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كلمة المؤلف
كيف يمكن لھذا التفسير أن يساعدك؟
قديم ُم ْلھَ ٍم،
ب
إن تفسير الكتاب المقدس عمليةٌ عقالنيةٌ وروحيةٌ تحاو ُل فھ َم كات ٍ
ٍ
بطريق ٍة يمكن معھا فھ َم رسالة ﷲ وتطبيقھا في الوقت الحاضر.
العملية الروحية أساسية وحاسمة ،ولكن يصعب تحديدھا .وھي تتضمن التسليم
واالنفتاح على ﷲ .فال بد من وجود جوع ) (١له (٢) ،ولمعرفته (٣) ،ولخدمته .تشتمل ھذه
العملية على الصالة ،واالعتراف ،واالستعداد لتغيير أسلوب الحياة .فالروح القدس حاسم
وأساسي في العملية التفسيرية ،وھذا ھو السر في فھم المسيحيين المخلصين األتقياء للكتاب
المقدس بطريقة مختلفة عن اآلخرين.
العملية العقالنية يسھل تحديدھا أكثر .ال بد من أن نكون منسجمين ومنصفين مع
النص دون أن نتأثر بتحيزنا الشخصي أو الثقافي أو الطائفي .نحن جميعا ً محكومون بالتاريخ
فما من أحد منا مفسر موضوعي حيادي .يقدم ھذا التفسير عملية عقالنية متأنية ،يتضمن
ثالثة مبادئ تفسيرية تساعدنا على تجاوز تحيّزنا.
المبدأ األول:
ُ
المبدأ األول ھو أن نالحظ الخلفية التاريخية التي كتب فيھا السفر الكتابي والمناسبة
التاريخية المحددة التي استدعت الكتابة )أو التحرير( .فالكاتب األصلي كان لديه قصد
ورسالة يريد إيصالھا .فال يمكن للنص أن يعني لنا شيئا ً لم يكن يقصده الكاتب القديم ال ُملھم
الذي كتب السفر أوالً .غاية الكاتب ھي المفتاح بالدرجة األولى -وليس حاجتنا التاريخية،
والعاطفية ،والثقافية ،والشخصية ،والطائفية .إن التطبيق العملي ھو جزء مكمل للتفسير .لكن
التفسير المالئم يجب أن يأتي قبل التطبيق .ويجب أيضا ً التسليم بأن لكل نص كتابي معنى
واحد أوحد .وھذا المعنى ھو ما قصده المؤلف الكتابي األصلي بإلھام الروح القدس لينقله إلى
أھل عصره .وھذا المعنى الوحيد قد تكون له عدة تطبيقات محتملة على ثقافات مختلفة
ومواضع مختلفة .يجب أن ترتبط ھذه التطبيقات بالحقيقة المركزية التي ينقلھا الكاتب
ص ّم َم ھذا الدليل الدراسي التفسيري ليزودنا بمقدمة موجزة إلى كل
األصلي .لھذا السببُ ،
سفر من أسفار الكتاب المقدس.
المبدأ الثاني:
المبدأ الثاني ھو تحديد الوحدات األدبية في النص .كل السفر الكتابي ھو وثيقة واحدة
موحدة .ليس للمفسرين الحق بأن يعزلوا أي جانب من الحقيقة باستبعاد الجوانب األخرى.
لذلك يجب أن نجاھد لفھم ھدف كل السفر الكتابي قبل أن نفسر الوحدات األدبية المنفصلة.
األجزاء المنفصلة -أصحاحات ،مقاطع ،أو آيات -ال يمكن أن تعني ما ال تعنيه كل الوحدة
األدبية .التفسير يجب أن ينتقل من مقاربة استنتاجية للكل إلى مقاربة استقرائية لألجزاء .لذلك
ص ّممت لمساعدة الطالب على تحليل بنية كل وحدة أدبية من
فإن ھذه الدراسة التفسيرية ُ
خالل المقاطع .إن التقسيمات للمقاطع واألصحاحات ليست من وحي إلھي ،بل إنھا تساعدنا
على تحديد الوحدات الفكرية.
إن التفسير على مستوى الفقرة -وليس على مستوى الجملة ،وشبه الجملة ،والعبارة،
أو الكلمة -ھو المفتاح إلى تتبع المعنى الذي قصده كاتب السفر الكتابي .تستند المقاطع أو
الفقرات على موضوع موحد ،وعادة يُدعى الفكرة أو جملة الموضوع .كل كلمة ،وعبارة،
وشبه جملة ،وجملة في المقطع ترتبط نوعا ً ما بھذه الفكرة الوحيدة الموحدة .إنھا تح ّددھا،
وتتوسع فيھا ،وتفسّرھا ،وتتساءل عنھا .المفتاح الحقيقي إلى التفسير الصحيح ھو تتبع فكر
الكاتب األصلي على أساس مقطع فمقطع خالل الوحدات األدبية المستقلة التي تشكل السفر
الكتابي .ھذا التفسير الدراسي مصمم لمساعدة الطالب على القيام بذلك بمقارنة المقاطع في
الترجمات الحديثة .ھذه الترجمات قد اختيرت ألنھا تستخدم عدة نظريات ترجمة.١
المبدأ الثالث:
 -1يستخدم بوب أتلي ،مؤلف ھذا التفسير الكتابي ،النص اليوناني الموحد الصادر عن جمعية الكتاب المقدس
المنقح للطبعة الرابعة ) ،(UBS 4واإلصدارات المختلفة للكتاب المقدس باللغة اإلنكليزية مثل :إصدار الملك
جيمس الجديد ) ،(NKJVاإلصدار القياسي المنقح الجديد ) ،(NRSVاإلصدار اإلنكليزي المعاصر
) ،(TEVالكتاب المقدس األورشليمي ) (JBالذي يعتمد على الترجمة الكاثوليكية الفرنسية ،.ونص الكتاب
المقدس المطبوع عام  (NASB) ١٩٩٥والذي ھو عبارة عن ترجمة للنص كلمة فكلمة ويحوي تفسيراً
للسفر آية فآية .وبما أننا ترجمنا ھذا التفسير إلى اللغة العربية ،فكان لزاما ً علينا استخدام الترجمات العربية
المألوفة والتي اخترنا منھا :ترجمة سميث/فاندايك-البستاني )المعروفة عموما ً باسم الترجمة البروتستانتية(
كأساس ،وكتاب الحياة ،والترجمة العربية المشتركة ،والترجمة اليسوعية للكتاب المقدس].المترجم[.

المبدأ الثالث ھو قراءة الكتاب المقدس بترجمات مختلفة إلدراك أوسع مجال ممكن
من المعاني )دالالت األلفاظ( التي تحملھا الكلمات والعبارات في الكتاب المقدس .غالبا ً ما
نفھم الكلمات والعبارات بطرق مختلفة .ھذه الترجمات المختلفة تقدم لنا نختلف االحتماالت
للمعاني وتحدد وتشرح التغايرات بين المخطوطات .وھذه ال تؤثر على العقيدة ،بل تساعدنا
على محاولة العودة إلى النص األصلي التي خطھا يراع الكاتب القديم الملھم.
المبدأ الرابع:
المبدأ الرابع ھو مالحظة النوع األدبي .الكتّاب األصليون الملھمون اختاروا أن
يدونوا رسائلھم بأشكال مختلفة )مثل ،السرد التاريخي ،والدراما التاريخية ،والشعر،
والنبوءة ،واإلنجيل ]المثل[ ،والرسالة ،واألدب الرؤيوي( .ھذه األشكال المختلفة تحوي
مفاتيح خاصة للتفسير )انظر الكتب التالية:
كتاب ،How to Read the Bible for All Its Worth
للمؤلفين  Gordon Feeو.Doug Stuart
وكتاب Cracking Old Testament Codes
للمؤلفين  ،D. Brent Sandyو،Ronald L. Giese, Jr.
وكتاب Playing by the Rules
من تأليف .Robert Stein
ً
ً
ق من التفاسير التي لديه .لم نقصد بھا
ھذا التفسير يق ّدم للطالب طريقة سريعة ليتحق َ
أن تكون نھائية ،بل بالحري أن تكون حافلةً بالمعلومات ومحرضةً للفكر .غالبا ً ما تساعدنا
التفاسير األخرى المتيسرة على أال نكون ضيقي األفق ،أو دوغماتيين ،أو طائفيين .يجب
على المفسرين أن يكون لديھم مجال واسع من الخيارات التفسيرية لكي يميّز كم من الممكن
للنص القديم أن يكون غامضا ً .غريب كم ھو صغير مدى التوافق بين المسيحيين الذين
يزعمون أن الكتاب المقدس ھو مصدر الحق لديھم.
لقد ساعدتني ھذه المبادئ للتغلب على الكثير من الشرطية التاريخية لدي بأن
اضطرتني للعمل بجھد على النص القديم .رجائي أن تكون ھذه الدراسة التفسيرية بركةً لكم
أيضا ً.
بوب أتلي
Bob Utley
East Texas Baptist University
 ٢٧حزيران )يونيو( ١٩٩٦

دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس
ٌ
بحث شخصي عن الحقيقة القابلة لإلثبات
ھل نستطيع أن نعرف الحقيقة؟ أين تُو َجد؟ ھل نستطيع إثباتھا منطقياً؟ ھل ھناك
مرجعية نھائية؟ وھل ھناك حقائق مطلقة يمكن أن ترشد حياتنا ،وعالمنا؟ ھل ھناك معنى
للحياة؟ لماذا نحن ھنا؟ إلى أين نذھب؟ ھذه األسئلة -أسئلة يفكر بھا كل الناس العقالنيين -قد
استحوذت على الفكر البشري منذ بدء الزمن )جامعة ١٨ -١٣ :١؛  .(١١ -٩ :٣أستطيع أن
صرت مؤمنا ً بالمسيح منذ صباي مستنداً
ُ
أتذكر بحثي الشخصي عن مركز متكامل بحياتي.
بشكل أساسي على شھادة آخرين مھمين في عائلتي ،ومع نضوجي ،راودتني أسئلةٌ حول
تعط معنى للخبرات التي قرأت
نفسي والعالم .األفكار المبتذلة البسيطة في الثقافة والدين لم ِ
عنھا أو واجھتھا .لقد كانت فترة تشوش ،وبحث ،وتوق ،وغالبا ً ما كنت أشعر باليأس إزاء
العالم القاسي المتبلد الشعور الذي كنت أعيش فيه.
ا ّدعى كثيرون أن لديھم أجوبة على ھذه األسئلة األساسية ،ولكن بعد البحث والتأمل
ُ
وجدت أن إجاباتھم كانت تستند على ) (١فلسفات شخصية (٢) ،أساطير قديمة (٣) ،خبرات
ُ
كنت في حاجة إلى حد معين من اإلثبات ،بعض الدليل،
شخصية ،أو ) (٤إسقاطات نفسية.
بعض المعقولية التي يمكن أن أستند عليھا في نظرتي إلى العالم ،مركزي المتكامل ،وعلةّ
حياتي.
ُ
ُ
وجدت ھذه في دراستي للكتاب المقدس .بدأت أبحث عن برھان على مصداقيته
وإمكانية االعتماد عليه ،والتي وجدتھا في ) (١المصداقية التاريخية في الكتاب المقدس والتي
أ ّكدھا علم اآلثار (٢) ،دقة وصحّة النبوءات في العھد القديم (٣) ،وحدة رسالة الكتاب
س
المقدس على طول السنوات األلف وستمائة من إصداره ،و) (٤الشھادات الشخصية ألنا ٍ
تبدلت حياتھم بشكل نھائي من جراء احتكاكھم بالكتاب المقدس .المسيحية ،كنظام توحيدي
قائم على اإليمان واالعتقاد ،فيه القدرة على التعامل مع القضايا المعقدة للحياة البشرية .لم
يؤ ّمن ھذا فقط إطار عمل عقالني ،بل جانب اختباري لإليمان الكتابي الذي جلب لي الفرح
واالستقرار.
ُ
ُ
ُ
كنت أعتق ُد أني وجدت مركز التكامل في حياتي -المسيح ،كما فھمت من خالل
الكتاب المقدس .لقد كانت خبرة مؤثرة ،وتحرراً عاطفيا ً .ولكن ،ال أزال أتذكر الصدمةَ واأللم
ُ
اللذان أل ّما بي عندما
رأيت كيف كان يتم الدفاع عن الترجمات الكثيرة المختلفة لھذا السفر،
وأحيانا ً في نفس الكنائس والمدارس الفكرية .تأكيد الوحي وموثوقية الكتاب المقدس لم تكن
الغاية أو النھاية ،بل البداية فقط .كيف أبرھن أو أرفض التفاسير المتنوعة والمتضاربة
للمقاطع العديدة المختلفة في الكتابات المقدسة التي كتبھا أولئك الذين كانوا يزعمون سلطة
الكتاب المقدس وموثوقيته؟
ھذه المھمة صارت ھدف حياتي ورحلة إيمان .كنت أعلم أن إيماني بالمسيح قد )(١
جلب لي سالما ً وفرحا ً عظيمين .وكان فكري يتوق إلى بعض الحقائق المطلقة في جو النسبية
السائدة في ثقافتي )ما بعد الحداثة(؛ ) (٢دوغماتية وعقائدية األنظمة الدينية المتضاربة
)أديان العالم(؛ و) (٣التعنت المتكبر الطائفي .وفي بحثي عن مقاربات صحيحة منطقيا ً
ُ
ھشت الكتشاف تحيّزي التاريخي والثقافي والطائفي واالختباري.
لتفسير األدب القديمُ ،د
فغالبا ً ما كنت أقرأ الكتاب المقدس ببساطة لكي أعزز وجھات نظري الشخصية .لقد كنت
أستخدمه كمصدر للعقيدة ومھاجمة اآلخرين وفي نفس الوقت إعادة توكيد شكوكي وتوجّساتي
والنقائص لدي .وكم كان ھذا اإلدراك مؤلما ً بالنسبة لي!
رغم أني ال يمكن أبداً أن أكون موضوعيا ً تماماً ،إال أنه يمكنني أن أصير قارئا ً
أفضل للكتاب المقدس .أستطيع أن أح ﱠد تحيّزاتي بتحديدھا واإلقرار بوجودھا .لست متحرراً
منھا بعد ،ولكني واجھت ضعفاتي الذاتية .غالبا ً ما يكون المفسر أسوأ عدو لقراءة صحيحة
للكتاب المقدس!
دعوني أضع قائمة باالفتراضات المسبقة التي أضعھا في دراستي للكتاب المقدس
لكي تستطيعوا ،كقرّاء ،أن تتمحّصوھا معي.
 -Iاالفتراضات المسبقة:
أ -أومن أن الكتاب المقدس ھو اإلعالن الذاتي الوحيد ال ُموحى به عن ﷲ الحقيقي
األوحد .ولذلك ،يجب تفسيره على ضوء فكر الكاتب اإللھي األصلي )الروح القدس( من
خالل كاتب بشري في بيئة تاريخية معينة.
ب -أومن أن الكتاب المقدس قد ُكتب للناس العاميين-لعامة الناس .قبِ َل ﷲ أن يتكلم
إلينا بشكل واضح من خالل سياق تاريخي وثقافي .ال يخفي ﷲ الحقيقة -ھو يريدنا أن نفھم.

ولذلك ،فيجب فھم الكتاب المقدس على ضوء العصر الذي ُكتب فيه ،وليس عصرنا .ال ينبغي
معان لم يقصدھا أو ينقلھا ألولئك الذين قرأوه أو سمعوه أوالً.
أن يق ّدم لنا الكتاب المقدس
ٍ
يمكن فھمه من قِبل أي فكر بشري عادي وھو يستخدم أشكال وتقنيات تواصل بشرية عادية.
ج -أومن أن الكتاب المقدس له رسالة وھدف واحدين موحدين .إنه ال يتناقض مع
نفسه ،رغم أنه يحتوي على مقاطع صعبة ومتناقضة مع ذاتھا ظاھريا ً .ومن ھنا ،فإن أفضل
مفسر للكتاب المقدس ھو الكتاب المقدس نفسه.
د -أومن أن كل مقطع )ما عدا النبوءات( له معنى واحد ،معنى واحد فقط يستند على
قصد الكاتب األصلي ال ُملھم .رغم أننا ال نستطيع أن نكون على ثقة مطلقة من األمر إال أننا
نعلم أن قصد الكاتب األصلي يمكن معرفته من خالل بعض المؤشرات التي تدل عليه:
 -١النوع األدبي المختار لنقل الرسالة.
 -٢الخلفية التاريخية و/أو المناسبة المحددة التي استوجبت الكتابة
 -٣القرينة األدبية لكل السفر وأيضا ً لكل وحدة أدبية
 -٤التصميم النصّي )المخطط( للوحدات األدبية كما ترتبط بكل الرسالة
 -٥المالمح النحوية المحددة المستخدمة لنقل الرسالة
 -٦الكلمات المختارة لتقديم الرسالة
 -٧المقاطع المتوازية
دراسة كل من ھذه المجاالت يصبح موضوع دراستنا للمقطع .قبل أن أوضح
منھجيتي لقراءة صحيحة للكتاب المقدس ،دعوني أوضح بعض الطرق غير المالئمة
المستخدمة اليوم والتي أدت إلى الكثير من االختالف في التفسير ،والتي ينبغي تجنبھا:
 -IIطرق تفسير غير مالئمة:
أ -تجاھل السياق األدبي ألسفار الكتاب المقدس واستخدام كل جملة ،وشبه جملة ،أو حتى
الكلمات على أنھا بيان للحقيقة ليس لھا صلة بقصد الكاتب أو السياق العام األوسع .ھذا ما
يُدعى أحيانا ً "النصوص الدليلية".
ب -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار باستبدالھا ببيئة تاريخية مفترضة فيھا تأكيد ضعيف أو
ليس لھا ما يؤيدھا في النص نفسه.
ج -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار وقراءتھا وكأن المرء يقرأ جريدة الصباح في الوطن
الحالي وقد كتبھا مسيحيون معاصرون باألساس.
د -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار باعتبار النص مجازي ما يحوله إلى رسالة فلسفية الھوتية
ال عالقة لھا على اإلطالق بالمستمعين األوائل وقصد الكاتب األصلي.
ھـ -تجاھل الرسالة األصلية باستبدالھا بنظام الھوتي ذاتي خاص بالمرء ،أو عقيدة مفضلة،
أو قضية معاصرة ال تمت بصلة إلى ھدف الكاتب األصلي والرسالة المحددة في السفر .ھذه
الظاھرة غالبا ً ما تتبع القراءة األولية للكتاب المقدس كوسيلة لتأسيس حجة المتكلم أو الواعظ.
وھذا ما يُشار إليه عادة بـ "تجاوب القارئ" )"التفسير بمقتضى ما يعنيه النص لي"(.
ھناك ثالثة مكونات على األقل لھا صلة بالموضوع يمكن أن نجدھا في كل
التواصالت البشرية المكتوبة:

قصد
الكاتب
األصلي

النص
المكتوب

المتلقّون
األصليون

في الماضي ،كانت تقنيات القراءة المختلفة ،تر ّكز على أحد المكونات الثالثة ،ولكن للتأكيد
حقيقي على فرادة الوحي في الكتاب المقدس ،ھذا المخطط البياني المعدل مالئم أكثر:

التغايرات
في المخطوطات

الروح
القدس
قصد
الكاتب
األصلي

النص
المكتوب

المؤمنون
الالحقون
المتلقّون
األصليون

في الحقيقة ،إن كل المكونات الثالثة يجب أن تكون مشتملة في عملية التفسير بھدف
التحقق والتثبت ،ير ّكز تفكيري على أول مكونين :الكاتب األصلي والنص .لعل ھذا رد فعل
مني على سوء االستخدام الذي الحظته ) (١اعتبار النص مجازيا ً أو روحنة النص و)(٢
التفسير القائم على "تجاوب القارئ" )ما يعنيه النص لي( .سوء االستخدام قد يحدث في كل
مرحلة .يجب أن نتحقق دائما ً من دوافعنا ،وتحيزاتنا ،وتقنياتنا ،وتطبيقاتنا ،ولكن كيف نتحقق
منھا إن لم تكن ھناك حدود للتفسير ،أو تقييدات أو معايير؟ وھنا يقدم لي قصد الكاتب وبنية
النص بعض المعايير لتحديد مجال التفسيرات الصحيحة الممكنة.
على ضوء تقنيات القراءة غير المالئمة ھذه ،ما ھي بعض المقاربات الممكنة إلى
قراءة صحيحة وتفسير للكتاب المقدس يق ّدمان درجة من التحقق والتماسك واالنسجام؟
 -IIIمقاربات ممكنة لقراءة صحيحة للكتاب المقدس:
لن أناقش ھنا التقنيات الفريدة لتفسير أنواع أدبية محددة بل المبادئ التفسيرية العامة
التي تصح بالنسبة إلى كل أنواع النصوص الكتابية .ھناك كتاب جيد عن مقاربة األنواع
األدبية بشكل صحيح ھو  How To Read The Bible For All Its Worthللمؤلف،
الذي نشرته دار  ،Zondervanوكتاب  Cracking Old Testament Codesالذي
وضعھا  D. Brent Sandyو Ronald L. Giese, Jr.والذي نشرته Broadman and
.Holman
يركز نھجي في التفسير بالدرجة األولى على القارئ بالسماح للروح القدس بأن
يوضح الكتاب المقدس من خالل أربع حلقات قراءة شخصية .ھذا يجعل الروح القدس،
والنص ،والقارئ رئيسيين وليس ثانويين .وھذا أيضا ً يحمي القارئ من أن يتأثر بالمفسرين
بإفراط .لقد سمعت القول الذي مفاده" :الكتاب المقدس يلقي بالكثير من النور على
المفسّرين" .ال يُقصد بھذا أن يكون تعليقا ً انتقاصيا ً من مساعدات الدراسة بل باألحرى التماسا ً
لتوقيت مالئم الستخدامھا.
ً
يجب أن نكون قادرين على إثبات تفاسيرنا استنادا إلى النص نفسه .ھناك ثالث
وسائل على األقل تضمن لنا تحققا ً محدداً:
 -١ما يتعلق بالمؤلف األصلي:
أ -البيئة التاريخية
ب -البيئة األدبية
 -٢ما يختاره الكاتب األصلي:
أ -البنى النحوية )علم نظم الجملة(
ب -استخدام الكلمة في عصر الكاتب
ج -النوع األدبي
 -٣فھ ُمنا لما يالئم من:
أ -المقاطع المتوازية ذات الصلة
ب -العالقة بين العقائد )المفارقة(
يجب أن نكون قادرين على تحديد وتقديم األسباب والمنطق وراء تفسيراتنا .الكتاب
المقدس ھو مصدرنا الوحيد لإليمان والممارسة .لألسف ،غالبا ً ما يختلف المسيحيون حول ما
يعلّمه الكتاب أو يؤكده .إنه تح ﱟد ذاتي أن ن ّدعي وحي الكتاب المقدس بينما نرى المؤمنين
عاجزين على التوافق على ما يعلّمه الكتاب أو يطلبه.
حلقات القراءة األربعة ص ّممت لتؤ ّمن التبصرات التفسيرية التالية:
أ -حلقة القراءة األولى:
 -١اقرأ السفر في جلسة واحدة .اقرأه ثانية في ترجمة مختلفة ،وعسى أن تكون من
وجھة نظر ترجمة مختلفة.

أ .كلمة كلمة
ب .مترادفات دينامية
ج .صياغة جديدة للنصوص
 -٢ابحث عن الھدف المركزي في كل الكتابة .حدد فكرتھا الرئيسية.
 -٣افرد )إن أمكن( الوحدة األدبية ،األصحاح ،أو الفقرة ،أو الجملة التي تعبر بشكل
واضح عن ھذا الھدف أو الفكرة المركزية.
 -٤حدد النوع األدبي السائد:
أ .العھد القديم
) (١السرد العبري
) (٢الشعر العبري )أدب الحكمة ،والمزامير(
) (٣النبوءة العبرية )نثر ،شعر(
) (٤مبادئ الشريعة
ب .العھد الجديد
) (١روايات سردية )األناجيل ،أعمال الرسل(
) (٢األمثال )األناجيل(
) (٣الرسائل
) (٤األدب الرؤيوي
ب -حلقة القراءة الثانية:
ً
 -١اقرأ السفر بأكمله من جديد ،سعيا وراء تحديد األفكار أو المواضيع الرئيسة.
 -٢حدد مخططا ً للمواضيع الرئيسة واذكر باختصار محتويات كل منھا ببيان بسيط.
 -٣تحقق من بيانات الھدف التي حددتھا والخطوط العريضة باستخدام الوسائل المساعدة
للدراسة.
ج -حلقة القراءة الثالثة:
ً
 -١اقرأ السفر بأكمله ثانية ،ساعيا لتحديد البيئة التاريخية والمناسبة المعينة للكتابة من السفر
الكتابي نفسه.
 -٢ضع قائمة بالبنود التاريخية المذكورة في السفر الكتابي:
أ .الكاتب
ب .التاريخ
ج .المتلقّين
د .سبب الكتابة المحدد
ھـ .جوانب البيئة الثقافية المرتبطة بھدف الكتابة
و .اإلشارات إلى الشخصيات واألحداث التاريخية
 -٣ط ّور مخططك إلى مستوى الفقرة ألجل ذلك الجزء من السفر الكتابي الذي
تفسره .ضع دائما ً تحديدات ورؤوس أقالم تتعلق بالوحدة األدبية .وھذا قد يكون عدة
أصحاحات أو مقاطع .يمكنك ھذا من تتبع منطق الكاتب األصلي وتصميم النص عنده.
 -٤تحقق من البيئة التاريخية باستخدام وسائل الدراسة المساعدة.
د -حلقة القراءة الرابعة:
 -١اقرأ الوحدة األدبية المعينة من جديد في ترجمات متعددة:
أ .كلمة كلمة
ب .مترادفات دينامية
ج .صياغة جديدة للنصوص
 -٢ابحث عن البنى األدبية أو النحوية:
أ .العبارات المتكررة ،أفسس ١٣ ،١٢ ،٦ :١
ب .البنى النحوية المتكررة ،رومية ٣١ :٨
ج .مفاھيم متناقضة
 -٣ضع قائمة بالبنود التالية:
أ .الكلمات الھامة
ب .الكلمات غير االعتيادية
ج .البنى النحوية الھامة
د .كلمات وأشباه جمل وجمل صعبة على نحو خاص.
 -٤ابحث عن المقاطع المتوازية ذات الصلة:

أ .ابحث عن أوضح نص تعليمي على موضوعك مستخدما ً:
) (١كتب الالھوت النظامي
) (٢كتب مقدسة مشوھدة
) (٣المسارد )أو فھارس الكتاب المقدس(
ب .ابحث عن فكرتين متناقضتين في موضوعك .الكثير من حقائق الكتاب
المقدس تقدم في ثنائيات جدلية ديالكتية؛ الكثير من الخالفات الطائفية تنشأ عن النصوص
الدليلية التي تشكل نصف المشادات الكتابية .كل الكتاب المقدس موحى به ،ويجب أن نكتشف
رسالته الكاملة لكي نؤ ّمن توازيا ً كتابيا ً لتفسيرنا.
ج .ابحث عن التوازيات في نفس السفر ،لنفس الكاتب أو نفس النفس؛ الكتاب
المقدس ھو أفضل مفسر لنفسه ألن له كاتب واحد ،وھو الروح القدس.
 -٥استخدم وسائل مساعدة على الدراسة لتتحقق من مالحظاتك حول البيئة التاريخية
ومناسبة الكتابة:
أ .كتب مقدسة دراسية
ب .موسوعات الكتاب المقدس ،دليل دراسة وقواميس
ج .مداخل إلى الكتاب المقدس
د .تفاسير كتابية )في ھذه المرحلة من دراستك ،اسمح للجماعة المؤمنة ،الماضية
والحاضرة ،بأن تساعدك وتصحّح دراستك الشخصية للكتاب(.
 -IVتطبيق التفسير الكتابي:
في ھذه المرحلة ننتقل إلى التطبيق .لقد أخذتم ما يكفي من الوقت لفھم النص في بيئته
األصلية .واآلن عليك أن تطبقوه على حياتكم ،وثقافتكم .سلطة الكتاب المقدس في نظري
تعني "فھم ما كان يقوله كاتب السفر األصلي إلى الناس في عصره وتطبيق ھذه الحقيقة على
أيامنا".
التطبيق يجب أن يتبع تفسير قصد الكاتب األصلي من حيث الزمن والمنطق كليھما.
ال يمكننا أن نطبق مقطعا ً كتابيا ً على أيامنا ما لم نعرف ما كان يقوله للناس في تلك األيام.
المقطع الكتابي يجب أال يعطينا معنى لم يكن يقصده الكاتب األصلي.
ً
مخططكم المفصل ،على مستوى الفقرة )حلقة القراءة رقم  ،(٣ستكون دليال لكم.
التطبيق يجب أن يُنفذ على مستوى الفقرة ،وليس على مستوى الكلمة .الكلمات لھا معنى فقط
في سياق النص؛ أشباه الجمل لھا معنى فقط في سياق النص؛ والجمل لھا معنى فقط في سياق
النص .الشخص الوحيد ال ُملھم المعني بعمليات التفسير ھو الكاتب األصلي .نحن نتبع إرشاده
لنا فقط من خالل أو عبر تنوير الروح القدس لنا .ولكن التنوير ليس وحيا ً .لكي نقول "ھكذا
يقول الرب" ،يجب أن نفھم ونقبل قصد الكاتب األصلي .يجب أن يكون التطبيق مرتبطا ً تماما ً
بالمعنى العام لكل الكتابة ،والوحدة األدبية المعينة وتطور الفكرة على مستوى الفقرة.
ال تدعوا قضايا يومنا الحالي تفسر الكتاب المقدس؛ دعوا الكتاب المقدس يتكلم .ھذا
قد يتطلب منا أن نستمد المبادئ من النص .وھذا صحيح إن كان النص يؤيد مبدءاً .لألسف،
أحيان كثيرة ،تكون مبادئنا مجرد "مبادئ خاصة بنا" -وليست مبادئ النص.
في
ٍ
في تطبيق الكتاب المقدس ،من الھام أن نتذكر أنه )باستثناء النبوة( يوجد معنى واحد
أوحد فقط صحيح لنص كتابي معين .والمعنى مرتبط بقصد الكاتب األصلي ،إذ يقارب مشكلة
أو أزمة أو حاجة ما في عصره .ھناك عدة تطبيقات ممكنة يمكن أن تُستمد من ھذا المعنى
الوحيد .يجب أن يستند التطبيق على حاجات المتلقّين ،ولكن يجب أن يكون مرتبطا ً بالمعنى
الذي قصده الكاتب األصلي.
 -Vالجانب الروحي من التفسير:
ُ
ناقشت حتى اآلن العملية المنطقية والنصية التي يتضمنھا التفسير والتطبيق.
لقد
واآلن دعوني أناقش باختصار الجانب الروحي من التفسير .الئحة الكشف التالي كانت مفيدة
بالنسبة لي.
أ -ص ﱢل طالبا ً معونة الروح القدس )انظر  ١كور .(١٦ :٢ -٢٦ :١
ب -ص ﱢل طالبا ً المغفرة الشخصية والتطھير من خطيئة معروفة )انظر  ١يو .(٩ :١
ج -ص ﱢل طالبا ً رغبة أعظم لمعرفة ﷲ )انظر مز ١٤ -٧ :١٩؛ ١ :٤٢؛ .(١ :١١٩
د -طبّق أي تبصّر جديد فوراً على حياتك الخاصة.
ق متواضعا ً وقابالً للتعلم.
ھـ -اب َ
من الصعب المحافظة على التوازن بين العملية المنطقية والقيادة الروحية للروح القدس.
االقتباسات التالية ساعدتني ألوازن بين االثنين:

أ -من كتاب  Scripture Twistingللكاتب  James W. Sireالصفحات :١٨ -١٧
"يأتي التنوير إلى فكر شعب ﷲ -وليس فقط إلى النخبة الروحية .ليس ھناك طبقة من
المعلّمين )غورو ،مرشد روحي( في المسيحية الكتابية ،وال طبقة مستنيرة ،وال شعب يجب
أن يأتي منھم كل التفسير الصحيح .وھكذا ،وبينما يعطي الروح القدس مواھب خاصة من
الحكمة ،والمعرفة والتمييز الروحي ،فإنه ال يعين ھؤالء المسيحيين الموھوبين ليكونوا
المفسرين الوحيدين المعتمدين لكلمته .األمر يعود لكل فرد من شعبه لكي يتعلم ،ويحكم ويميز
بالرجوع إلى الكتاب المقدس الذي يبقى ھو صاحب السلطة حتى ألولئك الذي أعطاھم ﷲ
قدرات خاصة .باختصار ،ما أفترض خالل كل السفر ھو أن الكتاب المقدس ھو إعالن ﷲ
الحقيقي لكل البشرية ،وأنه صاحب السلطة األعلى واألخيرة في كل األمور التي يتحدث
واف الناس العاديون في كل
كاف
عنھا ،وليس ھذا س ّر بالكلّية بل يمكن أن يفھمه على نح ٍو
ٍ
ٍ
ثقافة وحضارة".
ب -عن  Kierkegaardمن كتاب  Protestant Biblical Interpretationللكاتب
 Bernard Rammص:٧٥ .
بالنسبة إلى  ،Kierkegaardالدراسة النحوية والمفرداتية والتاريخية للكتاب المقدس كانت
ضرورية ولكن أساسية للقراءة الصحيحة للكتاب المقدس" .لكي يقرأ المرء الكتاب المقدس
على أنه كلمة ﷲ يجب عليه أن يقرأه بحيث يكون قلبه في فمه أو على لسانه ،في ترقب
وتوق ،في حوار مع ﷲ .أن تقرأ الكتاب المقدس بدون تفكير أو بإھمال أو بطريقة أكاديمية أو
احترافية شيء وأن تقرأ الكتاب المقدس على أنه كلمة ﷲ شيء آخر .كما يقرأ المرء رسالة
حب ھكذا يجب أن يقرأ الكتاب المقدس ككلمة ﷲ".
ج -من كتاب  The Relevance of the Bibleللكاتب  ،H. H. Rowleyص:١٩ .
"ما من فھم على مستوى الفكر فقط للكتاب المقدس ،مھما كان كامالً ،يمكن أن يمنحك كل
كنوزه .ھكذا فھم ال يُستخف به ،إذ أنه أساسي لفھم كامل .ولكنه يجب أن يؤدي إلى فھم
روحي للكنوز الروحية في السفر إن أردنا أن يكون كامالً .وألجل ھذا الفھم الروحي ھناك
حاجة أساسية إلى ما ھو أكثر من انتباه فكري .األمور الروحية تُدرك روحيا ً ،والطالب في
حاجة إلى موقف استقبال روحي ،عطش ألن يجد ﷲ لكي يُسلّم نفسه للرب ،إن كان يريد أن
يجتاز إلى ما وراء الدراسة العلمية إلى ميراث أغنى في ھذا الكتاب الذي ھو أعظم الكتب".
 -VIطريقة ھذا التفسير:
"الدليل الدراسي التفسيري" مصمم ليساعدك في عملية التفسير من خالل الطرق
التالية:
أ -مخطط تاريخي موجز يبدأ به كل كتاب .بعد أن تكون قد أنھيت "حلقة الدراسة
رقم  "٣تحقق من ھذه المعلومات.
ب -تبصرات لسياق النص موجودة في بداية كل أصحاح .ھذه ستساعدك لترى كيف
تم بناء الوحدة األدبية.
ج -في بداية كل أصحاح أو كل وحدة أدبية رئيسة تجد تقسيمات الفقرات بعناوينھا
الوصفية المأخوذة من عدة ترجمات معاصرة:
" -١ترجمة سميث/فاندايك-البستاني".
" -٢كتاب الحياة".
" -٣الترجمة العربية المشتركة".
"-٤الترجمة اليسوعية".
إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي اإللھي .وھذا يمكن اكتشافه وتحديده من خالل سياق النص.
وبالمقارنة بين مختلف الترجمات المعاصرة التي ترجمت النص الكتابي من وجھات نظر
مختلفة في الترجمة ومفاھيم الھوتية مختلفة ،يمكننا أن نحلل البنية المفترضة لفكر الكاتب
األصلي .كل مقطع فيه حقيقة رئيسة واحدة .ھذه تُدعى "جملة الموضوع" أو "الفكرة
المركزية في النص" .ھذه الفكرة الواحدة ھي المفتاح إلى تفسير تاريخي ونحوي صحيح.
ينبغي على المرء أال يفسر ،أو يعظ ،أو يعلّم ،مستخدما ً أقل من مقطع كامل مكتمل .تذ ّكروا
أيضا ً أن كل مقطع مرتبط بالمقاطع األخرى المحيطة .ولھذا السبب يكون مخطط للسفر
بأكمله على مستوى الفقرة أمر ھام للفھم.
د -تعليقات بوب التفسيرية تتبع مبدأ التفسير آية فآية .ھذا يضطرنا لمتابعة فكر الكاتب
األصلي .وتق ّدم الشروحات لنا معلومات كثيرة في مجاالت متعددة:
 -١سياق النص األدبي
 -٢أفكار وحقائق تاريخية وثقافية

 -٣معلومات نحوية
 -٤دراسة المفردات
 -٥مقاطع متوازية ذات صلة
ھـ -في مراحل معينة من التفسير ،تجدون مقارنة بين ترجمات مختلفة عند بعض اآليات أو
الكلمات .وھذه الترجمات ھي:
 -١ترجمة سميث/فاندايك-البستاني".
" -٢كتاب الحياة".
 -٣الترجمة العربية المشتركة".
" -٤الترجمة اليسوعية".
و -بالنسبة ألولئك الذين ال يقرأون اللغات األصلية ،يمكن للمقارنة بين الترجمات أن تساعد
في تحديد المشاكل في النص:
 -١التغايرات بين المخطوطات
 -٢معاني الكلمات البديلة
 -٣النصوص والبُنى الصعبة نحويا ً
 -٤النصوص الغامضة
رغم أن الترجمات المختلفة يمكن أن تح ّل ھذه المشاكل ،إال أنه يمكنك الرجوع إلى
مزيد من الدراسات من أجل فھم أعمق وأوسع لھا.
ز -في نھاية كل أصحاح ھناك أسئلة نقاش متعلقة بكم ،وضعتھا لكم في محاولة للفت
انتباھكم أكثر ،وھي تر ّكز على القضايا التفسيرية الرئيسة في كل األصحاح.
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مدخل إلى أعمال الرسل
إفادات افتتاحية
أ -يشكل سفر أعمال الرسل رابطا ً أساسيا ً بين الروايات عن حياة يسوع )األناجيل(
وتفسير تالميذه ،وكرازتھم ،وتطبيقھم ألعماله وكلماته في رسائل العھد الجديد.
ب -طورت الكنيسة األولى وتداولت مجموعتين من كتابات العھد الجديد (١) :األناجيل
)األناجيل األربعة( و) (٢الرسائل )رسائل بولس( .مھما يكن من أمر ،مع
الھرطقات الخريستولوجية األولى في القرن الثاني صارت قيمة سفر أعمال
الرسل واضحة .يكشف أعمال الرسل قصد وھدف الكرازة الرسولية
) (kerygmaوالنتائج المذھلة للبشارة.
ج -الدقة التاريخية لسفر األعمال تم التأكيد عليھا والتثبت منھا عن طريق مكتشفات علم
اآلثار الحديثة ،وخاصة فيما يتعلق بألقاب الموظفين الحكوميين الرومان:
) ٣٦ ،٣٥ ،٢٢ ،٢٠ :١٦ ،stratēgoi -١وأيضا ً تستخدم على قادة الھيكل ،لو ٤ :٢٢ـ
٥٢؛ أع ١ :٤؛ .(٢٦ -٢٤ :٥
٨ ،٦ :١٧ ،politarchas -٢؛ و ، prōtōأع ) ،٧ :٢٨انظر A. N. Sherwin-
.(Roman Society and Roman Law in the New Testament ،White
يدون لوقا المشادات داخل الكنيسة األولى الباكرة ،وخاصة المعركة بين بولس وبرنابا
)أع  .(٣٩ :١٥وھذا يعكس كتابة الھوتية/تاريخية جميلة ،ومتوازنة ،وتستند على
البحث.
ً
د -عنوان السفر يوجد بأشكال مختلفة قليال في النصوص اليونانية القديمة:
 -١المخطوطة א )المخطوطة السينائية( ،وترتليان ،وديدايموس ،وأفسافيوس لديھم
العنوان "األعمال".
 -٢المخطوطة ) Bالفاتيكانية( ،و ) Dبيزاي( بإمضاء ،وإيريناوس ،وترتليان،
وسيريان ،وأثناسيوس لديھم العنوان "أعمال الرسل".
 -٣المخطوطات ) A2التصحيح األول للمخطوطة اإلسكندرية( ،والمخطوطة ،E
والمخطوطة  ،Gوالذھبي الفم لديھم العنوان "أعمال الرسل القديسين".
ربما كانت الكلمات اليونانية ) ،praxis ،praxeisأعمال ،طرق ،سلوك ،أفعال،
ممارسة( تعكس نوعا ً أدبيا ً من منطقة البحر األبيض المتوسط القديمة يشير إلى حياة وأعمال
أناس مشھورين أو ذوي تأثير )مثل ،يوحنا ،بطرس ،استفانوس ،فيلبس ،بولس( .على
األرجح أن السفر لم يحمل عنوانا ً باألصل )كما إنجيل لوقا(.
ھـ -ھناك تقليدان نصيان متمايزان لألعمال .األقصر ھو اإلسكندري )المخطوطة
 ، P74،P45א .( C، B، A،العائلة الغربية من المخطوطات ) ، P48، P38،P29و( D
يبدو أنھا تشتمل على تفاصيل كثيرة أخرى .من غير المؤكد إذا ما كانت ھذه من الكاتب أم
إدخاالت الحقة على يد الكتبة ،استناداً إلى تقاليد الكنيسة األولى .يعتقد معظم الدارسين
النصيين أن المخطوطات الغربية ظھرت فيھا الحقا ً إضافات ،ويستدلون على ذلك من أنھا:
 -١تلطّف أو تحاول أن تصحح النصوص الصعبة أو غير المألوفة.
 -٢تضيف تفاصيل إضافية.
 -٣تضيف عبارات محددة لتبرز يسوع على أنه المسيح.
 -٤ال يقتبسھا أي من الكتّاب المسيحيين األوائل في أي مكان من كتاباتھم في القرون
الثالثة األولى ) ، Acts: GreekText،F. F. Bruceص.(٨٠ -٦٩ .
ألجل نقاش أكثر تفصيالً يمكنكم االستئناس بكتاب ) A Textual Commentary on
 ، the Greek New Testamentتأليف  ،Bruce M. Metzgerالذي نشرته جمعيات
الكتاب المقدس المتحدة ،ص.(٢٧٢ -٢٥٩ .
بسبب العدد الھائل من اإلضافات الالحقة ،ھذا التفسير ھنا لن يتناول كل الخيارات
النصية .إن كان التغاير النصي أساسيا ً حاسما ً للتفسير ،وعندھا فقط سيتناوله ھذا التفسير.
الكاتب:
أ -السفر غفل االسم ،ولكن نسبة الكتابة إلى لوقا أمر مفھوم ضمنيا ً بقوة.
األقسام الفريدة المذھلة التي يتكلم فيھا الكاتب بصيغة المتكلم الجمع
-١
"نحن" )] ١٧ -١٠ :١٦الرحلة الكرازية الثانية في فيلبي[؛ -٥ :٢٠
١٥؛ ] ١٨ -١ :٢١نھاية الرحلة الكرازية الثالثة[ و١٦ :٢٨ -١ :٢٧
]يُرسل بولس كسجين إلى روما[( تدل بقوة على أن لوقا ھو الكاتب.

الترابط بين اإلنجيل الثالث وأعمال الرسل واضح عندما يقارن المرء
-٢
بين لو  ٤ -١ :١وأع .٢ -١ :١
لوقا ،الطبيب األممي ،يُذكر كرفيق لبولس في كول  ،١٤ -١٠ :٤فل
-٣
 ،٢٤و ٢تيم  .١١ :٤لوقا ھو الكاتب األممي الوحيد في العھد الجديد.
الشاھد المتفق عليه باإلجماع في الكنيسة األولى ھو أن الكاتب ھو لوقا.
-٤
قانون األسفار الموراتوري ) ٢٢٠ -١٨٠م .من روما يقول،
أ.
"جمعه لوقا الطبيب"(.
كتابات إيريناوس ) ٢٠٠ -١٣٠م.(.
ب.
ج .كتابات إكليمندوس اإلسكندري ) ٢١٥ -١٥٦م.(.
د .كتابات ترتليان ) ٢٠٠ -١٦٠م.(.
ه .كتابات أوريجنس ).(٢٥٤ -١٨٥
 -٥الدليل الداخلي استناداً إلى األسلوب والمفردات )الكلمات الطبية( تؤكد
أن لوقا ھو الكاتب ) Sir William Ramsayو.( Adolph Von Harnack
ب -لدينا ثالثة مصادر من المعلومات على لوقا.
 -١المقاطع الثالثة من العھد الجديد )كول ٤ -١٠ :٤؛ فل ٢٤؛  ٢تيم  (١١ :٤وسفر
أعمال الرسل نفسه.
 -٢البرولوغ ضد ماركيون إلى لوقا في القرن الثاني ) ١٨٠ -١٦٠م.(.
 -٣مؤرخ الكنيسة الباكرة في القرن الرابع ،أفسافيوس ،في كتابهEcclesiastical ،
 ،History, 3:4يقول" :لوقا ،بالعرق ،ھو من أنطاكية ،وبالمھنة ،طبيب ،وإذ رافق بشكل
رئيسي بولس ورافق بقية الرسل على درجة أقل ،قد ترك لنا أمثلة عن شفاء النفوس ذاك
الذي حصل عليه منھم من خالل سفرين ُملھَمين موحى بھما ،اإلنجيل وأعمال الرسل".
 -٤ھذه لمحة مركبة عن لوقا.
ْ
أ .أممي )يرد اسمه في قائمة في كول  ١٤ -١٢ :٤مع ابَف َراس وديماس ليس بين
المساعدين اليھود(.
ب .ھو إما من أنطاكيا السورية )البرولوغ ضد ماركيون إلى لوقا( أو فيلبي
المقدونية ) Ramsay Sir Williamعلى أع .(١٩ :١٦
ج .طبيب )كول  ،(١٤ :٤وعلى األقل رجل مثقف جيداً.
د .اھتدى في منتصف الرشد بعد أن بدأت الكنيسة في أنطاكية )برولوغ ضد
ماركيون(.
ھـ .رفيق بولس في السفر )األقسام التي يتكلم فيھا الكاتب باستخدام ضمير متكلم
الجمع في أعمال الرسل(.
و .غير متزوج.
ز .كتب اإلنجيل الثالث وأعمال الرسل )يحويان مداخل متشابھة وأسلوب ومفردات
متشابھة(.
ح .مات بعمر الـ  ٨٤في بويوتيا.
ج -صعوبات نسب الكتابة إلى لوقا.
وس في أثينة يستخدم بولس مقوالت وكلمات فلسفية
ُوس بَا ُغ َ
 -١في وعظه في أَ ِري َ
ليق ّدم حجة بديھية )أع  ،(١٧ولكن بولس في رو  ،٢ -١يبدو أنه يعتبر أي "حجة بديھية"
)الطبيعة ،الشاھد األخالقي الداخلي( أمراً ال طائ َل تحته.
 -٢كرازة بولس وتعليقاته في سفر األعمال تصوره كيھودي مسيحي الذي ينظر إلى
موسى بنظرة جدية ،ولكن رسائل بولس تنتقص من شأن الناموس باعتباره مشكوكا ً به
ويصعب ّ
البت فيه وزائالً.
 -٣كرازة بولس وعظاته في األعمال ليس فيھا التركيز األخروي الذي في أسفاره
األولى )أي ١ ،و ٢تس(.
 -٤ھذا التغاير في الكلمات ،واألساليب ،والتشديد أمر الفت شيق ،ولكنه ليس حاسما ً.
عندما تطبق نفس المعايير على األناجيل ،فإن يسوع األناجيل اإلزائية يتكلم بطريقة مختلفة
عن يسوع إنجيل يوحنا .ومع ذلك ،فإن حفنة قليلة جداً من الدارسين ينكرون أن كليھما
يعكسان حياة يسوع.
د -عند مناقشة نسبة كتابة سفر األعمال إنه ألمر أساسي حاسم أن نناقش مصادر
لوقا ألن الكثير من الدارسين )مثل ،(Torrey C. C. ،يعتقدون أن لوقا استخدم مستندات من
مصدر آرامي )أو تقاليد شفھية( في كثير من األصحاحات الخمسة عشر األولى .إن كان ھذا

صحيحاً ،يكون لوقا محرراً لھذه المادة ،وليس كاتبا ً لھا .وحتى في عظات بولس الالحقة،
يعطي لوقا فقط موجزاً عن كلمات بولس وعظاته ،وليس روايات حرفية .استخدام لوقا
للمصادر ھو مسألة أساسية حاسمة كما نسبة كتابته لھذا السفر.
تاريخ الكتابة:
أ -ھناك الكثير من النقاش والخالف حول زمن كتابة أعمال الرسل ،ولكن األحداث
نفسھا تغطي الفترة بين  ٣٠إلى  ٦٣م) .كان بولس قد أُطلق سراحه من السجن
في روما بُ َع ْي َد العام  ٦٠وقُبض عليه من جديد وأُعدم تحت حكم نيرون ،على
األرجح في فترة االضطھادات من عام  ٦٥م.(.
ب -إذا افترض المرء طبيعة دفاعية لھذا السفر فيما يتعلق بالحكومة الرومانية ،فعندھا
يكون التاريخ ) (١قبل عام  ٦٤م) .بداية اضطھاد نيرون للمسيحيين في روما(
و/أو ) (٢مرتبط بالتمرد اليھودي في الفترة  ٧٣ -٦٦م.
ج -إذا حاول المرء ربط سفر األعمال بإنجيل لوقا من حيث التسلسل ،فإن تاريخ كتابة
اإلنجيل يؤثر على تاريخ كتابة األعمال .بما أن سقوط أورشليم على يد تيطس عام  ٧٠م.
قد تم التنبؤ به )لو  ،(٢١ولكن لم يوصف ،فإن ھذا يفترض أن التاريخ يعود إلى الفترة
تب كتتمة أو تكملة ،يكون
قبل عام  ٧٠م .إن كان األمر كذلك ،فإن أعمال الرسل ،الذي ُك َ
قد ُكتب في زمن ما بعد اإلنجيل.
د -إن استاء أحد من النھاية المفاجئة غير المتوقعة )حيث بولس ال يزال في السجن في
روما ،كما يرى  ،(F. F. Bruceفإن تقدير تاريخ الكتابة على أنه يرجع إلى نھاية فترة
سجن بولس األولى في روما ٦٣ -٥٨ ،م ،.يكون ھو األفضل.
ھـ -بعض التآريخ التاريخية المرتبطة باألحداث التاريخية المدونة في سفر األعمال.
ُوس )أع  ،٢٨ :١١الفترة
 -١المجاعة الواسعة االنتشار خالل فترة حكم ُكلُو ِدي َ
 ٤٨ -٤٤م(.
 -٢موت ھيرودس أغريباس األول )أع  ،٢٣ -٢٠ :١٢الفترة  ٤٤م] .في
الربيع[(
 -٣فترة حكم الحاكم اإلقليمي سيرجيوس باولس )أع  ،٧ :١٣المعين عام  ٥٣م(.
ُوس )أع  ٤٩ ،٢ :١٨م] .؟[(
 -٤طرد اليھود من روما من قِبل ُكلُو ِدي َ
 -٥فترة حكم الحاكم اإلقليمي غاليو ،أع  ٥١) ١٢ :١٨م .أو  ٥٢م] .؟[(
 -٦فترة حكم الحاكم اإلقليمي فيلكس )أع ٢٦ :٢٣؛ ٥٦ -٥٢ ،٢٧ :٤م]؟[(
 -٧استبدال فيلكس بفيستس )أع  ٦٠ -٥٧ ،٢٧ :٢٤م]؟[(
 -٨الح ّكام والموظفون الرومان على اليھودية:
أ .مدراء المالية
) (١بيالطس البنطي ٣٦ -٢٦ ،م.
) (٢مارسيلوس ٣٧ -٣٦ ،م.
) (٣مارولوس ٤١ -٣٧ ،م.
ب .في عام  ٤١م .تغيرت الطريقة اإلدارية المالية في اإلدارة الرومانية إلى
نموذج تجريبي .عين اإلمبراطور الروماني ،كلوديوس ،ھيرودس
أغريباس األول عام  ٤١م.
ُ
ج .بعد موت ھيرودس أغريباس األول٤٤ ،م ،أعدي تأسيس طريقة اإلدارة
المالية واستمرت حتى عام ٦٦م.
) (١أنطونيوس فيلكس
) (٢بورسيوس فستس
الھدف والبنية:
أحد األھداف من سفر األعمال كان توثيق النمو السريع
أ-
ألتباع يسوع من جذور يھودية إلى خدمة على نطاق
عالمي ،من العلية إلى قصر القيصر:
النمط الجغرافي يتبع أع  ،٨ :١والذي ھو المأمورية
-١
العظمى في سفر األعمال )مت .(٢٠ -١٩ :٢٨
-٢
التوسع الجغرافي ھذا يتم التعبير عنه بطرق عديدة.
استخدام المدن الكبيرة وحدود البلد .في سفر األعمال يُذكر
أ.
 ٣٢بلداً ،و ٥٤مدينة و ٩جزر في حوض المتوسط .المدن

عبارات

الرئيسية الثالث ھي أورشليم ،وأنطاكية ،وروما )أع :٩
.(١٥
استخدام أشخاص بارزين .يمكن قسم سفر األعمال إلى
ب.
قسمين :خدمة بطرس وخدمة بولس .ھناك أكثر من ٩٥
شخصا ً مذكورين في سفر األعمال ،ولكن الرئيسيين
البارزين ھم :بطرس ،استفانوس ،فيلبس ،برنابا ،يعقوب،
وبولس.
ج .ھناك شكالن أدبيان أو ثالثة تظھر بشكل متكرر في سفر
األعمال ما يبدو أنه يعكس محاولة الكاتب المقصودة كبنية:
وتصاريح ) (٢عبارات تدل على النمو ) (٣استخدام األعداد

) (١
موجزة
) ٧ :٦ -١ :١في أورشليم(
) ٣١ :٩ -٨ :٦في فلسطين(
) ٢٤ :١٢ -٣٢ :٩إلى
أنطاكية(
) ٥ :١٥ -٢٥ :١٢إلى آسيا
الصغرى(
) ٢٠ :١٩ -٦ :١٦إلى
اليونان(
) ٣١ :٢٨ -٢١ :١٩إلى
روما(

ب-

٤٧ :٢
١٤ :٥
٧ :٦

٤١ :٢
٤ :٤
١٤ :٥

٣١ :٩

٧ :٦

٢٤ :١٢

٣١ :٩

٥ :١٦

٢٤ ،٢١ :١١

٢٤ :١٢
٢٠ :١٩
١ :١٤
٢٠ :١٩
من الواضح أن سفر أعمال الرسل مرتبط بسوء الفھم الذي
أحاط بموت يسوع بسبب الخيانة .ومن الواضح ،أن لوقا
يكتب إلى األمميين )ثاوفيلس ،على األرجح موظف رسمي
روماني( .إنه يستخدم ) (١خطب بطرس ،واستفانوس،
وبولس ليظھر تآمر ومكر اليھود و) (٢اإليجابية من ناحية
الموظفين الرسميين الحكوميين الرومان تجاه المسيحية .لم
يكن لدى الرومان أي شيء يخشونه من أتباع يسوع.
خطب القادة المسيحيين
-١
بطرس٤٠ -١٤ :٢ ،؛ ٦ -١٢ :٣؛ ١٢ -٨ :٤؛
أ.
٤٣ -٣٤ :١٠
استفانوس٥٣ -١ :٧ ،
ب.
ج .بولس٤٢ -١٠ :١٣ ،؛ ٣١ -٢٢ :١٧؛ -١٧ :٢٠
٢٥؛ ٢١ :٢٢ -٤٠ :٢١
 -٢التواصل واالحتكاك مع الموظفين الرسميين
الحكوميين
أ .بيالطس البنطي ،لو ٢٥ -١٣ :٢٣
ب .سيرجيوس باولوس ،أع ١٢ ،٧ :١٣
ج .حكام األقاليم في فيلبي ،أع ٤٠ -٣٥ :١٦
د .غاليو ،أع ١٧ -١٢ :١٨
ھـ .الصناع في أفسس ،أع ) ٤١ -٢٣ :١٩وخاصة اآلية
(٣١
يسيَاسُ  ،أع ٢٩ :٢٣
وُ .كلُو ِديُوسُ ِل ِ
ز .فِيلِ ْكس ،أع ٢٤ :٢
وس ،أع ٢٤
ُوس فَ ْستُ َ
ح .بُورْ ِكي َ
ط .أغريباس الثاني ،أع ) ٢٦وخاصة اآلية (٣٢
ي .بُو ْبلِيُوسُ  ،أع ١٠ -٧ :٢٨

 -٣عندما يقارن المرء عظات بطرس بعظات بولس
يتضح له أن بولس ليس مبتدعاً ،بل معلنا ً رسوليا ً مخلص
لحقائق اإلنجيل .إن كان أحدھما قد نسخ اآلخر ،فإن
بطرس ) ١بط( ھو الذي يستخدم عبارات بولس
ومفرداته .إن العظة الكرازية  kerygmaموحدة.
ج -لوقا ،لم يدافع فقط عن المسيحية أمام الحكومة
الرومانية ،بل أيضا ً دافع عن بولس أمام الكنيسة األممية.
كان بولس قد تعرض للھجوم عدة مرات متكررة من قِبل
جماعات يھودية مھ ﱢودة في غالطية "الرسل الممتازون"
في  ٢كور  .(١٣ -١٠والجماعات الھلّينية )الغنوسية في
كولوسي وأفسس( .يظھر لوقا استواء بولس بأن يعلن
بشكل واضح قلبه والھوته في أسفاره وعظاته.
د -رغم أن أعمال الرسل لم يكن يُعنى به أن يكون سفراً
عقائدياً ،إال أنه يد ّون لنا عناصر الكرازة الرسولية
األولى التي دعاھا  C. H. Doddباسم ""Kerygma
)حقائق أساسية جوھرية حول يسوع( .ھذا يساعدنا على
أن نرى ما كانوا يشعرون بأنھا أساسيات اإلنجيل،
وخاصة أنھا تتعلق بموت وقيامة يسوع.
موضوع خاص :العظة الكرازية  KERYGMAفي الكنيسة األولى
أ -الوعود التي قطعھا ﷲ في العھد القديم تحققت اآلن بمجيء يسوع المسيا )أع :٢
٣١ -٣٠؛ ٢٤ ،١٩ :٣؛ ٤٣ :١٠؛ ٢٢ ،٧ -٦ :٢٦؛ رو ٤ -٢ :١؛  ١تيم ١٦ :٣؛ عب :١
٢ -١؛  ١بط ١٢ -١٠ :١؛  ٢بط .(١٩ -١٨ :١
بَ -مس َح ﷲ يسو َع كمسيا لدى معموديته )أع .(٣٨ :١٠
ج -بدأ يسوع خدمته في الجليل بعد معموديته )أع .(٣٧ :١٠
د -خدمة يسوع تميزت بأعمال الصالح والقيام بمعجزات وأعمال اقتدار بقدرة ﷲ )مر
٤٥ :١٠؛ أع ٢٢ :٢؛ .(٣٨ :١٠
ص ِلب المسيح بحسب قصد ﷲ األبدي )مر ٤٥ :١٠؛ يو ١٦ :٣؛ أع ٢٣ :٢؛ -١٣ :٣
ھـُ -
١٨ ،١٥؛ ١١ :٤؛ ٣٩ :١٠؛ ٢٣ :٢٦؛ رو ٣٤ :٨؛  ١كور ١٨ -١٧ :١؛ ٣ :١٥؛ غل :١
٤؛ عب ٣ :١؛  ١بط ١٩ ،٢ :١؛ ١٨ :٣؛  ١يو .(١٠ :٤
و -قام يسوع من بين األموات وظھر لتالميذه )أع ٣٢ -٣١ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ :١٠
٤١ -٤٠؛ ٣١ :١٧؛ ٢٣ :٢٦؛ رو ٣٤ :٨؛ ٩ :١٠؛  ١كور  ١٢ ،٧ -٤ :١٥وما تالھا؛ ١
تس ١٠ :١؛  ١تيم ١٦ :٣؛  ١بط ٢ :١؛ .(٢١ ،١٨ :٣
ز -مجّد ﷲ يسوع وأعطاه اسم "الرب" )أع ٣٦ -٣٣ ،٢٩ -٢٥ :٢؛ ١٣ :٣؛ ٣٦ :١٠؛
رو ٣٤ :٨؛ ٩ :١٠؛  ١تيم ١٦ :٣؛ عب ٣ :١؛  ١بط .(٢٢ :٣
ح -أعطى يسوع الروح القدس ألجل تشكيل جماعة ﷲ الجديدة )أع ٨ :١؛ ،١٨ -١٤ :٢
٣٩ -٣٨؛ ٤٧ -٤٤ :١٠؛  ١بط .(١٢ :١
ط -سيأتي ثانية ألجل الدينونة وألجل استعادة كل األشياء )أع ٢١ -٢٠ :٣؛ ٤٢ :١٠؛
٣١ :١٧؛  ١كور ٢٨ -٢٠ :١٥؛  ١تس .(١٠ :١
ي -ينبغي على كل من يسمع الرسالة أن يتوب ويعتمد )أع ٣٨ ،٢١ :٢؛ ١٩ :٣؛ :١٠
٤٨ -٤٧ ،٤٣؛ ٣٠ :١٧؛ ٢٠ :٢٦؛ رو ١٧ :١؛ ٩ :١٠؛  ١بط .(٢١ :٣
ّ
ُ
ھذه الخطوط البيانية كانت تمثل جوھر اإلعالن في الكنيسة األولى ،رغم أن عدة كتاب
في العھد الجديد يتركون جزءاً ما أو يركزون على تفاصيل أخرى في عظاتھم أو كرازتھم.
إنجيل مرقس بكامله يتبع بشكل لصيق طريقة بطرس في الـ  .kerygmaويُرى مرقس
تقليديا ً على أنّه يبني عظات بطرس ،التي ألقاھا في روما ،محوالً إياھا إلى إنجيل مكتوب.
وإن إنجيلي متى ولوقا كليھما يتبعان البنية األساسية لمرقس.
ھـ -في كتابه التفسيري The Book of Acts, the Early Struggle for an
 ، Unhindered Gospelيؤكد  Frank Staggأن الھدف في المقام األول ھو حركة
الرسالة المتعلقة بيسوع )اإلنجيل( من يھودية ذات نزعة قومية متزمتة إلى رسالة عالمية لكل
البشر .يركز تفسير  Staggعلى ھدف/أھداف لوقا من كتابة أعمال الرسل .ھناك موجز
وتحليل جيدان حول النظريات المختلفة نجدھا في ص .١٨ -١ .يختار  Staggأن يركز على

كلمة "بال مانع" في  ،٣١ :٢٨والتي ھي طريقة غير مألوفة إلنھاء كتاب أو سفر ،على أنھا
مفتاح فھم تشديد لوقا على انتشار المسيحية الذي تغلب على كل العوائق والعراقيل.
و -رغم أن الروح القدس يُذكر أكثر من  ٥٠مرة في أعمال الرسل ،إال أن ھذا السفر
ليس ھو "أعمال الروح القدس" .ھناك  ١١أصحاحا ً حيث الروح القدس ال يذكر أبداً .إنه
يذكر غالبا ً في النص األول من أعمال الرسل ،حيث يقتبس لوقا من مصادر أخرى )ربما
ُكتبت أصالً باآلرامية( .أعمال الرسل ليست حول الروح القدس كما أن األناجيل ھي عن
يسوع.
ال يُقصد بذلك االنتقاص من شأن أو مكانة الروح القدس ،بل أن نحذر من أن نبني
الھوتا ً للروح القدس في المقام األول أو حصريا ً استناداً إلى أعمال الرسل.
ز -أعمال الرسل ال يُقصد به أن يعلّم عقيدة ) FeeوHow to Read the ، Stuart
 ،Bible For All Its Worthص .(١١٢ -٩٤ .مثال عن ذلك ھو محاولة تأسيس الھوت
اھتداء اعتماداً على أعمال الرسل التي مصيرھا الفشل .ترتيب وعناصر االھتداء تختلف في
سفر أعمال الرسل؛ لذلك ،فأي نموذج ھو المعياري؟ علينا أن ننظر إلى الرسائل من أجل
المساعدة عقائديا ً.
ولكن ،من الالفت أن بعض الدارسين ) (Hans Conzelmannقد رأوا أن لوقا
يعيد عن عمد تكييف األحداث األخروية الوشيكة في القرن األول بمقاربة خدمة صبورة
ثان مؤجل ) .(Parousiaالملكوت ھنا بقوة اآلن ،يغير الحياة .عمل
مثابرة إلى مجيء ٍ
الكنيسة يصبح اآلن ھو التركيز ،وليس الرجاء األخروي.
ح -ھناك ھدف آخر محتمل من أعمال الرسل يشابه رو  :١١ -٩لماذا رفض اليھود
المسيا اليھودي وأصبحت الكنيسة أممية في معظمھا؟ ھناك عدة أماكن في أعمال الرسل
تُعلن فيه الطبيعة العالمية الواسعة للبشرى .يسوع يرسلھم إلى كل العالم ) .(٨ :١اليھود
يرفضونه ،ولكن األمميين يتجاوبون معه .رسالته تصل إلى روما.
ربما كان ھدف لوقا ھو أن يظھر أن المسيحية اليھودية )بطرس( والمسيحية
األمميية )بولس( يمكن أن يتعايشا معا ً وينموا معا ً .ليستا في حالة تنافس ،بل إنھما مندمجتان
في العالم.
ط -بالنسبة إلى الھدف أنا أوافق الرأي مع New International ) F. F. Bruce
 ، Commentaryص (١٨ .أنه استناداً إلى لوقا وأعمال الرسل كانا أصالً مجلداً واحداً،
فإن المقدمة للوقا ) (٤ -١ :١لھا نفس الوظيفة أيضا ً كما المقدمة إلى أعمال الرسل .لوقا،
ورغم أنه لم يكن شاھد عيان لكل األحداث ،تمحصھا بعناية ودنھا بشكل دقيق ،مستخدما ً
إطار عمله الالھوتي األدبي التاريخي الخاص.
فلوقا إذاً ،في كل من إنجيله وسرده ،يريد أن يظھر الواقعية التاريخية والمصداقية
الالھوتية )لو  (٤ :١ليسوع والكنيسة .ربما يكون التركيز في أعمال الرسل ھو موضوع
التحقيق )بال مانع ،٣١ :٢٨ ،حيث أن ھذه ھي الكلمة األخيرة من السفر( .ھذا الموضوع
تضيء عليه عدة كلمات وعبارات مختلفة متنوعة )Interpreting ،Walter L. Liefeld
 ،the Book of Actsص .(٢٤ -٢٣ .اإلنجيل ليس فكرة خطرت في البال الحقاً ،خطة
احتياطية ،أو أمراً جديداً .إنھا مخطط ﷲ المقرر سلفا ً )أع ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛ :١٣
.(٢٩
النوع األدبي:
أعمال الرسل بالنسبة إلى العھد الجديد ھي مثل
أ-
يشوع إلى الملوك الثاني في العھد القديم :سرد
تاريخي )انظر الملحق رقم  .(٣السرد التاريخي
الكتابي واقعي حقيقي ،ولكن التركيز ليس على
التسلسل الزمني لألحداث أو التدوين الشامل
المستقصى للحدث .إنه ينتقي أحداثا ً معينة توضح
من ھو ﷲ ،ومن نحن ،وكيف أن ﷲ جعلنا أبراراً
أمامه ،وكيف يريدنا ﷲ أن نحيا.
المشكلة في تفسير السرد الكتابي ھي أن الكتّاب لم
ب-
يضعوا في النص ) (١ما ھو ھدفھم (٢) ،ما
الحقيقة الرئيسية ،أو ) (٣كيف يجب أن نحاكي
األشياء المدونة .يحتاج القارئ إلى أن يفكر من
خالل األسئلة التالية:

لماذا ُدون الحدث؟
-١
ما عالقته بالمادة الكتابية السابقة؟
-٢
ما ھي الحقيقة الالھوتية المركزية فيه؟
-٣
ھل ھناك مغزى من السياق األدبي؟ )ما الحدث
-٤
الذي يسبق أو الذي يلي؟ ھل تم تناول ھذا
الموضوع في مكان آخر(؟
ما مدى حجم السياق األدبي؟ )أحيانا ً تشكل
-٥
الكميات الكبيرة من السرد موضوعا ً الھوتيا ً واحداً
واحداً
ھدفا ً
أو
(.
ج -ال يجب أن يكون السرد التاريخي المصدر الوحيد
للعقيدة .غالبا ً ما تكون األشياء المدونة عرضية ثانوية
لھدف الكاتب .السرد التاريخي يمكن أن يوضح حقائق
مدونة في مكان آخر في الكتاب المقدس .فقط ألن شيئا ً ما
حدث ھذا ال يعني أنھا إرادة ﷲ لكل المؤمنين في كل
العصور )مثال ،االنتحار ،تعدد الزوجات ،الحرب المقدس،
التعامل مع األفاعي ،الخ.(.
د -النقاش المختصر األفضل على كيفية تفسير السرد
التاريخي ھي في كتاب  Gordon Feeو Douglas
How to Read the Bible For All Its ،Stuart
 Worthالصفحات  ٩٣ -٧٨و.١١٢ -٩٤
ثبت المراجع للبيئة التاريخية:
ظھرت كتب جديدة على يد كالسيكيين حول مكان أعمال الرسل في بيئة القرن
األول .ھذه المقاربة من االنضباط الداخلي قد ساعدت على فھم العھد الجديد .السلسلة حررھا
.Bruce M. Minter
أThe Book of Acts in Its Ancient Literary Setting -
بThe Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting -
جThe Book of Acts and Paul in Roman Custody -
دThe Book of the Acts in Its Palestinian Setting -
ھـThe Book of Acts in Its Diaspora Setting -
وThe Book of Acts in Its Theological Setting -
وھناك أيضا ً كتب أخرى مفيدة جداً:
Roman Society and Roman Law in the ،A. N. Sherwin-White -١
New Testament
Jesus and the Rise of Early Christianity ،Paul Barnett -٢
The Greco-Roman World ، James S. Jeffers -٣
حلقة القراءة األولى )انظر مقدمة التفسير(:
فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
ك في النّور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسل َ
والروح القدس األولوية في التفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ السفر الكتابي بأكمله بجلس ٍة واحدة .حدد الموضوع المركزي المحوري من كل
السفر وعبّر عنه بكلماتك الخاصة.
 -١موضوع السفر بأكمله.
 -٢النوع األدبي في السفر.
حلقة القراءة الثانية )من "دليل على قراءة جيدة للكتاب المقدس"(:
فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسي ِر الكتاب المق ﱠدس.
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس ،والروح
يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ السفر الكتابي بأكمله مرة ثانية في جلسة واحدة .ضع خطوط عريضة
للمواضيع الرئيسية وعبر عن الموضوع بجملة واحدة.

 -١موضوع الوحدة األدبية األولى.
 -٢موضوع الوحدة األدبية الثانية.
 -٣موضوع الوحدة األدبية الثالثة.
 -٤موضوع الوحدة األدبية الرابعة.
 -٥الخ.

