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دستور كنیسة یسوع رئیس السالم اإلنجیلیة 
ونظامھا الداخلي  

مقدمة 

بسـبب تـبعیتنا لـیسوع المسـیح وإیـمانـنا الـكتابـي بـشخصھ الـمبارك وألن إلـھنا إلـھ تـرتـیب قـررنـا وضـع ھـذا الـدسـتور بـشقیھ 
األساسي والداخلي لكي نخضع لھ ونعمل بھ. 

  
رؤیتنا 

أن نرى ملكوت الرب یسوع وقوتھ وخالصھ ُیستعلنون في لبنان والمنطقة. 
  
إرسالیتنا  

وذلك من خالل  
قیادة الناس لعالقة شخصیة معھ، وإلى اختبار ملء الحیاة فیھ، وتأھیلھم للخدمة (أفسس 4). •
إختبار حقیقي لعمل وقوة وحضور ومواھب الروح القدس. •
مجتمع مسیحي حقیقي نختبر معا فیھ حضور هللا في عبادة حّرة مقدسة وإعالن أمین لكلمتھ. •
حركة تلمذة وزرع كنائس. •
تحّنن على الفقیر والمھّمش. •

قیمنا 
محبة صادقة •
قیادة متواضعة •
العمل معاً في وحدة •
قلوب كارزة •

المادة األولى: االسم والصفة 

یـكون اسـم ھـذه الـكنیسة "كـنیسة یـسوع رئـیس السـالم اإلنـجیلیة". وھـي كـیان دیـني إیـمانـي ال یـنتمي ألي حـزب أو ھـیئة سـیاسـیة 
ولیس لھا أي برنامج أو نشاط سیاسي. ھدف الكنیسة األول واألخیر ھو تتمیم ما نّصت علیھ المقدمة في ھذا الدستور.  

المادة الثانیة: تمھید 

یـحق لـكنیسة یـسوع رئـیس السـالم اإلنـجیلیة نشـر إنـجیل یـسوع المسـیح بـكل الـطرق الـكتابـیة وذلـك مـن خـالل تـأسـیس كـنائـس 
محـلیة، واجـتماعـات بـیتیة لـدرس الـكتاب كـما یـوضـحھ الـنظام الـداخـلي، بـاإلضـافـة إلـى تـأسـیس مـدارس وجـمعیات اجـتماعـیة 
وخـیریـة بـعد أخـذ الـرخـص الـقانـونـیة، وكـافـة األنشـطة الـتي تـساھـم فـي تـتمیم أھـداف الـكنیسة الـمذكـورة فـي مـقدمـة ھـذا الـدسـتور. 
كـما یـحق لھـذا الـكنیسة امـتالك وحـیازة الـعقارات والـممتلكات أو نـقل مـلكیتھا عـن طـریـق الـبیع أو الـتنازل؛ كـما یـحق لـھا تـأجـیر 

أو رھن العقارات والممتلكات التي تقع ضمن ملكیتھا الخاصة، وذلك لتسھیل عملھا. 

المادة الثانیة: إیمان الكنیسة 

نـؤمـن بـما أعـلنھ الـكتاب الـمقدس بعھـدیـھ الـقدیـم والجـدیـد عـن أن هللا واحـد فـي ثـالثـة أقـانـیم؛ ونـعترف بـاإلیـمان الـكتابـي 
التاریخي الوارد ذكره فیما یلي: 

نـؤكـد عـلى تـمسكنا بـالـعقائـد األسـاسـیة الـجوھـریـة لـفھم اإلیـمان المسـیحي والـتي یـجب أن یـنشأ عـنھا مـحبة مـتبادلـة 
وخدمة مسیحیة عملیة واھتمام بالكرازة.   

 نـؤمـن بسـلطان هللا (آب وإبـن وروح قـدس) ونـعمتھ وتـدبـیره للخـلیقة، والـوحـي، والـفداء والـدیـنونـة •
األخیرة. 
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نـؤمـن بـأن الـكتاب الـمقدس بـكامـل أسـفاره ھـو مـوحـى بـھ مـن هللا ومـنزه عـن الخـطأ، ونـؤمـن بـأنـھ الـمرجـع •
األول واألخیر لكل ما یتعلق باإلیمان والسلوك. 

