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 إقرارات اإليمان وإرسايلة الكنيسة 

 سيباستيان هيك بقلم  

إقرارات اإليمان ايلوم نلقد غري منصف. فالكنيسة القديمة وكنائس اإلصالح ورَّثت نلا عقائد وإقرارات   تتعَّرض 
" )يهوذا   يِسنير لِلِْقدِّ ًة  رَّ لَِّم مر الْمجسر اِن  وثجوقة عن "اإِليمر ة. وفيها، وجدت الكنيسة ملخصات مر تَبر بة وُمج رَّ (.  3إيمان ُمج

أٌي، يتبنَّاه ابلعض حبماس، مفاده أن الكنائس اليت تتمسك بشلك رصيٍح  ومع ذلك، يسود ايلوم ىلع نطاق واسع ر
م تكليف اإلرسايلة العظىم، حتديًدا ألنها كنائس ملزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان اتلارخيية.   بإقرار إيمان ال تتمِّ

يجفرترض أن املعايري العقائدية واإليمانية تللك الكنائس ال تساعدها ىلع الكراز  ة باإلجنيل، بل ىلع انلقيض، فإنه 
ل يف سبيل توصيل رسالة اإلجنيل الواضحة والبسيطة   تلك املعايري حتبط ىلع حنو ال يقبل اجلدل أيَّ جهد حقييق يجبذر

 إىل العالم. 

لألسف، تلك املالحظة حتوي قدًرا من احلق. فالكنائس امللزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان ال تكرز اعدة باإلجنيل 
لعالم باحلماس واحلرارة الالزمني. فيف اغبلية األحيان، تبدو اجلداالت حول إقرارات اإليمان بالنسبة لذلين  إىل ا

من خارج ُمرد جداالت داخلية حول نقاط أكرث تعقيًدا وغموًضا يف علم الالهوت. وباتلايل، يظن الكثريون أن  
العقائدية اإليمانية ادلسمة فكريًا املختصة باإلص العمل املرسيل احلقييق  املعايري  الح يه يف حد ذاتها اعئق أمام 

الكنائس يف أملانيا يف حقبة ما بعد املسيحية، طلب مين   للكنيسة. وبصفيت راىع كنيسة منخرًطا يف ُمال زرع 
الكنائس،   وزرع  رسالة اإلجنيل،  كأداة تلقديم  اإليمان  إقرارات  أستخدم  أال  مرة  أكرث من  انلية  مؤمنون حسنو 

   أساسيات اإليمان املسييح للمؤمنني اجلجدد.وتعليم 

لكن، هل احلقيقة املؤسفة املتعلقة بافتقار الكنائس المجلزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان اعدة إىل احلرارة يف الكرازة  
املجال   يف  اجلدوى"  "عديمة  ببساطة  اإليمان  إقرارات  هل  نفسها؟  اإليمان  إقرارات  يف  تكمن  املشلكة  أن  تدل 

رسيل؟ الك، بل ىلع العكس تماًما. فيف حني أن الكنائس المجلزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان قد تكون، بل واعدة  المج 
 ما تكون، مرتاخيًة يف تتميم اإلرسايلة العظىم، ال تكمن املشلكة يف إقرارات اإليمان يف حد ذاتها.

 الغرض احلقييق من إقرارات اإليمان 

يه أن حيمل صليبه ويعرتف باملسيح. يف كثرٍي من األحيان، يكون هذان األمران واحًدا  إن دعوة املؤمن احلقيقية 
يف املجال املرسيل ايلوم يف العديد من مناطق العالم. فاالعرتاف باملسيح قد يرتتب عليه، بل واعدة ما يرتتب عليه،  

سوع نفسه، اذلي اكن أول شهيد اكن  تهديد مبارش ىلع حياة املؤمن نفسها يف الكثري من األماكن. يوحدنا ذلك بي

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

ىلع استعداد للموت بسبب إيمانه واعرتافه به. وقطًعا، ينبيغ أال يتوقَّع تالميذه أن يكونوا أفضل من معلِّمهم )يوحنا 
ن اكن ومرن يكون )مىت  16:  13 علنني مر (، حاسبني  15:  16؛  32:  10(. وقد طالب يسوع تالميذه بأن يعرتفوا به، مج

ين تلحمُّل العواقب، بل وربما أن يقاسوا املوت نفسه )مىت    حساب انلفقة (.  28-27:  10قبل أن يفعلوا ذلك، ومستعدِّ
ك بها بقوة دلرجة أننا  لِّمه الكتاب املقدس فعليًّا، ويه قناعة نتبنَّاها ونتمسَّ عر فإن االعرتاف هو قناعتنا القلبية بما يج

ل املوت ىلع أن نساوم فيها. فلم يكن أيُّ  موا حرقًا ىلع العمود ألجل أمٍر  نفضَّ  من املؤمنني ىلع استعداد أن يجعدر
؛ بل باألحرى، مات هؤالء املؤمنون حرقًا ىلع العمود بسبب اعرتاٍف باإليمان حيسبونه حًقا   "ربما" يرون أنه حقٌّ

  مطلًقا، دون أيِّ استثناء أو رشوط.

