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 تعلیمات لقادة المجموعات
التي ستتم دراستھا في المجموعة قبل الشروع في الدراسة و األسفار على الطالب قراءة السفر أ

تذكا  معً  برجاء  درس،  كل  نھایة  في  التالي.   القراءةبواجب  الطالب    یركمجموعة.  للدرس 
 سیضمن ذلك أن یكون لدى الطالب معرفة بالمحتوى الرئیسي للسفر قبل الدراسة.

كانت الدراسة ستتم في مجموعة، یمكن التناوب على قراءة المادة. توقف على نحو دوري    إذا
عدم خروج المناقشة   ھي أن تضمن  إلجراء مناقشة في المجموعة. كقائد للمجموعة، مسئولیتك

 مناقشة.فترة مدة زمنیة لكل  تحدید على ذلك مادة الدراسة. وسیساعدك إطارعن 

المناقشة نقاط.  أسئلة  في  موضحة  األسئلة    واألنشطة  السؤال/  اطرح  إحداھا،  وجدت  كلما 
الفرصة للطالب لمناقشة اإلجابات. احرص على أن یشارك كل الطالب في  التالیة لھا، وأتح 

 باالسم.  األسئلةم وجھ إلیھالمناقشة. وإن لزم األمر، 

من  تشیر   السفلیةالكثیر  كتابیشواإلى    الحواشي  لقراءة  ةھد  الشواھد  فتح  الطالب  من  اطلب   .
لم یذكر خالف ذلك، فإن اقتباسات الكتاب المقدس في الدروس ھي   ما  اآلیات خالل المجموعة.

 من الكتاب المقدس.  )KJVالملك جیمس (من نسخة 

 

 یحتوي كل درس على واجبین: 

الدراسة امتحان.  1 كتابیة ھامة من األسفار موضوع  لمقاطع  یحتوي كل امتحان على حفظ   .
تبدأ المجموعة التالیة بإجراء االمتحان.   الممكن أن یُ في الدرس.  ا أو جرى االمتحان شفھیً من 

ینبغي الخضوع لالمتحان دون الرجوع للمادة المكتوبة أو الملحوظات أو الكتاب المقدس   كتابةً.
االستعانة لالمتحان    أو  حل  نموذج  یوجد  التالي: بالزمالء.  الرابط  خالل  من  تحمیلھ  یمكنك 

ShepherdsGlobal.org. 

ذو صلة باألسفار موضوع الدراسة أو األفكار التي تمت مناقشتھا   واجب كتابة أو    مشروع. 2
 .في الدرس

 ,Shepherd’s Global Classroom الحصول على شھادة منإذا أراد الطالب 

فعلیھ أن یلتزم بحضور المجموعة وإتمام الواجبات كاملةً. ثمة نموذج متوفر في نھایة الدراسة 
 لتسجیل الواجبات التي تم عملھا.
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 الدرس األول
 عالم العھد الجدید

 
 أھداف الدرس

 یتعرف الطالب على جغرافیة فلسطین وأھمیتھا للعھد الجدید.. 1

 الطالب الخلفیة التاریخیة للعھد الجدید.یفھم . 2

 یدرك الطالب التأثیرات الرومانیة والیونانیة والیھودیة على العھد الجدید.. 3

 السائدة في العھد الجدید. والتقالید. أن یصیر لدى الطالب تقدیر للعادات 4

 
 لدرساإلعداد ل

 . 5  – 1: 2، 5 – 1:  1، لوقا 7 – 1: 1. قراءة متى 1

 . 5 – 4: 4حفظ غالطیة 

 
 أھمیة التاریخ والجغرافیا في العھد الجدید

 ھل تعد الدقة التاریخیة للكتاب المقدس ذات أھمیة لإلیمان المسیحي؟ لماذا؟ -
إن اإلیمان المسیحي مبني على أعمال هللا في التاریخ البشري وفي حیاة یسوع الذي 

جسدً  بیننا..." "صار  وحل  ا  1ا  معرفة  فإن  تساعدنا  ولھذا  للمسیحیة  التاریخیة  لخلفیة 
على فھم العھد الجدید. تظھر المقتطفات من بشارتي متى ولوقا في بدایة ھذا الدرس 

 تركیز الكاتبین على الخلفیة التاریخیة لحیاة یسوع. 

 
 14: 1یوحنا   1
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عن الكثیر من أدیان العالم. لقد أثبت دارسو الدیانات الشرقیة    اتمامً تختلف المسیحیة  
قصھا شيء بدون بوذا، والھندوسیة ال ینقصھا شيء بدون الكثیر من  أن البوذیة ال ین

َوإِْن لَْم یَُكِن  ة یسوع الناصري. "بدون حیاة وموت وقیام   ففارغة. أما المسیحیة  آلھتھا
 2."َوبَاِطٌل أَْیًضا إِیَمانُُكمْ  اْلَمِسیُح قَْد قَاَم، فَبَاِطلَةٌ ِكَراَزتُنَا

طبیعة تاریخیة، والكتاب المقدس كتاب تاریخي. إنھ ال یسجل  إن المسیحیة إیمان ذو  
تاریخیة. ألحداث  سجل  ھو  بل  والخرافات،  أن   األساطیر  الدارسین  بعض  یزعم 

لتعالیم أخالقیة عظیمة موضحة من خالل أساطیر ما قبل  الكتاب المقدس ھو تجمیع  
مة بكل وضوح بأنھا  تقر الكلبل  العلم. إال أن الكتاب المقدس ال یعطینا ھذا الخیار،  

 حقیقة تاریخیة. 
تدور أحداث العھد الجدید في زمن محدد ومكان وثقافة محددین، فالزمن ھو القرن  

، والمكان ھو فلسطین والعالم الروماني، والثقافة ھي الثقافة الیھودیة  المیالدي األول
التاریخیة   الخلفیة  أھمیة  وبسبب  والرومانیة.  دراستنا  والیونانیة  سنبدأ  والجغرافیة، 

 بوصف لعالم یسوع والكنیسة األولى.
 

 الخلفیة الجغرافیة للعھد الجدید
ن  إحتى    ھي محور تاریخ إسرائیل وخدمة یسوع على األرض.عد أرض فلسطین  تُ 

 تلقیب یسوع بالناصري یوحي باألھمیة التي في حیاتھ لمكان معین. 
حوالي فلسطین  عرض  حوالي    75  یبلغ  طولھا  ویبلغ  صغر    3.كم  235كم  ورغم 

القدیم،  التاریخ  المنطقة كانت ذات موقع استراتیجي في أحداث  رقعتھا، إال أن تلك 
الشمال   في  وآشور  الشمال  في  وسوریا  الغربي  الجنوب  في  مصر  بین  فموقعھا 

 ا.ھامً ا ستراتیجیً إا وبابل في الشرق جعل منھا ملتقى للتجارة وموقًع  الشرقي
 كان من یرتحل من الغرب إلى الشرق  من الغرب إلى الشرقلمالمح األرضیة ا

   مختلفة. تضاریس 3ا بفلسطین یلقى مرورً  (أي من البحر المتوسط إلى نھر األردن)

 
 14: 15كورنثوس  1  2
 میل  145یبلغ میالً وطول  45عرض یبلغ  3
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  عبر المرتفعات الوسطى  األرضبطول البحر المتوسط، ترتفع    السھل الساحليمن  
حوالي   ارتفاعھا  یبلغ  قمة  أور  4متر  800إلى  وكانت  البحر.  سطح  ھي  فوق  شلیم 

 أعلى نقاط إسرائیل على المستویین الروحي والجغرافي. 
 تألف من الجبال والتضاریس الوعرة.وإلى الشرق نجد بریة الیھودیة. أرض مقفرة ت

  ة المعیشة.وكانت ھذه المنطقة تعد منطقةً خطرة على المسافرین، كما كانت صعب
تحت سطح األرض،   5متر  415ومن ھذه المنطقة الجبلیة ینحدر وادي األردن إلى  

  من   6كیلومتریمتد نھر األردن لمائة    وھي النقطة األدنى على سطح الكرة األرضیة.
 الشمال الجبلي لبحر الجلیل إلى البحر المیت في الجنوب. 

   )9(خریطة ص

على مدار معظم خدمتھ كان نھر األردن ھو الحد الشرقي لتحركات یسوع. إال أنھ  
األردن، أي المنطقة الواقعة شرقي عبر في بعض األحیان بحر الجلیل لیسافر عبر  

ولدھشة     " وبیریة.ذه المنطقة الدیكابولیس، أي "المدن العشرنھر األردن. وتشمل ھ
مستعدً  یسوع  كان  األتالمیذه،  لخدمة  تالمیذ  ا  رأى  لقد  المنطقة.  ھذه  في  یسوع مم 

العشر المدن  منطقة  في  في   وأتباعھ  بالكرازة  الالحقة  إلرسالیتھ  مقدمات  وبیریة 
 7ودیة والسامرة وإلى أقصى األرض.""أورشلیم والیھ 

 
 المالمح األرضیة من الشمال للجنوب

المسافر   كان  الجنوب،  إلى  الشمال  إلى  ینتقل من  باالنتقال من  السامرة  الجلیل عبر 
تجاریة   منطقة  الجلیل  منطقة  كانت  لفلسطین.  والسیاسي  الدیني  المركز  الیھودیة، 

الجلیل البلدات الصغیرة في  تحیط ببحر  الناصرة إحدى  ، وھو بحیرة عذبة. وكانت 
الجمیلة. المنطقة  إلى    تلك  كانت منطقة الجلیل تتمیز بوفرة السمك من بحر الجلیل، 

الخضروا كانت  جانب  التي  والفاكھة  جنیسارت،  ت  سھل  في  العام  مدار  على  تنتج 
 مالي الغربي لبحر الجلیل. منطقة منبسطة تقع على الطرف الش وھو

 
 قدم   42600
 قدم  1370  5
 میالً  65  6
 8: 1أعمال    7
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السامریون  الھیكل في أورشلیم. كان  الشمال عن  السامرة تفصل یھود  كانت منطقة 
الغزو اآلشوري في عام   الذین تزوجوا من شعوب أممیة بعد  الیھود    722ھم نسل 

ویحتفلون   الختان،  ویمارسون  القدیم،  العھد  شریعة  یتبعون  السامریون  كان  ق.م. 
للسامریین   أنھ كان  المسیح. إال  الیھودیة، وینتظرون مجيء  موضع خاص  باألعیاد 

الیھود یعدُّ  للعبادة على جبل جرزیم، وكان  الیھود    ونھم نجسین.بھم  الكثیر من  كان 
األردن نھر  ا  یعبرون  بطول  بدالً لیسافروا  األردن  لنھر  الشرقي  السفر  لساحل  من   

البئر. وكانت  المرأة عند  لكي یخدم  السامرة  فاجتاز عبر  أما یسوع،  السامرة.  عبر 
 8تلك المرأة ھي من سمعت أول تصریح للمسیح بأنھ المسیا. 

كانت الیھودیة وعاصمتھا أورشلیم تقع في الجنوب. وكان جبل صھیون الذي یَُرى 
من على بعد أمیال ھو المركز الدیني لإلیمان الیھودي. فكانت األسر الیھودیة تزور  

عید الفصح. وقامت أسرة یسوع بھذه الرحلة في طفولتھ، وُوِجد الھیكل كل عام في  
 9لمین.ا مع المع ي "بیت أبیھ" جالًس یسوع ف

 
 
 

 ة التاریخیة للعھد الجدیدیالخلف
عام  من  بدایةً   في  بابل  أمام  أورشلیم  فلسطینت  تحولق.م،    586سقوط  إلى   اریخ 
 د یھوذا مجده السابق قط. من االضطرابات. ولم یستعِ  سلسلة

اإلمبراطور  ید  في  بابل  سقطت  حتى  فلسطین  على  البابلیة  اإلمبراطوریة  سادت 
عام  الفارسي   في  أورشلیم.539كورش  إلى  بالعودة  للیھود  كورش  سمح  وعلى    . 

إعا تمت  التالي  القرن  بمدار  المدینة  بناء  أدة  إال  ونحمیا.  وزربابل  عزرا  ن قیادة 
تحت   تزل  لم  كانت  عامة  أورشلیم  كان  الفارسي،  التأثیر  وبفعل  فارس.  سیطرة 

 الشعب في عھد المسیح یتحدثون اآلرامیة، لغة المملكة الفارسیة. 

 
 26:  4یوحنا   8
 52 - 41: 2لوقا   9
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عام   جزءً   334في  فلسطین  وصارت  فارس.  األكبر  االسكندر  ھزم  من    اق.م، 
وف وبعد  الیونانیة.  عام  اإلمبراطوریة  في  االسكندر  تم    323اة  مملكتھ  تقسق.م،  یم 

أرضرؤساء  4على   فلسطین  وصارت  الرؤساء   .  ھؤالء  من  اثنین  بین    معركة 
وأتباعھما، البطالمة والسلوقیین. وكانت تلك من أحلك الفترات في التاریخ الیھودي.  

دنس أنطیوخوس الرابع (أحد الحكام الیونانیین السلوقیین) الھیكل خالل تلك الفترة،  
 ي زیوس في الھیكل.ببناء مذبح لإللھ الیونان

استعاد  یھودیة.  عائلة  المكابیون،  قادھا  ثورةً  الرابع  أنطوخیوس  طغیان  أشعل 
المكابیون السیطرة على الیھودیة وأقاموا الساللة الحشمونیة. وفي الفترة بین عامي  

ق.م. كان المكابیون یحكمون فلسطین. ولكن مع األسف كانت تلك فترة   63و   166
قومي بسبب الخصومات األسریة واالرتداد الدیني. وبحلول عام  من عدم االستقرار ال

 ق.م. كانت األسرة قد وقعت في حرب أھلیة.  67

بین   الكائن  االنقسام  روما  استغلت  ما  سیطرتھا    رؤساءوسرعان  وفرضت  الیھود 
ن بومبي أورشلیم. وعیَّ   يبومبائد الروماني  ق.م غزا الق  63في عام  ولى فلسطین.  ع

كھ ممثلھ،   كرئیس  الثاني،  للیھودیة.  ،نةھیركانوس  الفعلي  الحاكم  وفي   10وجعلھ 
 عصر المسیح، كانت روما تحكم فلسطین. 

عام   ھیرودس    37في  تعیین  تم  قِ ملكً   الكبیرق.م،  من  الیھودیة  على  مجلس ل  بَ ا 
أدومیً  ھیرودس  كان  الروماني.  األدومیین. الشیوخ  نسل  من  قرون،   ا،  مدار  وعلى 

رفضوا السماح إلسرائیل بالعبور عبر أرضھم في    أن   إلسرائیل: منذ  اكان أدوم عدوً 
تعاونھم   إلى  الخروج  أثناء  كنعان  إلى  أورشلیم. طریقھم  تدمیر  على  بابل   11مع 

وبحلول عام    غیر أھل ثقة بالنسبة للشعب الیھودي.  الكبیروكأدومي، كان ھیرودس  
ق.م. كان ھیرودس قد انتصر على أعدائھ وصار الحاكم الوحید للیھودیة تحت   30

مزیجً  ھیرودس  كان  روما.  معقسلطان  والسلبیةدً ا  اإلیجابیة  الصفات  من  فمن ا   .
الیھود   یحترم  كان  الغ   –ناحیة،  بشریعتھم  والتزم  الھیكل  بناء  أعاد  ومن  ذإذ  ائیة. 

 
بینما  الحاكم الفعلي ھو الحاكم الذي بیده السلطة في بلد ما، رغم أن شخص آخر قد یكون ھو صاحب لقب الحاكم. كان بومبیوس الكبیر ھو الحاكم،   10

 صاحب النفوذ السیاسي.كان ھیركانوس الثاني ھو 
 21 – 1:  1، عوبدیا 21 – 14: 20عدد  11
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إلىناحیة أخرى، كان غیورً  الجنون    ا  أبنائھ حین إحتى    –درجة  العدید من  نھ قتل 
 بلغوا السن التي تمكنھم من منافستھ على العرش.

ھیرودس  و وفاة  أبنائھ   4في عام    الكبیربعد  مملكتھ على  بتقسیم  قامت روما  ق.م، 
 الثالثة. وھؤالء الحكام أثروا بشكل مباشر على تاریخ العھد الجدید وخدمة یسوع. 

أرختولى   ووحشیتھ    یالوسھیرودس  أرخیالوس  سمعة  وبسبب  الیھودیة.  حكم 
أورشلیم. إلى  ولیس  الناصرة  إلى  ومریم  یوسف  عاد  شر    دفعوقد    12المعروفة، 

تقدَّ  یھودي  بوفد  أرخیالوس  بطلبووحشیة  إلى روما  أرخیالوس،    م  نفي  تم  إغاثة. 
 ل روما.بَ وصارت الیھودیة تحت حكم نائب، (أو حاكم) ُمرَسل من قِ 

في   الساكن  الروماني،  الحاكم  ھو  البنطي  بیالطس  كان  یسوع،  محاكمة  وقت  وفي 
وكانت تقع   13، وكان یسافر إلى أورشلیم خالل األعیاد واالحتفاالت الھامة. قیصریة

السلط القائم على  یُ ئة مسعلى عاتق  التوسط بین روما حسَ ولیة ال  د علیھا، أال وھي 
یضمن تنفیذ مطالب روما دون أن یتسبب كان على بیالطس أن  فوالقیادة الیھودیة.  

تلف ولیتمم  الیھود.  وإثارة  إغضاب  للسنھدریم. ي  كبیرةً  حریةً  یتیح  كان  المھمة،  ك 
یلتقون   وكانوا  البارزین،  الیھود  معلمي  یضم  السنھدریم  ذلك  وكان    المجمعفي 

وخاف قیافا، رئیس الكھنة،    لیتخذوا القرارات الدینیة والثقافیة والقضائیة عن األمة.
 14ا تسببت أعمال یسوع في غضب روما.من أن تزول ھذه الحریة إذا م 

فیلبسكان   تسامحً   ھیرودس  األكثر  شمال   اھو  منطقة  وحكم  ھیرودس،  أبناء  بین 
شرق الجلیل. وقد قضى یسوع بعض الوقت في تلك المنطقة الجتناب خطر القبض  

قِ  من  بانیاس  بَ علیھ  مدینة  بناء  فیلبس  ھیرودس  أعاد  أورشلیم.  في  الیھود  قادة  ل 
العظیم: "  قیصریة فیلبي.وأطلق علیھا اسم   أَْنَت ھَُو وھناك أدلى بطرس بتصریحھ 

 15" ِسیُح اْبُن هللاِ اْلَحّيِ!اْلمَ 
م أنتیباس م. قا  39ق.م إلى عام    4كان حاكم الجلیل وبیریة من    ھیرودس أنتیباس

سلطان على الجلیل،    وألن ھیرودس أنتیباس كان ذا    16ن.ادبسجن وقتل یوحنا المعم 
 

 . كانت بیت لحم تحت سلطان أرخیالوس، والناصرة بالجلیل كانت تحت سلطان ھیرودس أنتیباس. 23 – 22: 2متى   12
 م. 36 – 26حكم بیالطس من   .13
 49: 11یوحنا   14
 16: 16متى  15
 29 – 17: 6مر   16
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أنتیباس   إلى  فأرسلھ  یسوع،  مصیر  مسئولیة  تحمل  اجتناب  بیالطس  حاول 
إلى    17للمحاكمة. أخرى  مرة  یسوع  وأعاد  حكم  إصدار  رفض  ھیرودس  أن  إال 

 بیالطس لیحكم في أمره. 
 

 الخلفیة الثقافیة للعھد الجدید
فیة التاریخیة. لقد أرسل  ذات أھمة تضاھي أھمیة الخلإن الخلفیة الثقافیة للعھد الجدید  

ثقافات مختلفة. وكل من ھذه الثقافات كانت ذات تأثیر    3هللا یسوع إلى عالم تؤثر بھ  
 ھام على عالم العھد الجدید.

 
 الخلفیة الیونانیة للعھد الجدید

وفاتھ بعد  لفترة طویلة  األكبر  االسكندر  تأثیر  أن   323عام    في  دام  أراد  لقد  ق.م. 
ولھذا، صارت الیونانیة ھي    یتحدث الجمیع في كل أنحاء اإلمبراطوریة ذات اللغة.

 كان معظم الیھود یتحدثون األرامیة والیونانیة. لغة العھد الجدید. و
عالم   في  تستخدم  كانت  والتي  المختلطة،  العامیة  الیونانیة  باللغة  الجدید  العھد  ُكتب 

المتوسط في   البحر  المستخدمة  (اللغة  األرامیة  كانت  وبینما  األول.  القرن  خالل 
فلسطین) والعبریة (لغة العھد القدیم) تقتصران على الشعب الیھودي، كانت الیونانیة  
مفھومةً  الرسل  رسالة  كانت  لذا  الرومانیة.  اإلمبراطوریة  أرجاء  كل  في  تستخدم 

 حیثما كرزوا بھا.
الیونانیة مال اللغة  دقة  في رسائل  وكانت  التي جاءت  العمیقة  الالھوتیة  لألفكار  ئمةً 

العھد   بولس. أسفار  في  الوارد  الغني  التصویر  تالئم  جمیلة  لغة شعریة  العبریة  إن 
مَ  لذا  دقةً،  فأكثر  الیونانیة،  أما  والشعریة.  النبویة  من  كَّ القدیم  بولس  اللغة    تعلیم نت 

 مخدومیھ العقائد األساسیة للتبریر والتقدیس.

 
 12 – 6: 23لو   17
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تعود والت الترجمة، والتي  القدیم. وھذه  للعھد  الیونانیة  الترجمة  السبعینیة ھي  رجمة 
ت الیھود الذین یتحدثون الیونانیة من قراءة الكلمة. كما أنھا  نَ للقرن الثالث ق.م، مكَّ 

ا بسھولة للمؤمنین جعلت العھد القدیم (الكتاب المقدس الخاص بالكنیسة األولى) متاحً 
 من األمم. 

 
 الخلفیة الرومانیة للعھد الجدید

 البشائر 
ه. لقد استخدم هللا االكتتاب إننا نرى التأثیر الروماني في حیاة یسوع في قصة میالد

می نبوة  لتحقیق  أممي  إمبراطور  أجراه  لحم.الذي  بیت  في  سیولد  المسیح  بأن   18خا 
ید هللا إلعاد  في  أداة  كورش  الفارسي  الحاكم  السبي، صار وكما صار  من  شعبھ  ة 

 یولیوس قیصر أداةً في ید هللا للمجيء بیوسف ومریم من الناصرة إلى بیت لحم.
متوفرتان إلجراء االكتتاب. وكان الرومان یفضلون تسجیل كل    ھناك طریقتانكانت  

ا أما  بھا.  یعیش  كان  التي  المدینة  في  االحتفاشخص  یفضلون  فكانوا    ظ لیھود، 
بإجراء   السبطیةبالسجالت   للیھودیة  روما  سمحت  لذا  أسرة،  كل  أسالف  قریة  في 

مائة   یقطع یوسف ومریم مسافة  أن  الذي تطلب  األمر  التقلیدي،  النحو  اكتتاب على 
 من الناصرة. 19كیلومتر

بأن   الذین شعروا  الرومان  بین یسوع والحكام  الصراع  البشائر  رسالتھ عن تصور 
تمثل خطرً  قلیًال مملكة جدیدة  یتحدث سوى  لم  یسوع  أن   عن روما  ا علیھم. ورغم 
 ا لممالك ھذا العالم.ملكوت هللا كانت تمثل تحدیً   وسیاساتھا، إال أن رسالة

 
 سفر األعمال 

یروي سفر األعمال كیف استخدم هللا اإلمبراطوریة الرومانیة لنشر بشارة اإلنجیل.  
إلى "السالم"    pax Romanaأو (باكس رومانا)     "السلم الرومانيمصطلح "ویشیر  

 
 5 – 1: 2، لو 2: 5میخا   18
 میالً  65  19
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بوحشیة  الرومانیة.   المفروض  اإلمبراطوریة  قبل  روما   20من  سلطة  أن  حین  وفي 
ما تُ  ن السلطة  أ(كما في صلب یسوع)، إال    م على نحو غیر عادلخدَ ستَ كانت عادةً 

وحدت اإلمبراطوریة، سافرین من البربر، كما أنھا  تحمي الم   اضً یالرومانیة كانت أ
م  للرسل  التبشیریة  الرحالت  روما  وجعلت  أنشأت  لقد  كم  85مكنةً.  من    21ألف 

المسارات   وأنشأت  الغرب،  في  اسكتلندا  إلى  الشرق  في  الفرات  نھر  من  الطرق، 
المتوسط.   البحر  عبر  رحالالبحریة  بولس  كانت  كبیر    التبشیریةت  حد  إلى  ممكنة 

 الطرق والمسارات البحریة التي أنشأتھا روما.  بسبب
ة والمناطق نمت حول البلدات الصغیروعلى عكس الثقافة الیھودیة التقلیدیة، والتي  

مدن عظیمة. وكانت تلك المدن ذات  الریفیة، كانت روما إمبراطوریة تحتوي على  
أھمیة كبیرة في انتشار بشارة اإلنجیل. ویمكن اقتفاء أثر رحالت بولس عن طریق  
بالتبشیر   الرومانیة. كان بولس یقوم في كل منطقة  الكبیرة في اإلمبراطوریة  المدن 

یتمك  لكي  الرائدة  المدن  كرز  في  لقد  الناس.  من  عدد  ألكبر  الرسالة  توصیل  من  ن 
یخطط   وكان  الرومانیة،  لإلمبراطوریة  الرئیسیة  المدن  في  اإلنجیل  ببشارة  بولس 

 22العالم في القرن المیالدي األول.  للكرازة في روما نفسھا، والتي كانت مركز
لھدف نشر   استغالل  أفضل  استغل بولس حقوقھ كمواطن روماني  اإلنجیل. من لقد 

استخدم بولس  24إلى دعواه للمثول أمام قیصر، 23مطالبتھ بالحمایة القانونیة في فیلبي 
 حقوق جنسیتھ من أجل رسالة المسیح.

 
 

 رسائل بولس 

ِسیَرتَنَا نَْحُن ِھَي فِي  طلحات المواطنة لتذكرة القارئ بأن "صم تستخدم رسالة فیلبي  
الت  25." السََّماَواتِ  رسالة  بولس  عالمً كتب  لفلیمون  كان  ماس  الروماني  القانون  أن  ا 

 
 السالم الروماني"  "20
 میل  53000 21
 15 – 11: 1. رومیة   22
 16أعمال    23
 11: 25أعمال    24
 20: 3فیلبي   25
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وفي رومیة وغالطیة   یقضي بإعدام أنسیمس، وھو عبد ھارب آمن على ید بولس.
ال بولس  یستخدم  كالتبریر  وأفسس  الالھوتیة  المبادئ  لشرح  القانونیة  الرومانیة  لغة 

 والعفو. 
فقد كان   26الیھود.ا لدى الرومان أكثر منھ لدى  حتى تصویر بولس للتبني كان مألوفً 

أمرً  شائًع التبني  التبني  ا  أن  یفھمون  الرومان  وكان  الروماني.  المجتمع  في  جداً  ا 
جدیدة.  حیاة  وبدایة  الجدید،  لالبن  الوراثة  وبحقوق  قدیمة،  دیون  أیة  بإلغاء   یقضي 

الذي یحدث حینما وقد استخدم بولس ھذه المبادئ الرومانیة القانونیة لیشرح التغییر  
 ي مؤمن جدید في جسد المسیح.یتم تبن

 
 
 

 سفر الرؤیا 
كان  أنھ  إال  المتنوعة.  الدینیة  للمعتقدات  وقبولھا  بسعة صدرھا  تفتخر  روما  كانت 

روما تسمح بالتعالیم الیھودیة أو  ة اإلمبراطور. كانت  ی على الجمیع االعتراف بألوھ
طا ھو  المسیحیة  "قیصر  بأن  العابِد  أقر  اإلعاللما  عن  أما  بأن  رب."  المسیحي  ن 

ھو   المسیح  غ"یسوع  فكان  الرومانیة. رب"،  الحكومة  لدى  مقبول  وھكذا،    27یر 
 فسرعان ما نشب صراع بین الكنیسة وروما.

وإن  ولكن   استخدمشرً اإلنسان    قصدحتى  فقد  أصبح   الشر  الرب  ا  لقد  للخیر. 
أساسیةً  وسیلةً  هللا  االضطھاد  استخدمھا  العظمى.  لتحقیق  فبسبب   اإلرسالیة 

تشتتوا   وفي خطة هللا، من  ."تََشتََّت اْلَجِمیُع فِي ُكَوِر اْلیَُھوِدیَِّة َوالسَّاِمَرةِ "  ،االضطھاد
ِریَن بِاْلَكِلَمِة."  28" َجالُوا ُمبَّشِ

 
 5: 1، أفسس 5: 4غالطیة   26
 11: 2فیلبي  27
 4، 1: 8أعمال   28
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یوحنا للمؤمنین ُكتَِب سفر الرؤیا في إطار ھذا االضطھاد الروماني. وقد أكدت رؤى  
المتألمین أن روما (أو أیة قوة معادیة �)، ستُھَزم. فا�، ولیس قیصر، ھو صاحب 

 السلطان على تاریخ البشر. 

 
 الخلفیة الیھودیة للعھد الجدید

 المسیانیة  التوقعات
التي   الجموع  كانت  "مسیا".  العبریة  للفظة  الیوناني  المرادف  "مسیح" ھي  كلمة  إن 

ھذَا ھَُو اْلَمِسیُح یَُسوعُ الَِّذي أَنَا أُنَاِدي    "تطلب المسیا. وأعلن بولس قائًال تبعت یسوع  
 مجيء المسیا آذانھم لتعلیم یسوع. للقد فتح توقع الناس  29"لَُكْم بِِھ.

 
 
 

 المجامع 
ف الھیكل  تدمیر  للشعب   586عام    يبعد  العبادة  مواضع  ھي  المجامع  باتت  ق.م، 

مجمع    الیھودي. ھناك  المجمع كان  كان  یحتوي على عشرة رجال.  أي مجتمع  في 
ا لألنشطة االجتماعیة. وقدم یسوع مكان عبادة ومدرسة ومحكمة دینة ومدنیة ومركزً 

 30بعض في المجمع، وعلّم في المجمع.ال ىأولى عظاتھ المسجلة في المجمع، وشف
وحتى بعد سماح كورش للیھود بالعودة إلى وطنھم، بقي الكثیر من الیھود في بابل  

وقد صار  وفي االسكندریة بمصر وفي مدن أخرى ھربوا إلیھا بعد سقوط أورشلیم.  
كرز فیھا الرسل كانوا یجدون لذلك أھمیة في انتشار بشارة اإلنجیل. ففي كل مدینة  

 . للیھود المحلیین بتلك المدینة امجمًع 

 
 3: 17أعمال    .29
 20: 18، یو 5 – 1: 3، مر 30 – 16: 4لو   30
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مع للعابدین الیھود  وحین كان بولس یزور مدینة جدیدة، كان یبدأ بالكرازة في المج
وكان أولئك األممیون مفتوحین    31األممیین الذین كانوا یطلبون الحق.   وللخاشعین من

 لرسالة اإلنجیل. 

 
 المجموعات الدینیة الیھودیة 

ف  الفریسیونكان   الدینیة  الجماعات  أشھر  ورغم   يھم  یسوع.  عددھم    عھد  قلة 
نھم كانوا معروفین لدى العامة. وتعني لفظة "فریسي" المفرز  آالف)، إال أ 6(حوالي  

موسى.   شریعة  طاعة  على  لحرصھم  ُمحتََرمون  الفریسیون  وكان  المكرس.  أو 
كالقیامة   والمسیحیین  الفریسیین  بین  المشتركة  المعتقدات  من  الكثیر  ھناك  وكانت 

الة واحترام العھد القدیم. إال أنھم أضافوا الكثیر من التقالید الشفھیة  والمالئكة والص
 ورفض معظم الفریسیین زعم یسوع بأنھ المسیا.  لشریعة موسى.

ذوالصدوقیون وكانوا  روما،   ي،  مع  وبالتعاون  یسوع.  عھد  في  سیاسیة  سلطة 
وقیون یعترف الصدولم  اكتسب الصدوقیون السلطة على رئاسة الكھنة والسنھدریم.  

فقد رفضوا األسفار النبویة والتلقید الشفھي. وكانت النتیجة ھي رفضھم    32. ةالتوراب
في   منصبھم  من  مستمدة  كانت  سلطتھم  وألن  والقیامة.  واألرواح  بالمالئكة  اإلیمان 

 م. 70ى الصدوقیون بعد تدمیر الھیكل في عام فالھیكل، اخت 

 
 عادات عالم العھد الجدید

ممكن أن یساعدنا على الوصول لفھم أفضل  إن فھم عادات عالم العھد الجدید من ال
 لرسالة العھد الجدید. وفیما یلي مثالن سیوضحان قیمة دراسة عادات العھد الجدید.

بیوتً  - تسكن  الیھودیة  األسر  معظم  وكانت كانت  واحدة.  غرفة  من  تتكون  ا 
ما    البھائم بالمنزل، تحتوي على م عادةً  ملحقة  اود  ذتعیش في غرفة خارجیة 

إلطعام البھائم. وحین جاء یوسف ومریم إلى بیت لحم، أغلب الظن أنھما مكثا 

 
 على سبیل المثال   5: 13أعمال   31
 توراه تعني "الشریعة". وھو مصطلح عبري یشیر إلى أسفار موسى الخمسة.  32
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امتألت  قد  كانت  الفنادق  غرف  ألن  ذلك  الخارجیة،  الغرف  تلك  إحدى  في 
الفندق   صاحب  فكان  االكتتاب.  ضیافة بسبب  أفضل  لھما  یوفر  أن  یحاول 

 ممكنة خالل تلك األیام التي ازدحمت فیھا المدینة بالزائرین. 
باالختالط.  - الخرفان  من  قطعان  لعدة  یسمحون  ما  عادةً  الیھودیة  رعاة  كان 

خرافھ.   على  ینادي  راعٍ  كل  كان  القطعان،  لفصل  الوقت  یحین  كان  وحین 
َواْلِخَراُف تَتْبَعُھُ، ألَنََّھا قال یسوع " لذا  وكانت الخراف تعرف صوت راعیھا.  

تَ  اْلَغِریُب فَالَ  ا  َوأَمَّ تَْعِرُف َصْوَت تَْعِرُف َصْوتَھُ.  ِمْنھُ، ألَنََّھا الَ  تَْھُرُب  بَْل  تْبَعُھُ 
 33." اْلغَُربَاءِ 

وتقالید   عادات  قراءة  یمكنك  الجدید،  العھد  عالم  عادات  عن  المعلومات  من  لمزید 
 34.على صفحات االنترنتالكتاب المقدس، متوفر 

 
 

 العھد الجدید ةسلط
العھد الجدید؟ إن الكثیر من التعالیم الخاطئة تأتي من أولئك    أن نثق في سلطة  أیمكننا

أو   المقدس  الكتاب  ینكرون صحة  جدیدة  م الذین  مصادر  وجدوا  أنھم  یزعمون  من 
 العھد الجدید. سلطةان لفھم إشكالیتان مھمتلإلعالن خارج الكتاب المقدس. وھناك 

 الموحى بھا؟: أیة أسفار ھي كلمة هللا القانونیةاإلشكالیة . 1

 الصحة النصیة: ھل النص الذي بین أیدینا مطابق للنص األصلي؟إشكالیة  . 2

 
 بھا؟ أیة أسفار ھي كلمة هللا الموحى القانونیة:

أسفار ھي  قانونیةإن   "أیة  تجیب على سؤال  فھي  للمؤمن.  ھامة  مسألة    ا حقً   الكلمة 
 ا كلمة هللا؟ي حقً كلمة هللا لشعبھ؟" فكیف نتأكد من أن أسفار العھد الجدید ھ

 
 5، 4: 10یوحنا   33
34red H. Wight, Manners and Customs of the Bible, 1953. Available online at http://www.baptistbiblebelievers.   

com/OTStudies/MannersandCustomsInBibleLands1953/tabid/232/Default.aspx 
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" كلمة  "مقیاس".  قانونیةإن  أو  "قاعدة"  بمعنى  یوناني  مصطلح  من  تأتي    وتتكون " 
ل بَ المستخدمة من قِ األسفار التي تتوافق والمعاییر    من  األسفار القانونیة للعھد الجدید

ل األولى  حقً الكنیسة  ھي  كتابات  أیة  وتحدید  هللا.  كلمة  من   مَ لھِ استُ ا  القانونیة  تكوین 
 المشكلتین التالیتین:

أنكر بعض المعلمین    –كما الیوم    –العقیدة الخاطئة. في الكنیسة األولى  مشكلة  .  1
یون بتعلیم یفید  ، في القرن الثاني نادى مارك فمثًال عالن الكتابي.  بة أجزاًء من اإلالكذ

إلھً  كان  القدیم  العھد  إلھ  شریرً بأن  ولاا  تعالیمھ،  .  مارك تأیید  أسفار رفض  كل  یون 
الكتاب المقدس فیما عدا كتابات بولس وأجزاء من بشارة لوقا. وكان قبول األسفار  

ھامً  الموحدة  أن  القانونیة  من  المعلمون  یتأكد  لكي  للعقیدة،  صلب  أساس  لتوفیر  ا 
 العقیدة التي یكرزون بھا مبنیة بالفعل على كلمة هللا. 

لكتب  ااالضطھاد. في أزمنة االضطھاد كان المسیحیون یُقتَلون لحیازتھم  مشكلة  .  2
 المقدسة المسیحیة. فكان ال بد أن یعرفوا أیة كتب مستعدون أن یموتوا من أجلھا. 

بھا من    ىعلى قائمة بالنصوص الموح، كانت الكنیسة قد اتفقت  بحلول القرن الرابع
ي  ھا كلمة هللا. ولك نسفار التي كان یُزَعم أاختبارات على األ  ثالثةهللا. وقاموا بتطبیق  

 معاییر: ثالثةیعتبر السفر أحد أسفار العھد الجدید القانونیة، كان ال بد أن تتوفر فیھ 
ا ذا صلة قریبة بأحد الرسل.   أو شخصً الكاتب. ال بد أن یكون كاتب السفر رسوالً .  1
األناجیل،    يوف لبطرس، ولوقا  قً یفر  كان متى ویوحنا رسولین. وكان مرقسحالة  ا 

 ا لبولس. رفیقً 
القدیم.  .  2 العھد  إعالن  مع  متعارضة  غیر  السفر  رسالة  تكون  أن  بد  ال  الرسالة. 

أن   یجب  المسیح.  یسوع  وإنجیل  الرسالة  تتفق  أن  البنیان  السفر    یھدفیجب  إلى 
 الروحي. 

قانونیً .  3 السفر  لیعتبر  الكنیسة  القبول.  آباء  كان  كلھا.  الكنیسة  یُقبَل من  أن  ا، یجب 
 فار العھد الجدید.األولى كثیري االستشھاد بأس
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اختُ ی القانونیة  األسفار  أن  الحدیثون  المتشككون  قِ قَ لِ زعم  من  الكنسیة  بَ ت  السلطات  ل 
كانت  النفوذ  لكسبكسبیل   القانونیة  أن  ھو  المتشككین  أمثال ھؤالء  یدركھ  ال  وما   .

نتاجً   امتفقً   امعیارً  األساقفة  علیھ على نحو شامل، ولم تكن  لعمل بعض  الطموحین ا 
مجمع قرطاج.  في    م  397لعھد الجدید رسمیاً في عام  ت قانونیة ادَ مِ فحسب. لقد اعتُ 

 بمائتي عام. انعقاد ھذا المجمعھا الالھوتیون قبل إال أن أسفار العھد الجدید أقرَّ 
" باكر:  آي  الالھوتي جاي  لنا یقول  قدم  كما  الجدید  العھد  قانونیة  الكنیسة  لنا  قدمت 

نی آیزاك  الجاذبیة." السیر  قوة  نیوتن  35وتن  ما   فإن  اكتشف  بل  الجاذبیة،  یخترع  لم 
بالفعل. خلقھ  قد  هللا  بل    كان  األسفار،  قانونیة  الكنیسة  تخترع  لم  الطریقة،  وبنفس 

 اكتشفت أیة أسفار ھي بالفعل بوحي من هللا. 
األسفار    مجمع  أقرَّ  وتشمل  اإلیمان.  أھل  من  بالفعل  مقبولةً  كانت  قانونیةً  قرطاج 

القانونیة األسفار التي اتفق المؤمنون المسیحیون من كل العصور على أنھا كلمة هللا  
 الموحى بھا. 

من فترة العھد الجدید ھي األسفار التي ُزِعم أنھا كتابات مسیحیة   أسفار األبوكریفا
األسفار  ل الكنیسة األولى. في القرن الثاني، ھاجم تلك  بَ مقدسة، ولكنھا ُرفَِضت من قِ 

ت بالفعل كأسفار  فَ نِ . كانت بعض تلك الكتابات قد صُ إیرینیئوس  ُكتّاب مثل ترتلیان و
في   الم زائفة  الجدیداروالقانون  العھد  بأسفار  قائمة  الثاني    توري، وھي  للقرن  تعود 
الضروري    المیالدي. القرن األول كان من  أنھ حتى  یھوذا  ونرى من خالل رسالة 

" ألَجْ   أن  یِسینَ تَْجتَِھُدوا  ِلْلِقّدِ ةً  َمرَّ اْلُمَسلَِّم  اِإلیَماِن  اِل  كان  فقد  قد ."  الكذبة  لمعلمون 
 36"دخلوا خلسةً". 

لتصویرھا   قیمة  ذات  تكون  قد  تقلیدیة  نصوص  بین  األبوكریفا  أسفار  تتراوح 
نصوص   إلى  األولى  الكنیسة  تروِّ لممارسات  أسفار  ھرطقة  ومن  خاطئة.  لعقیدة  ج 

واألبوكریفا   برنابا،  ورسالة  األولى،  كلیمنت  رسالة  الحسن  الصیت    الدیداخي ذات 

ولكنھا لم تطابق معاییر الكنیسة    إن ھذه األسفار تقلیدیة في تعلیمھا،  .راعي ھرمسو
 لھا ضمن األسفار القانونیة. واألولى بما یضمن شم 

 
35J.I. Packer, God Speaks to Man. (Westminster Press, 1965), 81.  
 4 – 3: 1یھوذا   36



21 

یعود   غنوصي  نص  وھو  توما،  إنجیل  فتشمل  المھرطقة  األبوكریفا  أسفار  عن  أما 
رؤیا كیین، والرسول توما، والرسالة إلى الالود  ا إلىسب زیفً للقرن الثاني المیالدي نُ 

المسیحي   الحق  تناقض  ألنھا  الكنیسة  تقبلھا  لم  النصوص  وتلك   د.المؤكَّ بطرس. 
أن نقول إن تلك األسفار لم  ھو    جقرطا  مجمعل  بَ واألدق من قول إنھا ُرفَِضت من قِ 

 ا من قِبَل الكنیسة في أیة مرحلة. ا وحیً تُعتَبَر یومً 
مصدرً  تمثل  ال  األبوكریفا  نصوص  فمع إن  للمؤمنین،  للحق  على ا  مؤسس  تقدنا 

یِسیَن." ةً ِلْلِقّدِ وھذا اإلیمان لم ولن یتغیر. إن إیماننا یرتكز على   37" اِإلیَماِن اْلُمَسلَِّم َمرَّ
 أساس صلب ھو كلمة هللا.

 
 الصحة النصیة: ھل النص الذي بین أیدینا مطابق للنص األصلي؟إشكالیة 

عون أن  الجدید غیر جدیر بالثقة. یدّ ا ما یزعم المتشككون أن نص أسفار العھد  كثیرً 
ھناك أخطاء وقعت أثناء نسخ الكلمة المقدسة. ویصر أولئك النقاد على أنھ حتى إن 
المقدس  الكتاب  أن  من  للتأكد  بنا  سبیل  فال  من هللا،  بھ  موحى  األصلي  النص  كان 

 الذي بین أیدینا الیوم یتصف بالدقة والصحة. 
نثق أن  ل  أیمكننا  النصیة  الصحة  العھد في  أسفار  أن  صحیح  نعم!  المقدس؟  كتابنا 

یدویة، وصحیح أنھ من الممكن أن    ت من جیل لجیل على ھیئة كتاباتمَ لِ الجدید قد سُ 
الناسخون  كان  بھا،  الموحى  هللا  كلمة  لكونھا  أنھ  إال  النسخ،  عند  األخطاء  تُقتََرف 

حتى   بالنسخ،  قیامھم  أثناء  الشدیدة  الدقة  على  العلم إیحرصون  بعض  كرَّ ن  سوا اء 
 حیاتھم لنسخ العھد الجدید بأكبر قدر ممكن من الدقة.

مخطوطة تحتوي على كل أو جزء من العھد الجدید، فیصیر آالف    5توجد أكثر من  
أید الذي بین  األولى. وال   ینا والمخطوطاتلدینا بذلك دلیل كاف على اتساق النص 

 عھد الجدید. یوجد نص قدیم یدعمھ ھذا الكم الھائل من المخطوطات كال
 

 بین نصین تاریخیینمقارنة 
 

 3: 1یھوذا  37
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 إلیاذة ھومیروس  العھد الجدید
من   آالف    5أكثر 

 مخطوطة
 مخطوطة  643

المخطوطات   أقدم 
تعود إلى أقل من مائة  

 عام منذ كتابتھا.

المخطوطات   أقدم 
إلى   عام   500تعود 

األصلیة   النسخة  بعد 
 التي تم تألیفھا.

الـ نصف  من  %  1أقل 
موضع  من   الكلمات 
 38سؤال. 

% من الكلمات غیر 5
 مؤكدة. 

 فأي النصین جدیر بثقتك؟
 

 ولكن لما جاء ملء الزمان... 
تَْحَت  " َمْولُوًدا  اْمَرأَةٍ،  ِمِن  َمْولُوًدا  اْبنَھُ  هللاُ  أَْرَسَل  َماِن،  الزَّ ِمْلُء  َجاَء  ا  لَمَّ َولِكْن 

 4: 4..." غالطیة النَّاُموِس 

 
ا، ا حبلى في انتظار لحظة الوالدة. وفي الوقت المناسب تمامً أمً یصور تعبیر بولس  

 ا:ا. وكان العالم جاھزً ا إلھیً أرسل هللا ابنھ إلى العالم الذي كان قد أعده إعدادً 
في ملتقى الحضارات القدیمة، األمر الذي   صغیرةً   ا ا. كانت فلسطین أرضً . جغرافیً 1

 جعلھا منصة انطالق النتشار اإلنجیل حول العالم. 
 رت اإلمبراطوریة الرومانیة بیئةً ُمعَدَّة النتشار بشارة اإلنجیل. وفّ ا.  . تاریخیً 2

الدینیة    ا.. ثقافیً 3 السیاسي الروماني والتقالید  الیونانیة والنظام  اللغة  المزیج من  ھیأ 
 یة المسرح لوالدة الكنیسة. الیھود

 
 

، إذ تشیر بعض 1  :10كل الكلمات ال تؤثر على الصحة العقائدیة أو الحقائق التاریخیة. االختالف بین المخطوطات یمكننا رؤیتھا في آیات مثل لوقا  38
 . ال توجد شكوك حول الدقة تمس برسالة اإلنجیل أو العقیدة المسیحیة.72عامالً بینما تشیر غیرھا إلى   70المخطوطات إلى 
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یبخل بجھد إلعداد العالم الستقبال بشارة اإلنجیل في القرن األول. والیوم،  إن هللا لم  
 یعمل بنفس الطریقة إلعداد الناس الستقبال البشارة. في نھایة ھذا الدرس، صِل قائًال 

 إیاھا؟" "یا رب، ما الذي تفعلھ كي تعد عالمي للخدمة التي أعطیتني 
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 واجب الدرس األول 
أسئلة  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في   .

 ا لالمتحان. ا استعدادً االمتحان جیدً 
 
 

 االسم: ________________ 
 

 امتحان الدرس األول 
 
 مناطق جغرافیة في فلسطین.  ثالث. من الغرب إلى الشرق، اذكر 1

 
 
 في خدمة یسوع؟ . ما أھمیة السامرة2

 
 
 إسھامات للغة الیونانیة في الكنیسة األولى.  ثالثة. اذكر 3

 
 

 السلم الروماني /  .pax Romana. عّرف: 4
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 أدوار للمجمع في المجتمع الیھودي. أربعةاذكر . 5

 
 
 ما التعلیم المشترك بین الفریسیین والمسیحیین؟ . 6

 
 
 األساسیة بین الفریسیین والصدوقیین؟. ما االختالفات العقائدیة 7

 
 
 . اذكر سببین لتكوین قانونیة أسفار العھد الجدید.8

 
 
 ت لتحدید قانونیة أسفار العھد الجدید.مَ خدِ معاییر استُ  ثالثة. اذكر 9

 
 

 یتناول أیة إشكالیة تتعلق بالعھد الجدید؟ ،مصطلح "الصحة النصیة". 10

 
 

 الذاكرة. من  5 – 4: 4. اكتب غالطیة 11
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 الدرس الثاني 
 األناجیل اإلزائیة 

 حیاة المسیح 
 

 أھداف الدرس:
 أناجیل.   أربعةیفھم الطالب سبب وجود . 1

المرجح2 والتاریخ  الكاتب،  الطالب على  یتعرف  لكل  للكتابة  .  التاریخیة  والخلفیة   ،
 من األناجیل اإلزائیة. 

 ھامة في كل من األناجیل اإلزائیة. . یتعرف الطالب على أفكار  3

 . یربط الطالب بین رسالة األناجیل اإلزائیة واحتیاجات العالم الیوم. 4

 
 لدرس:اإلعداد ل

 . اقرأ من متى إلى لوقا 1

 10:  19، لو 45: 10، مر 48: 5. حفظ: متى 2
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 یل اإلزائیة جاألنا
 لماذا توجد أكثر من روایة لحیاة یسوع؟ -

الرسلبعد   كتب  الجدد عن  ت  اروای  الصعود،  المؤمنین  یعلموا  لكي  یسوع  حیاة 
ولیتجنبوا شیوع الروایات الخاطئة عن حیاة یسوع. وفیما انتشرت الكنیسة في أرجاء  
الرعاة والمعلمون بحاجة إلى روایات مدونة موثوق  كان  الرومانیة،  اإلمبراطوریة 

 ھامةً لكتابة األناجیل.   ابھا عن حیاة یسوع وخدمتھ. فكانت ھذه أسبابً 
الثالثة األولى باألناجیل اإلزائیة تعرض وجھات نظر مختلفة  ألنھا    تسمى األناجیل 

وفي حین تحتوي بشارة یوحنا على الكثیر من األحداث   39للكثیر من األحداث ذاتھا.
الفریدة التي لم تذكر في أیة بشارة أخرى، فھناك الكثیر من األحداث المشتركة بین  

 متى ومرقس ولوقا.
مجرد   یكونوا  لم  البشیرین،  أو  البشائر،  ُكتّاب  الروح  ناقلي  إن  بل عمل  نصوص، 

القدس على نحو معجزي من خالل شخصیة كل منھم لیقوم بتوصیل رسالة هللا بدون  
 خطأ.

 بشھادة  مفصًال   ًرا فیما یلي مثال یوضح الفرق بین البشائر. فنجد أن متى یعطي تقری
بینما   40بطرس لیسوع.  وانتھاریسوع لبطرس،    وتطویبیسوع،    ألوھیةبطرس عن  

ولوقا.  مرقس  بشارة  من  كل  في  القصة  من  أقصر  نسختین  مرقس   41نجد  یذكر  ال 
لوقا    تطویب یذكر  ال  بینما  لبطرس،  وقصة    تطویبیسوع  لبطرس    انتھار یسوع 

زوایا    ثالثا من  بطرس لیسوع. ال یوجد تناقض بین الروایات، بل نجد الحدث مقدمً 
 مختلفة. 

 22 – 18: 9لوقا  33 - 27: 8 مرقس 23  - 13: 16متى
بُْطُرُس   ِسْمَعاُن  فَأََجاَب 
اْلَمِسیُح  ھَُو  «أَْنَت  َوقَاَل: 

 اْبُن هللاِ اْلَحّيِ!». 

لَھُ:   َوقَاَل  بُْطُرُس  فَأََجاَب 
 «أَْنَت اْلَمِسیُح!»

َوقَاَل:   بُْطُرُس  فَأََجاَب 
 هللاِ!». «َمِسیُح 

لَھُ:   َوقَاَل  یَُسوعُ   غیر مذكور غیر مذكور فَأَجاَب 
 

 مصطلح "األناجیل اإلزائیة" یعني األناجیل التي "تَُرى معاً". 39
 23 – 13: 16متى   40
 22 – 18: 9، لوقا  33 – 27: 8مرقس   41
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ْبَن    «ُطوبَى ِسْمَعاُن  یَا  لََك 
 یُونَا 

َواْبتََدأَ   إِلَْیِھ  بُْطُرُس  فَأََخذَهُ 
یَا   «َحاَشاَك  قَائًِال:  یَْنتَِھُرهُ 

! الَ یَُكوُن لََك ھذَا!»  َربُّ

إِلَْیِھ   بُْطُرُس  َواْبتََدأَ  فَأََخذَهُ 
 یَْنتَِھُرهُ. 