نؤمن بأن طبیعة اإلنسان ساقطة، جعلتھ مستحق دینونة هللا العادلة وغضبھ. •
نـؤمـن بـأن یـسوع المسـیح، هللا الـكلمة المتجسـد قـد قـدم نـفسھ ذبـیحة عـنا وأن مـوتـھ الـكفاري وقـیامـتھ ھـما •

األساس الوحید لفداء اإلنسان من طبیعتھ الساقطة ومن قوة الخطیة وعقوبتھا ونتائجھا األبدیة. 
نؤمن بتبریر الخطاة على أساس نعمة هللا فقط باإلیمان بیسوع المسیح المصلوب والقائم من األموات.  •
نؤمن بعمل هللا الروح القدس في االستنارة والتجدید وسكناه في المؤمن وتقدیسھ. •
نـون الـكنیسة، الـتي ھـي جسـد المسـیح والـذي ھـو رأسـھا، • نـؤمـن بـكھنوت جـمیع الـمؤمـنین الـذیـن یـكوِّ

وبالتزامھا بإعالن اإلنجیل في كل العالم بحسب تكلیف المسیح لھا. 
نؤمن وننتظر رجوع المسیح ثانیة بشكل علني بقوة ومجد. •

المادة الثالثة: موارد الكنیسة 

تتأمن موارد ھذه الكنیسة بالعطاء الطوعي من أعضائھا عشوراً وتقدیمات وھبات كما وتقبل الكنیسة ھبات غیر مشروطة 
من ھیئات وجمعیات وأفراد من داخل ومن خارج لبنان. 

المادة الرابعة: عالقات الكنیسة وارتباطاتھا 

إن كـنیسة یـسوع رئـیس السـالم اإلنـجیلیة ھـي كـنیسة وطـنیة وھـي عـضو مـؤسـس فـي إتـحاد الـكنائـس الخـمسینیة اإلنـجیلیة فـي 
لبنان وسوریة، وترتبط من خاللھ بالمجمع األعلى للطائفة اإلنجیلیة في سوریة ولبنان. 
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النظام الداخلي 
     

المادة األولى: األعضاء 

نعتبر أن كل شخص مؤمن بیسوع المسیح كمخلص شخصي ھوعضو في ھذا الجسد الكنیسة 
وحیث ھذا اإلیمان یكون ظاھراً من خالل  

- حیاة بر وقداسة  
- طاعة لكلمة هللا المعلنة  

- التزام بالحیاة الكنسیة المحلیة 
  

مع التأكید أننا ال نفرق على أساس الجنس أو العمر أو العرق أو الطبقة اإلجتماعیة. 

واجبات العضو 
یتوقع من كل ّ عضو أن یقوم بما یعلِّمھ العھد الجدید بشأن واجباتھ، وذلك بحضور اجتماعات الكنیسة، والخدمة فیھا بحسب مواھبھ، 

م الرب یسوع المسیح من خالل التزامھ بتعالیم الكتاب المقدس والتلمذة  والعطاء المادي والتعاون األخوي، وسلوك الحیاة التي ُتكرِّ
والعیش بحسب حق اإلنجیل. 

على كل عضو ملتزم في الحیاة الكنسیة اإللتزام بعدم نقل روح سلبیة من خالل اإلنتقاد والنمیمة وحفظ وحدانّیة الروح برباط السالم 
(أفسس 4: 3). 

على كل عضو اإللتزام بالمشاركة في االجتماعات العامة التي تدعو إلیھا الكنیسة كل 6 أشھر الطالع األعضاء على أحوال الكنیسة 
الروحیة والمادیة وللمشاركة في التداول والقرارات التي تھم الجمیع.    

على كل عضو الصالة من أجل الكنیسة وتقدمھا. 
على كل عضو االلتزام برؤیة الكنیسة والعمل على تحقیقھا. 

حقوق العضو 
لـكل عـضو فـي جسـد الـرب الـحق فـي الـحصول عـلى االھـتمام الـروحـي والـرعـوي مـن الـقادة والخـّدام الـمسؤولـین عـن الخـدمـة 
الـرعـویـة، كـما یـحق لـھ أن یـنال مـا یـحتاجـھ مـن تـعلیم وإرشـاد مـن الخـدام مـا یـساھـم فـي نـضجھ الـروحـي ونـموه إلـى مـلء قـامـة 

المسیح. 
یـحق لـكل عـضو أن یـقدم اقـتراحـات تـساھـم فـي نـمو الخـدمـة وامـتدادھـا إلـى الـمسؤولـین الـروحـیین كـتابـیا بھـدف مـناقشـتھا فـي 

فریق القیادة.  
یـحق لـكل عـضو أن یـطلب االطـالع عـلى الـقرارات المتخـذة مـن قـبل فـریـق الـقیادة وعـلى حـسابـات الـكنیسة فـي حـال فشـل 

القیمین على الخدمة من الدعوة الجتماعات عامة (شركة) كل 6 أشھر على األقل. 

