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 باحلقيقة ملزتمون بقوانني وإقرارات اإليمان اتلارييخ املصلَح 

 بريك بارسنس بقلم  

)"لَم دلينا قوانني    ?Why Do We Have Creeds  منذ حنو عرش سنوات، ُطلب مين أن أكتب كتابًا صغرًيا بعنوان
إيمان؟"(. واكن هديف من اإلجابة عن هذا السؤال هو أن أساعد املؤمنني، وال سيما اذلين ليسوا من خلفيات مصلَحة  
ملزتمة بقوانني وإقرارات اإليمان، أن يفهموا أهمية ورضورة قوانني وإقرارات اإليمان. لسُت أنا نفيس من خلفية  

، واليت  1997نني وإقرارات اإليمان إىل أن قرأُت جمموعة وثائق وستمنسرت يف اعم  مصلَحة، ولم أفهم قط جدوى قوا 
وك، نأمل أن ندعو الكنيسة إىل أن ترجع إىل  تلوبيأصادق عليها من قليب إىل يومنا هذا. ويف هذا العدد من جملة ت

كما  بالفم،  فقط  ليس  بأمانة،  عليها  تصادق  وأن  اتلارخيية،  إيمانها  وإقرارات  يف   قوانني  مزتايد  بشلك  شائٌع  هو 
 الكنيسة ايلوم. 

نًا من عرش نقاط، مبنيًّا ىلع حمتوى كتاب "لَم دلينا قوانني إيمان؟"، وهو دفاع   م فيما ييل دفااًع من نوع ما، مكوَّ سأقدِّ
عن صياغة قوانني وإقرارات إيمان الكنيسة، وجدواها، والغرض منها. وإن أهداف قوانني وإقرارات اإليمان يه  

األبد، وذلك عن طريق اإليمان بعقيدتنا، واإلقرار بها، واملناداة بها، وفًقا  اهلل واالستمتاع به إىل  تمجيد (  1اكتلايل: )
هنا   اإلقرار(  2ملا أعلنه اهلل يف لكمته؛ ) باهلل الواحد احلقييق، القادر ىلع لكِّ يشء، اذلي أعلن عن ذاته نلا، واذلي توجِّ

اتلعليم الصحيح    محاية (  3 حنبَّه بكلِّ كياننا؛ ) صفاته، ورشائعه، وعمله الفدايئ إيله، بصفته ربَّنا الوحيد، وذلك حىت
، واملوجود يف الكتاب املقدس، من املعلِّمني الكذبة واهلراطقة من خارج الكنيسة، وكذلك من األفاكر   اذلي ال يتغريَّ

  احلق عن الضالالت العقائدية، وكذلك تميي   تميي (  4اخلاطئة عن الكتاب املقدس انلابعة من داخل الكنيسة؛ ) 
سة،    اثلبات (  5احلق عن أنصاف احلقائق؛ )  راسخني عرب العصور، إىل أن يأيت املسيح ثانية، ككنيسة واحدة، مقدَّ

جامعة، رسويلة، تؤمن بكلمة اهلل انلقية، وتعرتف بها، وتنادي بها، وتمارس فريضيت املعمودية والعشاء الرباين  
 ( باستمرار؛  الكنيس  اتلأديب  تمارس  كما  سليم،  ك (  6بشلك  اهلل    اتلمسُّ يتعلق بكلمة  اذلي  األسايس  باتلعليم 

املوىح بها من اهلل، واملعصومة واخلايلة من اخلطأ، واليت تمثِّل السلطة املعصومة األوحد الالزمة لإليمان والسلوك؛  
ضمائر  حرية املؤمنني من الرشائع، واتلقايلد، واخلرافات اليت من خارج الكتاب املقدس، واليت تقيِّد    تأكيد (  7)

 ( الكنيسة؛  املصادقة (  8البرش؛  يُنتََخبون تلويل وظائف يف  اذلين  الرجال  للكنيسة، ىلع  العقائدية  للمعايري  وفًقا   ،
ىلع طهارة الكنيسة، ومن َثمَّ احلفاظ ىلع سالم الكنيسة    احلفاظ (  9وتأهيل هؤالء الرجال، وفحصهم، واختبارهم؛ )

اإلرسايلة العظىم عن طريق إقرارنا    تتميم (  10عن املسيح أمام العالم؛ )املنظورة ووحدتها، بصفتها الشاهد الظاهر  
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والروح   واالبن،  اآلب،  باسم  وتعميدهم  تالميذ،  بُصنع  وذلك  به،  واملناداة  احلقييق،  الواحد  املسيح  يسوع  بإجنيل 
 القدس، وتعليمهم أن حيفظوا مجيع ما أوىص به الربُّ يسوع املسيح. 

 

بارسنس د.   كبري    بريك  بهيئة هو  النرش  مسؤويل  وكبري  فلوريدا،  والية  سانفورد  بمدينة  أندرو  سان  كنيسة  راعة 
ر يف جملة تيب   تلوك، وعضو هيئة تدريس يف هيئة "خدمات يلجونري". وهو مؤلف كتاب و"خدمات يلجونري"، وحمرِّ

Why Do We Have Creeds? )"لَم دلينا قوانني إيمان؟"( . 

 

 .تيبوتلوك تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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