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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 الثاني - المسيحية ديانة كتابية :تاسعةالالمُحاضرة 

[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 اؼبسيحيونأقدم الرباىُت اليت بُت أيدينا عن اجملتمعات اؼبسيحية تأٌب من الرس
اؼبتعددة الوثنيُت )أي أتباع أي من الديانات  إقناع رْب ة عَ ي  لِ بصورة جَ  ,اؼبتوسط, بشكل أساسي يف اؼبراكز اغبضريةشرق البحر لس الكنائس يف أكباء بو 

الذي مات من أجل خطايا العامل وأنو سيعود قريًبا  وأن يسوع كان ابنو, ,و اإللو الوحيد اؼبستحق للعبادةداخل اإلمرباطورية( بأن إلو اليهود ى األلوىية
 .( ٓٔ-ٜ:  ٔتسالونيكي ٔرض )انرر للدينوية على األ

 

 )عبادة بولس هلل )اآلب 

رَب َِّنا َيُسوَع  أَِبيَأْحِني رُْكَبَتيَّ َلَدى ِبَسَبِب َىَذا  ِٗٔلَذِلَك أَْطُلُب أَْن اَل َتِكلُّوا يف َشَدائِِدي أَلْجِلُكُم ال يِت ِىَي ؾَبْدُُكْم.  ٖٔ) ٘ٔ-ٖٔ/  ٖأفسس 
 اأَلْرِض.(ال ِذي ِمْنُو ُتَسم ى ُكلُّ َعِشَتٍَة يِف الس َماَواِت َوَعَلى  ٘ٔ, اْلَمِسيحِ 

 :ٗٔ/  ٖترجمات أفسس 

 (ALAB )وؽبذا السبب أحٍت ركبيت لآلب 

 (GNA) ؽبذا أحٍت ركبيت ساجدا لآلب 

 (JAB) ؽبذا أجثو على ركبيت لآلب 

 (ASB) ؽبذا السبب أسجد على ركبيت أمام األب 

 (PANTV) لذلك أحٍت ركبيت أمام اآلب 
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يِسَُت,  ِلَذِلَك أَنَا أَْيضًا ِإْذ َقدْ  ٘ٔ) ٜٔ-٘ٔ/  ٔأفسس  يِع اْلِقدِّ اَل أَزَاُل َشاِكراً أَلْجِلُكْم, َذاِكراً  ٙٔظبَِْعُت بِِإديَاِنُكْم بِالر بِّ َيُسوَع, َوؿَبَب ِتُكْم كَبَْو صبَِ
ُمْسَتِنَتًَة ُعُيوُن أَْذَىاِنُكْم, لِتَـْعَلُموا َما  َٛٔواإِلْعاَلِن يِف َمْعرِفَِتِو,  , ُروَح اغبِْْكَمةِ أَبُو اْلَمْجدِ , ِإلَُو رَب َِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ َكْي يـُْعِطَيُكْم   ِٚٔإي اُكْم يِف َصَلَواٌب, 

يِسَُت,  ِة قـُو تِِو( َوَما ِىَي َعَرَمُة ُقْدرَتِِو اْلَفائَِقُة كَبَْونَا كَبُْن اْلُمْؤِمِنَُت, َحَسبَ  ُٜٔىَو َرَجاُء َدْعَوتِِو, َوَما ُىَو ِغٌَت ؾَبِْد ِمَتَاثِِو يِف اْلِقدِّ  َعَمِل ِشد 

 :ٙٔ/  ٔترجمات أفسس 

 (ALAB) حىت يهبكم إلو ربنا يسوع اؼبسيح, أبو اجملد 

 (GNA) وأطلب من إلو ربنا يسوع اؼبسيح, اآلب اجمليد 

 (JAB) لكي يهب لكم إلو ربنا يسوع اؼبسيح, أبو اجملد 

 (ASB) وأسأل أبانا صاحب اعباللة, إلو سيدنا عيسى اؼبسيح 

 (PANTV) لكي يؤتيكم إلو ربنا يسوع اؼبسيح, أبو اجملد 

(GNT) ἵνα                      ν ᾿             ,    α ὴ           ,        ν  ν   α 

    α   αὶ     α        ν     ν     α    , 

 المسيح مات من أجل أن تبريرنا أمام اهلل 

ِإََل ُكلِّ  بِرُّ اهلِل بِاإِليَماِن بَِيُسوَع اْلَمِسيحِ  َٕٕوأَم ا اآلَن فـََقْد َظَهَر بِرُّ اهلِل ِبُدوِن الن اُموِس َمْشُهوداً َلُو ِمَن الن اُموِس َواألَنِْبَياِء  ٕٔ) ٕٙ-ٕٔ/  ٖروميا 
ال ِذي  ٕ٘ ُمَتبَ رِّرِيَن َمجَّانًا بِِنْعَمِتِو بِاْلِفَداِء الَِّذي بَِيُسوَع اْلَمِسيحِ  ُٕٗأوا َوأَْعَوَزُىْم ؾَبُْد اهلِل ِإِذ اعبَِْميُع َأْخطَ  َٖٕوَعَلى ُكلِّ ال ِذيَن يـُْؤِمُنوَن. ألَن ُو اَل فـَْرَق. 

إِلْظَهاِر بِرِِّه يِف الز َماِن اغْبَاِضِر لَِيُكوَن بَارّاً َويـُبَـرَِّر َمْن  ِٕٙل اهلِل. إِلْظَهاِر بِرِِّه ِمْن َأْجِل الص ْفِح َعِن اػْبَطَايَا الس الَِفِة بِِإْمَها َقدََّمُو اهلُل َكفَّارًَة بِاإِليَماِن ِبَدِموِ 
 ُىَو ِمَن اإِلديَاِن بَِيُسوَع.(

 المسيح اإلنسان مات ُمقابل آدم اإلنسان 

َا  ٕٔوَع اْلَمِسيِح ال ِذي نِْلَنا بِِو اآلَن اْلُمَصاغَبََة. َولَْيَس َذِلَك فـََقْط بَْل نـَْفَتِخُر أَْيضاً بِالل ِو بِرَبِـَّنا َيسُ  ٔٔ) ٜٔ-ٔٔ/  ٘روميا   بِِإْنَسان  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَأَّن 
يِع الن اِس ِإْذ َأْخطََأ اعبَِْميُع.  َواِحد  َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلمِ  ِطي ُة يِف  َٖٔوبِاػْبَِطي ِة اْلَمْوُت َوَىَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإََل صبَِ فَِإن ُو َحىت  الن اُموِس َكاَنِت اػبَْ

. َعَلى أَن  اػْبَِطي َة اَل رُبَْسُب ِإْن ملَْ َيُكْن نَاُموٌس.   َلِكْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإََل ُموَسى َوَذِلَك َعَلى ال ِذيَن ملَْ خُيِْطُئوا َعَلى ِشْبِو تـََعدِّي آَدمَ  ٗٔاْلَعاملَِ
فَِباأَلْوََل َكِثَتًا نِْعَمُة اهلِل َواْلَعِطي ُة بِالنـِّْعَمِة  ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة َواِحد  َماَت اْلَكِثيُرونَ َوَلِكْن لَْيَس َكاػْبَِطي ِة َىَكَذا أَْيضًا اؽْبَِبُة. ألَن ُو  ٘ٔال ِذي ُىَو ِمثَاُل اآلٌب. 

يـُْنونَِة َوأَم ا اؽْبَِبُة  َكَما ِبَواِحد  َقْد َأْخطَأَ َولَْيَس  َٙٔقِد اْزَداَدْت لِْلَكِثَتِيَن.  وَع اْلَمِسيحِ اْلَواِحِد َيسُ  بِاإِلْنَسانِ ال يِت  َىَكَذا اْلَعِطي ُة. أَلن  اغبُْْكَم ِمْن َواِحٍد لِلد 
َقْد َمَلَك اْلَمْوُت بِاْلَواِحِد فَِباأَلْوََل َكِثَتًا ال ِذيَن يـََناُلوَن فـَْيَض النـِّْعَمِة َوَعِطي َة اْلربِّ  ِة اْلَواِحدِ ِبَخِطيَّ ألَن ُو ِإْن َكاَن  َٚٔفِمْن َجر ى َخطَايَا َكِثَتٍَة لِلت رْبِيِر. 

يـُْنونَِة َىَكَذا َصاَر اغبُْْكُم ِإََل  ِبَخِطيَّة  َواِحَدة  فَِإذًا َكَما  ٛٔ. بِاْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ َسَيْمِلُكوَن يف اغْبََياِة  يِع الن اِس لِلد  َصاَرِت اؽْبَِبُة ِإََل  بِِبرٍّ َواِحد  صبَِ
يِع الن اِس لَِترْبِيِر اغْبََياِة.   ْلَكِثَتُوَن أَبـْرَاراً.(َسُيْجَعُل ا بِِإطَاَعِة اْلَواِحدِ ُجِعَل اْلَكِثَتُوَن ُخطَاًة َىَكَذا أَْيضاً  ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحدِ ألَن ُو َكَما  ٜٔصبَِ
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 أرجوا ُمراجعة:

 :عبادة المسيح بين الحق والضالل مقالة قديمة بُعنوان 

 http://eld3wah.net/html/armooshiya/el7aq.htm 

 

 العودة السريعة للمسيح عليو السالم بعد رفعو:

 َيُكوَن َىَذا ُكلُُّو.َحىت   الَ يَْمِضي َىَذا اْلِجيلُ َاغبَْق  أَُقوُل َلُكْم:  ٖٓ/  ٖٔمرقس 

 َحىت  َيُكوَن َىَذا ُكلُُّو. اَل يَْمِضي َىَذا اْلِجيلُ َاغبَْق  أَُقوُل َلُكْم:  ٖٗ/  ٕٗمتى 

 َحىت  َيُكوَن اْلُكلُّ. ِإنَُّو الَ يَْمِضي َىَذا اْلِجيلُ َاغبَْق  أَُقوُل َلُكْم:  ٕٖ/  ٕٔلوقا 

, ِإْذ قَِبْلُتُم اْلَكِلَمَة يف ِضيٍق َكِثٍَت, ِبَفرَِح الرُّوِح اْلُقُدِس, َوأَنـُْتْم ِصرْ  ٙ) ٓٔ-ٙ/  ٔتسالونيكي  ٔ َحىت  ِصْرًُبْ ُقْدَوًة عِبَِميِع ال ِذيَن  ًُٚبْ ُمَتَمثِِّلَُت بَِنا َوبِالر بِّ
, لَْيَس يف َمِكُدونِي َة َوَأَخائَِيَة فـََقْط, بَْل يِف ُكلِّ َمَكاٍن أَْيضًا َقْد َذاَع ِإديَاُنُكْم ألَن ُو ِمْن ِقَبِلُكْم َقْد أُِذيَعْت كَ  ٛيـُْؤِمُنوَن يِف َمِكُدونِي َة َويِف َأَخائَِيَة.  ِلَمُة الر بِّ

, وََكْيَف َرَجْعُتْم ِإََل اهلِل ِمَن اأَلْوثَاِن لِتَـْعُبُدوا اهلَل اغبَْي  ألَنـ ُهْم ُىْم خُيْربُوَن َعن ا َأيُّ ُدُخوٍل َكاَن لََنا إِلَْيُكمْ  ٜبِاهلِل, َحىت  لَْيَس لََنا َحاَجٌة أَْن نـََتَكل َم َشْيئاً. 
 , ال ِذي أَقَاَمُو ِمَن اأَلْمَواِت, َيُسوَع, ال ِذي يـُْنِقُذنَا ِمَن اْلَغَضِب اآلٌب.(َوتَ ْنَتِظُروا ابْ َنُو ِمَن السََّماءِ  ٓٔاغبَِْقيِقي , 

ألَن ُو ِإْن ُكن ا  َٗٔرَجاَء ؽَبُْم. اَل أُرِيُد أَْن ذَبَْهُلوا أَيُـَّها اإِلْخَوُة ِمْن ِجَهِة الر اِقِديَن, ِلَكْي اَل رَبْزَنُوا َكاْلَباِقَُت ال ِذيَن اَل  ٍُب   ٖٔ) ٛٔ-ٖٔ/  ٗتسالونيكي  ٔ
:  ٘ٔ. اهلُل أَْيضًا َمَعوُ َسُيْحِضُرُىُم نـُْؤِمُن َأن  َيُسوَع َماَت َوقَاَم, َفَكَذِلَك الر اِقُدوَن بَِيُسوَع   اْلَباِقينَ ِإن ََّنا َنْحُن اأَلْحَياَء فَِإنـ َنا نـَُقوُل َلُكْم َىَذا ِبَكِلَمِة الر بِّ

َمالَِئَكٍة َوبُوِق اهلِل, َواأَلْمَواُت يف اْلَمِسيِح  أَلن  الر ب  نـَْفَسُو َسْوَف يـَْنزُِل ِمَن الس َماِء ِِبَُتاٍف, ِبَصْوِت رَئِيسِ  ٙٔاَل َنْسِبُق الر اِقِديَن.  ِإَلى َمِجيِء الرَّبِّ 
يعًا َمَعُهْم يِف السُُّحِب  َسُنْخَطفُ  اْلَباِقينَ َنْحُن اأَلْحَياَء ٍُب   َٚٔسيَـُقوُموَن أَو اًل.  . ِلُماَلقَاِة الرَّبِّ ِفي اْلَهَواءِ صبَِ  ٛٔ, َوَىَكَذا َنُكوُن ُكل  ِحٍُت َمَع الر بِّ

 َعزُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعضاً ِِبََذا اْلَكاَلِم.( ِلَذِلكَ 

 تأثير ىذا الُمعتقد على حفظ المسيحيين للكتاب:

  ًاؼبسيحي يف القرن األول اؼبيالدي كان يعتقد أن القيامة آتية قريبا 

  سَتى أىوال القيامة ىذا الجيلألن  لألجيال القادمةلذلك فال حاجة غبفظ شيء 
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 لكديماالستشواد بكتب العود ا

[It is not clear how much Paul used scripture (i.e., the writings of the Jewish Bible) in 
trying to persuade his potential converts of the truth of his message; but in one of his key 
summaries of his preaching he indicates that what he preached was that "Christ died, in 
accordance with the scriptures (…) and that he was raised, in accordance with the scriptures" (1 
Cor. 15:34).] Page 21. 

