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!
بطريىاتنبالنياثة

العامالاسقف
بالقسماللاهوتيةا!يركيةبالكليةدراستىخلالتاوضروسمورشالدكتوريدعلىتتلمذت

-7491سنةالمقدسالكتابمعهدوكذلك7491-71!1سنةمنبالقاهرةالجامعىالمساثى

وكاناليونانيةواللغةالجديدالعهدمادتىلنائدرحماوكانالرهبنةسلكفىانخراطىقبل7591

.مذكراتفىالجديدالعهدمنهجلنايطبع

قداسةلمقابلةالثالثشنودةالباباقداسةمنبتكليفسورياإلىذهبت1991سنةاكتوبروفى

للاستاذالجديدللعهدالمدخلكتابهنالهوجدت..الاولعيواصزكاماراغناطيوسالبطريرلا

.اللاهوتكليةفىهناكئدرسهكانحيثحلبفىالرهاداراصدارتاوضروسموريسالدكتور

تنشرمصرفىمسيحيةنشردارتوجدالامصرفىالكتابهذايطبعلملماذاتساعلتوهنا

اكليريكياتها.واساتذةعلمائهاومؤلفاتذخائر

ليكونالكتابهذانشرعلىمعهواتفقتموهـس!الدكتورمعتقابلتمصرالىعودتىوبعد

قداسةوباركها2991سنةتأسستالتىللنشرالحبيبيوحناالقديسدارمطبوعاتباكورة

قبطى--)عربىالباسيلىللقداسالموحدةالترجمةبطبعبتكليفهاالثالثشنودةالبابا

-الدارتصدرهكتابكأول2991يوليوفىصدرتوالتىإنجليزى(

ذخائرهنشرباكورةهوتاوضروسمورس!للدكتورالجديدللعهدالمدخلكتابننشرإذونحن

.تفاسيرهوفىالجديدالعهدفىومؤلفاته



الإلتاجمنمزيدصمعبمصرالمرجعهذاظهورعلىتاوضروسموربشالدكتورنهنىءنحن

اللهاسممجدأجلصنوالعملالصحةدواملهراجيناللاهوتيينوأجيالالكلمةلخدمةالقيم

ا!مرائدافالثشئىدةالببوالغمطةالقداسةصاحبلتعضيداتوشعكرآالقدوس

.مديدةسلاميةوأزمنةكثيرةسنينآحياتهللايديمالربالحاضرعصرنافىاللاهوتى

بطرسالانبا

العامالاسقف



.--------------6
أاالكتابمقدمةأ

!--------------!لا

الكليةطلبةعلىالقيتالتىالمحاضراتخلاصةهوالجديد،العهدإلىالمدخل"الكتابهنا

مذكراتشكلفىللطلبةيقدموكان.الدراسةسنواتمنطويلمدىعلىبالقاهرةالاكليريكية

بهم.خاصة

الكلياتمنالدارسينجميعمتناولفىيكونكتابفىطبعها،تعميماللفائد!رأيتوقد

المخقلفة.ا*هوتية

ناقدبين،مؤلفوهااختلف،الموضوعهناحولتدوركفيرةلكتبتراءاتأيضأخلاصةوهو

وبين،عصمتهإلىوشصم،ءقدسيتهمنين!انهمنهظناالجديدالعهدكتابإلىسهامهيوجه

واعلاناللهمنبوحىكتب،سماوىكتابوانه!الالهىهومصد!رالكقاببصحةيؤمنصحافظ

ليكونءالأجيالعبرعليهحانظت!الأطهارالرسلمنالكفيسةتسلمقه،القدىحهروحهمن

نتبصر،القويموالسلوكالسليمللايمانودستورأقاعدةالبشرإلىأرسلهاالخلاصيةاللهرسالة

.السماءونىالأرضفىالافضلالحياةلنانقتحققءالحقطريقبه

لقدلمعنقضلأ،قانونععهواثبا!الكمابصحهمث!د،الدراسههنهتضمتعهمااهموكات

الرسالةجوهرعنيكشفبما،رسالةولكلانجيللكلالرئيسيةوالموضوعاتلأفكار

الإيمانيةالحقائقعلىوالتعرت!جديدالعهدكقابللراسةللقاص!ءمدخلفهو،المسيحية

!رسولتاله!ان!لكفىسمترشدينءسليمافهماوفهصهاالخلاصيةالمسعحرسالة!اسقيعاب

للخلاصتحكمكلنالقالرةالمقدسمةالكقبتعرفالطفوليةصفذوانبا"تيمونيؤسلتلمينهبولس

والقوبيخ،للقعليمونافعاللهمنبهموحىهوالكتابكل.يسوعالمسيحفىالذىبالايمان

تي3)هصالحعملمتأهبالكلكاملأاللهانسانيكونلكى،البرفىالذى+والتاليبوللتقويم

.(7؟-؟3:5

ابحاثفىصففصلةنصدرهاأنرايفاءالجديدالعهدبكتابتتصلاخرىدراصماتوثمة

الدينية،المختلفةجوانبهافىالانجيللعصرالفقافية!بيفةدراسةفيهانتفاولمستقلة

وبينتهالمختلفةوترجماتهالجديدالعهدصخطوطاتنتناولكما.والاجقماعيةوالفلسفية

بهالضيزتالتىالخاصةويلعانيءالمقنوعةالقفسيروصدإرس،القديمبالعهدوصلته،الجغرافية

والأدبيةءوالروحيةاللاهوتيةلللراساتومصدركمفبعالجديدالعهدوابراز،الجديدالعهدلغة

وسواء،الدراساتهنهبعضقدصناوقد.يسفارهلكلكاملتفسيرتقديمهىالحاجةعنفضملأ



لنقدمليعينناالربمنونرجو.اللاهوتكلياتبطلبةخاصةمذكراتفىاومطبوعةكتبفي

المفلد.

الطريقوصهدواسبقونالمنبالفضلندين،الكتابهذافىنقدمهاالتىالدراساتهذهوفى

ءباليونانواثيناتسالونيكىبجامعتىالاهوتبكلياتالجديدالعهداساتذةخاصةءامامنا

سفرماعدا)كامل!تفسيرأ(اليونانيةباللغة)أصدرالذىترمبلاسالأستاذبالذكرونخص

يؤانيدسالأستاذوكذلك،رسالةولكلانجيللكلشمةضضنه،الجديدللعهد(الرؤيا

فهناك،ذلكإلىوبالاضافة.الجد!يدالعهدلكتاب(اليونانيةبالغة)كاملأمدخلأكتبالذى

منالطويلةالسنواتهذهمدىعلىوقراناهااليهارجعنامهمةكثيرةاخرىوكتبمراجع

بوجهنشيروكذلك،الجديدالعهدعنبيركهوفكتابالأخصعلىونذكر.والتعليمالدراسة

مناقش!تضمنهوقد.الرسولمرقسالقديسعنالثالثشنودةالباباقداسةكتابإلىخالص

كاتبه.وأصالةالانجيلهذااصالهعنضافية

:اجزاءثلانةفىالكتابهذاويصدر

ويوحناولوقاوصرقسمقىالقديسينبحسبالانجيلحولدراساتاياولالجزءيتضمن

.الاعصالسفروكذلك

روميةالىألرسالهمنابتداءالرسولبولسرسائلحولدراساتالثانىالجؤويتضمن

العبرانين.الىالرسالةوحتي

الرؤيا.سفروكن!لك،الجامعةالرسائلحولدراساتفيتضمنالثالثالجزءواما

،بالقاهرةا!ليريكيةبالكليهاللاهوتلطلبهالأخصعلىالكتابهذااهدىانوثسعدنى

ماربديراللاهوتوايضالطلبه،م9591عاممنذالكليهبهذهبالتدرشىعلىالئهانعمحيث

عاممنابتداء،سنواتلعدةالكليهبهن!بالتدرشاللهكرمنىحيثبدمشقالكهنوتى6مرام

انطاكيةبطريرك،عيواصالأولزكاالبطريركالعلامةقداسةمنخاصةبدعوةونلك،م8591

الأرثوذكس.للسريانالمشرقوسائر

بطرسالأنباالجليلالحبرالنيافةلصاحبالعظيموتقديرىشكرىمزيد6مدمانويشرفنى

الحبيبيوحناالقديسدإرمطبوعاتضمنونشرهبالكتابطبعتكرمالذى،العامالأسقف

نيافته.عليهايشرفوالتىوالتوزيعللنشر

كلياتلطلابنافعاليكونالكتابهن!ااصمارمنالهدفيحققانالربأرجومن،الخقاموفى

الأنجدين.ابدالىويتعاركالربامسموليتمجد.طوائفهملمختلفاللاهوت



؟؟99
إ9متمالتهريللعثئلدلصأ!نجيلى ..ء .----------------------------------------------*ا؟



إنجيل()كلمةومدلول،الإنجيلعنوان-

الكنيسة.بهوتقرتعترفكماالبشائرعدد-

الأربع.للبشانرالأدبيةالسمه-

الأولى؟البشارةكاتبمتىهوالقديسمن-

الإنجيل.قانونية-

.والإعلانالوحى-

كاتبها.إلىنسبتهاوصحةمتىالقديسبشارةصحةعلىالأدله-

متى.القديسبشارةفىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-

المحدثين.الباحثينبين،ولوقامرقس،صتى"الثلاثةالبشيرينإتفاقمشكلة-

.بابياسأقوال-1

اليونانية.الإنجيلنسخة-1

الانجيل.كتابةومكانزمان-لأ

إنجيله.متىالقديسكتبلمن-1

الانجيل.كتابةمنالغرض-لأ

الإنجيل.محتويات-لأ
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الإنجيل

ضاالقديسحسب

انجيل()كلمةوهدلول،الانجيلىعنوان-1

صتىحسب:التالىالعنوانهو+مصرها،للبشائرتعطىمختلفةعناوينهناك

بعضهناكانعلى...(!أ!!3!+ولهكا)مرقسحسب)1((!أ!،أ!"أ!+)وله

+5ا!،4أ!"،كاطوله)متىحسبالانجيلةالتالىالنحوعلىالعنوانتحملالمخطوطات

حسبإلجيللأتىوبعضهايحملالعفوانا(ولي!اس!!!4أهول

.(كالاص!!!س!)أ+ه!،كاه!7"،!أ!هول)متى

ولمالنساخوضعهاقدالتسميةهذهأنيبدوكانوان،قديمعهدالىالعناوينهذهوترجع

البداية.منذكذلكتكن

الذىالشخصباسمكتبالإنجيلأنالىتشيرانهاحيثالتسميههذهالكنيسهقبلتولقد

اسمه.يحمل

الىترجمتهاوأسيئتفهصهااسيءقد(صرقعسحسب)او(متىحسب)عبارةأنعلى

فيقال..اليهوالمضافالمضافحالةالىتشيركأنهاخطانترجمماكثيرافهى،الأخرىاللغات

انهبينما،إنجيلمنكثرهناكأنتعنىقدالترجمةوهذه.(مرقسإنجيل)ومتى()إنجيل

شخص.منكثرعنهكتبواحدإنجيلغيرلديناليس

حسبالانجيل):التالىالنحوعلىتكهـنانيمكنفهىالبشارةلعنوانالدقيقةالترجمةأما

عنهكتبقدكانوانفقطواحداإنجيلألديناأنتعنىالترجمةوهذه.لمتى()الإنجيلأومتى(

إنجيلاومتىإنجيلنقولفلاالأمرهذاتداركنالووحهذا..شخصمنكثر-قلناكما

لاحتى(متىللقديسالأنجيل)أو(متىالقديسكتبهماجسبالأنجيل)نقولبلمرقس

اليونانية.بالحروفطبعهالصعوبة،الأنجليزيةبالحروفاليونانيةالكلماتنكتب-ا
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بشارةأوإنجيلأهناكانفالحقيقة.إنجيلمنكفرعننتحدثأنناشخصاىلذهنيتبالر

شخص.منكثرعنهكتبقدكانوان-ؤاحدأطيباخبراأوواحدة

مرقس(القديسكتبهماحسب)او(متىالقديسكتبهماحسب)عبارةفانذلكوعلى

وحدةالىتشيرانهاعنيخضلاأنجرونعنهاكتبقدالانجيلفىالمذكورةالأحداثانتعفى

يحملالذىالخاصإنجيلهكتبكلكتابأربعةالإنجيلكتابةفىاشقركقدفبينما،الانجيل

سجلتاللهكلمهانأخربمعنىأو،وجوهاربعةلهواحدكتابمنكثرليسالانجيلفاناسمه

سفراليهاأشارالتىالأربعةالحيواناتمنحيوانمدلوليقابلإنجيلوكل.اربعصياغاتفى

متىالقديسلانانسانكوجهوجهلهالذىالحيوانيقابلمتىللقديسفالانجيل..الوؤيا

الأسديقابلمرقسللقديسوالانجيل..داودالنهىمنتناسلكأنسانالمسيحالسيدعنيتحدث

العجليقابللوقاللقديسوالإنجيل(البريةفىصارخصوت)عنتحدثمرقسالقديسلان

للقديسوالانجيل..الموسويةالشريعةحسبتقدمالتىالذبانحعنتحدثلوقاالقديسلان

..المسيحالسيدلاهوتعنوعمقسموفىتحدثيوحناالقديسلانالطائرالنسريقابليوححا

علىقزحقوسوهوالأولالعهد-للبشرأربعةعهودأاللهصحكماتماما..(4:7رؤانظر)

موسىيدعلىالناموسعهدالثالثوالعهدابراهيميدعلىالختانعلامةالثانىوالعهدنوحيد

وكلمة.(8،:211ايريناوسأنظر)المسيحيسوعربنابواسطةالانجيلهوالرابعوالعهد

باسمه.المسمىللانجيلالكاتباعطاهالذىالشكلأوالوجهتعنى(!(!،)حسب

مراحل:ثلاثعلىالتاريخىاستعمالهافى(اء!!!داص!)!هأانجيلكلمةمرتولقد

وكذلك(طيبةاخبارنقلعلىالمكافاة)تعنىوكانتالقدامىاليونانينالمؤلفينكتاباتفى-1

.(منقولةطيبةأخبارعنشكرتقدمة)تعنىكانت

.(نفسهاالطيبةالأخبار)تعنىأضحت،المتأخريناليولانينالمؤلفينكتاكاتفى-3

المسيح.السيدحياةتاريختتضمنالتىالكتبالىلتشيرتستخدمكانتوأخيرأ-3

الىلتشيراىللكلمةالثانىالمعفىفىالجديدالعهدكتاباتفىبكثرةإنجيلكلمةوتسقعمل

.الخلاصرسالةالىاوالطيبةاللهاخبار

الاثنىالرسلتعليم)كتابفىوردقدمكتوبةبشارةعلىلتدلللكلمةاستعفالواول

قاطعبشكلالكلمةاستعملتللميلادالثانىالقرنمنتصفحوالىوفى.(15:3انظر)عشر(

\،



الجمعحالةفىالكلمةأما.المسيحالسيدحياةعنالمكتوبةالقصةالىلتشيروبتكرار

فىالشهيديوستينوسعندمرةلأولاستخدمتفقدالأربعالبشائرالىلتشير()!أ)ح!!!داص!

.م153سنهحوالى

فى"يبشر"الفعليستعملكمامرة06الرسولبولسرسائلفىانجيلكلمةوتذكر

رسائله.

ومرتينالاسميستعملواحدةمرة)الروياسفرفىفقطيستعملهافهويوحناالقديساما

لاولكنهكثيراالفعليستعمللوقاوالقديس(للمعلومالمبنىصيغةفىالفعليستعمل

.(02:24،:157)أعالاعمالسفرفىوبطرسبولسلسانعلىالاالاسميستعمل

تعليمى:ومعمىمدلوللهاولوقاومرقسمتىالقديسينبينالاستعمالفىالمقابلةأنعلى

لوقاللقديسالإنجيلامتيللقديسالإنجيلامرقسللقديسالإنجيل

المسيح،يسوعاإنجيل:11

الله"إنجيل2114:5

الإنجيلأ"31:15

\:ه4االملكوتبشارةإنجيل:522،

،الملكوتبشارةانجيل9:35اإ

:3924:ه16،الانجيلأجلمن35:ه68

9192:18:92،الإنجيللأجلوالأجلى.ا:792

،الملكوتبشارةااإنجيل824:4

نجيلهال!623:15،نجيللاا"931:01

نجيلألاا"!:41

نجيل،الا"61:5

كلمةفيهااسقعملتالتىالئمانيةالمراتمنمراتستفىمرقسالقديسان

أمرالىتشيركانتلوكمافقط(الانجيل)كلمةيستعمل9(وو8و67ووه)3الانجيل

واحدةمرةوفى(المسيحيسوعانجيل)عبارةيستعمل1()فقطواحدةمرةوفى.جدامعروف

من4مرات3فىالكلمةيستعملفانهمتىالقديساما.(اللهانجيل)عبارةيستعمل)2(

لوقاالقديسأنعلى.(الملكوت"بشارة)انجيل)للكلمةالخلاصىبالمعنىاستعمالأمرات

ومرقس.متىللقديسينالانجيلفىالمقابله(6ووه4)الثلاثةالمواضعفىالكلمةلايستعمل
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يحدد،المقدمةبعد(5انجيل)كلمةمرقسالقديسفيهايستعطالتىالأولىالمرةوفى

ويقولاللهملكوتببشارةيكرزالجليلالىيسوعجاءيوحناأسلموبعدما)يقولاذمحتوياته

منوهناك.1وه:114مر.(بالانجيلوأمنوافتوبوااللهملكوتواقتربالزمانكملقد

الانجيلان.الفهملكوتمنالاقترابالىيشيرانهعلىالانجيلمضمونيحددمنالمفسرين

الأتى:نلاحظونحن..اقتربالذىالملكوتبالأحرىانه،اللهملكوتمنالاقترابفقطليس

:(3501:92،:8)مرقسللقديسالانجيلفىيقولالمسيحانا-

أنيمكنفور.8:35مر،يخلصهافهوالانجيلاجلومناجلىمننفسهيهلكومنا

اقتربالذىالملكوتالىام؟اللهملكوتمنالاقترابالىتشيراسهاعلىالكلماتهذهنفسر

مبدئيا.وتحقق

منواضحهوكما(!16:25،91:2)المقابلةالمواضعفىمتىالقديساننلاحظوكذلك-2

كلمةاناعتبرمتىالقديسلانشكبلاهذاوكان(أنجيل)كلمةيحذف-السابقالجدول

.(الإنجيل)هىرسالتهلان(المسيح)فىصتضمنه(الانجيل)

المقابلالموضعفى(إنجيل)كلمةيحذفأيضالوقاالقديسأنوهىثالثةملاحظةوثمه-3

يستبدل(!18:2)أخرموضعفىكذلك(8:35متىمقابلفى9:34لوقاأنظر)

وهو(اللهملكوتاجلمن)بعبارةمتىالقديسفىوردتالتى(الإنجيلجل)عبارة

نفسه.للملكوتوامتدادهاتساعهفىمساوياالإنجيلمضمونيضعبذلك

اتس)أخبربمعنىبولسرسائلفىواحدةمرةيكرزأو(يبشر)الفعلاستعملولقد

مالوفاصارالذىالدينىمعناهفىاستعملالاخرىالمواضعجميعفىانهغير،:6(3

السبعي!ية:بالترجمة

ارفعى،أورشليمصبشرةيابقوةصوتكارفعى.صهيونمبشرةياأصعدىعالجبلعلىا

.:049أش،إلهكهوذايهوذالمدنقولى،تخافىلا

القائلبالخلاصالمخبربالخيرالمبشربالسلامالمخبرالمبشرقدمىالجبالعلىاجملما"

.52:7اش،إلهكملكقدلصهيون

..ذلكوغير"61:1..اشالمساكينلأبشرمسحنىالربلانعلىالربالسيدروح"

يبشر)ذاتهفىويعنىالمطلقمعناهفىيبشر()الفعلالرسوليستعملماوكثيرا

:روافىكما)القابلحالةفىيهبالمفعولالفعليتبعأنويمكنمرة(91منمرات)9بالانجيل(

.:116.كو2فىكما(أح)كهالحرفمعبهالمفعولحالةفىاو:13(4؟رواظ1وغلا:2اكوه15،1
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ا:1كوه1)ذاتهالإنجيلالىالاشارةتكونأنفإماالبشارةموضوعإلييشاروعندما

يقتبسهناوهو1:ه1.رو)الخيرات:(و!:8اغلا)الإنجيليرادفماأو:7(11كو2و

الذىالمسيحوغنى(\:!57اشالىويشير:217)أفوالسلام:33(1غلا)والإيمان:7(52اش

.(:116)غلانفسهالمسيحوأخيرآ:8(3)أفيستقصىلا

فى)يبشر(الفعلاستعملكما)إنجيلكلمةيستعملبولسالرسولأنكذلكونلاحظ

أعلنهاالتىالطيبةالاخبار.المعنىبأتساعهناوهى06(منمرة)28للكلمةالمطلقالمعنى

يعنىلاوبالأحرىوأقوالهالمخلصأعمالصجموعيعنىلاهنافالإنجيل.العالمإلىالمسيح

بينتناقضايضعلابولسوالرسول.الاقوالوهذهالاعمالهذهيتضمنالذىالكتاب

كانوربما،والناصوسالايمانبينالتناقضالىفقطيشيرانه.الناموسوبينالانجيل

الإنجيلفإنالعكسعلىبل.والناموسالإنجيلبينالتناقضهذاوضعالذىهومارسيون

فىالإنجيلهوالوعدانبينماتحققوقدالوعدهوالإنجيلان..بالوعدالدوامعلىيرتبط

لإنجيلالمفرزرسولأالمدعوالمسيحليسوععبد)بولسبولسالرسوليقول.تحققهانتظار

شركاءالأمم)ان:أيضآويقول3و1:1رو(المقدسةالكتبفىبأنبيائهبهفوعدسبقالذىالله

الذىبالموعدنبشركم)ونحن:36اف(بالإنجيلالمسيحفىموعدهونوالوالجسدالميراثفى

.:3133أع......لأبائناصار

هذهيتضمنالذىالكتابأو،المسيحالسيدوأقوالأعمالمجموعمجردليسفالإنجيل

الىوبالاضافة.(:116)رويؤمنمنلكلالخلاصيةاللهقوةهوبل،ا!اقوالوهذهالأعمال

)هكذاالرسوليقولحيثللإنجيلكمرادف)سرائر(أو)سر(كلمةاستعملتفقدهذا

الرسوليستعملوعندما-:41كو1(اللهسرائرووكلاءالمسيحكخدامالانسانفليحسبنا

أخر(إنجيل-:16وغلا:114كو)3بصفةاماتحددفانهاالمطلقمعناهافىإنجيلكلمةبولس

لشىءاليهصضافبحالةأوبه(بشرتالذىالإنجيل:11كوه1و:111:2،2)غلابجملةأو

إنجيل-:113أف؟الختان!انجيلالغرلةإنجيل:7(2غلا،المسيحمجدإنجيل-:44كو)2

إليهمضافأو(المباركاللهمجدإنجيل-11:1تى1،السلامإنجيل-1:ه6أف،خلاصكم

الرسولالىتضافمرات6،المسيحالىتضافمرات01،اللهإلىتضافمرات)6لشخص

به"بشرالذىالإنجيل"يقصدكانسواءإنجيلهعنبولسالرسوليتحدثوعندما.(بولس

فىوممردتالتىالمسيحإنجيلعبارةأنكما.كثيرأيختلفلاالمعنىفان""بالإنجيلكرازتهأو

المسيحهوموضوعهالذىالإنجيللتعنىكثيرآاستعملتقدالرسولبولسرسائل
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وعندما.(4:4كو3)"الفهصورةهوالذىالمسيحمجدانجيلانارةلهمتضىء"يقولكما

بهذهيقصدانهيوضحفانه(المسيحبإنجيلالتبشيركملتقد)روميةالىرسالتهفىيقول

ابشرانمحترصاكنتولكن"بقولههذايردفلأنهالمسيحعنيتحدثالذىالانجيلالعبارة

شبيهوهذا(و.1:912روه)لأخراساسعلىابنىلئلاالمسيحسمىحيثليسهكذا

كما(6:15أف)السلامأو(1:13أف)الخلاصهوموصوعهالذىالانجيلعنبحديثه

)1(.بولسالرسولعندراساتهفي،!3!أشار

الكنيسةبهوتقرتعترفكماالبشائرعدد-2

كنوع(إنجيل)اسمحملتالتىالمزورةالكتبمنكثيراعددأالميلادىالأولالقرنشهدلقد

الأربعبالبشائرالاتعترفولمالكتبهذهشجبتالكنيسةانغير.التمويهأوالتضليلمن

الكتبهذهبينومن.ويوحناولوقاومرقسمتىللقديسينالانجيلوهى،أيدينابينالموجودة

الأتى:نذكر-الإنجيللفظعناوينهافىحملتقدكانتوانالكنيسةرفضتهاالتى

إنجيل-بطرسإنجيل-المصريينإنجيل-عشرالاثنىإنجيل-العبراليينإنجيل

-يعقوبإنجيل-فيلبسإنجيل-المعمدانيوحناابوزكرياإنجيل-مريمإنجيل-متياس

المخلص-طفوليةإنجيل-البتولمريمولادةإنجيل-المزورمتىإنجيل-نيقوديموسإنجيل

يهوذاإنجيل-برثولماوسإنجيل-باسيليوسإنجيلتوماإنجيل-يوسفتاريخإنجيل

.(2)الأبدىالانجيل-زبدىبنيعقوبإنجيل-اندراوسإنجيل-الاسخريوطى

.(برنابا)إنجيلاسميحملمزوركتابظهرالوسطىالقرو!نوفى

هذهمنيقتبسونالرسوليونالأباءكانفقدبهانعترفالتىالأربعةللأناجيلبالنسبةاما

الأباءقبلمنالاقتباساتوهذه.عددهاوالىواضعيهااسماءالىيشيرونلاكانواوانالأناجيل

مباشر-غيربطريقالا-تشهدلاكانتوانوقانونيتهالإنجيلمادةلصحةتشهدالرسوليين

البشائر.لعدد

ايدينابينالتىالأربعةالأناجيلهىالكنيسةبهااعترفتالتىالأناجيلانعلىيشهدومما

الترجمةهذهوترجع.الأناجيلهذهغيرتضمبالبشيتولمالمسماةالسريانيةالترجمةان.الأن

مورانورى()وثهلأةالىلههانستنهثالئة!ثمهادةوثمة.الثانىالعرنمنالأولالنصفالى

(1)!"+ول،ي!+ح5هط035ع3+.!!لاط،75سا.194.2ثم،!.97،م.

.المقدسالكتاب:مذكراتناانظر،المزورةالاناجهلهذهعنتفصيلياللحديث2()

.(بالقامرةالاكليريكيةالكليةمذكراتصن)
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لاوهى.صدكثااكتعلملتمدكانتوانم017سنهصوالىالىتربمقد!ةوفهلةوهى

اهمومن.الار!عةالأناحهلهذهمنكثرالىثطمهر

الد!اتسرون()كثايهلىتاتهانشهادة،الاناصهلعددعنالطمهادات

الدكاتسرلنوهدا.كهنهاالموحودالتناسقعنهـسكشفاناحهلالأركعةكضمكتابوهو

هذه8!صدعنمكشداخرىناحهةومن،!أركعةالاناصهلعددناحهةمنكصدد

كأركعةعنهاالمدكثوان،واصدانبهلمنكثرالواثعفىلهستوانها،الأنابهل

الىيوسابيوساشاروقد.بالرباعىالكتابهذاويترجم.التوسعبابمنالاهولهساناحهل

جمع-الانكراتيينشيعةاى-الأصلىشيعتهممؤسسانعلى)ذلكفىوقالتاتيانالمولف

منمكوناى)دياتسروناسمعليهاواطلق-كيفيةيأيةأدرىلست-الاناجيلمنمجموعة

-4:92الكنيسةتاريخ:القيصرىيوسابيوس)(البعضأيدىفىتزاللاوهى(اربعة

.(داودمرقسالقمصترجمة

بالنسبةواما.ترتليناسوشهادةايريناوسشهادةالساكقةالشهاداتالىونضيف

ايريناوسوكان.يوحناللرسولتلميذابدورهكانالذىبوليكاربوستلميذكانفقدلايريناوس

يوجدكتبهأحدوفى.ليونعلىكاسقفبوثينوسخلفم178سنهوفى،للغاليينيكرز

اذوهو(أناجيلأربعةمن6ملأوكثروجودعدمعلىأدلة):التالىالعنوانيحملطويلفصل

ولقد.(7أع!آولأهولهيالم)(اوجهالأربعةذوالانجيل)عنهايقولكوحدةالانجيلالىينظر

الاناجيلعددبينوقارن،للاناجيلبالنسبةاربعةالعددتفسرالتىالاسبابعنيبحثأنحاول

كتابهفىفانهترتليانسواما.وغيرهااياربعةالوجوةذوىوالشاروبيمرياحالأربعوكينالأربعة

لوقاانجيلقبلقدماركيونوكان،الأربعةالاناجيلالىوضوحبكلاشار(ماركيونضد)

يبينالذىمتىانجيلعنالأولكتابهفىفهواوريجينوسشهادةكلههذاالىونضيف.فقط

الاتى:ويكتباناجيلاربعةسوىيعرفلابانهيشهدالكنيسةعقيدةفيه

عرفت،السماءتحتاللهكنيسةفىبشانهانزاعلاالتىالوحيدةوهىالأربعةالأناجيلبين

اعدوقدالمسيحليسوعرسولأصاربعدفيماعشارأولكنهكانالذىمتىكتبهاولهاانالتقليدمن

للتعليماتوفقاكتبهالذىمرقعم!كتبهوالثانى،العبرانيةباللغةونشراليهودمنللمنتصرين

يابلفىيلتىعليكمنسلم:قائلأابنابهيعترفالجامعةرسالتهفىالذىبطرسمنتلقاهاالتى

أبلمندكنببولس6مرةالذىالانجيلوهولوقاكتبهوالثالث،اكنىمرقسوكذامعكمالمختارة

.(625:يوسا!يوس)يوحناكتهةالذىالانجيلالكلوأخرالأمممنالمتنصرين
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الاناجيلعددعنبافاضةتحدثفقدالاناجيلترتيبعنحديثهسياقفىيوسابيوسأما

:يوسابيوسيقول.الشأنهذافىبالتفضيلقولهالىهناونشير،أربعةفىوحددها

لنشروالأن.قرائىولمنفعةوالتاريخللحقيقةهنااكليمنضسىمنالاقتباسبهذاأتيتلقد

لكلالمعروفانجيلهوأولأ.شكاليهايتطرقلالتى(الرسول)يوحناالرسولهذاكتاباتالى

سليم-بمنطق-وضعوهقدالاقدمينأنأما.بصحتهنعترفأنيجبالسماءتحتالكنائس

الرجالأولئكفان:الأتيةبالطريقةاثباتهفيمكنالأخرىالثلاثةالاناجيلبعدالرابعالمكانفى

فىفضيلةبكلوتزينواحياتهمتطهرتالمسيحرسلبهمأقصدحقآاللاهوتيينالعظماء

الالهىلطانالسهفىالثقةكلواثقينكانواولقداللسانفصيحىيكونوالمولكنهمنفوسهم

كيفيعرفواأنيحاولواولميعرفوالمولكنهمالمخلصلهممنحهالذىالعجائبالصانع

معهمالعاملاللهروحاعلاناتفقطاستخدموابلفصحىفنيةبلغةمعلمهمتعاليميذيعون

السمواتملكواتمعرفةأذاعواوبذلك.فيهميظهركانالذىالعجائبالصانعالمسيحوسلطان

خدمتهمفىمعونةوجدوالأنهمفعلوههذا.الكتبتأليففىكثيرأمفكرينغيرالعالمكلفى

لمالتفكيروغزارةالتعبيرقوةفىجميعأفاقهمالذىمثلآفبولس.الانسانمنأعظمهوممن

!أنهللكنيسةنقلهايريدتحصىلاغامضةأسرارلديهكانتأنهرغمالرسائل7مصرالايكتب

هناكيسمعأنمستحقآوحسباللهفردوسإلىونعلالثالثةالسماءمناظرإلىحتىوصلقد

وأخرونتلميذآوالسبعونرسولأعشرالاثنىمخلصناأتباعباقىأما.بهاينطقلاكلمات

لنايتركلمالربرسلكلففنهذاومع.الأمورهذهيجهلونفهمعددهميحصىلاكثيرون

!الانالحاجةضغطنختإلايكتبالمأنهماالتقليدويقول.ويوحنامتىسوىمكتوبأشيئأأحد

شعوبالىالذهابوشكعلىكاناذالوطنيةبلغتهانجيلهكتبللعبرانيينأولأكرزالذىمتى

بهمتحلأنمزمعةكانتالتىالخسارةعنلمغادرتهممضطرآكانمنعوضويذلك،أخرى

كلصرفالذىيوحناانيقالإنجيلهماولوقامرقسنشرأنوبعد.اياهممغادرتهبسبب

ذكرهاالسابقالثلاثةالاناجيلان:التالىللسببيكتبأخيرأبدأشفويأالانجيلنشرفىوقته

كانولكنبصحتهاوشهدقبلهاأنهيقولون،أيضأيديه!الىالجميعأيدىإلىوصلتاذ

الثلاثةالانجيليينأنواضحلأنهصحيحوهذا.خدمتهبدايةفىالمسيحأعمالوصفينقصها

رواياتهمبدايةفىهذاوبينوابسنةالمعمدانيوحناسجنبعدالمخلصفعلهاالتىالأعمالدونوا

بقولهروايتهتسلسليوضحتلتهالتىوالتجربةيومآالأربعينالصومعنالتحدثبعدفمتى،

أيضآ:مرقسويقول":413"مت(الجليلإلىاليهوديةمنانصرفأسلميوحناأنسمع)ولما:

روايتهفىالبدءقبلفانهلوقاأما(14:1"مر(الجليلإلىيسوعجاءيوحناأسلم)وبعدما



الشرورالتىجميعالىاضافهيرودسانيقولعندماالوقتايضاهويبينيسوعاعمالعن

منهطلباذالرسوليوحناانيقولونولذلك،02:لو3"السجنفىيوحناحبسينهفعلها

المسيحواعمالالسابقونالانجيليونتجنبهاالتىللفترةرصفافيهدؤنالسببلهذاإنجيلهكتابة

الكلماتفىهذااوضحانهويقولون،المعمدانسجنقبلفعلهاالتىالأعمالوصفاىفيها

-المعمطنالىأشارعندماوايضا:11(2)يو،يسوحفحلهاالقىالأياتبدايةهذه5:التالية

بئنحيثساليمبقربنونعينفىيعمديزاللاكانبانه-يسوعأعمالعنالتحدثوسط

السجنافىبحدألقىقديوحنايكنلميهنه5:الكلماتهذهفىوضوحالأصرمكل

المعمدانسجنقبلتمتالتىالمسيحاعمالانجيلهفىيدونيوحنافانهذاوعلى24(و)يو3:23

يوسابيوس)الوقتذلككعدتمتالتىالحوادثيذكرونفأنهمالأخرونالثلاثةالانجيليونأما

3:24).

الأربعللهشائرالأدكيةالسمة-3

مااهمفان،المسيحالسيدحياةقصةتحكىأربعبشائريتضمنالجديدالعهدكتابكاناذا

والانجيلأربعاوصورأوجهجوانبعنتعبرانها-سابقاذكرنامانحوعلىالبشائرهذهيميز

ماكلتسجيلالىقصدتتاريخيةكتبأنهاعلىالبشائرالىينظرلاانويجب.واحدةكشارة

فىيسجلوهلمالتلاميذيعرفهكانمماكثيرافان،وتعاليمهالمسيحالسيدبحياةيتصل

يسوعصنعكثيرةاخروأيات)يقولاذيوحناالقديسوضوحفىيشيرهذاوالى.كتابتهم

اللهابنالمسيحهويسوعأنلتؤمنواكتبتفقدهذهواما،الكتابهذافىقكتبلمتلاميذهقدام

يسوعصنعهاكثيرةأخرواشياء.،31و:203يو.)(باسمهحيوةأمنتماذالكمتكونولكى

ولعلنا.،21:25يو5(المكتوبةالكتبيسعنفسهالعالمأنأظنفلستواحدةواحدةكتبتان

هذهالاالمسيححياةمنالأولىسنةالثلاثينعنالبشائرلناقدمتماذا:نتساءلانيمكنهنا

الثانيةسنفىاورشليمالىوبزيارتهالمسيحالسيدبميلادتتصلالتىنسبياالبسيطةالشذرات

يظهر)وهو،قياصتهعقبالمسيحالسيدبهانطقالتىالتعاليممنلناقدمتوماذا؟..عشرة

..؟،:13أع5(الفهبملكوتالمختصةالأمورعنويتكلميومااربعينلهم

الزصنىالترتيبتلتزمأنالدوامعلىتهدفلمالبشائرفاناخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

الميلادباحداثاتصلماعداما،البشائرفىالمسيحالسيدعنذكرتالتىالاحباثفان،للاحدث

زمنى.بترتيباليهايشرلم،الاماسبوعواحداث

تدوينأوتسجيلعمليةمجردتكنلمالبشائرمنالغايةان،القولالىبناينتهىهذاوكل
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ناحيةالىيشيرانالى،خاصةزاويةمنكل،الأربعةالبشيرينيقصدكانبلالمسيحلتاريخ

يجبلمامتكاملةصورةجميعاالبشائرهذهتعطينىبحيث،ورسالتهالمسيحشخصفىمعينه

لليهودانجيلهمتىالقديسكتبفقد.رسالتهوعنالمسيحالسيدعناذهاننافىيستقرأن

المسيحالسيداناثباتوهىتهمهمالتىالزاويةمنالمسيحالسيدلهميقدمانعلىحرصولذلك

مخلصاالمسيحلهموقدمللرومانيينمرقسالقديسوكتب.ينتظرونهكانواالذىالمسياهو

السيدفيهوصورلليونانيينانجيلهلوقاالقديسوقدم.الخطيةوعلىالشرقوىعلىوظافرا

الذينعامةللمؤمنينانجيلهفكتبيوحناالقديسأما.والرحمةالكمالصورةفىالمسيح

بعضظهوربعدخاصة،لاهوتهتؤكداعمقمعرفةالىيحتاجونولكنهمالمسيحيعرفون

لوهيته.منتنقصوانالمسيحشخصالىتسىءانحاولتالتىوالبدعالهرطقات

التالى:النحوعلىفهىبشارةكلبهاتميزتالتيالخاصةالمميزاتأما

مقى:التدصصىحصبالأنبهلىممهزات-ا

الأشياءتنظيممناليهودىالفكريهتميزبماالانجيلهذاتحيزالصياغةناحيةمن-1

وهى2عندهمالمقدسمةالأعدادمعوتعاليمهوأعمالهالمسيحالسيدحياةوقائعفقابلعددياتنظيما

ياتى:ممايبدوكماو7هوو3

(:.3و.372ة9)واعميين(:828)مجنونينالمسيحالسيدشفىفقد:العدد)2(

.6(.:26)شاهدانضدهللشهادةوتقدم

ثلاثالمسيحالسيدوجرب(1:7)أقسامثلاثةالمسيحالسيدنسبقشم:)3(العدد

كما،ا(نه6)الصلاة-الصوم-الصدقة:للعبادةاركانثلاثةالىواشير(1-41:1)صرات

7:7(،:691)للكلابالقدسواعطاء-الأخرينوادانة-الارضفىالاكتناز:ثلاثةمنحذر

الضيق،البابمنوالدخول،بايماناللهمنالسؤال:وصاياثلاثالىأشير02-:77وفى

-الأبرصشفاء:معجزاتثلاثالىيشار:؟-815وفى.الكذبةالانهياءمنوالاحتراز

قوةعلىتدلمعجزاتثلاثالىيشار!ه.813:9وفى.سمعانوحماة-المائهقائدوغلا!

ثلاث01صوفى.المفلوجوشفاء،الشياطينواخراج،الرياحانتهار:وهىءالمطلقةالمسيح

تلاميذهصومعنالمسيحالسيدسئلولما(3واو01:2628)هتخافوالااهكذاتبداعبارات

وفى.مراتثلاثللفرشميينالمسيحدينونةتذكر:ا-97وفىا-17(9:4)اجاياتثلاثاجاب

.(الخردلحبهومثلوالحنطةالزوانومثلالزارع)مثلالزرععنامثلةثلاثتذكر13-ا:13

صلواتثلاثالمسيحالسيدصلىجثسيمانىبستانوفى.ثلاثة6موال14واو.:184وفى

:17)27مراتثلاتالمسيحالسىكطرصانكروقد(إ!-:2693)عليهالقبضقبل

.(و223وا
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المسيح:للسيدطوالخمسعظاتالىأشير:)5(العدد

.8ص-صه-1

2-(09:6-42).

.(52-؟:13)-3

4-(18:1-36).

.(93-:ا33)-5

الجديدالعهديكملكيففيهاأوضحخمسةاصثلةالىالمسيحالسيداشاروكنلك

.(48-2:ا5)الغديمالعهد

وقيل(23صمت)والفرشصيينالكتبةضدويلات7المسيحالسيدوجه:(لأ)العدد

يغفرالربيينتعاليموبحسب،13:45(أخرارواحسبعةمعهياخذ)العجسالروحعن

الذينالسبعةالأزواجوضععنالصدوقيونوتساءل،2(:ا18)مراتسبعاليهاخطألمنالانسان

ذلك.وغير92-32:25،الزوجةتكونالسبعةمنلمنالقيامةفى"الزوجةنفستزوجوا

اسلوبمنكثربدرجةسلسانهالقوليمكنفانهمتىالقديسلأسلوببالنسبةوأما

كانوانالعبريةبالصبغةاسلوبهيصطبغكذلك.منهحيويةكثرليسولكنهمرقسالقديس

وعلىاللغةفىفرديتهوتبدو..مرقسالقديسمنكثربدرجةفهولوقاالقديسمن6ملبدرجة

بعضاستعمالصنيكفرفهوالعباراتوبعضالكلماتبعضاستعمالكثرةفىالأخص

الزصنفىوخاصة)ءاه+(استعمالمنيكثروكذلكأ!!(ص!ولح!ح15)مثلالعبارات

(3!!أ!أس!اوله+لاهداهول!3)مثلخاصةعباراتبعضانجيلهويتضمن،التاريخى

العباراتوصن.اللهملكوت)أكه!!(!أحوله+!)+هعول)عبارة!نكدلأالسمواتملكوت

واحيانأصيغة،بالنبىالربمنماقيليتملكىاعبارةيستعملهاالضأيضأالخاصة

.ه:3مت(بالنبىمكتوبهكذالألهافيقولالعبارةلهذهصختصرة

القصةفان،ولوقامرقسالقديسينبشارتىعنالبشارةهذهفىالمادةترتيبيختلف-2

الوصايا،(7ص-هص)الجبلعلىالموعظة:خمسةاحاديثتقطعهاانمامتصلةليست

الحكمعىوالاحاديث،(18ص)متنوعةأحاديث(13)صالملكوتأمثلة،(1.)صللرسل

فلما:التاليةالعبارةنقراالأحاديثهذهمنحديثكلنهايةوفى.2(صه-23ص)الأخير

:53و111:13و7:28(أنظرالكلامهذااوالأمثالاوأوامره)الأقوالهذهيسوعكمل

فىالامكانبقدروقدمهاالمسيحالسيدقعاليمبذكراهتممتىالقديسانيعنىوهذا-:911و

تعليمة.بصبغةيصطبغمتىالقديسحسبالانجيلانايضأيعنىوهذا.متكاملةصورة
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بشارتىمنكثريهودىوجهلهامتىالقديسبشارةفانللمضمونبالنسبةأما-3

الاحاديثجميعوتشيروملكوتهالمسياهوالرئيسىموضوعهاان.ولوقامرقسالقديسين

الملكباعتبارهاليهودالىجاءالمسيحانالىاشيرولقد.الملكوتهذاالىسابقاذكرناهاالتى

انظروكذلك،ص\"المسيحالسيدنسبعنالحديثأنظر)الساقطداودعرشسيعيدالذى

يفتحفانهالأمميينخلاصعنالحديثيهمللمذلكومع(:9128و:24اوه6و:ه1و.:22

-1:.و138-:21)انظرامانتهعدمبسبباسرائيلمنيئزعسوفالملكانوييينامامهمالباب

غيرهامنكثرتتميزمتىالقديسبشارةفانكذلك.(14-1:و21:4322و1:38وه12

العهدكتابفىبهووعدسبقمايحققالجديدالعهدانوتؤكدالقديمالعهدكتابالىبالاشارة

ويقتبس.القديمالعهدفىكاملةاشاراتعنهانجدأنيمكنالمسيحالسيدحياةان.القديم

والقديس،فقطاقتباسا21مرقسالقديسيقتبسبينما،اقتباسا04منكثرمتىالقديس

انتعنى(مكتوبهكذا)او(قيلمايتملكى)عبارةاستعمالانثم.فقطاقتباسا23لوقا

اللهخططوتتحققالالهيةالأرادةتتكشففيهالذىالمجالانهعلىالتايخالىينظرالرسول

القدي!مرأننلاحظ،أخرىناحيةومن.التاريخفىالالهيةالغائيةيدركأخروبمعنى،للبشر

مماالصغيرةللتفاصيلقليلااهتماهاويعطى،العاموجههافىالاشياءالىبالنظريهتممتى

.نرىسوفمانحوعلىمرقسالقديسبذكرهيهتم

بخاصيتهاالاخرىالبشائرمنغيرهامنكثرتتميزمتىالقديسكشارةأنوالخلاصة

فىبعينهموضوعحولتدورالتىو6موالهالمسيحالسيدتعاليميضممتىفهالقديس.التعليمية

منويعرضهابعضعنبعضهامنفصلةالتعاليمهذهيذكرلوقاالقديسانبينما،المكاننفس

متىالقديسماذكرهعلىالأمثلةومن.المسيحالسيدأعمالعنالمختلفةللقصصعرضهخلال

رقمانظر)اليهوأشرناسبقماواحدموضعفىعرضهاوالتىالواحدالموضوعذاتالتعاليممن

الجبل-علىالمسيحالسيدعظة:واحدوكموضوعواحدمكانفىيذكرمتىفالقديس2(

ص)الحقيقيةالتلمذةشروط-السماواتملكوتعنالأمثلة-لتلاميذهالمسيحالسيدوصايا

السيدنبوءات-23(ص)والفرشميينالكتبهعنالمسيحالسيدبهانطقالتىالويلات-18(

.(25وص24ص)الثانىمجيئهوعناورشليمخرابعنالمسيح

وتنبأسبقالذى،اليهودمنالمنتظرالمسياهوانهعلىالمسيحالسيدمتىالقديسويقدم

للبشريةالوحيدوالمخلصاسرائيليملكوهوداودنسلمنجاءوقد،القديمالعهدأنبياءعنه

القديسوأوضح.بالموتعليهوالحكملصلبهوسعواوقاوموهاليهودرفضهفقدذلكومعكلها

الىالمسيحالسيدجاءلقد.ليكملهبلالناموسلينقضيأتلمالمسيحالسيدانأيضامتى
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والهدفالمسيحالسيدتعاليمفىالرئيسىالموضوعهوالذىاللهملكوتفيهليؤسسالعالم

بشارةفىمرة46مدلولهافىوماالسمواتملكوتعبارةوردتولقد.لكرازتهالرئيسى

القديسبشارةوفى،مرة15من6ملصرقسالقديسبشارةفىوردتبينمامتىالقديس

هذاعنالمسيحالسيدوتحدثفقطصرتينيوحناالقديسبشارةوفى،مرة04من6مللوقا

وعنعقباتمنطريقهسيصادفوعماوأمتدادهوخصائصهطبيعتهعنوكشفبامثالالملكوت

هوالمسيحوالسيد.وصجدوغبطةهناءةمنالملكوتأبناءبهسيحظىوعمااليهالدخولشروط

انهعنهقيلوالذى(7:13)رؤياهفىالنبىدانيالمجيئةعنتنبأالذى(الانسانابن)

يزول.لاوسلطانهينقرضلاابدياملكوتايؤسس

مرم!مى:القديسحسبالانحيلمممزات-ب

تصويرالىيقصدالدوامعلىمرقسالقديسأن.تصويريةبخاصيةالانجيلهذايتميز-1

التفاصيلمنكثيرهناك.زاهيةبألوانعنهاويعبرحيهصورةفىعنهايتكلمالتىالأحداث

حبهالىيرجعوهذا..الأخرىالبشائراليهاتشيرولا.مرقسالقديساليهايشيرالدقيقة

النظر.وامعانللتدقيق

أجراهاالتىالمعجزيةالاعمالالىبالذاتيشيروهو،نسبياأقلتعاليمالانجيلهذايتضمن-3

تحظلمالتعاليمان.للأحداثالتاريخىالزمنبتتبعذلكفىيهتمولا،المسيحالسيد

بصفةذكرهايهمللمبالطبعكانوانالمسيحالسيدأعمالبهحظيتالذىالاهتمامبنفس

تضممتفانهامتىالقديسبشارةتصغرمرقسالقديسبشارةانمنالرغموعلى،مطلقة

ذلكجانبوالىمعجزاتخمسعد!مامتىالقديسبشارةفىذكرتالتىالمعجزاتجميع

التىعشرةالثمانىالمعجزاتومن.صتىالقديسبشارةفىتردلممعجزات3يذكرفهو

ذلك4جانبالىيذكرانهعلى،معجزة13مرقسالقديسيذكرلوقاالقديسيذكرها

لوقا.القديساليهايشيرلااخرىمعجحزات

والتىاليهودالىالمسيحالسيدوجههاالتىالكلماتمنكثيرالانجيلهذافىتذكرلم-3

ذلكالىوبالاضافة،(1:34وه5-13:و7018-:3متانظر)متىالقديسذكرها

مماتفصيلأكثربشكلالانجيلهذافىتشرحالأراميةوالكلماتالعباراتمنكثيرافان

ولم113:و7ا،:وه3:17و42و6:اوه14:12و:3و2:187انظر)متىبشارةقىنجدة

متى.القديسبشارةعنالانجيلهذافىيقلالانبياء6موالمنالاقتباصانئم(14:36و

يميلوهومثلهسلسايكنوانمتىالقديسأسلوبمنحيويةكثرالانجيلهذااسلوبأن-4

زمناستعمالويفضل!(اهولو)كه("اولس!ولكه)مثلمعينةكلماتبعضاستعمالالى
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الكلماتالانجيلهذافىوتكثر،الماضىزمناستعمالعنالمتصلوالماضىالمضارع

مثل:الرومانية

س!!ولأول3*أول(51:93)المانةقائد-

!3!!؟؟أهكه(لألأو9و2:4)سرير-

،430،1ولألأكه(212:4)ربع-

ا!3!*ا3أهول(51:61)دار-

لا!)ء!!3)*ه(51:51)جلد-

سكم3،هلاا*أ!3(6:27)سياف-

لولا:التدصمىحصبالانعهلمصهزات-ب

السابققين،البشارتينعنالانجيلهذ!يتميز،المسيحالسيدحياةقصةلتكاملبالنسبة-1

يوحناميلاد)الاخريالهشائرتذكرهالمالمسيحالسيدبطفولةتتصلاحداثيذكرفهو

83-1:26و25-5:لواانظر.نفسهالمسيحالسيدبميلادايضايتصلوماالمعمدان

3و23-2:38وو2:21-.2:152و-14نهو952-97:وا1:5758-و-1:9356و

الافجيلهذ!ويتميز.السصاءاليالمسيحالسيدصعودعنبالحديثينتهيثم(-452:.

(24:94)القدسالروحيرسللأنالأبموعدمناليهيشيربماالسابقتينالبشارتينعن

.(9:اهلوانظر)اورشليمالياتجاههعنتفاصيلبذكريتميزكما

نسبسلسلةفىويصعدبعواطفة!فنىكاملكانسانالانجيلهذ!فىالمسيحلنايقدم-2

المسيحيقدموهكذا.للبشريةا!برالأبأدمالىوابراهيمدإودخلالمنالمسيحالسيد

-4:.)2(بالروحويتقوىينمو)كانالمسيحانالىويشير.اليشرىالجفسمنكواحد

اجراهاالتىالمسيحالسيدمعجزاتانثم.(:992و32:ا)الصلواتيرفعوكان52(

نحوالفياضةالميسحالسيدعواطفعنتكشفبطريقةلوقاالقديسعرضهاللشفاء

ذلك:عليالأمثلةومن،البشرية

.(3ول4لو)،!مدةحمىاخذتهاقدسصعانحماةوكانت5-

.(:12الوهكرصاهمصلوءرجلفاناالمدناحدى،فىوكان5-
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.(6:6لو)،يابسةاليمنىيدهرجلوكانا-

.لو7:1()أعندهعزيزأوكانالموتعلىمشرنامريضامائهلقائدعبدوكان5-

.(12:لو7)،أرملةوهىلأمهوحيداكنمحمولميتواذا5-

الأخرىالأناجيلمنكثريقتربهذ!فىوهو،العموميةصفتهالانجيلهن!امميزاتومن-

جمعاءللبشريةيقدمهاالقههبةالخلاصانباعتبار،الخلاصيةبولسالرسولتعاليممن

أنالمسيحالسيداشارالناصرةمجمعوفى.الناموسبأعمالوليسالايمانبواسطةون!لك

2-27(:ه)4النبىواليشعايلياأيامفىفعلكماالأمميينمعاخرىمرةيتعامل)نيمكنهالله

اسرائيلفىرأهايماناىمن6موىدرجةعلىكانفقدالمائهقائدبايماناشادوقد

السامرىوشفى9:52-56()السامرةالىقبلهرسلأارسلولقد(ا-.)لو7:2

)طوكىالمدلولالعميقةالكلماتبهذهالسيدا-91(ونطق:ا)17الأخرينشفىكماالأبرص

.(:1128)(ويحفظونهاللهكلا!يسمعمئللذين

المسيحالسيداحداثبربطالبشائرباقىاهتمتمماكثرانجيلهفىلوقاالقديسويهتم-

المسيح،السيدعهدهمفىولدالذينالحكاماسماءالىيشيرفهو،لهالمعاصركالقاريخ

الزصنىبالتحديدلوقاالقديساهتمامعلىالأمثلهومن.زمنياتحديدأالأمورويحدد

عننستطيعانناذلكمعنىليسولكن.(و7و22:ا51و36ولأ:26انظر)،للاحداث

امورأهناكزمنيافانتحديداالمسيحبحياةيتصلماكلنحددانلوقاالقديسبشارةطريق

.(و6:6و5:1217أنظر)تحديددونلوقاالقديسين!كرها

يبدوكماالأخرىالبشائرمنأصالةبثثرلوقاالقديسيسقعملهاالتىاليونانيةاللغةتتميز-

يمتلئاننىوالتايهولالاصحاحينفانذلكجانبالىولكن.الانجيلمقدمةفىن!لبا

الكلاسيكيةاليونانيةاللغةخاصيةلهاالعباراتبعضفانالانجيللباقىوبالنسبة،يالععرية

الثالثةالهشارةمؤلفانقيلفقدولذلك،العهريةبالصبغةاخرىععاراتتصطهغكيفما

عبرانيايكونلىيمكنهفهو،التغييرعلىقدرةالجديدالعهدكئابكثرهوالأعملوسفر

)*اصأ*.!(بلوتارخمثلالعهريةالصياغةمنخلوأيكونانويمكنهالسبعينيهكمترجمى

أنيمكنكماتمامأالأشياءندىيجعلناانيحاولفهو،تصويرىايضالسلوبولسلويه

والكثيرخاصةكلمه312يتضمنانجيلهفانذلكعنوفضلأ+العينرؤيةالناظرينيراها

وهى:لاتينيةكلماتخمسليضاوهناكالأولىللمرةينكرالكلماتهنهمن
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ول"ول!5ول(4لأ:7)ينارد-

قح!م!!ه(22:6)فلس-

407أ50(11:33)مكيال-

*ء!محا(8:53)لجئون-

هكهلا4!3أ5ول(91:02)منديل-

!صنا:لملتد!ىحصي*نيهلىممهزاتد-

بدإيةلايبداوهوالمسيحالسيدلوهية،البشائرمنغيرةمنكثرالانجيلهذ!يؤكد-1

البدءفىاالعبارةبهذهالأبديةاعماقفىيغوصولكنهالأخرىلبشائرنحوعلىتاريخية

عنالتعليمفانوبالطبع(:\)يوا!اللهالكلمةوكان،القهعندكانو!كلمه،الكلمةكان

تتعلقالتىالأموريغفلالانجيلفاناخرىناحيةومن.الانجيلهذايخصأمر()الكلمة

قصةالىالانجيلولايشير.المسيحالسيدنسبعنكالحديث،كانسانالمسيحبوضعكثر

بالشهادةمرتهطاالانجيلهذافىيذكرالمعمدإنيوحناان.تجاربهيوعمادهأوالسيدميلاد

أنظر)الوهيتهيؤكدالعلنيةخدمتهبدءمننفسهوالمسيح:6(1)المسيحالسيدطوهية

لوهيةعنتكشفالانجيلهنافىالمذكورةوالمعجزات...(4و!6:33وو..:17وه:313

83منذالمريضوشفىو..(:46)4بعدعلىمنالملكخادمابنشفىفقد!المسيحالسيد

أربعةلهصارانبعدلعازروأقام(:ا9)هكذاولدقدالذىاورشليمفىوالأعمى(:ه5)سنة

.:17()11القبرفىايام

فىبهوردتعمامختلفبأسلوبولكن،الانجيلهذافىالمسيحالسيدتعاليمتسود-2

هذافىيا!ثرالحديثويتركزالانجيلهذ!فىامثلةلانجدفنحن.الأخرىالثلاثالبشائر

للحياةكواهبالمسيحديقدمالمسيحشخصحوليلاللهملكوتحولليسالانجيل

.2(:ه11)القيامةوواهب(ه:9)العالمونور(4)ص

ولاتشيرالجليلفىتمتالتىالمسيحالسيداعمالبذكرالأولىالثلاثالبشائرتهتملينما-3

يوحناالقديسفان،الأرضعلىحياتهمنالأخيرالأسبوعفىالااليهوديةفىأعمالهمن

أورشليم.فىاياخصوعلىاليهوديةفىاتمهاالتىالمسيحالسيدباعمالبالاكثريهتم

لهاارتبطتالتىالتعاليمون!كرالبشارةهذهفىالأعيادذكرأهميةظهرتذلكأجلومن

:لأ(و64:13و:1وه2:13انظر)الأقلعلىللفصحاعيادثلائةألىيوحفاالقديسويشير

.(01:22)التجديدوعيد(7:2)المظالعيدالىأيضايشيركما
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ومن.اطاحداثومكانزمانبتحديدالأخرىالبشائرمنكثريوحناالقديسبشارةتهتم-

3:وه4:5و2:13و12:و21:3و1:38أنظرالمكانيةالتحديداتهذهعلىالأمثلة

14:و537و4:6و9:و43512-:وا3وه92:اأنظرالزمانلتحديديالنسبةكذلك

.:9114وو37

فيماانهمنالرغمعلىوهوالأخرىالبشائراسلوبمعيتشابهلاالبشارةهذهاسلوبان-

ناحيةمنفهوعبرانياشيئايتضمنلايكاد-،3:92يو5فرحاويفرح:وعبارةالمقدمهعدا

الجديد.العهدكتبةمنأخركاتباىمنكثرالقديمالعهدكتبةأسلوبالىيقتربأخري

خصانصتتضمنلاتكادفانهااليونانيةباللغةكتبتيوحناالقديسبشارةكانتواذا

اليهايضيفثمالسابقةالجملةمنجزءايعيدماكثيرافهوالخالصةاليوناليةالصياغة

(ولهولأو)(ح"او)أ!كا()العطفباحرفبساطةفىعباراتهوترتبط.جديدأعنصرأ

هذا.اللهالكلمةوكاناللهعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدءفى)مكررةصحكمةوأوصافة

الحياةكانتفيه.كانمماشئيكنلموبغيره،كانبهشئكلالفهعندالبدءفىكان

بهالعالموكونالعالمفىكان...تدركهلمالظلمةفىيضئوالنور،الناسنوركانتوالحياة

اعطىبموسىالناموسن)والتضادالمقابلةالىميلفيهاوالبشارة..(العالميعرفهولم

الانجيلهذابهااختصالتىالعباراتومن..(صاراالمسيحفبيسوعوالحقالنعمةواما

الانجيلهذاويتضمن.مرة17ذكرهايتكررالتىلال!2أ!رزولك!ه(الأبديةالحياة)عهارة

مثل:أراميةكلماتذلكالىبالاضافة

كه!"لأ!(صخرة-)كيفا-

!"لاه"!ولأ(سيدى-)ربونى-

"لألأ!أ(سيدى-)ربى-

قأ5)!أه"4(جمجمة-)جلجئا-

كااأ،!6!ك!(مرتفعتل-)جهاثا-

س!357أك!4مسيا-

وللأ+ل!وللأ،ك!امينأمين-
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الأولىالبشارةكاتبهتىالقديسهوهن-4

مثلاياولينشهادةمنيبدوكمالهاككاتبمتىالقديسالىالأولىالبشارةتنسب

القديسانالىجميعهمويشير،وأخرينويوسابيوسوأوريجينوسوترتيليانوسايريناوس

فىالبشيرمتىالقديساسمفيهايذكرمرةواول.اسمهتحملالتىالبشارةكاتبهومتى

المواضعفىأما.دعوتهعنالبشيريتحدثحيث9العدد،التاسعالاصحاحفىوردتانجيله

انظر)(أولص!صا3)أو(أداص!ممأ)(لاوىاسمىفقدومرقسلوقاالقديسينبشارتىمنالمقابلة

نفسههو(متىكان)اذافيمامشكلةنشأتوقد.(متى)بإسمهيذكرولم(:27ولوه:34مر

الاسكندرىاكليمنضسىأنظر)الاثنينبينميزفقدهراكليونأما.أخرشخصأنهام(لاوى)

ضدأوريجينوص)ولاوىمتىبينالتمييزهذااوريجينوسقبلوقد9(و4ستروماتا-

وا(إمماأ!351)ولباوس(ك!أداعا)لاوىبينيخلطيبدوكماهذافىوهو62(اوكلسوس

ذكرتالتىالظروفانعلى.المسيحالسيدتلاميذاحدايضاهوالذى(أ!44!"+50)تداوس

ذكرتالتىالظروفمعتماماتتشابهولوقامرقسالقديسينبشارتىفىوردتكماالدعوةفيه

متىبينلايوحدالذىالرأىنقبلأنالممكنغيرمنيجعلمما،انجيلهفىمتىالقديسدعوةفيها

قدالأولىالثلاثةالبشائرفىولاوىمتىالقديسدعوةان.واحداشخصامنهماولايجعلولاوى

وقبلمتىالقديسبشارةفىمتىالقديسدعوةفقبلالاحداثنفسمنسلسلةفىترتيبهاجاء

ولوقا(ومرقسمتى)الثلاثةالبشيرونيذكر،ولوقامرقسالقديسينكشارتىفىلاوىدعوة

وتلاميذةالمسيحالسيدقبولالثلاثةالبشير!نيذكرمباشرةالدعوةوبعدالمفلوجشفاءمعجزة

عليه.وردهالمسيحالىالفريسيونوجههالذىالاستنكارالىويشيرونءمنزلهفىالعشاءدعوة

الانجيلفىمرةاولهذهوليست.اسمينيحملواحدشخصدعوةاوحادثةاماماذنفنحن

لهكانالذىيوسفعنينحثمثلأالاعمالفسفر،اسممنكثرواحدشخصفيهايحمل

كانوسمعان:23،ااع5(يوستسالملقببرسابايدعىالذىيوسف)ثالثكاسمويلقبإسمان

فىيعملالجليلمنيهودياكانوقد.اللهعطية)متى(كلمةوتعنى:2(1.)متبطرسلهيقال

هو)متى(كانكينماالعبرانىاسمه(وى)كانوقد،الرومانىالحكمتحتالجبايةمكان

متىالقديسعبارةمنواضحوهذا،مسيحيافيةاصبحالذيالوقتفىبهعرفالذىالاسم

ناالقولويمكن.(متى)لهيقالالجبايةمكانعندجالساكانرجلأانالىيشيرفهونفسه

اعتادفقد.الرومانحكمتحتيعملصارعندمااتخنهالذىالرومانىالاسمهو)متى(الاسم

التواضعقبيلمنمتىالقديسانويهدو.رومانىاخرياسمعندهميعملمندعوةالرومانيون



هذةكانتوقد،لهالمسيحدعوةعندكعشاربوظيفتهارتبطوالذىبهيعرفكانالذىاسمهذكر

طريقويتبحونالروصانيةللدولةالضرائبيجمعونكانالأنهماليهودعندمكروهةالوظيفة

أما(13-ا.:9مت)الخطاةالىينظرونكمااليهوداليهموينظر،والقسوةالظلم

لاوى(.االقديماسمهتحتالعشارأخفيافقدمتىللقديسمنهماتكريماولوقامرقسالقديسان

مرقسالقديسروايةحسبالجبايةصكانمنالمسيحالسيددعاهالذىهذالاوىكان

عننقراالمسيحالسيددعاهمالذينالتلاميذبينمنولكن.(34:1صر)لحلفىابنآ

هولاوىأنيوهمصما(6:51لو01:3مت)لحلفىابناإيضاكانالذىيعقوب

فذلكالعشارلمتىشقيقأوليسأخرابنالحلفىهذايعقوبكونأما.يعقوبأخو

.يعقوباسمجانبإلىالرسلاسماءقانمةفىيذكرلم(متى)الاسمأنمنواضح

الحالهوكما،بعضهماجانبإلىالاخوةاسميذكرواأنالبشيريناعتادبينما

.(6:51لوو01:3مت)يوحناواخيهويعقوب،أندراوسوأخيهلسمعانبالنسبة

كانتأنهاتبدوالتىناحومكفرفىعشارأهذالاوىكانالبشائرروايةوحسب

موظفأفىاذنمتىكانفقدهيرودصسلطةتتبعناحومكفرأنوحيث.أيضاوطنه

بها.المحيطةالتخوممنايضآوربماناحومكفرصنالضراثبلهئجمعهيرودسخدصة

وتلاميذهالمسيحالسيددعوةلهيسرمماورخاءسعةذاكانالعشارمتىأنويبدو

ذكروقيامتهالمسيحالسيدصوتوبعد.منزلهفىمائدةإلىالعشارينمنوكثيرين

واحدةبنفسمواظبونالعليةإلىصعدواالذينبينمنالاعمالسفرفىصتىالقديس

.(1:31اع)رالطلبةالصلاةعلى

وزيرالخصىبالترحابفقابلهأثيوبياإلىذهبمتىالقديسان)1(التاريخكتبوتذكر

وجد،نادابيربلدةالقديسدخلوعندما.الشماسفيلبسعمدهالذىالحبشةملكةكنداكة

ورسمالرسولفخرج.لازعاجهمهائلينثعبانينواستخدمابسحرهماالناساضلأساحرين

فاستدعىماتتاشاإبنةأنمتىالقديسوجوداثناءواتفق.فانصرفاالصليببعلامةعليهما

قامت،المسيحالسيدباسمدعاهاوعندماالرسولفأتىإقامتهايستطيعافلمالساحرينالملك

أفجانيا()الملكابنةنذرتألبتوليةعيشةإلىالناسويستميلالعفةعلىيعظالرسولكانولما

،الناصرىيسوعلخدمةحياتهنوكرسن،الأشرافبناتمنكئيراتلناتوتبعتها!نفسها

الخيرىالملجاصطبعة)المسيحيةتاهـسخصوجز:(ديسقوروسىالأنهاالمتنيح)الدويرى!سطس(1)

.69ص4691(بمصر
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ترضىفلمشقيقهابنةبأفجانيايتزوجأنعرشهلتثبيتورأىالملكأخوهاغتصبالملكماتولما

ذلكعلىوزاد،الرسولفرفضيريدبماتلميذتهيفزمأنمتىالقديسفامربعهدهاتنكثان

عليهدخلحتىينتهىكادوماالسرىالعشاءليقدمخرجثمنذرهاصيانةعلىتلميذتهتثبيت

كانأنهالقديسهذاعناكليمنضسىقالوقد،ماتحتىمبرحاضرباوضربوهالملككأهرالجند

اللحومكلعادةانقطعتوبواسطتهسنةوعشرينثلاثاالحبشةفىواستمرالبقوليقتات

.البلادبعضفىشائعةكانتالتىالبشرية

الانجيلقانونية-5

أصل.اوقانونأوقاعدةاومسطرةومعناها(ول!!اولل!)اليونانيةالكلمةمن-قانونكلمة

سلوكناعليهانقيسالتىالقاعدةأوالقانوناوالأصلإلىلتشيرالجديدالعهدفىاستعملتوقد

التالية:الأياتمنيبدواكماوتصرفتنا

قياسأاللهلناقسمهالذىالقاندنقياسحسببللايقاسماإلىلانفتخرنحنولكن5-

نمااذاراجينبلأخرينأتعابفىمالايقاسإلىمفتخرينغير...أيضااليكمللبلوغ

بالأمورلنفتخروراءكمماإلىلنبشر،بزيادةقانونناحسببينكمنتعظمأنايمانكم

.(16و1وه13:اكو.2)،غيرناقانونفىالمعدة

.(6:16غلا)!ورحمةسلامعليهمالقانونهذابحسبيسلكونالذينفكل5-

.(3:16فى)أعينهالقانونذلكبحسبفلنسلك5-

فيقالالكنيسةتقبلهاالتىالقانونيةالأسفارإلىلتشيرالكلمةاستعمالتطوروقد

وقانونكقاعدةبهوتلتز!وتقبلهبهتحترفالكنيسةانبمعنىقانونىالسفرهذا

وسماهاالحققاسونالمقدسةالأسفارايريناوسسمىوهكذا.الروحيةللحياة

القانونىبيوسيوساهاعاودالحقيقىنجيلىلااالقانونسك!درىالااكليمنضسى

(9)الكتائسى

علىيعتمداحداهماالادلةمننوعينإلىنلجأالرسائلاوالانجيلقانونيةاثباتسبيلوفى

بالأدلةالأدلةمناياولالنوعونسمى،نفسهالنصإلىيستندوالأخرالكنسىالتقليدشهادة

الداخلية.بايادلةالأدلةمنالثانىالنوعنسمىكماالخارجية

.(9ص1877-بيروت)المسيحيةالديانةصلقعلي!سنيةالأبةخلاصة:كقابلنظر)1(
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فىالقانونيةاياجزاءتحديددارستهمنالغايةيجعلالمتطرفينالباحثينبعضكانواذا

بعضفىالتشكيكاواخرىأجزاءدونمنهاجزاءقبولإلىبهؤلاءالأمروينتهىالمقدسالكتاب

لاهوتيةمسلمةعلىاساساتقومدراستنالأنمنهجناهوليسهذافإنالمقدسالكتابمحتويات

ومعصومحقكلهكتابوهو،البشرإلىبهااوحىالتىاللهكلمةهوالمقدسالكتابانمؤداها

المقدسالكتاببصحةالاعتقادفإنوهكذا.حذفاأوزيادةولايقبل،البنيانمتكاملالخطأمن

تثيدإلىدراستنامننهدففنحن..النهايةلانقطةدراستنافىالبدايةلقطةيمثلوعصمته

لايمانوتعميقا،اللهوكتاباللهلكلمةمناشهادةوذلكوأصالتهاالجديدالعهدكتبقانونية

الحق.فىوتثبيتهمالمؤمنين

حولشكوكمنيثارانيمكنماكلعلىنردانمنايقتضىالكتابلقانونيةتثيدناانعلى

أشرناالتىالأهدافتحققخاصةدراسة،رسالةولكلانجيللكلنفردوسوف.القانونيةهذه

سابقا.اليها

يصبححتىالانمناليهانشيرالدراسةهذهفىكهانلتزمالاساسيةالمبادىءبعضهناك

واضحا:اتجاهنا

نبوةكلانااللهكلمةهووأياتهاجزائهوبكلبثملهالمقدسالكتابفان،لنابالنسبة-9

اللهأناستكلمبلانسانبمشيئةقطنبوةتاتلملانهخاصتفسيرمنليستالكتاب

المقدسالكتابأنذلكومعنى.(2وا1:02بط2)،القدسالروحمنمسوقينالقديسون

وليعىالبشر،عقائدمنماعقيدةاوالبشريةالمذاهبمنمامذهبايتضمنبشرياكتاباليس

بوحىالبشرإلىبهإوحىاللهكتابهوولكنه،شخصىدينىوجدانعنتعبيرمجردهو

للتقويم،والتوبيخللتعليمونافعاللهمنبهموحىهوالكتابكل"القدوسروحهمن

بولسالرسولايضايقولالمعنىهذاوفى(3:16تى2)هالبرفىالذىوالتاديب

عندمن6مبلهلملانىانسانبحسبليسأنهبهبشرتالذىالانجيلالاخوةايها"وأعرفكم

.(12و1:11غلا)،المسيحيسوعبإعلانبلولاعلمتهانسان

وقانونيته.المقدسالكتابلصحةالشهادةفىكبيرةقيمةالكنسىللتقليدنعطىونحن-2

وعناليهميكتبالذينوعنالكاتبعنبهيشهدماأىلنفسهالكتابكشهادةناخذنحن3-

والتىالنصيكشفهاالتىالبيناتمنن!لكوغيروكتابكتاببينوالتشابهالكتابةاسلوب

وعصمته.المقدسالكتابقانونيةعلىالحكمفىتعيننا
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)1(والاعلانالوحى-6

الوحىمنولايفهم.القدسالروحمنبوحىكتبولكنهبشرياكتاباليسالمقدسالكتاب

منلايقللذلككانوانيكتبفيمالاتختفىالكاتبشخصيةفإناللهمناملاءاوتلقينعملية

الكتبةفىالقدسالروحعملهوالوحي.بشرىكتابإلىالمقدسالكتابولايحولالوحىقيمة

نأاللهيريدالتىالحقائقعملهمويكشفالخطافىالوقوعمنويعصمهمويوجههميرشدهم

وبيئته.بثقافتهومتاثرآ،يكتبفيمابشخصيتهمحتفظاالكاتبويظل.البشرإلىيوصلها

عدملنايفسروكذلكالمختلفةالمقدسالكتاباسفاربينالاسلوبتنوعلنايفسرهوماوهذا

صوتاأنمتىالقديسيذكرالمسيحالسيدعمادقصةففى،يكتبفيمابالحرفيةالكاتبالتزام

الصوتهذاأنبينما(3:17مت).سررتبهالذىالحبيبابنىهوهذا:قالالسماءمن

:3لو)!سررتبكالذىالحبيبابنىأنت":لوقاالقديسروايةحسبقالالسماءمن

علىكتبالذىالنصعنذكروهفيماالاربعالبشائربينالاصريختلفوكذلك22(

:37مت)اليهودصلكيسوعهوهذا:متىالقديسبحسبفهو،المسيحالسيدصليب

وفى(15:26مرأنظر)-فقط-أاليهودملك"مرقسالقديسبحسبوهو(37

فهو:يوحناالقديسبشارةفيوأما38(:2لوكا)اليهود،صلكهوهذا"لوقاالقديس

خلاصة)كتابفى-الوحىعنجاء..(91:91يو)"اليهودملكالناصرىيسوعا

يتضمن:الاطهارالكاتبينإلىالوحى:يلىما-(السفيةالادلة

الكتابة.تلكإلىعزائمهمحولسبحانهاللهأن:أولأ

قبلأ.يعرفونلممامعرفةفىخاصبإلهامساعدهمقدتعالىأنه:ثانها

الامر.فىالحقيقةعلىالدالهالموافقةالالفاظاستحضارالىارشدهمقدانه:ئالثا

تعالى.مشيئتهبحسبيكتبواانإلىالأمورجميعفىهداهمقدانه:راكعا

تاريخيه.وامورحوادثمنكتبوهماكلفىالخطأمنعصمهمأنه:خامسا

اللهبشريامحضالانهذهوالحالةليسولكنه،بشريهكأيدىكتبقدالكقابان

وساعدهمولاحظهموصانهمأرشدهمبلالقاصرةلمعرفتهمكتبتهيتركلمسهحانه

-4،5رقمالعقيدياللاهوتعلم"عندراستناسلسلةفي،الموضوعينهذينعنيالتفصيلكتبناهماانظر1-

.(القاهرة-العباسية-الشباباسقفيةمكتبة)
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والواجباتءنعتقدهأنيجبمالتعليمنامعصوماقانونالنايكتبواأنقدرهمحتى

الطهيعية.قواهميمسأنبدونصاالمطلوبة

الاعلانفان.والاعلانالوحيصعنىبينالتمييزلعدمتشويشوقعماكثيرأانه

والوحي.أخرىطريقةعليمعرفتهتمكنهلامماالنبيلعقلإلهيحقهوكشف

اللهصساعدةاواللهعندمنالانبياءالىالقىاوماعلممنالقلبفيوقعهوماوالالهام

منمعلناالكتابكلليسأنهنقولذلكعلىوبناء.كتاكتهاوبحقهالنطقعلىلانسان

أناللهشاءماكلصتضمنمعصو!كتابهووبالتالىإلهىبوحىمكتوبكلهبلالله

التأديب.لأجليكتبه

بتعبيرقواهمفبممارسةالبشرأماواللهالبشركتابتهافىاشتركقدالمقدسةالاسفار!ان

ارشادتحتوارادتهاللهحقيكتبوهوبهالخاصالطبيعىنفسهبموجب6مكارهمعنمنهمكل

)1(الغلطمناياهوعصمتهومساعدتهالقدسالروح

نسبتهاوصحةمتىالقديسبشارةصحةعلىالأدلة-7

كاتبهاالي

الخارجية:الأدلة-أ

تشهدالتىوالأقوالالشهاداتمنالكفيرإلىالبشائرعددعنحديثنافىأشرناانسبق

يلى:ماالشهاداتمنفلديناكاتبهاالىنسبتهاوصحةمتىالقديسبشارةبصحة

الرسوليين.الأباءشهادة-ا

.البشيتو()السريانيةالترجمةشهادة2-

.موراتورىوثيقةشهادة3-

.(الدياتسرون)تاتيانشهادة4-

.ايريناوسشهادة5-

ترتليانس.شهادة6-

.أوريجينوسشهادة7-

.القيصرىيوسابيوسشهادة8-

الرومانى.اكليمنضسىشهادة9-

.26،-263صالسنيةالأللةخلاصة-ا
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الداخلية:الاولة-ب

يهودىأنهبل،يهودىكاتبهأنيهوديةسماتمنيحملهبمانفسهالانجيليشهد

وعلى.السبعينيةالنسخةصنوليسالعبرانيةالنسخةمنيقتب!سلأنهفلسطيفى

فهناك،للأنجيلككاتبصتىالقديسالىمباشرهاشارةيتضمنلاانهمنالرغم

الاختلافوهذا.ولوقامرقسالقديسينبشارتىعنالانجيلهذافيهمايختلفنقطتان

قائمةنقارنعندما.متىالقديسهوكاتبهأنافترضاذاأفضلبصورةتفسيرهيتم

نلاحظفاننا(-4:116لو6و)(316:091مرو)(-،:012مت)عشرالاثنىالرسل

هذهكانتوقدبالعشارصتىاسميقرنالبشانرصنغيرهدونوحدهالاولالامجيلأن

الصئمار(ومتىتوما)متىاسمقبلتومااسميضعكذلكاليهودلدىصكروهةوظيقة

الاخريين.البشارتينفىوتوماصتىمنبدلا

التىالبشارةكاتبهومتىالقديسيكونأنأنكرمنالباحثينمنهناكأنعلى

حجتهم:لتدعيمالتاليةالاسبابويقدمون..اسمهتحمل

وهو.الانجيلهذاتسود-يقولونفيما-اللياقةوعدمالفهموسوءفالاسطورة-1

هناوالاشارة.سمعوشاهدعيانشاهدكانالكاتبانلوالممكنمنيكنلماصر

صصرالىوالهروبالمجوسقصةصثلالانجيليتضصنهاالقىالقصصهذهالى

...(:32-138وه3-16:11،)الجموعواشباع(3ص)لحمبيتأطفالوقتل

وتفتح-7(:133)أتانابنوجحشأتانراكباعلىأورشليمالمسيحالسيدودخول

.5(:3)27المسيحالسيدقيامةعندالقبور

اختيارفىفقطليسكبيرااعقمادامرقسالقديسبشارةعلىمتىالقديسبشارةتعتمد2-

برسول.يليقلاامروهذاالتفاصيلفىبلوترتيبهاالمادة

نحن()الجمعالمتكلمضميراو(انا)المفردالمتكلمضميرمطلقايستعمللاالكاتبان3-

.عيانشاهدأوسمعشاهدكانانهالىيشيرأنيمكنمما

نقول:الاعتراضاتهذهعلىوللرد

إليهايشيرالتىالقصصهذهفىوليس،صحتهاعدمعلىيدللابالمعجزاتالايمانعدمان1-

اللياقة.عدمأوالاسطورةمستوىالىينظماالكاتب

36



وأمتىالقديسيشينمافيهليسمرقسالقديسعلىصتىالقديساعتمادانثم3-

يؤمنلكىيسوعتقديمالاالكتابةوراءمنيرغبدنلافالرسل.قدرةمنيقلل

غيرهم.الىأواليهمكتبوهماينسبانذلكبعديهمهمولاالسيحهوأنهبهالكل

التاريخية!الكتبيلائممافهوالكاتباستعملهالذىالشخصىغيرالموضوعىالاسلوبأما3-

انجيله.كتبقدمتىالقديسيكونانلانكارعليهالاعتماديصلحلااعتراضوهو

بينهمانخلطلاانويجببهماالاعترافالكنيسهترفضقانونيينغيركتابينهناكأنعلى

هما:الكتابانهذان..ايدينابينالتىالقانونيةمتىالقديسبشارةوبين

العبرانيين.انجيلا-

المزور.متىانجيل3-

"*--"*"-*-"""---"-*---**"""--*"

؟؟العهرانيينانجيلة

!"-"3----*------3------3-------*---*-3---!ة

الاغريقيةاللغتينالىجيرومترجمهوقد،بالأراميةكتبانهالانجيلهذاعنالمعروف

الاولىالقرونفىالكنيسهرجالمشاهيرمنالكثيرينانغير.الترجمهفقدتوقدواللاتينية

عبارةالشذراتوهذه.ويوسابيوساوريجينوسبينهممن،الانجيلهنمامنشذراتاقتبسوا

القانونية.الاربعةالاناجيلفىوردمامعوتتفقوتعاليمهالمسيحالسيدوصايابعضعن

المسيحالسيدظهوروشرحبديعاوصفاالعمادبوصفالاثيوكيةالنسخةوانفردت

.(1)الهارليعقوب

ويقولالمرفوضةالاسفارضمنالععرانيينانجيلالىالقيصرىيوسابيوسويشير

انجيلأيضاالبعضيضع-المرفوضةالاسفارضصنأى-هذهوضمن)عنه

يوسابيوس)...(المسيحقهلواالذينالعبرانيونخاصةلذةفيهيجدالذىالعبرانيين

القدامى(الكنيسةكتاباحد)هيجيسبوسانالىأيضأيوسابيوسويشير(وه3:ه3

الكليةمذكراتمنالمقدسالكتاب،مذكرة-(التانرنبةغيروالتانويخةالأسنار)عنجرجى!لاملالمرحوممقالأنالرا-

يالفامز.ا!لبردكبة
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العبرانيين،الىالانجيلمنواقتبس)عنهفيقولالعبرانيينالىالانجيلمناقتبس

صنالمسيحيةالىاهتدىقدأنهمبيناالعبريةباللغةفقراتبعض،اللغةالسريانى

.42:3،6يوسابيوس(العبرانية

مجلةفىاسطفانإلياسالارشنمدريتكتبالمزورةالاناجيلعنمفصلكحثوفى

يوليواولفىالعاشرالعددالى4691لسنةكتوبرفىالاولالعددمنابتداءأنظر)الصخرة

يلى:ماالعبرانيينانجيلعنكتب(4791لسنة

ماغيرفصولهمنالينايصلولم.بينهممحصوراكانلانهالعبرانيينالىالمؤلفهذانسب

هوالعبرانيينانجيلانعرفومنهبعدهوماالميلادىالثانىالقرنفىالقدماءوالكتبةالأباءذكره

معمتحدينكانوالمافانهم،ارادوكماشوهوهقداليهودمتنصرووكانالرسولمتىانجيل

تركواولما-تغييرولاتحريفبلامتىالقديسانجيلمنالاراميةالنسخةحفظواالكنيسة

انجيلحرفتفرقة:فرقتينانقسمواالموسوىبالناموسالاعتصامالىوعادواالرسوليةالتعاليم

قبلالمسيحالسيدوجودانكرتوفرقة،لأمدافهاتبعاالعبرانيينانجيلوسمتهالرسولصتى

..العبرانيينانجيلكذلكوسمتهكدعتهاوراءجريامتىانجيلوحرفتالهتولىالميلاد

الرسول.متىالقديسلانجيلالقانونيةالنسخةمنمحرفتاننسختانكلاهمافالانجيلان

البطريركية)مجلةالنعمةبمجلةلهمقالفيالانطاكيالكرسيمؤرخرستمالدكتوروكتب

عددوالاناجيل()الانجيل:المقالوعنوان-(دمشقفىتصدرالتىالارثوذكيسةالانطاكية

يلى:ماالعبرانيينانجيلعنكتب-6191سنةابريل

الأباءبهااستشهدمثالأاربعينسوىالناصريينالعبرانيينانجيلمنالانلديناوليس)

.المخطوطاتبعضهامشعلىوردتحاشيةعشرةوثلاث-ايرونيموسسيماولاالقديسون

النصرانيةالاوساطفىالاولالقرنأواخرفىاستعمالهوشاعيالاراميةالانجيلهذاكقب

الاصلوهلهلأولبعضهمفاعتبره،الروايةفىمتىانجيلالانجيلهذاوقارب-حلبفىالمتوطنة

.(متىانجيلعنهنقلالذى
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نحعل-"!5"!أ"-*هص*المزورأ\(ة؟
؟--""""""-"""-*"----"--""-""ب!"

داودسلالةمنمريمالعذراءولادةالىتشير،فصلأواربعيناث!ينعلىالمؤلفهذايحتوى

يلى:فيماتتلخصأخرياضافاتبعضعليهوزيدت،يعقوبانجيلمنماخوذوهو.الملكية

ووضعتاصطبلآودخلتالمغارةمنخرجتأيامثلالهولادتهاعلىمضىأنبعدالعذراءان

تسمىقابلةوان،حالآللطفلفسجداوحمارثورعليهمربوطاكانمذودفىيسوعالطفل

زمانامكثاحيثمصرالىهرباومريميوسفوان،الولادةعندالطفللاخذاسرعتسالومى

مدارسعلىصباهفىتردديسوعان:بقولهانباءهالكاتبوختمالجليلالىعاداثمطويلأ

متىالىزوراالمنسوبالانجيلوهذا.فيهالقدسالروحقوةيرونالذينالمعلمينادهش،الجليل

القرنفىاورينيموسمؤلفاتفىاليهاشارةتردولم،اللاتينيةباللغةالغربأبناءاحدالفهالبشير

عنه،باريسمكتبةفىوجدهمخطوطعننقلا1822سنةثيلوالكاتبطبعهمنوأول.الرابع

كتاب)بعنواتفطبحهفصلأ42ذاتمنهكاملةنسخةعلىتيشيندروفعثرثمكثيروناخذ

.(المخلصوطفولةالعذراءمولد

هتىالتديسكشارةفىالرئيسيةوالموضوعاتالافكار-8

ا-المسيع:

فهو:ا(ا)متابراهيمومنداودمنتناسلقدفهوولذلك،القديمالعهدمسياهوالمسيح

فىالملوكىسلطانهافقدتوقد(:6)1داودشخصفىمتمئلةملوكيهعائلةالىينتسباذن

فانوهكذا(:116)المنتظر-المسيا-المسيحشخصفىاستردتهولكنها:11(1)الاسروقت

أنهبتهمهللمحاكمهوقدم(؟4-ه21)كملكهااورشليمودخل:2()2لليهودكملكولدالمسيح

النبىبذلكأنباناكماعذراءمنالمسيحالسيدولدو42(و9237و:11)27الملكىالسلطانإدعى

صاكا.إلبهالمثار،جرجىكاملالمرحوممقالأنطرا-
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معنا،الله"يسمىفهوولذلك:.2()1القدسالروحمنفيهابهحبلوقد:22(1)أشعياء

وعندما:54(و443و27:.26:63و:هو1433:17وو4368:92واو3:17)2:ه،اللهاين5أو:33()1

الأبصوتكانالتجلىفىكماوهناعليهواتىحمامهصثلاللهروحنزلالاردمننهرفىاعتمد

عنالمسيحالسيدتكلمذلكاجلومناو17:ه(3:7)متسررتبهالذىالحبيبابنىهوهذ!:له

أتمفقدالمسياوباعتباره24:36(و:27ا)1فريدمعنىفىوذلك(كاب)اللهوعن(كابن)نفسه

المبكرةسنواتهفىحياتهوقائعمنوالكثير:33(1)المعجزىميلادةان:القديمالعهدنبوات

)8:17(اجراهاالتىالشفاءومعجزات(44:1)الجليلفىالجهاريهوخدمته(و117:33وه:ه)2

3(:ه)13بالامثالوتعليمه:14()13مستمعيهمنالفهموسوء(:17)13للظهوروتجنبه

:31()36عنهبعيداوالهروب:24()4:26(وخيانته21)أورشليمالىبهادخلالتىوالكيفية

قدذلككل،)27:9(خيانتهفىدفعتالتىالاموالفىوالتصرف56(و:54)26عليهوالقبض

باقترابوكرز2(حه)39اللهبروحالشياطينطردللهوكابن.القديمالعهدعنهوتنهاسبق

الجموعواطعمالماءعلىمشى،موتى6مامومرضىشفى:معجزاتوأجرىالسمواتملكوت

لهللانسانكابننفسهعنوتحدث،وقيامتهبموتهابنأولقد.والسمكالخبزمنبقليلمرتين

:.3(34و:27)16ملائكتهمعمجدهفىايضاياتىوسوف(:2431و:1341)خدمقهفىملائكة

.3(:ا3وه2نه)91صجدهعرشعلىويجلس

هوالمسفوكالدموهذا:28()16(الخطايالمغفرة)(كثيريناجلمنيسفك)المسيحدمان

واحدةمرةنفسهقدمالمسيحالسيدانبمعنى..نهـ2()16والانساناللهبينالجديدالعهددم

مرضيةعلاقةللناسحققتقد،تتكررلانحاجةد!نالواحدةالذبيحةوهذهالصليبعلىذبيحة

ذبانحالىالحاجةدونعندهمقبولاويكوناللهمنيقتربانللانسانيمكنبموجبهااللهمع

كثيرين،عنفديهنفسهيبذل"لكىجاءالمسيحالسيدانالقوليمكنوهكذا.اخرى

.(2.2!ه)مت

السموات:3-ملكو

التالية:المواضعفىمرة32انجيلهفىالعبارةهذهمتىالقديسذكر



3:2

مرتين5:91

01:7

2،:13

،13:7

18:3

91:14

22:2

17:

9:91

1:31

9:52

1:23

2:14

21:
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كلمهوذكرت(:633و:2143و3:ا21و:9124و:1228فى(اللهملكوت)عبارةونجد

ول162و:41و6:3313فى()ملكوتهكلمهذكرتكما:91و313:ه9وو423:8:12فىالملكوت

.:221و.61:.فى(صلكوتك)كلمهذكرتكما

الارضوعلىاسرائيلعلىيملكالذىاللهحكمالىاللهملكوتتشيراليهودىالفكروفى

المزاميرسفرفىبوضوحعنهايعبرالفكرةوهذه.وقوتهمجدهكلفىالابدالىيحكموالذى

التالى:النحوعلىالقديمالعهدمنكثيرةاخرىمواضعوفى

.(:477مز)كلهاالارضملكالله-

.:1(مز39)الجلاللبس،ملكقدالرب-

.(:93مزه)الالههعلىكبيرملكعظيمالالهالربلان-

:2()مزهلىالهىملكىيا-

.(:116مز.)والابدالدهرالىملكالرب-

.1(:.93)مزالابدالىملكاالربويجلس-

.(:444)مزيعقوببخلاصفأمراللهياملكىهوانت-

قصورهافىاللهالعظيمالملكمدينهالشمال6ماصىفرح،صهيونجبل،الارضكلفرح-

.(:2-3مز48)ملجأيعرف
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.:1(14مزه)والابدالدهرالىاسمكواباركالملكالهىياارفعك-

.:2(914)مزبملكهمصهيونبنوليبتهج،بخالقهاسرائيلليفرح-

2(1:ا41و:446اشانظر)صشابهبلقبأو(اسرائيلملك)اللهيسمىأشعياءسفروفى

.أملككماسرائيلخالق15:ه43،يعقوبملك

بنىملكناحاشرأيتم)ولما:لهمقيلارضياملكاالشعبطلبعندماصموئيلسفروفى

فىوجاء12:12(..صم)1(ملككمإلهكموالربملكعلينايملكبللالىقلقمعليكمأتياعمون

أملكمسكوبوبسخطصمدودةبذراع،قويةبيدانىالربيقولأنا)حىحزقيالنبوة

.1حز.12:33(عليكم

.:7،،مي"(الابدالىالانمنصهيونجبلفىعليهمالربويملك)ميخافىوجاء

.1(24:.اش)(اورشليموفىصهيونجبلفىملكقدالجنودرب)ياناشعياءسفروفى

.(1:01و991:46و:1او79.:69ومز:257واش:118حزهايضاانظر)

إنه.الارضيةالحياهفىبكاملهمتحققوغيرمثالىمفهومهوالالهىالملكمفهومانعلى

المسيامفهومالىينتهىومومستقبلىاسخاتولوجىمفهومفهوذلكوعلى.بالمستقبليتعلق

التالية:الاياتمنيبدوكماالابدالىويحكمكملكيأتىالذى

فقربوهالقديمالىوجاء6لىانسانالنمثلالسماءسحبمعواذاالليل!رؤىفىارىكنت5-

سلطانسلطانهواطسنهوالاممالشعوبكللهلتتعبدوصلكوتاومجدأسلطانافاعطىقدامه

.(14و713:دا)،ينقرضلاماوملكوتهيزوللنماابدى

الحكمهروحالربروحعيهويحلاصولهمنغصنوينبتيسىجزعمنقضيبويخرج5-

يقضىفلاالربمخافهفىتكونولذتهالربومخافةالمعرفهروحوالقوةالمشورةروحوالفهم

ويحكمللمساكينبالعدليقضىبلاذنيهسمعبحسبيحكمولاعينيهنظربحسب

شفتيه،بنفخةالمنافقويميتفمهبقضيبالارضويضرب،الارضلبائسىيالانصاف

معالنمروبربضالخروفمعالذئبفيسكنحقويةمنطقةوالامانةمتنيةمنطقهالبرويكون

ءترعيانوالدولوالبقرة،يسوقهاصغيروصبى،معاوالمسمنوالشبلوالعجلالجدى

ويمدالصلسربعلىالرضيعويلعبتبنايثلكالبقروالأسد.معااولادهماتربض

،2



الارضيان،قدسىجبلكلفىيفسدونولايسوءونلاالافعوانجحرعلىيدهالفطيم

رايةالقائميسىاصلاناليومذلكفىويكونالبحرالمياهتغطىكماالربمعرفةمنتمتلئ

ثانيةيدهيعيدالسيداناليومذلكفىويكونمجدامحلهويكونالاممتطلباياهللشعوب

.(1116:ا-اش00.)،شعبةبقيهليقتنى

قديراإلهامشيرأعجيبااسمهويدعىكتفهعلىالرئاسهوتكونابناونعطىولدالنيولدلأنه5-

ليثبتهامملكتهوعلىداودكرسىعلىلافهايهوللسلامرياستهلنموالسلامرئيسابدياأيا

.و7(:96أش)،هذاتصنعالجنودربغيرةالأيدالىالأنمنوالبربالحقويعضدها

فىوعدلآحقاويجرىوينجحملكفيملكبرغصنلداودو6ميمالربيقولتاتىأيامهاا-

الرببهيدعونهالذىاسمههووهذاأمنااسرائيلويسكنيهوذايخلصأيامهفىالأرض

.(و6:ه)أر23برنا،

تلكفىالأرضفىوبراعدلأفيجرىالبرغصنلداودأنبتالزمانذلكوفىالأيامتلكفى5-

.(16و1:ه33)"برناالرببهتتسمىماوهذاأمنهأورشليموتسكنيهوذايخلصالأيام

الذىلىيخرجفمنكيهوذالوفبينتكونىأنصغيرةوأنتأمراتهلحمبيتياانتوأما)-

.(:52ميخا)،الأرلاياممنذالقديممنذومخارجهاسرائيلعلىمتسلطايكون

قوةوأبيدالممالككرسى6ملبووالأرضالسمواتازلزلانى:قائلأيهوذاوالىزربابلكلم5-

فىأخيهبسيفمنهاكلوراكبوهاالخيلوينحطفيهاوالراكبينالمركباتو6ملبالأممممالك

كخاتموأجعلكالربيقولشالتئيلابنعبدىزربابلياأخذكالجنودربيقولاليومذلك

.)1((:21-223حجى)،الجنودربيقولاخترتكقدلأنى

انتمنالجنودربقال.بروحىبلبالقوةولابالقدرةلاقائلأزربابلاليالربكلمههذه5-

كرامةكرامةالهاتفينبينالزاويةحجرسهلأفيخرجتصيرزربابلامامالعطيمالجملايها

.(4:6-.ازك)،له

سنةءالبناأكملو.م.ق537سنةالهيكل.كبناكدأوأصاصهوضعقدزرساممللأنزرياولكهيكلالثانىالهيكلعرت1-

فىيوردسميكلتموجديدمنالهيكلتربمإلىهيرودسإضطرعندماق.م02شةحتىزرلايلهيكلفلوق.م.505

شغعىز!ايلفىورىلأنحجىالنبىدعامماالهيكل.كنافىشديدةغيرةزرداولأطهرقدوم.،6شةالثانىأغرلباسعهد

المنتو.المبا
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ومنصورعادلهواليكياتىملككهوذاأورشليمبنتيااهتفىصهيونابنةياجداابتهجى5-

البحرمنوسلطانهللاممبالسلامويتكلم...أتانابنجحشوعلىحمارعلىوراكبوديع

.(1و.:99زك)هالأرض6فاصىالىالنهرومنالبحرالى

-او-السمواتملكوتعهارةتستعملاللهملكوتلتحقيقالاسخاتولوجىالمفهومهذاوفى

سابقا-قلناكما-لاعتبارهالمسيحالسيديقدممتىفالقديس.الجديدالعهدفيالفهملكوت

والسيد.اخريمرةسلطانهالساقطداودملكيستردشخصهوفيملوكيةعاثلةمنيت!اسل

الىويحكميملكالذىالمسيانفسههوبلأخرىمرةداودسلطانباعادةفقطيقوملاالمسيح

كملكوهو(:ه21)أورشليمدخلكملكوهو:2،2مت5(لليهودملكولدقد)فهوالأبد

كلليحكتماللهعرشعلىيجلصىسوفكملكوهو(42وو9237و:271)ا*مقاسى

السيدكانفقد.رسالتهجوهرنمثلالملكوتباقترابالكرازةكانتلفد(4و.:2534)الشعوب

السيدانثم-،:417مت5(السمواتصلكوتاقتربقدلأنهتوبوا):ويقوليكرزالمسيح

،السمواتملكوتاقتربقدانهقائلينكرزواذامبونانتموفيما5:قائلأتلاميذهاوصىالمسيح

علىكان!(3:ه9و:423مت)طيباخبرااوبشارهكالملكوتالكرازةهذهوكانتا:7(.مت)

فقدالأنمنتحققهبدأقدالملكوتفانوبالطبع1(6:.مت)،ملكوتكليأتايصلواأنالتلاميذ

ابنيرواحتيالموتيذوقونلاقوماههناالقياممنانلكم6مولالحق5:لتلاميذةالمسيحقال

التيكنيستهخلالمنالأبدالييحكمالمسيحوالسيد:28(16مت)هملكوتهفيأتياالانسان

(:0123متايضاامظر)السماءاليانطلاقهبعدارسلهالذيالقدوسروحهبواسطةاسسها

فىالمجئهذاعنيسوعالربتحدثوقد.الثانىمجيئهعندبعدفيمايتمالملكوتتكاملانعلى

احدبهمايعلملاالساعهوتلكاليومذلكأن)ابانولكنهبشارتهمنوالعشرينالرايعالاصحاح

المسكونهكلفىاولأبهايكرزانيجبالملكوتبشارةوان24:36،مت5(وحدهاللهالا

(21:5رؤأنظر)الخليقةتتجددالثانىالربمجىءوفى.(:2891ايضاأنظر:24-14)

يدينونكرسياعشراثنىعلىالرسلويجلسمجدهكرسىعلىالربويجلسالامواتويقوم

القلبانقياءهمالملكوتمذافىمكانايجدونوالذين(3نه91مت)عشرالاثنىاسرائيلاسباط

الربوصايانقضواالذينهؤلاء1(أما:.5)البراجلمناضطهدواالذينهؤلاء(:58صت)

فهؤلاء.(:591)السمواتملكوتفىأصغريكونونهؤلاء،ذلكليفعلواالأخرينوعلمرا

،،



الملكوتهذاعضويةيستحقونالذينهموالفرشميينالكتبهعنبرهمفىيزيدونالذينفقط

الأبارادةيعملونالذين)91:23-24(السمواتملكوتالىغنىيدخلاناعسروما.(:.3)5

نقاوهفىكالأولاديكونونالذينهؤلاء(:12)7الملكوتهذاالىبالدخوليحظهـنالسماوى

.(:183)قلوبهم

الأمةيمفلونالذينوالشيوخالكهنهرؤساءمنينزعاللهصلكوتفاناخرىناحيهومن

يسبقونهموالزناةوالعشارون،و2143:8:129)أثمارهتعملاخرىلأمهيعطىلكىاليهودية

ملكوتعلىيحصلواأناجلمنشئكليتركواانالتلاميذعلىوكان(21:31)الملكوتالى

الزواجعنيمتنعوالبعض26(:24-)16بحياتهمحتىيضحواوأن:92()91السموات

عشرالثالثالاصحاحوفى6:33()الملكوتهولهمالأولالمطلبيكونانويجب:21()91

هذهبعضفى.الملكوتهذاطبيعهعلىالضوءتلقىالمسيحالسيديذكرهاأمثالعدةهناك

تعادل(السمواتملكوت)فعبارة،الالهيهالسلطههومجردمبدأالىالملكوتيشيرالأصثال

الذىالمؤمنينمجتصعهىحيثمنالكنيسةالىالملكوتيشيرالأمثالبعضوفى(الله)ارادة

أنيبدوالأمثالهذهومن.نفسهاعنتعبيرأفيهالالهيةالسلطةفتجدالسلطههذهيتقهل

يضئ)حينئذبعدفيماككمالهيتحققلكنهالعالمهنافىيتحققبداقدكانوانالسمواتملكوت

زرعوقد.الحقليشبهفانهالحاضرالعالمفىوأما(:1343)(بيهماملكوتفيالابرار

التعريفهوالجيدالزرعهذاالحقلهذازرعاجيدأفى(:1337)الانسانابنهوالذىالمسيح

رديئازرعاابليسيزرعالوقتنفسفىولكن(:417متانظر)اقتربالذىالملكوتبحقيقة

بنو)فىينموالردكأوالزرع(الملكوتبنو)فىينضجالجيدوالزرحالضارةالتعاليمهو

بالحصادتشبهالعالمفترةونهايه.الملكوتخارجيطردونسوفالذين(13:38)(الشر

خارجالنارأتونفىفيطرحونالأشراراما(:28)16ملكوتهفىالانسانابنيجئثم(:93)13

.(13:43)الملكوتداخلكالشمسالأبراريضئبينماالملكوت

(الملكوتكلمة)هوفالزرع.مشابهمدلولأيضافله:3-23(13)الزارعمثلوأما

كلمهفيهمتثمرالذينوعناليهالانضمامشروطوعناقترابهعنتعليمأى135،91:00

:33()13(الخميرةمثلو):31-32(13):الخردلحبةمثلوأمافيهملاتثمروالذينالملكوت

السامعين.نفوسفىالملكوتعنالتعليماثروعمقالملكوتا!تشارالىيشيرانفهما

علىتحثنافهى46(4-)13:هالثمنكثيرةوالؤلؤة(13:44)المخفيالكنزمثلانثم

فىالمطروحةالشبكةمثلوأخيرأ.الملكوتهذاعلىالحصولسهيلفىشئبكلالتضحية

فيوأما،والأشرارالأبرارالبشرلجميعيقدمالذيالملكوتتعاليمإلييشير(13:47-.ه)البحر

بينهما.الفصليتمانفلابدالنهاية

ه،



الان!ان:ات-3

مدلولين:فىالعبارةهذهمتىالقديساستعمل

:للعبارةالأدلالمدلولفى-1

وهو(الانسانابن)مجئعنتنبااندانيالللنبىسبقلقد.بالمسيامرتبطةاستعملت

عنهتنباالذى(الانسانابن)هوشكبلاوالمسيح(14و:713داانظر)المسياالىبهيشير

91وو1627:28و:0123متانظر)المنتظرالمسياشخصهفىيحققوالذىالبنىدانيال

.(31و3:.24و:231وه:28

:للعبارةالثانىالمدلولفى-2

الخطية.عداماخصائصهابكاملالبشريةالطبيعهاخذالمسيحالسيدانلتشيراستعملت

الكنهسه:-،

الزماننهايهفييجئوسوف،بالموتعليهوحكمالسمواتملكوتباقترابوكرزالمسياجاء

باسمبالمعموديةالمؤمنينويتلمذونالملكوتبهشارةتلاميذةيكرزالأثناءهذهوفى.سحابهعلى

عليهموكان:17(و18:18)16كنيسةالتلاميذأسسولقد(:2891)القدسوالروحوالابنالأب

والففران(:57)والرحمة(:3-4و18:ه5)الوداعةمثلالروحيةالفضائليعلمواان

استعدادعلىويكونون:24-27()7المسيحلوصاياوالطاعة(92-35و1:هو14:15-18)6

والعلاقات:92()91والمقتنيات(:12)91الزواجمثلالمسيحسبيلفىشئكلعنللتخلى

نعمةعلىيتكلواانوعليهم.26(و3:ه69و:0193)نفسهاالحياةوحتى1:27(و.)91:92الزمنية

الهىكنظامالزواجالىينظرواانوعليهم.)6:24-34(الثرواتتكديسويتجنبواالله

بسببمضىفيمابهسمحفقد(:919و:32)5الزنالعلةالابالطلاقيسمحواولا:4-6()91

الروحوعلى،سليمةدوافععلىتبنىانفيجبالروحيةالحياةواما:8()91البشرىالضعف

واحدوالهواحدلاباخوةالتلاميذجميع(ا:ا-.2وه2-548:ا)الناموسحرفيةعلىوليس

لهموأعطىالكنيسةاسسواالنحوهذاوعلى1(نه-.23)المسيحهوواحدومعلمواحدوسيد

المسيحباسمثلاثةاواثناناجتمعوحيث(و17:18)18والحلللربطالكهنوتىالسلطانالسيد

المسيحيةالكفيسةفىايضاهكذااليهوديةالكنيسةفىوكما:91()18وسطهمفىيكونفانه

.(3و23:لم)13:52وكتبة(23:34)وحكماء(و23:34)01:41انبياءوجد
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ا:ه).والمعموديةللكرازةرسولاعشراثنىالمسيحالسيداختارالكثيرينالتلاميذبينومن

بنىالإيمانهذ!وعلى..هو!من:المسيحطبيعةللتلاميذالقدسالروحكشفوقدو28:91(

اسباطيدينونعشرالإثنىالرسليجلسالمسيحملكوتوفى(:1617)الكنيسةالمسيحالسيد

.(2خه91)عشرالاثنىاسرائيل

كينولوقاوهرتسمتىالثلأثةالهشيريناتناقمشكلأ-9

المحدثينالباحثين

اسم:(ولوقاومرقسمتى)الأولىالثلاثالبشائرعليالحديثةالعصورفىالباحثونيطلق

المادةفىبينهافيماتتشابهلأنهاوذلك3(لاولأههأ!طاس!!!!داس!)كاأالمشتركةالنظرذاتالبشائر

والتعاليمالأحداثفيهاوضعتالاتفاقهذالتوضيحكثيرةمؤلفاتكتثتوقد.ترتيبهاوفى

نشاتولقد.بينهاالتشابههذاعنتكشفمتقابلةثلائةاعمدةفىالثلاثالبشائرفىالمذكورة

فىالاولىالثلاثالبشائربينتشابهوجودمنالباحثونيلاحظهمماالمبشريناتفاقمشكله

مختلفةواماكنازصنةفىكتبتانهامنالرغمعلىالأحداتترتيبوفىوالكلماتالعبارات

فىبينهاملحوظااختلافاثمهفانالتشابههذامنالرغمعلىولكن.متنوعةاغراضاولتحقيق

الوقائعمنماواقعةمضمونالىالاختلافهذايصلوقدترتيبهافىوأحياناالمادةاتساعمدى

الىيردأنيمكنالبشائرمحتوياتفىالكبيرالتشايهانالمؤكدومن.البشائرتعرضهاالتى

والتعاليم.القصصمادةالثلائةالهشيرونمنهنهلالذىالمشتركالعامالتقليد

مجردعنديقفلاالتشابهلأن،مقنعاوليسكافياليسالتشابهلهذاالتفسيرهذاأنعلى

وتأثيرالمختلفةالوقائعووصفعرضطريقةليشمليمتدولكنهالمسيحالسيدكلماتمضمون

مروربعديعيدواانلهميمكنالوقائعمنماواقعةثلاثةيشاهدعندما.المسيحالسيدتعاليم

أنأحدينتظرلاانهعلي،فيهاالرئيسيالدوريمثلكانالذىالشخصكلماتنفسطويلوقت

العباراتفىالئلائةهولاءبينكبيرحدالىواحداالواقعةلهذهوالظروفالأحوالوصفيكون

مما،الثلاثالبشائرفىالظاهرةهذهنلاحظفانناهذاومع.منهمكليستعملهاالتىوالكلمات

كحالأننا،الهشيرينإتفاقمشكلةأوالبشيرينبينالاتفاقهذاتفسيربمشكلةيعرفمايكؤن

مختلفة.واماكنازمنةفىكشائرهمكتبواانهمذكرنا
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الراىهذاأنعلى.السابقةعلىاعتمدتالمتأخرةالبشانرانالمشكلةلهذهحلايقالولقد

وفيبينهاالمشتركهالوقائعمضمونفىواضحةاختلافاتمنالبشائرهذهكينمامعهيتعارض

المشتركة.المادةترتيب

..؟المشكلةلهد.مقنعاحلانعدمانلنافكهد

.واختلافتشابهالبشائرمنهذهبينمااولالنستعرض

الذىالوقتفىالجهارىعملهيبد!فالمسيح.الثلاثالبشائرفىبعينههوالحوادثترتيبان

الجهارىعملهالمسيحيبداوبالتحديدبالتوبةويكرزيعمدلليهودالمعمدانيوحنافيهظهر

ا!ثرعلىالثلاثالبشائرواهتمت.هيرودسيدعليالمعمدانيوحناسجنبعدمباشرة

فلموأورشليماليهوديةفىوقعتالتىالأحداثاما.الجليلولايةفىالمسيحالسيدبأعمال

علىالأمأسبوعحوادثسجلتولقد.وقيامتهوموتهالمسيحلإمابانحدثماالامنهايذكر

خطوطهفىالثلاثالبشائرفىالمادةترتيبيتشابهوهكذاالاولىالثلاثالبشائرفىمتشابهنهج

العامة.

طبيعى،امرالثلاثةاياناجيلفىالحوادثبينوالتقابلالتشابههذاأنوهلةلاوليبدووقد

أننتذكرعندماولكننا.وتعاليمهالمسيحالسيدتاريخحوليدورجميعهافيهاالحديثأنحيث

كثيرةأخرىوأشياء)الانجيلىيوحناعنهاقالكثيرةبأمورزاخرةكانتالمسيحالسيدحياة

المكتوبة(الكتبيسعنفسهالعالماناظنفلستواحدةواحدةكتبتانيسوعصنعها

بهخاصهزاويةمنالحوادثيقربانانجيلىلكلالممكنمنأنهنستنتجأنيمكن(:ه31)يو

كانتوانكثيرةأحداثاالأولىالثلاثةالأناجيلفىنجدأنناالا،البشيرينمنغيرهعنتختلف

تاريخايضعوايانيقصدوالمالأناجيلكتابلأن،المسيحالسيدلحياةتامالخاتاتتناوللا

الموجودالزمنىالتسلسلعنيكشفبماالسيدلحياةتعرضذلكمعفهى،ذكروالماشاملا

واحد:زمنىتسلسلفىالتاليةالحوادثتردالثلاثةالاناجيلففى...الاحداثهذهبين

الاناجيلفىوذلكالصومحولدارالذىالحديثئملاوىدعوةتتبعهاالمفلوجشفاءقصة-1

.(-7:121ولوه-21:23ومر-91:17متانظر).الثلاثة

8:18-صتانظر).الصبيةاقامةثمالجرجسيينكورةمجنونشفاءيتبعهالريحهدوء-2

.(65-:22ولو3:48،الى3:ه4ومر26-9:02و43

عنالحديث-نجسروحبهالذىالصبىشفاء-التجلى-ا*متحمل-بطرساعتراف-3

:933الى:27مر33:8-17الى:1613مت)انظر.الثانيةللمرةا!لا!تحمل

.(،-ه1نه9ولو
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الوصيةعن-القيامةعن-التجربةعن-عليهاالمسيحالسيدواجاباتالأربعةالاسئلة-4

.(2-47.:2.ولو4ا-.:3ومر12-146:ه22متانظر).داودابنعن-العظمى

التالية:الموضوعاتحولالحديثاثارة-5

الدينونة.-الانسانابنمجئ-الخرابرجسة-العظيمالضيق-الهيكلنقض

.(-33ه:12ولو:3137ومر4-42:14متانظر)

نفسذكرعلىفقطتقتصرلاالثلاثةالأناجيلانلنايتضحذكرناهاالتىالأمثلةهذهومن

واحد.نهجعلىترتبهاولكنهاالمسيحالسيدحياةمنالحوادث

الأتى:لاحظناالأولىالثلات!الهمثمائر!نالثطماولاستعرضنافالا

الامرقسالقديسينفردلا!مرقسالقديسبشارةمادةمنهاتتكونالتىالأياتبينمن

القديسبشارةمادةمعظمالأخريانالبشارتانتتضمنذلكوعلى،)1(تقريباأيهبثلاثين

شفاءمعجزةعليفيشتملمرقسالقديسبشارةبهتتفردالذيالجزءأما.مرقس

البذارومثل(:22-826مر)صيدابيتاعمىوشفاء(37-32:مر7)الأخرسالأصم

عريهعلىازارأيلبسكانالذىالشابوتصة(26-4:92مر)نفسهمنينموالذى

فىولاتوجدمرقسالقديسببشارةتختص6موالبعضذلكغبروتوجد(-52:أه14)مر

بشارةمنبقىماأما(32-34:و12هو.94و:992و2:27مرانظر)الأخريينالبشارتين

ىا،البشارتينهاتيناحدتتضمنهوبعضها!اخريانالبشارتانتتضمنهفبعضهمرقسالقديس

ومرقس.لوقااوومرقسمتىالقديسينبشارتىفىالحادثةتردقد

منمرقسالقديسبشارةفىوردماكلعلىتشتملمتىالقديسبشارةانونلاحظ

الموضوعاتأما.مرقسالقديسبشارةمنأيه006حوالىاىالمسيحالسيدوتعاليمقصص

وتشملأيةنحو.33فتتضمنالبشائرمنغيرهفىتردولممتىالقديسبشارةفىوردتالتى

الأخرسوشفاه:27-31(1)الأعميينوشفاء:18-2:32(1)المسيحالسيدطفوليةعنالحديث

وادعاء:62-66()27وحراستهالقبروضبط1(:3-.)27يهوذاونهايه(27-)9:33المجنون

.1(:11-ه)28المقامالمسيحجسدبسرقةالكاذبالكهنةرؤساء

الأوفست(-روشىالأنها)مطهمةمرقىالقدكسحسبالانجهللكلماتوروحيةلاهوتهةدراسات:كتامناانظر)1(
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التالية:الأمثلةعلىوحدهامتىالقديسبشارةايضاوتشتمل

فىالمطروحةالشبكةمئل-الثمنالكثيرةاللؤلؤةمثل-المخفىالكنزمثل-الزوانمثل

الفعلةومثل(:23-1835)الشريرالعبدومثل(ه:،2-.13)نوعكلمنوالجامعهالبحر

العشرعذراىومثل(2-32نه21)اخلاقهمافىالمختلفينالابنينومثل(02:1-16)الكرمفي

المسيحللسيد6موالوتعاليمعلىوحدهامتىالقديسبشارةتشمتلذلكوغير(:1-3)25

العظةهذهمنجزءالأنالجبلعلىالمسيحالسيدعظةأجزاءكثروهى،تقريباأيه05الىتصل

الاصحاحالىالخامسالاصحاحمنابتداهمتىالقديسبشارةانظر)لوقاالقديساليهاشارقد

أيضاويذكر:ا-93(23)الفريسيينضدالمسيحالسيدبهانطقالتىالويلاتوكثر،(الثامن

مثل،ولوقامرقسالقديسينبشارتىفىتردلمالتىالأحداثاوالوقائعبعضمتىالقديس

وتوسط(:51-2654)الكهنةرئيسعبداذنوقطع(:28-1431)بطرسايمانضعفقصة

منلبراءتهكاعلانيديهبيلاطسوغسل(:91)37المسيحالسيدمحاكمةابانبيلاطسامر6ه

المسيحالسيداسلمعندماالهيكلوفىالطبيعةفىحدثتالتىوالظاهرة:24(27)المسيحدم

القبربابعنالحجرالربملاكدحرجعندماحدثتالتىوالزلزلة(51:5-274)الروح

28(2-4:).

مرقسالقديسبشارةمحتوياتنصفمنيقربماعلىبشارتهفتشتمللوقايسالقتاما

كمامتىالقديسمعلوقاالقديسفيهايشتركموضوعاتوثمة.أية035منيقربمااى

متىالقديسين!شارتىفىتوجدولالوقاالقديسبهاتفردالتىالموضوعاتامابعدفيماسنرى

ماياتى:علىوتشتيلتقريباأية954تبلغفهىومرقس

رؤية-المسيحختان-المسيحميلاد-يوحناميلاد-مريمالعذراءبشارة-زكريابشارة

الىعشرةالثانيةسنفىالمسيحصعود-الهيكلفىللمسيحالنبيةوحنهالشيخسمعان

.(25العددحتىالثانىوالاصحاحالأولالاصحاح)العيدفىأورشليم

واقامة(-11:اهص)الكثيرللسمكبطرسصيدمعجزةايضاوحدهلوقاالقديسويذكر

المستسقىوشفاء(17-ا.:13)المنحنيةالمراةوشفاء(-17ا:ا7)نايينارملةابن

-24(:ا01)تلحيذأالسبعينوارساله(-171:91)البرصالعشرةوشفاء(-1:6)14

المديونينومثل(1-.:911)بيتهفىزكاوزيارة(:38-0142)ومرثالمريمالمسيحوزيارة

صديقهمنيطلبالذىالصديقومثل(03-01:37)الصالحالسامرىومثل(4-44)7:ا

السيدرجوعومثل(-1216:21)الغبىالغنىومثل..(-8:ه11)الليلمنتصففىخبزا



15:8)المفقودالدرهمومثل(:6-139)المثمرةغيرالتينةومثل(3-38:ه12)فجأةلعبيده

ولعازرالغنىومثل(-29:ا16)الطلموكيلومئل(:11-1532)الضالالاين(ومثل1-.

(:1-188)الظلمقاضىومثل(:7-1711يه)امرمايعملالذىالعبدومثل(-31ا:9)16

يحسباندونيحارباوبرجايبنىالذىعنوالحديث(:9-1814)والعشارالفريسىومثل

.(7:1-411)ايهولالمتكأيحبونالذينوعن(-4128:34)النفقة

فىتردلمالتىاياحداثبعضيذكرالمسيحلامعنحديثهفىلوقاالقديسأنايضاونلاحظ

مدكقطراتمنهالعرقوانصبابصلاتهفىالمسيحجهادعنحديثهمثل،الأخريينالبشارتين

بيلاطسقبلمنمحاكمتهابانالمسيحارسالوكذلك(43:4-225)جثسيمانىلستانفي

يلطمنوكنالصلبمكانالىالمسيحتبعناللواتىوالنساء(6:1-336)هيرودسالى

وظهور(4-47.:23)الصليبعلىالمسيحالىاللصينوكلمات(:27-2331)وينحن

أورشليمفىعشرالأحدللتلاصيدذلكبعدوظهورهعمواسلتلميذىالمسيح

23(13-53:).

الأتية:المسيح6موالووالأمثالالقصصذكرفىمعايشتركانولوقامتىالقديسينأنعلى

.(:1-413ولو:1-411مت)البريةفىالمسيحتجرية-

.(:2-9ولو7-13:همت8)المائةقائدعبدشفاء-

.(3-ه:18ولو2:97-9اامت)عنهوالحديثتساؤله،المعمدانيوحنا-

.(6:47-94ولو7:24-27مت)الرملعلىأوالصخرعلىيبنىمنمثل-

.(:92ولو1333:13مت)الخميرةمثل-

)متالحكيمالأمينوالعبد..(-14:7ولوه1-1812:4مت)الضالوالخروف-

.(-9111:27ولو3-.:214همت)الوزناتومثل(:42-1248ولو5-ا4:ه24

اقوالهمثلالمسيحللسيدمختصرةوأمئال6موالبعضالبشارتينفىتوجدذلكعنوفضلا

وغيرها.(93:4-.12ولو:42-2444)متالسهرعن

ماياتى:نلاحظالأولىالثلاثةالبشائربينالتشابهعنسابقاماقلناهنلخصانحاولنافاذا

لامهعنالقصصالأخصوعلىالمسيحالسيدحياةعنالقصصمنا!برالجزءان-1

والترتيب.التسلسلكنفسغالبا!وتردالثلاثالبشائرفىتوجد

إماتوجدأجزائهاأهمأننلاحظمتجانبةواحاديثهالمسيحالسيد6موالبوضعيختصفيما-2

ولوقا.متىالقديسينبشارتىفىاوالثلاثالبشائرفى
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.غيرهعنوتميزهالبشيرينأحدبهاينفردو6موالقصصتوجد-3

يوهمقدمماالكلماتنفساستعصالحدالىالبشيرينبينالتشابهيبلغالأحيانبعضفى-4

كلماته.واستعارالأخرعناخذقدالواحدان

اوالبشارةمادةفىسواءاختلافاتتوجدالأولىالثلاثالبشائربينالتشايهمنالرغمعلى5-

بعضهااعتمدتالبشائربأنالقائلالراىنتقبلانعليناليصعبانهحتىالأحداثترتيبفى

بعض.على

علىالتجربةهذهفانالبريةفيالمسيحالسيدتجربةعنالحديثالاختلافهذاامثلةومن

فبينما،متشابهةبصورةفيهاتردلمانهاالاالأولىالثلاثالبشائرفىذكرتانهامنالرغم

فىهناكوكانالبريةاليالروحاخرجةللوقت)المعوديةبعدانهكساطةفىمرقسالقديسيقول

:112مر5(تخدمهالملائكهوصارتالوحوشمعوكانالشيطانمنيجربيومااربعينالبرية

البريةفىالثلاثالمسيحالسيدتجاربعنبالتفصيليتحدثانولوقامتىالبشيرينفان،و13

فىتذكرمتىالقديسبشارةفىالثانيةالتجربةفانالترتيببنفسالتجاربيرتبانلاانهماعلى

فىالثالئةتذكرلوقاالقديسبشارةفىالثانيةوالتجربةلوقاالقديسكشارةفىالثالثةالترتيب

متى.القديسبشارة

المتشابهة.المواضعفىالبشارةمادةترتيبفىالاختلافتبينكثيرةامثلةذلكغيرولدينا

...؟البشائربينالاختلافاخرىناحيةومنالبشيريناتفاقلاحيةمننفسراذنفكيف

وقتناحتىالقديمةالعصورمنذالبشيريناتفاقمشكلةلحلقذمتكثيرةفروضاثمهان

يحاولوالمأنهمالاالبشائربينوالاختلافالاتفاقالقدامىوالكئابالأباءلاحظلقد.الحاضر

انمؤكدينالاختلافهذابينيالتوفيقا!ثرعلىانشغلواولقد،الظاهرةلهذهتفسيرتقديم

متى.القديسلبشارةالأخصوعلىالأخريينللبشارتينمختصرهىمرقسالقديسبشارة

الذينالوثنييناتهاماتعلىيردأن،البشريناتفاقمؤلفهفىاوغسطينوسالقبيسواهتم

تاريخيةكحقيقةأوغسطينوسالقديسقبلولقد.كالتناقضمليئةالبشائربانالقولالىذه!وا

البشائربانواعتقد(ويوحناولوقاومرقسمتى)الاربعةللبشائ!رالمسلمالترتيبصحيحة

ملخصهومبرقسالقديسانجيلأناعتقدكما،عليهاالساكقةالبشائرعلىتعتمدالمتاخرة

متعددون.باحثونالرأىهذاتبنىولقد.متىالقديسلانجيل

متى-:التالىالنحوعلىالبشائرترتيبفىالثالثةمرقسالقديسبشارةيضعرأىوهناك

ولوقا.متىالقديسينبشارتىعرفقدمرقسالقديسانويفترض.مرقس-لوقا
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فيالثالثةلوقاالقديسبشارةوتوضعأولأمرقسالقديسبشارةتوضعالبعضوعند

لوقا.-متى-مرقس:التالىالنحوعلىالترتيب

بأنالقولإلىيذهبالذىالافتراضالبشائرترتيبفىقيلتالتىالافتراضاتاهمومن

الأرميه،النسخههذهمرقسالقديسواستعملالأراميةباللغةبشارتهأولأكتبقدمتيالقديس

أما،مرقسالقديسنسخةعرفقداليونانيةإلىالأرميةمنمتىالقديسبشارةمترجمانثم

ثانوية.اخرىومصادرمرقسالقديسنسخهعرففقدلوقاالقديس

أنيرىممنالبعضبهأخذالأرميةباللغةأولأانجيلهكتبقدمتىالقديسبأنالقولإنثم

عرففقدلوقاالقديسوأمابطرسعظاتوعرفالأرميةمتىنسخةعرفقدمرقسالقديس

.الشفوىالتقليدوكذلكاليونانيةونسختهالارميةمتى.خهنمه.وعرفمرقسالقديس

النحوعلىالبشائرفيهاترتبانيمكناشكالستةهناكفانالافتراضاتهذهوبحسب

التالى:

متى

متى

مرقس

مرقس

لوقا

لوقا

مرقس

لوقا

متى

لوتا

متى

مرقس

لوقا

مرقس

لوقا

متى

مرقس

متى

قبولآتجدلالكنهامضىفيمالهامدافعينوجدتقدالافتراضاتهذهانمنالرغهوعلى

الموجودالاتفاقتفسيرالىتقصدالافتراضاتهذهانمنالرغمفعلى،الحاضرالوقتفىكبيرا

القائلينجعلمما،بعينهترتيبتحديدفىالناشئةالصعوبهتحللالكنهاالثلاثالهشائربين

فانوكذلك.البشائرلهذهالزمنىالتسلسلفىكينهمفيمايختلفونالمتبادلالاعتمادكفرض

بشارةتاخذلماذاولاتفسرالهشائربينالقائمةالاختلافاتتلسيرعنتعجزالافتراضاتهذه

سابقةلشارةعلىاعتمادهانىبشارةتقفلماذااوأخرشيئاوتتركشيئاعليهاسابقةاخرىمن

.لاتتخطاهمعينحدالىعليها

الافتراضاتالىبالاضافه،المشكلةهذهحلفىافترضتالتىالكثيرةالفروضحصرويمكن

يلى:فيمااليهااشرناالتىالسابقة
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:لأولالافتراضاا

متى)الأولىالثلائةالاناجيلأنالراىهذااصحابويزعم،سابقبانجيلالقولإلىويذهب

انجيلعلىجميعهااعتمدتلكنهاالأخرعلىمنهاالواحداعقمدقدتكنلموان(ولوقاومرقس

لتعليم(م35)اسطفانوساضطهادزمنفىلأراميةباللغةالرسلالتلاميذأحدكتبه.سابق

كماالاضافاتبعضاليهواضيفتاليونانيةالىالوقتنفسفىالانجيلهذاترجموقد،المؤمنين

واتخذالمسيحالسيدحياةعنلهالكتابةيهتمونكانواالذينايدىعلىالتغييراتبعضبهلحقت

ماالراىهذاأصحابنظرفىهووهذااناجيلبملكتابةكاساسالانجيلهن!االثلاثةالبشيرون

.أخرىمواضعفىواختلافهمالمواضعبعضفىتشابههملنايفسر

أشارأنيحدثولمتاريخىسندلهفليس،الراىبهذاناخذاننستطيعلااولا،)انناعلى

فقدللكتابةالوقتعندهميكنلمالرسللأن(وثانيا).السابقالانجيلهذاألىالمؤرخيناحد

يومكليزالونلاوكانوااوالتعليمالوعظبواسطةالايمانويثبتونبالانجيليبشرونكانوا

.(:542اع)،المسيحبيسوعومبشرينمعلمينالبيوتوفىالهيكلفى

بالايمانوبشرالمؤمنينعددزادعندماالشفوىالتقليدهذاكتابالىالحاجةنشأتولقد

الأولىالمراكزعنواكتعدوابالكلمةويبشرونيجولونالرسلواخذكثيرةاماكنفىالجديد

ناحيةمنيظلواحتىالمؤمنيننفعأجلمنوذلك،بهيعلمكانماكعضهمفكتب،لنشاطهم

غيابفىبالمسيحالتبشيرفىيستمرواحتيأخرىناحيةومنتسلموهقدبمامحتفظين

لأنالرسلحياةاخرياتفىأقوىكانتالبشارةكتابةالىالحاجةانالطبيعىومن.الرسل

فلسطينفىوقعتالقىالأحداثبأنفسهميشاهدوالمأناسالىستسلمبالانجيلالثشارة

المسيح.السيدكحياةواختصت

الثانى:الافتراض

التقليدمنمباشرةنهلتقدالثلاثةالاناجيلانوفحواه،الشفوىالتقليدافتراضوهو

لكثرةالرسولىالتقليدأوالرسلكرازةان.وتعاليمهالمسيححياةمنيتضمنهماكلالشفوى

كانوانالشفوىالانجيلهذالكن.ثابتهصورةاتخذالمسيحكلماتتبجيلمنوبدافعترديده

الأمميينمنأمنواالذينوعقليةيتفقلكىماتعديلالىاحتاجمستقرةثابتهصورةاتخذقد

واحدة،الشفوىالانجيلمنصورتانلديناتكونتالبدءمنذوهكذا.لديهممقبولأويصبح

وانتشربالمسيحيةالايمانامتدولما.الامميينمنللمسحيينوالاخرىاليهودمنللمسيحيين

التى(الأقوال)صتىالقديسكتبقدوهكذا.النموذجينهذينلكتابةماسةالحاجةاصبحت
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منالمؤصنينلنفعكتبفقدمرقسالقديسوأمااليهودمنالمؤمنيننفعلأجلبابياسعنهاكتب

منالمسيحيينففعلاجللوقاالقديسايضاوكذلك،بطرسللرسولالشفوىالتقليدالأمميين

بولس.للرسولالشفويالتقليدحسبولكنانجيلهكتبالأمميين

الرأياصحابأنمنيتضععليهالسابقوالفرضالفرضهذابينالاختلافأنويلاحظ

نسخةأوالمكتوبالتقليدعلىاعتمدتالأنايدينابينالتيالقانونيةالأناجيلانيفترضونالأول

التقليدعلىاعتمدتبأنهاالقولالىفيذهبالثانىالراىاما(سابقانجيل)سابقةمكتوبة

عرفتقدواعمالهالمسيحالسيداقوالكانتالمسيحيةبدءفىانهيقالانالصدقومن.الشفوى

طريقعنأمكنالشفوىالتقليدهذاوأنالشفوىوالتقليدالرسلكرازةطريقعنالعالمفى

الاختلافمشكلةيحللاالافتراضهذافانذلكومع،ثابنةصورةيتخدأنالمستمرالترديد

لأنهوذلكمنهمكلاليهقصدالذىالخاصالهدفوفىالاسلوبفىالثلاثةالاناجيلهمينالملحوظ

ماهناكفليسلهاكاساسالثابتالشفوىالتقليدهذااتخذتقدالثلاثةالأناجيلهذهكانتاذا

بينها.اختلافلوجوديدعو

الثالث:الاهتراض

بأنالقولالىويذهب(7811)(73"ص!)ص!ث!حح"س!ولص!ول)بهالقائلينومن

ولقد.ملاحظاتأوشذراتشكلسابقاعليسجلتقدو+موالهالمسيحالسيدأعمال

حفظواقديعاونهمكانوصنالمسيحتلاميذبانالقولالىالرأىهذاأصحابذهب

هذهوكانت.الأولالمسيحيين!ينشاعتو6موالهالمسيحالسيداعمالعنمذكرات

الثلاثةالأناجيلأتخذتولقد.المسيحالسيدومعجزاتواحاديثأمتالتتضمنالمذكرات

صنها.كلاليهيقصدكانالذىالهدفحسبونطصتهالمادتهاكأساسالمذكراتهذه

كتبقد،يوسابيوسأشاركما،متىالقديسأنالى(73"س!اص!اأح+حول"ص!)ذهبولقد

أنويرى.الأناليناوصلتالتىبالصورةانجيلهيكتبلمولكنهالمسيعالسيدعن6موالا

)متىالاثنينبينالتشابهتفسيريمكنهناومنمتىكتبهاالتىاي!قوالهذهعرفلوقاالقديس

إلىذهبمنوهناك.مرقسالقديسبشارةفىتردلممشتركةمادةمنبينهمافيما(ولوقا

،دل!!()ولهأ!"أكا!15،السابقامتىانجيلتئونالتىالأقوالهذهإلىلالاضافةهن!بانالقول

السابق(مرقسانجيل)تكونالتيبطرسصذكراتتتضمنصكتوبةايضامذكرةهناك

.الأنايديناكينالذىانجيلهكتابةفىاستعملهاقدمرقساناعتثارعلى(!3!ولهاط!ولهط)

اليهااشارالتىمتى6موالاستخدمقدالحالىمتىانجيلفإنالراىلهذابالنسهةوهكذا

له.مصدرأبطرسمذكراتالحالىمرقسانجيلاستخدموكذلكلهمصدرايوسابيوس
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البشريناتفاقرصئمكلةتحلمقنعةمرضيةاجابةلايجيب،الراىهذاأوال!ظريةهذهانعلى

قصةبتأليفاخذواقدكثيرونكانإذ)انجيلهمقدمةفيلوقاالقديسسجلهقدمايتجاهللأنه

الأراميةمتىنسخةعنبابياسقالهمامعلايتفقوكذلك،\:لوا"(عندناالمتيعنةايهصورفي

الفرضهذاانثموتعاليمهالمسيحالسيدحياةتتضمنكاملةقصةشكبلاكانتالتىالسابقة

.المادةترتيبوفىاتبعتهالذىالنهجفىالثلائةالأناجيلبينالتشابهلايفسر

بعدمبالقولاخذتالبشيريناتفاقلمشكلةحلهاسبيلفىالثلاثةالفروضهذهأنويلاحظ

نقيضعلىالأخرعنانجيلكلباستقلالاوبعضعلىبعضهاالثلاثةالاناجيلاعتماد

عليها.السابقةالأناجيلمنأفادتقدالمتاخرةالاناجيلأنمنالقدماءبعضافتراضات

الرابع:الأفتراض

السابقين.المصدرينبفرضيعرفماوهوالمحدثينالباحثينمعظمعندقبولأكثروهو

الأخرينالانجيلينمنوأسبقأفدممرقسللقديسالانجيليعتبرالافتراضهذاوبحسب

لهما.أساساوكذلك

مادةمنيحويانهماإلىبالاضافةولوقامتىللقديسينالانجيلينانسابقأرايناقدانناعلى

يرمزمكتوبواحدمصدرإلىتردمشتركةمادةبينهماايضاتوجدمرقسللقديسالانجيل

وعلى.(مصدر)تعنى))حداكاالتىس!الالمانيةللكلمةالأولالحرفوهو)كاا)يالحرفاليه

مرقسللقديسالانجيلهواحدهماسابقينمصدرينعلىاعتمداقدولوقامتىفالقديسانذلك

النظرية،هذهاتباعحسبالأخصعلىيتضمنالذىكاا"بالحرفلهالمرموزهووالاخر

علىاعتمداقدولوقامتىالقديسينأنمنالرغموعلى.المسيحالسيدو+موالأصفال

بينهماالمشتركةالمادةفىحتىلأنه،بعضهماعلىلايعتمدانانهماإلاالمصدرينهذين

دونالمصدرينهذيناستعملقدمنهماكلاانعلىيدلمماالاختلافاتبعضنلحظ

تقيد.

كتبه؟الذيرمنكاا"الالسابقهذامحتوياتكانتماذاولكن

يابياسحسبهوالذىمتىالقديسهوالأولالانجيلكاتبانالقديمالتقليدمننعرفأننا

استطاعته.قدرواحدكلوفسرهاالأقوالكالعلريةكتب

كتبالذىمتىللقديسللأنجيلالأراميةالنسخةهوالأخرالمصدرهذالايكوناذنفلماذا

الساكقينالمصدرينكنظريةناخذأنناأىنحننقبلهماالواقعفىوهذا...؟اليونانيةياللغةايضا
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القديسينأنأى،متىللقديسالانجيلمنالأراميةالنسخةهوكاا5المصدرأنأفتراضمع

مصدرين:منكينهماالمشتركةالمادةنهلاقدولوقامتى

مرقس.للقديسالانجيلمن-ا

الأرامية(النسخة)متىللقديسالانجيلمن-2

غرضالتحققمعينةزاويةمنكتبتبشارةكلانإلىفيردالبشائربينالاختلافواما

الخاصة.ذكرياتهلهبشيركلأنعنفضلأ،صعين

الأتي:فينجملهانيمكنالبشيريناتفاقمشكلةعنسابقاماقلناوملخص

بينما،فقطاصحاحا16يتضمنلأنهالأناجيلاصغركانوان،مرقسللقديسالانجيلان

ذلكمعلكنه،أصحاحا24لوقاللقديساصحاحاوالأنجيل28متيللقديسالأنجيليتضمن

كانأنهفلو.المحدثينوبعضالقدماهاعتقدكماالأخرينللأنجيلينتلخيصمجردليس

المسيحالسيدطفوليةعنالحديثيغفلانالممكنمنيكنفلمالأخرينللانجيلينمختصرأ

والهدفالأنجيلهذاضرورةنفسرانالممكنمنليسكذلك.وأمثالهمعجزاتهمنكثيروعن

فانالعكسوعلي.شيئاجديدأيتضمنلاالأخرينللانجيلينتلخيصمجردكانإذاكتابتهمن

لالأصالةيتميزالانجيلهذاانوهىصحيحةوجهةالانجيلهذاعنالمحدثيننظروجهة

لبطرسالناطقاللسانهوكانإذمرقسان)يوسابيوسيذكرفيماباكياسقال.والبساطة

بطرستبعلأنهفعلهأوالمسيحالسيدقالهمماتذكرهماكل..ترتيبغيرمنولوبدقةكتب

مرتبطةالربأحاديثيجعليانيقصداندونسامعيهلاحتياجاتمطابقةتعاليمهجعلالذى

أمرعلىيحرصكانلأنه،تذكرهماالوجههذاعليكتبإذخطااىيرتكبلمولذلكببعضها

مرقس(عنبابياسدونهماهذا.خطاشىءاىيقررلاوأنسمعهمماشيئايحذفلاان:واحد

متىالقديسينلبشارتىأساسامرقسالقديسبشارةأتخذتلقد..1وه:1393يوسابيوس)

تقدمقدواليونانيةالأراميةالمسيحالسيدوأعماللأقوالالشفوىالتقليدأنالموكدومن.ولوقا

أعمالعنالأوليالكتاباتظهرتمتىاىبينهماتفصلالتىالحدودهىماولكن،كتابتهزمن

يأتى:كماهىذلكعنلنامعلوماتو6مدمأولان.نعرفهلاامرهذا..؟السيدو6موال

اخذراقدكثيرونكاناذا:يقولاذالكتاباتهذهالىتشيرلوقاالقديسبشارةمقدمةان1-

وخدامامعاينينالبدءمنذكانواالذينقسلمهاكماعندناالميقنةالأمورفىقصةبتاليف

ايهااليكالتواليعليكتبانبتدقيقالأولمنشئكلتتعبتقداذايضاانارايت،للكلمة

.(:4لوا)،بهعلمتالذىالكلامصحةلتعرفثيئوفيلسالعزيز
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تضمنتوقدلوقاالقديسبشارةكتابةقبلكتبتقيمةكتالهاتثمةلنتوضحالمقدمةهذه

اليهايشرلمذلكأجلومنمكتملةتكنلمالكتاباتهذهأنالمحتملومن.المسيحالسيدحياة

الذىالايمانفىليقويةجديدأانجيلالهيكتبلأنقصدبللثيئوفيلسيكتبوهولوقاالقديس

تعلمه.

متي:القديسعنالأتيكتب(م)014الصغرىبآسياهيرابوليساسقفبابياسان-2

استطاعته.قدرعلىواحدكلوفسرهاالعبرانيةباللغةالالهيةالأقوالمتيكتبوهكذا

اللسانكانانهمنذكرناهانسبقمامرقسالقديسعنوقال(16و:393يوسايوس)

فعلهأوالمسيحالسيدقالهعماتذكرهماكلترتيبغيرعنولوبدقةكتبلهطرسالناطق

يوسابيوس.)سامعيةلاحتياجاتمطاكقةتعاليمهجعلالذىبطرساتبعبعدفيماولكنه

بشارةعلىمرقسالقديسبشارةتعتمدلمبابياسقولحسبذلكوعلى(9وه3:93

أنعلي.بهاكرزالقىبطرسالرسولتعاليمسجلمرقسالقديسيانالأرميةمتىالقديس

المسيحالسيدكلماتفقطلاتتضمن،متيالقديسكتبهاقد-بابياسحسب-التىالأقوال

لاوبدونهاأعمالهمعالدوامعلىترتبطالمسيحالسيد6هواللأن،ايضاحاتهبلوتعاليمه

متى(القديس)اىهوكتبالأرميةمتىالقديسنسخةالىوبالاضافة.مفهومةتصبح

اليونانية.الفسخة

هى:أولاكتبتالتىفالاناجيلذلكوعلى

اللدمس6!فمارثممتىالعدمسلهشارةالارصصةالنسضة

متىالقديسلبشارةالاراميةالنسخةانرايناوفى..لوماالعد!س6كعكمارى،مرمس

بينالتشابهيفسرنفسهالوقتفيوهو،المحدثينبعضعنهيتحدثالذىأكااالمصدرهى

الانجيلالىيشيرسبقتالتىالمولفاتالىاشارتهفىلوقاالقديس..ولعلولوقامتىالقديسين

..الأرميةمتىالقديسنسخةوالىمرقسللقديس

كالأتى:هوالبشيريناتفاقلمشكلةالصحيحفالحلذلكوعلى

وهذا.عنهالمكتوبةالقصصسهققدالمسيحالسيدوافوالاعمالعنالشفوىالتقليدان-1

قوةمنالشرقيينعقليةبهتتصفنظرالماامانةفيبهمحتفظاظلقدالشفوىالتقليد

كانولقد.المسيحالسيدبهانطقكلمةلكلوتقديسهمالمؤمنينتكريمالىبالاضافةالذاكرة

وعلى.قلبظهرعنوششظهرونهخطيئةفيهخطااىويعتبرونالناموسيقدسوناليهرد

انمراعاةمعهذاووصاياهاللهلأقوالالاستظهارهناعلىجانههممنالرسلتعودفقدذلك
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تعليمعلىالقدرةويمنحهمشئبكليذكرهمالذىالقدسبالروحاستنيرواقدبالذاتالرسل

بقاعفىالمسيحيةانتشرتلماالوقتومع.واتقاندتةككلوسمعوهرأوهقدماوشرح

الأناجيلالكنيسةاعتمدتوقد.الشفوىالتقليدهذاكتايةالىالحاجةمستمختلفةوأماكن

للقديسالانجيلاما.القانونيةغيرالأخريالأناجيلورفضتقانونيةككتبفقطالأركعة

كتبانبعدنفسهمتىالقديسكتبهفقدءاليونانيةباللغةوالمكتوبييدينابينالذجمامتي

منأمادتقدمتىالقديسلهشارةاليونانيةالنسخةأنالقولالممكنومن.الأراميةالنسخة

لانجيله.أساسامرقسالقديسبشارةاتخذقدلوقاالقديسانثم،مرقسالقديسبشارة

مصدرعلىاعتمادهماالىفترجعولوقامتىالقديسينبينالمشتركةللمادةكالفسبةأما

(بابياساليهاأشارالتىا+موالاى)متىالقديمسلبشارةالأرميةالنسخةوهوواحد

نسخةهىنسخة6مدمفانذلكوعلى.المصدريننظريةفى"كاابالحرفاليهايرصزوالتى

أيدينا.بينالتىالحاليةاليونانيةالنسخةعنتختلفلاالتىالأرميةمتىالقديسكشارة

لوقا.القديسبشارةنسخةتليهاثممرقسالقديسبشارةنسخةهىالثانيةوالنسخة

التقليدعلىبناءالمسيحالسيدواعمال6موالمنمشتركةمادةعلىتشتملاناجيلوالثلائة

شئبكليذكرهمالذىالقدسالروحوعملالخاصةذكرياتهمالىبالاضافةالشفوى

الخطأ.فىالوقوعمنلعصمهم

اليونانيةالانجيلنسخة-لأ.

انهالأخرالبعضيرىبينماالأراميةباللغةبشارتهكتبمتيالقديسانالباحثينبعضيرى

يالأراميةاحدهما:نسختينكتبمتىالقديساننرىولك!نا،اليونانيةباللغة!شارتهكتب

ياليونانية.واياخرى

يأتى:ماكتبالذىبابياسألىترجعمتىالقديسبهاكتبالتىاللغةعنلناشهادةو6مدم

قدرعلىواحدكلوفسرهاالعبريةباللغة(أ!هما4)الأقوالمتىكتبهكذا)

.،16و:393يوسابيوس5(استطاعته

ومذاالعبريةباللغةكتبمتىالقديسأنتؤكدهنابابياسكلماتأنالواضحومن

العبرانيينبلغةانجيلهكتبمقىالقديصىانالىيشيرالذىايريناوسيؤكدهأيضاما

صضالقديسبشارةمننسخةالهندفىوجدبنتيفوسانقيلولقد:8(5)يوساكيوس

متىالقديسأنالىيشيريوسابيوسيذكرفيمااوريجينوسأنكماءالعبريةباللغة

باللغةلانجيلهمتىالقديسكتابةأى،الحقيقةهذهوكد،العبريةباللغةامجيلهكتب
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الرسولىوأثناسيوسوجيروميوسابيوسمنهم،هؤلاءغيركثيرونالحهرية

الفم.ذهبىويوحناوأبيفاتيوسالأهـرمئمليمىوكيرل!س

لاالأنايدينابينالتىباليوناليةمتىالقديسبشارةنسخةفان،أخرىناحيةومن

ذهبواقدالمحدثينالنقادمنالكئيرينانحتى،اصيلةبلمترجمةنسخةأنهاتبدو

ولكنها،الأراميةعنتترجملمالانايدينابينالتىمتىالقديسبشارةبانالقولالى

التالية:للأسبابوذلكاليونانيةباللغةأصلآكتبت

بعضفىالثلاثال!هشائربينالمطابقةهذهاوالتشابهمذايفسرلاالترجمةافتراضان-1

منها.اجزاء

باقوالالخاصةالاقتباساتفانالقديمللعهدالعبريةالنسخةمنالكاتبيقتبسبينما-2

فىحدثقديكونانيمكنلاشكبلاوهذاالسبعينيةالترجمةمنتؤخذالمسيحالسيد

العبرية.النسخة

القهتفسيرهالذى)عمانوئيلمثلعبريةكلماتبعضترجمةالانجيليتضمن-3

.27:331مت5(الجمجمةموضعالمسمىوهوجلجثة)1:23،مت"معنا(

باللغةانجيلأتناسبالتىالفلسطينيةوالمسائلالعباداتلبعضتوضيحاالانجيليتضمن-4

.(1و28:هاحهـوهو22:2327متأنظر)فلسطينسكاناجلمنكتبالعبرية

أباءفانوكذلكالأنايدينابينليستمتىالقديسلبشارةالعمريةالنسخةهذهانعلى

الأخرىالبشائرمعالمساواةقدمعلىمتىالقديسلبشارةاليونانيةارنسخةوضعواالكنيسة

.الأنأيدينابينالتىاليونانيةالنسخةهذهالىاقتباسهمفىيرجعونوكانوا

النحوعلىمتىالقديسلبشارةالأصليةبالنسخةتتصلافتراضاتعدة.وضعتولقد

التالى:

اليونانية.اللغةالىماشخصترجمهاثمالعبريةكاللغةانجيلةكتبمتىالقديسان-ا

بلمترجمةنسخةليستالحاليةفالنسخةاليونانيةباللغةكتبمتىالقديسان-3

القديسلبشارةالعبريةالنسخةينكرالذىالرأىهذافانوبالطع.اصليةنسخة

العبريةالنسخةهذهعنتتحدثالتىالمماثلةالاخرىوالأراءباكياسراىيخطئصتى

للخلطنتيجةأوجهلعنصدرقديكونأناماالرأىوهذا.متىالقديسلبشارة

سابقا.اليهأشرناالذىالعبرانيينانجيلوبينالانجيلهذابين



ولكنهولاباليونانيةيالعهريةلايكتبلمالثالثالراىبحسبمتىالقديسان-3

وعند.المسيحالسيدياقوالمجموعةهىالتىبالأقوالبابياسأسماهمافقطكتب

الأنأيدينابينهىكمامتىلبشارةاكااالمصادرأحدتمثلاي!قوالهذهانالبعض

لمناقشتة.خاصامكاناالرأىلهذانفردوسوف..فيهمتضمنةوهى

أماكنفىللكرازةفلسطينتركانوبعد،العبريةباللغةانجيلهكتبانبعدمتىالبشيران-4

الانجيلهذاحلوقد.الشتاتيهودلفائدةاليونانيةباللغةاخرىمرةانجليهكتب،اخرى

العبرية.باللغةالانجيلمحلاليونانيةباللغة

منترجمةاماملسناأنناتؤكد،الانجيللهذاالداخليةالشهادةفان،اخرىناحيةومن

نسخةمادةنفسهاهىاليونانيةمتىالقديسبشارةنسخةمادةانشكبلا.العبرمحاالنص

عنوليسالمادةعرضفىاصالةعنتكشفاليونانيةوالنسخة.العبريةمتىالقديسبشارة

يكونسوفولذلك.اليونانيةباللغةللانجيلأخرىكتابهامامانناالىيشيرمما.ترجمةمجرد

النسخةبعدلانجيلهيونانيةنسخةكتبالذىهونفسهمتىالقديسأننفترضأنالمقبولمن

الىيشيرلاالتقليدان.تشتتواالذيناليهودلفائدةباليونانيةكتبوقد.لهاومرادفةالعبرية

منمتىالقديسبشارةبترجمةقامالذىمنوقتهفىمعروفايكنلمأنهالىجيرومويشيرهذا

أنعنفضلأهذا.مبكرزمنمنذتمقدكانالعملهذاأنيؤكدوهذااليونانيةالىالعبرية

،(متىحسب)متىالقديسالىمنسوبةالقديممنذعرفتقدايدينابينالتىاليونانيةالنسخة

)حسبلوقاوالقديس(مرقسحسب)مرقسللقديسالأخريانالنسختانفسبتكمالضاما

القرنفىلهتعرضواالذىاليهودتشقتالىفيرجعالعبريةبالنسخةالاحتفاظعدماما(لوقا

حديثنافىاشرنامانحوعلىمنهمالمتنصرينعبثالىوكذلك،(م07سنه)الميلادىالأول

العبرانيين.انجيلعن

يالياسحسبالاقوال11-

استعملتلقد.الانتعنىهىكماالكلماتأوالأحاديثتعنىلا،،أ!هساهاياقوالكلمةان

المواضعهذهكلوفى(:411بط1و:512وعب3:2ورو73!هاع)الانجيلفىمراتأربع

كلمته.فىالالهىالنطقالىتشيرانها.(الله+موال)لتعنىالكلاسيكىمعناهافىتستعصل

بها.الموحىالكتاباتالىلتشيرالكلمةاستعملتالمتاخرةالكتالهاتوفى

متىالقديسكتثهاالتى(اياقوال)عنتتحدثالتىبابياسعبارةنناقشأنالأنويهمنا

.(اياقوال)بكلمهالمقصودهومالنرى

61



يلى:ماهيرابوليسواسقفيوحناالرسولتلميذبابياسكتب

استطاعتهأقدرعلىواحدكلوفسرها،العبريةباللغهالأفوالمتىكتبهكذا)

.61و3:93يوسابيوس

علىتفسرانيمكنوهلتؤخذانيجبمعنىاىوفى؟..هناالأقوالبكلمةالمقصودهوفما

..؟المسيحالسيدوتعاليم6موالالىفقطتشيرانها

يكتبلممتىالقديسبانالقولالىذهبالذى3(حأس!؟حس!"ح!+33)يهأخذماقلناكماهذا

رأيةولتأييد.المسيحالسيدوتعاليمأ-موالمنمجموعةكتببلاسمهيحملالذىالانجيل

يقول:بابياسكتبفقدمرقسالقديسبشارةعننفسهبابياس6موالالىيستند

واالمسيحقالهعماتذكرهماكلبدقةكتبلبطرسالناطقاللسانهوكاناذمرقسانا

.\وه:393يوسابيوس،فعله

.والأعمالالأقوالبينيفرقبابياسان،ذلكمن3ي!حاح7"س!ولي!ح"ص!ويستنتج

العبارةنفسالىرجعنااذافنحن.خاطىاستنتاجهو،شيرصاخراستنتاجانعلى

لاحتياجاتمطابقةتعاليمهجعلالذىبطرساتبع-قلتكما-بعدفيما)ولكنهالسابقة

6موال،5كليةفانشكوبلا.(ببعضهامرتبطةالربأ6موال5يجعللأنيقصدأندونسامعيه

لمايضاالموضعهذافىبابياسأنذلكومعنى.(فعلهاوالمسيحقالهعما)عبارةترادفهنا

بهاقصدبل،المسيحالسيدحياةعنمنفصلةالتعاليمالىبهاليشير(6موال)كلمةيستعمل

بابياسأنهذاالىونضيف.المسيحالسيدونعاليمقصصمنمتىالقديسبشارةتتضمنهماكل

ويشيرو\(3:93يوساببوس)الرب6موالتفسيراسمتحملكنبخمسةلهكانتنفسه

فقراتوأيضابل،المسيحالسيدتعاليمفقطتتضمنانهاعلىلاالأقوالهذهالىيوسابيوس

.(8و3:93يوسابيوس)التقليدمناستقاهاانهيقولعجيبةحوادثفيهايروى

يقصدبابياسانمنشيرماخررأىيؤيدمابابياسكلماتفىليسذلكوعلى

بذفيماشيرماخرنوافقلافنحنولذلك.اعمالهدونالمسيحالسيدتعاليم(الأقوال)بكلمة

بشارةوانوتعاليمهالمسيحالسيد6موالمنمجموعةمنكثريكتبلممتىالقديسانمناليه

أيدولقد.أولأمتىالقديسكتبهالذىالانجيلنفسهىليستايدينابينالتىمتىالقديس

بينالتىمتىالقديسبشارة(الأقوال)بكلمةهنايقصدبابياسلهانالقولالباحثينمنالكثير

.الانايدينا
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وأالانجيلمضمونعنيتحدثلأنيقصديكنلمالمجالهذافىبابياسانوالواقع

6موالعنقولهاما.العبريةباللغةانجيلهكتبمتىالقديسأنالىيشيرأنقصدبل،محتوياته

لبشارةالمختلفةالتفاسيرالىبهيشيرفهو(استطاعتهقدرعلىواحدكل)وفسرهامتىالقديس

قصدبابياسأنالىيشيرلاالقدماءمنأحدأانثم.المكتوبةأوالشفويةمنهاسواءمتىالقديس

شيرماخر.بهقالضحدثرأىفهو،حياتهأواعمالهدونالمسيحالسيدتعاليمهنابالأقوال

النحو:هذاعلىمتىللقديسالانجيلعنيتكلمببابياس6مربموالذىوايريناوس

أنالواضحومن58:1يوسابيوس1(بلغتهمالعبرانيينبينانجيلهمتىنشرلقد)

.هذارأيةأخذقدومنهبابياس6دوالعلىيعتمدهناايريناوس

كمامتىالقديسبشارةالىتشيرانهاعلى(الأقوال)كلمهفهمقدايريناوسانهذاومعنى

المسيح،السيدتعاليممجرد(الأقوال)بكلمةيقصدكانبابياسأنولو.الأنأيدينابينهى

اليه.ينتبهولاايريناوسعنهذايغيبانالممكنمنكانفما

دونالمسيحالسيدتعاليميحوىمتىللقديسسابقانجيلعنالقدماءمنأحديتحدثولم

يلى:مابنتينوسعنيوسابيوسويذكر.أقعاله

الذىمتىانجيل،هناكالمسيحعرفوامنلدىوجدانهايضاوقيل،الهندالىذهبانهقيلا

باللغةلهموتركلهمكرزالرسلأحدبرثلماوسلأنهو،وصولهقبلالهندالىسبققدكان

.3و1:.5يوسابيوس،الوقتذلكالىبهمحتفظينكانواالذىمتىانجيلالعبرية

يشهد،الكنيسةعقيدةفيهيبينالذىمتىللقديسالانجيلعناياولكتابهفىوأوريجنيوس

الأتى:ويكتبأناجيلاربعةسوىيعرفلابأنه

عرفت،السماءتحتاللهكنيسةفىبشالهالانزاعالتىالوحيدةوهىالأربعةالأناجيلبين"

وقدالمسيحليسوعرسولأصاربعدفيماولكنهعشارأكانالذىمتىكتبهأولهاأنالتقليدمن

.4وو6:253يوسابيوس،العبرانيةباللغةونشراليهودمنللمتنصرينأعلن

السيد6موالفقطيحوىمتىللقديمسسابقانجيلعنيحدثنامنالأقدمينبينفليس

تتضمنهمابكاملمتىالقديسبشارةمتىالقديسبانجيليقصدوجميعهم.وتعاليمهالمسيح

عنمجردةالمسيحالسيد6موالمتىالقديسيكتبانيعقلكيفثم.الأنأيدينابينهىكما

مرتبطةكانتإذاإلاالثلاثتجاربهفىالسيدأقوالنتفهموكيف،فيهاقيلتالتىالمناسبات

مضمونها.إلىوالاشارةالتجاربهذهعنيالحديث

63



بيديه،متىالقديسكتبهاالتىالبشارةنفسهىايدينابينالتىمتىالقديسبشارةإن

نإ.اعمالهدونالمسيحالسيد6موالفقطتتضمنالبشارةهذهعلىسابقةبشارةهناكوليست

السيدتعاليممجردبذلكلايقصدمتىالقديسكتبهاالتىالأقوالعنيتحدثعندمابابياس

.الأنأيدينابينهىكمامتىالقديسبشارةماتضمنتهايضايقصدبل،المسيح

الانجيلكتابةوهكانزهان12-

للبشائربالنسبةمتىالقديسبشارةفيهكتبتالذىالزمنأسبقيةتثيدفىالأقدموناهتم

-ايرونيموس-ابيفانيوس-الاسكندرىاكليمنضس!-ايريناوس:نذكرهؤلادومن.اياخرى

الفم.ذهبىيوحنا-اوغسطينوس

الانجيللأن،م07سنةوقعالذىاورشليمخرابقبلكتبالانجيلهذاأنالمؤكدومن

(24صانظر)بعدتتحققلمباعتبارهاأورشليمخرابعنالمسيحالسيدنبواتإلىيشير

ويولسبطرسالرسولانكانالتىالفترةايانانجيلهكتبمتىالقديسانإلىايريناوسويشير

أنعلى.م67الى62بينالفترةالىالانجيلكتابةزمنيردوهذارومافىفيهايعظان

فيقولهفلسطينمغادرتهقبلبشارتهكتبمتىالقديسانإلىيشيرالاسكندرىاكليمنضسى

إلىالذهابوشكعلىكانإذالوطنيةبلغتهانجيلهكتبللعبرانييناولأكرزالذىمتىلأن

تحلانمزمعةكانتالتىالخسارةصثنلمغادرتهممضطراكانمنعوضوبذلكاخرىشعوب

الانجيلكتابةزمنانيعنىوهذا.6و3:24يوسابيوس،اياهممغادرتهبسبببهم

اليهالمشاركتابهفىديسقوروسايانباالمتنيحيقولوكما،م42سنةمنكثرإلىلاتصعد

اليهودمنهطلباليهوديةتركوأرادالقدسالروح-متىالقديسعلىأى-عليهحللما5سابقا

زمنيحددمنوهناك.69صأالأراميةباللغةالانجيللهميكتبانالمسيحيةاعتنقواالذين

م93سنةفىأىفلسطينفىلايزالوهوسنواتخمسبنحوالصعودبعدالانجيلكتابة

.(218ص9186الثمينالمقدسالكتابإلىالطالبينمرشد)انظر

القديسلمغالرةالسابقالزمنفىكتبتمتىالقديسلبشارةالعبريةالنسخةانالقولويمكن

خرابقملأىم07سنةقبلولكن،ذلكبعداليوناتيةالنسخةكتبتبينمالفلسطينمتى

كتابةزمنعن1876سنةبيروتفىالمطبوع،البشيرييناتفاقاكتابفىجاءولقدأورشليم

يلى:مامتىالقديسبشارة
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م45إلى04سنةمنأحدهما،متىانجيللكتابةتاريخينعينواقدالقدماءإنإ

واضحذلكوسبب.مرتينكتبقدأنهعلىيدلوهذا.م65إلي06سنةمنوالأخر

اللغةوصارتبلغتهمالتكلمبالقدريجوتركوااليهودتبدداورمئمليمخراببعدفانه

قددىاذ.قبلأالعبرانيةكانتكماالغالبةلغتهمجدأشائعةحينئذكانتالتىاليونانية

انجيلهتشتتهموقتحانعندمالهمهيا،الالهىبالوحىحدوثهقبلمتىذلكعرف

ي!نهاستعمالهعدمإلىنظرأبالتدريجيتلاشىفصارالعبرانىالانجيلوأما.اليونانى

أواخرفىالهندفىمنهنسخاوجدقدبأنهالقدماءبعضشهدوقد.اليهاحتياجيكنلم

نسخةرأىقدأنه،الخامسالجيلأوائلفىعاشالذىأيضاايرونيموسوقالالثانىالجيل

منصواضحفايهمر،اليونانىفىالانجيلهذافيهكتبالذىالوقتإلىنظرأواما.منه

ذلكعلىوبناء،اورشليمخرابقبلوجيزةبرهةلامحالةكتبقدأنه15:و27:828

.4ص!و10667سنةبيننؤرخهانيمكننا

فىكتبتقدمتىالقديسبشارةأنإلىاثماسيوسفيشيرالانجيلكتابةلمكانبالنسبةوأما

هذامعيتعارضماالانجيلفىوليس.اليهوديةفىكتبتقدأنهاإلىجيرومويشيرأورشليم

أخر.مكانفىكتبتقدانهاالقولفيمكناليونانيةللنسخةوبالنسبةالراى

انجيلههتىالقديسكتبلمن-13

وأوريجينوسايريناوسشهادةحسبءاليهودإلىانجيلهصتىالقديسكتب

بيناتتدعمهاالخاصةالشهادةوهذه،وأخرينالنزينزىوغريغوريوسويوسابيوس

العبرانيين،أبوهوإبراهيممنيبدأالانجيلهذافىالميسحالسيدفنسب.داخلية

القديمالعهدمنالاقتباساتكثرةحيثمناليهوديلائمبماكتبالانجيلأنكما

البشائرفىلانجدهبماوالكتبةالفريسيينعنوالحديثالانبياءبأقوالوالاستشهاد

يستخدملأنالأمردعالمالليهودوليسللأمميينانجيلهكتبمتىالقديسانولو.الأخرى

ابنالمنتطرالمسياهوالمسيحأنعلىيبرهنانحاولولما،القديمالعهدنبواتبكثرة

مرقس-القديسفعلكما-يفسرأنعليهيجبلكانلليهوديكقبلملوكذلك.داود

لااليهميكتبالذيناليهودأنافترضلأنه،تفسيردونتركهاولكنه،وتقاليدهماليهودعادات

وماصتىالقديسأوردهمابينواضحابالمقارنةهذاويبدو.التفسيرهذاالىيحتاجون

التقليدعنمتىالقديسكتبفقد،والفصحالشيوختقليدعنمرقسالقديساورده

مايلى:
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تلاميذكيتعدىلماذالهوقالواأورشليممنوفريسيونكتبهيسوعالىجاءحينئذ"

وأنقملهموقالفأجاب،خبزأيأكلونحينماايديهملايغسلونفانهمالشيوختقليد

(-51:13مت)!..تقليدكمبسببالقهوصيةتتعدونلماذاأيضا

اليهواجتمع!:فقال،واسهابشرحوفىتفصيلبثثركتبفقدمرقسالقديساما

بايدخبزأياكلونتلاميذهمنبعضارأواولما،أورشليممنقادمينالكتبةمنوقومالفريسيون

لايلالونباعتناءأيديهميغسلوالمإناليهودوكلالفريسيينلأنلاموامغسولةغيراىدنسة

تسلموهاكثيرةأخرىوأشياءلايأكلونيغتسلوالمانالسوقومن،الشيوخبتقليدمتمسكين

لماذاوالكتبةالفريسيونسالهثم.واسرةنحاسوأنيةواباريقكؤوسغسلمن،بهاللتمسك

لهموقالفأجاب،مغسولةغيربأيدخبزايثلونبلالشيوختقليدحسبتلاميذكلايسلك

قلبهوأمابشفتيهيكرمنىالشعبهذاهومكتوبكماالمرائينأنتمعنكماشعياتنبأحسنا

تركتملأنكمالناسوصاياهىتعاليميعلمونوهميعبدوسىوباطلآ..بعيداعنىفمبتعد

هذهمثلكثيرةأخرىوأموروالكؤوسالأباريقغسلالناسبتقليدوتتمسكونالقهوصية

منويتضح(9-7:1مر)!تقليدكملتحفظوااللهوصيةرفضتمحسنالهمقالثم.تفعلون

منللأمميينيكتب!انه،الشيوختقاليدعنكثربتفصيليكتبمرقسالقديسانالمثالهذا

لأنهيقولفيماكثيرأيفصللامتىالقديسأنبينما،التقاليدهذهيعرفونلاالذينالرومانين

تفسيرها.أوشرحهاالىحاجةفىوليسواالتقاليدهذهيعرفونالذينلليهوديكتب

يأتى:ماالفصحعنمتىالقديسوكتب

الفصحألتأكللكنعدأنتريدأينقائلينبسوعالىالتلاميذتقدمالفطيرايامأولوفىا

.(26:17)مت

يلى:مافكتبمرقسالقديسوأما

نمضىانتريداينتلاميذهلهقالالفصحيذبحونكانواحينالفطيرمنالأولاليوموفى"

نأدون"الفصحالنثلعبارةيقولمتىالقديسانفبينما.13(:14مر)االفصحلتثلونعد

.،الفصح"يذبحونيقولإذالفصحلمادةتوضيحايعطىمرقسالقديسفإن،الفصح"مادةيعين

.(4:5)متالمقدسةبالمدينةاورشليميصفأناهتملمالليهوديكتبلملوكذلك
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الانجيلكتالهةهنالغرض14-

يملكأنالأنبياءبهوعدالذىالمسياهوباعتبارةالمسيحيقدمانمتىالقديسهدفكانلقد

المسيحيقبلواانيمكناليهودفانهذاتحقيقفىنجعلوأنهيعلموهو،داودكرسىعلى

كماابراهيمالىيصلالمسيحالسيدنسبان.انجيلهفىجداواضحالهدتوهذا.لهممخلصا

فيالمسياعنالقديمالعهدنبواتتحققتكيفيبينالانجيلفانأخرىناحيةومنذكرنا

التالية:المقابلاتمنيبدوكماوحياتهالمسيحشخص

.(7:14اشمعو132:23متقابل)كمخلصالمسيحالسيدميلاد-1

.(5:2ميخامع6و2:همتقابل)الميلادمكان-2

.(:2479عددمع:22متقابل)النجمظهور-3

.(941:.تكمع2:6متقابل)يهوذاسبطالىالانتساب-4

.(:111هومع1وه:214متقابل)مصرالىالهروب-5

.(311:هأرمعو2:1718متقابل)لحمبيتأطفالقتل-6

.(23و:222مت)الناصرةفىالمسيحاقامه-7

.(:043أشمعا11:.و3:3متقابل)للمسيحكممهدالمعمدانيوحنارسالة-8

.(78:2مزمع35-:1334متقابل)بالأمفالالتعليم-9

.(:1-92اشمع13:16-4متقابل)الظلاموسطكنورالمسيحرسالة-01

.(:534اشمع17و:816متقابل)اوجاعنايحملالمسيح-11

.(6و:ه35اشمع11:5متقابل)العالموسطالمسيحرسالة-12

.(:82مزمع16و211:همتقابل)الأطفالمنالمسيحتسبيح-13

لنينوىيوناننبوةبينوالمقارنهالحوتبطنفىايامثلاثةيونانببقاءالمسيحموتتشبيه-14

.(3:هو:17ايونانمع41-12:93متتابل)الجيلوأبناء

.(:!9زكمع5-:214متقابل)اورشليمالىالمسيحالسيددخول-15

3:ه23ومت1-17:ه36أى3مع23:34متقابل)المسيحبرسلالاستهزاء-61

.(:413أرمراثىمع

.(:11822مزمع:9243متقابل)الزاويةبراسالمسيحتسمية-17
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.(و1112:13زكريامع:279متقابل)المسيحخيانةثمن-18

.(:5312أشمع:2738متقابل)اثمةبينالمسيحصلب-91

.(:2218مزمع3:ه37متقابل)المسيحثياباقتسام-02

.(3:14أي2مع:اه27متقابل)الهيكلحجابانشقاق-21

.(:9622مزمع:2734متقابل)الصليبعلىللمسيحبمرارةممزوجخمرتقديم-22

.(7:13دامع:.243متقاول)السحابعلىالمسيحمجئ-23

.(9و.:139اشمع:2492متقابل)الربيومقدومعندوالقمرالشمسيصيبما-24

التالية:المسيحالسيدعباراتسجلالذىالوحيدهومتىوالقديس

.5:17مت،!ملبللأنقضجئتما،الأنبياءأوالناموسلأنقضجئتأنىتظنوالاا

.15:24متأالضالةاسرائيلبيتخرافالىإلاأرسللموقالفأجاب)

حالاتسبعوفى.!المقدسالمكان،المقدسةالمدينه)هىمتىللقديسبالنسبةوأورشليم

فىويسوديطهرالذىهوالملكالمسيحفانالأنبياءمعوتمشيا.داود()ابنالمسيحيسمى

الانجيل.هذافىأيضاظاهرةوككاهنكنبىالمسيحصفاتانبالطبعكانوان،انجيله

التالية:الأمثلةمنيبدوكماالانجيلاليهايشيرالقديمالعهدفىتعاليموهناك

.(:12-614تثمع01-:48متقابل)وحدهلفهوالعبادةالسجود-1

.(6:16تثمع:6-47متقابل)الربتجربةيجوزلا-2

.(:ا-84تثمع4و:43متقابل)حياتناعمادالذكلمة-3

ملامع5-:914ومت:ا-244تثمع5:31متقابل)الأسريةبالعلامةخاصةتعاليم-4

.(1-216:ه

.(7-:ه3ميخامع1:ه7متقابل)الكذبةالأنبياءمنالتحذير-5

.(32-:144لامع:84متقابل)الأبرصشريعة-6

.(6:6هوامع:93متقابل)الذكيحةلاالرحمةطلب-7

.(:419مزمع01:36متقابل)الفهلخدامالبيتاهلعداء-8
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.:1(21مرمع:1123متقابل)المتمردينعلىاللهغضب-9

.(:043اشمع3:3ومت6و:ه4ملامع:1114متقابل)ايليابروحانىيوحنا-01

.(:289عدمع:ه12متقابل)الربيومفىالخدمة-11

صم1مع-،:311متقابل)الربيومتقديسمعيتعارضلاالذىالسلوك-12

211:6-).

