الكنسي َّ
أي مدى؟
هل التّقليد
مقدس؟ إىل ّ
ّ

يف

اخلمسني سنة ادلاضية شغل الكتاب ادلق ّدس
مكانةً فريدة ،فتعاظمت سلطتو على حنو

منقطع النّظري وتزايد تأثريه يف حياة كثري من ادلسيحيّني ،إذ
اكتَشف عدد منهم ال ُُيصى ،مسو كالم هللا وجاذبيّتو.
فأخذوا يبذلون وسعهم ليعملوا ما ىو صواب ويعيشوا
كثريا ما أصبح النّاس يتساءلون:
مبقتضى الكتاب ادلق ّدس .و ً
"ماذا يقول الكتاب يف ىذا ادلوضوع أو ذاك؟" بل ذىب
ادلسيحي ال ُيتاج يف حياتو
بعضهم أبعد من ذلك وقالوا إن
ّ
إالّ إىل الكتاب ادلق ّدس .لذا سنعاجل يف ىذه العجالة بعض
ادلسائل ادلتعلّقة بالتّقليد .وسنلجأ إىل الكتاب ادلق ّدس
لإلجابة عنها.

أساسي يف املسيحيّة؟
هل الكتاب املق ّدس ركن
ّ

نعم.

حكيما
تصريك
"فالكتُب ادلق ّدسة قادرة أن ّ
ً
ألجل اخلالص ،باإلميان الذي يف ادلسيح

يسوع .إ ّن الكتاب كلّو قد أوحى بو هللا ،وىو مفيد للتّعليم
الرب ،لكي يكون رجل هللا
و ّ
احملاجة والتّقومي والتّهذيب يف ّ
لكل عمل صاحل 3( ".تيموثاوس -26 :4
كامالً ّ
متأىبًا ّ
)28
إذن كل ما ينبغي أن أفعل هو اتّباع الكتاب املق ّدس؟

هذا

القول خيلو من ال ّدقة .فالكتاب ذاتو يقول
متسكوا بالتقاليد
لنا " :أثبتوا أيها اإلخوة و ّ

وإما برسائلنا3( ".
اليت تعلّمتموىا منّا ّإما بكالمنا ّ
كل ما أذلمهم
فالرسل مل ّ
تيسالونيكي ّ .)26 :3
يدونوا ّ
الروح القدس أن يعملوا أو يعلّموا .ومع ذلك كانوا يتوقّعون
ّ

من ادلؤمنني أن يتبعوا تعليمهم.
ضروري خلالصنا
كل ما ىو
ّ
ّ
ورب قائل يقول :أليس ّ
مدونًا فلي الكتاب ادلق ّدس؟ بلى .ولكن ليس كل ما
ّ
مدونًا فيو .فيوحنّا يقول إنو كان يف
ىو مفيد خلالصنا ّ
استطاعتو أن يكتب أشياء أكثر عن يسوع (:32
 .)36وال ريب أن ادلزيد من األحاديث عن يسوع
وتعليمو ينطوي على فائدة كربى وجي ّدد فينا احلياة.
ط بتدوي ٍن لكامل تعاليمو.
ومع ذلك مل ي ُق ْم أحد قَ ّ
فإننا نعلم علم اليقني أ ّن ىنالك قوالً من أقوالو مل يَِرْد
الرسل وىو " :غبطة
يف األناجيل ،بل يف أعمال ّ
العطاء أعظم من غبطة األخذ )46 :32( ".وال ريب
أ ّن ىنالك أقواال أخرى ليسوع مل تُذ َكر يف اإلجنيل.
كل ما قالوه وفعلوه .وّّما قالو
الرسل مل ّ
كذلك ّ
يدونوا ّ
بولس يف ىذا الشأن" :ما تعلّمتموه وتسلّمتموه
يف فليكن دأبَكم( ".فيلييب )9 :5
ومسعتموه ورأيتموه ّ
فكنيسة فيلييب كانت تواظب على ذلك كلّو ليس فقط
أيضا أل ّن بولس فعلو .وعلى
ألنّو كان مكتوبًا ،بل ً
يومي
الرسل يصومون َ
سبيل ادلثَل  :كان التّالميذ و ّ
األربعاء واجلمعة ويصلّون يف ساعات معيّنة من النّهار،
الرسل االثين عشر" (حواىل
كما ورد يف كتاب "تعاليم ّ
سويل
 232م) .يتّضح من ذلك كلّو أن التّقليد ّ
الر ّ
يساىم  ،إىل جانب الكتاب ادلق ّدس ،يف جتهيزنا على
الرب.
أكمل وجو خلدمة ّ

لكن يسوع دان التقليد ،أليس كذلك؟
ّ

يسوع

دان التقليد اليهودي بق ْدر ما كان
يناقض وصايا هللا .وّّما قالو يف ىذا

كرسي موسى.
الفريسيّني جالسون على
ّ
الصدد" :إ ّن الكتبة و ّ
ّ
كل ما يقولون لكم فافعلوهّ ،أما مثل أعماذلم فال تعملوا،
أقر
ألهنم يقولون وال يفعلونّ ".
(مت  )4-3 :34وبذلك ّ
الفريسيّني على إمهاذلم وصايا هللا.
يسوع التّقليد .لكنّو أنّب ّ
أىم ما يف
تعشرون النّعنع و ِّ
"إنكم ّ
الشْبث و ّ
الكمون وهتملون ّ
الرمحة واألمانة .وكان ينبغي عليكم أن تعملوا
النّاموس ،العدل و ّ
(مت  )34 :34الح ْظ أ ّن يسوع
هبذه دون أن ترتكوا تلكّ ".
وضعها يف مكاهنا
مل يأمر بإمهال التّقليد والعادات ادلرعيّة  ،إّّنا َ
ادلالئم فحسب.
ِمن النّاس َمن يويل العادات ادلألوفة أمهيّة زائدة فيُ ْؤثرىا على
كالم هللا .أو ميارس عادات تناقض األركان األساسيّة اليت يقوم
السلوك ال يُرضي هللا ألنّو
عليها التّقليد ادلق ّدس .ا ّن مثل ىذا ّ
سويل والكتاب ادلق ّدس كليهما.
يناقض التّقليد ّ
الر ّ

