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 حلظة قول احلقيقة 

 ن ا ستيفن ج. لوس بقلم  

عندما استدىع اإلمرباطور تشارلز اخلامس، إمرباطور روما املقدس، مارتن لوثر للمثول أمام املجمع اإلمرباطوري،  
، اكن ىلع لوثر أن يَمثُل أمامه يلُحاَكم بتهمة اهلرطقة، واكن سيُطلب 1521يف مدينة فورمس بأملانيا، يف أبريل من اعم  

رغم حتذيرات األصدقاء للوثر من اذلهاب إىل هناك، ارحتل من فيتنربغ إىل فورمس،  منه الرتاجع عن كتاباته. و 
  وألىق عظات يف القرى واملدن الواقعة يف الطريق إىل هناك، إيمانًا منه بأن احلق سوف ينترص يف انلهاية.

تَب السياسية والكنسية بغرض كشف أمر لوثر باعتباره مهرطًقا. و هناك، طرح يوهان  ويف فورمس، اجتمعت الرُّ
ني ىلع لوثر، فيما اكنت الكتب  Johann Eckإيك ) (، اذلي اكن يمثِّل جهة االداعء عن كنيسة روما، سؤالني ملحَّ

اليت ألَّفها موضوعة ىلع الطاولة أمامه. اكن السؤال األول بسيًطا: "مارتن لوثر، هل هذه كتبك؟" ثم جاء بعد ذلك  
ا كتبتَه؟" وإذ استشعر لوثر خطورة اللحظة وأهميتها، طلب اسرتاحة، واعزتل  السؤال اثلاين واألهم: "هل سترتاج ع عمَّ

يف تلك الليلة. ثم اعد للمثول مرة أخرى يف ايلوم اتلايل، ونطق بتلك اللكمات اليت صارت اآلن لكمات شهرية ُتَعد  
 بمثابة بوق يدوي يف أذين لكِّ مؤمن حقييق: 

طق الواضح، لن أقبل سلطة ابلاباوات أو املجامع، ألنهم اعدة  "ما لم يقنعين الكتاب املقدس واملن
ما يناقضون بعضهم ابلعض. فإن ضمريي أسري لكمة اهلل. وال أستطيع، بل ولن أتراجع عن يشء،  
ألن خمالفة الضمري ليست باألمر الصائب أو اآلمن. هنا أقف، وال أستطيع أن أفعل غري ذلك،  

 وليساعدين اهلل. آمني". 

 من أجل احلق نضاٌل  

وقد تبنيَّ أن هذا املوقف احلاسم اذلي اختذه لوثر لصالح لكمة اهلل هو الطلقة اليت دوَّت يف لكِّ أحناء العالم. فبهذا 
د أيًضا أن الكتاب   اتلرصيح اجلريء، أعلن لوثر أن الكتاب املقدس يتمتع بالسلطة العليا يف حياة الكنيسة. وأكَّ

ا ُعرِف بعد ذلك بفرتة وجزية باسم  املقدس يعلو فوق ابلاباوات و  solaاملجامع. واكن هذا هو اتلرصيح العلين عمَّ

Scriptura"تبنَّت الكنيسة الاكثويلكية الرومانية الرأي  ، وهو اتلعبري الالتيين اذلي معناه "الكتاب املقدس وحده .
القائل إن احلق موجوٌد يف الكتاب املقدس واتلقليد، ويف الكتاب املقدس واملجامع الكنسية، ويف الكتاب املقدس  

ابلابا     تبّنَّ   لوثر  لكن.  آخر  شخص   أو  يشء  مع  جنب  إىل  جنبًا   املقدس  الكتاب  دائًما   وضعت  إنها   أي  –وعند 
 قف املعاكس، حيث استند إىل الكتاب املقدس وحده. املو  بشجاعة
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يف لكِّ مرحلة من مراحل اجلدل اذلي أعقب ذلك، ظلَّ لوثر ثابتًا ىلع تقيُّده بالكتاب املقدس وحده. وقد أثبت بذلك  
، أي "ضد العالم". وقف هذا الراهب الراسخ رجاًل  contra mundumأنه أثناسيوس العرص احلديث، اذلي يقف  

"إنين أمحل  ضد العالم ادليين والسيايس بأرسه، بتقايلده امليتة اليت يبلغ عمرها ألف سنة. وقال لوثر ذات مرة:  واحًدا  
اهلل! وبما أنين    إىل األمام باسم حقَد العالم بأكمله، وضغينة اإلمرباطور وابلابا وحاشيتهم بأكملها. إذن،    فوق اكهل 

درِجت يف تلك  
ُ
ية". اكن لوثر بمثابة عربٍة جلرف اجلليد استطاعت أن جترف اجلليد عن  ، فسأقاتل حىت انلها القوائمأ

 السهول املجمَّدة يف جيله، متيًحا بذلك بلقية أوروبا أن تسري وراءه. 

