
 
 كنيسة بيت لحم الرسولية

 
 

أهمية  وأدركت وتحدياته. عاصرت نجاحاته ٢٠٠٩لقد عاصرت المجمع االنجيلي في األراضي المقدسة منذ 
كل جهد قام به  أقدر العمل.كل من عمل على إنجاح هذا  أقدروجوده لدعم الوجود االنجيلي في فلسطين. 

احساسي بالمسؤولية بأهمية وجوده دافع  ومنالذين زرعوا في هذا العمل.  والخدامالرعاة  وكلرئيس المجمع 
 :نفسي لرئاسة المجمع حامال رؤيتي التالية أرشحالذي امثلها في المجمع ان  والكنيسةفقد قررت انا 

 
 .وهي تعزيز استدامة وجود الهوية االنجيلية اجتماعيا و كنسيا و العمل على تسليم الرؤية جيل بعد جيل

 
 :من خالل

 .العمل على تطوير رؤية المجمع و جعل أهدافها قابلة للقياس
 .كنائس و مؤسسات مسيحية  دعم الوجود االنجيلي من

 .المجمعالعمل على وجود رؤية مشتركة بين مؤسسات و كنائس 
 .المجمعالحفاظ على العالقات الطيبة للمؤسسات و للكنائس خارج 

 .المجمعالعمل على توطيد العالقات بين الخدام في 
 .المجمعلتشمل المرسل و الكارز و غيرهم بضوابط يحددها  المجمعتوسيع دائرة عضوية 

 .العمل على قبول التنويعة الفكرية مع الحفاظ على الوحدة الروحية
 .العمل على وجود رؤية للشباب و توظيف مواهبهم و مهارتهم في الخدمة الكنيسة و االجتماعية

 
 
 



 
 

 ... أطمح
 لألجيال غدا جل خلق مستقبل صحيعن كل ما هو آني من سلبيات من ا ونتغاضىان نتحد  أطمح •

بل  فقط لوجستي جالحتيا اارتباطاتنفال يكون  .غدا وده الوحدة بالمحبة واضعين امام اعينناتس دمةاالق
 .ومستقبالحاضرا  اإلنجيليللكيان  صحيح صحي لممثل

 األسمىكنيسة صحية فنفقد الهدف  بأيدينا لهدفدستور صنعناه عالقتنا ووحدتنا من ال يحد ا أطمح •
 وتدعيمها.للحفاظ على الهوية االنجيلية في خدمة الرب  ان نكون معا

لملكوت بالعموم يدا بيد تصب في رؤية ا اإلنجيلي مجمعالمؤسسات  وجميعتكون الكنيسة  ان أطمح •
 .حمل الشعلة من جيل الى جيل اسمراريهلضمان  االنجيلية بالخصوص والكنيسة

جوهر لطالما نتفق على  آرائنا واختالفاختالفاتنا  نتقبل بعضنا البعض بغض النظر عنان  أطمح •
 واحد. انجيلية عقيدة

باإلدانة بل نظاما يسند مليئا فال يكون جوا ان نخلق جوا صحيا يساعد الغير متزن لالتزان  أطمح •
  .13: 12عب  مسار الغير مستقيم ويعدلالضعيف 

في الكنيسة بل  وعضوحيد للخدمة عند كل خادم الو  ما الهدفالترنيم ه وقيادةاال يكون المنبر  أطمح •
 خدمة) مباشرة غيرال وا )التبشير( شرةيزرع في خدمة الرب سواء بالكرازة المبا األفقان يكون متسع 

 .األسمىف واضعا المأمورية العظمى الهد (مجتمعلا
ت ليست مؤسسة فالملكو  بتنافسية انتاجا واألكثر األقوى نبني مبادئنا في تبعية من هو  اال أطمح •

هو جامع الجميع ت الملكو  الجميع كذلكة هي مستشفى تجمع الكنيس أيضا األفضلنحتاج فيها 
 .ثمرالم وغيرفنحن باحتياج لبعضنا البعض المثر الضعيف قبل القوي. 
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