
 [1..... ] شرح كتاب: ربريف أقواؿ يسوع, لػ بارت إيرماف

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

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 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 

 لجالحزء الثا - المسيحية ديانة كتابية :عاصرةالالمُحاضرة 

[After Paul had converted a number of people in a given locale, he would move to another 
and try, usually with some success, to convert people there as well. But he would sometimes 
(often?) hear news from one of the other communities of believers he had earlier established, 
and sometimes (often?) the news would not be good: members of the community had 
started to behave badly, problems of immorality had arisen, "false teachers" had 
arrived teaching notions contrary to his own, some of the community members had 
started to hold to false doctrines, and so on.] Page 21, 22. 

 بعد أف كاف يقـو بتحويل عدًدا من الناس إىل ادلسيحية يف مكاف معني, كاف بولس ينتقل إىل مكاف آخر وػلاوؿ, وعادة ما يكوف ذلك مصحوباً 
مسامعو أخبارًا من إحدى رلتمعات ادلؤمنني األخرى اليت أقامها  ؟(كانت تتناىى إىل ببعض النجاح, أف ػلّوؿ الناس فيو أيًضا. لكنو أحيانًا )وردبا كثرياً 

, وظهرت مشكالت الفجور األخالقي رديئاً  وا يسلكوف سلوكاً أ؟( مل تكن األخبار جيدة: فأفراد اجملتمع بد وأحيانًا )أـ ىل نقوؿ كثرياً  من قبل:
(Immorality,) ( "و"ادلعلموف الكذبةfalse teachers أصبحوا ينشروف ),وا يف اعتناؽ العقائد أبعض أفراد اجملتمع بد تعاليم مضادة لتعاليمو

 الباطلة, وىكذا.

[Upon hearing the news, Paul would write a letter back to the community, dealing with 
the problems. These letters were very important to the lives of the community, and a 
number of them eventually came to be regarded as scripture. Some thirteen letters 
written in Paul's name are included in the New Testament.] Page 22. 

ويف النهاية أصبح  ة اجملتمع,تتناوؿ ىذه ادلشكالت. ىذه الرسائل شديدة األعلية حليا كتب بولس رًدا يف رسالة إىل اجملتمع, عند مساعو ىذه األخبار,
 حوايل ثالث عشرة رسالة كتبت باسم بولس أصبحت ضمن العهد اجلديد. عدد من ىذه اجملتمعات ينظر إىل ىذه الرسائل باعتبارىا كتابًا مقدًسا.
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[We can get a sense of how important these letters were at the earliest stages of the Christian 
movement from the very first Christian writing we have, Paul's first letter to the 
Thessalonians, usually dated to about 49 C.E., some twenty years after Jesus's death 
and some twenty years before any of the Gospel accounts of his life. Paul ends the letter 
by saying, "Greet all the brothers and sisters with a holy kiss; I strongly adjure you in the name 
of the Lord that you have this letter read to all the brothers and sisters" (1 Thess. 5:26,27).] 
Page 22. 

نا, أي رسالة بولس األوىل إىل ؽلكننا تصور األعلية اليت كانت ربتلها ىذه الرسائل يف مراحل احلركة ادلسيحية األوىل من أوؿ الكتابات ادلسيحية اليت لدي
من كتابة أٍي من  ميالديًا تقريًبا, أي تقريبا بعد عشرين عاًما من  موت يسوع, و قبل عشرين عاًما تقريًبا ٜٗاليت عادة ما تؤرخ بعاـ  أىل تسالونيكي,

يِع  "َسلُِّموا َعَلى اإِلْخَوِة َجَِيعاً  :ينهي بولس رسالتو بقولو روايات األناجيل عن حياتو. َلٍة ُمَقدََّسٍة؛  أُنَاِشدُُكْم بِالرَّبِّ َأْف تُػْقرََأ َىِذِه الرَِّسالَُة َعَلى َجَِ بُِقبػْ
يِسنَي"  (.ٕٚ – ٕٙ : ٘تسالونيكي  ٔ) اإِلْخَوِة اْلِقدِّ

[This was not a casual letter to be read simply by anyone who was mildly interested; the 
apostle insists that it be read, and that it be accepted as an authoritative statement by him, 
the founder of the community.] Page 22. 

ا رمسًيا ر على أف يُقرأ ىذا اخلطاب, وأف يتم قبولو باعتباره بيانً صِ ببساطة شخٌص ما معينٌّ بو؛ إف الرسوؿ يُ  تقليديًا يقرأه مل يكن ىذا اخلطاب خطاباً 
 كمؤسس للمجتمع. منو,

[Letters thus circulated throughout the Christian communities from the earliest of times. 
These letters bound together communities that lived in different places; they unified 
the faith and the practices of the Christians; they indicated what the Christians were supposed 
to believe and how they were supposed to behave.] Page 22. 

اليت   كانت اخلطابات من أجل ذلك يتم نشرىا يف كل مكاف للجماعات ادلسيحية منذ أقدـ العصور. كانت الرسائل حلقة االتصاؿ بني اجملتمعات
وذكرت ما كاف يفرتض أف يؤمن بو ادلسيحيوف وكيف يفرتض أف يكوف  فقد وحَّدت إؽلاف وطقوس ادلسيحيني؛ ,كانت تعيش يف أماكن سلتلفة

 سلوكهم.

[They were to be read aloud to the community at community gatherings - since, as I 
pointed out, most Christians, like most others, would not have been able to read the 
letters themselves.] Page 22. 

مثلهم يف ذلك مثل الغالبية العظمى  -سابقاً  كما أوضحت - معظم ادلسيحينيأف  حيث. قرأ بصوت عاٍؿ على أفراد اجملتمع يف اجتماعاهتمكانت تُ 
 باستطاعتهم قراءة الرسائل بأنفسهم. مل يكن من اآلخرين,
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 نقاط في غاية األىمية:

 دلشاكل يف اجملتمعات ادلسيحية اليت أسسها بولسظهرت ا 

o تصرفات ادلسيحني 

o أخالؽ ادلسيحيني 

o ظهور الػُمَعلِّمني الكذبة أصحاب العقائد الػُمضادة 

o عن العقائد اليت بشِّر هبا بولس اضلراؼ ادلسيحيني 

 شاكلمن أجل ُمواجهة ىذه ادلشاكل يقـو بولس بكتابة رسائل ذلذه اجملتمعات اليت ربتوي على م 

 ال نعرؼ عدد الرسائل اليت كتبها بولس على وجو التحديد 

 بعض ىذه الرسائل قد اعُتِبت كتابات ُمقدَّسة بالنسبة للمجتمعات ادلسيحية 

  رسالة باسم بولس يف العهد اجلديد, بعض ىذه الرسائل مل يكُتبها بولس فعالً  ُٖٔىناؾ 

  ـٜٗبولس يف حوايل رسالة بولس إىل أىل تسالونيكي ىي أوؿ رسالة كتبها 

 بولس كاف ُيِصرُّ إصراراً شديداً على قراءة ىذه الرسالة للمجتمع ادلسيحي كلو 

 وكانت اجملتمعات ادلسيحية تتبادؿ ىذه الرسائل من أجل تعميم العقائد واألخالقيات 

  عاؿٍ وألف أغلب ادلسيحيني ال يستطيعوف القراءة أصاًل, كاف ُىناؾ شخٌص يقـو بقراءة الرسالة بصوت 

 

 مراحل حياة بولش

 :قبل اإلؽلاف المرحلة األولى 

 :إؽلاف بولس المرحلة الثانية 

 :الرحالت التبشريية المرحلة الثالثة 
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 أرجوا ُمراجعة:

 :أول من كتب في العهد الجديد –بولس  المحاضرة الثانية 

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

 :األفكار التي بشر بها )الجزء األول( –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 

 

 رحالت بولش التبصيرية

 [ٔ](ٗٔو  ٖٔ)أعماؿ الرسل  الرحلة األولى:

َرَوا ِفي أَْنطَاِكَيةَ وََكاَف  ٔ) ٙ-ٔ/  ٖٔأعمال الرسل  ِنُّ َوَمَناِيُن الَِّذي يِف اْلَكِنيَسِة ُىَناَؾ أَنِْبَياُء َوُمَعلُِّموَف: بَػْرنَابَا َومِسَْعاُف الَِّذي يُْدَعى نِيَجَر َوُلوِكُيوُس اْلَقيػْ
َنَما ُىْم ؼَلِْدُموَف الرَّبَّ َوَيُصوُموَف قَاَؿ الرُّوُح اْلُقُدُس:  ٕ تَػَرَّبَّ َمَع ِىريُوُدَس َرئِيِس الرُّْبِع َوَشاُوُؿ. َأْفرُِزوا ِلي بَ ْرنَابَا َوَشاُوَل لِْلَعَمِل الَِّذي َدَعْوتُ ُهَما »َوبَػيػْ

َسافَ َرا ِفي َوِمْن ُىَناَؾ  ِإَلى َسُلوِكَيةَ َذاِف ِإْذ أُْرِساَل ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس اضْلََدرَا فَػهَ  َٗفَصاُموا ِحيَنِئٍذ َوَصلُّوا َوَوَضُعوا َعَلْيِهَما األَيَاِدَي ُّتَّ أَْطَلُقوعُلَا.  ٖ«. ِإلَْيوِ 
ُرسَ  مَّا اْجَتازَا اجْلَزِيرََة ِإىَل بَاُفوَس َوَجَدا َولَ  ٙ نَاَديَا ِبَكِلَمِة اهلِل يِف رَلَاِمِع اْليَػُهوِد. وََكاَف َمَعُهَما يُوَحنَّا َخاِدماً. ِفي َساَلِميسَ َوَلمَّا َصارَا  ٘ .اْلَبْحِر ِإَلى قُ ب ْ

اباً يَػُهوِديّاً امْسُُو بَاْرَيُشوعُ   (.َرُجاًل َساِحراً نَِبيّاً َكذَّ

َوأَمَّا  ٗٔنَّا فَػَفاَرقَػُهْم َوَرَجَع ِإىَل أُوُرَشِليَم. . َوأَمَّا يُوحَ ِإَلى بَ ْرَجَة بَْمِفيِليَّةَ َوأَتَػْوا  ِمْن بَاُفوسَ ُّتَّ أَقْػَلَع بُوُلُس َوَمْن َمَعُو  ٖٔ) ٗٔ-ٖٔ/  ٖٔأعمال الرسل 
 َوَدَخُلوا اْلَمْجَمَع يَػْوـَ السَّْبِت َوَجَلُسوا.( ِإَلى أَْنطَاِكَيَة بِيِسيِديَّةَ َوأَتَػْوا  ِمْن بَ ْرَجةَ ُىْم َفَجاُزوا 

ْلُمتَػَعبَِّداِت الشَّرِيَفاِت َوُوُجوَه اْلَمِديَنِة َوأَثَاُروا اْضِطَهاداً َعَلى بُوُلَس َوبَػْرنَابَا َوَأْخَرُجوعُلَا َوَلِكنَّ اْليَػُهوَد َحرَُّكوا النَِّساَء ا ٓ٘) ٔ٘-ٓ٘/  ٖٔأعمال الرسل 
 .(ِإَلى ِإيُقونَِيةَ أَمَّا عُلَا فَػنَػَفَضا ُغَباَر أَْرُجِلِهَما َعَلْيِهْم َوأَتَػَيا  ِٔ٘مْن زُبُوِمِهْم. 

: ِإَلى َمِديَنَتْي لِيَكُأونِيَّةَ َشَعرَا بِِو فَػَهَربَا  َٙلمَّا َحَصَل ِمَن اأْلَُمِم َواْليَػُهوِد َمَع ُرَؤَسائِِهْم ُىُجوـٌ لَِيبػُْغوا َعَلْيِهَما َويَػْرَُجُوعُلَا فػَ  ٘) ٚ-٘/  ٗٔأعمال الرسل 
 (وََكانَا ُىَناَؾ يُػَبشِّرَاِف. َٚوِإىَل اْلُكوَرِة اْلُمِحيطَِة.  ِلْسِتَرَة َوَدْربَةَ 

                                                 
 :الرحلة األوىل لبولس الرسوؿ ٔ

http://st-takla.org/Coptic-Bible-Maps/Engeel-2-New-Testament/Bible-Map-015-First-Journey-of-Paul-the-Apostle.html 



 [5..... ] شرح كتاب: ربريف أقواؿ يسوع, لػ بارت إيرماف

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

 ِٕٓة ظَانِّنَي أَنَُّو َقْد َماَت. ُّتَّ أََتى يَػُهوٌد ِمْن أَْنطَاِكَيَة َوإِيُقونَِيَة َوأَقْػنَػُعوا اجلُُْموَع فَػَرََجُوا بُوُلَس َوَجرُّوُه َخارَِج اْلَمِدينَ  ٜٔ) ٕٙ-ٜٔ/  ٗٔأعمال الرسل 
ـَ َوَدَخَل اْلَمِدينَ  رََجَعا ِإَلى ِلْسِتَرَة فَػَبشَّرَا يف تِْلَك اْلَمِديَنِة َوتَػْلَمَذا َكِثريِيَن ُّتَّ  ٕٔ. ِإَلى َدْربَةَ َة َويف اْلَغِد َخرََج َمَع بَػْرنَابَا َوَلِكْن ِإْذ َأَحاَط بِِو التَّاَلِميُذ قَا

َداِف أَنْػُفَس التَّاَلِميِذ َويَِعظَاِِنِْم أَْف يَػْثبُُتوا يف ا ٕٕ َوِإيُقونَِيَة َوأَْنطَاِكَيةَ  َوانْػَتَخَبا ذَلُْم  ٖٕ إِلؽلَاِف َوأَنَُّو ِبِضيَقاٍت َكِثريٍَة يَػْنَبِغي أَْف نَْدُخَل َمَلُكوَت اهلِل.ُيَشدِّ
َوَتَكلََّما بِاْلَكِلَمِة  ٕ٘ .ِإَلى بَْمِفيِليَّةَ أَتَػَيا  يِديَّةَ ِفي بِيسِ َوَلمَّا اْجَتازَا  ُٕٗقُسوساً يِف ُكلِّ َكِنيَسٍة ُّتَّ َصلََّيا بَِأْصَواـٍ َواْستَػْوَدَعاُىْم لِلرَّبِّ الَِّذي َكانُوا َقْد آَمُنوا بِِو. 

 (.َحْيُث َكانَا َقْد أُْسِلَما ِإىَل نِْعَمِة اهلِل لِْلَعَمِل الَِّذي َأْكَمالَهُ  ِإَلى أَْنطَاِكَيةَ َوِمْن ُىَناَؾ َسافَػرَا يِف اْلَبْحِر  ٕٙ. ِإَلى أَتَّالَِيةَ ُّتَّ نَػَزالَ  ِفي بَ ْرَجةَ 

 خط سير الرحلة:

 لسترة.ٓٔ إيقونية.ٜ أنطاكية.ٛ بيسيدية.ٚ برجة بمفيلية.ٙ بافوس.٘ سالميس.ٗ السفر عبر البحر إلى قبرص.ٖ سلوكيَّة.ٕ كنيسة أنطاكية.ٔ
 .السفر عبر البحر إلى أنطاكية.ٜٔ أتالية.ٛٔ برجة.ٚٔ بمفيلية.ٙٔ بيسيدية.٘ٔ أنطاكية.ٗٔ إيقونية.ٖٔ لسترة.ٕٔ دربة.ٔٔ

 

 

 [ٕ](ٛٔإىل  ٘ٔ)أعماؿ الرسل  الرحلة الثانية:

 َوبَػْرنَابَا َوأُنَاٌس آَخُروَف ِمنػُْهْم ِإىَل الرُُّسِل فَػَلمَّا َحَصَل لُِبوُلَس َوبَػْرنَابَا ُمَناَزَعٌة َوُمَباَحثٌَة لَْيَسْت بَِقِليَلٍة َمَعُهْم رَتػَُّبوا َأْف َيْصَعَد بُوُلسُ  ٕ/  ٘ٔأعمال الرسل 
 ِمْن َأْجِل َىِذِه اْلَمْسأََلِة. ِإَلى ُأوُرَشِليمَ اِيِخ َواْلَمشَ 

ُهْم فَػيُػْرِسُلوعُلَا  ٕٕ/  ٘ٔأعمال الرسل  َمَع بُوُلَس َوبَػْرنَابَا: يَػُهوَذا  ِإَلى أَْنطَاِكَيةَ ِحيَنِئٍذ رََأى الرُُّسُل َواْلَمَشاِيُخ َمَع ُكلِّ اْلَكِنيَسِة أَْف ؼَلَْتاُروا َرُجَلنْيِ ِمنػْ
َمنْيِ يِف اإِلْخَوِة.ا  ْلُمَلقََّب بَػْرَسابَا َوِسياَل َرُجَلنْيِ ُمتَػَقدِّ

                                                 
 ولس الرسوؿ:الرحلة الثانية لب ٕ

http://st-takla.org/Coptic-Bible-Maps/Engeel-2-New-Testament/Bible-Map-016-Second-Trip-of-Baul-the-Apostle.html 
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 ٖٚ«. مْ لِنَػْرِجْع َونَػْفَتِقْد ِإْخَوتَػَنا يِف ُكلِّ َمِديَنٍة نَاَديْػَنا ِفيَها ِبَكِلَمِة الرَّبِّ َكْيَف ىُ »ُّتَّ بَػْعَد أَيَّاـٍ قَاَؿ بُوُلُس لِبَػْرنَابَا:  ٖٙ) ٔٗ-ٖٙ/  ٘ٔأعمال الرسل 
 َوأَمَّا بُوُلُس َفَكاَف َيْسَتْحِسُن أَفَّ الَِّذي فَاَرقَػُهَما ِمْن دَبِْفيِليََّة ومََلْ يَْذَىْب َمَعُهَما لِْلَعَمِل الَ  َٖٛفَأَشاَر بَػْرنَابَا أَْف يَْأُخَذا َمَعُهَما أَْيضاً يُوَحنَّا الَِّذي يُْدَعى َمْرُقَس 

نَ ُهَما ُمَشاَجَرٌة َحتَّى فَاَرَق َأَحُدُىَما اآلَخرَ فَ  ٜٖيَْأُخَذانِِو َمَعُهَما.  ُرَس. َحَصَل بَ ي ْ َوأَمَّا بُوُلُس فَاْخَتاَر  ٓٗ. َوبَػْرنَابَا َأَخَذ َمْرُقَس َوَسافَػَر يف اْلَبْحِر ِإىَل قُػبػْ
ُد اْلَكَناِئَس.( رِيََّة وَِكيِليِكيَّةَ ِفي ُسو فَاْجَتاَز  ِٔٗسيالَ َوَخرََج ُمْستَػْوَدعاً ِمَن اإِلْخَوِة ِإىَل نِْعَمِة اهلِل.   ُيَشدِّ

 َوِإَذا تِْلِميٌذ َكاَف ُىَناَؾ امْسُُو تِيُموثَاُوُس اْبُن اْمَرأٍَة يَػُهوِديٍَّة ُمْؤِمَنٍة َوَلِكنَّ أَبَاُه يُونَاِنٌّ ِإَلى َدْربََة َوِلْسِتَرَة ُّتَّ َوَصَل  ٔ/  ٙٔأعمال الرسل 

َكانُوا ُيَسلُِّمونَػُهُم اْلَقَضايَا الَّيِت َحَكَم هِبَا الرُُّسُل َواْلَمَشاِيُخ الَِّذيَن يف أُوُرَشِليَم   َيْجَتاُزوَن ِفي اْلُمُدنِ َوِإْذ َكانُوا  ٗ) ٖٔ-ٗ/  ٙٔأعمال الرسل 
ُد يِف اإِلؽلَاِف َوتَػْزَداُد يف اْلَعَدِد ُكلَّ يػَ  ٘لَِيْحَفظُوَىا.  . َفَكاَنِت اْلَكَناِئُس تَػَتَشدَّ َمنَ َعُهُم الرُّوُح اْلُقُدُس َأْن ِفي ِفرِيِجيََّة وَُكورَِة َغاَلِطيََّة َوبَػْعَد َما اْجَتاُزوا  ْٙوـٍ

 ٜ. ِإَلى تَ ُرَواسَ َفَمرُّوا َعَلى ِميِسيَّا َواضْلََدُروا  ٛ .الرُّوحُ  فَ َلْم يََدْعُهمُ ِإَلى بِِثيِنيََّة َحاَوُلوا أَْف يَْذَىُبوا  ِإَلى ِميِسيَّافَػَلمَّا أَتَػْوا  ٚ. يَ َتَكلَُّموا بِاْلَكِلَمِة ِفي َأِسيَّا
َنا ٓٔ«. َوأَِعنَّا! ِإَلى َمِكُدونِيَّةَ اْعبُػْر »َوَظَهَرْت لُِبوُلَس ُرْؤيَا يف اللَّْيِل: َرُجٌل َمِكُدوِنٌّ قَائٌِم يَْطُلُب إِلَْيِو َويَػُقوُؿ:  ِإَلى َأْف طَلْرَُج  فَػَلمَّا رََأى الرُّْؤيَا لِْلَوْقِت طََلبػْ

َوِمْن ُىَناَؾ  ٕٔ. ِإَلى نَِيابُولِيسَ َويِف اْلَغِد  ِإَلى َساُموثْ َراِكيَوتَػَوجَّْهَنا بِااِلْسِتَقاَمِة  ِمْن تَ ُرَواسَ َفأَقْػَلْعَنا  ٔٔ ُمَتَحقِِّقنَي أَفَّ الرَّبَّ َقْد َدَعانَا لِنَُبشَِّرُىْم. َمِكُدونِيَّةَ 
َويِف يَػْوـِ السَّْبِت َخَرْجَنا ِإىَل َخارِِج اْلَمِديَنِة ِعْنَد  ٖٔ. فََأَقْمَنا ِفي َىِذِه اْلَمِديَنِة أَيَّاما  يِت ِىَي أَوَُّؿ َمِديَنٍة ِمْن ُمَقاطََعِة َمِكُدونِيََّة َوِىَي ُكوُلونِيَُّة. الَّ  ِإَلى ِفيِلبِّي

 (ْسَنا وَُكنَّا نَُكلُِّم النَِّساَء اللََّواِت اْجَتَمْعَن.نَػْهٍر َحْيُث َجَرِت اْلَعاَدُة أَْف َتُكوَف َصالٌَة َفَجلَ 

 َحْيُث َكاَف رَلَْمُع اْليَػُهوِد. ِفي َأْمِفيُبولِيَس َوأَبُوُلونِيََّة َوأَتَ َيا ِإَلى َتَساُلونِيِكيفَاْجَتازَا  ٔ/  ٚٔأعمال الرسل 

وََكاَف َىُؤاَلِء  ٔٔ . َوعُلَا َلمَّا َوَصاَل َمَضَيا ِإىَل رَلَْمِع اْليَػُهوِد.ِإَلى بِيرِيَّةَ ْرَسُلوا بُوُلَس َوِسياَل لَْياًل َوأَمَّا اإِلْخَوُة فَِلْلَوْقِت أَ ) ٘ٔ-ٓٔ/  ٚٔأعمال الرسل 
: َىْل َىذِ  ِمَن الَِّذيَن ِفي َتَساُلونِيِكيَأْشَرَؼ  ُهْم َكِثريُوَف َوِمَن النَِّساِء  ِٕٔه اأْلُُموُر َىَكَذا؟ فَػَقِبُلوا اْلَكِلَمَة ِبُكلِّ َنَشاٍط فَاِحِصنَي اْلُكُتَب ُكلَّ يَػْوـٍ َفآَمَن ِمنػْ

َكِلَمِة اهلِل َجاُءوا أَْيضًا نَاَدى بُوُلُس بِ  ِفي بِيرِيَّةَ فَػَلمَّا َعِلَم اْليَػُهوُد الَِّذيَن ِمْن َتَساُلونِيِكي أَنَُّو  ٖٔ اْلُيونَانِيَّاِت الشَّرِيَفاِت َوِمَن الرَِّجاِؿ َعَدٌد لَْيَس ِبَقِليٍل.
َوالَِّذيَن َصاَحُبوا  ُ٘ٔىَناَؾ.  َفِحيَنِئٍذ أَْرَسَل اإِلْخَوُة بُوُلَس لِْلَوْقِت لَِيْذَىَب َكَما ِإىَل اْلَبْحِر َوأَمَّا ِسياَل َوتِيُموثَاُوُس فَػَبِقَيا ٗٔيُػَهيُِّجوَف اجلُُْموَع ُىَناَؾ أَْيضاً. 

 (. َوَلمَّا َأَخُذوا َوِصيًَّة ِإىَل ِسيالَ َوتِيُموثَاُوَس أَْف يَْأتَِيا إِلَْيِو بَِأْسرَِع َما ؽُلِْكُن َمَضْوا.ثِيَناَجاُءوا بِِو ِإَلى أَ بُوُلَس 

َىَذا التػَّْعِليُم اجلَِْديُد الَِّذي تَػَتَكلَُّم َىْل ؽُلِْكنُػَنا أَْف نَػْعِرَؼ َما ُىَو »قَائِِلنَي:  ِإَلى َأرِيُوَس بَاُغوسَ َفَأَخُذوُه َوَذَىُبوا بِِو  ٜٔ) ٕٓ-ٜٔ/  ٚٔأعمال الرسل 
 «.(ألَنََّك تَْأِت ِإىَل َمَساِمِعَنا بِأُُموٍر َغرِيَبٍة فَػُنرِيُد أَْف نَػْعَلَم َما َعَسى َأْف َتُكوَف َىِذهِ  ٕٓبِِو. 

فَػَوَجَد يَػُهوِديّاً امْسُُو َأِكياَل بُػْنِطيَّ اجْلِْنِس َكاَف َقْد َجاَء َحِديثاً ِمْن  ٕ .نْ ُثوسَ ِإَلى ُكورِ َوبَػْعَد َىَذا َمَضى بُوُلُس ِمْن أَثِيَنا َوَجاَء ) ٗ-ٔ/  ٛٔأعمال الرسل 
يُع اْليَػُهوِد ِمْن ُروِمَيَة. َفَجاَء إِلَْيِهَما.  -ِإيطَالَِيا َوبِرِيْسِكالَّ اْمرَأََتُو  ـَ ِعْنَدعُلَا وََكاَف يَػْعَمُل َولِ  ٖأَلفَّ ُكُلوِديُوَس َكاَف َقْد أََمَر أَْف ؽَلِْضَي َجَِ َكْونِِو ِمْن ِصَناَعِتِهَما أَقَا

 (.َويُ ْقِنُع يَ ُهودا  َويُونَانِيِّينَ وََكاَف ػُلَاجُّ يف اْلَمْجَمِع ُكلَّ َسْبٍت  ٗألَنػَُّهَما َكانَا يِف ِصَناَعِتِهَما ِخَياِميػَّنْيِ. 

أَلِنِّ أَنَا َمَعَك َواَل يَػَقُع ِبَك َأَحٌد لِيُػْؤِذَيَك  ٓٔاَل زَبَْف بَْل َتَكلَّْم َواَل َتْسُكْت »َس ِبُرْؤيَا يِف اللَّْيِل: فَػَقاَؿ الرَّبُّ لُِبولُ  ٜ) ٔٔ-ٜ/  ٛٔأعمال الرسل 
نَ ُهْم ِبَكِلَمةِ  ٔٔ«. أَلفَّ يل َشْعباً َكِثرياً يف َىِذِه اْلَمِديَنةِ   .(اللِ  فََأقَاَم َسَنة  َوِستََّة َأْشُهٍر يُ َعلُِّم بَ ي ْ

َوَمَعُو بِرِيْسِكالَّ َوَأِكياَل بَػْعَدَما  َوَسافَ َر ِفي اْلَبْحِر ِإَلى ُسورِيَّةَ َوأَمَّا بُوُلُس فَػَلِبَث أَْيضًا أَيَّامًا َكِثريًَة ُّتَّ َودََّع اإِلْخَوَة  ٛٔ) ٕٕ-ٛٔ/  ٛٔأعمال الرسل 
َوِإْذ َكانُوا َيْطلُُبوَف أَْف  َٕٓوتَػرََكُهَما ُىَناَؾ. َوأَمَّا ُىَو َفَدَخَل اْلَمْجَمَع َوَحاجَّ اْليَػُهوَد.  ِإَلى َأَفُسسَ َفأَقْػَبَل  ٜٔنَْذٌر.  ألَنَُّو َكاَف َعَلْيوِ  -َحَلَق رَْأَسُو يف َكْنَخرِيَا 

ـَ  يَػْنَبِغي َعَلى ُكلِّ »َبْل َودََّعُهْم قَاِئاًل:  ٕٔؽَلُْكَث ِعْنَدُىْم َزَماناً َأْطَوَؿ ملَْ غلُِْب.  . َوَلِكْن َسَأْرِجُع إِلَْيُكْم أَْيضاً ِإْف ِفي ُأوُرَشِليمَ َحاٍؿ أَْف أَْعَمَل اْلِعيَد اْلَقاِد
 َصِعَد َوَسلََّم َعَلى اْلَكِنيَسِة ُّتَّ اضْلََدَر ِإىَل أَْنطَاِكَيَة.( ِفي قَ ْيَصرِيَّةَ َوَلمَّا نَػَزَؿ  َٕٕفأَقْػَلَع ِمْن أََفُسَس. «. َشاَء اهللُ 
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 سير الرحلة: خط

 فريجية.ٚ لسترة.ٙ دربة.٘ تبشير في سوريا وكليكية.ٗ العودة إلى كنيسة أنطاكية.ٖ أورشليم من أجل المجمع.ٕ كنيسة أنطاكية.ٔ
 تسالونيكي.ٚٔ أبولونية.ٙٔ أمفيبوليس.٘ٔ سجن بولس وسيال.ٗٔ فيلبي.ٖٔنابوليس .ٕٔ ساموثراكي.ٔٔ تراوس.ٓٔ ميسيا.ٜ غالطية.ٛ
كنيسة .ٕٙ أورشليم.ٕ٘ قيصرية.ٕٗ أفسس.ٖٕ السفر عبر البحر إلى سورية.ٕٕ كورنثوس.ٕٔ آريوس باغوس.ٕٓ أثينا.ٜٔبيرية .ٛٔ

 أنطاكية

 

 

 [ٖ](ٕٕإىل  ٛٔ)أعماؿ الرسل  الرحلة الثالثة:

يَع التَّاَلِميِذ.  ِطيََّة َوِفرِيِجيَّةَ ِفي ُكورَِة َغالَ َوبَػْعَدَما َصَرَؼ َزَمانًا َخرََج َواْجَتاَز بِالتََّتابُِع  ٖٕ) ٕٗ-ٖٕ/  ٛٔأعمال الرسل  ُد َجَِ ُّتَّ أَقْػَبَل ِإىَل  ُٕٗيَشدِّ
 أََفُسَس يَػُهوِديٌّ امْسُُو أَبُػلُّوُس ِإْسَكْنَدرِيُّ اجْلِْنِس َرُجٌل َفِصيٌح ُمْقَتِدٌر يِف اْلُكُتِب.(

َكَتَب اإِلْخَوُة ِإىَل التَّاَلِميِذ ػَلُضُّونَػُهْم أَْف يَػْقبَػُلوُه. فَػَلمَّا َجاَء َساَعَد َكِثرياً   ى َأَخائَِيةَ ِإلَ َوِإْذ َكاَف يُرِيُد أَْف غَلَْتاَز  ٕٚ) ٕٛ-ٕٚ/  ٛٔأعمال الرسل 
 ُىَو اْلَمِسيُح.( ألَنَُّو َكاَف بِاْشِتَداٍد يُػْفِحُم اْليَػُهوَد َجْهراً ُمبَػيِّناً بِاْلُكُتِب أَفَّ َيُسوعَ  ٕٛبِالنػِّْعَمِة الَِّذيَن َكانُوا َقْد آَمُنوا 

. فَِإْذ َوَجَد َتاَلِميَذ َجاَء ِإَلى َأَفُسسَ َفَحَدَث ِفيَما َكاَف أَبُػلُّوُس يف ُكورِنْػثُوَس أَفَّ بُوُلَس بَػْعَد َما اْجَتاَز يف النػََّواِحي اْلَعالَِيِة  ٔ) ٖ-ٔ/  ٜٔأعمال الرسل 
ْعَنا أَنَُّو يُوَجُد الرُّوُح اْلُقُدسُ »قَاُلوا َلُو: « مَّا آَمْنُتْم؟َىْل قَِبْلُتُم الرُّوَح اْلُقُدَس لَ »َسَأذَلُْم:  ٕ دبَْعُموِديَِّة »فَػَقاُلوا: « فَِبَماَذا اْعَتَمْدُُتْ؟»َفَسَأذَلُْم:  ٖ«. َواَل مسَِ

 «.(يُوَحنَّا

                                                 
 الرحلة الثالثة لبولس الرسوؿ: ٖ

http://st-takla.org/Coptic-Bible-Maps/Engeel-2-New-Testament/Bible-Map-017-Third-Voyage-of-Booles-Al-Rasool.html 
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َوَلمَّا َكاَف قَػْوـٌ يَػتَػَقسُّوَف  َٜأْشُهٍر زُلَاّجاً َوُمْقِنعاً يف َما ؼَلَْتصُّ دبََلُكوِت اهلِل.  ُّتَّ َدَخَل اْلَمْجَمَع وََكاَف غُلَاِىُر ُمدََّة َثالَثَةِ  ٛ) ٓٔ-ٛ/  ٜٔأعمال الرسل 
ُهْم َوأَفْػَرَز التَّاَلِميَذ زُلَاّجاً ُكلَّ يَػوْ  ـَ اجْلُْمُهوِر اْعتَػَزَؿ َعنػْ َحَّتَّ  وََكاَن َذِلَك ُمدََّة َسَنتَ ْينِ  ٓٔ -ٍف امْسُُو ِتريَانُُّس ـٍ يِف َمْدَرَسِة إِْنَساَواَل يَػْقنَػُعوَف َشاسبِنَي الطَّرِيَق أََما

يُع السَّاِكِننَي يف َأِسيَّا ِمْن يَػُهوٍد َويُونَانِيِّنَي.( َع َكِلَمَة الرَّبِّ َيُسوَع َجَِ  مسَِ

َوَلمَّا َكاَف َقِد اْجَتاَز يف تِْلَك  ٕ. إَِلى َمِكُدونِيَّةَ دََّعُهْم َوَخرََج لَِيْذَىَب َوبَػْعَدَما انْػتَػَهى الشََّغُب َدَعا بُوُلُس التَّاَلِميَذ َووَ  ٔ) ٙ-ٔ/  ٕٓأعمال الرسل 
َصاَر  -ِمٌع أَْف َيْصَعَد ِإىَل ُسورِيََّة َوُىَو ُمزْ  -َفَصَرَؼ َثالَثََة َأْشُهٍر. ُّتَّ ِإْذ َحَصَلْت َمِكيَدٌة ِمَن اْليَػُهوِد َعَلْيِو  ٖ ِإَلى َىالَّسَ النػََّواِحي َوَوَعَظُهْم ِبَكالَـٍ َكِثرٍي َجاَء 

ُسوبَاتَػُرُس اْلِبرِييُّ َوِمْن أَْىِل َتَساُلونِيِكي: أَرِْستَػْرُخُس َوَسُكوْنُدُس َوَغاُيُس الدَّْرِبُّ َوتِيُموثَاُوُس.  ِإَلى َأِسيَّافَػرَافَػَقُو  ٗ .يَ ْرِجَع َعَلى َطرِيِق َمِكُدونِيَّةَ َرْأٌي أَْف 
َناُىْم يِف  ِمْن ِفيِلبِّيبَػْعَد أَيَّاـِ اْلَفِطرِي ِفي اْلَبْحِر  َوأَمَّا ضَلُْن َفَسافَػْرنَا َٙىُؤاَلِء َسبَػُقوا َوانْػَتظَُرونَا يف تَػُرواَس.  ٘ أَْىِل َأِسيَّا: تِيِخيُكُس َوتُػُروِفيُمُس.َوِمْن  َوَوافَػيػْ

.( ِإَلى تَ ُرواسَ ََخَْسِة أَيَّاـٍ  َعَة أَيَّاـٍ  َحْيُث َصَرفْػَنا َسبػْ

ُمْزِمِعنَي أَْف نَْأُخَذ بُوُلَس ِمْن ُىَناَؾ ألَنَُّو َكاَف َقْد َرتََّب َىَكَذا  ِإَلى َأسُّوسَ َوأَمَّا ضَلُْن َفَسبَػْقَنا ِإىَل السَِّفيَنِة َوأَقْػَلْعَنا  ٖٔ) ٗٔ-ٖٔ/  ٕٓأعمال الرسل 
َنا فَػلَ  ٗٔ ُمْزِمعاً أَْف ؽَلِْشَي. ُّتَّ َسافَػْرنَا ِمْن ُىَناَؾ يف اْلَبْحِر َوأَقْػبَػْلَنا يف اْلَغِد ِإىَل ُمَقاِبِل ِخُيوَس. َويف اْليَػْوـِ  ٘ٔ .ِإَلى ِميِتيِليِنيمَّا َوافَانَا ِإىَل َأسُّوَس َأَخْذنَاُه َوأَتَػيػْ
َنا َوأََقْمَنا يف تُػُروِجيِليُّوَف ُّتَّ  ِإَلى َساُموسَ اآلَخِر َوَصْلَنا   .(ِإَلى ِميِليُتسَ  يِف اْليَػْوـِ التَّايل ِجئػْ

َنا ُمتَػَوجِِّهنَي بِااِلْسِتَقاَمِة  ٔ) ٛ-ٔ/  ٕٔأعمال الرسل  ُهْم أَقْػَلْعَنا َوِجئػْ  ٕ. إَِلى بَاتَ َراَوِمْن ُىَناَؾ  ِإَلى ُروُدسَ َويِف اْليَػْوـِ التَّايل  ِإَلى ُكوسَ َوَلمَّا انْػَفَصْلَنا َعنػْ
َها َوأَقْػَلْعَنا.  ِإَلى ِفيِنيِقَيةَ َوَجْدنَا َسِفيَنًة َعاِبرًَة  فَِإذْ  ُرسَ ُّتَّ اطََّلْعَنا  َٖصِعْدنَا إِلَيػْ أَلفَّ ُىَناَؾ َكاَنِت  ِإَلى ُصورَ َوأَقْػبَػْلَنا  ِإَلى ُسورِيَّةَ َوتَػرَْكَناَىا َيْسَرًة َوَسافَػْرنَا  َعَلى قُ ب ْ

. وََكانُوا يَػُقوُلوَف لُِبوُلَس بِالرُّوِح أَْف اَل َيْصعَ  ٗالسَِّفيَنُة َتَضُع َوْسَقَها.  َعَة أَيَّاـٍ َوَلِكْن َلمَّا اْسَتْكَمْلَنا  ٘ َد ِإىَل أُوُرَشِليَم.َوِإْذ َوَجْدنَا التَّاَلِميَذ َمَكثْػَنا ُىَناَؾ َسبػْ
ـَ َخَرْجَنا َذاِىِبنَي َوُىْم َجَِيعاً يَُشيػُِّعونَػَنا َمَع النِّسَ  َنا. األَيَّا َوَلمَّا َودَّْعَنا بَػْعُضَنا بَػْعضاً  ٙاِء َواأَلْواَلِد ِإىَل َخارِِج اْلَمِديَنِة. َفَجثَػْونَا َعَلى رَُكِبَنا َعَلى الشَّاِطِئ َوَصلَّيػْ
َفَسلَّْمَنا َعَلى اإِلْخَوِة َوَمَكثْػَنا ِعْنَدُىْم ِإَلى بُ ُتوِلَماِيَس  اْلَبْحِر ِمْن ُصوَر أَقْػبَػْلَنا َوَلمَّا َأْكَمْلَنا السََّفَر يِف  َٚصِعْدنَا ِإىَل السَِّفيَنِة. َوأَمَّا ُىْم فَػَرَجُعوا ِإىَل َخاصَِّتِهْم. 

َنا  ٛيَػْوماً َواِحداً.  َعِة َوأََقْمَنا ِعْنَدُه.َفَدَخْلَنا بَػْيَت ِفيُلبَُّس اْلُمَبشِِّر إِ  ِإَلى قَ ْيَصرِيَّةَ ُّتَّ َخَرْجَنا يف اْلَغِد ضَلُْن رُفَػَقاَء بُوُلَس َوِجئػْ  (ْذ َكاَف َواِحداً ِمَن السَّبػْ

َنا َوَصِعْدنَا  ٘ٔ/  ٕٔأعمال الرسل  بػْ  .ِإَلى ُأوُرَشِليمَ َوبَػْعَد تِْلَك األَيَّاـِ تََأىَّ

 خط سير الرحلة:

 ميليتيس.ٕٔ ساموس.ٔٔ ميتيليني.ٓٔ أسوس.ٜ ترواس.ٛ فيلبي.ٚ آسيا.ٙ ىالس.٘ أفسس.ٗ فريجية.ٖ غالطية.ٕ كنيسة أنطاكية.ٔ
 أورشليم.ٕٕ قيصرية.ٕٔ بتولمايس.ٕٓ صور.ٜٔ سورية.ٛٔ قبرس.ٚٔ فينيقية.ٙٔ باترا.٘ٔ رودس.ٗٔ كوس.ٖٔ
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 مصاكل سببت رسائل

القرآف,  بلغة عيسى ؼلتلف عما يقولو اإلسالـ من أف اإلصليل نزؿ على يسوع أو كتابة العهد اجلديد(أي:  ) ىذا األمر] :المدخل إلى العهد الجديد
لتالميذ. فادلسئوؿ األوؿ عن كتابة ىذا الكتاب الذي نسميو العهد اجلديد ليس يسوع بل ادلسيحيني, سواء من اجليل األوؿ أو من اجليل الثاِن من ا

 [ٗ][.ولكنو كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلهاوىذا الكتاب ليس كتاباً أزلياً كاف زلفوظاً يف اللوح احملفوظ, 

 

 رسائل بولس تنقسم إلى ثالثة أقسام:

 :رسائل الرحالت 

o :الرحلة الثانية 
 تسالونيكي األوىل والثانية 

o :الرحلة الثالثة 

 غالطية 

 كورنثوس األوىل والثانية 

                                                 
 .ٙٚصػ -, دار الثقافة المدخل إلى العهد الجديدالدكتور القس فهيم عزيز:  ٗ
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 رومية 

 السجن: رسائل 
 أفسس 

 كولوسي 

 فيليموف 

 فيليب 

 الرعوية: رسائلال 
 تيموثاوس األوىل والثانية 

 تيطس 

 

 ىذه الرسائل فعال : ىل بولس ىو الذي كتب كل

 Undisputed Pauline Epistles (almost certainly authentic) 
1. Romans 
2. 1 Corinthians 
3. 2 Corinthians 
4. Galatians 
5. Philippians 
6. 1Thessalonians 
7. Philemon 

 Deutero-Pauline Epistles (possibly pseudonymous) 
1. Ephesians 
2. Colossians 
3. 2 Thessalonians 

 Pastoral Epistles (probably pseudonymous) 
o 1 Timothy 
o 2 Timothy 
o Titus 
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 لماذا ُىناك شك في أن بولس لم يكتب جميع ىذه الرسائل:

 :أسباب تاريخية 

o ! ال صلد يف سرية بولس مكاناً ذلذه الرسائل 

  نفسها الرسائل منأسباب داخلية: 
o  الرسائل ربتوي على تفاصيل وأوصاؼ مل تكن موجودة يف زمن بولس! 

 الرسائل اليت نثق أف بولس قاـ بكتابتها فعاًل. بعض سنتكلم عن أسباب كتابة

 

 كيف نعرف أسباب كتابة الرسالة ؟

 من خالؿ فحص الرسالة نفسها وقراءهتا بدقة شديدة 

 ومن خالؿ ُمقارنة الرسالة نفسها بالتاريخ ادلعروؼ عن بولس يف أعماؿ الرسل 

 [٘]للدكتور القس فهيم عزيز الجديد المدخل إلى العهد أنصح بقراءة كتاب:

 

 رسالة بولش األولى إلى أهل تسالونيكي

 يتَِّضح من الرِّسالة اآلتي:

 كانت ُىناك عوائق شديدة كانت تقف في وجو بولس تمنعو من زيارة المدينة 

o ٔ  َماَف َساَعٍة, بِاْلَوْجِو اَل بِاْلَقْلِب, اْجتَػَهْدنَا َأْكثَػَر َوأَمَّا ضَلُْن أَيػَُّها اإِلْخَوُة, فَِإْذ َقْد فَػَقْدنَاُكْم زَ  ٚٔ) ٕٓ-ٚٔ/  ٕتسالونيكي
أَلْف َمْن ُىَو  ٜٔ. َوِإنََّما َعاقَ َنا الشَّْيطَانُ ِلَذِلَك أََرْدنَا أَْف نَْأِتَ إِلَْيُكْم أَنَا بُوُلَس َمرًَّة َوَمرَّتَػنْيِ.  ٛٔبِاْشِتَهاٍء َكِثرٍي أَْف نَػَرى ُوُجوَىُكْم. 

ـَ َربػَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح يف رلَِيِئِو؟ َرَجاؤُ  ـْ َلْسُتْم أَنْػُتْم أَْيضاً أََما  ألَنَُّكْم أَنْػُتْم رَلُْدنَا َوفَػَرُحَنا.( ٕٓنَا َوفَػَرُحَنا َوِإْكِليُل اْفِتَخارِنَا؟ َأ

 فأرسل إليهم تيموثاوس الذي ذىب لكي يعظهم ويُثبِّتهم في ضيقاتهم التي سببها لهم اليهود 

 ثم رجع تيموثاوس وتقابل مع بولس حتى يعرف بولس إيمان أىل تسالونيكي وعلى أساس ىذه المعرفة أرسل الرسالة 

o ٔ  َرَؾ يِف أَثِيَنا َوْحَدنَا.  ٔ) ٘-ٔ/  ٖتسالونيكي ـَ فََأْرَسْلَنا تِيُموثَاُوَس َأَخانَا, َوخَ  ِٕلَذِلَك ِإْذ ملَْ ضَلَْتِمْل أَْيضًا اْسَتْحَسنَّا أَْف نُػتػْ اِد
يِل اْلَمِسيِح, َحَّتَّ يُػثَبَِّتُكْم َويَِعَظُكْم أَلْجِل ِإؽلَاِنُكْم,  َكْي اَل يَػتَػَزْعزََع َأَحٌد يِف َىِذِه الضِّيَقاِت. فَِإنَُّكْم أَنْػُتْم  ٖ اهلِل, َواْلَعاِمَل َمَعَنا يِف ِإصلِْ

نَّا ِعْندَُكْم َسبَػْقَنا فَػُقْلَنا َلُكْم: إِنػََّنا َعِتيُدوَف أَْف نَػَتَضايََق, َكَما َحَصَل أَْيضاً, َوأَنْػُتْم ألَنػََّنا َلمَّا كُ  ٗتَػْعَلُموَف أَنػََّنا َمْوُضوُعوَف ذِلََذا. 
                                                 

٘ http://www.al-maktabeh.com/ar/open.php?cat=&book=1266 
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رََّبُكْم, فَػَيِصرَي تَػَعبُػنَا , َلَعلَّ اْلُمَجرَِّب َيُكوُف َقْد جَ ِلَكْي َأْعِرَف ِإيَماَنُكمْ ِمْن َأْجِل َىَذا ِإْذ ملَْ َأْحَتِمْل أَْيضاً, أَْرَسْلُت  ٘تَػْعَلُموَف. 
 بَاِطالً.(

 

 ما الذي عرفو بولس من تيموثاوس وعلى أساس ىذه المعرفة كتب الرسالة:

 اات التي أصابتهالكنيسة حزينة بسبب االضطهاد 

o ٔ  يف اْلَمِسيِح َيُسوَع,   ِىَي يف اْليَػُهوِديَّةِ اهلِل الَّيِت فَِإنَُّكْم أَيػَُّها اإِلْخَوُة ِصْرُُتْ ُمَتَمثِِّلنَي ِبَكَناِئِس  ٗٔ) ٙٔ-ٗٔ/  ٕتسالونيكي
نَػَها َكَما ُىْم أَْيضاً ِمَن اْليَػُهوِد,  تَأَلَّْمُتْم أَنْ ُتْم أَْيضا  ِمْن َأْىِل َعِشيَرِتُكمْ ألَنَُّكْم  ـَ َعيػْ الَِّذيَن قَػتَػُلوا الرَّبَّ َيُسوَع َوأَنِْبَياَءُىْم,  ٘ٔتِْلَك اآلاَل

ُر ُمْرِضنَي لِلَِّو َوَأْضَداٌد جِلَِميِع النَّاِس َواْضَطَهُدونَا  ؽَلْنَػُعونَػَنا َعْن أَْف ُنَكلَِّم األَُمَم ِلَكْي ؼَلُْلُصوا َحَّتَّ يُػَتمُِّموا َخطَايَاُىْم   ٙٔضَلُْن. َوُىْم َغيػْ
 ُكلَّ ِحنٍي. َوَلِكْن َقْد أَْدرََكُهُم اْلَغَضُب ِإىَل النػَِّهايَِة.(

o ٔ  الَِّذيَن اَل َرَجاَء ِلَكْي اَل َتْحَزنُوا َكاْلَباِقيَن ُّتَّ اَل أُرِيُد أَْف ذَبَْهُلوا أَيػَُّها اإِلْخَوُة ِمْن ِجَهِة الرَّاِقِديَن,  ٖٔ) ٛٔ-ٖٔ/  ٗتسالونيكي
ـَ, َفَكَذِلَك الرَّاِقُدوَف بَِيُسوَع َسيُ  ٗٔذَلُْم.  فَِإنػََّنا نَػُقوُؿ َلُكْم َىَذا  ْ٘ٔحِضُرُىُم اهلُل أَْيضًا َمَعُو. ألَنَُّو ِإْف ُكنَّا نُػْؤِمُن أَفَّ َيُسوَع َماَت َوقَا

: ِإنػََّنا ضَلُْن اأَلْحَياَء اْلَباِقنَي ِإىَل رلَِيِء الرَّبِّ اَل َنْسِبُق الرَّاِقِديَن.  أَلفَّ الرَّبَّ نَػْفَسُو َسْوَؼ يَػْنزُِؿ ِمَن السََّماِء هِبَُتاٍؼ,  ِٙٔبَكِلَمِة الرَّبِّ
يعًا َمَعُهْم يف  ْٚٔوِت رَئِيِس َمالَِئَكٍة َوبُوِؽ اهلِل, َواأَلْمَواُت يف اْلَمِسيِح َسيَػُقوُموَف أَوَّاًل. ِبصَ  ُّتَّ ضَلُْن اأَلْحَياَء اْلَباِقنَي َسُنْخَطُف َجَِ

 .(ِلَذِلَك َعزُّوا بَ ْعُضُكْم بَ ْعضا  ِبَهَذا اْلَكاَلمِ  ٛٔ. السُُّحِب ِلُمالَقَاِة الرَّبِّ يف اذْلََواِء, َوَىَكَذا َنُكوُف ُكلَّ ِحنٍي َمَع الرَّبِّ 

   ُمجرَّد كالم كما يتكلم كل من يُبشِّرتشكيك في إنجيل بولس أو الذي يُبشِّر بو بولس, وأنو إنجيل بشري وليس إلهيا , 

o ٔ  يَلَنا  ٘) ٓٔ-٘/  ٔتسالونيكي بَْل بِاْلُقوَِّة أَْيضاً, َوبِالرُّوِح اْلُقُدِس, َوبَِيِقنٍي َشِديٍد, َكَما , بِاْلَكاَلِم فَ َقطْ َلْم َيِصْر َلُكْم َأفَّ ِإصلِْ
َنُكْم ِمْن َأْجِلُكْم.  , ِإْذ قَِبْلُتُم اْلَكِلَمَة يِف ِضيٍق َكِثرٍي, ِبَفرَِح الرُّ  ٙتَػْعرُِفوَف َأيَّ رَِجاٍؿ ُكنَّا بَػيػْ وِح اْلُقُدِس, َوأَنْػُتْم ِصْرُُتْ ُمَتَمثِِّلنَي بَِنا َوبِالرَّبِّ

, لَْيَس يف َمِكُدونِيََّة  َٛحَّتَّ ِصْرُُتْ ُقْدَوًة جِلَِميِع الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف يف َمِكُدونِيََّة َويف َأَخائَِيَة.  ٚ ألَنَُّو ِمْن ِقَبِلُكْم َقْد أُِذيَعْت َكِلَمُة الرَّبِّ
ألَنػَُّهْم ُىْم ؼُلِْبُوَف َعنَّا َأيُّ  َٜذاَع ِإؽلَاُنُكْم بِاهلِل, َحَّتَّ لَْيَس لََنا َحاَجٌة أَْف نَػَتَكلََّم َشْيئاً.  َوَأَخائَِيَة فَػَقْط, َبْل يف ُكلِّ َمَكاٍف أَْيضًا َقدْ 

, الَِّذي أَقَاَمُو تَ ْنَتِظُروا ابْ َنُو ِمَن السََّماءِ وَ  ُٓٔدُخوٍؿ َكاَف لََنا ِإلَْيُكْم, وََكْيَف َرَجْعُتْم ِإىَل اهلِل ِمَن اأَلْوثَاِف لِتَػْعُبُدوا اهلَل احلَْيَّ احْلَِقيِقيَّ, 
 ِمَن اأَلْمَواِت, َيُسوَع, الَِّذي يُػْنِقُذنَا ِمَن اْلَغَضِب اآلِت.(

o ٔ  بَْل بَػْعَد َما تَأَلَّْمَنا قَػْباًل َوبُِغَي  ٕ, أَنَُّو َلْم َيُكْن بَاِطال   ألَنَُّكْم أَنْػُتْم أَيػَُّها اإِلْخَوُة تَػْعَلُموَف ُدُخولََنا إِلَْيُكمْ  ٔ) ٙ-ٔ/  ٕتسالونيكي
يِل اهلِل, يِف ِجَهاٍد َكِثريٍ  , َجاَىْرنَا يِف ِإذَلَِنا أَْف ُنَكلَِّمُكْم بِِإصلِْ َنا َكَما تَػْعَلُموَف, يِف ِفيِليبِّ أَلفَّ َوْعظََنا لَْيَس َعْن َضاَلٍؿ, َواَل َعْن  ٖ. َعَليػْ

يِل َىَكَذا نَػَتَكلَُّم, اَل َكأَنػََّنا نُػْرِضي النَّاَس بَِل اهللَ بَْل   َٗدَنٍس, َواَل دبَْكٍر,   الَِّذي ؼَلَْتِبُ َكَما اْسُتْحِسنَّا ِمَن اهلِل أَْف نُػْؤسَبََن َعَلى اإِلصلِْ
َنا َمْجدا  ِمَن النَّاسِ  ٙ. اهلُل َشاِىٌد. فَِإنػََّنا ملَْ َنُكْن َقطُّ يِف َكالَـِ سَبَلٍُّق َكَما تَػْعَلُموَف, َواَل يِف ِعلَِّة َطَمعٍ  ٘قُػُلوبَػَنا.  , اَل ِمْنُكْم َواَل طََلب ْ

 .(َمَع أَن ََّنا قَاِدُروَن َأْن َنُكوَن ِفي َوقَاٍر َكُرُسِل اْلَمِسيحِ َواَل ِمْن َغرْيُِكْم 

 بعض أعضاء المجتمع التسالونيكي مازالوا يتصرفون تصرفات الجاىلية األولى قبل اإليمان المسيحي 

o ٔ  ا َكْيَف غلَُِب أَْف َفِمْن َّتَّ أَيػَُّها اإِلْخَوُة َنْسأَُلُكْم َونَْطُلُب ِإلَْيُكْم يِف الرَّبِّ َيُسوَع, أَنَُّكْم َكَما َتَسلَّْمُتْم ِمنَّ  ٔ) ٛ-ٔ/  ٗتسالونيكي
َناُكْم بِالرَّبِّ َيُسوَع. ألَنَُّكْم تَػْعَلُموَف أَيََّة َوصَ  َٕتْسُلُكوا َوتُػْرُضوا اهلَل, تَػْزَداُدوَف َأْكثَػَر.  أَلفَّ َىِذِه ِىَي ِإرَاَدُة اهلِل: َقَداَسُتُكْم.  ٖايَا أَْعطَيػْ

ِذيَن اَل يَ ْعرُِفوَن َكاأُلَمِم الَّ   اَل يِف َىَوى َشْهَوةٍ  ٘أَْف يَػْعِرَؼ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم أَْف يَػْقَتيِنَ ِإنَاَءُه بَِقَداَسٍة وََكرَاَمٍة,  ٗ, َأْن َتْمَتِنُعوا َعِن الزِّنَا
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أَلفَّ اهللَ  َٚكَما قُػْلَنا َلُكْم قَػْباًل َوَشِهْدنَا.   أَلنَّ الرَّبَّ ُمْنَتِقٌم ِلَهِذِه ُكلَِّهاأَْف اَل يَػَتطَاَوَؿ َأَحٌد َوَيْطَمَع َعَلى َأِخيِو يف َىَذا اأَلْمِر,  ٙ. اللَ 
 ِإذاً َمْن يَػْرُذُؿ الَ يَػْرُذُؿ إِْنَساناً, بَِل اهلَل الَِّذي أَْعطَانَا أَْيضاً ُروَحُو اْلُقدُّوَس.( ٛ. ملَْ يَْدُعَنا لِلنََّجاَسِة بَْل يف اْلَقَداَسةِ 

o ٔ  ا, َأْسِنُدو ِصَغاَر الن ُُّفوسِ . َشجُِّعوا أَْنِذُروا الَِّذيَن ِباَل تَ ْرتِيبٍ  َونَْطُلُب إِلَْيُكْم أَيػَُّها اإِلْخَوُة: ٗٔ) ٘ٔ-ٗٔ/  ٘تسالونيكي 
َر بَػْعُضُكْم لِبَػْعٍض  ٘ٔ. تَأَنػَّْوا َعَلى اجلَِْميِع. الضَُّعَفاءَ  , َبْل ُكلَّ ِحنٍي اتَِّبُعوا اخْلَيػْ اْنظُُروا أَْف اَل غُلَازَِي َأَحٌد َأَحدًا َعْن َشرٍّ ِبَشرٍّ
 َولِْلَجِميِع.(

 

 رسالة بولش إلى أهل غالطية

 رلموعة كنائس ُمتفرِّقةغالطية مل تكن كنيسة واحدة إظلا  الحظ أوال :

يُع اإِلْخَوِة الَِّذيَن َمِعي, ٕاِت, بُوُلُس, َرُسوٌؿ اَل ِمَن النَّاِس َواَل بِِإْنَساٍف, بَْل بَِيُسوَع اْلَمِسيِح َواهلِل اآلِب الَِّذي أَقَاَمُو ِمَن اأَلْموَ  ٔ) ٕ-ٔ/  ٔغالطية   َوَجَِ
 .(ِإَلى َكَناِئِس َغاَلِطيَّةَ 

 الرسالة أسباب عامة تشرتؾ فيها َجيع الكنائس ؟ أـ بعضها فقط ؟ ىل أسباب كتابة

 بسبب وجود كنائس كثيرة ال يستطيع العلماء تحديد اآلتي:

 تاريخ كتابة الرسالة بالتحديد 

  ًدلن كتب بولس ىذه الرسالة ربديدا 

يٍل آَخَر. ِإِنِّ أَتَػَعجَُّب أَنَُّكْم تَػْنَتِقُلوَف َىَكَذا َسرِيعاً عَ  ٙ) ٜ-ٙ/  ٔغالطية  َر أَنَُّو يُوَجُد قَػْوـٌ  ِٚن الَِّذي َدَعاُكْم بِِنْعَمِة اْلَمِسيِح ِإىَل ِإصلِْ لَْيَس ُىَو آَخَر, َغيػْ
يَل اْلَمِسيِح.  َكَما َسبَػْقَنا فَػُقْلَنا  ٜ «. أَنَاثِيَما»رْيِ َما َبشَّْرنَاُكْم, فَػْلَيُكْن َوَلِكْن ِإْف َبشَّْرنَاُكْم ضَلُْن أَْو َماَلٌؾ ِمَن السََّماِء بِغَ  ٛيُػْزِعُجوَنُكْم َويُرِيُدوَف َأْف ػُلَوُِّلوا ِإصلِْ

 «.(أَنَاثِيَما»أَُقوُؿ اآلَف أَْيضاً: ِإْف َكاَف َأَحٌد يُػَبشِّرُُكْم ِبَغرْيِ َما قَِبْلُتْم, فَػْلَيُكْن 

أسألكم سؤاال واحدا: ىل  ٕن ارتسم ادلسيح أماـ عيوِنم مصلوبا؟ أيها الغالطيوف األغبياء! من الذي سحر عقولكم, أنتم الذي) ٖ-ٔ/  ٖغالطية 
ىػػل وصػػلت بكػػم الغبػػاوة إىل ىػػذا احلػػد؟ أتنتهػػوف باجلسػػد بعػػدما بػػدأُت  ٖنلػػتم روح اهلل ألنكػػم تعملػػوف بأحكػػاـ الشػػريعة, أـ ألنكػػم تؤمنػػوف بالبشػػارة؟ 

 )ادلشرتكة( (بالروح؟
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 رسالة بولش إلى أهل رومية

 ذه الرسالة:لماذا كتب بولس ى

 أراد بولس أف يضع بني يدي كنيسة روما رسالة كبرية غنية باألفكار الكثرية تكفيهم حَّت يعود إليهم بعد سفريّاتو الطويلة 

 "أراد أيضاً أف يُوضِّح للمسيحيني اجلدد ذبربتو كمسيحي فيما ُيسمَّى بػ "الالىوت الواقعي 

 اليهود خبصو  الناموستقومي بعض ادلشاكل اليت حدثت بني ادلسيحيني وبني  

 عالج بعض ادلشاكل األخالقية اليت ظهرت يف كنيسة روما 

 لعل أغلبية كنيسة روما كانت من اليهود أصالً فأراد بولس أف يوضح العقيدة الصحيحة حبسب الكتب 

 الفريقنيولكن كاف ُىناؾ أيضاً جزء كبري من الكنيسة من األشليني الوثنيني ولعل كاف ىناؾ صراع أو انشقاؽ بني  

 مثل: نعمة, بّر, تِبير, فداء, دـ,  ىذه الرسالة مليئة بالعبارات أو ادلصطلحات العقائدية اخلاصة بالصلب والفداء 

وَف ُكلَّ ِعْلٍم قَاِدُروَف أَْف يػُْنِذَر بَػْعُضُكْم َوأَنَا نَػْفِسي أَْيضاً ُمتَػيَػقٌِّن ِمْن ِجَهِتُكْم يَا ِإْخَوِت أَنَُّكْم أَنْػُتْم َمْشُحونُوَف َصاَلحاً َوشَلُْلوؤُ  ٗٔ) ٕٖ-ٗٔ/  ٘ٔروميا 
َحَّتَّ َأُكوَف َخاِدمًا لَِيُسوَع  َٙٔلُكْم ِبَسَبِب النػِّْعَمِة الَّيِت ُوِىَبْت يل ِمَن اهلِل  َكَتْبُت ِإلَْيُكْم ُجْزئِيّا  أَي َُّها اإِلْخَوُة َكُمذَكِّرٍ َوَلِكْن بَِأْكثَِر َجَساَرٍة  ٘ٔبَػْعضاً. 