أعلن   فقد  باإلعدام.  احلُكم عليه  يعين  ذلك  وإن اكن  املقدس، حىت  الكتاب  الراسخ ىلع  ثباته  لوثر ىلع  حافظ 
م وحىت الوقت احلايل، ُُيَكم يلعَّ بالعزل واملوت لكَّ مخيس عهد من قبل ابلابا يف 1518بشجاعة قائاًل: "منذ اعم  

روما، ومع ذلك، فإنين ال زلُت ىلع قيد احلياة. هذا هو الرشف واإللكيل اذلي جيب أن نتوقَّعه ونناهل يف هذا العالم". 
ام رشف يف اتللمذة. قال يسوع إن العبد ليس  بتعبري آخر، إن ادلفاع عن احلق اإلليه عالنيًة، واتلألم ألجله هو وس 

أفضل من سيده. فإذا اكنوا قد اضطهدوا الربَّ نفسه، فسوف يضطهدون أيًضا املؤمنني اذلين يدافعون عن احلق  
 اذلي يُعلَّم يف لكمة اهلل. 

 أزمة احلق 

نشهد هجوًما عنيًفا ىلع الكتاب    نظري لوثر منذ مخسمئة اعم، حنن نعيش يف زمٍن يعاين من أزمة تتعلَّق باحلق. فإننا 
املقدس من لكَّ جانب، حيث تهاجم الطوائف الليربايلة، ولكيات الالهوت املرتدة عصمة الكتاب املقدس. وتهاجم  
احلداثة والربامجاتية كفاية الكتاب املقدس، بإرصارهما ىلع أن احلكمة البرشية جيب أن تُكمِّل احلكمة اإلهلية.  

ى الكني  عية عدم إماكنية فهم الكتاب املقدس فهًما  كذلك، تتعدَّ سة انلاشئة ىلع عقيدة وضوح الكتاب املقدس، مدَّ
يقينيًّا. أما الاكريزماتيون واملنادون بعدم توقُّف املواهب املعجزية، فيهامجون تفرُّد الكتاب املقدس وحده، وذلك عن  

غِلقت بالفعل.  طريق إضافة إعالنات رسية مزعومة إىل قائمة األسفار القانونية  
ُ
للكتاب املقدس اليت اكتملت وأ

أيًضا رسالة لكمة اهلل نفسها، مشوِّهة من شخص يسوع املسيح وعمله. وال تزال روما حىت   اجلمااعت ادلينيةوتهاجم  
ايلوم تهاجم السلطة األوحد للكتاب املقدس، مضيفًة إيله سلطة تقليدها، واملجامع الكنسية، واملراسيم ابلابوية.  

ذا، تواصل اهلجمات رضباتها مثلما ترضب أمواج املحيط الشاطئ بال هوادة، مرتفعة ومزبدة يف معارضتها  وهك 
 للسلطة األوحد للكمة اهلل. 

لكن، رغم هذه االعتداءات العدوانية ىلع الكتاب املقدس، يظل هذا الكتاب هو صخرة احلق اثلابتة. فالكتاب  
نفسه إنه لكمة اهلل. فهو حصٌن ال يُمكن اخرتاقه، وال يمكن أن    املقدس حصن منيع للكِّ من يؤمن بقوهل عن
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يزتحزح أمام اهلجمات اليت ال هوادة اليت تَُشن ضده. وتقف لكمة اهلل ايلوم متمتعًة بالقوة نفسها اليت اكنت تتمتع  
مة اهلل قوية دلرجة  بها عندما ُكتبت أواًل. ويُمكن الشخص اذلي يثبت فيها أن يصمد أمام لكِّ خداع العالم. فإن لك