المادة الثانیة: اجتماعات الھیئة العامة  

اجـتماعـات الھـیئة الـعامـة ھـي االجـتماعـات الـدوریـة الـتي یـدعـو إلـیھا مجـلس األمـناء أعـضاء الـكنیسة جـمیعا لـالسـتماع إلـى 
القرارات والتقاریر ولمناقشة أیة أمور تتعلق بالكنیسة.   

ُتعقد االجتماعات مّرتین كل عام على األقل. یكون النصاب قانوني بحضور أغلبیة األعضاء. 
فـي حـال عـدم اكـتمال الـنصاب یـدعـى الجـتماع آخـر خـالل شھـر واحـد ویـكون الـنصاب قـانـونـي بـمن حـضر مـن األعـضاء وذلـك 

لعدم تعطیل عمل الكنیسة واللجان القّیمة على الخدمة ومجلس األمناء. 
یحق لمجلس األمناء الدعوة لجلسات استثنائیة إذا دعت الحاجة. 

المادة الثالثة: مجلس األمناء 

یتكون مجلس األمناء من الراعي األساسي وثالثة أعضاء على األقل،  

ویكون على الشكل التالي: 
الرئیس. 1.
نائب رئیس. 2.
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أمین سر. 3.

أمین صندوق 4.

أعضاء بدون حقیبة. 5.

دور مجلس األمناء  
الحفاظ على رؤیة الكنیسة وإرسالیتھا وأھدافھا العامة. •
مساءلة الراعي األساسي حول أمور الكنیسة وحول تحقیق أھدافھا. •
الصالة من أجل الكنیسة. •
تعدیل دستور الكنیسة ونظامھا األساسي.  •
یجوز لھذا المجلس أن یتدخل ویقترح حلول في حال احتاجت الكنیسة لذلك باقتراح من الراعي. •

مھامھ 
تكون مھام مجلس األمناء على الشكل التالي: 

یـكون مجـلس األمـناء مـسؤوالً عـن اإلشـراف وتـتمیم جـمیع أھـداف الـكنیسة كـما ذكـرت فـي مـقدمـة •
الدستور. 

یجتمع مجلس األمناء مرة كل 6 أشھر على األقل واستثنائیاً كل ما دعت الحاجة. •
یـكون مجـلس األمـناء الـمسؤول الـمباشـر عـن مـساءلـة الـراعـي لـنمو وتـقدم جـمیع الـبرامـج والـمشاریـع الـتي •

ابتدأتھا الكنیسة. 
یتلقى مجلس األمناء جمیع طلبات التكلیف (الرسامة) بحسب المادتین السابعة والثامنة. •
یـعترف مجـلس األمـناء بـالـكنائـس المحـلیة الجـدیـدة الـتي تـرغـب فـي االنـضمام لھـذه الـكنیسة عـلى أسـاس •

المادة السادسة. 
یشـرف مجـلس األمـناء عـلى الـكنائـس والخـدام األعـضاء ویـكون مـسؤوالً عـن الـنظام والـتأدیـب بحسـب •

المادة العاشرة. 
یـقوم مجـلس األمـناء بـعمل "لـجنة الـتكلیف (الـرسـامـة)" الـتي تـكون مـسؤولـة عـن قـبول ومـراجـعة جـمیع •

طلبات التكلیف (الرسامة) وإجازة الخدام. 

إختیار المجلس األمناء 
یتم اختیار أعضاء مجلس األمناء من خالل الراعي األساسي ألول مرة وبعدھا وعند شغور أحد األماكن یتم اختیار عضو 

جدید باإلجماع وفي حال تعذر ذلك یتم اختیاره بواسطة االقتراع السري وباألكثریة المطلقة وذلك في جلسة مخصصة 
لذلك.  

مالحظة: یحق لمجلس األمناء انتداب أحد أعضاءھا لحضور جمیع جلسات المنسقین في الكنیسة. 

المادة الرابعة: مھام أعضاء مجلس األمناء 

الرئیس 
تكون مھام الرئیس على الشكل التالي: 

یترأس الرئیس كل جلسات الكنیسة. 1.

یراقب الرئیس كل أعمال منسقي الكنیسة ویمثل الكنیسة بكل األمور القانونیة. 2.