٢

Acts 1
أعمال الرسل ١

تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
صعود الرب يسوع إلى صعود المسيح إلى صعود يسوع
إلى السماء
السماء
السماء
١١ -١ :١
١١ -١ :١
١٤ -١ :١
ً
خلف
خلف اختيار
اختيار متياس بدال من يھوذا اختيار
ليھوذا
ليھوذا
٢٦ -١٢ :١
٢٦ -١٢ :١
٢٦ -١٥ :١

اليسوعية
الصعود
١١ -١ :١
جماعة الرسل
١٤ -١٢ :١
اختيار متيﱠا خَ لَفاً
ليھوذا
٢٦ -١٥ :١

حلقة القراءة الثالثة )انظر "دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس"(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :١ :
٢
١
ع يَ ْف َعلُهُ َويُ َعلﱢ ُم بِ ِه إِلَى ا ْليَ ْو ِم الﱠ ِذي
س عَنْ َج ِم
سو ُ
يع َما ا ْبتَدَأَ يَ ُ
" اَ ْل َكالَ ُم األَ ﱠو ُل أَ ْنشَأْتُهُ يَا ثَا ُوفِيلُ ُ
ِ
٣
س َل الﱠ ِذينَ ْ
سهُ َحيّا ً
ْ
س ﱡ
صى بِ ﱡ
الر ُ
اختَا َر ُھ ْم .اَلﱠ ِذينَ أَ َرا ُھ ْم أَ ْيضا ً نَ ْف َ
ارتَفَ َع فِي ِه بَ ْع َد َما أَ ْو َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ُ
َ
َ
ْ
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ﱠ
َ
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ُ
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ھ
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ھ
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ب
ِ
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ِ ينَ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ِ ُ
ﱠ ِ َِ
بِ َ َ ِينَ ِ َ ٍ َ ْ َ َ
٤
ب
صا ُھ ْم أَنْ الَ يَ ْب َر ُحوا ِمنْ أُو ُر َ
ﷲَِ .وفِي َما ُھ َو ُم ْجتَ ِم ٌع َم َع ُھ ْم أَ ْو َ
شلِي َم بَ ْل يَ ْنت َِظ ُروا » َم ْو ِع َد اآل ِ
٥
س بَ ْع َد
ستَتَ َع ﱠمدُونَ بِ ﱡ
س لَ ْي َ
وحنﱠا َع ﱠم َد بِا ْل َما ِء َوأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَ َ
س ِم ْعتُ ُموهُ ِمنﱢي ألَنﱠ يُ َ
الﱠ ِذي َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
َھ ِذ ِه األَيﱠ ِام بِ َكثِي ٍر«".
" ١ :١اَ ْل َكالَ ُم األَ ﱠو ُل أَ ْنشَأْتُهُ" .ھذا ماضي بسيط متوسط إشاري ،يعني حرفيا ً "صنعته" .من
الواضح أن لوقا ھو كاتبُ كلﱟ من إنجيل لوقا وأعمال الرسل )قارن لو  ٤ -١ :١وأع -١ :١
 .(٢كلمة "الكتاب" استُخدمت في اليونانية من أجل السرد التاريخي .وتقنيا ً )أي ،في اليونانية
الكالسيكية( كانت تدل على أحد ثالثة أعمال على األقل .من المحتمل جداً أن ھذه النھاية غير
المألوفة ألعمال الرسل قد يفسرھا مخطط لوقا ألن يكتب مجلداً ثالثا ً .ويفترض البعض حتى
في تخمين أن ما ندعوه الرسائل الرعوية ) ١تيم ،و ٢تيم ،وتي( ربما يكون لوقا قد خطّھا.
2

رغم أن تقسيم نص الكتب المق ّدسة إلى فقرات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة
قصد الكاتب األصلي .قامت ك ّل ترجمة حديثة بتقسيم وتلخيص الفقرات .ك ّل فقرة فيھا موضوع مركزي ،أو حقيقة ،أو فكرة .وك ّل
طبع ٍة للكتاب المق ّدس تُغلف ذلك الموضوع بطريقتھا الخاصة المميزة .خالل قراءتك للنص ،اسأل نف َسك أي ترجمة تجد أنھا
مناسبة لفھمك لموضوع وتقسيم اآليات.
في ك ّل أصحاح عليك أن تقرأ النص في الكتاب المق ّدس أوالً وأن تحاول أن تح ّدد موضوعاته )الفقرات( .ثم عليك أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة .فقط عندما يفھم المرء قص َد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه ،يستطيع أن يفھم حقا ً الكتاب
بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيﱢروا أو يعدﱢلوا الفقرة .وتقع على قرّاء الكتاب
المق ّدس .الكاتب األصلي وحده كان قد كَتب
ٍ
المق ّدس مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على يومھم وحياتھم.
الحظ أن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣

س" .يتألف االسم من ) (١ﷲ ) (Theosو) (٢الحب األخوي ) .(philosيمكن
 "ثَا ُوفِيلُ ُ
ترجمة االسم على أنه "محب ﷲ"" ،صديق ﷲ" ،أو "المحبوب من ﷲ".
اللقب "العزيز/المعظم" في لو  ٣ :١ربما يكون لقبا ً تشريفيا ً تبجيليا ً لموظف رسمي
حكومي روماني )أع ٢٦ :٢٣؛ ٣ :٢٤؛  ،(٥ :٢٦وربما استُخدم مع رتبة الفرسان في
المجتمع الروماني .ربما كان ثاوفيلس ھو المتبرع أو الراعي األدبي للكتابة ،والنسخ،
وتوزيع كتابي لوقا .التقليد الكنسي يسميه  ،T. Flavius Clemensابن عم دوميتيان )-٢٤
 ٩٦م.(.
ع يَ ْف َعلُهُ" .تشير ھذه إلى إنجيل لوقا .إنه ألمر مدھش أن لوقا
سو ُ
يع َما ا ْبتَدَأَ يَ ُ
 "عَنْ َج ِم ِ
يقول "جميع" ما فعله يسوع ألن إنجيل لوقا )كما جميع األناجيل اإلزائية( انتقائي جداً في ما
يدونه عن حياة يسوع وتعاليمه.
ارتَفَ َع فِي ِه" .يُذكر ھذا في لو  .٥١ :٢٤انظر الموضوع الخاص
" ٢ :١إِلَى ا ْليَ ْو ِم الﱠ ِذي ْ
التالي.
موضوع خاص :الصعود
ً
ھناك عدد من الكلمات اليونانية المختلفة المستخدمة لوصف صعود يسوع عائدا إلى
السموات:
 -١أع ٢٢ ،١١ ،٢ :١؛  ،analambanŌيصعد ) ١تيم  ،(١٦ :٣والتي تُستخدم أيضا ً
في السبعينية في  ٢مل  ١١ ،٩ :٢لإلشارة إلى انتقال إيليا إلى السموات وأيضا ً  ١مكابيين :٢
٥٨
 -٢أع  ،epairŌ ،٩ :١يرفع ،يُنھض ،يرفع
 -٣لو ) anal‘psis ،٥١ :٩نفس شكل البند األول(
 -٤لو  ،diist‘mi ،٥١ :٢٤يغادر
 -٥يو  ،anabainŌ ،٦٢ :٦يصعد
لم يتم تدوين ھذه الحادثة في كل من إنجيلي متى ومرقس .ينتھي إنجيل مرقس عند :١٦
 ٨ولكن أحد األناجيل الثالثة يصف فينا بعد الحادثة بتعليق إضافي من الكاتب في ١٩ :١٦
)أي .(analambanŌ
س" .انظر الموضوع الخاص التالي.
 "ب ِ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
موضوع خاص :شخص الروح القدس
في العھد القديم "روح قدس ﷲ" )أي (ruach ،كان قوة تُنجز مقاصد الرب ،ولكن ليس من
إشارة إلى أن تلك القوة كانت شخصية )أي ،التوحيد في العھد القديم( .ولكن في العھد الجديد،
دوّنَ الكتّابُ تفاصيل كاملة عن أقنومية وشخصية الروح القدس:
 -١يمكن أن يُج ّدف عليه )مت ٣١ :١٢؛ مر (٢٩ :٣
 -٢يعلّم )لو ١٢ :١٢؛ يو (٢٦ :١٤
 -٣يشھد )يو (٢٦ :١٥
 -٤يب ّكت ويُرشد) ،يو (١٥ -٧ :١٦
 -٥يتم الحديث عنه على أنه شخص مستقل "الﱠ ِذي ھُ َو" )أي ، hos ،أف (١٤ :١
 -٦يمكن أن يحزن )أف (٣٠ :٤
 -٧يمكن أن يُطفأ ) ١تس (١٩ :٥
النصوص التي تتناول الثالوث القدوس تتحدث أيضا ً عن ثالثة أقانيم )أشخاص( .انظر
الموضوع الخاص" :الثالوث القدوس" على .(٣٣ -٣٢ :٢
 -١مت ١٩ :٢٨
 ٢ -٢كور ١٤ :١٣
 ١ -٣بط ٢ :١
الروح القدس يرتبط بفعاليات بشرية.
 -١أع ٢٦ :١
 -٢رو ٢٦ :٨
 ١ -٣كور ١١ :١٢
 -٤أف ٣٠ :٤
ً
ً
في أول بداية أعمال الرسل نرى دور الروح القدس مكثفا وكبيرا .يوم الخمسين لم يكن
بداية عمل الروح القدس ،بل فصالً جديداً .كان لدى يسوع دائما ً الروح القدس .معموديته لم

تكن بداية عمل الروح القدس ،بل فصالً جديداً .لوقا يع ّد الكنيسة لفصل جديد من خدمة فعالة.
يسوع ال يزال المحور ،فالروح القدس ال يزال الوسيلة الفعالة ومحبة اآلب ،ومغفرته،
واسترداد كل البشر الذين ُخلقوا على صورته ھي الھدف.
صى" .يشير ھذا إلى المعلومات المدونة في إنجيل لوقا  ،٤٩ -٤٤ :٢٤في مت :٢٨
 "أَ ْو َ
 ،٢٠ -١٨وفي أع .٨ :١
صى" .ھذا اسم فاعل ماضي بسيط متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( .يرى
 "أَ ْو َ
بعض الدارسين ھذا على أنه إشارة إلى ) ٨ :١مت ٢٠ -١٩ :٢٨؛ لو  ٤٧ -٤٥ :٢٤أو لو
 .(٤٩ :٢٤الكنيسة لھا وظيفة مزدوجة بآن معا ً:
 -١الكرازة والنضج بالتشبه بالمسيح؛ على كل مؤمن أن يتّكل على قوة ﷲ وتھيئته له
إلنجاز ذلك.
ُ
 -٢يرى آخرون في ذلك إشارةً إلى قول يسوع أن "ينتظروا في َم ِدينَ ِة أو ُر َشلِي َم لمجيء
الروح القدس الذي سيلبسھم قُ ﱠوةً ِمنَ األَعَالِي" )اآلية  ،٤لو .(٤٩ :٢٤
س َل" .انظر قائمة أسماء الرسل على .١٣ :١
" ﱡ
الر ُ
 "الﱠ ِذينَ ْ
اختَا َر ُھ ْم" .الفعل  ،eklegōماضي بسيط متوسط إشاري ،يُستخدم بمعنيين .عادة
في العھد القديم يشير إلى الخدمة ،وليس إلى الخالص ،ولكن في العھد الجديد يشير إلى
الخالص الروحي .يبدو أنه ھنا يشير إلى كال الفكرتين )لو .(١٣ :٦
سهُ َحيّا ً" .على األرجح أن ھذا يشير إلى ظھورات يسوع الثالثة في
" ٣ :١أَ َرا ُھ ْم أَ ْيضا ً نَ ْف َ
العلية لكل جماعة التالميذ في ليالي األحد الثالث المتعاقبة ،ولكن يمكن أن يشير أيضا ً إلى
الظھورات األخرى ) ١كور  .(٨ -٥ :١٥قيامة يسوع أمر أساسي حاسم لموثوقية اإلنجيل
)٣٢ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ ٤٠ :١٠؛ ٣١ :١٧؛ وخاصة  ١كور  .(٢٠ ،١٩ -١٢ :١٥فيما
يلي جدول لظھورات يسوع بعد القيامة مأخوذ من كتاب )Jesus and the ،Paul Barnett
 ،Rise of Early Christianityص.(١٨٥ .
 ١كور
لوقا
متى
يوحنا
ظھورات أورشليم
مريم )يو  (١٥ :٢٠للنساء )مت  (٩ :٢٨لسمعان )لو  :٢٤لصفا ) ١كور :١٥
(٥
(٣٤
لتلميذين على طريق
التالميذ العشرة )يو
عمواس )لو :٢٤
(١٩ : ٢٠
(١٥
التالميذ )لو  :٢٤لالثني عشر ) ١كور
التالميذ األحد عشر
(٥ :١٥
(٣٦
)يو (٢٦ :٢٠
الظھورات في الجليل
لما يزيد على خمس
التالميذ السبعة )يو
مئة من المؤمنين )١
(١ :٢١
كور ٦ :١٥؛ ربما
لھذا ارتباط بمت :٢٨
(٢٠ -١٦
ليعقوب ) ١كور :١٥
التالميذ )مت :٢٨
(٧
(٢٠ -١٦
الظھورات في أورشليم
الصعود )لو  :٢٤لكل التالميذ ) ١كور
(٧ :١٥
(٥١ -٥٠

َ
"ببَ َرا ِھينَ كثِي َر ٍة"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
"ببَ َرا ِھينَ كثِي َر ٍة"
كتاب الحياة
َ
"ببَ َرا ِھينَ كثِي َر ٍة"
العربية المشتركة
َ
ﱠ
َ
"بِكثي ٍر ِمنَ األ ِدلة"
اليسوعية
الكلمة  tekmērionتُستخدم ھنا فقط في العھد الجديد .ھناك نقاش جيد على الكلمات
المستخدمة في األدب اليوناني في كتاب  Moultonو The Vocabulary of ،Milligan

 ،the Greek Testamentص ،٦٢٨ .حيث تعني "الدليل اإليضاحي" .ھذه الكلمة تستخدم
أيضا ً في حكمة سليمان ١١ :٥؛  ٣ :١٩ومكابيين الثالث .٢٤ :٣
 "بَ ْع َد َما تَأَلﱠ َم" .لقد قبِل المؤمنون اليھود ھذا الجانب من اإلنجيل بصعوبة بالغة ) ١كور
.(٢٣ :١
آالم ومعاناة المسيا تُذكر في العھد القديم )تك ١٥ :٣؛ مز ٢٢؛ أش ٥٣؛ زك :١٠
٢؛ والحظوا لو  .(٤٧ -٤٥ :٢٤كان ھذا تأكيداً الھوتيا ً كبيراً على الكرازة الرسولية
)kerygma؛ انظر الموضوع الخاص على .(١٤ :٢
غالبا ً ما يستخدم لوقا المصدر الماضي البسيط المبني للمعلوم من ) paschōيعاني(
ليشير إلى صلب يسوع )لو ٢٢ :٩؛ ٤٦ ،٢٦ :٢٤؛ أع ٣ :١؛ ١٦ :٩؛  .(٣ :١٧ولربما
حصل لوقا على ھذه من إنجيل مرقس ).(٣١ :٨
 " َو ُھ َو يَ ْظ َھ ُر لَ ُھ ْم" .لدينا عشر روايات أو إحدى عشر رواية عن ظھورات يسوع بعد
القيامة مدونة في العھد الجديد .على كل حال ،ھذه مجرد أمثلة فقط وليست قائمة محددة بدقة.
ق مع أي مجموعة
من الواضح أن يسوع كان يأتي ويذھب خالل تلك الفترة ،ولكن لم يب َ
معينة.
موضوع خاص :ظھورات يسوع بعد القيامة
أظھر يسوع نفسه إلى عدة أشخاص ليؤكد على قيامته.
 -١النسوة عند القبر ،مت ٩ :٢٨
 -٢التالميذ اإلحدى عشر ،مت ١٦ :٢٨
 -٣سمعان ،لو ٣٤ :٢٤
 -٤لرجلين )تلميذي عمواس( ،لو ١٥ :٢٤
 -٥التالميذ ،لو ٣٦ :٢٤
 -٦مريم المجدلية ،يو ١٥ :٢٠
 -٧التالميذ العشرة ،يو ١٩ :٢٠
 -٨التالميذ اإلحدى عشر ،يو ٢٦ :٢٠
 -٩التالميذ السبعة ،يو ١ :٢١
صفا )بطرس( ١ ،كور ٥ :١٥
َ -١٠
 -١١االثني عشر )الرسل( ١ ،كور ٥ :١٥
 -١٢خمسمائة من األخوة ١ ،كور ) ٦ :١٥مت (١٧ -١٦ :٢٨
 -١٣يعقوب )عائلته األرضية( ١ ،كور ٧ :١٥
 -١٤جميع الرسل ١ ،كور ٧ :١٥
 -١٥بولس ١ ،كور ) ٨ :١٥أع (٩
من الواضح أن بعضا ً من ھؤالء ظھر لھم يسوع في نفس الظھور .لقد كان يسوع
يريدھم أن يعرفوا بالتأكيد أنه ح ﱞي.
 "أَ ْربَ ِعينَ يَ ْوما ً" .ھذا مصطلح من العھد القديم للداللة على فترة طويلة من وقت ال متنا ٍه،
أطول من دورة قمرية .وھنا يرتبط بالزمن بين العيدين اليھوديين السنويين للفصح ويوم
الخمسين )والذي ھو  ٥٠يوما ً( .لوقا ھو المصدر الوحيد لھذه المعلومة.
بما أن تاريخ الصعود ليس مسألة أساسية )وال حتى الفتة النتباه الكتّاب المسيحيين
حتى القرن الرابع الميالدي( ،فال بد أن ھناك ھدف آخر من العدد .يمكن أن يشير إلى موسى
على جبل سيناء ،أو إسرائيل في البرية ،أو خبرة تجربة يسوع ،أو أننا ببساطة ال نعلم ،ولكن
من الواضح أن التاريخ نفسه ليس ھو المسألة.
موضوع خاص :األعداد الرمزية في الكتاب المقدس
أ.ھناك أعداد معينة لھا وظيفة تعداد وأيضا ً تُستخدم كرموز.
 -١العدد  -١ﷲ )تث ٤ :٦؛ أف .(٦ -٤ :٤
 -٢العدد  -٤كل األرض )أي أربعة أطراف األرض ،والرياح األربعة(.
 -٣العدد  -٦النقص البشري )أي سبعة ينقصھا واحد ،مثال :رؤيا .(١٨ :١٣
 -٤العدد  -٧الكمال اإللھي )أيام الخلق السبعة( .الحظوا االستخدام الرمزي لھذا العدد
في سفر الرؤيا:
أ -سبعة شمعدانات٢٠ ،١٣ :١ ،؛ ١ :٢

ب -سبع نجوم٢٠ ،١٦ :١ ،؛ ١ :٢
ج -سبع كنائس٢٠ :١ ،
د -أرواح ﷲ السبع١ :٣ ،؛ ٥ :٤؛ ٦ :٥
ھـ -سبعة مصابيح٥ :٤ ،
و -سبعة أختام٥ ،١ :٥ ،
ز -سبعة قرون وسبع أعين٦ :٥ ،
ح -سبعة مالئكة٦ ،٢ :٨ ،؛ ٧ ،٦ ،١ :١٥؛ ١ :١٦؛ ١ :١٧
ط -سبعة أبواق٦ ،٢ :٨ ،
ي -سبعة رعود٤ ،٣ :١٠ ،
ك -سبعة آالف١٣ :١١ ،
ل -سبعة رؤوس١ :١٣ ،؛ ٩ ،٧ ،٣ :١٧
م -سبع ضربات٨ ،٦ ،١ :١٥ ،؛ ٩ :٢١
ن -سبع جامات٧ :١٥ ،
س -سبعة ملوك١٠ :١٧ ،
ع -سبع جامات٩ :٢١ ،
 -٥العدد  -١٠الكمال واالكتمال
أ -استخدامه في األناجيل
) (١متى ٢٤ :٢٠؛ ٢٨ ،١ :٢٥
) (٢مرقس ٤١ :١٠
) (٣لوقا ٣١ :١٤؛ ٨ :١٥؛ ١٢ :١٧؛ ٢٥ ،٢٤ ،١٧ ،١٦ ،١٣ :١٩
ب -استخدامه في الرؤيا
) ،١٠ :٢ (١عشرة أيام من الضيقة
)٣ :١٢ (٢؛  ،١٦ ،١٢ ،٧ ،٣ :١٧عشرة قرون
) ،١ :١٣ (٣عشرة تيجان
ج -مضاعفات العشرة في الرؤيا:
) ،١٠٠٠ x١٢ x١٢ =١٤٤٠٠٠ (١انظر ٤ :٧؛ ٣ ،١ :١٤
) ،١٠ x١٠ x١٠ =١٠٠٠ (٢انظر ٦ ،٣ ،٢ :٢٠
 -٦العدد  -١٢التنظيم البشري
أ -اثنا عشر ولد ليعقوب )اثنا عشر سبطا ً إلسرائيل ،تك ٢٢ :٣٥؛ (٢٨ :٤٩
ب -اثنا عشر عموداً ،خر ٤ :٢٤
ج -اثنا عشر حجراً على صدرة الكاھن العظيم ،خر ٢١ :٢٨؛ ١٤ :٣٩
د -اثنا عشر رغيفاً ،لمائدة المقدس )رمز تدبير ﷲ وعنايته باألسباط اإلثني عشر(،
ال ٥ :٢٤؛ خر ٣٠ :٢٥
ھـ_ اثنا عشر جاسوساً ،تث ٢٣ :١؛ يش ٢٢ :٣؛ ٢٠ ،٩ ،٨ ،٤ ،٣ ،٢ :٤
و -اثنا عشر رسوالً ،مت ١ :١٠
ز -استخدامھا في الرؤيا:
) (١اثنا عشر ألفا ً مختومين٨ -٥ :٧ ،
) (٢اثنا عشر نجماً١ :١٢ ،
) (٣اثنا عشر بوابة ،اثنا عشر مالكاً ،اثنا عشر سبطاً١٢ :٢١ ،
) (٤اثنا عشر حجر أساس ،أسماء الرسل االثنا عشر١٤ :٢١ ،
) (٥أورشليم الجديدة كان فيھا اثنا عشر ألف مدرج مربع٦ :٢١ ،
) (٦اثنا عشر بوابة مصنوعة من اثني عشر لؤلؤة١٢ :٢١ ،
) (٧شجرة الحياة وفيھا اثنا عشر نوعا ً من الفاكھة٢ :٢٢ ،
 -٧العدد  -٤٠عدد يدل على الزمن
أ -أحيانا ً يكون حرفيا ً )الخروج والضياع في البرية ،خر (٣٥ :١٦؛ تث ٧ :٢؛ :٨
٢
ب -يمكن أن يكون حرفيا ً أو رمزياً:
) (١الطوفان ،تك ١٧ ،٤ :٧؛ ٦ :٨
) (٢موسى على جبل سيناء ،خر ١٨ :٢٤؛ ٢٨ :٣٤؛ تث ٢٥ ،١٨ ،١١ ،٩ :٩
) (٣أقسام حياة موسى

)أ( أربعين سنة في مصر
)ب( أربعين سنة في البرية
)ج( أربعين سنة يقود إسرائيل
) (٤يسوع صام أربعين يوماً ،مت ٢ :٤؛ مر ١٣ :١؛ لو ٢ :٤
ج -الحظ )باستخدام المسرد األبجدي( عدد المرات التي يظھر فيھا ھذا الرقم للداللة
على الزمن في الكتاب المقدس.
 -٨العدد  -٧٠عدد تام صحيح لإلشارة إلى الناس:
أ -إسرائيل ،خر ٥ :١
ب -سبعون شيخاً ،خر ٩ ،١ :٢٤
ج -أخروياً ،دا ٢٤ ،٢ :٩
د -الفريق ال ُمرسل ،لو ١٧ ،١ :١٠
ھـ -المغفرة ) ،(٧ x٧٠متى ٢٢ :١٨
ب -مراجع مفيدة:
 ،Biblical Numerology -١للكاتب John J. Davis
 ،Plowshares and Pruning Hooks -٢للكاتب D. Brent Sandy
ت ﷲِ" .كان الغنوسيون يزعمون أن يسوع أعلن
َن ْاألُ ُمو ِر ا ْل ُم ْختَ ﱠ
ص ِة بِ َملَ ُكو ِ
 "يَتَ َكلﱠ ُم ع ِ
معلومات سرية لجماعتھم خالل الفترة بين فصح الرب ويوم الخمسين .بالتأكيد ھذا أمر
زائف كاذب .على كل حال ،رواية التلميذين على طريق عمواس ھي خير مثال على تعليم
يسوع بعد القيامة .أعتقد أن يسوع نفسه أظھر لقادة الكنيسة من العھد القديم ،التنبؤات
والنصوص المرتبطة بحياته وموته ،وقيامته ،والمجيء الثاني .انظر الموضوع الخاص:
"ملكوت ﷲ" التالي.
موضوع خاص :ملكوت ﷲ
في العھد القديم كانوا يرون أن الرب/يھوه ھو مل ٌ
ك إلسرائيل )انظر  ١صم ٧ :٨؛ مز
١٦ :١٠؛ ٩ -٧ :٢٤؛ ١٠ :٢٩؛ ٤ :٤٤؛ ١٨ :٨٩؛ ٣ :٩٥؛ أش ١٥ :٤٣؛ (٦ ،٤ :٤٤
والمسيا كملك مثالي )انظر مز ٦ :٢؛ أش ٧ -٦ :٩؛  .(٥ -١ :١١مع والدة يسوع في بيت
لحم ) ٤ -٦ق.م (.دخل ملكوت ﷲ إلى تاريخ البشر بقوة وفداء جديدين )عھد جديد ،انظر إر
٣٤ -٣١ :٣١؛ حز .(٣٦ -٢٧ :٣٦
ّ
أعلن يوحنا المعمدان اقتراب الملكوت )انظر مت ٢ :٣؛ مر  .(١٥ :١وعلم يسوع
بوضوح أن الملكوت كان حاضراً فيه وفي تعاليمه )مت ٢٣ ،١٧ :٤؛ ٣٥ :٩؛ ٧ :١٠؛ :١١
١٢ -١١؛ ٢٨ :١٢؛ ١٩ :١٦؛ مر ٣٤ :١٢؛ لو ١١ ،٩ :١٠؛ ٢٠ :١١؛ ٣٢ -٣١ :١٢؛
١٦ :١٦؛  .(٢١ :١٧ومع ذلك فإن الملكوت أم ٌر مستقبلي أيضا ً )مت ٢٨ :١٦؛ ١٤ :٢٤؛
٢٩ :٢٦؛ مر ١ :٩؛ لو ٣١ :٢١؛ .(١٨ ،١٦ :٢٢
في النصوص المتوازية في األناجيل اإلزائية في مرقس ولوقا نجد العبارة ”ملكوت
ﷲ“ .ھذا الموضوع الشائع في تعاليم يسوع يعني ملك ﷲ الحاضر على قلوب البشر ،والذي
سيكتمل يوما ً ما ويُنجز ليشمل كل األرض .نجد انعكاسا ً لھذا في صالة يسوع في مت :٦
 ،١٠المكتوبة لليھود ،حيث آثر )متى( أن يستخدم فيھا عبارة ال تستعمل اسم ﷲ )ملكوت
السموات( ،بينما مرقس ولوقا ،اللذان يكتبان إلى يونانيين ،لم يجدا حرجا ً في أن يستخدما
صراحةً اسم ﷲ المألوف.
ھذه عبارة مفتاحية في األناجيل اإلزائية .عظات يسوع األولى واألخيرة ،ومعظم
األمثال التي ضربھا ،كانت تتناول ھذا الموضوع .إنه يشير إلى ملك ﷲ في قلوب البشر
اآلن .وإنه لمن المدھش أن يوحنا يستخدم ھذه العبارة مرتين فقط )وليس في أمثال يسوع
أبداً( .في إنجيل يوحنا ،عبارة ”الحياة األبدية“ ھي استعارة مفتاحية.
المشادة المتعلقة بھذه العبارة سببھا مجيئا المسيح .كان العھد القديم يركز على مجيء واحد
فقط لمسيا ﷲ -وھذا كان يُفترض أن يكون مجيئا ً عسكريا ً إدانيا ً مجيداً -ولكن العھد الجديد
يُظھر أنه جاء في المرة األولى كعبد متألم كما يذكر أش  ٥٣وملك متواضع كما في زك :٩
 .٩إن الدھرين اليھوديين ،دھر الشر والدھر الجديد للبر ،يتداخالن .يسوع يملك حاليا ً في
قلوب المؤمنين ،ولكنه يوما ً ما سيملك على كل الخليقة .سيأتي كما تنبأ العھد القديم .يعيش
المؤمنون في ملكوت ﷲ ”الحاضر اآلن“ إزاء ”العتيد أن يأتي“ )انظر كتاب How to

 ،Read The Bible For All Its Worthص ،١٤١ -١٣١ .تأليف Gordon D. Fee
و.(Douglas Stuart
٤ :١
"فِي َما ھ َُو ُم ْجتَ ِم ٌع َم َع ُھ ْم"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
ً
َ
َ
"بَ ْين َما كانَ ُم ْجت ِمعا َم َع ُھ ْم"
كتاب الحياة
َ
ُ
"بَينما ھ َو يأك ُل م َع ُھم"
العربية المشتركة
َ
"بَينما ھو ُمجتَ ِم ٌع بِ ِھم"
اليسوعية
تستخدم اآليات  ٥ -٤ظھوراً واحداً ليسوع كمثال على ظھورات وأدلة عديدة .كلمة
) (sunalizomenosيمكن تھجئتھا بطرق مختلفة .والتھجئة تغير المعنى:
 a -١طويلة -يجمع/يجتمع
 a -٢قصيرة -يأكل مع )حرفيا ً "مع ملح"(
) au -٣صائت ثنائي( -يمكث معھم
لسنا متأكدين من المعنى المقصود ،ولكن لو ) ٤٣ -٤١ :٢٤يو  (٢١تصف تناول يسوع
للطعام مع الجماعة الرسولية ،والذي ھو دليل على جسده المادي ال ُمقام )اآلية .(٣
شلِي َم" .ھذه مدونة في لو  .٤٩ :٢٤الجزء األول من أعمال
 "أَنْ الَ يَ ْب َر ُحوا ِمنْ أُو ُر َ
الرسل ھو مراجعة لنھاية إنجيل لوقا ،وربما طريقة أدبية لربط السفرين معا ً.
ب" .في  ٢١ -١٦ :٢يربط بطرس ھذا بنبوءة أخروية من يوئيل
 "بَ ْل يَ ْنت َِظ ُروا َم ْو ِع َد اآل ِ
.٣٠ -٢٨ :٢
لقد انتظروا عشرة أيام إلى أن جاء يوم الخمسين .لقد اختاره لوقا بشكل محدد "وعد
اآلب" كما الروح القدس )لو ٤٩ :٢٤؛ أع  .(٣٣ :٢كان يسوع قد كلّمھم قبالً عن مجيء
الروح القدس في يو  .١٦ -١٤ولكن ربما يفھم لوقا أن موعد اآلب ليس نفس األمر )أي،
الروح القدس( ،ولكن أيضا ً أن الخالص الموعود به في العھد القديم سيأتي بشخص المسيا
)أع ٣٩ :٢؛ ٣٢ ،٢٣ :١٣؛ .(٦ :٢٦
ب" .يقدم العھد القديم االستعارة العائلية الحميمة كآب:
 "اآل ِ
ً
 -١شعب إسرائيل يوصف غالبا على أنه "ابن" الرب/يھوه )ھو ١ :١١؛ مال .(١٧ :٣
 -٢في سفر التثنية ،يستخدم تشبيه ﷲ كآب ).(٣١ :١
 -٣في تث  ٦ :٣٢يُدعى إسرائيل "أوالده" وﷲ يدعى "أبيكم".
 -٤ھذا التشابه يظھر بشكل صريح في مز  ١٣ :١٠٣ويتطور في مز ) ٥ :٦٨أبو
اليتامى(.
 -٥لقد كان مألوفا ً عند األنبياء )أش ٢ :١؛ ٨ :٦٣؛ إسرائيل كابن ،ﷲ كآب١٦ :٦٣ ،؛
٨ :٦٤؛ إر ١٩ ،٤ :٣؛ .(٩ :٣١
لقد تكلم يسوع باآلرامية ،ما يعني أن الكثير من األسماء كانت تظھر فيھا كلمة "أب"
المماثلة للكلمة اليونانية  ،Paterالتي تعكس  Abbaاآلرامية ) .(٣٦ :١٤ھذه الكلمة
العائلية "بابا" تعكس العالقة الحميمة ليسوع باآلب؛ إعالنه ھذا ألتباعه أيضا ً يشجع
عالقتنا الحميمة مع اآلب .كلمة "اآلب" نادراً ما كانت تستخدم في العھد القديم )وليس
غالبا ً في األدب الرابي( للداللة على الرب/يھوه ،ولكن يسوع يستخدمھا غالبا ً وبشكل
متنوع ومتكرر .إنه إعالن ھام كبير عظيم عن العالقة الجديدة للمؤمنين مع ﷲ من خالل
المسيح )مت .(٩ :٦
ً
 "يُو َحنﱠا" .األناجيل األربعة جميعا )مت ١٢ -١ :٣؛ مر ٨ -٢ :١؛ لو ١٧ -١٥ :٣؛ يو
٨ -٦ :١؛  (٢٨ -١٩تخبرنا عن خبرة يوحنا المعمدان "يوحنا" كان صيغة مختصرة لالسم
العبري  ،(BDB 220) Johananالذي كان يعني "الرب/يھوه حنّان" أو "عطية الرب".
كان اسمه ذا مغزى ألنه ،ومثل كل األسماء الكتابية ،كان يشير إلى قصد ﷲ لحياته .يوحنا
كان آخر أنبياء العھد القديم .لم يكن قد م ﱠر عليھم أي نبي في إسرائيل منذ مالخي ،حوالي
العالم  ٤٣٠ق.م .حضوره نفسه كان قد أحدث ابتھاجا ً روحيا ً عظيما ً وسط شعب إسرائيل.
 " َع ﱠم َد بِا ْل َما ِء" .كانت المعمودية شعاراً استھالليا ً شائعا ً وسط اليھود في القرنين األول
والثاني ،ولكن فقط فيما يتعلق بالمھتدين حديثا ً )الدخالء( .إن كان أحد من خلفية أممية يريد
أن يصبح ابنا ً كامالً لشعب إسرائيل ،كان عليه أن ينجز المھمات الثالث التالية:
 -١الختان ،إن كان ذكراً.
 -٢معمودية الذات بالتغطيس ،في حضرة ثالثة شھود.
 -٣تقديم ذبيحة في الھيكل إن أمكن.

في المجموعات المتعصبة طائفيا ً في فلسطين في القرن األول ،مثل األسانيين ،من
الواضح أن المعمودية كانت خبرة عامة مألوفة منتشرة.
على كل حال ،ألجل الدخول إلى اليھودية ،كان يتوجب القيام بشعائر سابقة ألجل
ھذا الغسل الطقسي:
 -١كرمز للتطھر الروحي )أش .(١٦ :١
 -٢كطقس اعتيادي يقوم به الكھنة )خر ١٠ :١٩؛ ال .(١٥
 -٣كإجراء طقسي شعائري عادي اعتيادي قبل الدخول ألجل العبادة.
س" .ھذا مستقبل مبني للمجھول إشاري .البناء المبني للمجھول
ستَتَ َع ﱠمدُونَ بِ ﱡ
" َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
قد يشير إلى يسوع بسبب مت ١١ :٣؛ لو  .١٦ :٣حرف الجر evيمكن أن يعني "في"،
"بـ" ،أو "بواسطة" )أي ،أداة ،مت  .(١١ :٣ھذه العبارة يمكن أن تشير إلى حدثين (١) :أن
تصبح مسيحياً ١ ) ،كور  (١٣ :١٢أو ) (٢في ھذا السياق ،سكب قوة روحية موعودة ألجل
خدمة فعّالة .غالبا ً ما كان يتكلم يوحنا المعمدان عن خدمة يسوع باستخدام ھذه العبارة )مت
١١ :٣؛ مر ٨ :١؛ لو ١٧ -١٦ :٣؛ يو  .(٣٣ :١ھذا تغاير مع معمودية يوحنا .المسيا
سيُد ّشن الدھر الجديد من الروح القدس .معموديته ستكون "بـ" )أو "في" أو "بواسطة"(
الروح القدس .كان ھناك نقاش كثير بين الطوائف حول أي حدث في الخبرة المسيحية يشير
إليه ھذا .البعض يأخذ األمر على أنه يشير إلى خبرة تقوية بعد الخالص ،نوعا ً من البركة
الثانية .أعتقد شخصيا ً أنھا تشير إلى أن تصبح مسيحيا ً ) ١كور  .(١٣ :١٢ال أنكر االمتالء
والتھيئة الالحقين ،ولكني أعتقد أن ھناك معمودية روحية أولية واحدة في المسيح يتطابق فيھا
المؤمنون مع موت وقيامة يسوع )رو ٤ -٣ :٦؛ أف ٥ :٤؛ كول .(١٢ :٢
العمل األولي االستھاللي ھذا للروح القدس يُص ّور بدقة في يو .١١ -٨ :١٦
على ما أفھم ،إن ما يقوم به الروح القدس ھو األعمال التالية:
 -١التبكيت على الخطية.
 -٢إعالن الحق حول المسيح.
 -٣التوجيه إلى قبول اإلنجيل
 -٤المعمودية في المسيح.
 -٥تبكيت المؤمن على الخطيئة المستمرة.
 -٦صياغة التشبه بالمسيح لدى المؤمن.
س بَ ْع َد ھ ِذ ِه األَيﱠ ِام ِب َكثِي ٍر" .ھذه إشارة إلى االحتفال اليھودي بيوم الخمسين الذي كان
 "لَ ْي َ
يجري بعد سبعة أسابيع من فصح الرب.
ً
ھذا كان إقراراً بملكية ﷲ لمحصول الحبوب .وقد صار يجري بعد خمسين يوما من
فصح الرب )ال ٣١ -١٥ :٢٣؛ خر ٢٢ :٣٤؛ تث .(١٠ :١٦
سميث/فاندايك-البستاني١١ -٦ :١ :
٦
َ
ْ
ت تَ ُر ﱡد ا ْل ُم ْل َك إِلَى
" أَ ﱠما ُھ ُم ا ْل ُم ْجتَ ِم ُعونَ فَ َ
سأَلُوهُ قَائِلِين» :يَا َر ﱡب َھ ْل فِي َھذا ا ْل َوق ِ
٧
س ْلطَانِ ِه
س لَ ُك ْم أَنْ تَ ْع ِرفُوا األَ ْز ِمنَةَ َواألَ ْوقَاتَ الﱠتِي َج َعلَ َھا
إِ ْ
اآلب فِي ُ
ُ
س َرائِي َل؟« فَقَا َل لَ ُھ ْم» :لَ ْي َ
٨
ُ
شلِي َم َوفِي
ُس َعلَ ْي ُك ْم َوتَ ُكونُونَ لِي ُ
ش ُھوداً فِي أو ُر َ
ستَنَالُونَ قُ ﱠوةً َمتَى َح ﱠل ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
لَ ِكنﱠ ُك ْم َ
٩
ض«َ .ولَ ﱠما قَا َل َھ َذا ْ
ُك ﱢل ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة َوال ﱠ
ارتَفَ َع َو ُھ ْم يَ ْنظُ ُرونَ َوأَ َخ َذ ْتهُ
سا ِم َر ِة َوإِلَى أَ ْق َ
صى األَ ْر ِ
١٠
ق إِ َذا َر ُجالَ ِن قَ ْد َوقَفَا
س َما ِء َو ُھ َو ُم ْنطَلِ ٌ
صونَ إِلَى ال ﱠ
س َحابَةٌ عَنْ أَ ْعيُنِ ِھ ْمَ .وفِي َما َكانُوا يَش َْخ ُ
َ
١١
َ
س َما ِء؟
ي
ب
أ
س
ا
ب
ل
ب
م
ھ
ْ
ض َوقَاالَ» :أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل ا ْل َجلِيلِيﱡونَ َما بَالُ ُك ْم َواقِفِينَ تَ ْنظُ ُرونَ إِلَى ال ﱠ
بِ ِ ْ ِ ِ َ ٍ َ َ
ْ
س َما ِء«".
سو َع َھ َذا الﱠ ِذي ْ
سيَأتِي َھ َك َذا َك َما َرأَ ْيتُ ُموهُ ُم ْنطَلِقا ً إِلَى ال ﱠ
ارتَفَ َع َع ْن ُك ْم إِلَى ال ﱠ
إِنﱠ يَ ُ
س َما ِء َ
سأَلُوهُ" .ھذا الزمن الناقص يعني إما عمالً متكرراً في الماضي
" ٦ :١أَ ﱠما ُھ ُم ا ْل ُم ْجتَ ِم ُعونَ فَ َ
أو بدء عمل.
من الواضح أن ھؤالء التالميذ سألوا ھذا السؤال عدة مرات.
 "يَا َر ﱡب" .الكلمة اليونانية "رب" ) (kuriosيمكن أن تُستخدم بمعنى عام أو بمعنى
الھوتي متطور .يمكن أن يعني "سيد" ،أو "سير" ،أو "معلّم" ،أو "مالك" ،أو "زوج" أو
"اإلنسان-اإلله الكامل" )يو  .(٣٨ ،٣٦ :٩استخدام العھد القديم )في العبرية (adon ،لھذه
الكلمة جاء من تمنع اليھود عن لفظ اسم ﷲ العھد ،ﷲ ،الرب/يھوه ،الذي كان يُشكل من فعل
الكون العبري الذي يعني "أن يكون" )خر  .(١٤ :٣لقد كانوا يخشون مخالفة الوصية التي
اطالً" )خر ٧ :٢٠؛ تث  .(١١ :٥ولذلك ،فقد كانوا
كانت تقول" ،الَ تَ ْن ِط ْق ِباس ِْم الرﱠبﱢ إِل ِھكَ بَ ِ
يظنون أنھم إن لم يلفظوا اسم الرب ،فإنھم لن يكونوا قد نطقوا به باطالً.

ولذلك ،فقد بدلوه بالكلمة العبرية  ، adonالتي كانت تشبه في لفظھا الكلمة اليونانية
) kuriosالرب( .استخدم كتّاب العھد الجديد ھذه الكلمة لوصف ألوھية المسيح الكاملة.
عبارة "يسوع ھو رب" كانت االعتراف العلني باإليمان وھي صيغة تتعلق بالمعمودية في
الكنيسة الباكرة األولى )رو ١٣ -٩ :١٠؛  ١كور ٣ :١٢؛ في .(١١ :٢
موضوع خاص :أسماء ﷲ
أ .إيل :(BDB 42, KB 48) El
 -١المعنى األصلي من االسم العام القديم الذي يُطلق على ﷲ غير مؤكد ،ومع
ذلك فإن العديد من العلماء والدارسين يعتقدون أنه يتح ّدر من الجذر األ ّكادي الذي يعني "أن
يكون قويا ً" أو "أن يكون مقتدراً" )انظر تكوين ١ :١٧؛ عدد ١٩ :٢٣؛ تثنية ٢١ :٧؛
مزمور .(١ :٥٠
 -٢في ھيكل البانثيون الكنعاني اإلله األسمى ھو إيل ) Elنصوص رأس
شمرا(.
 -٣في الكتاب المق ّدس ال يترافق االسم إيل عادة مع تعابير أخرى .ھذه األسماء
المترافقة المركبة صارت طريقة لوصف ﷲ.
ّ
أ .إيل عليون ") El-Elyonﷲ العلي" ،(BDB 42 & 751 II ،تك
٢٢ -١٨ :١٤؛ تث ٨ :٣٢؛ أش .١٤ :١٤
ب .إي ُل ُرئِي ") El-Roiﷲ الذي يرى" أو "ﷲ الذي يعلن عن نفسه"،
 ،(BDB 42 & 909تك .١٣ :١٦
ْ
ج .إيل شداي ") El-Shaddaiﷲُ القَ ِدي ُر" أو "إله ك ّل الحنان" أو "إله
الجبل" ،(BDB 42 & 994 ،تك ١ :١٧؛ ١١ :٣٥؛ ١٤ :٤٣؛ ٢٥ :٤٩؛ خروج .٣ :٦
د .إيل ُعالم ") El-Olamاإللَه السﱠرْ َم ِدي"،(BDB 42 & 761 ،
تكوين  .٣٣ :٢١ھذا اللقب مرتبط الھوتيا ً بوعد ﷲ لداود) ،صموئيل الثاني .(١٦ ،١٣ :٧
ھـ .إِي ِل بَ ِريث ") El-Beritإله العھد" ،(BDB 42 & 136 ،قضاة :٩
.٤٦
 -٤إيل  Elيساوي كالً من:
أ" .يھوه" في مز ٨ :٨٥؛ أش .٥ :٤٢
ك“ .
ب" .إيلوھيم"  Elohimفي تكوين ٣ :٤٦؛ أيوب " ،٨ :٥أنَا ﷲُ إلَهُ أبِي َ
ج" .شداي" Shaddaiفي تكوين .٢٥ :٤٩
د" .الغيرة" في خروج ١٤ :٣٤؛ تثنية ٢٤ :٤؛ ٩ :٥؛ .١٥ :٦
ھـ" .الرحمة" في تثنية ٣١ :٤؛ نحميا .٣١ :٩
و" .األمين" في تثنية ٩ :٧؛ .٤ :٣٢
ز" .العظيم والمروع" في تثنية ٢١ :٧؛ ١٧ :١٠؛ نحميا ٥ :١؛ ٣٢ :٩؛ دانيال
.٤ :٩
ح" .المعرفة" في صموئيل األول .٣ :٢
ط" .ملجأي القوي" في صموئيل الثاني .٣٣ :٢٢
اإللَهُ ْال ُم ْنتَقِ ُم لِي" في صموئيل الثاني .٤٨ :٢٢
يِ " .
ك" .القدوس" في أشعياء .١٦ :٥
ل" .القدير" في أشعياء .٢١ :١٠
م" .خالصي" في أش .٢ :١٢
نْ " .ال َع ِظي ُم ْال َجبﱠا ُر" في إرميا .١٨ :٣٢
ص" .ال ُم َجا َزاة" في إرميا .٥٦ :٥١
 -٥تركيبة مؤلفة من أبرز أسماء ﷲ في العھد القديم ونجدھا في يشوع :٢٢
) ٢٢إيل ،إيلوھيم ،يھوه ،مكررة(.
ب .عليون :(BDB 751, KB 832) Elyon
 -١المعنى الرئيسي له ھو "السامي"" ،الممجد" ،أو "العالي" )قارن بين تك ١٧ :٤٠؛ ١
مل ٨ :٩؛  ٢مل ١٧ :١٨؛ نح ٢٥ :٣؛ إر ٢ :٢٠؛ ١٠ :٣٦؛ مز .(١٣ :١٨
 -٢تُستخدم بمعنى يفيد الموازاة مع عدة أسماء وألقاب أخرى .
أ" .إيلوھيم" -مز ٢ -١ :٤١؛ ١١ :٣٧؛ .١١ :١٠٧
ب" .يھوه" -تك ٢٢ :١٤؛  ٢صم .١٤ :٢٢
ج" .إيل شداي" -مز .٩ ،١ :٩١

د" .إيل"  - Elعد .١٦ :٢٤
ً
ھـ" .إياله"  - Elahيُستخدم غالبا في دانيال  ٦ -٢وعزرا ،٧ -٤
مرتبطا ً مع االسم إيليار ) illairاالسم اآلرامي الذي يعني " ﱠ
ﷲ ْال َعلِي"( في دانيال ٢٦ :٣؛
٢ :٤؛ .٢١ ،١٨ :٥
ً
 -٣يُستخدم غالبا مع غير اإلسرائيليين.
صا ِدق ،تك .٢٢ -١٨ :١٤
أَ .م ْل ِكي َ
ب .بلعام ،عدد .١٦ :٢٤
ج .موسى ،ممثالً األمم في تثنية .٨ :٣٢
د .إنجيل لوقا في العھد الجديد ،المو ّجه إلى األمميين ،يستخدم
أيضا ً المرادف اليوناني )) (Hupsistosقارن ٧٦ ،٣٥ ،٣٢ :١؛ ٣٥ :٦؛ ٢٨ :٨؛ أعمال
٤٨ :٧؛ .(١٧ :١٦
ج .إيلوھيم ) Elohimجمع( ،إيلوه ) Eloahمفرد( ،ويُستخدم بشكل أكبر في الشعر
).(BDB 43, KB 52
 -١ھذا التعبير ال نجده خارج العھد القديم.
 -٢ھذه الكلمة يمكن أن تشير إلى إله إسرائيل أو آلھة األمم )قارن خروج
١٢ :١٢؛  .(٣ :٢٠عائلة إبراھيم كانوا ُمشركين )قارن يشوع .(٢ :٢٤
 -٣يمكن أن يدل على قضاة إسرائيل )قارن خروج ٦ :٢١؛ مزمور :٨٢
.(٦
ً
 -٤التعبير إيلوھيم يُستخدم أيضا لإلشارة إلى كائنات روحية أخرى
)مالئكية ،أو شيطانية( كما في تثنية ) ٨ :٣٢الترجمة السبعينية(؛ مز ٥ :٨؛ أيوب ٦ :١؛
.٧ :٣٨
 -٥في الكتاب المق ّدس ،ھذا اللقب ھو اللقب أو االسم با )تكوين .(١ :١
يُستخدم حصريا ً حتى تكوين  ،٤ :٢حيث يُضم إلى يھوه .إنه يشير بشكل أساسي )الھوتيا ً(
إلى ﷲ كخالق ،ومؤازر ،ومانح ك ّل حياة على ھذا الكوكب )انظر مز  .(١٠٤إنه اسم
مرادف لـ إيل )انظر تثنية  .(١٩ -١٥ :٣٢يمكن أن يتوازى أيضا ً مع يھوه كما أن المزمور
) ١٤إيلوھيم( ھو نفسه المزمور ) ٥٣يھوه( ،ما عدا التغير في األسماء اإللھية.
 -٦رغم أنه اسم جمع وأنه يُستخدم لإلشارة إلى آلھة أخرى ،إال أن ھذا
التعبير يدل غالبا ً إلى إله إسرائيل ،ولكن يأتي معه الفعل المفرد عادة لإلشارة إلى االستخدام
التوحيدي.
 -٧إنه أمر غريب أن اسما ً شائعا ً إلله بني إسرائيل التوحيدي موجود
بصيغة الجمع! ورغم عدم التأكد ،نورد ھنا بعض النظريات التي تُفسّر ذلك.
أ .ھناك عدة أسماء جمع في اللغة ال ِعبري ،تُستخدم غالبا ً للتأكيد .ونجد مثل ھذا تقريبا ً في
قاعدة في النحو ال ِعبري الالحق تُدعى "جمع الفخامة" ،حيث يُستخدم الجمع لتعظيم فكرة أو
مفھوم ما.
ب .قد يشير ھذا إلى مجلس المالئكة ،الذين يلتقي بھم ﷲ في السماء والذين يُنفذون أوامره
)قارن الملوك األول ٢٣ -١٩ :٢٢؛ أيوب ٦ :١؛ مزمور ١ :٨٢؛ .(٧ ،٥ :٨٩
ج .وحتى من الممكن أن يعكس ھذا إعالن العھد الجديد عن ﷲ الواحد في ثالثة أقانيم .في
تكوين  ١ :١ﷲ يخلق؛ تكوين  ٢ :١الروح القدس يحضن ليفقس ،ومن العھد الجديد نعلم أن
يسوع ھو شريك ﷲ اآلب في الخلق )قارن يوحنا ١٠ ،٣ :١؛ رومية ٣٦ :١١؛  ١كورنثوس
٦ :٨؛ كولوسي ١٥ :١؛ عبرانيين ٢ :١؛ .(١٠ :٢
د .يھوه ).(BDB 217, KB 394
ّ
 -١ھذا اسم يشير إلى ﷲ صانع العھد؛ وﷲ المخلص ،والفادي!
البشر يخلفون العھود ،ولكن ﷲ أمين لكلمته ووعده وعھده )انظر مزمور  .(١٠٣ھذا السم
يُذكر أوالً في ترافق مع االسم إيلوھيم في تكوين  .٤ :٢ليس ھناك روايتي خلق في تكوين
 ،٢ -١بل توكيدين (١) :ﷲ كخالق الكون )المادي( و) (٢ﷲ كخالق البشرية بشكل خاص.
تكوين  ٢٤ :٣ -٤ :٢تبدأ اإلعالن الخاص عن المكانة المميزة والھدف من الجنس البشري
وأيضا ً مشكلة الخطيئة والتمرد الذي ارتكبه اإلنسان رغم وضعه الفريد.
ئ ْ
أن يُ ْدعَى بِاس ِْم
 -٢في تكوين  ٢٦ :٤يرد القول" :حينئذ ا ْبتُ ِد َ
الرّب" )يھوه( .ولكن خروج  ٣ :٦تدل ضمنا ً على أن شعب العھد األوائل )اآلباء وعائالتھم(
عرفوا ﷲ فقط باسم إيل شداي .االسم يھوه فُسﱢر مرة واحدة فقط في خروج ،١٦ -١٣ :٣

وخاصة في اآلية  .١٤ولكن كتابات موسى تُفسّر غالبا ً الكلمات اعتماداً على كلمات شائعة
مألوفة ،وليس استناداً إلى علم أصل األلفاظ وتاريخھا )انظر تكوين ٥ :١٧؛ ٣٦ :٢٧؛ :٢٩
 .(٣٥ -١٣ھناك عدة نظريات تُفسر معنى ھذا االسم )مأخوذاً من IDB, vol. 2, pp.
.(409-11
أ .من الجذر العربي" ،يُبدي محبةً متّقدةً“.
ب .من الجذر العربي" ،يھُب" )يھوه كا العاصفة(.
ج .من جذر أوغاريتي )كنعاني( "يتكلم“.
د .بنا ًء على نقش فينيقي ،كاسم فاعل يعني "الذي يُؤازر" أو "الذي يُؤسﱢس“.
ھـ .من الصيغة ال ِعبرية كال  Qalوالتي تعني "الكائن" ،أو "الحاضر" )بالمعنى المستقبلي،
"الذي سيكون"(.
و .من الصيغة ال ِعبرية ھيفيل " Hiphilالذي يُحدث الكينونة“.
ً
ز .من الجذر ال ِعبري "يحيا" )مثال ،تكوين  ،(٢٠ :٣بمعنى "الحي أبدا ،الحي األوحد
وحده“.
ح .من سياق النص في خروج  ١٦ -١٣ :٣كتحوير في صيغة الناقص ال ُمستخدمة بمعنى
تام" :سأستمر في أن أكون ما اعتدت أن أكون" أو "سأستمر في أن أكون ما كنت عليه
دائما ً" )انظر ،J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old Testament,
ص .(٦٧ .االسم الكامل ليھوه يُعبر عنه غالبا ً بشكل مختصر أو ربما ھكذا كانت الصيغة
األصلية.
) (١ياه ) Yahمثال ،ھللو-ياه ،BDB 219 ،انظر خروج ٢ :١٥؛ ١٦ :١٧؛ مز ٩ :٨٩؛
.(٣٥ :١٠٤
) (٢ياھو ) Yahuالنھاية "يا" في األسماء ،مثل أشعيا(.
) (٣يو ") Yoيو" التي تبدأ بھا بعض األسماء ،مثل يشوع أو يوئيل(.
 -٣في اليھودية الالحقة ،اسم العھد ھذا صار مق ّدسا ً )اسم يھوه الرّباعي( الذي
كان اليھود التلفّظ به لئال يُخالفوا الوصية الواردة في خروج ٧ :٢٠؛ تثنية ١١ :٥؛ .١٣ :٦
ولذلك استبدلوا التعبير ال ِعبري بمعنى "مالك"" ،سيد"" ،زوج"" ،رب"" -أدون"  adonأو
"أدوناي" ) adonaiربي( .وعندما كانوا يصلون إلى اسم يھوه في قراءتھم لنصوص العھد
القديم كانوا يلفظون "رب“ .وھذا ھو السبب في أن االسم يھوه قد ُكتب "رب" في ك ّل
الترجمات.
ً
 -٤كما الحال مع إيل ،يھوه يُدمج غالبا مع تعابير أخرى لتأكيد صفات معينة
من إله عھد إسرائيل .ھناك الكثير من التراكيب في األسماء ،ولكن نذكر ھنا بعضا ً منھا.
أ .يھوه -يِرْ ا ْه ) Yirehالرّب سوف يدبّر (BDB 217 & 906 ،تك .١٤ :٢٢
ب .يھوه -رفا) Rophekhaالرّب شافيك ، BDB 217 & 950 ،اسم فاعل  ،(Qalخروج
.٢٦ :١٥
ج .يھوه -نِسﱢي ) Nissiالرّب رايتي ،(BDB 217 & 651 ،خروج .١٥ :١٦
د .يھوه-مقدشكم ) Meqaddishkemالرّب الﱠ ِذي يُقَ ﱢد ُس ُك ْم ،BDB 217 & 872 ،اسم فاعل
 ،(Pielخروج .١٣ :٣١
ھـ .يھوهَ -شلُوم ) Shalomالرّب سالمنا ،(BDB 217 & 1022 ،قضاة .٢٤ :٦
و .يھوه-صباؤوت َ ) Sabbaothربّ ْال ُجنُود ١ ،(BDB 217 & 878 ،صم ١١ ،٣ :١؛
٤ :٤؛ ٢ :١٥؛ وغالبا ً ما نجدھا في كتب األنبياء.
ز .يھوه -روعي ) Ro‘Iالرّب راع ﱠي ،BDB 217 & 944 ،اسم فاعل  ،(Qalمز .١ :٢٣
ح .يھوه -صدقينو ) Sidqenuالرّب بِرﱡ نَا ،(BDB 217 & 841 ،إر .٦ :٢٣
ط .يھوهَ -ش ﱠم ْه ) Shammahالرّب ھناك ،(BDB 217 & 1027 ،حز .٣٥ :٤٨
س َرائِي َل؟" .كان ال يزال لديھم ذلك المنظور اليھودي
ت تَ ُر ﱡد ا ْل ُم ْل َك إِلَى إِ ْ
 " َھ ْل فِي َھ َذا ا ْل َو ْق ِ
عموما ً )مز ٧ :١٤؛ إر ٧ :٣٣؛ ھو ١١ :٦؛ لو ١١ :١٩؛  .(٢١ :٢٤ولربما كانوا يسألون
عن أمكنتھم في اإلدارة.
ً
ھذا السؤال الالھوتي ال يزال يسبّب الكثير من الجدال .أريد أن أورد ھنا جزءا من
تفسيري على سفر الرؤيا )انظر الموقع  (www.freebiblecommentary.orgوالذي
يناقش ھذه المسألة نفسھا.
"يتنبّأ أنبياء العھد القديم باستعادة مملكة يھودية في فلسطين ،مركزھا أورشليم ،حيث
تجتمع كل أمم األرض لتُسبّح وتخدم الحاكم الداودي ،ولكن يسوع والرسل في العھد

الجديد ال يقولون أبداً بھكذا فكرة .والسؤال يُطرح حول إذا ما كان ھذا ھو ما يوحي
به العھد القديم )متى  (١٩ -١٧ :٥أو حول إذا ما كان ُكتّاب العھد الجديد قد حذفوا
أحداثا ً حاسمةً تتعلق بنھاية األزمنة.
ھناك مصادر عديدة تعطينا معلومات حول نھاية العالم:
 -١أنبياء العھد القديم )أشعياء ،وميخا ،ومالخي(.
ُ -٢كتّاب العھد القديم الرؤيويون )انظر حزقيال ٣٩ -٣٧؛ دانيال ١٢ -٧؛ وزكريا(.
 -٣كتّاب رؤيويون يھود غير قانونيين ظھروا في فترة ما بين العھدين )مثل حنوك
األول ،الذي نجد تلميحا ً له في رسالة يھوذا(.
 -٤يسوع نفسه )انظر متى ٢٤؛ مرقس ١٣؛ لوقا .(٢١
 -٥كتابات بولس )انظر  ١كور ١٥؛  ٢كور ٥؛  ١تسا ٥ -٤؛  ٢تسا .(٢
 -٦كتابات يوحنا )رسالة يوحنا األولى والرؤيا(.
ھل تعلّ ُم ھذه جميعا ً بشكل واضح عن األحداث المتعلقة بنھاية األزمنة )أحداث،
تسلسل تاريخي ،أشخاص(؟ إن لم يكن كذلك ،فلماذا؟ أليست كلھا موحى بھا )ما عدا
الكتابات اليھودية في ما بين العھدين(؟
الروح القدس أوحى بحقائق ل ُكتّاب العھد القديم باستخدام عبارات وتصنيفات كان في
مقدورھم فھمھا .ولكن من خالل اإلعالن التدريجي وسّع الروح القدس ھذه المفاھيم
الرؤيوية األخروية التي في العھد القديم إلى منظور عالمي )"سر المسيح" ،انظر
أفسس  .١٣ :٣ -١١ :٢وانظر الموضوع الخاص حول  .(٧ :١٠في ما يلي بعض
أمثلة متعلقة بالموضوع:
ُ
 -١مدينة أورشليم في العھد القديم تستخدم كاستعارة تدل على شعب ﷲ )صھيون(،
ولكن صارت في العھد الجديد تدل على قبول ﷲ لكل البشر التائبين المؤمنين
)أورشليم الجديدة الوارد ذكرھا في رؤيا  .(٢٢ -٢١االمتداد الالھوتي لالستخدام
الحرفي المادي لينطبق على شعب ﷲ الجديد )المؤمنين من اليھود واألمميين( نجد
تنبؤاً عنه في وعد ﷲ بفداء الجنس البشري الساقط في تكوين  ،١٥ :٣قبل أن يكون
ھناك أي يھود أو مدينة أو عاصمة يھودية .وحتى دعوة إبراھيم )انظر تكوين :١٢
 (٣ -١كانت فيھا مشاركة لألمميين )انظر تكوين ٣ :١٢؛ خروج .(٥ :١٩
 -٢في العھد القديم ،أعداء شعب ﷲ كانوا األمم المحيطة الساكنة في الشرق األدنى
القديم ،ولكن اتسع المفھوم في العھد الجديد ليشمل كل الناس غير المؤمنين وأعداء
ﷲ الذين يحركھم الشيطان .وانتقلت المعركة من صراع جغرافي مناطقي إلى
صراع كوني يشمل العالم برمته )انظر كولوسي(.
 -٣الوعد باألرض الذي كان متكامالً في العھد القديم )الوعود لآلباء في التكوين،
انظر تكوين ٧ :١٢؛ ١٥ :١٣؛ ١٥ ،٧ :١٥؛  (٨ :١٧قد صار يشمل األرض
بأكملھا .أورشليم الجديدة تصبح أرضا ً مخلوقة من جديد ،وليس الشرق األدنى فقط
أو حصريا ً )انظر رؤيا .(٢٢ -٢١
 -٤بعض األمثلة األخرى عن مفاھيم العھد القديم النبوية وقد توسعت نجدھا في:
أ -نسل إبراھيم وقد ُختن روحيا ً اآلن )انظر رومية .(٢٩ -٢٨ :٢
ب -شعب العھد الذي يشتمل اآلن على األمميين )انظر ھوشع ١٠ :١؛ :٢
 ،٢٣والتي يستشھد بھا في رومية ٢٦ -٢٤ :٩؛ انظر أيضا ً الويين ١٢ :٢٦؛
خروج  ،٤٥ :٢٩المقتبس عنھا في  ٢كور ١٨ -١٦ :٦؛ وخروج ٥ :١٩؛ تثنية
 ،٢ :١٤المقتبسة في تيطس .(١٤ :٢
ج -الھيكل ھو يسوع اآلن )انظر متى ٦١ :٢٦؛ ٤٠ :٢٧؛ يوحنا -١٩ :٢
 (٢١ومن خالله الكنيسة المحلية )انظر  ١كور  (١٦ :٣أو المؤمن الفرد )انظر ١
كور .(١٩ :٦
د -وحتى إسرائيل وتعابيره الوصفية المميزة من العھد القديم صارت تشير
اآلن إلى كل شعب ﷲ )أي "إسرائيل" ،انظر رومية ٦ :٩؛ غالطية ١٦ :٦؛ أي
"مملكة كھنة" ،انظر  ١بطرس ١٠ -٩ ،٥ :٢؛ رؤيا .(٦ :١
الصورة النبوية تحققت ،وامتدت ،وصارت أكثر شموالً .يسوع والكتّاب الرسوليون
ال يصورون نھاية األزمنة بنفس الطريقة كما أنبياء العھد القديم ) Martin
 ،Wyngaardenفي كتابه The Future of The Kingdom in Prophecy
 .(and Fulfillmentالمفسرون المعاصرون الذين يحاولون جعل الصور في العھد
القديم حرفية أو معيارية يحرفون اإلعالن محولين إياه إلى كتاب يھودي للغاية

ويجبرون المعنى إلى عبارات مجزأة وغامضة ليسوع وبولس .كتّاب العھد الجديد ال
يبطلون أنبياء العھد القديم بل يظھرون المعنى الضمني الشامل واألبعد ألقوالھم".
٧ :١
سميث/فاندايك-البستاني
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"لَيَس لكم أن تَع ِرفوا األز ِمنة واألوقاتَ التي َح ﱠددَھا
اليسوعية
ُ
سلطانِه"
ت ُ
بِذا ِ
كلمة "األوقات/األزمنة" ) (chronosتعني "عصور" أو "دھور" )أي مرور
الزمن( ،بينما كلمة "أوقات" ) (kairosتعني "زمن أحداث محددة أو مواسم" )تي -٢ :١
 .(٣يقول  ،Greek-English Lexicon :Louw and Nidaأنھما مترادفان يشيران
ببساطة إلى فترة من الزمن ) ١تس  .(١ :٥من الواضح أنه ال يجب على المؤمنين يحاولوا
تحديد تآريخ معينة؛ حتى يسوع لم يعرف زمن عودته )مت ٣٦ :٢٤؛ مر  .(٣٢ :١٣يمكن
للمؤمنين أن يعرفوا الموسم العام أو متى يقترب الوقت ،ولكن عليھم أن يبقوا على استعداد
وفعالين ألجل الحدث الفعلي في كل األوقات )مت  .(٣٣ -٣٢ :٢٤التأكيد المزدوج في العھد
الجديد على المجيء الثاني ھو للبقاء فعالين وعلى استعداد .وما تبقى فھو عائد إلى ﷲ.
ستَنَالُونَ قُ ﱠوةً" .الحظوا أن مجيء الروح القدس مرتبط بقوة وشھادة .سفر
" ٨ :١لَ ِكنﱠ ُك ْم َ
األعمال ھو عن "الشھادة" )أي .(martus ،ھذا الموضوع سائد في السفر )٢٨ ،٨ :١؛ :٢
٣٢؛ ١٥ :٣؛ ٣٢ :٥؛ ٤١ ،٣٩ :١٠؛ ٣١ :١٣؛  .(١٦ :٢٦الكنيسة أُعطيت مھمة لھا أال
وھي الشھادة إلنجيل المسيح )لو  .(٤٩ -٤٤ :٢٤الرسل كانوا شھوداً ليسوع وتعاليمه ،واآلن
صاروا شھوداً على حياته وتعاليمه .الشھادة الفعالة تحدث فقط بقوة الروح القدس.
من الالفت أن كتاب ) The Jerome Biblical Commentaryص(١٦٩ .
ثان ومؤجل  ."Parousiaوفيما يلي نقتبس من
يالحظ ميل لوقا إلى التعبير عن "مجيء ٍ
ذلك الكتاب.
"الروح القدس ھو البديل عن المجيء الثاني . Parousiaھذه ھي قوة ،alla
"لكن" ،حرف العطف الذي يجمع جزأي جواب يسوع .الروح القدس ھو مبدأ
الوجود المسيحي المستمر في عصر جديد من تاريخ الكتاب المقدس ،عصر الكنيسة
ثان باكر Parousia
والرسالة الكرازية .ھذه الحقائق يجب أن تح ّل مح ّل مجيء ٍ
كنقطة مركزية في اإلدراك المسيحي .الروح القدس في الكنيسة ھو الجواب اللوقاوي
على مشكلة تأجيل المجيء الثاني  Parousiaواستمرارية التاريخ.
ض" .ھذه ھي الخطوط العريضة
 "أُو ُر َ
شلِي َم ...ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة ...ال ﱠ
سا ِم َرة ...أَ ْق َ
صى األَ ْر ِ
الجغرافية ألعمال الرسل:
 -١أورشليم ،األصحاحات ٧ -١
 -٢اليھودية والسامرة ،األصحاحات ١٢ -٨
 -٣أقصى األرض )أي روما( ،األصحاحات ٢٨ -١٣
ھذه الخطوط العريضة الموضوعة قد تشير إلى بنية الكاتب األدبية وقصده .المسيحية ليست
طائفة من اليھودية ،بل حركة تشمل العالم كله عن إله حقيقي واحد يحقق وعوده في العھد
القديم ليستعيد بشرية متمردة إلى الشركة مع ذاته )تك ٣ :١٢؛ خر ٥ :١٩؛ أش ٤ -٢؛ :٥٦
٧؛ لو .(٤٦ :١٩
عبارة "إلى أقصى األرض" تُستخدم مرة أخرى في  ،٤٧ :١٣حيث يقتبس فيھا من
أش  ،٦ :٤٩النص المسياني الذي يذكر أيضا ً "نوراً لألمم" .المخلص )تك  (١٥ :٣لألمم
)تك ٣ :١٢؛ خر ٦ -٥ :١٩؛ أش  (٤ -٢ :٢كان دائما ً مخطط ﷲ.
القادة اليھود األوائل ،الذين كانوا يعرفون السبعينية والوعود النبوية العديدة للرب
الستعادة أورشليم ،وإقامة أورشليم ،بجلب العالم إلى أورشليم ،كانوا يتوقعون أن تتحقق ھذه
َ
أحدث ثورةً ووسع مفاھيم العھد القديم.
حرفيا ً .لقد مكثوا في أورشليم ) .(١ :٨ولكن اإلنجيل
التكليف العالمي النطاق )مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع  (٨ :١أعلم المؤمنين بأن
يذھبوا على كل العالم ،ال أن ينتظروا أن يجيء العالم إليھم .أورشليم العھد الجديد ھي
استعارة عن السماء )رؤ  ،(٢ :٢١وليست مدينة في فلسطين.

موضوع خاص :تحيّز بوب الكرازي
ٌ
يجب أن أعترف لكم أيھا القرّاء بأني منحاز في ھذه النقطة .الالھوت النظامي عندي
ليس الكالفِنية وال التدبيرية ،بل المأمورية الكرازية العظمى )أي متى ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لوقا
٤٧ -٤٦ :٢٤؛ أعمال  .(٨ :١أعتقد أن ﷲ كان لديه مخطط أبدي لفداء كل البشر )تكوين :٣
١٥؛ ٣ :١٢؛ خروج ٦ -٥ :١٩؛ إرميا ٣٤ -٣١ :٣١؛ حزقيال ١٨؛ ٣٩ -٢٢ :٣٦؛ أعمال
٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛ ٢٩ :١٣؛ رومية  ،(٣١ -٢١ ،٢٠ -١٩ ،١٨ -٩ :٣كل ھذه ُخلِقَت
على صورته ومثاله )تكوين  .(٢٧ -٢٦ :١كل عھود العھد القديم متحدة في المسيح )غل :٣
٢٩ -٢٨؛ كول  .(١١ :٣يسوع ھو سر ﷲ ،كان ُمحتجبا ً ولكنه اآلن ُمعلن )انظر أفسس :٢
 .(١٣ :٣ -١١إنجيل العھد الجديد ،وليس إسرائيل ،ھو المفتاح للكتاب المقدس.
ھذا الفھم المسبق يُل ﱢون كل تفسيري للكتاب المقدس .إني أقرأ كل النصوص من
خالله .إنه انحياز بالتأكيد )كل المفسّرين لديھم ھذه( ،ولكنھا افتراضات مسبقة مستندة إلى
الكتاب المقدس.
ارتَفَ َع" .ھذا الحدث يُعرف باسم الصعود .يسوع القائم يُرجع إلى مكانه في مجده
ْ " ٩ :١
السابق للوجود )لو ٥١ -٥٠ :٢٤؛ يو ٢٢ :٦؛ ١٧ :٢٠؛ أف ١٠ :٤؛  ١تيم ١٦ :٣؛ عب :٤
١٤؛ و ١بط  .(٢٢ :٣الفاعل الذي ال يتم التعبير عنه في البناء المبني للمجھول ھو اآلب.
انظر الموضوع الخاص" :الصعود" ،على .٢ :١
الحظ التنوع في الفعل المستخدم لوصف ھذا الصعود.
" -١أُص ِع َد" ،اآلية  -٢ماض بسيط مبني للمجھول إشاري
" -٢رُفع" ،اآلية  -٩ماض بسيط مبني للمجھول إشاري
" -٣رُفع" ،اآلية ) ١١نفس الفعل كما في اآلية  -(٢اسم فاعل ماضي بسيط مبني
للمجھول.
" -٤أُصعد إلى السماء" ،لو ) ٥١ :٢٤تغاير في النص( -ناقص مبني للمجھول إشاري
انظر الموضوع الخاص" :الصعود" ،على .٢ :١
س َحابَةٌ" .السحب كانت عالمة أخروية ذات مغزى .انظر الموضوع الخاص التالي.
" َ
سحب
موضوع خاص :آتيا ً على ال ﱡ
ھذه العبارة ھي إشارة واضحة إلى المجيء الثاني للمسيح .ھذا المجيء على السحب
كان عالمة أخروية في غاية األھمية .لقد استُخدمت في العھد القديم بثالث طرق متمايزة:
 -١لتظھر حضور ﷲ مادياً ،سحابة المجد للشكينه )) (Shekinahانظر خر ٢١ :١٣؛
١٠ :١٦؛ عد (٢٥ :١١
 -٢لتغطي قداسته لئال يراه اإلنسان ويموت )انظر خر ٢٠ :٣٣؛ أش (٥ :٦
 -٣لنقل ﷲ )انظر أش (١ :١٩
في دانيال  ١٣ :٧تُستخدم السحب لنقل المسيا اإللھي البشري .ھذه النبوءة في دانيال
يُلمح إليھا أكثر من  ٣٠مرة في العھد الجديد .ھذا االرتباط نفسه بين المسيا وسحب السماء
يمكن رؤيته في مت ٣٠ :٢٤؛ مر ٢٦ :١٣؛ لو ٢٧ :٢١؛ ٦٢ :١٤؛ أع ١١ ،٩ :١؛  ١تس
.١٧ :٤
صونَ " .ھذا ناقص فيه كناية .كانوا يجھدون أنفسھم كي يروا يسوع
َ " ١٠ :١كانُوا يَش َْخ ُ
ألطول فترة ممكنة .وحتى بعد أن غاب عن النظر ،ظلوا ينظرون ويشخصون.
ھذه الكلمة تميز كتابات لوقا )لو ٢٤؛ ٥٦ :٢٢؛ أع ١٠ :١؛ ٥٥ :٧؛ ٦ :١١؛ :١٤
٩؛  ،١ :٢٣نجدھا في العھد الجديد خارج لوقا وأعمال الرسل فقط مرتين ،في  ٢كور .(٣
إنھا تدل على المعنى "ينظر بإمعان إلى"" ،يحدق إلى" أو "يثبت ناظريه على".
س َما ِء" .كان القدماء يعتقدون أن السماء ھي في األعلى ،ولكن في يومنا ھذا وإذ
 "إِلَى ال ﱠ
نتمتع بمعرفة أكمل عن الكون ،األعلى أمر نسبي.
ً
في لو  ،٣١ :٢٤اختفى يسوع .قد يكون ھذا نموذجا أفضل لثقافتنا .السماء ليست في
األعلى وليست خارجا ً ھناك ،بل ربما تكون بعداً آخر للزمن والفراغ .السماء ليست اتجاھاً،
بل شخصا ً.
ض" .غالبا ً ما يعرّف العھد الجديد المالئكة بلباسھم األبيض البرّاق،
س أَ ْبيَ َ
 " َر ُجالَ ِن بِلِبَا ٍ
لو ٤ :٢٤؛ يو .١٢ :٢٠

لقد ظھرت المالئكة لدى والدة يسوع ،وفي تجربته ،وفي جثسيماني ،وعند القبر،
وھنا عند الصعود.
" ١١ :١أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل ا ْل َجلِيلِيﱡونَ " .يد ّون لوقا في أعمال الرسل ولعدة مرات األصل الجليلي
ي ،كانوا من الجليل .ھذه
ُوط ﱠ
اإل ْس َخرْ ي ِ
للتالميذ )٧ :٢؛  .(٣١ :١٣جميع التالميذ ،ما عدا يَھُو َذا ِ
المنطقة كان ينظر إليھا سكان اليھودية بازدراء إذ كان فيھا عدد كبير من السكان األمميين
ولم يكونوا "كاشير) "٣أي ،دقيقين( في ممارستھم للتقاليد الشفھية )التلمود(.
قد يتساءل المرء إذا ما كان لوقا قد بنى ھذا الحوار ليجيب على أسئلة الحقة عن
المجيء الثاني المؤجل .يجب على المسيحيون أن ال يركزوا على المجيء الثاني بل على
الخدمة ،والكرازة ،واإلرساليات.
سيَأْتِي" .يحاول بعض الالھوتيين أن يجعلوا تمايزاً بين "يسوع" و"المسيح".
 "يَ ُ
سو َعَ ...
ھؤالء المالئكة يؤكدون أن يسوع ھو الذي عرفوا أنه سيعود .المسيح الصاعد الممجد ال يزال
ھو يسوع الناصري الممجد .إنه يبقى ﷲ/اإلنسان.
يسوع سيأتي ثانية كما غادر ،على سحاب السماء )انظر الموضوع الخاص على :١
٩؛ مت ٢٣ :١٠؛ ٢٧ :١٦؛ ٣٧ ،٢٧ ،٣ :٢٤؛ ٦٤ :٢٦؛ مر ٣٩ -٣٨ :٨؛ ٢٦ :١٣؛ لو
٢٧ :٢١؛ يو ٢٢ :٢١؛  ١كور ٢٣ :١٥؛  ١تس ١٠ :١؛  ٢تس ٧ :١؛ ٨ ،١ :٢؛ يع -٧ :٥
٨؛  ٢بط ١٦ :١؛  ١يو ٢٨ :٢؛ رؤ  .(٧ :١المجيء الثاني ليسوع ھو موضوع متكرر
متواتر ورئيسي في العھد الجديد .أحد األسباب أن اإلنجيل أخذ وقتا ً طويالً حتى ظھر بصيغة
مكتوبة ھو توقع الكنيسة األولى لعودة سريعة جداً للمسيح .التأجيل المدھش لھذا المجيء،
وموت الرسل ،وظھور ھرطقات ،كل ھذا ّ
حث الكنيسة في نھاية األمر على أن تد ّون حياة
وتعاليم يسوع في صيغة مكتوبة.
سميث/فاندايك-البستاني١٤ -١٢ :١ :
ْ
ﱠ
ﱠ
ب ِمنْ
"ِ ١٢حينَئِ ٍذ َر َج ُعوا إِلَى أُو ُر َ
ُون ال ِذي ھ َُو بِالقُ ْر ِ
شلِي َم ِمنَ ا ْل َجبَ ِل ال ِذي يُ ْدعَى َجبَ َل ال ﱠز ْيت ِ
١٣
س
أُو ُر َ
ص ِعدُوا إِلَى ا ْل ِعلﱢيﱠ ِة الﱠتِي َكانُوا يُقِي ُمونَ فِي َھا :بُ ْط ُر ُ
تَ .ولَ ﱠما د ََخلُوا َ
سفَ ِر َ
شلِي َم َعلَى َ
س ْب ٍ
س ْم َعانُ
س َو َمتﱠى َويَ ْعقُ ُ
س َوتُو َما َوبَ ْرثُولَ َما ُو ُ
س َوفِيلُبﱡ ُ
وحنﱠا َوأَ ْن َد َرا ُو ُ
َويَ ْعقُ ُ
وب َويُ َ
وب بْنُ َح ْلفَى َو ِ
١٤
َ
َ
ﱢ
ْ
ْ
ﱡ
صالَ ِة َوالطلبَ ِة
اح َد ٍة َعلَى ال ﱠ
ا ْل َغيُو ُر َويَ ُھوذا أ ُخو يَ ْعقُ َ
س َو ِ
وبَ .ھ ُؤالَ ِء ُكل ُھ ْم َكانُوا يُ ِ
واظبُونَ بِنَف ٍ
سو َع َو َم َع إِ ْخ َوتِ ِه".
سا ِء َو َم ْريَ َم أُ ﱢم يَ ُ
َم َع النﱢ َ
َظ ٍيم".
حع ِ
َ " ١٢ :١ر َج ُعوا" .لوقا  ٥٢ :٢٤يضيف العبارة "بِفَ َر ٍ
ُون" .يبدو أن ھذا يتناقض مع لو ) ٥٠ :٢٤أي ،بيت
 "ا ْل َجبَ ِل الﱠ ِذي يُ ْدعَى َجبَ َل ال ﱠز ْيت ِ
عنيا(؛ ولكن ،قارنوا لو  ٢٩ :١٩و  ٣٧ :٢١مع مر  ١٢ -١١ :١١و .١٢ :١٤التلة التي
تُعرف باسم جبل الزيتون كانت تلة على بعد  ٢ونصف ميالً وحوالي  ٤٠٠ -٣٠٠قدما ً فوق
أورشليم وكانت تمتد من بيت عنيا مقابل وادي قدرون ،عبر الھيكل .تُذكر في نبوءة أخروية
في العھد القديم )زك  .(٤ :١٤كان يسوع قد التقى بالتالميذ ھناك عدة مرات لكي يصلي
وربما لكي يخيم.
ت" .المسافة التي كان يستطيع اليھودي فيھا أن يسافر يوم السبت كان
سفَ ِر َ
 " َعلَى َ
س ْب ٍ
يحددھا الرابّيون )خر ٢٩ :١٦؛ عد  .(٥ :٣٥لقد كانت على مسافة حوالي  ٢٠٠٠ذراعا ً )أو
خطوات( ،كما حددھا الرابيون على أنھا الحد األقصى الذي يُسمح بالسير به في يوم السبت
وبدون مخالفة الناموس الموسوي.
" ١٣ :١ا ْل ِعلﱢيﱠ ِة" .ربما كان ھذا نفس الموقع الذي أقيم فيه العشاء األخير )لو ١٢ :٢٢؛ مر
 .(١٥ -١٤ :١٤يقول التقليد أنھا كانت في المستوى العلوي )الطابق الثاني أو الثالوث( من
منزل يوحنا مرقس )أع  ،(١٢ :١٢الذي كتب مذكرات بطرس في إنجيل مرقس .ال بد أنھا
كانت حجرة كبيرة ضخمة تتسع إليواء  ١٢٠شخصا ً.
 "ھم" .ھذه أحد أربع قوائم يتم فيھا ذكر الرسل )مت ٤ -٢ :١٠؛ مر ١٩ -١٦ :٣؛ ولو
 .(١٦ -١٤ :٦لوائح األسماء ليست متطابقة تماما ً .األسماء والترتيب يتبدالن .ولكن ،تكون
لھم نفس األسماء ضمن أربع مجموعات أو ثالث .بطرس يأتي اسمه دائما ً في البداية ويھوذا
يأتي اسمه دائما ً في النھاية .ھذه المجموعات الثالث المؤلف كل منھا من أربعة قد تكون
بھدف إتاحة الفرصة لھؤالء الرجال كي يعودوا إلى بيوتھم دوريا ً ليطمئنوا على عائالتھم
ولكي يؤمنوا لھم ما يحتاجون إليه.
انظر الموضوع الخاص التالي.
" -3كاشير" :(kosher) :شرعي ،صحيح بحسب الناموس اليھودي] .المترجم[.

موضوع خاص :أسماء الرسل

س" .معظم يھود الجليل كان لھم ،بآن معاً ،اسم يھودي )مثال ،سمعان أو شمعون
 "بُ ْط ُر ُ
] ،BDB 1035تك  ،[٣٣ :٢٩الذي يعني "سماع"( واسم يوناني )الذي ال يُعطى أبداً(.
يسوع يلقبه بـ "الصخرة" .في اليونانية إنھا  petrosوفي اآلرامية إنھا ) cephasيو ٤٢ :١؛
مت .(١٦ :١٦
س" .الكلمة اليونانية تعني "رجولي" .من يو  ٤٢ -٢٩ :١نعلم أن أندراوس كان
 "أَ ْن َد َرا ُو ُ
تلميذاً ليوحنا المعمدان وأنه عرّف أخيه بطرس على يسوع.
س" .الكلمة اليونانية تعني "محب الخيول" .دعوته مفصلة في يو .٥١ -٤٣ :١
 "فِيلُبﱡ ُ
 "تُو َما" .الكلمة العبرية تعني "التوأم" أو "ديدايموس )يو ١٦ :١١؛ ٢٤ :٢٠؛ .(٢ :٢١
س" .الكلمة تعني "ابن بطليموس" .قد يكون ھو الشخص الذي يدعى نثنائيل
 "بَ ْرثُولَ َما ُو ُ
)"عطية ﷲ" BDB 681،و (41الوارد ذكره في إنجيل يوحنا )يو ٤٩ -٤٥ :١؛ .(٢٠ :٢١
 " َمتﱠى" .ربما يكون له عالقة باالسم العبري  ،Mattenaiوالذي يعني "عطية
يھوه/الرب" ).(BDB 683وھذه تسمية أخرى لالوي )مر ١٤ :٢؛ لو .(٢٧ :٥
وب" .ھذا ھو االسم العبري "يعقوب" ) ،BDB 784تك  (٢٦ :٢٥ھناك رجالن
 "يَ ْعقُ ُ
يدعيان يعقوب في قائمة الرسل االثني عشر .أحدھما ھو أخو يوحنا )مر  (١٧ :٣وأحد
أعضاء الحلقة الداخلية )أي بطرس ،ويعقوب ،ويوحنا( .ھذا معروف باسم يعقوب الصغير.
س ْم َعانُ ا ْل َغيُو ُر " .النص اليوناني لمرقس نجد فيه االسم "القانوي" )انظر أيضا ً مت
" ِ
 .(٤ :١٠مرقس ،الذي ُكتب إنجيله للرومان ،ربما لم يُرد أن يستخدم كلمة "الغيور"،
"الحسّاسة" سياسيا ً ،والتي كانت تشير لحركة يھودية تقوم بحرب عصابات ضد الرومان.
يدعوه لوقا بھذه الكلمة )لو  ١٥ :٦وأع  .(١٣ :١كلمة "القانوي" ربما تكون لھا
مشتقات عديدة.
 -١من منطقة الجليل المعروفة بقانا.
 -٢من استخدام العھد القديم لصفة كنعاني كتاجر.
 -٣من تسمية عامة كمواطن أصلي من كنعان.
إن كانت تسميات لوقا صحيحة ،فإن "الغيور" ھي من الكلمة اآلرامية التي تعني
"المتحمس" )لو ١٥ :٦؛ أع  .(١٧ :١تالميذ يسوع االثني عشر المختارون كانوا من
مجموعات متنافسة مختلفة متعددة وسمعان كان عضواً في جماعة متعصبة قوميا ً كانت
تؤيد قلب السلطة الرومانية بعنف .وعادة كان ال يفترض تواج ُد سمعان ھذا مع الوي
)أي متى جابي الضرائب( بنفس الغرفة معا ً.
س" .يُدعى أيضا ً بـ "لَبﱠا ُوسُ " )"رجل القلب" ،مت  ٣ :١أو "يھوذا" )لو ١٦ :٦؛
 "تَدﱠا ُو َ
يو ٢٢ :١٤؛ أع .(١٣ :١
ً
تداوس تعني "االبن المحبوب" )حرفيا" ،من الصدر"(.
وط ﱠي" .ھناك شخصان يحمالن اسم سمعان ،وشخصان يحمالن اسم
اإل ْ
س َخ ْريُ ِ
 "يَ ُھو َذا ِ
ُوط ﱠي" ربما كان لھا اشتقاقان" (١) :رجل
اإل ْسخَرْ ي ِ
يعقوب ،وشخصان يحمالن اسم يھوذاِ " .

