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 قيمة الكتاب املقدس 
 سربول  يس.أر.  بقلم 

الكتاب   ىلعبولس  أث��ستند قيمة الكتاب املقدس يف حياة املؤمن إىل مصدره وعمله. يف رساتله إىل تيموثاوس، 
ِكتَاِب الُكُّ  "  :يموثاوس قائًال تلاملقدس  

ْ
ِديِب ا لِلتَّْقِو�ِم وَ   تلَّْو�ِيِخ،ا َونَافٌِع لِلتَّْعِليِم وَ   ِهللا، اُهَو ُموىًح بِِه ِمَن    ل

ْ
ِيا  تلَّأ

َّ
"  لرِْبِّ ايِف    ذل

 ). ١٦: ٣تيموثاوس  ٢(

ًرا بعض اليشء. اكن �سخر م�  ، اكن هناك زميًال يف مجاعتنا، أ�رب م� بعام�، متنمِّ عندما كنت صبيًا صغً�ا 
.  إلزاعيجقال هذا الصيب    بما نت أعود إىل امل�ل باكيًا إىل أ� وأخربها  و�نعت� بألقاب، ما جرح مشاعري. أحيانًا ك

 ث انلاس هكذا، ضع يف اعتبارك املصدر". بُ�، ح� يتحدَّ يا  فاكن دلى وادليت رًدا مفضًال تقوهل و� تمسح دمويع " 

ة. فمن  لعالم األ�اديميَّ اكنت هذه انلصيحة الصغ�ة احلكيمة من وادليت مبدأ علم� أ�رث كثً�ا من أقوى درجات ا
� احلذر  ة. فع� األ�اديميِّ ع مصادر معلومات حبثك للتأ�د من كونها ذات موثوقيَّ قواعد العمل األ�ادي� � تتبُّ 

ة تنبع من املصدر مبارشة. فعليهم اتلحليل واالختبار وتطبيق ، ألن املصداقيَّ مظهره من االعتداد بأي يشء من 
 ة. ع املصادر احلقيقيَّ ب� أيديهم تلتبُّ مهارة انلقد ىلع ما 

ِكتَابا أ�د بولس تليموثاوس يف هذا انلص أن مصدر الكتاب املقدس هو اهللا ذاته. ال �ُش� عبارة أن
ْ
  املقدس  ل

ل " يف األصُموىًح بِهِ إىل أن اهللا أرشف ىلع عملية كتابته بل إنه هو مصدر �تواه. إن اللكمة املرتمجة إىل " "ُموىًح بِهِ "
ٌس من اهللا"ا ") وتع� حرفيًّ theopneust(ثيو�نيست ايلونا�  ِكتَاب اأنفاس اهللا". فعندما كتب بولس أن "أو  ُمتنفَّ

ْ
  ل

، لم ت�ن الفكرة عن اإلهلام بل عن زف� الفعل؛ أي أن الكتاب املقدس خرج من زف�، هللاِ اُموىًح بِِه ِمَن  املقدس
من عند اهللا. فهو لكمته و�مل فيه سلطانه. أراد جاء  أنفاس، اهللا. و�ش� الفكرة برمتها هنا إىل أن الكتاب املقدس  

 بولس من تيموثاوس إدراك مصدر الكتاب املقدس وليس طر�قة الويح به. 

نافع ألمور  املقدس إن الكتاب  فقال ح اغيته وقيمته؛ ن بولس أن الكتاب املقدس هو أنفاس اهللا، وضَّ عقب إعال 
ِديِب ا لِلتَّْقِو�ِم وَ  تلَّْو�ِيِخ،ا تلَّْعِليِم وَ عديدة منها: اِ 

ْ
ي ا  تلَّأ ِ

َّ
 .لرِْبِّ ايِف  ذل

م اتلعليم حقيقة إنه  يف ،يشء لكقبل أوًال وقيمة الكتاب املقدس،  ت�من . ىلع الرغم من إننا نعيش  الصحيحيقدِّ
اتلعليم السليم، ل�ن الكتاب املقدس يُع� من قيمته. فتهتم الكث� من أسفار العهد اجلديد    يتم فيه �شو�هيف عرص  

وصيت به الكنيسة من أجل بُنيان شعبها. يقول بولسب
ُ
ْ�َطى " :اتلعليم؛ كما أن خدمة اتلعليم أ

