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 إقرارات اإليمان والعضوية الكنسيَّة 

 بول يلفاي بقلم  

ختيَّل ميع واعًظا يتمَّيَّ بأنه خطيب بليٌغ، بمعىن أن تعليمه واضٌح وُملِهم، كما أنه قائد موهوب. فإن فيه ما جيذب  
ث يف أحد املؤتمرات، وأمكنك أن   تتعرَّف عليه وىلع اعئلته، اآلخرين إىل اتباعه. ثم تلَّقَّ هذا الرجل دعوًة للتحدُّ

فرصَت ىلع قناعة بأن كنيسته يه الكنيسة األمثل لك. ثم ذهبَت وسألَت هذا الرايع عن الكيفية اليت يمكن أن  
تنضم بها إىل هذه الكنيسة؛ لكن، اكن األمر مبَهًما بعض اليشء بالنسبة لك، إذ سمعَت منه الكثري من احلديث  

ن أن نكون صادقني بعضنا مع بعض. لكن عندما سأتَله: "بَم تؤمن هذه  عن جمتمع الكنيسة، وعن كيف يمك
ًصا مؤلًَّفا من ثمانية بنود، حيوي فقط أساسيات اإليمان اإلجنييل. ثم قال لك: "حنن يف هذا   م لك ملخَّ الكنيسة؟" قدَّ

إجيابيً  بدا لكُّ هذا  اثلانوية".  املسائل  نتوقف عند  أولوية، وال  األساسيات  قلقك  املاكن جنعل  أثار  للغاية. لكن  ا 
تنشأ   السؤال اتلايل: ما اذلي يمكن أن حيدث عندما تسوء األحوال؟ ما اذلي يمكن أن حيدث عندما  وأرَّقك 
صعوبات يف حياة الكنيسة، وتربز حاجٌة إىل اتلأديب؟ بَم تؤمن هذه الكنيسة فعليًّا بشأن الفرائض، أو بشأن دور  

ص مكوَّن من ثمانية بنود. ادلولة؟ فثمة الكثري من القضايا   اليت ال يتطرق إيلها ملخَّ

حبسب الفكر اإلصاليح، يُعد اتلأديب الكنيس واحًدا من عالمات الكنيسة؛ ومع ذلك، فإنه واحد من اجلوانب  
العظيمة من حياة الكنيسة اليت تتعرَّض إلهمال كبري يف يومنا هذا. ال أحد يف اكمل قواه العقلية يمكن أن يظن  

الكنيسة اإلجنيلية ايلوم أهملت ذلك إىل حدٍّ كبري.  أنه يس تأديب؛ ومع ذلك، فإن  تطيع أن يرِّبي أوالده دون أيي 
ط يف أنه إن وُجد دليها أيُّ تأديب كنيس   تَكُمن الصعوبة بالنسبة ألية كنيسة ملزتمة بإقرار إيمان خمترََص ومبسَّ

ممارسة هذا اتلأديب أن يرجتلوا القواعد حبسب املوقف.  ىلع اإلطالق، سيضطر القادة يف كثري من األحيان عند  
ولألسف، يُمكن أن ينتيه احلال بهم إىل تأديب ابلعض ىلع أمور ال تستحق اتلأديب. فمع أن هذه ابلنود اثلمانية  
الكنيسة يف   للعقيدة قد تكون صحيحة، لكنها ليست تفصيلية بما يكيف للتعامل مع األزمات اليت تواجهها 

  حياتها.

ط، تتوقف احلالة الصحية ألعضاء الكنيسة بالاكمل إىل حد كبري   فيف الكنيسة امللزتمة بإقرار إيمان خُمترََص ومبسَّ
ىلع احلالة الصحية الروحية للقائد. يف العقد املايض، شهدنا حاالت مأساوية من سقوط قادة، وانهيار الكنائس اليت  

 قادوها يف أعقاب رحيلهم عنها.
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يمان األكرث تفصياًل إىل اكتساب فهم واضح للكمة اهلل، واتلعبري عنه. فإن اهلل يعلن عن ذاته بوضوح  يسىع إقرار اإل
يف الكتاب املقدس. وعندما يقاَرن انلص الكتايب بنص كتايب آخر، تصري العقيدة األساسية واضحة، وباتلايل يصري  

ل إىل  من الُممكن تلخيص ابلنود الرئيسية للتعليم الكتايب بطريقة را  ئعة ومرتابطة. فإننا يف هذه اإلقرارات نتوصَّ
  ما ُيَعليمه الكتاب املقدس بشلك أسايس.