من قريوط" في يھوذا )يش  (٢٣ :١٥أو )" (٢رجل الخنجر" أو السّفاح ،الذي كان يعني أنه
كان أيضا ً غيوراً ،مثل سمعان.
وط ﱠي
اإل ْ
س َخ ْريُ ِ
موضوع خاصِ :
علم داللة األلفاظ غامضٌ نوعا ً ما حول ھذه الكلمة؛ ولكن ھناك عدة احتماالت:
 ،Kerioth -١قَرْ يُوتَ  ،مدينة في يھوذا )يش (٢٥ :١٥
 ، Kartan -٢مدينة في الجليل )يش (٣٢ :٢١
 ، KarŌides -٣بستان شجر بلح في أورشليم أو أريحا
 ، scortea -٤مئزر أو حقيبة جلدية )يو (٢٩ :١٣
 ، ascara -٥الشنق )في العبرية( من مت ٥ :٢٧
ً
 -٦رجل الخنجر الذي يقوم باالغتياالت )في اليونانية( ،ما يعني أنه كان غيورا مثل
سمعان )لو .(١٥ :٦
اح َد ٍة" .ھذه الكلمة مركبة من "ھؤالء أنفسھم"
س َو ِ
َ " ١٤ :١ھ ُؤالَ ِء ُك ﱡل ُھ ْم َكانُوا يُ ِ
واظبُونَ ِبنَ ْف ٍ
ً
ً
) (homoو"عاطفة الفكر" ) .(thumosلم يكن ذلك شرطا الزما بقدر ما كان الجو المتوقع
أو المأمول .ھذا الموقف يُذكر مراراً وتكراراً في أعمال الرسل )عن المؤمنين١٤ :١ ،؛ :٢
٤٦؛ ٢٤ :٤؛ ١٢ :٥؛ ٢٥ :١٥؛ وعن اآلخرين في ٥٧ :٧؛٦ :٨؛ ٢٠ :١٢؛ .(٢٩ :١٩

واظبُونَ "
سميث/فاندايك-البستاني
"يُ ِ
"يُدَا ِو ُمونَ "
كتاب الحياة
واظبُونَ "
العربية المشتركة
"يُ ِ
واظبُونَ "
اليسوعية
"يُ ِ
ھذه الكلمة ) prosو ( kaptereōتعني أن يكون مصمما ً على أو ملحا ً على أو منكبا ً
بقوة على .يستخدم لوقا ھذه الكلمة في معظم األحيان )١٤ :١؛ ٤٦ ،٤٢ :٢؛ ٤ :٦؛ ١٣ :٨؛
 .(٧ :١٠إنھا اسم فاعل مبني للمعلوم حاضر فيه كناية.
ﱠ
سا ِء" .كانت ھناك مجموعة من النساء يسافرن مع يسوع والرسل ويؤمن لھم ما
 " َم َع النﱢ َ
يحتاجونه ويعتنينَ بھم )مت ٥٦ -٥٥ :٢٧؛ مر ٤١ -٤٠ :١٥؛ لو ٣ -٢ :٨؛ ٤٩ :٢٣؛ ويو
 .(٢٥ :١٩انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :النسوة اللواتي كن يسافرن مع يسوع وتالميذه

فيما يلي تعليقات على ھؤالء النسوة من تفسيري لمر :٤١ -٤٠ :١٥
" َو َكان ْ
َت أَيْضا ً نِ َسا ٌء يَ ْنظُرْ نَ ِم ْن بَ ِعيد" .الجماعة الرسولية كانت تخدمھا عدة نساء من
الناحية المادية والمالية )أي ،الطبخ ،والغسيل ،الخ ،.اآلية ٤١؛ مت ٥٥ :٢٧؛ لو .(٣ :٨
"مريم المجدلية" .كانت مجدل مدينة صغيرة على شواطئ بحر الجليل ،على بعد ثالثة أميال
شمال طبرية.
تبعت مريم يسوع من الجليل بعد أن كان قد حررھا من عدة شياطين )لو  .(٢ :٨لقد ُوصمت
ظلما ً بأنھا كانت مومس ولكن ليس من دليل في العھد الجديد على ذلك.
وب ال ﱠ
ُوسي" .في مت  ٥٦ :٢٧تُدعى "أم يعقوب ويوسف" .في مت
" َمرْ يَ ُم أُ ﱡم يَ ْعقُ َ
ير َوي ِ
ص ِغ ِ
 ١ :٢٢تدعى "مريم األخرى" .السؤال الحقيقي ھو ،من كان زوجھا؟
بحسب يو  ٢٥ :١٩ربما كانت متزوجة من كلوبا ،ومع ذلك فإن ابنھا يعقوب ،قيل أنه "بن
حلفى" )مت ٣ :١٠؛ مر ١٨ :٣؛ لو .(١٥ :٦
"سالومة" .كانت ھذه أم يعقوب ويوحنا ،اللذان كانا عضوين من الحلقة الداخلية لتالميذ
يسوع ،وزوجة زبدي )مت ٥٦ :٢٧؛ مر ٤٠ :١٥؛ .(٢ -١ :١٦
فيما يلي تعليقاتي على ھؤالء النسوة من تفسيري ليوحنا :٢٥ :١٩
ْ
ُ
ُ
" َكان ْ
ب يَسُو َع أُ ﱡمهُ َوأُ ْخ ُ
ت أُ ﱢم ِه َمرْ يَ ُم َزوْ َجةُ ِكلوبَا َو َمرْ يَ ُم ال َمجْ َدلِيﱠة".
َت َواقِفَا ٍ
ت ِع ْن َد َ
صلِي ِ
ھناك الكثير من النقاش حول إذا ما كانت ھناك أربعة أسماء ھنا أم ثالثة.

على األرجح أن ھناك أربعة أسماء ألنه ال يمكن أن تكون ھناك أختان تحمالن نفس االسم
مريم .أخت مريم ،سالومة ،يرد اسمھا في مر ٤٠ :١٥؛ ومت  .٥٦ :٢٧إن كان ھذا
صحيحاً ،فھذا يعني عندھا أن يعقوب ويوحنا ويسوع كانوا أبناء الخالة.
ھناك تقليد يعود إلى القرن الثاني ) (Hegesippusيقول أن كلوبا كان شقيق يوسف .مريم
المجدلية كانت ھي تلك التي طرد منھا يسوع سبعة شياطين ،وأول من اختار ليظھر لھم بعد
قيامته )٢ -١ :٢٠؛ ١٨ -١١؛ مر ١ :١٦؛ لو .(١٠ -١ :٢٤
 "إِ ْخ َوتِ ِه" .نعلم أسماء عدة أشخاص ھم نصف أشقاء ليسوع :يھوذا ،يعقوب )انظر
الموضوع الخاص على  ،(١٧ :١٢وسمعان )٥٥ :١٣؛ مر  ٣ :٦ولو  ،(٧ :٢ولكنھم اآلن
صاروا جزءاً من الحلقة الداخلية من التالميذ.
ألجل نقاش موجز شيق عن التطور التاريخي لعقيدة "البتولية الدائمة" لمريم ،انظر
كتاب  ،New International Commentary, Acts ،Bruce F. F.ص ،٤٤ .الحاشية
.٤٧
سميث/فاندايك-البستاني٢٦ -١٥ :١ :
١٥
ش ِرينَ .
س َما ٍء َمعا ً نَ ْح َو ِمئَ ٍة َو ِع ْ
س ِط التﱠالَ ِمي ِذ َو َكانَ ِع ﱠدةُ أَ ْ
" َو ِفي تِ ْلكَ األَيﱠ ِام قَا َم بُ ْط ُر ُ
س فِي َو َ
فَقَا َل»١٦ :أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل
سبَ َ
ق ﱡ
ُس فَقَالَهُ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
اإل ْخ َوةُ َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَنْ يَتِ ﱠم َھ َذا ا ْل َم ْكت ُ
ُوب الﱠ ِذي َ
ِ
١٧
ار
ضوا َعلَى يَ ُ
صا َر َدلِيالً لِلﱠ ِذينَ قَبَ ُ
ص َ
سو َع إِ ْذ َكانَ َم ْعدُوداً بَ ْينَنَا َو َ
بِفَ ِم دَا ُو َد عَنْ يَ ُھو َذا الﱠ ِذي َ
١٨
يب فِي َھ ِذ ِه ا ْل ِخ ْد َم ِة .فَإِنﱠ َھ َذا ا ْقتَنَى َح ْقالً ِمنْ أُ ْج َر ِة ال ﱡ
ق
ش ﱠ
سقَطَ َعلَى َو ْج ِھ ِه ا ْن َ
ص ٌ
ظ ْل ِم َوإِ ْذ َ
لَهُ نَ ِ
١٩
شلِي َم َحتﱠى
ان أُو ُر َ
يع ُ
س َكبَتْ أَ ْحشَا ُؤهُ ُكلﱡ َھاَ .و َ
س ِط فَا ْن َ
ِمنَ ا ْل َو َ
س ﱠك ِ
صا َر َذلِ َك َم ْعلُوما ًِ ٢٠ع ْن َد َج ِم ِ
س ْف ِر ا ْل َم َزا ِمي ِر:
ُد ِع َي َذلِ َك ا ْل َح ْق ُل فِي لُ َغتِ ِھ ْم » َح ْق َل َد َما« )أَ ْ
يَ :ح ْق َل د ٍَم( .ألَنﱠهُ َم ْكت ٌ
ُوب فِي ِ
٢١
سا ِكنٌ َو ْليَأْ ُخ ْذ َو ِظيفَتَهُ َ
آخ ُر .فَيَ ْنبَ ِغي أَنﱠ ال ﱢر َجا َل الﱠ ِذينَ
َص ْر دَا ُرهُ َخ َرابا ً َوالَ يَ ُكنْ فِي َھا َ
لِت ِ
٢٢
ُ
ﱠ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
وحنا إِلى
سو ُ
ْ
ان ال ِذي فِي ِه دَخ َل إِل ْينا ال ﱠر ﱡب يَ ُ
ع َوخ َر َج ُمنذ َم ْع ُمو ِديﱠ ِة يُ َ
اجتَ َم ُعوا َم َعنا ك ﱠل الز َم ِ
٢٣
َ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
ﱠ
َ
َ
ً
َ
سفَ
ا ْليَ ْو ِم ال ِذي ْ
اح ٌد ِمن ُھ ْم شَا ِھدا َم َعنا بِقِيَا َمتِ ِه« .فأقا ُموا اثن ْي ِن :يُو ُ
صي ُر َو ِ
ارتف َع فِي ِه َعنا يَ ِ
٢٤
وب
ب يُو ْ
الﱠ ِذي يُ ْدعَى بَ ْ
صلﱠ ْوا قَائِلِينَ » :أَيﱡ َھا ال ﱠر ﱡب ا ْل َعا ِرفُ قُلُ َ
اسَ .و َ
ُس َو َمتﱢيَ َ
ست َ
سابَا ا ْل ُملَقﱠ َ
ار َ
٢٥
اال ْثنَ ْي ِن أَيّا ً ْ
سالَ ِة الﱠتِي
اخت َْرتَهُ لِيَأْ ُخ َذ قُ ْر َعةَ َھ ِذ ِه ا ْل ِخ ْد َم ِة َوال ﱢر َ
يع َعيﱢنْ أَ ْنتَ ِمنْ َھ َذ ْي ِن ِ
ا ْل َج ِم ِ
٢٦
س َب َم َع
ت ا ْلقُ ْر َعةُ َعلَى َمتﱢيَ َ
تَ َعدﱠاھَا يَ ُھو َذا لِيَ ْذھ َ
اس فَ ُح ِ
َب إِلَى َم َكانِ ِه« .ثُ ﱠم أَ ْلقَ ْوا قُ ْر َعتَ ُھ ْم فَ َوقَ َع ِ
سوالً".
األَ َح َد َع َ
ش َر َر ُ
َ " ١٥ :١وفِي تِ ْل َك األَيﱠ ِام" .ھذه العبارة ھي حرفيا ً "في تلك األيام" ).(en tais hēmerais
ھذه العبارة غالبا ً ما تستخدم في األصحاحات االفتتاحية في أعمال الرسل )١٥ :١؛ ١٨ :٢؛
٣٧ :٥؛ ١ :٦؛ ٤١ :٧؛  .(٤١ :١٣يستخدم لوقا مصادر شھود عيان آخرين .يستخدم أيضا ً
عبارة "كل يوم" ) (hēmeran kathكمؤشر إلى الوقت عام وغامض في األصحاحات
الباكرة من أعمال الرسل )٤٧ ،٤٦ :٢؛ ٢ :٣؛ ٥ :١٦؛ ٣١ ،١١ :١٧؛  .(٩ :١٩بعد
األصحاح  ١٥يبدو لوقا على إطالع شخصي بالكثير من األحداث التي يدونھا .ال يزال
يستخدم كلمة "يوم" غالباً ،ولكن ليس بمقدار ھذه العبارات االصطالحية الغامضة.
س" .من الواضح أن بطرس كان الناطق بلسان جماعة الرسل )مت  .(١٦لقد
 "قَا َم بُ ْط ُر ُ
كرز أول عظة في الكنيسة بعد حلول الروح القدس )أع  (٢والعظة الثانية في أع  .٣يظھر
يسوع له أوالً في التجليات التي كانت بعد القيامة )يو ٢١؛ و ١كور  .(٥ :١٥اسمه العبري
ھو "شمعون" أع ١٤ :١٥؛  ٢بط  .(١ :١االسم يُلفظ "سمعان" في اليونانية .كلمة "بطرس"
ھي كلمة يونانية ) (petrosتدل على "صخرة قائمة بحد ذاتھا" .إنه "كيفا" أو "الصخرة
الصلدة" في اللغة اآلرامية )مت .(١٨ :١٦
ش ِرينَ " .ھذه العبارة ھي جملة معترضة في النص اليوناني )ولكن
 " َمعا ً نَ ْح َو ِمئَ ٍة َو ِع ْ
ليس في اآليات  .(١٩ -١٨ال بد أن ھذه الجماعة كانت تشتمل على الرسل األحد عشر،
والنساء اللواتي رافقن يسوع ،وتالميذ آخرين صاروا ليسوع بعد كرازته وخدمته الشفائية.
ُوب" .كل اإلشارات إلى "األسفار المقدسة المكتوبة" في العھد الجديد )ما عدا
" ١٦ :١ا ْل َم ْكت ُ
 ٢بط  (١٦ -١٥ :٣تشير إلى العھد القديم )مت ٢٠ -١٧ :٥؛  ٢تيم  .(١٧ -١٥ :٣ھذا
المقطع يؤكد أيضا ً على وحي الروح القدس ) ٢بط  (٢١ :١من خالل داود .إنه يدل أيضا ً
على قانونية "الكتابات" في الكتاب المقدس العبري.
موضوع خاص :الوحي
اإليمان ”لمرة واحدة وأخيرة“ يشير إلى الحقائق والعقائد والمفاھيم والتعاليم العالمية
النطاق للمسيحية ) ٢بط  .(٢١ :٢ھذا التأكيد المسلّم به ھو األساس الكتابي لحصر الوحي

الھوتيا ً في كتابات العھد الجديد وعدم السماح لكتابات الحقة أو أخرى بأن تُعتبر من الوحي.
ھناك عدة مناطق رمادية غير مؤكدة وغامضة في العھد الجديد ،ولكن المؤمنين يؤكدون
كاف في العھد
باإليمان أن كل ما ”يحتاجون إليه“ ألجل اإليمان والممارسة موجود بوضوح
ٍ
الجديد.
ھذا المفھوم يُوصف بدقة بما يُسمى ”مثلث الوحي“.
 -١ﷲ أعلن نفسه خالل التاريخ على م ّر الزمان )اإلعالن(
 -٢اختار ﷲ ُكتّابا ً معينين من البشر ليدونوا ويُوثّقوا ويفسّروا أعمالَه )الوحي(
 -٣أعطى رو َحه القدوس ليفتح أذھان وقلوب البشر ليفھموا ھذه الكتابات ،ليس بشكل
محدد دقيق ،بل بما يكفي للخالص ولحياة مسيحية فعالة صالحة )التنوير(
الفكرة ھنا ھي أن الوحي مقتصر على ُكتّاب الكتاب المقدس .ليس من كتابات أخرى أو
رؤى أو إعالنات مصادق عليھا .القانون أُغلق .لدينا كل الحق الذي نحتاج إليه لنتجاوب
ومرض .
بشكل مالئم
ٍ
ّ
ُ
ُ
الحقيقة ترى أفضل ما يكون في توافق كتاب الكتاب المقدس مقابل عدم توافق مؤمنين
مخلصين أتقياء .ما من كاتب أو خطيب معاصر يصل إلى مستوى القيادة اإللھية التي وصل
إليھا ُكتّاب الكتاب المقدس.
 " َكانَ يَ ْنبَ ِغي" .ھذه ) ،(deiوالتي تعني الضرورة .إنه فعل ناقص إشاري مبني للمعلوم
ويشير إلى االقتباس األول في اآلية .٢٠
ً
الكلمة تميز إحساس لوقا وفھمه لحياة يسوع والكنيسة األولى كونھا امتدادا للكتابات
المقدسة في العھد القديم )لو ٣٤ -٣١ :١٨؛ ٣٧ :٢٢؛  .(٤٤ :٢٤يستخدم لوقا غالبا ً ھذه
الكلمة )لو ٤٩ :٢؛ ٤٣ :٤؛ ٤٢ :١١؛ ٣٣ ،١٦ ،١٤ :١٣؛ ٢٥ :١٧؛ ٩ :٢١؛ أع ،١٦ :١
٢١؛ ٢١ :٣؛ ٢١ :٤؛ ٢٩ :٥؛ ٢٧ :١٤؛ ٣٠ :١٦؛ ٣٥ :٢٠؛ ١٩ :٢٤؛ ،٢٤ ،٢١ :٢٧
 .(٢٦ھذه الكلمة تعني ”إنه أمر ملزم” “،إنه ضروري” “،إنه أمر محتوم“ .اإلنجيل ونموه
ليس أمراً حدث بالصدفة ،بل ھو مخطط إلھي مقرر سلفا ً وتحقيق لألسفار المقدسة في العھد
القديم )االستخدام السبعيني(.
 "أَنْ يَتِ ﱠم" .عندما يقرأ المرء ھذه االقتباسات من العھد القديم )اآلية  ،(٢٠يبدو منھا أن
خيانة يھوذا لم تكن قصد كاتب المزامير )انظر مز ٢٥ :٦٩؛  .(٨ :١٠٩لقد فسر الرسل
العھد القديم على ضوء خبرتھم مع يسوع .وھذا يُدعى تفسيراً رمزيا ً )اآلية  .(٢٠ربما كان
يسوع نفسه ھو من وضع النمط لھذه المقاربة بينما كان يسير مع التلميذين على طريق
عمواس ويتكلّم معھما )لو  ،٣٥ -١٣ :٢٤وخاصة اآليات  .(٢٧ -٢٥المفسرون المسيحيون
األوائل رأوا الموازاة بين أحداث العھد القديم وحياة يسوع وتعاليمه .لقد رأوا يسوع على أنه
تحقيق نبوي لكل العھد القديم .المؤمنون اليوم يجب أن يحذروا من ھكذا مقاربة.
ى ما من الوحي وعلى معرفة شخصية
كتّاب العھد الجديد ال ُملھَمون كانوا تحت مستو ً
بحياة وتعاليم يسوع .إننا نؤكد حقيقة وسلطة شھادتھم ولكن ال يمكننا استنساخ طريقتھم.
موضوع خاص :علم دراسة رموز الكتاب المقدس
كان استخدام فيلون والكنيسة األولى للمجاز واستخدام بولس لنفس التقنية يختلفان إلى حد
كبير .السابقون تجاھلوا كليا ً البيئة التاريخية ،والتعاليم التي تطورت كليا ً والتي كانت غريبة
عن قصد الكاتب األصلي .مقاربة بولس يمكن وصفھا أكثر على أنھا تقوم على دراسة ألفاظ
الكتاب المقدس .لقد افترض بولس البيئة التاريخية للتكوين ووحدة العھد القديم والعھد الجديد،
ولذلك فقد كان قادراً على أن يبني على النقاط المتشابھة بينھما ألن لھما كاتب واحد أوحد-
وھو ﷲ .في ھذا السياق بالذات قارن بولس العھد اإلبراھيمي والعھد الموسوي وقارب
تطبيقا ً على العھد الجديد إلرميا  ٣٤ -٣١ :٣١والعھد الجديد.
ھناك أربع ترابطات في  ٣١ -٢١ :٤يمكن استبيانھا:
 -١كال األُ ﱠميْن تمثّالن عائلتين؛ األولى تشكلت بالوسائل الطبيعية ،واألخرى بالوعد الفائق
الطبيعة.
ُ
 -٢كانت ھناك مشادة بين ھاتين األ ﱠميْن وابنيھما كما كانت ھناك مشادة بين رسالة ال ُمھ ﱢودين
وإنجيل بولس.
 -٣كال الجماعتين ا ّدعت أنھا ذرية إبراھيم ،وإحداھا كانت في عبودية للناموس الموسوي
واألخرى كانت حرة بفضل عمل يسوع الذي أُكمل.

َ -٤جبالن كانا مرتبطان بھذين العھدين المختلفين ،جبل سيناء مع موسى وجبل صھيون مع
إبراھيم .جبل صھيون أو جبل المريا كان ھو المكان حيث قرّب إبراھيم ابنه اسحق ذبيحة
)تك  ،(٢٢والذي صار فيما بعد أورشليم.
كان إبراھيم يبحث عن مدينة سماوية )عب ١٠ :١١؛ ٢٢ :١٢؛  ،١٤ :١٣أورشليم الجديدة،
أشعياء  (٦٦ -٤٠وليس عن أورشليم األرضية.
ربما استخدم بولس ھذه الرموز لألسباب التالية:
 -١أن المعلمين الكذبة قد استخدموا نفس المقاربة ھذه لصالحھم م ّدعين أنھم ذرية إبراھيم
الحقيقيين.
 -٢المعلمين الكذبة ربما استخدموا المجاز من كتابات موسى ليدفعوا بالھوتھم الميثاقي
اليھودي ولذلك فإن بولس يستخدم أبو اإليمان اليھودي ،إبراھيم.
 -٣ربما استخدمه بولس بسبب تك  ،١٠ -٩ :٢١والذي ھو مقتبس في اآلية  ٣٠ويقول،
"تأخذ من" االبن الطبيعي؛ في علم الرموز عند بولس ھذا سيشير إلى المھودين.
 -٤ربما استخدمه بولس بسبب الحصرية عند المعلمين اليھود الزائفين الكاذبين ،وخاصة في
ازدرائھم لألمميين؛ في علم الرموز عند بولس ،األمميون مقبولون ،وأولئك المتمسكون
بالنزعة القومية والواثقين بھا نجدھم مرفوضين من قِبل ﷲ )مت .(١٢ -١١ :٨
 -٥ربما استخدم بولس علم الرموز ھذا ألنه كان يؤكد على "البنوة" و"الميراث" في
األصحاحين  ٣و .٤لقد كان ھذا لبّ جداله :تبنينا إلى عائلة ﷲ باإليمان من خالل المسيح
وحده ،وليس النسل الطبيعي.
 "يَ ُھو َذا" .سبب انتخاب ھذا الرسول البديل ليس موت يھوذا بل ارتداده .في اآلية ٢٠ب،
تصرفات يھوذا كانت تُرى على أنھا تحقيق للنبوءة .العھد الجديد ال يد ّون انتخابا ً رسوليا ً آخر
بعد موت يعقوب )أع .(٢ :١٢
ھناك الكثير من الغموض والمأساة في حياة يھوذا .ربما كان الرسول الوحيد الذي لم
يكن جليليا ً .لقد ُعيّن أمين صندوق الجماعة الرسولية )يو  .(٦ :١٢وقد اتُھم بسرقة أموالھم
طوال فترة وجود يسوع معھم .ويُقال أنه تحقيق نبوي وھدف لھجوم الشيطان .دوافعه ال
تُذكر أبداً ،ولكن ندمه أدى إلى انتحاره بعد إعادته لمال الرشوة.
ھناك الكثير من التخمين حول يھوذا ودوافعه .يُذ َكر في إنجيل يوحنا ويُ َحط من قدره
كثيراً وفي معظم األحيان )٧١ :٦؛ ٧ :١٢؛ ٣٩ ،٢٦ ،٢ :١٣؛  .(٥ ،٣ ،٢ :١٨تص ّور
المسرحية المعاصرة "يسوع المسيح السوبر ستار" يھوذا على أنه تابع ليسوع ،مخلص،
ولكن خائب األمل ،قد حاول أن يجبر يسوع على تحقيق دور المسيا اليھودي -أي أن يقلب
الحكم الروماني ،وأن يطرد األشرار ويؤسس أورشليم كعاصمة للعالم .ولكن يوحنا يصور
دوافعه على أنھا الطمع والمكر.
المشكلة الرئيسية ھي القضية الالھوتية المتعلقة بسيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة .ھل
تالعب ﷲ أو يسوع بيھوذا؟
ّ
ھل يھوذا مسؤول عن أعماله إذا ما كان الشيطان قد تحكم به أو أن ﷲ تنبّأ بخيانته ليسوع
وجعله يفعل ذلك؟ الكتاب المقدس ال يقارب ھذه األسئلة مباشرة .ﷲ متحكم بالتاريخ؛ إنه
يعرف أحداث المستقبل ،ولكن البشر مسؤولين عن خياراتھم وعن تصرفاتھم وعن أعمالھم،
ﷲ عادل ،وليس متالعب.
ھوذا كتاب جديد يحاول أن يدافع عن يھوذا -وھو Judas Betrayer or Friend
of Jesus؟ للكاتب  ،William Klassenمنشورات  ،Fortressعام  .١٩٩٦ال أتفق في
الرأي مع ھذا الكتاب ،ولكنه كتاب شيق جداً ويثير التفكير.
سو َع" .ھنا اقتباس من تفسيري لمتى -٤٧ :٢٦
ضوا َعلَى يَ ُ
صا َر َدلِيالً لِلﱠ ِذينَ قَبَ ُ
 "الﱠ ِذي َ
) ٥٠انظر الموقع .(www.freebiblecommentary.org
"كان ھناك الكثير من النقاش حول دوافع يھوذا .ال بد من القول أن ھذا يبقى أمراً
غير مؤكد .قبلته ليسوع في اآلية  ٤٩إما أن تكون ) (١عالمة للجنود على أن ھذا
ھو الرجل المطلوب القبض عليه )اآلية (٤٨؛ أو ) (٢يؤيد النظرية الحديثة بأنه
كان يحاول أن يجبر يسوع على التصرف .(٤ :٢٧) ،مقاطع إنجيلية أخرى تقول
أنه كان سارقا ً وغير مؤمن منذ البدء )يو .(٦ :١٢
من لو  ٥٢ :٢٢نعلم تركيبة ھذا الحشد .كان ھناك جنود رومان مشاركون ألنھم
كانوا الوحيدين الذين يسمح لھم بحمل السيوف قانونيا ً .وأيضا ً كان ھناك شرطة
الھيكل الذين شاركوا والدليل على ذلك أنھم كانوا دائما ً يحملون ھراوات.

ممثلون عن السنھدريم كانوا أيضا ً حاضرين لدى اعتقال يسوع )اآليات ،٤٧
."(٥١
 .١٧ :١يھوذا تم اختياره من قِبل يسوع ،وسمع يسوع يتكلم ،ورأى معجزات يسوع ،وأرسله
يسوع مع اآلخرين في اإلرسالية ،وكان حاضراً في العلية وشارك في ھذه األحدث .مع ذلك
فقد أسلم يسوع.
١٨ :١
س ِط"
سميث/فاندايك-البستاني
ش ﱠ
سقَطَ َعلَى َو ْج ِھ ِه ا ْن َ
ق ِمنَ ا ْل َو َ
"إِ ْذ َ
س ِطه"
كتاب الحياة
ش ﱠ
أسه ُمنَ ﱠكسا ً وان َ
ق ِمن َو َ
"فَ َوقَ َع على َر ِ
س ِطه"
العربية المشتركة
نشق ِمنْ و َ
"ف َوقَ َع على َر ْأ ِ
س ِه واَ ٍ
َ
َ
َ
ً
ﱠ
س ِطه"
اليسوعية
ش ﱠ
أسه ُمنكسا وان َ
ق ِمن َو َ
"ف َوق َع على َر ِ
أسه" كلمة طبية تُستخدم للداللة على المعنى
على األرجح أن عبارة " َوقَ َع على َر ِ
"انتفخ وتضخم" )the Greek The Vocabulary of ،Moulton and Milligan
 ،Testamentص ،(٥٣٦ -٥٣٥ .والتي توجد في بعض الترجمات اإلنكليزية )مثال،
 ،Phillipsو  ، Moffattو .( Goodspeedألجل نقاش جيد عن اآلراء المختلفة المتعلقة
بموت يھوذا )مت  ٥ :٢٧مقابل أع  (١٨ :١انظر  ،Hard Sayings of the Bibleص.
.٥١٢ -٥١١
 " َھ َذا ا ْقتَنَى َح ْقالً" .اآليات  ١٩ -١٨اعتراضية .قدم الكاتب ھذه المعلومة ألجل فھم
القارئ .من مت  ٨ -٦ :٢٧نعلم أن الكھنة كانوا يشترون ھذا الجزء من األرض كتحقيق
لنبوءة العھد القديم )مت  .(٩ :٢٧لقد كان مال يھوذا ،الذي اعتبره الكھنة نجسا ً واستخدموه
ليشتروا حقالً لدفن األجساد التي ال يطالب بھا أحد .اآليات  ١٩ -١٨تخبرنا أنه كان نفس
الحقل الذي مات فيه يھوذا .ھذه المعلومات حول موت يھوذا ال تتكرر في أي مكان آخر.
" ١٩ :١فِي لُ َغتِ ِھ ْم" .الكثير من اليھود في أيام يسوع ما كانوا يقرأون أو يتكلمون العبرية،
بل لغة سامية مشابھة ،ھي اآلرامية ،والتي تعلّموھا خالل سنوات خضوعھم لحكم فارس.
الناس المتعلمون كانوا يستطيعون أن يتكلموا ويقرأوا العبرية .استخدمھا يسوع عندما كان
يقرأ األسفار المقدسة في المجامع.
الكثير من الناس في فلسطين كانوا يتكلمون بلغتين )اليونانية الشعبية السائدة
واآلرامية( أو بثالث لغات )اليونانية السائدة ،واآلرامية ،والعبرية(.
تكلم يسوع باآلرامية معظم الوقت .العبارات والكلمات في األناجيل التي نقلت
بحروف لغات أخرى ھي جميعا ً آرامية.

يَ :ح ْق َل د ٍَم("
سميث/فاندايك-البستاني
"» َح ْق َل َد َما« )أَ ْ
" َحقَ ْل َد َم ْخ"
كتاب الحياة
يَ :ح ْق َل د ٍَم("
العربية المشتركة
"» َح ْق َل َد َما« )أَ ْ
" َحقَ ْل َد َم ْخ"
اليسوعية
ھذه ترجمة يونانية لكلمة آرامية .إنه ألمر صعب دائما ً أن تنقل بشكل متماثل من لغة
إلى لغة أخرى .رغم التغايرات في التھجئة اليونانية ،إال أن اآلرامية تعني "حقل الدم" .وھذا
يمكن أن يعني:
 -١حقالً اشتري بمال دم )مت ٧ :٢٧أ(
 -٢حقل سالت فيه الدماء )أع (١٨ :١
 -٣حقل حيث القتلة أو الغرباء كانوا يدفنون فيه )مت ٧ :٢٧ب(
ً
 .٢٠ :١ھذان اقتباسان من المزامير .األول ھو مز  .٢٥ :٦٩باألصل كان جمعا .إنه يقوم
بوظيفة صيغة لعنة مرتبطة بيھوذا .االقتباس الثاني ھو من مز ) ٨ :١٠٩السبعينية( .إنه
يؤمن حدثا ً سبقيا ً نبويا ً الستبدال يھوذا الذي يتم النقاش حوله في اآليات .٢٦ -٢١
المؤمنون المعاصرون ال يستطيعون أن يستنسخوا ھذه الطريقة من التفسير الرمزي
ألنه ما من أحد منا ُملھَم في ھذه الفترة من التاريخ .لقد أرشد الرو ُح القدسُ مؤلفي/كتبة أسفار
الكتاب المقدس بمستوى ال يقوم به ألجل المؤمنين الالحقين .نحن نستنير بالروح القدس،
ولكننا أحيانا ً ال نتفق في الرأي )انظر الموضوع الخاص" :الوحي" ،على اآلية .(١٦

َ
" َو ِظيفتَهُ"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
" َو ِظيفتَهُ"
كتاب الحياة

" َو ِظيفَتَهُ"
العربية المشتركة
نصبَه"
اليسوعية
" َم ِ
في السبعينية الكلمة ) (episkopēتحمل داللة مھمة أو خدمة لموظف رسمي )عد
١٦ :٤؛ مز .(٨ :١٠٩
وصارت تشير إلى منصب في النظام اإلكليريكي الكاثوليكي الروماني ،ولكن في
اليونانية كانت مجرد كلمة يونانية تدل على المدينة الدولة التي يحكمھا قائد ،كما كانت كلمة
"شيخ" ) (presbuterosالكلمة اليھودية التي تدل على القائد )مثال ،تك ٧ :٥٠؛ خر :٣
١٨ ،١٦؛ عد ٢٤ ،١٦ :١١؛ تث  ٤ ،٣ ،٢ :٢١وأماكن أخرى( .ولذلك مع االستثناء الممكن
مع يعقوب ،إن "الرائي" ،و"الشيخ" ،بعد موت الرسل ،يشير إلى الراعي )أع ،١٧ :٢٠
٢٨؛ تي ٧ ،٥ :١؛ في .(١ :١
" ٢١ :١يَ ْنبَ ِغي" .ھذه ھي الكلمة )) (deiانظر التعليق الكامل على اآلية  .(١٦من الواضح
أن بطرس كان يشعر بأن الرسل االثني عشر كانوا نوعا ً ما يمثلون األسباط االثني عشر أو
رمزية أخرى ما يجب أال نضيعھا.
 .٢٢ -٢١ :١ھذه ھي المواصفات الرسولية )انظر الموضوع الخاص" :يرسل
] ،"[apostellōعلى  .(٤ :١٤الحظ أنه يظھر حضور مؤمنين آخرين إلى جانب االثني
عشر الذين تبعوا يسوع طوال خدمته األرضية .ھذه المعايير استخدمھا البعض فيما بعد
ليرفضوا رسولية بولس.
من الواضح أن لوقا شمل ھاتين اآليتين ليُظھر أولوية الشھادة الرسولية ،وليس
انتخاب متياس ،الذي ال نعود نسمع عنه أي شيء .الكنيسة والعھد الجديد سيُبنيان على حياة
يسوع وتعاليمه ،ولكن تم إصالح ذات البين من خالل شاھد عيان ذي سلطان/شاھد الھوتي
منتخب ،العھد الجديد .ھذه ھي القضية الالھوتية ،وليس رمزية "االثني عشر".
ش َر
موضوع خاص :العدد ا ْثنَا َع َ
العدد  ١٢كان دائما ً عدداً رمزيا ً في الترتيب والتنظيم.
أ -خارج الكتاب المقدس:
ﱠ
 -١الرموز االثني عشر في علم التنجيم
 -٢أشھر السنة االثني عشر
ب -في العھد القديم ) ( 797+BDB 1040
 -١أبناء يعقوب )األسباط اليھودية(
 -٢نجد انعكاسا ً لھا في:
أ .أعمدة المذبح االثني عشر في خر ٤ :٢٤
ب .األحجار الكريمة االثنتي عشر في صدرة رئيس الكھنة )التي ترمز إلى األسباط(
في خر ٢١ :٢٨
ج .أرغفة الخبز االثني عشر في المقدس في خيمة االجتماع في ال ٥ :٢٤
رسلوا إلى كنعان في عد ) ١٣واحد من كل سبط(
د .الجواسيس االثني عشر الذين أُ ِ
ھـْ ” .اثنَت َْي َع َش َرةَ عَصا ً“ )رايات األسباط للقبائل( في تمرد قورح في عد ٢ :١٧
وْ ” .اثن َْي َع َش َر َح َجراً“ ليشوع في يش ٢٠ ،٩ ،٣ :٤
زْ ” .اثنَا َع َش َر َو ِكيالً“ في إدارة سليمان في  ١مل ٧ :٤
حْ ” .اثن َْي َع َش َر َح َجراً“ في مذبح إيليا للرب في  ١مل ٣١ :١٨
ج -في العھد الجديد:
 -١الرسل االثني عشر المختارين
ْ ” -٢اثنَت َْي َع ْش َرةَ قُفﱠةً ”من الخبز )واحدة لكل رسول( في مت ٢٠ :١٤
ْ ” -٣اثن َْي َع َش َر ُكرْ ِسيّا ً“ يجلس عليھا تالميذ العھد الجديد )إشارة إلى أسباط إسرائيل
االثني عشر( في مت ٢٨ :١٩
ْ ” -٤اثن َْي َع َش َر َجيْشا ً ِمنَ ْال َمالَئِ َك ِة“ ليخلّصوا يسوع في مت ٥٣ :٢٦
 -٥الرمزية في سفر الرؤية:
أ” .أَرْ بَ َعةً َو ِع ْش ِرينَ َشيْخا ً“ يجلسون على ”أَرْ بَ َعة َو ِع ْشرُينَ َعرْ شا ً“ في ٤ :٤
ب (١٢٠٠٠x١٢) ١٤٤٠٠٠ .في ٤ :٧؛ ٣ ،١ :١٤
ج” .إِ ْكلِي ٌل ِم ِن ْاثن َْي َع َش َر َكوْ َكبا ً“ على رأس المرأة في ١ :١٢
دْ ” .اثنَا َع َش َر بَابا ً“ و“ ْاثنَا َع َش َر َمالَكا ً ”تعكس األسباط االثني عشر في ١٢ :٢١

اال ْثن َْي َع َش َر
ھـْ ” .اثنَا َع َش َر أَ َساسا ً ”في أورشليم الجديدة و“ َعلَ ْيھَا أَ ْس َما ُء ُرس ُِل ْال َح َم ِل ِ
”في ١٤ :٢١
ْ
ْ
َ
وْ ” .اثن َْي َع َش َر ألفَ غَل َو ٍة ”في ) ١٦ :٢١أبعاد المدينة الجديدة ،أورشليم الجديدة(
ز” .سُو َرھَاِ :مئَةً َوأَرْ بَعا ً َوأَرْ بَ ِعينَ ِذ َراعا ً“ في ١٧ :٢١
اال ْثنَا َع َش َر بَابا ً ْاثنَتَا َع َش َرةَ لُ ْؤلُ َؤةً“ في ٢١ :٢١
حِ ” .
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ً
ْطي ك ﱠل َشھ ٍْر ث َم َرھَا(
ط .األشجار في أورشليم الجديدة ”تَصْ نَ ُع اثنَت َْي َعش َرةَ ث َم َرة ”)تع ِ
في ٢ :٢٢
" ٢٣ :١أَقَا ُموا ا ْثنَ ْي ِن" .ھناك تغاير في المخطوطة اليونانية ،ما يظھر المسألة الالھوتية في
ھذه العبارة.
") estēsan -١أقاموا"( في المخطوطة א . E، D1، C، B، A،
") estesen -٢أقام"(في المخطوطة *) Dالقرن الخامس( ،كتاب الفصول
) ١٥٦ Lectionaryالقرن العاشر( ،مخطوطتان التينيتان
قديمتان )القرن الخامس والقرن الثالث عشر( ،وأوغسطين
) ٤٣٠ -٣٥٤ق.م.(.
في حالة البند األول ،فھذا مثال عن كل جماعة التالميذ تصوت على االستبدال المحتمل
ليھوذا )صيغة من شكل حكم جماعي ) ،(٢٢ :١٥ولكن في حالة البند  ،٢فعندھا يكون
ھذا دليالً على أسبقية وأعلوية بطرس ) .(١٤ ،١١ -٧ :١٥بالنسبة إلى دليل المخطوطة
اليونانية ،إن اختيار الكلمات في البند األول ھو أمر مؤكد.
اس" .ال نعلم شيئا ً حول ھذين الرجلين من العھد الجديد .علينا أن نتذكر
 "يُو ُ
سفَ َ ...متﱢيَ َ
أن األناجيل وأعمال الرسل ليست كتب تاريخية غربية ،بل كتابات الھوتية منتقاة لتعرف
بيسوع وكيف أثرت رسالته في العالم.
٢٤ :١
ُ
ْ
ْ
ُ
يع"
سميث/فاندايك-البستاني
"ال َعا ِرفُ قل َ
وب ال َج ِم ِ
ُ
ْ
ُ
ﱠ
ً
س َج ِميعا"
كتاب الحياة
"ال َعا ِرفُ قل َ
وب النا ِ
ُ
ب"
العربية المشتركة
"أنتَ تَع ِرفُ ما في القلو ِ
َ
ﱠ
ُ
س أج َمعين"
اليسوعية
"ال َعلي ُم بقلو ِ
ب النا ِ
ھذه كلمة مركبة" ،القلوب" و"العارف" ) .(٨ :١٥ھذا يعكس الحقيقة من العھد
القديم ) ١صم ٧ :٢؛  ١مل ٣٩ :٨؛  ١أخ ٩ :٢٨؛ مز ٩ :٧؛ أم ١١ :١٥؛ ٢ :٢١؛ إر :١١
٢٠؛ ١٠ -٩ :١٧؛ لو ١٥ :١٦؛ أع ٢٤ :١؛ ٨ :١٥؛ رو .(٢٧ :٨
إن ﷲ يعرفنا معرفة كاملة ومع ذلك يبقى يحبنا )رو .(٢٧ :٨
يؤكد التالميذ أن الرب/يھوه يعرف دوافعھم وحوافزھم وأيضا ً دوافع وحياة ھذين
المرشحين .إنھم يريدون إرادة ﷲ في ھذا الخيار )ماضي بسيط متوسط( .اختار يسوع االثني
عشر ،ولكنه اآلن مع اآلب.
موضوع خاص :القلب
تُستخدم الكلمة اليونانية ) (kardiaفي الترجمة السبعينية والعھد الجديد لتعكس كلمة "لب"
ال ِعبرية ) .(BDB 523) (l‘bتُستخدم بطرق مختلفة )انظر الصفحات  ٤٠٤ -٤٠٣من
كتاب  ،A Greek-English Lexiconللمؤلفين  Bauerو Arndtو
Gingrichو.(Danker
ُ
 -١مركز الحياة الجسدية ،استعارة تستخدم مع األشخاص )أع ١٧ :١٤؛  ٢كور :٣
٣ -٢؛ يع .(٥ :٥
 -٢مركز الحياة الروحية )أي األخالقية(.
أ .ﷲ يعرف القلب )لو ١٥ :١٦؛ رو ٢٧ :٨؛  ١كور ٢٥ :١٤؛  ١تس ٤ :٢؛
رؤ .(٢٣ :٢
ُ
ب .تُستخدَم الكلمة لوصف حياة البشر الروحية )مت ١٩ -١٨ :١٥؛ :١٨
٣٥؛ رو ١٧ :٦؛  ١تيم ٥ :١؛  ٢تيم ٢٢ :٢؛  ١بط .(٢٢ :١
 -٣مركز الحياة الفكرية )أي الفكر ،مت ١٥ :١٣؛ ٤٨ :٢٤؛ أع ٢٣ :٧؛ ١٤ :١٦؛
٢٧ :٢٨؛ رو ٢١ :١؛ ٦ :١٠؛ ١٨ :١٦؛  ٢كور ٦ :٤؛ أف ١٨ :١؛ ١٨ :٤؛ يع ٢٦ :١؛ ٢
بط ١٩ :١؛ رؤ ٧ :١٨؛ القلب مرادف للفكر في  ٢كور  ١٥ -١٤ :٣وفي .(٧ :٤
 -٤مركز اإلرادة )أع ٤ :٥؛ ٢٣ :١١؛  :١كور ٥ :٤؛ ٣٧ :٣؛  ٢كور .(٧ :٩

 -٥مركز العواطف )مت ٢٨ :٥؛ أع ٣٧ ،٢٦ :٢؛ ٥٤ :٧؛ ١٣ :٢١؛ رو ٢٤ :١؛
 ٢كور ٤ :٢؛ ٣ :٧؛ أف ٢٢ :٦؛ في .(٧ :١
 -٦المكان الفريد لعمل الروح القدس )رو ٥ :٥؛  ٢كور ٢٢ :١؛ غل ٦ :٤؛ ١٧
]أي المسيح في قلوبنا ،أف .([١٧ :٣
 -٧القلب ھو طريقة مجازية لإلشارة إلى مجمل الشخص )أي الشخص ككل( )مت
 ،٣٧ :٢٢مقتبسا ً من تث  .(٥ :٦إن األفكار والدوافع واألعمال المنسوبة إلى القلب تكشف
بشكل كامل نمط الشخص .ھناك بعض االستخدامات المدھشة لھذه الكلمات في العھد القديم:
أ .تك ٦ :٦؛ " ،٢١ :٨تأ ّسفَ )ﷲ( في قلبِ ِه“ .الحظ أيضا ً ھو .٩ -٨ :١١
ك“.
ب .تث ٢٩ :٤؛ " ،٥ :٦بِ ُك ﱢل قَ ْلبِكَ َوبِ ُك ﱢل نَ ْف ِس َ
ج .تث ْ " ،٦ :١٠
اختِنُوا ُغرْ لَةَ قُلُوبِ ُك ْم" ،ورو .٢٩ :٢
د .حز " ،٣٢ -٣١ :١٨قَ ْلبًا َج ِديدًا" إزاء "قلبا ً من حجر".
" ٢٥ :١إِلَى َم َكانِ ِه" .ھذه عبارة تلطيف بدالً من "اللعنة" .لقد استخدمه إبليس ألجل أھدافه
ومقاصده )لو ٣ :٢٢؛ يو ٢ :١٣؛  ،(٢٧ولكن يھوذا مسؤول عن خياراته وعن تصرفاته
وعن أعماله )غل .(٧ :٦
" ٢٦ :١أَ ْلقَ ْوا قُ ْر َعتَ ُھ ْم" .ھذا له خلفية من العھد القدم مرتبطة باستخدام الكاھن العظيم
لألوريم والتميم في ال  ،٨ :١٦أو األفراد الذين يستخدمون نوعا ً أو طريقة مشابھة إلى حد ما
)أم ٣٣ :١٦؛  .(١٨ :١٨كان الجنود الرومان أيضا ً يلقون القرعة على ثياب يسوع )لو :٢٣
 .(٣٤ولكن ،ھذه ھي المرة األخيرة التي يتم فيھا استخدام ھذه الطريقة لمعرفة إرادة ﷲ كما
يذكر لنا العھد الجديد .إن كان المرء ينزع إلى البرھان النصي ،فإن ھذه الطريقة يمكن أن
تصبح معيارية في كيفية اتخاذ قرارات روحية ،والتي ستكون عاثرة جداً )مثال ،فتح الكتاب
المقدس ووضع اإلصبع على آية ما لتحديد إرادة ﷲ( .على المؤمنين أن يعيشوا باإليمان،
وليس بالوسائل الميكانيكية في تحديد إرادة ﷲ )مثل جزة صوف الخروف ،قض ،١٧ :٦
.(٣٦
ً
ﱢ
اس" .يقول أفسافيوس أنه كان مشاركا في إرسالية السبعين )لو  .(١٠وتؤكد التقاليد
 " َمتيَ َ
ُ
الالحقة أنه كان قد استشھد في إثيوبيا.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا مكث يسوع مع التالميذ أربعين يوماً؟
-٢ما ھي "معمودية الروح القدس"؟
-٣ما سر أھمية اآلية  ٧البالغة؟
-٤ما ھي أھمية الصعود؟
-٥لماذا شعر بطرس بضرورة ملء مكان يھوذا؟
-٦كيف يمكن لبولس أن يكون رسوالً طالما أنه لم يحقق ھذه المواصفات ):١
(٢٢ -٢١؟

Acts 2
أعمال الرسل ٢
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
الروح
حلول الروح القدس في االمتالء من الروح حلول
القدس
القدس
يوم الخمسين
١٣ -١ :٢
١٣ -١ :٢
١٣ -١ :٢
عظة بطرس األولى خطبة بطرس
بطرس يخاطب الجموع
٤١ -١٤ :٢
شركة المؤمنين

٣٦ -١٤ :٢
المسيحيون األولون

٤٧ -٤٢ :٢

٤٧ -٣٧ :٢

اليسوعية

الروح
نزول
القدس على الرسل
١٣ -١ :٢
بطرس
عظة
األولى
٣٦ -١٤ :٢
٤٢ -١٤ :٢
حياة المسيحيون
طريقة
األولون
المؤمنين
٤١-٣٧ :٢
٤٧ -٤٣ :٢
الجماعة
حياة
المسيحية في بدء
نشأتھا
٤٧ -٤٢ :٢

حلقة القراءة الثالثة )انظر "دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس"(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
ھذه ھي أول عظة في الدھر التدبيري الجديد .الحظوا االقتباسات والتلميحات
أ-
من العھد القديم في األصحاح  .٢بطرس يعظ يھوداً من كل أرجاء عالم
البحر األبيض المتوسط .النصوص الكتابية التي يختارھا تعكس تعاليم
يسوع التي أعطاھا للتلميذين على طريق عمواس )لو (٣٢ -٢١ :٢٤
وزياراته للتالميذ بعد القيامة )لو .(٤٥ :٢٤
 -١اآليات  -٢١ -١٦يوء ٣٢ -٢٨ :٢
 -٢اآليات  -٢٨ -٢٥مز ١١ -٨ :١٦
 -٣اآلية  -٣٠تلميح إلى  ٢صم  ١٦ -١١ :٧ومز  ٣٤ :٨٩أو ١١ :١٣٢
 -٤اآليات  -٣٥ -٣٤مز ١ :١١٠
ب -تحقيق نبوءة يوئيل األخروية ھي إظھار مادي على أن دينونة ﷲ التي سحبت
روحه القدوس من إسرائيل بحسب مالخي )أو كاتب أخبار األيام( قد
انتھت .لقد رجع الروح بقوة المأمورية العظمى وھدفھا.
ً
ج -تشوش اللغات من برج بابل )تك  (١١قد انقلب اآلن )على األقل رمزيا( .الدھر
الجديد قد بدأ.
د -لآلن ،إن "األلسنة" التي في أعمال الرسل تختلف عن األلسنة التي في كورنثوس.
ليس من حاجة لتفسير .الرسالة كرازية حصريا ً.

األلسنة في أعمال الرسل ھي من أجل اليھود المؤمنين لكي يدركوا أن ﷲ قد قبل
جماعة جديدة عرقيا ً/جغرافيا ً من الناس إلى الملكوت )أي السامريين ،والرومان ،الخ.(.
األلسنة عند أھل كورنثوس تالئم النموذج الثقافي لنبوءة دلفي .إنھا تخاطب ﷲ وليس
البشر ) ١كور  .(٢ :١٤إنھا تنور المتكلم ) ١كور  .(٤ :١٤أرجو أال تأخذوا ھذه المالحظات
على أنھا سلبية بأي معنى بالنسبة إلى النموذج الكورنثي ) ١كور  .(١٨ ،٥ :١٤أعتقد أنھا ال
تزال موھبة روحية مستمرة .على كل حال ،بسبب األسئلة التي  ١كور  ،٢٩ -٢٨ :١٢والتي
تتوقع جوابا ً بالنفي ،إنھا ليست ألجل كل مؤمن .انظر التعليق الكامل على الموضوع في ١
كور  ١٢و ١٤في الموقع .www.freebiblecommentary.org
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٤ -١ :٢ :
٢
١
ً
ْ
ْ
ْ
َ
ً
َ
ص ْوتٌ
صا َر بَغتة ِمنَ ال ﱠ
س َما ِء َ
اح َد ٍة َو َ
" َولَ ﱠما َح َ
س َو ِ
ض َر يَ ْو ُم ا ْل َخ ْم ِ
سينَ َكانَ ال َج ِمي ُع َمعا بِنف ٍ
٣
س َمةٌ
ت َح ْي ُ
سنَةٌ ُم ْنقَ ِ
سينَ َوظَ َھ َرتْ لَ ُھ ْم أَ ْل ِ
ث َكانُوا َجالِ ِ
َاصفَ ٍة َو َمألَ ُك ﱠل ا ْلبَ ْي ِ
يح ع ِ
َك َما ِمنْ ُھبُو ِ
ب ِر ٍ
٤
س َوا ْبتَدَأُوا
َكأَنﱠ َھا ِمنْ نَا ٍر َوا ْ
اح ٍد ِم ْن ُھ ْمَ .وا ْمتَألَ ا ْل َج ِمي ُع ِمنَ ﱡ
ستَقَ ﱠرتْ َعلَى ُك ﱢل َو ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
وح أَنْ يَ ْن ِطقُوا".
سنَ ٍة أُ ْخ َرى َك َما أَ ْعطَا ُھ ُم ﱡ
الر ُ
يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِأ َ ْل ِ
سينَ " .ھذا العيد اليھودي السنوي يدعى أيضا ً "عيد األسابيع" )خر :٣٤
" ١ :٢يَ ْو ُم ا ْل َخ ْم ِ
٢٢؛ تث  .(١٠ :١٦كلمة "يوم الخمسين" تعني "الخمسين" .ھذا العيد كان يُقام بعد خمسين
يوم )سبعة أسابيع( من فصح الرب )أي ،التعداد من اليوم الثاني لعيد خبز الفطير( .وكان له
ثالثة أھداف في أيام يسوع:
 -١إحياء ذكرى إعطاء الناموس لموسى ) .(١ :١Jubliees
 -٢تقديم الشكر ألجل الحصاد.
 -٣تقدمة بواكير الثمار )أي ،عالمة على امتالك الرب/لكل الحصاد( من غالل
الحبوب.
خلفية العھد القديم ھي في خر ١٧ -١٦ :٢٣؛ ٢٢ :٣٤؛ ال ٢١ -١٥ :٢٣؛ عد -٢٦ :٢٨
 ٣١وتث ١٢ -٩ :١٦

ض َر"
سميث/فاندايك-البستاني
" َح َ
" َجا َء"
كتاب الحياة
" َجا َء"
العربية المشتركة
َ
"أتى"
اليسوعية
ھذه تعني حرفيا ً " ُملِ َئ" .ھو مصدر حاضر مبني للمجھول .كان ھذا موعداً إلھيا ً
وتحقيقا ً لوعد إلھي .لوقا وحده يستخدم ھذا التعبير في كتاباته )لو ٢٣ :٨؛ ٥١ :٩؛ وھنا؛
وفي استعارة مماثلة في لو  .(٦ :٢التاريخ البشري يُدرجه الرب/يھوه في جدول.
 ،M. R. Vincentفي كتابه  ،Word Studiesالمجلد  ،١ص ،٢٢٤ .يذ ّكرنا بأن
اليھود كانوا يرون اليوم كوعاء يُمأل .زمان يوم الخمسين قد امتأل بالكامل .لقد كان أيضا ً
وقت ﷲ لتدشين دھر الروح القدس بشكل خاص ،بداية الكنيسة.
اح َد ٍة" .ھذه العبارة تدل ضمنا ً على وحدة المكان والفكر بآن
س َو ِ
 " َكانَ ا ْل َج ِمي ُع َمعا ً ِبنَ ْف ٍ
معا ً ) .(١٤ :١ليس لدينا معرفة أكيدة عن مكان حدوث ھذا .ربما كان في "العلية" )أع :١
١٣؛ "البيت" ،اآلية  ،(٢ولكن يشير البعض إلى احتمال أن يكون الھيكل ھو الذي جرت فيه
ھذه الخبرة )لو ٥٩ :٢٤؛ حجم الجماعة في اآلية .(٤٧
َاصفَ ٍة" .في ھذا الجزء بأكمله
صا َر بَ ْغتَةً ِمنَ ال ﱠ
س َما ِء َ
َ " ٢ :٢
يح ع ِ
ص ْوتٌ َك َما ِمنْ ُھبُو ِ
ب ِر ٍ
التشديد ھو على الصوت ،وليس على الريح أو النار .ھذا يشابه تك  .٨ :٣في العھد القديم،
كلمة  (BDB 924) ruahتُستخدم للداللة على النفس ،الريح ،والروح )حز (١٤ -٩ :٣٧؛
في العھد الجديد تستخدم كلمة  pneumaللداللة على الريح والروح القدس )يو .(٨ -٥ :٣
كلمة ريح في ھذه اآلية ھي  .pnoēتستخدم ھنا فقط وفي  .٢٥ :١٧الكلمة  pneumaتستخدم
للداللة على الروح في اآلية .٤
موضوع خاص :الروح ) (PNEUMAفي العھد الجديد
الكلمة اليونانية التي تعني "الروح" تُستخدم بطرق عديدة في العھد الجديد .فيما يلي بعض
التصنيفات الممثلة لھا وأمثلة عنھا.
أ -إشارة إلى ﷲ الثالوث:
 -١إلى اآلب )يو .(٢٤ :٤

 -٢إلى االبن )رو ١٠ -٩ :٨؛  ٢كور ٧ :٣؛ غل ٦ :٤؛  ١بط .(١١ :١
 -٣إلى الروح القدس )مر ١١ :١؛ مت ١٦ :٣؛ ٢٠ :١٠؛ يو ٨ ،٦ ،٥ :٣؛ ٣٩ :٧؛
١٧ :١٤؛ أع ٤ :٢؛ ٩ :٥؛ ٣٥ ،٢٩ :٨؛ رو ٤ :١؛ ١٦ ،١١ :٨؛ ١كور ،١١ ،١٠ ،٤ :٢
١٤ ،١٣؛ .(٧ :١٢
ب -إلى قوة الحياة البشرية:
 -١ليسوع )مر ١٢ :٨؛ يو ٣٨ ،٣٣ :١١؛ .(٢١ :١٣
 -٢للجنس البشري )مت ٤٣ :٢٢؛ أع ٥٩ :٧؛ ١٦ :١٧؛ ٢٢ :٢٠؛ رو ٩ :١؛ :٨
١٦؛  ١كور ١١ :٢؛ ٥ -٣ :٥؛ ٣٥ :٧؛ ٤٥ :١٥؛ ١٨ :١٦؛  ٢كور ١٣ :٢؛ ١٣ :٧؛ فيل
٢٣ :٤؛ كول .(٥ :٢
ج -إلى العالم الروحي:
 -١الكائنات الروحية.
أ .الصالحة )أي ،المالئكة ،أع ٩ -٨ :٢٣؛ عب .(١٤ :١
ب .الشريرة )أي ،الشيطانية ،مت ١٦ :٨؛ ١ :١٠؛ ٤٥ ،٤٣ :١٢؛ أع :٥
١٦؛ ٧ :٨؛ ١٦ :١٦؛ ٢١ -١٢ :١٩؛ أف .(١٢ :٦
ج .األشباح )لو .(٣٧ :٢٤
 -٢البصيرة الروحية )مت ٣ :٥؛ ٤١ :٢٦؛ يو ٦ :٣؛ ٢٣ :٤؛ أع ٢٥ :١٨؛ :١٩
٢١؛ رو ٢٩ :٢؛ ٦ :٧؛ ١٠ ،٤ :٨؛ ١١ :١٢؛  ١كور .(٣٧ :١٤
 -٣األمور الروحية )يو ٦٣ :٦؛ رو ٢٩ :٢؛ ١٥ ،٩ ،٥ ،٢ :٨؛ ٢٧ :١٥؛  ١كور
١١ :٩؛ .(١٢ :١٤
 -٤المواھب الروحية ) ١كور ١ :١٢؛ .(١ :١٤
 -٥وحي الروح القدس )مت ٤٣ :٢٢؛ لو ٢٧ :٢؛ أف .(١٧ :١
 -٦الجسد الروحاني ) ١كور .(٤٥ -٤٤ :١٥
د -وھي تميز:
 -١موقف العالم )رو ١٥ :٨؛ ٨ :١١؛  ١كور .(١٢ :٢
 -٢عملية التفكير عند البشر )أع ١٠ :٦؛ رو ٦ :٨؛  ١كور .(٢ :٤
ھـ -العالم المادي:
 -١الريح )مت ٢٧ ،٢٥ :٧؛ يو ٨ :٣؛ أع .(٢ :٢
 -٢النﱠ ْفسْ )أع ٢٥ :١٧؛  ٢تس .(٨ :٢
من الواضح أن ھذه الكلمة يجب أن تُفسﱠر على ضوء النص الذي تحويه مباشرة.
ھناك عدة ظالل للمعنى يمكن أن تشير إلى ) (١العالم المادي؛ ) (٢العالم غير المنظور؛ )(٣
وأيضا ً أشخاص من ھذا العالم المادي أو العالم الروحي.
سام في ھذه المرحلة من التاريخ.
الروح القدس ھو أحد الثالوث القدوس الفعّال بشكل ٍ
الدھر الجديد للروح القدس قد أتى .وكل ما ھو صالح ،قدوس ،با ﱞر ،وحقيقي يعود إليه.
حضوره ،ومواھبه ،وخدمته حاسمة في تأييد اإلنجيل ونجاح ملكوت ﷲ )يو  ١٤و .(١٦إنه
ال يلفت االنتباه إليه ،بل إلى المسيح )يو  .(١٤ -١٣ :١٦إنه يُج ﱢرم ،ويُقنع ،ويتل ﱠمس ،ويتودد
إلى ،ويع ّمد ،وين ّمي جميع المؤمنين) .انظر يو .(١١ -٨ :١٦
س َمةٌ َكأَنﱠ َھا ِمنْ نَا ٍر" .يبدو النص وكأنه يصف حادثة يتجلى فيھا الصوت
سنَةٌ ُم ْنقَ ِ
" ٣ :٢أَ ْل ِ
والنور .النار التي تشبه النور كانت موحدة في البداية ،ولكن انقسمت إلى تجلّيات منفصلة
وحلّت على كل مؤمن .كل شخص في العلية -الرسل ،أعضاء عائلة يسوع ،والتالميذ-
حصلوا على تأكيد مرئي على أنھم مشتملين .لقد كانت الكنيسة واحدة.
عيد يوم الخمسين كان قد تطور في اليھودية كاحتفال بإعطاء الناموس إلى موسى
على جبل سيناء )ليسنا متأكدين من زمن تطوير التقليد ،لقد كان بالتأكيد في القرن الثاني
الميالدي ،ولكن على األرجح أنه كان أبكر من ذلك بكثير( .ولذلك ،الريح ذات الصوت
العالي والنار قد تكون تذكيراً برھبة الرب/يھوه الذي ينزل على جبل حوريب )خر :١٩
.(١٦
في العھد القديم ترمز النار إلى ) (١حضور ﷲ؛ ) (٢الدينونة )أش (١٨ -١٥ :٦٦؛
أو ) (٣التطھير )خر ٢ :٣؛ تث ٥ :٥؛ ومت  .(١١ :٣يستخدم لوقا مقارنة التشابه ليحاول أن
يعبّر عن حدث فريد بتجلﱟ مادي للروح القدس .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :النار

النار لھا داللة إيجابية وسلبية بآن معا ً في الكتاب المقدس.
أ .إيجابية:
 -١تُدفِئ )أشعياء ١٥ :٤٤؛ يوحنا .(١٨ :١٨
 -٢تنير )أشعياء ١١ :٥٠؛ متى .(١٣ -١ :٢٥
 -٣تطبخ )خروج ٨ :١٢؛ أشعياء ١٦ -١٥ :٤٤؛ يوحنا .(٩ :٢١
 -٤تُنقﱢي )عدد ٢٣ -٢٢ :٣١؛ أمثال ٣ :١٧؛ أشعياء ٢٥ :١؛ ٨ -٦ :٦؛ إرميا :٦
٢٩؛ مالخي .(٣ -٢ :٣
 -٥القداسة )تكوين ١٧ :١٥؛ خروج ٢ :٣؛ ١٨ :١٩؛ حزقيال ٢٧ :١؛ عبرانيين
.(٢٩ :١٢
 -٦رئاسة ﷲ وقيادته )خروج ٢١ :١٣؛ عدد ١٤ :١٤؛  ١مل .(٢٤ :١٨
 -٧قدرة ﷲ التي تُق ﱢوي )أعمال .(٣ :٢
ب .سلبية:
 -١تحرق )يش ٢٤ :٦؛ ٨ :٨؛ ١١ :١١؛ متى .(٧ :٢٢
 -٢تُد ﱢمر )تك ٢٤ :١٩؛ ال .(٢ -١ :١٠
 -٣الغضب )عدد ٢٨ :٢١؛ أشعياء ١٦ :١٠؛ زكريا .(٦ :١٢
 -٤العقاب )تكوين ٢٤ :٣٨؛ الويين ١٤ :٢٠؛ ٩ :٢١؛ يشوع .(١٥ :٧
 -٥عالمة اسخاتولوجية )أخروية( زائفة )رؤيا .(١٣ :١٣
ج .غضب ﷲ على الخطيئة يتم التعبير عنه باستعارات تستخدم النار:
 -١غضبه يحرق )ھوشع ٥ :٨؛ صفنيا .(٨ :٣
 -٢يسكب النار )نحميا .(٦ :١
 -٣النار األبدية )إرميا ١٤ :١٥؛ .(٤ :١٧
 -٤الدينونة االسخاتولوجية )متى ١٠ :٣؛ ٤٠ :١٣؛ يوحنا ٦ :١٥؛  ٢تسا ٧ :١؛ ٢
بطرس ١٠ -٧ :٣؛ رؤيا ٧ :٨؛ .(٨ :١٦
د .مثل االستعارات العديدة الكثيرة في الكتاب المقدس )أي الخميرة ،واألسد( يمكن
للنار أن تكون بركة أو لعنة ،وھذا يعتمد على فحوى أو سياق النص.
اح ٍد ِم ْن ُھ ْم" .لم يكن ھناك تمييز بين الرسل أو التالميذ؛ الرجال أو النساء )يوء :٢
 " ُك ﱢل َو ِ
٣٢ -٢٨؛ أع .(٢١ -١٦ :٢
ْ
ُ
س" .ھذا الحادث يُذكر في لو  ٤٩ :٢٤ويدعى ” َموْ ِع َد
" ٤ :٢ا ْمتَألَ ا ْل َج ِمي ُع ِمنَ ﱡ
وح الق ُد ِ
الر ِ
أَبِي“.
"االمتالء" ھو موضوع متكرر )٤ :٢؛ ٣١ ،٨ :٤؛ ٥ ،٣ :٦؛ ٥٥ :٧؛ ١٧ :٩؛
٢٤ :١١؛  .(٩ :١٣إنه يدل على التشبه اليومي بالمسيح )أف  ١٨ :٥مقارنة مع كول :٣
 .(١٦ھذا مختلف عن معمودية الروح القدس ،والتي تشير إلى خبرة المسيحيين األولية أو
االندماج في المسيح ) ١كور ١٣ :١٢؛ أف  .(٥ -٤ :٤االمتالء ھو التقوية الروحية ألجل
خدمة فعالة )أف  ،(٢٠ -١٨ :٥وھنا الكرازة البشرية .انظر التعليق على .١٠ :٣
من نواح كثيرة كان لبعض أقسام البروتستانتية رد فعل على ما رأوا أنه كان إفراطا ً
في مجال الخبرة الروحية وكان ينتقص من شأن تجديد العھد الجديد على الروح القدس.
كتابات ساعدان على أن أعمل على ھذه المسألة ھما للكاتب .Fee Gordon
Gospel and Spirit -١
Paul, the Spirit, and the People of God -٢
انظر التعليق الكامل على .١٧ :٥
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ْ
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َ
سن ٍة أخ َرى"
سميث/فاندايك-البستاني
"ا ْبتَدَأوا يَتَ َكل ُمونَ بِأل ِ
ُ
َ
ُ
ﱠ
ُ
ْ
َ
َ
ت أخ َرى"
كتاب الحياة
"أخذوا يَتَ َكل ُمونَ بِلغا ٍ
َ
ﱠ
ُ
ُ
َ
ت غي ِر لغتِ ِھم"
العربية المشتركة
"أخذوا يت َكلمونَ بِلغا ٍ
َ
ﱠ
ُ
ُ
َ
ت غي ِر لغتِ ِھم"
اليسوعية
"أخذوا يت َكلمونَ بِلغا ٍ
إنھا حرفيا ً "ألسنة أخرى" ).(heterais glōssaisالترجمة "لغات أخرى" تعكس فھم ھذه
الكلمة استناداً على السياق في اآليات  ٦و .١١الترجمة األخرى الممكنة ھي "كلمات نشوة"،
استناداً إلى  ١كور  ١٤ -١٢وربما أع  .١٣ :٢لسنا نعرف بالتأكيد كيف أن لغات كثيرة
مختلفة تم التكلم بھا ولكنھا كانت كثيرة .إن حاولتم أن تضيفوا كل البلدان والمناطق المذكورة

في اآليات  ١١ -٩فتجدون أنھا تفوق العشرين .العديد من المؤمنين البالغ عددھم الـ  ١٢٠ال
بد أنھم تكلموا نفس اللغة.
لقد صنع ﷲ أمراً فريداً وقويا ً ليوحي لھذه المجموعة الصغيرة من الرجال والنساء
الخائفين المنتظرين في علية مغلقة لكي يصبحوا معلنين جريئين لإلنجيل )رجاالً ونسا ًء
كليھما( .مھما كانت ھذه العالمة األولية الدالة على مجيء الروح القدس الموعود ،لقد
استخدمھا ﷲ ليؤكد قبوله للجماعات األخرى )أي السامريين ،والموظفون والجنود الرومان،
واألمميين(.
"األلسنة" في أعمال الرسل كانت دائما ً عالمة للمؤمنين على أن اإلنجيل قد غلب عائقا ً عرقيا ً
أو جغرافيا ً آخر .ھناك فرق واضح بين األلسنة في أعمال الرسل واأللسنة التي تكلم عنھا
بولس في خدمته الالحقة في كورنثوس ) ١كور .(١٤ -١٢
الھوتيا ً ربما كان يوم الخمسين ھو النقيض المباشر لبرج بابل )تك  .(١١ -١٠كبشر
متكبرين عصاة يؤكدون على استقاللھم )أي رفضھم لالنتشار وملء األرض( ،نفذ ﷲ إرادته
بأن أدخل لغات متعددة .واآلن ،في دھر الروح القدس الجديد ،الروح القومية التي تعيق البشر
عن االتحاد )أي حكومة العالم الواحد في الزمن األخير( قد انقلبت بالنسبة إلى المؤمنين.
الشركة المسيحية عبر كل عائق بشري )أي العمر ،والجنس ،والطبقة االجتماعية ،والمكان
الجغرافي ،واللغة( ھي عكس تبعات تكوين .٣
 " َك َما أَ ْع َ
وح أَنْ يَ ْن ِطقُوا" .الفعل ناقص إشاري مبني للمعلوم ،ويعني أن الروح
طا ُھ ُم ﱡ
الر ُ
القدس قد بدأ بأن يعطيھم.
كلمة "أن ينطقوا" ) (apophtheggomaiھي مصدر حاضر مبني للمجھول
)مجھول الصيغة معلوم المعنى( .ھذه الكلمة يستخدمھا لوقا فقط في أعمال الرسل )،٤ :٢
١٤؛  .(٢٥ :٢٦تستخدم في السبعينية مع كالم األنبياء )أي ،الكالم الموحى به من الروح
القدس ،تث ٢ :٣٢؛  ١أخ ١ :٢٥؛ حز ١٩ ،٩ :١٣؛ مي ١١ :٥؛ زك .(٢ :١٠
أفضل ھذا التفسير على اإلتيمولوجية اليونانية الكالسيكية بمعنى "صوت مرتفع"،
"حديث متقد" ،أو "خطاب بالغي رفيع" .لقد كان لوقا يعرف السبعينية وكان متأثراً بعلم
مفردات فيھا .السبعينية كانت ھي الكتاب المقدس في عالم البحر األبيض المتوسط وصارت
كتاب الكنيسة المقدس.
سميث/فاندايك-البستاني١٣ -٥ :٢ :
٦
٥
ُ
صا َر َھذاَ
َ
سا ِكنِينَ فِي أو ُر َ
" َو َكانَ يَ ُھو ٌد ِر َجا ٌل أَ ْتقِيَا ُء ِمنْ ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة ت َْحتَ ال ﱠ
شلِي َم .فلَ ﱠما َ
س َما ِء َ
س َم ُع ُھ ْم يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِلُ َغتِ ِه٧ .فَبُ ِھتَ ا ْل َج ِمي ُع
اح ٍد َكانَ يَ ْ
ص ْوتُ ْ
ال ﱠ
اجتَ َم َع ا ْل ُج ْم ُھو ُر َوت ََحيﱠ ُروا ألَنﱠ ُك ﱠل َو ِ
٨
َ
َ
س َم ُع
س َج ِمي ُع َھ ُؤالَ ِء ا ْل ُمتَ َكلﱢ ِمينَ َجلِيلِيﱢينَ ؟ ف َكيْفَ نَ ْ
َوتَ َع ﱠجبُوا قَائِلِينَ بَ ْع ُ
ض» :أتُ َرى لَ ْي َ
ض ُھ ْم لِبَ ْع ٍ
٩
َ
سا ِكنُونَ َما بَيْنَ
اح ٍد ِمنﱠا لُ َغتَهُ الﱠتِي ُولِ َد فِي َھا :ف ْرتِيﱡونَ َو َما ِديﱡونَ َو ِعيالَ ِميﱡونَ َوال ﱠ
نَ ْحنُ ُك ﱡل َو ِ
١٠
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اح َي لِيبِيﱠة الﱠتِي
يجيﱠة َوبَ ْمفِيلِيﱠة َو ِم ْ
النﱠ ْھ َر ْي ِن َوا ْليَ ُھو ِديﱠة َو َكبﱠدُو ِكيﱠة َوبُ ْنت َ
ص َر َونَ َو ِ
ُس َوأ ِ
سيﱠا َوف ِر ِ
١١
س َم ُع ُھ ْم
ست َْو ِطنُونَ يَ ُھو ٌد َود َُخالَ ُء
ب نَ ْ
الرو َمانِيﱡونَ ا ْل ُم ْ
ِك ِريتِيﱡونَ َوع ََر ٌ
ان َو ﱡ
نَ ْح َو ا ْلقَ ْي َر َو ِ
١٢
سى
سنَتِنَا بِ َعظَائِ ِم ﷲِ؟« .فَت ََحيﱠ َر ا ْل َج ِمي ُع َو ْ
ارتَابُوا قَائلِينَ بَ ْع ُ
ضَ » :ما َع َ
يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِأ َ ْل ِ
ض ُھ ْم لِبَ ْع ٍ
أَنْ يَ ُكونَ َھ َذا؟«َ ١٣ .و َكانَ َ
سالَفَةً«".
آخ ُرونَ يَ ْ
ستَ ْھ ِزئُونَ قَائِلِينَ » :إِنﱠ ُھ ْم قَ ِد ا ْمتَألُوا ُ
"٥ :٢أَ ْتقِيَا ُء" .ھذه الكلمة تعني ”التمسك الشديد بشيء“ )السبعينية ،ال ٣١ :١٥؛ مي :٧
 .(٢في حالة اليھودية في القرن األول ،إنھا تدل على معنى النھابة نحو ﷲ وتقاليد الشيوخ
)أي التقاليد الشفھية ،التي صارت التلمود(.
كان ھؤالء رجال أتقياء ومتدينون )٢ :٨؛ ١٢ :٢٢؛ لو  .(٢٥ :٢وھذا مشابه في
المعنى لكلمة "بال لوم" التي استخدمت مع نوح وأيوب.
س َما ِء" .كان اليھود الذكور يُحثون بقوة على حضور األعياد
 " ِمنْ ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة ت َْحتَ ال ﱠ
السنوية الرئيسية الثالث )ال  (٢٣في الھيكل )تث  .(١٦ :١٦كان ھناك:
 -١ربما حجاج من كل أرجاء عالم البحر األبيض المتوسط والذين جاؤوا إلى أورشليم
ألجل الفصح ومكثوا حتى يوم الخمسين.
 -٢مقيمون دائمون كانوا قد انتقلوا من مكان ما في خارج أورشليم )استخدام الكلمة في
١٦ :٤؛ ٢٤ :٧؛ .(٣٢ ،٢٢ :٩
ھذه لھا مضامين الھوتية عظيمة )مت ٢٠ -١٩ :٢٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع .(٨ :١
ص ْوتُ " .يمكن أن يشير ھذا ) (١الضجة المتأتية عن الريح المندفعة
صا َر َھ َذا ال ﱠ
" ٦ :٢لَ ﱠما َ
)اآلية  (٢أو ) (٢المؤمنين الذين يتكلمون بلغات أخرى )اآلية .(٤


"ت ََحيﱠ ُروا"
سميث/فاندايك-البستاني
" َوقَ ْد أَ َخ َذ ْت ُھ ُم ا ْل َح ْي َرةُ"
كتاب الحياة
"وھُم في َحي َر ٍة"
العربية المشتركة
" َوقَ ْد أَ َخ َذ ْت ُھ ُم ا ْل َح ْي َرةُ"
اليسوعية
ھذه الكلمة نفسھا تستخدم في السبعينية في تك  ٩ ،٧ :١١في إشارة إلى بلبلة اللغات
في برج بابل .أعتقد أن يوم الخمسين ھو العكس الرمزي للنزعة القومية التي بدأت عند برج
بابل ،أوالً بالعقاب ألجل رفض البشر اآلثم إلرادة ﷲ بأن يتفرقوا ،وثانيا ً ألجل حماسة البشر
من حكومة عالمية واحدة .كتاب  ،The Jerome Biblical Commentaryالمجلد ،٢
ص ،١٧٢ .يعزز أيضا ً ھذه النظرة باستخدام كلمة ) (diamezizōفي أع  ،٣ :٢والتي ھي
كلمة نادرة ،ولكن أيضا ً مستخدمة في السبعينية في تث  ٨ :٣٢لإلشارة إلى التشتت عند برج
بابل .المؤمنون ما عادوا منفصلين بالنزعات القومية .انظر التعليق على .٢٢ :٩
اجتَ َم َع ا ْل ُج ْم ُھو ُر" .ھذا يدل على أن ھذه الحادثة قد جرت في منطقة الھيكل ألنه ما كان
" ْ
ليمكن أن تتسع علية صغيرة لحشد كبير كھذا وما كانت شوارع أورشليم الصغيرة لتتسع لھم
أيضا ً.
اح ٍد ِمنﱠا لُ َغتَهُ الﱠتِي ُولِ َد فِي َھا" .ربما كانت ھذه معجزة سماع،
 "فَ َكيْفَ نَ ْ
س َم ُع نَ ْحنُ ُك ﱡل َو ِ
وليس بالضرورة التكلم )اآليات  ٨و  .(١١لو تكلم ھؤالء الناس الكثر ،وكل يتكلم بلغة
مختلفة ،في نفس الوقت لصار ھناك تشوش ،ھذا ھو العكس الالھوتي من برج بابل )تك
.(١١
ھذه ھي الكلمة اليونانية )) (dialektosاآلية  ،(٨والتي منھا نحصل على كلمة
"لھجة" .يستخدم لوقا ھذه الكلمة غالبا ً في أعمال الرسل )١٩ :١؛ ٨ ،٦ :٢؛ ٤٠ :٢١؛ :٢٢
٢؛  .(١٤ :٢٦إنھا تستخدم بمعنى "اللغة" .ولكن ،في ھذا السياق ،اللھجة قد تكون ھي
المعنى المقصود .لقد سمع ھؤالء اليھود عن يسوع بلغتھم األم .وكان يقصد بذلك أن يكون
عالمة تأكيدية لھم على موثوقية الرسالة الجديدة عن ﷲ واشتمالھا الكوني.
 .١٢ ،٧ :٢الحظوا كل الكلمات المختلفة التي تعبر عن مشاعر قوية في ھذا السياق.
" ،Sunechō -١تَ َحيﱠرُوا" )اآلية (٦
" ، existēmi -٢بُ ِھتَ " )اآلية (٧
" ، thaumazō -٣تَ َع ﱠجبُوا" )اآلية (٧
" ،diaporeō -٤تَ َحيﱠ َر" )اآلية (١٢
س َج ِمي ُع َھ ُؤالَ ِء ا ْل ُمتَ َكلﱢ ِمينَ َجلِيلِيﱢينَ ؟" .ھذا سؤال بالغي )يتوقع جوابا ً
 "أَتُ َرى لَ ْي َ
باإليجاب( كان يُطرح بسبب لھجتھم الشمالية )أي ،اللھجة ،مت  .(٧٣ :٢٦كلمة "أترى"
تعكس الكلمة اليونانية )) (idouانظروا( ،المستخدمة  ٢٣مرة في أعمال الرسل ولوقا.
سا ِكنُونَ َما بَيْنَ النﱠ ْھ َر ْي ِن" .كل ھذه الجماعات
" ٩ :٢فَ ْرتِيﱡونَ َو َما ِديﱡونَ َو ِعيالَ ِميﱡونَ َوال ﱠ
كانت من منطقة الھالل الخصيب )ما بين النھرين( ،التي منھا دعي إبراھيم )أور الكلدانيين،
تك  (٢٨ :١١و التي منھا نُفي إسرائيل ويھوذا )السبي اآلشوري ،والسبي البابلي(.
 "ا ْليَ ُھو ِديﱠةَ" .لماذا ُوضعت كلمة اليھودية بين بلدين غير مرتبطين؟ لماذا ُوضعت بدون
أداة التعريف ،والتي ستكون صحيحة نحوياً؟ لماذا سيفاجأ أھل اليھودية إذا ما تكلم جليليون
باآلرامية؟ بسبب ھذه األسئلة افترض كثيرون أنه حدث خطأ باكر في النسخ وأن ھذه الكلمة
تشير إلى أمة أخرى.
 -١ترتليان ،أوغسطين -أرمينيا
 -٢جيروم -آرام
 -٣الذھبي الفم ،إيراسموس -الھند
 -٤من أجل اقتراحات معاصرة عديدة انظر كتاب A Textual Commentary on
 ،the Greek New Testamentللكاتب  ،Bruce M. Metzgerص.٢٩٣ .
يجيﱠةَ َوبَ ْمفِيلِيﱠةَ" .كانت ھذه جماعات من تركيا
َ " ١٠ -٩ :٢كبﱠدُو ِكيﱠةَ َوبُ ْنت َ
ُس َوأَ ِ
سيﱠا َوفَ ِر ِ
الحديثة.
َ
ْ
ﱠ
ان" .كانت ھذه جماعات من شمال أفريقيا.
ِ " ١٠ :٢م ْ
ص َر َونَ َو ِ
اح َي لِيبِيﱠة التِي نَ ْح َو القَ ْي َر َو ِ
ْ
ست َْو ِطنُونَ " .الحجاج اليھود الذين كانوا قد اھتدوا في ھذه المناسبة ربما
الرو َمانِيﱡونَ ال ُم ْ
" ﱡ
كانوا أصل الكنيسة في رومية.
 "د َُخالَ ُء" .تشير ھذه إلى األمميين المھتدين إلى اليھودية والذين كانوا يُطلب منھم:
 -١حفظ الناموس الموسوي

