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 الكتاب املقدس؟  حتدثه عصمةاذلي  هو االختالفما 
 بقلم أر. يس. سربول 

  وىحً مُ ، أو عن اخلطأ ٍه م�َّ   غ�َ أو عن اخلطأ  اهً م�َّ ، أو معصومٍ  غ�َ   وأ معصوًماس قدَّ اكن الكتاب المُ  هم ما إذاهل ي
س  الكتابعقيدة عصمة  حول  ؟ ما لك هذا العناء  به  وٍح مُ   غ�َ أو    به ؟  هذه املسألة ون  املسيحيُّ   يناقش ؟ ملاذا  الُمقدَّ
   ؟سقدَّ الكتاب المُ   حتدثه عصمةاذلي  هو االختالفما 

عن    شياكغو  بيان  ينص فرقًا.    ةالعصمحتدث بها  اليت ال    �قةالطر يف  هذا السؤال، �ب أن نفكر    عنقبل اإلجابة  
 :عصمة الكتاب املقدس ىلع ما ي�

دُ 
ِّ
  حيوي   أمر  هو   و�عصمته  اخلطأ،  عن  و�ت��هه  املقدس،  للكتاب  اتلامة  بالسلطة  االعرتاف  أن  نُؤ�

دُ   كما .  ب�امله  املسييح  لإليمان  صحيح  فهم  ألجل   إىل   يؤدي  أن  بد  ال  االعرتاف  هذا  أن  أيًضا   نُؤ�ِّ
  نُنِكرُ   ولكننا .  للخالص   رضور�ًّا   االعرتاف  هذا  ي�ون   أن  نُنِكرُ   .املسيح  لصورة  مزتايدة   مشابهة

الكنيسة    ىلع  أو  الفرد   ىلع  سواء  وخيمة،  عواقب  إىل  هذا  يؤدي  أن  دون  العصمة  رفض   إماكنية  أيًضا 
 . )١٩ (ابلند

 لإليمان   صحيح  فهم  ألجل  حيوي   س "أمرقدَّ د أن عقيدة عصمة الكتاب المُ ق توازنًا دقيًقا. فهو يؤ�ِّ �قِّ   ابلندهذا  
هذا  ح  يوضِّ   ومع ذلك،  .الكنيسة  ىلع  أو   الفرد   ىلع   سواء  وخيمة،   عواقب   إىل   ي ن�ارها يؤدِّ إب�امله" وأن    املسييح 

بالعصمة ليس رضور�ًّا   ابلند اإليمان  المُ   أيًضا أن  الكتاب  لفهم قدَّ للخالص. فمع أن عصمة  أمر حيوي  س � 
 ا. يلكون مسيحيًّ ك به املسيح"، إال أنه ليس ىلع الشخص أن يتمسَّ  لصورة املزتايدة  اإليمان املسييح و"للمشابهة

 : سلطة املسيح

  اليت   الطرق  من  العديد  ؟ هناكيعد األمر مهمس؟ ملاذا قدَّ عصمة الكتاب المُ   حتدثهاذلي   ما هو االختالفول�ن  
األمر املع�  بل  س ليست عقيدة عن كتاب.  قدَّ يف انلهاية، عصمة الكتاب المُ   ل�ن   .للغاية  ا مهمًّ   األمر   فيها   ي�ون 

 وعمله. هو شخص املسيح 

ث. منذ سنوات مضت كنت  األمر  حأن أوضِّ   وا يلاسمح س. بعد  قدَّ سلطة الكتاب المُ   مسألة يف فيالدلفيا حول    أحتدَّ
الرغم  ىلع فت ىلع وجهه، . ىلع الفور تعرَّ يقرتب م�ِّ  املحارضة اليت ألقيتها نزلت إىل مقدمة الكنيسة، ورأيت رجًال 
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س�ن يف اجلامعة ورش�ء يف   رفقاءا  قابلته آخر مرة. اكن اسمه �شار�. و�نَّ منذ أن  اعًما  عرش�ن    حوايل  مرور  من
 ا بعضنا ابلعض.نعرب احلشود واحتضن مشينا الصالة. 

"قبل أن نبدأ يف احلوار، هناك يشء �ب أن   أثناء جلوسنا:�شار�  قال يل  اعزتنلا عن املؤتمر وخرجنا تلناول العشاء.  
س عندما  قدَّ الكتاب المُ   عنقال يل: "أنا لم أعد أؤمن بما كنت أؤمن به  ف؟"  ا اليشءهذ  قلت هل: "ما هوف   ."أخربك به

ضت دلراسة انلقد األىلع.  ة الالهوت وتعرَّ �ليَّ ب  اتلحقتا يف اجلامعة مًعا. آنذاك كنت أؤمن بالعصمة، ولكن�  كنَّ 
ح األمر قبل  س معصوًما.  قدَّ لم أعد أؤمن أن الكتاب المُ  أجبته: "حسنًا يا  ف  ."يف حديثنا   قدًما   امليض أردت أن أوضِّ

: "ما زلت أؤمن  مبتهًجا ل�ن دع� أسألك هذا: ما اذلي ما زلت تؤمن به من أيام القدم؟" فأجاب �شار�  �شار�،
 أسئلة جعلت �شار� غ� مرتاح.  يف طرح، ثم بدأت ذلك �سماعكنت سعيًدا  .أن �سوع املسيح هو �ليص ور�"

"و حياتك؟"    ا ر�ً   �سوع ي�ون  كيف  �شار�،  يا  سأتله:  تقصده؟"  فىلع  اذلي  "ما  هو  فأجاب:  الرب  "حسنًا،  قلت: 
يمارس السلطة عليك، وهو يعطيك أوامر باملس�ة، ودليه القدرة ىلع إجبارك ىلع الطاعة، و�طلب  اذلي  شخص  ال

 . : "نعم"فأجابعليك؟"     ةن دليه سلطة سياديَّ إر�ك، أال تقول  هو  منك اخلضوع للفروض والواجبات. إن اكن املسيح  

أنه    يبدوىلع أوامر املس�ة؟  منه  عليك؟ كيف حتصل  هذه السيادة  أ�رث فسألت: "كيف يمارس املسيح    تقتعمَّ   ُ�مَّ 
قلت: "حسنًا، أي كنيسة؟  ف   .قال: "أحصل عليها من الكنيسة"  مَّ ر �شايل للحظة �ُ فكَّ   .س"قدَّ ليس من الكتاب المُ 

سأتله: "الكنيسة    مَّ �ُ   .ة"أجاب: "الكنيسة املشيخيَّ فة؟"  ة، أم املشيخيَّ الاكثويلكيَّ أم  ة؟  األسقفيَّ نهضة القداسة؟ أم  هل  
فيالدلفيا   مدينة  ة يفنايت؟ أم الكنيسة املشيخيَّ يسينس   مدينة  ة يفشيتا؟ أم الكنيسة املشيخيَّ تو� مدينة  ة يف  املشيخيَّ 

" فأي كنيسة؟"  — "أف   .العام"  املحفلأجاب�:  قائًال: "حسنًا، عندي بعض ُ�مَّ  اعم؟"    �فلي  سأتله:  اعرتف أخً�ا 
أنت تر�د أن  فبعد.    ٍل هلا لم تتوصل إىل ح  الكأ�يد عندك مشباتلقلت: "ف  .بعد"   هلا ل إىل حلٍ اليت لم أتوصَّ   الكاملش
ذلك  ،  اإلطالقك ىلع  أي ت�ليف لب  خبارك إل  وسيلةليس دليه  فهو  .  ضعيفة املسيح، ول�ن ر�ك  د ىلع ر�و�يَّ تؤ�ِّ 

 ". انلقدي  حبكمكنفسك فوقها  أنت تضعس. قدَّ يف الكتاب المُ  ةلسجَّ المُ  وصايا املسيح فوقألنك تقف 

 : املسيح استقامة

�سوع    يتطلَّبهاخلالص. فسألت �شار�: "ما اذلي    مسألة السلطة إىل    مسألة من    حديثنا ل  حتوَّ   اللحظة،عند هذه  
أنه إن اكن �سوع  �شار�    فأقرَّ صك؟"  أن �لِّ   يمكنههل  وص نفسه؟ أن �لِّ   يمكنههل  ف أخطأ �سوع،    ذاصك؟ إخلِّ يلُ 

اذلي    هو االختالفسأل �شار�: "ما    ول�ن بعد ذلك.  ص نفسه، ناهيك عن �شار� وع�ِّ خاطئًا، ال يقدر أن �لِّ 
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ألن �سوع   ،قلت: "يا �شار�ف؟" بوجهة نظرك ة وما عالقة كون �سوع بال خطيَّ  ؟ا نؤمن بالعصمة أم ال�دث إذا كنَّ 
س   عصمةبم علَّ   ."الكتاب الُمقدَّ

س�شار�، مثل  اتفق  .  مث�ة لالحتماممع �شار� ظاهرة    أوضح حدييث املعارص�ن    العديد من علماء الكتاب الُمقدَّ
، مثل  نفسهيف الوقت    .العصمةما �سميه ايلوم عقيدة  بم  أن �سوع انلارصي آمن وعلَّ   ىلع اذلين ينكرون العصمة،  

. ول�ن  ا ًص لِّ وُ�   ا س املعارص�ن اذلين ينكرون العصمة، اعرتف �شار� بيسوع ر�ًّ قدَّ من علماء الكتاب المُ   العديد
حهنا، وأردت أن    يوجد تناقض  أو مع   أيلصدييق. فسأتله قائًال: "حسنًا، أنت اآلن ال ختتلف ميع يف الرذلك    أوضِّ

رسل واألنبياء. هل  لبر�نستون القديمة. أنت اآلن تتصارع مع �سوع وا   لكية�شارلز هودج من    يب يب وارفي� أو مع 
ىلع خطأ    � اآلثار املرتتبةيف األمر. ما    جبديَّةقلت: "حسنًا، فكر  ف  .قال: "نعم، لقد اكنوا �طئ�"فاكنوا �طئ�؟"  

بتعايلمه عن   يتعلَّق  فيما  المُ �سوع  �شار�،قدَّ الكتاب  قال  ماهروهو    س؟"  ما  اعلم الهوت  أر. يس.  يا  "انظر  هو  : 
اتفقت    .يص"لِّ ىلع �سوع أن ي�ون يلك العلم حىت ي�ون ُ�   ليسإن اكن �سوع ىلع خطأ؟  االختالف اذلي �دث  
 .معه قائًال: "ليس عليه"

صفة من صفات اهللا.    نقصدة،  املعرفة اللكيَّ   نذكرة. عندما  �ن املعرفة اللكيَّ تلم يف حديثنا    ومع ذلك، فإن القضية
لم ي�ن يعلم لك   —ةطبيعته البرش�َّ ب فيما �تص — �شار� أن �سوع ت وجهة نظر أي أن اهللا يعلم لك يشء. اكن 

، مشً�ا ىلع سبيل املثال إىل أن �سوع ال يعلم يوم وساعة  ذلكس يلثبت  قدَّ إىل الكتاب المُ مبارشًة  يشء. ثم ذهب  
األمر يف اكن    .ةحول املعرفة اللكيَّ يف احلقيقة ). ول�ن احلوار اذلي أجر�ه مع �شار� لم ي�ن  ٣٦:  ٢٤عودته (مىت  

 . الواقع يتعلَّق بعدم اخلطيَّة

  اكن عليه   ومع ذلك،  يص.لِّ أن ي�ون يلك املعرفة يلكون ُ�    املسيحىلع ة، لم ي�ن  البرش�َّ   ة املسيح طبيعفيما �تص ب
ث ىلع أساس أنه يتحدَّ   أعلنم تعايلم خاطئة. لقد  علِّ ة. سيُحىص �سوع ب� اآلثم� إن اكن يُ أن ي�ون بال خطيَّ 

نَا ). كما أنه رصَّ ١٠:  ١٤؛  ٢٨:  ٨بيه (يوحنا  أسلطة  
َ
". هذا    ح قائًال: "أ َقُّ

ْ
سلطة اتلعليم  عن    أس� وأعظم إعالنُهَو... احل

م تعايلم خاطئة، فهذه  ة يُعلِّ يقل شيئًا اال �سلطة إهليَّ   مهو احلق وأنه ل  علن أنهاكن اإل�سان اذلي يىلع اإلطالق. إن  
 ىلع املحك هنا. هو . هذا ما إذن ص لِّ ُ�  فال يوجدة. و�ن أخطأ خطية واحدة، خطيَّ 

  وجهة   مناتلخلُّص  مشلكة. أنت تر�د    دليكفأجبته: "نعم،    .مشلكة"  دليلتشار�، قال يل: "  ذلكعندما أوضحت  
كس وقدَّ الكتاب المُ   عننظر �سوع   ة للغايةصك ور�ك. أنت تقف ىلع  به كمخلِّ   اتلمسُّ ، إن أردت أن  أسس هشَّ

هنا؟ إنها    ما � املسألة. ول�ن هل ترى  من اتلناقض املناسب هل  مبهج  اكن �شار� يعيش يف �سيمٍ   .ت�ون متسًقا"
 املسيح.  استقامة
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يمكهو  �شار�   اذلي  للشخص  س  عصمة    إن�ارنه  مثال جيد  الُمقدَّ ر�ًّ الكتاب  بيسوع  يؤمن  يظل  ذلك    ا ومع 
أن اهللا ال يُطالب باال�ساق    من دوايع الرسور . ل�ن هذا م�ن فقط إن اكن املرء غ� متسق يف أفاكره.  ا ًص لِّ وُ� 

د خاطئ  ألنه ال يوج ،  خاطئفال يم�ن أن �لص أي ،  إن اكن هذا هو احلاليف الهوتنا من أجل اخلالص.    الاكمل
ال ،  املطاف. فيف نهاية  باتلناقض أو عدم اال�ساق�ب أن نرىض    نا أن  هذا  ال يع�ومع ذلك،  ك بالهوت اكمل.  يتمسَّ 

س عصمة  تنفصل  وجهة  م �سوع علِّ ). إن لم يُ وعمله  املسيح عن شخص  عقيدة العن الكر�ستولويج (الكتاب الُمقدَّ
عبادة ة كتاب، أو "بابا من الورق"، أو  يَّ قدسفإن اجلدل سينت�. املسألة ليست  س،  قدَّ عن الكتاب المُ   انلظر هذه

س  بال اكن    ذاإفقط  صنا  لِّ أن ُ� فهو قادر  وعمله.    املسيحشخص    استقامة  ىلع املحك �القضية اليت  .  الكتاب الُمقدَّ
 صحيحة.  —س قدَّ لمُ مه عن الكتاب اما علَّ ذلك   بما يف— وهو بال خطية فقط إن اكنت لك تعايلمه ،خطية
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Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك
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