.1(9:.أى2و.ا:امل1مع:1242مت)قابلسليمانحكمةلتسمعالتيمنملكةمجئ-13

.(1و.:!6أشمع-1313:15متقابل)قلبهوقساوةاليهودىالشعبغلاظة-49

.(:9313اشمع:7-159متقابل)الباطلةالعبادة-15

.(:917لامع1:ه18متقابل)برفقالخطاةمعاملة-16

.(:567اشمع:2113متقابل)يجبكماالربيومتقديسعدم-17

.(:156اى2مع:247متقابل)والدولالممالكانقسام-18

.(:926دامع:242متقابل)الخرابرجسة-91

1(.و.13:9اشمع24:92مت)قابلالربيومقدومعندوالقمرالشمسمايصيب-02

.(و812:13جامع4-ا3:ا25متقابل)والدينونةالقضاء21-

.1(6:0-22ايوبمع:2542مت)قابلللاخرينمعاملتناكيفيةعلىيتوقفالقضاءنوع-22

.(:137زكمع:2631متقابل)الراعىضرببسببالغنمتشتت-23

.(:926دامع:3628متقابل)الجديدالعهد-24

.(:113حجىمع:.282متقابل)الدهرمنتهىالىالمؤمنينمعالرب-25

الانجيلهحتوياتا-5

التالية:الرئيسيةالسبعةالأقسامعلىيشتمل

ايالل:القسم

.(والثانىالأول)الاصحاحوطفوليتهالمسيحالسيدميلاد
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الثانى:القسم

الىالأولالعددمنابتداءالثالثالاصحاح)العلنيةالمسيحالسيدلخدمةالاستعداد

.(11العددالرابعالاصحاح

الثالث:القصمم

31الاصحاحالى12العددمنابتداءالرابعالاصحاح)الجليلفىالعلنيةالمسيحالسيدخدمة

.(58العدد

الراكع:التسم

عشرالثامنالاصحاحالىالأولالعددمنابتداءعشرالرابعالاصحاح)الأعلىالجليلدانرةفى

.(35العدد

الخاسى:التسم

العددمنابتداءعشرالتاسعالاصحاح)بيريةطريقعناورشليمالىالمسيحالسيدصعود

(34العددالعشرينالاصحاحالىالأول

:السادسالتسم

العددمنابتداءوالعشرونالواحدالاصحاح)المقدسةالمدينةفىالأخيرالمسيحالسيدعمل

(46العددوالعشرينالخامسالاصحاحالىالأول

الصاكع:التسم

الىالأولالعددمنابتداءوالعشرونالسادسالاصحاح)وقيامهوموتهالميسحالسيدلإم

.(03العدددوالعشرينالثامنالاصحاح

وطفوليته:المسيحالسيدميلاد:الأولالقسم

التالية:الرئيسيةالموضوعاتعلىويشتمل

.(:ا-117)متالجسدبحسبالمسيحالسيدنسب-1

.(13-هحهامت)للطبيعةالخارقةالمسيحالسيدولادة-3

.(-21:12)متالمجوسسجود-3

.(13:23-3مت)الناصرةفىوالسكناسرائيلارضاليالرجوعثممصرألىالهروب-4



العلنية:المسيحلخدمة:الاستعدادالثانىالقسم

التالية:الرئيسيةالموضوعاتعلىويشتمل

.:1-13(13صت)المسيحالسيدلقبولالشعباعداد-1

.(-3:1317مت)المسيحالسيداعتماد-2

.(1-ا:41مت)الثلاثةالمسيحالسيدتجارب-3

الجليل:فىالعلنيةالمسيحالسيدخدمة:الثالثالقسم

التالية:الرنيسيةالموضوعاتعلىويشتمل

.(17-:412مت)الحلهللىالمسهحالسهدظهور-ا

.(:18-422مت)نلامهذاركعةدعوة-2

.(23:2-ه4مت)سورركةصمهعلىالمسهحالسهدمشارةضردكوع-3

التالية:الرئهسيةالموضوعاتعلىوتسشملالجملعلىالمسهحالسيدعظة-4

.(:3-512)مت.التطويباتأ-

.(-17:48همت).للعالمونورللارضكملحالمسيحيةالحياة-ب

.(-5:1748)مت.اليهوديةالشريعةمقابلفىالمسيحيةالشريعة-ب

التكميل-(:21-526)تقتللالوصيةالتكميل(:17-.52)والانبياءالناموستكميل

التكميل-:31-32(5)بالطلاقالخاصةللتعاليمالتكميل-(37:3-.5)تزنلالوصية

بسنوسنبعينعينلوصيةالتكميل(5:33-37)6مسامكللربأوفبلتحنثلالوصية

.(:43-548)عدوكوتبغضصديقكتحبلوصيةالتكميل-(3-42نه5)

-(4-ا:6)الصدقة،والسابعالسادسالاصحاح).توافقهاالتىوالأعمالالمسيحيةالحياة-د

الباطنىالسراج(-2-ا9:1)6السماوىالكنز(--16:18)6الصوم-(1-5:ه)6الصلاة

عدم-3-34(:ه)6حياتنابأمورالاهتمامعدم:24()6الواحدالسيدخدمة)6:22-23(

سمو-(9)7:7-االصلاةبنتيجةالايمان-6()7:االمقدساتوكرامةالأخريندينونة

-(1)7:هالكذبةالأنبياءمنالحذر-()7:13-14الحياةفىالتشدد-()7:12النظرة

بهوالعملالفهكلامحفظ:31-23()7والقلببالروحالعبادة-2(-.)7:16الجيدةالثمار

)7:24-27(.
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المس!:السهدمعحزاتعنامثلة-5

وكثيرينسمعانحماةشفاء(-13:ه)8المائةقائدغلامشفاء(-81:4)متالأبرصشفاء

وتعرضالبحراضطراب:22(-)18كاتبينمعحديث(:14-17)8والمرضىالمجانينمن

المخلعشفاء-:28-34()8الجرجسيينكورةمجنونىشفاء)8:23-27(للغرقالسفينة

--35(:18)9الدمنازفةالرنيسابنةشفاء-:17()9الصومعنوالحديثمتىدعوة:1-8()9

:32-34(.)9شيطانبهالذىالأخرسشفاء-:27-31()9الأعميينشفاء

:(والعا!ئمرالتاسعالاصحاح):التلامطارسالهة-6

ارسال(-011:4)وأسماؤهمعشرالأثنىالتلاميذ(3-38:ه9)ومعلمينرعاةالىالحاجة

اختلاف-:34-33(01)التلمذةتكاليف--23(:ه01)الضالةاسرائيلبيتخرافالىالتلاميذ

المسيحالسيدرسالةيقبلونالذيناجر-:34-93(01)المسيحالسيدرسالةازاءالناس

(01.:)4-42.

والثانىعشرالمادى)الأصحاح-المسهحالسهدوممارضنةفهمعدمعناصثلة-7

.عشر(

حديث:2-15(11)المعمدانعنالسيدوحديثالمسيحشخصحقيقةعنالمعمدانسؤال

تتبلمالتىالمدنتوبيخ(-1169:91)الحكمةعنالمتجردالجيلعنالمسيحالسيد

يومتقديسحول-2-.3(:ه11)للأطفالأمورهأعلنلأنهللابالسيدشكر-2-24(:.11)

(22:3-.)12شيطانبهالذىالأخرسالأعمىشفاء2(:ا14)اشعياءنبوة(-1:13)12السبت

المسيحللسيدالحقيقيونالأقارب-(:93-45)12أخرىوتعاليمالقدسالروحعلىالقجديف

12(.-46:)5.

.(عشرالثالثالاصحاح)-اللهملكوتعنأمثلة-8

الخردلحبةمثل:23-.3(-)13الزوانمثل-:1-23()13وتفسيرهالزارعمثل

-:36-44()13المخفىوالكنزالزوانمثلتفسير:23-35()13الخمير-مثل:31-33()13

:47-58(.)13نوعكلمنالجامعةالشبكةمثل-4-46(:ه)13الثمنالكثيرةاللؤلؤةمثل

الأعلى:الجليلدائرةفى:الرابعالقسم

التالية:الموضوعاتعلىويشتمل

.-12(:ا)14المعمدانيوحنامثل-1
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.-21(:1413)الخمسةالأرغفةمعجزة-2

.:33(14)الانفراديةالسيدصلاة3-

.:32-33()14الماءعلىيمشىالمسيح:4

.-.2(:1)15الفريسيينتقاليدعنالسيدتعاليم-5

.:21-28()15الكنعانيةالمر6هايمان-6

.:92-93()15خبزاتالسبعمعجزة-7

.(-4:ا)16الفريسيينمع-8

.-12(:ه)16والصدوقيينالفريسيينخميرمنالتلاميذتحذير-9

.-.2(:13)16لهالمسيحالسيدووعودبطرساعتراف-01

.:21-22()16لبطرسوتوبيخهبلامهالمسيحتنبؤ-11

.)2416-26(المسيحتهعيةشروط-12

.:27()16اكيهمجدفىالسيدمجيء-13

.:1-13()17التجلى-14

.:14-21()17الصريعالابنشفاء-15

.:22-23()17ا*معنالثانيةللمرةالحديث-16

.:24-27()17بمعجزةالجزيةيدفعالمسيح-17

.1(:1-.)18السمواتصلكوتدخوللأجلبالأولادالتشبه-18

.(1-1:14)18الضالالخروف-91

.(-118:ه)18الأخوىالصلح-02

.2(-.91:)18المشتركةالصلاة-21

.3(2-ه:ا)18للأخرينالغفرانوجوب-22
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بيريةطريقعنأورشليمالىالمسيحالسيدصعود:الخامسالقسم

الآتية:الموضوعاتعلىويشتمل

..2(:1)91اليهوديةتخومالىالجليلمنيسوعانتقال-1

.:3-12()91المسيحىالزواجعنالسيدحديث-3

.1(:13-ه)91الأولادعلىيدهيضعيسوع-3

.:16-.3()91الغنىالشاب-4

.(-021:16)الكرمنىالعمل-5

.02:17-91()لامهعنيتحدثالمسيح-6

.2-28(:.03)زبدىلابنىمطالب-7

.:93-34(03)الأعميينشغاء-8

المقدسة:المدينةفىالأخيرالمسيحعمل:السادسالقسم

الأتية:الموضوعاتعلىويشتمل

.:ا-11()21اورشليملمخول-1

.:13-17(21)الهيكلتطهير-2

.1-22(خه21)الثمرعديمةالتينة-3

.:23-27(31)المسيحسلطانمصدرحولالتساذل-4

.:28-32(21)الابنينمثل-5

.(:33-2146)الأردياءالكرامينمثل-6

.:1-14()22الملكىالعرسمثل-7

.-22(:ها)22القيصرجزيةعنالتساؤل-8

.:23-33()22القيامةحولالسؤال-9

.4(:34-.)22العظمىالوصيةعنالسوال-01
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.:41-46()22المسيحالسيدنسب-11

:ا-93(.)23والفريسيينالكتبةتأنيب-12

مجيئهوعنالمنتهىعلاماتوعناورشليمخرابعنفيهاتحدثالمسيحللسيدتنبؤات-13

)24:1-43(.

.(-351:13)عذارىالعشومثل-14

.3(.-4:1)25الوزناتمثل-51

.(:31-46)25المستقبلةالدينونة-16

وقيامته:وموتهالمسيحالسيدألام:السابعالقسم

التالية:الموضوعاتعلىويشتمل

.(:1-ه)26وقتلهيسوعلمسكوالتشاورصلبهعنيسوعحديث-ا

.:6-12()26تكفينهالياشارةعنيابيتفيالسيددهن-2

.(:13-16)26يسوعلتسليمالكهنةرؤساءمعيتشاوريهوذا-3

.(-17:91)26الفصح!لالاستعداد-4

.(-26:0292)الربانىالعشاء-5

.3(:.3-ه)26بطرسضعفاتعنوالحديثالزيتونجبلاليالخروج-6

.:36-46()26جثيمانىفىالسيدجهاد-7

.-56(:47)26يسوععليالقبض-8

.:57-68()26الكهنةرئيسأماميسوعمحاكمة-9

.7(96-ه:)26بطرسانكار-01

.-2(:1)27الوالىبيلاطسالىيساقيسوع-11
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.(31-.:)27يهوذانهاية-ا

.1-26(:ا)27بيلاطسأماميسوعمحاكمة-1

.)27:27-31(الشوككليل-1

.(33:4-ه)27المسيحالسيدصلب-1

.:46-56()27المسيحموت-ا

.(57:6-ا)27القبرفىالمسيح-1

.(:62-66)27القبرحراسة-1

.(01ا-:ا)28للنسوةوظهورهالسيدقيامة-ا

.1(1-ه:1)38الكاذبةالحراساشاعة-2

.)28:16-17(الجليلجبلفىالمسيحالسيدظهور-2

.:18-.2()28للتلاميذالمسيحالسيدخطاب-2
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الأنجيل.كاتب-1

الانجيل.صحة-2

وكماله.الانجيلوحدة-3

كتابته.وزمنفيهكتبالذىالمكان-منهوالغايةالانجيللكتابةالدافع-4
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الأنجيل.لغة-6

الانجيل.فىالرئيسيةالأفكار-7
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الإنجيل

مرق!سالقديسحسب

ا،نعيلىكلاتب-1

الذىمرقسالقديسأن،المحدثونوالباحثونالكنسىالتقليدبذلكيشهدكما-المؤكدمن

اسمذكروردولقد.باسمهالمسمىالإنجيلكتبالذىهووبطرسبولسالقديسينيتبعكان

(:1212أع)أنظريوحنااسماولايحملوكانالجديدالعهدفىكثيرةمراتمرقسالقديس

اصلأكانواالذينالمسيحيينبينيعرفوكان،مرقساللاتينىالاسماتخذذلكبعدولكنه

سفرعداما(بط-اتى2فل،كو)الجديدالعهدكتبفىأيضادعىوهكذاالاسمبهذاامميين

العبرانىالاسمهويوحنااسموكان.:1212اعمرقسالملقبيوحنافيهن!كرالذىالأعمال

الحالهوكمابعدفيمااتخذهالذىالرومانىأسمههومرقسالأسمبينماالختانعنداتخذهألذى

لتمييزهإمامرقساسميوحنااتخذولقد.شاولالاسمأولأيحملكانالذىالرسوليولسمع

ذلكفىاليهودعادةحسبأوالاسمهذااستعمالمنيكثرونكانواالذيناليهودمنغيرهعن

يونانيا.اورومانياأخراسمايحملونكانوااذالعصر

وكانعليهالقبضالقاءبعدالمسيحتبعشابقصة،مرقسللقديسالانجيلفىوردوقد

البثنومن:51(14)مرعريانامنهموهربالازارفتركالشبانفامسكه،عريهعلىإزارألابسا

صحةمنهناكوليس.اسمهيذكرلمالذىنفسهمرقسالقديسهوكانالشهابهذاان

هذاتولدوربما،اخوهيعقوباوزبدىينيوحناإماهوكانالشابهذايانالبعضلاعتقاد

هذالأنذلك،مرقسالملقبيوحناوبينالانجيلىيوحنااسمبينخلطنتيجةالخاطىءالاعتقاد

فترةإئانمعهالوقتذلكفىكانواتلاميذهلأنعشراياثنىالمسيحتلاميذبينمنيكنلمالشاب

جثيمانى.بستانفىصلاته

وكرنابا!ولسمح

لمأنهعلىخالهبرنابامع،الأولىرحلتهفىبولسالرسولمرقسالقديستبعوقد

سفرعباراتمنذلكيبدوكمالهماومساعدكخادمبلالتهشيرفىمعهماليشتركيصحبهما

:الأعمال
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ولما،مرقسالملقبيوحنامعهماوأخذاالخدمةكضلابعدمااورشليممنوشاولبرناباورجع

)أعخادمايوحنامعهماوكاناليهودمجامعفىالفهبكلمةنادياسلاميسالىصارا

.(:ه"313"ه13

العهدفىشىءيذكرلمذلكوبعد،قبرصالىومرقسبرناباوتوجه:مبرصفى

مرقسالقديسذكر،سنواتعشرمنكثرالىتصلمدةبعدأنهغير،خدمتهماعنالجديد

التالى:النحوعلىالرسولبولسرسائلفى

نإوصايالأجلهأخذتمالذىبرناباأختابنومرقسمعىالمأسورأرسترخسعليكمايسلم

العاملونوحدهممموهؤلاءالختانمنهمالذينيسطسالمدعوويسوع.فاقبلوهاليكمأتى

.1(1،1.:4كو)!تسليةالىصارواالذينالفهلملكوتمعى

وديماسوأرسترخسومرقسيسوعالمسيحفىمعىالماسورأبفراسعليكم)يسلم

القديسمعواشتركعادقدمرقسالقديسأنمعناهوهذا.(23فل)معى،العاملون،ولوقا

)نويبدو،اليهماالمشارالرسالتينفيهكتبالذىاياولسجنهفىروميةالىمعهوتوجه،بولس

فىروميةمنتيموثيؤسالىيكتببولسيانالصغرىأسياالىروميةبعدتوجهقدصرقس

الخدمةافىلىنافعلأنهمعكوأحضرهمرقسخذمعىوحدهالوقا:قائلاالثانىسجنه

.(1:ا4تى)2

أنهاىلهوكمترجمبطرسللقديسكتابعالأخصعلىمرقسالقديمالكنسىالتقليدويذكر

صحةمدىنناقشوسو!.بطرسالقديسبهاعلمكماوتعاليمهالمسيحالسيدحياةعرض

فىتبشيرهفىالرسولبطرسرافقمرقسالقديسأنفيهلاشكومما.كعدلهماالراىهذا

القديسوأن،القدسالروحلحلولالتاليةالعشرالسنواتفىالأقلعلىوأورشليمفلسطين

رسالتهفىمرقسيدعوبطرسوأنبأورشليممرقسمنزلفىبالمؤمنينيجتمعكانبطرس

البعضيقولفيمابطرسكانوربما.بينهماالسنفارقيوضحوهذا(3:13بط1)اب!هالأولى

الرسلمنواحدامرقسالقديسوكان،وعمدهالايمانالىالرسولمرقسقادالذىهو

.(:1الو.)أنظرالمسيحالسيداختارهمالذينالسبعين

:أمرقسللقديسا!انجيلعنالقيصرىيوسابيوسكلمات"واليك

كماوتلاشتسيمونقوةانطفاتروما(فى)اىبينهمالالهيةالكلمةذاعتعندمااوهكذا

بانيكتفوالمأنهملدرجةبطرسسامعىعقولالققوىجلالوأضاء،نفسهالشخصتلاشى

أنواعبكلتوسلوابلالمكتوبةغيرالالهىالانجيلبتعاليميقنعواولمفقطواحدةمرةيسمعوا
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أثرالهميتركلكىايدينابينانجيلهلايزالوالذىبطرستابعىأحدمرقسالىالتوسلات

وهكذاالرجلعلىتحيلواحتىيكتفواولم،شفوياوصلتهمأنسبقالتىالتعاليمعنمكتوبا

بوحىعلمعندمابطرسأنويقولون.مرقعساسميحملالذىالأنجيللكتابةالفرصةسنحت

فىلاستعمالهموافقتهنالالسفروان،الناسهؤلاءغيرةسرته،حدثبماالقدسالروحمن

.،المناظروصف"مؤلفهمنالثامنالكتابفىاكليمنضسىالروايةهذهايدوقد،أالكنائس

فىمرقسيذكربطرسنرىانناثم.بابياسالمسمىهيرابوليسأسقفأيضامعهواتفق

رمزياالمدينةيدعوعندماهويوضحكمانفسهارومافىكتبهاانةيقالالتىالأولىرسالته

ومرقسالمختارةبابلفىالتىالكميسةعليكم،تسلم:التاليةالقليلةالكلماتفىا)بابل

أنظر)فيهابالتبشيرقامحيثمصرالىمرقسالقديستوجهوقد،.1(21:ه)ابنى"

.(42،:216يوسابيوس

مرق!ي،للق!يسالأنجيلمحة-2

فهوالكنيسةتاريخكتابهفىيوسابيوسيذكرهاالتىبابياس6موالهوبذلكيشهدمااولان

يقول:

بدقةكتب،لبطرسالناطقاللسانهوكاناذمرقسان)أيضاالقسيقولهماإهذا

ولكنه،تبعهولاالربلاسمعلأنه،فعلهاوالمسيحقالهعماتذكرهماكل،ترتيبغيرمنولو

بأنيقصدأند!نسامعيهلاحتياجاتمطابقةتعاليمهجعلالذيبطرستبع،قلتكمابعدفيما

ماالوجههذاعلىكتباذخطااىيرتكبلمولذلك،ببعضهامرتبطةالرباحاديثيجعل

شىءأىيقررلاوان،سمعهمماشيئايحذفلاأن،واحدامرعلىيحرصكانلأنه،تذكره

!عد.!هماالعهارةهذهصحةمدىنناقشوسو!،1(،)2:93خطأ

هوالشهادةهذهلهنسبالذىالشيخويوحنا.م012سنةحوالىهذابابياسكتبوقد

حديثنافىذلكانظر)البعضيدعىكماآخريوحناوليسالرابعالانجيلكاتبيوحناالقديس

.(يوحناللقديسالانجيلعن

الترتيبذلكفىمراعيآالحوادثيعرضلا،انجيلهفىمرقسالقديسأنأيضاالحقيقة

غيرمنولوبدقةكتب5أنهقالعندماحقعلىيوحناالقديسكانولذلك،بالتمامفيهاالزمنى
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كتبمرهسالعدكسانهناطول!دحناالعدكسانعلى"فعلهاوالمسيحقالهعماترتيب

علىثصصمندكر.لههما!عتمدلممر!سالفدصسأن!عنىوهذاثذكر.،"ماكل

مصادرمناخل.مماكثهراكضاكتايهلىولكنهكطرسالعد!سمنعرلهمامصرد

التلقهد!ثضمنهوماالعهرسةمتىالقدكسنسضةتكونلدالهعضعندهىأخرى

الضاصة.مطماهداتهعنفضلاالع!مفوى

انهالامرقسالقديساسمالىبصراحةيشيرلاكانوان،بابياسبعديوستينوسوكذلك

بطرسمذاكراتيسميهوهومابطرسالرسوللتعاليمكتسجيلالثانىيعتبرالانجيل

.ا!أ!(.!هث!"لأأ+)88

وقال،وترجمانهبطرستلميذمرقسدعاالذىايريناوسأخذالرأيهذاوبنفس

وبولسبطرصموتبعدذلكوكانبطرسبهابشرالتىالأمورأنجيلهفىكتبأنهعنه

عنيذكرترتليانسأيضاوكذلك.أكهههول.،!أه+ه+.5.اححول."ح31واستشهادهما

ول.س!30347!7.كا،!ا5بطرسللقديسمترجماكانأنهمرقس

6موالهموكتاباتهمفىسجلواقدوترتليانوسوايريناوسوبابياسيوحناالقديسيكونوبذلك

كعد.لهماالأراءهذ.نناثشوسو!.الغربوفىالصغرىأسيافىشائعاكانالذىالتقليد

وأنم42سنةحوالىروميةفىانجيلهكتبمرقسالقديسبأنالقولالىيذهبمنوهناك

)1(.قبولهيصعبرأىوهذاكلوديوسأيامفىه!اككانبطرس

انجيلهكتبمرقسأن(الميلادىالثانىالقرناواخرفى)الاسكندرىاكليمنضسىذكروقد

بحريةليكتبمرقستركهذهبرغبتهمعلملماالذى،بطرسالىاستمعواالذينطلبعلىبناء

:يوسابيوسيذكرهاكمااكليمنضسىكلماتهىوهذه.انجيله

كتابتهمناسبةكانتفقدمرقسانجيلأمااولا.كتباالمسيحنسبالمتضمنينالانجيلينأن1

منكثيرونطلببالروحالانجيلواعلنرومافىجهارأبالكلمةبطرسكرزلما.هكذا

كتبأنوبعديتذكرهالايزالوكانطويلأوقتالازمهلأنه6موالهيدونأنمرقسالىالحاضرين

عليهاأشجعهولاالكتابهمنيمنعهلمبهذابطرسعلملماو.طلبوهلمنسلمهالانجيل

.:7وه641(يوسابيوس)

الأولي.الرسولبطرسلرسالةدراستنافيالرايهذاعليردناانظر-1
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القديسدفعتالتىالاسبابذكرفىاكليمنضسىاليهيذهبالذىالراىأنهذامنوواضح

ايريناوسرأىمعيتفقلابطرسالىاستحعواالذينرغبةعلىبناءرومافىانجيلهلكتابةمرقس

موتبعدانجيلهكتبمرقسالقديسكانالقولالىفيهيذهبوالذىاليهالاشارةسبقالذى

.كطرس

مايتضمنانجيلكتابةالىلتعاليمهاستمعواالذينبحاجةاليهاوحىقدالرسولبطرسان

اليهيشيرماوهذالسامعيهيقدمهأنانجيلهينهىعندمامرقسالقديسمنوطلب.ولعلم

هؤلاءغيرةسرتهحدثبماالروحمنبوحى(بطرس)أىعليمعندماقولهفىاكليمنضسى

عينهالراىوهذا1،22:ه2يوسابيوسالكناثسفىلاستعمالهموافقتهنالالسفروأنالناس

..02(9:ه)2يوسابيوسيذكركماهيرابوليسأسقفبابياسرأىأيضاهوكان

موته.بعدبطرسلمستمعىوسلمهالانجيلكتبمرقسبانالقوليمكنذلكوعلى

تعاليمسجلمرقسالقديسبانالقائلالتقليدجديدمنأوريجينوسيعيداكليمنضسىوبعد

.يوسابيوسلسانعلىاوريجينوسكلماتهىوها،بطرس

63،5:هيوسابيوسبطرسمنتلقاهاالتىللتعليماتوفقاكتبهالذىمرقسكتبهوالثانى

هوالثانىالأنجيلكاتببأنيشهدالقديمةعصورهمنذالكنبسالتقليدانالقوليمكنهذاوعلى

الرسولمرقسكانالذيبطرسالقديسمنتلقاهاالتيللتعليماتوفقاكتبهوقد،مرقس

الىالعبرانيةمنبطرسلغةترجمأنهترجمانبكلمةهنايقصدولا.لهوترجمانتلميذبمثابة

القديسانبالكلمةيقصدبل،الجليلمنكاناذاليونانيةاللغةيعرفكانبطرسياناليونافية

.تعليماتمنبطرسعناخذهماقدمفيماأنجيلهفىقدمقدمرقس

وأن،أولاكتبمرقسللقديسالانجيلبانالقولالىيذهبونممنالبعضويعتقت

متىالقديسينبأنيعتقدون،عليهاعتمداقد(ولوقامتىللقديسين)الأخرينالانجيلين

القديس!كتبهقديكنلملولانجيلهماكاساسمرقسللقديسالانجيللياخذاكاناماولوقا

يستعملاأنولوقامتىللقديسينكانمالانه،الربتلاميذهمنلتلميذكمترجممرقس

.الربتلاميذأحديكتبهلمكتاكالأنجيلهماكاساس

خاصنةعنايةيعطىمرقسللقديسالانجيلأنلنايتبيننفسهالانجيلواقعمنانهعلى

الربتلاميذمندعىمناولمرقسالقديسيذكرمابحسببطرسكان،بطرسللرسول

هوبطرسكان:1121مرقسوفى3:16(،:26ا)مرالرسلاسماءمقدمةفىيضعهوهو
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أشاركمابطرسالىمتىالقديسيشرولم)التلاميذينكران31:.3متفى)91بيمماالمتكلم

مواضعوفى.الحالفىالتينةيبستكيفتساءلوا،(الحادلهنفسفىمرقسالقديس

مرفىذلكمثال)الرسلباقىيذكرومعهالخصوصوجهعلى!طرسالىيشاركثيرة

الىاتيناللواتىالحنوطلحاملاتالملاكوقالمعهوالذينسمعانفتبعهالبشيريقول:36(ا

انهولبطرسلتلاميذهوقلنأذهبنلكنفيهوضعوهالذىالموضعموناالمسيحقامانبعدالقبر

.،16:67مرالجليلالىيسبقكم

المسيح:تلاميذمنخاصةدائرةفىبطرسالقديسيذكرأربعمواضعوفى

المجمع:رنيسميتفى-1

.(:537مر)يعقوبأخاويوحناويعقوببطرسالايتبعهأحدأيدعولم

التحلى:جهلعلىث2

.(:91مر)عالجبلالىبهموصعدويوحناويعقوببطرسيسوعاخذايامستةوبعد

أدرشليم:خرابعنالمسيحتحدثعندما-3

وأندراوسولوحناولععوببطرسسألهالهمكللجاهالزيمونجبلعلىجالسهووف!ما

.(:133مر)انفرادعلى

جثيمانى:كستانفى-4

معهاخذثمأصلىحتىههنااجلسوالتلاميذهفقال،جثيمانىاسمهاضيعةالىوجاءوا

.(33،:1432مر)ويكتفبيدهشوابتداويوحناويعقوببطرس

بلا+نهبطرسضعفاتفيهاظهرتالتىالمواقفايضايذكرأنيفتهلامرقسالقديسانثم

كثيرايتألمانينبغىانهنفسهعنالمسيحتحدثفلما،موضوعياعرضاالحوادثيعرضشك

علانيةالقولوقاليقومأيامنلاثةوبعدويقتلوالكهنةالكهنةورؤساءالشيوخمنويرفض

عنىاذهبقائلآبطرسفانتهر،تلاميذهوأبصرفالتفتينتهرهوابتدااليهبطرسفاخذه

.(:31-833مر)للناسبماولكنلئهبمالاتهتملأنكياشيطان

كانوبينما:فيقولسيدهبطرسفيهاانكرالتىالثلاثالمراتمرقسالقديسيذكروكذلك

اليهنظرتيستدفىءبطرسراتفلماالكهنةرثيسجوارىاحدىجاءتاسفلالدارفىبطرس

خارجاوخرجتقولينماافهمولاأدرىلستقائلأفانكرالناصرىيسوعمعكنتواتتوقالت

.،:1121مر"يبستقدلعفتهاالقيالتينةانطرسيديالهقالوبطرسفتذكر)1(
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فأنكر،منهمهنماأنللحاضرينتقولوابتداتايضاالجاريةفراته.الديكفصاحالدهليزالى

لغتهمتشبهولغتكايضأجليلىلأنكمنهمأنتحقالبطرسالحاضرونقالايضاقليلوبعد

بطرسفتذكرثانيةالديكوصاحعفهتقولونالذىالرجلهذاأعرفلاانىويحلفيلعنفابتدأ

بكىبهتفكرفلما،مراتثلاثتنكرنىمرتينالديكيصيحأنقبلانكيسوعلهقالهالذىالقول

.(:66-72ا4مر)

منمر!سالعد!ىتلقاهمافسمهلالىقصد!دكانوانالافحهلأنكلاحظأنهعلى

!مع!كنلممرقصىلأنودلككمطرسخاصالاهولحالههنحدلاأنتاالامطرسالعدصى

هضلاالههمواستمعالأخركنالتلامهذكذلكوعرفبولساكضاثهعولكن!عط!طرس

الريانى.العشاءلأمامةمكانامهتهمناتضدقلناكماالمس!السهدانعن

مرثسالثد!سينكينالعلاقة!مأنفىالثالث!ثشودةالانهاالمعظمالهاماقداسةرأى)

:(ومطرسا

:كطرسالىمر!سانحهلنسهةمماولة

سكرتيره5شينوالأبويسميه"لهالملازموتلميذهبطرسالقديس"كاتبيسمونهانهم

.(1)،العزيزوصترجمه

صرقسأنالبعضويقولبطرسعليهاملاهمرقسمارانجيلانالبعضيقولوهكذا

بعضه!أنحقى.بطرسبهعلمقدكانمااوبطرسمنسمعهقدكانماكتبالرسول

.،بطرس"مذكراتالانجيلهذايسمون

بلادمم.فىنشروهاعندماالطقسيةكتبنافىايضاالقولهذ!مئلأدخلواانهموالعجيب

الأكاء6موالمجموعةفىبارشفىباسيهرينيهنشرهكماالسنكساركتابفىوردماوهذا

تلميذالهوصاربروميةبطرسالىومضى.برمودة03يومتحتمرقسمارعنالشرقيين

رومية.فىبهوبشربطرسعليهأملاه،انجيلهكتبوهناك

أيقونةرومافىتوجدمرقسأنجيلتدوينفىالخاطثةالفكرةهذهعنوللتعبير

وهو،رومةاهلتبشيرأثناءبطرسقدمىعندجالساصرقستصورانجيليكوللفنان

:كتابفى(بطرسالقديس6موالأى)+موالهيدون

لامأأ5"لاكا!:أهحول"!3!أص!س!4ا!اأمأش!3"حأولس!،111،!.487.

(1).ء3!يلا33ولكهحا*3ال!اسا2ظشاا؟،نروللاح52أولاشا233ءاغ.
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لهذهخصصنافقد،مرقسالقديسكتههوكيفمرقسانجيلكحثمجالفىالأنولسنا

منليسمرقسانجيلاننقولانههنايكفىانما،الرسولمرقسكتابمنفصلاالنقطة

اناليممقاجاصكنلمالرسولمر!سانكما.القدسالروحاملاءمنوانما،بطرساملاء

كناظر!هدأكعرلهالهو،المس!كالسهدالضاصةالمعلوماتمطرسالقدصسمن!عر!

هاناعرسلىالأولىالمعحز8مند،الهدءمندالربمعحزات!ماهدوكثمضص،للاله

كلهمالرسلكعتمعكان!هنهفىل!و!عرلها.رسولاالسهعهنوكاحد،العلهل

الاله.والدةالعدراء8السهدومعهم

نسيبهكينما،انجيلايكتبانالشابمرقسعلىاستكثرواالكاثوليكأخوتناانيهدوولكن

.كطرساليالانجيلفنسبوا،يكتبلمالشيخ

،لطرسمدكراتههومرد!ا!علهل

غريب:راى

رومة،فىبشرالرسولبطرسانالىمؤداه،الغربيةالاوساطفىمنتشرغريبرأىهناك

وأن(الرواياتتلكتقولحسبماترجمانهأو،سكرتيرهأو،كاتبهاوتلميذه)مرقسمارومعه

سمعهاالتىالعظاتلهمفكتبمرقسمارالىرومهاهلفتوسلانجيلايكتبلمالرسولبطرس

مذكرات"مرقسانجيليسمونولن!لك.بطرسعليهاملاهماكتبأوكطرسالقدميسمن

.......،بطرس

فىالأباءبعضالىمنسوبةالخارجمنبشهاداتتأييدهيحاولونالرأىهذاواصحاب

واخفى،بطرسضعلاتاظهرانهيقولونالذى،نفسهالانجيلداخلمنوبأدلة،الأولىالقرون

الحقيقى.الانجيلصاحببطرسالقديسمنتواضعأ،يمجدهما

عليها.ونردالأراءهذهكلنحللأنجانبنامننحنوسنحاول

رومةألىمطرسمار!طموهل:أولا

رومةكنيسةاسسالذىهوبولسالقديسان،المقدسىالكتابمنكثيرةكادلة6مهتنالقد

أواخرفىالايذهبلموالذى،الأممرسوللاالختانرسولهوالذىبطرسالقديسوليس

صحهةتكون،هناكليكرزيذهبلمالرسولبطرسكانفان.الساحرسيمونلمقاومةحياته

اساسها.منواهيةحجةهى،كانجيلوينشرهاعظاتهيكتبترجمانأوككاتبلهمرقسمار
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3!طرسترجمانمرقسأنمعنىما:ثانيا

الروحمنأخذهاالتىبألسنةالتكلمموههةفقدالعظيمبطرسالقديسانذلكمعنىهل

بعداحتاجحتى(2:هاع)السماءتحتأمةكلمنأناسابهاوكلمالخمسينيومفيالقدس

تستخدصففيمالمجالهذامثلفىتستخدملابالسنةالتكلمموهبةكانتوان؟مترجمالىذلك

السائدةاليونانيةاللغةيعرفكانمرقسمارأنمنمعروفهوماالىكالاضافةهذانقول؟اذن

الوقت.ذلكفىرومةفىالاستعمال

الكنهسة:8عقهدضدكا!هاسرواكة:ثالثا

منطلبوارومةأهلأنتقولالتىبابياحاروايةهىالمجالهذافىللاباءمنسوبةدرايةأدل

(بطرسمن)شفاهاوصلتهمأوسبقتالتىالتعاليمعنمكتوبأ6لرالهميتركأنمرقس

ولكنه.ولاتبعهالربسمعلالأنه.فعلهأوالمسيحقالهعماتذكرهماكلترتيببدونفكتب

لزاماكانولاتبعهسمعهلامرقسأنفىبابياسقولصدقناولو.قلتكمابطرستبعبعدفيما

السبعينمنكانأنهوتعتقد،الالهناظرتلقبهاذمرقسمارفىكنيستناعقيدةنكذبانعلينا

عليهالقبضليلةالربتبعالذىالشابأنهعلىالكتابعلماءويجمع.....شرحناكماتلميذأ

.(53،:1451مر)عريهعلىازارأيلبسوكان

امهكانتوهد،هداكهدثهعهولاالربسصعلامرلسمارانالكلامهذاأغر-ما

ارصلغسلولهه،اللصحالربصنع!هتهولى،المسهحتهعناللائىالمر!اتاحدى

يضتصتقررسايومنارلعان.علههمخطاولوالصودمهبسد.سلمهمولههالتلامهد

.(ا-317الاصما!اتمن)مرلس!هتلىوعملهالر-!صدكث

:للاكاءالمنسوكةالرواياتتناقض:را!عا

اليمنسوبةروايةمعتتعارضكذلك،الكنيسةعقيدةمعبابياسروايةتتنافىوكما

بماالقدسالروحمنبوحىعلمعندمابطرسأنبابياسروايةتقولفبينما،ايريناوسالقديس

رويةتقول،الكنائسفىلاستعمالهموافقتهنالالسفروانالناسهؤلاءغيرةسرته،حدث

الينانقل،استشهادهمابعداىوبولسبطرسالقديسينانتقالبعدمرقسمارانايريناوس

.....بطرسبهاكرزالتىالأمورتلك

؟بطرساستشهادبعدالانجيلكتابةمعالانجيلعلىبطرسالقديسموافقةتتفقفكيف

.؟نرفضوأيهمانصدقالروايتينهاتينفاى
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صرقمسأنفهىالاسكندرىكليمفضسىالقديمسالىالمنسوبةالثالتةالروايةاما

برغبتهمعلملماالذى،بطرسالىاستعمواالذين!لبعلىبناءأنجيلهكتبالرسول

عرفقدبطرسالقديسأنهذاوصعنى)بحريةأنجيلهليكتبمرقسترك،هذه

الامجيلكتبانبعدمرقسمارأنالروايةتقولثم(الانجيلكتابةقبلالكتابةبمشروع

وهذا.عليهاشجعهولاالكتابةصنيمنعهلمبهذابطرصعلمولما.طلبوهلمنسلمه

ماراستشهادبعدكتبالانجيلأنفىايريناوسهالىالمنسوبالقولصعيتنافىالكلام

..يطرحما.-.

نرفض؟وأيها،نصدقالثلاثالرواياتأى

مراحعةالىتحقاجالأولالأ!اءالىمفسو!ةعدكدةكوالاأنصحهحاليساو

معثتنافىكانتلووكضاصة،و!ساطةسهولةلينقعلهاأننستطهعولا،كثهرة

كنهسثنا.عقهدة

.الموضوعهذاعلىامثلةمنعندىماكثرما

مرقس:مارمعلوماتمصادر:خامسا

وسمعكنلسهرأىعهانكشاهدالأمورمنكثهرأوصدمدمرقسمارأنلاشك

وجمهعالعدراءالسهدةرحالمحط!هتهكانلقدهداكلاليوكالاضافة.ك!دفهقوكتب

وهو+(،14؟:13أع)ساكحنمعونكانواالتي8المشهورصههونعلهةلهفههالرسل

!قالوكان.(:1213اع)المؤمنون!ههاكحتمعكانالعالم!ىمسهحهةكنهسةاول

المعلوماتتركزادنلمادا.وكوالهطعمالهالرب!السهد!ضنصماكلالههتهذاكل

علىمعلوماتمنكنقصهفيمااعتمدقدمر!سمار!كون!لادا.وحدهمطرسلي

وانما،لمعلوماتهصاحدأمصدرأيذكرلمالهعكميرلوقاماران......"لمادا2واحدمصدر

.(:2لو؟)،للكلمة!ضدامامعاكنهنالمدءمنلكانوااللكنالهناسلمهاكمااقال

انجيلا3سطرسمارككتبلملماذا:سعادسا

فيردانجيلايكتبلمبطرسمارلأن،مرقسانجيلحولالضجةهذهكلتقالهل

يكتبلمبطرسالقديسلكونتعليلاحياكىفىقرأتماأعجبانأاليهمرقسانجيلنسبة

:(م9114)أمدمدينةمطرانالصليبىابنقولهو،انجيلا



يصلالدرجةهذهالىهل.6رفقائهكتابةالفاسهوسيحتقركتباذاانهافتكرالأنه

أحديحتمقرلموللان،رسالتينبطرسالقديسكتبلقدالصليبىابنفليطمئنالتفكير؟

مرقسماركتبقدوها.الرسلوباقىيوحناالقديسورسائلبولسالقديسرسائلبسببهما

)1(00000الثلاثةالأناجيلباقىأحديحتقرولم.(بطرسمارالىينسبونهالذى)انجيله

8وكلمادا*نجيلىوح!ة-3

علىويدل.المسيحالسيدتلميذوهوواحدشخصهوالثانيالانجيلكاتبانالمؤكدمن

يعتمدلاالكاتبأنمنالرغمعلىالانجيلكلفىالروايةوبساطةوالتعليمالأسلوبوحدةهذ!

معرفةعلىوهو،أورشليميهودمناصلآكانمسيحىالكاتبأقثم.فقطواحدمصدرعلى

احاطتهعلىتدلالتىالدقيقةأوصافهمنيتضحوهناتخوممنحولهاوبماالبيئةكهذه

13:3مرالهيكلتجاهفوالذىالزيتونجبلعنيتحدثفهو،البلادهذهبجغرافيةالتفصيلية

الأراميةاللغةيعرفوكذلك،:\11مرأورشليممنبالقربعنياوبيتفاجىبيتعنويتحدث

لكياصبيةتفسيرهالذىقومىطليثالهاوقالاليونانيةاللغةالىبرمتهاجملأمنهايترجمالتى

.(:1534)مرتركتنىلماذاالهىالهىتفسيرهالذىشبقتنىلماالوىلوى:541مرقومى6هول

الانجيلمنعشرالسادسالاصحاحمنالأخيرةالأعدادحولالبعضأثارهشكثمةأنعلى

ولمالانجيلالىمضافكانهالاصحاحمنالجزءهذااعتبروقد(:9-.162)مرقسللقديس

السينائيةالنسخةفىالجزءهذاوجودعدمالقولهذاالىدعاهموقد،الأصلمنهكذايكن

بعضفهناكذلكومع.القديمةالترجماتبعضفىتوجدلاوكذلك(الميلادبعدالرابع)القرن

لدىمعروفاكانانهعنفضلآالاصحاحمنالجزءهذابهاوجدالقديمةالترجماتمنالنسخ

وترتليانوسواوريجينوسالاسكندرىواكليمضسىوتتيانسوايريناوسيوستيندس

مرقس.القديسانجيلضمنالجزءهذاالىيشيرونفهم،وغيرهمالعجايبىوغريغوريوس

وجودمرقسالقديسانجيلالىالاصحاحمنالجزءهذانسبةفىالتشككالىالبعضدعىوقد

والتى(أ!*هلاس!53!)ذهبكلصةمثلكلهالانجيلأجزاءباقىفىتوجدلافيهكلماتبعض

(-!،أ!لا+ميتاشيئأ16،:1611مرا"ول(3)وليؤمنولم.1،1215:.16مراتثلاث!ردت

مر(!ه!ط5)هلاأ"*)يتبع61:02مر(!ح؟!أ*)يثبت618:1مر(!1،(5ل!)نظرك!أول30)

فقرةهنايذكرمرقسكانفاذاالشكاكراىتدعيمفىقويةليستالحجةهذهانعلى.2:.16

انهالىهذا.أنجيلهفىاستعمالهالهيسبقلمماالكلماتمنيستعملأنغضاضةفلاجديدة

انلث.الفصل7599-اننيةالطبعة-رهـسالأنبامطبعة-الانجيلىمرتسالالهناطر:الثالثشنودةالباياا-
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(خائفاتلأنهناالكلماتهذهبمثلانجيلينتهىانبالمعتادهوولامطلقاالمناسبمنليس

.:168مر

كلتباللىىالمكان-!والغايةالانجيللكتابةاداف!-8

4كلتاتوزمنفيه

الييرجعالانجيللكتابةالدافعانسابقاذكرنامانحوعلىالسكندرىكليمنضسىاعتقد

ألحواوقدالكلماتهذهتسجيل،المسيحعنالشفويةبطرسكلماتالىاستمعواالذينرغبة

تقديمفىتتمثلالانجيلكتابةمنالغايةأنعلى.رغبتهملهمليحقق،مرقسالقديسعلى

مرقسالقديسأراد،للعالموالمخلصالفهابنهوأنهعلىالأمميينمنأمنواللذينالمسيح

اهتماماالانجيلهذافىنجدولا.لوهيتهعليتدلالتىالخارقةالمسيحاعماليقدمأنبانجيله

الىبالاشارةمرقسالقديسويكتفىمنهاالقليلالايحوىلااذو6موالهالمسيحتعاليمبذكر

تعليصهمنفبهتوايعلئموصارمثلأيقولفهومضمونهايذكرأندونالتعاليماوالأقوالهذه

فىمجامعهمفىيكرزفكان.22،:21امركالكتبةوليسسلطانلهكمنيعلمه!كانلأنه

يخاطبهمفكانالبابحولولايسعيعدلمحتىكثيروناجتمعوللوقت:193مرالجليلكل

يسوعخرجفلما2:32مرفعلمهمالجمعكلاليه6ليوالبحراليايضاخرجثم2:2مربالكلمة

وقام6:14مركثيرأيعلمهمفابتدألهاراعىلاكخرافكانوااذعليهمفتحننكثيراجمعارأى

ايضاكانوكعادتهايضاجموعاليهفاجتمعالأردنعبرمناليهوديةتخومالىوجاءهناكمن

يتركمرقسالقديسأن30:ه13مرالهيكلفىيعلموهووقاليسوعاجابثم:11مريعلمهم

الأباعلانذكروقد.وألوهيتهقوتهلتثبتكافيةوهىالمسيحشخصعنلتتحدثالأعمال

يكنولم(:97)مرالتجلىوعند:11(1)مرالعمادعند،مرتينالمسيحلبنوةالسماءمن

:7(34،5،:24امر)بذلك6مرتقدالشياطينانالاالمسيحلوهيةالخدمةبدءفىيدركالشعب

المسيحطلبقدذلكومعبطرسباعترافالمسيحالوهيةتكشفتفيلبسقيصريةفىوكذلك

فسألهالمحاكمةأثناءواضحبشكللوهيتهعنالمسيحومصح9:3مرذلكيعلنواالامنهم

ابنتبصرونوسوفهوأنايسوعفقالالمباركاينالمسيحانتلهوقالأيضاالكهنةرئيس

كتبمرقسالقديسولأن،:1462مرالسماهسحابفىأتياالقوةيمينعنجالساالانسان

عاداتتفسيرالىيلجأوكان.متىالقديسفعلكماالنبواتشهادةالىيشرلملذلكللأصميين

ذلك:مثال،عندهممجهولةكانتلأنهاوكلماتهموتعاليمهماليهود
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اأيدخبزأيثلونتلاميذهمنكعضا(والفرشميونالكتبةأى)راواولما:للتقليدتفسيره

لاباعتناءأيديهميغسلوالمأناليهودوكلالفريسيينلأن،لاموا،مغسولةغيرأىدنسة

كثيرةاخوىوأشياءياكلونلايغتسلوالمانالسوقومنالشيوخبتقليدمتمسكينيثلون

.(:2-74مر)وأسرةنحاسوأنيةواباريقكؤوسغسلعندبهاللتمسكتسلموها

)مرقيامةليسيقولونالذينالصدوقيينمنقوماليهوجاء:الصدوكيينتعليم

1218:).

أينتلاميذهلهقالالفصحيذبحونكانواحينالفطيرمنالأولاليوموفي:القصحدكع

.:12(14)مرالفصحوتأكلتمضىانتحب

.:6(15)مرطلهوهمنواحدااسيراعيدكلفىلهميطلق:وكانعمد!كلأس!راطلاى

6موللكصبيةياتفسيرهالذىقومىطليثالهاوقال:اليهوديةالكلصاتتفسير

.:17(3)مرالرعدابنىاىبوانرجساسملهموجعل4(:ا5)مرقومى

جلجثةموضعالىبهوجاءوا.(71:1مر).....هديةايقربانأوأمهيابيهانسانقالوان

.(:5923مر)جمجمةموضعتفسيرهالذى

.(:1534مر)تركتنىلماذاالهىالهىتفسيرهالذىشبقتنىلماألوىألوى

.:ه1مر،نهر"بلفظيقرنهانجيلهفىالأردنفيهايذكرمرةوأول

مثليستعملهاالتىاللاتينيةالكلماتانجيلهفىيفسرلامرقسالقديسفانتلكعنوفضلأ

51:93،44،54مر(،حولأول3أللآول)المائةوقائد6:37،21:51مر!(لاول3!أهول)دينار

.21:41مر(لأك!ول05)3وجزية

الانمهل:كتاكةمكان

يوسابيوسرأىبحسبويبدو.رومافىكتبقدمرقسالقديسانجيلأنالبعضاعتقد

الرأىبهذاأخذاقدهيرابوليساسقفبابياسوكذلكالاسكندرىاكليمنضسىأنالقيصرى

.(1:ه2يوسابيوس)

طلبعلىبناءصصرفىكتبالانجيلأنيعتقدالفمذهبىيوحناالقديسانعلى

.(3صمتىالقديسلبشارةتفسيرهانظر)لهالسامعين
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مرشدكتابأنظر)مجهولاويعتبرهالانجيلفيهكتبالذىالمكانمعرفةينكرمنوهناك

.(353صالثمينالمقدسالكتابالىالطالبين

،هناكالمسيحيينأجلومنرومةفىكتببأنهالقائلالراىتاييدالىيذهبونوالذين

سمعانأنيذكرالذىالوحيدالانجيلهومرقسللقديسالانجيلبانبالقولرايهميدعمون

هناكيكنولم(2:ا15مر)وروفسألكسندروسأباكانالمسيحصليبحملالذىالقيروانى

فىمذكوراهذاروفساسمونجد.القراءلدىمعروفةتكنلمماالأسماءهذهلذكرداعاى

الشخصنفسهويكونانيقولونفيمايبعدفلا(:1613)روميةالىالرسولبولسرسالة

منالفمذهبىيوحناالقديسبهقالماهوالأراءارجعأنعلى.مرقسالقديساليهاشارالذى

مصر.فىكتبانه

الافجيل:كتاكةزمن

مرقس.بالقديسالخاصالانجيلفيهكتبالذيالزمنتحديدعنتامتأكيدلديناليس

أنهعلى.م68،07بينمابطرسالقديساستشهادبعدكتببأنهالقولالىالبعضويذهب

كأساصصرقسالقديسانجيلعلىأطلعاقدولوقاهتىالقديسينفان،سابقاأشرناكما

انهعلىالرسولبطرسالقديسحياةأبانم06،64سنةبينكتبفيكون،لانجيليهماومصدر

قدمرقسللقديسالأنجيلأنأى.بطرسالقديساستشهادبعدرومهمؤمنىالىوأرسلسلم

الانجيلين.هذينكتابةزمنقبلكتب

الحيويةأا!نجيلىأ!لوبخاصية-5

شديدالوقتنفسفىولكنه،التكلفوعدمبالبساطةصرقسالقديسأسلوبيتميز

اختصاراوأشدهاالأناجيلأصغرمعروفهوكمامرقسللقديسالانجيلكانواذا.الحيوية

اذاتصويروكثرتفصيلبثثرالمسيحالسيدلقصصيعرضكثيرةمواضعفىذلكمعفهو

مثال،كثرحيويةالأسلوبيكسبمماالتكرارالىأحياناويلجأ.الأخرىبالأناجيلقورصن

ماالليلنصفأمأمساء3(:ه)13وفىالأبنيةوهذهالحجارةمذهماانظر،(:131)مر:ذلك

غربتاذالمساءصارولما:32(1)وفى21(ولو24متمع)قابلصباحاام،الديكصياح

العبارةهذهمنالثانىالنصفذكريغفلمتىللقديسالانجيلأن)ويلاحظالشمس

:.3()14وفى-4(:.4)لوفيهاالأولالنصفذكريغفللوقاالقديسأنبينما،:16(8)مت

يذكرلا:34()26متىللقديسالإنجيلفىبينماأمراتثلاثتنكرنىالليلةهذه"فىاليوم

:68(14)ونى،الليلةهذههـفىالكلماتيذكرلا:،3()33لوقاوالقدي!ساليومكلمة
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أيضاوقابلافهمولاكلماتلايذكرفهو3607:متمعقابل)أتقولينماأ!مهمولاأدرىالست

:2-83صتمعقابل)الخبرويذيعكثيرآينادى4:ه1وفى(:17ويو56:18-2261)لومح

.(1-2:16ولوه

الىمرقسالقديسيلجأماكثيرا،أسلوبهفىالتصويريةالحيويةهذهتحقيقاجلومن

التالية:العباراتمنيبدوكماوالعددوالزمنوالمكانالأشخاصعنتفصيليةمعلوماتتقديم

القطيعفاندفعالخنازيرفىودخلتالنجسةالأرواحفخرجتللوقتيسوعلهمفأذن-1

عددولوقامتىالقديسانيذكرولم):13()5ألفيننحووكانالبحرالىالجرفعلىمن

.(4.:6-8ولو:828انظر)مت-روايتهمافىالخنازير

أنولوقامتىالقديسانيذكرولم)6:7()مراثنيناثنينيرسلهموابتدأعشرالاثنىودعا-2

.9:ا-6(لو،11:ا،5:4،.ا:93،1:همتانظر-اثنيناثنينتلاميذهارسلالمسيحالسيد

صفوفاصفوفافاتكأواالأخضرالعشبعلىفرقآفرقايتكئونالجيمعيجعلواأنفأمرهم-3

أنالجميعافأمرفقطمتىالقديسيقول)04(،)6:93خمسينوخمسينمائةمائة

خمسينفرقأاتكئوهملتلاميذههـفقاللوقاالقديسويقول:91(-)14أالعشبعلىيتكئوا

.(1:.6)يو!يتكئونالناس"اجعلوايسوعفقاليوحناالمقديسويقول(94:1)لوهخمسين

تيمواسبنالأعمىبارثيماوسكانغفيروجمعتلاميذهمعأريحامنخارجهووفيما-4

اسميذكرالمولوقاصتىالقديسينأنيلاحظ)(:146مر.)يستعطىالطريقعلىجالسا

.(3-43:هلو18،:92-0234)متانظرالأعمىذلك

.(:23ولو8-:824متمعهذاقابل)3نه4مرنائماوسادةعلىالمؤخرفىهووكان-5

:الأشخاصوعواطفمشاعربوصفيهتممرقسالقديسأنثم-6

.:32(ا.)أيضأانظر:24(01)،كلامهمنالتلاميذفتحير5التلاميذعنفقال-ا

هذهالىيشيرانلاولوقاصتىالقديسينأنيلاحظبينما)المسيحالسيدعنوقال-ب

فاطهرأريدلهوقالولمسهيدهومديسوعفتحنن(المقابلةروايتهمافىالعوا!ف

.(:13:16لوه،:2-84متمع)قابل:41(1)مر

.(:143مر)للوقتوأرسلهفانتهره
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ه:3مر....يدكمدللرجلوقالقلوبهمغلاظةعلىحزينابغضباليهمحولهفنظر

.(ا6:6-الو،:9-1214متمع)قابل

.(:1-164متمعقابل:812مر)أيةالجيلهذايطلبلماذاوقالبروحهفتنهد

،:9114متمعقابل):0114مر.....الأولاددعوالهموقالاغتاظذلكيسوعرأىفلما

.(-18:1517لو،15

كانانبعدالمحدثينالباحثيننظرفىأصالةمرقسللقديسالانجيلأعطىقدهذاكل

ولوقا.متىالقديسينلانجيلىتلخيصكمجردالااليهينظرونلامنهمالقدامى

يذكرهاالتىمن6ملفهىمرقسيذكرهاالتىالحوادثاماالطالبينمرشدكتابفىجاء

فيهاعبرالتىالمراتاحدعنحديثهفىمثلامنهماكثرفيهايدققبالاجمالأنهالاولوقامتى

نوءفحدثصغيرةاخرىسفنايضامعهوكانت.الأقوالهذهيذكر،4صالجليلبحرالمسيح

المسيحشفاءعنحديثهفىأيضايفعلوهكذانائما!الوسادةعلىالمؤخرةفىهووكانعظيم

مع5صقابل)الجدريينكورةفىفعلهاالتىوالمعجزة(9صمتمع2صقابل)للمفلوج

منمعرفتهاعلىحصلأوعياناالأمورهذهشاهدإمامرقسأنلنايبرهنوهذا(8صمت

وهماالانجيليينمنغيرهيذكرهمالامعجزتينالبشيرهذاويذكرن!واتهمشاهدوهاالذين

صيداصبيتفىكانالذىاطاعمىعينىوفتحالخ731:000000صالأقعداي!صمشفاء

العالمصفىالانجيلنموالىبهيشيرالذىالبذارنموكيفيةمثلوكذلك.:822-24

أنهالسامب،الحوادثمنيحويهوماكلامهبساطةلأجليحسبالانجيلوهذا......:426-93

.222صالعالمفىتاريخوأقنعواعجبواوضحأخصر

الانجيلى،لفة-6

معظملأنمتىللقديسوالانجيلمرقسللقديسالانجيلبينمشتركةكثيرةكلماتثمة-1

متى.للقديسالإنجيلتضمنهمرقسللقديسالانجيلفىوردما

حوالىوتبلغالسبعينيةوالترجمةمرقسللقديسالانجيلبينمشتركةوجملكلماتثمة-2

مثلا!اياربعين

)*لاء3!ول(:1213مريصطاد-1

6ل!(ا!لأأ"ه)ل!ا:216الشبكةيلقى-2
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3(أأ)*؟ا:93مرتلمع-3

(5لاك!كه0))01:4250مرعسير-4

ذلك.وغير

فىولاالسبعينيةالترجمةفىلانجدهالاكلماتمرتسللقديسالانجيليتضمنكذلك

فىالأنحتىتستعملالكلماتهذهمنكثيرأانبالملاحظةوالجديرالأخرىالجديدالعهدكتب

العامةالشعبيةاليونانيةباللغةكتبمرقسللقديسالانجيلانعلىيدلوهذاالحديثةاليونانية

:الكلماتهذهومنالعصراليونانىفيشائعةكانتالتى

)لاهأاظ،)اول(:138مراخرمكانفى-1

40"ول(،ول)31:4350مرمسافر-2

2"ول(أ2)مملا98:1،02مريزبد-3

للاا،"حول()5:235مرنسمةاخرعلى-4

+*ك!(هاممأ)ثه3حه1مرالمجاورةالقرى-5

ذلك:وغير

التالية:للعباراتاستعمالهمنالشعبيةمرقسالقديسلغةايضاوتبدو

مماس!(أكا!4أ"،5س!ول):921مرصباهمنذ-1

(لأ*!حمما!ءولولللا*س!):823مرخارجالىاخرجه-2

لأ*س!(ا!"أول*ءل!):4168مرخارجاخرضأ-3

ذلك.وغير

بعضفيهنجدفإنناالمسيحيينمنللرومانيينكتبقدمرقسللقديسالانجيلكانولما

مثل:اليونانيةالىمرقسالقديسيترجمهالمالتىاللاتينيةالكلمات

(5لأول!3أه)وله:41+:637مردينار-ا

)501،؟!ل!(اا""2:49مرسرير-2
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،(حولول3أه)ول:5193مرالمائةقائد-3

:9)ول*أ!س!صا(همرلجئون-4

مم!ء"ثا(هولأ4ل!ا)م3خه6مرسياف-5

لأك!(ول)كههكه31:42مرجزية-6

3"!()للا)اشأ!ثه1:ه15مرجلد-7

430!(ثه)كهلأ،ول212:4مرربع-8

ل!+(ل!)"حه15+هول!ك!أا)أ!!لاأكاه:ه51مريرضيهمماللجميعيعمل-9

)5*أ!،اسأك!(:523مرفسمةأخرعلى-01

40(ولهأه!أس!)ول:223مرسائرونوهم-11

منيقابلهاماالىاليولانيةالكلماتيترجمالأحيانبعضفىمرقسالقديسأنويلاحظبل

دارهىالتىالدارداخلالى،)كهلأاول+240،(:1243مرربعقيمقهمافلسينمثلاللاتيفية

23!(أأأ*اه)ول516:1مرالولاية

مرقس4للق!يسالان!يلىفىالرثيسيةوالأفكارالموفوعات7-

مرقس:للقديسالانجيلفىرئيسيينموضوعينثمة

المهح:هنص:اولأ

السيدومقاومة،المعموديةبعدمباشرةالمسيحوتجاربالانجيلمقدمةاعتبارنافىاخذنااذا

حوليدورالانجيللهذاالرئيسىالموضوعاننستنتجأناستطعنا،النجسةللأرواحالمسيح

.السماوىملكهلتاسيسالعالمفىالتىالشرقوىضداللهابنالمسيحجهاد

هوالذىصلبهيومالىالجهارىعملهالسيدبدءمنذمختلفةصوراالجهادهذااتخذولقد

كانالذىالرسولبولسالقديسذلكعنعبركماالشرقوىعلىالساحقالانتصاريوم

الشريرالحاضرالعالممنلينقذناخطايانالأجلنفسهبذلالذىفقاليرافقهمرق!سالقديس

.(:4)غلااوابينااللهارادةحسب

المسياهوحيثمناللهبنالمسيحالسيدأتمهقدالعالمبهحظيالذيالخلاصيالعملوهذا

حقيقةعنل!ايكشفانالمسيحالسيدحياةوقائعمنمرقسالقديسقصدوقد،المخلص
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المسيح-هويسوعلأنالمسيحالوهيةالبشيركدالأنجيلمنالأولالعددمنوهكذايسوع

المسيحعرفتالمنظورغيرالعالمكائناتمنوهى-ايضاوالشياطين(:\1)مرالفهابن-المسيا

انعلي.:7(5)العلى،اللهابن5او(9:1)3الفهوابن:34(1)،الفهقدوس5هوأنهبهواعترفت

أنالتجلىوفىالعمادفىشهدقدالسماوىالأبأنالىهذا.لتصمتانتهرهاقدالمسيحالسيد

فىذاتهعنكشفنفسهالمسيحوالسيدبل،(9ص،\صمرانظر)الحبيبالابنهوالمسيح

كانفاذا5:قالاذالكرامينصثلفىتفسهعنحديثهمنصثلاذلكيتضحكما،كثيرةمواضع

كما:6()12هأخيرأاليهمأيضأارسلهاليهحبيبواحدابنايضأ(الكرملصاحباى)له

،اليهودمجمعفيمحاكمتهوابان،:1332الملائكةمنمرتبةاسمىباعتبارهنفسهالىأشار

تبصرونوسوفهوأنايسوعقال،المباركابنالمسيحلانتلهوقالالكهنةرئيسسألهعندما

السيدأعمالانثم،63(:1461)سماءسحابةفيأتياالقوةيمينعنجالساالانسانأبن

"ماقائلينالأعمالهذهشهدواالذينبذلكاعترفكماوألوهيتهالخارقةقوتهعليتدلالمسيح

،هذاما5او:41(4)يطيعانهوالبحرايضأالريحفانهذاهومنأو:13()2قط،هذامثلرأينا

كانلقد.:27(1)،فتطيعهالنجسةالأروححتييأمربسلطانلأنهالجديدالتعليممذاهوما

كلعليوانتصرالمنظورغيرالعالملهوخضعالطبيعةلهفخضعتالهىسلطانذااذنالمسيح

الناسوسطفىحضورهمجردانبل\()2:!الخطايايغفرانسلطانلهوكانومرضضعف

.:32(01)وقدرتهبجبروتهبشعورهممصحوبأكان

الخارقةوالاعمالالمعجزاتصاحبالمسيحالسيدقدممرقسالقديسانالقوليمكنوهكذا

بألوهيته.للايمانللأممييندافعاهذاليكون

فىالبشريةيشاركالمسيحالسيدفيهابداالتىالمواقفيغفللممرقسالقديسأنعلى

وحزن)7:34(والأنين(:1112)والجوع3(!ه4)للنوماستسلمكالبشرفهو،ضعفها

ولم)3:21(مختلبأنهفاقهمكثيرةلاهاناتوتعرض:36(14)الصلببالاموشعر:34(14)

.(:0114)احيانأينفعلوكانبل:6()6بكرامةوطنهاهليعامله

ايضااشارولكنه،وجبروتهالمسيحسلطاناظهارعلىيقتصرلممرقسفالقديسذلكوعلى

مماكثرالأحيانبعضفىانجيلهفىالناحيةهذهبدتبل،أالانسان"ابنباعتبارهاليه

وهمامتىالقديسعباراتببعضعباراتهبعضبمقارنةهذاويبدو.الأخرىالاناجيلأظهرتها

ذلك:مثال،المسيحالسيدحياةفىواحدةوقائععنيتحدثان

.:0118،صالحأتدعونىلماذايسوعلهفقال"مرقسالقديسيقول-1
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.:9117،الصلاحعنتسألنىلماذاامتىالقديعسقالبيفما

.3حه4مر،نهلكأننايهمكامايامعلملهوقالوافأيقظوه"مرقسالقديسيقول-2

نهلك،فاننانجناياسيدقائلينوأيقظوهتلاصيذهفققدم"صتىالقديسيقولبينما

.2:ه8مت

:السمواتملكوتةلاثها

أنأبانلقد.انجيلهفىمرقسالقديسعنهتحدثالذىالثانىالرئيسىالموضوعهوهذا

قبلالتاريخنحوهايتحرككانالتىالغايةهمااسسهالذىالسماوىوالملكوتالمسيحالسيد

معناهللملكوتوتاسيسهالمسيحتجسدأنثم.القديمالعهدنبواتمحوروهما،المسيحمجىء

ملكوت6متربوالزمانكملقد.البشرىالتاريخفىجديدةمرحلةوبدايةالإعدادمرحلةنهاية

1(.:ه1)الله

الانجيلفىالحالهوكمابكثرةالمسيحالسيدأمثالالىيشرلممرقسرالقديسانويلاحظ

الله،ملكوتونموتاسيسالىتشيرذكرهاالتىالقليلةالامثلةأنهعلى.ولوقامتىللقديسين

حبةومثل:26-493ذاتهمنينموالذىالبذارومثل،-41:22الزارعمثلهىالأمفلةوهذه

هذهفاناللهملكوتالىيشيرالثلاثالأمثالهذهمنمثلكلكانواذا.:.3-433الخردل

توفرضرورةالىيشيرالزارعفمثل،الملكوتلهذاثلاثةمراحلأيضآتمثلمعأالثلاثةالأمثال

فانالمناسبالمجالأعدفاذا،اللهكلمةلتقبلالقلوباعدادضرورةاىللزرعالصالحةالأرض

.:427كيفيعلملا(الانسان)أىوهووينمويطلعوالبذار.اللهبارادةذاتهامنتنموالفهكلمة

.وامتدادهالملكوتهذانموالىاشارةالخردلحبةمثلوفى

أطلقلذلك،البشرأعينعنبعيدةالملكوتفىتعملالذاشللنموالدافعةالقوةهذهكانتولما

.4:ا\بالسرالعاملا!هىالعنصرهذاعلىالمسيح

الموضوعيكوناناسسهالذيوالملكوتالمسيحالسيدشخصانالقولوخلاصة

هذاأهميةالقدصاءعنغابقدكانواذا.مرقسللقديسللإنجيلالرئيسي

هان4ولوكامقيالتد!سينلانجهليتلضيصمحردممضهمواعقمر.الانحيل

مقطذلكولايربم،واصالتهالافحيلهذاقيمةادركوا"الهاحفينصنالمحدثين

الىولالأناصيلمنغيوهمىتردلم(قلعلةكانتوان)(حداثصنمهماالى

.خاصوهد!وتركيزحعويةمنأ!ضاولتحعؤما



الانجيلهم!تويات-8

المسيح:لخدمةالاستعداد-11:13ص

يوحفالكرازةموجرعرضبعدولكنهالمسيحالسيدطفولةالىمرقسالقديسيشيرلا

بتحدث(:9-113)البريةفىوتجاربهيوحنايدعلىيسوعمعموديةوبعد-8(:ا1)المعمدان

الانجيلمضموننقسمانويمكنناالجليلفىالمسيحالسيدأعمالعنمباشرةمرقسالقديس

متميزين:قسمينالىمرقسللقديس

ابنهوالمسيحبنبطر!سالرسولاعترافحتىالمسيحأعماليقضمن:الأولاللسم

.(:837الى1،:1)الله

وظهورالمسيحقيامةثما!مقبلماحوادثيتضمن:03(16الى)8:27:الثانىالقسم

.تلاميذهالىالمقامالمسيح

الألل:القسم

الأول.التلاميذواختيارالجليلفىالمسيحالسيدتعاليمبدء02-1:15ص-ا

روحاإخراجه-السبتيومفىناحومكفرمجمعفىالمسيحالسيدتعليم::21-145ص-2

.الأبرصوتطهيرهكثيرينومرضىسمعانحماةشفاء-نجسة

خمسةأحاديثانجيلهمنالجزءهذافىصرقسالقديسيذكر::36صالى:21ص-3

أجراهاالتىالأخرىعمالواي!المختلفةالمعجزاتخلالصاليهود!عالمسيحللسيد

فىسلطاتهحولاليهودمعالمسيحالسيدوحديثالمفلوجشفاؤهأى:المسيحالسيد

صعكليهنهأدانوهالذينالفريسينمعوحديقه،صقىدعوتهثم،الخطاياغفران

يو!فىالحملوعنالصو!عنالفريسين!عأيضاوحديثه،والخطاهالعشارين

السبت.يو!فىاليابسةاليدذاتشفاءعنوحديته،السبت

فلسطين:كلوفىبلفقطالجليلفىليسالمسيحللسيدأخرىمعجزات:3:7-34ص-،

يخرجانهعنهقالواالذينالكتبهمعالمسيحالسيدحديث.عشرالأثنىالتلاميذاختيار

مشيئةيصنعمنلأنالحقيقيةالقرابةعنالمسيحالسيدتعليم.بعلزبولبقوةالشياطين

وامى.اخقىوأخىهوالله
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الذىالبذارومثلوتفسيرهالزارعمتلأىالمسيحالسيدأصثلةبعض:3-،1:،ص-5

.الخردلحبةوصثلنفسهصنينمو

تسكين.اخرىبمعجزاتالمسيحالسيدالوهيةعنالكشف:،3:هص:35-،ص-6

لازفةشفاء.الجدريينكورةمجنونشفاء.فمهصنكلمةبمجردللعاصفةالمسيح

.يايرسابنةاقاصة.الد!

6مربائه.ايمانوعدم-الناصرةأى-وطنهالىالمسيحالسيدتوجه::827الى61:ص-7

الحديث.أثنيناثنينوارسالهمعشرالاثنىيعلمالمحيطةالقرىفىالمسيحالسيدطواف

التلاميذ.رجوع.يوحنارأسقطعهيرودياابنةوطلبيوحناأنهيسوعفىهيرودسظنعن

الطهارةعنالفريسيينمعالحديثالبحر.علىيسوعمشى.الافالخمسةاشباع

عينىفتح.لافالأربعةأشباع.الأخرساطاصمشفاء.الفينيقيةابنةشفاء.والنجاسة

صيدا.بيتأعمى

الفانى:القسم

الأمعنالأولالحديث.فيلبسقيصريةفىبطرساعتراف:5:.9الى:837ص-1

بهالذىالانسانشفاء.ايلياالنبىعنالحديث.يسوعتجلى.النفسانكارعنوالحديث

.لقلاميذهوارشاداتهالمسيحوصية.ا*معنالنالىالحديث.أخرسروح

معالحديث.اورشليمالىالجليلمنرحلتهفىالمسيحأعمالالىيشار:ء11:52.ص-2

خلاصصعوبةعنالمسيححديث.للاولاديسوعمباركة.الطلاقصسالةحولالفريسسين

يمينهعنالواحديجلسانزبدىابنطلب.لإمهعنالمسيحللسيدالثالثالحديث.الأغنياء

اريحا.فىالأعمىشفاء.السمواتملكوتفىيسارهعنوالأخر

الحديثاى،لامهحتىررشليمفىالمسيحالسيداعمالعنالحديث::37و111:13ص-3

الهيكل.منالباعةاخراجئمر.فيهايكنلمالتىالتينةلعن.اورشليمالىالمسيحدخولعن

سلطانهوعنوالكتبةالكفهةرؤساءمعالمسيححديت.الايمانقوةعنالمسيحتعاليم

الحديث.الجزيةعنالفريسيينسؤال.الكرامينصئل.الهيكلمنالباعةطردفى

خرابعنيسوعحديث.الأراملةفلسا.الأولى.الوصيةالقيامةحولالصدوقيينصع

الثانى.مجيئهوعنالهيكل

201



عنالحديثأمحا،لتلاميذهوظهورهوقياصتهالمسيحلامعنألحديث:2:.16الى:141ص-4

عنيابيتفىالمسيحرأسعلىالطيبسكب.وقتلهالمسيحعلىبالقبضوالكتبةالكهنةقرار

المسيحتسليمعلىالرؤساءمعيهوذااتغاقا-الخاطئةالمرأة.الأبرصسمعانبيتفى

بافكاروالباؤهجثيمانىبستانالىالمسيحذهاب.تلاميذهمعالفصحيسوعكل.لهم

والشيوخالكهفةرؤساءأما!المسيحمحاكمة.جثيمالىفىالصلاة.لهبطرس

.بارباسواطلاقيسوعصلباليهودطلب.بيلاطسامامللمسيحبطرسانكار.والكقبة

وظهورهقيامقه.ودفنهموته.الصليبعلىوالامهيسوعصلب.بيسوعالرؤساءاستهزاء

.السماءالىوصعودهلتلاميذهالأخرىوصاياه.ولتلاميذهالمجدليةلمريم
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الإنجيل

لوقاالقديسحسب

الأنجيلى!كلاتب

الىالمعاصرينالمفسرينبحسبوكذلكالقديمالكنسىللتقليدوفقا-الثالثالأنجيليئسب

منكانبلالأصليهودىيكنلمالذىالجديدالعهدكتاببينالوحيدوهو،لوقاالقديس

الىالرسولبولسرسالةففي،يتهوداندونمباشرةالمسيجيةالىانتقلوقد،ايامميين

يقوليسطسالمدعوويسوعبرنابااختبنو!رقسارسترخسعنيتحدثعندماكولوسى

بينهم.منلوقايذكرلمولكنه4،11:.1كوالختانمنهمالذينعنهم

لوقاالقديسيشيرالذين(والسبعينالاثنين)السبعينالرسلاحد،لوقاالقديسكانوقد

انجيله.فىالعاشرالأصحاحفىعددهمالىنفسه

نفسه-لوقاالقديسكتبهالذيالأعمالسفرويعطى.انطاكيةمدينةمنلوقاالقديسوكان

الايمانقبلتالتىالمدنمنكمدينةلأنطاكيةممتازةمكانة-بعدفيماسنوضحمانحوعلى

دعىأولاأنطاكيةوفى،التبشيريةلرحلاتهبداءةنقطةبولسالرسولاتخذهافقد،بالمسيح

الرسلاختارهمالذينالسبعةالخدامبينمنلوقاالقديسويذكر.:1126اعمسيحييز(التلاميذ

هذهاضافةالىمايدعويكنولم.:66اع5أنطاكيا"دخيلآكانأنهعنهيقولالذىنيقولاس

انالى:449كوفىالرسولبولسويشير.المولدأنطاكىلوقاالقديسيكنلملوالسابقةالعبارة

فهوالأعمالسفرفىاوانجيلهفىسواءاسلوبهفىأثرلمهنتهكانوقد،طبيباكانلوقاالقديس

السيدشفاهاالتىالأمراضمنكثيرعنبدقةيتحدثوكطبيبكثيرةطبيةكلماتيستخدم

فىالموضوعهذاببحثالأخصعلىاهتمقد1)!كا!اا).!.*(الأنجليزىوالكاتب.المسيح

س!"-س!+4ام!أح!!ول!ول!اآه.31)ح،دامأالطبيةلوقاالقديسلغةكتابه

فىوردتالتىوالعباراتالكلماتمنكئيرالىالذكرالسابقكتابهفىهوبارتوأشار

فلو.اليونانيينالأطباءصنوغيرههبوقراطسكتاباتفىووردتلوقاللقديسالانجيل
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حماةلمرضوصفهانثم.الطبيةالكلماتإسقعمالصنكثرلماطبيباالكاتبيكنلم

بهاكانالتى6والمر:38-43(9)لويصرعهروحبهكانالذىوللرجل:38-93(4)لوبطرس

كانالذىوالرجل(:43-94)لو8الدمنازفة3والمر(-1311:17)لومنحنيةوكانتضعفروح

طبيبا،كانكاتبهاانعلىيدلبأسلوبكتبتالقصصهذهكل،)لو8:37(شياطينفيه

:23(.4)لوبالطبيبشبهوهقدالمسيحمواطنىانالىيشيرالذىالوحيدهولوقاوالقديس

القديسبحديثقورناذاصنهمكواحدالأطباءعناحترامكثرباسلوبيتحدثكطبيبولوقا

وقدسنةعشرةاثنتىمنذدمبنزف"وامرل!الدمنازفةعنلوقاالغديسيقول:عنهممرقس

.لو8:43(،)احدمنتشفىانتقدرولمللاطباءمعيشتهاكلأنفقت

وأنفقتكثيراتألمتوقدسنةعشرةاثفتىمنذدمبنزفوأصرل!:مرقسالقديسيقولبينما

.26(،2:ه5)مرارداحالةالىصارتبلشيئاتنقفعولمعندهاماكل

انجيلهفىلوقاالقديساستعملهاالتىالطبيةوالعباراتالكلماتبعضالىنشيرانويحسن

ولوقا:ومرقسمتىالثلاثةالأناجيلبينالمقابلةالمواضعفىالأخرىالأناجيلفىتردلموالتى

"(+!كه"دا...لأ+لص!ول!)!كهه3)ولبشىءيضرهولم...صرعه-1

سفرفىوردتشبيهةوعبرة3نه4لودا!(3د!أع)د!)!!س!+شديدةحميأخذتها-3

!ه.28أعوسحج،بحمى"معترىالأعمال

.:33(9،:857وأع1،24!ه)لوها!3!!ولء+لا)س!كهه،المفلوج"كلمة-3

وديوسكونيوسهبوقراطساليونانيينالأطباءكتاباتفىكما-لوقاالقديسكتاباتوفى-4

التالية:الطبيةوالعباراتالكلماتوغالينوس

.3(1:.3-ه)لو.:الصالحالسامرىمثلفى-1

أ+3()ل!ول!"أوميتحىبين-ا

)!أ!+لا!3+(جراح-ب

س!أ!،)(4لأ3)حضمد-ب

)س!(!أهول....أهوله)ولوخمرأزيتاصب-د

.2(:.2-ه)لو16المسكينولعازرالغنىمثلنى-3
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(13*!+ص!!ه)كهلقروحبامضروبا-ا

40(ول)أ!+ل!ولمعذب-ب

ول(!"كالأ35ول)5(413:1لو)الجذع-3

(5)هكاال!3أ4ول)(3:61اع)لصحةا-4

(!،كاأك!!ول*لأا(1:42لو6(لسانى)يبرد-5

303"ول(لاه،)ح*اول)ول:2(631)لوالخوفمنويغشى-6

ول(ول!30لا*5"ك!)(3:91اع)لفرجا-7

(47ولأ!)(62:42اع)نيالهذا-8

فىيكقبفهو،لوقاالقديسعنالمعلوماتبعضرسائلهفىبولسالرسوللناويقدم

الرسوليقولفليمونالىرسالتهوفى(.الحبيبالطبيبلوقاعليكم)يسلم44:1كو

تيموثيؤسالىالثانيةرسالتهوفى،24معى(العاملونولوقاوديماسوارسترخمس)ومرقس

.:11()4معىوحل!ةلوقاالرسوليقول

التىالعباراتمنويقضح.الأعمالسفرمنلوقاالقديسعنمعلوماتأيضاولدينا

التبشريةالرسولبولسرحلاتفىعنهايتحدثالتىللحوادثحاضراكانانه،هناكيستعملها

ابانأولاالرسولبولسلوقاالقديسصحبفقد،الجمعالمتكلمضميربصيغةيتكلملأنه

)اعفيلبىالىهناكومن،نيابوليسثمساموتراكىالىترواسمنمعه6ملعفقد،الثانيةرحلته

وتسالونيكىوابولونيةامفيبولسالىرحلاتهموصحبهبولسالرسولواصلوبينما:ا-22(16

م58سنةحوالىاىسنواتثمانىوبعد،فيلبىفىلوقاالقديسظل،وكورنثوسوأنيناوبيرية

مرةلوقاالقديستبعه،فليبىالىكورنثوسمنالثالثةرحلتهفىبولسالرسطرجوعفى

معلوقاالقديستوجهوكذلك.(:3118أعالي:ه02)اعأورشليمحتىفيلبىمناخرى

وفيلمونكولوسىالىرسالتيهمنلنا6مضحكما،صعهبقىحيثروماالىبولسالرسول

اع)انظر-م63الى06سنتىبينن!لكوكان،الأسرفىوهورومامنالرسولكتبهمااللتين

ويعملبولسالرسوليتبعايضالوقاكانالرابعةالرسولبولسرحلةوفى،28:16(الى:271

.11()4:ثيموثيؤسالىالثانيةالرسالةمنلناأتضحكمامعه
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منواحدأوكانوالسبعينالأثنينالتلاميذاحد،سابقاذكرناكما،لوقاالقديسوكان

...،منطلقينكاناصهماثنان"واذاقولهفىانجيلهفىنفسههواليهمايشيراللذينالأنفين

و.......24:13لو

لوقاهاتيسالىالأنحيلىنسبة

اطارقي:الأدلة-؟

بهذامعرفتناوترجع،لوقاالقد!يسالىالثالثالأنجيلالقديممنذالكنسىالتقليديسند

مالوقاللقديسالانجيلعنايريفاوسكتبفقد،الثانىالقرنمنالثانىالنصفالىالققليد

)يوسابيوسبولسأعلفهالذىالأنجيل،كتابفى-لبولسملازماكانالذي-لوقاودون

الانجيلوهولوتاكتبهوالثالثالأربعةالأناجيلعنحديثهمعرضفىاوريجينوسوقال-(نه5

-6(.6:ه)يوسابيوس.الأمممنالمتنصريناجلمنوكتب،بولس6مرهالذى

:يوسابيوسوكتب

حميماصديقاكانوالذى،الطبيمتهنكانوالذى.أنطاكيينأبوينمنكانالذىلوقاأما"

موهبةعلىبراهين،قانونيينسفرينفىلناتركفقد،الرسلسائرمنومعروفألبولس

كتبهبأنهيشهدالذىالأنجيلفهوالسفرينهذينأحداما،منهمتعلمهاالتىالروحىالشفاء

بالتدقيقالأولمنتبعهمقدوالذينللكلمةوخدامامعايفينال!دءصنذكانواالذيناليهسلمهكما

بناءبلالأخرينروايةعلىبناءلاكتبهالذىالرسلاعمالفهوالثانىالسفرواما،يقولكما

:8(2تى2و2:ه16و:16)رو2انجيلىبحسبقالكلمابولسأنويقال-بنفسههورأهماعلى

ترجمة:4(3،)يوسابيوسهوانجيلهعنيتحدثكانكأنهلوقاانجيلالىيشيركانأنما

.داودمرقسالقسجناب

الرسلمن6شانكتبهماأثنان-اناجيلبأربعةالاتعترفلاالكنيسةأنا:ترتوليانوسوقال

الكنيسةفىصستعملةوهى،ومرقسلوقاوهمارسولاالسبعينمن6شانو،ويوحنامتىوهما

التىالسلطةإن(مركيانوسضد)الذكرالسالفكتابهفىأيضاوقال...هالرسلعصرمن

ومتىيوحناأسفارحقيقةتثبتذاتهاهىمركيانوس(،يقبلهكان)الذىلوقاحقيقةقثبت

لوقاانجيليعزىكمالهترجمانآكانمرقسلأنبطرسالىالأخيرالسفرعزىوان،ومرقس

.04()ص06!-يوحنامنسىللقسالبرشمسكتاب)بولسالى
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يلى:مالوقاللقديسالأنجيلعنالاسكندرىاكليمنضسىكتاباتومن

نشرفىوقتهكلصرفكانالذىيوحناأنيقالانجيلهماولوقامرقسنشرأنوكعد

أعمالعنروايتهفىالبدءقبلفانهلوقا!أماايضاوقال.يكتبأناخيرأبدأشفوياالإنجيل

انهفعلهاالتىالشرورجميعالىاضافهيرودسانيقولعندماالوقتايضاهويبينيسوع

فكانالجسدحسبمخلصنانسبسلسلةاأماوقال.3.:2لوقا،السجنفىيوحناحبس

نفسههوفانهلوقاأما"قالكذلكأعنهاتحدثاقدكاناولوقامتىلأنيوحنايتجنبهاانطبيعيا

تسرعواقدكثيرونأخرونكاناذبانهفيقرر،كتابتهالىدعاالذىالسببيبينانجيلهبدايةفى

المتيقنةغيرأرائهممناراحتنابضرورةهوأحسفقدعندهالمتيقنةالحوادثعنقصةتاليففى

ذلكعلىيساعد،كاملةالمعلوماتعنهاتلقىالتىالحوادثلتلكدقيقاوصفاأنجيلهفىودون

3:24،)يوسابيوسأالرسللسائرورفقتهمعهورفقتهمعهواقامتهلبولسالوثيقةصداقته

.ا("ها170

كلمابولسأنفيهايقولالتىالسابقةعبارتهفىيوسابيوسيذكرهماصحيحاليسألهعلى

القديسلأنذلكهوانجيلهعنيتحدثكأنهلوقاانجيلالىيشيركانانماانجيلىبحسبقال

أنجيلبعدكتبقديكنلمأنهعنفضلا،الربعنهوتعاليمهالىيشير،هذهبعبارتهبولس

روحعنيعبرلوقاللقديسالانجيللأننظراإنهعلى.بولسالرسولاليهيشيرحتىلوقا

الأنجيلأنالقوليمكنفانه-سنرىمانحوعلىتعاليمهمعويتشابهبولسالرسولوأفكار

بولس.الرسولأنجيلكأنهماحدالىيعتبرلوقاللقديس

الأفعل:دنسمنالأدلة-2

فان،لوقاالقديسالىالثالثالأنجيلنسبةصحةتثبتالتىالخارجيةالأدلةالىوبالأضافة

كاتبانالجميععندالمقبولةالحقانقومن.الحقيقةهذهتؤكدالأنجيلنفسمنادلةثمة

والأفكارواياسلوباللغةفىيتشابهانفهمااياعمالسفركاتببعينههوالثالثا!انجيل

يتحدثالأعمالسفربداءةوفى.ثيوفيلسالعزيزهوبعينهواحدشخصالىويوجهان

سفرهوللكاتبالثاشالكتابلأن(:\01)أعاياولبالكلامفيدعوهالثالثالأنجيلعنالكاتب

.الأعمال

رحلاتهفىورافقوهالرسولبولستبعواالذينأحدهوالأعماللسفرالكاتبيكونانولابد

يتحدثالمواضعبعضفىالكاتبلأنذلك.الأعمالسفرعنحديث!افىأشرنامانحوعلى

يشيرالتىالمواضعفىورافقوهالرسولتبعواالذينبينمنيكنولم.المجمعالمتكلمبضمير
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رافقوهالذينمناحدالمواضعهذهفىمعهيكنلمأىلوقاالقديسالاالجمعالمتكلمبضميراليها

اسناديمكنلاانهعلىيدلمماسلوانساوتيموثيؤساوسوستانيسأومرقسأوبرنابامثل

الكاتبفهوالأعمالسفركاتبهولوقاالقديسكانفاذا.منهمواحدالىالأعمالسفركتابة

الواضحالتشابهمنولكنالأعمالسفرمقدمةمنفقطيستنتجلاوهذا.الثالثللانجيلاذن

التشابه:لهذاالأمثلةبعضواليك.والاسلوباللغةفىالكتابينبين

الأنحيل:ضلدد-1

.:13لو،تتبعتقداذايضاانارايت....اخذواقدكثيرونكان)اذ

:الأعمالسفر!لعدد

.:1524أعصرنا!وقدرأينا....سمعناقد"اذ

الأفجيل:فىورد-2

.:13الوهابكثيرةليستأيام"وبعد

:الأعمالسفرلىوورد

.:ه1اعبكئير،الأيامهذهبعداليس

التالية:العهارةالأعمالسفروفىالانحيلفىوردت-3

.(:0137أعلو23:ه)أالجليلمنامبتدئا

الانجيل:ضورد-4

.(:19لو)!القرعة)أصابته

:الأعمالسلرفىلعدد

.(:117أع)،نصيبله"صار

الأنجيل:فىورد-5

.(2:ه2روا)ايارض،5كلوجه"على

:اياعمالسلرلىلعدد

.(:1726اع)ايارض،وجهكلعلى"
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الأنجيل:فىورد-6

.(2،08.:1لو)!اليوماالى

:الأعمالسفركلوورد

.22،:12اعأاليومالى"

.اياعمالسفروبينلوقاللقديسالانجيلبينمشتركةكلماتوثمة

.)!أألاال!3(وخلاص3(لأالظ)3مخلص-ا

هاتانتردولم(2و7:ه31،:412أع،:169و96،71،2:11،03،3:6،:147لوانظر)

للقديسالانجيلفىواحدةصرةووردتومرقسمتىللقديسينالأنجيلفىالكلمتان

.(:422)يوحنا

.(لاس!ثه)ح!!أك!!5"أأ!)ايشر-2

فىالكلمةهذهتردولمو....8:4،:542وأعو....:1،418كه1،3:.2،:91لواأنظر)

.:ه11متىللقديسالأنجيلفىفقطواحدةمرةووردتويوحنامرقسللقديسينالأنجيل

،6:51،7:11ذ،:1:5،36،537لوانظر)(،،اهول+5ول)35المدعو(5ول5أ+أ!أ)اسمه-3

.(5:1،9:01،:47وأع....01:83"8:2

أ"س!(أ!"ح)"3حاولأو(قصةتاليففى)أخذ-4

.(:9113":992اع،:11لو)

أ!()أس!)5ء9احتاراوارتاب-5

.(:0238واع61:42و4نهلو2انظر)

40(لاول+*حوله)ك!متوجعأومعذب-6

.(:0238وأع:1624و4!هلو2انظر)

(5+أأحاول)يتكلم-7

.(:226و02:112واع51"42:41لوافظر)

115



.3(ولا!6أ+)*ايتشاورأويفكر-8

.(02:41و:8127و18:1و4:517وأع41:13و2:91أنظر)

.(!*م!أ"3وللأ)كهبغتة-9

.(:226و:93وأع99:3و23:1أنظر)

.ول!"!أ!()501حينكل-01

.34:16(و:012واع24:53لو)أنظر

ثه)لا!(6)ك!لأتقى-11

.(82:هو2:هوأع2لو2:ه)أفظر

ع(3"ح!33)!+لأالحالنى-21

.(:1،918:.5،:37اع،:493،:64لوا)انظر

)!أ)!!!!"س!(مبىعد-31

و.....:3923و:17و223:7و:14واع249:4لو)انظر

م!(ل!ولأههول)قداماوأمام-41

ه:6و2.:4و:228واعو...:216،:1847،:58،:51،17،75،47،:16لوانظر)

.(3:ه2و:919و1:ه9و

لاح("!أ!أ)ل!وليفر!أ-51

.(14:و226:7واع619:1و92"42،:123وه219:1لوأنظر)

أ!ك!(لأ)مم!ث!حيعلم-61

.92:12،42و81:52وأع1:4لوأنظر)

(5!ا"هأ)!منظراورؤيا-71

.(62:91وأع1:4و423:2و12:2لوانظر)

أأ،"ح()أ!*02سامحاووهب-18

:24(.و21:127وه:314واع42،43،لو7:21أنظر)

116



الكثير.ذلكوغير

كلافىوردتالتىالطبيةوالعباراتالكلماتالىأخريمرةنشيرلأنهنايدعوماوليس

طبيبا.كانكاتبهماأنعلىتدلوالتىالكتابين

لهماالكاتبأنعلىيدلمما،الكتابينفىالأسلوبوحدةتبدوالسابقةاطامثلةهذهكلومن

الطبيب.لوقاوكدناسبقكماهو،واحد

الرمولى4بولسورمائلىلوقاللفيسالانجيلىبين

وتعاليمروحعنأنجليهفىعبرقدأنهعلىالكنسىالتقليدفىلوقاالقديسالىينظر

أوريجينوسذلكفىكتبوقد.رحلاتهفىلهتلميذألوقاالقديسصارالذىبولسالرسول

وكتببولس6مرهالذىالأنجيلوهولوقاكتبه(الأنجيلأى)والثالثسابقاذكرنامانحوعلى

وقد،لوقاالقديسيتأثرأنالطبيعىمنوكان2(6:ه)يوسابيوسالأمممنالمتنصرينأجلمن

ولذاوأفكارهوأسلوبهبولسالرسولبتعاليمرحلاتهفىورفيقهالرسوللبولستلميناصار

بالرسولا*"!(أ)30+ح+7استنارقدلوقاأن:2(4)مركيانسضدكتابهفىترتوليانسيشير

بولس:

بولس:والرسوللوقاالقديسبينالعباراتمعنىفىالتشابهتوضحالأمثلةبعضواليك

:ن!سلطاالتعليم-ا

.بسلطانكانكلامهلأنتعليمهمنفبهتوا::432لو

الروحببرهانبلالمقنع(الانسانية)الحكمةبكلاميكونالموكرازتىوكلامي::24كو1

.والقوة

الله:رصمة-2

رحيمايضااباكمانكمارحماءفكونوا:6:36لو

تعزية.كلوالهالرأفةأبوالمسيحيسوعابوربنااللهمبارك::13كو2

الروحط:المهاةفىالتقدم-3

.بالروحويتقوىينموالصبىوكان::252لو

اليهودية.الديانهفى6لقدموكنت:14:1غلا
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:والظصالأ!ان-

.فيخصلوايؤمنوالئلاقلوبهممنالكلمةينزع:لو8:12

المؤمنين.يخلصاناللهاستحسناللهيعرفلماللهحكمةفىالعالم::123كو1

الكلصة:قهول-

.بفرحالكلمةيقبلونسمعوامتىالذين::813لو

.القدسالروحيفرحكثيرضيقفىالكلمةقبلتماذ::6اتس1

الله:رفىل-

أرسلنى.الذىويرذليرذلنىيرذلكموالذىمنىيسمعالذى::116لو.

.القدوسروحهأيضااعطاناالذىاللهبلأناسايرذللايرذلمناذن:4:8تس1

:الانزعاجمنالنلور-

تزعجنى.لاويقولداخلمنذلكفيجيب::117لو

أتعابا.علىأحديجلبلابعدمافى:6:17غلا

الأم!ن:الوك!-

.سيدهيقيمهالذىالحكيمايامينالوكيلهوفمن::1243لو

امينا.الأنسانيوجدلكىالوكلاءفىيسألثم::42كو1

اسرائهل:وثهولالحوعزمن-

الأمم.ازمنةتكملحتيالأمممنمدوسةأورشليموتكون::2124لو

الأمم.ملؤيدخلأنالىلاسرائيلجزئيأحصلتقدالقساوةأن:2:هاروا

لنا:طدممماا!ل-

لكم.يقدمممافكلواوقبلوكمدخلتموهامدينةواية::18.لو

يقدمماكلفكلواتذهبواأنوتريدونيدعوكمالمؤمنينغيرمناحدكانوان::37ا.كو1

ذلك.غيروالى.فاحصينغيرلكم
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مثل:لوقاللقديسوالانجيلالرسولبولسرسائلبينمشتركةكثيرةكلماتوثمة

...........وا:اتى1-3:.1-فى:23ه-اف1:47لومخلص

...........و1:2كو،1:9،01:12-رو1:96لوخلاصى

............و1:16غلا--1:179:16كو1-1:91لويهشر

.............1:2.وكو-42و1:3كو-11:ه1:03-رولونعمة

14:91.6:9-غلاكر2:18-1:41-رولويعلم

بينمشتركةكلمة22وبولسوالرسولمتىالقديسبينمشتركةكلمة32توجدبينما

والرسوليوحناللقديسالانجيلبينمشتركةكلمة21وبولسوالوسولمرقسالقدس

وهذا،كلمة301الىتصلبولسوالرسوللوقاالقديسبينالمشتركةالكلماتفان،بولس

كما-قراوالذىتعاليمهالىاستمعالذىبولسبالرسوللوقاالقديستأثرحداىالىيوضح

رسائله.-البعضيظن

بولس.والقديسلوقاالقديسافكاربينالتشابهيلاحظكذلك

النعمةوعنالمؤمنينفىوعملهالقدسالروحعنبالحديثكتاباتهفىصنهماكلاهتمفقد

الأعمالسفرويقدم.والخطاةالفقراءومحبةوالتوبةالخلاصعموميةوعنوالايمانا!هية

الرسلفأنالخدمةنجاحوفىالروحيةحياتناوفىالكنيسةنشأةفىأساسىكعاملالقدسالروح

الامسيحيايصيرلا.القدسالروحمنقوةنالواأنبعدالاوالتعليمالتبشيرفىيشرعوالم

بعدمابولسانكورنثوسفىابلوسكانفيمافحدث:باسمهوتعمدالقدسالروحقبلمن

لماالقدسالروحقبلتمهللهمقالالتلاميذوجدفاذ،افسسالىجاءالعالميةالنواحىفىأجتاز

القدسالروححلعليهميديهبطرسوضعولمايسوعالربباسماعتمدواسمعوافلما...أمنتم

.9117أع...عليهم

أنيقدرأحدوليساناثيمايسوعيقولاللهبروحيتكلموهوأحدليس"أناعرفكملذلك

:3.كو112،القدسبالروحالاربيسوعيقول

عموميةعنبالحديثومرقسمتىالقديسينمنكثرانجيلهفىلوقاالقديساهتمولقد

تحدثعندماولذلكللاممرسولاكانالذىبولسالرسولتعاليممعيتفقماوهذا-الخلاص

يخاطبكانالذىمتىالقديسفعلكماابراهيمعندبالنسبيقفلمالمسيحالسيدنسبعن

911



معوقارنلو3:38)انظروأمميينيهودأللجميعاباباعتبارهأدمالىبالنسبصعدبل،اليهود

.(:11مت

.(لو2:24)المسرةوكالناسالسلامالأرضوعلىالأعالىفىلفهالمجد:الرعاة!شارةلى

.(:31لو2)الشعوبجميعقداماعددتهالذىخلاصك:سمعاننهوةلى

الأمملجميعالخطاياومغفرةبالتوبهكاسمهبكرزان:قهامتهكعدالمسهححدكثفى

.(24:47)لو

الشر!رعنبالحديثالبشيرينمنغيرهصنكثريهتملوقاالقديسأنايضاويلاحظ

:16-21(12لو)الغبىالغنىمثليذكروحدهفهو،الفقراءيطوبوبينما،الغنىعنتنجمالتى

وفى(-1412:24لو)الفقراءضيافةعنويتحدث(2-ا:1691لو)ولعازرالغنىومئل

لكملأنالمساكينايها"طوباكموهنائهمالفقراءغبطةعنيتحدثبينماالسادسالاصحاح

وشقائهمالأغنياءويلعنتحدثفقد.،تشبعونلأنكمالأنالجياعايهاطوباكم،اللهملكوت

...،ستجوعونلأنكمالشباعيايهالكلويل،عزاءكمنلتمقدلأنكمالأغنياءايهالكم،ويل

.(2وه24و21و62:.)لو

فىوردتكمابينهاومتىللقديسالأنجيلفىوردتكماالجبلعطةبينوبالمقابلة

السمواتفىالذىأباكمأنكماكاملينانتمفكونوا!عبارةأننلاحظ،لوقاللقديسالانجيل

عبارةلوقاللقديسايانجيلفىتقابلها:48()5متىللقديسا!انجيلفىوردتالتى!كاملهو

المسيحيالكمالأناوضحلوقاالقديسأناى:36(6لو)رحيمأيضأأباكمأنكمارحماءفكونوا

عنبالحديثاهتمقدلوقاالقديسولعل.للمتعبينورحمتناللفقراءصحبتناعلىمتوقف

بولستعاليمفعهذافىأيضاهويتفقولكن،الغنىثيوفيلسالىيتحدثلأنهالغنىمساؤى

الأيمانعنضلواقومابتغاهاذاالذىالشرورلكلأصلالمالمحبة،لأنيقولالذىالرسول

يسوعالرببلاشكمصدرهاالتعاليمهذهوكل-1.:6تى1!كثيرةبأوجاعأنفسهموطعنوا

اللههملكوتالىغنىيدخلأنمنأيسرابرةثقبمنجملمرورأنأيضالكم6مول"وقالالذى

.:9124متى

كتاباتوبينوأفكارهبولسالقديسأسلوببينالتشابههذاوضوحفىشكأدنىيعدفلم

التلميذيتاثركمابولسالقديسبتعاليملوقاالقديستأثرعننتجتشابهوهو،لوقاالقديس

بمعلمه.
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الأنجيلى4كلتابةمنوالغرفىاداف!

الدافععناما.اجلهمامنكتبالذىوالغرضالدافع،إنجيلهمقدمةفىلوقاالقديساوضح

الذيناليناسلمهاكماعحدناالمتيقنةالأمورفىقصةبتأليفأخذواقدكفيرونكانااذقالفقد

نألتدقيقالأولمنشىءكلتتبعتقداذأيضاأنارايتللكلمةوخدامأمعاينينالبدءمنذكانوا

المسيحالسيدحياةعنكتبواوقدكثيرينراىاذلوقاالقديسأنأى:ا-13(1لو)،كتب

منالغرضذلكبعدوضحثمبتدقيقشىءكلتتبعقدوانهخاصةأيضاهوكتب،وتعاليمه

ىأ(4و:13لو)به،علمتالذىالكلامصحةلتعرفثيئوفيلسالعزيزايهااليككتب"كتابه

أننستطيعماكلان؟هذاثيوفيلسهومنولكن.الأيمانفىيثبتهلكىلثوفيلسكتبانه

وأنهالجديدالأيمانعنالتعليمتلقواالذينمنواحدأكانانهاليهلوقاالقديساشارةمننستنتجه

عندنا-"المتيقنةقولهفىأىالانجيلمقدمةفىمرتين،نا5تكرارومن.الشرفاءمنكان

فىيدخلاانقبلبعضهمايعرفانكاناوثيوفيلسلوقاأنالبعضاستنتجالينا،سلمهاكما

هو.أمنأنبعدالأيمانالىصديقهلوقاالقديسادخلحيثانطاكيةفىوذلكالمسيحىالأيمان

الأمميينجميعيمثلهذاثيوفيلسبلثيوفيلسلفائدةفقطكتبالأنجيلانهذالايعنىولكن

يزعمماغيرعلىثيوفيلسانالمؤكدومن.الخلاصدعوةلوقاالقديسوجهقدلهمالذين

العزيز.لقبلوقاالقديسعليهيطلقلأنداعهناككانلماوالا.خيالياشخصايكنلمالبعض

الديانةاعتنقواالذينايامممنهو5:يلىمائيوفيلسعنالطالبينمرشدكتابفىجاءوقد

لهلوقااستعمالذلكعلىويدلشريفاالرجلهذاوكانمصر.بلادمنكانأنهوقيلالمسيحية

انظر)الساميةالرتبلواوالوقتذلكفىبهيخاطبكانشرفلقبوهو:13صعزيزهلقب

فىريبلاالشهيرالشخصهذاباسمانجيلهعنونلوقاانومع(2:ه26و24:3و23:26اع

عنالبعيدينالأمممنكانثيئوفيلسانالقولصحوأن.عموماالكنائسافادةبهقصدقدانه

الأمممنالمسيحييناحتياجاتفىخصوصىبنوعيفتكركانلوقابانالاعتقاديمكننا،قلسطين

.224ص.انجيلهروحيوافقوهذا.بولسرفيقهنظير

فقطوليسعموماللامميينكتبانهاى،الانجيلكتابةمنالهدفهذااوريجينوسادركوقد

كتبانهفيهاقالالتىلوقاللقديسالأنجيلعنعبارتهفىذلكوأوضح،ثيئوفيلسلشخص

.(62:هيوسابيوس)الأمممنالمتنصرينأجلمن

ودعىاليهودالىالمسيحالسيدتقديمالىأنجيلهكتابةمنمتىالقديسيهدفكانوبينما

المسيحالسيدمعجزاتسردمنمرقسالقديسيهدفكانوبينما،الأنبياءعنهينباالذىالمسيا
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لوقاالقديسكان،المسيحبالوهيةالأمماقناعالىأىللأممالالهيةالمسيحبنوةافباتالىواعماله

والأمراضالخطايامنالعالممخلصهوالمسيحالسيدأنأيضاالأمميينيعلمأنالىيهدف

مدينةفىاليوملكمولد"أنهالمسيحالسيدعنقالللرعاةبشارتهفىالملاكفانالحياةومتاعب

سبق-فيماذكرناهاالتىغير-كثيرةادلةوثمة:11(2)لو"الربالمسيحهومخلصداود

قدالتىالعباراتيذكرلافهو،الأمميينالىانجيلهتوجيهالىقصدلوقاالقديسأنتوضح

الأمميون"أليسفيهايقولالتىمتىالقديسعبارةمقابلفىنجدولذلكالأمميينمسامعتؤذى

يفعلونايضاالخطاةفأن:التاليةالعبارةلوقاالقديسيكتب(:547متي)أهكذايفعلونأيضا

اضطهادتوقعالىفيهايشيرالتىالمسيحعبارةمتىالقديسيذكروبينما.(:223لو):هكذا

مبغضينوتكونونويقتلونكمضيقالىيسلمونكمحينئذقولهفىوذلكللمؤمنينالأممبعض

بلالأممجميععبارةنفسلوقاالقديسيذكرلا.(24:9مت)اسمىلأجلالأممجميعمن

عباراتفهمتساءلاوحتى.(:2117)لواسمىأجلمنالجميعمنمبغضينوتكونونيقول

لبيتالرسلارساليةعنمتىالقديسأوردهمالوقاالقديسيذكرلا،الأمميينمنالمسيحالسيد

التىمقىللقديسايهمجيلفىالمسيحعبارةلوقاللقديسالانجيلفىتردفلا،أولااسرائيل

)مت...لاتمضواأممطريقالىقانلاوأوصاهميسوعأرسلهمعشرالأثنىهؤلاءفيهايقول

الىالاأرسللملهملوقافاجابأ:التاليةالمسيحعبارةذكرلوقاالقديسأغفلوكذلك(:ه02

يجدالتىالحوادثيذكرلوقاالقديسفانذلكومع-:24(25)متأالضالةاسرائيلبيتخراف

الذينوالجند()لو7:هيهوديامجمعابنىالذىالمائةقائدعبدقصةمثلللأمملضجيدافيها

السامريينصلاحعنوالحديث(أ)لو3:14نحننفعلماذا9قائلينالمعمدانيوحناالىتحدثوا

لفهمجدأليعطىيرجعمنيوجدألم1:هلو17(:ها.123:17.لو)اليهوديحتقرهمالذين

.\:هو17الجنسالغريبهذاغير

الأمميينتهملانظرهفىبدتالتىالمسيحالسيدتعاليممنكثيرألوقاالقديسيغفلكذلك

تقليدعنوالكتبةالفريسيينالىالمسيحالسيدكحديثقربعنبهمتتصلولامباشربطريق

،:1-!(16ومت1:1-.01مرانظر)الطلاقوعن1(:1-.15ومت-7:123مر)انظرالشيوخ

الىفيهااشارالتىالجبلعلىموعظتهفىالمسيحالسيدتعاليممنكثيرالوقاالقديسأغفلكما

عدائيةبروحيكتبمدفوعافيماكانلوقاالقديسانيعنىلاهذاأنعلى.الناموستكميل

لمعاداتهفقطلوقاللقديسالانجيلبصحةأعتقدالذىالهرطوقىمركيانوسمنبداكمالليهود

أنيغفللملوقافالقديس.ويوحناومرقسمتىالثلاثةالأناجيلبصحةالايمانورفضلليهود

السيدعباراتيذكرالبشيرينمنكغيرهفهوالفهشعبليشملالمسيحالسيدخلاصالىيشير
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.:03()لو23عشر"الاثنىاسرائيلاسباطتدينونكراسىعلى"تجلسواالتاليةالمسيح

الىاشارالمسيحالسيدطفوليةعنحديثهابانفىالذىالبشرينمنالوحيدهولوقاوالقديس

تنبأواالذينوحنةوسمعانواليصاباتزكريامثلالمبرزيناليهودرجالببعضتختصاحداث

يذكرأيضآوحدهلوقاوالقديس.المنتظرالمسيحهوأنهالسيدوعرفواا!هىالخلاصعملعن

لهماغفرأبتاهيايسوع"فقالصلبوهالذينلليهوديغفرأنالأبمنالصليبعلىالمسيحطلبة

لليهودخصيصأكتبمتيالقديسكانفاذا:34()لو23ايفعلونماذايعلمونلالأنهم

لأن،ايهصمكلالىصوجهانالانجيلينكلاانالا،خصيصاللأمميينكتبلوقاوالقديس

يسوعفتقدم.متىالقديسقال.البشيرينكلااليهإشارماوهذاعامةرسالةالمسيحرسالة

يكرزان9لوقاالقديسوقال28:91مت.....!الأممجميعوتلمذوااذهبواهقائلأوكلمهم

.(:2447لو)......،الأمملجميعالخطاياومغفرةبالتوبة

الانجيلى8كلتابةومكانزمن

بعداىللاناجيلالترتيبفىالثالث-الكنسىالتقليدبحسبلوقاللقديسالانجيليوضع

منيتضحكما-الأعمالسفرأنالملاحظومن.ومرقسمتىللقديسينالانجيلكتابةزمن

قبلكتبقدالباحثونيؤكدكمااياعمالسفركانولما.لوقاللقديسالإنجيلبعدكتبمقدمته

للقديسالإنجيلأنالقوليمكنفانهم67سنةقبلاىالرسولبولسالقديساستشهادزمن

كتباقدولوقامرقسللقديسينالانجيلأنايريناوسأعتقدوقدم!6367سنةبينكتبقدلوقا

نفسرفكيفالرأىهذالوصحولكن،و6567بينأىوبولسبطرسالرسوليناستشهادبعد

كتبلوقاللقديسالانجيلأنالبعضواعتقد.الاستشهادهذاالىالاشارةاياعمالسفراغفال

.24و:.22وأ44و:9143فىالأنجيلكلماتعليبناءم07سنةوقعالذىاورشليمخراببعد

هذهفىوهىوصرقسمتىللقديسينالانجيلفىأيضاذكرتهذهالمسيحكلماتولكن

الادعاءيبررماهناكوليسيتمانالمزصعأورشليمخرابالىتشيرالثلاثةالاناجيل

أورشليم.خرابعنالمسيحالسيدلبواتاتمامالىالكلماتبهذهاشارقدلوقابأن

بعدمتأخرزمنفىكتبلوقاللقديسالانجيلبأنالقولالىالأخرالبعضوذهب

الاسلوبفىالتشابهبسببوذلكم9،سنةبعدأىاليهودأفارعنيوسيفوسكتاب

أنيمكنالأسلوبتشابهانغير.الأثنينعندالمذكورةالحوادثفىأيضأالتشابهوبسبب

القصصعنهاأخذاواحدةمصادرالىالأثنينرجوعالىاوالسبعينيةالترجمةتأثيرالىيرد

سفرلأنذلكم07سنةقبلكتبلوقاللقديسالأنجيلأنالمؤكدمنانه.بينهماالمشتركة
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صسققلآكتبانهعلىيدلصصا،الرسولبولسرسائلالىيشيرلابعدهكتبالذىالأعمال

بولسبرسائللوقاالقديسصعرفةعدمأنفيهشكلاومما.عليهاالوقوفودونعنها

سنةمنكثرالىارجاعهيمكنلاوتعاليمهاروحهاعنكتاباتهفىيعبرالتىالرسول

.م07

أخائيةفىكتبأنهقائلفمن،الباحثينبيناتفاقهناكفليسالانجيلكتابةصكانعنأما

مذاولعل،رومافىكتببانهالقولالىيذهبالبعضوهناكالأسكندريةفىكتبأنهقائلومن

القديسيناستشهادقبلكتبقلناكمالوقاللقديسالأنجيللأن،الأراءاصحهوالاخيرالرأى

:414كوانظر)بروميةهناكسجنهفيالرسولبولسمعلوقاالقديسوكان،وبولسبطرس

.24(وفل

لوقاهللفيسالانجيلفىالرئيسيةوالموفوعاتالأفكار-6

باحشاء!الخاطئةللبشريةاللهمحبةحملتهاالتىالرحمةعناسهابفىلوقاالقديسيتحدث

الرحمةهذهعنبارزةبصورةبالتعبيرالانجيلهذاويتميز-:178أفتقدنا!بهاالتىالهنارحمة

انظر)بتوبتهمالفرحهذافىتشتركأيضاالسماءملائكةانقيلحتىالخطاةتجاهاللهمن

المسيحعملبداءةوفى.(النعمةباصحاحالكثيرونيصفهالذىعشرالخامسالاصحاح

لأبشرمسحنى!انهعلىالربروحلكرازتهأساسىكهدفالرحمةعاملهدفحددالجهارى

وأرسلبالبصروللعمىبالاطلاقللمأسورينيانادىالقلوبمنكسرىلأشفىأرسلنىالمساكين

فيماهذاالىأيضاواشاربل،91،:418لوالمقبولةالرببسنةواكرز،الحريةفىالمنسحقين

وينفرد.........91:.لوهلكقدماويخلصيطلبلكىجاءقدالانسانابنلأنقالعندمابعد

ظهرتالتىالفهرحمةعنبالحديثالأخرىالثلاثةالأناجيلمنغيرهدونلوقاللقديسالانجيل

(1-.:911ص)بيتهوأهلالعشارولزكا(5.::736ص)الخاطئةللمرلاالمسيحغفرانفى

الىفيهوأشير(4:.23)الفردوسفىمعهسيكونبأنهالتائبللصالمسيحالسيدوعدوفى

يايسوعفقالالخطاةاجلمنالصليبعلىالمسيحالسيدبهانطلقالتىالعميقةالرحمةكلمات

لهم.اغفرأبتاه

نحوالضعفاءيةالقرالمسيحعاط!4عنأيضالوقاالقديسيتحدثللخطاةاللهرحمةجانبوالى

الاشتراكى.البشيربأنهلوقاالقديسوصفهذاولأجلوالفقراءوالمتألمين

للمرضىالمسيح.السبأجراهاالتىالشفاءمعجزاتأنظارهجذبت،كطبيبلوقاوالقديس

هويسوعكانمااذاتلاميذهبواسطةيوحناسالفلما،كرازتهمنرئيسياجزءأتكونوالتى
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رأيتمابمايوحناواخبرااذهبا9لهماوقالالرسولينالمسيحالسيدأجاب،المنتظرالمسيانفسه

والموتىيسمعونوالصميطهرونوالبرصيمشونوالعرجيبصرونالعصان.....وسمعتما

.7:22!يبشرونوالمساكينيقومون

التى،الاجتماعيةالمسيحالسيدبتعاليماهتمامهلوقاللقديسالانجيلخصائصاهمان

لهاوحبعونكلوتقديمبهاوالعنايةلامهاوبتخفيفبالبشريةالمسيحالسيداهتمامالىتشير

وذكرت،قبلمنبهتحظىتكنلموتكريمتقديرمنالمر6هبهحظيتماالىالانجيلهذاوأشار.

العملفىوافربنصيبفساهمتالمسيحللسيدوحياتهمأنفسهمكرسواالذينبينمن

الجسديةالقرابةحواجزوترتفعالرحمةمفهوميتسعانصالحالسامرىمثلوفى،الخلاصى

يبدواكمالبعضبعضهموقرابتهمالناسصلةتحديدفىاياساسىالعاملهىالرحمةوتصبح

التالية:العباراتمن

الرحمة،معهصنعالذىفقال.اللصوصبينوقعللذىقريباصارترىالثلاثةهؤلاءفأى9

.37(،:136)لو.هكذا!واصنعأيضأانتاذهبيسوعلهفقال

تدعفلاعشاءأوغداءصنعتاذا9المسيحقولالىأشيروحدهلوقاللقديسايانجيلوفى

بلمكافأةلكفتكونأيضاهميدعوكلئلاالأغنياءالجيرانولا6مرباءكولاأخوتكولاأصدقاءك

حتىلهمليساذالطوبىلكفيكونوالعمىوالعرجالجدعالمساكينفادعضيافةصنعتاذا

.(134،1،:4112)!الأبرارقيامةفىتكافىءلأنكيكافوك

لامنكمواحدكلفكذلك!للتلمذةأساسىكشرطللرحمةالانجيلهذافىأيضاوأشير

لوقاالقديسكتاباتغيرفييردولم.:33"14تلميذألييكونانيقدرلاأموالهجميعيترك

سفرفىاليهاأشاركماالأولىالكنيسةمومنىبينالمشتركةللحياةتفصيلىمسهبشرح

وهدفالمسيحدعوةكانتالتىالرحمةأنيوضحأنارادفكانه(46-34:4أع)الأعمال

المؤمنون.يمارسهاواقعةحقيقةالىالقلوبفىالقدسالروحبفعلتحولتكرازته

لوقا4للقةيسالأنجيلىمحتويات-7

.(4العدداليالاولالعددمنالأولالاصحاح)الانجيللكتابةالدافععنمقدمة

العددهمنالتداة(الأولالأصحاح)المحهحالعدطفولعا:الأولالالصم

وتطمن:(2،عددالماليالاصحاحالى

وتشمل:25(.-:ه)9المعمدانكوحنا!مهلادالهشار8-ا
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.(-7:ه1)وزوجتهزكرياعنالحديث-1

.(:8-122)لزكرياالملاكظهور-3

.(23:3-ه1)البشارةتحقق-3

وتشمل:(:26-138)المخلص!مهلادالهشارة-ب

.(:26-192)الملاكظهور-1

.(3-1:033)البشارةمنطوق-2

.(:34-138)للبشارةمريمتصديق-3

وتشمل:(:93-156)لألهصاكاتمريمز!ارة-ص

.(93:4-11)المقابلة-1

.(4-ه:142)اليصاباتحديث-2

.(ه-ه:146)مريمتسبحة3-

و!ثممل:(8.:57-؟)!نامهلاد-د

.(67:8-.1)زكريانبوة-02(:57-.18)وختانهيوحناميلاد-1

وكشمل:(1:2-.2)المس!السهدمهلادهـ-

.(-31:7)الميلاد-1

.(:8-214)الملائكةوتسبحةالرعاةبشارة-2

.(2.-1:ه2)الرعاةزيارة-3

و!ثممل:(2:21-.،)للههكلولوالدهابالمسهحختانو-

.(:21-224)الختان-1

.(2-38:ه2)وحنةسمعانمباركة-2

.(93:4-.2)الناصرةالىالرجوع-3
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وتشمل::94-52()2المسهحالسهدطلولهة-ز

.(93:4-ه2)ابويهعنالمسيحانفصال-ا

.(5.-26:4)المقابلة-3

.(5-52:ا2)النعمةفىوتقدمهلأبويهالمسيحخضوع-3

الىالأولالعددمنالتداءالثالثالاصحاح-المسهحكلهور:الثاليالالسم

وتصن:13عددالرالعالأصحاح

وتشمل:(3:؟-.2)وسودكتهكوحناكرازة-أ

.(-31:2)تاريخيةلمحة-ا

.(:3-36)الأردنالىيوحناقدوم-2

.(:7-317)يوحناكرازة-3

.(-.318:2)يوحناخدمةنهاية-4

.(22-2؟:3)يسوعاعتماد-ب

وصثممل:(3:23-38)المسهحنسبهـ-

.(:1-42)التجربةقبلما-1

.(:3-44)الأولىالتجربة-2

.(-8:ه4)الثاسيةالتجربة-3

.(:9-413)الثالثةالتجربة-4

العددمنالثداءالوالعالأصحاح)الجاللليالمسعحاعمال:الدالثالمحم

وت!من:(05محددالثاصعالأصحاحاليمحلرالرالع

ويشمل:)4:14-44(الأولينالتلامبذدعوةحتىالجلبلنيالمصيحعمل-ا

.(03-ا:44)الناصرةالىالمسيحزيارة-9
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.(:31-437)ناحومكفرفىالنجسالروحذىشفاء-2

.(:38-441)الأخرينوالمرضىسمعانحماةشفاء-3

.(:42-444)عنهالجموعوتفتيشخلاءموضعالىالمسيحخروج-4

ويشمل:(ا5:ا-6:ا)عشرالاثنىأختيارحنىالأولينالتلاميذدعوةمن-

.(1-ا:ا5)الأربعةالتلاصيذدعوة-1

.(1-52:16)ايابرصشفاء-2

.(-57:126)المفلوجءشفا-3

.(:27-593)لاومحادعوة-4

.(6:1-ه)السبتيومالسنابلقطف-5

.(6:6-11)السبتيوماليابسةاليدشفاء-6

وكملممل:(:56ا-6:28)الأوليارساليتهماليعلمرالأننىاخثهارمن-

.(ا-62:91)عشرالاثنىاختيار-1

.(6:.2-94)الجبلعلىالمسيحموعظة-3

.(1-.:ا7)المائةقائدعبدشفاء-3

.(-7:1117)نايينأرملةابن-4

.(3-ه:718)لسؤالهيسوعالىاثنينيرسليوحنا-5

.(5.:36-7)الخاطئةالمر6هتوبة-6

.(:1-83)المسيحيخدمنالنساء-7

.(-84:18)الزارعمثل-8

.(-21ا:89)اليهوأخوتهيسوعأمزيارة-9

.(32:3-ه8)الريحانتهار-01

.(:36-893)الجدريينكورةفىالمجنمنشفاء-11

.(-456:.8)يايرسابنةاقامة-12
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ديصممل:(9:ا-ه)اورشليمالىالسفرحتىالتلاميذارساليةمن-د

.(-91:9)هيرودسوخوفعشرالأثنىارسالية-1

.(-127:.9)ارغفةالخمسةمعجزة-2

.(1-27!ه9)ا*معنالأولالأنباء-3

.(:28-936)التجلى-4

.(:37-943)المصروعالابنشفاء-5

.(4-ه94:4)لامهعنالئانىالانباء-6

.(46:5-.9)الجليلفىالأخيرةالمسيحأعمال-7

و!ثمل2امه1الى9:91اورث!ماليالجلعلمنالرحلة:الرالعالالعم

الكالة:الموضوعات

ويشمل:.13:21(الى)9:؟هالرحلةيدء-الجليلمنالسفرأ-

.(:51-956)لهالسامريينقبولعدم-ا

.(:57-962)الثلاثةالتلاميذ-2

.(-24:ا01)تلميذالسبعينارسالية-3

.(2-37:ه01)الصالحالسامرىومثلالناموسمعالحوار-4

.(34-3خه01)ومريممرثا-5

.(-11:113)الصلاة-6

.(-114:136)الفريسيينمعارضة-7

.(:37:12-1113)الفرشميينضدوكلماتهالفريسىمعالمسيحغذاء-8

.(95-:1213)الأرضيةبالخيراتالمؤمنالانسانعلاقة-9

.(:1-139)التوبةعنالمسيحتعليم-01
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.(1-31:017)المنحنية6المرءشفا-11

.(-1318:21)الصالحةوالخميرةالخردلبحبةالسمواتملكوتتشبيه-12

.(ا17:.-13:22)الرحلةفىأخرىوحوادثثوال-ب

.(3.:22-13)الأمميينوايمانالخلاص-1

.(-141:24)اورشليموتوبيخالمسيحلقتليسعىهيرودس-2

.(:أ-1424)السبتفىالمستسقىشفاء-3

.(3-ه2:ه41)التلمذةضرورات-4

.(-151:7)الضالالخروفمثل-5

.(1.:8-15)المفقودالدرهممثل-6

.(-151:132)الضالالابنمثل-7

.(-161:13)الخائنالوكيلمثل-8

.(-1614:31)ولعازرالغنىومثلالمالاستعمالعناخرىاحاديث-9

.(1.-:171)الواجبوعملالعثراتعنمختلفة6موال-01

وتشمل:(91:28الي17:ا)الرحلةنهايةفى-ب

.(-191.:17)العشرةالبرص-1

.(2-37.:17)الأنسانوابنالملكوتمجىءزمن-2

.(:1-188)الجائرالقاضىمثل-3

.(:9-1814)والعشارالفريسىمثل-4

.(-117:ه18)المسيحالىالصغاراياطفالتقديم-5

.(3-.:1818)الغنىالشاب-6

.(:31-1834)لإمهعنالثالثةللمرةالمسيححديث-7

.(:36-1853)أريحاأعميشفاء-8

.(1:1-.91)العشارزكاعنديسوع-9

.(91:11-28)الأمناءمثل-01
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اورثالملىالامتهالناءالجهارىالمعحلتعلعمالأخهراالأكام:اعلاس!القسم

وكثمل:21:8،الى)91:28(

عن:فط!تحدث(99:27-،،)اورشليمفىالمسيحدخولا-

.(-9191:36)أورشليملدخولالاستعداد-1

.(:37-9144)فيهحدثوماأورشليمدخول-2

عن:فيهوكتحدث(21:،الي91:5،)الهاعةوطردالهيكلدخول-ب

.(4-48:ه91)الهيكلمنالباعةيطردالمسيح-1

.(:6-028)الباعةطردفيالمسيحسلطانشرعيةعنوالكتبةالكهنةرؤساءسؤال-2

.(:9-0291)اي!ردياءالكراصينمثل-3

.(2-26:.02)الجزيةعنالمسيحسؤال-4

.(27:4-.03)القيامةعنالصدوقيينسؤال-5

.(-03:4144)لدوادنسبهعنالمسيحسؤال-6

.(47-02:45)الكتبهمنالتحذير-7

.(-211:4)الارملةفلسى-8

ويشمل(21:ه-38)واورشليمالهيكلكخرابالانباء-ب

.21:ه-7()مقدمة-1

.(:8-2191)لهمالمسيحتركبعدوالمؤمنينالعالمحالة-2

.(2-24.:21)اليهودىبالشعبتحيطالتىوالويلاتأورشليمخراب-3

.(3-27:ه21)سحابةفىالانسانابنمجىء-4

.(:28-2136)التتيجة-5

.(:37-2138)ليلاالزيتونجبلفىومبيتهنهارأالهيكلفيالمسيحتعليم-6
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الثالثالآصحاحالىوالعثرونالثالىالأصحاح)الآلام:الحادسالقم

وسثمل:والعثرن

على:ويحتوى(22:9-6،)ا!رمقهلماا-

.(:1-326)الجندوقوادالكهنةرؤساءمعيهوديتأمر-ا

.(:7-2213)الأخيرللفصحالاستعداد-2

.(ا-324:23)الأفخارستياسرصمارسة-3

.(:24-2238)الربانىالعشاءبعدجدليةمشاجرة-4

.(:93-2246)جثسيمانىبستانفى-5

على:ويحتوى.(22:7،-23:6،)ا*م-ب

.(:47-2253)يسوععلىالقبض-ا

.(:54-2362)بطرسانكار-3

.(63:6-ه22)بيسوعالاستهزاء-3

.(:66-2271)المجمعأمامالمسيح-4

.(:1-337)بيلاطسامامالمسيح-5

.(:8-2312)هيرودسأمامالمسيح-6

.(2-ه:2313)المسيحلقبرئةهيرودسمحاولة-7

.(:26-2333)أورشليمأبناءبكاء-القيروانىسمعان-للجلجثةالطريق-8

.(:33-2338)الصلب-9

.(23:93-46)المسيحوموتالصليبعلىحدثما-01

اعترا!علىويحتوى(23:7،-56)احداثمنالصلبتهعما-!

.(23:57-95)الشديدالجموعوحزنالمسيحكعرالمائةقائد

.(5-53:.23)القبرفىالمسيحدفن-1

.(:54-2356)الصلبيوممنالأخيرةاللحظات-2
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على:وشتملوالعثرونالرالعالأصحاح.والصعودال!امة:العالعالقحم

على:ويحتوى()،2:ا-2؟للقهروسطرسالنسوةزيارة-أ

.(:1-243)القبرالىالحنوطومعهنالنسوةزيارة-1

.(:4-247)للنسوةالملائكةظهور-3

.(:8-2413)القبرالىبطرسوركودالنسوةرجوع-3

على:!سحتوى.()،2:13-35عمواسلتلميدىالمسيحظهور-ب

.(:13-2417)لهماالمسيحوظهورالمسيححوادثعنحديثهما-1

.(1-24خه24)عمواستلميذىمع-2

.(2-31:ه24)التلميذينعنالمسيحواختفاءالخبزكسر-3

.(32:3-ه14)المسيحقيامةعنالتلاميذمعوحديثهماأورشليماليالتلميذينرجوع-4

.(،2:36-3،)لتلاميذهالمسيحظهور-ب

.()24:44-6،عنهدهلتالتيالنعواتتتمهماليالتلامهذادهانكتحالمس!-د

.(5-53:.24)العهامةهـ-
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يوحناالرسولتاريخ

أف!سسفىيوحناالقديساقامة

المسيح:تلميذالرسوليوحناهويوحناللقديسالانجيلكاتبأنعلىالأدلة

.الرسوليوحناالىالانجيلنسبةبصحةالكنيسةشهادة:أولا

والوثنيين.الهراطقةشهادة:ثانيا

القديمة.النسخشهادة:ثالثا

.المقدسالكتابترجماتشهادة:راسعا

ذاته.الانجيلشهادة:خامسا

الرؤيا.وسفريوحناللقديسالانجيلبين

.الأخرىالثلاثةوالاناجيليوحناللقديسالانجيل

.الاخرىالثلاثةالأناجيلعلىيوحناالقديساعتمدهل

الانجيل.فىالرنيسيةوالموضوعاتالأفكار

الانجيل.محتويات

القديم.العهدفىمقابللهاالانجيلفىتعاليم
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الإنجيل

يوحناالقديسحسب

يوحناالرصولتاريخ1-

التقليديشهدالذى،المسيحالسيدتلميذيوحناالرسولحياةتاريخنستعرضانهنانحاول

باسمه.المسمىللانجيلالكاتبهوانهالكنسى

:هولده

للقديسالانجيلبذلكيشهدكماالجليلفىمدينةفىصيدابيتفىيوحناالقديسولد

رفيغىكاناويعقوبيوحناانيذكرلوقافالقديس،نفسهيوحناللقديسوالانجيللوقا

.(01:لوه)سمعان

.(1:44يو)صيدابيتمدينةمنسمعانواخاهوأندراوسفيلبسانيذكريوحناوالقديس

.(2و.1:91مر)صيادأيعملكانالذىزبدىابنوهو،رحومالله5يوحناكلمةومعنى

السيدتبعناللواتىالنساءالىيشارحيث(15:04و!ر:2756مت)بينقارناواذا

فىالمذكورة(يعقوبوأخيهيوحناامأى)زبدىابنىأمأنلناتبين،الصلبمكانالىالمسيح

منيوحناأمكانتوقد.مرقسللقديسالانجيلفىالمذكورةسالومههىمتىللقديسالانجيل

لتكفينالحنوطيشتريناللواتىالنساءمنوكذلك.المسيحالسيديخدمنكناللواتيالنساء

.(16:1مر-18:3لو-151:4مرانظر)جسده

شكبلاتؤثرديفيةغيرةمنالتقيةالقديسةهذهيملألماشاهدخيرالمكرسةحياتهاوكانت

أحدهمااكناها!حلسأنالمسيحالسيدمنطلههافانكذلك!أولادهاأخلاقفىصالحأتأثيرا

نفسهافىتحملكانتسالومهانيوضح(:.22.مت)ملكهفىيسارهعنوالأخريمينهعن

الروحيةالحياةبتوفيراهتماصهاأخرىناحيةمنويوضح،المخلصالمسيحفىاليهودرجاء

لاكنهها.الأبديةوالسعادة

المسيح:والسيديوحنابينالقرابةدرجة

منهناكفان،مريمالعذراءوبينسالومةبينالقائمةالقرابةدرجةحولخاطئةأراءوثمة

وردمابحسبهى-:2756متفىوردتالتىزبدىابنىأمبأنالقولالىيذمبمنالباحثيين

المسيح.املمريماختا91:25يوحنافى
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العددقراءةخطأالىيرجعهذاأنعلى.المسيحالسيدخالةابنيعتبريوحنافانذلكوعلى

حولط!ورلاهناالحدمثفان،يوحناللقديسالانجيلمنعشرالتاسعالاصحاحمن25

المجدلية.مريمثملكلوباالتىمريماختهاثمالسيحأممريموهنفقطنلائةحولبلتساءأركع

منالأولالاصحاحلىكوحنااللد!سرواهاكماالمسهحعلىلهوحناقعارف!صةانكما

بينهماالعلاقةبداتاذويوحناالمسيحبينالقرابةمنالصلةهذهمثلو!حودعلىثدللاانحهله

قبلويوحناالمسيحالسيدبينقائمةكانتعائليةعلاقةثمةهناكأنالىيشرولمالتعارفبهذا

.التعارفهذا

تذكرانالألاجيلاعتادتاذستاككلمرهكاناتهلهبدويوحناأخوالرسولكععوبأما

الكهقهلرئهسمعروماكانموحقاانأيضأويبدو.يوحناالقديساسمتذكرانقبلاسمه

.(18:16)يو

صلبكعدعند.ودكعةالربأممرر!مراءالعلالقد!سةعاشتكوحنامنزلولى

المس!.

للمسيح:وتلمذتهيوحنا&عوة

عليانجيلهمنالأولالاصحاحفينفسهيوحنايرويهاللمسيحوتلمذتهيوحنادعوةوقصة

ماشيايسوعالىفنظرتلا!يذهمنواثنانهوواقفايوحفاكانايضأالغدوفي5-:التالىالنحو

،يقبعانونظرهمايسوعفالتفتيسوعفتبعايتكلمالتلميذانفسمعه،اللهحملموذافقال

فأتياوانظراتعاليالهمافقالتمكثأينمعلمياتفسيرهالذىربىفقالاتطلبانماذالهمافقال

أندراوسكان.العاشرةالساعةنحووكاناليومذلكعندهومكثايمكثكاناينونظرا

.(04-1:35يو).،وتبعاهيوحناسمعااللذينالاثنينمنواحدبطرسسمعاناخو

اسهه:ذكريغفلىيوحنا

الأشخاصاسماءبذكرالدوامعلىيهتمبينماالكاتبانالقصةهذهمنبالملاحظةوالجدير

الثانىالتلميذاسميذكرانهنايحاوللمفانه،يرويهاالتىالأحداثوزمانمكانبذكرويهتم

فىيشيرفهوانجيلهباقىفىيفعلهماوهذا.اسمهينكرلماىاندراوسيرافقكانالذى

ذكردونالتلميذبهذاتتصلمواقفوالى،يحبهيسوعكانالذىالتلميذالىأخرىمواضع

ذلك:مثال،اسمه
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كشفالمسيحالسيدانيقولالربانىالعشاءعنيتكلموهوعشرالثالثالاصحاحفى

منفىمتحيرونوهمبعضالىبعضهمالتلاميذفنظر"سيسلمهمنهمواحدابانلتلاميذه

يحهه+يسوعكانالذيوهويسوعحضنعلىمتكئأالتلاميذاحدوكانعنهيقول

وقاليسوعصدرالىذاكفاستند،عنهيقولالذىمنسل،لهوقالبطرسسمعاناليهفاوما

.(26-02:)يو13،واعطيهاللقمهأغمسالذىهويسوعفاجابهومنربله

:17-15منالأعدادفييقولحيثعشرالثامنالاصحاحأيضافيبهذاشبيهأونجد

اماالكهنةرئيسدارالىيسوعمعفدخلالكهنةرئيسعندمعروفاالتلميذفىلك"وكان

رئيسعندصعروفاكانالذىالأخرالقلميذذلكفخرج،خارجأالبابعندواقفافكانبطرحمما

.ابطرسوأدخلالبوابةفكلمالكهنة

كترعنهمخدثأنهمنالرغمعلىالأخرالتلميذاسمذكرالكاتباغفلأيضاقدهنا

.صرةخا

يسوعرايفلما5:الكاتبيقول(26،27عددي)عشرالتاسعالاصحاحفيايضاوكذلك

امك،هذهللتلميدمالفم)بنكهوداامر،يالأمهفالواقفا!حههاللكل!والتلمهذأمه

.أخاصتهالىالتلميدأخذهاالساعةتلكومن

فيقولالمسيعقيا!ةعزالكاتبيتحدثحيثالعشرينالاصحاحالىنشيرهذاالىوبالاضافة

بطرسسمعاتاليوجاءتالمجدليةمريمفاسرعت5:الثامنالعددالىالثانىالعددمنابتداء

ألننعدمولاالقبرمنالربأخذوالهماوقالت،يحبهيسوعكانالذيالأخرالملم!ذوالي

فسمق،معأمسرعينوكاناالقبرالىو6مبلاالأخروالتلميذبطرسفخرج،وضعوه

ثم،يدخللملكنهموضوعةا!فانفراىوانحنىاولاالقبرالىوجاءبطرسالأخرالملميذ

غيررأسهعليكانالذيوالمنديلموضوعهالاكفانفرأىالقبرودخليتبعهبطرسسمعانجاء

جاءالذىالأخرالتلميذدخلفحيشذ.حدةعلىموضعفىملنوفابلا!فانمعموضوع

.،وأمنفرأىالقبرالىاولا

يذكرانيشالمانهأنفاذكرناماالتىالأخرىالرواياتومنالروايةهذهمنيبدوفالكاتب

ذلكاسمينكرلمالكاتبكانفاذا،يحبهيسوعكانالذى"يلقبهانتعودالذىالتلميذاسم

هذافان،يحبهيسوعكانالذىبالتلميذموضعمنكثرفىدعاهقدايضاكانواذاالتلميذ

للكنيسة.معروفاكانالتلميذهذاأنيعنى
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الرابع:الانجيلكاتبهويحبهيسوعكانالذىالتلميذ

التلميذهذاشخصيةمننتحققانبهانستطيعقرينهأيةيقدملاالانجيلانهذايعفىهلولكن

اسمه؟ومن

بحرعليللتلاميذالمسيحالسيدظهورالييشيروالعشرينالحادىالصحاحفيالكاتبان

الذىالتلميذورأىبطرسفالتفت"يتبعهأنبطرسسمعانمنيسوعطلبحيثطبرية

الذىمنربياوقالصدرهعلىالعشاءفىاتكأقدكانالذىوهو،يتبعه!حطكسوعكان

نأالىهذايلبثأنشئتانيسوعقال،لهذاماربياليسوعقالبطرسرأهفلما،يسلمك

.(22-21:02)يو"اتبحنىاشة.لكفماذااجئ

ويوضح،اسمهيذكرلمالذىالتلميذهذاهومنالكاتبيوضحمباشرةالتاليةالأعدادفىثم

التلميذوهذا9:يقولهواذالانجيلفىالتلميذهذااسماجلهمنيذكرلمالذىالسببأيضأ

.21:24يو،لهاكاتبوهوالاموركهذ.الشاهدهو

لعرىكماايفا-وهو،الابجلهوكاتبيحبهيوعكانالذىالتلمذهذاانيتبينهذاومن

..."الرسوليوحنا9اىزبدىابنيخرآخرئخصاليس-حينهفى

وأبيه،وأصهي!خيهبالنسبةايضأفعلكذلك،اسمهذكرعدمالييقصدالكاتبكانوكما

.للضرورةوذلك3()عددوالعشرينالحادىالأصحاحفىواحدةمرةالاأبيهاسميذكرلموهو

التلا!يذأحدهويحبهيسوعكانالذىالتلميذهذاأنتأكدناأنبعدنحاولأنالأنوعلينا

.تلميذأعشرالاثنىبينمنشخصهنعينأنعلي!ا،عشرالاثنى

نأيمكنمافذلكزبدىابنيوحناهويحبهيسوعكانالذىالتلميذهذاانأما

فىبطرسمعزبدىابناويوحفايعقوبتذكرالاناجيلاننلاحظففحن.عليهندلل

9:2و:537ومر:3637و17:1مت)المسيحالسيدبهايخصهمكانكثيرةصواقف

.(:338و:938و1:هولو4133:18و

الحادىالاصحاحمنواضحفذلكبطرسيكنلميحبهيسوعكانالذىالتلميذكونأما

يحبهيسوعكانالذىالتلميذذلكفقال"يقولحيثيوحناللقديسالانجيلمنوالعشرين

.:317يو،لبطرس
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وأيعقوبالأخوينأحدهوالانجيلكاتبيكونأنبدلاذلكوعلى(02عددانظركذلك)

هذالأنالرسوليعقوبهوالتلميذهذايكونانالممكنغيرمنولكن،زبدىابنىيوحنا

الايبقولمم44سنةحوالىهذاوكان(:122ع1)الأولاغريباسهيرودسقتلهقدالاخير

هوباسمهالمسمىالرابعالانجيلكتبوالذىيحبهيسوعكانالذىالتلميذهذابأننؤكدان

.زبدىبنالرسوليوحنا

:اختيارههنذيوحناالرسولحياة

منذنتتبعهاأننحاولالرسوليوحناحياةعلىالضوءتلقىالكتابفىكثيرةاشاراتوثمة

:اختيارهزمن

للمسيح.تلميذأاختيارهعننقرأ1:41يوفى-1

رسولا.اختيارهعننقرا01:لوه،1:91مر،2:ا4متفى-2

.يايرسابنهاقامةعندالمسيحالسيدمعكان:57لو5:37،8مرفى-3

التجلى.فىالمسيحيصاحبكان9:28لو،!:3مر.:\17متفى-4

أنأتريداللربويوحنايعقوبقالالمسيحقبولالسامريونرفضلماانهنقرا9:54لوفى-5

أنتماروحأىمنتعلمانلستما"أقائلافزجرهماوتأكلهمالسماءمننارتنزلأننطلب

.أليخلصهابلالناسنفوسليهلكيأتلمالبشرابنفان

يمينهعنأحداهماابناهايجلسأنالسيدمنامهماطلبت،:0136مر،2:.02متوفى-6

ملكوته.فىشمالهعنوالأخر

الفصح.يعداأنوبطرسيوحنامنطلب:228لوفى-7

الربانى.العشاءمائدةعلىالمسيحالسيدمعيوحناكان13:24يوفى-8

الكهنة.رئيسدارائىبطرسادخل27-15:يو18فى-9

أولا،القبرالىوجاءبطرسوسبقالقبرالىوأقبلبطر!معخرج8-2:1.يوفى-01

يدخل.لمولكنهموضوعهالاكفانوراىوانحنى

منالشبكةيلقواانالتلاميذامرلمايسوععرفالذىيوحناعنيتحدث2:7يوافى-11

بعدهوما02العددوفى.الليلةتلكفىالسمكصيدفىفشلواانبعدايايمنالسفينهجانب
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التلميذفرأىبطرسفالتفتايوحناعنوالمسيحبطرسبيندارالذىالحديثالىيشير

الذى!نربياوقالصدرهعلىالعشاءفىاتكاالذىوهويتبعهيحبهيسوعكانالذى

أنالىهذايثبتأنشئتانيسوعلهفقاللهذاماربياليسوعقالبطرسرأهفلمايسلمك

ولم.يموتلاالتلميذذلكأنالاخوةبينفيماالكلمةهذهفذاعت.اتبعنىأنت.لكفماذاأجى

.ألكفماذااجئانالىيثبتأنشئتانبليموتلاانهيسوعيقل

فىلحدتهماالرعدابنىاىبوانرجساسمويوحناليعقوبالمسيحجعل:317مروفى-13

.الأحيانبعض

.بالربالمسيحالسيديوحعالقب(31:7و3:ه:13و313خهيوا)ثلاثةمواضعوفى-13

جاءالزيتونجبلعلىالمسيحالسيدصعودبعد(و...:113)الأعمالسفروفي-14

معواحدةبنفسالصلاةعلىيواظبونوكانواالعليهالىوصعدواعشرالاحديالتلاميذ

اخوته.ومعهيسوعأمومريمالمساء

الساعةلصلاةالهيكلالىبطرسمعصعدأنهيوحناعننقرأوالرابعالثالثالأصحاحوفى

لهيقالالذىالهيكلبابعنديجلسكانالذىاياعرجالرحلالمسيحباسمشفياوقد.التاسعة

عليهمافألقوا،والصدوقيينالكهنةاشمئزازذلكاثاروقد،المسيحباسمالشعبوكلما،الجميل

فاجابالاسمبهذابعدفيماالناسمنأحدآيكلمال!هدلوهماوقد.للمحاكمةصقهيدأايايادى

نقدرلافأنالفهنسمعاملكمنسمعانالفهامامالعدلما،اشمأحكموالهموقالاويوحمابطرس

منخوفالمعاقبتهماسبيلأيجدوالماذوصرفوهمافهددوهما،وسمعناعاينابماستكلملاان

.(ا-49:21اع.)جرىماعلىالفهيمجدونكانواالجميعفانالشعب

رفعواذلكسمعوافلماوالشيوخالرؤساءلهماقالبماوأخبراهمذويهماالىأتيااطلقافلما

وامتلأوا،فيهمجتمعينكانواالذىالموضعتزلظصلوافلما.واحدةب!فسالذالىأصواتهم

يؤدونالرسلكارعظيمةوبقوة6هبجرالفهبكلمةينادونوطفقواالقدسالروحمنجميعهم

.(الرابعالأصحاح.اعأنظر)عظيمةنعمةجميعهممعوكانتيسوعالرببقيامةالشهادة

منوصليافانحدراالسامرةاهلالىويوحنابطرسارساليةعننقرا(-25:ها8اع)وفى

تقتنىالفهموهبةانظنلأنهالهلاكمنسيمونحنراوقدالقدسالروحينالوالكىاجلهم

كثيرةقرىفىبالأنجيلوبشرااورشليمالىرجعا،الرببكلمةوتكلماشهد!ولما.بالنقود

للسامريين.
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اغريباسهيرودسيدعلىيوحناأخىيعقوبمقتلعنالسفريتحدث(:122أع)وفى

نعرفولسنا.يوحناعنشيئاالكتابيذكرلاالرسلمجمعحتيالوقتذلكومنذ.الأول

ولاأورشليمفىاستمرأمأخيهمقتلبعدوخاصةالجليلالىقدمهل،الفترةهذهقضيكيف

الكتابانعلى.أورشليمفىالكنيسةانتشارعلىعملقدالتلاميذمنغيرهمعيوحناأنشك

مجمعوفى.بطرسعداماالرسلمنغيرهعنشيئأيذكرلمكماذلكشيثاعنيذكرلم

كان.........م51او05سنةحوالىذلككانوقد(1:ا-.2غلا،15أع)بأورشليمالرسل

"ولماالرسولقالاذغلاطيةالىالرسولبولسرسالةمنواضحهوكمااورشليمفىيوحنا

يمناهمبرناباوالىالىكأعمدةالمعتبرونويوحناوصفايعقوبصدالىالموهوبةالنعمةعرفوا

."للختانوهمللأممنحنلنكونللشركة

:بطرسالرسولوشخصيةيوحناالقديسشخصيةبين

نأأمكنناالرسولبطرسوشخصيةيوحناالقديسشخصيةبيننةطرنأنحاولنااذاولعلنا

كانبطرسنقيضعلىفهو،عميقةباطنيةحياةيحياكانيوحناأنهوبينهماالفارقأننقول

خصهالذىالعميقبحبهويرتوى،صمتفىتعاليمهالىويستمعسيدهيلاحظيانكثريميل

ولعاقلبهويمتلىءذهنهفىأقوالهتختمرفكانت،وغيرةحيويةيملؤهبسيدهتشبعهوكان.به

نأيعقوبأخيهمعفيطلبوتعاليمهسيدهعنليدافعالصمتهذاعنيخرجاحيانأفنراه،بها

ايضآوهو(:954لو)سيدهقبولرفضواالذينالسامريينقريةوتفنىالسماءمننارتنزل

اجلومن(99:4ولو:38!صر)المسيحباسميعلمأنحقهمنليسأنهيظنمنيمنع

يكنفلم(:317مر)الرعدابنىأى.!"بوانرجسيعقوبأخيهمعالمسيحدعاهذلك

العقلعمقفىأيمانهعنيدافعالحقعلىغيورآكانولكنهالشعورفاترالخلقسلبىاذنيوحنا

العاطفة.عنفلا

أفسسفىيوحناالق!يساقامة-2

:الصفرىأمهالىيوحناالامةعلىالكشىالتاللعد6ث!هاد

شهاداتفلدينا،الصغرىأسيابلادوفىأفسسفىالرسوليوحناالقديسأقامةعنأما

ذلك.تؤكدالكنسىالتقليدمنكثيرة
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:يوسالعوسثهاده

الفصلالثالثالكتابفىيذكر،)1(الكنيسةتاريخمؤلفهفىالقيصرىيوسابيوحمهفأن

والانجيلىالرسوليوحناان!الرسوليوحناعنأنباءبعض!عنوانتحت،والعشرونالثالث

بعداياقليمذلككنائسيديرأسيافىحيايزاللاتراجانحكمبدءفىكانيحبهيسوعكانالذى

ذلك،صحةعلىيوسابيوسويدلل.دومتيانسموتبعدبطمسجزيرةفىمنفاهمنعادان

استقامةعلىحافظالأنهماثقةموضعوهما،الاسكندرىواكليمنضسىبايريناوسبالاستشهاد

أايريناوس9اياولأما:الفصلنفسمنالثالثةالفقرةفىيوسابيوسيقول.الكنيسةتعليم

يوحنارافقواالذينالكهنةوكل:الهرطقاتضدمؤلفهمنالثانىالكتابفىيلىماكتبفقد

.عصرتراجانحتىبينهمبقىيانهاليهمسلمهايوحنابأنيشهدونآسيافىالربتلميذ

الرابعة،الفقرةفىيوسابيوسويقول1

الشهادةنفس(ايريناوسأى)يشهد(الهرطقاتضد)المؤلفنفسمنالثالثالكتابوفى

التالية:الكلماتفى

عصرحتىيوحنافيهاظلوالتىالرسولبولسأسسهاالتىأيضاأفسسكنيسة"ان

.الرسولى!التقليدعلىشاهدخيرتراجان

كيف9المعنونكتابهفىأيضأكليمنضسأنالخامسةالفقرةفىيوسابيوسويذكر

عناكليمنضسىلسانعلىوردمايوسابيوسيذكرثم.الوقتيحدد"يخلصانللغنىيتسفى

:فيقولازميرأسقفأنهالبعضيذكراسقفلدىالرسوليوحنااستودعهالذىالشابقصة

اليناوصلالرسوليوحناعنحديثهىبلقصةمجردهىليستأقصتهالىاستمع9

علىبناءتحول،الطاغيةموتبعدافسسالىبطمسجزيرةمنعاداذطانهالذاكرةواكتنزته

الك!ائسفىالنظامولاعادةالأماكنبعضفىأساقفةلاقامة،المجاورةالوثنيةالأقطارفىدعواتهم

ليستمدينةالىوصلواذالروحاليهمأرشدممنللخدمةالبعضلاختيارأوأخرىأماكنفى

الذىالأسقفالىأخيراالتفت،اخرىمواضعفىالأخوةوعزى(أزميرمدينةأنها)يقالبعيدة

قوتىبكلاننىقالغيرةممتلئأالطلعةجميلالعضلاتقوىشابأراىواذ،سيمقدكان

المسيح.ومشهدأالكنيسةأمامهذاأستودعكم

.داودمرذسالتىالأبجنابترجمةاظر-9
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مشهدأالوصيةلفسكرراللازمةالوعودواعصالأمانةهذهاي!سقفقبلوعندصا

.......أفسسالىرحلذلكوبعد،الشهودنفس

وهويوسابيوسيذكرالثالثةالفقرةمنابتداءوالعشرونالرابعالفصل،الرابعالكتابوفى

كتابهفىايريناوسرواهماأالرسلصديقبوليكاربوسعنرويتالتىالظروف9عنيتحدث

أفسس.فىأقامقديوحناأنيؤيدوما.الهرطقاتضدمؤلفهمنالثالث

الكثيرينعلىويتعرففقطالرسلمنتعليمهيتلقفلمبوليكاربوسأما9:ايريناسويقول

أيضاونحنازميركنيسةعلىأسقفاأسيافىأقاموهأيضأالرسلأنبل،المسيحزارواممن

بعدمجيداستشهادميتةجدأمتقدمةشيخوخةفىوماتطويلاعمرلأنهشبابنافجرفىرأيناه

الكنيسة،أيضأاليناسلمتهاالتىالتعاليمالرسلمنتعلمهبمامستمرةبصفةنادىأن

الىالذينأولئكأيضأويشهد،أسياكنائسكلالأمورلهذهتشهد.سواهادونوالحقيقة

فالنتينوسمنواخلاصأأمانةكثرللحقشاهدأكانالذىبوليكاربوسخلفواهذاعصرنا

منكثيرينوحول،اينسيتوسعصرفىرومافىكانأيضأوهوالهراطقةوسائرومركيون

الوحيدةالواحدةالطريقةهذهالرسلمنتسلمأنهمعلنااللهكنيسةالىذكرهمالسابقالمضلين

فىالاستحمامأراداذالربتلميذيوحناأنمنهسمعوامنوهنالك.الكنيسةسلمتهالذىللحق

لئلالنهربصارخآيستحمأندونالحالفىغادره.الحمامداخلكيرنثوسوراىافسس

الثالثكتابهفىايريناوسيقولكذلك....!بداخلهالحقعدوكيرنثوسلأنالحماميسقط

ياتى:مايقول......(و..،58:4كتاب)يوسابيوسروايةبحسبالهرطقاتضد!ؤلفهمن

لوقادونأنوبعدبطرسبهكرزماكتابهفىمرقساليفانقلأنبحدأىذلكبعد

صدرهعلىيضطجعايضاكانوالذىالربتلميذيوحنانشر،بولسأعلنهالذىالأنجيل

بأسيا.أفسسفىمقيمأكاناذ،انجيله

المسيح:ضداسموعدديوحنارؤياعنيلىكماايريناوسيتحدثالخامسالكتابوفى

بها،المعترفالقديمةالنسخكلفىوجدقدالعددهذاولأن.كذلكهىالأمورهذهولأن

حروفه،منيتبينالوحشاسمعددانيعلمناوالمنطلق.لوجهوجهأيوحناراواماصحةيؤيد

.....اليونانيينبينالحسابطريقةحسبوذلك

الىتوجهالذىبيوحنايقصدايريناوسانيتهينهذاكلومن

المسيحتلميدالرسوليوحنا"الأخرىالصغرىأسيابلادوالىافسس

.،أخريوحناوليس
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:يولعكر!دماده

قررواالذينأسيااساقفةيتزعمكانوقد..(و.....3،:524يوسابيوس)بوليكراتسوكذلك

التالية:الكلماتفىوذلكالمسلمةالقديمةبالعادةالتمسك

عظيمةأنوارأيضأأسيافىرقدتقدلأنهحذفأواضافةدونالمضبوطباليومنحتفلأننا

بين.القديسينجميعويطلبالسماءمنبمجدياتىعندماالربمجىءيومفىثانيةستقوم

الطاعنتانالعذراوانوابنتاه،هيرابوليسفىرقدالذى،عشرالأثنىالرسلأحدفيلبسهؤلاء

هؤلاءعلىوعلاوة،أفسسفىالأنوتستريحالقدسالروحفىعاشتأخرىوابنة،السنفى

المقدسةالصدرةلبسكاهناكانواذ،الربحضنفىأتكأوالذىومعلمأشاهدأكانالذىيوحنا

أفسس.فىرقدوقد

عليها:والرد،الصغرىلمسيافىيوحناالقديسلمقامةعلىالاعتراضات

التالية:الأسبابيقدمون،التقليدمنعليهالمجمعالرأىهذاينكرونالذينأما

.الصغرىاسياوفىأفسسفىيوحناأقامةعنشيئأيذكرلاالأعمالسفران-1

الرعويةوالرسائلالأسرورسائلكولوسىوالىأفمسسالىالرسولبولسرسائلان-2

.هذاالىلاتشير

فيلبى،اهلالىرسالتهفىأوبوليكاربوسأفمسسأهلالىرسالتهفىاغناطيوسفانكذلك-3

الرسول.بولسالىأشارقدمنهماكلاأنمنالرغمعلىيوحناالىأحدهمايشرلم

أنويبدوالرسوليوحناالىيشيرلاايضأالصغرىبآسياهيرابوليسأسقفوبابياس-4

أسيافىيقيمكانأخريوحناوبينالرسوليوحنابين-نظرهمفى-خلطقدالتقليد

الشيخ.بيوحناالمعروفوهو،الصغرى

جميعأ.الرسلموتالىيشيرما(2:.18)الرؤياسفرفىوردأنه-5

-:عليهاونردجميعهااياعتراضاتهذهنناقشانالأنوسنحاول

انبينما،الصغرىأسيافىيوحناأفامةعنشيئاالأعمالسفريذكرانيمكنكيف:اولا

أسياالىالرسوليوحنافيهذهبالذىالوقتبكثيريسبقزمنالىتنتهىالسفرأحداثتاريخ

.الصغرى
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أسيافىيوحنااقامةعنشيئأالرسولبولسرسائلتذكرانيمكنوكيف:فانما

الرسول.بولسموتبعدالصغرىأسياالىذهبيوحناانمعالصغرى

هذافأن،بولسذكركماأ!مسسالىرسالتهفىيوحنايذكرلمأغناطيوسكانواذا:ثالفا

الذينالرسلجميعذكراقدوبوليكاربوساغماطيوسأنولو،أسيافىيقملميوحناانيعنىلا

بهايتذرعحجةهذايعتبرأنالممكنمنكانفقد،يوحنايذكراولم،الصغرىأسياالىتوجهوا

بأسياالكنيسةتأسيسفىالرسولبولسشاننتجاهللاأنيجبكذلك.للتقليدالمناهضون

هاتينفىالرسوليوحناالقديساسميذكرلموان،اسمهيذكرأنغريبافليسالصغرى

الرسالتين.