بأن رسالتو  ْحَتَملُتمُ ـإَل أي حد استخدم بولس الكتاب اؼبقدس )أي نصوص الكتاب اؼبقدس اليهودي( يف ؿباولتو إلقناع  ُمتَنصِّريو ال واضحاً ليس 
... وقام من بُت و اؽبامة لرحالتو الوعرية إَل أن ما يعظ بو ىو أن "اؼبسيح مات, حسب الكتب صاتِ خ  لَ ىي رسالة اغبق؛ لكنو يشَت يف واحدة من مُ 

 (.ٗ-ٖ:  ٘ٔكورنثوس  ٔ " )األموات حسب الكتب

[Evidently Paul correlated the events of Christ's death and resurrection with his 
interpretation of key passages of the Jewish Bible, which he, as a highly educated Jew, 
obviously could read for himself, and which he interpreted for his hearers in an often 
successful attempt to convert them.] Page 21. 

اليت كان باستطاعتو  بولس ربط بُت أحداث موت اؼبسيح وقيامتو بتفسَته إلحدى الفقرات الرئيسية يف الكتاب اؼبقدس اليهودي, من الواضح أن
 لتنصَتىم. وأن يفسرىا ؼبستمعيو يف ؿباولة ناجحة تكررت كثَتاً  نفسو,بباعتباره يهودّي عايل الثقافة, أن يقرأىا  بشكل واضح,

َوأَن ُو ُدِفَن َوأَن ُو  ٗ َحَسَب اْلُكُتبِ ِإن ٍِت َسل ْمُت إِلَْيُكْم يِف اأَلو ِل َما قَِبْلُتُو أَنَا أَْيضاً: أَن  اْلَمِسيَح َماَت ِمْن َأْجِل َخطَايَانَا فَ  ٖ) ٜ-ٖ/  ٘ٔكورنثوس  ٔ 
َوبـَْعَد َذِلَك َظَهَر َدفْـَعًة َواِحَدًة أَلْكثـََر ِمْن طَبِْسِمَئِة َأٍخ َأْكثـَُرُىْم بَاٍق ِإََل اآلَن.  ٙ َعَشَر. َوأَن ُو َظَهَر ِلَصَفا ٍُب  ِلاِلثـٍَْتْ  ٘ َحَسَب اْلُكُتبِ قَاَم يِف اْليَـْوِم الث اِلِث 

أَلِّنِّ َأْصَغُر الرُُّسِل أَنَا ال ِذي َلْسُت  ٜسِّْقِط َظَهَر يل أَنَا. َوآِخَر اْلُكلِّ َكأَن ُو لِل َٛوبـَْعَد َذِلَك َظَهَر لِيَـْعُقوَب ٍُب  لِلرُُّسِل َأصْبَِعَُت.  َٚوَلِكن  بـَْعَضُهْم َقْد َرَقُدوا. 
 أَْىالً أَلْن أُْدَعى َرُسوالً أَلِّنِّ اْضَطَهْدُت َكِنيَسَة اهلِل.(

 مسائل في غاية األىمية يجب توضيحها:

 .ال نستطيع أن نعلم ما ىي الكتب الـُمقد سة اليهودية عند اؼبسيحيُت األوائل 

   عند اؼبسيحيُت األوائل.ساً عدم اإلشارة إَل كتاب ما أو االقتباس منو ال يعٍت أنو مل يكن ُمقد 

 .ُىناك إشارات إَل أسفار غَت موجودة يف العهد القدمي أو بُت األسفار الـُمقد سة عند اليهود 

o ([ٔ]مشاكل مرقس أرجوا ُمراجعة بحث:) ار اليت استشهد ِبا اؼبسيحيون األوائل:ىذه ؾبموعة من األسف 

 [ٕٔ/ٗٔكو ٔ, ٜ/ٜكو ٔ ,ٖٗ/ٓٔيوحنا  ,ٚٔ/ٛ, يوحنا ٖٕ/ٕلوقا مثل: ] .الناموس. 

 [ٖ٘/ٕٚ, مىت ٗ/ٕٔ, مىت ٖ٘/ٖٔ, مىت ٘ٔ/ٕ, مىت ٙ-٘/ٕ, مىت ٕٕ/ٔمثل: ]مىت  .النبي. 
                                                 

 http://alta3b.wordpress.com/2010/08/19/mk1_2-3االقتباسات والتحريفات  ٖ-ٕ: ٔمشاكل مرقس  ٔ
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 [٘ٔ/٘ٔأعمال  ,ٓٗ/ٖٔأعمال  ,ٕٗ/ٚ, أعمال ٘ٗ/ٙ, يوحنا ٕ/ٔمرقس , ٖٕ/ٕمىت ]مثل:  .األنبياء. 

 [ٚٔ/ٗ, لوقا ٗ/ٖ, لوقا ٙ/ٚمرقس , ٚٔ/ٕٔ, مىت ٚٔ/ٛ, مىت ٗٔ/ٗمىت مثل: ] .النبي إشعياء. 

 [ٜ/ٕٚمىت , ٚٔ/ٕمثل: ]مىت  .النبي ءرمياإ. 

 [ٙٔ/ٕمثل: ]أعمال  .يوئيل النبي. 

 [ٖٖ/ٖٔ, أعمال ٕٓ/ٔأعمال , ٕٗ/ٕٓلوقا مثل: ] .سفر المزامير. 

 .أىم العقائد اليت قال عنها اؼبسيح عليو السالم ال قبد ؽبا نصوصاً يف العهد القدمي 

 ن  العهد القدمي من أجل إثبات عقيدة ُمعي نة يكون تفسَتاً شخصياً خي  ىذا الشخ  وحده.تفسَت  

 ! مثل: يعقوب وبولس وتفسَت ن : آمن إبراىيم. قد قبد اختالفات جذرية بُت تفسَتين لشخصُت ـبتلفُت للمقطع الواحد 

 ىذه مسائل يف غاية األمهية جيب االنتباه إليها.

 أهم العكائد ال نجد لوا نصوص كتابية

 :(ٔ)االقتباس 

فجزعوا وخافوا وظنوا أهنم نرروا  ٖٚ« سالم لكم!»وقال ؽبم: وفيما ىم يتكلمون ِبذا وقف يسوع نفسو يف وسطهم  ٖٙ) ٜٗ-ٖٙ/  ٕٗلوقا 
انرروا يدي ورجلي: إِّن أنا ىو. جسوِّن وانرروا فإن الروح ليس لو غبم  ٜٖما بالكم مضطربُت وؼباذا زبطر أفكار يف قلوبكم؟ »فقال ؽبم:  ٖٛروحا. 

« أعندكم ىهنا طعام؟»م غَت مصدقُت من الفرح ومتعجبون قال ؽبم: وبينما ى ٔٗوحُت قال ىذا أراىم يديو ورجليو.  ٓٗ«. وعرام كما ترون يل
ىذا ىو الكالم الذي كلمتكم بو وأنا بعد »وقال ؽبم:  ٗٗفأخذ وأكل قدامهم.  ٖٗفناولوه جزءا من ظبك مشوي وشيئا من شهد عسل.  ٕٗ

وقال ؽبم:  ٙٗ. الكتبليفهموا حينئذ فتح ذىنهم  ٘ٗ. «في ناموس موسى واألنبياء والمزامير ما ىو مكتوب عنيال بد أن يتم جميع معكم أنو 
يكرز باسمو بالتوبة ومغفرة الخطايا وأن  ٚٗ اليوم الثالثفي  يقوم من األمواتو  يتألموىكذا كان ينبغي أن المسيح  ىكذا ىو مكتوب»

موا يف مدينة أورشليم إَل أن تلبسوا قوة من وىا أنا أرسل إليكم موعد أيب. فأقي ٜٗوأنتم شهود لذلك.  ٛٗ. مبتدأ من أورشليم لجميع األمم
 «.(األعايل

 :(ٕ)االقتباس 

وكانا يتكلمان  ٗٔ«. عمواس»وإذا اثنان منهم كانا منطلقُت يف ذلك اليوم إَل قرية بعيدة عن أورشليم ستُت غلوة اظبها  ٖٔ) ٕٛ-ٖٔ/  ٕٗلوقا 
ولكن أمسكت  ٙٔليهما يسوع نفسو وكان ديشي معهما. وفيما مها يتكلمان ويتحاوران اقًتب إ ٘ٔبعضهما مع بعض عن صبيع ىذه اغبوادث. 

ىل »فأجاب أحدمها الذي اظبو كليوباس:  ٛٔ« ما ىذا الكالم الذي تتطارحان بو وأنتما ماشيان عابسُت؟»فقال ؽبما:  ٚٔأعينهما عن معرفتو. 
اؼبختصة بيسوع الناصري »فقاال: « وما ىي؟»ما: فقال ؽب ٜٔ« أنت متغرب وحدك يف أورشليم ومل تعلم األمور اليت حدثت فيها يف ىذه األيام؟

وكبن كنا  ٕٔكيف أسلمو رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء اؼبوت وصلبوه.   ٕٓالذي كان إنسانا نبيا مقتدرا يف الفعل والقول أمام اهلل وصبيع الشعب. 
بل بعض النساء منا حَتننا إذ كن باكرا عند القرب  ٕٕث ذلك. نرجو أنو ىو اؼبزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع ىذا كلو اليوم لو ثالثة أيام منذ حد

ومضى قوم من الذين معنا إَل القرب فوجدوا ىكذا كما قالت أيضا  ٕٗوؼبا مل جيدن جسده أتُت قائالت: إهنن رأين منرر مالئكة قالوا إنو حي.  ٖٕ
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أما كان ينبغي أن المسيح  ٕٙ بجميع ما تكلم بو األنبياءوب في اإليمان أيها الغبيان والبطيئا القل»فقال ؽبما:  ٕ٘«. النساء وأما ىو فلم يروه
ٍب اقًتبوا إَل  ٕٛ .جميع الكتبفي  المختصة بولهما األمور  يفسر جميع األنبياءومن  موسىثم ابتدأ من  ٕٚ« يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟

 بعد.(القرية اليت كانا منطلقُت إليها وىو تراىر كأنو منطلق إَل مكان أ

 اقتباسات ال نعرف مصدرها

 :(ٔ)االقتباس 

اليت مل يعلمها أحد من عرماء  ٛبل نتكلم حبكمة اهلل يف سر: اغبكمة اؼبكتومة اليت سبق اهلل فعينها قبل الدىور جملدنا  ٚ) ٓٔ-ٚ/  ٕكورنثوس  ٔ 
ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان: ما أعده اهلل : »كما ىو مكتوببل  ٜصلبوا رب اجملد.  ألن لو عرفوا ؼبا -ىذا الدىر 

 فأعلنو اهلل لنا كبن بروحو. ألن الروح يفح  كل شيء حىت أعماق اهلل.( ٓٔ«. للذين يحبونو

َرَك َيْصَنُع ِلَمْن يـَْنَتِررُُه.َومُ  ٗ/  ٗٙإشعياء   ْنُذ اأَلَزِل مَلْ َيْسَمُعوا ومََلْ ُيْصُغوا. ملَْ تـََر َعُْتٌ ِإؽَباً َغيـْ

(LXX) (64:3)         αἰ ν       ἠ  ύ α  ν    ὲ  ἱ ὀ θα   ὶ    ν  ἶ  ν θ  ν   ὴν     

 αὶ  ὰ ἔ  α    , ἃ    ή              έν    ν ἔ   ν. 