يمكننا أن نراجع بتدقيق ظروف ظهور لكِّ إقرار إيمان من إقرارات إيمان الكنيسة، يك نجثبت أنها لم تجكترب من  
دماء   أن  بادلم. فيه ديلل ىلع  ِتبت  وكج االضطهاد،  نار  باألحرى صيغت وسط  لكنها  مرحية،  داخل غرف مكتب 

مثا  م  نقدِّ أن  ويكيف  الكنيسة.  بذار  األمر  حقيقة  يف  يه  بري الشهداء  دو  جيدو  خطَّ  فعندما  ذللك.  واحًدا  اًل 
(Guido de Bres)    أرسل أيًضا رسالًة إىل احلاكم اإلسباين فيليب اثلاين يف  1561إقرار اإليمان ابللجييك يف اعم ،

م فيها املَبر وراء إصدار إقرار اإليمان هذا. فكتب يقول:   ذلك الوقت، قدَّ

يف، واتلعذيب، وسائر االضطهادات األخرى اليت ال  إن انلبذ، والسجون، وأعمال اتلخريب، وانل
ىص، إنما تجظِهر بوضوح أن رغباتنا وقنااعتنا ليست جسدية، ألننا كنا نلعيش حياة أسهل كثرًيا  حتج
ك بها. لكننا إذ نضع ُمافة اهلل نصب أعيننا، ونرتعد من   إذا لم نكن نعتنق تلك اتلعايلم، ونتمسَّ

رنا قدام اهلل أبيه إذا أنكرناه قدام انلاس، نبذل ظهورنا للرضب، حتذير يسوع املسيح، بأنه سينك
يتبع   أن  أراد  من  أن  نعلم  للحرق، ألننا  بأكملها  وأجسادنا  للتكميم،  وأفواهنا  للقطع،  وألسنتنا 

  املسيح جيب أن حيمل صليبه وينكر نفسه.

الفعل، بسبب اعرتاف إيمانهم. لكن  اكن دو بري وآخرون ال حرص هلم ىلع استعداد لالستشهاد، بل واستشهدوا ب
ملاذا؟ ألنهم اكنوا يرعلرمون جيًدا أن إنكار احلق املوجود يف إقرار اإليمان هو إنكاٌر للمسيح. وإنكار املسيح هو  
فعٌل مميٌت للنفس، يسلب البرش رجاءهم الوحيد يف اخلالص. فقد اكنوا ىلع استعداد لإلقرار بإيمانهم واملوت ألجله 

م اإلجنيل. وباتلايل، فأن نكون مستعدين، بل ومدفوعني، إىل االعرتاف باملسيح  ال أليِّ س بب آخر سوى أن يتقدَّ
رسيل عظيم وأمني.  ه القليب الاكمن وراء أيِّ مرسىع مج  يف لكمات مفهومة هو اتلوجُّ

  عن   أي  –م  يف حني اكن الغرض من إقرارات اإليمان األوىل للكنيسة هو أن تكون ترصحيات عن اإليمان القوي
  أن  هو  منها   الغرض   اكن  لطاملا   بل  وحدها،  الكنيسة  ألجل تكون  أن  هو  قط  منها   الغرض   يكن  لم  -  الالهويت  احلق
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  قويم   إليمان  الكنيسة  إيمان  إقرارات  يف  وجود   فال .  العالم  أحناء  يف  الاكذبة  اتلعايلم  أنظمة  مع  للتفاعل  وسيلة  تكون
ى العالم دائًما. دائًما، تتحدانا   اإلقرارات  هذه فإن. ميت   بل وتتحدَّ

اكن الغرض من إقرارات اإليمان أيًضا هو أن تكون ديلاًل إرشاديًّا للكرازة باإلجنيل. فإن "الكرازة باإلجنيل" اليت  
إيمان   إقرارات  صه  تلخِّ تتفق مع حق لكمة اهلل، كما  الكرازة اليت  تلك  العالم يه فقط  تبشري  بأمانة يف  ستسهم 

اإليمان يضع حرفيًّا اللكمات ىلع أفواهنا؛ وهذه اللكمات يه لكمات كتابية، ومفهومة، تفِّسِّ    الكنيسة. فإن إقرار
اختبار إيماننا الشخيص، وتعَبِّ عنه؛ كما أنها لكمات يجمكننا، بل وجيب علينا، أن نستخدمها عندما خنرج إىل العالم  

لزمن، ويه نافعة تلعليم املؤمنني اجلدد واتلالميذ  كشهوٍد للمسيح. فإن إقرارات اإليمان يه أدوات اجتازت اختبار ا
، وللكِّ ما علمنا املسيح إياه )مىت   ِسييِحّ نا باللكمات اليت  20:  28ىلع حد سواء املحتوى الاكمل لإليمان المر (. فيه تمدُّ

ذلك، الغرض  يجمكننا من خالهلا، صغاًرا وكباًرا ىلع حد سواء، أن نعرتف من قلوبنا بمحتوى اإليمان. لكن يف لك 
األبرز من إقرارات اإليمان لطاملا اكن وسيظل دائًما هو أن تكون إعالنًا جازًما عن اإليمان الصحيح، وعن اإلجنيل،  

 من أجل ربح البرش للخالص يف املسيح. 

