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 إقرارات اإليمان والعبادة 

 نيكوالس باتزيج بقلم  

الُمصلَحة   الكنائس  ويف  الرب.  يوم  يف  للعبادة  اعئليت  مع  ذهايب  حول  طفوليت  ذكريات  أقدم  من  بعٌض  تتمحور 
واملشيخية اليت كنا نرتادها، اكن لكٌّ من الوعظ اتلفسريي، والرتنيم، والصالة عنارص ثابتًة يف العبادة، مثلها يف ذلك  

ا للكنيسة  اتلارخيية  اإليمان  وإقرارات  قوانني  الرُسل،  مثل  إيمان  قانون  بانتظام وجماهرة  نردِّد  فقد كنا  ملسيحية. 
دة املأخوذة من إقرار إيمان وستمنسرت، أو من  ي وقانون اإليمان انليقاو ، أو ربما بعض اتلرصحيات العقائدية املحدَّ

إليمان عن طريق  ديلل وستمنسرت الُموجز تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب، أو من ديلل هايدلربج تلعليم ا
السؤال واجلواب. كذلك، اكن راعة هذه الكنائس يقتبسون بعض اتلرصحيات العقائدية من ديلل وستمنسرت الُموجز  
تلك   ت  شَّكَّ بذلك،  درايٍة  ىلع  آنذاك  أكن  لم  أنين  ومع  عظاتهم.  يف  واجلواب  السؤال  طريق  عن  اإليمان  تلعليم 

الشاب في اتلارخيية ذهين  العقائدية  الَمِسيِحيَّة. ومنذ ما الصيااغت  الكتابية، والعبادة، واحلياة  بالعقيدة  يتعلَّق  ما 
قوانني   العديد من  نلُت رشف زرع كنيسة ُمصلَحة ومشيخية. وقد جنحت يف دمج  الزمان،  يزيد ىلع عقد من 

وكذلك احلفاظ    وإقرارات اإليمان اتلارخيية يف اجتماع العبادة اخلاص بنا، لغرض رصيح، أال وهو اتلوجيه واتلعليم،
  ىلع احلقائق اجلوهرية اخلاصة باإليمان املسييح وعبادة اهلل. 

بعنوان "حنو إقرار إيماٍن لكنيسة الغد"، أرصَّ ىلع أن قوانني    1973اعم  (  J. I Packerيف مقال كتبه يج. آي. باكر )
،  اتلعليم، و اإلعالن ، و اتلمجيد   وإقرارات اإليمان اتلارخيية تساعد الكنيسة ىلع تنفيذ أربع مسؤويلات رئيسية، يه

. وبمقتىض ذلك، ىلع الكنائس أن تستفيد من تلك اتلرصحيات العقائدية اتلارخيية يف عبادتها )املهمة  اتلأديب و
ثم   اتلأديبية(.  )املهمة  نلفسها  ومحايتها  اتلعليمية(،  )املهمة  وتعليمها  اإلعالنية(،  )املهمة  وشهادتها  اتلمجيدية(، 

ًدا الكيفية اليت تعمل بها تلك اتلرصحيات العقائدية اتلارخيية يك تؤدي لكَّ مهمة من هذه املهام،  استطرد باكر حمدِّ 
 قائاًل:

تتمثَّل وظيفة اتلمجيد اليت تؤديها هذه اتلرصحيات العقائدية يف تمجيد اهلل عن طريق اإلخبار 
د يتجاوب مع تلك األعمال. وتتمثل وظيفتها     شك   اإلعالنية يف إعالنبأعمال حمبته، وصياغة تعهُّ

املجتمعات اليت جيب أن تتبنَّاها، وباتلايل تعريف تلك املجتمعات بأنها تنتيم إىل كنيسة املسيح،  
أساٍس   بمثابة  تكون  أن  يف  اتلعليمية  وظيفتها  وتتمثل  انلطاق.  العاملية  اإليمان  رشكة  إىل  أي 

سم حدود اإليمان اليت يرغب لكُّ كيان  للتوجيه واتلعليم. وأخرًيا، تتمثل وظيفتها اتلأديبية يف ر
القيود أو اتلوجيهات  ديين يف ابلقاء داخل إطارها، وباتلايل وضع األساس أليِّ شك من أشاكل 
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أو   ادلين  رجال  من  سواء  أعضائها  ىلع  تفرضه  أن  املالئم  من  أنه  ترى  قد  اذلي  العقائدية، 
  العلمانيني.