(Brenton) From of old we have not heard, neither have our eyes seen a God beside thee, and 
thy works which thou wilt perform to them that wait for mercy. 

 أَلِّنِّ َىئَـَنَذا َخاِلٌق ظَبَاَواٍت َجِديَدًة َوأَْرضاً َجِديَدًة َفالَ ُتْذَكُر اأُلوََل َوالَ زَبْطُُر َعَلى بَاٍل.» ٚٔ/  ٘ٙإشعياء 

 :ٗ/  ٗٙترجمات إشعياء 

 (ALAB) .منذ األزل مل يسمع أحد ومل تصغ أذن ومل تر عُت إؽبا سواك جيري ما تصنعو للذين ينتررونك 

 (GNA) ا يصنع للذين يرجونو.من األزل مل تسمع أذن وال رأت عُت إؽبا غَتك يصنع م 

 (JAB) .منذ األزل مل يسمعوا ومل يصغوا ومل تر عُت إؽبا ما خالك يعمل للذين ينتررونو 

 (ASB) .من األزل مل تسمع أذن, ومل تشاىد عُت إؽبا غَتك, يعمل ما تعملو أنت ؼبن ينتررونك 

 :ٜ/  ٕكورنثوس  ٔ ترجمات 

 (ALAB)  :مع بو أذن, ومل خيطر على بال بشر قد أعده اهلل إن ما مل تره عُت, ومل تس»ؼبا صلبوا رب اجملد! ولكن, وفقا ؼبا كتب
 «حملبيو!

 (GNA) .))لكن كما يقول الكتاب: ))الذي ما رأتو عُت وال ظبعت بو أذن وال خطر على قلب بشر أعده اهلل للذين حيبونو 

 (JAB) ه اهلل للذين حيبونو ((.ولكن, كما ورد يف الكتاب: )) ما مل تره عُت وال ظبعت بو أذن وال خطر على قلب بشر, ذلك ما أعد 
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 (ASB)  فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب: "أشياء مل تشاىدىا عُت, ومل تسمع ِبا أذن, وال يتصورىا عقل إنسان, ىي اليت
 أعدىا اهلل للذين حيبونو."

 (PANTV)  ,ما أعده اهلل للذين ولكن ))ىي حكمة(( كتب عنها: "إن ما مل تره عُت, وال ظبعت بو أذن, وال خطر على قلب بشر
 حيبونو".

Albert Barnes' Notes on the Bible - 1Co 2:9: [This passage is quoted from Isa_64:4. It is 
not quoted literally; but the sense only is given. The words are found in the apocryphal books 
of Elijah; and Origen and Jerome supposed that Paul quoted from those books.] 

John Gill's Exposition of the Entire Bible - 1Co 2:9: [Not in an apocryphal book, called 
the Apocalypse of Elijah the prophet, as some have thought, but in Isa_64:4 with some 
variation.] 

ل ِبذا قتبسها بولس الرسو اوما أعده اهلل لنا كان سرًا ـبفيًا قبل اؼبسيح, واآلن فالروح يعلنو لنا. وال توجد آية صرحية ]: تفسير أنطونيوس فكري
 [ستعان ِبذه اآليات وأعاد صياغتها بإرشاد الروح القدس.ا(. فبولس ٙٔ:  ٖ+ أر  ٚٔ:  ٘ٙ+  ٗ:  ٗٙاؼبعٌت. ولكن بولس فهم ىذا من )أش 

 :(ٕ)االقتباس 

 أخنوخ السابععن ىؤالء أيضا  تنبأو  ٗٔأمواج حبر ىائجة مزبدة خبزيهم. قبوم تائهة ؿبفوظ ؽبا قتام الرالم إَل األبد.  ٖٔ) ٙٔ-ٖٔ/  ٔيهوذا 
ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارىم على جميع أعمال فجورىم  ٘ٔ ىوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيو»من آدم قائال: 

شهواهتم,  ىؤالء ىم مدمدمون متشكون, سالكون حبسب ٙٔ«. التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليو خطاة فجار
 وفمهم يتكلم بعرائم, حيابون بالوجوه من أجل اؼبنفعة.(

( والقول الوارد ىنا مأخوذ عن سفر من األبوكريفا يدعى "سفر ٕٗ-ٕٔ: ٘لقد ذكر أخنوخ بإجياز يف )تك ]: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس
 [أخنوخ األول".

ت أخنوخ موجود بو ىذه ظبو نبواا يبوكريفأيد. وىناك كتاب العهد القدمي, ولكن حفرها التقل نبوة أخنوخ ىذه مل ترد يف]: نطونيوس فكريأتفسير 
من الروح القدس لكن أتى بعض  يأن ىناك نبوات منسوبة ألخنوخ بوحأوردىا يهوذا, ولكن الكتاب فبلوء أيضا خبرافات مرفوضة. واؼبعٌت  النبوة اليت
 [الكتاب. يوأخذوىا وأضافوا من عندياهتم باقاؼبنحرفُت 

Adam Clarke's Commentary on the Bible: [It is certain that a book of Enoch was known 
in the earliest ages of the primitive Church, and is quoted by Origen and Tertullian; and is 
mentioned by St. Jerome in the Apostolical Constitutions, by Nicephorus, Athanasius, and 
probably by St. Augustine.] 
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 :(ٖ)االقتباس 

فقام وأخذ  ٕٔ«. ذىب إَل أرض إسرائيل ألنو قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصيبقم وخذ الصيب وأمو وا»قائال:  ٕٓ) ٖٕ-ٕٓ/  ٕمتى 
ولكن ؼبا ظبع أن أرخيالوس ديلك على اليهودية عوضا عن ىَتودس أبيو خاف أن يذىب إَل ىناك. وإذ  ٕٕالصيب وأمو وجاء إَل أرض إسرائيل. 

 «.(إنو سيدعى ناصريا: »لكي يتم ما قيل باألنبياء مدينة يقال ؽبا ناصرة وأتى وسكن يف ٖٕأوحي إليو يف حلم انصرف إَل نواحي اعبليل. 

(ALT) and having gone, he settled down in a city being called Nazareth, in order that the 
[word] having been spoken through the prophets should be fulfilled, "He will be called a 
Nazarene." [No specific OT passage] 

Albert Barnes' Notes on the Bible: [The words here are not found in any of the books of 
the Old Testament, and there has been much difficulty in ascertaining the meaning of this 
passage.] 

Adam Clarke's Commentary on the Bible: [It is difficult to ascertain by what prophets this 
was spoken.] 

ال يسجل العهد القدمي, بصورة ؿبددة, ىذه العبارة : "سيدعى ناصريا", ومع ىذا فكثَتون من العلماء ]: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس
 [يف الكتاب. يعتقدون أن مىت كان يشَت إَل نبوة غَت مدونة

 :(ٗ)االقتباس 

فضة  ٖٖواآلن أستودعكم يا إخوٌب هلل ولكلمة نعمتو القادرة أن تبنيكم وتعطيكم مَتاثا مع صبيع اؼبقدسُت.  ٕٖ) ٖٙ-ٕٖ/  ٕٓأعمال الرسل 
يف كل شيء أريتكم أنو ىكذا ينبغي  ٖ٘ليدان. أنتم تعلمون أن حاجاٌب وحاجات الذين معي خدمتها ىاتان ا ٖٗأو ذىب أو لباس أحد مل أشتو. 
وؼبا قال ىذا جثا على ركبتيو مع  ٖٙ«. مغبوط ىو العطاء أكثر من األخذ: متذكرين كلمات الرب يسوع أنو قالأنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء 

 صبيعهم وصلى.(

(. وردبا ٕ٘: ٕٔأن كالم يسوع مل يكن يسجل كلو )يو مل تسجل األناجيل كلمات يسوع ىذه. والواضح ]: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس
 [تناقل الرسل ىذه الكلمات شفاىا.

األناجيل األربعة. ولكن ىذا ىو روح تعليم اؼبسيح ويرهر  من األخذ= الن  ىذا غَت موجود يف مغبوط ىو العطاء أكثر]: طونيوس فكريتفسير أن
 [ذلك اغبُت. من أقوال اؼبسيح كانت متداولة يف أن ؾبموعة

Albert Barnes' Notes on the Bible - Act 20:35: [These words are nowhere recorded by the 
evangelists. But they did not pretend to record all his sayings and instructions. Compare 
Joh_21:25. There is the highest reason to suppose that many of his sayings which are not 
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recorded would be treasured up by those who heard them; would be transmitted to others; and 
would be regarded as a precious part of his instructions.] 

John Gill's Exposition of the Entire Bible - Act 20:35: [and to remember the words of the 
Lord Jesus; which the apostle had either collected as the sense of some passages of his, such as 
Luk_6:30, &c. or which though not recorded in any of the Gospels, the apostle might have 
received from one or other of the twelve disciples, as what were frequently used by Christ in 
the days of his flesh; and which the apostle had inculcated among the Ephesians, and now puts 
them in mind of them, they being worthy of remembrance.] 

 ختالف في تفسير النصا

 :(ٔ)االقتباس 

ولكن ليس لدى اهلل.  -ألنو إن كان إبراىيم قد تربر باألعمال فلو فخر  ٕفماذا نقول إن أبانا إبراىيم قد وجد حسب اعبسد؟  ٔ) ٛ-ٔ/  ٗروميا 
 ٘يل نعمة بل على سبيل دين. أما الذي يعمل فال ربسب لو األجرة على سب ٗ«. فآمن إبراىيم باهلل فحسب لو برا»؟ ماذا يقول الكتابألنو  ٖ

أيضا يف تطويب اإلنسان الذي حيسب لو اهلل برا بدون  يقول داودكما  ٙ وأما الذي ال يعمل ولكن يؤمن بالذي يربر الفاجر فإديانو حيسب لو برا. 
 «.(طوبى للرجل الذي ال يحسب لو الرب خطية ٛ. طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياىم» ٚأعمال: 

 :(ٕ)االقتباس 

أىكذا أنتم أغبياء! أبعدما ابتدأًب بالروح  ٖأريد أن أتعلم منكم ىذا فقط: أبأعمال الناموس أخذًب الروح أم خبرب اإلديان؟  ٕ) ٙٔ-ٕ/  ٖغالطية 
 ٙرب اإلديان؟ فالذي دينحكم الروح, ويعمل قوات فيكم, أبأعمال الناموس أم خب ٘أىذا اؼبقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا!  ٗتكملون اآلن باعبسد؟ 

والكتاب إذ سبق فرأى أن اهلل باإلديان  ٛاعلموا إذا أن الذين ىم من اإلديان أولئك ىم بنو إبراىيم.  ٚ«. آمن إبراىيم باهلل فحسب لو برا»كما 
ألن صبيع الذين ىم من  ٓٔمن. إذا الذين ىم من اإلديان يتباركون مع إبراىيم اؼبؤ  ٜ«. فيك تتبارك صبيع األمم»يربر األمم, سبق فبشر إبراىيم أن 
ولكن أن  ٔٔ«. ملعون كل من ال يثبت في جميع ما ىو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل بو» ألنو مكتوبأعمال الناموس ىم ربت لعنة, 

لذي يفعلها سيحيا اإلنسان ا» بلولكن الناموس ليس من اإلديان,  ٕٔ«. البار باإليمان يحيا» ألنليس أحد يتربر بالناموس عند اهلل فراىر, 
لتصَت بركة إبراىيم لؤلمم  ٗٔ«. ملعون كل من علق على خشبة: »ألنو مكتوباؼبسيح افتدانا من لعنة الناموس, إذ صار لعنة ألجلنا,  ٖٔ«. بها

«. إنسان, أو يزيد عليوليس أحد يبطل عهدا قد سبكن ولو من »أيها اإلخوة حبسب اإلنسان أقول  ٘ٔيف اؼبسيح يسوع, لننال باإلديان موعد الروح, 
الذي ىو « في نسلك»كأنو عن كثَتين, بل كأنو عن واحد. و« ويف األنسال»ال يقول «. إبراىيم وفي نسلو» فقيلت فيوأما اؼبواعيد  ٙٔ

