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 مبادئ وإرشادات حول العالقات المعمدانية المتباَدلة
 اقرتحها األمني العام للجنة العالقات املعمدانية املتباَدلة

 
 تمهيد: االتِّحاد المعمداني العالمي: الوحدة والتنوُّع

اد املعمداين العاملي، الذي يطال كلَّ بقاع العامل، يُعىن بالوحدة األساسية بني املعم .1  دانيحني يف الربح "إّن االِّتح
 1يسوع املسيح".

اد املعمداين العاملي بوصفه "حركًة كونيةً  .2 يسوع بللمعمدانيحني الذين يتشاركون يف اإلميان الواحد  ُوِجَد االِّتح
دوا أحدهم اآلخر، فيما يُعِلنون  عوا وُيشدح املسيح، وجتمعهم بعضهم مع بعض حمبَُّة اهلل، لكي يدعموا ويشجح

2ل يسوع املسيح بقوة الروح القدس، أمام عامٍل متأملٍح وهالك".ويعيشون إجني
 

اد عمله حول مخسة التزامات: املشاركة مًعا يف العبادة والشركة، تعزيز احلماسة جتاه العمل  .3 ز االِّتح يُركح
اجملتمع  اإلرسايل والتبشري، َصون احلرية الدينية وحقوق اإلنسان، تلبية حاجات اإلنسان َعرَب اإلغاثة وتطوير

3َبثُّ الفكر الالهويت الصحيح.باستمرار، 
 

اد، منذ نشأته، بأنه عائلة مؤلََّفة من "الكنائس اليت تعتمد النظام واإلميان املعمدانيَّني يف  .4 ُعرف عن االِّتح
اد، وعلى مدى السنوات األوىل، فقد َرَست يف معظمها على جمامع  4العامل". أّما العضوية يف االِّتح

ادا ا منظَّ واِّتح اد حىت أصبحت حقًّ مة عاملية ت البلدان الغربية. وخالل القرن املاضي، َكرُبت عائلة االِّتح
 تشمل أعضاء من الشرق والغرب والشمال واجلنوب.

ة حضارات ولغات وعادات  يتَّسم منوُّ  .5 اد بازدياد التنوُّع احلضاري. ويشمل هذا التنوُّع عدَّ عضوية االِّتح
ة مع املسيح يف سياقات يقية وطرائق للتعبري عن املعتقد الالهويت ومقابالت فردية ومجاعوتواريخ وهويَّات عر 

اُد، وبأسلوب واضح، غىن التنوُّع يف جسد املسيح.حضارية خمتلفة. وبنعمة اهلل، يُظهِ  5ر االِّتح
 

ق التزاَمه الوحدةَ يسعى االِّتح  .6 قح ُُ اُد هذا التنوُّع هبًة  ه.تَ يف خضمح التنوُّع الذي َيِسُم عضوي َّ  اد ألن  ويعترب االِّتح
يات الواضحة. وابتغاًء  من اهلل، وبالتايل ضروريًّا للكرازة مبلكوت اهلل بفاعلية، على الرغم من بعض التحدح

اد ألجل اد التعاو  ها، واليت ما زالت تُ َعدُّ ركيزةلتحقيق األهداف اليت ُوِجد االِّتح ن بني أعضائه، ينبغي لالِّتح
على توازن دقيق. وهذا التوازن هو بني احملافظة على وحدة اهلدف، وااللتزام املشرتك، حىت فيما ُافظ  أن

ها بالربكة.تَ تسعى املنظَّمة لرفع شأن التنوُّع الذي َيِسُم عضوي َّ   ها ومَيُدُّ

اد للوحدة على نطاقإّن واحًدا من أهمح املوارد القيحمة يف ا .7 نوُّعنا، هو ضمانته العامل، جتاه غىن ت لتزام االِّتح
اد أ ل االِّتح دة. وهذا املكان ُُيوح ناته املتعدح دة لوجهات ن جيينمكانًا للحوار املفتوح بني مكوح  الممار املتعدح

اد ويصوغوهنا. إّن التعبري عن ملظر الكتابية والالهوتية والعالن ية، اليت يأيت هبا األعضاء إىل اجتماعات االِّتح
اد ويتقبَّلها بفرح. وجهات النظر اجلديدة  والفروق احلضارية حيال إمياننا، هلي هبة يعتمدها االِّتح
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اد احلواَر املفتوحَ  .8 ر والتواصلَ  لكنَّ التزام االِّتح اد أعظم َِّتَدٍّ  ،الصريح يف وسط التنوُّع املتجذح قد يُنِشئ يف االِّتح
ي 6يف وجه الوحدة اليت ُدعينا إىل ترسيخها. د هذا التحدح يف العقبة اليت ِّتول دون ِّتقيق التواصل  ويتجسَّ

