
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

 الكتاب املقدس وحده 
 �شاد فان دي�شورن بقلم  

�شأن    قرار�ن  هذا املجمع   نت، وأصدر �ة �مع ترعقب وفاة مارتن لوثر، عقدت الكنيسة الاكثويلكيَّ   ١٥٤٦يف اعم  
المُ  مَ   القرار.  س قدَّ الكتاب  لك  لعن  المُ األول  األسفار  يقبل  لم  من  .  سةقدَّ ن  لك  لعن  عمًدا"كما  تقايلد  "  أن�ر 

م اتلفس� امللتوي    القرارأما  .  الكنيسة كذلك أدان  .  ةة واألخالقيَّ من انلوايح العقائديَّ "  سقدَّ المُ   كتابلل"اثلا� فحرَّ
ر�ن  ربِّ ، مُ "باإلمجاعباء  املناهضة لرأي اآل"أو  "  للكنيسة األم املقدسة...  س املناهضةقدَّ الكتاب المُ "املجمع تفس�ات  

 ". سةقدَّ احل�م ىلع املع� واتلفس� الصائب� لألسفار المُ " ة الكنيسة أن من مسؤويلَّ 

يعود سبب ذلك إىل أن أساقفة املجمع لم يتوافقوا حيال العالقة ب�  .  دةعقَّ مُ وبفقرات وعبارات خطرة    القرارانيعج  
س  تفس�  ستخدمة يفس وتقايلد الكنيسة المُ قدَّ الكتاب المُ  الوصول إىل نوع  ة  ، وجتادلوا �شأن كيفيَّ الكتاب الُمقدَّ

ا مَ .  تلوافقمن  ب�  المُ ومن  الكتاب  بأن  عضًوا  وثالثون  ثالثة  أقر  اتلصو�ت،  حق  هلم  اكن  واتلقليد  قدَّ ن  س 
ثة  فيها، وأقر ثال   "متساو��"يف السلطة ل�ن غ�    "متشابهان"يف السلطة، وأقر أحد عرش آخرون بأنهما    "متساو�ان"

لغيت عبارة �ساوي ُسلطيت الكتاب المُ . د احرتام اتلقايلدرَّ أعضاء بأن يطلب املجمع ُ� 
ُ
 . س واتلقليدقدَّ فأ

املجمع لك    أن يدينثمانية وثالثون عضًوا    أراد، وضع املجمع تميً�ا آخر إذ  �اولة أخرى للوصول إىل اتلوافقو�  
إذ رغبوا يف إدانة .  عقو�ة أخف  يف إرساءثالثة وثالثون عضًوا    أراديف ح�  .  س أو اتلقليدقدَّ ن ال يقبل الكتاب المُ مَ 

ما حيال اتلقليد، لم يدن األساقفة سوى من أن�روا تقايلد الكنيسة عمًدا  س، إنَّ قدَّ ن ال يقبل الكتاب المُ لك مَ 
 . أقرانهم من األساقفةة يف جتاهل �اوف إذ لم ترغب األغلبيَّ  يف اتلصو�ت، ةرأي األقليَّ  فازوهنا . وعالنية

يوافق عليها أي ُمصِلح    نقاٍط   قد أشار إىل نت  �أعضاء �مع تر من    أيًّا أروي هذه القصة الندهايش من سماع أن  
ينبيغ  ( برو�ستانيت  أي مؤمن  يوافق عليها أوأعتقد  للتالعب ).  ن  اتلام  الرفض  ُمصِلح ىلع  يوافق لك  انلهاية،  يف 

�م�ن  و .  ها �ن بها، ال أن �شلكِّ لكمة اهللا اليت نتشلكَّ هو  س  قدَّ فالكتاب المُ .  يهس لقول ما نرغب فقدَّ بالكتاب المُ 
تت بأن تقايلد الكنيسة، وخباصة كتابات الكنيسة  نت اليت صوَّ �ة من �مع تر األقليَّ  مع أيًضا  الُمصِلحون    أن يتفق 