یترأس الرئیس كل جلسات مجلس األمناء. 3.

یكلف الرئیس بالتوقیع على كل الوثائق الرسمیة المختصة بالكنیسة. 4.

مساعد الرئیس 
تكون مھام مساعد الرئیس على الشكل التالي: 

یحمل مسؤولیات الرئیس في حال غیابھ أو في حال فراغ المركز إلى حین تعیین راٍع جدید. 1.

یحمل المسؤولیة التي توكل إلیھ من قبل الرئیس ومجلس األمناء. 2.

أمین السر 
تكون مھام أمین السر على الشكل التالي: 
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حفظ وقائع وسجالت جمیع اجتماعات الكنیسة ومجلس األمناء. 1.

تقدیم تقریرا سنویا عن إحصائیات الكنیسة ومجلس األمناء في اجتماعھا السنوي. 2.

یـكون مـسؤوال عـن كـل الـرسـائـل واالتـصاالت الـواردة والـموجـھة إلـى الـكنیسة ومجـلس األمـناء، ویـكون 3.
مسؤوال من قبل مجلس األمناءعن تبلیغ جمیع خدام الكنیسة باألمور المختصة بھ. 

توقیع شھادات تكلیف الخدام (الرسامة) مع الرئیس. 4.

حفظ سجالت الكنیسة (الزواج، الوالدات، التكریس والمعمودیات) 5.

أمین الصندوق 
تكون مھام أمین الصندوق على الشكل التالي: 1.
یتلقى وینفق أموال الكنیسة بحسب قرارات وتوجیھات مجلس األمناء. 2.
یقدم تقریرا مالیا في كل اجتماع عام تدعو إلیھ الكنیسة وكل ما اجتمع مجلس األمناء. 3.
یـحفظ سـجالتـھ مـفتوحـة فـي كـل األوقـات لمجـلس األمـناء، كـما سـیتم مـراجـعة ھـذه الـسجالت مـن ِقـبل خـبیر مـحاسـبة 4.

مؤھل ومكلف من مجلس األمناء. 
یوقع على الشیكات مع الرئیس أو مكلف آخر. 5.

المادة الخامسة: الراعي 
تعیینھ: 

یـكون الـراعـیان األسـاسـیان فـؤاد قـھوجـي وجـولـي قـھوجـي الـخادمـین الـمؤسسـین لھـذه الـكنیسة إلـى حـین یـتقرر تـعیین خـادم آخـر 
من ِقبل مجلس األمناء، أو في حال خال موقع الراعي ویكون اختیاره على الشكل التالي. 

یتم اختیار أسماء مرشحین من قبل منسقي الخدمات وُترفع التوصیات إلى مجلس األمناء. •
یختار مجلس األمناء أحدھم ویعینھ لیقوم بالخدمة لمدة أقصاھا سنة واحدة. •
بعد مرور سنة یتم التصویت من ِقبل منسقي الخدمة لتثبیت خدمتھ ویتم مشاركة األمر مع الكنیسة. •
تكون مدة خدمتھ غیر محدودة. •

مھامھ:  
وضـع رؤیـة وأھـداف لـلكنیسة مـعلنة لـھ مـن هللا، یـشاركـھا مـع مجـلس األمـناء ومـع الـمنسقین الـعامـلین مـعھ ویـكون •

مسؤوال عن تحقیقھا. 
قیادة الكنیسة ورعایتھا بمشاركة الخّدام القّیمین على الخدمة. •
اإلھتمام بخدمة الوعظ والتعلیم. •
التأكد من أن المنسقین والخدام یقومون بمھامھم وواجباتھم. •

صفاتھ و مؤھالتھ 
یـكون الـراعـي مـثاال لـلكنیسة وقـدوة لـكل الـعامـلین والخـدام فـي والـقداسـة والـبر، الـمحبة والخـدمـة، والـنزاھـة •

والشفافیة، كما في حیاتھ العائلیة والعامة ویكون على الدوام صورة المسیح ورائحتھ الزكّیة. 
یعكس الصورة التي نقرأ عنھا في رسالة تیموثاوس األولى 3. •
یجب أن یكون قد تمم بعض الدراسات الالھوتیة التي تؤھلھ لعمل الخدمة. •
ُیـكلّف (ُیـرسـم) مـن ِقـبل أعـضاء مـن مجـلس األمـناء مـع بـعض الـمتقدمـین فـي اإلیـمان فـي الـكنیسة بـوضـع األیـادي •

وبالتعاون وحضور إتحاد الكنائس الخمسینیة اإلنجیلیة في لبنان وسوریة. 