 غیر مذكور

 
كاملةً،   یسوع  حیاة  قصة  یروي  بعینھ  إنجیل  یوجد  تسجیل ال  إن  یوحنا  وقال    بل 

إن البشائر لیست سیر شاملة، بل أوحى   42الروایة كاملة كان لیمأل كل كتب العالم.
وبدراسة   یسوع.  خدمة  من  مختلفة  زاویة  على  بالتركیز  كاتب  لكل  القدس  الروح 

كل  خلف كان  لقد  منھا.  كل  في  المادة  أفضل الختیار  فھم  إلى  نتوصل  بشارة  كل  یة 
 ا ویكتب لھدف مختلف.مختلفً  اكاتب یخاطب جمھورً 

 
 متى: بشارة الملك

 مقدمة إلى بشارة متى 
ومن المحاور الھامة في   م.  70و  50تبت ما بین عامي  أغلب الظن أن بشارة متى كُ 

الھیكل،   بدمار  المسیح  تنبؤ  تحقق  یذكر  ال  متى  وألن  النبوات.  تحقق  متى  بشارة 
 43م. 70فأغلب الظن أن بشارة متى كتبت قبل عام 

متى   بشارة  أن  عدة خصائص  من  بشكل  نستشف  الیھودي  الجمھور  تخاطب  كانت 
 أساسي: 

 الیھودیة للقارئ. ال یشرح متى العادات والتقالید  -
 أكثر من البشیرین اآلخرین. كثیر من مقاطع العھد القدیمللمتى  اقتباس -
 ا بتحقق نبوات العھد القدیم في یسوع.ا خاصً یولي متى اھتمامً  -

 
 25: 21یوحنا   42
م. حین قام القائد الروماني تیتوس بغزو أورشلیم. ولم یزل "قوس تیتوس" الذي أنشئ احتفاًء باالنتصار   70) في عام 2: 24تحققت ھذه النبوة (مت   43

 الرواماني على أورشلیم في روما حتى یومنا ھذا. 
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یستخدم مرقس ولوقا مصطلح "ملكوت هللا"، في حین یستخدم متى مصطلح  -
السموات" ھذا  "ملكوت  ویعكس  عدم  .  على  الیھود  هللا حرص  اسم  تكرار 

 ا.كثیرً 

 
 محتوى بشارة متى 

 ر متى أن یسوع ھو الملك؟ظھِ كیف یُ 
 

 الملك یسوع 
أنھ تم تصویر یسوع في بشارة متى   فنرى  .تسمى بشارة متى ببشارة الملكا ما  كثیرً 

سافر المجوس من الشرق لیشھدوا میالد ملك   كملك الیھود، وكملك على كل األمم.
الملك   ھذا  یقتل  أن  ھیرودس  متى  جدید. وطلب  بشارة  لھ. وھكذا، تصور  المنافس 

 یسوع كملك.
ملوكي یظھر أن   وھو لقب  أكثر من أیة بشارة أخرى.  یستخدم متى تعبیر "ابن داود"

على حمار، وھو  رشلیم  م ھذا االسم حین دخل یسوع أوواستخد  یسوع من نسل داود.
 9.44: 9دخول ملكي فیھ تحقیق للنبوة الواردة في زكریا 

یعلِّ  یسوع  نرى  عن  كذلك  یعلم  ونراه  الجبل،  على  الموعظة  في  الملكوت  قانون  م 
ویروي متى أنھم وضعوا الفتة على    ملكوت السموات من خالل سلسلة من األمثال.

 بشارة متى ھي بشارة الملك.صلیبھ تقول "ھذا ھو یسوع ملك الیھود." وھكذا، فإن 
 

 یسوع وتحقق نبوات العھد القدیم
متى   النبوات  إلى    مرةً   ةعشر  ىحدإیشیر  بین  یسوع. ومن  حیاة  في  النبوات  تحقق 

 الواردة في إنجیل متى:

 
 4: 21متى   44
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 )22: 1میالد یسوع من عذراء ( -
 ) 15:  2الرحلة إلى مصر ( -
 ) 17:  2قتل ھیرودس لألطفال ( -
 ) 17:  8بھا یسوع ( خدمة الشفاء التي قام  -
 ) 4: 21الدخول االنتصاري إلى أورشلیم ( -
 )9: 27ثالثون من الفضة (ثمن خیانتھ:  -

 
 عظات یسوع

ففي حین یركز   اب البشائر األخرى.تَّ سجل متى من عظات یسوع أكثر مما سجلھ كُ 
عظات رئیسیة  یركز متى أكثر على كلماتھ. ھناك خمس    مرقس على أعمال یسوع،

كلھا.تمثل ھیكًال   في متى للبشارة  أسفار  الحظ      أنھ كما وضعت  المفسرون األوائل 
أساسً  الخمسة  أیضً   ا موسى  ھكذا  أساسً ا  إلسرائیل،  الخمسة  العظات  ھذه  ا  تضع 

 للكنیسة. والخمس عظات الرئیسیة في بشارة متى ھي:
 ) 7 – 5الموعظة على الجبل ( -
 ) 10ثنى عشر (اإل  إرسال -
 ) 13أمثال الملكوت ( -
 )18تعالیم عن العالقات في الملكوت ( -
 ) 25 – 24(  أواخر األیامنبوة جبل الزیتون عن  -

 
 بشارة متى في كنیسة الیوم 

بھا  نطق  حین  بھا  اتسمت  التي  القوة  بنفس  الیوم  للكنیسة  متى  بشارة  عظات  تتكلم 
 الجلیل والیھودیة. یسوع في 

الجبل   على  ملخصً الموعظة  تقلیدیً تقدم  من  ا  یسوع  یعلمنا  هللا.  ملكوت  في  للحیاة  ا 
خالل التضاد بین تقالید الفریسیین و"ناموس المحبة" كیف نحیا كمواطنین بملكوت  
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الجبل ھي " الموعظة على  الرئیسیة في  َكَما   السموات. والفكرة  َكاِمِلیَن  أَْنتُْم  فَُكونُوا 
َكاِمٌل. ھَُو  السََّماَواِت  فِي  الَِّذي  أَبَاُكُم  أن    45"أَنَّ  یظھر  في سیاق  الوصیة  ھذه  وتأتي 

" محبة  إلھ  األَْبَراِر  أبانا  َعلَى  َویُْمِطُر  اِلِحیَن،  َوالصَّ األَْشَراِر  َعلَى  َشْمَسھُ  یُْشِرُق 
الذي   46"َوالظَّاِلِمیَن. أبینا  لنا قلب  أن نكون "كاملین" في ملكوت هللا یعني أن یكون 

بقوتنا    احققھ أن نالمحبة الكاملة یستحیل  ورغم أن    غیریة.في السموات، قلب محبة  
 ھو هللا الذي یجعل  یوصینا بأن یكون قلبنا كامًال البشریة، إال أن أبانا السماوي الذي  

 ا بنعمتھ. ذلك ممكنً 
 

 .." .تُْم َكاِمِلیَن َكَما أَنَّ أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت ھَُو َكاِملٌ فَُكونُوا أَنْ "

 
لذا أضفى  "ھذا مستحیل!"    لنصرخ قائلینأننا سنكون على استعداد تام  ا  كان یعلم جیدً 

 على وصیتھ كل قوتھ وحقھ وأمانتھ، إذ أن كل شيء ممكن لدیھ."
 مالحظات توضیحیة على العھد الجدید –جون ویسلي 

 

لنا   عنتقدم  یسوع  هللا    تعالیم  ملكوت  في  الكنیسة    انموذجً العالقات  في  للعالقات 
متى    47الیوم. في  الكتابي  دلیًال   20  –  15:  18نجد  الكنسي  للتأدیب  فیھ    تُواَجھ 

النمیمة واإلشاعات. التأدیب في    الخطیة من خالل الكنیسة، ولیس من خالل  یحدث 
سیاق مليء بالغفران واالسترداد، وھو مبدأ نراه في رد یسوع على سؤال بطرس 

 48عن الغفران.

 
 48: 5متى   45
 45: 5متى   46
 18متى   47
 35 – 21: 18متى   48
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العظمىتدعونا   فإننا    اإلرسالیة  للكمال،  یسوع  وكدعوة  األمم.  كل  في  الناس  لتلمذة 
بقوتنا بل من خالل قوة ذاك الذي أرسلنا. إن ذاك الذي دعانا    نتمم ھذه الدعوة لیس

 49." َوَھا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّْھرِ   "ھو من وعد قائًال 
 

 مرقس: بشارة الخادم 
 مقدمة إلى بشارة مرقس 

 50رحلتھما التبشیریة. سافر مع بولس وبرنابا في  و  ،ا لبرناباكان یوحنا مرقس قریبً 
أ الرحلة  تلك  في  فشلھ  أن  یوحنا  د ورغم  أن  إال  وبرنابا،  بولس  بین  خالف  إلى  ى 

 51ا لھ في الخدمة.بولس وصار نافًع  مرقس استعاد فیما بعد ثقة
عرف آباء الكنیسة األولى سمعان بطرس على أنھ المصدر الرسولي لمرقس. كان  

قریبً  مرقس  جدً یوحنا  حتى  ا  بطرس  من  ابني".ا  "مرقس  عنھ  قال  تسجل و  52إنھ 
 بشارة مرقس روایات بطرس المباشرة عن خدمة یسوع.

 

كان   الذي  مرقس،  الكثیرون  طالب  روما،  في  بالكلمة  یكرز  بطرس  كان  "عندما 
 یرافقھ منذ فترة طویلة ویتذكر أقوالھ، أن یكتب ویسجل ما قالھ بطرس."

 إكلیمندس اإلسكندري 
 

ف المذكورة  المذكورة في متى ولوقا وألن األحداث  تلك  ترتیبھا  مرقس ال یطابق  ي 
آباء   أحد  ھیرابولیس، وھو  أسقف  بابیاس  أن  نعرف  أن  الھام  من  الحاالت،  كل  في 
الكنیسة األولى، استشھد بقول الرسول یوحنا عن مرقس إنھ "صار ترجمان بطرس  

بدقةودوَّ  الرب   ن  فعلھا  أو  قالھا  كما  األحداث  بترتیب  لیس  ولكن  تذكره،  ما  كل 

 
 20 – 18: 28متى   49
 25: 12، أع 10: 4كولوسي   50
 11: 4تیمو  2، 40 – 36:  15أع  51
 13: 5بط  1  52



33 

بحسب   53یسوع." األحداث  سرد  على  یحرص  لم  ولكنھ  دقیقة،  مرقس  روایة  إن 
 ترتیبھا الزمني الدقیق.

موجھة بشكل أساسي للقارئ    روما، وكانتأغلب الظن أن بشارة مرقس ُكتبَت من  
 54ات اآلرامیة التي استخدمھا یسوع. صطلحا ما یفسر الم األممي، فنجد مرقس كثیرً 

ذلك،   إلى  فمثًال إضافةً  الروماني.  للقارئ  الیھودیة  المصطلحات  مرقس  ، یشرح 
 55ا ربع (عملة رومانیة).م یشرح مرقس أن الفلسین (عملة یھودیة) قیمتھ 

تحتویھ   وما  األقصر،  ھي  مرقس  بشارة  كثیرً   منإن  أقل  البشائر  تفاصیل  من  ا 
إن   تأثیر رة  ابشاألخرى.  إلى  الكثیرون  یرجعھا  صفة  وھي  أفعال،  بشارة  مرقس 

 56سمعان بطرس. إنھا سجل مباشر لحیاة وخدمة "یسوع المسیح، ابن هللا." 
 

 محتوى بشارة مرقس 
 كیف یسلط مرقس الضوء على دور یسوع كخادم؟ -

 یسوع الخادم
إلى أعمال یسوع أكثر من  انتباًھا  مرقس    یعطي.  سمى بشارة مرقس بإنجیل الخادمتُ 

أقوالھ. وعلى عكس العظات الواردة في بشارة متى، یذكر مرقس عظةً واحدةً فقط  
مرقس    تعطي).  13(مر   أكثربشارة  فنراه  ل  انتباًھا  عشرسجل  یلمعجزات،    ة تسع 

 ا. إصحاحً  ستة عشرمعجزةً في 
ال قصة میالده، بل بدأ بخدمتھ ھ وبَ سَ ر مرقس یسوع كخادم متضع، فلم یذكر نَصوَّ 

 مباشرةً.

 
 17 – 14. 39. 3جاء ذلك في یوسابیوس، التاریخ الكنسي،   53
تفسیرات مرقس للمصطلحات اآلرامیة ما  كانت اآلرامیة ھي اللغة شائعة االستخدام في فلسطین خالل القرن األول، وحلت محل العبریة. ومن أمثلة   54

 . 36: 14، 11: 7، 41: 5جاء في مر  
 42: 12مر   55
 1: 1مر   56
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األرض:   على  یسوع  خدمة  من  جانبین  تعكس  مرقس  بشارة  في  المحوریة  واآلیة 
َكثِیِرینَ " َعْن  فِْدیَةً  نَْفَسھُ  َوِلیَْبِذَل  ِلیَْخِدَم  بَْل  ِلیُْخَدَم  یَأِْت  لَْم  أَْیًضا  اِإلْنَساِن  اْبَن   57."ألَنَّ 

 جاء یسوع لیخِدم ولیبذل نفسھ. 
 یسوع ابن هللا 

وعند    58."یَُسوَع اْلَمِسیحِ اْبِن هللاِ   بَْدُء إِْنِجیلِ   یبدأ مرقس بتصریح عن ألوھیة یسوع: "
 59" َحق�ا َكاَن ھذَا اِإلْنَساُن اْبَن هللاِ! "روماني قائًال  قائد مائةالصلیب، اعترف 

خادمً ظھِ یُ  كان  یسوع  أن  مرقس  یُ ا،  ر  أیضً ظھِ ولكنھ  هللا.  ر  كابن  یسوع  سلطان  ا 
وسلطانً  قوةً  اإللھ  الحاكم  یُظِھر  أن  لیتوقع  كان  الروماني  العالم. فالقارئ  ھذا  ا على 

عن  ظھِ ویُ  شھادات  مرقس  یذكر  البشارة  ففي  عدة.  بطرق  السلطان  ھذا  مرقس  ر 
 یسوع: ألوھیة 

 60."ُب الَِّذي بِِھ ُسِرْرتُ أَْنَت اْبنِي اْلَحبِیفي المعمودیة، یشھد اآلب قائالً " -
 61الشیاطین تعرف أنھ "قدوس هللا". -
 63وبادعائھ أنھ رب السبت. 62یمارس یسوع سلطان هللا بغفرانھ للخطایا -
 66. ابل والموت أیضً  65والمرض 64تثبت معجزات یسوع سلطانھ على الطبیعة -

 
 السر المسیاني

اختلط   ألوھیة یسوع،  القراء بسبب  في ضوء تركیز مرقس على  األمر على بعض 
مطالبتھ بالصمت في مواضع كثیرة من البشارة. فالمرة تلو األخرى نجد من عرفوا  

 
 45: 10مر   57
 1: 1مر   58
 39: 15مر  59
 7: 9ومرة أخرى في التجلي في مر   11: 1مر   60
 7: 5، 11: 3، 24: 1مر   61
 5: 2مر   62
 28: 2مر   63
 48 – 47: 6و 39: 4مر   64
 على سبیل المثال  37 – 32: 7و 30 – 27: 5مر   65
 42 – 38: 5مر   66



35 

رف ذلك باسم "السر المسیاني."  ا. وعُ ؤَمرون بأال یخبروا أحدً أن یسوع ھو المسیا یُ 
 مواقف طالب یسوع بالصمت:  ثالثةوفي 

فقد حرص یسوع على    67إللھیة. التحدث عن طبیعة یسوع اعوا من  نِ مُ   الشیاطین.  1
 اجتناب االقتران بالشیاطین، حتى وإن كانت شھادتھم حق. 

ن وأغلب الظ  68كان في بعض األحیان یأمرھم بالصمت.  . األشخاص الذین شفاھم2
  كانت تحتشد حین كان یسوع یجري آیات الشفاء.   الجموع التي  لتجنُّبأن ذلك كان  

الغفیرة األبرص أمره وأخبر بقوة یسوع وسلطان  ىصوحین ع ھ، احتشدت الجموع 
 69." بَْل َكاَن َخاِرًجا فِي َمَواِضَع َخاِلیَةٍ ،  لَْم یَعُْد یَْقِدُر أَْن یَْدُخَل َمِدینَةً َظاِھًرا  نھ "إحتى  

یسوع   لخدمة  الرئیسي  الھدف  یكن  یدع لم  فلم  الجسدي،  الشفاء  ھو  األرض  على 
أجلھا   من  جاء  التي  الدائمة  الخدمة  محل  تحل  المبھرة  التالمیذ   -اآلیات  تدریب 

 لینشروا بشارة اإلنجیل ویبنوا الكنیسة.
أدرك  3 حین  یسوع،  أخیرً   التالمیذ.  ھو  من  یخبروا  یدعھم  والسبب    70.ا أحدً   نلم 

وحتى بعد أن شھد بطرس بأن یسوع ھو المسیا،  ھو خطورة الفھم الخاطئ. المرجح  
فھمً  التالمیذ  یفھم  كامًال لم  لیفعلھ.ا  یسوع  جاء  الذي  ما  مستعدین  و  71  یصیروا  لم 

ان أي تصریح قیامة والصعود. وحتى ذلك الحین، ك للكرازة بمجيء ملكوتھ إال بعد ال 
 ا.من التالمیذ لیُحِدث ارتباكً 

 
 بشارة مرقس في الكنیسة الیوم 

الجسدیة والنفسیة   االحتیاجات  نلبي  بینما  بأننا  الخدمة في حیاة یسوع  أولویة  تذكرنا 
نربح   في    الفرصلعالمنا،  المؤمنون  كان  لقد  الروحیة.  االحتیاجات  لخدمة 

لیعتنوا بالمحتضرین في المدن الموبوءة. اإلمبراطوریة الرومانیة یخاطرون بحیاتھم  
 شئون المستشفیات لرعایة البرص والفقراء. نوكان المؤمنون في العصور الوسطى یُ 

 
 12 – 11: 3، 34: 1مر   67
 7:36، 43: 5، 44: 1مر   68
 45: 1مر   69
 30 – 29: 8مر   70
 32 – 31، 10 – 9: 9مر   71
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الجیاع   وتطعم  المسجونین  وتزور  األیتام  تكسو  المسیحیة  المنظمات  نجد  والیوم، 
ا من ا جزءً ا في مجتمعنا دائمً یجب أن تكون خدمة األكثر احتیاجً   وتھتم بالمرضى.

 72..." َم بَْل ِلیَْخِدمَ ألَنَّ اْبَن اِإلْنَساِن أَیًْضا لَْم یَأِْت ِلیُْخدَ إرسالیة الكنیسة. "
 

 لوقا: بشارة ابن اإلنسان 
 مقدمة إلى بشارة لوقا 

یستمد لوقا سلطانھ كأحد كتاب العھد الجدید من مرافقتھ للرسول بولس. لقد كان لوقا  
تشھد .  ة بولسنھایة حیا  با لھ قرا سافر مع بولس، وكان مالزمً ا، طبیبً ا متعلمً أممیً 

أعمال   سفر  أجزاء  إلى  بعض  "ھم"  قولھ  من  لوقا  یتحول  ثم  لوقا،  الرسل حضور 
 73التي وقعت أثناء مرافقتھ لبولس.  "نحن" حین یكتب عن األحداث

كثیرً  لوقا  بشارة  كتابة  تاریخ  التي  یرتبط  روایتھ  لوقا  یبدأ  األعمال.  بسفر  بعالقتھ  ا 
و الرسل.  أعمال  إلى سفر  یمكننا  وفقً تمتد  األعمال،  لخاتمة سفر  أن سفر  ا  افتراض 

 74م.  64األعمال قد ُكتب في وقت ما قبل بدایة اضطھاد نیرون للمؤمنین في عام  
 ویعني ذلك أن بشارة لوقا ُكتِبَت في أواخر الخمسینات أو أوائل الستینات. 

وھدف جمھور  لوقا.  یتحدد  بشارة  استھالل  في  ثاوفیلس،    75الكتابة  إلى  لوقا  یكتب 
بأن ثاوفیلس كان   1:  1سئولین الرومان. یوحي أعمال  الذي كان أغلب الظن أحد الم 

ا یتعلق بحیاة یسوع. كان المؤمنون المستجدون، خاصةً لو  تلقى كالمً    اا مستجدً مؤمنً 
ا على مدار عدة أشھر عن حیاة وتعالیم یسوع، وعن كانوا من األمم، یتلقون تعلیمً 

لوقا   وكتب  الكنیسة.  عقیدة  وعن  الجدیدة،  المؤمن  لیبشارحیاة  األساس تھ  قدم 
 التاریخي لألشیاء التي تعلمھا ثاوفیلس.

 
 

 
 45: 10مر   72
 .16: 28 – 1: 27 و18: 21 – 5: 20، 17 – 10: 16األجزاء من سفر األعمال التي تنم عن وجود لوقا في المجموعة ھي   73
 كان بولس خاضعاً لإلقامة الجبریة، ولكن حیاتھ لم تكن بعد في خطر. 30: 28في أع    74
 4 – 1: 1لو   75
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 محتوى بشارة لوقا 
 أیة تفاصیل یركز علیھا لوقا إلظھار ناسوت یسوع؟  -

 یسوع ابن اإلنسان 
الخلقیدونيضع  وُ  اإلیمان  یتعلق    451عام    قانون  فیما  الكنیسة  تعالیم  لتوضیح  م 

بطبیعة المسیح. ینص القانون على أنھ للمسیح طبیعتین (إلھیة وبشریة) متحدتین في  
كامل." وإنسان  كامل  "إلھ  واحد:  لناسوت    76شخص  واضحةً  لوقا صورةً  ویعطینا 

 ".كامًال  ایسوع وكونھ "إنسانً 
إنسانً  كان  یسوع  أن  لوقا  یسوع.ا  یظھر  لمیالد  مفصلة  قصة  ویروي   77بالكامل. 

عاد كطفل  ُوِلَد  یسوع  أن  إال  معجزي،  نحو  على  بھ  ُحبَِل  أنھ  من  كان  يفبالرغم   .
 ا بالكامل. إنسانً 

إن سلسلة نسب یسوع التي سردھا متى، والتي كانت تخاطب الیھود بشكل أساسي،  
ا المسیح  نسب  سلسلة  عن  أما  إبراھیم.  إلى  المسیح  بنسب  لوقا،  تعود  ذكرھا  لتي 

 78بن اإلنسان، فتعود بنسبھ إلى آدم.فتخاطب الیونانیین، وتظھر یسوع كا 

إظھار  في  نیتھ  لوقا  بشارة  من  األولى  اإلصحاحات  في  األحداث  ترتیب  ویعكس 
فبدالً  الثاني".  كـ"آدم  لوقا یسوع  یذكر  متى)،  فعل  (مثلما  نسبھ  بسلسلة  البدء  من   

المعمودیة بعد قصة  النسب  ویختتسلسلة  ابن.  آدم  "ابن  بقولھ  النسب  هللا."    م جزئیة 
وبعد ذلك مباشرةً یسرد قصة التجربة. لقد سقط آدم األول (الذي كان یعیش في جنة  

نتیجة لصومھ   الجسدي  الثاني (رغم ضعفھ  آدم  أما  التجربة،  أمام  ا  یومً   40جمیلة) 
ی  أعطانا  لقد  التجربة.  فقاوم  البریة)،  في  نموذجً وع  سووحدتھ  لمواجھة  كإنسان  ا 

لقد أرانا یسوع أنھ علینا أن نواجھ ھجمات إبلیس  التجارب یصلح كمثال لكل مؤمن.  
 79كتسبھا من خالل الصالة) والكلمة.بقوة الروح القدس (التي ن

 
76.    .ad May 22, 2020.2-451-creed-confessions/chalcedonian-and-http://carm.org/christianity/creeds 
 2لو   77
 38 - 23: 3لو   78
 13 - 1: 4لو  79
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الجوع   األرض:  على  یسوع  لحیاة  الجسدیة  األوجھ  لوقا  یبرز  اإلنجیل  مدار  وعلى 
 ا بالكامل. لقد كان یسوع إنسانً  80ماني. مھ في بستان جثسیألُّ توالنوم و

 
 مخلص العالمیسوع 

تظھر بشارة لوقا أن یسوع جاء كمخلص لكل البشریة. قال سمعان الشیخ عن یسوع 
 81إنھ "نور إعالن لألمم."

العالم تظھر في تركیزه   لكل  إظھار یسوع كمخلص  لوقا في  لم  إن رغبة  على من 
مكانة اجتماعیة بارزة. روى متى عن المجوس، وھم علماء مرموقون    يیكونوا ذو

إكرامً  جاءوا  الشرق،  یسمن  لمیالد  الرعاة.ا  قصة  فیسرد  لوقا،  أما  یكن    82وع،  لم 
ش أن  أي  الرعاة،  بشھادة  یعتد  الیھودي  تُ المجتمع  تكن  لم  المحكمة. ھادتھم  في  قبل 

 ویشیر لوقا إلى إعالن المالئكة للرعاة كشھادة عن مجيء یسوع لكل البشر.
ات مكانة متدنیة في عھد یسوع، ولكن المرأة لعبت وكانت النساء مجموعة أخرى ذ

ھامً دورً  الشیخ  ا  سمعان  جوار  إلى  تقف  النبیة  حنة  فنرى  لوقا.  بشارة  في  في ا 
الرجال.   83الھیكل. من  التالمیذ  مع  قدمیھ  عند  تجلس  أن  لمریم  یسوع  سمح   84كما 

 85.اة یسوع مادیً خدم ل داعماتالغریب أن النساء كن و
ذ غیر  األخرى  االجتماعیة  الفئات  من  العدید  لوقا  بشارة  في  المكانة  و ونجد  ات 

االجتماعیة المرموقة. فقد زار یسوع بیت زكا العشار، في حین كان العشارون من  
احترامً  األقل  األول. الفئات  القرن  في  فلسطین  في  مثًال   86ا  یسوع  بطلھ ویروي   

 88وعلى الصلیب، أظھر رحمةً للص ال یستحق سوى الدینونة.  87سامري.
  

 
 44: 22لو  80
 32: 2لو   81
 20 - 15: 2لو   82
 38 - 36: 2لو   83
 39: 10لو  84
 3 - 1: 8لو   85
 10 - 1: 19لو   86
 37 - 25: 10لو  87
 43 - 39: 23لو  88
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 أھمیة الصالة
إشارةً إلى صلوات یسوع في   15أظھر لوقا أھمیة الصالة في حیاة یسوع. فمن بین  

، كان یقضي اا خطیرً فحین كان یسوع یواجھ قرارً في بشارة لوقا.    11البشائر، نجد  
واثنان من أھم أمثال المسیح عن الصالة یوجدان في بشارة   89اللیل كلھ في الصالة.

فالصالة موضوع   90نا ھذان المثالن عن المثابرة والتواضع في الصالة.الوقا. ویعلم 
 ھام في بشارة لوقا. 

 
 دور الروح القدس 

الضوء   لوقا  بشارة  ھذه تسلط  وتتواصل  یسوع.  حیاة  في  القدس  الروح  دور  على 
 الفكرة في سفر األعمال، إذ یبرز لوقا دور الروح القدس في الكنیسة األولى.

 دور الروح القدس كما یظھر في بشارة لوقا:
 91ت وزكریا امتلئوا من الروح القدس. ابایوحنا المعمدان وألیص -
 92القدس على مریم عند حبلھا بیسوع.  حل الروح -
 93خ تكلم بإرشاد من الروح القدس. سمعان الشی -
 94الروح القدس في معمودیة المسیح.   وللح -
ب. قاد  -  95الروح یسوع إلى البریة لیَُجرَّ
 96عاد إلى الجلیل لیخدم.  ماینحمع یسوع كان الروح القدس  -
 97ن الروح القدس سیُعَطى لمن یطلبھ. وعد یسوع بأ -

 

 
 12: 6لو  89
 14 - 9: 18، لو 8 – 1: 18لو  90
 67،  41، 15: 1لو   91
 35: 1لو   92
 27 - 25: 2لو   93
 22: 3لو   94
 1: 4لو   95
 14: 4لو   96
 13: 11لو   97
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 بشارة لوقا والكنیسة الیوم 
شھادةً قویةً على   للتفاصیل  الدقیق  التفات لوقا  یعدیسوده الشك،    الیوم الذي  في عالم

 یضع لوقا بدایة خدمة یسوع في سیاق یظھر دقة التفاصیل في روایتھ:  صحة الكلمة.
اْلبُْنِطيُّ " بِیالَُطُس  َكاَن  إِْذ  قَْیَصَر،  َسْلَطنَِة ِطیبَاِریُوَس  ِمْن  اْلَخاِمَسِة َعْشَرةَ  السَّنَِة  َوفِي 

َعلَى   ُرْبعٍ  َرئِیَس  َوِھیُروُدُس  اْلیَُھوِدیَِّة،  َعلَى  ُرْبعٍ  َواِلیًا  َرئِیَس  أَُخوهُ  َوفِیلُبُُّس  اْلَجِلیِل، 
األَبِِلیَِّة، َعلَى  ُرْبعٍ  َرئِیَس  َوِلیَسانِیُوُس  تََراُخونِیتَِس،  َوُكوَرةِ  إِیُطوِریَّةَ  أَیَّاِم   َعلَى  فِي 

 98." ..اْلَكَھنَِة َحنَّاَن َوقَیَافَاَرئِیِس 
ا أعمى فإیماننا لیس إیمانً   ثقة.لذا، فإذ نقدم المسیح لعالم متشكك، نستطیع أن نكرز ب

هللا المتجسد   على شخصیة تاریخیة، ابن  بشخصیة تاریخیة خرافیة، بل إیمان مؤسس
بیننا ومات عن خطایانا  إلى  الذي عاش  الثالث وصعد  الیوم  في  حیث    السماء  وقام 

 یجلس عن یمین اآلب.
فإن كان یسوع، الذي لم   ا لكل مؤمن.یعد نموذجً   دور الصالة في حیاة یسوعكما أن  

الصالةیعرف خطیةً  أھمیة  قد رأى  ، فكم  ، والذي كان في شركة حمیمة مع اآلب، 
: "لن كتب (لیونارد رافینھیل) قائًال   بالحري علینا أن نجعل الصالة أولویة في حیاتنا. 

تكون حیاة أي إنسان أعظم من حیاة الصالة الخاصة بھ، فالراعي الذي ال یصلي، 
 99یعبث..."

كان  تمامً ا،  وأخیرً  كما  القدسا  یكون محوریً   الروح  أن  یجب  یسوع،  خدمة  في  ا 
القدس   الیوم.  الروح  الكنیسة  المركز في حیاة  الكنیسة یظھر خطرین  ھو  تاریخ  إن 

استبعاد  حد  إلى  القدس  الروح  دور  تضخیم  ھو  أولھما  القدس.  بالروح  متعلقین 
 األقنومین اآلخرین من الثالوث. 

 ور الروح القدس في الكنیسة. حذر أیھ دبلیو توزر اآلخر ھو التقلیل من دوالخطر  
أن تكون قوةً بدیلةً لقوة مفتعلة بمن أن الكنیسة قادرة على السماح لـ "قوة رخیصة و

القدس."  تشان  100الروح  فرانسیس  حذر  وقت الحق  "قائًال   وفي  الكنیسة  :  تكون  ال 
 

 2 - 1: 3لو  98
 pastor-the-life-prayer-his-than-greater-is-man-no-https://www.goodreads.com/quotes/314673من  99

May 22, 2020. 
100A.W. Tozer, Of God and Men (Chicago, IL: Moody Publishers, reissue edition, 2015)  
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اإلنسان   من صنع  إن صارت  فإحقیقیةً  خُ نبالكامل.  ما  لسنا  نكوننا  لكي   علیھ  لقنا 
بعیدً  وكنائسنا  حیاتنا  في  ما  كل  تفسیر  یمكننا  الروح  حین  وحضور  عمل  عن  ا 

 101." القدس
یبرز   بینما  الكنیسة،  في  القدس  الروح  أھمیة  األعمال  سفر  أھمیة  إنجیل  یبرز  لوقا 

لقد   الفرد.  حیاة  في  القدس  الالروح  وقوة  إرشاد  على  یسوع  في اعتمد  القدس  روح 
"قوة رخیصة وصناعیة بأن تحل محل قوة   علینا أال نسمح ألیة خدمتھ على األرض،

 الروح القدس" في الكنیسة الیوم.
 

 خاتمة 
أستاذً  لیناكر  توماس  أوكسفوردكان  جامعة  في  ھنري   ا  للملك  الشخصي  والطبیب 

لیس   ھذا  أن  "إما  مذكراتھ:  في  كتب  األولى،  للمرة  للبشائر  قرائتھ  بعد  الثامن. 
أن حیاة المؤمن الحقیقي ھي حیاة   و أننا لسنا مسیحیین." لقد أدرك لیناكراإلنجیل، أ

المسیح. یسوع  حیاتھ    غیرھا  قارن  حولھ وحین  من  المزعومین  المؤمنین  وحیاة 
أننا "نزعم كوننا مؤمنین، ولكننا ال   لتي لیسوع في البشائر، أدرك لیناكررة ابالصو

 نعكس صورة یسوع المسیح." 
یسوع  خدمة  عن  مرقس  یقدمھا  التي  الصورة  إلى  الملكوت،  عن  متى  عظات  من 
للمحتاجین، إلى تركیز لوقا على الروح القدس، نرى أن البشائر ترسم صورةً لخدمة 

ذ خالل  ومن  المسیح.  مؤمنین.یسوع  نكون  أن  معنى  البشائر  ترینا  نقرأ    لك  وفیما 
المغیرة   المسیح  یسوع  نعمة  تعكس  حیاةً  أحیا  "ھل  أنفسنا:  نسأل  أن  علینا  البشائر، 

 للحیاة؟" 
  

 
101  irit (Colorado Springs, CO: David C Cook,rancis Chan, Forgotten God: Reversing Our Neglect of the Holy SpF 

2009) 
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 واجبات الدرس الثاني 
أسئلة  .  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في 

 لالمتحان. ا ا استعدادً االمتحان جیدً 
 من الواجبات التالیة:  2. اختر 2

أمثال یسوع.قم بتحضیر عظة    - أحد  كتاب عن  من  لیكن درسً   أو درس   6  –  5ا 
 صفحات أو عظةً مسجلةً. 

أو القیامة في حیاة المؤمن.  قم بتحضیر عظةً أو درس كتاب عن أھمیة إما الصلب  -
 صفحات أو عظةً مسجلةً. 6 – 5ا من لیكن درسً 

ألسبوع اآلالم یمكن استخدامھ في التعلیم. من الممكن أن    ازمنیً   جدوالً قم بتحضیر    -
یكون ذلك في صورة درس مكتوب أو عرض بالكمبیوتر. ینبغي أن یحتوي الجدول  

 الزمني على أحداث رئیسیة من أسبوع اآلالم.
المناطق والمدن التالیة: الیھودیة،  ارسم خریطةً لفلسطین تظھر فیھا موقع كل من    -

 ، أورشلیم، الناصرة، أریحا، قیصریة فیلبي. مدن العشرالجلیل، السامرة، 
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 االسم: _________________
 امتحان الدرس الثاني 

 لماذا تسمى األناجیل األولى الثالثة باألناجیل اإلزائیة؟ . 1

 
 
 أدلة على أن متى كان یخاطب القارئ الیھودي. ثالثةاكتب . 2

 
 
 أفكار رئیسیة من بشارة متى.  ثالث. اكتب 3

 
 
 أفكار رئیسیة من بشارة مرقس.  ثالثاذكر . 4

 
 
واشرح  .  5 یاكتب  فیما  القراء  من  أنواع  بشارة ثالثة  في  المسیاني  بالسر  عرف 

 مرقس.
 
 
 ماذا نعرف عن ثاوفیلس؟ وعن لوقا؟. 6
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 عن طبیعة یسوع؟ الخلقیدوني الذي یعلمنا إیاه قانون اإلیمان. ما 7

 

 
 أفكار رئیسیة في بشارة لوقا. . اكتب أربع8

 
 
أمثلة من بشارة لوقا لخدمة یسوع لمن ھم من فئات اجتماعیة غیر    ثالثة. اكتب  9

 مرموقة. 
 
 

 أمثلة لعمل الروح القدس خالل حیاة یسوع على األرض. ثالثةاكتب . 10

 
 

 من الذاكرة. 10: 19، لوقا 45: 10، مرقس 48: 5كتب متى ا. 11
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 الدرس الثالث 
 یوحنا

 
 أھداف الدرس 

 یقارن الطالب بین یوحنا واألناجیل اإلزائیة. . 1

 . یتعرف الطالب بالكاتب والتاریخ والخلفیة التاریخیة إلنجیل یوحنا. 2

 الرئیسي لھا. ف بشارة یوحنا والموضوع ھدیدرك الطالب . 3

 ر الطالب أھمیة كل من الھوت وناسوت المسیح. یقدِّ . 4

 یربط الطالب بین رسالة إنجیل یوحنا واحتیاجات العالم الیوم.. 5

 ق الطالب محتوى الدرس في إطار الخدمة. . یطبِّ 6

 
 اإلعداد لھذا الدرس 

دوِّ .  1 تقرأ،  وبینما  یوحنا.  إنجیل  استجابةً اقرأ  تأمالتك  بھا   ن  یُقََدم  التي  للصورة 
كل   في  الدرسصحاح.أیسوع  لھذا  الثاني  الواجب  ھو  تكون  فمثًال   )(ھذا  قد   ،

قُ  التي  للصورة  األاستجابتك  في  یسوع  بھا  ما  دم  "الكلمة".  أنھ  على  األول  صحاح 
كیف تؤثر طبیعة یسوع األزلیة على إیمانك وثقتك كابن   الذي یعنیھ لك ھذا كمؤمن؟

 لھ؟ 
 . 31 – 30:  20 . حفظ یوحنا2
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 مقدمة 
بالمؤمنین. فما معنى أن تؤمن؟ وكیف یؤثر اإلیمان الحقیقي على  المسیحیون  یسمى  
 حیاتنا؟ 

یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَلْ  ِلَكْي الَ  اْلَوِحیَد،  اْبنَھُ  اْلَعالََم َحتَّى بَذََل  ھَكذَا أََحبَّ هللاُ   ألَنَّھُ 
إِلَى اْلَعالَِم ِلیَِدیَن اْلَعالََم، بَْل ِلیَْخلَُص بِِھ    اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ.تَُكوُن لَھُ   اْبنَھُ  ألَنَّھُ لَْم یُْرِسِل هللاُ 

اْبِن هللاِ    اْلَعالَُم. بِاْسِم  یُْؤِمْن  لَْم  ِدیَن، ألَنَّھُ  قَْد  یُْؤِمُن  َوالَِّذي الَ  یَُداُن،  بِِھ الَ  یُْؤِمُن  اَلَِّذي 
 102یِد. اْلَوحِ 

من یؤمن بیسوع    كلإن ھذه بعض كلمات الكتاب المقدس المعروفة، وفیھا وعد بأن  
أیضً  أنھا  كما  األبدیة.  الحیاة  خطینال  األكثر  المقدس  الكتاب  كلمات  بین  من  ً ا  في   أ

على أنھ إیمان عقلي بدون تغییر في الحیاة. خطأً  ا ما یُفَھم  فاإلیمان كثیرً   االستخدام.
ز أن اإلیمان أكثر من مجرد قبول عقلي. فإن كلمة "أؤمن"، إن كانت  برِ نا فیُ حأما یو

 إن اإلیمان الحقیقي یغیر إرادة اإلنسان وسلوكھ.  من القلب، تغیر الحیاة.
 

 خلفیة بشارة یوحنا 
 الكاتب والتاریخ والمكان 

الرابعة. وقد شھد كل من   البشارة  كاتب  ابن زبدي ھو  األنطاكيیوحنا   إغناطیوس 
 بأن یوحنا ھو كاتب البشارة.  إیرینیئوس و بولیكاربوس القدیس جاستن الشھید وو

جزءً  بطرس  وسمعان  یعقوب  وأخوه  یوحنا  فقد كان  لیسوع.  المقربة  الدائرة  من  ا 
كما كانوا مع   103أقام یسوع فتاة من الموت.رفة حین  كانوا التالمیذ الوحیدین في الغ 

 104ى جبل التجلي وفي بستان جثسیماني. یسوع عل
ا أكثر من یوحنا في وحده بولس من كتب أسفارً   كان یوحنا قائداً مؤثراً في الكنیسة.

 العھد الجدید. كتب یوحنا إنجیل یوحنا ورسائل یوحنا وسفر الرؤیا. 

 
 16:  3یوحنا   102
 42 - 37: 5مر   103
 9 - 1: 17مت   104
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أ في  یعیش  یوحنا  كان  التقلید،  عھد  وبحسب  في  إلى    ،دومیتیانفسس  یوحنا  ونُفي 
ب سن  طمُ جزیرة  عن  ھناك  ومات  أفسس  إلى  عاد  ثم  الرؤیا.  سفر  كتب  حیث  س 

یقارب المائة. وأغلب الظن أن بشارة یوحنا كتبت من أفسس. ویعود تاریخ كتابتھا 
 م، وھي آخر البشائر.  95و 85في معظم األحیان إلى ما بین عامي 

 
 الھدف 

فال نجد في بشارة یوحنا    ا عن األناجیل اإلزائیة.ا واضحً بشارة یوحنا اختالفً تختلف  
وال  ا  قصصً  للشیاطین،  یسوع  إخراج  ال    عن  مرقس،  وعلى عكس  المسیح،  أمثال 

 نجد "السر المسیاني." 
الھام   من  اإلزائیة،  واألناجیل  یوحنا  بین  االختالفات  إلى  الكثیرون  أشار  حین  وفي 

إلى   نلتفت  أن  الشبھ.أیضاً  منظورً   أوجھ  یوحنا  مختلفً یقدم  ولكن ا  یسوع،  لحیاة  ا 
الذي    ھو ابن هللا  یؤكد یوحنا على أن یسوع  رسالتھ تطابق رسالة البشیرین اآلخرین.

بیننا یوحنا    عاش  ھدف  إن  الثالث.  الیوم  في  الموت  من  وقام  خطایانا  عن  وصلب 
 یسجل أدلة على ألوھیة یسوع. الُمعلَن ھو أن 

مبكرتان تتعلقان بیسوع. إحداھما تنكر ناسوتھ الكامل، زاعمةً أن  كانت ھناك بدعتان  
كإنسان   لیسوع  بوصفھ  البدعة  ھذه  لوقا  وخاطب  فحسب.  كإنسان  ظھر  إنما  یسوع 

أنھ كان معلمً   ما البدعة األخرىكامل. أ ا، ولكن  ا عظیمً فكانت تنكر الھوتھ، زاعمةً 
هللا. ابن  اھتمامً   لیس  یوحنا  خاصً ویولي  من ا  سلسلة  خالل  من  المسیح  بالھوت  ا 

كشفت التي  الكلمة    المعجزات  أنھ  تثبت  تصریحات  خالل  ومن  هللا  ابن  كونھ  عن 
ِلتُْؤِمنُوا أَنَّ یَُسوَع ھَُو اْلَمِسیُح اْبُن هللاِ، َوِلَكْي تَُكوَن لَُكْم  إن ھدف یوحنا ھو "   المتجسد.

 105" إِذَا آَمْنتُْم َحیَاةٌ بِاْسِمِھ.
 محتوى إنجیل یوحنا 

 ) 18  – 1: 1استھالل (یو 

 
 31: 20یو   105
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 للقارئ الیھودي، أوضح متى سلسلة نسب المسیح وصوالً   لیسوع الملكفي تقدیمھ  
تقد وفي  وإبراھیم.  داود  الخادمیمھ  إلى  م   لیسوع  یذكر  لم  الروماني،  قس  رللقارئ 

المسیح. نسب  تقدیمھ    سلسلة  اإلنسانوفي  ابن  الیوناني،    لیسوع  لوقا  للقارئ  تتبع 
آدم،   إلى  یسوع  هللا،األول  اإلنساننسب  ان  یسوع  لتقدیم  یسمى    .  بما  یوحنا  یبدأ 
  اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْنَد هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ.فِي اْلبَْدِء َكاَن    بسلسلة النسب اإللھیة. " 

ا َكاَن. ھذَا َكاَن فِي اْلبَْدِء ِعْنَد هللاِ.  106"ُكلُّ َشْيٍء بِِھ َكاَن، َوبَِغْیِرِه لَْم یَُكْن َشْيٌء ِممَّ
بادِّ  یوحنا  بشارة  و"كان  عاء  تبدأ  "الكلمة"  ھو  یسوع  بأن  یقول صارخ  الكلمة هللا". 

مجدً  مجده  (ورأینا  بیننا  وحل  جسداً  اآل "والكلمة صار  من  لوحید  كما  مملوءً ا  ا ب) 
 ویقدم في بقیة البشارة األدلة التي تؤید ھذا اإلدعاء.107ا."  نعمةً وحقً 

 
 ) 12 – 1(یو  المعجزاتسفر 

اآلیات بسفر  یوحنا  بشارة  من  األول  النصف  یسمى  ما  وفیھ    عادةً  المعجزات.  أو 
ل الماء إلى خمر في  ر قوة یسوع اإللھیة. حین حوَّ ظھِ معجزات تُ   یسجل یوحنا سبع

ھِذِه بَِدایَةُ اآلیَاِت فََعلََھا یَُسوعُ فِي  رس قانا الجلیل، أعلن یسوع عن نفسھ لتالمیذه. "عُ 
 108."َدهُ، فَآَمَن بِِھ تَالَِمیذُهُ قَانَا اْلَجِلیِل، َوأَْظَھَر َمجْ 

آیات معجزیة ذكرت ما بین    نا الجلیل ھي األولى في سلسلة من سبعكانت معجزة قا
 اإلصحاح األول والثاني عشر من بشارة یوحنا. واآلیات الست األخرى ھي: 

 ). 54 – 46: 4شفاء ابن خادم الملك في كفرناحوم (  -
 ) 18 – 1:  5شفاء مریض بركة بیت حسدا ( -
 109) 14  – 5: 6إشباع الخمسة آالف ( -
 ) 24  – 16: 6المشي على الماء (  -
 ) 7 – 1: 9شفاء المولود أعمى ( -
 )45  – 1: 11إقامة لعازر من الموت ( -

 
 3 - 1: 1یو   106
 14: 1یو   107
 1: 2یو   108
 ھذه ھي المعجزة الوحیدة التي ذكرت في األناجیل األربعة   109
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  اخارقً   ًال إن المعجزة أكثر من مجرد حدث نعجز عن تفسیره. فالمعجزة تتطلب تدخُّ 
في الطبیعة أو في مجرى األحداث. وفي تاریخ الكنیسة، كانت المعجزات تعتبر لیس  

الفائقة، بل ك فقط تعبیرً  لتعلیم الشخص الذي ا عن نعمة هللا  إلھیة للشخص أو  شھادة 
 تُجَرى بواسطتھ المعجزة. لھذا استخدم یوحنا كلمة "آیات" لوصف معجزات یسوع. 

 باكر تعریف سینكلیر بي فیرغسون وجاي آي
 1988القاموس الجدید لالھوت، 

 

تُ  معجزة  كل  لوصف  ظھِ وكانت  "آیة"  كلمة  یوحنا  واستخدم  هللا.  كابن  یسوع  ر 
المعجزات آیات تش وكما نتبع    ر إلى أن یسوع ھو ابن هللا.یمعجزات یسوع. كانت 

مثًال  المطار  إلى  الطریق  لنعرف  آیات الالفتات  نتبع  أن  على  یوحنا  یشجعنا   ، 
ألوھیتھ.و لنتعرف على  إقامة    110معجزات یسوع  آخر معجزات یسوع،  ولم تسجل 

لعازر من الموت، إال في إنجیل یوحنا، وتعد ذروة النصف األول من البشارة. وأدت 
ن الكثیر من  إ الیھود.  رؤساءھذه المعجزة مباشرةً إلى المواجھة األخیرة بین یسوع و

تیجة لھذه المعجزة التي ال یمكن إنكارھا، لذا  بیسوع كن  نوا یؤمنو أالیھود كانوا قد بد
 111اء الیھود قتل كل من یسوع ولعازر.قرر رؤس

التي جاءت على  التصریحات  من  یوحنا سلسلة  معجزات، سجل  السبع  إلى  إضافةً 
فیھا  منع  التي  المواقف  یذكر  مرقس  أن  فرغم  ألوھیتھ.  على  كشھادة  یسوع  لسان 

تالمیذه   كونیسوع  عن  یشھدوا  أن  فیھا من  كشف  مواقف  یوحنا  یسجل  المسیا،  ھ 
 یسوع عن طبیعتھ لآلخرین. وتشمل الشھادات المسجلة في بشارة یوحنا: 

 ) 21  – 1: 3شھادة یسوع لنیقودیموس ( -
 112) 41 –  1: 4شھادة یسوع للمرأة السامریة (  -

 
110  -biblical-a-is-Definition of ‘Miracle’?” Retrieved from https://probe.org/whatKris Samons, “What is a Biblical  

definition-of-miracle/ May 22, 2020 
 11 - 9: 12،  53 – 45: 11یو   111
 تحدیداً  26 – 25: 4انظر یو   112
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 ) 18 – 17: 5شھادة یسوع بعد شفاء مریض بركة بیت حسدا ( -
 ) 59  – 24: 6شھادة یسوع بعد إشباع الخمسة آالف ( -
 ) 44 – 14: 7شھادة یسوع في عید المظال ( -
 ) 59 – 52: 8شھادة یسوع بأنھ كان قبل إبراھیم ( -
 ) 38 – 22: 10شھادة یسوع في عید التجدید ( -

 

 كثیراً ما یقول الناس: 
 ل ادعائھ بأنھ هللا.بمستعد لقبول یسوع كمعلم أخالقي عظیم، ولكنني ال أقإنني 

وھذا أمر علینا أال نقولھ. فشخص قال ما قالھ یسوع لیس مجرد معلم أخالقي عظیم.  
 ا، أو شیطان الجحیم.فإما أن یكون مجنونً 

و أن  ا، یمكنك أن... تقتلھ كشیطان، أعلیك أن تتخذ قرارك... یمكنك أن تعتبره أحمقً 
ال نقول وكأننا نتفضل علیھ إنھ معلم ا. ولكن دعونا  ا وإلھً تجثو عند قدمیھ وتدعوه ربً 

 ا.بشري عظیم. فھذا الخیار لیس متاحً 
 سي إس لویس 

 المسیحیة المجردة
 

  ا أنھ إلھ. ولكن یوحنا یظھر أن یسوع شھد مرارً   یقول المتشككون إن یسوع لم یدعِ 
جیدً  تعرف  الجموع  كانت  لقد  ألوھیتھ.  بقولھعن  یسوع  یعنیھ  ما  یكون   ا  أن  "قبل 

لیعلن عن ذاتھ لموسى:    113إبراھیم أنا كائن."  التي استخدمھا هللا  الكلمات  إنھا نفس 
أَْھیَھْ " الَِّذي  من سمعوا یسوع    114." أَْھیَِھ  یعنیھ، وفكان  ما   بالفعل  اوحاولقد  یفھمون 

التجدیف.  على  ومعاقبتھ  معلمً   115رجمھ  كان  ألنھ  یسوع  قتل  یطلبوا  عظیمً لم  ا ا 

 
 58: 8یو   113
 14: 3خر   114
 59: 8یو   115
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األلوھیة،  وشافیً  یسوع  ادعاء  الناس  یرفض  قد  أنھ هللا.  زعم  ألنھ  قتلھ  طلبوا  بل  ا، 
 عى ذلك.ولكن من الحماقة أن یرفضوا أنھ ادَّ 

 

 ) 20 – 13سفر المجد (یوحنا 
"  إننا یسوع  في  َوَحق�انرى  نِْعَمةً  َمْملُوًءا  اآلِب،  ِمَن  ِلَوِحیٍد  َكَما  وخالل    116."َمْجًدا 

ا  األسبوع األخیر من خدمة یسوع على األرض، أُعلن مجده على نحو یختلف كثیرً 
ا، قوةً ا عسكریً تصور التالمیذ أن مجد یسوع سیكون انتصارً لقد    عما توقعھ التالمیذ.
عام  ذاسیاسیة، خدمةً  تقدیم ة  وفي  الصلیب  مجده على  فأظھر  یسوع  أما  ت شعبیة. 

 نفسھ كذبیحة. 
أتباعھ أن یخدموا بھ بعضھم   للتواضع على  عطانا یسوع مثاالً في العشاء األخیر، أ

 118ي "لیمكث معكم إلى األبد."زِّ َع ن المُ ففي كلماتھ األخیرة تكلم یسوع ع  117.ابعضً 
إِْن َكاَن أََحٌد الَ علمنا عن ضرورة الثبات فیھ: "ومن خالل مثال الكرمة واألغصان  

النَّاِر،   فِي  َویَْطَرُحونَھُ  َویَْجَمعُونَھُ  فَیَِجفُّ  َكاْلغُْصِن،  َخاِرًجا  یُْطَرُح  فِيَّ  یَثْبُُت 
طر  119"فَیَْحتَِرُق. كان  فقد  والسیاسیة،  العسكریة  القوة  عكس  األمثلة  ھذه  یق  كانت 

 یسوع ھو إخالء النفس والتواضع. 
الكھنوتیة، صلَّ  قلبھ. ففي مواجھتھ في صالة یسوع  إلى  األقرب  األمور  أجل  من  ى 

 للصلیب صلى یسوع: 
 ) 8 – 1: 17من أجل نفسھ، أن یتمجد في اآلب ( -
 ) 19 – 9:  17سوا ( قدَّ لتالمیذه، أن یُحفَظوا ویُ  -
 ) 26 – 20: 17لكل المؤمنین، أن تشھد وحدتھم للعالم ( -

وقیامتھ.   وصلبھ  ومحاكمتھ  یسوع  على  القبض  یوحنا  قال  یسجل  قد  یسوع  كان 
یَِّة ھَكذَا یَْنبَِغي نھ "نیقودیموس في بدایة إنجیل یوحنا إل َكَما َرفََع ُموَسى اْلَحیَّةَ فِي اْلبَّرِ

 
 14: 1یو   116
 13یو   117
 16: 14یو   118
 6: 15یو   119
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 120"ْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ.ِلكَ ،  أَْن یُْرفََع اْبُن اِإلْنَسانِ 
" قائًال   والحقاً، تحدث یسوع عن طریقة موتھ أَْجِذُب  :  األَْرِض  َعِن  اْرتَفَْعُت  إِِن  َوأَنَا 

"ُرفَِع" ابن اإلنسان لكي "یجذب إلیھ الجمیع" لكي   وعلى الصلیب،  121." إِلَيَّ اْلَجِمیعَ 
الذي   الھدف  ھو  ھذا  كان  لقد  األبدیة."  الحیاة  لھم  تكون  بل  "یھلكوا،  إلیھ  ال  ترمي 

كان ھذا ھو  122بھ بـ"الساعة لیتمجد ابن اإلنسان"ى صلحیاة یسوع بالكامل. بل ویُسمّ 
 الذي من أجلھ جاء إلى األرض. المجد

ال  ھذا  یوحنا  بشھادة  یختتم  وإلھي."جزء  "ربي  القیامة  بعد  توما  القوة    123من  إن 
 ا أثناء كرازتھ في الھند.ا، إذ مات شھیدً تَُرى في حیاة توما الحقً المغیرة لقیامة یسوع 

 
 )21خاتمة (یوحنا 

موعة من  یروي اإلصحاح األخیر من إنجیل یوحنا عن ظھور المسیح بعد قیامتھ لمج
ھذَا  ویختتم یوحنا بشارتھ بالتأكید على صحة روایتھ: "  124الجلیل. التالمیذ عند بحر  

.  125"ھَُو التِّْلِمیذُ الَِّذي یَْشَھُد بِھذَا َوَكتََب ھذَا. َونَْعلَُم أَنَّ َشَھاَدتَھُ َحقٌّ
 

 بشارة یوحنا في الكنیسة الیوم 
أسلوبھ الواضح والبسیط  ن یوحنا للمؤمنین الجدد الطبیعة اإللھیة لیسوع. وبفضل  علِ یُ 

الم  الرعاة  یشجع  ما  عادةً  یسوع،  تقدیم  بشارة في  بقراءة  البدء  على  الجدد  ؤمنین 
الحیاة" (یوحن العالم" (35:  6ا. ففي إنجیل یوحنا نرى یسوع كـ"خبز  : 8)، و"نور 
) والطریق والحق 25:  11) و"القیامة والحیاة" (11:  10) و"الراعي الصالح" (12

 ). 6: 14والحیاة (

 
 15 - 14: 3یو   120
 32: 12یو   121
 23: 12یو   122
 28: 20یو   123
 یستخدم یوحنا المسمى البدیل لبحر الجلیل وھو بحیرة طبریة. كانت طبریة ھي عاصمة الجلیل.  1: 21یو   124
 24: 21یو   125
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یس یوحنا  یقدم  متشكك  یوحنا  وولعالم  إنجیل  في  المذكورة  فالمعجزات  هللا،  كابن  ع 
ا  تخاطب لتوثیق  قویة  آیات  عن  یبحثون  خالل دّ من  ومن  األلوھیة.  یسوع  عاء 

 126ھ بأنھ "أنا ھو" تؤیده قوة إلھیة.المعجزات، أثبت یسوع أن زعم 
الرخی بـ"النعمة  تكرز  حدیثة  دون  ولكنیسة  الحقیقیة، صة"  للتلمذة  تظھر    127الدعوة 

بشارة یوحنا المعنى الحقیقي لإلیمان. إن اإلیمان الحقیقي یغیر حیاة المؤمن. والكثیر  
إِلَى اْلَوَراِء، َولَْم  واَرَجَع من التالمیذ بعد أن سمعوا یسوع یتحدث عن "خبز الحیاة"، "

ن" بیسوع. كانوا یتبعوه، وأكلوا  وأولئك زعموا أنھم "یؤمنو  128"یَعُوُدوا یَْمُشوَن َمَعھُ.
ا. لم یحیوا إیمانھم المزعوم بطاعة مستمرة  من الخبز والسمك، ولكنھم لم یؤمنوا حقً 

 لوصایا یسوع. تعلمنا بشارة یوحنا معنى اإلیمان الحقیقي. 
 