أننا عندما نؤسس عليها حياتنا باإليمان، يصري من املستحيل أن جيرفنا حنن أيًضا أيَّ يشء. وفيما نواجه العديد  
من اهلجمات ىلع الكتاب املقدس، علينا أن نظل أقوياء يف اإليمان، وأن نقول كما قال لوثر: "هنا أقف، وال أستطيع 

      اهلل". أن أفعل غري ذلك. فليساعدين

ل يف لكمة اهلل، وأن ننادي به. ويك ننجح يف ذلك، جيب   يف حلظة قول احلقيقة هذه، علينا أن نَقبَل احلق كما هو ُمسجَّ
   أن نفهم حقيقتني: أواًل، أين جيب أن نقف؛ وثانيًا، لَم جيب أن نقف.

 أين جيب أن نقف 

ة للتفاوض جيب أن نقف عليها. هذه احلقائق يه: ويح  فيما يتعلق بالكتاب املقدس، توجد ست حقائق غري قابل
لكمة اهلل املكتوبة، وعصمتها وخلوها من اخلطأ، وسلطتها، ووضوحها، وكفايتها، وحصانتها. فيف هذه اللكمة، جند  
ننا من أن نكون قوًة تدافع عنه يف هذا   احلق اإلليه. ويف الكتاب املقدس، جند سجالًّ إلعالن اهلل اخلاص، يُمكِّ

َقِّ ٱ العالم. قال الرسول بولس إن لكمة اهلل املكتوبة يه "لَكَِمَة    أفسس " )احلق  رسالة"  حتوي   اليت  ،(15:  2  تيموثاوس   2" )حلح
ُمَك : " يسوع  وقال(. 18: 1 يعقوب " ) احلق لكمة" أنها  أيًضا  يعقوب   وأكَّد(. 13: 1   (.17: 17 يوحنا " )َحق   ُهوَ   لََكَ

  ويح الكتاب املقدس

أواًل، جيب أن نثق يف حقيقة الويح اإلليه للكتاب املقدس. ىلع لكِّ مؤمن أن يكون ىلع قناعة راسخة بأن الكتاب  
  تيموثاوس   2" )هللِ ٱ  ِمنَ   بِهِ   ُموىًح   ُهوَ   لحِكتَاِب ٱاملقدس هو لكمة اهلل اليحِّ الُموىح بها. كتب الرسول بولس يقول: "لُكُّ  

(، ومعناها "أنفاس theopneustos)  ايلوناين  األصل  يف  واحدة   لكمة  عن  عبارة"  هللِ ٱ  ِمنَ   بِهِ   ُموىًح "  اتلعبري(.  16:  3
اهلل". ومن سفر اتلكوين وحىت سفر الرؤيا، لكُّ الكتاب املقدس هو ُموىح به من اهلل، بمعّن أنه أنفاس اهلل اخلارجة 

ِ ٱمن فمه. قال يسوع: "لَيحَس ِب  ُبح َدُه   خلح حَساُن،ٱ  َُيحيَا   وَحح ن ِ
 بُِكلِّ لَكَِمٍة خَتحُرُج ِمنح فَِم    إلح

  باملعّن   إذن،(.  4:  4  مىت " )هللِ ٱبَلح
  املقدس   وللكتاب.  اهلل  زفري  هو  املقدس  الكتاب  أن  بمعّن  الزفري،  عقيدة  يه  املقدس  الكتاب  ويح  عقيدة  إن  األصح،

رساتله. اكن  الب   أي )  اثلانويني  الُكتَّاب   من   العديد  استخدم  اذلي   ،(اهلل   هو)  رئيس    واحدٌ   اكتٌب  تدوين  رش( يف 
الُكتَّاب البرشيون ببساطة أدوات يف يد اهلل، تلدوين الكتاب املقدس. لكن ال يوجد سوى اكتب رئيس واحد،  

 هو اهلل نفسه، اذلي خياطبنا من خالل لكمته. 
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: إِىَل  قُوُل لَُكمح
َ
َقَّ أ رحُض اَل  يمتدُّ ويح الكتاب املقدس إىل أدق تفاصيله. قال يسوع: "فَِإينِّ احلح

