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 إقرارات اإليمان والقيادة الكنسية 

 فيد ف. كوفني االبن ي د بقلم  

م بعًضا  تمثِّل ا ملعايري العقائدية أهمية كبرية للعمل األمني واملثمر اذلي يؤديه قادة الكنيسة. مثل هذه املعايري تقدِّ
خِضع يف كثري من األحيان الختبار 

ُ
من أهم تعايلم الكتاب املقدس يف صورة موجزة، ونظامية، وهو الشلك اذلي أ

دة الكنيسة هذه املعايري طوًًع، تكون بمثابة رابط يوحد بني الزمن، وأثبت أمانته جتاه مصدره. وعندما يتبَّنى قا 
َقِّ َوقَاِعَدتُُه" )   (.15: 3تيموثاوس   1أوئلك اذلين اجتمعوا مًعا من أجل االعتناء بالكنيسة بصفتها "َعُموُد اْلح

ت الكنائس امللزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان بوجه ًعم وظيفة املعيار العقائدي يف عالق ته بأعضاء الكنيسة  َمَّيى
وا بأساسيات اإلجنيل، جيوز هلم أن خيتلفوا إىل  عن وظيفته يف عالقته بقادة الكنيسة. فألن أعضاء الكنيسة قد أقرُّ
حد كبري يف فهمهم للمعايري العقائدية للكنسية، ويف الزتامهم بها. وباتلايل، يكون قبوهلم انلاضج للبيان العقائدي  

ا يرنون إيله يف حياة اتللمذة، وليس رشًطا ُمسبًقا للتلمذة. يف املقابل، إن قادة الكنيسة  األكرث تفصياًل للحق هدفً 
مطاََلون بقبول معايري الكنيسة وتبنِّيها، بصفتها ترصحيًا دقيًقا عن بعٍض من اْلقائق العظيمة اليت جيدونها هم  

وخدمته عملهم  يف  ههم  توجِّ أن  شأنها  من  واليت  اهلل،  لكمة  يف  َمنَاَء، أنفسهم 
ُ
أ نَاًسا 

ُ
"أ دلى  اْلق  يُوَدع  وبذلك،  م. 

يحًضا" )
َ
نح ُيَعلُِّموا آَخِريَن أ

َ
َفاًء أ كح

َ
   (.2: 2تيموثاوس   2يَُكونُوَن أ

، فإن املعايري العقائدية مهمة ألنها تُسهِّل اتلدريب العقائدي ألوئلك املرشحني للقيادة الكنسية. فيه توفر   ومن َثمى
ل هذا اتلدريب. واهلدف من هذا اتلدريب جيب أن يكون قبواًل قلبيًّا هلذه اتلعايلم. كذلك،  منهًجا ثابتًا لعمل مث

حون بقدرة ىلع رشح هذا اتلعليم لألعضاء، وإثبات أساسه الاكمن يف الكتاب   من الرضوري أن يتمتع هؤالء املرشى
 املقدس. 

ة لفحص قادة الكنيسة واملصادقة عليهم. فيك وبعدما تسهم املعايري العقائدية يف اإلعداد واتلدريب، تكون الزم
ل املرشحون للقيادة من انلاحية العقائدية، عليهم مجيًعا أن يكونوا قادرين ىلع إظهار أنهم اكتسبوا فهًما واعيًا  يؤهى

 ودقيًقا تلعليم الكنيسة، واستعداًدا للسلوك واخلدمة يف الزتام أمني بتلك املعايري. 

ا  تمثِّل  ذلك،  ىلع  هؤالء عالوة  فألن  للكنيسة.  وإدارتهم  الكنيسة  قادة  لسلطة  كبرية  أهمية  العقائدية  ملعايري 
املسؤولني يف الكنيسة هم أناٌس خطاة ُُملىصون بانلعمة، فإن سلطتهم ليست نابعة من ذواتهم، بل إن السلطة اليت  

ْلقى بأمانة لشعب اهلل، ذلك هلم بالفعل يه سلطة أخالقية وروحية. يعين ذلك أن سلطتهم تعتمد ىلع تقديمهم ا
اْلق اذلي يقبله اذلين هم حتت رًعيتهم، ويتبعونه، بعمل الروح القدس. هلذا السبب، ينبيغ أال يلجأ قادة الكنيسة  
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يف إدارتهم للكنيسة إىل استعمال القوة )كما تفعل اْلكومات املدنية(؛ بل يف املقابل، إن إدارتهم للكنيسة تكون  
مني للكمة اهلل. فاإلدارة يف الكنيسة تتعلق "وساطية وإعالنية" ، تُمارَس من خالل اتلوجيه واتلعليم، بصفتهم مقدِّ