 خالصة 
مؤمن، بل وقد یكلفھ حیاتھ. قارن  تبرز بشارة یوحنا أن اإلیمان الحقیقي یغیر حیاة ال

المُ   دیتریش بانھوفر النعمة الرخیصة و"النعمة  الكلمات: "حین  لِّ كَ بین  فة". كتب ھذه 
إن ھذا اإلیمان الحقیقي یَُرى   129لیأتي لكي یموت."  یدعوها، فإنھ  یدعو المسیح إنسانً 

الثاني   القرن  شھید  حیاة  تلمیذً بولیكاربوسفي  بولیكاربوس  كان  یوحنا.  .  للرسول  ا 
، تم القبض على  86ذكریاتھ عن حیاة یسوع. وفي عمر الـولكان قد استمع لتعالیمھ  

كبیر،   باحترام  یتمتع  مثلھ  مسن  رجل  إعدام  المسئولون  یرد  ولم  بولیكاربوس. 
لھ  رب." قال  بأن یتراجع ویقسم بأن "قیصر ھو  فعرضوا علیھ فرصةً إلنقاذ حیاتھ  

وتردد صدى رد بولیكاربوس عبر القرون  القاضي "احلف القسم وسأطلق سراحك."  
ا، ولم یخطئ إلّي  عامً   86  ا لھ لـكشاھد على معنى اإلیمان الحقیقي: "لقد كنت خادمً 

أجدّ  أن  لي  فكیف  م قط.  على  خلصني؟"ف  الذي  بولیكاربوس   130لكي  تعلم  لقد 

 
 58: 8یو   126
 مة آر إتش فولر یعود مصطلح "النعمة الرخیصة" إلى دیتریش بونھوفر. تكلفة التلمذة، ترج   127
 66: 6یو   128
129  ietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, Translated by R.H. Fuller. (New York: Touchstone, 1995), 89D 
 http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html Mayقصى استشھاد بولیكاربوس مقتبسة من   130

22, 2020 
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الدروس من معلمھ، یوحنا. كان یعلم أن اإلیمان الحقیقي یغیر المؤمن، حتى إلى حد 
 الموت.
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 واجب الدرس الثالث
أسئلة  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في   .

 ا لالمتحان. ا استعدادً االمتحان جیدً 
استجابةً  استعدادً (یكمل  .  2 تأمالتك  ن  دّوِ یوحنا،  إنجیل  تقرأ  بینما  الثالث)  للدرس  ا 

إصحاح. كل  في  یسوع  بھا  یُقََدم  التي  للصورة  فمثًال   للصورة  استجابتك  تكون  قد   ،
ھذا  لك  یعنیھ  الذي  ما  "الكلمة".  أنھ  على  األول  اإلصحاح  في  یسوع  بھا  قٌدم  التي 

 لى إیمانك وثقتك كابن لھ؟كمؤمن؟ كیف تؤثر طبیعة یسوع األزلیة ع
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 االسم: _________________
 امتحان الدرس الثالث 

 
 . لماذا تعد شھادة بولیكاربوس بحقیقة كتابة یوحنا للبشارة ذات أھمیة خاصة؟1

 
 
 ماذا كان ھدف یوحنا من بشارتھ؟. 2

 
 
 بشارتھ؟ . كیف یظھر ھدف یوحنا في المادة التي تحتوي علیھا 3

 
 
 ما الذي تظھره مقدمة إنجیل یوحنا عن نسب یسوع؟. 4

 
 
 . اذكر السبع معجزات التي وردت في إنجیل یوحنا. 5

 
 
 ألوھیتھ.  نأمثلة لشھادة یسوع ع 3اعط . 6

 



58 

 
 دعاء یسوع األلوھیة؟ . ماذا كان رد فعل رؤساء الیھود ال7

 
 
 التي صلى من أجلھا؟ وتیة، ما الثالثة أشیاء ن. في صالة یسوع الكھ 8

 
 
 من الذاكرة. 31  – 30: 20. اكتب یوحنا 9
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 الدرس الرابع 
 أعمال الرسل

 والكنیسة األولى 
 

 أھداف الدرس 
 فھم الطالب للخلفیة الجغرافیة والتاریخیة للكنیسة األولى . 1

 معرفة كاتب وتاریخ كتابة سفر األعمال. 2

 األعمال والمواضیع الھامة بھ. . التعرف على ھدف سفر 3

 التعرف على مسار انتشار بشارة اإلنجیل من أورشلیم إلى العالم الروماني.. 4

 في سفر األعمال.  بین التعلیم اإللزامي والوصفيفھم الفرق . 5

 . نظرة عامة على خدمة بولس.6

 . الربط بین رسالة سفر األعمال واحتیاجات العالم الیوم.7

 
 اإلعداد للدرس 

 . قراءة سفر األعمال 1

 8 – 7:  1. حفظ أعمال 2
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 مقدمة 
الحیاة في   القدیم نجد أن سفر یشوع یحدثنا عن تحول شعب إسرائیل من  العھد  في 
یشوع  ویصور  یشوع.  قیادة  إلى  موسى  قیادة  ومن  كنعان،  في  الحیاة  إلى  البریة 

 إسرائیل. ا في تاریخ شعب هللا،  ھامً تحوالً 
األرضیة   الخدمة  من  التحول  عن  یحدثنا  األعمال  سفر  أن  نجد  الجدید،  العھد  وفي 
من  تحول  فیحدث  الكنیسة.  خالل  من  القدس  للروح  الروحیة  الخدمة  إلى  لیسوع 
األعمال   سفر  ویصور  الرسل.  أعمال  على  التریكز  إلى  یسوع  عمل  على  التركیز 

 ا في حیاة شعب هللا، الكنیسة. ھامً تحوالً 
عھد شعب إسرائیل بالوالء  یت  ا. ففي نھایة السفر،ا جزئیً  ناجحً یُبرز سفر یشوع تحوالً 

رى إسرائیل یعبد  إال أن الكنعانیین لم یُھَزموا بالكامل. ففي الجیل التالي، ن  131للرب. 
 132آلھة الكنعانیین.

تحوالً  فیصّور  األعمال،  نجاحً أما سفر  أكثر  استا.    في  التي جاءت  ھالل فاإلرسالیة 
الیھودیة في أورشلیم،    133السفر تتحقق في نھایة السفر.  یبدأ سفر األعمال بالكنیسة 

وینتھي بكنیسة متعددة الثقافات في أنطاكیة. یبدأ سفر األعمال في أورشلیم، وینتھي 
لیسوع،   المقربین  التالمیذ  أحد  ببطرس،  األعمال  سفر  یبدأ  روما.  الطلیعة،  في  في 

 ق للكنیسة، في الطلیعة.ابِ د سوینتھي ببولس، مضطھِ 
 

 عالم الكنیسة األولى
تراجع   أن  سیساعدك  الجدید.  العھد  عالم  على  عامةً  نظرةً  األول  الدرس  لنا  قدم 

األعمال. سفر  دراسة  أجل  من  ذاكرتك  إنعاش  على  الحقائق   الدرس  بعض  وھناك 
 اإلضافیة الھامة لفھم انتشار الكنیسة األولى عبر اإلمبراطوریة الرومانیة.

 
 الجغرافیا 

 
 31: 24یش   131
 11 - 7: 2قض   132
 31 - 30: 28، 8 – 7: 1أع   133
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اإلمبراطوریة  حدود  إلى  فلسطین  من  األعمال  سفر  في  األحداث  محور  ینتقل 
كتابك  الرومانیة.   في  التي  الخریطة  إلى  الكتاب انظر  أطلس  في  أو  المقدس 

 التالیة الھامة في سفر األعمال:  الحظ المواقع 134المقدس.
 في مقاطعة سوریة: مركز الكرازة المسیحیة خارج الیھودیة.  أنطاكیة -
 في مقاطعة مكدونیة: أول كنیسة تُزَرع على أرض أوربیة. فیلبي  -
ھي   أفسس - بولس  استراتیجیة  كانت  المقاطعة.  عاصمة  آسیا:  مقاطعة  في 

الرومانیة.   لإلمبراطوریة  التابعة  الرائدة  المدن  في  الكنائس  فكانت زراعة 
موقًع  تحتل  كنیسة  في  زرعت  إن  المقاطعة  في  لتنتشر  اإلنجیل  ا  رسالة 

 ا.محوریً 
الم كورنثوس   - البحر  على  كمیناء  كورنثوس  موقع  آخائیة:  مقاطعة  توسط في 

لزیارة  مختلفة  أمم  من  یأتون  كانوا  الكثیرین  ألن  للكرازة  مدینة  منھا  جعل 
 المدینة.

بشیر ت األمر الذي كان لیساعد على ال،: كان ھدف بولس ھو زیارة روماروما -
وخطط للذھاب من روما إلى إسبانیا في فترة متأخرة   في كل اإلمبراطوریة.

 من خدمتھ. 

 
 التاریخ 

 ھناك إمبراطوران رومانیان مھمان في سفر األعمال والرسائل: 
عامي  نیرون - بین  اإلمبراطور  وكان  على   68و  54،  اللوم  نیرون  ألقى  م. 

االتھام  وھذا  روما.  معظم  دمار  إلى  أدى  ھائل  حریق  لنشوب  المسیحیین 
أدى إلى اضطھاد واسع النطاق للمسیحیین. وكان بطرس وبولس من    الخاطئ

 بین مؤمنین كثیرین قتلھم نیرون. 
بیدومیتیان - اإلمبراطور  وكان  بـ"الرب م.    96و  81عامي    ن،  یلقب  كان 

واإللھ"، واضطھد المسیحیین الذین رفضوا القسم بالوالء لھ. وأغلب الظن أن 
 سفر الرؤیا كتب في عھده. 

 
 /http://www.openbible.info/geoخرائط الكتاب المقدس متاخة عبر موقع:   134
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 سفر األعمالخلفیة 
 الكاتب وتاریخ الكتابة 

لُ في سفر األعمال، یواصل لوقا الروایة التي بدأھا في بشارتھ. "  أَْنَشأْتُھُ  اَْلَكالَُم األَوَّ
 135..." یَا ثَاُوفِیلُسُ 

أن بولس   نھایة سفر األعمال، نجد  الجبریة في روما.ِض وُ وفي  اإلقامة   136ع تحت 
 والتاریخ المرجح لذلك ھو نھایة العقد السادس أو بدایة العقد السابع المیالدي. 

 
 الھدف 

األعمال   الكنیسة. ویصور سفر  قیادة  تالمیذه على  یدرب  یسوع  لوقا  بشارة  تصور 
انتشار اإلنجیل من  التالمیذ یكرزون برسالة اإلنجیل للعالم. نرى في سفر األعمال 

 مرة وإلى أقصى األرض. أورشلیم والیھودیة إلى السا
 

 مواضیع ھامة 
 التفاصیل التاریخیة 

مثل بشارة لوقا، نرى أن سفر األعمال یلتفت بعنایة إلى التفاصیل التاریخیة. یذكر 
 137مدینةً وحوالي مائة شخص.   50 و اً لدب 30سفر األعمال أكثر من 

  

 
 1: 1أع   135
 30: 28أع   136
137  Robert W. Yarbrough, Encountering the New Testament, (Ada, MI: Baker Academic, 2005),Walter A. Elwell and  

211. 
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 الكرازة واإلرسالیة
األعمال  سفر  بدایة  تالمیذه  في  یسوع  یكلف  أورشلیم  ،  في  باإلنجیل  بالكرازة 

والیھودیة والسامرة و"إلى أقصى األرض." وفي نھایة سفر األعمال، نرى أنھ تمت  
 الكرازة باإلنجیل في كل اإلمبراطوریة الرومانیة. 

 
 عمل الروح القدس 

لوقا    أعطت الرو  اھتماًمابشارة  القدس في خدمة یسوع على األرض. وفي   حدور 
القدس في الكنیسة األولى. القدس   سفر األعمل، یوضح لوقا دور الروح  إن الروح 

القدس   الروح  خالل  ومن  األعمال.  سفر  في  المحوریة  الشخصیة  تمكین ھو    یتم 
 التالمیذ للخدمة.

 
 رسالة اإلنجیل

تعل التي  األمور  دقة  على  للتأكید  لوقا  بشارة  جدید.  ُكتِبَت  كمؤمن  ثاوفیلس  مھا 
الجدد.و للمؤمنین  اإلنجیل  تعلیم  الھدف:  نفس  في  األعمال  سفر  ویحتوي    یشترك 

 حوالي ربع السفر على عظات. ومن بین العظات الھامة في سفر األعمال:
 )2عظة بطرس یوم الخمسین (أع  -
 )7دفاع اسطفانوس أمام السنھدریم (أع  -
 ) 10عظة بطرس في بیت كرنیلیوس (أع  -
 ) 17ظة بولس في آریوس باغوس في أثینا (أع ع -

 
 تمحور ھذه العظات حول الرسالة الجوھریة التي كرز بھا الرسل: وت

 ربوبیة یسوع المسیح -
 الصحة التاریخیة لإلنجیل  -
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 138الخالص بالنعمة باإلیمان. -

 
 محتوى سفر األعمال 

فبعد دخولھ   االرتباك.  من  حالة  في  بالتالمیذ  السفر  أن یبدأ  التالمیذ  توقع  أورشلیم، 
 من ذلك، تم القبض علیھ ومحاكمتھ وصلبھ. ولكن بدالً   یقیم یسوع مملكتھ األرضیة.

 وبقیامتھ، بُعَث فیھم األمل مرة أخرى في مملكة مسیانیة.
ی أن  للتالمیذ  یسوع  قال  األعمال  سفر  بدایة  وعدفي  "وینتظروا  أورشلیم  في   لبثوا 

إِْسَرائِیلَ َھْل فِي ھذَ اآلب." فسألوه " إِلَى  اْلُمْلَك  اْلَوْقِت تَُردُّ  ؟" ولم یفھموا رده سوى  ا 
 ا. الحقً 

الَّتِي َجَعلََھا اآلُب فِي ُسْلَطانِھِ  لَُكْم أَْن تَْعِرفُوا األَْزِمنَةَ َواألَْوقَاَت  لِكنَُّكْم َستَنَالُوَن .  لَْیَس 
وُح اْلقُُدُس  ةً َمتَى َحلَّ الرُّ َعلَْیُكْم، َوتَُكونُوَن ِلي ُشُھوًدا فِي أُوُرَشِلیَم َوفِي ُكّلِ اْلیَُھوِدیَِّة قُوَّ

 139. َوالسَّاِمَرةِ َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض 

  –  1ا لھیكل سفر األعمال: اإلنجیل في أورشلیم (ورً وتمنحنا اإلرسالیة العظمة منظ
  –  13أقصى األرض (  )، اإلنجیل إلى 12  –  8)، اإلنجیل في الیھودیة والسامرة (7

28 .( 

 
 ) 7 – 1بشارة اإلنجیل في أورشلیم (أعمال  

أعمال   في  األحداث  مركز  أورشلیم.    7  –  1إن  یوم ھو  قصة  األحداث  وتشمل 
 الخمسین، وصورة للحیاة في الكنیسة األولى، واستشھاد اسطفانوس. 

  

 
 یطلق الالھوتیون على ھذه الرسالة المحوریة مسمى "كیریغما"، أي اإلنجیل المكرز بھ.  138
 8 - 4: 1أع   139
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 یوم الخمسین: والدة الكنیسة
َكانُوا یُواِظبُوَن بِنَْفٍس َواِحَدةٍ َعلَى الصَّالَةِ أورشلیم و"بعد الصعود، عاد التالمیذ إلى  

ْلبَةِ  والذي كان یُحتَفَل بھ    لقد كانوا ھناك في یوم الخمسین، "عید األسابیع"،  140." َوالّطِ
كان عید الخمسین احتفاًء بعطیة الشریعة. أما   141بعد سبعة أسابیع من عید الفصح.

، الخمسین بعطیة الروح القدس. وفي عظتھ في یوم الخمسینالیوم، فنحتفي في یوم  
ر بطرس بشرحھ لآلیات والعجائبت التي جرت في ذلك الیوم مستمعیھ بأن یوئیل  ذكَّ 

یوم   في  الوعد  ھذا  تحقق  وقد  البشر.  كل  على  روحھ  هللا  فیھ  یسكب  بیوم  تنبأ 
 142الخمسین. 

 
 الحیاة في الكنیسة األولى

الكنیسة األولى ن - الیوم؟  موذجً كیف تعد  أي من جوانب یوم الخمسین  ا لكنیسة 
 ینبغي أن نختبرھا الیوم؟

 
األولى   الكنیسة  في  الحیاة  صورة  األعمال.ھامً   سؤاالً تثیر  سفر  لتفسیر  سفر    ا  إن 

أھل   إلى  الرسالة  مثل  الھوتیة  برسالة  ولیس  تاریخیة،  طبیعة  ذو  سفر  األعمال 
لزام  (ھذا ھو ما فعلوه) واإلالوصف  رومیة. ویحتوي السفر التاریخي على كل من  

یسأل  أن  ینبغي  األولى،  الكنیسة  في  الحیاة  عن  القراءة  عند  فعلھ).  علیكم  ما  (ھذا 
األعمال   سفر  یخبرنا  ھل  جزءً القارئ:  تكون  أن  ینبغي  الصفة  ھذه  حیاة بأن  من  ا 

الكنیسة  تاریخ  من  الفترة  تلك  یصف  األعمال  سفر  كان  ھل  أم:  الیوم؟  الكنیسة 
: ما مدى توافق ذلك وبقیة التعلیم  السؤالویمكنك معرفة اإلجابة عن طریق  فحسب؟  

 الكتابي؟ ھل توجد ھذه الوصیة في موضع آخر من الكلمة المقدسة؟ 
 

 الفرق بین الوصف واإللزام في سفر األعمال:  یوضحان ثاالنم فیما یلي 
 

 14: 1أع   140
 16: 16تث   141
 16: 2، أع 28: 2یو   142
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أعمال   - في  جاء  ما  كرَّ 42:  2بحسب  لتعلیم ،  أنفسھم  األول  القرن  مؤمنو  س 
تحث  وصایا  بولس  رسائل  في  ونجد  وللصالة.  المؤمنین،  ولشركة  الرسل، 
ھذا   من  نخلص  أن  ویمكننا  والصالة.  للعبادة  واالجتماع  الكتاب  دراسة  على 

ھي وصایا لنا الیوم، ولیست مجرد وصف لحقبة تاریخیة  إلى أن ھذه األنشطة 
 ما.

أعمال   - في  جاء  ما  وكان 45:  2بحسب  ممتلكاتھم  یبیعون  المؤمنون  كان   ،
ا. وألن ھذه الممارسة غیر مذكورة في أي مكان آخر كل شيء مشتركً   عندھم

ذ في  للحیاة  وصف  أنھا  نفترض  أن  یمكننا  المقدسة،  الكلمة  الوقت، في  لك 
 143ولیست وصیةً لنا الیوم. 

 
مارس في الكنیسة  ر في بعض األنشطة التي كانت تقبل التقدم في ھذا الدرس، فكِّ 

للحیاة في  الیوم أم مجرد وصف  لنا  األولى. وفكر في كل منھا: ھل تعد وصیةً 
ینبغي أن تتحدد إجابتك بالتفكیر في الكلمة المقدسة ككل، الكنیسة األولى فحسب؟  

 ولیس بحسب ما تفضل أو تحب. 
 المواظبة على تعالیم الرسل  -
 العبادة الیومیة في الھیكل  -
 بیع ممتلكاتھم  -
 الكرازة المستمرة -
 الشركة مع المؤمنین  -
 آیات ومعجزات لتأیید عمل الروح القدس -
 تسبیح هللا -
 التكلم بلغات أخرى  -

  

 
الحاجة إلى إعانة المؤمنین الذین فقدوا وظائفھم ومنازلھم بسبب إیمانھم و  یعتقد معظم علماء الكتاب المقدس أن ھذه الممارسة كانت ترتبط بـ أ)  143
 اعتقاد الكنیسة األولى في مجيء المسیح الوشیك. ب)
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 اسطفانوس: أول شھداء المسیحیة
ا  وآمن الكثیرون، بم   بعد یوم الخمسین، باتت الكنیسة تنمو وتتزاید بسرعة ملحوظة.

محاوالت رؤساء الیھود إلخفاء حقیقة  ورغم    144في ذلك "جمھور كثیر من الكھنة."
انشقا الحقائق:  یعرفون  الكھنة  ھؤالء  كان  الفارغ،  القیامة،  القبر  الھیكل،  حجاب  ق 

للكنیسة،  امؤ األولى  الفترة  في  والمعجزات  اآلیات  وتواصلت  الحقیقة.  إخفاء  مرة 
 فأیدت خدمة الرسل كتكملة لخدمة یسوع.
لم یكن ھناك مفر من   اتھم شھود زور  في ھذا اإلطار،  المعارضة. فبعد أن  ظھور 

نطق اسطفانوس  في مواجھتھ لالستشھاد،    جم حتى الموت.اسطفانوس بالتجدیف، رُ 
ویقدم لنا سفر األعمال    بعظة قویة تحدث فیھا عن عمل هللا منذ إبراھیم إلى یسوع.

الذي سیصیر نرى بولس، و  145." َوَكاَن َشاُوُل َراِضیًا بِقَتِْلھِ شاول في ھذا التصریح: "
" كان  إذ  البدایة،  في  كشاول  الكنیسة،  مبشري  أعظم  بعد  اْلَكنِیَسِة،  فیما  َعلَى  یَْسُطو 

ْجِن.  146" َوھَُو یَْدُخُل اْلبُیُوَت َویَُجرُّ ِرَجاًال َونَِساًء َویَُسلُِّمُھْم إِلَى الّسِ
 

 ) 12  – 8بشارة اإلنجیل في الیھودیة والسامرة (أعمال 
الیھودیة والسامرة.  تتجاوز  12  –  8في أعمال    بشارة اإلنجیل أورشلیم لتصل إلى 

الیھودیة   إلى  أورشلیم  من  الھروب  إلى  األوائل  المؤمنین  االضطھاد  دفع  لقد 
والسامرة. وفي ھربھم حملوا بشارة اإلنجیل. لقد استخدم هللا االضطھاد إلتمام وصیة 

 : 12 – 8. في أعمال  8: 1أعمال 

یھودي یتحدث الیونانیة، كرز في السامرة مما أسفر عن نتائج عظیمة  فیلبس،   -
)8 :4 – 25 .( 

 ). 40 – 26: 8فیلبس یكرز للخصي الحبشي الذي كان قد جاء للعبادة ( -
 1:  9شاول، في طریقھ إلى اضطھاد المؤمنین في دمشق، آمن بالرب یسوع ( -

– 22 .( 

 
 7: 6أع   144
 1: 8أع   145
 3: 8أع   146
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 ). 18: 11  – 1: 10قائد مائة روماني (بطرس یكرز لكرنیلیوس،  -
الروم  - المقاطعة  عاصمة  أنطاكیة،  في  یكرز  ( ابرنابا  سوریة   –  22:  11نیة 

 ). وھذه الخدمة ھامة لسببین: 30

ا في ا ھامً قدم برنابا شاول للكنیسة في أنطاكیة. وتلعب خدمة شاول ھناك دورً .  1
 تطوره. 

تبدأ كل في منتصف القرن األول.  لة  الُمرسالرئیسیة  كنیسة  الأنطاكیة    أصبحت.  2
 من أنطاكیة. ریةبولس التبشی رحلة من

 
 ) 28 – 13الكرازة باإلنجیل إلى أقصى األرض (أھعمال 

 ) 14 – 13الرحلة التبشیریة األولى (أعمال 
یسجل النصف األخیر من سفر األعمال خدمة الرسول بولس. بعد أن آمن، قضى 

العربیة  بو في  الوقت  بعض  وكیلیك لس  الكنیسة  ودمشق  لتعلیم  برنابا  عیّنھ  ثم  یة. 
في أنطاكیة، وكانت الكنیسة ھناك قد أنشأھا مؤمنون ھاربون من االضطھاد في  

 أورشلیم على ید شاول. 
م، سافر بولس وبرنابا ویوحنا مرقس قریب برنابا إلى    49إلى عام    47من عام  

ا لزرع  لرحلة مخصصً قبرص (موطن برنابا) وآسیا الصغرى. وكان معظم ھذه ا
الكنائس في غالطیة، وھي مقاطعة رومانیة في آسیا الصغرى. ومنذ تلك الرحلة  

، في حین كان  اا عبریً ا باسم بولس. كان شاول اسمً ا، صار شاول معروفً فصاعدً 
اسمً  الخاصة  ارومانیً   ابولس  بولس  دعوة  إلى  یرمز  ھذا  االسم  تغییر  وكان   .

 بالكرازة لألمم.
ف كانوا  بمفیلیة،  بینما  برجة  وطنھ. ي  إلى  وعاد  مرقس  یوحنا  وبعد    147تركھما 

دربة،   إلى  قبل  الوصول  زرعوھا  التي  الكنائس  لیزوروا  وبرنابا  بولس  عاد 
 عودتھما إلى أنطاكیة من حیث بدأت رحلتھما.

 
 13: 13أع   147
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 )35 – 1: 15أورشلیم (أعمال  مجمع
األم  إیمان  صع أثار  مشكلةً  بولس  خدمة  خالل  من  في  میین  حدث بةً  الكنیسة. 

المؤ یتمم  أن  على  أصروا  الذین  الیھود  المؤمنین  بین  كل انقسام  األممیون  منون 
وا على أن شریعة موسى غیر ملزمة الذین أصروأولئك    148أوجھ شریعة موسى 
 للمؤمنین األممیین. 

عام   لھذا    م  49في  لحل  للتوصل  أورشلیم  في  ومشایخھا  الكنیسة  قادة  اجتمع 
. ثم تحدث بطرس بالختان لألمم تحدثوا أوالً   أرادوا المطالبة فأولئك الذین    النزاع. 

بَْینَنَا َوبَْینَُھْم بَِشْيٍء، إِْذ    (هللا)  لَْم یَُمیِّزْ " ا یتعلق بخبرتھ في بیت كرنیلیوس حیث  فیم 
َر بِاِإلیَماِن قُ   وأشار بولس وبرنابا إلى أدلة على عمل هللا بین األمم.  149."لُوبَُھمْ َطھَّ

بحكم  واخ أورشلیم،  كنیسة  قائد  یعقوب،  األممیون    یتجنب بأن    المجمعتتم 
 أمور: أربعةالمؤمنون 

 اللحم المذبوح لألوثان  -
 لحم الحیوان المخنوق  -
 لحم یحتوي على دم -
 الجنسي  االنحالل -

ا بالقوانین التي تجعل األممیین مستحقین للخالص، بل كانت نموذجً ة  م لم تكن ھذه قائ
التباین. المؤمنین من خلفیات شدیدة  بین  بالطعام   للوحدة  المتعلقة  المتطلبات  سمحت 

مًع  باألكل  واألممیین  األولى.للیھود  الكنیسة  في  للوحدة  ھام  رمز  وھو  وكان   ا، 
ضروریً  الجنسي  النقاء  على  الماجنة  التركیز  الخلفیة  بسبب  من السابقة  ا  للكثیر 

 المؤمنین األممیین المستجدین. 
مبد  مجمعسعى   بین  الموازنة  إلى  المؤمنین أأورشلیم  منع  الذي  الحریة  مبدأ  ین. 

من   التَّالَِمیذِ "الیھود  ُعنُِق  َعلَى  نِیٍر  ضروریة.َوْضعِ  غیر  شروط  على  ینص   "150 

 
). لم تكن المشكلة عامةً، جدل "الیھود في مقابل األممیین". فیعقوب، على سبیل المثال، كان  5: 15ئة الفریسیین" (أع كان ھؤالء المؤمنین من "ف  148

 أحد من أوجدوا حالً للمشكلة.
 9: 15أع   149
 10: 15أع   150
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تعثر   كانت  التي  الممارسات  عن  باالبتعاد  األممیین  یطالب  الذي  الشركة  ومبدأ 
 أخوتھم من الیھود. 

المبد - ھذین  نطبق  تعطي  أكیف  مجاالت ال  في  بالحریة  نسمح  كیف  الیوم؟  ین 
رأیً  هللا  كلمة  واضحً فیھا  كیف  اا  تجنب؟  قنل  اإلساءة  یمكننا  لدیھم  اعات من 

 تلف عن قناعاتنا؟ تخ

 
 ) 22 – 36: 15(أعمال  الرحلة التبشیریة الثانیة

لم تكن كل الخالفات في الكنیسة األولى تتعلق بالمبادئ الالھوتیة. فقد افترق بولس 
ب بیوحنا مرقس. وبرنابا  یتعلق  الخالف عمل     151سبب خالف شخصي  ویظھر ھذا 

، وتضاعفت جھود اھامً  اهللا حتى رغم الظروف الشخصیة الصعبة. صار سیال خادمً 
العمل، و انفصالھما في  بفعل  بیوحنا مرقس  بولس وبرنابا  اجتمع بولس مرة أخرى 

 152. االحقً 
وبرنابا  بدأ بولس وسیال الرحلة التبشیریة الثانیة بزیارة الكنائس التي زرعھا بولس  

في الرحلة التبشیریة األولى. كذلك كرز بولس وسیال في فیلبي وتسالونیكي وبیریة 
أوربیة بعد    على أراٍض رازة باإلنجیل  ك وفي ھذه الرحلة، تمت ال  وأثینا وكورنثوس.

انضم تیموثاوس الشاب إلى    153رؤیا لرجل مكدوني یطلب المساعدة.  أن رأى بولس
إلى بولس في   قضى بولس حوالي    154ترواس. فریق بولس في لسترة، وانضم لوقا 

شھراً في زراعة الكنیسة في كورنثوس. وعاد الفریق إلى أنطاكیة بعد أكثر من    18
 . م) 53  – 50سنوات من السفر (  3

ك  في  بولس  واجھھا  التي  المعارضة  الثانیة  التبشیریة  الرحلة  فقد وتظھر  رازتھ، 
إلى ھجوم من   فیلبي  بھ في  یمكثون  كانوا  الذي  المنزل  فیلبي، وتعرض  سجنوا في 

 
 41 - 36: 15أع   151
 11: 4تیمو  2  152
 10 - 6: 16أع   153
 یبدأ لوقا في استخدام ضمیر المتكلم للجمع، فیقول "نحن" بدالً من "ھم"  10: 16في أع    154
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بیرالغوغاءقِبَل   إلى  تبعوھم  تسالونیكي  من  أعداء  محا  یة،،  في  وتمت  بولس  كمة 
 155كورنثوس.

فإ باھظ.  ثمن  الكنیسة  لنمو  أن سفر  ب كان  إال  بدون حرب.  أخذه  یتخلى عما  لیس ال 
یظھر   آسیا  األعمال  في  الكنائس  أنشأت  إذ  اإلنجیل  وانتصار  القدس  الروح  قوة 

 الصغرى ومكدونیة وأخائیة. 
 

 ) 15: 21 – 23: 18الرحلة التبشیریة الثالثة (أعمال 
وقتً  بولس  قصیرً قضى  منطقتي  ا  في  الكنائس  لزیارة  مغادرتھا  قبل  أنطاكیة  في  ا 
وفریجی الرحل  ةغالطیة  ھذه  من  األول  الجزء  كان  أخرى.  مخصصً مرة  لتشدید  ة  ا 

تدت  م ا  156الرحلتین التبشیریتین السابقتین.  المؤمنین في الكنائس التي ُزِرَعت خالل
من   الثالثة  التبشیریة  إلى  53الرحلة  ( 57م  األطول  الزمنیة  والفترة  سنوات)    3م. 

كورنثوس أھل  إلى  الرسالتین  بولس  كتب  أفسس  وفي  أفسس.  في    متناوالً   كانت 
 سة الصعبة.المشكالت في تلك الكنی

مع  جبعد مغادرة أفسس بسبب مقاومة األعداء، توجھ بولس إلى مكدونیة وأخائیة. و
الیھود   المؤمنین  المنطقة لدعم  الكنائس األممیة في تلك  التبرعات بشكل أساسي من 

الیھود واألممیین  المعوزین في أورشلیم. و الكنائس أن  الوحدة بین  كانوا أثبتت ھذه 
 في كنیسة المسیح. أعضاء متساوین

 
 ) 31:  28 – 15: 21القبض على بولس وسجنھ (أعمال  

النبي  حذر  حیث  قیصریة  في  بولس  توقف  الثالثة  التبشیریة  الرحلة  من  في عودتھ 
ویروي الجزء األخیر  157یتم إلقاء القبض علیھ في أورشلیم.أغابوس بولس من أنھ س

إلى   واالحتكام  قیصریة  في  وسجنھ  بولس  القبض على  إلقاء  األعمال عن  سفر  من 

 
 17 - 12: 18، 13: 17، 7 – 5: 17، 39 – 23: 16أع   155
 23: 18أع   156
 11 - 10: 21أع   157
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روما (حقھ كمواطن روماني) والرحلة الخطرة إلى روما (بما في ذلك تحطم السفینة  
 على جزیرة مالطا) وخدمة سنتین في روما بینما كان تحت اإلقامة الجبریة.

أن اإلرسالیة العظمى التي أوصى بھا یسوع في أورشلیم وتظھر نھایة سفر األعمال  
والیھودیة والسامرة وإلى أقصى األرض كانت تتحقق. وأثناء إقامتھ الجبریة، تمكن 

" بحریة،  الكرازة  من  اْلَمِسیحِ  بولس  یَُسوَع  ّبِ  الرَّ بِأَْمِر  َوُمَعلًِّما  هللاِ،  بَِملَُكوِت  َكاِرًزا 
بصرف النظر عن معارضة رؤساء الیھود (في الجزء    158." انِعٍ بُِكّلِ ُمَجاَھَرةٍ، بِالَ مَ 

م  الروماناألول  الحكومة  أو  األعمال)  سفر  سفر ن  من  األخیر  الجزء  (في  یة 
 األعمال)، مكَّن الروح القدس الكنیسة من تحقیق تكلیف المسیح.

 إیمان بولس  م 33عام 
 ة كیلیكبولس في العربیة ودمشق و م  46 –م 35
 الرحلة األولى (مع برنابا)  م 49 –م  47

 كتابة الرسالة إلى غالطیة 
 أورشلیم  مجمع م  49
 الرحلة الثانیة (مع سیال)  م 53 –م  50

 كتابة تسالونیكي األولى والثانیة 
 الرحلة الثالثة (مع سیال)   م  57 –م 53

األولى   وكورنثوس  رومیة  رسالة  كتابة 
 والثانیة 

 سجن بولس في قیصریة م 59 –م  57
 اب بولس إلى روما ذھ

 األقامة الجبریة في روما م 62 –م  60
 كتابة رسائل من السجن

 خروج بولس من السجن م 65 –م  64
 الرحلة الرابعة 

 كتابة تیموثاوس األولى وتیطس 
 سجن بولس األخیر 

 كتابة تیومثاوس الثانیة  م 67 –م  66
 إعدام بولس على ید نیرون

 

 
 31: 28أع   158
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 الكنیسة الیومسفر األعمال في 
لیسوع، وأظھر سفر  الخدمة األرضیة  القدس في  أھمیة الروح  لوقا  أظھرت بشارة 

لممكن أن تتكرر بعض أوجھ  ا في خدمة الكنیسة. ومن    أھمیة الروح القدساألعمال  
تجربة الكنیسة األولى بدون حضور الروح القدس. فیمكننا أن ندرس الكتاب بقوتنا،  

على   نواظب  أن  اآلیات  ویمكننا  بعض  نحاكي  أن  ویمكننا  بل  بقوتنا،  الشركة 
بق أبدً ووالمعجزات  تتحقق  لن  وسطنا،  في  القدس  الروح  حضور  بدون  ولكن   ا تنا. 

 الصورة كما في سفر األعمال. 
لنا   الثقافاتیقدم  متعددة  الكنیسة  نموذجً   نمو  األعمال  الیوم. جاء  في سفر  لكنیسة  ا 

یا ومادي) وإفریقیا (مصر توما) وآسیا (فرعید الخمسین بمؤمنین جدد من أوربا (ر
كنیسةً   األعمال  سفر  یصور  الجدیدة.  الكنیسة  إلى  ثقافات  ولیبیا)  على  تحتوي 

الحل   أن تجد  الكنیسة  تعلمت  الصراعات،  تناغم. وحین ظھرت  متناقضة تعمل في 
أن   الیوم،  للكرازة  ھدفنا  ھو  ھذا  یكون  أن  وینبغي  القدس.  الروح  إرشاد  من خالل 

ا لكنیسة  ویقدم سفر األعمال نموذجً   إنجیل یسوع المسیح عبر الحدود الثقافیة.ننشر  
 تضم كل المؤمنین الحقیقیین في جسد المسیح.

لنا   والشركةیقدم  الحریة  في    مبدأ  نراه  نموذجً   مجمعالذي  مع  أورشلیم  للتعامل  ا 
كورنثوس األولى  وفي    14قضایا الضمیر في كنیسة الیوم. ویؤكد بولس في رومیة  

 ین.أأنھ على المؤمن أن یجتنب خط 8

  أن نجتنب فرض قناعاتنا الشخصیة على مؤمنین آخرین. مبدأ الحریةیستوجب . 1

. اأن نجتنب ممارسة حریتنا على حساب األخوة األكثر ضعفً   مبدأ الشركةیتطلب  .  2
بین   العوائق  إزالة  حیال  الكثیر  یفعل  المتبادل  التواضع  واألخوات وھذا  األخوة 

 المؤمنین.
یعد    فنمو الكنیسة األولى في وجھ المقاومةأما عن الكنائس التي تواجھ االضطھاد،  

یكتفِ إلھامً  فلم  لألمانة.  استخدم   ا  بل  فحسب،  النجاة  على  الكنیسة  بمساعدة  هللا 
لیتاالضطھا أورشلیم  من  التالمیذ  إلخراج  للكنیسة.د  إرسالیتھ  �    مموا  نسمح  حین 

 بالعمل من خاللنا، فإنھ یبني كنیستھ رغم مقاومة عالمنا.
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 خاتمة 

نرى في سفر األعمال تحول مجموعة مترددة من التالمیذ المختبئین في أورشلیم إلى  
بعدھا. یظھر   باإلنجیل في روما وما  الذین كرزوا  الواثقین  المبشرین  مجموعة من 

 تعمل في الكنیسة ومن خاللھا.سفر األعمال قوة الروح القدس التي  
الرائعة   األدلة  الم ومن  القدس  الروح  قوة  اإلعلى  حیاة  عشر رسوالً غیرة  أنھمثنى    

مستعدین   رجال  إلى  یسوع  على  القبض  إقاء  تم  عندما  ھربوا  رجال  من  تحولوا 
للموت من أجل الرب المقام. ویشھد ھذا الملخص المأخوذ من التقلید الكنسي والذي 

رسل عن التحول الذي حدث یوم الخمسین. فقد ختم التالمیذ اختبارھم  یشرح موت ال
 بدمائھم: 

 من یوم الخمسین. ا فقطعامً  12ھیرودس أغریباس بعد  تل على یدقُ یعقوب  -
لب. وألنھ شعر أنھ غیر مستحق أن یُصلَب كالمسیح، طلب صُ   سمعان بطرس -

 . امقلوبً أن یُصلَب 
 ، شقیق بطرس، ُصلب في أخائیة، بالقرب من كورنثوس.أندراوس  -
حتى    توما - والتكریس  االلتزام  شدید  رجل  إلى  الشكاك"  "توما  من  نھ  إتحول 

 الھند كمبشر واستشھد ھناك، ربما عن طریق قطع رأسھ. ذھب إلى 
 تم تعذیبھ وصلبھ في فریجیا.  فیلبس -
 قطعت رأسھ في أثیوبیا.  متى -
 تم سلخھ ثم صلبھ.نثنائیل (برثلماوس)  -
ِخذ إلى أعلى الھیكل لكي ینكر یسوع. وحین رفض، تم رمیھ أُ   یعقوب الصغیر  -

 من أعلى الھیكل.
 ُصلب في سوریا بعد أن كرز في مصر وفارس.  سمعان الغیور -
(تداوس) - أضُ   یھوذا  الموت  حتى  ما  رب  بالد  في  وثنیین  لكھنة  كرازتھ  ثناء 

 بین الرافدین.
أ  متیاس - في  كرز  اإلسخریوطي.  یھوذا  محل  لیحل  أختیر  ورُ ثالذي  جم یوبیا 

 فیما بعد أثناء صلبھ.
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أنھ قضى سنوات في   یوحنا - إال  طبیعیةً.  میتةً  الذي مات  الوحید  الرسول  ھو 
 س.ة بطمُ رالمنفى في جزی

النھایة،   تفكر  نوفي  أن  كان رجو  الیوم.  الكنیسة  خالل  من  یفعلھ  أن  یرید هللا  فیما 
ا في یوم الخمسین، وفي ذلك الوقت، كان یعیش في اإلمبراطوریة تلمیذً   120ھناك  

ملیون نسمة. ومن المنظور البشري، كانت الكرازة لذلك العالم    45الرومانیة حوالي  
ي كانت بشارة اإلنجیل  مستحیلة. ولكن العجیب أنھ بحلول نھایة القرن األول المیالد

من   انتشرت  اإلمبراطوریة   120قد  أطراف  كل  إلى  القدس  بالروح  ممتلئ  مؤمن 
 الرومانیة. فما الذي یرید هللا أن یفعلھ من خالل كنیستھ الیوم؟

 
 واجب الدرس الرابع

أسئلة  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في   .
 لالمتحان.  اتعدادً ا اساالمتحان جیدً 

 اجبات التالیة: الو أحد اختر  . 2

األولى.  - الكنیسة  أنشطة  من  قائمة  في  تفكر  أن  الدرس  ھذا  في  منك  وطلب   طلب 
لیومنا ھذا. ولكل    اللكنیسة األولى أم إلزامً   امنك أن تحدد ما إذا كان كل منھا وصفً 

إلزامً تبرنشاط تع  یوصي بوضوح بممارسة    ا واحدً   اا كتابیً ، اذكر على األقل شاھدً اه 
 ھذا النشاط.

 ، اكتب مقاالً 17أو عظة بولس في أعمال    2من خالل عظة بطرس في أعمال    -
 تلخص فیھ األفكار الرئیسیة للتعلیم الرسولي.  واحدة طولھ صفحةً 
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 االسم: _______________ 
 

 امتحان الدرس الرابع 
 
 في استراتیجیة بولس الكرازیة؟  ما أھمیة أفسس. 1

 
 ما أھمیة روما في استراتیجیة بولس الكرازیة؟ . 2

 
 أي من األباطرة الرومان یرتبطون باضطھاد الكنیسة األولى؟ . 3

 
لماذا تعود كتابة سفر األعمال إلى أواخر الخمسینات أو أوائل الستینات من القرن . 4

 األول؟ 
 
 ر الرسالة التي كرز بھا الرسل. (كریغما)، جوھ  أوجھ للـ 3. اذكر 5

 
 
 . من ھو أول شھداء المسیحیة؟ 6

 
 ما الدور الذي لعبھ االضطھاد في الكرازة التبشیریة للكنیسة األولى؟ . 7

 
 . ما الكنیسة متعددة الثقافات الُمرِسلَة في القرن األول؟ 8
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 األمم. المتجددین من  على أورشلیم مجمع التي وضعھامتطلبات  ربعةاأل. اذكر 9

 
 

 ما النتائج اإلیجابیة التي نجمت عن انفصال بولس عن برنابا؟ . 10

 
 

 من الذاكرة.  8 – 7:  1. اكتب أعمال 11
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 الدرس الخامس 
 رومیة
 بر هللا 

 
 أھداف الدرس

 تعرف الطالب على تاریخ كتابة رومیة والھدف من كتابتھا. ی. 1

 التعالیم العقائدیة األساسیة في رومیة. ب الطالب  یلم. 2

 . یفھم الطالب العالقة بین الدینونة واإلنجیل. 3

 . یطبق الطالب تعالیم بولس عن الحریة المسیحیة من الخطیة اإلرادیة. 4

 یربط الطالب بین رسالة رومیة واحتیاجات العالم الیوم. . 5

 
 للدرس  اإلعداد

 قراءة سفر رومیة . 1

 17 – 16: 1حفظ رومیة . 2
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 مقدمة 
لم یكن ألي سفر آخر في الكتاب المقدس تأثیر على الكنیسة بقدر حجم تأثیر رسالة  

 بولس إلى أھل رومیة علیھا. لقد بدأت ثالث نھضات عظیمة بدراسة رومیة.
نھضةً   أغسطینوس  قاد  الرومانیة،  اإلمبراطوریة  بسقوط  المحیطة  القاتمة  األیام  في 

یسة. أرجع أغسطینوس فضل خالصھ من عبودیة الخطیة إلى قرائتھ رسالة  في الكن
من   اإلنسان  خالص  على  هللا  قوة  أغسطینوس  رومیة  رسالة  علمت  لقد  رومیة. 

 الخطیة. 
الذي   الوقت  الرومانیة    جعلتفي  الكاثولیكیة  والعقیدة  فیھ  التقالید  أسیرة  الكنیسة 

أن "عدالة هللا ھي البر الذي بھ نعمة    17:  1الخاطئة، تعلم مارتن لوثر من رومیة  
لقد    159مات بولس ھذه بوابتي إلى السماء."ورحمة هللا تبررنا باإلیمان... صارت كل

 علمت رسالة رومیة لوثر قوة هللا على التبریر باإلیمان. 
لم یكن ھناك س الثامن عشر،  القرن  إنجلترا في  ن یؤمنون بأنھ ین قلیلیى مؤمنوفي 

ینال أن  الممكن  و  من  الشخصي.  الخالص  یقین  على  اإلنسان  ویسلي  جون  حصل 
ا في بدایة نھضة أثرت سببً   تیقین الخالص من خالل دراستھ لرسالة رومیة، وكان

 على العالم حتى یومنا ھذا. لقد علمت رسالة رومیة جون ویسلي قوة هللا للخالص. 
 

خالصٌ  اإلنجیل  ھي  رومیة  یحفظھا  "رسالة  أن  ال  بالمؤمن  حري  ظھر  .  عن  فقط 
یومیً  بھا  نفسھ  یشغل  أن  بل  وكأنھا  قلب،  للروح.  ا،  الیومي  للمؤمن  الخبز  یمكن  ال 

تعامل المؤمن معھا، ازدادت غالوةً  االكتفاء من تأمل أو قراءة ھذه الرسالة، فكلما  
 مقدمة إلى رسالة رومیة. –وازداد تذوقھ لھا." مارتن لوثر 

 

  

 
 ,TN: Abingdon Press, 1950), 49 Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, (Nashville-50مقتبس من   159
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 خلفیة رسالة رومیة 
 تاریخ الكتابة 

عام   حوالي  في  الثالثة  التبشیریة  بولس  رحلة  خالل  رومیة  رسالة  م.    57كتبت 
بول أن  الظن  یكن    سوأغلب  لم  بولس  أن  كتبھا. ورغم  كورنثوس حین  في  قد  كان 

أنھ عن  تنم  الرسالة  خاتمة  أن  إال  بعد،  روما  أعضاء   زار  من  العدید  یعرف  كان 
بول كان  رومیة.  أوالً   سكنیسة  سافر  ولكنھ  روما،  یزور  أن  أورشلیم  یأمل  إلى   

معونة الصغرى.  لتوصیل  آسیا  كنائس  قدمتھا  إلقاء    160مادیة  تم  أورشلیم،  وفي 
 القبض على بولس وسافر إلى روما كسجین.

 
 األھداف 

إن ھدف بولس من كتابة رسالة رومیة یحتوي على ثالثة دوافع: أمور طارئة تتعلق  
بكنیسة روما، وأمر شخصي یتعلق بخدمة بولس المستقبلیة، وھدف عام ھو تعریفنا  

 بكیفیة مصالحتنا مع هللا. 
 
 رئدف طاھ

مؤمنین من    تشملكنیسة    مسائل  معالجةكان الھدف الطارئ لكتابة رسالة رومیة ھو  
واألمم.   یھودالیھود  ید  تأسست على  قد  كنیسة روما  من    كانت  آمنوا وربما عادوا 

الخمسین. یوم  بعد  عام    أورشلیم  اإل  49في  طرد  من م  الیھود  كلودیوس  مبراطور 
ي على وسنوات، كانت الكنیسة تحت   بضعوحین عاد الیھود إلى روما بعد    161روما.

المؤمن والمؤمنیفئتین:  موسى،  شریعة  اتبعوا  الذین  الیھود  من  األممیین  الذین  ین  ن 
التي    المسائل التي كانت تھم الكنیسة  بولس  تناولاعتادوا العیش بدون قیود الشریعة.  

 تتكون من الیھود واألممیین مثل:

 
 27 - 25: 15رو   160
كتب المؤرخ سویتونیوس أن ھذا القرار صدر بسبب شغب اندلع بین الیھود بسبب "كریستوس". وألن "كریستوس" ھي اللفظة الالتینیة   2: 18أع   161

 لكلمة "المسیح"، فمن المرجح أن المشاجرات كانت بین الیھود والمسیحیین. 
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 الشریعة؟ ھل یتحقق الخالص من خالل طاعة  -
 ما ھو مستقبل إسرائیل كشعب هللا؟  -
مع القناعات المختلفة فیما یتعلق بأمور مثل   كیف ینبغي أن یتعامل المؤمنون -

 شریعة الطعام؟

 
 دافع شخصي

للرسالة. بولس  لكتابة  الشخصي  الدافع  رومیة  رسالة  نھایة  في  أھمیة   یظھر  كانت 
مع ا  لذا كان ذلك متوافقً إسبانیا كجزء من اإلمبراطوریة الرومانیة آخذة في التزاید،  

المراكز   إلى  بالوصول  بولس  ھذه اشغف  وتمثل  الروماني.  للعالم  الستراتیجیة 
 162ت للقیام بحملة تبشیریة إلسبانیا. الرسالة خطة بولس لتكون روما قاعدة عملیا

 
 ھدف عام

بولس الكبیر ھو تعلیم كیف تمت مصالحتنا مع هللا. تعلم المؤمنون الیھود ھدف  كان  
كانت  أن التبریر ال یحدث عن طریق طاعة الشریعة، بل بالنعمة، باإلیمان وحده. و

یین بأن هللا اختار أن یعمل من خالل الجنس الیھودي، م الرسالة تذكرةً للمؤمنین األم 
یحتقروا   أال  علیھم  یھودً إلذا  المؤمنین،  كل  إن  الیھود.  وأخواتھم  أمخوتھم  كانوا   ا 

 عمة وحدھا. نأممیین، قد تصالحوا مع هللا بال
 

 محتوى رسالة رومیة 
 ) 17 – 1: 1مقدمة: قوة اإلنجیل للخالص (رومیة 

 
 29 - 22: 15رو   162
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األحیان   بعض  السفر  یتجافي  في  الرئیسي  الجزء  إلى  لیصل  المقدمة  القارئ  وز 
إنھ  السفر.  لمقدمة  أھمیة حتى  المقدس، توجد  الكتاب  أنھ في  إال  كلمة هللا    امباشرةً. 

 163." نَافٌِع ِللتَّْعِلیِم َوالتَّْوبِیخِ، ِللتَّْقِویِم َوالتَّأِْدیِب الَِّذي فِي اْلبِرِّ ب "االموحى بھا، فكل الكت
ما   من عادةً  لھدفھ  بالنسبة  ومحوریة  ھامة  معلومات  بولس  رسائل  مقدمات  تعطینا 

 ومن خالل مقدمة رسالة رومیة نتعلم أن: كتابة الرسالة.
 العھد القدیم تنبأ برسالة اإلنجیل. . 1

 اإلنجیل یعلن أن یسوع ھو المسیا، فھو:. 2

 ابن داود -
 ابن هللا -
 مقام من األموات  -
 لكل من یؤمن، لكل من الیھود واألممیین.  . اإلنجیل ھو قوة الخالص3

 . یعلن اإلنجیل بر هللا لكل من یؤمن.4

 
 بر هللا المعلن في الدینونة 

 ) 20:  3 – 17: 1(رومیة 

 لماذا تعد حقیقة الدینونة الزمة لبشارة اإلنجیل السارة؟  -

 یبدأ بولس بخبر الدینونة "المحزن": فكل البشریة مدانة أمام هللا البار. 
 

ُمعلمً إن   تعد  یعلن شریعة هللا، ألنھا  أن  ھو  باإلنجیل  للمبشر  األول  فتأتي    االواجب 
 باإلنسان إلى الحیاة األبدیة التي في یسوع المسیح." مارتن لوثر 

 
 

 16: 3تیمو  2  163
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عليّ  والنعمة  والرحمة  بالمحبة  أكرز  أن  والشریعة    "قبل  بالخطیة  أكرز  أن 
 والدینونة." جون ویسلي 

 

 ) 32 – 17: 1خطیة األمم (

أَْبَدلُوا َمْجَد  یكتب بولس عن خطیة األمم، وباألخص الوثنیین الذین "  32 –  17  :1في
یَْفنَى الَِّذي  یَْفنَى بِِشْبِھ ُصوَرةِ اِإلْنَساِن  في ھذا الجزء یتناول بولس    164."هللاِ الَِّذي الَ 

لیعدَّ  الیھودي  القارئ  كان  التي  الخطایا  عبادة  الرسول  باألمم:  خاصة  خطایا  ھا 
الخطایا   ھذه  أن  من  بولس  ویحذر  الخ.  القسوة،  القتل،  الجنسي،  الشذوذ  األوثان، 

 تستوجب الموت. 
 

