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 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 الجزء األول - المسيحية ديانة كتابية :ثامنةالالمُحاضرة 

[And so, already, at the start of Christianity, adherents of this new religion, the followers of 
Jesus, were unusual in the Roman Empire: like the Jews before them, but unlike nearly 
everyone else, they located sacred authority in sacred books. Christianity at its beginning 
was a religion of the book.] Page 20. 

فهم كانوا مثل اليهود  يف اإلمرباطورية الرومانية: شُليَّزين - أي تالميذ يسوع - كان أتباع ىذه الديانة اجلديدة يف بداية ادلسيحية, وىكذا, بالفعل,
يحية يف بدايتها ديانة  ة. لقد كانت ادلسسَ دَّ قَ مُ  بٍ تُ فقد أوجدوا سلطة مقدسة يف ثنايا كُ  أي شخص آخر تقريًبا,وسُلتلفني عن  قبلهم, الذين كانوا
 .كتابية

 

[As we will see momentarily, the importance of books for early Christianity does not mean 
that all Christians could read books; quite the contrary, most early Christians, like most 
other people throughout the empire (including Jews!), were illiterate. But that did not mean 
that books played a secondary role in the religion. In fact, books were centrally important, in 
fundamental ways, to the lives of Christians in their communities.] Page 20, 21. 

سيحيني كان بإمكاهنم قراءة الكتب؛ بل على العكس من ذلك ية اليت احتلتها الكتب لدى ادلسيحية األوىل أن كل ادل, مل تعِن األمهكما سنرى قريباً 
ني. لكنَّ ذلك كانوا أمِّيِّ    - (اليهود ! من اإلمرباطورية )مبن فيهممثلهم يف ذلك مثل غالبية الشعب اآلخرين يف أضلاء  - م ادلسيحيني األوائلظَ عْ , مُ دتاماً 
 , حلياة ادلسيحيني يف رلتمعاهتم.تب ذات أمهية رئيسية, بشكل جذريّ لدين. يف احلقيقة, كانت الكليعين أن الكتب لعبت دورًا ثانويًا بالنسبة ال 
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 نقاط في غاية األىمية:

 جداً. الذين يستطيعون القراءة يف العامل القدمي كانوا قليلني 

   كانوا أقل بكثري جداً.الذين يستطيعون الكتابة يف العامل القدمي 

 .ًالذين يستطيعون نسخ الكتب يف العامل القدمي كانوا أقل بكثري جداً جدا 

 .ًالذين يستطيعون تأليف الُكُتب يف العامل القدمي كانوا أقل بكثري جداً جداً جدا 

 رسمة بيانيَّة للتوضيح

                

         

               

              

         

 

 أرجوا ُمراجعة:

 :الجريدة النقدية اإلصدار الثاني -رة الكتاب المقدس ثو  الفيلم الوثائقي 

 http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=284 

 3arb.net/articles/10.htm-http://tcjournal.sheekh 

 ادلقدس. رلهودات الكنيسة حلجب ادلسيحيني عن قراءة الكتاب 

 ها العامة.والذين ماتوا يف سبيل تررتة الكتاب ادلقدس إىل لغة تعرف 

 

 ُأمِّيَّة التالميذ:

. فَِإن َُّهَما َكانَا َصيَّاَدْينِ َأَخاُه يـُْلِقَياِن َشَبَكًة يف اْلَبْحِر  أَْنَدرَاُوسَ وَ  )بطرس( ِسْمَعانَ َوِفيَما ُىَو ََيِْشي ِعْنَد ََبِْر اجْلَِليِل أَْبَصَر  ٙٔ) ٕٓ-ٙٔ/  ٔمرقس 
يَ ْعُقوَب ُُثَّ اْجَتاَز ِمْن ُىَناَك قَِلياًل فـَرََأى  ٜٔفَِلْلَوْقِت تـَرََكا ِشَباَكُهَما َوتَِبَعاُه.  ٛٔ«. رَاِئي َفَأْجَعُلُكَما َتِصريَاِن َصيَّاَدِي النَّاسِ َىُلمَّ وَ »فـََقاَل ذَلَُما َيُسوُع:  ٚٔ

 مُهَا لِْلَوْقِت. فـَتَـرََكا أَبَامُهَا َزْبِدي يِف السَِّفيَنِة َمَع اأَلْجَرى َوَذَىَبا َورَاَءُه.(َفَدَعا َٕٓومُهَا يِف السَِّفيَنِة ُيْصِلَحاِن الشَِّباَك.  ْبَن زَْبِدي َويُوَحنَّا َأَخاهُ 

 رَُفومُهَا أَنَـُّهَما َكانَا َمَع َيُسوَع.تـََعجَُّبوا. فـَعَ  َعِديَما اْلِعْلِم َوَعامِّيَّانِ َوَوَجُدوا أَنَـُّهَما ِإْنَسانَاِن  بُْطُرَس َويُوَحنَّافـََلمَّا رَأَْوا رُلَاَىَرَة  ٖٔ/  ٗأعمال الرسل 
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Act 4:13                                            ᾿       ,                   ὅ   

ἄ θ                                 ,  θ       ,                       ὅ          

᾿      ἦ    

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G62      μμ τος agrammatos ag-ram-mat-os 
- From G1 (as negative particle) and G1121; unlettered, that is, illiterate: - unlearned.] 

Thayer’s Greek Definitions: [G62      μμ τος agrammatos - Thayer Definition: 1) 
illiterate, unlearned.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G1121     μμ  gramma gram'-mah - From 
G1125; a writing, that is, a letter, note, epistle, book, etc.; plural learning: - bill, learning, 
letter, scripture, writing, written.] 

Thayer’s Greek Definitions: [G1121     μμ  gramma - Thayer Definition: 1) a letter. 2) 
any writing, a document or record. 2a) a note of hand, bill, bond, account, written 
acknowledgement of a debt. 2b) a letter, an epistle. 2c) the sacred writings (of the OT). 3) 
letters, i.e. learning. 3a) of sacred learning.] 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G2399      της idio te s id-ee-o'-tace - From 
G2398; a private person, that is, (by implication) an ignoramus (compare “idiot”): - ignorant 
 [.unlearned ,(غري ُمهذَّب) rude ,(جاىل)

Thayer’s Greek Definitions: [G2399      της idio  te s - Thayer Definition: 1) a private 
person as opposed to a magistrate, ruler, king. 2) a common soldier, as opposed to a military 
officer. 3) a writer of prose as opposed to a poet. 4) in the NT, an unlearned, illiterate, man as 
opposed to the learned and educated: one who is unskilled in any art.] 

 

 إذا كان تالميذ المسيح عليو السالم:

 مل يتعلموا الكتاب 

 وجهالء غري ُمهذَّبني 

 !فكيف يكونون كتبة األناجيل اليت بني أيدينا ؟ 
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 العامي أمثال التالميذ بالنسبة لليهودي يجب االنتباه إلى اآلتي:

 :اإلنسان يف البداية يتعلم األجبدية العربية أو اآلرامية نطقاً وكتابةً  أواًل 

 :ًاإلنسان يبدأ إتقان القراءة والكتابة َبيث يستطيع كتابة وقراءة رُتَل كاملة ثانيا 

 :ًاإلنسان يبدأ إتقان كتابة موضوعات أدبية ثالثا 

o :ر دائمًا  القراءة والكتابة كمهارة, يستطيع أن يكتب كتابات أدبيَّة ليس كل من يُتقن تذكَّ

 :ًاليونانية( عندما يُتقن اإلنسان لغتو األم, يبدأ يف تعلُّم لغة أخرى مشهورة يف بلده رابعا( 

 :ًة نطقاً وكتابةً يبدأ اإلنسان يف البداية بتعلم األجبدية اجلديد رابعا 

 :بة َبيث يستطيع كتابة وقراءة رُتَل كاملةيبدأ اإلنسان إتقان القراءة والكتا خامسًا 

 :يبدأ اإلنسان إتقان كتابة موضوعات أدبية سادسًا 

 ىل تتخيل أن تالميذ ادلسيح وصلوا إىل درجة كتابة كتاب أديب مثل إصليل من األناجيل األربعة ؟! اآلن اسأل نفسك سؤاالً بسيطاً:

 

 فيما بعد سُنناقش بإذن اهلل عز وجل بالتفصيل:

 ىذه ادلسائل على انتشار العهد اجلديد كنسخ مكتوبة بني الناستأثري  

 تأثري ىذه ادلسائل على اعتماد ادلسيحي العامي على العهد اجلديد ككتاب 

 الرسائل المسيحية األولى

[The earliest evidence we have for Christian communities comes from letters that Christian 
leaders wrote. The apostle Paul is our earliest and best example. Paul established churches 
throughout the eastern Mediterranean, principally in urban centers, evidently by convincing 
pagans (i.e., adherents of any of the empire's polytheistic religions) that the Jewish God was 
the only one to be worshiped, and that Jesus was his Son, who had died for the sins of the 
world and was returning soon for judgment on the earth (see 1 Thess. 1:910).] Page 21. 

. أقام الرسول ىو أقدم وأفضل مثال لدينا. بولس ائل اليت كتبها القادة ادلسيحيونأقدم الرباىني اليت بني أيدينا عن اجملتمعات ادلسيحية تأيت من الرس
ادلتعددة ع أي من الديانات  إقناع الوثنيني )أي أتبا رْب ة عَ يَّ لِ بصورة جَ  ,ادلتوسط, بشكل أساسي يف ادلراكز احلضريةشرق البحر لس الكنائس يف أضلاء بو 

الذي مات من أجل خطايا العامل وأنو سيعود قريًبا  وأن يسوع كان ابنو, ,و اإللو الوحيد ادلستحق للعبادةداخل اإلمرباطورية( بأن إلو اليهود ى األلوىية
 .( ٓٔ-ٜ:  ٔتسالونيكي ٔر  )انظر للدينوية على األ
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 كيفية نشر اإليمان المسيحي:

أَلنَّ ُكلَّ َمْن يَْدُعو بِاْسِم  ُٖٔعوَن بِِو. ألَنَُّو اَل فـَْرَق بـَنْيَ اْليَـُهوِديِّ َواْلُيونَاِنِّ أَلنَّ َربًّا َواِحداً لِْلَجِميِع َغِنيًّا جِلَِميِع الَِّذيَن يَدْ  ٕٔ) ٚٔ-ٕٔ/  ٓٔروميا 
وََكْيَف َيْكرُِزوَن ِإْن ملَْ يـُْرَسُلوا؟   ٘ٔ؟ وََكْيَف َيْسَمُعوَن ِباَل َكارٍِز؟ َلْم َيْسَمُعوا بِوِ  ِبَمنْ َكْيَف يُ ْؤِمُنوَن وَ ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِو.  ِبَمنْ َفَكْيَف يَْدُعوَن  ٗٔالرَّبِّ ََيُْلُص. 

يَل أَلنَّ ِإَشْعَياَء يـَُقوُل: َلِكْن لَْيَس ا ٙٔ«. َما َأرْتََل أَْقَداَم اْلُمَبشِّرِيَن بِالسَّاَلِم اْلُمَبشِّرِيَن بِاخْلَيـْرَاتِ »َكَما ُىَو َمْكُتوٌب:  يَا َربُّ َمْن »جلَِْميُع َقْد أَطَاُعوا اإِلصلِْ
َق َخبَ َرنَا  .(ِإذاً اإِليَماُن بِاْلَخَبِر َواْلَخبَ ُر ِبَكِلَمِة اهللِ  ٚٔ« ؟َصدَّ

 :ٚٔ/  ٓٔترجمات روميا 

 (ALAB)  (ثانيالمعنى ال) التبشير بكلمة المسيحإذا, اإلَيان نتيجة السماع, والسماع ىو من 

 (GNA)  (ثالثالمعنى ال) التبشير بالمسيحفاإلَيان إذا من السماع, والسماع ىو من 

 (JAB)  (ثالثالمعنى ال) سماع كالم على المسيحفاإلَيان إذا من السماع, والسماع يكون 

 (ASB)  (الثالثةأو  الثانيةتكون قد ) الكلمة التي تحدثنا عن المسيحإذن اإلَيان يأيت من مساع الرسالة, والرسالة ىي 

 (PANTV)  ,(معنى جديد فريد !) بأمر من المسيحفاإلَيان إذن من البشارة؛ والبشارة 

 :بحسب النص اليوناني معاني في ترجمة النصثالثة 

 (َبسب النص اليوناِن الـُمحرَّف )الفاندايك فقط التبشير من خالل كالم اهلل عز وجل .ٔ

 )تررتة زُلتملة ولكن السياق ينفيها( ليو السالم نفسوالتبشير من خالل كالم المسيح ع .ٕ

 )الرترتة الصحيحة َبسب السياق والنص اليوناِن( التبشير من خالل كالم يحكي أخباراً حول المسيح عليو السالم .ٖ

(GNT-TR) ἄ                    ,                           . 

(GNT-NA) ἄ      ί             ,                ή      Χ      . 

 صورة النص من المخطوطة السينائية

 

 ( "أوبسيلون"Υ( "ِخي" والـ )Χ( "الثيتا", الـُمضاف بني حريّف الـ )Θالحظ حرف الـ )
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The NET Bible: [The genitive could be understood as either subjective (“Christ does the 
speaking”) or objective (“Christ is spoken about”), but the latter is more likely here.] 

 األماكن التي أرسل لها بولس رسائل

 

 

 أرجوا ُمراجعة:

 :أول من كتب في العهد الجديد –بولس  المحاضرة الثانية 

 paul-nt/2-http://alta3b.wordpress.com/lect/intro 

 :التي بشر بها )الجزء األول(األفكار  –بولس  المحاضرة الثالثة 

 paul-nt/3-http://alta3b.wordpress.com/lect/intro 

 :األفكار التي بشر بها )الجزء الثاني( –بولس  المحاضرة الرابعة 

 paul-nt/4-http://alta3b.wordpress.com/lect/intro 
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ر بها بولس:  العقائد األساسية التي بشَّ

 ىو إلو اليهودو  واحد اهلل 

ِإذاً ضَلِْسُب أَنَّ اإِلْنَساَن يـََتبَـرَُّر  ٕٛفَأَْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد انـْتَـَفى! بَِأيِّ نَاُموٍس؟ أَبَِناُموِس اأَلْعَماِل؟ َكالَّ! بَْل بَِناُموِس اإِلَيَاِن.  ٕٚ) ٖٔ-ٕٚ/  ٖروميا 
ُىَو الَِّذي َسُيبَـرُِّر اخْلَِتاَن بِاإِلَيَاِن  أَلنَّ اهلَل َواِحدٌ  ٖٓ؟ أَلَْيَس ِلألَُمِم أَْيضاً؟ بـََلى ِلأُلَمِم أَْيضاً؟ َأِم اهلُل لِْليَ ُهوِد فَ َقطْ  ٜٕبِاإِلَيَاِن ِبُدوِن أَْعَماِل النَّاُموِس. 

 أَفـَنُْبِطُل النَّاُموَس بِاإِلَيَاِن؟ َحاَشا! بَْل نـُثَبُِّت النَّاُموَس.( َٖٔواْلُغْرَلَة بِاإِلَيَاِن. 

ألَنَُّو َوِإْن ُوِجَد َما ُيَسمَّى  ٘. َوَأْن لَْيَس ِإَلٌو آَخُر ِإالَّ َواِحداً َفِمْن ِجَهِة َأْكِل َما ُذِبَح ِلأَلْوثَاِن نـَْعَلُم أَْن لَْيَس َوَثٌن يف اْلَعاملَِ  ٗ) ٙ-ٗ/  ٛكورنثوس  ٔ 
. الَِّذي ِمْنُو َجِميُع اأَلْشَياِء َوَنْحُن َلوُ  اآلبُ : ِإَلٌو َواِحدٌ َلِكْن لََنا  ٙوَن َوأَْربَاٌب َكِثريُوَن. آذِلًَة ِسَواٌء َكاَن يف السََّماِء أَْو َعَلى اأَلْرِ  َكَما يُوَجُد آذِلٌَة َكِثريُ 
يُع اأَلْشَياِء َوضَلُْن بِِو.(  َوَربٌّ َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح الَِّذي بِِو رتَِ

 :ٗ/  ٛكورنثوس  ٔ ترجمات 

 (ALAB) دوأنو ال وجود إال إللو واح 

 (GNA) وأن ال إلو إال اهلل األحد 

 (JAB) وأن ال إلو إال اهلل األحد 

 (ASB) ليس إذلا لو وجود يف العامل. ال إلو إال اهلل 

 (PANTV) وأنو ال إلو غري واحد 

1Co 8:4                   ὖ            θ    ,  ἴ      ὅ          ἴ              ,     

ὅ               ἕ             ἷ . 

 

ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َوَما ِمْن ِإلَ ٍو ِإالَّ ِإلَ ٌو َواِحدٌ لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلواْ ِإنَّ الّلَو ثَاِلُث َثالَثٍَة }  [ٖٚ]ادلائدة :  {َوِإن ملَّْ يَنتَـُهواْ َعمَّا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمنـْ
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يَع النَّاِس ََيُْلُصوَن َوِإىَل َمْعرِفَِة احلَْقِّ يـُْقِبُلوَن.  ٗأَلنَّ َىَذا َحَسٌن َوَمْقُبوٌل َلَدى سُلَلِِّصَنا اهلِل,  ٖ) ٚ-ٖ/  ٕوثاوس تيم ٔ ألَنَُّو يُوَجُد  ٘الَِّذي يُرِيُد أَنَّ رتَِ
الَّيِت  ٚالَِّذي بََذَل نـَْفَسُو ِفْديًَة أَلْجِل اجلَِْميِع, الشََّهاَدُة يِف أَْوقَاهِتَا اخْلَاصَِّة,  ٙ, َيُسوُع اْلَمِسيحُ  اإِلْنَسانُ : بَ ْيَن اهلِل َوالنَّاسِ ِإَلٌو َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد 

 َواحلَْقِّ.( ُجِعْلُت أَنَا ذَلَا َكارِزاً َوَرُسواًل. احلَْقَّ أَُقوُل يف اْلَمِسيِح َوالَ َأْكِذُب, ُمَعلِّماً ِلأُلَمِم يف اإِلَيَانِ 

« َيُسوُع َربٌّ »َولَْيَس َأَحٌد يـَْقِدُر أَْن يـَُقوَل: «. َيُسوُع أَنَاثِيَما»ِلَذِلَك أَُعرُِّفُكْم َأْن لَْيَس َأَحٌد َوُىَو يـََتَكلَُّم ِبُروِح اهلِل يـَُقوُل:  ٖ) ٙ-ٖ/  ٕٔكورنثوس  ٔ 
َوَلِكنَّ اهللَ َوأَنـَْواُع أَْعَماٍل َمْوُجوَدٌة  َٙوأَنـَْواُع ِخَدٍم َمْوُجوَدٌة َوَلِكنَّ الرَّبَّ َواِحٌد.  ٘وَدٌة َوَلِكنَّ الرُّوَح َواِحٌد. فَأَنـَْواُع َمَواِىَب َمْوجُ  ِٗإالَّ بِالرُّوِح اْلُقُدِس. 

 الَِّذي يـَْعَمُل اْلُكلَّ يِف اْلُكلِّ.( َواِحدٌ 

 صفات اهلل عز وجل 

. أَلنَّ َغَضَب اهلِل ُمعْ  ٛٔ) ٕ٘-ٛٔ/  ٔروميا  يِع ُفُجوِر النَّاِس َوِإذتِِْهِم الَِّذيَن ََيِْجُزوَن احلَْقَّ بِاإِلُثِْ ِإْذ َمْعرَِفُة اهلِل ظَاِىَرٌة ِفيِهْم  َٜٔلٌن ِمَن السََّماِء َعَلى رتَِ
ُر اْلَمْنُظورَةِ  ٕٓأَلنَّ اهلَل َأْظَهَرَىا ذَلُْم  ألَنَـُّهْم  َٕٔحَّتَّ ِإنَـُّهْم ِباَل ُعْذٍر.  ُمْدرََكًة بِاْلَمْصُنوَعاتِ َوُقْدرَتُُو السَّْرَمِديَُّة َواَلُىوتُُو  أَلنَّ ُمْنُذ َخْلِق اْلَعاملَِ تـَُرى أُُمورُُه َغيـْ

َنَما ُىْم يـَْزُعُموَن أَنَـُّهْم ُحَكَماُء َصاُروا ُجَهاَلَء َوبَـ  ِِٕٕبُّ. َلمَّا َعرَُفوا اهلَل ملَْ َُيَجُِّدوُه أَْو َيْشُكُروُه َكِإَلٍو بَْل زتَُِقوا يِف أَْفَكارِِىْم َوأَظَْلَم قـَْلبُـُهُم اْلغَ  َوأَْبَدُلوا  ٖٕيـْ
قـُُلوِِبِْم ِإىَل النََّجاَسِة ِلَذِلَك َأْسَلَمُهُم اهلُل أَْيضًا يِف َشَهَواِت  َٕٗوالطُُّيوِر َوالدََّوابِّ َوالزَّحَّافَاِت.  ِبِشْبِو ُصورَِة اإِلْنَساِن الَِّذي يَ ْفَنىرَلَْد اهلِل الَِّذي اَل يـَْفََن 

 الَِّذي ُىَو ُمَباَرٌك ِإىَل األَبَِد. آِمنَي.( َوات ََّقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُلوَق ُدوَن اْلَخاِلقِ الَِّذيَن اْسَتْبَدُلوا َحقَّ اهلِل بِاْلَكِذِب  ٕ٘إِلَىانَِة َأْجَساِدِىْم بـَنْيَ َذَواهِتِِم. 

َىَذا َكاَن َيْسَمُع بُوُلَس يـََتَكلَُّم  ٜاَن ََيِْلُس يِف ِلْسرتََة َرُجٌل َعاِجُز الرِّْجَلنْيِ ُمْقَعٌد ِمْن بَْطِن أُمِِّو وملَْ ََيِْش َقطُّ. وَكَ  ٛ) ٛٔ-ٛ/  ٗٔ أعمال الرسل
فَاجلُُْموُع َلمَّا رَأَْوا َما فـََعَل  ٔٔفـََوَثَب َوَصاَر ََيِْشي. «. َلْيَك ُمْنَتِصباً ُقْم َعَلى رِجْ »قَاَل ِبَصْوٍت َعِظيٍم:  َٓٔفَشَخَص إِلَْيِو َوِإْذ رََأى أَنَّ َلُو ِإَيَانًا لُِيْشَفى 
َنا»بُوُلُس َرفـَُعوا َصْوتـَُهْم بُِلَغِة لِيَكُأونِيََّة قَائِِلنَي:  ُهوا بِالنَّاِس َونَ َزُلوا ِإلَي ْ ِإْذ َكاَن ُىَو « َىْرَمسَ »َوبُوُلَس « سَ َزفْ »َفَكانُوا يَْدُعوَن بـَْرنَابَا  ٕٔ«. ِإنَّ اآلِلَهَة َتَشب َّ

َم يف اْلَكاَلِم.  اَم اْلَمِديَنِة بِِثريَاٍن َوَأَكالِيَل ِعْنَد األَبـَْواِب َمَع اجلُُْموِع وََكانَ  ٖٔاْلُمتَـَقدِّ فـََلمَّا مسََِع  ٗٔيُرِيُد َأْن يَْذَبَح.  فَأََتى َكاِىُن َزْفَس الَِّذي َكاَن ُقدَّ
نـَُبشِّرُُكْم  َنْحُن أَْيضًا َبَشٌر َتْحَت آاَلٍم ِمثْ ُلُكمْ أَيُـَّها الرَِّجاُل ِلَماَذا تـَْفَعُلوَن َىَذا؟ » ٘ٔبـَْرنَابَا َوبُوُلُس َمزَّقَا ثَِيابـَُهَما َواْنَدفـََعا ِإىَل اجلَْْمِع َصارَِخنْيِ:  الرَُّسواَلنِ 

َماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر وَُكلَّ َما ِفيَهااإِلَلِو اَأْن تـَْرِجُعوا ِمْن َىِذِه األَبَاِطيِل ِإىَل  يَع اأْلَُمِم  ٙٔ ْلَحيِّ الَِّذي َخَلَق السَّ الَِّذي يِف اأَلْجَياِل اْلَماِضَيِة تـََرَك رتَِ
ُرْك نـَْفَسُو ِباَل َشاِىٍد  ٚٔ -َيْسُلُكوَن يف طُرُِقِهْم  َماِء أَْمطَاراً يُ ْعِطيَوُىَو يـَْفَعُل َخرْيًا  -َمَع أَنَُّو ملَْ يـَتـْ «. َوأَْزِمَنًة ُمْثِمرًَة َوََيْأُل قـُُلوبـََنا َطَعامًا َوُسُروراً  َنا ِمَن السَّ

 َوبَِقْوذلَِِما َىَذا َكفَّا اجلُُْموَع بِاجلَْْهِد َعْن أَْن يَْذََبُوا ذَلَُما.( ٛٔ

 :ٔٔ/  ٛترجمات أعمال الرسل 

 (ALAB) !اختذ اآلذلة صورة بشر ونزلوا بيننا 

 (GNA) !تشبو اآلذلة بالبشر ونزلوا إلينا 

 (JAB) دتثل اآلذلة بشرا ونزلوا إلينا 

 (ASB) أخذت اآلذلة شكل البشر وجاءت بيننا 

 (PANTV) لقد تشبو اآلذلة واضلدروا إلينا 

 [ٕٖ]إبراىيم :  {َمرَاِت رِْزقاً لَُّكمْ الّلُو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَ  َوأَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخرََج بِِو ِمَن الثَّ }
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أَيُـَّها الرَِّجاُل األَثِيِنيُّوَن أَرَاُكْم ِمْن ُكلِّ َوْجٍو َكأَنَُّكْم ُمَتَديِـُّنوَن َكِثرياً »فـََوَقَف بُوُلُس يِف َوَسِط أَرِيُوَس بَاُغوَس َوقَاَل:  ٕٕ) ٖٔ-ٕٕ/  ٚٔأعمال الرسل 
َنَما ُكْنُت  ٖٕ َلٍو َمْجُهولٍ »َأْجَتاُز َوأَْنظُُر ِإىَل َمْعُبوَداِتُكْم َوَجْدُت أَْيضًا َمْذََبًا َمْكُتوبًا َعَلْيِو: ألَنَّيِن بـَيـْ ُقونَُو َوأَنْ ُتْم َتْجَهُلونَُو َىَذا «. إِلِ أُنَاِدي  أَنَافَالَِّذي تَ ت َّ

َماِء َواأَلْرضِ َىذَ اإِلَلُو الَِّذي َخَلَق اْلَعاَلَم وَُكلَّ َما ِفيِو  ٕٗ. َلُكْم بِوِ  َواَل َُيَْدُم بِأَيَاِدي  ٕ٘ اَل َيْسُكُن ِفي َىَياِكَل َمْصُنوَعٍة بِاألَيَاِدي ا ِإْذ ُىَو َربُّ السَّ
ُكلَّ أُمٍَّة ِمَن النَّاِس َيْسُكُنوَن َعَلى ُكلِّ َوْجِو َوَصَنَع ِمْن َدٍم َواِحٍد   َٕٙحَياًة َونـَْفسًا وَُكلَّ َشْيٍء.  ِإْذ ُىَو يُ ْعِطي اْلَجِميعَ  َكأَنَُّو ُمْحَتاٌج ِإَلى َشْيءٍ النَّاِس 

ألَنَـَّنا بِِو ضَلْيَا  ِٕٛلَكْي يَْطُلُبوا اهلَل َلَعلَُّهْم يـَتَـَلمَُّسونَُو فـََيِجُدوُه َمَع أَنَُّو َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا لَْيَس بَِعيداً.  ٕٚاأَلْرِ  َوَحَتَم بِاأَلْوقَاِت اْلُمَعيـََّنِة َوَِبُُدوِد َمْسَكِنِهْم 
ِبَذَىٍب َأْو ِفضٍَّة َأْو  َشِبيوٌ اَل يَ ْنَبِغي َأْن نَُظنَّ َأنَّ الالَُّىوَت فَِإْذ ضَلُْن ُذرِّيَُّة اهلِل  َٜٕونـََتَحرَُّك َونُوَجُد. َكَما قَاَل بـَْعُض ُشَعرَاِئُكْم أَْيضاً: ألَنَـَّنا أَْيضًا ُذرِّيَـُّتُو. 

يَع النَّاِس يِف ُكلِّ َمَكاٍن أَْن يـَُتوبُوا ُمتَـَغاِضيًا َعْن أَْزِمَنِة اجلَْْهِل.  ٖٓ. اَعِة َواْخِتَراِع ِإْنَسانٍ َحَجٍر نَ ْقِش ِصنَ  ألَنَُّو أَقَاَم يـَْومًا ُىَو ِفيِو  ٖٔفَاللَُّو اآلَن يَْأُمُر رتَِ
ماً لِْلَجِميِع ِإَيَاناً ِإْذ أَقَاَمُو ِمَن اأَلْمَواتِ ُمْزِمٌع أَْن يَِديَن اْلَمْسُكونََة بِاْلَعْدِل بَِرُجٍل َقْد َعيَـّنَ   «.(ُو ُمَقدِّ

 :ٖٕ/  ٚٔترجمات أعمال الرسل 

 (ALAB)  فبهذا اإللو الذي تعبدونو وال تعرفونو, أنا أبشركم.«. إىل اإللو اجملهول»وجدت معبدا مكتوبا عليو 

 (GNA) لذي تعبدونو وال تعرفونو ىو الذي أبشركم بو.وجدت مذَبا مكتوبا عليو: إىل اإللو اجملهول. فهذا ا 

 (JAB) .وجدت ىيكال كتب عليو: إىل اإللو اجملهول. فما تعبدونو وأنتم جتهلونو, فذاك ما أنا أبشركم بو 

 (ASB) .وجدت معبدا مكتوبا عليو: إىل اإللو اجملهول. فهذا الذي تعبدونو وأنتم ال تعرفونو, أبشركم بو اآلن 

 (PANTV) َبا مكتوبا عليو: لإللو اجملهول. فذاك الذي تعبدونو وأنتم جتهلونو, بو أنا أبشركم.صادفت مذ 

(GNT)                        θ                         ὗ                   

           , ᾿           . ὃ   ὖ                      ,                           . 

ُعوا َرفـَُعوا بِنَـْفٍس  ٕٗ. َوَلمَّا أُْطِلَقا أَتـََيا ِإىَل رُفـََقائِِهَما َوَأْخبَـرَاُىْم ِبُكلِّ َما قَاَلُو ذَلَُما ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُُّيوخُ  ٖٕ) ٖٓ-ٖٕ/  ٗأعمال الرسل  فـََلمَّا مسَِ
َماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر وَُكلَّ َما ِفيَهاأَي ُّهَ »َوقَاُلوا:  ِإَلى اهللِ َواِحَدٍة َصْوتًا  يُِّد أَْنَت ُىَو اإِلَلُو الصَّانُِع السَّ : ِلَماَذا اْرجَتَِّت َداُوَد فَ َتاكَ اْلَقائُِل ِبَفِم  ٕ٘ ا السَّ

فَ َتاَك ألَنَُّو بِاحْلَِقيَقِة اْجَتَمَع َعَلى  َٕٚمعًا َعَلى الرَّبِّ َوَعَلى َمِسيِحِو. قَاَمْت ُمُلوُك اأَلْرِ  َواْجَتَمَع الرَُّؤَساُء  ٕٙاأْلَُمُم َوتـََفكََّر الشُُّعوُب بِاْلَباِطِل؟ 
وِس َيُسوعَ   َٜٕوَمُشورَُتَك أَْن َيُكوَن. لِيَـْفَعُلوا ُكلَّ َما َسبَـَقْت فـََعيـََّنْت يَُدَك  ٕٛالَِّذي َمَسْحَتُو ِىريُوُدُس َوبِياَلُطُس اْلبُـْنِطيُّ َمَع أَُمٍم َوُشُعوِب ِإْسرَائِيَل  اْلُقدُّ

وِس مبَدِّ يَِدَك لِلشَِّفاِء َوْلُتْجَر آيَاٌت َوَعَجاِئُب  َٖٓواآلَن يَا َربُّ اْنظُْر ِإىَل تـَْهِديَداهِتِْم َواْمَنْح َعِبيَدَك أَْن يـََتَكلَُّموا ِبَكاَلِمَك ِبُكلِّ رُلَاَىرٍَة  بِاْسِم فَ َتاَك اْلُقدُّ
 «.(َيُسوعَ 

 :ٕٚ/  ٗأعمال الرسل  ترجمات

 (ALAB)  القدوس يسوع, الذي جعلتو مسيحا فتاكدلقاومة 

 (GNA)  القدوس يسوع الذي جعلتو مسيحا فتاكعلى 

 (JAB)  القدوس يسوع الذي مسحتو عبدكعلى 

 (ASB)  القدوس عيسـى الذي مسحتو خادمكضد 

 (PANTV)  القدوس يسوع الذي مسحتو فتاكعلى 
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 :ٖٓ/  ٗترجمات أعمال الرسل 

 (ALAB)  القدوس يسوع فتاكباسم 

 (GNA)  القدوس يسوع فتاكباسم 

 (JAB)  القدوس يسوع عبدكباسم 

 (ASB)  القدوس عيسـى خادمكباسم 

 (PANTV)  القدوس يسوع فتاكباسم 

Act 4:27      θ           ᾿    θ             ἅ               ᾿      , ὃ  ἔ      , 

῾                                  ἔθ               ᾿      , 

Act 4:30                                      ἴ                                θ           

                              ᾿     . 

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G3816 π  ς pais paheece - Perhaps from 
G3817; a boy (as often beaten with impunity), or (by analogy) a girl, and (generally) a child; 
specifically a slave or servant (especially a minister to a king; and by eminence to God): - 
child, maid (-en), (man) servant, son, young man.] 

Thayer’s Greek Definitions: [G3816 π  ς pais - Thayer Definition: 1) a child, boy or girl. 
1a) infants, children. 2) servant, slave. 2a) an attendant, servant, spec. a king’s attendant, 
minister.] 

َماِء َواأَلْرضِ  اآلبُ َأْحَمُدَك أَي َُّها »َل َيُسوُع: يِف َذِلَك اْلَوْقِت قَا ٕ٘) ٕٙ-ٕ٘/  ٔٔمتى  ألَنََّك َأْخَفْيَت َىِذِه َعِن احلَُْكَماِء َواْلُفَهَماِء  َربُّ السَّ
 نـََعْم أَيُـَّها اآلُب أَلْن َىَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَُّة أََماَمَك.( َٕٙوأَْعَلْنتَـَها ِلأَلْطَفاِل. 

َماِء َواأَلْرضِ  اآلبُ َأْحَمُدَك أَي َُّها »السَّاَعِة تـََهلََّل َيُسوُع بِالرُّوِح َوقَاَل: )َويف تِْلَك  ٕٔ/  ٓٔلوقا  ألَنََّك َأْخَفْيَت َىِذِه َعِن احلَُْكَماِء َواْلُفَهَماِء  َربُّ السَّ
 «.(َمكَ َوأَْعَلْنتَـَها ِلأَلْطَفاِل. نـََعْم أَيُـَّها اآلُب أَلْن َىَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَُّة أََما

نَـُهَما } ّياً  فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر ِلِعَباَدتِوِ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِ  َوَما بـَيـْ  [٘ٙ]مرمي :  {َىْل تـَْعَلُم َلُو مسَِ

 [ٙٔ]الرعد :  {نُفِسِهْم نـَْفعاً َوالَ َضرّاً ُقْل أَفَاختََّْذُُت مِّن ُدونِِو أَْولَِياء اَل ََيِْلُكوَن أِلَ  ُقِل الّلوُ ُقْل َمن رَّبُّ السََّماَواِت َواأَلْرِ  }
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