دة.  الواضح والدقيق واملفهوم َعرَب استخدام اللغة، وال سيما إبَّانَ  الرتمجة من لغٍة إىل لغات أخرى متعدح
رون متاًما الفروق أو األحاسيس  ي حني ال يعرف األفراد ذوو النوايا احلسنة أو اليقدح ويتفاقم هذا التحدح

دين يف الكتابية أو احل ضارية أو التارُيية أو الالهوتية اليت تُلقي بظالهلا على وجهات نظر األعضاء املتعدح
اد.  عائلة االِّتح

ر  التزام ترسيخ إنّ  .9 اد، فيما نُقدح اذ خطوات الوحدة يف االِّتح التنوُّع الذي َيِسُم احلركة، يفرض التنبُّه الِّتح
اد هذه األمور بعني إجيابية يف سبيل رفع شأن وحدتنا وتقليص فُ رَ  ص سوء التفاهم. وإذ يأخذ االِّتح

د املبادئَ  ُضرون  نالتالية يف أثناء البحث واحلوار بني املعمدانيحني الذي واإلرشاداتِ  االعتبار، يؤكح
اد اد:  ، وُيشاركوناجتماعات االِّتح  يف أعمال االِّتح

 
 المبادئ واإلرشادات

. من هنا، فإّن اجتماعات 8نفعل شيًئا ندون املسيح ال نقدر أ ، ومن7"عند اهلل كلُّ شيٍء ُمسَتطاع" .1
اد كلَّها تتمُّ يف جوٍّ من العبادة، والتماس حضور اهلل وقيادته.  االِّتح

ن ال رفتنا أو فهمنا كامال، لذلك ال ميكننا الظنُّ أّن مع9املؤمنون هم خطاة هالكون، َخَلصوا بالنعمة .2
طلب َفع دائًما بروح التواضع، وبر إّن آراءنا ووجهات نظرنا ينبغي أن تُ يشوهبما اخلطأ. وبناًء على ذلك، ف

 إرشاد الروح القدس حني نتكلَّم وحني ُنصغي.

، ونتشارك يف جسد املسيح 11. ويف املسيح، نصري مشاهبني صورة املسيح10اإلنسان ُخِلَق على صورة اهلل .3
د كرامةَ 12الواحد اجلميع، رجااًل ونساًء، ألهنم ُخِلقوا على صورة اهلل ومدعوُّون ليكونوا  . إننا "نؤكح

يسني" وبصرف النظر عن مدى . 14فإننا خنصُّ بعضنا البعض . وبوصفنا أعضاء يف جسد املسيح،13قدح
اد جتاه أيح مسألة أو موقف يتَّخذونه، فإّن النقاش/احلوار ينبغي أن يتمحور حول  محاسة أعضاء االِّتح

ادئ، ال حول األشخاص أو احلضارات أو املناطق أو الشعوب أو االنتماءات الفئوية. فمناقشاتنا املب
أو إنسانيََّته أو  إميان املؤمن والتزامه  مهامجة شخصيةوحواراتنا ومباحماتنا ينبغي أاّل تؤدحي مطلًقا إىل

َته 15.صحَّ
 

أولئك ب لاملتبادَ ، بالروح القدس خنترب ارتباطنا نا. وحنن "ُنصرحح بأن16حنن مجيُعنا أفراد بيت اإلميان الواحد .4
. ومبا أننا جمموعة عاملية من املؤمنني 17اهلل الذين يشاركوننا هذه التلمذة الفاعلة للكنيسة، بوصفنا شعبَ 

عة ومن ََثَّ فهمها  آراءعى بفاعلية إىل مساع املعمدانيحني، نبقى ذوي نقص إىل أن نس اآلخرين املتنوح
وال سيما أولئك الذين من حضارات مطموسة بسبب الفاقة املاديَّة، أو نتيجة االستعمار  ،واحرتامها
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واالستبداد. لذلك، حنن نعمل جاهدين على اجتناب املمارسات أو املباحمات اليت تؤيحد سيطرة الرأي 
اد  .احلضاري لدى الفرد، وكأنه الرأي املمايل أو الالهويت املفروض على مجيع أعضاء االِّتح

اد هبة اللغة اليت ُتظهِ  .5 ر أعضاء االِّتح ر غىن تنوُّعنا. فاللغة هي الدليل على هوية اإلنسان، وتُمبت تاريخ يُقدح
اد يدرك احلاجة إىل تأم عضاء على ني املزيد من الُفَرص ملساعدة األاإلنسان وحضارته. لذلك، فإّن االِّتح

