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 الكتاب املقدس وحده
 مايكل كروجر بقلم

ما  وابل من اتلرصحيات حول صحة أمر نهال علينايلك يوم ف. احلق عن املتناقضةباملزاعم حنن نعيش يف اعلم ميلء 
بطريقة ما وليس بطريقة  نترصفا جيب أن نؤمن به وما ال جيب أن نصدقه. يُطلب منا أن وخطأ أمر آخر. يُقال نلا م

 ختربنا كيف نتعامل مع حياتنا وعالقاتنا. فريني"، تقول نلا أوبرا وأعرفه باتلأكيدأخرى. يف اعمودها الشهري: "ما 
املوضواعت  يف اتلعامل مع هنسلك اذلي جيب أن هجانل عنستمرار ابة جلريدة انليويورك تايمز الصفحة اتلحريري  

ريتشارد دوكيزن، امللحد الربيطاين واملؤمن بنظرية خيربنا . عرصنايف ة، أو العامة ة، أو القانوني  األخالقي  لكبرية ا
 ة وماكننا يف هذا الكون.كيف علينا أن نفكر يف أصونلا اتلارخيي  اتلطور، 

ات، واهلل، وأصول الكون، العالقات، واألخالقي  يف رون ماذا يفك   البرش؟ كيف يعلم املزاعملك هذه  صنتفح  كيف 
من املعيار، أو املقياس، أو  إىل نوع رشالبمن األسئلة املهمة األخرى؟ لإلجابة ىلع مثل هذه األسئلة، حيتاج يد عدوال
 إنساندلى لك ة مطلقة. بالطبع، ننا حنتاج إىل سلطة نهائي  إ بكلمات أخرى،. اللجوء إيلهااليت يمكنهم  ضوابطال

العقل واملنطق للفصل  إىل برشبعض اليلجأ أم ال. ما هو معياره  يدرك ، سواء اكنيلجأ إيلهملعيار انلهايئ نوع من ا
الشخيص  وعيهموأنفسهم املرجع هو  آخرون يعترب. واحلواسة خرب إىلآخرون يلجأ . عن احلق املتناقضة عمزااملبني 

 عرب اتلاريخون قد رفضوها لكها إال أن املسيحي   يف لك من هذه املناهج، قيقةاحلباألمور. بالرغم من وجود بعض 
أنه يوجد يشء واحد فقط يمكنه  ا ويف لك ماكندائمً د شعب اهلل انلهايئ للمعرفة. بدالً من ذلك، أك  و املطلق اكملعيار

 .ال يمكن أن يكون هناك سلطة أىلع من اهلل نفسهلكمة اهلل.  :املعيار األسىم بشلك رشيع يكونأن 

. يف احلقيقة، واجه آدم وحواء مثل عن احلق تناقضةاملاملزاعم يواجه حتدي اذلي من البرش  اجليل األولبالطبع، لسنا 
(. 17: 2َتُموُت" إن أكلوا من شجرة معرفة اخلري والرش )تكوين  َمْوتًاهذا املأزق يف ابلداية. قال اهلل هلما بوضوح: "

 هبني هذ الفصلىلع آدم وحواء  ينبيغ(. كيف 4: 3" )!َتُموتَا لَنْ احلية عكس ذلك: " ا، قالت هلماألخر اجلانبمن 
فقط  اواحدً  ااكن هناك معيارً بل ؟ ال، اهلم ايحً صح؟ بما يبدو ةالني  عقالواسطة اتلجربة؟ بواسطة ؟ باملزاعم املتناقضة

. لألسف، ليس هذا ما حدث. فبداًل من ام بها اهلل هلمالختاذ هذا القرار: اللكمة اليت تكل   وا إيلهؤيلجاكن جيب أن 
ت  سهاحص األمور بنفتفت حواء أن رانلظر إىل إعالن اهلل، قر  

َ
ةُ  : "فََرأ

َ
ن   الَْمْرأ

َ
َجَرةَ  أ ، َجي َدة   الش  ْكل 

َ
َها ل أل ن 

َ
َجة   َوأ  بَه 

، َخَذْت ...  ل لُْعيُون 
َ
نْ  فَأ َكلَْت  َثَمر َها م 

َ
آدم وحواء  تناول مسألةجمرد السقوط لم يكن ف (. ال ختطئ الظن،6: 3" )َوأ

 احلياة. ؤونشاملعيار املطلق للك باعتبارها رفض شعب اهلل للكمة اهلل هو السقوط اكن  جوهره،ثمرة. فيف لل
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لكمة ىلع  نلحصل نذهبأين : مهماحلياة، فإن السؤال اتلايل  ؤونشولكن إن اكنت لكمة اهلل يه املعيار املطلق للك 
نيت. اوتستة لإلصالح الربأحد املناقشات األساسي  إىل هذا املوضوع بالطبع دنا يقو؟ يمكن احلصول عليهااهلل؟ أين 