 -٢ختانة الذكور
 -٣أن يعتمدوا بأنفسھم أمام الشھود
 -٤عند اإلمكان أن يقدموا ذبيحة في الھيكل
لقد كانوا حاضرين في أورشليم ألنه كان مطلوبا ً من كل الذكور اليھود أن يحضروا أيام
األعياد السنوية الرئيسية الثالثة )خر  ٢٣وال .(٢٣
ِ " ١١ :٢ك ِريتِيﱡونَ " .كانت ھذه جزيرة ضخمة في البحر األبيض المتوسط قرب تركيا .ربما
كانت كلمة تدل شموليا ً على كل الجزر في بحر إيجة.
ب" .ال بد أن ھذه تشير إلى ذرية عيسو .لقد كان ھناك العديد من القبائل العربية
 " َع َر ٌ
منتشرة حول جنوب الشرق األدنى .ھذه القائمة كانت تمثل بالنسبة إلى اليھود في القرن
األول كل العالم المعروف آنذاك .قد تكون ھذه استعارة مشابھة للغات السبعين في العالم
كرمز يھودي إلى كل البشرية )لو  .(١٠ھذه الفكرة نفسھا يتم التعبير عنھا في تث  ٨ :٣٢في
السبعينية.
 .١٢ :٢أدرك ھؤالء الحجاج أن ھذه الحادثة الخاصة ھي عالمة ذات مغزى .اغتنم بطرس
الفرصة ليجيب على أسئلتھم.
" ١٣ :٢إِنﱠ ُھ ْم قَ ِد ا ْمتَألُوا" .ھذا زمن تام مبني للمجھول إشاري فيه كناية ،ما يؤكد أن ھؤالء
التالميذ قد شربوا بأنفسھم ودخلوا في حالة سكر وأنھم بقيوا سكارى.
سالَفَةً" .أحد تفاسير الحالة ھو أن أتباع يسوع ھؤالء كانوا قد سكروا )أف ١٨ :٥أ(.
" ُ
ً
أنى للسكر أن يفسر القدرات اللغوية؟ أنا على يقين أنه كان ھناك أيضا جو من اإلثارة
والفرح.
موضوع خاص :المواقف الكتابية من الكحول وإدمان المسكرات
 -Iتعابير بيبلية.
أ .العھد القديم
 -Yayin -١ھذه ھي الكلمة التي تُستخدم عموما ً لإلشارة إلى الخمر ) BDB
 ،(406والتي تُستخدم  ١٤١مرة .إن األتيمولوجيا )العلم الذي يدرس أصل األلفاظ( ،غير
متأكد منھا ألنھا ليست من جذر عبري .إنھا تشير دائما ً إلى عصير فاكھة متخ ّمر ،وعادة
يكون عنبا ً .خير أمثلة على ذلك نجدھا في المقاطع في تكوين ٢١ :٩؛ خروج ٤٠ :٢٩؛ عدد
.١٠ ،٥ :١٥
 -Tirosh -٢ھذه ھي "الخمر الجديدة" ) .(BDB 440بسبب العوامل
المناخية في الشرق األدنى ،تبدأ عملية التخمير بعد مرور ستة أشھر على استخالص
العصير .ھذه الكلمة تدل على الخمر خالل عملية التخمير .ونجد ھذا واضحا ً في مقاطع مثل
تثنية ١٧ :١٢؛ ٤ :١٨؛ أشعياء ٩ -٨ :٦٢؛ ھوشع .١١ :٤
 -Asis -٣من الواضح أن ھذه الكلمة تدل على شراب كحولي )"نبيذ حلو"،
 ،BDB 779مثال ،يوئيل ٥ :١؛ أشعياء .(٢٦ :٤٩
 -Sekar -٤ھذه الكلمة تعني "مشروب قوي" ) .(BDB 1016الجذر
العبري يُستخدم في كلمة "سكير" أو "سكران" .وعادة يُضاف إلى ھذا المشروب شيء
ليجعله أشد سُكراً .وإن الكلمة موازية لكلمة ) Yayinانظر أمثال ١ :٢٠؛ ٦ :٣١؛ أشعياء
.(٧ :٢٨
ب .العھد الجديد
 -Oinos -١ھي الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة  Yayinالعبرية.
) Neos oinos -٢الخمر الجديدة( -المرادف اليوناني لكلمة ) Tiroshانظر
مرقس .(٢٢ :٢
) Gleuchos vinos -٣النبيذ الحلو -(Asis ،الخمر في المراحل األولى من
التخمير )انظر أعمال .(١٣ :٢
 -IIاالستخدام الكتابي:
أ .العھد القديم:
 -١الخمر ھو عطية من ﷲ )تك ٢٨ :٢٧؛ مز ١١٥ -١١٤ :١٠٤؛ الجامعة
٧ :٩؛ ھوشع ٩ -٨ :٢؛ يوئيل ٢٤ ،١٩ :٢؛ عاموس ١٣ :٩؛ زكريا .(٧ :١٠
 -٢الخمر ھو جزء من الذبيحة المقرﱠبة )خروج ٤٠ :٢٩؛ الويين ١٣ :٢٣؛
عدد ١٠ ،٧ :١٥؛ ١٤ :٢٨؛ تثنية ٢٦ :١٤؛ قضاة .(١٣ :٩
 -٣الخمر يُستخدم كدواء ) ٢صم ٢ :١٦؛ أمثال .(٧ -٦ :٣١

 -٤يمكن للخمر أن يكون مشكلة حقيقية )مع نوح -تكوين ٢١ :٩؛ لوط-
ال ١ -صم ٣٦ :٢٥؛ أوريا –  ٢صم
تكوين ٣٥ ،٣٣ :١٩؛ شمشون -قضاة ض١٩ :٦؛ نَابَ َ
١٣ :١١؛ َع ﱡمونَ  ٢ -صم ٢٨ :١٣؛ ا ْيلَةَ ١ -مل ٩ :١٦؛ بنھادد ١ -مل ١٢ :٢٠؛ ُر َؤ َساء-
عاموس ٦ :٦؛ وسيدات -عاموس .(٤
 -٥يمكن إساءة استخدام الخمر )أمثال ١ :٢٠؛ ٣٥ -٢٩ :٢٣؛ ٥ -٤ :٣١؛
أشعياء ٢٢ ،١١ :٥؛ ١٤ :١٩؛ ٨ -٧ :٢٨؛ ھوشع .(١١ :٤
 -٦كان الخمر محظراً على جماعات معينة )الكھنة خالل إقامة واجباتھم،
الويين ٩ :١٠؛ حزقيال ٢١ :٤٤؛ المنذورين -عدد ٦؛ ورؤساء -أمثال ٥ -٤ :٣١؛ أشعياء
١٢ -١١ :٥٦؛ ھوشع .(٥ :٧
 -٧الخمر يُستخدم في بيئة اسخاتولوجية )عاموس ١٣ :٩؛ يوئيل ١٨ :٣؛
زكريا .(١٧ :٩
ب .خالل الكتاب المقدس:
ً
 -١الخمر باعتدال مفيد جدا )الجامعة .(٣٠ -٢٧ :٣١
 -٢يقول الرّابّيون" :الخمر أعظم األدوية ،وحيث ال يوجد خمر تأتي الحاجة
إلى الدواء" ).(BB 58b
ج -العھد الجديد:
 -١ح ّول يسوع كمية كبيرة من الماء إلى خمر )يوحنا .(١١ -١ :٢
 -٢احتسى يسوع الخمر )متى ١٩ -١٨ :١١؛ لوقا ٣٤ -٣٣ :٧؛ .(١٧ :٢٢
 -٣اتﱡھم بطرس بأنه أفرط في شرب "الخمر الجديدة" في يوم العنصرة
)أعمال .(١٣ :٢
 -٤يمكن أن يُستخدم الخمر كدواء )مرقس ٢٣ :١٥؛ لوقا ٣٤ :١٠؛  ١تيم :٥
.(٢٣
 -٥على الرؤساء أال يكونوا ُم ْد ِمنِي َخ ْمر .وھذا ال يعني االمتناع الكامل عن
الخمر ) ١تيم ٨ ،٣ :٣؛ تيطس ٧ :١؛ ٣ :٢؛  ١بطرس .(٣ :٤
 -٦الخمر يُستخدم في بيئة اسخاتولوجية )متى ١ :٢٢؛ رؤيا .(٩ :١٩
 -٧ال ﱡس ْكر مستنكر ومستھجن )متى ٤٩ :٢٤؛ لوقا ٤٥ :١٢؛ ٣٤ :٢١؛ ١
كور ١٣ -١١ :٥؛ ١٠ :٦؛ غالطية ٢١ :٥؛  ١بطرس ٣ :٤؛ رومية .(١٤ -٣ :١٣
 -IIIالتبصر الالھوتي:
أ .الشد الجدلي
 -١الخمر ھو عطية من ﷲ.
 -٢السﱡك ُر مشكلة كبيرة.
 -٣المؤمنون في بعض الحضارات يجب أن يحدوا من حرياتھم من أجل
اإلنجيل )متى ٢٠ -١ :١٥؛ مرقس ٢٣ -١ :٧؛  ١كور ١٠ -٨؛ رومية .(١٤
ب .النزعة إلى تجاوز الحدود.
 -١ﷲ ھو مصدر كل األشياء الخيﱢرة الحسنة.
 -٢الجنس البشري الساقط أساء استخدام كل عطايا ﷲ عندما مضى بھا إلى
ما وراء الحدود التي أعطاھا ﷲ.
ج .سوء االستخدام ھو فينا ،وليس في األشياء .ليس من شر في المخلوقات المادية
)مرقس ٢٣ -١٨ :٧؛ رومية ٢٠ ،١٤ :١٤؛  ١كور ٢٦ -٢٥ :١٠؛  ١تيم ٤ :٤؛ تي :١
.(١٥
 -IVثقافة اليھود في القرن األول والتخمر:
أ .يبدأ التخمر سريعاً ،بعد حوالي ست ساعات من سحق العنب.
ب .يقول التقليد اليھودي أنه عندما تظھر رغوة خفيفة على السطح )عالمة التخمر(،
يصير فرضا ً على اليھودي أن يدفع العشر عن ھذا الخمر ) .(Ma aseroth 1:7وھذه
تُدعى "الخمر الجديدة" أو "الخمر الحلوة".
ج .عملية التخمر األولى كانت تكتمل بعد أسبوع.
ً
ُ
د .عملية التخمر الثانية كانت تستغرق حوالي  ٤٠يوما .وفي ھذه الحالة تعتبر
"خمرة عتيقة" ويمكن تقديمھا إلى المذبح ).(Edhuyyoth 6:1
ھـ .الخمر التي تكون قد تثفﱠلت )خمر قديمة( كانت تُعتبر جيدة ،ولكن كان يجب
ترشيحھا جيداً قبل استخدامھا.

و .كانت الخمرة تُعتبر قديمة عادة بعد مرور عام على تخ ّمرھا .وكانت أطول مدة
يمكن تخزين الخمر فيھا مع اإلبقاء على جودتھا ھي ثالث سنوات .لقد كانت تُدعى "خمر
قديمة" وكان يجب تخفيف كثافتھا بإضافة الماء إليھا.
ز .وفقط في السنوات المئة األخيرة مع بيئة معقمة وإضافة مواد كيميائية صار يمكن
إرجاء التخمر .لم يكن العالم القديم يستطيع إيقاف عملية التخمر الطبيعية.
 -Vخاتمة الكالم:
أ .كن على يقين من أال تنتقص خبرتك ،والھوتك ،وتفسيرك الكتابي من يسوع
وثقافة القرن األول اليھودي/المسيحي .فلم يكن ھناك امتناع كامل عن الخمر.
ب .ال أدافع عن االستخدام االجتماعي للكحول .ولكن ،كثيرين يبالغون في الكالم عن
موقف الكتاب المقدس من ھذا الموضوع وي ﱠدعون اآلن براً أسمى استناداً إلى تحيّز ثقافي أو
طائفي.
ً
ً
ً
ج .بالنسبة لي ،رومية ١٤و  ١كورنثوس  ١٠ -٨قدمت تبصّرا وإرشادا استنادا إلى
المحبة واالحترام لألخوة المؤمنين وانتشار اإلنجيل في ثقافاتنا ،وليس حرية شخصية أو نقداً
إدانيا ً .إن كان الكتاب المقدس ھو المصدر الوحيد لإليمان والممارسة ،فينبغي علينا إذاً أن
نعيد التفكير في ھذه المسألة.
د .إن فرضنا تعففا ً كلّيا ً على إرادة ﷲ ،فأي موقف نكون قد اتخذنا نحو يسوع وأيضا ً
الثقافات المعاصرة التي تستخدم النبيذ أو الخمر بشكل اعتيادي )أوربا وأميركا الجنوبية
والشرق األوسط(؟
سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٤ :٢ :
١٤
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
س َم َع األَ َح َد َع َ
سا ِكنونَ
ص ْوتهُ َوقا َل ل ُھ ْم» :أيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل اليَ ُھو ُد َوال ﱠ
" فَ َوقَفَ بُ ْط ُر ُ
ش َر َو َرفَ َع َ
١٥
سوا
فِي أُو ُر َ
شلِي َم أَ ْج َم ُعونَ لِيَ ُكنْ َھ َذا َم ْعلُوما ً ِع ْن َد ُك ْم َوأَ ْ
ص ُغوا إِلَى َكالَ ِمي ألَنﱠ َھ ُؤالَ ِء لَ ْي ُ
١٦
سا َعةُ الثﱠالِثَةُ ِمنَ النﱠ َھا ِر .بَ ْل َھ َذا َما قِي َل بِيُوئِي َل النﱠبِ ﱢي.
س َكا َرى َك َما أَ ْنتُ ْم تَظُنﱡونَ ألَنﱠ َھا ال ﱠ
ُ
١٧
َ
َ
َ
َ
َ
ﱢ
ُ
ش ٍر فَيَتَنَبﱠأ ُ بَنُوك ْمُ
ُ
ُ
ُ
وحي َعلى ك ﱢل بَ َ
يَقو ُل ﷲَُ :ويَكونُ فِي األيﱠ ِام األ ِخي َر ِة أني أ ْ
سك ُ
ب ِمنْ ُر ِ
١٨
َ
َ
َ
شي ُ ُ
ً
ً
َ
ُ
ب ِمنْ
ى َويَ ْحلُ ُم ُ
َوبَنَاتُ ُك ْم َويَ َرى َ
وخ ُك ْم أَ ْحالماَ .و َعلى َعبِي ِدي أ ْيضا َوإِ َمائِي أ ْ
سك ُ
شبَابُ ُك ْم ُرؤ ً
١٩
ض
س َما ِء ِمنْ فَ ْو ُ
ْطي ع ََجائِ َب فِي ال ﱠ
ق َوآيَا ٍ
وحي فِي تِ ْل َك األَيﱠ ِام فَيَتَنَبﱠأُونَ َ .وأُع ِ
ُر ِ
ت َعلَى األَ ْر ِ
٢٠
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
س إِلى ظل َم ٍة َوالق َم ُر إِلى د ٍَم ق ْب َل أنْ يَ ِجي َء
ان .تَت ََح ﱠو ُل ال ﱠ
ِمنْ أ ْ
ش ْم ُ
سف ُل :دَما َونارا َوبُخا َر دُخ ٍ
٢١
ْ
ُ
ْ
ص«".
يَ ْو ُم ال ﱠر ﱢب ال َع ِظي ُم ال ﱠ
ش ِھي ُرَ .ويَ ُكونُ ُك ﱡل َمنْ يَ ْدعُو بِا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَخل ُ
س" .فكروا فقط ،بأنه من بين كل التالميذ ،بطرس كان ھو أول من كرز بأول
" ١٤ :٢بُ ْط ُر ُ
عظة مسيحية .ذاك الذي أنكر معرفته بيسوع ثالث مرات )لو  .(٢٣تغير بطرس من الجبن
والنكران إلى الجرأة والتبصر الروحي ھو دليل آخر على أن دھر الروح القدس قد الح فجره
بقوة تغير الحياة .ھذه ھي أول عظة مدونة له في أعمال الرسل .إنھا تظھر لنا الفحوى
والتجديد في كرازة الرسل .ھذه العظات الرسولية تشكل جزءاً ھاما ً من أعمال الرسل.
موضوع خاص :العظة الكرازية  KERYGMAفي الكنيسة األولى
أ -الوعود التي قطعھا ﷲ في العھد القديم تحققت اآلن بمجيء يسوع المسيا )أع :٢
٣١ -٣٠؛ ٢٤ ،١٩ :٣؛ ٤٣ :١٠؛ ٢٢ ،٧ -٦ :٢٦؛ رو ٤ -٢ :١؛  ١تيم ١٦ :٣؛ عب :١
٢ -١؛  ١بط ١٢ -١٠ :١؛  ٢بط .(١٩ -١٨ :١
بَ -مس َح ﷲ يسو َع كمسيا لدى معموديته )أع .(٣٨ :١٠
ج -بدأ يسوع خدمته في الجليل بعد معموديته )أع .(٣٧ :١٠
د -خدمة يسوع تميزت بأعمال الصالح والقيام بمعجزات وأعمال اقتدار بقدرة ﷲ )مر
٤٥ :١٠؛ أع ٢٢ :٢؛ .(٣٨ :١٠
ص ِلب المسيح بحسب قصد ﷲ األبدي )مر ٤٥ :١٠؛ يو ١٦ :٣؛ أع ٢٣ :٢؛ -١٣ :٣
ھـُ -
١٨ ،١٥؛ ١١ :٤؛ ٣٩ :١٠؛ ٢٣ :٢٦؛ رو ٣٤ :٨؛  ١كور ١٨ -١٧ :١؛ ٣ :١٥؛ غل :١
٤؛ عب ٣ :١؛  ١بط ١٩ ،٢ :١؛ ١٨ :٣؛  ١يو .(١٠ :٤
و -قام يسوع من بين األموات وظھر لتالميذه )أع ٣٢ -٣١ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ :١٠
٤١ -٤٠؛ ٣١ :١٧؛ ٢٣ :٢٦؛ رو ٣٤ :٨؛ ٩ :١٠؛  ١كور  ١٢ ،٧ -٤ :١٥وما تالھا؛ ١
تس ١٠ :١؛  ١تيم ١٦ :٣؛  ١بط ٢ :١؛ .(٢١ ،١٨ :٣
ز -مجّد ﷲ يسوع وأعطاه اسم "الرب" )أع ٣٦ -٣٣ ،٢٩ -٢٥ :٢؛ ١٣ :٣؛ ٣٦ :١٠؛
رو ٣٤ :٨؛ ٩ :١٠؛  ١تيم ١٦ :٣؛ عب ٣ :١؛  ١بط .(٢٢ :٣

ح -أعطى يسوع الروح القدس ألجل تشكيل جماعة ﷲ الجديدة )أع ٨ :١؛ ،١٨ -١٤ :٢
٣٩ -٣٨؛ ٤٧ -٤٤ :١٠؛  ١بط .(١٢ :١
ط -سيأتي ثانية ألجل الدينونة وألجل استعادة كل األشياء )أع ٢١ -٢٠ :٣؛ ٤٢ :١٠؛
٣١ :١٧؛  ١كور ٢٨ -٢٠ :١٥؛  ١تس .(١٠ :١
ي -ينبغي على كل من يسمع الرسالة أن يتوب ويعتمد )أع ٣٨ ،٢١ :٢؛ ١٩ :٣؛ :١٠
٤٨ -٤٧ ،٤٣؛ ٣٠ :١٧؛ ٢٠ :٢٦؛ رو ١٧ :١؛ ٩ :١٠؛  ١بط .(٢١ :٣
ّ
ُ
ھذه الخطوط البيانية كانت تمثل جوھر اإلعالن في الكنيسة األولى ،رغم أن عدة كتاب
في العھد الجديد يتركون جزءاً ما أو يركزون على تفاصيل أخرى في عظاتھم أو كرازتھم.
إنجيل مرقس بكامله يتبع بشكل لصيق طريقة بطرس في الـ  .kerygmaويُرى مرقس
تقليديا ً على أنّه يبني عظات بطرس ،التي ألقاھا في روما ،محوالً إياھا إلى إنجيل مكتوب.
وإن إنجيلي متى ولوقا كليھما يتبعان البنية األساسية لمرقس.
ش َر" .تُظھر ھذه أمرين (١) :بطرس ھو الناطق بلسان الرسل ،ولكنه ال
 " َم َع األَ َح َد َع َ
يزال جزءاً من الجماعة الرسولية .إنه ال يتكلم بمفرده أو بسلطانه الذاتي .الروح القدس يتكلم
بشكل فريد من خالل ھذه الجماعة كلھا من المدعوين ،شھود عيان و) (٢متياس ،رغم أننا ال
نعرف أي شيء عن خدمته ،فقد أصبح رسميا ً جزءاً من الجماعة الرسولية.
شلِي َم" .الناس الذين تتم مخاطبتھم ھنا يبدو أنھم
سا ِكنُونَ فِي أُو ُر َ
 "أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل ا ْليَ ُھو ُد َوال ﱠ
مختلفين عن الحجاج الذين يوصفون بجنسيتھم في اآليات .١١ -٧
ص ُغوا إِلَى َكالَ ِمي" .ھذان كالھما فعال أمر .األول ھو
 "لِيَ ُكنْ َھ َذا َم ْعلُوما ً ِع ْن َد ُك ْم َوأَ ْ
حاضر مبني للمعلوم والثاني ماضي بسيط مبني للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(.
يريد بطرس أن ينتبھوا إليه بشكل كامل.
من الواضح أن العبارة ھي مصطلح سامي .تستخدم مرتين لبدء عظات بطرس ):٢
١٤؛  (١٠ :٤ومرتين مع بولس )٣٨ :١٣؛  .(٢٨ :٢٨كان لوقا أمميا ً اھتدى وھو راشد .ھذه
اللمسة من المصطلحات السامية تظھر أن لوقا لم يخترع عظات في سفر األعمال ألجل
أغراضه الالھوتية الذاتية ،بل إنه يوجز مصادره بأمانة.
س َكا َرى" .بطرس ،برد على التھمة الواردة في اآلية  ،١٣يقول أن
سوا ُ
َ " ١٥ :٢ھ ُؤالَ ِء لَ ْي ُ
الوقت باكر جداً لليھود المستقيمي اإليمان على أن يشربوا الخمر.
ھذا يتبع التفسير الرابي لخر ) ٨ :١٦انظر Tyndale NT Commentary
 ،Series, Actsللكاتب  ،E. M. Blaiklockص.(٥٨ .
ً
سا َعةُ الثﱠالِثَةُ" .ال بد أن ھذه كانت السعة التاسعة صباحا .لقد كان ذلك ھو وقت تقدمة
 "ال ﱠ
الصباح اليومية في الھيكل .وقد صار وقت صالة خاص لليھود" .الساعة الثالثة" ھو مؤشر
زمني يھودي .كتاب العھد الجديد )وخاصة يوحنا( يستخدمون كال المؤشرين اليھودي
والروماني للزمن.
ﱠ
َ " ١٦ :٢ھ َذا َما قِي َل بِيُوئِي َل النبِ ﱢي" .ھذا اقتباس من يوئيل  ٣٠ -٢٨ :٢من السبعينية .يسوع
نفسه ربما كان مصدر تحديد ھذا المقطع النبوي على أنه قد تحقق )لو .(٤٥ ،٢٧ :٢٤
" ١٧ :٢فِي األَيﱠ ِام األَ ِخي َر ِة" .ھذه العبارة تعكس تعديل لوقا للنص السبعيني ويجب أال يكون
بأحرف كبيرة .في العھد القديم ھذه العبارة كانت تشير إلى نھاية الزمان ومجيء الدھر
المسياني .في العھد الجديد "األيام األخيرة" كانت تشير إلى تداخل الدھرين اليھوديين .الدھر
الجديد بدأ بتجسد يسوع في بيت لحم وسيستمر حتى مجيئه الثاني .إننا نعيش في المشادة بين
ت بعد" بما يختص بملكوت ﷲ .انظر الموضوع الخاص التالي.
ما ھو "للتو" و"لم يأ ِ
موضوع خاص :ھذا الدھر والدھر اآلتي
كان أنبياء العھد القديم ينظرون إلى المستقبل على أنه امتدا ٌد للحاضر .فبالنسبة لھم
المستقبل سيكون استعادة إلسرائيل جغرافيا ً .ومع ذلك ،فقد كانوا يرونه كيوم جديد )انظر
أشعياء ١٧ :٦٥؛  .(٢٢ :٦٦مع الرفض المتعمد المستمر للرب من قِبل نسل إبراھيم )حتى
بعد السبي( نشأ نمط جديد في األدب الرؤيوي اليھودي لفترة ما بين العھدين )نقصد حنوك
األول ،عزرا الرابع ،باروخ الثاني(.
ھذه الكتابات بدأت تميز بين دھرين :دھر حالي شرير يسيطر عليه الشيطان ودھ ٌر
ت من البر يسوده الروح يُد ّشنه المسيح )الذي يُصور غالبا ً كمحارب فعال(.
آ ٍ
ھناك تطور واضح في ھذا الفرع من الالھوت )األخرويات( .يُسمي الالھوتيون ھذا
بـ ”اإلعالن المتدرج“ .يؤكد العھد الجديد ھذه الحقيقة الكونية الجديدة القائلة بالدھرين )أي
الثنائية المؤقتة(.

يسوع
متى ٣٢ :١٢
متى ٢٩ ،٢٢ :١٣
مرقس ٣٠ :١٠
لوقا ٨ :١٦
لوقا ٣٠ :١٨
لوقا ٣٥ -٣٤ :٢٠

بولس
رومية ١٢ :١٢
 ١كور ٢٠ :١؛ ٨ ،٦ :٢؛ ١٨ :٣
 ٢كور ٤ :٤
غالطية ٤ :١
أفسس ٢١ :١؛ ٧ ،١ :٢؛ ١٢ :٦
١تيموثاوس ١٧ :٦
 ٢تيموثاوس ١٠ :٤
تيطس ١٢ :٢

عبرانيين
٢ :١
٥ :٦
٣ :١١

في الھوت العھد الجديد ھذان الدھران اليھوديان تداخال وتشابكا بسبب نبوءات غير
متوقعة وأُغفل عنھا تتعلق بمجيئي المسيّا .تجسد يسوع حقق نبوءات العھد القديم كافتتاحية
وغاز،
كقاض ديّان
للدھر الجديد )دانيال  .(٤٥ -٤٤ :٢ولكن العھد القديم أيضا ً رأى مجيئه
ٍ
ٍ
ومع ذلك فقد جاء أوالً كعبد متألم )انظر أشعياء  ،(٥٣متواضع وحليم )انظر زكريا .(٩ :٩
سيعود بقوة كما تنبأ العھد القديم )انظر رؤيا  .(١٩ھذا التحقق الذي على مرحلتين جعل
الملكوت حاضراً ) ُد ﱢشنَ ( ،ولكنه مستقبلي )ليس منجزاً بالكامل( .وھنا الش ّد في العھد الجديد
على الملكوت الحاضر ولكن المتعلّق بالمستقبل.
 "يَقُو ُل ﷲُ" .المخطوطة بيزاي ،المخطوطة  ، Dتحوي كلمة )) (kuriosرب( .ھل
تشير  kuriosإلى الرب/يھوه في العھد القديم أو يسوع المسيا؟ ال بد أن كلمة ) Theosﷲ(
كانت محاولة من الناسخ ليوضح من ھو المتكلم.
ش ٍر" .الحظ العنصر العالمي الكوني )اآلية  .(٣٩كل
وحي َعلَى ُك ﱢل بَ َ
 "أ َ ْ
س ُك ُ
ب ِمنْ ُر ِ
العوائق التقليدية القديمة ال يعود له وجود مع المسيح ) ١كور ١٣ :١٢؛ غل ٢٨ :٣؛ أف :٣
٦؛ كول  .(١١ :٣رغم عدم وجود ذكر ألي تمييز بين اليھود واألمميين في يوئيل ،٢
الحظوا اآلية  ،٣٨التي تدل ضمنا ً على أنه ليس ھناك من تمايز .الرب/يھوه يشارك بروحه
القدوس كل المؤمنين الذين خلقھم على صورته )حرفيا ً "كل البشر"( ،وھذا ما يتم التأكيد
عليه في تك .٢٧ -٢٦ :١
ى َويَ ْحلُ ُم
ش ٍر فَيَتَنَبﱠأ ُ بَنُو ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َويَ َرى َ
وحي َعلَى ُك ﱢل بَ َ
 "أ َ ْ
س ُك ُ
شبَابُ ُك ْم ُرؤ ً
ب ِمنْ ُر ِ
شيُ ُ
وخ ُك ْم أَ ْحالَما" .قد تكون ھذه تحقيقا ً خاصا ً لعد  .٢٩ :١١الحظوا أنه ليس ھناك من تمييز
ُ
في الجنس.
موضوع خاص :النساء في الكتاب المقدس
 -Iالعھد القديم:
أ -في حضارة ذلك العصر كانت النساء تُعتبرن من الممتلكات.
 -١كانت النساء ضمن قائمة الممتلكات )خر (١٧ :٢٠
 -٢معاملة النساء العبيد )خر (١١ -٧ :٢١
 -٣نذور النساء كانت قابلة لإلبطال على يد ذكر مسؤول في المجتمع )عدد (٣٠
 -٤النساء كغنائم حرب )تث ١٤ -١٠ :٢٠؛ (١٤ -١٠ :٢١
ب -عمليا ً كانت ھناك تبادلية:
 -١الرجل والمرأة ُخلقا على صورة ﷲ )تك (٢٧ -٢٦ :١
 -٢أكرم أباك وأمك )خر ] ١٢ :٢٠عدد ([١٦ :٥
 -٣بجّل أمك وأباك )ال ٣ :١٩؛ (٩ :٢٠
 -٤الرجال والنساء يمكن أن يكونوا منذورين مكرسين )عدد (٢ -١ :٦
 -٥البنات لھن حق اإلرث )عدد (١١ -١ :٢٧
 -٦النساء جزء من شعب العھد )تث (١٢ -١٠ :٢٩
 -٧يتلقون التعليم على يد األب أو األم )أمثال ٨ :١؛ (٢٠ :٦
 -٨أبناء وبنات ھيمان )عائلة الوية( كانوا يقودون الموسيقى في الھيكل ) ١أخ :٢٥
(٦ - ٥
 -٩األبناء والبنات سيتنبؤون في الدھر الجديد )يوئيل (٢٩ -٢٨ :٢
ج -النساء كن في مراكز قيادية:
 -١أخت موسى ،ميريام ،كانت تُدعى نبية )خر (٢١ -٢٠ :١٥
 -٢نساء كن موھوبات من ﷲ ليُشيدن خيمة االجتماع )خر (٢٦ -٢٥ :٣٥
 -٣امرأة ،ديبورا ،وھي أيضا ً نبية )انظر قضاة  ،(٤ :٤قادت جميع األسباط )قضاة
٥ -٤ :٤؛ (٧ :٥

 -٤خلدة كانت نبية حثھا الملك يوشيا على أن تقرأ وتفسّر ”سفر الشريعة“ المكتشف
آنذاك ) ٢مل ١٤ :٢٢؛  ٢أخ (٢٧ -٢٢ :٣٤
 -٥راعوث ،المرأة التقية كانت السلف األعلى داود
 -٦أستير ،المرأة التقية ،خلّصت الشعب اليھودي في بالد فارس
 -IIالعھد الجديد
ُ
أ -كانت النساء في حضارتي اليھودية والعالم اإلغريقي-الروماني كلتيھما تعتبرن
مواطنات من الدرجة الثانية ال يتمتعن سوى ببضعة حقوق أو امتيازات )ما عدا مقدونية(.
ب -نساء في أدوار قيادية:
 -١أليصابات ومريم ،امرأتان تقيتان وضعتا نفسيھما تحت تصرف ﷲ )لوقا (٢ -١
 -٢حنة ،امرأة تقية تخدم في الھيكل )لوقا (٣٦ :٢
 -٣ليديا ،مؤمنة وقائدة لكنيسة بيتية )أعمال (٤٠ ،١٤ :١٦
 -٤بنات فيلبس األربعة ،كن نبيات )أعمال (٩ -٨ :٢١
 -٥فيبي ،شماسة الكنيسة التي في كنخريا )رومية (١ :١٦
 -٦بريسكا )بريسكيال( ،شركاء بولس في الخدمة ومعلمة أبلس )أعمال ٢٦ :١٨؛
رومية .(٣ :١٦
 -٧مريم ،تريفينا ،تريفوسا ،برسيس ،جوليا ،شقيقة نيريوس ،وھن عدة نساء
شاركن بولس في الخدمة )رومية (١٦ -٦ :١٦
 -٨يونياس ،على األرجح أنھا امرأة رسولة )رومية (٧ :١٦
 -٩أفودية وسنتيخي ،شركاء بولس في الخدمة )فيلبي (٣ -٢ :٤
 -IIIكيف يوازن المؤمن المعاصر األمثلة الكتابية المتضاربة؟
أ -كيف يستطيع المرء أن يحدد الحقائق التاريخية أو الحضارية التي تنطبق على
سياق النص األصلي عن الحقائق األبدية الصحيحة لكل الكنائس ،وكل المؤمنين في كل
الدھور والعصور؟
 -١يجب أن نأخذ بعين االعتبار قصد الكاتب األصلي الملھم بشكل جدي .الكتاب
المقدس ھو كلمة ﷲ والمصدر الوحيد لإليمان والممارسة.
 -٢يجب أن نتعامل مع النصوص الملھمة الشرطية التاريخية بشكل واضح
أ .العبادة في إسرائيل )الطقوس والليتورجيا(
ب .اليھودية في القرن الميالدي األول
ج .أقوال بولس التاريخية الشرطية الواضحة في  ١كورنثوس
) (١نظام الشريعة في روما الوثنية
) (٢البقاء عبداً )(٢٤ -٢٠ :٧
) (٣التبتل )(٣٥ -١ :٧
) (٤العذارى )(٣٨ -٣٦ :٧
) (٥الطعام المقدم كقرابين لألصنام )٨؛ (٣٣ -٢٣ :١٠
) (٦األعمال غير الالئقة في عشاء الرب )(١١
 -٣أعلن ﷲ نفسه بشكل كامل وواضح إلى حضارة معينة ،في يوم معين .يجب أن
نأخذ بشكل جدي اإلعالن ،ولكن ليس كل جانب من تفاصيله التاريخية .كلمة ﷲ ُكتبت
بكلمات بشر.
ّ
ب -التفسير الكتابي يجب أن يُركز على قصد الكاتب األصلي .ما الذي كان يقوله في
أيامه؟ ھذا أمر أساسي وحاسم من أجل التفسير الصحيح ،وبعد ذلك نطبق ھذا على يومنا
الحالي .المشكلة اآلن ھي مع النساء في أدوار القيادة )المشكلة التفسيرية الحقيقية قد تكون
تحديد الكلمة .ھل كانت ھناك خدمات أكبر من الرعاة الذين كانوا يُرون في موقع القيادة؟ ھل
كان يُنظر إلى الشماسات أو النبيات كقادة؟( من الواضح تماما ً أن بولس ،في  ١كور :١٤
 ٣٥ -٣٤و ١تيم  ،١٥ -٩ :٢يؤكد على أن النساء ال يجب أن يأخذن دور قيادي في العبادة
العامة .ولكن كيف أطبّق ھذا اليوم؟ ال أريد لحضارة بولس أو حضارتي أن تسكت كلمة ﷲ
وإرادته .ربما كانت العادات في أيام بولس مقيدة جداً ،ولكن من جھة أخرى قد تكون مفتوحة
كثيرة في أيامنا .ال أشعر بالكثير من االرتياح وأنا أقول أن كلمات بولس وتعاليمه شرطية
متعلقة بالقرن األول وھي حقائق مرتبطة بواقع محلي .من أنا ألسمح لفكري أو ثقافتي أن
تنكر كاتبا ً ُملھماً؟

على كل حال ،ماذا أفعل عندما أرى ثالثة أمثلة كتابية عن نساء قائدات )حتى في
كتابات بولس ،انظر رومية (١٦؟ مثال واضح عن ذلك نجده في نقاش بولس حول العبادة
العامة في  ١كور  .١٤ -١١في  ٥ :١١يبدو أنه يسمح للمرأة بأن تعظ وتصلي في العبادة
العامة ورؤوسھم مغطاة ،ومع ذلك في  ،٣٥ -٣٤ :١٤يطالب بأن تبقين صامتات .كانت
ھناك شماسات )رومية  (١ :١٦ونبيات )أعمال  .(٩ :٢١إن ھذا التنوع ھو الذي يسمح لي
ببعض الحرية ألحدد تعليقات بولس )في ما يتعلق بالتقييدات على النساء( على أنھا مقتصرة
على كورنثوس وأفسس في القرن األول .ففي كلتا الكنيستين كانت ھناك مشاكل مع نساء
يمارسن حريتھن الجديدة )انظر  ،(Bruce Winter, Corinth After Paul Leftوھذا
ما أدى إلى صعوبة بالنسبة إلى كنائسھم في إيصال مجتمعھم إلى المسيح .كان على حريتھن
أن تكون محدودة لكي يصبح اإلنجيل أكثر فعالية وتأثيراً.
الحال في أيامنا بعكس أيام بولس .اإلنجيل قد يصبح محدوداً إذا لم يُسمح للنساء
المتفوھات والمدربات بأن يشاركوا في نشر اإلنجيل ،أو أن ال يُسمح لھن بالقيادة .ما ھي
الغاية النھائية من العبادة العامة؟ أليست البشارة والتلمذة؟ ھل يمكن أن يُكرﱠم وأن يكون
راضيا ً إذا ما كانت النسوة قائدات؟ الكتاب المقدس بأكمله يقول” :نعم“.
أنا أميل إلى فكر بولس؛ الالھوت الذي أتبعه بولسي بالدرجة األولى .ال أريد أن
أكون متأثراً بإفراط أو منجذبا ً إلى فلسفة التساوي بين الجنسين المعاصرة .ولكني أشعر أن
الكنيسة كانت بطيئة في التجاوب مع الحقائق الكتابية الواضحة ،الرق غير المالئم،
والعنصرية ،والتعصب ،والتحيز الجنسي .لقد كانت أيضا ً بطيئة في التجاوب بشكل مالئم مع
سوء معاملة النساء في العالم المعاصر .لقد حرر ﷲ في المسيح العبيد والنساء .وبالتالي ال
أقبل بنص متأثر بثقافة معينة أن يقيدھم ويستعبدھم من جديد.
من جھة أخرى ،كمفسر أعرف أن كورنثوس كانت كنيسة مفتتة فوضوية .مواھب
الروح القدس كانت موضع افتخار وتبا ٍه .ولعل النساء كن مأخوذات بھذه المشكلة .وأعتقد
أيضا ً أن أفسس كانت متأثرة بالمعلمين الكذب الذين كانوا يستغلون ويستخدمونھن كمتكلمين
بدائل عنھم في الكنائس البيتية في أفسس.
ج -اقتراحات لمزيد من القراءة:
) How to Read the Bible For All Its Worthللكاتب Gordon Fee and
) (Dougالصفحات .(٧٧ -٦١
)Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics
للكاتب .(Gordon Fee
) Hard Sayings of the Bibleللكاتب Walter C. Kaiser, Peter H.
) (Davids, F. F. Bruce, and Manfred T. Branchالصفحات ٦١٦ -٦١٣؛ -٦٦٥
.(٦٦٧
 "يَتَنَبﱠأ ُ" .ھناك طريقتان على األقل لفھم ھذه الكلمة (١) :في الرسائل إلى أھل كورنثوس
ھذه الكلمة تشير إلى المشاركة أو إعالن اإلنجيل )١ :١٤؛ أع  (٢) (١٧ :٢سفر أعمال
الرسل يذكر أنبياء )٢٧ :١٢؛ ١ :١٣؛ ٣٢ :١٥؛  ،١٠ :٢٢وحتى نبيات ،٩٩ :٢١ ،يتنبأون
بالمستقبل )انظر الموضوع الخاص على .(٢٧ :١١
المشكلة مع ھذه الكلمة ھي ،ما عالقة موھبة النبوءة في العھد الجديد بأنبياء العھد
القديم؟ في العھد القديم ،األنبياء ھم كتاب األسفار المقدسة .في العھد الجديد ھذه المھمة معطاة
للرسل االثنا عشر األصليين ومعاونيھم .بما أن كلمة "رسول" تبقى كموھبة مستمرة )أف :٤
 (١١ولكن مع تغير في المھام بعد موت االثنا عشر ،كذلك أيضاً ،منصب النبي .لقد توقف
الوحي ،ليس ھناك من أسفار مقدسة ملھمة بعد )يه  .٢٠٩ ،٣مھمة أنبياء العھد الجديد
األساسية ھي إعالن اإلنجيل ،ولكن أيضا ً لديھم مھمة مختلفة ،وربما ھي كيفية تطبيقھم
لحقائق العھد الجديد على الحاالت واألوضاع والحاجات الحالية.
شيُوخ" .الحظوا أنه ليس ھناك من تمييز في العمر.
شبَابُ ...
" َ
َ " ١٨ :٢و َعلَى َع ِبي ِدي" .الحظوا أنه ليس ھناك تمييز اجتماعي اقتصادي .لقد أضاف
بطرس كلمة "نبوءة" إلى نبوءة يوئيل .ليست موجودة في النص العبري الماسوري أو
السبعينية اليونانية ،ولكن يستدل عليھا ضمنا ً من اآلية .١٧
كما أن لوقا ) ٢٤اآليات  (٥١ ،٤٠ ،٣٦ ،٣٢ ،١٧ ،١٢ ،٦ ،٣فيھا العديد من
التغايرات النصية ،كذلك أيضا ً أعمال الرسل )أي .(٤٤ ،٣٧ ،١٨ ،١١ :٢ ،ھذه التغايرات

غالبا ً ما تنسب إلى نص أقصر موجود في المخطوطة ) Dبيزاي من القرن الخامس( وفي
بعض اإلصدارات الالتينية القديمة ) itdمن القرن الخامس(.
عادة ھذه العائلة الغربية من المخطوطات اليونانية تضيف أيضا ً عبارات ،ولكن في
لوقا/األعمال نجد أن فيھا القراءات األقصر .معظم الترجمات تشمل كل العائلة اإلسكندرية
من المخطوطات ذات النص األطول.
انظر المدخل إلى أعمال الرسل" ،إفادات افتتاحية" ،الفقرة ھـ.
 .٢٠ -١٩ :٢ھذه لغة رؤيوية ،والتي ھي واضحة ألن بطرس يؤكد على أن ھذا قد تحقق،
ومع ذلك فما من ظاھرة طبيعية محددة من ھذه قد حدثت ،ربما باستثناء الظلمة وبينما كان
يسوع على الصليب .إنھا تتكلم بلغة رمزية مجازية عن مجيء الخالق والديّان .في العھد
القديم مجيئه كان ألجل البركة أو الدينونة .كل الخليقة ترتعد لدى اقترابه )أش  ٦ :١٣وما
تالھا؛ وعا  .(٢٠ -١٨ :٥في نبوءة العھد القديم ليس ھناك من تمييز واضح بين التجسد
)المجيء األول( والمجيء الثاني ) .(Parousiaكان اليھود يتوقعون مجيئا ً واحداً فقط وذلك
المجيء ھو لمحرر/ديان قوي .ھناك كتاب مفيد عن اللغة الرؤيوية الذي وضعه D. Brent
 Sandyبعنوان Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking Prophetic
.and Apocalyptic
موضوع خاص :األدب الرؤيوي
)ھذا الموضوع الخاص مأخوذ من تعليقي على سفر الرؤيا(.
الرؤية ھو نوع أدبي يھودي فريد ،رؤيوي .غالبا ً ما كان يُستخدم في أوقات الشدة ليعبّر عن
االقتناع بأن ﷲ ھو الذي كان يُسيّر التاريخ ويتحكم به وسيجلب الخالص لشعبه .يتميز ھذا
النوع من األدب بما يلي:
 -١إحساس قوي بسيادة ﷲ المطلقة على الكون )التوحيد والحتمية/الجبرية(.
 -٢صراع بين الخير والشر ،ھذا الدھر والدھر اآلتي )الثنائية(.
 -٣استخدام كلمات سرّية رمزية مفتاحية )عادة من األدب اليھودي الرؤيوي في
الفترة بين العھدين(.
 -٤استخدام األلوان ،واألرقام ،والحيوانات ،وأحيانا ً الحيوانات/البشر.
 -٥استخدام المالئكة كوسطاء عن طريق الرؤى واألحالم ،ولكن غالبا ً عن طريق
مالك شخصيا ً.
 -٦تر ّكز بالدرجة األولى على نھاية األزمنة )الدھر الجديد(.
 -٧استخدام مجموعة ثابتة من الرموز المعينة ،وليس الواقع ،لنقل رسائل تتعلق
بنھاية األزمنة.
 -٨من بين األمثلة على ھذا النوع األدبي نجد:
أ .في العھد القديم:
) (١أش ٦٦ -٥٦ ،٢٧ -٢٤
) (٢حز ٤٨ -٣٧
) (٣دا ١٢ -٧
) (٤يوء ٢١ :٣ -٢٨ :٢
) (٥زك ١٤ -١٢ ،٦ -١
ب .في العھد الجديد:
) (١مت  ،٢٤مر  ،١٣لو  ،٢١و ١كور ) ١٥في بعض األحوال(.
) ٢ (٢تس ) ٢في معظم األحوال(.
) (٣رؤ )األصحاحات .(٢٢ -٤
ج .في الكتب غير القانونية )استناداً إلى The Method and Message of
 ، Apocalyptic Jewishص ،٣٨ -٣٧ .للكاتب .D. S. Russell
) (١أخنوخ األول ،أخنوخ الثاني )أسرار أخنوخ(.
) (٢كتاب اليوبيالت.
) (٣النبوءات السيبيلية الثالث ،والرابع  ،والخامس.
) (٤عھد البطاركة االثني عشر.
) (٥مزامير سليمان.
) (٦صعود موسى.
) (٧استشھاد أشعياء.

) (٨رؤيا موسى )حياة آدم وحواء(.
) (٩رؤيا أبراھام
) (١٠عھد أبراھام.
) (١١أسدراس الثاني )أسدراس الرابع(.
) (١٢باروخ الثاني والثالث.
 -٩ھناك معنى ثنائية في ھذا النوع األدبي .إنه ينظر إلى الواقع على أنه سلسلة من
الثنائيات ،والمتغايرات ،أو المشا ّدات )كما الحال في كتابات يوحنا( بين:
أ .األرض – السماء.
ب .دھر الشر )أناس أشرار ومالئكة أشرار( – الب ّر الجديد )أناس أتقياء
ومالئكة أخيار(.
ج .الوجود الحالي – الوجود المستقبلي.
تسير ھذه كلھا نحو اكتمال أو تحقيق ينجزه ﷲ .فھذا ليس العالم كما كان في قصد
ﷲ ،بل إن ﷲ ال يزال يلعب دوراً ،ويعمل ،ويخطط لتحقيق مشيئته الستعادة العالقة
والصداقة الحميمة التي بدأت في جنة عدن .وإن حدث المسيح ھو الخط الفاصل في مخطط
ﷲ ،إال أن المجيئين قد تأتت عنھما ھذه الثنائية الحالية.
ش ِھي ُر" .كلمة "الشھير" ھي من نفس الجذر من
" ٢٠ :٢يَ ْو ُم ال ﱠر ﱢب ا ْل َع ِظي ُم ال ﱠ
" ،"epiphaneiaوالتي غالبا ً ما تُستخدم لإلشارة إلى المجيء الثاني للمسيح ) ١تم ١٤ :٦؛
 ٢تيم ١ :٤؛ تي  .(١٣ :٢انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :المجيء الثاني
ھذه تعني حرفيا ً ”حتى المجيء الثاني  ،"Parousiaوالتي تعني ”حضور" ،وكانت
تُستخدم للداللة على زيارة ملكية .كلمات العھد الجديد األخرى المستخدمة للداللة على
المجيء الثاني ھي )” ،epiphaneia (١الظھور وجھا ً لوجه"؛ )” ،apokalupis (٢كشف
الحجاب"؛ و)” (٣يوم الرب“ واألشكال المختلفة لھذه العبارة.
ُكتب العھد الجديد ككل من خالل النظرة العالمية التي في العھد القديم ،والتي تؤكد على
ما يلي:
أ .دھر متمرد شرير حالي
ت
ب .دھر جديد من البر آ ٍ
ج .دھر يحققه وكيل الروح القدس من خالل عمل المسيا )الممسوح(
االفتراض الالھوتي بإعالن تدريجي أمر مطلوب ألن ُكتّاب العھد الجديد يع ّدلون قليالً
في توقعات بني إسرائيل .فبدالً من المجيء العسكري والقومي للمسيا )كما كان يتوقع بنو
إسرائيل( ،ھناك مجيئان .المجيء األول ھو تجسد ﷲ في الحمل بيسوع الناصري ووالدته.
لقد جاء كـ ”عبد متألم“ ليس عسكريا ً وليس ديّانا ً كما نرى في أش ٥٣؛ وأيضا ً جاء وديعاً
بغل ملكي( كما نرى في زك  .٩ :٩د ّشن
راكبا ً على
س حربي أو ٍ
ٍ
أتان )وليس على فر ٍ
المجيء األول الدھر المسياني الجديد ،ملكوت ﷲ على األرض .بمعنى من المعاني ،الملكوت
ھنا ،ولكنه بالطبع ،بمعنى آخر ،ال يزال مستقبليا ً .ھذه المشادة بين المجيئين للمسيا ،والتي
بمعنى من المعاني تشابك للدھرين اليھوديين لم يكن ملحوظاً ،أو على األقل لم يكن واضحاً،
من العھد القديم .في الواقع ھذا المجيء الثنائي يؤكد تعھد الرب/يھوه والتزامه بفداء كل
البشرية )انظر تك ١٥ :٣؛ ٣ :١٢؛ خر  ٥ :١٩وكرازة األنبياء ،وخاصة أشعياء ويونان(.
ال تنتظر الكنيسة تحقيق نبوءات العھد القديم ألن معظم النبوءات تشير إلى المجيء
األول )انظر كتاب  ،Read the Bible For All Its Worth How toص-١٦٥ .
 .(١٦٦ما يترقبه المؤمنون ھو المجيء المجيد لملك الملوك ورب األرباب القائم من
األموات ،التحقيق التاريخي المتوقع للدھر الجديد من البر على األرض كما ھو في السماء
)مت  .(١٠ :٦صور العھد القديم لم تكن غير صحيحة ،بل كانت ناقصة .يسوع سيأتي أيضا ً
ثانية تماما ً كما تنبأ األنبياء بقوة وسلطان الرب/يھوه.
المجيء الثاني ليس كلمة كتابية ،بل المفھوم ھو النظر العالمية وإطار العمل لكل العھد
الجديد .ﷲ سيُوضح ويُرتّب كل شيء .وسوف تُستعاد الشركة بين ﷲ والبشر الذين خلقھم
على صورته .والشر سيُدان ويُزال .مخطط ﷲ سوف لن يفشل ،وال يمكن أن يفشل.

ُ " ٢١ :٢ك ﱡل" .ھا ھنا العنصر العالمي الكوني من جديد )اآليتين  ١٧و .(٣٩لقد مات يسوع
ألجل خطية/خطايا كل العالم )يو ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ ٤٢ :٤؛  ١تيم ٤ :٢؛ تي ١١ :٢؛  ٢بط
٩ :٣؛  ١يو ١ :٢؛  .(١٤ :٤الحظوا أن الروح القدس ينسكب على كل البشر )اآلية .(١٧
 " َمنْ يَ ْدعُو" .ھذا ماضي بسيط متوسط فيه احتمال .التجاوب البشري ھو جزء من
مخطط ﷲ للخالص )يوء ٣٢ :٢؛ يو ١٦ :٣ ،١٢ :١؛ ورو  .(١٣ -٩ :١٠الكائنات البشرية
مدعوة فرديا ً ) (٣٩ :٢إلى التوبة ) (٣٨ :٢واإليمان باإلنجيل ،وألن يدخلوا على عالقة
شخصية مع ﷲ من خالل المسيح )١٩ ،١٦ :٣؛ ٢١ :٢٠؛ مر  .(١٥ :١لقد مات يسوع
ألجل كل العالم؛ ما يثير االستفھام ھو لماذا يتجاوب البعض مع توسالت الروح القدس )يو
 (٦٥ ،٤٤ :٦والبعض ال يفعلون ذلك ) ٢كور .(٤ :٤
س ِم ال ﱠر ﱢب" .تشير ھذه إلى شخص يسوع أو التعاليم عنه .إن فيه العنصر الشخصي
 "بِا ْ
والعقائدي بآن معا ً.
موضوع خاص :اسم الرب
كانت ھذه عبارة مألوفة في العھد الجديد للداللة على الحضور الشخصي والقوة
الفعالة المثلث األقانيم في الكنيسة لم تكن وصفة سحرية بل مناشدة تلتمس شخص ﷲ.
غالبا ً ما تشير ھذه العبارة إلى يسوع كرب )فيل .(١١ :٢
 -١عند اعتراف المرء بإيمانه بيسوع في المعمودية )رو ١٣ -٩ :١٠؛ أع ٣٨ :٢؛ :٨
١٦ ،١٢؛ ٤٨ :١٠؛ ٥ :١٩؛ ١٦ :٢٢؛  ١كور ١٥ ،١٣ :١؛ يع .(٧ :٢
 -٢عند طرد األرواح )مت ٢٢ :٧؛ مر ٣٨ :٩؛ لو ٤٩ :٩؛ ١٧ :١٠؛ أع .(١٣ :١٩
 -٣في الشفاءات )أع ١٦ ،٦ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٤ :٩؛ يع .(١٤ :٥
 -٤خالل عمل الخدمة )مت ٤٢ :١٠؛ ٥ :١٨؛ لو .(٤٨ :٩
 -٥في زمن التلمذة الكنسية )مت .(٢٠ -١٥ :١٨
 -٦خالل الكرازة لألمم )لو ٤٧ :٢٤؛ أع ١٥ :٩؛ ١٧ :١٥؛ رو .(٥ :١
 -٧في الصالة )يو ١٤ -١٣ :١٤؛ ١٦ ،٢ :١٥؛ ٢٣ :١٦؛  ١كور .(٢ :١
 -٨كطريقة لإلشارة إلى المسيحية )أع ٩ :٢٦؛  ١كور ١٠ :١؛  ٢تيم ١٩ :٢؛ يع ٧ :٢؛
 ١بط .(١٤ :٤
أيا ً كان ما نفعله سواء في إعالن اإلنجيل ،أو الخدمة ،أو تقديم المساعدة ،أو الشفاء ،أو
طرد األرواح ،الخ ،.فإننا نفعل ذلك بشخص الرب ،وقوته ،وتدبيره -باسم الرب.
ص" .في ھذا السياق ،تشير ھذه إلى الخالص الروحي ،بينما في يوئيل على
 "يَ ْخلُ ُ
األرجح أنھا تعني التحرر الجسدي من غضب ﷲ )اآلية  .(٤٠كلمة "يخلص" تستخدم في
العھد القديم لإلشارة إلى التحرر الجسدي )مت ٢٢ :٩؛ مر ٥٦ :٦؛ يع  .(٢٠ ،١٤ :٥ولكن،
في العھد الجديد استخدمت استعاريا ً للداللة على الخالص الروحي أو االنعتاق من غضب ﷲ
)مثال ،يع ٢١ :١؛ ١٤ :٢؛ .(١٢ :٤
ً
قلب ﷲ ينبض نحو خالص كل البشر ،رجاال ونسا ًء ،المخلوقين على صورته )تك
(٢٧ -٢٦ :١؛ الذين خلقوا ألجل الشركة.
سميث/فاندايك-البستاني٢٨ -٢٢ :٢ :
َ
ْ
َ
ي َر ُج ٌل ق ْد تَبَ ْرھَنَ لَ ُك ْم
"»٢٢أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل
سو ُ
س َرائِيلِيﱡونَ ا ْ
اإل ْ
اص ِر ﱡ
س َم ُعوا َھ ِذ ِه األق َوا َل :يَ ُ
ع النﱠ ِ
ِ
س ِط ُك ْم َك َما أَ ْنتُ ْم أَ ْيضا ً تَ ْعلَ ُمونَ َ ٢٣ .ھ َذا
صنَ َع َھا ﷲُ بِيَ ِد ِه فِي َو َ
ت َ
ت َوع ََجائِ َب َوآيَا ٍ
ِمنْ قِبَ ِل ﷲِ بِقُ ﱠوا ٍ
َ
َ
َ
َ
صلَ ْبتُ ُموهُ َوقتَ ْلتُ ُموهُ.
سلﱠما ً بِ َمشُو َر ِة ﷲِ ا ْل َم ْحتُو َم ِة َو ِع ْل ِم ِه ال ﱠ
ق َوبِأ ْي ِدي أث َم ٍة َ
أَ َخ ْذتُ ُموهُ ُم َ
سابِ ِ
٢٥
٢٤
س َك ِم ْنهُ .ألَنﱠ دَا ُو َد يَقُو ُل فِي ِه:
ت إِ ْذ لَ ْم يَ ُكنْ ُم ْم ِكنا ً أَنْ يُ ْم َ
اَلﱠ ِذي أَقَا َمهُ ﷲُ نَاقِضا ً أَ ْو َجا َع ا ْل َم ْو ِ
٢٦
س ﱠر قَ ْلبِي َوتَ َھلﱠ َل
ُك ْنتُ أَ َرى ال ﱠر ﱠ
ين أَنﱠهُ عَنْ يَ ِمينِي لِ َك ْي الَ أَتَ َز ْع َز َع .لِ َذلِكَ ُ
ب أَ َما ِمي فِي ُك ﱢل ِح ٍ
٢٧
سي فِي ا ْل َھا ِويَ ِة َوالَ تَ َد َع
سيَ ْ
س ِدي أَ ْيضا ً َ
سانِيَ .حتﱠى َج َ
لِ َ
س ُكنُ َعلَى َر َجا ٍء .ألَنﱠكَ لَنْ تَ ْت ُركَ نَ ْف ِ
٢٨
ُ
ْ
َ
س ُروراً َم َع َو ْج ِھ َك".
ستَ ْمألنِي ُ
ساداًَ .ع ﱠرفتَنِي ُ
سبُ َل ا ْل َحيَا ِة َو َ
س َك يَ َرى ف َ
قُدﱡو َ
س َرائِيلِيﱡونَ " .ھؤالء المستمعون كانوا شھود عيان ألحداث األسبوع
اإل ْ
" ٢٢ :٢ال ﱢر َجا ُل ِ
األخير من حياة يسوع األرضية .لقد كانوا أول من علِم بما كان يتكلم بطرس عنه .أولئك
الذين كان لديھم تبصر روحي تجاوبوا مع اإلنجيل ،وكان عددھم حوالي ثالثة آالف شخص
تجاوبوا مع العظة األولى )اآلية .(٤١
س َم ُعوا" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .التجلي المادي للروح القدس لفت
 "ا ْ
انتباھھم؛ واآلن تأتي رسالة اإلنجيل.

ي" .غالبا ً ما يفترض أن ھذا ھو مجرد موازاة لـ"يسوع الذي من
سو ُ
اص ِر ﱡ
 "ي َ ُ
ع النﱠ ِ
الناصرة" .ولكن ،ھذه طريقة غير مألوفة نوعا ً ما للتعبير عن ھذا .ربما كانت ھذه العبارة
تعكس اللقب المسياني "الغصن" ) ،BDB 666أش ٢ :٤؛ ١٠ ،١ :١١؛ ٢ :٥٣؛ إر :٢٣
٥؛ زك ٨ :٣؛  .(١٣ -١٢ :٦الكلمة العبرية التي تعني "غصن" ھي .nezer
موضوع خاص :يسوع الناصري
ھناك عدة كلمات يونانية مختلفة يستخدمھا العھد الجديد ليشير بدقة إلى يسوع.
 -١كلمات العھد الجديد:
أ :(Nazareth) -الناصرة -المدينة في الجليل )انظر لوقا ٢٦ :١؛ ٥١ ،٣٩ ،٤ :٢؛
١٦ :٤؛ أعمال  .(٣٨ :١٠ال تُذكر المدينة في المصادر المعاصرة ،ولكنھا ُو ِجدت في نقوش
الحقة.
ً
أن يكون يسوع من الناصرة لم يكن تكريما أو مصدر مديح )انظر يوحنا .(٤٦ :١
العالمة فوق صليب يسوع ،والتي كانت تذكر اسم ھذا المكان ،كانت مصدر ازدراء لليھود.
ب -(Nazarēnos) -يبدو أنھا تشير أيضا ً إلى موقع جغرافي )انظر لوقا ٣٤ :٤؛
.(١٩ :٢٤
ً
ج -(Nazōraios) -ربما تشير إلى مدينة ،ولكن قد تكون تالعبا في األلفاظ على
الكلمة المسيانية العبرية التي تعني ”غصن“ ) ، netzerانظر أشعياء ٢ :٤؛ ١ :١١؛ :٥٣
٢؛ إرميا ٥ :٢٣؛ ١٥ :٣٣؛ زكريا ٨ :٣؛ ١٢ :٦؛ و .(١٦ :٢٢يستخدم لوقا ھذه الكلمة في
الحديث عن يسوع في  ٣٧ :١٨وأعمال ٢٢ :٢؛ ٦ :٣؛ ١٠ :٤؛ ١٤ :٦؛ ٨ :٢٢؛ ٥ :٢٤؛
.٩ :٢٦
ً
د -عطفا على البند ج ،كلمة  ،nāzirالتي تعني ”منذور أو مكرّس“ بقسم أو بنذر.
 -٢االستخدام التاريخي خارج إطار العھد الجديد .ھذا االسم له استخدامات تاريخية
أخرى.
أ -كان يشير إلى جماعة ھرطوقية يھودية )ما قبل المسيحية( )باآلرامية
.(nāsōrayyā
ب -كان يُستخدم في األوساط اليھودية ليصف المؤمنين بالمسيح )انظر أعمال :٢٤
١٤ ،٥؛ .(nosri ،٢٢ :٢٨
ج -صار االسم ھو الكلمة المألوفة لإلشارة إلى المؤمنين في الكنائس السورية
)اآلرامية( .أما كلمة ”مسيحي“ فقد استُخدمت في الكنائس اليونانية للداللة على المؤمنين.
د -أحيانا ً بعد سقوط أورشليم ،الفريسيون الذين تجمعوا من جديد بعد جمنيا
وحرضوا على فصل رسمي بين المجمع )اليھودي( والكنيسة .ونجد نموذجا ً من صيغ اللعنة
ضد المسيحيين في ”البركات الثمانية عشر“ في )٢٨ ،(Berakothب٢٩ -أ ،الذي يدعو
المؤمنين ”ناصريين“.
"أال فليتالشى الناصريون والھراطقة بلمح البصر؛ ولينمحوا من سفر الحياة وال
يُكتَبَ ّن اس ُمھم مع المؤمنين األمناء“.
ھـ  -استخدم االس َم يوستينوس الشھيد ،١ :١٢٦ ،(Dial) ،الذي استخدم كلمة
أشعياء ) (netzerعن يسوع.
 -٣رأي الكاتب:
يدھشني ھذا االستخدام المتنوع اللفظ والتھجئة لالسم ،رغم أني أعلم أن ھذا ليس
بغريب عن العھد القديم كما يھجّأ اسم ”يشوع“ بعدة أشكال في اللغة العبرية .ولكن نظراً
إلى:
أ -الترابط اللصيق مع كلمة ”غصن“ المسيانية
ب -المركب مع سياق الكالم السلبي
ج -وقلة أو انعدام الشھادة على مدينة ناصرة الجليل
د -وأن االسم جاء على لسان روح شرير بمعنى أخروي )أي” ،ھل أتيت لتھلكنا"؟(
فإني ال أزال غير متأكد من المعنى الدقيق للكلمة.
من أجل مراجع واسعة عن دراسة ھذه المجموعة من المفردات انظروا ) Colin
Brown (ed.), New International Dictionary of New Testament
 ،(Theologyالمجلد  ،٢الصفحة  ،٣٤٦أو )،(Raymond E. Brown, Birth
الصفحات .٢٢٥ -٢٢٣ ،٢١٣ -٢٠٥

ﷲ" .بالتأكيد يسوع ھو إنسان )اآلية ٢٣؛ رو ،(٣ :١
 " َر ُج ٌل قَ ْد تَبَ ْرھَنَ لَ ُك ْم ِمنْ قِبَ ِل ِ
وأيضا ً إله ) ١يو .(٣ -١ :٤
ُ
ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول .الكلمة تعني "أظھر بالتجلي" .لقد أعلن ﷲ نفسه
بشكل واضح وبشكل متكرر في كلمات يسوع وأعماله وأسلوب حياته .ھؤالء المستمعون
األورشليميون قد رأوا وسمعوا.
ت" .ھؤالء المستمعون كانوا شھود عيان لكل ما فعله يسوع في
ت َوع ََجائِ َب َوآيَا ٍ
 "بِقُ ﱠوا ٍ
أورشليم في األسبوع األخير من حياته.
كلمة "عجائب" ) (terasكانت تعني عالمة غير اعتيادية ،حدثا ً غير مألوف في
السموات ،اآليات .٢٠ -١٩
كلمة "آيات" ) (sēmeionتشير إلى حدث خاص ينقل معنى أو مغزى .ھذه كلمة
مفتاحية في إنجيل يوحنا )سبع آيات خاصة١١ -١ :٢ ،؛ ٥٤ -٤٦ :٤؛ ١٨ -١ :٥؛ -١ :٦
٢١ -١٦ ،١٥؛ ٤١ -١ :٩؛  .(٥٧ -١ :١١ال تُرى اآليات دائما ً كنور إيجابي )يو ١٨ :٢؛ :٤
٤٨؛  .(٢ :٦ھنا تستخدم كسلسلة من تجليات القوة تعلن أن الدھر الجديد للروح القدس قد بدأ.
من الالفت والشيق أن بطرس ال يصرف أي وقت في عظته األولى )على األقل
الخالصة في أع  (٢عن حياة يسوع المبكرة وتعاليمه .تحقيق نبوءة العھد القديم ،وموته
القرباني المقرر سلفاً ،وقيامته المجيدة ھم النقاط الرئيسية في حديثه.
َ " ٢٣ :٢ھ َذا" .قد يكون ھذا أسلوب ازدراء )٢٨ :٥؛ ١٣ :٦؛ لو ١٤ :٢٣؛ يو ١٦ :٩؛
 ،(٢٩ :١٨ولكن في أع  ٩ :٢٣و ٣٢ -٣١ :٢٠ليست عبارة سلبية .من جديد إنسانية يسوع
يتم التركيز عليھا )اآلية .(٢
سلﱠما ً" .ھذه الكلمة ) (ekdotosنجدھا ھنا فقط في العھد الجديد.
 " ُم َ

"بِ َمشُو َر ِة ﷲِ"
سميث/فاندايك-البستاني
ْ
ً
شيئَتِ ِه"
كتاب الحياة
" َوفقا لِ َم ِ
"بِ َمشيئ ِة ﷲ"
العربية المشتركة
"بِقضا ِء ﷲِ"
اليسوعية
ھذه ھي كلمة ) (horizōفي صيغتھا كاسم فاعل تام مبني للمجھول .معناھا الرئيسي
ھو أن يحدد ،أن يعين ،أو أن يثبت .ففي العھد القديم تستخدم لإلشارة إلى تحديد حدود
األرض أو الرغبات .يستخدمھا لوقا في معظم األحيان )لو ٢٢ :٢٢؛ أع ٢٣ :٢؛ ٤٢ :١٠؛
٢٩ :١١؛ .(٣١ ،٢٦ :١٧
لم يكن الصليب أمراً مفاجئا ً  ،بل كان دائما ً آليته المختارة )أي ،نظام الذبائح في ال
 (٧ -١لتحقيق الفداء لبشرية متمردة )تك ١٥ :٣؛ أش ١٠ :٥٣؛ مر ٤٥ :١٠؛  ٢كور :٥
.(٢١
موت يسوع لم يكن حادثا ً .لقد كان مخطط ﷲ الفدائي األزلي )لو ٢٢ :٢٢؛ أع :٣
١٨؛ ٢٨ :٤؛ ٢٩ :١٣؛ .(٢٣ -٢٢ :٢٦
لقد جاء يسوع لكي يموت )مر  .(٤٥ :١٠ولم يكن الصليب حادثة عرضية أو
صدفة.
ق" .ھذه ھي كلمة )) (prognosisأن يعرف مسبقا ً( ،المستخدمة ھنا فقط
 " ِع ْل ِم ِه ال ﱠ
سابِ ِ
في ١بط  .٢ :١مفھوم معرفة ﷲ بكل تاريخ البشر ھو أمر يصعب علينا أن نناغم بينه وبين
اإلرادة الحرة لإلنسان .ﷲ كائن أبدي روحي وليس محصوراً بسلسلة أحداث مؤقتة .رغم أنه
يتحكم بالتاريخ ويصيغه ،إال أن البشر مسؤولون عن دوافعھم وحوافزھم وأعمالھم.
المعرفة السابقة ال تؤثر على محبة ﷲ واختياره .وإن كان كذلك ،فعندھا سيكون
مشروطا ً على الجھد البشري المستقبلي واالستحقاق .ﷲ مطلق السيادة وقد اختار أن يكون
أتباع عھده يتمتعون بحرية الخيار في تجاوبھم معه )رو ٢٩ :٨؛  ١بط  .(٢٠ :١ھناك
عنصران متباعدان جداً في ھذا المجال من الالھوت (١) :الحرية التي تدفع إلى مدى بعدي:
يقول البعض أن ﷲ ال يعرف بخيارات المستقبل وتصرفات البشر )اإللحاد المفتوح ،والذي
ھو امتداد فلسفي للفكر العملياتي( و) (٢سيادة تدفع بعيداً جداً ،وتصبح اختيار ﷲ للبعض إلى
النعيم والبعض اآلخر إلى الجحيم )القدرية األريوسية ،الكالفينية ذات الحدين( .إني أفضل
المزمور .١٣٩
 "أنتم" .يؤكد بطرس على ذنب ھؤالء المستمعين الذين في أورشليم وعلى مسؤوليتھم
عن موت يسوع )١٥ -١٣ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ ٣٩ :١٠؛ .(٢٨ ،٢٧ :١٣

لم يكونوا جزءاً من ھذا الحشد الذي ناد بصلبه؛ لقد كانوا أعضاء في المجمع الذي
جلبه إلى بيالطس؛ لم يكونوا الموظفين أو الجنود الرومان الذين صلبوه ،ولكنھم مسؤولون،
كما نحن أيضا ً مسؤولون .خطيئة البشر وتمردھم قادت إلى موت المسيح.
صلَ ْبتُ ُموهُ" .ھذه حرفيا ً ھي كلمة "ثبّتموه" ) .(prospēgnumiتستخدم ھنا فقط في
" َ
العھد الجديد .إنھا تدل ضمنا ً على معنى التسمير والربط إلى الصلب بآن معا ً .في ٣٠ :٥
نفس العملية توصف على أنھا "تعليق على خشبة" .قادة اليھود ما أرادوا رجم يسوع ألجل
التجديف كما فعلوا الحقا ً مع استفانوس )أع  ،(٧ولكنھم أرادوا صلبه )يقول  Louwو Nida
أن ھذا  hapax legomenonقد تكون مرادف لكلمة  ،stauroōيصلب] ،ص،٢٣٧ .
الحاشية  .([٩ربما كان لھذا عالقة باللعنة في تث  .٢٣ :٢١ھذه اللعنة أصالً متعلقة بالخوزقة
العلنية والدفن غير الالئق ،ولكن في أيام يسوع كان الرابيون قد ربطوھا بالصلب .لقد حمل
يسوع لعنة الناموس في العھد القديم عن كل المؤمنين )غل ١٣ :٣؛ كول .(١٤ :٢
 "أَثَ َم ٍة" .ھذه حرفيا ً "الناس الذين بال ناموس" :وتشير إلى الرومان.
" ٢٤ :٢أَقَا َمهُ ﷲُ" .يؤكد العھد الجديد أن األقانيم الثالثة جميعا ً كانوا فاعلين في قيامة
يسوع:
 -١الروح القدس )رو .(١١ :٨
 -٢االبن )يو ٢٢ -١٩ :٢؛ .(١٨ -١٧ :١٠
 -٣وغالبا ً ومراراً وتكراراً اآلب )أع ٣٢ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ :١٧
٣١؛ رو .(٩ ،٤ :٦
أعمال ﷲ وتصرفاته كانت تأكيداً لقبوله لحياة يسوع وموته وتعاليمه .كان ھذا جانبا ً ھاماً
ورئيسيا ً جداً من التعليم الباكر للرسل .انظر الموضوع الخاص" :العظة الكرازية
 ،"Kerygmaعلى .١٤ :٢
ً
ت" .ھذه الكلمة يمكن أن تعني ) (١حرفيا ،آالم الوالدة )الالتينية
 "نَاقِضا ً أَ ْو َجا َع ا ْل َم ْو ِ
الكالسيكية ،رو  (٢) (٢٢ :٨استعاريا ً المشاكل قبل المجيء الثاني )مت ٨ :٢٤؛ مر :١٣
٨؛  ١تس  .(٣ :٥ربما تعكس الكلمات العبرية "فخ" أو "شرك" في مز  ٥ -٤ :١٨و :١١٦
 ،٣والتي كانت استعارات في العھد القديم تدل على الدينونة )أش ٨ -٦ :١٣؛ إر .(٣١ :٤
س َك ِم ْنهُ" .يوحنا  ٩ :٢٠أيضا ً تربط قيامة يسوع بنبوءة العھد
 "إِ ْذ لَ ْم يَ ُكنْ ُم ْم ِكنا ً أَنْ يُ ْم َ
القديم )اآليات  .(٢٨ -٢٥لقد ذھب يسوع إلى الھاوية ألجل ھدف معين ) ١بط ١٩ :٣؛ :٤
 .(٦عندما غادر أخذ المؤمنين األبرار معه ) ٢كور .(٨ ،٦ :٥
 "ألَنﱠ دَا ُو َد يَقُو ُل فِي ِه" .ھذا اقتباس من مز  .١١ -٨ :١٦يؤكد بطرس على أن ھذا
المزمور مسياني )كما يفعل بولس في ٣٦ :١٣؛ ھذان ھما االقتباسان الوحيدان من المزمور
 ١٦في العھد الجديد( وھذا يشير مباشرة إلى يسوع .إن قيامة يسوع ھي رجاء كاتب
المزامير ورجاء كتّاب مؤمني العھد الجديد.
" ٢٦ :٢رجاء" .ال تستخدم ھذه الكلمة في األناجيل ،ولكنھا تستخدم في أعمال الرسل
لتصف إيمان المؤمنين في التحقيق المستقبلي لوعود اإلنجيل )٦ :٢٣؛ ١٥ :٢٤؛ ٧ ،٦ :٢٦؛
بمعان متعددة متعلقة بالمخطط الفدائي
 .(٢٠ :٢٨غالبا ً ما تستخدم في كتابات بولس ،ولكن
ٍ
األبدي .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :الرجاء
ً
ً
معان مختلفة عديدة ولكن مترابطة .غالبا ما كان يرتبط
استخدم بولس ھذه الكلمة غالبا في
ٍ
مع تحقيق إيمان المؤمن )مثال ١ ،تيم  .(١ :١ھذا يمكن التعبير عنه كمجد ،حياة أبدية،
خالص نھائي ،المجيء الثاني ،الخ .التحقيق مؤكد ،ولكن عنصر الزمن ھو في المستقبل
وھو غير معروف .لقد كان غالبا ً ما يرتبط بـ "اإليمان" و"المحبة" ) ١كور ١٣ :١٣؛  ١تس
٣ :١؛  ٢تس  .(١٦ :٢وفيما يلي قائمة تحوي بعض استخدامات بولس لھذه الكلمة:
 -١المجيء الثاني ،غل ٥ :٥؛ أف ١٨ :١؛ ٤ :٤؛ تي ١٣ :٢
 -٢يسوع ھو رجاؤنا ١ ،تيم ١ :١
 -٣المؤمن الذي يقدم إلى ﷲ ،كور ٢٣ -٢٢ :١؛  ١تس ١٩ :٢
 -٤الرجاء محفوظ في السماء ،كول ٥ :١
 -٥الثقة باإلنجيل ،كول ٢٣ :١؛  ١تس ١٩ :٢
 -٦الخالص النھائي ،كول ٦ :١؛  ١تس ١٣ :٤؛ ٨ :٥
 -٧مجد ﷲ ،رو ٢ :٥؛ كول ٢٧ :١
 -٨خالص األمميين بالمسيح ،كول ٢٧ :١