هل ميكن أن نعرف التّقليد األصيل؟

ومقر
يعلّمنا اإلميان أن الكنيسة ىي ىيكل هللاّ ،
احلق كلّو
الروح القدس الذي يَهديها إىل ّ
ّ
ِ
الروح
(يوحنا ذ .)24-23 :7والتّقليد األصيل يتوافق وىداية ّ
نظرا دلا ينطوي عليو من متاسك واستمراريّة .فهو ال
القدس ً
يناقض الكتاب ادلق ّدس كما أنو ينسجم والتعليم ادلتواتر
للكنيسة منذ البداية.

هل ميكن الكنيسة أن تعلّم عقائد جديدة؟

كالّ.

جديدا ليس ىو يف الواقع
ا ّن ما قد يبدو ً
إالّ طريقة أوضح للتعبري عن احلقيقة عندما

تتغري الظّروف  .ولكي تكون ىذه الطّريقة اجلديدة يف
ّ
الرسويل أصيلة ،ينبغي أن تكون منسجمة
التّعبري عن التّقليد ّ

مع الكتاب ادلق ّدس والتّعاليم الثّابتة اليت ينقلها إلينا التّقليد
سويل .ومن أمثلة ذلك أن تعبري "الثّالوث الق ّدوس" ال
ّ
الر ّ
يعرب بطريقة
جنده يف الكتاب ادلق ّدس بتاتًا .ومع ذلك فهو ّ
الروح القدس ،اليت
جديدة أوضح عن حقيقة اآلب واالبن و ّ
شك.
يعلّمنا إيّاىا الكتاب ادلق ّدس بدون أدىن ّ

ٍ
بشكل ما؟
مدون
سويل ّ
هل التّقليد ّ
الر ّ
هنالك

أساليب عمليّة كثرية للتّعبري عن التّقليد،
منها تعاليم اجملامع ادلسكونيّة ،وتعاليم آباء

مدونة يف وثائق رمسيّة .غري أ ّن
الكنيسة الق ّديسني ،وكلّها ّ
ىنالك صي غًا عملية أخرى مل ِ
تصلنا مكتوبة .ومنها مثالً
ّ
َ
الصليب،
الصلوات اللّيرتجيّة والعادات ادلق ّدسة كإشارة ّ
ّ
أيضا األعياد الكنسيّة ،واألصوام ،والطّقوس" ،والتّقليد
و ً
ادلستم ّدة
ئي" أي اإليقونات ادلق ّدسة ،وسواىا من األمور َ
ادلر ّ
الروح القدس
الروح القدس .كما أ ّن تأثري حضور ّ
من ىداية ّ
الكنسي ليس
يدل على أن التّقليد
يف ِس َري الق ّديسني ّ
ّ
حقيقي يف حياة شعب هللا.
مفهوما نظريًّا ،بل واقع
ً
ّ

فكل
أليس التقليد تعقي ًدا غري ضروري؟ ّ
واحد يستطيع تأويل الكتاب املق ّدس
أَيَقينًا؟

بطرس يقول بشأن رسائل الق ّديس بولس " :ا ّن فيها
ُيوذلا عن معانيها أُناس ال ِعلم
أشياء صعبة الفهمّ ،
عندىم وال رسوخ ،كما يفلعون يف سائر الكتابات
ذلالك نفوسهم 3( ".بطرس )27 :4
اترا ذلداية
سويل ً
ودلّا كان التّقليد ّ
تعبريا متماس ًكا ومتو ً
الر ّ
الروح القدس،فال ب ّد منو لفهم الكتاب ادلق ّدس كما
ّ
عاشو شعب هللا.

أي مدى؟
إىل ّ

ما َرأْيُنا يف الذين يرفضون التّقليد
املق ّدس؟

الروح القدس يف
سويل ىو صوت ّ
التقليد ّ
الر ّ
ّ
حياة الكنيسةَ .فرفْض ىذا التّقليد إّّنا

الروح القدس .لذا
يعين ر َ
فض عمل ّ
حيوي من أعمال ّ
ينبغي أن نكون على حذر فال نقبل التّفسريات
الصادرة عن الذين انفصلوا عن حياة الكنيسة،
الكتابيّة ّ
إذا كانت تفسرياهتم تناقض التّقليد ادلق ّدس .فاهلل ال
يطورىم .وهللا ال يناقض
مقيما يف وسط شعبو ّ
يزال ً
نفسو .كما أنّو ال ُي ّد من الوسائل اليت يستخدمها يف
تطويرنا.

متيسرة لكل إنسان.
ليست ادلواىب كلّها ّ
ولئن تيسَرت فإ ّن ق ْدرىا خيتلف" .إ ّن النعمة

لكل واحد على مقدار موىبة ادلسيح( ".أفسس :5
أُعطيَت ّ
 .)8فالروح القدس ادلقيم يف الكنيسة أعطى موىبة التّعليم
لكل فرد منها .فقد كتب الق ّديس
للجماعة ،ال ّ

الكنسي َّ
مقدس؟
هل التّقليد
ّ
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