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 اهللا؟ ةلكم هو املقدس الكتاب هل

 وجركر ي�لام بقلم

 ليس: "ج�شو�ن جورج مثل املعارص�ن انلاس يعتقد ما اكث�ً  املقدس، الكتاب حبقيقة األمر يتعلق عندما
ك يقول انلهاية، فيف ."املقدس الكتاب قراءتها يفاألمور اليت أنت مسؤول عن  قراءة بالرضورة  هذا ،وناملتشكِّ

 الكتاب نأ نعتقد نأ علينا �ب لماذاف اليت ال يم�ن تصديقها. واملعجزات ةاخليايلَّ  بالقصص م�ء الكتاب
  ؟اهللا من الواقع يف هو املقدس

ن أالكتاب املقدس ليس باملهمة السهلة. فبما  أن اهللا هو أصلك� شكِّ تن إقناع املأباتلأ�يد، �ب االعرتاف ب
ِبييِعَّ َال َ�ْقبَُل َما لُِروِح اهللاِ " الكتاب إن  ، فاألمر ليس ببساطة �رد عرض احلقائق.)١٤: ٢كورنثوس ١" (اِإل�َْساَن الطَّ

 فينا ليك نرى حقيقة ما هو عليه. القدسروح  ب أن يعمل�الُمقّدس كتاب رويح، ذلا 

 خالهلا من ن حججنا باطلة. فقد قّدم اهللا ُطرقًا يمكنناأك�، ل�ن هذا ال يع� ا املتشكِّ حججنا دائمً قد ال تُقنع 
 . منهُ أن هذه األسفار �  نعلم نأ

 :ةاإلهليَّ  الصفات

،
ً

 الطبييع عالنفكما أن اإل. اهللا من نهاأ ىلع تربهن ذاتية صفات هلا الُمقّدس الكتاب أسفار أن ندرك أن �ب أوال
أن  نتوقع أن )، ذللك �ب٢٠: ١ رومية؛ ١٩(مزمور  الطبيعة خالق هو اهللا تُظهر أن صائصبه خ (العالم املخلوق)

 .مصدره هو اهللا أن تُظهراليت  صائصتلك اخل اخلاص (الكتاب املقدس) عالني�ون لإل

الكتاب  ول�ن ،اءيليس فقط يتحدث الكتاب املقدس عن أش .املقدس الكتاب قوةو فعايلة أحد األمثلة هو
 كمةاحل و�عطي ،)٥٠ يةاآل( و�عّزي ،)١٠٥: ١١٩ مزمور( و�ّشجع ،)١٣-١٢: ٤ عرباني�( يدين فهو املقدس يقوم بأشياء.

 باحلياة املتعلّقة املسائل أل�رب فهًما املقدس الكتاب يقدك ذلك، من وأ�رث. يحٌّ  كتابال هذا ،باختصار). ٩٨ يةاآل(
 .خرأ كتاب �شلك �تلف عن أي الواقع رسفِّ �ُ  ةمقنعو متماسكة نظرة فهو يقدم). ١٤٤ يةاآل(

 —من املدهش جًدا أن نرى كيف يم�ن للكث� من الُكتَّاب  .املقدس الكتاب وا�سجام وحدة هو خرأ مثال
 لك فداءعن  ة، ومتناسقةموّحدواحدة، و قصة امعً  ينسجوا نأ —باختالف أزمنة الكتابة، وأماكنها، وثقافاتها 

 أن أصل الكتاب املقدس هو اهللا. ىلع ديلل هو بل اإل�سان صنع من ليس اال�سجام هذا. املسيح خالل من األشياء
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 :. كما أعلن �سوع ذاتهُ رّ�هماهللا ألنهم �سمعون فيه صوت  ةن الكتاب املقدس هو لكمأ يعلم املؤمنونباختصار، 
ْعِرُ�َها "