احلياة والعقيدة،  شؤونىلع أن لكمة اهلل يه املعيار املطلق للك بروما ة سلطات الكنيسة الاكثويلكي   وافقتبينما ف
روما بوجود هيلك  كنيسة ادعتخارج الكتاب املقدس.  مواضعإال أنهم آمنوا أن هذه اللكمة يمكن أن توجد يف 

اكن العنرص الرئييس  .(Magisterium) ةمي  سلطة اتلعليوالالكتاب املقدس، واتلقليد،  ىلع يشتمل للسلطة ثاليث
، واذلي بروماة لكنيسة الاكثويلكي  ا للتعليم يف الرسيمويه املنصب  ةاتلعليمي   السلطة هوة ي  يف هذه السلطة اثلالث

 اكنت( ex cathedraة )، وترصحياته الرسمي  بطرسيُعترب خليفة الرسول  ابلابا نظًرا ألن. وليف املقام األيشغله ابلابا 
 تُعترب لكمات اهلل نفسه.

لكمته لشعبه بطرق متنوعة قبل  مسل  أن اهلل قد باعرتفوا  حنيفيف . قويعند هذه انلقط اعرتض املصلحون بشلك 
أخرًيا يف ابنه اهلل م تكل  أن  بعد ا اآلنمستمرً  اإعالنً نه ال جيب أن نتوقع إ قالوا(، إال أنهم 1: 1املسيح )عربانيني 

وضع  :مرة واحدة يف اتلاريخة فدائي   مهمة داءأل يهدفاب املقدس واضح أن املنصب الرسويل قد (. إن الكت2 اآلية)
من إعطاء الكنيسة األول  يف املقامة وضع األساس اليت قام بها الرسل عملي  كون تت(. 20: 2أساس الكنيسة )أفسس 

العهد  فارسأقه. وباتلايل، فإن طب  تعمل املسيح الفدايئ العظيم وشهد عن يت تالاتلعايلم ذات السلطة ديعة من و
إعالن اهلل من  األخريةىلع أنها املجموعة  يُنظر إيلها، جيب أن رسويلليم العذا اتلهل دائمجتسيد اجلديد، واليت يه 

 .لكمة اهللحبق الوحيدة اليت تُعترب  سفارالعهد القديم، يه األ إىل جانب أسفار، األسفارهذه إن لشعبه. 

وباتلايل فهو  لكتاب املقدس وحده هو لكمة اهللا (، أيsola Scriptura) راسوال سكربتوسخ بعقيدة إن اإليمان الرا
هذه العقيدة الوقود الالزم إلشعال اإلصالح. بكل تأكيد، اكنت  قدم ،لحياة والعقيدةل املعصوم الوحيدقانون ال

 دتتجس   ."(اجلوهريسبب عترب "التُ اكن  sola fide "اإليمان وحده"عقيدة سبب الرسيم" لإلصالح )بينما تُعترب "ال
 تعايلمه فقال: رتاجع عنأن ي ُطلب منه( بعدما 1521يف خطاب مارتن لوثر الشهري يف جممع ورمز ) العقيدةأبعاد هذه 

ما لم أقتنع من شهادة الكتاب املقدس، أو من املنطق الواضح )ألنين ال أثق سواء يف ابلابا أو يف 
بالكتاب املجامع وحدها، إذ من املعروف جيًدا أنهم لطاملا أخطأوا وناقضوا أنفسهم(، فإنين ملزتم 

بل ولن  ءلكمة اهلل. ال يمكنين أن أتراجع عن يشلاستشهدُت به، وضمريي أسري  ياذل املقدس
 .آمني .ويلعينين اهلل ..الصواب أن أخالف ضمريي.من أفعل هذا، إذ ليس من اآلمن أو 

 جيب علينا أن نؤمن به.م انلهايئ ملا كَ بالنسبة للوثر، اكن الكتاب املقدس، والكتاب املقدس وحده، هو احلَ 
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ُ  راسوال سكربتوة، فإن عقيدة املسيحي   العقائدبالطبع، مثل الكثري من  اء فهمها وتطبيقها كثرًيا. لألسف، استخدم سي
حيث ال حتمل الكنيسة أي سلطة  ،ة ىلع شالكة "أنا واهلل والكتاب املقدس"كتربير للفردي   راسوال سكربتوابلعض 
، فإن العديد من الكنائس ايلوم ذللكتاريخ الكنيسة عند تفسري الكتاب املقدس وتطبيقه.  يتم مرااعةة وال حقيقي  

هذه كنيسة. بال اثلمينةيمان اإلوإقرارات وقوانني  اتلقايلد عن تماًمابمعىن أنها معزولة  — ة تقريبًاتارخيي  يه غري 
عين فهمها تل تلعين أن الكتاب املقدس هو السلطة الوحيدة بداًل من راسوال سكربتوت فهم عقيدة ساءالكنائس أ

