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6. إقرار اإليمان
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هذا اإلقرار العقيدي يعكس التقليد اإلنجيلي العريض، السائد، المحافظ، والمتسق مع تعاليم الكتاب المقدس، والذي صمد المتحان التاريخ 
وللتجربة. ونحن نقرر، على وجه التحديد، الحقائق العقيدية اإليمانية التالية:

1.  النصوص المقدسة:

نؤمن أن الكتاب المقدس بأكمله هو كلمة هللا الموحى بها، وأن رجال هللا »كانوا مسوقين من الروح القدس« ليكتبوا كلمات الكتاب المقدس 
بعينها. ومن ثم، فإن الكتاب المقدس هو بدون خطأ )معصوم( في مخطوطاته األصلية. هللا قد حفظ الكتاب بطريقة خارقة للطبيعية، وهو 

مصدر السلطة الوحيدة والنهائية لإليمان والحياة، مقدماً التشجيع، واإلرشاد، والتعضيد، والتوجيه للتأديب الذي في البر   )2 تي 17-16:3؛  
2 بط 20:1-21(.

2.  الالهوت )الثالوث(:

نؤمن بإله واحد حقيقي، موجود منذ األزل في ثالثة أقانيم متميزة )اآلب – االبن – الروح القدس(، كل منهم هو هللا بالكامل على حد سواء، 
يمتلك كل الطبيعة والصفات اإللهية، ومستحق كليًة لعبادتنا وخدمتنا   )عد 4:6؛  مت 19:28؛  يو 14:1؛  30:10؛  2 كو 14:13(.

3.  هللا اآلب:

نؤمن أن هللا اآلب هو األقنوم األول في الثالوث، وأنه األزلي، غير المتغير، كلي القدرة، كلي العلم، كلي الحكمة، كلي المحبة، العادل على 
نحو تام، والقدوس بصورة كاملة، الحاكم ذو السيادة والسلطان، وحافظ الكون. هو أبو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وأبو كل المؤمنين 
الحقيقيين  )تك 1:1؛ أف 6:4؛ يو 12:1-13؛  21-19:5؛  5-1:17؛  إش 28-21:40؛  13-10:43؛   11-8:46؛  رو 16-14:8(.

4.  هللا االبن:

نؤمن أن يسوع المسيح هو األقنوم الثاني في الثالوث، وأنه االبن األزلي الوحيد المولود من هللا، والذي صار جسداً ليعلن هللا لإلنسان، 
وليتمم النبوات، وليصبح مخلص العالم الضال. وبصيرورته إنساناً، لم يُكّف يسوع – بأي حال – عن كونه هللا، فهو إله كامل وإنسان كامل، 

في اتحاد بال انفصال في شخص واحد إلى األبد.

يسوع قد ُحِبل به من الروح القدس، بطريقة معجزية؛ وُولِد من العذراء مريم؛ وعاش حياة بال خطية؛ ومات على الصليب كالفادي، ذبيحة 
كفارية كلية الكفاية لكل خطايا البشر جميعاً، في كل األزمان؛ وُدِفن؛ وقام بالجسد من الموت؛ وصعد  بدنياً إلى السموات بجسده القائم 

الممجد؛ وجلس عن يمين اآلب ممارساً خدمته الشفاعية؛ وسوف يعود في الهواء ليأخذ عروسه الكنيسة؛ وسوف يأتي ثانية إلى األرض في 
هيئة جسدية، شخصياً ومرئياً، ليختتم تاريخ اإلنسان ويتمم خطة هللا األزلية بإجراء القضاء والدينونة، وبدء حكم ملكه األلفي الذي سوف 

تليه المدينة األبدية  

)يو 1:1 ، 14 ، 18؛  16:3؛  لو 35-30:1؛  في 8-5:2؛  كو 3:2، 9؛  مر 45:10؛ أع 22:2-24؛  يو 29:1؛  رو 25:3-26؛  عب 
5:10-14؛ 1 بط 24:2؛  18:3؛  يو 20:20؛  في 21-20:3؛  عب 3:1؛  رو 34:8؛ 1 يو 1:2؛  أع 11:1؛  عب 28:9؛   1 تس 

13:4-18؛  2 تس 7:2؛ مت 44:24؛  رؤ 11:19-21؛  رؤ 22:21(.