المادة السادسة: المنسقین 
  

إختیارھم: 
یـقوم الـراعـي األسـاسـي فـي الـكنیسة بـاخـتیار أعـضاء أكـّفاء، ُیـطلب مـنھم الخـدمـة عـلى أسـاس فـترة تجـریـبیة لـمدة ال تـقل عـن  6 
أشھـر،  یـصیربـعدھـا تـقییم ھـذه الـفترة فـإمـا یـقبلون أو یـتنحون، فـي حـال قـبولـھم یـتم تـقدیـمھم لـلكنیسة وتـكلیفھم بـشكل عـلني 

والصالة من أجلھم بوضع األیدي. 

صفاتھم: 
یجب أن تكون فیھم الصفات والمؤھالت التالیة. 

أن یـكونـوا مـثاال لـلكنیسة وقـدوة لـكل الـمؤمـنین فـي والـقداسـة والـبر، الـمحبة والخـدمـة، والـنزاھـة والـشفافـیة، كـما فـي •
حیاتھم العائلیة والعامة ویكونوا على الدوام صورة المسیح ورائحتھ الزكّیة. 
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أن یعكسوا الصورة التي نقرأ عنھا في رسالة تیموثاوس األولى 3 •
أن یكون لھم قلب الخادم المليء بالمحبة والشغف، ولھم رؤیة من أجل الخدمة التي یقومون بھا. •
أن یكون لھم إتجاه قلب قابل للتعلیم والتشكیل والتغییر. •
أن یكونوا ملتزمین بالحیاة الكنسیة.  •
أن یكون لدیھم معرفة كتابیة وافیة تؤّھلھم لعمل الخدمة. •

مھامھم: 
الـتأكـد مـن الـقیام بـالخـدمـات (عــلى ســبيل املــثال ال الــحصر.. الــرعــايــة، املجــموعــات الــبيتية، التســبيح والــعبادة...) الـموكـلة 

إلیھم كل واحد ضمن مسؤلیتھ على أكمل وجھ، ومساعدة الراعي بخدمة الرعایة واإلھتمام بشؤون المؤمنین. 
اإلجتماع بشكل دوري مع الراعي األساسي ومع كافة المنسقین للصالة والتداول بأمور الخدمة. •
اإلجتماع بالراعي بشكل دوري للبحث في أمور الخدمة وتحدیاتھا والصالة. •
وضع تقاریر شھریة بالخدمة وتطورھا وتحدیاتھا. •

مدة خدمتھم: 
تكون مدة خدمة المنسق لفترة 3 سنوات قابلة للتجدید 

المادة السابعة: الكنیسة المحلیة 

تـعتبر الـكنیسة محـلیة عـندمـا یـجتمع 12 شـخًصا أو أكـثر بـشكل أسـبوعـي دوري لـلعبادة والـصالة والـبنیان ومـمارسـة 
فرائض الكنیسة ویكون لھا إستقاللیة مادیة. 

المادة الثامنة: الخدام 

یمنح مجلس األمناء نوعین من الشھادات للخدام المنضمین لكنیسة یسوع رئیس السالم كالتالي: 
الخادم المجاز 1.
الخادم المكلف (المرسوم) 2.
یمكن للخادم أن یكون رجل أو إمرأة طالما ینطبق علیھ/علیھا صفات الخادم 3.

على كل خادم یرغب في الحصول على شھادة من الكنیسة أن یكون: 
إنجیلًیا في الھویة. •
منتسًبا إلى الكنیسة لمدة ال تقل عن سنة واحدة. •
مؤمًنا ویحیا بحسب ما نص علیھ إیمان الكنیسة في المادة الثالثة من دستور الكنیسة. •
برھن قدرتھ على القیادة والخدمة. •
بال لوم، ولھ صفات الخادم كما تنص علیھا 1تیموثاوس 3. •
غیر منتمي ألي حزب أو تنظیم سیاسي. •
حـاصـالً عـلى دراسـة كـتابـیة ال تـقل عـن الـسنة الـواحـدة عـلى األقـل وخـدمـة عـملیة تـوافـق عـلیھما مجـلس •

األمناء.  