 -٩يقين الخالص ١ ،تس ٨ :٥
 -١٠الحياة األبدية ،تي ٢ :١؛ ٧ :٣
 -١١نتائج النضج المسيحي ،رو ٥ -٢ :٥
 -١٢فداء كل الخليقة ،رو ٢٢ -٢٠ :٨
 -١٣تحقيق التبني ،رو ٢٥ -٢٣ :٨
 -١٤لقب  ،رو ١٣ :١٥
 -١٥رغبة بولس ألجل جميع المؤمنين ٢ ،كور ٧ :١
 -١٦العھد القديم كدليل لمؤمنين العھد الجديد ،رو ٤ :١٥
" ٢٧ :٢ا ْل َھا ِويَ ِة" .ھذه الكلمة اليونانية التي تستخدم لإلشارة إلى مثوى األموات .إنه
مرادف للكلمة العبرية  Sheolفي العھد القديم .في العھد القديم الحياة األخرى كانت توصف
واع للمرء مع عائلته ،ولكن لم يكن ھناك أي فرح أو شركة .فقط اإلعالن التدريجي
كوجود ٍ
في العھد الجديد حدد بشكل أكثر وضوحا ً ما ھي الحياة األخرى )السموات والجحيم(.
موضوع خاص :أين ھم األموات؟
 -Iالعھد القديم
أ -كل البشر يذھبون إلى الھاوية ”)” Sheolليس لھا معنى واضح مؤكد في
األتيمولوجيا ،(BDB 1066 ،وھي طريقة لإلشارة إلى الموت أو القبر ،وغالبا ً في األدب
الحكمي وأشعياء .في العھد القديم كان لھا وجود مبھم ،ومدرك ،وتعيس )انظر أيوب :١٠
٢٢ -٢١؛ ١٧ :٣٨؛ مز .(١٤ ،١٠ :١٠٧
ب -وصف الھاوية
 -١مرتبطة بدينونة ﷲ )نار( ،تثنية ٢٢ :٣٢
 -٢مرتبطة بالعقاب حتى قبل يوم الدينونة ،مز ٥ -٤ :١٨
ً
 -٣مرتبطة بالجحيم )الھالك( ،والذي يتواجد فيه ﷲ أيضا ،أيوب ٦ :٢٦؛ مز :١٣٩
 ،٨عاموس ٢ :٩
 -٤مرتبطة بالجب )القبر( ،مز ١٠ :١٦؛ أشعياء ١٥ :١٤؛ حزقيال ١٧ -١٥ :٣١
 -٥األشرار يھبطون أحياء إلى الھاوية ،عدد ٣٣ ،٣٠ :١٦؛ مز ١٥ :٥٥
 -٦غالبا ً ما تُشخص كحيوان ذي ٍفم كبير ،عدد ٣٠ :١٦؛ أش ١٤ :٥؛ ٩ :١٤؛
حبقوق ٥ :٢
 -٧الناس ھناك يُدعَون ”األخيلة“ ) ،(Repha’imأشعياء ١١ -٩ :١٤
 -IIالعھد الجديد
أ -الكلمة العبرية ”ھاوية“ ) (Sheolتترجم إلى ” “Hadesباليونانية )وھي العالم
غير المنظور(.
ب -أوصاف ”الھاوية“ ):(Hades
 -١تشير إلى الموت ،متى ١٨ :١٦
 -٢مرتبطة بالموت ،رؤيا ١٨ :١؛ ٨ :٦؛ ١٤ -١٣ :٢٠
 -٣غالبا ً ما تتناظر مع مكان العقاب الدائم ) ،(Gehennaمتى ) ٢٣ :١١اقتباس من
العھد القديم(؛ لوقا ١٥ :١٠؛ ٢٤ -٢٣ :١٦
 -٤غالبا ً ما تتناظر مع القبر ،لوقا ٢٣ :١٦
ج -من الممكن أن تكون منقسمة )كما يقول الربانيون(
 -١مكان األبرار يُدعى فردوس )وھو اسم آخر للسماء في الواقع ،انظر  ٢كور
٤ :١٢؛ رؤ ٧ :٢؛ لو ٤٣ :٢٣
 -٢مكان األشرار يُدعى ”جھنم“ ) ٢ ،(Tartarusبطرس ٤ :٢؛ إذ ھو مكان
الحتجاز المالئكة األشرار )انظر تكوين ٦؛ أخنوخ األول(.
د” -جھنم“ )(Gehenna
 -١ھي المكان الذي يقول العھد القديم عنه أنه ”وادي أوالد ھنوم“ )جنوب
أورشليم( .إنه المكان الذي كان يُعبد فيه إله النار الفينيقي ”مولك“ )BDB ) (Molech
 (574بتقديم طفل كقربان )انظر الملوك الثاني ٣ :١٦؛ ٦ :٢١؛ أخبار األيام الثاني ٣ :٢٨؛
 ،(٦ :٣٣ھذه الممارسة التي كانت محظورة في الويين ٢١ :١٨؛ .٥ -٢ :٢٠
 -٢ح ّوله إرميا النبي من مكان للعبادة الوثنية إلى موقع لدينونة الرب )انظر إرميا
٣٢ :٧؛  .(٧ -٦ :١٩وصار مكانا ً للدينونة العنيفة األبدية في أخنوخ  ٢٧ -٢٦ :٩٠وسيب
.١٠٣ :١

 -٣اليھود في أيام يسوع كانوا مروعين جداً من مشاركة سلفھم في العبادة الوثنية
لتقديم األطفال كقرابين لدرجة أنھم حولوا ھذه المنطقة إلى مقلب نفايات ألورشليم .والعديد
من استعارات يسوع التي استخدمھا لإلشارة إلى الدينونة األبدية أتت من صورة ھذه البقعة
)نار ،دخان ،ديدان ،نتانة ،انظر مرقس  .(٤٦ -٤٤ :٩الكلمة ”جھنم“ )(Gehenna
استخدمھا يسوع فقط )ما عدا يعقوب في رسالته يعقوب .(٦ :٣
 -٤استخدام يسوع لكلمة ”جھنم“ ):(Gehenna
أ .نار ،متى ٢٢ :٥؛ ٩ :١٨؛ مرقس ٤٣ :٩
ب .دائمة ،مرقس ) ٤٨ :٨متى (٤٦ :٢٥
ج .مكان دمار وھالك )للروح والجسد كليھما( ،متى ٢٨ :١٠
د .موازية للھاوية ،متى ٣٠ -٢٩ :٥؛ ٩ :١٨
ھـ .تميز الشرير على أنه ”ابن الجحيم" ،متى ١٥ :٢٣
و .نتيجة لحكم اإلدانة ،متى ٣٣ :٢٣؛ لوقا ٥ :١٢
ز .فكرة ”جھنم“ ) (Gehennaموازية للموت الثاني )انظر رؤيا ١ :٢؛ :٢٠
 (١٤ ،٦أو بحيرة النار )انظر متى ٥٠ ،٤٢ :١٣؛ رؤيا ٢٠ :١٩؛ ١٥ -١٤ ،١٠ :٢٠؛
 .(٨ :٢١من الممكن أن تكون بحيرة النار ھي مكان السكن الدائم للبشر )من الھاوية(
والمالئكة األشرار )من جھنم( ٢ ،بطرس ٤ :٢؛ يھوذا  ٦أو الھاوية ،انظر لوقا ٣١ :٨؛
رؤيا ١١ -١ :٩؛ .(٣ ،١ :٢٠
ح .لم تكن مخصصة للبشر ،بل للشيطان ومالئكته ،متى ٤١ :٢٥
ط .من الممكن ،وبسبب التداخل والتشابه في صفات  ،Sheolو،Hades
و ،Gehennaأن
 .١كل البشر أصالً كانوا يذھبون إلى Hades/Sheol
 .٢خبرتھم ھناك )جيدة/سيئة( تتفاقم بعد يوم الدينونة ،ولكن مكان األشرار
يبقى نفسه.
 .٣المكان الوحيد في العھد الجديد الذي يذكر العذاب بعد الدينونة ھو المثل
في لوقا ) ٣١ -١٩ :١٦لعازر والغني( (Sheol) .توصف أيضا ً كمكان عقاب اآلن )انظر
تثنية ٢٢ :٣٢؛ مز  .(٥ -١ :١٨ولكن ال يستطيع المرء أن يؤسس عقيدة اعتماداً على مثل.
 -IIIالحال الوسط بين الموت والقيامة:
أ -العھد الجديد ال يعلّم ”خلود الروح“ والتي ھي إحدى وجھات النظر العديدة القديمة عن
الحياة األخرى.
 -١أرواح البشر توجد قبل حياته مالجسدية
 -٢أرواح البشر أبدية قبل وبعد الموت الجسدي
 -٣غالبا ً ما يُنظر إلى الجسد البشري كسجن وإلى الموت كإطالق سراح وتحرر
رجوعا ً إلى حالة ما قبل الوجود
ب -العھد الجديد يلمح إلى حالة تحرر تنفصل فيھا الروح عن الجسد في الفترة بين
الموت والقيامة
 -١يسوع يتكلم عن فصل بين الجسد والروح ،متى ٢٨ :١٠
 -٢قد يكون إلبراھيم جسد اآلن ،مرقس ٢٧ -٢٦ :١٢؛ لوقا ٢٣ :١٦
 -٣موسى وإيليا لھم جسد مادي عند التجلّي ،متى ١٧
 -٤يؤكد بولس على أنه في المجيء الثاني ستأخذ األرواح أجسادھا الجديدة أوالً١ ،
تسا ١٨ -١٣ :٤
 -٥يؤكد بولس أن المؤمنين يأخذون أجسادھم الروحية الجديدة في يوم القيامة١ ،
كور ٥٢ ،٢٣ :١٥
 -٦يؤكد بولس أن المؤمنين ال يذھبون إلى الھاوية ،بل عند الموت يكونون مع
المسيح ٢ ،كور ٨ ،٦ :٥؛ فيل  .٢٣ :١غلب يسوع الموت وأخذ األبرار معه إلى السماء١ ،
بط ٢٢ -١٨ :٣
 -IVالسماء
معان في الكتاب المقدس.
أ -ھذه الكلمة تستخدم بثالثة
ٍ
 -١الغالف الجوي فوق األرض ،تك ١ :١؛ أش ٥٠ :٤٢؛ ١٨ :٤٥
 -٢السماء ذات النجوم ،تك ١٤ :١؛ تث ٤ :١٠؛ مز ٤ :١٤٨؛ عب ١٤ :٤؛ ٢٦ :٧

 -٣مكان عرش ﷲ ،تث ١٤ :١٠؛  ١مل ٢٧ :٨؛ مز  ،٤ :١٤٨أف  ،١٠ :٤عب
) ٢٤ :٩السماء الثالثة ٢ ،كور (٢ :١٢
ب -ال يعلن الكتاب المقدس الكثير عن الحياة األخرى ،ربما ألن البشر الساقطين ليس
لديھم سبيل أو إمكانية للفھم )انظر  ١كور .(٩ :٢
ج -السماء ھي بآن معا ً مكان )انظر يو  (٣ -٢ :١٤وشخص )انظر  ٢كور .(٨ ،٦ :٥
السماء قد تكون جنة عدن المستعادة )تك ٢-١؛ رؤ  .(٢٢ -٢١األرض سوف تُطھر وتستعاد
)انظر أع ٢١ :٣؛ رو ٢١ :٨؛  ٢بط  .(١٠ :٣صورة ﷲ )تك  (٢٧ -٢٦ :١تُستعاد في
الشركة الحميمة في جنة عدن ممكنة ومتاحة من جديد.
المسيح .واآلن تصبح ِ
ً
ولكن ھذا قد يكون استعاريا )السماء ھي المدينة الضخمة المكعبة الوارد ذكرھا في
رؤ  (٢٧ -٩ :٢١وليس حرفيا ً ١ .كور  ١٥تصف الفرق بين الجسد المادي والجسد الروحي
كبذرة لنبتة ناضجة .من جديد  ١كور ) ٩ :٢اقتباس من أش  ٤ :٤٦و  (١٧ :٦٥ھي وعد
ورجاء عظيمان .أعلم أنه عندما نرى الرب سنكون مثله )انظر  ١يو .(٢ :٣
 -Vمراجع مفيدة مساعدة
أWilliam Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter -
بMaurice Rawlings, Beyond Death’s Door -
ساداً" .كانت ھذه إشارة مسيانية واضحة تتعلق بالموت ،ولكن
س َك يَ َرى فَ َ
 " َوالَ تَ َد َع قُدﱡو َ
ليس فساد الموعود ،الممسوح ،القدوس )مز ١٥ :٤٩و .(١٣ :٨٦
س ُروراً َم َع َو ْج ِھكَ " .تدل ھذه العبارة على خبرة بھيجة شخصية مع اآلب
ستَ ْمألُنِي ُ
َ " ٢٨ :٢
)اآليات  (٢٨ -٢٢في السموات عن طريق موت المسيا )أش  .(١٢ -١٠ :٥٣نفس الرأي
اإليجابي للشركة الشخصية مع ﷲ في ما بعد ھذه الحياة يدون في أيوب ١٥ -١٤ :١٤؛ :١٩
.٢٧ -٢٥
سميث/فاندايك-البستاني٣٦ -٢٩ :٢ :
سو ُ
َ
ﱠ
ً
ُ
"٢٩أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل
س اآلبَا ِء دَا ُو َد إِنهُ َماتَ َو ُدفِنَ
اإل ْخ َوةُ يَ ُ
غ أَنْ يُقَا َل لك ْم ِج َھارا عَنْ َرئِي ِ
ِ
٣٠
ص ْلبِ ِه
س ٍم أَنﱠهُ ِمنْ ثَ َم َر ِة ُ
َوقَ ْب ُرهُ ِع ْن َدنَا َحتﱠى َھ َذا ا ْليَ ْو ِم .فَإ ِ ْذ َكانَ نَبِيّا ً َو َعلِ َم أَنﱠ ﷲَ َحلَفَ لَهُ بِقَ َ
٣١
يح أَنﱠهُ لَ ْم
سيﱢ ِه
سبَ َ
َ
س ِد لِيَ ْجلِ َ
س َب ا ْل َج َ
يح َح َ
س َ
ق فَ َرأَى َوتَ َكلﱠ َم عَنْ قِيَا َم ِة ا ْل َم ِ
س َعلَى ُك ْر ِ
يُقِي ُم ا ْل َم ِ
س ِ
٣٢
ش ُھو ٌد
ع َھ َذا أَقَا َمهُ ﷲُ َونَ ْحنُ َج ِميعا ً ُ
سو ُ
ساداً .فَيَ ُ
تُ ْت َركْ نَ ْف ُ
س ُدهُ فَ َ
سهُ فِي ا ْل َھا ِويَ ِة َوالَ َرأَى َج َ
٣٣
س َك َب َھ َذا الﱠ ِذي أَ ْنتُ ُم اآلنَ
لِ َذلِ َكَ .وإِ ِذ ْ
ين ﷲِ َوأَ َخ َذ َم ْو ِع َد ﱡ
ب َ
س ِمنَ اآل ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ارتَفَ َع بِيَ ِم ِ
الر ِ
٣٤
سهُ يَقُو ُل :قَا َل ال ﱠر ﱡب لِ َربﱢي
س َم ُعونَهُ .ألَنﱠ دَا ُو َد لَ ْم يَ ْ
ص ُرونَهُ َوتَ ْ
ص َع ْد إِلَى ال ﱠ
تَ .وھ َُو نَ ْف ُ
س َما َوا ِ
تُ ْب ِ
٣٦
٣٥
س َرائِي َل أنﱠَ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ت إِ ْ
اجلِ ْ
ْ
س َعنْ يَ ِمينِي َحتﱠى أ َ
ض َع أ ْعدَا َءكَ َم ْو ِطئا ً لِق َد َم ْيكَ  .فليَ ْعل ْم يَقِينا ً َج ِمي ُع بَ ْي ِ
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
سيحا ً«".
ﷲَ َج َع َل يَ ُ
سو َع َھذا ال ِذي َ
صل ْبتُ ُموهُ أنتُ ْم َربّا ً َو َم ِ
 .٣١ -٢٩ :٢ليس من السھل على القراء الغربيين المعاصرين أن يتتبعوا تحليل بطرس لھذا
المزمور ألنه يستخدم إجراءات تفسير رابية )وھذا ينطبق أيضا ً على سفر الرسالة إلى
العبرانيين( .ربما سمع بطرس بھذا الجدال في المجمع عن المسيا اآلتي واآلن يعرف أن ھذا
يشير إلى يسوع الناصري.
 .٢٩ :٢يُظھر بطرس أن المزمور  ،١٦رغم أنه من بعض النواحي يشير إلى داود
)وخاصة ١٠ :١٦ب( ،ال يمكن أن يشير بشكل كامل إلى داود.
َ " ٣٠ :٢كانَ نَ ِبيّا ً" .كان اليھود يؤمنون أن ﷲ يتكلم من خالل األنبياء .يدعى موسى نبيا ً
)تث  .(١٨ :١٨أسفار العھد القديم ،يشوع ،وقضاة ،و ١و ٢صموئيل ،و ١و ٢ملوك ،كانت
عرف بالقانون اليھودي باسم "األنبياء السابقون" .بعد موت آخر نبي ،مالخي ،اعتبر
الرابيون أن اإلعالن قد توقف .وبھذا المعنى اليھودي للكلمة )كاتب السفر الكتابي( يعتبر
داود نبيا ً .قبل ذلك في العھد القديم كان ﷲ قد أعلن لموسى )تك  (٤٩أن المسيا سيكون من
سبط يھوذا .في  ٢صم  ٧ﷲ أعلن أنه سيكون النسل الملكي لداود .في مز  ١١٠أعلن ﷲ
أيضا ً أبعد من ذلك فقال أنه سيكون أيضا ً من النسل الكھنوتي لملكي صادق )اآليات -٣٤
.(٣٥
َ
س َعلَى
س ٍم أنﱠهُ ِمنْ ثَ َم َر ِة ُ
س ِد لِيَ ْجلِ َ
س َب ا ْل َج َ
يح َح َ
س َ
 "ﷲَ َحلَفَ لَهُ بِقَ َ
ص ْلبِ ِه يُقِي ُم ا ْل َم ِ
سيﱢ ِه" .ھذه خالصة أو إشارة مركبة من  ٢صم ١٦ -١١ :٧؛ مز ٤ -٣ :٨٩؛ أو :١٣٢
ُك ْر ِ
 .١١تظھر ھذه أن قصد ﷲ منذ القديم كان سيتحقق في يسوع الناصري .موت يسوع وقيامته
لم تكن خطة احتياطية أو بديلة ،بل كانت في مخطط ﷲ الفدائي المعين مسبقا ً والذي كان قبل
الخلق )أف .(١٤ :٣ -١١ :٢

يح" .ھذه ھي الترجمة اليونانية السم "المسيا" أو حرفيا ً "الممسوح" .لم كين
س َ
 "ا ْل َم ِ
يسوع فقط ابنا ً لداود ،ملك إسرائيل ،بل ابن ﷲ وقد جلس على العرش السماوي )مز .(١١٠
موضوع خاص :المسيّا
ھذا الموضوع مأخوذ من تعليق في تفسيري لدانيال  .٦ :٩الصعوبة في تفسير ھذه اآلية
ھي بسبب المعاني المحتملة المرتبطة بكلمة المسيا أو الممسوح ).(BDB 603
 -١استُخدمت للداللة على الملك اليھودي ) ١صم ١٠ :٢؛ (٣ :١٢
 -٢استُخدمت لإلشارة إلى الكھنة اليھود )ال (٥ ،٣ :٤
 -٣استُخدمت مع كورش )أش (١ :٤٥
 -٤البند  ١والبند  ٢مندمجان في المزمور  ١١٠وزكريا ٤
 -٥استُخدمت لإلشارة إلى مجيء ﷲ الخاص ،الملك الذي من نسل داود ليُدخل الدھر
الجديد من البر.
أ -نسل يھوذا )تك (٤ :٤٩
ب -بيت يسّى ) ٢صم (٧
ج -الحكم الكوني )مز ٢؛ أش ٦ :٩؛ ٥ -١ :١١؛ ميخا  ٤ -١ :٥وما تالھا(
أنا شخصيا ً أميل إلى مطابقة ”الممسوح“ مع يسوع الناصري بسبب ما يلي:
 -١إدخال الملك األبدي في دانيال  ٢خالل اإلمبراطورية الرابعة
 -٢إدخال ”ابن اإلنسان“ في دا  ١٣ :٧إذ يُعطى حكما ً أبديا ً
 -٣العبارات التي تدل على الفداء في دا  ،٢٤ :٩والتي تصل إلى ذروة تاريخ العالم
الساقط
 -٤استخدام يسوع لسفر دانيال في العھد الجديد )مت ١٥ :٢٤؛ مر .(١٤ :١٣
ساداً" .ھذه ليست مميزة كاقتباس من العھد
 "لَ ْم تُ ْت َركْ نَ ْف ُ
س ُدهُ فَ َ
سهُ فِي ا ْل َھا ِويَ ِة َوالَ َرأَى َج َ
القديم .من الواضح أنھا تشير إلى المزمور .١٦
من أجل "الجسد" انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :الجسد )(sarx
يستخدم ھذه الكلمة غالبا ً بولس في غالطية وتطورھا الالھوتي في رومية .يختلف الدارسون
حول كيفية تحديد الدالالت المختلفة للكلمة .بالتأكيد ھناك بعض تداخل في المعاني .فيما يلي
محاولة إلظھار بعض جوانب الحقل السامي الواسع للكلمة:
أ -الجسد البشري ،يو ١٤ :١؛ رو ٢٨ :٢؛  ١كور ٥ :٥؛  ٢كور ١١ :٤؛ ٧ :١٢؛ غل :١
١٦؛ ١٣ :٤؛ في ٢٢ :١؛ كول ٢٤ ،٢٢ :١؛  ١تيم ١٦ :٣
ب -النسل البشري ،يو ٦ :٣؛ رو ٣ :١؛ ١٤ :١١؛  ١كور ١٨ :١٠؛ غل ٢٩ ،٢٣ :٤
ج -الشخص البشري ،رو ٢٠ :٣؛ ٨ -٧ :٨؛  ١كور ٢٩ :١؛  ٢كور ٣ :١٠؛ غل ١٦ :٢؛
٢٤ :٥
د -التكلم بطريقة بشرية ،يو ١٥ :٨؛  ١كور ٢٦ :١؛  ٢كور ١٢ :١؛ ٢ :١٠؛ غل ١٢ :٦
ھـ -الضعف البشري ،رو ١٩ :٦؛ ١٨ :٧؛  ٢كور ٤ :١٠؛ غل ٣ :٣؛ كول ١٨ :٢
و -األعداء من الناس نحو ﷲ ،يتعلق بنتائج السقوط ،رو ١٤ :٧؛  ١كور ٣ ،١ :٣؛ أف :٢
٣؛ كول ١٨ :٢؛  ١بط ١١ :٢؛  ١يو ١٦ :٢
س"  .رغم أن كلمة "الثالوث القدوس" ال تستخدم
سو ُع ...ﷲُ  ...ﱡ
" ٣٣ -٣٢ :٢يَ ُ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
أبداً في تاريخ الكتاب المقدس ،إال أن مفھوم ﷲ المثلث األقانيم أمر واقع بسبب ) (١ألوھية
يسوع و) (٢شخصية الروح القدس .ينقل الكتاب المقدس ھذا المفھوم لنا بذكر األقانيم الثالثة
في الثالوث القدوس في سياق منفرد )أع ٣٣ -٣٢ :٢؛ مت ١٩ :٢٨؛  ١كور ٦ -٤ :١٢؛ ٢
كور ٢٢ -٢١ :١؛ ١٤ :١٣؛ أف  ٦ -٤ :٤و ١بط .(٢ :١
موضوع خاص :الثالوث القدوس
الحظوا فعّالية أقانيم الثالوث القدوس جميعا ً في سياق نصوص موحدة .إن عبارة
”الثالوث القدوس“ قد ابتكر كلماتھا أوالً ترتليان ،وھي ليست عبارة كتابية ،ولكن المفھوم
شائع ومنتشر.
أ -األناجيل
 -١متى ١٧ -١٦ :٣؛  ،١٩ :٢٨و)التوازيات(
 -٢يوحنا ٢٦ :١٤
ب -أعمال الرسل -أعمال ٣٩ -٣٨ ،٣٣ -٣٢ :٢

ج -بولس
 -١رومية ٥ -٤ :١؛ ٥ ،١ :٥؛ ١٠ -٨ ،٤ -١ :٨
 ١ -٢كور ١٠ -٨ :٢؛ ٦ -٤ :١٢
 ٢ -٣كور ٢١ :١؛ ١٤ :١٣
 -٤غالطية ٦ -٤ :٤
 -٥أف ١٧ ،١٤ -٣ :١؛ ١٨ :٢؛ ١٧ -١٤ :٣؛ ٦ -٤ :٤
 ١ -٦تسا ٥ -٢ :١
 ٢ -٧تسا ١٣ :٢
 -٨تيطس ٦ -٤ :٣
د -بطرس ١ -بط ٢ :١
ھـ -يھوذا -اآليات ٢١ -٢٠
ً
الجمع في ﷲ يُشار إليھا تلميحا في العھد القديم
أ -استخدام الجمع
 -١االسم إيلوھيم ھو جمع ،ولكن عندما يُستخدم لإلشارة إلى ﷲ فيأخذ فعالً مفرداً.
 -٢الـ ”نا“ في تك ٢٧ -٢٦ :١؛ ٢٢ :٣؛ ٧ :١١
ب -مالك الرب كان ممثالً منظوراً عن ﷲ
 -١تك ١٣ -٧ :١٦؛ ١٥ -١١ :٢٢؛ ١٣ ،١١ :٣١؛ ١٦ -١٥ :٤٨
 -٢خروج ٤ ،٢ :٣؛ ٢١ :١٣؛ ١٩ :١٤
 -٣قضاة ١ :٢؛ ٢٣ -٢٢ :٦؛ ٢٢ -٣ :١٣
 -٤زكريا ٢ -١ :٣
ج -ﷲ وروحه منفصالن ،تك ٢ -١ :١؛ مز ٣٠ :١٠٤؛ أش ١١ -٩ :٦٣؛ حز :٣٧
١٤ -١٣
د -ﷲ )يھوه( والمسيّا )أدون( منفصالن ،مز ٧ -٦ :٤٥؛ ١ :١١٠؛ زك ١١ -٨ :٢؛
١٢ -٩ :١٠
ھـ -المسيا والروح القدس منفصالن ،زك ١٠ :١٢
و -الثالثة جميعا ً يأتي ذكرھم في أش ١٦ :٤٨؛ ١ :٦١
ألوھية المسيح وأقنومية الروح القدس سببت مشاكل للمؤمنين األوائل التوحيديين
والمتزمتين.
 -١ترتليان -جعل االبن تابعا ً لآلب
 -٢أوريجانوس  -جعل الجوھر اإللھي لالبن والروح القدس ثانويان تابعان
 -٣آريوس -أنكر ألوھية االبن والروح القدس
بتجل متتابع نفسه ،كآب ثم كابن ثم كروح قدس.
 -٤المونارخية -اعتقدت
ٍ
الثالوث القدوس صيغة تطورت تاريخيا ً مستندة على المادة الكتابية.
 -١األلوھية الكاملة ليسوع ،معادلة لآلب ،وتم تأكيدھا في عام  ٣٢٥م .في مجمع
نيقية
 -٢األقنومية واأللوھية الكاملتين للروح القدس تعادل التي لآلب واالبن وتم تأكيدھا
في مجمع القسطنطينية عام  ٣٨١م.
 -٣عقيدة الثالوث القدوس عبر عنھا بشكل كامل أوغسطين في كتابه ) De
(Trinitate
ً
ً
ً
ً
ھناك سر حقا ھنا .ولكن العھد الجديد يبدو أنه يؤكد جوھرا إلھيا واحدا في ثالث
تجليات أقنومية أبدية سرمدية.
ع َھ َذا أَقَا َمهُ ﷲُ" .انظر التعليق الكامل على .٢٤ :٢
سو ُ
" ٣٢ :٢يَ ُ
َ
ش ُھو ٌد لِذلِ َك" .ھذه تشير إلى أولئك الذين رأوا المسيح المقام .انظر بيان
 "نَ ْحنُ َج ِميعا ً ُ
ظھورات المسيح بعد القيامة الذي أخذناه عن Jesus and the Rise of Early
 ، Christianityللكاتب  ،Paul Barnettص ،١٨٥ .على ) ٣ :١ص.(٩ .
ين ﷲِ" .ھذه استعارة تجسيمية لمكان القوة ،والسلطة ،والتشفع ) ١يو ،(١ :٢
" ٣٣ :٢يَ ِم ِ
المأخوذ من مز ) ١ :١١٠والذي يتم اقتباسه أكثر من أي مزمور آخر في العھد الجديد( أو
مز  .١٦ :١١٨ﷲ روح سرمدي أزلي أبدي ،حاضر في كل الخليقة المادية والروحية .على
البشر أن يستخدموا لغة مقيدة باألرض ومفاھيم من ھذا العالم ليتكلموا عن ﷲ ،ولكن ھذه
كلمات جميعھا ) (١كلمات منفية أو ) (٢متناظرة أو ) (٣استعارات .حتى كلمة "اآلب"

لوصف ﷲ أو "االبن" لوصف يسوع ھي استعارية .كل االستعارات تسقط في نقطة ما .لقد
ُعني بھا أن تنقل حقيقة محورية أو مفھوما ً عن الالھوت .احذروا الحرفية .بالتأكيد ال
تتوقعون أن تروا رجالً عجوزاً وشابا ً فتيا ً على عرش وھالة بيضاء دائرية فوق رأسھم عندما
تصلون إلى السماء .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :ﷲ يوصف كإنسان )لغة وصفية تجسيدية(
 -Iھذا النوع من اللغة ھو شائع االستخدام جداً في العھد القديم )بعض األمثلة(
أ -أجزاء الجسد البشري
 -١العيون -تك ٣١ ،٤ :١؛ ٨ :٦؛ خر ١٧ :٣٣؛ عد ١٤ :١٤؛ تث
١٢ :١١؛ زك ١٠ :٤
 -٢األيدي -خر ١٧ :١٥؛ عد ٢٣ :١١؛ تث ١٥ :٢
 -٣ذراع -خر ٦ :٦؛ ١٦ :١٥؛ تث ٣٤ :٤؛ ١٥ :٥؛ ٨ :٢٦
 -٤آذان -عد ٨ :١١؛  ١صم ٢١ :٨؛  ٢مل ١٦ :١٩؛ مز ١ :٥؛ :١٠
١٧؛ ٦ :١٨
 -٥وجه -خر ١١ :٣٣؛ عد ٢٥ :٦؛ ٨ :١٢؛ تث ١٠ :٣٤
 -٦إصبع -خر ١٩ :٨؛ ١٨ :٣١؛ تث ١٠ :٩؛ مز ٣ :٨
 -٧صوت -تك ١٠ ،٨ :٣؛ خر ٢٦ :١٥؛ ١٩ :١٩؛ تث ١٧ :٢٦؛
١٠ :٢٧
 -٨أقدام -خر ١٠ :٢٤؛ حز ٧ :٤٣
 -٩ھيئة بشرية -خر ١١ -٩ :٢٤؛ مز ٤٧؛ أش ١ :٦؛ حز ٢٦ :١
 -١٠مالك الرب -تك ١٣ -٧ :١٦؛ ١٥ -١١ :٢٢؛ ١٣ ،١١ :٣١؛
١٦ -١٥ :٤٨؛ خر ٢١ -١٣ ،٤ :٣؛ ١٩ :١٤؛ قض ١ :٢؛ ٢٣ -٢٢ :٦؛ ٢٢ -٣ :١٣
ب -أعمال جسدية:
 -١التكلم كما عند الخلق -تك ٢٦ ،٢٤ ،٢٠ ،١٤ ،١١ ،٩ ،٦ ،٣ :١
 -٢السير )أي صوت السير( في عدن -تك ٨ :٣؛ ال ١٢ :٢٦؛ تث ١٤ :٢٣
 -٣إغالق باب سفينة نوح -تك ١٦ :٧
 -٤شم رائحة القرابين -تك ٢١ :٨؛ خر ٢٥ ،١٨ :٢٩؛ ال ٣١ :٢٦
 -٥النزول -تك ٥ :١١؛ ٢١ :١٨؛ خر ٣ :٨؛ ٢٠ ،١٨ ،١١ :١٩
 -٦دفن موسى -تث ٦ :٣٤
ج -مشاعر إنسانية )بعض األمثلة(
 -١الندم/التوبة – تك ٧ ،٦ :٦؛ خر ١٤ :٣٢؛ قض ١٨ :٢؛  ١صم ،٢٩ :١٥
٣٥؛ عا ٦ ،٣ :٧
 -٢الغضب -خر ١٤ :٤؛ ٧ :١٥؛ عد ١٠ :١١؛ ٩ :١٢؛ ٢٢ :٢٢؛ ،٣ :٢٥
٤؛ ١٤ ،١٣ ،١٠ :٣٢؛ تث ١٥ :٦؛ ٤ :٧؛ ٢٠ :٢٩
 -٣الغيرة -خر ٥ :٢٠؛ ١٤ :٣٤؛ تث ٢٤ :٤؛ ٩ :٥؛ ١٥ :٦؛ ،١٦ :٣٢
٢١؛ يش ١٩ :٢٤
 -٤االشمئزاز/المقت – ال ٢٣ :٢٠؛ ٣٠ :٢٦؛ تث ١٩ :٣٢
د -مفردات تختص بالعائلة:
 -١أب
أ -أبو إسرائيل -خر ٢٢ :٤؛ تث ١ :١٤؛ أش ٢ :١؛ ١٦ :٦٣؛ ٨ :٦٤
ب -أبو الملك ٢ -صم ١٦ -١١ :٧؛ مز ٧ :٢
ج -استعارات تشير إلى أعمال أبوية -تث ٣١ :١؛ ٥ :٨؛ مز ١٠ :٢٧؛
أم ١٢ :٣؛ إر ٢٢ ،٤ :٣؛ ٢٠ :٣١؛ ھو ٤ -١ :١١؛ مال ١٧ :٣
 -٢أحد األبوين -ھو ٤ -١ :١١
 -٣أم -مز ) ١٠ :٢٧تناظر مع األم الممرضة أو التي تعتني باألوالد(؛ أش
١٥ :٤٩؛ ١٣ -٩ :٦٦
 -٤عاشق مخلص فتي -ھو ٣ -١
 -IIأسباب استخدام ھذا النوع من اللغة:
أ -من الضروري أن يعلن عن نفسه للبشر .الفكرة السابقة عن ﷲ كذكر ھي لغة
وصفية تجسيدية ألن ﷲ روح.

ب -يتخذ ﷲ معظم الجوانب ذات المغزى من الحياة البشرية ويستخدمھا ليعلن نفسه
للبشرية الساقطة )أب ،أم ،مربي ،عاشق(.
ً
ج -مع أنه أمر ضروري ،إال أن ﷲ ال يريد أن يكون محدودا في أي ھيئة جسدية
مادية )انظر خر ٢٠؛ تث .(٥
د -اللغة الوصفية التجسيدية القصوى ھي تجسد يسوع .ﷲ صار جسديا ً ملموسا ً
)انظر  ١يو  .(٣ -١ :١رسالة ﷲ صارت كلمة ﷲ )انظر يو .(١٨ -١ :١
س" .لقد وعد العھد القديم بيوم جديد من البر الذي يقوده الروح ،وقد
 " َم ْو ِع َد ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
جُعل نافذ المفعول بعمل المسيا.
 -١يو  ،٣٩ :٧اليوم الجديد قد جاء
 -٢غل  ،١٤ :٣بركة إبراھيم )تك  (٣ :١٢قد صارت متاحة اآلن لكل العالم
 -٣أف  ،١٣ :١المؤمنون في ھذا الدھر الجديد يختمھم الروح القدس
س َم ُعونَهُ" .ھذا تشديد مستمر في ھذه العظة على طبيعة
ص ُرونَهُ َوتَ ْ
 "الﱠ ِذي أَ ْنتُ ُم اآلنَ تُ ْب ِ
شھادة العيان لھؤالء المستمعين ) .(٣٦ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٢ ،١٤لقد عرفوا أن ما كان يقوله
بطرس كان حقيقيا ً صحيحا ً ألنھم كانوا ھناك .المحامون يسمون ھذه دليل المصدر الرئيسي.
" ٣٤ :٢قَا َل ال ﱠر ﱡب لِ َربﱢي" .ھذا اقتباس من مز ) ١ :١١٠الرب يھوه ...أدون( .يسوع
يستخدمه في مت  .٤٦ -٤١ :٢٢في العھد الجديد يظھر الجانب الثنائي للملكوت؛ يسوع قد
صار لتوه عن يمين ﷲ ،ولكن أعداءه ليسوا بعد موطئ قدميه .انظر الموضوع الخاص:
"ملكوت ﷲ" ،على .٣ :١
س َرائِي َل" .تشير ھذه إلى قادة اليھود والشعب اليھودي،
ت إِ ْ
" ٣٦ :٢فَ ْليَ ْعلَ ْم يَقِينا ً َج ِمي ُع بَ ْي ِ
أولئك الذين يخاطبھم بطرس أنفسھم .إنه يؤكد على أن نبوءات العھد القديم تتحقق وقد تحققت
وبلغت ذروتھا في يسوع الناصري .انظر الموضوع الخاص" :ملكوت ﷲ" ،على .٣ :١

"فَ ْليَ ْعلَ ْم يَقِينا ً"
سميث/فاندايك-البستاني
"فَ ْليَ ْعلَ ْم يَقِينا ً"
كتاب الحياة
قين"
العربية المشتركة
"ف ْليَعلَ ْم ِعل َم اليَ ِ
اليسوعية
"فَ ْليَ ْعلَ ْم يَقِينا ً"
تعكس ھذه كلمتين يونانيتين ،الظرف  ،aphalōsوالذي يعني "يثبت بشكل آمن"
)استعاريا ً مع التأكيد (٢٣ :١٦ ،واألمر الحاضر المبني للمعلوم من " ،ginōskōيعلم".
شھود العيان ھؤالء الذين شھدوا أسبوع يسوع األخير ،وموته وقيامته ال يمكن أن يشكوا أبداً
بموثوقية كلمات بطرس.
يحا" .الكلمة اليونانية "رب" ) (kuriosيمكن أن تستخدم بمعنى عام أو بمعنى
س ً
 " َربًّا َو َم ِ
ّ
الھوتي متطور .يمكن أن يعني "سيد" ،أو "سير" ،أو "معلم" ،أو "مالك" ،أو "زوج" أو
"اإلنسان-اإلله الكامل" )يو  .(٣٨ ،٣٦ :٩استخدام العھد القديم )في العبرية (adon ،لھذه
الكلمة جاء من نفور اليھود من لفظ اسم ﷲ العھد ،ﷲ ،الرب/يھوه ،الذي كان يشكل من الفعل
الكون العبري الذي يعني "أن يكون" )خر  .(١٤ :٣لقد كانوا يخشون مخالفة الوصية التي
اطالً" )خر ٧ :٢٠؛ تث  .(١١ :٥ولذلك ،فقد كانوا
كانت تقول" ،الَ تَ ْن ِط ْق ِباس ِْم الرﱠبﱢ إِل ِھكَ بَ ِ
يظنون أنھم إن لم يرفضوا اسم الرب ،فإنھم ما كانوا ينطقون به باطالً.
ولذلك ،فقد بدلوه بالكلمة العبرية  ، adonالتي كانت تشبه في لفظھا الكلمة اليونانية
) kuriosالرب( .استخدم كتّاب العھد الجديد ھذه الكلمة لوصف ألوھية المسيح الكاملة.
عبارة "يسوع ھو الرب" كانت االعتراف العلني باإليمان وھي صيغة تتعلق بالمعمودية في
الكنيسة الباكرة األولى )رو ١٣ -٩ :١٠؛  ١كور ٣ :١٢؛ في  .(١١ :٢انظر الموضوع
الخاص" :أسماء ﷲ" ،على .٦ :١
"المسيح" كان المرادف اليوناني للكلمة العبرية "المسيا" ،التي كانت تعني
"الممسوح" )٣٦ ،٣١ :٢؛ ٢٠ ،١٨ :٣؛ ٢٦ :٤؛ ٥ :٨؛ ٢٢ :٩؛ ٣ :١٧؛  .(٢٣ :٢٦لقد
كانت تعني "المدعو والمھيأ من قِبل ﷲ ألجل مھمة خاصة" .في العھد القديم كان ھناك ثالث
مجموعات من القادة :الكھنة ،والملوك ،واألنبياء ،الذين كانوا ممسوحين .حقق يسوع كل ھذه
المناصب الممسوحة )عب  .(٣ -٢ :١انظر الموضوع الخاص" :المسيا" ،على .٣١ :٢
استخدام كال القلبين في العھد القديم على يسوع الناصري ،يؤكد لوقا ألوھيته من جھة
)في  ،١١ -٦ :٢انظر الموضوع الخاص على  (٣٢ :٢ومسيانيته )لو  .(١١ :٢وھذا يمھّد
إلعالن ) (kerygmaالعظات األخرى في أعمال الرسل.

انظر الموضوع الخاص" :العظة الكرازية ) (kerygmaفي الكنيسة األولى" ،على
.١٤ :٢
صلَ ْبتُ ُموهُ أَ ْنتُ ْم" .اتھم بطرس سكان أورشليم ھؤالء وح ّملھم المسؤولية
 "ي َ ُ
سو َع َھ َذا الﱠ ِذي َ
عن موت يسوع .كل البشر متساوون في مشاركتھم في اإلثم .انظر التعليق على .٢٣ :٢
سو َع َھ َذا" .ھذه التسمية "يسو ھذا" ) (٣٦ ،٣٢ ،٢٣ :٢يربط إعالن بطرس عن
 "ي َ ُ
يسوع التاريخ بالمسيح الممجد المقام .كال المفھومين صحيحان .ليس من تمييز كتابي بين
يسوع األول ويسوع اإليمان.
سميث/فاندايك-البستاني٤٢ -٣٧ :٢ :
٣٧
صنَ ُع أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل
س ِلَ » :ما َذا نَ ْ
سائِ َر ﱡ
الر ُ
س ِم ُعوا نُ ِخ ُ
س َو َ
سوا فِي قُلُوبِ ِھ ْم َوقَالُوا لِبُ ْط ُر َ
" فَلَ ﱠما َ
٣٨
يح
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َعلَى ا ْ
س ِم يَ ُ
اإل ْخ َوةُ؟« فَقَا َل لَ ُھ ْم بُ ْط ُر ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س» :تُوبُوا َو ْليَ ْعتَ ِم ْد ُك ﱡل َو ِ
ِ
س ِ
٣٩
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
س .ألنﱠ ال َم ْو ِع َد ھ َُو لك ْم َوأل ْوال ِدك ْم َولِك ﱢل ال ِذينَ
ان الخطايَا فتقبَلوا ع َِطيﱠة ﱡ
وح الق ُد ِ
لِ ُغف َر ِ
الر ِ
٤٠
ش َھ ُد لَ ُھ ْم َويَ ِعظُ ُھ ْم قَائِالً:
ال أُ َخ َر َكثِي َر ٍة َكانَ يَ ْ
َعلَى بُ ْع ٍد ُك ﱢل َمنْ يَ ْدعُوهُ ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھنَا«َ .وبِأ َ ْق َو ٍ
٤١
» ْ
ض ﱠم فِي َذلِ َك ا ْليَ ْو ِم
اخلُ ُ
ح َوا ْعتَ َم ُدوا َوا ْن َ
صوا ِمنْ َھ َذا ا ْل ِج ِ
يل ا ْل ُ
٤٢م ْلتَ ِوي« .فَقَبِلُوا َكالَ َمهُ بِفَ َر ٍ
س ِر ا ْل ُخ ْب ِز
س.
س ِل َوال ﱠ
ش ِر َك ِة َو َك ْ
يم ﱡ
الر ُ
َو َكانُوا يُ ِ
نَ ْح ُو ثَالَثَ ِة آالَ ِ
واظبُونَ َعلَى تَ ْعلِ ِ
ف نَ ْف ٍ
ت".
َوال ﱠ
صلَ َوا ِ
سوا فِي قُلُوبِ ِھ ْم" .ھذه ھي الكلمة اليونانية  kataإضافة إلى  .nussōجذر
" ٣٧ :٢نُ ِخ ُ
الكلمة يستخدم في ي  ٣٤ :١٩لإلشارة إلى يسوع وقد سُمر إلى الصليب .عظة بطرس
س ّمرت ھؤالء المستمعين إلى حقيقة اإلنجيل .يشير ھذا بوضوح إلى االعتقاد الالزم
والضروري بالروح القدس الذي يسبق الخالص )يو ١١ -٨ :١٦؛ رو .(٣١ -٢١ :٣
" ٣٨ :٢تُوبُوا" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم ،ما يعني وجوب اتخاذ قرار
حاسم .الكلمة العبرية للتوبة تعني تغيراً في التصرف .الكلمة اليونانية تعني "تغير في
الذھن" .التوبة ھي االستعداد والرغبة بالتغيير .إنھا ال تعني توقفا ً كامالً عن الخطية ،بل
رغبة بإرضاء ﷲ ،وليس الذات .كبشرية ساقطة نحيا ألنفسنا ،ولكن كمؤمنين نحيا  .التوبة
واإليمان ھي متطلبات ﷲ ألجل الخالص )مر ١٥ :١؛ أع ١٩ ،١٦ :٣؛  .(٢١ :٢٠قال
ك تَ ْھلِ ُكونَ " )انظر لو  .(٥ ،٣ :١٣التوبة ھي إرادة ﷲ
يسوع" :إِ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم َكذلِ َ
ألجل اإلنسان الساقط ) ٢بط ٩ :٣؛ حز  .(٣٢ ،٣٠ ،٢٣ :١٨سر سيادة ﷲ واإلرادة البشرية
الحرة يمكن إظھارھا بوضوح بالتوبة كمطلب ألجل الخالص.
ولكن المفارقة أو الثنائية الجدلية ھي أنھا أيضا ً عطية من ﷲ )٣١ :٥؛ ١٨ :١١؛
و ٢تيم  .(٢٥ :٢ھناك دائما ً مشادة في التقديم الكتابي لنعمة ﷲ األولية وتجاوب البشر
المطلوب الذي يميز العھد .إن العھد الجديد ،كما العھد القديم ،فيه بنية "إن ..فعندھا" .ھناك
عدة كلمات مستخدمة في العھد الجديد مرتبطة بمفھوم التوبة.
موضوع خاص :التﱠ ْوبَة
التوبة )مع اإليمان( ھي مطلب في كل من العھد القديم )، BDB 636، Nacham
مثال١٢ :١٣ ،؛ ١٤ ،١٢ :٣٢؛  ،BDB 996 ،Shuvمثال ١ ،مل ٤٧ :٨؛ حز ٦ :١٤؛
 (٣٠ :١٨والعھد الجديد.
 -١يوحنا المعمدان )مت ٢ :٣؛ مر ٤ :١؛ لو (٨ ،٣ :٣
 -٢يسوع )مت ١٧ :٤؛ مر ١٥ :١؛ لو ٣٢ :٥؛ ٥ ،٣ :١٣؛ ٧ :١٥؛ (٣ :١٧
 -٣بطرس )أع ٣٨ :٢؛ ١٩ :٣؛ ٢٢ :٨؛ ١٨ :١١؛  ٢بط (٩ :٣
 -٤بولس )أع ٢٤ :١٣؛ ٣٠ :١٧؛ ٢١ :٢٠؛ ٢٠ :٢٦؛ رو ٤ :٢؛  ٢كور (١٠ -٩ :٢
ولكن ما ھي التوبة؟ ھل ھي الحزن؟ ھل ھي التوقف عن الخطيئة؟ أفضل أصحاح في
العھد الجديد يساعدنا على فھم المعاني المختلفة لھذا المفھوم ھو  ٢كور  ،١١ -٨ :٧حيث
نجد ثالث كلمات يونانية مترابطة ولكن مختلفة.
” -١الحزن“ ) ،lupeŌاآليات ] ٨مرتين[] ٩ ،ثالث مرات[] ١٠ ،مرتين[ .(١١ ،إنھا
تعني الحزن أو الكرب ولھا معنى الھوتي محايد.
” -٢التوبة“ ) ،metanoeŌاآليات  .(١٠ ،٩إنھا مركبة من ”بحسب“ و"الفكر" ،التي
تدل ضمنا ً على فكر جديد ،وطريقة جديدة من التفكير ،وموقف جديد من الحياة وﷲ .ھذه ھي
التوبة الحقيقية.
” -٣الندم“ ) ،metamelomaiاآليات ] ٨مرتين[ .(١٠ ،وھي مركبة من ”بحسب“
و"العناية“ .تُستخدم مع يھوذا في مت  ٣ :٢٧وعيسو في عب  .١٦ -١٧ :١٢إنھا تعني
األسف على النتائج ،وليس على األفعال.

التوبة واإليمان من متطلبات العھد )مر ١٥ :١؛ أع ٤١ ،٣٨ :٢؛ ١٩ ،١٦ :٣؛ :٢٠
 .(٢١ھناك بعض النصوص التي تقول أن ﷲ يمنح التوبة )أع ٣١ :٥؛ ١٨ :١١؛  ٢تيم :٢
 .(٢٥ولكن معظم النصوص ترى في التوبة تجاوبا ً بشريا ً ضروريا ً للعھد إزاء تقديم ﷲ
للخالص المجّاني.
ال بد من معرفة تعريف الكلمات العبرية واليونانية من أجل فھم المعنى الكامل للتوبة.
العبرية تتطلب ”تغيير السلوك" ،بينما اليونانية تتطلب ”تغيير الذھن“ .اإلنسان المخلّص
يتلقى فكراً جديداً وقلبا ً جديداً .فھو يف ّكر بطريقة مختلفة ويحيا بطريقة مختلفة .وبدالً من أن
يسأل” :ماذا أفعل اآلن؟“ يصبح السؤال” :ما ھي مشيئة ﷲ؟“ ليست التوبة شعوراً يتالشى
أو خلواً كامالً من الخطيئة ،بل عالقة جديدة مع ﷲ القدوس يتح ّول بھا المؤمن تدريجيا ً إلى
إنسان قديس.
 " ْليَ ْعتَ ِم ْد" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط آخر مبني للمجھول .انظر الموضوع الخاص
التالي.
موضوع خاص :المعمودية
الكتاب الذي وضعه  ،Curtis Vaughanبعنوان  Actsفيه حاشية الفتة وشيقة في الصفحة
 ٢٨متعلقة بأع .٣٨ :٢
"الكلمة اليونانية التي تعني "ع ّمد" ھي أمر مع الشخص الثالث؛ الكلمة التي تعني "توبوا"
ھي أمر مع الشخص الثاني.
التبدل من األمر مع الشخص الثاني األكثر مباشرة إلى الشخص الثالث األقل مباشرة في
الفعل "اعتمدوا" يتضمن المعنى بأن مطلب بطرس الرئيسي األساسي ھو التوبة".
ھذا يتماشى مع التشديد الكرازي الذي في يوحنا المعمدان )مت  (٢ :٣ويسوع )مت .(١٧ :٤
التوبة تبدو مفتاحا ً روحيا ً والمعمودية ھي تعبير خارجي ظاھر عن ھذا التبدل الروحي .لم
يعرف العھد الجديد شيئا ً عن مؤمنين غير معتمدين .بالنسبة إلى الكنيسة األولى كانت
المعمودية ھي االعتراف العلني باإليمان .إنھا المناسبة لالعتراف العلني باإليمان بالمسيح،
وليس آلية للخالص .يجب أن نتذكر أن المعمودية ال تُذكر في عظة بطرس الثانية ،وإن كانت
التوبة مذكورة )١٩ :٣؛ لو  .(١٧ :٢٤كانت المعمودية مثاالً ضربه يسوع )مت -١٣ :٣
 .(١٨كانت المعمودية أمراً طلبه يسوع )مت  .(١٩ :٢٨المسألة المعاصرة حول ضرورة
المعمودية للخالص ال يتناولھا العھد الجديد؛ جميع المؤمنين يُتوقع منھم أن يعتمدوا .ولكن،
يجب أن يحذر المرء أيضا ً من اآللية األسرارية .الخالص ھو مسألة إيمان ،وليس مكانة
صحيحة ،وكلمات مالئمة ،ومسألة شعائر دينية مالئمة.
يح" .ھذا مصطلح عبري )نجد انعكاسا ً له في يوء  (٣٢ :٢يشير
 " َعلَى ا ْ
س ِم يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
إلى شخص أو شخصية يسوع.
ربما كان األمر أن صيغة الكنيسة األولى المتعلقة بالمعمودية ،والتي كانت على
األرجح تتكرر مراراً من قِبل المرشح ،كانت "أنا أومن أن يسوع ھو رب" )رو -٩ :١٠
١٣؛  ١كور  .(١٥ ،١٣ :١كان ھذا بآن معا ً تأكيد الھوتي وتأكيد ثقة شخصية .في المأمورية
العظمى في مت  ٢٠ -١٩ :٢٨اسم الثالوث القدوس ھو الصيغة المتعلقة بالمعمودية .من
جديد يجب أن نحذر من األسرارية اآللية .اللقب أو الصيغة ليست ھي المفتاح ،بل قلب ذاك
الذي يعتمد.
من أجل "المسيح" انظر الموضوع الخاص على .٣١ :٢

ان ا ْل َخطَايَا"
سميث/فاندايك-البستاني
"لِ ُغ ْف َر ِ
كتاب الحياة
"فَيَ ْغفِ َر ﷲُ َخطَايَا ُك ْم"
"فتُغفَ َر خطايا ُكم"
العربية المشتركة
ْ
ُ
َ
ران خطاياكم"
اليسوعية
"لِغف ِ
السؤال الالھوتي ھو كيف تقوم كلمة "ألجل" ) (eisبوظيفتھا؟ ھل المغفرة مرتبطة
بأن "توبوا" أو "ليعتمد"؟ ھل المغفرة تعتمد على التوبة و/أو المعمودية؟
ً
االستخدامات الممكنة لكلمة ) (eisمتعددة .االستخدام األكثر انتشارا ھو "ألجل" أو
"بھدف" .معظم الدارسين المعمدانيين يختارون "بسبب" ألسباب الھوتية ،ولكنه خيار أدنى
وأقل شأنا ً .غالبا ً ما يكون الفتراضاتنا المسبقة تأثير كبير على مستوى ھذا التحليل النحوي.

يجب أن نترك الكتاب المقدس يتكلم في السياق؛ ثم نتحقق من المتوازيات؛ ثم نشكل الھوتنا
النظامي.
جميع المفسرين مشروطون تاريخيا ً وطائفيا ً وخبراتيا ً.
المغفرة من خالل اإليمان بالمسيح ھي موضوع متواتر متكرر في ھذه العظات في
أعمال الرسل )بطرس٣٨ :٢ ،؛ ١٩ :٣؛ ٣١ :٥؛ ٣٤ :١٠؛ وبولس.(٣٨ :١٣ ،
س" .ھذا مستقبل متوسط إشاري )مجھول الصيغة معلوم
 "تَ ْقبَلُوا ع َِطيﱠةَ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
المعنى( .عطية الروح القدس كانت:
 -١خالصا ً أكيداً
 -٢حضور من خالل السكنى
 -٣تھيئة للخدمة
 -٤نمو في التشبه بالمسيح
ً
علينا أال نضغط على المصطلحات والمفردات أو على ترتيب أحداث الخالص ألنھا غالبا ما
تكون مختلفة في سفر األعمال .سفر األعمال لم يقصد أن يعلّم صيغة معيارية أو تسلسالً
الھوتيا ً ) ،How to Read the Bible For All Its Worthص ،(١١٢ -٩٤ .ولكن
تدوين لما حدث.
ھل على المفسر أن يستخدم ھذا النص ليؤكد تسلسل أعمال الخالص :التوبة ،وأن
يعتمدوا ،والمغفرة ،ثم عطية الروح القدس؟ الھوتي أنا يقول أن الروح القدس ھو فعال من
البداية )يو  (٦٥ ،٤٤ :٦وإنه حاسم أساسي في كل خطوات عملية االعتقاد )يو -٨ :١٦
 ،(١٢والتوبة )٣١ :٥؛ ١٨ :١١؛  ٢تيم  ،(٢٥ :٢واإليمان .الروح القدس أساسي
وضروري )رو  (٩ :٨من البداية إلى المنتھى .بالتأكيد ال يمكن أن يكون األخير ضمن
سلسلة.
ً
أحد الكتب التي ساعدتني على عزل ما تشربته طائفيا وعلى أن أسمح للكتاب
المقدس بأن يتكل بقوة
ھو كتاب وضعه  .Answers to Questions ،Bruce F. F.في ھذا الكتاب يقدم المؤلف
عدة تعليقات جيدة على أعمال  .٣٨ :٢أحد التعليقات التي اجتذبتني للغاية:
"ھذا القبول للروح القدس قد يُختبر قبل المعمودية )أع
 ،(٤٤ :١٠أو بعد المعمودية )أع  ،(٣٨ :أو بعد
المعمودية مع وضع أيدي الرسل )أع ١٦ :٨؛ :١٩
) "(٥٤ص.(١٦٧ .
المحدثون يريدون إفادات واضحة للعقيدة يمكن تأكيدھا ،ولكن عادة ما يتفاعلون
على طريقة "البرھان النصي" في التفسير .ويعزلون فقط تلك النصوص التي تالئم فھمھم
المسبق ،وتحيزاتھم )انظر المنھاج على التفسير الكتابي ،في الموقع:
.(www.freebiblecommentary.org
" ٣٩ :٢ا ْل َم ْو ِع َد ھ َُو لَ ُك ْم َوألَ ْوالَ ِد ُك ْم" .كان ھذا مفھوما ً مألوفا ً ألجيال متعددة وعاما ً جماعيا ً
في العھد القديم )خر  ٦ -٥ :٢٠وتث ١٠ -٩ :٥؛  .(٩ :٧إيمان األوالد كان يتأثر باآلباء
وكان مسؤولية اآلباء )تث ٩ :٤؛ ٧ -٦ :٦؛ ٢٥ -٢٠؛ ١٩ :١١؛  .(٤٦ :٣٢التأثير الجماعي
العام ھذا له أيضا ً جانب مخيف على ضوء متى َ ") ٢٥ :٢٧د ُمهُ َعلَ ْينَا َو َعلَى أَوْ الَ ِدنَا"(.
الوعد بتأثير إيماني على مدى أجيال متعددة يساعدني على أن أثق بأن ﷲ سيستخدم
إيماني ليؤثر ،ويبارك ،ويحمي ذريتي )تث  .(٩ :٧ولكن ھذا ال ينفي المسؤولية الشخصية،
بل يضيف عنصر تأثير جماعي عام .إيماني وخدمتي المخلصة في المسيح تؤثر على عائلتي
معز ووعد محفّز .اإليمان ينتقل
وعلى عائالتھم وھكذا دواليك )تث  .(٩ :٧يا له من رجاء
ٍ
عبر العائالت .في سفر األعمال وعد ﷲ ) (٣٩ :٢يتضمن عدة بنود لھا عالقة بالعھد القديم:
 -١مغفرة الخطايا٣٨ :٢ -؛ ٣١ :٥؛ ٤٣ :١٠؛ ٣٩ ،٣٨ :١٣؛ ١٨ :٢٦
 -٢الخالص٢١ :٢ -؛ ١٢ :٤؛ ١٤ :١١؛ ٢٦ :١٣؛ ٣١ :١٦
 -٣الروح القدس٣٩ -٣٨ :٢ -؛ ١٩ :٣؛ ١٨ -١٥ :٨؛ ٤٨ -٤٤ :١٠؛ ٦ :١٩
 -٤أزمنة انتعاش١٩ :٣ -
 "لِ ُك ﱢل الﱠ ِذينَ َعلَى بُ ْع ٍد" .يخاطب بطرس الشعب اليھودي .ھذه العبارة كانت تشير أصالً
إلى اليھود المسبيين الذين كانوا سيعادون إلى أرض الموعد )أش  .(١٩ :٥٧على كل حال،
يبدو أنھا ،في بعض المقاطع ،تشير إلى األمميين أيضا ً الذين كانوا بعيدين جداً عن معرفة
الرب/يھوه )أش ١ :٤٩؛ زك  .(١٥ :٦الخبر السار لإلنجيل ھو أن ﷲ الحقيقي الوحيد
)التوحيد( الذي خلق كل البشر على صورته )تك  ،(٢٧ -٢٦ :١يرغب أن تكون لديه شركة

مع جميع ھؤالء ) ١تيم ٤ :٢؛  ٢بط  .(٩ :٣ھذا رجاء الوحدة لجميع البشر في المسيح .فيه
ليس من تفريق بعد بين أمميين أو يھود ،بين عبيد أو أحرار ،بين رجال أو نساء ،بل الجميع
صاروا واحداً )أف  .(١٣ :٣ -١١ :٢يستخدم بولس ھذا االقتباس نفسه مخاطبا ً األمميين في
أف  ١٣ :٢و .١٧الدھر الجديد للروح القدس قد أتى بوحدة غير متوقعة.
موضوع خاص :التوحيد
فكرة "التوحيد" )أي إله واحد أوحد فقط( ،ليست فقط "ﷲ العلي" الذي في ديانات تعدد
اآللھة أو إله الخير في الثنوية اإليرانية )الزرادشتية( ،ھي فكرة فريدة ومتميزة في إسرائيل
)إبراھيم  ٢٠٠٠قبل الميالد( .ھناك استثناء وحيد نادر نجده في مصر )آمنھوتب الرابع،
والمعروف أيضا ً باسم أخناتون ١٣٥٠ -١٣٦٧ ،أو  ١٣٦١ -١٣٨٦ق.م.(.
ھذا المفھوم يتم التعبير عنه بعبارات مختلفة في العھد القديم:
" -١ليس مثل الرب إلھنا" ،خر ١٠ :٨؛ ١٤ :٩؛ تث ٢٦ :٣٣؛  ١مل ٢٣ :٨
" -٢الرب ھو اإلله .ليس آخر سواه" ،تث ٣٩ -٣٥ :٤؛ ٣٩ :٣٢؛  ١صم ٢ :٢؛  ٢صم
٣٢ :٢٢؛ أش ٢١ :٤٥؛ ٨ ،٦ :٤٤؛ ٢١ ،٦ :٤٥
" -٣الرب إلھنا رب واحد" ،تث ٤ :٦؛ رو ٣٠ :٣؛  ١كور ٦ ،٤ :٨؛  ١تيم ٥ :٢؛ يع
١٩ :٢
" -٤ال مثل لك يا رب" ٢ ،صم ٢٢ :٧؛ إر ٦ :١٠؛ ٥
" -٥أنت ھو اإلله وحدك" ،مز ١٠ :٨٦؛ أش ١٦ :٣٧
" -٦قبلي لم يصور إله وبعدي ال يكون" ،أش .١٠ :٤٣
" -٧أنا الرب وليس آخر .ال إله سواي" ،أش .٢٢ ،٦ ،٥ :٤٥
وليس آخر .ليس إله" ،أش .١٨ ،١٤ :٤٥
ك وحدك ﷲ
" -٨في َ
َ
ليس ِسواي" ،أش .٢١ :٤٥
َ " -٩
" -١٠أنا ﷲ وليس آخر .اإلله وليس مثلي" ،أش .٩ :٤٦
ال بد من اإلقرار أن العقيدة األساسية الحاسمة تم اإلعالن عنھا بطريقة تدريجية.
التصريحات األولية يمكن فھمھا على أنھا إشارة إلى الوحدانية ال َم ُشوبة ،٤أو التوحيد العملي
)ھناك آلھة أخرى ،ولكن إله واحد فقط بالنسبة لنا ،خر ١١ :١٥؛ ٥ -٢ :٢٠؛ تث ٢٨ :٣؛ ١
مل ٢٣ :٨؛ مز ١٨ :٨٣؛ .(٨ :٨٦
النصوص األولى التي تبدأ باإلشارة إلى الوحدانية/الفردانية )التوحيد الفلسفي( تأتي باكراً
في )خر ١٠ :٨؛ ١٤ :٩؛ تث ٣٩ ،٣٥ :٤؛  .(٢٦ :٣٣التصريحات الكاملة والتامة نجدھا
في أش ) ٤٦ -٤٣أش ١١ :٤٣؛ ٨ ،٦ :٤٤؛ ١٤ ،٧ :٤٥؛  .(٩ ،٥ :٤٦يل ّمح العھد الجديد
إلى تث  ٤ :٦في رو ٣٠ :٣؛  ١كور ٦ ،٤ :٨؛ أف ٦ :٤؛  ١تيم ٥ :٢؛ ويع .١٩ :٢
استشھد يسوع بھا على أنھا الوصية األولى في مت ٣٧ -٣٦ :٢٢؛ مر ٣٠ -٢٩ :١٢؛
لو  .٢٧ :١٠يؤكد العھد القديم ،والعھد الجديد أيضاً ،على وجود الكائنات الروحية األخرى
)األرواح الشريرة ،والمالئكة( ،ولكن على إله واحد فقط خالق/فا ٍد )الرب ،تك .(١ :١
يتميز التوحيد الكتابي بما يلي:
 -١ﷲ واحد وال مثل له )علم الوجود افتراضي ،وليس محدداً(.
 -٢ﷲ شخصي )تك ٢٧ -٢٦ :١؛ .(٨ :٣
 -٣ﷲ لديه أخالق رفيعة )٦ :٣٤؛ نح ١٧ :٩؛ مز .(١٠ -٨ :١٠٣
 -٤ﷲ خلق البشر على صورته )تك  (٢٧ -٢٦ :١ألجل أن يكونوا في شركة معه )أي
البند  .(٢إنه إله غيور )خر .(٥ -٢ :٢٠
ومن العھد الجديد:
ّ
 -١ﷲ له ثالثة تجليات شخصية أبدية )انظر الموضوع الخاص :الثالوث القدوس(.
تام وكامل في يسوع )يو ١٤ -١ :١؛ كول ١٦ -١٥ :١؛ عب -٢ :١
 -٢ﷲ أعلن بشكل ٍ
.(٣
 -٣مخطط ﷲ األبدي لفداء البشرية الساقطة ھو الذبيحة القربانية البنه الوحيد )أش ٥٣؛
مر ٤٥ :١٠؛  ٢كور ٢١ :٥؛ فيل ١١ -٦ :٢؛ عبرانيين(.
 " ُك ﱢل َمنْ يَ ْدعُوهُ ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھنَا" .ھذا ماضي بسيط متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
احتمالي .كان يشير أصالً إلى اليھود المبعثرين المشتتين .ﷲ دائما ً يأخذ المبادرة )بناء مبني
للمتوسط ،يو  .(٦٥ ،٤٤ :٦من حز ٣٢ :١٨؛ يو ١٦ :٣؛  ١تيم ٤ :٢؛  ٢بط  ٩ :٣نعلم أن
 - 4الوحدانية ال َم ُشوبة :(henotheism) :عبادة إله واحد ولكن من غير إنكار لوجود آلـھة أخرى] .المترجم[.

ﷲ يدعو كل البشر ،في مستوى ما ،إليه .ولكن عليھم أن يتجاوبوا )األسلوب االحتمالي
الشرطي( .الكلمات "كل" و"كل من" ھي متوازيات كتابية )قارن أش " ،٦ :٥٣كل" مع أش
" ،١٢ ،١١ :٥٣جميع" أو رو " ،١٨ :٥كل" مع رو " ،١٩ :٥جميع"( .قلب ﷲ ينبض نحو
بشرية ضالة ھالكة ُخلقت على صورته )تك  ،(٢٧ -٢٦ :١مخلوقين للشركة معه )تك :٣
.(٨
ال أُ َخ َر َكثِي َر ٍة" .ھذا دليل نصي على أن العظات المدونة في سفر أعمال
" ٤٠ :٢بِأ َ ْق َو ٍ
الرسل ھي خالصات .وھذا أيضا ً ينطبق على تعليم يسوع وكرازته في األناجيل .إننا نؤكد
بافتراض مسبق الوحي والدقة في ھذه الخالصات والموجزات.
كان العالم في القرن األول الميالدي معتاداً على الخطابات الشفھية وعلى قدرتھم
على التركيز.
ش َھ ُد لَ ُھ ْم" .ھذه الكلمة اليونانية ) diaإضافة إلى  (marturomaiموجودة ومنتشرة
 "يَ ْ
عند لوقا )٤٠ :٢؛ ٢٥ :٨؛ ٤٢ :١٠؛ ٥ :١٨؛ ٢٤ ،٢٣ ،٢١ :٢٠؛ ٢٣ :٢٢؛ لو .(٢٨ :١٦
اإلنجيل فيه إلحاحية ونھائية ال يمكن تجاھلھا إما من ناحية اإلعالن أو السماع.
 "يَ ِعظُ ُھ ْم" .يجب على اإلنسان أن يتجاوب مع عرض ﷲ في المسيح )انظر يو ١٢ :١؛
١٦ :٣؛ رو  .(١٣ -٩ :١٠ھذه ھي مفارقة سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة )في -١٢ :٢
.(١٣

" ْ
صوا"
سميث/فاندايك-البستاني
اخلُ ُ
" ْ
صوا"
كتاب الحياة
اخلُ ُ
"ت ََخلﱠصوا"
العربية المشتركة
"ت ََخلﱠصوا"
اليسوعية
الشكل التصريفي لھذه الكلمة ھو أمر ماضي بسيط مبني للمجھول ،ولكن كما نرى
فإن إصدارات الكتاب المقدس ) ،NRSV, TEVو ( NJBتترجمھا كبناء متوسط .ھذه ھي
المشادة الالھوتية المتعلقة بالخالص )في  .(١٣ -١٢ :٢ھل ذلك كله ھو من عمل ﷲ ،أم أن
على المستمع أن يسمح بأن يعمل في حياته؟
ً
ً
الكلمة اليونانية "اخلصوا" ) ( sōsōتعكس مفھوما عبريا )،BDB 446 ،yasha
خر  (٣٠ :١٤للتحرير الجسدي )يع  ،(٢٠ ،١٥ :٥بينما استخدام العھد الجديد له داللة
التحرير الروحي أو الخالص )يع ٢١ :١؛ ١٤ :٢؛ .(١٢ :٤
موضوع خاص :أزمنة األفعال اليونانية المستخدمة مع الخالص
ليس الخالص نتيجة ،بل عالقة .ال يكون األمر منتھيا ً عندما يؤمن المرء بالمسيح؛ فتكون
ھذه البداية فقط )باب ثم طريق( .ليس األمر كمثل بوليصة التأمين ضد الحريق ،وال بطاقة
سفر إلى السماء ،بل حياة من النمو على شبه المسيح .لدينا قول مأثور مشھور في أميريكا
يقول أنه كلما عاش الزوجان معا ً فترة أطول كلما صارا يشبھان بعضھما البعض .وھذا ھو
ھدف الخالص.
الخالص كفعل مكتمل )ماضي بسيط(
 أع ١١ :١٥ رو ٢٤ :٨  ٢تيم ٩ :١ تي ٥ :٣ رو ) ١١ :١٣التي تجمع الماضي البسيط مع التوجه المستقبلي(الخالص كحالة كينونة )تام(
 أف ٨ ،٥ :٢الخالص كعملية مستمرة )حاضر(
  ١كو ر ١٨ :١؛ ٢ :١٥  ٢كور ١٥ :٢  ١بط ٢١ :٣الخالص كتحقيق مستقبلي )المستقبل في زمن الفعل أو السياق(
 رو ١٠ ،٩ :٥؛ ١٣ ،٩ :١٠  ١كور ١٥ :٣؛ ٥ :٥ -في ٢٨ :١

  ١تس ٩ -٨ :٥ :٥ عب ١٤ :١؛ ٢٨ :٩  ١بط ٥ :١ولذلك فإن الخالص يبدأ بقرار إيمان أولي )يو ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ رو  ،(١٣ -٩ :١٠ولكن
يجب أن يتحول ھذا إلى أسلوب حياة مليء باإليمان )رو ٢٩ :٨؛ غل ٢٠ -١٩ :٢؛ أف :١
٤؛  ،(١٠ :٢والذي يوما ً ما سيُكمل على مرمى النظر ) ١يو  .(٢ :٣الحالة النھائية تدعى
تمجيداً ھذا يمكن أن يوضح على أنه:
 -١الخالص األولي -التبرير )مخلصين من جزاء الخطيئة(
 -٢الخالص التدرجي -التقديس )مخلصين من قوة الخطيئة(
 -٣الخالص النھائي -التمجيد )مخلصين من حضور الخطيئة(
يل ا ْل ُم ْلتَ ِوي" .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى تث  ٥ :٣٢ومز  .٨ :٧٨الجذر في العھد
 " َھ َذا ا ْل ِج ِ
القديم لكلمات "بار"" ،بر"" ،عادل"" ،عدالة" كان "قصبة النھر" )انظر الموضوع الخاص
على  .(١٤ :٣وقد صار استعارة تشير إلى البناء ،قصبة قياس ،أو مقياس مست ٍو .لقد اختار
ﷲ ھذه االستعارة ليصف شخصه بالذات .ﷲ ھو المقياس .معظم الكلمات التي تشير إلى
الخطيئة في العبرية واليونانية تشير إلى انحراف من ھذا المقياس )أي ،ملت ٍو ،منحرف(.
جميع البشر بحاجة ألن يخلصوا ويُستعادوا.
٤١ :٢
"قَبِلُوا"
سميث/فاندايك-البستاني
"قَبِلُوا"
كتاب الحياة
َ
ُ
"قبِلوا"
العربية المشتركة
َ
ُ
"قبِلوا"
اليسوعية
ھذا اسم فاعل ماضي بسيط متوسط من ) .(apodechomaiيضع Louw
و ،Nidaفي كتابھما ، Greek-English Lexiconقائمة بثالثة استخدامات لھذه الكلمة
)المجلد  ،٢ص.(٢٨ .
 -١الترحيب بشخص
 -٢قبول شيء أو شخص على أنه صحيح حقيقي والتجاوب معه بشكل مالئم
 -٣اإلقرار بحقيقة أو قيمة شيء أو شخص
يستخدم لوقا ھذه الكلمة في معظم األحيان )لو ٤٠ :٨؛ ١١ :٩؛ أع ٤١ :٢؛ ٢٧ :١٨؛
٣ :٢٤؛  .(٣٠ :٢٨اإلنجيل ھو شخص يرحب به ،وحقيقة عن ذلك الشخص يؤمن بھا،
وحياة تشبه الحياة التي عاشھا ذلك الشخص .كل ھذه الثالثة أساسية حاسمة.
 "ا ْعتَ َمدُوا" .كانت المعمودية ھو المتوقع دينيا ً من اليھود إذ يدخلون إلى الھيكل .كانوا
المھتدون حديثا ً يع ّمدون أنفسھم ذاتيا ً .كان ھذا حدثا ً دينيا ً متوقعا ً من ھؤالء السامعين ولكن
بمعنى جديد .لقد اعتمد يسوع )مت (١٧ -١٣ :٣؛ وطلب يسوع منا أن نع ّمد )مت -(١٩ :٢٨
وھذا يسوي المسألة .العھد الجديد ال نعرف فيه شيئا ً عن مؤمنين غير معتمدين .يبدو لي أن
ھذه كان قطيعة واضحة عن اليھودية وبدء شعب ﷲ الجديد )أي ،الكنيسة ،غل .(١٦ :٦
س" .ھذا عدد صحيح ،ولكنه عدد ضخم .رسالة بطرس وصلت إلى
 "ثَالَثَ ِة آالَ ِ
ف نَ ْف ٍ
أعماق ذھن وقلب شھود العيان ھؤالء .لقد كانوا على استعداد ألن يقوموا بوثبة اإليمان
المطلوبة من أجل أن يؤمنوا.
 -١يسوع كان المسيا
 -٢المسيا كان مرتبا ً له أن يتألم
 -٣اإليمان بيسوع كان ھو الطريق الوحيد للمغفرة
 -٤المعمودية كانت أمراً موافقا ً
وھذا كان يتطلب قراراً حاسما ً فوريا ً ويغير الحياة )كما ھو الحال اليوم( .انظر الموضوع
الخاص ،" Kerygma " :على .١٤ :٢
واظبُونَ " .يستخدم لوقا ھذه الفكرة في أغلب األحيان )١٤ :١؛ -٤٢ :٢
َ " ٤٢ :٢كانُوا يُ ِ
٤٦؛ ٤ :٦؛ ١٣ :٨؛  .(٧ :١٠الحظوا األشياء التي كانوا يفعلونھا عندما كانوا يجتمعون:
 -١التعليم )٤٢ :٢؛ ١٨ ،٢ :٤؛ (٤٢ ،٢٨ ،٢١ :٥
 -٢الشركة
 -٣كسر الخبز )أي ،ربما عشاء الرب ،انظر التعليق على اآلية (٤٦
 -٤الصالة )اآليات (٤٧ -٤٣

تلك ھي األمور التي يجب أن نعلّمھا للمؤمنين الجدد .ھؤالء المھتدون الجدد كانوا
جائعين ومتعطشين للحق وللشركة .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :الشركة KOINŌNIA
كلمة "الشركة" ) (koinōniaتعني:
 -١رفقة لصيقة بشخص
أ -مع االبن ) ١يو ٦ :١؛  ١كور (٩ :١
ب -مع الروح القدس ) ٢كور ١٣ :١٣؛ في (١ :٢
ج -مع اآلب واالبن ) ١يو (٣ :١
د -مع أخوة وأخوات آخرين يجمعنا بھم العھد ) ١يو ٧ :١؛ أع ٤٢ :٢؛ غل ٩ :٢؛ غل (١٧
 -٢ارتباط لصيق بأشياء أو جماعات
أ -مع اإلنجيل )في ٥ :١؛ فل (٦
ب -مع دم المسيح ) ١كور (١٦ :١٠
ج -ليس مع الظالم ) ٢كور (١٤ :٦
د -مع األلم والمعاناة )في ١٠ :٣؛ ١٤ :٤؛  ١بط (١٣ :٤
 -٣عطية أو مشاركة موجزة بطريقة سموحة كريمة )رو ١٣ :١٢؛ ٢٦ :١٥؛  ٢كور ٤ :٨؛
١٣ :٩؛ في ١٥ :٤؛ عب (١٦ :١٣
 -٤عطية ﷲ في النعمة بالمسيح ،والتي تستعيد شركة الجنس البشري معه ومع إخوته
وأخواته.
يؤكد ھذا على العالقة األفقية )اإلنسان مع اإلنسان( التي تتحقق بعالقة المعمودية )اإلنسان
مع الخالق(.
إنھا تؤكد أيضا ً على الحاجة إلى الشركة المسيحية والفرح فيھا .الزمن يؤكد على بدء
واستمرارية ھذه الخبرة من الشركة )] ٣ :١مرتين[ .(٧ ،٦ ،المسيحية جماعية عامة.
سميث/فاندايك-البستاني٤٧ -٤٣ :٢ :
٤٣
َ
َ
ٌ
َ
س ِل.
ب َوآيَاتٌ كثِي َرة ت ُْج َرى َعلى أ ْي ِدي ﱡ
الر ُ
سَ .و َكانَتْ ع ََجائِ ُ
ص َ
" َو َ
ار َخ ْوفٌ فِي ُك ﱢل نَ ْف ٍ
٤٤
َي ٍء ُم ْ
شتَ َركا ًَ ٤٥ .واألَ ْمالَ ُك َوا ْل ُم ْقتَنَيَاتُ
َو َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َكانُوا َمعا ً َو َكانَ ِع ْن َد ُھ ْم ُك ﱡل ش ْ
اجَ ٤٦ .و َكانُوا ُك ﱠل يَ ْو ٍم
اح ٍد ْ
احتِيَ ٌ
يع َك َما يَ ُكونُ لِ ُك ﱢل َو ِ
َكانُوا يَبِي ُعونَ َھا َويَ ْق ِ
س ُمونَ َھا بَيْنَ ا ْل َج ِم ِ
اولُونَ الطﱠ َعا َم
س ُرونَ ا ْل ُخ ْب َز فِي ا ْلبُيُو ِ
اح َد ٍةَ .وإِ ْذ ُھ ْم يَ ْك ِ
س َو ِ
يُ ِ
ت َكانُوا يَتَنَ َ
واظبُونَ فِي ا ْل َھ ْي َك ِل بِنَ ْف ٍ
٤٧
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ
ض ﱡم
يع ال ﱠ
بَ .و َكانَ ال ﱠر ﱡب ُك ﱠل يَ ْو ٍم يَ ُ
ب ُم َ
اج َوبَ َ
ساط ِة قل ٍ
ش ْع ِ
بِا ْبتِ َھ ٍ
سبﱢ ِحينَ ﷲَ َول ُھ ْم نِ ْع َمة لدَى َج ِم ِ
ﱠ
ُ
ْ
صونَ ".
س ِة ال ِذينَ يَخل ُ
إِلَى ا ْل َكنِي َ
 .٤٧ -٤٣ :٢تبدو أن ھذه أول التعليقات التحريرية العديدة التي يضعھا لوقا )٧ :٦؛ ٣١ :٩؛
٢٤ :١٢؛ ٥ :١٦؛  .(٢٠ :١٩انظر المدخل" ،الھدف والبنية" ،الفقرة أ.
س" .ھذا ناقص مبني للمجھول )مجھول الصيغة معلوم
َ " ٤٣ :٢
صا َر َخ ْوفٌ فِي ُك ﱢل نَ ْف ٍ
المعنى( إشاري .لدينا كلمة "الرھاب" من ھذه الكلمة "خشية" أو "مخافة" .حضور ﷲ وقوته
تسببان جواً مقدساً ،وحتى الخطأة غير المخلصين كانوا يدركون قداسة الزمان والمكان.
َ " ٤٤ :٢ج ِمي ُع الﱠ ِذينَ آ َمنُوا" .انظر التعليق على .١٦ :٣
شتَ َركا ً" .ھذه التجربة األولى في "الشركة الجماعية" لم تكن
َي ٍء ُم ْ
 " َو َكانَ ِع ْن َد ُھ ْم ُك ﱡل ش ْ
ً
ً
ناجحة ) .(١١ :٥ -٢٣ :٤لم يُقصد بھا أن تكون مبدأ عالميا عاما ،بل محاولة في جماعة
محبة تؤيد بعضھا البعض بشكل متبادل وتتميز باإليمان .ھذا مثال جيد على أنه ليس كل ما
ھو مدون في الكتاب المقدس قُصد به أن ينفذ على نحو عالمي عمومي .ھؤالء المؤمنون
األوائل كانت لديھم محبة كبيرة نحو بعضھم البعض.
أال ليتنا نستطيع أن نستعيد ھذه المحبة وھذا اإلحساس بحضور وقوة ﷲ في وسطنا
)يو .(٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١١ :١٧
اح َد ٍة" .الكنيسة األولى كانت تتميز بھذه الوحدة في الھدف )١٤ :١؛ :٢
س َو ِ
" ٤٦ :٢بِنَ ْف ٍ
٦٤؛ ٢٤ :٤؛  .(١٢ :٥ھذا ال يعني أنھم كانوا متفقين على كل شيء ،بل أن قلوبھم وأذھانھم
كانت مترابطة ملتحمة معا ً في أولويات الملكوت بدالً من التفضيالت الشخصية أو البرامج
الشخصية.
 " ِفي ا ْل َھ ْي َك ِل" .على األرجح أنھم كانوا يلتقون في "رواق سليمان" )١١ :٣؛ .(١٢ :٥
لقد علّم يسوع ھناك )يو  .(٢٣ :١٠رواق أو شرفة سليمان كان ممراً مغطى ذي أعمدة على

طول الجانب الشرقي من الباحة الخارجية لألمميين في ھيكل ھيرودس )كتاب يوسيفوس،
) .(Antiq. 15.11.3لقد كان الرابيون يعلّمون ھناك .والناس كانوا يتجمعون بانتظام ھناك
لكي يسمعوا التعليم.
الحظوا أن الكنيسة األولى كانت تحضر الھيكل وربما المجامع المحلية إلى أن
أصدر الرابيون صيغة لعنة )حوالي العام  ٧٠م ،(.والتي تُجبر أعضاء المجمع على أن
يلعنوا يسوع .وھذا سبب القطيعة بين الكنيسة واليھودية .حافظ المؤمنون األوائل على ھذه
العبادة األسبوعية ،ولكن أيضا ً كانوا يلتقون يوم األحد إلحياء ذكرى قيامة يسوع .تذكروا،
ليال من أيام اآلحاد المتعاقبة.
يسوع نفسه التقى بالتالميذ ،ثالث ٍ
ت" .إن كان ”كسر الخبز“ تسمية تقنية لعشاء الرب )لو :٢٢
س ُرونَ ا ْل ُخ ْب َز فِي ا ْلبُيُو ِ
 "يَ ْك ِ
 ١٩وخاصة في سياقات والئم المحبة ] ١كور ٢٢ -١٧ :١١؛  ٢بط ١٤ -١٣ :٢؛ يه اآلية
 [١٢في الكنيسة األولى ،مثال أع  ،(٧ :٢٠فإن ھذا يشير عندھا إلى التناول اليومي في
البيوت المحلية )ولكن ال بد أن ھذا كان يستخدم لإلشارة إلى الوليمة العادية في لو ،٣٠ :٢٤
 .(٣٥احذروا من تقاليدكم الدوغماتية الطائفية حول متى ،وأين ،ومدى تكرار ،وشكل العشاء
الرباني .القلب ھو المفتاح.