يف  وحكمه  سلطانه  يمارس  املسيح  فإن  اْلق.  هلذا  ُمعتَمًدا  ملخًصا  العقائدية  املعايري  م  وتقدِّ اْلق؛  بتعليم  دائًما 
نه يمارس سلطانه اخلاص، ويفرض قوانينه  الكنيسة "بواسطة لكمته وروحه، عن طريق خدمة البرش. وهكذا، فإ 

  اخلاصة بواسطة هؤالء، بصفتهم وسطاء هل".

ِحيِح"، بل  نح يَِعَظ بِاتلىعحِليِم الصى
َ
قَاِدًرا أ الفكرة األخرية هنا يه أن قائد الكنيسة مدعوٌّ ليس فقط إىل أن "يَُكوَن 

حُمنَاقِِضنيَ    ذللك   عرص  كِّ   يف  الكنيسة  قادة (. جيب أن يتَنَبّهَ 9:  1" )تيطس  أيًضا إىل أن يكون ىلع استعداد أن "يَُوبَِّخ ال
ّنِّ : "قائاًل   أفسس   يف  الكنيسة  لشيوخ  بولس  وجهه  اذلي  اتلحذير

َ
لَمُ   أل عح

َ
نىهُ :  هَذا  أ

َ
ُخُل   ِذَهاِب   َبعحدَ   أ   ِذئَاٌب   بَيحنَُكمح   َسيَدح

ِفُق   الَ   َخاِطَفةٌ  ِعيىةِ   ىلَعَ   تُشح نحتُمح   َوِمنحُكمح .  الرى
َ
" )أعمال    أ تَِذبُوا اتلىالَِميَذ َوَراَءُهمح ُموٍر ُملحتَِويٍَة يِلَجح

ُ
َسيَُقوُم رَِجاٌل َيتلََكىُموَن بِأ

حُمَسلىِم  30-29:  20الرسل   ِل اإِليَماِن ال جح
َ
(. وباتلايل، فإن قادة الكنيسة مدعوون، حُبكم وظيفتهم، إىل أن جيتهدوا "أل

)يهوذا   يِسنَي"  لِلحِقدِّ ًة  اذلين  (3َمرى الكذبة،  املعلِّمون  فيه  يتسبىب  اذلي  الرهيب  الرضر  بسبب  ذلك  أهمية  وتزداد   .
وَن بَِدَع َهاَلٍك"، و" ينَ ٱ"يَُدسُّ ِ ُف   بَِسبَِبِهمح   ذلى َقِّ ٱ َطِريِق   ىلَعَ  جُيَدى    (.2-1: 2  بطرس  2) ْلح

ُتَعد املعايري العقائدية بمثابة أداة قوية وفعالة يف حسم اجلداالت. فال دايع أن نبدأ من نقطة الصفر مرة أخرى لكما  
اندلع نزاٌع حول تعليم جديد. فالسؤال األهم يظل دائًما هو: بَم ُيَعلِّم الكتاب املقدس؟ وإن املعايري العقائدية تعرض  

ل، واليت يعلِّم بها الكتاب املقدس. فيه توفر إطاًرا، وبنوًدا ثابتة، جرى االتفاق  األمور اليت حسمتها الكنيسة بالفع
الكنيسة   طهارة  ىلع  اْلفاظ  يُمكن  وبذلك،  الَمعنيىة.  اجلديدة  األزمة  ىلع  تطبيقها  يلزم  وباتلايل  ُمسبًقا،  عليها 

حوَِديَعَة" اليت اؤتُِمنوا عليها ) تَنَاَها 20:  6موثاوس  تي  1وسالمها، بأن حيفظ قادة الكنيسة "ال (، ويرعوا "َكِنيَسَة اهلِل الىيِت اقح
 (. 28: 20بَِدِمِه" )أعمال الرسل 

 

هو الرايع املساعد يف شؤون اتلعليم الكتاب والالهويت بكنيسة نيو هوب املشيخية    االبن  فيد ف. كوفنيي د د.  
 بمدينة فريفاكس، والية فريجينيا.

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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