َ
َْعَض اَوُهَو أ ْن   بلْ

َ
أ
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َْعَض ا ا رُُسًال، وَ يَُ�ونُو نِْبيَاَء، وَ  بلْ
َ
َْعَض ا أ �َن، وَ  بلْ ِ

َْعَض ا ُمبرَشِّ ْجِل تَْ�ِميِل  بلْ
َ
�ِس�َ اراَُعًة َوُمَعلِِّمَ�، ِأل ِقدِّ

ْ
ِْدَمِة، اِلَعَمِل  ل

ْ
  خل

 ). ١٢-١١: ٤(أفسس  "لَْمِسيِح ابِلُنْيَاِن َجَسِد  

بعض   يفاذلي �تاجه باستمرار بصفتنا مسيحي�. فمن الشائع    لِلتَّْقِو�مِ و  لتَّْو�ِيخِ لأيًضا  كما أن الكتاب املقدس نافع  
أنفسهم فوق الكتاب املقدس   العلماءيضع و�ذلك  .ىلع الكتاب املقدس العل�ة تطبيق انلقد األ�اديميَّ  األوساط

ن  ًفا أ�رث من ذلك. اهللا هو مَ تصلُّ  هساع� إىل تصو�به. إن اكن الكتاب املقدس لكمة اهللا حًقا، فما من يشء نعدَّ 
 ، بل حتته. �ن ال نقف فوق اهللا . مهنقوِّ ال منا، �ن يقوِّ 

ة: اقرأ الكتاب املقدس و� يدك قلًما. أقرتح أن تضع  ة من أجل ادلراسة الكتابيَّ ما ي� يُثمر عن مساعدة عمليَّ 
" ىلع  Xعالمة "ضع و�ذلك  .صعب االستيعابعالمة استفهام "؟" ىلع اهلامش أمام لك مقطع تراه غ� واضح أو 

هامش لك مقطع يغضبك أو �شعرك بعدم االرتياح. بعد ذلك، يمكنك الرت�� ىلع املقاطع اليت تصارع معها، خاصة 
ظهر نلا رس�ًعا أين تُ  "X" اتعالمال". قد ي�ون هذا اتلطبيق مرشًدا �و القداسة، ألن Xتلك اليت أمامها عالمة "

يف الكتاب املقدس، ر�ما و�بساطة أ� ال أفهمه. إن    قرأتهيشء  لم يعجب�  عيًدا عن تفك� املسيح. إن  زاغ تفك�نا ب
، يعجب�وال يزال ال  انلص �ساعد ىلع فهمه. إن كنت، يف الواقع، أفهم قد اكن األمر كذلك، فدراسته مرة أخرى 

يف كث� فهذا ليس مؤرًشا ىلع وجود خطأ يف الكتاب املقدس، بل مؤرًشا ىلع وجود خطأ يف أنا، يشء ال بد من تغي�ه.  
 ، قبل فهم صواب األمر �تاج من األحيان

ً
 إىل اكتشاف ما اخلطأ اذلي نرت�به. أوال

ئ. إن جتديد اذلهن عملية تمتد طوال  ر فجأة من اتلفك� اخلاط " اذلي هو اتلو�ة، لن نتطهَّ اذلهنح� �ترب "تغ� 
ِديِب ا. وهذا جزء من "تعجبنا الكتاب املقدس اليت ال    نصوص العمر. ل�ن يمكننا �رس�عها بالرت�� ىلع  

ْ
ي ا   تلَّأ ِ

َّ
يِف    ذل

 ث عنه بولس." اذلي يتحدَّ لرِْبِّ ا

يقول الرسول   ياذلمن اجلملة  اجلزء األخ�و�أيت يف  .راسة الكتاب املقدسدل ادلافع األس�ح بولس يف اخلتام، يوضِّ 
بًا ِللُكِّ َ�َمٍل َصاِلٍح  هللاِ اِليَكْ يَُ�وَن إِ�َْساُن " :فيه هِّ

َ
لو   من أنهر تيموثاوس ". فاألمر كما لو أن بولس �ذِّ اَكِمًال، ُمتَأ

�نطبق للحق أال و� لكمة اهللا. وأهمل دراسة لكمة اهللا، ستكون حياته غ� مكتملة. سيخرس مصدًرا هائًال و�ً�ا 
 .األمر ذاته علينا 
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ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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