5.  هللا الروح القدس:

نؤمن أن الروح القدس هو األقنوم الثالث في الثالوث المقدس، الذي أتى خصيصاً إلى العالم في يوم الخمسين ليمجد المسيح، وليمكن الناس 
من اقتناء الخالص الذي صنعه المسيح. إنه الوكيل األساسي إلدانة الخطية وللتجديد. وفي نفس الوقت، مع الخالص، يمنح الروح القدس 

حياة جديدة، ويعمد المؤمن في جسد المسيح )كنيسته(، ويسكن في المؤمن ُسكنى دائمة، ويختم المؤمن بأمان إلى يوم الفداء. الروح القدس 
يمأل )يقود ويوجه( أولئك المؤمنين الذين يخضعون له، ويمكنهم من أن يعطوا ثمراً، ويمنح المؤمنين القوة على أن يحيوا حياة حرة من 
سلطان الخطية. نؤمن أيضاً أن الروح القدس يهب للمؤمنين مواهب روحية لبنيان الكنيسة وفقاً لتعاليم الكتاب )1 كو 8:13؛ 22:14؛ يو 

إقرار اإليمان:
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7:16-15؛ 1 كو 19:6؛ 13:12؛  أف 13:1-14؛  30:4؛ غل 16:5-17، 22-23؛  رو 5:8-13؛ 1 بط 11-10:4؛  رو -3:12
.)8

6.  اإلنسان:

نؤمن أن اإلنسان قد ُخلق على صورة هللا، بفعل مباشر من هللا، ولم يأِت إلى الوجود نتيجة التطور. اإلنسان قد ُخلق ليمجد هللا، ويعبده، 
ويخدمه، وتكون له شركة معه. وقد سقط اإلنسان في الخطية بعصيان هللا، مما جلب كالً من الموت الجسدي والروحي، وأدى إلى انفصاله 
عن هللا. وهكذا، فسدت طبيعة اإلنسان، وصار هالكاً بكل ما في الكلمة من معنى - »ميتاً باآلثام والخطايا« - وغير قادر أبداً على تخليص 

نفسه والعودة إلى العالقة السليمة مع هللا باستحقاقه أو مجهوده الخاص )تك 26:1؛ 6:2،17؛ 24-17:3؛  إش 2-1:59؛  رو 19،23-9:3؛  
8-6:5؛  لو 27-26:18؛  أف 1:2-3(.

7.  الشيطان:

نؤمن أن الشيطان هو المحرض على الشر، وأنه كائن روحي حقيقي، وليس مجرد تشخيص أو تجسيد للشر. هو مالك ساقط، وقد أُعِطي – 
بسماح إلهي من هللا – سيادة مؤقتة على األرض. وقد تمت هزيمته نهائياً على الصليب، لكن تنفيذ الحكم فيه قد تم تأجيله من هللا إلى ما بعد 
الحكم األلفي، حينها سوف ُيلَقى في بحيرة النار إلى األبد. وحتى يأتي هذا الوقت، فإنه يقوم بخداع العالم ويسعى إلقامة مملكته الزائفة على 

األرض، لتشويه صورة هللا والتجديف عليه، وإغواء المؤمنين، والشكاية عليهم، ومهاجمتهم، وتدميرهم. ويمكن للمؤمن مقاومة الشيطان من 
خالل اإليمان واالتكال على قوة الروح القدس  )تك 5-1:3؛  إش 17-12:14؛ حز 11:28-19؛ أي 1-2؛  1 يو 19:5؛  2 كو 14:11؛  

1 تي 6:3؛ 1 بط 8:5-9؛  يع 7:4؛  رؤ 9:12؛  3-1:20،  10:7(.