 ) 16 – 1: 2( الصالحعي مدَّ 

رومیة   الذ  16  –  1:  2في  الشخص  إلى  بولس  كونھ  ینتقل  یدعي  . وھو  صالّحاي 
األول،   اإلصحاح  في  المذكور  الوثني  األممي  ویدین  الصالح  یزعم  الذي  الشخص 

 ولكنھ أیضاً خاطئ.
 
 

 ) 8: 3 – 17: 2القارئ الیھودي (

رومیة   الیھود.  8:  3  0  17:  2في  بولس  األسئلة   یخاطب  من  سلسلة  خالل  ومن 
 ي الذي "أخطأ تحت الناموس."مجازیة یتحدث بولس عن بر هللا في إدانة الیھودال

  

 
 23: 1رو   164
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 ) 20 – 9:  3( لیس بار

رومیة   قائًال   20  –  9:  3في  بولس  واحد." یختتم  وال  بار  "لیس  البشریة   165  فكل 
 مدانة أمام هللا القدوس.

 
 ) 39: 8 – 21: 3بر هللا معلن في الخالص (رومیة 

السار   الخبر  إلى  ینتقل بولس  الدینونة،  التحدث عن  قد  (اإلنجیل)بعد  أننا  ، أال وھو 
بِاِإلیَماِن بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، إِلَى ُكّلِ َوَعلَى ُكّلِ الَِّذیَن  تبررنا أمام هللا لیس باألعمال، بل "

الذي   166."یُْؤِمنُونَ  التغییر  وفي  الخالص  في  معلن  هللا  بر  أن  كیف  بولس  یشرح 
 یشھده المؤمن. 

 
 ) 21: 5 – 21: 3التبریر باإلیمان وحده (رومیة 

لن باإلیمان وحده، كذلك نت  قد تبرر  إبراھیمأن  كما   ا  برر نحن باإلیمان ال باألعمال. 
بموتھ المسیح  یسوع  قدمھا  التي  بالكفارة  مع هللا  رجاء    .سالم  في  نبتھج  فیھ  الذي 

المجد. وبھ لنا حیاة. یقول بولس إنھ لیس ھناك داع الفتخار الیھودي أو األممي إال  
علن في نعمتھ المجانیة  مُ بالنعمة المجانیة التي یھبھا هللا في یسوع المسیح. إن بر هللا  

 الممنوحة للبشر. 
 

 )23 – 1:  6التبریر والخطیة (رومیة 

القارئ: ھل نحیا في الخطیة عند سماع اختبار بول النعمة قد یتسائل  لقوة  الفَِرح  س 
قائًال  بولس  یقدمھا  التي  النعمة  أحدھم عقیدة  یھاجم  وقد  النعمة؟  تكثر  تقود كي  إنھا   

عمدً  الخطیة  في  الحیاة  متابعة  إلى  قائًال   ا.اإلنسان  التساؤل  ھذا  على  بولس  :  ویرد 
ن نحیا بعد في الخطیة؟ إننا بمعمودیتنا  أ  -حن األموات بالخطایا  ن  -حاشا! فكیف لنا  

 
 10: 3رو  165
 22: 3رو   166
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كما   وبفضل النعمة، لم نعد نحیا تحت سلطان الخطیة.في المسیح متنا عن الخطیة.  
وة الخالص توھب أجسادنا � كآالت بر. فإذ  آالت إثم: فمن خالل قلم تعد أجسادنا  

ن بر هللا في سلطانھ على تحریرنا ا للبر. لقد أعلقد تحررنا من الخطیة صرنا خدامً 
 من الخطیة.

 
 )25 – 1:  7الخطیة والشریعة (رومیة 

 . من الموصوف في ھذا اإلصحاح؟ 7اقرأ رومیة  -

مجانً  تبررنا  "ألننا  اآلن  بنعمة هللا، صرنا  اْلَحْرفِ ا  بِِعتِْق  الَ  وحِ  الرُّ بِِجدَّةِ   167."نَْعبَُد 
قائًال  بولس  الیھودي  القارئ  یسأل  ھل  :  وربما  تعني؟  یجیب   خطیة؟  الناموسماذا 

قائًال  حاشا!  بولس  الخطیة  ی  فالناموس:  حقیقة  إلى  تنبھنا  فإننا  وبھذا  الخطیة،  حدد 
أعطانا إیاه    الذي  الناموسصیر  یوقظ في قلوبنا المتمردة رغبةً في الخطیة. وھكذا  یو

 هللا للصالح، أداة إثم. 
للجدل في رسالة   ویشرح إثارةً  المقاطع  أكثر  المبدأ في مقطع صار من  بولس ھذا 
 : 25  – 7: 7طرق أساسیة في تفسیر رومیة  3ھناك ورومیة. 

قائلین إن    یجادل الكثیرون في التقلید الُمصلَحصورة للحیاة المسیحیة الطبیعیة.  .  1
فعل  یعجز عن  ولكنھ  في حفظ شریعة هللا  یرغب  الذي  المؤمن  حیاة  بولس یصور 
المبررة  للحیاة  المجیدة  الصورة  بین  المصالحة  تتحقق  أن  الصعب  أنھ من  إال  ذلك. 

(لنا سالم مع هللا...، تحررنا من الخطیة) والعبودیة   6  –  4التي نراھا في رومیة  
رومیة   في  أن  7المصورة  ھ(ویحي  جسد  من  ینقذني  من  الشقي،  اإلنسان  ا  ذا 

 الموت؟).
تقلید ومقدس.  المؤمن غیر  للصورة  .  2 البعض في  أن بولس یصور سلي  ییقترح 

صعوبات في حیاة المؤمن المبرر ولكن غیر المقدس بشكل كامل. ومرة أخرى نجد  
سالم    يالصورة التي یرسمھا بولس للمؤمن المنتصر الذي یحیا فالتوفیق بین ھذا و

 مع هللا.
 

 6: 7رو   167
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الُمدِرك..  3 لحالة    صورة للخاطئ  الكنیسة األولى ھذا اإلصحاح صورةً  آباء  اعتبر 
الخاصة.  بقوتھ  الناموس  أن یحفظ  قبل تجدیده، حین كان یحاول  إنھا صورة   بولس 

الشخص   باإلیمان. إن ھذا  التي  بالنعمة  بعد  یتبرر  لم  احتیاجھ، ولكنھ  لخاطئ أدرك 
إِذًا الَ  "  1:  8ولكنھ لم یختبر بعد الفرح المذكور في رومیة    یطلب البر بطریقة ما،

َشْيَء ِمَن الدَّْینُونَِة اآلَن َعلَى الَِّذیَن ھُْم فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع، السَّاِلِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسِد 
وحِ.  " بَْل َحَسَب الرُّ

 
 ) 17 – 1: 8التقدیس: الحیاة في الروح (رومیة 

رومیة  الحل  إن   في  المذكورة  "  7للصراعات  الروح.  قوة  ُروحِ  ھو  نَاُموَس  ألَنَّ 
َواْلَمْوِت. اْلَخِطیَِّة  نَاُموِس  ِمْن  أَْعتَقَنِي  قَْد  یَُسوَع  اْلَمِسیحِ  فِي  من    168"اْلَحیَاةِ  فبدالً 

قِبَ  من  نَُمكَّن  فإننا  بقوتنا،  الشریعة  لحفظ  الفاشلة  "نمیت  المحاوالت  لكي  الروح  ل 
ا رومیة  ال  ویعد  169لجسد."أعمال  في  نجده  الذي  الفَِرح  للصراعات نقیضً   8مناخ  ا 

وُح نَْفُسھُ أَْیًضا یَْشَھُد ألَْرَواِحنَا أَنَّنَا أَْوالَُد هللاِ.. لماذا؟ ألن "7المذكورة في رومیة  "  اَلرُّ
 ، ھي نموذج بولس للخبرة المسیحیة.7وھذه الحیاة المنتصرة، ولیس رومیة 

الحیاة المنتصرة ال تُعاش بقوتنا، بل بقوة الروح القدس. والروح القدس یحررنا  إن  
ل العبودیة  فحیاة   172ویرشدنا في الصالة،  171ویمنحنا یقین الخالص،   170لخطیة،من 

 ح القدس.والمؤمن تُعاش بالكامل بقوة الر
 

 ) 39  – 18: 8یقین الرجاء (رومیة  

بالمجد   احتفائھ  ھي  الخالص  عن  بولس  تعالیم  قمة  كل إن  ینتظر  الذي  العتید 
اْلَعتِیِد المؤمنین. یقول بولس " تُقَاُس بِاْلَمْجِد  َماِن اْلَحاِضِر الَ  فَإِنِّي أَْحِسُب أَنَّ آالََم الزَّ

فِینَا. یُْستَْعلََن  تعمل    "أَْن  األشیاء  كل  یجعل  هللا  أن  بوعد  القارئ  بولس  ا مًع ویشجع 
 

 2: 8رو   168
 13: 8رو   169
 2: 8رو   170
 16 - 15: 8رو   171
 26: 8رو   172
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نا ھو  ء"للخیر للذین یحبون هللا، الذین ھم مدعوون حسب قصده." ویذكرنا بأن رجا
 "إن كان هللا معنا، فمن علینا؟" ا.من هللا الذي جعل خالصنا ممكنً 

" كأبناء �:  بثقتنا  بولس  ویحتفي  یحفظنا.  الذي  وھو  یبررنا،  الذي  ھو  فَإِنِّي إن هللا 
الَ   أَنَّھُ  أُُموَر َحاِضَرةً ُمتَیَقٌِّن  اِت، َوالَ  قُوَّ ُرَؤَساَء َوالَ  َوالَ  َمالَئَِكةَ  َحیَاةَ، َوالَ  َمْوَت َوالَ 
ُمْستَْقبَلَةً، َمَحبَِّة هللاِ   َوالَ  َعْن  تَْفِصلَنَا  أَْن  تَْقِدُر  أُْخَرى،  َخِلیقَةَ  َوالَ  ُعْمَق،  َوالَ  ُعْلَو  َوالَ 

 " .الَّتِي فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع َربِّنَا
 

 ) 36: 11 – 1: 9بر هللا المعلن في االختیار (رومیة 

هللا   فشلھل  قد یطرحھ المستمع إلى تعالیم بولس ھو: ماذا عن إسرائیل؟  سؤال آخر  
رومیة  ووعفي   في  المختار؟  لشعبھ  أن    11  –  9ده  بولس  إلى    االنتسابیشرح 

العرقي. إبراھیم   باألصل  ال  باإلیمان،  یتخلّ   173یكون  لم  هللا  بل    إن  إسرائیل،  عن 
إبراھی لقد وعد هللا  لیبارك كل األمم.  م بأن تتبارك فیھ یعمل هللا من خالل إسرائیل 

األرض.  قبائل  أیضً   174كل  ذلك  إسرائیل، وأعلن  أنبیاء  في   175ا  اآلن  ذلك  ویتحقق 
رفضً   176األمم. لیست  لألمم  مباركة هللا  نھائیً إن  قصده    اا  هللا  سیتمم  بل  إلسرائیل. 

 إلسرائیل. 
مشك  عشر  الحادي  إلى  التاسع  اإلصحاح  من  رومیة  رسالة  إیمان تتناول  عدم  لة 

 177حقائق: 3إسرائیل في  

إلسرائیل  .  1 المعطاة  الوعود  المؤمنین.  إلى  موجھة  هللا  وعود  كانت  في  لطالما 
:  9من األمم ومن البقیة األمینة المتبقیة في إسرائیل ( –كانت لكل من یؤمن  الماضي

6 – 29 .( 

 
 8 - 6: 9رو   173
 13: 12تك   174
 أحد أمثلة كثیرة  8 – 1: 56إش   175
 11: 11رو   176
  George Lyons, Romans: A Commentary in the Wesleyan TraditionWilliam M. Greathouse andمأخوذ من   177

(Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 2008). 
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نالت األمم البر الذي باإلیمان بینما لم    في الحاضر،  ُرفَِض إسرائیل لعدم إیمانھ..  2
 ). 21: 10 – 30:  9ینل إسرائیل البر ألنھ یطلبھ بأعمال الناموس (

ین.  3 لم  فا�  نھائیة.  إسرائیل مسألة مؤقتة ولیست  المستقبلس وعوده.  رفض   في 
 ). 36 – 1: 11اإلیمان (سیخلص كل إسرائیل ویرجعون إلى هللا ب

المقطع من رسالة رومیة ھ ومعرفتھ بتمجید وتسبیح � على حكمت  یختتم بولس ھذا 
وأحكامھ. وطرقھ  أننا    178الفائقة  إال  هللا،  طرق  كامل  بشكل  نفھم  ال  قد  أننا  ورغم 

وتستحق   179علم أن "منھ وبھ ولھ كل األشیاء." نسبحھ ألننا نثق في صالحھ وبره. ن 
 طرقھ تسبیحنا. 

 
 ) 13: 15 – 1: 12بر هللا یَُرى في حیاة المؤمن (رومیة 

دائمً  بالعملیة  بولس  الھوت  إایتسم  تنقسم  بولس  رسائل  من  فالكثیر  قسمین ،  لى 
الثاني یشرح كیف  القسم  القسم األول یشرح بولس ما نؤمن بھ، وفي  رئیسیین. في 

 ویظھر ھذا النمط في رسالتھ إلى أھل رومیة:  ینبغي أن نعیش.
 ). 11 – 1. العقیدة: یعلم بولس كیف یتبرر اإلنسان أمام هللا (رومیة 1

 ). 16 – 12كیف یحیا اإلنسان البار (رومیة . التطبیق: یعلم بولس 2

 –  1المبادئ الموضحة في رومیة    كیف تُعاش  15  –  12یشرح بولس في رومیة  
رومیة    11 في  الیومیة.  الحیاة  حیة    12في  كذبیحة  ذاتھ  لیقدم  القارئ  بولس  یدعو 

ن مقدسة �. وبر هللا الظاھر في التبریر والتقدیس یغیر كل مجاالت الحیاة. فاإلنسا
الیومیة. وی الحیاة  ذكر  الذي یسلك في الروح ولیس بحسب الجسد یُظِھر بر هللا في 

 بولس بعض األوجھ العملیة لھذا األسلوب الجدید في الحیاة: 
 ). 8 – 3: 12نستخدم مواھبنا الروحیة لخدمة اآلخرین ( -
 ). 21 – 9: 12نعامل اآلخرین بطرق تظھر إیماننا ( -

 
 36 - 33: 11رو   178
 36: 11رو   179
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 ). 7 – 1: 13نخضع للسلطة ( -
 ).14 – 8: 13نتمم الشریعة بالمحبة ( -
 ). 12 – 1: 14نمارس مبدأ الحریة بعدم إدانة اآلخر ( -
أخً  - یعثر  نحو  على  حریتنا  ممارسة  عدم  طریق  عن  المحبة  مبدأ  ا  نمارس 

 ). 23:  14 – 13: 14ا (ضعیفً 
المسیح " - َجانسیر في خطا  الرَّ فِي  ةِ  ِلتَْزَداُدوا  بِقُوَّ اْلقُُدِس ِء  وحِ  (الرُّ  "15  :1  – 

13 .( 

 

 ) 27: 16 -14:  15خاتمة (رومیة 

لزیارة روما في طریقھ إلى إسبانیا. كان یأمل یشارك بولس بخطتھ  الرسالة    ختامفي  
إلى إسبانیا. أرسل   التبشیریة  العاملین معھ،  أن تصیر روما قاعدة حملتھ  إلى  تحیتھ 

هللا على   بولس وكعادتھ في رسائلھ، اختتم الرسالة بتمجید هللا. وفي ھذا التمجید یسبح
" الذي  السر"  اآلن." أُ "إعالن  الذي    180ظھر  أأُ والسر  ھو  اإلنجیل  ظھر  بشارة  ن 

 ، فكل من یؤمن یخلص.السارة لكل الناس. لقد أٌعِلَن بر هللا "إلطاعة اإلیمان"
 

 رومیة في الكنیسة الیوم 
بولس كتب تذكر أن    أھمیة العقیدة الواضحة.م رسالة رومیة الكنیسة الیوم عن  تعلِّ 

في زمن یُعاَمل فیھ المؤمنون أحیاناً كأطفال روحیین ھذه الرسالة لمؤمنین عادیین.  
استیعاب   على  قادرین  رومیة  حالغیر  رسالة  تشرح  الكتابي،    تعلیمیمكن    أنھق 

 المؤمنون العقیدة العمیقة.
الیوم   الكنیسة  الیومیة.تعلم رسالة رومیة  الحیاة  العقیدة في  ال یبدي    أھمیة تطبیق 

 ل الفكري، بل یعلّم العقیدة لتتغیر حیاة المؤمن. ا بالعقدیة لمجرد الجدبولس اھتمامً 

 
 26 - 25: 16رو   180
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أطلب  ف "، یواصل بولس قائًال 11  –  1الحقائق العظیمة التي جاءت في رومیة  وبعد  
. وإن أردنا إعادة  ویربط حرف الفاء بین ما یستعد لقولھ وما قالھ بالفعل  181إلیكم..."

الح ھذه  على  "بناًء  نقول:  أن  یمكننا  العبارة،  والتقدیس    -قائق  صیاغة  التبریر 
البركات...    -واالختیار   ھذه  وھبكم  الذي   � حیة  ذبیحة  أجسادكم  لتقدموا  أدعوكم 

یتابع بولس   ثم  الیومیة."  التغییر في حیاتكم  لھذا وھكذا سیبدو ھذا  العملي  بالتطبیق 
. فال یكفي أن نمتلك العقیدة الصحیحة، بل علینا أن نطبقھا 15  –  12التغییر لرومیة  

 عملي على نحو یومي. بشكلٍ 
 

 خاتمة 
الموافق  في   األربعاء  عام    24یوم  مایو  ویسلي  1738من  جون  حضر    ا اجتماعً ، 

شارع  مورافیً  في  قد  ألدرسغایت  ا  ویسلي  كان  طالبً بلندن.  لسنوات   اتأكیدً   اعانى 
و قدرة  مثل  لخالصھ.  على  یعتمد  التبریر  أن  یؤمن  كان  الوقت،  ذلك  في  الكثیرین 

من  ویلیام ھوالند  قراءة  إلى  ویسلي  استمع  البر. وحین  حیاة  یحیا  أن  اإلنسان على 
 : امقدمة مارتن لوثر لرسالة رومیة، تغیر ویسلي. وكتب الحقً 

م  "ذھبت في المساء غیر راغب إلى اجتماع في شارع ألدرسغایت، حیث كان أحدھ
یقرأ من مقدمة لوثر لرسالة رومیة. وفي حوالي التاسعة إال الربع، بینما كان القائد 

في   غریبٍ   دفئٍ بالتغییر الذي یعمل بھ هللا في القلب باإلیمان بالمسیح، شعرت  یشرح  
ألنھ حمل   اشعرت أنني كنت أؤمن بالمسیح وحده للخالص، وأنني نلت تأكیدً   قلبي.

 182وس الخطیة والموت." وخلصني من نام  عني خطایاي
"أما البار فباإلیمان    17:  1فھم جون ویسلي الحق المعلن في رومیة  وفي تلك اللیلة،  

ة انتشرت في إنجلترا ثم امتدت إلى أنحاء  وھذا الحق العظیم كان بدایة لنھض  یحیا."
 العالم. 

 
 

 
 1: 12رو   181
182  John Wesley, The Journal of John Wesley, May 24, 1738. 
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 لخامس واجب الدرس ا
بحل  1 قم  التالي،  الدرس  بدایة  في  أسئلة  .  ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان 

 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 
 الواجبات التالیة: أحد . اختر  2

  5لتبریر باإلیمان من رسالة رومیة یبلغ طولھ  قم بإعداد عظة أو درس كتاب عن ا  -
 صفحات أو یكون على ھیئة عظة مسجلة أو درس كتاب مسجل.  6 –

من التعالیم   یبلغ طولھ صفحة واحدة لرسالة رومیة توضح فیھ كًال   ااكتب ملخصً   -
، على أن یكون  16  –  12والتطبیق العملي في رومیة    11  –  1العقائدیة في رومیة  

 من إنشائك الخاص دون االستعانة بدراسة موجودة بالفعل. 
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 االسم: _____________
 

 امتحان الدرس الخامس 
 أھداف لرسالة رومیة.  3اذكر . 1

 
 
 حقائق من مقدمة رسالة رومیة عن اإلنجیل. 4. اذكر 2

 
 
 . 3 – 1مجموعات من البشر المدانین كما جاء في رومیة  3. اذكر 3

 
 
إذا كان  6في رومیة  .  4 باستطاعتنا أن نواصل  ، ما رد فعل بولس لمن یسأل عما 

 حیاة الخطیة لكي تكثر النعمة؟
 
 
 ؟ 25 – 7:  7ما التفسیرات الثالثة لرومیة . 5

 
 
 . یرد بولس على مشكلة عدم إیمان إسرائیل بثالث حقائق. ما ھي؟ 6
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 طرق لنحیا حیاة بر هللا. 3، اذكر 15  – 12. بحسب ما جاء في رومیة 7

 
 
 رة. من الذاك  17 – 16: 1اكتب رومیة . 8
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 لدرس السادسا
 كورنثوس األولى والثانیة

 ورسالة غالطیة 
 رسائل إلى كنائس مضطربة 

 
 

 أھداف الدرس 
 یتعرف الطالب على تاریخ كتابة الرسائل والھدف من كتابتھا. . 1

 . یتعرف الطالب على األفكار الرئیسیة في كل رسالة. 2

 المتعلقة بتفسیر كورنثوس األولى. یفھم الطالب المشكالت الھامة . 3

 العالقة بین المؤمن والشریعة. یناقش الطالب . 4

 .للناموسیةیدرك الطالب التعریف الكتابي . 5

 . یتعرف الطالب على الصراعات وأوجھ االرتباك في الكنیسة األولى. 6

 یربط الطالب بین رسالة ھذه الرسائل واحتیاجات العالم الیوم. . 7

 
 للدرس  اإلعداد

 . اقرأ كورنثوس األولى والثانیة ورسالة غالطیة. 1

 . 23 – 22: 5وغالطیة  21  – 20: 1كورنثوس   1. احفظ 2
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 مقدمة 
أن الكنیسة األولى كانت خالیةً من المشكالت الكبیرة.   ایفترض القارئ الحدیث أحیانً 

وھن أحیانً بل  یقول  من  معاصرً ااك  كنت  لو  كثیرً   ا:  لتمتعت  األولى  بحیاة   اللكنیسة 
صورةً  وغالطیة  لكورنثوس  بولس  رسائل  تظھر  ولكن  الرائعة!  والنھضة  الوحدة 

تمامً  األول  امختلفةً  القرن  في  الكنائس  كانت  لقد  الخاطئة  .  العقیدة  بسبب  تصارع 
ة ھامة وأسئلة  والخطایا المتفشیة بین أعضائھا واختالط األمر فیما یتعلق بتعالیم كتابی

وبالتأدیب  تتعلق عالمً الكنسي.    بالسلطان  تصور  الرسائل  ھذه  أن  الشبھ   اأي  شدید 
الكثیر  مضطربة  لكنائس  الموجھة  الرسائل  ھذه  تعلم  ذلك،  وبسبب  الیوم.  بعالمنا 

 لكنائس القرن الحادي والعشرین المضطربة.
 

 كورنثوس األولى 
 الكاتب وتاریخ الكتابة 

 ) 86صفحة (خریطة 

میناءً  كورنثوس  مدینة  ببحریً   كانت  األیوني.ا على  والبحر  ایجھ  بحر  بین   183رزخ 
البضائع   تُ   تفریغھایتم  كانت  البرزخ، وكانت  نقل عبر قطاع ضیق على أحد جانبي 

ثم   الیابسة،  البرزخ. تحمیلھا  من  من  اآلخر  الجانب  على  السفن  الموقع    إلى  كان 
  ا ھائلةً لإلنجیل. فقد كان البحارة ینتظرونلمدینة كورنثوس یوفر فرصً االستراتیجي  

البضائع من سفنھم وتحمیلھا. وكان ذلك یوفر فرصةً   تفریغ في ھذه المدینة بینما یتم  
 شخاص من كل أنحاء االمبراطوریة.للتبشیر لأل 

التب رحلتھ  أثناء  كورنثوس  في  الكنیسة  بولس  عام  زرع  حوالي  في  الثانیة،  شیریة 
في التبشیر    اشھرً   18قضى بولس مع أكیال وبریسكیال (مؤمنین من روما)    184م.50

رد من المجمع، انتقل إلى منزل  وبدأ بالتبشیر في المجمع. وحین طُ   في كورنثوس.
المجمع،   رئیس  فیھم  بمن  كورنثوس،  أھل  من  الكثیر  واستجاب  مجاور.  خاص 

 لرسالة اإلنجیل. 
 

 history.com/-https://www.bibleالخریطة مأخوذة من   183
 18 - 1: 18أع   184
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أعوام. وُكتبَت الرسالة بینما    خمسةلي  كتب بولس رسالة كورنثوس األولى بعد حوا
كتب بولس الرسالة كرد   185الثة. كان بولس یمكث في أفسس في رحلتھ التبشیریة الث

كنیسة  على في  ظھرت  التي  المشكالت  السفر    كورنثوس.  بعض  بولس  یستطع  لم 
كتب ھذه الرسالة وأرسلھا مع تیموثاوس. ُعیّن على نحو فوري إلى كورنثوس، لذا  

 186دیم مزید من اإلرشاد خالل زیارتھ. تیموثاوس لتوصیل الرسالة ولتق
 

 األسلوب 
إنھا سھلة ألن كورنثوس األولى   تتصف كورنثوس األولى بصعوبة وسھولة التفسیر!

ك اقتضائیة رسالة   معین  لموقف  فعل  كرد  كتبت  أنھا  أي  كتابتھا.  ا،  یقتضي  وھذا  ن 
ی فبدالً المعنى  بسیطةً.  الرسالة  ھذا  م جعل  معقدةً،    عقائدیةً  مقالةً  تكون  أن   یعالجن 

 بولس مشكالت مباشرة. 
یكون صعبً  قد  الرسائل  من  النوع  ھذا  أن  جانبً   اإال  أیدینا  بین  من   اواحدً   األن  فقط 

واستنتاج المشكالت التي كان بولس یرد   المراسالت التي تمت بین بولس والكنیسة.
 علیھا قد یجعل رسالة كورنثوس األولى صعبة التفسیر. 

كورنثوس   1یبدأ    ھناك مثاالن یظھران رد بولس على أسئلة الكنیسة في كورنثوس.
ا ِمْن ِجَھِة األُُموِر الَّتِي َكتَ بھذه الكلمات: "  1:  7 س ..."، ثم یكتب بولْبتُْم ِلي َعْنَھاَوأَمَّ

اقتباس من رسالتھم: " أنھا  أغلب الظن  اْمَرأَةً.عبارةً  یََمسَّ  أَْن الَ  ُجِل  ِللرَّ " ثم  فََحَسٌن 
قائًال  الفكرة  ھذه  على  بولس  كل    ،یرد  یجتنبوا  أن  والنساء  للرجال  األفضل  إن 

" الجنسیة:  َوْلیَ العالقات  اْمَرأَتُھُ،  َواِحٍد  ِلُكّلِ  ِلیَُكْن  نَا،  الّزِ ِلَسبَِب  َواِحَدةٍ َولِكْن  ِلُكّلِ  ُكْن 
 " َرُجلَُھا.

یبدأ   أیضاً  "  1:  8كورنثوس    1وھكذا  التالیة:  ذُبَح بالكلمات  َما  ِجَھِة  ِمْن  ا  َوأَمَّ
فَنَْعلَُم أَنَّ ِلَجِمیِعنَا  ..."، وأغلب الظن أن العبارة التالیة اقتباس من رسالتھم: "ِلألَْوثَانِ 

عندما نقرأ الرسائل إلى    187" ُخ، َولِكنَّ اْلَمَحبَّةَ تَْبنِي.اْلِعْلُم یَْنفُ "  " ورد بولس ھو:ِعْلًما.

 
 8: 16كور  1  185
 17: 4كور  1  186
 1: 8كور  1  187
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نطَّ  األحیان یكون كورنثوس،  المراسالت. وفي بعض  لع على جانب واحد فقط من 
 علینا أن نمیز بین نصیحة بولس واالقتباس من رسائل مؤمني كورنثوس.

 
 الھدف 

ألھل   األولى  لرسالتھ  بولس  كتابة  من  الدافع  بسبب  كان  انزعاجھ  ھو  كورنثوس 
جاتقری الكنیسة.ءر  قادة  من  ثالثة  من  َوأََخائِیُكوسَ قال    188ه  َوفُْرتُونَاتُوَس   اْستِفَانَاَس 

انشقاقً  ھناك  تھاونً   اإن  وأن ھناك  الكنیسة،  الخ  افي  وأنمع  تحديطیة،  تم  سلطان    ھ 
الرسولي على  بولس  للرد  كورنثوس  أھل  إلى  األولى  رسالتھ  بولس  فكتب  ھذه . 

 المشكالت ولإلجابة على أسئلة مؤمني كورنثوس.
 

 محتوى كورنثوس األولى
المسیح"، ویذكِّ  المقدمة صرح بولس بأن سلطانھ ھو في كونھ "رسول یسوع  ر  في 

" بأنھم  كورنثوس  الم والمقدسمؤمني  یسوع،  المسیح  في  قدیسینن  ثم   189."دعوین 
التي تظھر فشل أھل كورنث المشكالت  الحیاة وفقً یتناول سلسلة من  ا لدعوة وس في 

 هللا لشعبھ.
 

 ) 4 – 1كورنثوس  1االنشقاق (
وس قد كرز الكنیسة في كورنثوس. وكان الواعظ الموھوب أبلُّ   غرسكان بولس قد  

وبریسكیال.  اوفقً   ھناك أكیال  یكون    190لتعلیمات  أن  المحتمل  زار    بطرسمن  قد 
زعم  فرق، وكانت كل مجموعة تانقسمت الكنیسة في كورنثوس إلى    191كورنثوس.

االنشقاق،   ھذا  كل  فوق  أنھم  البعض  وأعلن  المعلمین.  ھؤالء  أحد  قیادة  تحت  أنھا 

 
 17: 16كور  1  188
 2 - 1: 1كور  1  189
 27: 18أع   190
 5: 9كور  1  191
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دافع  كان  المجموعة  ھذه  أن حتى  إال  "للمسیح".  أنھم  الكبریاء  زاعمین  ھو روح  ھا 
 192ولیس التواضع. 

كورنثوس أن ھذا االنشقاق كان لھ   1في    اوتظھر المشكالت التي ناقشھا بولس الحقً 
تأثیر على العبادة األسبوعیة واالحتفاء بمائدة الرب في كورنثوس. إضافةً إلى ذلك،  

 في عدم استعداد الكنیسة لمواجھة الخطیة المتفشیة بین ربما كان ھذا االنشقاق عامًال 
 أعضائھا.

أنھم ألب الذین زعموا  وس رفضوا سلطة بولس  لُّ یبدأ بولس بالدفاع عن خدمتھ. فإن 
سلطانھ  عن  بولس  ویدافع  الجذابین.  غیر  وكالمھ  مظھره  من  وھزأوا  الرسولیة 

الكنیسة.   لمعالجةلكي تكون لھ قاعدة  الرسولي   القائمة في  وكأب روحي    المشكالت 
لذا یبدأ    اكثیرً   193لھم، یحب بولس "أوالده األحباء"  فال یستطیع أن یتركھم لشرھم. 

بدفاعٍ  "  بولس  قائالً  خدمتھ  بَِمِشیئَِة ضاٍر عن  اْلَمِسیحِ  ِلیَُسوعَ  َرُسوًال  اْلَمْدُعوُّ  بُولُُس، 
 194..."هللاِ 

وإذ قارن بعض أعضاء الكنیسة كلمات بولس البسیطة بخطابة أبلوس اللبق، یشرح  
" یأِت  لم  أنھ  الحك بولس  أو  الكالم  بَِكالَِم  "  ."مةبسمو  یَُكونَا  لَْم  َوِكَراَزتِي  َوَكالَِمي 

بِ  بَْل  اْلُمْقنِعِ،  اِإلْنَسانِیَِّة  ةِ اْلِحْكَمِة  َواْلقُوَّ وحِ  الرُّ أبلوس،  195." بُْرَھاِن  یھاجم بولس   196لم 
بل أثبت أن خدمتھ في كورنثوس كان أساسھا قوة الروح القدس العاملة في رسالتھ.  

 كورنثوس بالحكمة البشریة، ویدعوھم بولس إلى العودة لبشارة اإلنجیل. یفتخر أھل 
 

 ) 6 – 5كورنثوس  1الفجور (
 قادة الكنیسة مع الخطیة المتفشیة بین أعضاء الكنیسة؟أن یتعامل  كیف ینبغي -

 
 12 - 10: 1كور  1  192
 15 - 14: 4كور  1  193
 1: 1كور  1  194
 4 - 1: 2كور  1  195
 یبین أن بولس وأبولوس كانا متحدین في العمل في ملكوت هللا.  2: 16كور  1  196
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میناءً  كورنثوس  الوثنیة  ارومانیً   لكون  بالمعابد  تعج  نى زالتضمنت  التي    ومدینة 
عبادتھم لألوثان، كانت مدینة كورنثوس تشتھر بالمجون الجنسي. وكانت كجزء من  

 كلمة "كورنثي" تشیر إلى فعل إفساد أخالقیات المرء. 
 

كورنثوس   كنیسة  رفضت  غیر  لقد  عالقة  في  یعیش  كان  أعضائھا  أحد  تؤدب  أن 
أب زوجة  مع  الوثنیأخالقیة  حتى  یرفضھ  سلوك  وھو  كنیسة    197ن.ییھ،  أن  إال 

كان ھذه كورنثوس  مواجھة  ترفض  جعلتھا  لدرجة  الكبریاء  شدیدة  صارت  قد  ت 
 المشكلة. 

استبعاد ذلك  یتم  بأن  أمر بولس  الصحیح.  الكنسي  التأدیب  لفھم  تعلیم بولس ھام  إن 
راجیً  الكنیسة  من  التوبة.   االشخص  إلى  ذلك  یقوده  تدین   198أن  أن  الكنیسة  فعلى 

وال الخاطئ  یتوب  لكي  لسببین:  أعضائھا  بین  لم  الخطیة  اإلنجیل.  یالم  أن  جتناب 
یتحدث بولس في ھذا الجزء عن أعمال غیر المؤمنین، وال حتى عن خاطئ تائب،  

 بل كان یتحدث عن الخطیة اإلرادیة المستمرة من قِبَل عضو فعال في الكنیسة. 
عن   بولس  تحدث  اإلطار،  نفس  حین   الدعاوىوفي  ففي  المؤمنین.  بین  القضائیة 

الخالفات   بأخذ  كانوا یسرعون  الكنیسة،  الخطیة في  أھل كورنثوس مواجھة  رفض 
یكونوا   لم  إن  العالم"  "یدینوا  أن  لھم  كیف  بولس  ویتسائل  المحاكم.  إلى  الشخصیة 

 حكماء بالقدر الكافي لفض النزاعات بین األخوة المؤمنین.
 

 ) 9: 16  – 1: 7كورنثوس  1أسئلة من أھل كورنثوس (
كورنثوس   أھل  طرحھا  التي  األسئلة  من  سلسلة  الجزء  ھذا  في  بولس  في  یتناول 

ویبدأ بولس التحدث عن كل من تلك المواضیع   199رسالة كانوا قد أرسلوھا لبولس. 
 ة.بعبارة "وأما من جھة..."، فیسرد بولس السؤال ثم یجیب على المشكلة المطروح

 ) 23 – 1:  7كورنثوس  1التبتل والزواج ( . 1
 

 1: 5كور  1  197
 أن یسلَّم الشخص إلى الشیطان یعني أن یطرد الشخص من الكنیسة. وخارج الكنیسة یكون الشخص في عالم الشیطان.   198
 1: 7كور  1  199
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" بأنھ  ینادون  البعض  اْمَرأَةً كان  یََمسَّ  الَ  أَْن  ُجِل  ِللرَّ بأن    200."َحَسٌن  بولس  ویجیب 
المقطع أیضً  الجنسیة. ویتناول في ھذا  للعالقة  الصحیح  مشكلة   االزواج ھو اإلطار 
الذی  واكان  نالطالق، وكانت مشكلةً صعبة على وجھ خاص بالنسبة للمؤمنین الجدد 

 متزوجین من غیر مؤمنین. 
 ) 40  – 25: 7كورنثوس  1. غیر المتزوجات واألرامل (2

لسبب "الضیق الحاضر"، كان بولس یعتقد أنھ من األفضل أن تظل غیر المتزوجات  
من الرب."    اكان رأیھ الخاص، ولیس "أمرً غیر متزوجات. إال أنھ أوضح أن ذلك  

وقد  الرومانیة.  الحكومة  قبل  من  المؤمنین  اضھاد  إلى  الحاضر"  "الضیق  ویشیر 
 201ذ یقترب الوقت المحدد لمجيء الرب.إلى احتمالیة زیادة االضطھاد إ ایشیر أیضً 

 ) 1: 11 – 1: 8كورنثوس  1. الطعام المقدم لألوثان (3

في سیاق خدمتك، ما الممارسات الثقافیة التي تعادل مشكلة تناول ما ذبح لألوثان    -
 في كورنثوس؟

  ى لقد بن  اول ما ذبح لألوثان الصعبة.نعلى مسألة ت  ا جاء الحوار األطول لبولس ردً 
  ویرد بولس قائًال   نعلم أن لنا معرفة."أھل كورنثوس قرارھم على معرفتھم الفائقة: "

بدالً  أن  إنھ  علینا  تنفخ)،  المعرفة  (ألن  وحدھا  المعرفة  على  قراراتنا  نبني  أن  من   
 نسلك بدافع المحبة (التي تبني). 

في   والتسوق  الوثنیة  المعابد  في  الطعام  مناطق  في  الطعام  تناول  بین  بولس  یفرق 
العامة. فاألكل في صالة الطعام   المؤمن "القوي/ ذا  األسواق  المعابد قد یجعل  بأحد 

ي قد یواجھ إغراًء لمخالفة ضمیره. وكمثال للروح  ذالمعرفة" یعثر األخ الضعیف ال
توقع الدعم ھا، یذكرھم بولس بأنھ تخلى عن حقھ في  ؤالتي على أھل كورنثوس إبدا

 المالي كراعٍ لھم لكي یكرز لمدینتھم. 

 
 1: 7كور  1  200
 29: 7كور  1  201
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تناول   فإن  ذلك،  إلى  المع إضافةً  في  یاالطعام  كان  الوثنیة  في  بد  مشاركةً  عد 
تَْقِدُروَن أَْن تَْشتَِرُكوا فِي  "ویختتم بولس ھذه الجزئیة قائًال   202الممارسات الوثنیة.  الَ 

ّبِ َوفِي َمائَِدةِ َشیَاِطیَن.  " َمائَِدةِ الرَّ
بطریقة  بولس  یتعامل  دیني،  وثني  سیاق  في  یأكلوا  أال  المؤمنین  على  أنھ  ورغم 

بح لألوثان. فألنھ اق العامة التي تبیع اللحم الذي ذختلفة مع مسألة التسوق في األسوم 
یوجد   األسئلة،  ال  المؤمنون  یطرح  أال  بولس  یقترح  األوثان،  بعبادة  مباشر  ارتباط 

توفر.   ما  یشتروا  ھذا. وأن  یعثره  قد  ھو وجود شخص  الحریة  ھذه  من  واالستثناء 
یذكر   خفاأل الحالة  ھذه  وفي  األوثان.  وعبادة  اللحم  شراء  بین  یربط  قد  الضعیف 

 ھ، بل ما لقریبھ. س بمسئولیة المؤمن بأال یطلب ما لبولس أھل كورنثو
المحبة.   ھو  األساسي  المبدأ  تحُ إن  هللا  مأدبة ومحبة  في  المؤمن  مشاركة  دون  ول 

مؤمن تحول دون تناول المؤمن ال  ألخینا وثنیة تقدم في أحد المعابد الوثنیة. والمحبة  
 ضعیف.  أخٍ  یدمر إیمانقد الذي للحم 

 
 ) 40: 14 – 2: 11كورنثوس   1. العبادة والمواھب (4

لقد ظھرت  یتناول بولس بعد ذلك مسائل السلطان ومائدة الرب والمواھب الروحیة.  
كورنثوس.  كنیسة  في  ینھش  كان  الذي  واالنشقاق  للكبریاء  كنتیجة  المشكالت  ھذه 

أھل كورنثوس یستخدمون  دالً فب أنفسھم أعضاًء في جسد واحد، كان  یعدوا  أن   من 
ھو تذكر المواھب الروحیة كسبیل للدعایة ألنفسھم. ورد الفعل الصحیح لھذا التوجھ  

 أن المحبة أعظم من المواھب الروحیة.
 ) 15كورنثوس   1. قیامة المسیح وقیامة األموات (5

المؤ بمستقبل  تتعلق  أسئلة  على  قیامة  رداً  حقیقة  بتأكید  بولس  یبدأ  الراقدین،  منین 
ثم   التاریخیة.  المسیح المسیح  فألن  الراقدین."  "باكورة  ھي  یسوع  قیامة  إن  یقول 

 غلب الموت، صار للمؤمن وعد القیامة.
 ) 4 – 1: 16كورنثوس   1الجمع ألجل قدیسي أورشلیم (. 6

 
 یستخدم قصة عدم إیمان شعب إسرائیل كتحذیر من المشاركة في الممارسات الوثنیة.  22 – 1: 10كور  1  202
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الثال التبشیریة  رحلتھ  كنائس  ثفي  من  تقدمةً  بولس  جمع  دعمً ة،  لمؤمني    ااألمم 
 اھامً   اكانت التقدمة أمرً   كانوا یعانون بسبب معارضة رؤساء الیھود.  نأورشلیم الذی

الكنیسة.بالن في  الوحدة  عقیدة  عن  عملي  كتعبیر  لبولس  التقدمة   سبة  ھذه  فبواسطة 
إلزامً  تشمل  كانت  للكنیسة  عضویتھم  أن  األممیون  المؤمنون  أخوتھم    اأظھر  بدعم 

 المؤمنین (الیھود).
 

 ) 24 – 5:  16كورنثوس  1وداع (

ب  رسالتھ  بولس  والسالم یختتم  لكورنثوس،  مستقبلیة  بزیارة  القیام  نیتھ  عن  التحدث 
 بیده، والوداع. 

 
 الثانیة رسالة كورنثوس 

 الخلفیة والھدف من رسالة كورنثوس الثانیة 

كتبت الرسالة الثانیة إلى أھل كورنثوس بعد عام من كتابة بولس للرسالة األولى إلى  
یبدو أن زیارة تیموثاوس لم تسفر عن حل لمشكالت كورنثوس. لذا   أھل كورنثوس.

ةً" قاومت الكنیسة خاللھا  قام بولس بزیارة الكنیسة بنفسھ. ولكنھا كانت زیارةً "مؤلم 
أفسس حیث كتب  203سلطانھ.  إلى  أخرى (رسال  عاد بولس  ) وأرسلھا  مفقودة اآلن ةً 

 204مع تیطس.
 

 
 1: 2كور  2  203
 9 - 3: 2كور  2  204
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حیث   مكدونیة  إلى  بولس  سافر  أفسس،  كورنثوس.ومن  من  أخبار  ورود   انتظر 
إال أن مجموعةً    205أھل كورنثوس قد تابوا عن تمردھم.  أخبره تیطس بأن معظمو

في  صغیرةً   كورنثوس استمرت  رسالة  من  األخیر  والجزء  بولس.  سلطان  رفض 
 الثانیة یخاطب ھذه المجموعة ویعد الطریق لزیارة بولس الثالثة. 

  

 
 16 - 5: 7كور  2  205

 بولس وكنیسة كورنثوس 
 رسالة بولس  زیارة بولس  العام
رحلة   م 50 خالل  الكنیسة  زراعة 

 بولس التبشیریة الثانیة 
 

  ) معروفة  غیر   1رسالة 
 ) 9: 5كورنثوس 

رسالة    م 55 األولى  كتابة  كورنثوس 
ید   على  وإرسالھا  أفسس  من 

 تیموثاوس.
خاللھا    رفض  "مؤلمة"  زیارة 

 ) كرسول  بولس    2سلطان 
 ) 1: 2كورنثوس 

 

"شدیدة    معروفة  غیر  رسالة 
من  تیطس  مع  أرسلت  اللھجة" 

) التوبة  إلى  أدت    2أفسس 
 ) 16 – 8: 7كورنثوس 

تمت   م 56 الثانیة،  كورنثوس  رسالة 
ة، أرسلت بید  كتابتھا من مكدونی

 تیطس
زیارة بولس األخیرة لكورنثوس   م57

 ) 14: 12كورنثوس  2(
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 الثانیة ألھل كورنثوس:أھداف كتابة الرسالة 
 ) 7 – 1أخبر بھا تیطس (مدح أھل كورنثوس على توبتھم التي  -
 )9 – 8ستكمال جمع التقدمة لمؤمني أورشلیم (ا -
 ) 13 – 10التعامل مع التمرد المستمر من قبل بعض األعضاء ( -

یوضح الجدول التالي الخط الزمني لرسالتي كورنثوس األولى والثانیة. وبالرغم من  
لتعامالت  أن   المرجح  الزمني  الجدول  ھو  ھذا  أن  إال  مؤكدة،  غیر  التواریخ  بعض 

 بولس مع كنیسة كورنثوس. 
 

 محتوى الرسالة الثانیة إلى أھل كورنثوس
نوع أھدافھا. فمن تاألسلوب الذي كتبت بھ الرسالة الثانیة إلى أھل كورنثوس یظھر  

كمق یجدھا  وكالرسالة  طتیقرأ  مختلفة.  عدیدة  مواضیع  على  بولس  من  ردود  فات، 
األولى إلى أھل كورنثوس، إنھا رسالة اقتضائیة تتناول قضایا محددة تتعلق بالوضع  

أن نحدد بعض    عطاء نظرة عامةإفي كورنثوس. واألفضل من   الرسالة  على ھذه 
 كار الرئیسیة التي تم تناولھا في الرسالة. األف

 
 یة بولسالدفاع عن رسول

یدافع بولس عن رسولیتھ في مقطع طویل. لقد استخدم   الواضحفي شيء من الحرج  
یجدون   األعداء  وأولئك  كرسول.  سلطانھ  ضد  كدلیل  وضعفاتھ  آالمھ  بولس  أعداء 

 " بضعفاتھ  فیفتخر  بولس  أما  والقوة،  النجاح  في  ةُ المجد  قُوَّ َعلَيَّ  تَِحلَّ  ِلَكْي 
الذي اختار أن یعمل من خالل ضعفات بولس إن    206"اْلَمِسیحِ. سلطانھ ھو من هللا 

 كسبیل إلعالن مجد هللا. 
  

 
 9: 12كور  2  206
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 الدفاع عن نزاھة بولس
 كان بولس ینوي زیارة كورنثوس في وقت سابق، ولكنھ أجل زیارتھ لیعطي مجاالً 

 من أن یذھب للشفاء من جراح الزیارة السابقة. ولھذا السبب سافر إلى مكدونیة بدالً 
كورنثوس.مباشرةً  إلى  الخطة ھ    تغییر  أساًس ذوصار  بالھجوم   اا  بولس  أعداء  لقیام 

ر خطتھ في ضوء قیادة علیھ: إذ اتھموه بعدم المصداقیة. لذا یشرح بولس سبب تغیی
 207هللا لخدمتھ.

 
 التخطیط لزیارة بولس الثالثة 

نیتھ   البعض یرفضون سلطانھ وینادون بضعف بولس. كتب بولس عن  العودة ظل 
إلى كورنثوس، وناشدھم أن یتوبوا قبل مجیئھ. ورغم االضطراب الذي أثاره ھؤالء  

المصالحة. ھو  بولس  ھدف  كان  الرسا   األعداء،  من  سابقة  فقرة  یؤكد وفي  نجده  لة 
الغفران.  تائب  إن   208لمخطئ  باالسترداد.  أخرى  مرة  یناشدھم  الرسالة  نھایة  وفي 

 ام.ھدف بولس ھو المصالحة، ولیس االنتق
 

 رسالة غالطیة 
 

 تاریخ الكتابة 
عام   حوالي  كان  غالطیة  رسالة  كتابة  تاریخ  أن  الظن  بولس   48أغلب  كرز  م. 

یة خالل الرحلة التبشیریة األولى، والتي بدأت في  وبرنابا للجزء الجنوبي من غالط
م. ومن المرجح أن بولس كتب رسالة غالطیة للرد على مشكالت ظھرت    47عام  

 بفترة وجیزة. ھ ؤمنین الجدد بعد رحیلبین أولئك الم 
أورشلیم في ھذه   مجمعومن الحجج التي ترجح ھذا التاریخ حقیقة أن بولس لم یذكر  

قرار    الرسالة. اتخاذ  تم  التي  (المسألة  والشریعة  األمم  مشكلة  تتناول  الرسالة  وألن 
 

 17 - 12: 2، 4: 2 – 15: 1كور  2  207
 11 - 5: 2كور  2  208
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لو    المجمعم)، فمن المرجح أن بولس كان لیذكر    49أورشلیم عام    مجمعبشأنھا في  
بعد   الرسالة  كتب  إن    49كان  بولس  أولى رسائل  وبھذا، تصیر رسالة غالطیة  م. 

 م. 48كانت قد كتبت عام 

 
 الھدف 

لھا. فبعد قبول المسیح كنتیجة كتابة الرسالة في المقطع االفتتاحي    یتضح الھدف من 
للعودة إلى    یة اإلنجیل. ویكتب إلیھم بولس لیدعوھمطمة بولس، ترك مؤمنو غاللخد

 عاشة في قوة الروح. م إنجیل المسیح، الخبر السار، شریعة المحبة ال
معلمون كذبة إلى الكنیسة.  جاء  بعد رحیل بولس وبرنابا عن غالطیة بوقت قصیر،  

ونادوا بأنھ على المؤمنین األممیین أن یختتنوا وأن یتبعوا الشریعة الیھودیة. وأولئك  
نتبرر   أننا  على  أصروا  إنما  بالكامل،  المخلص  یسوع  عمل  ینكروا  لم  المعلمون 
باإلیمان في المسیح إضافةً إلى طاعة الشریعة. وكتب بولس الرسالة لیذكر المؤمنین  

 عمة، باإلیمان وحده. ندد بأننا قد تبررنا بالالج
 

 المحتوى
ینتھر   فنجده  بولس،  رسائل  بین  لھجةً  األشد  الرسالة  ھي  غالطیة  رسالة  تعد 

إلى إنجیل آخر ویدعوھم للعودة إلى إنجیل المسیح   لتحولھمالغالطیین على حماقتھم  
الحق. ویفعل ذلك من خالل سلسلة من االختیارات المتناقضة. تعد الرسالة إلى أھل  

 غالطیة دعوةً التخاذ قرار خطیر: الحریة في المسیح أو العبودیة في الجسد.
 

 اإلنجیل الحقیقي واإلنجیل الزائف 
یعرِّ  أخرى  رسائل  عكس  فیھا  على  لیسوع ف  وخادم  رسول  أنھ  على  نفسھ  بولس 

یعرِّ یالمس أنھ في رسالة غالطیة  السلطة وحدھا.ح، نجد  كلمات  نفسھ من خالل    ف 
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الَّ " اآلِب  َوهللاِ  اْلَمِسیحِ  بِیَُسوَع  بَْل  بِإِْنَساٍن،  َوالَ  النَّاِس  ِمَن  َرُسوٌل الَ  أَقَاَمھُ بُولُُس،  ِذي 
 السلطان الرسولي. وھي لغة  209."ِمَن األَْمَواتِ 

من   اھودین في غالطیة. ومن المرجح أن جزءً واجھت رسالة بولس مقاومةً من الم و
ا للكنیسة! تلك المقاومة كان أن "بولس لم یكن من تالمیذ المسیح. بل وكان مضطھدً 

 إنھ لم یتم اختیاره ." فأجاب بولس قائًال احقیقیً   فلماذا تنصتون لرسالتھ؟ لیس رسوالً 
 بدعوة من یسوع المسیح نفسھ  ان أو بجھود بشریة. بل أنھ صار رسوالً من قبل إنس 

 وهللا اآلب الذي أقامھ من األموات."
اإلنجیل   ھو  بھ  لھم  كرز  الذي  اإلنجیل  أن  غالطیة  مؤمنو  یعرف  أن  بولس  أراد 
الحقیقي لیسوع المسیح. وسجلت إحدى عظات بولس في غالطیة في أعمال الرسل  

13 :16 – 41 . 

. ما المواضیع التي شملتھا 41  –  16:  13اقرأ عظة بولس في أعمال الرسل   -
 عظتھ؟

 الحظ محتوى ھذا الملخص لإلنجیل: 
 لیأتي بمخلص.عمل هللا من خالل تاریخ إسرائیل  -
 یسوع ھو المخلص، كما أعلن یوحنا المعمدان.  -
 210".السَّاِكنِیَن فِي أُوُرَشِلیَم َوُرَؤَساَءھُمْ  ُرفَِض یسوع من قبل " -
 211یسوع ولكن هللا أقامھ من األموات.صلبوا  -
 شوھد یسوع من قبل الكثیر من الشھود بعد قیامتھ.  -
بِنَاُموِس " - ِمْنھُ  ُروا  تَتَبَرَّ أَْن  تَْقِدُروا  لَْم  َما  ُكّلِ  ِمْن  یُْؤِمُن  َمْن  ُكلُّ  ُر  یَتَبَرَّ َوبِھذَا 

للمؤمنین    212"ُموَسى. ومحوریة  خطیرة  رسالة  رسالتھ وھذه  من  األممیین. 
بشریعة  ولیس  یؤمن)،  من  (كل  باإلیمان  نتبرر  بأننا  بولس  كرز  األولى 

 موسى.

 
 1: 1غل   209
 27: 13أع   210
 30: 13أع   211
 39: 13أع   212
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وحده. باإلیمان  التبریر  رسالة  الحقیقي،  اإلنجیل  ھو  فیھ   ھذا  كتب  الذي  الوقت  في 
إل تحولوا  قد  الجدد  المؤمنون  أولئك  كان  غالطیة،  رسالة  آخر"،    ىبولس  "إنجیل 

ة "التبرر بأعمال الناموس" ھي أبعد ما یكون عن  ین عبودإ  213إنجیل لیس بإنجیل. 
 الخبر السار "للتبریر باإلیمان" الذي كرز بھ بولس.