يِل اهلِل َكَكاِىٍن لَِيُكوَف قُػْربَاُف األَُمِم َمْقُبواًل ُمَقدَّساً بِالرُّو  فَِلي اْفِتَخاٌر يف اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن ِجَهِة َما لِلَِّو.  ِٚٔح اْلُقُدِس. اْلَمِسيِح أَلْجِل اأُلَمِم ُمَباِشراً إِلصلِْ
بُِقوَِّة آيَاٍت َوَعَجاِئَب بُِقوَِّة ُروِح اهلِل. َحَّتَّ  ٍٜٔء شلَّا ملَْ يَػْفَعْلُو اْلَمِسيُح ِبَواِسَطيِت أَلْجِل ِإطَاَعِة اأُلَمِم بِاْلَقْوِؿ َواْلِفْعِل أَلِنِّ اَل َأْجُسُر أَْف أََتَكلََّم َعْن َشيْ  ٛٔ

يِل اْلَمِسيِح. ِإِنِّ ِمْن أُوُرَشِليَم َوَما َحْوذَلَا ِإىَل إِللِّريِيُكوَف َقْد َأْكَمْلُت التَّْبِشرَي  َوَلِكْن ُكْنُت زُلْرَتِصاً أَْف أَُبشَِّر َىَكَذا: لَْيَس َحْيُث مُسَِّي اْلَمِسيُح لَِئالَّ  ٕٓبِِإصلِْ
ِلَذِلَك ُكْنُت أَُعاُؽ اْلِمرَاَر اْلَكِثريََة  ٕٕ«. َسيَػْفَهُموفَ  الَِّذيَن ملَْ ؼُلْبَػُروا بِِو َسيُْبِصُروَف َوالَِّذيَن ملَْ َيْسَمُعوا»بَْل َكَما ُىَو َمْكُتوٌب:  ٕٔأَْبيِنَ َعَلى َأَساٍس آِلَخَر. 
َأْذَىُب ِإَلى َفِعْنَدَما  ِٕٗننَي َكِثريٍَة َوأَمَّا اآلَف فَِإْذ لَْيَس يل َمَكاٌف بَػْعُد يف َىِذِه األَقَالِيِم َويل اْشِتَياٌؽ ِإىَل اْلَمِجيِء ِإلَْيُكْم ُمْنُذ سِ  َٖٕعِن اْلَمِجيِء إِلَْيُكْم. 

ُْت أَوَّاًل ِمْنُكْم ُجْزئِّياً. اْسَبانَِيا آِتي ِإلَْيُكمْ  ـَ  ٕ٘. أَلِنِّ أَْرُجو أَْف أَرَاُكْم يِف ُمُرورِي َوُتَشيػُِّعوِن ِإىَل ُىَناَؾ ِإْف سَبَّلَّ َوَلِكِن اآلَف أَنَا َذاِىٌب ِإىَل أُوُرَشِليَم أَلْخِد
يِسنَي  يِسنَي الَِّذيَن يِف أُوُرَشِليَم.  أَلفَّ أَْىلَ  ٕٙاْلِقدِّ اْسَتْحَسُنوا َذِلَك َوِإنػَُّهْم ذَلُْم َمْديُونُوَف!  َٕٚمِكُدونِيََّة َوَأَخائَِيَة اْسَتْحَسُنوا أَْف َيْصنَػُعوا تَػْوزِيعًا لُِفَقرَاِء اْلِقدِّ

َفَمََّت َأْكَمْلُت َذِلَك َوَخَتْمُت ذَلُْم َىَذا الثََّمَر َفَسَأْمِضي  َٕٛعَلْيِهْم أَْف ؼَلِْدُموُىْم يف اجلََْسِديَّاِت أَْيضاً.  ألَنَُّو ِإْف َكاَف اأُلَمُم َقِد اْشتَػرَُكوا يف ُروِحيَّاهِتِْم غلَِبُ 
فََأْطُلُب إِلَْيُكْم أَيػَُّها اإِلْخَوُة بِرَبػَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح  ٖٓيِل اْلَمِسيِح. َوأَنَا أَْعَلُم َأِنِّ ِإَذا ِجْئُت إِلَْيُكْم َسَأِجيُء يِف ِمْلِء بَػرََكِة ِإصلِْ  َٜٕمارًّا ِبُكْم ِإىَل اْسَبانَِيا. 

ُر ُمْؤِمِننَي يِف اْليَػُهوِديَّةِ  َٖٔودبََحبَِّة الرُّوِح أَْف ذُبَاِىُدوا َمِعي يِف الصََّلَواِت ِمْن َأْجِلي ِإىَل اهلِل  َوِلَكْي َتُكوَف ِخْدَميِت أَلْجِل  ِلَكْي أُنْػَقَذ ِمَن الَِّذيَن ُىْم َغيػْ
 َحَّتَّ َأِجيَء إِلَْيُكْم بَِفرٍَح بِِإرَاَدِة اهلِل َوَأْسرَتِيَح َمَعُكْم.( ٕٖأُوُرَشِليَم َمْقُبوَلًة ِعْنَد اْلِقدِّيِسنَي 

ِخالَفًا لِلتػَّْعِليِم الَِّذي تَػَعلَّْمُتُموُه َوأَْعرُِضوا  ْصنَ ُعوَن الشَِّقاقَاِت َواْلَعثَ َراتِ الَِّذيَن يَ َوأَْطُلُب إِلَْيُكْم أَيػَُّها اإِلْخَوُة َأْف ُتاَلِحظُوا  ٚٔ) ٛٔ-ٚٔ/  ٙٔروميا 
ُهْم.   ُعوَف قُػُلوَب السَُّلَماِء.(احلََْسَنِة ؼَلْدَ أَلفَّ ِمْثَل َىُؤاَلِء اَل ؼَلِْدُموَف َربػََّنا َيُسوَع اْلَمِسيَح بَْل بُُطونَػُهْم َوبِاْلَكالَـِ الطَّيِِّب َواألَقْػَواِؿ  َٛٔعنػْ
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 لفتات من رسائل أخرى

ومع ذلك  ٕشاع يف كل مكاف خِب ما ػلدث عندكم من زىن, وىو زىن ال مثيل لو حَّت عند الوثنيني: رجل منكم يعاشر زوجة أبيو.  ٚ-ٔ: ٘كؤ
أمػا أنػا, فغائػب عػنكم باجلسػد ولكػين  ٖ. ى ذا الفع لوكان األولى بكم أن تنوحوا حتى تزيلوا من بينكم م ن ارتك ب فأنتم منتفخوف من الكِبياء! 

سلموا ى ذا  ٘فعندما ذبتمعوف, وأنا معكم بالروح, باسم ربنا يسوع وقدرتو,  ٗ. فحكمت كأني حاضر على الذي فعل ىذا الفعلحاضر بالروح, 
ا تعرفوف أف قليال من اخلمري ؼلمر العجني  ال ػلسن بكم أف تفتخروا! أم ٙ. فتخلص روحو في يوم الربالرجل إلى الشيطان, حتى يهلك جسده, 

 )ادلشرتكة(فتطهروا من اخلمرية القدؽلة لتصريوا عجينا جديدا ألنكم فطري ال َخري فيو, فحمل فصحنا ذبح, وىو ادلسيح.  ٚكلو؟ 

ِن خطبػػتكم لرجػػل واحػػد وىػػو فأنػػا أغػػار علػػيكم غػػرية اهلل أل ٕليػػتكم ربتملػػوِن, ولػػو أظهػػرت قلػػيال مػػن احلماقػػة. نعػػم, احتملػػوِن!  ٗ-ٔ: ٔٔك  وٕ
 ٗلكين أخاؼ أف تزوغ بصائركم عن الصدؽ والػوالء اخلػالص للمسػيح, مثػل حػواء الػيت أغوهتػا احلَػػية حبيلتهػا.  ٖادلسيح, ألقدمكم إليو عذراء طاىرة. 

 الػيت تلقيتموىػا. لكنػتم احتملتمػوه فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غري الذي بشرناكم بو, أو يعرض عليكم روحا غػري الػذي نلتمػوه, وبشػارة غػري
 )ادلشرتكة(أحسن احتماؿ. 

ألنو غلب أف يكوف األسقف بال لـو كوكيل اهلل, غري معجب بنفسو, وال غضوب, وال مدمن اخلمر, وال ضراب, وال طامع  ٚ) ٔٔ-ٚ/  ٔ تيطس
قادرا  مالزما للكلمة الصادقة اليت حبسب التعليم, لكي يكوف ٜبل مضيفا للغرباء, زلبا للخري, متعقال, بارا, ورعا, ضابطا لنفسو,  ٛيف الربح القبيح, 

 - وال سيما الذين من الختان, ويخدعون العقول, فإنو يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ٓٔأف يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ ادلناقضني. 
 الذين غلب سد أفواىهم, فإِنم يقلبوف بيوتا جبملتها, معلمني ما ال غلب, من أجل الربح القبيح.( ٔٔ

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