 اؼبسيح.(
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 :(ٖ)االقتباس 

ولكن ىل تريد أن تعلم أيها اإلنسان الباطل  ٕٓأنت تؤمن أن اهلل واحد. حسنا تفعل. والشياطُت يؤمنون ويقشعرون!  ٜٔ) ٕٙ-ٜٔ/  ٕيعقوب 
فًتى أن اإلديان عمل مع أعمالو,  ٕٕأمل يتربر إبراىيم أبونا باألعمال, إذ قدم إسحاق ابنو على اؼبذبح؟  ٕٔن أعمال ميت؟ أن اإلديان بدو 

ترون إذا أنو باألعمال يتربر  ٕٗودعي خليل اهلل. « فآمن إبراىيم باهلل فحسب لو برا: »وتم الكتاب القائل ٖٕوباألعمال أكمل اإلديان, 
ألنو كما أن اعبسد  ٕٙكذلك راحاب الزانية أيضا, أما تربرت باألعمال, إذ قبلت الرسل وأخرجتهم يف طريق آخر؟   ٕ٘ديان وحده. اإلنسان, ال باإل

 بدون روح ميت, ىكذا اإلديان أيضا بدون أعمال ميت.(

 اقتباسات كتابية في العود الجديد

 :االستشهاد بالكتب على لسان المسيح عليو السالم 

سفر إشعياء إليو  عَ فِ فدُ  ٚٔ وقام ليقرأوجاء إَل الناصرة حيث كان قد ترىب. ودخل اجملمع حسب عادتو يوم السبت  ٙٔ) ٕٔ-ٙٔ/  ٗلوقا 
روح الرب علي ألنو مسحني ألبشر المساكين أرسلني ألشفي المنكسري » ٛٔ: مكتوبا فيو. وؼبا فتح السفر وجد اؼبوضع الذي كان النبي

 طوى السفرٍب  ٕٓ«. وأكرز بسنة الرب المقبولة ٜٔ نادي للمأسورين باإلطال  وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحريةالقلوب أل
في  تم ىذا المكتوبإنو اليوم قد »فابتدأ يقول ؽبم:  ٕٔوسلمو إَل اػبادم وجلس. وصبيع الذين يف اجملمع كانت عيوهنم شاخصة إليو. 

 «.(مسامعكم

شَِّر اْلَمَساِكَُت أَْرَسَلٍِت أَلْعِصَب ُمْنَكِسرِي اْلَقْلِب ألُنَاِدَي لِْلَمْسِبيَُِّت بِاْلعِْتِق ُروُح الس يِِّد الر بِّ َعَلي  أَلن  الر ب  َمَسَحٍِت ألُبَ  ٔ) ٕ-ٔ/  ٔٙإشعياء 
 ألُنَاِدَي ِبَسَنٍة َمْقُبوَلٍة لِلر بِّ َوبِيَـْوِم انِْتَقاٍم إِلؽَبَِنا. أُلَعزَِّي ُكل  الن اِئِحَُت.( َٕولِْلَمْأُسورِيَن بِاإِلْطاَلِق. 

قال الرب لربي: اجلس عن : في كتاب المزاميروداود نفسو يقول  ٕٗكيف يقولون إن اؼبسيح ابن داود »وقال ؽبم:  ٔٗ) ٗٗ-ٔٗ/  ٕٓلوقا 
 «.(فإذا داود يدعوه ربا. فكيف يكون ابنو؟ ٗٗ. حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك ٖٗ يميني

: ]اْجِلْس َعْن دَيِيٍِت َحىت  َأَضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئاً ِلَقَدَمْيَك[. ٔ/  ٓٔٔر المزامي  ِلَداُوَد. َمْزُموٌر قَاَل الر بُّ لَِريبِّ

 :ٔ/  ٓٔٔترجمات المزامير 

 (ALAB)  :اجلس عن دييٍت حىت أضع أعداءك موطئا لقدميك»قال الرب لريب.» 

 (GNA)  أجعل أعداءك موطئا لقدميك((.مزمور لداود: قال الرب لسيدي اؼبلك: ))إجلس عن دييٍت حىت 

 (JAB) )) لداود مزمور: قال الرب لسيدي: )) اجلس عن دييٍت حىت أجعل أعداءك موطئا لقدميك 

 (ASB) ".قال اهلل لسيدي: "اجلس عن دييٍت حىت أضع أعداءك ربت قدميك 

فأخذوه وأخرجوه خارج  ٜٖلموا نقتلو ونأخذ مَتاثو! وأما الكرامون فلما رأوا االبن قالوا فيما بينهم: ىذا ىو الوارث. ى ٖٛ) ٙٗ-ٖٛ/  ٕٔمتى 
أولئك األردياء يهلكهم ىالكا رديا ويسلم الكرم إَل كرامُت »قالوا لو:  ٔٗ« فمىت جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامُت؟ ٓٗالكرم وقتلوه. 

الحجر الذي رفضو البناؤون ىو قد صار رأس الزاوية. من : أما قرأتم قط في الكتب»قال ؽبم يسوع:  ٕٗ«. آخرين يعطونو األشبار يف أوقاهتا
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ومن سقط على ىذا  ٗٗلذلك أقول لكم: إن ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أشباره.  ٖٗ قبل الرب كان ىذا وىو عجيب في أعيننا؟
وإذ كانوا يطلبون أن ديسكوه  ٙٗفوا أنو تكلم عليهم. وؼبا ظبع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثالو عر  ٘ٗ«. اغبجر يًتضض ومن سقط ىو عليو يسحقو
 خافوا من اعبموع ألنو كان عندىم مثل نيب.(

 (ِمْن ِقَبِل الر بِّ َكاَن َىَذا َوُىَو َعِجيٌب يف أَْعيُِنَنا. ٖٕاغبََْجُر ال ِذي َرَفَضُو اْلبَـن اُؤوَن َقْد َصاَر رَْأَس الز اِويَِة.  ٕٕ) ٖٕ-ٕٕ/  ٛٔٔالمزامير 

فتقدم إليو  ٖفبعد ما صام أربعُت هنارا وأربعُت ليلة جاع أخَتا.  ٍٕب أصعد يسوع إَل الربية من الروح ليجرب من إبليس.  ٔ) ٔٔ-ٔ/  ٗمتى 
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة : مكتوب»فأجاب:  ٗ«. إن كنت ابن اهلل فقل أن تصَت ىذه اغبجارة خبزا»اجملرب وقال لو: 

ألنو  إن كنت ابن اهلل فاطرح نفسك إلى أسفل»وقال لو:  ٙيكل ٍب أخذه إبليس إَل اؼبدينة اؼبقدسة وأوقفو على جناح اؽب ٘«. تخرج من فم اهلل
ال تجرب الرب  :مكتوب أيضا»قال لو يسوع:  ٚ«. أنو يوصي مالئكتو بك فعلى أياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك: مكتوب

«. أعطيك ىذه صبيعها إن خررت وسجدت يل» وقال لو: ٍٜب أخذه أيضا إبليس إَل جبل عال جدا وأراه صبيع فبالك العامل وؾبدىا  ٛ«. إلهك
ٍب تركو إبليس وإذا مالئكة قد جاءت  ٔٔ«. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد: ألنو مكتوباذىب يا شيطان! »حينئذ قال لو يسوع:  ٓٔ

 فصارت زبدمو.(

أربعُت يوما جيرب من إبليس. ومل يأكل شيئا  ٕالربية أما يسوع فرجع من األردن فبتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح يف  ٔ) ٖٔ-ٔ/  ٗلوقا 
أن ليس  مكتوب»فأجابو يسوع:  ٗ«. إن كنت ابن اهلل فقل ؽبذا اغبجر أن يصَت خبزا»وقال لو إبليس:  ٖيف تلك األيام. وؼبا سبت جاع أخَتا. 

وقال لو  ٙراه صبيع فبالك اؼبسكونة يف غبرة من الزمان. ٍب أصعده إبليس إَل جبل عال وأ ٘«. بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة من اهلل
فأجابو يسوع:  ٛ«. فإن سجدت أمامي يكون لك اعبميع ٚلك أعطي ىذا السلطان كلو وؾبدىن ألنو إيل قد دفع وأنا أعطيو ؼبن أريد. »إبليس: 
إن كنت »رشليم وأقامو على جناح اؽبيكل وقال لو: ٍب جاء بو إَل أو  ٜ«. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد: إنو مكتوباذىب يا شيطان! »

وأنهم على أياديهم يحملونك لكي ال  ٔٔ أنو يوصي مالئكتو بك لكي يحفظوك: ألنو مكتوب ٓٔابن اهلل فاطرح نفسك من ىنا إَل أسفل 
 رقو إَل حُت.(وؼبا أكمل إبليس كل ذبربة فا ٖٔ«. ال تجرب الرب إلهك: إنو قيل»فأجاب يسوع:  ٕٔ«. تصدم بحجر رجلك

َن  الِذي ملْ َتُكْن تـَْعرِفُُو َوال َعَرَفُو آبَاُؤَك لِيُـَعلَِّمَك أَن ُو لْيَس بِا ٖ/  ٛالتثنية 
ػبُْبِز َوْحَدُه حَيَْيا اإِلْنَساُن َبل ِبُكلِّ َما خَيْرُُج ِمْن َفِم َفَأَذلَك َوَأَجاَعَك َوأَْطَعَمَك اؼب

 الر بِّ حَيَْيا اإِلْنَساُن.

 َعَلى األَْيِدي حَيِْمُلوَنَك لَِئال  َتْصِدَم حِبََجٍر رِْجَلَك.( ٕٔألَن ُو يُوِصي َمالَِئَكَتُو ِبَك ِلَكْي حَيَْفُروَك يف ُكلِّ طُْرِقَك.  ٔٔ) ٕٔ-ٔٔ/  ٜٔالمزامير 

 ال ذُبَرِّبُوا الر ب  ِإؽبَُكْم َكَما َجر بـُْتُموُه يف َمس َة. ٙٔ/  ٙالتثنية 

ِو رَبِْلُف. الر ب   ٖٔ/  ٙالتثنية   ِإؽبََك تـَت ِقي َوِإي اُه تـَْعُبُد َوبِاظبِْ

إن علمتم ىذا فطوباكم إن  ٚٔاغبق اغبق أقول لكم: إنو ليس عبد أعرم من سيده وال رسول أعرم من مرسلو.  ٙٔ) ٜٔ-ٙٔ/  ٖٔيوحنا 
أقول لكم اآلن  ٜٔ. الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبو: لكن ليتم الكتابم الذين اخًتهتم. لست أقول عن صبيعكم. أنا أعل ٛٔعملتموه. 

 قبل أن يكون حىت مىت كان تؤمنون أِّن أنا ىو.(

ولم يهلك منهم أحد إال ابن الهالك حُت كنت معهم يف العامل كنت أحفرهم يف اظبك. الذين أعطيتٍت حفرتهم  ٕٔ) ٖٔ-ٕٔ/  ٚٔيوحنا 
 أما اآلن فإِّن آٌب إليك. وأتكلم ِبذا يف العامل ليكون ؽبم فرحي كامال فيهم.( ٖٔ. ابليتم الكت
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 أَْيضاً َرُجُل َساَلَميِت ال ِذي َوثـَْقُت بِِو آِكُل ُخْبزِي رََفَع َعَلي  َعِقَبُو! ٜ/  ٔٗالمزامير 

السالم يا »فللوقت تقدم إَل يسوع وقال:  ٜٗ«. الذي أقبلو ىو ىو. أمسكوه»والذي أسلمو أعطاىم عالمة قائال:  ٛٗ) ٗ٘-ٛٗ/  ٕٙمتى 
 وإذا واحد من الذين مع ٔ٘حينئذ تقدموا وألقوا األيادي على يسوع وأمسكوه. « يا صاحب ؼباذا جئت؟»فقال لو يسوع:  ٓ٘وقبلو. « سيدي!

رد سيفك إَل مكانو. ألن كل الذين يأخذون السيف »فقال لو يسوع:  ٕ٘يسوع مد يده واستل سيفو وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنو. 
أنو : فكيف تكمل الكتب ٗ٘أترن أِّن ال أستطيع اآلن أن أطلب إَل أيب فيقدم يل أكثر من اثٍت عشر جيشا من اؼبالئكة؟  ٖ٘بالسيف يهلكون! 

 «.(أن يكون؟ىكذا ينبغي 

لكن اآلن »فقال ؽبم:  ٖٙ«. ال»فقالوا: « حُت أرسلتكم بال كيس وال مزود وال أحذية ىل أعوزكم شيء؟»ٍب قال ؽبم:  ٖ٘) ٖٛ-ٖ٘/  ٕٕلوقا 
وأحصي : ينبغي أن يتم في أيضا ىذا المكتوبألِّن أقول لكم إنو  ٖٚمن لو كيس فليأخذه ومزود كذلك. ومن ليس لو فليبع ثوبو ويشًت سيفا. 