 

 ؟ الناموسيمن ھو الشخص  
هللا   طاعة  على  یحرص  الذي  الشخص  من  ناموسيشخص  ھل  یتوقع  فا�  كال!  ؟ 

 أبنائھ أن یطیعوه.
 ھو الشخص الذي یخضع لشریعة هللا لكي ینال الخالص.   الناموسي

یبدو  ال قد  الخارج،  من  ألنھ  القلب،  في  اإلیمان    الناموسيمشكلة  ذو  والشخص 
 متشابیھن. 

 إن المؤمن یطیع هللا ألنھ یحب هللا ویرید أن یرضیھ.
 فیطیع هللا لكي یستحق رضاه. الناموسيأما 

 . تاموسیَاتھا، ھو ما یجعل الشخص إن الدافع للطاعة، ولیس الطاعة في حد ذا
 

 الناموسیة النعمة في مقابل 
الكاذب"   "اإلنجیل  ھو  كان  للناموسیینما  المؤمنین    214ھودون""الم ؟  بأن  ینادون 

أما  موسى.  شریعة  أوجھ  كل  إطاعة  خالل  من  فقط  الخالص  یستحقون  األممیین 
 حجج:  4ي ذلك إلى  بولس فكان یعلِّم أن التبریر بالنعمة ولیس باألعمال. واستند ف

أشار بولس إلى البشارة التي أعلنت لھ في الطریق إلى دمشق. لقد    . خبرة بولس.1
عدوً  بولس  "یكان  كان  الكنیسة.  یضطھد  وكان  لإلنجیل،  اْلیَُھوِدیَِّة  ا  یَانَِة  الّدِ فِي  تَقَدَُّم 

 
 7 - 6: 1غل   213
ة. "المھود" مصطلح یستخدم لوصف المعلمین الذین ظھروا في الكنیسة األولى والذین حاولوا المزج بین الممارسات الیھودیة والعقیدة المسیحی  214

 كانوا یزعمون أنھم مسیحیون، ولكنھم كانوا یصرون على أن المؤمنین األممیین یجب أن یتبعوا الشریعة الیھودیة.
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فلو كان    215ھ." ْیَرةً فِي تَْقِلیَداِت آبَائِ أَْوفََر غَ   ان، إِْذ كُ ھفِي ِجْنسِ   ھَعلَى َكثِیِریَن ِمْن أَتَْرابِ 
في  اإلى اإلنجیل، إذ كان أمینً  الخالص یتحقق بطاعة الناموس، لما كان بولس بحاجة

الناموس. أما هللا، فسر بأن یعلن ابنھ، وأن یأتي ببولس إلى حقیقة أن اإلنسان   ةطاع
 216مسیح.لناموس بل باإلیمان بیسوع الال یتبرر بأعمال ا

"بأعمال  2 ولیس  "باإلیمان"  القدس  الروح  الغالطیون  استقبل  الغالطیین.  خبرة   .
 217ذي "ابتدأ بالروح." الناموس." ال یمكنھم أن "یتمموا بالجسد" العمل ال

صار كل من یؤمن  ." واآلن  اخبرة إبراھیم. "آمن إبراھیم با�، فحسب لھ ذلك برً .  3
إلبراھیم." "ابنً  ال   218ا  باإلیمان  المؤمن  یتبرر  باإلیمان،  إبراھیم  تبرر  قد  وكما 

 باألعمال.
یقول بولس إن كل من یتكل على أعمال الناموس ھو تحت لعنة  نفسھ.    الناموس.  4

فَاثْبُتُوا إِذًا  یناشد بولس المؤمنین الغالطیین قائالً "  219"البار فباإلیمان یحیا."   اهللا، أم 
َرنَا اْلَمِسیُح بَِھا، َوالَ تَْرتَبُِكوا أَْیًضا بِنِیِر ُعبُوِدیٍَّة.فِي  یَِّة الَّتِي قَْد َحرَّ  220"اْلُحّرِ

 
 ثمر الروح في مقابل عبودیة الجسد 

تصری - الناموس  أعمال  من  الحریة  تعطینا  رغباتنا   احً ھل  بحسب  نسلك  بأن 
 الجسدیة؟ 

یتأتى بفعل التطبیق الخاطئ لرسالة التبریر  أدرك بولس الخطر الذي من الممكن أن  
. فقد یقول من یقرأ رسالة بولس "ما أروع ھذا الخبر! أتبرر بالنعمة باإلیمان وحده

حیا بحسب  أن أفعل ما یحلو لي! أستطیع أن أباإلیمان. ولیس للشریعة أھمیة. یمكنني 
التعلی  ھذا  على  وفي غالطیة  في رومیة  بولس  ویرد  الجسدیة."  الخاطئ. رغباتي    م 

 
 14: 1غل   215
 16: 2، 16: 1غل   216
 3: 3غل   217
 7 - 6: 3غل   218
 12 - 11: 3غل   219
 1: 5غل   220
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الخطیة عن  یموت  من  بأن  القارئ  یذكر  رومیة،  في   ففي  بعد  یحیا  أن  یمكنھ  ال 
لُوا َشْھَوةَ اْلَجَسدِ وفي غالطیة یقول بولس: "  221الخطیة.  وحِ فَالَ تَُكّمِ  222."اْسلُُكوا بِالرُّ

قائًال  القارئ  بولس  " یحذر  فُْرَصةً    یَّةَ  اْلُحّرِ تَُصیُِّروا  اْخِدُموا الَ  بِاْلَمَحبَِّة  بَْل  ِلْلَجَسِد، 
بولس قط بأن الشریعة عدیمة الفائدة، بل علَّم أن الناموس   یُعلِّملم  223."بَْعُضُكْم بَْعًضا

  ا لیس تصریحً   (الناموسیة)   یتحقق (أي یكتمل) بالمحبة. إن رد بولس على الشرعویة
المحبابارتكاب الخطیة عمدً  الرد على الشرعویة ھو  ة. بالمحبة تتمم الشریعة.  . بل 

فإننا سنسلك في شریعتھ طوعً  كنا نحب هللا  الشریعة نعرف كیف  إن  ا، ومن خالل 
تتمم   فالمحبة  المحبة.  بل  العبودیة،  منطلق  من  لیس  نطیع  هللا.  یرضي  كما  نسلك 

 الناموس. 
إننا إن عشنا في الروح    224مر الروح. ابلة بین أعمال الجسد وثٍ یقدم بولس مق یقول 

للجسد نزرع  كنا  إن  حیاتنا.  في  الروح  ثمر  فإننا سنظھر  الروح،  في  فإننا  وسلكنا   ،
فسادً  نزراسنحصد  كنا  وإن  أبدیة. ،  حیاة  سنحصد  فإننا  للروح،  ناموس   225ع  إن 

ننا من السلوك في طاعة هللا. االمحبة لیس تصریحً   للخطیة، بل المحبة تمّكِ
تطبیقات عملیة عظیمة للمؤمن. فالحیاة بھذه الطریقة تجعلنا نسترد   ولناموس المحبة

وسن بعض،  أحمال  بعضنا  وسنحمل  التجارب،  أمام  یسقطون  أنمن  جیدً قیّم  ،  ا فسنا 
 وھذه ھي الحریة المسیحیة الحقیقیة.  226وسنحصد حیاةً أبدیةً. 

  

 
 2: 6رو   221
 16: 5غل   222
 13: 5غل   223
 23 - 19: 5غل   224
 8: 6غل   225
 8 - 1: 6غل   226
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 : ثالث مشاھدات لألعمال الشرعیة
 بأعمالي. "إنني ُمَخلَّص 

 
 االستباحة: 

 "إنني ُمَخلَّص بالنعمة، واألعمال ال قیمة بھا."
 

 المحبة: 
 "إنني ُمَخلَّص بالنعمة، وأطیع هللا بدافع محبتي لمن خلصني بنعمتھ!"

 

 
 اإلنجیل: 

 "باإلیمان نخلص." 
 

 ھودون: الم 
 "باإلیمان + الشریعة نخلص." 

 
 مخاطر تھدد اإلنجیل الیوم:

 باإلیمان +_____." "نخلص 
 

 أھل كورنثوس وأھل غالطیة في الكنیسة 



114 

لدینا میل في بعض األحیان لالعتق الكنیسة، یظھر  المشكالت في  د في احین نواجھ 
غالطیة  وأھل  كورنثوس  أھل  ولكن  الماضي.  في  السوء  بھذا  تكن  لم  األمور  أن 

كنی تخاطب  الرسائل  فھذه  بجدیدة.  لیست  الیوم  مشكالت  بأن  القرن  یذكروننا  سة 
 الحادي والعشرین بشكل مباشر. 

تذكرنا رسالة كورنثوس األولى بوحدة الكنیسة. فبالرغم من أننا نختلف في مجاالت 
وینبغي أن یرشدنا ھذا الحق في التعامل مع   عدیدة، إال أن جسد المسیح جسد واحد.

استخدام   وفي  المؤمنین،  بین  الصراعات  مواجھة  وفي  الكنیسة،  داخل  االختالفات 
 مواھبنا لبناء جسد المسیح. 

یشرح بولس  في كورنثوس    .لخدمة المصالحةإن ھذه الرسائل تذكرنا بأننا مدعوون  
،  ااك شقاق في الكنیسة. وھكذا أیضً حیثما كان ھن  اأن الغفران ینبغي أن یُعَطى مجانً 

 في رسالة غالطیة یشرح بولس أنھ علینا أن نطلب استرداد الساقطین.
العظیمة. یحذر بولس من أیة   التبریر بالنعمة، باإلیمانتذكرنا رسالة غالطیة بعقیدة  

موسى،  (شریعة  شيء  فال  آخر..."  شيء  مع  باإلیمان  "التبریر  أن  لتعلیم  محاولة 
أي شيء آخر) یمكن إضافتھ لإلیمان في عمل المسیح كأساس لتبریرنا    األعمال، أو

 أمام هللا. 
إن ناموس المحبة یغیر   بالتطبیقات الحیاتیة لناموس المحبة.تذكرنا رسالة غالطیة  

 حیاتنا كمؤمنین.
 

 خاتمة 
عام   من  مایو  شھر  ل،  1738في  ھوالند  ویلیام  استماعھ شھد  بعد  اإلیمان  یقین 

مذكراتھ: لتشارلز   في  تشارلز  كتب  غالطیة.  لرسالة  لوثر  تفسیر  من  یقرأ  ویسلي 
 اجدً  ا"قضیت بعض الساعات الخاصة ھذا المساء مع مارتن لوثر، والذي كان مباركً 

نفسھ   أحبني وأسلم  الذي  بذاك  أشعر  لكي  لي... اجتھدت وانتظرت وصلیت  بالنسبة 
 ألجلي." 
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أیام، في أحد الخمسین، اختبر تش ارلز نفسھ تأكید اإلیمان. وبعد أربعة وبعد بضعة 
أیام، بینما كان یستمع إلى ویلیام ھوالند یقرأ من مقدمة مارتن لوثر لرسالة رومیة،  

 اختبر جون ویسلي اإلیمان. 
غیر المؤمنین لقد  ومالیین  ویسلي  واألخوین  لوثر  باإلیمان  التبریر  رسالة  ت 

األھمیة بنفس  الیوم  الرسالة  ھذه  تزل  ولم  القرن    التي  اآلخرین.  في  علیھا  كانت 
 227السابع عشر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 :Crossway Classic J. I. Packer’s “Introduction” to Luther’s Commentary on Galatians. (Wheaton, ILمن   227

Commentaries, 1998.( 
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 واجبات الدرس السادس 
 
أسئلة  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في   .

 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 
 الواجبات التالیة: أحد . اختر  2

اكتب صفحةً واحدةً كإطار للتكلم كدلیل إرشادي لدراسة رسالة كورنثوس األولى،    -
المشكال من  كل  یشمل عن  أن  وینبغي  الرسالة.  ھذه  في  بولس  تناولھا  التي  ت 

 الملخص على ثالثة عناصر: 
 . السؤال أو المشكلة 1

 ص قصیر إلجابة بولس خ. مل2

 كورنثوس والذي نوقش فیھ السؤال.  1. الشاھد الكتابي من 3

مقاالً   - واحداكتب  صفحةً  طولھ  یبلغ  الحدیث  التحدیات  عن  عقیدة ةً  تواجھ  التي  ة 
با بالنعمة  الم التبریر  نواجھ  نعد  لم  فبینما  الختان، إلیمان.     ھودین ومحاوالتھم فرض 

ما األشیاء التي تضاف في بعض األحیان من قبل المؤمنین للنعمة باإلیمان كأساس 
 للتبریر؟ 
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 االسم: ____________
 امتحان الدرس السادس 

 
 كانت كرونثوس مدینةً ھامةً في استراتیجیة بولس التبشیریة؟لماذا . 1

 
 
 . من كان العامل مع بولس في تأسیس الكنیسة في كورنثوس؟ 2

 
 
دافًع 3 كانت  الكنیسة والتي  كانت في  التي  المشكالت  ما  لكتابة رسالة كورنثوس   ا. 

 األولى؟ 
 
 
 لس في كورنثوس األولى؟تقدم لنا كل سؤال یجیب علیھ بوما العبارة التي  .4

 
 
 أفكار تناولھا بولس في كورنثوس الثانیة.  3. اذكر 5
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 . ما الھدف من كتابة بولس لرسالة غالطیة؟ 6

 
 
 ھودین؟ما التعلیم الخاطئ للم . 7

 
 
 الختیار المقدم في غالطیة؟ا. ما 8

 
 
ف الشخص الشرعوي.9  . عّرِ

 
 ھي؟   اأشیاء، م   4إلى ، أشار بولس  للناموسیة. في حجتھ المضادة 10

 
 

 من الذاكرة. 23  – 22: 5وغالطیة  21 – 20:  1كورنثوس  1. اكتب 11
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 الدرس السابع 
 أفسس، فیلبي، كولوسي، فلیمون 

 رسائل من السجن
 

 أھداف الدرس 
 یتعرف الطالب على التاریخ المرجح والخلفیة التارییة لرسائل السجن. . 1

 الرئیسیة األولیة وأھداف رسائل السجن. یحدد الطالب األفكار . 2

 یفھم الطالب المعنى الكتابي للتعیین المسبق.. 3

یقدر الطالب أھمیة التعلیم الكتابي في ما یتعلق بمجاالت مثل الكنیسة والعقیدة .  4
 في المسیح والحرب الروحیة. 

 یلخص الطالب المبادئ العملیة للحیاة المسیحیة من رسائل السجن. . 5

 ط الطالب بین رسالة ھذه األسفار واحتیاجات العالم الیوم.یرب. 6

 
 للدرس  اإلعداد

 اقرأ أفسس، فیلبي، كولوسي، فلیمون. . 1

 . 4 – 1: 3وكولوسي  16 – 11: 4. احفظ أفسس 2
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 مقدمة 
 ) 104(خریطة ص 

في مطلع ستینات القرن األول المیالدي، ُوِضَع بولس تحت اإلقامة الجبریة في روما 
  ا  مستأجرً ، كان یتمتع بحریة نسبیة. كان یسكن منزالً اورغم كونھ سجینً   لمدة عامین.

الزائرین.  اوكان مسموحً  باستقبال  أربع    228لھ  فترة سجنھ ھذه، كتب بولس  وخالل 
رسائل. وكانت ثالث منھا موجھة لكنائس، أما الرابعة فكانت موجھة لرجل آمن من 

 خالل خدمة بولس. 
الرسائلتعد   الصعبة    تلك  الظروف  تظھر نصرتھ على  إذ  بولس،  أبھج رسائل  من 

 كون فرحین رغم صراعاتنا.التي مرت بحیاتھ، كما أنھا تشجعنا لن
العالقات األسریة  وتتس الشدیدة، فھي تخاطب مشكالت مثل  الرسائل بعملیتھا  م ھذه 

و (فیلبي)  والوحدة  والتواضع  (أفسس)  الروحیة  (كولوسي) والحرب  المسیح  سیادة 
 والغفران واالسترداد (فلیمون).

 
 رسالة أفسس

 الخلفیة التاریخیة 
ز أبلوس في أفسس،  تأسست كنیسة أفسس خالل الرحلة التبشیریة الثالثة لبولس. كر

في   ویعلم  یعظ  سنوات  ثالث  بولس  وقضى  ھناك،  یعمالن  وبریسكیال  أكیال  وكان 
للمقاطعة المحیطة، من أفسس    للخدمة الكرازیة  اأفسس. وأضحت ھذه المدینة مركزً 

ّبِ یَُسوَع َجِمیُع السَّاِكنِیَن فِي أَِسیَّا، ِمْن یَُھوٍد َویُونَانِیِّیَن. َحتَّى"  229"َسِمَع َكِلَمةَ الرَّ
موطنً  أفسس  د  اكانت  اإللھة  معبد  ھو  شھیر  أیضً لمعبد  تعرف  (والتي  باسم    ایانا 

المدینة یتمحور حول بیع  شائعةً، وكان اقتصاد    الغامضةكانت الطقوس    .میس)أرط
بالھیكل.األشیاء   وحرق   المتعلقة  المصلحتین.  ھاتین  تعطل  بولس  خدمة  وكانت 

وكنتیجة   مالیین دوالر.  6المؤمنون الجدد كتب الفنون السحریة التي تضاھي قیمتھا  
 

 31 - 30: 28أعمال    228
 10: 19 – 24: 18أعمال    229
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بیع لذلك،   من  عیشھم  یكسبون  كانوا  الذین  الحرفیین  من  وغیره  دیمتریوس  قام 
مناھضة لخدمة بولس. وتعد شغب  حركة  ب  األشیاء التي تستخدم في عبادة أرطمیس

 الحرب الروحیة من المواضیع الھامة في رسالة أفسس. 
ھناك عامل آخر جدیر بالذكر في رسالة أفسس. من غیر المعتاد أال تحتوي رسائل  

تحیات   على  أھل  شبولس  إلى  الرسالة  حتى  أنھ  فنجد  الكنیسة.  من  ألناس  خصیة 
تحتوي على تحیات ألعضاء من  رومیة، والتي لم یكن بولس قد زارھا بعد، كانت  

بولس   فیھا  كرز  التي  الكنیسة  أفسس،  لرسالة  كتابتھ  وفي  بولس.  یعرفھم  الكنیسة 
من األسماء. ولكن رسالة أفسس ال  لثالث سنوات، كنا لنتوقع أن نجد قائمةً طویلةً 
تحتوي على أیة تحیات شخصیة. والسبب المرجح ھو أن رسالتي أفسس وكولوسي 

رسالتین   من    وارتیندكانتا  العدید  مع  مشاركتھما  تتم  أن  كتابتھما  عند  بولس  قصد 
الرسالتین ول  تِیِخیُكسُ وتم تعیین    كنائس آسیا الصغرى. نقل السالم والتحیة  لتوصیل 

 230. الكنیستینلتلك 
 

 المحتوى
 عند إلقاء نظرة عامة على أفسس نجد ھذین القسمین الكبیرین:

 ) 3 – 1العقیدة: ما فعلھ هللا للكنیسة (أفسس . 1

 231) 6 – 4. التطبیق: ما یفعلھ هللا في الكنیسة (أفسس 2

ا القسم  في  والكنیسة.  االختیار  عقیدتي  بولس  یتناول  األول  القسم  یناشد  في  لثاني 
 ه أن یعیشوا كما یحق لمكانتھم ككنیسة هللا المختارة. ءبولس قرا

 
 ) 3 – 1العقیدة: ما فعلھ هللا للكنیسة (أفسس  

 ) 10: 2 – 3: 1. خالص المؤمنین (أفسس 1
 

 7: 4وكولوسي  21: 6أفسس   230
 Walter A. Elwell and Robert W. Yarbrough, Encountering the New Testament (Ada, MI: Bakerمن   231

Academic, 2005). 
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ویعد    بعد تحیة مختصرة یبدأ بولس بصالة یسرد فیھا البركات التي لنا في المسیح.
مكاسب الروحیة التي لنا  یذكر فیھ بولس القارئ بال  جمیًال   اتمجیدً   14  –  3:  1أفسس  

 في المسیح.
 . ما ھي البركات الروحیة التي لنا في المسیح؟ 14 – 3: 1اقرأ أفسس   -

الثالوث. في   اختیارنایشرح بولس    6  –  3:  1إن خالصنا ھو من  .  دور اآلب في 
، لنكون قدیسین وبال لوم أمامھ في المحبة. إننا  فا� قد اختارنا فیھ قبل تأسیس العالم 

الخالص من مختارون "فیھ" (أي في المسیح) لنكون قدیسین وبال لوم. كانت خطة  
 تصمیم اآلب. 

بفضل الموت الكفاري للمسیح،   دور االبن في الفداء.بولس  یظھر    12  –  7:  1في  
ن فداء أحدھم یعني إ  صار لنا "فداء بدمھ غفران الخطایا، بحسب غناه في المجد."

القدیم ھو فداء إسرائیل من   ه من األسر.ءافتدا العھد  الذي نجده في  العظیم  والمثال 
 وفي العھد الجدید، كل من یؤمن بیسوع یُفدى من عبودیة إبلیس.  العبودیة في مصر.

. فقد "ختمنا" بالروح.  اقتنائنادور الروح القدس في  یظھر بولس    14  –  13:  1في  
  ." ُعْربُوُن ِمیَراثِنَا، ِلِفَداِء اْلُمْقتَنَى، ِلَمْدحِ َمْجِدهِ تشبیھ جمیل یقول بولس إن الروح "في  

  "مقتنى" بفضل الروح، صرنا    لمیراثنا في ملكوت هللا األبدي.  فھو یوفر "العربون"
 وصار لنا وعد السماء. 

 ولس بأننا كنا "أمواتاً في الذنوبیذكرنا ب، حیث  2تتواصل عقیدة الفداء في أفسس  
 " بل  فینا،  أي فضل  مبني على  إن خالصنا غیر  فِي والخطایا."  َغنِيٌّ  ھَُو  الَِّذي  اَ�ُ 

بَِھا، أََحبَّنَا  الَّتِي  اْلَكثِیَرةِ  َمَحبَّتِِھ  أَْجِل  ِمْن  ْحَمِة،  َمَع    الرَّ أَْحیَانَا  بِاْلَخَطایَا  أَْمَواٌت  َونَْحُن 
ُمَخلَُّصونَ اْلَمسِ  أَْنتُْم  بِالنِّْعَمِة  "یحِ  لَْیَس ."  َوذِلَك  بِاِإلیَماِن،  ُمَخلَُّصوَن،  بِالنِّْعَمِة  ألَنَُّكْم 

یَْفتَِخَر أََحٌد.  ِمْنُكْم. ھَُو َعِطیَّةُ هللاِ. َكْیالَ  أَْعَمال  ِمْن  الفداء بالكامل    232" لَْیَس  إن عملیة 
 ھي عطیة هللا. لیس ھناك ما نفتخر بھ.

  

 
 9 - 8، 5 – 4: 2أفسس   232
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 المبادلة الرائعة التي أجراھا معنا: ھذه ھي"
 لإلنسان معنا، وجعلنا أبناًء � معھ،  اصار ابنً 

 في السماء،  النا مكانً  دبمجیئھ إلى األرض أع
 منحنا الخلود، اتخذ ھیئتنا الفانیة و

 بقوتھ،  قبل ضعفنا وجعلنا أقویاءً 
 ا غناه."ن أخذ فقرنا وحّول ل

 جون كالفن
Institutes of the Christian Religion, 4.17.2 

 

 
 موضوع خاص: االختیار

تأسیس   قبل  فیھ  "اختارنا  لقد  المسیح.  بیسوع  للتبني  فعیننا  إن هللا سبق  بولس  یقول 
 العالم." 

یستخدم البعض كلمة اختیار بمعنى أنھ قبل تأسیس العالم اختار هللا كل فرد ُمَخلَّص. 
الناس    اللخالص. وھكذا، فإن ذلك یعني منطقیً   او"المختارون" تعینوا مسبقً  أن بقیة 

منافیً  ذلك  ویبدو  یخلصوا.  أن  یمكنھم  وال  للدینونة  تعیینھم  الكتاب    اسبق  لرسالة 
 المقدس التي تنادي بأن هللا یحب "كل" البشر. 

بمعنى   اختیار  كلمة  البعض  یزیدویستخدم  سیختاروا    ال  بمن  المسبق  علم هللا  على 
ویقول   باختیار  الخالص.  المسبق  هللا  علم  ببساطة  ھو  المسبق  التعیین  إن  ھؤالء 

متوقفً اإلنسان. ووفقً  الخالص  الرأي، یكون  لھذا  المفھوم   اا  ھذا  على قرارنا. ویبدو 
 لتركیز الكتاب المقدس على سیادة هللا.  امنافیً 
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یتم تناولھما في مقطعین محوریین  ین (سیادة هللا ومحبة هللا للجمیع)  أإن ھذین المبد
نرى عدل هللا    11  –  9. في رومیة  1وأفسس    11  –  9عن التعیین المسبق: رومیة  

. ولن یخلص أحد سوى باإلیمان بیسوع ذو سیادةفي تحدید طریقة الخالص. إن هللا  
 خالص. المسیح، الطریق الذي حدده هللا منذ األزل كطریق لل

قبل   بسبب مكانتھ "في المسیح."، یقول بولس إن الخالص یكون للفرد 1في أفسس 
وكل من    تأسیس العالم، اختیر المسیح لیكون الباب الذي یتحقق من خاللھ الخالص.

یؤمنون ھم مختارون "فیھ." وبسبب محبة هللا للجمیع، فالطریق إلى الخالص مفتوح 
 لكل من یؤمن. 

في العھد القدیم. كان إسرائیل ھو األمة المختارة، شعب هللا    االتوازن أیضً ونرى ھذا  
" أن  إال  إِْسرَ المختار.  ِمْن  الَِّذیَن  َجِمیُع  إِْسَرائِیِلیُّونَ لَْیَس  ھُْم  اختیار هللا    233."ائِیَل  إن 

خان) بسبب العصیان اخالص كل إسرائیلي. فالبعض (مثل ع  إلسرائیل كأمة لم یعنِ 
الوع هللا  خسروا  بوعود  آمنوا  راحاب)  (مثل  إسرائیل  من  یولدوا  لم  وآخرون  ود. 

یؤ أن  یتطلب  الخالص  إن  المعطاة إلسرائیل.  الوعود  ویشاركوا  فورثوا  األفراد  من 
 إلسرائیل المختار.  في وعود هللا

وبنفس الطریقة، اختیر المسیح قبل تأسیس العالم لیكون الخالص من خاللھ. وحین 
ب المسیح"  "في  إننكون  لھ.  التي  الخالص  بركات  نستقبل  في ناإلیمان،  مختارون  ا 

 المسیح.
هللا   قرار  ھو  االختیار  السیادةإن  الطریق   صاحب  ھو  بالمسیح  اإلیمان  یكون  أن 

بَْیَن النَّاِس الوحید للخالص. " یَْنبَِغي  ألَْن لَْیَس اْسٌم آَخُر تَْحَت السََّماِء، قَْد أُْعِطَي  ، بِِھ 
. ألنا افتدینا ال 20  –  18:  1ونرى ذات الفكرة في بطرس األولى    234." نَْخلُصَ أَْن  

" تفنى،  َعْیبٍ بأشیاء  بِالَ  َحَمل  ِمْن  َكَما  َكِریٍم،  بَِدٍم  اْلَمِسیحِ بَْل  َدِم  َدنٍَس،  َوالَ  یقول    ." 
في المسیح فاالختیار    235." َمْعُروفًا َسابِقًا قَْبَل تَأِْسیِس اْلَعالَمِ بطرس إن المسیح كان "

 وحده وبالمسیح وحده.
 

 
 6: 9رومیة   233
 12:  4أعمال الرسل   234
 20 - 19: 1بط  1  235
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 ) 21: 3 – 11: 2. وحدة الكنیسة (أفسس 2
 ما ھو "سر اإلنجیل" في أفسس؟  -

، یفرح بخلیقة هللا،  3  –  2، یفرح بولس بخالص المؤمنین. في أفسس  1في أفسس  
الكنیسة، جسد أفسس وحدة  في رسالة  الھامة  الرئیسیة  األفكار  واحد   الكنیسة. ومن 

أممیو واألممیین.  الیھود  قبًال من  كانوا  "ن  اْلَمْوِعدِ   ُعُھوِد  َعْن  اآلن  ُغَربَاَء  " صاروا 
اْلَمِسیحِ." بَِدِم  البدایة أن یشمل    236"قَِریبِیَن  األمم في عائلتھ. لقد كانت خطة هللا منذ 

ة ألخوة بولس الیھود: أن تتكون  ب وكان ھذا ھو الوجھ الصادم لبشارة اإلنجیل بالنس
 الكنیسة من كل من الیھود واألمم في المسیح.

 " كلمة  تعني  المقدس ال  الكتاب  شیئً في  تعن سر"  بل  معرفتھ،  یمكن  شیئً ا ال  كان  ي  ا 
معلنً  أفسس    .اغیر معروف وصار  اآلن   3في  الذي صار  السر  یتحدث بولس عن 

 237." أَنَّ األَُمَم ُشَرَكاُء فِي اْلِمیَراِث َواْلَجَسِد َونََواِل َمْوِعِدِه فِي اْلَمِسیحِ بِاِإلْنِجیلِ : "امعلنً 
بولس   النعمة،  رب  قوة  إلى  إشارة  القدیسین    –في  جمیع  الذي   –أصغر  الرجل 

اختی قد  وكنیستھ،  المسیح  "اضطھد  لكي  الَ    ر  الَِّذي  اْلَمِسیحِ  بِِغنَى  األَُمِم  بَْیَن  َر  أُبَّشِ
 238." یُْستَْقَصى

في  أفسس، وھم قدیسین وأمناء    ویختتم بولس القسم العقائدي بصالة أن یمتلئ مؤمن
 المسیح یسوع، إلى كل ملء هللا.

 
 ) 6 – 4التطبیق: ما یفعلھ هللا في الكنیسة (أفسس 

َكَما یَِحقُّ ِللدَّْعَوةِ  في القسم الثاني من ھذه الرسالة، یتحدى بولس المؤمنین لیسلكوا "
 إن الحیاة التي تلیق بدعوتنا: 239"الَّتِي ُدِعیتُْم بَِھا.

 ) 16 – 1:  4تحقق الوحدة في الكنیسة (أفسس   -
 ) 21: 5 – 17:  4(أفسس  اأخالقیً  اتنتج سلوكً  -

 
 13 - 12: 2أفسس   236
 6: 3أفسس   237
 8: 3أفسس   238
 1: 4أفسس   239
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 ) 9: 6  – 21:  5تؤثر على العالقات في األسرة والعمل (أفسس  -
 ) 18 – 10: 6تُعاش فقط بقوة الرب (أفسس   -

 ال یمكن الفصل بین العقیدة المسیحیة والحیاة المسیحیة. ال بد أن تُرى عقیدة الكنیسة 
كن صحیح،  بشكل  عضو  كل  فیھا  یعمل  التي  الكنیسة  حیاة  على  في  تحرص  یسة 

المحبة."  في  "   240"البنیان  سلوك  في  بالنعمة  الخالص  عقیدة  اْلَجِدیَد وتُرى  اِإلْنَساَن 
.  241" اْلَمْخلُوَق بَِحَسِب هللاِ فِي اْلبِّرِ َوقََداَسِة اْلَحّقِ

مشجًع  الرسالة  ھذه  بولس  قائًال اویختتم  مھمتھا  ،  تحقیق  على  قادرة  الكنیسة  إن   
قوى   على  استمراریة واالنتصار  أجل  من  صالة  بطلبة  كالمھ  ویختتم  الظالم. 

 استعالن اإلنجیل وبالبركة الرسولیة. 
 

 رسالة فیلبي 
 الخلفیة التاریخیة 
ف كنیسة  الثانتأسست  التبشیریة  الرحلة  خالل  كنیسة  یلبي  أول  وكانت  لبولس.  یة 

وسیال  ُغِرست بولس  سافر  أوربا.  رؤیافي  بولس  رأى  أن  بعد  فیلبي  إلى  لرجل     
وبالرغم من أن فیلبي كانت المدینة الرئیسیة لذلك الجزء    242كدوني یطلب المعونة.م 

لم تحتوِ  أنھا  الیھود. وكانت الصلوات    من مكدونیة، إال  السكان  كبیر من  على عدد 
 243تقام فیھا على ضفة النھر ألنھ لم یكن بھا مجمع.

وكانت لیدیة من أول من آمنوا في فیلبي، وكانت امرأة ثریة. وبعد معمودیتھا، صار 
الیھود،  السكان  من  الكبیرة  األعداد  ذات  المدن  في  المؤمنین.  اجتماع  مكان  بیتھا 

فقامت  كانت   فیلبي،  في  أما  الدینیین،  الرؤساء  من  تأتي  ما  عادةً  اإلنجیل  مقاومة 
وسیال بولس  أفسد  أن  بعد  دخْ المقاومة  الرجا   فتاة  ل  على  یسیطرون  كانوا  الذین  ل 

جنا. وفي تلك اللیلة  ربا وسُ لقي القبض على بولس وسیال، وضُ أُ   سكنھا روح عرافة.ت

 
 16: 4أفسس   240
 24: 4أفسس   241
 40 - 8: 16أعمال    242
 رجال یھود تحتوي على مجمع 10كانت أیة مدینة یعیش بھا   243
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من    فك المساجین من قیودھم. وبدالً انأبواب السجن و  المنطقة ففتحت  ضرب زلزال
 الھرب، كرز بولس وسیال ببشارة اإلنجیل للسجان. 

وكان لھذه العبارة البسیطة    244." ُكولُونِیَّةُ لوقا أن فیلبي كانت "في سفر األعمال یذكر  
فیلبي ككولونیة رومانیة في   تأسست  فقد  القدیم.  لقراء سفر األعمال في  كبیر  معنى 

أنطونیوس.    42عام   الروماني  القائد  في عھد  الكثیرق.م.  الجنود حین   ونكان  من 
یُ  السكان  وكان  المدینة،  ھذه  في  لإلقامة  یذھبون  من  یتقاعدون  العدید  من  عفون 

الرومانیة. لقاطنیھا.    الضرائب  لمح بولس ویكانت مكانة فیلبي ككولونیة نقطة فخر 
 245.ن سمائیینالعقلیة حین یتحدى مؤمني فیلبي أن یعیشوا كمواطنیإلى ھذه 

 
 األھداف 

األكثر إیجابیةً والتي تذكر بعض المشكالت التي   بولسن رسائل  تعد رسالة فیلبي م 
 . تناولھا في رسائلھ إلى كورنثوس وغالطیة. وھناك سببان لكتابة ھذه الرسالة

التعریف بخبر    ھدف للدعم  شخصي، وھو  الكنائس  سجن بولس والتعبیر عن تقدیر 
 یبتھج بولس بأمانتھم ویشجعھم على أن یحیوا حیاة الفرح. 246المادي لخدمتھ.

فیلبي: خطر خارجي من   معالجةھو  توجیھي  وھدف   كنیسة  یواجھان  كانا  خطرین 
 عن االنقسام بین عضوین بالكنیسة. االمعلمین الكذبة، وخطر داخلي كان ناجمً 

 
 المحتوى

 )1الفرح رغم الظروف (فیلبي 
أن   من  السجن،  بالرغم  في  كان  أنھ  بولس  واثقً إال  مقاصده.  اكان  یعمل  أن هللا   في 

أتیحت لھ الفرصة لیكرز لحارس السجن. ولم یكن بولس یعلم وبسبب حبس بولس،  

 
 12: 16أعمال    244
 ..." فَقَْط ِعیشُوا َكَما یَِحقُّ ِإلْنِجیِل اْلَمِسیحِ  " 27: 1. وتستخدم نفس الكلمة الیونانیة في فیلبي فَإِنَّ ِسیَرتَنَا نَْحُن ِھَي فِي السََّماَواتِ   20: 3فیلبي   245
 18 - 15: 4فیلبي   246
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ما إذا كان سجنھ سینتھي بإطالق سراحھ أم بقتلھ. ولكن بغض النظر عن ذلك، كان 
 247ألن لھ "الحیاة ھي المسیح والموت ربح." افرحً 

رف آخر من الطبیعي أن یھدد فرح بولس، وھو غیرة المؤمنین منھ.  ظناك  وكان ھ
، مما زاد من معاناة بولس. فقد كان ھناك مجموعة في روما تكرز "بمسیح الخصام"

أن    اكان بولس واثقً   إال أنھ بغض النظر عن دوافعھم، فرح بولس بالكرازة باإلنجیل.
فع الخاطئة ألولئك الناس. فقد كان الخیر سیتحقق من اإلنجیل بغض النظر عن الدوا

 248أقل أھمیةً بالنسبة لھ من ملكوت هللا.  يموقف بولس الشخص
 

 ما معنى أن یسوع "وضع نفسھ"؟ 
وقیامتھ  یُ   11  –  5:  2فیلبي   وموتھ  یسوع  حیاة  یلخص  ألنھ  المسیح  بترنیمة  سمى 

، حیث یقول بولس إن یسوع "وضع  8:  2وصعوده. وتجادل الكثیرون حول معنى  
كملك  لھ  التي  االمتیازات  عن  تنازل  بل  ألوھیتھ،  عن  یتنازل  لم  یسوع  إن  نفسھ". 

نفسھ   لقد وضع یسوع  اتضع    –الكون.  ول  –أي  البشریة،  أخذ طبیعتنا  لم حین  كنھ 
 یتنازل عن طبیعتھ اإللھیة.

 

 
 ) 2التواضع مفتاح الوحدة (فیلبي 

بین   االنقسام  مشكلة  بولس  یتناول  الرسالة  من  الحق  جزء  كنیسة   أختین في  في 
كانتا مؤمنتین صالحتین عملتا مع بولس من أجل اإلنجیل. ولكن لألسف،    249فیلبي.

للتعامل   اكنیسة. ولیضع أساسً یھدد وحدة ال  األختینكان الخالف الشخصي بین ھاتین  
 مع ھذا االنقسام، أشار بولس إلى مثال المسیح كنموذج للوحدة المسیحیة. 

 
 25 - 19، 14 – 12: 1فیلبي   247
 18 - 15: 1فیلبي   248
 3 - 2: 4فیلبي   249
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نجد أن الكثیر من الصراعات مصدرھا الرغبة في حمایة حقوقنا. ویشیر بولس إلى  
مثال المسیح الذي تنازل عن االمتیازات التي لھ كإلھ لكي یخدم البشریة. لم یتشبث 

ات األلوھیة، بل "أطاع حتى الموت، موت الصلیب." لقد احتمل الذل  یسوع بامتیاز
، رفعھ هللا إلى مكانتھ لذلك  وكنتیجة  لیقدم لنا الخالص.  –حتى میتة صلیب العار    –

 250على الكون. االتي یستحقھا وأعطاه سلطانً 
احتیاجات   إلى  فینظر  ھذا،  االتضاع  توجھ  نفس  مؤمن  كل  لدى  یكون  أن  وینبغي 

" المؤمنین.  ھَُو  أخوتھ  َما  إِلَى  َواِحٍد  ُكلُّ  بَْل  ِلنَْفِسِھ،  ھَُو  َما  إِلَى  َواِحٍد  ُكلُّ  تَْنُظُروا  الَ 
 251" آلَخِریَن أَْیًضا.

 
 )3تحذیرات من أعداء اإلنجیل (فیلبي  

تحذیرً  یكتب  بولس  أن  إال  اإلیجابي،  بالطابع  تتسم  فیلبي  رسالة  أن  من    اقویً   ارغم 
ا المشاغبین  خطرً بعض  یمثلون  كانوا  الذین   الذین  المھودون  وھم  الكنیسة،  على 
سابقً  عنھم  یخضع    ا تحدثنا  أن  على  یصرون  المھودون  وكان  غالطیة.  رسالة  في 

اإل وفاعلي  بالكالب  بولس  ونعتھم  الیھودیة.  وللشریعة  للختان  ثم المؤمنون 
 المفسدین.و

الشریعة بإشارتھ إلى حیاتھ كمثال.  رد بولس على إصرار المھودین ممارسة تقالید  
 ا فلو كان االلتزام بالشریعة یأتي بالخالص، التكل بولس على جسده. فقد كان مختونً 
فریسیً  وكان  العبرانیین،  من  عبراني  بنیامین،  سبط  من  وكان  الناموس،   ابحسب 

على اإلیمان الیھودي حتى أنھ كان یضطھد    احرص على تنفیذ الشریعة، كان غیورً ی
أنالم  إال  بال عیب.  كان بولس  الناموس  من جھة  األشیاء   ھ حسبسیحیین،  تلك  كل 

الخالص، ونال   نال بولس  لقد  المسیح.  خسارة ونفایة من أجل فضل معرفة یسوع 
بل   الشریعة،  بتطبیق  لیس  ولكن  الخالص،  أیضاً  نحن  ونلنا  الخالص،  فیلبي  أھل 

 252بالمعرفة االختباریة لیسوع المسیح ربنا.
 

 
 11 - 5: 2فیلبي   250
 4: 2فیلبي   251
 8 - 4: 3فیلبي   252
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 )4ختامیة (فیلبي توصیات  
علّم  التي  الوحدة  تظھرا  أن  وسنتیخي  أفودیة  بولس  یوصي  األخیر  اإلصحاح  في 
بحل   ستقومان  المسیح،  فكر  لھما  كان  فإن  الثاني.  اإلصحاح  في  عنھا  بولس 

سالم هللا في   والحفاظ علىخالفاتھما. كما یوصي الكنیسة بالفرح في كل الظروف،  
 ة بشكر الكنیسة لدعمھا لخدمتھ.ویختتم الرسال قلوبھم وأفكارھم.

 
 كولوسي 

 الخلفیة التاریخیة 
فیھا بولس في روما. التي سجن  الفترة  كذلك یوصف   كتبت رسالة كولوسي خالل 

 لبولس.  اربما لكونھ سكرتیرً  253تیموثاوس بأنھ كاتب الرسالة، 
الوصل   حلقة  ولكن  كولوسي.  كنیسة  بزیارة  قام  بولس  أن  على  دلیل  ھناك  لیس 

والكنیسة   بولس  بین  رجًال   ھيالمرجحة  وكان  آمن  أبفراس،  ربما  كولوسي،  من   
حوالي   بعد  على  أفسس،  في  التبشیریة  بولس  رحلة  أبفراس    160خالل  عاد  كم. 

القر المدن  في  الكنائس  زرع  جانب  إلى  كولوسي،  كنیسة  الودكیة لیزرع  مثل  یبة 
الرسائل لكنیستي الودكیة وكولوسي،   وطلب بأن تتبادل  وھیرابولیس. وكتب بولس 

 254الرسائل.  تینالمجموع
 

 الھدف 
خالل سجن بولس، أخبر أبفراس عن بدعة تھدد الكنیسة في كولوسي. فكتب بولس 

ل كولوسي  بولس  ألھل  كتب  ذلك،  إلى  إضافةً  الخطیر.  التعلیم  ھذا  رسالتھ  تناول 
لیشجع مؤمني كولوسي على النضج في المسیح. وتشمل الرسالة التحذیر من العقیدة  

 الخاطئة والنصائح التي تحقق النمو الروحي. 
 

 
 1: 1كولوسي   253
 16: 4كولوسي   254
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 المحتوى
من الكثیر  في  أفسس  رسالة  مع  كولوسي  رسالة  كل    تشترك  تتناولھا  التي  األفكار 

الحیا الروحیة، وضرورة  الحرب  حقیقیة  الكنیسة،  وحدة  بالدعوة منھما:  یلیق  كما  ة 
لیس غریبً  والتشابھ  كمؤمنین.  بھا  دعینا  نفس  االتي  في  الرسالتین  بولس  كتب  فقد   ،

 الفترة، وكانت كل منھما تخاطب احتیاجات مشابھة. 
انتشرت في كولوسي كانت تختلف عن التعلیم الكاذب ورغم أن تفاصیل البدعة التي  

 : ابولس ھامة لكنیسة الیوم أیضً الذي یھدد الكنیسة الیوم، إال أن رسالة 
 . سید الخلیقةالمسیح ھو  -
 . المسیح ھو رأس الكنیسة -
 كما یحق لدعوتنا كأوالد هللا. علینا أن نسلك  -

 
 ) 1سیادة المسیح (كولوسي 

في تصریح جمیل   إن الفكرة المحوریة في رسالة كولوسي ھي سیادة المسیح المقام.
  سلطانھ على الكنیسة، ودوره في الفداء. یظھر بولس سیادة المسیح على الطبیعة، و

وسیطً  المسیح  كان  (كل  لقد  الخلیقة  وھدف  بھ)،  خلقت  األشیاء  (كل  الخلق  في  ا 
المسیح ھو "رأس" الجسد، الكنیسة. وفي المسیح ودم الصلیب   األشیاء خلقت... لھ).

في الفكر مع هللا. إن المسیح ھو مركز   أجنبیین وأعداءً   تصالحنا نحن الذین كنا قبًال 
 255الخلیقة، رأس الكنیسة، رب الفداء. 

 
 ) 2بدعة كولوسي (كولوسي 

تحذیر إلى  بولس  ینتقل  المسیح،  طبیعة  عن  اإلیجابي  التصریح  ھذا  من   بعد  سلبي 
غیر أن طبیعة بدعة كولوسي   التعلیم الخاطئ الذي كان یھدد الكنیسة في كولوسي.

البدعة.    الیس موضحً  تكشف عن بعض خصائص  بولس  ولكن ردود  الرسالة،  في 

 
 23 - 15: 1كولوسي   255
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مزیجً  كولوسي  في  الكنیسة  واجھت  الیھودي   افقد  والتصوف  التقلیدي،  التھود  من 
 توي على مزیج من ھذه األفكار الخاطئة. وكانت بدعة كولوسي تحوالتعالیم الوثنیة. 

ب - كولوسي  مؤمني  التقلیدیون  الیھود  وشریعة ألزم  الیھودیة  باألعیاد  االحتفال 
  256الطعام والختان. 

عبادة   - في  للمشاركة  بالصوم  كولوسي  أھل  الیھود  المتصوفون  طالب 
 257المالئكة.

األرواح   - من  الحمایة  طقوس  ممارسة  على  كولوسي  مؤمني  الوثنیون  شجع 
الشریرة. إن بولس ال ینكر قوة األرواح الشریرة، ولكنھ یوضح أن الحل لیس  

في   بل  الوثنیة،  الطقوس  قوى  الفي  على  بالفعل  المسیح  حققھا  التي  نصرة 
 258الظلمة. 

 
o  ما عالقة بدعة كولوسي بنا الیوم؟ 

 
كولوسي   دین؟ وفي  من  أكثر  بین  المزج  إلى  األدیان"  بین  "التوفیق  یشیر مصطلح 

والیوم تواجھ الكنائس في    والوثنیة والمسیحیة.  والتصوفشمل ھذا التوفیق الیھودیة  
أحیانً  الوثنیة  الثقافات  الثقافة    ابعض  المسیحیة وممارسات  العقیدة  بین  للجمع  إغراًء 

األع األسالف،  (عبادة  األشباح  المحیطة  لطرد  تمارس  التي  الطقوس  الوثنیة،  یاد 
واألرواح، الخ). وفي القرن األول كما في القرن الحادي والعشرین، یظل الرد على 

واحدً  التعالیم  ھذه  لنا  اكل  الظالم وصارت  قوى  یسوع  لقد ھزم  الرب.  ھو  یسوع   :
أو مما المسیحیة ألیة طقوس  المسیح وحده. وال یوجد مكان في  رسات النصرة في 

 أخرى.
سابقً  كرنا  وصفً ا كما  بولس  یعطي  ال  كامًال ،  مھتمً ا  یكن  لم  إذ  كولوسي،  لبدعة    ا  

 بالطبیعة التفصیلیة للتعلیم الكاذب، بل بإنجیل المسیح الحق، رب الخلیقة والكنیسة. 
 

 11: 3و 16: 2كولوسي   256
أغلب الظن أن "عبادة المالئكة" ال تعني أنھم كانوا یعبدون المالئكة (األمر الذي كان لیخالف كل التعالیم الیھودیة). بل أغلب   18: 2كولوسي   257

نحو غامض  الظن أن ھذه العبارة تشیر إلى فكرة یھودیة خرافیة تقول إنھ من خالل الممارسات التقشفیة، كالصوم لفترات ممتدة، یمكن للعابدین على
 االنضمام للمالئكة حول العرش السماوي اإللھي. وكان المعلمون الكذبة في كولوسي یدعون ھؤالء المؤمنین التباع تلك الممارسات.

 15: 2كولوسي   258
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 ) 4 – 3النمو والنضج المسیحي (كولوسي 
المسیح   الممارسة. ألن  إلى  العقیدة  عن یمین هللا،    جالسٌ في أفسس ینتقل بولس من 

فبدالً  السماویة.  األمور  تركیزنا على  أن نضع  المسیح  مع  المقامین  نحن  من فعلینا   
ھذه  مثل  عن  متنا  أننا  نتذكر  أن  علینا  الكاذب،  التعلیم  على  الصحي  غیر  التركیز 

 259األشیاء، وصرنا اآلن نعیش مع المسیح في هللا.
یصف بولس ھذه الحیاة الجدیدة بمصطلحات كیف تكون الحیاة مع المسیح في هللا؟  

 عملیة. وتشمل جانبین: 
القدیمة،  1 الممارسات  "نخلع"  أن  علینا  ما.  كل  نمیت  أرضي:    أن  نَا،  ھو  الّزِ

الطََّمعَ  ِدیَّةَ،  الرَّ الشَّْھَوةَ  اْلَھَوى،  الخ.  النََّجاَسةَ،  َغَضُب ،  یَأْتِي  أَْجِلَھا  ِمْن  الَّتِي  األُُموَر 
 260.هللاِ 
أَْحَشاَء  ویشمل ذلك    لینا أن "نلبس" اإلنسان الجدید الذي على صورة المسیح.ع.  2
َوَعلَى َجِمیعِ ھِذِه ، والتسامح،  َناةٍ األَ َوَداَعةً، َوُطوَل  ال، وَ تََواُضعال، وَ لُْطفالَرأْفَاٍت، وَ ال

قلوبنا  .  اْلَمَحبَّةَ  الصفات، سیملك سالم هللا على  ھذه  فینا  تتطور  فینا وفیما  وستسكن 
)  1:  4  –  18:  3وھذه الحیاة الجدیدة تغیر وجھ العالقات األسریة (  261كلمة المسیح.

 ). 6 – 5: 4لغیر المؤمنین (  اوتجعل اإلنجیل جذابً 

 
 رسالة فلیمون

 الخلفیة التاریخیة 
ھ بولس  رسائل  أقصر  مؤمنً   يإن  وكان  فلیمون،  إلى  كولوسي.   اثریً   االرسالة  من 

الجتماع    ایبدو أن فلیمون كان قد آمن خالل خدمة بولس في أفسس. وصار بیتھ مكانً 
 كنیسة كولوسي.

 
 3 - 1: 3إعادة صیاغة لكولوسي   259
 10 - 5: 3كولوسي   260
 17 - 12: 3كولوسي   261
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ا في القرن األول، كان فلیمون یملك العبید. وھرب أنسیمس، وھو أحد كما كان شائًع 
روما. إلى  فلیمون،  كل   عبید  في  بالسكان  امتالًء  األكثر  المدینة  روما  كانت 

ا قد یسافر ھارب الیوم  م (ك  الختباء ھارب. اریة، فكانت المكان األكثر أمانً اإلمبراطو
أخرى  كبیرة  مدینة  أیة  أو  الغوس  أو  مكسیكو  مدینة  أو  نیویورك  مدینة  إلى 

 . لالختفاء)
بین    إال جمع هللا  الكبیرة،  المدینة  ھذه  ففي  االختباء من هللا!  یستطع  لم  أنسیمس  أن 

 .أنسیمس وبدأ یساعد بولس دوتجد .بولس وھذا العبد الھارب
حتمل أن یكون وفي مرحلة ما، اضطر ھذا المؤمن الجدید أن یواجھ ماضیھ. من الم 

أنسیمس احتمالیة عقوبة شدیدة، فكان  واجھ    262.ھبود سرق المال من سیده قبل ھرق
أن   الممكن  بل ومن  الھارب على جبھتھ،  العبد  یقتل. وھكذا، وفي ضوء  یوصم  قد 

لیأخذھا أنسیمس معھ لدى عودتھ لمواجھة  معرفتھ   التماس  بھذا، كتب بولس رسالة 
 فلیمون.

 
 الھدف 

مع هللا،   س: التماس للمصالحة. لقد تصالح أنسیم اكان الھدف من رسالة بولس بسیطً 
 ویطلب بولس من فلیمون أن یتصالح مع عبده الھارب. 

 
 المحتوى

فلیمون  محبة  كانت  لقد  المؤمنین.  مع  السابق  كرمھ  على  فلیمون  بشكر  بولس  یبدأ 
 .امؤمنً  اللمؤمنین ھي أساس التماس بولس نیابةً عن أنسیمس، والذي صار اآلن أخً 

إلى سلطتھ الرسولیة (كما في غالطیة)، بل على أساس    الم یقدم بولس التماسھ استنادً 
تقریبً المحبة.   الرسالة  للرسالة، "  اوفي منتصف  كتابتھ  إِلَْیَك ألَْجِل ذكر سبب  أَْطلُُب 

 
 18: 1فلیمون   262
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كان فلیمون ابن بولس في اإلیمان، واآلن صار لھ ابن آخر، ھو    263." اْبنِي أُنِِسیُمسَ 
 عبد فلیمون الھارب. 

للعبید. قال بولس في   اشائًع   اع"، أو "مربح"، وكان اسمً إن اسم أنسیمس یعني "ناف
واآلن صارت 264" .الَِّذي َكاَن قَْبًال َغْیَر نَافِعٍ لََك، َولِكنَّھُ اآلَن نَافٌِع لََك َوِلي  رسالتھ "

 .احیاة أنسیمس تتفق ومعنى اسمھ، فبقوة المسیح صار نافًع 
یطلق   أن  یمكنھ  فلیمون  أن  إلى  بولس  یفعل  ینوه  بأن  یأمره  ال  ولكنھ  أنسیمس، 

ویطالب فلیمون بأن یقبل أنسیمس بنفس الروح التي كان بھا فلیمون لیقبل    265ذلك.
 266بولس. 