يلعب إقرار اإليمان عدًدا من األدوار ألجل أعضاء الكنيسة. فهو، أواًل، يبيق علينا أمناء وصادقني. دلى لكي كنيسة  
ار إيمانها أم ال؟ فسواء اكن هذا اإلقرار هو إقرار  إقرار إيمان؛ لكن السؤال هو: هل قامت هذه الكنيسة بتدوين إقر

، فإن وجود إقرار إيمان يُظِهر  وثائق الوحدة اثلالث، أو  1689إيمان وستمنسرت، أو إقرار إيمان نلدن املعمداين لعام  
إيمان الكنيسة  بوضوح ما تؤمن به الكنيسة، وال يفسح املجال للتملُّص منه. فعىل قادة الكنيسة أن يقرأوا إقرار  

بانتظام ىلع مسامع أعضاء كنيستهم، حىت يصريوا، ىلع حد تعبري بولس، طائعني "ِمَن الَْقلِْب ُصوَرَة اتلَّْعِليِم الَّيِت  
  (.13: 1تيموثاوس 2(. فثمة "نموذج من اتلعليم الصحيح" ينبيغ أن نطمح إيله ) 17: 6تََسلَّْمتُُموَها" )رومية  

امل  للكنيسة  يكون  أن  أحد  جيب  أعضاؤها.  يشالكه  أن  إىل  تسىع  واضٌح  شلٌك  اإليمان  وإقرارات  بقوانني  لزتمة 
اجلوانب الرائعة إلقرارات اإليمان القديمة هو أنها جنحت يف اجتياز اختبار الزمن. فيه ال ترتك انلاس حتت رمحة 

. فإنه ثمة نوٍع من انلضج الالهويت يف  إقرارات اإليمان، اذلي يعطينا لقاًحا  ابلدع الالهوتية، أو القادة دائيم اتلغريُّ
 واقيًا ضد بعض الضالالت الالهوتية اليت حتيط بنا.

ثانيًا، يمدُّ إقرار اإليمان أعضاء الكنيسة باحلماية. فهو حيدد ما هو مطلوب ألجل االنضمام إىل عضوية الكنيسة،  
ايري اليت يمكن من خالهلا إخضاع الشيوخ  ويوضح احلالة اليت تستلزم أو ال تستلزم اتلأديب الكنيس، ويعطي املع

الرعوي. فهو   للمساءلة، ويرسم حدود اتلفكري الالهويت. كذلك، يصري إقرار اإليمان وسيلًة للتعبري عن االهتمام 
ن الراعة والشيوخ من راعية وتشجيع األعضاء يف أثناء سريهم عرب   هنا يف مسار انلضج الالهويت، وباتلايل يمكي يوجي

 لمذة هذا، لكنه يفسح املجال أيًضا للتوبيخ واإلنذار عندما حييد هؤالء األعضاء عن املسار. مسار اتل

ثاثلًا، اتلمسك بإقرار إيمان يتيح نلا أن نتمتَّع بوحدة هادفة مع الكنائس املشابهة نلا يف الفكر يف لكي أحناء العالم 
قد ختتلف   الُمصلَحة  اإليمان  إقرارات  أن  فمع  اتلاريخ.  تعبريها عن  وعرب  طريقة  حيث  من  ابلعض  بعضها عن 

   حمتواها، لكن عقائد انلعمة الرئيسية الُمعلنة فيها واحدة ال تتغري.

يوًما فيوم، وكذلك   رابًعا، يمد إقرار اإليمان األعضاء باألدوات الالزمة يلعيشوا يف جمتمع يزتايد عداؤه لإلجنيل 
فاألسئلة   وينقدوه.  املجتمع  هذا  يف  روا  أكرث  يلفكي الهويتٌّ  فكر  دلينا  يكون  أن  تتطلَّب  ايلوم  علينا  تُطرح  اليت 
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تكاماًل وعمًقا. وعندما نلجأ إىل إقرارات اإليمان الُمصلَحة، اليت تلخص تعايلم الكتاب املقدس، سنجد أنفسنا 
  مستعدين أكرث فأكرث للمجاوبة عن سبب الرجاء اذلي فينا.

 

  يخية ادلويلة بمقاطعة إيلنغ غرب نلدن.هو رايع الكنيسة املش بول يلفاي القس  

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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