 «.(يكفي!»فقال ؽبم: «. يا رب ىوذا ىنا سيفان»فقالوا:  ٖٛ«. . ألن ما ىو من جهيت لو انقضاءمع أثمة

ًة ِمْن َأْجِل أَن ُو َسَكَب لِْلَمْوِت نـَْفَسُو َوُأْحِصَي َمَع أشََبٍَة َوُىَو ضَبََل َخِطي َة َكِثَتِيَن ِلَذِلَك أَْقِسُم لَُو بـَُْتَ اأَلِعز اِء َوَمَع اْلُعَرَماِء يـَْقِسُم َغِنيمَ  ٕٔ/  ٖ٘إشعياء 
 َوَشَفَع يف اْلُمْذنِِبَُت.

 :االستشهاد بالكتب على لسان تالميذ المسيح عليو السالم 

 كتب عنووجدنا الذي  »فيلبس وجد نثنائيل وقال لو:  ٘ٗوكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس.  ٗٗ) ٙٗ-ٗٗ/  ٔيوحنا 
قال لو « أمن الناصرة ديكن أن يكون شيء صاحل؟»فقال لو نثنائيل:  ٙٗ«. : يسوع ابن يوسف الذي من الناصرةاألنبياءو  الناموسفي موسى 
 «.(تعال وانرر»فيلبس: 

ليت ىي ا« قم واذىب كبو اعبنوب على الطريق اؼبنحدرة من أورشليم إَل غزة»ٍب إن مالك الرب قال لفيلبس:  ٕٙ) ٖ٘-ٕٙ/  ٛأعمال الرسل 
 ٕٛفهذا كان قد جاء إَل أورشليم ليسجد.  -فقام وذىب. وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة اغببشة كان على صبيع خزائنها  ٕٚبرية. 

يقرأ  وسمعوفبادر إليو فيلبس  ٖٓ«. تقدم ورافق ىذه اؼبركبة»فقال الروح لفيلبس:  ٜٕ. النبي إشعياءوىو يقرأ وكان راجعا وجالسا على مركبتو 
وطلب إَل فيلبس أن يصعد وجيلس معو. «. كيف ديكنٍت إن مل يرشدِّن أحد؟»فأجاب:  ٖٔ« ؟ما أنت تقرأألعلك تفهم »فسألو:  النبي إشعياء

 ٖٖ. مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه ىكذا لم يفتح فاه»فكان ىذا:  يقرأهالذي كان  فصل الكتابوأما  ٕٖ
 عن من يقول النبي ىذا؟أطلب إليك: »فسأل اػبصي فيلبس:  ٖٗ« انتزع قضاؤه وجيلو من يخبر بو ألن حياتو تنتزع من األرض؟في تواضعو 

 .(بيسوعيبشره  من ىذا الكتابفابتدأ فيلبس  ٖ٘« عن نفسو أم عن واحد آخر؟

 :االستشهاد بالكتب على لسان بولس 

ألن  ٕٚوة بٍت جنس إبراىيم والذين بينكم يتقون اهلل إليكم أرسلت كلمة ىذا اػبالص. أيها الرجال اإلخ» ٕٙ) ٔٗ-ٕٙ/  ٖٔأعمال الرسل 
ومع أهنم مل جيدوا علة واحدة للموت  ٕٛسبموىا إذ حكموا عليو.  كل سبت  تقرأوأقوال األنبياء التي الساكنُت يف أورشليم ورؤساءىم مل يعرفوا ىذا. 

وظهر أياما   ٖٔولكن اهلل أقامو من األموات.  ٖٓأنزلوه عن اػبشبة ووضعوه يف قرب.  ما كتب عنو كلولما تمموا   ٜٕطلبوا من بيالطس أن يقتل. 
إن اهلل قد أكمل  ٖٖوكبن نبشركم باؼبوعد الذي صار آلبائنا  ٕٖكثَتة للذين صعدوا معو من اعبليل إَل أورشليم الذين ىم شهوده عند الشعب. 

إنو أقامو من األموات غَت عتيد أن  ٖٗ. أنت ابني أنا اليوم ولدتك: المزمور الثانيأيضا في  و مكتوبكما ىىذا لنا كبن أوالدىم إذ أقام يسوع 
. لن تدع قدوسك يرى فسادا :قال أيضا في مزمور آخرولذلك  ٖ٘. إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة: فهكذا قاليعود أيضا إَل فساد 
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فليكن معلوما عندكم أيها  ٖٛوأما الذي أقامو اهلل فلم ير فسادا.  ٖٚألن داود بعد ما خدم جيلو دبشورة اهلل رقد وانضم إَل آبائو ورأى فسادا.  ٖٙ
فانرروا لئال  ٓٗسى. وِبذا يتربر كل من يؤمن من كل ما مل تقدروا أن تتربروا منو بناموس مو  ٜٖالرجال اإلخوة أنو ِبذا ينادى لكم بغفران اػبطايا 

انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واىلكوا ألنني عمال أعمل في أيامكم عمال ال تصدقون إن أخبركم أحد  ٔٗ: ما قيل في األنبياءيأٌب عليكم 
 «.(بو

  وميار رسالة بولس إلى أىل 

عن ابنو.  ٖ في الكتب المقدسةسبق فوعد بو بأنبيائو  الذي ٕبولس عبد ليسوع اؼبسيح اؼبدعو رسوال اؼبفرز إلقبيل اهلل  ٔ) ٗ-ٔ/  ٔروميا 
 وتعُت ابن اهلل بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من األموات: يسوع اؼبسيح ربنا.( ٗالذي صار من نسل داود من جهة اعبسد 

ألن فيو معلن بر  ٚٔأوال ٍب لليوناِّن. ألِّن لست أستحي بإقبيل اؼبسيح ألنو قوة اهلل للخالص لكل من يؤمن: لليهودي  ٙٔ) ٛٔ-ٙٔ/  ٔروميا 
ألن غضب اهلل معلن من السماء على صبيع فجور الناس وإشبهم الذين حيجزون  ٛٔ«. أما البار فباإليمان يحيا» كما ىو مكتوباهلل بإديان إلديان 
 اغبق باإلٍب.(

الجميع زاغوا وفسدوا  ٕٔ. س من يطلب اهلللي. ليس من يفهم ٔٔ. أنو ليس بار وال واحد: »كما ىو مكتوب ٓٔ) ٛٔ-ٓٔ/  ٖروميا 
وفمهم مملوء  ٗٔ. سم األصالل تحت شفاىهم. بألسنتهم قد مكروا. حنجرتهم قبر مفتوح ٖٔ. ليس من يعمل صالحا ليس وال واحد. معا

خوف اهلل قدام  ليس ٛٔ. وطريق السالم لم يعرفوه ٚٔ. في طرقهم اغتصاب وسحق ٙٔ. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم ٘ٔ. لعنة ومرارة
 «.(عيونهم

ؽبذا ىو من اإلديان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا عبميع النسل. ليس ؼبن ىو من الناموس فقط بل  ٙٔ) ٛٔ-ٙٔ/  ٗروميا 
أمام اهلل الذي آمن بو الذي حييي «. إني قد جعلتك أبا ألمم كثيرة: »كما ىو مكتوب ٚٔأيضا ؼبن ىو من إديان إبراىيم الذي ىو أب عبميعنا. 

ىكذا يكون : »كما قيلفهو على خالف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصَت أبا ألمم كثَتة  ٛٔو األشياء غَت اؼبوجودة كأهنا موجودة. اؼبوتى ويدع
 «.(نسلك

فماذا نقول؟ ىل  ٚوأما اآلن فقد ربررنا من الناموس إذ مات الذي كنا فبسكُت فيو حىت نعبد جبدة الروح ال بعتق اغبرف.  ٙ) ٛ-ٙ/  ٚروميا 
ولكن اػبطية وىي متخذة  ٛ«. ال تشتو» لو لم يقل الناموسلناموس خطية؟ حاشا! بل مل أعرف اػبطية إال بالناموس. فإنٍت مل أعرف الشهوة ا

 فرصة بالوصية أنشأت يف كل شهوة. ألن بدون الناموس اػبطية ميتة.(

من ىو الذي يدين؟ اؼبسيح ىو الذي مات بل باغبري قام أيضا  ٖٗمن سيشتكي على ـبتاري اهلل؟ اهلل ىو الذي يربر!  ٖٖ) ٖٙ-ٖٖ/  ٛروميا 
من سيفصلنا عن ؿببة اؼبسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟  ٖ٘الذي ىو أيضا عن ديُت اهلل الذي أيضا يشفع فينا! 

 «.(إننا من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح» كما ىو مكتوب ٖٙ

ولكي يبُت  ٖٕ -فماذا إن كان اهلل وىو يريد أن يرهر غضبو ويبُت قوتو احتمل بأناة كثَتة آنية غضب مهيأة للهالك  ٕٕ) ٖٖ-ٕٕ/  ٜوميا ر 
 كما يقول في ىوشع ٕ٘اليت أيضا دعانا كبن إياىا ليس من اليهود فقط بل من األمم أيضا.  ٕٗغٌت ؾبده على آنية رضبة قد سبق فأعدىا للمجد 

ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيو لستم شعبي أنو ىناك  ٕٙ. سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة»ا: أيض
ألنو متمم أمر  ٕٛ. وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص»من جهة إسرائيل:  وإشعياء يصرخ ٕٚ«. يدعون أبناء اهلل الحي

لوال أن رب الجنود أبقى لنا نسال لصرنا مثل سدوم : »وكما سبق إشعياء فقال ٜٕ«. صنع أمرا مقضيا بو على األرضوقاض بالبر. ألن الرب ي
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ولكن إسرائيل وىو يسعى يف أثر  ٖٔالرب الذي باإلديان.  -فماذا نقول؟ إن األمم الذين مل يسعوا يف أثر الرب أدركوا الرب  ٖٓ«. وشابهنا عمورة
كما ىو  ٖٖؼباذا؟ ألنو فعل ذلك ليس باإلديان بل كأنو بأعمال الناموس. فإهنم اصطدموا حبجر الصدمة  ٕٖاموس الرب! ناموس الرب مل يدرك ن

 «.(ىا أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن بو ال يخزى: »مكتوب

ألِّن أشهد ؽبم أن ؽبم غَتة هلل ولكن ليس حسب  ٕللخالص. أيها اإلخوة إن مسرة قليب وطلبيت إَل اهلل ألجل إسرائيل ىي  ٔ) ٜ-ٔ/  ٓٔروميا 
ألن  ٘ألن غاية الناموس ىي: اؼبسيح للرب لكل من يؤمن.  ٗألهنم إذ كانوا جيهلون بر اهلل ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم مل خيضعوا لرب اهلل.  ٖاؼبعرفة. 

ال تقل في قلبك من : »فيقول ىكذاوأما الرب الذي باإلديان  ٙ«. يا بهاإن اإلنسان الذي يفعلها سيح»يف الرب الذي بالناموس:  موسى يكتب
الكلمة قريبة » ماذا يقول؟لكن  ٛ)أي ليصعد اؼبسيح من األموات( « من يهبط إلى الهاوية؟»أو  ٚ)أي ليحدر اؼبسيح( « يصعد إلى السماء؟

فت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن اهلل أقامو من األموات ألنك إن اعًت  ٜ)أي كلمة اإلديان اليت نكرز ِبا( « منك في فمك وفي قلبك
 خلصت.(

فكيف يدعون دبن مل يؤمنوا بو. وكيف يؤمنون دبن مل يسمعوا بو؟ وكيف  ٗٔألن كل من يدعو باسم الرب خيل .  ٖٔ) ٕٔ-ٖٔ/  ٓٔروميا 
لكن ليس  ٙٔ«. م المبشرين بالسالم المبشرين بالخيراتما أجمل أقدا: »كما ىو مكتوبوكيف يكرزون إن مل يرسلوا؟  ٘ٔيسمعون بال كارز؟ 

لكنٍت أقول: ألعلهم مل  ٛٔإذا اإلديان باػبرب واػبرب بكلمة اهلل.  ٚٔ« يا رب من صد  خبرنا؟: »ألن إشعياء يقولاعبميع قد أطاعوا اإلقبيل 
: موسى يقولأقول: ألعل إسرائيل مل يعلم؟ أوال  لكٍت ٜٔ«. إلى جميع األرض خرج صوتهم وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم»يسمعوا؟ بلى! 

وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاىرا للذين لم يسألوا : »إشعياء يتجاسر ويقولٍب  ٕٓ«. أنا أغيركم بما ليس أمة. بأمة غبية أغيظكم»
 «.(طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم: »فيقولأما من جهة إسرائيل  ٕٔ«. عني

مل يرفض اهلل شعبو الذي  ٕفأقول: ألعل اهلل رفض شعبو؟ حاشا! ألِّن أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراىيم من سبط بنيامُت.  ٔ) ٗ-ٔ/  ٔٔروميا 
يا رب قتلوا أنبياءك وىدموا مذابحك » ٖ؟ كيف يتوسل إَل اهلل ضد إسرائيل قائال: في إيليا الكتابماذا يقول سبق فعرفو. أم لستم تعلمون 

 «.(أبقيت لنفسي سبعة آالف رجل لم يحنوا ركبة لبعل»؟ يقول لو الوحيلكن ماذا  ٗ«. أنا وحدي وىم يطلبون نفسيوبقيت 

فإن كان بالنعمة فليس بعد باألعمال وإال فليست النعمة بعد نعمة. وإن كان باألعمال فليس بعد نعمة وإال فالعمل ال  ٙ) ٓٔ-ٙ/  ٔٔروميا 
أعطاىم اهلل روح سبات : »كما ىو مكتوب ٛيطلبو إسرائيل ذلك مل ينلو ولكن اؼبختارون نالوه. وأما الباقون فتقسوا فماذا؟ ما  ٚيكون بعد عمال. 

لتظلم  ٓٔ. لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم: »وداود يقول ٜ«. وعيونا حتى ال يبصروا وآذانا حتى ال يسمعوا إلى ىذا اليوم
 «.(ظهورىم في كل حينأعينهم كي ال يبصروا ولتحن 

فإن  ٕٓ. لي النقمة أنا أجازي يقول الرب: »ألنو مكتوبال تنتقموا ألنفسكم أيها األحباء بل أعطوا مكانا للغضب  ٜٔ) ٕٓ-ٜٔ/  ٕٔروميا 
 «.(جاع عدوك فأطعمو. وإن عطش فاسقو. ألنك إن فعلت ىذا تجمع جمر نار على رأسو

ال تزن ال »ألن  ٜ. فقد أكمل الناموسألحد بشيء إال بأن حيب بعضكم بعضا ألن من أحب غَته ال تكونوا مديونُت  ٛ) ٓٔ-ٛ/  ٖٔروميا 
احملبة ال تصنع  ٓٔ«. أن تحب قريبك كنفسك»وإن كانت وصية أخرى ىي ؾبموعة يف ىذه الكلمة: « تقتل ال تسر  ال تشهد بالزور ال تشتو
 شرا للقريب فاحملبة ىي تكميل الناموس.(

ألنو  ٔٔ أمام كرسي المسيحوأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا ؼباذا تزدري بأخيك؟ ألننا صبيعا سوف نقف  ٓٔ) ٔٔ-ٓٔ/  ٗٔروميا 
 «.(أنا حي يقول الرب إنو لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد اهلل: »مكتوب
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فلَتض كل واحد منا قريبو للخَت ألجل البنيان.  ٕفسنا. فيجب علينا كبن األقوياء أن كبتمل أضعاف الضعفاء وال نرضي أن ٔ) ٗ-ٔ/  ٘ٔروميا 
كتب ألجل تعليمنا حىت   كل ما سبق فكتبألن  ٗ«. تعييرات معيريك وقعت علي: »كما ىو مكتوبألن اؼبسيح أيضا مل يرض نفسو بل  ٖ

 يكون لنا رجاء.( بما في الكتببالصرب والتعزية 

وأما األمم فمجدوا اهلل من  ٜصار خادم اػبتان من أجل صدق اهلل حىت يثبت مواعيد اآلباء.  وأقول: إن يسوع اؼبسيح قد ٛ) ٕٔ-ٛ/  ٘ٔروميا 
: وأيضا ٔٔ« تهللوا أيها األمم مع شعبو: »ويقول أيضا ٓٔ« من أجل ذلك سأحمدك في األمم وأرتل السمك: »كما ىو مكتوبأجل الرضبة 

سيكون أصل يسى والقائم ليسود على األمم. عليو : »يقول إشعياءوأيضا  ٕٔ« سبحوا الرب يا جميع األمم وامدحوه يا جميع الشعوب»
 «.(سيكون رجاء األمم

   كورنثوس األولىرسالة بولس إلى أىل 

سأبيد حكمة : »ألنو مكتوب ٜٔفإن كلمة الصليب عند اؽبالكُت جهالة وأما عندنا كبن اؼبخلصُت فهي قوة اهلل  ٛٔ) ٕٓ-ٛٔ/  ٔكورنثوس  ٔ 
 أين اغبكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث ىذا الدىر؟ أمل جيهل اهلل حكمة ىذا العامل؟( ٕٓ«. فهم الفهماءالحكماء وأرفض 

 ٜٔيف ىذا الدىر فليصر جاىال لكي يصَت حكيما!  ال خيدعن أحد نفسو. إن كان أحد يرن أنو حكيم بينكم ٛٔ) ٕٓ-ٛٔ/  ٖكورنثوس  ٔ 
 «.(الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة: »وأيضا ٕٓ«. اآلخذ الحكماء بمكرىم: »ألنو مكتوبألن حكمة ىذا العامل ىي جهالة عند اهلل 

أم لستم  ٙٔلها أعضاء زانية؟ حاشا! ألستم تعلمون أن أجسادكم ىي أعضاء اؼبسيح؟ أفآخذ أعضاء اؼبسيح وأجع ٘ٔ) ٚٔ-٘ٔ/  ٙكورنثوس  ٔ 
 وأما من التصق بالرب فهو روح واحد.( ٚٔ«. يكون االثنان جسدا واحدا: »ألنو يقولتعلمون أن من التصق بزانية ىو جسد واحد 

تكم ثورا  ال: »مكتوب في ناموس موسىفإنو  ٜألعلي أتكلم ِبذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا يقول ىذا؟  ٛ) ٓٔ-ٛ/  ٜكورنثوس  ٔ 
أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنو من أجلنا مكتوب. ألنو ينبغي للحراث أن حيرث على رجاء وللدارس على الرجاء  ٓٔألعل اهلل هتمو الثَتان؟ «. دارسا

 أن يكون شريكا يف رجائو.(

فال تكونوا عبدة أوثان كما كان  ٚأولئك. وىذه األمور حدثت مثاال لنا حىت ال نكون كبن مشتهُت شرورا كما اشتهى  ٙ) ٚ-ٙ/  ٓٔكورنثوس  ٔ 
 «.(جلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا للعب: »كما ىو مكتوبأناس منهم 

وشكر  ٕٗ إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاألنٍت تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا:  ٖٕ) ٕٙ-ٖٕ/  ٔٔكورنثوس  ٔ 
ىذه الكأس »كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائال:   ٕ٘«. مكسور ألجلكم. اصنعوا ىذا لذكريخذوا كلوا ىذا ىو جسدي ال: »فكسر وقال

فإنكم كلما أكلتم ىذا اػببز وشربتم ىذه الكأس زبربون دبوت الرب إَل أن  ٕٙ«. ىي العهد الجديد بدمي. اصنعوا ىذا كلما شربتم لذكري
 جييء.(

يزرع يف ىوان ويقام يف ؾبد. يزرع يف ضعف  ٖٗموات: يزرع يف فساد ويقام يف عدم فساد. ىكذا أيضا قيامة األ ٕٗ) ٜٗ-ٕٗ/  ٘ٔكورنثوس  ٔ 
صار آدم : »ىكذا مكتوب أيضا ٘ٗيزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواِّن ويوجد جسم روحاِّن.  ٗٗويقام يف قوة. 

اإلنسان األول من األرض  ٚٗالروحاِّن أوال بل اغبيواِّن وبعد ذلك الروحاِّن.  لكن ليس ٙٗ«. اإلنسان األول نفسا حية وآدم األخير روحا محييا
وكما لبسنا صورة  ٜٗكما ىو الًتايب ىكذا الًتابيون أيضا وكما ىو السماوي ىكذا السماويون أيضا.   ٛٗترايب. اإلنسان الثاِّن الرب من السماء. 
 الًتايب سنلبس أيضا صورة السماوي.(
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 كورنثوس الثانية رسالة بولس إلى أىل 

إذا  ٕٔألننا كبن األحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع, لكي ترهر حياة يسوع أيضا يف جسدنا اؼبائت.  ٔٔ) ٖٔ-ٔٔ/  ٗكورنثوس  ٕ 
لم كبن أيضا نؤمن ولذلك نتك -« آمنت لذلك تكلمت» حسب المكتوبفإذ لنا روح اإلديان عينو,  ٖٔاؼبوت يعمل فينا, ولكن اغبياة فيكم. 

 أيضا.(

في وقت مقبول سمعتك، وفي يوم خالص : »ألنو يقول ٕفإذ كبن عاملون معو نطلب أن ال تقبلوا نعمة اهلل باطال.  ٔ) ٖ-ٔ/  ٙكورنثوس  ٕ 
 ولسنا قبعل عثرة يف شيء لئال تالم اػبدمة.( ٖىوذا اآلن وقت مقبول. ىوذا اآلن يوم خالص. «. أعنتك

إني سأسكن فيهم وأسير بينهم، : »كما قال اهللافقة ؽبيكل اهلل مع األوثان؟ فإنكم أنتم ىيكل اهلل اغبي, وأية مو  ٙٔ) ٛٔ-ٙٔ/  ٙكورنثوس  ٕ 
وأكون لكم أبا  ٛٔ لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب. وال تمسوا نجسا فأقبلكم، ٚٔ وأكون لهم إلها وىم يكونون لي شعبا.

 القادر على كل شيء.( يقول الرب« وأنتم تكونون لي بنين وبنات

بل حبسب اؼبساواة. لكي تكون يف ىذا الوقت فضالتكم  ٗٔفإنو ليس لكي يكون لآلخرين راحة ولكم ضيق,  ٖٔ) ٘ٔ-ٖٔ/  ٛكورنثوس  ٕ 
الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليال لم : »كما ىو مكتوب ٘ٔإلعوازىم, كي تصَت فضالتهم إلعوازكم, حىت ربصل اؼبساواة. 

 «.(صينق

كل واحد كما ينوي بقلبو,  ٚ ىذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا حيصد, ومن يزرع بالربكات فبالربكات أيضا حيصد.  ٙ) ٜ-ٙ/  ٜكورنثوس  ٕ 
ء, واهلل قادر أن يزيدكم كل نعمة, لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حُت يف كل شي ٛليس عن حزن أو اضطرار. ألن اؼبعطي اؼبسرور حيبو اهلل. 

 «.(فر . أعطى المساكين. بره يبقى إلى األبد: »كما ىو مكتوب ٜتزدادون يف كل عمل صاحل. 

  غالطيةرسالة بولس إلى أىل 

وأما أورشليم العليا, اليت  ٕٙألن ىاجر جبل سيناء يف العربية. ولكنو يقابل أورشليم اغباضرة, فإهنا مستعبدة مع بنيها.  ٕ٘) ٖٔ-ٕ٘/  ٗغالطية 
افرحي أيتها العاقر التي لم تلد. اىتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أوالد الموحشة : »ألنو مكتوب ٕٚىي أمنا صبيعا, فهي حرة. 

حسب اعبسد يضطهد الذي  ولكن كما كان حينئذ الذي ولد ٜٕوأما كبن أيها اإلخوة فنرَت إسحاق, أوالد اؼبوعد.  ٕٛ«. أكثر من التي لها زوج
إذا أيها  ٖٔ«. اطرد الجارية وابنها، ألنو ال يرث ابن الجارية مع ابن الحرة» ماذا يقول الكتاب؟لكن  ٖٓحسب الروح, ىكذا اآلن أيضا. 