بولس.   سراح  إطالق  أجل  من  یصلي  أن  فلیمون  من  بطلبھ  رسالتھ  بولس  ویختتم 
الق سراحھ. أتعتقد أنھ كان طویقول لھ إنھ یرجو أن یتمكن من زیارة فلیمون لدى إ

 یبغي بذلك تذكرة فلیمون بأنھ عما قریب سیرى كیف یعامل أنسیمس؟ 
یشكو الكثیرون من عدم إدانة بولس للعبودیة. إال أن وصایا بولس للسادة تخلق بیئةً  

 ا تعتبره أخً   امن غیر الممكن أن تستعبد شخصً   267ال یمكن أن تستمر فیھا العبودیة.
 في المسیح.  احقیقیً 

 

. إنھا الصورة الدائمة لتعامل  ار النافع یصیر نافًع نسیمس. فغیكلنا عبید الرب. كلنا أ
 عبیداً للخطیة." مارتن لوثر  االمسیح مع اإلنسان. لقد كنا جمیًع 

 

 خاتمة تاریخیة 
ما الكتاب  یذكر  أنسیمس    ال  عاد  أن  بعد  لنا حدث  یقدم  التاریخ  ولكن  فلیمون.  إلى 

 معلومتین توحیان بأن فلیمون أطلق أنسیمس.

 
 10: 1فلیمون   263
 11: 1ن فلیمو 264
 13: 1فلیمون   265
 17: 1فلیمون   266
 16: 1، فلیمون 1: 4، كولوسي 9: 6، أفسس 28: 3غالطیة   267
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حرره. نقش   - لسید  عبد  من  مھدى  كولوسي)  من  (بالقرب  الودكیة  في  قدیم 
 وكان اسم السید مرقس سیستیوس فلیمون. 

الرسالة، صار رجلٌ  - من ھذه  لكنیسة یُ   بعد بضع سنوات  أسقفاً  أنسیمس  دعى 
 أفسس. 

إلى بولس، والذي درب  یعود  كي  أنسیمس  قد حرر  فلیمون  یكون  أن  المحتمل  من 
الحالة، ربما استمرت خدمة بولس في أفسس  اأنسیمس لیصیر راعیً  من . وفي ھذه 

إن  على ید بولس في أفسس.  خالل وعظ أنسیمس، العبد السابق لفلیمون، والذي آمن  
 مقاصد هللا تتجاوز ما یمكننا أن نراه!

 
 رسائل السجن في الكنیسة الیوم

في الرسائل    الیومیة.عقیدتنا ینبغي أن تطبق في الحیاة  تذكرنا رسائل السجن بأن  
تعتنق  أن  یكفي  فال  كمؤمن،  بدعوتھ  یلیق  كما  یحیا  أن  على  القارئ  بولس  یحث 

 العقیدة الصحیحة، بل یجب أن یُعاش إیماننا في حیاتنا الیومیة.
فَإِنَّ ُمَصاَرَعتَنَا لَْیَسْت  "  حقیقیة الحرب الروحیة.تعلمنا رسالتا أفسس وكولوسي عن  

اْلَعالَِم َعلَى ُظْلَمِة ھذَا الدَّْھِر،  َمَع َدٍم   َؤَساِء، َمَع السَّالَِطیِن، َمَع ُوالَةِ  َولَْحٍم، بَْل َمَع الرُّ
وِحیَِّة فِي السََّماِویَّاتِ  ن یإن الحرب الروحیة حقیقة. ولكن ھات  268."َمَع أَْجنَاِد الشَّّرِ الرُّ

نحارب بثقة ألن  ح بالفعل. إننا  ن تعلمان أن ھذه الحرب قد انتصر فیھا المسییالرسالت
الذي حقق  المسیح  المسیح قد غلب بالفعل. ویجب أن یكون تركیزنا األساسي على 

 النصرة، ولیس على عدونا الذي یحارب في معركة خاسرة.
بأن   فلیمون  الواقعیة.یذكرنا  الحیاة  أن یعاش في  المصالحة یجب  لم یرَض   إنجیل 

الواقعیة، بل أصر على أن اإلنجیل الذي صالح بولس برسالة غیر فعالة في الحیاة  
الصراعات  من  عالم  في  الھارب.  وعبده  فلیمون  سیصالح  ھارب  خاطئ  مع  هللا 

 والعالقات المكسورة، علینا أن نظھر قوة اإلنجیل لكي نحقق المصالحة. 
 

 
 12: 6أفسس   268
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 خاتمة 

ساقط. تعلم المؤمنون في اإلمبراطوریة الرومانیة معنى أن یحیوا اإلنجیل في عالم  
أن یحیوا " فیلبي یجب  أھل  أنھ على  ِجیل  كتب بولس  َوَسِط  فِي  َعْیٍب  بِالَ  أَْوالًَدا �ِ 

جٍ َوُمْلتٍَو، تُِضیئُوَن بَْینَُھْم َكأَْنَواٍر فِي اْلَعالَِم. علم بولس أن نور الكنیسة یزداد   269"ُمَعوَّ
 .اكلما ازداد عالمنا ظالمً  اسطوعً 

الرو اإلمبراطوریة  أیام  المظلمة، عُ وفي  "مایة  باسم  المؤمنین  بعض   المقامرین رف 
" كانوا  ألنھم  للمسیحیقامرونللمسیح"  اآلخرین  لربح  بحیاتھم  بولس "  ویستخدم   .

وبر أكیال  عن  قولھ  في  نفسھ  ُعنُ "  الیسك المصطلح  َوَضَعا  أَْجِل اللَّذَْیِن  ِمْن  قَْیِھَما 
 لقد خاطرا بحیاتھما من أجل بولس.  270." َحیَاتِي

في القرن األول، كان المؤمنون الرومانیون یجازفون بغضب المجتمع من أجل إنقاذ  
عند أكوام القمامة في المدینة. في القرن الثالث، دعا أطفال غیر مرغوب فیھم تركوا  

الوباء، طالبً  أثناء  رضى  یعتنوا بالم منھم أن    اأسقف قرطاج شعب كنیستھ لالجتماع 
 الموتى، مخاطرین بحیاتھعم إلنقاذ المدینة.  المحتضرین وأن یدفنوا

الجدید"   اإلنسان  و"لبس  العتیق"  اإلنسان  "خلع  أن  تعرف  األولى  الكنیسة  كانت  لقد 
د على الكنیسة، إنھ یعني حیاة جدیدة تتبع هللا ومقاصده. قد یعني  یعني أكثر من الترد

 اإلنجیل كأنوار في العالم.  ذلك المجازفة بالحیاة لكي تضيء بشارة
 
 
 
 
 

 
 15: 2فیلبي   269
 4: 16رومیة   270
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 واجبات الدرس السابع

أسئلة  .  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في 
 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 

 . اختر أحد الواجبات التالیة: 2

كتب تستطیع أن تقم بتحضیر عظةً أو درس كتاب من رسالة أفسس عن األسرة.    -
 صفحات أو أن تسجل عظةً أو درس كتاب. 6و 5فیما یتراوح بین 

الكنیسة.    - أفسس عن  كتاب من  أو درس  تكتبقم بتحضیر عظةً  أن  فیما   تستطیع 
 صفحات أو أن تسجل عظةً أو درس كتاب. 6و 5یتراوح بین 

تستطیع  ظةً أو درس كتاب من فیلبي عن الفرح في الحیاة المسیحیة.  قم بتحضیر ع  -
 صفحات أو أن تسجل عظةً أو درس كتاب. 6و 5فیما یتراوح بین أن تكتب 

المسیح.   - في  الجدیدة  الحیاة  عن  كولوسي  من  كتاب  درس  أو  عظةً  بتحضیر  قم 
 صفحات أو أن تسجل عظةً أو درس كتاب.  6و 5فیما یتراوح بین تستطیع أن تكتب 
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 تسالونیكي األولى والثانیة
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 مقدمة 
معنى األلم   ا ولدت كنیسة تسالونیكي وسط االضطھاد. وكان المؤمنون یعرفون جیدً 

كان ھؤالء قد آمنوا ألنھم صدقوا الحق الذي كان تعلیم بولس   من أجل اسم المسیح.
لقد كانوا مؤمنین شجعان   271."ھذَا ھَُو اْلَمِسیُح یَُسوعُ الَِّذي أَنَا أُنَاِدي لَُكْم بِھِ یحملھ، " 

 لم من أجل إیمانھم.مستعدین لأل
تسالونیكي. المقاومة،  بسبب   في  فقط  من قضاء سوى وقت قصیر  بولس  یتمكن    لم 

بعد مغادرة    وبسبب ھذا، لم یتمكن بولس من أن یطلعھم على العقیدة المسیحیة كاملةً. 
للمسیح. الثاني  المجيء  حول  التساؤالت  ظھرت  تسالونیكي،  ضوء    بولس  في 

 ائھم المستقبلي. جكان لدى أولئك المؤمنین الجدد أسئلةً حول ر ،االضطھاد
ھم أن یسوع سیعود وأنھ علیھم أن كتب بولس ھاتین الرسالتین لتشجیع إیمانھم. أكد ل

 یحیوا في ضوء ھذه الحقیقة. 
 

 خلفیة تسالونیكي األولى والثانیة 
 الخلفیة التاریخیة 

فیلبي،  مغادرة  بعد  الثانیة.  التبشیریة  بولس  رحلة  خالل  تسالونیكي  كنیسة  تأسست 
كم من    160اجتاز بولس عبر أمفیبولیس وأبولونیا إلى تسالونیكي، على بعد حوالي  

 فیلبي.
علَّم بولس في المجمع في تسالونیكي لثالثة سبوت. وآمن بعض الیھود والكثیر من 

المتعبدین". غیر   272"الیونانیین  الیھود  بعض  أثار  أن  ھو  لذلك  الفعل  رد  وكان 
 ، وھاجموا بیت یاسون حیث كان بولس وسیال یمكثان.االمؤمنین شغبً 

 وسافرا إلى بیریة، على بعد  المدنة لیًال وبسبب ذلك الخطر، تسلل بولس وسیال من  
الیھود في تسالونیكي أن بول  80حوالي   كان في   سكم من تسالونیكي. وحین سمع 

 
 4: 17أع   271
 بشكل كامل.في سفر األعمال تشیر عبارة "الیونانیون المتعبدون" إلى األممیین الذین جاءوا إلى المجمع لیعبدوا یھوه، رغم عدم اعتناقھم الیھودیة   272
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شغبً  وأثاروا  تبعوه  على  ھناك.    ابیریة،  تركیزھا  كان  المعارضة  أن  الواضح  ومن 
 بولس، ألنھ تمكن من ترك سیال وتیموثاوس في بیریة وذھب إلى أثینا. 

ا. ولحق  ا إلى كورنثوس، حیث كرز لثمانیة عشر شھرً افر بولس غربً ومن أثینا، س 
في  الجدیدة  الكنیسة  بوالدة  وأخبراه  كورنثوس  في  ببولس  وتیموثاوس  سیال 

 تسالونیكي. 
كتب بولس الرسالة األولى إلى أھل تسالونیكي كرد على تقاریر سیال وتیموثاوس. 

وبعد بضعة أشھر، حین    ونیكي.وأغلب الظن أنھ أرسل تیموثاوس بالرسالة إلى تسال
إلیھ مزید من األخب الثانیة إلى أھل تسالونیكي.اورد  الرسالة  ویعود تاریخ    ر، كتب 

كورنثوس،   في  بولس  فیھا  مكث  التي  الفترة  إلى  الرسالتین  م.    51  –  50كتابة 
 رسالة غالطیة وحدھا.  اوتعدان من أوائل رسائلھ، إذ تسبقھما زمنیً 

 
 والكنیسة في تسالونیكيبولس 

  –  1:  17بولس وسیال وتیموثاوس یكرزون في تسالونیكي (أع   م 50حوالي عام 
4( 

 ) 10  – 5: 17بعد بضعة أسابیع ھربوا إلى بیریة (أع  
(أع    أثینا  إلى  ویذھب  بیریة  في  وتیموثاوس  سیال  یترك  بولس 

17 :14 – 15 ( 
 ) 16: 18سیال وتیموثاوس یلحقان ببولس في أثینا (أع  
 )1: 3تس  1بولس یرسل تیموثاوس لزیارة تسالونیكي ( 
 ) 1:  18یغادر بولس أثینا ویذھب إلى كورنثوس (أع  
إلى بولس في كورنثوس، ویأتیان   سیال وتیموثاوس ینضمان 

 ) 6: 3تس  1،  5: 18بأخبار من تسالونیكي (أع 
  – 50حوالي عام 

 م 51
إلى   األولى  الرسالة  یكتب  ربولس  تسالونیكي  على    ادً أھل 

 ریر الذي جاء بھ تیموثاوس قالت
على المزید   ابولس یكتب الرسالة الثانیة إلى أھل تسالونیكي ردً  

 ) 15:  2تس  2من األسئلة (
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 تسالونیكي األولى: عودة المسیح 
 

 الھدف 
تسالونیكي   في  الكنیسة  عن  تقریره  كان  كورنثوس،  إلى  تیموثاوس  وصل  حینما 

لإلنجیل. وكتب بولس رسالتھ لیشجع  ا:  إیجابیً  أمناء  الجدد  المؤمنون  أولئك  فقد كان 
وأیضً  قد    اإیمانھم  الكنیسة  أعضاء  بعض  كان  الكنیسة.  في  ظھر  سؤال  على  للرد 

الرب.   مجيء  عن  أسئلةً  أثار  الذي  األمر  أن ماتوا،  یخشون  المؤمنون  بعض  كان 
للمسیح.   الثاني  الوعد بالمجيء  الراقدین  الم یفوت  الذین یحتملون  من  للمؤمنین  حبط 

لذا كتب بولس رسالتھ لیشجع    االضطھاد أن یعتقدوا أن إیمانھم وتحملھم یذھب ھباًء.
أھل تسالونیكي أن یتمسكوا بإیمانھم في وجھ المقاومة، ولیطمئنھم بأن المسیح سیعود  

 من أجل كل من ماتوا في اإلیمان ومن ھم على قید الحیاة وقت مجیئھ.
 

 المحتوى
كیف تؤثر   ھل یصاحب التفكیر في المجيء الثاني للمسیح الخوف أم الرجاء؟ -

 عقیدة المجيء الثاني على حیاتك الیومیة؟

لقد كتبت ھذه الرسالة بعد خدمة بولس في تسالونیكي، لذا فھي ذات طابع شخصي  
یل عن صتفایذكر أسماء أفراد بعینھم، إال أنھ یذكر  فبالرغم من أن بولس ال    للغایة.

آمنوا   مؤمنین  إلى  یكتب  تسالونیكي.  في  رسالتھ خدمتھ  وتظھر  خدمتھ،  خالل  من 
 تعاطفھ الشدید مع أوالده في اإلیمان.

 
 التشجیع في وجھ المقاومة 

االضطھاد. توقع  إلى  ودعاھا  الكنیسة  بولس  حذر  تسالونیكي،  في  كرازتھ   273أثناء 
 فكتب إلیھم بولس لیشجعھم رغم االضطھاد. وشملت رسالتھ:

 
 4 - 3: 3تس  1  273
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). كان یرید أن یعلموا 5:  4  –  17:  3،  2:  1(  على صالتھ من أجلھم  ًداتأكی -
أجلھم   من  یصلي  كان  ینسھم.  لم  فیھ أنھ  یواجھون  كانوا  الذي  الوقت  في 

 االضطھاد. 
). یشیر بولس إلى ثمر استعداده  12:  2  –  4:  1(  تذكرة بنموذج آالم بولس -

تحملھا  تكلفة  تسالونیكي  في  لخدمتھ  كان  لقد  تسالونیكي.  أھل  إیمان  للمثابرة: 
على ید أعدائھ وضرورة قیامھ بالعمل كي یتمكن من أن   : االضطھاداشخصیً 

نفسھ.  مجده   274یعول  ھم  الجدد  فالمؤمنون  تستحق.  كانت  النتیجة  أن  أال 
ستسفر   المؤمني تسالونیكي ألن آالمھم ھم أیضً   اشجیًع كان ذلك ت  275وفرحھ. 

 عن مجد هللا. 
). تشجع بولس بالتقریر الذي 10  –  6:  3،  10  –  6:  1(الشكر على أمانتھم   -

جاءه عن أھل تسالونیكي، فقام بدوره بتشجیعھم. كان إیمانھم واحتمالھم لآلالم 
 276" .یُْؤِمنُوَن فِي َمِكُدونِیَّةَ َوفِي أََخائِیَةَ قُْدَوةً ِلَجِمیعِ الَِّذیَن قد صار "

 
 المجيء الثاني لیسوع المسیح 

اضطر بولس لمغادرة تسالونیكي قبل أن یتمم تعلیمھ. ولھذا لم یتلق المؤمنون الجدد 
التعلیم  المزید من  المؤمنین. فكتب لھم بولس لیعطیھم  المختص بموت  التعلیم  كامل 

 ). 11: 5 – 13: 4ني للمسیح واألیام األخیرة (فیما یتعلق بالمجيء الثا

واجھوا   ولكنھم  تسالونیكي،  تشجیع ألھل  بمثابة  للمسیح  الثاني  بالمجيء  الوعد  كان 
أن یروا تحقُّ  قبل  ماتوا  قد  الكنیسة  محیرةً. كان بعض أعضاء  الوعد.  ق مشكلةً   ھذا 

 حتى من "رقدوا" سیرون عودة الرب مرة أخرى.  ھفیؤكد لھم بولس أن
وبدالً من البكاء منعدم الرجاء، على المؤمنین أن یتذكروا أنھ حین ینزل الرب من  

ف بھتاف،  ًال.السماء  أَوَّ َسیَقُوُموَن  اْلَمِسیحِ  فِي  اْلبَاقِیَن  "  األَْمَواُت  األَْحیَاَء  نَْحُن  ثُمَّ 

 
 16، 9، 2: 2تس   1، 17أع   274
 20: 2تس  1  275
 7: 1تس  1  276
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ّبِ فِي اْلَھَوا ِء، َوھَكذَا نَُكوُن ُكلَّ ِحیٍن َمَع َسنُْخَطُف َجِمیًعا َمَعُھْم فِي السُُّحِب ِلُمالَقَاةِ الرَّ
ّبِ.  277" الرَّ

ورغم أن أھل تسالونیكي كانوا یریدون معرفة التفاصیل عن األوقات واألزمنة فیما 
" قائالً  لھم  یؤكد  بولس  أن  إال  للمسیح،  الثاني  بالمجيء  أَیَُّھا یتعلق  لَُكْم  َحاَجةَ  فَالَ 

َعْنھَ  إِلَْیُكْم  أَْكتَُب  أَْن  بثقة بسبب    علیھمیدًال من ذلك،"،  ااِإلْخَوةُ  المستقبل  یواجھوا  أن 
 إیمانھم في المسیح.

الرب یوم  یأتي  اللیل"،  حین  في  أبناء    "كلص  أما  الظلمة.  أبناء  على  الھالك  یحل 
یومً  لھم  بالنسبة  الرب  یوم  فسیكون  یسوع    االنور،  بربنا  الخالص  "القتناء 

 إن مجيء الرب یسوع المسیح بالنسبة للمؤمن رسالة تشجیع، ال خوف. 278المسیح."
 

 الحیاة الیوم في ضوء المجيء الثاني للمسیح 
دائمً  بولس  تعالیم  العملي.  اتتجھ  التطبیق  ضوء    نحو  في  بولس  تعالیم  وتأتي 

الثاني    یھتملم    279. اإلسخاتولوجیا المجيء  تاریخ  عن  الفارغة  بالتكھنات  بولس 
 للمسیح.

أن أكد بولس على أن المسیح سیأتي من أجل األحیاء واألموات، یتحدث بولس  بعد  
). 24  –  1:  5و  12  –  1:  4عن أھمیة أن نحیا الیوم في استعداد لمجيء المسیح (

قرا بولس  "ك ءیدعو  یحیوا  ألن  تعلیمات  أه  ویذكر  ظلمة.  كأبناء  ولیس  نور"،  بناء 
 للمجيء الثاني للمسیح:محددة إلعدادنا الیوم 

 ). 2 – 1: 4االستمرار في السلوك بحذر على نحو یرضي هللا ( -
 ) 8 – 3:  4حیاة النقاء الجنسي ( -
 ) 10 – 9: 4االستمرار في النمو في المحبة األخویة ( -
 ) 11:  4االھتمام بأمور المؤمن الخاصة ( -

 
 17 - 16: 4تس  1  277
 9، 5 – 1: 5تس  1  278
 اإلسخاتولوجیا ھي عقیدة أو دراسة األیام األخیرة   279
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من  ا - ھم  الذین  من  أحد  إلى  لھ حاجة  تكون  نفسھ كي ال  المؤمن  لیعول  لعمل 
 ). 12 – 11:  4خارج (

 ). 8 – 6: 5لنسھر ونصُح ( -
 ). 11 – 9: 5تعزیة وبناء بعضنا البعض فیما یتعلق بمجيء الرب ( -
 ). 13 – 12:  5ترام من یحملون مسئولیة القیادة في الكنیسة (اح -
 ). 13: 5( اأن یسالم المؤمنون بعضھم بعضً  -
 ). 14:  5إنذار الذین بال ترتیب: الكسالى، الخائفین، الضعفاء ( -
 ).15: 5غیرھم ممن یحیطون بالمؤمن في العالم (إتباع الخیر مع المؤمنین و -
 ).16:  5أن یحیا المؤمن حیاة الفرح ( -
 ). 17: 5حیاة الصالة المستمرة ( -
 ). 18:  5حیاة الشكر ( -
 ).19: 5أال نطفئ عمل الروح القدس (  -
أي النبوات، علیھ أن یمتحن كل   280أال یرفض المؤمن "ما یقال باسم الرب." -

 ). 21 –  20: 5التعالیم وأن یتمسك بالحسن (
 ).22: 5االبتعاد عن كل أشكال الشر (  -

 
لى أكثر من مجرد التعلیمات، فنجده یصلي للمؤمنین، ولكن رسالة بولس تحتوي ع

األولى  تسالونیكي  في  صالة  نجد  ومرتان  بھم.  تربطھ  قویة  بعالقة  یشعر  والذین 
للمسیح. في  الثاني  المجيء  المؤمنون بحرص في ضوء  یحیا  بأن  باھتمامھ  تتعلقان 

داسة  یصلي بولس من أجل أن ینمو ھؤالء المؤمنون في المحبة والق  13  –  11:  3
 لمجيء المسیح. ااستعدادً 
المؤمنین    24  –  23:  5ثم في   نفسھ وھؤالء  بین  الذي صالح  یصلي بولس أن هللا 

(إلھ السالم)، أن "یقدسھم بالتمام". ویضمن ھذا أن كل كیانھم (نفس وروح وجسد)  
وفي تشجیع أخیر، یؤكد بولس للقارئ "لمجيء ربنا یسوع المسیح."    اسیكون مستعدً 

 
 20: 5تس 1  280
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فذاك الذي یدعونا للقداسة  أن ھذا التقدیس یتحقق من خالل عمل هللا، ولیس بقوتنا.  
 ھو الذي یقدسنا. 

 
 مفاھیم خاطئة عن المجيء الثاني للمسیح رسالة تسالونیكي الثانیة: 

 
 المحتوى والھدف 

بعد إرسال الرسالة األولى إلى أھل تسالونیكي، علم بولس بوجود المزید من األسئلة  
الثانیة یجیب بولس على ھذه األسئلة  المتعلقة بالمجيء الثاني. في رسالة تسالونیكي  

اإلیم  على  أخرى  مرة  تسالونیكي  أھل  استعدادً ویشجع  وفي   اان  المسیح.  لمجيء 
  یعالج تسالونیكي الثانیة نجد المزید من التوضیح لتعالیم بولس في تسالونیكي األولى.  

 بولس االرتباك الكائن بشأن المجيء الثاني للرب والسلوك الخاطئ بین المؤمنین. 
 

 )2 – 1تسالونیكي  2الفھم الصحیح لیوم الرب (
إنھ ال حا المؤمنین، في تسالونیكي األولى یقول بولس  جة بنا إلى الحزن عند موت 

على   والشكر  قصیرة  تحیة  وبعد  واألموات.  األحیاء  من  لكل  سیعود  المسیح  ألن 
الثانیة   تسالونیكي  في  بولس  یقدم  اإلیمان،  في  المتعلقة  نموھم  التعلیمات  من  المزید 

الثاني. المسیح  دینونة   بمجيء  زمن  إلى  سیؤدي  الثاني  المجيء  إن  بولس  یقول 
أبدي."  و"ھال أیضً ك  سیكون  الدینونة  فیوم  یخافوا،  أال  المؤمنین  على  أنھ  ھو   اأال 

 281الیوم الذي یتمجد فیھ المسیح في قدیسیھ. 
في تسالونیكي األولى یرد بولس على الفكرة المغلوطة التي تقول إن المؤمنین الذین 

الفكرة المغلوطة ماتوا قد فاتھم یوم مجيء الرب. وفي تسالوینیكي الثانیة یرد على  
المسیح   أن  بولس  یعلِّم  األولى  تسالونیكي  في  بالفعل.  عاد  قد  الرب  إن  تقول  التي 

 سوف یعود، وفي تسالونیكي الثانیة أنھ لم یعد بعد. 

 
 س 10 – 9: 1تس  2  281
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ھذا   مصدر  بولس  یعرف  ولم  بالفعل.  جاء  قد  الرب  یوم  أن  البعض  قریر،  التزعم 
حدھم بتلك الفكرة، أو ربما  ربما كان أحدھم یدعي موھبة النبوة (روح)، أو وعظ أ
كاتبھا. ھو  بولس  أن  بزعم  مزیفة  برسالة  أحدھم  یؤكد    اأیّ   282أرسل  المصدر،  كان 

أن یوم الرب لم یأِت بعد. فھناك حدثان یجب أن یحدثا قبل مجيء یوم   ھئابولس لقر
الخطیة."  "إنسان  واستعالن  "االرتداد"،  بعد  283الرب:  یحدثا  لم  الحدثان    . وھذان 

لھم   عن  ویؤكد  ویعبر  یحدث،  أن  عتید  أمر  المسیح  مجيء  أن  الرسالة  في  بولس 
 284علیمھ السابق بشأن ھذا الموضوع. تدھشتھ لنسیانھم 

 

 تسالونیكي األولى: المسیح سیأتي ثانیةً.
 تسالونیكي الثانیة: لم یأِت المسیح ثانیةً بعد. 

 

 
 ) 3تسالونیكي  2الحیاة في استعداد لیوم الرب (

أھل  إلى  الثانیة  رسالتھ  في  األول  بولس  اھتمام  فإن  األولى،  تسالونیكي  في  كما 
للمسیح.  الثاني  المجيء  ضوء  في  الیوم  المؤمنون  یحیا  كیف  ھي          تسالونیكي 

قائًال  بولس  علَّم  األولى  تسالونیكي  تحیوا  في  أن  ینبغي  سیعود،  المسیح  أن  بما   :
یق  الثانیة،  تسالونیكي  وفي  یعُ ھكذا...،  لم  المسیح  أن  بما  بولس:  تابعوا ول  بعد،  د 

 العیش ھكذا..."
 ففي انتظارنا لمجيء الرب علینا أن:

 )15:  2نثبت في التعالیم التي تعلمناھا ( -
 ) 12 – 6: 3نجتنب الكسل (  -

 
 2: 2تس  2  282
 4 - 3: 2تس  2  283
 5: 2تس  2  284
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 285) 12 – 11:  3نجتنب التدخل في شئون الغیر ( -
 ) 13: 3االستمرار في فعل الخیر لآلخرین (  -
 ) 15 0  14: 3الخضوع لتعلیمات بولس ( دٍ اعنإنذار من یرفض في  -

 

فقال:  ؤِ سُ  التالي،  الیوم  في  سیأتي  الرب  أن  إذا علم  لیفعلھ  كان  ویسلي عما  ل جون 
یأتي  أن  أرید  ألنني  عملي،  وأتابع  ألستیقظ  كنت  الصباح  وفي  اللیلة،  ألنام  "كنت 

 " .الرب لیجدني أعمل ما أوكلھ إلي
 اقتباس من جي كامبل مورجان

 

 

 نیكي األولى والثانیة في الكنیسةتسالو
ب الیوم  كبیر  اھتمام  "معلمو   اإلسخاتولوجیاھناك  ویحاول  للمسیح.  الثاني  والمجيء 

النبوات" التنبؤ بموعد مجيء الرب. وظھرت كتب عن "الشفرات الكتابیة" محاولةً  
ینشر الُكتّاب المؤمنون روایات شھیرة الكشف عن حقائق خفیة في الكلمة المقدسة. و

 تروي عما یتخیلون حدوثھ بعد أن یأتي المسیح ثانیةً. 
، أال وھو أنھ  ایة فتركزان على أمر مختلف تمامً أما رسالتي تسالونیكي األولى والثان

اھتمامً  أكثر  نكون  أن  یكون   اعلینا  وأال  ثانیةً،  المسیح  یجيء  حتى  األمینة  بالحیاة 
لم یھدر بولس الوقت في  شغلنا الشاغل ھو الكشف عن تفاصیل خفیة تتعلق بمجیئھ.  

أن نحرص  لذا علینا  ثانیةً،  المسیح سیأتي  إن  قال  مناقشة "األوقات واألزمنة"، بل 
ود. وینبغي أن یكون رغب في أن یجدنا نحیاھا عندما یع نعلى أن نحیا الحیاة التي  

 ھذا ھو نموذج تعلیمنا فیما یتعلق بمجيء الرب. 
 

 خاتمة 
 

عن مشكلتین مرتبطتین. فمن لم یكونوا مشغلین بالعمل شغلوا أنفسھم بالتدخل في شئون مؤمنین آخرین. فیحثھم   12 – 6: 3تس  2یتكلم بولس في    285
 بولس على القیام بعملھم وباالبتعاد عن شئون اآلخرین. فإن أطاعوا الوصیة األولى، لن یتسنى لھم الوقت للتدخل في ما یخص الغیر.
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عام   للمسیح  ،  1998في  الثاني  المجيء  یوم  بأن  تایوان  في  دینیة  جماعة  تنبأت 
في   المؤمن  31یوم  سیكون  بعض  فباع  مارس.  وظائفھم. یمن  وتركوا  منازلھم  ن 

المس لمجيء  انتظاراً  الجبال  أحد  على  یجتمعون  في وكانوا  الصحف  ونشرت  یح. 
الموعد  في  یسوع  یأت  لم  وحین  تعلیمھا.  فشاع  الجماعة  تلك  عن  التقاریر  تایوان 

 غیر المؤمنین من الكنائس. جیرانھا  سخرالمرتقب، 
مجيء   بموعد  الخاطئ  التنبؤ  فیھا  یتسبب  التي  األولى  الواقعة  ھي  تلك  تكن  ولم 

كت أمریكا، صدر  ففي  الكنیسة.  من  السخریة  في  في المسیح  المسیح  بعودة  یتنبأ  اب 
ذاعت بعض المحطات اإلذاعیة أملیون نسخة. و  5، وبیعت منھ حوالي  1988عام  

 ا لالختطاف. ومحطات التلفاز بعض التعلیمات الخاصة استعدادً 
عام  اومؤخرً  في  سیكون  االختطاف  بأن  كامبینج  ھارولد  تنبأ  خطأ 2011،  وثبت   .

 المؤمنین من المؤمنین لتصدیقھم ذلك التوقع.توقعھ. ومرة أخرى ھزأ غیر 
الناس   عنیقوم  وتكرارا    بتنبؤات  مرارا  أن   -اإلختطاف  وتكرارا  مرارا  ویثبت 

خاطئة. مجیئھ التنبؤات  تاریخ  تحدید  محاولة  من  نفسھ  یسوع  الرب  حذر  وقد   .
بأعم وبدالً   286الثاني.  ننشغل  أن  علینا  مجیئھ،  بموعد  التنبؤ  محاولة  من  سیدنا.  ا   ل 
مستعدین    يوكمؤمن یجعلنا  نحو  على  للحیاة  أنفسنا  نكرس  أن  علینا  تسالونیكي، 

 لمجيء المسیح في أیة لحظة. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 36: 24مت   286
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 واجبات الدرس الثامن
 
أسئلة  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في   .

 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 
 الواجبات التالیة: . اختر أحد 2

 عن "كیف نحیا الیوم في ضوء  بعد قراءة تسالونكیي األولى والثانیة، اكتب مقاالً   -
یبین كیف یؤثر المجيء الثاني    االمجيء الثاني للمسیح." على أن یكون المقال عملیً 

 للمسیح على حیاتنا الیومیة. 
الثاني مستندً   - المجيء  تسالونیكي األولى إلى    اقم بإعداد عظة أو درس كتاب عن 

 صفحات أو عظة مسجلة أو درس كتاب.  6 - 5والثانیة. لیكن طولھ 
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 االسم: _____________
 

 امتحان الدرس الثامن
 
 صف الظروف التي نشأت فیھا الكنیسة في تسالونیكي. . 1

 
 
 المقاومة.لس الكنیسة في تسالونیكي على مواجھة وطرق یشجع بھا ب 3اذكر . 2

 
 
الثاني  3 بالمجيء  المتعلقة  األوقات واألزمنة  قال بولس ألھل تسالونیكي عن  ماذا   .

 للمسیح؟
 
 
 . ماذا قال لھم؟ بالتقدیسیتعلق  اخاصً  االمؤمنین تشجیًع ھؤالء  شجع بولس. 4

 
 
. إن كانت الرسالة األساسیة في تسالونیكي األولى ھي أن المسیح سوف یعود، ما  5

 الرسالة األساسیة لتسالونیكي الثانیة؟ھي 
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بولس،  6 خطى  في  سرنا  إذا  الذي.  عن    فما  نعظ  حین  األساسي  تركیزنا  سیكون 

 المجيء الثاني؟ 
 
 
 من الذاكرة.  24  – 23: 4تسالونیكي  1. اكتب 7
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 الدرس التاسع 
 تیموثاوس وتیطس 

 رسالتان لراعیین 
 

 أھداف الدرس 
 .الطالب على التاریخ المحتمل والخلفیة التاریخیة للرسائل الرعویةیتعرف . 1

 یحدد الطالب المواضیع الرئیسیة وأھداف الرسائل الرعویة. . 2

 . یطلع الطالب على المؤھالت الكتابیة للقائد الروحي. 3

العقائدي 4 التعلیم  مثل  مجاالت  في  الرعویة  للمسئولیات  الطالب  احترام  یزداد   .
 كنسي والقیادة الروحیة. والتنظیم ال

 . یوضع الطالب أمام تحدي الحیاة بأمانة في ضوء دعوة هللا. 5

 یلخص الطالب المبادئ العملیة للخدمة المسیحیة من الرسائل الرعویة.. 6

 یربط الطالب بین رسالة ھذین السفرین واحتیاجات العالم الیوم. . 7

 
 اإلعداد لھذا الدرس 

تواجھ  .  1 التي  المشكالت  بعض  التي شابًا  راعیًااذكر  المشكالت  على  تعرف  ثم   .
األولى   تیموثاوس  رسالتي  اقرأ  وتیطس.  األولى  تیموثاوس  في  والمذكورة  تواجھك 

 والثانیة ورسالة تیطس. 
 14 – 11: 2وتیطس  8  – 7: 4تیموثاوس  2. احفظ 2
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 مقدمة 

 ) 136(خریطة ص 

وتیموثاوس األولى والثانیة بالرسائل الرعویة. أغلب الظن أن عرف رسائل تیطس  تُ 
عام  بین  كتبتا  وتیطس  األولى  تیموثاوس   65و  64  يتیموثاوس  رسالة  كانت  م. 

 م. 67أو  66الثانیة ھي آخر رسائل بولس، والتي كتبت قبیل استشھاده في عام 

دان كنائسھما.  كتبت ھذه الرسائل لشابین كان بولس یدربھما، وقد صارا راعیین یقو
 كتب بولس ھذه الرسائل لیتناول مشكالت كانت قد ظھرت في تلك الكنائس.

على عكس الرسائل الموجھة للكنائس، كانت ھذه الرسائل شخصیةً، فھي رسائل من 
وبسبب ھذه الخلفیة، تعد    معلم مرموق لتلمیذین كانا یواجھان التحدیات في خدمتھما.

للرعاة قیمة  الرسائل مصادر  قیادتھم    ھذه  الكتابیة في  المشورة  الذین یطلبون  الجدد 
 لكنائسھم.

 
 تیموثاوس األولى

 الھدف 
رحلتھ   في في  الكنیسة  لیرعى  تیموثاوس  بولس  ترك  السجن،  من  إلطالقھ  التالیة 

كانت تلك الكنیسة الیافعة قد تأسست قبل  287أفسس، وتابع بولس رحلتھ إلى مكدونیة.
بین   یتراوح  لیحذر من  سنوات على    8و  5ما  الرسالة  ید بولس. وكتب بولس ھذه 

كراعٍ  منصبھ  في  الشاب  تیموثواس  ولیشجع  الكذبة،  تعلیمات المعلمین  ولیعطي   ،
 مفصلة بشأن أمور تتعلق بسیاسة الكنیسة وتعیین الرعاة.

 
 
 

 
 3: 1تیمو  1  287
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 المحتوى
 المعلمون الكذبة في الكنیسة 

أول   بھ كان  اھتم  الرسالة  ما  ھذه  في  مواجھة    ،بولس  على  تیموثاوس  یساعد  أن 
ل تفاصیل ھذا وتنا من  وبدالً   في كنیسة أفسس.  االمعلمین الكذبة الذین سببوا اضطرابً 

التعلیم. ھذا  آثار  من  بولس  یحذر  جدلیة    التعلیم،  أسئلة  إلى  الكاذب  التعلیم  أدى  لقد 
الناس كمعلمین،    288ومناقشات. إلیھم  المعلمون یریدون أن ینظر  ولكنھم  كان أولئك 

بھا. یعلمون  كانوا  التي  التعالیم  یفھموا  الباطل  وبدالً   289  لم  "الكالم  (الجدل  من   "
("بنیان  اتكھنات)، یرید هللا من المؤمنین في الكنیسة أن یبنوا بعضھم بعضً الفارغ وال

 290.یمان بال ریاءإر صالح وطاھر وضمیهللا") إلى المحبة من قلب 
جزءً  أن  كان  یبدو  الكذبة  المعلمین  عن  الرسالة  من  الخاطئ  یا  باالستخدام  تعلق 

ب  للناموس. ناموسیً یؤكد  یستعملھ  أحد  كان  "إن  الناموس  قیمة  "، ویظھر اولس على 
الناموس.  یعلمھ  ما  عن عصیان  تنتج  التي  رسالة غالطیة   291الخطایا  أن  حین  في 

التبر بالناموس، تؤكد رسالة تیموثاوس األولى على أن  یتنادي بأن  ر بالنعمة ولیس 
 في التحذیر من السلوك الذي ال یرضي هللا.  اھامً  اللناموس دورً 

 یدلي بولس بثالثة تصریحات بشأن المعلمین الكذبة: 
لتیموثاوس..  1 بصفتھ   بولسیصرح    تشجیع  الخاص  عدوً   باختباره  للمسیح    اكان 
یمكن لتیموثاوس أن "یحارب المحاربة الحسنة" بثقة في  ولھذا السبب،    .ُرِحم.لكنھ  و

 292قوة المسیح على تغییر الحیاة. 
یرد بولس على العقیدة الخاطئة بالعقیدة الصحیحة.    تركیز على التعلیم الصحیح..  2

صف بولس العقیدة الصحیحة على أنھا تریاق مقاوم لسم العقیدة ی  4تیموثاوس    1في  
 الخاطئة. 

 
 6 - 4: 1تیمو  1  288
 7: 1تیمو  1  289
 5: 1تیمو  1  290
 10 - 8: 1تیمو  1  291
 20 - 12: 1تیمو  1  292
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الخاطئة..  3 الدوافع  الرسالة، یسلط  التحذیر من  بولس الضوء    في فقرة الحقة من 
الكذبة. في   المعلمین  بول6تیموثاوس    1على دوافع  ینبع ، یحذر  تعلیمھم  أن  س من 

  لقد   ویشیر إلى أن الحل ھو القناعة بما نملك.  من الكبریاء والعقول الفاسدة والطمع.
عن اإلیمان، أما المؤمن الحقیقي فعلیھ أن یتبع   أدت محبة المال بالبعض إلى االبتعاد

 293." الوداعةوى واالیمان والمحبة والصبر والتقالبر و"
 

 توجیھات للكنیسة 
بالصفات وقارنھا بما جاء في ماھي   - مؤھالت القائد في كنیستك؟ اكتب قائمةً 

 . 1وتیطس  3تیموثاوس  1

إن الكثیر مما جاء في رسالة تیموثاوس األولى ھو نصائح لتیموثاوس. یقدم بولس  
 التوجیھات اإلرشادیة لتیموثاوس الیافع حول أمر مثل:

 )2تیموثاوس  1الصالة الجماعیة والعبادة العامة (. 1
كانت المسائل المتعلقة بالعبادة والسلوك في العبادة العامة ذات أھمیة بالنسبة للراعي  

 الشاب تیموثاوس. 
 )3تیموثاوس  1مؤھالت القائد في الكنیسة (. 2

كان ھناك منصبان في الكنیسة األولى. األسقف (أو المشرف) كان یعلم ویعظ. كان  
االھتمام   عن  المسئول  ھو  الضرر األسقف  من  الكنیسة  أعضاء  وحراسة  بالرعیة 

 ا مسئولیات روحیة، ولكنھم كانوا مسئولین تحدیدً   اوكان للشمامسة أیضً   294الروحي. 
المادیة.  الخدمة  مجاالت  تركز    295عن  للمنصبین  بولس  بھا  نادى  التي  والمؤھالت 

دة  أن یكون لقاعلى الشخصیة أكثر منھا على الواجبات. كان اھتمام بولس األول ھو  
 الكنائس شخصیة صالحة تؤھلھم لقیادة كنیسة هللا. 

 )2: 6 – 1: 5تیموثاوس  1احتیاجات الفئات الخاصة داخل الكنیسة (. 3
 

 12 - 11: 6تیمو  1  293
 31 - 28: 20أع   294
 اللفظة الیونانیة لكلمة "شماس" تعني "خادم"  295
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الشاب للراعي  بالنسبة  األخرى  الھامة  القضایا  احتیاجات    ،من  مع  التعامل  كیفیة 
یقدم بولس التعلیمات إلعانة األرامل والشیوخ والعبید الفئات المختلفة داخل الكنیسة.  

 . اأیضً 
تیموثاوس  إلى  رسالتھ  بولس  الحسن"  ثِّ بحَ   یختتم  اإلیمان  جھاد  "یجاھد  أن  على  ھ 

الكاذب االسن یعرض عن "أب  ویذّكره العلم  الدنس و مخالفات  الباطل   296."مالكالم 
اھتمامھ األول   ھو  ذلك  یكون  أن  اإلنجیل. ویجب  تیموثاوس على  اؤتمن  بل    –لقد 

 ویجب أن یكون ذلك ھو االھتمام األول لكل راعٍ یسیر في خطى تیموثاوس.
 

 رسالة تیطس 
 الخلفیة التاریخیة 
كان تیطس   297، وأغلب الظن أنھ آمن من خالل خدمة بولس. اا أممیً كان تیطس مؤمنً 

 لبولس في كورنثوس خالل صراع بولس أورشلیم وكان ممثًال   مجمعمع بولس في  
وفي وقت كتابة ھذه الرسالة، كان تیطس یخدم في جزیرة   مع الكنیسة المضطربة.

الكنائس في  تُِرَك تیطس لإلشراف على  لكریت،  الجبلیة. وبعد زیارة بولس  كریت 
 الساحل. المدن ذات أعداد السكان الكبیرة على 

إلیھ في   الرسالة، یطلب بولس من تیطس أن ینضم  ویبدو    298.نِیُكوبُوِلیسَ في نھایة 
إلى مدینة   نِیُكوبُوِلیسَ من    اأن تیطس أُرِسَل الحقً   10:  4تیموثاوس    2  في  مما ذكر
روما    .َدْلَماِطیَّةَ  إلى  إرسالھ  وتم  علیھ  القبض  أُلقي  قد  بولس  كان  الوقت،  ذلك  وفي 

 حیث استشھد.
  

 
 21 - 12: 6تیمو  1  296
 4:  1وتیطس  4 – 1: 2غل   297
 12: 3تیطس   298
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 الھدف 
یبني   كراعٍ شاب  تیطس إلرشاده  إلى  الرسالة  كتبت  األولى،  تیموثاوس  مثل رسالة 

یتناول بولس في الرسالة مواضیع المعلمین الكذبة والقیادة الكنسیة الكنیسة المحلیة.  
األفكار المحوریة في الرسالة أھمیة أسلوب الحیاة المسیحي   والسلوك المسیحي. ومن

 ص. لِّ خَ لبیان اإلیمان المُ 
 

 المحتوى
 خطورة المعلمین الكذبة 
 في الكنیسة األولى. وواجھھ بولس بثالث طرق:  امستمرً  اكان التعلیم الكاذب خطرً 

 ). 9 – 5: 1سة (تیطس یدعا للقیادة السلیمة في الكن. 1

 10:  1یؤكد أن أسلوب حیاة أولئك المعلمین الكذبة یثبت زیف رسالتھم (تیطس  .  2
 ). 11 – 9:  3و 16 –

). وكعادتھ، نرى أن أسلوب  9:  3  –  1:  2یقدم صورةً للحیاة الصحیحة (تیطس  .  3
 بولس ھو التركیز على الحق، ولیس فقط مھاجمة الخطأ. 

 
 أھمیة األعمال الصالحة 

وكان  ینتجھ.  تعلیمھم  كان  الذي  الشریر  حیاتھم  أسلوب  من  الكذبة  المعلمون  ُعِرَف 
كریت   في  الكذبة  المعلمین  اتبعوا  َطائِِعینَ یَرِجسُ الذین  َغْیُر  ِجَھةِ     َن  َعَمل    َوِمْن  ُكّلِ 

َمْرفُوضُ  بأسلوب    299ین.َصاِلحٍ  الصحیح  التعلیم  یُعَرف  أن  ینبغي  الطریقة،  وبنفس 
من    اا كبیرً الذي یشجعھ. بعد التحذیر من التعلیم الكاذب، یخصص بولس جزءً الحیاة  

تؤدي  الصحیحة  العقیدة  أن  بولس  یؤكد  الحقیقیة.  المسیحیة  الحیاة  لتصویر  رسالتھ 
 إلى السلوك الصحیح.  احتمً 

 
 16: 1تیطس   299
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فإن عاش أعضاء كنیسة   300یتحدى بولس تیطس لـ"یتكلم بما یلیق بالتعلیم الصحیح." 
كریت كما ینبغي لھم أن یعیشوا، فإن حیاتھم ستوافق العقیدة التي علمھم إیاھا بولس  

وللنساء    تیطس.و العمر،  في  المتقدمین  للرجال  محددة  تعلیمات  بولس  ویقدم 
م. ویذكر بولس تیطس بأنھ ال بد أن دَ المتقدمات في العمر، وللشابات والشباب والخَ 

 والعقیدة السلیمة.لألعمال الصالحة  ایكون القائد نموذجً 
بولس دافعین لألعمال أسلوب الحیاة المدقق یعد شھادةً قیمةً لحق اإلنجیل. ویقدم  إن  

 الصالحة: 
 301"ِلَكْي الَ یَُجدََّف َعلَى َكِلَمِة هللاِ.دافع سلبي: " -
 302."ِلَكْي یَُزیِّنُوا تَْعِلیَم ُمَخلِِّصنَا هللاِ فِي ُكّلِ َشْيءٍ دافع إیجابي: " -

مثال یسوع " أسلوب حیاتنا  أن یعكس  ِلَكْي  ینبغي  ألَْجِلنَا،  نَْفَسھُ  بَذََل  ِمْن الَِّذي  یَْفِدیَنَا 
َحَسنٍَة. أَْعَمال  فِي  َغیُوًرا  ا  َخاص� َشْعبًا  ِلنَْفِسِھ  َر  َویَُطّھِ إِثٍْم،  غیر    303" ُكّلِ  ینجذب 

 المؤمنین إلى اإلنجیل من خالل حیاة أوالد هللا األتقیاء. 
 

 ظھرت نعمة هللا لكل البشر..."
الروحیة على الجمیع. وفي كما تشرق الشمس على كل إنسان، كذلك تشرق الشمس  

 یُحَرم من ھذه النعمة العظیمة."ا الحالتین، فقط من یغمض عینیھ عمدً 
 تفسیر العھد الجدید آدم كالرك، من مقتبس

 

مكمًال  تیطس  رسالة  في  بولس  تعالیم  غ  اھامً   تعد  رسالة  في  ففي لتعالیمھ  الطیة. 
الذین أولئك  من  بولس  یحذر  الصالحة    یظنون  غالطیة،  األعمال  وفي أن  تبرر. 

 ال یثمر عن أعمال صالحة. تیطس یحذر بولس ممن ینادون بأن التبریر 

 
 1: 2تیطس   300
 5: 2تیطس   301
 10: 2تیطس   302
 14: 2تیطس   303



163 

ا بالنعمة باإلیمان، تتغیر حیاتنا. یوضح بولس في رسالتھ إلى تیطس حقً حین نتبرر  
نخلص أننا  أھل غالطیة  إلى  في رسالتھ  بَلْ "  كما  نَْحُن،  َعِمْلنَاَھا  بِّر  فِي  بِأَْعَمال    الَ 

َرْحَمتِھِ  یغیر   304."بُِمْقتََضى  الخالص  أن  إال  الصالحة،  بأعمالنا  نخلص  أننا ال  رغم 
أَْغبِیَاَء، َغْیَر َطائِِعیَن، َضالِّیَن، ُمْستَْعبَِدیَن  من كل جوانب حیاتنا. فقبل أن نتبرر، كنا "

َولَذَّاتٍ  ُمْختَِلفَةٍ ِلَشَھَواٍت    "...305  " أن  علینا  تجددنا،  أن  بعد  نمارس نواآلن  أن  ھتم 
 306حسنةً."  أعماالً 

  أَْرتِیَماَس أَْو تِیِخیُكسَ أن یرسل    ایختتم بولس رسالتھ بتوجیھات شخصیة. كان مزمًع 
زیناس في مكان تیطس إلى كریت. وحین یتم ھذا االستبدال، على تیطس أن یجيء ب

 . نِیُكوبُوِلیسَ وأبلوس لالنضمام إلى بولس في 
 

 الرسالة الثانیة إلى تیموثاوس 
 الھدف 

الثانیة إلى تیموثاوس، وھي رسالة بولس األخیرة، في   الرسالة  م    67  –  65كتبت 
رفق بعض  كان  فیھ.  اإلعدام  حكم  تنفیذ  انتظار  في  كان  وكان  بینما  تركوه،  قد  ائھ 

فكان بعیدة،  مھام  في  طالبً   .اوحیدً   بعضھم  تیموثاوس  إلى  كتب  كان   الذا  معونتھ. 
بولس یعاني من البرد، لذا طلب من تیموثاوس أن یحضر لھ رداًء. كان بحاجة إلى  
مساعدین، لذا طلب من تیموثاوس أن یأتي بیوحنا مرقس. أراد أن یستمر في العمل 

 307تبھ، وال سیما الرقوق. حتى النھایة، لذا طلب كُ 
 السجن الثاني لبولس  األول لبولس السجن 

 لقي القبض علیھ من قِبَل روماأُ  اتھمھ الیھود 
استقبال  وبإمكانیة  نسبیة  بحریة  بولس  تمتع 

 الزائرین 
 ا كان بولس وحیدً 

 في زنزانة سجن باردة في منزل مستأجر
 انتھى بقتل بولس  انتھى بإطالق سراح بولس 

 
 5: 3تیطس   304
 3: 3تیطس   305
 8: 3تیطس   306
 13 - 9: 4تیمو  2 307
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 المحتوى
 األمانة 

كذلك نجده    حیاتھ، تأمل بولس حیاةً عاشھا في طاعة أمینة لدعوة هللا لھ.في نھایة  
تیموثاوس مثل  أشخاص  إلى  كانت   یتطلع  لقد  المستقبل.  في  الخدمة  سیواصلون 

أمرً  أن    ا ھامً   ااألمانة  تیموثاوس  ویناشد  حیاتھ.  من  المرحلة  تلك  في  لبولس  بالنسبة 
 یتابع الخدمة بأمانة. 

ی اإلخالص،  لعدم  تركوه، وكمثال  ممن  آسیا  مقاطعة  في  البعض  إلى  بولس  شیر 
بسبب العاملین معھ الذین تخلوا   اكان بولس محبطً   308. فِیَجلُُّس َوَھْرُموَجانِسُ وخاصةً  

إن الحیاة األمینة   309معھ وتركھ.  ًال عام   ا، الذي كان أیضً ِدیَماسَ یذكر    اعنھ. والحقً 
ا من ما كان أشد ألمً   مع الرب ال تضمن خلو الحیاة من خیبة األمل واإلحباط. ولعل

والسجن،   والجلد  السفینة  لتحطم  نتیجةً  بولس  تكبدھا  التي  الجسدیة  من واآلالم 
الفكر التي ظھرت في كنائس  یالضغوط  المشكالت  التي احتملھا من أجل مواجھة  ة 

وكورنثوس غالطیة  للتخلي  مثل  نتیجةً  بولس  اختبره  الذي  العاطفي  الجرح  كان   ،
 والترك في ذلك الوقت الحرج. 

أنھ كانت ھناك نماذج أل للرب  ابتھج بولس بأمانتھم، فقد تذكر  شولكن شكراً  خاص 
مثاالً   أُنِیِسیفُوُرسَ  كان  في  الذي  من  للخدمة  وروما.  كل  إلى    310أفسس  أشار  كما 

وفي    311.تِیِخیُكسُ وتیطس و  ِكِریْسِكیسَ أمانة مثل  خاص كانوا عاملین معھ خدموا بشأ
كان  لقد  روما.  إلى  تیموثاوس  مرقس  یرافق  أن  بولس  یطلب  لنعمة هللا  رائع  مثال 

سببً  وكان  األولى  التبشیریة  رحلتھ  خالل  بولس  ترك  من  ھو  مرقس  في    ایوحنا 
عاماً أثبت مرقس أنھ جدیر    15ولكن بعد    312االنقسام الذي حدث بین بولس وبرنابا.