8.  الخالص:

نؤمن أن دم المسيح المسفوك على الصليب يقدم األساس الوحيد لغفران الخطايا والخالص، الذي هو هبة مجانية لنعمة هللا. والخالص يأخذ 
فاعليته بعمل الروح القدس في التجديد، وال يمكن الحصول عليه بأعمال اإلنسان أو باالستحقاق الشخصي. الخالص يتم نواله فقط بإيمان 
الشخص بعمل المسيح الكامل. »اإلنجيل هو قوة هللا للخالص لكل من يؤمن«، وأولئك الذين يقبلون يسوع المسيح باإليمان هم مولودون 

ثانية، ولهم غفران الخطايا، وصائرون أوالداً هلل، وخليقة جديدة في المسيح، و«مختومون بالروح القدس ليوم الفداء«، ومحفوظون بقوة هللا 
)أف 7:1، 14-13؛ يو13-12:1؛ 16-7،14-1:3؛ 2كو 17:5؛ رو16:1؛ 10-9:10؛  أف 10-8:2؛  رو 17-14:8، 39-31؛  يو 29-27:10؛  

6:14؛  أع 20:26؛  1 بط 3:1-5(.

9.  الحياة المسيحية:

نؤمن أن كل مسيحي يجب أن يحيا للمسيح وليس لنفسه، ويجب عليه – بقوة الروح القدس الساكن فيه – أن يتيح للمسيح أن يظهر حياته 
من خالل المؤمن، لمجد هللا. وبزيادة الطاعة دائماً لكلمة هللا، فإن كل مؤمن سوف ينضج ويصير، تدريجياً، أكثر شبهاً بيسوع. يجب على 
المؤمن – بقوة الروح القدس – أن يحيا حياة مقدسة؛ ال يتمم شهوات الجسد؛ يمارس مواهبه الروحية لبنيان جسد المسيح؛ يكون مشاركاً 

بنفسه في عمل تالميذ لتتميم األمورية العظمى؛ يصنع أعماالً صالحة؛ ويعطي ثمراً لمجد هللا   )غل 20:2؛ 1 بط 16-15:1؛  11:2؛            
2 كو 15-14:5؛  رو 13-11:6؛  أف 10:2؛  11:4-12؛  22:4-24؛ 1 بط 11-10:4؛  أع 8:1؛  مت 20-18:28؛  كو 10:1؛  يو 

.)16 ،8:15

10. الكنيسة:

نؤمن أن الكنيسة هي جسد المسيح، ويسوع هو رأس هذا الجسد، وأعضاء الجسد هم أولئك الذين قبلوا المسيح حقاً، باإليمان. والكنيسة 
المحلية هي تعبير ملموس عن جسد المسيح في موقع معين. وبما أن كل أعضاء جسد المسيح هم متحدون في المسيح بالروح نفسه، فإنهم 
يجب أن يحيوا في محبة، وتوافق، ووحدة، وساعين إلى نفس الهدف، ولديهم قبول لممارسات الطائفة المؤسسة على تفسير مخلص للكتاب 

المقدس، غير المتعلقة بالمسائل العقيدية الثابتة، والتي ال تسبب ممارستها شقاقاً أو انقساماً، وال تعوق الخدمة. وغاية الكنيسة هي معرفة 
الناس الضالين للمسيح، وصنع التالميذ، وتمجيد هللا على األرض )أع 8:1؛ 1 كو 27-12:12؛  أف 23-20:1؛  6-1:4؛  16-12:4؛  مت 

20-18:28؛  يو 17؛ كو 29-24:1(. 