َ
َماُء َواأل نح تَُزوَل السَّ

َ
 أ

" )مىت   َطٌة َواِحَدٌة ِمَن انلَّاُموِس َحىتَّ يَُكوَن الحلُكُّ وح ُنقح
َ
(. أصغر حرف يف اللغة العربية هو  18:  5يَُزوُل َحرحٌف َواِحٌد أ

ون غري منظور بالعني  يف اللغة اإلجنلزيية. فهو يشبه رمًشا رقيًقا، يكاد يك  بالفاصلة العليا ، الشبيه  yodحرف  
املجردة. وأصغر جرة قلم يف اللغة العربية يه جمرد خط ضئيل يضاف إىل احلرف تلميزيه عن حرف آخر، واألمر  

ق  tواحلرف    lأشبه باتلميزي بني احلرف   ، حيث يفصل خط واحد فقط بني احلرفني. قال يسوع إن لكمة اهلل ستتحقَّ
 ا عن اآلخر، وحىت إىل أصغر حرف عربي يف األجبدية بأكملها.حىت إىل أصغر جرة قلم تمزي حرفًا عربيًّ 

وعندما نفتح الكتاب املقدس ونقرأ رساتله، فإننا لسنا نتعلَّم منه حكمة برشية، بل يُعلَن نلا فكر اهلل ذاته. فالكتاب  
َمنا لِلحَخاَلِص ) ق اذلي نزل من عرش اهلل  (. فهو احل 15:  3تيموثاوس    2املقدس ُيتوي ىلع حكمة اهلل القادرة أن حُتَكِّ

 ذاته. 

 عصمة الكتاب املقدس 

ك أيًضا حبقيقة عصمة الكتاب املقدس وخلوِّه من اخلطأ. عندما يتلكَّم الكتاب املقدس، فإنه   ثانيًا، جيب أن نتمسَّ
، غري مغشوش، وخاٍل من أية شائبة. فمن املستحيل أن حتوي لكمة اهلل أيَّ خطأ أو حتريف    ينطق حبقٍّ خالٍص ونيقٍّ

د تيطس  أن "اهلل ... ُمََنَُّه َعِن الحَكِذِب". فأيُّ خطأ أو زيف مستحيل دلى   2: 1للواقع، ألنها صادرة من اهلل ذاته. يؤكِّ
د عربانيني   نَّ   18: 6اهلل، القدوس تماًما يف جوهره. يؤكِّ

َ
ِذُب  هللَ ٱ اليشء نفسه بقوهل: "اَل ُيمحِكُن أ   اهلل  لكمة  فإن ". يَكح

 تباًطا وثيًقا ال ينفصم بطبيعته. وببساطة، ال يُمكن إلهل قدوس أن يكذب يف لكمته. ار  مرتبطة

اةٍ يِف بُوَطٍة  6:  12يف مزمور   ٍة ُمَصفَّ ، َكِفضَّ ، نرى تأكيًدا لعصمة الكتاب املقدس وخلوِّه من اخلطأ: "لََكَُم الرَّبِّ لََكٌَم نيَِق 
اٍت".   رحِض، َممحُحوَصٍة َسبحَع َمرَّ

َ
اعدة ما تكون املعادن انلفيسة ممزوجة ببعض املعادن الرخيصة، وهلذا السبب،  يِف األ

اكنت توضع داخل فرن مشتعل، حىت تتسبَّب احلرارة يف انفصال الشوائب عن الفضة أو اذلهب. اكنت الشوائب  
إن الكتاب املقدس    12ر  ترتفع إىل السطح، ثم تُزال، حبيث يتبىقَّ املعدن انليق اثلمني. وباملثل، يقول داود يف املزمو

خضع لالمتحان اإلليه سبع مرات، وهو رقم الكمال، حبيث ال توجد يف لكمة اهلل أية شوائب. فقد تكلَّم اهلل بما  
هو حق تماًما يف لكمته. وال يُمكن للكتاب املقدس أو للروح القدس أن يناقض نفسه. ونتيجًة ذللك، فإن حق 

   العيوب. الكتاب املقدس نيق وخاٍل تماًما من
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م عرب صفحات الكتاب املقدس خاٍل تماًما من أي   نا عصمة الكتاب املقدس بثقة شديدة يف أن لكَّ حق مقدَّ تمدُّ
خطأ أو منطق برشي. فهو غري ممزتج بأية نقائص أو عيوب، لكنه ُيوي يف واقع األمر احلق اإلليه الاكمل. فلكُّ لكمة  