 313."أَْحِضْرهُ َمعََك ألَنَّھُ نَافٌِع ِلي ِلْلِخْدَمةِ "  ًال بالثقة، فطلب بولس مجیئھ إلیھ قائ

 
 15: 1تیمو  2  308
 10: 4تیمو  2  309
 18 - 16: 1تیمو  2  310
 12 - 10: 4تیمو  2  311
 39 - 36: 15أع   312
 11: 4تیمو  2  313
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والحقیقة أن ما سبق ذكره كان أكثر من مجرد خواطر شخصیة. فقد أراد بولس أن 
معنى  بولس  یوضح  التشبیھات  من  سلسلة  خالل  ومن  األمانة.  إلى  تیموثاوس  یلھم 

 األمانة. 
 ). 4 – 3: 2تیمو  2فالجندي أمین لمن یجنده ( -
 ). 5: 2تیمو  2والریاضي یتنافس بحسب القوانین ( -
 ). 6:  2تیمو  2المزارع یثبت أن األمانة تؤدي إلى المكافأة في المستقبل ( -

 
 المعلمون الكذبة 

 ا ، فحث تیموثاوس على أن یظل أمینً ةما انفك خطر المعلمین الكذبة یشغل بولس بشد
والسخیفة"  الغبیة  "المباحثات  في  االنغماس  یرفض  "الناس    314وأن  من  تأتي  التي 

المزوِّ  "یُِض   رین"األشرار  ویَُضلّون."الذین  "ی  لّون  أن  تیموثاوس  َما فعلى  َعلَى  ثْبُْت 
وأن "یصحو   یكرز بالكملة"، وأن "یوبخ وینتھر ویعظ"علیھ أن "  315..."تََعلَّْم َوأَْیقَنْ 

یھ أن "یتمم  في كل شيء، ویحتمل المشقات، وأن یعمل عمل المبشر". باختصار، عل
وھنا، كما في تیموثاوس األولى وتیطس، نجد أن الحل لمواجھة التعلیم   316خدمتھ."

 الكاذب ھو األمانة للحق. 
 

 وداع 
والخدمة. إال أن  إن رسالة تیموثاوس الثانیة ھي بمثابة تودیع بولس للحیاة األرضیة  

 بولس واجھ المستقبل بثقة وشجاعة، إذ كان یتطلع إلى الجعالة نتیجة أمانتھ.
نَْفِسي ثَِمینَةٌ  "كان بولس قبل سنوات قد شھد قائًال  ِلَشْيٍء، َوالَ  لَْسُت أَْحتَِسُب  َولِكنَّنِي 

َم بِفََرحٍ َسْعیِي َواْلِخْدَمةَ الَّتِي أََخذْ  ّبِ یَُسوَع، ألَْشَھَد بِبَِشاَرةِ ِعْنِدي، َحتَّى أُتَّمِ تَُھا ِمَن الرَّ
هللاِ. "  317"نِْعَمِة  قائالً  یشھد  الموت  مواجھة  في  اْلَحَسَن،  واآلن،  اْلِجَھاَد  َجاَھْدُت  قَْد 

 
 14 - 13: 3، 23: 2تیمو  2  314
 14: 3تیمو  2  315
 5، 2: 4تیمو  2  316
 24: 20أع   317
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اِإلیَماَن، َحِفْظُت  السَّْعَي،  فِ   أَْكَمْلُت  ِلي  یََھبُھُ  الَِّذي   ، اْلبِّرِ إِْكِلیُل  ِلي  ُوِضَع  قَْد  ي  َوأَِخیًرا 
ُظُھوَرهُ   یُِحبُّوَن  الَِّذیَن  ِلَجِمیعِ  بَْل  فَقَْط،  ِلي  َولَْیَس  اْلَعاِدُل،  الدَّیَّاُن  بُّ  الرَّ اْلیَْوِم،  ذِلَك 

 318" أَْیًضا.
 

 الیوم  الرسائل الرعویة في الكنیسة
والحل األكثر فعالیة لمشكلة التعلیم    أھمیة العقیدة الصحیحة.تعلمنا الرسائل الرعویة 

أكبر بالعقیدة الصحیحة منھ   االكاذب ھو الحق. في ھذه الرسائل، یولي بولس اھتمامً 
للتعلیم الكاذب. وبطریقة ما، فإن رد الفعل األكثر فعالیة في مواجھة العقیدة الكاذبة  

ی  (اإلنجیل) اِإلیَمانِ الیوم ھو " ةً ِلْلِقّدِ  319"ِسیَن.اْلُمَسلَِّم َمرَّ
من قائدة الكنائس، نجد    اق بعضً طوالتعلیم المھر  يدمر فیھ الفشل األخالقفي عصر  

عن   الرعویة  الرسائل  تعلیم  في  كبیرةً  الكنیسة.قیمةً  قادة  أیة    مؤھالت  تستطیع  ال 
القادة  الحكیمة  الكنائس  تختار  بل  المعاییر،  ھذه  تجاھل  تكلفة  تحتمل  أن  كنیسة 

 الملتزمین بھذه الصفات التي یحددھا بولس في تیموثاوس األولى وتیطس.
لقد أفسدت حیاة بعض   تجسید اإلنجیل.أھمیة األعمال الصالحة ل تعلمنا رسالة تیطس 

الكن شھادة  اإلیمان  یزعمون  یجعلوا  من  أن  المؤمنین  على  األحیان.  بعض  في  یسة 
سلوكً  ینتج  وأن  بد  ال  الصحیح  فاإلیمان  المؤمنین.  لغیر  جذابةً  اإلنجیل   ابشارة 

 . اصحیحً 
كلمات بولس األخیرة   الحیاة.وتعد  لألمانة مدى  الطالب، إن االستمرار    دعوةً  أیھا 

بالتحدیات. ومثل بولس، ملیئة  تواجھ حیاة  الخدمة سیجعلك  العاملون   في  یتركك  قد 
كل  في  وكالمؤمنین  الكذبة.  المعلمین  تقابل  قد  وتیموثاوس،  تیطس  ومثل  معك. 

والمقاومة. التجارب  ستواجھ  بأن    العصور،  تذكرنا  األخیرة  بولس  كلمات  ولكن 
 في انتظارك.  الجعالة تستحق التكلفة. فال تستسلم، ألن ھناك إكلیًال 

 

 
 8 - 7: 4تیمو  2  318
 3: 1یھوذا   319
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 خاتمة 
 ا. ارتاد بوردن جامعة ییل استعدادً 1887أسرة ثریة في عام  لد ویلیام بوردن في  وُ 

  للمسلمین في شمال الصین.   المستقبل في مجال األعمال، ولكن هللا دعاه لیكون مبشرً 
تھاب لباالوفي طریقھ إلى الصین، وأثناء دراستھ للعربیة في مصر، أصیب بوردن  

 الصین قط.ومات عن عمر یناھز الخامسة والعشرین. ولم یَر  ئيالسحا
ورقةً یعود  وبعد وفاتھ، أُعطي الكتاب المقدس الخاص بھ لوالدیھ. وفي الكتاب وجدا  

قد   بوردن  كان  الصین.  إلى  لذھابھ  لدعوة هللا  فیھ  استجاب  الذي  الیوم  إلى  تاریخھا 
وحین   هللا.  لدعوة  بالكامل  نفسھ  یھب  بأن  التزم  فقد  تحفظ."  "دون  عبارة  كتب 

دعوتھ   أسرتھ  كتب عارضت  األسرة،  تجارة  في  للمشاركة  الضغط  علیھ  وفرضوا 
لقد التزم بوردن بإتمام السعي دون تراجع. وقبل أیام معدودة من    عبارة "ال تراجع."

نادمً  "لست  أخیرة:  عبارةً  بوردن  أضاف  یواجھ    بوردنكان    ."اوفاتھ  أن  یستطیع 
 لدعوة هللا لھ. امن أنھ عاش طائًع  االمستقبل واثقً 

جیدً  بوردن  ویلیام  فھم  نفسھ   القد  یعطي  الذي  الشخص  إن  األخیرة.  بولس  شھادة 
للرب دون تحفظ، ویتبع الرب دون تراجع، ینال إكلیل البر. وفي ذلك الیوم سنقول  

 كل مؤمن. ب جدیر." وھذا ھدف امع بولس ومع ویلیام بوردن: "لست نادمً 
 

 ات الدرس التاسعواجب
 
بد1 في  أسئلة  .  ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  ایة 

 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 
 . قم بحل الواجبین التالیین: 2

اكتب قائمة بمؤھالت قادة الكنائس في مجتمعك. علیك أن تطبق المعاییر الكتابیة    -
 األولى وتیطس على البیئة الثقافیة التي تخدم بھا. سالمذكورة في تیموثاو
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تواجھ    - أنك  لو  وداع.  كخطاب  واحدةً  اكتب صفحةً  الثانیة،  تیموثاوس  قراءة  بعد 
لتتركھا؟ كنت  التي  الشھادة  ما  حیاتك    الموت،  تقییم  على  الواجب  ھذا  یساعدك  قد 

إذ تصیر المستقبلیة  في خدمتك  كما سیشكل  الحالیة،  وعیً   الحاضرة وخدمتك    اأكثر 
 بالتراث الذي تتركھ لمن سیأتون من بعدك. 
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 االسم: ______________ 
 

 امتحان الدرس التاسع
 
 ما التاریخ المرجح للرسائل الرعویة؟. 1

 
 
أمرً .  2 ھو    ااذكر  بولس  أن  یظھر  وتیطس  الثانیة  تیموثاوس  رسالتي  محتوى  من 

 الكاتب.
 
 
 . ما ھدف بولس من كتابة رسالة تیموثاوس األولى؟ 3

 
 
 كیف تعد شھادة بولس تشجیعاً لتیموثاوس في مواجھة المعلمین الكذبة؟. 4

 
 
 . اذكر المنصبین المعروفین في الكنیسة األولى. 5

 
 
 ببولس؟. ماذا كانت عالقة تیطس 6



170 

 
 
 . ماذا كان ھدف بولس من كتابة الرسالة إلى تیطس؟ 7

 
 
 دافعي األعمال الحسنة كما یذكر بولس في الرسالة إلى تیطس؟ھما ما . 8

 
 
األمانة9 عن  بولس  رسالة  تنطبق  كیف  جاءت  .  الثانیة    كما  تیموثاوس  رسالة  في 

 على خبرة یوحنا مرقس؟
 
 

 عویة للكنیسة الیوم. طرق تتكلم بھا الرسائل الر 4اذكر . 10

 
 

 من الذاكرة. 14  – 11: 2وتیطس  8  – 7: 4تیمو  2. اكتب 11

 
 
 

 

 الدرس العاشر 
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 عبرانیین ویعقوب ال 
 رسائل عامة، الجزء األول

 
 أھداف الدرس 

العبرانیین  .  1 لرسالتي  التاریخیة  والخلفیة  المرجح  التاریخ  على  الطالب  یتعرف 
 ویعقوب.

 المواضیع الرئیسیة التي تتناولھا الرسالتان وأھدافھما. . یتعرف الطالب على 2

 االرتداد.یجد الطالب التحذیرات الكتابیة من . 3

 . یقدر الطالب امتیازاتنا ومسئولیتنا تحت العھد الجدید.4

 . یفھم الطالب العالقة بین اإلیمان واألعمال في الحیاة المسیحیة. 5

للحیاة المسیحیة كما جاءت في رسالتي العبرانیین  . یطبق الطالب المبادئ العملیة  6
 ویعقوب.

 . یربط الطالب بین رسالة ھذین السفرین واحتیاجات العالم الیوم. 7

 
 اإلعداد لھذا الدرس

 . اقرأ رسالتي عبرانیین ویعقوب. 1

 18 – 17: 2ویع  16 – 14: 4. احفظ عب 2
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 مقدمة 
وعلى عكس    320ذا بالرسائل العامة. عبرانیین إلى یھوالتسمى أسفار العھد الجدید من  

موجھت الرسالتین  ھاتین  فإن  بولس،  رسائل  أو  امعظم  محدد  غیر  لجمھور  إما  ن 
 لشخص ال نعرف عنھ الكثیر. 

من    ئلالرسا  ھذهوتتراوح   قصیرة  ورسالة  العبرانیین"  "إلى  طویلة  رسالة  بین 
عددً  العامة  الرسائل  وتناولت  غایس.  إلى  یوحنا  الھامة،    االرسول  المواضیع  من 

ولكنھا تشترك في التركیز على الحیاة المسیحیة العملیة. إن ھذه الرسائل تعلمنا كیف 
األ القرن  مؤمنو  واجھ  لقد  مؤمن.  غیر  عالم  في  كمؤمنین  تشبھ  نعیش  تحدیات  ول 

المؤمنین.  الزائفة، التجارب، مقاومة من غیر  العقیدة  الیوم:  التي نواجھھا  التحدیات 
إال  الرسائل قصیرة،  أن ھذه  الرسائل. ورغم  تتناولھا ھذه  المشكالت  وكل من ھذه 

 ات اإلیمان.یأنھا ھامة لكل المؤمنین الذین یواجھون تحد
 

 الرسالة إلى العبرانیین: طریق أفضل
 لكاتب ا

الرس أنھ  ال تحدد  األحیان  یُفتََرض في معظم  الكاتب، ولكن  العبرانیین ھویة  إلى  الة 
 وتشمل الحجج المؤیدة لھذا االفتراض ما یلي:  بولس.

تركیز رسالة العبرانیین على شخص وعمل المسیح كما ھي طبیعة الحال في   -
 كتابات بولس. 

 321اقتران الكاتب بتیموثاوس.  -
 322صحاح األخیر من الرسالة شبیھة بأسلوب بولس. األالبركة الوارة في  -

بین  األسلوب  في  اختالفات عدیدة  فتشمل  االفتراض،  لھذا  المضادة  الحجج  أما عن 
 رسالة العبرانیین والرسائل األخرى: 

 
 تشیر إلى  تسمى ھذه الرسائل في بعض األحیان بالرسائل الكاثولیكیة. وفي ھذا السیاق، تعد كلمة "كاثولیكیة" مرادفاً لكمة "عامة" أو "جامعة"، وال  320

 الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة. وھي نفس الكلمة المستخدمة في قانون اإلیمان "نؤمن بكنیسة واحدة جامعة مقدسة رسولیة..." 
 23: 13ب ع  321
 25 - 18: 13عب   322
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أنھ   - رغم  المسیح"،  "یسوع  مصطلح  العبرانیین  إلى  الرسالة  في  یوجد  ال 
 لس األخرى. مرةً في رسائل بو  50مصطلح مستخدم أكثر من 

یقول الكاتب إنھ سمع بشارة اإلنجیل من الرسل، بینما في   3:  2في عبرانیین   -
البشارة بشكل مباشر من    12:  1غالطیة   أنھ سمع  یسلط بولس الضوء على 

 استعالن یسوع المسیح.
على عكس رسائل بولس األخرى، ال تبدأ الرسالة إلى العبرانیین بالتحیة، وال   -

 یات الشخصیة. تنتھي بقائمة من التح

معظمھم   كان  اآلخرین،  الكتَّاب  من  عدد  اقتراح  تم  الكنسي،  التاریخ  مدار  وعلى 
أسلوب   ذلك ھو سبب تشابھ  برنابا ولوقا وأبلوس. وقد یكون  ببولس، مثل  مقترنین 

 . الرسالة مع أسلوب بولس. ولكن الكاتب یظل مجھوالً 
 

 ھدف الرسالة
تدمج عناصر   العبرانیین  الرسالة)  إن رسالة  نھایة  في  الشخصیة  (التحیات  الرسالة 

) العظة  القدیم).وخصائص  العھد  نصوص  رسالتھ    استعراض  إلى  الكاتب  ویشیر 
وعظ"  "كلمة  أنھا  أیضً 323على  استخدمت  عبارة  وھي  أع    ا،  لوصف    15:  13في 

في  عظة  أي  وعظ"،  "رسالة  أنھا  ھو  العبرانیین  لرسالة  أفضل وصف  إن  العظة. 
 شكل رسالة. 

إغراء   كان واجھوا  والذین  الیھود،  من  المؤمنون  ھم  الرسالة  لھذه  متلقین  أول 
في  الیھودیة  خلفیتھم  وتَُرى  السابقة.  ممارساتھم  إلى  بالمسیح  اإلیمان  عن  االرتداد 

 بذبائح وطقوس العھد القدیم. معرفتھم
المؤمن ھؤالء  احتمل  بأمانة،  ولقد  االضطھاد  أن ن  خطر  یواجھون  كانوا  ولكنھم 

ویخوروا." "یكّ  محذرً   324لوا  الرسالة  كاتب  یكتب  االرتداد   الذا  من  المؤمنین  ھؤالء 
على نظام   فائقانبأن شخص وعمل یسوع    اویذكرھم مرارً   ولیشجعھم على األمانة.

 الكھنوت والذبائح كما في العھد القدیم.
 

 22: 13عب   323
 3: 12،  34 – 32: 10عب   324
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 تاریخ الكتابة 

الة نظام الذبائح م. تذكر الرس  70أغلب الظن أن الرسالة إلى العبرانیین كتبت قبل  
حاضرة. حقیقة  أنھ  على  تدمیر    325الیھودي  قبل  كتبت  الرسالة  بأن  ھذا  ویوحي 

 م.70الھیكل على ید الرومان في عام 

 
 العھد القدیم في الرسالة للعبرانیین 

 ما العالقة بین العھد القدیم والعھد الجدید؟ -

نقوم بالرد على لبس شائع  قبل التطرق إلى محتوى رسالة العبرانیین، من الھام أن  
السفر. بھذا  یتعلق  الكثیر  فیما  فسر  أنھا    ونلقد  على  العبرانیین  رسالة  القراء  من 

القدیم. العھد  على  عھد    ھجوم  ھو  الجدید  العھد  أن  تعلِّم  العبرانیین  رسالة  ألن 
 "أفضل"، یفترض البعض أن ذلك یعني أن العھد القدیم قد فشل في ھدفھ.

 للعھد القدیم. اانیین تبدي احتراماً كبیرً إال أن رسالة العبر
العبرانیین اإلصحاح الحادي عشر كلھم   - المذكورین في رسالة  أبطال اإلیمان 

 شخصیات من العھد القدیم.
العھد   - من  نصوص  على  مبنیة  العبرانیین  رسالة  من  نتعلمھا  التي  الدروس 

ا، عددً  14العبرانیین على صحاح األول من رسالة یحتوي األ، فمثًال  326القدیم.
  14:  7صم  2، و 2أعداد مقتبسة مباشرةً من العھد القدیم، وتشمل مز    9منھا  
  25:  102ومز   3، 1: 61وإش    7،  6:  45ومز    4:  104ومز    43:  32وتث  

 . 1: 110ومز  27 –

 

 
 3 - 1: 10، 8 – 7: 9/ 5 – 3: 8عب   325
 ستستفید كثیراً إن قرأت رسالة العبرانیین من نسخة دراسیة للكتاب المقدس تبیِّن نصوص العھد القدیم المقتبسة في رسالة العبرانیین.  326
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رانیین ال تنادي بأن هللا اضطر لتغییر خطتھ بسبب فشل العھد القدیم،  إن رسالة العب
وحتى    327"قبل تأسیس العالم.  اسابقً   امعروفً "لخالص باإلیمان بالمسیح كان  بل أن ا

الطقوس   بواسطة  ولیس  باإلیمان،  هللا  بنعمة  یُمنَح  الخالص  كان  القدیم  العھد  في 
عب   في  ھذا  ونرى  هللا  11الظاھریة.  المذكورین  القدیم  العھد  أبطال  أرضى  إذ   ،

 "باإلیمان".
العھد بین  واضحة  استمراریة  ھو  ھناك  فالمسیح  والجدید،  القدیم  وعود    تحقیقین 
مش  كانت  لقد  القدیم.  العھد  فشل  وشرائع  ولیس  إسرائیل،  فشل  ھي  القدیم  العھد  كلة 

المبني   حفحّول نظام الذبائ   328مقاصد هللا. لقد فشل إسرائیل في حفظ العھد من القلب. 
إفساد إسرائیل  على اإلیمان إلى طقوس فارغة. وقد أدان أنبیاء العھد القدیم والمسیح  

 لمقاصد هللا.
لم تكن النیة أن یكون العھد    منذ تأسیس العالم أشار العھد القدیم إلى مجيء المسیح.

كامًال  تحقُّ   القدیم  إلى  یشیر  نراه  بل  شخص  بذاتھ،  في  نراه  التحقق  وھذا  عتید.  ق 
المسیح.وع یسوع  غیر   مل  القدیم  العھد  وعد  یحقق  ألنھ  "أفضل"  الجدید  والعھد 

 .المكتمل
 

 المحتوى
یقارن   أفضل)  (طریق  أحدھما  متوازیین.  موضوعین  العبرانیین  رسالة  ترسم 

 بامتیازات أقل كانت متوفرة في ظل العھد القدیم.امتیازات الحیاة في المسیح 
لمن كانوا یواجھون  أما الموضوع الثاني (احذروا) فنراه في سلسلة من "التحذیرات"

ة. وفي كل مقطع تحذیري نجد الكاتب إغراء ترك اإلیمان والعودة إلى حیاتھم القدیم 
 یعطي التحذیر ثم التشجیع للقارئ.

  

 
 20: 1بط  1  327
 8: 8عب   328
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 طریق أفضل 

 في سلسلة من المقارنات یظھر كاتب العبرانیین أن:
 ). 3 – 1: 1المسیح فائق على أنبیاء العھد القدیم ( -
 ). 14 – 4: 1المسیح فائق على المالئكة ألنھ ابن هللا ( -
المالئكة ألنھ ابن - الذي أخضع العالم لھ (   المسیح فائق على   –  4:  2اإلنسان 

18 .( 
 ). 6 – 1:  3المسیح فائق على موسى، عبد هللا األمین وقائد إسرائیل ( -
 ). 28: 7 – 14: 4المسیح فائق على ھارون ورؤساء الكھنة ( -
 ). 13  – 1:  8( افائقً  االمسیح أعطانا عھدً  -
 ).18  – 1: 9المسیح قدم ذبیحةً فائقةً ( -

الصالحة   القدیم  العھد  وعود  بین  التباینات  من  سلسلة  العبرانیین  رسالة  في  ونجد 
ن ارتداد المؤمنین الیھود إلى العھد  فإوالتحقق األفضل الذي صار لنا في المسیح. لذا 

، كانوا بذلك  یكون حماقةً! فبعد أن ذاقوا وشاركوا في تحقق "الروح القدس"سالقدیم  
 329لیصلبوا ابن هللا من جدید، إن رجعوا إلى طرقھم القدیمة.

 
 احذروا 

إیمانً  - آمن  لشخص  الممكن  من  االرتداد؟ ھل  ھو  یرتد   احقیقیً   اما  أن  بالمسیح 
 عن اإلیمان؟ 

إلى جانب الشھادات المقدمة في رسالة العبرانیین عن الطریق األفضل في المسیح، 
موجھة   تحذیرات  زیادة نجد  إن  اإلیمان.  عن  االرتداد  إغراء  یواجھون  لمن 

، تقدم رسالة العبرانیین  االمتیازات تعني زیادة المسئولیة. وفي ضوء ھذه المسئولیة
ویواجھون   5 الجدید  للعھد  الصالحة  العطایا  ذاقوا  الذین  للمؤمنین  جادة  تحذیرات 

 إغراء االرتداد إلى القدیم.

 
 6 - 4: 6عب   329
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على األمانة. وبینما تعلمنا رسالة العبرانیین أن االرتداد  اویصاحب كل تحذیر تشجیًع 
أمر وارد الحدوث، إال أنھا ال تنادي بأنھ ال یمكن اجتناب االرتداد! إن خطة هللا لكل 
لكل  متاحة  المنتصرة  الحیاة  أن  العبرانیین  رسالة  وتؤكد  األمینة.  الحیاة  ھي  مؤمن 

 مؤمن. 
 
 330)18  – 1: 2. التحذیر األول. (عب 1

 ). 1: 2تحذیر من الحیدان عن الرسالة التي سمعناھا ( -

 ). 3 – 2:  2التحذیر جاد لسبب االمتیازات العظیمة التي لنا ( -

ب، ویعطي قوةً للمجربین ( -  ). 18: 2نجد التشجیع في مثال المسیح، الذي ُجّرِ

 
 ) 16: 4  – 12:  3. التحذیر الثاني. (عب 2

 ). 13  – 12: 3" ( ُكْم بِغُُروِر اْلَخِطیَِّة.یُقَسَّى أََحٌد ِمنْ تحذیر من أن " -

-  " إلى  ذلك  یؤدي  أن  الممكن  من  ألنھ  جاد  اْلَحّيِ التحذیر  هللاِ  َعِن  إننا  االْرتَِداِد   ".
 ). 14  – 12:  3" (ثَابِتَةً إِلَى النَِّھایَةِ ... إِْن تََمسَّْكنَانشترك في المسیح "

نَِجَد نِْعَمةً َعْونًا  كھنتنا الذي من خاللھ "سوع ھو رئیس  یفي الوعد بأن    انجد تشجیًع   -
 ) 16 – 14: 4" (فِي ِحینِھِ 

 
 ) 12: 6 - 11: 5. التحذیر الثالث. (عب 3

 ) 6:  6 – 11: 5تحذیر من أن نعود إلى "األعمال المیتة" ( -

 ). 6 – 4: 6التحذیر جاد لسبب استحالة الرجوع عن االرتداد ( -

 
 :Walter Elwell and Robert Yarbrough, Encountering the New Testament, (Ada, MIھذا اإلطار العام مستوحى من   330

Baker Academic, 2005). 
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 ). 12 – 9: 6 ء "سیرثون الوعود" تشجیع على معرفة أن جمیع األمنا  -

 
 ) 39 – 26: 10. التحذیر الرابع. (عب 4

-  " أننا  من  َمْعِرفَ تحذیر  أََخْذنَا  بَْعَدَما  بِاْختِیَاِرنَا  أَْخَطأْنَا  اْلَحقِّ إِْن  إال ةَ  بعد  تبقى  "، ال 
 ). 27  – 26: 10الدینونة (

فإذا ما دین بحزم أولئك  لسبب االمتیازات التي لنا في العھد الجدید.  التحذیر جاد    -
"دسنا   إذا  نستحقھ  الذي  العقاب  سیكون  بالحري"  "فكم  موسى،  تجاھلوا شریعة  من 

" ألنھ  التحذیر،  ھذا  نتجاھل  أال  ویجب  هللا."  هللاِ  ابن  یََديِ  فِي  اْلُوقُوعُ  ھَُو  ُمِخیٌف 
 ). 31 – 28: 10(  "اْلَحّيِ!

-  " نؤمن  التشجیع ألننا  النَّفْ نجد  أیضً   س."الْقتِنَاِء  المثابرة  ولكن  محتمل،   ا فاالرتداد 
" في  األمانة  إمكانیة  ونرى  المؤمن.  تثبیت  في  قوة هللا  في  ثقة  لنا  صحاح  أممكنة. 

 ).39 –32: 10( 11اإلیمان" في عب 

 
 ) 39 –  26: 10. التحذیر الخامس. (عب 5

 ). 25: 12( ھاتحذیر من رفض الرسالة التي تسلمنا -

 ).27 – 25:  12التحذیر جاد لسبب االمتیازات التي لنا في العھد الجدید ( -

النعمة نستطیع أن "  - التشجیع ألننا بسبب ھذه  َمْرِضیَّةً نجد  ِخْدَمةً  :  12" (نَْخِدُم هللاَ 
28 – 29.( 
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 موضوع خاص: االرتداد 
 ما ھو االرتداد؟ 

" ھو  االرتداد  المتعمد  تعریف  والترك  الشخص." الرفض  بھ  آمن  الذي   331لإلیمان 
 عناصر في االرتداد:  3وھذا التعریف یسلط الضوء على 

إن الشك في العقیدة، وعدم التأكد من الخالص، أو حتى السقوط في  .  نھ متعمدإ.  1
 الخطیة ال یعني االرتداد. بل االرتداد ھو الرفض المتعمد لإلیمان المسیحي.

كثر من مجرد خطیة: إنھ رفض لحق اإلیمان إنھ أ  نھ "رفض وترك اإلیمان."أ.  2
المسیحي. وكان ھذا بالنسبة للعبرانیین یعني إنكار عمل یسوع الكفاري والعودة إلى 

المسیحیة.  قبل  ما  المھودون  332طقوس  أضاف  المسیح    لقد  عمل  إلى  متطلبات 
 .اتامً  افالمرتدون رفضوا عمل المسیح الكفاري رفضً الكفاري، 

یختلف االرتداد عن عدم إیمان شخص لإلیمان الذي آمن بھ الشخص."إنھ إنكار  .  3
" قبل شخص  من  لإلیمان  إنھ رفض  قط.  المسیح  یعرف  اِلَحةَ    ذَاقلم  الصَّ هللاِ  َكِلَمةَ 

اِت الدَّْھِر اآلتِي  333." َوقُوَّ
 

 التراجع؟ ما الفرق بین االرتداد و
كثر من التراجع. لقد أإلیمان  ل  دائم وواعٍ   إن االرتداد في رسالة العبرانیین ھو رفض

لم تصمد شجاعة بطرس، ولكنھ  .  اأنكر بطرس یسوع، ولكنھ تاب عن خطیتھ الحقً 
 لم یرفض اإلیمان المسیحي. لقد كان تراجعھ نتیجةً لخوفھ، ولیس لرفضھ للمسیح.

الذي    إن المتراجع  یقبل حقالشخص  یظل  قد  الخطیة  في  المسیحي.    یسقط  اإلیمان 
 شمل إنكار حق اإلیمان المسیحي. ى العكس، فاالرتداد یوعل

 
331  : Baker Books,L.G. Whitlock. “Apostasy” in Evangelical Dictionary of Theology. Edited by Walter Elwell. (Ada, MI 

1984 .( 
 6: 6عب   332
 5: 6عب   333
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أن   إال  والتھاون.  بالتراجع  العبرانیین  رسالة  في  الواردة  التحذیرات  بعض  وترتبط 
 –  4:  6الرفض التام لإلیمان المسیحي یبدو أنھ ھو الفكرة الكامنة خلف ما جاء في  

ا6 طریق  یقطع  فإنھ  المخلص،  المسیح  موت  المرتد  یرفض  فحین  إلى .  لعودة 
 االسترداد. أما المتراجع التائب فیمكن استرداده بموت المسیح الكفاري.

 

 ھل من الممكن أن یرتد مؤمن حقیقي؟
أن    الكارزینبعض    یجادل إال  یرتد مؤمن حقیقي.  أن  المستحیل  لتحذیرات  اأنھ من 

ی  الكاتب  كان  إذا  إال  معنى  لھا  یكون  ال  العبرانیین  رسالة  في  ا خطرً   عالجالواردة 
االرتداد الكامل والدائم أن بقوة إلى  6 – 4: 6. تشیر الكلمات الواردة في عب احقیقیً 

 محتمل.
 

 رسالة العبرانیین في الكنیسة الیوم 
الحقیقي لالرتداد.تحذر رسالة العبرانیین من   ال   الخطر  المواضیع  مشتركة في ومن 

الكنیسة. تھدد  التي  األمور  العامة  ما    الرسائل  من  وعادةً  التحذیر  التي  یكون  البدع 
من الترك الكامل لإلیمان   اتشوه العقیدة المسیحیة. وفي رسالة العبرانیین، نجد تحذیرً 

 وھذا الخطر قائم الیوم كما كان في القرن األول.  المسیحي.
نعم، تقول رسالة العبرانیین أنھ من الممكن أن یترك شخص ما اإلیمان. ولكن األھم، 

أیضً ھو   تتحدث  العبرانیین  األمانة.عن    اأن رسالة  نتمتع ب  إمكانیة  امتیاز تشفع  إننا 
عنا. المحب   المسیح  على  البعض  بعضنا  وبتشجیع  بإیماننا،  واألعمال    ةوبتمسكنا 

مًع  البعض من خالل االجتماع األمین  للعبادة، نستطیع   االصالحة، وبتشجیع بعضنا 
وتبلغ رسالة العبرانیین قمتھا في اإلصحاح الحادي عشر والذي   334أن نكون أمناء.

من   لكل  الشھود  من  سحابةً  اآلن  ویمثلون  اإلیمان  عاشوا  أمناء  ألشخاص  یشھد 
ْبِر فِي الْ  َحاِضری"  335ھ."ِجَھاِد اْلَمْوُضوعِ أََمام بِالصَّ

 
 25 - 23: 10عب   334
 1: 12عب   335
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   –في رحلة في الطریق الضیق  ُسیَّاح"إننا 
 على الطریق أولئك الذین سبقونا یصطفون 
  –نشجع األمناء ونآذر الضعیف 
 المستدامة.فحیاتھم شھادة حیة لنعمة هللا 

 
 محاطون بسحابة شھود قدر ھذه،

 لنتمم السباق، 
 لیس فقط من أجل الجعالة، 

 ولكن كأولئك الذین سبقونا،  
 بعدنا لنترك لمن 

ث من خالل حیاة األتقیاء. میراث األمانة الذي   یورَّ
 

 یأتي بعدنا یجدنا أمناء!لیت كل من 
 نیران تكریسنا لھم الطریق. ضيءلت

 لیت آثار أقدامنا تقودھم إلى اإلیمان،
 وتلھمھم حیاتنا إلى الطاعة. 

          لیت كل من یأتي بعدنا یجدنا أمناء!"
 جون مور
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 رسالة یعقوب: اإلیمان العامل
 الكاتب وتاریخ الكتابة 

كان یعقوب،    336"یعقوب، عبد هللا والرب یسوع المسیح." إن كاتب ھذه الرسالة ھو  
أثناء حیاة یسوع على األرض، ولكنھ  كان  وھو أخ غیر شقیق لیسوع،   غیر مؤمن 

 م. 62لإلیمان في عام  اومات شھیدً  337آمن من خالل قیامة الرب یسوع.

األول   القرن  أربعینات  من  األول  النصف  في  كتبت  الرسالة  ھذه  أن  الظن  أغلب 
القادة  المی الذي ثار فیھ جدل حول    مجمعفي  الدي. وألن یعقوب كان أحد  أورشلیم 

لیذكر   كان  أنھ  المرجح  فمن  واألعمال،  اإلیمان  الرسالة    المجمعموضوع  كانت  لو 
 338م.49 كتبت بعد عام 

 
  القراء والھدف

سبطً كتب   عشر  "لالثنى  الرسالة  الشتات."   ایعقوب  في  المصطلح    339الذین  وھذا 
diaspora)  في أورشلیم  سقوط  بعد  الیھود  تشتت  إلى  األمر  بادئ  في  یشیر  كان   (

الذین    586عام   الیھود  المؤمنین  إلى  ق.م. واستخدم یعقوب ھذا المصطلح لإلشارة 
ه  ءاأن قرَّ یعقوب المتكررة للعھد القدیم  وتظھر إشارة    كانوا یعیشون خارج أورشلیم.

فقد   المضطھدین.  الیھود  المؤمنین  من  والصراعات  وكانوا  التجارب  اجھوا 
وأن   بد  إیمانھم ال  بأن  لیذكرھم  یعقوب  لھم  فكتب  دنیویة.  حیاة  لخوض  والمغریات 

 یظھر في أعمالھم. فعلى المؤمن أن یمارس إیمانھ. 
  

 
 1: 1یع   336
 7: 15كور  1، 5 – 3: 7، یو 55: 13مت   337
 15أع   338
 1: 1یع   339
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 المحتوى
 یعقوب والعھد القدیم

عوم یجب أن یؤثر على حیاتنا الیومیة.  كالنبي عاموس، یؤكد یعقوب أن إیماننا المز
الحقیقیة تُرى في معاملتنا لآلخرین. وفي م منھ   فنرى أن كًال  الدیانة  ا یؤكد على أن 

 وصیة على فم یعقوب. إنھا رسالة عملیة.  50عدد، نجد أكثر من  108

 
یع   - عاموس    5  –  1:  5اقرأ  بین    .24  –  21:  5و  2  –  1:  4مع  قارن 

 الرسالتین.

 
الھامة. الحقائق  تلخص  التي  القصیرة  األقوال  یعقوب  یستخدم  األمثال،  سفر   مثل 

والكثیر من المواضیع المطروقة في رسالة یعقوب موازیة لتلك التي جاءت في سفر  
 األمثال: اللسان والغنى والغضب والحكمة.

 

 ویعقوب 19الویین  "شرائع التطھیر" في
 یعقوب 19الویین 

أُْجَرةُ    "...  13:  19 تَبِْت  الَ 
 ..." أَِجیٍر ِعْنَدَك إِلَى اْلغَدِ 

اْلفََعلَِة    "...  4:  5 أُْجَرةُ  ھَُوذَا 
ُحقُولَُكُم،  َحَصُدوا  الَِّذیَن 

 ..."اْلَمْبُخوَسةُ ِمْنُكْم تَْصُرخُ 
بَِوْجِھ  "  15:  19 تَأُْخذُوا  الَ 

وَ  َوْجھَ ِمْسِكیٍن  تَْحتَِرْم  الَ 
 .."َكبِیٍر.

َحابُوَن، َولِكْن إِْن ُكْنتُْم تُ "  9:  2
 ..."تَْفَعلُوَن َخِطیَّةً 

َوالَ "أ    18:  19 تَْنتَِقْم  الَ 
 ..."تَْحِقدْ 

َعلَى  "  9:  5 بَْعُضُكْم  یَئِنَّ  الَ 
 ..."أَیَُّھا اِإلْخَوةُ  بَْعٍض 

قَِریبََك "ب    18:  19 تُِحبُّ 
 ..."َكنَْفِسكَ 

قَِریبََك  تُِحبُّ    "  8:  2
 ..."َكنَْفِسكَ 



185 

 
المقدس شخصیة    وكما في شرائع القدیم، یوضح یعقوب كیف یعكس اإلنسان  العھد 

كیف یعیش شعب مقدس في   19" في الویین  "شرائع التطھیرونرى في    هللا القدوس.
یرینا یعقوب كیف ینبغي أن یعیش مؤمنو العھد الجدید في  طاعة إلھ قدوس. كذلك،  

هللا.   الطاعة  اإلیمان  أن  كالھما  أنویظھر  یجب  نعتنقھ  التي    ذي  الحیاة  في  یَُرى 
 نحیاھا. 

 
 اإلیمان واألعمال 

لوثر    وصف على مارتن  تركیزھا  بسبب  قش"  من  "رسالة  بأنھا  یعقوب  رسالة 
كان یعتقد أن الرسالة تناقض تعلیم بولس عن التبریر باإلیمان وحده. ومن   األعمال.

ُر اِإلْنَساُن، الَ بِاِإلیَماِن "(  24:  2ض بین یع  الظاھر، یبدو أن ھناك تناق بِاألَْعَماِل یَتَبَرَّ
ُر بِاِإلیَماِن بُِدوِن أَْعَماِل النَّاُموِس (  28:  3ورو    ")َوْحَدهُ  .  ")إِذًا نَْحِسُب أَنَّ اِإلْنَساَن یَتَبَرَّ

موجھ  التصریحین  ھذین  أن  جدً اإال  مختلفین  لنوعین  مواجھة   ان  في  القراء  من 
 َحل الصراع بین اآلیتین. وفي ضوء ھذا السیاق، یُ  تجارب مختلفة.

أناسً  بولس  أن    ایخاطب  (طاعة  یریدون  أعمالھم  طریق  عن  بالخالص  یفوزوا 
ن الخالص یتحقق من خالل نعمة هللا التي نقبلھا  إ  الناموس). فیرد علیھم بولس قائًال 

 باإلیمان.
یعقوب   أناًس أما  مجرد    افیخاطب  اإلیمان  فال یعتبرون  اإلنجیل،  لحق  عقلي  قبول 

إیمانً  لیس  إیمانھم  یغیر  ا.  ا حقیقیً تتغیر حیاتھم ألن  الحقیقي  اإلیمان  أن  یعقوب  یؤكد 
الحقیقي    الحیاة. اإلیمان  أن  یبرز  ولكنھ  اإلیمان،  محوریة  في  یشكك  ال  یعقوب  إن 

األعمال. في  على    یَُرى  الضوء  یعقوب  إیسلط  إیمان  في  أن  یَُرى  وراحاب  براھیم 
 340أعمالھما.

التي  إن   بولس  لرسالة  ثمین  رفیق  ھي  بل  بولس،  رسالة  تناقض  ال  یعقوب  رسالة 
باإلیمان.   بالنعمة  ھو  التبریر  بأن  باإلیمان  تنادي  هللا  لدى  نتبرر  أننا  بولس  یؤكد 

 
 26 - 14: 2یع   340
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النا. إن یعقوب  وحده. ویؤكد یعقوب أن ھذا البر (التبرر أمام اآلخرین) یَُرى في أعم 
 بسبب خالصنا. ال یتحدث عن كیف نخلص، بل عن كیف ستتغیر حیاتنا 

 
 اإلیمان العامل

إن إیماننا یظھر في أعمالنا. ویبرز یعقوب كیف یؤثر إیماننا على سلوك المؤمن في  
 مجاالت مثل:

 ) 18 – 2: 1الثبات في االمتحانات والتجارب ( -
 ) 27  – 19:  1سماع الكلمة والعمل بھا ( -
 ) 13 – 1:  2المحاباة ( -
 ) 13 – 1: 3اللسان ( -
 ) 4: 4  – 14: 3الحیاة الجسدیة (  -
 ) 11  – 5: 4الكبریاء ( -
 ) 6:  5 – 13:  4تجارب األغنیاء ( -
 ) 11 – 7:  5الصبر في وقت األلم ( -
 ) 20 – 19: 5التعامل مع من یسقطون في الخطیة ( -

ی التنویھات  ھذه  خالل  إن  فمن  الحیاة.  یغیر  الحقیقي  اإلیمان  أن  عن  یعقوب  حدثنا 
 اإلیمان لیس مجرد االتفاق على الحق، بل یغیر اإلیمان كیاننا بالكامل. 

______________________________________________ 
  ".مشكلة المشاكل ھي وضع المسیحیة موضع التنفیذ"

 منسوب إلى جون ویسلي  -

 الكنیسة الیومرسالة یعقوب في 
رغم أن رسالة یعقوب كانت موجھة للمؤمنین الیھود المضطھدین في القرن األول،  

العملیة   المسیحیة  تركیزھا على  أن  العملي إال  فالتعلیم  الحدیث.  العالم  بقوة  یخاطب 
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. لذا فرسالة یعقوب  ابطل أبدً عن اللسان والغنى والغضب والعالقات في الكنیسة ال ی
 لكل األجیال. سفر عملي ومفید 
" مصطلح  من    تعطیلیشیر  معفى  المؤمن  بأن  ینادي  خاطئ  تعلیم  إلى  الفرائض" 

بالنعمة   المبررین  المؤمنین  بأن  العقیدة  ھذه  وتنادي  األخالقیة.  الشریعة  طاعة 
التجربة.    اباإلیمان قد صاروا أحرارً  من كل قید. وفي كل جیل تواجھ الكنیسة ھذه 

كتذكرة قویة یعقوب  اختالفً   فتقف رسالة  أمن تختلف  ینبغي  المؤمن    ا بأن حیاة حیاة 
أ  املحوظً  خالل  فمن  المؤمن.  غیر  حیاة  الناجمعن  التحول  العالم  یرى  عن   عمالنا 

 اإلیمان المخلص في المسیح.
 

 خاتمة 
العامل. إبراھیم كنموذج لإلیمان  إلى  العبرانیین ویعقوب  یذكر    تشیر كل من رسالة 

من  األ الحادي عشر  ویقول  صحاح  اإلیمان،  أبطال  كأحد  إبراھیم  العبرانیین  رسالة 
 صحاح الثاني من رسالتھ أنھ من خالل أعمال إبراھیم نرى إیمانھ. یعقوب في األ

" لدعوة هللا:  في طاعتھ  یَُرى  إبراھیم  إیمان  أَْن إن  أََطاَع  ُدِعَي  ا  لَمَّ إِْبَراِھیُم  بِاِإلیَماِن 
اْلَمَكاِن   إِلَى  أَْیَن  یَْخُرَج  إِلَى  یَْعلَُم  الَ  َوھَُو  فََخَرَج  ِمیَراثًا،  یَأُْخذَهُ  أَْن  َعتِیًدا  َكاَن  الَِّذي 

بوعد هللا"، فاإلیمان یقول "سأذھب  إن اإلیمان أكثر من مجرد قول "أؤمن    341"یَأْتِي.
 إلى حیثما ترسلني." 

 342ذبیحة.یقدم إسحاق ك ونرى إیمان إبراھیم مرة أخرى في طاعتھ ألمر هللا لھ بأن  
"سأطیع   بل  هللا"،  أصدق  "إنني  تقول  أن  فقط  لیس  اإلیمان  أن  نرى  أخرى  ومرة 

 وصایاك یا رب حتى إن كنت ال أفھم." وھذا ھو اإلیمان الحقیقي. 
اإلیمان.  ھذا  بفعل  تتغیر  ال  حیاتھ  كانت  إن  اإلیمان  زعم  من  القارئ  یعقوب  حذر 

إبراھیم   إلى  یعقوب  كنتیجة  وأشار  یحدث  لما  الحقیقي.  كمثال  إیمان  لإلیمان  إن 

 
 8: 11عب   341
 22، تك 19 – 17: 11عب   342
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 الفكرة في تقدیم إسحاق على المذبح. ویختتم یعقوب إبراھیم یَُرى في طاعتھ ألمر هللا 
 343." األَْعَماِل أُْكِمَل اِإلیَمانُ فَتََرى أَنَّ اِإلیَماَن َعِمَل َمَع أَْعَماِلِھ، َوبِ قائالً "

بین   الصحیحة  العالقة  إبراھیم  مثال  حقً یرینا  تؤمن  كنت  فإن  واألعمال.    ا اإلیمان 
(اإلیمان)،تتغیر حیاتك (األعمال). إن زعم اإلیمان بدون تغییر حقیقي في حیاتنا یعد  

میتً  بعیدً اإدعاًء  حیاتنا  تغییر  ومحاولة  الجدوى.   ا،  عدیم  أمر  الحقیقي  اإلیمان  عن 
الحقی  رسائلوتتفق   اإلیمان  أن  على  ویعقوب  وعبرانیین  وغالطیة  ینتج  رومیة  قي 

 في الحیاة.  اتغییرً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 22: 2یع   343
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 واجب الدرس العاشر 
أسئلة  .  1 ادرس  الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في 

 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 
أن تكتبھ في    . قم بتحضیر عظةً أو درس كتاب عن أحد المواضیع التالیة. یمكنك2

فحات، أو أن تسجلھ كعظة أو درس كتاب للكنیسة  ص   6  -  5صورة مقال یبلغ طولھ  
 أو لمجموعة صغیرة. 

من عبرانیین    - لإلیمان  أمثلة  استخدم  اإلیمان."  الكنیسة.    11"أمثلة  تاریخ  من  كما 
 تلھم شعب كنیستك لممارسة األمانة. ابحث عن أمثلة من بلدك أو من خلفیة ثقافیة 

من  "اال  - تحذیر  على  العظة  تحتوي  أن  یجب  العبرانیین،  رسالة  في  كما  رتداد." 
 االرتداد وتشجیع على األمانة. 

اللسان،    - المسیحیة:  الحیاة  تحدیات  إحدى  عن  یعقوب  من  كتاب  درس  أو  عظة 
 الصراع، الغنى، الصالة، الخ. 
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 االسم:________________ 
 

 امتحان الدرس العاشر 
 
 سفار من رسالة العبرانیین إلى رسالة یھوذا بالرسائل العامة؟لماذا تسمى األ. 1

 
 
 . اذكر حجتین تؤیدان أن بولس ھو كاتب الرسالة إلى العبرانیین. 2

 
 
 مؤلف الرسالة إلى العبرانیین. ك . اذكر حجتین ضد بولس 3

 
 
 للعھد القدیم. اكبیرً  ا. اذكر طریقتین تظھر بھما رسالة العبرانیین احترامً 4

 
 
 . لماذا یعد العھد الجدید أفضل من العھد القدیم؟5

 
 
 ما الفرق بین التراجع واالرتداد؟ . 6
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 یعقوب أخو الرب بأن یسوع ھو المسیا؟ . متى آمن 7

 
 
 الرسالة من تحیة، من ھو الجمھور المرجح لرسالة یعقوب؟. بناًء على ما جاء في 8

 
 
(یتبرر اإلنسان باألعمال، ولیس    24:  2اشرح العالقة بین یع    ، . في بضعة أسطر9

 (یتبرر اإلنسان باإلیمان بدون أعمال الناموس). 28: 3باإلیمان وحده) ورومیة 

 
 

 ما ھو تعریف "تعطیل الفرائض"؟. 10

 
 

 من الذاكرة. 18 – 17: 2ویعقوب  16  – 14: 4. اكتب عبرانیین 11
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 الدرس الحادي عشر 
 بطرس، یوحنا، یھوذا

 الجزء الثاني  –رسائل عامة 
 

 أھداف الدرس 
 یتعرف الطالب على التاریخ المرجح والخلفیة التاریخیة للرسائل العامة.. 1

 یتعرف الطالب على اإلطار العام للمواضیع الریسیة وأھداف الرسائل العامة.. 2

 . یفھم الطالب عقیدة الضمان الكتابیة.3

 الطالب مخاطر التعلیم الخاطئ.. یعي 4

 . یربط الطالب بین رسالة ھذه األسفار واحتیاجات العالم الیوم.5

 
 اإلعداد للدرس 

 یو ورسالة یھوذا.  3یو و 2یو و 1بط و 2بط و  1اقرأ . 1

 . 25  – 24: 1، یھ  7 – 6: 1یو  1، 7 – 6: 1بط   1. احفظ 2

 
 مقدمة 

التحدیات في كل جیل. الكنیسة  القرن األول، كان  بحلول    تواجھ  الثاني من  النصف 
الكنیسة قد صارا یمثالن  الكذبة من داخل  الكنیسة والمعلمون  االضطھاد من خارج 

كبیرً  الكنیسة.   اخطراً  تاریخ  مدار  على  الخطران  ھذان  تواصل  وقد  الكنیسة.  على 
واألھم،   الخطرین.  ھذین  من  تحذیر  بمثابة  ویھوذا  ویوحنا  بطرس  رسائل  وكانت 
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ن. إن ھذه الرسائل الصغیرة تحمل  ین الخطریا تشجعنا على األمانة في وجھ ھذم فإنھ 
 ة على أي شيء قد یفصلنا عنھ. رسالةً كبیرةً: هللا الذي دعانا قادر أن یعطینا النصر

 
 رسالتا بطرس: األمانة في األوقات الصعبة 

 الكاتب 
الكنیسة األولى. القادة في  أشھر  أحد  إلى یسوع    كان سمعان بطرس  أن تعرف  بعد 

" لیسوع.  المقربةمن أفراد "الدائرة    اعن طریق أخیھ أندراوس، صار بطرس واحدً 
ن یسوع غیر اسمھ إلى بطرس (أي  كان اسمھ األصلي ھو سمعان (أي سمع)، ولك 

 صخرة).
لسان بطرس   كان  سببً لقد  الزائدة  وثقتھ  نحو   االمتسرع  المتاعب على  مواجھتھ  في 

الخدمة األرضیة لیسوع، ووصل متدنیة   الوضع  متكرر خالل  نقطة  أنكر   إلى  حین 
الق وبعد  محاكمتھ.  أثناء  یسوع  الصوت  امة،  ی بطرس  وصار  بطرس  الرب  استرد 

آمن   لقد  األولى.  للكنیسة  یوم   3األساسي  بطرس  خدمة  خالل  من  شخص  آالف 
الخمسین. وسافر كمبشر وصلب في روما خالل عصر اضطھاد نیرون للمسیحیین. 

ألنھ شعر بأنھ غیر مستحق   اویقول التقلید الكنسي إن بطرس طالب بأن یصلب مقلوبً 
 344.األن یموت نفس المیتة التي اختبرھا المخلص الذي أنكره یومً 

في  - لتساعده  األرض  على  المسیح  خدمة  خالل  بطرس  سقطات  كانت  كیف 
وماذا   كتابة ھذه الرسائل لتشجیع المؤمنین على األمانة في األوقات الصعبة؟

 عالیمھ في ھذه الرسائل؟ م من خبرتھ الخاصة وكان لھ تأثیر على تتعلَّ 

 
 
 
 

 
344  8-Eusebius, Church History, 2:25.5 
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 ومكان الكتابة  اءالقرّ 
إلى روما. إشارة  في  "بابل"،  من  تحیاتھ  مقاومة    345یرسل بطرس  قوى  بابل  تمثل 

 و اإلمبراطوریة الرومانیة.ھألناس هللا، وكان عدو الكنیسة في ذلك الوقت 
 " إلى  األولى  رسالتھ  بطرس  وجھ  ببابل،  روما  تشبیھ  مع  تواٍز  ِمْن  وفي  بِیَن  اْلُمتَغَّرِ

الصغرى.َشتَاتِ  آسیا  بفعل    346"  الكنیسة  تشتتت  السبي،  في  إسرائیل  تشتت  فكما 
المسیحیین  معاناة  كان سبب  إسرائیل،  ولكن على عكس  قبل روما.  من  االضطھاد 
آالم  في  اشتركوا  فقد  إسرائیل،  حالة شعب  في  كما  الطاعة  عدم  ولیس  أمانتھم  ھو 

 347المسیح.
األ المؤم الجمھور  وھم  األممیین،  ھو  الرسالتین  لھاتین  یعودوا  ساسي  لم  الذین  نون 

جھالتھم." في  السابقة  شھواتھم  تحدد    348"یشاكلوا  فال  الثانیة،  بطرس  رسالة  أما 
 349بعینھ، ولكنھا رسالة بطرس الثانیة للقراء ذاتھم. اجمھورً 

 
 تاریخ الكتابة 

ھاتین   كتب  قد  بطرس  یكون  أن  المرجح  منتصف  من  في  موتھ  قبیل  الرسالتین 
ستینات القرن األول المیالدي. ویعود تاریخ كتابة الرسالتین في معظم األحیان إلى  

 م.67و 62ما بین عامي 

 
 ھدف الرسالتین

تألم   فكما  األمانة.  على  المتألمین  المؤمنین  والثانیة  األولى  بطرس  رسالتا  تشجع 
بدي. ولكن  األ مجد  التمتعون بیھذا العالم ثم     فيالمسیح ثم تمجد، یتألم المؤمنون أوالً 

 
 13: 5بط  1  345
 1: 1بط  1  346
 13 - 12: 4بط  1  347
 14: 1بط  1  348
 1: 3بط  2  349
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بط). ویؤكد   2بط) والتعالیم الكاذبة ( 1علیھم أن یكونوا أمناء في وجھ كل من األلم (
 بطرس لقرائھ أن هللا سیكافئ من یحتمل.

 
 المواضیع الرئیسیة في رسالة بطرس األولى 

 رجاء المؤمنین 
"مختارین   كونھم  للمؤمنین  "ھناك وعد  بمیراث  السابق"، وعد  ال بمقتضى علم هللا 

، َمْحفُوٌظ فِي السََّماَواِت ألَْجِلُكمْ  ورغم وجود األلم   350." یَْفنَى َوالَ یَتََدنَُّس َوالَ یَْضَمِحلُّ
" أننا  إال  العالم،  ھذا  في  أَْن  والمعاناة  ُمْستَعَّدٍ  ِلَخالٍَص  بِإِیَماٍن،  َمْحُروُسوَن،  ةِ هللاِ  بِقُوَّ

َماِن األَِخیِر.یُْعلَنَ  كانت تجربة إیماننا، لنا رجاء المجد األبدي. وھذا   اأیً   351"  فِي الزَّ
 352ال ینطق بھ" للمؤمن المتألم. االرجاء ینتج فرحً 

 

. لذا  على أننا أبریاء"...اقتلونا، عذبونا، أدینونا، اطحنونا إلى غبار، فإن ظلمكم دلیل  
 یسمح هللا بأن نتألم ھكذا. 