ب"
سميث/فاندايك-البستاني
اج َوبَ َ
ساطَ ِة قَ ْل ٍ
"بِا ْب ِت َھ ٍ
ب"
كتاب الحياة
اج َوبَ َ
ساطَ ِة قَ ْل ٍ
"بِا ْب ِت َھ ٍ
ب"
العربية المشتركة
ح وبَساط ِة قَل ٍ
"بِف َر ِ
سالم ِة قَ ْلب"
اليسوعية
ھاج و َ
"بِاب ِت ٍ
التنوع في الترجمات للكلمة القانية يظھر صعوبة ترجمة كلمة  .aphelotēsإنھا
تعني حرفيا ً رقيق أو سلس بسيط صادق ،ولكنھا كانت تستخدم استعاريا ً للداللة على المعنى
"بسيط"" ،مخلص" أو "متواضع" ) Louwو .( Nidaانظر الموضوع الخاص" :القلب"،
على .٢٤ :١
٤٧ :٢
ٌ
ب"
سميث/فاندايك-البستاني
يع ال ﱠ
ش ْع ِ
" َولَ ُھ ْم نِ ْع َمة لَدَى َج ِم ِ
ب ُكلﱢ ِه"
كتاب الحياة
سانا ً لَدَى ال ﱠ
"يُالَقُونَ ا ْ
ستِ ْح َ
ش ْع ِ
س ُكلﱢ ِھم"
العربية المشتركة
"ينالونَ ِرضى النا ِ
ب ُكلﱢه"
اليسوعية
ظوةً ِعن َد ال ﱠ
ش ْع ِ
"يَنالون ُح َ
تشير ھذه العبارة إلى قبول أھل أورشليم للمسيحيين األوائل .كل الرموز المختلفة
ومستويات المجتمع كانت لھا فكرة حسنة عن ھؤالء المؤمنين الجدد .لم يكن المسيحيون
مصدر تھديد للسلطة الرومانية وللسالم الروماني )أحد أھداف أعمال الرسل( .لم يكن ھناك
قطيعة مع اليھودية الرابية في بداية الكنيسة.
ض ﱡم" .ھذا ناقص إشاري مبني للمعلوم .يؤكد الكتاب المقدس على
 " َكانَ ال ﱠر ﱡب ُك ﱠل يَ ْو ٍم يَ ُ
سيادة ﷲ .ما من شيء يحدث في معزل عن ﷲ .ما من شيء يفاجئ ﷲ .ولكن ،ھذه الطريقة
في العھد القديم للتأكيد على التوحيد )أي سببية واحدة ،انظر الموضوع الخاص على (٣٩ :٢
قد أُسيء فھمھا .أود أن أدخل ھنا موضوعين خاصين ،األول عن الحاجة إلى التوازن
واآلخر عن العھد .آمل أن يلقي ھذا ضوءاً على أذھانكم ،وال أن يثير حفيظتكم.
موضوع خاص :االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي:
االختيار عقيدة رائعة .ولكنھا ليست دعوة إلى المحسوبية ،بل دعوة ليكونوا قناة ،أو
أداة ،أو وسيلة لفداء اآلخرين .في العھد القديم ،كان ھذا التعبير يُستخدم في المقام األول
للخدمة؛ وفي العھد الجديد يُستخدم بشكل أساسي للداللة على الخالص الذي ينشأ عن الخدمة.
الكتاب المقدس ال يُوفّق أبداً بين ما يبدو أنه تناقض بين سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة ،بل
يؤكدھما كليھما .وخير مثال على الشد في الكتاب المقدس نجده في رومية  ٩عن اختيار ﷲ
السيادي ورومية  ١٠عن تجاوب اإلنسان الذي البد منه ).(١٣ ،١١ :١٠
المفتاح إلى الشد الالھوتي يمكن أن نجده في أفسس  .٤ :١يسوع ھو رجل ﷲ
المختار ومن المحتمل أن الجميع مختارون فيه ) .(Karl Barthيسوع ھو ”نعم“ ﷲ لحاجة
اإلنسان الساقط ) .(Karl Barthتساعدنا أفسس  ٤ :١أيضا ً على إيضاح المسألة بالتأكيد
على أن الھدف من التعيين السابق ھو ليس السماء ،بل القداسة )التشبﱡه بالمسيح( .غالبا ً ما
ننجذب إلى منافع اإلنجيل ونتجاھل المسؤوليات! إن دعوة ﷲ )االختيار( ھي لآلن وإلى
األبد.

تأتي العقائد مترابطة مع حقائق أخرى ،وليس كحقائق مفردة غير مرتبطة بشيء.
قياس التمثيل الجيد سيكون كوكبة إزاء نجم منفرد .ﷲ يُص ّور الحقيقة بصور شرقية وليس
غربية .يجب أال نزيل الشد الذي ينشأ عن ثنائيات الحقائق العقائدية الجدلية )المفارقات(:
 -١التعيين السابق إزاء إرادة اإلنسان الحرة
 -٢ضمان المؤمنين إزاء الحاجة إلى المثابرة
 -٣الخطيئة األصلية إزاء الخطيئة االختيارية
 -٤الخلو من الخطيئة )الكمالية( إزاء تخفيف الخطايا
 -٥التبرير والتقديس األولي والفوري إزاء التقديس المتدرج
 -٦الحرية المسيحية إزاء المسؤولية المسيحية
 -٧سمو ﷲ إزاء تأصﱡ ل ﷲ
ً
 -٨ﷲ الذي ال يمكن معرفته جوھريا إزاء ﷲ الذي يُعرف بالكتاب
 -٩ملكوت ﷲ الحاضر إزاء التحقيق المستقبلي
 -١٠التوبة كعطية من ﷲ إزاء التوبة كتجاوب ميثاقي بشري ضروري
 -١١يسوع كإله إزاء يسوع كإنسان
 -١٢يسوع كمسا ٍو لآلب إزاء يسوع كتابع لآلب
ً
المفھوم الالھوتي لـ ”العھد“ يو ﱢحد سيادة ﷲ )الذي يأخذ دائما المبادرة ويبدأ برنامج
العمل( وتجاوب المؤمن التائب اإللزامي األولي والمستمر عند اإلنسان .حاذروا السعي
للبرھان الكتابي ألحد جانبي المفارقة وانتقاص شأن اآلخر .وحاذروا تأكيد عقيدتكم المفضلة
أو نظام الالھوت المأثور لديكم.
موضوع خاص :العھد
ليس من السھل تعريف "عھد"  ،(BDB 136) berithأو تحديدھا .ليس ھناك فعل
مقابل لھا في ال ِعبرية .تبين بالبرھان أن ك ّل المحاوالت الستخراج تعريف أتيمولوجي غير
مقنعة .ولكن تمركزية واضحة للمفھوم قد اضطُرت العلماء والدارسين إلى التمحص في
استخدام الكلمة لمحاولة تحديد معناھا الوظيفي.
العھد ھو الوسيلة التي بھا يتعامل ﷲ الحقيقي األوحد مع مخلوقاته البشرية .مفھوم
العھد أو الميثاق أو االتفاقية أساسي وحاسم في فھم اإلعالن الكتابي .الشد بين سيادة ﷲ
المطلقة وإرادة اإلنسان الحرة تتبدى بشكل واضح في مفھوم العھد .بعض العھود تستند
حصريا ً على شخص ﷲ وأعماله.
 -١الخلق نفسه )انظر تكوين .(٢ -١
 -٢دعوة إبراھيم )انظر تكوين .(١٢
 -٣العھد مع إبراھيم )تكوين .(١٥
 -٤االستمرارية والوعد مع نوح )تكوين .(٩ -٦
مھما يكن من أمر ،إن طبيعة العھد نفسھا تتطلب تجاوبا ً:
 -١باإليمان ينبغي على آدم أن يطيع ﷲ وأال يأكل من الشجرة التي في وسط عدن.
 -٢باإليمان يتوجب على إبراھيم أن يترك عائلته ،وأن يتبع ﷲ ،وأن يص ّدق وعد ﷲ
له بنسل في المستقبل.
 -٣باإليمان يجب على نوح أن يبني فلكا ً كبيراً بعيداً عن الماء وأن يجمع الحيوانات
فيه.
 -٤باإليمان أخرج موسى بني إسرائيل من مصر إلى جبل سيناء وتلقى إرشاداً
محدداً ألجل حياة دينية واجتماعية مع وعود بالبركات واللعنات )انظر تثنية .(٢٨ -٢٧
نفس الشد الذي بين عالقة ﷲ مع البشر نجده في "العھد الجديد“ .الشد يمكن أن يُرى
بشكل واضح بمقارنة حزقيال  ١٨مع حزقيال ) ٣٧ -٢٧ :٣٦عمل يھوه( .ھل يستند العھد
على أعمال ﷲ السمحة أم على تجاوب البشر اإلرادي؟ تلك ھي القضية المركزية في
العھدين القديم والجديد .إن غاية كليھما ھي نفسھا (١) :استعادة ال ﱢشركة مع يھوه ،ھذه
ال ّشركة التي فُقدت في تكوين  ، ٣و) (٢تأسيس شعب بار يعكس شخصية ﷲ.
العھد الجديد الذي في إرميا  ٣٤ -٣١ :٣١يحل مشكلة الشد بإزالة األداء البشري
كوسيلة للحصول على القبول .شريعة ﷲ تصبح رغبة داخلية بدالً من قانون شرعي
خارجي .ھدف خلق شعب تقي وبار يبقى نفسه ،ولكن المنھج يتغير .لقد أثبت الجنس البشري

واف ليعكس صورة ﷲ .لم تكن المشكلة ھي عھد ﷲ ،بل خطيئة
الساقط أنه غير أھل أو
ٍ
وضعف البشر )انظر رومية ٧؛ غالطية .(٣
الشد نفسه الذي في عھود الزمن القديم الشرطية وغير الشرطية يبقى نفسه في العھد
نجز ليسوع المسيح ،ولكنه يتطلب التوبة
الجديد .الخالص مجاني تماما ً من خالل العمل ال ُم َ
واإليمان )مبدئيا ً وبشكل مستمر( .إنه بيان وقرار شرعي ودعوة إلى التشبه بالمسيح بآن معاً،
عبارة داللية إلى القبول وأمر بالقداسة .المؤمنون ال يخلصون بإنجازاتھم ،بل بالطاعة )انظر
أفسس  .(١٠ -٨ :٢الحياة التقية تصبح البرھان على الخالص ،وليس وسيلة الخالص .على
ك ّل حال ،الحياة األبدية لھا مواصفات يمكن مالحظتھا أو رؤيتھا .ھذا الشد نراه بشكل واضح
في الرسالة إلى العبرانيين.

ْ
َ
َ
س ِة"
سميث/فاندايك-البستاني
"إِلى الكنِي َ
ْ
َ
َ
س ِة"
كتاب الحياة
"إِلى الكنِي َ
َ
"عَد َد الذينَ أنع َم علي ِھم"
العربية المشتركة
الجما َع ِة"
اليسوعية
"إِلى َ
العبارة  epi to autoتستخدم في اليونانية الكالسيكية واليونانية السائدة )السبعينية
وأع ١٥ :١؛ ٤٧ ،١ :٢؛  ١كور ٢٠ :١١؛  ،(٢٣ :١٤بمعنى "يجتمعون" )كتاب
 ،Metzgerبعنوان  ، Textual Commentaryص .(٣٠٥ .ھنا في العھد الجديد تشير
إلى اجتماع الكنيسة .ولذلك ،فإن الرب كان يضيف إلى الكنيسة )أي ،التجمع( يوميا ً .تظھر
ھذا أسلوب الكرازة الذي يميز حياة ھؤالء الجيل األول من المؤمنين.
صونَ " .عبارة "كان الرب )ﷲ أو المسيح( يضم" ،المستخدمة قبالً في اآلية
 "الﱠ ِذينَ يَ ْخلُ ُ
 ،٤٦ھي ناقص إشاري مبني للمعلوم ،ولكن ھذه العبارة ھي اسم فاعل حاضر مبني
للمجھول .الفاعل الفعال في البناء المبني للمجھول ھو الرب" .الذين يخلصون" ھم في
عملية .الخالص يبدأ بإيمان/اتكال/ثقة )يو ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ رو  .(١٣ -٩ :١٠الخالص
عالقة يبدأھا ﷲ/الروح القدس )يو  ،(٦٥ ،٤٤ :٦ولكن ال بد أن تكون خبرة مستمرة .ليست
بطاقة سفر إلى السماء أو بوليصة تأمين على الحياة؛ إنه عالقة إيمان يومية متنامية .انظر
الموضوع الخاص" :أزمنة األفعال اليونانية المستخدمة مع الخالص" ،على .٤٠ :٢
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١ضع الخطوط العريضة لعظة بطرس.
-٢ما كان ھدف يوم الخمسين؟
-٣ما عالقة نبوءة يوئيل بھذا السياق؟
-٤صف استخدام بطرس لمقاطع العھد القديم.

Acts 3
أعمال الرسل ٣
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
بطرس يشفي الشحاذ األعرج
١٠ -١ :٣
عظة بطرس في الھيكل
٢٦ -١١ :٣

العربية
المشتركة
شفاء الكسيح

اليسوعية
يشفي

بطرس
شفاء كسيح
مقعدًا
١٠ -١ :٣
١٠ -١ :٣
١٠ -١ :٣
بطرس
عظة بطرس في خطبة بطرس عظة
للشعب
في الھيكل
الھيكل
٢٦ -١١ :٣
٢٦ -١١ :٣
٢٦ -١١ :٣

حلقة القراءة الثالثة انظر )”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
في األصحاحات  ٧ -٣ھناك مشادة في أورشليم حول تعليم يسوع ومعجزات
الرسول .اإلطار الزمني لألصحاحات الخمس األولى ھو حوالي سنة.
أ -بطرس ويوحنا يشفيان الرجل األعرج) ٣١ :٤ -١ :٣ ،مثال عن أعمال .(٤٣ :٢
 -١الشفاء بحد ذاته.
 -٢عظة بطرس الثانية التي تفسر الشفاء.
 -٣رد الفعل والمحاكمة )عظة بطرس الثالثة ،التي يقدمھا للمجمع(.
 -٤يبدأ االضطھاد.
ب -محاولة حول حياة الشركة ،أع ١١ :٥ -٣٢ :٤
 -١وحدة المسيحيين األولى )مثال عن أع .(٤٧ -٤٣ :٢
 -٢المشاكل مع حنانيا وسفيرة.
ج -عالقات الكنيسة األولى مع اليھودية الرابية٤٢ -١٢ :٥ ،
 -١حياة الكنيسة
 -٢غيرة المجمع
 -٣تشفع مالك
 -٤عظة بطرس الرابعة
 -٥رد الفعل والعقاب
ألقاب ليسوع في األصحاحات ٤ -٣
أ -يسوع المسيح الناصري٦ :٣ ،؛ ١٠ :٤
فتاه يسوع٢٦ ،١٣ :٣ ،؛ ٢٧ :٤
ب-
ج -القدوس ھو البار(٢٧ :٢) ١٤ :٣ ،
د -رئيس الحياة١٥ :٣ ،
ھـ -المسيح٢٠ ،١٨ :٣ ،؛ ") ١٠ :٤الرب والمسيح(٣٦ :٢ ،
و -النبي٢٢ :٣ ،

ز -ربما تلميح إلى لقب "نسل إبراھيم"٢٦ -٢٥ :٣ ،
ح -حجر الزاوية١١ :٤ ،
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني١٠ -١ :٣ :
٢
١
اس َع ِةَ .و َكانَ َر ُج ٌل أَ ْع َر ُج ِمنْ
سا َع ِة ال ﱠ
ص ِع َد بُ ْط ُر ُ
وحنﱠا َمعا ً إِلَى ا ْل َھ ْي َك ِل ِفي َ
س َويُ َ
" َو َ
صالَ ِة التﱠ ِ
ص َدقَةً
ب ا ْل َھ ْي َك ِل الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ »ا ْل َج ِمي ُل« لِيَ ْ
سأ َ َل َ
بَ ْط ِن أُ ﱢم ِه يُ ْح َم ُل َكانُوا يَ َ
ض ُعونَهُ ُك ﱠل يَ ْو ٍم ِع ْن َد بَا ِ
٣
سأَ َل
وحنﱠا ُم ْز ِم َع ْي ِن أَنْ يَد ُْخالَ ا ْل َھ ْي َك َل َ
س َويُ َ
ِمنَ الﱠ ِذينَ يَد ُْخلُونَ ا ْل َھ ْي َك َل .فَ َھ َذا لَ ﱠما َرأَى بُ ْط ُر َ
٥
٤
وحنﱠا َوقَا َل» :ا ْنظُ ْر إِلَ ْينَا!« فَالَ َحظَ ُھ َما ُم ْنت َِظراً أَنْ
س فِي ِه بُ ْط ُر ُ
س َم َع يُ َ
ص َدقَةً .فَتَفَ ﱠر َ
لِيَأْ ُخ َذ َ
٦
ْطي َك:
يَأْ ُخ َذ ِم ْن ُھ َما َ
ضةٌ َوالَ َذھ ٌ
س لِي فِ ﱠ
ش ْيئا ً .فَقَا َل بُ ْط ُر ُ
س» :لَ ْي َ
َب َولَ ِك ِن الﱠ ِذي لِي فَإِيﱠاهُ أُع ِ
٧
ش ﱠددَتْ
ال تَ َ
بِا ْ
اص ِر ﱢ
س ِم يَ ُ
ش«َ .وأَ ْم َ
يح النﱠ ِ
سو َع ا ْل َم ِ
س َكهُ بِيَ ِد ِه ا ْليُ ْمنَى َوأَقَا َمهُ فَفِي ا ْل َح ِ
ي قُ ْم َوا ْم ِ
س ِ
٨
َ
َ
َ
شي َويَ ْطف ُرُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِر ْجالهُ َوك ْعبَاهُ ف َوث َب َو َوقفَ َو َ
شي َو َدخ َل َم َع ُھ َما إِلى ال َھ ْيك ِل َو ُھ َو يَ ْم ِ
صا َر يَ ْم ِ
١٠
٩
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
ص َرهُ َج ِمي ُع ال ﱠ
سبﱢ ُح ﷲََ .و َع َرفوهُ أنهُ ھ َُو ال ِذي كانَ
شي َويُ َ
سبﱢ ُح ﷲَ َوأَ ْب َ
َويُ َ
ب َو ُھ َو يَ ْم ِ
ش ْع ِ
ُ
َ
ً
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
شة َو َح ْي َرة ِم ﱠما َحدَث لهُ".
يل فا ْمتَألوا َد ْھ َ
س أل ْج ِل ال ﱠ
يَ ْجلِ ُ
ص َدق ِة َعلى بَا ِ
ب ال َھ ْيك ِل ال َج ِم ِ
وحنﱠا َمعا ً إِلَى ا ْل َھ ْي َك ِل" .ھذا ناقص إشاري مبني للمعلوم .لقد كان من
ص ِع َد بُ ْط ُر ُ
س َويُ َ
َ " ١ :٣
ً
ً
عادة التالميذ األوائل جميعا أن يذھبوا إلى الھيكل يوميا )لو ٥٣ :٢٤؛ أع  .(٤٦ :٢أتباع
يسوع األصليون في أورشليم كانوا يمارسون العبادة:
ً
-١
في الھيكل )على األقل في أيام خاصة إن لم يكن يوميا(.
في المجمع المحلي )السبت(.
-٢
مع المؤمنين يوم األحد.
-٣
ھذا ھو نموذج لفترة طويلة من الزمن .ھؤالء المؤمنون كانوا يرون أنه ليس من
تمايز أو فرق بين إيمانھم بيسوع على أنه المسيا الموعود واليھودية .لقد كانوا يرون أنھم ھم
"شعب أو جماعة إسرائيل" .ولھذا فقد اختاروا االسم ) (ekklesiaليصفوا به جماعتھم .في
السبعينية ھذه ھي العبارة التي تميز العھد" ،جماعة ) (qahalإسرائيل" كما تُرجمت.
اتخذ اليھود إجرا ًء رسميا ً بعد سقوط أورشليم وأسسوا صيغة حلف )رفض اعتبار
يسوع بأنه المسيا( وذلك لكي يحصروا العضوية في المجامع المحلية .وكان ھذا عندما كانت
الكنيسة قد رسخت يوم عبادتھا أن يكون األحد )يوم إحياء ذكرى قيامة يسوع .اليوم الذي
ظھر فيه ثالث مرات للتالميذ في العلية(.
يوحنا غالبا ً ما يتطابق مع بطرس في أعمال الرسل )١٣ :١؛ ١١ ،٤ ،٣ ،١ :٣؛
١٩ ،١٣ :١٤؛  .(١٤ :٨وبالتأكيد إنه من الوارد أن يكون للكنيسة األولى في أورشليم
جماعات من القادة كانوا يمثلون وجھات نظر مختلفة وتأكيدات تتعلق باإلنجيل .ربما كان
بطرس ويوحنا أكثر انفتاحا ً إلى الكرازة األممية )اآليات  ،(١٠ ،٨بينما يعقوب )أخو يسوع(
كان يتميز أكثر بعنصر يھودي محافظ .كل ھذا تغير إلى حد ما بعد مجلس أورشليم في
أعمال الرسل .١٥
اس َع ِة" .ھذا يشير إلى تسع ساعات بعد شروق الشمس .اليھود )أي
سا َع ِة ال ﱠ
 "فِي َ
صالَ ِة التﱠ ِ
الفريسيون( كانوا يصلون تقليديا ً كل يوم في الساعة  ٩صباحاً ،و ١٢ظھراً ،و ٣بعد الظھر.
)ربما استناداً إلى مز  .(١٧ :٥٥ھذا النص يشير إلى وقت تقديم ذبيحة المساء ،التي كانت
تقدم الساعة  ٣بعد الظھر) .تقدمة الصباح كانت عند الساعة  ٩صباحا ً( ،وال بد أن أناسا ً
كثيرين كانوا موجودين في الھيكل في ذلك وقت ).(٣٠ :١٠
َ " ٢ :٣ر ُج ٌل أَ ْع َر ُج ِمنْ بَ ْط ِن أُ ﱢم ِه يُ ْح َم ُل" .كل الرواد المألوفين المعتادين إلى الھيكل كانوا
يعرفون حالة ھذا الرجل )”يُحْ َم ُل ُك ﱠل يَوْ ٍم“ ھي ناقص مبني للمجھول(؛ ولذلك ،فال مجال أبداً
بأن تكون ھذه خدعة تتعلق بالشفاء )انظر ١٠ :٣٠؛  .(٢٢ :٤كان ھذا تحقيقا ً للنبوءة
المسيانية في العھد القديم )أش  .(٦ :٣٥كان اليھود يريدون آية؛ لقد أعطاھم يسوع الكثير
منھا ،واآلن لديھم عالمة أخرى لو كانت لديھم عيون لترى.
ھا ھنا المفارقة المذھلة الصادمة للمريض الذي يجلس يوميا ً عند بيت ﷲ .في
الواقع ،كان ھناك حتى نھي ضد ممارسة ھذا النوع من األعمال في العبادة )أين الخدمة
ككھنة ،ال  .(٢٤ -١٦ :٢١اإلنجيل يقدم يوما ً جديداً .وحتى الخصي )ليس من حواجز
جسدية( الحبشي )ليس من حواجز عرقية( يتم الترحيب به في الملكوت الجديد )-٢٦ :٨
.(٤٠
ب ا ْل َھ ْي َك ِل الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ »ا ْل َج ِمي ُل«" .ال نعرف بالضبط مكان ھذا الباب تحديداً .ربما
 "بَا ِ
كان ھو باب نِي َكانُو َر والذي كان مصنوعا ً من النحاس الكورنثي ) Flaviusيوسيفوس،

 .(Antiq. 15.11.3 ; Wars 5.5.3كان يؤدي من باحة األمميين إلى باحة النساء .لقد كان
على الجانب الشرقي من الھيكل ،مواجھا ً لجبل الزيتون ،وقريب من رواق سليمان.
ص َدقَةً ِمنَ الﱠ ِذينَ يَد ُْخلُونَ " .الصدقة ،أو إعطاء المال إلى الفقراء ،كانت جزءاً
 "لِيَ ْ
سأ َ َل َ
مطلوبا ً من اإليمان اليھودي )مت ٤ -١ :٦؛ لو ٤١ :١١؛ ٣٣ :١٢؛ أع ٣١ ،٤ ،٢ :١٠؛
 .(١٧ :٢٤كان المال يُجمع عادة أسبوعيا ً في المجامع المحلية ثم يتم توزيع الطعام ،ولكن من
الواضح أن البعض كانوا يتسولون في الھيكل في المنطقة نفسھا.
موضوع خاص :الصدقة
 -Iالكلمة نفسھا
أ -ھذه الكلمة تطورت داخل اليھودية )فترة السبعينية(.
ب -إنھا تشير إلى التص ّدق على الفقراء و/أو المحتاجين.
ج -كلمة ”الصدقة“ تأتي من ترخيم الكلمة اليونانية ‘.ele‘mosun
 -IIمفھوم العھد القديم
أ -تم التعبير عن فكرة مساعدة الفقراء في وقت باكر في التوراة.
 -١السياق النموذجي ،تث ١١ -٧ :١٥
” -٢اللقاطة" ،ترك جزء من الحصاد للفقراء ،ال ٩ :١٩؛ ٢٢ :٢٣؛ تث ٢٠ :٢٤
” -٣سنة السبت" ،وفيھا كان يُسمح للفقراء بأن يتناولوا من نتاج السنة السابعة ،التي
ھي سنة إراحة األرض ،خر ١١ -١٠ :٢٣؛ ال ٧ -٢ :٢٥
ب -تطور ھذا المفھوم في األدب الحكمي )أمثلة مختارة(
 -١أيوب ١٦ -٨ :٥؛ ) ١٧ -١٢ :٢٩األشرار الذين يُوصفون في (١٢ -١ :٢٤
 -٢المزامير٧ :١١ ،
 -٣األمثال ٤ :١١؛ ٣١ ،٢١ :١٤؛ ٦ :١٦؛ ١٣ ،٢١
 -IIIتطورھا في اليھودية
أ -القسم األول من المشنه يتناول موضوع كيفية التعامل مع الفقراء والمحتاجين
والالويين المحليين.
ب -اقتباسات مختارة:
٥
 -١سفر يشوع بن سيراخ )المعروف أيضا ً باسم حكمة بن سيراخ( ” :٣٠ :٣الماء
يُطفئ النار الملتھبة ،والصدقة تُكفّر عن الخطايا“.
ك من ك ّل ش ّر“.
 -٢يشوع بن سيراخ ” :١٢ :٢٩الصدقة كن ٌز في خزينتك ،تنقذ َ
 -٣طوبيا ” ،١١ -٦ :٤إن صدقت في عملك نجحت وعاد نجاحك بالخير عليك .تص ّدق من
ك وال تحسد أحداً ،وال تح ّول وجھك عن فقير ،فال يح ّول الرب وجھه .إن كان لديك الكثير
مال َ
فتص ّدق منه بالكثير ،وإن كان لديك القليل فال تخجل أن تتصدق بالقليل .بھذا تدخر لكَ كنزاً
إلى زمن الضيق ،لن الصدقة تنجّي من الموت قبل األوان ومن الظلمة ،وھي عمل صالح
يرضي ﷲ العل ّي“.
 -٤طوبيا ” ،٩ -٨ :١٢الصالة مع الصوم خيرٌ ،وكذلك الصدقة واإلحسان .ما ٌل قليل بالحالل
خير من الكثير بالحرام .الصدقة خير من تكريس الذھب .ألن الصدقة تُنجّي من الموت
وتمحو الخطايا وتطيل حياة فاعليھا“.
ج -االقتباس األخير من طوبيا  ٩ -٨ :١٢يظھر تطور المشكلة .أعمال
البشر/واستحقاقات البشر كانت تُرى كآلية إلى المغفرة والوفرة.
تطور ھذا المفھوم أكثر في السبعينية حيث صارت كلمة ”صدقة“ باليونانية )‘(ele‘mosun
مرادفة لكلمة ”بر“ )‘ .(dikaiosunوصار يمكن التبديل بينھما عند ترجمة كلمة ”البر“
العبرية ) ،BDB 842المحبة واإلخالص لدى إله العھد ،تث ٢٥ :٦؛ ١٣ :٢٤؛ أش :١
٢٧؛ ١٧ :٢٨؛ دا .(٢٧ :٤
ً
د -أعمال الرحمة والرأفة البشرية صارت ھدفا بحد ذاتھا ابتغا ًء للوفرة الشخصية اآلن
والخالص عند الموت .العمل نفسه ،وبدالً من الحافز وراء العمل ،صار األمر ال ُمبرﱠز
الھوتيا ً .إن ﷲ ينظر إلى القلب ،ثم يدين عمل اليد .كان ھذا تعليم الربانيين ،ولكنه ضاع نوعا ً
ما وسط البر الذاتي الفردي )انظر ميخا .(٨ :٦
 -IVصداھا في العھد الجديد
أ -الكلمة توجد في
 :"5 “Ecclesiasticusسفر ”يشوع بن سيراخ“ ويسمى أيضا ً ”حكمة يشوع بن سيراخ" :ھو سفر يحوي تعاليم ،يوجد في
الكتاب المقدس األورشليمي )] .(the Jerusalem Bibleالمترجم[.

 -١مت ٤ -١ :٦
 -٢لو ٤١ :١١؛ ٣٣ :١٢
 -٣أع ١٠ ،٣ -٢ :٣؛ ٣١ ،٤ ،٢ :١٠؛ ١٧ :٢٤
ب -يقارب يسوع الفھم التقليدي للبر على أنه )انظر إكليمندس الثانية (٤ :١٦
 -١صدقة
 -٢صوم
 -٣صالة
ّ
ج -في عظة يسوع على الجبل )مت  .(٧ -٥كان بعض اليھود يتكلون على أعمالھم .وكان
يجب أن تنبع أعمالھم من محبتھم  ،وكلمته وإخوتھم في العھد ،وليس من المصلحة الذاتية
أو البر الذاتي.
ّ
صار التواضع والتكتم ھو الدليل نحو األعمال المالئمة .القلب أمر حاسم أساسي .والقلب
شري ٌر للغاية .ال بد أن يغيّر ﷲ القلب .والقلب الجديد يحاكي ﷲ.
 .٣ :٣الدافع عند ذلك الرجل كان أصالً المال فقط )اآلية .(٥
س" .انظر التعليق على .١٠ :١
" ٤ :٣تَفَ ﱠر َ
 "ا ْنظُ ْر إِلَ ْينَا!" .لقد كانوا يريدون استرعاء انتباھه بشدة ) blepōھي صيغة أمر ماضي
بسيط مبني للمعلوم(.
 .٥ :٣لم يكن الرسل أناسا ً مترفين مالياً ،ولكن كان في مقدورھم الوصول إلى موارد ﷲ
الروحية )اآلية .(٦
يح"" .االسم" ھو مصطلح عبري يدل على شخص المرء )لو :٩
" ٦ :٣بِا ْ
س ِم يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
٤٩ ،٤٨؛ ١٧ :١٠؛  ،٤٧ :٢٤انظر الموضوع الخاص على  .(٢١ :٢ال بد أن ھذا كان أمراً
صادما ً على ھذا الرجل .يسوع كان قد أُدين مؤخراً وصُلب كمجرم ،وذاك الغريب )أي
بطرس( كان يدعوه "المسيا" )أي" ،المسيح" ،الذي ھو الترجمة اليونانية ،انظر الموضوع
الخاص على .(٣١ :٢
ي" .انظر الموضوع الخاص على .٢٢ :٢
اص ِر ﱢ
 "النﱠ ِ
ش" .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .بطرس ويوحنا ،كما يسوع ،كانوا يستخدمون
 "ا ْم ِ
ً
لقاءات الصدفة إلظھار محبة ﷲ وقوته وأيضا لتأكيد رسالة اإلنجيل )اآلية  .(٩ھذا الشفاء
استرعى انتباه المتعبدين اليھود )اآلية  ١٢وما تالھا(.
 .٧ :٣ھذه رواية شاھد عيان لعدة أحداث مترابطة .شخص كان ھناك أخبر لوقا بھذه في
كلمات مفصلة مفعمة بالحيوية.
ال" .ھذه ھي الكلمة اليونانية  .parachrēmaيستخدمھا لوقا عشر مرات في
 "فِي ا ْل َح ِ
إنجيله وست مرات في أعمال الرسل )٧ :٣؛ ١٠ :٥؛ ٢٣ :١٢؛ ١١ :١٣؛ .(٣٣ ،٢٦ :١٦
تُستخدم مرتين فقط في متى وال تستخدم في أي مكان آخر في العھد الجديد .تستخدم سبع
مرات في السبعينية.
يستخدم لوقا المصطلحات والكلمات من الترجمات اليونانية للعھد القديم العبري في معظم
األيام .ال بد أنه كان قد عرف العھد القديم بشكل جيد ،وربما من احتكاكه مع الرسول بولس
أو اشتراكه في التعليم المسيحي مع المؤمنين الجدد.
َ " ٨ :٣وثَ َب َو َوقَفَ " .ھذا اسم فاعل حاضر مبني للمتوسط )اآلية  .(٩بدأ ھذا الرجل يسير
في كل أرجاء ھذا القسم من الھيكل .يا لھا من فرصة لمشاركة النبأ السار.
 .١٠ :٣لقد كانوا يعرفون ھذا الرجل )إشاري ناقص مبني للمعلوم ،بدأوا يعرفونه( .لم يكن
غريبا ً أو زائراً .لقد كانوا يرونه عند الباب يوما ً بعد يوم ،ويمرون به .ولكن ممثلي يسوع لم
يعبروا بجانبه فقط ،بل تصرفوا بقوة العنصرة.
 "ا ْمتَألُوا" .غالبا ً ما يستخدم لوقا ھذه الكلمة )انظر التعليق الكامل على  .(١٧ :٥يمكن
للبشر أن "يمتلئوا" بعدة أشياء )أي يتصفوا بھا(:
 -١الروح القدس ،لو ٦٧ ،٤١ ،١٥ :١؛ أع ٤ :٢؛ ١٧ :٩؛ ٩ :١٣
 -٢الغضب ،لو ٢٨ :٤؛ ١١ :٦
 -٣الخوف ،لو ٢٦ :٥
 -٤العجب والدھشة ،أع ١٠ :٣
 -٥الغيرة ،أع ١٧ :٥؛ ٤٥ :١٣
 -٦التشوش ،أع ٢٩ :١٩

بطرس ويوحنا كانا يريدان من ھؤالء المندھشين المتحيرين) ،وقد استرعي انتباھھم( أن
يمتلئوا من اإلنجيل.
شةً َو َح ْي َرةً" .ھذه األشياء أمور مألوفة أيضا ً في كتابات يوحنا.
 " َد ْھ َ
 -١الدھشة ،thambos ،لو ٦ :٣؛ أع  ١٠ :٣و  ekthambosفي ١١ :٣
 -٢الحيرة
أ ،ekstasis -لو ٢٦ :٥؛ أع ١٠ :٣؛ ١٠ :١٠؛ ٥ :١١؛ ١٧ :٢٢
ب ،existēmi -لو ٤٧ :٢؛ ٢٢ :٢٤؛ أع ١٢ ،٧ :٢؛ ١١ ،٩ :٨؛ ٢١ :٩؛ ٤٥ :١٠؛
١٦ :١٢
محبة ﷲ وأعماله تسببان الدھشة والحيرة )ھذه الكلمات كانت تستخدم في السبعينية
للداللة على مخافة وخشية ﷲ ،تك ١٢ :١٥؛ خر ٢٧ :٢٣؛ تث .(٢٨ :٢٨
سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١١ :٣ :
ْ
َ
ﱠ
ً
َ
ض إِل ْي ِھ ْم َج ِمي ُع
"َ ١١وبَ ْينَ َما َكانَ ال ﱠر ُج ُل األَ ْع َر ُج الﱠ ِذي ُ
شفِ َي ُمتَ َم ﱢ
وحنا تَ َراك َ
س َويُ َ
سكا بِبُط ُر َ
١٢
س َذلِ َك
ال ﱠ
اق الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ » ِر َوا ُ
سلَ ْي َمانَ « َو ُھ ْم ُم ْن َد ِھشُونَ  .فَلَ ﱠما َرأَى بُ ْط ُر ُ
ق ُ
ش ْع ِ
ب إِلَى ال ﱢر َو ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
صونَ إِلَ ْيناَ
َ
ُ
اب ال ﱠ
اإل ْ
س َرائِيلِيﱡونَ َما بَالك ْم تَتَ َع ﱠجبُونَ ِمنْ َھذا َولِ َماذا تَشْخ ُ
أَ َج َ
ش ْع َب» :أيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
١٣
وب إِلَهَ آبَائِنَا َم ﱠج َد
س َحا َ
شي؟ إِنﱠ إِلَهَ إِ ْب َرا ِھي َم َوإِ ْ
ق َويَ ْعقُ َ
َكأَنﱠنَا بِقُ ﱠوتِنَا أَ ْو تَ ْق َوانَا قَ ْد َج َع ْلنَا َھ َذا يَ ْم ِ
١٤
س َوھ َُو َحا ِك ٌم بِإ ِ ْطالَقِ ِهَ .ولَ ِكنْ
سو َع الﱠ ِذي أَ ْ
فَتَاهُ يَ ُ
سلَ ْمتُ ُموهُ أَ ْنتُ ْم َوأَ ْن َك ْرتُ ُموهُ أَ َما َم َو ْج ِه بِيالَطُ َ
١٥
يس ا ْل َحيَا ِة قَتَ ْلتُ ُموهُ الﱠ ِذي
َب لَ ُك ْم َر ُج ٌل قَاتِ ٌلَ .و َرئِ ُ
ﱡوس ا ْلبَا ﱠر َوطَلَ ْبتُ ْم أَنْ يُوھ َ
أَ ْنتُ ْم أَ ْن َك ْرتُ ُم ا ْلقُد َ
١٦
ت َونَ ْحنُ ُ
س ِم ِه َ
ش ﱠد َد ا ْ
ان بِا ْ
س ُمهُ َھ َذا الﱠ ِذي تَ ْنظُ ُرونَهُ
أَقَا َمهُ ﷲُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ
اإلي َم ِ
ش ُھو ٌد لِ َذلِ َكَ .وبِ ِ
ص ﱠحةَ أَ َما َم َج ِمي ِع ُك ْم".
اسطَتِ ِه أَ ْعطَاهُ َھ ِذ ِه ال ﱢ
اإلي َمانُ الﱠ ِذي بِ َو ِ
َوتَ ْع ِرفُونَهُ َو ِ
س" .ھذا اسم فاعل حاضر مبني للمعلوم .إني ألتخيله
" ١١ :٣بَ ْينَ َما َكانَ ُمتَ َم ﱢ
سكا ً بِبُ ْط ُر َ
يمسك ببطرس كما كانت مريم تمسك بيسوع في البستان )يو .(١٧ -١٦ :٢٠
سلَ ْي َمانَ " .كان ھذا منطقة طويلة مغطاة على طول الجانب الشرقي من باحة
 " ِر َوا ُ
ق ُ
ً
األمميين )يوسيفوس .(Antiq.20.9.7 ،السقف كان مدعوما بأعمدة كثيرة .لقد حصل على
ھذا االسم من حقيقة أن األسس في ھيكل سليمان القديم كانت تقع في نفس المنطقة عموما ً.
وغالبا ً ما كان يسوع يعلّم ھناك )يو .(٢٣ :١٠
س َذلِ َك" .لقد الحظا دھشة وحيرة وفضول الحشد واستغال الفرصة
" ١٢ :٣لَ ﱠما َرأَى بُ ْط ُر ُ
)كول ٣ :٤؛  ٢تيم  (٢ :٤ليشاركا اآلخرين باإلنجيل )العظة الثانية في الكنيسة الجديدة(.
س َرائِيلِيﱡونَ " .لقد دعاھم بطرس ھكذا في  .٢٢ :٢وال يزال بطرس
اإل ْ
 "أَيﱡ َھا ﱢ
الر َجا ُل ِ
يخاطب اليھود.
َ
 " َما بَالُ ُك ْم ...لِ َماذا" .لقد سألھم بطرس عن سبب دھشتھم من جراء شفاء معجزي .ألم
ينجز يسوع ھكذا أنواع من المعجزات خالل األسبوع األخير من حياته؟
وأيضا ً لماذا نظروا إلى بطرس ويوحنا بكل ذلك اإلعجاب ،وكأنھما صنعا ذلك من
أنفسھما؟ لقد كانت ھذه عالمة على موثوقية اإلنجيل وقوة اسم المسيا القائم من األموات.
لقد أنجز الروح القدس ھذه المعجزة لعدة أسباب:
 -١ليؤكد قيادة بطرس ويوحنا
 -٢ليساعد ذلك الرجل المحتاج العاجز
 -٣ليشھد لليھود في الھيكل
وب" .يظھر ھذا أن خدمة يسوع واإلنجيل كانا
س َحا َ
" ١٣ :٣إِلَهَ إِ ْب َرا ِھي َم َوإِ ْ
ق َويَ ْعقُ َ
مترابطين بشكل لصيق حيوي بإله العھد وشعب العھد في العھد القديم )خر ١٥ ،٦ :٣؛ لو
.(٣٧ :٢٠
يجب أن تتمايز المسيحية وتوصف بأنھا التحقيق الحقيقي لليھودية )مت -١٧ :٥
 .(١٩سيرى الكثير من اليھود أن ھذا تحريف ،ولكن كتّاب العھد الجديد رأوا أن فيه تحقيقا ً.
أتباع يسوع ھم الثمار الموعودة من "العھد الجديد" الوارد في إر ) ٣٤ -٣١ :٣١غل :٦
 .(١٦لم يكمل إسرائيل مھمته الكرازية بأن يكون مملكة كھنة للعالم )خر ٦ -٥ :١٩؛  ١بط
٩ ،٥ :٢؛ رؤ  .(٦ :١لقد فُ ّوضت الكنيسة بالمأمورية )مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ -٤٦ :٢٤؛
أع  .(٨ :١ھدف ﷲ ھو استرداد صورته في البشر ،لكيما يتم تحقيق ھدفه األولي في
الشركة .لو كان ھناك إله واحد )التوحيد ،انظر الموضوع الخاص على  ،(٣٩ :٢فعندھا ال
يمكن أن يكون ھناك شعب خاص ،بل خدام يخدمون أھداف ﷲ العالمية وحسب مع كل
البشرية )انظر الموضوع الخاص على .(٨ :١
 " َم ﱠج َد" .يمكن فھم ھذه الكلمة بعدة طرق:

 -١السياق المباشر لشفاء الرجل األعرج باسم يسوع.
 -٢السياق األعم في عظة بطرس عن يسوع وقد قام وبذلك تمجد.
 -٣سياق العھد القديم حول يسوع على أنه المسيا اآلتي.
 -٤في إنجيل يوحنا ھذه الكلمة يستخدمھا يسوع دائما ً عن نفسه للداللة على صلبه ):٧
٣٩؛ ٢٣ ،١٠ :١٢؛ ١٤ :١٦؛ .(١ :١٧
موضوع خاص :المجد )(DOXA
المفھوم الكتابي لـ ”المجد“ يصعب تحديده .مجد المؤمنين ھو أن يفھموا اإلنجيل
والمجد في ﷲ ،وليس في أنفسھم )انظر إر .(٢٤ -٢٣ :٩
ً
في العھد القديم الكلمة العبرية األكثر شيوعا ً لـ ”المجد“ ) (kbdكانت أساسا كلمة
تجارية تتعلق بالمقاييس )"أن يكون ثقيالً"( .ما كان ثقيالً كان ثمينا ً أو له قيمة جوھرية ثمينة.
وعادة ما كان يُضاف مفھوم اللمعان إلى الكلمة لتعبر عن جالل ﷲ )انظر خروج -١٦ :١٩
١٨؛ ١٧ :٢٤؛ أش  .(٢ -١ :٦٠ھو وحده الثمين والمستحق والجدير باالحترام .وھو أشد
لمعانا ً مما يستطيع البشر الساقطون أن ينظروه )انظر خر ٢٣ -١٧ :٣٣؛ أش  .(٥ :٦الرب
يمكن معرفته حقا ً وفقط من خالل المسيح )انظر إر ١٤ :١؛ مت ٢ :١٧؛ عب ٣ :١؛ يعقوب
.(١ :٢
ً
كلمة ”مجد“ غامضة نوعا ما:
 -١قد توازي عبارة ”بر ﷲ".
 -٢قد تشير إلى ”قداسة“ أو ”كمال“ ﷲ.
 -٣يمكن أن تشير إلى صورة ﷲ التي ُخلق البشر عليھا )انظر تك ٢٧ :٢٦ :١؛ ١ :٥؛ :٩
 ،(٦ولكن تشوھت الحقا ً بسبب التمرد )انظر تك .(٢٢ -١ :٣تُستخدم ألول مرة للداللة على
حضور الرب/يھوه مع شعبه خالل فترة الضياع في البرية في خر ١٠ ،٧ :١٦؛ ال ٢٣ :٩؛
وعد .١٠ :١٤
 "فَتَاهُ" .الكلمة "فَتَاهُ" ) paisتُستخدم بشكل اعتيادي في السبعينية(
 -١لقب تشريفي في العھد القديم يستخدم لإلشارة إلى يعقوب ،وموسى ،ويشوع وداود
)مز ١٠٥؛ لو (٦٩ :١
 -٢في أناشيد العبد في أشعياء )٥ -١ :٤٢؛ ٧ -١ :٤٩؛ ١١ -٤ :٥٠؛ :٥٣ -١٣ :٥٢
(١٢
ً
 -٣شعب إسرائيل )٩ -٨ :٤١؛ ١٠ :٤٣؛ ٢١ ،١ :٤٤؛ وأيضا السبعينية كما نراھا في
لو (٥٤ :١
 -٤مسيا ﷲ )١ :٤٢؛ ١٣ :٥٢؛ (١١ :٥٣
 Pais -٥تستخدم لإلشارة إلى يسوع على أنه المسيا/الفتى في أع ٢٦ ،١٣ :٣؛ ،٢٧ :٤
٣٠
ليس ھناك تمييز واضح بين ما ھو جماعي عام والجانب الفردي ،وخاصة في النشيد
األخير )أي أش  .(١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢في السياق ال يمكن أن تشير إلى إسرائيل.
 -١الشعب ال يمكن أن يكون ھو البريء الذي يأتي بالفداء ألن الشعب يستحق الدينونة
)أش ٢٢ -١٨ :٤١؛ ٨ :٥٣د(.
ً
 -٢السبعينية تبدل كلمة "فتاك" في أش  ١٤ :٥٢إلى "فتاه" وكذلك أيضا في اآلية .(١٥
المترجمون اليھود قبل ميالد المسيح )في الفترة  ١٥٠ -٢٥٠ق.م (.كانوا
يرون أن ھذا النص مسياني وفردي.
سو َع" .عندما يُذكر اسم يسوع لوحده ،فإن ھذا يؤكد على ناسوته )اآلية .(٦
 "يَ ُ
سلَ ْمتُ ُموهُ أَ ْنتُ ْم َوأَ ْن َك ْرتُ ُموهُ" .الضمير "أنتم" توكيدي .لم يكن رؤساء اليھود
 "الﱠ ِذي أَ ْ
وح ُدھم المسئولين عن موت يسوع )اآلية ١٧؛  .(٢٣ :٢يشير بطرس بشكل خاص إلى رد
فعل الحشود أمام بيالطس )لو  .(٢٥ -١٨ :٢٣ربما كان بعض من ھؤالء موجودين ھناك،
ولكن بطرس يخاطب ھذا الحشد وكأنھم مسؤولين كجماعة )اآلية .(١٥
شعب ﷲ المختار )اليھود( "أسلموا" و"أنكروا" مسيا ﷲ )يو .(١١ :١
س" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
 " ِبيالَطُ َ

س ا ْلبُ ْن ِط ﱡي
موضوع خاص :بِيالَطُ ُ
 -Iاإلنسان
أ -مكان وتاريخ الوالدة غير معروف
ب -من سالح الفرسان )الفئة فوق الوسطى من المجتمع الروماني(
ج -متزوج ولكن ال نعرف أوالده
د -التعيينات اإلدارية المبكرة )التي يُفترض أن تكون عديدة( غير معروفة
 -IIشخصيته
أ -ھناك وجھتا نظر مختلفتان
 -١يُصوره فيلون ) ، Legatio and Gaiumص (٣٠٥ -٢٩٩ .ويوسيفوس ) Antiq.
س ال يرحم.
 18.3.1و (Jewish Wars 2.9.2-4كديكتاتور قا ٍ
 -٢يصوره العھد الجديد )األناجيل وأعمال الرسل( كحاكم روماني ضعيف يسھل التالعب
به.
ب -في كتابه ، Jesus and the Rise of Early Christianityيعطي ،Paul Barnett
ص ،١٤٨ -١٣٤ .تفسيراً معقوالً لوجھتي النظر ھاتين.
ُ -١عيﱢن بيالطس حاكما ً عام  ٢٦م .تحت إدارة طيباريوس ،الذي كان مناصراً لليھود
)، Legatio and Gaium :Philoص (١٦٦ -١٦٠ .متّبعا ً نصيحة سيجانوس ،المستشار
الرئيسي لطيباريوس ،والذي كان مناوئا ً لليھود.
 -٢تعرض طيباريوس لخسارة في قوته السياسية لصالح  ،L. Aelius Sejanusالوالي
البريتوري الذي صار صاحب النفوذ الحقيقي وراء العرش والذي كان يكره اليھود ):Philo
 ، Legatio and Gaiumص.(١٦٠ -١٥٩ .
 -٣كان بيالطس صنيعة سيجانوس وحاول أن يخلﱢف في نفسه انطباعًا قويًّا بما يلي:
أ -إحضار األعمدة الرومانية إلى أورشليم ) ٢٦م( ،ھذا العمل الذي لم يقُ ْم به أ ﱞ
ي من الح ّكام
اآلخرين من قبل .وھذه الرموز لآللھة الرومانية أجّجت غضب اليھود )يوسيفوسAntiq. :
18.3.1؛ .(Jewish Wars 2.9.2-3
ب -سك العمالت ) ٣١ -٢٩م (.التي كانت تحمل صور العبادة الرومانية محفورة عليھا.
يقول يوسيفوس أن بيالطس كان يحاول عن عمد أن يطيح بشريعة اليھود وعاداتھم
)يوسيفوس.(Antiq. 18.4.1-2 :
ج -أخذ المال من خزينة الھيكل لبناء قناة جر مياه في أورشليم )يوسيفوسAntiq. :
18.3.2؛ .(Jewish Wars 2.9.3
د -قتل العديد من الجليليين إبّان تقديم الذبائح في الفصح في أورشليم )لو .(١٢ :١٣
ه -جلب المجنات الرومانية إلى أورشليم )عام  ٣١م .(.ناشده ابن ھيرودس الكبير أن يزيلھا،
ولكنه أبى ذلك ،فما كان من ذاك إال أن كتب إلى طيباريوس ،الذي أمر بإزالتھا وإعادتھا إلى
قيصرية على البحر ) ، Legatio and Gaium :Philoص.(٣٠٥ -٢٩٩ .
و -ذبح الكثير من السامريين على َجبَ ِل ِج ِر ﱢزي َم ) ٣٧/٣٦م (.وھم يبحثون عن مواد مقدسة
في ديانتھم ،كانت قد ضاعت .وھذا ما جعل المسؤول المحلي األعلى فوق بيالطس
)فيتاليوس ،والي أرام( يقيله من منصبه ويرسله إلى روما )يوسيفوس.(Antiq. 18.4.1-2 :
ُ
ُوس كامل سلطته السياسية؛ ولذلك فإن البنود
اري َ
 -٤أع ِد َم سيجانوس عام  ٣١م .واستعاد ِطيبَ ِ
أ ،ب ،ج ،د كان من المحتمل أن بيالطس ھو من قام بھا ليكسب ثقة سيجانوس وأن البند ه
ُوس ،ولكنھا أعطت نتائج معكوسة.
اري َ
ربما كان محاوالت قام بھا ليكسب ثقة ِطيبَ ِ
 -٥من الواضح ،مع اإلمبراطور الذي استعاد قوته والمناصر لليھود ،وباإلضافة إلى رسالة
رسمية من طيباريوس إلى الحكام ليكونوا لطفاء مع اليھود )Legatio and :Philo
 ،Gaiumص ،(١٦١ -١٦٠ .أن قادة اليھود في أورشليم استغلوا ضعف وھشاشة بيالطس
سياسيا ً أمام طيباريوس وأثّروا عليه لكي يصلب يسوع .ھذه النظرية التي قال بھا Barnett
تقارب بين وجھتي النظر حول بيالطس بطريقة معقولة.
 -IIIمصيره
ً
ُوس تماما ) ٣٧م.(.
اري َ
أ -استُدعي إلى روما ووصل إليھا بعيد موت ِطيبَ ِ
ب -لم يتم تعيينه من جديد.
ً
ً
ج -حياته بعد ذلك ال نعرف شيئا عنھا .ظھرت عدة نظريات الحقا ،ولكن ما من حقائق
مؤكدة.

 " َو ُھ َو َحا ِك ٌم بِإِ ْطالَقِ ِه" .تشر ھذه إلى لو  ٢٢ ،١٤ ،٤ :٢٣حيث يقول بيالطس ثالث
ان" ،وأيضا ً ثالث مرات حاول أن يطلق سراحه )لو
اإل ْن َس ِ
مرات "إِنﱢي الَ أَ ِج ُد ِعلﱠةً ِفي ھ َذا ِ
 .(٢ ،٢٠ ،١٦ :٢٣يعتقد الكثير من الدارسين أن سفر أعمال الرسل قد ُكتب إلظھار أن
الموظفين الرسميين الرومانيين لم يجدوا يسوع خائنا ً .ولقد اضطُر بيالطس تحت ضغط
القادة اليھود على أن يصنع ذاك األمر الذي كان يكره أن يفعله بنفسه.
ﱡوس ا ْلبَا ﱠر" .تؤكد ھذه بوضوح على براءة يسوع وخلوه من الخطيئة .لقد كانت
" ١٤ :٣ا ْلقُد َ
المحاكمة مھزلة .ھذا لقب مسياني آخر من العھد القديم )أش ١١ :٥٣؛ أع ٥٢ :٧؛ ١٤ :٢٢؛
يو  .(٦٩ :٦األرواح الشريرة دعت يسوع قدوس ﷲ في مر ٢٤ :١؛ لو  .٣٤ :٤انظر
المواضيع الخاصة التالية.
موضوع خاص :القدوس
"القدوس“ يمكن أن يشير إلى:
 -١ﷲ اآلب )انظر المقاطع العديدة من العھد القديم التي تتكلم عن ”قدوس
إسرائيل"(.
 -٢ﷲ االبن )انظر مر ٢٤ :١؛ لو ٣٤ :٤؛ يو ٦٩ :٦؛ أع .(١٤ :٣
 -٣ﷲ الروح القدس )لقبه” ،الروح القدس" ،انظر يو ٣٣ :١؛ ٢٦ :١٤؛ .(٢٢ :٢٠
أعمال  ٣٢ :١٠ھي آية تظھر فيھا األقانيم الثالثة مشاركة في المسح .كان يسوع
ممسوحا ً )انظر لو ١٨ :٤؛ أع ١٧ :٤؛  .(٣٨ :١٠وھنا يتوسع ھذا المفھوم ليشمل كل
المؤمنين )انظر  ١يو  .(٢٧ :٢الممسوح قد صار الممسوحين .قد يتوازى ھذا مع ضد
المسيح وأضداد المسيح )انظر  ١يو  .(١٨ :٢إن فعل المسح المادي الرمزي بالزيت في
العھد القديم )انظر خر ٧ :٢٩؛ ٢٥ :٣٠؛  (٢٩ :٣٧يرتبط بأولئك الذين ُدعيوا وھُيﱢئوا من
قِبل ﷲ ألجل مھمة خاصة )أي األنبياء ،والكھنة ،والملوك( .ھذه الكلمة ”المسيح“ ھي
الترجمة للكلمة العبرية ”الممسوح“ أو المسيّا.
موضوع خاص :البِ ّر
ً
"البر" موضوع حاسم جدا لدرجة أن دارس الكتاب المق ّدس يجب عليه أن يقوم
بدراسة شخصية معمقة لھذا المفھوم.
صف شخصية ﷲ على أنه "قدوس" أو "بار" ) .(BDB 841كلمة آ َرام
في العھد القديم ،تُو َ
النﱠ ْھ َريْن نفسھا تأتي من قصبة نھر كانت تُستخدم كأداة في البناء لتحديد االستقامة األفقية
للجدران واألسوار .لقد اختار ﷲ ھذا التعبير ليُستخدم استعاريا ً للداللة على طبيعته الذاتية.
إنه الحافة المستقيمة )مسطرة( التي تُقاس نسبة لھا ك ّل األشياء .ھذا المفھوم يؤكد ب ّر ﷲ،
وأيضا ً حقه في أن يدين.
لقد ُخلق اإلنسان على صورة ﷲ )انظر تكوين ٢٧ -٢٦ :١؛ ٣ ،١ :٥؛ ُ .(٦ :٩خلق
الناس ليكونوا في شركة مع ﷲ .ك ّل الخليقة ھي مسرح أو خلفية فيھا يتبدى تفاعل ﷲ
والبشر .لقد أراد ﷲ ألسمى مخلوقاته ،البشر ،أن يعرفوه ،وأن يحبوه ،وأن يخدموه ،وأن
يكونوا كمثاله .لقد اختُبر والء البشر )انظر تكوين  (٣وسقط الج ﱠدان األوالن في االمتحان.
ونجم عن ذلك تم ّزق العالقة بين ﷲ والبشرية )انظر تكوين ٣؛ رومية .(٢١ -١٢ :٥
لقد وعد ﷲ بأن يُصلح ويسترد ال ﱢشركة )تكوين  .(١٥ :٣ويفعل ذلك من خالل
إرادته وابنه ذاته .ما كان البشر قادرين على رأب الصدع )انظر رومية .(٢٠ :٣ -١٨ :١
بعد السقوط ،كانت أول خطوة من قِبل ﷲ نحو االسترداد ھي مفھوم العھد الذي يستند على
دعوته وتجاوب البشر التائب المؤمن المطيع .بسبب السقوط ،صار البشر عاجزين عن القيام
بالعمل المالئم )انظر رومية ٣١ -٢١ :٣؛ غالطية  .(٣وكان على ﷲ نفسه أن يأخذ المبادرة
ليسترجع الناس الذين خالفوا العھد .وقد فعل ذلك بـ:
 -١إعالن البشر أبراراً بفضل عمل المسيح )أي البر القضائي أو الشرعي(.
 -٢تقديم البر مجانا ً للبشر من خالل عمل المسيح )أي البر المنسوب(.
 -٣تأمين سُكنى الروح القدس الذي يُنتج براً )أي التشبه بالمسيح ،واستعادة صورة ﷲ( في
الجنس البشري.
ً
ً
ّ
على كل حال ،يطلب ﷲ تجاوبا ميثاقيا بحسب العھد .يُظھر ﷲ مراسيم أو أحكام
قضائية )أي يُقدم مجانا ً( ويُؤمن الوسيلة ،ولكن يجب على البشر أن يتجاوبوا وأن يستمروا
في تجاوبھم من خالل:
 -١التوبة.

 -٢اإليمان.
 -٣الطاعة في أسلوب الحياة.
 -٤المثابرة.
لذا فإن البر ھو عمل تبادلي ميثاقي بين ﷲ وأسمى خليقته .باالستناد إلى شخصية
ﷲ ،وعمل المسيح ،وتمكين الروح القدس ،يجب على ك ّل فرد أن يتجاوب معه شخصيا ً
وبشكل مستمر على نحو مالئم .ھذا المفھوم يُدعى "التبرير باإليمان“ .يُعلنه ﷲ في
األناجيل ،ولكن ليس باستخدام ھذه العبارات .يُع ﱢرفه بشكل رئيسي بولس ،الذي يستخدم
التعبير اليوناني "بر" بأشكاله المختلفة ألكثر من  ١٠٠مرة.
لكونه معلﱢما ً ربﱢيا ً متم ﱢرساَ ،يستخدم بولس التعبير ) (dikaiosunēبمعناه ال ِعبري كما يُستخدم
في الترجمة السبعينية ،وليس من األدب اليوناني .في الكتابات اليونانية ،يكون ھذا التعبير
مرتبط بأحد ما متوافق أو متطابق مع توقعات ﷲ والمجتمع .وبالمعنى ال ِعبري ،يكون مركبا ً
دائما ً في تعابير ميثاقية .يھوه إله بار أخالقي مناقبي .إنه يريد لشعبه أن يعكس شخصيته.
والبشر المفديين يصبحون خليقة جديدة .ھذه الجدﱢية ينتج عنھا أسلوب حياة جديد من القداسة
)الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تر ﱢكز على التبرير( .وبما أن إسرائيل كان ثيوقراطيا ً فلم تكن
ھناك صورة واضحة تُظھر الفارق بين الدنيوي )معايير المجتمع( والمق ّدس )إرادة ﷲ( .ھذا
التمييز يتم التعبير عنه بالعبارات ال ِعبرية واليونانية المترجمة إلى "عدالة" )بما يخص
المجتمع( و"بر" )بما يتعلق بالدين(.
ُ
رجع إلى
اإلنجيل )البشرى السارة( ليسوع ھي أن الجنس البشري الساقط قد أ ِ
ال ﱢشركة مع ﷲ .وھذا تحقق بفضل محبة ﷲ ورحمته ونعمته؛ حياة االبن ،وموته وقيامته؛
وشفاعة الروح القدس واجتذابه الناس إلى اإلنجيل .التبرير ھو عمل مجاني يق ّدمه ﷲ ،ولكن
يجب أن يؤدي إلى القداسة )وضع أوغسطين ،الذي يعكس كالً من توكيد اإلصالح على
مجانية اإلنجيل وتوكيد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على الحياة المتغيرة المليئة بالمحبة
واألمانة( .بالنسبة لل ُمصلحين ،تعبير "بر ﷲ" ھو حالة مفعولية )أي جعل البشر الخاطئين
مقبولين بالنسبة إلى ﷲ ]تبرير مرتبط بالمكانة[ ،بينما عند الكاثوليك ھو حالة فاعلية ،حيث
نجد عملية محاولة التشبﱡه أكثر با ]تبرير متدرج اختباري[ .وفي الواقع ،بر ﷲ ھو كلتا
الحالتين(.
في رأيي ،ك ّل الكتاب المق ّدس ،من تكوين  ٤إلى رؤيا  ٢٠ھو تدوين السترجاع ﷲ
للشركة التي كانت في عدل .فالكتاب المق ّدس يبدأ با والبشر في شركة في بيئة أرضية
)انظر تكوين  (٢ -١وينتھي الكتاب المق ّدس بنفس البيئة )انظر رؤيا  .(٢٢ -٢١صورة ﷲ
ھدفه سيُستعادان.
لتوثيق النقاشات أعاله الحظوا المقاطع المختارة التالية من العھد الجديد التي تُوضح
مجموعة المفردات اليونانية.
كقاض أو ديّان(.
 -١ﷲ بار )وھذا يرتبط عادة با
ٍ
أ .رومية ٢٦ :٣
ب ٢ .تس ٦ -٥ :١
ج ٢ .تيموثاوس ٨ :٤
د .رؤيا ٥ :١٦
 -٢يسوع با ﱞر.
أ .أعمال ١٤ :٣؛ ٥٢ :٧؛ ) ١٤ :٢٢لقب للمسيّا(
ب .متى ١٩ :٢٧
ج ١ .يوحنا ٢٩ ،١ :٢؛ ٧ :٣
 -٣إرادة ﷲ لخليقته ھي البر.
أ .الويين ٢ :١٩
ب .متى ) ٤٨ : ٥انظر (٢٠ -١٧ :٥
 -٤وسيلة ﷲ في تأمين وتحقيق البر.
أ .رومية ٣١ -٢١ :٣
ب .رومية ٤
ج .رومية ١١ -٦ :٥
د .غالطية ١٤ -٦ :٣
ھـ .أعطاھا ﷲ:

 (١رومية ٢٤ :٣؛ ٢٣ :٦
 ١ (٢كور ٣٠ :١
 (٣أفسس ٩ -٨ :٢
و .تُقتَبل باإليمان:
 (١رومية ١٧ :١؛ ٢٦ ،٢٢ :٣؛ ١٣ ،٥ ،٣ :٤؛ ٣٠ :٩؛ ١٠ ،٦ ،٤ :١٠
 ٢ (٢كور ٢١ :٥
ز .من خالل أعمال االبن:
 (١رومية ٢١ :٥
 ٢ (٢كور ٢١ :٥
 (٣فيلبي ١١ -٦ :٢
 -٥إرادة ﷲ أن يكون أتبا ُعه أبراراً.
أ .متى ٤٨ -٣ :٥؛ ٢٧ -٢٤ :٧
ب .رومية ١٣ :٢؛ ٥ -١ :٥؛ ٢٣ -١ :٦
ج ١ .تيموثاوس ١١ :٦
د ٢ .تيموثاوس ٢٢ :٢؛ ١٦ :٣
ھـ ١ .يوحنا ٧ :٣
و ١ .بطرس ٢٤ :٢
 -٦سيدين ﷲ العالم بالبر.
أ .أعمال ٣١ :١٧
ب ٢ .تيموثاوس ٨ :٤
البر ھو صفة مميزة  ،تُعطى مجانا ً لإلنسان الخاطئ من خالل المسيح .وھو:
 .١مرسوم أو حكم قضائي من ﷲ
 .٢عطية من ﷲ
 .٣عمل المسيح
ولكنه أيضا ً عملية أن تصبح باراً والتي يجب أن نقوم بھا بنشاط وقوة وثبات ،وھذه
ستكتمل يوما ً ما عند المجيء الثاني .ال ﱢشركة مع ﷲ تُست َرد بالخالص ،ولكنھا ترتقي وتتقدم
على طول الحياة لتصير مقابلة وجھا ً لوجه عند الموت أو المجيء الثاني .Parousia
وفيما يلي اقتباس مفيد يختم ھذا النقاش .وھو مأخوذ من "قاموس بولس ورسائله"
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"يُركز كالفن ،وأكثر بكثير من لوثر ،على الجانب العالقاتي لبر ﷲ .نظرة لوثر إلى
بر ﷲ تبدو وكأنھا تشتمل على جانب التبرئة .ويُركز كالفن على الطبيعة العجيبة الرائعة
إليصال أو نقل بر ﷲ لنا" )ص.(٨٣٤ .
بالنسبة لي ،عالقة المؤمن با فيھا ثالثة جوانب:
 -١اإلنجيل شخص )تركيز الكنيسة الشرقية وكالفن(.
 -٢اإلنجيل حق )تركيز أوغسطين ولوثر(.
 -٣اإلنجيل حياة متبدلة )التركيز الكاثوليكي(.
ً
ً
ھذه كلھا حقيقية وصحيحة ويجب أن يُنظر إليھا معا إجماليا من أجل مسيحية كتابية
وصحيحة وسليمة .أي زيادة أو نقصان في التركيز على أي منھا يُؤدي إلى مشاكل.
علينا أن نُرحب بيسوع!
علينا أن نؤمن باإلنجيل!
علينا أن نسعى للتشبه بالمسيح!
َب لَ ُك ْم َر ُج ٌل قَاتِ ٌل" .إنه ألمر يدعو إلى المفارقة جداً أن باراباس كان
 " َوطَلَ ْبتُ ْم أَنْ يُوھ َ
مذنبا ً بنفس الجريمة التي اتھموا يسوع بھا-الفتنة )لو .(٢٥ -٢٣ ،١٩ -١٨ :٢٣
" ١٥ :٣قَتَ ْلتُ ُموهُ" .إنه ألمر يثير الدھشة أن النصوص الكثيرة التي تذكر موت يسوع ):٢
٣٦ ،٢٣؛ ١٥ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ ٥٢ :٧؛ ٣٩ :١٠؛  (٢٨ :١٣في أعمال الرسل يكثر
فيھا استعمال أبيات من تك  ١٥ :٣أو أش .٥٣
ھناك أيضا ً تنوع في طريقة التعبير عن موته بالكلمات
 -١سُمر إلى صليب٢٣ :٢ -
 -٢صُلب٣٦ :٢ -؛ ١٠ :٤
 -٣قُتل١٥ :٣ -؛ ٢٨ :١٣

 -٤قُتل بأن ُعلّق على الصليب٣٠ :٥ -؛ ٣٩ :١٠
 -٥قُتل٥٢ :٧ -
يتم التأكيد على القيامة وليس على الكفارة البدلية.

يس ا ْل َحيَا ِة"
سميث/فاندايك-البستاني
" َرئِ ُ
" َوا ِھ َب ا ْل َحيَا ِة"
كتاب الحياة
" َمنبَ َع الحيا ِة"
العربية المشتركة
الحياة"
اليسوعية
"سيﱢ َد َ
ھذا اللقب يعكس أحد المعاني الثالثة الممكنة لكلمة :archēgos
 -١خالق أو مبدع )عب ١٠ :٢؛ (٢ :١٢
 -٢العامل بالخلق )يو ٣ :١؛  ١كور ٦ :٨؛ كول ١٦ :١؛ عب (٢ :١
 -٣الشخص الذي يذھب أوالً )أع (٣١ :٥
الكلمة ھي تغاير واضح لكلمة "قاتل" )اآلية  .(١٤انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :المبدئ/الرئيس )(ARCHĒGOS
الكلمة "المبدئ" أو "الرئيس" ھي الكلمة اليونانية ) .(archēgosإنھا تأتي من الجذر
اليوناني "بدء" ) (archēو"يذھب" أو "يقود" ) .(agōھذا التركيب صار يستخدم للداللة
على حاكم ،أو رئيس ،أو قائد )بشري أو مالئكي( .الكلمة تستخدم ثالث مرات أخرى فقط في
العھد الجديد:
 -١رئيس أو مبدع في أع ١٥ :٣
 -٢أمير أو رئيس )أع (٢١ :٥
 -٣مبدئ )أو رائد( ومكمل في اإليمان في عب ٢ :١٢
يسوع ھو مبدئ الخالص وعاضده ومك ّمله.
ت" .عادة في العھد القديم اآلب ھو الذي يقيم االبن من األموات
 "أَقَا َمهُ ﷲُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ
كعالمة على تأييده لحياة يسوع ،وتعاليمه ،وموته البدلي .يؤكد العھد الجديد أيضا ً أن كل
ھؤالء األقانيم الثالثة للثالوث القدوس كانوا فاعلين في قيامة يسوع:
 -١الروح القدس )رو (١١ :٨
 -٢االبن )يو ٢٢ -١٩ :٢؛ (١٨ -١٧ :١٠
 -٣اآلب )أع ٣٢ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ ٤٠ :١٠؛ ،٣٣ ،٣٠ :١٣
٣٤؛ ٣١ :١٧؛ رو (٩ ،٤ :٦
ھذا جانب الھوتي أساسي من الـ ) Kerygmaانظر الموضوع الخاص على .(١٤ :٢
إن لم يكن ھذا صحيحاً ،فإن كل شيء آخر ليس صحيحا ً)  ١كور .(١٩ -١٢ :١٥
ش ُھو ٌد لِ َذلِ َك" .ھذه العبارة إما أن تكون:
 "نَ ْحنُ ُ
ً
 -١تشديدا على مادة النظر الرئيسية؛ ھؤالء المستمعون كانوا شھود عيان )(٢٢ :٢
 -٢إشارة إلى الرسل والتالميذ في العلية )٢٢ :١؛ (٣٢ :٢
في السياق ،البند  ٢يبدو أنه األفضل.
ان" .ھذه العبارة نفسھا ترد في  .٩ :٣الكلمة اليونانية "إيمان" )(pistis
باإلي َم ِ
ِ " ١٦ :٣
يمكن ترجمتھا على أنھا "إيمان" ،أو "ثقة واتكال" أو "يؤمن".إنه تجاوب البشرية المشروط
على نعمة ﷲ غير المشروطة )أف  .(٩ -٨ :٢إن اإليمان ھو بشكل أساسي ثقة المؤمن
بموثوقية ﷲ )أي شخصه ،ووعوده ،ومسياه( أو اإليمان بأمانة ﷲ.
إنه ألمر صعب أن توثق روايات الشفاء في األناجيل وأعمال الرسل الجانب
الروحي )الذي يميز العھد( للحدث .أولئك الذين ُشفيوا لم يكونوا دائما ً "مخلصين" )يو .(٥
انظر الموضوع الخاص أدناه.
حرف الجر اليوناني المستخدم في ھذه العبارة)eis ،في  ،(٩ :٣ھو نادر عندما
يستخدم فيما يتعلق بإيمان المرء بالمسيح )تعبير مشابه نجده في أع  .(٣٨ :٢عادة تستخدم
أحد أحرف جر عديدة:
 -dia -١رو ٣٠ ،٢٥ ،٢٢ :٣؛ غل ١٦ :٢؛ أف ٨ :٢؛ كول ١٢ :٢؛  ١بط ٥ :١
 -ek -٢رو ٣٠ :٩؛ غل ٢٢ ،٩ ،٨ :٣؛ يع ٢٤ :٢
 ١ -en -٣كور ١٣ :١٦؛  ٢كور ٥ :١٣؛ غل ٢٠ :٢؛  ١تيم ١٣ :٣
 eis -٤و  ekكالھما يستخدمان في رو ١٧ :١
لم تكن ھناك عبارة معيارية للتعبير عن "اإليمان الذي يخلص".