شمواًل  األكرث  يه  اتلمجيدية  املهمة  واتلعليمية،  ُتَعد  اإلعالنية،  املهام  من  عنارص  بداخلها  تشمل  العبادة  ألن   ،
واتلأديبية. تساعد قوانني وإقرارات اإليمان اتلارخيية مجاعة املؤمنني املجتمعني مًعا أن يعلنوا احلقائق اجلوهرية  

عقائد  صيااغت  تقديم  طريق  عن  اتلعليمية  املهمة  تؤدِّي  ويه  املقدس.  الكتاب  يف  للخدام  املوجودة  مصقولة  ية 
والراعة، تساعدهم يف اتلعليم والوعظ باستقامة بكلِّ مشورة اهلل من الكتاب املقدس. كما أنها تعمل كديلل تأدييب،  
يمنح القادة واألعضاء معياًرا عقائديًّا خُيِضعون من خالهل بعضهم ابلعض للمساءلة. وتؤدي تعريفاتها العقائدية  

 ظ وحييم ما يُعلَّم ويُناَدى به يف سياق العبادة. أوضح باكر ذلك قائاًل: الواضحة دور السياج اذلي حيف

بدون صيغ عقائدية ُمعتَمدة )أو معايري، مثلما داعها املشيخيون عرب اتلاريخ(، من الواضح أن 
َقِّ َوقَاِعَدتُهُ  "  الكنيسة ستقف موقًفا ضعيًفا، ال يسمح هلا باحلفاظ ىلع طبيعتها، بصفتها "َعُموُد احلح

نقرُّ بأنه ال توجد صيغة إيمان برشية اكملة أو مطلقة؛ ومع ذلك، يُمكن    (.15:  3تيموثاوس  1)
، وأن تكون نافعة للغاية يف استبعاد املسارات اخلاطئة،  للصيغ أن تكون صحيحة إىل حدٍّ معنيَّ

موا مهمة توضيح ماهية املسيحية احلقيقية بأشد وضوح م     كن.ومساعدة لكِّ جيل ىلع أن يتمِّ

  بني   كما   والعالم،  الكنيسة   بني   اهلل فعندما يعرتف املؤمنون عالنيًة باحلقائق اليت لطاملا اعرتفت بها الكنيسة، يمّيِّ 
والكنائس الزائفة. فإن املعايري العقائدية اتلارخيية تسهم يف رسم خط فاصل واضح وقاطع بني احلقيقية    الكنائس

يِسنَي" )يهوذا اتلعليم القويم واتلعليم الاكذب يف ص ًة لِلحِقدِّ حُمَسلَِّم َمرَّ   (.3ياغة "اإِليَماِن ال

يف انلهاية، تؤيِّد الصيااغت العقائدية اتلارخيية الكنيسة يف تتميمها للمهمة اتلمجيدية عن طريق اإلبقاء ىلع أذهان  
ي هو موضوع عبادتهم. فإنهم متحدون  املؤمنني مثبَّتة ىلع احلقائق اجلوهرية املتعلقة باهلل الواحد يف ثالثة أقانيم، اذل 

مًعا يف ترصحياتهم اثلالوثية والكريستولوجية. فإن قوانني وإقرارات اإليمان اتلارخيية للكنيسة متمركزة يف املقام  
األول حول اهلل وحول املسيح. عالوة ىلع ذلك، إن إقرارات اإليمان الُمصلحة، والوثائق املصلَحة تلعليم اإليمان  

ا نعبد اهلل حبسب عن طريق  يعنيه أن  السابع عرش، توضح باتلفصيل ما  القرن  اليت صدرت يف  لسؤال واجلواب 
احلادي   )الفصل  الرب  يوم  يف  العبادة  موضوع  عن  اكماًل  فصاًل  وستمنسرت  إيمان  إقرار  حيوي  املقدس.  الكتاب 

السؤا  طريق  عن  اإليمان  تلعليم  الُمطوَّل  وستمنسرت  ديلل  ويتََطّرق  العبادة  والعرشون(،  موضوع  إىل  واجلواب  ل 
  (.117، 110-108، 105الكتابية يف سياق رشحه للوصايا األربع األوىل )الفقرات 

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

ه زمن، ىلع الكنائس أن ترحب بشغف  لة يف احلق الكتايب اخلادل اذلي ال حيدُّ وبما أن عبادة اهلل الصحيحة ُمتأصِّ
  املسيحية إن قيام الكنيسة بذلك سيساعدها يف محاية حق  ومحاس بالصيااغت اتلارخيية العريقة للحق الكتايب. و 

  وعبادة اهلل الصحيحة من أيِّ حتريف ومقاومة.

 

هو كبري راعة كنيسة كريك املشيخية، بمدينة تشارلستون، والية اكروالينا اجلنوبية،   نيكوالس ت. باتزيج القس  
ر مساعد يف هيئة "خدما    .Feeding on Christت يلجونري"، واكتٌب يف مدونة وهو حُمرِّ

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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