 ، زاد عددنا، إن دماء المسیحیین ھي بذرة الكنیسة." اضطھادكمزاد فكلما 
 م.197عام  ترتلیانوس

 

 دعوة للقداسة
لالستجابة لدعوة هللا للقداسة.    مدفوعینكون  نألن لنا رجاء المجد األبدي، ینبغي أن  

أن یكونوا قدیسین كما أن هللا   جمھور القراءویتحدى  2: 19یستشھد بطرس بالویین 

 
 4، 2: 1بط  1  350
 5: 1بط  1  351
 8: 1بط  1  352
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وقد ألخوتنا وس.  محبتنا  في  ھذا  الروحي   353یظھر  للحق  والحیاة  354والعطش 
 355النقیة. 

تعلیمً  مضطھدین  لمؤمنین  موجھة  رسالة  في  نجد  أننا  عن    اوالغریب  بطرس  من 
یرفضو المؤمنین  یجعال  قد  واأللم  المعاناة  بأن  فلمعرفتھ  للسلطة،  كل   نالخضوع 

قائًال  بطرس  یكتب  أرضي،  "یسلطان  أن  ینبغي  القدیسین  إن  تَْرتِیٍب   ِلُكّلِ  ْخَضعُوا 
ّبِ. الرَّ أَْجِل  ِمْن  نفسھ  بََشِرّيٍ  أخضع  الذي  المسیح،  أجل  من  ھو  الخضوع  وھذا   "

والحكام وللترتیب للرؤساء  السیاسیة  للسلطات  یخضعوا  أن  المؤمنین  على  كذلك   .
السلیم. الرتكابنا   356األسري  ولیس  مؤمنین،  لكوننا  نتألم  أن  فعلینا  سنتألم،  كنا  فإن 

 357الخطا. 
 

 األلم في الطریق إلى المجد
الذي   "المجد  قبل  آالم  في  سیجتاز  المسیح  بأن  القدیم  العھد  أنبیاء  تنبدأ  یأتي  لقد 

بِاْلَجَسدِ "  358".بعدھا ألَْجِلنَا  اْلَمِسیُح  تَأَلََّم  أیضً 359"قَْد  نحن  نتوقع  أن  وینبغي  األلم.   ا، 
كان   هللا.  أوالد  بھ  ُوِعَد  الذي  المجد  سننال  أیضاً  فإننا  للمجد،  المسیح  ُرفَِع  وكما 

المسیح وأخذ وعد "  ابطرس شاھدً  یُْعلَنَ بنفسھ على آالم  أَْن  اْلَعتِیِد  وھذا    360."اْلَمْجِد 
 الوعد یشجع كل مؤمن متألم.

  

 
 22: 1بط  1  353
 2: 2بط  1  354
 11: 2بط  1  355
 7: 3 – 13: 2بط  1  356
 19 - 12: 4،  17: 3بط  1  357
 11: 1بط  1  358
 1: 4بط  1  359
 1: 5بط  1  360
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 المواضیع الرئیسیة في بطرس الثانیة 
 التقوىالنمو في 

كـ"شركاء  التقوى.  في  النمو  لیتابعوا  المؤمنین  بطرس  یتحدى  الثانیة،  رسالتھ  في 
" اإللھیة،"  اْجتَِھادٍ الطبیعة  ُكلَّ  "بَاِذلُوَن  فَِضیلَةً ،"  إِیَمانُِكْم  فِي  ُموا  اْلفَِضیلَِة  "  ،"قَّدِ َوفِي 

"َمْعِرفَةً  تََعفُّفًا،"  اْلَمْعِرفَِة  صَ ،"َوفِي  التََّعفُِّف  "ْبًرا َوفِي  تَْقَوى،"  ْبِر  الصَّ "َوفِي  َوفِي   ،" 
 361" َوفِي اْلَمَودَّةِ األََخِویَِّة َمَحبَّةً.، التَّْقَوى َمَودَّةً أََخِویَّةً 

 
 

 تحذیر من التعلیم الكاذب 
في   األساسي  (التحذیر  االضطھاد  التعلیم   1كان  أما  الكنیسة،  خارج  من  یأتي  بط) 

في   األساسي  (التحذیر  الكنیسة.  2الكاذب  داخل  من  یأتي  ما  فعادةً  ویكشف    بط)، 
ویمكن أن تَُرى خطورة    بطرس تعالیم "األنبیاء الكذبة" الذي تغلغلوا داخل الكنیسة.

في   یتلخص  كما  التقیة،  ویختتم 16  –  10:  2بط    2تعلیمھم في شخصیاتھم غیر   .
یقول   بمثل  لھم  وصفھ  إِلَى  بطرس  َعاَد  قَْد  إِلَى  «َكلٌْب  ُمْغتَِسلَةٌ  َو«ِخْنِزیَرةٌ  قَْیئِِھ»، 

 362َمَراَغِة اْلَحْمأَةِ».
 

 األمانة في ضوء مجيء الرب 
یحاولون   المتشككون  بتشكان  المؤمنین  یحبطوا  الرب  ك أن  مجيء  في  .  ثانیةیكھم 

أن فكرة  یرسخوا  أن  بَْدءِ "  ھحاولوا  ِمْن  ھَكذَا  بَاق  َشْيٍء  ُكلُّ  اآلبَاُء  َرقََد  ِحیَن    ِمْن 
أ  363." اْلَخِلیقَةِ  ھو  بطرس  رد  هللا تأنِّ   نوكان  رحمة  سببھ  مجیئھ  في  المسیح  ي 

یُْقبِ وصبره. فا� ال یرید أن یھلك أحد، " أَْن  إِلَى التَّْوبَةِ بَْل  اْلَجِمیُع  فتأنیھ في    364." َل 
للتوبة. أال أن ھذا التأني ینبغي أال یقودنا إلى الشك في حتمیة  المجيء یمنح فرصةً 

 
 7 - 4: 1بط  2  361
 22: 2بط  2  362
 4: 3بط  2  363
 9: 3بط  2  364
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" للمسیح.  الثاني  بِّ المجيء  الرَّ یَْوُم  اللَّْیِل،  فِي  َكِلّصٍ  َسیَأْتِي  وفي ضوء   365." َولِكْن 
أن   ینبغي  قدیسین،  كأناس  نحیا  أن  علینا  األكید،  "مجیئھ  ُمقَدََّسٍة   نكون  ِسیَرةٍ  فِي 

ُموا  "، وأن "ننْ َسالَمٍ بِالَ َدنٍَس َوالَ َعْیٍب، فِي  "، وینبغي أن نجتھد لنوجد عنده "َوتَْقَوى
 366." فِي النِّْعَمِة َوفِي َمْعِرفَِة َربِّنَا َوُمَخلِِّصنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ 

 367مقارنة بین بطرس األولى والثانیة 
 بط 2 بط 1

 خطر داخلي: معلمون كذبة  خطر خارجي: االضطھاد
 مجد الرب آالم المسیح

 تحذیر راحة وتشجیع 
 لنا معرفة في وجھ الخطأ  التجارب لنا رجاء في وجھ 

 
 رسائل یوحنا: الشركة مع هللا 

 الكاتب وتاریخ الكتابة 
إلى الرسول یوحنا على    إكلیمندس اإلسكندريیشیر آباء الكنیسة أمثال إیرینیئوس و

بطرس، صیادً  مثل  یوحنا،  كان  وقد  الرسائل.  ھذه  كاتب  أحد    اأنھ  ذلك  بعد  وصار 
عند محاكمة یسوع وكان مع مریم عند   القد كان حاضرً  أفراد الدائرة المقربة لیسوع.

الصلب. وكان یوحنا، مع بطرس، أحد أوائل الشھود على القبر الفارغ. وفي بشارتھ  
 لى نفسھ بأنھ "التلمیذ اآلخر" و"التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ."یشیر یوحنا إ 

ل المدینة یوسابیوسووفقاً  تدمیر  قبیل  أورشلیم  من  آخرون  ومؤمنون  یوحنا  ھرب   ،
في بیریة (على الجانب    م. ھرب المؤمنون إلى مدینة بیال70من قِبَل روما في عام  

أغلب الظن أن رسائل یوحنا  في أفسس. و  االشرقي لنھر األردن). وكرز یوحنا الحقً 
 الثالث قد كتبت من أفسس في الجزء األخیر من القرن المیالدي األول. 

 

 
 10: 3بط  2  365
 18، 14،  11: 3بط  2  366
 .Merrill F. Unger. Unger’s Bible Handbook (Chicago, IL: Moody Press, 1966)مستوحى من  367
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 اء القرَّ جمھور 
جمھورً  األولى  رسالتھ  في  یوحنا  یحدد  قائًال امعینً   اال  قرائھ  إلى  یوحنا  یشیر   .  

 خوتي." ویوحي ھذا بأنھ یخاطب مؤمنین كان على عالقة وثیقة بھم.إ"أوالدي" و"
إِلَى ِكیِریَّةَ اْلُمْختَاَرةِ، َوإِلَى أَْوالَِدَھا الَِّذیَن أَنَا أُِحبُُّھْم أما رسالة یوحنا الثانیة فموجھة "

 وھناك تفسیران محتمالن لھذه العبارة:  368." بِاْلَحقِّ 
 . ربما كانت سیدة غیر معروفة كانت تسمح للكنیسة باالجتماع في منزلھا.1

"الم 2 مصطلح  یشیر  ربما  یوحنا  .  كان  التي  المحلیة  الكنائس  إحدى  إلى  ختارة" 
 یعرفھا، وبالتالي تشیر كلمة "أوالدھا" إلى أعضاء تلك الكنیسة. 

 ورسالة یوحنا الثالثة موجھة إلى غایس، أحد الذین آمنوا بواسطة یوحنا. 
 

 ھدف ومحتوى رسالة یوحنا األولى
 من التحیة التقلیدیة،  وبدالً   إن الرسالة األولى ھي األطول بین رسائل یوحنا الثالث.

یستھل یوحنا رسالتھ بتصریح یؤید سلطة رسالتھ. فإنھ ال یكتب عن القیل والقال، بل  
إن رسالة   369." الَِّذي َسِمْعنَاهُ، الَِّذي َرأَْینَاهُ بِعُیُونِنَا، الَِّذي َشاَھْدنَاهُ، َولََمَستْھُ أَْیِدینَاعن "

 یوحنا األولى شبیھة بإنجیل یوحنا  في تركیزھا على حقائق حیاة المسیح. 
 

 شروط الشركة مع هللا
" قولھ  في  الرسالة  بدایة  في  كتابتھ  ھدف  یوحنا  یَُكوَن  یسرد  ِلَكْي  ھذَا  إِلَْیُكْم  َونَْكتُُب 

َكاِمًال. وابن   370"فََرُحُكْم  اآلب  مع  الشركة  خالل  من  یتحقق  الفرح  یسوع  وھذا  ھ 
ویستخدم یوحنا في كتابتھ عن شركتنا مع هللا مصطلح "معرفة." فمعرفة    371المسیح.

 
 1: 1یو  2  368
 1: 1یو  1  369
 4: 1یو  1  370
 3: 1یو  1  371
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ویصرح یوحنا بشروط   .اختباریةهللا ال تقتصر على المعرفة العقلیة، بل ھي عالقة  
 استمراریة الشركة مع هللا:

 ).7 –  6: 1ینبغي أن نسلك في النور ( . 1

 ). 2 – 1:  2. ینبغي أال نسلك في الخطیة (2

 
 الخطیة والشركة مع هللا

 372یشمل تعلیم یوحنا عن الخطیة حقیقتین ھامتین:
أكتب إلیكم ھذا لكي ال تخطئوا." إن كنا  . "یوفر هللا القوة الالزمة لحیاة منتصرة.  1

:  3،  5:  2  –  6:  1نرید الشركة مع هللا، فال یمكننا أن نستمر في شركة مع الخطیة (
. ال یمكننا أن نسلك في  ا). كأوالد هللا، لن نستمر في ارتكاب األخطاء عمدً 9  –  6

 الخطیة وأن نسلك مع هللا في الوقت ذاتھ.
اْلَمِسیُح  "  ط.یوفر هللا النعمة لمن یسق.  2 َوإِْن أَْخَطأَ أََحٌد فَلَنَا َشِفیٌع ِعْنَد اآلِب، یَُسوعُ 

د بغمر من النعمة لمن ." فرغم أن هللا یرید لنا حیاة النصرة المستمرة، إال أنھ یعِ اْلبَارُّ 
 ).2 – 1: 2، 9: 1یتوب بعد أن یسقط. (

 
 المحبة والشركة مع هللا 

 محبة هللا. 1

أو   الشخصي  االنضباط  على  فقط  مبنیة  لیست  الخطیة  على  النصرة  استمراریة  إن 
محبة   ھو  المسیحیة  الحیاة  یحكم  الذي  المبدأ  إن  هللا.  محبة  على  بل  النفس،  ضبط 

 
 1: 2یو  1  372
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فمن خالل محبتنا � نستطیع أن نحفظ وصایاه. إن كنا نحب هللا، فلن "نحب   373هللا.
 374العالم وال األشیاء التي في العالم." 

 . محبة المؤمنین2

إن الشخص الذي ال یحب أخاه "لیس من هللا." إن كنا نحب هللا، فإننا سنحب أوالد  
إل  375هللا. محبتنا  ھو  الحیاة  إلى  الموت  من  انتقالنا  دلیل  وھذه إن  المؤمنین.  خوتنا 

 376المحبة لیست مجرد كلمات فارغة، بل تَُرى في أفعالنا. 
 ضمان أوالد هللا 

یوحنا   "كتب  قرائھ  یعلم  هللاِ.لكي  اْبِن  بِاْسِم  تُْؤِمنُوا  َوِلَكْي  أَبَِدیَّةً،  َحیَاةً  لَُكْم   377"أَنَّ 
فینا  ظھرت  إن  هللا  أوالد  أننا  نعلم  المستمرة.  الطاعة  المستمر  الضمان  ویتطلب 

 الخصائص التالیة: 
 ) 7 – 6:  1. طاعة الحق (1

إِنَُّكْم إِْن ثَبَتُّْم "   31: 8الواردة في یوحنا  یوازي ھذا الجانب من الضمان كلمات یسوع  
تَالَِمیِذي تَُكونُوَن  فَبِاْلَحِقیقَِة  َكالَِمي  على فِي  مبني  لیسوع  كتالمیذ  ضماننا  إن   ".

 مرة لكلمتھ.تااللتفات المستمر والطاعة المس
 ) 10 – 8: 3( ا. عدم ارتكاب الخطیة عمدً 2

مد على هللا، ع تمادینا في التمرد المتأن نتمتع بالشركة مع هللا إذا    نستطیع ال    نابما أن
 فمن الطبیعي أننا لن ننعم بالضمان إن استمرینا في ھذا التمرد. 

  

 
 :A. Philip Brown, II. Loving God: The Primary Principle of the Christian Life. (Cincinnati, OHلقراءة المزید انظر   373

Revivalist Press, 2005). 
 15، 5: 2یو  1  374
 21 - 20:  4، 11 – 10: 3یو  1  375
 18 - 14: 3یو  1  376
 13: 5یو  1  377
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 ) 19  – 14: 3. محبة المؤمنین (3

" لتالمیذه  یسوع  بَْعضً قال  ُحبٌّ  لَُكْم  َكاَن  إِْن  تَالَِمیِذي:  أَنَُّكْم  اْلَجِمیُع  یَْعِرُف  ا بِھذَا 
نَْحُن نَْعلَُم  وكرر یوحنا التركیز على ھذه الحقیقة في رسالتھ في قولھ: "   378."ِلبَْعٍض 

 379" ، ألَنَّنَا نُِحبُّ اِإلْخَوةَ.أَنَّنَا قَِد اْنتَقَْلنَا ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحیَاةِ 
 

 ھدف ومحتوى رسالة یوحنا الثانیة 
الثانیة مع رسالة   الحیاة تتوازى رسالة یوحنا  فالشركة مع هللا تشمل  یوحنا األولى. 

في   بھا  الموصى  المحبة  إن  هللا.  حق  في  والسلوك  هللا  محبة  لیست   حنایو  2في 
 380بوصیة جدیدة، بل ُعلَِّم بھا منذ البدایة.

بھا في   الموصى  المحبة  بالحق. والتم   حنایو  2إن  تتمسك  أمر  یھي محبة ممیزة  یز 
ال من  الكثیر  ھناك  تلك خادم ھام ألن  یوحنا  ویحذر  بالمسیح.  یؤمنون  ال  الذین  عین 

المختارة ناصحً  العالم    االسیدة  إلى  المسیح قد أتى  إیاھا أن تتمسك بحقیقة أن یسوع 
 382لذا فالشركة مع هللا تتطلب أن ننكر التعلیم الخاطئ.  381في الجسد. 

 
 ھدف ومحتوى رسالة یوحنا الثالثة 
رسالةً   الثالثة  یوحنا  رسالة  حسن  تعد  إن  المسیحیة.  الضیافة  كرم  عن  شخصیةً 

و عن  تعبیر  بل  لآلخرین،  نظھره  الذي  الود  مجرد  لیس  المسیحیة  دة  حالضیافة 
یأتو من  قبول  من  الثانیة  رسالتھ  في  یوحنا  حذرنا  وفي    نالكنیسة.  كاذب.  بتعلیم 

 رسالتھ الثالثة یحذرنا من رفض أصحاب التعلیم الصحیح.
ال المبشرین  یقبل  بحسن  كان غایس  على   المسیحیة  ضیافةالمسافرین  یعاملھم  وكان 

عامل بالحق.وأنھم  النقیض  383ن  ذلك  وعلى  یرفض  من  أولئك    دیوتریفس،  قبول 
 

 35: 13یو   378
 14: 3یو  1  379
 6 - 5: 1یو  2  380
 8 - 7: 1یو  2  381
 11 - 10: 1یو  2  382
 8 - 5: 1یو  3  383
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كان  اإل یوحنا    دیوتریفسخوة.  سلطة  یرفض  وكان  لنفسھ،  مكانة  لتحقیق  یسعى 
 384. تحدُّونھالمؤمنین الحقیقیین الذین ی یطردالرسولیة، وكان 

سلوك   بین  الثالثة  رسالتھ  في  یوحنا  التي    دیوتریفسویقارن  المسیحیة  والمحبة 
الرسالة القصیرة  دیمتریوسأظھرھا   المسیحیة  . وتظھر ھذه  للمحبة  العملي  التطبیق 

ی سعیً التي  الكنیسة  ووحدة  األولى  رسالتھ  في  یوحنا  بھا  كما   اوصي  الحق  وراء 
 یوصي في رسالتھ الثانیة. 

 
 رسالة یھوذا: تحذیر من المعلمین الكذبة 

 الكاتب وتاریخ الكتابة 
أخً  یھوذا  بعد    اكان  إال  بیسوع  یؤمن  لم  یعقوب،  وكأخیھ  لیسوع.  شقیق  غیر 

یعرِّ   385القیامة.  رسالتھ،  أنھ  وفي  على  نفسھ  یھوذا  َوأَُخو  "ف  اْلَمِسیحِ،  یَُسوَع  َعْبُد 
 386."یَْعقُوبَ 

ا الكبیر مع رسالة بطرس  ھ إن الدلیل الوحید على تاریخ كتابة رسالة یھوذا ھو تشابھ 
كتبت في ة الرسالتین لمشكالت متشابھة یوحي بأن رسالة یھوذا ربما  عالجفم   الثانیة. 

األول   القرن  ستینات  أوائل  في  الثانیة،  بطرس  رسالة  فیھا  كتبت  التي  الفترة  نفس 
 المیالدي. 

 
 القراء 

" موجھة  یھوذا  ِلیَُسوَع  رسالة  َواْلَمْحفُوِظیَن  اآلِب،  هللاِ  فِي  اْلُمقَدَِّسیَن  یَن  اْلَمْدُعّوِ إِلَى 
إلى    387."اْلَمِسیحِ  موجھة  كانت  الرسالة  بأن  یھودیة  مواضیع  إلى  اإلشارة  وتوحي 

 الیھود المؤمنین.
 الھدف والمحتوى

 
 10 - 9: 1یو  3  384
 7: 15كورنثوس  1، 5 – 3: 7، یو 3: 6، مر 55: 13مت   385
 1: 1یھ   386
 الشاھد ذاتھ  387
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 388."ناخالصموضوع    كان یأمل أن یكتب رسالةً عقائدیةً "عنیشیر یھوذا إلى أنھ  
  وحى الروح القدس لیھوذا بأن یحذرإال أنھ لسبب اختراق المعلمین الكذبة للكنیسة، أ

 خوتھ المؤمنین من التعلیم الكاذب. إ
  وتشمل رسالة یھوذا:

 تحذیر من المعلمین الكذبة ورسالتھم  -
 وصف للدینونة التي ستأتي على ھؤالء المعلمین  -
 دعوة للمثابرة  -
أَْن یَْحفََظُكْم َغْیَر َعاثِِریَن، َویُوقِفَُكْم أََماَم َمْجِدِه بِالَ َعْیٍب  اْلقَاِدُر  مجید ختامي لـ"ت -

 389." فِي االْبتَِھاجِ 

 
 الرسائل العامة في الكنیسة الیوم 

لقد  .  األمانة رغم األلمتشجعنا الرسائل العامة، وخاصةً رسالة بطرس األولى، على  
إن   390، لكي یرفعم هللا في حینھ. ه وحثھم على أن یتواضعوا الیومءاتحدى بطرس قرَّ 

األلم أمر شائع في الحیاة المسیحیة، ولكن األلم ینتھي بالمجد. وقد شجع ھذا الوعد  
الحادي  القرن  لمؤمني  تشجیع  مصدر  یكون  أن  وینبغي  األول،  القرن  مؤمني 

 ا. والعشرین أیضً 
فسواًء من خالل دعوة بطرس    حیاة اإلیمان العملیة.تحث كل من ھذه الرسائل على  

اإل محبة  عن  األولى  یوحنا  رسالة  خالل  من  أو  للسلطات،  من للخضوع  أو  خوة، 
خالل حث یوحنا في رسالتھ الثانیة على التشبث بالحق، أو دعوتھ في رسالتھ الثالثة  
لحسن الضیافة، أو تحذیر یھوذا من المعلمین الكذبة، فإن الرسائل العامة تعلمنا أن 

لی  العقلیة. الحق  المعرفة  مجرد  حیاتنا    س  في  الكتابي  الحق  لنحیا  مدعوون  إننا 
 الیومیة. 

 
 

 3: 1یھ   388
 24: 1یھ   389
 6: 5بط  1  390
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 خاتمة 
فیھم معظم الرسل) من أجل إیمانھم.   نمات الكثیر من المؤمنین (بم   في القرن األول 

ألنھ رفض أن یشعل البخور لإلمبراطور. وفي   بولیكاربوسوفي القرن الثاني قُتَِل  
اطور عن الرب رألنھا شھدت لإلمب  كاترینا اإلسكندرانیةالقرن الرابع، قطعت رأس  

 یسوع.
حُ  عشر  الرابع  القرن  إلى  رِ في  المقدس  الكتاب  ترجم  ألنھ  ویكلیف  جون  جسد  ق 

عقیدة   رفض  ألنھ  ھاس  جون  ُحِرَق  عشر،  الخامس  القرن  وفي  اإلنجلیزیة. 
ُصِلَب   عشر  السادس  القرن  وفي  الرومانیة.  في   امسیحیً   امؤمنً   26الكاثولیكیة 

 . انجازاكي بالیابان في فترة من االضطھاد دفعت الكنیسة لالجتماع سرً 
السوفییتي   واالتحاد  الصین  في  كشھداء  المؤمنین  آالف  مات  العشرین  القرن  في 

الدول   من  في  وغیرھما  المؤمنون  یواجھ  والعشرین،  الحادي  القرن  وفي  الشمولیة. 
 لالضطھاد والموت.  الدول اإلسالمیة المخاطر الیومیة التي تعرضھم

إیمانھم.وھكذا، ففي كل جیل   للكنیسة، فھذا   نجد مؤمنین ماتوا من أجل  أما بالنسبة 
ُكّلِ نِْعَمٍة الَِّذي أحد دواعي تشجیعھا. ویذكر بطرس المؤمنین المضطھدین بأن " إِلھُ 

لُُكْم، َویُثَبِّتُُكْم، َدَعانَا إِلَى َمْجِدِه األَبَِدّيِ فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع، بَْعَدَما تَأَلَّمْ  تُْم یَِسیًرا، ھَُو یَُكّمِ
نُُكْم. یُكْم، َویَُمّكِ إن الكنیسة منتصرة! وھذا ھو وعد الرب من خالل الرسائل    391"َویُقَّوِ

 العامة في الكلمة المقدسة. 
 الدرس الحادي عشر  اجبو
ادرس  1 الدرس.  ھذا  على  االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  في  أسئلة  . 

 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 
كتاب عن  2 أو درس  بإعداد عظة  قم  تقدمھ في    أحد.  أن  یمكنك  التالیة.  المواضیع 

بین   ما  طولھ  یتراوح  مقال  درس   6و  5صورة  أو  كعظة  تسجلھ  أن  أو  صفحات 
 كتاب.

 
 10: 5بط  1  391
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"األلم في حیاة المؤمن." استخدم المبادئ التي تعلمنا إیاھا رسالة بطرس األولى ثم   -
 قم بشرحھا بأمثلة من تاریخ الكنیسة، وخاصةً من تاریخ الكنیسة في بالدك.

 "الشركة مع هللا." اذكر معاییر الشركة مع هللا كما جاءت في رسالة یوحنا األولى.  -
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 االسم:____________________
 

 امتحان الدرس الحادي عشر
 
 . ما المعنى المرجح لـ"بابل" في تحیة بطرس؟1

 
 
 . ما ھو الخطر األساسي الذي كانت الكنیسة تواجھھ في بطرس األولى؟2

 
 
 ي كانت الكنیسة تواجھھ في بطرس الثانیة؟ ذ. ما الخطر األساسي ال3

 
 
یوحنا  .  4 رسالة  في  وأوالدھا"  المختارة  "كیریة  لعبارة  المحتمالن  التفسیران  ما 

 الثانیة؟ 
 
 
 . ما الحقیقتان الھامتان في تعلیم رسالة یوحنا األولى عن الخطیة؟ 5
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لما جاء في رسالة یوحنا  .  6 أي وفقاً  تَُرى في  التي  الثالث  ما الخصائص  األولى، 
 ابن �؟

 
 
 . ما الھدف الرئیسي لرسالة یوحنا الثالثة؟ 7

 
 
 . ما العالقة التي كانت تربط یھوذا بالرب یسوع؟ 8

 
 
 من الذاكرة.  25 – 24: 1ویھوذا  7 – 6: 1یو  1و  7 – 6: 1بط  1. اكتب 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 

  



210 

 الدرس الثاني عشر 
 الرؤیا

 رب یسوع ھو 
 

 أھداف الدرس 
 یتعرف الطالب على الكاتب وتاریخ الكتابة والخلفیة التاریخیة لسفر الرؤیا.. 1

 . یدرك الطالب أھمیة المواضیع الواردة في سفر الرؤیا. 2

 . یقارن الطالب بین النظریات األساسیة المستخدمة في تفسیر سفر الرؤیا.3

 الرؤیا واحتیاجات العالم الیوم.. یربط الطالب بین رسالة سفر 4

 
 اإلعداد لھذا الدرس 

اقرأ سفر الرؤیا. وقبل أن تفعل ذلك، اختر أحد واجبي الكتابة الذي تود القیام بھ  .  1
 في آخر الدرس. 

 . 21  – 20: 3. احفظ رؤ  2
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 مقدمة 
أن   یعرفون  كانوا  ناحیة،  فمن  للحق.  متنافسین  ادعائین  األول  القرن  مؤمنو  واجھ 

فالمؤمن یخضع لسلطان وربوبیة یسوع المسیح. ومن    392سوع المسیح ھو رب." "ی
ناحیة أخرى، كانت روما تطالب كل من ھو تحت سلطان اإلمبراطوریة الرومانیة  

 أي أنھ "ربنا وإلھنا". Dominus et deus nosterھو  قیصر بأن یشھد بأن

بكون   تعترف  الدیانات  تلك  كانت  طالما  الدیانات،  من  الكثیر  تقبل  روما  كانت  لقد 
السلطان األخیر. وی لم  اإلمبراطور ھو صاحب  إن روما  المؤرخین  العدید من  قول 

یسوع  یعبدوا  أن  للمسیحیین  یحق  كان  فقد  مسیحیین،  لكونھم  المسیحیین  تضطھد 
لیعترف طالما   كان  ما  الحقیقي  المؤمن  أن  إال  لإلمبراطور.  الكامل  بالوالء  أقسموا 

 بأن اإلمبراطور ھو صاحب السلطان الكامل.
استشھاد  فقً و على  عیان  لشاھد  عرضً بولیكاربوسا  القضاة  أحد  قدم  یطلق    ا،  بأن 

قائًال  بولیكاربوس  وسأل  قیصر.  بألوھیة  اعترف  إذا  الُمِسن  القدیس  "ما  سراح   
سیقع   الذي  البخور؟" الضرر  لھ  وأشعلت  رب  ھو  قیصر  إن  قلت  إن      393علیك 

ولكن بولیكاربوس علم أن ھناك رب واحد فقط للمؤمن. وال یمكن للمؤمن الحقیقي  
 الكامل ألي إنسان.  الوالءأن یعطي 

الصراع   ھذا  واقع  ومن  األولى.  والكنیسة  روما  بین  النزاع  أصل  ھو  ھذا  وكان 
ال  عالم  في  حتى  رب."  ھو  "یسوع  بأن  األول  القرن  لمؤمني  الرؤیا  سفر  صرح 

بسلطانھ،   لكلمات  یعترف  صارخةً  صورةً  نجد  الرؤیا  سفر  وفي  رب.  ھو  یسوع 
 بولس: 

ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم یَُسوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة .  ِلذِلَك َرفََّعھُ هللاُ أَْیًضا، َوأَْعَطاهُ اْسًما فَْوَق ُكّلِ اْسمٍ   "
ْن فِي السََّماِء َوَمْن َعلَى األَْرِض َوَمْن تَْحَت األَْرِض  َف ُكلُّ ِلَساٍن أَنَّ یَُسوَع  َویَْعتَرِ ،  ِممَّ

 394"اْلَمِسیَح ھَُو َربٌّ ِلَمْجِد هللاِ اآلِب.
  یسوع ھو رب. 

 
 11: 2فیلبي   392
393  Martyrdom of Polycarp, translated by J.B. Lightfoot.The  
 11 - 9: 2فیلبي   394
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 خلفیة سفر الرؤیا 
 الكاتب، تاریخ الكتابة، مكان الكتابة 

" یوحنا،  أنھ  نفسھ على  الرؤیا  كاتب سفر  ف  یقَةِ أَُخوكُ یعّرِ الّضِ فِي  َوَشِریُكُكْم   395." ْم 
وقد أقر تقلید الكنیسة األولى بأن یوحنا، "التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ"، ھو كاتب 

 إنجیل یوحنا ورسائل یوحنا الثالث وسفر الرؤیا. 
. ھناك احتماالن، وكالھما یناسبان حیاة  اأما عن تاریخ كتابة ھذا السفر، فأكثر تعقیدً 

نی أحدھما ھو خالل حكم  األولى.  الكنیسة  اشتد یوحنا واضطھاد  فترة  رون، وكانت 
ترجیحً  األكثر  والتاریخ  االضطھاد.  دومیتیان   افیھا  اإلمبراطور  ھو خالل اضطھاد 

تاریخ كتابة سفر الرؤیا إلى حقبة    إیرینیئوسم). في القرن الثاني، أرجع  96  –  81(
دومتیان.م  من حكم  كتابة سفر    396تأخرة  تاریخ  ھو  ھذا  أن  الالھوتیین  معظم  ویقر 

 الرؤیا. 
ة صغیرة في بحر إیجة، حیث  رلقد ُكتَِب سفر الرؤیا من جزیرة بطمس، وھي جزی

بسبب إیمانھ. إال أنھ بالرغم من أنھ ربما لم یكن اإلمبراطور ھو من   ا كان یوحنا منفیً 
أنھ برغم تلك الظروف، ف لقد  أمر بنفي یوحنا، یوضح یوحنا  إن "یسوع ھو رب." 

اْلَمِسیحِ.كان في جزیرة بطمس " یَُسوَع  َكِلَمِة هللاِ، َوِمْن أَْجِل َشَھاَدةِ  فحتى    "ِمْن أَْجِل 
 في جزیة بطمس، هللا ھو صاحب السلطان.

 
 الھدف 

اإلجابة   ونجد  الرب؟"  ھو  "من  سؤال  على  الرؤیا  سفر  السفر:  یجیب  مقدمة  في 
الشَّاھِ " اْلَمِسیحِ  األَْرِض یَُسوَع  ُملُوِك  َوَرئِیِس  األَْمَواِت،  ِمَن  اْلبِْكِر  األَِمیِن،   397."ِد 

قائًال  االضطھاد  بسبب  یتألمون  الذین  للمؤمنین  یوحنا  ھو    ویكتب  المسیح  یسوع  إن 
صاحب   ھو  هللا  الخارجیة،  الظروف  عن  النظر  فبصرف  األرض.  ملوك  رئیس 

 السلطان. 
 

 9: 1رؤ   395
396  Irenaeus, Against Heresies 5.30.3. 
 5: 1رؤ   397
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 ویقدم یوحنا ھذه الحقیقة بثالث طرق:
 یسوع ھو رب الكنیسة. ). 3  – 2رسائل للسبع كنائس (رؤ . 1
المنتصر (رؤ  2 كالحمل  یسوع ھو رب    ).5  –  4. رؤى � على عرشھ وللمسیح 

 السماء.
یسوع رب على كل ممالك  ).22 – 6ظرة على التاریخ من منظور السماء (رؤ . ن3

 األرض. 
 

 قراءة سفر الرؤیا 
 یوي رؤال األدب

الرؤییولكونھ سفر رؤ یتمیز سفر  ا  اي،  العھد  أسفار  األسفار  بین  أمثلة  لجدید. ومن 
الرؤیالرؤ النصوص  إن  دانیال.  سفر  القدیم  العھد  في  أو  وییویة  "تعلن"  "تكشف"  ة 
 یة عن مقاصد هللا في التاریخ البشري.وی. تكشف النصوص الرؤاكان مستورً  حقاً 

الرؤ النص  فییستخدم  للتواصل،  الرموز  الرؤیا  وي  سفر  في  من  ذكر  نجد  الكثیر 
عوبات  ومن ص  التنانین والوحوش والكوارث الطبیعیة كالزالزل والعواصف الثلجیة.

الرؤ النصوص  وتفسیر  وبحسب یة  ویقراءة  الوقت  بمرور  الرموز  معاني  تغیر 
ستخدم التنین في الغرب كرمز للشر والخطر، أما یُ   فمثًال   اختالف الخلفیات الثقافیة.

رمزً  التنین  یعد  األدنى،  الشرق  ثقافات  من  الكثیر  یجعل   افي  وقد  والنجاح.  للقوة 
 على القارئ.  ارً سِ اختالف طرق تفسیر الرموز سفر الرؤیا عَ 

التفسیر الصحیح لرموز سفر الرؤیا إدراك أن معظم الرموز مصدرھا ومن مفاتیح  
وإشعیاء   وحزقیال  ودانیال  والمزامیر  الخروج  سفر  وخاصةً  القدیم،  العھد  ھو 
أو  فكرة  إلى  ما  إشارة  على  تحتوي  الرؤیا  سفر  آیات  نصف  من  فأكثر  وزكریا. 

في العھد    ث أوالً وعلى القارئ المدقق لسفر الرؤیا أن یبح  صورة من العھد القدیم.
 القدیم عند دراسة الرموز. 
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الرؤ الكتابات  ویحتو  ةی ویتصور  من خالل رؤى.  نبویة  أو  تاریخیة  سفر حقائق  ي 
لذا فمن الصعب أن نتوصل إلى    رؤیا، ومعظمھا متداخل.  ستینالرؤیا على أكثر من  

لھا. دقیق  زمني  الرؤى    تسلسل  تعدد  یقدم  نظروقد  الحدث   وجھات  لنفس  متداخلة 
 و تقدیم منظور بدیل لحدث ما.التفصیل أ لغرض

تذكُّ  القارئ  على  ما  أھم  من  األدب  ولعل  دراسة  أثناء  على    ويیالرؤره  یركز  أن 
كثیرً الموا ینھمك  أن  دون  الرئیسیة  التفاصیل.  اضیع  الرئیسیو   في  التي    ةالمواضیع 

، ونصرة الكنیسة. ھذه المواضیع  ربوبیة یسوع، وسیادة هللایتناولھا سفر الرؤیا ھي  
د   وتربط بین المقاطع المتباینة الكثیرة في السفر.توّحِ

 
 نظریات التفسیر 
 ي أسفار الكتاب المقدس، لذا ظھرت غیر شائع ف اأدبیً  ایستخدم أسلوبً ألن سفر الرؤیا  

مناھج أساسیة تتعامل مع ھذا السفر. وفي   أربعةالمناھج المختلفة في تفسیره. وھناك 
منھا،   مسلطً كل  الضوء  معینة  انجد  أشیاء  نكتفي على  الرؤیا،  لسفر  وكمقدمة   .
 ألربعة.ھذه المناھج اباستعراض 

 
 السابقي  المنھج

یؤمن السابقیون بأن سفر الرؤیا یتحدث عن أحداث وقعت في أواخر القرن المیالدي  
ووفقً  بعدھا   ااألول.  أو  یوحنا  حیاة  الرؤیا خالل  أحداث سفر  وقعت  المنظور،  لھذا 

للصراع بین الكنیسة واإلمبراطوریة   ا مباشرةً. ھذا المنھج یعتبر سفر الرؤیا تصویرً 
ة المسیح إذ انتشرت الكنیسة في كل ك الرومانیة. وقد انتھى ذلك الصراع بنصرة ممل

ووفقً  النبوات  االعالم.  تحققت  النظرة،  القرن    لھذه  في  الرؤیا  سفر  في  جاءت  التي 
 األول المیالدي. 
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 التاریخي المنھج 
سفر الرؤیا على أنھ صورة رمزیة لتاریخ الكنیسة منذ عھد الكنیسة   التاریخیونیقرأ  

ووفقً  المسیح.  مجيء  عند  جدیدة  وأرض  جدیدة  سماء  قیام  وحتى  لھذه   ااألولى 
صورةً   19  –  4ویعطي رؤ    الكنائس في عھد یوحنا.  3  –  1النظرة، یخاطب رؤ  

تسلسلیة رؤ    زمنیة  أما  التاریخ.  مر  على  المج  22  –  20للكنیسة  يء  فیصور 
ووفقً  للمسیح.  المنھج  ا المستقبلي  رؤ  لھذا  في  المذكورة  النبوات    ھي   22  –  20، 

 التي لم تتحقق بعد. وحدھا
 

 المنھج المثالي 
على أن سفر الرؤیا یعطي القارئ صورةً عن الصراع  التاریخیینیتفق المثالیون مع 

عون أنھا لیست إال  دَّ بین الخیر (المسیح والكنیسة) والشر (إبلیس وأتباعھ). إال أنھم ی
المستمر   ولیست ذات ترتیب تاریخي محدد، بل ھي  ،صورة رمزیة رمز للصراع 

جدیدةً    اوأرضً   ح لیقیم سماًء جدیدةً ح والشر، صراع سینتھي بمجيء المسیبین المسی
رؤ   في  ووفقً 22  –  20كما  في    ا.  معین  بحدث  الرؤیا  سفر  یتنبأ  ال  النظرة،  لھذه 

 المستقبل سوى مجيء المسیح.
 

 المنھج المستقبلي 
التاریخیین تاریخیة  مثل  ألحداث  صورة  أنھ  على  الرؤیا  سفر  المستقبلیون  یقرأ   ،

المنظور رؤ   ھذا  ویعتبر  في عھد    3  –  1معینة.  الكنیسة  یوحنا. وعلى عكس  ھو 
رؤ  التاریخیین أجزاء  معظم  إلى  المستقبلیون  ینظر  أمور   22  –  4،  أنھا  على 

ھناك   المستقبلي،  اإلطار  وفي  المصوَّ   4مستقبلیة.  للمستقبل  سائدة  في تفسیرات  ر 
 سفر الرؤیا: 

ألفیة التقلیدیة (وتعود إلى القرن الثاني المیالدي على األقل) تتوقع اضطھاد   ل القب.  1
"الضیقة  الكن وقت  في  ذروتھ  إلى  االضطھاد  ھذا  ویصل  الدھر.  انقضاء  حتى  یسة 

ویتبع   المؤمنون،  سیُقام  المسیح،  یأتي  وحین  مباشرةً.  المسیح  مجيء  قبل  العظیمة" 
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ویلي األلفیة دینونة غیر المؤمنین أمام    398ذلك ألفیة یملك فیھا المسیح على األرض.
جدیدةً، الموطن األبدي   ا ثم یخلق هللا سماًء جدیدةً وأرضً   399.العظیمالعرش األبیض  

 ھم في سفر الحیاة.ؤت أسمابَ تِ لكل من كُ 
 
 ألفیة التدبیریة ل . القب 2

القب  تعالیم  من  حداثةً  أكثر  نسخة  تؤخَ ل  وھي  النظرة،  ھذه  وفي  التقلیدیة.  ذ ألفیة 
العظیمة." "الضیقة  فترة  قبل  االختطاف  في  األرض  من  العصیبة والم   الكنیسة  حنة 

یُنَظر إلیھا على أنھا تصویر لمحنة إسرائیل على األرض    19  -  4المذكورة في رؤ  
سنوات تكون خاللھا الكنیسة في السماء مع یسوع. ثم یعود    7خالل فترة تبلغ مدتھا  

األرض. و األلفي على  ملكھ  لیقیم  الفترة ل  القبمثل  المسیح  ھذه  یتبع  التقلیدیة،  ألفیة 
 سماء جدیدة وأرض جدیدة. الدینونة وخلق 

 
عشر    لفیةاألبعد  ما  .  3 والتاسع  عشر  الثامن  القرنین  في  النظرة  ھذه  (شاعت 

المیالدیین)، وتنص على أن بشارة اإلنجیل ستنتشر في كل األرض فتحول المجتمع  
فترة  األلفیة ھي  تكون  النظرة،  لھذه  ووفقاً  والسالم.  والعدل  البر  یسوده  إلى عصر 

في كل العالم من خالل الكنیسة. ثم یأتي المسیح بعد األلفیة ویھزم انتصار اإلنجیل  
 إبلیس ھزیمةً نھائیةً، ویأتي بسماء جدیدة وأرض جدیدة. 

 
مع    الالألفیة.  4 النظرة  ھذه  تتفق  األقل)  على  المیالدي  الثاني  القرن  إلى  (وتعود 

ن ما  وجھة  المذكورة في رؤ األبعد  ظر  األلف عام  بعد  المسیح سیعود  أن  لفیة على 
في أنھم    ةلفیاألبعد  ما    أصحاب وجھة نظر  . ولكن یختلف الالألفیون مع6  –  1:  20

. ویتحقق یرون أن األلفیة لیست حقبة زمنیة تاریخیة، بل رمز لعصر الكنیسة كامًال 
روحیً  األلفیة  ا  اوعد  سفر  یصور  الكنیسة.  خدمة  خالل  البركات  من  لرؤیا 

 
 "ألفیة" أي فترة ألف عام   398
 15 - 11: 20رؤ   399
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وینتھي ذلك بمجيء المسیح،   .مجازيوالصراعات التي تخوضھا الكنیسة على نحو  
 ینونة، ثم السماء الجدیدة واألرض الجدیدة للمؤمنین.دثم ال

 
ال  قارئیتصف  قد   تفسیراتھسفر  في  الشدید  بالتزمت  بین رؤیا  نخلط  أال  وعلینا   .

الكلمة   وسلطة  الرؤیا  لسفر  بشدة  تفسیرنا  متمسكین  لشخصین  الممكن  فمن  نفسھا. 
عن اآلخر لھذا السفر.    ابالحق المطلق للكلمة أن یكون لكل منھما تفسیر مختلف تمامً 

ترشد تفسیرك  وحین تدرس سفر الرؤیا، ستتوصل (وینبغي أن تتوصل) إلى نتائج  
آ مؤمنین  رفض  من  احذر  ولكن  مختلفة،للسفر.  نتائج  إلى  یصلوا  قد  ھذه  ف  خرین 

 اختالفات في التفسیرات الكتابیة، ولیست اختالفات حول سلطة الكتاب.ست إال لی
 

 "في الضروریات: الوحدة.
 وفي غیر الضروریات: الحریة. 

 وفي كل شيء: الشركة." 
 روبرتوس میلدینیوس

 

 
 المواضیع الرئیسیة في سفر الرؤیا

 یسوع ھو رب
. ویكشف سفر الرؤیا عن یسوع في ملء اما كان مستورً   ویةیالكتابات الرؤكشف  ت

بالكامل في فترة خدمتھ على األرض. وصرح بولس بأنھ    مرئیًامجده. لم یكن مجده  
تحت  ومن  األرض  على  ومن  السماء  في  ممن  ركبة  كل  "تسجد  فیھ  یوم  سیأتي 

 عن صورة مجد ذلك الیوم.  اویكشف سفر الرؤی  400األرض." 

 
 10: 2فیلبي   400
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الواردة في   الرموز  الكثیر من  الرؤی إن  أن ھذه   اسفر  إال  القدیم.  العھد  مأخوذة من 
د من خاللمُ فالسفر    .اممیزً   ا الھوتیً   امسیحیً   االرموز تحمل تعلیمً  الھوت مسیحي   وحَّ

اإلنسان    تسقم  البشري. من رؤیة یوحنا البن  التاریخ  أوجھ عمل هللا في  یربط كل 
سفر   في  المحوریة  المواضیع  من  أن  نرى  المنتصر،  للحمل  ربوبیة  لرؤیتھ  الرؤیا 

 402إن یسوع ھو ملك الملوك ورب األرباب.  401یسوع المسیح. 
 

 هللا ھو صاحب السلطان
رسالة   المتألمة،  للكنیسة  رجاء  رسالة  وقدرتھ  هللا  سیادة  رسالة  كانت  فیھا لقد  قدم 

إن رؤیا هللا على عرشھ في    403." اْلَكائِِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي یَأْتِيیوحنا هللا على أنھ " 
. وكان اقدیرً   اعظیمً   ا. فیوحنا، كإشعیاء، رأى هللا قدوسً 6تذكرنا بإشعیاء    5  –  4رؤ  

یومً  أنھ  تقرأ عن  أن  لكنیسة تضطھدھا روما  المشجع  "  امن  َخِلیقٍَة  ما ستشترك  ُكلُّ 
الْ  َعلَى  َوَما  األَْرِض،  َوتَْحَت  األَْرِض  َوَعلَى  السََّماِء  فِي  ا  فِیَھاِممَّ َما  ُكلُّ  في  بَْحِر،   "

 404التسبیح � وللحمل. 

 

 النصرة لشعب هللا 
النصوص   معظم  في  التاریخ  ویةیالرؤكما  في  مقاصد هللا  الرؤیا عن  یكشف سفر   ،

البشري. فرغم أن ھناك الكثیر من الرموز التي قد یجد القارئ المعاصر صعوبةً في 
لشعب هللا ألن   األكیدة  النصرة  الرؤیا واضحة:  لسفر  العامة  الرسالة  أن  إال  فھمھا، 

ض إلى  یحول منظوره من األریسوع ھو رب. وبشكل متكرر نرى أن سفر الرؤیا  
إن هللا یعمل على   405إیانا بأن ما نراه ھو فقط أحد جوانب التاریخ.  االسماء، مذكرً 

تحقیق مقاصده في العالم حتى وإن كنا ال نرى ذلك. وكشعب هللا، لنا ضمان النصرة 

 
 14 - 6: 5و 20 – 9: 1رؤ   401
 16: 19رؤ   402
 4: 1رؤ   403
 13: 5رؤ   404
 في السماء.   19 – 15: 11على األرض،   14: 11 – 7: 8في السماء،  6: 8 – 9: 7على األرض،  8: 7 – 1: 6على سبیل المثال:   405
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التشجیع: " بھذا  كنیسة الودكیة  إلى  الرسالة  أَْن  النھائیة. وتختتم  فََسأُْعِطیِھ  یَْغِلُب  َمْن 
 406."َس َمِعي فِي َعْرِشيیَْجلِ 

 
 الرؤیا في الكنیسة الیوم 

اء الذین یجدون ثمة خطران علینا اجتنابھما عند قراءة سفر الرؤیا. ھناك بعض القرَّ 
تمامً  فیجتنبونھ  الرؤیا،  فھم سفر  في  بالغةً  الوصول  اصعوبةً  یعجزون عن  . وألنھم 
 للتفسیر الصحیح، تجدھم ال یدرسون السفر بالمرة.

وعلى النقیض، فإن الخطر اآلخر ھو أن بعض القراء على یقین شدید من تفسیرھم 
التفسیر. فتجدھم یركزون على   للسفر حتى أنھم یرفضون كل من یختلف عنھم في 

الرسالة   أن  المؤسف  من  للسفر.  األساسیة والعامة  الفكرة  ویفقدون  تفاصیل صغیرة 
ل الثائر حول تفاصیل التفسیرات. إن رسالة  الرئیسیة لسفر الرؤیا تُفقَد أحیاناً في الجد

 سفر الرؤیة محوریة للكنیسة الیوم.
في وقت كان آالف المؤمنین یستشھدون كل عام من أجل المسیح، كانت رسالة أن  

رب ھو  المثابرة.  یسوع  على  المتألمین  للمؤمنین  كبیر  تشجیع  كان    اأیَّ   مصدر 
 شجع الكنیسة بوعد النصرة األخیرة.األسلوب الُمتَبَع للتفسیر، فإن سفر الرؤیا ی

في ضوء أواخر األیام. إن   كیف ینبغي أن یعیش المؤمنون الیومیذكرنا سفر الرؤیا  
) األخیرة  األیام  بأحداث اإلسخاتولوجیادراسة  بالتنبؤ  األساس  في  یختص  ال   (

بالحیاة الیوم في ضوء مقاصد هللا. كمؤمنین، یشجعنا سفر    امستقبلیة، بل یھتم أساسً 
الرؤیا على أن نثق في مقاصد هللا. وكخدام، نعظ من سفر الرؤیا لنشجع شعب الرب 

فبدالً  األمانة.  المشفرة   على  بالرسائل  یعج  سفر  أنھ  على  الرؤیا  سفر  تقرأ  أن  من 
 المتعلقة بالمستقبل، اقرأه ككلمة هللا لشعب الرب الیوم. 

  

 
 21: 3رؤ   406
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 خاتمة 
في   نتھممدی الشیوعیة كان جون وبیتي ستام مرسلین إلى الصین حین ھاجمت القوات 

الزوجیھذ  وقُبض على.  1934عام   الیافع ین  تحت ین  كرھینة، وسارا  واحتجزا  ن، 
میاوشو. سألھما أحد المارة "إلى أین تذھبان؟" فأجابھ جون ستام  الحراسة إلى مدینة  

 یذھبون ھم، ولكننا ذاھبان إلى السماء."   "إننا ال نعلم إلى أینقائًال 
كان جون    .الشیوعیین وفي الیوم التالي قُطع رأس كل من جون وبیتي ستام على ید  

ابنتھما  البالد في مالبس  إلى خارج  تھریبھا  الخدمة تم  لرؤسائھ في  قد كتب رسالةً 
لیتمجد   لنا،  بالنسبة  أما   ..." ھي:  األخیرة  كلماتھ  وكانت  أو  الرضیعة.  بحیاتنا  هللا 

بموتنا." لقد كان جون وبیتي ستام یعرفان خیر معرفة حقیقة الرؤیا. یسوع ھو رب 
السلطان  النھائیة. بالحیاة أو بالموت، فإن هللا ھو صاحب  المعركة  النصرة في  ولھ 

 وطرقھ ھي األعظم.
 

 واجب الدرس الثاني عشر 
عل  .  1 االمتحان  بحل  قم  التالي،  الدرس  بدایة  أسئلة  في  ادرس  الدرس.  ھذا  ى 

 لالمتحان.  ااستعدادً  ااالمتحان جیدً 
 الواجبین التالیین: أحد . اختر  2

قم بتحضیر عظة أو درس كتاب فیھ تطبق الرسالة الموجھة إلحدى الكنائس السبع    -
بین   طولھ  یتراوح  مقال  صورة  في  ذلك  ولیكن  كنیستك.  احتیاجات    6و  5على 

 صفحات أو درس كتاب. 
الم   - سفر  (من  تقرأ  بینما  عشر.)  الثاني  للدرس  االستعداد  خالل  ذلك  یتم  أن  مكن 

صحاحات التي تقدم نظرةً على ما یحدث على األرض، وتلك التي  الرؤیا، الحظ األ
فیھ تلخص ما یكشفھ لنا سفر الرؤیا عن   اقصیرً   تقدم نظرةً على السماء. اكتب مقاالً 

األرضیة. لألحداث  السماء  األرضیة    رؤیة  نظرتنا  عن  السماء  نظرة  تختلف  كیف 
 المحدودة؟ 
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 االسم: _____________
 

 امتحان الدرس الثاني عشر 
 
كانت عبارة  .  1 القرن   Caesar is Dominus et deus nosterماذا  في  تعني 

 األول؟ 
 
 
 جزیرة بطمس؟ أین تقع  . 2

 
 
 . ما التاریخ المرجح لكتابة سفر الرؤیا؟3

 
 
 طرق یقدم بھا یوحنا رسالة أن یسوع ھو رب. 3. اذكر 4

 
 
 .الكتابات الرؤویة من خصائص 2. اذكر 5

 
 
 المتبعة في تفسیر سفر الرؤیا.  ألربعةلكل من المناھج ا امختصرً  ا. اعط تعریفً 6
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 للمستقبل بین المستقبلیین.  وجھات نظر 4. اذكر 7

 
 
 مواضیع رئیسیة في سفر الرؤیة.  3. اذكر 8

 
 
 من الذاكرة. 21  – 20: 3. اكتب رؤ 9
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 سجل الواجبات 
 االسم:_______________ 

أكملت واجبً  كلما  أدناه، ضع إمضائك  المبین  الجدول  االمتحان "كامالً" افي  یعتبر   .
الطالب على نسبة   الواجبات بنجاح    % فیما أكثر.70إذا حصل  إتمام كل  ال بد من 

 لكي یحصل الطالب على شھادة.
 

 2الواجب  1الواجب  االمتحان الدرس
1   
2    
3    
4   
5   
6   
7   
8   
9    

10    
11   
12   
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