لمبابياسبأنالقولالىيذهبون،الصغرىأسيافىيوحناأقامةينكرونوالذين:راسعا

ذا،الرسولليوحناتلميذايكنلمذلكوعلى،المسيحرسللأحدتلميذاكانانهنفسهعنيذكر

كانأنهالأحوالمنحالبأىيصرحلاأبحاثهمقدمةفىبابياسان(:393يوسابيوس)يذكر

الأيمانتعاليمتلقىانهكلماتهفىيبين(بابياساى)ولكنه،المباركينللرسلمعاينااومستمعا

يقول:فهواصدقائهممن

منبحرصمايوماتعلمتهماكلتفسيرىمعأمامكماضعانعنأيضااترددلا"ولكنى

يتكلمونبمن-كالكفيرين،التذلملأنى،صحتهضاصنابحرصتذكرتهماوكلالمشايخ

وصايايقدمونبمنبل،غريبةوصايايقدمونبمنالتذلم،الحقيعلمونبمنبلكفيرأ-

6موالهمعنسألتهالمشايخيتبعكانممااحد6لىوكلمانفسهالحقمنالصادر،للأيمانالرب

تلاميذمنواحدأىاومتىأويعقوبأوتوماأوفيلبسقالهعما،بطرساوأندراوسقالهعما

تحصلمااناعتقدلالأننى.الربتلاميذاو)1(يوحناالشيخاواريستونقالهعمااو،الرب

.،الدائمالحىالصوتمنألىيصلمابقدريفيدنىالكتبمنعليه

واليك.يوحناالىاستمعقدبابياسأنزعمعندماايريناوستخطئةالىالنقادهؤلاءويذب

لهايشهدالأمورهذه01أيريناوسقال(1،:393)يوسابيوسذكرهاكماايريناوسكلمات

لأنه،الرايعكتابهفىلبوليكاربوسزميلاوكانليوحنااستمع،الأقدمييناحدوهو،بابياس

.،كتبخمسةكتب

يرحناكاسمقىالمقصؤولالرصليوحناهر(ليىالذس)الثيخيرحناأنداودالذ!لجنابالعرسةالترجمةشءجا-ا

بالبحث.شتناولهاالملاحظةمذهو(156)ص
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الكنسى.التقلهدراىكالتالىوهوا!ريناوسراىصحةنثمتانالأنوسنحاول

بابياسيكونانانكارفىالنقادهؤلاءعليهايعتمدوالتىذكرهاسبقالقىبابياس6موالان

تبداالثانيةوالفقرةفقرتينالىتقسمانيمكنالأقوالهذه،صباشرةيوحتاالىاستمعقد

...،المشايختبعكانممناحداتىكلما"بعبارة

الزعمفان،الأولىللفقرةكتفسيرتؤخذأنيجبلاالثانيةالفقرةانهنانوضحأنويهمفا

عنوذلكالمشايختعاليمعلىبهايحصلكانالتىالطريقةيوضحانالئانيةالفقرةفىقصدبأنه

خاطى.الزعمهذا،المشايخهؤلاءيتبعكانمنسؤالطريق

الصحيحة،التعاليمعلىللحصوليتهعهاكاناخرىطريقةعنيتحدثكاطسان

الفقرةولى،المشاكخمنمهاشرةالتعلهمهذاكاخذكانانهالىلمهرالأولىاللأقرةلى

لىللهسدلكوعلى.لمشاكخهؤلاءتهعواالذكنا!ضا!سالكانانهكوضحالثانهة

كستمعلموانهالرسلمنمهاشرةتعلهمهكتلقلمأنهالىكشهرماهذ.كا!هاسثوال

الشيخيوحناشخصيةحقيقةعلىنتعرفعندماأوضحبصورةنتبينهماوهذا.لهوحنا

هنا.بابياساليهيشيرالذى()الكاهن

6مامهمالذينبهيقصدبلأنفسهمالرسلالىيشيرلا()الكاهنلفظأنالىالبعضويذهب

اليهاستمعالذى)الكاهن(الشيخيوحفافانذلكوعلى.الرسلتلاميذاى،الكنانسفىالرسل

بابياسأقوالمعيقفقلاالقأويلهذاأنضملى.للرسلتلميذآبلرسولايكنلميوحنا

وبطرساندراوسعلىالشيخلفظيطلق،اليهاالاشارةسبقالتىالفقرةفيبابياسلأن،تغسه

وصفهوالذىلبولبكاربوسيعاصركانالذىبابياسانيعقلوكيف.المسيحتلاميذمنوغيرهم

منوواضح.الرسلتلاميذمنمحدثمعلمعنتعلميهيتلقى،الأقدمين"احدبانهايريناوس

بلغريبةوصايايقدمونولاالحقيعلمونالذينعلىأالكاهن"لفظيطلقانهبابياسعبارات

علىيطلقالكاهنلفظفانذلكوعلى.نفسهالحقمنالصادرللإيمانالربوصايايقدمون

اريستيونفانبالكاهنبابياسيلقبهللمسيحتلميذكلأنهذايعنىلاكانوانالمسيحتلاميذ

بالكاهنلقبولكنه،بالكاهنبابياحممايلقبهلمذلكومعالحقلكلمةومعلماللمسيحتلميذاكان

يوحنا"أريستيونمعوذكر،وصتىويوحناويعقوبوتوصاوفيلبسوبطرسافدراوس

."الكاهن

يوحناهوهل؟هذاالكاهنيوحناهومننتساءلأخريومرة

الرسول3يوحناأخرغير



:كاسهاسيذكرهالدىالكاهنكوحناهومن

ويوحنازبدىبنيوحناالاسمهذايحملانشخصينالاتعرفلاالقديممنذالك!يسةان

.(:1213اع).مرقسللقديسالأنجيلكاتبمرقسالملقب

أنالىيشيربابياسلأنمرقسالملقبيوحماهويكونانيمكنلاهذ!الكاهنيوحناانعلى

اللساتهوكاناذمرقسان5:التالىالنحوعلىمرقسالملقبيوحناعنيتحدثالشيخيوحنا

فعله،أوالمسيحقالهعماتذكرهصاكلترتيبغيرولومنبدقةكتبلبطرسالعاطق

.(1ءه:393)يوسابيوس

علىيعلقيوسابيوسان؟الرسوليوحناهوفهلمرقسهوالشيخيوحنايكنلمواذا

ومتىويعقوببطرسمعيذكرهالأولفالاسم.مرتينيوحنااسمكررانهفيقولبابياس6موال

الانجيلى.يوحنايقصدانهبوضوحيتبينهذاومن،الرسلوسائر

عدادمنليسوا-آخريناشخاصضمنويضعهمعينةفترةبعديذكرهفانهالأخريوحمااما

يوسبابيوسخطأولقد5(،:93)3شيخايدعوهوضوحوبكل،قبلهاريستيونواضعا،الرسل

.(3:93،1)يوسابيوس.الرسولليوحعااستمعبابياسبأنقالالذىايريناوس

وكان.الأسمنفسيحملانأسيافىشخصانهنالككانبأنهاالقولالىيوسابيوسوذمب

جديرةملاحظةوهذه.يوحناقبريدعىمنهماكلالأنالىيزاللاافسسفىقبرانهنالك

لاأحدكانانيوحناالىالمنسوبةالرؤيارأىالذىهوالثانىيوحنايكونأنيحتمللأنهباياهمية

.(3،6:!3يوسابيوس)رآها،الذىهوالأوليوحفابانيصدقانيميل

هوليشبابياساليهاستمعالذيالشيخيوحناأنالي:أولايشيرهنايوسابيوسفكأن

الاخريوحناانالى:ثمات!اويشير،افسسفىيقطنكانأخريوحناهوبلالرسوليوحنا

الرويا.سفركاتبهويكو!اانالمحتملمن

أحدنيبوسيقاومكتب25(2-:ه7يوسابيوسانظر)الاسكندرىديونيسيوسأنثم

تفهمانيجبالالهيةالأسفارفىللأتقياءأعطيتالتىالمواعيدباننادىقدوكانمصراساقفة

واذ،الأرضهذهعلىجسدىتمتعفىتقضسنةلفهنالكيكونسوفوانه،يهوديةبروح

عنوانهالموضوعهذاعنكتابآكتب،يوحنارؤيامنالشخصىرأيهيدعمأنيستطيعبأنهتوهم

.،مجازياالكتاببتفسيرالقائلالراى"تفنيد
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عنيتحدثالثانىالكتابوفى.المواعيدعنكتابيهفىالكتابمذاديونيسوسقاوموقد

بالتفصيلذلكالىسنشيركماالرسوليوحناهولهاالكاتبيكونأنانكروقد.يوحنارؤيا

بعد.فيما

قد،نيبوسبهانادىالتىسنةاطفلبدعةدفعهسبيلفىوهوديونيسيوسانوألحق

منالعشرينالأصحاحفىجاءبمارايهدعمقدنيبوسيانالرؤياسفرلكتابتقييمهفىاخطأ

السفر.هذا

غيرأخرشخصأهناكبأنيزعمالذىالرأىهذانقبلأننستيطيعلاونحن

سفركتبالذىهذاالأخريوحنانعرفولسنا.الرؤياسفركتبالرسوليوحنا

يوحناغيرالأمرحقيقةفىهوليسبابياساليهيشيرالذىالشيخويوحناالرؤيا

أخر.يوحناالىيشيربابياسأنظناذيوسابيوسأخطأولقد.الرسول

يذكرهالأولىالمرةفى،6موالهفىمرتينليوحنابابياسذكرنفسرأنيمكنوكيفقيلفاذا

يدعوهولكهاريستيونمعيذكرهالفانيةالمرةوفييوحنا.فقطويدعوهالمسيحرسلبين

ماوكلالمشايخمنبحرصيوماماتعلمتهماكلقولهفىبابياحمهأنقلنا،الشيخيوحنا

فان،أخرينبواسطةوليسالمشايخمنمباشرةتعلمقدنفسههوأنهالىبهنايشبر،تذكرته

الرسل.منمباشرةالتعليمتلقىأنهعلىيدل!3!!الحرف

تدل،مايوما"لكلمةاستعمالهفأنهذامنوكثر،المعنىهذاتؤكد"لذكرتهاكلمهوكذلك

الرسل.منالماضىالزمنفىأخذهالذىالتعليمالىيشيرأنهعلى

منوليسالرسلتلاميذمنأخذهاالتىالتعاليمالىهنايشيربابياسكانولو

تلاميذأنطالما!مايوما"كلمةلاستعماليدعوماهناككانلما،أنفسهمالرسل

.أحياءلازالواالرسل

انثم.المشايخمنبنفسهاستمعهاالتىالكلماتعنيتكلمبابياساناذنالواضحفمن

يعلمونبمنبل،كثيرأيتكلمونممن،كالكثيرينألتذلملأفنىاالأخرىبابياسكلمات

منالصادر،للايمانالربوصايايقدمونبمنبل،غريبةوصايايقدمونبمنالتذلم"الحق

.،نفسهالحق

الرسلمنمهاشرةتعالهمهاخذ!دياسهاسأنعلىوضوحلحكلتدلالكلماتهذه

نلسه.الحئمنالصادرللا!انالربوصاكاطدمونالل!ن
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منبحرصيرماماتعلمهعمايتحدثكلماتهمنالأولىالفقرةفىبابياسفانذلكوعلى

التىالمصادرصحةيؤكدأنبذلكيقصدوهو،بحرصتذكرهعماوكنملك(الرسل)المشايخ

تعاليمه.منهااستقى

أيضايسألبل،الرسلمنيومانفسههوسمعهبمايكتفلمانهيوضحالثانيةالفقرةوفى

يسألفهو،يقصدهمالذينالرسلأسماءذلكبعديذكرثم،يتبعهمكانمنكل6موالهمعن

واحداىاومتىاويوحناأويعقوبأوتوماأوفيلبسقالهوعما،بطرسأواندراوسقالهعما

انهالااريستيونمعالرسوليوحنايذكروهو.المشايخهمهؤلاء.الربتلاميذمنأخر

الشيخ.بلقبيوحنايخص

شخصين.الىيشيربابياسانمرتينيوحناذكرمنيوسابيوسمثلالبعضفهموقد

فىالرسلمنوغيرهيوحناقالهعمايسأللأنهالرسلبيناولايوحنايذكربابياحمهانوالواقع

أيضافهوحيايزاللاكانالذىيوحناعداماماتواقدجميعهمالرسلهؤلاءكانولما.الماضى

فليست.الحاضرة6موالهولكنالماضىفىسمعهاالتىالأقوالليست،يوحنا6موالعنيسال

لاويوحناارشمتيونولان.اخرى6موالالىبلأخريوحناالىاوأخرشخصالىهناالاشارة

يوحناهنايخصوهو.منفردينبابياسنحكرهمالذلك،غيرهمادون،الحياةقيدعلىيزالان

لاكان(الرسلبينمنأى)ذكرهمالذينالشيوخبينمنوحدههويوحنالأنالشيخللقب

حيا.يزال

أيضاأخرىمواضعفىبلفقطالموضعهذافىالشيخبلقبيوحنايخصلابابياسأنعلى

.(15،:393يوسابيوسانظر)بالشيخيلقبه

بالشيخ.تسميتهعلىالعادةوجرتالاسمبهذامعروفاكانالرسوليوحناينيعنىوهذا

أقمماح!هففى.اللعببهذاذالهلمبمدنفسهلوحناأنالمهنذهبماصحهعلىدل!ل6موىولعل

.(1يو3)المصطفاةالسيدةالىالشيخمنيقولالثانيةرسالته

.(1يو)،الحبيبغايوسالىالشيخ"منيقولالثالثةرسالتهافتتاحيةوفى

القالية:الحقائقالىالأنحقىذكرناهماكلمننخلصأننستطيعنلكوعلى

بابياسبينهمومنكثيرونتلاميذلهوكانأسيافى6مامقدالرسوليوحناأن-1

.وبوليكاربوس
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يوحناالىيستمعلمبابياسأنالىتشيرلايوسابيوسعليهاأعتمدالتىبابياسكلماتان-2

ذلك.الىتشيرالعكسعلىبل،الرسول

بنالرسوليوحناالاالشيخبيوحناسمىللسميحتلميذأيعرفلاالكنسىالققليدان-3

.زيدى

ديونيسيوسالىيرجعالرؤياسفركتبالرسوليوحناغيرأخريوحناهناكبأنالقولان-4

التقليديدعمهلاشخصىراىوهو،نبيوسضدالعقيدةعندفاعهمعرضفىالاسكندرى

الكنسى.

حالتينالىبلشخصينالىالاشارةبهمايقصدلابابياس6موالفىمرتينيوحناذكران-5

.الحاضرةو6موالهالماضية6موالهالىاى،الشخصلنفسمختلفتين

الى:.183فىيشيرالرؤياسفربأنالقولالىيذهبالذىالأخيروا!عتراض:خامسا

الىيوحنايعيشأنالممكنغيرمنانهيعنى،م07سنةحوالىوذلك.جميعهمالرسلموت

......م001سنة

حجتهمالاعتراضهذاأصحابعليهيقيمالذىالأساسلنناقشالرؤياسفرعلىالأنولنعرج

الرؤيا:سفريقول.

ديفونتكمهدانهاقدالربفانوالأتبياءوالقديسونوالرسلالسماءايتهالهاافرحىا

(2:.18رؤ)

الذينوهمالسماءفىوجدواوأنبياءورمسلاقديسينهناكأنتشهدالايةوهذه

الرسل.جميعتشمللاهناالاشارةانعلى.الاستشهادلإماحتمالعلىصبروا

يوحناحياةانالأيةهذهمننستنتجأنوالأصح.بالاستشهادحياتهمتحتهلمرسلقهنالك

ينتظرهم.الذىالمجدرؤياهفىشهدقدوهو.الرسلاستشهادبعدماالىامقدتالرسول

منحكمالذىتراجانحكمزمنالىعاشقديوحمابأنيشهدالكنسىوالتقليد

سبقوقد(2،23.:3يوسابيوسفىالتقليدرأىانطر).!171سنةالى8!مسنة

يتفقبماعليهوتعتالتىالاضطهاداتالىيشيرالرؤياسفروكاتبذلكالىأشرناأن

.(:19رؤ)الرسوليوحناحياةعنالتقليدوصحة
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للمع!الرسوليوحناهو:يوحناللددصالإلمحعلكاد*أنعلىالأدلة-3

المهح

زيدىابنالرسوليوحناالىالرابعالإنجيلمسبةحولالحاضرالوقتفىالشكوكترجع

الأنجليزىايفنسنالشكوكهذه6لاروقد:الميلادىعشرالثامنالقرنالىالمسيحوتلميذ

الأربعة:البشائربينالاختلافعنكتابهفىوذلكس!73هكهولول

"+س!4أكحه3ولثهولح5آه؟اس!لاهم53!ولح3اثه)لاأءححاس!47!57ا؟ولأاكه3(71فى.)2

للقديسوالانجيلالرؤياسفربيناختلافمنتوهمهماعلىبناءايفنسناستنتجوقد

6ملاطونىفيلسوفوضعمنيكونانيدلايوحناللقديسالإنجيلأ!،الأسلوبفىيوحنا

أنجميعهاتستبعدمختلفةأراءعدةالمسألةهذهحولونشات.للميلادالثانىالقونفلاسفةمن

المسيح.تلميذالرسوليوحنايدعلىكتبيوحناللقديسالإنجيليكون

المركزمديرشلبىاحمدالدكتورمؤلفهكتبالمسيحيةعن(0691)حديثكتابوفى

الانجيلاى)الانجيلهذاانالشائعا:-يأتىما،بجاكرتاالمتحدةالعربيةللجمهوريةالثقافى

لاالشائعهذاولكن.ويصطفيهالمسيحيحبهكانالذىالحوارىيوحناكتبه(يوحناللقديس

منيكويةانبدلاالانجيلهذاانيؤكودنالمسيحيةكتابمنوكثيرا.البراهينصنلهاساس

أما:يلىصاالبريطانيةالمعارفدائرةفىوردوقد.الحوارىبيوحنالهعلاقةلاأخريوحناكتابة

الحواريينمناثنينمضادة،صاحبهارادمزوركتابشكولامريهلافانهيوحناانجيل

انهالكتابمتنفىالمزورالكاتبهذاادعىوقد،ومتىيوحماالقديسانوهما،لبعضبعضهما

هوالكاتببانوجزمتعلتهاعلىالجملةهذهالكنيسةفأخذتالمسيحيحبهالذىالحوارىهو

الكتابهذايخرجولايقينايوحناغيرصاحبهانمعالكتابعلىاسمهووضعتالحوارىيوحنا

ونشفقلفرأفوأنااليهمنسبتمنوبينبينهارابطةلاالتىالتوراةكتببعضمثلكونهعن

لفالدىالدلسصالرجلفىلكرابطةبأوهىولوليربطواجهدهممنتهىيبذلونالذينعلى

سدىعليهمتضيعاعمالهمفانالجليلىالصياديوحنابالحوارىالثانىالجيلفىالكتابهدا

يقول:واستطرد.،هدىغيرعلىلخبطهم

السنينبحفاتالبريطانيةالمعارفدائرةقبلهوجمتالحوارىيوحناالىالكتابهذاونسبة

أنهمقطيذكرواولمالهجومهذاعلىيردوالمولكفهمأحياءالحوارىيوحناتلاميذوكان.ايضا

ككونومن؟الانجيلهذاصؤلفاذنمن.عنهخبراىاوالانجيلهذاعناستاذهممنسمعوا
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الفلسفىفالتأليفسهلهالاجابة؟يوحناالىونسبهالكتابهذالثالذىالفلسفىالوحلفىلك

فالاستاذواذن-الاسكندريةمدرسةعقيدةالتثليثوعقيدة،الاسكندريةالمدرسةروح

الاسكندرية،طلبةمنطالبتصنيفيوحتاانجيلكافةاناقالحيمماحقعلىاسقرلى

.(143-421)ص

الرسولكوحناكهـنامدلاكوحناللقدكسالانحهلكاتبانثهتاايونحالل

المسي.تلمهد

الرسوليوحناالىالانجيلبصحةالكلنيسةضهادة؟لمولا

:(م254):أوريجينوسشهادة-ا

كتابهفىالقيصرىيوسابيوسويذكر،النابغينالاسكندريةمدرسةمعلمىمنكانوقد

انجيلعنالأولكتابهفىأوريجينوسأن(6،7،89،ء3،5ء63،4:هكتاب)الكنيسةتاريخ

ويكتبءاناجيلاربعةسوىيعرفلابأنهيشهد،الكنيسةعقيدةفيهيبينالذىصتىالقديس

الاتى:

عرفتالسماءتحتالقهكنيسةفىبشانهانزاعلاالتىالوحيدةوهىالأربعةالأناجيلبين)

وقد،المسيحليسوعرسولاصاربعدفيماولكنهعشاراكانالذيمتىكتبهأولهاأنالتقليدمن

وفقاكتبهالذىمرقسكتبهوالنانى-العبرانيةباللغةونشر،اليهودمنللمتنصرينأعد

التىعليكمتسلم5ابنأقائلابهيعترفالجامعةرسالةفىالذىبطرسمنتلقاهاالتىللتعليمات

بولس،6مرهالذىالانجيلوهولوقاكتبهوالثالث.ابنىمرقسكذا،معكمالمختارةبابلفى

نمنوهل...كوحتاكتههال!ىالانحهلالكلدأخر.الأمممنالمتنصرينأجلمنوكتب

انعهلالناثركالدىكوصنااى،كسوعحضنلىاتكاالد!داكعنللتحدثحابةلى

ايضاوكتب.العالميسعهلامماجدإكثيرايكتبانلهممكناكانبأنهاعترفأنهرغم-واصدأ

وترك،السبعةالوعودبهاتكلمتالتىالكلماتيكتبولايصمتبأنامرولكنه-الرؤياسفر

تفسيرهأوريجينوسمؤلفاتومنوثالثةثانيةرسالةايضاوربما،جدأقصيرةرسالةايضا

.(1،:624يوسابيوس)يوحناالقديسلانجيل

:كلسوسضدمؤلفهايضامنقابل

1:9يومع6:95
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يوء؟:امع6:03

4:23يومع6:02

91:34يومع6:36

02:12يومع5:56

:الاسكندرىاكليمنضسىشهادة-2

اكليمنضسىذكروقد.تلاميذهأحدأوريجينوسوكان-الاسكندريةمدرسةمعلمىمن

نسبالمتضمنينالانجيلينان-:التالىالوجههذاعلىالأناجيلترتيبفىاياولينالأباءتقليد

بالكلمةبطرسكرزلما:هكذاكتابتهمناسبةكانتفقدمرقسانجيلأما.أولآكتباالمسيح

6موالهيدونانمرممسالىالحاضرينمنكثيرونطلب،بالروحالأنجيلوأعلن،رومافىجهارا

علمولما.طالبوهلمنسلمهالانجيلكتبأنوبعد،يتذكرهايزاللاوكانطويلأوقتألازمهلأنه

الخارجيةالحقائقانيوحنارأىلماالكلوأخر،عليهاشجعهولاالكتابةمنيمنعهلمبهذابطرس

الروحمنوارشادأصدقائهمنبعدالحاحمنروحياانجيلأكتبالأنجيلفىبوضوحدونتقد

.(.6:41.56يوسابيوس.)

الانجيلمناقتباساتهأيضأذلكومن،أياتهمنكثيراالانجيلمناكليمنضسىاقتبسوقد

مثلأ:قابل:يوحناللقديس

1:6،3نصائحكتابه

،18،:12ستروماتاوكتابه

1:\يومع

يوا:18مع

01:8يومع،1:17،847

:0127يومع64:1،801،7

1:2يوهمع،1:8،664أاالمعلمكتابه

بوليكراتس:شهادة-3

،م918عامرومااسقفيةارتقىالذىفكتورالىرسالتهوفىافمسس-لأبرشيةأسقفاوكان

أوشاهدأكانالذىيوحناأناالرسالةهذهفىقالهومما،بافسسيوحناقبرالىيشير
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يرقدأيضأوهو،كاهنآكاناذالمقدسةالصدرةلبس،الربصدرعلياضطجعوالذيمعلمأ

(5:24،2يوسابيوس)أأفسسفي

:الاسكندرىديونيسيوسشهادة-4

ينسبكانيوحنارؤياعنحديثهمعرضوفىنيبوسبدعةيدحضكقبقدكان

كان(الكاتبأى)أنهأنكرلا"يوحنارؤياعنقالهومما،الرسوليوحناالىالانجيل

الرسولهوبانهأصدقلاولكننى،يوحنايدعىشخصكتابةمنالسفرمذاوان،يوحنايدعى

ىأفىاسمهيذكرلمالانجيلىلان،الجامعةوالرسالةيوحناانجيلكاتب،يعقوباخ،زبدىابن

الرسالة.فىولاالانجيلفىلاذاتهعنيعلنولممكان

فيقدمالرؤياسفركاتبأما.آخرشخصالىاونفسهالىمشيرأقطيتحدثلمويوحنا

كتبيوحناأنالموضعنفسفىديونيسيوسأثبتوقد(2:ه7يوسابيوس)!البدايةفىنفسه

(72،18:هيوسابيوس)ااتفاقمنبينهمالماوالرسالةالانجيل

:(م022)ترتليانوسشهادة-5

الىنسبةبالايطالاسميتوالتىالجديدللعهداللاتينيةالترجمةمنكثيرأاقتبسوقد

يوحنا.للقديسالانجيلعلىالترجمةهذهوتشتمل،ايطاليا

يأتى:ماترتليانوسشهادةعن(04)صيوحنامنسىللقسالبرشمسكتابفىوجاء

الكاتبهذاوملأ.!والرسائلالأناجيل:القسمينودعا.الجديدالعهدكلهالانجيلدعا1

أنهاباعتبارالأناجيلمنهقتبسةوروايات6موالمنشاهدبألفمؤلفاتهالمعروفالكنسي

فىالجديدالعهدأسماهكتابأألص(الألمانىروس)العلماءأحدانحتىجيدأمعروفةمصادر

ناقال.(م002سنةنحو)مركيانوسضدكتابهفىبهاستشهدمالكفرةترتليانسأعمال

واثنان،ويوحنامتيوهماالرسلمناثنانكتبهمااثناناناجيلباربعةالاتعترفلاالكنيسة

الرسل.عصرمنالكنيسةفىمستعملةوهى.ومرقسلرقاوهماالرسوليينمن

:ايريناوسشهادة-6

للقديسالانجيلمنكثيرااقتبس(م091-018بينيقعالذى)الهراطقةضدمؤلفهوفى

يوحنا.
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002ممها005الىتبلغعديدمرات،الأربعبالبشائرمؤلفاتهفييستشهدهذاوايريناوس

(:1318رؤ)فىمختلفتينقرائتينفىبحثهعندأنهذكرهيجدرومما.يوحناانجيلمنشاهد

وان،عليهاالمصدقالقديمةالأصليةالنسخفىالموجودةهىانها":بقولهاحداهماعضد

.(47ص،البرشمس)أأيدوهالوجهوجهايوحنارأواالذينالأشخاص

بينانجيلهمتىنشرلقد9:المقدسةالأناجيلعنالتاليةايريناوس6مواليوسابيوسويذكر

ارتحالهماوبعد.رومافىالكنيسةويؤسسانيكرزانوبولسبطرسكاناذبلغتهمالعرانيين

.بطرسبهاكبرزالتىا!امورتلككتابة-حالهولسانبطرستلميذ-مرقسأيضأالينانقل

نشرذلكوبعد-بولسأعلنهالذىالانجيلكتابهفى-لبولسملازمأكانالذى-لوقاودؤن

أفسسفىصقيماكاناذانجيله-صدرهعلىيضطجعأيضآكانوالذىالربتلميذيوحنا

.يآسيا"

وتعاليمبالتقاليدالتمسكعلىالحرصشديدكانلأنهخطرهاايريناوسولشهادة

خلفاءأولعلىتعرفأنهكتاباتهفىهوبئنوقد.معهايتفقلاماكلورفضالكنيسة

:فيقوللبوليكاربوسصديقأكانالهايريناوسيذكرفلورينوسالىالرسالهوفىللرسل

تتفقلاالتعاليمهذه.سليمةليستأنهاهوفلورينوسياالتعاليمهذهعنيقالماأبسطأن9

يجرؤلمالتيالتعاليمهذه.يقبلونهامنكلوالفسادالضلالهاويةاليوتطوحالكنيسةوتعاليم

اليكيسلمهالمالتعاليمهذه-نشرهاعلى-الكنيسةعنالبعيدينالهراطقةمنحتى-أحد

أسيافىرايتكصبيأكنتلمالأننى.للرسلمعاصرينكانواوالذين.قبلناكانواالذينالشيوخ

واننى،رضاهتنالأنومحاولأالملكيةالحاشيةفىعظمةفىتتحركبوليكاربوسمعالسفلى

الصبيانيتعلمهمايان.الأخيرةالسنواتحوادثمنكثربوضوحالوقتذلكحوادثأتذكر

المغبوطفيهيجلسكانالذىالمكاننفسوصفامكانىففىلذلك.عقولهمفىيرسخ

وأحاديثه،جسمهوهيئةحياتهوطريقة،وخروجهودخوله،أحاديثهيلقىوهوبوليكاربوس

بوليكاربوسولأن.الربرأواالذينوالأخرينليوحناعشيرتهعنقدمهالذىوالوصف،للشعب

شهودمنلاستلامهاوتعاليمهمعجزاتهوعنالربعنمنهمسمعهوماكلماتهممتذكرأكان

معيتفقبماشئكلروىفقد(:\1يو1أنظر.يوحنايقصد)الحياةكلمةباعينهمشهدوا

.!المقدسةالأسفار

.(3،4،5،6:.5يوسابيوس)
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:(م)018إنطاكيةأسقفثيؤفيلسشهادة-7

فىاشار2(:.4)يوسابيوسالرسلعهدمنانطاكيةكنيسةعلىاسقفسادسكانوقد

القديسينالكئابمنكواحديوحناالى،المسيحيةعنفيهيدافع6متوليكسالىوجههالذىمؤلفه

ناعلىفضلأ"الكلمة!المسيحعنيوحناالقديسكتبهماالىوأشار،القدسبالروحالملهمين

الأربعة.الأناجيلفىدراساتله

:أبوليناريوسشهادة-8

وقتئذأثيرالذىالنزاعفىم017سنةفىاشترك،بفريجيةهيرابوليسكنيسةاسقفوهو

الفصح.عيدبخصوص

ساردسمنميليتوسأيضاوكذلك،يوحناللقديسالانجيلمنكتاباتهفىيقتبسوكان

يوحنا.للقديسالانجيلمنيقتبسكان.النزاعهذافىاشتركالذى

:أثيناغوراسشهادة-9

للقديسالانجيلمنيقتبس(م176)اوريليوسمرقسالىوجههالذىالتماسهفىوكان

الكلمة.عنتعليمهالأخصوعلى،يوحنا

:هوراتورىوثيقة-01

العهدبكتبقائمةعلىوتشتملللميلادالثانىالقرنمنالثانىالنصفالىترجعوهى

ىاباسمهوعرفت،م0174ميلانوسنةفيموراتوريالايطالىالعالماكتشفهاوقد،الجديد

ولكنه،والرابعالثالثالانجيلينذكريردوفيها!ح3ولهول7يا30231!أولول5"موراتورىوثيقة

فيها-ايضامذكورينكانا(ومرقسمتى)للقديسينالأولينالانجيلينأنالكلامترينةمنيؤخذ

منهطلبفقد،المسيحتلميذالرسوليوحناهوالرابعالانجيلكاتبأنالوثيقةهذهفىاشيروقد

منهمكليظهرثم،ايامثلاثةيصومواانعليهمفاشارانجيلأيكتبأنوالأساقفةالتلاميذ

أنينبغىيوحناأن،الرسلاحد،لأندراوسأوحىالليلةنفسوفى،اليهبهيوحىماللاخرين

انجيلآ.يكتب

:يوسالياسشهادة-11

بينمنكانالرابعالانجيلأنيؤكدبما!الكنيسةتاريخاكتابهفىالكثيرلناحفظوقد

الرسول.يوحناوكتبهالقانونيةالجديدالعهدكتب
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:لهرهاسالراعىكتاب-12

السيد6موالمعيتطابقمماكثيرفيهجاءوقدم016-135مابينالزمنالىيرجعوهو

يوحنا.القديسانجيلفىوردتالتىالمسيح

:ديوجنيتوساليالرسالة-13

اقتبسالكاتبأنيؤكدأنيؤكدمافيهاوردوقد،للميلادالثانىالقرنمنتصفالىوترجع

يوحنا.القديسانجيلمن

والؤلنييقالهراطقةشفادة؟"لانيا

الهراطقةأنحتىالمقداربهذامتينبهاوالاعتقاداياربعةالاناجيلصحةإن9ايريناوسقال

هؤلاءفشهادةولذانصهاعلىمستندأرايهيثبتانيجتهدمنهموكللهايشهدونانفسهم

.صدقهاأفىمعققدناوتو!دتثبتلأناجيلناواستعمالهمالعقائدفىلناالمعارضين

(45صالبر)شمس

كتابفىالمسيحيةمهاجصةقصدالذىالوثنىالفيلسوفكلسوسلشهادةأيضاهناونشير

منكثيرأكلسوسيقتبسالكتابهذاوفى،م178سنةاليويرجع"الحقيقىالقول"أسماهله

مابلغلقدحتى،المسيحيةتعاليميحوىالذىالكتابباعتبارهوتعالميهالمقدسالكتابأيات

فقدالكتابهذاأنمنالرغموعلى،اقتباساالثمانينعنيزيدماالجديدالعهدكتابمناقتبسه

"ضدكتابهفىوذلككلسوسطعونعلىأوريجينوسردفيمحفوظةكلسوصاقتباساتأنالا

:ياشماالىكتابهفىأشاركلسوسأنأوريجينوسردمنويؤخذأكلسوس

(اوليو2.)الفهابنهوأنهليثبتأيهالمسيحالسيدمناليهودطلب-ا

(:9134يو).المسيحجنبمنسالالذىوالماءالدمعنالانجيلكلامالىيشير-2

(-19:18يو.3.)القيامةبعدالمجدليةلمريمالمسيحظهورالىيشير-3

هذاعليهيدلوما،المسيحقبرفىوقفواالذينالملائكةعددفىاختلافالىيشير-4

ملاكعنومرقسمتىانجيلايتحدثبينما!انهتناقضوجودمن-نظرهفى-الاختلاف

(:211يو.).ملاكينعنويوحنالوقايتحدث،واحد
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ا!الية:االشواهدالىسكلس!كتابيشيزذلكوغير

01ضصاأوريجينوسانظر13،83:2:يو3

!"299؟:38:1،01يو

91:07!)ا)ا:46يو

12:31""!1:يوا

:355555236-91:43يو

الكثير.ذلكوغير

القديمةالنسخشهادة:ثالثا

النسخ:هذهاشهرومن

،الميلادىالرابعالقرنأوائلالىوترجعالنسخأقدموهى:الفاتيكافيةالنسحة-1

الفاتيكانية.بالمكتبةومحفوظة

العلامةعليهاعثروقد،برجبطرسبمكتبةمحفوظةوهى:السمنائيةالنسخة-2

الىوترجع،سيناءبجبلكاترينسانتديرفى9185فبراير4فىتيشندروفالألمانى

.الميلادىالرابعالقرن

القرنالىوترجعبباريسالمدكيةبالمكتبةمحفوظةوهى:الاثرا!صةالئسضة-3

.الميلادىالخامس

القرنالىوترجعالبريطانيالمتحففىمحفوظةالأنوهى:الاسكندريةالنسضة-4

.)1(الاسكندريةفىخطتوقد.الميلادىالخامس

المقدسالكتابترجماتشهادة:رابعا

:الترجماتهذهأهمومن

السريانية:الترجمة-1

العبريةعنفيهاالقديمالعهدترجموقد.الثانىالقرناوائلأوالهاولالقرنأواخرالىوترجع

البسيطة.أىالبشيتو،"الترجمةهذهعلىويطلقاليونانيةعنالجديدالعهدترجمبينما

.22ا-9ص6918ييروتطبة.الطالبينمرشديهابانظر،الجديدللعهدالمغتلنةكالن!خللاحاطة-ا
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التهطية:الترجمة-2

الثانىالقرناوائلفىالاسكندريةفىولدالذىبنتينوسالعلامةالىفيهاالفضلويرجع

.للميلاد

منالمصريةالخطوطأنراىالمصريةاللغةالىالمقدسالكتابترجمةفىفكروعندما

اليونانيةالأبجديةاحرففاستعاربهاالكتابةيصعبوديموتيقيةوهيراطيقيةهيروغليفية

وقد.القبطيةالأبجديةكونوبذلكالديموتيقىالخطمنالأخيرةالسبعةالحروفاليهاواضاف

العبرية.عنفيهاالقديمالعهدترجم

الحبشية:الترجمة-3

فىبشرالذىفرومنتيوسيدعلىالرابعالقرنالىالحبشيةالىالجديدالعهدترجمةوترجع

.م033سنةالحبشة

اللاتينية:الترجمة-4

بدايةوفى.الثانىالقرنمنتصفنحواللاتينيةالىاليونانيةاللغةعنالقديمالعهدترجم

تعرفالتىوهىجديدةترجمةالمقدسالكتابايرونيموسترجمالميلادىالخامسالقرن

.(9)بالفولجاتا

ذاتهالانجيلىشهادة:خامسأ

يهوديا:يكونانلا!دالانجيلكاتب-1

الىالبعضدعامماعبرانيايكونانلابدالرابعالانجيلكاتبأنفىشكمنهناكليس

ترجمةهوأيدينابينالذىالانجيلوأنبالأرميةاولاكتبيوحناللقديسالانجيلبانالقول

لهيوحناكتبهمماكثيرآأننلاحظلكنناالراىهذانقبللااننامنالرغموعلى.الأرميةللنسخة

العبرية.اللغةمميزات

العديم:للعهدالعهرىالنصالى!ربمالانميلكاتب-2

العبرىالنصالىيرجعفهوالقديمالعهدمنبأياتيستشهداوالانجيلكاتبيقتبسعندما

.(:9137و:18و6:4513يومثلاانظر)السبعينيةالترجمةالىلا

كامل.مورسالاض!اذللمرحرم،المقدسالكتابتاركخ"كتابانظر،المتدسللكتابالمغتلنةيالترجصاتللاحا&(1)
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فلسطين:جغرافية!عرفالكاتب-3

خمسنحواورشليممنقريبةعنيابيتوكانت)وأورشليمعنيابينالمسافةيحددفهو

لهيقالموضعفى)الأماكنلبعضالأسماءأحيانايذكرأنويهمه:1118يو(غلوةعشرة

عنأحيانابالتفصيليتحدثالأسماءذكرالىوبالاضافة:9113يو(جباشاوبالعبريةالبلاط

خمسةلهاحسدابيتبالعبرانيةلهايقالبركةالضأنبابعندأورشليموفى)الاشياءبعض

أيضاويتكلم:97يو(مرسلتفسيرهالذىسلوام)الأسماءبعضمعانىيعرفكذلك(اروقة

وعن(:212يوفىالجليلقاناعنايضاحديثهانظر):ا2يوالجليلقانافىتمالذىالعرسعن

أيضاانظر)23:يو3أكثيرةمياههناككانلأنهساليمبقربنونعينافىيوحنامعمودية

منمضىبلعلانيةاليهودبينأيضايمشىيسوعيكنفلم"يقول11:54يووفى(خهـ12يو

الكثير.ذلكوغير،افرايملهايقالمدينةالىالبريةمنالقريبةالكورةالىهناك

وتقاليدهم:العهودعاداتمنكثيرأالكاتبيذكركدلك-4

فصليعرفوكان(04،:9131و:28و18ه:ه11و32:هيو)التطهيرعنيتحدثفهو

.(:22ايو.)التجديدبعيداليهودفيهيحتفلالذىالسنة

عيدعنايضاوكذلك(6:4يو)قريبأبهالاحتفالزمنكانالذىالفصحعيدعنويتحدث

(يو7:2).فيهيقعالذىوالزمنالمظال

كمنفهوالفصحعنيتحدثعندمايوحناأنهناعليهايعترضالتيالأمورمنانهعلي

عنحديثةعندوكذلكقريباماليهودعيدالفصح)وكأنيقولاذلهمينتسبلاقومعنيتحدث

عيدكانهذا)وبعديقولاللغةوبهذهقريبا،المظالعيداليهودعيد)وكانيقولالمظالعيد

ولفاهيسوعجسد)فأخذا-:9121اليهود(يوكهنةرؤساء)فقالأيضاويقول:1يوهاليهود(

استعدادبسببيسوعوضعا)فهناك4:.99يويكفنوا(أنعادةلليهودكماالأطيابمعبلافان

اليهودىالرسولبولسفان.يهوديايكنلمالكاتبانيعنىلاهذا!نغير:9142يواليهود(

تس9انظر)اليهودعنيتكلموهورسائلهمنكثيرةمواضعفىاللغةبهذهأيضايتحدث

يتكلمأنالطبيعىمنفانهمسيحيااصبحوقديوحناانعنفضلاهذا:24(11كوو3-14:162

النحو.هذاعلىاليهودعن

اليهودكلما:الشعبرجاءموضوعيعرفالكاتب-5

مباحثاتمنذهنهميشغلكانمايعرفانه،يهوديااصلاكانالكاتبأنأيضايدلومما

(:91-.12يو)المنتظرالمسياعنليوحنااليهودسؤالالىفأشار،6فكارمنبينهمومايسود
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اجلومن6:17(وو913:2،:218)يوومعجزاتعجائبسيجريالمنتظرالمسياأنيعرفوهو

2(:هاو.:31)يو7المنتظرالمسياانهمنليتثدواومعجزاتهالمسيحاعمالاليهوديناقشذلك

المنتظرالمسيامنالاسرائيلىالشعبينتظرهاالتىالنبويةالخصائصالىويشير

علىكالمحافظةبالناموسترتبطالتىالمسائلبتوسعويناقش92(-2:ه4و05-:148)يو

مباحثاتبأنيوحىماالىويشير(:916وا:.)5اليهودذهنفىالربيومومعنىالسبتيوم

ماويعرف:23()يو7يجوزلاومافيهيجوزوماتقديسةوكيفيةالربيومحولجرتقدكثيرة

اليهودفكرةالىويشير:93()يوهالعبرانينعندالحقائقمعرفةفىقيمةمنالكتبلدراسةكان

الصحيحةالشهادةشروطالىويشير3(ت9)يوعنهاينتجالذىوالعقابالخطيةفهمفىالسائدة

.:13(و31:8)5

سمع:وشاهدعيانكشاهديتحدثالكاتب-6

:.2و8يو2:1)والمكان(6:16،22و52،:443وو353:2،:192)الزمنيذكرفهو

عيانكشاهدويتكلما:ا21و:8و.932،:9123و:26و4:.1يو)والعدد(:1103و:23او.

نعمةمملوءالأبمنلوحيدكمامجدامجدهورأينابينناوحلجسداصاروالكلمة"يقولعندما

أنتم،لتؤمنواالحقيقولانهيعلموهوحقوشهادتهشهدعاين)والذى:114يووحقا(

وأفعاله6موالهبعضعنالمسيحالسيدتلاميذبينتثاركانتالتىالمسائلبعرفوهو3(:ه91يو

.:16(12و21،22،:11يو2)أنظر

واندراوسوفيلبسنثنائيلوبينوسمعاناندراوسبينجرىالذىالحديثويذكر

ويهوذاوفيلبسوتومابطرسمنكلأثارهاالتىالاسئلةايضاويذكر-9(:67و:93-152)يو

،:32)4المسيحالسيدتعاليممنبكثيرالتلاميذجهلويبين:22(8،:ه14،:36)يو13

غسلبسببوالمسيحبطرسبيندارماالىويشير:17(16،:816،:66،1127-ا6:.

عنثم،الربقيامةفىوشكهمالتلاميذجهلعنويتكلم(:6-11)13التلاميذلأرجلالسيد

أقكارعمقيعرفكأنهأيضاالكاتبويبدو،:24-92(02)المسيحوالسيدتوهابينالحديث

الذىالالهالمسيحالسيدعنوبتحدث:\(7،13:ا،:56،:24:25،41-)2المسيحالسيد

.:28()91الماضىفىكتبلماوفقا:4()18المستقبلفىسيحدثمايعرف

الكاتباشاروقدالمسيحالسيدتلاميذمنتلميذأيكونانلابدالكاتبانهذاكلمنويتضح

.(21:24)يحبهيسوعكانالذىالتلميذأنهفذكرذلكالىنفسه
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.زبدىبنالرسوليوحناهويحبهيسوعكانالذىالتلميذأنأثبتناأنسبقولقد

الرؤياومفريوحناللقةيسالانجيلىبين-!لأ

يوحناهوليسأىيوحناللقديسالانجيلكاتبهوليسالرؤياسفركاتبأنالبعضادعى

.الرسول

منتقدينهكليةوتحاشوه9السفررفضسبقوهممنبعضآأنالى)1(ديونيسيوسويشير

!أنهم،مزورعنوانهبانوقائلينالبراهينوعديممعنىبلابأنهومدعين،اصحاحااصحاحأ

.الغموضمنكثيفحجابيحجبهطأنه،رؤياهوولا،يوحناتصنيفمنليسأنهيقولون

نابل،الكنيسةرجالمنواحداىأو،القديسينأوالرسلمنواحدأىيكتبهلمأنهويؤكدون

يوحنا.الىنسبهاالخياليةقصتهيدعمأنأراداذالكيرنثيونتدعىالتىالشيعهمؤلفكيرنثوس

يوحناالىالرؤياسفركتابيسندأنهالاالرأىهذايرفضديونيسيوسانعلى

يقول،يوسابيوسأوردهمابحسبديوينسيوسرأىواليك.الرسوليوحناغيرأخر

يجلونهكانواالاخوةمنالكثيرينلأنالسفرأرفضأنأتجاسرلماننىداعلى:ديوينسيوس

كنتانلأننىمختفيةجدآعجيبةمعانىجزءكلفيوان،ادراكىفوقأنهاعتبرولكننى،جدآ

.!أعمقمعنىوراءهاأنفأظنالكلماتافهملا

يوحنا.يدعىكانأنهأنكرلا(يوحنااسمهالىيشيرالكاتبلأنأى)هذالأجل:يقولثم

ملهمقديسرجلتصنيفمنانهأيضآوأوافق.يوحنايدعىشخصكتابةمنالسفرهذاوان

يوحناانجيلكاتبيعقوبأخ،زبدىابنالرسولهوبأنهأصدقلاولكننى.القدسبالروح

مضمونومن،التعبيرصيغهومن،كليهماطبيعةمنالحكمأستطيعوانفى.الجامعةوالرسالة

عنيعلنولم،مكانأىفىاسمهيذكرلمالانجيلىي!نتصنيفهمنليسأنه،السفركل

الرسالة.فىولاالانجيلفىلاذاته

آخر،شخصالىأونفسهالىمشيرأقطيتحدثلمويوحناآ:قائلايضيفذلكوبعد

ليرىلهأعطاهالذىالمسيحيسوع(رؤيا)اعلان:البدايةمنذنفسةفيقدمالرؤياسفركاتبأما

القهبكلمةشهدالذىيوحنالعبدهملاكهبيدمرسلاوبينه.قريبعنيكونأنبدلاماعبيده

فىالتىالكنائسالسبعالىيوحنا:ايضآرسالةكتبثم3(،:11)رؤرأهمابكلوبشهادته

بل.باسمهالجامعةالرسالحتييصدرلمفانهالانجيليأما(:14)رؤوسلاملكمنعمةآسيا

(7:25)الكنيسةتارلخ:يرساليوس-ا
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بعيونناورأيناهسمعناهالذىالبدءمنكانالذ!ط:مقدمةأيةدوننفسهاالالهيةالرؤيابسريبدا

.:1(يوا)1

بلقصرهمارغمالمشهـورتينوالثالثةاكنيةيوحنارسالتيفيحتييظهرلمحناياواسم

ثممرةاسعهبذكريهـ!فلمفانهالمؤلفهذاأما.اسمأىذكردونأالشميخ":الكلمةبهذهتبدأن

ملكوتفى"الضيغةفىوشريكثمأ-صكميوحناانا:ثانيةيكررهبلمؤلفهيبداثممرةيبدأ

.يسوعوشهادةالفهكلمةأجلمنبطمستدعىالتىالجزبرةفىكنتوصبرهالمسيحيسوع

أناولى،الكتابهذانبوةاقواليحفظلمنطوبى:هكذايتحدثالختاموقبيل:9(ا)رؤ

...هذاويسمعينظركانالذىيوحنا

يوحنايدعىكانايامورهذهكاتببانالتسليميجبولكن:فيقولديونيسيوسويستطرد

الانجيل،فىمرارأقيلكما،يقللملأنه.هذايوحناهومنواضحغيرانهولوهويقرركما

شهدالذىاو،يعقوباخاو،صدرهعلىاتكأالذىأو،الربمنالمحبوبالتلميذهوانه

شيئا.معهايذكرلمولكنه.الأمورهذهلذكربوضوحنفسهيبينأنارادلولأنه،الربوسمع

.(الرؤىوسمعراىلأنهومغبوطليسوعوشاهد،وشريكناكاخينا.نفسهعنيتحدثبل

يختلفهذاأنيستنتج.وترتيبهاالكلماتومنالأراءمجموعةومن5:ديونيسيوسويقول

فى5يقولالأول.واحدبأسلوبويبدأن،بعضهمامعيتفقانوالرسالةالانجيللأنذلكعن

جسداصاروالكلمةأ:يقولالأول.!البدءمنكانالذىا:يقولوالثانى،،الكلمةكانالبدء

طفيف:تغييرمعالأمرنفسيقرروالثانى،،الأبمنلوحيدكمامجدأمجدهورأينابينناوحل

الحياةفانالحياةكلمةجههمنأيديناولمستهشاهدناهالذىبعيوننارايناهالذىسمعناهالذى"

."أظهرت

الأولىورسالتهيوحناالقديسانجيلبينالموجودالتشابهديونيسيوسيوضحانوبعد

موضوع!مسولا.عنهاوغريبااتالكتاهذ.عنلهضتلدالرو!اسلرأماا:يقول

.،فههما!وحدثعههراىمنكضلوهـسكاد،!عهداولر!بمنالسفرسن

ايةتتضمنولاالرؤياسفرتذكرلا،الانجيلعنتحاوزولاالرسالةانهذامنوا!ثر

رؤياهالىيشيررسائلهفىبولسأنمع.الرسالةالىالرؤياسفريشيرلاكذلك،لهااشارة

.أمنفردة،يدونهالمولو

يكتبالملانهماالرؤياسفراسلوبعنيختلفوالرسالةالانجيلاسلوبفانهذاعلىوعلاوة

بكليته.فحواهمافىوالمنطقالتعبيرفىبسموأيضابلاليونانيةاللغةفىخطااىدونفقط
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موهبتايظهرماعلىلهكانتالكاتبلأنعامىاوبربرىأىاعثارعنيكونماابعدانهما

علماونالرؤياراىالأخرالكاتبانأنكرلاوأنا5،التعبيروموهبةالعلمموهبةاى،الحديث

هوبل،الفصحىاليونانيةاللغةمعتتفقانلاولغتهلهجتهأنأعتقدذلكمعولكننى،ونبوه

لأننى،اليهاالاشارةيعنيناولا.نحويةاغلاطاالمواضعبعضوفىبربريةاصطلاحاتيستعمل

الخلافايضاحبقصدهذاقلتانما،التهكمبروحالأمورهذهاذكراننىواحداىيظنأناريدلا

.،المختلفةالكتاباتبين

ورصناهولهسالرؤكاسلركاتبانلههادعىالدىدكونهسهوسرأىهوهذا

الرؤكا.وسلركوحناانحهلكهنالثائمالتع!ماكةكدحضةخاططادعاءوهوالرسول

اللغةأصولاياحيانبعضفىكتاباتهفىيراعلمأنهعلىالرؤياسفركاتبويلام

،:4()1الرؤياسفرفىذلكمثال،يوحناللقديسالانجيلكاتبعكسعلىقواعدهاواليونانية

اليه:المضافحالةمنبدلآالفاعلبحالةويصحبةكاأ)55المعنىحرفىالكاتبيستعمل

لحرفالسليمبالاستعمالالكاتببجهلهذاويفسر،سيأتىوالذىكانوالذىالكائنومن"

متبوعا)5"!(الحرفيستعملالسفرمنكثيرةأخرىمواضعفىانهغير.)5"!(المعنى

ومن"اليهالمضافبحالةمتبوعاالحرفنكرالسابقةالأيةننسوفىبلاليهالمضافبحالة

سابقااليهاالمشارالايةفى)55!(الحرففيهاوجدنسخاهناكانعنفضلآ.،السبعةالأرواح

الفاعل.بحالةلااليةالمضافبحالةمتبوعا

اللغةقواعديجهلبانهالرؤياسفركاتبعليالحكماذنالصوابمنفليس

الفاعلبحالةمتبوعا)5"!(الحرفاستعمالاليقصديبدوفيماالكاتبلأن،اليو؟نانية

المتغير.غيرالأبديالأزليالفهعنيتحدثلانهوذلك

نبحثأنالأصحبلاليونانيةاللغةقواعديجهلبانهالرؤياسفركاتبيتهماناذنالخطامن

.الاستعمالهذا(5!!)الحرفالكاتباستعملأجلهمنالذىالسببعن

الانجيلأنمنالبعضيلاحظهمايوحناوانجيلالرؤياسفربينالاختلافأوجهومن

لتعاليمه.حسيهصورأالكاتبيقدمالرؤياسفرفىبينما،لطفاظالمجردةالمعاشيستعمل

الناسانوركانتوالحياةالحياةكانتفيها:يقولالحياةعنيتحدثعندمافالانجيل

بينما1(:ه1)يو"الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلكلالكىا:يقولأو:4(1)يو

،الحياةماءينبوعمنالعطشاناعطىاناا:يقولالحياةعنالذياسفريتحدثحينما

والحمل"الفهعرشمنخارجاكالبلورصافياالحياةماءنهروأرانى5:يقولاو:6(21)رؤ

.:1(22)لذ
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نبوةهوحيثمنالرؤياسفرأناعتبارنافىأخذنااذاتفسيرهيسهلهذاولكن

نأخذأنايضايجبكذلك.محسوسةواضحةصورفىالنبواتتكتبمانحوعلىيكتب

دهشوفى(1.:1رؤ)(ولع4+ولحول!أ)أالروحفىكتبالرؤياسفراناعتبارنافى

(:4223و:132ولو:219كوو269:13عا)انظررؤياهواى(س!ولمم!س!3)أس!5!أوانجذاب

الكاتبفيهيستعرضوالسكينةالهدوءمنحالةفىالانجيلكتببينماوصوررموزفىصيغت

التاريخية.المسائلبعض

فىوردتالتىتلكهنكثرالرؤياسفرفىوردتالتىالأرميةالكلماتأنأيضاويلاحأ

الانجيلفىبينما،القديمالعهدبنبواتمتأثرأكتبالرؤياسفربأنيفسروهذا.الانجيل

خارجى.بعاملمتاثرغيرفيسجلها،الكاتبشهدهاالتىالوقائعتعرض

ذلكاجلومنوالحروبالضيقاتعنيتكلمالرؤياسفرانفىيبدوللاختلافأخروجهوثمة

يوح!اللقديسالانجيلفىنجدهالاكلماتوهى-صبر-حزن-حربمثلكلماتيستخدم

الرؤيا.سفرفىنصادفهالاوسروررجاءمثلكلماتليوحناالانجيلفىنقابلبينما

لاحتلافمنهلابدأمروالانجيلالرؤياسفربينالاختلافأنمنكثريعنىلاوهذا

منبينهماالموضوعاتولاختلافناحيةمنالكتابينمنكلفيهاكتبالتىوالظروفالأحوال

الاسلوبفىواخمصاتشامهاثمةفانالاختلافهذامنالرغمعلى،ذلكومع..اخرىناحية

الكتاكهن:!هن

مثل:الكتامينفىوردتواحدةعباراتفثمه-1

.لأ+(أس!آول3!أحول15كاا3)وصاياىيحفظ-ا

لأ+(اء3ولأهول)!ههول)مىكلاويحفظ

الإنجيلفىوانظر(9،:227و2:.14و:1217و01،:38الرؤياسفرفىانظر

.(141:هو:851)ليوحنا

.0(54"ألاللاس!3ح؟حل!،31)فلياتعطشمن-ب

.(:737ليوحناالانجيلوفى:17-22الرؤياسفرفىانظر)

سفروفى،:.163ليوحناالانجيلفىالمسيحغلبةالىبهأشيراطأول4وليغلبأوالفعل-2

الجديد.العهدكتابمنأخرموضعاىفىالنحوهذاعلىيستعملولم،:1714الرؤيا
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والإنجيلالرؤياسفرمنكلفىالمسيحلسانعلىوردتههوانااعبارةأنيلاحظ-3

الرؤياسفروأنطر:ااوه:416و2:ه11و11،:7او.:12و38:هيو6انظر)ليوحنا

(:2216وو1723"11":17

الاثنين:بينمتشابهةتعليميةصوروثمة-4

اليهأدخلالبابوفتحصوتىأحدسمعفانأقرعالبابعلىواقفهأنذا)3:02رؤأ-

.أمعىوهومعهوأتعشى

نأتىواليهأبىويحثهكلامىيحفظأحدأحبنىانوقاليسوعاجاب1423:5يو

.أمنزلأنصنعوعنده

علىوالجالس،هيكلهفيوليلأنهاراويخدمونهالفهعرشأمامهملذلك"-7117:هرؤ-ب

الحرمنشىءولاالشمسعليهمتقعولابعديعطشواولنبعديجوعوافلنفوقهميحلالعرش

دمعةكلالفهويمسححيةماءينابيعالىويقتادهميرعاهمالعرشوسطفىالذىالخروفلأن

.!عيونهممن

يعطش"ولنيجوعلن6351:ويو"بينناوحل114:9يوفيوردمامعذلكقابل

.االارشادعن":1713و:116.ويو،الرعايةعن"16-:11.ويو

.:9137ويو،:17رؤانظر1(:.12)زكريانبوةالىيشيرالرؤياوسفرالانجيلكلا-5

الانجيلبهايقدصهعمامختلفةصورةفىاللهيقدمالرؤياسفرأنالبعضيزعم-6

للقديسالانجيلفىبينما،وانتقامغضبالهأنهعلىيقدمالرؤياسفرفىفالفه.ليوحنا

محبه.الهأنهعلىيقدميوحنا

البشرتصرفاتعلىيغضبالذىللالهصورةيوحناللقديسالانجيلفىنجدايضاولكننا

السيئة.

فىتموتونهواناانىتؤصنوالماذاطالكمخطاياكمفىلضوتونأنكملكمفقلت"

ويرحمهمالمؤمنينيحبالذىللالهصورةالرؤياسفرفيأيضاونجدبل(:824يو)خطاياكم

.(:717رؤ)،عيونهممندمعةكلاللهويمسح

زعمليوحناالانجيلفىعنهاتضتلدالروكاسلرلىاللهصلاتمأنلالزعمدلكوعلى

بشارةيقصلأنهفذلكليوحناالانجيلفىالسائدةهىالمحبةصفةكانتفاذا.صادقغير

يقدمالرؤياسفرفىبينما،الملكوتبابوفتحالخطاياغفرانياجلالكلمةبتجسدالالهيةالرحمة

للعالم.ديانافيهسيظهرالذىالثانىمجيئهفىالمسيح
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متشابه:الكتابينتعاليمفانكذلك-7

وأصلها.الحهاةمنهعالمسيحعنكصدثالكتاكمنكلاا-

!الناسنوركانتوالحياةالحياةكانتوفيه":94:كوحناللثد!سالانحهل

.!السماءمننرلالذىالحىالخبزانا":ها6

ماءينبوعمنالعطشاناعطىأنا،والنهايةوالبدايةوالياءالألفأنا21:61:الروماسلر

شجرةعلىسلطانلهمليكونالحملبدمحللهميغسلونللذينطوبى":0221امجاناالحياة

.أالأبوابمنالمدينةويدخلواالحياة

.والخلاصالهرأساسيوصاكاهوالعملكالمسيحالايمانكحعلالكتاكهنكلا-ب

منيشربمن13:1()4"يدانفلابهأمنمن18:9()3كوحئاللقدصسالائصهل

الىينبعصاءينبوحفيهيكونلهأعطيهالذىالماءبلالأبدالىيعطشفلنلهاعطيهأناالذىالماء

لهارسلنىبمنويؤمنكلامىيسمعمنانلكم6مولالحقالحق24:5(05)أالابديةالحياة

يسوعلهمفقال54:9(06)أالحياةالىالموتمنانتقللكنهدينونةالىولايصيرالأبديةالحياة

من.أنفسكمفىلكمفلاحياةدمهوتشربواالبشرابنجسدتثلوالمانلكم6مولالحقالحق

.الأخير،اليومفىأقيمهوأنا،الابديةالحياةفلهدمىويشربجسدىيأكل

أحبهوأناابىيحبهيحبنىوالذىيحبنىالذىفهوويحفظهاوصاياىعندهالذى!:1421

.(1:.15أيضاانظر)ذاتىألهوأظهر

منيعدهأناحديستطعلاكثيربجمعواذانظرتهذاوبعد011،:79:الرؤماسفر

بثيابمتسربلينالخروفوأمامالعرشأمامواقفهـنوالألسنةوالشعوبوالقبائلالأممكل

الجالسلالهناالخلاصقائلينعظيمبصوتيصرخونوهمالنخلسعفأيديهموفيبيض

غسلواوقدالعظيمةالضيقةمن6لواالذينهمهؤلاءلىفقال1714:9وللخروفالعرشعلي

كبلورلامعاحيوةماءمنصافيانهراوأرانى:ا-223،الخروفدمفىثيابهموبيضواثيابهم

حيوةشجرةهناكومنهنامنالنهروعلىسوقهاوسطفى.والخروفاللهعرشمنخارجا

مالعنةتكونولا،ايامملشفاءالشجرةوورقثمرهاشهركلوتعطىثمرةعشرةاثنتىتصنع

.أيخدمونهوعبيدهفيهايكونوالخروفالفهوعرشبعدمافى
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الله:كلمةالكتاكينكلالىالمس!هـ-

وكانالقهعندكانوالكدمةالكلمةكانالبدءفى5:ا:ا!وحناللقد!ىالانحهل

.،اللهالكلمة

.أالذكدمةاسمهويدعىبدممغموسبثوبمتسربلوهو"91:39:الوؤ!اسدر

الأزلى.اللىالكتاكينكلالىالمسهح-د

.أالفهعندالبدءفىكانهذا):\؟:يوحناللقديسالانجيلى

لأنهقدامىصاربعدىيأتىالذىإنعنهقلتالذىهوهذاقائلأونادىلهشهديوحنا15:ه1

.،قبلىكان

.خبراهوالأبحضنفىهوالذىالوحيدالابن.قطاحديرهلمالله1:185

."كائنأناابراهيميكونأنقبللكم6مولالحقالحقيسوعلهمفقال858:9

كانوالذىالكائنالربيقولوالنهايةالبدايةوالياها!فهوأنا8:5ا:الرؤداسفر

.أشىءكلعلىالقادريأتىوالذى

."والأخرالأللانا179:5

:الضلاصعمومهةكؤكدالكتاكينكلاهـ-

أنينبغىالحظيرةهذهمنديستأخرخرفانولى1؟:516يوحنا:للقديسالانميل

.،واحدوراعواحدةرعيةوتكونصوشفتسمعايضابتلكأش

الأرضوملوك،بنورهاالمخلصينشعوبوتمشى92:24،261:الرؤياسفر

الأممبمجدلجيئون...اليهاوكرامتهمبصجدهميجيثون

.،اليهاوكرامتهم

.أالأمملشفاءالشجرةوورقابر22:
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الأخرهاالثلائةوالأناجيلىيوحناللقةيسالانجيل-5

والثلاثةيوحناللقديسالانجيلبينالملحوظالاختلافهذايغفلأنيستطيعمنهناكليس

كثرعرضفىالمسيحالسيدحياةقصةتسردالأخرىالثلاثةفالأناجيل.ا!اخرىأناجيل

الجليلالىتوجهالمعموديةبعدالمسيحالسيدانالثلاثةالأناجيلهذهوتذكر.فهماوايسرسهولة

اورشليمالىبيريهطريقعنيتوجهالجليلوبعد.هناكوأ-موالهالمسيحالسيدأعمالتذكرثم

والموتالصلبعنوتتحدثالصلبقبلبالمسيحمرتالتيالأحداثتقصثم.الأمقبل

اليهودية.فىو6موالهالمسيحالسيداحداثمنكثيرأتغفلانهاغير.والقيامة

ويدعو،شخصهفىالسمواتملكوتبظهوريكرزالثلاثةالأناجيلهذهفىالمخلصان

أنيجبالتىالأخلاقيةالمطالببعضلهميضعلذلكوهو.الملكوتمذافىللدخولاتباعه

يدعوهمفهو.التلمذةسلكفىوالانخراطالملكوتلهذاالانضماملأحقيةكشروطبهايلتزموا

والخداعالرياءعنوالبعدالذاتوانكارالبروحياةوالصبروالوداعةالرحمةوالىالتواضعالى

منذلكوغير،الأخرىالفضائلجميعاساسهىالتىالأخرينومحبةوالصلاةالحقيقةوحب

لهتعرضمااهمفانالعموموعلى.الأناجيلهذهمضمونمنتتضحالتىالأخلاقيةالمطالب

كثرةالتعاليمهذهيميزماواهم.الأخلاقيةالمسيحالسيدتعاليممنتقدمهماالأناجيلهذه

منالعامةصتفاولفىلتكونتحاليمهفه!تيسير،السيدبهايقصدالتىايامثلةاستعمال

...الناص

لىالأخرىالثلاثةوالاناحهلموحناللعد!ىالانحهلكهنالم!ارنهنحملانوكمكن

التالية:النعط

الانحهل:ممور-1

عنهعبراياساسىالغرضوهذا.الكلمةالمسيحتجسدحوليوحناللقديسالانجيليدور

الأناجيلعنعنالرابعالانجيليميزماوهوالأولالأصحاحمنالأولىالأعدادفىالانجيل

حياةقصةتروىتاريخيةصبغةذاتاناجيلبانهاالأخرىاياناجيلتتميزفبينما.الأخرىالثلاثة

منهيجعلمماالكلمةالمسيحعنحديثهفىالنظرىبطابعهالرابعالأنجيليتميز،المسيحالسيد

تاريخية.مادةمنهكثرللاهوتمادة

علىالضوءتلقىمقدمتهأنفىالأناجيلمنغيرهمعيتشابهيوحناللقديسالانجيلأنعلى

الىيقودالمسيحلاهوتعنالانجيلبدءفىيوحناحديثانفكما.منهوالهدفالانجيلمضمون
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مقدمتها.فىمضمونهافتلخصالنهجهذااياخرىالأناجيلقنهجكذلك،الانجيلمادةفهم

،ا:امتأابراهيمابنداودابنالمسيحيسوعميلاد9انجيلهمقدمةفىيكتبمتىفالقديس

وابراهيملداوداعطيتالتىالمواعيدتحققتفيهاالتىالمسيحملكوتعنالحديثأنالواضحومن

يبدأفهومرقسللقديسالإنجيلفىنلاحظهمانفسأيضاهذا.متىالقديسانجيلكلتشمل

قارئعلىالسهلومن(:ا1مر)،الفهابنالمسيحيسوعانجيلبدء"التالىالنحوعلى

بالنسبةايضأالأمروكذلك.المعنىهذاحولكلهيدورالانجيلانكيفيدركانلمرقسالانجيل

لهدفتحديدانجدفاننالمضمونهتلخيصامقدمتهفىنجدلاكناواذا،لوقاللقديسللانجيل

كماعندناالمتيقنةالأمورفىقصةبتأليفأخذواقدكثيرونكانواذ"كتابتهمنوالقصدالانجيل

شىءكلتتبعتقدإذايضاانارايت،للكلمةوخدامامعاينينالبدءمنذكانواالذيناليناسلمها

الذىالكلامصحةلتعرفثيؤفيلسالعزيزايهاإليكالتوالىعلىكتبانبتدقيقالأولمن

يقصدوتعاليمحوادثمنذلكبعدلوقايذكرهماأنشكمنوليس(4-1:1لو)ابهعلمت

الأربعةا!اناجيلاناذنالواضحومن....انجيلهمقدمةفىحددهالذىالهدفهذاتحقيقالىبه

هدفه.يحددأومضمونهيلخصبماللأنجيلجميعاتقدمانهاحيثمنالناحيةهذهفىتتفق

أيضاكذلك،المسيحللسيدتقدمهاالتىالصورةوفىمضمونهافىالمقدماتهذهتختلفوكما

عنهوأفصحالكاتباليهقصدمعيناهدفايحققمنهاكلأانحيثمنبينهافيماالأناجيلتختلف

انجيله.مقدمةفى

التكمهلىالهد!-2

ففسفيذكرالبشيرينمنغيرهكتبكماالمسيحالسيدحياةعنليكتبيوحنايقصدلم

يكتبكانفقد،سبقوهالذينالانجيليينمنغيرهتناولهالذيالفهجبنفسويقناولهاالوقانع

التىالكاذبةوالفلسفاتالخاطئةالأراءمنموجةيواجهونولكنهموتعاليمهالمسيحيعرفونلقوم

كمايوحنايكتباناذنالحاجةتكنفلم-بعدفيماسنوضحمانحوعلى،الهراطقةأذاعها

مختلفة،زاويةمنالمسيحفيقدمالجديدةالمطالبيواجهأنعليهكانبلالبشيرينمنغيرهكتب

يوحناقدمبينما،الخارجيةالمسيحالسيدحياةلقسبوقائعا!ثرعلياهتمتالفلاثةفالأناجيل

.الأحداثهذهعليهتدلالذىالالهىوجودهفىالمسيحالسيد

يهملفيوحنا،الثلاثةالأخرىالأناجيليكملأنبانجيلهأراديوحناأنالقوليمكنوهكذا

أهميتها.منالرغمعلىصميحاالسيدحياةوقائعمنكثيرذكر
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اناإنىأليسالتلاميذهالمسيحالسيدقوليوحنايذكر،انجيلهمنالخامسالاصحاحوفى

الاثنىالتلاميذاختيارعنشيئايذكرلاالانجيلانغير،(6:07)،عشرالاثنىاخترتكم

لملأنه"فيقولسجنقدالمعمدانيوحناأنيعرفونكانواقراءهأنيوحناويفترضرسلا،عشر

.(24:يو3)،السجنفىبعدالقىقديوحنايكن

الأناجيلذكرهأغفلتماتكملةفىأحيانايوحناقصدتبينالتىالواضحةالأمثلةومن

متىمنكلأشارفلقد.لافالخمسةاشباعمعجزةبعدومرقسمتىمنكلرواهماالأخري

الجموعيصرفحتىالعبرالىوبسبقوهالسفينةيدخلواانتلاميذهالزميسوعأنالىومرقس

أنهميسوععلمواذ"قالاذالجموعصرفعلةاوضحفقديوحناأما45(:6مر،14:22)مت

قصدأيضاويتضح.أوحدهالجبلالىانصرفملكآويقيموهويختطفوهياتواانمزمعون

حيث3:بو12مع14:3ومر6(:26)متبمقارنةالبشيرينمنغيرهاوردهماتكملةفىيوحنا

وسكبتعنيابيتفىكانفيمايسوعالىتقدمتامر6هانالىومرقسمتىمنكليشير

أيضاويزيدلعازر،أخت،مريم"هى6المراسميوحنايذكربينمارأسهعلىالثمنكثيرالطيب

أمرأباعتبارهالرأسدهنالىيشرولميسوعقدمىدهنتمريمبأنومرقسمتىذكرهمافوق

معروفا.كان

كتاكةمنكوحنااليه!صدالدىالتكمهلىالهد!هذاالقهصرىكوساكهوسو!دأدرك

الأتى:وكتبانحهله

نشرعلىوقتهكلصرفالذىيوحناانيقالانجيلهماولوقامرقسنشرانبعد"

وصلتاذذكرهاالسابقالثلاثةالأناجيلان:التالىللسببيكتبأناخيرأبدا.شفوياالانجيل

وصفينقصهاكانولكن،لصحتهاوشهدقبلهاأنهيقولونايضايديهوالى،الجميعأيدىالى

التىالأعمالدونواالثلاثةالانجيليينأنواضح!انهصحيحوهذا،خدمتهبدايةفىالمسيحاعمال

عنالتحدثبعدفمتى،رواياتهمبدايةفىهذاوبينوابسنةالمعمدانسجنبعدالمخلصفعلها

يوحناانسمعولما":بقولهروايتهتسلسليوضح،تلتهالتىوالتجربةيوماالأربعينصوم

جاءيوحنااسلموبعدما!:ايضامرقسويقط.هالجليلالىاليهوديةمنانصرفأسلم

الوقتأيضاهويبينيسوعأعمالعنروابتهفىالبدءقبلفانهلوقااما.،الجليلالىيسوع

السجن،فىيوحناحبسانهفعلهاالتىالشرورجميعالىأضاتاهيرودسيقولعندما

التىللفترةوصفافيهدونالسببلهذاامحيلهكتابةمنهطلباذالرسوليوحناانيقولونولذلك

سجنقبلفعلهاالتىالأعمالوصفاىفي!االمسيحواعمال.السابقونالانجيليونتجنبها
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أيسوعفعلهاالتىالأياتبدايةهذه:هالتاليةالكلماتفىهذاوضحانهويقولون.المعمدانيوحنا

عينفىيعمديزاللاكانبانهالمسيحأعمالعنالتحدثوسط،المعمدانالىأشارعندماوايضا

بعدألقىقديوحنايكنلملأنهاالكلماتهذهفىوضوحبكلالأمربئنحيث،ساليمبقربنون

.المعمدانسجنقبلتمتالتىالمسيحأعماليدونانجيلهفىيوحنافانهذاوعلى!السجنفى

يعودلاهذاعلماذا.ذلكبعدتمتالتىالحوادثيذكرونفانهمالأخرونالثلالهالانجيليوناما

الأولى،المسيحاعماليتضمنيوحناانجيللأن.الأناجيلبينخلافاىيوجدأنهيتوهمالمرء

فكانالجسدحسبمخلصنانسبسلسلةأما.حياتهأواخرفىحدثماالأخرونيروىبينما

كانتالتىلاهوتهبعقيدةبداولكنه،عنهاتحدثاقدكاناولوقامتىلأنيوحنايتجنبهاأنطهيعيا

الفهروحإصونة6مدرهمأنهأساسعلىعنهاللتحدثلهحفظتقديظهرماعلى

.(1-3:42،73يوسابيوس)

ايضايفقدلاليوحناالإنجيلانيوضح،انجيلهمنيوحنااليهيهدفالذىالتكميلوهذا

انكمكنمالأصح.المسيحالسيدلاهوتباظهاراهتمامهشدةمنالرغمعلىالتاريخيةصبغته

هذ.تلسمركمحاولتهتمهزالمسيحالسيدحهاةكسردوهوكوحناأنالمحالهذافى!طال

الاناجهلمعكشتركالناحهةهذ.منوهو.اللاهوتىمضمونهاالىوالا!ثمارةالحهاة

تشيركمايوحناللقديسالانجيليشيرولذلك.الفرضهذاكصقمافىكرلىاياخرى

54-12:38)مترسالتهصدقعلىبهاليدللالمسيحمنأيةاليهودطلبالىالأخرىاياناجيل

شيطانابهأنالمسيحواتهام18(:2يو،32-1:16،92لوا،-8:1113مر،4-ا:16و

)متالسبتيدنسوانه21(-91:و.ا48:يو1:15،8لوا،3:22مر12:24و9:34)مت

الانجيلفيوردتالتيالمسيحكلماتفإنكذلك22(:يو7،ا:6لو،2:23مر،12:21

فىالتشابهشديدوجهعلىوردت91(:2يوأقيمهايامثلاثةوفىالهيكلهذا)انقضواليوحنا

لميوحناكانواذ92(:1وه14:58مر،26:61مت)انظرومرقسمتىللقديسينالانجيل

ذلكالىاشارقدفهوالبشيرينمنغيرهبهاتكلمالتىالصورةبنفسالربانىالعشاءعنيتكلم

قديوحناكانواذا95(-48:)يو6الروحيةللحياةوضرورتهالربانىالعشاءاهميةيغفلولم

لكلماتأشارقدفهوولوقامتىمنكلذكرهاالتىالجبلعلىالمسيحالسيدموعظةذكراغفل

كلعلىالمفروضةالمحبةواجباتالىينبههمفيهاالتىالربانىالعشاءليلةفىتلاميذهالىالمسيح
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14:51و15،34،35،:1)يو13بهايتحلواأنيجبالتىالتواضعصفةوالىمسيحى

وأيوحنايذكرهاالثلاثةالبشيرونذكرهاالتىالتلمذةشروطفانكذلك17(،1،12:.1وه

وكذلك-9:24،25لو،2536،:8مرا16:25،26مت،25:)يو12بينقابل،يقابلهامايذكر

مت،16،15:02:يو13وأيضابين،6:04لو،01:24مت،13:13،14يوبينقابل

بالأمثالالمسيحالسيدتعليمفانكذلك.1:16لو.،01:04مت،02:يو13وبين01:24

-ا:ايو.)أنظرليوحناالانجيلفىمقابلالهنجدالثلاثةالأناجيلخصائصمنيعتبرالذى

.(ذكرهالذىللمثلتفسيراأعطىقد7:01مناياعدادوفى6(

فقدالقدسالروحبواسطةبالمسيحالعذراءالسيدةحبلعنالحديثاغفلقديوحناكانواذا

انهعلىالحديثهذااليهوداخذوقد،السماءمنالنارلالحياةخبزهوالذىالمسيحعنتحدث

هوهذاأليعس"قائلينبينهمفيماتذمرواولذلكللطبيعةالخارقالمسيحميلادمعنىالىيشير

السماءأمننزلتإنىهذايقولفكيفوأمهبأبيهعارفوننحنالذىيوسفابنيسوع

اياردنفىالمعمدانيوحنامنالمسيحالسيدعمادقصةيذكرلميوحناكاناذاثم.6:42يو

اللاهوتىوالمعنىالعمادهذاالىالاشارةيغفللمفهو،البشيرينمنغيرهتحدثمانحوعلى

قدإشقاثلآيوحناوشهد)ياتىماوكتب،للمسيحيوحناشهادةعنحديثهابانفيهالمتضمن

لأعمدأرسلنىالذىلكنأعرفهكنلمواناعليهفاستقرالسماءمنحمامةمثلنازلأالروحرأيت

قدوأنا،القدسبالروعيعمدالذىهوفهذاعليهومستقرأنازلأالروحترىالذء،لىقالذاكبالماء

.(:32-134يو)!اللهابنهوهذاأنوشهدترايت

بالمجدتفردكمابهتفردالذىالمسيحمجدعنتحدثولكنهالتجلىحادكهيوحنايذكرولم

14(.:1يو)"وحقانعمةمملوءاالأبمنلوحيدكمامجدأمجدهوراينا"التجلىجبلعلى

قابلالأخرىوالاناجيلليوحناالإنجيلبينالتشابهاوجهمنسابقاذكرناهماالىوبالاضافة

خالصناردينطيباالعبارةنفسالانجيلانيستعملحيث3(:12يو،:143)مربين

12:8يووبين:14،68مر،:7يو12بينوكذلك،:12)يوبينأيضاوقابلاالثمنكثير

قابلولوقا،يوحنابينالقائمالتشابه،ومرقسيوحنابينالتشابهبهذاوشبيه.8(:14ومر

التىالحوادثنرتبانويمكن53(:ولو91:41،23يووبين32:34ولو38:)يو13بين

التالى:النحوعلىالأخرىالثلاثةالأناجيلمعيوحناالقديسفيهااشترك

مرقس:القديسمع!وحناالقدلسفيهااشتركحوادث-أ

باورشليم.المقدسالقبربجوار،قيامتهبعدالمجدليةلمريمالمسيحالسيدظهور

.(11-16:9ومر18-11:.2يوأنظر)
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متىللقديسينالانجيلمعيوحناالقديسفيهااشتركحوادث-ب

قس:مرو

.(6:46مر،14:23مت،6:15يو)الجبلعلىللصلاةانفراده1-

الجليل.بحرفىبطرسوغرقالماءعلىالمسيحسير3-

.(-6:4752مر،23-14:14مت؟2-6:16)كو

مت،71-6:22يو)ناحومكفرمجمعفىالباطلةوالتقاليدالحياةخبزعنالسيدخطاب3-

15:114-!716-).

ببيتومرثامريمبيتفىبالطيبقدميهمريمودهنالمسيحللسيدوليمةاقامة-4

.(41:3مر،26:6مت،12:3)يوعنيا

مر،03-27:27مت،\-91:2)يوبأورشليمالو!ريةدارفىالسابعةالمحاكمة5-

1516:-91).

الأولى:الثلاثةالأناصيلمعكوحناالعد!سفههااشتركحوادث-!

مت،11-6:1يو)صيدابيتبريةفىخبزات5من0005واطعاصهالمرضىشفاء1-

.(17-9:01لو45-6:32مر،-14:1322

مت،91-12:12.)يو(الهيكلالىعنيابيتمن)جحشاراكباأورشليمدخوله2-

.44(-91:92لو11-.:11مر،21:1-11

،03-26:17مت،03-1:يو13)باورشليمصهيونعليةفىالشكرسرتأسيس3-

.(03-22:7لو،26-14:12مر

،ا:18يو).ويوحناويعقوببطرسمنمقربةعلىجثسيمانىبستانفىصلاته-4

.(93:لو34،23-41:32مر،26:36مت

-18:1بو).أورشليمفىجثسيمانىبستانفىالمخلصعلىوالقبضيهوذاخيانة5-

.53(-47:لو52،22-14:24مر،56-26:46مت،11

-:5453مر،66-:2657مت،24:يو18).بأورشلي!قيافامنزلفىالثانيةالمحاكمة6-

.(22:54لو،64

-15:1مر،14-ا:27مت،38-28:يو18.)كاورشليمالولايةدارفىالرابعةالمحاكمة7-

.5(-1:لو23،ه
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مر365-37:51مت،\:1!يو).باورشليمالبلاطموضعفىالسادسةالمحاكمة8-

.(35-31:لو51:6-51،33

مت،91:17)يو(بأورشليما*مطريق)فىعلىتبكينلااورشليمبناتياقوله9-

-38(:33لو!15:22مر،:3733

-:133مره،56-:2731مت،03-:9118يو)باورشليمالجلجثةفىوصلبهبهالهزء0-1

.(94-33:لو41،23

-27:57مت،47-91:38يو).باورشليمالمقدسالقبرفىيسوعجسدوضعا-1

.56(-23:05لو،47-15:43مر،61

التساؤل:لهذايقودناالأخريالثلاثةوالأناجيليوحناللقديسالانجيلبينالتشابهوهذا

؟الأخرىالثلاثةالأنابيلىعلىيوحعاالفيساعتىهل6-

تفردأنهالأخرىالثلاثةاياناجيلعلىكتبفيمايعتمدلميوحناالقديسأنعلىوالدليل

:الحوادثهذهمجملواليكالأناجيلمنغيرهفىيردلممماالحوادثمنكثيربذكر

.(34-1:28يو)المسيحعنالمعمدانيوحناشهادة1-

.(11-2:1يو)الجليلقانافىالأولىالمسيحالسيدمعجزة2-

.12(:2يو)قليلةأياماذلكبعدناحومكفرفىالمسيحالسيداقامة3-

.(21-1:)يو3اورشليمفىالهيكلوتطهيرهالفصححضوره-4

.(:ا-321)يوأورشليمفىنيقوديموسالىالسيدحديث5-

.(:322يو)الأردننهرفىوتلاميذهالمسيحتعميد6-

.(36-3:5يو)يعقوببئرعلىالسامرية6المرمعالمسيححديث7-

.(4:45يو)ناحومكفرفىللمسيحالجليليينقبول8-

.(4:46يو)الجليلقانافىالملكخادمابنشفاء!-

9(.-ا:)يوهاورشليمفىحسدابيتبركةمريضوشفاءالثانيةللمرةالفصححضور0-1

.53(يو7:1-)عليهالقبضوطلبالهيكلفىتعليمه11-

:1(.يو8)الزيتونجيلفىليلةصرفا-2

.(11-2:يو8)باورشليمالهيكلخزانةفىاليهالزانيةالمرأأتقديم-13
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.(9:41)يوبأورشليمسلوامبركةعندالسبتيومفىأعمىالمولودشفاء14-

.(93-1:22.يو)بالهيكلسليمانرواقفىالتجديدعيدأئناءالمسيحكرازة-15

.(42-04:ا)يو.اياردننهرعندبهالكثيرينايمان-16

.(44-11:38يو)عنيابيتفىالموتمنلعازراقامة17-

.(11:54يو)اضطهادهبسببافرايمبلدةفىاعتكافه-89

.(23-12:يو18)بأورشليمحنانمنزلفىاياولىالمسيحالسيدمحاكمة-91

.(8-91:4يو)بأورشليمالبلاطموضعفىالثامنةالمحاكمة-03

.(16-91:12يو)باورشليمالولايةدارفىملككملاصلببيلاطسنداء21-

.(45-91:)يو.2باورشليمصهيونعليةعلىتوماغيابفىللتلامبذالمسبحالسيدظهور22-

92(.-26:)يو.2باورشليمصهيونعليةعلىتوماحضورفىللتلاميذالمسيحالسيدظهور23-

.149-21:9)يوطبريةبحرعلىالرسلمنلسبعةظهوره24-

المسيح:السيدفيهصلبالذىاليومتحديد3-

فىالأخرىالأناجيلوالثلاثةيوحناللقديسالانجيلبيناختلافاهناكأنوهلةلأوليبدو

تخبرالأولىأناجيلالثلائةأنتوهمقدالبعضفأن،المسيحالسيدفيهصلبالذىاليومتحديد

ولكن(:الو14:12،22مر،26:17متانظر)ميعادهفىالفصحأتمقدالمسيحالسيدبان

يومفىالربانىالعشاءأقامقدالمسيحالسيدأنواضحايبدويوحناللقديسالانجيلبحسب

يأتى:ممايبدووذلكالصلببعدتماليهودىالفصحوان:\()يو13اليهودىالفصحليومسابق

هالكتابيقول،سرعةبثثرفاعملهتعملهأنتما!ليهوذاقالعندماالمسيحالسيدان1-

ظنوايهوذامعالصندوقكاناذقومالأن،بكلمهلماذاالمتكئينمنأحديفهمفلمهذاوأما

.(13:28،92يو)للعيد"اليهنحتاجمااشترلهقاليسوعأن

بعد.كملقديكنلمالعيدفانذلكوعلى

ولمصبحوكانلولايةادارالىقيافاعندمنبيسوعجاءواثم"الكهنةرؤساءعنأيضاقيل2-

فانهمذلكوعلى28(:)يو18أالفصحفياكلونيتنجسوالالكىالولايةدارالىهميدخلوا

بعد.الفصحكلواقديكونوالم
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يوميانالسبتفىالصليبعلىالأجسادتبقىلافلكىاستعدادكاناذثم5يوحناويقول3-

ىا31(:1)يو!،ويرفعواسيقانهمتكسرأنبيلاطساليهودفسألعظيماكانالسبتذلك

كلقدالمسيحالسيدويكون(نيسان14)الاستعداديوموهوالجمعةيومكانالصلبان

.نيسان13يوماىاليهودىللفصحسابقيومفىالربانىالعشاء

لوقاقولأما:)1(يقولالأسبقالكليةمديرجرجسحبيبالأرشيدياكونالمتنيحوكتب

جاءتعنهايقالمعينوقتفىوقوعهاالمقررالأمورلأنقرببمعنىفهو،الفطيريوموجاء

نحنعندناالسبتيوماوالعظيمةالجمعةيومففى.جداقريباالوقتهذاكاناذااوبلغت

قصدوهكذا،حقيقةجاءانهلاجداقريباصارأى،الفصحعيدجاءيقالأنيصحالمسيحيين

لاالعيددخولقبليكونالاستعدادلأنالنأكلالفصحلناواعد!قولهنفسمنيتضحكمالوقا

كانالذىالفطيريوماوجاءلوقاكلامشرحهفىالفمذهبىيوحناالقديسقالهماوهذا.بعده

أما-26:27متىتفسير6لى"أنهلاالأبوابعلىقريباكانأنهيعنىالفصحفيهيذبحانينبغى

فلفظة،الفطيرأأياماولوفى)وتعريبهلأ+ص!4لأ(*3"32ولل!+لافهومتىالانجيلىكلام

شعرفىمرارأوردتوقد،قبلبمعنىاليونانيةاللغةفىأحياناتاتىأولتعريبهاالتىبروتى

استعملهاالمشاهيراليونانكتبةأحدوالياثوسقبلأ"بمعنىاليونانشعراءأعظمهوميروس

بشارتهمنالأولالاصحاحفىاوردهانفسهالانجيلىيوحناالقديسانعنفضلا،قبلبمعنى

أول،9تأتىالعربيةلغتناوفى.1:15يوهقدامىصارانهبعدىيأتىالذى5.قبل!"بمعنى

أيامأولفى9ومرقسمتىفقول.أمسقبلاىأأمسمنأول"نحوقبلبمعنىأحيانا

.!الفصحلتثللكنعدانتريدأين!قولهمامنيتبينكماالفطيرأقبل!بهيقصدالفطيرا

الأول:الرأىصحةعلىيدللماالثلاثةالأناجيلهذهفىنجدذلكمنكثراننابل

الانجيلفىنقرأفانناذلكوهع،الناموسوصايامعيتفقلاالعيديومفىالأسلحةحملانا-

رئيسعبدوضربسيفهواستليدهصديسوعمعالذينمنواحدواذا!متىللقديس

.05(:22لو-14:47مرايضأانظر510(:36")متأذنهفقطعالكهنة

كانتالناموسبحسبالتجارةلأناليومذلكفىكتانأيشترىأنليوسفممكنايكنلم2-

وكثر46(:1)يوهالمسيحجسدبهوكفنكتانااشترىيوسفأنذكرذلكومع،محرمة

ومر37:32متانطر)الحقلمنأتياكانانهالقيروانىسمعانعنقيللقدذلكمن

الفصح.ذكحواقداليهودكانلوهذايحدثانممكناكانفهل36(:لو15:31،33

.122-121عى0591شةالمحبةمكتبةالسبعةالكنيسةأسرار.جرجسحبيبا-
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متافظر)الفلاثةالاناجيلذلكالىتشيركماالفصحفىخبزاكلالمسيحانعنفضلاهذا

هىالخبز،"كلمةعنهاترجمتالتىاليونانيةوالكلمة،91(:لو22-14:22مر-26:16

المسيحالسيدأنفذكر،الرسولبولسأشارهذاوالىأالمختمرالخبز"تعنىوهى3031!

بعد.البيوتمننزعقديكنلمالخميرانعلىيدلمما،23(:اكوا)1.خبزااستعمل

يقعانلابدذلكوعلى،نيسان14يوممنابتداءالبيوتمنينزعالخميرأنالمعروفومن

فىتمالذىنيسان14يومهوالصلبيوميكونأنولابد،اليهودىالفصحقبلالربانىالعشاء

.اليهودىالفصحكلمسائه

الانجهل:مح!الةمنالفالأ

عرفهاالتىالأخرىالثلاثةالأناجهل!كملأنبأنجيلهأرادقديوحناانالبعضيرى

نأقصدقديوحناأنالأخرالبعضوعند.سبقفيماالراىهذاالىأشرناوقدواستخدمها.

انظر)المسيحعنالخارجيةالحقائقالأخرىالثلاثةالأناجيلدونتأنبعد،روحياانجيلآيكتب

يوحناأوضحهقديوحناانجيللكتابةالأساسىالغرضأنعلى..(6:14،7يوسابيوس

اذالكمتكونولكىالفهابنالمسيحهويسوعأنلتؤمنواكتبتفقدهذهوأمايقولاذنفسه

عقهدىعلصعملىهدفالانجيلكتابةمناذنفالهدف(..31:يو.2)باسمهحياةأمنتم

الفههو،الأزلىالكلمةهو،المسياهوالمسيحيسوعانيبرهنأنارادانه،تعليمى(هدف)أى

وأ-مواله.المسيحاعمالالىالاشارةتحققهيستلزمليوحناالرئيسىالهدفهذاأنعلى...نفسه

،03:.2)يوالسيدبهانطقالتىوالتعاليمالحوادثجميعيذكرأنعليهالمستحيلمنكانولما

بينشكبلاكانتوالتىالأولىالثلاثةالأناجيلوذكرتهسبقمايذكرأنيحاوهللملذلك31(

.ذكرهاجملواماوتفصيل،الثلاثةالبشيروناغفلهماتكملةالىقصدبل،عليهاواطلعيديه

والهدفالتعليمىالهدف)الهدفينهذينالىيضيفونالكنيسةاباءمنكثيرينأنعلى

يوحنا.عصرفىشاعتالتىالهرطقاتضدالمسهحطعنالدفاعهوثالثا،هدفاالتكميلى(

وانانسانيسوعانواعتقدالتجسدسرفهمأساءالذىكيرنثوسهرطقةالهرطقاتهذهومن

هرطقةايضاونذكر.الصلبعندوفارقهالعمادعنديسوععلىهبطعلوىروحهوالمسيح

فهم.ووضيعةفقيرةاعتقاداتالمسيحفىاعتقدواأنهميوسابيوسعنهمقالوقدالأبيونيين

رجللاجتماعثمرةوكان،الساميةفصيلتهبسببفقطتبررقد.عاديايسيطاانسانااعتبروه

لاأنهماساسعليجدأ،ضرورىالطقسىبالناموسالاحتفاظأناعتقادهموفى.مريممعمعين

.(2:27،1.2)يوسابيوسمماثلةوبحياةفقطبالمسيحبالايمانيخلصواأنيستطيعون
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الابخعل:كالةرمن

م.07سنةفىوقعالذىأورشليمخراببعدكتبيوحناللقديسالانجيلأنشكمنليس

.(91:41و1:)18موضعمنكثرفىأورشليمخرابالىيشيرنفسهويوحنا

ابحعله:يوجنافههمحبال!ىالمكان

نستدللاأنناعلى(5:8،4)يوسابيوسايريناوسبذلكيشهدكماأفسسفىذلككان

،الصغرىأسيافىالأخيرةأيامهقضىيوحناانمنالتقليداليناينقلهمامجردمنذلكعلى

قراءالىانجيلهيوجهلميوحناأنالواضحفمن.الأنجيلنفسمنادلةذلكعلىلناولكن

الىالعبرانيةالانجيلكلماتيفسرلأنايامريستلزميكنلمالحالةهذهفىيانه،فلسطين

منكذلك7(:9،9و4:25و42،:193يو)انظرهوفعلكمااليهودعاداتيفسرأويونانية

منيذكراناهتموقد.اليونانيةاللفةهىانجيلهيوحناالقديسبهاكتبالتىاللغةانالمؤكد

لكلمةالكاتباستعمالانثم02(:12و73:ه)باليونانيينيرتبطماالمسيحالسيدأعمال

الغنوسيةللاراءمسرحاكانتالتىالصغرىاسيافىانجيلهكتبالكاتبأنعلىتدل30!هسأ

الوتت.ذلكفى

يوحناللق!ي!يالانجيلىفىالرثيسيةوالموفوعاتالأفكار7-

العهدكتاباتباقىوعنالأخرىالثلاثةالاناجيلعنيوحناللقديسالانجيليتميز

عباراتفى-المقدمةففى،اللاهوتىالبشيرعمقعلىتدلالتى(18-:ا1)بمقدمتهالجديد

للسيدالأزلىالبدءعنفيتحدث،الكلمةالمسيحألوهيةعنتعاليمهالبشيريضمن-موجزة

وكذلكوالابنالأببينالجوهروحدةوعنالأب6منومعنالمتميزالابن6منوموعنالمسيح

موضعفىباسهابوشرحناهسبقمماذلكوغيرالوحيدالابنوعنالخالقالمسيحعنيتحدث

.أخر)1(

نأذلك-المقدمةهذهفىجاءلماوتدعيماوشرحاامتدادأيوحناللقديسالانجيلباقىويعتبر

يوحنابذلكشهدكما،المسيحالسيدلاهوتاثباتهويوحناللقديسالانجيلاليهيهدفمااهم

المسيحشهدكمابل،وم!جزاتهالمسيحأياتشهدتوكماالقديمالعهدأنبياءشهدوكماالمعمدان

الأرلعة.الأناجبلفىالمسبعبسوع(مذكرتنا)نىالمسيعللسيدالأزلىالمبلادانالرا-

.(احلبريمةالكبةمذكراتمن)
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هذهاهميةالىالمسيحالسيدأشاروقد.وبالعالمبالأبعلاقتهوعنذاتهعنكشفعندمانفس

الصعهقىالالهانت!عرلوكانالأبديةالحيوةهىهذه1،ايابديةللحياةضرورىكطلبالمعرفة

.بو17:3!ارسلتهالدىالمسهحهـسسوعوصدك

هذهسروعنالمسيححقيقةعنالكشفهو،اذنيوحناللقديسالانجيلمحوران

التىو6موالهالمسيحالسيدأعمالسردمنالهدفيدورالحقيقةهذهوحول.الفريدةالشخصية

المجدالىأخرىمرةورجوعهالسماءمنوارساليتهالأبعندالأزلىوجودهلاثباتتقصد

قائلأ:ذاتهعنالمسيحتكلمفهكذا.العالمهذاالىينزلانقبلاولأكانحيثالسماوى

12:يو8،الحيوةنورلهيكونبلالظلمةفىيمشىفلايتبعنىمن،العالمنورهوأنا9

لهاقالشئبكليخبرناذلكجاءفمتىياتىالمسيحلهيقالالذىمسياأناعلماناالمر6لهإقالت

.(4:25،26)هو"كلمكالذىأنايسوع

ابدأ،يعطشفلابىيؤمنومنيجوعفلاالىيقبلمن!الحيوةخبزهوأنايسولحلهمفقال"

6:35.

انىهذايقولفكيفوامهبأبيهعارفوننحنالذىيوسفبنيسوعهوهذااليسوقالوا9

.16:42السماءمننزلت

هذامنفلستأنااماالعالمهذاصنانتم،فوقفمنأناامااسفلمنأنتملهمفقال"

.18:23،42العالم

الراعىهوأنا....مرعىويجدويخرجويدخلفيخلصأحدبىدخلان،الهابهوأنا"

.101:03واحدوالأبأنا1101،:019(الخرافعننفسهيبذلالصالحوالراعى،الصالح

حياكانمنوكل،فسيحياماتولوبىأمنمن،والحيوةالقيامةهوانايسوعلهاقال"

.2:ه111الأبدإلىيموتفلنبىوأمن

ويتم،الحقيقىوالنورالحقيقيةالحياةهوبانهللبشريةالمسيحقدمهالذىالخلاصويوصف

المسيح،اطاعةبدوامويثبتالخلاصعملوينمو،بهيؤمنونللذينالثانىالميلادطريقعنهذا

.(4:14و16،36،:ه3)معهوبالاتحادبهوالايمانلوصاياهوالخضوع

المسيحبعملالبشريةاكتسبتهاالتىالأخلاقيةالحياةاساسيكونانوالمحبةوالايمان

فىالحالهوكماوخطاةابرارالىالناسيقسملايوحناللقديسالانجيلوفى،الخلاصى

خسروالعدالمومنينغهراما.مؤمنينوغيرمؤمنينالىولكن،الأخرىالثلاثةالاناجيل

.الخالدةالأ!دكةالحهاةلاكتسابالأساسىالمكمرطا!انهمكعدم
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.3:18،الوحيداللهابنباسميؤمنلميانهدينقديؤمنلاوالذىيدانلابهيؤمنالذى"

يمكثبلحياةيرىفلنبالابنيؤمنلاوالذىأبديةحيوةلهبالابنيؤمنالذىأ

.3:36،اللهغضبعليه

الىيأتىولاابديةحيوةفلهأرسلنىبالذىويؤمنكلامىيسمعمنانلكم6مولالحقالحق"

.:1524الحيوةالىالموتمنانتقلقدبلدينونة

وأناابديةحيوةلهتكونبهويؤمنالابنيرىمنكلانأرسلنىالذىمشيئةهىهذهلأن"

.6:04"الأخيراليومفى6ميمه

.:647،أبديةحيوةفلهبىيؤمنمنلكم6مولالحقالحقا

بألوهيةالايمانأجلومنبل.:11126الأبدالىيموتفلنبىوأمنحياكانمنوكل"

التالية:كلماتهفىالغرضهذاهويحددكماانجيلهيوحناالقديسكتبقدالمسيح

كتبتفقدهذهوأما،الكتابهذافىتكتبلمتلاميذهقداميسوعصنعكثيرةاخرىوأيات"

.31،:.023،باسمهحيوةأمنتماذالكمتكونولكىالفهابنالمسيحهويسوعانلتؤمنوا

العملىالجانباوالجديدةالوصيةفهى،خاصةميزةذاتالانجيلهذافىالمحبةتبدوكذلك

أناأحببتكمكما،بعضابعضكمتحبواأناعطيكمأناجديدةوصية.بالمسيحالايمانلحياة

لبعضبعضاحبلكمكانانتلاميذىأنكمالجميعيعرفبهذا،بعضابعضكمأيضاأفتمتحبون

أحداحبنىان"كلامهوحفظبهالايمانأساسهىللمسيحمحبتنافانكذلك.35،:1334

به،اوصيكممافعلتمانأحبائىانتم....كلامىيحفظلايحبنىلاالذى....كلامىيحفظ

.:14(24،15-:1421)يو

الحياةهذهنوعانعلى.الدينونةوعنالمستقبلةالحياةعنايضايوحناالقديسويتحدث

الايمانعاصلعلىأساساوتقومالأرضعلىوفقالحياتهمهناتتحددللبشربالنسبة

.24(:5-18:)3بهالايمانعدمأوبالمسيح

الانجيلىمحتويات-8

الثامنالعددحتىالأولالعددمنابتداءالأولالاصحاح)الكلمةالمسيحالسيدعن:مقدمة

.(عشر
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اليهودمقاومة.الايمان.ميلادالمتجسدالكلمةعنالحديثفيهيدور:الأولىالمسم

الرابعالاصحاحالىعشرالتاسعالعددصنابتداءالأول)الاصحاح

.(45عدد

العددمنابتداءالخامسالاصحاح)اليهودقابلهاوكيفالمسيحاعمال:الثانىالقسم

.(الثلاثونالعددعشرالثالثالاصحاحالىالأول

شخصهعنفيهكشفالذىالمسيحتعليمطريقعنالتلاميذايماننمو:الثالثالقسم

الاصحاحالىوالثلاثينالواحدالعددمنابتداءعشرالثالث)الاصحاح

.33(عددعشرالسادس

الىالأولالعددمنابتداءعشرالثامنالاصحاح)الأمعنالحديث:الراكعالعسم

.(42عددعشرالتاسعالاصحاح

الىالأولالعددمنابتداءالعشرونالاصحاح)القيامةعنالحديث:الضاسىالقسم

.(81العدد

منابتداءوالعشرونالواحدالاصحاحطبريةبحرعلىالمسيحظهور:السادسالقسم

.(23العددالىالأدلالعدد

الرابعالعددمنوالعشرونالواحدالاصحاح)الانجيلكاتبالىالاشارة:الخاتمة

.الأقسامهذهعنبالتفصيلالحديثالأنولنتناول.25(عددالىوالعشرين

عدى:وتحتومحا:ا!لفدهة

.(-11:4)البدءمنذالفهكلمةالمسيحوجود1-

.(1-1:ه1)للمسيحاليهودرفض2-

.:12-18()1المسيحقبول3-

الأللالتسم

على:ويشتمل.اليهودمقاومة.الايمانميلاد.المتجسدالكلمةعنالحديث

)1:99-28(:الأولىال!ئمهادةا-37()1:9اللهلكلمةالمعمدان!وحناشهادة1-

.-37(3:ه1)الثالئ!الشهادة:92-34()1الثانهة6الطمهاد
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1(.2:االي3خه)1:الأولينتلاميد.منالمسياكأنهيعرفالمسيح2-

.:38-43(1)التلاميذمغللمسيحالأولالحديث

.:44-52(1)التلاميذمعللمسيحالثانىالحديث

(1-21:1)الأوليالمعجزة

.(4:ه4الي2:12):والملهلوالساص!الههود!ةليالعلنىالمسهحظهور2-

الهيكلمنالباعةطردعنفيهويتحدث(3:36الى:12)2:اليهوديةفىالمسيحا-

جسدههيكلنقضعنالمسيحوحديثذلكعلىاليهودواعتراض(-12:17)2-

معالمسيححديثويذكر(:23-25)2اورشليمسكانمنموقفهو-22(:18)2

ناالىوبشير(3:22-36)اليهوديةأرضفىالمسيحوعمل:1-21()3-نيقوديموس

تلاميذبينجرتالتىالمباحثةوالى.(3:32-24)ايضايوحناكمايعمدكانالمسيح

.(2-36)3:هالتطهيرحولواليهوديوحنا

ال!التاليالمسيحسفرالىفيهيشير(4:ا-43):السامرةفىالمسيح-ب

ومع-26(:ه)4السامريةمعالمسيحوحديث(:1-44)بالسامرةومرورهالجليل

.(4-493:2)تلاميذه

الجليلقاناخمرأفىالماءتحويلعنيتحدث(4:43-54):الجليلفىالمسيح-ب

الملك.خادمابنوشفاء

الثاشالتسم

:اليهودقاكلهاوكي!المسيحاعمال

سنةوثلاثينثمانمنذالمريضشفاءعنفيهيتحدث:للمسيحاليهودكراهيةأ-

وكلمات(-116":)5السبتيومبنقضالمسيحواتهام:1-9(5)الضانبركةعند

(-.517:3)العملفىالابنمعالأباشتراكالىفيهاأشارالتى(:17-47)5-المسيح

ذلك.علىالمترتبهوالنتائجاليهودايمانعدموسبب(34-.:ا5)للأبنالأبوشهادة

سيروعن)6:1-13(.الخبزتكثيرعنفيهايتحدث:للمسيحاخرىاعمال-ب

عليهاالمترتبةوالنتائجناحومكفرفىالمسيحكلمات!عن)6:14-21(.الماءعلىالمسيح

الى:فيهاويشير:22-71()6
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.:22-24()6لهضهيديةمقدمة-ا

.4(2-.:ه)6الباقيوالطعامالبائدالطعامعنالمسيححديث2-

4-51(.:ا)6المسيحهوالباقيالطعاموان3-

ذلكنتيجةالمسيحتلاميذمنكثيروتراجع:52-95()6الأفخارستياعنالحديث4-

.(7)6:.6-ا

التالية:الموضوعاتويشمل8:95(الى)7:ا:أورثمليملىالمسهححهادهـ-

العيدالىيصعدالمسيح)7:1-8(0المسيحاخوةايمانعدم-)7:1-13(العيدقبلما1-

.)7:11-13(يسوعحولشكوك(1)7:9-.

مصدرحولواليهودالمسيحبينذارالذىلحوارعناويتكلم)7:14-36(العيدأثناء2-

حديثيذكرثم2-.3()7:هللمسيحالحقيقىالنسبوعن)7؟14-24(يسوعتعليم

)7:31-36(.للعالمتركهعنالمسيح

المسيحوعدعنويتكلم8:95(الي)7:37بعدهوماالعيد،منالعظيمالأخيراليومفى3-

التىالمرلاوعن(4-53.:)7الكلماتونتائج:37-!3()7للمؤمنينالقدسالروحباعطاء

2-.2(:ا)8للعالمكنورنفسهعنالمسيححديثيذكرثم(:1-11)8زنافىأمسكت

والحريةاليهودعنالمسيحوحديث:21-92()8شخصهحقيقةالىالمسيحواشار

.:اه-95()8ابراهيمقبلوجودهعنالمسيحوحديث5(3-..:)8الحقيقية

شفاءالىفيهويشيروالعاشر(التاسعالاصحاحان)تزدادال!هودكراهية-د

الفريسيينوتساؤل:8-12()9المعجزةحولوالتساؤل:1-7()9سبتيومفىالأعمى

التالية:الموضوعاتعنيتحدثكذلك-(34-ا:ه)9المعجزةومدلولات-34(:13)9

الخرافبابباعتبارهذاتهوعن:1-6(01)والراعىالخرافعنالمسيحكلمات-1

المسيح.كلامبسبباليهودانشقاقوعن(\اء:ا01)الصالحالراعىوعن(9.:01-7)

(0191-21:).

الحديثهذانتيجةالىويشير:22-93(01)شخصهعنالتجلىفىالمسيححديث2-

.(،:.ا.)
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يشيرثم:ا-16()11المعجزةقبلماالىفيهاويشير:1-57()11لعازراقامةهـ-

:28-33(11)مريمومع:.3-27(11)مرثامعالمسيححديثوالى(:17-1144)المعجزةالى

(:47-1953)اليهودبعضايمانالىفيهايشيرالمعجزةونتائج(33:4-114)لعازرواقامة

.:54-57(11)اليهودانظارمنليختفىافرايمالىيسوعوذهاب

عشاءالىفيهاويشير)12:ا-36(المهاهـةالمسيحلأعمالالأخهرةالأكام-و

المسيحوحديث(:13-91)12أورشليمالىوذهابهجحشاالمسيحوركوب(1:1-1)12عنيابيت

،(2-36.:12)اليونانيينمع

الايمانعدمسببويذكر(-.ه)12:37اليهودايمانعدمحولز-

5(.4-ه:4)13.الايمانوعدمالايمانونتائج(-37:43)29

)13:ا-.2(.التلاميذارجلغسل-ح

)13:21-.3(.التلامهذوكاقىالمسهـحكهوفىاترك-ط

الثالثالقسم

شخصه.عنفيهاكشفالتىالمسيحتعاليمبواسطةالتلاميذايماننمو

التالية:الموضوعاتويشمل3(14:االى2)13:ا:لهماقركهالتلامهل!نمراالمسعح-ا

المسيحمعبطرسوحواراياهمتركهعنتلاميذهالىالمسيححديثتشملمقدمةا-

.:31ء3()13

السماءفىسيقابلهمأنهاىفيهوالأبالأبفىهوبأنهوتأكيدهالمسيحبوعدا!اولالعزاء2-

.:ا-11()49

.(2-24.:14)المعزىالحقروحلهمسيرسليتركهمانبعدالمسيحبانالثانىالعزاء3-

.2-31(:ه14)الحديثمناياولالجزءنهاية4-

1(16:هالى:)15:1علعهمالقدسالروححلولكعدالتلامهذحالة-ب

الى:فيهويشير

.(1:1-511)الكرمةمثل-1

.(:12-17)15بعضابعضهميحبواأنتلاميذهيوصيالمسيح2-
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2(.ا-ه:158)المسيحيكرهلأنهالتلاميذيكرهالعالم3-

.(1:ه26:16-51)القدسالروحوعملشهادة-4

على:وتشتمل-33()16:16:الأخهرةالتحية-ب

-24(.:16)16فرحالىسيتحولحزنهمان1-

.2-33(:ه)16والانتصاربالغلبةوعدهم3-

علي:وتشتمل26(:1-)17:كسوعصلاة-د

.(:ا-ه)17للابالابنمناجاة1-

:6-91(.)17تلاميذهاجلمنيصليالمسيح2-

.:.2-26()17المستقبلفيبهيؤمنونالذينأجلمنيصليالمسيح3-

الرابعالقسم

::42(91الى:1)18المسيحالسيدلإم

عن:يتحدث)18:1-11(:الهستانفىالمسهحا-

.(18:1-2)مقدمةا-

.(9-:183)عليهليقبضتقدممنأمامالمسيح2-

.(-11ا.:18)ملخسالعبدأذنقطع3-

.(91:16الى18:12):المممعأمامكسوعمحاكمة-ب

.(:12-1814)حنانأماميسوعمحاكمة1-

.(1-18:ه89)الأولىالمرةفىبطرسانكار3-

.(:91-24)18قيافاالىالمسيحيرسلحنان.الكهنةرنيسسؤالعنيسوعاجابة3-

.(2-27:ه18)والثالمهالثانيةالمرتينفيبطرسانكار4-

عن:ويتحدث:16(91الى18:28):سهلاطسامامكسوعمحاكمة-!

.(:28-1832)الولايةدارالىقيافاعندمنبيسوعالاتيانا-

.(-18:3337)بيلاطسأماميسوعحديث2-
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.(38:4-.18)المسيحبراءةيطلببيلاطس3-

.(:1-913)العسكربهويستهزئالشوكاكليلعليهويوضعيجلدالمسيح4-

.(:4-917)المسيحبراءةالىيشيراخرىمرةبيلاطس5-

.(-918:11)يسو!معبيلاطسحديث6-

.(ا-912:16)صلبابالموتعليهيحكمالمسيح7-

عدى:ويشتمل(:17-9942):ودلنهالمسهحصلب-د

.(:17-9122)الصليبعلىكتبما1-

.(:23-9124)القميصعليقرعةوعملالثياباقتسام3-

.(-227:ه91)يحبهكانالذيالتلميذاليأمهيسلمالمسيح3-

.(-.91:283،)المسيحموت4-

.(:31-9137.)المسيحجسديوسفتسلمثماللصينسيقانكسر5-

.(:38-9142)المسيحقبر6-

الخاهسالقسم

)03:1-31(:القيامة

ويشمل:(02:.1-18)لمريمالمسيحظهور:القهردريو!ناويطرس3مرأ-

.(01-:ا02)القبرزيارة-ا

.(18-:0211)لمريمالمسيحظهور3-

ويشمل:(23-02:99):للتلامهذاياولالمسهحظهور-ب

.(02-)02:91الظهورا-

.(23-02:21)السلطانالتلاميذمنح2-

ويشمل:.(-02:2492:)الثانهةللمرةللتلاميدالمسهحظهورهـ-

.(25-:0224)توماغيابا-

.(02:2692-)قيامتهلتومايؤكدالمسيح2-

.(0331:.3-)نتائج3-
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السادسالتسم

ويشمل:(21:1-25)طهر!ةكحرعلىالمسهحظهور

.(21:1-14)السمك1-صيد

.(21:9-14)تلاميذهمعيكلالمسيح3-

.(1-17:ه21)للرعايةبطرستعييناعادة3-

.(:18-2133)يوحناعنالمسيحكلامفهموسوءبطرسكاستشهادايانباء4-

المسيحأعمالوالىديوحناالإنجيلكتبالذىالتدميذالىالاشارة:ش!الظ

.(225-:124)الكثيرة

القديمالعهدفىمقابللهاالانجيلفىتعاليم

المسيح:أزليلأ1-

(:52مى)،الفهالكلمةوكانالفهعندكانوالكلمةالكلمةكانالبدءفى9(:1يوا)

قبلمنطريقهأولقنانىالرب1(-.822:3أم)001الأرلأياممنذالقديممنذمخارجهوه

ذاأبدئتغمريكنلماذ.ايارضأوائلمنذالبدءمنذ.مسحتالأظمنذ.القدممنذأعماله

ينابيعتكنلماذأبدئتالتلالقبلالجبالتقررتأنقبلمن.المياهكثيرةينابيعتكنلم

ثبتث.المسكونةأعفارأولولاالبرارىولابعدايارضصنعقديكنلماذ.المياهكثيرة

فوق.منالسحبأثبتلما.الغمروجهعلىدائرةرسمث.أناهناككنتالسموات

اسسرسمث.تخمهالمياهتتعدىفلاحدهللبحروضعث،الغمرينابيعتشددتث

.،صانعاعندهكنتالأرض

ينمعهه:وسطفىالمس!سكنى2-

وافرحىترنمى"(1:.2زك)!مجدهابصرناوقدبينناجسدأوحلصاروالكلمة114:5يو

.،الربيقولوسطكفىواسكنأتىانذاهالأنىصهيونبنتيا

ايليا:لمج!أاليهودانتظار3-

ايليااليكمأرسلأناهاا:ه4ملا.انا...،لستفقالانتايلياماذااذنفسألوه":121يو

.،الربيوممجئقبلالنبى
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موسى:مثلنسلمجطاليهودانتظار4-

منوسطكنبيامنإلهكالربلكيقيم185،ا:ه18تثأ؟أنتالنبىفسالوه25:ا1يو

.0001مثلكاخوتهموسطمننبيألهم6ميم...تسمعونلهمثلىاخوتك

:صارخصوتيوحنا5-

شأ،النبيأشعياءقالكماالربطريققومواالبريةفيصارخصوتأنافقال123:9يو

.....،الربطريقأعدواالبريةفيصارخصوت033:1

:السماءمننزلالمسيح6-

فىهوالذىالانسانابنالسماءمننظالذىالاالسماءالىأحدصعدوليس":13يو3

.اونزلالسمواتالىصعدمن034:1أم!السماء

:الحياةلوبالحيةموصيرفعكماالصليبعلىالمسيحرلع7-

لالكى،الانسانابنيرفعانينبغىهكذاالبريةفىالحيةموسىرفعوكما155،:14يو3

منحيةموسىفصنع21:91عدد،الأبديةالحيوةلهتكونبلبهيؤمنمنكليهلك

.أيحياالنحاسحيةالىونظرأنساناحيةلدغتمتىفكانالرايةعلىووضعهانحاس

والسامريين:اليهود!هنالعداء-8

سامريةامرأاوأنايهودىوأنتمنىتشربانتطلبكيفالسامرية6المرلهفقالت":49يو

:34...17مل2"السامريينيعاملونلااليهودلان

ولاالربيتقونلاالسامريينعنويقول،والسامرييناليهودبينالعداءقصةهنايذكر

بنىالرببهاأمرالتىوالوصيةالشريعةحسبولاوعوائدهمفرانضهمحسبيعملون

اسرائيل.اسمهجعلالذىيعقوب

:الحياةماءيعطىالمسيح9-

اعطينىللثيقولهوالذىومنالفهعطيةتعلمينكنتلولهاوقاليسوعاجاب40015يو

وسيولحيةمياهبئرجناتينبوع11:ه4نشأحياماءفأعطاكمنهأنمتلطلبمتلأشرب

.البنانمن
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:مكانكلفىللربالسجود01-

اورشليمفىولاالجبلهذافىلاساعةتأتىأنهصدقينىإمر6هيايسوعلهافقال421:1يو

.،للابتسجددن

منواحدكلالناسلهفيسجدالأرضألهةجميعيهظلأنهاليهممخيفوالرب211:5صف

.،الأممجزائركلمكانه

المسعا:افتظار1-1

يزوللا15:.94تكهيأتىالمسيحلهيقالالذىمسيااناعلمانا6المرلهقالت25:ه4يو

.،الشعوبخضوعيكونولهشيلهـنيأتىحتىرجليهبينمنوصشترعيهوذامنتضيب

:اخرىمرةالخطأالىالرجوعوعدمالتو!ةا-2

لئلاايضاءتخطىفلابرئتقدانتهالهفقالالهيكلفىيسوعوجدهذلكوبعد14:1يوه

وأثامناالرديئةاعمالنالأجلعليناجاءماكلوبعد145و:913عز.،اشرلكيكون

وصاياكونتعدىأ-منعود.كهذهنجاةوأعطيتناأثامنامن6ولالهناياجازيتناقدلأنكالعظيمة

.أنجاةولابقيةتكهـنفلاتفنيناحتىعليناتسخطاصاالرجاساتهذهشعوبوفصاهر

الأيدكلا:العارالىوالأشرارالأ!ديةالحياةالىالأخيارقيامة13-

صوتهالقبورفىمنجميعفيهايسمعساعةتأتىفانههذامنتتعجبواولا935،:28يوه

قيامةالىالسيئاتعملواوالذينالحيوةقياصةالىالصالحاتعملواالذينفيخرج

الحياةالىهؤلاءيستيقظونايارضترابفىالراقدينمنوكثيرون122:5داالدينونة،

.!اطابدىللازدراءالعارالىوهؤلاءايابدية

:اليهودينتظرهكانالذىالنمىهوالمسيح14-

الىالاتىالنبىبالحقيقةهوهذاإنقالوايسوعصنعهاالتىالأيةالناسراىفلما6:145يو

.،مثلكاخوتهموسطمننبيالهمأقيم1818:5تث.العالم

:السماوىالخمؤ-51

السماءخبزامناعطاهمانهمكتوبهوكماالبريةفىالمنكلواأباؤنا6:31355-يو

ابىبلالسماءمنالخبزاأعطاكمموسىانلكم6مولالحقالحقيسوعلهمفقال.ليثلوا

حيوةوالواهبالسماءمنالنا!لهوالفهخبزلأنالسماءمنالحقيقىالخبزيعطيكم
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الحيوةخبزهوأنا:يسوعلهمفقالالخبزهذاحينكلفىاعطناسيديالهفقالوا.للعالم

.هابدأيعطشفلابىيؤمنومنيجوعفلاالىيقبلمن

ويلتقطونالشعبفيخرجالسماءمنخبزألكمأمطرأناهالموسىالربفقال164:1خر

."كيومهااليومحاجة

اليه:المؤمنينيجتذبالأبا-

.،أرسلنىالذىالأبيجتذبهلمإنالنيقبلانأحديقدرلا6:445يو

.هفنجرىوراءكاجذبنى14:5نش

:للربالتلمذة9-

الأبمنسمعمنفكلاللهمنمتعلمينالجميعيكونالأنبياءفىمكتوبانه641:هيو

.(31:34أرأيضاانظر)هالربتلاميذبنيكوكل54:135اش.،الىيقبلوتعلم

:فجدهولاالربنطلبا-

6:هوه.5تأتواانانتمتقدرونلااناكونوحيثتجدوننىولاوستطلبوننى5يو7:34

.،عنهمتنحىقديجدونهولاالربليطلبواوبقرهمبغنمهم"يذهبون

:للايمانالأممييندعوة1-

انمزمعألعله،لانجدهحتىيذهبكمزمعهذااينالىبينهمفيمااليهودفقال35يو7:ه

أناليومذلكفىويكون125،:1111أش."اليونانيينويعلماليونانيينشتاتالىيذهب

.،للاممرايةويرفع..شعبهبقيةليقتنىثانيةيدهيعيدالسيد

ول:للايمانالدعوةيوجهالمسع2-

:.12أم"قائلاونادىيسوعوقفالعيدمنالعطيمالأخيراليوموفى37:5يو7

فىالأسواقرؤوسفىتدعو.صوتهاتعطىالشوارعفى.الخارجفىتنادى"الحكمة

.،كلامهاتبدىالمدينةوفىالأبوابمداخل

العطا!ق:موىالمسهح2-

.أويشربالىفليقبلأحدعطشان1يو7:37

.،المياهالىهلمواجميعاالعطاشأيها5:ا55أش
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:القدسالروحارسالية22-

عنهذاقال...حىماءأنهارطنهمنتجرى:الكتابقالفكمابىأمنمن"93،:38يو7

لأنبعدأعطىقديكنلمالقدسالروحلأنيقبلوهانمزمعينبهالمؤمنونكانالذىالروح

.هبعدمجدقديكنلميسوع

نسلكعلىروحىاسكباليابسةعلىوسيولاالعطشانعلىماءاسكبيانى":443أش

.،ذريتكعلىوبركتى

لحم:!يتفىالمسهحمهلاد23-

فيهايأتيداودكانالتىالقريةلحمبيتومنداودنسلمنأنالكتابيقلألم9يو7:42

.أالمسيح

لىيخرجفمنكيهوذاألوفبينتكونىانصغيرةوأنتافراتهلحمبيتياأنتاما!5:2مى

.،اسرائيلعلىمتسلطايكونالذى

:الزناةمنالشرر!عةاموقد،2-

فىوموسى،الفعلذاتفىتزنىوهىأمسكت6هالمرهذهمعلميالهقالوا55،:4يو8

ا؟أنتتقولفماذاترجمهذهمثلاناوصاناالناموس

....!والزانيةالزانىيقتلفانهقريبه6إمرمعزنىفإذا6امرمعرجلزنىواذا11:.25لا

غنمه:!علندكالضرا!كهنماللممأالصالحالراعيهوالمس!25-

هوالذىوأما.الخرافعننفسهيبذلالصالحوالراعىالصالحالراعىأنا159ا-:ا1يو.

فيخطبويهربالخرافويتركمقبلاالذئبفيرىلهالخرافلبستالذىراعياوليسأجير

الراعىفإنىأناأما.بالخرافيبالىولااجيرلأنهيهربوالأجير،ويبددهاالخرافالذئب

نفسىواضعالأبأعرفوانايعرفنىالأبانكما،تعرفنىوخاصتىخاصتىوأعرفالصالح

.،الخرافعن

.أالمرضعاتويقود،يحملهاحضنهوفىالحملانيجمعبذراعهقطيعهيرعىكراع0411:5أش

يفتقدكما،وأفتقدهاغنمىعناسألهأنذاالربالسيدقالهكذايانه155-1:ا34حز

جميعمنوأخلصهاغنمىأفتقدهكذاالمشتتةغنمهوسطفىيكونيومقطيعهالراعى
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منوأجمعهاالشعوبمنواخرجهاوالضبابالغيميومفىاليهاتشتتتالتىالأماكن

مساكنجميعوفىاياوديةوفى،اسرائيلجبالعلىوأرعاهاارضهاالىبهاأتىاياراضى

فىتربضهنالكالعاليةاسرائيلجبالعلىمراحهاويكونجيدمرعىفىأرعاها.الأرض

السيديقولوأربطهاغنمىأرعىانااسرائيلجبالعلىيرعوندسممرعىوفىحسنمراح

.أالرب

اسراثعل:كملكأورشليمالىطريمهفىالمسيحاسعمهال2-

مبارك:أوصناقائلينيصرخونوهمللقائهوخرجواالدخلسعوفأخذوا159-:1213يو

ياتخافىلامكتوبهوكماعليهفجلسجحشايسوعووجداسرائيلملكالربباسمالأتى

.،أتانجحشعلىجالسايأتىملككهوذاصهيونابنة

051خلصياربأه0فيهونفرحنبتهجالربصنعهالذىاليومهوهذا265-:11824مز

.!الربباسمالأتىمبارك.انقذيارب

هو،اليكيأتىملككهوذااورشليمبنتيااهتفىصهيونابنةياجدأابتهجى99:9زك

.!أتانابنجحشوعلىحمارعلىوراكبوديعومنصورعادل

:الأيدىالمسيحملكوت2-

.أايابدالىيبقىالمسيحأنالناموسمنسمعنانحنالجمعفاجابه):1234يو

.،الأبدإلىثابتأيكونكرسيك.امامكالأبدالىومملكتكبيتكويامن7:165صم2

أباؤكمسكنهاالتىاياهايعقوبعبدىأعطيتالتىالأرضفىويسكنون21:ه37حز

.!الأبدالىعليهمرئيسداودوعبدىالأبدالىوبنوبنيهموبنوهمفيهاويسكنون

الىوجاءأتىالانسانابنمثلالسماءسحبمعواذاالليلرؤىفىارىكنت149،:713دا

مواله!!الشعوبكللهلتتعبدوملكوتاومجداسلطانافأعطىقدامهفقربوهالأيامالقديم

.،ينقرضلاماوملكوتهيزوللنماابدىسلطانسلطانهواطسنة

:الدعوةر!ض2-

عيونهمأعمىقدايضأقالأشعياءيهنيؤمنواأنيقدروالملهذا":93-41يو12

هذااشعياءقال.فأشفيهمويرجعوابقلوبهميشعرواوبعيونهميبصروالئلاقلوبهموأغلظ

.هعنهوتكلممجدهرأىحين
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ولاابصارأوابصرواتفهمواسمعاولااسمعواالشعبلهذاوقلاذهبفقال6:9،015اش

ويسمعبعينيهيبصرلئلاعينيهوأطمسأذنيهوثقلالشعبهذاقلبغلظ.تعرفوا

.هفيشفىويرجعبقلبهويفهمباذنيه

المس!:السهد8!حهاكضتصماكللكتاكةالانحهلطددلم92-

اناظنفلستفواحدةواحدةكتبتلوانهايسوعصنعهاكثيرةأخرىواشياء25يو؟2:ه

.هالمكتوبةالكتبيسعنفسهالعالم

6موالههكلتطيقأنالأرضتقدرلا11:.7عا
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"؟ا؟
الرللملىالمحمالىللدنهر .----------------------------------------------!ا""ا!إ



.الكتابعنوان-1

السفر.قانونية3-

السفر.مادةالكاتبمنهاستقىالذىالمصدرحولالاختلاف3-

التاريخية.السفرقيمة4-

السفر.وحدة5-

.الأعمالسفريرويهاالتىالقصصصحة6-

السفر.كتابةمنالغرض7-

السفر.كتابةمكانوزمن8-

السفر.محتويات9-
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الرسلأعمالسفر

الكتابعنوان

أعمالهىالقدامىالكنيسةوألهاءالقديمةالنسخشهادةبحسبالكتابعنوانكان

عادةاللاتينيةوباللغة،،الأعصال"التعريفاداةمعنادرأاو...اعمالأوءالرسل

ول(+حلا3مم!50+3صاه"لاول)

أولمختاراتيعرضالذىالسفرمحتوياتمعيتفقتعريفأداةبدونوخاصةالعنوانوهذا

امتدإدها.علىوالعملالكنيسةتاسيسالىبهاقصدواالتىالرسلأعمالمنصقتطفات

اعماللجميعولا،الرسلجميعلأعمالكاملأتسجيلأالسفرهذافىنجدلاونحن

عاماتخطيطانجدولكنناالسفر،معظماعمالهماحوليدوراللذينوبولسبطرسالرسولين

كالتالتىالبلادفىواليهودالأممبين،اورشليموخارجاورشليمفىالرسولينهذينلتأثير

التبشيرية.الرسولبولسرحلاتبفضلوذلكالوقتذلكفىالرومانيةالسلطةلحكمتخضع

السونقانونية

اليونسبتهالسفربقانونية(موراتوريوثيقةشهادةعنفضلآ)القديممنذالكنيسةتشهد

مننسققيهادلائلتدغمهاالكنسيالتقليدوشهادة....لوقاللقديسالانجيلكاتبالبشيرلوقا

اشتركالتيالوقائعيقصالسفركاتبأنيدركانعليهيسهلالأعمالسفرقارئان.السفر

الجمع.بضميريقكلموهورحلاتهفىالرسولبولستبحواالذينواحدأمنكانوانه،فيها

هذهفيفأقمنا..وتوجهناترول!منفاقلعنامكدونبةالينخرجأنطلبناللوقتاالكاتبيقول

بناءيكتبوانهيكتبيماعيانشاهدكانالكاتبانيتضحهذاومن16ا-:.16أع000،المدينة

الأمر.هذاحولخلافالباحثينبينينشأولم.يذكرهاالتيبالوقائعالمباشرةصلتهعلي

أننريدمافهذا،لوقاالقديسهوكانالرسولبولسصاحبالذيالكاتبهن!اكوناما

كتابةاليهمتنسبانويمكنرحلأتهفيالرسولبولستبعواالذينانفالواقع.الأنلهنعرض

أربعة:همالسفر

.تيمونيؤس1-

تيطس.2-
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3-سيلا.

4-لوقا.

شخصافتراضيمكنذلكوعلى.الأربعةهؤلاءمنواحدأيكونانيمكناليومياتكاتب

تيموثيؤسيكوناناطلاقأالممكنغيرمنأنهعلى.الأعمالسفركتبقديكونلوقاغيرأخر

يقولحيثنفسها!اعمالسفرفىنقرأهممابوضوحيبدووهذا.الأعمالسفركاتبهو

وسكوندسارسترخستسالونيكىاهلومن،البيرىسوباترسأسياالىفرافقه9:الكاتب

.وتروفيموستيخيكسأسياأهلومنوتيموثيئوسالدربىوغايوس

اكامكعدالهحرلىفسالرنانحنواما،ترواسلىوانتظروناسيقواهؤلاء"

،اكامسهعةصرفناحهث"تراوسالىا!امخمسةلىدرالهناهمليلىمناللطهر

.6(-:024)أع

المتكلمبضميرالكاتبفيهايتكلملابولستيموثيؤسفيهايصحبالتىالمواضعفانكذلك

.(-161:17اعأنظر)ذاتهعنيتكلمتيموثيؤسبأنيوحىماأوالجمع

لممنهمااحدافاناياعمالسفركتابكتباسيلاأوتيطسيكونانأيضاالممكنغيرومن

(:411تى24،3فل-:414كو)معهوحدهلوقاكانبلسجنهفيالرسولبولسمعيكن

التشابهوجهكدناأنسبقولقد.الأعمالسفركاتبهولوقاأنفىللشكمجالأيدعلامما

لوقاللقديسالانجيلكاتبانيؤكدمما،ا!اسلوبفىلوقاللقديسوالانجيلالأعمالسفربين

المسمىوالانجيلالأعمالسفركتبقدلوقاالقديسفانذلكوعلىاياعمالسفركاتببعينههو

الانجيل.مقدمةفىذلكأثبتنامانحوعلىباسمه

المصلىرحولالاختلاف

السفرمادةالكاتبمنهاستقىالذى

جماعة،جماعتانهناككانتاياولىالكنيسةسنىفىبأنهالقولالىالمحدثينبعضذهب

القرنمنتصففىالأعمالسفركاتبوان،بولسالقديستتبعوأخرىبطرسالقديستتبع

الذىاياممىعلىويشترطبطرسالىينتمىالذىالفريقأراءبينيوفقلأنقصدللميلادالئانى

مسيحيايصيرلأنللأممىالمجاليفتحالذىبولسفريقأراءوبينأولا،يتهودانالمسيحيةيقبل

فىهوبلتارخياسفرأيعتبرلا-يزعمونمابحسبالسفرفانوهكذا.تهودالىحاجةدون

التوفيقهذاالىيقصدوهوالكاتبلأنذلك،والحقيقةالواقعمعينطبقلافنىتاليفنظرهم
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الوقاثعمنيذكرلاكانكذلك،اليهيرمىالذىالهدفمعينطبقماالتاريخوقائعمنيختاركان

الوقائعمنيذكرهمايغيرأواخرىوقائعيضيفكانوذاكهذاجانبوالى،وغرضهيتفقلاما

وان،وبطرسبولسبينخلافاىوجودعدمعلىالتدليلبقصدالدوامعلىويشكلها

اليه.تذهبانفيماوتتشابهانأرائهمافيتتفقانالجماعتين

مادةالكاتبمنهااستقىالتىالمصادرحولمختلفةأراءعدةافترضتالنظريةهذهوبحسب

أعماليشملأحدهما+اياعماللسفرمصدرينبوجودالزعمالافتراضاتهذهأهمومن.السفر

أعمالالىوأضافالمصدرينهذينالىرجعقدالكاتبوأن،بولسأعماليشملوالاخربطرس

نأيهمهيهودياكانبطرساعمالكاتبأنيفترضمنالباحثينومن.رحلاتهيومياتبولس

بولسيطرىأنويهمهلليهودمعادياأمميأبولسأعمالكاتبكانبينماالرسولبطرسيطرى

الرسول.

تدورجميعهافهىمادتهالكاتبمنهااستقىالتىالمصادرحولواختلفتالأراءتعددتومهما

.الأعماللسفربالنسبةهامتينمسالتينحول

التاريخية.السفرقيمةا-

السفر.وحدة2-

التاريخيةالسفرقيمة

وبولس:بطرسالرسولينبينالتشاولمدى

.(-14:811أعو-31:11اعانظر)اياعرجشفاءفىعملهماتشابه1-

.(:9112أع)واكزربالمناديلوبولس(5:15أع)بظلهمعجزاتهأجرىبطرس2-

عليمواجهوبولس2(.:8)اعسيمونواجهبطرسالسحر،وقاومسحرةواجهكلاهما3-

.:8(13)أع

.(:22واع4أعأنظر)مجمعاماموتفكلاهما4-

.(13واع2أعانظرالمختلفةوبولسربطرسخطاباتبينالتشابهيلاحظكذلك5-

ليسالسفربأنالقولالىيؤدىلاوبولسبطرسالرسولينأعمالكينالتشابههذاانعلى

ولهما،واحدعصرفىعاشالرسولينعاديأأمرايعتبرالتشابههذاأنوالواقع.تاريخياسفرأ
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القواتبعملالمسيحالسيدقبلمنرسالتهماوتتأيدواحد،لايمانالطريقويعدانواحدةرسالة

سواءبالقديميتمسكونقوممنبالمقاومةرسالتهماتصطدمأنالطبيعىومن.والمعجزات

وهمااذنفالرسولان،التضليلالىتقودهمشخصيةلمأربأوجديدشئتقبلمنلتحفظهم

فانعنهمايكتبفيماأيضايتشابهاانيبعدلادعوتهمافىصتشابهةواحدةظروفايواجهان

.اياحوالوتشابهتالظروفعادتاذانفسهيعيدانيمكنالتاريخ

لاواضحةاختلافاتهناكفان،الرسولينبينالتشابههذاوجودمنبالرغمفانهذلكومع

لوقاالقديسانيلاحظالأعرجلشفاءفبالنسبة،بينهماالواضحالتشابهقيمةعنقيمتهافىتقل

تفصيليةصورةفىيحكيهاوهولبطرسالأولىالمعجزةباعتبارهاالشفاءقصةيذكر

للرسولالأولىالمعجزةهىتكنلملسترةمقعدشفاءقصةانبينما(-3:111اع)واضحة

.(-148:11اع).مختصرةبصورةالكاتباليهااشارفقدأخرىناحيةومن،ناحيةمنبولس

وبين(:933أع)للمفلوجبطرسشفاءمعجزةبينايضأتشابهوجهالنقادبعضويضع

كلاانمنكثرهنايتعدىلاالتشابهانوالواقع(28:8اع)للمحمومبولسشفاءمعجزة

طريقةاختلفتكذلك.مختلفتانمعجزتانانهماوواضح،شفاءمعجزةاجرىقدالرسولين

بولسشفىبينمافمهمنبكلماتالمفلوجشفىفبطرس،الأخرىعىلواحدةافىالشفاء

تتشابهانلاوبولسبطرسيدىعلىالميتاقامةمعجزتىفانكذلك،عليهيدهبوضعالمحموم

ذلكبعدثمللدفنوأعدتمرضعنماتتبطرسأقامهاالتىفطابيثا:المعجزةنوعمنكثرفى

وهىغزالةتعملكانتمماوئيابا6ممصةيرينكناللاتىالأرامللبكاءتاثرالذىبطرساستدعى

الىالتفتئموصلىركبتيهعلىوجثاالميتةحجرةعنخارجاالجميعبطرسواخرج.صعهن

وأقامهايدهفناولهاجلستبطرسابصرتولماعينهاففتحتقومىطابيثاياوقالالجسد

كاتبيقولاذتمامامختلفةظروففىجرتفقدلافتيخوسبولساقامةاما0(264-ا9:)أع

انوهومزمعبولسخاطبهمخبزأليكسروامجتمعينالتلاميذكاناذالأسبوعأولوفى5السفر

كانواالتىالعليةفىكثيرةمصاييحوكانتالليلنصفالىالكلامواطالالغدفىيمضى

بولسكانواذ.عميقبنوممثقلاالطاقةفىجالساافتيخوساسمهشابوكانفيهاصجتمعين

فنزل.ميتاوحملاسفلالىالثالثةالطبقةمنفسقطالنومعليهغلبطويلا،خطابايخاطب

وتكلموكلخبزأوكسرصعدثمفيهنفسهلأنتضطربوالاقائلاواعتنقعليهووقعبولس

.(02:7-12اع)"بقليلةليستتعزيةوتعزواحيابالفتىوأتواالفجرالىكثيرأ
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بطرسسجنعنقيلفقد،بولسسجنعنقيلعماتختلفبطرسسجنروايةفانكذلك

ابوابفتحالليلفىالربملاكولكنالعامةحبسفىووضعوهمالرسلعلىايديهمافالقوا

فلما.الحياةهذهكلامبجمبعالهيكلفىالشعبوكلمواقفوااذهبواوقالواخرجهمالسجن

المجمعودعوامعهوالذينالكهنةرئيسجاءثميعلمونوجعلواالصبحفحوالهيكلدخلواسمعوا

يجدوهملمبهمجاؤالماالخدامولكن،بهمليؤتىالحبسالىفأرسلوااسرائيلبنىمشيخةوكل

خارجاواقفينوالحراسحرصبكلمغلقاالحبسوجدناانناقائلينواخبروافرجعواالسجنفى

فقدبولسسجنعناما0(1-23نه5اع)هأحدأالداخلفىنجدلمفتحنالماولكنالأيوابامام

يحرسهماانالسجنحافظواوصواالسجنفىوألقوهماكثيرةضرباتعليهمافوضعوا"قيل

ونحوالمقطرةفىارجلهماوضبطالداخلىالسجنفىالقاهماهذهمثلوصيةاخذإذوهوبضبط

زلزلةبغتةفحدثيسمعونهماوالمسجونينالفهويسبحانيصليانوسيلابولسكانالليلنصف

الجميعهقيودوانفكتكلهاالأبوابالحالفىفانفتحتالسجناساساتنزعزعتحتىعظيمة

.(23:26-16اع)

وجهانلناتكشفوبولسبطرسالرسولينبينالمتشابهةالحوادثبينالمقابلةفانوهكذا

ظروفولتشابهرسالتهمالوحدةنتيجة،الرسولينلحياةالعاصةالخطوطفىهوالتشابه

تاريخيا.سفراالسفراعتبارفىتؤثرالكاتبمنشمدةمحاولةنتيجةوليسالدعوة

فىالتشابهعنوالكشف،الكتابةفىمعينانهجاالكاتباتباعانذلكمنكثرنقوليل

علةعنيكشف،معيناتفسيرأالحوادثلتفسيريكتبهصاوتنسيقيرويهاالتىالحوادث

عنالتاريخيميزماوهوالتاريخيةالكتبخصائصصنهوهذاكل.بينهماوالترابطالتشابه

الواقعفىهو،التاريخيةقيمتهلانكارالأعمالسفرعلىبهيعترصمافانذلكوعلى.الحوادث

أوشخصيايعرفهاالتىالحوادثسيرعنفكرةيكونالمؤرخلأن.ويؤكدهاالقيمةهذهيث!تما

التىالفكرةهذهضوءفىلهاويؤرخالحوادثهذهيكتبهوثمالمصادرطريقعنيعرفهاالتى

يسجلانأرادقدلوقاالقديسفان،الأعمالسفرلكاتبكالنسبةحدثماهووهذا.اليهاوصل

الوقانعويعرضمادتهيختارفهوولهذا.المسيحيةوانتشارالكنيسةنموتمبهاالتىالحوادث

الحوادثترتيبعلةيكشفأنالناقدعلىصعبفاداالايماندعمفىكهيردورلهاكانالتى

القديسكاناذأوهكذ!.التاريخيةالسفرقبمةفىللتشكيكعجزهيبررهفلن،النحوهذاعلى

لملأتهمءيتبعهومنبطرسيلومكانحيثغلاطيةالىرسالتهفىبولساصردهمااغفلقدلوقا

امامذلكعنويمتنعونالخفاءفىالأمممعيثلورفكانواالانجيلحقحسبياستقامةيسلكوا

لأناوالأمربهذالوقاالقديسلجهلصتيحةيكونقدهذافان،(2:1118-غلا)المؤمنين
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السببكانوايا.الكنيسةنموعنيتحدثوهوضرورةالأمرهذاذكرفىيجدلملوقاالقديس

وامتدادهاالمسيحيةنشأةتاريخيشوهلاكذلك.اياعمالسفرقيمةمنشئفىيقلللنهذافان

.وبطرسبولسبينكانتخاصةمواقفبعضعنالحديثلوقاالقديسيهملأن

السفروحدة

فىتناقضبوجودالزعموهى.المعترضونيثيرهااخريمسألةعنللحديثالانولننتقل

خاطئا:تفسيرأالسفرمادةتفسيرالىيرجعالادعاءهذاأنوالواقع.السفرمادة

واعتناقهبولسايمانقصةحكتالتىالثلاثةالمواضعبينتناقضوجودمثلايزعمونفهم

بولسمعالمسافرينالرجالانالكاتبيذكر(:3-917أع)الأولىالقصةففى-المسيحية

:13ء1(26أع)الثالثةالقصةفىبينما،صامتينوقفواالسماءمنالصوتسمعواعندما

أندونالصوتسمعواالرجالأنالىأشيرالأولىالقصةوفى.الأرضعلىسقطواانهميذكر

وارتعبواالنورنظرواانهمالكاتبيذكر(:6-2216أع)الثانيةالقصةفىبينماأحداينظروا

كلماتتختلفزعمهمبحسبفانهذلكمنواكثر.بولسكلمالذىالصوتيسمعوالمولكنهم

:الثلاثالقصصفىبولسالىالمسيحالسيد

الأولى:القصةفىالرسوللعولسالمسهحالسيدكلمات1-

فقال.سيدياأنتمنفقالتضطهدنيلماشاولشاوللهقائلاصوتاوسمع!:(9أع)

ومتحيرمرتعدوهوفقال.مناخسترفسأنعليكصعب،تضطهدهالذىيسوعأناالرب

تفعل،أنيفبغىماذالكفيقالالمدينةوادخلقمالربلهفقال.أفعلأنتريدماذا

الثانية:القصةفىلهولسالمسيحالسيدكلمات2-

ياسيد.أنتمنفأجبتتضطهدنىلماذاشاولشاوللىقائلاصوتاوسمعت5:(22اع)

قمالربلهفقال.ياسيدأ!معلماذافقلتتضطهدهأنتالذىالناصرىيسوعانالىفقال

.أتفعلأنلكترتبماجميععنلكيقالوهناكدمشقالىواذهب

الثالثة:القصةفىالرسوللمولسالمسيحالسيدكلمات3-

تضطهدش،لماذاشاولشاولالعبرانيةباللغةويقوليكلمنىصوتاسمعت":26(أع)

.تضطهدهالذىيسوعأنافقال.سيدياانتمنانافقلتمناخسترفسانعليكصعب

وبمارأيتبماوشاهدأخادمألأنتخبكلكظهرتبهذالأنىرجليكعلىوقفقمولكن

802



عيونهم،لتفتحءاليهمارسلكالأقاناالذينالأممومنالشعبمنايإكمنقذأ،بهلكساظهر

غفرانبىبالايمانينالواحتىاللهالىالشيطانسلطانومننورالىظلماتمنيرجعواكى

.االقديسينمعونصيباالخطايا

تامأ.تطابقاالثانيةمعالأولىالقصةتتطابقلاكذلك.بالطولتمتازالثالثةالقصةأنوواضح

علىوقفقمولكن1-1618العددمنابتداءالثالثةالقصةأوردتهمافانذلكمنوكثر

عددالأولىالقصةفىهوبينماشاولالىالمسيحالسيدوجهه"المقدسينمعنصيبا....رجليك

اسرائيل!وبنىوملوكأممأماماسمىليحملمختاراناءلىهذالأناذهبالربلهفقال"15

وبعضه،حنانيالسانعلىبعضهقيلا-21(:ه22)أعالثانيةالقصةوفى.حنانياالىموجه

يأتى:مماواضحهوكمااورشليمهيكلفىلبولسالثانيةللمرةظهورهعندالمسيحلسانعلى

تتوانىلماذاوالأنوسمعترايتبماالناسلجميعشاهدالهستكونلأنك:حنانيا-أى-فقال

أعملىوكنتأورشليمالىرجعتبعدمالىوحدث.الربباسمداعياخطاياكواغسلواعتمدقم

لالأنهمأورشليممنعاجلآواخرجأسرعلىقائلأفرأيتهغيبةفىحصلتأنىالهيكلفى

الذينمجمعكلفىوأضربأحبسكنتأنىيعلمونهمياربفقلت...عنىشهادتكيقبلون

ثيابوحافظابقتلهوراضياواقفاأناكنتشهيدكاسطفانوسدمسفكوحين....بكيؤمنون

.!بعيدآالأممالىسأرسلكفانىاذهبلىفقال.قتلوهالذين

الاهوليسبينهاالاختلافأنلناتبينالثلاثةالقصصلهذهالدقيقةالدراسةأنوالواقع

علىسقطوايكونواأنيمكنبولسيصحبونكانواالذينالرجاللأنذلك،ظاهرىاختلاف

وبذلك.واقفينانتصبواقديكونواانيمكنالرؤيااثناءوفى،مباشرةالنوررؤبتهمبعدا!ارض

القصصتؤكدعندماتناقضهناكليسكذلك.والثالثةالأولىالقصةبينتناقضوجودينتفى

الشخصيرىأنالممكنمنلأنه،أحدأيروالمولكنهمالنورنظروابولسمعالمسافرينأن

ما.شخصاذاتهالوقتفىيرىاندونالنور

يسمعواانلهميمكنأى،شيئايسمعونلاالوقتنفسوفىيسمعواأنلهميمكنكذلك

أنالقوليمكناخرىكلماتوفى.لبولسواقوالهالمسيحالسيدكلماتيميزوااندونصوتا

كلماته.اوالمسيحشخصيميزوااندونصوتاوسمعوانورأراواالمسافرين

القصةفى.جوهرهافىتتفقانهافواضحالثلاثةالقصصفىالمسيحالسيدكلماتأما

القصةفىذكرهبماالشبةشديدةفهىولذلكالطريقفىلبولسوقعمالوقايحكىكانالأولى
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فىالأحداثأهملهويذكراغريباسالىيتكلمكانبولسفانالثالثةالقصةفىاما.الثانية

ولم،حنانيابهاخاطبهالتىاوالرؤيا6شاءسمعهاالتىا!اقوالجميعالىويشيرايمانهحياة

حنانيا،6دوالوالمسيحالسيد6موالبينالفصلالىيشيرلأنتستدعىالدفاعمطالبتكن

التتابع.علىوذكرها6موالهماربطلذلك

الأعمالسفريرويهاالتىالقصصصحة

ذاذلكويبدوقصصمنلهيعرضماصحةتثبتذاتهالسفرمنكثيرةأدلةهناكانالواقع

رسالتيه:فىأسلوبهوبيناياعمالسفرفىالرسولبطرساسلوببيننقارن

:(الصليب)لهمعنىخشبكلمةالرسولبطرسيستعملكليهمافى

.،خشبةعلىاياهمعلقينقتلتموهأنتمالذىيسوعأقامأبائناإله"(:.53أع)

.،الخشبةعلىجسدهفىخطايانانفسههوحملالذى1(2:24بط)1

علىوورترسالتهفىبطرسالرسولاستعملهااخرىكلماتهناككذلك

مثل:الأعمالسفرفىلسانه

-33:1أح)(35"لتالأأأكه3)السابقالقهوعلم(:43بط1-:0128اع)("41اكالأ+ح30)صحرم

وكلمة1(وه:213بط)2(:118)اع(أ+303"أ!لأ!كا4أ3!أكا)الظلمأجرة:3(1بط1

الكلمةواستعملت(03و1بط1-116:1أع)(كاا+لأألامما315ول)الرب

والكلمة(:0134)اع(الوجوهيقهللااللهان)الأعمالسفرفى("*3030لأ،"،+ل!اهكه)

1)(محاباةبغيريحكمالذى)ايهولىالرسولبطرسرسالةفى(53،)كهليأ"،+لأ)ممد!ك!ه

بطرسورسالةالأعمالسفرفىلأل!(3)ثههقرعةأونصيبكلمةاستعملتكذلك.:17(1يط

س!(5كهأ!أ!،اظس!+لأأ!3)3اياخيرةايايامفىوعبارة(:53بط-21.:1أع)الأولىالرسولى

":3(3بط2-:317)أعالثانيةالرسولبطرسورسالةايهعمالسفرأيضافىوردت

ذلك.وغير

نزولعنتكلمالذىالجديدالعهدكتاببينوحدههوبطرسانيلاحظذلكعنوفضلأ

التىالتعاليمفىواضحاتفاقوثمةو...(:39يطا-:27-231اع)الجحيمالىالمسيحالسيد

رسالتيه:وفىالأعمالسفرفىالرسولبطرسلسانعلىوردت
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السابق:اللهتدبيرعنالرسولبطرسيتحدثكليهمافىا-

:الأعمالسفرفى

صلبتموهأثمةوبايدىالسابقوعلمهالمحتومةاللهبمشورةمسلماأخذتموههذا)

.:23(2)اعهوقتلتموه

.:38(4)أع!يكونانومشورتكيدكفعينتسبقتماكلليفعلوا"

اوالأمواتللأحياءديانااللهمنالمعينهوهذابأنونشهدللشعبنكرزأنوأوصاناا

.(:0142)أع

الأولى:دطرسرسالةفى

أجلكمأمنايهخيرةالأزصنةفىأظهرقدولكن،العالمتاسيسقبلسابقامعروفا"

.(ا:.2بطا)

.:4(2بط1)"كريمالفهمنمختارولكنالناسمنومرفوضاحباحجرااليهتاتوناذالذىا

مختارأكريمأ،زاويةحجرصهيونفىأضعأنذاهاالكتبأيضافىيتضمنلذلك5

.:6(3بط1)

يمينعنالمسيحجلوسعنالرسولبطرسيتحدثكليهماوفى2-

المجد:نالحيثالآب

القدسالروحوعدواخذالفهبيمينارتفعواذلنملكشهودجميعاونحنالذ6مامههذافيسوع9

السمواتالىيصعدلمداودلأن!وتسمعونهتبصرونهالأنانتمالذىهذاسكبالأبمن

موطئالقدميك،أعداءكأضعحتىيمينىعنأجلسىلربىالربقاليقولنفسهوهو

.(32:36-2اع)

.(:21ابط9)،مجدأوأعطاهالأمواتمنأقامهالذىبالثهتؤمنونبالذينانتم"

اطاحياءديانالمسيحالسيدعنبطرسيتحدثكليهماوفى3-

:والأموات

للاحياءدياناالفهمنالمعينهوهذابأنونشهدللشعبنكرزانوأوصانا"

.(012:4أع)اوالأموات

.(:ه4بط1)،والأمواتالأحياءيديناناستعدادعلىهوللذىحسابايعطونسوف"الذين
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الزاوية:حجرالمسيحالسيدعنالرسولبطرسيتحدثكليهماوفى4-

.(1:ا4اع)أالزوايةرأسصارالذىالبناؤونأيهااحتقرتموهالذىالحجرهوهذاإ

يؤمنوالذىكريمأ!ختارأزوايةحجرصهيونفىأضعأنذاهاالكتابفىأيضايتضمنلذلك

رفضهالذىفالحجريطيعونلاللذينواماالكرامةتؤمنونالذينانتمفلكميخزىلنبه

.(و26:7بط1)الزاويةرأسصارقدالبناؤون

الذىالمسيحالسيدعنبطرسالرسوليتحدثأيضأكليهماوفى-5

:الأنبياءعنهوتنبأسبق

3:18(.)اعهكذا!تممهقدالمسيحيتألمانأنبيائهجميعبأفواهبهوأنبأسبقفماالفهوأما9

.(1.:1بط1")لأجلكمالتىالنعمةعنتنبأواالذينالأنبياءعنهوبحثفتشالذىالخلاص"

وماالأعمالسفرفىالرسوليعقوبلسانعلىذكرمابينواضحاتشابهأنلاحظكذلك

رسالته.فىيذكره

.(:27يع)فىصئيلهانقرأ:1517أعفىوردتالتى(عليهماسمىدعىالذى)فالعبارة

فىمثيلهالها513:1أعفىوردتالتى(اسمعونىالأخوةالرجالأيها)والعبارة

.(:137يع)

يعقوباوردهالذىالمسيحالسيدعنالحديثعندله()كاا+داولاسمكلمةاستعمالوكذلك

.(:1514أع)الأعمالسفرفىلسانهعلىوردت(1.:5)يعرسالتهفى

يع-519:1)أعأ"ح(أ!لاه!)"5)،كه)وليرجعكلمةاستعمالفىأيضآواضحالتشابهوهذا

.3(و.59:1

المجمعأرسلهاالتىالرسالةفىذكرهاوردالتى"السلاميهدى31"ح(أأص!3)ولكلمةكذلك

مرةالرسوليعقوبالاكلهالجديدالعهدفىيستخدمهالميعقوبفيهاشتركالذىالرسولى

.(:11يع)رسالتهافتتاحيةفىواحدة

سفرفىالرسولبولسلسانعلىوردمابينالمقارنةفىأيضاواضحعينهالتشابهوهذا

كتابمنكثهرأ!لتهسكانانهالرسوليولسممهزاتمنفانرسائلهوبينالأعمال

لىا!ضانحدها(1-13.:3)غلارسانلهلىنبدهاآلتىالمهروهذ.العدكمالعهد

.3(:33-ه13)اعالأعصالسفر

والتىالأعمالسفرفىالرسولبولسلسانعلىتردالتىالمعانىفىتقاربهناككذلك
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فىوردومااثينافىالرسولبولس6موالفىجاءمابمقارنةيتضحوهذا،رسائلهفىيكتبها

.كورنثوسأهلالىالأولىرسالته

والرواقيينالأبيقوريينالفلاسفةمنقوماقابلالرسولبولسأنالأعمالسفرفىجاءفقد

:2!2كو1)فىالحديثعليهيدورماعينهووهذا(:18)17والقيامةبيسوعيبشرهموكان

.أالمسيحيسوعالابينكمشيئأأعرفانأعزململأنى"الرسوليكتباذ

ماوكهنلثهالطههعهةالمعرلةعنرومهةرسالةنىوردما!هنأكضاتشايهوهناك

اثهنا.فىكولسكلماتفىورد

لهم،أظهرهااللهلأنفيهمظاهرةالفهمعرفةاذ":روميةالىرسالتهفىالرسولكعول

ولاهوته!السرمديةقدرتهبالمصنوعاتمدركةالعالمخلقمنذترىالمنظورةغيرامورهيان

الناموسفىهومابالطبيعةفعلوامتىالناموسعندهمليسالذينالأمملان!(2.:1)رو

.(:14رو2)!لأنفسهمناموسهمالناموسلهمليساذفهؤلاء

متدينونكانكموجهكلمناراكمالأثينيونالرجالايها9الأعمالسفرفىالرسولوقال

مجهرللالهعليهمكتوبأمذبحاايضاوجدتمعبوداتكمالىوأنظراجتازكنتبينمالأننىكثيرأ

كأبهواذهذافيهماوكلالعالمخلقالذىالالهبهلكمانادىاناهذاتجهلومهوانتمتتقونهفالذى

.(24-:1732اع،)بالأيادىمصنوعةهياكلفىيسكنلاوالأرضالسماء

الد!ونة:كوملىدكاناالمسهحكسوعالرسولفههطدمأخرئشاولوثمة

انجيلىحسبالناسسرائرالفهيدينفيهالذىاليوموفى،روميةالىالرسالةفىيقول

.(:216رو)!المسيحبيسوع

عيالهقدبرجلبالعدلالمسكونةيدينانمزمعفيههويوماأقامنهؤ"الأعمالسفرفىوورد

.(3:ا17أع)االأمواتمنأقامهاذايمانأللجميعمقدما

ورسائلالأعمالصمالرسينالملحوظالاتلاقلتوض!نسوثهاكثهرةاخرىادلةوثمة

:واحدةصقائقالىكطمهركلههمافان،الرسوليولس

.(:21غلا)-:8ااع)رسالتهاتبعثالأولىالكنيسةبداتاورشليممن1-

فىنقرأاذاليهوديةفىاياخصوعلىأورشليمخارجكذلكقديمةمسيحيةكنائسوجدت2-

فىكانواالذينوالأخوةالرسل)-3:ا9أع(اليهوديةجميعفى)الكنائسالأعمالسفر

213



فىنقراهماايضاوهذا...:1192اع(اليهوديةفىالساكنين)والاخوة-:111اع(اليهودية

التىالله)كفائس...:132غلاالمسيحفىالتىاليهودية)كنانسالرسولبولعسرسائل

.:214تسا(يسوعالمسيحفىاليهوديةفىهى

كو17:17-4:16-رو16-:ه16-:1514أع)كنائساسمالمسيحيةالمجتمعاتعلىأطلق3-

-1116:).

اع)بالاخوةلقبواكنملك:1433كو1-:17رو:13-9اع)كالقديسينالمسيحيونلقب4-

.(:13ل!1-:0123-:.93

تسا-1:1-3و418:.5أع5اليهودمنللاضطهادواليهوديةأورشليمكنائستعرضت5-

314:،

.(:212غلا-:.212بعدهوما:151اع)الناموسعلىتحافظالكنائسهذهظلت6-

-6:2و16-:113)أعرسلأسمواالذينتلميذأعشرالاثناكانالكنائسهذهراسوعلى7-

.(:هكوها1-:17!غلا

الذىبرنالاالأخصوعلىأخرونتلاميذأيضاوجدعشرالاثنىالتلاميذالىهـوبالاضافة

.6(،كو6:ه1و14و14:4)اعرسولآسمى

.(3:9غلا-:814بعدهوما3:1)أعغيرهماعنويوحنابطرستميزولقد9-

.(امه1غلا-بعدهوما:121اع)فىببطرسخاصةمواقفلىايشاركذلك0-1

.(11و3:7غلا-:932-81:ه)أعالختانانجيلعلىيطرسأؤتمنوقد1-لأ

.(:ه9كو1-:114أع)الرسلجانبالىخاصةكمجموعةالربأخوةذكروقد13-

سلطةوحدهليعقوبوكانويوحنابطرسكماللكنيسةكعموديعقوبعنهمتميزولكن13-

.(و29:12غلا-:17كوه1-1نه21-:1217اع)اورشليمفىمعينة

غلا-15صالى13ص-بعدهوما:1122-:927تهشيرهفىلبولسملازمابرناياكانا-4

.(:96كو1كعدهوما2:1

.(2:1غلا37-:436اع)اورشليمكنيسةعضوأفىبرناباكان15-
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الرسولبولسويوضح:1537ببرناباقويةصلةذاالأعمالسفريشيركمامرقسكان16-

.(4:.1كو)(برنابااختابن)كولوسىفىالصلةهن!ه

-:ا16بعدهوما4:.15اع)الرسولبولسمعقويةوتيموثيؤسسيلارابطةكانت17-

.(:191كو2)تسالونيكىالىوالثانيةالأولىالرسولبولسرسالتىمنالأولالاصحاح

..(:2:1،44)الأعمالسفريذكركماالعددكثيرةبدثهامنذاورشليمكنيسةكانتا-8

اخخمسماثةمن!ثرواحدةدفعةظهرالقيامةبعدالمسيحأنايضاالرسولبولسويشير

.1:6(كوه)ا

يكنلميبدوأنهالعمادسراتمامانغيربالعماديتمالكنيسةالىعضوجديدانضمامكان91-

:816-3نه2اع)القدسالروحويهبونالتعليممهنةيباشرونكانواالن!ينالرسلعمل

.(و17كو113-:327غلا-:63لر

.(:12كو2-6:6رو-:238أع)الخطاياغفرانالعمادنتيجةكان02-

:03-46و:242اع)المؤمنينبينودينيةاجتماعيةرابطةيؤلفالخبزكسركان21-

.(34و11:7-:16ا.كو1-11و7

.(:123كوه1-3:ه27اع)مرتبطينعملينيمثلانالخبزوكسرالشكركان22-

\وكوه33:4،1)أعالمسيحمنتسلموهاالتىالرسلتعاليمعلىالكفيسةبنيت23-

1:3-).

محفاهالهولسأظهرقد(:242اع)الأعمالسفرفياليهاالمشارالشركةفانكذلك24-

نى-:29غلا-و74:23-64:1،:17كو-22.وو116:28و.:19كو1اللاهوتى)

.(01:و21:3و:ه1

عا)للخاصةظهورعنيتحدثثم،صقاماثممماتاالمسيحايهعمالسفركتابويقدم35-

.(-11:11كوه)1الرسولبولسعنهتحدثايضاماهووهذا(:31و413:ا01

-14:3-:86-3:12-2:43اع)الرسلخدمةتدعموالمعجزاتالاياتكانت26-

.(:12كو212-:91الوه

.(3:افى-:9اكوه-اا:13غلا-9:1اع)المسيحكنيسةاضطهدالرسولايولس27-
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غلا-:18كوه:3-91أع)دمشقالىطريقهفىلهالمسيحالسيدظهوربعدبولسأمن28-

.(17و:112

.(:1133كو2-92:هاع)السورمنمدلىدمشقمنبولسهرب92-

وأيقونيةأنطاكيةفىواضطهد(افي1غلا-9:26اع)اورشليمالىبولسوذهب03-

.(11وا3:.تي2-14وص13ص)أعولسترة

81-1:ه4فى:1213-9و!1كوا2)الرسائلوفى(:0234)اياعمالسفرفى31-

.(الخدمةفىحاجاتهسدالىبولسالرسولاشار

-:13في04-:1612)أعفيلبىفىبولسأعمالعنالحديثفىملحوظاتفاقوهناك32-

9-:ه1تس1و1:ه4وفى9-:171)أعتسالونيكىوفى(:22تس32:1-49:1-1

-و22:3و.18-:181)أعأثيناوفي(:216تس1-17:01أع)بيريهوفى(1-2:او2

.(1:ه4-:6كو13-:131-124:1كو2

:2133أع)الأولالرسولبولسسجنعنالحديثفىأيضايلاحظالاتفاقوهذا33-

بالأشخاصيختصفيماكذلك(1،9فل13و1:7فى-و13-3:14:9اف28:31-و

-و12:18تى1:1-1كومع:4و.32-:ا16أع)قابلكتيموثيؤسببولسعلاقةلهمكان

عأ)قابلوسيلافل\(-22-3:91،:11وفى:11تس1،،24:ا-و13:ه1تى2

-:112كو1مع:ا91أع)قابلوأبلوس(:\اتس2-:1اتس1مع-:1711-:1691

.(4و:163رو-61:91اكومع:1826و3-:ا18اع)قابلكيلا(3:6

بولسورسائلالأعمالسفربينالمقابلةفىواضحايبدوالتشابهذكرهسبقماالىوبالاضافة

التالى:النحوعلىالرسول

:31و02:02اع!ن1-

بيت.كلوفىجهرأبهوعلمتكموأخبرتكمالاالفوائدمنشيئاأؤخرلمكيف:يقولحيث

واحد.كلبدموعأنذرأنعنأهمترلمونهاراليلاسنينثلاثأنىمتذكريناسهروالذلك

نعظكناكيفتعلمونكما"لتسالونيكىرسالتهفىيقولحيث2حهوكوا:211تس1وبين

كلمنذرينبهننادىالذىاكولوسىفىوقالأونشجعكمياولادهكالأبمنكمواحدكل

.(يسوعالمسيحفىكاملاانسانكلنحضرلكىحكمةوكلانسانكلومعلمينانسان
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02:91أغ2-صين

.،اليهودبمكايدأصابتسوبتجاربكثيرةودموعتواضعبكلالرباخدم"يقولحيث

فىالذىبولسنفسىأناوحلمهالمسيحبوداعةاليكماطلبثم"يقولحيث:11.كو2وبين

.هعليكمفمتجاسرالغيبةفىوأمابينكمذليلالحضرة

:02:32اعكين3+

ميراثاوتعطيكمتبنيكمأنالقادرةنعمتهولكلمةلئهأخوتىيااستودعكموالأن)يقولحيث

.(القديسينجميعمع

.(النورفىالقديسينميراثلشركةأهلناالذىالأبشاكرين)يقولحيث:112كووبين

:02:33أع!هن4-

.(اشتهلماحدلباساوذهبأوفضة)يقولحيث

ونحنالفهبانجيللكمنكرزكنااذوكدناتعبناالاخوةأيهاتذكرونفانكم):29تس1وبين

.(منكماحدعلىنثقللاكىونهارأليلاعاملون

:21-02:18ا!او!ين5-

معكمكنتكيفأسيادخلتيومأولمنتعلحونانتملهمقالاليهجاؤوافلما)يقولحيث

لمكيفاليهودبمكايدأصابتنىوتجاربكثيرةودموعتواضعبكلالرباخدمالزمانكل

لليهودشاهداسبتكلوفىجهرأبهوعلمتكمواخبرتكمالاالفوائدهنشيئاأوخر

.(المسيحيسوعبربناالذىوالايماناللهالىبالتوبةولليونانيين

يكنلمانهاليكمدخولناتعلمونالأخوةأيهاأنتملأنكمايقولحيث،22:اتسابينو

بانجيلنكلمكمانالهنافىجاهرنافيلبىفىتعلمرنكماعليناوبغىقبلاتالمنامابعدبلباطلا

.(كثيرجهادفىالفه

:2و!ا02:28أ!اوكين6-

أساقفةفيهاالقدسالروحأفامكمالتىالرعيةولجميعلأنفسكماذناحترزوا)يقولحيث

.(بدمهاقتناهاالتىالفهكنيسةلترعوا

فىويدبرونكمبينكميتعبونالذينتعرفواانالأخوةأيهانسالكمثم):512تس1بينو

.(ويننرونكمالرب
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:15:،2أعويل!7-

الهأع!دهكذاشيعةلهيقولونالذىالطريقحسبأننىبهذالك6مرولكننى)يقولحيث

.(والأنبياءالناموسفىمكتوبهومامؤمنابكلأبائى

اللهفان):19رو(طاهربضميرأجدادىمنأعبدهالذىالفهاشكرانى):3اتي3وبين

الناموسبدوناللهبرظهرفقدالأنواما..3:31()روابنهانجيلفىبروحىأعبدهالذى

.(والأنبياءالناموسمنلهمشهودا

:؟6)24أع!منو-8

.(والناسالفهنحوعئرةبلاضميردمائمالىليكوننفسىأدربايضاأنالنلك)

أيضاأناكماالقهولكنيسةولليونانيينلليهودعئرةبلاكونوا)33و:33ا.كواوبين

فىو(يخلصوالكىالكثيرينبلنفسىيوافقماطالبغيرشئكلفىالجميعأرضى

.(المسيحيومالىعثرةوبلامخلصينتكونوالكىالمخالفةالأمورتميزوا)حتى1:.ا

:7؟:،2أص!كين-9

26و15:25روبينو(لأمقىصدقاتاصنعجئتكثيرةسنينوبعد)يقولحيث

كو1ايضاانظر)(اورشليمفىالذينالقديسينلأخدماورشليمالىذاهبأناالأن)ولكن

161:3-).

يشيرولوقاالقديسالىنسبتهصحةوالأعمالسفربقانونيةالكنسىالتقليديشهدو

الحادىالثانييالفصلالكتاب)الكنيسةتاريخكتابةفى(م024)القيصرىيوسابيوس

يؤمنوابأناليهودألىاوحىالذىالكذابالمصرىالنبىعنيوسيفوسرواهماالى(والعشرون

منهتأهبالذىالزيتهـنجبلالىالبريةمنواقتادهمخدعهمممنالفاثلاثيننحووجمعكنبىبه

مستخدماالشعبحكمعلىوالاستيلاءالرومانيةالحاميةوتحطيمعنوةأورشليمالىللدخول

بالفيالقلملاقاتهوخرجبهجومهفعلمسبقفيلكسولكن..كحرسالهجومفىمعهاشتركوامن

لمااتباعهصنقليلصعهربالمصرىأنحتىالشعبكلالدفاعفىواشتركالرومانية

.اسرىأخذتأوهلكتالأغلبيةولكنالمعركةنشبت
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المذكورالوصفمقارنةالذكريستحقمماولكن5:قائلاالروايةهذهعلىيوسابيوسويعلق

أورشليمفىالمائةقائدقالفيلكسففيعصر،الأعحالسفرفىوردمامعالمصرىعنهنا

الأيامهذهقبلصنعالذىالمصرىانتأفلست،الرسلضدفتنةاليهودجمهورأثارلمالبولس

.(3!ه92اع)القتلةمنرجليلافأربعةالبريةالىوأخرجفتنة

القديسالىأيضايشيرالأعمالسفرحوادثالىكتابةفىيوسابيوساشارةالىولالاضافة

.(1فقرةالرابعالفصلالثالثالكتابانظر)للسفرككاتبلوقا

المقبولةالالهيأالأسفارعنيوسابيوسيتحدث(و\32:ه)كتابةمنأخرموضعوفى

الأناجيلتوضعأنيجباذنشئكلوأول):الشانهذافىكتبهومماالمقبولةغيروالأسفار

.(الأعمالسفريليهاالأربعة

الأسفارأسماءوالعشرينالخامسالفصلالثالثالكتابفىيذكريوسابيوسفانكذلك

.الأعمالسفربينهامنيذكرلاوهوعليهاالمتنازع

الثانىالقرنأواخرالىترجعالتىموراتورىوثيقةالأعمالسفربصحةوتشهد

وايرونيمسوأوريجينوسالاسكفدرىاكليمنضسىمتلالأباءكتاباتوكذلكالميلادى

وغيرهم.

فيكتورالىبهابعثالتىيوليكراتسرسالةيذكر(:524)كتابهفىيوساكيوسأنثم

.الأعمالسفرالىالرسالةهذهوتشيررومااسقف

الأعمالىصفركلتابةمنالفرفي

الكنيسةتخصالتىالأحداثيتضمنكاملسجلوضعالأعمالبسفرلوقاالقديسيقصدلم

شاملاذكرأالأعمالسفرفىنجدلا،سابقاذكرناكماانهوالواقع.الجديدوالايمانالأولى

معظمحولهمايدوراللذينوبطرسبولسالرسوليناعماللجميعاوالرسلفعلهمالجميع

الكنيسةحياةأوالرسللحياةشاملتاريخلكتابةيهدفيكنلملوقاالقديسلأنذلكالسفر

الأحداثبعضذكراغفالهفانلنلكتعليصياهدفاالحوادثسردمنأيضاهدفهكانبلالأولى

الهدفلهذاتحقيقابلقيمتهمنيقللولاهدفهمعيتعارضلاالأولىالكنيسةبهانخرتالتى

يتفقلاماويهملوغرضهيتفقماوالأحداثالوقائعمنيختارلوقاالقديسكانالتعليمى

يواصلأنالأعمالسفركتابةمنلوقاالقديسبهيهتمماجلوكان.اليهيرمىالذىوالقصد
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فىالكنيسةامتدادفىالالهىالمسيحالسيدعملتبيانبقصدانجيلهفىاليهانتهىالذىحديثه

فىجاءكماالنحوهذاعلىالاعمالسفران.(اأع)القدسالروحبفاعليةوخارجهاأورشليم

تختماياناجيلفان..للرسائلضروريةومقدمةللاناجيلحسنتذييلالطالبينمرشدكتاب

تمامخبريتضمنالسفروهذاالقدسالروحبحلولوبالوعدكثيرةأمورعنونبواتباشارات

الىبالاشاراتمشحونةفهىالرسائلاما00(17-:1412ويو4!-:2447لو-أنظر)ذلك

لكلجدأضرورىالأعمالسفرأناذنواضحفاطامر.التاريخىالسفرهذافىالمذكورةالحوادث

كتاب)انظرمعانيهاوفهمدرسهافىللقارئدليلأعظموهووالرسائلالأناجيليدرسمن

.355ص9186بيروتطبعة(الثمينالمقدسالكتابالىالطالبينمرشد

السفركلتابةومكانزمان

زمنالىأرجعهمنالباحثينومن.الأعمالسفرفيهكتبالذىالزمنحولالأراءاختلفت

السفر.كتابةتاريخعنمهمةملاحظاتثمةأنعلى.ام03-011بينمتأخر

لوقاالقديسلأنذلكم63أو62سنةقبلكتبقدالأعمالسفريكونأنالممكنمنليس-1

تقعالسنةوهذهروميةفىالرسولبولسلسجنالثانيةالسنةنهايةحتىحديثهفىيستمر

.مأو6263سنةفى

يانذلكمال.758منأبعدالىالأعمالسفركتابةزمنيمتدانأيضأالممكنمنوليس-2

سنةمنذالكنائسفىتنتشربدأتكانتوقدالرسولبولسرسائلالىيشيرلالوقاالقديس

السنة.هذهبعدقليلاأو75

قدالسنةهذهفىانهحيث،م07سنةمنأبعديمتدلاالأعمالسفرأنأيضاالقولويمكن-3

المسيحالسيدنبواتالىأشارقدأنهحينفىلوقاالقديساليهيشرولمأورشليمخرابتم

.24(-:ه21)لوالخرابهذاعن

الىيشيرلاانهحيثم68منأبعدالىكتبالأعمالسفريكونانالممكنغيرمنكذلك-4

بولس.استشهاد

هوحيثروميةفىالرسولبولسسجننهايةفىكتبالأعمالسفريكونأنالمرجحومن-5

وكانلنفسهاستأجرهبيتفىكاملتينسنتينبولس)وأقامالنحوهذاعلىالسفرينهى

بكلالمسيحيسوعالرببامرومعلمأاللهبملكوتكارزأاليهيدخلونالذينجميعيقبل

.311-28:.3اع"(مانعبلامجاهرة
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.م64-62بينتقعالأعمالسفركتابةزمنانالقوليمكنذلكوعلى

ذلكفىالباحثينبيناتفاقهناكفليسالأعمالسفرفيهكتبالذىالمكانعنأصا

ابانالرسولبولسمعهناككانحيثروميةفىالأعمالسفركتبلوقاالقديسأنوالأرجح

.:11(4تى)2سجنهفترة

الأعمالسفرفىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار

التىالكثيرةالصعوباتمنالرغمعلىبالمسيحالايمانالىالدعوةلنجاحالسفرهذايعرض

متىقوةستنالونلكنكم"،لتلاميذهالمسيحلوعدوفقأذلكوتم.بالمسيحيةالمبشرونواجهها

والىوالسامرةاليهوديةكلوفىأورشليمفىشهودألىوتكونونعليكمالقدسالروححل

المسيحالسيدعملهماانجيلهفىعرضقدلوقاالقديسكانواذا.(:18أع)اا!ارض6مصى

بعدالمسيحالسيدعملهمايعرضالأعمالسفرفىهناأيضآفهو،ايارضيةحياتهفىبهعلموما

والرسل.الكنيسةبواسطةصعوده

قسمين:الىالأعمالسفرفىالرئيسيةالموضوعاتنقسمأنويمكن

الألل:القسم

اعمالالىبا!ثرفيهويشاروسوريةفلسطينفيبالكلمةالتبشيراليلوقاالقديسيعرض

.25العددعشرالثانىالاصحاححتىالجزءهذافىالحديثويمتد،بطرسالرسول

الثانى:القسم

نهايةحتىويمتدالتبشيريةالرسولبولسرحلاتويتضمنالأممبينالتبشيرعلىيشتمل

كالأتى:هىالأعمالسفراليهايشيرالتىالموضوعاتاهماناى.السفر

الىاص)بطرسالرسولعظةوبعدالقدسالروححلولبعداورشليمكنيسةعنالحديث-ا

.(6:7صر،

موتهبعدالمؤمنينواضطهاداسطفانوسالشهيدالقديسعظة.فلسطينفىالايمانامتداد-2

.3(:ا9ى5الى6:8)ص

الى:932)صالاضطهادواستمراركيرنيليوسايمان.انطاكيةالىالكنيسةامتداد-3

.(:1224صر،
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ايهولى.التبشيريةالرسولرحلة.الصغرىو(سياقبرصالىالكفيسةاصقداد-4

.(61:4الى2ه:21ص)أورشليممجمع

.(:.913الى:ه16)اليونانبلادوباقىمكدونيةحتىالكنيسةامتداد-5

3.:91)صالسمواتملكوتعنوتعليمههناكلمحاكمتهروميةالىبولسالرسولذهاب-6

.:31(38صالى

السفرمعتويات

السثر:هقدهة

التالية:النقا!علىوتشتمل(26-:11)

.(3-:11)تمهيد1-

.(4:1-11)السمواتالىوصعودهالأخيرةالمسيحالسيدكلمات2-

.:12-14()1العليةفىالصلاةفىواحدةبنفسواشتراكهماورشليمالىالرسلرجوع3-

الأقسامعلىالسفرويشتمل.(1-26:ه1)متياسواختياربطرسالقديسخطاب4-

التالية:

الأول:القسم1-

عنالقسمهذافىالحديثويدور(:83الى:21)أورشليمفيبالانجيلالتبشير

التالية:الموضوعات

أوريكملهم4فىالكنهسةتأسيساولا:

الى:يشاروفيه(:21-47)

.(:1-213)القدسالروحانسكابأ-

تتضمن:التى(1-24:36)الأولىبطرسعظة-ب

.(2:14-21)باطسنةالتكلملموهبةبطرسالرسولتفسير-

.(:22-233)المنتظرالمسياباعتبارهالمسيحعنالحديث-

.(33:36-2)للسمواتصعودهوعن
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.(:37-241)بطرسعظةنتائج-ب

.(-242:47)الايمانونموالأولالمسيحيالمجتمعحياة-د

الرسل:واضطهادالمسيمطانتشارثانهاا

التالية:النقا!حولالحديثويدور(:431الى:31)

.1()3:1-االجميلبابعندالأعرجشفاءا-

المسيحبقوةتمتالمعجزةأنفيهأبانالذى26(-)3:12الشعبامامبطرسحديث-ب

التوبةالىالشعبودعوة(18-:17)3ورؤسائهماليهودجهلالىفيهوأشار16(ا-:2)3

.26(ا-:9)3

القبضعنالمجالهذافيالحديثويدور(22-:1)4المجمعامامويوحنابطرسشهادة-ب

المجمعوصيةثم(:ه-229)بطرسوحديثالمجمعوالتئا!:1-4(4)ويوحنابطرسعلي

.(ا-43:22)ويوحنالبطرس

.(:23-431)المؤمنينصلاة-د

والخارجية:الداخليةالمخاطرمنللكنيسةالفهحماية:ثالثا

.(:42هالى4:33)

(1:1-51وعقابهحا)وسفيرةحنانياكذبوالى:32-37(4)المؤمنينوحدةالىيشاروهنا

ويوحفابطرسسجنوالى(16-:12)5الايمانونموالرسلبأيدىومعجزاتأياتاجراءوالى

حديثوالى:91-26(5)الهيكلفىوظهورهاالسجنمنوخروجهما(ا:17ء)5الثانى

المجمعاماممنخروجهمابعدوعملهماشعورهماوالى4(0-:27)5سراحهماواطلاقعمالائيل

.4-42(:ا)5

:اسطفانوساستشهاد:راكعا

الى:فيهويشار(:83الى6:ا)

.(:1-67)السبعةالشمامسةانتخابأ-

.(61:هـه)المجمعالىوقيادتهسامعيهفىوتاثيرهاسطفانوسيدعلىالمعجزاتعمل-ب

موسىوعصر(:2-716)البطاركةعصرالىفيهااشار(:9-753)اسطفانوسكلمات-ب

خطابنتائجعنالأعمالسفريتحدثثم5(4-.:4)7وسليمانداودوعصر)7:17-43(

.(5-7:152)اسطفانوس

223



.(-8:13)الكنيسةواضطهاد(06-7:45)اسطفانوساستشهاد-د

الثانى:القسم2-

علىويشتمل.2(:ه12الى:4)8وانطاكيةودمشقالسامرةفيبالانجيلالتبشير

التالية:الموضوعات

الى:فيهويشار(4:04-8)كنداكةوزيروالخصيالسامريينايمانأولا:

.(8-08:4)السامريينتبشير-أ

فىالحديثويدور(:9-825)السامرةفىويوحنابطرسوالرسولانالساحرسيمون-ب

التالية:الموضوعات

.(:9-812)الساحرسيمونايمان-

.(ا-84:17)السامرةالىويوحنابطرسارسال-

.(18:2-ه8)لهبطرسوزجربالمالتشترىالقدسالروحمواهبأنسيموناعتقاد-

التالية:الموضوعاتالحديثويتضمن(26:4-.8)الخصىالحبشىايمان-ب

.(:26ء82)للخصىفيلبسمقابلة-

.(93:3-ه8)للخصىفيلبس-تبشير

.:36ء3(8)-تعميدالخصى

.(93:4-.8)بالروحفيلبساختطاف-

حولالحديثويدور(9:903-)واورشليمدمشقفىوتبشيرهالرسولبولسايمان:ثائها

التالية:النقاط

فىوهوالرسوللبولسالمسيحالسيدظهورالىفيهيشارالذى(:ا-91!)بولسايمانا-

.(1-18.:)!اياهوتعميدهبولسالىحنانياوارسال:1-!()9دمشقالىطريقه

بولستبشيرالىفيهاويشار:91-.3()9ايمانهبعدالرسوللبولسالأولىالكرازة-ب

..:26-.3()9فيهوعملهأورشليمالىوسفره:1-25()9منهاوهروبهدمشقفىالرسول
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:.3(11الى)9:31الأمحيينمنك!يسةأولوتأسيسكيرنيليوسوايمانبطرسعمل:ثالثا

التالية:الموضوعاتحولالحديثويدور

واقامة(3،35:ا9).اينياسشفاءالىفيهويشار(43-3:ا9)ويافالدةفيبطرسا-

.(-936:43)طليثا

كيرنيليوسرذياالىفيهويشار(ء011:4)بطرسوكلماتكيرنيليوحمهايمان-ب

قيصريةالىبطرسوتوجه(:9-0116)بطرسورؤيا(8-:011)المائةقائد

الذينجميععلىالقدسالروححلولثم(-0134:43)بطرسوكلمات(:0117-33)

.(44:48-01)القدسالروحقبلواالذينوتعميدالكلمةيسمعونكانوا

صنبطرسلومالىفيهويشار(1:18-91)اورشليمكنيسةامامبطرستصرفاتتبرئة-ب

ونتيجتهبطرسودفاح(:1-193)معهمواكلغلفةذوىرجالالىدخللأنهالختانأهل

.(:!!1ا1)

فيهويشار(:91-.113)أورشليممؤصنىمعالأولىوعلاقاتهابأتطاكيةالكنيسةتاسيس-د

36(3-:ه11)اليهاالرسولبولسوسفر(:91-1134)أنطاكيةفىبالانجيلالتبشيرالى

.(27:3-.11)وشاولبرنابابيدلهمالصدقاتوارسالاورشليمفقراءومساعدة

السجنمنخروجهثمالسجنفىوالقائهبطرسعلىالقبض-هيرودساضطهاد:واكعا

حولالمجالهذافىالحديثويدور(-25:ا13)هيرودسموت-الربملاكبواسطة

التالية:النقاط

يعقوباستشهادالىيشاروفيه(-17:ا12)الكنيسةضدهيرودساثارهالذىالاضهادأ-

بأعجوبةالسجنمنبطرسوخروج(:3-ه)12بطرسوسجن(و12:ا)12يوحناأخى

.:12-17()12مرقسالملقبيوحناأممريمبيتالىتوجههثم:6-11()12

السجنحراسمحاكمةالىيشاروفيه9-25(نه)12السجنمنبطرسخروجبعدجرىما-ب

.:34()13اللهكلمةوازدهار:.3-23()13قيصريةفىهيرودسوموت91(و1افي)2

الثالث:القسم3-

التالية:الموضوعاتحولالحديثويدور(:1831الى:ا)13الأممبينبالانجيلالتبشير:اولأ

النقاطالىويشار(3:ه15الى:ا13)اورشليممجمعوانعقادوبرنابالبولسالأولىالرحلةا-

التالية:
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القدسالروعمنبدعوةهناكالىسفرهماكانوقد(:ا-1312)قبرصفىوبرنابابولس-

.(:ا-3)13

الىتوجههماالىفيهاويشار(:4128الي:133)الصغرىأسياالىوبرنابابولسرحلة-ب

انطاكيةفىالرسولبولسوكلمات(13:1-135)بيسيديةوانطاكيةبمفيليهبرجة

واضطهاد(94-132:4)الأخرالبعضومقاومةالبعضوايمان(4ا-ا:6)13

هناكالرسوليناعمالعنوالحديث52(-5:.)13ايقونيةالىوسفرهماالرسولين

ورجوعهما2-21(:.14)دمربةثم2(-.حه14)لسترةالىذلكبعدوتوجههما(:ا-147)

.38(:31-41)أنطاكيةالى

حسبالاختتانبلزومالبعضمناداةالىهناويشار(03-:ا15)اورشليممجمع-ب

تكلمكما(6:12-15)الرسولبطرستكلمحيثالمجمعوانعقاد(ه-:ا15)صوسىعادة

.03(:22-)15انطاكيةكنيسةالىالمجمعقراراتحملتوقد:13-21(15)الرسوليعقوب

.(:1822الي:1536)الثانيةالرسوليولسرحلة:ثانها

:36)15برناباعنبولسانفصالالىهناويشارا(16:االى36:)15مكدونيةالىأنطاكيةمنا-

منبولسورحلة(ه-:161)لتيموثيؤسومقابلتهليكاونيةالىبولسوتوجه(1-4

.1(:6-1)16مكدونيةالىفريجية

وايمانفيلبىفىالأولىالرسولعظةالىويشار(04-:1612)فيلبىفىالرسولبولس-ب

:16-)16عرافةروحبهاكانتالتىالجاريةوشفاء15(ا-:2)16ايهرجوانبياعةليديه

ثم(2-34:ه16)السجنفىوالقائهما-24(:91)16وسيلابولسعلىوالقبض(18

.4(30-:ه)16اياسرمناطلاقهما

التالية:النقا!الىويشار(-34:ا17)و6ليناوبيريهتساولنيكىفىالرسولبولس-ب

.(1:9-17)تسالونيكىفىوسيلاالرسولبولس-

.(15ا-:.17)بيريهفىوسيلابولس-

.(:16-1721)اثينافىبولس-

.(:22-1731)أثينافىالرسولبولسكلمات-

.(34-:1732)لولسكلماتنتائج-
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النقاطالىويشار(-22:ا18)انطاكيةالىورجوعهكورنثوسفىالرسولبولساقامة-د

التالية:

.:1-11()18الأولىواعمالهكورنثوسفئالرسولبولس-

.(-12:17)18غاليونأمامبولس-

.1-22(حه)18واورشليم6مسسطريقعنانطاكيةالىبولسرجوع-

التالية:النقاطالىويشار(:2116الى:23)18الثالثةالرسولبولسرحلة:ثالثا

النقاطالىويشار(:9141الى:23)18!سسفىالرسولواقامةالرحلةمنالأولىالمرحلةا-

التالية:

.:23()18غلاطيةزيارة-

.:24-28()18كورنثوسالىسفره.أمسسفىأبلوس-

.:1-7()91يوحناتلاميذمعومقابلتهأ"مسسفىبولس-

.(-12نه91)أ"مسسبمجمعبولساعتزال-

.(13:03-91)6مسسفىالطوافيناليهود-

.(:21-9141)6مسسفىالرسولمقاومة-

(:2116)الى(:021)اورشليمالىوالرجوع...وهلاسمكدونيةالىيتجهيولس-

التالية:النقاطالىويشار

ومن(02:16-)ترواسالىوهلاسمكدونيةطريقعنمسسمنيسافربولس-

.16(:7-02)ميليتسالىترواس

.28()02:17-ميليتسمنالسفر.6مسسكنيسةتسوسالىكلماته.ميليتسفىبولس-

.16(:1-21)اورشليمالىالنهايةفىسفره
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الىفيهويشار(:2831الى:3117)روماونىقيصريةفىالرسولبولسسجن:راكعا

التالية:الموضوعات

.(2104.:17-)بولسعلىالقبضا-

.(23-:221)أورشليمفىالذيناليهودالىالرسولبولسكلصات-ب

.(3:ه23الى:2322)قيصريةالىاورشليمسجنصن-ب

.(27-:341)وفيلكسبولس-د

.(:2632الى:ا35)وفستوسبولسهـ-

.(1:ه28الى:271)روماالىقيصريةمن-و

.(31-28:16)رومافىبولسز-
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وكتاباته.ورحلاتهحياته:الربسولبولس-1

ثقافته.ومصدرالرسولبولس-2

تأسست.وكيفروميةكنيسة-لا

رومية.فىالكنيسةأعضاء-4

الرسالة.قانونية-5

كتابتها.منوالغرضالرسالةخصائص-6

ووحدتها.الرسالةتكامل-7

الرسالة.فيالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-8

الرسالة.كتابةومكانزمان-9

الرسالةمضمونتحليل-01
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ووميةالىالرسعالة

--ير-"-.خ!،!*""خزرتن
-.،!+؟+--!خ*نر-3!لا!!-؟--،!.!لأ-رر-حد-*خ++-فيول
+!!!++9*جي!!*ض!د+تخدفي

بمد!*+!*ء،،؟*-ز؟*!*:ين!++مم!
6"-لا*+!***زرء!ش-،

كتاباته-رحلاته-حياته

عنمختصرةتاريخيةلمحةنقدماننحاول،روميةرسالةعنالحديثفىنشرعانقبل

.وبعدهالايمانقبلبولسالرسولحياة

ايمانه:قبلبولسالرسولحياة

الرسول6موالمن،ايمانهقبلوحياتهبولسالرسولنشل!عليالضوءنلقيانيمكننا

،الأعمالسفرفى،لوقاالقديسعنهن!كرهوفيما،رسائلهفيلسانهعليوردتالتينفسه

ياتى:ممايتضحكما

)؟(،كيليكيةمندنيةغيرمدينةأهلصنطرسوسى!هودىرجلأتابولسفقال"

.)2(،كهلهكهةطرسوسقىاولدت

قحتهقعلىغمالانهلرجلىعندمؤدط)الحدشلهم(المدمنةهذ.لىر!هتولكن"

حتىالطريقهن!اواضطهدت،اليومجميعكمأشمكمالتهغيورأوكنتءالأسوىالناموس

وجميعالكهنةرنيسأيضالىيشهدكما.ونساءرجالأالسجونالىمقيدأومسلماالموت

الىهناكبالذينلاتىذهبتدمشقالىللاخوةرسائلمنهمأيضااخدتاذالذينالمشيخة

.)3(يعاقبواهلكىمقيدينلورشليم

من1)4(هطاهربضميرأجدادىصنأعبدهالذىاللهأشكرانىهأيضاالرسولوقال

منعهواتيشهامينصمهطمناسرانيلجنسمنالثامناليومفىمختونالختانجهة

حهةمن،الكنهصةمضطهدالفيوةبهةمن!)5(ل!مسيالناموسجهةمن،العهرانض

.)6(،لوم*الناموسفىالدىالمر

21:93أع-؟

22:3أع-2

.ه-22:3أع-3

فيا:3.،-2

.6ة23أع،فرصاكنفرسى5-5

.306:هنى6-
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أيضا.فأناعبرانيونأهم)الرسولقال.كورنثوسالىالثانيةالرسالةوفى

غلاطيةالىرسالنه،ونىأيضا)7(فأناابراهيممسلاهم،أيضافانااسرائيليونأهم

اوفركنتاذجنسيفي6لرابيمنكثيرينعلىاليهوديةالديالهفيأتقدموكنت"يقول

منالتىحداثتىمنذفسيرتى"بولسالرسولايضأويقول)8(أأبائىتقليداتفىغيرة

أنارادواإنالأولمنبيعالميناليهودجميعيعرفهاأورشليمفيامتىبينكانتالبداءة

فيقبلآبسيرتيسمعتمفانكم5)9(فريسيا،عشتالأضيقعبادتنامذهبحسبانىيشهدوا

.)01(،وأتلفهابإفراطالفهكنيسةاضطهدكنتأنىاليهوديةالديانة

الرعويةامذهوبحقوقالرومانيةبالرعويةيتمتعكانأنهالىايضاالرسولبولسويشير

غيررومانياانساناتجلدواانلكمأيجوز،الواقفالمائةلقائدبولسقالللسياطمدوهفلما

تفعل،انمزمعأنتماذاأنظرقائلأواخبرهالأميرالىذهبالمائةقائدسمعفإذ،عليهمقضى

فأجاب،نعمفقال؟رومانىأنت:لىقللهوقالالأصيرفجاء.رومانىالرجلهذايان

فيها،ولدتفقدأنااما:بولسفقال،الرعويةهذهاقتنيتكبيرفبمبلغانااما،الأمير

ولأنهرومانيانهعلملماالأميرواختشي،ينحصوهانمزمعينكانواالذينعنهتنحىوللوقت

.)11(،قيدهقد

دعىثمأمطلوب5أو،سئلامعناهعبرىوهواسم،شاولهاولآالرسولاسموكان

اليهودىيحملكانماوكثيرأ،الأخيرالاسمبهذاالأممبينوعرف""الصغيرومعناهبولس

وقيل"يوستس،)12(!ويلقبا"بارسابايدعىكان،انهأيوسف"عنذكرفقد،اسممنكثر

يسوع"الى،كولوسىالىرسالتهفىبولسالرسولويشير)39(،مرقسالملقب5يوحناعن

.)11(،يسطسالمدعو

:الايمانفىحياته

من6مرزهالذىاللهسزفقد،عنيفااضطهادأالمسيحيةاضطهدقدبولسالرسولكانواذا

فىوهوالربلهظهرفقد،)15(الأممبينبهليبشرفيهابنهويعلنكنعمتهيدعوهأن،أمهبطن

ا:23.ا-أع1:2202اكر7-2

ا:132.12-أع1:،810-كلا

،ا-كو،:11.ت،926050-أع

.1:15غلا-015ا:13غلا.ا-

.2-2292:هأع19-

23،



الكهنةرئيسالىفتقدم،الربتلاميذعلىوقتلأتهدداينفثيزللم"وكاندمشقالىطريقه

ونساءارجالأالطريقمنأناساوجداذاحتىالجماعاتالىدمشقالىرسائلمنهوطلب

مننورحولهأبرقفبغتةدمشقالىاقتربأنهحدثذهابهوفى.أورشليمالىموثقينيسوقهم

ياانتمنفقال،تضطهدنىلماذاشاولشاوللهقائلأصوتاوسمعالأرضعلىفسقطألسماء

وهومرتعدفقالمناخسترفسأنعليكصعب،تضطهدهالذىيسوعأناالربفقال،سيد

انينبغىماذالكفيقالالمدينهوادخلقم:الربلهفقال.معلانتريدماذاياربومتحير

.احدأينظرونولاالصوتيسمعونصامتينفوقفوامعهالمسافرونالرجالواما.تفعل

الىوأدخلوهبيدهفاقتادوه،أحدايثصرلاالعينينمفتوحوهووكانالأرضعنشاولفنهض

ظهورعنالأعمالسفرويتحدث.)16(يشربولميكلفلميبصرلاايامثلاثةوكان.دمشق

الزقاقالىيذهبأنرؤيافىح!انياالربوامر،دمشقفىتلميذاكانالذىلحنانياالرب

شاولكانوقد.شاولاسمهطرسوسيارجلأيهوذابيتفىويطلب،المستقيملهيقالالذى

يبصر،لكىعليهيدهوواضعاداخلأحنانيااسمهرجلآرؤيافىفرأى!يصلىالوقتذلكفى

ليحملمختاراناءلىهذالأناذهب:لهقالالربولكن،شاوليخشىاولأحنانياكانوقد

بولس.وعمد،لبولسالبصرحنانيافاعاد،اسرائيلبنىوملوكاممأماماسمى

.)79(الأعمالسفرفىمراتثلاثبالمسيحيةايمانهقصةالرسوليولسويحكى

صلكمنوالعشرينالحاديةالسنهفىالمسيحيةالىالرسولبولساهتدىوقد

انه،غلاطيةالىرسالتهفىالرسولبولسويشير،م35سنةفىذلكوكان،)18(طيياريوس

ثلاثالعربيةفىالرسولبولسظلوقد)91(دمشقالىرجعثمالعربيةالىانطلقذلكبعد

جميعفبهت.اللهابنهوهذاأنبالمسيحالمجامعفىيكرز"جعلدمشقالىرجعولما،سنين

وقدالاسمبهذايدعونالذيناورشليمفىأهلكالذىهوهذااليسوقالوايسسحونكانواالذين

ويحيرقوةيزدادفكانشاولوأما،الكهنةرؤساءالىموثقينليسوقهملهذاهناالىجاء

.)02(المسيحهوهذاانمحققادمشقفىالساكنيناليهود

ثماورشليمالىدمشقمنالرسوليولسهروبعنذلكبعدالأعمالسفريتحدثثم

شاولفعلم"ليقتلوهاليهودتشاوركثيرةايامتمتولماهالسفريقول،طرسوسالى

91-غلاا:17ا-990:أع16-

2-02:9.22-أع260عى.22ص،9صأعانطر17-

أعطيتوكوسكلوتاموكلينراماتم.،.سنةفىو،كليفرلامكانهتاموروميهملكطيبارلرسماتم.37ضةفىا-8

.م،5صةماتتدو12صأعفىالذكررالأولأكرصباسلهيرودسالسامرةوالبهردية
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منوانزلوهليلأالتلاميذفاخذهليقتلوهوليلأايضانهارأالأبوابيراقبونوكانوا،بمكيدتهم

وكان،بالتلاميذيلتصقأنحاولأورشليمالىشاولجاءولما،سلفىاياهمدلينالسور

كيفوحدثهمالرسلالىواحضرهبرنابافاخذه+تلميذانهمصدتينغيريخافونهالجميع

يدخلمعهمفكان،يسوعباسمدمشقفىجاهروكيفكلمهوأنهالطريقفىالربابصر

انفحاولوااليونانيينويباحثيخاطبوكان،يسوعالربباسمويجاهرأورشليمفىويخرج

بولسويشير)31(!طرسوسالىوأرسلوهقيصيريةالىأحضروهالأخوةعلمفلمايقتلوه

فيقولالتاريخىالزمنويحدددمشقمنهروبهالىكورنفوسالىالفانيهرسالتهفىالرسول

منفتدليت،يمسكنىأنيريدالدمشقيينمديفةيحرسكانالملكالحارثوالىدمشق"فى

.)33("يديهمنوفجوتالسورمنزلبيلفىطاقة

المدينة(لهذهالأولىزيارتههىوهذه)أورشليمالىالرسولبولسصعودوفى

الرسولأيضاصعهناكيوماوتقابلعشرخمسةعفدهومكتبطوسكالقديمستعرف

اليهودانحيثأورشليمفىالمدةهذهمنكثريمكثانيستطعولم،)23(الرباخىيمقوب

أورشليممنعاجلأواخرجاسرع!هلهوقالالربلهظهررؤياوفى.ويطاردونهيتعقبونهكاتوا

لعلمونهملارب5مائلأالرببولمسالرسولفأجابهشهالمباعنىلامقبلونلأنهم

استفانوسدمسفكوحين،بكيؤمنونالذينمجمعكلفىوأضربأحبسكنتانى

"اذهبلبولسالربفقال،قتلوهالنينوحافظانياب،بققلهواقفاوراضيااناكنت،شهيدفا

.)34(61بعيدالأممالىارسلئافانى

قبلآكانالذيبالايمانيبشر،وكيليكيةسوريةأقاليمالىالرسولبولسجاءذلكوبعد

.)36(وطفهطرسوسالىالرسولعادثم،)25(يتلفه

وكيليكية،سوريةفىبولسالرسولفيهايبشركانالتيالفترةهذهأنالقولويمكن

.سنواتستنحواستغرقت،انطاكيةألىيتوجهأنوقبل

جراءصنتشتقواالذينبفضلانطاكيةفىامقشرتقد،المسيحيةكانتولما

القبرصيينمنقومهؤلاءبينمنوكان،استفانوحابسببحصلالذىالضيق

أنطاكيةكفيسةالىبأورشليمالكنيسةتبلصنبرناباأرسل)37(والقيروانيين

.9:21كلا-23025-903:أع92-
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طرسوساليبرناباخرجم44سنةوفي.القلببعزمالربفيالمؤممينيثبتلكى

سفةالكديسةفىاجتمحاأنهمافحدث،انطاكيةالىبهجاءوجدهولما،شاولليطلب

الأيا!تلكوفى.أولآأنطاكيةفيمسيحيينالتلاميذودعى،غفيرأجمعاوعلماكاملة

وأشار،أغابوحمهاسمهمنهمواحدوقام"امطاكيةالىأورشليمصنانبياءانحدر

أيضافىصارالذىالمسكونةجميععلىيصيرأنعتيدأجوعاعظيماكانأنبالروح

اليهوديةواعطيتكليغولاموتبعدالحكمهذاتولىوقد)قيصركلوديوسأيام

.(13صأعفىالمذكورالأولأغريباسلهيرودسوالساصرة

وذلكأورشليمالىأنطاكيةصنبرنابامعبولمسالرسولارسل!،هسنةوفى

.(لأورشليمالثاميةالزيارةهىوهذه))38(اليهوديةفىالساكمينالأخوةلمساعدة

ايشريةالرسولبولسرحلاتعنالأعمالسفريتحدثذلكبعدثم

ا93(:الأولىالرحلة

الرحلةهذهوكانت،سنتينواستغرقتم48سنةالأولىالرسولبولسرحلةبدات

اليه،دعوتهماالذىللعملوشاولبرنابالى"افرزواقالالذىالقدسالروحمنبدعوة

.)03(،أطلقوهماثمالأيادىعليهماووضعواوصلواحينئذفصاموا

سافراهفاكومنسلوكيةالىانحدرواثمسورياأنطاكيةمنرحلتيهماوبرنابابولسوبدا

معهماوكاناليهودمجامعفىالفهبكلمةنادياسلاميسفىصاراولما،قبرصالىالبحرفى

واما،بمفيليةبرجهالى6لواوبافوسمن6ملعوانم،بافوسالىالجزيرةواجتاز،خادمايوحنا

ايقونية،الىاتياثمبيسيديةانطاكيةالىوبرنابابولسوتوجهاورشليمالىورجعففارقهمايوحفا

بيسيديةوانطاكيةوايقونيةلسترةالىرجعاثم،ليكأونيةمدنمنودربةلسترةالىوهربا

منها.أرسلاقدكاناالتىأنطاكيةالى6فلعاهناكومن،اتاليةالىانحدراثمبمفيليةالىواتيا

..(أورشليمالىالثالئهالزيارةهىوهذه))31(اورشليممجمعوبرنابابولسحضروقد

أغريباساقامة،ايهولىالرسولبولسرحلةإلانتمتالتىالمعاصرةالحوادثومن

دصشق.اعمالمنخلقيسمملكتهعاصمةوكانتم48ملكاسنة)32(الفانى

15صأع31-030":1192أع28-
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)33(:الثانيةالرحلة

الحوادثومن.م54سنةالىواستغرقتم51سنةالثانيةرحلتهبولسالرسولبدأ

وتولى،)34(روميةمنلليهودكلوديوسنفى،الفترةهذهإبانتمتالتىالمعاصرة

.م54سنةمكانهنيرونوقيامكلوديوصوموت،م53سنةاليهوديةعلىفيلكس

مديحةكلفىاياخوةليفتقدوانطلقسيلأبولسفاختار،مرقسبسبببولسبرنابافارق

وغلاطية،فريجيةطافأنوبعد،ولسترةدربةالىوقدم،وكيليكيةسوريةفطاف،فيهابشر

الىيسيراأنحاولاميسياالى6لياولما،أسيافىبالكلمةيبشرااقالقدسالروحمنعهما

رجل،رؤيالبولسوظهرت،ترواسالىوانحدرابميسي!فمراالروحلهمايأذنفلمبيثينية

الىثمسامواتراكىالىترواسمنفأقلع،ليعينهممكدونيةالىيعبرأنيسالهمكدونى

فىاجتازانوبعد،مكدونيةارضفىمدينةاولهىالتىفيلبىالىهناكومن،نيوبوليس

ئم!ليلأبيريهالىوسيلابولسالأخوةارسلفمتسالونيكيالىوصلوأبولونيةأمفيبوليس

وسار،هناكفلبثاوتيموثيؤسسيلاوأما،نحوالبحرينطلقلكىبولسالأخوةصرف

أشهر،وستةسنةبهاولبث،كورنثوسالىوجاءأثينامنخرجذلكوبعداثيناالىبولس

الىالثانيةرسالتهم53سنةوفي،تسالونيكىالىالأولىرسالتهم53سنةفىمنهاوكتب

الىوذهبقيصريةالىافسسمن6ملعو،أ"مسسالىوتوجهبكنخريامزثم.تسالونيكى

سورية.أنطاكيةالىانحدرثم(لأورشليمالرابعةالزيارةهىوهذه)اورشليم

:)35(الثالتهالرحلة

.م95سنةالىاستغرقت

الىوتوجه،التلاميذيثبتوفريجيةغلاطيةفىوطافانطاكيةهنالرسولبولسخرج

أنبالروحبولسقصدثم.كورنثوسالىاياولىرسالتهأ.مسسمنكتب.م57سنةأفسس

أرىانينبغىهناكالىمصيرىبعدقائلأوأخائيةبمكدونيةمرورهلعدأورشليمالىيمضى

وارسطوستيموثيؤسوهمايخدمونهكانواالذينمناثنينمكدونيةالىفوجه،ايضارومية

مكدونيةالىبولسخرج،الصائغديمتريوسأثارهالذىالشغبوبعد،أسيافىهومدةولبث

كورنثوسالىووصلهلاسالى6مبلثم،م57سنةكورنثوسالىالثانيةالرسالةكتبحيث
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كمناذثم،اشهرثلاثةومكث،!وميةالىورسالةغلاطيةالىرسالةمنهاوكتبم58سنة

الىفرافقهمكدونيةطريقعلىيرجعأنارتاى،سوريةالىيقلعأنمزمعوهواليهودله

الدربىوغايوسوسكندوسارسترخستسالوفيكىأهلومن،ألبيرىسوباترسأسيا

أما،ترواسفىوانتظرواسبقواهؤلاء،وتروفيموستيخيكسأسياأهلومنوتيموثيؤس

أيامسبعةمكثحيثترواسالىايامخمسةفىووافاهمالفطيرأيامبعدفيلبىمنفاقلعبولس

الغدفى6مبلوالبحرفىهناكمنسافرثمميتيلينياليثمأسوسالىبولسالرسولاتجهثم

اليوموفى.تروجيليونفىوأفامساموسالىتصل،الأخراليوموفى.خيوسمقابلالى

انلهيعرضلئلاالبحرفىمسسيتجاوزانعزمبولسلأن،ميليتسالىجاءالتالي

الخمسين،يومفىاورشليمفىيكونامكنهاذاحتىيسرعكانلأنه،أسيافىوقتايصرف

على6ملعثم.بتراالىهناكومنرودسالىنم(خوس)كوسالىمستقيمماسيرأسارثم

الىوانتهى،سورياالىو6مبلالشمالالىقبرصوتركفينيقيةالىمتجهةكانتسلي!ة

بتولمايسالىاتجهثمأيامسبعةهناكومكث.هناكوسقهاتضعكانتالسفينةيانصور

الزيارةهى)وهذهأورشليمالىثمقيصيريةالىخرجومنها،واحدايومابهاومكث

عليهوالقواكلهالجمعفهيجواأسيافىالذيناليهودالهيكلفىورأه.(المدينةلهذهالخامسة

عسكرأوقواداخداورشليمفىالكتيبةاميرالىالخبرنمافلما.الهيكلخارجوجروهالأيادى

الأميرامسكوقد.بولسضربعنكفواوالعسكرالأميررأوافلما،اليهموركضمئات

الكثيربولسعانىوقد.صنعوماذاهومنيستخبروطفقبسلسلتينيقيدانوأمرببولس

سجينناماظلحيثم58سنةقيصرالىبولسالرسولأرسلثم.ضدهالشعبهياجبسب

بولسأنعلى،الثانىوأغريباسوفستوسفيلكساماممحاكمتهتمتوقد،سنتينمنيقرب

طلبه.الىاستجيبوقد،القيصرعنديحاكمانطلبالرسول

الأخمرة)36(:الرحلة

السفينةفاقلعت،القيصرامامليحاكمروميةالىبولسالرسوليسافرانالراىاستقر

الىاولأووصلت،نفساوسبعينوستةماثتينبهامنعددوكان،ايطالياالىالأدراميتينية

وبمفيليةكيليكيةبحرعبرتأنوبعد،مضادةكانتالرياحلأنقبرصتحتوسارت،صيدا

متجهةالاسكندريةمنسفينة،يوليوسالسفينةقائدوجدوهناك،ميراليكيةالىجاءت

كانتالريحلأنكنيدسقبالالسفنيةيلغتوبالجهد،اليهاايهسرىفأدخل،ايطالياالى

.27028أع-36
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الموانىيسمىموضعألىانتهتوبالجهد،سلمونىقبالةكريتتحتالسفينةوسارت،مضنع

يقلعواأنكثرهمارتأىللمشتىيصلحلاالميناءكانواذ.لسائيةمدينةبقربهاالتىالحسنة

تنظركريتفىميناءوهى،فيهاليشتوافي!كسالىالاقباليستطيعونلعلهمايضاهناكمن

جنوبريحنسمتفلما.الغربىالشمالالىالأخرىالجهةومنالغربىالجنوبالىوجهةمن

ولكن،قربكثرعلىكريتيتجاوزونوطفقواالمرساةفرفعوامقصدهمملكواقدانهمظنوا

السفينةوخطفت(شماليةشرقية)أوروكليدونلهايقالزوبعيةريحعليهمهاجتقليلبعد

فىالحنطةبالقائهمالسفينةخففواوقد،كلودىلهايقالجزيرةتحتوجرتتحملوصارت

فارتأوا،شاطىخليجألهاستبانوااسهمالاعليهايسيرونكانواارضايةيعرفواولم،البحر

واما،يتحركلاولبثفيهالسفينةمقدمنشبأنوحدث،امكناناليهالسفينةيدفعواان

،فيهرباحديسبحلئلااياسرىيقتلواأنالجندفارتأى،الأمواجشدةمنفتفككمؤخرها

مالطة.تسمىالجزيرةانعرفوانجواولما،بولسينجىأناراديانهمنعهمالماثةقائدولكن

الىونزلوا!الجزيرةفىشتتقدكانتالاسكندريةمنسفينةركبوااشهرثلاثةوبعد

الىانطلقواثمبوطيولىالىثمريغيونالىاتجهواهناكومن-ايامثلاثةوصكثواسراكوسا

جميعيقبلوكاناستاجرهبيتفىكاملتيىسنتينروميةفىبولسالرسولو6مام.رومية

مانع.بلامجاهرةبكليسوعالرببأمرومعلمأالفهبملكوتكارزأاليهيدخلونالذين

الىرسائلهكتبالسجنفىروميةومن،م61سنةروميةالىالرسولبولسوصلوقد

السجنمنخروجهوبعد،الأسربرسائلالمعروفةوهىوفيلبسومسسوكولوسىفليمون

العبرانيين.الىرسالتهكتب

عملهباشر،روميةفىسجنهبعدبولسالرسولأنمايثبتاياسررسائلمنولدينا

ياجلجميعكممعوابقىامكثانى)علمبهذاواثقانا)فاذفيلبىرسالةفىكتبفقد،ورحلاته

فىماقيلمعهذاقابل-)+(سريعا،اليكمأيضاسةتىأناأنى6لقو..الايمانفىتقدمكم

قدحضرقدانحلالىسكيباووقتاسكبالأنأناوانى5:تيموثيؤسالىالثانيةالرسالة

الذىالبراكليللىوضعقدواخيرأ،الايمانحفظتالسعىكملت،الحسنالجهادجاهدت

عنالكنيسةتاريخكتابهفىيوسابيوسوين!كر.)38(هالديانالرباليومن!لكفىلىيهط

وانه،الكرازةلخدمةثانيةارسلدفاعهالرسولقدمانكعدانهويقال"ماياتىبولسالرسول

التىتيموثيؤسالىالثانيةرسالتهكتبالحبسهذاوفى.استشهدالمدينةلنفسمجيئةلدى
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وثيقةوتشير.(3:22الكنيسةتاريخ:يوسابيوس)موتهواقترابالأولدفاعهفيهايذكر

بولسسجنقبلتمقديكونأنيمكنلاالذىالأمر،اسبانياالىزيارتهالىموراتورى

روميةسجنمنسراحهاطلاقبعدالرسولبولسلرحلاتوبالفسبة.روميةفىالأولالرسول

بعدوربما)41(اسبانياالىثم،(.)الصغرىأسياوالى)93(مكدونيةالىتوجهانهالقوليمكن

،2(:.1تىاوالاسكندر)هيميناسمعحوارلديهكانحي!6مسسالىتوجههناكمنرجوعه

نيكوبوليس.الىأيضاتوجهالرسولبولسأن)2"(تيطسرسالةمنويستنتج

)43(،مكدونيةمنتيموثيؤسالىالأولىرسالتهبولسالرسولكتبم6لاسنةوفى

فىالسجنفىألقىم68سنةوفى،دسسمنتيطسالىرسالتهكتبالسنهنفسوفى

رسانله.أخروهىتيموئيؤسالىالثانيةرسالتهكتبحيثرومية

التالى:النحوعلىرسالةعشرةاربعكتبقدبولسالرسوليكونذلكوعلى

م52سنةكورنثوسمدينةفىكتبهاوقد،تسالونيكىالىا!اولىرسالته-1

.م53سنةكورنثوسمدينةمنكتبهاوقد،تسالونيكىالىالثانيةرسالته-2

.م57سنةأفسسمدينةمنكتبهاوقد،كورنثوسالىاياولىرسالته-3

.م57سنةمكدونيةمقاطعةمنكتبهاوقد،كورنثوسألىالئانيهرسالته-4

.م58سنةكونثوسمدينهمنكتبهاوقد،غلاطيةالىرسالته-5

.م58سنةكورنثوسمدينةمنكتبهاوقد،روميةالىرسالته-6

.م62سنةروميةمدينةمنكتبهاوقد،أ.ممسسالىرسالته-7

.م62سنةروميةمدينةمنكتبهاوقد،كولوسىالىرسالته-8

.م63سنةروميةمدينةمنكتبهاوقد،فيلمونالىرسالته-9

.م63سنةروميهمدينةمنكتبهاوقد،فيلبىالىرسالته01-

.م64سنةبعدايطالياخارجمدينةمنكتبهاوقد،العبرانيينالىرسالته11-

.م67سنةمكدونيةمقاطعةمنكتبهاوقد،تيموثيؤسالىالأولىرسالته12-

.م67سنةأ*مسسمدينةمنكتبهاوقد،تيطسالىرسالته-13

.م68سنةروميةمدينةمنكتبهاوقد،تيموثيؤسالىالثانيةرسالته-14
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الأسر،برسائل،روميةفىالأولالرسولبولسسجنفىكتبتالتىالرسائلوتسمى

الى:الرسائلوهى

فيلبى.-4فليمون-3كولوسى-2أفسس-1

وهى:الرعويةبالرسائل،الرعايةبشؤونبا!ثراهتمتالتىالرسائلتسمىكما

تيطس.ورسالةتيموثيؤسالىالرسالتان

كنائسالىوجهتالرسائلبعض:الرسائلاليهموجهتالذينالمؤصينجهةومن

وكولوسىوفيلبىوافسس،وغلاطية)رسالتان(وكورنثوس،روميةالىالرسائل:وهى

لهابالطبع)ولكنأفرادالىوجهتالرسائلوبعض.والعبرانيين()رسالتانوتسالونيكي

وفليمون.وتيطس()رسالتانتيموثيؤسالىالرسائل:وهىعمومى(مضمون

الرسول،بولسكقبهارسالةأول،الأولىتسسالونيكىرسالةتعتبرالزمنيةالناحيةومن

كتب.ماأخرهىتيمونيؤسالىالثانيةالرسالةتعتبربينما

فىالرسائلاستعمالأنعلى.مادتهثلثمنمايقربالجديدالعهدفىالرسائلوتؤلف

فىمنهالقليلالالانجدأننامنالرغمعلى،الرسلعهدفىشيئاجديدأيكنلمالتعليم

الملوكبواسطةكتبتالتىالرسائلبعضعننقرأالقديمالعهدوفى.القديمالعهد

خلالهيعبرخاصنموذجانهحيثمنعامبوجهالرسائلواستعمال.،)5"()44(واي!نبياء

بولسالرسولفانالجديدللعهدوبالفسبة.القديممنذوجدقد،الخاصهمشاعرهعنالانسان

الأربع،البشائروباستثناء.ا!هيةالحقيقةلاعلانالكتابةفىالنهجهذااستعملمناوليعتبر

الجديد.العهدكتاباتمنا!برالجزءتكونالرسولبولسرسائلفان

:نتساءلانالممكنصنيكونوقد.والرسالةالخطاببيننفدقأنهنايجبأنناعلى

فانالتساولهذافىغرابةمنيبدوومهما.!(رسالةأمخطاكاالرسولكولسكتب)هل

مسافةعلىاثنينبينيتمبحديثاشبهالخطابان.واللاهوتيينالمفسرينتفيدعليهالاجابة

.حاضرأكانلواياهيبلغهانيمكنكانما،لهيكتبلمنالكاتبيبلغالخطابوفى.متباعدة

لكتابةحاجةهناكتكونفلناليهيكتبمنوبينالخطابكاتببينمسافةهناكتكنلمولو

عنالرسالةيميزماان.المباشرالحديثأوبالريارةعنهي!تعاضأنالممكنمنوكانالخطاب

الرسالةتتميزلاكذلك،طويلأالخطابيكونأنيمكنفانه،الرسالةطولهوليسألخطاب

لاوكذلكخطيرةموضوعاتيتضمنأنأيضايمكنالخطابلأنذلك،بالموضوعالخطابعن

.2:809امل9انظر،،-

.92:اأر،002:12ا:،99،-7ه:همل2ه،-
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)الخطابالاننينكلايكتبانفيمكن،أوالنهجبالأسلوبالرسالةعنالخطابيتميز

لهاالرسالةأنهوالخطابعنالرسالةيميزماأهمان.النهجاوالأسلوببنفس(والرسالة

يجعلناماهووهذاشخصيةخاصةصفةلهالخطابانبينما،والموضوعيةالعموميةصفة

مسائلتعالجشخصيةخطاباتمجردوليسترسائلأنهاعلىبولسالرسولكتاباتنصفأن

هذهفىيبدوالرسوللأنشخصياطابعالهاأنيبدوالتىفليمونرسالةوحتى.خاصة

الرسولأنلناتوضحالرسالةافتتاحيةفان،كرسولمنهكثرالأبأوكالصديقالرسالة

،الأسرةنفسمنكاناربمااللذينوأرخبسأبفيهوالىفليموناليفقطالرسالةيوجهلمبولس

.)6"(أبيتكفىالتىالكنيسةالى9الكنسىالمجتمعكلالىأيضاوجههابل

أنعنفضلآ،عامةجماعيةرسالةولكنهاخاصةرسالةليستاذنفليمونالىفالرسالة

أعدهذاومع"يقولاذالجمعيالحديثالىالفردىالحديثمنالرسالةفىينتقلالرسول

ماهىالكتابهفىالعموميةوهذه)47("لكمساوهببصلواتكمأننىأرجولأنىمنزلأأيضألى

)والتىتيموئيؤسالىالثانيةرسالتهفىيقولمثلآفهو.بولسالرسولكتاباتكليميز

.)8"(!معكمالنعمةأيقول،خاصا،خطاباتمثلانهايظنأنيمكن

زمانكلفىعامةللكنيسةكتبتقدبولسالرسولرسائلأنالقوليمكنذلكوعلى

الرسالتينأوروميةالىالرسالةمئلمعينةكنائسالىيوجهبعضهاانمنالرغمعلىومكان

.كورنثوسالى

كتبكلوكذلكالأخرىالجديدالعهدكتبكلشأن،الرسولبولسرسائلكتبتوقد

لناالقهفأعلنهأ:بولسالرسوليقولذلكوفى،القدسالروحمنبوحى،القديمالعهد

الاالانسانأموريعرفالناسمنمقلأنالقهأعماقحتىشئكليفحصالروحطانبروحه

نأخذلمونحن.الفهروحالاأحديعرفهالااللهأمورايضاهكذا،فيهالذىالانسانروح

أيضآبهانتكلمالتي،القهلناالموهوبةاطأشياءلنعرفالقهمنالذيالروحبلالعالمروح

نفسهيحسبأحدكان!ان.)9"("القدسالروحيعلمهبمابل.انسانيةحكمةتعلمهابأقواللا

المتكلمالمسيحبرهانتطلبونأنتماذ5)05(أالربوصاياأنهاليكمكتبهمافليعلمأوروحيانبيا

منخيركلمةمناتسلمتماذلأنكمانقطاعبلااللهأيضانشكرنحنذلكاجلمن)!ه(أفن

أنتمأيضافيكمتعملالتىالفهككلمةبالحقيقةهىكمابلأناسككلمةلاقبلتموهاالفه

.)52(المؤمنين

"2فل-46

.22فل-7،

.(315:تىأيفاأنظر،:22)تى82،-

.13-2:01كرا9،-

.1:37،اكر-05

.39:3كر512-
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.يخدمون...لهمأعلنالذين9القديمالعهدأنبياءعنأيضأالرسولبطرسويقول

القدسالروحفيبشروكمالذينبواسطةالانأستمبهاأخبرتمالتىاي!موربهذه

أناستكلمبلانسانبمشيئةقطنبوةتأتلملأنه")3!(....."السماءمنالمرسل

.)54(!القدسالروحمنصسوقينالقديسونالفه

عمليةمجردالىيتحولولا،الكاتبشخصيةلايلغىالمقدسالكتابمىوالوحى

وأسلوبهوثقافتهشخصيتهالكاتبيسلبلاالوحى.والأسلوبباللفظفيهايقيداملاء

يكتبهمافيجئ،الخطأفىالوقوعمنويعصمهويرشدهويوجههعليهيهيمنولكنهوألفاظه

شخصيةالغاءهذايفترضاندونوتوجيههالقدسالروحواردةالفهمشيئةعنمعبرآالكاتب

القديمبعهديهالمقدسالكتابكتاباتبينوأ!فاظالأسلوباختلافلنايفسرماوهذا،الكاتب

وأسلوبالبشائرأسلوببينالاختلافالجديدالعهدفىمثلألنايفسروما،والجديد

لاالوحىان.الخاصأسلوبهكاتبفلكل،بينهافيماأيضأالرسائلأسلوبوبين،الرساثل

يكتبونفيماالكتابينقلانالمهمبل،واحداسلوباوواحدةالفاظللكتابيكونبأنيهتم

السيدحياةعنكتبتالتىالبشائرأننعرفونحن.ارادتهعنويعبرونالقدسالروحمشيئة

الأراميةباللغةيتكلمكانالمسيحالسيديانمترجمةسجلتها،وتعاليمه6موالهوسجلتالمسيح

باللغةأولأكتبتالتىمتىالقديسبشارةوحتى،اليونانيةباللغةكتبتفقدالبشائروأما

اللغةهىكانتاللغةهذهلأناليونانيةباللغة-طويلةمدةبعدليس-كتبت،العبرانية

الىيصلحتىاللغةبهذهالانجيليكتبانالالهيةالحكمةوتقتضى،الوقتذلكفىالمنتشرة

فضلأ،فقطاليهودعلىفائدتهلاقتصرتالعبرانيةباللغةالانجيلكتبولو،المسكونةأقاصى

معرضا-المسيحالسيدلتنبؤاتوفقأ-الوقتذلكفىكاناليهودىالشعبأنعن

أنيمكنفاننا.للوحىالفهمهذاضوءوفى.الرومانيينيدعلىم07سنةفىللتشتت

كتاباتهفىبولسالقديستأثرولماذا،الطبيةبمهنتهكتاباتهفىلوقاالقديستأثرلماذانفسر

ايمانه.علىالسابقهبفقافته

ويحركهيدفعهالذىفهوايجابىعملهو،للكاتبالأهميةبالغالقدسالروحعملأنعلى

مناسبةألفاظالتكونالفاظهاختيارفىيساعدهوهو،ذلكلتحقيقلهالظروفويهيئللكتابة

للكاتبيسمحولاوالمعرفهبالعلميزودهذلكعنفضلأوهو،اليهيقصدالذىللغرض

عنتعبراوانسانيةكتاباتتعتبرلاالرسلكتبهمافانالنهايةفىوهكذا،الخطافىبالوقوع

الهى.باعلانومسطرةالقدسالروحمنبهاموحىمقدسة؟طاباتبلانسانيةمشيئة

للتقويم،والتوبيخللتعليمونافعالفهمنبهموحىهوالكتابكل"بولسالرسولقال

.55()!البرفىالذىوالتاديب

.ا:21ط5،2-9:120اط53-

والوحى.القدسالكتاب:)5(رتم."العقيدىاللاهرت"علمطسلةضنأصدرنا.الذىالجثانظر369:0تى-55
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3!لأ!ظ؟":؟*؟!+:،؟*:3*!رز!!6"د،!!3!!،*لأ؟!!+"زرظ!!!يكظئم

*!نفاءفئهأثلأحتي!ؤ!قيحلاحبماف!!ت!!!ؤبنت!ت!!!؟

بالحرىفكمالقهاسراروخدامللقديسينبالنسبةحتىفهمهيعسركاتبالرسولبولس

بأنأ-هرواالسماوىبالنورمثلهستنيروااالذينهؤلاءفانوايضآ.الناسلعامةبالنسبة

فىليس"قائلأيقربوليكاربوسوالقديس.)56(،الفهمعسرةأشياءارسائلهفى

الرسولهذاان10المكرمبولسالمغبوطيئابعأنمثلىأخرشخصاىامكانفىولاامكانى

السصصاواتيخترقأناستطاع،بالمسيحوالايمانالمحبةمشعليمتلككانالذىالعظيم

القويةالأجنحةتلكمايومآلهيكونسوفاولهالناسعامةمنفمن،الفهاسراررؤىويتقبل

القه.عرشحتىتحليقهفىالرسوليتابعأنمنتمكنهالتى

علىتتمثل،وكتاباتهبولسالرسولتعاليمتفهمفىنصادفهاالتىالصعوباتوهذه

الرواقيينعندتقابلوالتى"الانسانيةالحريةوه،السابقالتعيين"مشكلةفىالأخص

4*أس!9!ع+ااهـالقدرمشكلة

الأخصوعلى.بولسالقديسعصرفىمكانكلفىانتشرتقدالرواقيينأفكاركانتوقد

الكلماتببعضندينالقدامىالأخلاقيينهؤلاءوالى.الرسولموطنطرسوسفى

وبوسيدونيوسكليانتسان.المناسبأوالملائم.الضمير:مثلالجميلةالأخلاقية

فلاسفة،يكونواانمندينيةشخصياتيكونواان6مربالواقعفىهم،وغيرهموأبكتيتوس

بهم.وتأثرهصلتهمدىونناقشالرسولبولسجوارالىهؤلاءنضعأنغريبأيكونلنولذلك

مثالالىاقرب(زينون)مثالان"قيلفقدءالرواقيةللفلسفةالديفيةالصبغةعنأما

فىذدوتهللغقداليونانىالفيلسوففمثال،اليونانىالفيلسوفمثالالىصنهالشرقىالنبى

مننوحالىصراحةيدعوانودروسهماوخطبهمااحاديثهمافىتراهما:وأملاطونسقراط

انهيؤمنالذىالنبىطريقةنقيضهىالطريقةوهذه.....والتجربةالعقلالىالاحتكام

مرسلاباعتبارهدعوتهنتائجويعلن،العقلىبالدليللاوالالهامبالتأملالحقيقةاكتشف

تعاليمهمضمونكانوان،زينونأنالعجبومن...الأسبابيعطىاندونالفهعندمن

يؤديهاأنيريدبرسالةمكلفانهيشعركان:الأنبياءنغمةالى6مربصوتهنغمةانالا،يونانيا

.)57(كاملةبهاالناسياخذوان

3:16ول56-2

.،عىالأولىالطبعة.الرواقةالنلسفة:أمينعثاندكتور57-
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،السماتمنكثيرفىالرواقيينالفلاسفةمعيشترك،الرسوليولسفانشكوبلا

منكثر،دينيينكرسل،الفلاسفةهؤلاءلأن،واللغةالأفكاركثيرافىمعهمويتشابه

النفوسالىوالطمانينةالهدوءيحملواأنوحاولواأقكارهمحميةبكلقدموا،فلاسفةيكونواأن

ذلكفىالفلسفيةالمدارسجميعفانالعموموعلى.اليونانىالرومانىالمجتمعفىالقلقة

المسائلفىبالبحثالأهتمامعنانصرفتقدبينما،الدينىالعملىبالطابعاتسمتالعصر

العصورفلاسفةلأن،عمليةاغراضخدمةاجلمنوضعالنظرىفالتفكير.النظرية

اهتمامامهممنكثرالمنهارالوثنيالعالموانهاضلتجديداهتمامهمصرفواالمتأخرةاليونانية

وقد،كبير6لرللرواقيينوكان.لأتباعهمالعلميةالرغبةوارضاءالفلسفيةايالحاثبتقديم

انبثتوقد،الشعبأفرادبينمنايضالهمأتباعاواكتسبواالفكرىنفوذهمدائرةاتسعت

الكلبيينمدارسأفكارأنحتى،العصورتلكفىالمنتشرةالثقافةفىالفلسفيةالأفكار

وصارتالاجتماعيةالطبقاتمختلففىانتشرتالجددوالفيثاغوريينوالابيقوريينوالرواقيين

،مغالاةدوننقولأنليمكنناأنهحتى،وحدهمالفلاسفةعلىقاصرةتكنولم،!كثيرينملكا!

كهنةيزاولهكانالذىالعملأخذواوالأبيقوريينالرواقيين"انكيردادوارديقولكما

الحياةمتاعبمنالناسبخلاصيبشرونايضاوعاظ!هؤلاءكانفقد)58("المسيحيةالديانة

معاصريه،منكراتسىأ1الكلبىالفيلسوفسمىوقد.المسيحيونالرسليفعلكماتماما

الأخصوعلى)95(.فيهامنويخلصيعلملكىتمييزدونالمناتيلجكانلأنه،البابفاتح"

عهدومنذ.الفلسفاتمنغيرهامنكثروانتشرتشعبيةاضحتقدالرواقيةالفلسفةفان

الفلسفةتشربت،الرومانىالعصرفى،فصاعدأالوقتذلكومن(.مق48)بوسيدونيوس

الدياناتانهارتانوبعد.فلسفىكمذهببدتمابقدركديانةوبدتالدينىبالتصوفالرواقية

المجتمع،وانهاضالأخلاقاحياءفىويساهموامكانهايتخذواأنالرواقيحنحاول،القديمة

أنهماى،لهمتقديرمثعثذلكوكان،القدامىمنالصارمينالأخلاقعلماءبمباثئأخذواوقد

وأفكارهمحياتهمجذيتوقد.الصارمةالأخلاقيةالمبادئمعتتفق،مثاليةحياةمارسوا

.الحياةفىوالطمانينةالخلاصعنتبحثكانتالتىالمضطربةالنفوسفشددوا،الكثيرين

يعلمونمكاناليمكانمنينتقلون.تبشيريةبغيرةمدفوعينالرواقيةانبياءوكان

وعن35!!أهول6الالهيالتدبيراوالعنايةاوأالقدراو30!همأ"اللوغوس"عنمبادنهم

المساواةوعن++،ولاس!تهدثاك!ول+م!3لاه+لاه!لالا"اا+*ول"للإنسانالالهيالأصل

-لا3اولح5"(س!)++حح75ا+لاطلاه53++ح+ولحطههل!3الاول+!ل!"م!ك!ص!طا+!30ه+ع"!5،
1ر(07،40.ط11،!.42.

5-ر،5010ك!ححشك!لا"ح.س!71،لا،ث!.
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أنعلىالناسيحثونكانوا،التعاليمأوالمعتقداتوبهذهك!لااكهأ"ول*+"ول*)5الجميعبين

وتد،!أ!،ولأكهلأ"!5،الطبيعةحسب5او،!أكا!وله!هصا"العقلحسبيعيشوا

لاشخصوجودتوقعالصعبمنكانانهلدرجةاليونانىالمجتمعفىالرواقيةالمبادئانتشرت

بولس،الرسولعلىكا!ثرنقولوهذا.الرواقيةالأخلاقيةبالأفكاردرايةاومعرفةلهيكون

،بطرسوسولدفقد،الرواقيينبالفلاسفةالمباشرةالصلةلهوفرتقدالخاصةاحوالهلأن

وعلى،الرواقيةالفلسفةفيهاازدهرت،الوقتذلكفىجاصعيةصدينةطرسوسوكانت

فىالعلمطلابوكان،وأثيناالاسكندريةمنالفلسفةازدهارافىكثركانتالعموم

عكسعلى،اليهاالسفرالغرباءعلىيصعبكانلأنهالأصليينالسكانصنطرسوس

روماكانتوقد.المواطنينمنفقطالقلةوكانالخارجمنطلاكهاكثركانالتىالاسكندرية

منأسماءثمانية1)7(.35)لايرسديوجينسويذكر.الطرسوسيينيالمعلمينمليئة

فيبولسالرسولعاشفقدذلكوعلي.طرسوسمنانحدرواالذينالرواقيينالفلاسفة

أنه"نفسهعنيقولكانانهمنالرغمفعليولذلك.الرواقيةالفلسفةفيهاازدهرتمدينة

ولغةبأفكارمامعرفةلهكانتانهالمؤكدمنانالا)06(هأبائهتقليداتفيغيرهأوفركان

عليهالمستحيلمنكان،وذكائهالذهنيةبقوتهتميزالرسولبولسمثلورجل.الرواقيين

عرفواقدطرسوسفىمعلميهانفيهشكلاومما.بهتحيطالتيبالحضارةيكترثل!

الاراميةاللغةواما.اليونانيةاللغةهىكانت،المقدسوكتابهومدرستهعائلتهلغةان.الرواقية

وتوجهطرسوستركقدأنهحيثولكن.)61(اورشليمفىبعدفيماتعلمهاقدانهالمحتملفمن

وكان،)62(الناموسمعلمىاحدكانالذىغمالائيليدعلىتعليمهليواصلاورشليمالى

تلاميذهبينأنهيذكرالتلمودانحتى،اليونانيةللترصيةوصداقتهللحريةبحبهيتصف

فىشكادنىلدينايعدلمفانه،اليونانيةبالفلسفةتهذبواقدمنهم*فخمسةالافالعشرة

مماالكثيررسائلهفىولنا،الرواقيةالأخصوعلىاليونانيةالفلسفةعرفيولسالرسولان

ذلك.علىيدل

مشكلةهىأعممشكلةالى؟فضتالرواقيةوالفلسفةالرسولبولسبينالصلةمشكلةان

واختلفتالكثيرونبالبحثتناولهاالتىالمشكلةوهى،اليونانيةوالفلسفةالمسيحيةكينالصلة

الرواقيةالفلسفةيانالقولحدالىالصلةهذهفهمفىيغالىالبعضكانواذا.الاراءحولها

06-غلاا:،ا.
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المسيحيةبينالقائمألجوهرىبالخلافنقرأنالايمكننالاانهالا،المسيحيةالديانةأصلهى

قالمنأولايرونيموسكان،القدماهبينومن.الأساسيةالمبادئفيالرواقيةوالفلسفة

،ايرونيموسقبلالرأىهذاتقبلوقد)63(المسيحيةوالتعاليمالرواقيةبينملحوظباتفاق

وفىالرواقيةفىرأواالكنسيينالكتابمنوكثير.)64(يوستينوسالشهيدالفيلسوف

."أا!3!ه!!3!5أ)ع!ول!!م!م!"الأنجيللبشارةتمهيديةدعوة،العمومعلىالفلسفة

فى،الرواقيةالفلسفةسابقا"اليهاشرناالذىكتابهفىأمينعثمانالدكتورأفاضوقد

:الشانهذافىقالهومما،والمسيحيةالرواقيةبينالصلةعنالحديث

فوارقالمسيحيةوبينبينهاأنفىينازعأنالرواقيةعنكتبواممنأحدبباليخطرلم9

النفوسوفنلى،والجبربالضرورةوتقول،الوجودوحدةالىنذهبفالرواقية:عميقةكثيرة

موقفايختلفالمسائلهذهمنفتقفالمسيحيةأما...الانتحاروجوازالموتبعدالشخصية

فىالباحثينلدىالمشهور"ومنفيقوليعودانهعلىشديدا،اختلافاالرواقيةموقفعن

الشبهقريبةومضموفهالهجتهافىهى،الرسولبولسرسائلانالمسيحيةالالهيات

بولسنشاةمنمعلومهوماذلكوتعليل،،أبكتيتوس"ومقالاتسنكا،9برسائل

الرسولفبولس.....الرواقيةا!افكارفيهشاعتقدوسطفى،"طرسوسببلادالرسول

لااذ،خارجيةظروفمنبالالسانيحيطبماالكتراثعدمفىالرواقيينرأىيرىمثلا

فىالمس!حالس!دامالولمد:23(3)غلاروحهوسلامهالانساننجاةفىعندهلهادخل

يملكونفليسوا،ايديهمبينالحقعنالافصاحفىالملوكبصولةتبالواألامعناهماهذا

كانولقد،(01:28مت)،سلطانعليهالهمفليسالنفسواما،البدنغيرمنكم

بولسكانكماجنديانفسهيعدفكان.عاليةنظرةالأخلاقيةمهمتهالىينظرأبكتيتوس

كلاهماكانا،بولساو،اأبكتيتوسأنئمأالمسيحجنود"مننفسهيدعوالرسول

فىايمانأوهدوءأالثقةهذهنتائجمنكلاهماوجدوقد،قوتهمامصدرباللهالثقةينشدان

يرتكبصنكل5عبدأفقيرأشقيألايزالالخطيةمزتكبأنكما...الحياةظروفكافة

جميعهاوتلبا.طيبةكانتولوياعمالهقيمةولا،(8:34يو)للخطية،عبدفهوالخطية

استعمالتأملناواذا.انقساماتقبللاالتىالتامةالفضيلةفىالرواقبنظريةتذكرناعبارات

تحليلفىطريقتهوكذلك.رواقيابحتااستعمالأوجدناهمئلأالجسمللفظالرسوليولس

.(امما.:بم))1.ءأشعياعلىشروح63-

اه+3احالاهكا5"+30!هل!ا+!ل!أك!ك!13"د!صا!لاهد!ك!هح6-+!!"هح،
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للطبيعةبولستحليلهذاعلىوقس.!سماويةوحيوانيةارضيةمنوانواعهاالأجسام

جوهرية،وحدةالانسانيرىاذ،رواقىأساسعلىفظريتهبنىانهنرىفنحن،البشرية

فيهايشتركفالنفس،والجسدالحيوانيةوالحياةالروح:ثلاثةأشياءالوحدةهذهوموضوع

والانساناللهيصبحالنظريةوبهذه،والانساناللهفيهايشتركوالروح،والحيوانالانسان

المشاركةوناحية،والجمادوالنباتالحيوانمنهايخرج،العالمنواحىمنلاحيةفىشريكين

موافقةأيضاالرواقيةيوافقوبولس.بهذاالرواقيونقالولقد.الروحيةالطبيعةهى

اقامةويرى،الخارجيةبالشعائريحفللامثلهمفهو،الدينوظاثفالىنظراتهفىواضحة

تفيضابكتيتوسكمقالاتبولسورسائل،(\:12رو،)للعقلملائمةعبادةايسميهما

الفهنشكرانعليناينبغىانهكليانتسمثليرىوبولس،لهوالتسبيحاللهحمدفىبالتغنى

ثارولقد.15(:14كو)1العيوبمنبريئةنقيةحياةنحياباننمجدهوأن،رضاهلننال

وأصلهما،،القدسروح9و"الكلمة،مسألةحولكثيرجدلالمسيحيةتعاليمفىالناظرينبين

المدرسةفىشائعأكانبلجديدأيكنلماللفظتيناستعمالانلاحظقدالباحثينبعضولكن

لفظانبأنهمانقطعاننستطيعلافانناذلكومع،الأولىالمسيحيةالعهودخلالالرواقية

تذهبالتىالمسيحيةالنظريةأننذكربانهنانكتفىبل،عسيرأمرفذلك،أصيلانرواقيان

وثيق.بسببالرواقيةالفلسفةالىلقتنظرةهى،واحدوقتفىومتعددواحدالقهأنالى

الرسول،بولسالىاصولهاتخطيطفىترجعالمعروفة،المقدسالثالوثاعقيد!اننعم

يقول"نراهاذبالكتابةعهدهلأولاسنكا"كتبفيمامبسوطةالأصولهذهاننلاحظولكنا

منوالأرض،فوقنامنالنجومذاتالسماءمنلصيبنا:توجهناأينمايصحبانناشيئان

التىالعظمىالقوةنعممنوتلك،صدورنافىالتىالأخلاقيةالنزعاتمنحقناثم،تحتنا

التى"اللاجسمانيةالحكمة!وتارةالمسيطر،الله"تارةنسميهاالقوةوهذه،الكونابدعت

الأشياءخلالتجوسالتى،اطهيةالروح"نسميهاأخرىوتارةالأعمالجليلتخلق

الحكيم()بينكاناذاأنهعلىامناقشتهعثمانامينالدكتوروينهى..وحقيرهاعظيمها

والمسيحىالرواقىاياعلىالمثلبينأنالا..الشبهوجوهبعضالمسيحى(القديسو)الرواقى

الفطرةمجاراةعنعبارةوأنهاوحدهبالعقلنعلمهاالفضيلةانيري!فالرواقيون:عميقافرقا

وليستبنفسهامستكفيةعندهموالفضيلة.طيبةإلهيةصميمهافىهىالتىالانسانية

قبلوالعاطفةالايمانشئونمنشانالفضيلةأنفيرىالمسيحىاما.أخرشئالىبحاجة

فاسدةلأنهاالطبيعةمكافحةعنعبارةعندهوالفضيلة.العقلشئونشأنامنتكونان

يدركهالماذالهاحولولابنفسهامستكفيةغيرالفضيلةانثم،الشيطانعملمنورجس
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الحياةوهذهالعالمهذاشيئاوراءيلتمسلاالرواقىوالحكيم.يشاءمنيؤتيهالفهمنفضل

.)65(،السماءوهوالاخرالعالمهوالأسمىفمقصدهالمسيحىالقديسأما.الدنيا

اللاهوتيةدراستنافىمتوسعبشكلالموضوعاتهذهمناقشةفرصةلناتكونوسوف

الجديد.للعهد

بينالصلةالى،اليونانيةالفلسفةتاريخ"كتابهفىكرميوسفالدكتورايضاويشير

فيقول:المسيحىوالفكرالرواقية

وايارسطوطاليةوالرواقيةالأفلاطونية:أربعةالكبريالفلسفيةالمذاهبكانت"

الرواقيةواما...العهدلذلكالمسيحيينالمفكرينلدىحظوتهابحسبمرتبةوايابيقورية

الشخصيةوفناءالعاتيةوالضرورةالمطلقةوبالماديةالوجودبوحدةقولهامنهاينكرونفكانوا

يعترفونلاوهمتقواهمفىتناقضهماصحابهاعلىيأخذونوكانوا.الانتحاروجوازبالموت

وتدين،!اباءفضيلةمدرسةالبدءم!نذكالتانهابيد.مستقلةوشخصيةمفارقبوجودلته

ابا،وسموه،ومحبتهالقهعبادةالىبحرارةفدعوا،فيهوأمعنواالموقفبهذارجالهاواستمسك

مختلففيوأنواعهاالفضائلفيالقولوفصلوا،دقيقاتحليلأالروحيةالحياةوحلئوا

الرواقيةوكانت،اليونانيةالفلسفةعليكثيرةأشياءالناحيةهذهمنفزادوا،الظروف

عنالترفعبتعليمهاتستقوىالكريمةالنفوسكانتاذالمسيحيةأوائلرومافيالسائدالمذهب

الأباطرةكانبينما،القدرلأحكاموالتسليمالصالحهالارادةفىوالاعتصام،الزمانأحداث

فىوخصوصاالرواقيةمنالمسيحيونالمفكروناققبسوقد...الاستبدادفىيسرفدن

هاتينيعدونوكانوا،أفلاطونيةرواقيةأورواقيةبعدتنصرقدمعظمهموكان،الخلقيات

.)66(،المسيحيةالىالمدخلبمثابةالروحيةلنزعتهما،المدرستين

فكرةاعنالحديث،الوسيطالعصرفىالفلسفةروح"كتاولفىجلسونتناولوقد

يلى:ما،بالفلسفة،بولسالرسولصلةعنقالهومما،،المسيحيةالفلسفة

يكنلمشاهدفاقدم،الأولالمسيحيةفلاسفةوراءماالىالقهقرىنعودأنعليناانا

نشيرونحن.كلهاالمسيحيةللأفكارالتالىالتطورعلىفكرهسيطرفقدذلكومع،فيلسوفا

عليها6ميمالتىالقواعدأرسىالذىهوأنهيقالأنيمكناذبولسالقديسالى،يالطبع،بذلك

39.-286صالساكقالرجعةأمبنعنصاندكتور-65

.255-،25ص5891اليرنايخةالنلسنةتارسخ:كرمدوسف-66
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منكثرشيئايفعلوالمبعدهجاءواالذىالمسيحيينالمفكرينوانكلهالمسيحىالفكربناء

قط،فلسفةبولسالقديسعندالمسيحيةولم،تكن.القواعدهذهعلىالمترتبةالنتائجاستخراج

واحدبشئالااللهمبشئيعظولايكرزولاشيئايعلمولاشيئالايعرففهودينهىوانما

يكدنانفلابدثمومن.منهبنعمةالخطاةومفتديامصلوباومخلصاالمسيحيسوع:هو

الفلسفةمنالشذراتكعضوجدناواذا.معنىبغيرحديثابولسللقديسفلسفةعنالحديث

أوكتاباتهفىعرضاجاءتقدالشذراتهذهتكونأنفاما:كتاباتهفىمطمورةاليونانية

معناهايحوردينىمركبفىمتكاصلةعناصراصبحتقد،اياحوالأغلبفىانها

كلا،،الأخرىالفلسفاتالىتضاففلسفةليستبولسالقديسفمسيحية.تحويرأتاما

عادةمايسمىكلينسخدينهىوانما،الأخرىالفلسفاتمحلتحلأنلابدفلسفةهىولا

،للخلاصطريقهىالمسيحيةلأنذلك.مافلسفةعنالبحثعناءمنويعيننا،بالفلسفة

أناستطاعتناوفى،تخطيطالهاتكونأنمنكثروهى،المعرفةغيرأخرشئهىولذلك

بولس.القديسمنكثرالحقيقةبهذهوعىعلىكانالمسيحيينمنأحداتجدلنأنكنقول

اهلالىالأولىرسالتهفى(بولسالرسولاى)يقولوكما"فبفولجلسونويمضى

اليهوديةبينكالعثرةيقفهواوعثرة!حجر6لىقدالجديدالوحىأن،كورنثرس

القانون)اىللناموسالحرفيةالمشاهدةطريقعنالخلاصالىيسعونفاليهود،والهيلينية

واليونانيون...بمجدهتشهدمعجزاتفىقدرتهتتجلىالذىالفهوصاياوباطاعةا!هى(

فما.للعقلالطبيعىالنوريقدمهالذىوباليقينالطيبةبالارادةيتحققخلاصعنيبحثون

بالمسيحالايمانطريقعنالخلاصبفكرةجاءت؟وهؤلاءلأولئكالمسيحيةبهجاءتالذى

علىتدلأوأيةالقوةعلىعلامةعنيسالونالذينلليهودبعثرةاتتانهاأعنى.المصلوب

وكانت.اليهودنظرفىفضيحةهوالذى،الضعيفالمتواضعاللهلهمقدمتحينالقدرة

الواضحةالحقائقبلوغالىيسعونالذيناليونانيينعندجهالةاخرىناحيةمنالمسيحية

الصليب،علىماتالذى،الانسان-"اللهفكرةهىمعقولةلافكرةلهمتقدمفجاءت،المعتولة

المسيحيةلدىاذنشئثمةليس.ويخلصنالينقذناالأمواتبينمنجديدمنقاموالذى

.،25(:91كو:)1اليهالنفاذيمكنلاالذىالملغزالمسيعسرسوىالعالمحكمةبتعارض

الحكمةافلاسفيهيعلنالذىالفعلبنفسبولسالقديسانافيقولجلسونويمضى

المسيحيسوعشخصيةوهىاخرىحكمةبهانستبدلأنيقترح25(:1كو)1اليونانية

فىهىالتىالظاهريةاليونانحكمهجانباننحىهوانحقايقصدهمافانثمومن،نفسها

فىهىوالتىالظاهريةالمسيحطريقالجهالةمنهابدلايشقلكي،وححىجهالةحقيقتها
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خلاصالانجيلأنالىيذهببولسالقديسبأنالقولمنفبدلأهناومن.حكمةحقيقتها

الحكمهنظرهفىهو،بهيكرزالذىالخلاصاننقولانبالأحرىعلينا،حكمةوليس

.)67("خلاصلأنهابالضبطحقيقيةحكمةوهى،الحقيقية

بالفلسفةوشاملةمفصلةمعرفةلهتكنلمبولسالرسولأننقولأنيمكنالعمومعلى

اليونانيينوالفلاسفةالرواقيةالفلسفةكتبمنمباشرةياخذهلمعنهاعرفهماوكل،اليونانية

تأثيرفأنذلكوعلى.العصرذلكرجالمناليونانييناليهودمؤلفاتدراسةطريقعنبل

معتقداتهفىالرئيسيةالمبادئيمسولمبولسالرسولخطيرأعلىيكنلماليونانيةالفلسفة

ذلكفىالمألوفةالرواقيةالتأليفباساليبصياغتهافياستعانقدكان!انالتى،وتعاليمه

وكشفتالقديمالعهدلوحىامتدادأجاءتبلاليونانيةالفلسفةمنيأخذهالمالاأنه،الوقت

فيقولالحقيقةهذهالىوضوحبكليشيربولسوالرسول.يسوعالربباعلانمباشرةله

عندمن6مبلهلملأنىانسانبحسبليسانهبهبشرتالذىالانجيلالأخوةأيها)واعرفكم

منغيرهأوهويكونأنيقبللمفالرسول)68(،المسيحيسوعباعلانبلعلمتهولاانسان

البشر،المعلمينمنغيرهمأوالفلاسفةتعاليممنوأراءهمأفكارهميستلهمون،المسيحين

،)96(،اللهمنكفايتنابلانفسناكأنهشيئأنفتكرانأنفسنامنكفاءاننا،ليسقالولكنه

بالمسيحكرز،6مولوالعالميةالحكمةمناسميهوبماللعالمكرزأنهالرسولبينوفد

.)07(االلهوحكمةاللهاقوةللمؤمنينهوالذىيسوع

وايافكارالاصطلاحاتبعضاستعملبالانجيلكرازتهفىالرسولأنفيهشكلاومما

الخالقةبالقوةيتمتعكانذلكمعولكنه،عصرهمفكرىبينذائعةكانتالتىالرواقية

تتطلبهمما،ومعنىحياة،والاصطلحاتللكلمات،يعطىأنمنمكنتهالتىالنبويةوبالشعلة

نفسفيالرواقيةالاصطلاحاتيستعمللاالأحيانمنكثيروفي.الالهيةالحقائقصياغة

بروحاشادالمسيحفىالجديدةحياتهفىأنهوكما.الرواقيونالفلاسفةبهاستعملهالذىإلمعنى

والأفكارللاصطلاحاتاستعمالهفىأيضاهكذا،الحقيقىالمسيحىبهايتمتغالتىالحرية

المسيحيةالحقائقتصاغأنالأليقمنكانأنهحيث،ترددأوتحيزأىيبدلمالرواقية

سهولةكثرتكحنحتى،عصرهفىالبشرىالفكرلدىالمألوفالأسلوبفىالجديدة

مكتبة-(أمامعبدالنتاحأمامدكتوروتعليقعرض)الويطالعصرفىالنلفةروح:(اتين)جلرن67-

3،-46صرأنتسعيد

11:اغلا68-

ه:3كو962-

.،2:اكوا07-
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،)72(كولوسىالىرسالتهوفى)71(كورنثوسالىالأولىرسالتهفىكانواذا.ثمراوكثر

تنقصهكانتنفسهالرسولانذلكمعنىفليس،العالميةالفلسفةهذهيحتقرأنهلوكمايبدو

هؤلاءالىكلامهوجههناالرسولان.اليونانيةالفلسفةفيالجميلةالتعاليمجهلأوانهالثقافة

غيرمنأنهالرسولواوضح،)73(أينفخ"العلملأنوقوتهاالعالميةبالفلسفةيفتخرونالذين

.والفسادالأوثانعباةفىالسقو!منالانسانية،الفلسفةتقىأنالممكن

الرواقية،بالفلسفةمعرفةلديهكانتالرسولان،الأنحتىذكرناهممانخلصأنويمكن

مناصبحوبذلك،اليونانييناليهودمؤلفاتعلىاطلاعهطريقعن.مباشرغيربطريق

الرواقية،والفلسفةبولسالرسولتعاليمبينالقائمةالعلاقةمدىنستوضحأنلناالضرورى

الرسولتعاليمشارحىتشغلمابقدروالرواقيةالفلسفةشارحىتشغلالتىالمشكلةوهى

الأحيانبعضفىيستعينكانوان،بولسالرسولاننقررأنبايجازويمكننا.بولس

فىبهتستعمللمامغايرأجديدأمضمونايعطيهاأنهالا،اليونانيةالفلسفةباصطلاحات

فىاستعمالهالها،الرسولبولسرسائلفىاصطلاحاتصادفتنافاذا!اليونانيةالفلسفة

يان،اليونانفلاسفةمنتفكيرةاستعارقدالرسولأنذلكمعنىفليس،اليونانيةالفلسفة

امتدادهىالتىالجديدالعهدتعاليموبروحالقدسالروحمنتعاليمهيقدمبولسالرسول

فيمالابولسالرسوللتعاليمتفسيرعننبحثأنغليناأن.القديمالعهدلتعاليموتكميل

أنالخطأكلالخطاومنالقديمالعهدكتبفىالوحىكتبهفيمنابلاليونانفلاسفةكتبه

نفسرأنونحاول،بولسالرسولكتاباتفىاليونانيةللفلسفةمباشرتأثيرعننبحث

هذهمثل.اليونانيةالفلسفةتعاليمضوءفىالجسدأوالقدسالروحأوالكلمةعنتعاليمه

بوجهالمسيحيةفهموفىبولسالرسولتعاليمفهمفىكبيركبيرانحراتالىتؤدىالمحاولة

.عام

المذهب،هذاسماصهما،انسانىمذهبأى!نتعاليمهاتستمدلاالمسيحيةان

.يسوعالربشخصفىلنااعلانهفى،!باشرةاللهمنولكن

هذامباحثأبن.الكاتب.أبنالحكبمأين.ءالنهمافهموأرنض.الحكماحكصهسأثيدمكنوبلأنه"الرسوليتول-71

نأاللهاستحسن.بالهكمةاللهيعرتلماللهحكصةفىالعالمكانازالأنه.العالمهذاحكصةاللهيجهلالم.الدهر

بالمسيحنكرزنحنولكننا،حكصةيطبونواليرنايخونآيةيسألرناليهردلأن،الكرازةبجهالةالمزعنينيخلعي

جهالةلأنااللهوحكمةاللهترةنبالميح،هـصرنانيينيهرراللصدعوشوأمااجهالةولليونانيينعثرةلليهود.مصلركأ

.(25-91:كر9)"الناسمنأترىاللهوضعف،الناسمنأحكمالله

العالمأركانحسبالناستعليمحسبباطلولفروريالنلسنةيسبيكمأحديكونلاأنانظروا"الرمرليتول-72

.2:8كر"المسيححسبولبى

.ا:8كرا-73
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روحان.المسيحالسيدرسلمناحديدعلىمباشربطريقروميةالىالايمانينتقللم

احدابان،للشكمجالايدعلابمايؤكدان،الرسلأعمالسفروكذلك،روميةالىالرسالة

وانتشرالايمانتقبلتعندمابهاوكرزروميةالىذهبقديكنلم،المسيحالسيدرسلمن

كىالمسيحالسيدقبلمنأرسلأنهالىالرسوليشيرروميةالىالرسالةفى.ربوعهابين

باسمبالتبشيرلهممدينبانهيشعروالذين،روميةأهلأيضابينهمالذينللأمميكرز

السيدرسلمناحديدعلىقبلمنوتأسستسبققدروميةكنيسةانولو.)74(المسيح

كنتاولكنروميةاليالرسالةنفسفىبولسالرسولكتبلما،مباشربطريقالمسيح

عرفولقد.)75(لأخر،أساسعلىأبنىلئلاالمسيحسمىحيثليس،هكذاأبشرأنمحترصا

غيرهمنأحقفهو،)76(للأممرسولأنهعلى،عشرالاثنىالرسلبينبولسالرسول

لهيتيسرأنفىتمنياتهعنالرسولعبرولقد.الرومانيةالامبراطوريةعاصمةفىللتبشير

قديكنلمبولسالرسولان.المؤمنينبينهناكويكرزروميةالىيتوجهأناللهبمشيئةمرة

عنكثيرةموانعأعاقتهاذ)77(اليهمالرسالةفيهاكتبالتىاللحظةحتىروميةالىبعدتوجه

مدنفىويكرزيبشرأنالرسولاعتادلقد،أخرىناحيةومن.الرغبةهذهتحقيق

يتشوقانالطبيعىمنكانفقدذلكوعلي،التجاريةمراكزهاوفىالرومانيةالامبراطورية

موضعكانتالتىالرومانيةبالجنسيةيتمتعكانوأنهخاصة،ايضاروميةفىللكرازة

.)78(لهفخر

وضع5فقد،روميةالىالتوجهفىبولسالرسولرغبةالىالأعمالسفركاتبويشير

مابعدانىقائلااوحرشليمالىيذهبواخائيةمكدونيةفىيجتازبعدماأنهنفسهفىبولس

لأنكبولسياثق"لهوقالالرببهوقفوقد،)97(!أيضاروميةاريانينبغىهناكأصير

فعلاتوجهولقد)08(أأيضاروميةفىتشهدأنينبغىهكذااورشليمفىلىبماشهدتكما

للمحاكمة.مأسورأاليهاتوجهقدكانوانفيهاوكرزروميةالىالرسولبولس

.،1،ا:6رو،7-

.02:أ5رو75-

.11":7غلا76-

:22ا1.5-013:ارو77-
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غير.روميةفىالكنيسةبهاتأسستالتىالكيفيةوالىالزمنالىالأعمالسفريشرولم

بوطيولىفىوجدروميةالىاورشليممنماسورأارسلعندمابولسالرسولأنالىيشيرأنه

الاخوةسمعلماهناكمن،روميةمدينةالىمعهومناقتربولما.)98(مؤمنيناخوة

وجدفقدذلكوعلى.)83(حوانيتوالثلاثةأبيوسفورناليستقبالهملاخرجوابخبرهم

هؤلاءوعن.فيهايكرزأنوقبلبولسالرسولاليهايتوجهأنقبلروميةفىمسيحيهـن

لماأنهالىيشارحيث.منهعشرالثامنالاصحاحفىالأعمالسفرأيضافىنقراالمؤمنين

قدكانالجنسبنطىاكيلااسمهيهودياوجد"كورنثوسالىوجاءأثينامنبولسمضى

اليهودجميعيمضيأمرانقدكانكلوديوسلأنامرأتهوبريسكلا،ايطاليةحديثامنجاء

منلكونهبولسالرسولعندهماأقاماللذانوبريسكلافاكيلا.اليهما)83(فجاءروميةمن

الايمانتقبلاقدأنهماالىمطلقايشرلملأنهبهمايلتقىأنقبلمسيحيينكانا،صناعتهما

م05سنةقبلأنهنستنتجأنيمكنذلكعلىوبناء.بولسالرسوليدىعلىالمسيحى

رومية.فىمسيحيونوجد،كلوديوساضطهادفيهاوقعالتىالسنةوهى

انىأويقول2:ا91اعفىوردكماخدمتهبرنامجيستعرضبولسالرسولكانعندما

مسيحيونهناكيكنلمانهبهذايقصديكنلماأيضاروميةارىانينبغىهناأصيربعدما

أنيجبالعبارةهذهأن.مرةلأولبالانجيليكرزلكىهناكالىسيتوجهوانهروميةفى

أنالعباراتهذهمنيفهمحيث28:13أع،:182اعفىوردمامعبمقابلتهاتفسر

بولسفيهاتوجهالتىالسنه)وهىم61سنةقبلفقطليسروميةفىوجدواالمسيحين

.كلوديوساضطهادقبلاىم05سنةقبلوأيضابل(روميةالىالرسول

ايضأينشأولم،بولسالرسوليدعلىمباشربطريقينشالمروميةفىالايمانكانفاذا

الكنيسةتاريخفىنشأفقد،الأخرينالمسيحالسيدرسلمناحديدعلىمباشربطريق

نشاقدروميةفىالايمانأنالمحققمنأنهعلى.هناكالمسيحيةالكنيسةمؤسسحولخلاف

المسيح،باسمالكرازةالىاستمعواقدممنالمعروفينغيرالمسيحينمنجماعةيدعلى

التبشيرية.رحلاتهابانبهايكرزكانالتىالمدنفىبولسالرسولالىاستمعقدوبعضهم

وقد،المختلفةأجزائهابينالانتقالوسهولةبحريةالرومانيةالدولةتميزتالانجيلعصروفى

الأخصوعلىكثيرةلأسبابمستمرةبصورةيتمبالعاصمةالامبراطوريةاجزاءاتصالكان

812:13-أ!ه

2815:أع82-
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اليهاوقدمواروميةالىتوجهوامسيحيون،المتنقلينهؤلاءبينشكبلاكانوقد،للتجارة

بشرقدبولسالرسولكانحيثوكورنثوسوأفسسانطاكيةمثلالكبرىالتجاريةالمدنمن

حيثروميةالىالرسالةمنعشرالسادسالأصحاحاعتبارنافىأخذناواذا.كحائسوأنشأ

رومية،الىبعدتوجهقديكنلمأنهمنالرغمعلىكثيرينالىسلامهبولسالرسوليهدى

يديهعلىصارواقدالسلاماليهميهدىالذينالمؤمنينهؤلاءبأنفقطيفسرهذافان

واليهمروميةالىتوجهواوأنهم.وأخائيةومكدونيةأسيامدنفىتبشيرهابانمسيحيين

رسالته.بولسالرسولكتب

اينومن،روميةفىالكنيسةاحوالعلىيتعرفأنبولسللرسولأمكنكيفولكن

اللذينوبريسكلاكيلاطريقعنشكبلاذلككان؟هناكالأشخاصهؤلاءبوجودعرف

واليهما،واحدةصناعةمنكانايانهماوثيقةبعلاقاتبهماوارتبط،كورنثوسفىمعهماتقابل

معىالعاملينوكيلابريسكلاعلىاسلموايقولحيثروميةالىرسالتهفىتحياتهأهدىقد

بلأشكرهماوحدىانالستاللذين،حياتىأجلمنعنقيهماوضعااللذينيسوعالمسيحفى

نشاةان،الأخيرةالعبارةهذهعلىبناءالقوليمكنولعله.)84(!الأممكنائسايضاجميع

.)85(بيتهمافىالتىالكنيسةعملوالىالقديسينهذينعملالىتردروميةفىالكنيسة

الربطريقيشرحانكاناانهماوبريسكلا!يلاشهدوقدخاصةاليهاننتهىالنتيجةوهذه

.)86(تدقيقبثثر

روميةاهلايمانعنجاءماعلىبناء،يعتقدونالكاثوليكالكئابمنالكثيرينأنعلى

شخصيةانيفترضالايمانهذامثلأنيعتقدون.)87(العالمكلفىبهينادىكانأنهمن

شخصيةهىالعظيمةالشخصيةهذهأنوافترضوا،النتائجهذهالىبهبلغتقدعظيمة

فيهاالايمانيثبتكى،روميةالىاورشليمفىالكنيسةقبلمنأرسلالذىبطرسالرسول

أنالكاثوليكيةالكنيسةوتزعم.)88(السامرةالىيوحناالرسولمعقبلأارسلمانحوعلى

أخرجهكيفحدثهموبعدما،مرقسأممريمبيتالىالسجنمنخروجهعقببطرسالرسول

انذلك،روميةالىوذهبخرج،بهذاوالأخوةيعقوبيخبرواأنمنهموطلبالسجنمنالرب

16:3.،.،8-رو

.(:91،تى89:20،2،2612أع.16:91كو1أيضاانطر)ره:16رو85-

.18:26أع86-
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هوالأخرالموضعهذاانيعتقدونوهمأخرهموضعالىوذهب"وخرجيقولالأعمالسفر

سنةمنذسنة25نحولهاأسقفاوصارالكنيسةواسسبطرسالرسولتوجهحيث،رومية

بطرسفالرسول،يدعمهتاريخيسندلهليسالاعتقادهذاانعلي.م67سنةاليم42

اليتوجهقليلةسنواتوبعد.)98(م05او94سنةالمجمعانعقادعندأورشليمفيكان

فييوجدلمبطرسالرسولأنالمؤكدومن،)09(بولسالرسولمعتقابلحيثانطاكية

للرسوللابدكانفقدوالا،اليهارسالتهبولسالرسولكتبعندمام58او57سنةرومية

الاصحاحفىذكرهاالتىالكثيرةالأسماءبينبطرسالرسولاسميذكرانبولس

منذروميةفىبطرسالرسوليكنلموكذلك.سلامهاليهاوأهدىالرسالةمنعشرالسادس

الأسررسائلروميةمنوكتبالسجنفىيولسالرسولكانحينم62سنةحتىالسنههذه

منالرسولبطرساسميذكرولمروميةفىمعهكانواممنلكثيرينسلامهاهدىفيهاالتى

21اع.ءخذ.كااذا119( قامقدبطرسالرسولان9:5كو1ومن:17مىيور.ولمبيمهم

رومية.الىتوجهقدانهذلكمنيفهملاانهغير،للكرازةبتجولات

معروفينغيرمؤصنينايدىعلىبداتقدءروميةفىالكنيسةان،القولوخلاصة

الىالأخرالبعضواستمع،الخمسينيرمفىهمطرسالرسولكلماتالىبعضهماستمع

يدعلىبعدفيمانظمتقدالكنيسةانعلى.الكرازيةتجولاتهاثناءبولنىالرسولكلمات

حيثحياتهاواخرفى،روميهالىتوجهقدبطرسالرسولأنعنفضلآهذا،بولسالرسول

بولس.الرسولمعهنالكاستشهد

لأظ!!:رو!ن!إلكبقفمبيةني!نب!إ؟!ي!ئإجقي!ؤن!

مناصلأكانوامسيحيينمنفقطتتأسسلم،روميةفيالكنيسةانفيهلاشكمما

مننستنتجهانيمكنماوهذا،الأمميينمنأصلأكانواصؤمنينوأيضامنبل،اليهود

)39(أدمخطيةوالىابراهيمالىيشيراذاليهودالىكلامهيوجهفالرسول.الرسالةنفس

المحققمنبل.)39(الأمموقبولاسرائيلضلالعنيتكلماذالأمميينالىكلامهيوجهوكذلك

.15:7أع98-

09.2:11-غلا

هذامنالئاكالجز.فىالأولىالرسرلطرسرصالةعندراصتناأنطر.رومبةالىالرصرلطرسبترجهكننصنيصا-19

.الكتاب
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كانوااليهودلأنالأمميينمناصلآكانواالذينالمسيحييينمنكثرهمكانالكنيسةأعضاءان

عدمالىالرسولويشير.الايمانهذالأمميونقبلبينماالجديدالايمانيقاومونالدوامعلى

الاصحاحاتفىا!اخصعلى،الخلاصبركاتفىالاشتراكمنرفضهموالىءاليهودايمان

سفرفىويشار.الرسالةمنعشرالحادىالاصحاححتىالتاسعالاصحاحمن،الثلاثة

يومفىالقاهالذىخطابهفىبطرسالرسولالىاستمعواالذينبينمنانهالىاياعمال

فىالأمميينمن،الدخلاءوكان،)49(أودخلاءيهودالمستوطنون"الرومانيونالخمسين

!.اليهوديةالىدخلواالذينرومية

ابيرحمببالة!زر!ج!لمحفائ!ئية-*!!!ح!!ة

كاتبهاالىواسنادهاروميةرسالةصحةلاثبات(والداخليةالخارجية)الكثيرةالأدلةتتوفر

عاماقبولآقبلتولقد)59(مضىفيمانزاعأيقانونيتهابشانيحدثولم،بولسالرسول

أنغير،قانونيتهاانكارالبعضحاول،الميلادىعشرالثامنالقرنأواخرومنذ.الجميعمن

تأثير.اىلهيكنولمبالاستنكارقوبلالرسالةعلىالهجوم

الرسالة:صحةعلىالخارجيةايادلة-أ

سبيلوعلى،الأباءكتاباتفىروميةرسالةلتعاليمصدىنجدالميلادىالأولالقرنمنذ

بين:قابل،المثال

التالية:المواضعفىروميةرسالةمعكورنثوسالىالأولىالرومانىاكليمنض!سرسالة-1

9:12رومع36،51كو9

2:42رو47كو1

4:7،8،9رو05كو1

\:6روكو133

1:92رو3كوه1

9:4رو32كو1

31:1،3رو61كو1

2:01.،9-أع

.3:506لكنيسةاهـيختا:بيوسيوسانظرا-59
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التالى:النحوعلىروميةرسالةمعأغناطيوسرسائل-2

3:اروميهرسالةمع)1(سميرناالىأغناطيوسرسالةأ-

2:42روميهرسالةمع)8(تراللسالىأغناطيوسرسالة-ب

3:72روميةرسالةمع()18أفمسسالىاغناطيوسرسالة-ب

6:4روميةرسالةمع)91(لسسالىأغناطيوسرسالة-د

6:5،8:17،93روميةرسالةفع5()ماجنيزياالىاغناطيوسرسالةهـ-

6:71روميةرسالةمع)6(ماجنيزياالىاغناطيوسرسالةو-

7:6روميةرسالةمع19(ماجنيزياالىأغناطيوسرسالةز-

9:32روميةرسالةمع)9(أ-مسسالىاغناطيوسرسالة-ح

14:17روميةرسالةمع)2(تراللسالىأغناطيوسرسال-ط

ه:15روميةرسالةمع(1)افسسالىأغناطيوسرسالة-ي

التالية:المواضعفيروميهرسالةمعبوليكاربوسرسالة-3

6:13،13:21روميةرسالةمع4بوليكاربوسرسالة

0912:01

13:8

146:01،12

أنهاعنفضلاواثيناغوراسوتاتيانسايريناوسكتاباتمنالرسالةصحةتتثدوكذلك

.موراتوريوثيقةفيوردت

الرساللأ:صحةعلىالداخليةالأدلة-ب

الكتابأسفاروبينمضمونهابينتشابهمنيوجدبماأيضاالرسالةصحةققأكد

بولس(الرسولكتاباتغير)الجديدالعهدكتبأوالقديمالعهدكتبمن،الأخرىالمقدس

التالية:الأمثلةمنيظهركما،نفسهبولسللرسولالأخرىالرسائلمناو
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قابل

رو3:4

-0139:لر3

39،22،23،:4رو

:479رو

4:18رو

51:4

36:2

15:6

17:ه

15:ه11:12،تكعب

23:6مز5:هرو

52:3،02مز5:5رو

4:32،مز8:63لد

11:81عب،12:21تك9:7لو

81:01،41تك9:9رو

41:4،71خر9:81رو

ه:81لا،3:21غلا،01:81لو01:5رو

01:22كو23:12،1تث01:91رو

21:22صم1:12،1لألو

96:22،43مز99:9،01لر

01:03عب،12:22لو،23:53تث21:91رو

81:05مز1:9هلد

ماالتعليممنتضمنتروميةرسالةانعلىجبيعهاوتدل،هذهغيركثيرةامثلةوهناك

الرسولتعاليمايضامعيتفقوما،والجديدالقديمبعهديهالمقدسالكتابتعاليممعيتفق

.)69(الأخرىرسائلهفىيولس

الكبةمذكراتمن-(الجدولالعهدأضاروالتدبمالعهدأضارمضونينالتتاثل)التدسالكتاب:مذكرتناانطر-69

ا!يريكية.
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*!لأ!:!!:.زر3قيبخفي!*!!!*.نجلأح!؟!نر+تجغ+،**!!*!ك!!ع!!نر!*زر!:،*طغط!لمئم!لأ!!:نم!ح!*ئخ!!فىجيم:؟فى

!!!؟!أثمم!!!!ئم!افي!!%!!نم!نن!!م!لا!

دزر3!!؟!!33"!3ك!*ل!!ا!3!!زرجمج!رز***ل!!!!**حيه!لا***؟!يز!!نج!؟*جبما*بميماثنتج!!زر**!**؟نجإ؟!!!بمارزكيما:يمخ!كة!في*ح!حاح!*

عرخناسيستيماتيكيا،رسائلهفىأفكارهيعرضلم،عاموجهعليبولسالرسولكاناذا

ويتبع.المنسقالمنظمالعرضالىاقتراباالرسولبولسرسائلكثرتعتبرروميةرسالةفان

جزئينتتضمنرسائلهكلانحيثمن،رسائلهجميعفىواحدانهجابولسالرسول

الرسولانكمعنىالتعليمىالنظرىبالطابعويتميزالرسالةمنالأولالجزء:رئيسيين

الرسالةمنالثانىوالجزء،نظريةمناقشةوالعقائديةالتعليميةالقضايافيهيناقشبولس

ورسالة.المسيحىالسلوكقواعدفيهيناقشبوالسالرسولأنبمعنىالعملىبالطابعويتميز

بولسالرسولعليهاطلقماكاملةشبهصورةفىتعالج.خاصوجهعلىروصية

يتمالتبريرأنفىيتلخصبولسالرسولبهيكرزالذىالانجيلومحور.)79("انجيلى،

صادفتالتىالكبرىالقضيةكانتلقد.الناموسباعمالوليسيسوعبالمسيحبالايمان

والخلاصالموسوىالناموسبينالارتباطهى،للههودكرارتهفىيولسالرسول

يفهملمفهووبذلك،الناموسلأعمالثمرةالخلاصيجعلكانفقداليهودىاما.)التبرير(

بالمسيح.للايمانمؤديةكوسيلهبلكغايةلليهودىيعطلمفالناموس.الناموسمنالحكمة

المسيحبالسيدللايمانويدعوهملليهودالحقيقةهذهيؤكدانالرسولبولسعلىكانلقد

يخلص.الذىهو،الناموسأعمالوليس،الايمانانباعتبار

وتتميز.التبريرالىيحتاجكلاهماوالاممييناليهودانالىبولسالرسولاشاروقد

الىالرسالةوكذلك،كورنثوصالىوالثانيةالأولىالرسالتينشأنشأنها،روميةالىالرسالة

معالجدلانكما،عدائهانهجاتنهجلاانهاحيثمنهادئةرسالةوهى،بالحيوية،غلاطية

موجزةالسبكمحكمةسديدةبلغةكتبتوالرسالة.وضبطتحكمفىيتماليهودىالفكر

كتابى.منطقىاساسعلىفيهاوالمناقشةالحججتبنىقاطعة

تعالجتاريخيةكرسالةروميةرسالةالىنظرفالبعض،الرسالةمنللغرضبالنسبةاما

يرىبينما،المناسبةالحلوللهاقدموقدبولسالرسولأيامفىالكنيسةواجهتمشاكل

اناى،زمنيةوليستمطلقةموضوعاتتعالجعقائديةرسالةروميةرسالةان،الأخرالبعض

الأخرالبعضيرىبينما،القارئلمطالبوفقاصياغتهاتحددروميةرسالةأنيرىالبعض

احوالالىوليسنفسهالرسولالىيرجع،عليههىالذىالنحوعلىالرسالةصياغةان
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ايامميين،منللمؤصنينرسالتهكتببولسالرسولأنالبعضوراى.ومشكلاتهالقارئ

الأراءحصريمكنالعموموعلى.اليهودمنللمؤمنينكتهتانهاالأخرالبعضرأىكينما

ألتالى:النحوعلأراءثلاثةفىالرسالةكتابةمنالغرضحولالمختلفة

عرضأتتضمنوهي،عقائديةلأغراضالرسالةكتبت،للبعضبالنسبة-ا

يعرضأنقصدبولسالرسوللوأن:يقالقدولكن،الخلاصلموضوعسيستيماتيكيا

وجهتفلماذا،روميةبكنيسةمرتبطموضوعيامطلقاغيرعرضاالخلاصلموضوع

.أخرىكنيسةالىتوجهولمروميةالىالرسالة

الحقائقيعرضبولسفالرسول،جدليةرسالةروميةالىالرسالةأنيرىوالبعض-2

به.يكرزالذىللانجيلبالنسبةواليهوديةاليهودوضعلتوضيحخاصةاشارةمعالايمانية

ولكن،جدلىعنصرمنالرسالةهذهتضمنتهمانتجاهلانلانستطيعانناهذاومعنى

وليسالعموموجهعلىالنواميسيناقشأنهعلىبولسالرسولالىينظرلالماذا:يقالقد

فقط.اليهودية

الىالرسولبهاقصد،مصالحةرسالةروميةالىالرسالةانيريالثالثوالبعض-3

أهميةنتغافلأننستطيعلافانناشكوبلا.واحدةرسالةفىوالأممييناليهودهمينالتوحيد

الوحيدالغرضنعتبرهأننستطيعلاأخرىناحيةمنولكننا،روميةرسالةفىالعاملهذا

رومية.الىالرسالةكتابةمن

معا.الثلاثةالأغراضهذهلتحقيقكتهت،روميةالىالرسالةان،يقالأنالأصحولعل

رومية.لزيارةالبالغشوقهعنيعبر،رسالتهمنالأولالجزءفيبولسالرسولان

فىروميةزيارةفىرغبتهالىايضاويشير،)89(الأممسائرفىكماايضاهناكيكرزلكى

ولى،الاقاليمهذهفىبعدمكانلىليسفاذ)يقولحيثالرسالةمنعشرالخامسالاصحاح

انارجولأنىاليكمأتىاسبانباالىاذهبفعندماكثيرةسنينمنذاليكمالمجئالىاشتياق

فانذلكوعلى)99(00001جزئيامنكمأولأتملأتانهناكالىوتشيعونىمرورىفىأراكم

لهذهالمؤمنينيغدحتىأوهناكالىلسفرهيمهدحتىروميةالىرسالتهأرسلبولسالرسول

الكنيسةاحوالعنالكثيرعرفقدوبريسكلاكيلاطريقعنانهالىكالاضافةهذا.الزيارة

.15-1:09رو89-

.15:23رو99-
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ومما.رسائلهمختلففىيفعلكانمانحوعلىمشاكلهمعلىللأجابةالرسالةهذهفكتبهناك

-الأعمالسفريروىكما-انه،بولسالرسوللانتظاراذهانهمأعدتقدالمؤمنينانعلىيدل

يكنفلم،1()0بهوالترحيبلاستقبالهالمؤمنينالاخوةمنكثيرخرجروميةالىتوجهلما

الطريقوفىأسبانيايزوران-الكاثوليكالباحثينبعضيدعىكما-للرسولالرئيسىالهدف

يذهبونالذينالكاثوليكالكتابان.أساسياهدفاروميةزيارةكانتبل،روميةعلىيعرجاليها

تمشياوأنه،بطرسالرسولالىروميةفىالكنيسةتأسيساسنادالىيقصدون،الرأىهذاالى

الىطريقهفىوهوبولسالرسولفان،غيرهكرزحيثيكرزلاانبولسالرسولمبدأمع

شوقهعنيعبررأيناكمابولسالرسولانعلى.ويزورهارولاميةعلىيمرسوفأسبانيا

فهوءالأممسائرفىكماروميةفىثمرلهيكونولكىفيهايكرزلكىروميةلزيارةالجارف

حتيومنعتإليكمأتيانقصدتكثيرةمراراأننيالأخوةايهاتجهلواانأريدلستثم"يقول

سنين5الىيقولفيمايرجعالشوقوهذا.)101(أالأممسائرفىكمافيكمثمرلىليكونالأن

أسبانيا.الىطريقمجردبولسللرسولبالنسبةروميةتكنفلمذلكوعلى.)201("كثيرة

الىتشيرانهامنالرغمعلىالرسالةفان،أخرىناحيةومنناحيةمنهذا

باسلوبالأمرهذايعالجلمبولسالرسولأنالا!السليمللتعليمالمخالفةالأفكاراليهودية

بولسالرسولأنعنفضلا،)301(العالمكلفىبهينادىالذىايمانهمامتدحفقد!هجومى

الايمانفىلاالخلاصوطلباليهودضلالبسببلاينقطعالذىووجعهالشديدألمهعنيعبر

إلىهذا.الأمميينمنأصلاكانواالذينالمؤهنينمنموقفهموبسببالناموسأعمالفىبل

كلهالبشرىللجنسعامةكديانهالمسيحيةالديانهتقدمأنإلىقصدتروميةإلىالرسالةأن

يهودىأصلمنبعضهمكانروميةفىالمؤمنينيانذلك،أخرشعبدونمعينلشبوليست

الجوهرية،المسيحيةالحقائقالواقعفىتعرضروميةالىالرسالةأن.اممىاصلمنوبعضهم

روميةالىرسالتهفىالرسولأن.العظيمةبولسالرسولشخصيةعنصدرقدالعرضوهذا

عقائدياطابعاتحملفالرسالةذلكوعلى.الخلاصىعملههووماهومن،المسيحعنيتحدث

الىوبالاضافه.الفهونعمةبالايمانبلالناموسباعمالليسالإنسانتبريرعنالحديثفتتناول

.15-28:13أع001-

13.ا:رو901-

.:1523رو20-1

.18:06:17روا-30
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الى-قلناكصا،ايضايهدفبولسالرسولفان،الجوهريةاللاهوتيةالحقائقهذهعرض

ولكن،نظرياعرضاالروحيةالمسائلعرضلمجردمطلقايكتبلمالرسوللأنعمليةمقاصد

يكون،للرسالةالعملىالهدفوهذا،الايمانعلىوتثبيتهمالمؤمنينتقويةالىالدوامعلىيهدف

تتناولالرسالةكانتوان!.الرسالةنهايةحتىعشرالثانىالأصحاحمنابتداءمنهاالأخيرالجزء

هذهفىتعرضالحقائقهذهانالا،اخرىرسائلأيضاتعرضهاالتىالروحيةالحقائقبعض

تنظيما.كثربصورةالرسالة

،*إجمبع!،قج!صظبماشفيجم!!ءيم3\بملإقينيميهربمفي"كلمزفئ*كت!بئئنككش!!ش"*.خ.-+:

!نجن!أ!ؤ!!+فيؤتثألأأش!!!ثج!!سفي\
ش*:!-ء*"+..!7ترير+.بر!:!ءس!!:ي!!!ل!ش!كع!يشكمص

++..!نخ؟..6:.فىبمسصنيما"؟نننرلألأءط!!*يم:"،"بر*-.+3؟بر؟كأ-**ص-!حيما

:مشكلتانتنشأ،ووحدتهاالرسالةبتكامليتصلفيما

الأولى:المشكلة-ا

الاصحاحنهايهفىبولسالرسولأوردهالذىالتمجيدان،المخطوطاتبعضفيحدث

عشر.الرابعالاصحاحنهايةفىذكرقد،)".1(الرسالةمنعشرالسادس

الثانيه:المشكلة-2

الاصحاحينبأناعتقدواالباحثينبعضفان،الرسالةبقانونيةالاعتقادمنالرغمعلي

الرسالةالىاضيفاقد،الاصحاحينهذينمناجزاءبعضالأقلعلىاو،الرسالةمنالأخيرين

دونالرسالةاستخدمقدمثلأفماركيون،نفسهبولسالرسولوضعمنيكوناولمبعدفيما

الأخيرين.الاصحاحين

الاصحاحنهايةفىالأعدادهذهوضعحولشكنشافلقدالأولىللممثمكلةوكالنسمة

وضعتالمخطوطاتبعضفهناك.اوريجينوسعهدإلىيرجعمبكروقتمنذ،عشرالسادس

الأدلةومن.الحالىموضعهافىالأخروالبعضعشرالرايعالاصحاحنهايةفىالأعدادهذهفيها

ياتى:ماعشرالرابعالاصحاحنهايةفىوضعهاصحةاثهاتفىتقدمالتى

الوضعهوكما،بهاتنتهىلاولكنها،متناثرةتسابيحتتضمنالرسوليولسرسائلان-1

لومية.رسالةفى

.27-16:25رو01-،
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بصلباصيلأارتباطايرقهط،تمجيدأ،بولسالرسوليضيفانالمناسبمنليس-3

وجودعدممعالشخصيةالتحياتقائمةنهايةفىويضعه،الرسالةنهايهفىيضيفه،الرسالة

كينهما.ترابط

.\:14:23،15الأعداداليهتشيرالذيالرسالةبموضوعوثيقاارتباطاالتمجيديرتبط-3

نجدناحيةمنياننا،الحالىموضعهافىالأعدادبهذهالاحتفاظفىغضاضةنجدلاانناعلى

لابولسالرسولفإن،أخرىناحيةومن،الحالىوضعهافىتضعهاالقديمهالمخطوطاتبعض

بماأخرهينتهىعشرالخامسالاصحاحأنلوحظوقد.لأفكارهالسيستيماتيكىالعرضيلتزم

اجمعينمعكمالسلامإله"يقولاذختاميةبصلواتاى،رسانلهيهينهىانالرسولاعتاد

يسوعربنانعمة"الرسوليولسيقول02عددعشرالسادسالاصحاحوفى.)509("أمين

فى)المعتادةالرسوليركةتتضمنمواضعثلاثةفىالرسالةفانهذاوعلى،معكمالمسيح

عقبذكرتالتىالرسالةمنالأجزاءانيعنىلاهذاانعلى،(2:ه1:23،16:02،16روه

الرسولأنيعنىهذ!انبل،نفسهالرسولوضعمنتكنولماليهااضيفتقدالعهارةهذه

لازمه.جديدةاضافاتكتبماالىيضيفانيحدثثم،الرسالةينهىأنمرةكلفىحاول

الثانهه:للمطمكلهومالنسط

منهارئيسياجزءأيكنولمالرسالةالىمضاف،عشرالخامسالاصحاحانالبعضيعتبر

التالية:للأسبابوذلك،سبقفيماذكرناكما

يستخدمه.لمماركيدنلأن-ا

خادمصارقدالمسيحيسوعأنو6موال"يقولحيثالاصحاحهذامن8العددلأن-3

انكما.يولسالرسولالينسهتهيمكنلا،الأباءمواعيديثبتحتىاللهصدقاجلمنالختان

منأنيحتيالفهروحيقوةوعجائبأياتبقوةايقولحيثالاصحاحنفسمن،"91العدد

مع!تفقلاالعددهذا،المسيحيانجيلالتهشيركملتقدالليريكونالىحولهاومااورشليم

.15-1:01روميةفىجاءماتناقض28،92!34اياعدادانثم.بولسالرسولتواضع

العهدمناخرىاجزاهايضاحنفماركيونلأنواهيااعتراضايعتبرالأولالاعتراضانعلى

أصيلة.قانونيهاجزاءتعتبرمماالجديد

.:33ا5روا-50
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الرديصعبلاتفسيريةصعوباتمجردفهى،الثانىبالاعتراضالمرتبطةالصعوباتوأما

،الاصحاحهذامن8للعددبالنسبةفمثلا.المشكلاتمستوىالىبرفعهايسمعلامما،عليها

ماالعددهذافىيقولالرسولان؟بولسالرسولالىنسبتهيمكنلالماذا:نتساءلفنحن

وأمانتهالفهصدقيتحققوبهذا(الختان)لليهودالخلاصيقدملكىجاءقدالمسيحان:معناه

أنالرسولبولسانكرأنحدثوهل:3(98مز)أنظراليهودأباءبهووعدسبقماتنفيذفى

البشريشملبلاليهودعلىيقتصرلاخلاصةكانوانايضااليهوديخلصلكىجاءالمسيح

(4،:93رو)اليهودمنانسبائةعلىغيرتةنفسةالرسوليظهرألمبل؟وأمميينيهودأجميعا

من91عددبانالقولوأما.32(2-:هاروا)بالمسيحبالايماناسرائيلخلاصعنايضاتكلمثم

هناالرسوللأنتافهاعتراضأيضافهذا،بولسالرسولتواضعمعيتفقلاالاصحاحهذا

وقواهاالوعظكلمةأيدقداللهأنيقولفهو،الشخصيةقوتةعنوليسفيةاللهعملعنيتكلم

الروحيتممهاالتىللطبيعةالخارقةالعجائبوبواسطةالمعجزاتعملمنوهبهمابواسطة

وماأورشليمفىيبشراناستطاعومعجزاتهوأياتهالذقوةبتأييدوهكذا،الكنيسةفىالقدس

،24،28اياعدادبينتناقضبوجودالقولواما.مكدونية(شمالفى)تقعالليريكونالىحولها

ازاءلسنالأننامعقولغيرادعاءفهو15(1-:.1رو)فىجاءماوبينالاصحاحمن93

يقصدلاوانهبولسللرسوللالنسبةروميةفىالكرازةاهميةلحقيقةتثيدازاءبلهناتناقض

فيها،والتبشيربروميةالكرازةيقصدبل،اسبانياالىطريقهفىوهوروميةعلىالمرورمجرد

الدارسينكعضعنداعتبرفقد،عشرالسادسللاصحاحوبالنسبة.وذكرناسبقمانحوعلى

التالية:للأسبابوذلكالرسالةالىمضافا

يستخدمة.لمماركيونلأن1-

فىوردكماالشخصيةبالتحياترسائلهينهىأنالرسولبولسعادةمنيكنلملانه2-

.الاصحاحهذا

منالعددهذامثلعلىللتعرفلهيسمحالذىالوضعهذالهيكنلمبولسالرسوللان3-

رومية.مدينة

عليه.الاجابةتكرارالىايامريحتاجفلا،الأولللاعتراضبالنسبةوأما

بسلامكولوسىالىرسالتهينهىبولسيان،واهاعتراضفهو،الثانىللاعتراضوبالنسبة

مماثلة.شخصيةوتحيات
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منالكثيرينعلىبالتعرفلهيسمحبولسالرسولوضعفان،الثالثللاعتراضوبالنسبة

المدنفىوخاصةوأوروباأسيافىكرازتهابانمنهمالكثيرينمعيتقابلكانفقد،روميةأهل

والحركة.للنشاطمركزأكانتالتىالرومانيةللدولةالرئيسية

الىموجهةرسالةضمنيدخل.منهجزءأاوعشرالسادسالاصحاحأنيعتقدمنوهناك

فىجاءماالىواستنادا.روميةالىوليسافمسسالىبالأحرىطريقهااتخذتفيبىوان،أفمسس

فىوليسافسسفىكاناوبريسكلاكيلاانيزعمون،:491تى2،:1691كو1و،:1891أع

.(:ه16)روأللمسيحاخائيةباكورة9سمىأبينتوسانثم،رومية

الرسالةكتابةقبلكاناوبريسكلا،كيلاكهـنوأما.يدعمهماهناكليسالادعاءهذاولكن

روميةالىتوجهاقديكوناأنيمنعلاذلكفان،بولسالرسولمعأ"مسسفىقليلةباشهر

احداانيذكرلم،15الى6منالأعدادفىالمذكورةالأسماءبينمنانهعنفضلأ.أفسسمن

أسماءهىويوفياسوجولياوأمبلياسوروفسأوربانساناليهذا.مسسالىتوجهقدمنهم

تريفوسا،،تريفينا،أبلس،استاخيس:التاليةالأسماءأنتاريخيأالثابتمنأنهثم،رومانية

بينمنكانوا،ونيريوس،جوليا،فيلولوغوس،بتروباص،هرصيس،هرماس

بولس.الرسوليعاصر!نوكانوا،(4:22فى)،قيصربيتمنالذينأالأشخاص

هذينتتضمنالشهيرةالمخطوطاتمنكثيرأان:نقولالم!اقشةهذةختاموفى

ومخطوطسينامخطوطمثلالرسالةمنكجزءعشر(والسادسعشر)الخامسالاصحاحين

الرسالة.اسلوبنفسههوالاصحاحينهذيناسلوب!كنفضلأهذا،الفاتيكان

نريببابيلأتفأأتجؤفمديممةظؤتئ!!!فى!أنموالينهك!زنر!ي!!فئ!

لأ*"كأت!بزلإ6++"*زرذ!+"!:لج!!في*بم-3،+3*لألإير!!.؟:؟!3س*-+ح!ح!"6"*!؟لأ*ظط!،زر"*!لأ؟،إ+*ئج!:*؟كافي"؟نجظ!*!*!++

كما-هذاجانبوالى،المسيحيةالديانةحقائقوأخطرأهمروميةالىالرسالةتعرض

لمجردمطلقايكتبلمالرسوللأنعمليةاهدافالىأيضاالرسوليقصد-وأشرناسبق

الذينايمانتقويةالىأيضايهدفكانولكنه،المسيحيةتعاليمعرضلمجردأونظريةاغراض

المشاكلهذهكانتسواءتصادفهمالتىللمشاكلالمناسبةالحلولويقدمرسائلهاليهميرسل

اليهتشيرمماالعمليةحيانهمفىيصادفهمبماتختصأوالايمانيةالحقائقبمفاهيمتختص

منها.الأخيرةالاصحاحاتفىالرسالة

:وافكارموضوعاتمنالرسالهتعرضهمااهمواليك
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الأمميين،منأواليهودصقكانواسواء،الناسولجميعللخلاصاللهقوةهوالانجيل-1

)+(.(16،17:ارو)بالمسيحبالايمانيتبررفالانسانذلكوعلى

تاليههمأوالطبيعىدينهميقدهمولم(02-18:1)الذاماممسئولونأيضأالأمميون-3

اهوائه،حسبيعيشمنهمكلكاناطو(25-1:21)بالخالقالايمانالى،للمخلوقات

.(32-1:26)والشرورالدناياأحطفىسقطوافقد

الأموريفعلونلأنهماليهودايضامنيدبنهمالذينالىالأمميينمنالمسئوليةتمتد-3

حسبواحد؟لىيجازىالفهان0(14-1:ر2))اجلهامنالأخرينيدينونالتىبعينها

عصيانهمفىاليهودخطيئةوتتمثل.شعب-ونلشعبمراعاةودونمحاباةدونعمله

عصيانهمبسببدينونتهممنيقللولناليهودينفعولن16(-5:)2الضميرلصوت

.91(-17:)2الختانيمارسونوانهمالمواعيداعطيتقدلهمانوتمردهم

الفهء6موالعلىاستؤمنوايانهمالشعوبمنغيرهمعلىدالييفضلينكرمنليس-4

عنيمتميزونلافاصبحوا،للناموستعديهمبسبباصتيازاته!أضاعواقدأنهمغير

كلصاروهكذا،01(-3:1)انظرواحدولايارليسأنهمكتوبهوكماالأمميين

البرلأناليهودىلافتخارمدعاةهناكيعدفلم02(،91)3:اللهمنقصاصتحتالعالم

عهنوالأممىأليهودىازاءهفيتساوىالايمانناموسبلالأعمالناموسثمرةهوليس

بالايمانالختانسيبررالذىهوواحدالذيانبالمسيحالايمانالىحاجةفىكليهما

.(31-)3:.3لهتثبيتبلللناموسابطالاليسهذاوفىبالايمانوالغرله

ليسالتبريربأنعلم-الجديدكالعهدتماما-ايضاالقديمالعهدانالىالرسولاشار-5

(8-1:)4،برالهفحسببالفهابراهيمفأمنالكتابيقولماذاالأنهبالايمانبلبالأعمال

يكتبلماولكن22(-18:)4،كثيرةلأممأباابراهيمأصبح9:1-12()4يالختانفليس

نؤمنالذين،لناسيحسبالذينايضانحناجلنامنبللهحسبانهوحدهأجلهمن

تبريرنا،لأجل6ميموخطاياناأجلمناسلمالذىالأمواتمنربنايسوعأقا!بمن

.(4:23،25)روصية

:2()5،اللهمجدرجاءعلىونفتخر5(:51)،اللهمع"سلامعلىحصلناالتبريربهذا-6

كثيرأونحنف!هالأولى.لأجلناالمسيحماتخطاةبعدونحنلأنه5لناالفهمحبةبغنىوننعم

العصريينالاخوة:)مطبعةا!اورثوذكسيلأوالكنيسةالانجيليةالكنيسةبينالتبريرصفهوم:كتابناانظر)ء(

9891(بالقاهرة
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واحدةبخطيةكماافاذا9(-8:)5أالغضبمنللدينونةنخلصبدمهالأنمتثررون

لتبريرالناسجميعالىالهبةصارتواحدببرهكذاللديونةالناسجميعالىالحكمصار

.02(-18:)5االحيوة

تملكناذألا)سلطانهامنواعتقواالخطيةعنماتواقدبالنعمةفالمتبررونذلكوعلى-

للخطيةإثملاتأعضاءكمتقدمواولاشهواتهفىتطيعوهالكىالمائتجسدكمفىالخطية

لنالخطيةفان،لفهبرلاتوأعضاءكم،الأمواتمنكاحياءلفهذواتكمقدموابل

.14(-12:)6،النعمةتحتبلالناموستحتلستملأنكمتسودكم

انهاحتىالرجلناموسمن(المر،)تحررتفقدالرجلمات"انالزواجحالةفىانهوكما-

الانسانفيهماتقدأنهفحيث،المسيحىايضاهكذاأأخرلرجلصارتانزانيةليست

أعضائنافىتعملالخطاياأهواءكانتبهالذىبالناصوسالارتباطمنتحررنافقدالقديم

.(6-7:1)لئههلنثمرالأمواتمن6ميمقدللذى"لأخروصرنا!للموتنثمرلكى

وعادلةمقدسةوالوصيةمقدسالناموساذ"خطيةالناموسانذلكمعنىليسولكن

ذاتاالانسانفىكونتالخطيةلأنالشخصيةفىانقسامصارالانسانوفى،!وصالحة

فاياهأبغضهمابلأريدهماأفعللستاذأفعلهأناماأعرفلستلأنىهاخرى

.(14-12:)رو7،أفعل

يعدفلم،المخلصالانسانأوحالةالمسيحفىالخلاصيةالحياةثمارالئامنالاصحاحيتضمن-

،القدسللروحمسكناأصبحواقدهولاءلأنالمسيحفىيحيوناللذينعلىقوةللخطية

حالةمنبذلكانتقلوالقد01الجسداهواءعلىالغلبةويهبضعفكليقوىالذى

ورجاءصبروفى(18-1:)8ايابدىاالميراثفىوالاشتراكالبنوةحالةالىالعهودية

وكذلك،أيضامعهيتمجدواحتىالصلبلإمالمسيحالسيدقاسىكماالمؤمنونيقاسى

القهاولادمجدحريةالىالفسادعبوديةمنستعتق...للبطلاخضعت"الخليقةأيضا

دعواالذينالفهيحبونالذينلخيرالذارادةتوجههاا!اشياءوكل،27(-91:)8

محبةان0)8:28-31(ابنهلصورةمشابهينليكونوافعينهمسبقوقد،قصدهحسب

شئ"كل)معهتهبهمالمؤمنيناجلمنالمسيحفىالعجائبهذهكلعملتالتىالفه

8:32(-)93.

ووهبهمالفهاختارهمالذيناليهودانيتفقكيف،الاختيارلمشكلةالرسولويتعرضا-

الفهانعلى؟فيهالخلاصيةالحياةثمارمنبذلكويحرمونبالمسيحيؤمنونلاالمواعيد
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هوالذى-والفه.للمسيحاليهودرفضعلةهووليسمواعيدهفىالدوامأميناعلىوجد

ابراهيممواعيدهلتنفيذاختاروقد،الأبديةمقاصدهحسبشئكليدبر-الكلرب

لكىءشراأوخيرأفعلاولابعديولدالموههالأنهعيسومنبدلأيعقوباختارثمفاسحق

الكبيرانلهاقيليدعو،الذىمنبل،الأعمالمنليس،الاختيارحسبالفهقصديثبت

فالقه!،عيسو)9:11-13(وابغضتيعقوبأحببت،مكتوبهوكما،للصغيريستعبد

الخليقهألهتخضعالذىالمطلقالسلطانلهكخالقالجماعاتاوالأفرادفىسواءيعمل

بلالخلاصطريقفىيسعوالملأنهمالبريدركهمفلم،الأسرائيليونأما10-18()9:ه

.(03-9:33)الناموسأعمالعلىاتكلوا

كلمنقريبالفهلأنالجميعمتناولفىأصبحالذىبالايمانالبرعنالرسولويتحدث-

قريبةالكلمةاالخلاصعلىيحصلأنوالأممىاليهودىامكانفىفانهذلكوعلى،البشر

بالرببفمكاعترفتانلأنك،بهانكرزالتىالايمانكلمةاىقلبكوفىفمكفىمنك

كاناذافماذا.(\.-01:8).خلصتالأمواتمنأقامهالفهأنبقلبكوأمنتيسوع

ومقاومامعاندشعبالىيدىبسطتعنهميقولالكتابلأنالقهطاعةرفضقداسرائيل

.21(:1)رو.

اسرائيلفان،البشرتصرفاتنتيجةتتعطلأنيمكنولاتتمأنبدلاالذمواعيدأنعلى-

علىوا(:1-.)11بالمسيحوأمنالفهكلمةقبلمنهناكبلالخلاصكلمةكلهيرفضلم

أخرىناحيةومن،1(:ه11)ناحيةمنشاملايكنلمالقهعنوبعدهمسقوطهمفانذلك

فانذلكمنوكثر،(-1111:15)لاغارتهمهللاممالخلاصصار5اذالفهمقاصدخدم

الوحيدالانسانواجبفان،ذلكوعلى-33(2:ه)11يخلصسوفايضانفسهاسرائيل

.36(:11)الأشياءأكلولهوبهمنهالأنلارادتهوحريةمحبةفىوالخضوعالفهتمجيدهو

رومية:لكنيسةاخلاقيةنصائحالرسوليقدمعشرالثانىالاصحاحمنوابتداء-

حيةذكيحةاكلهاذاتهيقدموكذلكصالحةاعمالاللمسيحيقدمانعليهفالمسيحىا-

جسد"الجميعفانا!افرادسينالمواهباختلافومع:\()12الفه،عندمرضيةمقدسة

ذلكاجلومن(12:4انظر)للاخرواحدكللبعضكعضاواعضاءالمسيحفىواحد

.2(1-ا)12:.أالأخريننحوحبلنايكونأنفيجب

لأحدمديونايكونولا:ا-7()13للحكاموالخضوعبالطاعةالمسيحىيلتزمأنويجب-ب

.1-14()13:اقريبالربيومأنمطلقابالهعنيغيبلاوأن01(-)13:8بالمحبةالابشئ
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.:1-23()14عثرةأومصدمةدونالضعفاءنحونسلكانيجب-ب

ايضامنالمسيحلأن،الاضرينبنيانلأجل،الضعفاءضعفالأقوياءيحتملأنيجبد-

ذلكوعلى6(-ا:15)المعيرينتعييراتواحتملنفسهيرضىلمننوسناخلاصأجل

دونالجميعأحبالمسيحالسيدأنبعضاكمابعضهموالأمماليهوديحتملانفيجب

.15:7-33()تمييز

+!لا!*!*"؟*!!ش!3!،ئي33د!ط3!*س*خ،.!غط!!::،،؟؟؟!ور*ل!!**رز**!!نن،!لأ+9ول،

لا.ذأفي*!ؤ6قكأ!تج!ث!!*ك!ثنثافي"!في*؟يين!ب!لأفأ؟؟*تر

63ول"زر.ظلأ+،ورإ،،!،*:3*!ة6*::!3د،!-لح!؟*،لأ:+قى*ع!د!**.ولفى6*6!لألمح!ج!ك!*رز

؟\؟3د!،+يز!إ*!لألا!3+*في**إ*؟بخ!ج35؟+بر..*بزإ؟!!زررز؟زرفي،!::*!نج!+ك!!9!:رزظلا!!6برك!د،زر!ي!لإ*

الأصحاحفىنقرأاذ،كورنثوسفىكتبتروميةالىالرسالهانفىشكمنهناكليس

هذاوغايس)601(الرسالهكتبعندماغايسضيافةفىكانالرسولبولسأنعشرالسادس

بولسعمدهمالذينكورنثوسمسيحيىأحدأنهعلىكورنثوسالىاياولىالرسالةفىمذكور

.)801(كنخريافىالتىالكنيسةخادمةهىالتىفيبىباختناالرسوليوصىكذلك)701(الرسول

رومية.الىالرسالةحملتالتىهىنيبىانقيلولقد.بكورنثوسميناءهذهوكنخريا

شواهدالزمنهذاتحديدفىويساعدنا،م58أو57سنةانهفيرجحالرسالةكتابةزمناما

أنالىاشارةنفسهاروميةرسالةفىنجدانناذلك،الأعمالسفرومنالرسالةنفسمن

من،القديسينفقراءلخدمةصدقاتيحمل،أورشليمالىطريقهفىوهورسالتهكتبالرسول

أهليانالقديسينلأخدماورشليمالىذاهبأناالأنولكن5يقولاذواخائيةمكدونية

فاذا)901(أأورشليمفىالذينالقديسينلفقراءتوزيعايصنعواأناستحسنواوأخائيةمكدونية

هنا،اليهيشيرالذىأورشليمالىالرسولصولسسفرانلناتعينايهعمالسفرعلىعرجنا

فىجاءفقد،الأخيرةللمرةوهلاسبمكدونيةاجتازأنبعدكان،الصدقاتفيهيحملوالذى

يلى:مااياعمالسفر

يذهبواخائيةمكدونيةفىيجتازبعدماأنهنفسهفىبولسوضعالأمورهذهكملتولما

.ا)011(أيضا!وميةارىانينثغىهناكأصيربعدماانى5قائلااورشليمالى

.ا:،اكوا1-1623:070روا-60

.اا:6روا-80

أورضليم،.لنتراالصدتاتكجعاخانيةفىكورنئرسكنبسةزلكتبلأوصىتدالرصلكان)25:026ا5روا-90

.(ا-ه:16كوا)(مكدونجةاجتازقىكورثرسسيزورأنهالىوأشار

.91:21أعا-01
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مكدونية،الىيذهبوخرجوودعهمالتلاميذبولسدعاالشغبانتهىوبعدما5نقرأوكذلك

نلاثةفصرفهلاسالىجاءكثيربكلامووعظهمالنواحىتلكفىاجتازقدكانولما

.)111(اشهر،

زمنبالتالىوهى،م58أو57سنةحوالىبولسالرسولحياةفىالحادهلةهذهوتقع

رومية.الىالرسالةكتابة

لحعةد!!بنقيذ+فيح!ختهد!ث!خ!!!لإئري!بخبئ*تر؟!ممبزكد*!غءمبهيم؟جميظني!ئتهث!

ف!ي!لم!لأبزيئل!ئبآ!في!؟لأ!!بما،د"لمحئنت+ث!لئنر9د
سيز!،ول،د؟+ررتجز!شثوتي"!سإ*3شحم!س*؟!بئ!خف!ج!!3*!بتي.رز؟*به!كئي

الرسوليتنادلالتعليمىالقسموفى.وعملى،تعليمى:قسمينعلىالرسالةتشتمل

المؤمنحياةعنالرسوليتحدثالعملىالقسموفى)*(،بالمسيحبالايمانالتبريرعنالحديث

وسلوكه.الحقيقى

عشر،الحادىالاصحاحنهايةحتىالرسالةمنالأولالجزءعلىالتعليمىالقسمويشتمل

عشرالثانىالاصحاحمنابتداء،الرسالةمنالأخيرالجزءعلىالعملىالقسميشتملبينما

عشر.السادسالاصحاحنهايةحتى

العددالىالأولالاصحاحفىالأولالعددمنتستغرقبمقدمةللرسالةالرسولويمهد

التالى:النحوعلىالرسالةمضمونتحليليمكنذلكوعلىالاصحاحنفسمنعشرالسابع

(17-ا:لرا)عامةمقدمة

وتتضمن،عشرالسابعالعدداليالأولالعددمناكتداءالأولالاصحاحمنجزهأوتشمل

التالية:النقاط

(11،2:رو)رسالتهيحددالرسولسولس-

(7-3:روا)الكرازةمحورالمسيح-

(1:8رو)الناميالايمان-

(1:9رو)بالروحالعبادة-

(51-1:01رو)للكرازةالاشتياق-

(1:16،17رو)الكرازةموضوع-

.2991(كالقامرةالعصرلينالإخوة)مطبعةالاختيارمثكلة:كتاثناافظر)*(
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ويتضمن36(:11-18:)روا(كالا!انالتهر!ر)التعليمىالقصم

النالبأ:الموضوعات

كلى:ماهـستضمن؟2(5:ا-8)1:الههالتمركروالحاحةاولا:طههعة

التالهة:النعاطالىلههوكملمهر(831؟-3::1)التمركرالىالعمهعحابة)!

(28-1:18رو)شرورهمعلىالأمميينعقاب-1

(32-28:روا)الشريرالسلوكعنامثلة-2

(8-2:9رو)اليهودىالشعبضدالمذخرالفهغضب-3

11(-:29رو)يحابىلاالفه-4

(16-2:12رو)الطبيعىوالناموسالمكتوبالناموسبين-5

(24-2:17رو)والسلوكالمعرفةكيناليهودى-6

92(-2:25رو)الظاهريةالعبادة-7

(4-3:1رو)الانسانوكذباللهصدقكين-8

(8-3:5رو)بالسيهتالخيراتترتبطانالضرورىمنهل-9

(18-9:دو3)الخطيئةتحتالجميع01-

(31-91:در3)الناموسبدوناللهيرظهور-اا

25(ا-(4)لراساههم6صهامنمثال.للنهركراساسىكثمرطالا!ان)*(

التالهة:النلاطهـضضمن

(3-4:1رو)بالايمانابراهيمتهرير-1

(8-4:4در)والايمانالعملكينالتبريرحياة-2

(؟6-4:9رو)الناموسباعمالوليسالايمانببراعطيلابراهيمالوعد-3

25(-4:17رو)ابراهيمايمانعظمة-4
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التالهة:النعاطو!ضمن21(-؟:5رو)للتهرر!رالا!انكلاكةهـ-

-1(5:1رو)بالايمانالأبرارسلام-1

(21-5:12رو)بالمسيحوالخلاصأدمفىالموت-2

ويتضمن(لا8:9-6:9رو)كالايمانالتهريرنتائج:ثانيا

التالية:الموضوعات

التالهة:الن!اطالىوكشهر6(7:-؟:6رو)المسهحفىالعداسة-1

.(14-6:1رو)الخطيئةفىيسلكونلاالمتبررون-1

.(14-6:23رو)مقدسةثمارأيحملونالمتبررون-2

.(-6ا:7رو)الناموسمنالتحرر-3

التالهة:النثاطوصضمن25(-7رو7:)الساقطوالانسانالناموس-للا

.(-7:739رو)والخطيئةالناموس-9

.2(-ه:14رو7)بالناموسالخاطىعلاقة-2

هـضضمن(93-ا:8دو)المس!!سوعنىللمولودكنالفهطةحهاة-ب

التالهة:النعاط

-17(.ا:رو8)للمتبررينالقدسبالروحالمعطاةالجديدةالحياة-1

الروحشفاعة:وتشحل(!3-8:36رو)الخطيئةيسببالخليقةلا!-2

35(.-8:28رو)بالمؤمنينالذعناية271(،826:رو)القدس

93(-36:رو8)الروحيةلحياتناالفهتدعيم-3

وكتضمن(19:36-9:1)اسرائيلأمانةعدممشكلة:ثالئا

التالهة:الموضوعات

هـس!ممل23(-ا:9دو)اسرائهلأمانةعدممنالرغمعلىوعودهلىاللهامانة-ا

الثالهة:النقاط

274



.(5-9:1رو)اسرائيلبسمببولسالرسولحزن-1

.33(-9:11دو)الاختيارمشكلة-2

التالهة:الن!اطوصثممل21(-ا:)01المضزىموقفهم!سهياسرائهلادانة-ب

.1-4(:ارو.)الفهبرويرفضونانفسهمبريثبتوناليهود1-

.(13-09:5رو)والتبريروالايمانالناموس-2

(21-01:14دو)البشارةيرفضوناليهود-3

الموضوعاتهـشمل36(-ا:اروا)الضلاصجهةمنالههودمستقهلهـ-

التالهة:

.(01-11:1رو)لليهودبالنسبةالخلاصيعنيماذا-1

.(36-01:11رو)بالمسيحللايماناليهوددعوة-2

ا-69:27(:12)رو(الحقيقىالمؤمنحياة)العملىالقسم:ثانيا

التالية:الموضوعاتويتضمن

)12:1-15:13(الح!هقهةالمسهحهةالحهاةكمغىمنكتمعهاانصحبوصاكا:اولا

كاتى:ماالىفههوكشهر

الى:لهههـسشهر:12:1-92()المسهصهنامنالمتهادلةالواحهاتا-

.(12:1،2)عامةمقدمة-1

.21(-12:3)المسيحىالمجتمعفىالمؤمنواجبات-2

الى:فطوطمهر(4؟-13:ا)المحتمعلىالمسهصواحعات--

.(7-13:1)الدولةنحوالفردواجبات-1

.(01-13:8)اجتماعىكواجبالقريبمحبة-2

.(14-13:11)يسوعالربنلبسبأنوذلكبلياقةالسلوك-3
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الي:!هه!صثمهر3؟(:15-:ا14)الا!انضعا!معاملة-ب

.(12-141:)الايمانضعافايضايثبتانيستطيعالفه-1

.23(-41:13)الايمانفىللأقوياءوصايا-2

انلذلكفيجب،قريههيرضىمناواحدكليلانفسنانرضىلاانيعلمناالمسيح-3

.(13-ا:15)الأممييناليهوديقبل

الرسالة:خالضة:ثانها

ا-4)15:لديهمعروفيناشخاصعلىويسلم،روميةزيارةفىرغبتهالىفيهاويشير

التالية:النقاطالىويشير:37(16

:33(-514؟:)ومطالبالرسالةكلا!ةمهرراتا-

.2(4-51:41)مبررات-1

.33(-51:25)مطالب-2

.27(-69:9)لكثهدسنالسلامصاهداءثوصهات-ب

.(-16:12)كنخرياكنيسةخادمةبفيبىالرسوليوصى-1

.(-16:316)لكثيرينالسلاميهدىالرسول-2

.02(-16:17)الكاذبةالتعاليممنتحذيرات-3

.(27-16:31)المسيحاسموتمجيداخرىتحيات-4
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-ا9أ-ثورنف!لمقتم!!ل!-%ل!-آ----آترتلمآتةنجأ

،----------------------------------------------.



فيها.الرسولواعمالكورنثوسكنيسة-1

الرسالة.لكتابةالدافع-2

الرسالة.كتابةومكانزمن-3

الرسالة:صحةعلىالأدلة-4

الخارجية.الأدلة-أ

الرسالة.نفسمنالأدلة-ب

الرسالة.فىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-5

الرسالة.محتويات-6
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نثوسكوالىا!ولىالرسالة

فمطهالرمولىوأعمالىكلوونثوسىكلنيسةا-

بعدالثانيةرحلتهفىبولسالقديسأنالىعشرالثامنالاصحاحفىالأعمالسفريشير

تلقاهاالتىالدعوةالىالاصحاحنفسفىويشار(:\)18كورنثوسالىاتجهلأثينازيارته

صلتخفلا،الليلفىيرؤيالعولسالربفقالالمدينةهذهفىللخدمةاللهمنبولسالرسول

المدينةهذهفىكثيرأشعبالىلأنليؤذيكاحدبكيقعولاصعكانالأنىتسكتولا،تكلم

مؤسسهويكونوبذلكويعلميعظونصفسنةكورنثوسفىالرسولأقاموقد،:9()18

.هناكالكنيسة

كمةسمىشاهقمرتفعالمدينةجنوبوالى،6ليناغربىميلأ04بعدعلىكورنثوسوتقع

فكانتواسعةتجارةلكورنثوسوكانتللزهرةهيكلا!مةهذهقمةعلىوكان،كورنثوس

أيضامشهورةكانتانهاغير-اليونانبلادزينةحسبتانهاحتىوالعلموالترفللغنىمركزأ

واذا،بالفجوروصفهبذلكارادوا،كورنثوسفىفلانعاش5قالوااذافكانواالمعيشةكخلاعة

.الأدبسيئةانهاارادوا،كورنثية6هامر5قالوا

وامرأتهكيلاهؤلاءومنلهمكلوديساضطهادكسبباليهودبعضكورنثوسالىالتجاوقد

:4(18)اعسبتكلبولسفيهلليهوديفاوضمجمعبكورنثوسوكان،:3(18)اعكريسكلا

)اعشديدةمقاومةالرسولبولسكورنثوساهلوقاوم(:184)اعويونانيينيهودا6منعوقد

بيتهوأهلهوالمجمعرئيسومنهم(8ء18:7)اعيسوعبالربأمنواكثيرينانغير-:6(18

يولسواستمر(01،:189)اعويقويهيشددهرؤيافىلمولسالربظهروقد:8(18)أع

غاليونعليهاليهود6لارثم،(181:1اعسابقا)انظرذكرناكماونصفسنةبكورنثوس

الىأقلعكثيرةايامابولسلبثانوبعد:12-16(18)اعمحاكمتهرفضانهغيراخائيةحاكم

كورنثوسالىذهبايولسأنالأعمالسفرويذكر(\خه18)اعوبريسكلاكيلاومعهسورية

فىباعطويلفصيحارجلآوكانبالأسكندريةنشأالجنسيهودىهذاوابلوس،:\(91)اع

كيلااخذهوقد،يوحنامعموديةالايعرفيكنلمولكنه،يسوعيخصمابغيرةويعلمالكتب

.)1(:24-26(18)أعشرحاتمالربطريقلهوشرحاوبريسكلا

.(كالتاهرةاحميركيةالكليةمذكرات)منايبثي!ةالرسرلثرلسرحلات-الجديدالعهدجفرافية:مذكرتناانطر-9

281



الرمالةاكلتابةايىادان!-2

مسيحيىصادفتالتىالمشاكلعلىالاجابةبقصدكورنثوساهلالىرسالتهالرسولكتب

لىكتبتمالتىايامورجهةمن"واماكورنثوسمسيحيوبشانهااليهكتبوالتىكورنثوس

بينكمانخلوىأهلمناخوتىياعنكماخبرتلأنىبهاأخبرالتىاوكو7:1(1)00.عنها

حينأولأالأنى1(:كوه1)،000000زنىبينكمأنمطلقايسمع(1:11كو)1خصومات

.(11:18كو1)00001انشقاقاتبينكماناسمعالكنيسةفىتجتمعون

كانوقد:8()16أ.مسسمنكنبتأنهاالرسالةمنعشرالسادسالاصحاحمنويتضح

عنللرسولوصلتالتىالأخبارتكنولم،البحرطريقعنوروابطعلاقات6مسسمعلكورنثوس

المؤمنينيمدحانهالرسالةافتتاحيةمنببدوفانهذلكومعالسرورعلىتبعثكورنثوسأهل

يسوعالمسيحفىالمقدسينكورنثوسفىالتىالفهكنيسةالىلهمالمعطاةالنعمةعلىالفهويشكر

يسوعفىلكمالمعطاةالفهنعمةعلىجهتكممنحينكلفىإلهىاشكر...قديسينالمدعوين

شهادةفيكمثبتتكما،علموكلكلمةكلفىفيهاستغنيتمشئكلفىأنكم..المسسيح

يسوعربنااستعلانمتوقعونوأنتمماموهبةفىناقصينلستمأنكمحتىالمسيح

.7(-ا:11كو1)المسيح

الحلولالىيشيركمارسالتهلكتابةدفعتالتىالمختلفةالمشاكلالىبولسالرسولويشير

المشاكل:هذهلحلقدمهاالتى

.1(:كوه)1أبيه6امرللانسانتكونانحتىكورنثوسفىالأخلاقفسدتفقد-1

بالصلاةلنسائهميسمحونأنهمحتىالمؤمنينغيربعوائدياخذالمؤمنينبعضكان-3

.(11:5كو1)مكشوفةورؤوسهن

.(6:1كو1)المؤمنينغيرمنقضاةعلىتعرضالمسيحيينبينالخلافاتكانت-3

ضعافاعثارعدمعلىالرسولفحثهم،المؤمنينغيرمنأحيانايدعونالمسيحيونكان-4

.(1.ةكو8)1أيضاانظر(1:27.كو1)الضمائر

كانبينماالمثولاتمنمعهمأحضروهبمايشبعوناياغنياءكانالمحبةموائداجتماعاتفى-5

.(11:02،12كو1)يجوعونالفقراء

مواهبعلىالحصولفىويسعون28(:12كو1)والترتيبالنظامالعهادةفىيراعونلا-6

.(1:كو113)الروحيةالحياةاساسهىالتىالمحبةويغفلونمختلفة
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.29(:اكوه)1الأمواتقيامةفىيشكمنهناككان-7

متخاصمةمختلفةجحاعاتهناككانتأنهويهدو.كثيرةانشقاقاتالمؤمنينبينحدثت-8

1:21كو1).للمسيحأناوالرابعلصفاأناوالثالثلابلوسأناوأخرلبولسأنايقولواحد

:18(.11و3:23و

الرمالة،كلتابةومكانؤمن-3

.م57سنةأمسسمنكورنثوسأهلالىالأولىرسالتهبولسالرسولكتب

الرمالةهمحةعلىالأ،لة-!ا

الخارجية:ايادلة-ا

الىوينسبونهاكورنثوسرسالةالىالأولىالقرونفىالكنيسةكتابمنكثيرونيشير

وترتوليانسوأغناطيوسالرومانىاكليمنضسىاقتباساتذلكومن،بولسالرسول

،موراتورىوئيقةفىذكرهاووردالهرطوقىوماركيونوايريناوسو6ليناغوراسويوستينوس

الجديد.للعهدالقديمةالترجماتوفى

الرسالة4فنسمنالأدلة-ب

انهاعلييدلمماالأفكاروترابطاياسلوبوحدةالأوليكورنثوسرسالةخصاثصمن

رسولآالمدعوابولسالرسالةبدءفىنفسهالىيشيرالذيبولسالرسولهوواحدلكاتب

علىيختتمهاالرسالةنهايةوفى.(\:1كو1)أالأخوسوستانيسالفهبمشيئةالمسيحليسوع

.21(:16كو1)،بولسأنابيدىالسلاماالتالىالنحو

مثلبعدفيماعليهازيدتاضافاتثمةانوزعمواالرسالةوحدةالمحدثينهمعضانكرولقد

الرابعالاصحاحمن34عددوكذلكعشرالثالثالاصحاحفىالمذكورةالمحبةأنشودة

يقولكمايخضعنبليتكلمنانلهنماذوناليسلأنهالكنائسفينساؤكملتصمت5عشر

الأولىالرسالةهمارسالتينادماجخلاصةهىالرسالةهذهأنالبعضوزعم.،ايضاالناموس

13(8:الى:1)131العددالئامنالاصحاعالىالأولالعدد-الأولالاصحاحمنابتداءوتشمل

عشر-السادسالاصحاحالى23عدد-العاشرالاصحاحمنابتداءوتشمل،الثانيةوالرسالة

معتتفقولايسندهادليليوجدلاالأراءهذهمثلولكن(:1614الى01:23)14عدد

وترابطها.الرسالةوحدة

283



الرمالةهفىالرئيسيةوابوفوعاتالأفكار-5

دفعتالتىالأسبابمتابعةمن،الرسالةفىالرئيسيةالموضوعاتعلىنقفأننسستطيع

سابقا:اليهاأشرناوالتى،كتابتهاالىبالرسول

أوصاهمولذلكابيهامرل!للانسانتكونأنحتىكورنثوسفىالأخلاقفسدتفقد1-

.الزناةمخالطةوعدمالزنىعنيالبعدالرسول

بالصلاةلنسائهميسمحونانهمحتي،المؤمنينغيربعوائدياخذالمؤمنينبعضكان-2

الفهالىتصلىأنبالمر6هيليقهل"الرسوللهمقاللذلك،مكشوفةورؤوسهن

فهوشعرهيرخىكانانالرجلانتعلمكمنفسهاالطبيعةليستام،مغطاةغيروهى

عوضلهاأعطىقدالشعرلأنلهاصجدفهوشعرهاترخىكاتتوانالمر6هوامالهعيب

.(1-ها11:4كو1)،برقع

له!قاللذلك،المؤمنينغيرمنقلةعليتعرضالمسيحيينبينالخلافاتكانت-3

القديسين.عندوليسالظالمينعنديحاكمانأخرعلىدعوىلهأحدمنكمأيتجاسرالرسول

مستاهلينغيرافأنتمبكميدانالعالمكانفان.العالمسيدينونالقديسينأنتعلمونالستم

لكمكانفان،الحياةهذهأمورفبالأولىملائكةسندينانناتعلمونألستم.الصغرىللمحاكم

.6:1-4(كو1)قضاةالكنيسةفىالمحتقرينفاجلسواالحياةهذهامورفىمحاكنم

اعثارعدمعلىالرسولفحثهم،المؤمنينغيرمناحيانايدعونالمسيحيونكان-4

اذضميرهيتقوىافلاوننهيكلفىمتكئاعلملهمنياأحدريكانلأنه5،الضمانرضعاف

المسيحماتالذىالضعيفالأخعلمكبسببفيهلك،للأوثانذبحممايكلحتىضعيفهو

المسيح،الىتخطئونالضعيفضميرهموتجرحونالأخوةالىتخطئوناذوهكذا.أجلهمن

.(13-01:كو18)اخىأاعثرلئلاالأبدالىلحماكلفلناخىيعثرطعامكانانلذلك

المثولاتمنمعهمأحضروهبمايشبعونالأغنياءكان،المحبةموائداجتماعاتفى-5

،وتشربوافيهالتثلوابيوتلكممليس"الرسوللهمقاللذلك،يجوعونالفقراءكانصينما

حثهمكذلك.22(11:كو1)،لهمليساللذينوتخجلونالذبكنيسةتستهينونأم

الدينونةفىيقعوالئلااستحقاقبدونالربجسدمنللتناولالتقدمعدمعلىالرسول

بدونالربكأسشرباوالخبزهذامنكلمناىاذأ"لهمفقالاللهلعقابويتعرضوا

مزيثلوهكذانفسهالانسانليصتحنولكن،ودمهالربجسدفىمجرمايكوناستحقاق

لنفسهدينونهويشربيلالاستحقاقبدونويشربيثلالذىلأنالكأسمنويشربالخبز
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يرقدونهوكثيرونوصرضىضعفاءكثيرونفيكمهذااجلمن.الربجسدمميزغير

.3(:27-.11كو1)

الرسوللهمقاللذلك،والترتيبالنظامالعبادةفىيراعونكورنثوساهليكنلم-6

مواهبذلكوبعدتواتثممعلمينثالثاانمياءثانهارسلااولأالكنيسةفىاناساالفهافوضع

الجميعالعل،معلمونالجميعالعلانبياءالجميعالعل.ألسنةوانواعتدابيراعواناشفاء

الجميعالعل،بالسنةيتكلمونالجميعالعل،شفاءمواهبللجميعالعل،قواتاصحاب

علىالحصولفىيسعونكورنثوساهلكانكذلك،(03-28:كو112أ)يترجمون

عنالرسولتحدثلذلك،الروحيةالحياةاساسهىالتىالمحبةويغفلونمختلفةمواهب

كألسنةأتكلمكنت"انفقالالمحبةبأفشودةالمعروفةانشودتهفىوخاصيتهاالمحبةفضل

كانتوان،يرنصنجااويطننحاساصرتفقد،صحهةلىليسولكنوالملائكةالناس

لىليسولكنالجهالأنقلحتىالايمانكللىكانوان،الأسرارجميعواعلمنهوةلى

لىليسولكنأحترقحتىجسدىسلمتواناموالىكلأطعمتوان،شيئافلستصحبة

.(-13:كو113)شيئا،انتفعفلامحبة

كبرهانالمسيحقيامةعنالرسولتحدثلذلك،الأمواتقيامةفىيشكمنهناككان-7

قيامةايضاهكذا"فقالالقيامةحدوثكيفيةعنتحدثكذلك،الأمواتقيامةحقيقةعلى

فىيزرع،مجدفىويقامهوانفىيزرع،فسادعدمفىويقامفسادفىيزرعةاياموات

.(44-1:42كوه1،)روحانياجسماويقامحيوانياجسمايزرع،قوةفىويقامضعف

متخاصمةمختلفةجماعاتهناككانانهويبدو،كبيرةانشقاقاتالمؤمنينصينحدثت-8

،:333،:113)للمسيحاناوالرابعلصفااناوالثالثلأبلوساناوأخرلبولسانايقولواحد

بولسباسماملأجلكمصلببولسالعل،المسيحانقسمهلالرسولقاللذلك:18(11

مأأبلوسأمأبولس...بالناسأحديفتخرلااذنأيضالهموقال،3؟(:كوا)ااعتمدتم

لكم-شئكل-المستقبلةأمالحاضرةالأشياءأم!الموتأمالحياةإمالعالمامصفا

.33(ب31:كو13)لئهوالمسيحفللمسيحانتمواما

الرمالةم!تويات-6

رئيسية.أقساموأربعةمقدمةعلىالرسالةتشتمل

المقدمة:

اسمهالرسولويذكر:1-9()1الأولالاصحاحمنالتاسعالعددالىالأولالعددمنابتداة
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الفهنعمةوالى2()عددالرسالةاليهاكتبالتىالجهةالىيشيركما:\(9)الرسالةمقدمةفى

.7()عددالروحيةمواهبهموالى4(عدد)كورنثوسلأهلالمعطاة

الألل:العسم

على:ويشمل(4:12الى1:01)الداخليةالانقساماتعلىالكورنثيينتانيب

كهنهم:للانثسامالأولالسميا-

يأتى:ماالىويشار01-31(:1)الانجيلروحمقابلفىالعالمحكمة

.(16-ا:.1)كورنثوسفىالمتخاصمهالأحزاب-1

.2(-ه1:17)البشارةلكلمةالعالميةالحكمةنفععدم-3

هذاوحكماءالعالملحكصةالقهحاجةعدم6لبتكورنثوسفىالكنيسةتاسيسأن-3

.(3-ا:126)الدهر

!هنهم:للانثسامالثانىالسمب-ب

ماالىويشار(ا-2:16)الألهيةالحكمةكافيةبدرجةيدركوالمكورنثوسمسيحيىأن

يأتى:

.-16(2:6)الفهمنلناالموهوبةالأمورلنعرفالفهروحالىالأمريحتاج-1

)3:ا-!2(العالمهةكالحكصةغرورهمونعدكهنهمالانعساماتالىالا!مارةهـ-

كاثى:ماالىو!ثمار

.(3:ا-4)الأوليةالمسيحيةالحقائقعلىالتبشيرفىالرسولاقتصرلماذا-1

.-9(:ه3)للخدمةبالنسبةالكلمةخداموضع-2

.1-17()3:.أعمالهمعلىالفهوحكمالمؤمنينمسئولية-3

)3:18-23(.فيهالقولفصلانسبقلمامجملةبصورةالاشارة-4

كرسول:عملهعنمولسدلاعد-

الى:فيهويشار2(-ا:49)
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.(:ا-ه)4الربقبلمنالافيهميحكملاوالخدامالرسلأن1-

.:6-13(4)الرسالةخدمةأجلمنويقاسونهالخداميحتملهما-2

.(2-ا4:41)أبوىانذار-3

الثانى:القسم

على:ويشتمل(ا:11الى:1)5كورنثوس!اهلالاجتماعيةبالحياةتختصقوانين

الملمرعهة:غهرالمنسهةالصلة-ا

الى:ويشار(5:13-1)

.(1:5-5)عليهالرسولوحكمأبيهبامرل!التصقالذىالرجل-1

.(:6-58)الفسادابعادوجوب-2

.(:9-513)الزناةمعالتعاملتفسير-3

:الزناةوععابالمسهمههن!هنالمحاكمةعن-ب

ياتى:ماالىويشار(-6:12)

.6:1-11()القديسينأمامتكونانيجبالمحاكمة-ا

.ا-.2(6:2)الزنىيحرمأجلهامنالتىالأسباب-2

والتهتل:افراجهـ-

ياتى:ماالىويشار(04-ا:7)

)7:1-9(.حقوقهاعنوالحديثالزوجيةالحياةتقدير-1

.-24(7.1:)الزوجيةالحياةانفصاموجوبعدم-2

.38(-725:)افداضأعدممضلية-3

.(04-:793)الثانيةللمرةالزواج-4

مالوثهنين:المؤمنينكهنالعلامات-د
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ياتى:ماالىويشار(:\11الى:81)

.:1-39(8)للاوثانذبحمماالاكليجوزهل-1

.:1-23(9)يعثرهماوالغيرالىيسئفيمالحريتهالرسولاستعمالعدمعنمثال-2

يقمعواولمالشرورفىوانغمسواحريتهماستعمالأساءواالذينعنصثال-3

.(01:31الى9:42)أجسادهم

.(11:1الي:14)01المؤمنينغيرمععلاقتنافىنتصرفأنيجبكيف-4

الثالث:القسم

(14:04الى11:2)الروحيةالمواهباستعمالوفىالجمهوريةالعبادةفىالتشويش

ويشمل:

:34(-:12)؟اليمهوركةالعهادةلىللتثموطىمثلان-ا

.:2-16(11)ر)سهاتغطىاندونالمر6هصلاة-1

.34(-17:)11استحقاقدونعليهوالاقدامالربانىبالعشاءالاستهانة-2

الروحهة:المواهبعن-ب

الى:ويشار4(14:0الى1:)12

.-11(:1)12وتعددهامنهاوالغايةالروحيةالموهبةطهيعة-1

.(31-91:)12الجسداعضاءكتنوعالروحيةالمواهبتنوع-2

.(43-1:)13الأفضلالطريق-3

.2(:1-ه14)التنبؤوموهبةبالسنةالتكلمموهبةبينالمقارنة-4

.35(-:4126)المواهباستعمالفىمراعاتهيجبعماقوانين5-

.(04-:1436)الروحىالافتخارمنالحذر-6

الراكع:القصم

على:ويشتمل58(-15:1)الأمواتقيامة
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15(

-2

ب-

16(

الموتى:!عيامةالاعتعادصحةعلىالمراههن

الى:ويشير(1-43:

28(ا-:15)المسيحقيامةمنبراهين

.34(-:92)15والرسلالمؤمنينسلوكمنبراهين

:38(-15:35)المقامةكالأحسادخاصةقوضهحات

.(94-15:35)المقامةالأجسادخصائص

.58(-15:5)القيامةكيفية

الضامنة:

:(يشيرفيها1-24:

.(4-16:1)أورشليملكنيسةتجمعالتىالصدقاتالى

.(-16:59)كورنثوسلزيارةعزمهعنالرسولحديث

.(81-61:01)ونصائحاخبار

.(21-16:91)كورنثوسلأهلالسلاماهداء

.(16:22)الربيحبلامنحرمان

(24-16:23)لهمحبهواظهارالربنعمةطلب
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أ؟؟-ك!رنث!لتقآلماتفآنتة-اتولتقآلةأإ-

!ر2

ئج----------------------------------------------،



بالرسالة.تختصصعوبات-1

الرسالة.كتابةمنالهدف-2

ووحدتها.الرسالةقانونية-3

الرئيسية.والموضوعاتالأفكار-4

الرسالة.محتويات-5
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كورنثوسالىالثانيةالرسالة

بالرمالة8تغتصصعوبات1-

ذاتهعنالرسولتحدثانيحدثولم،شخصيةرسالةكورنثوسالىالثانيةالرسالةتعتبر

الرسالة.هذهفىتحدثمماكثرأخرىرسالةفى

الرسولسجايامنالكثيرعلىنقفانيمكنناكورنثوسالىالثانيةالرسالةومن

عنأوالرسوليةالخدمةفىأحقيتهعنبقوةالرسوليدافعالرسالةهذهوفى.وشخصيته

التىالكثيرةا*مالرسالةفىويعرض.(:\1و.6:1و:41وو314:3:1)انظركرسولسلطانه

،(:1123و6:4و:48انظر)فخرهموضعكانتالأموهذه،يسوعالربأجلمنتحملها

الرسوللهاتعرضالتىةالكثيروالضيقاتوالاضطهاداتالمخاطرعنالرسالةفىتقراوهكذا

للمسيح.صالحكجندى

تكشفتالتىواعلاناتهالربمناظرالىالرسوليشير،الأولىللمرة،الرسالةهذهوفى

سنةعشرةباربعالرسالةهذهكتابةقبلوذلك،الثالثةالسماءالىاختطفعندماللرسول

فهو،الجوانبالمتعددةالغنيةالقويةالرسولشخصيةنلمسالرسالةهذهوفى،4(-:1)12

الخاطئين.معاملةيطلبورفقمحبةفىواحيانا،مقاوميهيخاطبوحدةصرامةفىأحيانا

الرسالتينكتابةبينالفترةوأنخاصة،الصعوباتمنكثيرأتثيرالرسالةهذهأنعلى

الرسل.أعمالسفرفىوابهاماغموضأالفتراتكثرهىكورنثوسالىوالثانيةالأولى

الأولىالزيارةبينالرسولكاناذافيماحولتدور،بالرسالةتختصالتىالكبرىوالصعوبة

كتبالزيارةهذهوبعد.ممسسمنقصيرةزيارةأيضأزارهاقد!كورنفو!الىالثانيةوالزيارة

ممنالباحثينمنالكثيروهناك.الثانيةالرسالةوقبلالأولىالرسالةبعدقصيرةرسالةأيضا

بعدكتبتقصيرةرسالةثمةبأنالاعتقاديرفضونوكذلكالقصيرةالزيارةبهذهالأخذيرفضون

بهذهالقولبصحةيعتقدمنالباحثينمنهناكأنعلى،الثانيةالرسالةوقبلاياولىالرسالة

ياخذونالذينومن،اخرىناحيةمنالقصيرةالرسالةكتابةوبصحةناحيةمنالقصيرةالزيارة

الىالقصيرةالزيارةبهذهالقانلوناليهيستندالذىوالدليليوانيدسالأستاذالثانىالراىبهذا

أولأاليكمآتىانأشاءكنتالثقةوبهذهاالرسولقولمنالثانيةالرسالةفىوردماكورنثوس
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اليكم؟تىلاأننفسىفىبهذاجزمتولكنى9وقوله(1:ه1كو3)"ثانيةنعمةلكملتكون

تشيرأنلايمكن-الرأىهذاأصحابنظرفى-الأياتهذهفان،(:\2كو2)!حزنفىأيضا

فىوردماالىيستندونوكذلكهناكالكنيسةأسسحيثكورنثوسالىالأولىزيارتهالى

التالية:المواضع

."اليكمأتىالثالثةالمرةهذه"وضوحفىالرسوليقولحيث(:او1214:13كو2)

كورنثوسالىالثانيةالرسالةكتابةحتىوقعتالتىالأحداث،الاتجاههذاأصحابويرتب

التالى:النحوعلى

طريقعنكورنثوسالىوأرسطوستيموثيؤسأفمسسمنارسلبعدمابولسالرسولأن

كنيسةفىأثيرتالتىالمختلفةالمشاكلعلىتعرف(:9122عواا:.16و:417كو1)مكدونية

انهعلى،المشاكلتلكعلىيجيبلكىكورنفوسالىالأولىرسالتهالرسولفكتب،كورنثوس

فىاتجاهاتظهرتفقدتيموثيؤسزيارةولامنالأولىالرسالةلامننتيجةايةثمةيكنلم

:1123و01،:17.كو2)الرسوليةالخدماتفىاحقيتهالرسولعلىتنكركورنثوسكنيسة

القائمةالمشاكليعالبملكيكورنثوسالىبنفسهالرسوليتجهانالىهذااضطرقد(:1216و

الرسولفرجع،(7،12،:ه2كو)2الزيارةهذهفىاملبخيبةأصيبالرسولانعلى،هناك

بعدمعهيتقابلانعلىاتفقالذىتيطسمعكورنثوسالىارسلهارسالةكتبومناكافسسالى

بعمليقوماذنتيطسكانلقد،:12(كو2)3منيتضحكماترواسفىكورنثوسمنرجوعه

الىتيطسحملهاالتىالرسالةوهذه!كورنثوسوكنيسةبولسالرسولبينالوساطة

الثانيهرسالتهوقبلالأولىرسالتهبعدالرسولكتبهاالتىالصغيرةالرسالةهىكورنثوس

.(9-و7:ه13:كو22)انظر

حيثمكدونيةالىالرسولفتوجه(:13)2ترواسفىتيطسمعيتقابللمالرسولولكن

أحوالعلىيقفانللرسولأمكنوبذلك،فيلبىمدينةفىذلككانوربما،هناكمعهتقابل

.كورنثوسفىالكنيسة

الر!الة4كلتابةمنال!ةت-2

كتابةعلةهىكاستكورنتوسلمدينةزيارتهمنصعهتيطمسحملهاالتىايهخباران

نا.بولسالرسوللهاسزطيبةالأخبارهذهكانتوقد،اليهاالثاتيةالرسالة

هاجمالذىالانسانهذاعلىالعقوباتأوقعوامنهما!ثريةايهقلعلىأوالكورنفيين
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للمرةارسلبلكورنثوسالىصباشرةيتوجهلمالرسولأنعلى:6()2بولسالرسول

علىكورنثوسأهلحاثأ،بصددهانحنالتىالثانيةالرسالةهذهوصعهتيطسالثانية

تأالرسالةهذهفىالرسولحاولوقد.أورشليمفقراءحاجاتسدأجلصنالسخاء

خطةتغييرسببويعللبولسالرسولنحوالكورنثيينبأذهانعلقشككليزيل

تيطسوفحونحوهطيبةمشاعرمناظهروهماعلىويشكرهم(.و.1:ه1كو)2سيره

بهذهالرسولأرادولقد.(:26)المقاومينضدصنهما!ثريةتأييدوعلى(.و.:6)7

لااليهاتوجهإذاحتىكورنثوسكنيسةفىفبتتالتىالمشاكلمختلفيعالجانالرسالة

نحددأنلانستطيعأنناعلى،سبقفيماصادفهاالتىكالأحداثمحزنةأحداثاهفاكيصادف

البعضويذهب.أراوهمالدقةوجهعلىكانتوماذاالرسوليقاومونكانواالذينهؤلاءهممن

الثانيةالرسالةفىلانجدالواقعفىكناوانمسيحيينصارواالذيناليهودمنبأنهمالقولالى

المسيحيينأثارهمماغلاطيةالىرسالتهفىالرسوليناقشهبماشبيهةمناقشةكورنفوسالى

فقد،فلسطينعبرانيىمنكانوابأنهمالقولالىيذهبوالبعض.اليهودمناصلأكانواالذين

كانواهزلاءأنويبدو.:22(1كوا)2،أيضافاناعبرانيونأهماقولهفىاليهمالرسولأشار

عنالرسوليقولولذلكالأخرينالرسلمنمرتبة6ولأنهعلىبولسالرسولالىينظرون

صرتوقدأيضأوقال،(ه:1كوا)2الرسلفائقىعنشيئالاأنقصانىأحسبالأنىنفسه

فائقىعنشيئاانقصلماذمنكمامدحانينبغىكانلأنهألزمتمونىانتم،6متخرغبيأوانا

مثللأن"عنهمفيقولالمقاومينهؤلاءويصف1(:ا12كو)2شيئالستكنتوانالرسل

الشيطانيانعجبولاالمسيحرسلشبهالىشكلهممغيرونماكرونفعلةكذبةرسلهمهؤلاء

كخدامشكلهميغيرونأيضآخدامهكانانعظيمأفليس،نورملاكشبهالىشكلهيغيرنفسه

الجسدحسبويفتخرون15(-11:13كو)2أعمالهمحسبتكوننهايتهمالذين،للبر

نا.الحضرةحسبهوماالى61شظروننفسهعنيدافعوهوعنهمقالكما(11:18كو)2

أيضانحنكذلكللمسيحهوكماأنهنفسهأيضاصنهذافليحسبللمسيحانهبنفسهأحدوثق

.7(:1كو.)2،للمسيح

وأزالت،منهمالكثيرالىوالسلامالهدوءوأعادتكورنثوساهلفىالرسالةهذهاثمرتولقد

وفى.لهمقاومتهمتلاشتوكذلكبولسالرسولنحوكورنثوسياهلكانتالتىالشكوككل

الىرسالتهكتبحيث(.و.02:3ع)1أشهرثلاثةهناكالرسولاستمرلكورنثوسزيارته

الىالرسالةفىيشيركما.داخلىوسلامبهدوءيتمتعكانالرسولأنتفترضوالتىرومية

مكدونيةاهللأن"أورشليمقديسىنحواخائيةاهلابداهالذىالطيبالاستعدادالىرومية
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26(.:1روه)،أورشليمفىالذينالقديسينلفقراءتوزيعايصنعواأناستحسنواوأخائية

يديهعلىقبلواالذىالروحىبأبيهمكورنثوسأهلعلاقةتحسنتقدانهالقوليمكنذلكوعلى

كمالها.وبلغت،الايمان

ووح!ت!اهالرمالةقانونية-3

وبالمشاعرأسلوبهابحيويةوتتميز،شخصيةرسالةبأنهاالرسالةهذهتوصف

وتكشفالرسولبشخصتتصلالتىوالوقائعالأحداث!نفيهاوبماالحماسيةالقوية

نقفالرسالةهذهوفى.بولسالرسولشخصيةعنأخرىرسالةأيةتكشفصماكثر

سفرومنالأخرىالرسائلمنالرسولعننعرفهاالتىوأخلاقهالرسولصفاتعلى

بولس.الرسولالىتستندالرسالةأنفىشكمناذنهناكفليس.الأعمال

ذإ،بولسالرسولالىالرسالةنسبةصحةعلىتشهدخارجيةادلةايضأهناكوتوجدبل

الىالرسالةمسندينكورنثوسالىالثانيةالرسالةمنوكتابهاالكنيسةأباءمنكثيراقتبس

قابل:ذلكعلىاطامنلةومن،بولسالرسول

.33(،11:25كو2ص5:6)كورنثوسالىالأولىالرومانىكليمنضسىرسالة1-

.(4:11كو2مع2:)2فيلبىالىبولبكاربوسرسالة3-

.(6:01كو2مع13:وه5:8)ديوجنيتسرسالة3-

.(1:3.كو2مع5:8)

.91(:أواا:و7،:كوه2س،:3و2،7:)1أوثوليكوسالىثيؤفيلسرسالة-4

الاسكندرىواكليمنضسىوايريناوسهيبوليتسبواسطةايضأالرسالةاستخدمتوقد

والمترجمون،وماركيون،موراتورىوثيقةفانكذلك،بولسالرسولالىونسبتوترتليانوس

الرسول.بولسرسائلبينمنكورشوسالىالثانيةالرسالةيضعونالقدماء

الرسولالىنسبتهاوصحةالرسالةصحةفىشكاىينشألمأنهمنالرعمعلىولكن

لاوأنهاالوحدةتنقصهاالرسالةهذهأنالباحثينبعضاعتقدالحديثةالعصورفيأنهالا،بولعس

اليها،أشرناأنسبقالتىالقصيرةالرسالةاليهااضيفتقدوأنه،واحدةرسالةتكونانيمكن

الىالراىهذااصحابيشيرالأخصوعلى.بولسللرسولمفقودةاخرىرسائلمناوشذرات

الاصحاحاتهذهاناعتبارعلى13(صالى01)صالرسالةمنالأخيرةالأربعةالاصحاحات

عنيختلفالرسالةمنالجزءهذاأسلوبلأنالرسالتينبينالمتوسطةالصغيرةالرسالةتكون

منها.الأخرالجزءاسلوب
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به،يرتبطالذيالموضوعالىيرجعالرسالةمنالجزءهذافىللهجتهالرسولتغييرانعلى

،كورشوسفىالك!يسةوحدةالىواساءواوجربوهالرسولقاوموابالذينهناالحديثيتصلاذ

الرسول.بهايكتبالتىواللهجةالأسلوبفىتغييرحتمايتبعهالموضوعتغييران

الىترتقىلاوتخميناتظنونفهذه،للرسولأخرىرسائلمنبالشذراتيختصفيمااما

منسقمنظمبحثصورةفىرسائلهيكتبلمالرسولانبالناعنيغيبلاويجب،اليقينحد

الرسالةيكتبيكنلمالرسولأنعنفضلأ،الكنيسةواجهتمشاكلعنللاجابةكتبهابل

رسائلهفىنجديجعلنالاممامتباعدةفتراتعلىيكتبكانبلمتصلواحدوقتفىبلاملها

تتضمنها.التىللأفكارمنظمةمعالجة

الرمالةهفىالرثيسيةوالموضوعاتالأفكار-!ا

:كورنثوسالىالثانيةالرسالةمحورتكونرئيسيةموضوعاتثلاثةثمة

القدكم:العهدخدمةعنالحد!دالعهدخدمةالضلهة-ا

!واحفىلاالحىالفهبروحبلبحبرلامكتوبةمنامخدومةالمسيحرسالةانكمظاهرين"

.3(:)3لمحيةقلبالواحفىبلحجرية

ولكنيقتلالحرفلأنالروحبلالحرفلاجديدعهدخدامنكونلأنكفاةجعلناالذين"

.(6:)3،يحيىالروح

بنويقدرلمحتىمجدفىحصلتقدحجارةفىبأحرفالمنقوشةالموتخدمةكانتانثم)

الروحخدمةبالأولىتكونلافكيف،الزائلوجهمجدلسببموسىوجهالىينظرواأنأسرائيل

نا...لأنهمجدفىالبرخدمةتزيدكئيرأفبالأولىمجدأالدينونةخدمةكانتانلأنه،مجدفى

.11(،7،8،9:)3،مجدفىالدائمكثيرأفبالأولىمجدفىالزائلكان

المحتاجالن:فىهذاو6لرالقديسينأعوازلضدمةالعطاءعلىالحث-2

امضافالبركاسيالبركاررلزرعومتالضامحصدفبلشحبالشحمزرعمنان"

.6(:9)،يحصد

.7(:)9االلهيحبهبسرورالمعطىلأن"

.9(:)9هالأبدالىيبقىبره.المساكيناعطى.فرق.هومكتوبكما"
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هماذ،لفهكثيربشكريزيدبلفقطالقديسينأعوازيسدليسالخدمةهذهافتعاليان"

لهمالتوزيعوسخاءالمسيحلانجيلاعترافكمطاعةعلىالفهيمجدونالخدمةهذهباختيار

.(13،13:)9"وللجميع

سالهيه:ضدففسهعنالرسولدفاع-3

الثاشالاصحاحينانظر50(:11)!الرسلفائقىعنشيئاأنقصلمأنىأحمسبلانى"

عشر.والثالثعشر

الردالة4محتويات-5

متدم!:

وتتضمن:(11-1)عددمن

.2(،1:1)الرسالةافتتاحية-1

(11-1:3)لفهالشكرتقديم-2

ايال!التسم

الىالاشارةويتضمن،16(:7الى1:12)كرسولوسجاياهبولسلمسلكدفاعىعرض

التالية:النقاط

وغيرتهاخلاصهنىكنقصالرسولاتهامعلىالكورنثيينقدرةعدم:اولأ

الى:هناالرسولوكشهر79(:2الى12:)1

.(14-12!1)الخدمةفىاخلاصه-1

.17(:2الى15:)1خفةالىيردلاالسيرخطةفىتغييرهأنيبين-2

الى:و!شار(4:6الى:31)الرسولاعمال:ثانيا

.3(-ا:)3الرسلمنمخدومةمكتوبةرسالةالمؤمنون-1

.18(-4:)3الموسويةالخدمةعنالرسوليةالخدمةامتياز-3

.(6-ا:)4الخدمةعملالرسوليباشركيف-3



الى:ويشار01(:5الى7:)4الرسولضيقات:ثالثا

.12(-4:7)الخداملهايتعرضالتىوالشدائدالاضهاداتعنالحديث-1

.18(-13:)4يرىلاماالىالنظر-2

.(01-ا:5)السماوىالمجدفىالرجاء-

الى:ويشار9(:7الى1:)5الرسولحياة:راكعا

القهمعالبشراصلاحوبقصدللمسيحالمحبةمنبدافعيعملونالمخلصخدامان-1

(5:91-21).

.(01-1:)6اليهمالموكلةالخدمةالكارزونيتمكيف-2

تتوفرأنيمكنحتىالوثنيةبالعبادةصلتهميقطعوابأنكورنثوساهلالرسوليوصى-3

.(7:1الي11:)6القداسةحياةلهم

الى:ويشار16(-12:)7اليهمالسالتةككتالتهمرتمطةللرسولتعاليم:خامسا

.7(-2؟)7كورنثوسكنيسةنحوالمخلصةمشاعره-ا

.(16-8:)7كورنثوسياهلمحبتهالرسولفيهايظهراليهموكتبهسبقلماشروح-3

الفانىالقسم

يأتى:ماالىهناويشار15(:9الىا:)8الخيرلفعلووصايانصائح

،2(-9:)8التقدماتتتمان!مبكيد:أولأ

.(6-1:)8الخيرلعملطيبكمثلمكدونيةكنيسةاليالاشارة-1

.15(-7:)8يفعلوهانالكورنثيينعلىيجبما-2

.24(-16:)8التقدماتجمع-3

15(-1:)9الخيرفعلثمار:ثانيا

.7(-ا:)9الخيرعملعليالحث-1

.(15-:8)9الكثيرةالرحمةعملثمار-2
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الثالثالقصم

18(:12الى01:1)الرسولىسلطانهعناوالخدمةفىأحقيتهعنبقوةيدافعالرسول

التالية:الموضوعاتالىفيهويشار

89(-1:)01ومتاعههالرسولسلطان:اولأ

.(6-01:1)عصيانكلعلىيردالرسول-1

.11(-01:7)وصرامةشدةبكليعاملهمسوفلكورنثوسالمقبلةزيارتهفىالرسول-3

المقاومينأنبينماالفهقبلمنلهالمعينةالخدمةحدودداخلالدوامعلىيظلالرسول-3

.18(-01:12)ذلكيفعلونلالهوالمتهمين

الكذكةكالرسلكالمقارنةالفخرمواضعالىيشيرالرسول:ثانيا

:8؟(2؟الى؟:)11

-6(.:1)11-مقدمةا

.15(-7:)11بكورنثوسالكنيسةعلىيثقلاند!ونوتبشيرهالرسولغيرة-2

.33(-11:16)الخدمةولامالمختلفةاعمالهالىالرسولاشارة-3

.(01-9:)13بولسللرسولالفهوهبهاالتىالخاصةالنعم-4

.18(-11:)12نتائج-5

(13:13الى1:91)2:الضاقمة

.(39:01الى91:)12سابقةانذارات-1

.13(-11:)39نهائيةوتحياتتوصيات-2
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الرسالة.إليهمأرسلتالذين-1

الداخلية(والأدلةالخارجيةالأدلة)الرسالةقانونية-2

الرسالة.كتابةمنالغرض-3

الرسالة.كتابةومكانزماق-4

الرسالة.فىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-5

الرسالة.محتويات-6



غلاطيةالىالرسالة

الي!م،أر!علتالةين-1

.1:2(غلاطيةكنائس)عبارةالرسالةاليهمأرسلالذينعلىبولسالرسوليطلق

كنيسةأوفردالىيوجههالاالتىالرسولبولسرسائلبينالوحيدةالرسالةهىوهذه

متىولكن(1:2غلا)ا!م!3لااك!"س!3أ!أث!نجلأ+ل!المهأ،33كاالكنائسمنمجموعةالىبلواحدة

تحديدناعلىتعتمدالسؤالهذاعلىالإجابةان؟الكنائسهذهبولسالرسولأسس

الرسول.استعملهاكما!"غلاطيةبكلمةللمقصود

الناحيةعنأما.والسياسيةالجغرافيةالناحيتينمنالكلمةمعنىتحديدالىيحتاجوالأمر

المقاطعةوهى،الصغرىلاسياالشماليةالمقاطعاتاحدىالىتشيرغلأطيةكلمةفان،الجغرافية

ليكاؤونياالجنوبوفىفريجيةوغربأبنتسوشرقآجونياوبابلابيثينياشمالآتحدهاالتى

رئيسيةبصفةلتشيراستعملت،السياسيةالناحيةمننفسهاغلاطيةكلمةأنعلى.وكبادوكية

غلاطيةلكلمةالمزدوجالاستعمالوهذا.وليكاؤونياوبيسيديافريجيةمنجزءالىثمغلاطيةالى

والجنوبية.الشماليةغلاطيةنظريةأى،غلاطيةبكنائسالمقصودتحديدفىنظريتينالىأدى

بولسالرسولاليهاأرسلالتى!غلاطيةكنائسإفإن،الشماليةغلاطيةلنظريةووفقا

سابقأ.اليهأشرنامانحوعلىغلاطيةلكلمةالجغرافىالمعنىيحددها،رسالته

أوروباغربمنهاجرتالتىالغاليةبالقبائلالمقاطعةهذهاستوطنتم.ق028سنةومنذ

النظريةبهذهياخذونوالذين،غلاطيةولاية-قصيربوقتالمسيحميلادقبل-كونتالتىوهى

فىاىغلاطيةمقاطعةمدنأهمفىأغلاطيةكنائس9اسسقدبولسالرسولأنعلىيتفقون

لنظريةبالنسبةأما.كا!7ا،+لاوتافيومأكاك!س!عثاياولبسينوسوفىولقلاحثهمأنقراالعاصمة

فىبولسالرسولبشرهاالتىالمناطقوبينغلاطيةكنائسبينتجمعفأنهاالجنوبيةغلاطية

لألانجلماغ!ولستراح)هأولدا+أوأيقونيةأ!أكه4!أولولأ،وله؟س!بيسيديهانطاكيةوهىالأولىرحلته

.الجهاتهذهفىأنشأهافالرسوليكونكنيسةايةتستثنىولاس!؟!ح"ودربة

يلى:كمافهى،الشماليةغلاطية)نظريةاليهاتستندالتىايادلةأما
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وليكاؤونياوبيسيديافريجياسكانبولسالرسوليسمىأنالمستصوبمنليسانه-1

الأصلية.غلاطيةفىعاشواالذيند!الالةكهالغاليينعلىأساسأيطلقالاسمهذافان،بالغلاطيين

بواسطتهأسستالتىالكنائسالىالرسوليشيرأنأيضأالمستصوبمنوليس-2

.بمفردهأنشأهالوأنهكمابرنابامعبالاشتراك

الجغرافىالمعنىفىوبيسيدياوفريجيهميسياالىيشيرالرسلأعمالسفرأنحيث-3

بالأسماءصقترنآيستعملعندما"غلاطية9اسمفانكذلك،السياسىالمعنىفىوليس

الجغرافى.المعنىمنكثريتضمنلافانه،السابقة

فىاجتازواوبعدما"فريجيةعنمميزةغلاطيةتذكرأيضآالإعمالسفروفى-4

كورةفىبالتتابعواجتازخرجزمانأصرفوبعدما"16:6عأ"...غلاطيةوكورةفريجية

يسىءالتى"وفريجيةغلاطيةكورة"عبارةأنملاحظةمع،89:33عأ...!وفريجيةغلاطية

تكنلماليهاالمشارالمقاطعةأنتعنى(بعدفيمانشيرسوفمانحوعلى)البعضفهمها

المقاطعتين.منمعآالمرتبطةالأجزاءبلبيسيدياأوليكاؤنية

عنيخرجلاا!اولللدليلفبالنسبة:الباحثينبعضعندللنقدتتعرضالأدلةهذهأنعلى

سنةمنذتكونتقدالرومانيةغلاطيةمقاطعةأنالاعتبارفىاخذنافاذا،مسوغبلافرضمجرد

رسالتهاليهاالرسولكتبعندماسنة75منيقربماعليهامزقدذلكعلىويكون،م.ق25

.!بالغلاطيين"جميعهمالمقاطعةهذهسكانلقبقدالرسوليكونأنيمنعالذىفما

بولسبينحدثالذىالشقاقبعدكتبتالرسالةانالملاحظفمن،الثانىللدليلوبالنسبة

العملتقسيممنماشئحصلقديكونأنالمستبعدمنوليس،الرسولمرقسبشأنوبرنابا

أمروحدهاليهينسبأنيمكنوبذلكغلاطيةجنوبكنائسفىكرزقدبولسالرسولويكون

.هناكالكنائستأسيس

المعنىفىالكلمةحقآاستعملقدلوقاالقديسكاناذا،الثالثللدليلوبالنسبة-5

السياسي؟المعنىفىاستعملهاقدبولسالقديسيكونأنيمنعالذيفما،الجغرافى

لعباراتخاطئتفسيرالىيستندلأنهضعيفدليلفهو،الرابعللدليلبالنسبةوأما-6

ل!ع؟!ول!أ!أ!،أ!ا!5لأطاول+*3*؟حأغلاطيةوكورةفريجية9(:166ع1)الأعمالسفر

نأذلك.،الأ+ك!3وللأ؟أ،ثهافى!،ل!ياح3!أأ!+؟!3،أ18:23ع01لاوفريجيةغلاطيةكورة"

الفريجية"غلاطيةكورةداتترجمأنأيضأيمكن61:6أعوكورةغلاطية!فريجية"عبارة
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يتصمنالذىغلاطيةمنالجزءهذاالىمشيرآس!،ا+5!لأ!،اع-5حأ،لأاثهأ!س!"5،أ

تؤدى"!فريجيةكلمةأنأى،فريجيةمقاطعةأصلآتتبعالتىوهىوأيقونياأنطاكية

مستقل.اسمالىتشيرولالغلاطية"الصفة"معنى

الىتشيرأنيمكن،هنافريجيةكلمةفإن،الأسماءوضعقلبحيث18:23أعفىوأما

.!أ!لأ!؟!!ول!!7"العظمىفريجية،الىأو!أ!ل!!"ح!حأ!!)!5لمغلاطيةفريجية9

."الشماليةغلاطيةنظرية5الأولىالنظريةعندافعواالذينبينمنونذكر

!ثأص!أ3كه،!!لأأ034ول،)أأاأ"حس!405،3ءأ!+4ساأ!؟،هآ5،

نذكر"الجنوبيةغلاطيةنظرية!الثانيةالنظريةعندافعواالذيىومن

ط!+س!"،لا*+3ث"كاق،2ول!ة،ذا!!هول،!وللا!،ول

حدودهافى"غلاطية!كلمةاستعملقدبولسالقديسأنالثانيةالنظريةوتفترض

الرسوللهاأرسلالتى،غلاطيةكنائس،فانذلكوعلىالجغرافيةلاالسياسية

ودربة.،ولسترا،وأيقونية،أنطاكيةتتضمنرسالته

النظرية:هذهتدعيمفىتقدمالتىالأدلةومن

بالاسمليس.انشأهاالتىالكنائسموضعالىيشيرانبولسالرسولعادةمنكانلقد-1

وكنائس(91:كو116)اسياكنائسعنتكلموهكذا،الرسميةبالتسميةبلالعامى

الرسولعلىغريبآأمرأهذايكنولم\(:1كو2)أخائيةوكنائس:\(كو8)2مكدونية

فىغلاطيةكلمةتستعملحيث(\:1)بطرسالرسولايضآفعلهماهذافأن،بولس

الرومانية.المقاطعاتالىتشيرالأخرىالأسماءانطالما،السياسىمعناها

محققأمرهذافان)1(الرومانيةغلاطيةمقا!عةفيكنائسأنشأقدبولسالرسولأنأما-2

يشيرلوقاالقديسبانالقوليؤكدماهناكوليس13،14صاعفىعنهتفصيلآنجد

غلاطية.شمالفىكنائسانشأالرسولانالى:166أعفى

هكذاوغلاطيةولايةاسم(تحتبنطسوبانلاغرنيا)ستاطماتعدغلاطةالىالرومانيرنضم.مق7سنةفىا-

أشهرمنوفقطالأصلبةلاغلاطية،جاراتهاحسابعلىالموصعهغلاطيةالرسلأيامفىتعنىغلاطةلفظةكانت

مطبعة)آخرلنوعبدالملكبطرسللدكورالمقدسالكتابتاموسأنظر.بسبنرسوأنقراوتانجومغلاطةمدن

.(البيروتيةالمثعل
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كورلوسالىالأولىالوسالةوفى،(3:01ؤاصفقراءاأج!لمنالجمعالىالفسالة-ترث!يز

فما.الأمرهذافىتشاركأنغلاطيةكناشأم!-قدأنهالرسو-لبولسيقول(:\16كو1)

غلاطيةكنائسأناهـسولأبو!سرسائلي!!!سكز،انه؟هناغلاحليةكلمةصعنىهو

أجلمنتبرعتتمد(15:36ر،،)4وأخائد(1،6:3:حو8)2ومكدونية(\:69كو1)

بولسالرسولتبعواأيخضآآسيامنصه!لينالت4(:03أع)منيبدوبينما،الأمرهذا

فى!غلاكلية)كلمةالآنأخذناة،ذا4و3:؟!116خىوضعه3طالذللمبداوفقآأورشليمالى

اشتركتبولساصسولأأنخماهاالتىألكنانسجصب!أنذلكمعنىفا!،الرسمىمعناها

شمالالىفقطتشيروبأنهاافىالجغابهحنامماأغلاطيةؤكلمةأخدنااذاأما،العملهذافى

أنطاكيةكنائسالىهناعلايشيرألرسولأنذاك،معنىفااق(اننتمماليةغلأطية!غلاطية

على.للفتراءعالجهفىاشدتركتقداوكهطائنىهذدتخ!-نل!وبذلكودرب4ولسترةوأيقرنية

الىيشارالرسولبولاسمحبوا5الذ!نالم!صثينا،بير!أنخاعمةقبولهيصعبأهـشهذاأن

لشمالممثلينإلىيشرلمبينلعا،هـةلمهمدمزاوتيه-وثيؤسيىالدروغايوشسكوندس

.(4ة/01عأأنظر)غلاطية

وربما.للغلاطيين؟ولأبشر،انجرما-بض!فبوا!ساهـسوا!اأن(4:13)غلأمنيب!و-

أيضآذلكيغىربماأوالمرخىيعاتهـاكانفهـغلاطلجة!!فرهخلالفىسولإليأنذلكيعنى

لاالشماليةغلاطيةعبرقالطربأتعلى،للأستشفاء4الولادهذهالىاتجهقدالرسولأن

هذهفىالطقسهـلاءمةيهدمىتف!ك!ل!اليهأ!!هاب.!الرسور!يرغبمكانلأىيقود

فىبمرضأصيبقدالرسولاننففسضأنيمكنفاف*أخرىناحيةوهـت،الجهات

طقسفىالاستشفاءطلبذلكأ-لىومنبمفيليةفر،المنخفضةايأراضىمستنقعات

المنعش.بيسيديةأنطاكية

الغلاطيينلدىمعروفكثتصبرناباذكرولساالرسوليكررالرسالةهذهفى-

فىالكنيسةانشاءفىلولسا!الرسولنساعدكانبرنا!اأر.!المعروفومن39(،9،:1)3

كنائسفيهاانشأالتىالثانيةرحلتهفىبولسالرسوليصحد،لمبينما،غلاطيةجنوب

نظرية)الثانيةالنظريةتدعيمفىالسابقة6الأرابيذهنيأخذاوالذين.غلاطيةشمال

غلاطيةألى9غلأطيةبكنائسيشيربولسالرسولبأنالقولالىينتهون(الجنوبيةغلأطية

فىغلاطيةكلمةاستعملبول!راسسولا!كونأنثمنعماليسكلوعلى.!الجنوبية

والجنوبية،ليةالشهغلاطيةليشط،الرسلأيامفىبهدة!تعملكانتالذىالشاملمعناها

بعضتضمكانتولكنهاألأمم3.نمؤصينمنأصلاتتإوز،فللأطب،كنيسةوكانت.معأ



الأمميونوكان.(13،14)أعمناستنتاجهيمكنوهذا،يهودىاصلمنمؤمنين

اليهودبينماكان14:1،،1343:46،48أعالحقيقةمعرفةفييرغبون

رفضواوآخرون(\:13:43،14أع)الرسولكلماتالبعضمنهموقبل،منقسمين

فيالرسولويشير.(13:45،05،04:2،5،91)أعوتجديفغيظفيالرسول

أنظرواليهود)للأمميينبالنسبةالايمانبمشاكلتتصلكثيرةمسائلاليرسالته

كنائستكونتمنهمالذيناليونانييناكثرأنويبدو.(2528،،4:8،3،23غلا

عأأنظر)اليهودىالمجمعفىاشتركواالدينالدخلاءمنمالوقتكانواغلاطية

اليهودىالشعببتاريخالمؤمنينهؤلاءمعرفةمنلا!ثرهذاويتأكد(\:39:43،14

الرسالة.مضمونمنيبدوكماوبالناموس

الرصالة.قانونية-3

الخارجيةالأدلة-1

استعمالذلكعلىالأمثلةومنغلأطيةالىالرسالةالكنيسةآباءمنكثيراستعمل

لها.بوليكاربوس

قابل:

4:63غلامع3:3بوليكاربوس

:17غلاهمع5:3

6:7غلامع5:1

(1:1غالأمع1:1قيلادلفيا):اغناطيوس

وثيقةفىالرسالةالىويشار(09،59،69الحوار)قابليوستينوساستعملهاوكذلك

منكعملاليهايشاروكذلكالجديدللعهدألقديمةالترجماتوفىا،37،ية.اأ-اموراتورى

واكليمنضسى(21،1:وه3:16،3و3:6،5)ايريناوسعندالرسولبولسأعمال

.ماركيونقانونفىوذكرتأخرينكثيرينمنواستخدمت(3:16ستروما)الاسكندرى

الرسولالىنسبتهاوفىالرسالةصحةفىللشكيدعوماهناكليسوالحق

وداخلية.خارجيةقويةأدلة!نلهاتتوفرلماوقلكبولس
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الداخليةالإدلة

ضئوءفىوتقييمهاليهودىبالفكرتتصلمشاكلمناليهيشيروماالرسالةمضمونان

الرسولكتاباتفيمثيلألهانجدوالتيفيهاعرضالتيالصورةوبهذه،المسيحيالفكر

يهوديأيكونأنلابدفالكاتب.بولسالرسولوضعمنالرسالةبأنيقطع،ا!اخرىبولس

هذهفانكذلك.بولسالرسولمستوىمنأقلوليسالعبرىباللاهوتقويأالمامأملمأ

وآراءأفكارمنتضمنتهفيمافقطليس،ا!اخرىالرسولبولسرسائلمعتتشابهالرسالة

الىالرسالةبينالتشابهوجهعنالتاليةالمقارنةوتكشف.كلماتمنتستعملهفيماأيضآولكن

:الأخرىالرسولبولسورسائلغلاطية

غلاطيةالىالرسالةكورنثوس-الىالرسالةروميةالىالرسالة

أخرمكانفىيردلمومرات9وردواحدةمرةكو3فىوردمرات9ورد:ابراهيم-1

.ا!اخرىالرسولبولسرسائلمن

هذهغيروفى)مرات3وردتمرتانكوافىوردتأ!يا؟هل!اولثهأغلفة-2

رسائلفىمرات3وردتالمواضعمرات3وردت

.(الأخرىالرسولبولس

هذهغيرفىو)مرات3وردتمرتانكو1فىوردتاةا!كالأأر،5:يتبرر3-

رسائلفىمرتينوردتالمواضعمرة15وردت

.(الأخرىالرسولبولس

!!(كالهأع!:يبطل-4

مرات6تورد

س!"33،ولث!5-نسل

تمرا9تورد

لاثههنج:ناموس6-

مرة76تورد
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هذهغيرفىو)مرات3وردتمرات9كو1فىوردت

رسائلفىمرات4وردتالمواضع

.(الأخرىبولس

هذهغيرفىو)مرات5وردتمرةكو1فىوردت

رسائلفىواحدةمرةوردتالمواضعواحدة

.(الأخرىالرسولبولس

هذهغيروفى)مرة32وردتمرات8كو1فىوردت

الرسولبولسرسائلمنالمواضع

.(مرات6وردتاطأخرى



بولسرسائلوبينالرلمالةهذهبدنالأسلوبفىالوحدةعنتشهدكثيرةأمثلةوهناك

.الأخرىالرسول

لاطويلةمدةواستمرالرسار"قانونيةفى1،3!ول5.اس!ا،!!شكفقدذلكمنالرغمعلىولكن

منالألمانيةالمدرسةالشكهذافىشاركته1882سنةفىأنهغير،أخرالشكهذافىيشاركه

هوالشكهذاوراءالرئيسىالسببوكانا!3ح4؟ءأ.اوفردريخ!3ولوفانولثه،+هلألومانأمثال

اليهوديةبينالخلافهذاظهورنمىبدتالتى(نظرهمفى)الممكنةغيرالسرعةهذه

الخلافهذافعلآحصلقدلأند،ذلكاصكانفىالشكمنتمنعنا.الحقيقةانعلى.والمسيحية

.الميلادىالثانىالقرنفىاختفىقدبينما

الرمالةكلتابةمنالغرفي3-

،الايمانطريقفىحسنةبدايةوبد-وا،الغلاطيينبينالخلاصببشارةالرسولكرزأنبعد

بلهىحيثمنالمسيحيةيقاومونهؤلاءيكنولماليهودمناصلآكانوامعلمونبينهمدخل

كان،بالمسيحالايمانيتقبلونفالذين.يهوديةقنواتفىتصبأنلابدأنهايعتقدونكانوا

الرغمعلىعليهمالختانشريعةيطبقواأنبمعنىأولأيتهودواأن-هؤلاءعلمكما-عليهم

يقاومونكانوافقدولذلكبولسبهيقولمايغايرالتعليمهذاوكان.بالمسيحيةايمانهممن

منمباشرةالارساليةيأخذلمفهو،الرسوليةالخدعةفىأحقيتهفىويشككونالرسولبولس

قابلالرسولأنويبدو.عشرالاثنىالرسلمنأقلمرتبةفىفهوالرسلكباقىالمسيحالسيد

ذا،ازدادتقدالمقاومةهذهفإنالأقأما9:0(1)قاوموهالذينهؤلاءمنبعضآغلاطيةكنيسةفى

الرسولحذرفقدولذلكلهمالمسلمالقويمالايمانعنالمؤمنينيصرفواأنالمعلمونهؤلاءحاول

التالية:عباراتهفىالتحذيراتهذهوتبا-و،منهمالغلاطيين

يسوعرسمقدعيونكمأمامالذينأنتم،للحىتذعنوالاحتىرقاكممنالغلاطيونأيها"

.3:1(غلا)!مصلوبأبينكمالمسيح

الأركانالىأيضآترجعونفكيفالفهمنعرفتمبالحرىبلالقهعرفتماذالأنوأما"

واوقاتأوشهورأأيا!أ.أتحفظون،جديدمنلهاتستعبدواانتريدوقالتىالفقيرةالضعيفة

.-11(:9،)"عبثآفي!متعبتقدكونأنعليكمأخاف،وسنين

.(:17ث)،لهمتغاروال!صيصدوكمأنيريدونبلحسنأليسلكميغارون"

الذىمنليستالمطاوعةمذه،للحقتطاوعوالاحتى!!كمفمن،حسنآتسعونكنتم"

.(80،1،:/1)5!آخرشيئآندةتكر؟لا.أنكمالربفىبكمأثقولكننى...دعاكم
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يتمثلالرسالةكتابةمنالهدفأنأى،غلأطيةأهلالىرسالةليكتبالرسولدفعهذاوكل

نقطتين:فى

.:31(19:1،2)الرسوليةالخذمةفىأحقيتهعنالرسولدفاع-1

.اليهودمنالمعلمينلهؤلاءالمنحرفةالتعاليممنالتحذير2-

الرمالةكلتابةومكانزمان!لأ-

منالباحثينمنوهناكالرسالةفيهكتبتالذىوالمكانالزمانتحديدحولالأراءاختلفت

فىكتبتغلاطيةالىالرسالةبأنيعتقدممن2؟يةول،ي!لماثه"أ!53،ولص!"4)الة،!ؤالةولهأمثال

3ءا؟حه،،3لمه!؟حعس!4امثالمنالبعضيضعهابينما،الأخرىالرسائلجميععلىمتقدمزمن

بأنالقولالى3"لأث!!،،أويذهب.الأخرىالرسائلجميعكتابةزمنبعدمتاخرزمنفى

اليهايشيرالتىأورشليمالىالزيارةوأن،أورشليممجمعقبلكتبتقدغلأطيةالىالرسالة

الحادىالاصحاح،اياعمالسفرفىوردماتقابل(:\)2الرسالةمنالثانىالاصحاحفىالرسول

:يقالحيثعشر

فىوردماوليس:1131أع"وشاولبرنابابيدالمشايخالىمرسليىذلكففعلوا"

بينهمصوالذينالنقادكثرأنعلى.صنهعشرالخاممسالاصحاحفىالأعمالسفر

منبولسالرسولرحيلبعدالرسالةكتابةزمنيحددوند!،،س!354"أطا،أنج5117+ولاخولول

بهذاوأخذ.الثالثهرحلتهإبانأف!سسالى(سريعأهكذاتنتقلون1:6غلا)أنظرغلاطية

لستكنتان2(:9كو1)فىجاءماعلىالأخصعلىمستندآاس!أ،!ث!*4أيضأالرأى

كتبتغلاطيةالىالرسالةأنذلكمنواستنتجرسولاليكمانافانماأخرينالىرسولآ

فىوأشرناسبققدأنناعلي.كورنثوساليالأوليالرسالةكتابةزمنقبلقليلةبأسابيع

،هلأساليتوجهقدانه(روميةاليالرسالةأنظر)الثالثةالرسولبولسرحلةعنحديثنا

رومية.اليورسالتهغلاطيةالىرسالتهمنهاوكتبم58سنةكورنثوسالىووصل

الرسالةفالرئيسيةوالموفوعاتالأفكار-!

المتنصريناليهودضدالرسولكتبهاوقد،دفاعيأشخصيأطابعأالرسالةهذهتحمل

الرسولويصفهمالخاطئةوتعاليمهمأفكارهممنكثيرأالكنيسةالىيدخلواأنحاولواالذين

1:7المسيحانجيليحولواأنويريدونيزعجونكمقومعنهمفيقولقاسيةبكلمات

.(5:01،12أيضأ)أنظر
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نقطتين:فىمولسالرسولعلىالمتنصريناليهوداعتراضاتوتنحصر

الرسالةتقلدواالذينعشرالاثنىالرسلمنيكنلملأنهكرسولبولسحقيقةانكار-1

المسيح.السيدمنمباشرة

يتهودواأناولآعليهمالايماندخلوااذاالأمميينأنيعتقدوناليهودمنالمؤمنينكان-2

أما،بهيؤمنلممنوبينشعبهبينبهاليميزعلامةالختانوضعقدالفهلأنيختنواأى

يختتن.أندونمباشرةالمسيحيةالىيدخلأنللاممىيجيزوكانبهذايغلمفلمبولسالرسول

الزعمين:هذينعلىواضحآردآغلاطيةالىالرسالةوتعتبر

أيها،وأعرفكمفقالالرسلكباقىأحقيتهالرسولأثبتفقدالأولالزعمعلىردهفىأما

علمتهولاانسانعندمنأقبلهلملأنىانسانبحسبليسانهبهبشرتالذىالانجيلالاخوة

.1:11،12!المسيحيسوعباعلانبل

بينبهي!بشرفنابنهيعلنأنبنعمتهودعانىامىبطنمنافرزنىالذىالفهسزلما"ولكن

بلقبلىالذينالرسلالىأورشليمالىصعدتولا،ودمألحمأأستشرلمللوقتالأمم

.1517-:1أدمشقالىأيضآرجعتثمالعربيةالىانطلقت

:فقالبالايمانبلبالناموسليسالتبريرانالرسولأثبتفقدالثانىالزعمعلىردهفىوأما

فالذى...الايمانبخبرأمالروحأخذتمالناموسأباعمالفقطهذامنكمأتعلمأن"أريد

.33،5:،الايمانبخبرأمالناموسأبأعمالفيكمقواتويعملالروحيمنحكم

نأالعتيدالايمانالىعلينامغلقآالناموستحتمحروسينكناالايمانجاءقبلما"ولكن

لسناالايمانجاءبعدماولكنبالايماننتبررلكيالمسيحالىمؤدبأالناموسكانقداذن،يعلن

أيضآأنظر)26-323:"يسوعبالمسيحبالايمانالفهأبناءجميعألأنكممؤدبتحتبعد

.(والخامسالرابعالاصحاحين

الرمالةمحتويات-6

على:الرسالةتشتمل

(01-:1)ممدمه-ا

الألل:الجزء-2
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ويشمل(2:21الى1:11)يسوعللمسيححقيقىكرسولوضعهالرسولفيهويؤكد

التالية:النقاط

.(-111:34)بولسالرسولوتعاليملارسالهالالهىالأصل-أ

الىهناويشار.(2:1-21)الرسلقبلمنتأيدتؤخدمتهبولسالرسولكرازةان-ب

التالية:النقاط

.(1-.:21)خدمتهونوعللخدمةاختيارهبشأنالرسلوباقىبولسالرسولبينالاتفاق-1

تصرفهفىملومأكانلأنهلبطرسوصقاومتهخدمتهفىبولسالرسولاصالة-2

2(11-21:).

الثانى:الجزء-3

(4:31الى:31)والانجيلالناموس

:(3:1-14)بالايمانالبركات-اللعنةالىيقودالناموس-أ

.(5-3:1)الناموسأعمالعلىلاتكالهمالغلاطيينتوبيخ-1

.14(3:6-)للخلاصشرطأالايمانيضعأيضأالقديمالعهد-2

مؤدبنافهوالناموساما،الخيراتعلىنحصلبالمواعيدبل،بالناموسليس-ب

:(92-3:15)المسيحالىفقط

.(18-3:15)الناموسطريقعنتكنلملابراهيمأعطيتالتىالمواعيدان-1

.!2(-3:91)الخلاصتدبيرفىالناموسعمل-2

:(31-4:1)الايمانبواسطةتحررواللناموسالمستعبدون-ب

.(7-4:1)الناموسعبوديةمنحررناالمسيح-1

.(02-4:8)القلبيةمشاعرهتأكيدمعالغلاطيينتأنيب-3

علىالمحافظةمنالفائدةعدميؤكدواسحقاسرائيللتاريخالمجازيالمعنىان-3

.(3-41:31)الناموحما
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الثالثلجزءا-4

(6:01الى5:1)عمليةنصائح

.(26-5:9)يالعبوديةحريتنانستبدلأنيجوزلا-أ

.(12-5:1)يقويفقطالايمان،يفيدلاالختان-1

.(36-5:13)والروخالجسد-2

:(01-6:1)خاصة-نصائحب

.5(-6:1)الوداعةبروحالأخرينمعاملة-1

.(01-6:6)الخيرصنع-2

:18(-6:91:الخاقمة-5

.(17-6:91)القولاجمال-1

.(6:18)ختاميةتحيات-2
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.----------------------------------------------6

9أ!ا"فلللللعال!ا!رلللالة

إ----------------------------------------------،



الرسالة؟كتبتلمن-1

الرسالةقانونية-2

الرسالةكتابةمنالغاية-لا

الرسالةكتابةومكانزمان-4

الرسالةفىالرئيسيةوالموضوعاتا!افكار-5

الرسالةمحتويات-6
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ءفسسالىالرسالة

الرمالة؟كلتبتلمن-1

مقدمةفىوردتالتى،أأفسسفى)عبارةفحصالسؤالهذاعلىالاجابةتقتضى

وجدتلقد؟بعدفيماعليهاأضيفتأنهاأمالرسالةفىأصيلهعبارةهىفهل:\(،)1الرسالة

الفاتيكانية،والنسخةالسينائيةالنسخةعداماللرسالةالقديمةالنسخجميعفىالعبارةهذه

القديسأشارولقدصأ(*س!40)6767المخطوطفيتوجدلمكذلكبعد.فيماأضيفتفلقد

تتضمنلمعصرهفىالقديمهالمخطوطاتمعظمانالى(م!!3توفي)الكبيرباسيليوس

أصيلة.عبارةالعبارةهذهيعبترلمأوريجينوسأنأيضآويبدو،العبارةهذه

اللاودوكيينالى:التالىالعنوانالرسالةأعصقدماركيونأنالىترتليانوسويشير

.(4:16كو)أنظر

افمسسفىالعبارةهذهتتضمن،ذكرنامانحوعلىالقديمةالنسخجميعأنمنالرغموعلى

نسبةيؤكدالقديمالكنسىالتقليدأنعلى.النصفىالعبارةهذهاصالةعدميؤكدمنفهناك

كنيسةالىبتاتآتكتبلمالرسالةبأنالقولالىالبعضذهبولقد.افسسأهلالىالرسالة

أسيا.فىالتىالأخرىالكنائسالىأيضأكتبتبلفقطاليهمتكتبلمأنهاأو،أفسس

ومن()مه"ك!عس!!كهوفبير،بتاتأف!سسأالىتكتبلمالرسالةأنيزعمونالذينومن

:الشأنهذافىيقدمهاالتىالأدلة

كنيسةأيةالىترسلأنيمكنولكنهاأفسسبكنيسةالخاصةالأحوالالىتشيرلاأنها-1

بولس.الرسولأسسها

ىأالىموجهة،رفقائهمنأحدمناوبولسالرسولمنخاصةتحياتلاتوجد-2

أفسس.كنيسةفىشخص

كانتأف!سسكنيسةأنبينما،الأمميينمنأصلأكانوامؤمنينالىتشيرالرسالة-3

.(12،4:17،5:8،:219)وأمميينيهودمنتتكون

صتبادلةمعرفةعلىيكنلمبولسالرسولأنعليتدلالرسالةأنذلكالييضاف-4

.(1:59،3:2،4،4:02،21انظر)قرائهمع
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عبارةتكنلمأفمسسفىعبارةأن،السابقةالأدلةمن(ص!!آه"كل!3)استنتجولقد

افتتاحيةنقرأفكيف،النصفىأصيلةأأفسسفى9عبارةتكنلماذاولكن.الرسالةفىأصيلة

؟العبارةهذهفيهاوردتالتىالرسالة

)آهط!ا!س!!(ويرى."يسوعالمسيحفىوالمؤمنين(أفسسفى)الذينالقديسينالى"

ذلكالىذهبكما)التالىالنحوعلىتقرأأنيمكن-"أفسسفىأحذفبعد-العبارةأن

(النقادبعض

كذلكحقآهمالذينالقديسينإ

أو

ايسوعالمسيحفىوالمؤمنينالقائمينالقديسين!

اا؟+ص!3أ!ول13س!*أث!أأكالا4ول4!مألامأاأولأس!ثالا3؟حأ!1131

أو

مؤمنونأيضأهمالدينالقديسين

11؟أولا!53؟7لأس!كل!ه03)!آط،أ*آالا11

فتقوموالثانىالأول،التفسيرانأما،بهاالأخذيصعبالتفسيراتهذهجميعأنعلى

القديسينبعضهناكأنيعنىبهالأخذفاى،الثالثالتفسيروأما.لغويةصعوباتازاءهما

القديسين.هؤلاءمنمعينةلجماعةكتبتقدالرسالةوانبمؤمنينليسوا

نأنستبعدفاننا!أفمسسفى"عبارةأصالةحولقيلتالتىالأراءهذهكلمنالرغموعلى

بأنالقولأيدواممنالكثيرينهناكوانخاصة،أفسسبكنيسةمختصةغيرالرسالةتكون

ايريناوسأيدهوكذلكموراتورىشهادةقديمآالقولذلكوايدت،أفمسسالىأرسلتقدالرسالة

.وأوريجينوسالاسكندرىواكليمنضسىترتليانسوكذلكأالهرطقات!ضدكتابهفى

بعدتركتقدكانتمسافةبانالقولالىيذهب،قيمتهلهرأىالىنشيرأنهنابناويجدر

وان(..والمؤمنين....الذينالقديسين:التالىالنحوعلىكتبتالعبارةأنأى)الذينكلمة

اسمالمسافةهذهفىوكتبت،للرسالةعديدةنسخآكتبأخرشخصأىأوتيخيكس

الكنائسأهمهىكانت،أفسسكنيسةأنوأما.نسخةكلاليهاترسلكانتالتىالكنيسة

الخطيةالنسخفى،أف!سسفى"عبارةذكرمنيتأكدهذافان،الرسالةاليهاأرسلتالتى

أفسس.أهلالىالرسالةبنسبةالكنسىالتقليدشهادةمنوأيضآالقلةعداماالقديمة
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أسيافىكثيرةكنائسالىأرسلت،دوريةرسالةكانتالرسالةهذهبأنالقوليمكنفقدولذلك

فانهالرأىبهذاأخذناواذا.وغيرهاوهيرابوليسواللاودكيةأفسسكنيسةمثلالصغرى

الىرسالتهفىبولسالرسولاليهاأشارالتىهىأفسسالىالرسالةبأنالقوليمكن

كنيسةفىأيضآتقرأفاجعلوهاالرسالةهذهعندكمقرئتومتىقالعندماكولوسى

.(4:16كو)أيضأانتمتقرأونهالاودكيهمنوالتىاللاودكيين

الرمالة8قانونية-2

الخارجية:الأدلة-أ

(5:2،3الهرطقات)ضدبولسالرسولالىمنسوبةالرسالةأنالىصراحةايريناوسيشير

بواسطةواستخدمت،والسريانيةاللاتينيةالقديمةالترجماتفىالرسالةوجدتوكذلك

رسالتهفىبوليكاريوساستخدصهاقدفمثلآ،الرسوليونالأباءاستخدمهاكماالهراطقه

فىوأغناطيوس،26(:4أفمسسمع2:8،12:1أفمسسمع1:3قابل)فيلبىالى

الرومانىواكليمنضسى(6:11أفمسسصع6:3)قابلبوليكاربوسالىرسالته

46:6كو1،-5:3123أفسسمع1:كو138،:118أفسسمع36:3كو1)قابل

01،19ة4)والتعاليم(!:6أفسسمع:917)برناباورسالة(6-4:4أفسسمع

ه-3:4،01:2)وهرماس،4:35،92أف!سسمع3:1)وهرماس(6:9أف!سسمع

القديممنذبهامحترفآكانالرسالةانيعنىوهذا.الكثيرذلكوغير(4:03أف!سسمع

ذكرتموراتورىوثيقةوفى.الميلادىالأولالقرنمنذالكنيسةأباءمنكثيرآواستعملت

ايريناوسمنكلواشار.رسالتهالرسولاليهاكتبالتيالكنائسمنكواحدةأفسسكنيسة

منهاواقتبساالرسالةكتابةاليهوأسند،بالاسمبولسالرسولالىالاسكندرىواكليمنضسى

لهاكقبتالتىالكنائسبينأفمسسترتليانسويذكر،بولسللرسولأنهاعلى

فىشناأىيساورهالمالأولىالكنيسةأنالقوليمكنوهكذا.رسوليةرسائل

الرسالة.قانونية

الداخلية:الأدلة-ب

اسمالىاشيرفلقد.بولسالرسولهوكاتبهاأناثباتالرسالةنصمنايضأويمكن

فالرسالة،بولسللرسولبانهايقطعومضمونهاالرسالةافتتاحيةمنالأولالعددفىالكاتب

يتضمنالذىالرسالةصلبذلكيتبعثمرسائلهافتتاحياتفىالرسولاعتادهاالتىبالبركةتبدأ

الرسولية.بالتحياتكالمعتادالرسالةوتنتهى،وعملىنظرى:جزئينعادة
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لبعضبالنسبةكانتوان،الأخرىالرسولبولسرسائلمعتتفقفهىالرسالةأفكارواما

عنالتعليموفىالغداءلقضيةبالنسبةالحالهوكماوالتوضيحالشرحفىكئرتسهبالأفكار

بولسبالرسوليختصشكبلاهوالرسالةأسلوبفانكذلك.المسيحجسدباعتبارهاالكنيسة

الرسالة:لأسلوببالنسبةالأتى.ويلاحظ

تردلاأى)الأخرىالرسولبولسرسائلفىالاتردلاكلمة18الرسالةهذهفىترد1-

.(الأخرىالجديدالعهدكتبفى

كانتوان،الأخرىالرسوللولسرسائلفىتردلمكلمة34الرسالةتتضمن2-

فىنأخذأن.ويجببولسالرسوليكقبهالمالتىالجديدالعهدكتبفىوردتقد

رسالةفىفمثلأءالأخرىبالرسائلقيساذانسبيآكبيرأليسالرقمهذاأناعقبارنا

تفردتوكذلبه،الأخرىالرسولبولسكتاباتفىتذكرلمكلمة001وردتروصية

بعددكورلهثوسالىالثانيةالرسالة،واختصتكلمة801سعدداي!ولىكورنفوسرسالة

ورسالةكلمة14بعددفيلبىورسالةكلمة33بعددغلاطيةرسالةوتفردت،كلمة!5

رسالةبهاتفردتالتىالكلماتصنكثيرآأنعنفضلآ،هذاكلمة38بعددكولوسى

يحدوالتشالهوجهأنعلى.الأخرىبولسرسائلفىمشتغاتهااسقعملتقدأفسس

التشالهعنيقللاتشابه،وهوكولوسىالىوالرسالةأفسسرسالةبينجدآواضحآ

التالى:النحوعلىوهو،ولوقاوصرقسصتىالأولىالثلاثةالأناجيلبينالموجود

كولوسىرسالةأفسسرسالة

:149كو:17أف

الخطايا.غفرانبدمهالفداءفيهلناالذىالخطاياغفرانبدمهالفداءلنافيهالذى

نعمته.غنىحسب

1:02كو.؟:1ا!

الصلحعاملالنفسهالكلبهيصالحأنوفىشيءكلليجمعالأزمنةملءلتدبير

علىماكانسواءبواسطتةصليبهبدمفىالأرضعلىماوالسمواتفىماالمسيح

.السمواتفىماأمالأرض.ذلبا

3،4:؟كو7؟-1:15أ!

كلالمسيحيسوعربناأباوالقهنشكربايمانكمسمعتقداذأيضأأنالذلك

ايمانكمسمعنااذلأجلكممصلينحينجميعنحومحبتكمويسوعبالرب

القديسين.لجميعمحبتكمويسوعبالمسيحذاكرآلأجلكمشاكرأأزاللا،القديسين

صلواتى.فىاياكم
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1:18أف

هومالتعلمواأذهانكمعيونمستنيرة

فىميراثهمجدغنىهوماودعوتهرجاء

القديسين.

92:اأ!

وسيادةقوةوسلطانورياسةكلفدق

بلفقطالدهرهذافىليسيسمىاسموكل

ايضآ.المستقبلفى

1:23أف

وإياهقدميهلختشىءكلأخضعو

للكفيسة.شىءكلفوقرأسآجعل

2:1،12أف

..والخطايابالذنوبأمواتأكنتماذأنتمو

مسيحبدونالوقتذلكفىكنتموأنكم

عنغرباءو،اسرائيلرعويةعنأجنبيين

العالم.فىالهولالكمرجاءلاالموعدعهود

ه:3اف

المسيح.معأحيانأبالخطاياأمواتنحنو

مخلصون.انتمبالنعمة

2:15اف

الوصاياناموسبجسدهمبطلاالعداوةأى

نفسهفىالاثنينيخلقلكىفرائضفى

سلامآ.صانعأجديدآواحدآانسانأ

ا:3ا!

المسيحيسوعأسيربولساناهذابسبب

الأمم.أيهالأجلكم

27:اكو

مجدغنىهومايعرفهمأنالقهأرادالذين

فيكمالمسيحهوالذىاطاممفىالسرهذا

المجد.رجاء

1:61كو

وماالسمواتفىماالكلخلقفيهفانه

كانسواءيرىلاومايرىما،الأرضعلى

سلاطين.أمرياساتأمسياداتأمعروشأ

1:21كو

البداءةهوالذىالكنيسةالجسدراسهوو

كلفىمتقدماهويكونلكىالأمواتمنبكر

1:12كو

وأعداءأجنبيينقبلاكنتمالذينأنتمو

صالحكمقدالشريرةالأعمالفىالفكرفى

.الان

2:13كو

غلفوالخطايافىامواتأكنتماذو

بجميعلكممسامحآمعهأحيانأجسدكم

الخطايا.

3:41كو

الذىالفرائضفيعليناالصكمحااذ

مسمرأالوسطمنرفعهقدولناضدأكان

بالصليب.إياه

1:43كو

وكمللأجلكمالاميفيأفرحالأنالذى

ياجلجسصفيسالمسيحشدائدنقائص

الكنيسة.هوالذىجسده
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3:3أهـ

الفهنعمةبتدبيرسمعتمقدكنتمان

لأجلكم.لىالمعطاه

3:أهـ3

سبقتكمابالسرعرفنىباعلانأنه

.بالايجازفكتبت

3:7أف

حسبلهخادمآاناصرتالذىبالانجيل

قوته.فعلحسبلىالمعطاهالقهنعمةموهبة

أ!3:8

هذهاعطيتالقديسينجميعاصفرانالى

لاالذىالمسيحبفنىالأممبينابشوأنالنعمة

يستقصى.

ا:4اف

دعيتمالتىللدعوةيحقكماتسلكواأن

بها.

أناةبطولووداعةوتواضعبكل

المحبة.فىبعضآبعضكممحتملين

عا:3أهـ

الروحوحدانيةتحفظواانمجتهدين

.السلامبربا!ط

4:51أ!

هوالذىذاكالىشىءكلفىننمو

المسيح.الرأس

؟4:9أ!

أسلمواالحسفقدواقدهماذالذين

فىنجاسةكلليعملواللدعارةنفوسهم

الطمع.
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كو؟:35

تدبيرحسبلهاخادمآأناصرتالتى

الفه.كلمةلتتميملأجلكملىالمعطىالقه

9:63كو

الأجيالمنذوالدهرمنذالمكتومالسر

لقديسيه.أظهرقدالأنلكنه

1:23،52كو

لهخادمآأناصرتالذى...الانجيل

حسبلىالمعطاهالقهنعمةموهبةحسب

قوته.فعل

72:اكو

الذىالأممفىالسرهذامجدغنىهوما

المجد.رجاءفيكم

1:01كو

رضىكلفىللربيحقكمالتسلكو

فىنامينوصالحعملكلفىمثمرين

القه.معرفة

3:21كو

القديسينالفهكمختارىفألبسوا

تواضعأولطفآورأفاتأحشاءالمحبوبين

.أناةوطولل!وداعة

3:41كو

.الكمالرباطهىالتىالمحبةالبسوا

3:91كو

كلمنهالذىبالرأسمتمسكغيرو

الجسد.

3:1،5كو

الزناالأرضعلىالتىأعضاءكمفاميتوا

الذىالطمعالرديةالشهوةالهوىالنجاسة

.الأوثانعبادةهو



22:أ!4

السابقالتصرفجهةمنتخلصواأنو

شهواتبحسبالفاسدالعتيىالانسان

.الغرور

4:92أ!

ماكلبلأفواهكممنرديةكلمةتخرجلا

يعطىكىالحاجةحسبللبنيانصالحأكان

للسامعين.نعمة

4:31أف

سخطومرارةكلبينكممنليرفع

خبث.كلمعتجديفوصياحووغضب

4:23أف

بعضنحوبعضكملطفاءكونواو

أيضآالقهسامحكمكمامتسامحينشفوقين

المسيح.فى

5:3أ!

فلاطمعأونجاسةكلوالزنىوأما

بقديسين.يليقكمابينكميسمى

5:4أف

الهزلوالسفاهةكلاملاوالقباحةلاو

الشكربالحرىبللاتليقالتى

ه:5أف

وأنجسأوزانكلانهذاتعلمونفانكم

.للأوثانعابدهوالذىطماع

5:6ا!

هذهبسببلأنهباطلبكلامحديغركملا

المعصية.أبناءعلىالقهغضبياشالأمور

5:51أ!

لابالتدقيقتسلكونكيففانظروا

.كحكماءبلكجهلاء

3:8كو

أنتمعنكمانتمعنكمفاطرحواالأنأماو

التجديفالخبثالسخطالغضبالكلأيضأ

أفواهكم.منالقبيحالكلام

3:8،4:6كو

البمايضأانتمعنكمفاطرحواالأنأماو

كلكلامكمليكنو00005الغضبالسخط

يجبكيفلتعلموابملحمصلحأبنعمةحين

.،واحدكلتجاوبواأن

3:8كو

الكلأيضآعنكمفاطرحواالأنأماو

...الغضب

3:21كو

القديسينالقهكمختارىفالبسوا

تواضعأ.ولطفآورافاتأحشاءالمحبوبين

3:هكو

الزناالأرضعلىالتىأعضاءكمفاميتوا

..الرديةالشهوةالهوىالنجاسة

3:8كو

الكلأيضآأنتمعنكمفاطرحواالأنوأما

..السخطالغضب

ه:3كو

الزناالأرضعلىالتىأعضاءكمفأميتوا

.الهوىالنجاسة

3:6كو

اللهغضبيأتىاجلهامنالتىالأمور

المعصية.أبناءعلى

ه:4كو

منهمالذينجهةمنبحكمةاسلكوا

الوقت.مفتدينخارج
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لأا!5:9

وتسابيحبمزاميربعضآبعضكممكملين

قلوبكمفىمرتلينومترنمينروحيةواغانى

.للرب

أ!5:21

الفه.خوففىلبعضبعضكمخاضعين

5:52أ!

أيضآالمسيحاحبكمانساءكمأحبوا

لأجلها.نفسهوأسلمالكنيسة

\:6أ!

.الربفىوالديكمأطيعواالأولادأيها

أ!6:4

بلاولادكمتغيظوالاالأباءأيهاأنتمو

.انذارهوالرببتاديبربوهم

ه:6اف

الجسدحسبسالتكمأطيعواالعبيدأيها

للمسيح.كماتلوبكمبساطةفىرعدةوبخوف

أ!6:9

الأمورهذهأفعلواالسادةأيهاوأنتم

أيضآأنتمسيدكمأنعالمينالتهديدتاركين

.محاباةعندهليسوالسمواتفي

6:81أ!

فىوقتكلطلبةوصلاةبكلصصلين

مواظبةبكلبعينهلهذاساهرينوالروح

القديسين.جميعلأجلوطلبة

ا:6ا!

أحوالى.أيضاأنتمتعلموالكىلكنو

تيخيكسشىءبكليعرفكم،أفعلماذا

.الربفىالأمينالخادموالحبيبالأخ
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3:16كو

وأنتمبغنىالمسيحكلمةفيكملتسكن

بعضكممنذرونومعلمونحكمةبكل

روحيةأغانىوتسابيحوبمزاميربعضأ

.للربقلوبكمفىمترنمينبنعمة

3:81كو

.الربفييليقكمالرجالكنأخضعن

3:91كو

قساةتكوموالاونساءكمأحبوا

عليهن.

3:02كو

شيءكلفىوالديكمأطيعواالأولادأيها

.الربفىمرضىهذايأن

3:13كو

.يفشلوالئلاأولادكمتغيظوالاالأباءايها

3:23كو

سادتكمشئكلفيأطيعواالعبيدايها

يرضيكمنالعينبخدمةلاالجسدحسب

.الربخائفينالقلبببساطةبلالناس

\:4كو

العدلللعبيدقدمواالسادةأيها

أيضأسيدآأنتملكمأنعالمينوالمساواة

.السمواتقى

4:2كو

فيهاساهرينالصلاةعلىواظبوا

بالشكر.

4:7كو

تيخيكسبهاسيعرفكمأحوالىجميع

فىمعناالعبدوالأمينوالخادمالحبيبالأخ

.الرب



2،10+()+!ولذهبفقد،السابقةالأمثلةمنلنايتضحكماالرسالتينبينالتشابهلشدة

علىكولوسىإلىموجهةكانتقصيرةمارسالةلهماكمصدراتخذاالرسالتينبانالقولالى

بينالتشابههذايفسرمافان،الافتراضهذالمثلمبررأنجدلاأنناعلى.بولسالرسوليد

والى،الظروفنفسوفى،متقاربوقتوفىواحدكاتبيدعلىكتباقدانهماهوالرسالتين

روميةرسالةبيننجدهمابولسالرسولكتاباتفىالتشابهبهذاوشبيه.متجاورةكنائس!!

تيطس.وحرسالةالأولىتيموثيؤسرسالةبينوكذلكغلاطيةورسالة

الرمالةكلتابةمنالفاية-3

فىنشأتخاصةلظروفاسقجابةكتبتأنهاالىيشيرماالرسالةفىهناكليس

وأنسيمستيخيكسمعأرسلهابولمسالرسولأنيبدوولكن،الصغرى(سياكحائس

بالرببايمانهمسمعلماوذلك.!(-4:7كوألظر)كولوسىالىطريقهماوهمافى

كماأحوالهيعرفهمأنقصدوقد(1:15أف)القديسينجميعنحوومحبنهميسوع

أيضاألتمتعلموالكىولكنيقولاذ"أفسسالىرسالتهفىنفسهالرسوليشير

الذىالربفىالأصينوالخادمالحبيبالأختيخيكسشئبكليعرفكمأفعلماذاأحوالى

.(.1322:هأف)!قلوبكميعزىولكىأحوالناتعلموالكىبعينهلهذااليكمأرسلته

بالعزاءالمؤصنينقلوبويملاالكنائسبينوالوحدةالايمانرابطةيقوىهذاوكل"

رسالةأفسسرسالةأنالقوليمكنوهكذا."الروحىوالنموالثباتعلىويشجعهم

لفسهالمسيحويسوعالمؤمنينبينالوحدةموضوع،التعليمىالجزءفيهايعالجتأملية

المسيحىبالسلولاالخاصةالنصائحبعضالحملىالجزءفيهاويتضمئ،الزاويةحجر

.الأسرةمستوىعلىأوالمجتمعصعيدعلىسواءاللائق

الرسالةكلتابةومكانزمان-!ا

(3:1،4:1،6:2أف)أنظر،يسوعالمسيحأسيراوهوالرسالةبولسالرسولكتب

وأرسل3:13،مجدكمهىالتىلأجلكمشدائدىفىتكلوالااأنالمؤمنينمنيطلبوهو

هذهفىوردمابينالمقابلةومن.(6:22)قلوبهموتتعزىأحوالهيعلموالكىالرسالةلهم

واقعمنوكذلك،)39(فليمونورسالة(4:7،9)كولوسىورسالة(6:21)الرسالة

كتبتالثلاثةالرسائلهذهأننستنتجأنيمكننا،كولوسىورسالةأ"مسسرسالةبينالتشابه

كتبهاالرسائلهذهفجميع(12:)1فيلبىالىالرسالةذلكالىونضيفبل،واحدزمنفى

.م63سنةحوالىروميةمدينةفىالأولسجنهإلانبولسالرسول
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أفسس،)الثلاثالرسائلكتبالرسولأنيعتقدونالذينالباحثينبعضهناكأنعلى

م06-58بين(23:35،24:27أع)قيصيريةفىسجنهإلان(فليمون،كولوسى

التالية:بالأدلةالحقيقةهذهويؤكدون

قديكونانمنقيصيريةالىرحلقدأنيسيموسيكونأنقبولآوكثراحتمالآكثرأنه-1

روما.الىالطويلةالرحلةهذهقطع

وتيخيكوسأنيسيموسيمرأنالطبيعىمنلكان،رومامنأرسلتالرسائلهذهلوان-2

يشيرأنالحالةهذهفىالطبيعىمنوكان،كولوسىالىوصولهماقبلأفعسسعلى

فىمعآاليهماأشارعندمافعلكما،معأوتيخيكوسأنيسيموسالىبولسالرسول

ولأنه،أفسسالىالرسالةفىمعآاليهمايشرلمبولعسلكن،9(:)4كولوسىالىالرسالة

كولوسىعلىأولآمزاقدالاثنانهذانيكون،قيصريةفىكتبتقدالرسالةأنافتراضمع

يكنلمولذلكأف!سسحتىالسفرواصلفقدتيخيكسواما،أنيسيموساستقروهناك

الىبالاشارةواكتفىأفسسالىالرسالةفىأنيسيموسالىيشيرلأنيدعوماهناك

اليها.الرسالةحملالذىتيخيكس

يعرفكمافعلماذاأحوالىأيضأأنتمتعلموالكىولكن"الرسولفيهايقولالتىالعبارةأن-3

أحوالهعرفقدالرسولأنالىتشيرالعبارةهذه،6:21أف00000،تيخيكسشئبكل

.(9،:48كو)للكلوسيينأىلغيرالأفسسيينأيضأ

للاستعمالبالطبعوذلك(22فل)منزلآلهيعدأنفليمونمنبولسالرسولطلبأن-4

فىهوكانلوصمابكثير6مصرالمسافةفتكونقيصيريةفىكانبولسأنيفترض،السريع

أنه(2:24)فيلبىالىرسالتهفىيشيرالرسولبولسفانذلكالىوبالاضافة،روما

مكدونية.الىيتجهانروماسجنمنسراحهاطلاقبعدينوى

التالى:النحوعلىعليهاالرديمكنالأدلةهذهأنعلى

فىطلبآلأنيسيموسالأنسبمنيكونربماأنهالقوليمكنالأولللدليلبالنسبة1-

مدينةالىيتجهانمنبدلأرومامثلكبرمدينةوالىأبعدمكانالىيسافرانالاطمئفان

قيصيرية.مثلأصغر

كانتأفسسالىالرسالةالاعتبارانفىأخذنااذاقوتهيفقدفانه،الثانىللدليلبالنسبة-2

.عامبوجهالصغرىأسيالمسيحيىوكتبتدورية
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تفسرأنويمكن،مختلفةتفسيراتتحتمل(6:21اف)عبارفى،أيضآ)كلمةأن-3

أولآ.كتبتقدكولوسىرسالةأنالىتشيرانهاعلى

فانهكذلك،سريعمجئعنيتحدثلمبولسالرسولفان،الرابعللدليكوبالنسبة-4

كولوسى.الىمكدونيةخلالتمرأنالىبهاقصدقدالرسالةتكونانيمكن

التىالحريةببعضيتمتعسجنهفىكانبولسأن02(،6:91)أففىجاءممانستنتج

فىسجنهفىالرسولحالةيناسبوهذا،الانجيلبسرجهارأالتعليمفىيستغلهاكان

فىسجنهفىوهوحالتهيناسبولا16(:28)اعالأعمالسفرمننستفيدكماروميه

رسالتهكتبقدبولسالرسوليكونأنايارجحأنأى24:23()أعفىعنهنقرأكماقيصيرية

الكنسى.التقليديؤكدهماوهذاخاصةروميةمن

الرمالةفىالرفيسيةوالموضوعاتالأفكار5-

لاعامةافكارمنتتضمنهبما-روميةالىكالرسالة-أفسسالىالرسالةتتميز

تكتبلمرسالةأنهافىأو،الرسائلبعضفىكمامعينةكنيسةبمشاكلفقطتختص

كنيسةناحيةمنولاالرسالةناحيةمنولاالرسولناحيةمنلاخاصبسببأوبدافع

نجدالعكسعلىبلحلولالىتحتاجخاصةمشاكلالمؤمنينبينهناكتنشألملأنهأفسس

الأفكاربعضمنهاالأولالنصففىالرسالةوتتضمن(اة1)بايمانهميشيدالرسولأن

العمليةالمبادئبعضمنهاالثانىالنصفوفى3(صالى1)صالعقائديةأوالتعليمية

.(5صالى4)ص

للقديسين،وهبهاالتىالسماويةالبركاتأجلمنالقهالرسوليباركالرسالةبدءوفى

-الأخرىالجديدالعهدكتبفىلهشبيهيوجدلاالذىطولهعنفضلأ(:3-114)التمجيدوهذا

:أقسامثلاثةالىينقسموهوالغنيةالساميةبمعانيهيتميز

بهاأنعمالتىنعمتهصجدلمنح.السماوياتفىروحيةبركةبكلباركنااللىالفهتمجيد-1

.(9:6)المحبوبفىعلنيا

فىرجاؤناسبققدالذيننحنمجدهلمدحلنكونالخلاصوهبناالذىالاينتمجيد-2

.(:112)المسيح

لمدحالميراثعربونعلىوحصلواالمؤمنونختمبهالذىالقدسالووحقمجيد-3

.(:14)مجده
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الرسالة:بهاتذخراربعرئيسيةنقاطوثمة

بالنعمة:الخلاصعنالحديث-1

أمواتونحن،بهاأحبناالتىالكثيرةمحبتهأجلمنالرحمةفىغنىهوالذىالفه9

فىالسماوياتفىمعهوأجلسنامعهوأقامنامخلصونأنتمبالنعمة،المسيحمعأحيانآبالخطايا

يسوعالمسيحفىعليناباللطفالفائقنعمتهغنىالأتيةالدهورفىليظهريسوعالمسيح

كيلاأعمالمنليس،الفهعطيةوهو،منكمليسوذلكبالايمانمخلصونبالنعمةلأنكم

فاعدهاالقهسبققدصالحةلأعماليسوعالمسيحفىمخلوقينعملهنحنلانناأحديفتخر

.(01-2:4)فيهاأنسلكلكى

:الخلاصبركاتفىأيضاالأممييناشتراك-2

باليدمصنوعاالمدعوختانأمنغرلهالمدعوينالجسدفىقبلأالأممأنتمأنكماذكروا!لذلك

عنوغرباءاسرائيلرعويةعنأجنبيينصسيحبدونالوقتذلكفىكنتمأنكم،الجسدفى

كنتمالذينأنتميسوعالمسيحفىالأنولكن،العالمفىإلهوبلالكمرجاءلاالموعدعهود

.11-13(2)،المسيحبدمقريبينوصرتمبعيدينقبلآ

:الأسرةأفرادكينالمتهادلةالواجهات-3

:(والسادةوالعبيدوالأولادوالرجالالنساءبين)

المسيحأحبكمانساءكماحبواالرجالأيها..للربكمالرجالكنأخضعنالنساء"أيها

.(25-5:22)لأجلها"نفسهوأسلمالكنيسةأيضآ

بوعدوصيةأولهىالتىوأمكأباككرمحقهذالأنالربفيوالديكمأطيعواالأولاد"أيها

تغيظوالاالأباءأيهاأيضأوانتمالأرضعلىالأعمارطوالوتكونواخيرلكميكونلكي

.(4-5:1)"وانذارهالرببتأديبربوهمبلأولادكم

كماقلوبكمبساطةفىورعدهبخوفالجسدحسبسادتكمأطيعواالعبيدأيها9

أنتمسيدكمأنعالمينالتهديدتاركينالأمورهذهلهملعلواالسادةأيهاوأنتم...للمسيح

.(9-5:5).،محاباةعندهوليسالسمواتفىأيضآ

اكليس:محاربة-4

معليستمصارعتنافانأبليسمكايدضدتثبتواأنتقدروالكىالكاملالقهسلاحالبسواأ

الشرأجنادمع،الدهرهذاظلمةعلىالعالمولاةمعالسلاطينمعالرؤساءمعبلولحمدم
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فىتقاومواأنتقدروالكىالكاملالفهسلاحإحملواذلكأجلمن،السماوياتفىالروحية

تقدرونبهالذىالايمانترسالكلفوقحاملينتثبتواأنشئكلتتمواأ!وبعدالشريراليوم

.18(-19:)6!...الملتهبةالشريرسهامجميعتطفئواأن

الرمالةمحتويات-6

وخاتمة؟وجزئينمقدمةعلىالرسالةتشتمل

المقدمه:

الألل:الجزء

التالية:النقاطويتضمن(3:21الى9:3)الباهرالكنيسةمجد

قملأفمسسلأهلأعدالذىالخلاصاجلمناللهمولسىالرسوليمجدا-

.(33-1:3)العالمتأسيس

التالية:النعاطالىفيهاوششار،(22-2:1)الكنيسةاللهانشأكيف-ب

.(01-2:1)يسوعالمسيحبواسطةالحياةفنالوابخطاياهمأمواتأالأفسسيونكان-1

.(23-2:11)الواحدهالكنيسةفىوالأممييناليهودوحدالله-2

:(؟3-3:1)يالانحيلالكرازةليلولسللرصولالملمغصيةالمعاونة-ج

.(13-3:1)الخاصالرسولسلطان-1

.(21-3:14)الأفسسيينكمالاجلمنيصلىالرسول-2

الثانى:الجزء

:(!\:6الى4:1)عمليةمطالب

:(16-4:1)الكنسية8الوحدالىالحاحةأ-

.(3-4:1)الحديثموضوع-1

.(16-4:4)الوحدهتتحققأنيجبأجلهامنالتىالأسباب2-
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:(5:21الي4:17)الأممنجاسةمقايلفىالمسيحيةالقداسة-ب

.(21-79:)4الرديئةالأمميينأخلاقمقابلفىالمسيحفىالجديدةالحياةبداية-1

.(5:21-4:22)المسيحيةبالحياةخاصةارشادات-2

:(6:6الي5:22)الأسرةفىالمسيحيينواجبات-ب

.(33-5:22)الزوجينبينالمتبادلةالواجبات-1

.(4-6:1)واطأولادالوالدينبينالمتبادلةالواجبات-2

.(9-6:5)والعبيدالسادةبينالواجبات-3

.(02-6:01)يقظةفىيجاهدانعليهالمسيحىد-

الخاتمة

تيخيكسارساليةالىالاشارةوتتضمن)621-24:

6:23()24-.
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فيلبى.1-كنيسة

الرسالة.قانونية-2

الرسالة.خصائص-3

الرسالة.لكتابةالدافع-4

الرسالة.كتابةوزمانمكان-5

الرسالةفىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-6

الرسالة.محتويات-7



فيلبىالىالرسالة

فيلبى،كلنيسة-أولأ

،م52سنةحوالىالثانيةرحلتهإلانبولسالرسوليدعلىفيليىكنيسسةتأسست

سيلارحلتهفىيصحبهوكان12(:1)أعأوربافىنشاتكنيسةأولبذلكوكانت

لأنيهودىمجمعبهايكنلمأنهويبدوالمدينةهذهفىأيامعدةالرسولأقاموقدوتيموثيؤس

عندفيهيصلواأناعتال!واالذىالاجتماعمكانفىالمدينةهذهفىاليهودمعتقابلبولسالرسول

هذهفىالايمانتقبلمنأولوكان.:13(16)أعصلاةتكونأنالعادةجرتحيثنهر

قلبهاالربففتح،لفهمتعبدةثياتيرامدينةمنأرجوانبياعةليديةأسمهاامرأ-5المدينة

معهومنالرسولبولسودخلوبيتهاهىاعتمدتوقد،بولسيقولهكانماالىلتصغى

كرازةإلانفيليبىفىوقعتالتى،الأحداثالىالأعمالسفرويشير.عندهاومكثوابيتها

مكسبآمواليهاتكسبوكانتاستقبلتهمعرافةروحبهاجاريةأنحدثفقد،بهاالرسول

العلىالقهعبيدهمالناس:هؤلاءقائلةوصرختمعهومنبولساتبعتهذه،بعرافتهاكثيرآ

الىوالتفتبولسفضجركثيرةأيامأهذاتفعلوكانت،الخلاصبطريقلكمينادونالذين

(16:18ع1)الساعةتلكفىفخرجمنهاتخرجانالمسيحيسوعباسمأمركاناوقالالروح

يحملوخدصتهبالرسولاعترافهفان،أهدافهفىمخلصأالشريرالروحهذايكنلموبالطبع

عنفضلآ،سلطانهتحتيدخلهموهكذا،الروحبهذاالايمانالىالناسيدفعلأنه،الخداعمعنى

ولذلكوتصديقهاابليسشهادةبصدقالايمانخطرمعهاتحملللرسولابليسشهادةأن

عليناينبغىلاوهكذا،ذلكقبلالمسيحرفضهاكماابليسشهادةالرسولبولسرفضفقد

مننطىوانحتىبهماينطقكلنرفضأنويجب،اليهنلجأوأنأبليسشهادةنتقبلأن

رجاءخرجانبعدالرسولبولسعلىالعرافهموالىحقدوقد.بالحقوتضليلناخداعناأجل

،الحكامالىالسوقالىوجروهماوسيلابالرسولوامسكوا،العرافةروحبخروجمكسبهم

الرومانيينتلائملابعوائدويناديانالمدينةيبلبلانبانهماادعواالولاةالىبهماأتواواذ

السجنأبوابوفتحتحدثتزلزلةأنالا،المقطرةفىارجلهماوضبطتبالسجنعليهماوحكم

.69()أعلهوالذينهوواعتمدبالمسيحالسجانوأمن

فىبولسالرسولذلكالىأشاركماالمريرالاضطهادالىفيلبيكنيسةتعرضتولقد

فىالمعطاةالفهنعمةالأخوةأيهاايضآنعرفكمثمقالحيثكورنثوسالىالثانيةرسالته
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بغنىالعميقوفقرهمفرحهموفورفاضشديدةضيقهاجتيازفىأنه،مكدونيةكنائس

كنيسةعليهكانتمماالرغمعلىأنهأيضاالأيةهذهمنويبدو(8:2كو2)سخائهم

ساهمتوقدبل.بأورشليمالكنيسةحاجياتفىبسخاءشاركتفقد،فقرمنفيلبى

فيبلبىالىالرسالةمنيبدوكماالماديةبولسالرسولاحتياجاتفىأيضآفيلبىكنيسة

مكدونيةمنخرجتلماالانجيلبداءةفىأنهالفيلبيونأيهاتعلمونأيضأوأنتميقولحيث

تسالونيكىفىفانكموحدكمأنتمالاوالأخذالعطاءحسابفىواحدةكنيسةتشاركنىلم

استوفيتقدولكنىأيضآويقول16(،4:15فى)لحاجتىومرتينمرةالىأرسلتمأيضأ

رائحةنسيمعندكممنالتىالأشياءابفرودتسمنقبلتاذأمتلأتقد،واستفضلتشئكل

.:18(4فىإالفهعندمرضيةمقبولةذلحيحةطيبة

ويشيرم57سنةالثالثةرحلتهفىالثانيةللمرةالكنيسةهذهبولسالرسولزاروقد

لأجلترواسالىجئتلماولكنيقولحيثكورنثوسالىالثانيةرسالتهفىذلكالىالرسول

اخى،تيطسأجدلملأنىروحىفىراحةلىتكنلمالربفىبابلىوانفتحالمسيحانجيل

بلالراحةمنشئلجسدنايكنلممكدونيةالىأتينالمالأننامكدونيةالىفخرجتودعتهملكن

(5:و2:12،137كو)2مخاوفداخلومنخصوماتخارجمنشئكلفىمكتئبينكنا

بعدفيلبىالىيتوجهأنالىشوقهيظهرأيضأوهو6(:.2ع)1أورشليمالىاتجهفيلبىومن

هذاوكل:24(2)فىسريعأاليكمسأتىأيضآأناأنىبالربوأثقروميةفيالأولسجنه

فيلبىعنقيلولقد.فيلبىوأهلالرسولبولسبينكانالذىالقوىالارتباطعنيكشف

مدينةبهالقتعتالتىالحقوقبنفستتمتعكانتانهاذلكومعنى(:1612أع)كولونيةانها

التالى:النحوعلىفيلىكنيسةالىالرسولبولسزياراتتلخيصويمكن

(16:12أع)فيلبىالى52سنةبولسالرسولتوجهالثانيةرحلتهفى-1

وفى\(:03)أعمكدونيةالىأفسسمنتوجهم57سنةفىالثالتةرحلتهفى-2

2:3،)أعأورشليمالى...وترواسفيلبىفىمارآكورنثوصمنتوجهم58سنة

.1(2:هاالى

.:24(3فى)فيلبىالىروميهسجنمنخروجهبعدم63سنةفى-3

.(:13تى1)مكدونيةمنتيموثيؤسالىالأولىرسالتهكتبم67سنةفى-4
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:)1(الرمالةقانونية-ثانيا

كلضد)مؤلفهفيهيبوليتسوذكرهاماركيانوسقانونضمنالرسالةهذهذكرت

الىرسالتهفىبوليكاربوسانثم!أ!،ولد!3،"أ!س!33،طح!س!اس!30(.37،)1أ)الهرطقات

هذهذكروورد.2(:)3بولسالرسولالىمنسوبةفيلبىرسالةالىصراحةأشارفيلبى

واستخدمهاالبشيتو،وفىالقديمةاللاتينيةالترجماتوفىموراتورىوثيقةفىالرسالة

اث!!(!ء4ث!332.3،كه)413+ألاتاالاسكندرىواكلمنضسى4(:18،)4ايريناوس

كثيردن.و(ضونء!(3!تمعول23زحأوله،حكلةول،.027)وترتيليانس

عداكاهالرسالةقانونيةعلىاعترضمنأولكانفقد:الداخليةللأدلةبالنسبةأما

هؤلاءومن(س!ط+دا+6!ولأولس!طس!3)1700و2-0186)مدرستهممثلىمنوغيره

أيضآ:الاعتراضفىشاركهؤلاءوبعد،!ءا!س!*؟س!3(6لة،+طاهلأ،لاا!ول5لا!!عس!)

(+8،س!ا!،ول!ص!ولح3ءظ!،ول4ول+ح"،+هحك!ط!،،،!ا4!،*+س!!ولول)

لبعضخاطىفهمعلىمبنيةجميعهاالاعتراضاتهذهأنعلى.ا!+3أولس!الأخصوعلى

سماتتحملالرسالةبانالقولالىداكاه3يذهبفمثلأ.فيلبىرسالةفىوردتالتىالايات

أنعلى-نظرهمفى-دليلالرسالةفىوالشمامسهالأساقفةذكرانئم،الغنوسيةالتعليم

الكنسيةالرتببهذه.الكنيسةفيهنظمتحيثبولسللقديسلاحقزمنالىترجعالرسالة

عنجاءمايخالفالبرعنتعاليمهاوأنأصالةأيةفيهاليسالرسالةبأنللقوليذهبونكذلك

متعارضينحزبينبينمصالحةعمليةالىتقصدالرسالةأنويعتقدون.الرسائلباقىفىذلك

منالرابعالاصحاحفىبولسالرسوليذكرهماالميلادىالثانىالقرنفىالكنيسةفىظهرا

الربفكرأواحدأفىتفتكراأنسنتيخىالىوأطلبأفوديهالىأطلبيقولعندماالرسالة

لها.يؤبهلاالتىالاعتراضاتمنذلكغيرالى:2(4)فى

الةي!5أولس!حصرهاالتىهىوصحتهاالرسالةقانونيةعلىالاعتراضاتهذهاهمانعلى

الأخرىالرسائلوبينفيلبىالىالرسالةبينبالاختلافيتصلفيماالأخصعلىوذكرها

.الخلاصوعنالمسيحعنبالتعاليميتصلفيما

هى:نظرهفىالاعتراضاتهذهوأهم

.الر!رلبولسرطنلتنسيرفىالثلائةمجلداتهمنالثانىالمجلد.(باليرنانية)للرسالةترمبلاسمقدمةانظر-9
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لا.)2((11،)2:6.فيلبىالىالرسالةفىالمسيحللسيدالسابقالوجودفكرةأن-1

وفقآفانه.)3(!4(-15:45كو1)كورنثوسالىالأولىالرسالةفىعنهاجاءمامعتتفق

كورنثوسالىالرسالةمنيؤخذبينمابتجسدهالمسيحناسوتيبدأ،فيلبىرسالةفىجاءلما

.سماوىانسانالسابقوجودهفنحتىالمسيحالسيدأن

بلاالناموسفىالذىالبرجهةامنالكاتبيقولحيث6(:3فى)بينتناقضهناك-3

الشرانالحسنىأفعلأنأريدحينما!قيلحيثروميةالىالرسالةفىجاءماوبينلوم

.(7:21رو)!عندىحاضر

بينما،الكرازةبموضوعيةاهتمامعدميظهرفيلبىالىالرسالةفىالكاتبان-3

اهتمامآالكاتبيظهرحيثوغلاطيةكورنثوسالىالرسالتينفىالكاتبروحمعهذايتعارض

وخصامحسدفعنقوماماأيقولفيلبىالىالرسالةفىفهو،وموضوعهاالكرازةبمادة

اخلاصعنلابالمسيحينادونتحزبعنفهؤلاء،مسرةفعنقوموأمابالمسيحيكرزون

الانجيللحمايةموضوعأنىعالمينمحبةعنوأولئكضيقأوثقىالىيضيفونأنهمظانين

سأفرحبلأفرحأنا،بالمسيحينادىبحقأمبعلةكانسواءوجهكلعلىانهغيرفماذا

تحتملونليتكمالرسولفيقولكورنثوسالىالثانيةالرسالةفىواما.15-18(:أيضأ")1

لاقدمواحدلرجلخطبتكملأشالقهغيرةعليكمأغارفانىمحتملىأنتمبلقليلأغباوتى

عنأذهانكمتفسدهكذابمكرهاحواءالحيةخدعتكماأنهاخافولكنىللمسيحعفيفةعذراء

تاخذونكنتمأوبهنكرزلمأخربيسوعيكرزالاتىكانأنفانه،المسيحفىالتىالبساطة

وفى،-4(اا:كوا)2تحتملونكنتمفحسنأتقبلوهلمأخرانجيلأأوتأخذوهلمأخرروحأ

هـابغيرالسماءمنملاكاونحنبشرناكمانولكن"الرسوليقولغلاطيةالىالرسالة

قبلفأمابغيريبشركمأحدكانانايضآالانأ-مولفقلناسبقناكما،أناثيمافليكنبشرناكم

.(!،9:8غلا)"أناثيمافليكمن

لىصانرأعبدآخذأصررةننسهأخلىلكنهللهمعادلابكونأنخلسةيحسبلماللهصورةفىكاناذالذى"ا-2

أيضا"اللهرنعهلذلك،الصليبمرت-المرتحتىأطاعوننهوضعكانانالهينةنىوجدواذ.انانضط

ولعتر!الأرضتحتممنوالأرضعلىمنوالسماءفىممنركبةكليرعباسمتجثولكىاممكلنوقاصاوأعطاه

.(11-2:6فى)*الآباللهلمجدربهرالمسبحيسوعأنلسانكلبذلك

بلأولاالروحانىلشلكن"محيياروحاالأخيرآدموحيةننساالأولالانسانآدمصار،أيضامكتوبهكذا-3

وكماأبضاالتراببرنهكذاالترابىهركم.السا.منالربائانىالانسانوترابىالأرضمنالأولالانسانالحيوانى

.(9،-،ه:15كو)ا"السصاوىصررةأيضأسنلشالترابىصورةلبسناكماوأبفاالساوبونهكذاالسحاوىهو
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نأبولسالرسولعلىينكرفيهالذىالحدهذاالىمقنعةليستالاعتراضاتهذهانعلى

يتكلملابولسالرسولفان،الأولللاعتراضفبالنسبة.فيلبىالىالرسالةكتبقديكون

يتكلمبل،المسيحللسيدالسابقالوجودعن(1كوه1)كورنثوسالىالأولىرسالتهفى

الممجد.الجسدفىمجئيهفىيظهركماسوفالمسيحعن

الثالثالاصحاحفىفيلبىالىالرسالةكاتبيقولهمافان،الثانىللاعتراضوبالنسبه

بولسالرسولقالهمامعيقاونأنيمكن،لومبلاالناموسفىالذىالبرجهةمن3:69()فى

منكثيرينعلىاليهوديةالديانةفىأتقدموكنتيقولحيث:14()1غلاطيةالىرسالتهفى

عنيتكلمالموضعينكلاوفى.أبائىتقليداتفىغيرةأوفركنتاذجنسىفىاترابى

هذهومن،خارجىأمركمجردالناموسالىينظرالذىاليهودىنظروجهةمنالناموس

عمقفىالناموسالىنظراذايختلفا!أمرولكنألومبلا5نفسهالىينظرأنيمكنالناحية

الروحى.معناه

فيلبىفىبولسالرسولعنهميتكلمالذيناياشخاصفان،الثالثللاعتراضوبالنسبه

لقد،الرسولبهكرزالذىذلكعنمختلفآانجيلآيكرزونأنهمالىيشرلم1-18(:ه)1

يشيرالذينالأعداءهؤلاءمعيقارنفلاذلكوعلى،نقيةغيربدوافعولكنبالمسيحكرزوا

الأعداءهؤلاءالىوأما.غلاطيةالىالرسالةوفىكورنثوسالىالثانيةالرسالةفىالرسولاليهم

يقولحيثالثالثالاصحاحفىفيلبىالىالرسالةفىاليهمأشارقدالرسوليكونفربما

.)4(2(:3فى)أالقطعأنظروا،الشرفعلهأنظروا،الكلابأنظروا9

نذكر:الرسالةقانونيةعندافعواالذينومن

لاصأولس!*كلهول،!علاح،ل!)س!!،+5س!ثا،أ،ك!3أول،+8ا!س!ولس!ا4،لثاحأل!!حطس!3،ول.

11!عول!ءط،يلا!ول!!ا4،ح+س!ا4س!عس!ع،!4137ثاهول،صأا"ثاالا3،ك!40س!،،!،لث!ص!أ53،

لألاا1س!ثاص!ع،ل!3"!س!115011،3)لمحاثا!ول.

رسالتيندمجنتيجةهىفيلبىالىالرسالةأنافتراضالىيدعوماهناكوليس

أفرحوااخوتىياأخيرآامنهاالثالثالأصحاحفىيقولبولسالرسوللأنبولسللرسول

عدميفسرهالكتابةتسلسلفىانتظامعدممنالرسالةفىيوجدمافان\(:3فى)!الربفى

السابق.كالافتراضمعقدةافتراضاتالىولايحتاج،السيستيماتيكيةبالكتابةالرسولالتزام

4-!س!م!ثا5م!كابمأ202.00.4
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فيلبى4الىالر!الةخصائص،ثالثآ

الناحيةهذهمنشبيههتجعلهاشخصيةأمورالىالرسالةهذهفىبولسالرسوليشير-1

بهايوجدوما،كثيرةعقائديةمسائلالرسالةهذهفىليس.كورنثوسالىالثانيةبالرسالة

عنالرسالةفىجاءماعلىأيضأينطبقوهذا،عمليةغاياتالىيهدفقليلةعقائدمن

11(-2:6)فىللسيدالمسيحالوجودالسابق

منهاوالقليل،مباشرةمجادلاتالىفيهايشارفلا،الجدلىالطابعالرسالةتتخذلا-2

والتوبيخ.التعنيفأساليبمنوتخلو91(،:318فى)انظرجدليآطابعأيحملفقط

فىالقليلوجدالرسولفان،فيلبىلأهلوالمديحالثناءبروحالرسالةكتبتوبا!ثر

المديح.يستحقممافيهاالكثيربينماوجد،التأنيبيستحقممافيلبىكنيسة

جميعالىالرسالةبتوجيهيكتفىلافالرسول،الرسائلباقىعنيختلفالرسالةعنوان--3

وشمامسةاساقفةمعذلكالىيضيفولكنهفيلبىفىالذينيسوعالمسيحفىالقديسين

عمومى،طابعلهاتحياتتتضمنناحيةمنفهىفريدلطابعالرسالةخاتمةتتميزكذلك

.!قيصربيت!يخصالرسولفانأخرىناحيةومن

بولسرسائلأسلوبشأنشأنه)5(340،اوللاحظكمافانهالرسالةلأسلوبوبالنسبة-4

آخر،الىموضوعمنبسرعةوينتقلمتقطعأبلمستمرأليس،الأخرىالرسول

أحوالالىيشيرعمقفىوهو.الوديةالتحذيراتومنالملحةالنصائحمنكثيرآويتضمن

عمقوفى.الشريروالعالمالمسيحينحالةوالىالخاصةومشاعرهالروحيةبولسالرسول

منبولسالرسوليكفروديةعباراتوهناك.الفدائىالمسيحعملانتصارعنيتحدث

فىالأخصوعلى-(واخوتىاحبائى)أه،لأ"ك:ول(،ول)أه؟"اس!4مثلاستعمالها

أثبتواواكليلىسرورىيااليهموالمشتاقاطأحباءاخوتىيااذآ،يقولحيثالرابعالاصحاح

.4:1(في)إالأحباءأيهاالربفىهكذا

الرمالة4لكتابةاف!الة،رابعآ

.مرضمنابفرودتسلهتعرضماالىيردفيلبىالىالرسالةلكتابةالمباشرالدافعان

الرسولحاجياتفىمساهمةمنفيلبىأهلبهتقدمماحملالذى.س!هـابفرودتسكانوقد

اليهميعودأنقلقمنأصابهممامابسببالرسولرأىوقد،روماصسجنهفىوهوبولس

5-ولاهمم4:س!؟+د!ءس!!كا،+ء+!أث!ح+،؟6!حأم!لىس!81فى4(.074الا+ح3)

ع5!1س!5!+س!+،3س!ح.017
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لهموليقدمشكرهعنلهمليعبرالرسالةهذهعودتهفىوسلمه،أخرىمرةابفرودتس

منحسبتولكنىالرسوليقول.ابفرودتسطريقعنعليهاتعرفالتىالأصورفىانصائح

لحاجتى.والخادمورسولكممعىوالمتجندمعىوالعاملأخىابفرودتساليكمأرسلاناللازم

الموتمنقريبآمرضفانهمريضأكانأنهسمعتملأنكمومغمومأجميعكماليمشتاقأكاناذ

اليكمفأرسلته.حزنعليحزنلهيكونلئلاأيضأايايبلوحدهاياهوليسرحمهالفهولكن

فرحبكلالربفيفأقبلوهحزنآ6ملأناوكونأيضآتفرحونرايتموهاذاحتيسرعةباوفر

يجبرلكىمخاطرابنفسهالموتقاربالمسيحعملأجلمنلأنه،عندكم!كرمامثلهوليكن

.(03-2:25فى)لىخدمتكمنقصان

2و1،16:ه4)فىبولسالرسولحاجاتفىدائمأيساهمونالفيلبيونكانلقد

اهتماماتهملمواصلةفرصةفيهلهمتكنلمالوقتبعضعليهممرفقدالأنوأما،:9(11كو

.العطاءحسابفىويشاركوناعتنائهمعلأمةلتقديمجديدمنيعودونفانهم01(:4)فى

الأتية:النقاطفىالرسالةكتبتأجلهامنالتىالأغراضحصريمكنالعموموعلى

وشهادةعلامةهوالذىوسخائهمأريحيتهمبسببفيلبىلأهلالرسولشكرعنللتعبير-1

.(سابقاأشرناكما)ايمانهمزيادةعلى

فىحافظكملأنى"بايمانهموالاشادةلرؤيتهمواشتياقهلهمالرسولحبعنللتعبير-2

النعمة،فىشركانىجميعكمالذينأنتموتثبيتهالانجيلعنالمحاماةوفىوثقىفىقلبى

.8(،:7)1أالمسيحيسوعأحشاءفىجميعكمالىأشتاقكيفلىشاهدالفهفان

حتيالمسيحلانجيليحقكماعيشوافقط!بهمتحيقالتيالمخاطرمنلتحذيرهم-3

معآمجاهدينواحدروحفيتثبتونانكمأموركماسمعغائبأاوكنتورأيتكمجئتاذا

بينةلهمهمالذىالأمر،المقاومينمنبشئمخوفينغيرالانجيللايمانواحدهبنفس

الشرفعلةأنظرواالكلاب"افظروا28(،:137")فىفللخلاصلكموأماللهلاك

.(3:2فى)!القطعانظروا

المؤمنونيعانيهاالتيالضيقاتمنالرغمعلىالكفيسةفىالفرحصشاعرلتثبيتوأخيرا-4

أيضاو6مولحينكلالربفىاأفرحواالرسوليقول،سجنهفىهوويعانيها

.(4:4فىافرحوا،)
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الرسالة،كلتابةوزماتمكاق-خامسآ

الأخذالصوابمنوليس،بهاالأولالرسولبولسسجنابانروميهمنالرسالةكتبت

لأنذلك.هناكالرسولبولسسجنابانقيصيريةمنكتبتأنهايزعمونالذينهؤلاءبرأي

وعلىروميةفىوهوالرسولبولسأحوالاليبا!ثرتشيرالرسالةفيكثيرةدلائلهناك

روميةالىهنايشيرشكبلافهو،(13:)1الأماكنوباقىالولايةدارالىاشارتهالأخص

اطلاقسرعةفىأملهوالى،كثيرينأصدقاءالىاشارتهأنكمابهاالموجودةالأماكنوالى

قيصيرية.منوليسروميةمنكتبتالرسالةبأنكثريؤكدهذاكل.سراحه

السؤالويبقيم،6163سنةبينذلكحصريمكنفانهالرسالةكتابةلزمانوبالنسبة

أنعلي؟قبلهاكتبتأواطأخريالثلاثا!اسررسائلبعدالرسالةكتبتهل:القائمالوحيد

هذالتدعيمتقدمالتيالأدلةومنالأسررسائلأخرهيفيلبياليالرسالةانهوالسائدالرأي

يلي:ماالرأي

الرسولعلىمضىقدطويلامازمنأنعلىتدل12(:)1فيلبىفىالرسولعبارةان-1

سجنه.فى

فلقد.طويلازمنأالرسالةفيذكرهااستغرقورومافيلبيبيناليهاالمشارالارساليةان-3

مرضعنسمعواقدثمابفرودتسأرسلواوقدالرسولبولسسجنعنالفيلبيونسمع

بولساقامةيلائمطويلازمنآيتطلبذلككل.مرضهمنهذاشفىوقدهناكالأخيرهذا

رومية.فىالرسول

الأسر.نهايةقربيناسبوهذاسراحهاطلاقسرعةفىأملهالىالرسولبولسيشير-3

القولالىيذهبونأخرينهناكأنعلى،ول؟!2لا!5+!"الرأىبهذايأخذونالذينومن

الرأىبهذاياخذونالذينومن،الأخرىالأسررسائلقبلكتبتقدفيلبىالىالرسالةبان

بينتشابهمنيوجدبمارأيههم،"!أسا51ويدعمأ!كاه!،ول!3لا!4،كل!حس!ا!،هم،ط!اصا،5

فيلبيالىالرسالةبأنالتخمينيتضمننظرهفىوهذا،روميةالىوالرسالةفيلبىالىالرسالة

تتضمن-فيلبىالىالرسالةفانهذاالىوبالاضافة،روميةالىالرسالةبعدمباشرةكتبت

تشيربينما،اليهوديةالأخطارعنبولسالرسوللحديثالأخيرةاللمسات-نظرهفى

الىتشيرالرسائلهذهأن.الغنوسىالفكرالىكولوسىالىوالرسالةافمسسالىالرسالة

الفترةعنمتأخرةفترةالىنظرهفىترجعفهىولذلكالمسيحىالفكرمراحلمنمتاخرةفترة

فيلبى.الىالرسالةفيهاكتبتالتى
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كناباتهفىبولسائرسوللأن!الراىبهذاالأخذ.الىشدئلاقدالبراهينهذهأنعلى

للأفكارالزمنىللترتيبوفقأرسائلهيقدمولاللأفكارعرضهفىالتاريخىالزمنيرأعىلاعمومأ

وأبالكنيسةتتصل!طصةدوافعالأخصعلىتحددهاكانترسائلهفان،فيهايعرضهاالتى

روميةفىبولسالرسولقضامآالتىالفترةهذهأنعنفضالأهذا.اليهيكتبالذىالشخص

.الرسولاءكأضهاالتىللأفكارنمولظهوركافيةتكونلاقد

فعلبىاالىالرمالةفىالرئيميةوالوفوماتالأفطر-ماهـمآ

فكثيرآ"الفرحرسالة!بأنهاا!أسرفىكتبتأذالامنالرغمعلى-الرسالةهذهتوصف

والمناداةالخدمهنجاحكانلقد،\(:18،3:2،17،3:)1فىذلكعنفيهايعبرما

بلأفرحأناوبهذابالمسيحيناديبحقأمبعلةكانسواءالفرحهذاعلةهوالمسيحباسم

أيضآ.سأفرح

والتمثلوالثبوتالاتحادعلىفيهايحثهمفيلبىلأهلكئيرةنصائغالرسولويقدم

12-:1:2703،2)أنظرورعدةبخوفالخلاصوبتتميملهشئكلواخضاعبالمسيح

.18(،17:)2ألفرعفىمعهويشتركوا،3(:)3فرحهيتممواأنأجلمنوذلك17(

فيلبى:لأهلالرسولقدمهاالتىالنصائحأهمومن

الجنسالىبانتسابهميفخرونالذيناليهودىبالناموسالمتمسكينمنوالحيطةالحذر-1

.(9-3:2في).الاسرائيلى

الروحية.الحياةفيالتقدماستمراروجوب-2

أيضآأدركنىلأجلهالذىأدركلعلىأسعىولكنىكاملاصرتأونلتقدانىليس"

واحدأشيئآأفعلولكنىأدركتقدأنىنفسىأحسبلستأناالأخوةأيها.يسوعالمسيح

القهدعوةجعالةلأجلالغرضنحوأسعىفامهوماالىوامتدوراءهوماأنسىأنااذا

.(ا-14)3:2!يسوعالمسيحفىالعليا

.(3:99،03)الأرخمياتفىالتفكيروعدم(3:7)بالرسوكالتمثل-3
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الرمالة4محتويات-مابعآ

التالى:النحوعلىأساسيةنقاطخمسالرسالةتتضمن،والخاتمةالمقدمةعنفضلا

.11-1:1المقدمه-1

36(-1:22)الأسرمنالكرازةعلىعادتالتىالفوائدعنالحديث:الأولالمسم-2

والى(18-1:12)الرسولسجنمنبالرغمالانجيلتقدمالىفيهالاشارةويتضمن

.(9126-:1)الرسالةاليهمأرسلتالذيننحوالخاصةالرسولمشاعر

واجبات:الاتىويتضمن(2:18الى1:37)عمليةوصايا:الثافىالقسم-3

-2:5)للتواضعمثالآالمسيحوتقديم:4(2الى1:27)بعضنحوبعضهمالمؤمنين

.(18-3:12)الايمانفىوالثباتالحياةبكلمةالتمسكعلىوحثهم11(

وفيه(03-2:91)وابفرودتستيموثيؤسارساليةعنالحديث:الثال!المسم-4

(34-2:91)أنظرلتيموثيؤسبالنسبة)حدةعلىمنهماكلصفاتالىأشارقد

.(92-2:25)أنظرلابفرودتسوبالنسبه

الروحىالكمالالىوالدعوةالسليمالايمانمنالمنحرفينضدوصايا:الرابعالعسم-5

فىالاستمراروضرورة(-3:111)اليهوديةالأفكارخطأالىيشاروفيه(93-:1)3

والجسدانيينالمسيحيينبينوالمقارنة(-3:1217)الروحىالكمالادراكحتىالجهاد

.(21-3:18)الكمالحياةالىيهدفونالذينوالمسيحيين

نصص،ئحويتضمن02(-1:)4الشكروتقديممختلفةنصائح:الخامسالعسم-6

فىالمسيحىالكمالسماتوتلخيص(-4:17)الكاملوالسلاموالفرحالوحدةنحو

.02(،ا.ة)4اليهقدمتالتىالعطايا)جلمنالشكروتقديم9(،8:)4موجزةعبارات

.(23-4:21)الخاتمة-7
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كولوسىالىالرسالة

كلولومى،كلنيسة-أولا

مسافةعلىتقع،فريجيةمقاطعةفىالجميلليكوسوادىمدناحدىكولوسىكانت

لمأنهاالاعظيمهكمدينةهيرودوتعنهاتحدثوقدءوهيرابوليسلاودوكيةمنقصيرة

الانجيل.عصرحتىبعظمتهاتحتفظ

قأنتبينالأعمالسفرومن.كولوسىفىالكنيسةنشأةكيفيةعنمعرفةلديفاليس

الثانيةوالمرة،الثانيةرحلتهبدايةفىأحداهما،مرتينفريجيةخلالمزقدبولسالرسول

كنيسةيؤسسلمبولسالرسولأنالمؤكدومن.:23(و16:618ع)1الثالثةرحلتهبدايةفى

الذينولأجللأجلكملىجهادأىتعلمواأنأريدافانىاليهاالرسالةفىيقولهواذكولوسى

نأالمحتملمنأنهعلى(\:كو2).الجسدافىوجهىيروالمالذينوجميعلاودوكيةفى

الربكلمةسمعحتىسنتينلمدةهناكوكرازتهأفسسفىالطويلةبولسالرسولاقامةتكون

فىالمباشرغيرالسببهى1(:.91)أعويونانيينيهودصناسيافىالساكنينجميعيسوع

الىكولوسىفىالكنيسةنشأةاسنادهوالأراءأصحولعل.ليكوسوادىفىالكنائسنشأة

ممايبدووهذا-أفسسفىبولسالرسوليدعلىالايمانقبلواالذينأحدكانوقدأبفراس

أبفراسمن)أيضا(تعلمتمكما"ابفراسعنكولوسىالىالرسالةفىبولسالرسوليقوله

فىبمحبتكمايضاأخبرناالذىلأجلكمللمسيحامينخادمهوالذىمعناالحبيبالعبد

(الطبعاتلأحدثوفقا)السابعالعددقرانااذابا!ثرالرأىهذاويتأيد(1،7:8)كوإ.الروح

.وهكذا

:أأيضآتعلمتم"كماوليس،تعلمتم)كما

.ابفراسمنلهمتعليمأولتلقواأنهمذلكومعنى.،أيضآأبحذفأى

للذينوبالنسبة.أممىأويهودىاصلمنكانواكولوسىفىالمؤمنينأنالواضحومن

الفكرفىواعداءأجنبيينقبلاكنتمالذينوانتم5قائلآالرسوليخاطبهمأممىاصلمنكانوا

هومايعرفهمانالقهأرادالذين01(2ا:كوا).أالأنصالحكمقدالشريرةاياعمالفى

بالنسبةأما0(1:37كو).أالمجدرجاءفيكمالمسيحهوالذىالأممفىالسرهذامجدغنى

ختانآختنتمأيضآ"وبهالرسولقولمنيتضحفهذااليهودمنأصلآكانواالذينللمؤمنين
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وأهلالأوعيدجهةصئأوشربأوكلفىأحدعليكميحكمفلا....بيدمصنوعغير

ليدياالىبابلمناليهودمناسرةألفينأنطيوخوسنقلوقد(2،61:16)كو."....سبت

عددأنويقال،كولوسىالىالرسالةكتابةزمنفىكبيرةلدرجةالعددهذازادولقد.وفريجيا

لاودوكية.عاصمتهاكانتالتىالمقاطعةفىنسمةألف11منكثرالوقتذلكفىكاناليهود

لالنسبةوأما.المنحرفةالتعاليملبعضالكولوسيونتعرضفقدبالرسالةجاءلماووفقآ

مختلطةيهوديةأراءكانتأنهاالىذهبمنفمنهم،الأراءاختلفتفقد،الهرطقاتهذهلطبيعة

غزوسية.أراءأنهااعتقدوالبعض،تصوفيةبآراء

يعنى"غنوسيس"اليونانىاللفظانالصور.متعددةفلسفيةدينيةشيعة)(والغنوسية

كالفلسفة،والاستدلالالمجردةالمعانىبواسطةالعلمليس.الحقالعرفانفمبدؤها"معرفة!

فهىغايتهاوأما.بالمعروفالعارفاتحادعنالحاصلالتجريبىوالحدسالعرفانهوواتما

.وخيال،وعاطفةحدسقوةمنالنفسفىمابكلالنحوهذاعلىالقهعرفانالىالوصول

منذالقهأنزلهوحىالىبأصلهاوترجعللمعرفةالأعلىالمثلأنهاتزعمصوفيةفالغنوسية

وكانت،النجاةوتحقيقالألهيةا!أسراربكشفمريديهاوتعدسرآ،المريدونوتفاقلهالبدء

فعلت.أعمقمعنىالىتحويلهامدعيةوالتحويربالتأويلوالمذاهبالأديانعلىتعدوالغنوسيه

اليونانىالعالمانحاءفىكثيرةفرقآفتفرقت.فالمسيحيةاليهوديةومعالوثنيةالأديانمعذلك

الىسوريامنقويةمنافسةونافستهابزيهاالغنوسيةتزينتالمسيحيةظهوروعند.والرومانى

السامرةفىظهورهاأولكان.الأولىالأربعةالقرونطوالعليهاخطرآفكانت.روما

يعلمكانالذىبعدها(وما8:هأع)أنظرالساحرسيمونظهرالسامرةوفى.والاسكندرية

منهمايبتاعانأرادالسامرةالىويوحنابطرسقدمولما.واعتمدأمنوقد.الغنوسيةمنضربآ

فىكأبللسامرييننفسهأظهرالأعظمالألهأنيزعموكانالقدسالروحمنحعلىالقدرة

الأخرىالبلادفىنفسهوأظهرالمسيحشخصفىكابنلليهودنفسهوأظهرهوشخصه

فالنتين،،باسيليوس:همثالأثةالمسيحيينالثانىالقرنغنوسىأشهرومن.قدسكروح

ويصوغونلمذهبهمتبعآالمسيحيةعقائديؤولونالمسيحيونوالغنوسيون.مرقيون

والانجيلالتواراةبينتعارضمنيزعمونماعلىالثنائيةيقيمونفهم.بألفاظهاأساطيرهم

إلهأنواعتقدوا.وديعإلهعنلنايكشفالانجيلبينماقاسيآإلهأتصورالتواراةأنيقولونأذ

والهالمسيحأبوالحقالالهفهوالجديدالعهدإلهأماالأشرارالملائكةرئيسهوالقديمالعهد

.الزواجمنعالىمنهمفريقوذهب،المحسوسالعالمصانعالقديمالعهد!اله.المسيحيين
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تبعثالمعموديةبهالمقصودبأنالبعضويؤولهالأجسامبعثانكارفىجميعاويتفقون

الروحية.الحياةالىالروحىالموتمنالخاطئهالنفس

والنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة-اليونانيةالفلسفةتاريح.كرميوسف)

.(4،3،552،835ص-8591الماهرة

ونحن)2(أسينيةأراءأنهازعممنوهناك،)1(أبيونيةأنهاالبعضواعتقد

اليهوديةبالصبغةأفكارهمأصطبغتجماعةازاءأننانفسهاالرسالةمننستنتجأننستطيع

ورفعالناسوصاياحسبهىالتىوالتقاليدبالتعاليمالتمسكمنالرسولحذزهمولذلك

،17-13،41-3:01كوأنطر)وبالفرائضالجسدىبالختانالتمسكمنأنظارهم

تجاوزتهاولكنهاالمغلقةاليهوديةدائرتهافىصامدةتقفلمالجماعةهذهأنعلى.33(-03

المسيحنىاعتقدوالانهمالاسمبهذاالأبيونيونسسو،نقيرمعناهاعبرانيةكلصةمنم!ثتقاسمالأبيىنيه-ا

فضيلتب!مببفقطتبررتد،عاديابسيطاانسانااعتبروهالتيصرىيرمابيوسيرىماعلىفهم.وضعيةوفقيرةاعتقادات

أساسعلىحدأضرورىالطقسىبالناموسالاحتفاطأناعقادهمفىو9سلممعمعينرجللاجتصاعشرأكانوالساميه

ولكنهم،3الابنفىآخرونتومهناككانبخلافهمو.مماثلةبحياةوفقطبالمسيحبالايمانيخلصواأنيستطيعرنلاأنهم

معلكنهموالقدسالروحمنوعنراءمنولدالربأنيكروالمو.السابقوناعتدهاالتىالسخينةالغريبةالآراءتجبرا

سيما.السابقينضلالةالىانحرفرانقدالحكحةو"الكلة"اللههولأنهتبلمنكانناكانأنهالاعتراترفضوااذذلك

الضرورىمنبأنهظنواالناسهؤلا.فانهذاعلىعلاوةو.الج!مدبةالنامرسبعبادةالثديدالتمسكمثلهمحاولواعندما

يبالواولمالعبرانيينانجيليدعىمافقطاضعصلواأسهمثم،الناموسعنمرتدبأنهعنهقالواالذىالرسولرسانلكلرفض

الربأيامعلىحافظواالوقتنفسفىلكنهموالبهودنظمسانروالسبتعلىحانظواقدو.الأخرىبالأسفاركثيرا

الذى3الاهوهذالأنالتكيرنىفقرهمعنيعبرالذىأبيونيرن"+اسمعليهمأطلقلهذاواالمخلصلقيامةكتذكار

.(3:27-داودمرتىالتىترجمةالكنيسةتارلخ.)المبرانيينبيننقيررجلكلعلىيطلق

الفرسيين.معيمثةمنتزمتاأشدمعي!ثغكانتوق.م002سنةنحونىتأصتالهودمنطانفةهمالاسبيرن-2

الجديدالعهدكتابفىذكرهايردلموالطانفةهذهالىيثرلمفانهالأخرىالطرانفبذكرمرارأكانالميحالسبدأنومع

بالسعادةيؤمنونكانراو،للهيسجدواوالذبانحليقرلواالهيكلالىيقدموالموأورشيمعنبعيدةكانتأماكنهملأنوذلك

اذاو،3عقائدحسبليهذبوهمءالفتراأولاديتبنرنوالزواجيمنعونغالباكانواو،القيامهفىيثكونلكنهموالموتبعد

بسلكأنواللهبمبادةنفسهعلىيجزمأنبلتزمتبلوهفاذااصنبنثلاثلمدةالاختبارتحتبضونهاليهمالأنضامأحدأراد

الأمواليحتقرونكانواو،بالقتلالتهديدتحتلروللفيرشينامنهاولايظهرالجصعيةعلىأسرارهمنثيناولايخنى!بعدل

اليهودبينمثهورلنكانراو.بطةملابسيلبسونوالتقثفيكثرونومعاياكلونوأمتمتهمفىمئتركةحباةوبعيمثون

كانتوالجصعيةهذ.فىدخرلهمعندالابقسمينطتونلاكانواوالصدقالتزاموللحكامالخضوعوالفقراءالىوالاحسانبالكد

.(8.،ص9186بيروت-الثصينالمقدسالكتابالىالطالبينمرفد).اليينعنعندهمتغنيانلا"و"+نعم"

.الجديد،العهدكتابفى-اللوغوسالكلمة"مفهومالتالىكتابنافىالطرانفهذهعنمفصلهدراسةاللهبمئبنةنتدموسرت
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قهرمننوعالىالعالمعنالثنائىتفكيرهمهـمإوةهـقا.المجاورينالأمميينبأراءالأخذالى

عنالامتناعالضرورىمنأنهاعتقدواولقد.ألناموسيتطلبهيكنلممما(2:23كو)الجسد

ومصدرالشراصلنظرهمفىهىالقىلأجسادهماماتةكعمليةوذلكوالخبزاللحمتناول

يكونوالكىالخالصةالروحيةالحياةمننوعالىوانصرافهمللجسدأهمالهموكان.الخطيئة

خطاياهمبجسامةاحساسهمفانأخرىناحيةومن.الأعلىمثلهمهو،الملائكةمثل

اليهوديةالعقيدةانثم.المباشربالطريقالفهمنالاقترابفىيترددونجعلهمماديةككافنات

فىتاثيرمنللأرواحينسبكاقمااليهايضاف،مارئكتهبواسطةللبشرسلمالناموسبان

العظيمةا!أرواحبينومن.والناسالقهبينكوسائطالملائكةعبادةالىقادتهم،الوثنىوسطهم

أنالقوليمكنوهكذا.شخصيتهحقيةةتفهمفىأخفقواوهكذا.المسيح،بتقديرهمحظيتالتى

وهذا،الوثنيةوالعقائدالمسيحيةوالا"فكاراليهوديةمنمزيجاكانتالكولوسيينضلألات

هرطقةأومذهبأىوبينبينهمالتوحيدالصعبمنجعلقدالأراءشتىمنالمركبالخليط

الرسولى.العصرفىظهرت

هـالرمالةقانونية-تانيا

ولاالرومانىاكليمنضسىعندلاللرسالةواضحآاستعمالآنجدلاأننا!بدئيةبصفةنقول

:16(كوامع:297)تابلبرنابارسالةفىللرسالةاشارةنجدأنناعلى.لهرماسالراعىكتابفى

:1(01)الفيلبيينالىبوليكاربوسرسالةفىوكذلك،3(:01)افسسالىأغناطيوسرسالةوفى

مع:112بوليكاربوس:أيضا)قابلمتأسسينالايمانوعلى:23()1كولوسىرسالةيستخدم

8619هقابل)ليوستينوس!تريفونمحاورةفؤبوضوحالرلمالةواستخدمت.،3:ه(كوا:23

اكليمنضس!وكذلك(1،:214)الهرطقاتضدكتبهفىاريناوسرويذكرها(15:كوامع

نذكربولسالرسولالىمنسوبالرسالةقبلواالذينوخمن.ا(:استروما)الاسكندرى

.موراتورىوثيقةفىذكرتأنياعنفضالأماركيوقوكذلكوأوريجينوسترتليانس

الاتى:نلاحظفانناالرسالةصحةعلىالداخليةللادلةبالنسهةواما

عادتهاهىكماالرسالةافتتاحإةفىاسمهالىصراحةيشيرر!لسالرسولأنالىبالاضافة

الىرسالتهفىأفكارهمعتمامآوتتفقبولسالرسولانيتنسباثلهإبلاالرسالةأفكارفان

اثنينعدافيماجميعهمهم(:7-417)الرسالةفىالجهماثمارا،ا!اشخاصأنثم.أف!سس

.(بولسالرسولمعالعاملينأوالمرافقينبينيعرفون(ونمفاسسيممصد!المدعويسوع)منهم
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عامفىعليهاهجومهبدء08+عءلأ!ول(7آفان،النقدمنلكثيرتعرضتالرسالةأنعلى

وهى،بولسبالرسوللاتختصوافكارهاواسلوبهاالرسالةكلماتأنزاعمأورفضها1838

.)3(كيرنثوسبدعةالىاشاراتوفيهاأفسسالىالرسالةتشبه

دا!!()3مدرسةسارت،الرسالةبقانونيةالاعترافعدممنالاتجاههذانفسوفى

.نو(خرو

يلى:فيمانناقشهاأننحاول،الرسالةقانونيةضدتثارثلاثةاعتراضاتوهناك

الألل:الاعتراضى

كلمة34تتضمنفالرسالة،بولسالرسوليخصمماليسالرسالةأسلوببانالزعموهو

نأبولسالرسولأعتادالتىالكلماتأنثم،الأخرىالرسولبولسرسائلفىتردلم

تعلمأنهعنهايريناوستال:مايلى(3:28الكني!مةتاهـيخ)يوساببوسكتابفىهذاكبرنئوسعنءجا-3

رلمويوسفاجت!اعمنولدالمسيحأنو.تمتميزةمعينةقوةبلللعالمالخالقهريكنلماللهبأننادىوالمصريينحكمة

الصلب.تتوفارقهوالمعموديةوقتعليهنزلالحقبقىالمسيحأنو

اليهأعلنتأنهازورأيدعىعجيبةأمورأ-كتبهاعظيمارسولأأنيمكىالتىالرؤىبواسطة-كيرنثرسيقدمو

الالهبةللأسفارعدواكاناذو،الأرضعلىالمسبحملكوتبتومموفالأمواتتبامةبعدأنهبقولئمالملانكةبواسطة

نىمنضسأكانننههرلأنهو،الزواجلحفلاتسنةألففتر-هنالكستكونأنه-البشرتضليلبقصد-أكدفقد

البطنشهرةفىأى.أحبهاالتىالأمررتلكفىينحصرسوتالملكوتأنتوهمبطيعتهجدأو!ثهوانياالجسديةالملذات

أنهفئستارهاتحتو.الضحايازبحوالذبانحوالولانمووالتزوجالثربواحملنىآخربتعبيرأو،الجنسيةوالئمهوة

يرحناالرسولأن(الهرطقاتضداثالثالكتابفى)ايرشاوسيذكرو.أفضلبباعثشهراتهفىالانفماسيصطبع

تحتمعهالبقا.يطقلملأنهمسرعاخرجوفازعأفنزالحصامداخلكانكيرنثرسأنعلماذولكنهليستحمحصامأمرةدخل

جاءوقد.بماخلهموجودالحقعدوكيرنئوسلأنالحماميستطلنلالنهرب.قاثلابللاتتداءمرافتهونصع،واحدسقف

قدومبتدعهمكيرنئوسالىنبةالاسمبهنادعوامايلى:20،5ص)الطالبينمرشدكتابفىالكيرنثيينعن

نأيقدروالمهزلاءو.2،3:،يوافىاليهمالمثار)الدوشنيينهرطتةعيهتأصتالذىالمبدأعلىهرطقتهأسس

ماتوتألموأنهفقطبالصورةجسداكانج!دأنأعتقدواولذلك.بثرىبجسدالالهيسوعيتحدأنيمكنيمفبدركوا

نأعلى.نهحهعلىيتحرونلابماالتصدبقوجربعدمهرالتزموهالدىالمبدأأنعلى.(بالحقيتةلافقطالظاهرحسب

الطبيعةنىيشكولمفانهمفلالتهمعكسضلالةفىوتعواويسوعالربل!ثخصةفه!همفىمعهماختلنواالكيرنثيين

يسوعالانمانعلىنزلاللاهوتمنمنبثقاأعتبروهالذىالم!يحأنزعمواولاهوتهأنكروالكنهموالمسيحللسيدالبثرلة

.(2-1511:1:،2:221ير)ا.ءالساالىرجعوتركهوحينثذصلبهوتتالىمعهداموالمعموديةعند
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)4(الرسالةهذهفىلاتذكر،أسلوبهخصائصمنهىوالتىاطأخرىرسائلهفىيستعملها

هذهفىنادرةبصورةالاتردلابولسرسائلفىاستعمالهايكثرالتىالحروفمنوكثير

.5()الرسالة

الثانى:الاعتراض

ذلكومنالميلاديالثانيالقرنالىترجعغنوسيةسماتتحمليقولونفيماالرسالةأن

التالية:الغنوسيةالكلماتاستعمال

ل!ولممالا3أ3(3:3)معرفة5ه"؟أك(3:3)حكمه

(3:2-1:62،72)سراعلأ*3+أ!(\!:1)ءمل

وللأ3ألأ3أهولولأليولح3(1:63هور)لدا

والفكرة16(:1)الملائكةسلسلةالىالاشارةنظرهمفىالغنوسيةالسماتمنوكذلك

.فالنتينوسغنوسيةالىتشيرهذهوكل.(15:)1المسيحعن

الثالث؟الاعتراض

منوهناك.بولسالرسوليخصمماليستالمسيحشخصعنالرسالةهذهفىالتعاليمان

فىالرسولتعاليمتغايروهىارئيسيةغنوسيةملامحالتعاليمهذهفىيرىمنالباحثين

كصورةيقدمهناالمسيحأن،اللوغوسعنيوحناالقديسفكرةمنوتقربالأخرىكتاباته

المنطورةوغيرالمنطورةالموجوداتكلويسبقالوجودو!ركز(1:15)المنظورغيرالفه

بل،الخطاةفقطليس،يصلحالذىالكاملوالوسيطالمخلوقاتوغايةوأصل16-18(:1)

.03(-1:.)61الفهمع،والسمواتالأرضفىماكل

الأولىللمرةوردتكلماتمنالرسالةفىماالىيستندالذىالأولللاعتراضبالنسبةاما

فان،فقطالرسالةبهذهلايختصلأنهضعيفواهاعتراضفهو،الرسائلباقىفىتذكرولم

فىوردتالكلماتهذهكثربانالقولواما.بهاتنفردكثيرةكلماتتتضمنمثلأروميةرسالة

ثا.س3"ا!!51ك!!501لالأ7:ثل-4

.!"!!أها+ه+5لا*1ق!".مثل-5

362



نا.خاصةمادةمنالاصحاحهذايتضمنهماالىمرجعهفهذاالرسالةمنالثاشالاصحاح

التىالموضوعاتفىالأخرىالرسولبولسورسائلكولوسىالىالرسالةبينالاختلاف

منيكونقدبل.بهاتنفردكلماتمنالرسالةهذهتتضمنهمالتفسيركافسببهوتناولتها

جديدةموضوعاتعنللحديثيتطرقكاتباىفان-هذاغيرنفترضأنوالدهشةالعجب

يمكنبل.الجديدةمادتهتناسبجديدةكلماتشكبلايستعملالسابقةلكتاباتهبالنسبة

مغايرةظروفبهاحاطتاذاالأخصوعلىالزمنمعيتغيرالكاتبأسلوبأننفترضأنايضآ

بولس.الرسولمعحدثمانحوعلىفيهاعاشالتىالسابقةللظروف

القرنمنغنوسيةأثارتاثيرافتراضالىيدعوماهناكفليسالثانىللاعتراضوبالنسبة

وعقائدهمأفكارهمضدموجهآجدلأالرسالةهذهفىيجدوالمشكبلاالغنوسيينان.الثانى

القولمثل،الغنوسيةمبادئأهمأنعلى.الرسالةاستعملواقدوفالنتينوسماركيونلأن

هذهفىذكرلهليس،يعارضهأوالأعلىالالهيجهلكانالذىالخالقبواسطةالعالمبخلقة

نأيمكننالابولسالرسولاليهاأشارالتىالمنحرفةالأفكارفانسابقآذكرناوكما.الرسالة

بعضويميل،مختلفةأراءمنخليطأكانتلأنهامعروففكرىاتجاهأىمعنوحدها

انحرافاتالىأشاربولسالرسولبانالقولورفضالاعتراضهذاانكارالىالمحدثينالباحثين

رسالته.فىغنوسيةفكرية

هذهفىبولسالرسولفكربينتعارضأىنجدلافانناالثالثللاعتراضبالنسبةوأما

ماتخالفلاالمسيحالسيدعنهنايقدمهاالتىالصورةان.الأخرىرسائلهفىوبينهالرسالة

ذلكعنوردمامعالرسالةهذهفىالمسيحعنلفكرتهمثيلاونجد.الأخرىالرسائلتقدمه

(4:4كو3)الثانيةوكورنثوس(:6كو18)الأولىوكورنثوس(22-89:1)روميهفى

.(11-2:5)وفيلبى

الأخرىالرمولىورمائلكلولومىاليالرمالةبينالتشابهاثالثا

\:1أفمع:11كوقابل

:169أفمع:13كوقابل

:113أف،:618عب،:18اأفمع:هاكوقابل

:.593رومع:18كوقابل

\:4و21:.،:117أفمع1:.1كوقابل
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الرمالة4خصاثص-رابعآ

واضحآيبدوايأخرىالرسولبولسورسائلكولوسىالىالرسالةبينالسابقةالمقابلةمن

يكونلاقدأنهحتى،الرسالتينبينالتطابقحديبلغأفمسسالىالرسالةولينبينهاالتشابهأن

ونحن.الأخرىمننسخةهىالرسالتينإحدىبأنالقولالىالبعضيذهبأنالمستغربصن

فانولذلك.أفسسالىالرسالةفيمقابلولهالاكولوسىرسالةفىالأعدادمنعددآنجدنكادلا

أفسس.الىالرسالةوبينبينهابالمقابلةا!ثرعلىيتحددالرسالةهذهخصائصتحديد

أفسسالىالرسالةعنتختلفالرسالةهذهأنالقوليمكنفانهالشكلناحيةمنأما-1

حدةمننجدهلمامماثلهصورةالرسالةهذهفىلانجدانناومع.الجدلىطابعهاحيثمن

طابعهافانذلكمعولكن،كورنثوسالىالثانيةالرسالةأوغلاطيةالىالرسالةفىالجدل

ما.نوعأواضحالجدلى

الىالرسالةمعواحدةنسخةتكونتكادسابقأقلناكمافانهاالموضوعجهةمنوأما-2

.واحدةالرسالتينفىالتعاليمبأنالقولحدالىنذهبأنيجبلافانهذلكومع،أفمسمى

تتركزا!ثرعلىفهىكولوسىالىالرسالةفىوأمالاهوتيةأفسسالىالرسالةفىفالتعليم

يقولهومما.الوجودهذامعنىيتحددوفيهشئلكلالرأس.هوحيثمنالمسيحشخصحول

ذلك:فىبولسالرسول

علىوماالسمواتفىماالكلخلقفيهفانه،خليقةكلبكرالفهصورةهو"الذى

بهالكل.سلاطينأمرئاساتأمسياداتأمعروشأكانسواءيرىلاومايرىما،الأرض

الذىالكنيسةالجسدرأسوهو،الكليقوموفيهشرأكلقبلهوالذى،خلققدوله

كليحلأنسرفيهلأنهشئكلفىمتقدمأهويكونلكى،الأمواتمنبكرالبداءةهو

علىماكانسواءبواسطتهصليبهبدمالصلحعاملألنفسهالكلبهيصالحوانالملء

.(02-1:15)كو."السمواتفىماأمايأرض

الىالرسالةكثيرفىتشبهأيضأالرسالةهذهفان،واللغةالأسلوبناحيةمنوأما-3

لهاعباراتتتضمنأية78فانافسسسرسالةتتضمنهاالتىأية155ادومن.أفسس

أفسسالىنحوالرسالةعلى،كولوسىالىالرسالةوفى.كولوسىالىالرسالةفىمماثل

ذكرتكلماتكولوسئالىالرسالةتتضمنوكذلك،تفسيرهايصعبالتىالأياتبعضتوجد

تردولمكولوسىرسالةفىوردتكلمة34هناكفان،الرسولبولسرسائلفىمرةلأول
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فىذكرتكلمة13توجدالكلماتمنالعددهذاومن.الأخرىالرسولبولسكتاباتفى

توجد34ادالكلماتهذهومن،(الرسولبولسرسائلعداماا!اخرى)الجديدالعهدكتب

الثانى.الاصحاحفى-عددهانصفمنكثراى-كلمة18

التالى:النحوعلىكولوسىرسالةخصائصالىالطالينمرشدكتابويشير

فان،فيهكتبتالذىالمكانوفىكتابتهاتاريخفىأفسسالىالرسالةمعتتفقالرسالةهذه

اطأولىالمرةفىهناكمسجونأبولسكانحينماتيخيكسبيدروميةمنأرسلتاقدكلتيهما

مضمونها،فىمعتبرااتفاقأمعهاأيضآوتتفق(6:21،22أفمع4:7،8كو)قابل

بمجدالتاملاتمنمملوءآكتابتهاحينكانالرسولعقلأناثنتيهمامنيبدو()يبانفانه

هذامعشارحأحاربروحاثنتيهمافىذلكعلىالكلاميطيلوهو،المسيحشخصشأنوسمو

يجمعأنالقهقصدأىواجيالدهورمنمكتومأكانالذىالفائقالالهيةالنعمةسرالموضوع

المسيح،هوالذكأالرأستحتمقدسةواحدةعائلةفىا!أرضوعلىالسماءفىالأشياءكل

القهملكوتفىبعديكونلاحتىوالأمماليهودبينالمتوسطالسياجحائطينقضوهكذا

.11(:3)كوالكلوفىالكلالمسيحبلحرعبدسكيثىبربرىوغرلهختانويهودىيونانى

بهايخاطبعمليةونصائحبحثالسامىالتعليمهذاعنالبحثيردفالرسالتينكلتاوفى

واحدفرقبينهمايوجدالمعتبرةالمشابهةهذهمعولكن.متنوعةوحالاتدرجاتمنالمؤمنين

لكىخصوصيةأخطاءهناكيكنلملانهتامليههىأف!سسالىفالرسالة.التعليمىالبحثفى

يعلمونكانواالذينمنمتعبينكانوالأنهمنوعأجدليةكولوسىالىوالتى،الرسوليقاومها

علىللاتكالالمسيحفىالذىءالملمنيرجعوهمأنمجتهدينوكانوااليهوديةبالطقوس

الرسالةتتضمنهماالقبيلهذامنالرسالةهذهفتتضمن.الضعيفةاليهوديةالطقوسعناصر

الرسالةفىالأهمالموضوعلأنالبحثأسلوبفىفدقأيضآبينهمايوجدولكن.غلاطيةالى

الىالرسالةوفى،الناموسباعماللابالمسيحبالايمانالتبريرأنهوغلاطيةالى

الفقيرةاليهوديةالطقوساعناصرمنلاالمسيحمنالنعمةءملأنهوكولوسى

.892-992()ص

الرمالة4لكتابةاداف!-خامسآ

.هناكالكنيسةأخباربولسللرسولنقلوقد،كولوسىمنقادماروماالىأبفراسوصل

للمخاطرتعرضوا(2:13و1:21،27)الأمميينمنكثرهمكانالذينالكولوسيينأن

أمنواالذيناليهودمنأيضأكانواكولوسىكنيسةاعضاءأنعلى،الكذبةالمعلمينمن
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ضروريةكعلامةبالختانيتمسكوالمأنهميبدواليهودهؤلاءولكن16114(،11:)2بالمسيح

الجدلحدةلهيكنلماليهوديةالأفكارمنالكولوسيونلهتعرضمافانولذلك،للخلاص

اليهايشار6(:)2التقشفحياةالىالدعوةفانوكذلك.غلاطيةرسالةفىنجدمانحوعلى

تقدموهى،الناموسوصايامنوليس32(:)2!الناستعاليم"منأنهاعلىالرسالةفى

.21(-16:)2الملائكةبعبادةمرتبطة

،أبفراساليهنقلهاوالتى،كولوسىفىالكنيسةأصابتالتىالفكريةالانحرافاتهذهوأمام

الفكريةاتجاهاتهمفيهايصححرسالةلهمليكتببولسالرسوليتحركأنالطبيعىمنكان

المضلة.التعاليمأخطارمنبهايحيقمماالكنيسةعنويبعد

الرمالآ42كلتابةوزمانمكان-مآ4ما

بقانونيةيسلموالمالذينوأمام61،63بينماالمدةوفىرومامنالرسالةكتبت

التعاليمسماتبعضفيهايجدواأنحاولواوالذينابولسالرسولالىونسبتهاالرسالة

.الميلادىالثانىالقرنالىالرسالةارجعوافقد،الغنوسية

الرمالة4فالرثيسيةوالموفوعاتالأفكار-يابعآ

تقتصرتكنولمالمبتدعونأثارهاالانجيلعنغريبةتعاليمكولوسىكنيسةفىانتشرت

وصاياعلىترتكزتكنلملأنهاالأمميينمنولكنفقطاليهودمنالايماندخلواالذينعلى

فىالرسولقصدوقد،(2:22)داالناسوتعاليموصاياحسب"وأيضأبلوحدهالناموس

:الرسولقال.منهاليتحفظواالغريبةالتعاليمهذهالىالمؤمنينينبهأنالرسالةهذه

أركانحسبالناستقليدحسبباطلوبغروربالفلسفةيسبيكمأحديكونلاأن"انظروا

.(2:8)"المسيححسبوليسالعالم

.11(:2)لمالمسيحبختانالبشريةخطاياجسمبخلعبيدمصنوعغيرختانآختنتمايضأ"وبه

اياهمسمرآالوسطمنرفعهوقدلناضدأكانالذىالفرائضفىعليناالذىالصكمحااذ9

.(14:)2"بالصليب

ظلهىالتىسبتأوهلالأوعيدجهةمنأوشربأوكلفىأحدعليكميحكمفلا)

الملائكةوعبادةالتواضعفىراغبآالجعالةأحديخسركملا.فللمسيحالجسدواماالعتيدةا!امور

الذىبالرأسمتمسكوغير،الجسدىذهنهقبلمنباطلأمنتفخآينظرهمالمفىمتداخلآ

.(99-2:69).أالفهمننموأينمووصقترنآمتوازراوربطبمفاصلالجسدكلمنه
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معرفةمنيمتلئواحتىالمسيحعنالصحيحالتعليمالىأنظارهميوجهأنالرسولعلىوكان

صالحعملكلفىمثمرينرضاكلفىللربيحقكماليسلكواروحىوفهمحكمةكلفىمشيئته

.(01-1:9)اللهمعرفةفىونامين

يلى:ماالمسيحالسيدعنلهمالرسولفكتب

بدمهالعزاءفيهلناالذىمحبتهابنملكوتالىونقلناالظلمةسلطانمنأنقذنا"الذى

مافىالكلخلقفيهفانهخليقهكلبكرالمنظورغيرالفهصورةهوالذىالخطاياغفران

مأرياساتأمسياداتأمعروشآكانسواءيرىلاومامايرىالأرضعلىوماالسموات

الكنيسةالجسدراسوهوالكليقوموفيهشئكلقبلهوالذىخلققدولهبهالكلسلاطين

كليحلسرانفيه"لأنهشئكلفىمتقدمأهويكونلكىالأمواتمنبكرالبداءةهوالذى

.(02-1:13)"لنفسهالكلبهيصالحوأنالملء

الرصالة،محتويات-ثامئآ

وخاتمة:أقساموأربعةمقدمةالرسالةتتضمن

وتتضمن:،(11-1:1):المقدمه

.(2-1:1)كولوسىلكنيسةوالنعمةالسلامطلب-1

.(-1:38)كولوسىكنيسةأجلمنالربيشكرالرسول-2

النعمةفىالمؤمنونوينموالربمشيئةصعرفةمنالمؤمفونليمتلئالرسولصلاة-3

(16:1-1).

ويتضمن:(3-1:13)وعملهالمسيحشخص:الأولالقسم

.(14-1:12)الظلمةسلطانمنوأنقذناالقديسينميراثلشركةالأبأهلنابالمسيح-1

يحلوفيه،الكنيسةالجسدرأسوهو،الكل-لقوفيه،المنظورغيرالقهصورةهوالمسيح--2

.(91-1:15)اللاهوتملءكل

.(-10223:)لفهتصالحناالمسيحفى-3

ويتضمن:(:291-1:24)كولوسىلكنيسةالرسولكرازة:الثانىالقسم
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.(2:1-1:24)يسوعالمسيحفىكاملأانسانكلليحضروخدمتهالرسولجهاد-

.(-22:7)المسيحفىالثباتعلىالحث-

الذىبالمسيحوالتمسك8(:)2بالباطلوالغرورالفلسفةمنللكنيسةالرسولتحذيرات-

الخطايا،بجميعمسامحأمعهوأحيانآأقامناوالذى،جسديأاللاهوتملءكليحلفيه

الملائكةعبادةمنوالتحذير،(17-9:)3العتيدةالأموربظلالتمسكوعدم

3(:18-91).

ويتضمن:(17:-2:023)المسيحفىالجديدةالحياة:الثالثالقسم

.(302-2:02)الناسوتعاليموصاياحسبهىالتىللفرائضالخضوععدم-

.(4-3:1)الأرضعلىبمالافوقبماالاهتمامعلىالحث-

.(8-3:5)القبيحالسلوكعنوالبعدالرديةالشهواتاماتةعلىالحث-

.(12-3:9)الجديدالانسانولبسالعتيقالانسانخلق-

.(17-3:13)المسيحيةبالفضائلالتحلى-

ويتضمن:(:\3:184)الجديدةالحياةفىالاجتماعيةالواجبات:الرابعالقسم

.(21-1خه3)والأبناءوالأمهاتالأباءبين،الأسريةبالحياةخاصةواجبات-

.(224:1-:3)والعبيدبالسادةخاصةواجبات-

وتتضمن:(18-4:2):الضاتمة

6(.-2:)4خارجمنهمالذينجهةمنبحكمةوالسلوكالصلاةعلىظبةالمواعلىالحث-

.(9-:47)وأنسيمستيخيكسيدعلىالرسالةبتقبلتوصيتهم-

.(15-4:01)متبادلوسلامتحيات-

منوالتى،اللاودكيينكنيسةفىوكذلككولوسىكنيسةفىالرسالةقراءةعلىالحث-

.(4:16)كولوسىكنيسةفيتقرألاودكيه

.(4:17)أرخبسبشأقتوصية-

18ء40)للكنيسةالرسولسلام-

937



!------------------ق!كآلوول-------------------إ

تلللالونيطم؟إل!الفانيةواأولما"أ!

،----------------------------------------------.



تسالونيكى.كنيسة-1
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لتانسالرا

تسالونيكىا!االتانيةوالأولى

:(1)لونيكىتساكلنيسة-1

سلوانسبصحبةوكان،الثانيةرحلتهفىمرةلأولتسالونيكىمدينةبولسالرسولزار

ويشير.م52سنةحوالىالزيارةهذهتمتوقد،فيلبىمنقادماوكان،وتيموثيؤس

التالى:النحوعلىتسالونيكىفىبولسالرسولعملوالىالزيارةهذهالىالأعمالسفر

مجمعكانحيثتسالونيكىالىوأتياوأبولونيهأمفيبوليسفى(وسيلابولس)فاجتازا"

موضحآ،الكتبمنسبوتثلاثةيحاجهموكانعادتهحسباليهمبولسفدخل،اليهود

أناالذىيسوعالمسيحهوهذاوأن،ايامواتمنويقوميتألمالمسيحأنينبغىكانأنهومبينآ

جمهورالمتعبديناليونانيينومن،وسيلابولسالىوانحازوامنهمقومفاقتنع.بهلكمأنادى

رجالآواتخذوا،المؤمنينغيراليهودفغار.بقليلليسعددالمتقدماتالنساءومن،كثير

نأطالبينياسونبيتعلىوقاموا،المدينهوسجواوتجمعواالسوقأهلمنأشرارآ

المدينةحكامالىا!اخوةمنوأناسآياسمنجروايجدوهمالمولما،الشعبالىيحضروهما

وهؤلاء.ياسونقبلهموقد.أيضآههناالىحضرواالمسكونةفتنواالذينهؤلاءأنصارخين

وحكامالجمعفأزعجوايسوعأخرملكيوجدأنهقائلينقيصرأحكامضديعملونكلهم

.01(-17:1أع)!أطلقوهمثمالباقينومنياسونمنكفالةفاخذوا.هذاسمعوااذالمدينة

يحاجهمكانالذيناليهودالىأولآاتجهكعادتهبولسالرسولأنالسابقالنصمنويتضح

بينكبيرأنجاحأيحرزلمالرسولبولسانالواضحمنانهعلى،الكتبمنسبوتثلاثة

منكانوافقدالكنيسةأعضاءكثروأمابالمسيحالايمانقبلمنهمالقليللأن،اليهود

وأالراقيةالطبقاتمنكناللواتىأوالمتقدماتالنساءومن،المتعبديناليونانيينومنالوثنيين

.السيداتكرائممن

القائد()الأولالكسندرجعلهاصالرنبكالانتدعىومكدونيةمقاطعاتاحدىحاضرةكانتمدبنة"تسالرنيكى-9

بطرس-للدكتورالكتابتاموس)اكبرا!سكنمرأختتسالرنيكامرأتهباسمتسالونبكاسماهاو.لسكناهمقرأ

.(عبدالملك
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)2(الأعمالسفركتابفىكثيرأوردتقدالمتعبد!ن"اليونانيون"عبارةأنالملاحظومن

الذيناليونانيينالىبهمويشار\(حه17أع)اليهودمجمعيحضرونكانواأنهمالىوأشير

الرسولبقاءيستمرولم02(:6:1،11أع)الأصلييناليهودعنلهمتمييزآيهودآصاروا

الأعمالسفريشرولم.المؤمنينغيراليهودعليهثارأنبعدطويلةمدةتسالونيكىفىبولس

فىاليهوديحاجسبوتثلاثةقضىأنبعدتسالونيكىفىبولسالرسولقضاهاالتىالمدةالى

لهمقالحيثفيلبىأهلالىبولسالرسولرسالةمنيستنتجأنيمكنأنهعلى،مجمعهم

الرسولأن(4:16فى)لحاجتى"ومرتينمرةالىأرسلتمأيضأتسالونيكىفى)فانكم

فيلبىأهلمنتصلكانتالمساعداتهذهوانتسالونيكىمدينةفىطويلةمدةمكثقدبولس

.هناكاقامتهمدةطولبولسالى

4والمكانالزمن-الرمالتانالي!اتشيرالتىالأح!ات-3

اضطرهمما،يؤمنوالمالذيناليهودمنسابقأاشرناكماالمريرالاضطهادالرسولعانىلقد

\:17أع)الرسلأعمالسفرذلكالىيشيرمانحوعلى،بيريهالىتسالونيكىمغادرةالى

النحوعلىتسالونيكىالىالأولىرسالتهفىبولسالرسولأشارالاضطهادهذاوالى(01-

التالى:

!القدسالروحبفرحضيقفىالكلمةقبلتماذوبالرببنامتمثلينصرتملاوأنتم

المسيحفىاليهوديةفىهىالتىالفهبكنائسمتمثلينصرتمالأخوةأيهافانكم":96تس1

اهلمنايضآهوكماعينهاا!متلكعشيرتكماهلمنأيضأأنتمتألمتملانكميسوع

أحديتزعزعلاكى"2:49تس1،"اليهودمنأيضأهمكماعينهاا!لامتلكعشيرتكم

الرسولانعلى3(:3تس)1.لهذاموضوعونانناتعلمونانتمفانكمالضيقاتهذهفى

لكىتسالونيكىالىأخرىمرةالعودةحاول،الأخوةمنمرسلآبيريهالىتوجهانبعدبولس

أنااليكمناتىأنأردنالذلكرغبتهتحقيقعنأعاقتهالموانعبعضأنغيرفيهاجهادهيواصل

انعلىالرسولقررفقدولذلك،2:18تس11الشيطانعاقناوانما،ومرتينمرةبولس

احتمالفىويشددهمالمؤمنينيثبتحتىأثينافىمعهكانالذىتيموثيؤسعنهبدلآيرسل

حركرااليهودلكنو(13:43أع)برناباوبرلىالمتعبدينالدخلاءواليهودمنكثيرونتبعالجماعةانفضتلماو2-

مدينةمنارجوانبياعةليديهاسهاأمرأةتسعنكانت(13:05أع)..المدينةوجوهوالرلفاتالمتعبدات.الن!ما

عأ..)للهمتعبدأكانبرضاسصهرجلبيتالىءجاوفاكمنفانتقل(16:14أع).تلبهاالربنفتحللهمتعبدةثياتيرا

91:2).
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أخاناتيموثيؤسفأرسلنا!حدناأثينافىنتركاناستحسناأيضأنحتمللماذ"لذلكالضيقات

1-3:2تس1،ايمانكملاجلويعظكميثبتكمحتىالمسيحانجيلفىمعناوالعاملالقهوخادم

(18:5)أعتيموثيؤساليهحضرحيثكورنثوسالىذلكبعدالرسولبولستوجهوقد

وأنتمحينكلحسناذكرلناعندكموبانومحبتكمبايمانكموبشرنا)سارةاخبارآلهيحمل

اليهحملهاالتىالأخبارهذهكانتوقد،3:6تس1نراكمأيضآنحنكماتروناأنمشتاقون

ناحيةومن،ناحيةمنسرورهعنليعبراليهمالأولىالرسالةلكتابةالدافعهىتيموثيؤس

عنيمتنعواوأنالرسولمنتسلمواكمايسلكواأنويطلبالايمانفىيئبتهملكىأخرى

أوصاهمكما(8-4:1تس)1القهيعرفونلاالذينالأممشهوةوهوىالمشينالسلوفا

يشتغلواوأنخارجمنهمالذينعندبلياقةيسكلواوأنبعضنحوبعضهمالأخويةبالمحبة

لمدبريهمبالخضوعأوصاهمكذلك(:9-412تس)1أحدالىحاجةلهمتكونلاحتىبايديهم

تتبعهاالتىالأحداثوعنالراقدينقيامةعنمعهمتحدثكما12(:5تس)1الروحيين

خلالذلككانفقدالأولىالرسالةفيهكتبتالذىللزمنوبالنسبة.17(-4:13تس)1

بدايةفىأوم52سنةنهايةفىالأرجحومن،كورنثوسالىفيهاتوجهالتىالأولىالشهور

.م53سنة

فىلأنهكورنثوسمنايضآارسلتقدفانها،تسالونيكىالىالثانيةللرسالةبالنسبةوأما

ه:18أعومن.(\:1تس9)وتيموثيؤسسيلامعهيزاللاكانالرسالةفيهكتبالذىالوقت

.كورنثوسفىوهوبولسالىاتجهاوتيموثيؤس(سلوانس)سيلاأنيبدو1:!1كو2و

بعدهاكتبوقد،بولسالرسولكتبهاالتىالرسائلأولاي!ولىتسالونيكىرسالةوتعتبر

التىتسالونيكىأهلتساؤلاتعناجابةفيهاالتىتسالونيكىالىالثانيةالرسالةبشهور

.(5-2:1،3:1تس3أنظر)الأولىالرسالةتسلمهمبعدأثاروها

الرمالتين4قانونية-3

الخارجية:ايادلة-1

الرومانىواكليمنضسىأغناطيوسمثلالأود!الكنيسةأباءمنكثيراستعملهما

بولس.الرسولالىنسبتهماوفىالرسالتينصحةفىشكيثرولموايريناوس

الداخلية:الأدلة-2

فىالمستعملةالكلماتمنكثيرآفانوكذلكواحدالرسالتينفىالرسولاسلوبأن

.الأخرىرسائلهفىالرسولاستعملها،الرسالتين
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توجد:

الرسالتين.بينمشتركةكلمة146

رسالةبينوتسالونيكيالىالأولىالرسالةبينمشتركةكلمة992

ورسالةكورنثوسالىالثانيةوالأولىوالرسالتين،رومية

غلاطية.

والرسالتينتسالونيكىالىالثانيةالرسالةبينمشتركةكلمة315

غلاطية.رسالةوكورنثوسالىوالثانيةالأولى

والرسائلتسالونيكىالىالأولىالرسالةبينمشتركةكلمة91

فليمون.وكولوسىووفيلبىأفسسالى

والرسائلتسالونيكىالىالثانيةالرسالةبينمشتركةكلمات7

فليمون.وكولوسىووفيلبىأفسسالى

منكلماتوهتسالونيكىالىاياولىالرسالةمنكلمات7

الرعوية.الرسائلمعمشتركةتسالونيكىالىالثانيةالرسالة

منكلمات01وتسالونيكىالىالأولىالرسالةمنكلمة02

فىأخرموضعاىفىتردلمتسالونيكىالتىالثانيةالرسالة

الجديد.العهدكتب

الرسالةفىكلمة11وتسالونيكىالىالأولىالرسالةفىكلمة15

.ا!اخرىالجديدالعهدكقبمعمشتركةتسالونيكىالىالثانية

بعضذلكبعدظهرولكنالرسالتينصحةفىشكيطرالمعشرالتاسعالقرنوحتى

الثانية.والرسالةالأولىالرسالةبينبالصلةتتعلقصعوبتينيثيرونالذينالنقاد

الرسالتين.تعاليمبينبالخلافتتصل:ا!اولىالصعوبة

الرسالتين.بينالتشابهبشدةتتصل:الثانيةالصعوبة

فهو،الثانىالربمجئعنالرسولحديثحوليدورفانهالرسالتينبينللخلافوبالنسبة

لأنهيجيئهكذاالليلفىكلصالربيومهـأن-مفاجئةصورةفىيظهرالأولىالرسالةفى

(4-5:1تس)1اينجونفلاللحبلىكالمخاضبغتهيفاجثهمحينئذوأمانسلاميقولونحينما
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لاالرسولانيبدواذ،ذلكعكسعلىالأمرفان،تسالونيكىالىالثانيةالرسالةفىأما

،الهلاكابنالخطيهانسانويستعلنأولآالارتدادياتلمانياتىلالأنهاالربيوممجئيتعجل

.(2:3تس)2

ناقضأوخالفقد،تسالونيكىالىالثانيةرسالتهفىالرسولأنيعنىلاهناالأمرأنعلى

بولسالرسولأنهو،ذلكتفسيرفىيقالأنيمكنماكلوأن،الأولىرسالتهفىتعاليمه

ليومالاستعدادعدمومنالغفلةمنويحذرهمالنفوسضعافيقوىكانالأولىرسالتهفى

لحظةبينالربمجئوانتظرواالرسولتعاليمفهماساءواالنفوسضعافأنغير.الربمجئ

،النظاموعدمالعطلةحياةاستعذابوالىشئكلعنالانصرفالىبهمهذاوأدى.وأخرى

يأتىلا،معينةعلاماتتسبقهالربيومأنبولسالرسولينبههمأنالضرورةمنجعلمما

.العلاماتهذهتتحققلمان

يعجزكانالأولىالرسالةكاتبأنيعنىلاهذافان،الرسالتينبينالتشابهلشدةبالنسبةأما

صحيحأوليس.الأولىالرسالةوكلماتاسلوبيرددأندونقلأئلشهوربعدثانيةرسالةيكتبأنعن

فقط:التاليةالمواقعفىجديدمنفيهاماينحصرالثانيةالرسالةأنمنالبعضزعمهماأيضآ

ىأ14،17،،3:213ص،12،15-9،11-22:ص،،6،912،:هاتس2

2:الأتيةالمواضعفىجديدةمادةعلىتحوىالرسالةأنهوالأصحولكن.اية91حوالىفى

حوالىأنأى5،01،13،17-3:9ص،12،15-2:2ص،12-:ه1تس

فقط.مادتها3/1فىالأولىالرسالةمعوتشتركجديدأيعتبرالثانيةالرسالة3/2

اكيم،العصحايقابلمامالطالرمالتينتثواهة-!ا

معقاول

:1516تك2:16تس1

ه:14زك313:

95:17أش5:8

2:91أش:19تس2

7:25دا3:3

:1136دا2:4

9/3:2حز2:4

\:13تث2:9

:2222مل2:111

:7-149حز21:ا
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تسالونيكى4الىالأولىالرمالةفىالرئيسيةوالوفوعاتالأفكاو-5

الأولى(الرمالةفىرئيسيينموفوعينتمة

تسالونيكى:لأهلالخلقيةالحالةتقويم-1

نأمنكمواحدكليعرفان،الزنىعنتمتنعواأن،قداستكمالفهارادةهىهذه"لأن

أحديتطاوللاأن،الفهيعرفونلاالذينكالأممشهوةهوىفىلاوكرامةبقداسةاناءهيقتنى

فىبلللنجاسةيدعنالمالقهلأن..كلهالهذهمنتقمالربلأناطأمرهذافىاخيهعلىويطمع

.8-4:3،القدوسروحهأيضآاعطاناالذىالقهبلانسانأيرذللايرذلمنالقداسة

وأنوينذرونكمالربفىويدبرونكمبينكميتعبونالذينتعرفواأناكلاخوةأيهانسألكم"نم

.(22-5:13بعضآ،)بعضكمسالموا،عملهمأجلمنالمحبهفيكثيرآتعتبروهم

:الربممعوكيفيةالنيامهمتعلثاتكعضعنالصديث-2

الذيىكالباقينلاتحزلوالكىالراقدينجهةمنالأخوةأيهاتجهلواأنأريدلاثم

القهيحضرهمالراقدونفكذلكوقامماتيسوعألىنؤمنكناأنلأنهلهمرجاءلا

لاالربمجئالىالباقينالأحياءنحئأنماالربلكلمةهذالكمنقولفاننامعهأيضآ

منينزلسوفالقهوبوقملائكةرنيسبصوتبهتافنفسهالربي!نالراقديننسبق

جميعآسنخطفالباقيناي!حياءنحنثم.أولآسيقومونالمسيحفذوالأمواتالسماء

.-79(:12)4.الربمعحينكلنكونوهكذاالهواءفىالربلملاقاةالسحبفىمعهم

هللألثانيةاالرمالةفىالرثيسيةلوفوماتوارفطالأ-6

لونيكى،تسا

منالرسولويحذرالربمجئحول-أيضأرأيناكما-للرسالةالرئيسىالموضوعيدور

عليه:تدلالتىالعلاماتالىويشيرالمجئهذاحولالخاطئةايافكار

الرسول:يقول

تتزعزعوالاأناليهواجتماعناالمسيحيسوعربنامجئجهةمنالأخوةايهانسألكم"ثم

قدالمسيحيوماناىمناكانهابرسالةولابكلمةولابروحلاترتاعواولاذهنكمعنسريعآ
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انسانويستعلنأولأالارتداديأتلمأنيأتي/،/ال!نه!طريقةعليأحديخدعنكملا.حضر

هيكلفىيجلسأنهحتىمعبودآأوالهأيدعىماكلعلىوالمرتفعالمقاومالهلاكابنالخطيئة

تعلمونوالأنهذالكمأقولعندكمبعدوأناانىتذكرونأما.الهانهنفسهمظهرأكالهالفه

الذىالوسطمنيرفعأنالىفقطيعملالأنالاثمسرلأن.وقتهفىيستعلنحتىيحجزما

مجيئه،بظهورويبطلهفمهبنفخهيبيدهالربالذىالاثيمسيستعلنوحينئذالأنيحجز

الهالكين،فىالاثمخديعةوبكلكاذبةوعجائبوآياتقوةبكلالشيطانبعملمجيئهالذى

حتىالضلالعملالفهاليهمسيرسلهذااو!أجل.يخلصواحتىالحقمحبةيقبلوالملأنهم

.12(-1:)2!بالاثمسروابلالحقيصدقوالمالذينجميعيدانلكىالكذبيصدقوا

تسالونيكى4المحاالأولىالر!طلةمحتويات-7

.:1-01أالرسالهممدمه

(3:13الى2:1تس1)تسالونيكىفىالكنيسةتأسيس:الأولالجزء

.-12(3:1تس1)وتيموثيؤسسلوانسصحبةفىتسالونيكىفىالرسولخدمة-أ

.(16-13:)2تسالونيكىأهلغيرة-ب

.02(17-:)2غادرهاأنبعديخكىتسالوالر،العودةفىالشديدةالرسولبولسرغبة-ب

.5(-31:1خثنهعوضآتيموثيؤسارساله-بولسطريقفىالعوائق-د

.(-613:)3بولسالرسولالىتيموثيؤحمامعهحملهاالتىالمعزيةالأخبارهـ-

.01(،)1:4:9-8()224!؟5الي:1)4وارشاداتنصائح:الثافىالجزء

.)4:12(والعمل01(،9)4:الأخوةومحبة(-،لم:ا)!بالقداسةتختصوصاياأ-

الربيوملمجئالاستعدادوعن(89-4:13)اصبافىالراقدينرجاءعنتحدث-ب

.(11-5:1)المفاجئ

.(-517:22)ودينية(-512:16)اجتماعيةنصائح-ب
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لأهلالنعمةوطلب(27-5:33إ!طاميةومطالب(24-5:23)دعاء:خالمة

.(5:28)تسالونيكي

تسالونيكى.الىالثاني!الرمالةمحتويات-8

.(-1:312تس2ودبماءوشكر-1:12تس2)الرسالةافتتاحيةتتضمنمقدمة

سابقهبانذراتصقدمةالعالمونهايةالجمميح!مدعنالحديث:الجزءالأول

ببعضويصحبه12(-3:)2الثانىالمسيحلمجئالسابقةايأحداثالىويشير(3)2:1-

.(17-3:13)المشجعةالنصائح

المسلمةالوصايالحسبوالعملالصلاةطلبتتضمنعمليةتوجيهات:الثانىالجزء

يشقغلواأنيريدونولاإلاترتيبيسلكور،الذيننحوخاصةارشاداتمع()3:ا-ه

.1()3:6-ه

الخاتمة:

.)3:1816(
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1-لضهيد

الرعوية.الرسائلقانونية-2

الخارجية.الأدلةأ-

الداخلية.الأدلةب-

نقد.منالرعويةالرسائللهتعرضتما-3

الرعوية.ألرسائلضدتثارالتىالاعتراضاتعليالرد-4

الرعوية.الرسائلفىالرثيسيةوالموضوعاتالأفكار-5
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الرعويةالرسائلعنعامةمقدمة

تمصي!4-ولأأ

الرسالتينعلى،الرعويةالرسائلعبارةاطلاقعلىالعادةجرتعشرالسابعالقرنمنذ

صضامينمنبهتتميزلماوذلك،تيطسالىالرسالةوعلىتيموثيؤسالىوالثانيةالأولى

سجنهفىبولسالرسولكتبهاالتىالرسائلعلىالأسررسائلعبارةتطلقكماتمامأ،خاصة

وجه،بولسرسائلأنالمعروفومن.(وفيلبىوفليمونوكولوسىأف!سى)أىبروميةالأول

رومية:كنائسالىوجهتالتىالرسائلفمن.أشخاصالىوبعضهاكنائسالىبعضها

ا!اولىوتسالونيكىوكولوسىوفيلبىوافسسوغلاطيةالثانيةوكورنثوس،الأولىوكورنثوس

الأولىتيموثيؤس:أشخاصالىوجهتالتىالرسائلومن.والعبرانيينوالثانية

الرسائلضمنتدخلالرعويةالرسائلفانهذاوعلى.وفليمونوتيطسالثانيةوتيموثيؤس

وتيطس،تيموثيؤسهماراعيينالىالرعويةالرسائلوجهتوقد.أشخاصالىوجهتالتى

"هذاقائلأالرسولوأوصاه3(:1تى)1أفسسفىالرسولتركهفقدتيموثيؤسأما

تتصرفأنيجبكيفتعلمفلكىابطئكنتانولكنقريبعناليكأتىأنراجيأاليككتبه

تيطسوأما.15(،3:14تي1)!وقاعدتهالحقعمودالحيالقهكنيسةهوالذىالقهبيتفى

ترتيبتكمللكىكريتفىتركتكهذاأجلمن)قائلآوأوصاهكريتفيالرسولتركهفقد

.(:ه1تىأوصيتكأ)كماقسوسآمدينةكلفىوتقيمالناقصةا!أمور

الرعوية،الرماثلىقانونية-تانيآ

الخارجية:الأدلةأ-

الأولالكنيسةأباءمنكثيرونبولسالرسولالىونسبتهاالرعويةالرسائلبقانونيةيشهد

وورد.الاسكندرىواكليمنضسىوترتليانوسايريناوسالمثالسبيلعلىونذكر-ومعلميها

نأحقأكانواذا.القديمةوالسريانيةاللاتينيةالترجماتفىموراتورىوثيقةفىالرسالةذكر

قدبولسالرسولالىالمنسوبةالأخرىالرسائلبقانونيةاعترفواالذينالقدامىالهراطقةبعض

يقولكماصهمنلككانفقد،وباسيليدسركيونمامثلالرسائلهذهقانونيةانكروا

وترتليانسالاسكندرىواكليمنضسىايريناوسوقتومنذ.-)1(تعسفيةبطريقة-جيروم

ا-ولح4؟!مأه،أ؟أ4،."ه2-233!ه
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بولس.الرسولالىالرسائلهذهنسبةفىاحديشكلمعشر،التاسعالقونبدةحقى

القديمهالترجماتجميعفى-تى(تى)اتى-2الحالىترتيبهابنفسالرعويةالرسائلوضط

الرسوليينالأباءمنالرسائلهذهاستخدمواالذينومن.موراتورىوثيقةصاما

استعملهاكذلك،9(:14:1،3تى:14تى1مع:81ماجنيزياالىالرسالة)قابلأهظ!وص

نه3تى1مع5:2قابلكذلك،2:2تى1مع21:3)قابلبوليكاربوسالرسوليينيلاملامن

تى3مع:52وقابل4:01تى2مع9:2،وقابل:67تى1مع:41وقمل

أيضاالرعويةالرسائلواستعلمت.(1:7كو1معقابل)الرومانى:12(واكليمنضس!2

.47(تريفون)مخآورةيوستينوسكتاباتفى

الداخلية:الأدلة-ب

ماقىكبيرأمعتشابهآ-أوالكلماتالأفكارناحيةمنسواء-الرعويةالرسائلتتشابه

كورنفوسالىالأولىوالرسالةروميةالىالرسالةسيماولا،الأخرىالرسولبولسرسانل

التشابه:هذاعلىالأمثلهومن.فيلبيالىوالرسالةأفسسالىوالرسالة

الأولى:وكورنثوسالأولىتيموثيؤسكين-1

7:25،15:01كو1مع1:12،1تى1قابل

14:43كو1مع211،12:تى1قابل

01:52كو1مع4:4تى1قابل

9:9كوامع5:89تى1قابل

11:8كو1مع:213تى9قابل

رومية:ورسالةالأولىتيمونيوسبين-2

16:62لومع1:1،17تى1قابل

01:ل!13مع1:5تى1قابل

7:16لومع:18تى1قابل

3:03رومع2:5تى1قابل

9:9لومع2:7تى1قابل

2:42لومع6:1تى1قابل
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رومية:والثان!ةتيموثيؤسكين-3

:9لومع:22تي3قابل

الأولىكورننوسورسالةالثانيةتيموثمؤس!ن-4

كو19مع-2:46تي2تابل

فيلمبى:ورسالةالثانيةتهموهوس!هن-5

فيلبي\مع4:6تي2قابرل

أفسس:رصالةوالثان!ةتيموثيومىمى-6

4:\معأفا:8تي2قابل

1:4أفمع1:9تي3!ابلى

رومية:رسالةوتطسرسالةمين-7

16:62لومع1-1:4تيقابل

14:02رومع15:اتيقابل

13:9لومع3:1تيقابل

ألسس:رسالةوتطسرسالة!ن-8

"2:3أفمع3:3،5تيقابل

الرسل:اعمالسفروالرموالةالرسائل!ن-9

02أعمع3:11،4:7تي2قاول

02أعمع4:1تي1قالل

02أعمع301تي2قايل

02أعمع1:12تي1قاول

02اعمع4:7تي2قابل

02أعمع6:7تي؟قابل

03أعمع3415تياتا"لا

02أعمع،2:1تيقاول

:02اعمع9:12تي2قاول

03أعمع171-9ءلأ،.:69تي1قابل

31

:23،2:17

2:8،

8،5:36

:91،23

:92

:92

:24

:24

:33،34

:28

:28

32

35:
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اشاراتتيموثيؤسالىوالثانيةالأولىالرسالتينفيتوجدأنهالىبالاضافةهذا

الخاصة:الرسوليولسحياةالىكثيرة

.9:11تى9،عليهأناأؤتمنتالذىالمباركالفهمجدانجيلحسب)

الذىأنا،للخدمةجعلنىاذأميناحسبنىأنهقوانىالذىربنايسوعالمسيحأشكر"وأنا

.ايمانعدمفىبجهلفعلتيانىرحمتولكننى،ومفترياومضطهدامجدفاقبلاكنت

ليظهررحمتلهذالكننى...يسوعالمسيحفىالتىوالمحبةالايمانمعجدأربنانعمةوتفاضلت

.16-1:12!الأبديةللحيوةبهيؤمنواأنللعتيدينمثالاأناةكلأولاأنافىالمسيحيسوع

تى1والحقالايمانفىللأمممعلما...ورسولأكارزألهاأناجعلت(الشهادةأى)التى9

.1:3تي2طاهر!بضميرأجدادىمنأعبدهالذىاللهأشكرانى27:0

أيضا.الأمورهذهاحتملالسببلهذا،للأممومعلمآورسولأكارزألهأناجعلتاالذى

.اليومذلكالىوديعتىيحفظأنقادرأنهوموقنأمنتبمنعالملأننىأخجللستلكننى

ليعط،وهرموجانسفيجلسمنهمالذين،عنىارتدوااسيإفىالذينجميعأنهذاتعلمأنت

فىكانلمابل،بسلسلتىيخجلولمأراحنىكثيرةمرارألأنهأنيسيفورسلبيترحمةالرب

وكل،اليومذلكفىالربمنرحمةيجدأنالربليعطه.فوجدنىاجتهادباوفرطلبنىرومية

وقصدىوسيرتىتعليمىتبعتفقدانت"وأما."جيدأتعرفهأنتأفسسفىيخدمكانما

،ولسترةوايقونيةأنطاكيةفىأصابنىمامثل،ولامىواضطهاداتىوصبرىومحبتىوايمانى

قدانحلالىووقتسكيبأاسكبالأنأنافاش09!الربأنقذنىالجميعومناحتلمتاضطهاداتأية

كليللىوضعقدوأخيرا،الايمانحفظتالسعىكملتالحسنالجهادجاهدتقد.حضر

ديماسلأن،سريعأالىتجئأنبادر101العادلالديانالرباليومذلكفىلىيهبهالذىالبر

الىوتيطسغلاطيةالىوكريسكيستسالونيكىالىوذهبالحاضرالعالمأحباذتركنىقد

فقدتيخيكسأما.للخدمةلىنافعلأنهمعكوأحضرهمرقسخذ،معىوحدهلوقا،دلماطية

أيضأوالكتبجئتمتىأحضرهكاربسعندترواسفىتركتهالذىالرداء،أفسسالىأرسلته

فاحتفظ،أعمالهحسبالربليجازه،كثيرةشرورآلىأظهرالنحاساسكندر.الرقوقولاسيما

الجميعبلمعىأحديحضرلمالأولاحتجاجىفى.جدآأقوالناقاومطأنهأيضاأنتمنه

جميعويسمعالكرازةبىتتملكىوقوانىمعىوقفالربولكنعليهميحسبلا.تركونى

،13،15،18،3:01،:13تي3هذاكلفىأنظر)."الأسدفممنفانقذتالأممم

بتيموثيؤسبولسالرسولعلاقةالىالرسالتانهاتانتشيركما18(:3:46،9
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،ه:1تي6:21،02،2،:6،523-3:41،4:16و1:3118تي9أنظر)

الأخرىبالرسائلجاءماتوافقالأحداثهذهوكل(13،18،3:1،3:01،29،14

.(-2:0222في،01:،417:16كو16،21،1رو)أنظر

تامةبصورةتوافقتعاليمهىالرعويةالرسائللهاتعرضالتيالتعاليمأنعنفضلأهذا

شئيرفضولاجيدةكلهاالخليقةبأنالتعليم،مثلاذلكومنبولسالرسولوتعاليمروح

(:231تى)1الخلاصعموميةعنوالتعليم15(:1تىوانظر44:تى)1بالشكرأخذاذا

،1:17،6:15تي1)الدهورملكالقهوعن(ه:3تى،!:1تى)2السابقالقهقصدوعن

.(15،5:1-3:1تي1)الفهكبيتالكنيسةوعن(1:13تي

،ا!أخرىالرسولبولسورسائلالرعويةالرسائلبينالتامالاتفاقهذامنالرغمعلىولكن

ثمةأننلاحظ،ا!اسلوبجهةمنفمثلا-المميزاتببعضتختصالرعويةالرسائلفان

منها)كلمة175عددهاويبلغ،الأخرىالرسائلفىتردولمالرسائلهذهفىوردتكلمات

الىالثانيةالرسالةفىوردتكلمة44،تيموثيؤسالىالأولىالرسالةفىوردتكلمة72

بينمشتركةكلمات01وهناك.تيطسالىالرسالةفىوردتكلمة26،تيموثيؤس

الأولىالرسالتينبينمشتركةكلمات8،تيطسالىوالرسالةتيموثيؤسالىالأولىالرسالة

ورسالةتيموثيؤسالىالثانيةالرسالةبينمشتركةكلمات31تيموثيؤسالىوالثانية

كبيرآالعددهذامثلويبدو.(الثلاثالرشصائلبينمشتركةكلمات01وهناك،تيطس

نأعلى.الرسائلهذهصغراعتبارنافىأخدنااذاوخاصةالأخريبالرسائلقيساذانسبيأ

بالنسبةجديدةخاصةموضوعاتتتناولرسائلأمامكنااذاتفسيرهيصعبليسالتفردهذا

حذفنااذاينقصالكلماتمنالعددهذاأنعلى.اياخرىالرسائلعالجتهاالتىللموضوعات

الكلماتالىبالاضافة،والتسابيحالترانيمفىالعبادةابانتستعملكانتالتىالكلماتمنه

غرض35!(3،ولأ-د!ا)كلمةمثلروميةفىاقامتهابانبولسالرسولبهاتزودالتىاللاتينية

(ولأ*أ!ياط5ول*أ،أ)الصحيح:مثلطبيةكلماتثمةفانهذاالىوبالاضافة(5:21تى1)

تأثرالىالكلماتهذهاستعماليرجعوربما،(6:4تى1)(ولولد!30)متعلل،(1:13تى)2

معه.اقامتهمدةلوقابالقديسبولسالرسول

بعد!تأخرزمنفىكتبتقدتكونأنبدلاالرعويةالرسائلنبأالادعاءأما

فىالخدمةوتنظيمالكنسيةالرتبالىتشيرلأنها،بولسالرسولاستشهاد

أمثالصالأخرىالجديدالعهدكتبفىيوجدمايدحضهباطلزعمفهذا،الكنيسة
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:7،لأ3لد،28،:15:2،0317،:11:03،1423،:62أعأنظر)الاشاراتهذه

.1(ة1،فى1ا:4،أف8،9كوص15،2،:163،:1328كو16:9،1

نشيرأنيمكننا،نتمنالرالائلهثههدتعرفتلاوبالنسبة.لالثآ

:)2(التالىالنحوعلىبالتفصيلذلكالى

اثارمنأول3(3+ا!أ!لطح!حذح)الوقتنفسفىوتبعه.ل(.5صأ.ن!ولطء3"4)كانلقد

فقدالوقتذلكومنذ.4018سنةفىوذلك،الرعويةالرسائلهذهقانونيةحولالشكوك

(ولء!ولا"ول+ا!طس!3)تو!نجنمدرسةقبلمننفطليسللرفضالرسائلهذهتعرضت

المحافظينمنيعتبرونالذينالباحثينبعضمنوأيضأبل،النقدىالاتجاهنفسفىسارواومن

.(هـ!حفأ،6!3!ء*ءول)،تيموثيوس(الىالأولىالرسالةرفض)الذى(3ء*ولعص!4)مثل

الىتشيرالتىالأجزاءتلبهالأخصوعلى،الرسائلأجزاءبعضبصحةقالمنوهناك

.13(،3:12تى،92-18،4:9-15ة1تي2مثل)الخاصبولسالرسولحياة

نذكر:بقانونيتهااوأخذهالرعويةالرسائلبصحةاعترفواالذينومن

ول،لقؤ،صأء*"ل!3ولهول،اس!ك!5"ة"ثد3،لاول!ص!ولط!7،،300حس!ىس!أ

م!ءفلاث!ه،ء،ف!.ل!هم34

فيينحصرأهمهافان،الرسائلقانونيةضدوجهتالتيللاعتراضاتبالنسبةوأما

التالية:الاعتراضات

يكونانالمستحيلمنيجعلالأعمالسفرمنبولسالرسولحياةعننعرفهماان-1

عنبولسالرسولاليهأشارمامعيقفقولا،الرسائلهذهلكتابةفرصةبولسللرسول

حياةوبينالرسائلهذهفيوردمابينالتطابقعدمأجلومن.الرسائلهذهفيحياته

الأولىتيموثيؤسرسالة)3(لاح"(33)رلضالأعمالسفريرويهاكمابولسالرسول

تيطس.ورسالة

مرحلةويمثلبولسالرسولقعليممعيتفقلاالرسائلهذهفىالمسيحيةمفهومان-2

الرسولأفكاربعضتتضمنأنها،الحقمنكانواذا.بولسللرسوللاحقةفكرىنمو

الأساسيةللحقيقة6لر+ء+أ!حول()يقولفيماهناكفليسعاماليسأمراهذاأنالا،بولس

2-!س!3ثط5آ،كاأألما،632.00-مهـ2.

3-"س!لا33،+أ315+3151ءلأس!*ح+!34ء++ا.!5،،،لأول.)3،848م.لالا-ي!121،3-21ر،.
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منومدلا.!رحفىوالحياةالجسدعنالموتعقيدةعلىتقومالتىبولسالرسولتعليمفى

هنهتعطى،للسيحمعوالاتحادالتبريرعلىللحصولضرورىوشرطكوسيلةالايمان

،:54+4:7ء؟5ء5،3:2:اتى1)أنظرالحسنةوالأعمالللرحمةقصوىأهميةالرسانل

.(3:29"1:1تى،9:3031:5،12تى2،-،6:6

الرسولعنمتا!ضرزمنالىيشير،الرسانلهذهفىاليهالمشارالكنسىالتنظيمان3-

،!هتمالربمجعسوعةفىيعتقدكانالذىبولسالرسولأنالمتوقعمنوليس،بولس

فىبولس!رسولروحمعيتفقمماليسوكذلك،والعبادةالخدمةبتنظيمخاصةبتفاصيل

يعطى!لا"مكنعسةبولسطةتفتظمالتىالكهنوتيةالوظائفأهميةيؤكدأنالأخرىرسائله

الكنيسةفىرسمعةوظاثفعلىتتوقفلاالتىالقدسالروحوعطايالهباتكبيرآاهتمامآ

المشارالتنظيملنفضلأعنهنا،الرسائلهذهغيرفىبقوةبولسالرسولأهميتهاكدوالتى

تي1التنظيماتهذهفىأنظر)الميلادىالثانىالقرنالىنشأتهفىيرجعالرسائلهذهفىاليه

.:6(اتي،ا-ا،3:212،5:9تي،221:جماه،51صتي،ا6:7،تي3:ا

غنوسيىمن!لا!صكهمالرعوسةالرسائلاليهمتشيرالذينالكثيرينالمعلمينان-4

تشيرول،!)3يقولفيما03(:6تي1)"أولولأص!"أ5أ3صخالفاتكلمةوانالميلادىالثانىالقرن

يفترض:4(1تي)9لهالاحدالتىايانسابأنئم،العنوانهذايحملالذىماركيونمؤلفالى

.فالنتينوسأيوناتالىتشيرانها

،الأخرىرسائلهفىكولصالرسولأسلوبعنيختلفالرسائلهذهأسلوبان-5

الرسولغيرالرعويةالوسلئللهن!هأخركاتبافتراضالىالنقادبعضنظرفىينتهىاختلافأ

أشرنامانحوعلى)!رسانلهن!بهاتفردتالتىالكثيرةالكلماتعددالىوبالاضافة.بولس

مثلبولسالرسولاسلوبتغايرالرسائلهذهفىوردتخاصةعباراتثمةفان(سابقآ

الوديعة،واحفظ1(2:22تي61:1،2تي1)*أ!(س!ط54*أ!طألاولدلأول)البرواتبع

تتبعه(لذىالحسنولتعليم(1:13،41تي6:03،2تي1وللأطلا"4!-دة"()ولهكةالا؟ع)

ح!(الدنسوالباطل(3:01تي.4:63تي1)ولأس!طأهاه؟ل!3!علأ+4أا!مم!3!4!أ)

،6:11تي1)(!سلأ،د!طاحد51اللهوانسان(26:1تي6:02،2تيا)!لااد551س!!ول!ا"ه*ولأكا!)

الرسوللاهوتفىكبيرةأهميةتمثلالتىالعباراتبعضانعنفضلآهذا.:17(3تي2

كاالناموسواعمال5!ول*فهكلأ!لاولداه!ول)"الفه"برمثلالرسائلهذهفىتردلابولس

!م!(ةولولهلاه)
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الأتى:نلاحظالاعترافاتهةهعلىوللر،5رابعآ

الرسائلهذهفىبولسالرسولحياةعنقيلماأنيزعمالذىاياولللاعتراضيالنسهه

فىاقتصرالأعمالسفرأننلاحظأنيجبفإنه،الأعمالسفرفىعنهوردمامعيتناسبلا

حياةالىيشرلمولكنه28(أع)روميةفىسجنهمدةالىبولسالرسولحياةعنروايته

كاناذافيماالتساذلتدورحولأنيجبالبحثنقطةفانولذلك،ذلكبعدبولسالرسول

ونحن؟رومافىسجينآاستمرأوالأعمالسفرفىالمذكورسجنهبعدتحررقدبولسالرسول

بعدالرسولبولسأنتثبتالتى-الرسائلهذهفىوردماالىبالاضافة-الكثيرةالأدلةلدينا

سراحةأطلققد،الأعمالسفريروىماعلى،سنتينالىامتدتالتىرومافىسجنهمدة

كتبهاالتىالأسررسائلفىاشاراتمننراهماذلكعلىالأدلةومن.ورحلاتهعملهوباشر

التالى:النحوعلىبروماسجنهفىالرسولبولس

..الايمانفىوفرحكمتقدمكملأجلجميعكممعوأبقىأمكثأشاعلمبهذاواثقأنافاذ"

فىقيلمامعهذاقابل.(:1:25،224في)!سريعأاليكمسآتىأيضأأناانىبالربواثق

جاهدتقد،حضرقدانحلالىووقتسكيبأاسكبالانوانى:تيموثيؤسالىالثانيةالرسالة

ذلكفىلىيهبهالذىالبركليللىوضعقدوأخيرأالايمانحفظتالسعىكملتالحسنالجهاد

.(:6-48تي)2العادلالديانالرباليوم

ذلكومن،رورميةفىسجنهبعدبولسالرسولسراحاطلاقالىتشيرخارجيةأدلةوثمة

دفاعهالرسولقدمانبعدأنهويقاليقول"اذالكنيسةتاريخكتابهفىيوسابيوسذكرهما

كتبالحبسهذاوفى.استشهدالمدينةلنفسمجيئهلدىوأنه،الكرازةلخدمةثانيةأرسل

وتشير.(22:)2اموتهواقترابالأولدفاعهفيهايذكرالتىتيموثيؤسالىالثانيةرسالته

بولسسجنقبلتمقديكونأنيمكنلاالذىالأمر،أسبانياالىزيارتهالىموراتورىوثيقة

سجنمنسراحهاطلاقبعدبولسالرسوللرحلاتوبالنسبة.روميةفى،ا!اولالرسول

(ثم22وفل36-1:25)فىالصغرىوأسيامكدونيةالىتوجهأنه41(القولفيمكنرومية

الطالببنمرشدكتابوأما0،2(-923صسابقاابالمثاركتابهأنظر)3!!(أه؟!ا)رأىالىهنانثير-،

برجهالىتبرصالىأنطاكيةمنبرنابامعيافر8،مسنة:الأولىالرحلة:ايالىالنحوعلىالرسولبولسرحلاتلخصنقد

الأماكنهذ.علىماهـشسور،انطاكبةالىرجعواودرتلسترةالىمنهاوابقونبهالىئمببسديهانطاكبةالىثمبمفيلبة

نهايةنىو(دمىأعصالمنخلتيسولايتهتصبةكانتوملكا15أعنىالمذكورالثانىاغدلاساقامةابانذلككان)و

.("اص،،1ص13صأعشة.هم)أنظرأورثليممجمعحفرالرحله

تسالونبكىوويخلبىوترواسغلاطيةوفرلجيةوولسترةدرءوكبليكيةالىانطاكيهمنم51شة:الثانبةالرحله

أع)روميةمناليهودكلوديرسنفىالفترةهذ.فىوتالرنيكىالىالأولىرسالتهكتبفيهاوكورسرسواثيناوولبرلة

فيلكسترلىالفترةهذهفىو.تسالونيكىالىالثانيةرسالتكتبونصفوشةمكثكورثوسفىو:2(18
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حوارلديهكانحيثافسسالىتوجههناكمنرجوعهبعدوربما،34(:1)روهاسبانياالى

كانالذىأونيسيفوروسمعهعملهمايمتدح02(وهو:1تي)1والاسكندرهيمينايسمع

.(-1:1618تي2!المدينههذهفىيسكن

حيث(1:3تي1)مكدونيةالىرحل،أفسسفىالكنيسةلرعايةتيموثيؤستركقدواذ

تركحيثتيطسمعكريتلزيارةتوجهذلكبعدوربما،تيموثيؤسالىالأولىرسالتهكتب

حيث(3:14،4:13تي1)أفمسسالىرجعثم(ه:1تي)هناكالكنيسةلرعايةتيطس

)تيتيطسالىالرسالةكتبوهناك14(:4تي)2كثيرةمتاعبالنحاساسكندرلهسبب

ترواسالى02(:4تي)2ميليتسخلالمنتوجهفقدأفمسسمنرحلواذ.(3:12-15

الىأخذثمثانيةمرةالقبضعليهألقىقديكونأن-المحتملمن-حيث(4:13تي)2

هذهوفى.(16:23رو،2.:4تي2)أراستسبقىحيثكورنثوسطريقعنرومية

الرسولسجنوكان،الشتاءيمضىلأنيقصدكانحيثنيكوبوليسالىيصللمالحالة

الأول!فاعهفى.(17،3:9،:116تي)2الأولسجنهمنقسوةأشدروميةفىالثانىبولس

لتاريخووفقآ.بالاستشهادحياتهانقهتولكن(4:16،17تي2)التوفيقأحرزأنهيبدو

.م67سنةأىنيرونحكممنعشرةالثالثةالسنهفىشهيدآماتبولسيكونيوسابيوس

عيدفىأورشلبمالىووصلتيصبىلةوافسسوكنخرلاعلىمارأئليمأ،1الىكورنثوسمنسافرثم-اليهوديةعلى

.(مكانهنيرونوأقبمكلوديوس!اتتدكانالفترةهذهفى)أنطاكيةالىرجعهنانمنو-البندبكبستى

سنراتعدةأفسسفىمكثو،فريجيهوبفلاطيةمارأ،أفس!الىأنطاكبةمنسافرم54سنة:الثالثهالرحله

الىالئانيهرسالتهوكتبمكدونبةالىترجهنمرنثوسيالىالأولىرساف57سنةكتبمناكمنو(555657)

وترواسبفيلبىمارأأورشليمالىتوجهمنها.وروميةالىرسالتهوغلاطيةالىرسالتهكتبوكورنثوسالىزهبثمكررنثرس

06شةوفىقيصيرلةفىكانم95سنةوفى.قيصيرلةالىوآرسلأورثليمنىعليهوقبض.ونيصيرلةوعكاوصوروميليش

عزلقدكانالفترةهذ.فىو(27:،2)أعقيصرلةأورشليمفىسنتيننحومسجونأبقىأنبعدروماالىأرسل

.فسترسبدلهوتولىفيلكس

وافسسكولوصوفليحونالىرسائلهكتبوروميةفىكانم62سنةوفىروميةالىوصلم61سنة:الرابعةالرحله

.03(280)أعسنتبنبقىأنبعدروميةسجنعنصراحهأطلقالسنههذهوفى.م63سنةفىفيلبىالىرصالتهزلكبعدئم

م،6سنةفىو(22)فلا!بانياو(،2:2)فىمكدونجةالىذهبوالعبرانيبنالىرسالتهكتب:روميهسجنبعد

كتبثم.3(:ا)اتىالصفرىآسياالىأسبانيامنرجعم66سنةفىوأسبانيافىكانم65شةكذلكوأجانيافىكان

)67سنةأفسىمنتيطسالىرسالتهكتبثم3(:اتىالممكدونيةمن(م67سنة)تيصوئيؤسالىالأولىالرسال

الىالثانيهرسالتهكتبحيثبروميةالسبنفىألقى(م68)سنةفىو(3:12)تىنيكولوليسالىتوجهثمم(

.271-267صأنظر18(-2:914:6تى)2انحلالهوتتينتظركانورساثلهمنالأخيرةهىوتيموثيزس
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هذهفىاللاهوتية!ولسالرسولتعالي!بانفمزعم،الثانىللاعتراضكالنسهةوأما

نموأهنالانجدونحن.لهلاسند!اطلزعمفهو،الهاخرىالرسائلفىعنهاتختلفالرسائل

تطبيقآفقطنقابلوانما،الساكقلفكرهبالنسهةمتقدمهمرحلةيمثلبولسالرسولأفكارفى

الحالهوكما-الطههعىلمنوانه.السابقهالرسافلفيعرضهاسبقالتىللأفكارعمليآ

بنصائحتنتهيأن-عامبيجهللرسائلبالنسبةالأمرهكنا.حدةعليرسالةلكلبالنسبة

بالنسبةالانتاجفترةان،ناحيةفمن.تاريخيآن!لكنوضحأنالسهلمنوانه.عملية

الخدمه،عواصفانهكتهالذممماالشيخبولسامامالأنونحن.نهايتهاقاربتقدبولسللرسول

ذا،بالحرياطلبالمحهةاجلومنفليموناليالرسالةفييتكلممانحوعلىلنايتكلمفهو

أخرىناحيةومن(9فلايضا)المسيحيسوعأسيروالأنالشيخبولسنظيرهكذاانسانانا

اخلاقى.فسادالىتطورتقدالرسائلهذهفىالرسوليعالجهاالتىالانحرافاتفان

منالرسالةاليهتشيرمابانالزعمالخ!طالمنفانه،الثالثللاعتراض!النسهةواما

بولس،الرسولغعرأخرشخصالىنسبتهاالىينتهىالكنيسةفىوالعبادةللخدمهتنظيم

الرسولحياةعنمتاخرزمنفيالكنيسةفيمتأخرهظهرتالتنظيماتهذهأناعتبارعلي

وشكعلىكانهالعالماليينظرهؤلاءيزعمكماالرسولبولسيكنولم.نفسهبولس

بحياتنايتصلاوماالخدمهبتنظيمالاهتمامعنينصرفانالطبيعىمنيكونولذلكالانتهاء
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أيهانسألكمثمتسالونيكىالىالثانيةرسالتهفىهوبهعلممامعيتفقلاهذافان،الأرضية

ولاذهنكمعنسريعآتتزعزعوالاأناليهواجتماعناالمسيحيسوعربنامجئجهةمنالأخوة

أحديخدعنكملا.حضرقدالمسيحيومأنأىمناكأنهابرسالةولابكلمةولابروحلاترتاعوا

تس)2الهلاكابنالخطيةانسانويستعلنأولآالارتداديأتلمانيأتىلالأنه،ماطريقةعلى

ومن.بعديحضرلمالربيومأنيعرفوهوالرسولأنيقالأنفا!أصح،3(-2:1

الرسوليخططأنللخدمةالمستلزممنيكون،الانتهاءوشكعلىحياتهأنيحسأخرىناحية

وضععنبولسالرسولينصرفأنالمستغربمناذنوسيكون.وترتيبهالتنظيمهابولس

أناللزوممنايضآويكونبل.والرعايةالخدمةحياةوترتيبالعبادةبتنظيمالخاصةالأسس

التىالقدسالروحهباتفان،الكنيسةفىالرسميةالوظائفبتنظيمبولسالرسوليهتم

مكانهاتعطىأنبدلا،مثلآبألسنةالتكلمكموهبةالكنيسةنشأةبدءفىبوفرةأعطيت

متأخروقتفىظهرالكنيسةفىالعبادهتنظيمبأنالقولأنوالواقع.المنظمالكنسىللعمل

فىنظمتقدالشماسيةخدمةفان.الواقعمعيتفقلاالقولهذا،بولسالرسولحياةعن

الأعمالسفرذلكالىيشيركماتأسيسهامنصغيرةفترةبعدالكنيسةفىمبكروقت

وسطفىالكنائسأ!سسعندمابولسالرسولأنالىالأعمالسفريشيروكذلك،6(:ص)أع

بولسالرسولفان،فيلبىالىالرسالةوفى.(14:23أع)قسوسألهااختارالأمميين

ذلبهمئوكثر.(\:1فى)وشمامسةأساقفةيخاطبأيضأولكنهفقطالمؤصنينلايخاطب

يكونواأنالبعضأعطىوهو11(:)4أفسسالىالرسالةفىيقولبولسالرسولفان

القديسينتكميللأجل،ومعلمينرعاةوالبعضمبشرينوالبعضأنبياءوالبعضرسلآ

الخدمةتنظيمالىالرعويةالرسانلأشارتفاذاذلكوعلى.المسيحجسدلبنيانالخدمهلعمل

الرسائل.باقىعنذلكفىتختلفلافانها

اليهاتشيرغنوسيةهرطقاتوجودافتراضفان-الراكعللاعتراضكالنسعةأما

الهرطقات!أن،الميلادىالثانىالقرنقبلتكتبلمالرسائلأنافتراضيستلزملا،الرسائل

التىالانحرافاتفاناخرىناحيةمناو.الميلادىالأولالقرنمنذملامحهابدأتالغنوسية

أفكارالىتشيربالأحرىبلغنوسيةبهرطقةالواقعفىتتصللاالرسائلهذهاليهاتشير

تكنلموالتىكولوسىالىالرسالةعالجتهاالتىاليهوديةالانحرافاتنحوعلىمنحرفةيهودية

ماالأخيرالافتراضهذاتؤكدالتىالأدلةمنولعل.أصميةبافكارامتزجتبلخالصةيهودية

معلمييكونواأنيريدونيقولاذتيموثيؤسالىالأولالرسالةفىالرسولاليهيشير

التىاالأنساب!فانأخرىناحيةومن.:7(1تي1)يقولونمايفهمونلاوهمالناموس
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بالمنازعات9الموضعنفسفىترتبطتيطسالىالرسالةفىالرسولاليهايشير

لانحنالوقتنفسوفى.اليهودىبالفكرتختصأنهايعنىوهذا(3:9تى)!الناموسية

فهىأمخالفاتاكلمةوأما.مثلأبالأيوناتكالقول،الغنوسىللفكرواضحةأشارةأيةهنانجد

المعلمونهؤلاءاتخذهالذىالمخالفةموقفمنكثرالىتشيرولا،ماركيونبمؤلفترتبطلا

الصحيح.التعليممنالمنحرفون

يستعملأنكاتبلأىالطبيعىمنفانه،والأخيرالخاسىللاعتراضبالنسهةوأما

وهذا،بعينهااوعباراتبكلماتمقيدآيكونوالامختلفةوعباراتكلماتالمختلفةكتاباتهفى

التحدثازاءوهوبولسالرسولفانأخرىناحيةومنبولسالرسولعلىيصدقناحيةمن

كلماتيستعملأنالطبيعىالأمرمنسيكون،عرضهاأنلهيسبقلمجديدةموضوعاتعن

خاصة،بولسالرسولعنمختلفجديدكاتبامامأننامطلقأذلكيعنىولن،جديدةوعبارات

كبيرحدالىيصلالأخريوالرسائلالرعويةالرسائلبينوالعباراتالكلماتفىالتشابهوأن

.الكثيرةبالأمثلةسابقأذلكأوضحنامانحوعلى

الرعويةالرماثلىفىالرثيسيةوالموفوعاتالأفكار)خامسآ

أو

تيطسالىوالرمالةتيموثيؤيىالىوالثافيةالأولىالرسالتين

الرئيسيةالأفكاروتدورالصالحةالرعايةكيفيةعندقيقأتخطيطأالرسائلهذهتؤلف

ممايبدوكماوالهرطقاتالبدعمنالرعيةلحفظيقطتهمولزوموواجباتهمالرعاةحوللأفيها

والشمامسه:اياسقفصفات-1

الأسقفيكونأنفيجبصالحأعملأفيشتهىالأسقفيهأحدابتغىأن"-3:113تي1

مدمنغيرللتعليمصالحأللغرباءمضيفأمحتشمأعاقلأصاحيآواحدةامرأةبعللومبلا

غير..للمالمحبولامخاصمغيرحليمآبلالقبيحبالربحولاطامعضرابولاللخمر

ذوىالشمامسهيكونأنيجبكذلكخارجهمالذينمنحسنهشهادةله..بالايمانحديث

كلالشمامسهليكن....لومبلاكانوااذايتشمسواثمأولآليختبرواأيضأهؤلاءوانماوقار

."...واحدةأمرأةبعل

.!يدىبوضعفيكالتىالفهموهبةايضآتضرمأنأيضآأذكركالسببفلهذا1:69تي2



ولابنفسهمعجبغيرالقهكوكيللومبلاالأسقفيكونأنيجبلأنه"9-:17تي

.أالقبيحالربحفيطامعولاضرابولاللخمرمدمنولاغضوب

:والهرطقاتالهدعمحاربة-2

ربناكلماتيوافقولاأخرتعليمأيعلمأحدكانان"6:3،4،5،02،21تي1

بلشيئأيفهموهولاتصلففقدالتقوىحسبهوالذىوالتعليمالصحيحةالمسيحيسوع

والظنونوالافتراءوالخصامالحسديحصلمنهاالتىالكلامومماحكاتبمباحثاتمتعللهو

مثلتجنب.تجارةالتقوىأنيظنونالحقوعادمىالذهنفاسدىأناسومنازعاتالرديئة

الكاذبالعلمومخالفات،الدنسالباطلالكلامعنمعرضأالوديعةاحفظتيموثيؤسياهؤلاء

."الايمانجهةمنزاغواقومبهتظاهراذالذىالاسم

فجوركثرالىيتقدمونلأنهمفاجتنبهاالدنسةالباطلةالأقوال"وأما2:16،17تي2

.!كثلةترعىوكلمتهم

ويخدعونبالباطليتكلمونمتمردينكثيرونيوجدفانه169-1:01تي

بيوتآيقلبونفانهمأفواههمسديجبالذينالختانمنالذينسيماولاالعقول

لهموهونبيمنهمواحدقال.القبيحالربحأجلمنلايجبمامعلمينبجملتها

."...كذابوندائمآالكريتيون،خاص
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الرسالةقانونية-1

الرسالةخصائص-2

الرسالةكتبتلمن-3

الرسالةكتابةمنالغرض-4

الرسالةكتابةوزمانمكان-5

الرسالة.محتويات-6



تيموثيؤسالىالأولىالرسالة

لةلرماانوفهةثا-"

الرسولالىنسبتهاوصحةالرسالةقانونيةيمسشكأىالأولىالكنيسةفىهناكيكنلم

الرومانىكليمنضسىكتاباتفىوردتالرسالةعنكثيرةاشاراتوثمة.بولس

وثيؤفيلس.غوراسوأثيفاوهيجيسبوسوبوليكاربوس

الرسولالىنسبتهاالىاشيركماالقديمهوالسريانيةاللاتينيةالترجماتفىوردتولقد

وكليمنضسىايريناوسمنكلبالاسممنهااقتبسوقد.موراتورىوثيقةفىبولس

المعترفالجديدالعهدكتببينالقيصرىيوسابيوساليهاويشير،وترتليانسالاسكندرى

بصحتها.

عن،العصوركلفيللكنيسةتوجيهاتمنتقدمهفيماالأخصعلىالرسالةأهميةوتبدو

التمسكوعن،القهبيتفى-الكهنوتيةللرتببالنسبةالأخصوعلى-السلوككيفية

المنحرفون.المعلمونيثيرهاالتيوالهرطقاتالبدعمنوالحذربالايمان

الرصالةهففص-2

تيموثيؤسالىوالثانيةالأولىالرسالتان)الثلاثالرعويةالرسائلاخدىهىالرسالةهذه-أ

بعضتتضمنلأنهارعاةالىوجهتلأنهاالأسمهذااتخذتوالتى،(تيطسالىوالرسالة

اصحابالىأرسلتبلكنائساليترسللمرسائلوهى.الرعويةوالالتزاماتالفروض

النصائحلهموتقدموتحلمهمتوجههمالكنيسةرعايةعنالمسئولينالكهنوتيةالرتب

.17(:4،6:11،5:7،6تي1)انظر.اللهبيتتدبيركيفيةفى

تتضمن،عمليةبلمذهبيةليستأنهاعلىالرسالةخصائصتتحدد،الرسالةمقدمةمن-ب

هىالأخرىالرسائلتحملهاالتىالحقيقةفان،المستقرةالتعاليمعلىتبنىتوجيهاتعدة

أساسآيكونأنيجبالذى01(:1تي1)الصحيحالتعليمالرسالةلهذهبالنسبة

وكذلك،عليهيحافظأنيجبالذي،الإيماناوهى.للعملوصقياساوالسلوكللتصرف

ا!اخصعلىيتناولالرسالةهذهفىالتثيدان.قبولكلوالمستحقهالصادقهالكلمةهى

الحقيقة.لهذهاياخلاقيةالمطالب
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ان.للكنيسةالخارجىالتنظيمالرسائلمنغيرهامنكثرالرسالةهذهتؤكد-ب

يسيرالتىالتنظيماتوضعالىيقصدفهوحضر-قدانحلالهوقتأنيحساذ-الرسول

ومن.انتظامهاللعبادةيضمنمماعامبوجهالكنيسةعليهاوتسيرتيموثيؤسعليها

والشمامسة.والقسوسالأساقفةالىالرسوليشير،الكهنوتيةالرتب

المعقد،غيرالبسيطبأسلوبها،الرعويةالرسائلشانشانها،الرسالةهذهتتميز-د

.يسيرآسهلآارتباطأفيهاالأفكاروترتبط

الرمالةهكلتبتلمى-3

.1(:1تي)1.الايمانفىالصريحالابنتيموثيؤسالىهذهرسالته،الرسولبولسيوجه

وقد،لسترةمنكانأنهالىيشارحيث\(:)16الأعمالسفرفىمرةلأولتيموثيؤسويذكر

بولسأشارولقد.ذلكمنكثرشيئآعنهنعرفلايونانىوأبمؤمنةيهوديةأمرأةابنكان

وفىافنيكىأمهفىأولآسكنالذىالرياءعديمالايمانإلىتيموثيؤسالىالثانيةرسالتهفى

لأنه،الأولىرحلتهفىالرسولبولسيدعلىالايمانتقبلأنهالمحتملومن.لوئيسجدته

الأخوةمنلهمشهودأوكان.لسترابولسالرسولدخلتلميذأعندماالثانيةرحلتهفىكان

لأنالأماكنتلكفىالذيناليهودأجلمنختنواذ2(:16ع)1وأيقونيةلسترافىالذين

الكرازىعملهمافىوسيلابولسالرسولشارك،يونانىانهأباهيعرفونكانواالجميع

بقىبيريهوفى.وبيريهوتممصالونيكىفيلبىفىوساعدهماأوربافىرافقهماوقد.3(:16)أع

أخرىمرةاتصلاحيثوكورنثوسأثيناالىالرسولتوجهبينما،وسيلاتيموثيؤس

:1(3تس1)تسالونيكىالىالأولىالرسالةأنظروكذلك.(:ه18،:1714ع)1بالرسول

بولسمعاسمهوظهرهناكبقىولقد.هناكالىتوجهتيموثيوسأنالىأشيرحيث

فىالطويلةالرسولبولساقامةأثناءوفى.تسالونيكىالىالرسالتينعناوينفىوسلوانس

،221(91:21اع)وكورنثوسمكدونيةالىبولسالرسولأرسله،22(:91)اعأقسس

كتبعندمابولسالرسولصحبةفىأخرىمرةكانوقد،(4:17،16:01كو)1

16:21()روكونثوسالىبولسالرسولوصحب،(اكوا:2)كورنثوسالىالثانيةالرسالة

أيضآالمحتملومن(03:3،4أع)مكدونيةخلالمنأسياالىرجوعهابانوأيضآ

أنهعلىيدلمماالأسررسائلفىذلكبعدتيموثيؤسيذكرنم،16:3(كو)1أورشليمالى

شيئآعنهنسمعلاالحينذلكومن.ا(فل-:اكوا،)فيا:اروميةفىالوقتذلكفىكان

الرسالةومن.:3(1تي1)أفسسفىالكنيسةرعايةفىوهواليهالرعويةالرسائلتشيرحتى
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للخدمةكرسقدأنهالييشارتيموثيؤسالىالثانيةالرسالةمنوأيضأتيموثيؤسالىالأولى

أيدىوضعمعبالنبوةلكالمعطاةفيكالقىالموهبةلاتهمل9بولسالرسوليدبوضع

بوضعفيكالتىاللهموهبةأيضاتضرمأنأذكركالسببلهذا9،(4:14كو)1"المشيخة

الابنأيهاالوصيةهذه9بتيموثيؤستختصوفقألنبوةوذلك6(:كوا1)"يدى

الحسنةالمحاربةفيهاتحاربلكىعليكسبقتالتىالنبواتحسباياهاأستودعكتيموثيؤس

.(4:5تي2)!المبشرعملفيهعملالذىالوقتفىوذلك،18(:أتي)1

اهلهيتركفهو،والخدمهللتكريسالشديدةغيرتهتبدو،تيموثيؤسعنقيلماكلومن

ويودع،اليهودأجلمنللاختتاناستعدادعلىويكون،الكرازيةرحلاتهفىالرسولويرافق

كثيرةوأسقامآالمعدةفىألمآيعالىوكان(1:4تي2)بدموعبولسالرسول

سلطتهتقديرفىيتردد(ا:.16كو1)الحياءشديدهيابأكانأنهويبدو.33(:هتي1)

والى،:22(تي)2الشبابنزواتمنبولسالرسولتحذيراتالىوأحتاج.(:\4تي1)

ومشاركتهالخدمهفىجهادهالىبولسالرسولويشير.:8(1تي)2الخدمةفىالتشجيع

المحبوببالابنويصفه(91:2-ا31ا:افل،:32نيا12ا:16رو)الكرازةعملفى

.(:417كو1،:2اتي)اوالأمينوالصريح

الرمالة8كتابةمغالفرعى-8

صكدونيةالىأفسسمنالاضطرارىالرسولبولسبرحيلالرسالةهذهارتبطت

هذا!قائلالهكتبولذلكتيموثيؤسالىعودتهيبطئأنيتوقعكانأنهويبدو.3(:1تي1)

تتصرفأنيجبكيفتعلمفلكىأبطئكنتأنولكنقريبعناليكأتىأنراجيأاليككتبه

ولقد.15(،3:14تي)1،وقاعدتهالحقعمودالحىالقهكنيسةهوالذىالفهبيتفى

الهرطقاتهذهالىيشيرلابولسالرسولكانوان،والبدعالهرطقاتصنأفسسكنيسةعانت

يهوديةهرطقاتكانتأنهاحيثمنالهرطقاتهذهطبيعةكلامهمننتبينأننستطيعلكننا

الرعوية.للرسائلمقدمتنافىذلكالىأشرنامانحوعلىالأمميينوأفكاربطبيعةترتبط

التالى:الوجهعلىالمنحرفةوالتعاليمالهرطقاتلهذهبولسعرضولقد

الناموسمعلمىيكونواأنيريدونباطلكلامالىانحرفواعنهاقومزاغاذاالتيالأمور"

.(1:6،7تي1)!يقررونهولايقولونمايفهمونلاوهم

لاحتىيؤدبالكىللشيطانأسلمتهمااللذانوالاسكندرهيمينايسمنهمالذين"

.2(:1تي1)،يجدفا
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خطايافىتشترفاولا..خوفالباقينعنديكونلكىالجميعأماموبخهميخطئوناالذين

كذلك،فتتبعهمالبعضوأما،القضاءالىتتقدمواضحةالناسبعضخطايا..الأخرين

25(.-5:91)اتي،تخفىأنيمكنلاذلكخلافهىوالتىواضحةالصالحهالأعمالأيضا

تسمبلهالاحدوأنسابخرافاتالىيصغواولاأخرتعليمآيعلموالاأنقوماتوصىلكى"

.(1:4تي1)،الايمانفىالذىاللهبنياندونمباحثات

.(4:7تي1)،للتقوىنفسكوروضفارفضهاالعجائزيةالدنسةالخرافات"وأما

.(:.62تي1)،الاسمالكاذبالعلمومخالفاتالباطلالكلامامعرضاعن

أرواحآتابعينالايمانعنقوميرتدالأخيرةالأزمنةفىانهصريحآيقولالروحاولكن

الزواجعنمانعين،نح!مائرهمموسومةكاذبة6موالرياءوفى،شياطينوتعاليمصضلة

يانالحقوعارفىالمؤمنينمنبالشكرلتتناولاللهخلقهاأطعمةعنيمتنعانوأمرين

،والصلاةالفهبكلمةيقدسمالأنهالشكرمعأخذاذاشئيرفضولاجيدةالفهخليقةكل

.!5-4:1تي)1

بولسالرسوليكتبأنأستدعت،أفسسكنيسةمنهاعانتالتىالمختلفةالهرطقاتهذه

النحوعلىكانتالرسالةلتابةالدوافعانالقوليمكنذلكوعلى.تيموئيؤسالىهذهرسالته

التالى:

سنه.لحدافةالخدمةفىتيموثيؤستشجيع-أ

المنحرفة.التعالممنتيموثيؤستحذير-ب

المؤمنينفئاترعايةوتدبيروالشماحم!الأسقفوظيفةوتحديدهناكالكنيسةتنظيم-ب

وغيرهم.والأغنياءوالخدامالأراملمنالمختلفة

الرمالةهكلتابةورماقمكاق-5

سرعةأملعلىمكدونيةالىأفسستركقدبولسالرسولأنالىالرسالةهذهتشير

ذلكوعلى.تيموثيؤسماالىالرسالةهذهكتبفقد،التأخربعضتوقعلأنهونظرأ.الرجوع

مكدونية.فىمامكانمنكتبتالرسالةهذهأنالمؤكدمنيكون

بولسالرسولتركفمتى،الرسالةفيهكتبتاتىاالزمنتحديدالسهلمنليسأنهعلى

..21(:.182ع)1افسسالىالأولىزيارتهبعدمذايك!لمبلاشك؟مكدونيةالىوتوجهأ.ممسس

وكذلك.أورشليمالىبلمكدونيةالىأفسصىمنالرسولبولسيرحللمالزيارةهذهفىلأنه
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لأن،سنواتثلاثمدةفيهامكثأنبعدالثالثةرحلتهفىأفعسىتركعندماهذايكنلم

؟91:23ع)1كورنثوسالىأرسلهبلأفسسفىتيموثيؤسوراءهيقركلمالرسول

الىمنهاتوجهبولسللرسولزيارةنفترضانعلينايجبأنهارتاىمنوهناك.4:17(كو1

ولعله.الزيارةهذهيسجللمالأعمالسفركانوانأ-مسسفىكطويلةاقامتهأثناءمكدونية

وسجنهروميةفىالأولبولسالرسولسجنبينالرسالةكتابةزمنيحددأنالأرجحمن

أفسسالىذلكبعدتوجهقدلأنه،أسبانياالىالرسولبولسزيارةئعدذلككانوربما.الثانى

بولسالرسولتجولاتعنالحديثفىبالتفصيلذلكالىأشرنامانحوعلىمكدونيةوالى

هذاصحةيؤيدومما.م67حوالىذلكويقع،بروميةالأولسجنهفىسراحهاطلاقبعد

يجعلهمامماتيموثيؤسالىوالثانيةالأولىالرسالتينبينالقوىالتشابهوجهاياخيرالرأى

فىكتبتتيموثيؤسالىالثانيةالرسالةأنالمعروفومن.جدأمتقارباوواحدوقتفىكتبتا

تأييدفىجاءوقد.م68سنةباستشهادهانتهىالذىبروميةالأخيرالرسولبولسسجن

يلى:ماالطالبينمرشدكتابالأخإهـفىالرأىهذا

فىكتبهابولسأنبالتثيدنعرفالتىالثانيةوالرسالةتيموثيوسالىالرسالةهذه"ان

الراعيينالىكتبهالأنهبالرعويةتلقب،تيطسورسالة،حياتهاخرقرفيالأخيرسجنهمدة

يستدلبتمعنالثلاثالرسائلهذهيدرسمنكلأنريبولا،وتيطستيموثيؤسالشهيرين

الرسول،حياةمنواحدوقتفىكتبتجميعهاأنبهاالتىالأفكارونوعانشائهاأسلوبمن

المعلمينمنمتعبةالكنائسفيهكانتعصرفىكتبتأنهاموضوعهامنأيضأويستدل

توجدلاولكنالأعتبارينبهذينمتشابهتينتيموثيؤسالىالرسالتينكلاأنوبحا.المزورين

الأخيرةهذهانذلكمننستنتج،أفسسالىالرسالةوبينبينهماالقبيلهذامنمشابهة

.(503،)صبينهمامتوسطةالوقتجهةمنجعلوهاالذينرأىبخلافاخروقتفىكتبت

الرمالةهمعتوولت-6

التالى:النحوعلىرئيسيينجزئينالرسالةتتضمن،والخاتمةالمقدمةالىبالاضافة

.(3-1:1)المقدمة

:(3:16صالي:13)الكنيسةخيريتطلبماذا:الأولالجزء

المنحرفة:التعالممنوالحذ!الحيطةاتخافىأ-

.(1،3:4تي)9بهوأوصاهسبقبحاتيموثيؤستلميذهبولسالرسوليذكر-1

.(11-5:)1الانجيلولاالناموسلايدركونلاأ"مسسفىالكذبةالمعلمهـن-2
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.(17--1:12).نفسهبولسادرسولشخصفىالكرازةنعمةظهرتكيف-3

.(02--1الم:1)الحسنالجهاديجاهدأنتيموثيؤسعلى-4

بها:الالتزاميجبللعبادةقوانين-ب

(01-2:1)بالصلاةخاصةوصايا-1

.(15-2:11)اررجلعلىوتتسلطتعلمانمنالمرأةمنع-2

:الخداماختياريشان-ب

.(7-3:1)بالأسقفخاصةوصايا-1

.(13-3:8)والشماساتبالشمامسةخاصةوصايا-3

.آ16-14)3:بهاالخدمةوكرامةالكنيسةكرامة-3

:(612:الى4:1)الخدامواجهات:الثانىالجزء

بها:الالتزامالخادمعلىيجبالتىالسليمةالتعاليمأ-

.(5-4:1)بهاينادونسوفالتىالهراطقةتعاليممنالحذر-1

ضدسلوكهوفىتعليمهفىتيموثيؤسيتبعهاأنيجبالتىالقوانين-2

.(69-:46)الهراطقة

الممؤمنين:المختللة"،لفئاتتيموثيؤسعلاقة-ب

.(2!5:1)-عيتهن!-!عامهواجبات-1

.(16-3ة5)!1الأرانحوواجبات-2

.(35-5:17)*خنحوالش!واجبات-3

.(،6:12)لجدا!نحو-واجبات4

عامة:نتائج-ب

.(01-6:3)الكذبةالمعلمينضدب،ا"ةتوجيهات-1

.(16-61:1)وثيؤسلتد،وصايا-2

.(91-6:17)الأغنياءواجبات-3

.(6:02،21)لتيموثيؤسأخرىوصايا-4

.(:622)الخاتمة
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الرسالة.قانونية-ا

الرسالة.خصائص-2

الرسالة.كتابةمنالغرض-3

الرسالة.كتابةوزمانمكان-4

الرسالة.محتويات-5
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تيموتيؤسالىالثانيةالرسالة

الرمالةهكلانوفمة-أولا

منذالكنسىوالتقليد،الكنيسةقبلمنشكأىالىالرسالةقانونيةتعرضتأنيحدثلم

كتاباتفىللرسالةواضحاستخداموهناك،وقانونيتهاالرسالةبصحةيشهدالقديم

الأنطاكى.وثيؤفيلسالشهيدويوستينوسوبوليكاربوسوأغناطيوسالرومانىكليمنضسى

كرسالةموراتورىوثيقةاليهاوتشير،القديمهالترجماتجميعضمنموجودةوالرسالة

اليها.الاشارةمعالرسالةمنيقتبسالميلادىللقرنالثاشالنصفومنذ.بولسللرسول

بوحىتشهدلأنهاكلهالمقدمسللكتاببالنسبةعظمىقيمةذاتتعاليمالرسالةوتتضمن

فىالذىوالتأديبوالتقويموالتوبيخللتعليمونافعالفهمنبهموحىهوالكتابكل"الكتاب

فانوكذلك.،17(3:16تي)2"صالحعمللكلمتأهبآكاملآالقهانسانيكونلكىالحر

سجنهتلتالتىبولسالرسولحياةمنالفترةالىتشيرلأنها،تاريخيةأهميةذاتالرسالة

الخدمة،بمسؤوليةالمهتمالمثالىالمسيحىللراعىحيةصورةالرسالةوتقدم.بروميةالأول

المسيح،ليسوعصالحكجندىالمشقاتلاحتمالوالمستعدالصحيحالتعليمبصورةوالمتمسك

للتعاليموالمقاومبالاستقامةالحقكلمةوالمفصل،الأمواتمنالمقاميسوعباسموالكارز

ولكن،حضرقدانحالألهووقتالموتيترقبالذىالكارزلهذاأيضآصورةوتقدم،المنحرفة

نأقادرالربأنالدوامعلىويؤمنالسماوىالبركليلوينتطر،الحىالجهادجاهدأنبعد

.الأبدىلملكوتهويخلصهردئعملكلمنينقذه

الرمالة8خصائص-لانيأ

شخصيآ.طابعآالرعويةالرسائلمنغيرهامنكثرتيموثيؤسالىالثانيةالرسالةتحمل-1

الىاحتاجكراع-الأمينالرسولبولسرفيق-تيموثيؤسوضعحولالرسالةوتدور

الأخصوعلى،وتصادفهصالىفتهالتىالكثيرةالمصاعبمواجهةفى،الخدمةفىتشجيعات

أفمسس.كنيسةفىالهراطقةمنجماعةأثارهاالتىالمنحرفةالتعاليم

الخدمة.فىمخلصطويلجهادبعدالرسولبولسكتبهارسالةأخرهىالرسالةهذه3-

يتذكرالوراءالىينظرواذ.الاستشهادبروحالموتلمواجهةيستعدوهوهناونراه
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فانالمستقبلالىيتطلعواذ،والأحوالالظروفأظلمفىلهوعنايتهبهالفهمراحم

لكىوقوانىمعىوقفالذىالرباولكنوا!أملبالبهجةنفسهيملانوالسرورالطمأنيفة

عملكلمنالربوسينقذنىاالأسدفممنفانقذتالأممجميعويسمعالكرازةبىتقم

.:17،18(4تي)2السماوى،لملكوتهويخلصنىردئ

الرمالةهكلتابهمغالفرحي5ثالثأ

ناشدوقد.الموتمنبولسالرسولاقترابكان،الرسالةكتابةوراءالأساسىالدافعان

لىنافعالأنهعنهقالالذىمرقصالقديس!عهويحضرسريعآاليهيسافرلأنتيموثيؤس

الأبويةنصائحهلهيقدمأناليهتيموثيؤسحضورمنيقصدكانأنهالمؤكدومن،للخدمه

لكتابةالدافعنحصرأننستطيعلافانناذلبهومع.بالرعايةالخاصةالعمليةالارشاداتويعطى

يمكنفانه.اغفالهاينبغىلاأخرىاعتباراتنمةفان،الأهدافهذهمجردفىبثملهارسالة

الىالسفرفىينجحسوفتيموثيؤسأنصنمتأكدآيكنلمبولسالرسولأنافتراض

فىتيموثيؤستركالتىأفسسكنيسةأنيحسكانأخرىناحيةومن،وفاتهقبلروما

ويبدو.اليهاالرسالةهذهكتابةفاحتاجتوالارشاداتالنصائحبعضالىتحتاج،رعايتها

بلأسيرهأنابىولاربنابشهادةتخجلولا).للاضطهاداتمعرضةكانتأفسسكنيسةأن

،:23أيضأوانظر:18تي)2القهقوةبحسبالأنجيللأجلالمشقاتاحتمالفىأشقرك

أشاروالتىأفسسكنيسةلهاتعرضتالقىالهرطقاتأنعنفضلأهذا.(ه:13،3:13،4

،!بالكلاميتماحكوااالذينهؤلاءفهنال!،منهاتعانىتزاللاكانتالأولىرسالتهفىاليها

)الأقواليثيرونمنوهناك14(:2تي)2،السامعينلهدمالشئالنافعغيرالأمر

زاغااللذان،وفيليتسهيمينايوسمنهمالذين.ككلةترعسوكلمتهم.....الدنسةالباطلة

"أناس-18(2:16تي)2أقومايمانفيقلبانصارتقدالقيامةأنقائلينالحقعن

غبيةمباحثات9فسيتباحثون(:8)3"مرفوضونالايمانجهةومنأذهانهمفاسدة

.:4()4!الخرافاتالسوينحرفونالحقعنمسامعهمإويصرفون23(:)3أسخيفة

رئيسيين:موضوعينالستهدفالرسالةأنالقوليمكنذلكوعلس

تيموثيؤحمامنوطلبهالقريبللموتالرسولبولسترقبحوليدورالأولالموضو!1-

سريعأ.للحضور

تعرضتالتسوالهرطقاتالكذبةالمعلمينمنالتحذيراتحوليدورالثانسوالموضوع2-

أفسس.كنيسةلها
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فىأولأسكنوالذى،فيهالذىالرياءالعديمبالايمانيتمسئاأنعلىتيموثيؤسشجعولقد

يشقرلاوأن.14(،1:5تي2)الصالحةالوديعةيحفظوأن،افنيكىوأمهلوئيسجدته

وأنالحياةبأعماليرتببهأندونالمسيحليسوعصالحكجندىالمش!قاتاحتمالفى

بليخاصمل!وينبغى:16()2الباطلةالتعاليميجتنبوأن(01-3:)3قانوليأيجاهد

المقاومينبالوداعةمؤدبأ،المشقاتعلىصبورآللتعليمصالحأبالجميعمرفقآيكون

.17(-14:)3تعلمممنعارفأ،وأيقنتعلمماعلىيثبتأنوعليه25(،:24)2

الرصالة8كلتابةورماقمطت-8

ذلكفىالرسولوكان،روميةفىكتبتقدبأنهايقطعما17(:)1الرسالةنفسمنيبدو

فىالسجنظروفوأما.م67سنةحوالىعليهقبضقدوكان.بروماالثانىسجنهفىالوقت

كغيرهيعاملالأنفهو،الأسررسائلفيهاكتبتالتىالأولىالمرةعنتختلففهىالمرةهذه

يرولا،(1:ه3أونيسيفورسعدا)ماأسيامنأصدقاؤههجرهوقد،(3:9)المذنبينمن

كانواالذينأصدقاوهالأنولايرافقه،1(2:هأونيسيفورسعدا)مااسيامنأصدقاؤهالأنافقه

الىوذهبالحاضرالعالمأحباذتركنىقدديماسلأنبروميةالأولسجنهفىمعه

وذا.1-12()4:.معىوحدهلوقا،دلماطيةالىوتيطسغلاطيةالىوكريسكيستسالونيكى

بروماالثانىسجنهفىبولسالرسولقضاهاالتىالمدةنحددأنعليناالمستحيلمنكان

يحضرلمالأولاحتجاجىفىوقولهالرسالةفىاشارتهمنولكنالرسالةهذهكقبعندما

كمارومافىالأولسجنهالىيشيرلاهناوهو):16()4تركونىالجميعبلأحدمعى

الىالثانيةرسالتهكتبقدالرسولأنلنايتبين14(-1:7،12فىمعالمقابلةمنيبدو

.م67سنةنهايةحوالىأىبروماالأخيرسجنهنهايةفىتيموثيؤس

الرمالة8ممتويات-5

رئيسيين:جزئينالرسالةتتضمنوالخاتمةالمقدمهالىبالاضافة

.(2-1:1))المقدمة

الانجيل:أجلمنوبايمانخوفبدونالجهد:الأولالجزء

.(:213الي3:)1

يسوعبالمسيحمؤ!نآويظلالانجيلأجلصنغيرتهيجددلكىلتيموثيؤسدعوةأ-

التالية:النقاطعنالحديثويتضمن:3-8(1)
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.(5-:13)تيموثيؤسايمانأجلمنلفهالشكرتقديم-1

.(14-1:6)الانتيلأجلمنبشجاعةللجهادتيموثيؤسدعوة-2

.(18-1:15)اونيسيفو!رسعلىوالثناءالمؤمنينبعضارتداد-3

التالية:النقاطعنالحديثويتخ!ممن(13-1:)3:التخاذلعدمالىتيموثبوسدعوة-ب

العالمأمورفىارتباكدونوصبربحذريخدمأنيجبالانجيلخادم-1

2:1(-)01.

.)2:11-13(المسيحيينوالخدامالمسيحىللسلوكالمستقبلةالنتائج-3

تعرضتالتىوالهرطقاتالمنحرفةالتعاليمضدالجهاد:الثانىا!جزء

.4:8(الي)3:14أفسسلهاكن!سة

الضلالاتوضدالحقأجلمنتيموثيؤسيلتزمهأنيجبالذىالسلوكأ-

التالية:النقاطعنالحديثويتضمن26!-3:14)الفكرية

.(-2:1492)اكذبةالمعلمينمنالانجيلخادمموقف-1

الهراطقةونحوالمؤمنيننحومسلكهلتحددلتيموثيوستوجيهات-2

-3:33(26).

الحديثويتضمن(4:8الى3:1)الكنيسةفىالايمانيةالحياةمستقبل-ب

التالية:النقاط

.(9-.3:1)الكنيسةلهاتتعرضسوفالتىالصعبةايأزصنة-1

.(-0117:)3الايماقعلىللثباتتيموثيؤسدعوة-2

.(8-4:1).المشقاتوا-!ه،لبالكرازدللالتزاملتيموثيؤسمناشدة-3

الى:فيهاويشار(22-4:9):الخاتمة

.(13-4:9)ماربر"اليهللحضورلتيموثيؤسالرسولدعوة-1

.(18-14ة4)ا!أخباربعض-2

.(32-4:91)نهائيةتحيات-3
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الرسالة.قانونية-1

الرسالة.خصائص-3

الرسالة.لهكتبتالذىالشخص-3

الرسالة.كتابةمنالغرض-4
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تيطسالىالرسالة

الرمالة8!انونهة-اولأ

كتاباتفيوردتفقراتوهناك.الرسالةهذهقانونيةالبدايةمنذالكنيسةقبلتلقد

اعتمادهاتؤيدوثيئوفيلسالشهيدويوستينوسوبرناباوأغناطيوسالرومانىاكليمنضسى

الترجماتوفىالقديمةالمخطوطاتجميعفىتوجدالرسالةفانذلكعنوفضلأ.الرسالةعلي

.موراتورىوثيقةفىاليهاويشار،القديمةوالسريانيةاللاتينية

الأولىالرسالةفىرأينامانحوعلىتبدوالخالدةالرسالةقيمةفانهذاالىوبالاضافة

منهامتاريخىمدلوللهافالرسالة.تاريخيةمدلولاتمنتتضمنهفيماتيموثيؤسالى

اليهالاشارةنجدلامدلولوهو.كريتجزيرةفىالمسيحيةانتشارسرعةالىاشارتهاحيث

تؤكدتيموثيؤسالىاطأولىالرسالةنحووعلى.الجديدالعهدكتابمنأخرموضعأىفى

الكنيسةورعايةبالخدمةالمنوطينصفاتالىوتشيرالخدمةفىالتنظيمضرورةالرسالة

.حرآأوعبداكبيرآأوصغيرآأنثيأوذكرافردكللحياةالنعمةعملأهميةوالى

الرمالةهخصافص-ثانهأ

لمفهى،الشخصىبطابعها-اياخرىالرعويةالرسائلشانشانها-الرسالةهذهتتميز1-

أبناءأحدهوواحدشخصالىبلالكنائسمنمجموعةأومعينةواحدةكنيسةالىتوجه

الىيبلغلاالشخصىطابعهاأنعلى.الربعملفىلهوالرفيقالروحيينبولسالرسول

أنها(2:15)الرسالةنفسمنيتضحفانهتيموثيؤسالىالثانيةالرسالةاليهتبلغما

بكلووبخوعظبهذه)تكلمتيطسرعايةفىكانتالتىكريتكنيسةالىايضاأرسلت

.)9((كريتأهلباسمتدعىأنتستحق)البعضيذهبكماولذلك(سلطان

الىىيعزمماثيموثيؤسالىاياولىالرسالةخصائصهامنكثيرفىالرسالةهذهتشبه2-

صغرمنالرغموعلى.الظروفنفسوفىالوقتنفسفىتقريبأكتبتاالرسالتينأن

لاونحن.المضموننفستحوىفهى.تيموثيؤسالىالأولىللرسالهبالنسبةحجمها

أهمومن.الأخرىبولسرسائلفىنجدهمماكثرالتعليممنمزيدأالرسالههذهفىنجد

.031صالطالبينمرشدأنظر-ا

425



فىيقولحيثوالثالثالثانىالاصحاحينفىنصادفهماالرسالهفىالتعليميةالفقرات

الفجورننكرأنايانامعلمةالناسلجميعالمخلصةالذفعمةظهرتقدالأنهالثانىالاصحاح

الرجاءمنتظرين،الحاضرالعالمفى،والتقوىوالبربالتعقلونعيش،العالميةوالشهوات

يفدينالكىلأجلفانفسهبذلالذى،المسيحيسوعومخلصناالعظيمالقهصجدوظهورالمبارك

فىويقول.:11-14()2(حسنةاعمالفىغيورآخاصأشعبألنفسهويظهراثمكلمن

عملناهابرفىبأعماللاواحسانهالفهمخلصنالطفظهرحين)ولكن:الثالثالاصحاح

بغنىسكبهالذىالقدسالروحوتجديدالثانىالميلادبغسلخلصنارحمتهبمقتضىبلنحن

الأبدية.الحياةرجاءحسبورئةنصيربنعمتهتبررنااذاحتى،مخلصناالمسيحيسوععلينا

أعمالآيمارسواأنبالفهآمنواالذينيهتملكىالأمورهذهتقررأنوأريدالكلمةهىصادقة

الرئيسىالإهتمامأنعلى.)3:4-8((للناسوالنافعةالحسنةهىالأمورهذهفان،حسنة

الأدبيةوبالحياةالكنيسةفىالرعايةبتنظيمتهتمفهىوأدبىكنسىاهتمامللرسالة

لأعضائها.

الرمالةهالىوبهتاللىىالشفصلالثأ-

لاانناعلى.(:14)(الايمانحسبالصريحالابنالي)تيطسالرسالةبولسالرسوليوجه

الىالبعضدعاماوهذا.بولسالرسولرافقواالذينبينمناطأعمالسفرفىتيطسمعنققابل

يوستسأوسيلامثلالرسولبولسرافقواالذينطأحدآخراسمهوتيطسأنافتراض

الزعم.هذاصحةعلىندللأنلستطيعلاكناوان،:7(18)أع

ولميونانيأكانأنهالىيشارحيث3(،2:1غلا)فىالأولىللمرةتيطسويذكر

تعاليمه.ضدالايحانلأعداءقرصةيعطىأنخشيةاختتانهعلىبولسالرسوليوافق

الىأيضآصعدتسنةعشمرةأربعبعدثم)غلاطيةالىالرسالةفىبولسالرسوليقول

عليهموعرصتاعلاتبموجبصعدتوانما.أيضأتيطسصعىآخذأبرلابا5!أورشليم

وهو!حىكانالذىتيطسولايضطرلملكن...الأصمبينبهإكرزالذىالانجيل

لهمنذعنلمالذينخفيةالمدخلي!الكذبةالاخوةبسمبولكنيخت!قأنيونانى

نأي!دوالفقرةهذهومن.!-5:ا2غلا)الإنجيلحقعندكمليبقىساعةولابالخضوع

أورشليم.مجمعلحضورالرسولبولسمعأورمشليمالىصعدقدتيطس

الىجئتلماولكنالرسوليقولحيثكورنثوسالىالثانيةالرسالةفىتيطسالىويشار

أجدلملأنىروحىفىراحةلىتكنلمالربفىبابلىوانفتحالمسيحانجيل!أجلترواس
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أيضآالثامنالاصحاحوفى.13(،:12كو3)2مكدونيةالىفخرجتودعتهملكناخىتيطس

قبلي!ته،تيطسقلبفىلأجلكمعينهالاجقهادهناجعلالذىلله)شكرأ:الرسوليقول

فىمدحهالذىالأخمعهوأرسلنا.نفسهتلقاءمناليكممضىاجتهادآكثركانواذ.الطلبة

فىلفارفيقآالكنائسمنأيضآمنتخبهوبلفقطذلكوليسالكنائسجميعفىالانجيل

أخانامعهماوأرسلنا...ولنشاطكمالواحدالربذاتلمجدمناالمخدومهالنعمههذهمعالسفر

الكثيرةبالثقةكثيرآاجتهادآأشدالأنولكنهمجتهدانهكفيرةأمورفىمرارآأختبرناالذى

ومن.34-16:كو00038لأجلكممعىوعامللىشريكفهوتيطسجهةمناما.بكم

تيطسعنونسمع.كورنثوسالىالثانيةالرسالةحملالذىهوتيطسيكونأنالمحقمل

الرسولعنهطلبوقد،5(:4)1كريتفى(الكنائس)الكنيسةرعايةفىوهوذلكبعد

.(3:12تي)نيكوبولسفىاليهيأتىأنبولس

منسنآكبركانتيطسأنلنايتبين2:15وتيطس:412تيطسبينقارناواذا

يبدو.كماالترددمنشئفىكورنثوسالىتيموثيؤستوجهوبينما.أفسسفىرفيقه

نفسهقلقائمناليهمومضىالاجتهاد!نتهىأظهرالعكسعلىتيطسفان16:.1(كو)أنظر

طمع)هلللخدمهردئد!افعكلمنمتحررآكانتيطسأنعنفضلاهذا.ء17(8:16كو)2

شو13:18كو2(الواحدةالخطواتبذاتأماالواحدالروحبذاتسلكنااما،تيطسفيكم

دلماطية.الىتوجهيضص-ةأنالىيشار4:01تي2

8الرمادكلتابةمىالفرحى-وابمآ

القريبالمستقبلفىاليهالحضورالىيدعوهلكىتيطسالىرسالتهبولسالرسولكتب

اشتىانعزمتلأنىنيكوبوليسالىتأشأنبادر،أوتيخيكسأرتيماساليكأرسل)حيفما

.،13(3:12)تيشئيعوزهمالاحتىللسفرباجتهادوأبلوسالناموسىزيناسجهز.هناك

هذاأجلمن)السليمهالخدمهبشروطويبصرهبالرعايهليوصيهالرسالهاليهكتبتكذلك

كماشيوخآصدينهكلفىوتقيمالفاقصهالأصورترتيبتكمللكىكريتتركتبافى

وربما،الغموضبعضيحوطهاكريتفىالكنيسةنشأةأنعلى.ه:1تي......(أوصيقك

وقبلواالخمسينيومفىأورشليمالىتوجهواالذينالكريتيينبعضالىذلكارجاعيمكن

زارحياتهمنالأخيرالجزءوفى.(2:11أع)هناكالىمعهميحملونهرجعواثمالايمان

لابفهالخدمهأسندالجزيرةتركولماهناك.الخدمهنظمحيثكريتجزيرةبولسالرسول

منوبعضهماليهودمنبعضهمأعضاءمنتتكونهناكالكنيسهوكانت.(ه:تى)1الروحى
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يكونوالمالكريتينأنعلى.\(.-:1)2وطبقاتمختلفةأعمارومن(1:01)الأممميين

رديةوحوشكذابوندائمآالكريتيوناخاصلهمنبىوهومنهمواحدقال)السمعةطيبى

.ويبدوالقديممسلكهمنيتخلصلممنهمبعضآفانالايمانبعدوحتى)1:29(بطاله(بطون

فىالكنيسةأصابتالتىبالانحرافاتشبيهةهناكالكنيسهتعانيهاكانتالتىالانحرافاتأن

منيبدوهذاوكلفيهاسائدأكاناليهودىالعنصرأنالمحتملمنكانفربماولذلك،أف!سمى

التالى:النحوعلىالفكريةالانحرافاتلهذهالرسولوصف

منالذينولاسيما،العقولويخدعونبالباطليتكلمونمتمردينكثيرونيوجد"فانه

أجلمنيجبلامامعلمين،بجملتهابيوتأيقلبونفانهم،أفواهمسديجبالذين،الختان

الىلايصغونالايمانفىأصحاءيكونوالكىبصرامةوبخهم11،9(،09:ا)تي"القبيحالربح

والأنسابالغبيةالمباحثاتإوأما،:14(1)تي!الحقعنمرتدينأناسووصايايهوديةخرافات

بعدالمبتدعالرجل،وباطلةنافعةغير!ال!نها،فاجتنبهاالناموسيهوالمنازعاتوالخصومات

منعليهمحكومآيخطىءوهوإنحرفقدهذامثلأنعالمآ،عنهأعرضومرتينمرةالانذار

تحذيرالرسالةأغراضبينمنأنهأيضأالقوليمكنذلكوعلي(-1،3:911تي)"نفسه

يقبلونلاالذينتجاهالسلوككيفيةوبيانالمنحرفهالتعاليممنتيطسلتلميذهبولسالرسول

كلمته.

الرسالةهكلتابةدرماقمكاق-خام!عأ

الثانى.وسجنهبروميةالأولالرسولبولمسسجنبينالزمنفىالرسالةكتبت

فىاليهالمشارنفسههو(:13)3الرسالةمىاليهالمشارالشتاءأنافترضناواذا

.67سنةبدايةفىيكونربماذلكفإن:31(4تي)3تيموثيؤسالىالثانيةالرسالة

فقداالرعويةللرسائلمقدمتنافىسابقآاشرنافكما،الرسالةكتابةلمكانبالنسبةوأما

ولكن،نيكوبوليسمنكتبتانهازعمقدالبعضانعلى.أفمسسفىالأصحعلىذلككان

نأبادر3:12صفىقولهمننستنتج:031صالطالبينمرشدكتابذلكالىيشيركما

قدلكاننيكوبوليسفىحينئذكانلوأنه،هناكأشتىأنعزمت!انىنيكوبوليسالىتأتى

مكدونيةتخمعلى،أحداهماالأسمبهذامدينتانتوجدكانتانهوقيل.هناكلاهنااشتىقال

أشارالتىالمدينةتعيينالىالبتهسبيللناليسولكن.مكدونيةمنالغربالىوالثانيةالشرقى

منهما.الرسولاليها
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.(115-:2)فئاتهماختلافعلىالمؤمنونبهايتسمأنيجبالتىالفضائل-1

.(18-ة3)الخارجىالعالممعالمسيحينلسلوكقواعد-2
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الرسالة.خصائص2

الرسالة.اليهوجهتالذىالشخص-3

الرسالة.منالغرض-4

الرسالة.كتابةوزمانمكان-5

الرسالة.فىالرئيسيهوالموضوعاتالأفكار6-

الرسالة.محتويات-7
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فليمونالىالرسالة

الرمالةههانونمة-أولأ

بولس.الرسولالىنسبتهاوصحةالرسالةقانونيةفىالكنيسةتشككتانيحدثلم

وثيقةاليهاتشيركماالرسولبولسرسائلضمن،القيصرىيوسابيوسويذكرها

وان،بالاسموأوريجنوسترتليانسمنهاويقتبسبولسالرسولالىوتنسبهاموراتوري

ضدجيرومعنهاويدافع.اليهايشيرلموايريناوسالاسكندرىاكليمنضسىأنيبدوكان

ماركيون.أيضآاستعملهاولقد.بولسالرسولالىنسبتهارفضواالذينهؤلاء

فىتشبههاوهىاطأخرىالرسولبولسرسائلطابعتحملالرسالهفانذلكعنوفضلآ

.والأسلوبوالخاتمةالافتتاحية

وهى:ا!اخرىالرسولكتاباتفىتردلمكلماتبعضالرسالةتضمنتولقد

(21عدد)كول"ثهس!،+"حأ+رد(8دعد)ج"أأكئجلأس!أالأآمر

(91عدد)لمة30أأولس!أولفىاو(22دعد)*س!لأأأاغمنزلآ

(91عدد)359نج؟"هأعاأس!،أمديونأنك(02عدد)،+لأ+هاخأأفرح

(11عدد)3"شأثهلأأنجهنجنافعغير

الىالرسالةنسبةضدحجةتؤخذأنلاينبغىالرسالةبهذهالخاصةالكلماتهذهأنعلى

مانحوعلىالرسالهباقىأسلوبلأنوذلك،النقادبعضذلكالىذهبكمابولسالرسول

ولدتهالذى)عبارةأنثم،الأخرىرسائلهفىبولسالرسولاسلوبمعيتطابق،سابقآأشرنا

ولدتكمأنالأنىيقولحيث4:15كو1فىبولسالرسولبعبارةتذكرنا،01عددقيودى(فى

مثل:اطاخرىالأسررسائلوبينالرسالههذهبينهشتركةكلماتوثمة.المسيحفى

.(1:8تي4:1،2،:31أفمعقابل)(9)فل(س!!ا+3فيهأ)اسير

.41:1كو-:43تي،2:ه2فيمعقابل(\فل)العامل(لانجس!ول!ثا!3)كلمةوكذلك

.3:18كو-5:4أفمعقابل8فل(5+ولهطلألأأة)يليقبماوكلمة
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4:09كومعقابل23فل(3ياولأككأ؟ولاك!3،0)"معىسوراك"وعبارة

.4:7-كو6:21أفمعقابل16فل(ول5؟"اس!4ول+ه،لأ"ثه!ك)المحبوبالأخوكلمتا

النحوعلىالأخرىالرسولبولسورسائلفليمونرسالةبيننقابلأنيمكنالعموموعلى

التالى:

اياخرىالرسولبولسرسائلفليمون

2:3تي،4:172كو2

،4.9كوا:3

1:8في6

7:4كو73

4:9كو01

4:11تي113

2:03في13

9:7كو142

6:2تي161

،14:115:7رو17

،132:24:هفى23

الرصالةهخمامى-لانيأ

الوقتنفسفىكتبافلقد،كولوسىالىبالرسالةوثيقأارتباطأالرسالةهذهترتب!-1

الأشخاصنفستحياتتتضمنانالرسالتينفان،يسطسوباستثاء.المدينةنفسالىوأرسلا

ولكنها.15-4:9كومع:3334فلقابل-ولوقاوديماسوارسترخسومرقسابفراس)

الىترسللمالرسالةفإنذلكومع.خاصةرسالةانهاحيثمنكولوسىإلىالرسالةعنتتميز

البيت.هذافىالمجتمعينالمؤمنينوالىأسرةالىبلواحدشخص

الملاطفةآدابمنتحملهوبما،ورقةولباقهحمصفةمنفيهابماالرسالةوتتمير-3

بولسالرسوليخاطبوفيها،المهذبةبالرسالة"الباحثينبعضدعاهافقدولذلك.والمجاملة
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يأمرأنكثيرةثقهلهكانوانفهو.الطلبورقةالحديثمهارةبينجمعتعباراتفىفليمون

نأكثيرةثقةبالمسيحلىكانوانلذلكاالرسوليقول.يطلبفقطبليأمرلالكنه،يليقبما

-8فل"الشيخبولسنظيرهكذاانسانأنااذبالحرىاطلبالمحبةأجلمن،يليقبماأمرك

كان،الذىالماديهبالخسارةنسميهأنيمكنعمانشأتالتىالروحيةالمنافعاليرقةفىيشيرثم

كنتالذىقائلآيخاطبهأيضأرقةوفى.11فلولى"لكنافعالأنولكنهلكنافعغيرقبلآ

نأأردلمرأيكبدونولكن،الانجيلقيودفىعنكعوضآيخدمنىلكىعندىأمسكهأنأشاء

-13،14فلالاختيارسبيلعلىبلالاضطرارسبيلعلىكانهخيركيكونلالكىشيئآأفعل

دينعليهلكأوبشئظلمكقدكانإن"ثم.دينمنعليهبمايذكرهأيضألبقأسلوبوفى

،18)فلأأيضآبنفسكلىمديونأنكلكلاقولحتى.فىأوأنا....علىذلكفاحسب

.)91

لة8لرصااليهاومهتاللىىلشفصا-لثألا

المتجندوارخبوسىالمحبوبةأبفيةوالىمعناوالعاملالمحبوب)فليمونالىالرسالةتوجه

كانوقد.فليمونعنالكثيرنعرفلاأنناعلى.2(،)1بيتكفىالتىالكنيسةوالى،معنا

لهفكان.غنيةطبقةيتبعكانأنهفيهلاشكومما.:9(4)كوكولوسىمواطنىمنشكبلا

بولسللرسولمنزلآيعدأنعلىقادرأوكانمنزلهفىاصدقائهمنمجموعةويستقبلعبيد

ولجميعيسوعالربنحولكالذىوالايمانبمحبتك)سامعأقائلآالرسولويصفه.22()فل

عنالايمانقبلوقد7(-)5(الصلاحكلمعرفةفىفعالةايمانكشركةتكونلكىالقديسين

فىالطويلةبولسالرسولإقامةإبانالأرجحعلىكانذلكولعل(91فل)بولسالرسولطريق

لهكانأنهويبدو.ابنهفهوأرخبسوأما،فليمونزوجةأبفيةتكونانالمحتملومن.أفسس

لأرخبسأوقولواكولوسىإلىرسالتهفىيقولبولسالرسوللأنالخدمةفىرئيسىعمل

التى"الكنيسةعبارةواما.17(:4)كو"تتممهالكىالربفىقبلتهاالتىالخدمهالىأنظر

ومنهمبيقهفييجتمعونكانواالذينالمؤمنينجماعةالىتشيرشكبلافهى9()فل"بيتكفى

الكنيسة.تتكون

الرمالةهكلتابةم!الفرحى-رابعآ

انهويبدوهربقدلفليمونعبدأونيسيموسفان.للغايةواضحالرسالةمنالفرضإن

عرفهقدأنهيبدوالذىبولسبالرسولواتصلروماالىاتجهوقد(18،91)سيدهمناختلس

منهوطلبتصرفهخطألهوأظهرتوبتهعلىبولسالرسولعملولقد.أفمسمىفىاقامتهابان
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الرسالةهذهأوالخطابهذامعهبولسالرسولأرسلوقد.)01(سيدهالىثانيةمرةيعودان

بولسانالا.التصرفاساءأنهمنالرغمعلىاونيسيموسعبدهيقبلأنفليمونمنفيهاطلبالتى

بعلاقاتسمتالقىالمسيحيةالمحبةضوءفىأونيسيموسيعاملأنفليمونمنيطلبالرسول

فكمالىولاسيما،محبوبأأخآعبدمنأفضلبلبعدمافىكعبد"لابعضنحوبعضهمالبشر

.16،17فلنظيرى!فاقبلهشريكآتحسبنىكنتفان.جميعأوالربالجسدفىاليكبالحرى

الرمالة"كلتابةورماتمكاق-خامسا

هذاالىبولسويشير.هناكالأولالرسولبولسسجنابانروميةمنالرسالهكتبت

المسيحفىصعىالمأسورابفراسعليك"ويسلم،أالمسيحيسوعاسيربولس"بقولهالسجن

الىوأرسلت،كولوسيءالىالرسالةفيهكتبتالذىالوقتنفسفىكتبتوقد."يسوع

فيهأرسلتالذىالوقتفيفليمونالييحملهالكيالعبدأونيسيموسيدعليكولوسى

كتابةزمنيردذلكوعلى.أيضآوأونيسيموستيخيكسيدعلىكولوسىكنيسصةالىالرسالة

.م62سنةحوالىالىالرسالة

الرصالة8هىالرثعسمةدالموعوعا-ا؟هكاو-صا+صأ

والىالعبوديهنظامابطالالىتهدفاجتماعيةفكريةثورةصغرهاعلىالرسالةهذهتحمل

استعلمهاالتىبولسالرسولعباراتمنهذاويبدوللبشر،المتساويةوالنظرةالانسانقيمةرفع

إلا12()فلاحشائىهوالذىفاقبله.قبولهفليمونمنيطلبوهوالعبدأونيسيعوسعن

.(17فل)فظيرىأفأقبله1601()فل!محبوبأأخآعبدمنافضلبلبعدفيماكعبد

الرسوللأنالرسالهفىواضحةغيرالعبولىيةنظامابطالالىالدعوةفكرةانيقالوقد

نأنلاحظولكننا،فليمونسيدهالىأخرىمرةالعبدأونيسيموسيعودأنطلببولس

أنظر-محبوبكأخبلسيدهإمرةتحتكعبدفليمونالىاونيسيموسيردلمبولسالرسول

.\:4كوايضا

الرصالةهممتومات-صابمأ

التالى:النحوعلىأجزاءثلاثةالىالرسالةتقسمأنيمكن

.(7-1)المقدمة-1

يقبلأنفليمونمنبولسالرسولطلبوتقضصنالرسالةصضمون-2

.(13-8)الهاربالعبدأونيسيموس

فليممنلهيعدأن،سراحهاطلاقهمتوقعوهوبولسالرسولفيهايطلبوالتىالخالقة-3

.2()32-هالتحياتبعضمع،منزلأ
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خاصطرازذاتالرسالة-1

الرسالةمحتويات-2

.الأخرىالرسولبولسرسائلوالعبرانيينرسالةبينالتشابه-3

.الأخرىالرسولبولسرسائلوالعبرانيينرسالةبينالاختلافأوجه4-

العبرية.عنالرسالةترجمةحول-5

كتبها.الذىمنوالرسالةقانونيةحول-6

الرسالة.اليهمكتبتالذينالمؤمنينأصل-7

بولس.الرسولاليهمكتبتالذينالعبرانيونهممن-8

الرسالة.كتابةمكانوزمان-9

الرسالة.فىالرئيسيةالموضوعاتوالأفكار-01
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العبرانيينالىالرسالة

خامى8!كارداتالرمالة-أوة

خطورةتقللاوهى.الجديدالعهدكتببينمنمهمةمكانةالعبرانيينالىالرسالةتحتوى

فقط)سلوبهافىليسخاصطرازذاتوهى،الرسولبولسرسائلمنأخرىرسالةأيةعن

الايمانتثبيتالىتقصددفاعىطابعذاترسالةفهى،لهاتعرضالتىالأفكارفىوأيضأبل

وكاتب.القديمالعهدبتعاليمقورنتاذاوامتيازهاالمسيحيةالتعاليمسمواظهاروالى،المسيحى

التىتلكهىنظرهفىالكاملةوالديانة.وقيمتهاالمسيحيةالديانهطبيعةبعمقيدركالرسالة

بطقوسهااليهوديةالديانهأنفىالسببهووهذا،اللهمعوثيقةعلائقفىالانسانتدخل

الدخولعليهوتحرمالفهمنبعيدةمسافةعلىبالانسانتقفلأنهاتكفىولاتغنىلاونظامها

فىهىالتىالمسيحيةالديانةعالجتهقداليهوديةالعبادةفىالفقصوهذا.الأقداسقدسالى

منيعقدهبماوكمالاتهاالمسيحيةالديانةسمويظهروالكاتبءديانةوكملأفضلالكاتبنظر

.اللاوىوالكهنوتاليهوديةالديانةوبينبينهامقارنة

الرصالةمحتوكات-ثانهأ

رئيسيين:قسمينالىوتنقسمأصحاحآعشرثلاثةعلىالرسالةتشمل

ايالل:القسم

العاشر.الأصحاحمن89العددالىالأولىالعشرةالاصحاحاتعلىويشتمل

الثانى:القسم

الاصحاحنهايةالىالعاشرالاصحاحمن99العددمنابقداءالرسالةباقىعليويشتمل

عشر.الثالث

قسم.كلفىالرئيسيةالموضوعاتعننتحدثوسوف

!!!!!مم!

لالعهدبمقارشهذلكالكاتبويمرز.الجديدالعهدسموعنفيهالحديثويدور

التالية:النقاطعلىويشتمل.القديم
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العهدين:وسطاءيينالمقارنة-1

الدهور)1(أنشأوبهالأشياءلكلوارثأجعلهالذىالابن!فهولململائكةمئلمعظعمالمسيعلم-

قطقالالملائكةمنولمن،)2(ورثهالذىالاسميفضلهممابمقدارالملائكةمنأعظموهو

ترسلخادمهأرواحأجميعهماليسوالقدميكموطئآأعداءكأجعلحتييمينىعنأجلس

كانتوان.)4!الملائكةجميعلهتسجدولذلك،)3(الخلاصسيرثونالذينأجلمنللخدمة

عدلا،جزاءنالقدومعصيهتعدوكلثبتتقدالملائكةالسنةعلىبهانطقالتىالكلمة

لناثبتهثمأولأالربلسانعلىبهنطققدكهذاعظيمأخلاصأأهملنااننحننفلتفكيف

علىالقدسالروحوتوزيعاتمتنوعةوقواتوعجائببآياتالقهبهوش!دسمعوهالذين

المسيحعنأمافيها)5(كلامناالتىالأتيةالمسكونةللملائكةيخضعلمفانه،مشيئتهحسب

.)6(قدميهتحتشئكلواخضعت"قيلفقد

مابمقدارموسيمجدمن!افضلأهلآحسبقدهذافان":موسيمنلمعظمالمسيح-ب

كخادمبيتهجميعفىأمينأموسىكانوقد)7("البيتمنأفضلالبيتبانيكرامة

اناليومالقدسالروحيقولكمالذلك.)8(بيتهعلىفكابنالمسيحأماسيقاللماشهادة

لوفانه)9(البريةفىالامتحانيومالاسخاطعندحدثكماقلوبكمفلاتقسواصوتهسمعتم

.)11(الراحةتلكفىندخلأناذنفلنجتهد..آخر)01(يومآذلكبعدذكرلماأراحهميشوعكان

اليهودية:والعبادةالمسيحيةالعبادةسينالمقارنه-3

علىالأبدالىكان)12(عظيمحبرفالمسيح:اللاويالكهنوتعنالمسيحيالكهنوتسمو-لم

اذن.تحتهالناموسالشعبأخذوقدكمالاللاوىبالكهنوتكانولو)13(صادقملكىرتبة

هرون.رتبةعلىيقلولمصادقملكىرتبةعلىأخركاهنيقومأن،بعدكانتحاجاتأية

لضعفهاالسابقةالوصيةترفضاذن)14(الناموستحولمنلابدالكهنوتتحولعندلأنه

)15(القهالىبهنقتربأفضلرجاءويدخل.لشئكمالبالناموسيكنلماذنفعهاوعدم

فبقسمهذاوأماقسمبغيركهنةنصبوا1انماأولئكأماقسمغيرمنيكنلمذلكأنثم

1-عبا:3

2104-عب

1-3:ه.

4-1:6

2:2-ه5-عب

6.2:8-عب
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يسوعنصبالغرضهذاوبمقدار.الأبدالىكاهنأنتيندمولنالربأقسملهقالممن

هذاواما،بقاءهميمنعالموتأناذالكهنوتفىكثيرينكانواوأولئك،أفضللعهدضامنأ

الذينالدوامعلىيخلصأنقادرهو،فلذلك.يزوللاكهنوتلهالأبدالىيبقىفلكونه

قدوسهذامثلحبرليلائمناوانه.فيهمليشفعحينكلحىهواذ،الفهالىبهيتقربون

مثليومكليقربأنلهلاحاجة،السمواتمبنأعلىصارقدالخطاةعنمنفصلأبار

قربحينواحدةمرةهذاقضىلأنه،الشعبخطاياعنثمأولأخطاياهعنالأحبارذبائح

فتقيمالناموسبعدالتىالقسمكلمةأماأحبارآضعفاءأناسأيقيمالنامولسفان،نفسه

:)16(الأبدالىمكملآالابن

فيهلوملاالأولالعهدكانلوفانه:القديمالعهدشريعةعن/لعهدالجذيدشريعةسمو-ب

ألمعفيهاالربيقيمأيامتأتىأنهاهايقولحيثيلومهملكنه6،للثانىموضعيطلبلم

الذىالعهدهذاولكن،آبائهممعقطعتهالذىكالعهدلاجديدآعهدأيهوذاوالاسرائيل

ضمائرهمفىشريعتىاجعلأنىهو،الربيقولالأيامتللقبعداسرائيلا!بهأعاهد

الأولجعلجديدأفبقوله..شعبآلىيكونونوهمإلهألهموكونقلوبهمعلىواكتبها

ورمادوثيرانتيوسدمكاناذالأنه)17(الفناءمنقريبفهووشاخعتقوما،عتيقآ

بالروحالذىالمسيحدمبالحرىفكم،الجسدلتطهيرفيقدسهمالمنجسينعلىيرشعجلة

الحى.الفهلتخدمواالميتةالأعمالمنضمائرهميطهر،عيببلالفهنفسهقربالأزلى

عهدفىجرتالتىالمعاصىلفداءالموتبواسطةأنهحتى،جديدةلوصيةوسيطهوولذلك

أقداسالىيدخللمالمسيحلأن)18(الأبدىالميراثموعدالمدعوونينال،الأولىالوصية

منالقهوجهأمامالأنليتراءى،بعينهاالسماءالىدخلبل،للحقيقةرموزأالأيدىصنعتها

بتلكيقدرلا،بعينهاالأشياءذاتلاالمستقبلةالخيراتظللهفاذالناموسوأما.)91(أجلنا

ذكارلاهىوانما..كامليناليهالأتينيجعلأن،الدوامعلىسنةكليقربونهاالتىالذبائح

الذىالعهدهذاقالأنبعدلأنهأيضأالقدسالروحلنايشهدوبهذا...سنةكلالخطايا

علىوكتبهاقلوبهمفىشريعتىأجعلأنىماالربيقول،الأيامتلكبعد،أعاهدهم

الخطايامغفرةتكونفحيث،بعدمنوآثامهمخطاياهمأذكرولايقولضمائرهم

.02()الخطيهعنقربانبعديكونفلا

.7002028ب16-

807-17.13-ب

16-9013ب-89

.9:24عب-99

01:102015-02.18-عب
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ي!!مث!!!!

التالية:النقاطعلىويشتمل.أخلاقيةنصائحالرسوليقدموفيه

به:والتمسكالايماقعلىالثبات-ا

فان،عنهحائدينغيررجائناباعترافولنتمسك...كاملوايمانصادقبقلب"فلندن

التىثقتكمأذنتضيعوافلا..فيهاصبرتمالتىالسالفةا!أيامتذكروا....أمينهووعدالذى

أبناءبلللهلاكالنكوصأبناءفلسنانحنوأما..الصبرمحتاجونفانكم،عظيمجزاءلها

.)21("النفسلاقتناءالايمان

القديم:العهدفىالالباقلرجالامثلةبعضوذكرالايمانمعنىتحديدب-

.)23(المنظوراتغيروبرهانفيناالمرجواتفهوقيامالايمانأما

ويوسفويعقوبواسحقوسارةوابراهيمونوحوأخنوخهابيلايمانعنيتحدثثم

.والأنبياءوصموئيلوداودويفتاحوشمشونوباراقوجدعونالزانيةوراحابوموسي

اللهالييدنوالذيلأنالفهيرضيأنأحديستطيعلاالايمان"بغيرالايمانأهميةويوضح

.")23(يتبعونهالذينيثبتوأنهكائنبأنهيؤمنأنعليهيجب

الحاضر:فىبهللاستنارةالماضىمنالألادة-ب

أمامهالموضوعالسرورأجلمنالذى،يسوعومتممهالايمانمبدئالىنظرنا"ولنجعل

مثلصبرعلىالذىفىفتفكروا،الفهعرشيمينعنوجلس،بالخزىمستخفآالصليبتحمل

.)24("نفوسكمفىتخورواأوتكلوالئلاالخطاةمنالمخالفةهذه

اجتفاعية:واجباتد-

مأسورينكانكمالأسرىاذكروا،الغرباءضيافةتنسواولاالأخوةمحبةفيكم"لتستمر

المالحبعنسيرتكمنزهوا.طاهروالمضجعشئكلفيمكرمأالزواجليكن.معهم

.)25(أهملك!ولالاأخذلكقالفانهعندكمبماواقتنعوا

93-2223،032:ا.عب-92

ا:2211-عب

ا:6ا23-عب

12:2-4عب24
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دينيه:واجهاتهـ-

لا.بايمانهمواقتدواتصرفهمعاقبةفيتأملوا،الفهبكلمةكلموكمالذينمدبريكم"اذكروا

الذينلاتنفعالتىبالأطعمةلابالنعمةالقلبيثبتأنيحسنفانهغريبةمتنوعةلتعاليمتنقادوا

هنالناليسلأنه.منهيثلواأنالمسكنيخدمونللذينيحقلامذبحألناأن.يستعملونها

.36(إ)الذبائحهذهيرتضىالقهفانوالمؤاساةالاحسانتنسوالا.الاتيةنطلبلكناباقيةمدينة

بالعمللهميدعوثم،أجلهمنيصلواأنالمؤمنينمنالرسوليطلبالرسالةختامفى

الصالح

المدبرينلجميعالسلامويهدي،أطلققدتيموثيؤسبأنوينبؤهمالوعظكلامواحتمال

الىسنشيركما،الرسالةكتبحيثايطاليافيالذينسلاميهديهمكما،القديسينوجميع

.)27(حينهفىذلك

بولسورمانلىالعبرانم!رمالةب!الت!ثمابه-ثالثا

الأفرىهالرمولى

الرسولبولسورسائلالعبرانيينرسالةبينالقائمالتشابهأوجهالىنشيرانالاننحاول

الرسالة:شملتهاالتىوالحقائقالأفكارحيثمن،الأخرى

به:نطقواالملائكةانحيثمنالناموستقييم-ا

تعدوكلثبتتقدالملائكةألسنةعليبهانطقالتيالكلمةكانت"فان(ه-:22عب)

عليبهنطققد،كهذاعظيمأخلاصأاهملناإننحننفلتفكيفعدلآجزاءنالقدومعصية

.!سمعوهالذينلناثبتهثمأولأالربلسان

ياتىأنالى،المعاصىبسببأضيفانما،الناموسشئفلأى"25(91-:3غلا)

محفوظينكناالايمانياتىأنوقبل.وسيطيدعلىالملائكةورتبهالموعدلهجعلالذىالنسل

مؤدبناكاناذنفالناموس،المستقبلفىالايمانيعلنأنالىعينامغلقاالناموستحت

.ب!مؤدتحتبعدلسناالايمانجازأنفبعد.بالايماننبررلكىالمسيحاليرشدنا

السماوية:أورشليموصف-2

واليالسماويةأورشليم،الحيالقهومدينةصهيونجبلاليدنوتم"بل32(:12)عب

الأتيةإ.نطلبلكنناباقيةمدينهههنالناليس"لانه14(:13)عب.!الملائكةربواتمحفل

.717-:13عب-26

.13:1825عب-27
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لأن،الحاليةأورشليمويناسبالعربديارفىجبلهوسيناءإفان(4:25،26غلا)

.!أمناوهىحرةفهىالعلياأورشليمأما،بنيهامعالعبوديةفىحاصلةهذه

:الروحسيفهىالفهكلمة-3

حتىنافذةحدينذىسيفكلمنأمضىعاملةحيةهىالفهكلمةفان9(4:39عب)

.!ونياتهالقلبلأفكارومميزةوالمخاخوا!أوصالوالروحالنفسمفرق

الفه.كلمةهوالذىالروحوسيفالخلاصخوذةواتخذوا(6:17أف)

:الايمانفىالأطفالطعامهواللبن-4

محتاجينوصرتمالفهاقولبداءةأركانهىمايعلمكمأن!تحتاجون14(-5:12)عب

طفل،لأنهالبركلامفىالخبرةعديمهواللبنيتناولمنكلطأن.قوىطعامالىلااللبنالى

التمييزعلىمدربةالحواسلهمصارتقدالتمرنبسببالذينللبالغينالقوىالطعامواما

.!والشرالخيربين

كأطفالكجسديينبلكروحيينكلمكمأنأستطعلمالأخوةأيهاوانا9(13-:3كو1)

تستطيعونلاأيضأالانبلتستطيعونبعدتكونوالملأنكمطعامآلالبنأسقيتكم.المسيحفى

وتسلكونجسديينألستم،وانشقاقوخصامحسدفيكماذفانه،جسديونبعدلأنكم

.!البشربحسب

الحاضر:الدهرمقابلفىالأتىالدهر-5

.(1:92اف،:6:5.99عببينقابل)

الحقيقة:مقايلفىالظل-6

نأمزمعوهوموسىالىأوحىكماوظلهاالسموياتشبهيخدمونالذين"(:ه8عب)

."الجبلفىلكأظهرالذىالمثالحسبشئكلتصنعأنأنظرقاللأنه،المسكنيصنع

أبدآيقدرلاالأشياءصورةنفسلاالعتيدةالخيراتظللهاذالناموس"يأن(\:)01

.!يتقدمونالذينيكملأنالدوامعلىيقدمونهاالتىسنهكلالذبائحبنفس

سبت،أوهلالأوعيدجهةأومن،شربأوكلفىأحدعليكميحكمفلا"(2:17كو)

فللمسيحأالجسدوأماالأمورالعتيدةظلهىالتى
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ويالعالم:يالابالابنعلاقةتحديد-7

فىكلمفا،كثيرةوطرقبأنواعقديمآ،بالأنبياءالاباءكلممابعدالفه"(3-1:1عب)

بهاءوهوالذىالعالمينعملأيضأبهالذىشىءلكلوارثآجعلهالذىابنهفىالأخيرةالأيامهذه

."قدرتهبكلمةالأشياءكلوحاملجوهرهورسممجده

الكلخلقفيهفإنه،خليقةكلبكرالمنظورغيرالفهصورةهوالذى9(17-15:اكو)

أمسياداتأمعروشآكانسواء،يرىلاومايرىما،الأرضعلىوماالسمواتفيما

.!الكليقوموفيهشىءكلقبلهوالذىخلققدولهبهالكل،سلاطينأمرياسات

يسوعواحدورب.لهونحنالأشياءجميعمنهالذىالأبواحدإلهلناالكن(8:6كو)1

.!بهونحنالأشياءجميعبهالذىالمسيح

:تحسدهفىظهرالذىالاختيارىالمسيحتواضع-8

عنقليلأوضعالذىولكن،لهمخضعآبعدالكلنرىلسناالأنأنناإعلى(3:9)عب

لأجلالموتالفهبنعمةيذوقلكى،الموتألماجلمنوالكرامةبالمجدمكللآنراهيسوعالملائكة

.!واحدكل

أنللقادروتضرعاتطلباتودموعشديدبصراخقدماذجسدهأيام،وفى(5:7-9)

كملواذ،بهتالممماالطاعةتعلمأبنأكونهمع،تقواهأجلمنلهوسمع،الموتمنيخلصه

.!أبدىخلاصسببيطيعونهالذينلجميعصار

واذالناسشبهفىصائرأ،عبدصورةأخذآنفسهأخلىلكنه9(8-2:7في)

.،الصليبموتالموتحتىوأطاعنفسهوضعكانسانالهيئةفىوجد

مولودأأمرأةمنمولودأابنهالقهأرسل،الزمانملءجاءلماولكن9(5-4:4غلا)

التبنى"لننالالناموستحتالذينليفتدىالناموستحت

اسم:كليفوقالمسيح9-اسم

يديكاعمالعلىو6مصتهكللتهوكرامةبمجدالملائكةقليلا!عنأوضعته(-2:78عب)

.أقدميهتحتشئكلاخضعت.

الفهأيمينعنالأبدإلى"جلس(12:)01
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فىيمينهعنوأجلسهالأمواتمن6مامهاذالمسيحفىعملهالذى"(0233-:1أف)

الدهرهذافيليس،يسمىاسموكل،وسيادةوقوةوسلطانرياسةكلفوق،السماويات

شىءكلرأسافوقجعل،!اياهقدميهتحتشئكلوأخضع،أيضأالمستقبلفىبلفقط

."للكنيسة

باسمتجثوالكى.اسمكلفوقاسمأواعطاهأيضأاللهرفعهفلذلك،(-3:911في)

أنلسانكلويعترف،الأرضتحتومنايارضعلىومنالسماءفىممنركبةكليسوع

.أالأبالقهلمجدربفىهوالمسيحيسوع

:الموتوعلىاكليسعلىيظفرالمسيح-01

كذلكأيضآهواشترك،والدماللحمفىالأولادتشاركقدفاذ9(15-2:14)عب

منخوفأالذيناولئكويعتق.إبليسأىالموتسلطانلهالذىذاكبالموتيبيدلكىفيهما

."العبوديةتحتحياتهمكلجميعآكانواالموت

.أفيهبهمظافرآ،جهارأاشهرهموالسلاطينالرياساتجردإاذ(2:15كو)

.الموتعدمالمائتهذاولبسالفسادعدمالفاسدهذالبسومتى!(57-:1554كو1)

ياغلبتكأينموتياشوكتكفأين،غلبيماإلىالموتابتلع،المكتوبةالكلمةتصيرفحينئذ

الذىلقهشكرآولكن،الناموسهىالخطيةوقوة،الخطيئةفهىالموتشوكةاما،هاوية

".المسيحبربنايسوعالغلبةيعطينا

رحمةيجدأنالربليعطه...أنيسيفورسلبيترحمةالربليعط1(18-1:16تي2)

.!اليومذلكفىالربمن

العبرانمووماكلومالةب!الف!فىاهـب-رابعأ

ا؟فري!الر!ولىبود!

الرسولبولسورسائلالعبرانيينرسالةبينالقائمالتشابههذامنالرغموعلى

ياتى:ممايتبينكما،الوجوهبعضمناختلافآثمةأنالا،الأخرى

بولس:تفكيرلىالثنائية-1

منمختلفيننوعيناختبرقدبذلكوهو،المسيحيةالىانتقلئميهوديأأولأبولسكان

فجعله،تفكيرهفىالواضحأثرهلهذاكانوقد.النعمةبحياةالناموسحياةواستبدلالحياة

والبر،الخطية،والروحالجسدبين،متغايريناتجاهينأوبينمختلفتينحالتينبينيقارن

.والحياةالموت،والمسيحأدم،والايمانالعمل،والنعمةالناموس
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مثيللهاليس،الرسولبولسرسائلفىنجدهاالتىالصورةبهذه،الثنائيةهذهأنعلى

والملائكة،المسيح،والحقيقةالظلبينأخرىثنائيةعنهابدلآونجد،العبرانيينرسالةفى

مد،السماوىوالمسكنالأرضىالمسكن،صادقملكىرتبةعلىوالكهنوتاللاوىالكهنوت

...المسيحودمالذبائح

:الناموسضعف-2

ضعفالى،الأخرىرسائلهأوالعبرانيينالىرسالتهفىسواءالرسولبولسيشير

رسائلهفىالرسوليعللهبينماالضعفهذاأنغير.البريهبأنعنوعجزهالناموس

ظللهالناموسكونالىللعبرانيينرسالتهفىيرجعه)لو8:3(!الجسدبسبب"الأخرى

.(1:1عب)بعينهاالأشياءذاتلاالمستقبلةالخيرات

منبرئناقدأننا،الأخرىرسائلهأوالعبرانيينالىرسالتهفىسو)ءالرسولويبين

ويعرفنىالخطيئةيعرفنىالذىالناموسعنالأخرىرسائلهفىيتحدثوهو،الناموس

الناموسبدونالخطيئةلأنشهوةكلفىلتتمسبيلآالخطيئةاتخذتوبالوصيهالشهوة

يسوعالمسيحفىالحياةروحناموسالىالحاجهكانتذلكأجلومن9(-7:7)روميتة

حديثهفيتخذالعبرانيينالىالرسالةفىأما،:3(8رو)والموتالخطيئةناموسمنليعتقنى

لاالكهنوتتحولعندلأنه،اللاوىالكهنوتبطلانيتبعالناموسبطلانفان.أخراتجاهآ

.(:712عب)الناموستحولمنبد

الرساللأ:مادةترتيب-لا

أعتادفلقد،الأخرىالرسائلفىعنهيختلفالعبرانيينرسالةفيالمادةترتيبفانكذلك

الرسالةفىأما،رسالةكلمنالأخيرالجزءفىالأخلاقىأوالعملىالقسميذكرأنالرسول

الاصحاحمن)بتداءالرسالةمنالأخيرالجزءلهأفردالرسولأنمنالرغمفعلىالعبرانيينالى

:1-2عب)انظرالرسالةمنالتعليمىالجزءمعأيضآتداخلتالأخلاقيةنصائحهأنالا،العاشر

.(02عددالسادسالاصحاحالى13،5:11عددالرابعالاصحاحالى4،3:7

العهدين:كينالمقارنهعند-4

رسائلهوفىالعبرانيينالىرسالتهفىالعهدينبينالمقارنةسبيلالرسولبولسينهج

يفصلولايسهبلا(بعدهوما4:1غلامئلاأنظر)الأخرىالرسائلفىأنهغير،الأخري

.(بعدهوماأو....8:1عبأنظر)العبرانيينالىالرسالةفىكما
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:الايماناكطالدكرلى-5

و..(11:1)أنظرالعبرانيينالىالرسالةفىالرسوليذكرهاالتىالايمانأبطالسلسلةان

الىالرسالةفىكماالأخرىالرسائلفىنجدلاكذلك،الأخرىرسائلهفىيقابلهامانجدلا

ايدتصنعهالمالتىالحقيقيةالسماويةالأقداساليالمسيحدخولعنتفصيليأحديثأالعبرانيين

.9(،8عب)انظر

المسيح:السيدلقبفى-6

وأالمسيحيسوعالربباسمعادةا!اخريرسائلهفيالمسيحالسيدالرسولبولسيذكر

،،121،27،8:كواوا25ةو11،623:7:وه،47:رواانظر)ربناالمسيحيسوع

2:9)عبفقط،يسوع5اسمعادةيستخدمالعبرانيينالىالرسالةفىبينما(...او.

المسيحأ"اسمأو(12:و2439-2:و1:9129و.:22و6:027و4:41و،\:و3

ثلاثالاالمسيحيذكرولا(6:01،9:11،14،28،11:26و:هوه3:6،14)عب

المسيحيسوحباسمفقطمرات

.(2:.13)المسيحيسوعربناباسميذكرهفقطواحدةومرة(21ونهو01:0113)

الرسالة:فىاسمهذكرفى-7

فيها.اسمهالرسولبولسيذكرلمالتىالوحيدةالرسالةهىالعبرانيينرسالة

القديم:العهدمنالاقتباسفى-8

وأ(كتب)بكلمةالاقتباسهذايقدمأنالقديمالعهدمناقتحاسهعمدالرسولاعتاد

وفى.مرةعشرةثلاث(كتبكما)عبارةوردتوحدهاروميةرسالةوفىكتب(كما)

لمأنهالاالقديمالعهدمنكثيرآيقتبسأنهمنالرغمعلىالعبرانيينالىالرسالة

كثيرأالرسولأننلاحظكذلك،المقتبسةالعبارةصدرفى(كتب)كلمةقطيستعمل

منهماقتبسالذينالكتابأسماءالىالاقتباسعندايهخرىرسائلهفييشيرما

الرسالةفىهوبينما(1،02!:1و.9:37و4:6روالمثالسبيل)أنطرعلى

وكذلباقائلأ"موضعفىواحدشهدلكن،(2:6عب)استثنينااذاالعبرانيينالى

الىمباشرةالاقتباساتينسب،داودثافىاليومبقولهيومأأيضآيحدد!4:7عب

ءالقدسالروحأوالابنأوالقه

العبرية،عنالرمادترجمةحولى-خامسآ

،الأخرىالرسولبولسورسائلالعبرانيينالىالرسالةبينالأسلوبفىاختلافوجودان

الرسول.بولسهوليسالرسالةكاتببأنالقولحدالىبالبعضأدى
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اللغويةا!فاظبينالفرقتمييزيستطيعمنكل"انيقولأوريجينوسذلكفىوكتب

بأنهنفسهعنأعترفالذىالرسولكلغةعاميآليسالعبرانيينالىالرسالةاسلوبأنيدرك

وفصاحة،دقةكثريونانيةتعبيراتهابل،التعبيرفىأى6(:11كو)2"الكلامفىعامى

دونوليستعجيبةالرسالةافكارأنبدقةالرسولىالنصيفحصمنكليعترفأنلابدبل

.)28(بهاالمعترفالرسوليةالكتابات

فيقول:الحديثفىأوريجينوسيستطردئم

فهىوالتعبيراتالأسلوبأما،الرسولأفكارهىالأفكارأنقلترأىبابداءلىسفحوانا

ايةاعقدتانلذلك.الفرصةلهسنحتعندمامعلمهقالهماودونالرسولتعاليمتذكرلشخص

يكونانلايدلأن!،هذالأجلفلتقبلالرسالةهذهكتبالذىهوبولسأنكنيسة

الرسالةكتبمنأما.للرسولأنهااساسعلىاليناسلموهاعندماتعليلهمللأقدمين

الرسالة،كتبروماأسقفاكليمنضسىأنسبقوناممنالبعضيقول.يعلمفالقهيقينآ

.)92(الأعمالوسفرالانجيلكاتب،لوقاهوكاتبهاأنوالأخرون

العبرانيةباللغهأصلآكتبتالرسالةبأنالقولالقيصرىيوسابيوسويؤيد

كتبوقدالرومانىكليمنضسىهولهاالمترجميكونأنويرجح،اليونانيةاللغةإلىوترجمت

:يقولذلكفى

كنيسةالىروماكنيسةباسمكتبهاالتىالجميعمنالمقبولةرسالتهفى"واكليمنضس!

أيضأويقتبسللعبرانيينالرسالةمنمستقاةكثيرةآراءيقدمالرسالةهذهفى،كورنثوس

ضمنتحسبأنمعقولآرؤىلذلك.حديثآتصنيفآليستأنهابذلكمبينآتعبيراتهابعض

يقولونالبعضفانالأصليةبلغتهالعبرانيينالىكتببولسولأن.الأخرىالرسولكتابات

ترجمها،الذىهونفسههذاكليمنضسىانغيرهمويقول،الرسالةترجملوقاالبشيربان

متشابهآالعبرانيينورسالةاكليمنضس!رسالةلأن،الأصحهوالأخيرالرأىأنويبدو

أ.الأخرىعنالواحدةفىكثيرأتختلفلاتحتويهاالتىالأفكارأنذلكمنوا!ثر،الأسلوب

هذهعنشئالكنسىالتقليدفىيذكرلمطأنه،الرأىبهذانأخذاننستطيعلاأنناعلى

لافاننا،الرأىهذايدعمماذاتهاالرسالةفىليسأنهعنفضلا!،العبريةالأصليةالنسخة

.6:25019،12كتاب.داودمردىلأباترجصةوالقيحرىيرطبيرستأليفالكنيسةتاهـخيهابآتظر28-

.،6:2501131كتابالابقالمرجع-92
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كلماتعلىالرسالةتحتوىذلكعكسوعلى،كثيرةعبرانيةكلماتالرسالةفينصادف

انكما،اليونانيةباللغةأصلأكتبمنالايستعملهاأنالممكنغيرمنكثيرةيونانية

الرسالةمنالعاشرالاصحاحمنالخامسالعددفيوخاصةالسبعينيةللترجمةالكاتباستعمال

الترجمةاستعمالفضلالكاتببأنيقطع93:6المزمورالىالرسولفيهيشيرالذي

صحةعلىأخردليلوهذا،القديمللعهدالعبرىالأصلاستعمالعناليونانيةالسبعينية

اليونانية.باللغةأصلآكتبتالعبرانيينالىالرسالةبانالاعتقاد

كلتب!ا،الةىومنالرمالةقانونيةحولى-ما،مآ

حولالأراءاختلافمنالرغمعلى،القديممنذوقانونيتهاالرسالةبصحةالكنيسةاعترفت

بها.كتبتالتىواللغاتالرسالةكاتب

اقتباساتمثلآذلكومن.العبرانيينرسالةالى،كتاباتهمفىالأولونالاباءأشارولقد

يأتى:ماقابل،كورنثوسالىوالثانيةا!أولىرسالتهفىالرومانىاكليمنضسى

كورنثوسالىالأولىاكليمنضسىرسالةمع1،3،4،7،39عب

362:5،.

كورنثوسالىالأولىاكليمنضسىرسالةمع:218عب

23\:.

:0123عب

13:\عب

13:18عب

454

كورنثوسالىالأولىاكليمنضسىرسالةمع

.11:6

كورنثوسالىالثانيةاكليمنضسىرسالةمع
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.م85سنةمنذالأقلعلىالكنيسةفىتستعملكانتالعبرانيينالىالرسالةانيعنىوهذا

الوسطالىتشيرفهى،ذاتهاالرسالةمنيستفادما،الرسالةصحةعلىالقويةالأدلهومن

كانالذى23(:13)عبتيموثيؤسالكاتبفيذكر،قربعنالرسولببولسيحيطالذى

.:21(4تي)2الثانىسجنهفىينتظرهوكان91(:2)فىالأولسجنهفىالرسولبولسجوارالى

نأ"لابدالرسالةأفكاروصففىكتبهاالتىأوريجينوسعبارةذكرنكررأنهناباسولا

الكتاباتدونوليستعجيبةالرسالةافكارأنبدقةالرسولىالنصيفحصمنكليعترف

.(6:25،12)يوسابيوسبهااالمعترفالرسولية

بولسالىالعبرانيينرسالةنسبةبصحةالقديممنذالاسكندريةكنيسةاعترفتولقد

يوسابيوسذلكاليويشير.الاسكندرىاكليمنضسىكتاباتمنهذايبدوكما،الرسول

وأنهابولستاليفمنالعبرانيينالىالرسالةأن)يقولالاسكندرىاكليمنضسىأنفيذكر

فىيوجدفانهولذا،اليونانيةالىبدقةترجمهالوقاولكنالعبريةباللغهالعبرانيينالىكتبت

بولس"كلمتىبأنويرجح.الأعمالسفرفىالذىالتعبيرأسلوبنفسالرسالةهذه

عليهالمتحاملينالعبرانيينالىأرسلهااذلأنهالرسالةمقدمةفىتوضعالم!الرسول

ذلكوبعد.اسمهبذكرالبدايةمنذينفرهمانيشألمأنهفىحكيمأكان،فيهوالمتشككين

لمالأممالىأرسلاذبولسفان..المباركالشيخقالكما"والأن-اكليمنضسىأى-يقول

لمللاممورسولآسفيرآكاناذوهو،صنهتادبأوذلكالعبرانيينرسولنفسهيعتبرأنيشأ

.(6:14،2،3،4يوسابيوس).أمادتهلغزارةالاالعبرانيينالىيكتب

فيكتبوقد،بولسرسائلضمنالعبرانييناليالرسالةاعتبارتأخرفقدالغربفىاما

الرسالةهذهيعتبرونلامنروماأهلبينيزاللاهذايومنا،واليفقاليوسابيوسذلك

.(6:03،3يوسابيوس)!الرسولبولسكتاباتضمن

(5:26)العبرانيينالىالرسالةمناقتبسقديوسابيوسذكركماايريناوسكانواذا

الرسالة.هذهكتبالذىهوالرسولبولسأنيعتقدكانايريناوسأنالىيشرلملكنه

تأثيرتحتذلكوكانالرسالةبقانونيةالغرباعترفالميلادىالرابعالقرنويعد

.وأوغسطينوسايرونيمو!

،الراىهذايؤيددنكثيرينأنمنالرغموعلى.أبلوسالىالرسالةكتابةيسندمنوهناك

استخدمقدالرومانىاكليمنضسىأنرأيناولقد.يدعمهمااطاولالأباءكتاباتفىيردلمفانه
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السادسالقرنوفى.أبلوسالىالرسالةنسبةعنشيئأيذكرلاولكنهمنهاواقت!سالرسالة

يعتقدونأبلوسالىالرسالةيسندو!نوالذين.كثيرونوتبعهالرأىبهذالوثيروسنادىعشر

"رجلأبلوسعنكتبمايوافقوهذابالفصاحةتتميزالع!رانيينرسالةلأنبذلك

هويسوعأنبالكتبمبينآجهرأاليهوديفحمباشتدادكان...الكتبفيمقتدرفصيح

أيضأتنطبقابلوسبهااتصفالتياياوصافهذهأنغير.(18:34،28أعإ)المسيح

كانكمابولسفانكذلك(ه:3في)يهوديآابلوسكانكمابولسكانفقد.بولسعلي

:الأعمالسفركتبهذاوفى،الكتبفىمقتدرآأبلوس

سبوتثلاثيحاجهموكان،عادتهحسب(اليهودمجمعاليأي)اليهمبولس"فدخل

هذاوان،الأمواتبينمنويقوميتالمالمسيحأنينبغيكانأنهموضحأومبينأ،الكتبمن

من،وسيلابولساليوانحازوامنهمقومقتنعفا.بهلكمأناديأناالذييسوعالمسيحهو

.17:3-4()أع!بالقليلليسعددالمتقدماتالنساءومنكثيرجمهورالمتعبديناليونانيين

الاذلكيكنفلم!11:6كو2)!الكلامفىأعامىبأنهنفسهوصفقدبولسكانواذا

القديسعنهكتبوقدوقدرةفصاحةمنبولسبهيتميزكانماينكرومن.منهتواضعأ

فىكما،لهالمعطاةالحكمةبحسبأيضأبولسالحبيبأخونااليكمكتبكما9فقالبطرس

غيريحرفها،الفهمعسرةأشياءفيهاالتيالأمورهذهعنفيهامتكلمآ،أيضأكلهاالرسائل

لسترةوفى.16(،3:15)بطأانفسهملهلاكايضأالكتبكباقىالثابتينوغيرالعلماء

إلهعندهمهرمسالالهوكانبرناباعنالكلامفيمتقدمأكانلأنههرمسبالالهبولسدعي

وجهتكانتسواء،الرسالةانفنقولذلكالينضيفثم(14:13أعأنظر)الفصاحة

ماليسفأنه،البعضيروىكمارومافىالذيناليهودالىأوفلسطينفىالذيناليهودالى

روما.يهودىأوفسلطينبيهودىعلاقةعلىكانأبلوسأنيثبت

كتاباتبينالتشابهومرد،لوقاهوالرسالةكاتببأنالاعتقادالصوابمنليسكذلك

الرسولبولستعاليمالىاستمعقدكانلوقاأنالىيرجع،الرسولبولسوكتاباتلوقا

يستبعدوهذا.يتهودأندونالمسيحيةالىوانتقلالأصلفىأمميأكانلوقاأنثم،بهاوتأثر

العبرانيين.الىالرسالةكتبهولوقايكونبانالقول

،56



لأنه،بهالأخذيمكنلامردودقولأيضأفهذا،الرسالةكاتبهوبرنابابانالقولأما

التىالجماعةالىينتسبالكاتبأن(1:!13)عبالرسالةمنعشرالثالثالاصحاحمنيبدو

الرسالةكاتبهوبرنابايكونأنالممكنغيرومن،اليهمالرجوعفىيرغبوانهاليهاكتب

يذكرفلمرومافىللكنيسةبالنسبةأما.فلسطينفىأورومافىالعبرانيينالىوجهتسواء

لدىمعروفآبرناباكانفقدفلسطينفىلليهودبالنسبةواما.روماالىتوجهأنهبرناباعن

.:9(2)غلاللأممرسولينليكونااختيراقدوبولسهوأنههناكالكنيسة

النقد.أماملايثبتوجميعها،ذكرنامنغيرالىالرسالةتسندمختلفةآراءوهناك

أيةاعتقدتانلذلك،العبرانيينالىالرسالةكاتبهوبولسالقديسأنالصحيحوالرأى

يكونأنبدلاطأنه،هذالأجلفلتقبل،الرسالةهذهكتبالذىهوبولسأنكنيسة

أوريجينوسيقولكمابولسللرسولأنهاأساسعلىاليناسلموهاعندماتعليلهمللأقدمين

.(653،31يوسابيوس)

الرسالة،الههمكلتبتاللا!غالمؤمنىاص-مابعأ

لخطرمعرضينكانوا،الرسولاليهمكتبالذينأنالرسالةمضمونمنيؤخذ

يحذرهم:الرسولاليهمكتبولذلك،النعمةبركاتوفقدانالسليمالايمانعنالانحراف

بهاتكلمالتيالكلمةكانتإنلأنه.نفوتهلئلاسمعناماإليكثرنتنبهانيجب"لذلك

خلاصآأهملنااننحنننجوفكيفعادلةمجازاةنالومعصيةتعدوكلثابتةصارتقدملائكة

.(3:1،3عب)"سمعواالذينمنلناتثبتثمبهبالتكلمالربابتداقدمقدارههذا

الحى.القهعنالارتدادفىايمانبعدمشريرقلبأحدكمفييكونلاأنالإخوةأيها"انظروا

.!الخطيةبغرورمنكماحديقسىلالكىاليوميدعىالوقتداممايومكلأنفسكمعظوابل

.(17-21:25،31:9،!6:6،01:2عب)ايضأأنظر0(3:123،1)عب

نأاليهمكتبمنسائلآ،كتبفيماالايجازتحرىالرسولأن(13:23عب)منويبدو

.99(:39عب)وقتأسرعفىاليهميردحتىالحاحباشدأجلهمنيصلوا

مؤمنينالىكتبتالرسالةأنالباحثينبعضزعمفقد،الرسالةبعنوانيختصفيماأما

نفسه.الكاتبوضعمنيكنلم"العبرانيينالى"الرسالةعنوانوأناممييناصلأكانوا

يزعمكما-الرسالةنفسمناشاراتثمةأنثم.استعملهمنأولهوترتليانسولكن

يكونواولمالأمميينمنأصلأكانوامسيحيينالىالرسالةوجهالرسولأنالىتشير-هؤلاء
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أمميينعىتنطبقالربالمسيحتعالي!عن2(،:61)عبفىالرسولفكلمات.اليهودمن

الذينالمؤمنينيلائم:14(9)عبفىالحىالقهعنالرسولبولسوحديث،الايصانتقبلواقد

كانهاتبدوالتىوالعباراتالكثيرةالنصائحأنثم.التماثيلمنمصنوعةبا!لهةيؤصنونكانوا

الذىالوقتذلكفىلأنه،للأمميينموجهةأنهاعلىأيضآتفسرأنيمكناليهودالىموجهة

أباءكأنهموالبطاركةابراهيمعنيتكلمللأمميينيكتباذالرسولكانالرسالةفيهكتب

.(03)أيضأللأمميين

المؤمنينيحصنأنالكاتببهقصدفقد،المسيحوكهنوتاللاوىالكهنوتبينالمقارنةأما

،الايمانجوهرفهمهملعدماليهودمنالمؤمنينبعضبهايتلعققدالتى،النظمهذهمن

الملاحظاتالأراءهذهعلىولنا.المسيحيةالتعاليمحقائقالأمميينمنالمؤمنينعلىفيشوشون

التالية:

،للميلادالثانىالقرنأواخرمنذأالعبرانيينالى"تعنونالرسالةأنالثابتمنكاقاذا

يوسابيوس)93(ويذكر.القديممنذالكنيسةفىالنحوهذاعلىمعروفةكانتأنهاعلىدليلفهذا

كانتواذا،العبرانيينالىموجهةباعتبارهاالرسالةعنيتحدثالاسكندرىكليمنضس!أن

فان.الأخرىالجديدالعهدكتبأسلوبعنيتميزرفيعيونانيبادبكتبتقدالرسالة

أنالعسيرمنلأنه،مضمونهامنمدستخلصانهشكلا!العبرانيينالىبالرسالة"تسميتها

اللغةيتكلمونقومالىاليونانيةاللغةمنالفصاحةهذهبمثلكتبترسالةتنسبكيفيقبل

مضمونها.معتتفقالتسميةهذهتكنمالم،العبرية

اليكتتقدتكونأنلابدالوسالةأنعلىوضوحسكلتدلعباراتنمة)نثم

لمؤمنينالعباراتهذهمثلتكتبأنالممكنغيرومنالعهود،منأصلاكانوامؤمنين

وليسوحدهمياليهودتختصأمورالىتشيرلأنهاذلك،الأمممنأصلاكانوا

التالية:الأمثللأمنجلياذلكويتضح،بغيرهم

.(1:1عب)!كثيرةوطرقبأنواعقديمأبالأنبياءالأباءكلممابعدالفه"ان

(!:3عب)سنة!أربعينأعماليوأبصروااختبروني.أباؤكمجربنيحيث"

.!2:16عب)"إبراهيمنسليمسكبلالملائكةيمسكليسحقأ"!الهنه

.7-3:2غلا،29-ا:،رو.\:01كو9نطرا-03

.6:41بكتا-13
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.(13:13عب)"عارهحاملينالمحلةخارجاليهاذآفلنخرجإ

وعدلمافانه،المواعيديرثونوالأناةبالإيمانبالذينمتمئلينبلمتباطئينتكونوالالكى"

واكثرنكبركةلآباركنكإنىقائلآبنفسهأقسمبهيقسمأعظملهيكنلماذإبراهيمالقه

مشاجرةكلونهايةبالأعظميقسمونالناسفانالموعدنالتأنىإذوهكذا.تكثيرأ

.(17-6:12)عب!القسمهىالتثبيتلأجلعندهم

جرتالتى(التعديات)المعاصىلفداءالموتبواسطةأنهحتى،جديدعهدوسيطهووذلك

.الأبدىالميراثموعدالمدعوونينال،الأولىالوصيةعهدفى

.(13:11)عب"البابخارجتألمنفسهبدمالشعبيقدسلكىأيضآيسوع"لذلك

بلامثلناشىءكلفىمجرببللضعفاتنايرثىأنقادرغيركهنةرئيسلناليس"!أن

.(1:ه4)عب"خطية

.(9:01عب)!الإصلاحوقتالىموضوعةفقطجسديةوفرائضمختلفةوغسلات"

طهارةالىيقدسالمنجسينعلىمرشوشعجلةورمادوتيوسئيراندمكانانلأنها

.(01:23عبأيضأأنظر-9:13عب)الجسد!

عنذبيحةلعدتبقيلاالحقمعرفةأخذنامابعدباختيارناأخطأناإن"فانه

.(01:26عب)ا(الخطايا

.(و..3:2عب)أبيتهكلفىأيضأموسىكانكماأقامهللذىأمينآكونهحال"

.38(:01عب)!رأفةبدونيموتشهودثلاثةأوشاهدينفعلىموسىناموسخالف"من

وهتافوزوبعةوظلامضباب!الىبالنارمضطرمملموسجبلالىتأتوالم"يأنكم

.(24-12:18عب)لاكلماتوصوتبوق

.اليهودمنأصلأكانوامؤمنينالىكتبتالرسالةأنيتضحهذاكلمن

الرمولىأالهعمكلتبالدي!العبرانموقهم-مملامنآ

ولماليهودمنأصلأكانواالرسولاليهمكتبالذينالعبرانيينأنالىأشرناانسبق

العبرانيين.هؤلاءموطنتحديدنحاولأنبنايجدروالأن،ايامميينمنيكونوا

،الاطلاقوجهعلىللعبرانيينتكتبلمأنهاالرسالةخاتمةفىالرسولكلماتمنويؤخذ

يقول:الرسولكتبفقدصعينةجهةتقطنمنهممعينةجماعةالىوجهتولكنها
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وكتب.!ا(:13)عبسرعةبكثراليكمأردلكيهذاتفعلواأنكثرأطلب"ولكئ

سريعآ!أتيإنأراكمسوفمعهالذيتيموثيؤسالأخأطلققدأنهأعلمواقائلآينبؤهمأيضآ

.(13:23)عب

هذهمختلفالىونشير.العبرانيينهؤلاءتعيينحولوتغايرتالأراءاختلفتوقد

حجج.منأويدحضهايؤيدهاماومديالأراء

ويلائم.فلسطينيهودىمنكانواالعبرانيينهؤلاءبانالقولالييذمبمنهناك-1

موطنوهىفلسطينلأن،الايمانعنيرتدواأنخشية)32(لهمالرسولتحذيراتالرأىهذا

اذاخاصة،القديمةعبالىتهمالىأخرىمرةردهمفىغيرهامنمنهمالمؤمنينعلىاخطراليهود

يقول.الهيكلمنبالقربووجودهمالقرابهرابطةالموثرةالعواملضمنالاعتبارفىأدخلنا

أورشليمفىكانواالذينالمؤمنينلليهودكتبتالرسالةانالقمذهبىيوحناالقديس

اليهايشارالتىالهيكلخدمةورسومالموسويةوالتقاليدبالطقوسالعارفين....وفلسطين

ويويد.اليهودلمنفعةالعبرانيةباللغةكتبتالرسالةان....الرسالةهذهفىالدوامعلى

عننقلأ)القسطنطينيةبطريركالفمذهبىيوحناالقديسقولالاسكندرىاكليمنضسى

مرشدكتابويذكر.(909ص،4791سنةابراهيمابراهيمللقمصخطيةنسخة

يأتى:ماالطالبين

كانواالذيناليهودمنالمؤمنونهماالرسالةهذهاليهمكتبتالذينالعبرانيينأن

ايمانهملأجلالأمأشدمحتملينكانواأنهمالقومهؤلاءحاليتضحوصنهافلسطينساكنين

بالمسيح.

المسيحية،الديانةمنالمؤمنيناخوتهماجتذابفىمجتهدينكانواالكافريناليهودفان

تالهمنالمتخذةالقضايابعضبذكرالتعييرات،الرهيبةوالتهديداتالاضهاداتعلىوزادوا

علىجدآيفوقموسىوان،الملائكةبخدمةانزلتشريعتهمانالىبهامشيريناليهوديةالديانة

مشرعهمموسىيدعلىالمعينةالعامةعبادتهموان.الصليبعلىماتالذىالناصرىيسوع

لهمليسالمسيحيينوأن.القهمنصدرتقدأنهالهمتظهربالحقيقةنفيسةالكبيرونبيهم

واحزنتاليهودمنالمؤمنينفىالأقوالهذهفاثرت.ذبائحولامذبحولاكهنوتولاهيكل

.31(-ه314)صالخارجيهاله!مورهذهالىمائلينيزالوالمكانوالأنهمأنفسهم

.6:6و2:103:12،39عب-32
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منفئتينالىأشارقدالمقدسالكتاببانالقولالى،الرأىهذايؤيدممنالبعضويذهب

فىغرباءكانواالأخيرينوهؤلاء:\(6ع1)اليونانيينواليهودالعبرانييناليهود:اليهود

بمنزلةاليونانيةاللغةواتخاذهمالوثنيةبلادفىأىغيرهافىسكنهمبسبباليهودية

وأما.:ا(بطا)1وبطرسا:\()يعيعقوبكتبواليهم35(:)يو7شتاتآوسمواالعبرانية

ممزوجةالعبرانيةوهىحينئذالأراميةلغتهمعلىوبقوا،اليهوديةيسكنونفكانواالعبرانيون

،وايانبياءالأباءأرضفىبقوالأنهماليونانيينمنأ-مدسأنفسهماعتبرواوقد،بالكلدانية

كتبالعبرانينهؤلاءوالى.الدينيةالشعائروممارسةالهيكلحيث،الميعادارضوهى

.9(ص،3691الانجيلىغبريالللقسالعبرانيينالىالرسالةشرحكتاب)أنظررسالتهبولس

:الصعوباتبعضبهتحفالرأىبهذاالأخذأنعلى

لمالاضهاداتهذهلكن،للاضهاداتتعرضواالرسولاليهمكتبالذينأنحقأكاناذاأ-

الكبير.ويعقوباسطفانوساستشهدحيثأورشليمفىالحالكانكماالدماءاراقةحدتبلغ

عاشقدتيموثيؤسيكونأنبدلاالرسولاليهمكتبالذينأنالرسالةأيضأمنيبدو-ب

أخاناأنأعلمواقائلا"تيموثيؤسعناليهميكتببولسلأنطويلآزمانأبينهم

.(13:13عب)معهأراكمقريبعنقدمفان،أطلققدتيموثيؤس

منيقتبسفيمايرجعالكاتبوكان،الفصحىاليونانيةباللغةكتبتقدالرسالةان-ب

.العبرىالنصذلكالىلاالسبعينيةالترجمةالىالقديمالعهد

وماسوريةأنطاكيهيهودهم،العبرانيينهؤلاءبانالقولالىيذهبمنوهناك-2

الرسولاليهاشارمابانبالقولدعواهمصحةعلىالراىهذابأصحاويدلل.بهايحيط

كماأنطاكيايهودىيوافق(6:01و012وه2:3عب)أنظرالمؤمنينأحوالعن

.(:1و213:ه12و:119أع)أنظر،الأعمالسفرعنهمتحدث

يبدوكماالكاتبلأنذلك،الاسكندريةيهودىالىوجهتالرسالةانالبعضويرى-3

.الاسكندرىبالفكريبدومتاثرأأخريناحيةومن،اليهايكتبالتيالكنيسةيتبعالرسالةمن

كنيسةتقليداليهيشرلمالرأىهذاأنعلى.الكاتبموطنكانتالاسكندريةمدينةانأى

.تسندهالتىالبراهينالىلافتقادهبصحتهالاعتقادأوبهالأخذيمكنولاالاسكندرية
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لأنه،المؤمنينرومايهودىالىكتبتالرسالةبانالقولالىفيذهبالأخيرالرأىأما-4

ورأنظر)المؤمنينلاجتماعثلاثةكنائستمثلثلاثةبيوتبهاكانأنهروميةرسالةمنيؤخذ

عليكميسلم"يقولحيثالرسالةخاتمةفىالرسوليذكرهاالتىوالعبارة15(16:5،141

قدايطاليامنمختلفةأجزاءمنمسيحيينثمةأنتعني(13:25)!ايطاليامنالذين

رومية.فىالكنيسةالىسلامهمالرسوليهدىهناكومنايطالياخارجمدينةفىتجمعوا

اياخير:الرأىهذاصحةلاثباتتقدمالتىالأدلةواليك

أنتمكأنكمالمجهودين..."أذكرواالرسولقولفىالعبرانيينالىالرسالةفىوردمااق-أ

النسكيةالاتجاهاتعنروميةرسالةفىوردمامعيتفق:2(13)عب"الجسدفىأيضآ

.(14:2روأنظر)هناكالناسبعضبهاأخذالتى

)أنظرنحوهمالقلبيةالغيرةواظهار،الارتدادمنروميةأهلعليالرسولبولسخوف-ب

.(69-:1214أنظر)العبرانيينرسالةفيجاءمايوافق(\:1،11:رو!

الرومانىاكليمنضسىكتاباتفىنصادفهاالعبرانيينرسالةاليالأوليالاشاراتان-ب

رومية.فىمعروفةكانتالرسالةأنعلىيدلمما،لهرماسالراعىوكتاب

الىكانلأنهروميةبأهلصلةلهكانت،الرسالةفىالمذكورتيموثيؤسأنعنفضلآ-د

.(!2:1في)الأولسجنهفىالرسولبولسجوار

كلتابةالرصالةهومكاةل!مات-تامعأ

.م64سنةبعدايطالياخارجمدينةفىكتبت

الرمالة8!الرنهسهةوالموثوعاتا!هكاو-عافرأ

وطقوسلديانةبالنسبةالقديمالعهدوطقوسلديانةمقارنتفسيرالعبرانيينرسالة

ديمومتهاعنفضلأوأفضليتهاالمسيحاسسهاالتيالديانةسمواظهاربقصدالجديدالعهد

أجلومنالخلاصالبشريةيهبأنعليقادرآالقديمالعهديكنولم.الموسويةللديافةبالنسبة

حينالربيقولتاتىأيامهوذا"طأنهلهميقوللأنهجديدبعهدالفهقبلمنالوعدكانذلك
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يومأبائهممععملتهالذىكالعهدلاجديدأعهدأيهوذابيتومع.اسرائيلبيتمعكمل

،الربيقولأهملتهموأناعهدىفىيثبتوالميانهممصرأرضمنلأخرجهمبيدهمأمسكت

نواميسىأجعلالربيقولالأيامتلكبعد.اسرائيلبيتمعاعهدهالذىالعهدهوهذا!ان

واحدكليعلمونولاشعبألىيكونونوهمإلهآلهمكونوأناقلوبهمعلىواكتبهاأذهانهمنمى

كبيرهم،الىصغيرهممنسيعرفوننىالجميعلأنالربأعرفقائلآأخاهواحدوكلقريبه

جديدأعتققالفاذ،بعدمافىوتعدياتهمخطاياهمأذكرولاأثامهمعنصفوحأاكوننىلمة

.(13-8:8عب).،الاضمحلالمنقريبفهووشاخعتقماوأماالأول

بهعلممامعوكذلكأخرىمواضعفىبولسالرسولبهعلممامعالمعنىهذاويتمشى

،47-5:17مت)أنظرالجديدبالعهدالكمالالىوحاجتهالناموسنقصمنالمسيحالسصلجد

.2(:ه19كو6:9،كو23

الرئيسيةالعواملأهمبينبالمقارنةالقديمالعهدعنالجديدالعهدأفضليةالرسولويوضح

للبشرية:والخلاصالفهمعالشركةتحقيقالىتهدفالتىالعهدينفى

هونفسهالمسيحفان،ولموسىالملائكةبواسطةقدأعطىالناموسانفبينما-1

القهابنفهو،موسىعنويفضلالملائكةمنكثرشكبلايعظموهوالجديدالعهدمؤسس

،صائراالأفضليةهذهتبيانفىالرسوليقول.بيتهفىعبيدمجردهموموسىالملائكةأنبينما

أبآلهكونأناوأيضآولدتكاليوموأناابنىأنتقطقالالملائكةمنلمنلأنهالملائكةمنأعظم

وعن،القهملائكةكللهولتسجديقولالعالمالىالبكرأدخلمتىوأيضأابنألىيكونوهو

دهرالىيالقهكرسيكالابنعنوأما،نارلهيبوخدامهرياحآملائكتهالصانعيقولالملائكة

القهمسحكذلكأجلمن،الاثموأبغضتالبراحببت،ملككقضيب،استقامهقضيبالدهور

حتىيمينىعناجلسقطقالالملائكةمنلمنثم...شركائكمناكثرالابتهاجبزيتإلهك

انالعتيدينلأجلللخدمةمرسلةخادمهارواحأجميعهماليس-لقدميكموطئآاعداءكأضع

.(6:و2:5،93عبأيضأأنظر13-1:4)عب"الخلاصيرثوا

منكثرلمجدأهلأحسبقدهذافان"موسىعنالمسيحأفضليةتبيانفىالرسولوقال

كخادمبيتهكلفىامينآكانوموسى...البيتمنكثركرامةمنالبيتلبانىمابمقدارموسى

.(6-3:3عب)!بيتهعلىفكابنالمسيحوأما،بهيتكلمأنللعتيدشهادة
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نأفيبيناللاوىالكهنوتوبينالمسيحكهنوتبينمفاضلةالرسوليقيموكذلك-3

منأفضلالمسيحذبيحةوانابطلقداللاوىالكهنوتوانالأبدالىكاهنآأ-ميمقدالمسيح

التفضيلعواملمنغيرذلكالىالقديمالعهدذبائحنحوعلىتكررلاوهىالقديمالعهدذبائح

التالية:الرسولكلماتفىتبدوكما

بعدالحاجةكانتماذاعليهالناموسأخذالشعباذ،كمالاللاوىبالكهنوتكان"فلو

تغيرانلأنه،هارونرتبةعلىيقالولاصادقملكىرتبةعلىاخركاهنيقومأنالى

رتبةعلىالأبدالىكاهنأنكيشهدكلأنه...أيضآللناموستغيريصيرفبالضرورةالكهنوت

،7:11،12)عبنفعها،وعدمضعفهاأجلمنالسابقةالوصيةابطاليصيرفانهصادقملكى

.28-:16،934-4:14و15-9:11و:7:91،228عبأيضأأنظر17،18

يفضلأوالقديمالعهدوشريعةالجديدالعهدشريحةبينالرسوليفاضلثم-3

سينا.علىصهيون

بوقوهتافوزوبعةوظلامضبابوالىبالنارمضطرمملموسجبلالىتأتوالم"لانكم

وأن،بهامرمايحتملوالملأنهمكلمةلهمتزادأنمنسمعوهالذيناستعفىكلماتوصوت

مرتعبأناموسىقالحتىمخيفأهكذاالمنظروكان.بسهمترمىأوترجمبهيمةالجبلمست

ربواتوالىالسماويةأورشليمالحىالفهمدينهوالىصهيونجبلالىأتيتمقدبل.ومرتعد

مكملينابرارأرواحوالىالجميعديانالقهوالىالسمواتفىأبكاروكنيسةالملائكةمحفلهم

.24-13:18عب"هابيلمنأفضليتكلمرشدموالىيسوعالجديدالعهدوسيطوالى

التوجيهتتطلبالتىالروحيةالعبادةهىالرسالةهذهتشرحهاكماالمسيحيةوالديانة

.(21:28عب)إلهنانحولأرواحناالمستمر

العهدخدمةمجدهىالرسالةهذهتبرزهاالتىالرئيسيةالغكرةفانالعموموعلى

القهمدينةالىيتطلعواأنالمؤمنينأعطتقداذوالزمانالمكانحواجزازاءهاتزولالتىالجديد

الملائكةمحفلمعوالتمجيدالتسبيحفىيشتركونحيثالسماويهأورشليموالىالحى

الفهمدينةأنحقآكانواذا.(4:3،11و:1212)عبالقهاعدهاالتىالراحةالىويدخلون

فيهاشتركناالذىالجديدالعهدلكن،عنابعيدةفهىهنانحنوطالما،الأرضعلىليستالحى

الأرضعلىبجبلبعدأبصارناتحددفلن.السماويةالمدينةهذهالىيقينوفىمباشرةيقودنا

يسكنحيثالسماءالىتمتدولكنها(الأرضيةأورشليم)أرضيةمدينهأو(سيناء)جبل

ايضأ.نحنسنسكنقليلبعدوحيثالفه
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!
الجامعة:الرسائلبينيعقوبرسالة-1

،بطرسللرسولورسالتين،يعقوبرسالة:رسائلسبععلىالجامعةالرسائلتشتمل

هذهبقانونيةالكنيسةاعترفتوقد.يهوذاللرسولورسالة،يوحناللرسولرسائلوثلاث

بينالموجودنحوالتشابهعلىتشابهمنبينهايوجدبماتتميزوهى.متقدموقتمنذالرسائل

ورسالةالثانيةالرسولبطرسرسالةوبين،يعقوبرسالةوبينالأولىالرسولبطرسرسالة

مثلأفنلاحظالأخرىالجديدالعهدكتبوبينالرسائلهذهبينتشابهيوجدكذلك.يهوذا

بطرسرسالةوبين،الرابعالأنجيلوبينالثلاثيوحنارسائلبينوالأفكارالأسلوبفىتشابهأ

ذلك.وغيرأفسسالىوالرسالةروميةالىالرسالةا!أخصوعلىالرسولبولسورسائلالأولى

تحمللالأنهاالرسائلهذهبينملحوظأاختلافأأنالاالتشابهوجودمنالرغموعلى

الرسائلطابعبوضوحتحملانيوحناللرسولوالثالثةالثانيةفالرسالتان.الرسالةطابعجميعها

التيالتعليميةالقديمالعهدكتبيشبهبماايأمثالاوالحكمطابعيعقوبرسالةتحملبينما

رسالةأما،(سيراخبنيشوعحكمةوكتابسليمانحكمةكتاب)مثلالحكصةاسمتحمل

الىيرجعبالجامعةالرسائلهذهتسميةأنعلى.رعويةبنشرةأشبهفهىالأولىالرسوليوحنا

الرسولبطرسرسالةعلىالاسمهذايطلقمؤلفاتهفىاوريجينوسفاق،أيضأمتقدمعهد

رسالةوعلي،(6:18)يوحناللقديسللآنجيلوتفسيرهالثالثللمزمورتفسيره)أنظرالأولى

فانوكذلك،يهوذارسالةوعلي،(:1791متىللقديسالانجيلتفسير)الأولىيوحنا

يوسابيوسأنظر)الجامعةبالرسالةالأولىيوحنارسالةيسمىالسكندرىديونيسيوس

ويطلق(والعشرونالخامسالفصلالسابعالكتاب،الكنيسةتاريخكتابهفىالقيصرى

عنحديثهنهايةفىيقولفهو،ويهوذايعقوبرسالتىعلىالجامعةاسمالقيصرىيوسابيوس

يجدرومما.(الجامعةالرسائلمنرسالةأولكاتبيعقوبعندؤنماهذا)يعقوباستشهاد

فييذكروهالمالأقدمينمنكثيرينأنالأقلعلىأو،عليهامتنازعالرسالةهذهانملاحظته

احدىايضآهىالتى،يهوذااسمتحملالتىالرسالةأمرفىأيضأهوالحالكما،كتاباتهم

.(داودمرقسالقسالأب-ترجمة25فقرة.الثانىالكتاب).السبعةالجامعةالرسائل

انظر)الاسكندريفاكليمنضسى.(حامعة)بكلمةالمقصودالمعنىنحدداقالأنويلزم

عنصدرتلأنها(15أع)بأورشليمالرسلمجمعرسالةعلىالاسمنفسيطلق(:ه4ستروماتا
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أسقفديونيسيوسكتبهاالتىالرسائلعليالاسمنفسيوسابيوسويطلق،جميعآالرسل

محتوياتالىبالنسبة.وذلك(أفقرةوالعشرونالثالثالفصلالرابعالكتابأنظر)كورنثوس

أتباعأحدتيميوويطلق.الجامعةالكنيسةقعاليمعنقعبرأنهاحيثمن،الرسائلهذه

يوسابيوس)عامةالكنيسةالىوجههاأنهباعتبارلهرسالةعلىالاسمنفس،مونتانوسالمبتدع

كلوسضد)عامةكرسالةبرنابارسالةعنأوريجينوسيتحدثالمعنىهذانفسوفى.(:589

تكونلأنهاالجامعةبالرسافلسميتالسبعالرساثلبأنالقولالىالبعضويذهب.(:163

الرسائلباقىعنتتميزمجموعةلأنهاأىاالرسوليولسعداماالرسلرسائلمجموعة

الرسلعملمنهىرسائلالسبعانبينمابولسالقديسوهوواحدرسولكتبهاالتيالأخري

لمالجامعةالرسائلأنحيثمنصحيحأليسالتعليلهذاانغير.واحدرسولعملمنلا

رسولكتبهارسالةكلأنعنفضلآ،بولسالرسولباستثناءالرسلجميعكتابتهافىيشترك

...جميعأكتابتهافيأوالسبعالرسائلمنرسالةاىكتابةفىصعآالرسليشتركولمواحد

قانونيتهاعلىالكنيسةاجماعبسببجامعةسميتبأنهاالقولالىالأخرالبعضويذهب

يمكنأنهحيثمنصحيحأليسالرأيهذاأنغير،الرسائلبقانونيةفرتبطالاسمهذاأنأى

منذهكذايكنلمالمطلقالاجماعهذاأنعنفضلا!،الرسولبولسرسائلعليأيضآتطبيقه

الأولىبطرسورسالةالأولىالرسوليوحنارسالةفيضعيوسابيوسيشيرهذاوالى.البدء

ورسالتىالثانيةبطرسورسالةيهوذاورسالةيعقوبرسالةويذكر،المقبولةالأسفارضمن

،هذامنبالرغمالكثيرينمنبهاالمعترفعليهاالمتنازعالأسفار"ضمنوالثالثةالثانيةيوحنا

.(3،3فقرر3:ه)يوسابيوس

السهعالرسائلهذهمضموناليترجعالتسميةهذهبانالقولالييذهبمنوهناك

ادراجايضآيمكنالمعنيهذاتحتولكن،عامةالكنيسةقعاليمعليتشتملأنهاحيثمن

أجلهامنالتيالأسبابأرجحانعلى.الجامعةبالرسائلوتسميتهاالرسولبولسرسائل

مدينةأوبالذاتلكنيسةتوجهلمأنهاهوالجامعةكالرسانلالسهعالرسائلهذهسميت

يوحنارسالتاكانتواذا.الرسولبولسرسائلفيهوالحالكمامعينشخصأوكالذات

الرسائلطابعلهماأنحيثمنالسبعالرسائلمنغيرهماعنتشذ)نوالثالثةالثانيةالرسول

بالنسبةصغيرتانرسالتان!انهماالجامعةالرسائلاسمتحتأيضآادرجتافانهما،الخاصة

لها.وامتدادالأولىالرسوليوحنالرسالة

عليدائمآنجدهلاالجديدالعهدفينصادفهنحوماعليالجامعةللرسائلالترتيبهذاانثم

مجمعوقانونالفاتيكانيةالنسخةوبحسب،القديمةالمقدسالكتابقوائمأونسخفىالنحوهذا

النزيزىوغريغوريوسوأبيفانيوسالأورشليميوكيرلساثناسيوسالقديسوقوائماللاذقية

الترتيب:هذاعلىالسبعالرسائلوجدتوغيرهموايرونيموس
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الثانية.-يوحنا05يعقوب-1

النالثة.يوحنا-06الأولىبطرس-2

.يهوذا-07الثانيةبطرس-3

ا!أولى.يوحنا-4

ونسخةالرسلقوانينوفى،م793سنةفىالمنعقدالثالثقرطاجنةمجمعقانونوفى

والثانيةا!اولىبطرسرسالتاوضعتاذ،آخرنحوعلىالسبعالرسائل.رتبتكلارومونتانس

.يهوذافرسالةيعقوبرسالةثمالثلاثةالرسوليوحنارسائلالترتيبفىبعدهماوجاءأولآ

نظامعليالدوامعليتوجدلمالجديدالعهدلكتببالنسبةالجامعةالرسائلوضعفانكذلك

اللاذقيةمجمعقانونبحسبوكذلكالاسكندريةوالنسخةالفاتيكانيةالنسخةبحسبفانه،واحد

سفربعدمباشرةالسبعالرسائلوضعتوغيرهماالأورشليميوكيرلسأثناسيوسوقوائم

وفىالثالثقرطاجنةمجمعوفىسيناءنسخةفيأما.الرسولبولسرسائلوقبلالأعمال

بولسرسائلبعدوضعت،وآخرينوأمفيلوخيوسوروفينوسالنزينزىاغريغوريوسقوائم

اطأربعةالرسولبولسرسائلبينوضعتالرسلقوانينوفى،الرؤياسفروقبلالرسول

الرؤيا.وسفرالأعمالسفربينوضعهاجاءايرونيموسوعند.اكليمنضسىورسالتىعشرة

الرسالة:كاتبيعقوب-2

:فهناكواحدشحصمناكثراليالجديدالعهدفييعقوبالاسميشير

ايأربعةالمواضعفىذكرهوردوقد.الانجيلىيوحناأخو،سالومىوابنزبدىبنيعقوب-1

:613لو-:314مر-:13مت)عشرالاثنىأسماءقوائمفيهاوردتالتىالجديدالعهدفي

كتابةقبلماتلأنه،يعقوبرسالةهوكاتبيعقوبيكونأنالممكنمنوليس.(:113أع-

تقريبآ.م44سنةالأولأغريباسهيرودسعهدفىاستشهداذ،بزمنالرسالةهذه

(:113أع-61:هلو-3:18مر-3ش01مت)عشرالاثنىالتلاميذأحد"حلفيبنيعقوب-2

مأالعذراءأختأمهمريموكانت،(5:ه13مت-:63مر)وسمعانويهوذايوسىوشقيق

.(2:ه91يو)كلوباوزوجةالرب

.الأنبصددهانحنالتىالرسالةكتبالذىوهو

الرسالة:صحةعلىالداخليةالأدلة-3

الىالرسالةويوجه،(:\1يع)،المسيحيسوعوالربالفهعبديعقوب!نفسهالكاتبيسمى

نفوذمنبهيتمتعماعلىيدلوهذا.(:\1بع)"الشتاتفىالذينعشرالاثنى"الأسباط
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يمكنالنتيجةوهذه؟عشرالاثنىاسرائيلأسباطالىيكتبأنيمكنفكيفوالاوسلطان

.(:11)يهيعقوبأخوبأنهنفسهالكاتبيعرفحيثيهوذارسالةاليبالرجوعأيضأتدعيمها

قرائه.أعينفيوالنفوذالسلطةشعورعليهيخلعماأخيهاسمذكرفيرأيأنههذاومعفى

بطرسرسالةوبينبينهاالكبيرالتشابهعنتكشفالرسالةدراسةفان،أخرىناحيةومن

نأحيثمنروميةاليالرسولبولسرسالةمعتختلفأنهايبدوكانواذا.ا!اولىالرسول

علىللحصولالايمانعاملأهميةبولسالرسوليؤكدبينماالأعمالعاملأهميةيؤكديعقوب

التالية:الأمثلةمنيبدوكما،الخلاص

(301:غلاأنظر)302:رومع:217يعقابل

.321،22:رومع221:يع

.3:28رومع2:241يع

31(.:11عبأيحنا!أنظر)13،16،:43رومع.2:25يع

رسالةوبينروميةالىالرسالةبينملحوظاتشابهاثمةفانذلكمنالرغمعلى

التشالهه:لهذاالأمثلةبعضولنضربيعقوب

يعملونالذينبلالقهعندأبرارهمالناموسيسمعونالذينليسلأنه".:13رو12-

.،يبررو!نهمبالناموس

."فقطسامعينلابالكلمةعاملينوكونوا1:2201يع

.،بالناموس"عاملأ41:1يع

."للناموسمتعديأعبارةنقابل.!2:11يعوفى22،2709:هروفى-3

."..أعضائيفيآخرناموسأأريلكنى01رو3-7:23

."أعضائكمفىالمحاربةلذاتكممن..الحروبأينامن49:0يع

."...غيركعبدتدينالذىأنت!من.:144رو-4

."غيركتدينمنياأنتفمن..الناموسواضعهوواحد".:412يع

والصبرصبرآينشىءالضيقأنعالميىالضيقاتفيأيضآنفتخر".:3-هروه-5

.!..رجاءوالتزكيةتزكية
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نأعالمينمتنوعةتجاربفىتقعونحينماإخوتىيافرحكلاحسبوه".4-:12يع

.،صبرآينشىءايمانكمامتحان

الأولى:الرسولبطرسورسالةيعقوبرسالةكينايضاواضحتشايهونمة

سبطأعشرالاثنىالىالسلاميهدىالمسيحيسوعوالربالفهعبديعقوب11:09يع-

.!الشتاتفىالذين

النعمةلكملتكثر...شتاتمنالمتغربينالىالمسيحيسوعرسولبطرس".:\1بطأ

."والسلام

نأعالمينمتنوعةتجاربفيتقعونحينماإخوتىيافرحكلاحسبوهلا.4-:2أيع-

وكاملينتامينتكونوالكىتامعمللهفليكنالصبروأما،صبرأينشىءايمانكمامتحان

.هشىءفىناقصينغير

بتجاربيسيرآتحزنونيجبكانإنالأنأنكممعتبتهجونبهالذى".7،:16بط1

توجدبالناريمتحنأنهمعالعانىالذهبمناثمنوهىايمانكمتزكيةتكورلكى،متنوعة

.!المسيحيسوعاستعلانعندوالمجدوالكرامةللمدح

لأجلحادثةبينكمالتيالمحرقةالبلوىتستغربوالاالأحباءأيها109!،:412بط1

فيتفرحوالكيافرحواالمسيحألامفىاشتركتمكمابل.غريبأمراصابكمكأنهامتحانكم

المجدروحيأنلكمفطوبىالمسيحاسمأجلمنعيرتماذا.مبتهجينأيضأمجدهاستعلان

كمالخالقأنفسهمفليستودعواالفهمشيئةبحسبيتألمونالذينفاذا...عليكميحلوالفه

.،الخيرعملفىأمين

."يزولالغشبكزهرطانهفباتضاعه"الغنىوأما".1.:1يع-

يبسالعشب،عشبكزهرانسانمجدوكلكعشبجسدكل"لأن.:124بط1

.،سقطوزهره

."خلائقهمنماباكورةنكونلكىالحقبكلمةفولدناشاء118:01يع-4

.!الباقيةالحيةالقهبكلمةيفنىلاممابليفنيزرعمنلاثانيةمولودين23:09ابط1

.!شروكثرةنجاسةكلاطرحوالذلك121:09يع-5

."مذمةوكلوالحسدوالرياءمكروكلخبثكلفاطرحوا".:\2بط13
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.!..الكاملالناموسعنىاطلعمنولكن،.2:ه1يع-6

."عليهاتطلعأنالملائكةتشتهىالتى..اطامور".:112بط1

.!باطلةهذافديانةقلبهيخدعبللسانهيلجمليسوهودينأنهيظنامن136:0يع-7

الشرعنلسانهفليكففصالحةأيامآويرىالحيوةيحبأنأرادمنلأن".1:.3بط1

.أبالمكرتتكلماأنوشفتيه

."عليكمبهدعىالذىالحسنالاسمعليويجدفون".:27يع-8

.!..المسيحاسمأجلمنعيرتمإن".:414بط1

.!منكمفيهربابليسقاوموا.لفهفاخضعوا".؟47يع-9

هويبتلعهمنملتمسآيجولزائركأسدخصمكمابليسلأنواسهروااصحوا".:58بط1

."الايمانفىراسخينفقاوموه

ويسترالموتمننفسأيخلصطريقهضلالعنخاطئآردمنأنفليعلم502:01يع-01

."الخطايامنكثرة

."الخطايامنكثرةتسترالمحبة"لأن.:48بط1

بينهاوأظهركبربصورةيبدوالجديدالعهدوكتبيعقوبرسالةبينالتشابهوهذا

ذلك:مثال،الجهلعلىالمسيحالسيدموعظةوبين

:للناموسالروحيةالنظرة-1

.،الحريةناموسالكاملالناموسعلياطلعمن".3:ه1يع

كنفسك.قريبكتحب.الكتابحسبالملوكيالناموستكلمونكنتمفإن".12-:28يع

.،الحريةبناموستحاكمواأنكعتيدينافعلواوهكذاتكلمواهكذا...تفعلونفحسنأ

بللأنقضجئتما.ا!أنبياءأوالناموسلأنقضجئتأنىتظنوالا".48-:517مت

.اكاملهوالسمواتفىالذىاباكمأنكماكاملينأنتمفكونوا...!مل

:التجارباحتمال-2

امتحانأنعالمين!تنوعةتجاربفىتقعونحينماإخوتييافرحكلاحسبوه".3،:13يع

."صبرآينشىءإيمانكم
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وورثةالإيمانفىأغنياءالعالمهذافقراءالقهاختارأماالأحباءإخوتىيااسمعوا".:ه3يع

."يحبونهالذينبهوعدالذىالملكوت

الأرضثمرينتظرالفلاحهوذا.الربمجىءإلىالإخوةأيها"فتأنوا.8،11،:57يع

مجىءلأنقلوبكموثبتواأنتمفتأنوا،والمتأخرالمبكرالمطرينالحتىعليهمتأنيآالثمين

لأن،الربعاقبةورأيتمأيوببصبرسمعتمقد،الصابريننطوبنحنها...اقتربقدالرب

لما.ورؤوفالرحمةكثيرالرب

للمطرودينطوبى،السمواتملكوتلهملأنبالروحللمساكينطوبي".12-:53مت

كلعليكموقالواوطردوكمعيروكماذالكمطوبى،السمواتملكوتلهم!انالبرأجلمن

هكذافانهمالسمواتفىعظيمأجركملأنوتهللواافرحوا،كاذبينأجلىمنشريرةكلمة

."قبلكمالذينالأنبياءطردوا

مجدهم:وزوالالأغنياءعن-3

بالحرأشرقتالشمسلأن،يزولالعشبكزهريأنهفباتضاعهالغنىوأما".1،11.:1يع

.،طرقهفىأيضآالغنىيذبلهكذا،منظرهجمالوفنىزهرهفسقطالعشبفيبست

نأأرادفمنلفهعداوةالعالممحبةأقتعلمونأماوالزوانىالزناهأيها".6،16،:44يع

المتواضعونوأماالمستجبريناللهيقاوميقول..لذلكلقهعدوأصارفقدللعالممحبأيكون

."ردىءهذامثلإفتخاركل.تعظمكمفىتفتخرونفإنكم...نعمةفيعطيهم

تهرأقدغناكم.القادمةشقاوتكمعليمولولينابكواالأغنياءأيهاالأنهلم"6-:51يع

ويأكلعليكمشهادةيكونوصدؤهماصدئاقدوفضتكمذهبكم،العثاع!لهاقدوثيابكم

حقولكمحصدواالذينالفعلةأجرةهوذا.ا!أخيرةالأيامفىكنزتمقد.كنارلحومكم

علىترفهتمقد.الجنودربأذنىإلىدخلقدالحصادينوصياحتصرخمنكمالمنجوسة

لا.قتلتموه.البارعلىحكمتم.الذبحيومفىكماقلوبكموربيتموتنعمتمالأرض

.أيقاومكم

ينقبوحيثوالصدأالسوسيفسدحيثايأرضعليكنوزألكمتكنزوالا21"،:691مت

وحيثصدأولاسوسيفسدلاحيثالسماءفيكنوزألكماكنزوابل.ويسرقونالسارقون

.!أيضآقلبكيكونهناككنزكيكونحيثلأنه.يسرقونولاسارقونينقبلا

.(34-24متأيضآأنظر)
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الحقيقى:التدين-

فديانة،قلبهيخدعبللسانهيلجموهوليسدينأنهيظنفيكمأحدكارإن،37،:126يع

ضيقتهمفىوالأراملاليتامىافتقادهذههىالأبالقهعندالنقيةالطاهرةالديانة.باطلةهذا

."العالممندنسبلانفسهالإنسانوحفظ

لكمفليس!الا.ينظروكملكىالناسقدامصدقتكمتصنعواأنمناحترزوا"18-:61مت

يفعلكمابالبوققدامكتصوتفلاصدقةصنعتفمتى.السمواتفىالذىأبيكمعندأجر

...كالمرائينتكنفلاصليتومتى...الناسمنيمجدوالكىالأزقةوفىالمجامعفىالمراؤون

.!عابسينتكونوافلاصمتمومتى

:والأعمالالأقوالبينالتناقضعن-

أحدكانإنلأنه،نفوسكمخادعينفقطسامعينلابالكلمةعاملينكونوا"25-:122يع

ومضىذاتهنظرفانهمرآهفىخلقتهوجهناظرأرجلآيشبهفذاكعاملأوليسللكلمةسامعآ

ليسوصاروثبتالحريةناموسالكاملالناموسعلياطلعمنولكنهو.مانسيوللوقت

.!عملهفىمغبوطأيكوقفهذابالكلمةعاملأبلناسيآسامعآ

يقدرهل،أعماللهليسولكنإيمانألهاناحدقالإنإخوتىياالمنفعةما269-24:1يع

أحدكملهمافقالاليومىللقوتومعتازينعريانينوأختأخكانإنايخلصهأنالإيمان

الإيمانهكذا.المنفعةفماالجسدحاجاتتعطوهحالمولكنواشبعااستدفئابسلامأمضيا

نا..أعماللىوأناايمانلكأنتقائليقوللكن،ذاتهفىميتأعماللهيكنلمإنأيضأ

أعمالبدونأيضأالايمانهكذاميتروحبدونالجسدانكمالأنهميتأعمالبدونالايمان

الحكمةوداعةفيالحسنبالتصرفأعمالهفليربينكموعالمهوحكيممن"3:13،18يع

.!السلاميفعلونالذينمنالسلامفييزرعالبر...وثمر

إرادةيفعلالذىبل،السمواتملكوتيدخلربياربيالييقولمنكلليس"7:21مت

.،السمواتفىالذىأبى

الفه:ومحبةالعالممحبةبينالتوافقعدم-

وورثةالايمانفىأغنياءالعالمهذافقراءالقهاختارأماالأحباءإخوتىيااسمعوا":ه2يع

."يحبونهالذينبهوعدالذىالملكوت
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محبأيكونانأرادفمن.لقهعداوةالعالممحبةأنتعلموناماوالزوانىالزناةأيها:414يع

.!لفهعدوآصارفقدللعالم

يلازمأوالأخرويحبالواحديبغضأنإمالأنه،سيدينيخدمأنأحديقدرلا624:9!ت

."والمالالقهتخدمواانتقدرونلا.الأخرويحتقرالواحد

الله:لنايغفرلكىللأخرينالغفرانضرورة-7

الحكملأنالحريةبناموستحاكمواأنكعتيدينافعلواوهكذاتكلمواهكذا"13،:212يع

."الحكمعلىتفتخروالرحمةرحمةيعمللملمنرحمةبلاهو

تغفروالم!انالسماوىأبوكمأيضألكميغفرزلاتهمللناسغفرتمإن،15،:614مت

.!زلاتكمأيضآأبوكملكميغفرلازلاتهمللناس

فمارها:منتعرفالشجرة-8

نأتينةاخوتىياتقدر.هلوالمرالعذبواحدةعيننفسمنينبعينبوعآالعل".311:12يع

.إتينآكرمةأوزيتونآتصنع

تينأ.الحسكمناوعنبآالشوكمنيجتنونهل.تعرفونهمثمارهممن"7:16-.2مت

تقدرلا.رديةأثمارأفتصنعالرديةالشجرةوأماجيدةأثمارآتصنعجيدةشجرةكلهكذا

لاشجرةكل.جيدةأثمارأتصنعانرديةشجرةولارديةاثمارأتصنعأنجيدةشجرة

.!تعرفونهمفمارهممنفاذا.النارفىوتلقىتقطعجيدأثمرآتصنع

القسم:تحريم9-

أخر.بقسمولابالأرضولابالسماءلاتحلفوالاإنجوتىياشىءكلقبلولكن":512يع

.!دينونةنختتقعوالئلالاكمولانعمنعمكملتكنبل

ولاالفهكرسىلأنهابالسماءلا،البتةتحلفوالالكمفاقولأناوأما"37-5:34مت

لالأنكبرأسكتحلفولاالعظيمالملكمدينةيانهاباورشليمولاقدميهءموطيلأنهابالأرض

علىزادوما،لالانعمنعمكلامكمليكنبلسوداءأوبيضاءواحدةشعرةتجعلأنتقدر

."الشريرمنفهوذلك

الأخرين:دينونةعدم-01

الناموسيغتاب،أخاهيغتابالذىفان،الاخوةأيهابعضآبعضكمتغتابواولا139،:419يع

وانما،لهديانآبلبالناموسعاملآفلستالناموستدينهذاياكنتفان،الناموسويدين

.!يهلكوأنيخلصأنقادرؤهوواحدوالديانالمشترع
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بهالذىوبالكيل.تدانونتدينونبهاالتىبالدينونةفانكم.تدانوالئلاتدينوالا":1-75مت

فىالتىللخشبةتفطنولاأخيكعينفىالذىالقذىتنظربالكما.لكميكالتكيلون

عينيك.فىالخشبةأنوها،عينكمنالقذىأخرجدعنىلأخيكتقولكيفأم،عينك

لما.أخيكعينمنالقذىتخرجكيفتنظروحينئذ،عينكمنالخشبةأولآأخرجيامرائى

تشتمل،الأخرىالجديدالعهدوكتبيعقوبرسالةبينالتشابههذاالىوبالاضافة

المسيحالسيدالىبكثرةيشيرلافهو،كات!هاشخصيةالىتشيرسماتعلىالرسالة

احتمالهمفىالأنبياءالىيشيرالصبرفضيلةعنيتحدثوعندما.فقطمرتيناسمهويذكر

فيكمايشيرلاالصلاةلزومعنحديثهوفى(ه)يعالتجارباحتمالهفىأيوبوالىالمشقات

..:7(ه)يعايلياصلواتالىيشيربلالمسيحالسيدتضرعاتالى:7(5)العبرانيينرسالة

لهاعباراتالرسالةفىنجدأنناالا.القديمالعهدمنبأمثلةأفكارهيشرحالكتابأنيبدووهكذا

:العباراتهذهومن.خالصةمسيحيةصبغة

.(:ه2و91،:116)الأحباءاخوتىيا-1

.(8،:57)الربءمجى-2

.)5:14(الكنيسةكهنة3-

.(54:1)الربباسمبالزيتويمسحون4-

.(:ه)2بهوعدالذىللملكوتوورثة5-

.:18(1)خلائقهمنماباكورةلنكونالحقبكلمةولدناقدمشيئتهتلقاءمنفانه6-

.2(:ه1)الحريةناموسالكاملالناموس7-

بصورةيبدو،اياخرىالجديدالعهدوكتبيعقوبرسالةبينالتشابههذاأنعلى

مماواضحهوكماالأعمالسفرمنعشرالخاسىالاصحاحمعالرسالةبمقارنةواضحة

يلى:

الرسالة:توجيهفى1-

الشتاتفىالذينعشرالاثنىالأسباطالىالمسيحيسوعوالربالفهعبديعقوب":11يع

."السلام
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الذينالاخوةالى،والأخوةوالكهنةالرسلمن..هكذاأيديهمعلىكتابآوكتبوا:23"15أع

.:36(23أعأيضأ)انظر..!السلاموكيليكيةوسوريةانطاكيةفىالأمممن

بعينها:وكلماتعباراتاستعمالفىكذلك2-

.!بهدعيتمالذىالجليلالاسمعلىويجدفون":27يعأ-

عليهماسمىدعىالذينالأمموجميعالناسىبقيةالربتطلبحتى":5117أع

."هذاالصانعالربيقول

."العالمهذامساكينالقهاختارأماالأحباءاخوتىيااسمعوا":ه2يعب-

."لىاسمعواالاخوةالرجالأيهاقائلا!يعقوبأجاب":1513أع

.!اليتامىافتقادهىالأبالقهعندالزكيةالطاهرةالديانةان:27"1يعب-

."الأممالفهافتقدكيفسمعانشرحقد:14"15أع

خاطئآردالذىأنفليعلمأحدفردهالحقعنأحدكمضلانالاخوةأيها03"،:591يعد-

.،..الموتمننفسآخلصقدطريقهضلالعن

لما.الأمممنالفهالىيرجعمنعلىيثقلبألاأحكمفلذلك:91"15أع

.،العالممندنسبغيرنفسهالانسانوصيانة:27"1يعهـ-

.أفعلتمفيماأحسنتمهذامنأنفسكمصنتمفاذا:93"15أع

.الربوعنالمسيحالسيدعن(هولهول)3""اسمكلمةاستعمالو-

."بهدعيتمالذىالجليلالاسمعلى"ويجدفون:37يع

لم.الربباسمتكلمواالذينالأنبياءوالأناةالمشقاتلاحتمالمثالأاخوتىياإخذوا51:.يع

.،اسمهعلىشعبآمنهمليأخذ:14"15أع

روحبينالكائنالاتفاقالرباخىيعقوبالىالرسالةنسبةصحةيؤكدومما

ا)!هـطافة؟الحاكلأىبالباريعرفيعقوب!2فقد،تاريخهعننعرفهماوسينالرسالة

.(24،:323الكنيسةتاريخكتابهفىيوسابيوسأنظر)الناموس
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منالثانىالاصحاحفىيقول،بالناموساهتماممنرسالتهفىيعقوبيبديهماهذاويوافق

فنعماكنفسكقريبكأحبالقائلةالكتابةحسبعلىالملوكىالناموستتممونكنتمانرسالته

يوبخكم()يحجكموالناموس،خطيئةترتكبونفانماالوجوهحابيتمانوأما،تفعلون

قالالذىلأن.الكلفىمجرمآصارفقدواحدأمرفىوعثركلهالناموسحفظمنطأنكمعتدين

فىتصرفوا.للناموسمتعديآصرتفقدقتلتولكنتزنلمفان.تقتللاأيضآقالتزنلا

أنظر0(12-:28يع)الحريةناموسمقتضىعلىقريبعنيدانمنتصرفوالعملالقول

قدركبتيهجلدأنحتىوصلواتهركوعهبكثرةيعرفيعقوبكانكذلك.(2:ه1يع)أيضآ

نتائجها،عنوالتحدثبالصلاةاهتماممنرسالتهفىيعقوبيبديهمايوافقأيضآوهذا،تكاثف

وليصلواالكنيسةكهنةفليدعمريضفيكمهل"الرسالةمنالخامسالاصحاحفىيكتبفهو

قدكانوانينهضهوالربالمريضتخلصالايمانصلاةفانالربباسمبالزيتويمسحوهعليه

لكنبعضلأجلبعضكموصلوا،بزلاتكملبعضبعضكماعترفوا.لهتغفرخطاياارتكب

ينزللاأنصلىوقد،مثلنااثلامقابلانسانأايلياكان،الفعالةالبارصلاةقوةأعظمما.تبرأوا

السماءفأمطرتوصلىعادثم،أشهروستةسنينثلاثمدةالأرضعلىينزلفلمالمطر

.18(-:514يع).،ثمرهاالأرضوأخرجت

الرسالة:صحةعلىالخارجيةالأدلة-4

صحتهاعلىالمتنازعالرسائلمنكواحدةيعقوبرسالةالىالقيصرىيوسابيوسيشير

وصفآ!المناظروصف"مؤلفهفىقدمالاسكندرىاكليمفضسىأنيذكرولكنه.2(2:ه)3

يوسابيوسانظر)الجامعةالرسائلعبارةتحتضمنأيذكرهاالتىيعقوبلرسالةأيضأموجزآ

6:14،)1.

اعترفواقدكثيرينفانالتنازعهذامنالرغمعلىأنهالىيشيرنفسهيوسابيوسانبل

يعقوبرسالتىالرسالتينهاتينأننعلمونحن"أخرموضعفىويقول(3،2:ه)3بصحتها

.(25،:223.)!جدآكثيرةكنائسفىالأسفارسائرمععلنأقرئتا-ويهوذا

الىالأولىرسالتهفىاكليمنضسىمثل،الكنيسةأباءمنكثيريعقوبرسالةمناقتبسوقد

أثناثيوسقوائمفىوورد.وأوريجينوسوايريناوس،لهرماسالراعىوكتابكورنثوس

الذهب.فمويوحناوأمفيلوخيوسالنزينزىوغريغوريوسوأبيفانيوسوكيرلس

الرسالة:كتابةزمن-5

الأخريالجديدالعهدكتبوبينبينهاماضوءعليالرسالةكتابةزمنتحديدالبعضيحاول

وبينبينهاماعلىبناءالزمنهذاتحديدالأخرالبعضويحاول.والمقارنةللتشابهأوجهمن
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يحددونوالذين..تشابهمنلهرماسالراعىوكتابكورنثوسالىالأولىاكليمنضسىرسالة

الأولىكورنثوسالىاكليمنضسىورسالةيعقوبرسالةبينالقائمالتشابهعلىبناءالزمن

،للميلادالثانىالقرنفىكتبتيعقوبرسالةبأنالقولالىيذهبونلهرماسالراعىوكتاب

قليل.بعدذلكلناسيمدوكماخاطىءرأىشكللاوهذا

افتراضين:الىفيتشعبالأولالرأىأما

:الأ!-،ا!!أخى

أىقراراتهالىولاالمجمعهذاالىيشيرلاالكاتبلأنأورشليممجمعقبلكتبتالرسالةبأن

.م05سنةقبلكتبتأنها

:أ!!!ا!!وأ!وع

.م61سنةحوالىأى،أورشليمخرابوقبلروميةرسالةكتابةزمنبعدكتبتالرسالةان

موضوعتتناولأخرىناحيةومن،أورشليمخرابالىناحيةمنتشيرلاالرسالةلأنوذلك

،57سنةحوالىكتبهاالتىروميةالىرسالتهفىالرسولبولسناقشهالذىبالايمانالتبرير

علىالثانىالرأىصحةعلىويدللالافتراضينهذينالطالبينمرشدكتابذكروقد.م58

الرسالةهذهفىالمذكوربالايمانالتبريرتعليمأنفهوعليهالمسندالدليلوأما،التالىالنحو

للتعليمالمستقيمالخطعلىتحريفهو،الرسولهذااليهمكتبالذينبينشائعأكانالذى

عوضأعقيمعقلىايمانعلىرجاءهميبنونكالواهؤلاءأى.مجاهرةبكلبولسبهنادىالذى

أهليصفوالرسول.الخطيةمنالحياةويطهربالمحبةيعملالذىالحقيقىالحىالايمانعن

الذىالجيلأنالتواريخمنونتعلم.ولزاعتحزبذوىكانوابأنهمهذهرسالتهفىالجيلهذا

والتحزبالخصومةمنسيماولاالشرورمنومملوءأفاسدأكانأورشليمخرابقبلكان

أنظر)اليهمكتبتالذينالرسولبهايصفالتىالأوصافبذاتمتصفينكانواانهموالنتيجة

.(325ص!186بيروتطبعة.الثمينالمقدسالكتابالىالطالبينمرشدكتاب

الرسالة:كتابةهكان-6

برسالتهيبعثالرسولأنمنأولآواضحوذلك.أورشليممنكتبتالرسالةأنالمؤكدمن

مطلقأ.يغادرهاولمأورشليمفىأقامقديعقوبأنعنفضلأ،الشتاتفىالذيناليهودالى

481



الرسالة:كتابةمنالغرض-7

منكثيرآيواجهونكانواالرسولاليهميكتبالذينأنيتبينالرسالةهذهمضمونصن

فلموالعملالمححةعامليخلومنكانايمانهمأنيبدوكذلكو...(:93)المتنوعةالتجارب

الفقراءيحتقرونكانواانهمأيضأويبدو(و..:214و:132)نظريأايمانأكونهعنيخرج

.(4-:1وه4013وو..:1)2الضعفاءويدينون

للمؤمنينتعزيةمنالموضوعاتهذهليعالجرسالتهكتبالرسولأنالقوليمكنذلكوعلى

الفقراءمكانةبيانالى،بالمحبةالعاملالصحيحللايماندعوةالى،المشقاتاحتمالفى

.السمواتملكوتفىوا!اغنياء

:يعقوبرسالةنىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-8

الىأخرىمرةالارتدادوعدمايمانهمعليالثباتالىالمؤمنيندعوةاليالرسوليهدف

المؤمنونيعانيهكانماأنيبدولأنه،الايمانقبللهمكانتالتىالقديمةواتجاهاتهمعاداتهم

والحياةوالغيرةكالصبرجليلةصفاتمناكتسبوهماأفقدهمقد(12،:13)اضطهادمن

الحقيقية:الدينية

رجلمجمعكمالىدخلانفانه،والفقيرالغنيبينالمعاملةفىيفرقكانالبعضلأنذلك-1

اللباساللابسالىفنظرتم،وسخبلباسفقيرأيضأودخل،بهىلباسفىذهببخواتم

موطىءتحتهناأواجلسهناكأنتقفللفقيروقلتم،حسنأهناأنتاجلسلهوقلتمالبهى

.(7-:32)قدمى

لهليسولكنايمانألهأنأحدقالاناخوتىياالمنفعة"ماميتايمانلهكانوالبعض-2

.(02-:214)"ميتأعمالبدونالايمانان..أعمال

دينونةنأخذأنناعالمي!ناخوتىياكثيرينمعلمينتكونوالا"العلميدعىكانوالبعض-3

.(3:1،2)"جميعنانعثركثيرةأشياءفى!أنناأعظم

اعمالهفليربينكموعالمهوحكيم"منالحقيقيةعلأمتهاوجهلالحكمةادعىمنوهناك-4

.(17-:313)"الحكمةوداعةفىالحسنبالتصرف

هنامنليستوالخصوماتالحروبأين"منوالخصوماتالحروبيثيركانمنوهناك-5

.(:41)"أعضائكمفىالمحاربةلذاتكممن

482



هذهالىغدآأواليومنذهبالقائلونأيهاالآنهلم"العالممحبةوراءانحرفمنهناككذلك-6

لأنه.الغدأمرتعرفونلاالذينأنتم.ونربحونتجرواحدةسنةنصرفوهناكتلكأوالمدينة

يمكنذلكوعلى.(14-:413)001يضمحلثمقليالايظهربخارانهاحياتكمهىما

بلوالأضاليلوالهرطقاتالبدعمحاربةمثلنظرىهدفذاتتكنلميعقوبرسالةأنالقول

رجل!يكونأنمنالكليتوفرحقىوالسلوكالحياةتقويمالىتقصدعملىطابعذاتهى

نفوسكم،تخلصأن"القادرةالمغروسةالكلمةوفقنعيشبأنوذلك،(:33)"كامل

(131:).

مفهومآيقدمالذىالنظرىالطابعفيهايبدوقدالايمانلقضيةالرسولمناقشةأنعلى

يناقضيعقوبالرسولبأنالقولالصوابمنوليس.الحقيقيةالروحيةللحياةصحيحأ

دونفقطالايمانعامليؤكدبولسالرسوللأن،الروحيةالحياةمفهومفىبولسالرسول

.بالأعمالمصحوبأيكنلممايعقوبالرسولعندقيمةللايمانليسبينماالأعمال

فىبولساليهأشارماوهذا،والتعاليمالآراءفىمتفقانأنهماعلىتدلالرسولينحياةان

الحياةفىالأعمالأهميةكدبولسالرسولأنعنفضلأ.هذا(9-:6)2غلاطيةالىرسالته

الرسولقال.يعقوبالرسولصفهوميناقضلاللايمانمفهومهأنعلىيدلمما،الروحية

."بالمحبةالعاملالإيمانبلالغرلةولاشيئأينفعالختانلايسوعالمسيحفىلأنه"بولس

.(:26روأيضآأنظر،:56غلاإ

الرسالة:محتويات9-

رئيسية:أقساموخمسةمقدمةعلىالرسالةتشتمل

المقدمة:

.الشتاتفىالذينعشرالإثنىالأسباطإلىرسالتهالرسوليوجهوفيها،:\1

:الأولالقسم

التالية:النقاطعلىويشتمل(:3-118)والتجاربالضيقاتإحتمالفىالصبرإلىدعوة

.(:2-14)للتجاربالروحيةالفوائد-1

.(-8:ه1)تقلقلودونمرتابغيربإيمانالقهمنالحكمةسؤال2-

.(:9-111)حقيقيأمجدأالغنىوليسضعةالفقرليس3-

.(:112)الصابرينمكافأة-4

لهوتملقهاشهوتهباجتذابتجربتهتكونإنسانكلبلبالشروريجربلاالفه5-

1(13-18:).
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الثانى:القسم

التالية:النقاطعلىويشتمل(:226إلى1:!1)العاملالإيمانضرورة

.(:!1-127)بهالعمليجببلالفهكلامإلىالاستماعيكفىلا-9

.(:1-313)روحىأساسعلىالأخرينمعالمعاملةتنظيم3-

.(-26ا:34)والأعمالالإيمان3-

الثالث:القسم

النقاطعلىويشتمل(-31:18)السماويةوالحكمة-الأرضيةالحكمة-الأخرينتعليم

التالية:

.(:1-313)اللسانوخطورةالمعلممسؤلية-1

.(-313:18)السماويةوالحكمةالأرضيةالحكمةعن2-

الرابع:القسم

التالية:النقاطعلىويشتمل(:1-417)الرديئةالشهواتعنللبعدنصائح

.(1:1-.4)القهإلىويتقربابليسيقاومأنشخصكلعلى-1

.(1-41:17)الشريرالافتخاروعدمالأخريندينونةعدم2-

الخاسى:القسم

التالية:النقاطعليويشتمل(3.-:51)عامةنصائح

.(-51:6)التصرفأساؤاالذينالأغنياءعقاب-1

.(:7-511)وتعزيتهمالمؤمنينتقوية3-

.(:513)القسمتحريم3-

.(13:1-ه5)والروحيةالجسديةالأمراضشفاءلأجلالصلاة4-

.(ا-56:18)الآخرينأجلمنالصلاة5-

.(91-.3ة5)الضالينيردلمنالتطويب6-
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القديم:العهدفىيتابلهامالهاالرسالافىتعاليم-01

الفه:منالحكمةسؤالا-

.!اللهمنفليطلبحكمةتعوزهأحدكمكانإنأ:ه1يع

الخيربينوأميزشعبكعليلأحكمفهيمأقلبآعبدكفاعط....سليمانفقال3:99-29مل1

لأنالربعينىفىالكلامفحسن.هذاالعظيمشعبكعلىيحكمأنيقدرمنلأنهوالشر

تسألولمالأمرهذاسألتقدأنكأجلمنالفهلهفقال،الأمرهذاسألسليمان

لنفسبهسألتبلأعدائكأنفسسألتولاغنىلنفسكسألتولاكثيرةأيامألنفسك

حتىومميزآحكيمآقلبآأعطيتكهوذا.كلامكحسبفعلتقدهوذاالحكمةلتفهمتميزآ

.!نظيركبعدكيقومولاقبلكمثلكيكنلمإنه

لطلبتنا:الفهاستجابة2-

.!لهفسيعطىيعيرولابسخاءالجميعيعطىالذىالقهمنفليطلب":ه1يع

ذإفتجدوننىوتطلبوننىلكمفأسمعإلنوتصلونوتذهبونفتدعوننى"12:131!3ار

."قلبكمبكلتطلبوننى

الصالحة:الفهعطايا3-

الذىالأنوارأبىعندمننازلةفوقمنهىتامةموهبةوكلصالحةعطيةكل):117يع

.!دورانظلولاتغييرعندهليس

أمامكسارحسبماعظيمةرحمةألىداودعبدكمعفعلتقدإنكسليمانفقال"3:6مل1

علىيجلسابنآوأعطيتهالعظيمةالرحمةهذهلهفحفظتمعكقلبواستقامةوبربأمانة

.أاليومكهذاكرسيه

:الكلامفىالتسرععدم4-

مبطئآالتكلمفىمبطئأالاستماعفىمسرعآإنسانكلليكنايأحباءأخوتىياإذا:91!1يع

.!الغضبفى

.!الروحوقوروذوالفهمكلامهيبقىذوالمعرفة":7937ام

:الوجوهمحاباةمنالحذر5-

."المحاباةفىالمجدربالمسيحيسوعربناإيمانلكميكنلاأخوتىيا":21يع
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كبير.وجهتحترمولامسكينبوجهتأخذوالا.القضاءفىجورأترتكبوالا"1:ه1لا!

."لقريبكتحكمبالعدل

:وحدهبالإيمانلابالأعمالالتبرير6-

الإيمانأنفترىالمذبحعلىابنهاسحققدمإذبالأعمالأبوناابراهيميتبررا!لم":21-234يع

لهفحسببالقهابراهيمفآمنالقائلالكتابوتمالايماناكملوبالأعمالأعمالهمععمل

.!وحدهبالإيمانلاالإنسانيتبرربالأعمالأنهإذآترون.الفهخليلودعىبرأ

الحطبورتبمذبحآابراهيمهناكبنىالقهلهقالالذىالموضعإلىأتيافلما"1:!-.23تك

ليذبحالسكينوأخذيدهابراهيممدثمالحطبفوقالمذبحعلىووضعهابنهاسحقوربط

.!ابفه

.(:ا2ويش2:ه2يعبينأيضآقابل)

للمساكين:الفهإختيار7-

وورثةالإيمانفىأغنياءالعالمهذافقراءالقهأختارأماالأحباءاخوتييااسمعوا":ه2يع

."يحبونهالذينبهوعدالذىالملكوت

.،الربإسمعلىفيتوكلونومسكينألمائسأشعبآوسطبافى"وأبقى:313صف

:ونذلنعثرجميعنا8-

."جميعنانعثركثيرةأشياءفى"لأننا3:2يع

."يخطىءلاإنسانليسلأنه"8:46مل1

المتكبرين:ورذلللمتواضعيناللهنعمة!-

المتواضعونواماالمستكبرينالقهيقاوميقوللذلك.أعظمنعمةيعطيولكنه":46يع

لمانعمةفيعطيهم

.!للمتواضعيننعمةيعطىهكذابالمستهزئينيستهزىءأنهكما":334أم

.(:136أىو13:.4يعبينقابلكذلك)
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بالمستقبل:جهلنا01-

.،الغدأمرتعرفونلاالذينأنتم":414يع

منلأنه....باطلةحيوةأياممدةالحيوةفىللإنسانهوخيرمايعرفمنلأنه612:1جا

.أالشمستحتبعدهيكونبماالإنسانيخبر

:الأردياءللأغنياءالمذخرالويل11-

تهرأقدغناكمالقادمةشقاوتكمعلىمولولينأبكواالأغنياءأيهاالانهلم9-51:5يع

.،العثكلهاقدوثيابكم

الحاملينكلإنقطع.بادكنحانشعبكللأنمكتيشىياسكانولولوا"-11:118صف

علىالجامدينالرجالواعاقببالسرجأورشليمأفتشأنىالوقتذلكفىويكون.فضة

غنيمةثروتهمفتكونيسىءولايحسنلاالربإنقلوبهمفىالقائلين)1(درديهم

خمرها.يشربونولاكرومآويغرسونيسكنونهاولابيوتأويبنونخرابآوبيوتهم

.مرأالجبارحينئذيصرح.الربيومصوت.جدآوسريعقريبالعظيمالربيومقريب

سحابيوموقتامظلاميومودمارخرابيوموشدةضيقيومسخطيوماليومذلك

ولافضتهملا...الرفيعةالشرفوعلىالمحصنةالمدنعليوهتافبوقيوموضباب

.!الربغضبيومفىإنقاذهميستطيعذهبهم

:أيوببصبرالتمثلا-3

."الربعاقبةورأيتمأيوببصبرسمعتمقدالصابريننطوبنحنها":511يع

تتكلمينلهافقالومتالقهباركبكمالكبعدمتمسكأنتإمرأتهلهفقالت019،:39أى

يخطىءلمهذاكلفى.نقبللاوالشرالقهعندمننقبلألخيرالجاهلاتكإحدىكلامأ

."بشفتيهأيوب

.(22،:131أىأيضآأنظر)

.(9:ا8أر)الكسلوالراحةصجازيأتعنيوأسفلهفيراسبأيبقيماالخمرمن-ا
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لمحتوياتا

.بطرسهومن-

روما.فىبطرس-

الرسالة.صحة-

الخارجية.أ-الأدلة

الداخلية.الأدلةب-

الأخرىالجديدالعهدكتبوبيناطأولقالرسولبطرسرسالةبينالتشابه-

سفر،الأناجيلءيعقوب،العبرانيين،تيطسءطيهغلا،رومية،أفسس)

.(لأعمالا

الرسالة.إليهتشيرالذىالاضطهادحول-

الرسالة.إليهموجهتالذينالمؤمنون-

الرسالة.منهكتبتالذىالمكان-

الرسالة.كتابةزمن-

الرئيسية.والموضوعاتالأفكار-

الرسالة.محتويات-1

القديم.العهدتعاليممنالرسالةإليهتشيرما-1
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الأولىالرسولبطرسرسالة

:بطرسهوهن1-

يحملوفيها،الأربعةالأناجيلفىمسطرةنجدهابطرسالقديسحياةعنالأولىالأنباءإن

وفى("لا،!ط،ع،ص!309)بطرسأووصفا(3دثاأ+أول)سمعان:التاليةالمختلفةالأسماء

المسيحالسيددعاهولقد.(بطرسسمعان)باسميلقبأىمعآالإسمانيتجاورالأحيانبعض

المواضعوفى.(:2234لو-:1618مت-:142يو)فقطمواضعثلاثةفىبطرسباسمه

:142يو،:1617متانظر3(وللثاأ+أ!آثهثهول*أ)يونابنسمعانباسمهيدعوهالأخرى

اسمأخذأنإلىسمعانيسمىكانالرسولأنمرقسللقديسالإنجيلويذكر.(1-17:ه21و

الدوامعلىمرقسالقديسيذكره،الحينذلكومنذ.(3:16مر)المسيحالسيدمنبطرس

:418مت)الاسمبهذايذكرانهماكثيرأولوقامتىللقديسينالإنجيلفانكذلك،بطرسباسم

هذايفضلحيثبطرسباسمالدوامعلىيلقبالأعمالسفروفى.(:8ولوه:166و:14و8

باسمأولآالرسولذكرالرابعالانجيلوفى.(:1113و:0132أع)سمعانالاسمعناللقب

القديسأما.فقطبطرسأوبطرسسمعانيدعوهأنيوحناالقديساعتادذلكبعدثمسمعان

نادرآويستخدم(:39وغلا:ه1وه:ه9و3:22و:112كو)1صفاباسمغالبآفيذكرهبولس

.(:7-28غلا)بطرسالاسم

وأحيانآ(:6117مت)(ث!وللثاأ3)أحيانآعليهيطلقالذىيوناابنهووبطرلس

يونا)الاسمينيحملكانأباهأنأى(1،61،17:ه21و12:4يو)(*أثهولل!وللأ)أخرى

رسولآعشرا!أثنىأسماءبينيذكرالذىبطرسأخاالأناجيلمنأيضأونعرف.ويوححا(

مدينةنفسمن(أيضآيونانىاسموهذا)فيلبسكانوقد.أندراوساليونانىالإسمويحمل

اللذينوفيلبسأندراوسالرسولينهذينأنملاحظتهيجدرومما.(14:4)يووبطرسأندراوس

يذكركمايسوعيرواأنفىرغبوااليونانيينمنمع-قوممعأيظهران،يونافيةاسماءيحملان

.(:.123يو)يوحناالقديسذلك

:44()1صيدابيتمدينةمنوفيلبساندراوسأيضأكانكمابطرسأنيوحناالقديسويذكر

.(2،92ا:امر)ناحومكفرفىيقطنكانمرقسالقديسيذكركمابطرسالقديسأنعلى
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ويمتلك(:213-:2لوه-:116مر-:418مت)صيادآيعملدعوتهقبلبطرسوكان

سمعانرفيقىزبدىابناويوحنايعقوبكانكما،أندراوسأخيهمعفيهايعمل(:3)لوهسفينة

بينمن.المسيحالسيديختارهمأنقبلوصداقةرابطةالأربعةهؤلاءبينفكانت.(1.:لوه)

أميان)أنهمايوحنامعبطرسيوصفحيث(:413أع)منويؤخذ،عشرالاثنىرسله

غيرةأنعلى.العليااليهوديةالمدارسباحدىيلتحقولمعاليةثقافةيتثقفلمبطرسأنوعاميا(

بعمقأحسقدالرسولينكلاانعلىتدل(1:4يوأ)"المسياوجدناقد"أندراوسالرسول

(4:.1يو)المعمدانليوحنايتتلمذالأنالرجاءهذادفعهماوقدالمخلصالمسيحفىاليهودرجاء

بطرسوأخيهأندراوستعارفقصةيوحناالقديسويحكى.المسيحالسيدالىأندراوسقدمالذى

التالى:النحوعلىالمسيحعلى

ماشيآيسوعالىفنظرتلاميذهمنواثنينهوواقفأ(المعمدان)يوحناكانأيضأالغدوفى"

فقاليتبعانونظرهمايسوعفالتفتيسوعفتبعايتكلمالتلميذانفسمعهالقهحملهوذافقال

ونظرافأتياوانظراتعاليالهمافقاللقكثأينمعلمياتفسيرهالذىربىفقالتطلبانماذالهما

سمعانأخوأندراوحمماكان،العاشرةالساعةنحووكاناليومذلكعندهومكثيمكثكانأين

قدلهفقالسمعانأخاهأولآوجدهذا.وتبعاهيوحناسمعااللذينالاثنينمنواحدأبطرس

يونا.بنسمعانأنتوقاليسوعاليهفنظريسوعالىبهفجاءالمسيحتفسيرهالذىالمسياوجدنا

.(42-3:ه1يو")بطرستفسيرهالذىصفاتدعىأنت

الجليلقاناعرسفيمعهكانواالسيحالسيدتلأميذأن،يوحناللقديسالانجيلويذكر

الانجيلأنعلى.(:48)والسامرة(:42)اليهوديةالىوتبعوه(:217)أورشليموفى:2()2

التىالأولىالدعوةعنتختلف،وأندراوسبطرسللقديسينأخرىدعوةالىيشيرمتىللقديس

كتبوقد،للمسيحكرسلاختيارهمادعوةكانتلأنها،اليهاأشرناوالقىيوحناالقديسذكرها

يأتى:مامتىالقديسذلكفى

سمعانلهيقالالذىسمعاناخوينأبصرالجليلبحرعندماشيآيسوعكانواذ9

فأجعلكماورائىهلملهمافقال.صيادينكانافانهماالبحرفىشبكةيلقيانأخاهوأندراوس

.(:116مر)أيضآأنظر0(02-:418)مت"وتبعاهالشباكتركافللوقتالناسصيادى

الدعوةتقعبينما،العلنيةالمسيحالسيدخدمةمنالأولالفصحقبلقليلأالأولىالدعوةوتقع

الفصح.هذابعدقليلأالثانية

يذكرهاالتىالرسلأسماءقائمةمقدمةفىالدوامعلىيذكربطرسالرسولأنويلاحظ

منغيرهمادون،زبدىابنىويعقوبيوحناالقديسينمعبطرستفردوقد،ال!شيرون
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بطرسوكان.جثيمانىوبستانالتجلىكجبلالمواضعبعضفىالمسيحبمرافقة،التلاميذ

والردالمسيحالسيدسؤالفىأوأفكارهمعرضفىعنهمينوبكمنالتلاميذمنغيرهيسبق

فىالاندفاعشدةمنخلقهبهيتسمكانعمافضلأسنهكبرالىذلكيرجعوربما،عليه

.اياحيانبعض

عليها:الضوءوتلقيبطرسالرسولحياةلضسالتيالوقائعصنكثيرالىا!أناجيلوتشير

:الماءعلىيمشىبطرسا-

الهجعةوعند،لهامقاومةكانتالريحلأنالأمواجتكدهاالبحروسطفىالسفينةوكانت"

ومن.خيالانهوقالوااضطربوارأوهفلما،البحرعلىماشيأاليهممضىالليلمنالرابعة

ناياربقائلآبطرسفأجابه،تخافواهولاأناثقواقائلا!يسوعكلمهمفللوقت،صرخواالمخافة

عليومشىالسفينةمنبطرسفنزل.هلمفقال،المياهعلىاليكآتىأنفمرنىهوأنتكنت

مذوللوقت.نجنىياربقائلآصاحيغرقبداواذخافالريحشدةرأىفلما،يسوعالىآتيأالمياه

الريحسكتتالسفينةركباولما،شككتلماذاالايمانياقليللهوقال.وأخذهيدهيسوع

لمعلمهشديدحبمنبطرسالقديسعليهكانماالقصةهذهصنونستنتج،ا:24-32(4)مت

حتىينتظرولمالسيدالىالذهابيتعجلحتىخطربكلمستخفآالماءفىبنفسهيلقىلأندفعه

وعدمالتقلبسرعةمنبطرسالقديسخلقعليهكانماأيضأنستنتجولكننا،عليهيقدم

لماذاالايمانقليلياقائلآالمسيحالسيديؤنبهأنفاستحق،السريعوالشكالايمانوضعفالثبات

.)1("شككت

أخر:معلمأىعنلهوتفضيلهبهوتعلتهبسيدهايمانهشدةيظهربطرس2-

تناولعنالمسيحالسيدحديث)أىالكلامهذاقالواسمعوالماتلاميذهمنكثيرأوان..."

تلاميذهمنكثيرونرجعالوقتذلكومن...سماعهيستطيعمنصعب(دمهوشربجسده

نأتريدونأيضأأنتما!لعلكم،عشرللاثنىيسوعفقال،معهيمشونيعودواولمالوراءالى

أمناوقد،عندكهواطأبديةالحياةكلامان،نذهبمنالىيارببطرسسمعانفأجاب،لقضوا

.6-07(:.6)يوالفهأابنالمسيحأنتأنكوعرفنانحن

.(بيروتالكاثوليكيةالمطبعةإمنشوراتالكاثوليكيةالترجمةانظر-1
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بالشيطانفيلقبهيعودولكنهلاعترافهبطرسعلىيننىالمسيح3-

المسيحبمجدواعتقاده،المسيحلشخصالخاطىءلتصوره

صلبهعنالمسيحأقواليستنكرجعلهمماايارضىوجبروته

وموته:و*مه

ابنأناانىالناسيقولمنقائلا!تلاميذهسألفيلبسقيصريةنواحىالىيسوعجاء"ولما

طوبىلهوقاليسوعفأجابالحىالقهابنالمسيحهوأنتوقالبطرسسمعانفأجاب...الانسان

أيضألكأقولوأناالسمواتفىالذىأبىلكنلكيعلنلمودمألحمآانيونابنسمعانيالك

مفاتيحوأعطيك،عليهاتقوىلنالجحيموأبوابكنيستىأبنىالصخرةهذهوعلىبطرسأنت

علىتحلهماوكلالسمواتفىمربوطأيكونالأرضعلىتربطهمافكل.السمواتملكوت

المسيح.يسوعإنهلأحديقولوالاأنتلاميذهأوصىحينئذ،السمواتفىمحلولأيكونالأرض

منكثيرأويتألمأورشليمالىيذهبأنينبغيأنهلتلاميذهيظهريسوعابتدأالوقتذلكومن

ينتهرهوابتدأاليهبطرسفأخذه.يقومالثالثاليوموفيويقتلوالكتبةالكهنةورؤساءالشيوخ

معثرةأنت.شيطانياعنىاذهبلبطرسوقالفالتفت.هذالكيكونلا.ربياحاشاكقائلا

و...8:37مر)أيضأأنظر(22-:1613مت)"للناسبماولكنلقهبماتهتملالأنكلى

.(و...9:18ولو

المسيحالسيدمعالبقاءباستمرارالشديدةرغبتهيظهربطرس-4

أيضأيشيرهذاولكن،بهظهرالذىالمجدفىالتجلىجبلعلى

المسيح:للسيدالأرضىبالمجدواعتقادهبطرستعلقالى

منفردين.عالجبلإلىبهموصعدأخاهويوحناويعقوببطرسيسوعأخذأيامستة"وبعد

قدي!ايلياموسىواذا.كالنوربيضاءثيابهوصارتكالشمسوجههوأضاءقدامهمهيئتهوتغيرت

نصنعشئتفانههنانكونأنجيدربياليسوعيقولبطرسفجعل.معهيتكلمانلهمظهرا

.(8-:171مت)!واحدةولإيلياواحدةولموسىواحدةلك.مظالثالأثهنا

:مراتأربعبطرسذكرأورشليمالىالمسيحالسيدودخولالتجلىحادثةبين
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المسيع:السيدمنالجزيةطلبعند-أ

معلمكميوفىأماوقالوابطرسالىالدرهمينيأخذونالذينتقدمناحومكفرالىجاءولما"

ملوكيأخذممن.سمعانياتظنماذاقائلآيسوعسبقهالبيتدخلفلمابلىقال.الدرهمين

لئلاولكن.أحرارالبنونفإذايسوعلهقالاياجانب!نأمبنيهمأمنالجزيةأوالجبايةالأرض

إستارآتجدفاهافتحتومتىخذهاأولأتطلعالتىوالسمكةصنارةواعيقالبحرإلىاذهبنعثرهم

.-27(17:24مت)"وعنكعنىوأعطهمفخذه

تقولبهناربيابطر!لهفقالالمباغتمجيئهعنالسيد/لسيعتحدثلما-ب

.4(أ:1)لو3..أيضآللجميعأمالمثلهذا

أخطأ:لمنفيهايغفرالتىالمراتعددعنىالمسيحللسيدبطرسسؤال-ب

،مراتسبعآإلى،لهفأغفرأخىالنيخطىءمرةكمياربلهوقالبطرساليهدنا"حينئذ

.23(،:1821)مت"مراتسبعمرةسبعينالىبلمراتسبعالىلكأقوللايسوعلهفقال

:شىءكلوتركواتبعوهالذينمكافأةعنالسيعالسيديسألبطرسد-

"،لنايكونفماذاوتبعحاكشىءكلتركناقدنحنهوذالهوقالبطرسأجاب"حينئذ

.:27-92(91)مت

:الالامأسبوعخلالجرتببطرستختصأحداثوثمة

التلاميذ:ارجلغسل1-

لالمنديلويمسحهاالتالأميذأرجليغسلوأخذمطهرةفىماءالمسيع(السيد)أىصمت"ثم

أجاب.رجلىتغسليارباآنتسمعانلهفقالبطرسسمعانالىفتقدمبهمؤتزرأكانالذي

بطرسلهفقال،بعدفيماستعرفهولكنكالآنأنتتعرفهلاأناأصنعهالذىان:لهوقاليسوع

سمعانلهفقال،معىنصيبلكفليسأغسلكلمانيسوعفأجابه.أبدآرجلىتغسللن

لااغتسلقدالذىانيسوعلهقال،أيضآورأسىيدىبلفقطرجلىتغسللايارببطرس

.1(-.:ه")يو13جميعكملاولكنأنقياءوأنتمنقىكلهلأنهالأرجلغسلالىالايحتاج

بنفسه:الخاطثةبطرسثقة2-

فتتبددالراعىاضربمكتوب!لانهالليلةهذهفىفنتشكونكلكميسوعلهمقال"حينثذ

جميعهمفيكلوشكلهوقالبطرسا!فأجاب.الجليلالىأسبقكمقمتمتىولكن،الرعيةخرفان
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يصيحأنقبلاليلةهذهفيأنكلكأقول...الحئ...الحىيسوعلهفقال،أناأشكلم

قالوهكذاأنكرتكمامعكأموتأنلوألجئتبطرسلهفقال،مراتثلاثتنكرنىالديك

ههناامكثوا،لتلاميذهوقالجثيمانىتدعىضيعةالىيسوعمعهمجاءحينئذ،التلاميذجميع

نألهمقالحينئذويكتئبيحزنوطفقزبدىوابنىبطرسمعهوأخذ،هناكوأصلىأمضىحى

نياما.فوجدهمتلاميذهالىجاءثم...معىواسهرواههنافامكثواالموتحتىحزينةنفسى

ويلاحظ..:37-37(14)مرهواحدةساعةصعىتسهرواأنتقدروالمأهكذالبطرسفقال

الى:31يو13)يوحناالقديساليهيشيرالذىالربانىالعشاءعلىالمسيحالسيدحديثابانانه

صامتآ.يظلفكانبطرسالقديسأما.ويسألونهالمسيحيقاطعونكانواالتلاميذان(:1633

اطمئنانهعدمنيةلهأظهرالذىاليهالمسيحالسيدحديثنفسهفىتركهمانتيجةكانهذاولعل

.سينكرهأنهلهوكدلثباته

الكهنة:رئيسعبداذنقطع-3

وكان.اليمنىأذنهفقطعالكهنةرئي!سعبدوضربفاستلهسيفمعهكانبطرسإنثم"

ألاالآبأعطانىالتىالكأس.الغمدفىسيفكاجعللبطرسيسوعفقال.ملخسالعبداسم

.(81:01،11يو)"أشربها

:لسيدهويتنكرالمحاكمةأبانالمسيحالسيديتبعبطرس-4

رئيسعندمعروفأالتلميذذلكوكانيسوعيتبعانالآخروالتلميذبطرسسمعان"وكان

فخرج.خارجآالبابعندواقفآفكنبطرسوأما.الكهنةرئيسدارالىيسوعمعفدخلالكهنة

الجاريةفقالت.بطرسفأدخلالبوابةوكلمالكهنةرئيسعندمعروفأكانالذىالأخرالتلميذ

والخدامالعبيدوكان.أناليسذاكقال.الانسانهذاتلاميذمنأيضأأنتاعيستلبطرسالبوابة

يصطلى.معهمواقفأبطرسوكانيصطلونوكانوا.بردكان!أنهجمرأأضرمواقدوهمواقفين

أنا.علانيةالعالمكلمتأنايسوعأجابهتعليمهوعنتلاميذهعنيسوعالكهنةرئيسفسأل

لماذابشىءأتكلملمالخفاءوفىدائمآاليهوديجتمعحيثالهيكلوفىالمجمعفىحينكلعلمت

هذاقالولجاأناقلتماذايعرفونهؤلاءهوذا.كلمتهمماذاسمعواقدالذيناسأل.أناتسألنى

قدكنتإنيسوعأجابه.الكهنةرئيستجاوبأهكذاقائلا!واقفأكانالخداممنواحديسوعلطم

قيافاإلىموثقآأرسلهقدحنانوكان.تضربنىفلماذاحسنآوانالردىعلىفاشهدرديأتكلمت

فأنكرتلاميذهمنأيضآأنتاعيستلهفقالوايصطلىواقفأكانبطرسوسمعان.الكهنةرئيس

رأيتكأماأذنهبطرسقطعالذىنسيبوهوالكهنةرئيسعبيدمنواحدقال.أنالستوقالذاك

أيضأأنظر)(27-1:هيو18)الديكصاحوللوقت.ايضأبطرسفأنكرالبستانفىصعهأنا

.(:1466ومر:2696ومتو...23:56لو
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مرفوعأالحجرفنظرتباقوالظلامباكرأالقبرإلىالمجدليةمريمجاءتالأسبوعأولوفى"

وقالتيحبهيسوعكانالذىالأخرالتلميذوالىبطرسسمعانالىوجاءتفركضتالقبرعن

إلىوأتياالأخروالتلميذبطرسفخرج.وضعوهأيننعلمولسناالقبرمنالسيداخذوالهما

فنظروانحنىالقبرالىأولأوجاءبطرسالأخرالتلميذفسبقمعأيركضانالاثنانوكانالقبر

ا!فانونطرالقبرودخليتبعهبطرسسمعانجاءثم.يدخللمولكفهموضوعةا!فان

.!01-:31.يو)"موضعهماإلىأيضأالتلميذانفمضى...موضوعة

ليصطادمعهمذهبقدبطرسوكان،طبريةبحرعلىللتلأميذنفسهيسوعأظهروقد

يعلمولمالشاطىءعلىيسوعوقفالصبحكانفلما.شيئأالليلةتلكفييصيدوالمولكنهم

فلمفألقوها.فتجدواالأيمنالسفينةجانبمنالشبكةالقوالهمفقال.يسوعألهالتلاميذ

لبطرسيحبهيسوعكانالذىالتلميذذلكفقال.السمككثرةمنيجذبوهاأنيقدرونيعودوا

...البحرفىنفسهوطرحعريانأكانلأنهبثوبهائتزرالربأنهبطرسسمعفلما.الربهو

.(11-:211)يو...كبيرأسمكأمملوءةوهىالأرضالىالشبكةوجربطرسسمعانفصعد

الخدمةعلىحثهأنوذلك،فيهاأنكرهالتىالثلاثةبالمراتبطرسالمسيحالسيدذكرولقد

منأكثرأتحبنىيونابنسمعانيا.بطرسلسمعانيسوعقالمراتثلاثتوصيتهصكررأ

بنسمعانياثانيةلهقال.خرافىارعلهقال،أحبكأنىتعلمأنت،ربيانعملهفقال.هؤلاء

لهفقالأتحبنىثالثةلهقاللأنهبطرسفحزق.أتحبنىيونابنسمعانيائالثةلهقالأتحبنىيوسا

كنتاذلكأقولالحقالحق.غنمىارعلهفقال.أحبكأنىتعلموأنتشىءكلتعلمأنتربيا

بكويذهببمنطقكوآخريدكفستمدشختفاذاتشاءحيثوتذهبنفسكلقنطقكنتشابا

اتبعنىلهقالهذاقالولما.بهاالفهيمجدأنمزمعأميتةأيةعلىدالأهذاقالوانما.تنتماءلاحيث

.(91-1:ه21)يو

بطرسفالتفت.لطرسالقديسوبينبينهدارالذىالحوارعنأيضأيوحناالقديسويتحدث

الذىمنربياوقالصدرهعلىالعشاءفىاتكأكانوهوالذىيتبعهيحبهكانالذىالتلميذفرأى

نأالىهذايثبتأنشئتانيسوعلهقال.لهذاماربياليسوعقالبطرسرآهفلما.يسلمك

.(23-2.:31)يواتبعنى.أنتلكفماذاأجىء

حلولبعدفلسطينوفىأورشليمفىبطرسالقديسأعمالعن،الأعمالسفرويتحدث

وحلولالصعودبينماالفترةوفى.الرسولبولسرسائلذلكالىتشيركما،القدسالروح

مئةنحومعأأسماءعدةوكانالتلاميذوسطفىبطرسقامالأيامتلكوفىالقدسالروح

فقالهالقدسالروحسبقالذىالمكتوبهذايتمانينبغىكانالإخوةالرجالأيهافقال.وعشري!
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نصيبلهوصاربيننامعدودأإذكانيسوععلىقبضواللذيندليلأصارالذىيهوذاعنداودبفم

الوسطمنانشقوجههعليسقطواذالظلمأجرةمنحقلأاقتنيهذافان.الخدمةهذهفى

فىالحقلذلكدعيحتيأورشليمسكانجميععندمعلومآذلكوصار.كلهاأحشاؤهفانسكبت

فيهايكنولاخرابأدارهملتصرالمزاميرسفرفىمكتوب!انهدمحقلأىدمأحقللغتهم

الزمانكلمعنااجتمعواالذينالرجالمنواحديعينأناذنفينبغيآخررئاستهوليأخذساكن

يصيرعنافيهارتفعالذىاليومالىيوحنامعموديةمنذوخرجيسوعالربإلينادخلفيهالذى

منفحسبمتياسعلىالقرعةوقعتوقد(22-ا:ه1أع)بقيامتهمعناشاهدأمنهمواحد

عشر.الأحدالرسل

متحيرينالمجتمعينجمهوروكان،التلاميذعلىالقدسالروححللماالخمسينيوموفى

عملفيهأوضحخطابآبطرساعقى،سلافةامتلأواقدأنهمويقوليستهزىءكانوبعضهم

باسموالاعتمادالتوبةالىاليهودودعاالأنبياءودعاالأنبياءعنهوتنبأسبقالذىالقدسالروح

،المعوجالجيلهذامنتخلصواقائلأكثيرةأخريبأقوالووعظهم،الخطايالمغفرةالمسيحيسوع

.(41-:214أع)نفسالافثلاثةنحواليومذلكفىفانضم.اعتمدواكلامهقحلوافالذين

شفىأنبعدوذلك،الشعبجمهورعلىبطرسألقاهأخرخطابعنا!أعمالسفرويتحدث

ناهذانتيجةوكان(3أعانظر)الجميلبابعندويوضعيحملكانالذىالأعرجويوحناهـحو

أمرهماعنفيهويدافعخطابآويلقىأيضأيقفلأنبطرسفاضطر،لمحاكمتهماالمجمعانعقد

.(4أعانظر)يسوعبالمسيحالايمانالىويدعو

التالية:الملاحظاتعليتوقفناالخطبلهذهودراستنا

عملي.توجيهيدفاعيطابعذاتكانتأنها-1

يجدلملذلك،لديهمعروفةالجمهورأمامعالأنيةصنعهاالتىالمسيحالسيدأعمالكانتولما-3

.كثيرأعنهاللتحدثداعيأبطرسالقديس

صنعهاالذىاللهقبلمنهىوصعجزاتهالسيدأعمالأنخطبهفىيؤكدأناهتم-3

.(:322أع)بيده

الربلكمسيقيمقالقدموسىفان.وا!أنبياءموسيعنهوتنبأسبقالمسيحالسيدأنبين-4

يسمعلامنوكل،بهيكلمكمماجميعفىتسمعونفلهمثلىاخوتكمبينمننبيأالهكم

بعدهومنصموئيلمنالأنبياءوجميعالشعببينمئالنفستلكتقطعالنبىلدلك

.24(-3:23أع)اي!يامبهذهانبأقدصهمتكلمصكل



.(:0138أع)والقوةالقدسبالروحالفهمسحهقديسوعأنبين-5

الفهبهانبامابحسب!بلالشريرةالبشرارادةلمجرديتملمالمسيحالسيدصلبأنبين-6

ويرجعيتوبمنخطاياغفرانلأجل(:318أع)"مسيحهيتألمأنالأنبياءجميعأفواهعلى

المسيحصلبفىمسؤليتهممناليهوديجردلاالسابقالفهعلمأنعلى.(\ة!3أع)

يقولفهوومشوراتهماليهودقدابيرالىالمسيحموتالرسوللهطرسيسندلذلك،والامه

نأاسرائيلبيتجميعيقينآفليعلم".(:223أع)الأثمة!بأيدىوقتلتموهصلبتموه...9

أنكرتمانتمولكن":36(2اع)،ومسيحأربآأنتمصلبتموهالذىهذايسوعجعلالفه

منالقهأقامهالذيقتلتموهالحيوةورئيس.قاتلرجللكميوهبأنوطلبتمالبارالقدوس

جهلعنذلكفعلتمانماأنكمأعلمأنىالأخوةأيها"والأن.(15،:314أع)"ا!أموات

0001البناؤونأيهااحتقرتموهالذىالحجرهووهذا!..(3:17أع)!أيضآرؤسائكموكذلك

.(1:ا4)أع

مجدظهروبدلك(1:.4و1،16:هو232:3أع)الأمواتبينمنيسوعآمامالفهلكن-7

لمإنهالمسيحقيامةعنوتكلمفرأىسبق"فيقولبطرسالقديسعنهيتحدثالذىالابن

شهودآجميعآونحنالقهأ-مامههذافيسوع.فسادآجسدهرأىولاالهاويةفىنفسهيترك

الأنأنتمالذىهذاسكبالأبمنالقدسالروحموعدوأخذالقهبيمينارتفعواذ.لذلك

لربىالربقاليقولنفسهوهو.السمواتالىيصعدلمداودلأن.وتسمعونهتبصرونه

القهأناسرائيلبيتجميعيقينآفليعلملقدميكموطئأأعداءكأضعحقىيمينىعناجلس

.(36-:231أع)"ومسيحآربأأنتمصلبتموهالذىهذاجعل

:232و:123أع)الأمواتبينمنالمسيحالسيدبقيامةالرسلشهإدةعنايضآوتحدث-8

انه،(:236أع)و!سيحآربأبالمسيحيكرزونلذلكوهم(4،14.:1و.:32وه1:هو3

لأنهالخلاصغيرهبأحدوليس.للزاويةرأسأصارالذىالبناؤونأيهااحتقرتموهالذىالحجر

وهذا(12،:411أع)نخلصأنينبغىبهللناسممنوحآالسماءتحتآخرباسمليس

أجلهمنالذى:36(01أع)الكلربهو(:531أع)ومخلصآرئيسآبيمينهالفهرفعه

عأ)أيضآأنظر.(:531أع)الخطاياومغفرةالتوبةاسرائيلليعصالقهمواعيدتحققت

:238أع)القدسالروحوموهبة(:0136اع)السلاموليهبهم،(:143و.:91و238:3

،:36اع)الشفاءللمرضىويهب،(4:.3أع)المعوجالجيلمنوالخلاص،(:1117و

.(3:26أع)الهيةبركةولكل(:412أع)للخلاصالوحيدالمصدرهوالعموموعلى،(1.:4

(و91:8:22و338:3اع)التوبةيستلزمونعمةالمسيحبركاتعليالحصولأنعلي-!

.(:238أع)باسمهوالاعتماد،المسيحهويسوعبأنوالايمان،(:532أع)الفهواطاعة
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لتمحيوارجعوافتوبوا!(:0141أع)والأمواتللأحياءديانأالمسيحعئنالقهأن-01

.(1:!3أع)،خطاياكم

بطرسالقديسكان،اسطفانوسواستشهادللكنيسةحصلالذىالشديدالضيقوبعد

فىأقامكماالمخلعاينياسشفىحيثلدةفىالساكنينالقديسينالىونزل،السامرةفىيطوف

آمنذلكأثروعلى،تصنعهاالتىوالصدقاتالصالحةبالأعمالتشتهركانتالتىطابيثايافا

عأ)الدباغسمعاناسمهرجلعندكثيرةأيامأبيافامقيمآبطرسالقديسوبقى.بالربكثيرون

استدعاهحيثقيصريةالىيافامنذهببطرسأنالأعمالسفريروىثم.(43-:932

هذامنبطرسالقديسوتحقق.الايطاليةالمسماةالفرقةمنمائةقائدكانالذىكرنيليوس

فىحقآبطرسذكروقد،(01صأعانظر)رؤيافىالفهقبلمنلهانكشفبماالالهىالترتيب

:93(.2)أعبعدعلىالذينكلأيضآونت!ملامتدقدالموعدأنالخمسينيومفىالأولخطابه

اليهوديالشعبفيانحصرتقدالقهمواعيدأنلوكمايشعركانولكنه(2:ه3أع)أيضآأنظر

كانتلذلك،الايمانويقبلونسيعودونفانهمجحودهممنالرغموعلى.(:136و.2:ه3أع)

أهميةيوضحكلهوهذا،(:0143أع)الشعبلهذايكرزواأنالرسلمنوغيرههورسالته

اذاالأممىكرنيليوسدعوةيرفضأنالمحتملمنكانلأنهبطرسللقديستكشفتالتىالرؤيا

الأمميينهؤلاءعلىالقدسالروححلولوكان.القهقبلمنأولأاليهوجهتقدالدعوةتكنلم

الربباسمالرسولعمدهملذلك،لهمالقهقبولعلامةبطرسالقديسكلماتالياستمعواالذين

أمةكلفييقبلالفهأنبطرسواعلن.والخلاصالفداءبركاتالمؤمنينلليهودكمالهمليكون

الرسولبولسيدعلىالأممييناليالدعوةنطاقواتسع.(3:ه01أع)البروعملاتقاهمن

انجيلعلىبطرسكماالغرلةانجيلعلىأؤلقنتأنى":يقولغلاطيةالىرسالتهفىكتبالذى

المعطاهبالنعمةعلمفاذ.للأممأيضآفىعملالخقانلرسالةبطرسفىعملالذىفان.الختان

للأممنحنلنكونالشركةيمينوبرناباأعطونىأعمدةأنهمالمعتبرونويوحناوصفايعقوبلى

كثيرةمباحثةجرتاذ،بأورشليمالرسلمجمعوفى.(9-:27غلا)!فللختانهموأما

أياممنذأنهتعلمونأنتمالإخوةالرجالأيها!:لهموقالبطرسقام،الأمميينبوضعتختص

شهدالقلوبالعارفوالفه.ويؤمنونالإنجيلكلمةالأمميسمعبفمىأنهبينناالفهاختارقديمة

بالايمانطهراذبشىءوبينهمبيننايميزولم.أيضآلناكماالقدسالروحلهممعطيآلهم

نحملهاننحنولاآباؤنايستطعلمالتلاصيذعنقعلىنيربوضعالقهتجربونلماذافالأن.قلوبهم

ماأنعلى.(و...:157أع)!أيضأأولئككمانخلصأننؤمنالمسيحيسوعالرببنعمةلكن

كانأتوالماولكنالأمممعيأكلكانيعقوبعندمنقومأتىقبلمالأنه9انطاكيافيبطرسفعله

قدبطرسأنيعنىلا(21،:211غلا)"الختانمنهمالذينمنخائفآنفسهويفرزيؤخر
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لطبيعةالخاطىءاليهودفهميوضحبل،الايمانقبولفىأيضآالأممأحقيةفىاعتقادهغير

دليلفعلهماعلىبولسالرسولللومبطرسقبولأنثم.الخلاصوعموميةالمسيحيةالدعوة

أيضآ.الأمميينتعمبلاليهودشعبعلىتقتصرلاالمسيحيةالدعوةأنفىيوافقهكانأنهعلى

ولما،بالسيفيوحناأخايعقوبقتلالذىأغريباسهيرودساضطهادوقعم44سنةوفى

يقدمهأنعزمهوفىالسجنفىووضعهأيضآبطرسعلىفقبضعاداليهوديرضىذلكأنرأى

وقد،(12صأعأنظر)الربملاكبواسطةالموتمنأنقذولكنه،الفصحبعدالشعبالى

موتبعدأورشليمالىرجعقدأنهويبدو(:217أع)مجهولمكانالىذلكبعدبطرساتجه

مكثحيثالايمانقبولمنسنواتثلاثبعدذلكوكانبولسالقديسزارهوهناك،الطاغية

القديسانثم،م93أو38سنةحوالىالزيارةهذهوتقع.(:118غلا)يومأعشرخمسةعنده

(!-:21غلاانظر)بأورشليمالرسلمجمعانعقادفترةإبانأيضأبطرسالقديسزاربولس

غيرأخرىكنائسالىبطرسالرسولتوجهوقد.م94،51بينذلكوكان(؟153أعو)

الىبالاضافة،بولسرسائلومن.الأولىرسالته!قدمةمنذلكيبدوكماأورشليمكنيسة

كورنثوسرسالةتشيروكذلك(:ه9كو1)متزوجآكانبطرسالقديسأننعرفايأناجيل

.(:ه9و:112كو1)بطرسيتبعونكانواالكورنثيينمنبعضآأنالىالأولى

اليهأشارماغيرالجديدالعهدفىلدينافليسبطرسللقديسالأخيرةالسنواتعنأما

تنبأالتىالمسيحالسيدكلماتومن(18عددوالعشرينالحادىالاصحاح)فىيوحناالقديس

قدبطرسالقديسأنالتقليدمنيؤخذولكن.بهاالقهيمجدأنمزمعآكانميتةأيةعنفيها

نيرون.يدعلىهناكاستشهدحيثروميةاليحياتهأواخرفىتوجه

روها:فىبطرس-2

:الأشكتبرومافىبطرسكرازةعنالقيصرىيوسابيوسعقدهفصلفى

فيكانالذىالشريرمعبالتعاوناستطاعروماصدينةالي(الساحرسيمونأى)أتىإواذ

باقامةكإلهكرموههناكالساكنينأنحتى،قصيروقتفىتدابيرهفيينجحأنهناكانتظاره

الالهيةالعنايةأرشدتكلوديوسعهدفىالحالفى!أنهطويلآيستمرلمهذاأنعلى.لهلقثال

والذى،واعظمهمالرسلآموى-بطرس-الأموركلعلىالساهرةوالرحمةالصلاحكلية

هوأما،العظيمالمفسدهذاضدروماالىأرشدته،الباقينعننائبأيتكلمكانفضيلتهبسبب

الذهننوربضاعةالغربسكانالىالشرقمننقلإلهيةبأسلحةمتشحلقهنبيلفكقائد

القه.بملكوتوكارزآالنفوسالىبالخلاصتأتيالتيوالكلمة،نفسهالنورمعلنآ،النفيسة

الشخصتلاشىكماوتلاشتسيمونقوةانطفأتبينهمالالهيةالكلمةذاعتعندماوهكذا
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فقط،واحدةمرةيسمعوابأنيكتفوالمأنهملدرجةبطرسسامعىعقولالتقوىجلالوأضاء

مرقسالىالتوسلاتأنواعبكلتوسلوابل،المكتوبةغيرالالهىا!أنجيلبتعاليميقنعواولم

التىالتعاليمعنمكتوبآأثرألهميتركلكى،أيدينابينإنجيلهيزاللاوالذىبطرستابعىأحد

لكتابةالفرصةسنحتوهكذا.الرجلعلىتغلبواحتىيكفواولم،شفويآوصلتهمأنسبى

.(1،1:ه2و24:1،5،6)يوسابيوس"مرقساسميحملالذىالأنجيل

مرقس.القديسحسبللأنجيلدراستنافىالعباراتهذهناقشناأنسبقولقد

أنظر)نيرونعهدفىرومافىوبولسبطرساستشهادعنيوسابيوسكذلكويتحدث

غير،روماالىبطرسالقديستوجهعنشيئأيذكرالأنجيليكنلمواذا،(2:ه2يوسابيوس

بنطسشتاتالىتوجهأنهالأولىرسالتهمنيؤخذأنهخصوصأ،ذلكيعارضمافيهليسأنه

هوتحديدعليهالمختلفالأصرأنعلى.(:\1بط)1وبيثينيةوآسياوكبادوكياوغلاطية

روما:الىبطرسالقديسفيهتوجهالذىالزمن

الرسالةكتابةعندروميةفىيكنلمبطرسالرسولأنروميةرسالةمننستنتجأنويمكننا

روص)سلامهاليهايهدىالتىالأسماءقائمةبينبولسالرسوليذكرهأنبدلاكانوالا،اليها

ولا(و...1:ه28أع)روميةالىالأولبولسدخولالىيشيرالأعمالسفرفانكذلك،(16

وجودالىيشيرماهناكليسالأسررسائلوفى.الرسولبطرسمعهناكتقابلأنهيذكر

قبلكتبتالتىوهىتيموثيؤسالىالثانيةالرسالةفىنجدلاأنناعلىفضلآ،رومافىبطرس

أوريجينوسذكروقد،رومافىبطرسوجودالىيشيرمانجدلا،بقليلالرسولبولسموت

أى-حياتهأواخرفىروماالىذهببطرسالقديسأنالتكوينسدرلتفسيرالثالثكتابهفي

الذىكلوديوسحكمالانروميةالىتوجهقدبطرسالرسوليكونأننستبعدأننا

.نيرونوخلفهم54سنةكتوبر13الىواستمرم41سنةيناير23فىبدأ

:فقاليوسابيوسذكرهماعلىعلقاذيوسابيوسلكتابالانجليزيةالطبعةناشرأصابولقد

وصولهعدمالمؤكدمنأنهالافيهاواستشهادهلرومابطرسبزيارةنسلمأننستطيعأننامع

وأنهسنة35روماعلىأسقفآظلبأنهالبابويةالكفيسةزعمأما.نيرونحكمأواخرقملهناك

الجديدالعهدمنبطرسحياةعننعرفهمامعمطلقأيتفقلافانهكلوديوسعصرفىفيهاكان

وفى،(:293أعفىوردلماوفقأ)أورشليمفىكانم44سنةفىلأنه،الأوائلالكتابومن

،(الخ:111)غلأنطاكيافىكانذلكوبعد.15(أعفىوردلماوفقأ)أيضأهناككانم51سنة

رسالتهفىذلكنرىكماالصغرىآسيامنكثيرةمقاطعاتفىخدمفقدهذاعلىوعلاوة

أهلهاالىرسالتهبولسكتبعندمارومافىكانأنهالقوليمكنفلاحالأيةوعلى...الأولى
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هناككانولاتحيتهاليهمبعثالذينالأخوةبينلاسمهذكرأىيردلملأنهأو5758سنةحوالى

نجدلاأنناوالواقع(64أو63سنةالى62أو61سنةمن)حبسهأثناءرومامنبولسكتبلما

اليهايذهبلمأنهنستنتجفانناولذلكفيهااستشهدأنهمنالتقليدرواهماالارومافىأثرأىله

.استشهادهقبلالا

الغموضيحفهرومافىالكنيسةمنشأأنأالانكليزيةالترجمةناشرأيضآويقول

يدىعلىرومادخلتالمسيحيةأنأىالكاثوليكيةالكنيسةفىالسائدةالعقيدةينقلفيوسابيوس

الكنيسةمنشأفانالتاريخيكذبهاالعقيدةهذهولكن،كلوديوسأيامفىاليهاذهبالذىبطرس

أندرونكوسضمنهممنكانبأنهنستنتجأننستطيعولوأننامجهولينلأشخاصيعزي

الأبترجمةالقيصرىيوسابيوسأنظروا...(:697رو)الرسلبينالمشهوران...ويونياس

.اروميةرسالةعندراستناأنظركذلك.الصفحةأسفلفى(84،85ص)داودمرقس

الرسالة:صحة3-

الخارجية:الأدلة-ا

ينشألمالتىبصحتهاالمعترفالرسائلبينالأولىالرسولبطرسرسالةيوسابيوسوضع

وترتليانسا!اسكندرىكليمنضسىاليهايشيرو(2،2)3:هخلافأىقانونيتهاحول

فىوردماوالأولىالرسهصلبطرسرسالةفىوردمابينتشابهآنجدماكثيرآو.وايريفاوس

:(بينقابل):ذلكمثالالرسوليينالأباءكتابات

1:9ابطمع1:5برشابارسالة

2:اب!1معا:5

1:17ابطمع4:12

11:ابط1مع5:6

ه:2ابطمع16:01

7:4:بينقابلو

،9كورونثوسإلىالأولىكليمنضس!رسالة

36:2

03:2

05:،9

بطا:191مع

3:02ابطمع

2:9بط1مع

ه:هابطمع

8:،بط1مع
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الأولى.الرسولبطرسرسالةفىوردتالتىالكلماتمنكفيرآاكليمنضسىيستعملو

ه:2ابطمع3:5لهرماسالراعىكتاببينقابلكذلك

4:15ابطمع3،4:،

بطرسرسالةمناقتبسقدفيلبىإلىرسالتهفىبوليكاربوسبأنيوسابيوسيشهدو

بينةمقابلةنضعأنيمكنو(8،:414)اطأولىالرسول

18:اابطمع9:3فيلبىإلىبوليكاربوسرسالة

بطا:121113مع2:9

3:9ابطمع2:2

2:11ابطمع5:3

7:اب!4مع7:2

24،22:ب!12مع8:1

2:12بط1مع01:2

بين:قابلكذلك

9؟،و3:89ابطمع9:2،3ديوجفيضرسالة

2:11ابطمع1:4

فىالرسالةأدرجتقدو،ليوستينستريفونمحاروةفىورد،الرسالةكلماتمنكثيرو

اذاو.الترجماتمنغيرهاواللاتينيةوالعربيةواطأرمنيةوالأثيوبيةوالسريانيةالترجمة

فقدتالتى)الأولىالصفحةفىذكرتأنهايظنفانهموراتورىقائمةفىتردلمالرسالةكانت

.(مرقسللقديسالأنجيلمعالقائمةمن

هما،الأولىالرسوليوحنارسالةكذلكوالأولىالرسولبطرسرسالةأنالقولوخلاصة

شك.أىحولهماينشألماللتانالجامعةالرسائلبينمنالوحيدتانالرسالتان

الداخلية:ايادلة-ب

تردولمالرسالةفىوردتكثيرةكلماتعلىتحتوىأنهاالرسالةأسلوببفحصلنايتبين

ترجمته:ماالكلماتهذهمننذكرالمثالسبيلعلىوالأخرىالجديدالعهدكتبفى
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4:91بط1الخيرعمل1-

2:41بط1الخيرفاعل2-

5:9و2:17بط1المؤاخاة3-

2:91بط1الظلم4-

2:2بط1الغشعديم5-

3ة4بط1رجس6-

5:3بط1قبيحبربح7-

4:51بط1غيرهأمورفي!تداخل8-

5:4بط1يبليلاالذي!-

4:ابط011-لايضمحل

،13:13بط111-ولدثانية

5:3بط1إضطرارعنلا-ا2

4:4بط1خلاعة-13

1:8بطايوصفلا-14

2:33بط1الشتميردلا-15

2:42بط1عنيموت16-

.كثيرةكلماتذلكغيروتوجد

بطرسالرسولأنيبدوو.السبعينيةالترجمةفياستعملالكلماتهذهبعضهناكو

بين:قابلالقديمالعهدمنلاقتباسهأوالسبعينيةبالقرجمةلتأثرهأما،استعملها

91:02،02:7و11:44لامع1:16بط1-1

.:046اشمع:124بط21-

118:32مزو28:16اشمع2:6-8بط31-

6.8هو3322:و:ه!1حزو4303:اشمع2:!بط41-

53:9،12أشمع2:1،22بط51-

:3312مزمع3:01ابط6-

3:43و11:31و:0112أممع5:هو،48:18بط71-

البسيطالخلافمنواضحهوكماذاكرتهمنالرسولكتبهاالاقتباساتهذهأنيبدوو

أنهعلىهذهجاءتالأحيانبعضوفى،السبعينيةالقرجمةأوردتهاكماالنصوصبينوبينهما
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يكونانالممكنغيرمنأنهعلىيدلمماقليلةالرسالةفىوردتالتىالعبريةالكلماتأنيلاحظ

تفردتالتىمنكلماتخمسفهناك)القديمللعهدالعبرىالنصعنمباشرةأخذقدالكاتب

الكلماتأنيلاحظأنهعلى(القديمللعهدأخرىترجماتفىوجدتالأولىبطرسرسالةبها

اخذقدالكاتبيكونأنالممكنغيرمنانهعلىيد!امماقليلةالرسالةفىوردتالتىالعبرية

لاتينية.كلمةايةالرسالةفىتردلمو،القديمللعهدالعبرىالنصعنعباشرة

الخالصة.المسيحيةالفيلولوجياعنتعبرالتىالجديدةبالكلماتالرسالةتتميزكذلك

المحبة،(3:21بط1)المعمودية،(:416بط1)مسيحى:التاليةالكلماتذلبا!فال

المختارين،(:132بط1)الحق،(:417بط1)القهانجيل،(:ه1بط1)الايمان،:8(4بط1)

تقديس،(:12بط1)السابقالقهعلم،(:324بط1الصليببمعنى)الخشبة،(:111بط1)

بط1)التواضع،(:ا5بط9)الكاهن،(:2ابطا)الروح،(:6ابط9)تجارب،(:13بط1)

ذلك.غيرو(:53بط1)القهميراث،(:ه5

-الخادم-الناموس:مثلالرسالةفيتردلمالمسيحيةالتعاليمتخصكلماتثمةأنعلى

.الأيتامعنأواياراملعنأوالمسيحيينالأنبياءعنشىءالرسالةفىيردلمكذلك-الكنيسة

غيرهافيتردلمالتيالكلماتمنكثيرباستعمالأيضآتقميزالرسالةأنذكرناأنسبقولقد

الاسممنالتعريفأداةالكاتبيسقطأحيانأو.الأخريالجديدالعهدكتبأوالرسائلمن

مثل:يفسرهأخراسمالىمضافآكاناذاوخاصة

ولحأ!ثه!4ل!،ولول!لاس!30،ثهول(1)الروحبتقديس-1

أس!3أ،ل!مأثاولهولنةثاه،!ولالدمرش-3

أه"لأاف!أ3امم!؟ح301المتنوعةالنعمة-3

ولص!لأص!ول!3س!39لأءهطأ3الافتقاديومفى-4

كبيرحدإلىتأثرقدالكاتبأنيعنىالعموموجهعلىالرسالةواسلوب...ذلكغيرو

كل.اصولهاوقواعدهاواليونانيةباللغةالدقيقةمعرفتهيعنىكماالسبعينيةالترجمةبأسلوب

الرسالةكتبقدالرسولبطرسيكونأنالممكنغيرمنبأنهالقولإلىبالبعضأدىقدهذا

نأالبعضواعتقدءالرأىهذاالكثيرونتبنىلقدو.بمترجماستعانربماأنهو،مباشرة

فىجاءماعلىبناءالغولإلىيذهب!نهناكأنبينما،مرقسالقديسهوالمقرجم

تعريف.أداةبدونتذكر،التاليةللامثلةبالنسبةهكذا،والبونانيالنصفيتعريفأداةبدون(الروح)كلمةتذكر-ا
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التيالعبريةاللغةمنالرسالةترجمةفياماالمترجمعمليتمثلو.سلوانسبأنه(:512بط1)

الرسالةكتابةفىالرسولبطرسمعاشتراكفىأو،اليونانيةاللغةإلىبطرسالرسولبهاكتب

أفكارأنأى.اليونانيةباللغةصياغتهاوبطرسأفكارترجمةفىيكونقدأو،اليونانيةباللغة

المترجم.هذاوضعمنوصياغتهاالرسالةأسلوبأنبينمابطرسللقديستنسبالرساله

العهلكتبوبينالأوليالرسولبطرسرسالةبينالتشاب4-

ةاياخرىالجدلد

واضح.تشابهيوجدالأخرىالجديدالعهدكتبوبعضالأولىالرسولبطرسرسالةبين

ذلك:ومن

أفسس:رسالةوبينالأولىالرسولبطرسرسالةبينالتشابه-ا

الرسالة؟افتتاحيةفى-لم

وغلاطيةبنتسشتاتمنالمتغربينالىالمسيحيسوعرسولبطرس"(3-:11بط1)

الروحتقديسفىالسابقالأبالفهعلمبمقتضى.المختارينوبيثينيةوأسياوكبادوكية

يسوعربناأبوالقهمبارك.والسلامالنعمةلكملتكثر.المسيحيسوعدمورشللطاعة

منالمسيحيسوعبقيامةحىلرجاءثانيةولدناالكثيرةرحمتهحسبالذىالمسيح

."الأموات

أف!سسفىالذينالقديسينالىالفهبمشيئةالمسيحيسوعرسولبولس"(3-:ا1أف)

مبارك.المسيحيسوعوالربأبيناالقهمنوسلاملكمنعمة.يسوعالمسيحفىوالمؤمنين

.!المسيحفىالسموياتفىروحيةبركةبكلباركناالذىالمسيحيسوعأبوربناالقه

السابق:اللهتدبير-ب

مناي!خيرةالأزمنةفيأظهرقدولكنالعالمتأسيسقبلسابقأمعروفآ"(:.13بط1)

."أجلكم

بدمه:المسيحاقتناممالذيئالمؤمنينامجاد-ب

تخبروالكياقتناءشعبمقدسةأمةملوكيوكهنوتمختارفجنسأنتم"وأما(29:ابط)

لكىبطرسالرسولأيضآويقولالعجيبنورهالىالظلمةمندعاكمالذىبفضائل

للمدحتوجدبالناريمتحنأنهمعالفانىالذهبمنأثمنوهىايمانكمتزكيةتكون

.(1:7ابط)داالمسيحيسوعاستعلانعندوالمجدوالكرامة
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."مجدهلمدحالمقتنىلفداءميراثناهوعربونالذى"(1:14أف)

لمسيح:لمسلطاق-د

وقواتوسلاطينوملائكةالسماءالىمضىقداذالقهيمينفىهوالذى"(3:32بط)1

.1(لهمخضعة

الدهرهذافىليسيسمىاسموكلوسيادةوقوةوسلطانرياسةكلفوق"(1:21أف)

.،أيضأالمستقبلفىبلفقط

:(لملئهلسكنميكللملمؤمنوقاالروحىالبنياق-"

روحيةذبائحمقدسآكهنوتآروحيأبيتأحيةكحجارةمبنيينأيضأأنتم"كونوا(ه:2بط11

."المسيحبيسوعالفهعندصقبولة

فيهالذى.الربفىمقدسآهيكلا!ينمومعأمركبأالبناءكلفيهالذى"(3:31،32أف)

."الروحفىلقهمسكنأمعأمبنيونأيضأأنتم

:للنساءتوجيهاتو

ل!البعضكانوانحتىلرجالكنخاضعاتكنالنساءأيتهاكذلكن"(6-3:1بط1)

.بخوفالطاهرةسيرتكنملاحظين.كلمةبدونالنساءبسيرةيربحونالكلمةيطيعون

بلالثيابولبسبالذهبوالتحلىالشعرضفرمنالخارجيةالزينةزينتكنتكنولا

كثيرالقهقدامهوالذىالهادىءالوديعالروحزينةالفسادالعديمةفىالخفىالقلبانسان

أنفسهنيزينالفهعلىالمتوكلاتأيضأالقديساتالنساءقديمأكانتهكذافانه.الثمن

أولادهاصرتنالتى.سيدهااياهداعيةابراهيمتطيعسارةكانتكمالرجالهنخاضعات

."البتةخوفأخائفاتوغيرخيرآصانعات

المرأةرأسهوالرجللأن.للربكمالرجالكناخضعنالنساءأيها("34-5:22أف)

الكنيسةتخضعكماولكن.الجسدمخلصوهو.الكنيسةرأسأيضآالمسيحأنكما

فىوردتكلماتهناكأنيلاحظأنهعلى."شىءكلفىلرجالهنالنساءكذلكللمسيح
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(1:7أف)مغفرة(ه:.\فأ)لتبنيا

(1:01أف)يجددوليجمع(1:9أف)سر

(1:01أف)تدبير(1:49أف)عربون

(5:2أف)قربان(01:أأف)ملء

(6:11،13أف)سلاح(3:3أف)الغضبأبناءبالطبيعة

(5:8أف)النورأبناء

مثل:الأولىالرسولبطرسرسالةفىتردولمأفسسرسالة

رومية:رسالةوبينالأولىالرسولبطرسرسالةبينالتشابه2-

:الأمواتبينمنالمسيع)قامالذىبالئهالايمان-ا

ناحتىمجدأوأعطاهالأمواتمنأقامهالذىبالفهتؤمنونبهالذينأنتم"(1:21بط11

.الفه"فىهماورجاءكمايمانكم

ربنايسوعأقامبمننؤمنالذينلناسيحسبالذينأيضأنحنأجلنامنبل"(4:24رو)

."ا!امواتمن

الخطيئة:مننتبر2الجسدبموت-ب

منفان.النيةبهذهأيضآأنتمتسلحوابالجسدلأجلناالمسيحتألمقدفاذ"(أ:4بط1)

."الخطيئةعنكفالجسدفىتألم

لاكىالخطيئةجسدليبطلمعناصلبقدالعتيقانسانناهذاأن"عالمين(6:6،7رو)

."للخطيئةأيضأنستعبدنعود

:/لحياةلنايهبالمسيح-ب

عننموتلكىالخشبةعلىجسدهفىخطاياناهونفسهحملالذى"(2:34بط1)

لما.شفيتمبجلدتهالذى.للبرفنحياالخطايا

لفهاحياءولكنالخطيةعنأمواتآأنفسكماحسبواأيضأأنتمكذلك"(6:11رو)

."ربنايسوعبالمسيح

للمؤمنين:المذخرالمجد-د
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المسيحلأموالشاهدرفيقهمالشيخأنابينكمالذينالشيوخالىأطلب"(\:5بط1)

."يعلنانالعتيدالمجدوشريك

.أفينايستعلنأنالعتيدبالمجدتقاسلاالحاضرالزمانالامأنأحسبفانى("8:18رو)

الذ:يمينعنالمسيعهـ-

وقواتوسلاطينوملائكةالسماءالىمضىقداذالقهيمينفىهوالذى"(3:22بط1)

."لهمخضعة

أيضأهوالذىأيضآقامبالحرىبلماتالذىهوالمسيح.يدينالذىهومن"(8:34رو)

.،فينايشفعأيضأالذىالقهيمينعن

الروحية:الذبائح+

.!المسيحبيسوعالفهعندمقبولةروحيةذبائحلتقديم..."(ه:2بط1)

مقدسةحيةذبيحةأجسادكمتقدمواأنالقهبرأفةالأخوةأيهااليكمفأطلب"(\:13رو)

."العقليةعبادتكمالقهعند

الدهر:مذاشهواتبصورةالتشبهعدم-ز

.!جهالتكمفىالسابقةشهواتكمتشاكلوالاالطاعةكأولاد"(1:14بط1)

ماالتختبرهأذهانكمبتجديدشكلكمعنتغيروابل.الدهرهذاتشاكلوا"ولا(13:3رو)

.!الكاملةالمرضيةالصالحةالفهارادةهى

:المعطاهالمومبةبحسبالخدمة-!

كوكلاءبعضآبعضكمبهايخدمموهبةأخذمابحسبواحدكلليكن"(4:01،11بط1)

أحديخدمكانوان.الفهفكأقوالأحديتكلمكانان.المتنوعةالقهنعمةعليصالحين

المجدلهالذىالمسيحبيسوعشىءكلفىالفهيتمجدلكىالفهيمنحهاقوةمنفكأنه

دا.آمينالأبدينأبدالىوالسلطان

مافوقيرتئىلاأنبينكمهومنلكللىالمعطاهبالنعمةمولفانى"(8-13:3رو)

كمافانهالايمانمنمقدارآواحدلكلالقهقسمكماالتعقلالىيرتئىبليرتئىأنينبغى

نحنهكذا.واحدعمللهاالأعضاءجميعليسولكنكثيرةأعضاءلناواحدجسدفى

مواهبلناولكن.للآخرواحدكللبعضبعضآوأعضاءالمسيحفيواحدجسدالكثيرين
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مأ.الخدمةففىخدمةأم.يمانا"اليفبالنسبةالنبوة.لناالمعطاهالنعمةبحسبمختلفة

الراحم.فباجتهادالمدبر.فبسخاءالمعطي.الوعظففىالواعظأم.التعليمففىالمعلم

."فبسرور

:وياءبلاالمحبة

الرياءالعديمةالأخويةللمحبةبالروحالحقطاعةفينفوسكمطهروا"(1:23بطا

."بشدةطاهربقلببعضآبعضكمفأحبوا

وأدين.بالخيرملتصقين.الشركارهينكونوا.رياءبلافلتكنالمحبة"(01،!:12رو

."...الأخويةبالمحبةبعضآبعضكم

المسيحية:بالروحالأخرينمعاملة

أخويةمحبةذوىواحدبحسالرأىمتحدىجميعأكونواوالنهاية"(3:8-13بط1

مباركينبالعكسبلبشتيمةشتيمةعنأوبشرشرعنمجازينغيرلطفاءصشفقين

صالحةأيامأويرىالحيوةيحبأنأرادمنلأن.بركةترثوالكىدعيتملهذاأنكمعالمين

الخيرويصنعالشرعنليعرضبالمكرتتكلماأنوشفتيهالشرعنلسانهفليكفف

وجهولكن.طلبتهمإلىوأذنيهاطأبرارعلىالربعينىلأن.أثرهفىويجدالسلامليطلب

."الشرفاعلىضدالرب

ك-

الفرحينمعفرحآ.تلعنواولاباركوا.يضطهدونكمالذينعلى"باركوا(:14-1291رو

العالية.بالأمورمهتمينغيرواحدأاهتمامألبعضبعضكممهتمين.الباكينمعوبكاء

بشر.شرعنأحدأتجازوالا.أنفسكمعندحكماءتكونوالا.المتضعينإلىمنقادينبل

جميعسالمواطاقتكمفحسبممكنأكانإن.الناسجميعقدامحسنةبأمورمعت!ين

النقمةلىمكتوبلأنه.للغضبمكانأاعطوابلالأحباءأيهالأنفسكمتنتقموالا.الناس

."الربيقولآجازىأنا

الخير:يفعلمنعلىضررلا

البرأجلمنتألمتمإنولكن.بالخيرمتمثلينكنتمإنيؤذيكمفمن"(-14أ:33بظ1)

."تضطربواولاتخافوهفالأخوفهموأما.فطوباكم

اللهمنإلاسلطانليس!أنه.الفائقةللسلاطيننفسكللتخضع"(-4:ا13)رو

اللهترتيبيقاومالسلطانيقاوممنإنحتى.اللهمنمرتبةهىالقائمةوالسلاطين

بلالصالحةللأعمالخوفأليسواالحكامفإن.دينونةلأنفسهمسيأخذونوالمقاومون
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اللهخادملأفه.منهمدحلكفيكونالصلاحإفعل.السلطانتخافلاأنأفتريد.للشريرة

منتقمالقهخادمهوإذعبثأالسيفيحمللالأنه.فخفالشرفعلتإنولكن.للصلاح

."الشريفعلالذىمنللغضب

اقتبساهفيماروميهرسالةوبينالأولىالرسولبطرسرسالةبينأيضاتشابهوثمة

القديم:العهدمنالمسيحعن

مختارآزاويةحجرصهيونفىأضعهنذاالكتابفىأيضآيتضمنلذلك"(:6-37بط1)

يطيعونلاللذينوأماالكرامةتؤمنونالذينأنتمفلكم.يخزىلنبهيؤمنوالذىكريمآ

."الزاويةرأسصارقدهوالبناؤونرفضهالذىفالحجر

منوكلعثرةوصخرةصدمةحجرصهيونفىأضعأناهامكتوبهوكما"(:33)رو!

."يخزىلابهيؤمن

غلاطية:ورسالةالأولىالرسولبطرسرسالةبينالتشابه3-

:الميراثفىالمؤمنينحق)-

."طأجلكمالسمواتفىمحفوظيضمحلولايتدنسولايفنىلالميراث"(:14بط1)

إلىعلينامغلقأالناموسلختمحروسينكناالإيمانجاءقبلما"ولكن(:47و:333غلا)

.ا"بالمسيحللهفوارثابنآكنتوانابنآبلعبدآيعدلستإذ...يعلنأنالعتيدالإيمان

الله:ابناءحريةب-

.أاللهكعبيدبلللشرسترةعندهمالحريةكالذينوليسكأحرار!(:216بط1)

فرصةالحريةتصيروالاأنهغير.الأخوةأيهاللحريةدعيتمإنمافإنكم"(:513)غلا

."بعضأبعضكماخدموابالمحبةبلللجسد

تيطس:رسالةوبينالأولىبطرسرسالةبينالتشابه-4

الرسالة:تقدمةفىلم-

وغلاطيةبنتسشتاتفىالمتغربينإلىالمسيحيسوعرسولبطرس"(:\1بط1)

."المختارينوبيثينيةوآسياوكبدوكية

الحقومعرفةالفهمختارىايمانلأجلالمسيحيسوعورسولالفهعبدبولس"(:\1تى)

."التقوىحسبالذى
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:المختارلشعبهالكهامتناءفى-ب

لكىاقتناءشعبمقدسةأمةملوكىوكهنوتمختارفجنسأنتم"وأما(3:9بط9)

."العجيبنورهالىالظلمةمندعاكمالذىبفضائلتخبروا

خاصآشعبآلنفسهويطهراثمكلمنيفدينالكىلأجلنانفسهبذلالذى"(2:14تي)

."حسنةأعمالفىغيورآ

الثانى:لملميلادومبتناالتياللىرحمة-ب

المسيحيسوعبقيامةحىلرجاءثانيةولدناالكثيرةرحمتهحسب..."(3:21و1:3بط1)

."...الفهعنصالحضميرسؤالبلالجسدوسخإزالةلاالمعموديةأى...ا!أمواتمن

الثانىالميلادبغسلرحمتهبمقتضىبلنحنعملناهابرفىبأعماللا"(ه:3تي)

."القدسالروحوتجديد

الأبدية:الحياةميراث-د

."...الحياةنعمةمعكمأيضأكالوارثاتكرامةاياهنمعطينا،(3:7بحر1)

."الأبديةالحياةرجاءحسبورثةنصيربنعمتهتبررنااذا"حتى(3:7تي)

بدمه:افتداناالمسيحهـ-

سيرتكممنذهبأوبفضةتفنىبأشياءلاافتديتمأنكمعالمين"(\!،1:18بط1)

."المسيحدمدنسولاعيببلاحملمنكريمبدمبلالأباءمنتقلدلضوهاالتىالباطلة

.!اثمكلمنيفدينالكى!أجلنانفسهبذلالذى9(3:14تي)

أحيانأيشملبلالكلماتعلىتيطسورسالةالأولىبطرسرسالةبينالتشابهيقتصرولا

.(العالمهذافىكغرباءاليناالنظرفىالرسالتينبينتشابهمننجدهماذلكمثال)الأفكار

الجسديةالشهواتعنتمتنعواأنونزلاءكغرباءاليكماطلباطاحباءأيها"(3:11بط1)

دا.النفستحاربالتى

فيوالتقويوالبربالتعقلونعيشالعالميةوالشهواتالفجورننكران..."(2:12،12تي)

يسوعومخلصناالعظيمالفهمجدوظهورالمباركالرجاءمنتظرين.الحاضرالعالم

ي!.المسيح

رسالةبين،أوسعنطاقعلىولكن،التشابهلهذامثيلأونجد-5

العبرانيين.ورسالةاياولىالرسولبطرس

العهدكتبأورسائلمنغيرهمافىتردولاالرسالتينهاتينفىتردعديدةكلماتثمةفان

مثل:الأخرىالجديد
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بيت-(11:31عب-2:11و1:1بط1)غريب(42:!عب-3:13بط1)مزر

-(4:12عب-1:23بط1)الحىالقهكلمة(01:21عب-4:17بط1كنيسة)بمعني

(13:02عب-2:25بط1المسيحعن)الراعى-(12:17عب-3:9بط1)البركةيرث

ذلك.وغير-(1:3عب-1:02بط1)الأخيرةالأزمنةأوالأخيرةالأيام-

:باختصاركتبتقدالرسالتينمنكلااننم

.،..أظنفيمابالاختصاراليكمكتبت"قد(:513بط1)

.أبإيجازإليكمكتبتفانىالوعظكلامتحتملواأنا!أخوةأيها"أسألكم(:1332عب)

:ا!لاماحتمالفىالصبرالىتدعوالرسالتينمنوكل

الذينفإذا.يظهرانأينوالخاطىءفالفاجريخلصبالجهدالباركانوإن"(91،:18لمابط)

."الخيرعملفىأمينلخالقكماأنفسهمفليستودعواالفهمشيئةبحسبيتألمون

لأنهالموعدتنالونالفهمشيئةصنعتمإذاحتيالصبرإليتحتاجون"!انكم(:0136عب)

نفسىبهتسرلاإرتد!انيحيافبالإيمانالبارأما.يبصءولاالأتىسيأتىجدأقليلبعد

.!النفسلاقتناءالإيمانمنبلللهلاكالارتدادمنفلسنانحنوأما

:يعقوبورسالةالأولىالرسولبطرسرسالةبينالتشابه6-

الرسالة:افتتاحية-لم

الذينسبطأعشرالاثنىإلىالسلاميهديالمسيحيسوعوالربالفهعبديعقوب(":\1يع)

.(:11بط1انظر)"الشتاتفى

:والتجارباعلاملمحتمالفىب-

بتجاربيسيرآلهخزنونيجبكانإنالأنأنكممعتبتهجونبه"الذى(7،:16بط1)

توجدبالناريمتحنأنهمعالفانىالذهبمنأثمنوهىإيمانكمتزكيةتكونلكى.متنوعة

."المسيحيسوعاستعلانعندوالمجدوالكرامةللمدح

نأعالمينمتنوعةتجاربفيتقعونحينمااخوتييافرحكلاحسبوه"(3،:12يع)

."صبرأينشيدإيمانكمامتحان
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الحية:اللىبكلمةالثانيالميلاد--

إلىالباقيةالحيةالقهبكلمةيفنىلاممابليفنىزرعمنلاثانية"مولودين!:123بط1)

."الأبد

.،خلائقهمنباكورةنكونلكيالحقبكلمةفولدناشاء"(:118يع)

لملزائلى:المجد-د

وزهرهيبسالعشب.عشبكزهرإنسانمجدوكلكعشبجسدكللأن"(:134بط1)

.،سقط

بالحرأشرقتالشمسطانيزولالعشبكزهرلأنهفاتضاعهالغنىوأما"(1-11.:1يع)

.أطرقهفىأيضأالغنىيذبلهكذامنظرهجمالوفنىزهرهفسقطالعشبفيبست

بالقواضع:التسربلهـ-

بعضكمخاضعينجميعأوكونواللشيوخاخضعواالأحداثأيها،كذلك(-6:ه5بط1)

نعمةفيعطيهمالمتواضعونوأماالمستكبرينيقاومالقه!انبالتواضعوتسربلوالبعض

يعتنىهويهنهعليههمكمكلملقينحينهفىيرفعكملكيالقويةالفهيدتحتفتواضعوا

."بكم

....نعمةفيعطيهمالمتواضعونواماالمستكبرينالفهيقاوميقوللذلك"(4:6،01يع)

."فيرفعكمالربقداماتضعوا

لمبليس:مقاومة+

يبتلعهمنيلتمسيجولزائركأسدخصمكمابليسلأنواسهروااصحوا"(!،:58بط1)

فىالذينإخوتكمعلىتجرىا!مهذهنفسأنعالمينالإيمانفىراسخينفقاوموههو

."العالم

.،منكمفيهربابليسقاوموا.للهفاخضعوا"(:47يع)

الأناجيل:وبينالرسالةبينتشابهثمةفإنكذلك7-

فيالتيالأرواحوبشر9،الجحيمفىالمسيحكرازةعنتعليمهاالرسالةيميزماأهمكانواذا

فصرخ"يقولحيث(5-53:.27مت)فىمقابلآلهنجدالتعليمهذافإن(:91)3"السجن

إليفوقمنقسمينإليانشققدالهيكلحجاب!اذا.الروحوأسلمعظيمبصوتأيضأيسوع

القديسيناجساممنكثيروقامتفتحتوالقبور.تشققتوالصخورتزلزلتوا!ارض.أسفل

.،لكثيرينوظهرواالمقدسةالمدينةودخلواقيامتهبعدالقبورمنوخرجوا.الراقدي!
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قديمأ:الأنبياءمشتهيكاقلملخلاص-لم

التىالنعمةعنتنباؤاالذين.أنبياءعنهوبحثفتشالذىالخلاص9(1-12:.1بط1)

سبقإذفيناالذىالمسيحروحعليهيدلكانالذىالوقتماأووقتأىباحثينلأجلكم

لنابللأنفسهمليسأنهملهماعلنالذينبعدهاالتىوالأصجادللمسيحالتىبالألامفنتمهد

الروحفىبشروكمالذينبواسطةالأنأنتمبهاأخبرتمالتىالأموربهذهيخدمونكانوا

.أعليهاتطلعأنالملائكةتشتهىالتى.السماءمنالمرسلالقدس

ولمتنظرونأنتمماينظرواأنارادواوملوكآكثيرينأنبياءأنلكمأقوللأنى9(:124.لو)

.!يسمعواولمتسمعونأنتممايسمعواوأقينظروا

يتمجد:ثمينالمالمسيح-ب

وأنتم01!بعدهاالتىوالأمجادللمسيحالتىبالألامفشهدسبقاذ1000(21!ا:ا1بط1)

."...مجدآوأعطاهالأمواتمنأقامهالذىباللهتؤمنونبهالذين

"مجدهإلىويدخلبهذايتألمالمسيحأنينبغىكانأما"(:2436لو)

واليقظة:الجهادلملىالدعوة-ب

!...صاحينذهنكمأحقاءمنطقوالذلك9(:113بط1)

.،موقدةوسرجكمممنطقةأحقاؤكملتكن"(3:ه12لو)

:الصلاةلملىالدعوة-د

فسيرواواحدكلعملحسبمحاباةبغيريحكمالذىأبآتدعونكنتم!ان،(:117بط1)

."بخوفغربتكمزمان

ليأتاسمكليتقدسالسمواتفىالذىأبانافقولواصليتممتىلهمفقال"(:2ا9لوإ

."...ملكوتك

اللى:كلمةموالزرعهـ-

إلىالباقيةالحيةالفهبكلمةيفنىلاممابليفنىزرعمنلاثانية"مولودين(:923بط1)

.االأبد

يسمعونالذينهمالطريقعلىوالذين.الفهكلامهوالزرع.المثلهو،وهذا(81:9لو)

.!فيخلصوايؤمنوالئلاقلوبهممنالكلمةوينزعإبليسيأتىثم
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الزاوية:حجرالمسيحو-

مختارآزاويةحجرصهيونفىأضعهنذاالكتابفىأيضآيتضمنلذلك9(7،:36بط1)

يطيعونلاللذينوأماالكرامةتؤمنونالذينأنتمفلكم.يخزىلنبهيؤمنوالذىكريمآ

.،الزاويةرأسصارقدهوالبناؤونرفضهالذىفالحجر

قدهوالبناوونرفضهالذىالحجرالمكتوبهذاهوماإذأوقالإليهمفنظر(!:17-218.لو)

عليههوسقطومن.يترضضالحجرذلكعلىيسقطمنكل.الزاويةرأسصار

.،يسحقه

:حساقطلمةساالمرد-ز

عالمينمباركينبالعكسبلبشتيمةشتيمةأوعنبشرشرعنمجازينغير"(3:9بط1)

.!بركةترثوالكىدعيتملهذاأنكم

.أإليكميسيئونالذينلأجلوصلوا.لاعنيكمباركوا9(:638لو)

الوكيل:امانة-ع

كوكلاءبعضآبعضكمبهايخدمموهبةأخذمابحسبواحدكلليكن"(1:.4بط1)

.،المتنوعةالقهنعمةعلىصالحين

خدمهعلىسيدهيقيمهالذىالحكيمالأمينالوكيلهوفمنالربفقال"(:1342لو)

.حينها!فىالعلوفةليعطيهم

الله:يمجدالحميدالتصرف-ء

كفاعلىعليكميفترونفيمايكونوالكىحسنةايأممبينسيرتكمتكونوأن"(:212بط1)

.أيلاحظونهاالتىالحسنةأعمالكمأجلمنالافتقاديومفىالفهيمجدونشر

أباكمويمجدواالحسنةأعمالكميروالكىالناسقدامهكذانوركمفليضىء9(:516مت)

.،السمواتفىالذى

البر:لمجلمنالمضطهديقتطويب-ي

.تضطربواأولاتخافوهفلاخوفهموأما.فطوباكمالبرأجلمنتألمتموانإولكن(3:14)ابط

."السمواتملكوتلهملأن.البرأجلمنللمطرودينطوبى"(1:.5مت)
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اللى:ملكوتمعاينةشر!الثانىلملميلاد-ك

ثانيةولدناالكثيرةرحمتهحسبالذيالمسيحيسوعأبوربناالقهمبارك"(:13بط1)

.!الأمواتمنالمسيحيسوعبقيامةحىلرجاء

يقدرلافوقمنيولدلاأحدكانإنلكأقولالحقالحقلهوقاليسوعفأجاب"(3:3يو)

."الفهملكوتأيرى

الله:منولدوالمؤمنونلم-ل

.!الأبدإلىالباقيةالحيةالفهبكلمة...ثانيةمولودين"(:123بط1)

.!الفهمنبلرجلمشيئةمنولاجسدمشيئةمنولادممنليسولدواالذين9(:13يوا)

بدمه:انالمفتدالذىاللهحملهوالمسيح-م

الباطلةسيرتكممنذهبأوبفضةتفنىبأشياءلاافتديتمأنكمعالمين"(91،:118لط1)

."المسيحدمدنسولاعيببلاحملمنكماكريمبدمبلالأباءمنتقلدتموهاالتى

."العالمخطيةيرفعالذىالفهحملهوذافقالإليهمقبلأيسوعنظرالغدوفى9(:92يوا)

نفوسئا:راعىمولملمسيح-ن

.وأسقفها!نفوسكمراعىإلىالأنرجعتملكنكمضالةكخرافكنتملأنكم!(22:هابط)

."الخرافعننفسهيبذلالصالحوالراعىالصالحالراعىهوأنا"(11:1.يو)

بالرعاية:التكليف-ص

قبيحلربحولابالاختياربلإضطرارعنلانظارأبينكمالتىالفهرعية"ارعوا(:52بط1)

."بنشادطبل

لهقالهؤلاءمناكثرأتحبنىيونابنسمعانيابطرسلسمعانيسوعقال!(1:ه21يو)

.،خرافىارعلهقال.أحبكأنىتعلمأنتربيانعم

الأعمالوسفرالأوليبطرسرسالةبينمشتركةكلماتثمةكذلك8-

ذلك:مثال:

يعملأويقيم-(:223أع:2-ابط1)السابقالعلم-(:1317أع-:117بط1)غربة

،3:17أع-:114يط1)جهل-(:1126أع-:416بط1)مسيحي-(:ه12أع-:48يط)1

بط1)يهدد-(:832أع-:191بط1)حمل-(:0138أع-:43ابط)رجس-(17:03

(:2324أع-24:1بط1)والي-(373:4،44أع-3:03بطا)خلص-(:417أع-:233

.(:16!1أع:3-5بط1)يتسلط-
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قابل:الجملفىأيضأتشابهيوجدالكلماتفىالتشابههذاإلىوبالأضافة

:0134أعمع:117بط1أ-

:1591أعمع:123بط1-ب

:411أعمع:24بط1-ج

:541أعمع16،:413بط1-د

22،:18أعمع:51بط1هـ-

:.173أعمع:114بط1-و

36:18أعمع2:!بط1-ز

03:28أعمع:52بط1-ح

الىبالبعضأدى،الرسولبولسورسائلالأولىالرسولبطرسرسالةبينالتشابهأنعلى

الأخرالبعضذهببينما،بهاوتأثرالرسولبولسرسائلقراقدبطرسالرسولأنافتراض

هذافوقعاي!وليالرسولبطرسرسالةقرأبولسالرسولأنافتراضاليذلكعكسعلي

رسالةبعدكتبتانهاالكثيرونيذهبالتىأفسسالىالرسالةفيالأخصوعلي،بينهماالتشابه

الأولى.الرسولبطرس

وأأفسسورسالةالأولىالرسولبطرسرسالةبينسواءالتشابههذاأننلحظأنناعلى

علىفيهماالواحداعتمادافتراضحدالىيبلغلاايأخرىالرسولبولسرسائلوبينبينهما

كتبالذىالرسولبطرسكهياح+ل!،+.اس!أمترجمبأن،القولالىالبعضيذهبولذلك،الأخر

هذاالأخرالبعضويعلل،بهاوتاثروتعاليمهالرسولبولسكلماتالىكثيرأاستمعقدالرسالة

يقعأوقد.الواحدالعصربروحوتأثرواحدزمنفىعاشالرسولينمنكلأألىباعتبارالتشابه

والأنجيل،الناموسبينالعلاقةكموضوعواحدةبروحواحدموضوعمعالجةنتيجةالتشابه

فىبطرسالرسولوتناوله،العبرانيينالىرسالتهفىا!أخصعلىالرسولبولسيتناولهالذى

الأولى.رسالته

الجديدالعهدكتبوبينالأولىالرسولبطرسرسالةبينالتشابهانافترضالنحوهذاوعلى

الأخر.علىمنهمالواحداعتماديعنىلاالأخرى
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هذاولعل.الأربعةوالأناجيلالرسولبطرسبينكبربصورةيتمثلالتشابههذاأنعلى

سبقالتىالأمثلةالىوبالإضافة،اليهااستمعالتىالمسيحالسيدبكلماتبطرستأثرالىيرجع

أيضقابل،والأناجيلالأولىالرسولبطرسرسالةبينالتشابهفىذكرها

6:.2و25:34و:ههمتمع1:4بط1أ-

:12همتمع4:13و،2:68بط1-ب

18:17لوو91:14و18:2متمع2:2بط1-ج

11:28متمع3:4بط1-د

16:18متمع2:هبط1هـ-

31:43متمع2:7بط1و-

22:21متمع،2:1317بط1ز-

01:38متمع3:31بط1-ح

33:46لومع2:33بط1-ط

15:4لوو:936متصع2:ه3بط1-ي

26:41و25:13و34:42متمع4:7بط-1ك

21:34و12:21ولو

:11همتصع4:14بط1-ل

6:23متمع4:91بط-1م

:9128متو24:47لومع:1هبط1-ن

022:همتمع:3هبط-1س

23:12متمع:6هبط1-ع

الرسالة:اليهتشيرالذىالاضطهادحول5-

نعمةعنالرسولوكتب،المسيحيونيعانيهكانالذيالاضطهاداليالرسالةتشير

بالظلم.متألمآأحزانآيحتملنحوالفهضميراجلمنأحدكانانفضلهذالأن"يقولالاضطهاد

الخيرعاملينتتألمونكنتمانبل.فتصبرونمخطئينتلطمونكنتمهوانمجدأيلأنه

لكيمثالآلناتاركألأجلناتألمأيضآالمسيحفاندعيتملهذالأنكم.الفهعندفصلفهذافتصبرون

الىيوجهكانالذىالاتهامنوعالىالرسولويشير.(-291:21بط1)"خطواتهتتبعوا
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وكذلك،(12ة2بطا)!...شركفاعلىعليكميفترونمافىيكونوالكى..."المسيحيين

يوجهكانالاضطهادذلكأنهذامعنىهلولكن.(:414بط1)!المسيحباسم"يعيرونكانوا

.؟حكمهفىوقعالذىالامبراطورهذاهوومن؟الدولةمنرسميةبصفةالمسيحيين!لى

(م117-89)تراجاناضطهادالىتشيرأنهايزعمونالرسالةصحةينكرونالذينان

باسم"بطرسالرسولعبارةأنعلى.يحملونهالذىالاسملمجردالمسيحيونفيهحوكمالذي

نأويمكن،المسيحاسميحملونفقطيأنهمالمسيحيينعلىوقعالاضطهادأنتعنى"لاالمسيح

روماباحراقزورآالمسيحييناتهمالذى(م68-45)نيروناضطهادالىالعبارةبهذهيشار

فانهم،التهمةهذهبسبباضطهدواالمسيحيونكانفاذا.لتعذيبهمسبيلآهذامنواتخذ

عبارةانبل.يحملونهالذىالاسمأجلمنأنهعلىاضطهادهميفسرللمؤمنينبالنسبة

الاتهاموهذا،شرفاعلوابأنهماتهمواالمسيحيينأنتوضح،(:212بط1)فىالرسول

روما.أحرقوابأنهمللمسيحييننيروناتهاممعيتناسب

ماالاضطهادعنبطرسالرسولعباراتمنيؤخذلاأنهفنقول،ذكرناهماالىونضيف

نيرونحكمفىسواء،الدولةقبلمنالمسيحيينعلىوقعمفظمأاضطهادأيقصدأنهالىيشير

الرسولبولساليهأشارالذىبالمعنىالاضطهادهذايفسرأنويمكن.تراجانحكمفىأو

ىا(:1422أع،)القهملكوتندخلأنينبغىكثيرةبضيقاتوأنه..."الأعمالسفرفىوبرنابا

سبقتوالتىالمسيحيونلهاتعرضالتىالعامةالمضايقاتالىيشيربطرسالرسولان

الدولة.قبلمنلهمالرسمىالاضطهاد

الرسالة:اليهموجهتالذىالمؤهنون-6

منأصلأكانوامؤمنينالىأيضآكتبتانهاأم،فقطاليهودمنللمؤمنينالرسالةكتبتهل

الأمميين؟

لسفرتفسيرهمنالثالثالمجلدفيذكرفقد،أوريجينوسالأولالرأىأيدواالذينمن

الشتاتفىالذينلليهودوأسياوكبادوكياوبيثينيةوغلاطيةبنطسفىكرزبطرسأنالتكوين

بطرسفيهاكرزالتىالأقطارعددوأمايوسابيوسكتبوكذلك.(:\3يوسابيوسأنظر)

رسالةأى)عنهاالتحدثالسابقرسالتهمنفواضح،الجديدالعهدبتعاليمونادىبالمسيح

بنطسشتاتمنالمتغربينالعبرانيينعنيكتبالرسالةهذهفى.اطأولى(الرسولبطرس

.3(،4:)يوسابيوسوبيثينيةوآسياوكبادوكيةوغالأطية
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تثارأخرى!سألةوثمة...الثانىبالراىأخذاقدوايرونيموسأوغسطينوسالقديسأنعلى

مقاطعاتاى)رسالتهافتتاحيةفىالرسولاليهايشيرالتىالمقاطعاتأسماءمعنىتحديدحول

لهذهرسميةحدودالىالرسوليشيرفهل،(وبيثينيةوآسياوكبادوكيةوغلاطيةبفطس

المعتيفىالأسماءهذهيستعملانيقصدأنهأمالرومانيةالدولةلدىمعروفةكانتالمقاطعات

يجبالمقاطعاتهذهبأنالقولالىيذهبمنالباحثينمنهناك.6الناسمنالعامةبهأخذالذى

لأنالتاريخيةالحقائقمعيتفقلاالرأىهذالكن.الرسميةالجغرافيةحدودهابحسبتؤخذأن

فريجيةأنثم.غلاطيةمقاطعةضمنم63سنةالىوكانتمطلقأخاصةمقاطعةتصرلمبنطس

غيرمنكانوقد.المقاطعاتهذهلينتذكرلمالصغرىآسياوسطكبيرآجزءأتشملالتى

غيرمنفانهولهذا،بفريجيةيمرأندونآسياالىكبادوكيةمنيجتازأنالرسالةلحاملالممكن

كماوأنهخاصة،فريجيةمقاطعةفىكانواالذينالمسيحيةالرسالةقراءضمنندخلانالممكن

هذهأناذأالصحيحفالرأى...(:1833اع)كثيرونمسيحيونبهاكانالأعمالسفرذكر

.الصغرىأسياكلبهايقصدبطرسالرسولأنأىاوسعبمعنىتؤخذالأسماء

هوبول!سالرسولأنبينماالصغريآسيااليبطرسالقديسيكتبكيفيقالوقد

الرسولبولساسسهاالتىالكنائسغيرهناككانتأنهعلى...،هناكالكفيسةمؤسس

هذهالىذهبقدانهالأولىرسالتهافتتاحيةمنيبدولأنه،الرسولبطرسأسسهاأخرىكنائس

يذكرها.التىالجهات

الرسالة:منهكتبتالذىالمكان-7

فيقولالرسالةفيهكتبتالذىالمكانالىالرسالةخانفةفىبطرسالرسوليشير

الأراءأنغير(:513لط1)ابنىوصرقس!عكمالمختارةبابلمىالتىعليكمتسلم"

."هنالاللبمديحةالمقصودلهخديدفىاختلفت

:يأشمابابلعنبوستجورجللدكتورالمقدسالكتابقاموسفىوردوقد

هى،مدينةأىفىالأقوالاختلفتوقد.(:513بط1)بابلفىفكتبت،الأولىالرسالةاما

مدةخرابهابعدسكنوهاقداليهودلأن،المشرقفىالمشهورةالمدينةبابلأنهاظنمنفمنهم

يعنىأنهأخرونوقال،(العتيقةمصر)مصرفىالتىبابلأنهاظنمنومنهم.بقليلةليست

فىوردممايستفادكماوأصنامهاأوثانهابكثرةالحقيقيةبابللمشابهتهاالعظيمةروميةمدينة

وغلاطية،بنطسالرسولذكرمنيستدلكما،الصوابالىأقربالأخيروالرأى.(:148)رؤ

رومية.فىكانالرسولانللقارىءيظهرترتيبعلىوبيثينيةوآسياوكبادوكية
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الرسولبطرسرسالةتفسير-أالمسيحيةالبيضاويةالتفاسير"كتابمقدمةفىوورد

يأتى:ماسعيدحبيبترجمة-الأولى

ذهبوقد...بابلفىالسيدةمنتحيةتحملوهى(:513)بابلمنالرسالةكتبتوقد9

بطريقرومةهى،بابلأنالي-الكاثوليكيةالكنيسةعلماءبينوخاصة-التقليدىالرأى

هذاضدقويةاعتراضاتقامت...انهعلى-رومةفىأسقفأولكانبطرسأنزعمآ،الاستعارة

وان.بالذاتالمقصودةهىكانتاذا!رومية"ذكردونيحولواضحسببهناكفليس...الرأى

تكنلمموتهوبيناليهاوصولهبينالمنقضيةالفترةفانروميةفيشهيدأقضىقدبطرسكان

هذاأصحاباليهيذهبالذيالغرضهذاتوائملامحتوياتهماانكما،الرسالتينلكتابةكافية

مامكانفىكتبتالرسالةأنيؤيد،الغربالىالشرقمنالولاياتأسماءترتيبأنثم..الرأى

هىبابلبكلمةالمقصودانوكالفنايراسموسرأسهموعلىالعلماءبعضويذهب،بالشرق

تذكرلمالتقاليدفان.خطيرةاعتراضاتلناتتصدىأيضآوهنا.الفراتنهرعلىالقديمةبابل

،الأرضمنالرقعةتلكفىوسيلامرقسيوجدأنجدأويبعد،المنطقةتلكالىذهببطرسأن

التىاليهوديةالجاليةوهجرتها،بعيدعهدمنذتهدمتقدكانتالقديمةباللفانهذاعنفضلآ

القبطيةالكنيسةتؤيدهثالثرأىوثمة.اليهودىالمؤرخيوسيفوسيقولماعلىاستوطنتها

النيللهرعلىالواقعةالقديمة!بابلونة!هىالمقصودةبابلأنيقولالفرنجةعلماءوبعض

معسكرومقرقديمةيهوديةمستعمرةموطنهذهكانتوقد.(القديمةمصرالأن)وهى

التقاليدتسندهالرأىوهذا...اليومحتىباقيةالقديمةالرومانيةالقلعةخرائبتزالوما،رومانى

فىببولسيلحقانقبلمب61،62سنةحوالىمصرالىقدممرقسأنتقولالتىالتاريخية

بالقديسالتقىحيثبطرسالرسولعليهاعرجوقد(بابليون)مصرهىاذأ"بابل"

-9491(الدويرىيسطس)أنطونيوسالقمصللأبالمسيحيةتاريخموجزكتابانظرأمرقس

.561ص

الرسالة:كتابةزمن-8

متأخرزمناليترجعالأولىالرسولبطرسرسالةبأنالقولالىالمحدثينمنكثيريذهب

الىذهبقدبطرسالقديسيكونأنالمستحيلمنأنهقلناأنسبقولقد.روميةرسالةعن

يكونأنالممكنغيرصنكذلك،اليهارسالتهبولسالرسولفيهكتبالذىالزمنفيروما

الىأشارقدلوقاالقديسكانوالاالأعمالسفركتابةزمنقبلروماالىذهبقدالرسولبطرس

يدعلىاستشهدقدبطرسالرسوللأن(م61،67)بينكتبتقدالرسالةأنويرجح.ذلك

.م68سنةنيرون
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بطرسرسالةفىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-9

الأولى:الرسول

الىوالدعوة،الاضطهادجهةمنالمؤمنينتعزيةحولالرسالةفىالرئيسيةالفكرةتدور

يستشهدالتىالكثيرةوالأقوال.(13،:41بط1)النعمةفىوالثباتوالتجاربا!ماحتمال

المؤمنينتقويةالىأى،عينهالهدفهذاالىبهايقصدالقديمالعهدمنبطرسالرسولبها

يقتادواأنالمؤمنينعلىالمفروضفمن(14،:312و6،22،:23و:116بط1)وتثبيتهم

شقين:ذاتكانتالمؤمنونيعانيهاكانالتىوالتجربة.(:221بط1)المسيحبسيرة

ويضطهدونهم.عليهميفترونالذينمنالمؤمنونيقاسيهكانما-1

لحياةالمغايرالسلوكالىوسطهفىيعيشونالذىالوثنىالعالميجرفهمانمنالخوف-3

.الايمان

الرسول:قولاياولالنوععلىالأمثلةومن

مافىيخزونالمسيحفىالصالحةسيرتكميشتمونالذينيكونلكيصالحضمير"ولكم

.(3:16بط1")شركفاعلىعليكميفترون

الرسول:قولالثانىالنوععلىالأمثلةومن

زمانلأن.الفهلارادةولالناسلشهواتالجسدفىالباقىالزمانأيضأيعيشلالكى

وادمانوالشهواتالدعارةفىسالكينالأممارادةعملناقدلنكونيكفينامضىالذىالحيوة

عينهاالخلاعةهذهفيضالىمعهمتركضونلستمأنكميستغربونالذىاطامر...الخمر

.(4-:42).مجدفين

القهاسمبذلكيتمجدحتىالأممبينحسنةبسيرةيسلكواأنالمؤمنينالرسولاوصىوقد

.(:212بط1)يلاحظونهاالتىالحسنةالأعمالأجلمن

الرسالة:محتويات-لأ.

:(-9:12):مقدمة

(2:.االىا:3)يالقداسةبالسلوكومطالهتهالمسيحىامتياز:الأولالقسم

التالية:النقاطعلىويشتمل

فيهويشير(12-1:3)للمؤمنينمنحهالذىالخلاصاجلمنالشكر:أولأ

الى:الرسول
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.(9-:13)الخلاصمنينبعالذىالسرور-أ

.(13-:11)والملائكةللأنبياءبالنسبةحتىسرالخلاص-ب

فيهاويشير(29:.الى-:13ا)الدعوةقداسةوفقالحياةلتوجيهنصائح:ثانيا

الى:الرسول

.(16-:113)سيرتهمفىوقديسينالطاعةكأولاديكونواأنيلزمالمؤمنون-أ

.(21-:117)الكريمبدمهافتدانالمنبخوفالسلوك-ب

.(:23الي:123)الجديدةحياتنافىالأخويةالمحبة-ج

.(5-:24)الفهمنمختارولكنهالناسمنمرفوضحجرالمسيح-د

.(8-:0000000026.)عثرةحجروهوهـ-

.(01،:29)النورالىالظلمةمنالانتقالو-

(4:6الي2:11)واجهاتهموأهمالعالموسطالمسيحيون:الثافىالقسم

التالية:النقاطعلىويشتمل

فيهويشير(3:7الى2:91)الحاكمينواكرامالمجتمعلنظامالخضوعوجوب:أولآ

الى:الرسول

(12-11:)2الأممبينالمؤمنينسيرة-أ

(17-3:13)الحكامنحوواجبات-ب

(02-3:18)والسادهالخدام-ج

(21:25-2)الصبرمثالالمسيحد-

(17-:3)الزوجينبينمتبادلةواجباتهـ-

الى:الرسولفيهاويشير:6(4الي)3:8المؤمنينلجميععامةنصائح:ثانيأ

(:8-12)3الجميعنحووالسلاموالصبرالمحبة-أ

)3:13-17(التجاربمنالرغمعليبالايمانالتمسك-ب

)3:89-22(التجارباحتمالفيلناكمثلالمسيحالسيدعنالحديث-ب

:1-6()4ا!لامبركاتلسببخلاصيةنتائج-د
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)4:7المسيحيةالمجتمعاتفىالهاطنيةالحياةالىموجهةنصائح:الثالثالقسم

التالية:النقاطعلىويشتمل5:11(الى

الى:فيهويشير)،:7-91(المسيحيونعليهيحرصأنيجبالذىالسلوك:اولآ

(:7-411)الدينونةزمناقترابيعلمهمماذا-أ

:13-91(4)المسيحالامفىالاشتراك-ب

الى:الرسولفيهاويشير)5:1-11(والرعيةبالرعاةتختصفصائح:ثانيا

(-ه:51)والرعيةالرعاةبينالمتبادلةالواجبات-أ

(6:1-51)اطأخيرةالنصيحة-ب

.(1-52:14):الخالقة

القديم:العهدتعاليمهنالرسالةاليهتشيرماا-1

:الايمانامتحان-أ

بالناريمتحنأنهمعالفاشالذهبمنأثمنوهىإيمانكمتزكيةتكونلكى:7("1بط1)-

."المسيحيسوعاستعلانعندوالمجدوالكرامةللمدعتوجد

الذهب،امتحانوامتحنهمالفضةكمحصوأمحصهمالنارفىالثلث"وأدخل:!(13)زك-

."الهىالربيقولوهوشعبىهوأقول.أجيبهوأناباسمىيدعوهو

.!النهايةوقتالىوللتبييضللتطهيرلهمامتحانآيعثرونالفاهمين"وبعض(3:هاادا!-

ومملكته:المسيحالسيدعنتنبؤات-ب

التىالنعمةعنتنبأواالذينانبياءعنهوبحثفتشالذىالخلاص"(1،11:.1بط1)-

فشهدسبقإذفيهمالذىالمسيحروحعليهيدلكانالذىالوقتأوماوقتأىباحثينلأجلكم

."بعدهاالتىوالأمجادللمسيحالتىبالالام

لاوملكهاأبدأتنقرضلنمملكةالسمواتالهيقيمالملوكهؤلاءأياموفى"(:244دا)-

."الأبدالىتثبتوهىالممالكهذهكلوتفنىوتسحقآخرلشعبيترك

فأملأاي!ممكلمشتهىويأتىا!أممكلوأزلزل:27إحجى(:36و!8:13دا)أيضأأنظر-

."الجنودربقالمجدأالبيتهذا
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سلامناتأديباثامناطأجلمسحوقمعاصينالأجلمجروح"وهو(12-:ه53أش)-

اثمعليهوضعوالربطريقهالىواحدكلملناضللناكغنمكلنا.شفيناوبحيرهعليه

يها-!أمامصامتةوكنعجةالذبحالىتساقكشاةفاهيفتحولمفتذللهوأماظلم.جميعنا

هووأثامهمكثيرينيبرربمعرفتهالباروعبدى...قبرهالأشرارمعوجعل...فاهيفتحفلم

وشفعكثيرينخطيةحملوهواثمةمعوأحصىنفسهللموتسكبأنهأجلمن...يحملها

."المذنبينفى

:الحياةتقديس-ب

.(:912لامعقابل)،قدوسأنالأنىقديسينكونوامكتوب"لأنه(:116بط1)-

أوفضة:بذهبلاالمسيحيدمالافتداء-د

...الباطلةسيرتكممنذهبأوبفضةتفنىبأشياءلاافتديتمأنكمعالمين"(:118بط1)-

."...كريمبدمبل

.،تفكونفضةوبلالهعتممجاناالربقالهكذافانه"(:533أش)-

وديمومتها:الفهكلمةنباتهـ-

.،بهابشرتمالتىالكلمةهىوهذه.الأبدالىفتثبتالقهكلمة"وأما(3:ه1بط1)-

جبلعلى.الأبدالىفتثبتالهناكلمةوأماالزهرذبلالعشبيبس"(9،:048أش)-

تخافى.لاارفعىأورشليممبشرةيابقوةصوتكارفعىصهيونمبشرةيااصعدىعال

."الهكهوذايهوذالمدنقولى

الزاوية:حجرالمسيحو-

الفهمنمختارولكنالناسمنمرفوضآحيأحجرآاليهتأتوناذالذى"(7-:24بط1)-

كريمأمختارآزاويةحجرصهيونفىأضع3!ذاالكتابفىايضأيتضمنلذلك...كريم

."يخزىلنبهيؤمنوالذى

.!الزاويةرأسصارقدالبناؤونرفضهالذى"الحجر(:18122مز)-

أساسآكرلمأزاولهحجرامححانحجرحجرأصهمونفىآؤسس"هأنذا(:3816أش)-

."يهربلاأمنمنمؤسسآ

:المقدسالكهنوت-ز

.أمقدسآكهنوتأروحيآبيتأحيةكحجارةمب!يين"(:ه3بط1)-
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."الهناخدامتسمونالربكهنةفتدعونأنتمأما"(61:6أش)-

الكلمة:يطيعونلاللذينعثرةحجرالمسيح-ح

الذىالأمرللكلمةطائعينغيريعثرونالذينعثرةوصخرةصدمةوحجر1(2:8بط1)-

."لهجعلوا

وشركآوفخآاسرائيللبنىعثرةوصخرةصدمةوحجرمقدسآويكون"(8:14أش)-

."أورشليملسكان

الفه:منرحمةوذلككهنةومملكةمقدسةأمةالمومنون-ط

لكىاقتناءشعبمقدسةأمةملوكىوكهنوتمختارفجنسأنتموأما"(2:9،01بط1)-

شعبأتكونوالمقبلآالذين.العجيبنورهالىالظلمةمندعاكمالذىبفضائلتخبروا

.!فمرحومونالأنوأمامرحومينغيركنتمالذين.القهشعبفأنتمالآنوأما

بينمنخاصةلىتكونونعهدىوحفظتملصوتىسمعتمانفالأن"(6،:ه91خر)-

.!مقدسةوأمةكهنةمملكةلىتكونونوأنتم.الأرضكللىفان.الشعوبجميع

لهلتكونالهكالرباختارقداياك.الهكللربمقدسشعبأنتلأنك"(8-7:6تث)-

سائرمنكثركونكممنليسالأرضوجهعلىالذينالشعوبجميعمنأخصشعبأ

الربمحبةمنبل.الشعوبسائرمنأقللأنكمواختاركمبكمالربالتصقالشعوب

بيتمنوفداكمشديدةبيدالربأخرجكملأبائكمأقسمالذىالقسموحفظهاياكم

."مصرملكفرعونيدمنالعبودية

.(:233و01،:19هوأيضأأنظر)

."لنفسىجبلتهالشعبهذا"(:4321أش)-

الله:افققاد-الحميدالتصرفاليالدعوة-ى

عليكميفترونمافىيكونوالكىحسنةالأممبينسيرتكمتكون"وأن(:212بط1)-

."الافتقاديومفىالفهيمجدونشركفاعلى

جورآيسجلونالذينوللكتبةالبطلأقضيةيقضونللذينويل"(4-:011أش)-

وينهبواغنيمتهمالأرامللتكونشعبىبائسىحقويسلبواالحكمعنالضعفاءليصدوا
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تهربونمنالى.بعيدمنالتهلكةتأتىحينالعقابيومفىتفعلونوماذا.الأيتام

مع.القتلىتحتيسقطونواماالأسرىبينيجثوناما0مجدكمتتركونوأينللمعونة

."بعدممدودةيدهبلغضبهيرتدلمهذاكل

:والحكامالربخشية-ك

.،الملكاع!رموا.الفهخافوا.الأخوةاحبوا.الجميعاكرموا"(:217بط1)-

."والملكالرباخشابنىيا"(:2492أم)-

المسيح:*معنالحديث-ل

تتبعوالكىمثالألناتاركألأجلناتألمأيضآالمسيحفاندعيتملهذالأنكم"(22:اابط)-

."خطواته

."المسيحيقطعأسبوعأوستيناثنين"وبعد(:936دا)-

خطيئة:يصنعلمالمسيح-م

.!مكرفمهفىوجدولاخطيةيفعللم"الذى(3:22بط1)-

."غشفمهفىيكنولمظلمآيعمللمأنه"على(:!53أش)-

وضلالهم:الجميعفساد-ن

."ضالةكخرافكنتميأنكم"(3:ه2بط1)-

.أطريقهالىواحدكلملناضللناكغنمكلنا"(:536أش)-

لزوجها:المرأةاحترام-س

أولادهاصرتنالتىسيدهااياهداعيةابراهيمتطيعسارةكانتكما"(:36بط1)-

."البتةخوفآخائفاتوغيرخيرآصانعات

.!شاخقدوسيدىتنعملىيكونفنائىأبعدقائلةباطنهافىسارةفضحكت"(18:12تك)-

منهم:قليلعددوخلاصنوحايامفىالبشرهلاكالىالاشارة-ع

الفلككاناذنوحأيامفىمرةتنتظرالفهأناةكانتحينقديمأعصتإذ"(2:.3بط1)-

."بالماءأنفسثمانىأىقليلونخلصفيهالذىيبنى
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منهمظلمآامتلأتالأرضلأنأمامىأتتقدبشركلنهايةلنوحالفهفقال"(:613تك)

."...الأرضمعمهلكهمأنافها

العالم:أهلمجاراةعدم

ولاتخافوهفلأخوفهموأما.فطوباكمالبرأجلمنتألمتمانولكن"(15-:314بط1)

.!قلوبكمفىالالهالربقدسوابلتضطربوا

هذاطريقفىأسلكلاأنوأنذرنىاليدبشدةالربلىقالهكذافانه"(81:1،13أش)

ترهبواولاخوفهتخافواولافتنةالشعبهذالهيقولمالكلفتنةتقولوالاقائلآالشعب

."رهبتكموهوخوفكمفهوالجنودربقدسوا.

الله:أ-موالحسبالتكلم

يمنحهاقوةمنفكانهأحديخدمكانوان.الفهبأقوالأحديتكلمكانان"(41:9بط1)

الأبدينابدالىوالسلطانالمجدلهالذىالمسيحبيسوعشىءكلفىالقهيتمجدلكيالقه

."آمين

طريقهمعنوردوهمبكلامىشعبىلأخبروامجلسىفىوقفواولو"(:2323أر)-

.!أعمالهمشروعنءالردى

المؤمنين:علىيستقرالربروحق-

."عليكميحلوالقهالمجدروح!ان..."(:414بط1)-

المعرفةروحوالقوةالمشورةروحوالفهمالحكمةروحالربروحعليهويحل29(:11أش)-

."القهومخافة

الله:بيتيكونونالذينبالمؤمنينأولأيهدأوحكمهاللهقضاء-ر

نهايةهىفمامناأولآكانفانالفهبيتصنالقضاءلابتداءالوقت!أنه"(:417بط1)-

."القهانجيليطيعونلاالذين

أعاقبانىوبأورشليمصهيونبجبلعملهكلالسيداكملمتىفيكون(":0113أش)-

."عينيهرفعةوفخرأشورملكقلبعظمةثمر

532



ث-

...جسدذيكلإلهالربأنذاهاقائلةأرميااليالربكلمةصارتثم"(31-:3336أر)

فيأتى.فيأخذهابابلملكنصرنبوخذوليدالكلدانيينليدالمدينةهذهأدفعأنذاها

والبيوتويحرقونهابالنارالمدينةهذهفيشعلونالمدينةهذهيحاربونالذينالكلدانيون

بنىلأنليغيظولروأخرىحهةسكائبوسكبواللبعلسطوحهاعلىبخرواالتي

انمااسرائيلبنى!ان،صباهممنذعينىفىالشرصنعواانمالهوذاوبنىاسرائيل

منولغيظىلغضبىلىصارتقدالمدينةهذه!أن.الربيقولأيديهمبعملأغاظونى

."وجهىأماممنلأنزعهااليومهذاالىبنوهافيهالذىاليوم

منتقربواولم*للهلأكإقتلوا.والنساءوالطفلوالعذراءوالشابالشيخ"(:96حز)

أمامالدين-السير5لالرحالفابتدئو..مقدسىمنوابتدفوا...السمةعليهانسان

."الييت

:الخلاصنوالفىالجهد

.11يظهرانأينوالخاطىءفالفاجريخلصبالجهدالباركان"وان(:18بط1)

.،والخاطىءالشريربالحرىفكما!ارضف!يجازىالصديقهوذا"(:1131أم)

عليهم:التسلطدونالمؤمنينرعايةحسن

لربحولابالاختيارولاضطرارعنلانظارألينكمالتىالقهرعيةارعوا"(3.3ةدبطا)

."للرعيةأمثلةصائرينبلايانصبةعلىيسودكمنولا.بنشاطبلقبيح

يرعونكانواالذيناسرائيللرعاةويل.للرعاةالربالسيدقالهكذا"(ه-:342)حز

ولاالسمينوتذبحونالصوفوتلبسونالشحمتأكلون.الغنمالرعاةيرعىاعلاأنفسهم

لموالمطرودتجبرهلموالمكسورتعصبوهلموالمجروحتقووهلمالمريض.الغنمترعون

وصارتراعبلافتشتتتعليهمتسلطتموبعنفبشدةبلتطلبوهلموالضالتستردوه

.عالللكلوعلىالجبالكلفىغنمىضلت.وتشتتتالحقلوحولت!لجمحعمأكلأ

.!يفتشأويسألمنيكنولمغنمىتشتتتا!أرضوجهكلوعلى

للمتواضعين:يهبهااللهنعمة

بعضكمخاضعينجميعأوكونواللشيوخاخضعواالأحداثأيها"كذلك(:ه5بط1)

.!نعمةفيعطيهمالمتواضعونوأماالمستكبرينيقاومالقهطانبالتواضعوتسربلوالبعض

."للمتواضعينلعمةيعطىهكذابالمستهزتيزيستهزىءأنهكما1(34ة3آم)

الموضعفى.اسمهالقدوسالأبدساكنالمرتفكلالعلىقالهكذالأنه11(1:تد7أشر)
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قلبولأحيىالمتواضعينروحلأحيىالروحوالمتواضعالمنسحقومعأسكنالمقدسالمرتفع

.أالمنسحقين

الله:علىالاقكال-خ

.!بكميعتنىهولأنهعليههمكمكلملقين"(5:7بط1)-

الأبد.الىيتزعزعالصديقيدعلا.يعولكفهوهمكالربعلىألق339(،:5522)مز-

فأتكلأناأما.أيامهمينصفونلاوالغشالدماءرجال.الهلاكجبالىتحدرهمالفهياوأنت

."عليك

المؤمنين:لافتراساابليسجولان-ذ

يبتلعهمنملتمسأيجولزائركأسدخصمكمإبليسلأنواسهروااصحوا"(:58بط1)-

الجولانمنوقالالربالشيطانفأجاب.جفتأينمنللشيطانالربفقال"(:17أيوب)-

.،فيهاالتمشىومنالأرضفى
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---أ؟ألرتتل!لى-اتثانيةتظرننعتنفآلة9--أ!

ئج.هـبخ

،----------------------------------------------.