الخادم المجاز 
باإلضافة لما ورد في النص أعاله، یجب على الراغب في الحصول على صفة خادم مجاز أن: 

یكون عمره 25 سنة على األقل. •
تقوم الكنیسة المحلیة بترشیحھ لمجلس األمناء برسالة خطیة. •
یخضع لمقابلة مع مجلس األمناء. •

الخادم المكلف (المرسوم) 
ھـذه الـصفة مـحفوظـة لـكل مـن خـدم بـصفة "خـادم مـجاز"، ولـكل رائـد فـي غـرس الـكنائـس تـحت قـیادة الـكنیسة المحـلیة، أو لـكل 

من لھ خدمة معترف بھا من قبل مجلس األمناء أو خدام الكنائس المحلیة.  
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باـإلضاـفةـ إلىـ متـطلبات الخـادم العـامةـ المـذكوـرة أعاله، علـى الخـادم المـرسوـم أن یكـون قدـ خدـم بنـجاح كخـادم مجـاز لفـترة ال 
تقل عن السنة الواحدة، أو أن یكون خادماً مكلّفاً (مرسوماً) بحسب المادة الثامنة من ھذا النظام. 

المادة التاسعة: االعتراف ونقل الشھادات 

یـكون لمجـلس األمـناء الـحق بـاالعـتراف و/أو نـقل الـشھادات ألي خـادم یـرغـب فـي االنـضمام إلـى ھـذه الـكنیسة، فـي حـال أتـم 
متطلبات الخادم العامة المذكورة أعاله على أن: 

ال یكون عمره أقل من 25 سنة للخادم المجاز و30 سنة للخادم المرسوم.. •
یـقدم طـلباً خـطیاً یشـرح فـیھ أسـباب رغـبتھ بـاالنـضمام إلـى الـكنیسة ونـوع خـدمـتھ ورؤیـتھ مـرفـقة مـع رسـالـة •

توصیة من الكنیسة أو اإلرسالیة التي ینتمي إلیھا. 
یخضع لمقابلة واحدة على األقل مع مجلس األمناء. •
یـوافـق عـلى الخـدمـة لـمدة 6 أشھـر تـحت قـیادة الـكنیسة المحـلیة عـلى أال یـكون خـالل تـلك الـفترة عـضوا •

ُمصوتاً في الكنیسة. 

المادة العاشرة: تأدیب الخدام 

یكون تأدیب الخدام من صالحیة مجلس األمناء، ویتم ذلك من خالل فرض برامج إلعادة التأھیل. 
یؤخذ قرار بالتأدیب في الحاالت التالیة: 

التصرف غیر األخالقي على سبیل المثال ال الحصر (الزنى.. التحرش..). 1.

الخروج عن إقرار اإلیمان. 2.

التصرف بطریقة غیر أمینة بأموال الكنیسة أو الخدمة. 3.

االنضمام إلى حزب أو تنظیم سیاسي. 4.

في حال رفض الخادم اإلمتثال لقرارات مجلس األمناء یتم فصلھ عن الخدمة إلى أن یتوب ویرجع عن موقفھ. 5.
مالحظة: إن ھدف التأدیب یكون توبة الخادم وربحھ. 

فـي حـال مـعرفـة مجـلس األمـناء بـأن إحـدى الـحاالت الـسابـقة تـنطبق عـلى أحـد الخـدام، وجـب عـلیھ إتـخاذ الخـطوات الـمناسـبة 
بحسـب مـا ورد فـي إنـجیل مـتى اإلصـحاح 18، مـتذكـریـن أن أیـة تـھمة تـوجـھ ضـد أي خـادم ال تـقوم إال عـلى شـھادة شـخصین 

أو أكثر. 

المادة الحادیة عشرة: التعدیل 

إن تـعدیـل وتـغییر ھـذا الـدسـتور والـنظام الـداخـلي یـكون مـمكنا داخـل أي اجـتماع مـن اجـتماعـات مجـلس األمـناء. یـحق لـكل خـادم 
مـنتمي إلـى الـكنیسة أن یـقدم اقـتراح تـعدیـل مـادة مـا لـلمناقـشة إلـى أمـین سـر مجـلس األمـناء، بـرسـالـة خـطیة یـوضـح فـیھا الـمادة 
الـتي یـرغـب فـي مـناقـشة تـعدیـلھا والھـدف مـن الـتعدیـل. یـناقـش مجـلس األمـناء الـتعدیـل الـمقترح، ومـن خـالل الـراعـي األسـاسـي 
ُتـناقـش الـمادة مـع الـمتقدمـین فـي اإلیـمان لـإلسـتماع إلـى اآلراء. وبـعدھـا یـؤخـذ الـقرار فـي اجـتماع لمجـلس األمـناء ألخـذ الـقرار 

باإلجماع.  