موضوع خاص :إيمان ،يؤمن ،أو مؤ ِمن )] Pistisاسم[] PisteuÇ ،فعل[Pistos ،
]صفة[(.
ّ
أ -ھذه كلمة في غاية األھمية في الكتاب المقدس )عب  .(٦ ،١ :١١إنھا موضوع
الكرازة األولى ليسوع )مر  .(١٥ :١ھناك متطلبان اثنان على األقل للعھد الجديد :التوبة
واإليمان )مر ١٥ :١؛ أع ١٦ :٣؛ .(٢١ :٢٠
ب -أصل ومعاني الكلمة:
 -١كلمة "إيمان" في العھد القديم كانت تعني الوالء ،أو الوفاء ،أو الموثوقية ،وكانت
وصفا ً لطبيعة ﷲ ،ال طبيعتنا.
 -٢كان مصدرھا الكلمة ال ِعبرية ) ،(BDB 53 ،emunah ،emunوالتي كانت
تعني "أن يكون متأكداً أو وطيداً“ .اإليمان الذي يخلّص ھو تصديق فكري )مجموعة
حقائق( ،وحياة أخالقية )أسلوب حياة( ،وفي المقام األول التزام اختياري )قرار( عالقاتي
)ترحيب لدى الشخص إلقامة عالقة(.
ج -استخدامھا في العھد القديم:
ً
ال بد من التأكيد أن إيمان إبراھيم لم يكن إيمانا بمسيّا مستقبلي ،بل بوعد ﷲ
بأنه سيكون له ابن ونسل )تك ٢ :١٢؛ ٥ -٢ :١٥؛ ٨ -٤ :١٧؛  .(١٤ :١٨تجاوب إبراھيم
مع ھذا الوعد بأن وثق با  .كأال يزال لديه شكوك ومشاكل بخصوص ھذا الوعد ،الذي
استغرق ثالثين سنة حتى تحقق .ولكن إيمانه غير الكامل كان مقبوالً لدى ﷲ .فا على
استعداد ألن يعمل مع كائنات بشرية فيھا نقص إذا ما تجاوبت معه ومع وعوده باإليمان،
حتى ولو كان ھذا بمقدار حبة خردل )مت .(٢٠ :١٧
د -استخدامھا في العھد الجديد:
الكلمة "آمنَ " ھي من الكلمة اليونانية ) ،(pisteuÇوالتي يمكن ترجمتھا أيضا ً بـ
"يؤمن" ،إيمان" أو "ائتمان“ .فمثالً ،ال يأتي االسم في إنجيل يوحنا ،بل يُستخدم الفعل غالباً.
ھناك ش ّ
ك في يوحنا  ٢٥ -٢٣ :٢حول أصالة وصدق تعھد الحشد ليسوع الناصري كمسيّا.
أمثلة أخرى عن ھذا االستخدام السطحي لكلمة "يؤمن" نجدھا في يوحنا  ٥٩ -٣١ :٨وأعمال
 .٢٤ -١٨ ،١٣ :٨اإليمان الكتابي الحقيقي ھو أكثر من تجاوب أولي .يجب أن تتبعه عملية
تلمذة )مت .(٣٢ -٣١ ،٢٢ -٢٠ :١٣
ھـ -استخدامھا مع أحرف الجر:
 eis -١تعني "في“ .ھذا التركيب الفريد يؤكد على وضع المؤمنين
ثقتھم/إيمانھم في يسوع.
أ .في اسمه )يو ١٢ :١؛ ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ١يو .(١٣ :٥
ب .فيه )يو ١١ :٢؛ ١٨ ،١٥ :٣؛ ٣٩ :٤؛ ٤٠ :٦؛ ،٣٩ ،٣١ ،٥ :٧
٤٨؛ ٣٠ :٨؛ ٣٦ :٩؛ ٤٢ :١٠؛ ٤٨ ،٤٥ :١١؛ ٤٢ ،٣٧ :١٢؛ مت ٦ :١٨؛ أع ٣٤ :١٠؛
فيل ٢٩ :١؛  ١بط .(٨ :١
ي )يو ٣٥ :٦؛ ٣٨ :٧؛ ٢٦ ،٢٥ :١١؛ ٤٦ ،٤٤ :١٢؛ ،١ :١٤
ج .ف ﱠ
١٢؛ ٩ :١٦؛ .(٢٠ :١٧
د .في االبن )يو ٣٦ :٣؛ ٣٥ :٩؛ ١يو .(١٠ :٥
ھـ .في يسوع )يو ١١ :١٢؛ أع ٤ :١٩؛ غل .(١٦ :٢
و .في النور )يو .(٣٦ :١٢
ز .في ﷲ )يو .(١ :١٤
 En -٢تعني "في" كما في يو ١٥ :٣؛ مر ١٥ :١؛ أع ١٤ :٥
 Epi -٣تعني "في" أو "على" ،كما في مت ٤٢ :٢٧؛ أع ٤٢ :٩؛ ١٧ :١١؛
٣١ :١٦؛ ١٩ :٢٢؛ رو ٢٤ ،٥ :٤؛ ٣٣ :٩؛ ١١ :١٠؛  ١تيم ١٦ :١؛  ١بط ٦ :٢
 -٤حالة نصب غير مباشر بدون حرف جر كما في غل ٦ :٣؛ أع ٨ :١٨؛
٢٥ :٢٧؛ ١يو ٢٣ :٣؛ ١٠ :٥
 hoti -٥تعني "يؤمن بأن" ،وتعبّر عن قناعة بما يؤمن به المرء.
أ .يسوع ھو قدوس ﷲ )يو .(٦٩ :٦
ب .يسوع ھو الـ "أنا ھو" )الكائن( )يو .(٢٤ :٨
ج .يسوع في اآلب واآلب فيه )يو .(٣٨ :١٠
د .يسوع ھو المسيّا )يو ٢٧ :١١؛ .(٣١ :٢٠
ھـ .يسوع ھو ابن ﷲ )يو ٢٧ :١١؛ .(٣١ :٢٠

و .يسوع أرسله اآلب )يو ٤٢ :١١؛ .(٢١ ،٨ :١٧
ز .يسوع واحد مع اآلب )يو .(١١ -١٠ :١٤
ح .يسوع جاء من اآلب )يو .(٣٠ ،٢٧ :١٦
ط .يسوع طابق نفسه مع اسم العھد لآلب" ،أنا ھو" )يو ٢٤ :٨؛ :١٣
.(١٩
ي .سنحيا معه )رو .(٨ :٦
ك .يسوع مات وقام من جديد ) ١تس .(١٤ :٤
 الجزء الثاني من اآلية  ١٦يحدد بالتوازي المرادف ،كنمط نموذجي عن األدب الحكمي
العبري.
 -١أ" .اسم يسوع"
"ش ّدد ھذا الرجل"
ب.
ْرفُونَهُ"
ج" .الﱠ ِذي تَ ْنظُرُونَهُ َوتَع ِ
اإلي َم ُ
اسطَتِ ِه"
ان الﱠ ِذي بِ َو ِ
 - ٢أِ " .
ب" .أ ْع َ
طاهُ ھَ ِذ ِه الصﱢ ﱠحةَ"
ج" .أَ َما َم َج ِمي ِع ُك ْم"
سميث/فاندايك-البستاني٢٦ -١٧ :٣ :
١٨
سا ُؤ ُك ْم أَ ْيضا ًَ .وأَ ﱠما ﷲُ فَ َما
"َ »١٧واآلنَ أَ ﱡي َھا
اإل ْخ َوةُ أَنَا أَ ْعلَ ُم أَنﱠ ُك ْم بِ َج َھالَ ٍة َع ِم ْلتُ ْم َك َما ُر َؤ َ
ِ
١٩
ار ِج ُعوا لِتُ ْم َحى
سبَ َ
يح قَ ْد تَ ﱠم َمهُ َھ َك َذا .فَتُوبُوا َو ْ
س ُ
َ
يع أَ ْنبِيَائِ ِه أَنْ يَتَأَلﱠ َم ا ْل َم ِ
ق َوأَ ْنبَأَ بِ ِه بِأ َ ْف َوا ِه َج ِم ِ
٢٠
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ش َر بِ ِه لَك ْمُ
ُ
َ
َخطايَاك
يح ال ُمبَ ﱠ
س َل يَ ُ
س َ
سو َع ال َم ِ
ج ِمنْ َو ْج ِه ال ﱠر ﱢبَ .ويُ ْر ِ
ْ ٢١م لِك ْي تَأتِ َي أ ْوقاتُ الف َر ِ
يع
قَ ْب ُل .الﱠ ِذي يَ ْنبَ ِغي أَنﱠ ال ﱠ
س َما َء تَ ْقبَلُهُ إِلَى أَ ْز ِمنَ ِة َر ﱢد ُك ﱢل ش ْ
َي ٍء الﱠتِي تَ َكلﱠ َم َع ْن َھا ﷲُ بِفَ ِم َج ِم ِ
٢٢
سيُقِي ُم لَ ُك ُم ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھ ُك ْم
سى قَا َل لِآلبَا ِء :إِنﱠ نَبِيّا ً ِم ْثلِي َ
ﱢيسينَ ُم ْن ُذ ال ﱠد ْھ ِر .فَإِنﱠ ُمو َ
أَ ْنبِيَائِ ِه ا ْلقِد ِ
٢٣
س َم ُع لِ َذلِ َك النﱠبِ ﱢي
س الَ تَ ْ
ِمنْ إِ ْخ َوتِ ُك ْم .لَهُ تَ ْ
س َم ُعونَ فِي ُك ﱢل َما يُ َكلﱢ ُم ُك ْم بِ ِهَ .ويَ ُكونُ أَنﱠ ُك ﱠل نَ ْف ٍ
٢٤
سبَقُوا
تُبَا ُد ِمنَ ال ﱠ
ص ُموئِي َل فَ َما بَ ْع َدهُ َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ تَ َكلﱠ ُموا َ
بَ .و َج ِمي ُع األَ ْنبِيَا ِء أَ ْيضا ً ِمنْ َ
ش ْع ِ
٢٥
َوأَ ْنبَأُوا بِ َھ ِذ ِه األَيﱠ ِام .أَ ْنتُ ْم أَ ْبنَا ُء األَ ْنبِيَا ِء َوا ْل َع ْھ ِد الﱠ ِذي عَا َھ َد بِ ِه ﷲُ آبَا َءنَا قَائِالً ِإل ْبرا ِھي َم:
٢٦
سلَهُ يُبَا ِر ُك ُك ْم بِ َر ﱢد
َوبِنَ ْ
ض .إِلَ ْي ُك ْم أَ ﱠوالً إِ ْذ أَقَا َم ﷲُ فَتَاهُ يَ ُ
سو َع أَ ْر َ
سلِ َك تَتَبَ َ
ار ُك َج ِمي ُع قَبَائِ ِل األَ ْر ِ
ش ُرو ِر ِه«".
اح ٍد ِم ْن ُك ْم عَنْ ُ
ُك ﱢل َو ِ
" ١٧ :٣أَنَا أَ ْعلَ ُم أَنﱠ ُك ْم بِ َج َھالَ ٍة َع ِم ْلتُ ْم" .تعكس ھذه كلمات يسوع على الصليب )لو :٢٣
 .(٣٤ولكن ،حتى في جھلھم ،كان الناس ال يزالون مسؤولين روحيا ً .من بعض النواحي ھذا
العذر كان طريقة لمساعدة الناس على قبول مسؤوليتھم )٢٧ :١٣؛ ٣٠ :١٧؛  ١كور .(٨ :٢
من أجل نقاش جيد عن الفكرة انظر كتاب Christian ،Millard Erickson
 ،Theologyالطبعة الثانية ،ص.٥٨٥ -٥٨٣ .
سا ُؤ ُك ْم أَ ْيضا ً" .غالبا ً ما يميز لوقا بين الشعب وحكامھم ورؤسائھم )لو -٢٩ :٧
 " َك َما ُرؤَ َ
٣٠؛ ٣٥ :٢٣؛ أع  .(٥ :١٤المسألة الحقيقية ھي أن محاولة القيام بذلك ھي المسؤولية
المشتركة لكال الجماعتين .وإنھا غالبا ً ما تؤكد على أن يسوع لم يدن اليھود بشكل إجمالي ،بل
قادتھم غير الشرعيين )أي الذين ليسوا من نسل ھارون( .بالتأكيد ھو أمر صعب أن نعرف
إذا ما كانت اللعنة على شجرة التين )مر  (٢٤ -٢٠ ،١٤ -١٢ :١١ومثل الكرامين الظالمين
)لو  (١٨ -٩ :٢٠ھي الدينونات على اليھود في القرن األول أم فقط على قادتھم .يؤكد لوقا
على أن الدينونة تقع على كليھما.
ً
ق َوأَ ْنبَأ َ" .لم يكن اإلنجيل فكرة خطرت الحقا  ،بل كان خطته األبدية
سب َ َ
َ " ١٨ :٣
المقصودة )تك ١٥ :٣؛ مر ٤٥ :١٠؛ لو ٢٢ :٢٢؛ أع ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛ رو ،٢ :١
انظر الموضوع الخاص على  .(٨ :١العظات األولى في أعمال )الـ  ،kerygmaانظر
الموضوع الخاص على  (١٤ :٢تقدم يسوع على أنه تحقيق لعھود ونبوءات العھد القديم.
ھناك عدة جوانب من الـ )) (kerygmaأي الجوانب الالھوتية العظيمة في العظات
في أعمال( يتم التعبير عنھا في ھاتين اآليتين:
 -١اإليمان بيسوع أمر أساسي.
 -٢شخص وعمل يسوع كانا قد تم التنبؤ عنھما على يد أنبياء العھد القديم.
 -٣ال بد للمسيا أن يتألم.
 -٤يجب عليھم أن يتوبوا.
 -٥يسوع سيأتي ثانية.

يع أَ ْنبِيَائِ ِه" .لقد حقق يسوع نبوءة العھد القديم
سبَ َ
 "أَ ﱠما ﷲُ فَ َما َ
ق َوأَ ْنبَأ َ بِ ِه بِأ َ ْف َوا ِه َج ِم ِ
)اآلية  ،٣٤مت .(٤٨ -١٧ :٥
أعتقد أن يسوع نفسه أظھر للتلميذين على طريق عمواس )لو  (٣٥ -١٣ :٢٤وشرح
لھما نبوءات العھد القديم التي كانت تتكلم عن آالمه ،وموته ،وقيامته .ولقد نقل ھذان ھذه
األمور للرسل الذين جعلوھا جزءاً من كرازتھم )لو .(٤٥ :٢٤
يح" .ھذه ھي الكلمة اليونانية من الكلمة العبرية "المسيا" )انظر الموضوع
س ُ
 "ا ْل َم ِ
الخاص على  ،(٣١ :٢والتي تعني الممسوح.
تشير ھذه إلى عامل ﷲ الخاص الذي كانت حياته وموته سيفتتحان دھر البر الجديد،
الدھر الجديد للروح القدس.
التأكيد أن يسوع كان/ويكون المسيا/المسيح الموعود به من قِبل الرب/يھوه يصبح
موضوعا ً متكرراً متواتراً في الكرزاة في أعمال الرسل.
 -١بطرس٣١ :٢ -؛ ١٨ :٣؛ ٤٢ :٥؛ ٥ :٨
 -٢بولس٢٢ :٩ -؛ ٣ :١٧؛ ٢٨ ،٥ :١٨
 "يَتَأَلﱠ َم" .لقد تمت اإلشارة تلميحا ً إلى ھذا في عدة نصوص من العھد القديم )تك ١٥ :٣؛
مز ٢٢؛ أش ٥٣؛ زك  .(١٠ :١٢ھذا الجانب من المسيا المتألم ھو ما أدھش اليھود ) ١كور
 .(٢٣ :١لقد كانوا يتوقعون قائداً عسكريا ً غازيا ً فاتحا ً )رؤ  .(١٦ -١١ :٢٠كان ھذا
موضوعا ً متكرراً متواتراً في العظات الرسولية في أعمال الرسل.
 -١بولس )أع ٣ :١٧؛ (٢٣ :٢٦
 -٢بطرس )أع ١٨ :٣؛  ١بط ١٢ -١٠ :١؛ ٢١ :٢؛ (١٨ :٣
ً
ار ِج ُعوا" .الكلمة اليونانية التي تعني "يتوب" تعني تغيرا في الذھن .وھذا
" ١٩ :٣تُوبُوا َو ْ
أمر ماض بسيط مبني للمعلوم من الكلمة ).(metanoeō
الكلمة العبرية للتوبة تعني "تغيير في التصرف" )"يرجع" ] [emistrephōقد
تعكس الكلمة العبرية "يتحول"  ،shubعد ٣٦ :٣٠؛ تث  (١٠ ،٢ :٣٠في السبعينية .التوبة
ھي بند ميثاقي ضروري في الخالص يتماشى مع اإليمان )مر  ١٥ :١وأع ١٩ ،١٦ :٣؛
 .(٢١ :٢٠سفر أعمال الرسل غالبا ً ما يذكر ھذه الكلمة )بطرس٣٨ :٢ -؛ ٢٩ ،١٩ :٣
وبولس١٥ :١٤ -؛ ٣٠ :١٧؛  .(٢٠ :٢٦التوبة أمر ال مفر منھا )لو  ٣ :١٣و ٢بط .(٩ :٣
إنھا بشكل أساسي استعداد للتغيير .إنھا بآن معا ً عمل طوعي بشري وعطية من ﷲ )أع :٥
٣١؛ ١٨ :١١؛  ٢تيم  .(٢٥ :٢انظر الموضوع الخاص على .٣٨ :٢
 "لِتُ ْم َحى َخطَايَا ُك ْم" .ھذه الكلمة تعني "تُمحى"؛ "تزال"؛ أو "تُمسح" )كول ١٤ :٢؛ رؤ
٥ :٣؛ ٧:١٧؛  .(٤ :٢١يا له من وعد! في العالم القديم كان الحبر أسيداً ولذلك فقد كان
يستحيل أن يُمسح أو يُزال .إنھا معجزة حقيقية لنعمة ﷲ )مز ١ :٥١؛ ١٣ -١١ :١٠٣؛ أش
١٨ :١؛ ١٧ :٣٨؛ ٢٥ :٤٣؛ إر ٣٤ :٣١؛ مي  .(١٩ :٧عندما يغفر ﷲ ،فإنه ينسى )يمحي(.
ج" .الكلمة اليونانية ) ( anapsuxis،anapsuchōتعني بشكل أساسي
 "أَ ْوقَاتُ ا ْلفَ َر ِ
"فسحة تنفس ،استرخاء ،استراحة" ) ، Gingrich، Arndt،BakerوA ، Danke
،Greek-English Lexiconص" ،(٦٣ .تجديد الھواء" ،أو "معالجة جرح بالھواء"
) ،Kittleفي كتابه Theological Dictionary of the New Testamentالمجلد ،٩
ص .(٦٦٣ .االمتداد االستعاري ھو انتعاش جسدي أو روحي أو استرداد.
في السبعينية تستخدم لإلشارة إلى استعادة القوة الجسدية بعد المعركة )خر ١٢ :٢٣؛
قض ١٩ :١٥؛  ٢صم  (١٤ :١٦أو اإلنعاش العاطفي كما في  ١صم .٢٣ :١٦
إشارة بطرس يبدو أنھا إلى وعد العھد القديم ،ولكن ھذه العبارة ليست مستخدمة في
العھد القديم .بالنسبة إلى أھل الصراح المنفسح كان يتطابق مع الحرية والبھجة والفرح ،بينما
الفضاءات المغلقة كانت عالمة على المحنة والشدة واالضطراب .وكان ﷲ سيجلب فترة
انتعاشات واسعة من النشاط الروحي .النشاط المسياني جاء في اإلنجيل" .أوقات الفرج"
كانت قد جاءت في يسوع الناصري .ولكن التحقيق اآلتي سيجلب الدھر الجديد للروح القدس.
في ھذا السياق المحدد يشير بطرس إلى المجيء الثاني .ھذه العبارة يبدو أنھا توازي "أزمنة
الرد" )اآلية  .(٢١انظر الموضوع الخاص" :العظة الكرازية ) ،"(Kerygmaعلى .١٤ :٢
سو َع" .ھذا فعل ماضي بسيط مبني للمعلوم ،يشير إلى عنصر احتمالية.
س َل يَ ُ
" ٢٠ :٣يُ ْر ِ
تصرفات المستمعين إلى بطرس ،بمعنى ما ،كانت تحدد زمن التحقيق الروحي ) F. F.
 ،Answers to Questions, ،Bruceحيث يربط أع  ٢٠ -١٩ :٣برو ،٢٧ -٢٥ :١١
ص.(٢٠١ .

وضع "يسوع" جنب إلى جنب مع "المسيح/المسيا" يبدو أنه يدل على أن بطرس
يؤكد بشكل محدد على مسيانية يسوع الناصري .فيما بعد ،في العھد الجديد" ،الرب"،
"يسوع" ،و"المسيح" ترد في معظم األحيان ،وبشكل أكثر كإشارة مركبة تدل على يسوع
)أي ،الرب يسوع المسيح( أكثر منھا تشديد على لقب المسيا .وھذا يصح بشكل خاص في
الكنائس ذات العنصر األممي بشكل غالب.
ش َر بِ ِه لَ ُك ْم" .ھذا الفعل ھو اسم فاعل تام مبني للمجھول .الكلمة نفسھا
يح ا ْل ُمبَ ﱠ
س َ
 "ا ْل َم ِ
تستخدم للداللة على اختيار ﷲ السابق في ٤١ :١٠؛ ١٤ :٢٢؛ ١٦ :٢٦؛ مجيء يسوع
وموته كان دائما ً في مخطط ﷲ الفدائي األبدي )٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛ .(٢٩ :١٣
في السبعينية تعكس ھذه الكلمة خياراً ،ولكن بدون المعرفة السابقة )أين بالنسبة للوقا
"سبق" تعني "قبالً" ،خر  ١٣ :٤ويش  ،(١٢ :٣والذي ھو واضح في استخدام ھذه الكلمة
في أعمال الرسل .إنھا تنقل فكرة أن إرسال يسوع كان خيار ﷲ في البركة والفداء.
٢١ :٣
َ
ﱠ
ُ
ْ
ْ
سميث/فاندايك-البستاني
س َما َء تَقبَلهُ"
"ال ِذي يَنبَ ِغي أنﱠ ال ﱠ
ْ
َ
ْ
َ
َ
س َما ِء"
كتاب الحياة
سي ُح فِي ال ﱠ
"إِذ البُ ﱠد أنْ يَ ْبقى ال َم ِ
سما ِء"
العربية المشتركة
جب أنْ يبقى في ال ﱠ
"الذي يَ ُ
َ
ﱠ
َ
سما ُء"
اليسوعية
ب أن تَتَقبﱠله ال ﱠ
"ذا َك الذي يَ ِج ُ
الفاعل في ھذه العبارة ھو "السماء"؛ والمفعول به ھو "الذي" )أي يسوع( .ھناك
نعتان في ھذه العبارة .األول ھو ) ،(deiمن ) ،(deōوالتي تعني "ضروري" أو "مالئم".
انظر التعليق الكامل على .١٦ :١
والثاني ھو مصدر ماضي بسيط متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( من
 ،Harold K Moulton .Dechomaiفي كتابه The Analytical Greek Lexicon
 ،Revisedيقول في ھذا السياق أنھا تعني "يقتبل ويحتفظ بـ" )ص .(٨٨ .يمكنك أن ترى
كيف أن الترجمات تلتقط الجانب السياقي .يستخدم لوقا ھذه الكلمة أكثر من أي كاتب آخر في
العھد الجديد ) ١٣مرة في لوقاو ٨مرات في أعمال الرسل( .يجب تحديد الكلمات على ضوء
االستخدام السياقي والمضمون ،وليس األتيمولوجيا .المعاجم )القواميس( تشير فقط إلى
االستخدام .إنھا ال تحدد التعريف.

"إِلى"
سميث/فاندايك-البستاني
" َحتﱠى"
كتاب الحياة
"إِلى أن"
العربية المشتركة
"إِلى"
اليسوعية
ھذه الكلمة ھي في النص اليوناني .ال أعرف لماذا قام اإلصدار  ،NASBطبعة عام
 ،١٩٩٥بوضعھا بأحرف مائلة ،والتي ھي طريقة تدل على أنھا ليست في النص اليوناني،
ولكن أُضيفت ألجل أن يفھمھا القرّاء اإلنكليز.
في طبعة عام  ١٩٧٠لـ  ، NASBأداة التعريف توضع بأحرف مائلة وليس
"حتى" ،وھذا أمر صحيح.
َي ٍء" .يشير ھذا إلى إعادة الخلق )مت ١١ :١٧؛ وخاصة رو -١٣ :٨
 "أَ ْز ِمنَ ِة َر ﱢد ُك ﱢل ش ْ
 .(٢٣الشر الذي في التمرد البشري في تكوين  ٣أُبطل والخليقة تُستعاد؛ الشركة مع ﷲ يُعاد
تأسيسھا .الھدف األولوي من الخلق يتحقق أخيراً.
ﱢيسينَ ُم ْن ُذ ال ﱠد ْھ ِر" .يبدأ إنجيل مرقس باقتباس
يع أَ ْن ِبيَائِ ِه ا ْلقِد ِ
 "الﱠتِي تَ َكلﱠ َم َع ْن َھا ﷲُ بِفَ ِم َج ِم ِ
من مال  .١ :٣تشير اآليات في مت  ٢٣ -٢٢ :١إلى النبوءة الواردة في أش  .١٤ :٧استخدم
لوقا ھذه العبارة نفسھا في لو  .٧٠ :١أحد جوانب الـ )) (Kerygmaأي ،الحقائق الالھوتية
المتكررة المتواترة في العظات في أعمال الرسل ،انظر الموضوع الخاص على  (١٤ :٢ھو
أن والدة يسوع ،وحياته ،وموته ،وقيامته حققت نبوءة العھد القديم )مت  .(١٩ -١٧ :٥خدمة
يسوع لم تكن فكرة تخطر في البال الحقا ً أو خطة احتياطية .لقد كانت مخطط ﷲ المقرر سلفا ً
)٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛  ،٢٩ :١٣انظر الموضوع الخاص على  .(٨ :١كل األمور تعمل
بنجاح لتحقيق االسترداد الكلي لمشيئة ﷲ من أجل الخليقة.
سى قَا َل" .اللقب "النبي" استخدم لإلشارة إلى المسيا اآلتي )تث ٢٢ -١٤ :١٨؛
ُ " ٢٢ :٣مو َ
وخاصة ١٨ ،١٥؛ يو  .(٢٥ ،٢١ :١ھذا التوثيق من يسوع من ناموس موسى )أي الجزء
األكثر موثوقية/ذو سلطان من قانون العھد القديم بالنسبة لليھود ،لكل من الصدوقيين

والفريسيين( سيكون ھاما ً جداً ألجل أولئك المستمعين اليھود .لقد كان يسوع دائما ً ھو مخطط
ﷲ في الفداء )تك  .(١٥ :٣لقد جاء لكي يموت )مر ٤٥ :١٠؛  ٢كور .(٢١ :٥
 .٢٣ :٣كانت ھذه كلمة تحذير جدية خطيرة .إنھا تلميح إلى تث  .١٩ :١٨رفض يسوع
كان ،وال يزال ،مسألة خطيرة وأبدية.
ھذا التلميح إلى تث  ٢٢ -١٤ :١٨له أيضا ً تبصرات الھوتية في غاية األھمية.
 -١الحظ كال الجانبين الفردي والجماعي العام .كل نفس مفردة يجب أن تتجاوب
شخصيا ً مع المسيا .ال يكفي أن تكون جزءاً من جسد شعب إسرائيل
الجماعي العام.
 -٢العبارة "تُباد" ھي تلميح إلى "الحرب المقدسة" .ﷲ سي ّ
ُشذب كرمته الخاصة )أي
إسرائيل ،يو ١٥؛ رو  .(١١ -٩أولئك الذين يرفضون "النبي" يرفضھم ﷲ.
مسألة الخالص ھي تجاوب اإليمان للفرد مع مسيا ﷲ .العائلة ،والعرق،
واألخالق ،واإلنجاز المدقق في التفاصيل للقوانين ليست ھي المعايير
الميثاقية الجديدة للخالص ،بل اإليمان بالمسيح ) ١يو .(١٢ :١٥
ص ُموئِي َل" .في القانون اليھودي كان )أي صموئيل  (١يُعتبر أحد "األنبياء
َ " ٢٤ :٣
ً
ً
ُ
السابقين" ،جزءا من القسم الثاني من القانون العبري .دعي صموئيل نبيا في  ١صم ٢٠ :٣
وأيضا ً رائيا ً )وھي كلمة أخرى تشير إلى النبي( في  ١صم ٩ :٩؛  ١أخ .٢٩ :٢٩
 " َھ ِذ ِه األَيﱠ ِام"" .أزمنة الر" )اآلية  (٢٠و"أزمنة رد كل شيء" )اآلية  (٢١تشير إلى
تحقيق ملكوت ﷲ لدى عودة المسيح ،ولكن ھذه العبارة تشير إلى تدشين الملكوت المسياني،
الذي حدث لدى تجسد يسوع في بيت لحم أو على األقل لكل الفترة من األيام األخيرة ،والتي
ھي الزمن الفاصل بين ظھوري المسيح على كوكب األرض .العھد القديم فھم في المقام
األول مجيئا ً واحداً فقط للمسيا .مجيئه األول "كعبد متألم" )اآلية  (١٨كان مفاجئة؛ عودته
وقاض ديان كانت مرتقبة.
المجيدة كقائد عسكري
ٍ
 .٢٥ :٣يخاطب بطرس ھؤالء اليھود على أنھم أبناء إبراھيم ،شعب العھد .ولكن شعب
العھد ھؤالء يجب أن يتجاوبوا باإليمان والتوبة مع يسوع واإلنجيل وإال سيُرفضون )اآلية
!(٢٣
العھد الجديد )الميثاق الجديد( يتركز في الشخص ،وليس على جماعة عرقية .في
دعوة إبراھيم نفسھا كان ھناك عنصر عالمي كوني )تك  .(٣ :١٢العرض العالمي جاء في
المسيح وھو متاح للجميع )لوقا كتب في المقام األول إلى أمميين .إنجيله وأعمال الرسل
جعلت ھذه الدعوة متكررة ومحددة(.
 "ا ْل َع ْھ ِد" .انظر الموضوع الخاص" :العھد" ،على .٤٧ :٢
ض" .ھذه إشارة إلى وعد ﷲ إلبراھيم في تك .٣ -١ :١٢
 "تَتَبَا َر ُك َج ِمي ُع قَبَائِ ِل األَ ْر ِ
الحظوا العنصر العالمي الشامل أيضا ً في تك  .١٨ :٢٢ﷲ اختار إبراھيم كي يختار
شعباً ،كي يختار العالم )خر ٦ -٥ :١٩؛ أف  .(١٣ :٣ -١١ :٢انظر الموضوع الخاص على
.٨ :١
َ
" ٢٦ :٣إِلَ ْي ُك ْم أ ﱠوالً" .حظي اليھود ،بسبب إرثھم الميثاقي ،بأول فرصة لسماع وفھم رسالة
اإلنجيل )رو ١٦ :١؛  .(٥ :٩ولكن عليھم أن يتجاوبوا بنفس الطريقة كما الجميع :التوبة،
واإليمان ،والمعمودية ،والطاعة ،والصبر.
سلَهُ" .انظر التعليق على  ٢٤ :٢و.١٣ :٣
 "أَقَا َم ﷲُ فَتَاهُ يَ ُ
سو َع وأَ ْر َ
 "يُبَا ِر ُك ُك ْم" .ھذا ما يبتغيه ﷲ للبشرية جمعاء )تك  .(٣ :١٢إال أن ﷲ أرسل يسوع إلى
الخراف الضالة الذين من بيت إسرائيل أوالً.
ش ُرو ِر ِه" .يشتمل الخالص على تغير في الذھن بخصوص
اح ٍد ِم ْن ُك ْم عَنْ ُ
 "بِ َر ﱢد ُك ﱢل َو ِ
الخطيئة مع تغير ناتج عنھا في التصرفات واألولويات .ھذا التغير ھو دليل على اھتداء
حقيقي .الحياة األبدية لھا ميزات يمكن مالحظتھا.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١ما ھو "المستمر المتواتر"؟
-٢لماذا كان ھذا الشفاء قويا ً ومؤثراً جداً؟

-٣لماذا كان المسيا المتألم يشكل صدمة قوية لليھود؟
-٤لماذا يقتبس لوقا من تك ٣ :١٢؟
-٥ھل يخلص اليھود بطريقة مختلفة عن األمميين؟

Acts 4
أعمال الرسل ٤
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

اليسوعية

العربية
المشتركة
بطرس ويوحنا أمام رؤساء بطرس ويوحنا في بطرس ويوحنا بطرس ويوحنا
في السجن ،ثم في
في المجلس
المجلس
اليھود
المجلس
٢٢ -١ :٤
٢٢ -١ :٤
٢٢ -١ :٤
٢٢ -١ :٤
صالة المؤمنين ابتھال الجماعة
صالة المؤمنين
صالة المؤمنين
إلى ﷲّ
٣١ -٢٣ :٤
٣١ -٢٣ :٤
٣١ -٢٣ :٤
٣١ -٢٣ :٤
المؤمنون يتشاركون في الحياة المسيحية الحياة المشتركة الحياة المسيحية
الجماعة
في
الجماعة
في
ممتلكاتھم
األولى
األولى
٣٥ -٣٢ :٤
٣٧ -٣٢ :٤
٣٧ -٣٢ :٤
٣٧ -٣٢ :٤
سخاء برنابا
٣٧ -٣٦ :٤

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
أ -من الواضح أن تقسيمات األصحاح غير مالئمة في سفر أعمال الرسل .تذكروا،
إن تقسيم األصحاحات ،وتقسيم اآليات ،والفقرات ،والمقاطع ،وعالمات الترقيم جميعھا ليست
من النص اليوناني األصلي ،بل ھي من ابتكار لجان الترجمة المحدثين.
ب -اآليات  ٣١ -١تتناول قصة شفاء الرجل األعرج في األصحاح  ٣وتبعات ذلك.
ج -اآليات  ٣٧ -٣٢يجب أن تكون مع .١١ -١ :٥
ً
د -مشاكل الكنيسة األولى الباكرة تستمر وتتضاعف ،ولكن ھكذا أيضا الحال مع
نعمة وقوة الروح القدس.
ه -من ناحية تشديد لوقا على طبيعة العطاء ال ُم ِحبّة في الكنيسة األولى في أورشليم،
يجب على المفسرين الغربيين المعاصرين أن يحذروا من التحيز "الرأسمالي" .يبدو أن لوقا
كان يؤكد على التبادلية الطوعية .أعمال الرسل ال يمكن أن تؤيد الشيوعية أو الرأسمالية ألن
أيا ً منھما لم يكن معروفا ً آنذاك .يجب تفسير النص على ضوء العصر الذي ظھر فيه ،وقصد
الكاتب ،وعالم المستمعين إليه.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٤ -١ :٤ :
١
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ان ال ﱠ
صدﱡوقِيﱡونَ
ش ْع َب أقبَ َل َعل ْي ِھ َما ال َك َھنَة َوقائِ ُد ُج ْن ِد ال َھ ْي َك ِل َوال ﱠ
" َوبَ ْينَ َما ُھ َما يُ َخ ِ
اطبَ ِ
٢
ت٣ .فَأ َ ْلقَ ْوا َعلَ ْي ِھ َما
ض ﱢج ِرينَ ِمنْ تَ ْعلِي ِم ِھ َما ال ﱠ
ش ْع َب َونِدَائِ ِھ َما فِي يَ ُ
ُمتَ َ
سو َع بِا ْلقِيَا َم ِة ِمنَ األَ ْم َوا ِ

سا ُءَ ٤ .و َكثِي ُرونَ ِمنَ الﱠ ِذينَ
صا َر ا ْل َم َ
س إِلَى ا ْل َغ ِد ألَنﱠهُ َكانَ قَ ْد َ
ي َو َو َ
األَيَا ِد َ
ض ُعو ُھ َما فِي َح ْب ٍ
ف".
ال نَ ْح َو َخ ْم َ
س ِم ُعوا ا ْل َكلِ َمةَ آ َمنُوا َو َ
َ
س ِة آالَ ٍ
صا َر َع َد ُد ال ﱢر َج ِ
" ١ :٤ا ْل َك َھنَةُ" .ھذه ھي الكلمة المستخدمة في المخطوطة اليونانية اإلنشية القديمة א ،
والمخطوطات  ، D، Aو ، Eولكن المخطوطة  Cفيھا "رؤساء الكھنة" ).(archiereis
ت من رؤساء الكھنة )اآلية .(٦
يُظھر السياق في األصحاح  ٤أن المعارضة لم تأ ِ
في العھد القديم سبط الوي )أي سبط موسى وھارون( كان قد اختير ليخدم
الرب/يھوه عوضا ً عن "الباكورة" )خر  .(١٣وفي داخل ھذا السبط كانت ھناك عائالت
معينة تخدم في المجاالت التالية:
 -١المعلّمين المحليين للناموس
 -٢خدام الھيكل
 -٣الكھنة الذين كانوا يتولون مھام الھيكل ،وخاصة ما يتعلق بإجراءات تقديم القرابين
)ال .(٧ -١
العائلة الخاصة التي كان يجب أن يأتي منھا الكاھن العظيم كانت من عائلة موسى
وھرون .ھذا السبط بأكمله لم يَنَلْ حصةً من األرض مثل بقية أسباط يعقوب/إسرائيل .كانت
لديھم مدن معينة معطاة لھم جزئيا ً )أي  ٤٨مدينة الوية ،انظر يش  .(٢٠عائالت الالويين
تلك كانت تعتمد على األسباط األخرى لتدعمھا من خالل عشور الھيكل وعشر السنة الثالثة
المحلي.
كل ھذا تبدل عندما استولى الرومان على فلسطين .منصب الكاھن العظيم كان
يُشترى من روما .ما عاد منصبا ً روحيا ً يميز العھد القديم ،بل صار منصبا ً تجاريا ً وھدفه
السلطة السياسية.
الكاھن العظيم آنذاك كان قيافا )مت ٣ :٢٦؛ لو ٢ :٣؛ يو  .(١٨ولكن السلطة الحقيقة
وراء المنصب كانت للكاھن العظيم السابق حنّان )لو ٢ :٣؛ يو ٢٤ ،١٣ :١٨؛ أع .(٦ :٤
كانت ھذه العائلة من طائفة الصدوقيين في اليھودية.
ً
ً
 "قَائِ ُد ُج ْن ِد ا ْل َھ ْي َك ِل" .كان ھذا منصبا ً الويا ً خاصا يأتي تاليا في السلطة إلى جانب الكاھن
العظيم )يوسيفوس .(Wars 6.5.3 ،كان يتحكم بحرس الھيكل ) ١أخ ١١ :٩؛ نح ١١ :١١؛
لو ٥٢ ،٤ :٢٢؛ أع  .(٢٦ ،٢٤ :٥في العبرية كان يدعى "رجل جبل البيت".
صدﱡوقِيﱡونَ " .كان ھؤالء ھم القادة السياسيين األغنياء في المجمع.
 "ال ﱠ
صدﱡوقِيﱢون
موضوع خاص :ال ﱠ
 -Iأصل الجماعة
أ -يعتقد معظم الدارسين أن االسم يأتي منا صادوق ،أحد رؤساء الكھنة في عھد داود
)انظر  ٢صم ١٧ :٨؛  .(٢٤ :١٥وفيما بعد ،نفى سليمان أَبِيَاثَا ُر لتأييده تمرد أَ ُدونِيﱠا ) ١مل
 (٢٧ -٢٦ :٢واعترف بصادوق كرئيس كھنة وحيد ) ١مل  .(٣٥ :٢بعد السبي البابلي ھذا
النسل الكھنوتي أُعيد تأسيسه في عھد يشوع )حجاي  .(١ :١ھذه العائلة الالوية اختيرت
إلدارة الھيكل .وفيما بعد أولئك الذين كانوا من ھذا التقليد الالھوتي ومؤيديھم ُدعيوا
صادوقيين أو الصدوقيين.
ب -ھناك تقليد رابي من القرن التاسع الميالدي ) Abothالرّابّي نَاثَ ُ
ان( يقول أن
صادوق كان تلميذاً ألنتيغونس الذي من سوخو )القرن الثاني قبل الميالد( ،وصادوق أساء
فھم قول مشھور لمعلّمه يتعلق بـ "مكافآت ما بعد الموت" وطور الھوتا ً كان ينكر الحياة
األخرى وبذلك أيضا ً أنكر قيامة الجسد.
ج -فيما بعد وداخل اليھودية تمت مطابقة الصدوقيين مع البوثسييين .وبوثس كان أيضا ً
تلميذاً ألنتيغونس الذي من سوخو .وھذا طور الھوتا ً مشابھا ً لصادوق ،وأنكر ھذا أيضا ً الحياة
األخرى.
د -االسم صدوقي ال يظھر حتى أيام يوحنا ھيركانوس ) ١٠٤ -١٣٥ق .م ،(.الذي
يذكره يوسيفوس )انظر .(Antiquities 13:10:5-6 :يقول يوسيفوس في Antiquities
 13:5:9أنه كانت ھناك "ثالث مدارس فكرية" ،الفريسيون ،الصدوقيون ،واألسانيون.
ھـ -ھناك نظرية منافسة فحواھا أنھم جاؤوا من فترة محاوالت الح ّكام السلوقيين أن
يُھلينوا الكھنوت تحت حكم أنطيوخس الرابع أبيفانِس ) ١٦٣ -١٧٥ق.م .(.خالل الثورة
المكابية بدأ كھنوت جديد على يد سمعان المكابي ) ١٣٥ -١٤٢ق.م (.ونسله )مكابيين األول
 .(٤١ :١٤ورؤساء الكھنة الحسمونيون الجدد ھؤالء كانوا ربما نواة الصدوقيين

االرستقراطيين .تطور الفريسيون خالل ھذه الفترة نفسھا عن الغيورين )أي "المنفصلين"،
انظر مكابيين األول ٤٢ :٢؛ .(٢٣ -٥ :٧
و -ھناك نظرية حديثة )قال بھا  ،(T. W. Mansonبأن كلمة صدوقي ھي نقل لغوي
لكلمة اليونانية ) (sundikoiبحروف مختلفة .وھذه الكلمة كانت تشير إلى السلطات المحلية
التي كانت تشكل حداً مشتركا ً مع السلطة الرومانية .قد يوضح ھذا السبب في أن بعض
الصدوقيين لم يكونوا كھنة أرستقراطيين ،بل كانوا أعضاء من المجمع.
 -IIمعتقدات واضحة مميزة:
أ -كانوا من عصبة المحافظين الكھنوتيين من طوائف الحياة اليھودية خالل حقبة الحسمونيين
والرومان.
ب -كانوا مھتمين بشكل خاص بإجراءات الھيكل ،والبروتوكول ،والطقوس والشعائر،
والليتورجيا.
ج -كانوا يتمسكون بالثوراة المكتوبة )أي تك -تث( معتبرين إياھا الوثائق الرسمية والتي لھا
سلطة ،ولكنھم كانوا يرفضون التقليد الشفھي )أي التلمود(.
د -ولذلك ،فقد رفضوا الكثير من العقائد الراسخة التي كان قد طورھا الفريسيون.
 -١قيامة الجسد )مت ٢٣ :٢٢؛ مر ١٨ :١٢؛ لو ٢٧ :٢٠؛ أع ٢ -٤ :١؛ (٨ :٢٣
 -٢خلود النفس )انظر Antiquities 18.1.3-4؛ (Wars 2.8.14
 -٣وجود ھرمية منظمة متقنة للمالئكة )أع (٨ :٢٣
ً
 -٤كانوا يأخذون بمبدأ "العين بالعين" أي ) (lex talionisحرفيا ويؤيدون العقاب البدني
وعقوبة الموت )بدالً من التسديد المالي(
ھـ -مجال آخر للجدال الالھوتي كان التعيين السابق مقابل اإلرادة الحرة.
عن المجموعات الثالثة الذين ذكرھم يوسيفوس
 -١أكد األسانيون نوعا ً من الحتمية أو الجبرية
 -٢وضع الصدوقيين ثقالً وتوكيداً أكثر على إرادة اإلنسان الحرّة )انظر Antiquities
13.5.9؛ (Wars 2.8.14
 -٣تمسك الفريسيون نوعا ً ما بوضعية متوازية بين الفريقين اآلخرين
و -بمعنى من المعاني كانت الصراعات بين المجموعتين )أي الصدوقيين والفريسيين(
تعكس المشادة بين الكھنة واألنبياء في العھد القديم.
ّ
مشادة أخرى نشأت عن حقيقة أن الصدوقيين كانوا يمثلون الطبقة االجتماعية الرفيعة
والمالكة لألراضي .لقد كانوا ارستقراطيين )انظر يوسيفوس ;Antiquities 13.10.6
 ،(18.1.4-5; 20.9.1بينما الفريسيون والكتبة كانوا علماء ومتدينين من وسط الناس في
األرض .ھذه المشادة يمكن أن تمثّل بين الھيكل في أورشليم مقابل المجامع المحلية في كل
أرجاء األرض.
ّ
ھناك مشادة أخرى ربما كانت تمثل رفض الصدوقيين بتأثير الزرادشتية على الالھوت
الفريسي .مثال :علم مالئكة متطور جداً ،ثنوية بين الرب/يھوه وإبليس ونظرة متقنة تتعلق
بالحياة األخرى في كلمات مادية متوھجة .ھذه اإلفراطات من قِبل األسانيين والفريسيين
سببت رد فعل عند الصدوقيين .عادوا إلى المحافظة على مبدأ موسى فقط في الھوتھم وذلك
في محاولة منھم ليعوقوا تخمينات بقية الجماعات اليھودية.
 -IIIمصادر المعلومات
أ -يوسيفوس ھو المصدر الرئيسي للمعلومات عن الصدوقيين .لقد كان متحيزاً بسبب كل من
تعھده والتزامه نحو الفريسيين واھتمامه بوصف الحياة اليھودية بصورة إيجابية إلى
الرومان.
ب -المصدر اآلخر من المعلومات ھو األدب الرابي .ولكن ،ھنا ،أيضاً ،تحيز قوي واضح.
كان الصدوقيون يرفضون أن تكون لھم صلة بالتقليد الشفھي أو أن تكون له سلطة عليھم )أي
التلمود( .تلك الكتابات الفريسية من الواضح أنھا تصف خصومھم بطريقة سلبية وربما تكون
مبالغا ً بھا )الرجل الق ّشي ،النھج(.
ج -ليس من كتابات معروفة عن الصدوقيين أنفسھم بقيت على قيد الوجود .مع دمار أورشليم
والھيكل عام ٠م .كل وثائق النخبة الكھنوتية وتأثيرھم تدمر وذھب أدراج الرياح.
لقد كانوا يريدون الحفاظ على سام إقليمي والطريقة الوحيدة فعل ذلك كانت بأن يتعاونوا مع
الرومان )يو .(٥٠ -٤٨ :١١

٢ :٤
ض ﱢج ِرينَ "
سميث/فاندايك-البستاني
" ُمتَ َ
ضايِقِينَ "
كتاب الحياة
" ُمتَ َ
" ُمستاؤونَ "
العربية المشتركة
" ُمغتاظونَ "
اليسوعية
الكلمة اليونانية النادرة )وھي ھنا اسم فاعل حاضر مبني للمتوسط ]مجھول الصيغة
معلوم المعنى[( يعني "يعمل جاھداً على أمر ما" .توجد ھذه الكلمة فقط ھنا وفي مكان واحد
آخر في أعمال الرسل ) .(١٨ :١٦ال نجدھا في السبعينية ،وال في البردية المصرية المكتوبة
باللغة اليونانية الشعبية.
ّ
كان القادة الصدوقيون مستائين ألن القادة المسيحيين كانوا يعلمون الحشود في
الھيكل باسم يسوع ويعلنون قيامته )التي كان الصدوقيون ينكرونھا ،وكذلك أيضا ً المفھوم
الالھوتي عن القيامة بشكل عام( .وربما نستنتج من ترتيب الكلمات في اآلية  ٢أن الرسل ما
كانوا فقط يؤكدون على قيامة يسوع ،بل على المضامين الكاملة لقيامة جميع المؤمنين )١
كور .(١٥
" ٣ :٤ھم" .في اآلية  ٢المحال عليھم كانوا بطرس ويوحنا وربما الرجل األعرج الذي
ُشفي .في اآلية  ٣يُحال الضمير على الكھنة وحرس الھيكل.
ي" .ھذا الفعل اليوناني له مجال سامي واسع ،ولكن لوقا غالبا ً ما
 "أَ ْلقَ ْوا َعلَ ْي ِھ َما األَيَا ِد َ
يستخدمه بمعنى يعتقل )لو ١٩ :٢٠؛ ١٢ :٢١؛ أع ١٨ :٥؛ ١ :١٢؛ .(٢٧ :٢١
 "إِلَى ا ْل َغ ِد" .كان الناموس اليھودي يمنع عقد محاكمة بعد الغروب .ھؤالء القادة كانوا
يردون أن تتوقف ھذه الكرازة/التعليم وأن يتوقف في الحال .ولذلك فقد اعتقلوھما في تلك
الليلة في مكان ما في حرم الھيكل ،بما يتنافى مع السجن العام ).(١٨ :٥
س ِم ُعوا ...آ َمنُوا" .ھذان الفعالن كالھما في زمن الماضي البسيط .اإليمان يبدأ
" ٤ :٤الﱠ ِذينَ َ
بالسماع )رو .(١٧ :١٠
سماع اإلنجيل ينشأ عنه )بمعونة الروح القدس ،يو ٦٥ ،٤٤ :٦؛ (١١ -٨ :١٦
اإليمان باإلنجيل .انظر الموضوع الخاص" :أزمنة األفعال اليونانية المستخدمة من أجل
الخالص" ،على .٤٠ :٢
ف" .الحظوا أن ھذا العدد ال يشتمل على النساء
ال نَ ْح َو َخ ْم َ
" َ
س ِة آالَ ٍ
صا َر َع َد ُد ال ﱢر َج ِ
واألطفال .في العھد الجديد غالبا ً ما كان يُستدل ضمنا ً على أن إيمان األب يمتد ويشمل كل
العائلة )١٤ :١١؛  .(٣٣ ،٣١ ،١٥ :١٦المجموعة التي كانت في العلية كانوا حوالي ١٢٠
شخصا ً .في يوم الخمسين أُضيف إليھم  ٣٠٠٠شخصا ً )(٤١ :٢؛ واآلن ارتفع عدد المؤمنين
إلى  .٥٠٠٠الكنيسة في أورشليم تنمو بسرعة.
سميث/فاندايك-البستاني١٢ -١٥ :٤ :
٦
ُ
َ
ﱠ
"َ ٥و َحد َ
َ
َ
س
سا َء ُھ ْم َو ُ
اجتَ َم ُعوا إِلى أو ُر َ
شيُوخ ُھ ْم َوكتَبَتَ ُھ ُم ْ
َث فِي ا ْل َغ ِد أَنﱠ ُر َؤ َ
شلِي َم َم َع َحنانَ َرئِي ِ
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِةَ ٧ .ولَ ﱠما
اإل ْ
َشي َر ِة ُر َؤ َ
ا ْل َك َھنَ ِة َوقَيَافَا َويُ َ
يع الﱠ ِذينَ َكانُوا ِمنْ ع ِ
وحنﱠا َو ِ
س َك ْن َد ِر َو َج ِم ِ
٨
صنَ ْعتُ َما أَ ْنتُ َما َھ َذا؟« ِحينَئِ ٍذ
يا ْ
س ِط َج َعلُوا يَ ْ
سأ َلُونَ ُھ َما» :بِأَيﱠ ِة قُ ﱠو ٍة َوبِأ َ ﱢ
س ٍم َ
أَقَا ُمو ُھ َما فِي ا ْل َو َ
٩
شيُ َ
س َرائِي َل إِنْ ُكنﱠا
سا َء ال ﱠ
ب َو ُ
وخ إِ ْ
س ِمنَ ﱡ
ا ْمتَألَ بُ ْط ُر ُ
س َوقَا َل لَ ُھ ْم» :يَا ُرؤَ َ
ش ْع ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
١٠
شفِ َي َھ َذا فَ ْليَ ُكنْ َم ْعلُوما ً ِع ْن َد َج ِمي ِع ُك ْم
يم بِ َما َذا ُ
نُ ْف َح ُ
ان َ
ان إِلَى إِ ْن َ
ص ا ْليَ ْو َم عَنْ إِ ْح َ
سق ِ ٍ
س ٍ
س ٍ
يع َ
س َرائِي َل أَنﱠهُ بِا ْ
ب إِ ْ
اص ِر ﱢ
س ِم يَ ُ
ي الﱠ ِذي َ
يح النﱠ ِ
سو َع ا ْل َم ِ
ش ْع ِ
صلَ ْبتُ ُموهُ أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذي أَقَا َمهُ ﷲُ
س ِ١١
َو َج ِم ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
ﱠ
احتَقَ ْرتُ ُموهُ أيﱡ َھا البَنا ُؤونَ
ص ِحيحا ًَ .ھذا ھ َُو ال َح َج ُر ال ِذي ْ
ت بِذا َك َوقفَ َھذا أ َما َم ُك ْم َ
ِمنَ األَ ْم َوا ِ
١٢
س ٌم َ
س َما ِء قَ ْد
سا ْ
آخ ُر ت َْحتَ ال ﱠ
س بِأ َ َح ٍد َغ ْي ِر ِه ا ْل َخالَ ُ
ص .ألَنْ لَ ْي َ
س ال ﱠزا ِويَ ِةَ .ولَ ْي َ
صا َر َر ْأ َ
الﱠ ِذي َ
ص«".
س بِ ِه يَ ْنبَ ِغي أَنْ نَ ْخلُ َ
أُع ِ
ْط َي بَيْنَ النﱠا ِ
شي ُ َ
وخ ُھ ْم َو َكتَبَتَ ُھ ُم" .المجمع )أي ،المجلس ،٢١ :٥ ،من منطقة
سا َء ُھ ْم َو ُ
ُ " ٥ :٤رؤَ َ
ً
ً
ً
أورشليم؛ مجلس الشيوخ (٥ :٢٢ ،كان مؤلفا من  ٧٠قائدا يھوديا .لقد كان أعلى ھيئة
سياسية/دينية )تسمح بھا روما( داخل اليھودية في أيام يسوع .المفھوم كان قد بدأ بالظھور
)أي التقليد اليھودي( على يد عزرا و"رجال المجمع الكبير" .غالبا ً ما يتطابق في العھد
الجديد مع عبارة "الكتبة ،والشيوخ ،ورؤساء الكھنة" )لو ١٣ :٢٣؛ أع ١٧ :٣؛ ٨ ،٥ :٤؛
.(٢٧ :١٣

موضوع خاص :المجمع
 -Iمصادر المعلومات
أ -العھد الجديد نفسه
ب -كتاب فالفيوس يوسيفوسAntiquities of the Jews ،
ج -قسم المشنه من التلمود )بحث ”المجمع"(
د -لألسف ،العھد الجديد ويوسيفوس ال يتفقان في الرأي مع الكتابات الربانية ،والتي
يبدو أنھا تؤكد وجود مجمعين في أورشليم ،األول كھنوتي )أي الصدوقيين( ،يسيطر عليه
رئيس الكھنة ويتعامل باألمور المدنية ومقاضاة الجريمة ،وآخر يسيطر عليه الفريسيون
والكتبة ،ويھتم بالقضايا الدينية والتقليدية .إال أن الكتابات الربانية تعود إلى العام  ٢٠٠م،.
وتعكس الوضع الثقافي بعد سقوط أورشليم على يد القائد الروماني ،تيطس ،عام  ٧٠م .لقد
أعاد اليھود تأسيس حياتھم الدينية في مدينة تُدعى جمنيه والحقا ً )أي عام  ١١٨م (.انتقلوا إلى
الجليل.
 -IIعلم المصطلحات
المشكلة في تعريف وتحديد ھذه الھيئة الشرعية القضائية ھي في األسماء المختلفة التي
تُعرف بھا .ھناك عدة كلمات تُستخدم لوصف الھيئات التشريعية داخل المجتمع اليھودي في
أورشليم.
أ” –Gerousia -المشيخة“ أو ”المجلس“ .ھذه أقدم كلمة استُخدمت قرب نھاية الحقبة
الفارسية )يوسيفوس ،Antiquities 12.3.3 :والمكابيين الثاني  .(٢٧ :١١يستخدمھا لوقا
في أع  ٢١ :٥مع كلمة ”المجمع“ .قد تكون طريقة لتفسير الكلمة إلى الق ّراء الناطقين
باليونانية )مكابيين األول .(٣٥ :١٢
ب” –Synedrion -المجمع“ .ھذه مركبة من ) synمع( و ) hedraمجلس( .من
المدھش أن ھذه الكلمة تُستخدم في اآلرامية ،إال أنھا تعكس كلمة يونانية .في نھاية الحقبة
المكابية كانت ھذه قد أصبحت كلمة مقبولة للداللة على المجلس األعلى لليھود في أورشليم
)مت ٥٩ :٢٦؛ مر ١ :١٥؛ لو ٦٦ :٢٢؛ يو ٤٧ :١١؛ أع  .(٢٧ :٥تأتي المشكلة عندما
تُستخدم نفس مفردات علم المصطلحات على المجامع القضائية المحلية خارج أورشليم )مت
٢٢ :٥؛ .(١٧ :١٠
ج” –Presbyterion -مجلس الشيوخ“ )لو  .(٦٦ :٢٢ھذه تسمية من العھد القديم
تشير إلى قادة األسباط .ولكن صارت تشير إلى المجلس األعلى في أورشليم )انظر أع :٢٢
.(٥
د -Boul‘ -ھذه الكلمة ”مجلس“ يستخدمھا يوسيفوس ) ،Wars 2.16.2; 5.4.2ولكن
ليس العھد الجديد( لوصف ھيئات قضائية متعددة مختلفة (١) :مجلس الشيوخ في روما؛ )(٢
المجالس الرومانية المحلية؛ ) (٣المجلس اليھودي األعلى في أورشليم؛ و) (٤المجالس
اليھودية المحلية .يوصف يوسف الذي من الرامة بأنه عضو في المجمع باستخدام صيغة من
ھذه الكلمة ) ، bouleut‘sالذي يعني ”مستشار" ،مر ٣٤ :١٥؛ لو .(٥٠ :٢٣
 -IIIالتطور التاريخي
يُقال أن عزرا أصالً أسس المجمع الكبير )انظر الترجوم على نشيد األنشاد  (١ :٦في
الفترة التي تلت السبي ،والذي يبدو أنه صار المجمع في أيام يسوع.
أ -تدون المشنه )أي ،التلمود( أنه كان ھناك مجلسان رئيسيان في أورشليم )انظر
.(Sanh. 7:1
ً
 -١أحدھما مكون من ) ٧٠أو  (٧١عضوا ) Sand. 1:6حتى تقول أن موسى أسس
المجمع األول في عد  ،١١انظر عد .(٢٥ -١٦ :١١
 -٢الثاني مكون من  ٢٣عضواً )ولكن ھذا قد يشير إلى مجالس المجمع المحلية(.
 -٣يعتقد بعض الدارسين اليھود أنه كانت ھناك مجامع مؤلفة من  ٢٣عضواً في
أورشليم .عندما يلتقي الثالثة معاً ،يش ّكلون مع قيادة االثنين” ،المجمع الكبير“ المكون من ٧١
عضواً ).(Bet Din Nasi and Av
أ .مجلس كھنوتي )الصدوقيين(
ب .مجلس تشريعي )الفريسيين(
ج .مجلس أرستقراطي )الشيوخ(

ب -في الفترة بعد السبي ،النسل الداودي العائد كان َز ُربﱠابِ َل والنسل الھاروني العائد كان
يشوع.
ً
بعد موت َز ُربﱠابِ َل ،انتھى النسل الداودي ولذلك انتقل التفويض التشريعي حصريا إلى
الكھنة )انظر مكابيين األول  (٦ :١٢والشيوخ المحليين )انظر نح ١٦ :٢؛ .(٧ :٥
ج -ھذا الدور الكھنوتي في القرارات القضائية يوثقه ديودوروس  ٥ -٤ :٣ :٤٠خالل
الحقبة الھلينية.
د -ھذا الدور الكھنوتي في الحكم استمر خالل حقبة السلوقيين .ويقتبس يوسيفوس عن
أنطيوخس ”الكبير“ الثالث ) ١٨٧ -٢٢٣ق .م (.في كتابه .Antiquities 12.138-142
ھـ -استمرت ھذه السلطة الكھنوتية خالل الحقبة المكابية بحسب يوسيفوس،
.Antiquities 13.10.5-6; 13.15.5
و -خالل الحقبة الرومانية أسس حاكم آرام )أي ،غابينيوس من  ٥٥ -٥٧ق.م (.خمسة
”مجامع“ إقليمية )يوسيفوس Antiquities 14.5.4،؛ و ،( Wars 1.8.5ولكن ھذه أبطلتھا
روما الحقا ً )عام  ٤٧ق .م.(.
ز -كان للمجمع مواجھة سياسية مع ھيرودس ) (Antiquities 14.9.3-5وھذا انتقم
عام  ٣٧ق.م .وقتل معظم أعضاء المجلس األعلى )يوسيفوسAntiquities 14.9.4; ،
.(15.1.2
ح -تحت سلطة المدراء الرومان ) ٦٦ -٦م (.يخبرنا يوسيفوس ) Antiquities
 (20.200,251أن المجمع عاد من جديد فاكتسب قوة وتأثيراً معتبرين )مر  .(٥٥ :١٤ھناك
ثالث محاكمات يدونھا العھد الجديد حيث ينفّذ المجمع ،تحت قيادة عائلة رئيس الكھنة،
العدالة.
 -١محاكمة يسوع )مر ١ :١٥ -٥٣ :١٤؛ يو (٣٢ -٢٨ ،٢٣ -١٢ :١٨
 -٢بطرس ويوحنا )أع (٦ -٣ :٤
 -٣بولس )أع (٣٠ -٢٥ :٢٢
ط -عندما ثار اليھود عام  ،٦٦د ّمر الرومان بنتيجة ذلك المجتمع اليھودي وأورشليم
عام  ٧٠م .و ُح ّل المجمع نھائياً ،رغم أن الفريسيين حاولوا في جمنيه أن يعيدوا المجلس
القضائي األعلى ) (Beth Dinإلى الحياة اليھودية الدينية )ولكن ليس المدنية أو السياسية(.
 -IVالعضوية
أ -أول ذكر في الكتاب المقدس للمجلس األعلى في أورشليم ھو في  ٢أخ .١١ -٨ :١٩
لقد كان مكونا ً من ) (١الويين؛ ) (٢كھنة؛ و) (٣رؤساء العائالت )أي ،الشيوخ ،انظر
مكابيين األول ٢٠ :١٤؛ مكابيين الثاني .(٤٤ :٤
ب -خالل الحقبة المكابية كانت تسيطر عليه ) (١العائالت الكھنوتية الصدوقية و)(٢
األرستقراطية المحلّية )انظر المكابيين األول ٣٣ :٧؛ ٢٣ :١١؛  .(٢٨ :١٤وفيما بعد في
ھذه الحقبة تمت إضافة ”الكتبة“ )الناموسيين الموسويين ،وعادة الفريسيين( ،وھذا واضح
وكان على يد سالومة زوجة  ٦٧ -٧٦) Alexander Jannaeusق.م .(.وقيل حتى أنھا
جعلت الفريسيين ھم الجماعة المسيطرة )يوسيفوس.(Wars of the Jews 1.5.2 ،
ج -في أيام يسوع كان المجلس مكونا ً من:
 -١عائالت رؤساء الكھنة
 -٢الرجال األثرياء من العائالت المحلية
 -٣الكتبة )لو (٤٧ :١٩
 -Vمراجع حول الموضوع
أ ،Dictionary of Jesus and the Gospels -نشر  ، IVPص.٧٣٢ -٧٢٨ .
ب ،The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible -المجلد ،٥
ص.٢٧٣ -٢٦٨ .
ج،The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge -
المجلد  ،١٠ص.٢٠٤ -٢٠٣ .
د ،The Interpreter’s Dictionary of the Bible -المجلد  ،٤ص.٢١٨ -٢١٤ .
ھـ ،Encyclopedia Judaica -المجلد  ،١٤ص.٨٣٩ -٨٣٦ .
َ " ٦ :٤حنﱠانَ " .االسم في اليونانية ھو حنّان؛ يدعوه يوسيفوس حنّان )يوناثان( .يبدو أن
االسم ينحدر من أصل عبري يعني "رحوم" أو "رؤوف" ).( BDB 336، hānān

في العھد القديم كانت فترة الكھانة العظيمة تدوم طوال الحياة وكانت محصورة في
نسل ھارون .ولكن الرومان ح ّولوا ھذه الوظيفة إلى منصب سياسي تشتريه العائالت الالوية.
كان الكاھن العظيم يسيطر ويدير كل عمليات التجارة في باحة النساء .وتطھير يسوع للھيكل
أغضب ھذه العائلة.
بحسب فالفيوس يوسيفوس ،كان حنّان الكاھن العظيم خالل الفترة  ١٤ -٦م .كان قد
عينه كيرينيوس ،حاكم آرام وأزاله فاليريوس غراتوس .خلفه في المنصب أقرباؤه ) ٥أوالد
وحفيد( .قيافا ) ٣٦ -١٨م ،(.صھره )يو  ،(١٣ :١٨كان الخلف المباشر له .كان حنّان
السلطة الحقيقية وراء المنصب .يصوره يوحنا على أنه أول شخص أخذوا إليه يسوع ):١٨
.(٢٢ -١٩ ،١٣
 "قَيَافَا" .لقد ُعيّنَ كاھنا ً عظيما ً من قِبل فاليريوس غراتوس ،مدير المال واإلدارة
الروماني في اليھودية )المخطوطة  (Iōnathas ،Dمن الفترة ٣٥ -١٨م.
ً
وحنﱠا" .قد يشير ھذا إلى "يوناثان" الذي يخبرنا يوسيفوس عنه بأنه كان أيضا أحد
 "ي ُ َ
ً
ً
أبناء حنّان الذي صار كاھنا عظيما في عام  ٣٦م .بعد قيافا.
س َك ْن َد ِر" .ال نعرف شيئا ً عن ھذا الرجل ،ولكنه ،مثل يوحنا ،على األرجح أنه كان
اإل ْ
" ِ
ّ
عضواً في عائلة حنان أو عنصر قيادة في الحزب الصدوقي.
س ِط" .كان أعضاء المجمع يجلسون في نصف دائرة على
" ٧ :٤لَ ﱠما أَقَا ُمو ُھ َما فِي ا ْل َو َ
منصة مرتفعة.
َ
ُ
َ
سألون ُھ َما" .ھذا زمن ناقص ،ما يعني إما ) (١عمل مستمر في الماضي أو )(٢
 " َج َعلُوا يَ ْ
بداية عمل.
ُ
َ
ُ
س ٍم" .لقد ادعوا أن الشفاء قد أجري بقوة سحرية ) .(١٣ :١٩لقد
يا ْ
 "بِأَيﱠ ِة ق ﱠو ٍة َوبِأ ﱢ
حاولوا نفس الخدعة مع يسوع )لو ٢٦ -١٤ :١١؛ مر  .(٢٠ :٣لم يكن باستطاعتھم أن
ينكروا المعجزات ولذلك حاولوا أن يطعنوا في طريقة أو مصدر القوة.
س" .كان الروح القدس ھو مصدر الحكمة والجرأة للرسل )لو
" ٨ :٤ا ْمتَألَ ِمنَ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
١٢ -١١ :١٢؛  .(١٥ -٢١:١٢تذكروا أن ھذا الرجل نفسه الذي كان قبل بضعة أيام فقط قد
أنكر الرب بدافع الخوف ) .(١٣ :٤الحظوا أن بطرس كان "ممتلئا ً" )٤ :٢؛ .(٣١ ،٨ :٤
يظھر ھذا على أنھا كانت خبرة متكررة )أف  .(١٨ :٥انظر التعليق الكامل على .١٩ :٥
" ٩ :٤إِنْ " .ھذه جملة شرطية فئة أولى تفترض أن يكون األمر صحيحا ً بالنسبة إلى قصد
الكاتب.
ً
ْ
ْ
ص اليَ ْو َم" .الكلمة اليونانية تعني حرفيا "نفحص على يد محكمة" ):١٢
 "إِنْ ُكنﱠا نُف َح ُ
١٩؛ ٨ :٢٤؛ ١٨ :٢٨؛ لو  .(١٤ :٢٣لقد كانت تستخدم مع تفحص اليھود في بيرية لألسفار
المقدسة ليروا إذا ما كان بولس يفسرھا بشكل صحيح.
يم" .يؤكد بطرس على عدم مالءمة وصحة ھذه المحكمة
ان َ
ان إِلَى إِ ْن َ
 "عَنْ إِ ْح َ
سق ِ ٍ
س ٍ
س ٍ
رسميا ً بوجود ھذه البيئة العدائية المتعلقة بمعجزة رائعة من شفاء ورحمة .كان يفترض بھم
بدالً من ذلك أن يسبحوا ﷲ.
شفِ َي َھ َذا" .ھذا زمن تام مبني للمجھول إشاري ،ما يعني صحة كاملة واسترداداً
 " ُ
لرجليه.
س َرائِي َل" .ھذا أمر تام مبني للمعلوم.
يع َ
ب إِ ْ
ش ْع ِ
" ١٠ :٤فَ ْليَ ُكنْ َم ْعلُوما ً ِع ْن َد َج ِمي ِع ُك ْم َو َج ِم ِ
الروح القدس شجع بطرس .لم تروعه بيئة المحكمة .ھؤالء القادة لم يستطيعوا أن يبقوا
المسيح في القبر وما كانوا ليستطيعون أن ينكروا أن الرجل الذي شفي قد وقف أمامھم.
ي" .يرد بطرس على تساؤالتھم ويجيب بشكل خاص كيف
 "بِا ْ
اص ِر ﱢ
س ِم يَ ُ
يح النﱠ ِ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
حدثت المعجزة .انظر الموضوع الخاص" :يسوع الناصري" ،على .٢٢ :٢
صلَ ْبتُ ُموهُ أَ ْنتُ ُم" .لقد كانت ھذه ھي الحقيقة الواضحة .لقد حرضوا على موته.
 "الﱠ ِذي َ
الحظوا "ضمير الجمع المخاطب" في اآلية  ،١١والذي يؤكد أيضا ً على ذنبھم.
 "الﱠ ِذي أَقَا َمهُ ﷲُ" .يؤكد العھد الجديد على أن كل أقانيم الثالوث القدوس كانت مشاركة
وفعالة في قيامة يسوع:
 -١الروح القدس ،رو ١١ :٨
 -٢يسوع ،يو ٢٢ -١٩ :٢؛ ١٨ -١٧ :١٠
 -٣اآلب ،أع ٣٢ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ ٤٠ :١٠؛ ٣١ :١٧؛ رو :٦
٩ ،٤

كان ھذا تأكيد لحقيقة حياة يسوع وتعاليمه حول ﷲ وأيضا ً قبول ﷲ الكامل لموت يسوع
البدلي .كان ھذا جانبا ً رئيسيا ً من العظة الكرازية )) (Kerygmaأي العظات في أعمال
الرسل ،انظر الموضوع الخاص على .(١٤ :٢
 " َوقَفَ َھ َذا أَ َما َم ُك ْم" .ھنا تالعب على كلمة "يقف" .الرجل األعرج ينھض ويقف أمامھم.
 .١١ :٤ھذا اقتباس من مز  ،٢٢ :١١٨ولكن ليس من النص الماسوري أو السبعينية )أف
٢٠ :٢؛  ١بط  ٤ :٢وما تالھا( .يسوع يستخدم ھذا لإلشارة إلى نفسه في مر  ١٠ :١٨ولو
 ،١٧ :٢٠وقد أخذھا من السبعينية .إنه يشير إلى اكتمال نبوءة العھد القديم بالمسيا المرفوض
الذي صار نفس لب مخطط ﷲ األبدي لفداء )انظر الموضوع الخاص على (٨ :١ز إسرائيل
والعالم.
لقد كان ھذا تصريحا ً صادما ً لھؤالء القادة اليھود ) ١تيم .(٥ :٢

رأس ال ّزا ِويَ ِة"
سميث/فاندايك-البستاني
" َ
اس ﱠي"
كتاب الحياة
" َح َج َر ال ﱠزا ِويَ ِة األَ َ
س ِ
رأس ال ّزا ِويَ ِة"
العربية المشتركة
" َ
رأس ال ّزا ِويَ ِة"
اليسوعية
" َ
موضوع خاص :حجر الزاوية
 -Iاستخدامه في العھد القديم:
أ -فكرة الحجر كمادة قاسية متينة تشكل أساسا ً قويا ً كانت تُستخدم لوصف الرب )انظر
مز .(١ :١٨
ب -وبعدھا تطورت إلى لقب مسياني )انظر تك ٢٤ :٢٩؛ مز ٢٢ :١١٨؛ أش :٢٨
.(١٦
ج -ثم صارت تمثّل دينونة الرب للشعب على يد المسيا )انظر أش ١٤ :٨؛ دا -٣٤ :٢
.(٤٥ -٤٤ ،٣٥
د -وتطور ھذا إلى استعارة البناء.
 -١حجر األساس ،الذي يوضع أوالً ،والذي يكون مضمونا ً ويثبت الزوايا من أجل
بقية البناء ،يُدعى "حجر الزاوية".
 -٢كان يشير أيضا ً إلى الحجر األخير الذي يوضع في المكان ،الذي يربط الجدران
معا ً )انظر زك ٧ :٤؛ أف  ،(٢١ ،٢٠ :٢ويدعى "حجر القمة" ،من الكلمة العبرية rush
)أي الرأس(.
 -٣يمكن أن يشير إلى "حجر المفتاح" التي في مركز قوس المدخل وتحمل وزن
الجدار بأكمله.
 -IIاستخدامه في العھد الجديد:
ً
أ -اقتبس يسوع من المزمور  ١١٨عدة مرات مشيرا بذلك إلى نفسه )انظر مت :٢١
٤٦ -٤١؛ مر ١١ -١٠ :١٢؛ لو (١٧ :٢٠
ً
ب -يستخدم بولس المزمور  ١١٨مشيرا إلى رفض الرب من قِبل إسرائيل المتمرد
وغير األمين )انظر رو .(٣٣ :٩
ﱠ
اويَ ِة" في أفسس  ٢٢ -٢٠ :٢في إشارة إلى المسيح
ج -يستخدم بولس مفھوم " َح َج ُر الز ِ
د -يستخدم بطرس ھذا المفھوم عن يسوع في  ١بط  .١٠ -١ :٢يسوع ھو حجر الزاوية
والمؤمنون ھم الحجارة الحية )المؤمنون كھياكل ،انظر  ١كور  ،(١٩ :٦مبنيون عليه
)يسوع ھو الھيكل الجديد ،انظر مر ٥٨ :١٤؛ مت ٦ :١٢؛ يو .(٢٠ -١٩ :٢
رفض اليھود األساس الذي ھو نفسه رجاؤھم عندما رفضوا يسوع كمسيّا.
 -IIIاألقوال الالھوتية:
ً
أ -الرب سمح لداود/سليمان أن يبني ھيكال .أخبرھم أنھم إن حفظوا العھد فسيباركھم
ويكون معھم ،ولكن إن لم يفعلوا ذلك فإن الھيكل سيصير إلى دمار )انظر  ١مل .(٩ -١ :٩
ب -اليھودية الربانية كانت تركز على الشكل والشعائر والطقوس وتھمل الجانب
الشخصي من اإليمان )انظر إر ٣٤ -٣١ :٣١؛ حز  .(٣٨ -٢٢ :٣٦ﷲ يطلب عالقة تقية
شخصية يومية مع أولئك الذين خلقھم على صورته )تك  .(٢٧ -٢٦ :١اآليات في لوقا :٢٠
 ١٨ -١٧تحوي كلمات مخيفة عن الدينونة كما يفعل متى في  ٢٠ :٥حيث يوجھھا نحو
اليھودية.

ج -استخدم يسوع مفھوم الھيكل لإلشارة إلى جسده المادي .وھذا تكملة وتوسع لمفھوم
اإليمان الشخصي بيسوع على أنه المسيّا كمفتاح إلى عالقة مع الرب )يو ٦ :١٤؛  ١يو :٥
.(١٢ -١٠
د -كان الھدف من الخالص ھو استعادة صورة ﷲ المھشمة في الكائنات البشرية )تك :١
 ٢٧ -٢٦واألصحاح  (٣لكي تصبح الشركة مع ﷲ ممكنة .ھدف المسيحية ھو التشبه
بالمسيح اآلن .على المؤمنين أن يصيروا حجارة حية )أي ھياكل صغيرة( مبنية على/أو على
شكل المسيح.
ً
ھـ -يسوع ھو أساس إيماننا وحجر القمة إليماننا )أي األلف والياء( .ومع ذلك أيضا حجر
عثرة وصخرة صدمة .فإن ضللناه ضللنا كل شيء .ليس من حال وسط ھنا.
س ٌم َ
س" .اسم الفاعل " أُ ْع ِط َي" ھو تام مبني
سا ْ
آخ ُر ت َْحتَ ال ﱠ
 "لَ ْي َ
س َما ِء قَ ْد أُع ِ
ْط َي بَيْنَ النﱠا ِ
للمجھول .ﷲ ق ّدر ھذا .يسوع ھو جواب ﷲ على حاجة البشر الروحية .ليس من خطة
احتياطية أو بديلة .ألجل كتاب جيد عن المزاعم الحصرية في المسيحية انظر H. A.
Dissonant Voices: Religious Pluralism and the Question of ،Netland
.Truth
س" .الحظوا العنصر الشمولي العالمي )يو ١٦ :٣؛  ١تيم ٤ :٢؛  ٢بط :٣
 "بَيْنَ النﱠا ِ
.(٩
ص" .ھذه العبارة فيھا صيغتان فعليتان.
 "بِ ِه يَ ْنبَ ِغي أَنْ نَ ْخلُ َ
 ،dei -١حاضر مبني للمعلوم إشاري" ،ينبغي لنا" )انظر التعليق الكامل على  deiعلى
(١٦ :١
 ،sōthēnai -٢مصدر ماضي بسيط مبني للمجھول من " ،sōzōأن نخلص".
الكلمة التي تعني "يخلص" لھا استخدامان في العھد الجديد.
 -١التحرير الجسدي )المعنى في العھد القديم ،مت ٢٢ :٩؛ مر ٥٦ :٦؛ لو ٧١ :١؛ :٦
٩؛ ٥٠ :٧؛ أع ٣١ ،٢٠ :٢٧؛ يع ٢١ :١؛ ١٢ :٤؛ .(٢٠ :٥
 -٢الخالص الروحي )استخدامات العھد الجديد ،لو ١٠ :١٩؛ أع ٤٧ ،٤٠ ،٢١ :٢؛
١١ :١٥؛ .(٣١ -٣٠ :١٦
ّ
الرجل األعرج اختبر كليھما .زعماء الدين كانوا في حاجة إلى أن يتكلوا على يسوع
ويثقوا به كرجاء وحيد لھم للقبول والمغفرة .يحتاج البشر أن يخلصوا )رو (٢٠ :٣ -١٨ :١
ويسوع ھو الطريق الوحيد لتحقيق ھذا )رو  .(٣١ -٢١ :٣االقتباس من العھد القديم في اآلية
 ١٢يظھر أن يسوع كان دائما ً مخطط ﷲ )أش ١٥ -١٤ :٨؛ ١٦ -١٤ :٢٨؛ :٥٣ -١٣ :٥٢
.(١٢
سميث/فاندايك-البستاني٢٢ -١٣ :٤ :
١٣
َ
ْ
ْ
ْ
ان تَ َع ﱠجبُوا.
وحنﱠا َو َو َجدُوا أنﱠ ُھ َما إِن َ
س َويُ َ
" فَلَ ﱠما َرأَ ْوا ُم َجا َھ َرةَ بُ ْط ُر َ
ان َع ِدي َما ال ِعل ِم َوعَا ﱢميﱠ ِ
سانَ ِ
١٤
س
شفِ َي َواقِفا ً َم َع ُھ َما لَ ْم يَ ُكنْ
سانَ الﱠ ِذي ُ
فَ َع َرفُو ُھ َما أَنﱠ ُھ َما َكانَا َم َع يَ ُ
اإل ْن َ
١٥و َعَ .ولَ ِكنْ إِ ْذ نَظَ ُروا ِ
ج ا ْل َم ْج َم ِع َوتَآ َم ُروا فِي َما بَ ْينَ ُھ ْم
َي ٌء يُنَاقِ ُ
لَ ُھ ْم ش ْ
ضونَ بِ ِه .فَأ َ َم ُرو ُھ َما أَنْ يَ ْخ ُر َجا إِلَى َخا ِر ِ
١٦
شلِي َم أَنﱠ آيَةً َم ْعلُو َمةً قَ ْد
ان أُو ُر َ
يع ُ
س ﱠك ِ
قَائِلِينَ َ » :ما َذا نَ ْف َع ُل بِ َھ َذ ْي ِن ال ﱠر ُجلَ ْيِ ١٧ن؟ ألَنﱠهُ ظَا ِھ ٌر لِ َج ِم ِ
ب لِنُ َھ ﱢد ْد ُھ َما تَ ْھ ِديداً أَنْ الَ
َج َرتْ بِأ َ ْي ِدي ِھ َما َوالَ نَ ْق ِد ُر أَنْ نُ ْن ِك َرَ .ولَ ِكنْ لِئَالﱠ ت َِشي َع أَ ْكثَ َر فِي ال ﱠ
ش ْع ِ
١٨
صو ُھ َما أَنْ الَ يَ ْن ِطقَا ا ْلبَتﱠةَ َوالَ
اال ْ
س ِم« .فَ َدعُو ُھ َما َوأَ ْو ُ
س فِي َما بَ ْع ُد بِ َھ َذا ِ
يُ َكلﱢ َما أَ َحداً ِمنَ النﱠا ِ
١٩
س َم َع لَ ُك ْم أَ ْكثَ َر ِمنَ
وحنﱠا» :إِنْ َكانَ َحقّا ً أَ َما َم ﷲِ أَنْ نَ ْ
يُ َعلﱢ َما بِا ْ
سو َع .فَأ َ َجابَ ُھ ْم بُ ْط ُر ُ
س ِم يَ ُ
س َويُ َ
٢١
٢٠
َ
َ
َ
َ
س ِم ْعنَا«َ .وبَ ْع َد َما َھ ﱠددُو ُھ َما أ ْيضا ً
ﷲِ ف َ ْ
اح ُك ُموا .ألنﱠنَا نَ ْحنُ الَ يُ ْم ِكنُنَا أنْ الَ نَتَ َكلﱠ َم بِ َما َرأ ْينَا َو َ
ب ال ﱠ
أَ ْطلَقُو ُھ َما إِ ْذ لَ ْم يَ ِجدُوا ا ْلبَتﱠةَ َكيْفَ يُ َعاقِبُونَ ُھ َما بِ َ
ش ْع ِ
سب َ ِ
ب ألَنﱠ ا ْل َج ِمي َع َكانُوا يُ َم ﱢجدُونَ ﷲَ
٢٢
صا َرتْ فِي ِه آيَةُ ال ﱢ
شفَا ِء َھ ِذ ِه َكانَ لَهُ أَ ْكثَ ُر ِمنْ أَ ْربَ ِعينَ
سانَ الﱠ ِذي َ
اإل ْن َ
َعلَى َما َج َرى ألَنﱠ ِ
سنَةً".
َ
ُ " ١٣ :٤م َجا َھ َرةَ" .انظر الموضوع الخاص" :الجرأة ) ،"(parrhēsiaعلى .٢٩ :٤
 " َع ِدي َما ا ْل ِع ْل ِم" .الكلمة ھي ) ،(agrammatosوالتي ھي كلمة "كتابة" مع أداة نفي .قد
يعني ھذا أنھم كانوا:
 -١جاھلين أم أميين ) ،Moultonو ، Milliganكتاب ، Vocabularyص.(٦ .
غير خاضعين للتدريب في المدارس الرابية ) ،A. T. Robertsonفي كتابه Word
 ،Pictures in the Greek New Testamentالمجلد  ،٣ص ٥٢ .و LouwوNida
في كتاب  ،Lexiconالمجلد  ،١ص.(٣٢٨ .