184

11.  الفرائض:

نؤمن أن الفريضتين الوحيدتين للكنيسة المعترف بها من الكتاب المقدس هما معمودية الماء وعشاء الرب. معمودية الماء هي فعل طاعة 
يلي الخالص، والذي يصور – بطريقة رمزية – موت المؤمن عن الخطية، ودفن الحياة العتيقة، والقيامة لحياة جديدة. وعشاء الرب 

يعلن الشركة واالتحاد مع المسيح، ويحيي - بصورة رمزية - ذكرى موته ، ويرتقب مجيئه الثاني   )مت 19:28؛ أع 47:10-48؛  لو 
19:22-20؛  1 كو 23:11-28؛  رو 4-3:6(.

12.  المصير األبدي للناس:

نؤمن أنه، عند الموت، يدخل كل مؤمن – بوعي وبشكل فوري – إلى محضر ورفقة الرب، في انتظار القيامة المادية لجسده في المجد، عند 
عودة المسيح. وهكذا، سوف يتمتع المؤمن بالحياة األبدية مع هللا – بالشركة معه، وخدمته، وتقديم العبادة والتسبيح له إلى األبد  )2 كو 6:5؛  

1 كو 58-12:15؛ لو 43-39:23؛1 تس 18-13:4؛ يو 16:3؛ رؤ 21-22(.

نؤمن أنه، عند الموت، يدخل كل غير مؤمن – بوعي وبشكل فوري – إلى حالة االنفصال عن الرب، في انتظار القيامة المادية لجسده إلى 
الدينونة، والقضاء، والعقاب األبدي  )لو 31-19:16؛ يو 18:3، 36؛ رؤ 5:20، 11-15؛ 2 تس 10-5:1(. 

13.  األمور المستقبلية:

نؤمن أن الحدث النبوي التالي سوف يكون اختطاف الكنيسة عند عودة الرب يسوع المسيح في الهواء، ليأخذ إليه كل مؤمني عصور 
الكنيسة )يو 3-1:14؛ تي 11:2-14؛  ا كو 51:15-52؛  1 تس 13:4-18؛  في 20:3-21(. سوف يلي اختطاف الكنيسة فترة سبع 

سنين الضيقة العظمي، تتميماً لدانيال 24:9-27، وكما هو موضح في رؤيا 1:6 – 21:19، والتي سوف يتم خاللها تطهير إسرائيل، 
وامتحان العالم كله، وغضب هللا سوف ُيسَكب على الخطية  )إر 7:30؛ مت 24؛  رؤ 10:3؛  1 تس 11-9:5(.

نؤمن أنه عند نهاية الضيقة العظمى، سوف يعود الرب يسوع المسيح إلى األرض، في مجيئه الثاني، شخصياً وجسدياً، بالضبط كما صعد 
بقوة عظيمة ومجد، ليجري القضاء ويدخل ملكه األلفي، حيث يملك خالله على األرض 1000 سنة، بالبر والعدل والسالم، ليتمم وعد عهده 

إلسرائيل )أع 11-8:1؛  رؤ 21-11:19؛  حز  28-21:37؛  إش 9:11؛  رؤ 1:20-6(. 

نؤمن أن ملك األلف سنة ليسوع على األرض سوف يليه: الدينونة النهائية للشيطان، حيث سُيلقى في بحيرة النار إلى األبد، ودينونة العرش 
األبيض العظيم والقيامة الجسدية لغير المؤمنين، وخلق سماء جديدة وأرض جديدة، والمدينة األبدية  )رؤ 22-20؛  2 بط 1:3-14(. 

نحن نقبل الطالب من الكنائس المستقلة ومن نطاق واسع من الطوائف. ومع ذلك، فالطالب المتقدمون مطالبون بالتأكيد كتابًة على موافقتهم 
الجوهرية على إقرار اإليمان هذا. عند وجود اختالفات، يمكن قبول الطالب بالتدريب قبوالً مشروطاً بموافقته على عدم تعليم، أو إشاعة، أو 

ممارسة هذه االختالفات أو الممارسات العقيدية أثناء نشاطه كطالب.

سياسة القبول