َ
نَا أ

َ
 ).٢٧: ١٠" (يوحنا َ�تَتْبَُعِ� ِخَرايِف �َْسَمُع َصْوِ�، َوأ

 :ةاتلار�يَّ  األصول

 ىلع كديللاألسفار  هلذه ةاتلار�يَّ  األصول إىل ننظر نأ أيًضا يمكننا األسفار، هلذه الصفة اذلاتية إىل ةضافباإل
 سفارفاأل. عنهُ  نيابةً  ثباتلحدُّ  هلم محسُ  موثوق�مبرش�ن وأنبياء ورسل هللا  من جاءت هذه األسفار. الفر�دة طبيعتها

 اهللا متحدث� باسم كونوايل مدعو�ن اكنوا اذلين البرش لكمات ىلع بل فحسب، البرش لكمات ىلع حتوي ال ملقدسةا
 ).٢١: ١ بطرس ٢(

 ىلإ الرسالة املثال، سبيل ىلع( سفر يف الكتاب املقدس للك لك اكتبهو�ة  من يق�ٍ  ىلع ادائمً  لسنا �ن و�الطبع،
 وظروف ةزمني فرتات يف سفاراأل هذه تضع راسخة ةتار�يَّ  أدلة دلينا احلاالت، هذه مثل يف حىت ل�ن). العرباني�

 .لكمتهِ  إلعالن شعبه ب� بفعايلة يعملفيها  اكن اهللا نأ نعرف

 رصامة األ�رث واتلدقيق للفحص الشديد خضعت قد املقدس الكتاب أسفار إىل أن اإلشارة جتدر ذلك، ىلع عالوة
 بها. بثقتنا وجديرة اتار�يًّ  موثوقة هاأن املقدس الكتاب أسفار أثبتت األخرى، تلو ةً ومر .املعارص�ن العلماء قبل من

 شعب اهللا: استلمه

 واجياْل، ألجيالٍ  ،بالروح القدس اململوء اهللا شعب نأ هو اهللا ةلكم أنّهُ  ىلع املقدس الكتاب لقبول األخ� السبب
 . اهللا من أدرك أن هذه األسفار قد

ْن َ�َعلَّْمَت " يتذكر بأنأوًال  رهُ ذكَّ  املقدس، الكتاب ويح موثاوسيتل بولس �رشح عندما حىت : ٣ تيموثاوس ٢( "ِممَّ
 .وجدتُهُ  وادلتُهُ  أي ،)١٤

فالكتاب املقدس به أسفار . عرب العصور كنيستُهُ  ، أياهللا ةاعئلأيًضا  بل بيولوجية، لعائلة شهادة �رد ليس األمر
 .الواجب ثقلها الشهادة تلك إعطاء و�نبيغ. السن� آلالفقد استخدمها شعب اهللا، ووثق بها، وقرأها، وعمل بها 

 ،هذا من أ�رثل�ن . اهللا ةلكم هو املقدس الكتاب نأب لإليمان عظيًما أساًسا اثلالثة األسباب هذه تقدم انلهاية، يف
: ةاإلهليَّ  سلطتهُ  قاطع �شلك أّ�د بل فحسب، املقدس الكتاب و�ستخدم يعرف لم فهو. نفسه �سوع الرب شهادة دلينا

ْن ُ�نَْقَض الَْمْكتُوُب "
َ
 ).٣٥: ١٠ يوحنا" (َال ُ�ْمِ�ُن أ
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ق كّنا إن ذللك، نعم ق ُكّنا إن أننا اأيًض  صحيحل�ن . بيسوع نؤمن فسوف املقدس، الكتاب نُصدِّ  فإننا �سوع، نُصدِّ
  . الُمقّدس بالكتاب سنؤمن

 

، وأستاذ العهد اكروالينا نورث، يف والية شارلوتمدير لكية الالهوت الُمصلّحة بمدينة  هو كروجرل ماي� ادلكتور
 ).Canon Revisited( ذلك يف بما الكتب، من العديد مؤلف وهواجلديد واملسيحية املبكرة بها. 

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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