 فعل االعرتاف 

أنها يشء جامد.    اعدة ما نيسء فهم إقرارات اإليمان، فننظر إيلها ىلع أنها يشء عتيق عفا عليه الزمن، بل وىلع
ترفرظ بها يف اجلوارير   فإننا ننظر إىل إقرارات اإليمان ىلع أنها وثائق جيب أن تجصنَّف ضمن "اإليمان القويم"، وأن حيج
حلني احلاجة إيلها، هذا إذا احتجنا إيلها من األساس. لكن صدقًا، إن االعرتاف باإليمان هو حدث مؤثر ودينامييك 

األمر  Dorothy Sayersا، وللكنيسة، وللعالم. عَبَّ دورويث سايرز )للغاية. فهو يشء حيدث نل قائاًل:  ( عن ذلك 
ل اهلل يف العالم يلخلق ويفتدي شعبًا، أي   "العقيدة يه ادلراما". فإن إقرار اإليمان الكتايب السليم يِّسد دراما تدخُّ

نا وجوديًّا   بشلك اكمل ومبارش. فعندما يفتح املؤمن فمه  الكنيسة، بواسطة ابنه، بالروح القدس. فما نعرتف به خيصُّ
الزمن،  ها لالعرتاف بإقرار إيمان اجتاز اختبار  الكنيسة ُمتمعة فمر القلب، وعندما تفتح  ناطًقا بإقرار إيمان من 
م فيها سيف احلق  جستخدر تكون هذه بمثابة مواجهة منقادة بالروح القدس بني العالم املنظور والعالم غري املنظور، ي

يه ذي احلدين. فإن هذا حدٌث يأيت فيه اهلل نفسه يك يدين وخيلِّص غري املؤمنني. فما من تعارجض بني الكرازة  اإلل
باإلجنيل واإلقرار باإليمان. فالكرازة باإلجنيل يه وظيفة إقرار اإليمان، ونتيجًة هل. فاالعرتاف باإليمان هو أكرث  

ب ىلع االفرتاضات اليت يطرحها العالم غري املؤمن، واليت قد تمرُّ  فعل مضاد للثقافة يجمكن تصوُّره. فهو يعلن احلر
  دون معارضة بدونه.
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  دعونا نعرتف

صامتة  تصري  بإيمانها،  الكنيسة  تعرتف  ال  فعندما  بالكنيسة.  اخلاص  الصوت  مجكَبِّ  هو  باإليمان  االعرتاف  إن 
ما تعرتف بإيمانها، يستخدم اهلل اعرتافها هذا  وبكماء، إذ ال يكون دليها ما تقوهل للعالم غري املؤمن. لكن عند

ك بإقرار اإليمان. ودعونا ال ننخرط يف ُمرد جداالت   بقوة يف عمله اخلاليص. إذن، ألجل املختارين، دعونا نتمسَّ
أي   بها،  جستخدم  ي أن  دائًما  املفرتض  من  اليت اكن  بالطريقة  ونستخدمه  اإليمان،  إقرار  نعتنق  دعونا  بل  داخلية، 

ره مجكَب صوت يطىغ صوته ىلع أكاذيب إبليس والعالم، وديلاًل إرشاديًّا إىل احلق، وحصنًا هل، ووسيلًة الجتذاب  باعتبا 
  غري املؤمنني إىل اإليمان.

ك احلقييق بقوانني وإقرارات اإل ًها إىل اخلارج، ودائًما ما يؤدي بنا بشلك مبارش  يإن اتلمسُّ مان دائًما ما يكون موجَّ
فيها  إىل حرب روحية اتلغيري، وتنمو  فيها  اليت حيدث  الرتبة  أيًضا. ومع ذلك، تلك يه  ، بل وربما إىل االستشهاد 

  الكنيسة. وربما يكون هذا أهم درس تعلَّمتجه يف احلقل املرسيل.

  إن االعرتاف باملسيح عن الطريق انلطق بكلمات احلق لعالم غري مؤمن ليس اعئًقا أمام تتميم اتللكيف المجرسيل 
 نيسة؛ بل باألحرى، هذا جزء من كيفية تتميم الكنيسة لإلرسايلة العظىم. للك

 

صلحة بمدينة  هو الرايع املسؤول عن الشؤون اتلنظيمية بكنيسة زيلبشتاندييج اإلجنيلية المج   سيباستيان هيك 
 هايدلَبج يف أملانيا. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف ُملة
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