونذكر على سبيل املثال بعض(WCC-IRDCبني األديان )

 ( ، الصالة بني1113-1114: الزواج بني األديان )ياملاض يف IRDCوالـ PCIDمن الـ
الوثيقة هى أيضاً نتاج  هذه( ، و 2224-2222(، والتدين األفريقى )1111-1113األديان)

 عملهم سوياً.

فقدان و  للتوتر واخلالفات بني األديان، مبا يتضمنه ذلك من عنفٍ  امستمرً  اتصاعدً  شهد العامل اليومي -2
ن و األحيان ينخرط املسيحير. ىف بعض وللسياسة واألقتصاد دور هام ىف وجود هذا التوت .حياة البعض

أو بأخر سواء بإرادهتم أو رُغماً عنهم، إما مشاركني ىف العنف أو ُمضطَهدين.  ىف تلك اخلالفات بشكلٍ 
معاجلة تلك القضايا ىف إطار مشرتك من التعاون  IRDC و  PCIDوإستجابًة هلذا الوضع قررت الـ

، حيث قامت ل الشهادة املسيحيةالسلوك ىف جماإلصدار جمموعة من التوصيات ختتص بقواعد 



وبالفعل  ( للمشاركة ىف هذه العملية،WEAبدعوة اإلحتاد اإلجنيلى العاملى ) WCC-IRDCالـ
 شاركت بكل سرور .

، والىت كان 2221يف آيار/مايو   "أيطاليا"يف  البداية مت عقد جلسيت تشاور: األوىل ىف "لريانو" يف -3
حول موضوع وجهات نظرهم وخرباهتم اخلاصة خمتلف األديان  وممثلحيث شارك عنواهنا "تقييم الواقع" 

ىف أن  احلق  يتمتع بفرد  كل  ه بالرغم من أن  أن   د. وهذا مقطع مما ورد ىف هذه اجللسة: "حنن نؤك  التجدد
يدعو األخرين ليفهموا عقيدته وإميانه، إال أن هذا احلق ال ينبغى أن مُيارس على حساب انتهاك حرية 

توجيه عدم و  مجعًيا مسؤولية احرتام ديانات اآلخرين املختلفة على عاتقنا. ان  حرية املعتقد تضع األخرين
  ها".بغرض إظهار مسو عقيدته وتفوق أو ذم   ةإساء ي  أ

 يف آب/أغسطسرنسا" ف"يف بني املسيحيني، وقد ُعقدت ىف "تولوس" كانت جلسة التشاور الثانية   -4
أسئلة حول ونذكر بعض القضايا اليت متت مناقشتها بدق ة: . هانفسالقضايا ب والتفكري لتأمل، ل2223

ولقد صارت القضايا . واملنافسة، العنف والسياسةحرتام األخرين، االقتصاد، التسويق ااألسرة واجملتمع، 
ضايا هذه الوثيقة. كل قضية من تلك الق يفتطوير املبادىء و  خلفية للتفكري الالهوتى إلرساليةالرعويه وا

 هذه التوصيات. املقد م يفهتمام وتستحق املزيد من اال ذاهتا هامة ىف حد  

 21من  تايالند"يف" "بانكوك"  يف  تقابل املشاركون فيها )بني املسيحيني( ُعقدت جلسة تشاور ثالثة -1
 وفيها انتهوا من إعداد تلك الوثيقة. 2211يناير  21إىل 