 اإلخوة لسنا أوالد جارية بل أوالد اغبرة.(

 ٗٔتصَتوا اغبرية فرصة للجسد, بل باحملبة اخدموا بعضكم بعضا. فإنكم إَّنا دعيتم للحرية أيها اإلخوة. غَت أنو ال  ٖٔ) ٘ٔ-ٖٔ/  ٘غالطية 
فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا, فانرروا لئال تفنوا بعضكم  ٘ٔ«. تحب قريبك كنفسك: »الناموس في كلمة واحدة يكملألن كل 
 بعضا.(

  في العبرانييناالستشهاد بالكتب: 

أنت ابني أنا اليوم : »قال قطألنو ؼبن من اؼبالئكة  ٘. صائرا أعرم من اؼبالئكة دبقدار ما ورث اظبا أفضل منهم ٗ) ٗٔ-ٗ/  ٔعبرانيين 
وعن  ٚ«. ولتسجد لو كل مالئكة اهلل: »يقولوأيضا مىت أدخل البكر إَل العامل  ٙ؟ «أنا أكون لو أبا وىو يكون لي ابنا: »أيضا؟ و«ولدتك



 [17..... ] شرح كتاب: ربريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

يا أهلل إلى دىر الدىور. قضيب استقامة قضيب  كرسيك: »وأما عن االبن ٛ«. الصانع مالئكتو رياحا وخدامو لهيب نار: »يقولاؼبالئكة 
أنت يا رب في البدء »و ٓٔ«. أحببت البر وأبغضت اإلثم. من أجل ذلك مسحك اهلل إلهك بزيت االبتهاج أكثر من شركائك ٜ. ملكك

ير. ولكن أنت أنت، وكرداء تطويها فتتغ ٕٔ, ىي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى ٔٔ. أسست األرض، والسماوات ىي عمل يديك
أليس صبيعهم أرواحا خادمة  ٗٔ« اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك؟: »قال قطٍب ؼبن من اؼبالئكة  ٖٔ«. وسنوك لن تفنى

 مرسلة للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا اػبالص!(

أخبر باسمك : »قائال ٕٔيستحي أن يدعوىم إخوة, ألن اؼبقدس واؼبقدسُت صبيعهم من واحد, فلهذا السبب ال  ٔٔ) ٘ٔ-ٔٔ/  ٕعبرانيين 
فإذ قد  ٗٔ«. ىا أنا واألوالد الذين أعطانيهم اهلل: »وأيضا «.أنا أكون متوكال عليو: »وأيضا ٖٔ«. إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك

ويعتق أولئك الذين  ٘ٔوت, أي إبليس, تشارك األوالد يف اللحم والدم اشًتك ىو أيضا كذلك فيهما, لكي يبيد باؼبوت ذاك الذي لو سلطان اؼب
 خوفا من اؼبوت كانوا صبيعا كل حياهتم ربت العبودية.(

كما يقول الروح لذلك  ٚوأما اؼبسيح فكابن على بيتو. وبيتو كبن إن سبسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إَل النهاية.  ٙ) ٖٔ-ٙ/  ٖعبرانيين 
حيث جربني آباؤكم. اختبروني وأبصروا  ٜ قلوبكم، كما في اإلسخاط، يوم التجربة في القفر فال تقسوا ٛ اليوم إن سمعتم صوتو: »القدس

حتى أقسمت في  ٔٔ. لذلك مقت ذلك الجيل، وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي ٓٔ. أعمالي أربعين سنة
بل عروا أنفسكم   ٖٔأحدكم قلب شرير بعدم إديان يف االرتداد عن اهلل اغبي, انرروا أيها اإلخوة أن ال يكون يف  ٕٔ«. غضبي لن يدخلوا راحتي

 كل يوم, ما دام الوقت يدعى اليوم, لكي ال يقسى أحد منكم بغرور اػبطية.(

م صوتو فال اليوم إن سمعت: »إذ قيل ٘ٔألننا قد صرنا شركاء اؼبسيح, إن سبسكنا ببداءة الثقة ثابتة إَل النهاية,  ٗٔ) ٘ٔ-ٗٔ/  ٖعبرانيين 
 «.(تقسوا قلوبكم، كما في اإلسخاط

مع كون األعمال قد أكملت « حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي!: »كما قالألننا كبن اؼبؤمنُت ندخل الراحة,  ٖ) ٜ-ٖ/  ٗعبرانيين 
لن يدخلوا : »وفي ىذا أيضا ٘«. واستراح اهلل في اليوم السابع من جميع أعمالو: »قال في موضع عن السابعألنو  ٗمنذ تأسيس العامل. 

بعد زمان ىذا « اليوم: »قائال في داوديعُت أيضا يوما  ٚفإذ بقي أن قوما يدخلوهنا, والذين بشروا أوال مل يدخلوا لسبب العصيان,  ٙ«. راحتي
إذا بقيت  ٜبعد ذلك عن يوم آخر. ألنو لو كان يشوع قد أراحهم ؼبا تكلم  ٛ«. اليوم إن سمعتم صوتو فال تقسوا قلوبكم: »كما قيلمقداره, 

 راحة لشعب اهلل!(

قادرا أن يًتفق  ٕألن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام ألجل الناس يف ما هلل, لكي يقدم قرابُت وذبائح عن اػبطايا,  ٔ) ٓٔ-ٔ/  ٘عبرانيين 
وال يأخذ  ٗاػبطايا ألجل الشعب ىكذا أيضا ألجل نفسو.  وؽبذا الضعف يلتزم أنو كما يقدم عن ٖباعبهال والضالُت, إذ ىو أيضا ؿباط بالضعف. 

أنت : »بل الذي قال لوكذلك اؼبسيح أيضا مل ديجد نفسو ليصَت رئيس كهنة,  ٘ أحد ىذه الوظيفة بنفسو, بل اؼبدعو من اهلل, كما ىارون أيضا. 
الذي, يف أيام جسده, إذ قدم  ٚ«. رتبة ملكي صاد أنت كاىن إلى األبد على : »كما يقول أيضا في موضع آخر ٙ«. ابني أنا اليوم ولدتك

وإذ كمل  ٜمع كونو ابنا تعلم الطاعة فبا تأمل بو.  ٛبصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن خيلصو من اؼبوت, وظبع لو من أجل تقواه, 
 ادق.(مدعوا من اهلل رئيس كهنة على رتبة ملكي ص ٓٔصار عبميع الذين يطيعونو سبب خالص أبدي, 

لكي ال تكونوا متباطئُت بل  ٕٔولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يرهر ىذا االجتهاد عينو ليقُت الرجاء إَل النهاية,  ٔٔ) ٘ٔ-ٔٔ/  ٙعبرانيين 
إني ألباركنك : »ائالق ٗٔفإنو ؼبا وعد اهلل إبراىيم, إذ مل يكن لو أعرم يقسم بو, أقسم بنفسو,  ٖٔمتمثلُت بالذين باإلديان واألناة يرثون اؼبواعيد. 

 وىكذا إذ تأىن نال اؼبوعد.( ٘ٔ«. بركة وأكثرنك تكثيرا
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انظر أن تصنع  : »ألنو قالوىو مزمع أن يصنع اؼبسكن.  كما أوحي إلى موسىالذين خيدمون شبو السماويات وظلها,  ٘) ٖٔ-٘/  ٛعبرانيين 
لى خدمة أفضل دبقدار ما ىو وسيط أيضا لعهد أعرم, قد تثبت ولكنو اآلن قد حصل ع ٙ«. كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل

ىوذا أيام تأتي يقول الرب، حين أكمل : »ألنو يقول لهم الئما ٛفإنو لو كان ذلك األول بال عيب ؼبا طلب موضع لثان.  ٚعلى مواعيد أفضل. 
يوم أمسكت بيدىم ألخرجهم من أرض مصر، ألنهم لم ال كالعهد الذي عملتو مع آبائهم  ٜ مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا.

ألن ىذا ىو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب: أجعل نواميسي  ٓٔ. يثبتوا في عهدي، وأنا أىملتهم يقول الرب
ل واحد قريبو وكل واحد أخاه قائال: اعرف وال يعلمون ك ٔٔ في أذىانهم، وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وىم يكونون لي شعبا.

 ٖٔ«. ألني أكون صفوحا عن آثامهم، وال أذكر خطاياىم وتعدياتهم في ما بعد ٕٔ الرب، ألن الجميع سيعرفونني من صغيرىم إلى كبيرىم.
 عتق األول. وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من االضمحالل.(« جديدا»فإذ قال 

سى بعدما كلم صبيع الشعب بكل وصية حبسب الناموس, أخذ دم العجول والتيوس, مع ماء وصوفا قرمزيا ألن مو  ٜٔ) ٕٔ-ٜٔ/  ٜعبرانيين 
واؼبسكن أيضا وصبيع آنية اػبدمة رشها   ٕٔ«. ىذا ىو دم العهد الذي أوصاكم اهلل بو: »قائال ٕٓوزوفا, ورش الكتاب نفسو وصبيع الشعب, 

 كذلك بالدم.(

بمحرقات وذبائح للخطية لم  ٙ ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن ىيأت لي جسدا.: »يقولدخولو إَل العامل  لذلك عند ٘) ٓٔ-٘/  ٓٔعبرانيين 
إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات : »يقول آنفاإذ  ٛ«. ثم قلت: ىئنذا أجيء. في درج الكتاب مكتوب عني، ألفعل مشيئتك يا أهلل ٚ تسر.

ينزع األول لكي يثبت «. ىئنذا أجيء ألفعل مشيئتك يا أهلل: »ثم قال ٜحسب الناموس.  اليت تقدم«. وذبائح للخطية لم ترد وال سررت بها
 فبهذه اؼبشيئة كبن مقدسون بتقدمي جسد يسوع اؼبسيح مرة واحدة.( ٓٔالثاِّن. 

بعد تلك األيام، ىذا ىو العهد الذي أعهده معهم » ٙٔ: بعدما قال سابقاويشهد لنا الروح القدس أيضا. ألنو  ٘ٔ) ٛٔ-٘ٔ/  ٓٔعبرانيين 
وإَّنا حيث تكون مغفرة  ٛٔ«. لن أذكر خطاياىم وتعدياتهم في ما بعد: »و ٚٔ« يقول الرب، أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذىانهم

 ؽبذه ال يكون بعد قربان عن اػبطية.(

م العهد الذي قدس بو دنسا, وازدرى بروح فكم عقابا أشر ترنون أنو حيسب مستحقا من داس ابن اهلل, وحسب د ٜٕ) ٖٔ-ٜٕ/  ٓٔعبرانيين 
ـبيف ىو الوقوع يف يدي اهلل  ٖٔ«. الرب يدين شعبو: »وأيضا«. لي االنتقام، أنا أجازي، يقول الرب: »نعرف الذي قالفإننا  ٖٓالنعمة؟ 
 اغبي!(

 ٜٖ«. يحيا، وإن ارتد ال تسر بو نفسيأما البار فباإليمان  ٖٛ سيأتي اآلتي وال يبطئ.»ألنو بعد قليل جدا  ٖٚ) ٜٖ-ٖٚ/  ٓٔعبرانيين 
 وأما كبن فلسنا من االرتداد للهالك, بل من اإلديان القتناء النفس.(

إنو بإسحا  يدعى : »الذي قيل لو ٛٔقدم الذي قبل اؼبواعيد, وحيده  -باإلديان قدم إبراىيم إسحاق وىو ؾبرب  ٚٔ) ٜٔ-ٚٔ/  ٔٔعبرانيين 
 لى اإلقامة من األموات أيضا, الذين منهم أخذه أيضا يف مثال.(إذ حسب أن اهلل قادر ع ٜٔ«. لك نسل

مل تقاوموا بعد حىت الدم  ٗفتفكروا يف الذي احتمل من اػبطاة مقاومة لنفسو مثل ىذه لئال تكلوا وزبوروا يف نفوسكم.  ٖ) ٛ-ٖ/  ٕٔعبرانيين 
ألن الذي يحبو  ٙ تحتقر تأديب الرب، وال تخر إذا وبخك. يا ابني ال: »الذي يخاطبكم كبنينوقد نسيتم الوعظ  ٘ؾباىدين ضد اػبطية, 

ولكن إن كنتم بال تأديب, قد  ٛإن كنتم ربتملون التأديب يعاملكم اهلل كالبنُت. فأي ابن ال يؤدبو أبوه؟  ٚ«. الرب يؤدبو، ويجلد كل ابن يقبلو
 صار اعبميع شركاء فيو, فأنتم نغول ال بنون.(
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وىتاف بوق وصوت كلمات,  ٜٔم مل تأتوا إَل جبل ملموس مضطرم بالنار, وإَل ضباب وظالم وزوبعة, ألنك ٛٔ) ٕٗ-ٛٔ/  ٕٔعبرانيين 
وكان اؼبنرر ىكذا ـبيفا  ٕٔألهنم مل حيتملوا ما أمر بو, وإن مست اعببل ِبيمة ترجم أو ترمى بسهم.  ٕٓاستعفى الذين ظبعوه من أن تزاد ؽبم كلمة, 

بل قد أتيتم إَل جبل صهيون, وإَل مدينة اهلل اغبي: أورشليم السماوية, وإَل ربوات ىم ؿبفل مالئكة,  ٕٕ«. أنا مرتعب ومرتعد!: »قال موسىحىت 
وإَل وسيط العهد اعبديد: يسوع, وإَل دم رش  ٕٗوكنيسة أبكار مكتوبُت يف السماوات, وإَل اهلل ديان اعبميع, وإَل أرواح أبرار مكملُت,  ٖٕ

 يتكلم أفضل من ىابيل.(

حىت إننا نقول  ٙ« ال أىملك وال أتركك: »ألنو قاللتكن سَتتكم خالية من ؿببة اؼبال. كونوا مكتفُت دبا عندكم,  ٘) ٚ-٘/  ٖٔين عبراني
اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة اهلل. انرروا إَل هناية سَتهتم فتمثلوا  ٚ« الرب معين لي فال أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟»واثقُت: 
 بإدياهنم.(

  في رسالة يعقوباالستشهاد بالكتب: 

وأما  ٙاظبعوا يا إخوٌب األحباء, أما اختار اهلل فقراء ىذا العامل أغنياء يف اإلديان, وورثة اؼبلكوت الذي وعد بو الذين حيبونو؟  ٘) ٕٔ-٘/  ٕيعقوب 
فإن   ٛو عليكم؟ أما ىم جيدفون على االسم اغبسن الذي دعي ب ٚأنتم فأىنتم الفقَت. أليس األغنياء يتسلطون عليكم وىم جيرونكم إَل احملاكم؟ 

ولكن إن كنتم ربابون تفعلون خطية, موخبُت من  ٜفحسنا تفعلون. «. تحب قريبك كنفسك» حسب الكتابكنتم تكملون الناموس اؼبلوكي 
 ال: »قال أيضا« ال تزن: »ألن الذي قال ٔٔألن من حفظ كل الناموس, وإَّنا عثر يف واحدة, فقد صار ؾبرما يف الكل.  ٓٔالناموس كمتعدين. 