عايلم  تله يضم كذلك تار�خ  لكنَّ .  م� كذبةعلِّ نعم، ضم تار�خ الكنيسة مُ .  ب هلا االحرتاماألو�، يتوجَّ   مارساتها و
 .م منهن سبقونا الكث� نلتعلَّ ترك نلا مَ .  سقدَّ د وتدعم تعايلم الكتاب المُ نافعة من الكنيسة تؤ�ِّ 

الاكثويلكيَّ حون أن تصوُّ صلِ لمُ ا  أدرك احلقيقة،  يف   املعلِّ "  ملوافقة باإلمجاعا"ة عن  ر الكنيسة  � يف  م� املسيحيِّ ب� 
  بيان أول  وهو  ،  ١٥٣٠أوغسبورغ  إيمان  يف احلقيقة، أبرز اعرتاف  .  القرون األو� للكنيسة ليس هل أساس يف الواقع
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وتعايلم   الكنيسة  تعايلم  ب�  اتلناقض  منها  ذاته،  الاكثويليك  اتلقليد  داخل  اتلعارض  واألهم،  لوثري  باء آالهو� 
أهميَّ .  الكنيسة ابلارز�ن تعايلم  مع ذلك، اكنت  للجميعبا آة  الكنيسة واضحة  المُ .  ء  الكتاب  الُسلطة  قدَّ و�ون  س 

المُ ل�ن، احلكماء هم مَ .  وحده د  ة، ألنه لكمة اهللا، فهو يتفرَّ انلهائيَّ  سة بمفردهم، بل مع  قدَّ ن ال يقرؤون األسفار 
 .ن سبقونا ن فيهم ممَّ آخر�ن بمَ 

القصة   لم  �ّ�َألن املجمع توص أيًضا  أروي هذه  المُ ل إىل استنتاجات أخرى  وال ينبيغ ألي (ح�  صلِ يقبلها أي من 
ىلع املع�  ...  م احل�"ة الكنيسة  حون مفهوم أن مسؤويلَّ صلِ يف املقام األول، لم يقبل المُ ).  مؤمن برو�ستانيت قبوهلا 

أننا نُع�ِّ الكنيسة فوق الكتاب    يع�هذه الُسلطة ب� يدي الكنيسة    وضعف.  س قدَّ للكتاب المُ "  واتلفس� الصائب�
صارخ    رضوري هو إعالنمن اتلفس�    انلوع هذا  أن  واإلرصار ىلع  .  س أىلع الكنيسةقدَّ س، وليس الكتاب المُ قدَّ مُ ال

 . س ليس واضًحا من نفسهقدَّ المُ  بأن الكتاب

  أنتجها ة اليت  اذلي يُرى يف مئات اعرتافات اإليمان وادلالئل اتلعليميَّ –  ة بأرسه �شهد تار�خ الكنيسة الربو�ستانتيَّ 
  وفًقا س ومنفعته، و�دعو الكنا�س تلنتهج اإلصالح  قدَّ لسلطان الكتاب المُ   –حون ىلع حد سواءصلِ ون والمُ اللوثر�ُّ 

س الُمقدَّ �ستشهد  . للكتاب  اإليمانيَّ   كما  االعرتافات  بة  هذه  الكنيسةهمِّ مُ   ُ�تَّاٍب أحيانًا  تار�خ  يف  اشتهر  .  � 
المُ   وا �ردأ  هملكن.  الربو�ستانت بفعل ذلك كثً�ا  الكتاب  مَ قدَّ أن    ة، كفايالو  ،رضورةالن �مل عالمات  س وحده 

و� انلهاية، ينبيغ قياس مدى توافق أي نص آخر ومنفعته . ق باخلالصلك ما يتعلَّ يف  وضوحالو ،طلقةالمُ  ةسلطالو
 . س وحدهقدَّ ته بالكتاب المُ ومصداقيته وحجَّ 

وستمنسرت، اذلي أصدر إقرار إيمان وستمنسرت بعد تار�خ طو�ل إلرساء اإلصالح يف    اجتماع، أعلن  ١٦٤٦يف اعم  
 :، ما ي�إ�لرتا 

لك قرارات    ص أن تُفحَ ة، و�ه �ب  إن احلا�م األىلع اذلي بواسطته يُفصل يف لك اخلالفات ادلينيَّ  
لك ىلع  اصة، واذلي نتَّ ستنارات خا ب  اعءاتانلاس، واالدِّ اب القدا�، وتعايلم  تَّ املجامع، وآراء الكُ 

ثًا يف الكتاب المُ الروح القدس مُ  آخر سوى قراراته، ال يم�ن أن ي�ون  إقرار إيمان  (س  قدَّ تحدِّ
 ).١٠ ، وابلند١، الفصل وستمنسرت

س   ُكتَّابد �سجيل ملوقف  رَّ اكن هذا ُ�  هكذا  "العديد من حججهم بعبارة  ىلع  أنفسهم، اذلين برهنوا    الكتاب الُمقدَّ
، ونهتم  قدا�ال   فهل ينبيغ نلا احرتام إقرارات املجالس والُكتَّاب.   سقدَّ ، و�تبعها اقتباس من الكتاب المُ "يقول الرب 
الكنيسة    املشالك يفب العديد من  جتنُّ   من املم�ناحلكماء يف املايض، اكن    أشارفكما  .  يلم اآلخر�ن؟ نعما بلياقة بتع 
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مع ذلك، ال �ستطيع  ه نلا. وم علِّ ، جبانب ما نؤمن أن الروح القدس يُ ما تعليم اآلخر�ن  إىل  وناستمع املسيحيُّ إذا ما  
إىل  .   إىل مستوى سلطان لكمة اهللا   االرتقاء  –ةىلع املراسيم ابلاباو�َّ   فضًال –أي من مصادر ابلص�ة واحلكمة هذه  

 .فهنا ال بد أن نتوقَّ 

واحد من الرضوري أن �ستخدمه؛ �كمة واحدة    معيارفال يوجد سوى    حباجة إىل �سو�ة؟ "  ةخالفات دينيَّ " فهل من  
فال يوجد سوى  يم؟  يحباجة إىل إاعدة تق  قرارات للمجامع""هل من  .  للك مسييح وللك كنيسة االتلجاء إيلها   ينبيغ

قرأت أنت أو أصدقاؤك  هل. هذه املجامع ومراسيمها صحيحة أو خاطئة يم�ن من خالهلا اعتبار ةواحد قانونيَّة
ُحجَّ "  اب قدا�تَّ آراء كُ " به  فال يوجد ة و�ُعال عليها؟  ذات  به يم�ن وزنهم  قت إىل  هل تطرَّ .  سوى م�ان واحد 
  توجد هل  .  يم�ن فحصها من خالهل سوى ضوء واحد   فال يوجد؟  عظةأو    ة سواء يف حديث أو قراء" تعايلم انلاس"
واحدة  "  قرارات. "الكنيسة؟ فال يوجد سوى طر�قة واحدة بها ��م عليها ة يف  و آراء شخصيَّ أ"  استنارات خاصة"
ثًا يف الكتاب المُ الروح القدس مُ  آخر سوى ال يم�ن أن ي�ون ". "نتلك عليها "  ".سقدَّ تحدِّ

 

ة وستمنسرت يف لكيَّ إيمان    إقراراتأستاذ تار�خ الكنيسة ومدير مر�ز كر�ج دلراسة  هو  ادلكتور �شاد فان دي�شورن  
 ). Confessing the Faith(  "االعرتاف باإليمان"ف كتاب ؤلِّ ومُ . فيالدلفيا  بمدينةتمنسرت لالهوت وس 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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