  كما يه ىلع حقيقتها تماًما. حتتوي ىلع وصف دقيق للواقع، أي لألشياء

 سلطة الكتاب املقدس 

ثاثلًا، ينبيغ أن خنضع لسلطة الكتاب املقدس. فألن الكتاب املقدس هو لكمة اهلل ذاته، فهو يتلكم بسلطان اهلل ذاته.  
يادة. ذللك،  فإن للكتاب املقدس احلق يف أن يسود ىلع حياتنا. والكتاب املقدس يتمتَّع بالسيادة ألن اهلل يتمتع بالس

، يوصف الكتاب املقدس بأنه "نَاُموُس  7:  19ينبيغ أن تنحين لكُّ ركبة ذللك احلق املدوَّن ىلع صفحاته. يف مزمور  
مة  املقرتحات  من  جمموعة  ليس  املقدس  فالكتاب".  لرَّبِّ ٱ   نلنظر   تفضيالت  أو  خيارات  يمنحنا   ال  فهو.  اهلل   من  الُمقدَّ

ه  اإل  ينبيغ  املقابل،  يف  بل  فيها؛ قرار بأن الكتاب املقدس هو ناموس اهلل اذلي يتمتع بالسلطة، واذلي من خالهل توجَّ
  لكُّ حياة.

يف أيام يسوع، أىلع الفريسيُّون من شأن تقايلدهم فوق سلطة لكمة اهلل. وحدث اليشء نفسه يف أيام لوثر، اذلي أدرك  
لطة الكتاب املقدس. فإن لكمة اهلل وسيٌط حلُكم اهلل أنه ينبيغ أال تُعََل ترصُيات ابلابا أو لَكم أي إنسان ىلع س

وُملكه ىلع حياة الكنيسة. أرصَّ لوثر ىلع أن يقول: "ىلع الواعظ إثبات ادِّاعءاتهم من اللكمة. وعندما يعظم هؤالء من  
نا عليهم هو أن تلك األمور ال   سلطة اآلباء، مثل أوغسطينوس وغريغوريوس، أو من سلطة املجامع، يكون ردُّ
تملك أية حقوق علينا، لكننا نطالب باللكمة". وقال هذا الُمصلح األملاين أيًضا إن "الكتاب املقدس وحده هو الرب  
والسيد احلقييق ىلع لك الكتابات واتلعايلم األخرى ىلع األرض. فإنما أن تسمو لكمة اهلل أو ال يسمو أيُّ يشء آخر".  

لوسطي من لكمة اهلل. فإما أن تتمتع لكمة اهلل بالسيادة ىلع حياة لكِّ مؤمن،  بمعّن آخر، ال وجود ملا يسَّمَّ باملوقف ا
 وإما أن تُرفَض باعتبارها ُخرافة وأسطورة قديمة. 

الكتاب املقدس نلا   يُعَط  يتمتع بالسلطة، ويسود بسلطة فائقة. لم  الكتاب املقدس  تتمثَّل قناعة لكِّ مؤمن يف أن 
عطي يل

ُ
ز، لكنه أ   كون ضابًطا وحاكًما، أي يلحكم حياتنا، حىت يتسّنَّ نلا أن نريض اهلل.يلكون جمرد حمفِّ

  

 

 

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

(، ومقرُّها يف داالس.  OnePassion Ministriesهو مؤسس ورئيس هيئة "خدمات وان باشون" )  ن ا ستيفن ج. لوس د.  
ر ال وعظ، وعميد قسم دراسات ادلكتوراه يف لكية وهو عضو هيئة تدريس يف هيئة "خدمات يلجونري"، وأستاذ ملقرَّ

هوت، ومدير معهد الوعظ اتلفسريي. وقد ألَّف العديد من الكتب، منها   The Passionate Preachingماسرت لالَّ

of Martyn Lloyd-Jones الوعظ احلمايس ملارتن لويد جونز"(، و"(John Knox: Fearless Faith  "(  :جون نوكس
 )"حلظة قول احلقيقة"(.  The Moment of Truthاإليمان اذلي ال خيىش شيئًا"(، و

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة

https://ar.ligonier.org/
https://tabletalkmagazine.com/article/2018/09/the-moment-of-truth/