عة . وهلذه الغ18مساع لغتهم اخلاصة وكذلك التكلُّم هبا اد لتحديد الوسائل املتنوح اية، يسعى االِّتح
دة ممكًنا ومتوافرًا إبَّاَن اجتماعاتنا.  واستخدامها اليت من شأهنا املسامهة يف جعل التواصل َعرَب اللغات املتعدح

. وحنن نعتقد أّن الوحدة 20نا تالميذ املسيحنر أ. هبذا نُظهِ 19إننا مدعوُّون إىل أن ُبَّ أحُدنا اآلخر .6
قا البتَّة إالّ بعدما تتخّطى العالقاُت حدوَد االعرتاف باآلخر واحرتامه لتصل إىل وال شركة احلقيقيتني لن تتحقَّ

اد إلنشاء عالقات عميقة  نطاق االهتمام. لذلك، يسعى املندوبون الذين ُضرون اجتماعات االِّتح
 الرمسية وخارجها.مستدامة َعرَب مناقشات قوامها العقالنية والصالة، داخل االجتماعات 

د آرائهم ومواقفهم حياإننا نعرتف بأّن املعمدانيحني مع .7 ذلك ل الكمري من القضايا، مبا يف روفون بتعدُّ
اعية، يتحّدى . وعندما حنسب أّن رأيًا أو نظرًة متد21"احلّق". إاّل أننا حنبُّ وحنرتم بعضنا بعًضامعطيات 

حدة، وليس كغرباء أو أعداء. وحىت تصحيح األخطاء الظاهرة أحّباء يف العائلة الوا أحُدنا اآلخر كأعضاء
22مبحبة. إجراء ذلكينبغي 

 

ع ونتوقَّع ذلك، أنه حينما يشوب رأيَ 23نعمل خلري بعضنا البعض إننا ملتزمون أن .8  . لذلك، حنن ُنشجح
ق االجالفهم، رمبا بسبب اللغة و/أ و عدمُ أ املتكلحم الغموضُ  ماع يوفحر تو العائق احلضاري، أّن منسح

النقاش على ارتكاز  ، بكلح تأنٍّ واحرتام، الفرصَة لتوضيح فكرته اليت يصوغها. وهذا يُفضي إىللحمكتللم
املعىن املقصود يف الكالم، وليس على افرتاضات غري دقيقة حول ما يُقال. فكلُّ إنسان يتناول الكالم يف 

ق االجتماع اجتماعاتنا له ملء احلرية بأن يُنهي فكرته من دون أ يح مقاطعة غري مربَّرة، إاّل من ِقَبل منسح
 اللياقات. حدودَ  جاوز الكالمُ تحني ي

ُرتموا سلطة . من هنا، ال بُدَّ جلمع املشاركني أن 24ينبغي أن جُيرى كلُّ شيء يف اجتماعاتنا بلياقة وترتيب .9
ق،  اد.الوحدة اليت هي هبة من  ويسعوا الحرتام التنوُّع وجُياروااملنسح  الروح القدس لعائلة االِّتح

 
 
 

                                              
اد املعمداين العاملي 1 مة دستور االِّتح  .مقدح
اد حبسب صياغة جلنة القرن احلادي والعشرين، والذي تبنَّاه االجتماع املعمداين العاملي التاسع عشر. 2  بيان رؤية االِّتح
اد اليت نشأت إثر تداول جلنة القرن احلادي والعشرين.البيان حول جمموعة التزاما 3  ت االِّتح
اد، كما أثىن عليه االجتماع األول سنة  4 مة دستور االِّتح السجلُّ الرمسي لألحداث، )لندن: دائرة  :1995متوز،  19-11املعمدانيحني العاملي، لندن، من . راجع اجتماع 1995مقدح

اد املعمداين،   .331و 339(: 1995النشر يف االِّتح
 .4: 12؛ رو 27، 12: 12كو 1 5
 .3: 4أف  6
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 .26: 19مت  7
 .5: 15يو  8
 .9: 13كو 1؛ 8، 5: 2أف  9

 .27و 26: 1تك  10
 .29: 8رو  11
 .5و 4: 12رو  12
اد، الفقرة  13  .11البيان املئوي لالِّتح
 .5: 12رو  14
 .6: 4راجع كو  15
 .19: 6غل  16
اد، الف 17  .8قرة البيان املئوي لالِّتح
 .12-5: 2راجع أع  18
 .12-7: 4يو 1؛ 34: 13يو  19
 .35: 13يو  20
 .7: 15رو  21
 .15: 4أف  22
 .4: 2يف  23
 .49: 14كو 1 24