 يُضعفالفردي من املفارقات أن مثل هذا انلهج و. ن اخلطأم أن الكتاب املقدس هو السلطة الوحيدة املعصومة
للمرء  يتبّق  ؤمن كفرد، امل ةقاليل  استالرتكزي ىلع فب. إىل محايتها يهدفواليت اكن  راسوال سكربتومن عقيدة  افعلي  

سلطة الكتاب املقدس اليت ليست ،  هذه احلالةويفعىن الكتاب املقدس. حول ماصة اخلة شخصي  ال استنتاجاتهفقط 
  .سلطة الفرد بلكبري  حتظى بتقدير  

، فقد اكنوا من ذلكىلع العكس اخلاصة بهم.  راسوال سكربتوعقيدة ل يهمثل هذا التشو دركوايللم يكن املصلحني 
. لم يكن يُنظر الكنيسةإيمان وقوانني ة، وإقرارات ىلع آباء الكنيسة، واملجامع الكنسي   اية ىلع االعتمادحرصني للغ

ىلع . عاتلواض ىلع ءلإلبقاا كوسيلة بل أيًض  ىلع اإليمان القويم فحسب، كوسيلة للحفاظ ةإىل هذه اجلذور اتلارخيي  
 اقديمً  شيئًا يستعيدونأنهم أنفسهم ىلع أنهم يأتون بيشء جديد. بل فهموا  حوناملصل لم يرىاملفهوم الشائع،  عكس

اكنوا  بل مبتكرين املصلحون. لم يكن يما بعدفهته وشو   تهيغري  ولكنها  ايةيف ابلدآمنت به الكنيسة  شيئًا — جًدا
 بني. ومنق   مستكشفني

ه نريد بكل تأكيد أن نتجنب اتلوج   غم من أنناىلع الر. راسوال سكربتوتوجد تطرفات أخرى حتمينا منها عقيدة 
مينا أيًضا من اتلصحيح املفرط حت راسوال سكربتوعقيدة من الكنائس ايلوم، فإن عديد لل وغري اتلارييخالفردي 

ملستوى الكتاب املقدس. جيب أن نكون ة أخرى ( برشي  رأفاك)أو  وثائققوانني وإقرارات اإليمان أو أي ورفع 
 ليتة"، وا"اتلقليدي   همي  يمكن أن نسما  بلقروما ون كنيسة ارتكبتهنفس اخلطأ اذلي  ظني دائًما ئلال نقرتفمتيق  

سوال  عقيدةبها الكتاب املقدس. حبسب هذا املفهوم، فإن يف جماالت ال يتطل   ؤمننيضمري امل دتقي  اول أن حت
 راسوال سكربتو عقيدةبق يتعل   فيماة. لكن اخلطر األعظم اذلي نواجهه ة املسيحي  لحري  ل رسيه احلا راسكربتو

القرن  مباحثاتنسيانها. فنحن ُعرضة أن نفكر يف هذه العقيدة من منظور  اخلطر األعظم هوبل ليس إساءة فهمها. 
يومنا هذا. ولكن ب وال صلة هلا ةنتي  اة والربوتستبقايا الرصاع القديم بني الاكثويلكي  جمرد  —عرش السادس 

دروس اإلصالح إن حتتاج إىل هذه العقيدة اآلن أكرث من أي وقت مىض.  احلديثة يف العرص نتي  االكنيسة الربوتست
 خارج الكتاب املقدس.مطلقة ة نهائي  سلطات ، والكنيسة، مرة أخرى، بدأت يف االعتماد ىلع د  كبريإىل حقد نُسيت 
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هذه ن باتلعليم عط فق بذلك القيامال يمكننا ، جيب أن ندرك أننا راسوال سكربتومن أجل إاعدة الكنيسة لعقيدة 
الكنيسة  بها نُعيد ليتا ةاألساسي   الطريقةأن نفعل هذا(. بداًل من ذلك، فإن جيب  نامن أنىلع الرغم ) العقيدة ذاتها

فقط  حدثنتأال جيب ، لك. ذلسناىلع تغيري وإصالح كنائالقدرة  اهلوحدها لكمة اهلل ف. الوعظ بالكتاب املقدس يه
، جيب علينا أن نعظ بكلمة اهلل ذلك. وعندما نفعل انُظهرها عملي  ، ولكن جيب علينا أن راسوال سكربتوعن 
يريد أن يسمعها. جيب أن  شعب كنائسنالها أو اليت نظن أن بدون االنتقاء واالختيار لألجزاء اليت نفض   — لكها

جنبًا إىل  يسريان(. االثنان tota Scriptura(، وجيب أن نعظ بكل اللكمة )sola Scriptura) وحدهانعظ باللكمة 
 جنب. عندما جيتمعان مًعا بقوة الروح القدس، يمكن أن يكون نلا رجاء إلصالح جديد.

 

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

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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