 ىكذا تكلموا وىكذا افعلوا كعتيدين أن رباكموا بناموس اغبرية.( ٕٔفإن مل تزن ولكن قتلت, فقد صرت متعديا الناموس. «. تقتل

  بطرس في رسالتيّ االستشهاد بالكتب: 

تى ِبا إليكم عند استعالن يسوع لذلك منطقوا أحقاء ذىنكم صاحُت, فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة اليت يؤ  ٖٔ) ٙٔ-ٖٔ/  ٔبطرس  ٔ
بل نرَت القدوس الذي دعاكم, كونوا أنتم أيضا قديسُت يف كل سَتة.  ٘ٔكأوالد الطاعة ال تشاكلوا شهواتكم السابقة يف جهالتكم,   ٗٔاؼبسيح. 
 «.(كونوا قديسين ألني أنا قدوس: »ألنو مكتوب ٙٔ

 ٙبيتا روحيا, كهنوتا مقدسا, لتقدمي ذبائح روحية مقبولة عند اهلل بيسوع اؼبسيح.  كونوا أنتم أيضا مبنيُت كحجارة حية, ٘ ) ٛ-٘/  ٕبطرس  ٔ
فلكم أنتم الذين تؤمنون  ٚ«. ىئنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن بو لن يخزى: »لذلك يتضمن أيضا في الكتاب

وحجر صدمة وصخرة عثرة. الذين يعثرون غَت طائعُت  ٛقد صار رأس الزاوية,  الكرامة, وأما للذين ال يطيعون فاغبجر الذي رفضو البناؤون ىو
 للكلمة, األمر الذي جعلوا لو.(

, وىي أثبت, اليت تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إَل سراج منَت يف موضع مرلم, إَل أن الكلمة النبويةوعندنا  ٜٔ) ٕٔ-ٜٔ/  ٔبطرس  ٕ
ألنو مل تأت نبوة قط دبشيئة  ٕٔعاؼبُت ىذا أوال: أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسَت خاص,  ٕٓ قلوبكم, ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح يف

 إنسان, بل تكلم أناس اهلل القديسون مسوقُت من الروح القدس.(
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 هولين:االستشهاد بالكتب على لسان كتبة األناجيل المج 

يا يوسف ابن داود ال زبف أن تأخذ »ولكن فيما ىو متفكر يف ىذه األمور إذا مالك الرب قد ظهر لو يف حلم قائال:  ٕٓ) ٖٕ-ٕٓ/  ٔمتى 
وىذا كلو كان  ٕٕ«. فستلد ابنا وتدعو اظبو يسوع ألنو خيل  شعبو من خطاياىم ٕٔمرمي امرأتك ألن الذي حبل بو فيها ىو من الروح القدس. 

 )الذي تفسَته: اهلل معنا(.(« ىوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمو عمانوئيل» ٖٕ: كي يتم ما قيل من الرب بالنبيل

قم وخذ الصيب وأمو واىرب إَل مصر وكن ىناك حىت »وبعدما انصرفوا إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف يف حلم قائال:  ٖٔ) ٘ٔ-ٖٔ/  ٕمتى 
لكي وكان ىناك إَل وفاة ىَتودس  ٘ٔفقام وأخذ الصيب وأمو ليال وانصرف إَل مصر  ٗٔ«. أن يطلب الصيب ليهلكوأقول لك. ألن ىَتودس مزمع 

 «.(من مصر دعوت ابني: »يتم ما قيل من الرب بالنبي

يف كل زبومها من حينئذ ؼبا رأى ىَتودس أن اجملوس سخروا بو غضب جدا فأرسل وقتل صبيع الصبيان الذين يف بيت غبم و  ٙٔ) ٛٔ-ٙٔ/  ٕمتى 
صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل  » ٛٔ: تم ما قيل بإرميا النبيحينئذ  ٚٔابن سنتُت فما دون حبسب الزمان الذي ربققو من اجملوس. 

 «.(كثير. راحيل تبكي على أوالدىا وال تريد أن تتعزى ألنهم ليسوا بموجودين

فإن ىذا ىو  ٖتوبوا ألنو قد اقًتب ملكوت السماوات. »قائال:  ٕويف تلك األيام جاء يوحنا اؼبعمدان يكرز يف برية اليهودية  ٔ) ٖ-ٔ/  ٖمتى 
 «.(يق الرب. اصنعوا سبلو مستقيمةصوت صارخ في البرية: أعدوا طر : قيل عنو بإشعياء النبيالذي 

وترك الناصرة وأتى فسكن يف كفرناحوم اليت عند البحر يف زبوم  ٖٔوؼبا ظبع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إَل اعبليل.  ٕٔ) ٙٔ-ٕٔ/  ٗمتى 
الشعب  ٙٔ -جليل األممأرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر األردن » ٘ٔ: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي ٗٔزبولون ونفتاليم 

 «.(الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظاللو أشر  عليهم نور

فعلم يسوع وانصرف من ىناك. وتبعتو صبوع كثَتة فشفاىم صبيعا.  ٘ٔفلما خرج الفريسيون تشاوروا عليو لكي يهلكوه  ٗٔ) ٕٔ-ٗٔ/  ٕٔمتى 
ىوذا فتاي الذي اخترتو حبيبي الذي سرت بو نفسي. أضع روحي عليو » ٛٔ: تم ما قيل بإشعياء النبيلكي ي ٚٔوأوصاىم أن ال يرهروه  ٙٔ

قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلة مدخنة ال يطفئ حتى  ٕٓ. ال يخاصم وال يصيح وال يسمع أحد في الشوارع صوتو ٜٔ فيخبر األمم بالحق.
 «.(موعلى اسمو يكون رجاء األم ٕٔ. يخرج الحق إلى النصرة

فأوثقوه ومضوا بو ودفعوه إَل بيالطس  ٕوؼبا كان الصباح تشاور صبيع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حىت يقتلوه  ٔ) ٓٔ-ٔ/  ٕٚمتى 
طأت إذ قد أخ»قائال:  ٗحينئذ ؼبا رأى يهوذا الذي أسلمو أنو قد دين ندم ورد الثالثُت من الفضة إَل رؤساء الكهنة والشيوخ  ٖالبنطي الوايل. 
فأخذ رؤساء الكهنة الفضة  ٙفطرح الفضة يف اؽبيكل وانصرف ٍب مضى وخنق نفسو.  ٘« ماذا علينا؟ أنت أبصر!»فقالوا: «. سلمت دما بريئا

إَل « ل الدمحق»ؽبذا ظبي ذلك اغبقل  ٛفتشاوروا واشًتوا ِبا حقل الفخاري مقربة للغرباء.  ٚ«. ال حيل أن نلقيها يف اػبزانة ألهنا شبن دم»وقالوا: 
وأعطوىا عن حقل  ٓٔ وأخذوا الثالثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل: »تم ما قيل بإرميا النبيحينئذ  ٜىذا اليوم. 

 «.(الفخاري كما أمرني الرب

سبت كان عريما سأل اليهود ٍب إذ كان استعداد فلكي ال تبقى األجساد على الصليب يف السبت ألن يوم ذلك ال ٖٔ) ٖٚ-ٖٔ/  ٜٔيوحنا 
وأما يسوع فلما جاءوا إليو مل يكسروا ساقيو  ٖٖفأتى العسكر وكسروا ساقي األول واآلخر اؼبصلوبُت معو.  ٕٖبيالطس أن تكسر سيقاهنم ويرفعوا. 

دتو حق وىو يعلم أنو يقول والذي عاين شهد وشها ٖ٘لكن واحدا من العسكر طعن جنبو حبربة وللوقت خرج دم وماء.  ٖٗألهنم رأوه قد مات. 
 «.(سينظرون إلى الذي طعنوه: »يقول كتاب آخروأيضا  ٖٚ«. عظم ال يكسر منو: »ليتم الكتاب القائلألن ىذا كان  ٖٙاغبق لتؤمنوا أنتم. 
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وضوعا مع األكفان واؼبنديل الذي كان على رأسو ليس م ٍٚب جاء ظبعان بطرس يتبعو ودخل القرب ونرر األكفان موضوعة  ٙ) ٜ-ٙ/  ٕٓيوحنا 
أنو : ألنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب ٜفحينئذ دخل أيضا التلميذ اآلخر الذي جاء أوال إَل القرب ورأى فآمن  ٛبل ملفوفا يف موضع وحده. 
 .(ينبغي أن يقوم من األموات

وإن قال لكما  ٖوطة وجحشا معها فحالمها وأتياِّن ِبما. اذىبا إَل القرية اليت أمامكما فللوقت ذبدان أتانا مرب»قائال ؽبما:  ٕ) ٘-ٕ/  ٕٔمتى 
قولوا البنة صهيون: ىوذا ملكك يأتيك » ٘: لكي يتم ما قيل بالنبيفكان ىذا كلو  ٗ«. أحد شيئا فقوال: الرب ؿبتاج إليهما. فللوقت يرسلهما

 «.(وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان

: بإشعياء النبيلكي يتم ما قيل  ٚٔا إليو ؾبانُت كثَتين فأخرج األرواح بكلمة وصبيع اؼبرضى شفاىم وؼبا صار اؼبساء قدمو  ٙٔ) ٚٔ-ٙٔ/  ٛمتى 
 «.(ىو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا»

«. يشبو ملكوت السماوات طبَتة أخذهتا امرأة وخبأهتا يف ثالثة أكيال دقيق حىت اختمر اعبميع»قال ؽبم مثال آخر:  ٖٖ) ٖ٘-ٖٖ/  ٖٔمتى 
سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ : »لكي يتم ما قيل بالنبي ٖ٘كلو كلم بو يسوع اعبموع بأمثال وبدون مثل مل يكن يكلمهم ىذا   ٖٗ

 «.(تأسيس العالم

 «.اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة: »لكي يتم ما قيل بالنبيوؼبا صلبوه اقتسموا ثيابو مقًتعُت عليها  ٖ٘/  ٕٚمتى 

وكان إناء موضوعا فبلوا خال  ٜٕ«. أنا عطشان»قال:  فلكي يتم الكتاببعد ىذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل  ٕٛ) ٖٓ-ٕٛ/  ٜٔا يوحن
 ونكس رأسو وأسلم الروح.(«. قد أكمل»فلما أخذ يسوع اػبل قال:  ٖٓفمؤلوا إسفنجة من اػبل ووضعوىا على زوفا وقدموىا إَل فمو. 

إن العسكر ؼبا كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابو وجعلوىا أربعة أقسام لكل عسكري قسما. وأخذوا القمي  أيضا.  ٍب ٖٕ) ٕٗ-ٖٕ/  ٜٔيوحنا 
اقتسموا : »ليتم الكتاب القائل«. ال نشقو بل نقًتع عليو ؼبن يكون»فقال بعضهم لبعض:  ٕٗوكان القمي  بغَت خياطة منسوجا كلو من فوق. 

 ىذا فعلو العسكر.(«. قرعة ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا

 «.(وأحصي مع أثمة: »فتم الكتاب القائل ٕٛوصلبوا معو لصُت واحدا عن ديينو وآخر عن يساره.  ٕٚ) ٕٛ-ٕٚ/  ٘ٔمرقس 

 اغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاغبات


