
 

 

 

 

نظرة عامة عىل العهد 

 اجلديد 

 

 فرميان  ڤدي

 

 ترمجة 

 القس حنا جميل



 

 نظرة عامة عىل العهد اجلديد 

 

 

 فرميان  ڤدي

 

 ترمجة 

 القس حنا جميل

 

 احلق واحلياة للرتمجة والنرش

  م8102السنبالوين، 



 م 8102القس: حنا جميل،  ©

 احلق واحلياة للنرش والتوزيع 

  :العنوان

 السنبالوين، أ رض امجلَّال، ش اجلامع، الكنيسة الإجنيلية

   10808708111ت: 

 

 

 

 

وحده،  للمرتمجحمفوظة  الرتمجةمجيع حقوق    

ل ما  اس أ ي جزء من هذا الكتابول جيوز اس تخدام أ و اقتب اإ

 ته املعايري الااكدميية، أ قرَّ 

عادة الطبع والنرش من خالل النسخ  وللمرتمج وحده حق اإ

أ و عرب ال نرتنت يف أ ي وس يةل مسعيَّة أ و برصية املطبوعة أ و أ ية 

 ماكن 
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 مقدمة

وع املُخل ِّصة لربنا يس للحياة‘‘ السارة الأخبار’’ أأحداثالعهد اجلديد هو جسل للأحداث التارخيية، 

املس يح، وموته، قيامته، صعوده واس مترارية معهل يف العامل ـ اليت فرسوها وطبقوها الرسل  حياة-املس يح

متام للأحداث الطويةل ااذلين أأختارمه املس يح وأأرسلهم للعامل. العهد اجلديد هو أأيض   ليت انتظرهتا ا حتقيق وا 

ىل أأنه التارخي املقدس ـ خبالف علامين ـ املكتوب حتت التارخي ال وتنبأأت هبا أأسفار العهد القدمي. ابل ضافة ا 

لهيي للروح القدس. وهذا يعين ـ مثل العهد القدمي ـ أأنه محمي من الأخطاء البرشية وميتكل  ال رشاد ال 

لهية من الكنيسة اليوم وطوال التارخي ال نساين حىت جميء الرب يسوع نفسه.   سلطة ا 

  "العهد اجلديد"أأصل ومعىن مصطلح 

ذلي يعنيه هذا لكن ما ا .‘‘اجلديد العهد’’ و ،‘‘القدمي العهد’’ نسمهيامينقسم كتابنا املقدس ا ىل قسمني، 

. أأسفار العهد ‘‘وصية، عهد أأو ميثاق’’ testament ‘‘عهد’’اللكمة اليواننية للكمة تعين ابلضبط؟ 

 عىل أأساس مع الشعب ال رسائييلالقدمي، أأو ميثاق العهد القدمي هو يف املقام الأول جسل لتعامالت هللا 

امليثاق املوسوي اذلي قطعه هللا عىل جبل سيناء. من انحية أأخرى، العهد اجلديد، أأو امليثاق اجلديد 

ر  رميا يف "ا  يصف التدبري اجلديد هلل و (، 11:33كو 3)سه الرب يسوع يف " وأأس   13:13)اذلي تنبأأ به ا 

 مع البرش من لك قبيةل وأأمة وشعب ولسان اذلين يقبلون اخلالص عىل أأساس ال ميان يف املس يح. 

جيء الفادي. د مبعِّ يعل ن العهد القدمي قداسة هللا عىل أأساس مقياس الرب اذلي يف الناموس، وي  

ىل ال نسان. ومن ث   يُبني ِّ العهد اجلديد قداسة هللا يف ابنه البار، الفادي، اذل العهد اجلديد  حيتوي ي أأىت ا 

( الشخص 3عىل تكل الكتاابت اليت تُعل ِّن حمتوى هذا العهد اجلديد. تمتركز رساةل العهد اجلديد يف )
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( الشعب )الكنيسة( اليت أأخذت خالصه. 1( و )12:12 )متاذلي أأعطى نفسه فدية عن اخلطااي 

   1ديد هو اخلالص.وابلتايل فاملوضوع املركزي للعهد اجل

هيام هللا مع عىل العالقتني اليت دخل ف ‘‘العهد اجلديد’’و  ،‘‘العهد القدمي’’وابلتايل ينطبق امسي 

لهية  ال نسان، ومن ث  ينطبق عىل الأسفار اليت حتتوي جسل تكل العالقتني. العهد اجلديد هو معاهدة ا 

  2ابملعىن اذلي أأخذانه من هللا وهو السالم معه.

لهيي للعهد اجلديد   ال عداد ال 

ىل أأْن ُوِلِّ  يف قرية  يف زمن العهد اجلديد، اكنت روما يه القوة املس يطرة واحلامكة ملعظم العامل القدمي. ا 

صغرية يف فلسطني، قرية بيت حلم الهيودية، الشخص الوحيد اذلي س ُيغري ِّ العامل. وكتب الرسول بولس 

ا حتت الناموس "ومل اعن هذا الشخص:  ا من امرأأة، مولود   "جاء ملء الزمان، أأرسل هللا ابنه، مولود 

. أأعد  هللا، بطرق عديدة وجعيبة، العامل جمليء املس يا. وسامهت العديد من العوامل القدمي(حتت العهد  )أأي

 يف مثل هذا ال عداد. 

 ال عداد من خالل الأمة الهيودية 

مملكة و هد القدمي. اختار هللا الهيود من بني لك الأمم ليكونوا هل خاصة، ال عداد جمليء املس يح هو قصة الع 

. يف هذا الصدد، البدء بوعود هللا اليت أأعطاها هللا للآابء، ل براهمي، (2-1: 3 )خر، أأمة مقدسة كهنة

ء ، وجا1:1 رو‘‘القدمي العهد’’ هللاحفظة لكمة  مه الهيود ، واكن  (9:4رو  ؛1-3: 31 )تكا حسق، يعقوب 

                                                           
1 Charles C. Ryrie, Ryrie Study Bible, Expanded Edition, Moody, p. 1498 

2 J. Greshem Machen, The New Testament, An Introduction to Its Literature and History, edited by W. John Cook, 

The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1976, p. 16 
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(. ومن ث  ، فا ن العهد القدمي ميلء 1:4رو  ؛2:1غال  ؛1:31مهنم املُخل ِّص الفادي حبسب اجلسد )تك 

د. ول قط العديد من النبوات، ف  يوجد فيهابملعلومات عن املس يح وتنبأأ مبجيء املس يح اكلعبد املتأأمل واملُمج 

ا يوجد يف العهد القدمي الكثري من التفاصيل اِلقيقة عن نسب املس يا، وماكن ميالده، والظرف بل أأيض  

 حول زمن ميالده، وحياته، موته، وقيامته. 

ىل الس يب كعقاب من هللا عىل قلهبا  عىل الرمغ من أأن   ا رسائيل اكنت أأمة عاصية هلل، وُأخذت ا 

ل أأن  هللا القايس،  د ب وأأرجعها ا ىل موطهنم بعد س بعني س نة، كام أأنه قد وععىل بقية من الشع أأبقىا 

ا بعد كتابة أآخر سفر من أأسفار العهد القدمي. اكن  ْت ر  بأأنه س ُيعد املشهد لقدوم املس يا. م   أأربعامئة عام 

منترشة يف  نتظارات املس يانيةاملناخ اِليين عبارة عن الطقس ية الفريس ية والرايء، لكن اكنت روح ال  

 قون ا ىل جميء املس يا. و نت بقية الشعب يتواك الأجواء،

 ال عداد من خالل اللغة اليواننية 

ىل أأقىص الأرض ليبرشوا ابل جنيل )مت  -34: 12من املهم للغاية أأن ه عندما أأرسل املس يح تالميذه ا 

يه اللغة اليواننية. واكن هذا نتيجة فتوحات وطموح ال سكندر الأكربـ ابن  ‘‘لغة العامل’’(، اكنت 12

س نة قبل ميالد املس يح.  122املكل فيليب املقدوين ـ اذلي اجتاح العامل القدمي أأمة بعد أأمة، لأكرث من 

ة غرغبة ال سكندر الأكرب هو أأن يرى عامل واحد يسوده لغة واحدة. يف عقب انتصاراته، أأقر  الل تاكن

مرباطورية ال سكندر مدة قصرية،  اليواننية لكغة مشرتكة والثقافة اليواننية كمنوذج للفكر واحلياة. عاشت ا 

 لكن اس مترت ودامت نتاجئ نرش اللغة اليواننية. 

دقة ولغة ا و يف أأن هللا اكن يعمل ل عداد العامل بلغة مشرتكة تكون أأكرث وضوح   واكنت الغاية

نسان. واس تخدم  ت اللغة اليواننية يف نرش رساةل املُخل ِّص. ونتيجة ذلكل، ُكتبت أأسفار العهدمعروفة لال 

. ومل يُكتب ابلعربي أأو Koine Greekكويين  ة العامية،لغة اليواننيالاجلديد ابللغة املشرتكة يف عرصه، 
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ا ماعدا لوقا، اكن أأممي ا. أأصبحت اللغة  لقد ابلآرايم، حىت ابلرمغ من أأن  لك كتبة العهد اجلديد اكنوا هيود 

 ا يف العامل املعروف يف ذكل الوقت. الثانية للك خشص تقريب   اللغة koine Greekالعامة اليواننية 

عداد العامل من خالل الرومان   ا 

عداد العامل جمليء املُخل ِّص. عندما ُوِل املس يح يف فلسطني، اكنت روما تس يطر عىل  مل ينهتيي هللا من ا 

ن فلسطني حتت احلمك الروماين. وقبل لك يشء، متزيت روما بتشديدها عىل القانوالعامل وحتمكه. واكنت 

ا احلرب الأهلية اِلموية الطويةل، حبمك أأغسطس قيرص. ونتيجة ذلكل، انهتت أأكرث والنظام. انهتت أأخري  

ا للطرق ـ بىن الرومان أأيض  وامتدت حدود روما اتساع ا. و  من احلرب الأهلية، 322من  ن اكو ا نظام 

اياب عرب ال مرباطورية حتت حراسة جيوشهم ـ سامه كثري   ا يف سهوةل السفر وأأمان املسافرون رجوع ا وا 

 الرومانية. 

أأغسطس هو أأول روماين يرتدي اللبس الأرجواين ال مرباطوري ويتوج كحامك وحيد عىل  اكن  

 اء، جاعال  السالم والرخ سودهي ا عظمي ا عرص   س  ملشاعر شعبه، وأأس   ال مرباطورية. واكن حكمي ا ومراع  لك 

 "روماينابلسالم ال"سالم مُسيت ال  عن فرتة يسودها أأسفر  ذكل  من روما ماكان  أأمن ا للحياة والسفر. و 

Pax Romana (1  بسبب لك ما أأجنزه أأغسطس، قال كثريون 322ق.م ـ .)يت نه يف اللحظة ال"ا   :م

ذلي اكن ا ؛لظروف أأن  الشخص الوحيد اذلي ُوِل. اكن يف مثل هذه ا"هللا ؛ قد ُوِلِّ  وِل فهيا أأغسطس

ا مؤقت ا أأو مزيف ا اكلسالم اذلي  نه مل يكن سالم  ابحلقيقة هو مصدر السالم الشخيص وسالم العامل اِلامئ. ا 

 اميكن أأن يعطيه البرش ـ وتعترب ل يشء، احلمكة وامجلال والروعة اليت رمبا يكونوا علهيا البرش. اكن أأيض  

له ا. ساعد وجود احلمك والقانون   احلق، هللا ـ ال نسان، بدل  يسوع هو ال هل من ال نسان اذلي يُسمى ا 

عداد العامل حلياة املس يح وخدمته؛ وذلكل انترشت رساةل ال جنيل واملناداة به.   الروماين يف ا 
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 العامل اِليين يف عرص العهد اجلديد

 يفأأن نأأخذ فكرة عامة عن العامل اِليين  فضلمن الأ  قبل معل مسح شامل عىل أأسفار العهد اجلديد،

ىل العامل. بيامن ،بعد ذكل ،الكنيسة ترسلأُ  الزمن اذلي فيهاملُخل ِّص، و  فيه جاء الزمن اذلي  تقرأأ تقاقتباس ا 

 لحظ التشابه الكبري لعاملنا اليوم:  ،Merrill C. Tenneyالآيت من مرييل يس. تيين 

ا وِلت الكنيسة املس يحية يف عامل ميلء ابلأداين املنافسة اليت رمبا ختتلف بدرجة كبرية فامي بيهن"

لهة اذلين  ل أأن لك الأداين متتكل سامت واحدة مشرتكة ـ السعي للوصول هلل أأو لال   عىل البرش يصعبا 

لهيم. بعيدا عن الهيودية، اليت عل مت بأأن هللا أأعل   نفسه ملوىس،  نلآابء، وأأعل  ن نفسه طوعا لالوصول ا 

لهيي ول عن أأي مفهوم حقيقي عن  نبياء، فال توجد داينة ميكهنا أأن تتلكم بيقني عن ال عالن ال  وللأ

ا خلطية واحدة ول ديناميكية ل عطاء  اخلطية واخلالص، ول متتكل املعايري الأخالقية احلالية عالج 

 اخلالص. 

ما حُ  أأو ابل هامل، واكنت الوثنية ولك  traditionsجب ابلتقاليد حىت احلق املُعل ن يف الهيودية ا 

اِلايانت بعيدة عن معرفة لكمة هللا وعن ال ميان هبا، وأأنتجت دامئا تشويه ل عالن هللا احلقيقي للبرش. 

اكنت اِلايانت حتتفظ ابلكثري من العنارص الأساس ية للحق لكهنا حترفه يف املامرسات املزيفة، وأأصبحت 

لهية س يادة جربية وقدرية، وأأصبحت النعمة تساهل، وأأصبح الرب تأأكيد للحمك فهيا الس ي ادة ال 

ىل تسول أأانين؛ وحتولت  تقاستبدادي؛ وصارت العبادة عبارة عن طقوس جوفاء؛ والصالة حتولت ا 

ىل خرافة. وتغطى نور هللا بسحب الأساطري والهبتان، واكن الناجت عقائد  الأمور اخلارقة للطبيعة ا 

، وقمي  مربكة تركت ال نسان يرشد يف متاهة الشكوك. وأأصبحت املُواءمة ابلنس بة للبعض يه مشوشة

ذا  ذا مل يوجد يقني مطلق، فال توجد مبادئ اثبتة ل رشاد السلوك، وا  الفلسفة السائدة يف احلياة؛ لأنه ا 

انترش مذهب  .مل توجد مبادئ اثبتة، فيجب أأن حييا ال نسان لكام أأمكنه أأن يس تفيد من هذه اللحظة
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آلهة جديدة. الكثري من رواايت الأداين غزت  الشك؛ لأن الآلهة القدمية فقدت قوهتا ومل تظهر أ

ال مرباطورية الرومانية من لك حدب وصوب وأأصبحت موضة الأغنياء الهاوين أأو ملجأأ للفقراء البائسني. 

     3نة لها معىن.احلياة ال نسا ولقد فقد البرش ا ىل حد بعيد ال حساس ابلفرح ومعىن املصري اذلي جيعل

  ترتيب أأسفار العهد اجلديد وتأأليفها

ا كتهبم  12يتكون العهد اجلديد من   ُكت اب خمتلفني. يصنفوا غالب ا ا ىل ثالث أأقسام كربى، بناء   4سفر 

 عىل سامهتم الأدبية: 

 مخسة أأسفار اترخيية: الأانجيل الأربعة وسفر الأعامل 

 : من رساةل رومية ا ىل رساةل هيوذا. رساةلواحد وعرشين 

 سفر واحد نبوي: سفر الرؤاي

 

 

 

 

 

                                                           
3 Merrill C. Tenney, New Testament Times, Eerdmans, Grand Rapids, 1965, p. 107-108 
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 4يوحض اجلدولني التاليني التقس مي وتقاهامتم للك الأقسام الثالثة لأسفار العهد اجلديد. 

 

 أسفار العهد الجديد

 

  التاريخ

 الرسائل
 

 النبوءة

  

 البولسية

 

 

 العامة

 

 

 متى

 

 مرقس

 المبكرة

أثناء الرحالت )

 (التبشيرية 

 

 المتأخرة

 (بعد القبض على بولس في أورشليم)

 

 يعقوب

 

 العبرانيين

 

سفر 

 الرؤيا

 

 

 لوقا

 

 يوحنا

 

أعمال 

 الرسل

 

 غالطية

 

تسالونيكي 

 األولى

تسالونيكي 

 الثانية

 

كورنثوس 

 األولى

 كورنثوس الثانية

 

 رومية

 سجنه األول

 

 كولوسي

 

 أفسس

 

 فيلمون

 

 فيلبي

 

 

تحريره من 
 السجن

 

تيموثاوس 

 األولى

 

 تيطس

 سجنه الثاني

 

تيموثاوس 

 الثانية

 

 يهوذا

 

بطرس 

 األولى

بطرس 

 الثانية

يوحنا 

 األولى

يوحنا 

 الثانية

يوحنا 

 الثالثة

 

 

 

 

 

                                                           
4 Charles C. Ryrie, Ryrie Study Bible, Expanded Edition, by, Moody, p. 1500 
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 نظرة عامة الهتمام أسفار العهد الجديد

 

 

 األسفار التاريخية

 

 األناجيل:

 متى، مرقس، لوقا، يوحنا

 

 إظهار:
 الُمخلِّص وشخصه وعملهمجيء 

 

 

 

 سفر أعمال الرسل:
عمل الروح القدس في 

 الرسل

 

 انتقال الرسالة:
 المناداة برسالة الُمخل ًّص الذي جاء

 

 الرسائل

 

 الرسائل:

 رسائل للكنائس واألفراد

من رسالة رومية إلى رسالة 

 يهوذا

 

 تفسير:
تطور الداللة الكاملة لشخص 

وعمل المسيح وكيف ينبغي أن 

يؤثر ذلك في سلوك المسيحي في 

 العالم

 

 النبوءة

 

 :سفر الرؤيا
الرؤيا النبوية للرب يسوع 

 المسيح

 

 اكتمال:
التنبؤ بأحداث نهاية الزمان، 

ومجيء الرب، وحكمه في نهاية 

 الزمن، والحياة األبدية

 

 ترتيب أأسفار العهد اجلديد 

  :Ryrieترتيب أأسفار العهد اجلديد هو ترتيب منطقي وليس ترتيب ا زمني ا. كام رشح ريري 

تأأيت الأانجيل يف أأول أأسفار العهد اجلديد، اليت تسجل حياة املس يح؛ وبعد ذكل يأأيت سفر أأعامل "

ىل ن الرسل، اذلي يعطي اترخي انتشار املس يحية؛ ث الرسائل، اليت تُبني ِّ تطور عقائد الكنيسة ج  با ا 

 5"جنب مع مشالك الكنيسة، وختاما رؤية اجمليء الثاين للمس يح يف سفر الرؤاي.

                                                           
5 Ibid., p. 1498 
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ل أأنه  عىل الرمغ من أأن علامء الكتاب املقدس خيتلفون يف التوارخي اليت ُكتب فهيا أأسفار العهد اجلديد. ا 

 يوجد اتفاق واسع للرتتيب الآيت: 

 

 السفر

 

 )م(التاريخ 
 

 السفر

 

 )م(التاريخ 

 

 يعقوب

 غالطية

 مرقس

 متى

 تسالونيكي االولى والثانية

 كورنثوس األولى

 الثانية       كورنثوس

 رومية

 لوقا

 كلوسي، أفسس

 فيلبي، فيليمون

 

 

45–46 

49 

50s or 60s 

50s or 60s 

51–52 

55 

56 

57–58 

60 

60–61 

60–61 

 

 أعمال الرسل 

 بطرس األولى

 تيموثاوس األولى 

 تيطس 

 العبرانيينالرسالة إلى 

 بطرس الثانية 

 تيموثاوس الثانية 

 يهوذا 

 يوحنا 

  3 ،2، 1يوحنا 

 رؤيا

 

61 

63–64 

63 

65 

64–68 

67–68 

66 

70–80 

85–90 

85–90 

96 

 

  دع أأسفار العهد اجلديمج

تدرجييا لتكون  ، ث مُجعتيف صورة أأسفار منفردة وليس بصورة اكمةل اكنت أأسفار العهد اجلديد منترشة

ما نعرفه بأأسفار العهد اجلديد كجزء من الكتب املقدسة القانونية. مت  فرز أأسفار العهد اجلديد ـ من خالل 

ابن الكنيسة الأوىل. وحفظت أأسفار العهد  حفظ وحامية هللا ـ من بني كثري من الكتاابت الأخرى ا 

ب قدس؛ لأهنا موىح هبا من هللا، ولها سلطة رسولية. كتاجلديد كجزء من الأسفار القانونية للكتاب امل

 ريري ُملخص ممتاز عن هذه العملية: 
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سفر اذلي يتكون مهنم العهد  12بعد ما ُكتبت الأسفار، مل ُُتمع الأسفار الفردية مبارشة، أأو مل جُيمع الـ "

لهي  مُجعت م الرسائل، ثاجلديد. ُحفظت الأانجيل ورسائل بولس أأول من خالل الكنائس ومن ُأرسلت ا 

 تدرجييا، واعرتفت الكنيسة هبم رمسي ا كوحدة واحدة.  سفر( 12)أأسفار العهد اجلديد 

س نة. أأدى انتشار وتداول الكتب املزيفة، يف القرن الثاين  112اس تغرقت هذه العملية حوايل 

ية الأخرى. تطورت املس يح  امليالدي، للشعور ابحلاجة املُلحة لفرز الكتب املقدسة القانونية من الكتاابت

ىل القانونية.  د ما يه الكتب اليت جيب أأن تضم ا   تقاختبارات اليت حُتد ِّ

 هل ك تب  السفر رسول أأو صدق عىل كتابته؟ 

 هل حمتوى السفر هل طبيعة روحية؟ 

 هل يوجد ابلسفر دليل عىل أأنه موىح به من هللا؟ 

 هل قبلت الكنيسة السفر عىل حنو واسع؟ 

أأهنا أأسفار  ا اليت ُأعرتف هبا يف الهناية عىلفار العهد اجلديد الس بعة والعرشين سفر  ليس لك أأس

ىل أأفراد )فيلميون، يوحنا الأوىل  قانونية، قُبلت من لك الكنائس يف القرون الأوىل. الرسائل املوهجة ا 

ن اجلدال حولها اكوالثانية( مل تكن متداوةل كتكل الرسائل اليت ُأرسلت ا ىل كنائس. أأكرث الأسفار اليت 

ولكن يف الهناية  .رساةل يعقوب، ورساةل هيوذا، ورساةل بطرس الثانية، ورساةل يوحنا الثانية والثالثة :يه

ىل قانونية الكتاب املقدس، ووثقت قانونية الكتاب املقدس يف مجمع قرطاج يف س نة   ق.م  142مت  مضها ا 

ل أأن يوجد أأكرث من وابلرمغ من عدم وجود نسخة أأصلية لأي من أأسفار   9122العهد اجلديد، ا 

خمطوطة لتينية وعىل الأقل  2222لك النص أأو جزء من النص، ابل ضافة ا ىل  يخمطوطة يواننية حتو 
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لهيا الأسفار الأصلية. اِلراسة واملقارنة املتقنة لهذه النسخ  3222 من الرتجامت الأخرى اليت تُرمجت ا 

  6"وموثوق فيه. الكثرية تُعطينا عهدا جديدا دقيق ا

 القسم الأول: الأسفار التارخيية 

 مقدمة 

ـ القسم التارخيي، والرسائل،  كام ُذكر سابقا، أأن العهد اجلديد يقع يف ثالثة أأقسام من حيث تكوينه الأديب 

من العهد اجلديد. والأربع أأانجيل مع سفر الأعامل  %92والقسم النبوي. تُشلك الأربع أأانجيل حوايل 

من العهد اجلديد تتبع التطور التارخيي للمس يحية.  %22من العهد اجلديد وهذا يعين أأن  %22تُشلك 

 تُبىن املس يحية عىل حقائق اترخيية متأأصةل بطبيعهتا يف ال جنيل. ال جنيل هو الأخبار السارة املس متدة من

نه التارخي، وشهادة احلقيقة التارخيية.   شهادة الآخرين. ا 

جيل عن اترخي ميالد املس يح، وحياته، وموته وقيامته، فا ن سفر أأعامل بيامن تتحدث الأربع أأان

الرسل يُعطينا اخلالصة التارخيية خلدمة الرسل يف حياة الكنيسة الأوىل. وابلتايل يصبح سفر أأعامل 

الرسل هام لنفهم الكثري مما جنده يف الرسائل. هذه الرسائل اكنت رسائل حقيقية ُكتبت لشعب يح يف 

هل احلي اذلي أأماكن مع روفة. وابلتايل، العهد اجلديد هو عبارة عن كتاب اترخيي عن الأخبار السارة لال 

 يعمل يف التارخي البرشي، وليس فقط يف املايض، لكن يف احلارض واملس تقبل يف ضوء وعود هللا. 

 the synoptic Gospelsال زائية الأانجيل 

ن أأن لك . برمغ م"الأانجيل ال زائية"قبل البدء يف مسح شامل للك الأانجيل، دعوان ندرس مصطلح 

جنيل مىت ومرقس ولوقا بـ  ىل ا  ل أأنه يُشار ا  جنيل هل غرضه واهامتمه املمزي، ا  لأهنم  "ل زائيةالأانجيل ا"ا 

                                                           
6 Ibid., p. 1499 
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أأي أأن، هلم نفس وهجة النظر خبصوص حياة املس يح، ويتفقوا يف مادة وترتيب املواضيع.  "يفهموا معا"

جنيل  عالوة عىل ذكل، فا ن الأانجيل ال زائية تقدم حياة املس يح ابلطريقة اليت تمُكِّل الصورة املقدمة يف ا 

 يوحنا. يُبني ِّ الآيت عدد من املساحات اليت تشرتك فهيا أأول ثالث أأانجيل: 

عالن ا  ( 1، لوقا 3 رقس، م1 ملس يح من خالل يوحنا املعمدان )مىتا 

 (9، لوقا 3، مرقس 1معمودية يسوع )مىت 

جنيل(   تعالمي ومعجزات يسوع )اجلزء الأكرب من لك ا 

 (4لو  ،4، مر 32ُتيل يسوع )مت 

 ( 11-11، لو 31-39، مر 12-12حمامكة املس يح وموته ودفنه )مت 

 (19، لو 32، مر 12قيامة يسوع )مت 

 هدف الأانجيل الأربعة واهامتهما املمزي 

 : 32-31: 32غرض الأانجيل الأربعة يه أأن تُعل ِّن خشص يسوع املس يح. يقول مت 

ائِّال : ُه قِّ يذ  أَل  ت ال مِّ يلُبُّس  س  ِّي ةِّ فِّ ايحِّ ق ْيرص  ىل  ن و 
ِ
اء  ي ُسوُع ا ا ج  ل م  ين ِّ َأان  اْبُن ا» و 

ِ
ْن ي ُقوُل الن اُس ا ْ م  ن

ِ
؟ل انِّ « س 

ي اءِّ » ف ق الُوا:39 ن  اَلنْبِّ ٌد مِّ احِّ ي ا َأْو و  ْرمِّ
ِ
: ا ُرون  أآخ  يلِّي ا، و 

ِ
: ا ُرون  آخ  أ اُن، و  د  ْعم  ن ا الْم   ق ال  ل هُْم:31«. ق ْوٌم: يُوح 

؟» ين ِّ َأان 
ِ
ْن ت ُقولُون  ا ، م  َأنُُْتْ :32« و  ق ال  اُن بُْطُرُس و  ع  ْ اب  مسِّ !َأنْت  ُهو  » ف أَج  ِّ ي  يُح اْبُن هللاِّ الْح  س ِّ  «.الْم 

م مت   اأأربع وهجات نظر للناس اذلين اكنوا يف عرص املس يح. يف البداية أأدركت قةل قليةل جد   39:32يُقد ِّ

عالن من هو  رشاد الروح القدس، بدأأ ك ت بة الأانجيل يف ا  أأن  يسوع هو حقا ابن هللا. وابلتايل، حتت ا 

جيل قة الرابعية، لك مهنم اكن هل تركزيه املمزي، لكن الأربع الأانيسوع خبصوص خشصه ومعهل. ابلطري
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جياوبون عىل السؤال اذلي طرحه املس يح أأمام التالميذ. أأعلنوا ابلضبط من هو يسوع. وبرهنوا عىل أأن 

يسوع هو املس يا اذلي تنبأأت به نبوات العهد القدمي، عبد الرب، ابن ال نسان، ابن هللا، والشخص 

خُيلِّص العامل. تُعطينا الأانجيل اللوحة اليت رمسها هللا عن خشص ومعل املس يح من خالل الوحيد اذلي 

 أأربع صور ممتزية. 

م،  مىت: ىل الهيود ليك يقنعهم أأن يسوع النارصي هو مس هي  جنيهل ا  يف املقام الأول، يوجه مىت ا 

 32ا مىت أأيضمكل الهيود. من خالل سلسةل النسب )سلسةل النسب الأرضية( ليسوع، اس تخدم 

اقتباسات من العهد القدمي حتققت ومن خاللها يبحث لأن يربهن أأن املس يح، برمغ من كونه مرفوض 

؛ 31:9؛ 11:1؛ 32:1؛ 31:1؛ 11:3ومصلوب، هو مس يا العهد القدمي اذلي انتظروه طويال )مت 

ته، كلك وصلب  (. برمغ أأن الأمة الهيودية رفضت املس يح32-4: 12؛ 1:13؛ 11:31؛ 13-32: 31؛ 31:2

ل أأن املس يح املكل قام من الأموات وترك القرب فارغا.   ا 

م املس يح كعبد مرقس:  ىل الرومان، لكنه بلكامت قليةل قد  جنيهل ا  يبدو أأن مرقس اكن يوجه ا 

جنيل مرقس هو أأقرص الأانجيل، "ليعطي حياته فدية عن كثريين"الرب اذلي جاء  . متش يا مع هذا، ا 

جنيل يح فع   م شهادة واحضة جدا، خاصة عن الأس بوع الأخري من حياة يسوع عىل لكنه ا  ال، ويقد ِّ

  7’’. الأرض. أأكرث من ثلث هذا ال جنيل خمصص لآخر وأأكرث أأس بوع أأمهية يف حياة املس يح 

م املس يح بوصفه ابن ال نسان الاكمل اذلي جاء  طلب وخُيل ِّص ليك ي"لوقا: الطبيب واملؤرخ، يُقد ِّ

لوهيته. (32:34)لو  "ما قد هكل . يُنرب ِّ لوقا عىل ال نسانية احلقيقية للمس يح يف الوقت اذلي يُعل ِّن فيه ا 

                                                           
7 Bruce Wilkinson and Kenneth Boa, Talk Thru The Bible, Thomas Nelson, Nashville, 1983, p. 305 
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ـ اكن يدور يف خدله اليواننيني بسبب اهامتهمم القوي ابلفلسفة  ـ عىل وجه اخلصوص  يعتقد البعض أأن لوقا 

 ال نسانية. 

لوهية املس يح بتقدمي املس يح بوصفه اب لأبدي اذلي يعطي ن هللا ايوحنا: يركز نظر القارئ عىل ا 

(. برمغ من أأن 32:32؛ 12، 32-32: 1؛ 31، 1-3: 3احلياة الأبدية للك اذلين يقبلونه ويؤمنون به )يو 

جنيل يوحنا ُكتب خصيصا للكنيسة. تسجل امخلسة  ل أأن ا  يوحنا قد كتب للك اجلنس البرشي؛ ا 

الآايت  ةل من موته. ابل ضافة ا ىلال حصاحات أأحاديث وداع يسوع لتالميذه ليعزهيم قبل ساعات قلي

الس بعة املعجزية اليت صنعها يسوع تُبني ِّ أأن يسوع هو املُخل ِّص وتشجع الناس يف لك ماكن أأن تُؤمن به 

 . (13-12: 12 )يوليك ينالوا احلياة 
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 ا جنيل مىت

 )مكل الهيود(

 الاكتب وامس السفر 

جنيل من الأانجيل الأربعة يأأخذ امسه من الاكتب اذلي كتبه. برمغ من أأن هذا ال جنيل هو أأول  لك ا 

ل أأن الشهادة اجلامعة للكنيسة الأوىل  جنيل، حيث ل يذكر امس مؤلفه، كام هو احلال مع لك الأانجيل، ا  ا 

ىل مىت من خالل ال جنيل "العنوان  أأن الرسول مىت هو اذلي كتبه، وأأقدم شهادات للنصوص تعزوه ا 

ىل الهيود عن الشخص الوحيد، "حبسب مىت . اكن مىت تلميذا من تالميذ يسوع، واكن مىت هيوداي ك تب  ا 

طني لصاحل . اكن مىت جابي ا للرضائب يف فلس"لوي، ابن حلفي"املس يا اذلي انتظروه. اكن امسه الأصيل 

ىل أأن دعاه املس يح لأْن يتبعه )مت  (. رمبا يويح ُتاوبه الرسيع بأأن قلبه 31-39 :1؛ مر 4:4الرومان ا 

 اكن خفاقا حنو خدمة يسوع. 

 اترخي كتابة ال جنيل: مخسينات أأو س تينات القرن الأول امليالدي.

جنيل مىت ترتاوح ما بني س نة  م؛ لكن حقيقة 392-92هناك بعض تقاقرتاحات اليت ُتعل اترخي كتابة ا 

جنيل مىت كحدث سوف حيدث يف املس تقبل م، ا22أأن خراب أأورشلمي اذلي حدث يف س نة  ملبي نة يف ا 

 ميالدية. 22(، تتطلب أأن يكون اترخي كتابة ال جنيل يف زمن سابق عن س نة 1:19)مت 

 موضوع السفر وغرضه

ىل الهيود 31-31: 32كام هو واحض من السؤال اذلي سأأهل املس يح لتالميذه يف مت  ، أأن  مىت قد كتب ا 

ا وع النارصي. أأعل ن يسوع بوضوح أأنه املس يا. وهل اكن يسوع ابلفعل املس يليجب عىل أأس ئلهتم عن يس
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اذلي تنبأأت به أأنبياء العهد القدمي؟ لو اكن املس يح هو ابلفعل املس يا اذلي تنبأأت به أأنبياء العهد القدمي؛ 

مللكوت، افلامذا فشل القادة اِلينيون يف أأن يقبلوه، وملاذا مل يؤسس امللكوت اذلي وعد به؟ أأم س يؤسس 

ىل امجلهور  جنيل مىت يف املقام الأول ا  ذا اكن الأمر كذكل، مىت س ُيؤسس امللكوت؟ وابلتايل، يوجه ا  وا 

الهيودي؛ ليربهن هلم أأن يسوع هذا هو املس يا اذلي انتظروه طويال. ويُرى هذا يف سلسةل نسب يسوع 

ىل أأورشلمي )مت 31-3: 1وزايرة اجملوس )مت  ،32-3: 3)مت  (، 1: 13(، ودخوهل تقانتصاري ا 

 والشائعة يف الأانجيل الأخرى، ويف نبوات العهد القدمي.     "تالسامواملكوت "وذكره ابس مترار لـ 

جنيل مىت    املس يح كام يُرى يف ا 

ابن  العهد القدمي. يسوع كام أأكدان سابقا، اكن هدف مىت أأن يربهن عىل أأن يسوع هو مس يا نبوات

متام نبوات العهد  م امللكوت. ليك نربهن أأن يسوع هو ا  براهمي، وداود. وابلتايل، فهو املكل اذلي جاء لُيقد ِّ ا 

متام لنبوات وانتظارات العهد القدمي.  32القدمي، يؤكد مىت  مرات بأأن ما حدث يف حياة يسوع هو ا 

شارا ، ت العهد القدمي أأكرث من أأي سفر يف العهد اجلديداس تخدم مىت أأيضا الكثري من اقتباسات وا 

 مرة.  312حوايل 

 خمطط لدلراسة الشخصية 

 ( 11: 9-3: 3خشص املكل ومظهره )مت 

 ( 11-3: 3ميالده )مت 

  ( 31-3: 1تقاعرتاف به )مت 

   (32: 1املُبرش ِّ به )مت 

 ( 33-3: 9ُتربته )مت 
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 (11-31: 9تالميذه الأولون )مت 

 ( 14: 2-3: 1تعالمي ووعظ املكل )مت 

 ؛ (31-3: 1خبصوص التقدم الشخيص )مت 

 ؛(12-31: 1خبصوص مسؤولية املؤمن )مت 

 ؛(92-13: 1خبصوص العالقات )مت  

 ( 32-3: 2خبصوص العطاء، والصالة، والصوم )مت  

  (19-34: 2خبصوص الكزن احلقيقي )مت 

متام الناموس )مت     (14-3: 2خبصوص ا 

 ( 3: 33-3: 2قوة املكل )مت 

 ( 32-39: 2؛ 31-3: 2)( 32-3: 2شفائه )مت 

 ( 11-32: 2دعوته للآخرين )مت 

 ( 12-11: 2هتدئه العاصفة )مت 

خراجه للش ياطني )مت   ( 19-12: 2ا 

 ( 12-32: 4؛ 32-39: 4؛ 31-4: 4؛ 2-3: 4)( 12-3: 4معجزات شفاء كثرية )مت 

 ( 3: 33-3: 32عندما يوجه تالميذه )مت 
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 ( 31: 32-1: 33برانمج املكل والرفض املزتايد هل )مت 

 ( 4-1: 33مدح يسوع ليوحنا املعمدان )مت 

 ( 12-12: 33اِلعوة للتوبة )مت 

 ( 12-3: 31جهوم الفريس يني )مت 

 ( 12-3: 31أأمثاهل )مت 

 ( 31-3: 39 )متقطع رأأس يوحنا املعمدان 

جراء الكثري من املعجزات   (12-31: 39 )متا 

  (12-3: 31 )متالتقليد والرايء 

  (14-13: 31 )متاملزيد من الشفاء 

  (31-3: 32 )متاملزيد من الهجوم 

عداد تالميذ املكل    (12: 12-31: 32 )متا 

  (12-31: 32 )متاعرتاف بطرس 

  (31-3: 32 )متحادثة التجيل 

  (11-39: 32 )متشفاء غالم به ش يطان 

 (12-19: 32 )متال ميان والرضائب 

 (31: 34-3: 32 )متال ميان واحلب 
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 ( 31-31: 34 )متال ميان والأطفال 

  (12-32: 34 )متال ميان والتلمذة 

  (32-3: 12 )متاحرتام التفاقيات 

 (12-32: 12)السلطة أأم اخلدمة 

  (14: 11-14: 12 )متتقدمي املكل 

 (19-14: 12 )متشفاء الأمعى 

  (12-3: 13 )متدخول أأورشلمي 

  (39: 11-12: 13 )متالتعلمي ابلأمثال 

  (92-31: 11 )متالهجوم عىل املس يح مرة اثنية 

  (14-3: 11 )متفضح وكشف الفريس ية 

  (92: 11-3: 19 )متتنبؤات أأو نبوات املكل 

  (13-3: 19 )متال عداد جمليئه 

 (12-3: 11 )متأأمثال تقاس تعداد جمليء الرب 

 (92-13: 11 )متاِلينونة 

آلم أأو رفض املكل   (22: 12-3: 12 )متأ

 (12-3: 12 )متخيانة املكل والقبض عليه 
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ناكره   (21-12: 12 )متحمامكة املكل وا 

 (32-3: 12 )متالندم 

 (12-33: 12 )متالصلب 

  (22-12: 12 )متاِلفن 

  (12-3: 12 )متأأدةل املكل 

  (32-3: 12)قيامته 

  (31-33 )متكفارته 

  (12-32: 12 )متاملأأمورية العظمى 
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 ا جنيل مرقس

 الرب( )عبد

 الاكتب وامس السفر

ا عنوان ال جنيل جنيل مرقس هو ابلفعل جمهول املصدر لأنه مل يذكر امس اكتبه. أأضيف مؤخر  ال جنيل " ا 

داخيل  )دليلم؛ لكن هناك دليل قوي وواحض  311من خالل اكتب قبل س نة  "حبسب مرقس

ـ رفيق الرسول بطرس  وخاريج(  Walter M. Dunnettالاكتب. بني   ولرت م. دونيت  ـ هوأأن مرقس 

جنيل مرقس، يتبني  أأن عظات بطرس يه اخلطوط  (91-12: 32 )أأعمبقارنة عظات بطرس يف " :أأن   مع ا 

   8. "العريضة حلياة املس يح، اليت رشهحا مرقس بأأكرث تفصيل

ل أأنه اكن ابن امرأأة امسها مرمي، امرأأة ثرية ولها برمغ أأن مرقس مل يكن من تالميذ ا ملس يح، ا 

، وابن أأخت براناب (31:1بط 3)، واكن أأيضا رفيق بطرس (31:31 )أأعمركز اجامتعي عايل يف أأورشلمي 

. تكل الرفقة وخصوصا رفقته مع بطرس، اذلي اكن مصدر معلومات مرقس، أأعطت (32:9 )كولويس

، فرمبا يكون (31:1بط 3)’’ ، ابين مرقس‘‘مبا أأن بطرس قال عنه: السلطة الرسولية ل جنيل مرقس. 

ىل املس يح.   بطرس هو الشخص اذلي قاد مرقس ا 

  :Charles Ryrieابل ضافة ا ىل ذكل، اكن مرقس أأيضا الرفيق القريب من بولس. كتب  تشارلز ريري 

مرقس امتياز اس تثنايئ مبرافقة بولس وبراناب يف الرحةل التبشريية الأوىل؛ لكنه فشل أأن  "ُمنح

يبقى معهم طوال الرحةل. وبسبب هذا؛ رفض بولس أأن يأأخذه معه يف الرحةل التبشريية الثانية؛ ذلكل 

                                                           
8 Walter M. Dunnett,  New Testament Survey, Evangelical Teacher Training Association, Wheaton, 1967, p. 17 
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 ؛32:9 و)كس نة رافق بولس مرة اثنية  31. وبعد حوايل (92-12: 31 )أأعأأخذه براناب وذهبا ا ىل قربص 

عدامه مبارشة ’’ بولس ‘‘اس تدعاه الرسول  (،19فيل  . تربهن سريته اذلاتية عىل أأن (33:9يت  1)قبل ا 

 9 "الفشل مرة يف احلياة ل يعين أأبدا هناية الطريق.

 اترخي كتابة ال جنيل: مخسينات وس تينات القرن الأول امليالدي. 

جنيل مرقس، برمغ من أأن الكثري جن  يصعب حتديد اترخي ا  يل من علامء الكتاب املقدس يعتقدون أأن ا 

جنيل ُكتب من الأانجيل الأربعة، حيث أأن لك الأعداد املوجودة يف مرقس اقتبس هتا  مرقس هو أأول ا 

جنيل مرقس قبل س نة   )مرم وقبل تدمري الهيلك يف أأورشلمي  22الثالث الأانجيل الأخرى. ُكتب  ا 

1:31) . 

 املوضوع وغرض الكتابة 

جنيل مرقس هو  جنيل مرقس عىل خدمة املس يح وذبيحته وهذا واحض ’’. اخلادم  يسوع‘‘موضوع ا  يؤكد ا 

م وليبذل نفسه فدية عن كثريين  لأن‘‘ (91:32 )مريف  م بل لي خدِّ تبني ِّ ’. ’ابن ال نسان مل يأأتِّ لُيْخد 

جنيل يحة ـ واحضة وجل القراءة اِلقيقة ل جنيل مرقس كيف أأن املوضوعان لتكل الآية ـ اخلدمة واذلب  ية يف ا 

 مرقس. 

ن سلسةل نسب  خياطب مرقس يف املقام الأول الرومان، أأو القارئ الأممي. ومن ث  ، مل تدو 

جن  واملوعظة عىلاملس يح  داانت القادة اِلينني مل تالىق اهامتما كبريا يف ا  جنيل مرقس. كام أأن ا  يل اجلبل يف ا 

م يسوع كعبد ني الرب، ذلا يُركز ال جنيل عىل نشاط املس يح بوصفه اخلادم الآم مرقس. مبا أأن مرقس يُقد ِّ

 اذلي ينجز معهل بفاعلية. 

                                                           
9 Ryrie, p. 1574 



 ترمجة القس: حنا جميل  نظرة عامة عىل العهد اجلديد 

 

24 

 

جنيل مرقس   املس يح كام يُرى يف ا 

جنيل مرقس حول تقدمي املُخلص عىل أأنه اخلادم املُضحي اذلي يبذل حياته  سهام ا  يمتركز ابلطبع ا 

جنيل مرقس بوضوح عىل يركزطوعا فدية من أأجل الكثريين.  جات  خدمة املس يح وتسديده لالحتياا 

الروحية واجلسدية للآخرين، ويضع تكل تقاحتياجات قبل تسديد احتياجاته اخلاصة. وتأأكيد ال جنيل 

 عىل نشاط اخلادم واملُخل ِّص يُرى اكلتايل: 

جنيل مرقس ـ تتكون بعض هذه الأمثال من  32يُوجد " مثل من أأمثال املس يح الس بعني يف ا 

ن مرقس أأكرث من نصف معجزات املس يح امخلسة والثالثني معجزة،  مجةل واحدة يف الطول ـ لكن دو 

جنيهل أأكرث من ابيق الأانجيل.    10 "وابلتايل جسل مرقس أأعىل قدر من املعجزات يف ا 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

عداد اخلادم    (31-3: 3 للخدمة )مر املس يح( )يسوعا 

  (2-3: 3 )مريوحنا املعمدان السابق جمليئه 

  (33-4: 3)مرمعموديته 

  (31-31: 3 )مرُتربته 

 (11: 4-39: 3 )مريف اجلليل  املس يح( )يسوعوعظ اخلادم 

رساليته    (31: 1-39: 3 )مرا 

                                                           
10 Wilkinson/Boa, p. 321 
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 (11: 1-31: 1 )مراملقاومة الأوىل 

 (19-3: 9 )مرأأمثاهل 

 (91: 1-11: 9 )مرمعجزاته 

  (12: 2-3: 2 )مرازدايد املقاومة 

 (11-12: 2 )مراعرتاف بطرس ابملس يح 

 ( 3: 4-19: 2 )مرتلكُّفة التلمذة 

  (31-1: 4 )مرحادثة التجيل 

  (14-39: 4 )مرشفاء غالم به روح جنس 

  (11-12: 4 )مريسوع يُنئب مبوته 

  (11: 32-11: 4 )مريف بريية  املس يح( )يسوعوعظ اخلادم 

د التالميذ    (91: 32-11: 4 )مريسوع يُعّل ِّ ليك يُعِّ

  (11-92: 32 )مرالأمعى  سابريت ماو شفاء 

آلم اخلادم    (92: 31-3: 33 )مريف أأورشلمي  املس يح( )يسوعأ

 (34-3: 33 )مرحضوره الرمسي 

 (12-12: 33 مر)ـ تعالميه عن الصالة 

  (99: 31-12: 33 )مرمقاومة ومعارضة القادة هل 
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 (12-3: 31 )مرتعالميه عن املس تقبل 

آلمه    (92: 31-3: 39 )مرأ

 (12-3: 32 )مرقيامة اخلادم 

  (2-3: 32 )مرقيامته 

 النص املشكوك فيه  (32-4: 32 )مرظهوره 

 النص املشكوك فيه  (12-34: 32 )مرصعوده 
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 ا جنيل لوقا

 ال نسان( )ابن

 الاكتب وامس السفر 

ىل لوقا، يف حني أأن امس  ىل ثيوفيلوس، ويُنسب السفرين ا  جنيل لوقا وسفر أأعامل الرسل ا  ُكتب لك من ا 

ىل لوقا  ل أأن اِلليل يشري ا   )كو’’ احلبيب  يبالطب ‘‘لوقا مل يذكر يف أأي ماكن عىل أأنه اكتب السفرين، ا 

 اكتب السفرين.  ( بوصفه39:9

مس ع العهد اجلديد. الأماكن الوحيدة اليت جند فهيا ايُشلكِّ سفري لوقا وأأعامل الرسل أأكرث من رب

ىل نفسه (19فيل  ؛33:9يت  1 ؛39:9 )كويف العهد اجلديد يه ’’  لوقا‘‘ . ويُعتقد أأيضا أأن لوقا أأشار ا 

-32: 32 )أأعفر الأعامل س امجلع يفيف القسم اذلي تغري فيه الضمري من املفرد الغائب ا ىل مضري املتلكم 

. يربهن القسم يف سفر الأعامل اذلي تغري يف الضمري من املفرد (32: 12-3: 21 ؛32: 13-1: 12 ؛32

الغائب ا ىل مضري املتلكم امجلع عىل أأن لوقا املرافق القريب ورفيق السفر لبولس. مبا أأن امجليع ماعدا أأثنني 

قا. ومن خالل و من مرافقي بولس تسموا ابلضمري الثالث، ذلا ميكن أأن تكون القامئة قريبة من تيطس ول

يصبح  (19 )فيل’’ رفيق اخلدمة‘‘و  (،39:9 )كو’’ صديق بولس العزيز لوقا الطبيب‘‘معلية احلذف، 

ا.   تقاحامتل الأكرث ترجيح 

ا من  ر  (39-32: 9 )كويبدوا واحض  ِّ أأن  لوقا اكن أأمميا لأن بولس يُمزي ِّ بينه وبني الهيود. ويُقر 

الرسول بولس هنا رفقاء اخلدمة، ارسطوارخس، ومرقس، ويوحنا اذلين اكنوا هيودا. وهذا يويح أأن 

الواحض  من‘‘أأبيفراس، ولوقا، ودمياس املذكورين أأيضا يف تكل الأعداد اكنوا من الأمم، وليس من الهيود. 
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ا (34: 3 )أأعيف ’’ اخلاصة  بلغاهتم‘‘اكن ابرع ا يف اللغة اليواننية وعبارته  أأن لوقا  ’’.يؤكد أأهنم مل يكونوا هيود 
11   

ىل املس يح؛ لكننا ن عّل  أأنه مل يكن شاهد  حنن ل نعّل شيئ ا عن حياته املبكرة ول عن اهتدائه ا 

ا يف املقام الأول، وك . برمغ من كونه طبيب يف همنته؛ (1: 3 )لوعيان حلياة املس يح  ل أأنه اكن ُمبرش ِّ  تب ا 

هذا ال جنيل وسفر أأعامل الرسل أأثناء مرافقته لبولس يف العّل التبشريي. اكن لوقا مع الرسول بولس أأثناء 

  12؛ لكننا ل نعرف شيئا عن حياته املتأأخرة. (33:9يت  1)استشهاده 

 م22اترخي الكتابة: 

جنيل لوقا: ) ( س بعينات أأو مثانينات القرن الأول امليالدي؛ 1م ) 21-14( 3هناك احامتلني لتارخي كتابة ا 

جنيل لوقا ُكتب أأول قبل سفر  ل أأن ختام سفر أأعامل الرسل يُبني ِّ أأن بولس اكن يف روما، ومبا أأن ا  ا 

جنيل لوقا قد ُكتب يف فرتة مبكرة، (3:3 )أأعالأعامل   ميالدية.  22حوايل س نة ، فيجب أأن يكون ا 

 موضوع السفر وغرض الكتابة

جنيهل.  جنيل لوقا ُمعل ن بوضوح يف الأربع الأعداد الأوىل من ا  ُذوا بِّ "غرض ا  ن  ك ثِّرُيون  ق ْد َأخ  ْذ اك 
ِ
ت أللِّيفِّ ا

 ، ان  ْند  ة  يفِّ اُلُمورِّ الُْمت ي ق ن ةِّ عِّ ص  نُو 1قِّ ين  اك  ِّ ل ْين ا اذل 
ِ
ه ا ا ل م  ، مَك   س  ةِّ م  ِّ ا لِّْللك  ام  ُخد  ايِّنِّني  و  َأيُْت َأان  1ا ُمنُْذ الْب ْدءِّ ُمع  ر 

ل ْيك  َأهيُّ ا الْع  
ِ
ايلِّ ا يق، َأْن َأْكُتب  ع ىل  الت و  لِّ بِّت ْدقِّ ن  اَلو  ء  مِّ ْ ْذ ق ْد ت ت ب ْعُت لُك  يش 

ِ
ا ا يلُُس، زِّيَأيْض  ُوفِّ لِّت ْعرِّف  9ُز اث 

 ِّ .حصِّ ة  اْللَك  مِّ اذل    (9-3: 3 )لو "ي عُل ِّْمت  بِّهِّ

                                                           
11 Ibid., p. 327 

 

12 Ryrie, p. 1614 
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جنيهل:   حنتاج أأن نالحظ أأش ياء عديدة خبصوص أأسلوبه يف تقدمي ا 

حيث أأنه حصل عىل معلوماته من  (،3:3 )لوقال لوقا أأن معهل اكن بتشجيع وحث الآخرين 

رشاد الروح القدس لُيعّل ِّ 1: 3 )لو، وأأنه حفص ورتب املعلومات (1: 3 )لوشهود عيان  (، حتت ا 

ميان  وفيلساث ثقة. 9: 3 )لوابملصداقية التارخيية لال    13(. هذا ال جنيل هو حبث دقيق كتابة مو 

بكونه رجال أأممي ا، شعر  لوقا ابملسؤولية لأْن يكتب مرجعني عن حياة املس يح ليك تكون حياة 

ا من حقيقة أأن  لوقا  مية ا ىل املصطلحات الآرا ترمج‘‘املس يح متاحة للقارئ الأممي. وهذا ما يبدو واحض 

ا لُقراءه اليواننيني.  ا وواحض  جنيهل مفهوم   14لكامت يواننية ورشح العادات واجلغرافية الهيودية ليجعل ا 

جنيل لوقا املس يح املُخل ِّص  م ا  ِّ أأسلوب كتابة لوقا الطبيب يه الأكرث فهام والأطول يف الأانجيل. يُقد 

(. نرى 32: 34 )لواذلي جاء ليبحث عن الضال لُيخل ِّصه ، ال نسان الاكمل ’’ابن ال نسان‘‘بوصفه 

جنيل مىت بوصفه  ’’ الرب  عبد‘‘؛ ونراه يف مرقس بوصفه ’’ا رسائيل  مكل‘‘، ’’ابن داود‘‘يسوع يف ا 

جنيل لوقا نراه بوصفه  رش، ال نسان اذلي يُسدد احتياجات الب ’’ ال نسان  ابن‘‘اذلي خيدم الآخرين؛ ويف ا 

ب بيهنم، ومؤهل بسمو لأن يكون املُخل ِّص ورئيس الكهنة. الاكمل بني البرش،  ُمختار من البرش، ُمجر 

جنيل مرقس نرى الأحداث الهامة يف رواية  جنيل مىت مجموعات من الأحداث الهامة، ويف ا  نرى يف ا 

جنيل لوقا نرى تفصيال أأكرث لهذه الأحداث يؤرخها لنا الطبيب واملؤرخ لوقا.   خمترصة؛ لكن يف ا 

 سلسةل ، الناُتة من حقيقة ميالده اجلسدي يف’’ال نسان  ابن‘‘ه ال نسانية الاكمةل، بوصفه طبيعت

آدم،نس به اليت رجعت ا ىل  جنيل مىت أأرجع سلسةل  ،12: 1 )لو’’ هللا  ابن‘‘برمغ أأنه أأيضا  أ لحظ أأن ا 

براهمي(النسب ا ىل  اليق املرُبهن عنه ، وكامهل الرويح والأخ(11-92: 1 )لو. منوه العقيل املُسج ل يف ا 

                                                           
13 Ibid., p. 1614 

 

14 Wilkinson/Boa, p. 328 
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-13: 1 )لوأأيضا يف معموديته من خالل صوت الآب من السامء ومن خالل مسحة الروح القدس 

 . ذلكل، يف يسوع املس يح منتكل ال نسان الوحيد اذلي هو ال نسانية الاكمةل جسداي وعقليا وروحيا. (11

جنيل لوقا   املس يح كام يُرى يف ا 

نسانية وحنان  جنيل لوقا ابس مترار عىل ا  جنيل لوقا أأكرث رواية اكمةل عن نس يسوع.يؤكد ا  ب يعطي ا 

يك حيمل ل اخلاطئمن ُحزن ال نسان  عاىناملس يح وميالده، ومنوه. املس يح هو ابن ال نسان الاكمل اذلي 

 15البرش.  ليوانين لكاملأأحزاننا ويعطينا عطية اخلالص اذلي ل يمُثن. أأمت  يسوع وحده املثل الأعىل ا

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

 (9-3: 3 )لومقدمة: طريقة وغرض الكتابة 

  (31: 9-1: 3 )لومع البرش ’’ ابن ال نسان‘‘متاثل 

  (12-1: 3 )لوالأحداث اليت س بقت ميالد املس يح 

 (12: 1-12: 3 )لوالأحداث املُصاحبة مليالد املس يح 

 (11-14: 1 )لوالأحداث أأثناء طفوةل املس يح 

 (31: 9-3: 1 )لوالأحداث السابقة لظهور املس يح 

  (12: 4-39: 9 )لوللبرش ’’ ابن ال نسان‘‘خدمة 

  (12-39: 9 )لوظهور املس يح 

                                                           
15  Ibid., p. 328 
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 (12: 1-13: 9 )لوالربهان عىل قوة املس يح 

  (94: 2-14: 1 )لورشح برانمج املس يح 

  (12: 4-3: 2 )لوامتداد برانمج املس يح 

  (12: 34-13: 4 )لو’’ ال نسان  ابن‘‘رفض البرش لـ 

  (19: 33-13: 4 )لوازدايد مقاومة املس يح 

  (12: 34-3: 31 )لوتعالمي بسبب رفض املس يح 

آلم   (12: 11-12: 34 )لولأجل البرش ’’ ال نسان  ابن‘‘أ

 (11-3: 19 )لوأأمام البرش ’’ ابن ال نسان ‘‘مصداقية 
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 ا جنيل يوحنا

 الأبدي(هللا  )ابن

 الاكتب وامس السفر 

ىل الرسول يوحنا، ابن زبدي،  نسب تقليد الكنيسة من أأوائل القرن الثاين امليالدي، ال جنيل الرابع ا 

، خدمت الرب ’’ ساملي‘‘. أأمه امسها (32:1 )مر’’ الرعد  ابين‘‘ وأأخو يعقوب. دعا يسوع يوحنا ويعقوب

. مل يكن يوحنا قريبا فقط ا ىل يسوع (93-92: 31 )مريسوع يف اجلليل واكنت حارضة عند الصلب 

: 34 ؛32-31: 32 ؛11: 31 )يو’’ احلبيب  التلميذ‘‘عرش؛ لكنه اكن يُعرف دوما بأأنه  الثناكواحد من 

. اكن يوحنا من دائرة التالميذ القريبة جدا ا ىل املس يح، واكن واحد من الثالثة تالميذ اذلين (12-12

. واكن أأيضا الرفيق القريب جدا لبطرس. بعد صعود (3:32 )متلتجيل أأخذمه يسوع معه عىل جبل ا

 . (4:1 )غل’’ الكنيسة  أأمعدة‘‘املس يح، أأصبح يوحنا واحد من اذلين دعامه بولس 

جنيل جمهول املصدر. حيث أأن املؤلف مل يكتب امسه  جنيل يوحنا فهو ا  عندما نتلكم بدقة عن ا 

خيتلف يف الشلك الأديب عن الرساةل. تبدأأ لك رساةل من  يف النص. وليس هذا غريبا؛ لأن  ال جنيل

رسائل بولس ابمسه، واكنت هذه يه العادة املتبعة يف كتابة الرسائل يف العامل القدمي. ول واحد من كتبة 

ف نفسه   لكن الكتبة أأعلنوا عن أأنفسهم بطريقة غري مبارشة يف الكتابة، واكنوا ابلمس،الأانجيل عر 

 من خالل التقليد. معروفني جيدا 
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 م 42-21اترخي الكتابة: 

عرف هذا ال جنيل يف الكنيسة بأأنه ال جنيل   كتابة وابلتايل، حُيمتل أأن يكون اترخي’’. الرابع‘‘ُُ

مرور زمن ا؛ ليك يُصبح بطرس  (11، 32: 13 )يو. يتطلب النص يف ميالدية 42و 21ال جنيل ما بني 

ُقه. ْنطِّ    16جعوزا ويوحنا يُم 

 ال جنيل وغرض الكتابة موضوع 

جنيهل أأكرث من أأي سفر أآخر يف الكتاب املقدس. جاءت العبارة  أأعل ن يوحنا بوضوح موضوع وغرض ا 

اليت فهيا غرض ال جنيل بعد مقابةل توما مع املُخل ِّص املقام من الأموات. لقد شك توما يف حقيقة القيامة 

  ر الرب للتالميذ وخاطب توما بتكل اللكامت:وبعد هذا تقاعرتاف ابلشك مبارشة ظه (11-19: 12 )يو

ا:12 ل  ت ُكْن » ُث  ق ال  لُِّتوم  ، و  نْيبِّ ْعه ا يفِّ ج  ض  ك  و  اتِّ ي د  ه  ، و  ي  ْ ي د  َأبرْصِّ ىل  ُهن ا و 
ِ
ع ك  ا ْصبِّ

ِ
اتِّ ا ه 

ن ا ن  ب ْل ُمْؤمِّ :12«. غ رْي  ُمْؤمِّ ُ ق ال  هل  ا و  اب  تُوم  لهِّيي!» َأج 
ِ
ا يب ِّ و  ُ ي ُسوُع:ق ا14«. ر  ا » ل  هل  َأيْت ينِّ اي  تُوم  َلن ك  ر 

ْوا ل ْم ي ر  نُوا و  آم  ين  أ ِّ ! ُطوَب  لَِّّل  ْنت  آم   .(14-12: 12 )يو«. أ

ميان بيس يوحنا قالما يأأيت هو أأن   وع: املوضوع والغرض لسفره ابلتبادل؛ ليك يُركز عىل احلاجة لال 

 . ا اْلكِّت ابِّ هِّ ل ْم تُْكت ْب يفِّ هذ  يذِّ ام  ت ال مِّ ن ع  ي ُسوُع قُد  ة  ص  ر  ك ثِّري  ت  ُأخ  آاي  أ هِّ ف ق ْد ُكتِّب ْت 13و  ا هذِّ َأم  و 

 . هِّ مْسِّ ي اٌة ابِّ نُُْتْ ح  آم  ا أ ذ 
ِ
ْ ت ُكون  ل مُكْ ا لِّيك  ، و  يُح اْبُن هللاِّ س ِّ نُوا َأن  ي ُسوع  ُهو  الْم   . (13-12: 12 )يولُِّتْؤمِّ

                                                           
16 Walvoord/Zuck, electronic media 
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طبقا لغرض ال جنيل، انتقى يوحنا س بعة أآايت معجزية لُيعل ِّن خشص ومعل املس يح ليك جيعل 

 ؛32: 1؛ يؤ 1-3: 11ا ش  ؛39: 3 )يوالناس تؤمن بيسوع أأنه املُخل ِّص. تكل الآايت أأعل نت جمد يسوع 

 . الس بع أآايت يه اكلآيت:(31: 4عا 

 (33-3: 1 )يوحتويل املاء ا ىل مخر 

 (19-92: 9 )يوخادم املكل  شفاء ابن

  (32-3: 1 )يوشفاء مريض بيت حسدا  

طعام امجلوع    (31-2: 2 )يوا 

  (13-32: 2 )يوامليش عىل املاء 

عطاء البرص للأمعى    (2-3: 4 )يو’’ أأمعى  املولود‘‘ا 

قامة لعازر    (91-3: 33 )يوا 

جنيل مىت ومرقس ولوقا.  جنيل يوحنا بطبعته املمتزية عندما نقارنه مع ا   يُفهم موضوع وغرض ا 

م هبا  جنيل يوحنا مع الثالثة الأانجيل الأخرى، يتعجب من الطريقة الرائعة اليت يُقد ِّ عندما يقارن املرء ا 

جنيهل.يوحنا  جنيل يوحنا عىل سلسةل نسب املس يح، ول ميالده، ول ا  يته، ول أأمثاهل،  معمودل حيتوي ا 

خراج الش ياطني، ول  ، عىل حادثة التجيل ول تأأسيس الرب للعشاء الرابين حيتويول حىت معجزات ا 

آلمه يف جثس اميين ول صعوده. تقدمي يوحنا للمس يح يُركز عىل خدمته يف أأورشلمي، وأأعياد الأمة  ول أ

ا ببعض الشخصيات يف حماد : 34-12: 32 ؛12: 9-3: 1 )يواثت خاصة الهيودية، ولقاء يسوع منفرد 

جنيهل يف (12: 32-3: 31 )يو، وخدمته لتالميذه (32  )يو ’’الآايت  كتاب‘‘.  يوجد اجلزء الأكرب من ا 

 تويحي تُعل ِّن أأن يسوع هو املس يا، ابن هللا. ’’  أآايت‘‘، اذلي يش متل س بع معجزات أأو (12: 3-31: 1
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تباعهذا عىل أأحاديث يسو ’’ الآايت  كتاب‘‘  ع اليت ترشح وتُعل ِّن أأمهية الآايت. عىل سبيل املثال، اب 

طعام امخلسة أآلف  اموي اذلي أأعطاه الآب الس’’ احلياة  خزب‘‘، يُعل ِّن يسوع هبا نفسه أأنه (31-3: 2 )يوا 

جنيل يوحنا ويه سلسةل مقولت (11-11: 2 )يومن أأجل حياة العامل  . هناك مزية وملحوظة أأخرى يف ا 

، 3: 31 ؛2: 39 ؛11: 33 ؛39، 33، 4، 2: 32 ؛31: 2 ؛11: 2 )يواليت قالها املس يح ’ ’هو  أأان‘‘

1) . 

مل يكن القصد من ال جنيل هو تدوين سري  ذاتية. ينتقي لك اكتب من كتبة الأانجيل من صندوق 

ر أأن لو أأن لك اللكامت اليت تفوه هبا يسوع املس   جنيل ياملعلومات الكبري اليت ختدم غرضه. لقد قُد ِّ ح يف ا 

    17ساعات.  1مىت ومرقس ولوقا مت  قراءهتا بصوت عايل، فا هنا ل تأأخذ أأكرث من 

جنيل يوحنا   املس يح كام يُرى يف ا 

بيامن أألوهية املس يح يه املوضوع البارز يف أأماكن كثرية من الكتاب املقدس، فال يوجد سفر أآخر يقدم 

لوهية املس يح بأأكرث قوة عىل أأنه ابن هللا املتجسد. حقيقة أأن الشخص اذلي ُعرف بأأنه  نسان‘‘موضوع ا   ا 

، ابن هللا املس يح‘‘، (32: 3 )يو’’ الوحيد  تقابن‘‘هو اذلي ُدعي أأيضا  (33:4 )يو’’ يقال هل يسوع 

 . (24: 2 )يو’’ هللا  قدوس‘‘و  (24: 2 )يو’’ احلي 

لوهية املس يح ا ىل حد بعيد من خالل العبارات الس بع اليت نطق هبا املس يح  تطور هذا ال عالن اب 

جنيل يوحنا. العبارات الس بعة يه: ’’ هو  أأان‘‘  واملُسجةل يف ا 

 (11: 2 )يوأأان هو خزب احلياة 

                                                           
17 Ibid 
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  (31: 2 )يوأأان هو نور العامل 

  (4، 2: 32 )يوأأان هو الباب 

  (39، 33: 32 )يوأأان هو الراعي الصاحل 

  (11: 33 )يوأأان هو القيامة واحلياة 

  (2: 39 )يوأأان هو الطريق واحلق واحلياة 

 (1، 3: 31 )يوأأان هو الكرمة احلقيقية 

ة ل جنيل يوحنا، الرتكزي مرة اثنية عىل خشص املس يح، من خالل امخلس شهود  ومزية أأخرى ممزي ِّ

. اهتموا (92-13 :1 )يواذلي يشهدون ليسوع أأنه ابن هللا. أأجاب يسوع عىل جمادلت معارضيه يف 

ىل الشهادة لتؤكد حصهتا؛ ذلا برهن هلم يسوع أأن اهتاماهتم ليس  يحة بتقدمي حص املس يح بأأن دعواه تفتقر ا 

 )يوويوحنا املعمدان  (،12، 11: 1 )يوشهادة أأخرى تثبت حصة دعواه. تشمل الشهادة الأخرى أأابه 

ن أأخريا يف . وأأعل  (92: 1 )يو، وموىس (14: 1 )يو، والكتب املقدسة (12: 1 )يو، ومعجزاته (11: 1

 العهد يف’’ ، أأو هيوه أأان‘‘أأن شهادته يه حق. يف مناس بات عديدة، عادل املس يح نفسه  (39: 2 )يو

لوهيته (2، 2-1: 32 ؛34: 31 ؛12، 12، 19: 2 ؛12-11ك 9 )يوالقدمي  . وأأكرث التأأكيدات عىل ا 

 18. (12: 12 ؛4: 39 ؛12: 32 ؛12: 2؛ 3: 3 )يوموجودة يف 

                                                           
18 Wilkinson/Boa, p. 338 

 



 ترمجة القس: حنا جميل  نظرة عامة عىل العهد اجلديد 

 

37 

 

 خمطط لدلراسة الشخصية

  (32-3: 3 )يومقدمة: ابن هللا املتجسد 

لوهية املس يح   (1-3: 3 )يوا 

  (1-1: 3 )يومعل املس يح قبل التجسد 

 (2-2: 3 )يو املعمدان( )يوحنااذلي يُعد طريق املس يح 

  (33-4: 3 )يورفض املس يح 

  (31-31: 3 )يوقبول املس يح 

  (32-39: 3 )يوُتسد املس يح 

 (19: 9-34: 3 )يوتقدمي ابن هللا 

  (19-34: 3 )يومن خالل يوحنا املعمدان 

  (13-11: 3 )يوا ىل تالميذ يوحنا 

 (33-3: 1 )يويف ُعرس قاان اجلليل 

  (11-31: 1 )يويف الهيلك يف أأورشلمي 

ىل نيقودميوس   (13-3: 1 )يوا 

  (12-11: 1 )يومن خالل يوحنا املعمدان 
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ىل املرأأة السامرية    (91-3: 9 )يوا 

 (19-91: 9 )يوا ىل خادم املكل يف كفر انحوم 

 (12: 31-3: 1 )يومقاومة ابن هللا 

 (92-3: 1 )يويف العيد يف أأورشلمي 

  (23-3: 2 )يوأأثناء الفصح يف اجلليل 

 (13: 32-3: 2 )يويف عيد املظال يف أأورشلمي 

 (91-11: 32 )يويف عيد التجديد يف أأورشلمي 

 ( 33: 31-3: 33 )يويف بيت عنيا 

 (12-31: 31 )يويف أأورشلمي 

 (11: 32-3: 31 )يوتعالمي ابن هللا 

 (12-3: 31 )يو خبصوص الغفران

  (12-13: 31 )يوخبصوص خيانته 

 (12-13: 31 )يوخبصوص رحيهل 

  (31-3: 39 )يوخبصوص السامء  

 (12-32: 39 )يوخبصوص الروح القدس 

  (13-12: 39 )يوخبصوص السالم 
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 (32-3: 31 )يوخبصوص المثر 

 (9: 32-32: 31 )يوخبصوص اللكمة 

  (31-1: 32 )يوخبصوص الروح القدس 

  (11-32: 32 )يوخبصوص جميئه الثاين 

  (12-3: 32 )يوشفاعة ابن هللا 

  (91: 34-3: 32 )يوصلب ابن هللا 

  (13-3: 12 )يوقيامة ابن هللا 

 (32-3: 12 )يوالقرب الفارغ 

  (13-33: 12 )يوظهورات الرب املقام من الأموات 

  (11-3: 13 )يواخلتام: ظهور املس يح عىل حبر طربية 

 (39-3: 13 )يوظهوره للس بع تالميذ 

 (11-31: 13 )يولكامته لبطرس 

 (11-19: 13 )يوخامتة ال جنيل 
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 سفر أأعامل الرسل

 ال جنيل( )انتشار

 الاكتب وامس السفر

ل أأن اِلليل يقود ا ىل اس تنتاج أأن الاكتب هو لوقا. سفر  عىل الرمغ من أأن  الاكتب مل يذكر امسه، ا 

ما ابتدأأ يسوع  لك‘‘الأعامل هو اجملدل الثاين من الأحاديث اليت كتهبا لوقا الطبيب ا ىل اثوفيلُس، عن 

 ’’. يفعهل ويُعّل ِّ به

ىل سفر أأعامل الرسل يف لك نوان  اطخمطوطات اليواننية املتاحة ابلع خبصوص العنوان، يُشار ا 

لكن كيف وملاذا أأخذ هذا العنوان، فهذا غري معروف. رمبا يكون  ’.’الرسل أأعامل‘‘أأو بعنوان ’’  أأعامل‘‘

ليس الأكرث دقة؛ لأنه ل حيتوي عىل الأعامل للك الرسل. يؤكد فقط عىل أأعامل ’’ الرسل أأعامل‘‘عنوان 

ىل العامل  (2-1: 3 )أأعلول الروح القدس عىل لك الرسل بطرس وبولس، برمغ من الوعد حب ث يذهبون ا 

الروح  أأعامل‘‘ ريُعنون السفأأمجع ويكرزوا ابل جنيل بقوة الروح القدس. يشعر الكثري بأأن الأكرث دقة أأن 

. الشخصيات 1؛ لأن  السفر يصف انتشار املس يحية منذ حلول الروح القدس يف أأعامل ’’القدس 

 . سفر أأعامل الرسل يه: بطرس، يوحنا، اس تفانوس، فيلبس، يعقوب، براناب، س يال، بولسالرئيس ية يف 

 م 23اترخي كتابة السفر: 

 Stanleyيُمكِّن أأن تُلخص املشالك خبصوص اترخيية سفر أأعامل الرسل كام خلصها س تانيل توس يانت 

Toussaint  :اكلآيت 
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ُت ُتاهل رشلمي. فبالتأأكيد ل ميكن أأن يأأن تكون كتابة سفر أأعامل الرسل قبل تدمري أأو  جيب‘‘

مم لأن  حدى أأمه املواضيع الرئيس ية للسفر وهو: حتول هللا من الهيود للأ حدث هبذا احلجم.  يف ضوء ا 

 الهيود رفضوا يسوع املس يح. 

م، لو أأن  22-22من املمكن أأن يكون لوقا قد حذف رواية موت بولس، اليت حدثت يف س نة 

 سفر الأعامل.  بولس استشهد قبل كتابة

ومل يذكر لوقا تقاضطهاد اذلي حدث يف عرص ال مرباطور نريون واذلي بدأأ بعد حرق روما س نة 

 م.  29

عالوة عىل ذكل، اِلفاع عن املس يحية قبل ال مرباطور نريون املس تخدمة يف سفر الأعامل 

هادات اليت ط ليناشد من مه يف منصب خبصوص احلمك عىل بولس، س تكون غاية صغرية يف عرص تقاض 

حدثت يف عرص ال مرباطور نريون. يف عرص ال مرباطور نريون اكن النية والعزم لتدمري الكنيسة؛ ذلكل 

م يف سفر الأعامل س يكون هل تأأثريا ضئيال لثين ال مرباطور عن عزمه.   اِلفاع املُقد 

 21-22 س نة وايللقد ق بِّل علامء الكتاب املقدس احملافظني أأن اترخي كتابة سفر الأعامل اكن ح

م. وفق ا ذلكل؛ س يكون ماكن الكتابة هو روما أأو من احملمتل أأن يكون ماكن الكتابة يف لك من قيرصية 

ما أأن يكون حترير بولس من جسنه اكن وش ياك أأو قد حترر بولس للتو  وروما. يف زمن كتابة السفر ا 

.’’19  

                                                           
19  Walvoord/Zuck, electronic media 
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 موضوع ال جنيل وغرض الكتابة 

سفر أأعامل الرسل هو سفر فريد وسط أأسفار العهد اجلديد لأنه السفر حلقة الوصل بني لك أأسفار 

بدأأ يسوع يفعهل ‘‘يس متر سفر الأعامل مع ا  للوقا،العهد اجلديد. بيامن يكون سفر الأعامل هو الكتاب الثاين 

لعهد يح ويس متر ا ىل فرتة رسائل اكام هو ُمسج ل يف الأانجيل. يبدأأ مع صعود املس   (3:3 )أأع’’ ويُعّل ِّ به

اجلديد. فيه جند اس مترارية خدمة الرب يسوع من خالل الروح القدس ومعهل يف الرسل اذلين ذهبوا 

ليعظوا ويؤسسوا الكنيسة، جسد املس يح. سفر الأعامل هو حلقة الوصل التارخيية بني الأانجيل 

 والرسائل. 

وليس فقط أأن يكون سفر الأعامل حلقة الوصل ابلنس بة لنا؛ لكنه ميدان برواية عن حياة بولس 

 ويعطينا اخللفيات التارخيية لرسائهل. يروي سفر أأعامل الرسل الثالثني س نة الأوىل من حياة الكنيسة. 

 Stanleyبعد تلخيص وهجات النظر اطخمتلفة عن غرض سفر الأعامل، يكتب س تانيل توساينت 

Toussaint :  

جنيل لوقا التقدم املُنظم اذلي يوجه  رمبا‘‘ يكون الغرض من سفر الأعامل اكلآيت: ليرشح مع ا 

جنيل لوقا مت  ال جابة عىل  ىل روما. يف ا  ىل الأمم، ومن أأورشلمي ا  ذا‘‘ؤال: سرساةل امللكوت من الهيود ا   ا 

يس متر سفر أأعامل ’. ’؛ فكيف س تصبح داينة عاملية؟ ةالهيودياكنت جذور املس يحية يف العهد القدمي ويف 

جنيل لوقا لُيجيب عىل نفس املشلكة  20’’. الرسل مع ا 

موضوع سفر أأعامل الرسل ـ حلول الروح القدس لتقوية شعب هللا ليكونوا  (2:3 )أأعيُبني ِّ 

ىل أأقىص الأرض.   شهود املُخل ِّص يف أأورشلمي ويف لك الهيودية ويف السامرة، وا 

                                                           
20  Ibid 
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 كام يُرى يف سفر أأعامل الرسل املس يح

ص املُقام من الأموات هو املوضوع املركزي لعظات املوجودة يف سفر الأعامل. تشهد   ُ املس يح املُخل ِّ

الكتب املقدسة، والقيامة التارخيية، وشهادة الُرسل وبرهان قوة الروح القدس أأن  يسوع هو املس يح 

يع الأنبياء أأن  لك من يؤمن به ينال ابمسه غُفران يشهد مج  هل‘‘ (.91-19: 32 ؛12-11: 1 أأع)الرب 

بأأحد غريه اخلالص. لأْن ليس امس أآخر حتت السامء قد ُأعطي بني  وليس‘‘. (91: 32 )أأع’’ اخلطااي 

 . (31: 9 )أأع’’ الناس به ينبغي أأن خنلص

 خمطط لدلراسة الشخصية

  (2: 2-3: 3 )أأعالشهادة يف أأورشلمي 

 التقرير الأول لتقدم رساةل ال جنيل  (92: 1-3: 3 )أأعتوقع وانتظارات اطخمتارون 

 التقرير الثاين لتقدم رساةل ال جنيل  (2: 2-3: 1 )أأعامتداد الكنيسة يف أأورشلمي 

  (13: 4-2: 2 )أأعالشهادة يف لك الهيودية والسامرة 

  أأ(3: 2-2: 2 )أأعاستشهاد اس تفانوس 

 (3: 2-2: 2 أأع)القبض عىل اس تفانوس 

  (11-1: 2 )أأعخطاب اس تفانوس 

  أأ( 3: 2-19: 2 )أأعالهجوم عىل اس تفانوس 

  (92ب ـ 3: 2 )أأعخدمة فيلبس 
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  أأ( 34-3: 4 )أأعرساةل شاول 

  (13-ب34: 4 )أأعرصاعات شاول 

ىل أأقىص الأرض   التقرير الثالث لتقدم رساةل ال جنيل  (13: 12-11: 4 )أأعالشهادة ا 

ىل أأنطاكية   التقرير الرابع لتقدم رساةل ال جنيل  (19: 31ـ  11: 4 )أأعامتداد الكنيسة ا 

آس يا الصغرى   التقرير اخلامس لتقدم رساةل ال جنيل  (1: 32-11: 31 )أأعامتداد الكنيسة يف أ

جيةامتداد الكنيسة يف منطقة حبر   التقرير السادس لتقدم رساةل ال جنيل  (12: 34-2: 32 )أأع ا 

 التقرير السابع لتقدم رساةل ال جنيل (13: 12-13: 34 )أأعتداد الكنيسة ا ىل روما ام 
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 القسم الثاين

 رسائل بولس الرسول
 

 مقدمة 

 13 الآن ا ىل ، نأأيتالرسل(وسفر أأعامل  )الأانجيلمبجرد ما أأهنينا النظرة العامة عىل الأسفار التارخيية 

ه بوصفه  11رساةل من رسائل العهد اجلديد، ويصبحوا  ل أأننا منزي ِّ ىل الرسائل. ا  رساةل لو ُُض  سفر الرؤاي ا 

ىل الرسائل  م الرسائل ـ بوجه عام ـ ا  سفر نبوي للعهد اجلديد؛ بسبب طبيعته الرؤيوية الفريدة. تُقس 

البولس ية يف فئتني:  . تقع الرسائلالبولس ية( )غريئل العامة ، والرساالرسول(كتهبا بولس  )اليتالبولس ية 

ىل الكنائس و  تسع رسائل. مفن الطبيعي  اينمثرسائل رعوية. ث ييل الرسائل البولس ية  أأربعرسائل كتهبا ا 

 أأْن تظهر الكثري من الأس ئةل خبصوص معىن وتطبيق ال جنيل ابلنس بة للمس يحيني. وابلتايل، فا ن الرسائل

م تفسري عن خشص ومعل املس يح، وتطبيق حق ال جنيل ابلنس بة للمؤمنني.  ُُتيب هذه  الأس ئةل وتُقد ِّ

 خلفية بولس

لقد ُعرف بولس لس نوات عدة عىل أأنه شاول الطرسويس. وِل شاول من أأبوين هيوديني يف مدينة 

ييس ر طرسوس كيليكية. وهو مل يكن هيوداي فقط، بل من خالل شهادته الشخصية، فهو فرييس، ابن ف

، ومن (1-9: 1 )يفمن س بط بنيامني،  الآرامية(،العربية أأو  )يتلكم، عرباين من العربانيني (2: 11 )أأع

ىل أأورشلمي (1: 32 )أأعالواحض أأن قد تعّل  ُتارة صناعة اخليام عندما اكن صغريا  . ومن املؤكد أأنه ذهب ا 

م  (1: 11 هاليل )أأعأأن يف مدرسة وهو يف سن الش باب، وتعّل  حتت أأقدام غاملئيل، ُمعّل ِّ ذو ش . تقد 

 . (39: 3 غل)شاول يف دراس ته يف اِلاينة الهيودية عىل أأترابه لأنه اكن الأكرث غرية عىل تقاليد الآابء 



 ترمجة القس: حنا جميل  نظرة عامة عىل العهد اجلديد 

 

46 

 

فراط. اكن شاول حارضا  أأدت غريته كشخص هيودي متدين ا ىل سعيه يف اضطهاد الكنيسة اب 

. يف محلته ضد املسحيني، محل رسائل من رؤساء (1: 2-12: 2 )أأعوراضيا برمج اس تفانوس وقتهل 

. (31: 3غل  ؛33-32: 12 )أأعليك يدمر كنيسة املس يح  ونساء  الكهنة وسعى وراء املسحيني رجال 

ىل املس يح وهو يف طريقه ا ىل دمشق  الكنيسة( )لتدمريويف ا حدى تكل املهام   . (4 أأع)اهتدى بولس ا 

: 3يت  ؛12: 32 أأع)ة اتمة لأنه تعّل ابلثقافة اليواننية اكن بولس يعرف الثقافة اليواننية معرف

. وهذا جعهل ُمطلع عىل الفكر اليوانين. وكتلميذ، اكن يعرف الكثري من أأقوال الُكت اب اذلين عاشوا (31

. بسبب (12: 11 )أأعقبهل والكتاب اذلين عاشوا يف نفس عرصه. كام أأن بولس اكن مواطن ا رومانيا 

-12: 32)ع دعواه ا ىل قيرص بكونه مواطن روماين حيامن اكن مسجون يف فيليب هذا، اس تطاع أأن يرف

14) . 

ىل الأمم. اس تطاع بولس أأن  وابلتايل، اكن بولس هو الشخص املُختار ليك حيمل رساةل ال جنيل ا 

ا  رصُت ‘‘يقول:   . (11: 4كو 3)’’ لللك لك يشء؛ ُلخل ِّص عىل لك حال  قوم 

 اهتداء بولس 

د  ىل دمشق، املس يح املمج  فراط تقابل شاول مع املس يح وهو يف طريقه ا  بيامن يضطهد كنيسة املس يح اب 

 . (12-1: 4 )أأعاملقام من الأموات، وهذه املقابةل اكنت لها تأأثري جوهري عىل لك حياته 

ىل أأنه مل يؤمن ابملس يح  أأنكر شاول دعوى املس يحي بأأن يسوع هو املس يا، ابن هللا، ابل ضافة ا 

اْبن  ‘‘املقام من الأموات كام أأعل ن اس تفانوس عندما رصخ وقال:  ، و  ة  ْفُتوح  اتِّ م  او  م  ا َأان  َأنُْظُر الس  ه 

نيِّ هللاِّ  ْن ي مِّ ا ع  انِّ ق ائِّم  نْس 
ِ
واكن شاول واقف ا وراضي ا  رمجوه.ث ’’  اكذب‘‘ . وصاحوا(12: 2 )أأع«. ال

بقتهل. لكن حيامن تلكم الرب مع شاول يف يوم اختباره العظمي خارج دمشق، عّل ِّ أأن اس تفانوس اكن ُمحقا 

وأأنه هو اذلي اكن عىل خطأأ. يسوع املس يح اكن حيا بعد لك هذا! أأنه ابحلقيقة ابن هللا. وابلتايل، يف 
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ل أأن  )بولس(ول مجمع دمشق، أأعل ن شا أأن املس يح هو املُخل ِّص. بيامن اكنت هذه اخلربة مؤثرة ودرامية؛ ا 

 تأأثريها قد دام. تأأثري تكل اخلربة سب ب  تعديل عقيل ونفيس. رمبا تكون هذه القصة للفرتة اليت قُضيت يف

ىل أأورشلمي   )طرسوس(. وحينئذ رجع ا ىل وطنه (34-32: 3 )غلالعربية ودمشق قبل زايرته الأوىل ا 

  21س نوات مل نعرف شيئا عام فعهل يف تكل الفرتة.  2وقىض 

 التشديد املمتزي ِّ لرسائل بولس

ة للك رساةل من  قبل النظرة العامة عىل لك رساةل من رسائل بولس، دعوان نالحظ اخلصائص املمزي ِّ

  22رسائل بولس. 

 رسائل السجن 

؛ لأهنا ُكتب ’’جن الس رسائل‘‘كثريا ما يُشار ا ىل رسائل أأفسس، وفيليب، وكولويس، وفيلمون عىل أأهنا 

شارات عن هذا   ؛3:1 ف)أأ يف السجن وبولس ُمقي د يف السجن. لك من تكل الرسائل حيتوي عىل ا 

 . (32، 4، 3فيل  ؛32:9كو  ؛31، 2:3يف  ؛3:9

تبت وبولس يف السجن، سواء وهو مسجون يف الثكنات حقيقة أأن  هذه الرسائل العظمية قد كُ 

، (12:12 أأع)الرومانية أأو وهو ُمقي د ابلسالسل يوميا مع جندي روماين يف بيته اذلي اس تأأجروه لنفسه 

-31: 3 )يفجند أأن هذا مثال مدهش لكيف أأن هللا أأخذ أآلمنا واس تخدهمم جملده ولزايدة فرص اخلدمة 

 . (4:1يت 1)أأن نُقي د ونُعاق، لكن لكمة هللا ل تُقي د ول تُعاق . ويُبني ِّ كيف ميكننا (31

                                                           
21 Walter M. Dunnett, New Testament Survey, Evangelical Teacher Training Association, Wheaton, 1967, p. 40 

22 J. Sidlow Baxter, Explore the Book, p. 63-64 
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 الرسائل الرعوية

ملصطلح ا، ويس تخدم هذا ’’الرعوية  الرسائل‘‘اجملموعة الأخرى من رسائل بولس الرسول يُطلق علهيا 

ىل الثالث رسائل لتميواثوس وتيطس  ليشري ال جمرد . تُعترب أأص(وتيطسالأوىل والثانية،  )تميواثوسا 

رسائل خشصية وتصنف مع رساةل فيلمون، لكن بسبب أأهنا حتمل حياة الكنيسة بقوة؛ أأطلق علهيا 

ىل أأشخاص، ’’. الرعوية  الرسائل‘‘ هذه الرسائل عىل تواصل خاص  وحتتويتوجه هذه الرسائل ا 

لريشدهام  سوخشيص لكن املعلومات أأكرث رمسية يف طبيعهتا. وجه بولس هذه الرسائل ا ىل تميواثوس وتيط

 . (1:1يت 1قارن  ؛31-2: 9 ؛31-39: 1يت 3)يف املسائل املتعلقة برعاية الكنيسة، اليت يه بيت هللا 

دارة وس ياسة وممارسات الكنيسة، ولك مهنا يُعترب حيوي لرعاية الصحية  تتعامل هذه الرسائل مع ا 

رشاد الكنائس احمللية.   لكنيسة. هذه الرسائل أأعدها هللا لُتعيننا يف مسؤولياتنا الرعوية ويف تمنية وا 

ساةل ر  يف هذا اخلصوص، توجد ملحوظة هممة جيب أأن نضعها يف تقاعتبار. من الثالث عرش

اليت كتهبا بولس الرسول، هذه الرسائل الرعوية يه أأخر ما كتب بولس. وماذا يفيد ذكل؟ مبا أأن هذه 

دارهتا، ملاذا مل تُكتب أأول؟ لو أأنُت أأو أأان فعلنا ذكل  ، اليوم()الرسائل تتعامل مع نظام الكنيسة وخدمهتا وا 

 هنُت بعد ذكل ابلعقيدة. ث  البناء،لُكنا من احملمتل أأن نضع التنظمي ال داري ث 

 ذلكل يوجد هنا بعض تقاقرتاحات خبصوص النظام ال داري: 

تقاقرتاح الأول: ابلطبع التنظمي والرتتيب هامان. الكنيسة يه كيان رويح ولك مؤمن هو عضو 

هل وظائف وهمام معينة ليك ينجزها. احلاجة الأساس ية الرضورية لأداء الكنيسة يه التعلمي الصحيح 

والفهم الصحيح للكمة هللا، جنبا ا ىل جنب مع التطبيق الشخيص ليك حنيا حياة مثل حياة  وت()الاله

دارتنا.  املس يح، وهذا ميد الكنيسة ابلأساس الرويح والأخاليق اذلي عليه تؤسس طرقنا واسرتاتيجياتنا وا 

ل أأهنا جيب أأل تتناقض أأبدا مع املبادئ الروحية والأخال  مة هللا. قية للكوبرمغ من تنوع طرقنا، ا 
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عىل سبيل املثال، العطاء لتدعمي الكنيسة هو مسؤولية مشرتكة ومسؤولية فردية، لكن العطاء 

ومجع الأموال جيب أأن يُت دون أأن يكرس أأو ينهتك املبادئ الكتابية. جيب أأن يعطي املؤمن بسخاء ول 

 . (32-2: 4كو 1)يتالعب من خالل أأسالب تنهتك املبدأأ الكتايب 

اح الثاين: جيب أأن يؤسس نظام الكنيسة عىل التعلمي الصحيح املبين عىل الفهم الصحيح تقاقرت 

، رضوري لصحة (32-3: 1يت 3). هدف حق هللا، جنبا ا ىل جنب مع التطبيق (31:1يت 1)للكمة هللا 

ىل نظام كنيس غري  الكنيسة. عندما حياول املؤمنون أأن يديروا الكنيسة عىل التقليد وحده، س ينهتون ا 

ىل العاطفة الروحية والقدرة لأداء مقاصد هللا.   كتايب ويفتقر ا 

وابلتايل، تتعامل هذه الرسائل الرعوية مع أأمور نظام الكنيسة اليت مل تناقش سابق ا. قبل أأن 

يُعطي هللا تعلاميت معينة عن نظام الكنيسة، أأعطاان رساةل رومية، وكورنثوس الأوىل والثانية، وغالطية، 

ا؟ليب وكولويس. هذا لأجل أأن التنظمي الكنيس ليس وأأفسس، وفي كنيس وال دارة الك! لأن التنظمي ال  همم 

الكنس ية ليس أأساس ي ا، لكنه اثنوي لمنو الكنيسة. وأأنه أأيضا بسبب صوت التعلمي والروحانية اليت تنتج 

دمة ويف اذلين مل يف الهناية اخلدمة املؤثرة وفقا ملعايري هللا وأأن هذا يظهر روح وخشص املس يح يف اخل

لهيم رساةل ال جنيل.   تصل ا 

حمتوى لك رساةل متشابه، لكنه خمتلف، وتؤكد لك رساةل عىل الرب يسوع املس يح، ورساةل 

 املؤمنني ابملس يح. اجلدول التايل يوحض تقاختالفات:  احتادال جنيل 

 التأكيد على الرب يسوع

 رومية

 كورنثوس األولى

 كورنثوس الثانية

 غالطية

 أفسس

 المسيح قوة هللا لنا

 المسيح حكمة هللا لنا

 المسيح تعزية هللا لنا

 المسيح بر هللا لنا

 المسيح غنى هللا لنا
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 فيلبي

 كولوسي

 تسالونيكي األولى

 تسالونيكي الثانية

 تيموثاوس األولى

 تيموثاوس الثانية

 تيطس

 فيلمون

 المسيح كفاية هللا لنا

 المسيح ملء هللا لنا

 هللا لناالمسيح وعد 

 المسيح مجازاة هللا لنا

 المسيح وسيط هللا لنا

 المسيح ديان هللا لنا

 المسيح حنان هللا لنا

 المسيح ثقة هللا لنا

 

  

 تأكيد اإلنجيل على وحدة المؤمنين

 رومية 

 كورنثوس األولى

 كورنثوس الثانية  

 غالطية 

 أفسس

 فيلبي 

 كولوسي

 تسالونيكي األولى 

 تسالونيكي الثانية 

 تيموثاوس األولى 

 تيموثاوس الثانية 

 تيطس 

 فيلمون

 التبرير في المسيح 

 التقديس في المسيح

 العزاء في المسيح 

 التحرير في المسيح 

 المجد في المسيح 

 االبتهاج في المسيح 

 االكتمال في المسيح 

 االفتتان في المسيح 

 التعويض في المسيح 

 اإللهام في المسيح 

 المسيح  اإلرادة والعزيمة في

 النشاط في المسيح 

 الحافز في المسيح 
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 التأكيد على رسالة اإلنجيل

 رومية 

 كورنثوس األولى

 كورنثوس الثانية  

 غالطية 

 أفسس

 فيلبي 

 كولوسي

 تسالونيكي األولى 

 تسالونيكي الثانية 

 تيموثاوس األولى 

 تيموثاوس الثانية 

 تيطس 

 فيلمون 

 اإلنجيل ورسالته 

 اإلنجيل وخدمته 

 اإلنجيل وخدامه 

 اإلنجيل والذين يشوهونه 

 اإلنجيل وعالقته بالسماء 

 اإلنجيل وعالقته باألرض 

 اإلنجيل وفلسفته 

 اإلنجيل ومستقبل الكنيسة 

 اإلنجيل وضد المسيح 

 اإلنجيل ورعاته 

 اإلنجيل ومقاومته 

 اإلنجيل وتطبيقه 

 اإلنجيل وعالقاته  
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 الرساةل ا ىل رومية

 لنا(: قوة هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

. تقريبا بدون اس تثناء، نُسبت هذه الرساةل ا ىل بولس (3:3 )روكام دونت الرساةل أأن بولس هو الاكتب 

ق الرساةل عىل الكثري من ال شارات التارخيية اليت تتفق مع احلقائ حتتويمنذ عرص الكنيسة الأوىل. 

املعروفة عن حياة بولس. احملتوى العقائدي للرساةل هو أأيضا متسق مع كتاابت الرسول الأخرى، وهذه 

 احلقيقة تتضح عندما نقارن الرساةل برسائهل الأخرى. 

لهيا كُ  الكنيسة اليت امسها من ، وأأخذت الرساةل’’العظمي  العمل‘‘أأطلق عىل رساةل رومية  تبت ا 

مل يؤسس الرسول بولس الكنيسة يف روما، لكن بكونه رسول الأمم، اش تاق لس نني  (.31، 2: 3 )رو

، ورمبا من انحية أأخرى أأسسهم عىل ال ميان وتعلمي (11-11: 31 )روعدة أأن يزور املؤمنني يف روما 

 . (31-31: 3 )روال جنيل هناك 

 رو)اكنت ِلى الرسول الرغبة للخدمة يف روما؛ ذلا كتب رساةل رومية ليك ميهد الطريق لزايرته 

. ُكتبْت رساةل رومية من كورنثوس، حيامن اكن جيمع للفقراء يف فلسطني. من هناك ذهب (39-32: 31

ىل روما  : 31 )رو انياس بوا  الرسول عىل أأورشلمي ليُسّل ِّ الأموال اليت مجعها، حيث اكن ينوي أأن يذهب ا 

. ذهب الرسول بولس يف الهناية ا ىل روما، ولكنه ذهب وهو جسني. من الواحض أأن فييب، امرأأة من (19

 ، محلت الرساةل ا ىل روما. (3: 32 )روكنيسة سينكراي بقرب كورنثوس 
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 ميالدية 12-12اترخي كتابة الرساةل: 

كرث ترجيحا أأهنا ُكتبت بقرب هناية الرحةل ميالدية، والأ  12-12ُكتبت الرساةل ا ىل رومية حوايل س نة 

. من وهجة نظر عبارة بولس اليت (34:31رو  ؛39: 13-11: 32 )أأعالتبشريية الثالثة للرسول بولس 

س مكدونية وأأخائية. وهذا يعين أأنه ئيتضح أأن بولس أأخذ تربعات من كنا ،12: 31جاءت يف رومية 

-3: 32كو 3 قارن)عندما ُكتبت الرساةل لتكل الكنيسة  اكن حيهنا يف كورنثوس، ومبا أأنه مل يكن هناك

فَّلا جيب أأن تكون كتابة رساةل رومية اكنت بعد كتابة رساليت كورنثوس الأوىل والثانية  (،4-2كو 1، 9

 ميالدية.  11اليت ُكتبتا حوايل س نة 

 موضوع وغرض الرساةل

اف واحضة خرى. ينكشف ثالثة أأهدمل تُكتب رساةل رومية لتناقش مشالك معينة مثل بعض الرسائل الأ 

لكتابة الرساةل ا ىل رومية. الهدف الأول أأن يُعل ِّن الرسول بولس ببساطة خطته لزايرة روما بعد عودته 

. أأراد بولس أأن يبلغهم (13:34قارن أأع  14-12 ،19:31 )رومن أأورشلمي وأأن يعد الكنيسة جمليئه 

متاهما  جنيل (11-12: 31 )روخبططه وأأن جيعلهم يصلوا من أأجل ا  م رساةل ا  . الهدف الثاين: اكن أأن يُقد ِّ

ا فقط لأْن  َّلين يف رومية ابل جنيل ل يعظ‘‘هللا الاكمةل كام دعاه هللا لأن يُعل ِّهنا. مل يكن الرسول مس تعد 

ا ملعناه وامتداده ا ىل لك نوايح احلياة شامال: املايض (31: 3 )رو’’  ؛ بل أأرادمه أأن يكون ِلهيم فهم واحض 

ا( واحلارض  )التربير  )المتجيدس تقبل وامل  العزل(اذلي يعين  )التقديساذلي يعين أأن يُعل ِّن الشخص ابر 

 . الهدف الثالث: يتعلق ابلأس ئةل اليت نشأأت بطريقة طبيعية بنياملس يح(اذلي يعين مشاركة جمد 

لقدمي مثل ر العهد ااملس يحيني الهيود والأمميني يف روما، مثل: ما موقف ال جنيل من الناموس وشعائ

اخلتان؟ ماذا عن الهيود؟ هل ختىل هللا عن الهيود؟ هل هللا نىس وعوده اليت قطعها للهيود؟ أأجاب 

 بولس عىل هذه الأس ئةل ورشح خطة هللا للخالص للهيود والأمم. 
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يل بوضوح يف  . يف هذا يُبني ِّ الرسول (32-32: 3 )روموضوع الرسول بولس يف رساةل رومية قِّ

ا: ال جنيل، قوة هللا، اخلالص، كيف خ ل ص  هللا اخلطاة. يف تكل الأعداد، مج ع  الرسول املواضيع العظمية مع 

ُملخص رائع عن  Charles Ryrieلك خشص يؤمن، الرب من هللا، الهيود والأمم. كتب  تشارلز ريري 

 املوضوع واحملتوى لرساةل رومية: 

ل‘‘ رى. ل ميان بطريقة منظمة أأكرث من رسائل بولس الأخرساةل رومية بعقيدة التربير اب تُس هت 

. مت  مناقشة العديد من العقائد املس يحية الأساس ية يف (32-32: 3 )روموضوع الرساةل هو بر هللا 

 )رو، اخلطية الأصلية (11:1 )رو، مشولية اخلطية (12-34: 3 )روال عالن الطبيعي  كـ:رساةل رومية 

: 31 )رو، املواهب الروحية (33-4 )رو، اختيار ورفض ا رسائيل (3:2 )رو، تقاحتاد ابملس يح (31:1

 23. (2-3: 31 )رو، احرتام السلطات (1-2

 (12: 32-39: 31 )رووتعليقات بولس اخلتامية  (32-3: 3 )روتنقسم رساةل رومية بعيدا عن املقدمة 

 ا ىل ثالثة أأقسام: 

 التربير)ال حصاحات الامثين الأوىل عقائدية، تس تعرض اخلطوط العريضة للعقائد الأساس ية ل جنيل بر هللا 

 من خالل ال ميان.  والتقديس(

يه قومية يف طبيعهتا، تصف تعامالت هللا مع الهيود والأمم وعالقة لك مهنام  (33-4)من  وال صالحات

 ابل جنيل. 

م ابيق ال حصاحات من   التطبيقات العملية لال جنيل يف حياة املؤمن اليومية.  (32-31)تُقد ِّ

                                                           
23 Ryrie, p. 1786 
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 املس يح كام يُرى يف رساةل رومية 

آدم الثاين اذلي بربه وموته النيايب أأعطى التربير للك خشص  م الرسول بولس يسوع املس يح بوصفه أ يُقد ِّ

م املس يح بره كعطية جمانية للبرش اخلطاة، وحتم ل دينونة وغضب هللا لأجل  ميانه فيه. قد  يضع ثقته وا 

آاثم البرش. موت املس يح وقيامته يه أأساس فداء املؤمن، وتربيره خالصه، و  ومصاحلته،، خطااي وأ

  24ومتجيده. 

 خمطط لدلراسة الشخصية

  (32-3: 3 )رومقدمة 

  (12: 1-32: 3 )رواِلينونة: احلاجة للرب بسبب خطية امجليع 

  (11-32: 3 )رو( )الأمميدينونة ال نسان الفاسق 

 (32-3: 1 )رودينونة ال نسان ذو اخلُلق 

  (2: 1-32: 1 )رو )الهيودي(دينونة ال نسان املتدين 

  (12-4: 1 )رودينونة لك البرش 

لصاق(التربير: نسب   . (13: 1-13: 1 )روبر هللا من خالل املس يح  )ا 

 (13-13: 1 )رووصف الرب 

                                                           
24 Wilkinson/Boa, p. 374 
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  (11-3: 9 )رومثال الرب 

  (33-3: 1 )روبراكت الرب 

  (13-31: 1 )روتضاد الرب واِلينونة 

 (14: 2-3: 2 )روالتقديس: الرب املمنوح وبرهانه 

  (11-3: 2 )روالتقديس واخلطية 

  (11-3: 2 رو)ـ التقديس والناموس 

  (14-3: 2 )روالتقديس والروح القدس 

  (12: 33-3: 4 )روال ثبات: الهيود والأمم، جمال بر هللا 

  (14-3: 4 )رومايض ا رسائيل: اختارها هللا 

  (13: 32-12: 4 )روحارض ا رسائيل: رفضها هللا 

رجاعها  حياءها وا    (12-3: 33 )رومس تقبل ا رسائيل: ا 

 

  (31: 31-3: 31 )روالتطبيق: ممارسة الرب يف اخلدمة 

 (1-3: 31 )رويف العالقة مع هللا 

  (1:31 )رويف العالقة مع النفس 

  (2-9: 31 )رويف العالقة مع الكنيسة 
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  (13-4: 31 )رويف العالقة ابجملمتع 

  (39-3: 31 )رويف العالقة ابلسلطة 

  (31: 31-3: 39 )رويف العالقة ابملس يحيني الآخرين 

  (12: 32-39: 31 )رورسائل خشصية وصالة ختامية 

 (11-39: 31 )روخطط بولس 

  (32-3: 32 )روحتيات بولس 

 (12-32: 32 )روصالة ختامية لبولس 
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 رساةل كورنثوس الأوىل

 لنا(: حمكة هللا )املس يح

 السفر الاكتب وامس 

ىل كورنثوس. وهذا يؤيده لك من الأدةل اِلاخلية واخلارجية. من القرن الأول  بولس هو اكتب الرساةل ا 

ىل كورنثوس.  ميالدية( 42) حىت الآن، توجد أأدةل مس مترة وكثرية عىل أأن بولس هو اكتب الرساةل ا 

الرسول  اةلرس‘‘كتب عن رساةل كورنثوس الأوىل عىل أأهنا  الثاين(من القرن  )راعيأألكميندس من روما 

ب بولس  ىل الكورنثوس يني واقتبس من رساةل كورنثوس الأوىل خبصوص انقساماهت’’ املطو  م يف رسالته ا 

قارن  13:32 ؛3:3كو 3)املس مترة. واِلليل اِلاخيل واحض. الاكتب يدعو نفسه يف مرات عديدة بولس 

  .(11، 2، 9:1 ؛31-32: 3

تكشف اِلراسة املتأأنية لسفر أأعامل الرسل والرسائل العديدة الزتام بولس بكنيسة كورنثوس. 

ىل كورنثوس 1( زايرته الأوىل لكورنثوس عقهبا )3) . وبعد ذكل تالها الآن( )فقدت( الرساةل الأوىل ا 

ىل كورنثوس 1)  الزايرة)‘‘رنثوس ( زايرته الثانية لكو 9ث ) الأوىل(كورنثوس  )رساةل( رساةل الثانية ا 

ىل كورنثوس 1وبعد ذكل اكنت ) (.3:1كو 1 ،’’املؤملة  ث تالها  .أأيضا(الرساةل  )وفقدت( الرساةل الثالثة ا 

ىل كورنثوس 2)  )أأعلثالثة ويف الهناية، زار كورنثوس للمرة ا الثانية.كورنثوس  )رساةل( الرساةل الرابع ا 

ىل أأ (1-1: 12 كون ن  الرسالتني املفقودتني فُقدْت لأن  هللا مل يقصد أأن ت. من الواجب أأن يلفت تقانتباه ا 

ا من قانونية الكتب املقدسة.   جزء 
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 ميالدية  11اترخي كتابة الرساةل: س نة 

 12وعظ بولس أأول ابل جنيل يف كورنثوس وهو يف رحلته التبشريية الثانية، واكن ذكل حوايل س نة 

ميالدية. وهو يف كورنثوس، عاش ومعل  مع أأكيال وبريسكيال الَّلان اكان من نفس صنعته، صانعي خيام 

ا من خالل ارج  . اكن بولس يعظ يف اجملمع الهيودي كعادته أأول؛ لكنه يف الهناية يطرد خ(1:32 )أأع

املقاومة الهيودية. توجه بولس ببساطة حنو البيت املالصق هو بيت تيطس يسطس حيث اس متر يف 

ل بولس ، ظُأسقطت(قد  )الهتمة. برمغ اهتام الهيود هل أأمام الوايل الروماين غاليون (2: 32 )أأعخدمته 

ا  32يف كورنثوس  ميالدية،  11. ُكتبت هذه الرساةل يف حوايل س نة (1:1كو 3 ؛32-3: 32 )أأعشهر 

قامة بولس يف أأفسس ملدة  شارته أأنه مكث (13: 12أأع  ؛4-1: 32كو 3)س نوات  1يف هناية ا  . من ا 

نه قصد أأن يبقى هناك قليال ملدة أأقل من س نة عندما (2: 32كو 3)يف أأفسس ا ىل يوم امخلسني  ، يظهر ا 

 كتب هذه الرساةل. 

 موضوع وغرض الرساةل

كورنثوس  تالتارخيية. اكنليك نفهم موضوع وغرض الرساةل، من الرضوري أأن نعرف قليال عن اخللفية 

ا( تقع عىل برزخ ضيق  1/1وحوايل  ،222222ساكهنا حوايل  )عددمدينة كبرية   احة)مسمهنم اكنوا عبيد 

جيةبني حبر  املاء(من اليابس متتد يف    Peloponnesus 25زي بيلوبونوالبحر الأدرايتييك اليت تربط  ا 

بشامل اليوانن. برمغ أأن الكنيسة اكنت مزدهرة جدا من وهجة النظر البرشية، فا ن رمبا تساءل بولس 

بر هللا اذلي سوف حيرزه يف مدينة مثل كورنثوس. مكدينة، اكن ساكن كورنثوس  نوع جناحورفقاءه عن 

وديت ة مملوءة ابملزارات واملعابد، واكن هبا معبد أأفر عندمه املادية الصارخة والآاثم الرهيبة. اكنت املدين

نشاءه عىل مقة جبل عىل  مُسي أأكروكورنثوس. يف الأدب اليوانين  مرت( 112)قدم  3222ارتفاع اذلي مت ا 

                                                           
 شبه جزيرة كبيرة تقع في جنوب اليونان  25 
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لهة أأفروديت مرتبطة ابلرثوة واخللود. تعبري  جاء مبعىن زانية. وعبارة ’ ’كورنثوسيية  فتاة‘‘املبكر، اكنت ال 

زيةل يف متركز الكثري من الرثوة والر ’’. متارس الزان  أأن‘‘جاء مبعىن ’’ مثل الكورنثوس يني  تفعل أأن‘‘

لهة أأفروديت وزانيات املعبد الألف  . من أأجل هذا السبب، حذر املثل 3222كورنثوس حول معبد ال 

ن‘‘قائال:  ىل كورنثوس ليست للك رجل  ا   ’’. الرحةل واذلهاب ا 

وا كام لو أأن بولس حصل عىل مؤمنني قليلني بني الهيود، واكن ابيق من رواية سفر الأعامل، يبد

املهتدين للمس يح من الأمم. معظم هؤلء املهتدين للمس يح جاءوا من طبقات اجامتعية متواضعة، برمغ 

زية املمت ةوتقاقتصادي. تقاختالفات تقاجامتعية (13-12: 3كو 3)وجود بعض املهتدين من الطبقات النبيةل 

كو 3)؛ والبعض أأنغمس يف الفجور الوثين (19-13: 33؛ 19-12: 2كو 3) املؤمنني اجلُدد وجدت بني

. حىت الآن يفتخر ال غريق بأأنفسهم من حيث عقالنيهتم، برمغ من أأن حالهتم اكنت منحةل (4-33: 2

  26أأخالقيا. 

ثرت سلب ا عىل أأ ملدينة كورنثوس اليت  ةوالالأأخالقيميكن ابلتأأكيد للمرء أأن يرى الأحوال اِلينية 

حياة الكنيسة رويح  وأأخالقي ا. املوضوع الأسايس للرساةل هو كيف أأن حياة املس يحي اجلديدة تقدست 

يف املس يح وأأهنم دعوا قديسني، وأأن يطبقوا هذا يف لك منايح احلياة. هذه احلياة اجلديدة يف املس يح 

. ظهرت (12-34، 33:2؛ 32، 32: 1كو 3)تتطلب طريقة جديدة للحياة من خالل الروح القدس 

 حمكة هللا لنا يف املس يح ويه اليت تُغري ِّ املؤمنني عىل املس تويني الشخيص وتقاجامتعي. 

وابلتايل، ُكتبت رساةل كورنثوس الأوىل، كرساةل تصحيحية رعوية للمؤمنني بسبب الأخبار اليت 

نقسامات يف املشالك: تقاوصلته خبصوص املشالك الكثرية وتقاضطراابت يف الكنيسة هناك. تتضمن 

، الثقة يف احلمكة ال نسانية أأو الثقة يف حمكة العامل أأكرث من الثقة يف حمكة هللا (33:3كو 3)الكنيسة 

                                                           
26 Henry Clarence Thiessen, Introduction to the New Testament, Eerdmans, Grand Rapids, 1943, pp. 202-03. 



 ترمجة القس: حنا جميل  نظرة عامة عىل العهد اجلديد 

 

61 

 

 والطالق،، عددا من الأس ئةل خبصوص الزواج (12-4: 2 ؛31-3: 1كو 3)، الزان (12-13: 3كو 3)

لالأأخالقية، كيد، بسبب خلفيهتم اِلينية واخللفية اوالأطعمة، والعبادة، واملواهب الروحية والقيامة. ابلتأأ 

 وبسبب املعتقدات واملامرسات اليت متزيت هبا هذه الكنيسة. 

 املس يح كام يُرى يف رساةل كورنثوس الأوىل 

أأنُت ابملس يح  ومنه‘‘: (12: 3كو 3)أأمهية املس يح بكونه جوهر ومصدر احلياة املس يحية كام قيل يف 

ا وفداء يسوع، اذلي صار لنا حمك  ’’. ة من هللا وبر 

 خمطط لدلراسة الشخصية 

  (4-3: 3كو 3)مقدمة 

 (1-3: 3كو 3)التحية الرمسية 

 (4-9: 3كو 3)صالة ُشكر 

 (13: 9-32: 3كو 3)تقانقسامات يف الكنيسة 

  (32-32: 3كو 3)تقرير عن تقانقسامات 

 (32: 1-32: 3كو 3)أأس باب تقانقسامات 

 (1: 9-3: 1كو 3)نتيجة تقانقسامات 

 (13-2: 9كو 3)منوذج ومثال بولس 

  (12: 2-3: 1كو 3)تقاضطراابت الأخالقية يف الكنيسة 
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 (31-3: 1كو 3)حاةل زان احملارم 

قامة اِلعوى القضائية يف احملامك الوثنية    (2-3: 2كو 3)مشلكة ا 

  (12-4: 2كو 3)التحذير ضد تقاحنالل الأخاليق 

  (92-3: 2كو 3)وصااي خبصوص الزواج 

  (4-3: 2كو 3)الزواج والتبتل 

  (19-32: 2كو 3)الزواج والطالق 

  (12-11: 2كو 3)الزواج واخلدمة املس يحية 

  (92-14: 2كو 3)الزواج والزواج للمرة الثانية 

مة للأواثن    (3: 33-3: 2كو 3)تعالمي خبصوص الأطعمة املُقد 

س ل هل وثين؟   (31-3: 2كو 3)هل يُْمكِّن للمس يحي أأن يأألك من طعام قُد ِّ

  (12-3: 4كو 3)بولس مكثال 

  (3: 33-3: 32كو 3)تعالمي ووصااي 

 (92: 39-1: 33كو 3)تعالمي خبصوص العبادة العامة 

  (32-3: 33كو 3)غطاء املرأأة 

 (19-32: 33كو 3)عشاء الرب 

  (92: 39-3: 31كو 3)اس تخدام املواهب الروحية 
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  (12-3: 31كو 3)عقيدة القيامة 

  (33-3: 31كو 3)أأمهية القيامة 

ناكر القيامة    (34-31: 31كو 3)نتاجئ ا 

 (19-12: 31كو 3)الرجاء املس يحي 

 (12-11: 31كو 3)القيامة  )جسم(جسد 

  (12-13: 31كو 3)انتصار املس يحي من خالل املس يح 

  (9-3: 32 كو3)امجلع لأجل فقراء أأورشلمي 

  (19-1: 32كو 3)خامتة 
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 رساةل كورنثوس الثانية

 لنا(: عزاء هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

بولس هو اكتب هذه الرساةل، كام هو ُمبني  يف التحية تقافتتاحية. لك من الأدةل اخلارجية واِلاخلية يه 

هنا‘‘أأدةل قوية جدا تؤيد أأن بولس هو املؤلف. يف احلقيقة:  أأكرث  مدموغة بأأسلوبه، وأأهنا حتتوي عىل ا 

  27’’. الأش ياء اليت كتهبا بولس عن نفسه أأكرث من أأي كتاابت أأخرى هل

 ميالدية 12اترخي كتابة الرساةل: 

 )أأع، رحل بولس من أأفسس ا ىل مكدونية (93-11: 34 )أأعبسبب الشغب اذلي سببوا صاغة الفضة 

آمال  أأن يقابل تيطس ونتي ميالدية. 12يف ربيع س نة  (3:12 كو  1)جة ذلكل، مكث قليال يف ترواس أ

ا عن الأوضاع والأحوال يف كورنثوس. ومل جيد تيطس هناك، وواصل  (31:1 آمال أأن يس تقبل أأخبار  وأ

. وهناك تقابل مع تيطس، (2-1: 2كو 1)بولس السفر ا ىل مكدونية، وهو قلق عىل سالمة تيطس 

ه رنثوس لكنه أأبلغه بأأخبار سيئة عن اجملموعة اليت وقفت ضداذلي جاء بأأخبار سعيدة عن كنيسة كو 

ىل كورنثوس. وابلتايل قد  لتقاومه وتقاوم رسوليته. كتب من مكدونية الرساةل الرابعة، أأي الرساةل الثانية ا 

 . (1-1: 12 )أأعميالدية  12-12زار بولس كورنثوس للمرة الثالثة أأثناء ش تاء س نة 

                                                           
27 Gaebelein, electronic media 
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 موضوع وغرض الرساةل

ىل كورنثوس يه أأكرث الرسائل محميية وأأكرث الرسائل اليت من لك ر  سائل بولس، الرساةل الثانية ا 

تتحدث عن الأمور الشخصية للرسول. فهيا فتح الرسول قلبه وأأعلن عن حبه املُخلِّص ملؤمين كورنثوس 

ري و حىت برمغ من أأن البعض انتقده بشدة وتغريت حمبهتم هل. املوضوع الأسايس كام وصفه جميس ك. ل

James K. Lowery  يف كتاب تفسري املعرفة الكتابيةBible Knowledge commentary:  

أأقلق الرسول بولس يف املقام الأول اكن وجود املعلمني الكذبة، اذلين أأدعوا بأأهنم ُرسل،  اذلي‘‘

ودخلوا الكنيسة، وروجوا لأفاكرمه اخلاصة ويف نفس الوقت سعوا لأْن يشوهوا ويضعفوا الثقة يف خشص 

ىل كورنثوس لُتدافع عن رسولية ورساةل الرسول بولس.  ورساةل الرسول بولس. لقد ُكتبت الرساةل الثانية ا 

ومل يفعل الرسول بولس هذا بروح اِلفاع عن اذلات، لكنه بسبب أأن   بولس اكن يعرف أأن قبول 

   28’’. خدمته ورسالته مرتبطني خبري وحصة الكنيسة روحي ا 

( عرب  بولس عن فرحه ابس تجابة 3ونتيجة ِلفاع بولس، انبثقت ثالثة أأهداف وأأغراض رئيس ية: )

( سعى لأْن يُذكِّر املؤمنني بتعهدمه بتقدمي تقدمة 1(؛ )32: 2-3: 3كو 1)خلدمته  الكنيسة املُرضية

-3: 32كو 1)( سعى لأن يُدافع عن سلطته الرسولية 1؛ )(31: 4-3: 2كو 1)للمس يحيني يف الهيودية 

31 :39) . 

 املس يح كام يُرى يف رساةل كورنثوس الثانية

 الرب‘‘، و (39:1كو 1)’’  تقانتصار‘‘و  (1:3كو 1)يف هذه الرساةل ’’ لنا  العزاء‘‘نرى املس يح 

 القايض‘‘، و (2:9كو 1)’’  النور‘‘، و (32:1كو 1)ابلنس بة للحياة اجلديدة  احلرية‘‘، و (9:1كو 1)’’ 

                                                           
28  Walvoord/Zuck, electronic media 
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، (2:32كو 1)’’  املاكل‘‘، و(31:4كو 1)’’  العطية‘‘، و (34:1كو 1)’’  املُصاحلة‘‘، و (32:1كو 1)’’ 

 . (4:31كو 1)’’  القوة‘‘و 

   29 الشخصية:خمطط لدلراسة 

  (32: 2-3: 3كو 1)تفسري قيادة بولس وخدمته الرسولية 

 (1-3: 3كو 1)التحية تقافتتاحية 

لهية يف الأمل   (33-1: 3كو 1)شكر من أأجل التعزية ال 

  (9: 1-31: 3كو 1)نزاهة قيادة ودوافع الرسول بولس 

  (33-1: 1كو 1)مساحمة املذنب يف كورنثوس 

 (32-31: 1كو 1)توجيه وقيادة هللا يف اخلدمة 

 (33-3: 1كو 1)مؤمين كورنثوس ـ رساةل من املس يح 

  (2: 9-31: 1كو 1)السعي جملد الرب بوجه مكشوف 

  (31-2: 9كو 1)كزن يف أأواين خزفية 

  (32: 1-32: 9كو 1)مشهد املوت وماذا يُعين للمس يحي 

  (32: 2-33: 1كو 1)خدمة املصاحلة 

                                                           
29 Frank E. Gaebelein, General Editor, The Expositor’s Bible Commentary, New Testament, Zondervan, Grand 

Rapids, 1976-1992, electronic media 
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  (9: 2-33: 2كو 1)الأب الرويح يُناشد أأولده 

 (32-1: 2كو 1)املقابةل مع تيطس 

 (31: 4-3: 2كو 1): امجلع من أأجل املس يحيني يف أأورشلمي )الوعظني(القسم التشجيعي 

  (31-3: 2كو 1)تشجيع الكرم والعطاء بسخاء 

  (1: 4-32: 2كو 1)تيطس ورفقاءه يذهبون لكورنثوس 

  (31-2: 4كو 1)براكت العطاء بسخاء 

  (39: 31-3: 32كو 1)برهان بولس عىل سلطانه الرسويل 

  (32-3: 32كو 1)دفاع بولس عن سلطانه الرسويل 

  (13: 31-3: 33كو 1)اضطرار بولس ا ىل غباوة تقافتخار 

  (32-3: 31كو 1)حتذيرات ختامية 

  (39-33: 31كو 1)خامتة 
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 رساةل غالطية

 لنا(: بر هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

 ’’. رسول  بولس‘‘يُعرف بولس نفسه عىل أأنه اكتب هذه الرساةل هبذه اللكامت 

 ميالدية  94اترخي كتابة الرساةل: 

ُكتبت الرساةل ا ىل املس يحيني يف جنوب غالطية. تأأسست تكل الكنائس يف الرحةل التبشريية الأوىل 

ن أأنطاكية احملمتل أأن تكون ُكتبت الرساةل م )منللرسول بولس. ُكتبت رساةل غالطية بعد هناية الرحةل 

 . (31 )أأعقبل مجمع أأورشلمي مبارشة  رسائهل(، وهذا جيعلها أأوىل ميالده 94س نة 

 موضوع وغرض الرساةل 

ْقدْ ‘‘أأطلق العديد من الالهوتيني عىل الرساةل ا ىل غالطية  اةل غالطية تقف رس’’. احلرية املس يحية  ع 

 )احلياةوس ية وتعالميهم احلرفية النام أأول(يريدون أأن يهتود املس يحي  )اذلي الهتويدينكتحدي قوي أأمام 

 عل موا بعدد من املامرسات الطقس ية للعهد القدمي اليت . لقدالنعمة(حتت الناموس بدل من احلياة حتت 

جنيلهم الاكذب  جنيل‘‘جيب أأن تلزتم هبا الكنيسة. وابلتايل، كتب  الرسول يدحض ا  ويُبني ِّ ’’ لأعامل ا ا 

 مسو التربير ابل ميان والتقديس ابلروح القدس. 

ىل أأن  جنيل اكذب مزيف، بل أأ  الهتويدينابل ضافة ا  ْن يشككوا يف يضا سعوا لأ مل ينادوا فقط اب 

عالن  رسولية الرسول بولس. يدافع الرسول بولس يف أأول ا حصاحني عن رسوليته ورسالته اليت أأخذها اب 

عن عقيدة النعمة، والتربير  9و1من املس يح املقام من الأموات. ث حياجج بعد ذكل يف ا حصاحات 
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ىل التساهل مع اخلطية. ابل ميان وحده. رمبا يدعي البعض أأن مثل هذه العقيدة تقود  يُبني ِّ  كلوذلا 

رشاد وقيادة الروح  أأنه 2و 1ا حصاحات  جيب عىل املس يحي أأن حييا بقوة الروح، وأأن السري حتت ا 

 سوف ل يُظهر أأعامل اجلسد بل ابحلري يُظهر مثار الروح. 

 املس يح كام يُرى يف رساةل غالطية

، ذلا (12:1 )غلل احلياة الطائعة للمس يح من خالل موت املس يح مات املؤمنني للناموس، ومن خال

، وحيرضوه املس يح ا ىل وضع وماكنة احلرية. ال حصاح(ـ ا ىل هناية  3: 1 )غليتحرر املؤمنني من العبودية 

ا من اذلات  ا من لعنة الناموس، ومن قوة اخلطية ويعطي حترير   ؛9:3 غل)تعطي قوة الصليب حترير 

 . (39:2 ؛19، 32:1 ؛1:9 ؛12:1

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (13: 1-3: 3 )غلخشصيا: اِلفاع عن ا جنيل النعمة، والتربير ابل ميان وحده 

  (32-3: 3 )غلمقدمة 

عالن  جنيل النعمة اب   (19-33: 3 )غلأأخذ الرسول بولس ا 

جنيل النعمة    (32-3: 1 )غل بولس(يكرز به  )اذليصدقت الكنيسة يف أأورشلمي عىل ا 

جنيل النعمة عندما انهتر بطرس    (13-33: 1 )غلدافع بولس عن ا 

جنيل النعمة، والتربير ابل ميان وحده    (13: 9-3: 1 )غلعقائداي: رشح ا 

  (1-3: 1 )غلاختبار املؤمنني يف غالطية: مت  منح الروح القدس ابل ميان 

براهمي ابل ميان ل ابلأعامل  ر  ا  ِّ براهمي: لقد بُر    (4-2 :1 )غلمثال ا 
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 (33: 9-32: 1 )غلالتربير ابل ميان وليس بأأعامل الناموس 

  (12-31: 9 )غلق بِّل املؤمنني يف غالطية الرباكت ابل ميان وليس بأأعامل الناموس 

 (13-13: 9 )غلالنعمة والناموس 

جنيل النعمة، والتربير ابل ميان    (32: 2-3: 1 )غلمعلي ا: تطبيقات ا 

  (31-3: 1 )غلوضع احلرية: اثبتوا 

 (31-31: 1 )غلممارسة احلرية: خدمة وحمبة لك واحد للآخر 

  (12-32: 1 )غلقوة احلرية: السلوك ابلروح 

  (32-3: 2 )غلمعل احلرية: افعلوا اخلري للجميع 

  (32-33: 2 )غلخامتة 
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 رساةل أأفسس

 لنا(: غىن هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر 

نوان التقليدي بولس أأنه املؤلف. الع  السجن، أأعل نكام هو ُمبني ِّ بوضوح يف افتتاحية لك رساةل من رسائل 

ىل‘‘هو   ’’. املؤمنني يف أأفسس  ا 

 ميالدية  23-22اترخي كتابة الرساةل: 

ىل أأفسس  . برمغ أأن علامء الكتاب (12:2 ؛3:9 ؛3:1 )أأفاكن بولس جسين ا عندما كتب  الرساةل ا 

ىل أأفسس هل وهو جسني يف قيرصية   أأع)املقدس اختلفوا يف املاكن اذلي كتب فيه بولس رسالته ا 

ميالدية،  21-22يف س نة  (12:12 )أأعميالدية أأم وهو يف جسن روما  14-12يف س نة  (12:19

ىل أأفسس وهو يف جسن روما. من املعتقد أأن رساةل أأفسس، وفيليب،  واِلليل يؤيد أأنه كتب الرساةل ا 

. بسبب أأن رساةل أأفسس ل (4فيل  ؛32:9كو  ؛2:3 )يفوكولويس، وفيلمون ُكتبت يف نفس الفرتة 

 وفيلمون )فيل (12-34: 3 تُعطي أأي تلميح عن ا طالق رساح بولس من السجن، كام يف فيليب )يف

، اعتقد الكثري أأن رساةل أأفسس قد ُكتبت يف وقت مبكر من جسن الرسول بولس يف روما (11: 3

. بعد ا طالق (12:12 )أأعميالدية، عندما اكن حُيرس حبارس يف مزنل اس تأأجره لنفسه  22حوايل س نة 

كتب  رساةل بض عليه مرة أأخرى، و رساح بولس، كتب رساةل تميواثوس الأول ورساةل تيطس، ث مت  الق 

 تميواثوس الثانية وبعد ذكل استشهد يف روما. 
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 موضوع وغرض الرساةل

، واملس يح هو ’’الكنيسة يه جسد املس يح  أأن‘‘يس هتل بولس يف رسالته ا ىل أأفسس ابلرس اجمليد 

ركوا بلك اواملؤمنني أأعضاء تشارك بعضها البعض، وأأن املؤمنني قد تب (11، 11:3 )أأفرأأس الكنيسة 

آفاق املؤمن (11-33: 1 ؛1:3 )أأفبركة روحية يف املس يح  . اكن غرض بولس واحضا هو أأن متتد أ

خبصوص الغىن اذلي ل حُيد للرباكت يف املس يح اذلي هو رأأس الكنيسة، جسد املس يح. وبعيدا عن 

الغنية اليت  تاكبعض الرب هذا، ينبثق غرضني عظميني لهذه الرساةل. الغرض الأول هو أأن الرساةل تصف 

أأخذها املؤمن يف املس يح، وكيف أأن  القصد الأبدي هلل ـ من خالل تكل الرباكت الغنية ـ أأن جيمع لك 

. الغرض (31-1: 3 )أأفالأش ياء اليت يف السامء والأش ياء اليت عىل الأرض  املس يح،يشء يف خشص 

ِّك، ويسكل ابلطريقةوي يعرف،املؤمن لأن  أأي، مسؤوليةالثاين للرساةل ينبثق من الأول،  اليت تناسب  در 

 . (3:9 ؛13-39: 1 ؛11-32: 3 )أأفوضعه الساموي ودعوته يف املس يح 

بيامن جند أأن  الرساةل مل تُْكتب لُتصحح أأخطاء معينة؛ ذلا قصد  بولس من هذه الرساةل أأن تكون 

 وقاية ضد تكل املشالك اليت غالبا ما حتدث كثريا بسبب نقص النضج أأو الفشل يف فهم وتطبيق املؤمنني

. (32-32: 2 )أأفملا أأخذه يف املس يح. ويصاحب هذا أأيضا قسم قصري عن حرب املؤمن مع الش يطان 

 وابلتايل، كتب بولس عن غىن املؤمن وسلوكه وحربه مع الش يطان. 

’’ املس يح  يف‘‘املس يح كام يُرى يف رساةل أأفسس: تظهر بعض العبارات يف رساةل أأفسس مثل 

مرة. هذه العبارات يه عبارات بولس اليت توجد يف معظم الرسائل، لكهنا  11 املس يح حوايلأأو مع 

ساةل أأكرث من أأي رساةل أأخرى كتهبا بولس. من خالل ذكل، نرى الكثري مما ميتلكه تظهر يف هذه الر 

( مباركني بلك بركة يف املس يح  3:3املؤمنني من خالل ماكنهتم يف املس يح،  فاملؤمنني يف املس يح ) أأف 

 (، يف احملبوب ) أأف 1:3(، متبنيني يف املس يح ) أأف  9:3(، خمتارين يف املس يح ) أأف  1:3) أأف 

(، رجاؤان هو يف مدح  33:3(، نلنا املرياث يف املس يح ) أأف  2:3(، مفديني يف املس يح ) أأف  2:3
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( خمتومني ابلروح يف املس يح، اذلي هو عربون مرياثنا، لفداء املقتىن )  31:3جمده يف املس يح ) أأف 

قني يف املس يح (، خملو  2-1: 1(، أأحياان وأأقامنا، أأجلس نا معه يف الساموايت ) أأف  39-31: 3أأف 

(، ولنا ثقة لدلخول ا ىل هللا من  2:1( مشاركني الوعد يف املس يح ) أأف  32:1لأعامل صاحلة ) أأف 

 (.  31:1خالل ال ميان ابملس يح ) أأف 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (1-3: 3 )أأفالتحية تقافتتاحية أأو التحيات 

 (13: 1-1: 3 )أأفاجلزء العقائدي من الرساةل: دعوة الكنيسة 

  (39-1: 3 )أأفمدح من أأجل الفداء 

  (11-31: 3 )أأفصالة من أأجل احلمكة وال عالن 

  (11-3: 1 والوضع )أأفمعلية تغيري املاكنة 

  (31-3: 1 )أأفتفسري اعرتايض 

  (13-39: 1 )أأفصالة لأجل ال دراك 

  (19: 2-3: 9 )أأفاجلزء العميل من الرساةل: مسرية الكنيسة 

 (32-3: 9 )أأفمسرية املؤمن يف وحدة 

 (13: 1-32: 9 )أأفمسرية املؤمن يف الرب 

  (4: 2-11: 1 )أأفمسرية املؤمن يف العامل 
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  (12-32: 2 )أأفمسرية املؤمن يف احلرب مع الش يطان 

    (19-13: 2 )أأفخامتة 
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 رساةل فيليب

 لنا(: كفاية هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

ىل الكنيسة يف فيليب، ويه أأول كنيسة أأسسها بولس  بولس هو اذلي كتب رساةل فيليب. ُكتبت الرساةل ا 

 ’’. املؤمنني يف فيليب  ا ىل‘‘يف مكدونية وعنوان الرساةل 

 ميالدية  23-22: كتابة الرساةلاترخي 

شارته ا ىل اجلندي احلارس  ىل فيليب وبولس الرسول يف السجن. ا  مثل رساةل أأفسس، ُكتبت الرساةل ا 

تويح أأنه كتب الرساةل من روما. برمغ من  (12-12: 3)جنبا ا ىل جنب مع احامتلية موته  (31:3 )يف

ل أأنه اكن واثقا من ا طالق رساحه. وهذا يويح بأأن رساةل  يليب ُكتبت ف شعور بولس ابقرتاب املوت، ا 

 ميالدية.  23أأو يف س نة  22بعد رساةل أأفسس يف أأواخر س نة 

 موضوع وغرض الرساةل 

واملس يح بوصفه  ،’’اليت يه جسد املس يح  الكنيسة‘‘من حيث أأن رساةل فيليب تُس هتل ابلرس اجمليد 

باركني م واملؤمنني بوصفهم أأعضاء تعاون بعضها البعض، وأأن املؤمنني  (11-11: 3 )يفرأأس الكنيسة 

، رساةل فيليب تتطابق مع ما جاء يف رساةل أأفسس. (11-33: 1 ؛1:3 )يفبلك بركة روحية يف املس يح 

حتذر رساةل فيليب ضد الفشل يف أأن منارس صفات املس يح اذلي يُعطي وحدة الكنيسة، وحتذر الرساةل 

ـ ا ىل هناية 3: 9 ؛1:1 ؛12:3 )يفضد فشل املؤمنني أأن يبهتجوا ويفرحوا برباكهتم ومباكهنم يف املس يح 

 ’’. والوحدة يف املس يح  الفرح‘‘. موضوع رساةل فيليب هو ال حصاح(
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ىل فيليب: ) ( سعى الرسول أأْن يُعرب ِّ 3اكن ِلى الرسول بولس أأهداف عدة وهو يكتب الرساةل ا 

ا 1(؛ ) 34-32: 9؛  1:3عن حبه وامتنانه من أأجل التقدمة اليت أأرسلوها هل ) يف  ( ليك يعطي تقرير 

واهجة م ( ليشجع مؤمين فيليب لأْن يثبتوا يف1(؛ ) 34-32: 9؛  12-31: 3عن ظروفه اخلاصة ) يف 

( لُيعلمهم أأْن حييوا بتواضع 9( ؛ ) 9:9؛  12-12: 3تقاضطهاد ويفرحوا بغض النظر عن الظروف ) يف 

( وأأن يويص كنيسة فيليب عىل تميواثوس وأأبفردوتس ) يف 1( ؛ ) 1-1: 9؛  33-3: 1ويف وحدة ) يف 

عرتفون بأأي اذلين ل ي وحرية الهتويدين( وليحذر مؤمين فيليب ضد حرفية وانموس ية 2( ؛ ) 34-12: 1

 (. 1قانون أأخاليق اذلين اندسوا بيهنم ) ا حصاح 

 املس يح كام يُرى يف رساةل فيليب

ل توجد فقرة يف الكتاب املقدس خبصوص طبيعة املس يح وقصد ُتسده أأكرث من الفقرة املوجودة يف 

. بسبب أأن لك ما فعهل املس يح وأأمكهل اكن من أأجل املؤمنني، ذلا أأعل ن بولس (2-1: 1 )يفرساةل فيليب 

( المنوذج الاكمل يف التواضع واحملبة املضحية 1) (؛13: 3 )يف( احلياة 3أأن املس يح مثل املؤمن يف: )

د يف القي1) (؛1-9: 1 )يف ىل ش به جسده املمج  مة ا( الشخص الوحيد اذلي يُغري ِّ أأجسادان املتواضعة ا 

 . (31:9 )يف( وس يةل قوتنا يف لك ظروف احلياة 9) (؛13:1 )يف

 30خمطط لدلراسة الشخصية: 

 (33-3: 3 )يفالتحية تقافتتاحية والشكر من أأجل مؤمين فيليب 

  (12-31: 3 )يفالأحوال والظروف الشخصية للرسول بولس يف روما: الوعظ ابملس يح 

  (12-3: 1 )يفمنوذج احلياة املس يحية: أأن تضع املس يح أأمامك ويف عقكل 

                                                           
30 Ryrie, p. 1886-1887 
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 (13-3: 1 )يفماكفأأة احلياة املس يحية: أأن متتكل معرفة املس يح 

  (11-3: 9 )يفسالم احلياة املس يحية: معرفة واختبار حضور املس يح 
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 رساةل كولويس

 لنا(: ملء هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

ىل  الرساةل‘‘، أأصبحت رساةل كولويس معروفة بأأهنا (1:3 )كوبسبب حتيات الرسول بولس يف  ا 

 ’’. الكولوس يني 

 ميالدية 23-22اترخي كتابة الرساةل: 

ميالدية  23-22كتب الرسول بولس أأربع رسائل أأثناء جسنه الأول. وهذا يعين أأنه كتهبم يف حوايل س نة 

 . وفيليب(كتابة رساليت أأفسس  اجلزء اخلاص مبناقشة اترخي )انظر

 موضوع وغرض الرساةل 

موضوع الرساةل هو القوة املمثرة لرساةل ال جنيل اليت تُعل ِّن س يادة ورايسة وكفاية املس يح اللكية للكنيسة 

تُبني ِّ رساةل  31اليت يه جسده. نرى يف هذه الرساةل المنوذج الاكمل اذلي قدمه بولس عن املس يح.

كولويس أأنه بسبب لك ما أأمت ه املس يح يف خشصه ويف معهل، فيكون ابلتايل موضوع ال ميان ابلنس بة 

ليه، وفيه نكمتل  م رساةل كولويس لك الس يادة (32:1 )كوللمؤمن، ويكون املس يح هو لك ما حنتاج ا  . تُقد ِّ

ين ابلكون املتحد ابهلل، اخلالق واملعت والكفاية والفرادة وامللء لشخص ومعل املس يح بوصفه ال نسان

                                                           
31 A.T. Robertson, Paul and the Intellectuals, Revelation. and ed. W. C. Strickland (Nashville: Broadman, 1959), p. 

12 
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م املس يح بوصفه اخلالق / املعتين  هنا تُقد ِّ املصاحل  ادي /والفواحلل الاكمل للك احتياجات ال نسان. ا 

نسان مع لك الكون.   لال 

 املس يح كام يُرى يف رساةل كولويس

 أأشار ويكنسون وبوا: 

، رب اخلليقة (32:1 )كو’’ لك س يادة وسلطان  سرأأ ‘‘هذه الرساةل بأأهنا تمتركز حول املس يح  تنفرد‘‘

، 11، 1:3 )كو. رجاء املؤمن (31-31: 1 ؛11-12: 3 )كو، مؤسس ومؤلف املصاحلة (32-32: 3 )كو

: 1 ؛11-12، 39:3 )كو، الفادي واملصاحل (14، 33: 3 )كو، مصدر قوة احلياة اجلديدة للمؤمن (12

-32: 3 )كو، واخلالق واملعتين بلك الأش ياء (4:1 ؛34، 31:3 )كو، ُتسد لك ملء الالهوت (33-31

ـ ال هل املقام من الأموات (32:3 )كو، رأأس الكنيسة (32 ، واملس يح املُخل ِّص (3:1 ؛32:3 )كو، ال نسان 

 32. (9-3: 1 ؛12، 1:1 ؛12:3 )كواذلي فيه لك الكفاية 

 33خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (1: 1-3: 3 )كوالقسم العقائدي: خشص ومعل املس يح 

 (9: 1-2: 1 )كو: املشالك الهرطوقية يف ضوء تقاحتاد ابملس يح )التحلييل(القسم اجلديل 

  (2: 9-1: 1 )كواجلزء العميل: سلوك املؤمن يف املس يح 

  (32-2: 9 )كواجلزء الشخيص: الشؤون واخلطط اخلاصة ابلرسول 

                                                           
32 Wilkinson/Boa, p. 413 

33 Dr. S. Lewis Johnson in Bibliotheca Sacra, Studies in the Epistle to the  Colossians, beginning Vol. 118, #471 
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 الرساةل الأوىل ا ىل تسالونييك

 لنا(: وعد هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر 

 أأن  بولس هو اكتب الرساةل الأوىل ا ىل تسالونييك.  (32:1 ،3:3تس 3)كام هو مؤكد يف 

 ميالدية  11-13اترخي كتابة الرساةل: 

قامة بولس ملدة  : 32 )أأعشهر يف هذه املدينة  32لقد ُكتبت الرساةل الأوىل والثانية ا ىل تسالونييك أأثناء ا 

ةل الأوىل يف الفرتة الأوىل بعد عودة تميواثوس مبارشة حامال أأخبار تقدم . لقد كتبت الرسا(3-33

. قليةل(كرث بأأشهر عىل الأ  )أأوالكنيسة. وأأرسل الرسول بولس رسالته الثانية بعد الأوىل بأأسابيع قليةل 

 11-13لك التوارخي س تكون تقريبية، ومن احملمتل أأن تكون ُكتبت الرساةل الأوىل ا ىل تسالونييك س نة 

 ميالدية. 

 موضوع وغرض الرساةل 

، ذلا مل يكن قادرا أأن يُعطي (1:32 )أأعمكث بولس يف تسالونييك ملدة ثالثة أأسابيع فقط 

. ومن ث  ، فميكن أأن يُلخص الغرض من كتابة هذه الرساةل اكلتايل: ليك يُعرب ِّ  الكنيسة الوليدة تعلمي اكف 

؛ وليك يدافع عن نفسه ضد امحلةل (1-1: 3تس 3)عن شكره ملا علمه الرب يف حياة مؤمين تسالونييك 

ىل أأساليب ؛ وليك يشجعه(31-3: 1تس 3)تشويه خدمته  م أأن يثبتوا يف وجه تقاضطهاد وأأل يعودوا ا 

 3)’’ الرب  يوم‘‘؛ وليك جييب الأس ئةل خبصوص (31-3: 9) 1-1: 1تس 3)حياهتم الوثنية السابقة 
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 ؛31-31: 1تس 3)؛ وليك يتناول بعض املشالك املعينة اليت منت يف حياهتم ككنيسة (33-3: 1تس 

34-12) . 

  تسالونييك الأوىلاملس يح كام يُرى يف رساةل

م املس يح بكونه رجاء خالص املؤمن، رجاء املؤمن الآن ويف  مع جميء الرب املذكور يف لك ا حصاح، يُقد 

لهيي  ىل الضيقة  )بالجميئه. عندما جييء، س يخلصنا من الغضب ال   ؛32:3تس  3) العظمية(شك يشري ا 

ويقدس لك  (39-31: 9تس 3)، ويُقمينا (31:1تس 3)، ويمُك ِّلنا (34:1تس 3)، وجيازي (9-33: 1

آمنوا به   . (11:1تس 3)اذلين أ

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (31: 1-3: 3تس 3)املايض: معل ال ميان 

 (31-3: 9تس 3)احلارض: معل احملبة 

 (12: 1-31: 9تس 3)املس تقبل: ثبات الرجاء 
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 رساةل تسالونييك الثانية

 لنا(: ماكفأأة هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

تس 1)كام هو ُمبني ِّ يف رساةل تسالونييك الأوىل، بولس هو أأيضا اكتب الرساةل الثانية ا ىل تسالونييك 

 . (32:1 ؛3:3

 ميالدية 11-13اترخي كتابة الرساةل: 

بسبب أأن الظروف التارخيية مشاهبة مع الظروف التارخيية لرساةل تسالونييك الأوىل، اعتقد الكثريين 

شهور. يف حني أأن الظروف يف  2أأهنا كتبت مبارشة بعد كتابة الرساةل الأوىل ا ىل تسالونييك حبوايل 

، قاد بولس لأْن ، هذا مع العوامل الأخرى(1-9: 3تس 1)الكنيسة اكنت مشاهبة، وازدايد تقاضطهاد 

ىل كورنثوس يف حوايل س نة  ميالدية بعد عودة س يال وتميواثوس،  11أأو س نة  13يكتب هذه الرساةل ا 

 الَّلان محال الرساةل، ومعهم أأخبار التطورات اجلديدة. 

 املوضوع وغرض الرساةل

( الأخبار 3: )يه لأْن يكتب الرساةل الثانية ا ىل تسالونييك بولس دفعتهأأساس ية مسع عهنم  تثالثة تطورا

( التقارير عن الرسائل 1؛ )(1-9: 3تس 1)عن زايدة تقاضطهاد اذلي اكنت تواهجه كنيسة تسالونييك 

: ا ىل هناية 1تس 1)الزائفة املنسوبة لبولس وبعض تقاحنرافات الأخرى خبصوص تعلميه عن يوم الرب 

يس تخدم  لثاين. هذه املعتقد اكن( الطريقة اليت اس تقبل هبا البعض عقيدة جميء الرب ا1؛ )ال حصاح(
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كأساس جعلهم ل يس تغلون أأعامهلم اليومية، ذلكل كتب هلم الرسول ليعاتهبم عىل كسلهم وارتباكهم اذلي 

 . (31-1: 1تس 1)منا وزاد 

ليسدد تقاحتياجات اليت تس ببت يف كتابة هذه الرساةل، كتب بولس هذه الرساةل لُيعزي 

( ليك يلهم مؤمين 3ويصحح. للقيام بذكل، واصل الكتابة من أأجل ثالثة أأهداف. كتب بولس: )

تسالونييك أأن يصمدوا عن طريق وصف املاكفأأة والعقاب اذلي سوف حيدث يف املس تقبل يف دينونة 

( ليوحض الأحداث املتعلقة بيوم الرب ليك يربهن زيف اِلعوى اليت تقول 1) (؛32-1: 3تس 1)الرب 

يعطي تعالمي ابلتفصيل تغطي اخلطوات اليت جيب  ( ليك1) (؛1-3: 1تس 1)بأأن يوم الرب قد حرض 

 . (31-2: 1تس 1)أأن تأأخذها الكنيسة لتصحيح هؤلء اذلين يرفضون العمل 

 تسالونييك الثانية املس يح كام يُرى يف رساةل 

ا يف ا حصاحات  هو جميء املس يح الثاين يف يوم اِلينونة  ،1-3املوضوع الأسايس يف هذه الرساةل، خصوص 

 عندما يسحق لك املعاندين ويدين امجليع. تنتظر رساةل تسالونييك الثانية املس يح بوصفه اِلاين القادم. 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (1-3: 3تس 1)قدمة التحية تقافتتاحية أأو امل

   (31-1: 3تس 1)بولس ميدح ويعزي يف الأمور املتعلقة ابلضطهاد 

 (32-3: 1تس 1)بولس يصحح الأمور املتعلقة بيوم الرب 

 (31-3: 1تس 1)بولس يأأمر ويدين الأمور املتعلقة ابلكسل 

 (32-32: 1تس 1)خيتُت ابلربكة الرسولية والتحيات 
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 رساةل تميواثوس الأوىل

 لنا(: وس يط هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

اكن تميواثوس خادم شاب يف مدينة أأفسس، واكن يواجه رصاعات وحتدايت يف الكنيسة واجملمتع اذلي 

عليه. من أأجل  رسالتني خشصيتني لينصحوه ويشري تميواثوس،يعيش فيه. كتب بولس، بوصفه ُمعّل ِّ 

ىل ت  لق يطس يف كريت. هذه يه الثالث رسائل اليت نطنفس الأس باب، كتب الرسول بولس أأيضا ا 

 علهيا رسائل رعوية. 

 ميالدية  21اترخي كتابة الرساةل: 

ا من خالل مقارنة سفر أأعامل الرسل مع رسائل تميواثوس الأول وتيطس أأهنام ينمتيان  عىل ما يبدوا واحض 

سقاطللفرتة الزمنية بعد ا طالق رساح بولس من جسنه الأول وتربئته  يف روما. بسبب  يه(عل لهتم من ا )ا 

هذا، جيب أأن تؤرخ رساةل تميواثوس الأوىل بعد ا طالق رساح بولس من جسنه الأول، يف ربيع س نة 

 29اذلي حدث يف عهد ال مرباطور الروماين نريون يف س نة  بداية تقاضطهادميالدية لكن قبل  21

ميالدية بعد ا طالق رساحه من جسنه الأول.  21ميالدية. من احملمتل أأن تكون ُكتبت هذه الرساةل يف 

 22وُكتبت رساةل تميواثوس الثانية يف س نة  ميالدية، 21وأأن رساةل تيطس قد ُكتبت يف حوايل س نة 

ل. ولأن بولس  22 س نة ميالدية. واستشهد بولس يف ميالدية، وفقا ليوسابيوس، أأحد أأابء الكنيسة الأو 

 اكن مواطنا رومانيا، مات بولس بقطع الرأأس بدل من الصلب مثلام ُصلب بطرس. 
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ميالدية. ث  22-12ومن  ميالدية، 12-92متت رحالت بولس التبشريية خالل الس نوات من 

اكن  ،21-23لرومانية، ث وصل يف الهناية ا ىل روما. منذ سنيت تأأخر بولس وهو يف طريقه ا ىل احملامك ا

أأطلق رساحه. من  ميالدية( 21)يسكن يف مزنل يف روما وهو مقبوض عليه، ويف هناية هذا التارخي 

ميالدية رحل بولس حبرية، اتراك  تميواثوس يف أأفسس وتيطس يف كريت، وبعد ذكل كتب  22-21س نة 

-21نة رمبا تكون التوارخي التقريبية لرساليت تميواثوس الأوىل وتيطس يف س   للك مهنام رساةل. وابلتايل

تميواثوس  رساةل‘‘ميالدية. بعد أأن أأعتقل وجسن للمرة الثانية، كتب بولس لتميواثوس رساةل  اثنية  21

ثل أآخر ميالدية، ويه مت  22وابلتايل يكون التارخي التقرييب لرساةل تميواثوس الثانية يف س نة ’’. الثانية 

  34رسائل بولس.

املوضوع وغرض الرساةل: عىل الأقل ثالث أأغراض واحضة ميكن أأن نرامه يف رساةل تميواثوس 

 1:3يت 3( ليشجع ويدمع روح وجشاعة تميواثوس بتذكريه مبسؤوليته وواجبه ) 3الأوىل. كتب بولس: )

يعة التعلمي اليت أأؤمتن علهيا ( وود 31:2يت 3(، واعرتافه احلسن )  39:9يت 3( ، وموهبته الروحية ) 

( ليك يعطي تميواثوس بصرية كتابية يف التعامل مع الأخطاء واملعلمني الكذبة ويشجع 1(؛ ) 12:2يت 3) 

-1: 2؛  32-3: 9؛ 12-32، 33-1: 3يت 3تميواثوس نفسه يف أأن يس متر يف رشح التعلمي الصحيح ) 

( أأن يعطي 9(؛ ) 31-3: 1يت 3العبادة )  ( ليك يعطي توجهيات خبصوص سلوك الكنيسة يف1(؛ ) 32

رشاد خبصوص املشالك العديدة اليت نشأأت ويُبني ِّ كيف جيب أأن يتعاملوا معها، شامةل أأش ياء مثل  ا 

: 1يت 3(؛ والترصف الصحيح حنو اجملموعات املتنوعة )  32-3: 1يت 3مؤهالت الش يوخ والشاممسة ) 

 (.  34-33: 2يت 3( وليك حيذر ضد رشور املادية ) 1( ؛ ) 3-12

                                                           
34 Walvoord/Zuck, electronic media 
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يتضمن موضوع رساةل تميواثوس الأوىل مع رساةل تيطس وتميواثوس الثانية، الفرد والكنيسة. 

. وابلنس بة للكنيسة، املوضوع هو كيف أأن تعمل (32: 3يت 3)’’ احملاربة احلس نة  حارب‘‘ابلنس بة للفرد 

 . (31:1يت 3)يف الكنيسة، بيت هللا 

 واثوس الأوىلاملس يح كام يُرى يف رساةل تمي

تلفت انتباهنا فقرات عديدة يف رساةل تميواثوس الأوىل ا ىل خشص وخدمة املس يح املُخل ِّص. املس يح هو 

مياننا، وحمبتنا اليت حنتاهجا لأجل اخلدمة  ، املس يح هو (39-31: 3يت 3)مصدر دعوتنا، وقوتنا، وا 

 (؛1:1يت 3)’’ الواحد بني هللا والناس  الوس يط‘‘؛ (31:3يت 3)الشخص اذلي جاء لُيخل ِّص اخلطاة 

ن  بِّهِّ يفِّ الْ ‘‘ مِّ، ُأومِّ ز  بِّهِّ ب نْي  اُلم  ، ُكرِّ ئِّك ة  ال  اء ى لِّم  وحِّ، ت ر  ر  يفِّ الرُّ ، ت رب   دِّ س  ه ر  يفِّ الْج  ع  يفِّ ع  هللُا ظ  ال مِّ، ُرفِّ

ْجدِّ  ل  (32:1يت 3)’’ الْم  ، و  ِّ الن اسِّ يع ِّ ل ُِّص مج  ي ُهو  ُمخ  ِّ . ؛ اذل  نِّني  ا الُْمْؤمِّ ي م    (.32:9يت 3)س ِّ

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

 (1-3: 3يت 3)التحية تقافتتاحية 

  (12-1: 3يت 3)تعالمي عقائدية 

  (31-3: 1يت 3)تعالمي خبصوص العبادة 

  (32-3: 1يت 3)تعالمي خبصوص القادة 

  (32-3: 9يت 3)تعالمي خبصوص الأخطار 

 (32: 2-3: 1يت 3)تعالمي خبصوص املسؤوليات املتنوعة 

 (13-33: 2يت 3)التعالمي اخلتامية لتميواثوس 
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 رساةل تميواثوس الثانية

 لنا(: قاض هللا ابلنس بة )املس يح

 الاكتب وامس السفر 

 انظر رساةل تميواثوس الأوىل

 ميالدية  22اترخي كتابة الرساةل: 

 انظر الرساةل الأوىل ا ىل تميواثوس 

 موضوع وغرض الرساةل

عندما نرجع ا ىل رساةل تميواثوس الثانية، س نجد أأجواء خمتلفة جدا. يف رساةل تميواثوس الأوىل وتيطس، 

ا عىل الرتحال، لكن هنا بولس جسني يواجه املوت. يف هذه الرساةل، اكن ِلى  ا وقادر  اكن بولس حر 

ا ملوته الوش يك 3) بولس غرضني يف عقهل:  قارن)( أأن حيث تميواثوس للمجيء ا ىل روما لكام أأمكنه نظر 

( ليك ينصح تميواثوس ابلمتسك ابلتعلمي الصحيح، وأأن يدافع عنه ضد 1) (؛2-2: 9مع  13، 4: 9يت 1

ِّك أأننا حنيا يف أأوقات منو تقارتداد.   لك الأخطاء، وأأن يتحمل املعاانة كجندي صاحل وأأن يدر 

احلال يف رساةل تميواثوس الأوىل، يوجد جانب خشيص وجانب مشرتك ابلنس بة ملوضوعات كام هو 

، برمغ من (2:3يت 1)’’ املوهبة اليت فيك  أأرضم‘‘الرساةل: ابلنس بة للجانب الشخيص، املوضوع هو 

: 1 ؛39:3يت 1)وجود أآايت أأخرى عديدة ميكن أأن تشلك املوضوع عىل اجلانب الفردي واجلانب العام 

ىل أأانس (1:9 ؛31:1 ؛3-1 . ابلنس بة للكنيسة، ميكن أأن يكون املوضوع هو ائامتن التعلمي الصحيح ا 
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، (9-1: 1يت 1)أأمناء يكونوا قادرين أأن يُعل ِّموا أآخرين من خالل الأمل واخلدمة كجندي صاحل للمس يح 

 . (2-2: 9يت 1)أأو أأن حياربوا احملاربة احلس نة وأأن يمُكِّل السعي 

 يف رساةل تميواثوس الثانية املس يح كام يُرى

يف قلب لك خدمة ومقدرة لأن نتحمل اخلدمة هو العقدية وال ميان يف خشص ومعل املس يح. فليس من 

الغريب، أأنه حىت يف رساةل التأأكيد عىل حتمل معاانة اخلدمة، جند أأن عقيدة املس يح يه الأساس. هنا 

ياة واخللود املوت وأأانر احل  أأبطل‘‘وحيد اذلي ، يُوصف املس يح عىل أأنه هو الشخص الالرساةل(هذه  )يف

، وهو الشخص (2:1يت 1)، أأنه الشخص الوحيد اذلي قام من الأموات (32:3يت 1)’’ بواسطة ال جنيل 

، وهو الشخص الوحيد اذلي ماتت معه لك (32:1يت 1)الوحيد اذلي يعطي اخلالص واجملد الأبدي 

از احلمك معه وامتي الرب( )اتجاملؤمنني ومعه س يحيون، وسينالون اجملازات منه من أأجل خدمهتم الأمينة 

 . (2:9 ؛31-33يت 1)

 خمطط لدلراسة الشخصية

 (1-3: 3يت 1)التحية تقافتتاحية 

  (2-1: 3يت 1)تعبري عن الشكر لتميواثوس 

  (32-2: 3يت 1)دعوة تميواثوس لأن يتذكر مسؤولياته 

 (12-3: 1يت 1)صفات اخلادم الأمني 

 (32-3: 1يت 1)حتذير للخادم الأمني 

  (1-3: 9يت 1)مسؤولية الوعظ ابللكمة 
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 (32-2: 9يت 1)تعزية اخلادم الأمني 

  (11-34: 9يت 1)حتيات ختامية 
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 رساةل تيطس

 لنا(: عطف هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

ذن انظر رساةل تميواثوس الأوىل.   مبا أأن الرسائل الرعوية قد مت  مناقش هتا سابقا فامي يتعلق مبسأأةل املؤلف. ا 

شارات كثرية عنه يف رسائل بولس  ا يف سفر أأعامل الرسل، لكن توجد ا  مل يُذكر امس تيطس ابد 

. هذه الفقرات تُبني ِّ أأن  تيطس اكن واحد من أأقرب وأأخلص رفقاء الرسول بولس والعاملني مرة( 31)

جنيل النعمة  ىل أأورشلمي ليناقش ا  مع  (31 أأع)معه يف نرش ال جنيل. عندما ترك بولس أأنطاكية ذاهب ا ا 

ن مكثال لشخص قُبل ابلنعمة بدو  (1-3: 1 معه )غل أأممي(خشص  )وهوالقادة هناك، أأخذ تيطس 

. ويتضح أأيضا أأن تيطس معل مع بولس (1-1: 1 )غلختان. وهذا يربر موقف بولس يف هذه املسأأةل 

ىل كورنثوس حيث ساعد  يف أأفسس أأثناء رحلته التبشريية الثالثة. ومن هناك أأرسهل الرسول بولس ا 

 . (2: 2 ؛2-1: 2 ؛31-31: 1كو 1)الكنيسة هناك يف معلها 

 ية ميالد 21اترخي كتابة الرساةل: 

ل أأن ملخص الأحداث الهامة لهذه الرساةل سوف يساعد  ابلضبط،برمغ أأن التارخي ل يعرف  ا 

لأْن يُعطي بعض الأفاكر عن التارخي احملمتل لكتابة رساةل تيطس. أأطلق رساح بولس من جسنه يف املزنل 

ولس اكن ب . رمبا بسبب أأنالرسل(جنده يف هناية سفر أأعامل  )حيثاذلي اس تأأجره لنفسه يف روما 

مواطن ا رومانيا، ولأن مهتميه مل يمتكنوا من أأن يثبتوا الهتم عليه، ذلا اختاروا أأن حيشدوا ضده الهتم أأمام 

. لقد خرسوا قضيهتم وبولس مت  ا طالق رساحه. وبعد ذكل زار الرسول (12:12 ؛11-19 )أأعقيرص 
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ية. ومن مكدونية به ا ىل مكدون بولس أأفسس، حيث ترك تميواثوس ليرشف عىل الكنيسة واس متر يف ذها

. وبعد ذكل زار كريت، ث تبع ذكل، ذهاب (1:3يت 3)، كتب رساةل تميواثوس الأوىل اليوانن( )شامل

ىل نيكوبوليس يف أأخائية  ىل (31:1اليوانن، يت  )جنوببولس ا  . وبعد ذكل، كتب بولس الرساةل ا 

ما من مكدونية أأو نيكوبوليس ليشجعه ويعلمه. ث بعد ذكل، زار ترواس  حيث  (31:9يت 1)تيطس ا 

نه من روما أأثناء  ىل روما، ومت  جسنه ويف الهناية قطعت رأأسه. كام ُذكر سابق ا، ا  قُبض عليه هناك، وُأخذ  ا 

وايل تميواثوس وهو يف الزنزانة. لقد حدثت تكل الأحداث يف حجسنه الثاين كتب  رسالته الثانية ا ىل 

 ميالدية.  22-21س نة 

 موضوع وغرض الرساةل

جيب أأن يفعهل  عام( لُيعّل ِّ تيطس 3توجد مواضيع وأأهداف كثرية تُرى يف هذه الرساةل.  كتب  بولس: )

عطي تيطس تفويض ( ليك يُ 1لُيصحح الأمور الناقصة لتأأسيس الكنيسة بطريقة حصيحة يف كريت )

ا للمقاومة اليت  ( لُيعل ِّمه كيف يواجه هذه املقاومة ويعطيه 1؛ )(31-3: 1 ؛31:1 )يت يواهجاخشيص نظر 

: 1 ؛33-32، 1:3 )يت( ليحذره من املعلمني الكذبة 9) والسلوك؛وصااي وتعالمي خاصة تتعلق ابل ميان 

ل تيط1؛ )(33-3: 1 ؛31، 3-2  يت)س اثنية يف نيكوبوليس يف الش تاء ( لُيعرب ِّ خطته لأْن ينضم ا 

ذا اكن قد حدث هذا اللقاء أأو مل حيدث. يقول التقليد أأن تيطس عاد فامي بعد (31:1 . حنن ل نعرف ا 

 ا ىل كريت وخدم هناك طيةل حياته.

موضوع الرساةل هو أأن يُبني ِّ الرسول بولس كيف ظهرت نعمة هللا لنا يف حياة وموت املس يح 

-32: 1 )يتة أأعامل صاحل مملوئنييُعل ِّمن أأن نُنكر الفجور وحنيا ابلرب والتقوى ُكانس اذلي خلصنا، وأأن 

1 :4) . 



 ترمجة القس: حنا جميل  نظرة عامة عىل العهد اجلديد 

 

92 

 

-1: 3 )يتلقد انقش الرسول بولس مسائل وأأمور عدة يف هذه الرساةل مهنا مؤهالت الش يخ 

حياء (1-3: 1 )يت، والعالقة ابِلوةل (2-3: 1 )يت، ووصااي جملموعات الأعامر اطخمتلفة (4 ، وعالقة ا 

-33: 1 )يت، ودور النعمة يف تقوية الأعامل الصاحلة بني شعب هللا (1:1 )يتالأعامل البرشية ابلروح 

1 :2) . 

 املس يح كام يُرى يف رساةل تيطس 

ابلتساق مع تعالمي بولس الأخرى، نرى كيفية ارتباط السلوك املس يحي مع خشص ومعل املس يح يف 

لوهية املس يح املايض واحلارض واملس تقب ، معل املس يح الفدايئ (31: 1 )يتل. يف هذه الرساةل، نرى ا 

نه (31:1 )يت ن ا 31‘‘. هنا يُوصف املس يح عىل ا  ل ِّصِّ ُمخ  ميِّ و  ظِّ ْجدِّ هللاِّ الْع  ُظهُور  م  ك  و  اء  الُْمب ار  ج  رِّين  الر  ُمنْت ظِّ

 ، يحِّ س ِّ ي ُسوع  الْم 
ا يفِّ 39 ا غ ُيور  اصًّ ْعب ا خ  هِّ ش  ه ِّر  لِّن ْفسِّ يُط  ْث ، و 

ِ
ْن لُك ِّ ا ي ن ا مِّ ْ ي ْفدِّ ُه َلْجلِّن ا، لِّيك  ل  ن ْفس  ي ب ذ  ِّ  اذل 

ن ة   س   ال ح    (39-31: 1 )يت’’ َأمْع 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (9-3: 3 )يتالتحية تقافتتاحية 

 (4-1: 3 )يتمؤهالت الش يخ يف الكنيسة 

  (32-32: 3 )يتتدين عىل الكنيسة املع 

دارة الكنيسة   (33: 1-3: 1 )يتا 

 (31-31: 1 )يتتعلاميت ختامية والتحيات 
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 رساةل فيلمون

 لنا(: ثقة هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

ول ، كتب رساةل فيلمون الرسوكولويس(، فيليب، )أأفسسكام هو احلال مع رسائل السجن الأخرى 

ىل فيلمون، س يد وماكل أأنس ميس، وهو واحد من  بولس أأثناء جسنه الأول يف روما. ُكتبْت الرساةل ا 

ماليني العبيد يف ال مرباطورية الرومانية، اذلي رسق س يده وهرب. شق أأنس ميس طريقه ا ىل روما 

ىل ال ميان ابملس ي . ذلا الآن يطلب من (32: 3 )فلح حيث جاء والتصق ابلرسول بولس اذلي قاده ا 

لك من أأنس ميس وفيلمون أأن يعمال واجهبام املس يحي حنو بعضهام للآخر. أأنس ميس يرجع ا ىل س يده 

وفيلمون يس تقبهل ابلغفران كأخ مس يحي. اكن املوت هو العقوبة الطبيعية لهروب العبد، لكن تشفع 

 وتوسط بولس لأجل أأنس ميس. 

 ميالدية  23-22اترخي كتابة الرساةل: 

 ميالدية.  23-22مبا أأن هذه الرساةل ُكتبت أأثناء جسن بولس الأول يف روما، ذلا فا هنا كتبت حوايل س نة 

 موضوع وغرض الرساةل

اكن الغرض الأسايس لهذه الرساةل ـ ويه أأكرث رساةل خشصية من رسائل بولس ـ أأن يطلب بولس من 

ليه كأخ حم  -32: 3 فل)بوب وخادم رفيق يف نرش ال جنيل فيلمون أأن يسامح أأنس ميس ويقبل رجوعه ا 

.  يطلب بولس من فيلمون أأن يسقط أأي دين لأنس ميس عىل حسابه الشخيص. تعترب الرساةل يف (32

. الغرض الثانوي للرساةل هو أأن (32:3 )فلحد ذاهتا مثال مناسب للمس يح اذلي أأخذ ماكننا كبديل 
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ة للحياة. ا   يُعّل ِّ معلي ا عن حمبة املس يح عندما نسعى لأن هنا تُغري ِّ نعرب ِّ عن نتاجئ حياة املس يح فينا املُغري ِّ

عالقتنا مع الآخرين، سواء اكنت يف املزنل أأو بني السادة والعبيد أأو بني صاحب العمل والأجري. تلك م 

. اكن الغرض (3:9 ؛11:1كو  ؛4-1: 2 )أأفبولس يف رسائل السجن الأخرى عن العالقات اجلديدة 

قامته عندما يُطلق الأخري يف  هذه الرساةل ليك يعرب ِّ بولس عن شكره لفيلمون وليك يطلب منه أأن هيئي ا 

ة لال جنيل لأن يصل (11، 2-9: 3 )فلرساحه من السجن  ا، هو قوة احلياة املُغري ِّ ذ  . موضوع الرساةل ا 

ىل ا ىل الظروف تقاجامتعية املتنوعة للمجمتع ويُغري ِّ عالقتنا من حاةل العبودية ا  ة.ا  وُّ  ل خِّ

، ذلا تُعطي هذه الرساةل تعالمي (3:9 )كومل يكن فيلمون وحده مالاك  للعبيد يف كنيسة كولويس 

موهجة للسادة يف عالقاهتم بأأخوهتم العبيد. مل ينكر بولس حقوق فيلمون عىل عبده، لكن طلب من 

وقت، عرض بولس . يف نفس ال(32:3 )فلفيلمون يربط مبدأأ ال خوة املس يحية ابملوقف مع أأنس ميس 

أأن يدفع خشصيا لك ما ُأدين به أأنس ميس. مل تكن هذه الرساةل رساةل جهوم عىل العبودية يف حد ذاهتا، 

مياهنم يف داخل هذا النظام. من احملمتل أأن يكون  لكن عرض لكيف يُمكِّن أأن حييا السادة والعبيد اب 

ىل بوليس  ر أأنس ميس ورده ا  ا ومن ث  أأسقف  . ولقد أأصبح(39:3 )فلفيلمون قد حر  أأنس ميس خادم 

 35كنيسة أأفسس.

 املس يح كام يُرى يف رساةل فيلمون 

الغفران اذلي جيده املؤمن يف املس يح يُصور بصورة مجيةل يف مثال فيلمون. أأنس ميس، املذنب 

. لقد حنى بولس (32-32: 3 )فل، وحمبة بولس اليت دفعته لأن يتشفع هل (32، 33: 3 )فلجبرمية كبرية 

. من خالل معل (34:3 )فل، وأأصبح بديل أأنس ميس لأنه أأخذ عىل عاتقه دينه (2:3 )فلجانبا حقوقه 

. يف هذا املثال، حنن (32-31: 3 )فلفيلمون الكرمي، مت اسرتداد أأنس ميس ووضعه يف عالقة جديدة 

                                                           
35 Ryrie, p. 1939 
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. لقد فاعي أأمام الآبمثل أأنس ميس. ودفاع بولس عن أأنس ميس أأمام فيلمون موازي لعمل املس يح الش

  36أأدان أأنس ميس القانون ولكن النعمة خلصته. 

 خمطط لدلراسة الشخصية:

 (2-3: 3: )فلصالة شكر من أأجل فيلمون 

  (32-2: 3 )فلتوسل بولس من أأجل أأنس ميس 

 (13-34: 3 )فلوعد بولس لفيلمون 

  (11-11: 3 )فلأأمور خشصية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Wilkinson/Boa, p. 444 
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 القسم الثالث

 الرسائل العامة

 مقدمة

ىل أآخر  ائل العامة أأو الرس الرسائل‘‘رسائل يف العهد اجلديد، س بعة مهنا يُطلق علهيا  2نأأيت الآن ا 

 اكثوليك‘‘تُستبعد من هذا الوصف. يُس تخدم مصطلح  العربانيني، عىل الرمغ من أأن رساةل ’’الاكثوليكية 

مه عن رسائل بولس الرسول اليت اك’’  أأو أأشخاص.  نت ختاطب كنائسمبعىن عام أأو عاملي وذكل ليك منزي ِّ
ىل سبيل املثال، عىل ماكن واحد. ع والثانية(رساةل الرسول يوحنا الأوىل  )ابس تثناءمل تقترص عنوانهيم  37

ا اذلين يف الش تات  الثين‘‘خياطب الرسول يعقوب  ني يف لك وهذه تسمية ولقب للمؤمن’’ عرش س بط 

ىل‘‘. وختاطب رساةل بطرس الأوىل املبكر( لك الهيود املس يحيني يف هذا التارخي )رمباماكن  املتغربني  ا 

كن املتنوعة. ، وهذه تسمية للمؤمنني يف هذه الأما’’من ش تات بُُنتس وغالطية وكبدوكية وأأس ي ا وبيثينية 

ىل أأشخاص معينة.  م رساليت يوحنا الأوىل والثانية ا ىل هذه اجملموعة، حىت برمغ كوهنام يوهجان ا  وتُض 

وجيب أأن ’. ’العامة  الرسائل‘‘ختالفات، يُطلق عىل الامثنية رسائل يف هذه اِلراسة وبسبب هذه تقا

لهيم، بل ـ ماعدا رساةل العربانيني  ياُلحظ أأن رسائل بولس الرسول مل تُعنون حبسب الأشخاص املُرسةل ا 

 ـ تُعنون لك هذه الرسائل حبسب أأسامء مؤلفهيا. 

ا، رمبا نطلق عىل رساليت يعقوب وب لهية  ا)وفقطرس الأوىل أأهنام رسائل أأخالقية ومعوم  للمبادئ ال 

، وهذه السائل تدعو املؤمنني لأْن يسلكوا بقداسة يف طريق املس يح املُخل ِّص. رساةل واخلطأأ(للصواب 

لمني الكذبة ، حُتذر املؤمنني من املع)نبوية(بطرس الثانية ورساةل هيوذا عبارة عن رسائل اخساتولوجية 

                                                           
37 Thiessen, p. 271 



 ترمجة القس: حنا جميل  نظرة عامة عىل العهد اجلديد 

 

97 

 

مياهنم. رساةل العربانيني ورسائل يوحنا رسائل كريس تولوجية وأأخالقية  وتدعومه للكفاح والنضال من أأجل ا 

يف املقام الأول، تدعو املس يحيني لأن يثبتوا يف املس يح لأن املس يح هو ا عالن هللا الاكمل وهو اذلي 

يتجاوزه حق ل و )املس يح(يتحقق فيه لك نبوات العهد القدمي، وتدعو املؤمنني لأْن خيتربوا حياته 

 ال جنيل. 

بتقدمي منظور خمتلف عن غىن احلقيقة  31تمُكِّل هذه الرسائل الامثنية رسائل بولس الرسول الـ 

سهام هل  يني(العربان ، بطرس، يوحنا، واكتب الرساةل ا ىل )يعقوباملس يحية. لك من املؤلفون امخلسة  ا 

ذا مل يضيفه من خالل رأأيه. هذه الرسائل يه رسائل عظمية ك ممتزي ِّ  العهد  تويحي رسائل بولس الرسول، فا 

عالن العهد اجلديد من بعد سالعامة(الرسائل  )كتبةاجلديد عىل كتاابت امخلس مؤلفني  فر ، لاكن ا 

 38. بولس(منظور الرسول  )وهوالأعامل مقصور عىل منظور رسويل واحد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Wilkinson/Boa, p. 450 
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 الرساةل ا ىل العربانيني

 امجليع(: الشخص الوحيد فوق )املس يح

 الاكتب وامس السفر 

 بولس رساةل‘‘، وتُعنون هذه الرساةل ابلعنوان ميالدية( 3222ا ىل  922س نة  )منس نة  3122منذ 

ىل العربانيني  ؛ لكن ل يوجد اتفاق منذ القرون الأوىل من املس يحية خبصوص مؤلف الرساةل. ’’الرسول ا 

ىل‘‘العنوان الأقدم لهذه الرساةل هو   ’’. العربانيني  ا 

ا اليت نرشها وروج لها علامء الكتاب املقدس، لكن  هناك الكثري من الآراء والرباهني املفصةل جد 

يف احلقيقة أأن املؤلف مل يضع امسه يف السفر، وحىت أأن ماكن كتابة الرساةل واترخيها ومن ُأرسلت هلم 

 الرساةل، غري معروفني. 

ىل القارئ الأصيل، لأ  املؤلف  هنم من الواحض أأهنم اكنوا يعرفونمل يكن السفر جمهول ابلنس بة ا 

. لأس باب كثرية، انقسم تقليد الكنيسة املبكر خبصوص هوية املؤلف. نسب جزء (19-32: 31 )عب

من الكنيسة الرساةل ا ىل بولس؛ والآخرون نس بوا الرساةل ا ىل براناب، ولوقا، أأو أألكميندس؛ والبعض اختار 

خفاء تقامس  ىل العربانيني يشهد بصدق (معروفيكون تقامس غري  )أأنا  . العمق الرويح يف الرساةل ا 

 وحهيا؛ برمغ جمهولية مؤلفها. 

لهيم الرساةل مل يذكروا كام يف رساةل بولس، مفن احملمتل أأن نقول لكمة عهنم. طبيعة  ومبا أأن املُرسل ا 

لهيم ب السفر اخلاصة، ابقتباسها الكثري من العهد القدمي وتركزيها عىل نظام اذلابحئ، تفرتض قوة أأن املرسل ا 

  :Zane. C. Hodgesيقول زان هودجيس  العربانيني.الرساةل اكنوا من 
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القارئ الأول لرساةل العربانيني، مثل املؤلف، تعترب غري معروفة. ومع ذكل، اكنوا من  هوية‘‘

وأأشار  فالواحض جزء من جممتع معني. وهذا يظهر من تقاعتبارات الكثرية. اكن ِلى القراء اترخي معرو

؛ واكن الاكتب يعرف عن ماضهيم وحارضمه (19-11: 32 )عب’’ الأوىل  أأايهمم‘‘اكتب الرساةل ا ىل 

. وعالوة عىل ذكل، اكن ِلى املؤلف روابط (32:2 )عبوأأهنم أأعطوا بسخاء للمس يحيني الآخرين 

. وطلب مهنم أأيضا أأن يصلوا (11-34: 31 )عبوثيقة هبم وعرب  عن نيته لزايرهتم، رمبا مع تميواثوس 

 ’’.  (32: 31 )عبلأجهل 

’’ لعربانيني ا ا ىل‘‘اكن القارئ الأول من خلفية هيودية. ابلطبع حُيمتل أأن يكون العنوان القدمي 

قال، يظل أأن يُ  كام يُمكِّناحلدس الوحيد؛ لكنه احلدس الطبيعي. عندما يُقال لك يشء للقارئ الأممي 

ذا اكن  تأأكيد املؤلف عىل المنوذج الهيودي وجهومه عىل اس مترار الكهنوت الالوي تعترب أأقوى تفسري ا 

ثبات القوي  مياهنم القدمي. ال  امجلهور اذلي تس هتدفه الرساةل ذات أأغلبية هيودية ومييل ا ىل تقارتداد عن ا 

ىل الُقراء اذلين قد تربوا    39لهيا. عواملكثف لأصاةل الكتب املقدسة يف العهد القدمي تكون مناس بة أأكرث ا 

 ميالدية  22-29اترخي كتابة الرساةل: 

ىل أأن  التارخي حُيمتل أأن يكون بني س نة  ميالدية. احلقيقة الأوىل: أأن أألكميندس  22-29تشري حقائق كثرية ا 

ىل العربانيني يف س نة  ميالدية، فَّلا جيب أأن تكون قد ُكتبت يف  41أأسقف روما اقتبس من الرساةل ا 

لتارخي. احلقيقة الثانية: من الواحض جدا أأن الرساةل قد ُكتبت قبل خراب أأورشلمي اترخي سابق عىل هذا ا

( اكن املؤلف س يذكر تدمري الهيلك جنبا ا ىل جنب مع هناية 3ميالدية للأس باب التالية: ) 22يف س نة 

طريقة ب ( تلكم املؤلف عن الهيلك والأنشطة الكهنوتية1نظام اذلابحئ الهيودي لو حدث مبثل هذه الأمهية )

، 3: 32؛  11، 31، 4-2: 4؛  1-1: 2؛  12، 11: 2؛  1-3: 1تدل عىل أأهنا مازالت مس مترة ) عب 

                                                           
39 Walvoord/Zuck, electronic media 
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ولو اكن هذا   11: 31( أأشار الاكتب ا ىل تميواثوس يف عب 1(، ) 33-32: 31؛  33، 2،  1-9

 ل امليالدي. و يرتبط خبدمة بولس يف روما، فا ن ذكل يتطلب اترخي يف أأواخر العقد السادس من القرن الأ 

 املوضوع وغرض الكتاب 

ىل العربانيني  ىل العربانيني هو مسو عظمة املس يح. اس تخدمت الرساةل ا  من الواحض أأن موضوع الرساةل ا 

لكامت كثرية مثل أأفضل ـ اكمل ـ ساموي لتربهن عىل ذكل. بيامن الغرض الأساس للاكتب هو أأن يسعى 

( أأنبياء العهد القدمي 3ل وأأمسى. املس يح أأمسى وأأعىل من: )لأْن لُيبني ِّ خبمس طرق أأن املس يح هو أأفض

 )عب( يشوع 9، )(2-3: 1 )عب( موىس 1، )(32: 1-9: 3 )عب( املالئكة 1، )(1-3: 3 )عب

. وغاية هذا املوضوع أأن حيذر قراءه من (32: 32-3: 1 )عب( كهنوت هارون 1و ) (32: 2-9: 1

: 32 )عبخطورة التخيل عن جوهر ما أأخذوه يف املس يح من أأجل ظالل مؤقتة لنظام العهد القدمي 

ىل العربانيني قراءها أأن يس متر يف نضجهم ومنومه وجمازاهتم مكؤمنني أأمناء، (3 . وابلتايل، تشجع الرساةل ا 

مياهن ممتمني دعوهتم الساموية. وليفعل ذكل، م كتب مخس فقرات حتذيرية ليشجعهم أأن يتقدموا يف ا 

 . (14-39: 31 ؛14-12: 32 ؛12: 2-33: 1 ؛31: 9-3: 1 ؛9-3: 1 )عباملس يحي. 

ىل العربانيني   املس يح كام يُرى يف الرساةل ا 

  الوحيدتصبح رساةل العربانيني السفر الكرس تولويج ؛أأن يعرض الاكتب مسو املس يح وهو غرضالل متام 

، والشخص (31، 1: 3 )عباملتأألق ورمس جوهر هللا ’’  تقابن‘‘يف العهد اجلديد. فهيا ي علِّن الاكتب أأنه 

: 3 )عب، والشخص الوحيد اذلي أأعلنه هللا الأب بأأنه هللا (1: 3 )عبالوحيد اجلالس عن ميني هللا 

 )ال حصاح، والاكهن الأزيل عىل نظام كهنوت مليك صادق (31-32: 3 )عب(، واخلالق الأزيل 2-4

م املس يح بكونه النيب ال نساين ـ السابع( لهيي،. وفهيا يُقد  ه الفادي اذلي واملكل، والاكهن. ويُرى بوصف ال 

م نفسه مرة واحدة ومن أأجل امجليع فدية عن خطاايان وأأمت  وفعل لك ما مل  تشابه مع أأخوته، واذلي قد 
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ه ابحئ املؤقتة أأن تفعهل. وابلتايل، فهو اجتاز الساموات بوصفه الاكهن العظمي الأعىل بوصفتس تطع اذل

 الشخص الوحيد اذلي تعاطف مع ضعفنا. 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (12: 2-3: 3 )عبمسو املس يح عىل لك قادة العهد القدمي 

  (1-3: 3 )عباملس يح أأمسى من لك أأنبياء العهد القدمي 

  (32: 1-9: 3 )عباملس يح أأمسى من املالئكة 

  (2-3: 1 )عباملس يح أأمسى من موىس 

  (31: 9-2: 1 )عباملس يح أأمسى من يشوع 

  (12: 2-39: 9 )عباملس يح أأمسى من الكهنوت الالوي 

  (32-39: 9 )عبوصااي من أأجل الثبات والصمود 

  (32-3: 1 )عبمؤهالت الاكهن 

  (31: 2-33: 1 )عبوصااي للتخيل عن الكسل الرويح 

  (12-31: 2 )عبيقني وعد هللا 

 (12-3: 2 )عبالكهنويت  من النظاماملس يح أأمسى 

  (14: 32-3: 2 )عبمسو معهل الكفاري بوصفه اكهننا رئيس كهنتنا 

ا أأفضل    (31-3: 2 )عبعهد 
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 (32-3: 4 )عبمسكن مقدس أأفضل 

 (32: 32-33: 4 )عبذبيحة أأفضل 

رشادات   (14-34: 32 )عبا 

 (14: 31-3: 33 )عبتقالامتس الأخري حلفظ ال ميان 

  (92-3: 33 )عبمناذج أأبطال ال ميان يف القدمي 

  (33-3: 31 )عبالتشجيع لأجل حفظ ال ميان 

رشادات ووصااي من أأجل حفظ ال ميان    (32-31ك 31 )عبا 

  (14-32: 31 )عباِلافع واحلافز لأجل حفظ ال ميان 

  (11-3: 31 )عبختام 

  (32-3: 31 )عبمبادئ معلية للحياة املس يحية 

ىل العربانيني    (34-32: 31 )عبطلب للصالة من أأجل اكتب الرساةل ا 

 (13-12: 31 )عبالربكة الرسولية 

 (11-11: 31 )عبمالحظات خشصية 

  (11-19: 31 )عبالتحيات والربكة اخلتامية 
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 رساةل يعقوب

 والمنوذج(: املثال )املس يح

 الاكتب وامس السفر

ا ‘‘تبدأأ هذه الرساةل بـ  ْبط  ْ ع رش   س ِّ ىل  الثيْن 
ِ
م  ا ال  ي الس  ، هُيْدِّ يحِّ س ِّ ب ِّ ي ُسوع  الْم  الر  ْبُد هللاِّ و  ي ْعُقوُب، ع 

. ت اتِّ ين  يفِّ الش   ِّ ( 3هؤلء مه: ) ’.’ يعقوب‘‘(. يوجد أأربعة رجال يف العهد اجلديد ابمس 3:3 )يع’’ اذل 

( يعقوب أأخا هيوذا 1، )(32:1 )مر( يعقوب بن حلفى 1، )(34:3 )مريعقوب ابن زبدي أأخو يوحنا 

. وخبصوص هذا كتب (34:3 )غال( ويعقوب أأخا الرب 9و ) (32:2هيوذا ال خسريوطي، لو  )ليس

 : Ryrieريري 

الأربع رجال اذلي حيملون امس يعقوب يف العهد اجلديد، من احملمتل أأن يكون اثنني مهنم  عن‘‘

ن ويعقوب أأخا الرب يسوع. مفن غري احملمتل أأ  يوحنا( )أأخوهام اكتب هذه الرساةل ـ يعقوب بن زبدي 

ق فهيا النغمة املوثو  (.1:31 )أأعميالدية  99يكون يعقوب بن زبدي هو الاكتب؛ لأنه استشهد يف س نة 

: 2جود يف لوقا ويعقوب املو ’’ يعقوب الأصغر ‘)‘ل تلغي فقط اليعقوبني الأقل شهرة يف العهد اجلديد 

ا معروف ا يف كنيسة أأورشلمي  (32 ىل الأخ الغري شقيق اذلي أأصبح قائد   ؛32:31 أأع)لكهنا تشري ا 

ع م يعقوب يف مجم. ويدمع هذا تقاس تنتاج تشابه اللَكم يف رساةل يعقوب مع الك(32:13 ؛31:31

  40. ’’ (31:31وأأع  1:1يع  ؛39:31وأأع  12:3يع  ؛11:31وأأع  3:3 )يعأأورشلمي 

                                                           
40  Ryrie, p. 1966 
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. خياطهبم يعقوب قائال:  ىل أأن تُفرس  الطريقة اليت خياطب هبا يعقوب مس تقبيل الرساةل حتتاج ا 

ىل‘‘ ا اذلين يف الش تات  الثنا ا   ( و34:3 )يعيف ’’  ا خويت‘‘كام هو واحض من  .3:3 )يع’’ عرش س بط 

شارة ليست للتشتت اذلي حدث ما بني س نة 2، 3: 1 )يع شارة ا ىل  22-22(، هذه ا  ميالدية، لكهنا ا 

، 31، 33: 3 )متاملس يحيني الهيود اذلين تشتتوا من وطهنم خالل التشتت اذلي حدث يف املايض 

من لك   يف يوم امخلسني. يف ال حصاحات الأوىل من سفر أأعامل الرسل، اكن الهيود يف أأورشلمي(32

. الكثري من هؤلء رأأوا ومسعوا عن املعجزات اليت حدثت يف يوم امخلسني وجاءوا (31: 3 )أأعأأحناء العامل 

ىل أأوطاهنم يف لك أأحناء العامل. ا ىل هؤلء  ليك يؤمنوا بيسوع املس يح. ويف الهناية، عاد الكثريون مهنم ا 

 كتب الرسول يعقوب رسالته. 

 ميالدية  92أأو  91الرساةل: اترخي كتابة 

من احملمتل أأن تكون رساةل يعقوب يه أأول رساةل ُكتبت، ويُؤرخ معظم علامء الكتاب املقدس الرساةل 

( توجد يف الرساةل السمة الهيودية 3ميالدية. وذكل للأس باب التالية: ) 91عىل أأهنا ُكتبت حوايل س نة 

ىل أأن الرساةل ُكتبت ع  ( 1. )ندما اكنت الكنيسة مازالت حتت الس يادة الهيوديةاملمزية جدا اليت تشري ا 

شارة خبصوص الزناع حول ختان الأمم. ) ىل ’’  مجمع‘‘ اس تخدم املصطلح( 1ل توجد ا   عتقاجامت‘‘ليشري ا 

( قةل ونقص ال شارات ا ىل املشالك 9. )(1:1 )يع’’  كنيسة‘‘بدل من لكمة ’’ تقاجامتع  ماكن‘‘أأو ’’ 

؛ س نة 31 أأع)رشلمي، مثل العالقة بني املس يحيني من الأمم واملس يحيني من الهيود املوجودة يف مجمع أأو 

ىل أأهنا ُكتبت يف اترخي ُمبكر )ميالدية( 94 ىل تعالمي املس يح اكن لها  ال شارات‘‘( 1، تشري أأيضا ا  ا 

 41’’. توافق لفظي مع الأانجيل، ذلا من احملمتل أأن تكون كتبت قبل الأانجيل

                                                           
41 Wilkinson/Boa, p. 465 
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 الرساةل املوضوع وغرض 

من الواحض أأن يعقوب اكن همامت ابقتناء ال ميان الفاعل، اذلي هو حيوي وقوي، وعامل. يكتب الرسول 

يعقوب لُيحذر املؤمنني عن عواقب ال ميان امليت، الغري فع ال، وكتب  ليك حُيرض املؤمنني عىل المنو 

 والنضج الرويح احلقيقي. 

 املس يح كام يُرى يف رساةل يعقوب

ا ـ ا ىل  (3:1 ؛3:3 )يعرسول يعقوب يف يشري ال  ومن ث  ينتظر جميئه’’ يسوع املس يح  الرب‘‘ـ حتديد 

شارات ودللت من 322. يف أأعداد الرساةل الـ (2-2: 1 )يع سفر من العهد القدمي وعىل  11، توجد ا 

شارة عن تعالمي املس يح من املوعظة عىل اجلبل.  31الأقل   42تلميح وا 

 43خصية: خمطط لدلراسة الش 

  (12-3: 3 )يعقف واثق ا 

  (3:3 )يعالتحية تقافتتاحية والتحيات 

 (31-1: 3 )يعافرحوا يف التجارب املتنوعة 

 (32-31: 3 )يعقاوم يف التجربة 

لهيي    (12-34: 3 )يعاستند ا ىل احلق ال 

                                                           
42 Ryrie, p. 1966 

43 Ron Blue, The Bible Knowledge Commentary 
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  (12-3: 1 )يعاخدم مبحبة 

 (31-3: 1 )يعاقبل ْ الآخرين 

 (12-39: 1 )يعساعد الآخرين 

  (32-3: 1 )يعتلك م حبرص 

 (31-3: 1 )يعاضبطْ اللَكم 

 (32-31: 1 )يعهذْب الفكر 

 (32-3: 9 )يعاخضع بتوبة 

 (2-3: 9 )يع اتضاعحوْل الكراهية ا ىل 

  (31-2: 9 )يعحول اِلينونة ا ىل عداةل 

ىل ال ميان    (32-31: 9 )يعحول التفاخر ا 

  (12-3: 1 )يعشارْك ابهامتم 

 (2-3: 1 )يعشارْك ابملمتلاكت 

  (31-2: 1 )يعشارك بصرب 

  (12-31: 1 )يعشارك ابلصالة 
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 رساةل بطرس الأوىل

 للأمل(: مثال )املس يح

 الاكتب وامس السفر 

يرُصح العدد تقافتتايح بوضوح أأن  الرسول بطرس هو اكتب الرساةل. ُعرفت رساةل بطرس الأوىل عامليا 

 بأأهنا معل الرسول بطرس من خالل الكنيسة الأوىل. 

 س يا،أأ بنطس، وغالطية، وكبدوكية،  )يفتُوجه الرساةل ا ىل هؤلء اذلين يسكنون كغرابء 

ىل املؤمنني من الهيود والأمم الزنلء مؤقت ا عىل (3:3بط 3) )املؤمنني(اطخمتارين  وبيثينية( . ويشري هذا ا 

ىل الهيود اذلين قد تأأثروا من الش تات. غالب ا ما تشري لكمة  ىل الهيود اذلين ل ا  ’’  املتش تتني‘‘الأرض، وا 

يعيشون يف فلسطني لكهنم تشتتوا يف لك أأحناء حوض البحر املتوسط. ومن احملمتل أأن تُس تخدم لكمة 

اكن   44يف الرساةل عن املس يحيني من الأمم املوجودين كشعب هللا يف وسط عامل رشير. ’’  الأمم‘‘

 الرسول بطرس يضع لك من الأمم والهيود يف عقهل عندما كتب  رسالته. 

ىل املس يحيني املش تتني يف لك أأحناء املقاطعات الرومانية يف ش به  توجه الرساةل بطرس الأوىل ا 

ى. وهذا املاكن هو يف شامل تُركيا حاليا. اكنت تتكون الكنائس يف تكل املقاطعات جزيرة أأس يا الُصغر 

من لك من الهيود والأمم. وهذه الرساةل يه رساةل غنية يف ال شارات وتقاقتباسات من العهد القدمي. 

ا يف مصطلح  واملس تخدم ’’  املش تتني‘‘املرتمج ’’  DIASPORA‘‘وجد املس يحيني الهيود معىن خاص 

                                                           
44  The NET Bible, The Biblical Studies Press 
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ىل الهيود اذلين يعيشون خارج أأورشلمي (3:3بط 3) العدد الأول يف التحية تقافتتاحية يف . اكن يُشار ا 

 ’’. اذلين يعيشون يف الش تات  ابلهيود‘‘

لقد لحظ القارئ الأممي تعلمي بطرس عن احلياة املقدسة يف ضوء خلفيهتم اليت اكنت ُتهل هجال 

أأيضا املس يحيون الأمم كثريا بتكل احلقيقة، برمغ أأهنم اكنوا . ولقد تشجع (39: 3بط 3)اتما لكمة هللا 

ل أأهنم أأصبحوا الآن  . ومشل  بطرس حبرص لك من (32:1بط 1)’’ هللا  شعب‘‘يعيشون يف اجلهل، ا 

آس يا الصغرى.   45املس يحيني الهيود والأمم يف رسالته لتشجيع الكنيسة يف أ

 ميالدية  29-21اترخي كتابة الرساةل: 

 (31: 1بط 3)ربط  تقليد الكنيسة بطرس يف س نواته الأخرية مبدينة روما. لو اكنت ال شارة عن اببل يف 

شارة مشفرة عن روما، فا ن هذه الرساةل قد ُكتبْت بيامن اكن بطرس يف روما خالل العقد الأخري  يه ا 

 بارشة اذلي حدث يفنريون م  ال مرباطورميالدية، قبل اندلع اضطهاد  21من حياته، يف حوايل س نة 

. ومن الصعب (32-31: 1بط 3)ميالدية. حيث أأن بطرس مل يعترب روما كعدو للمس يحية  29س نة 

 بعد اندلع تقاضطهاد اذلي حدث يف عرص نريون.  (32-31: 1بط 3)أأن ُتعل هذا الترصحي 

 املوضوع وغرض الكتابة 

ياة واملسؤوليات ا ِلهيا الكثري لتقوهل عن احل بيامن تتناول رساةل بطرس الأوىل عقائد متنوعة ويف حني أأهن

ل أأن موضوع وغرض رساةل بطرس الأوىل يمتركز حلو مشلكة الأمل، وخصوصا الأمل من  املس يحية، ا 

ميان املرء. تُصف الرساةل بأأهنا مرجع أأو كتيب لُيبني ِّ كيف جيب أأن حييا املس يحي كزنيل وسفري  أأجل ا 

                                                           
45 Walvoord/Zuck, electronic media 
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، 31، 31، 3: 9 ؛32، 39: 1 ؛31-33: 1 ؛13-31، 3:3 بط3)عن املس يح يف وسط عامل معادي 

32 ،34) . 

توجد أأهداف وأأغراض كثرية لهذه الرساةل. تقصد الرساةل أأن تعطي توجهيات للمؤمنني الواقعني 

عالن جميء املس يح وخالصه 3حتت تقاضطهاد: ) ( من 1، )(31-1بط 3)( من خالل الرتكزي عىل ا 

تباع املس يح بوصفه املثال الاكمل يف املعاانة والأمل  ( من خالل احلياة 1و ) (19-13: 1بط 1)خالل ا 

: 9 ؛31-9: 1بط 3)يف العامل وفقا ِلعوهتم كشعب هللا ابحملافظة عىل مسعة صاحلة وسط العامل الأممي 

( وتشجيع 31:1بط 3)املامرسة . وتشمل الأغراض الأخرى رشح التصال اجلوهري بني العقيدة و (3-34

، وهذا هو العنرص الأسايس والرضوري لقدرة الكنيسة (9-3: 1بط 3)الأتقياء بأأن يرعوا رعية هللا  القادة

 عىل التأأثري بفاعلية يف وسط عامل معادي. 

 املس يح كام يُرى يف رساةل بطرس الأوىل

و ’’ يح  اءرج‘‘الرساةل ممتلئة بشخص ومعل املس يح. من خالل قيامة املس يح، حصل املس يحي عىل 

، 2: 3بط 3). تلك م بطرس يف مواضع عدة عن جميء املس يح مبجد (9-1: 3بط 3)’’ ل يُفىن  مرياث‘‘‘‘

ان عىل اي. وتلك م أأيضا عن خشص ومعل املس يح كحمل هللا اذلي يفدينا حبمل خطا(3:1 ؛31:9 ؛31

-13: 1بط 3)، وتلك م عن املس يح بوصفه املثال الاكمل يف الأمل (19: 1 ؛34-32: 3بط 3)الصليب 

 . (9:1 ؛11: 1بط 3)، وتلك م عن املس يح بوصفه الراعي العظمي وحايم املؤمنني (19

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

 (31-3: 3بط 3)خالص املؤمنني 

 (1-3: 3بط 3)التحية تقافتتاحية 
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 (4-1: 3بط 3)الرجاء احلي يف املس تقبل والتجارب احلالية 

عالن اخلالص يف املايض  عالن اخلالص احلايل وا   (31-32: 3بط 3)ا 

 (31: 1-31: 3بط 3)تقديس املؤمنني 

  (13-31: 3بط 3)اِلعوة للقداسة 

  (11-11: 3بط 3)اِلعوة من أأجل حمبة بعضنا بعض حبرارة 

  (1-3: 1بط 3)الغش لللكمة  اِلعوة لش هتاء اللنب العدمي

  (32-9: 1بط 3)اِلعوة من أأجل تقدمي ذابحئ روحية 

  (31-33: 1بط 3)اِلعوة من أأجل تقامتناع عن الشهوات اجلسدية 

 (31: 1-31: 1بط 3)خضوع املؤمنني 

 (32-31: 1بط 3)اخلضوع للحكومات 

 (12-32: 1بط 3)اخلضوع يف العمل 

  (11-13: 1بط 3)مثال املس يح 

  (2-3: 1بط 3)اخلضوع يف الزواج 

  (31-4: 1بط 3)اخلضوع يف لك منايح احلياة 

آلم املؤمنني    (39: 1-31: 1بط 3)أ

  (32-31: 1بط 3)السلوك اذلي نسلكه يف الأمل 
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مل   (2: 9-32: 1بط 3)مثال املس يح ابلنس بة للأ

 (34-2: 9بط 3)وصااي خبصوص الأمل 

 (33-3: 1بط 3)يف الأمل  )النظار(الرعاة 

  (39-31 :1 بط3)اخلتام أأو الربكة الرسولية 
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 رساةل بطرس الثانية

 الاكفية(: اللكمة )املس يح

 الاكتب وامس السفر 

ىل أأن (3:3بط 1)يعرف الاكتب نفسه بأأنه مسعان بطرس  . تشري عدد من الأدةل اِلاخلية الأخرى ا 

بطرس هو الاكتب. اس تخدم بطرس الضمري الأول املفرد ـ يف القسم الشخيص، وتقريبا يف العهد اخلتايم 

ا أأن هذه الرساةل يه رسالته الثانية ا ىل قراءه  ىل نفسه. وأأكد  أأيض  ا ا  وبني   (3:1بط 1)ملوت الآب ـ ُمشري 

. عنوان هذه الرساةل هو (31:1بط 1)’’ العزيز  أأخوان‘‘الرسول حيث دعاه  ولصببمعرفته الشخصية 

 وذكل للمتيزي بيهنا وبني الرساةل الأوىل اليت كتهبا بطرس. ’’ بطرس الثانية  رساةل‘‘

لهيم رسالته  ( اليت3:1بط 1)كتب بطرس هذه الرساةل ا ىل نفس اجملموعة من املؤمنني  كتب ا 

هنا رساةل الع  . كتب  (1:1 ؛11-3: 1 ؛39:3بط 1)’’ الأخري  اليوم‘‘هد الأخري، رساةل حتذيرية لـ الأوىل. ا 

ىل الكنائس الهيودية والأممية  ، وكتب بال شك ا  مياان  مثين ا مساواي  بطرس ا ىل املس يحيني اذلين أأخذوا ا 

 . (3:3بط 3)’’  وبينية، وغالطية، وكبدوكية، وأأس يا، بنتس‘‘اليت يف 

 ميالدية. 22-22الرساةل: اترخي كتابة 

. (39-31: 3بط 1)بوصفها نوع من أأنواع الرسائل الوداعية، كتب بطرس هذه الرساةل يف هناية خدمته 

يوسابيوس، فا ن بطرس أأستشهد أأثناء تقاضطهاد اذلي حدث يف عرص  الأوىل،ووفقا ملؤرخ الكنيسة 

. من احملمتل أأن تكون الرساةل قد ُكتبْت يف س نة من هاتني ميالدية( 22-22س نة  )حوايلنريون 

 الس نتني. 
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 املوضوع وغرض الكتابة

يت(، 1)كام حذر الرسول بولس من جميء أأخاطر تقارتداد يف الس نوات الأخرية من حياته وخدمته 

رب نفسه لكذكل أأيضا حذر بطرس من أأخطار املعلمني الكذبة كام تنبأأت عهنم الأنبياء، وكام تنبأأ عهنم ا

ن غرض هذه الرساةل القصرية هو التحذير ضد الأخطار اليت تواجه (1-3: 1 ؛3:1بط 1)ورسهل  . ا 

ا قيام املعلمني الكذبة.   الكنيسة، وخصوص 

يكون  لكيالو رساةل بطرس الثانية يه الامتس حاين حنو مجهوره ليك يمنو وينضجوا يف املس يح، 

هذا هو الأساس محلايهتم من قيام املعلمني الكذبة. وهذا و  (2: 3بط 1)املس يحي كسول أأو غري ممثر 

( وأأن جسد 31-31: 3بط 1)لأن  بطرس اكن يعرف أأن حياته عىل الأرض أأوشكت عىل تقانهتاء 

. وابلتايل رغب بطرس يف أأن ينعش ذاكرهتم ويرضم تفكريمه (1-3: 1بط 1)املس يح يواجه خطر حايل 

. وليك يفعل ذكل، وصف بدقة (31: 3بط 1)ه يف عقوهلم ليك يضعوا تعالمي (1-3: 1 ؛31: 3بط 1)

 ؛33-1: 3بط 1)املؤمنني البالغني الناجضني، ليشجعهم يف المنو يف النعمة ومعرفة خملصنا يسوع املس يح 

1 :32) . 

وبسبب الأساس الأخر اذلي تناولته املعلمني الكذبة، وصف بطرس طبيعة لكمة هللا كأساس 

ومن ث   حذرمه من التعرض لأخطار املعلمني الكذبة اذلي وصفهم بدقة جنبا  (13-31: 3بط  1)يقيهنم 

. ويف الهناية، يشجع بطرس قراءه بيقينية جميء املس يح الثاين (11-3: 1بط  1)ا ىل جنبا مع دينونهتم 

م  بطرس التحدي الهنايئ، (32-3: 1بط 1)  . مع هذا التأأكيد اخلتايم عىل جميء الرب، قد 

كلِّ  أَ  ال  ذلِّ ، يفِّ س  ْيب  ل  ع  ن س  و  ُه بِّال  د  ْند  ُدوا عِّ ُدوا لُِّتوج  ِّ ، اْجهت  هِّ ُرون  هذِّ ْذ َأنُُْتْ ُمنْت ظِّ
ِ
ب اُء، ا . م  هيُّ ا اَلحِّ

مْك ةِّ الُْمعْ و   بِّ الْحِّ ا حبِّ س  يُب بُولُُس َأيْض  بِّ ل ْيمُكْ َأُخوان  الْح 
ِ
ا، مَك   ك ت ب  ا ال ص  ب ِّن ا خ  ة  ر  ُبوا َأان  ا يفِّ ط  اْحس ِّ ، م  ُ اةِّ هل 
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 ِّ ُة الْف هْمِّ، حُي ر  ي اُء ع رسِّ  هي ا َأش ْ ، ال يتِّ فِّ هِّ اُلُمورِّ ْن هذِّ هي ا ع  ا فِّ م  ا، ُمت لك  ِّ ه ا َأيْض  ائِّلِّ لُك ِّ س  غ رْيُ فُه الر  اءِّ و  ا غ رْيُ الُْعل م 

هِّْم. ا، لِّه ال كِّ َأنُْفسِّ ، ك ب ايقِّ اْلُكُتبِّ َأيْض   الث ابِّتِّني 

ال لِّ  ف أَنُُْتْ  ْن َأْن ت ْنق اُدوا بِّض  ُِّسوا مِّ ، اْحرت  فُُْتُ ر  ب ْقُُتْ ف ع  ْذ ق ْد س  
ِ
ب اُء، ا ْن ياءالأرض َأهيُّ ا اَلحِّ ، ف ت ْسُقُطوا مِّ

ْجُد الآ  ُ الْم  . هل  يحِّ س ِّ ن ا ي ُسوع  الْم  ل ِّصِّ ُمخ  ب ِّن ا و  ْعرِّف ةِّ ر  يفِّ م  ةِّ و  لكِّنِّ انُْموا يفِّ الن ِّْعم  . و  . ن  ث ب اتِّمُكْ ْهرِّ ىل  ي ْومِّ اِل 
ِ
ا  و 

 . ني  آمِّ  ’’ أ

 املس يح كام يُرى يف رساةل بطرس الثانية

، يتلكم بطرس focusيتلكم بطرس عن املس يح بوصفه مصدر احلياة والتقوى، ومتش يا مع هذا الرتكزي 

رة. أأربعة عرش م’’  الرب‘‘أأربع مرات، ويتلكم عن بوصف ’’ واملُخلِّص  الرب‘‘عن املس يح بوصه 

ضافة ا ىل ذكل، أأشار بطرس ا ىل حادثة التجيل اجمليدة عىل اجلبل املُقدس وتطلع ا ىل اجمليء الثاين ابل  

آه بطرس والتلميذين  للمس يح املُخلص. يف هذا الوقت، فا ن العامل لكه سوف يرى سوف يرى العامل ما رأ

 الآخرين عىل جبل التجيل. 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (1-3: 3بط 1)التحيات 

  (13-1: 3بط 1)منو أأو هتذيب الشخصية املس يحية 

 (33-1: 3بط 1)المنو يف ال ميان 

  (13-31: 3بط 1)أأساس ال ميان 

  (11-3: 1بط 1)هناية أأو دينونة املعلمني الكذبة 
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 (1-3: 1بط 1)خطورهتم وسلوكهم 

دانهتم   (4-9: 1بط 1)تدمريمه وا 

  (11-32: 1بط 1)وصفهم وسامهتم 

 (32-3: 1بط 1)تصوير املس تقبل والثقة فيه 

  (2-3: 1)السخرية من املعلمني الكذبة 

  (4-2: 1بط 1)بطء يوم الرب 

  (31-32: 1بط 1)تقاحنالل اذلي يعقب يوم الرب 

ىل الأخطار  ا ا    (32-39: 1بط 1)احلذر الالزم نظر 
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 رساةل يوحنا الأوىل

 هللا(: حمبة )املس يح

 السفر الاكتب وامس 

ل أأن التقليد عزا رساةل يوحنا ا ىل يوحنا الرسول. اكن الاكتب من  بينا يوجد امس املؤلف يف الرساةل، ا 

 .(1-3: 3يو 3)الشهود الأصلني للمس يح واذلي عرف املس يح عن كثب 

ىل املؤمنني   ؛3:1 ؛39-31، 3: 1يو 3)يف لك الرساةل، توجد أآايت تُبني أأن يوحنا اكن يكتب ا 

لهيم أأو يف أأي ماكن يعيشوا. هذه احلقيقة رمبا تويح بأأن الرساةل (31:1 ْن املكتوب ا  ، ومل يُبني ِّ يوحنا م 

قد ُكتبت ليك تكون رساةل دورية بني العديد من الكنائس. رمبا اكنت الكنائس حول مدينة أأفسس، مبا 

قامة يوحنا اكنت يف أأفسس يف أأاي  مه الأخرية. أأن الُكت اب املس يحيني اُلول أأقروا بأأن ا 

آس يا  يث تقع مدينة ح  حاليا(تركيا  )يفتقاس تخدام املؤكد لرساةل يوحنا الأوىل اكن يف مقاطعة أ

أأن يوحنا خدم يف كنائس  امليالدي(من القرن الأول  )أأسقفأأفسس. أأشار أألكميندس السكندري 

ىل الك  آس يا.نائس يف مقعديدة حول هذه املقاطعة. رمبا يُفرتض أأن  رساةل يوحنا الأوىل ُأرسلت ا   46اطعة أ

 ميالدية  42-21اترخي كتابة الرساةل: 

ج اترخي هذه الرساةل والرسائل الأخرى ليوحنا الرسول، ولكن مبا أأن الكثري من هذه  من الصعب أأن حُند ِّ

جنيل يوحنا، مفن املنطقي أأن نفرتض  موضوعات ولكامت هذه الرساةل متشاهبة جدا ملوضوعات ولكامت ا 

                                                           
46 NIV Study Bible, electronic Library 
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جنيل يوحنا ولكن قبل اضطهاد  أأهنا ُكتبت بعد ميالدية.  41نة اذلي حدث يف س   ادواميتيناترخي كتابة ا 

 ميالدية.  42-21وبناء  عىل ذكل، فا ن التارخي املنطقي هو تقريبا بني س نة 

 موضوع وغرض الرساةل: 

. بسبب (2-1: 3يو 3)موضوع الرساةل هو الرشكة مع هللا من خالل الرب يسوع املس يح 

لك املادة رش وأأن  بأأن )املعتقد الغنوصيةيت اكنت تواجه املؤمنني هناك، رمبا الشلك الأول من الهرطقة ال

ِّف طبيعة الرشكة مع هللا اذلي وصفه بأأنهوحدها(احلرية نكتس هبا من املعرفة  نور،  ، ذلا كتب  يوحنا لُيعر 

: 1 ؛1-3: 3يو 3)، وهللا هو حياة (32، 2: 9يو 3)، وهللا حمبة (1:3يو 3)وحمبة وحياة. هللا نور 

. لتسري يف الرشكة مع هللا، فا ن هذا يعين أأن تسري يف النور اذلي يقود ا ىل اختبار احلياة اليت (33-31

يعطهيا، وحمبته للآخرين وبره. هذه الرساةل تُعطي عددا من تقاختبارات أأو أأدةل الرشكة، برمغ من أأن 

هوره ن متش يا مع املوضوع، تعالمي املعلمني الكذبة وطبيعة مج البعض يرى ذكل اكختبارات للخالص. ولك

بكوهنم مؤمنني، مفن الأفضل أأن نرى هذه اكختبارات أأو أأدةل الرشكة، اختبارات ُسكىن ومعرفة اطخملِّص 

 يف عالقة حية ختترب تغري احلياة يف املؤمنني. 