المحتو!يا

الرسالة.صحة-1

.يهوذارسالةوالثانيةالرسولبطرسرسالةبينالتشابه2-

الأولى.رسالتهوالثانيةالرسولبطرسرسالةبينالتشابه3-

لنفسه.الكاتبشهادة4-

إليهم.كتبتالذينهممنوالرسالةكتابةمنالغرض5-

الرسالة.كتابةمكانوزمن6-

الرسالة.فىالرئيسيةالموضوعاتوالأفكار7-

الرسالة.محتويات8-
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الثانيةالرسول

الرسالة:صحة-ا

العصورفىالمحدثينبعضعندالثانيةالرسولبطرسرسالةصحةحولشكوكنشأت

القيصرىفيوسابيوس،للمسيحيةالأولىالقرونالىترجعالشكوكهذهأنوالواقع.المتأخرة

هذافىويقول،صحتهافىالمشكوكالرسائلبينالرسالةهذهيضع"الكنيسةتاريخ"كتابهفى

كتاباتهمفىالأقدمونالشيوخاستعملهاوقد،بصحتها!عترفالأولىبطرسرسالةأنالشأن

ضمنليستالأنأيدينابينالموجودةالثانيةرسالتهبانعلمناأنناعلى.نزاعأىيقبللاكسفر

الأسفارباقىمعاستعملتفقد،للكثيريننافعةأنهااتضحتاذذلكمعولكنها،القانونيةالأسفار

.(1،:32يوسابيوس)

قانونيةفقطواحدةرسالةأنهوأعرفهفالذىبطرساسمتحملالتىايأسفارأما!أيضآوقال

والتىعليهاالمتنازعالأسفارعنوذكرعادولكنه(3:3،4)!الأقدمينالشيوخمنبهاومعترف

بصحتهايعترفونهذامنبالرغمالكثيرينأن،الثانيةالرسولبطرسرسالةضمنهامن

على.)1(موراتورىقائمةفىيردلملبطرسالثانيةالرسالةاسمأنيلأحظوكذلك(2،3)3:ه

القديم.منذبصحتهاالمعترفالأولىبطرسرسالةالىالاشارةأيضآأغفلتالوثيقةهذهأن

يلى:ماالرسالةهذهعنكتبوأوريجينوس

رسالةترك،الجحيمأبوابعليهاتقويلاالتىالمسيحكنيسةعليهبنيتالذىوبطرس"

.(8ء3:ه6فيه-!)مشكوكالأمرهذاولكن،أيضأثانيةرسالةتركولعله،بهامعترفواحدة

،لبطرسالفانيةالرسالةمناقتباساتأوريجينوسعلىالسابقينكتاباتفىنجدانناعلى

ذلك:مثال،الرسالةهذهاستعملواقدالرسوليينالأباءمنكئيرينلأن

الثانيةالرسولبطرسورسالة،كورنثوسالىالأولىاكليمنضسىرسالةبينقارن

التالية:المواضعفى

ثلاثوالأعمالسفروالأربعةالأناجيلاليالميلاديالئانيالقرنأواخراليترجعالتيموراتوريوثيقةتشير(1)

رسالتيأى)جامعيةرسائلثلاثو(العبرانيينرسالةاليالاشارةتغفلأنهاأي)بولسللرسولرسالةعشرة

المعترفغيرالكتبمنالأخيرةهذهو)بطرسرؤياويوحنارؤيانم(يهوذاورسالةوالثانيةالأوليالرسوليوحنا

.(الثانيةالرسولبطرسرسالةاليالاشارةتغفلاذنموراتوريفوثيقة(بصحتها
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7:5،11كو1

7:\كو1

3:5-9بط2مع

3:\و1:12بط2مع

7:هكو1

9:\كو1

:233كو1

35:هكو1

34:7كو1

2:هبط2مع

1:17بط2مع

3:4بط2مع

2:3بط2مع

1:4بط2مع

بطرسرسالةوكورنثوساليالثانيةاكليمنضسىرسالةبينقارنكذلك

التالية:المولضعفيالثانيةالوسول

16:3كو3

5:هكو2

9:8كو3

14:3كو2

3:7،01،12بط3مع

1:4بط2مع

3:ابط2مع

3:3بط2مع

أفسس:الىاغناطيوسرسالةمعايضاقارنو

3:14بط2مع11:1،31:1أغناطيوسرسالة

برنابا:رسالةمعتارنكذلئا

3:8بط3مع:154برنابارسالة

:لهرماسالراعىوصع

ه:3بط3مع4،:13الراعي

،وهناكهنامتناثرةالرسوليينالأباءكتاباتفىعباراتأوكلماتتوجد،هذاإلىوبالإضافة

لمإنا!اقلعلىوهذا.الثانيةالرسولبطرسرسالةفىإلاالجديدالعهدكتاباتفىتوجدولا

الرسالةكتابةزمنيحددفهو،لبطرسالثاليةالرسالةمناقتبسوهاقدالأباءأنيعنىيكن

:العباراتهذهومن.العصرذلكإلىويرجعها
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2:2بط402ث!هأح،ا(لأاثهكاكالحقطريق-1

1:8لاه!!كاابط3،!ا،5!ك"كغيرمثمرينلاومتكاسلينلا2-

1:11بط2كل!نةول30!أ!3اعأاةأبدىملكوت-3

:191بط32"لأ،ا"هاامماهنجا(52!)النبويةالكلمة-4

:316بط42يا3وله،لاهنجالفهمعسرة-5

:169بط2س!لأ(3959معاين-6

:213بط3!ه،+*8+عيب7-

:117بط2!س!،،أا!"9"ح-ا"ه!الأسنى-8

......ذلكوغير

وألفسنةكالفالربعندواحدآيومأان):38بط2ف!وردتالتىالأياتأنويلاحظ،هذا

.(واحدكيومسنة

أيضآووردت(:4!.مزأمسيوممثلعينيكفىسمةا!لفالأن)المزاميرسفرفىوردت

.(81تريفوضدمحاورة)يوستينوسوعند533:03ايريناوسوعند،:154برنالارسالةفى

9:6الهراطقةكلضد-كتابقابل)لبطرسالثانيةالرسالةهيبوليتساستخدمقدوكذلك

وشهادات(2:4،17بط2مع01:43وأيضآ،19:1بط3مع01:3وأيضأ:223بط2مع

......ذلكغيركثيرة

:يهوذاورسالةالثانيةالرسولبطرسرسالةبينالتشابه2-

استخدمهاقديهوذاالرسولأنبطرسللرسولالثانيةالرسالةصحةعلىالأدلةأقوىولعل

بطرسرسالةتعرضتمابقدرللشكتتعرضلميهوذارسالةأنالمعروفومن.رسالتهفى

لناكان،الثانيةالرسولبطرسبرسالةواستعاناطلعقديهوذاالرسولأنأتبتنافإذا،الثانية

وقانونيتها.صحتهاعلىدليلخيرذلكمن

الثانىالأصحاحمعالأخصعلىكبيرةبدرجةأوضحالرسالتينهاتينبينالتشابهأنعلى

يأتى:ممايبدوكماالثانيةالرسولبطرسرسالةمن
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الكذبة:المعلمون

كذبة،معلمونأيضأفيكمسيكونكماكذبةأنبياءالشعبفىأيضأكانولكن"-31:3بط3

هلأكآأنفسهمعلىيجلبوناشتراهمالذىالربينكرونهم!اذ.هلاكبدعيدسونالذين

فىوهم،الحقطريقعلىيجدفبسببهمالذينتهلكتهمكثيرونوسيتبع،سريعأ

لاوهلاكهمتتوانلاالقديممنذدينونتهمالذينمصنعةبأقوالبكميتجرونالطمع

."ينعس

إلهنانعمةيحولونفجارالدينونةلهذهالقديممنذكتبواقدإناسخلسةدخل"!أنه(4يه)

.،المسيحيخسوعوربناالقهالوحيدالسيدوينكرونالدعارةإلى

:سقطواالذينالملانكةدينونة

الظلامسلاسلفىبلأخطئواقدملائكةعلىيشفقلمالفهكانإنلأنه"(:24بط3)

."للقضاءمحروسينوسلمهمجهنمفىطرحهم

اليومدينونةإلىحفظهممسكنهمتركوابلرياستهميحفظوالمالذينوالملائكة"(6يه)

."الظلامتحتأبديةبقيودالعظيم

:للعهرةوعمورةسدومهلائه

للعتيدينعبرةواضعأبالإنقلابعليهماحكموعمورةسدوممدينتىرفد!اذ"(:26بط2)

."يفجرواأن

وراءومضت،مثلهماطريقعلىزنتاذحولهماالتىوالمدنوعمورةسدومأنكما"(7يه)

."؟أبديةنارعقابمكابدةعبرةجعلتأخرجسد

:الأمجادذويعليوالافتراءالفساد

ويستهينونالنجاسةشهوةفىالجسدوراءيذهبونالذينسيماولا"(13-1.:3بط3)

حيثالأمجادذوىعلىيفترواأنيرتعبونلابأنفسهممعجبونجسورونبالسيادة

هؤلاءأماإفتراءحكمالربلدىعليهميقدمونلاوقدرةقوةأعظموهمملائكة

يجهلونماعلىيفترونوالهالأكللصيدمولودةطبيعيةناطقةغيرفكحيوانات

.!فسادهمفىفسيهلكون

بالسيادةويتهاونونالجسدينجسونالمحتلمونأيضأهؤلاءكذلكولكن"(01-8)يه

عنمحاجآإبليسخاصمفلماالملائكةرئيسميخائيلوأما.الأمجادذوىعلىيفترون

يفترونهؤلاءولكن.الربلينتهركقالبلافتراءحكميوردأنيجسرلمموسىجسد

."يفسدونذلكففىالناطقةغيركالحيواناتبالطبيعةيفهمونهماوأما.يعلمونلاماعلى
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وتنعمهم:المعلمينولائم5-

فىيتنعمونوعيوبأدناس.لذةيومتنعميحسبونالذينالإثمأجرةآخذين"(:213بط)2

."معكمولائمصانعينغرورهم

أنفسهم.راعينخوفبلامعأولائمصانعينالمحبيةولائمكمفىصخور"هؤلاء(12يه)

.،مقتلعةمضاعفآميتةثمربلاخريفيةأشجارالرياحتحملهاماءبلاغيوم

:بلعامطريقواتلاعالمستقيمالطريقترك6-

أحبالذىبصوربنبلعامطريقتابعينفضلواالمستقيمالطريقتركواقد!(ا2:هبعا2)

."الإثمأجرة

وهلكوااجرةلأجلبلعامضلالةإلىوانصبواقايينطريقسلكوالأنهملهم"ويل11(يهأ

."قورحمشاجرةفى

الأبد:الىالظلامقتاملهمحفظالكذبةهولاء7-

إلىالظلامقتاملهمحفظقدالذين،النوءيسوقهاغيومماءبالأأبارهمهؤلاء"(2:17بط2)

."الأبد

."اطأبدإلىالظلامقتاملهامحفوظتائهةنجوم.بخزيهممزبدةهائجةبحرأمواج9(13يه)

:الشهواتبحسبوالسلوكبعظائمالتكلم8-

منالدعارةفىالجسدبشهواتيخدعونالبطلبعظائمينطقونإذلأنهم"(:318بط3)

."الضالألفىيسيرونالذينمنقليالآهرب

بعظائميتكلموفمهمشهواتهمبحسبسالكونمتشكونمدمدمونهمهؤلاء"(16يه)

."المنفعةأجلمنبالوجوهيحابون

مستهزنين:قومظهورعنربنارسلبأقوالالتذكير9-

بالتذكرةانهضفيهماالأحباءأيهاثانيةرسالةإليكمالأناكتبها"هذه(3-:31بط2)

الرسلنحنووصيتناالقديسونالأنبياءسابقأقالهاالتىالأقواللتذكرواالنقىذهنكم

مشتهزئونقومالأيامآخرفىسيأتىأنهأولأهذاعالمين.والمخلصالربوصية

.(17يهمع.قابل)"أنفسهمشهواتبحسبسالكين

أحدأنالباحثونافترضانوالعباراتالكلماتإلىالمعنىتجاوزالذىالتشابههذانتيجةوكان

نأيمكنالإثنينأىمعرفةحولمناقشاتودارت.الآخرعلىإعتمدقديكونوأنلابدالرسولين

الثانى.الشخصعلىاعتمدقديكون
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بطرسرسالةمنالثانىالاصحاحانواعتقدوسطحلإلىذهبمنالباحثينمنوهناك

بعدفيماأضيفقد(:32إلى:21بط2)الثالثالاصحاحمنالثانىالعددحتىالثانيةالرسول

الرسالةمضمونفهوالرسالةمنالباقىالجزءأما.يهوذارسالةعلىواعتمدالرسالةأصلإلى

منالالهتقاللأنيؤيدهمنيوجدلمالأخيرالرأىهذاأنعلى.يهوذااستخدمهوقدالأصلى

فضلآهذا،طبيعىإنتقالالثانيةالرسولبطرسرسالةفىالثانىالاصحاحإلىالأولالاصحاح

أما.الكلماتتكرارمنالرسالةبهتميزتماوخاصةأجزائهاجميعفىالرسالةاسلوبوحدةعن

رسالةعلىاعتمدقديهوذاالرسولبأنالقائلالرأىيؤيدممافانهالأخرينللرأيينبالنسبة

توضيحأيعتبرانيهوذارسالةمن7،13العددينأنمنيالأحظماالثانيةالرسولبطرس

أسبقيةعلىدليلوهذا.الثانيةالرسولبطرسرسالةمنالثانىالاصحاحمن6،17للعددين

قيودعبارةإلى)يهوذارسالةمن6العددوكذلك.يهوذارسالةعنالثانيةالرسولبطرسرسالة

:عبارة)الئانيةالرسولبطرسرسالةمنالثانىالاصحاحمن4للعددتوضيحآيعتبر(أبدية

بطرسرسالةعنمتأخرزمنإلىترجعيهوذارسالةانأى(طرحهمالظلامسلاسلفى

الثانية.بطرسرسالةمن11للعددتفسيرأيعتبريهوذارسالةمن9والعدد.الثانيةالرسول

إلىبوضوحيشيريهوذاالرسولأن،بعدفيماكتبتيهوذارسالةأنعلىالأدلةأوضحومن

بط3قابل)تحققتكيفويبين،الكذبةالمعلمينعنالثانيةرسالتهفىبطرسالرسولنبوة

فىستحدثأنهاعلىإليهاالرسولبطرسيشيرالتىالأمورأنأى،(.1718يهمع3:3،4

4،:21بط2)بينبالمقابلةأيضآذلكويتضح.حدثتأنهاإلىيهوذاالرسوليشيرالمستقبل

.(4يهمع

فىتردلمالتىبولسالرسولمصطلحاتبعضاستعملقديهوذاالرسوليلاحظأنكذلك

.(91يه)نفسانيون،(3يه)المقدسيز0(1يه)المدعوين:مثلالثانيةالرسولبطرسرسالة

وبينبينهاالأسلوبوحدة،أولأكتبتالثانيةالرسولبطرسرسالةبأنالقائلالرأىيؤيدومما

الرسولانعلى.الأولىالرسالةخصائصمنهوالذىالكلماتتكراروخاصةالأولىالرسالة

طريقسلكوا)يقولحيث11العددفرالأخصعلىهذاويبدو.مهارةأكثر،ككاتبهويهوذا

إلىيلجألافهو(قورح!شاجرةفىوهلكواأجرةلأجلبلعامضلالةإلىوانصبواقايين

فىيهوذارسالةفىنجدفإنناذلكومعاالمناسبةالمترادفةالكلماتيجدأخرىناحيةومنالتكرار

:الكلماتذلكمثال.للكلماتالتكرارنفسالثانيةالرسولبطرسلرسالةالمقابلةالمواضع

فىوردت"ظلام"وكلمة.13،21العدينفىوردتوكذلك6عفىمرتينوردت""حفظ

يتضحهذاكلوفى.8،9،01الأعدادفيوردت"افتراء"أو،يفترى)وكلمة6،33العددين

العكس.وليسالثانيةالرسولبطرسرسالةاستخدمقديهوذاالرسولأن
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الأولى:والرسالةالثانيةالرسولبطرسرسالةبينالتشاب3-

الرسالتينبينالاسلوبفىاختلافآهناكأرينكرمنليس:الأسلوبنماحيةمن-أ

فىتردلمكلمة)54(الثانيةبطرسرسالةفىوردتفقثد،الرسوللبطرسوالثانيةالأولى

لصغربالنسبةقيسإذابهيستهانلاالكلماتمنكبيرعددوهذا.الجديدالعهدكتبمنغيرها

فإنذلكومع.الأولىالرسالةفىتردلمكلمة231()الثانيةالرسالةفىوردتكذلك.الرسالة

فىالكلماتتكرارخاصةالتشابهلهذاصورةوأظهر.الرسالتينأسلوبفىواضحأتشابهأثمة

ياتى:ممايتضحكما،الرسالتين

الثانية:الرسولبطرسرسالةلىالكلماتتكرارخاصيةا-

91،:ه1بط12يقدم"

18؟:117بط2!7مبل"

3:41و1:01،59بط2،أجتهدوا"

2:89،03و1:4بط2!هرب"

92.:.12بط3!نبوة"

3:3و1:02بط2!أولآهذاعالمين9

3:7،61و2:9،3يط2!هلاك"

هو2:4بط2!يشفقلم"

3:7و17و9و3:4بط2!يحفظ"

12و19و2:.1بط2!يفتري9

21و21:هبط2"الطريق9

18و2:14بط2!يخدع9

18و2:69بط2أينطق9

15و2:2و1:16بط2أينبع)

51و2:13بط2!الإثمأجرة9
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"الوصية،

،الظلام"

3:2و31ة2بط

17و2:4بط2

3:7و2:9بط3،الدينيوم"

14و13و3:12بط2ينتظره"

13و301:بط53المحقرقةالعناصر"

13و3:4و:916بط2،مجيفها

......ذلكغيرو

الأولى:الرصولبطوصىرصالةفىالقكرار-خاصية3

المسيح،يسوعبقيامة"

،إسقعلان"

"خلاص"

قديسينأ،قدوس"

هسيرة"

طاعة""

ثانيةهولدنا"

كريم،-مختارا

"مقدسا

8!قغربه

الشرهفاعل"

الخير،فاعل"

يتألمه"

صالح،ضمير"

الدح،

أصحوا""

تواضع،"

6ءه

9وبطا:18

3:11و3بط1

4:13و13و1:7بط1

101:!وبط1

16و1:15بط1

16و2وا:3و2:12و18و17و15:اابط

23و14و1:2ابط

33و1:3بط1

6و3:4بط1

9و2:5بط1

01و!:2بط1

3:11و1:1بط1

4:51و3:16و14و3:12بط1

4:91و3:6و2:14،15،02ابط

3:91،02،23بط

3:16،12بط1

\!،3:18بط1

8:هو4:7و1:13بط1

5:5،6بط1



يعينهاوردتكلماتشةفانهذاعنوفضلا

اسيرةأ

ايسيرا

خلع،-ازالةأ

القه،عن-فضيلةا

1(يعاين)حظيلا)

"يفبت،

بط1

يط2

بط1

بط1

بط1

بط1

بط1

ذلك:منو.الرسالت!فى

،3،16ا:3و:313و1:15+18

3:11و3:7

2:18بط1:17-2

1:15بط3و3:31

1:3،5بط2:9-2

1:16بط3:3-3و2:12

1:13.بط5:01-2

......ذلكغيرو

رسالقهمعلحطرسللرسولالثاسمهالرسالهو!عف!:القديمالعهدمنالاقتباس-ب

ماالىالقانيةالرسالةفىنجدأنيندركانوات،الغديمالعهدالىيشيركلايهماأنفىالأولى

.الاقتباسهذاالىيشير

هوكما"مفلنملبهالىتشيربعبارةتسبىلمأنهاملاحظةمعالاشاراتهذهنذكريلىوفيما

ومن.الأولىالرسالةفىالعماراتبهذهشبيهأنجدمانحوعلى،الكقابيقولكمااأوامكتوب

ذلك:علىالأمثلة

.،الحىطريقعلىيحدفبسبعهمالذينتهلكاتهمكثيرو!اوسيتبع2:25بط12-

يصيحونعليهالمتسلطون.صجانأشعبىأخذحتىالربيقولهنالىماذافالأنا:ه52أش

.هيهاناسمىيومكلودائمأالربيقول

فىمغقسلةوخمفمرةقيئهالىعادقدكلب،الصادقالمثلفىماأصابهمقد3:225بط32-

.االحمأةمراغة

.6حماقتهيعيدالجاهلهكن!اقيئهالىالكلبيعودكما26:511أم

الربعفدواحدأيومأأنالأحباءأيهاالواحدالشىءهذاعليكميخفلا"ولكن3!هبط3-3

.،واحدكيومسفةوألفسنةكألف

.6الليلمنوكهزيع،عبربعدماأمسيوممثلعينيكفىسنةألفلأن09:45مز
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ملتهبةالسمواتتنحلبهالذىالربيوممجىءسرعةوطالبينمنتظرين312:9بط4-2

.!تذوبمحترقةوالعناصر

الورقكانتثارينتثرجندهاوكلكدرجالسمواتوتلتفالسمواتجندكل"ويفنى34:4أش

.!التينةمنوالسقاطالكرمةمن

.!البرفيهايسكنجديدةوأرضأجديدةسمواتننتظروعدهبحسبولكننا!3:13بط52-

علىتخطرولاالأولىتذكرفلاجديدةوارضأجديدةسمواتخالقهانذالأنى":6517أش

القديم:العهدمنالكتابيةالعباراتهذهالثانيةالرسولبطرسرسالةفىوردتكذلك

1:2بط2معقابلا،:دا!سلامكمليكثر!عبارة

1:11بط2معقابل:3،دا،أبدىملكوت"

ا:18بط2معقابل2:6مز!قدسىجبل"

2:8بط2معقابل58:2وأش3:7واستير9301:تك"فيومآيومأ"

......ذلكوغير

:اياخرىالجديدالعهدكتبمعالتشابه-ب

بكثرةوتعاليمهالمسيحالسيدحياةالىتشيرلاالثانيةالرسولبطرسرسالةأنيقالوقد

بطرسغيرأخرشخصالرسالةكاتبأنيعنىلاهذافانذلكومع،الأولىالرسالةتشيركما

الأخر-الكاتبهذاكانلماذا:قائمآالسؤالويظل.الاشكاليحللاهذالأن،اليهنسبهاوقد

السيدحياةالىالاشارةأغفلقد-الباحثينبعضيزعمكمابطرسباسمالرسالةكتبالذى

المقارنة:هذهمنيبدوكماوتعاليمهالمسيح

:4:ه13مت،2:.2بط3بين-1

يسوعوالمخلصالرببمعرفةالعالمنجاساتمنهربوامابعدكانوااذالأنه2:.2بط2

الأوائل.منأشرالأواخرلهمصارتفقدفينغلبونفيهاأيضآيرتبكونالمسيح

فتدخلمنهأشرأخرأرواحسبعةمعهوياخذ(النجسالروحأى)يذهبثم4:ه12مت

.:1126لوأيضأانظر-أوائلهمنأشرالانسانذلكأواخرفتصير.هناكونسكن
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::0133ومت2:1بط2بين-2

.!سريعآهلاكآأنفسهمعلىيجلبونامثشراهمالذىالربينكرونهم"واذ:21بط2

.!السمواتفىالذىأبىقدامأيضأأناأنكرهالناسقدامينكرنىمنولكن0133:5مت

:17صمتمع،1:1718بط2بين

المجدمنكهذاصوتعليهأقبلإذومجدآكرامةالأبالقهمنأخذلأنه189،:17ابط2

السماءمنمقبلآالصوتهذاسمعناونحن.بهسررتأناالذىالحبيبابنىهوهذاالأسنى

.،المقدسالجبلفىمعهكناإذ

جبلالىبهموصعدأخاهويوحناويعقوببطرسيسوعأخذأيامستةوبعد"17صمت

.كالنوربيضاءثيابهوصارتكالشمسوجههوأضاءقدامهمهيئتهوتغيرت.منفردينعال

أنجيدربياليسوعيقولبطرسفجعل.معهيتكلمانلهمظهراقد!ايلياموسىواذا

.واحدةولإيلياواحدةولموسىواحدةلك.مظالثالأثهنانصنعشئتفان.ههتانكون

الذىالحبيبابنىهوهذاقائلآالسحابةمنوصوتظللتهمنيرةسحابةاذايتكلمهووفيما

.!اسمعوالهسررتبه

ولو1:8:13:7،8بط3بين

غيرولامتكاسلينلاتصيركموكثرت(المحبةأى)فيكمكالتإذاهذهلأن":18بط2

."المسيحيسوعربنالمعرفةمثمرين

.!الأرضتعطلالتىالمثمرةغيرالشجرةعنيتحدث"حيث8،:137لو

:24صمت3:45بط2بين

بدءمنهكذاباقشىءكلالأباءرقدحينمنلأنهمجيئهموعدهوأينوقائلين"3:4بط2

.!الخليقة

.،الثانىالمجىءعلاماتعنيتحدثحيث"24صمت

حقيقةيدعموهو-المسيحالسيدحياةمنالثانيةرسالتهفىبطرساختارلماذايقالوقد

القيامة؟واقعةالىيشرولمالتجلىقصة-الفانىالمحىء

المسيحمجىءينكرونالذينأنالأرجحبلالممكنمنانه،الباحثينبعضيلاحظكماوالواقع

لمالتىالتجلىواقعةالىيشيرانبطرسالرسولفضلولذلك،قيامتهأيضآينكرونالثانى

اثباتالحادثةهذهالىبالاشارةيقصدبطرسالرسوليكنولم.المعترضينهؤلاءينكرهايكن
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بلورهمالنينالرسليكتبهصاصحةلاثياتكفريقصدكانيلالثانىالمسيحصجىءحقيقة

الىايضآتشير،الابنمجدالىتضيرأنهاالىبالاضافةالقجلىقصةلأن"النانىبالمجىءيكرزون

دليلوهذ!اللهمعمباشرةصلةذاتكانواانهم؟ى،السماءصوتالىاسقمعواقدالرسلأن

قعاليمهم.صحةعلىقوى

نفسه:الكاتبشهادة-4

يسوععبدبطرسسمعانالرسالة!قدمةفىورسالتهاسمهالىبطرسالرسوليشير

.(9ت1بط3)نمينآايمانآصعنانالواالنينالىورسولهالمسيح

6هبلالذىالصوتالىاستمعواالنينمنكواحدنقسهالىويشيرالقجلىقصةيذكروهو

بولس.الحبيبأخينابقولهيصفهالذىالرسولبولسكقاباتالىيشيرهونم،السماءمن

اليهم:كتبتالذينهموهنالرصالةكتابةهنالغرض-5

ثانيةرسالةإليكمالأنكتبهاهذهبطرسالرسوليقولالفالثالأصحاحمنالأولالعالدمن

بطرسالرسولأنيعنىوهنا(3:\بط3).الفقىذهفكمبالتذكرةأنهضفيهحاالأحباءأيها

بط1أنظر)الأولىرسالقهاليهموجهالنينالصعرىآسياصسيحيىتفسالىالفانيةرسالقهوجه

ذلبا،(:\1بط2)لنامساويأثمينآايمانأمعفانالواالنينبقولهالرسولويصقهم،(3:\

.اليهودأولأمميينمنكانواسواءالجصيعيتساوى،التبريرالىالحاجةوفى!الايمانفيلأنه

ولذلك،الايمانحياةفىالنعمةعملعنبولسالرسولتعاليمقهمأسا!اقدهؤلاءأنويبدو

لأمميينمنكانواهؤلاءأنعلى،واضحةالرسولوعبارات.لأخلاقيةالحريةاستخدامأساءوا

يسوعوالمخلصالربلمعرفةالعالممجاساتمنهريوابعدماكانواانالأنهقولهمنيظهركما

المعلمينمنالمؤصنينبطرسالرسولويحنر.(:.33بط3)00.فيهاأيضأيرتبكونالمسيح

بولصى-الرسوياعباراتبنفسيصفهمالنينالكنبة

-:11اتى!6:هتى1مع3:3بط3بينقابلكن!لنا-:47و:4لأتيمع:116بط3قابل)

.(ت13لأكولأ3مع-لأ3يط3يينأيضأوقايل

الرسالة:كتابةومكانزهن6-

القليلةالأسطرفىيشرتاكمابولسالرسولكتاياتالىلتمارقدبطرسالرسوياكانانعا

الرسولحياةمنالأخيرةالسنواتفىكتيتالوسالةهنهتكونلنالمرجحمنفانه،السابقة

بايل-صنونلبهمو6468بينصاأى(:4؟1بط3)أنظر
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بطرسرسالةفىالرئيسيةالموضوعاتوالأفكار7-
الثانية:الرسول

نصيرلكى:13بط3،والتقوىللحياةهوماكلالناوهبقداللهأنبطرسالرسولأبان

.(:14بط3)الالهيةالطبيعةشركاء

همواذ،ملاكبدحيدسونالنين"الكدبةالمعلمينمنالمؤم!ينيحنرأنالرسولهـلههتم

كمعرونوسمعيع،سريحأهلاكآأتقسهمعلىمجلبوتاشتراهمالذىالربينكرون

بأقواليكميقجرونالطمعفىوهم،الحقطريقعلىيجدفبسببهمالنين،تهلكاتهم

أنويلاحظ،(-23:ابط3)هينعسلاوملاكهمتتوانىلاالقديممنذدينونتهمالذين!مصفعة

بأنهاتعاليمهمبطرسالرسوليصففكمابولسالرسولبعباراتعنهميتكلمبطرحماالرسول

1)،العجائزبةالدنسة"الخرافاتبولس!رسوليسميهاكنلك(خلااابط2)همصنعة"خرافات

فى"وهمبطرصالرسولفيقولالماليةأطماعهمعنالرسولينمنكلهـستحدث(4:7وا:4تي

منيجبلاماصعلمين"يولسالرسولويقول(2:3بط2)همصنعةبأقوالبكميتجرونالطمع

.(6:هاتي)،نخارةالتغوىأ!يظنون5(ا:ااتي)،القبيحالرمحاجل

النينعنهمفيقولالكن!بةالمعلمينهؤلاءخصالعنحديفهفيبطرسالرسولويسقرسل

بأنقسهمصعجيونجسورونبالسيادةويستهيتونالفجاسةشهوةفىالجسدوراءينمبون

سوفصابوضوحالرسوياويؤكد،(33ة01يط3)الأمجادنوىعلىيفترواأىيرتعبو!الا

-(9-:34بط)3عقابمنالمعلمونلهيتعرض

ولكنالمجىءهناوكيفيةالنانىالمسيحالسيدمجىءعنبطرسالرسوليتحدثكنلك

محترقةالعناصروتنحلبضجيجالسمواتتزويافيهالذىالربيومالليلفىكلصسيأتى

الذىالربمو!صجىءسرعةوطاليينصنتطرين...فيهاالتىوالمصنوعاتالأرضوتحترق

سمواتننقطووعدهبحصبولكقنا.قذوبصحترقةوالعناصرصلتهيةالسمواتتفحلفيه

وحفظلاستعدادوجوب!ىويشير(13-ا3:.بط)2البرفيهايسكئجديدةوأرضآجديدة

.(3:4؟بط2)عيبولالفسبلاأنفسنا

الرسالة:محتويات-8

الرصالة:مقدمة

.(3-101)الرسالةاليهمكقبتالنينو!لىاسمهالىفيهايشير
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الأول:القسم

علىويشتمل-(21-:13)فيهاوالفموالمضيلةعلىالتدرباليحاجتناعنفيهيتحدث

الأتية:النقاط

.(11-:13)الفضيلةفىبالتقدمملزمونالمسيحيون-1

.(31-:112)انذاراتهبهابطرسصاغالتىالأقوال-3

الثانى:القسم

التالية:النقاطعلىويشتمل(22-:31)الكذبةالأنبياءضدفيهحديثهيوجه

.(9-:21)المؤكدوهلاكهمالكذبةالأنبياء-1

.(1!-1.ة2)وفسادهمالنجسةصفاتهمذكر-2

.(23-2.:2)البارةالحياةعنالارتدادخطورة-3

الثالث:القسم

التالية:النقاطعلىويشقمل(18-:31)العالمونهايةالثانىالمسيحمجىءعنفيهيتحدث

.(01-:31)العالمونهايةالمسيحالسيدبمجىءالانذار-أ

.(18-31:1)الحقائقبهذهالايمانيستلزمهاوفرائضوصايا-ب
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أ--------------------رولتة--------------------أ

نج9الىول!لىالرلللويوحناالتهريللع،إا

*----------------------------------------------.



ياتلمحتوا

ليوحنا.الثلاثالرسائلعنعامةمقدمة-1

الأولى.الرسوليوحنارسالة2-

الرسول-يوحناالىالأولىالرسالةنسبةصحة3-

الرسالة.كتابةزمن4-

الرسالة.فيهكتبتالذىالمكان5-

وكمالها.الرسالةوحدة6-

الرئيسية.والموضوعاتالأفكار7-

الرسالة.محتويات8-

555



ليوحفاالللأثال!ساللعمعامةهةمتا-

رسائلعنفقطتتميزلاالرسائلمنخاصةطائفةالثلاثالرسوليوحنارسائلتؤلف

التىالخاصيةوهذه.الأخرىالأربعةالجامعةالرسائلعنأيضآوتتميزبلالرسولبولس

الرسالتينمنكبرهىالتىاطأولىالرسالةفىفقطواضحةتبدولاالرسائلهذهبهاتتميز

وتوجهالجديدالعهدرسائلأصغرهمااللتينوالثالثةالثانيةالرسالتينفىوأيضآبلالأخريين

فىيوحناالقديسفيكتبالخاصةالرسائلطابعيحملانأنهماأىمعينشخصالىمنهاكل

أناولستبالحقأحبهمأناالذينأولادهاوالىالمختارةكيريةالى"الشيخالثانيةالرسالةافتتاحية

الحبيبغايس"الىالثالثةالرسالةويوجه(يو\3)"الحقعرفواقدالذينجميعأيضأبلفقط

الرسالةعنوالثالثةالثافيةالرسالتانتتميزأيضأهذاوفى،(يو\3)!...بالحقأناأحبهالذي

لأنهاواحدشخصكتبهاقدالثلاثالرسائلأنالواضحمنفانهالاختلافهذامعولكن.الأولى

بينهاالتشابهويتخذ،الجديدالعهدرسائلباقىعنبهتتميزالأفكارمنواحدمجالفىتتحرك

.المضمونأوالعباراتأوالكلماتفىسواءبارزةصورة

واحد،شخصهوالثلاثالرسائلهذهكاتبأنيؤكدماالىنشيرأنالمقدمةهذهفىويهمنا

خارجيةوبأدلةالرسائلنفسمنأى،داخليةبأدلةوذلك.المسيحتلميذالرسوليوحناوهو

الكنسى.التقليدشهادةالىفيهانشير

واحد:كالبالىالئلأنالرساللنسبامعةعلىالداخلهةالأدلة-اولأ

ببعض:بعضهابمقابلتهاالرسائلهذهبينالتشابهابرازفىالأدلةهذهتنحصر

الثانيةةوالرسالةالأولىالرسالةبينالتشابها-

الكامل:الفرحتحقيقاجلمنالرسالةكتابة-أ

."كاملأفرحكميكونلكىهذااليكمونكتب":14يو1

."كاملأفرحنايكونلكى...!تبكثيرلىكاناذ"12يو2

المسيح:فىالسلوك-ب

.بعض!معبعضناشركةفلناالنورفىهوكماالنورفىسلكناانولكن17:9يو1
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قابلوأيضأ).،الأبمنوصيةأخذناكماالحقفىسالكينبعضآأولادل!منوجدت45يو3

.(6يو2معيو13:6بين

الرسول:كتبهاالتىالوصية-ب

،البدءمنعندكمكانتقديمةوصيةبلجديدةوصيةاليكمكتبلستالاخوةأيها،:37يو1

.اسمعتموهاالقىالكلمةهىالقديمةالوصية

.،البدءمنعندناكانتالتىبلجد!يدةوصيةاليككتبكأنى"لايوه3

المسيح:ضد-د

الذىالمسيحضدهوهذا،المسيحهويسوعأنينكرالذىالاالكن!بهومن333:1يو1

.،والابنالأبيفكر

الجسد،فىأتيآالمسيحبيسوعيعترفونلاكفيرونمضلونالعالمالىدخلقدلأنه"يو37

.،للمسيحوالضدالمضلهوهذا

ايضا:الأبفلهالابنفىيفبتمنهـ-

.اأيضآالأبفلهبالابنيعترفومنأيضأالآبلهليسالاينينكرصنكل233:1يو1

المسيحتعليمفىيثبتومن،القهلهفليسالمسيحتعليمفىيثبتولمتعدىمنكل9"يو2

.،جميعأوالابنالأبلهفهذا

ابليس:واولاداللهأولادو-

."يبصرهلميخصءمنكل،يخطىءلافيهيثبتمنكل015،يو13:6

ولايأتيكمواحدكلان.جميعأوالابنالأبلهفهذاالمسيحتعليمفىيثبتومن0115يو!3

فىيشتركعليهيسلممنلأنسلاملهتقولواولاالبيتفىتقبلوهفلاالقعليمبهذايجىء

.،الشريرةأعماله

:البدءمنتسلمفاهاالتىالوصيةهىالمحبة-ز

.،بعضآبعضنايحبأنالبدءمنسمعقموهالذىالخبرهومذالأن5ايو3:11

أنالبدءمنسمعتمكماالوصيةهىهذه،وصاياهبحسبنسلكأنالمحبةهىوهذه65يو3

.تسلكوافيهاه
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:الأرواحبينالتمييزعلامة--

الجسدفىجاءقدأنهالمسيحبيسوعيعترفروحكل.اللهروحتعرفونبهذا31ء:42يو1

.هاللهمنفليعسالجسدفىجاءقدأنهالمسيحبيسوعيعترفلاروحوكل.الفهمنفهو

آتيأفىالمسيحبيسوعيحترفونلاكثيرينامضلونالعالمالىدخلقدلأنه1يو37

.،...المضلهوهذاالجسد

الله:فىالثبات-ط

.6فيهواللهالقهفىيثبتالمحبةفىيفبتومن416:5يو1

-،جميعآوالابنالأبلهفهناالمسيحتعليمفىيثبتومنيو!ه3

الثالثة:والرسالةالأولىالرسالةبينالتشابه2-

المسيح:فىالسلوك-أ

.0001النورفىهوكماالنورفىسلكناانولكن17:5يو1

.،بالحقتسلكأنككما1يو33

الحق:-ب

.هكنبآوليستحقوهى..فيكمثابتةمنهأخن!قموهاالتيفالمسحةأنتموأما2:275يو1

.،نفسهالحقومنالجميعمنلهمشهود121يو3

الله:يبصرلمالشريصنعمن-ب

يعرفه.ولايبصرهلميخطيءمنكل،يخطيءلافيهيثبتمنكليو13:6

الله.يبصرفلمالشريصنعومنالفههومنالخيريصنعمنلأن19يو3

الثالعه:والرسالةالثانيةالرسالةبينالتشابه-3

الثالئةالر!مالةالثانيةالرسالة

.6غايسالىالشيخ11ع.كيرية،الىالشيخ11ع

.،بالحقاحبهأناالذى15ع.،بالحقأحبهمأناالذين15ع

عناسمعبالحقتسلب!أنباكما345،عأولادكوجدتلأنىجد!فرحت"4ع

.،بالحقيسلكونأنهمأولادى.،الحقفىسالكين

لصتلكننى!تبهكثيرلىكاناو13014عأردلماليكم!تبكنيرلىكاناذا125ع

ولكففىوقلمبحبراليئاكتبأناريدآتىأنأرجولأنىحبروبورقيكونأن

.،لفمفمآفنتكلمقريبعنير!انارجو.،لفمفمآاليكم
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يوحثا:الىالثلاثالرماللنسبةعلىالحاوجعةالأدلة-لالما

الأولى:الرسالة-أ

ذلك:علىالأمثلةومناليهاوأشارواالأولىالرسالةالقدامىوكتابهاالكنيسةأباءاستعمل

.\خه4يو1مع5،3و.5،!4كورنثوسالىاكليمنضس!رسالةبينقابل-1

.:227يو1مع31،لهرماسالراعىبينقابل-3

.22،:318و:8و43:3يو1مع7فيلبىالىبوليكاربوسرسالةقابل-3

قدالصغرىأسيافىيوحناالقديسالىاستمعالذىبابياسأنفيشهديوسابيوسشهادة-4

.(16،:393يوسابيوس)الأولىيوحنارسالةمنكتاباتهفىاستقى

الرسولالىوينسبها3:16،5،8الهراطقةضدكتبهفىاليهايشير)ايريناوسشهادة-5

مقتبسآالأولىيوحنارسالةأيضآذكروقدعنهفيقوليوسابيوسبذلكويشهد(يوحنا

.(5،8:7)يوسابيوسمنهاكثيرةأدلة

\:ه2ستروماتا)يوحناالرسولالىالرسالةنسبالذىالاسكندرىاكليصضسىشهادة-6

.(18،:416و5،6،:34و

بالاضافةأى-أيضأوتركيوسابيوسيذكرهاكماكلماتههىوها-أوريجينوحماشهادة-7

معترفأليستاولكنهما،وثالثةثانيةرسالةأيضأوربماجدأقصيرةرسالة-الانجيلالى

.(63،01:هيوساليوس)سطرمائةعلىتحقويانلامعأوهماالجميعمنبصحتهما

شهادةجاءتوقديوسابيوس)1(باسهابعنهاتحدثالتيديونيسيوسشهادة-8

يوحناهولهالكاتبيكونأنوانكارهالرؤياسفرعنحديثهمعرضفىديونيسيوس

وحدةعلىيدلتشابهمنبينهالماالفالأثوالرسائللالأنجيلباخنسبةذلكأث!تبينماالرسول

الرسالةحتىيصدرلمفانهالانجيليأما"اسمهالىينتميرالرؤياسعرفكاتب،الكاتب

الذىالبدء!نكانالذى:مقدمةأيةدوننفسهاالالهيهالرؤيايسريبدأبلباسمهالجامعة

واسم.!بطرسأيضآالرببارككهذااعلانأجلمنلأنه(:\1يو1)بعيونناورأيفاهسمعناه

تبدآنبلقصرهمارغمالمشهورتينوالثالثةالثانيةيوحنارسالتىفىحتىيظهرلميوحنا

7052بوسالهيوسالظرلأ
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بينالموجودالتشابهعنديونيسيوسويتحدث.اسماىذكردون،الشيخ:الكلمةبهذه

ويبدأنبعضهمامعيتفقانوالرسالةالانجيللأن:فيقولالأولىيوحناورسالةالانجيل

ا!اول.البدءمنكانالذىيقولوالثانىالكلمةكانالبدءفىيقولالأول.واحدبأسلوب

يقرروالئانىالأبمنلوحيدكمامجدآ،مجدهورأينابينناوحلجسدأصاروالكلمةيقول

أيديناولمستهشاهدناهالذىبعيوننارأيناهالذىسمعناهالذى:طفيفتغييرمعالأمرنفس

.أظهرتالحياةفانالحياةكلمةجهةمن

منالافتقالءوالنورالحياة:كليهمافىمرارآتترددالتعابيرهذهيجدالمدققوالباحث

،الربودمجسد،الفرح،والنعمةالحق:العباراتهذهتردأيضأمستمرةوبصفة.الظلمة

كلنحفظوأن،بعضأبعضنانحبانالوصية،نحونامنالقهمحبة،الخطايامغفرة،الدينونة

مناالمطلوبالايمان،القدسالروحموعد،المسيحوضدوابليسالعالمدينونة،الوصايا

نفسنرىأنبوضوحيمكنأنهوالواقعمكانكلفىوردتهذه.والابنالآب،مستمرةبصفة

والرسالة.الانجيليحملهالواحدالطابع

والثالثة:الثانيةالرسالتان-ب

فىاليهالمشارالشيخأنالأخرالبعضواعتقدالرسالتينهاتينقانونيةفىالبعضشك

هاتينعرفقداوريجينوسكانواذا.الأولىالرسالةكاتبالرسوليوحناهوليسمقدمتهما

أنظر)الجميعمنبصحتهمامعترفآيكنلمأنهالىوأشارمنهمايقتبسلمأنهالاالرسالتين

.(2،01:ه6يوسابيوس

الرسولالىونسبتهماناحيةمنالرسالتينهاتينقانونيةتثبتكثيرةشهاداتثمةأنعلى

.أخرىناحيةمنيوحنا

كانوانكثيرينمنبهاالمعترفالرسائلضمنيوسابيوسذكرهما:يوسابيوسشهادة-1

والمعترف،عليهاالمتنازعالأسفارأما:ذلكفىوقالالرسوليوحناالىبنسبتهمايجزملم

يوحنارسالتاعليهمايطلقاللتانالرسالتان..هذامنالرغمعلىالكثيرينمنبها

يوسابيوس)الاسمبنفسآخرشخصالىأوالالجيلىالىانتسبتاسواء،والثالثةالثانية

.(3!32:ه

(1،11.يو1)الىيشير(3،:116)الهراطقةضدكتابهفىفهوايريناوسشهادة-2

(3:16،8الهراطقةضد)الكتابنفسفىيشيروكذلكالرسوليوحناالىذلكوينسب

الأولى.يوحنارسالةالىذلكينسبكانوان7يو3الى
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يعنيوهذا،كبرأنهاعليالأوليالرسوليوحنارسالةعنيتكلمالاسكندريواكليمنضسى-3

ناالييوسابيوسيشيربل(1:ه2ستروماتا)ليوحناصغيرةرسائلعرفأنه

أندونالقانونيةالأسفارجميععنموجزآوصفأالمناظروصفمؤلفهفيقدماكليمنضسى

يوسابيوس)..الأخريالجامعةوالرسائليهوذارسالةأعني،عليهاالمتنازعاطأسفاريحذف

614:،1).

كمايوحناالينسبتهماوصحةالرسالتينبقانونيةاعتقدفقدالاسكندريديونيسيوسأما-4

والثالثةالثاليةيوحفارسالتيفيحتييطهرلميوحناواسم"قولهمنيبدو

.(2111:ه7يوسابيوس).!المشهورتين

الرسالةمعونسبتهماالرسالتينبصحةالقديممنذالاسكندريةكنيسةاذناعترفتلقد

المسيح.تلميذالرسوليوحناالىالأولى

الأولىالرسوليوحناالقديسرسالة2-

مقدمةفىفليسالوقتذلكفىالمعروفالرسائلطابعليوحناالأولىالرسالةتحمللا

اهداءنهايتهافىوليس،الرسالةمنالهدفأواليهمأرسلتالذينأوالرسوللاسمذكرالرسالة

لاسمذكرآالرسالةكلفىنجدولاوالثالثةالثانيةالرسالتينفىنجدمانحوعلىللسلام

لأنأ-مربالأولىيوحنارسالةانبل،والقراءالكاتببينمعينةلعلاقةاشارةأومعينشخص

عنالحديثقتناولرسالةتكونأنمن،المسيحيينعامةالىموجهةرعويةدينيةنشرةتكون

لأنهاللرسالةالمألوفةالسماتتخلومنلمفانهاهذاومع،معينينوقراءمعينةكنيسةمشاكل

منالمخاطربنفسيحاطونللقراءمعينةدائرةالىموجهةأنهاحيثمنالأخرىالرسائلتشبه

وايمانهم.لحياتهمالحقيقيةبالمبادىءيذكرهممناليحاجةفىوهم،الكذبةالمعلمين

نحوهمالروحيةبمسؤوليتهيشعرفهو،روحيةوثيقةبعلاقةبالكاتبيرتبطونفالقراء

منقرائةتحذيرالىالكاتبويهدف(:31وه:44و18،:7و18،283،:1)2كاولادويخاطبهم

بأفكارهمواقناعهموخداعهمالمؤمنينتضليلالىيهدفونكانوامعينينلمعلمينالكاذبةالتعاليم

ولكنناالمعلمينهؤلاءاسميذكرلاالرسولكانواذا(6-:41و22-18ة2)الخاطئة

الىينتسبونالذينالكيرنثيينمنجماعةكانواأنهمعنهمحديثهمننستنتجاننستطيع

المسيحبأضدادالهواطقةهؤلاءالرسولوصفولقد.الغنوسيينومنالمبتدعكيرنثوس

المسيحضدلمجىءكرمزاعتبرالكنيسةفىوجودهملأن(:43و32،:218)الكذبةوالمعلمين
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عنهمانفصلواأنهمومع.أنفسهمالمؤمنيندائرةمنهؤلاءخرجولقد.الأخيرةالساعةوقرب

مناالايمانحياةعلىسيئآأثرأيحملمماوالخداعالتضليلالىيسعونبتعاليمهمأنهمالا

مناجميعآليسواأنهمليظهروالكنمعنالبقوامناكانوالولأنهممنايكونوالملكنهمخرجوا

ولكن(:16)معهشركةلهموأن(:43و:24)القهيعرفونبأنهمالكذبةهؤلاءويفخر(:91)2

فىالحىفليسالربوصايايحفظونولاالحقيعملونولاالظلمةفىيسلكونا!امرحقيقةفى

حياتهم.فىولاأقوالهم

،(:16)الحقنعملولسنانكذبالظلمةفىوسلكنامعهشركةلناقلناانالرسوليقول

النورفىأنهقالمن(:34)فيهالحقوليسكاذبفهووصاياهيحفظلاوهوعرفتهقدقالمن

المسيحهويسوعأنينكرونكذابونوهم(:39)الظلمةفيالآناليفهوأخاهيبغضوهو

نأثم(:43)الجسدفيجاءقدوأنه(:هوه15،:414)المخلصالفهابنوانه(:22)2

واخلاقهم.حياتهمعلىأيضأأثرآتحملالمسيحيةالحياةمبادىءأصولعنالخاطئةتعاليمهم

كتبمنكتابأىالقوةبنفسفيهايشاركهالالهاجوهريةكخاصيةالرسالةهذهيميزومما

معهوالشركةالقهمعرفةبينوالأخلاقالعقيدةبينالوثيقالترابطتأكيد،الأخرىالجديدالعهد

الأخصوعلىالربوصايايحفظوذلك،أخرىناحيةمنالخطيةأغلالمنوالتحرر،ناحيةمن

يحفظلاوهوعرفهقدقالمن.وصاياهحفظنماان،عرفناهقدأننانعرفوبهذا"المحبةوصية

الىفهوأخاهيبغضوهوالنورفىأنهقالومن(:23)"فيهالحقوليسكاذبفهووصاياه

أينيعلمولايسلكالظلمةوفىالظلمةفىفهوأخاهيبغضمنوأما.(ة!)2الظلمةفىالآن

يفعللامنكل،ابليسوأولادظاهرونالفهأولادوبهذا(:211)عينيهأعمتالظلمةلأنيمضى

فهوأخاهوأبغضالفهأحبأنىأحدقالان1(1:.3)أخاهيحبلامنوكذاالقهمنفليسالبر

.(2:.4)"يبصرهلمالذىالفهيحبأنيقدركيفابصرهالذىأخاهيحبلامنلأنكاذب

الفه.عنكاملةبمعرفةالمرءحظىطالماالخطيةخطورةمنيقللونالكذبةالمعلمونهؤلاءوكان

بهوالايمانالفهمعرفةأنرسالتهمنموضعمنكثرفىيؤكدأنالرسولاهتمذلكأجلومن

فىأنهقالمن"قولهمنبوضوحذلكيبدوكماالأخرينبمحبةيرتبطانلممامعنىلهماليس

يفعللاالفهمنمولودهومن"كل(:39)أالظلمةفىالأنالىفهوأخاهيبغضوهوالنور

فثمةذلكوعلى.(3:9)"الفهمنمولودلأنهيخطىءأنيستطيعولافيهيثبتزرعهلأنخطية

الرسالة:هذهمنرئيسيينهدفين

وعمله.المسيحشخصحولوخاصةالخاطئةالكذبةالمعلمينآراءمحاربة:أولآ
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تهتمفالرسالة،الخطيةحياةعنوبالبعدا!خريننحوالمحبةبحياةا!يمانارتباط:ثائيأ

ضرورةوتؤكدالعقائدىبالجانباهتمامهامناكثرالروحيةللحياةالأخلاقىبالجانب

القه.معالشركةتحقيقوفىالروحيةالحياةفىأساسىكعاملالمحبة

لهماوجعلالاهتمامنفسوالمحبةالايمانلعاملىالرسولأعطىليوحناالأولىالرسالةفى

القهفىيثبتالمحبةفىيثبتومن،محبةالفه"الرسولقال-الروحيةالحياةفىالضرورةنفس

نأيؤمنالذىالاالعالميغلبالذىهومن،ايمانناالعالمتغلبالتىالغلبةهىوهذهفيهوالفه

.(:4وه:416)أالفهابنهويسوع

الرسالةهذهنظيرجزءيوجدلا"وربماقولهالرسالةأهميةعنالطالبينمرشدكتابفىجاء

وهى،يقتنيهالكىالديانةطالبالحقعنللباحثالفهموسهلالمأخذقريبالمقدسالكتابفي

كانانذاتهيعرفالالهىالروحوانارةبتواضعبهانفسهيختبرمنفكلالمسيحيلطبعةكمحك

.(9186،334سنةبيروتطبعة)."الشرفىالموضوعالعالممنأوالفهمن

بالمسيحيةأمنواالذينالأمميينمنكانوااليهمكتبتالذينانالرسالةمضمونمنويلدو

لمأالأصناممنأنفسكماحفظواالأولاد"أيهاالأصنامعبادةمنيتحفظواأنيوصيهمالرسوللأن

.الموسوىالناموسأواليهوداليفيهايشارلابينما(:21)5

المسبحنلمبذالرسولبوحنااليالرسالةنسبةصحة3-

وأا!أسلوبأواللغةفى،الرابعوالانجيلاياولىالرسوليوحنارسالةبينالواضحالتشابهان

هووالثالثةالثانيةالرسالتينكاتبوكذلككاتبهماأنمنللشكمجالأيدعلابمايقطع،الأفكار

ديونيسيوسبذلكشهدكما،المسيحالسيدتلميذزبدىبنيوحناالرسولوهوواحدشخص

الرسالةهذهبينالموجودالتشابهعلىكثيرةأدلةوثمة.سابقأرأينامانحوعلىالاسكندرى

:المثالسبيلعلىبعضهانذكرالرابعوالانجيل

اسمه.الىالكاتبيشيرلاكليهمافى1-

كانالبدءفىالتاليةبالعبارةيبدأفالانجيل،البدايةبنفستقريبأصنهماكلفىالكاتبيبدأ2-

(:19يو1)البدءمنكانالذىالتاليةبالعبارةتبدااطأولىوالرسالةالكلمة

وفىالرابعالانجيلفىواردةعبار)تثمةفانالكاتبوحدةتؤكدالأسلوبصياغةأنثم3-

:العباراتهذهومنالجديدالعهدكتبمنآخركتابأىفىتردولمليوحناالأولىالرسالة
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.أ!أس!عول!أ،3!ول!(ه:يو13و19:2يو)الخطيةيرفعأ-

.ث!+!أ،!!س!أء،)ح:8(1ويو12:2يوه)خطيةله-ب

.لا+ص!!أولءول3101ثا(3:42يو1و41:51يو)يالوصاايحفظ-ب

.!+ث!،ثاس!3!"أهولاس!(2:2يو13و3:!يو8):يرضىماافعلد-

.أه"ولأحأس!"،ل!اثه3ول(:6يوأ12و:21يو3):الحقيفعلهـ-

طس!.ياه+30،وللاه(:ه4يو1و1:!1يوه):العالممنو-

.طءياه+ولهء؟،(:46يو1و7:4يو8)القهمنز-

+س!.3!ا"هط...أطلما+أس!!3اس!أ!"أ(ا:ا2وأيوا.ةايوا):يسلكوالليلالظلمةفىح-

الكثير.ذلكوغير39+لأ؟حول"(11ولس!أث!(6:1يو13و13:1يوه)نفسهوضع-ط

كتبمنآخركتابأىأوالرابعالانجيلفىتردولمالرسالةبهاتفردتكلماتثمةأنعلى

صثل:الجديدالعهد

.(11:يو13)!ثه!اس!أحثهخبر-1

.(4:01و:22يو1)أ)30،،)3!كفارة-2

.(:4يوها)لأطأوليغلب3-

.(3:02،37يو1)أ-4؟حثاثه،ولمسحة-4

ومنها:ليوحناالأولىوالرسالةالرابعالانجيلبينمشتركةأخرىكلماتوثمة

.9*!؟أول!وله،طه30(1:هيو3وا4:4يو8للناسقتال)نفسقاتل-1

.ألاا؟لة؟!"30(:617و416:1،26يومع:ا2يو1شفيع)معزيى-2

الكاتبيستعملالتىالعباراتمنليوحناالأولىوالرسالةالانجيلبينالتشابهأيضأويتضح

الأولى:رسالتهفىيقولذلكمثال،المعنىلتحديدالنفىأسلوبفيها

.(:66يو1)(الحقنعملولسنانكذب)

.(:34يو1)لأفيهالحىوليسكاذب)

.(:37يو13)كذبالا!وليستحقوهى)

.(:27)"قديمةوصيةبلجديدةوصيةاليكمكتبلستا

(:48)!خارجالىالخوفتطرحالكاملةالمحبةبلالمحبةفىخوفلاا

التالى:النحوعلىشبيهةعباراتفىالرسولفيكتبالانجيلفىأما

565



.(:13)كان"!ماشىءيكنلمبغيره"

.(3.:1)"المسيحألالستأنيوأقرينكرولمفاعترف"

.(:524)"الدينونةالىيأتىولاأبديةحياةأبديةحياةفله"

.(:692)"شيئأصنهأتلفلاأعطانيما"كل

.(:718)"ظلمفيهوليسصادقفهو"

أفكارمنلهعرضتامافىكبربصورةليوحناالأولىوالرسالةالانجيلبينالتشابهويتضح

ذلك:مثال،لاهوتية

العالم:خطاياليرفعالوحيدابنهأرسلالفه1-

.،خطيةفيهوليسخطايانايرفعلكىأظهرذاكأنوتعلمون":هيو13

."العالمخطيةيرفعالذىالفهحملهوذا":192يو

بلبهيؤمنمنكليهلكلالكىالوحيدابنهبذلحتىالعالمالقهأحبهكذا"لأنه3:16

."ايأبديةالحيوةلهتكون

:الأزلمنذاللهعندكانالكلمة2-

.لنا،وأظهرتالأبعندكانتالتىالأبديةبالحياةونخبركم...البدءمنكانالذى12،:اايوا

.،الفهعندالبدءفيكانهذاالقهالكلمةوكانالفهعندكاقوالكلمةالكلمةكانالبدء"فى:12يو

به:للمؤمنينالحياةليهبالمسيحتجسد3-

الجسدفىجاءقدانهالمسيحبيسوعيعترفروحكل،القهروحتعرفونبهذا"9،:42يو1

.بههنحيالكىالعالمالىالوحيدابنهأرسلقدالفهان،فيناالفهمحبةأظهرتبهذا،الفهمنفهو

الأبمنلوحيدكمامجدأمجدهورأينابينناوحلجسدأصاروالكلمة"1.:01و:114يو

.!أفضللهموليكونوحقآنعمةمملوءآ

:الحياةاليالموتمنينتقلبالمسيحالمؤمن4-

.أالحيوةالىالموتمنانتقلناقدأننانعلمنحن"يو13:14

بلدينونةالىياتىولاابديةحيوةفلهأرسلنىبالذىويؤمنكلامىيسمعمناندا:34يوه

.أالحيوةالىالموتمنانتقلقد

:30،ثهاط*3!هيالمعزممايوحناللتديسالانجيللىالتدسالروحلئب5-

المسيحقالهماوبكلشىءبكلالمؤمنينويذكريعلملكىالمسيحباسمالأبسيرسلهالذى

الذى(الشفيع)بالمعزىنفسهالمسيحيلقبالرسالةوفى(:167و:126وه:4126)يو

.(:21يو1).الأبعندللمؤمنينيشفع
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والكنلبيئ:يهأللخطلاالليصدعى6-

بهذا..يخطىءالبدءمنابليصلأنهابليصمنفهوالخطيةيفعلمن015،ظيو13

.،ابليصوأولادظاهرونالفهأولاد

.تعملوا،أنتريدونأبيكموشهواتابليسوهوأبمنأنقم45:،يو8

لهم:يسمحولاللؤمنينبرفضالععم7-

.يبغضكم!العالمكاناناخوتىيا"لاتتعجبوا6،:ه4و3:13يو1

فمنالفهمننحن،لهميسمحوالعالمالعالممنيتكلمونذلكأجلصنالعالممنأهم

.لنا"يسمعلاالفهمنليسومنلنايسمعاللهيعرف

لو،قبلكمأبغضنىقدأنهفاعلموايبغضكمالعالمكان"ان:14و117!،:118يوه

اخترتكمأتابلالعالممنلستملأنكمولكنخاصقهيحبالعالملكانالعالمصنكفتم

ليسوالأنهمأبغضهموالعالمكلامكأعطيتهمقدأنا..العالميبغضكملذلكالعالممن

.،العالمصنلستأناأنىكماالعالممن

أوالانجيلفىسواءكبيرةأهميةوتحتلالمؤمنينسماتأهمالمحبةتعتبر8-

الرسلالة:

:8،11،:47و1،11،41،16،33.:و113-:27يو1الرسالةفى

الوصيةالبدء.منعندكمكانتقديمةوصيةبلجديدةوصيةاليكماكتبلستالأخوةاأيها

فيهحقهومااليكماكتبجديدةوصيةأيضآالبدء.منسمعتموهاالتىالكلمةهىالقديمة

يبغضوهوالنورفىأنهقالمنيضىء.الأنالحقيقىوالنورمضتقدالظلمةأنوفيكم

منوأما،عثرةفيهوليسالنورفىيئبتاخاهيحبمن،الظلمةفىالأنالىفهوأخاه

."عينيهأعمتالظلمةلأنيمضىأينيعلمولايسلكالظلمةفىفهوأخاهيبغض

لامنوكذلكالقهمنفليسالبريفعللامنكل،ابليسوأولادظاهرونالفهأولادبهذا9

.بعضأ"لعضنانحبأنالبدءمنسمعتموهالذىالخبرهوهذالأن،اخاهيحب

المحبةعرفناقدبهذا.ا!أخوةنحبلأنناالحيوةإلىألموتمنانتقلناقدأننانعلمنحن9

.(الاخوةلأجلنفوسنانضعأنلتاينبغىفنحنلأجلنانفسهوضعذاكان

أعطاناكمابعضآبعضناونحبالمسيحيسوعابنهباسمنؤمنأنوصيتههىوهذه1

ولدفقديحبمنوكلالفهمنهىالمحبةلأنبعضأبعضنالنحبالأحباءايهاوصيته

الفهكانانالأحباءأيها.محبةالفهيانالفهيعرفلميحبلاومن،الفهويعرفالقهمن

.بعضآأبعضنانحبأنأيضألناينبغىهكذاأحبفاقد
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:79،:112وه35،:34يو13الانجيلفى

أيضآأنتمتحبونأناأحببتكمكما،بعضأبعضكمتحبواأنأعطيكمأناجديدة"وصية

.ألبعضبعضأحبلكمكانانتلاميذىأنكمالجميعيعرفبهذا،بعضأبعضكم

بعضكمتحبواحتىأوصيكمبهذا...أحببتكمكمابعضأبعضكمتحبواأنوصيتىهىهذه"

.!...بعضأ

بينتقابلمنفيهاوردماليوحناالأولىوالرسالةالانجيلبينالتشابهعلىالأدلةمنوايضأ

وعدمالايمان-والكذبالحق-والموتالحياة-والظلامالنور-وابليسالفه-والعالمالفه

:17و24:8وه:91يو3معومابل1!،:4وه6،:ه4و:8و2:4،153و:6ايواأنظر)الايمان

.(3،46:ه2و

الانجيلكتبيوحناالرسولأنيؤكدالذىالكنسىالتقليدشهادةالىأشرناأنسبقولقد

القويةالمحبةعنتعاليممنالرسالةبهتفيضماأنعنفضلأهذا.اليهالمنسوبةرسائلوالثلاث

يحبه.يسوعكانالذيبالتلميذنفسهلقبالذييوحناالرسولمعوصفأمتفى

الرسالةكتابةزمن4-

الاضطهاداتالىاشارةأيةالرسالةفىليساذأورشليمخراببعدكتبتقدتكونأنلابد

أورشليم،فىاليهوديةالأمةمنالقوةزوالعندانتهتوالتىالمسيحيينعلىاليهودأهاجهاالقى

القرنبدءفىوانتشرتأورشليمخراببعدنشأتالرسولفندهاالتىالبدعأنعنفضلا!هذا

بالتفصيلالانجيلفىالرسولكتبهمالأنالانجيلبعدكتبتقدتكونأنولابد.للميلادالثانى

واطلعسبققدرسالتهقارىءيكونأنافترضالكاتبكأنبالاختصارالرسالةفىذكرهوالأطناب

فىكتبهاأنهعلىيدللالشيخنفسهوتلقيبه،بالأولاداليهمكتبمندعوةانثم.الانجيلعلى

.(09سنةحوالىأى)الشيخوخةسن

الرسالةمنهكتبتالذىالمكان5-

.الأخيرةحياتهسنيالرسوليقضىحيثأفسسمنكتبتأنهاالمرجحمن

وكمالهاالرسالةوحدة6-

قدوانهالأنالينابهوصلتالذىالنحوعلىأولأتكنلمالرسالةأنالمحدثينبعضادعى

ذلكومن،وأفكارهاالرسالةأسلوبفىوحدةهناكليساذاضافاتبعضالأصلالىأضيفت

الثانىالاصحاحمن37الى18منالأعدادتتضمنالتىالهراطقةعنالتاليةايأجزاءاضافةمثلأ
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كماالحديثسياقتقطعالأجزاءهذهانالواضحمناذالرابعالاصحاحمن6الى1منوالأعداد

فىتناقضأهناكأنيبدوكذلك.لهاوالتاليةالأجزاءلهذهالسابقةالأعدادتتبعاذاالقارىءيلاحظ

أعدادها.بعضبينالرسالة

.فينا"الحقوليسأنفسنانضلخطيةلناليسأنهقلناان"يقول:18ففى

.،أيضآالعالمكللخطايابلفقطلخطاياناليسلخطاياناكفارةاوهو:23فىويقول

.،يطلبأنهأقولهذهلأجلليسللموتخطيةتوجد516:5فىيقولبينما

."يخطىءلافيهيثبتمنأكل3:6وفى

.،خطيةيفعللاالفهمنهومولودمنكل5ة!3وفى

.!يخطىءلاالفهمنولدمنكلأننعلم5:181وفى

لاالأمرهذاأنعلى.للأفكارسيستيماتيكيآعرضآالرسالةفىنلاحظلاأنناننكرولسنا

تناقشعندما،الأخرىالعامةوالرسائلالرسولبولسرسائلفإنالرسالةهذهعلىيقتصرفقط

واحدموضوعفىنواحيهاكلمنعنهاالحديثتتناوللاالأفكارمنفكرةأوماموضوعأ

الرسالة.منأخرموضعفىاوأخرىرسالةفىالحديثتستكملقدبلمسلسلةوبطريقة

فهوللخطيةبالنسبةالمؤمنوضععنيوحناالقديستعليمفىتناقضآهناكبأنالادعاءأصا

أفلاالخطيئةيفعلاولايخطىءلا"المؤمنعنيقوليوحناالقديسكانفإذا.خاطىءإدعاء

يعيشالذىبالمسيحالحقيقىالمؤمنأنبهيقصدبلمطلقةبصورةالخطأعدميفهمأنيجوز

عينةالمعنىوهذا،عنهايموتبلللخطيةيخضعلاوثيقةعلاقةوفىدائمةبصورةمعهشركة

بعدنعيشكيفالخطيةعنمتناالذيننحن!قالإذروميةإليرسالتهفىبولسالرسولشرحه

ربنايسوعبالمسيحللهأحياءولكنالخطيةعنأمواتأأنفسكمأحسبواأيضأأنتمكذلك...فيها

.أشهواتهفىتطيعوهالكىالمائتجسدكمفيالخطيةتملكنلاإذنيقولمباشرةذلكبعدثم

الرسالةفىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار7-

ودعى(7-:41و34-:318يو1)الكذبةالمعلمينقراءهمنيحذرأنبالرسالةالرسولقصد

هؤلاءخرجوقد(:43و23-:218يو1)المسيحوبأضدادالكذبةبا!أنبياءالهراطقةهؤلاء

أنالاعنهمانفصلواقدبلاليهمينتسبونيعودوالمأنهمومع،المؤصنينجماعةعنالهراطقة

الخداععنيكفونلا"وأنهمخاصة،بالمؤمنينتضرسيئةخطيرةنتائجتحملتعاليمهم

يدعونالكذبةالمعلمونوهؤلاء،(:291يوإ)1اليهمالمؤمنونجذبإلىويقصدونوالتضليل

يقولونلاكذابونالأمرحقيقةفىوهم،معهشركةلهموأن(:43و:24يو1)الفهيعرفونأنهم
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المسيحهويسوعأنينكرونلأنهمكنابونوهم(2:4-9و:96يو1)بالحقيسلكونولاالحق

وهكنا(:43)الجسدفىجاءقدالمسيحيسوعأنيعترفونولا(:هوه4-15و:222)القهابن

أسسه.أهمفىالمسيحىالايمانينكرون

الحياةعلىسيىءتأثيرلها،الأساسيةالإيمانيةإلحغائقعنالكاذبةالتعاليمهذهأ!على

كتبفىلهامثيللابصورةفيهاانهوالرسالةهنهاهم.خصائصلنإالواقعالخلقية

المعرنةبينوالأخلاقالعقيدةبينالواضحةالقويةالصلةتتثداياخرىالجديدالعهد

!حفظ،اخرىناحيةمنالخطيةأغلاطمنالتحرروبينناحيةمناللهمعوالشركة

.،المحبةوصيةالأخمىوعلىالربوصايا

فهوأخاهيبغضوهوالنورفىأنهقالمن...وصاياهحفظناإنعرفناهقدأننانعرفوبهذا"

الظلمةلأنيمضىأينيعلمولايسلكالظلمةفىفهوأخاهيبغضمنوأما...الظلمةفىالأنإلى

وكذاالقهمنفليسالبريفعللامنكل.ابليسوأولالىظاهرونالفهأولادلهذا...عينيهأعمت

....،كاذبفهواخاهوأبغضالفهأحبأنياحدقالان...اخاهيحبلامن

.(3:.4و1و3:.11،:39و:33يو1)

القه.يعرفالانسانأنطالما،للخطيةوزنآيقيمونلاكانواالكذبةالمعلمينأنويبدوإ

نحوبالمحبةمصحوبأيكنلمماقيمةلاليسبهوالإيمانالفهمعرفةأنالرسوللهمفأوضح

.(و2:93:9لم)الأخرين

رئيسيين:أمرينإلىتهدفالأولىالرسوليوحنارسالةأنالقوليمكنهذاوعلى

المسيح.شخصعنوخاصةالخاطئةوالتعاليمالبدعمحاربة-1

نحوبمحبةوبالسلولاالخطيئةعنبالبعدالحياةوبينالإيمانبينالوثيقةالصلةإظهار2-

كثرعنهابالحديثويهتمالخلقيةالحياةأهميةالرسوليؤكدسابقآذكرناوكما.الأخرين

معالشركةنحقىانيمكننالاالمحيةفبدون،الرسالةفىالعقائدىبالحجانباهتمامهمن

.(:4وه:416)الرسالةهذهفىوثيقأإرتباطآبالمحبةالإيمانيرتبطهذاولأجل،الفه

الرسالةهحتويات8-

التالي!:الرئيسيةالنقا!علىوتشمل(ا:ا-4)متدمة

.(2،؟ع)المسيحأزليةحولويدورالرسالةموضوع-أ

معهالشوكةإليالدعوةبقصدالمسيحبشخصالتعريف:الرسالةمنالغرض-ب

.(4"3)ع
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على:ويشمل،3:93صلملىا:ه)نوراللى:الأولالقسم

(3:91الى:ه9)النورفىيعيشأنمسيحىكلعلييلزملدلكنوراللهكانلما-ا

التالية:النقاطاليويشار

-(-7:ه1)والظلمةالتور-1

.(8:01-1)الجميععلىتسودالخطية2-

.(-2:12)هوشفيعناالمسيح3-

.(:3-36)فيهنتمتأنفاتحنىالمسيحوصايابحسبالحياة-4

.(11-:37)الجديدةالوصية-5

92(-2:12)النورفىالسلوكعنيحطلهماكلعنالمسيحىيهتعدأنيجب-ب

إلى:ويشار

.(17-:212)العالممحبةعنللإبتعادوصايا1-

.(93-:218)الصحيحبالتعليموالتمسكالهراطقةعنالابتعاديلزم3-

لملى:ويشار،135صلملى3:ا)محبةالله:الثاشالتسم

إلى:ويشار(42-3:1)وميزاتهماللهأولادأ-

.(31-3:1)إبليسوأولاداللهأولاد-1

.(43-313:1)المحبةولزو!مللمؤمنينالعالمبغض3-

(21-:41)بقوةواخوتهاللهويحبالمضلةالتعاليميرفضالحقيقىالمسيحى-ب

الى:ريشار

.(-41:6)المسيحضدهىالتىوالروحاللهمنالقىالروح-1

.(7:12-4)الأخويةوالمحبةاللهصحبة-2

إلى:ويشار(1-51:2)الإيمانهذاعلىالمترتبةوالنتائجمالمسيحالإيمان3-

.(-ه5:1)الايمانغلبة-

.(31-:56)بالمسيحالإيمانووجوبلابنهاللهشهادة+

لملى:هـيشار،13-5:31):الخاتمة

.(17-53:1)الأخوةأجلمنالمسيحيينشفاعة-1

وهى:3(0-58:1)بالإيمانعيهانحصلحقائقثلاث3-

.(:518)يخطيءلااللهصنولدمنكلأ-

.(59:1)الشريرفيوضعفقدالعالمأمااللهمنهمالمؤمنونب-

.(5:03)الحقلنحرفبصيرةوأعطاناجاءناقداللهابنب-
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!-------------------ق!كتوولآ------------------إ

إنجالرلللولىيوثناللتلايللموالثالثةالثانيةأ؟أ

*----------------------------------------------.



النانيةالرسولىيوحناوسالة

المحتويات

...الرسالةخصائص

واحد.كاتبهووالثانيةالأولىالرسالتينكاتبأنعلىداخليةادلة

يوحنا.القديسالىوالثانيةالأولىالرسالتيننسبةعلىخارجيةأدلة

الرسالة.كتابةمنالغاية

الرسالة.كتابةومكانزمان

الرسالة.كتبتلمن

الرنيسية.والموضوعاتالأفكار

الرسالة.محتويات

النالنةالرللدولىيوحنارسالة

الرسالة.صحةعلىالخارجيةالأدلة

الرسالة.صحةعلىالداخليةالأدلة

...الرسالةكتابةمنالغاية

الرسالة.كتبتلمن

...الرسالةكتابةومكانزمان

الرئيسية.والموضوعاتالأفكار

الرسالة.محتويات
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يوحناللرللدولىوالنالنةالنانيةالوسالتا!3

الفانيةالرسالةلا:أو

الرسالة:خصائصا-

خصائصثمةفان،ايهولىالرسالةوبين،الرسالةهذهبينالواضحالتشابهمنالرغمعلى

منمتسعةدائرةالىالثانيةالرسالةتوجهلم.يوحناللقديسالثانيةالرسالةبهاتتميزمعينة

،شهيرةماسيدةالى،ماشخصالىاماوجهتبل،الأولىالرسالةنحوعلىالمعروفينالقراء

وكاتبلأ"طس!اطس!أ!لا،3المختارةكيريةبعبارةمجازيأاليهايشاراماكنيسةالىواما

الكاتبلأن،رسائلهافتتاحياتفىبولسالرسولبنهجشبيهنهجعلىالرسالةيفتتحالرسالة

بالفرحواحساساتهالرسولتحياتمعالرسالةاليهمتوجهالذينالأشخاصأوالشخصيعين

كيريةأختالمختارةأولادمنمقتضبةبتحياتالرسالةينهىأيضأوهو،المؤمنينأبحائهنحو

.(13يو3)"المختارةأختكأولادعليكيسلم"المختارة

كاتبهووالثانيةالأولىالرسالتينكاتبأنعلىداخليةأدلة2-

حد:وا

فىالمشتركةالمادةعنهتكشف،والثانيةالأولىالرسالتينبينواضحأتشابهآثمةان

التالى:النحوعلىالرسالتين

الله:فىالئبات-ا

المسيحتعاليمفىيثبتومن،الفهلهقليسالمسيحتعاليمفىيثبتولمتعدىمنكل"9يو3

."جميعآوالابنالآبلهفهذا

."فيهوالقهالفهفىيثبتالمحبةفىيثبتومنمحبةالفه":416يو1

فينا:الحئثبات-ب

."الأبدالىمعناوسيكونفينايثبتالذىالحىأجل"من3يو2

."الشريرغلحتموقدفيكمثابتةالقه"وكلمة:24يو1

:والنورالحقفىالسلوك-ب
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منوصيةأخذناكماالحقفىسالكينبعضآاولادكمنوجدتلأنىجدأفرحت"4يو2

،.الأب

ودمبحضمعبعضناشركةفلناالنورفىهوكماالنورفيسلكناان"ولكن:97يو1

."خطيةكلمنيطهرناابنهالمسيحيسوع

المسيع:سلكمانحوعليالوصاياحسبالسلوك-د

البدءمنسمعتمكماالوصيةهىهذه،وصاياهحسبنسلكأنالمحبةهىوهذه"6يو2

.تسلكوافيها!أن

.،أيضأهويسلكهكذاذاكسلككماأنهينبغىفيهثابتأنهقالمن26:9يو1

الرسالتين:فيالحقكلمةاستعمالكثرةهـ-

.،3:427،3:18يو1مع9،3،3،4يو2قابل

الصياغة:تشابهو-

.أالأبلهفهذاالمسيحتعليمفىيثبتومنالفهلهفليسالمسيحتعليمفىيثبتولم"9يو2-ا

.أأيضاالأبفلهبالابنيعترفومنأيضآالأبلهليسالابنينكرإمن2:23يو1

.،البدءمنعندناكانت"التىيوه2-ب

.،البدءمنعندكمكانت"يو17

.،البدءمنسمعتم69يو2-ب

.،البدءمنسمعتموهالذى1يو13:11

.،الجسدفىآتيأالمسيحبيسوعيعترفونلا9يو27-د

روحوكل،الفهمنفهوالجسدفىجاءقدأنهالمسيحبيسوعيعترفروحكل39،:42يو1

.أالفهمنفليسالجسدفىجاءقدانهالمسيحبيسوعيعترفلا

.!للمسيحوالضد9يو27هـ-

.!المسيحضدهو"هذا:43يو1

.!جديدة"وصيةيوه2و-

.،جديدة"وصية4يو1
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.!كاملأفرحنايكونلكى129يو2-ز

.!كاملأفرحكميكونلكى،:14يو1

.!ان...الوصيةهىوهذه!6يو2-ب

.!أن...الوصيةهىوهذه،:23يو13

كاتبيكونأنانكارالىيؤدىلاهذافان،الرسالتينبينتختلفعباراتثمةكانواذا

.1()واحداالرسالتين

الشيخ،"كلمةاستعمالواحدكاتبالى(والثانيةا!اولى)الرسالتيناسنادينفىلاكذلك

اسميحملأخرشخصأبأنالاعتقادمطلقآيجوزولا.الأولىدونوالثالثةالثانيةالرسالتينفى

الىتشير،الشيخ"كلمةاناثبتناأنسبقفلقد،والثالثةالثانيةالرسالتيناليهتسنديوحنا

لمواذا(يوحناللقديسالانجيلمقدمةأنظر)المسيحالسيدتلميذزبدىابنالرسوليوحنا

الكنيسةاعترافنفسرأنيمكننافكيف،يوحناالرسولالىتشيرهناالشيخكلمةتكن

الجديد؟العهدكتبالىوضمهاالصغيرةالرسالةهذهبقانونية

الرسولفان،الشيخكلمةنفسهعلىيوحناالرسوليطلقأنمنيمنعماهنالاوليس

"..رفيقهمالشيخأنابينكمالذينالشيوخالىأطلب"نفسهعلىوأطلقهاسبققدبطزس

.(9فل)بولسالرسولفعلوكذلك(:\5بط1)

اليوالثانيةالأوليالرسالتيننسبةعلىخارجيةأدلة-3

بوحنا:الندبس

.الشكوكبعضالىالأمربادىءفىتعرض،يوحناالرسولالىالثانيةالرسالةاسنادان

نحن"وهليوحناالرسولكتاباتعنحديثهمعرضفىيقولاذاوريجينوسيشيرهذاوالى

...واحدأانجيلآلناتركالذىيوحناأى،يسوعحضنفىاتكأالذىذاكعنللتحدثحاجةفى

ولكنهما،وثالثةثانيةرسالةأيضأوربما،جدأقصيرةرسالةوترك...الرؤياسفرايضأوكتب

تاريخ:يوسابيوس!)سطرمائةعلييحتويانلامعأوهما،الجميعمنبصحبتهمامعترفأليستا

ويضعهما،(والثالثةالثانية)داالرسالتينهاتين"البشيتوتتضمنولم.(2هة6الكنيسة

يسلك:التاليةالعباراتاليونانيالنصفيقارنكذلك.يوافي+!!أأ3،يو2فيأحأأكوأحدكانان:مثل-1

الجسد.فيأتي،بحسب
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المعترفعليهاالمتنازعالأسفار،وامايقولاذعليهاالمتنازعالرسائلبينالقيصرىيوسابيوس

يهوذاورسالةيعقوبرسالةت!سمىالتيالرسالةأيدينافبين،هذامنبالرغمالكئيرينمنبها

الثانيةيوحنارسالتاعليهمايطلقاللتانوالرسالتانالفانيةبطرسرسالةوأيضآ

.(32،3:ه)يوسابيوس!الاسمبنفسأخرشخصالىأوالانجيلىالىانتسبتاسواء،والثالثة

الثانيةالرسالةمنيقتبسالهرطقاتضدكتابهفىايريناوسفان،أخرىناحيةمنولكن

وكذلك(3،:116)المسيحتلميذيوحناالرسولكتاباتمنباعتبارها(11و01)العددين

.(8،:316)الأولىالرسالةمنيعتبرهكانوانالثانيةالرسالةمنالسابعالعدديقتبس

وهذا،رسائلهكبرأنهاعلىيوحناللقديسايأولىالرسالةالىالاسكندرىاكليمنضسىويشير

يوسابيوسهذاويؤكد.(1:ه2)سترومايوحناللرسولأخرىرسائلعرفقدأنهيعنى

وصف"مؤلفهفى(الاسكندرىاكليمنضس!)قدملقدوبالاختصارعنهيقولاذالقيصرى

أعنى،عليهاالمتنازعالأسفاريحذفأندون،القانونيةالأسفارجميععنموجزاوصفآ!المناظر

)يوسابيوسبطرسرؤياالمسمىوالسفربرناباورسالة،الأخرىالجامعةوالرسائليهوذارسالة

يوحناواسميقولاذالرسالتينقانونيةقبلالاسكندرىديونيسيوسفانأيضأو.(6:14،1

الكلمة:بهذهتبدأنبلقصرهمارغمالمشهورتينوالثالثةالثانيةيوحنارسالتىفىحتىيظهرلم

قدالاسكندريةمدرسةانالعموموعلى.(3،11:ه7يوسابيوس)اسمأىذكردون،الشيخ

بقانونيةاعترفتموراتورىوثيقةأنكما.الجديدللعهدالقانونيةالكتبضمنالرسالتينقبلت

الرسالتين.

الرسالة:كتابةمنالغاية-4

على.(يو27:11)الكذبةالمعلمينانحرافاتمنالمؤمنينتحصينالرسالةمنالغايةأنيبدو

فمآمعهمويتكلماليهميتجهيرجوأنكانلأنهيقولهأنأرادماكلالرسالةيضمنلمالرسولأن

.(12يو2)لفم

الرسالة:كتابةومكانزمان-5

كتابةلزمنوبالنسبة.أفسسمدينةمنأى،اقامتهصكانمنبرسالتهيوحناالرسولبعث

بماالثانيةالرسالةاليهاتشيرالتىالأولىلرسالتهكتابتهبعدذلكيكونأنفلأبدالرسالة

منالأخيرةالأيامالىيعودالرسالةكتابةزمنفانكلوعلى.معهامشتركةمادةصنتتضمنه

يوحنا.الرسولحياة
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الرسالة:كتبتلمن-6

أناالذين(1يو2)،وأولادهاالمختارةكيرية"الىالثانيةرسالتهيوحناالرسوليوجه

اختلفولقد"الحقعرفواقدالذينجميعأيضأبلفقطأناولست،بالحقأحبهم

الاسكفدرىلاكليمنضسىعمارةوهنال!،العبارةبهذهالمقصودتحديدحولالمفسرون

أراءوثمة،مختارةاسمتحمللابليونمىسيدةالىوجهتالرسالةأنفيهايقول

يلى:فيمااليهانشيرأخرى

اسمها.ذكرأغفلشهيرةسيدةتصفداالمختارةكيريهأالعبارةهذهأنالبعضيرى-1

الاسم.بهذاالسيداتبعضتسمىكانتماوكثيرأ،سيدةاسمالى،كيريه9كلمةتشير-2

.سيدةاسمالىتشير!مختارة9كلمةان-3

.سيدةاسمالىتشيرانأالمختارةكيريهأ!عآالكلمتينان-4

سيدةاسمالىتشير!المختارةكيريه9عبارةانأى،الأراءهذهأصحهوالأولالرأىولعل

.ذكرهأغفل

،الاستتتاجهذاعلىتساعدلاقداليونانيةباللغةالعبارةصياغةفان،الثاشللرأىبالنسبةأما

نأولولا،طس!ل!ال!!أعول،:التالىالنحوعلىاليونانيةفىتصاغ!المختارةكيريه9فعبارة

علىباليونانيةالعبارةتصاغأنبالأولىلكانسيدةاسمالىهناتشير،أعول،3كيريه!كلمة

يوحناللقديسالثالثةالرسالةفىنجدمانحوعلى!قول،لا"لا،طص!لم!أل!:التالىالنحو

وكذلك،(يو\3)*4!ك!*"لثا(لا!ثه!!هكذاالحميبغايوس"عبارةتصاخحيث

"المختارة"روفسعبارةتصاخحيثروصيةالىالرسالةفىنجدصانحوعلىأيضأ

.(61:31رو)ولهوله؟5+،هث!ك!س!أكل!س!(هولوهكذا

فىكصفةتستعمل،مختارةأكلمةلأنأيضآمقبولغيرفهوالثالثللرأىبالنسبةوأما

.(المختارةأختئا)13العددفىالرسالةنفس

معآ.باسمينسيدةتسمىأرالمستبعدفمن،الرابعللرأىبالنسبةوأما

استعمالآيوحناالرسوليستعملها"المختارةكيريه)عبارةأنالقوليمكنأيضآولعله
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يوحناالرسولوأنخاصةالصغريآسياكنائسمنمعينةكنيسةاليبهافيشيرمجازيأ

كتاباته.فيالمجازكثيرآاستعمل

لأن،لعازرأخت!مارتا)الىتشير،المختارةكيريه!عبارةبأنالقولالييذهبرايوثمة

."سيدة"تعنىالعبريةاللغةفى،مارتا"كلمة

الرسوليوحنارسالةفىالرئيسبةوالموضوعاتالأفكار-7

لثانية:ا

فينايثبتالذىالحقأجلمنوالمحبةالحقتثبيتأجلمنكيريهالىالرسولكتبها

.(3يو2)الأبدالىمعناوسيكون

نأالبدءمنعندناكانتالتىبلجديدةوصيةاليككتبكأنىلاكيريهيامنكأطلب"والأن

كتبتوكذلك(6،يوه2)داوصاياهبحسبنسلكأنالمحبةهىوهذه.بعضأبعضنايحب

يعترفونلاكثيرونمضلونالعالمالىدخلقدلأنهالكذبةالمعلمينمنالتحذيرأجلمنالرسالة

فىيثبتولمتعدىمنكل...للمسيحوالضدالمضلهوهذا.الجسدفىأتيأالمسيحبيسوع

أحدكانان،جميعأوالابنالأبلهفهذاالمسيحتعاليمفىيثبتومن،القهلهفليسالمسيحتعاليم

.سلاملهتقولواولاالبيتفىتقبلوهفلاالتعليمبهذايجىءولايأتيكم

الرسالة:هحتويات-8

التالى:النحوعلىأجزاءثلاثةالرسالةتتضمن

.(3-1)اليهمكتبمنالىالرسولمنالموجهةالتحيةويتضمن:الأولالجزء

الى:فيهويشارالرسالةصلبويتضمن:الثانىالجزء

.(6-4)الأخويةالمحبةالىالحاجة-1

.(11-7)الكذبةالمعلمينمنالحذرالىالحاجة-2

.(31-21)الخاتمة:الثالثلجزءا
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يرحنايسللتهللالةالرسالةانيأ:لا

الرسالة:صحةعلىالخارجيةالأدلة-1

لاو.يوحناللرسولالثالثةبالرسالةأيضألحقت،الثانيةبالرسالةلحقتالتىالشكوكان

المتنازعالرسائلمنكواحدةيوسابيوساليهايشيرو،الرسالتينأى!البيشيتو9تتضمن

سابقأ.أشرنامانحوعلى،أوريجينوسفعلكذلكو،عليها

الرسالة.هذهعلىينطبق،الخارجيةبالأدلةالثانيةالرسالةقانونيةاثباتفىسابقأقلناهماو

الرسالة:صحةعلىالداخليةالأدلة-2

كاتبهابأنيقطع،الثانيةوالأولىالرسالتينبينوالرسالةهذهبينالواضحالتشابهان

التالية:المقارنةمنلنايتاكدهذاو،واحدشخصهوجميعها

لثةلثاالةا.رسااالثانيةالرسالة

(1دعد)الشيخ(1عدد)لشيخا

فرحت!لانى(اعدد)بالحقأحبهأناالذى9)فرحت(اعدد)بالحقأحبهمأناالذين

فيكالذىبالحقشهدواواخوةحضراذجدأسالكينبعضأاولادكمنوجدتلأنىجدأ

أعظمفرحلىليس،بالحقتسلكأنككما.(4عدد)!الحقفى

يسلكونانهمأولادىعنأسمعأنهذامن

.(3،4عدد)،بالحق

نأأريدلستلكنى!تبهكثيرلىكانو"أنأرد!اليكم!تبكثيرلىكاناذ!

أنأرجولكننىو،قلموبحبراليككتبأتىأنأرجولأنى،حبروبورقيكون

يسلم!!فم!آ!لىقريبعناراكعليكيسلم،لفمفمأأتكلمواليكم

.(39،14عدد)001الأحماءعليك.(12،13عدد).!أولادك
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الأولى:الرسالةوالثالثةالرسالةيينالتشايه

لثةلثاالةلرساا

شهدواواخوةحضراذجدآفرحت"لأنى

تسلكانككمافيكالذىبالحق

.(3عددأ)بالحق

الأولىالرسالة

،النورفىهوالنورفيسلكناانلكن"و

.ا:7(ايو)بعض،معبعضناشركةفلنا

بالخيربلبالشرتتمثللاالحبيب"أيها

منوالقهمنهوالخيريصنعمنلأن

.(11عدد)القهأيبصرفلمالشريصنع

منوالجميعمنلهمشهودديمتريوس"و

.(12عدد)"نفسهالحى

.مرات4الرسالةهذهفيترداالحقاكلمة

منكل،يخطىءلافيهيثبتمنكل9

،3:6(يو،)1يعرفهلاويبصرهلميخطىء

لأنغلبتموهقدوالأولادأيهاالقهمنأنتم"

يو1)!العالمفىالذىمنأعظمفيكمالذى

44:).

القهفشهادةالناسشهادةنقبلكناان"

.(:59يو1")أعظم

اطأولى8الرسالةفيأالحق)كلمةتردو

.مرات

الرسالة:كتابةهنالغاية3-

،الاخوةرفضالذىبديوتريفسالتمثلعدموالغرباءوالاخوةيقبلأنعلىغايوسحث

.بديمقريوسوالاشادة

الرسالة:كتبتلمن-4

؟هذاغايوسهومنلكنو!غايوس"الىالثالثةرسالتهيوحناالرسولوجه

الاسم:هذايحملونثلاثةالىالجديدالعهدفىيشار

.(:192!أع)السفرفىدولسرفيقغايوس-1
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.(:024أع)الدربىغايوس-3

ور)كلهاالكنيسةمضيفومضيفىغايس)كرمهالرسولمدحالذيالكورنثىغايوس-3

.(1:41كو1أيضأوانظر-:6123

لاأنناعلى.درغاموسفىأسقفآيوحناالرسولأقامهالذىغايوسصاكو

الثالثةالرسالةاليهوجهتقدالأربعةهؤلاءأىقاطعةبصورةنحددأننستطيع

فىالمذكورديوتريفوسشخصيةنحددأننستطيعلاأنناكما،يوحناللرسول

ديماسوبينبينهيوحدأنخطأالمعضحاولالذىديمتريوسكذلكولاالتالثةالرسالة

ديمتريوسبينوبينهأو(4:01تي3)تيموثيؤسالىالثافيةالرسالةفىالمذكور

.(:9134أع)الأعمالسفرفىالمذكور

الرسالة:كتابةهكانوزهان-5

حيثالثانيةالرسالةلهعدكتبتأنهاالثالنةالرسالةهذهمن9العددمنيستنتج

أفسسفىالتلاثالرسائلكتبتالعموح!علىو...الكنيسةالىكتبتالرسوليقول

سنة.35منيقربماهناكقضىحيثيوح!االقديسحياةمنالأخيرةالمدةفىو

الرسالة:فىالرئيسيةالموضوعاتوالأفكار-6

نأمنهطلبو،المسيحخدامنحوحفاوةوكرممنغايسأظهرهبماالرسولأشار

سلوكهعنالأخوةمنسمعلماالعطيمفرحهعنعبركما،لقهيحقكمايشيعهم

شيئآيأخذونيكونوالم،فادتهموغايسكرمالذينهؤلاءأنأظهرو3(يو)3بالحق

بالمسيح.الايمانالىالدعوةأجلمنأىيو7()3اسمهأجلمنيخدمونكالواولكنهم

ويمنعالاخوةيقبللاالضيافةعمليقاومكانالذيديوتريفسالىالرسولوأشار

عندماأنهوأوضح،(01يو3)الكنيسةمنيطردهمويريدونالذينالناسأيضأ

.(41يو3)فمألفمالأمورهذهكلعنلغايسسيكشفالكنيسةيزور
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الرسالة:محتويات-7

علىيحتوىو،واحدآاصحاحآالثانيةالرسالةشأنشأنها،الثالثةالرسالةتتضمن

التالية:الثلاثةالأجزاء

لألل:الجزءا

.(2ا-عدد)الرسالةافتتاحيةتكونالتىوغايوسالىالرسوليوجههاالتىالتحيةيتضمن

لثانى:الجزءا

الى:فيهيشارو،الرسالةصلبيتضمنو

.(3-8عدد)الغرباءولالأخوةغايوسمحبةوالحقحسبالسلوك-1

.()!-12ديمتريوسمدحوالملومةديوتريف!ستصرفاتالىالاشارة3-

لث:الثالجزءا

غايوسمعلفمفمأالحديثفىالرسولرغبةالىيشيروالرسالةخانضةيتضمنو

.(51-13عدد)
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ييو!ارسالة

الرسالة:كاتب-1

منكثرهناكانعلى.\عدد"يعقوبوأخوالمسيحعبديهوذا!بأنهنفسهالكاتبينعت

الرباخوةمنواحدفهوهنااليهالمشاريهوذاأما.الاسمهذايحملالجديدالعهدفىشخص

هذاأنفيهشكلاومما"يعقوبوأخو..يهوذا"يعقوبالىبالانتسابنفسهيعرففهواطاربعة

يهوذاجعلمماالوقتذلكفيشهرةمنئعقوببهيحظىماعلىمبنىيعقوبالىالانتساب

الاالوقتذلكفىالكنيسةفىهناكيكنولم.بهالتعريفمحاولةدونيعقوباسمبذكريكتفي

المسيحللسيدالأربعةالأخوةأحديعقوبموذلك،الشهرةبهذهيحظىأنيمكنواحدشخص

هذاأليس"متىللقديسالانجيلفىقيلحيث،(6:3ومره:ه13مت)مقابلةمنيتضحكما

الانجيلوفى.!ويهوذاوسمعانويوسىيعقوبواخوتهمريمتدعىأمهاليست،النجارابن

.!وسمعانويهوذاويوسىيعقوبواخومريمابنالنجارهوهذاا!ليس"يقولمرقسللقديس

عدمأنالمؤكدمنولكن(يو7:ه)بالمسيحيؤمنونايكوتلمأنهمالرباخوةعنقيلولقد

وكانواالمسيحالسيدصعودليعدالتلاميذمعاشصترىمواقدلأنهم،طوياؤيستمرلمايمانهم

أيضآأنهمشكولا(41أع)ءوالطلبالصلاةعلىواحدةبنفسالعليةفىيواظبون

كلماتيبدوصنكمازوجاتهممعالمسيحباسموالكرازةالقهملكوتنشرفىساهموا

بأختنجولسلطانلنالي!ساعيعلنا"كورنثوسالىاي!ولىرسالتهفىبولسالقديس

.(:ه9كو1)"وصفاالربواخوةالرسلكباقىزوجة

الرسالة:قانؤ!ية-2

الوقت.ذلكفىعليهاالمتنازعالأسفاربينيهوذارسالةالقيصرىيوسابيوسيضع

:"الكنيسةتاريخ"كتابهفىيوسابيوسيقول

فبينءهذامنبالرغمال!ثيرين!شبهاالمعترف،عليهاالمتنازعالأسفاروأما"

الثانيةءبطرسرسالةوأيضآيهوذاورسالةيعقوبرسالةتسمىالتىالرسالةأيدينا

الىانتسبتاسواء،الثالثةانثانيةيوحناردكمالتاعليهمايطلقاللتانوالرسالتان

.(32،3:د)ت!-ولص-ب!ب"ا!،سمبنفسآخرشخصالىأوالانجيلى
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كتبفيذكرهجاءقدفيهاوردمابعضأن-الرسالةبهذهالمرتبطةالاشكالاتومن

فىيهوذاالرسولاليهايشيرالتىالقصةفان،بها)1(المعترفوغيرالقانونيةغيرالأبوكريفا

عنمحاجأابليسخاصمفلما،الملائكةرئيسميخائيل"وأمايقولحيثالتاسعالعددفىرسالته

فىالقصةهذهوردتفقد"الربلينتهركقالبلافتراءحكميوردأنيجسرلمموسىجسد

موسى،لدفنفوضميخائيلالملاكأنالىهناكأشيرحيث!موسىعهد"موسىعنكتاب

موسىلأنأخرىناحيةومن،المادةسيدهوناحيةمنلأنهوذلك،الجسدطلبالشيطانأنالا

..لهقالبأنالأولىالشيطاندعوىعلىالملاكردكانوقد،مصرفىقتلجريمةارتكبقد

.البشرىوالجنسالعالمخلقالذىهوالقهروحفان،الربلينتهرك

.الملاكلهايتعرضفلمالثانيةالدعوىأما

)2(أخنوخكتابمنمأخوذ14،15العددينفىيهوذارسالةتذكرهاالتىالنبوةفانكذلك

ليضع،قديسيهربواتفيالربجاءقدهوذاقائلآآدممنالسابعأخنوخايضآهؤلاءعن!وتنبأ

وعلىبهافجرواالتىفجورهمأعمالجميععلىفجارهمجميعويعاقبالجميععلىدينونة

.!فجارخطاةعليهبهاتكلمالتىالصعبةالكلماتجميع

السفرويصدر،التكوينسفرعلىشيقتعليقعنفهوعبارة!موسىعهدداكتابعنأما

وقد.الالهىالناموسويسلمهالخليقةأسرارليعلمهموسىالىأرسلالملاكانمضمونهبفصل

،(باليوبيلاتأيضأالكتابيسمىولذلك)بيوبيلمنهاعصركلامتازعصورأالزمنقسم

مثلآفذكرطليةوايضاحاتغريبةبقصصمختلطةالتكوينسفررواياتالسفرهذافىوترى

فيواسحقابراهيمأحاديثوسجلوعيسىيعقوبحروبووصفالبطاركةزوجاتأسماء

.)3(الأخيرةأيامهما

،مأ.قالثانيالقرنالىعهدهويرجعالأثيوبيةاللغةالىترجموهو)أخنوخكتابعنوأما

(أخنوخأسراروكتابأخنوخكتاب)أخنوخسفرىأجلواا!اولىالقرونأباءأنويظهر

الكنيسةنبذتهماثمالعاليةمكانتهماوهبطامنالاالثالثالقرنينتصفلمولكنواحترموهما

فالأثيوبيةالاغريقيةالىترجمثمالأراميةأوالعبرانيةباللغةأولآأخنوخسفركتبوقد.رسميآ

الكليةمذكراتمن-أالمقدسالكتاب"صذكرةضمن)الجديدللعهدالقانونيةغيرالكتبعندراستناانظر-1

.(بالقاهرةالاكليريكية

.،القامرة-الكرمةمجلة"الخطيةوالنسخالتاريخيةالوثانق:جرجسكامل3-

طمابق.الالمربمانظر-3
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الجيزةبلدةفىاغريقيةنسخةعلىالقديمةالأثاربعثةعثوربالذكرجديرهوومما،فاللاتينية

،نوحعنتاريخيةفذلكة83-1منالاصحاحاتفىوترى.!218سنةانجلترافىطبعت

.الجديدةأورشليمفىالربيقيمهاوكيفالأبرارمملكةعنبيان!.-83منالاصحاحاتوفى

الفريسيينبينحلقاتهاستحكمتالذىالشقاقعندقيقوصف114-19منالاصحاحاتوفى

اعتبارعناليهودفكفالروحىاليهودتطورالاصحاحاتهذهفىويالأحظ،والصدوقيين

وردتعباراتالىالمسيحيينمنالكثيرأشاروقد.سمائيةروحيةوعدوهابحتةماديةمملكتهم

وأوريجينوسواكليمنضس!وترتوليانوسوايريناوسالشهيديوستينوسمنهمنذكرالسفرفي

هذهفىوردتالتىوالعباراتالقصصبعضوجودأنالىنشيرأنهناويهمنا)4(وغيرهم

الاسكندرىاكليمنضسىمثلالمسيحيينالكتاببعضوعنديهوذارسالةفى،الكتب

الىمباشرةبصورةرجعواقدالكتابهؤلاءأنبالضرورةيعنىلاوديديموسوأوريجينوس

ذلكفىالشائعةاليهوديةالتقاليدالىرجعواأنهمالقوليمكنبل،القانونيةالأبوكريفاكتب

ليستفهىذلكوعلى.الأبوكريفاالكتبهذهأيضآمنهااقتبستقدتكونأنيمكنوالتىالوقت

هذهفىوردتالتىايصحيحةاوالعباراتالقصصبعضأيضآتحوىولكنهاخاطئةكلها

منهاأخذتالتىاليهوديةالتقاليدهذهالىرجعيهوذاأنوقلناالرأىبهذاأخذناواذا.التقاليد

كتبيستعمللميهوذاالرسولبأنالقولالىبناينتهىهذافان،ايابوكريفاالكتبهذه

الىأشارفقطوانماالكتبهذهالىيشرلميهوذاالرسولوأنخاصةالقانونيةغيرالأبوكريفا

لمأصر،منهاوالاقتباسالقديمةاليهوديةالتقاليدهذهاستعمالأنعلى،فيهاجاءمابعض

علىالجديدالعهدكتابمنكثيرةأجزاءفىأيضآاستعملتفقديهوذاالرسولعلىيقتصر

التالى:النحو

القديمة:اليهوديةالتقاليدمناستفانوسالشهيداقتباسات-أ

مدةلهكملتولما،والأعمالالأقوالفىمقتدرأوكانالمصريينحكمةبكلموسى"فتهذب

ملاكلهظهرسنةاربعونكملتولما...اسرائيلبنىأخوتهيتفقدأنبالهعلىخطرسنةأربعين

.(7:32،33،03أع)!عليقةنارلهيبفىسيناءجبلبريةفىالرب

بولس:الرسولاقتباسات-ب

فىبملائكةمرتبألهوعدقدالذىالنسليأتىأنالىالتعدياتبسببزيدقدالناموسفلماذا"

.(:391غلا)"وسيطيد

السابق.المرجع-4
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.(3:8تي2)!الحقيقاومونأيضأكذلكموسىويمبريسينيسقاوموكما"

مجازاةنالومعصيةتعدوكلثابتةصارتقدملائكةبهاتكلمالتىالكلمةكانتانلأنه"

.(:23عب)"عادلة

.(:1124عب)"فرعونابنةابنيدعىأنأبىكبرلماموسىبالايمان"

وجلودغنموجلودغنمجلودفىطافوا،بالسيفقتلآماتوا،جربوا،نشروا،رجموا"

.(:1137عب)"مذلينمكروبينمعتازينمعزى

:يعقوبالرسولاقتباسات-ب

ثلاثالأرضعلىتمطرفلمتمطرلاأنصلوةوصلىمثلناالأمتحتانسانأايليا"كان

.(5:17يع)ثمرها"الأرضوأخرجتمطرأالسماءفأعطتأيضأصليثم،أشهروستةسنين

الأباءكتاباتفىالرسالةمنالاقتباساتكثرة،وصحتهاالرسالةقانونيةعلىيدلومما

الرومانىواكليمنضسى25يهوذامع22:1.كو1الرومانى)كليمنضسى:قارن)ا!أولين

القوليمكنكلوعلى(8يهوذامع3،:57لهرماسالراعىوكتاب،21يهوذامع:263كو3

فان،صحتهاحولالشكوكلبعضالبدايةفىتعرضتكانتاذاأنها،الرسالةلقانونيةبالنسبة

صحتها،يؤيدومما.موراتورىوثيقةفىمذكورةوهىبهاالاعترافمنتقلللمالشكوكهذه

بوليكاربوساقتباساتعنفضلآبطرسللرسولالثانيةالرسالةوبينبينهاالتشابهشدة

البيشيتو.فىتوجدلموانالقديمةاللاتينيةالترجمةوفى.الأنطاكىوثيؤفيلوسوأثيناغوراس

أخذالذىوأوريجينوسوترتليانوسالاسكندرىاكليمنضسىمنكلأيضآعرفهاولقد

نحوعلى،يوسابيوسكانواذا.بهالحقتالتىالشكوكالىأشارأنهمنرغم11علىبقانونيتها

قبلها.قد)793(قرطاجنةمجمعفان،عليهاالمتنازعا!أسفاربينيضعهاذكرناما

المسلمبالايمانالتمسكتدعوالىفهى،العصورخلالالكنيسةصيحةتعكسالرسالةهذهان

منبالهلاكوتنذر،السلوكسلامةوبين،الاعتقادسلامةقويابينرباطأوتربطللقديسينمرة

وقانونيتهاالرسالةلصحةتأكيدآيضيفهذاوكل،الصحيحةالمسيحيةالمبادىءعنيبتعد

القديم.منذبهاالكنيسةولقسك

الرسالة:أسلوب-3

آخرموضعأىفىأوالأخرىالرسائلفىتردولميهوذارسالةفىوردتخاصةكلماتهناك

هى:الكلماتوهذه،الجديدالعهدكتابفى
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عبرة.40"3أ53أأء2ول(\!دعد)نفسهمبأالمعتزلون.!ثهاثه051ثا(42عدد)عاثرينغير

(61عدد)مدمونمد.!س!!ث!*+أص!2!،؟،تأ(3عدد)تجتهدون.4ص!أخة،وللمةأ(7عدد)

مزبدة.*س!ول2!13ول5أع30(61دعد)متشكون.س!اص!3*ثةأ(51دعد)قبيعا.3502ا،،،لا3

.(31عدد)لائه.ث!!أس!343ياص!أ16(4عدد)دخل..آ"!6ء!ص!اليس!أ6ا(31عدد)

بالطبيعة."؟إطأول5"ممالاأ!ول5ك!(21عدد)خريفيه.03أ)3!(21عدد)صخور.ث!)ثه+مم!لأ،في

.ا،؟هكالثا"أفي(01دعد)

الأتى:نلاحظيهوذاالرسولاستعملهاالتىللكلماتوبالنسبة

مثل:المسيحىبالاهوتتختصكلمات-أ

.)"الأ3أوالمدعوونلا،*،3أثهوالخلاصأ"أ!طأفيالايمان

مثل:الجديدالعهدكتابمنكاتبأىيستعملهالمالسبعينيةالترجمةمنكلمات-ب

"طس!.هولمس!لماحأولوزنىه-ا"ئج*فىثاووجوه؟أثهيا+اثه2س!أ،ا(لوجوهبا)بونيحا

صثل:القانونيةالكتبمنكلمات-ب

.(:154سليمانحكمةمعقابل)أهظ15ايا1مدنس

.(:726سليمانحكمةمعقابل)أ،أ+*ألأالالاأزلى

.(:1116سليمانحكمةمعقابل!53)اغثه2لثاأخالناطقةغيرالحيوانات

وغيرهموهوميروسأرسطوواكسينوفاناستعملهاوشعريةكالأسيكيةكلماتأيضأهناك-د

مثل:

.3أ،ألأ)،"كأأءل!!االمعتزلونأرسطو(معقابل)

ا،،"لمة.أ"أفيفيعاثرينغير(أكسينوفانمعقابل)

بالكتاباتمعرفةلهكانأنعنفضلأالقديمالعهداستعملعبرانىالكاتبأنيعنيهذاوكل

.(الكلاسيكية)القديمةاليونانية

مانحوعلىالثانيةالرسولبطرسورسالة،يهوذارسالةأسلوببينواضحتشابهوثمة

منللاغةكثرايلاحيانبعضفىيبدويهوذارسالةأسلوبكانوانسبقفيماذلكالىأشرنا

!كالاهل!4ولعبارةاستعماليهوذاالرسولويفضل.الثانيةالرسولبطرسرسالةأسلوب

وللأدوله!كابطرسالرسولعبارةعن(3عدد)الجهداصنع:أأ،ث!5أع166اق،،6في

صياغةمصاغةيهوذارسالةفىعباراتوثمة.(:ه1بط2)اجتهادآباذلونأغ"01أحعنج5؟ع5-ا!)أ

تبدو،الرسالتينبينبالمقابلةفانهكذلك.(25-3،4،11،13،02عددانظر)جيدةلغوية

منهوالذىالتكرارويتجنببساطةواعثروضوحأأكثرالأحيانبعضفىيهوذارسالةعبارات

العبرية:اللغةخصائص
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يهوذاالرسوليقولبطرسالرسوليقول

يعلمونلاماعلىيفترونهؤلاءلكنو9طبيعيةناطقةغيركحيواناتهؤلاء"أما

غيركالحيواناتبالطبيعةيفهمونهماوأماماعلىيفترونالهلاكوللصيدمولودة

.(01عدد)،يفسدونذلكففىالناطقةبط)3"فسادهمفىفيسلكونيجهلون

212:).

ضاذكروااطاحباءأيهاأنتمأما"والأنبياءسابدآقالهاالتىاياقوال"لتذكروا

ربشارسلسابقآقالهاالتىالأقوالوصيةالرهلنحنوصيتناوالقديسون

.(17يهوذا)"المسيحيسوع.(:32بط2)"والمخلصالرب

المعنيبنفسالكلماتيستعملماكثيرآ،يهوذاالرسولاننلاحظفاننا،هذاالىوبالاضافة

هذاتؤدىلابينما،المسيحيتعنىيهوذارسالةفيقديسفكلمة،الرسولبولساستعملهالذى

المدعوونأ9كلمةفانتأكيدوبكل،والثانيةالأولىالرسولبطرسرسالتىفىالمعنى

اتصالآبولسالرسولبلاهوتتتصلوعباراتكلماتهىلهمروحلاوعبارة"النفسانيون9و

ذلك،عكسعلىفانه،رديئآمعنىتحمليهوذارسالةفىنفسانيونكلمةأننجدوبينما.وثيقأ

صالح.معنىعلىلتدلبطرسالرسولكتاباتفىنفسكلمةتستعمل

وبينبينهاالشبهأوجهالىالاشارةدونيهوذارسالةأسلوبعنالحديثنختمأنيمكنناولا

شديد،عنيفأسلوبوفىالمراجعةيقبللابسلطانيتكلميهوذافالرسول،أخيهيعفوبرسالة

.(12،13يهوذاأنظر)يعقوبالرسوليفعلمانحوعلىالتشبيهىالأسلوبالىيلجأماوغالبآ

الرسالة:كتابةوهكانزمان-4

بقانونيةيقروالمالذين(س!ط+ولأ؟يا++ص!32)30؟شأ)القداصىصنلنقادكثيرينان

منكثيروقأيضأوهناك،الميلادىالثانىالقرننهايةالىالكتابةبزمنامتدوايهوذارسالة

وأالميلالىالثانىالقرنبمنتصفالكتابةزمنيحددون،ي!1120ث3ولولمفلالمحدثينالتقاد

الثانى.القرنمنالأولالنصف

هوالميلادىالثانىالقرنالىالرسالةكتابةيؤخرواي!نالنقادبهؤلاءدفعالذىالسببولعل

الثانىالقرنفىظهرواالذينالغنوسيينجماعةال!وجهتأنهااعتقدواتعاليممنتتضمنهما

التعاليمضدموجهةأنهاعلىتؤخذالتىالأياتناقشنااذايبدوخطأالراىهذاأقعلى.الميلادى

التالى:النحوعلىوهىالغنوسية
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الرسولأنيظنونوهم.(4عددأ)المسيحيسوعوربنا(القه)الوحيدالسيدوينكرون9-أ

عنيتميزوحاكمخالقأخرالهبوجوداعتقدواالذينالغنوسيينهؤلاءالىيشيرهنايهوذا

الالهحولوليسالمسيحالسيدشخصحوليدورالأيةهذهفىالحديثأنعلى.الصالحالاله

الغنوسيين.نظرفىالخالق

بالسيادةويفترونويتهاونونالجسدينجسونالمحتلمونأيضآهؤلاءكذلكولكن!-ب

الغنوسيين،الىتشيرالأيةهذهأنيظنونوهم(8عدد)أالأمجادذوىعلىويفترون

الفهم.هذاالىيؤدىالأيةفىتحديدأىهناكليسخاطىءظنوهو

ملامحتحمل!نفسانيون"كلمةأنيظنونوهم(91عدد)!لهمروحلانفسانيون)ب

الكلمة.هذهاستعملبولسالرسولطانخاطىءظنوهو،الغنوسيةالتعاليم

ىأ،الأولالقرنمنالثانىالنصففىالرسالةزمنتحديدالىيذهبمنالباحثينمنوهناك

.م75حوالى

لابدالرسالةأنمناليهاواشرناسبقالتىالبياناتمجموعةاعتبارنافىأدخلنااذاأنناعلى

كتابةزمنمنيقتربكتابتهازمنفان،بطرسللرسولالثانيةالرسالةبعدكتبتقدتكونأن

المرجحفمنالرسالةكتابةلمكانبالنسبةاما.بقليلبعدهاويحدد،الثانيةالرسولبطرسرسالة

اورشليم.منكتبتقدالرسالةتكونان

الرسالة:كتبتلمن-5

الرسلتعاليمالىاستمعواممنشكبلاكانوا،رسالتهاليهمكتبالذينالمسيحيينان

التىالأقوالفاذكرواالأحباءايهاأنتمأما9رسالتهفىالرسولقولمنهذاويتضح.الشفوية

.(17،18يهوذا)،..لكمقالوافانهمالمسيحيسوعربنارسلسابقأقالها

معيتنافىالرسالةمضمونأنعلى،دوريةكانتالرسالةاناعتقدمنالباحثينمنوهناك

يحتاجالجماعةهذهتحديدكانوانمعينةلجماعةأرسلتالرسالةأنعلىويدلالافتراضهذا

ولكننا،اليهودمنمؤمنينالىكتبتقدالرسالةأن،البعضاعتقدولقد.المناقشاتبعض

الأمميينمنأصلآكانوالمؤمنينكتبتالرسالةبأنالقولالىيذهبونممنبراىنأخذلأنأميل

التالية:للأسبابوذلك
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وهذه.بطرسللرسولالثانيةبالرسالةالارتباطشديدة-سابقآلاحظناكما-الرسالةلأن-أ

.الصغرىآسيالمسيحيىكتبتقدالأخيرة

ماكثيرأوهىالوثنىبالعالمترتبطيهوذاالرسولاليهايشيرالتىالفكريةتالانحرافان-ب

اياولىكورنثوسكنيسةمثلأمميينمنأصلأتتكونكانتالتىالكنائسفىظهرت

الرؤيا.سفرفىالمذكورةالسبعةوالكنائس

آسيامؤمنىمنكانواالرسالةاليهموجهتالذينالمؤمنينهؤلاءأنالبعضويذهب

رسالةفىذكرتالتىتلكمعالرسالةفىذكرتالتىالهرطقاتلتشابهنظرأوذلك،الصغرى

انطاكيةفىالمقيمينمنكانواالمؤمنينهؤلاءأنالأرجحالرأىأنعلى.الثانيةالرسولبطرس

تعاليممنهموتلقواالرسلالىاستمعواقديكونواأنيمكنحتىبهاالمحيطةوالتخومسوريا

الرسالة.تشيرمانحوعلىشفوية

نحوهم.منوالقلقالانزعاجالىتدعوأسبابهناككانتفقد،المؤمنينلهؤلاءبالنسبةوأما

فعلهيفعليهوذاللرسولبدا،ا!أفقفىيظهركسحاببطرسالرسولرآهالذىالخطران

يحولونالدينونةلهذهالقديممنذكتبواقدأناسخلسةدخل!انهالمؤمنينمنبعضفىالسىء

الرسولويمضى.المسيحيسوعوربنا(الفه)الوحيدالسيدوينكرونالدعارةالىإلهنانعمة

الذىالعقابمنويحذر(7،8،11)التاليةالأعدادفىالمخزيةالمؤمنينأحوالوصففى

علىبالسوءيتكلمونأنهم،الرسولاليهايشيرالتىأخطائهموصن.هؤلاءأمثالينتظر

الفهيحفظهمأناملأرسالتهيختمالرسولولكن،السيادةموضعفىلهمبالنسبةوضعواالذين

.المنتصرةالروحيةالحياةإبتهاجوفىعيببلامجدهأمامويوقفهمعاثرينغير

الرسالة:فىالرئيسيةوالموضوعاتالأفكار-6

،ايهخلاقسيثىالكذبةالمعلمينبعضمحاربةهوللرسالةالرئيسىالهدفأنالواضحمن

الدعارةالىإلهنانعمةيحولونفجار،الدينونةلهذهالقديممنذكتبواقدأناسخلسةدخللأنه

.(4يه)المسيحيسوحوربنا)الفه(الوحيدالسيدويفكرون

سدومانكما!فقالالكذبةالمعلمينأولئكجبينيلطخكانالذىالفجورعنالرسولوأفصح

عبرةجعلت،آخرجسدوراءومضتمثلهماطريقةعلىزنتاذحولهاالتىوالمدنوعمورة

يفهمونهماوأما..الجسدينجسونالمحتلمونأيضآهؤلاءكذلكولكن،أبديةنارعقابمكابدة
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العفانلأنفسهميطلقونأى(7،01يه)!يفسدونذلكففىالناطقةغيركالحيواناتبالطبيعة

الفهخوفعنالبعيدةالدنسةحياتهمالرسوليصفكذلك.الوضيعةالحيوانيةالغرائزوراء

منفعةأوجدوىبلافاضحواالأخرينبرعايةالاهتمامدونأنفسهمرعايةالىفيهاانصرفواوالتى

بلاغيوم،أنفسهمراعينخوفبلامعآولائمصانعينالمحبيةولائمكمفيصخورهؤلاء"فقال

مدمدمونهمهؤلاء..مقتلعهمضاعفآميتةثمربلاخريفيةأشجار،الرياحتحملهاماء

يه،)المنفعةأجلمنبالوجوهيحابونبعظائميتكلموفمهمشهواتهمبحسبسالكونمتشكون

12،16).

حياةيمارسونحقيقتهمفىهمبينمابأنفسهمالكاذبافتخارهمعنالرسولويتحدث

وراءسعيآللوجوهمحاباتهمالىيشيروكذلك،فيهموعملهالقدسالروحسكنىتعطلشهوانية

فيقول:والكسبالمنفعة

.(16يه)"المنفعةأجلمنبالوجوهيحابون"

.(91يه)لهم!روحلانفسانيونبأنفسهمالمعتزلونهمهؤلاء"

فىوهلكواأجرةلأجلبلعامضلالةالىوانصبواقايينطريقسلكوالأنهملهم"ويل

.(11يه)!قورحمشاجرة

العقائدفىتنحصركانتأنهافيبدوالرسالةهذهفىالرسولحاربهاالتىالكاذبةالتعاليمأما

التالية:

الالهىالمسيحمسلطانالاعترافوعدم،(4يه)المسيحيسوعوالربانكارالقه-1

.(8يه)

.(01يه)شيئأعنهميعلمونلاأنهممع،(8يه)الأمجادذوىالملائكةعلىالافتراء-3

وعنوالملائكةالمسيحالسيدعنوهميةقصصحولتدوركانتكاذبةتعاليمثمةأنأى

مماووصايابأوامرالالتزامأوالادابلقواعدمراعاةلىونللسلوكتدفعهمالتىا!أخلاقيةالحرية

.الايمانحياةيهدد
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عليهيبنواانيجبالذىالأساسالرسالةنهايةفييقدمأنيغفللمالرسولأنعلى

الروحية.حياتهم

،القدسالروحفىمصلينالأقدسايمانكمعلىأنفسكمفابنواالأحباءأيهاأنتموأما9

.(:0324يه)"...الفهمحبةفىأنفسكمواحفظوا

الرسالة:محتويات7-

التاليةةالأجزاءعلىيشتملوواحدآاصحاحآالرسالةتتضمن

1-مقدمة)4-1(.

.(16-5)المتعددةخطاياهمالىالاشارةوالكذبةالمعلمينادانة-3

.(23-17)الانحرافاتهذهمنالحذروالحيطةحياةيسلكوالكىللمؤمنيندعوة-3

.(2425-)يسوعللربنفجيد-4



!----------------------------------------------أ

نج؟ياادؤلللنهر
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-.---------------------------------------------،



عامة.مقدمة-1

الكاتب.هومن-3

السفر.كتابةزمنومكان-3

السفر.يتضمنهاالتىالأحداث-4

الرؤيا.سفرفىالمختلفةالاتجاهات-5

الرؤيا.سفرتميزعباراتوكلمات-6

الرؤيا.سفرفىالرئيسيةالأفكار-7

السفر.محتويات-8



)9(:عاهةهتدهةا-

الىنفسهالكاتبأشارقدو.الجديدالعهدكتببينالوحيدالنبوىالكتابهوالرؤياسفر

انظر-:237رؤ)،الكتابهذانبوةأقواليحفظلمنطوبى"فقالنبويآكتابأباعتبارهسفره

يسوع!اعلانبدايتهفىذلكوأاعلان"الاسماولآالكتابويحمل.(1.:22،:13ايضأ

يوحناللقديسالفهأظهرهما!اعلاندابكلمةويقصد.(:\1)رؤالفه،اياهأعطاهالذىالمسيح

نهايةمىسيحددماالىأى،المستقبلالىتشيرمحتجبةمستترةحقائقمنالمسيحبواسطة

.الدهور

علىو،(:418سيراخبنيشوعحكمة-:291داأنظر)دينىمعنىاعلانلكلمةو

للبشر،ارادتهالفهكشفالىتشيرومختلفةمناسباتفىتردحيث،الجديدالعهدفىالأخص

يشكرانهالمسيحالسيدعننقرأهكذاو.القدسالروحأوالابنبواسطةأومباشربطريقاما

2:ه11مت)للأطفالكشفهاوأعلنهاالعقلاءوالحكماءعنأخفاهاالتىالانجيلحقائقلأنالقه

الىأيضآالمسيحالسيديشير-السابقللعددالتالىالعددفى،الموضعهذانفسفىو.(16،

يريدمقوالابنالاالأبيعرفأحدولاالأبالاالابنيعرفأحدليس"وفيقولالالهىالاعلأن

كلمة"بكثرةيستعملبولسوالرسول.(.ا:22لوايضأأنظر-27ة19مت)،لهيعلنأنالابن

لأبشرفىابنهيعلنأن..أفرزنىالذىالفهارتضىفلما"يقولاذالسابقالمعنىهذافى"اعلان

بلانسانمنأتعلمهأواستلمهلم"لأنىالانجيلعنيقولو.(:116غلا")...الأممبينبه

نأيوافقنىلاانه!فقالاليهالرباعلاناتالىأشارو.(:912غلا)"المسيحيسوعباعلان

الحاضرالزمانالامعننخدثلماو،(:\12كو2)"اعلاناتهوالربرؤىالىآتىفانىأفتخر

فيهلأن"المسيحعنقالو.(8:8رو)"فينايستعلنأنالمزمعبالمجدتقاسلا"انهاقال

،(:118رو)السماءمنالمعلنالقهغضبعنأيضآتحدثو.(:117)رو"اللهبرمعلن

الفهأعدهعماو(:891رو)الفهأبناءاستعلانو،(:ه3رو)العادلةالفهدينونةاستعلانوعن

ذلك.غيرو(1:.2كو1)بروحهنحنلناالفهفأعلنهيحبونهللذين

الكاتب:هومن-2

(:4،9،338،:11أنظر)رؤياهمنأربعةمواضعفىيوحناباسمهنفسهالىالكاتبيشير

\:1العددفىو.عشرالاثنىالمسيحالسيدتلاميذمنواحدآكانأنهنفسهعنيذكرلالكنهو

.467-044ص0699،أثينا-(باليونانية)الجديدالعهداليالمدخلةيوانيدس-ا
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يهوذاوبطرسويعقوبوبولسالقديسونيفعلكمانضامآاللهعددبأنهنفسهيصف

نبوتهكلماتالىالاستماععلىيحثهموكنبيللقراءنفسهيقدمكذلك.رسائلهممقدصةفى

أخوكميوحناأنانفسهعنيقولالأولالاصحاحمنالتاسعالعددفىو.(:1:3،237-)1

تدعىالتىالجزيرةفىكنت.يسوعالمسيحفىالصبروالملكوتفىوالضيقفىوشريككم

بعضاذنهذه.:9(1رؤ)المسيحيسوعشهادةأجلمنوالقهكلمةأجلمنبطمس

نفسه.عنالكاتبيقدمهاالمعلومات

تلميذالبشيريوحناهوهلوالكاتبشخصيةحولمناقشاتدارت،قديموقتمنذأنهعلى

لقدو.البعضيزعمكما،الشيخيوحنانفسهدعاآخريوحناأنهأم،زبدىابنوالمسيحالسيد

انو،المسيحالسيدتلميذالرسوليوحنانفسههوالروياسفركاتبيوحناأنأثبتناأنسبق

بينالقائمالتشابهعنكذلكتحدثناقدو.الرسوليوحناغيرآخرشخصأليسالشيخيوحنا

.)1(واحدأشخصآيكونأنلابدكاتبهماأنيقطعبما،يوحناللقديسالانجيلوالرؤياسفر

السفر:كتابةزمنومكان-3

تدعىالتىالجزيرةفىالرؤيافيهلهكشفتالذىالمكانالىنفسهيوحناالقديسيشير

الذىالغنىهومنكتابهفىالاسكندرىاكليمنضسىالقديسأشارلقدو.(9ة1)روبطمس

تفسيرهفىأوريجينوسذلكالىأشاركما.بطمسجزيرةالىيوحناالقديسنفىالىيخلص

دومتيانس،اضطهادعنيتحدثهوويوسابيوسكتبو.(02:22)متىللقديسللانجيل

حيآ،يزاللاكانالذىالانجيلىيوحناالرسولعلىحكمالاضطهادهذافىانهيقالو:يقول

الكنيسةتاريخ:يوسابيوس)الالهيةللكلمةشهادتهبسبب؟بطمسجزيرةفىبالسكن

318:،1).

اليهأعلنتأنبعدرؤياهكتبقديوحناالقديسكاناذامامعرفةالممكنمنليسأنهعلى

منكانانو،بطمسمنرجوعهبعدأفمسسفىكتبهاانهأم،بطمسجزيرةفىمباشرة

.(1،11:.1رو)تأخيردونرأهمايكتبأنمنهطلباذبطمسفىكتبهاأنهالمرجح

حكمفىم09،59سنةبينكتبقدأنهالسائدالرأىفان،السفركتابةزمنعنأما

اليهتعلنلمالرؤياأن9(3،:318)يوسابيوسأوردهمابحسبايريناوسويذكر.دومتيانس

.دومتيانساحكمنهايةفىجيلنافىتكونتكادبل.بعيدوقتمنذ

الىالموجهةالسبعفالرسائل.الزمنهذافىكتبأنهترجحالسفرنفسمنداخليةأدلةوثمة

يوحنا.للقديسالانجيلعندراستناانظر-ا
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فىفقطليس،امتدتوانتشرتقدكانتالمسيحيةأنعلىتدل،السبعالصغرىآسياكنائس

بدأتالذىالوقتالىهناالاشارةتكونأنيمكنلاأى،بعيدوقتمنذبل،الرسائلكتابةزمن

وفاتهبعدأوالرسولبولسزمنفى)بقليلبعدهأوالصغرىأسيافىفيهتتاسسالكنيسة

يلموجيدةمعرفةالكنائسهذهيعرفيوحناالقديسأنالرؤياسفرمنأيضآويبدو.(بقليل

أحيانآالماخذبعضالىيشيرأو،أحيانأالتصرفاتبعضيمتدحهوثم.الخاصةبمشاكلها

هذهفىطويلآزصنآيوحنااقامةعلىيدلهذاكلو.ا!برراعيهمموضعفىلأنه،أخرى

المسيحيينعلىوقعالذىالاضطهادعنالرؤياسفرحديثفانكذلك.اليهايكتبأنقبلالبقاع

دومتيانس.اضطهاد،قوتهوشدتهفىيناسب

السفر:لتضمنهاال!ىاياحداث-4

اعلان"يتضمنالسفرأن،فيهاالأولىالثلاثةالأعدادمنيتبينو،بمقدمةالسفريبدأ

يدعلىبينهوفأرسله،قريبعنسيكونمالعببيدهليكشفاياهالقهاعطاهالذىالمسيحيسوع

.النبوةهذهكلماتيسمعويقرامنالكاتبويطوب!يوحنالعبدهملاكه

السبع،أسياكنائسالىويشير،نفسه"الكاقيسمى:السادسالعددالىالرابعالعددمنو

منبدمهغسلناوأحبناالذىالمسيحيسوعمنوالقهمنوالسلامالنعمةاليهايوجهالتى

.الدهوردهرالىالعزةوالمجدبهيليقلذلكو.خطايانا

القهأنواعلانللدينونةالسحابعلىالمسيحمجىءعنيتحدث:والثامنالسابعالعددينوفى

والنهاية.البداءة،والياءالألفهو

بعد،سيكونوماكائنهوما،رأيتماكتبأنمنهطلبقدأنهيوحناالقديسيذكرثم

.(9:11-1أنظر)أسيافىالتىالسبعالكنائسالىوابعث

الى:تشيرالرؤيامقدمةأنأى

ليوحنا.القهمناعلانهىالرؤياأن-1

السبع.الصغرىآسياكنائسالىوجهتانها-2

تشيرالمقدمةأن،القوليمكنوبهذا،بعدسيكونوعماكائنهوعماالحديثتتضمنانها-3

التالية:الموضوعاتعنالحديثالسفرويتضمن.الرؤياسفرمضمونالى
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السبع:الرسائل-لم

وحثالتصرفاتبعضعلىثناءوفيها،السبعأسياكنائسالىكتبتالتىالرسائلوهى

الاصحاحينوتستغرق)المعيبةالتصرفاتعلىاللومأيضأتحملكما،الأعمالبعضعلى

.(والثالثالثانى

السبع:لملختوم-ب

ماتوضحالتىالمختلفةالرؤىأىالرؤيامنالرئيسىالجزءيبدأالرابعالاصحاحومن

.ورعودوأصواتبروقالعرشمنوتنبثقالعرشعلىمجدهفىالفهالنبىيرى.بعدسيكون

بيضأ،ثيابألابسينشيخأوعشرونأربعةالعرشوحول،صصابيحسبعةالعرشوأمام

الالهالربقدوسقدوسقائلةالفهتسبحعيون!الممتلئةالستةالأجنحةذاتالأربعةوالحيوانات

،العرشعلىالجالسيمينوعلى.!11-:أ4أنظر)سيأتىوالذىوالكائنكانالذىالقدير

المسياالاالكتابهذايفتحأنعلىالقدرةلأحديكنولم،ختومبسبعةمختومأكتابأالقديسرأى

أعينوسبعقرونسبعةلهصذلهوححملشكلفىيظهروهو،يهوذاس!طمنالخارجالأسد

(51:-14).

الختومفتحوابان.الحملبواسطةالختومهذهفتحيبدأ،السادسالاصحاحمنوابتدأ

أخضر(-أسود-أحمر-أبيض)مختلفةأربعةألوانذاتأفراسأربعةتظهرا!أولىالأربعة

.(8-6:أ)معينمعنىالىيشيروكل

بعد.تتملمالنهايةأنعلى.المفزعةالطبيعيةالظواهربعضظهرتالسادسالختمفتحولما

وأربعةا+لفمائةوعددهمجباههمعلىالفهعبادويختمالربملاكيظهرالسابعالختمفتحوقبل

نأأحديستطيعلاكثيرجمعيختمهؤلاءوغير.اسرائيلبنىأسباطجميعمنألفا"وأربعين

سكوتفحدثالسابعالختمفتحثم.(17-7:1)ولسانوشعبوقبيلةأمةكلمنيحصيه

.(8:1)ساعةنصفنحوالسماءفى

السبع:الأبواق-ب

صلواتالقهأمامآخرملاكيقدمبينما،السبعالأبواق،القهمنسبعةملائكةيأخذ

الأول،الملاكينفخوعندما.الأبواقنفخفىمباشرةالسبعةالملاثكةيشرعثم،القديسين

.الأرضثلث،الدممعمختلطةبناريحترق

وعند.البحرفىالتىالخلائقثلثوتموت،لىمالىالبحرثلثيتحولالثانىالبوقوعند

وعند.مرةصارتطأنهاالناسمنكثيرأالمياهوتهلك،أفسنتينأالمياهثلثتصيرالثالثالبوق
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جرادالهاويةمنيخرجالخامسالبوقوعند.المضيئةالسمائيةالأجسامثلثتظلمالرابعالبوق

.(9:12الي8:2)الفهختمجباهمفىليسالذينالناسجميعيضرأنسلطانلهالعددكثير

معيقتلونالذينالفراتنهرعلىالموثقينالأربعةالملائكةيحلالسادسالملاكيبوقوعندما

الضرباتبهذهيقتلوالمالذينالفاسباقىأنعلى.(31-:13!)الأرضسكانثلثجيوشهم

،الشريرةأعمالهمويواصلون،للشيطانيسجدونوشمتمرونأيديهماعمالمنيتوبوالم

الأمورعنأخرىنبواتعلىيحتوىأخركتابآيوحناللقديسفيقدمأخرملاكيجىءذلكوعند

بواسطةالعظيمينالنبيينقتلوعنأورشليمخرابعنيوحناالقديعسويتنبا،المستقبلة

.(:1114الى:011)السماءالىويصعدهمايقيمهماالفهولكن،الوحش

صارقدالعالمملكانتعلنالسماءفىعظيمةأصواتتصيح،السابعالملاكيبوقوعندما

.(91-1:ه11)ولمسيحهللرب

الشر:قوىضدوكنيستهالسياجهاد-د

ابليس،ضدوكنيستهالمسيحجهادفيهايتبين،مختلفةمناظرعنيوحناالقديسيتحدث

وعلى،القمرقدميهاوتحتبالشمسملتحفةامرلاالسماءفىظهرت.وجنودهابليسوهزيمة

بتنينواذا.لتلدوتتوجعوتتمخضتصيححبلىوهى،كوكبعشراثنىمناكليلرأسها

ولكن.ولدهاليبتلعالولادةعلىالمشرفة7هالمرقبالةوقفقرونوعشرةرؤوسسبعةلهأشقر

حيثالبريةالىهربتفقد6هالمرأما.السماءالىاختطفولدعندما(المسياوهو)هذاولدها

ابليسقابلواملائكتهمعميخانيلالملاكأنحدثثم.هناكلتعالالقهمنمعدموضعلها

-:131)الفهقديسىويقاوميضطهداستمرالتنينهذاولكن،الأرضالىالسماءمنوطرحوه

علىبالتجديففمهوفتحقرونوعشرةرؤوسسبعةلهوحشالبحرمنطلعذلكبعدثم.(17

الناسوأضلقرنانلهالأرضمنأخروحشوطلع.السماءسكانوعلىمسكنهوعلىالفه

بهيحيطصهيونجبلعلىقائمأالحمليظهرنم(9-:131)الأولللوحشليسجدوا

فىالقاطنينبالانجيليبشراياولالملالا:ملائكةثلاثةالوقتنفسفىكذلكويظهر.القديسون

يسجدونالذينعلىاللهغضبيعلنالثالثوالملاك،بابلسقوطيعلنالثانىوالملاك،الأرض

مناكليلرأسهوعلىسحابةعلىجالسآالانسانابنيظهرذلكوبعد(49-:141)للوحش

مرعبة.اححاثذلكويقبعحادمنجلوبيدهالذهب

السبع:الضرباتهـ-

جاماتوصبوااللهغضبيتمبهاالتىالأخيرةالسبعالضرباتومعهمسبعةملائكةويظهر

سمةعليهمالذينالناسعلى،الأرضعلىجامهالأولالملاكوصبالأرضعلىبالتتاسعالغضب
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وفىالأنهارفىصاروهذا،دمالىصياههفتحولتالبحرعلىجامهالثانىالملال!وصب.الوحش

الناسفقعذبالشمسعلىجامهالرابعالملاكوصب.جامهالثالثالملاكصبعندماالمياهعيون

الملاكوصب.القهاسمعلىيجدفونواستمروايتوبوالمولكنهم،شديدأاحتراقآواحترقوا

جامهالسادسالملالاوصب.وا*مبالظلاممملكتهفأصابالوحشكرسىعلىجامهالخامس

ورعودأصواتفحد!فتالهواءعليجامهالسابعالملالاوصب.ماؤهفجف!الفراتنهرعلى

الشدةبهذهزلزلةالأرضعلىالانسانكونمنذيكنلمانهحتىشديدةزلزلةوكانتوبروق

للقديسويرى،السبعالجاماتمعهمالذيىالسبعةالملائكةمنواحدويجىء.(2ا-)16:ا

السابعالاصحاحينفىالشربرةاعحالهاوذكرت+ورجاساتهاالأرضزوانىأملابل،يوحنا

وانتقمالشرأدانلأنهاللهيسبحونالسماءمنعظيمصوتذلكويتبع،عشروالثامنعشر

يخرجفيهومن،ناركلهيبوعيناهملائكتهمعالمسيحيظهرثم-(01-:911)الشهداءلدم

الذىالكذابالفبىوعلىالوحشعلىيقبضوهذا،الأممبهليضربحدينذوصارمسيف

الحية،الشيطانأما(31-:11)91بالكبريتالمققدةالفاربحيرةفىحيانوهماويطرحهمامعه

تسودالتىسنةا!فتمامالىعليهوأغلقالهاويةفىوطرحملاكبواسطةعليهفقبض،القديمة

.(6-02:1)المسيحمملكةفيها

نارتهبطأنهغير.للناستضليلهويعاودسجنهمنالشيطانيحل،سفةالألفنفاموبعد

الكذإبوالنبىالوحشحيثوالكبريتالناربحيرةفىابليسوطرح.أعوانهوتثلالسماءمن

.(11-:036)الدهوردهرالىوليلآنهارأيعذبونوهناك

:الأخيرةالدينوئةكعدشىءكلتجديد-!قديصينمجد-اللهملكوتو

ودينوا،للدينونةقامواقدلأمواتوجميع.العرشعلىجالسآالربيوحناالقديسيرىنم

أعمالهم.بحسبالأسفارفىالمكتوبمقتضىعلى

ذلبابعدرأىثم(15-03:19)الناربحيرةفىطرحالحياةسفرفىمكقوبآيوجدلمومن

لأنالناسمعالقهمسكنوهىالسماءمننازلةالجديدةوأورشليمجد!يدةوأرضآجديدةسماء

ولاصراخولاتواحولاموتبعديكونولاعيونهممندمعةكلويمسحمعهمسيسكنالله

المدينةوأراهالسبعالجاماتمعهمالذينالسبعةالملائكةمنواحدجاءثم(8-:لأ31)وجع

-(:ه32الي:319)اللهصجدلهاالقىالمقدسة

ذلك،علىاللهومجد،سمعهوبمارأهبماسرورهيوحناالقديسأظهرأنبعدالختاموفى

شيئأزادامنكتبماتحريفمنأيضأيحذرهوثم،النبوةكلماتحفظعلىالمؤصنينيحث

هذهكتابكلماتمنأسقطومن،،الكتابهن!فىالمكتوبةالضرلاتعليهاللهيزيدهذهعلى
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ءالكتابهذافىكقبومماالمقدسةالمدينةومنالحيوةسفرمننصيبهاللهيسقطالنبوة

المسيحيسوعربنانعمة.يسوعالربأيهاتعالهـآمينالعبارةبهذهالنبوةويختم

.(21-:226)،آمين.أجمعينصعكم

هذافيأساسيآدورآ7الرقمويلعبءأقسامسمعةاليأحيانآالرؤياسفرويقسم

.(1)التقسيم

.(3صالى1ص)السبعالكفائسالىالسبعالرسائل:الأولالقسم

.(8:1صالى:41ص)السبعالختوم:الثانىالقسم

.(11صالى8:2ص)السبعالأبواق:الثالثالقسم

على:وتشتمل،السبعالرؤى:الرابعالقسم

.(1ة12)بالشمسالملتحفةالمراة-1

.(:133)الأشقرالتنين-3

.(:ه12)الذكرالمولود-3

.(:131)البحرمنالطالعالوحش-4

.(:1311)ايارضمنالطالعالوحش-5

.(:141)صهيونجبلعلىالقائمالحمل-6

.(:1414)السحابةعلىالجالسالانسانابن-7

.(16ص+15ص)السبعالضربات:الخامسالقسم

.(03-17ص)منهمالانتقاموالكنيسةأعداء:السادسالقسم

.(33-21ص)الجديدةأورشليم،المقدسةالمدينةمجد:السايعالقسم

العشرين.والثانىالاصحاحمن2لأالى6منالأعدادعليتشتملو،السفرخاتمةثم

ا-،50ء5"ولول!ول3:،+س!!أ؟اس!(+!+لى؟!!!".267).

611



الرؤيا:سفرتفسيرفىالمختلفةالاتجاهات-5

أفكارمنيحويهمايان،عسيرعملالنبويةالكتبمنكغيره.الرؤياسفرتفسيران

،3الأعداداليهترمزماذلكمثال.فهمهايصعبمعانذاتبرموزدائمأعنهايعبر،وحقائق

ماكذلكو.العروشوالكواكبوالألواناليهترمزماأو،4،7،12،666،144،0009

وأالشياطينأوالملائكةأوالقدسالروحأوالابنأواللهالىتشيررموزمنالسفرعرضه

المفسرونيهمللم،الواضحةالصعوباتهذهمنالرغمعلىأنهغير.القديسينأوالكنيسة

تفسيرفىكثيرةاختلافاتبينهمنشاتقدكانانو،القديمةالعصورمنذالرؤياسفرتفسير

المفسرونبهاقامالتىالمحاولاتاحدىو.التاريخأحداثعلىتطبيقهاوالرموزبعض

ؤر)الوحشعددهوالذى666العدداليهيرصزمامحرفةمحاولة،فيهاواختلفوا

استخدمقدو.التاريخيةالشخصياتمنمالشخصيرمزأنهارتاىمنوهناك.(:1318

منهناكو.الشخصهذالتحديداللاتينيةالحروفالأخروالبعضاليونانيةالحروفالبعض

الىالعمومعلىبهيرمز666العددبانالقولالىذهبوالمحاولاتهذهكلزفضمنالمفسرين

كثيرةأسماءعلى666الرقمتطبيقامكانيةهوالراىهذاصحةيؤيدمماو.المسيحضدهومن

التاريخية.الشخصياتمن

-:التاليةاياربعةالافتراضاتفىالرؤياسفرتفسيرفىالمختلفةالاتجاهاتنجملأنيمكنو

تقويةالىيقصددينىشعرلكنهو،نبويأكتابآليسالروياسفرأنالبعضيفترض-1

وأهم.السفركتابةزمنبهمحلتالتىالاضطهاداتمواجهةفىايمانهموتوطيدالمسيحيين

كانالذىالثانىالمسيحمجىءعنحديثه،المؤمنينتثبيتفىالكاتباليهالجأالتىالعوامل

قرئب.وقتفىحدوثهويتوقعونالأولىالقرونمؤمنواينتظره

الفهمنبوحىالكاتبكتبهإلهيأسفرآليسالرؤياسفرأنالىيذهبون،الرأىهذاوأصحاب

لأنه،الخرافيةالرؤىوالأساطيربكتبشبيهشعرىتاليفلكنهو،المقدسةالكتبمنكغيره

.المقدسالكتابمضمونمعنظرهمفىيتناسسبلا

أجلمنجهادهاوالكنيسةلحياةصورةيتضمنالرؤياسفرأنالأخرالبعضيروىو-2

مجىءوالسفركتالةزمنبينالهدةفىذلكو،المسيحيةخصوموأعدائهاضدالمسيحاسم

حاوللقدو.المختلفةالعصورفىالأياممستقبلفىسيحدثعمايتحدثو.الثاشالمسيح

الىالموجهةالسبعالرسائلاليهتشيرماعلىبناءيحددواأنالرأىهذاأصحابمنكثيرون

عندهىو،الكنيسةبهاتمرالتىالسبعالتاريخيةالعصور-السبعالصغرىأسياكنائس

:كالأشالبعض
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الرسولى.ا-العصر

الشهداء.3-عصو

شارفاقعهدالى(-337"28االكبيرعهدقسطنطيقمنالعظامالأكاءعصر-3

.ا،1"-)2،1

-051.رالضاسىشارلىعهدالىشاركاقعهدمئالكنيشةسلامعصو-،

1558،.

.الاضطهاداتلمواجهةالمؤمفوقيسشدنيهاللىالايمانهوالرجاءعصر5-

الهشر.علىتحلالتىوالنكهاتالمسيعضدعصر-6

.شىءكلتجديدوالأخيرةالدينونةعصر-7

فىالمنهجهذالكنوذكرناهعماأصخت!%تصورآالسبعةالعصورهذهيتصورمنهناكو

جعلها،أوقاتوأزمنةيحددوأأنيحاولوناصحالهلأن،عليهيعتمدأساسلهليس،التفسير

.:7(ااع)سلطانهفىالأب

عنيتحدثنبويآكتابآيكونأنالرؤياسفرعلىينكر،التفسيرفىالثالثالمنهجو-3

هىالرؤياسفراليهايشرالتىالوقائعبأناغولاالىاصحابهيذهبو.المستقبلفىتقعأمور

منالمسيحيونعاناهاالتىالاضطهاداتالىيشيرالكاتبانأى،الكاتبعاصرهاالتىالأحداث

.الايمانغلبةالىيشيرو،ا!اولىالقرونفىالوننيينواليهود

ناالمنهجهذاأصحابيعتقدو.التفسيرفيالاسخاتولوجيالمنهجهوالرابعالمنهجو-4

فىالكنيسةحياةالىتشيرالتىالأولىالثلاثةالاصحاحاتماعدا-كلهالرؤياسفر

فىستحدثالتىوالكنيسةستجابهالتىالمستقنةالأحداثعننبواتيتضمن-الكاتبعصر

إبانه.والمسيحمجىءقبلالعالم

لأنهوتفسيرهالرؤياسفرفهمفىالمنا!مجمدتهاصحهوااياخيرالمنهجهذاأنالواقعو

الكاتبعاصرهاحوادثاليشكبلاتشيرالأولىالثلاثةفالاصحاحات.مضمونهمعيتطابق

أمورعنيتحدثنبوىكتابفهوالرئيسىالجزءهووالسفرمنالباقىالجزءاما.اليهاوأشار

.)1(الأيامالمستقبلفىتقعاسخاتولوجية

.1617--ص8491(-بككلوت-كيرلسفيكتور،)!طبعة،الروياسفرتفسير"فيكتالهفاانظرا-
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الروها:سفرهمدزعبارا!وكلما!-6

.(1.:1لذ)الربيوم-1

.(:41،318،:21:1،026)الثانىالموت-2

16،،4،7،9،13،:123)-(ابليسالىيشيرومرةعشرةاثنتىذكرو)التنين-3

17،132:،4،11،1639:،022:).

.(1:.13)المشتكى-4

.(3،4،6،:911)هليلوياو(:911)ابدونالعبريةالكلماتاستعمال-5

كذلكءمرةسبعينمنكثرفيهوردتقدو،ملاك"كلمةاستعمالمنالسفريكثر-6

.مرةالثلاثينعنيزيد،رمزيأاستعمالآ7العدداستعمالمنالسفريكثر

منغيرهافىتردولايوحناالقديسكتاباتوفىالسفرهذافىتردعباراتوكلماتثمةو

ذلك:مفال،الأخرىالجديدالعهدكتب

الاسمأنيلاحظو.(:9113رؤ)المسيحالسيدالىيشاربهاالتى،الفهكلمةاعبارة-1

،:\9يو)يوحناالقديسبهاختص،الثانىالأقنومعناستعمالهفى،االكلمةأى"كاثأ!هسأ!

.(:11يو1

الانجيليستعملكما،مرة25الرؤياسفراليهيشير،بالحملالمسيحالسيدتشبيه-2

.(36،:92ايوأنظر)التشبيههذانفسيوحناللقديس

يوحناالقديسكتاباتفيوالرؤياسفرفيالشرغلبةبمعني،يغلب"الفعلاستعمل-3

ء33:1،41يو1أنطركذلك-:714:1،137،:7،211:1،513ة2رؤ)الأخرى

4:4،54:،5).

،:114مثلأأنظر)يوحناللقديسالانجيلفىمرة13وردت،الحقاكلمةكذلك-4

(:9111،:37انظر)الرؤياسفرفىمراتعشرووردت(3.:يوه1أنظر)ورسائله(:\15

المعنى.نفستحملالمواضعهذهجميعوفى

،:9137يوفىالاتردلم(:17)الرؤياسفرفىوردتالتى،طعنوهوالذىاالعبارةان-5

.(1:.)12زكريانبوةالىتشيرالموضعينكلاوفى

61،



ويقصد،انجيلهفىيوحناالقديسيستعملهاالتى،يشهدأو)،الشهادةاكلمةانثم-6

،6:11،17،!ء:12رؤأنظر)المعنىهنافىالرؤياسفرفىتستعمل،المسيحمجداعلانبها

.(1،02نه22،:1،034:.91

الرؤيا:سفرفىالرئيسيةالأفكار-7

الله:عن-ا

ذلك:مثال،السفربهايختصبعباراتوذلك،وقدرتهأزليتهفيالفهالرؤياسفريقدم

.(خه9رؤ)هيأتىوالذىالكائنالالهالربيقول،والنهايةالبدماية،والياءالألفأنا"

يأتى،والذىوالكاتنكانالذىشىءكلعلىالقادرالالهالربقدومسقدهـسقدوسا

.(نه4رؤ)

.(:ه16رؤ)!هكناحكمتلأنكيكونوالذىكانوالذىالكائنالرباأيها

(:016)والأرضالسمواتمالك(8+:4ارؤ)السرمدىالكائنهوالرؤياسفرفىفالفه

عجيمةأعمالهء()7:\الأربعالأرضزوايافىويقحكم،9(،:42)عرشهكرسىعلىيجلس

الأرضملوكويبيد(61:.)عبيدهلدميفتقم(:153)وحقعدلطرقه،(:153)وعظيمة

بحسبالشعوبويدين(:ه12)الخطاةيؤدبحديدمنلقضيب.(17-1:ه6)المتمردين

كاسمنالأشرارويشرب(3:ه)الحياةسفرمنالخاطىءاسمويمحو(33ة2)أعمالهم

ويمتعهم(7:17)ويرعاهمويرشدهم(7:16)بهمفيعتنىأتقياؤهأما(1:.14)غضبه

ويخضع(:1613)طريقهمويمهد(:313)معهمويسكن(:224)وجههالىبالنظر

.(:326)أسرارهلهمويكشف(1:17)خوفكلعنهموينزع(3:9)لسلطانهمالشعوب

المسيح:يسوععن-ب

أنغير،(13ة3)كإلههاللهالىالمسيحالسيدقيهايشيرالأياتبعضهناكأنحقآكاناذا

التىالأمورمنوكفير.الجوهرفىالأبمعواحدأاللاهوتىمجدهفىالمسيحيقدمالرؤياسفر

عن:السفرحديثذلكمثال،المسيحالسيدالىأيضأنسبتالفهالىالسفرنسبها

العرمشعلىالجالسلالهناالخلاصقاتلينعطيمبصوتيصرخون5:الخلاص-1

.(01ت7)وللخروف،
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الأممكلمنيعدهأنأحديستطعلمكثيرجمعلىاذانظرتهذابعدأ:الدينونة-2

.(7:9)،الخروفوأمامالعرشأمامواقفونوالألسنةوالشعوبوالقبائل

وللحمل.للهباكورةالأرضمنافتدواالذين:الفاوالأربعونوالأربعةالمائة-3

الخروفيتبعونالذينهمهؤلاء.أطهارلأنهمالنساءمعيتنجسوالمالذينهمهؤلاء5

.(:144)وللخروف،لفهباكورةالناسبينمناشترواهؤلاء.ذهبحيثما

لربناالعالمممالكصارتقدقائلةالسماءفىعظيمةأصواتفحدثت...ا:العالمملبا-4

السماءفىقائلآعظيمآصوتآوسمعت(1:ه11)الأبدينأبدالىفسيملكومسيحه

إخوتناعلىالمشتكىطرحلأنهمسيحهوسلطانوملكهوقدرتهالهناخلاصصارالأن

.(1:.)0013،يشتكىكانالذى

وعببدهفيهايكونوالخروفالفهوعرش5:الجديدةأورشليمفيالعرش-5

.(:3)33،يخدمونه

مدعوونمعهوالذين،الملوكوملكالأربابربالفهيسمىكماالمسيحسمى:والاسم-6

الههوالهكمالربلأناالتفنيةسفرفىالفهعنقيلوقد(:1714)ومؤمنونومختارون

فىعادةالمسيحيوصفكانوانا.(17ة01تث)،المهيبالجبارالعظيمالالهالأربابورب

وعدمالضعفصفاتمنصفةبأيةقطيوصفلمأنهغير،المذبوحالحملبانهالرؤياسفر

فىتضىءوهىكالشمسووجههفمهمنيخرجذوحدينماضوسيف"عنهقيلبل،القدرة

ويفكالسفرليفتحداودأصليهوذاسبطمنالذىالأسدغلبقدهوذا05(:116،)قوتها

السفرتأخذأنانتمستحققائلينجديدةترنيمةيترنمونوهم5،(:ه5)،السبعةختومه

،(:59)،وامةوشعبولسانقبيلةكلمنبدمكلفهواشتريتناذبحتلأنكختومهوتفتح

والقوةوالحكمةوالغنىالقدرةياخذانالمذبوحالخروفهومستحقعظيمبصوت"قائلين

.(:512)،والبركةوالمجدوالكرامة

يغلبمن.للكنائسالروحيقولهمافليسمعأذنله"من:القدسالروحعن-ب

والعروسوالروح5،(2:7)اللههفردوسوسطفىالتىالحيوةشجرةمنيثلأنفسأعطيه

.(22:17)،تعاليقولان
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وجهادها:الكنيسةعن-د

الىالسفرويشير.المسيح"عروس9فهى،السفرمحورالكنيسةعنالحديثيعتبر

وغلبةالايمانقوةذلكخلالوتظهر.الكنيسةتجابهالتىوالعنيفةالكثيرةالاضطهاداتضروب

الحمل،دمفىاغتسلواالذينالمؤمنينمنالكنيسةوتتكون.أعدائهاعلىوانتصارهاالكنيسة

.7:3(،51:.،نلأ9)جباههمعلىسماتهيحملونالفهأكهنة"وأصبحواالبشارةكلماتوحفظوا

الخروفحيوةسفرفىالمكتوبينإلاوكذبآرجسأيصنعماولادنسشىءيدخلهاولن

(2127:).

الأراءأصحابأوالأعداءمنسواء،الكنيسةتواجهالتىالكثيرةالاضطهاداتمنالرغموعلى

بالحقويقمسكونقويآبايمانهميحتفظونكثيرينأنالا،القهاسمعلىيجدفونالذينالمضلة

الكنيسةتجوزهاالتىالتجاربوهذه(2:.3:4،01،14،:22)المجدكاليللذلكويستحقون

غيورآفكنوأؤدبهأوبخهأحبهمنكلانىورحمتهالفهمحبةعلامةالقديسينمشاعرفىهى

.(3:91)وتب

كلالفهيمسححيثالجديدةأورشليمالمنتصرةالكنيسةعنأيضآالرؤياسفريتحدثثم

.(21،32ص)وجعولاصراخولانوحولاموتبعديكونولادمعة

والشياطين:الملائكةعنهـ-

يدفعونكذلك.ارادتهويحققونالقهمقاصذيففذونوهمالرؤياسفرفىالملائكةيظهر

لهقالالملاكقدمىأماميسجدأنيوحناالقديسأرادفلما.لهوالسجودالفهعبادةالىالبشر

لقه،اسجد.الكتابهذا6مواليحفظونوالذينالأنبياءإخوتكومعمعكعبدلأنىتفعللااأنظر

22(!:).

لكىالمسكونةتضليلعلىويعملمملكةصاحبأنهعلىالرؤياسفرفقدمهالشيطانأما

التنينوحاربالتنينحاربواوملائكتهميخائيلالسماءفىحربوحدثت)وسلطانهملكهيمتد

.(9،:127)أكلهالعالميضلالذىوالشيطانوملائكته

(1.:69،:213)الشيطانكرسىوعن(:29)الشيطانمجمععنالرؤياسفروتحدث

الذىبالوحشلهورمز،ومكرهوحيلهخداعهعنأى(:24)الشيطانأعماقعنتحدثكذلك

وسلطانأوعرشهقدرتهالتنينوأعطاهأسدكفموفمهدبكقوائموقوائمهنمرشبه"أنهقيل

عددالىويشير.أوجباههمأيديهمفىبسمتهيتسمواأنأتباعهوهويلزم،(:392)،عظيمآ

وستون.وستةمائةستةوعددهانسانعددأنهالوحشأرقام
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ويمضىالهاويةمنيصعدأنعتيدوهواوهلاكهابليسنهايةعنأيضأالرؤياسفرويتحدث

الحيوةسفرفىصكتوبةأسماؤهمليستالذينالأرضعلىالساكنونوسيتعجب.الهلاكالى

اوابليس،(خه17،)كائنأنهمعالأنوليسكانأنهالوحشيرونحينماالعالمتأسيسمنذ

نهارأوسيعذبونالكذابوالنبىالوحشحيثوالكبريتالناربحيرةفىطرحيضلهمكانالذى

.(1.:02)"الأبدينأبدالىوليلأ

السبع:الضرباتو-

.(4،:163،:116)دماليالماءتحويلضربة-1

.(:1613)الضفادعضربة-2

.(:162)الدماملضربة-3

.(:1621،:1191،:87)البردضربة-4

.(:93)الجرادضربة-5

.(1.:16)الظلامضربة-6

.(:163)الخبيثالقرحضربة-7

:اياخيرةالدينونة-ز

يحددلالكنه،العالملنهايةالأخيرةالأيامعنيتنبأالرؤياسفركاتبأنمنالرغموعلي

فجأةسيجىءالمسيحأنالىفقطويشير،)1(الأخيرةوالدينونةالثانىالمسيحمجىءزصن

أعمالبسببكثيرةضيقاتالثانىالمجىءويسبق(2:.22)قريبوقتوفى(:ه16)كلص

الكثيرين.ويضل(الوحش)ابليس

وسجدواللوحشالسلطانأعطىالذىللتنينوسجدواالوحشوراءايأرضكل"وتعجبت

وتجاديفبعظائميتكلمفمآوأعطىيحاربهأنيستطيعمنالوحش!ثلهومنقائلينللوحش

اسمهعلىليجدفالفهعلىبالتجديففمهففتح.شهرأوأربعيناثنينيفعلأنسلطانآواعطى

وأعطىويغلبهمالقديسينمعحربأيصنعأنوأعطىالسماءفىالساكنينوعلىمسكنهوعلى

.(-13:38)!وأمةولسانقبيلةكلعلىسلطانآ

.(51-هص)1991-الشباباسقفيةمكقبة-والدينونةالئانىالمجىء:كتاشاانظر(1)
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والصبر:بالايمانيتدرعواأنالمؤمنينمنطلبفقدولذلك

.(13:01)!!ايمانهمالقديسينصبرهنا9

سفرويتكلم(:1413)،يسوعوايمانالفهوصايايحفظونالذينهناالقديسينصبرأهنا

الوحش:وراءسارواللذينالعقابهولعنالرؤيا

علىجامهالسابعالملاكسكبثم.مجدونهربالعبرانيةيدعىالذىالموضعالى"فجمعمم

ورعودأصواتفحدثت.تمقدقائلآالعرشمنالسماءهيكلمنعظيمصوتفخرجالهواء

عظيمةبمقدارهازلزلةاكلارضعلىالناسصارمنذمثلهايحدثلمعظيمةزلزلةوحدثت.وبروق

الفهأمامذكرتالعظيمةوبابلسقطتا!أممومدنآمسامثلئةالعظيمةالمدينةوصارت.هكذا

وزنةثقلنحوعظيموبردتوجدلموجبالهربتجزيرةوكل.غضبهسخطخمركأسليعطيها

جدآ!عظيمةضربتهلأنالبردضربةمنالفهعلىالناسفجدفالناسعلىالسماءمننزل

16(16:-21).

ويعيشالربويملك،جديدةوالأرضجديدةالسماءتصبح.شىءكليتجددالدينونةوبعد

.(22ص،31ص)ا!لمأوضيقاىيخالطهالاراحةفىالمؤمنون

الرويا:سفراهمية-!

سفران.اليهيقصدالذىالعملىالهدفومنمحتوياتهمنتبدووأهميتهالرؤياسفرقيمةان

للعالمالخالقأنهعليالقهيقدماذفهو،دينيةفلسفيةأولاهوتيةزاويةمنللتاريخنظرةالرويا

وكلوتاريخهمالبشرحياةعلىوالمسيطرالعاملهوالفهأنايضآيبين(:1411)فيهماوكل

منللبشريةالفهأعدهالذىالخلاصعمليوضحثم.مشيئتهحسبويتجهلارادتهيخضعشىء

عنالحقائقهذهأنعلى.ظافرةصمجدةبهاويأتىكنيستهلينقذ،الآثموسلطانهاالشرقوى

بالصبرالمؤمنينيملأ،العالمفىماكلعلىوسلطانهوالدولالفردلتاريخوتوجيههالفهعمل

السفربحقالرؤياسفرسمىقدهذاأجلومن.للخيروانتصارهمللشرمقاومتهمفىوالثبات

تبدوصورةفىالمسيحتقدم،متىللقديسالانجيلمناطاولىالاصحاحاتكانتواذا.المعزى

اللاهوتى.مجدهفىالمنتصرالظافرالمسيحيقدمالرؤياسفرفان،ضعيفةانسانيةللبشر

بسببالالهيةالعدالةطريدوالانسانالمفقودالفردوسعنيتحدثالتكوينسفركانواذا

بمافازانهبل،اخريمرةالأبأحضاناليالانسانعودةعنالرؤياسفرفينقرأفاننا،خطيته

بالحضرةالدوامعلييحظيأنالفداءببركاتمقدورهفيأصبحاذ،الفردوسمنأثمنهو

وهم.يخدمونهوعبيدهقيهايكونوالخروفالقهوعرش.بعدمافىمالعنةتكونولا"الالهية
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نوراوسراجالىيحتاجونولاهناكليليكونولا.جباههمعلىواسمهوجههسينظرون

.(4،5،:3)22،الأبدينأبدالىسيملكونوهمعليهمينيرالإلهالربلأنشمس

(3:6ملا)القديمالعهدكتبأخرملاخىنبوةبهاانتهتالتىاللعنةبينالفرقأعظموما

الجديد.العهدكتبآخر(:2221)الرؤياسفربهاانتهىالتىالبركةوبين

بالنظامالتمسكعلىاليهودوتحث،بعديتملمالعملبانتشعرملاخىخاتمة"ان

الانتظارفيهموتحرك،العالمهذافىمملكةويقيمالبرشمسالمسيحيشرقأنالى،الموسوى

فعلىيوحناخاتصةأماو.السماءمنايضأبهاينطقجديدةكلماتأىبعدتتملمأخرىلاعلانات

عنالبابوتغلقكملقدايمانناقانونالفهكتابأنعلى،صراحةبكلتدلانهااذ،العكس

كلمعالخلاصلتحصيلالوسائطكلأنأيضأوتقرر..القهقبلمنجديدةاعلاناتانتظار

هذاجهةمنمقاصدهكلويكملأيضآسيأتىالمسيحأنو،تمامأتجهزتقدبذلكمايختص

الطالبينصمرشدكتاب)أنظر.!البشرمنواحدكلعليا!اخيرالحكميجرىوالعالم

.(9186لسنةبيروتطبعة،351-352

السفر:هحمويات-

.(3-:11رذ:)المحذياافتتاحية

.(8-:14رؤ:)الرؤياصقدمة

عن:الحديثيتضمنو،(3:22-:19:)الأولالجزء

التالية:النقاطعنالحديثفيهيدورو،للكنيسةالحاضرالوقت

.(02-:19)الدعوةرؤيا

.(3ص-3ص)السبعالرسائل

عن:الحديثيتضمن(:.912-:41):الثانىالجزء

التالية:النقاطعنالحديثفيهيدورو،المستقبلفىالكنيسةجهاد

.(3-:41)العرشعلىالقه

.(11-:44)السماءفىالفهتمجيد

.(5-:51)المختومالسفر

.(49-:56)اليهالموجهةالتسبحةوالخروف
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يتضمن:و(11:16-6:1)المستقبل:الأولالقسم

.(17-6:1)الأولىالستةالختومفتح

.(17-:71)المختارينوضع

.(:1191-:81)السبعا!ابواق-السابعالختمفتح

يتضمن:و(021:ه-12:1)المفتوحالسفر:الثانىالقسم

.(17-:121)التنين-وليدهاوالمرأة

.(13ص)الوحشان

.(5-:491)المختارينمعالخروف

.(02-:416)للدينونةالاستعداد

.(16ص-15ص)السبعالجاماترؤيا

.(1.:91الى:171)روما-بابلعقاب

عن:الحديثيتضمنو(:ه22-:9111):الثالثالجزء

التاليةةالنقاطعنالحديثفيهيدورو.الفهلملكوتالتامالانتصاروالمسيحمجىء

.(21-1:ا91)!المسيحضد)علىانتصارهوالمسيحمجىء

.(01-:021)الشيطانادانةوللمسيحاطفىالملك

.(15-029:1)للعالمالنهائيةالدينونة

.(:ه22-:211)الأبرارتكميلوالجديدةالخليقة

.(21-:226):الخالضة

!
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