د الشلك اِلقيق للهرطقة اليت واهجت هؤلء امل  توى س يحيني، لكن من حم من الصعب أأن حُند ِّ

ناكر حلقيقة التجسد  كة مع هللا. أأن  السلوك الآث ل مينع الرش  وادعاءرساةل يوحنا الأوىل، اليت تضمنت ا 

وذكل بسبب مخسة  (13: 1 ؛32، 2: 1 ؛12، 32، 3: 1يو 3)’’  أأطفاهل‘‘وابلتايل، ك تب  يوحنا ا ىل 

: 3يو 3)(  لنخترب الفرح الاكمل 1)  ...(ـ 1: 3و ي3)( ليُشجع الرشكة مع هللا 3أأس باب عىل الأقل: )

( لمينعهم وحيمهيم من الهرطقة 9، )(1: 1-2: 3يو 3)( ليُشجع القداسة من خالل الرشكة احلقيقية 1، )(9

 . (31-33: 1يو 3)( ليعطهيم الثقة والضامن 1و ) (12-32: 1يو 3)

 املس يح كام يُرى يف رساةل يوحنا الأوىل: 
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ئه الثاين. يف حياة املؤمنني وتتوقع جمي  )املس يح(تركز هذه الرساةل عىل اخلدمة احلالية للُمخلِّص 

ومن اخلطااي الشخصية ولك الآاثم من خال  (2: 3يو 3)ما زال دمه يطهر املؤمنني من لك خطية 

: 1يو 3)مام الآب . ابلفعل، الرساةل تعلِّن أأن: املس يح هو بران والشفيع أأ (4: 3يو 3)تقاعرتاف ابخلطية 

، يسوع هو (1:1يو 3)هو اذلبيحة ليس فقط عن املؤمنني بل أأيضا عن لك العامل  وأأن املس يح (3

شارة ا ىل معموديته وصليبه (1-1: 9 ؛11: 1يو 3)املس يح اذلي جاء يف اجلسد  ، جاء ابملاء واِلم: ا 

 . (1: 1-12: 1يو 3)وس يأأيت اثنية وعندما نراه اثنية س نكون مثهل  (2: 1يو 3)

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

 ( 9-3: 3يو 3)املقدمة والغرض من الرساةل 

 (1: 1-1: 3يو 3)رشوط رضورية للرشكة 

  (2-1: 3يو 3)السلوك يف النور 

  (1: 1-2: 3يو 3)تقاعرتاف ابخلطية 

  (12-1: 1يو 3)السلوك اذلي يتناسب مع الرشكة 

 (33-1: 1يو 3)ما ميزي الرشكة ـ أأن نكون مثل املس يح 

 (32-31: 1يو 3)وصية الرشكة ـ أأل حتبوا العامل 

  (12-32: 1يو 3)حتذير الرشكة ـ احرتسوا من ضد املس يح 

  (1: 1-12: 1يو 3)سامت الرشكة 

  (1:1-12: 1يو 3)النقاء بسبب رجاءان 
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  (19-9: 1يو 3)ممارسة الرب بسبب موت املس يح 

 (2-3: 9يو 3)برهان الروح 

  (1: 1-2: 9يو 3)مناذج الرشكة، احملبة كام أأحب  املس يح 

 (13-9: 1يو 3)نتاجئ الرشكة 

 (1-9: 1يو 3)تقانتصار عىل العامل 

  (31-2: 1يو 3)تأأكيد شهادات املس يح  

  (31: 1يو 3)ضامن خالص املؤمن 

جابة الصالة    (32-39: 1يو 3)تأأكيد ا 

  (13-32: 1يو 3)تقانتصار عىل اخلطية احلالية 
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 رساةل يوحنا الثانية

 املُتجسد(: هللا )املس يح

 الاكتب وامس السفر

ىل نفسه  ل أأن يوحنا الرسول هو اكتب الرساةل. أأشار يوحنا ا  عىل الرمغ من عدم ذكر امس الاكتب، ا 

نا الأوىل. هذه ورساةل يوح  )يوحنا(اليت تمتىش مع مصت املؤلف يف لك من ال جنيل ’’  الش يخ‘‘بكونه 

ف نفسه بأأنه  ، فذكل يويح ’’ الش يخ‘‘يه نفس املقدمة اليت اس تخدهما يف رساةل يوحنا الثالثة. مبا أأنه عر 

بأأنه اكن معروف ا جيدا من مس تقبيل الرساةل. اكن هذا اللقب الرمسي ابلنس بة ملاكن الش يخ، لكن يُرحج 

ِّف نفسه ا ىل قراءه. أأن اكن يس تخدم هذا اللقب اك شارة خشصية   هبا يُعر 

 . ’’يوحنا الثانية  برساةل‘‘ عنونةمبا أأن الرساةل ارتبط ابلرسول يوحنا كاكتب لها، ذلا 

ىل    (1-9، 3:3يو 3)’’ اطخمتارة وأأولدها  الس يدة‘‘توجه الرساةل ا 

 ميالدية  42-21اترخي كتابة الرساةل: 

د اترخي الرساةل، لكن الظرو ف واملوضوعات املوجودة يف الرساةل تويح بأأهنا من من الصعب أأن حُند ِّ

 )أأنظر. ميالدية( 42-21)احملمتل أأن تكون قد ُكتبت يف نفس الزمن اليت ُكتبت فيه رساةل يوحنا الأوىل 

 الأوىل(اترخي كتابة رساةل يوحنا 
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 املوضوع وغرض الكتابة

ق الرسويل وفقا السري يف احلموضوع رساةل يوحنا الثانية هو قلق الرسول بأأن قراءه يس متروا يف 

آتي ا يف  لأنه‘‘. (2-9: 3يو 1)للوصية  ىل العامل مضلون كثريون، ل يعرتفون بيسوع املس يح أ قد دخل ا 

د للمس يح  ل، والض ِّ ، كتب الرسول يوحنا ليحمهيم من رش خداع (2: 3يو 1)’’. اجلسد. هذا هو املُضِّ

. ومتش يا مع ذكل، نرى (4: 3يو 1)حنرفوا عن احلق هؤلء اذلين رفضوا أأن يبقوا يف تعالمي املس يح وا

( ليعطهيم 1و ) (4: 3يو 1)( كتب الرسول يوحنا ليحمي قراءه من أأن خيرسوا جمازاهتم 3غرضني: )

تعالمي واحض عن عدم قبول هؤلء املعلمني الكذبة يف بيوهتم ويف كنائسهم ول حىت أأن يردوا علهيم التحية. 

ىل بيوهتم ول ا ىل كنائسهم.   مل يشأأ الرسول يوحنا أأن يسمحوا هلم أأن يدخلوا ا 

 املس يح كام يُرى يف رساةل يوحنا الثانية

دية رسول الأوىل، فا ن رساةل يوحنا الثانية هتُت حبامية احلق الكتايب لعقكام هو احلال يف رساةل يوحنا ال

 التجسد. كتب الرسول يوحنا ليربهن هلم زيف اذلين ينكرون أأن املس يح يسوع مل يأأتِّ يف اجلسد. 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (1-3: 3يو 1)اِليباجة والتحيات 

 (9: 3يو 1)التوصية ابلسلوك يف احلق 

 (2-1: 3يو 1)التوصية ابس مترار حمبهتم بعضهم لبعض 

  (33-2: 3يو 1)التحذير والوصااي ضد املعلمني الكذبة 

  (31-31: 3يو 1)مالحظات وحتيات ختامية 
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 رساةل يوحنا الثالثة

 تقامس(: )املس يح

 الاكتب وامس السفر

الرسول يوحنا هو أأيضا اكتب هذه الرساةل. يف لك من رساليت يوحنا الأوىل والثانية يعرف املؤلف نفسه 

يف لك من  3:3)’’ احلق  حمبة‘‘ولوحظ أأيضا وجود عبارات مشاهبة يف لك من رسالتيه: ’’.  الش يخ‘‘بـ 

 . رسالتيه(يف لك من  9: 3)’’ يف احلق  السري‘‘و  رسالتيه(

هنا موهجة ا ىل  غايس  احلبيب‘‘هذه الرساةل بوضوح يه أأكرث الرسائل الشخصية للرسول يوحنا. ا 

د مس تقبِّل الرساةل أأك الكنيسة.خبصوص املشالك اليت اكنت تواهجه يف  (3: 3يو 1)’’  رث من ل حُيد 

ىل أأن الرسول يوحنا اكن معروف ا جيدا من تكل الكنائس امل جودة يف و الوصف السابق، اذلي يشري ا 

ىل أأخر أأايم حياته. غايس هو امس مأألوف ِلى العهد اجلديد. هذا  آس يا الصغرى حيث خدم الرسول ا  أ

 )أأع، ويظهر يف سفر الأعامل ’’من كورنثوس  غايس‘‘ (11:32 )روتقامس يظهر يف رساةل رومية 

مل توجد  ، لكن’’من دريب  غايس‘‘ (9:12 )أأع، ويظهر تقامس يف ’’من مكدونية  غايس‘‘ (14:34

 عالقة بني يوحنا وهؤلء الرجال. 

 ميالدية.  42-21اترخي كتابة الرساةل: 

-21مرة أأخرى، التشابه بني رساليت يوحنا الأوىل والثانية يشري ا ىل نفس التارخي أأي يف حوايل س نة 

 ميالدية.  42
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 املوضوع وغرض الرساةل 

ىل غايس خبصوص مسأأةل الضيافة واِلمع كونوا املادي للمرسلني، خاصة عندما ي كتب الرسول يوحنا ا 

ظهار احملبةغرابء. يمتركز املوضوع حول التباين بني خدمة غايس  خص يسكل املس يحية الكرمية كش وا 

عى اذلي بدل من أأن يسكل ابحلق، رفض  ما عّل  به الرسول يوحنا وس ِلميرتيوسابحلق والسلوك الأانين 

 . (4:3يو 1)حنو رفعته الشخصية 

( ليك 1) (2-3: 3يو 1)( ليك يويص غايس 3من الرساةل الكثري من الأغراض اطخمتلفة: )تنبثق 

(   ليك ينهتر 1، )(2ب ـ 2: 3يو 1)يُعّل ِّ ويشجع تقاس مترارية يف دمع املرسلني اذلين أأرسلهم يوحنا 

( ليعطي تعالمي ووصااي ا ىل دميرتيوس 9(، )33-4: 3يو 1)ديوتريفوس عىل سلوك املمتركز حول ذاته 

اب ونيته يف الزايرة والتعامل مع هذه الصع يوحنا( )الرسول( ليؤكد لغايس رغبته 1و ) (31: 3يو 1)

 . (39-31أأ،  32: 3يو 1)

 املس يح كام يُرى يف رساةل يوحنا الثالثة

ل أأن الرسول يو  بيامن ل يُذكر امس املس يح بصورة مبارشة يف رساةل يوحنا ليه الثالثة، ا  حنا أأشار ا 

شارة ا ىل اخلدمة من أأجل الرب يسوع ’’. من أأجل امسه خرجوا  اذلين‘‘العبارة: يف   أأع)هذه بال شك ا 

. اس تخدم بولس نفس العبارة يف (93: 1حيث جند نفس الرتكيب اللغوي للغة اليواننية يف  92-93: 1

جنيل يوحنا أأيضا ’’. غُفرت من أأجل امسه  وخطاايمك‘‘ 31: 1يو 3. وكتب الرسول يف 1: 3رومية  أأشار ا 

ىل ال ميان   . (32: 1 ؛31: 3 )يو’’ يسوع  ابمس‘‘ا 

 خمطط لدلراسة الشخصية

 (3:3يو 1)التحيات أأو املقدمة 
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  (2-1: 3يو 1)وصااي لغايس 

 (9-1: 3يو 1)تقواه 

  (2-1: 3يو 1)كرمه 

  (33-4: 3يو 1)توصية ديوتريفوس 

  (4: 3يو 1)طموحه الأانين 

  (33-32: 3يو 1)نشاطه الأانين 

  (31: 3يو 1)توصية ديوتريفوس 

   (31-31: 3يو 1)مالحظات ختامية 
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 رساةل هيوذا

 البرشي(املس يح: ضامن اجلنس )

 الاكتب وامس السفر

. لقد اس تخدمت الرتجامت Judasتقامس يف اللغة اليواننية هو ’’.  هيوذا‘‘ف الاكتب نفسه ابمس يُعرِّ  

ِّف نفسه أأيضا  Judasلتفريق بينه وبني هيوذا ’’  Jude‘‘ال جنلزيية امس  اذلي خان املس يح. الاكتب يُعر 

  .1: 2ومر  11: 31بأأنه الأخ الغري شقيق للرب يسوع يف مت 

 من املفيد أأن نالحظ الآيت 

ل Judeأأن هيوذا  "برمغ يه  أأنه رفق  امسه بتواضع مع أأخ اكن الأخ الغري شقيق ليسوع املس يح، ا 

ع أأحدا مفن الواحض أأنه أأراد  أأن أأل يض املس يح،الشقيق يعقوب. من خالل تسمية نفسه بعبد يسوع 

ِّف نفسه من انحية أأخرى. مبا  ا لرتباطه اجلسدي بأأرسة املس يح. ويف نفس الوقت، جيب أأن يُعر  اعتبار 

ا يف القرن الأول ا ا شائع  تقامس،  من تالميذ املس يح اكان يسميان بنفس )اثنانمليالدي أأن  هيوذا اكن امس 

 47 "، ذلا فكنا حنتاج معلومات أأكرث، ذلا قال، هيوذا أأخو يعقوب.املس يح(مبا فهيم هيوذا اذلي خان 

ىل أأن  يبدوا أأن هيوذا اكن خياطب لك املس يحيني، ومل خياطب فقط مجموعة معينة. ابل ضافة ا 

ىل‘‘الرساةل ختاطب ببساطة  . (3:3 )يه’ ’املدعوين املقدسني يف هللا الآب، واحملفوظني ليسوع املس يح  ا 

 . (1: 3 )يه’’ الأعزاء الأصدقاء‘‘أأو ’’  الأحباء‘‘وخياطب اثنية بـ 

                                                           
47 NET Bible, electronic media 
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 ميالدية.  22-22اترخي كتابة الرساةل: 

ل أأن ا حدى تقاختالفات الرئيس ية بني  برمغ أأن موضوع الرساةل مشابه جدا لرساةل بطرس الثانية، ا 

: 1بط 1)’ ’س يكون معلمني كذبة ‘‘رساةل هيوذا ورساةل بطرس الثانية يه أأن: بيامن حيذر بطرس من 

ِّح بأأن  (،3 ل أأن هيوذا يرُص  ا قد ُكتبوا منذ القدمي لهذه اِلين دخل‘‘ا  . (9: 3 )يه’ ’ونة، جفار خلسة أأانس 

ل أأن رساةل هيوذا تتلكم عهنا كحاةل حارضة، ومن الواحض أأن  مبا أأن رساةل بطرس الثانية تتوقع املشلكة، ا 

هيوذا قد كتب  يف زمن متأأخر عن زمن كتابة رساةل بطرس الثانية. فلو أأن اترخي كتابة رساةل بطرس 

 ميالدية.  22-22 كتابة رساةل هيوذا ما بني ميالدية، حفينئذ يرتاوح اترخي 22-22الثانية هو 

 املوضوع وغرض الرساةل 

قصد  هيوذا أأن يكتب عن خالصنا املشرتك، لكن بسبب منو هرطقات كثرية واخلطر اذلي اكن هيدد 

ىل أأن يدافع عن ال ميان ضد التعلمي الاكذب اذلي دخل  الكنيسة، فاضطر عوضا أأن يُشجع املؤمنني ا 

ىل الكنيسة  ا. وب  الغنوصية. رأأت الغنوصيةبواسطة خلسة ا  ا ولك يشء رويح خري  ناء لك يشء مادي رش 

عىل ذكل، هذبوا حياهتم الروحية ومسحوا لأجسادمه أأن تفعل أأي يشء ترغب فيه، واكنت النتيجة أأهنم 

  48ارتكبوا لك أأنواع الآاثم. 

ُلانس  ةالالأأخالقيسات ( لتدين املامر 3من هذا، ميكن أأن نرى هدفني رئيسني يف رساةل هيوذا: )

( لينصحوا املؤمنني أأن يثبتوا، ويمنوا يف ال ميان ومه يدافعون عن 1أأزجعوا الكنيسة وأأفسدوا املؤمنني )

ىل الكنيسة.   احلق الكتايب اذلي ُسّلِّ ا 

                                                           
48 Ryrie, p. 2005 
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 املس يح كام يُرى يف رساةل هيوذا 

: 3 )يهوعىل احلياة الأبدية اليت أأعطاها  (،9: 3 )يهرساةل هيوذا تلفت انتباهنا عىل الضامن يف املس يح 

نه يسوع املس يح اذلي أأعطاان حق اِلخول ا ىل حمرض هللا 19: 3 )يهوعىل يقني جميئه الثاين  (13 (. ا 

  (11: 3 )يه

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (9-3: 3 )يهالتحيات والغرض من الرساةل 

  (32-1: 3 )يهوصف وفضح املعلمني الكذبة 

 (2-1: 3 )يهاملايض دينونهتم يف 

  (31-2: 3 )يهصفاهتم يف احلارض 

 (32-39: 3 )يهدينونهتم يف املس تقبل 

لهيم    (11-32: 3 )يهحامية املؤمنني وبعض الوصااي ا 

  (11-19: 3 )يهالربكة الرسولية 
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 لسفر النبوي: االقسم الرابع

 سفر الرؤاي

 اثنية(: اذلي س يأأيت )املس يح

 مقدمة 

نسان. يف حني يكون سفر التكوين هو  مع سفر الرؤاي، خنتُت ويكمتل الكتاب املقدس، ا عالن هللا لال 

سفر البداايت، يكون سفر الرؤاي هو سفر الهناية. يصف سفر الرؤاي أأحداث هناية الزمن، وجمي الرب 

، تعرض املوضوعات املقدساثنية، وحمكه يف هناية الزمن واحلاةل الأبدية. وبيامن يتنقل املرء خالل الكتاب 

العظمية ث تتطور، مثل: السامء والأرض؛ اخلطية، ولعنة الأرض، وال نسان واخلالص؛ الش يطان، 

 سقوطه ودينونته؛ ا رسائيل: اختيارها وبراكهتا وتأأديهبا؛ الأمم: اببل والبلبةل وامللوك واملامكل. ويف الهناية،

كامهل وحهل يف سفر الرؤاي. تبد ىل أأن نأأيتولك هذا جيد ا  ا، ا  ىل  أأ الأانجيل والرسائل يف رمس لك هذا مع  ا 

 سفر الرؤاي فا ن لك هذا يتالىق. 
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 نضع هذا يف خريطة اكلآيت: 

 سفر الرؤاي: هو اكامتل الكتاب املقدس 

 العهد القديم والعهد الجديد

← 

← 

 ←السماء والجحيم 

 ←خلق اإلنسان، السقوط، والخالص 

 ←اللعنة، الندم والكآبة الخطية ـ السبب، 

 ←الشيطان ـ شخصيته، سقوطه وهالكه 

 األمم ـ عصيانها، والديانات 

 إسرائيل ـ اختيارها، وتأديبها 

 الوعد بالُمخلِّص ـ عمله وحكمه 

 الملكوت ـ الوعود، والبرنامج 

 

 

 سفر الرؤيا

 

 

 الاكتب وامس السفر 

معروف  وقائد اكن (4:11 )رؤ. اكن نيب (2: 11 ؛4، 9: 3 )رؤالاكتب هو يوحنا وفقا للسفر نفسه 

لهيا سفر الرؤاي  آس يا الصغرى اذلي ُكتب  ا   . (9:3 )رؤيف كنائس أ

ِّف يوحنا يف التقليد بأأنه يوحنا الرسول، واحد من تالميذ الرب  الكتابة  بو يسوع. أأسللقد ُعر 

جنيل يوحنا وهذا ينشأأ من الطبيعة النبوية للسفر.   يف سفر الرؤاي خمتلف عن أأسلوب كتابة ا 
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 ميالدية. 42اترخي كتابة السفر: 

ُكتب  هذا السفر أأثناء حمك دوميتيان، وحيث مت  تأأكيد هذا من ُكت اب الكنيسة الآخرون يف العصور 

فرتة ويعتقد معظم الباحثني أأن السفر قد ُكتب  خالل الالأول، مثل أألكميندس السكندري ويوسابيوس، 

جنيل يوحنا  23-42 ميالدية. وهذا ما جيعل السفر أأخر سفر يف العهد اجلديد، ويف فرتة قريبة من ا 

 . الثالثة(يوحنا  )رسائلورسائهل 

 املوضوع وغرض الكتابة 

البرشية، اليت تعمل  الشخصيات يتعلق املوضوع الرئييس يف سفر الرؤاي ابلرصاع بني الرش يف شلك من

بنشاط من خالل الش يطان يف نظامه العاملي املتسع، وانتصار الرب عىل الأعداء وتأأسيس مملكته يف 

 ويف الأبدية.  (12س نة يف سفر الرؤاي أأحصاح  )الألفاملكل الألفي 

 ظهر ويبني ِّ خلف مشاهد الرؤاي املعطاة ليوحنا ليُ  (1:3 )رؤوهذا سيُت يف بأأخذ القارئ والسامع 

الطبيعة الش يطانية ومصدر الرش يف العامل. يوحض أأيضا سفر الرؤاي القوة الغالبة اليت تمكن يف الأسد 

اخلارج من س بط هيوذا، أأصل داود. وهو أأيضا امحلل اذلي يقف كأنه مذبوح لكنه يح، وغاضب 

 وس يجلب دينونة هللا املهيبة ضد العامل الآث املمترد.   

الأشخاص الهامة يف هذا السفر وذكل بسبب اِلور اذلي يلعبوه. يوجد: أأول هناك عددا من 

لك يشء، الرب يسوع، ويوحنا الرايئ، ويوجد أأيضا الشاهدين، والوحش اخلارج من البحر والنيب 

 الكذاب وأأخريا العروس. 
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 املس يح كام يُرى يف سفر الرؤاي 

عالن‘‘مبا أأن سفر الرؤاي هو ابحلق  قوته و ذلا يُظهر السفر جمده، وحمكته  ،’’يسوع املس يح  ا 

يف أأن يدين العامل  وقوته وحقه (11: 1-3: 1 )رؤ، ابل ضافة ا ىل سلطانه عىل الكنيسة (12-3: 3 )رؤ

نه يصف يسوع املس يح بأأنه: (13: 34-3: 1 )رؤ عالن املس يح مليئ ا ابلألقاب الوصفية. خاصة، ا  . واكن ا 

( ،  32:3(، الأول والآخر ) رؤ  1:3مكل ملوك الأرض ) رؤ الشاهد الآمني، والبكر من الأموات، 

(، الآمني، الشاهد الأمني،  2:1(، القدوس احلق ) رؤ  32:1(، ابن هللا ) رؤ  32:3احلي ) رؤ 

 1:1(، الأسد اخلارج من س بط هيوذا، أأصل داود ) رؤ  39:1والشاهد احلق ، بداءة خليقة هللا ) رؤ 

(، مكل امللوك ورب  31:34(، لكمة هللا ) رؤ  33: 34مني واحلق ) ) رؤ (، والأ  2:1(، امحلل ) رؤ 

(، والرب  32: 11(، كوكب الصبح املُنري ) رؤ  31:11(، والألف والياء ) رؤ  32: 34الأرابب ) رؤ 

 (. 13:11يسوع املس يح ) رؤ 

 خمطط لدلراسة الشخصية: 

  (2-3: 3 )رؤمقدمة 

 (12-4: 3 )رؤالأش ياء اليت مضت 

  (11: 1-3: 1 )رؤالأش ياء احلارضة 

 (2-3: 1 )رؤرساةل ا ىل كنيسة أأفسس 

 (33-2: 1 )رؤرساةل ا ىل كنيسة مسريان 

  (32-31: 1 )رؤرساةل ا ىل كنيسة برغامس 
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  (14-32: 1 )رؤرساةل ا ىل كنيسة ثياتريا 

  (2-3: 1 )رؤرساةل ا ىل كنيسة ساردس 

  (31-2: 1 )رؤرساةل ا ىل كنيسة فيالدلفيا 

  (11-39: 1 )رؤرساةل ا ىل كنيسة لودكية 

  (1: 11-3: 9 )رؤالأش ياء الآتية 

  (13: 34-3: 9 )رؤفرتة الضيفة العظمية 

  (33-3: 9 )رؤالعرش اذلي يف السامء 

 (39-3: 1 )رؤالس بعة أأسفار اطخمتومة واخلروف 

  (32-3: 2 )رؤ اِلينونة( )ختوماخلتوم الس بعة 

  (32-3: 2 )رؤفرتة فاصةل: اخلالص من فرتة الضيقة العظمية 

 (31-3: 2 )رؤالأربعة الأبواق الأوىل: أأبواق اِلينونة 

  (13-3: 4 )رؤالبوق اخلامس والسادس وبداية الويالت 

 (33-3: 32 )رؤاملالك والسفر الصغري 

  (34-3: 33 )رؤالهيلك، والشاهدان، الأبواق الس بعة 

  (32-3: 31 )رؤحرب يف السامء 

  (32-3: 31 )رؤالوحش والنيب الكذاب 
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  (12-3: 39 )رؤا عالانت خاصة 

  (2-3: 31 )رؤاملقدمة لس بعة رضابت الأخرية 

  (13-3: 32)س بعة جامات غضب هللا 

 (32-3: 32 )رؤدينونة اببل اِلينية 

  (19-3: 32 )رؤدينونة اببل التجارية 

  (13-3: 34 )رؤاجمليء الثاين للمس يح 

  (31-3: 12 )رؤوالعرش العظمي الأبيض  الألفي( )احلمكحمك املس يح 

 (1-3: 12 )رؤتقييد الش يطان 

 (2-9: 12 )رؤقيامة القديسني 

 (4-2: 12 )رؤمترد اخلطاة 

 (32: 12 )رؤهالك الش يطان 

دانة اخلطاة    (31-33: 12 )رؤا 

  (1: 11-3: 13 )رؤاحلاةل الأبدية 

 (2-3: 13 )رؤنزول أأورشلمي اجلديدة من السامء 

  (12-4: 13 )رؤوصف أأورشلمي اجلديدة 

  (1-3: 11 )رؤالهبجة والرسور يف أأورشلمي اجلديدة 
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  (13-2: 11 )رؤاخلامتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 