ان" .ھذه ھي الكلمة ) ،(idiōtēsوالتي تترجم عادة "علماني" أو "غير مدرب في
 "عَا ﱢميﱠ ِ
مجال معين" .كانت تشير أصالً إلى اإلنسان العادي إزاء القائد أو المتفوه .وصارت تستخدم
لإلشارة إلى الدخيل إزاء عضو في الجماعة ) ١كور ٢٤ -٢٣ ،١٦ :١٤؛  ٢كور .(٦ :١١
الحظوا كيف تتناول الترجمات المختلفة ھذه العبارة.

ان"
سميث/فاندايك-البستاني
"إِ ْن َ
ان َع ِدي َما ا ْل ِع ْل ِم َوعَا ﱢميﱠ ِ
سانَ ِ
َ
َ
ب"
كتاب الحياة
"أنﱠ ُھ َما َغ ْي ُر ُمتَ َعلﱢ َم ْي ِن َوأنﱠ ُھ َما ِمنْ عَا ﱠم ِة ال ﱠ
ش ْع ِ
س"
العربية المشتركة
ين ِمنْ عا َم ِة النـا ِ
"أ ﱢميﱠ ِ
ُ
"أ ﱢميﱠان ِمن عا ﱠم ِة النﱠاس"
اليسوعية
 "تَ َع ﱠجبُوا" .ھذا ناقص مبني للمعلوم إشاري )كما الفعالن التاليان( .إنھا تدل ضمنا ً إما
على بدء عمل أو عمل متكرر في الزمن الماضي )إشاري األسلوب( .لوقا يستخدم ھذه الكلمة
غالبا ً ) ١٨مرة في لوقا وأعمال الرسل(؛ وھي عادة ،ولكن ليس دائماً ،لھا مدلول إيجابي )لو
٣٨ :١١؛ أع ١٣ :٤؛ .(٤١ :١٣
ً
سو َع" .في الحقيقة كان ھذا إطراء .يسوع كان أيضا غير
 " َع َرفُو ُھ َما أَنﱠ ُھ َما َكانَا َم َع يَ ُ
متدرب في المدارس الرابية ،ومع ذلك فقد كان يعرف العھد القديم جيداً .لم يحضر إلى
مدرسة المجمع كما جميع أطفال اليھود )كما فعل بطرس ويوحنا( حيث كان مطلوب منھم أن
يفعلوا ذلك.
ھؤالء الرؤساء أدركوا جرأة وقوة بطرس ويوحنا .لقد رأوا نفس األمر في يسوع.
 .١٤ :٤لقد كان الجميع يعرفون ھذا الرجل األعرج ألنه كان بشكل اعتيادي يجلس إلى باب
الھيكل يوميا ً .ولكنه ما عاد يجلس ھناك بعد .الحشد في الھيكل لم يستطيعوا أن ينكروا ذلك
)اآليتان .(٢٢ ،١٦
 .١٥ :٤لقد طلبوا من ثالثتھم أن يغادروا بينما كانوا يناقشون خياراتھم ويخططون
إلستراتيجيتھم بالنكران والخداع )اآليات .(١٨ -١٧
ّ
 .١٨ -١٧ :٤لقد كان ھذا مخططھم .كفّوا عن الكالم عن يسوع وكفوا عن مساعدة الناس
باسمه .ماذا عن أولئك الناس الذين كانوا يسبحون ﷲ ألجل الشفاء )٩ -٨ :٣؛ (١٦ :٤؟
" ١٩ :٤إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى ،والتي تستخدم ليس للداللة على حقيقة
واقعية ،بل ألجل الجدال والنقاش .بطرس ويوحنا لم يريا أن أوامرھم كانت شرعية أو
صحيحة ).(٢٨ :٥
 " َحقّا ً" .انظر الموضوع الخاص" :البر" ،على .١٤ :٣
اح ُك ُموا" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .ھؤالء القادة حكموا على أنفسھم
" ْ
عن طريق كلماتھم ،ودوافعھم ،وتصرفاتھم.
 .٢٠ :٤يؤكد ك ﱞل من بطرس ويوحنا أنه ال يمكنھم أن ينكروا ما اختبروه وأنھم لن يتوقفوا
عن مشاركته.
" ٢١ :٤بَ ْع َد َما َھ ﱠددُو ُھ َما" .أتساءل بما ھددوا أن يفعلوا بھما .لقد قام يسوع من بين األموات.
والرجل نھض من سريره؛ فما الذي كان لھؤالء الرؤساء أن يفعلوه ببطرس ويوحنا؟
 "إِ ْذ لَ ْم يَ ِجدُوا ا ْلبَتﱠةَ َكيْفَ يُ َعاقِبُونَ ُھ َما" .قد يدل ھذا على أحد مقاصد لوقا من الكتاب .لم
تكن المسيحية تھديداً لروما أو لسالم أورشليم .حتى المجمع لم يستطع أن يجد أساسا ً إلدانة
رؤسائھا.
ب" .شھود العيان لألحداث التي جرت في أورشليم كانوا ينظرون إلى
ب ال ﱠ
 "ب ِ َ
ش ْع ِ
سب َ ِ
عال ) .(٤٧ :٢رؤساء اليھود شعروا بالخطر وبالتھديد بسبب ھذه
بتقدير
الكنيسة األولى
ٍ
ٍ
الشعبية ).(٢٦ ،١٣ :٥
سميث/فاندايك-البستاني٣١ -٢٣ :٤ :
٢٣
َ
ْ
َ
َ
ْ
شيُوخُ.
َ
ُ
َ
سا ُء الك َھن ِة َوال ﱡ
" َولَ ﱠما أُ ْطلِقَا أَتَيَا إِلَى ُرفَقَائِ ِھ َما َوأَخبَ َرا ُھ ْم بِك ﱢل َما قالهُ ل ُھ َما ُر َؤ َ
٢٤
صانِ ُع
اإللَهُ ال ﱠ
ص ْوتا ً إِلَى ﷲِ َوقَالُوا» :أَيﱡ َھا ال ﱠ
اح َد ٍة َ
فَلَ ﱠما َ
س َو ِ
س ِم ُعوا َرفَ ُعوا بِنَ ْف ٍ
سيﱢ ُد أَ ْنتَ ُھ َو ِ
٢٥
ت األُ َم ُم َوتَفَ ﱠك َر
ض َوا ْلبَ ْح َر َو ُك ﱠل َما فِي َھا ا ْلقَائِ ُل بِفَ ِم دَا ُو َد فَتَا َك :لِ َما َذا ْ
ال ﱠ
س َما َء َواألَ ْر َ
ارت ﱠَج ِ
٢٦
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ً
يح ِه.
ال ﱡ
ض َو ْ
اجتَ َم َع ﱡ
ش ُع ُ
الر َؤ َ
س ِ
سا ُء َمعا َعلى ال ﱠر ﱢب َو َعلى َم ِ
وب بِالبَ ِ
اط ِل؟ قا َمتْ ُملو ُك األ ْر ِ
٢٧
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
س البُن ِط ﱡي
ألنهُ بِال َحقِيق ِة ْ
ُس َوبِيالط ُ
س ْحتَهُ ِھي ُرود ُ
س يَ ُ
سو َع ال ِذي َم َ
اجتَ َم َع َعلى فتَا َك القدﱡو ِ
٢٨
ُورتُ َك أَنْ يَ ُكونَ َ ٢٩ .واآلنَ يَا
َم َع أُ َم ٍم َو ُ
ب إِ ْ
سبَقَتْ فَ َعيﱠنَتْ يَ ُد َك َو َمش َ
س َرائِي َل لِيَ ْف َعلُوا ُك ﱠل َما َ
ش ُعو ِ
٣٠
شفَا ِء
َر ﱡب ا ْنظُ ْر إِلَى تَ ْھ ِديدَاتِ ِھ ْم َوا ْمنَ ْح َعبِي َد َك أَنْ يَتَ َكلﱠ ُموا بِ َكالَ ِم َك بِ ُك ﱢل ُم َجا َھ َر ٍة بِ َم ﱢد يَ ِد َك لِل ﱢ

٣١
صلﱠ ْوا تَ َز ْع َز َع ا ْل َم َكانُ الﱠ ِذي َكانُوا
ب بِا ْ
س يَ ُ
َو ْلت ُْج َر آيَاتٌ َوع ََجائِ ُ
سو َع«َ .ولَ ﱠما َ
س ِم فَتَا َك ا ْلقُدﱡو ِ
س َو َكانُوا يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِ َكالَ ِم ﷲِ بِ ُم َجا َھ َر ٍة".
ُم ْجتَ ِم ِعينَ ِفي ِه َوا ْمتَألَ ا ْل َج ِمي ُع ِمنَ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
 .٢٣ :٤رجعوا إلى العلية ليلتقوا التالميذ.
اح َد ٍة" .ھذه الوحدة في القلب والفكر كانت تميز الكنيسة األولى الباكرة
س َو ِ
" ٢٤ :٤بِنَ ْف ٍ
)١٤ :١؛ ٤٦ :٢؛ ٢٤ :٤؛ ١٢ :٥؛  .(٢٥ :١٥ھناك قوة روحية وفعل مركز في ھذا الجو
من وحدة القصد والھدف.
سيﱢ ُد" .ھذه ھي الكلمة اليونانية ) ،(despotaوالتي منھا نحصل على كلمة
 "أَ ﱡي َھا ال ﱠ
الحاكم المطلق .إنھا تشير إلى من يتمتع بسلطة كاملة .وھنا تشير إلى ﷲ اآلب )لو ٢٩ :٢
ورؤ  .(١٠ :٦تستخدم أيضا ً عن يسوع ) ٢بط  ١ :٢ويه اآلية .(٤
ض َوا ْلبَ ْح َر َو ُك ﱠل َما فِي َھا" .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى خر .١١ :٢٠
صانِ ُع ال ﱠ
 "ال ﱠ
س َما َء َواألَ ْر َ
يُقتبس أيضا ً في  ١٥ :١٤والحقيقة تُبين في  .٢٤ :١٧الرب/يھوه ھو الخالق.
 .٢٥ :٤ھناك عدة قراءات متغايرة للجزء األول من ھذه اآلية .المخطوطات األقدم ،P74
א ،A ،و Bتحوي تغايراً غامضا ً .رغم أن ترتيب الكلمات الدقيق ليس مؤكداً ،إال أن المعنى
األساسي للنص واضح .ألجل تبيان كامل للمشكلة والنظريات المتعلقة بما حدث) ،انظر A
 ،Textual Commentary on the Greek New Testamentللكاتب Bruce M.
 ،Metzgerص.(٣٢٣ -٣٢١ .
 "ا ْلقَائِ ُل بِفَ ِم دَا ُو َد فَتَاكَ " .ھذا يؤكد على الوحي في العھد القديم )مت  .(١٩ -١٧ :٥ھذا
اقتباس من السبعينية من المزمور  ،٢ -١ :٢وھو مزمور مسياني .المسيحية ليست أمراً
جديداً ،بل تحقيقا ً للعھد القديم )مت  .(٤٨ -١٧ :٥المعارضة من قِبل العالم يجب أن تكون
متوقعة ،ولكن يجب أيضا ً أن يتوقع المؤمنون انتصار الرب/يھوه.
سا ُء" .يبدو التالميذ وكأنھم يقومون
ْ " ٢٦ -٢٥ :٤األُ َم ُم ...ال ﱡ
ض ...ﱡ
ش ُع ُ
الر َؤ َ
وبُ ...ملُو ُك األَ ْر ِ
بربط كلمات رابي على "الحكام" .بمعنى من المعاني ،يدعون المجمع )) (Goyimأي
األمميين( أو على األقل يرفقون أسماء العھد القديم ھذه بمجموعات في عصرھم )أي
بيالطس ،ھيرودس ،المجمع ،وغوغاء اليھود( الذين شاركوا في محاكمة يسوع وصلبه.
ت" .ھذه تعني حرفيا ً "يشخر من أنفه ازدرا ًء" .تدل ھذه على كبرياء وتصلف.
" ْ
ارت ﱠَج ِ
ً
يح ِه" .الحظوا أن الرب والمسيا كالھما يتم الكالم عنھما معا .إني
س ِ
" ٢٦ :٤ال ﱠر ﱢبَ ...م ِ
أندھش أنھم لم يقتبسوا مز .١ :١١٠
ً
من الصعب جداً أن تكون مؤمنا بإله واحد )انظر الموضوع الخاص على (٣٩ :٢
وتؤكد على الالھوت الكامل للمسيح وشخصانية الروح القدس )اآلية  ،٢٥انظر الموضوع
الخاص على  .(٣٢ :٢ومع ذلك ،فإن ھؤالء األقانيم الثالثة األبدية يظھرون في سياقات
موحدة عدة مرات في العھد القديم .تذكروا أن كل الكتّاب باستثناء لوقا كانوا مسيحيين من
أصل يھودي ومؤمنين بإله واحد .شيء جذري حدث لھم ليؤكدوا على الثالوث القدس
)اإلنجيل( .انظر الموضوع الخاص" :الثالوث القدوس" ،على " ٢٧ :٣٢.٤ :٢فَتَاكَ
س ْحتَهُ" .الحظوا األلقاب المسيانية ھذه:
س يَ ُ
سو َع الﱠ ِذي َم َ
ا ْلقُدﱡو ِ
 -١القدوس )١٤ :٣؛ (٣٠ :٤
 -٢فَتَاكَ )٢٦ ،١٣ :٣ ،pais؛  .٣٠ ،٢٧ ،٢٥ :٤انظر التعليق على .(١٣ :٣
َ -٣م َسحْ تَهُ ) ،chriōالذي اشتق منه اسم المسيح ،انظر لو ١٨ :٤؛ أع ٢٧ :٤؛ :١٠
.(٣٨
تؤكد ھذه اآلية بطرق عديدة مختلفة على أن يسوع قد أرسله الرب/يھوه وصادق عليه.
يسوع ھو مخطط ﷲ األبدي وطريق الفداء واالسترداد )اآلية  ،٢٨انظر الموضوع الخاص
على .(٨ :١

موضوع خاص :المسح في الكتاب المقدس )(BDB 603
أ -كان المسح يُستخدم من أجل التجميل )تث ٤٠ :٢٨؛ را ٣ :٣؛  ٢صم ٢٠ :١٢؛ :١٤
٢؛  ٢أخ ١٥ :٢٨؛ دا ٣ :١٠؛ عا ٦ :٦؛ مي (١٥ :٦
ب -يُستخدم للضيوف )مز ٥ :٢٣؛ لو ٤٦ ،٣٨ :٧؛ يو (٢ :١١
ج -يُستخدم للشفاء )أش ١ :٦١؛ إر ٨ :٥١؛ مر ١٣ :٦؛ لو ٣٤ :١٠؛ يع (١٤ :٥
]ويُستخدم بمعنى له عالقة في الصحة في حز [٩ :١٦
د -يُستخدم لالستعداد للدفن )تك ٢ :٥٠؛  ٢أخ ١٤ :١٦؛ مر ١ :١٦؛ يو ٧ ،٣ :١٢؛
(٤٠ -٣٩ :١٩

ھـ -يُستخدم بمعنى ديني )لإلشارة إلى شيء ،تك ١٨ :٢٨؛ ] ١٣ :٣١عمود[؛ خر :٢٩
] ٣٦المذبح[؛ خر ٢٦ :٣٠؛ ال ١٣ -١٠ :٨؛ عد] ١ :٧خيمة االجتماع[(
و -يُستخدم ألجل تنصيب القادة
 -١كھنة
أ -ھارون )خر ٤١ :٢٨؛ ٧ :٢٩؛ (٣٠ :٣٠
ب -أبناء ھارون )خر ١٥ :٤٠؛ ال (٣٦ :٧
ج -عبارة أو لقب معياري )عد ٣ :٣؛ ال (٣٢ :١٦
 -٢ملوك
أ -من قِبل ﷲ ) ١صم ١٠ :٢؛  ٢صم ٧ :١٢؛  ٢مل ١٢ ،٦ ،٣ :٩؛ مز (٧ :٤٥
ب -على يد األنبياء  ١صم ١٦ :٩؛ ١ :١٥؛  ١مل (٤٥ :١
ج -على يد الكھنة ) ١مل ٣٩ ،٣٤ :١؛  ٢مل (١٢ :١١
د -على يد الشيوخ )قض ١٥ ،٨ :٩؛  ٢صم ٧ :٢؛ ٣ :٥؛  ٢مل (٣٠ :٢٣
ھـ -عن يسوع باعتباره الملك المسياني )مز ٢ :٢؛ لو ] ١٨ :٤أش [١ :٦١؛ أع :٤
٢٧؛ ٣ :١٠؛ عب ] ٩ :١مز ([٧ :٤٥
و -أتباع يسوع ) ٢كور ٢١ :١؛  ١يو ([chrisma] ٢٧ ،٢٠ :٢
 -٣وربما عن األنبياء )أش (١ :٦١
 -٤أدوات غير مؤمنة كوسيلة في التحرير اإللھي
أ -كورش )أش (١ :٤٥
ب -ملك صور )حز  ،١٤ :٢٨حيث يستخدم استعارات جنة عدن(
 -٥كلمة أو لقب ”المسيّا“ يعني ”الممسوح“ )(BDB 603
س" .ھا ھنا قائمة بخصوم يسوع في أورشليم:
" ْ
اجتَ َم َع َعلَى فَتَا َك ا ْلقُدﱡو ِ
 -١ھيرودس ،الحاكم األدومي الذي عينه الرومان على فلسطين )انظر الموضوع
الخاص أدناه(.
 -٢بيالطس البني ،القائد اإلداري الروماني لفلسطين )انظر الموضوع الخاص على :٣
.(١٣
 -٣األممييون ،الذين يمكن أن يشيروا إلى الجيش الروماني أو اليھود المھتدين حديثاً.
" -٤شعب إسرائيل" الذي يشير إلى السلطات اليھودية والغوغاء اليھود الذين طالبوا
بإطالق باراباس وصلب يسوع.
موضوع خاص :عائلة ھيرودس الكبير
أ -ھيرودس الكبير
 -١ملك اليھودية ) ٤ -٣٧ق.م ،(.أدومي )من أدوم( ،والذي ،من خالل المناورات السياسية
ودعم مارك أنتوني ،تدبر أمره ليعين حاكما ً على جزء كبير من فلسطين )كنعان( من قِبل
مجلس الشيوخ الروماني في العام  ٤٠ق.م.
 -٢يُذكر في مت  ١٩ -١ :٢ولو ٥ :١
 -٣أوالده
أ -ھيرودس فيلبس )ابن مريامني التي لسمعان(
) (١زوج ھيروديا ) ٤ق.م٣٤ -.م(.
) (٢يذكر في مت ٣ :١٤؛ مر ١٧ :٦
ب -ھيرودس فيلبس األول )ابن كليوباترا(
) (١رئيس الربع في منطقة شمال وغرب بحر الجليل ) ٤ق.م٣٤ -.م(.
) (٢يذكر في لو ١ :٣
ج -ھيرودس أنتيباس
) (١رئيس الربع الجليل وبيرية ) ٤ق.م٣٩ -.م(.
) (٢يذكر في مت ١٢ -١ :١٤؛ مر ٢٩ ،١٤ :٦؛ لو ١٩ ،١ :٣؛ ٣١ :١٣؛ ،١٢ -٦ :٢٣
١٥؛ أع ٢٧ :٤؛ ١ :١٣
د -أرخيالوس ،ھيرودس الحاكم
) (١حاكم اليھودية والسامرة وأدومية ) ٤ق.م٦ -.م(.
) (٢يذكر في مت ٢٢ :٢
وس )ابن مريامني(
ھـ -أَ ِر ْستُوبُولُ َ
) (١يذكر على أنه والد ھيرودس أغريباس األول الذي كان

)أ( ملك اليھودية ) ٤٤ -٣٧م(.
)ب( يذكر في أع ٢٤ -١ :١٢؛ ٣٥ :٢٣
) (١ابنه كان ھيرودس أغريباس األول
 رئيس ربع منطقة الشمال ) ٧٠ -٥٠م(.) (٢ابنته كانت برنيكي
 عشيرة أخيھا تُذكر في أع ٣٢ :٢٦ -١٣ :٢٥) (٣ابنته كانت دروسيال
 زوجة فيلكس تذكر في أع ٢٤ :٢٤ب -اإلشارات الكتابية إلى األشخاص الذين يحملون اسم ھيرودس
 -١ھيرودس رئيس الربع يذكر في مت  ١ :١٤وما تالھا؛ لو ١ :٣؛ ٧ :٩؛ ٣١ :١٣؛ و:٢٣
 ،٧كان ابن ھيرودس الكبير .عند موت ھيرودس الكبير ،انقسمت مملكته بين أوالده
العديدين .كلمة "رئيس الربع" كانت تعني "قائد الجزء الرابع" .ھيرودس ھذا كان يعرف
باسم ھيرودس أنتيباس من أنتيباتر .لقد كان يسيطر على الجليل وبيرية .ھذا يعني أن الكثير
من خدمة يسوع كانت في إقليم ھذا الحاكم األدومي من الجيل الثاني.
ً
 -٢ھيروديا كانت ابنة شقيق ھيرودس أنتيباس ،أرستوبولس .لقد كانت أيضا قد تزوجت
سابقا ً من فيلبس ،األخ غير الشقيق لھيرودس أنتيباس .لم يكن ھذا فيلبس رئيس الربع الذي
كان يسيطر على المنطقة شمال الجليل ،بل األخ اآلخر فيلبس ،الذي كان يعيش في روما.
كانت ھيروديا إحدى البنات من فيلبس .لدى زيارة ھيرودس أنتيباس إلى روما التقى
بھيروديا التي أغوته ،والذي كان يبحث عن منصب سياسي متقدم ،ولذلك فقد طلّق ھيرودس
أنتيباس زوجته ،التي كانت أميرة من نابات ،وطلّقت ھيروديا فيلبس لكي تستطيع أن تتزوج
ھي وھيرودس أنتيباس .كانت أيضا ً شقيقة ھيرودس أغريباس األول )أع .(١٢
 -٣نعرف اسم ابنة ھيروديا ،سالومة ،من فالفيوس يوسيفوس في كتابه Antiquities of
 .٤ :٥ :٨ the Jewsال بد أنھا كانت تبلغ من العمر بين  ٢٠و ١٧في تلك الفترة .من
الواضح أن أمھا كانت تتحكم بھا وتتالعب بھا .تزوجت فيما بعد من فيلبس رئيس الربع،
ولكنھا سرعان ما ترملت.
 -٤بعد حوالي  ٤سنوات من قطع رأس يوحنا المعمدان ،ذھب ھيرودس أنتيباس إلى روما
بتحريض من زوجته ھيروديا ليسعى إلى لقب الملك ألن أغريباس األول ،أخاھا ،كان قد نال
ھذا اللقب .ولكن أغريباس األول كتب إلى روما واتھم أنتيباس بالتعاون مع البارثيانيين ،وھم
عدو روما البغيض من الھالل الخصيب .من الواضح أن اإلمبراطور قد صدق أغريباس
األول وھيرودس أنتيباس مع زوجته ھيروديا ،وتم نفيھما إلى إسبانيا.
 -٥ربما يصير من األسھل لنا أن نتذكر ھؤالء األشخاص الثالث المختلفين الذين يحملون
اسم ھيرودس كما يقدمھم العھد الجديد لنتذكر أن ھيرودس الكبير قتل أطفال بيت لحم؛
ھيرودس أنتيباس قتل يوحنا المعمدان؛ ھيرودس أغريباس األول قتل الرسول يعقوب؛
وھيرودس أغريباس األول سمع استئناف بولس المدون في سفر أعمال الرسل.
ج -ألجل معلومات عن خلفية عائلة ھيرودس الكبير يمكنكم الرجوع إلى المرجع في كتاب
فالفيوس يوسيفوس.(Antiquities of the Jews ،
َ " ٢٨ :٤عيﱠنَتْ يَ ُد َك َو َمشُو َرتُ َك أَنْ يَ ُكونَ " .حتى قبل الخلق كان ﷲ له مخططه في الفداء
)مت ٣٤ :٢٥؛ يو ٢٤ :١٧؛  ١بط ٢٠ :١؛ رؤ ٨ :١٣؛ أع ١٣ :٢؛  .(٢٩ :١٣أعداء
المسيح ھؤالء ما استطاعوا أن ينجزوا إال ما أراد ﷲ لھم أن ينجزوه .لقد جاء يسوع كي
يموت )مر  .(٤٥ :١٠الكلمة المترجمة ھنا "عينت" مركبة من حرف جر "مسبقا ً" و"يحدد"
)رو ٣٠ ،٢٩ :٨؛  ١كور ٧ :٢؛ أف .(١١ ،٥ :١
المقاطع المحددة القاطعة التي تتكلم عن التعيين السابق في العھد الجديد ھي رو :٨
٣٠ -٢٨؛ رو ٩؛ وأف  .١٤ -٣ :١ھذه النصوص من الواضح أنھا تؤكد على أن ﷲ مطلق
السيادة .إن له السيطرة والتحكم على كل األشياء ،بما فيھا التاريخ البشري .ھناك خطة فداء
إلھية مضبوطة سبقيا ً تُنفّذ على م ّر الزمان .ولكن ھذا المخطط ليس اعتباطيا ً أو انتقائيا ً .إنه
يستند ليس فقط على سيادة ﷲ والمعرفة السابقة ،بل أيضا ً على طبيعته التي ال تتبدل في
المحبة والرحمة والنعمة التي نناله ولو بدون استحقاق.

علينا أن نحذر من النزعة الفردية في حضارتنا الغربية )األمريكية( أو حماسنا
التبشيري الذي يل ّون ھذه الحقيقة الرائعة .علينا أيضا ً أن نحذر من أن نُستقطب ضمن
صراعات الھوتية تاريخية بين أوغسطين وبيالجيوس أو الكالفينية واألرمينية.٦
التعيين السابق ليس عقيدة قُصد بھا أن تحد محبة ﷲ ونعمته ،وال أن تقصي البعض
عن اإلنجيل .لقد قصد بھا أن تقوي المؤمنين بقولبة رؤيتھم العالمية .محبة ﷲ ھي لكل البشر
) ١تيم ٤ :٢؛  ٢بط  .(٩ :٣ﷲ متحكم بكل األشياء .من أو ما يمكن أن يفصلنا عنه )رو :٨
(٣٩ -٣١؟ يشكل التعيين السابق أحد طريقتين للنظر إلى الحياة .ﷲ يرى كل التاريخ على أنه
حاضر .البشر محدودون بالزمان .منظارنا وقدراتنا الذھنية محدودة .ليس ھناك تناقض بين
سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة .إنھا بنية تميز العھد .ھذا مثال آخر عن الحقيقة الكتابية
المعطاة في ثنائيات ديالكتيكية جدلية حافلة بالشد .العقائد الكتابية تُق ّدم من مناظير مختلفة .قد
يبدو غالبا ً أن فيھا مفارقة .الحقيقة دائما ً توازن بين الثنائيات التي تبدو في الظاھر أنھا
متناقضة .علينا أال نزيل المشادة بالتقاط حقيقة دون األخرى .علينا أال نعزل أي حقيقة كتابية
إلى جزء بحد ذاتھا.
ً
من المھم أيضا أن نضيف قائلين أن الھدف في االختيار ليس فقط السماء عندما
نموت ،بل التشبه بالمسيح اآلن )أف ٤ :١؛  .(١٠ :٢لقد تم اختيارنا لكي نكون "قديسين بال
لوم" .ﷲ يختار ليغيرنا لكي يرى اآلخرون التغيير ويتجاوبوا باإليمان مع ﷲ في المسيح.
التعيين السابق ليس امتيازاً شخصياً ،بل مسؤولية تميز العھد .نحن نخلص لكي نخدم .انظر
الموضوع الخاص على .٤٧ :٢
" ٢٩ :٤يَتَ َكلﱠ ُموا بِ َكالَ ِم َك" .ھذا مصدر حاضر مبني للمعلوم .ھذه صالة ألجل الجرأة الدائمة
المستمرة )أف  ١٩ :٦وكول  (٣ :٤وتأكيد على الوحي ) ٢تيم .(١٧ -١٥ :٣

"بِ ُك ﱢل ُم َجا َھ َر ٍة"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
ُ
"بِك ﱢل ُج ْرأ ٍة"
كتاب الحياة
َ
ُ
"بِك ﱢل ُج ْرأ ٍة"
العربية المشتركة
َ
ُ
"بِك ﱢل ُج ْرأ ٍة"
اليسوعية
انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :المجاھرة/الجرأة )(PARRHĒSIA
ھذه الكلمة اليونانية المركبة من "كل" ) (panو"الكالم" ) .(rhēsisھذه الجرأة في الكالم
غالبا ً ما كانت لھا داللة على جرأة وسط معارضة أو رفض )يو ١٣ :٧؛  ١تس .(٢ :٢
في كتابات يوحنا )استخدمت  ١٣مرة( وھي غالبا ً ما تشير إلى إعالن علني )يو  ٤ :٧وأيضا ً
في كتابات بولس ،كول .(١٥ :٢
ولكنھا تعني أحيانا ً وببساطة "بوضوح" )يو ٢٤ :١٠؛ ١٤ :١١؛ .(٢٩ ،٥ :١٦
في أعمال الرسل يتكلم الرسل بالرسالة عن يسوع بنفس الطريقة )بمجاھرة( كما تكلم يسوع
عن ﷲ اآلب ومخططاته ووعوده )أع ٢٩ :٢؛ ٢٨ -٢٧ :٩؛ ٤٦ :١٣؛ ٨ :١٩؛ ٢٦ :٢٦؛
 .(٣١ :٢٨طلب بولس أيضا ً الصالة لكي يكرز باإلنجيل بجرأة )أف ١٩ :٦؛  ١تس (٢ :٢
ويعيش اإلنجيل ٠في  .(٢٠ :١رجاء بولس األخروي في المسيح كان يعطيه الثقة والجرأة
ليكرز باإلنجيل في ھذا الجيل الشرير الحالي الذي كان يعيش فيه ) ٢كور .(١٢ -١١ :٣
كانت لديه أيضا ً ثقة بأن أتباع يسوع سيتصرفون بشكل مالئم والئق ) ٢كور  .(٤ :٧ھناك
جانب آخر لھذه الكلمة .كان العبرانيون يستخدمونه بمعنى فريد للداللة على الجرأة في
المسيح للدنو إلى ﷲ والتكلم إليه )عب ٦ :٣؛ ١٦ :٤؛  .(٣٥ ،١٩ :١٠المؤمنون مقبولون
بشكل كامل ومرحّب بھم في عالقة حميمة مع اآلب من خالل االبن.
تستخدم بعدة طرق في العھد الجديد.
 -١الثقة ،الجرأة ،أو اليقين المتعلق بـ:
أ -الناس )أع ٢٩ :٢؛  ٢كور ١٢ :٣؛ أف (١٩ :٦
ب -ﷲ ) ١يو ٢٨ :٢؛ ١٢ :٤؛ عب ٦ :٣؛ ١٦ :٤؛ (١٩ :١٠
 -٢للتكلم بشكل صريح علني واضح أو غير غامض )مر ٣٢ :٨؛ يو ١٣ ،٤ :٧؛ ٢٥ :١٦؛
أع (٣١ :٢٨
 -٣للتكلم عالنية )يو ٢٦ :٧؛ ٥٤ :١١؛ (٢٠ :١٨
 - 6األرمينية :(Arminianism) :القول بأن لإلنسان حرية في اختيار مصيره األبدي] .المترجم[.

 -٤الشكل ذو الصلة ) (parrhēsiazomaiيُستخدم للكرازة بجرأة وسط ظروف صعبة )أع
٢٦ :١٨؛ أف ٢٠ :٦؛  ١تس (٢ :٢
في ھذا السياق تشير إلى ثقة أخروية .المؤمنون ال يخافون المجيء الثاني للمسيح؛
إنھم يرحبون به ويقتبلونه بحماسة وثقة ألنھم مقيمون في المسيح ويحيون حياة تشبه حياة
المسيح.
شفَا ِء" .كانت ھذه عبارة تجسيمية )انظر الموضوع الخاص على :٢
" ٣٠ :٤بِ َم ﱢد يَ ِدكَ لِل ﱢ
 (٣٣مستخدمة لوصف ﷲ وھو يعلن محبته ورأفته وقوته .كانت اآليات طريقة لتأكيد رسالة
اإلنجيل .لقد كانت رسالة مختلفة جذريا ً عن عما كانوا قد سمعوه طوال حياتھم في المجمع.
" ٣١ :٤ا ْل َم َكانُ الﱠ ِذي َكانُوا ُم ْجتَ ِم ِعينَ فِي ِه" .لقد شجع ﷲ ھؤالء الشھود بتجلﱟ مادي آخر
لقوته وحضوره ،كما فعل يوم الخمسين .الكلمة تستخدم للداللة على ريح تھب على مركب
يبحر.
س" .الحظوا أن الجميع ھنا من جديد كانوا قد امتلئوا )من
 "ا ْمتَألَ ا ْل َج ِمي ُع ِمنَ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
الروح القدس )٤ :٢؛ ١٧ :٩؛  ،٥٢ ،٩ :١٣انظر التعليق الكامل على .(١٧ :٥
ھذا االمتالء كان ألجل إعالن اإلنجيل الجريء .الحظوا أيضا ً أن األلسنة ال تذكر.
في أعمال الرسل عندما تذكر األلسنة ،فإنھا عادة تكون في سياق كرازي لحواجز وعوائق
ثقافية-عرقية أو/و جغرافية يتغلب عليھا اإلنجيل.
 " َكالَ ِم ﷲِ" .يورد كتاب ) The Jerome Biblical Commentaryص(١٨٠ .
مالحظة جيدة عن ھذه العبارة" ،ھذه الطريقة مفضلة عند لوقا للتعبير عن الرسالة المسيحية
)انظر ٧ ،٢ :٦؛ ١ :١١؛ ٣٢ :١٦؛  .(١١ :١٨ھناك تغايرات لھا ھي "كلمة الرب" ):٨
٢٥؛ ٤٩ :١٣؛  (٣٥ :٢٠أو ببساطة "الكلمة" )٢٩ :٤؛ ٤ :٦؛ ٤ :٨؛ ١٩ :١١؛ ."(٦ :١٦
ھذه ھي مسألة اإليمان المركزية" ،ھل اإلنجيل المق ّدم في العھد الجديد ھو كلمة
ﷲ؟" اإليمان الذي يستحثه الروح القدس يقول "نعم"!
 "بِ ُم َجا َھ َر ٍة" .انظر الموضع الخاص على .٢٩ :٤
سميث/فاندايك-البستاني٣٥ -٣٢ :٤ :
٣٢
َ
ْ
َ
ٌ
ُ
َ
ً
ُ
ش ْيئا ِمنْ
اح َدة َول ْم يَكنْ أ َح ٌد يَقو ُل إِنﱠ َ
اح ٌد َونف ٌ
" َو َكانَ لِ ُج ْم ُھو ِر الﱠ ِذينَ آ َمنُوا قَ ْل ٌ
س َو ِ
ب َو ِ
٣٣
ش َھا َدةَ
َي ٍء ُم ْ
س ُل يُ َؤدﱡونَ ال ﱠ
شتَ َركا ًَ .وبِقُ ﱠو ٍة ع َِظي َم ٍة َكانَ ﱡ
الر ُ
أَ ْم َوالِ ِه لَهُ بَ ْل َكانَ ِع ْن َد ُھ ْم ُك ﱡل ش ْ
٣٤
سو َع َونِ ْع َمةٌ ع َِظي َمةٌ َكانَتْ َعلَى َج ِمي ِع ِھ ْم إِ ْذ لَ ْم يَ ُكنْ فِي ِھ ْم أَ َح ٌد ُم ْحتَاجا ً ألَنﱠ ُك ﱠل
بِقِيَا َم ِة ال ﱠر ﱢب يَ ُ
٣٥
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ض ُعون َھا
الﱠ ِذينَ َكانُوا أَ ْ
ت َويَ َ
ص َح َ
ول أ ْو بُيُو ٍ
ان ال َمبِي َعا ِ
اب ُحق ٍ
ت َكانوا يَبِي ُعون َھا َويَأتُونَ بِأث َم ِ
اج".
س ِل فَ َكانَ يُو ﱠز ُ
ع َعلَى ُك ﱢل أَ َح ٍد َك َما يَ ُكونُ لَهُ ْ
احتِيَ ٌ
ِع ْن َد أَ ْر ُج ِل ﱡ
الر ُ
اح َدةٌ" .روح الوحدة بين المؤمنين ) (١٤ :١كان
اح ٌد َونَ ْف ٌ
" ٣٢ :٤الﱠ ِذينَ آ َمنُوا قَ ْل ٌ
س َو ِ
ب َو ِ
يعكس وحدة ﷲ المثلث األقانيم )يو ٢٣ ،٢١ ،١١ :١٧؛ أف  .(٦ -٤ :٤ھذه الكلمات نفسھا
تستخدم في مر  ٣٠ :١٢لتعكس الوصية األولى في تث .٥ -٤ :٦
شتَ َركا ً" .لقد كانوا يشعرون ويتصرفون كعائلة .كانت ھذه
َي ٍء ُم ْ
 " َكانَ ِع ْن َد ُھ ْم ُك ﱡل ش ْ
محاولة الكنيسة األولى لدعم الخدمة ماليا ً .لقد كانت طوعية وتبادلية وليست إلزامية .المحبة
واالھتمام ،وليس الحكم أو المساواة االجتماعية ،كانت ھي الحافز والدافع.
سو َع" .كانت ھذه ھي الحقيقة المركزية
س ُل يُ َؤدﱡونَ ال ﱠ
َ " ٣٣ :٤كانَ ﱡ
ش َھا َدةَ بِقِيَا َم ِة ال ﱠر ﱢب يَ ُ
الر ُ
لرسالتھم ) ١كور  .(١٥يسوع كان حياً.
 "نِ ْع َمةٌ ع َِظي َمةٌ َكانَتْ َعلَى َج ِمي ِع ِھ ْم" .نعلم من رسائل بولس أنه في وقت الحق كانت ھذه
الكنيسة فقيرة جداً )رو ٣ :١٥؛ غل  .(١٠ :٢النعمة الوافرة ،كما الحياة الوافرة )يو :١٠
 .(١٠ليس لھا سوى القليل لتفعله فيما يتعلق باألمور المادية .الحظوا ھذه الوفرة كانت عليھم
جميعاً ،وليس على الرؤساء فقط ،ومالكي مواھب معينة ،أو أولئك الذين ھم من مستوى
اجتماعي-اقتصادي معين.
 .٣٤ :٤كانت الكنيسة تشعر بالمسؤولية نحو بعضھم البعض .أولئك الذين كان لديھم
ممتلكات ،كانوا يعطون بحرية ألولئك الذين كانوا في حاجة )اآلية  .(٣٥لم تكن ھذه شيوعية،
بل محبة عاملة.
َ
س ِل" .ھذا مصطلح ثقافي عن إعطاء شيء ما لشخص
ض ُعونَ َھا ِع ْن َد أ ْر ُج ِل ﱡ
الر ُ
" ٣٥ :٤يَ َ
آخر .لقد كانوا يضعون ممتلكاتھم وأموالھم عند أقدام الرسل ألنھم كانوا قد وضعوا حياتھم
عند أقدام يسوع.

ع" .ھذا ناقص مبني للمجھول إشاري ،ما يظھر عمل مستمر في الزمن
 " َكانَ يُو ﱠز ُ
الماضي .ھذا يتبع نمط المجمع في مساعدة الفقراء والمحتاجين.
اج" .ھناك تعليق شيق في كتاب  ،Blomberg ،Kleinو
 " َك َما يَ ُكونُ لَهُ ْ
احتِيَ ٌ
 Hubbardبعنوان  Introduction to Biblical Interpretationص،٤٥٣ -٤٥١ .
بأن بيان ماركس يشتمل على بندين يقتبسھما من أعمال الرسل:
َ " -١ح ْسبَ َما تَيَس َﱠر لِ ُكلﱟ ِم ْنھُ ْم"٢٩ :١١ -
َ " -٢علَى ُك ﱢل أَ َح ٍد َك َما يَ ُك ُ
ون لَهُ احْ تِيَا ٌج".
المشكلة التفسيرية التأويلية ھي أن الناس المعاصرين يحاولون أن يستخدموا الكتاب
المقدس ليؤيدوا ما لم يقله الكتاب المقدس أو يتكلم عنه أو يتناوله .الكتاب المقدس ال يمكن
أن يعني لنا ما ال يعنيه للكاتب أو المستمع األصليين .يمكننا أن نطبق النص بطرق
مختلفة على حالتنا الثقافية والوجودية ،ولكن تطبيقنا يجب أن يكون مرتبطا ً بشكل ال
ينفصم عن المعنى المقصود عند الكاتب األصلي .كل نص كتابي له معنى واحد ،ولكن
مغاز عديدة) .انظر منھاج التفسير الكتابي الذي وضعتُه في الموقع
تطبيقات عديدة أو
ٍ
اإللكتروني .(www.freebiblecommentary.org
سميث/فاندايك-البستاني٣٧ -٣٦ :٤ :
٣٦
ُ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
َ
س
ْظ َو ُھ َو ال ِو ﱞ
سفُ الﱠ ِذي د ُِع َي ِمنَ ﱡ
الر ُ
" َويُو ُ
ي ق ْب ُر ِ
س ِل بَ ْرنَابَا ال ِذي يُت َْر َج ُم ابْنَ ال َوع ِ
س ﱡي ال ِجن ِ
٣٧
س ِل".
ض َع َھا ِع ْن َد أَ ْر ُج ِل ﱡ
الر ُ
إِ ْذ َكانَ لَهُ َح ْق ٌل بَا َعهُ َوأَتَى بِال ﱠد َرا ِھ ِم َو َو َ
ي" .كان العھد القديم يمنع الكھنة من أن يمتلكوا أرضاً ،ولكن
سفُ  ...الَ ِو ﱞ
" ٣٦ :٤يُو ُ
السلطات الرومانية بدلت أشياء كثيرة في فلسطين.
ْ
ْظ" .ھذا ھو المعنى الشائع لـ
 "الﱠ ِذي ُد ِع َي ِمنَ ﱡ
الر ُ
س ِل بَ ْرنَابَا الﱠ ِذي يُت َْر َج ُم ابْنَ ال َوع ِ
"برنابا" .في اآلرامية ربما كان يعني "ابن النبوءة" أو بالعبرية ربما "ابن نبو" )،AB
المجلد  .(١لقد كان قائداً باكراً في كنيسة أورشليم وصديقا ً لبولس ورفيق إرساليته.
أفسافيوس ،مؤرخ الكنيسة األولى ،يقول أنه كان أحد السبعين الوارد ذكرھم في لوقا .١٠
موضوع خاص :برنابا
 -Iالرجل
أُ -ولد في قبرص )أع (٣٦ :٤
ب -من سبط الوي )أع (٣٦ :٤
ج -لُقب بـ "ابن الوعظ" )أع ٣٦ :٤؛ (٢٣ :١١
د -عضو في كنيسة أورشليم )أع (٢٢ :١١
ھـ -كانت لديه المواھب الروحية كنبي ومعلّم )أع (١ :١٣
وُ -دعي رسوالً )أع (١٤ :١٤
 -IIخدمته
أ -في أورشليم
 -١باع ممتلكاته وأعطى المال للرسل ليساعدوا الفقراء )أع (٣٧ :٤
 -٢كان قائداً في كنيسة أورشليم )أع (٢٢ :١١
ب -مع بولس
 -١كان أحد األوائل الذين وثقوا باھتداء بولس )أع (٢٧ :٩
 -٢ذھب إلى طرسوس ليجد بولس وليأتي به ليساعد في الكنيسة الجديدة في أنطاكيا )أع :١١
(٢٦ -٢٤
 -٣الكنيسة في أنطاكيا أرسلت برنابا وشاول إلى الكنيسة في أورشليم مع تبرع مالي للفقراء
)أع (٣٠ -٢٩ :١١
 -٤برنابا وبولس يذھبان في الرحلة اإلرسالية األولى )أع (٣ -١ :١٣
 -٥برنابا كان قائد فريق في قبرص )جزيرته األم( ،ولكن سرعان ما برزت موھبة بولس
في القيادة )أع (١٣ :١٣
ّ
 -٦نقلوا إلى كنيسة أورشليم أخبارھم ووثقوا وفسروا عملھم البشاري بين األمميين )أع ،١٥
وھذا يدعى مجمع أورشليم(
 -٧م ّر لبرنابا وبولس بأول خالف لھما حول نواميس الطعام اليھودية وشركة األمميين التي
تدون في غل ١٤ -١١ :٢
ً
 -٨خطط برنابا وبولس لرحلة كرازية ثانية ،ولكن خالفا اندلع بسبب قريب برنابا ،يوحنا
مرقس )كول  ،(١٠الذي ترك العمل في الرحلة الكرازية األولى )أع  .(١٣ :١٣لقد رفض

بولس أن يأخذه في الرحلة الكرازية الثانية ،ولذلك فقد تفرق الفريق )أع .(٤١ -٣٦ :١٥
ونجم عن ذلك تشكيل فريقين )أي برنابا ويوحنا مرقس ،وبولس وسيال(
 -IIIالتقليد الكنسي )أفسافيوس(
أ -كان برنابا أحد السبعين الذين أرسلھم يسوع )لو (٢٠ -١ :١٠
ب -مات كشھيد مسيحي في جزيرته األ ّم ،قبرص
ج -يقول ترتليان أنه كتب الرسالة إلى العبرانيين
د -إكليمندس اإلسكندري يقول أنه كتب السفر غير القانوني الذي يدعى رسالة برنابا.
" ٣٧ :٤إِ ْذ َكانَ لَهُ َح ْق ٌل" .كان رجالً ذي موارد )مثل نيقموديموس ويوسف الذي من
الرامة( .األصحاح  ٥يظھر القدرة الكامنة في إساءة االستعمال في ھذه الطريقة من تمويل
الخدمة )أي ،الغيرة ،الكذب ،والموت(.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١من ھم ال ّ
ص ّدوقيون؟ ولماذا كانوا ھائجين للغاية؟
-٢ما ھو المجمع؟
-٣ما مغزى المزمور ١١٨؟
-٤لماذا تُعتبر اآلية  ١٢في غاية األھمية؟
-٥ھل يشير التعيين السابق في اآلية  ٢٨إلى األفراد أم إلى مخطط ﷲ الفدائي؟
ولماذا؟
-٦ھل يحاول لوقا أن يؤسس لحادثة سابقة ألجل الكنيسة في األصحاحات :٤
١١ :٥ -٣٢؟

Acts 5
أعمال الرسل ٥
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
حنانيا وسفيرة
١١ -١ :٥
الرسل يشفون الكثيرين
١٧ -١٢ :٥
الرسل يتعرضون لالضطھاد
٤٢ -١٨ :٥

العربية
المشتركة
حنانيا وسفيرة

اليسوعية

كذب َحنَ ْنيا وسفيرة
حنانيا وسفيرة
وجزاؤھما
١١ -١ :٥
١١ -١ :٥
١١ -١ :٥
الرسل
الرسل عجائب وآيات حياة
حياة
والمسيحيين
والمسيحيين
١٦ -١٢ :٥
١٦ -١٢ :٥
٤٢ -١٢ :٥
الرسل
اضطھاد الرسل سجن
وإنقاذھم العجيب
٢١ -١٧ :٥
٤٢ -١٧ :٥
الرسل في المجلس
٣٣ -٢٢ :٥
دفاع جمالئيل عن
الرسل
٤٢ -٣٤ :٥

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٦ -١ :٥ :
٢
١
َ
َ
ﱠ
ﱢ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ً
ُ
َ
س ِمنَ الث َم ِن َوا ْم َرأتهُ ل َھا خبَ ُر ذلِكَ
" َو َر ُج ٌل ا ْ
سفي َرة بَا َع ُملكا َواختل َ
س ُمهُ َحنَانِيﱠا َوا ْم َرأَتُهُ َ
٣
ش ْيطَانُ قَ ْلبَكَ
س» :يَا َحنَانِيﱠا لِ َما َذا َمألَ ال ﱠ
ض َعهُ ِع ْن َد أَ ْر ُج ِل ﱡ
س ِل .فَقَا َل بُ ْط ُر ُ
الر ُ
َوأَتَى بِ ُج ْز ٍء َو َو َ
٤
اق َكانَ يَ ْبقَى لَكَ؟ َولَ ﱠما بِي َع
لِتَ ْك ِذ َب َعلَى ﱡ
س ِمنْ ثَ َم ِن ا ْل َح ْق ِل؟ أَلَ ْي َ
س َوت َْختَلِ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س َو ُھ َو بَ ٍ
الر ِ
س بَ ْل َعلَى
أَلَ ْم يَ ُكنْ فِي ُ
س ْلطَانِكَ؟ فَ َما بَالُ َك َو َ
ضعْتَ فِي قَ ْلبِ َك َھ َذا األَ ْم َر؟ أَ ْنتَ لَ ْم تَ ْك ِذ ْب َعلَى النﱠا ِ
٥
س ِم ُعوا
يع الﱠ ِذينَ َ
ص َ
س ِم َع َحنَانِيﱠا َھ َذا ا ْل َكالَ َم َوقَ َع َو َماتَ َ .و َ
ﷲِ« .فَلَ ﱠما َ
ار َخ ْوفٌ ع َِظي ٌم َعلَى َج ِم ِ
٦
ض األَ ْحد ُ
َاث َولَ ﱡفوهُ َو َح َملُوهُ َخا ِرجا ً َو َدفَنُوهُ".
بِ َذلِ َك .فَنَ َھ َ
َ " ١ :٥حنَانِيﱠا" .االسم العبري الكامل ينبغي أن يكون حنانيَ ْه  ،والذي يعني "الرب أعطى
بسخاء" أو "الرب كريم" ).(BDB 337
سفﱢي َرةُ" .كانت ھذه زوجة حنانيا .االسم في اآلرامية يعني "جميلة" .كانا كالھما
 " َ
مؤمنين.
َ
ْ
س" .ھذا الفعل النادر ) (nosphizomaiيُستخدم في السبعينية في يش ١ :٧
" ٢ :٥اختَل َ
ليصف خطيئة عخان.
 ،F. F. Bruceفي تفسيره ألعمال الرسل ) (NICأدلى بھذا التعليق بأن حنانيا كان
بالنسبة إلى الكنيسة األولى كما كان عخان بالنسبة إلى انتزاع األرض .ھذه الخطيئة كانت لھا

القدرة الكامنة على إيذاء الكنيسة بأكملھا .ھذه الكلمة تستخدم أيضا ً في تي  ١٠ :٢عن العبيد
الذين يسرقون من سادتھم.
س ِل" .يحاكي ھذا ما فعله برنابا في  .٣٧ :٤ھذان
ض َعهُ ِع ْن َد أَ ْر ُج ِل ﱡ
الر ُ
 "أَتَى بِ ُج ْز ٍء َو َو َ
الزوجان كانت لھما الحرية بأن يبيعا أو بأن ال يبيعا من ممتلكاتھما الشخصية )اآلية .(٤
كانت لھما الحرية بأن يعطيا بعضا ً منھا أو كلھا لعمل الرب.
لم يكن لديھم الحق بأن يعطوا جزءاً في حين يدعون أنھم أعطوا كل شيء .دوافعھما
وأعمال النفاق كشفت ما في قلبھما )اآلية ٤ج ،لو  .(١٤ :٢١إن ﷲ ينظر إلى القلب ) ١صم
٧ :١٦؛  ١مل ٣٩ :٨؛  ١أخ ٩ :٢٨؛ أم ٢ :٢١؛ إر ١٠ :١٧؛ لو ١٥ :١٦؛ أع ٢٤ :١؛ رو
.(٢٧ :٨
س" .يظھر ھذا حضور كال القوتين الروحيتين الفاعلتين في
" ٣ :٥ال ﱠ
ش ْيطَانُ  ...ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
عالمنا وفي حياتنا.
في أف ) ٣ -٢ :٢يع  (٤نجد في قائمة األعداء الثالثة للبشرية بعد التكوين:
 -١نظام العالم الساقط
 -٢المجرب الشخصي
 -٣طبيعتنا الساقطة.
موضوع خاص :الشيطان
ً
إن ھذا موضوع صعب جدا لعدة أسباب:
 -١ال يظھر العھد القديم العدو الشخصي للخير فقط ،بل خادم الرب ،الذي يقدم بديالً
للبشرية ويتھم البشر بالفجور .ھناك إله واحد فقط )التوحيد( ،وسلطة واحدة ،وحافز واحد في
العھد القديم-الرب.
 -٢مفھوم العدو الشخصي تطور في األدب الذي بين العھدين بتأثير األديان الثنوية
الفارسية )الزرادشتية( .وھذه بدورھا تأثرت بشكل كبير باليھودية الربّانية وجماعة األسينيين
)مخطوطات البحر الميت(.
ت قوية بشكل مدھش ،ولكن انتقائي .إذا
 -٣يطور العھد الجديد أفكار العھد القديم في فئا ٍ
نوع درس
ب أو
قارب المرء دراسة الشر من منظور الالھوت الكتابي )كل
سفر أو كات ٍ
ٍ
ٍ
الموضوع ووضع رؤوس أقالم له بشكل منفصل( ،عندھا سنرى عدة وجھات نظر متباينة
جداً حول الشر .ولكنْ ،
س المر ُء الش ﱠر من وجھة نظر غير كتابية أو قارن بين الكتاب
إن َد َر َ
المقدس وأديان العالم أو األديان الشرقية ،فعندھا سيجد أن الكثير من العھد الجديد له ظل في
الثنائية الفارسية والروحانية اليونانية-الرومانية.
إذا ما التزم المرء ،عن افتراض مسبق ،بسلطة الكتاب المقدس اإللھية ،فإن تطور العھد
الجديد يجب أن يُرى كإعالن متدرج .يجب أن يحذر المسيحيون من السماح للفلكلور
اليھودي أو الحضارة الغربية )دانتي ،ميلتون( بأن يؤثروا أيضا ً وأيضا ً على المفھوم .البد أن
ھناك سر وغموض في ھذا الجانب من اإلعالن .لقد اختار ﷲ أن ال يعلن عن كل أوجه
الشر ،وأصله ،وتطوره ،وغايته ،ولكن أعلن لنا ھزيمته.
في العھد القديم ،كلمة ”شيطان“ أو ”المشتكي“ يمكن أن تكون إشارة إلى أحد ثالث
مجموعات منفصلة.
 -١المشتكين البشر )انظر  ١صم ٤ :٢٩؛  ٢صم ٢٢ :١٩؛  ١مل ،٢٠ ،١٤ :١١
٢٩؛ مز .(٦ :١٠٩
 -٢المشتكين المالئكة )انظر عدد ٢٣ -٢٢ :٢٢؛ أيوب ٢ -١؛ زك .(١ :٣
 -٣المشتكين الشياطين )انظر  ١أخ ١ :٢١؛  ١مل ٢١ :٢٢؛ زك .(٢ :١٣
فيما بعد فقط في الفترة بين العھدين نجد تطابق الحية في تكوين  ٣مع الشيطان )انظر
سفر الحكمة ٢٤ -٢٣ :٢؛  ٢حنوك  ،(٣ :٣١بل وحتى تصبح ھذه الفكرة ربانية .إن ”أبناء
ﷲ“ في تكوين  ٦تصبح مالئكة في  ١حنوك  .٦ :٥٤أذكر ھذا ،ليس ألؤكد دقتھا الالھوتية،
بل ألظھر تطورھا .في العھد الجديد ،ھذه الفعاليات التي في العھد القديم تُنسب إلى شرﱟ
مالئكي ُمشخصن )انظر  ٢كور ٣ :١١؛ رؤ .(٩ :١٢
يصعب أو يستحيل تحديد أصل الشر المشخصن )حسب وجھة نظرك( من العھد القديم.
أحد أسباب ذلك ھو التوحيد القوي عند إسرائيل )انظر  ١مل ٢٢ -٢٠ :٢٢؛ جا ١٤ :٧؛ أش
٧ :٤٥؛ عا  .(٦ :٣كل السببية كانت تُنسب إلى الرب إلظھار فرادته وأوليته )انظر أش
١١ :٤٣؛ ٢٤ ،٨ ،٦ :٤٤؛  .(٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٤ ،٦ -٥ :٤٥ومن مصادر المعلومات
المحتملة نذكر ) (١أيوب  ،٢ -١حيث الشيطان ھو أحد ”أوالد ﷲ“ )أي المالئكة( أو )(٢

أشعياء  ١٤وحزقيال  ،٢٨حيث ملوك الشرق األدنى المتكبرين )بابل وصور( على األرجح
كانا يُستخدما لتصوير كبرياء الشيطان )انظر  ١تيم  .(٦ :٣لدي بعض االرتياب بخصوص
ھذه المقاربة .يستخدم حزقيال استعارات جنة عدن ،ليس فقط لإلشارة إلى ملك صور على
أنه الشيطان )انظر حز  ،(١٦ -١٢ :٢٨بل أيضا ً إلى ملك مصر على أنه شجرة معرفة
الخير والشر) حز  .(٣١ولكن أشعياء  ،١٤وخاصة اآليات  ،١٤ -١٢يبدو أنھا تصف تمرداً
مالئكيا ً من خالل الكبرياء .لو أراد ﷲ أن يكشف لنا بشكل مؤكد ومحدد طبيعة وأصل
الشيطان ،لكانت ھذه طريقة ملتوية ومكان غير مناسب للقيام بذلك .يجب أن نحذر من
النزعة في الالھوت النظامي نحو أخذ أجزاء صغيرة وغامضة من العھدين ،والكتاب،
واألسفار ،واعتبارھا كأحجية إلھية واحدة.
أوافق في الرأي مع ) (Alfred Edersheimفي كتابه ) The Life and Times of
 (Jesus the Messiahالمجلد ،٢ ،الملحق ) ١٣الصفحات  (٧٦٣ -٧٤٨والملحق ١٦
)الصفحات  (٧٧٦ -٧٧٠بأن اليھودية الربّانية تأثرت للغاية بالثنوية الفارسية والتحزرات
الشيطانية .الرابيون ليسوا مصدراً جيداً للحقيقة في ھذا المجال .لقد ابتعد من يسوع بشكل
جذري عن تعاليم المجمع في ھذا المجال .أعتقد أن مفھوم رئيس المالئكة العدو للرب قد نشأ
عن مفھوم اإللھين العظيمين في الثنوية اإليرانية” ،أھكيمان  “Ahkimanو"أورمازا
 “Ormazaوتطور بعدئ ٍذ عن طريق الرابيين إلى ثنائية كتابية بين الرب والشيطان.
بالتأكيد ھناك إعالن تدريجي في العھد الجديد بما يختص بتشخيص الشر ،ولكن ليس
بشكل متقن كما عند الرابيين .ونجد مثاالً على ھذا االختالف في ”الحرب في السماء“.
سقوط الشيطان كان ضرورة منطقية ،ولكن التفاصيل ال تُعطى لنا .وحتى ما يُكشف لنا ھو
في نوع أدبي رؤيوي مبطّن )انظر رؤ  .(١٣ -١٢ ،٧ ،٤ :١٢رغم أن الشيطان يُھزم
بيسوع ويُنفى إلى األرض ،إال أنه ال يزال خادما ً للرب )انظر متى ١ :٤؛ لوقا -٣١ :٢٢
٣٢؛  ١كور ٥ :٥؛  ١تيم .(٢١
يجب أن نحجم فضولنا في ھذا الموضوع .ھناك قوة شخصية لإلغواء والشر ،ولكن ال
يزال ھناك إله واحد فقط وال نزال مسؤولين عن خياراتنا .ھناك معركة روحية قبل وبعد
الخالص .النصر يأتي فقط ويبقى في ومن خالل ﷲ الثالوث .لقد ھُزم الشر وسوف يُزال.
موضوع خاص :الشر الشخصي:
ھذا موضوع صعب للغاية لعدة أسباب:
ً
 -١العھد القديم ال يعلن عدواً رئيسيا ً للخير ،بل خادم للرب الذي يقدم للبشر بديال ويتھم
البشرية بالفجور ) ،A. B. Davidsonص.(٣٠٦ -٣٠٠ .
 -٢فكرة عدو رئيسي شخصي تطورت في أدب بين العھدين )غير القانوني( بتأثير
الديانة الفارسية )الزرادشتية( .وھذا بدوره أثر كثيراً جداً على اليھودية الرابية.
 -٣العھد الجديد يطور مواضيع العھد القديم بأبواب تصنيفية قوية صارخة بشكل
مدھش ولكن انتقائية.
إذا ما قارب المرء دراسة الشر من منظور الالھوت الكتابي )كل سفر أو كاتب أو نوع
أدبي يُدرس وتوضع الخطوط العريضة لكل على حدة( فعندھا ستظھر آراء كثيرة مختلفة عن
الشر.
ً
ولكن إذا ما قارب المرء دراسة الشر من وجھة نظر غير كتابية أو كتابية مبالغا فيھا
ألديان العالم واألديان الشرقية فعندھا نجد أن الكثير من تطور العھد الجديد تنبئ عنه الثنوية
الفارسية والروحانية اإلغريقية-الرومانية.
وإذا ما التزم المرء بافتراضات مسبقة إلى سلطة الكتاب المقدس اإللھية ،فإن تطور
العھد الجديد يجب أن يُرى كإعالن تدريجي.؟ يجب أن يحذر المسيحيون من السماح للفلكلور
اليھودي أو األدب اإلنكليزي )دانتي ،ملتون( ليوضح الفكرة أكثر .ھناك سر وغموض
بالتأكيد في ھذا المجال من اإلعالن .لقد اختار ﷲ أال يعلن كل جوانب الشر ،أصله ،غايته،
بل أعلن ھزيمته.
في العھد القديم كلمة إبليس ) (BDB 966أو المشتكي تبدو منضوية تحت أحد ثالث
فئات منفصلة:
 -١المشتكين البشر ) ١صم ٤ :٢٩؛  ٢صم ٢٢ :١٩؛  ١مل ١٤ :١١؛ مز .(٦ :١٠٩
 -٢المشتكين المالئكة )عد ٢٣ -٢٢ :٢٢؛ زك .(١ :٣
 -٣المشتكين الشياطين ) ١أخ ١ :٢١؛  ١مل ٢١ :٢٢؛ زك .(٢ :١٣

فيما بعد فقط في فترة بين العھدين تتم مطابقة أفعى تك  ٣بإبليس )سفر الحكمة :٢
٤ -٢٣؛  ٢أخ  ،(٣ :٣١وحتى فيما بعد يصبح ھذا خياراً رابيا ً ) Sot 9b and Sanh.
" .(29aأوالد ﷲ" في تك  ٦يصبحون المالئكة األشرار في  ١أخنوخ  .٦ :٥٤يصبحون
أصل الشر في الالھوت الرابي .أذكر ھذا ،ليس لكي أؤكد على صحته الالھوتية ،بل لكي
أظھر تطوره .في العھد الجديد ،أعمال العھد القديم ھذه تُنسب إلى شر مشخصن مالئكي )أي
إبليس( في  ٢كور ٣ :١١؛ رؤ .٩ :١٢
ً
أصل الشر المجسد يصعب أو يستحيل تحديده من العھد القديم )استنادا إلى وجھة
نظرك( .أحد أسباب ذلك ھو التوحيد القوي عند إسرائيل ) ١مل ٢٢- ٢٠ :٢٢؛ جا ١٤ :٧؛
أش ٧ :٤٥؛ عا  .(٦ :٣كل السببية كانت تنسب إلى الرب/يھوه إلظھار فرادته وسموه
وأعلويته )أش ١١ :٤٣؛ ٢٤ ،٨ ،٦ :٤٤؛ .(٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٤ ،٦ -٥ :٤٥
مصادر لمعلومات ممكنة نجدھا في ) (١أس  ،٢ -١حيث إبليس ھو أحد "أوالد ﷲ"
)المالئكة( أو ) (٢أش ١٤؛ حز  ،٢٨حيث ملوك الشرق األدنى المتكبرون )بابل وصور(
ُ
خلطت العواطف حول ھذه
يستخدمون كمثال توضيحي عن كبرياء إبليس ) ١تيم  .(٦ :٣قد
المقاربة .حزقيال يستخدم استعارات جنة عدن ليس فقط التي عن ملك صور كإبليس )حز
 ،(١٦ -١٢ :٢٨بل أيضا ً عن ملك مصر كشجرة معرفة الخير والشر )حز  .(٣١ولكن
أشعياء  ،١٤وخاصة اآليات  ،١٤ -١٢تبدو أنھا تصف تمرداً مالئكيا ً بسبب الكبرياء .لو أراد
ﷲ أن يعلن لنا الطبيعة المحددة عن أصل إبليس تكون ھذه طريقة ملتوية جداً ومكان غير
مالئم للقيام بذلك .يجب أن نحذر من النزعة في الالھوت النظامي نحو أخذ أجزاء صغيرة
وغامضة من العھدين ،والكتاب ،واألسفار ،واعتبارھا كأحجية إلھية واحدة.
أتفق في الرأي مع ) (Alfred Edersheimفي كتابه ) The Life and Times of
 (Jesus the Messiahالمجلد ،٢ ،الملحق ) ١٣الصفحات  (٧٦٣ -٧٤٨والملحق ١٦
)الصفحات  (٧٧٦ -٧٧٠بأن اليھودية الربّانية تأثرت للغاية بالثنوية الفارسية والتحزرات
الشيطانية .الرابيون ليسوا مصدراً جيداً للحقيقة في ھذا المجال .لقد ابتعد من يسوع بشكل
جذري عن تعاليم المجمع في ھذا المجال .أعتقد أن مفھوم رئيس المالئكة العدو للرب قد نشأ
عن مفھوم اإللھين العظيمين في الثنوية اإليرانية” ،أھكيمان  “Ahkimanو"أورمازا
 “Ormazaوتطور بعدئ ٍذ عن طريق الرابيين إلى ثنائية كتابية بين الرب والشيطان.
بالتأكيد ھناك إعالن تدريجي في العھد الجديد بما يختص بتشخيص الشر ،ولكن ليس
بشكل متقن كما عند الرابيين .ونجد مثاالً على ھذا االختالف في ”الحرب في السماء“ .سقوط
الشيطان كان ضرورة منطقية ،ولكن التفاصيل ال تُعطى لنا .وحتى ما يُكشف لنا ھو في نوع
أدبي رؤيوي مبطّن )انظر رؤ  .(١٣ -١٢ ،٧ ،٤ :١٢رغم أن الشيطان يُھزم بيسوع ويُنفى
إلى األرض ،إال أنه ال يزال خادما ً للرب )انظر متى ١ :٤؛ لوقا ٣٢ -٣١ :٢٢؛  ١كور :٥
٥؛  ١تيم .(٢١
يجب أن نحجم فضولنا في ھذا الموضوع .ھناك قوة شخصية لإلغواء والشر ،ولكن ال
يزال ھناك إله واحد فقط وال نزال مسؤولين عن خياراتنا .ھناك معركة روحية قبل وبعد
الخالص .النصر يأتي فقط ويبقى في ومن خالل ﷲ الثالوث .لقد ھُزم الشر وسوف يُزال.
 " َمألَ" .ھذه ھي نفس الكلمة المستخدمة لإلشارة إلى الروح القدس )أف .(١٨ :٥
االمتالء يتطلب تعاونا ً .نحن نمتلئ بشي ما )انظر التعليق الكامل على  .(١٧ :٥الشيطان
مشارك ،ولكننا مسؤولون )لو  .(٦ -٣ :٢٢لقد سبق ونصحت بقراءة كتاب Three
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من المدھش أن ھناك تأثير شيطاني مستمر في حياة المؤمنين )أف ١٩ -١٠ :٦؛  ١يو :٥
 .(١٩ -١٨انظر التعليقات الكاملة على  ٤ :٢و .١٠ :٣
ً
العبارة )"مأل قلبك"( قد تكون مصطلحا ً عبريا )إستر ٥ :٧؛ جا ١١ :٨؛ .(٣ :٩
يفترض الكثير من الدارسين أصالً آراميا ً لألصحاحات األولى من أعمال الرسل.
س" .لقد كذبا على بطرس والكنيسة ،ولكن في الواقع كذبوا
 "لِتَ ْك ِذ َب َعلَى ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
على الروح القدس .الھوتيا ً ھذا مشابه جداً لسؤال يسوع لبولس على طريق دمشق "لماذا
تضطھدني؟" )أع  .(٤ :٩بولس كان يضطھد المؤمنين األفراد ،ولكن يسوع أخذ األمر على
محمل شخصي ،كما يفعل الروح القدس ھنا .ال بد أن تكون ھذه كلمة تحذير ھنا بالنسبة إلى
المؤمنين المعاصرين المحدثين.
 .٤ :٥ھذه اآلية لھا سؤاالن يتوقع الجواب أن يكون بـ "نعم" .ھذه سمة نحوية وليست مسألة
تفسيرية.

س بَ ْل َعلَى ﷲِ" .ليس األمر أنھم أبقوا جزءاً من المال ،بل إنھم
 "أَ ْنتَ لَ ْم تَ ْك ِذ ْب َعلَى النﱠا ِ
كذبوا ليجعلوا أنفسھم يبدوان روحانيين .الحظوا أنه حتى العمل اللطيف والسموح والكريم
الذي يتم بدافع سيء ھو بدافع الخطيئة )رو  .(٣٢ :١٤الحظوا أن الروح القدس المذكور في
اآلية  ٣يدعى ھنا ﷲ.
سه األخير" .في العالم القديم أن يلفظ المرء النفس األخير ھذا دليل
َ " ٥ :٥وقَ َع َو َماتَ /لفظ نَفَ َ
أن روح الشخص قد غادرته )قض ٢ :٤؛ حز  ٧ :٢١في السبعينية( .ھذه الكلمة النادرة توجد
في العھد الجديد فقط في أعمال الرسل )١٠ ،٤ :٥؛  .(٢٣ :١٢ھذه مشابھة لدينونة ﷲ على
أوالد ھارون في ال  .١٠الخطيئة أمر خطير بالنسبة إلى ﷲ .إنھا تكلف الحياة ) ٢مل :١٤
٦؛ حز .(٢٠ ،٤ :١٨
يع" .لعل ھذا ھو الھدف من ھذه الدينونة المؤقتة .ھذا
ار َخ ْوفٌ ع َِظي ٌم َعلَى َ
ص َ
" َ
الج ِم ِ
سيكون متناظراً مع الميتات في العھد القديم لناداب وأبيھو في ال و ُعزة في  ٢صم  .٦استناداً
إلى  ١كور ٣٠ :١١؛ يع ٢٠ :٥؛ و ١يو  ،١٧ -١٦ :٥يمكننا ربما أن نفترض أن بعض
الخطايا التي يرتكبھا المؤمنون تؤدي إلى موت مبكر .إنه ألمر صعب أن نحافظ على
التوازن بين قداسة ﷲ )السمو( وأبوة ﷲ )الذاتية(.
َ " ٦ :٥دفَنُوهُ" .لم يمارس اليھود في القرن األول التحنيط )وال زالوا حتى اآلن ال
يمارسونه( ،وعلى األرجح أن السبب ھو تك ) ١٩ :٣مز ١٤ :١٠٣؛  .(٢٩ :١٠٤كان يجب
دفن الميت بسرعة ،وعادة خالل يوم واحد.
بسبب اإلساءة لم يكن ھناك خدمة جنائزية أو شعائر دفن مسيحية أخرى.
موضوع خاص :ممارسات الدفن:
 -Iبالد الرافدين
آخرة سعيدة.
أ -الدفن الالئق كان أمراً ھاما ً لحيا ٍة ِ
ك"
ب -مثال عن اللعنة في بالد الرافدين كان" :فلتأبى األرض أن
تقتبل جثت َ
َ
 -IIالعھد القديم
أ -كان الدفن الالئق أمراً ھاما ً للغاية )انظر الجامعة .(٣ :٦
ب -كان الدفن يجري بسرعة شديدة )انظر ساره في تكوين  ٢٣وراحيل في تكوين :٣٥
 ١٩والحظ تثنية .(٢١:٢٣
ج -الدفن غير الالئق كان عالمة على الرفض والخطيئة.
 -١تثنية ٢٦ :٢٨
 -٢أشعياء ٢٠ :١٤
 -٣إرميا ٢ :٨؛ ١٩ :٢٢
د -كان الدفن يجري إن أمكن في خشخاشة العائلة في منطقة المنزل.
ھـ -لم يكن ھناك تحنيط ،مثل المصريين .اإلنسان يأتي من التراب وإلى التراب يجب أن
يعود )تك ١٩ :٣؛ مز ١٤ :١٠٣؛ .(٢٩ :١٠٤
و -في اليھودية الرّابّية كان يصعب الموازنة بين االحترام الالئق ومعالجة الجسد في
مفھوم التلوث الطقسي المرتبط باألجساد المائتة.
 -IIIالعھد الجديد
ً
أ -كان الدفن يلي الموت مباشرة وبسرعة ،وعادة خالل أربع وعشرين ساعة .وغالبا ما
كان اليھود يراقبون القبر لثالثة أيام ،اعتقاداً منھم بأن الروح يمكن أن تعود إلى الجسد خالل
ذلك اإلطار الزمني )انظر يوحنا .(٣٩ :١١
ب -الدفن كان يشتمل على تنظيف الجثة وتغطيتھا بالطيب )انظر يوحنا ٤٤ :١١؛ :١٩
.(٤٠ -٣٩
ج -لم يكن ھناك تمايز في إجراءات الدفن بين اليھود والمسيحيين ولم تكن توضع أية
أغراض في القبر في فلسطين في القرن األول.
سميث/فاندايك-البستاني١١ -٧ :٥ :
٨
َ
َ
َ
"٧ثُ ﱠم َحد َ
س لَ َھا َخبَ ُر َما َج َرى .فَأجابَ َھا
ت أنﱠ ا ْم َرأتَهُ د ََخلَتْ َولَ ْي َ
ث َ
ساعَا ٍ
َث بَ ْع َد ُم ﱠد ِة نَ ْح ِو ثَالَ ِ
س» :قُولِي لِي أَبِ َھ َذا ا ْل ِم ْقدَا ِر بِ ْعتُ َما ا ْل َح ْق َل؟« فَقَالَتْ » :نَ َع ْم بِ َھ َذا ا ْل ِم ْقدَا ِر«٩ .فَقَا َل لَ َھا
بُ ْط ُر ُ
َ
وح ال ﱠر ﱢب؟ ُھ َو َذا أ ْر ُج ُل الﱠ ِذينَ َدفَنُوا َر ُجلَ ِك َعلَى
سَ » :ما بَالُ ُك َما اتﱠفَ ْقتُ َما َع
بُ ْط ُر ُ
١٠لَى ت َْج ِربَ ِة ُر ِ
اب َو َو َجدُوھَا
ال ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي ِه َو َماتَتْ  .فَد ََخ َل ال ﱠ
شبَ ُ
ب َو َ
ا ْلبَا ِ
سيَ ْح ِملُونَ ِك َخا ِرجا ً« .فَ َوقَ َعتْ فِي ا ْل َح ِ

١١
س ِة
يع ا ْل َكنِي َ
ب َر ُجلِ َھا .فَ َ
َم ْيتَةً فَ َح َملُوھَا َخا ِرجا ً َو َدفَنُوھَا ِب َجانِ ِ
صا َر َخ ْوفٌ ع َِظي ٌم َعلَى َج ِم ِ
س ِم ُعوا ِب َذلِ َك".
يع الﱠ ِذينَ َ
َو َعلَى َج ِم ِ
ت" .تظھر ھذه حيوية الرواية لشاھد العيان .تتميز كتابة لوقا بھذا
ث َ
ساعَا ٍ
" ٧ :٥نَ ْح ِو ثَالَ ِ
االنتباه إلى التفاصيل .إنھا تعكس كالً من أسلوب كتابته وطرقه في البحث )أي ،مقابالت مع
شھود عيان(.
 .٨ :٥الكذب ،واإلدعاء يستمر.
" ٩ :٥ت َْج ِربَ ِة" .في مقاربة للمعنى ،كان ھذا اختبار لحضور وقوة الروح القدس ،وحضور
اآلب الشخصي على األرض )انظر الموضوع الخاص على  .(٢ :١ھناك تبعات مؤقتة ،كما
أن ھناك تبعات أبدية تنجم عن تحدي الروح القدس.
ھذان االثنان لم يدركا أن الروح القدس ھو الذي كانا يكذبان عليه ،ولكن بطرس كان
يدرك ذلك.
ھناك كلمتان يونانيتان تستخدمان لإلشارة إلى التجربة .ھذه تحمل معنى "يختبر
بنزعة نحو التدمير" .ربما تعكس ھذه خر  ٢ :١٧وتث  ،١٦ :٦حيث تحذر ھذه النصوص
من اختبار/تجريب الرب/يھوه )مز .(٥٦ ،٤١ ،١٨ :٧٨

موضوع خاص :الكلمات اليونانية المستخدمة لالختبار ومعانيھا
ھناك كلمتان يونانيتان لھما معنى اختبار شخص ما ألجل غاية ما.
Dokimasia ،Dokimion ،DokimazŌ -١
ً
ھذه الكلمة لھا عالقة بالتعدين بمعنى اختبار أصالة شيء) ،واستعاريا لتمحيص
شخص ما( بالنار .النار تكشف المعدن الحقيقي وتذيب )تنقّي( ال َخبَث .ھذه العملية المادية
صارت عبارة اصطالحية قوية تدل على اختبار ﷲ و/أو الشيطان و/أو البشر لآلخرين.
تُستخدم ھذه الكلمة فقط بمعنى إيجابي يشير إلى االختبار مع توجّه نحو القبول.
تُستخدم في العھد الجديد الختبار:
أ -البقر -لو ١٩ :١٤
ب -ذواتنا ١ -كور ٢٨ :١١
ج -إيماننا -يع ٣ :١
د -ﷲ نفسه -عب ٩ :٣
نتائج ھذه االختبارات يُفترض أن تكون إيجابية )رو ٢٨ :١؛ ٢٢ :١٤؛ ١٠ :١٦؛ ٢
كور ١٨ :١٠؛ ٧ ،٣ :١٣؛ فل ٢٧ :٢؛  ١بط  ،(٧ :١ولذلك ،فإن الكلمة تنقل فكرة امتحان
شخص ما والتثبّت من أنه:
أ -جدير باالھتمام
ب -صالح
ج -حقيقي صادق
د -ذو قيمة
ھـ -محترم موقﱠر
Peirasmus ،PeirazŌ -٢
غالبا ً ما تكون لھذه الكلمة معنى االمتحان بھدف إيجاد عيب أو الرفض .وغالبا ً ما
تُستخدم فيما يتعلق بتجربة يسوع في البرية.
أ -تُظھر محاولة إيقاع يسوع في الفخ )مت ١ :٤؛ ١ :١٦؛ ٣ :١٩؛ ٣٥ ،١٨ :٢٢؛ مر ١
ك١٣؛ لو ٣٨ :٤؛ عب .(١٨ :٢
ب -ھذه الكلمة ) (peirazŌnتُستخدم كلقب إلبليس في مت ٣ :٤؛  ١تس ٥ :٣
ّ
ليحذرنا من أن نجرّب ﷲ )مت ٧ :١٤؛ لو ] (١٢ :٤أو المسيح ١ ،كور
ج -يستخدمھا يسوع
ً
ً
 .[٩ :١٠تشير أيضا إلى محاولة القيام بشيء أخفقنا به سابقا )أع ٢٠ :٩؛ ٢١ :٢٠؛ عب
 .(٢٩ :١١تُستخدم فيما يتعلق بالتجربة واإلغواءات التي يتعرض لھا المؤمنون ) ١كور :٥
٧؛ ١٣ ،٩ :١٠؛ غل ١ :٦؛  ١تس ٥ :٣؛ عب ١٨ :٢؛ يع ١٣،١٤ ،٢ :١؛  ١بط ١٢ :٤؛
 ٢بط  .(٩ :٢إن ﷲ يسمح ألعداء البشر الثالثة )أي ،العالم ،والجسد ،والشيطان( ليظھروا
في زمان ومكان مح ّددين.
 .١٠ :٥الكلمة المستخدمة لوصف "الشبّان" ) (neōteroiفي اآلية  ٦مختلفة عن كلمة
 neanikoiفي اآلية  .١٠ليس مؤكداً إن كانت ھذه مجرد تنوع في الكتابة أم جماعة من
مختلفة من الشبان في الكنيسة .كلتا الكلمتين اليونانيتين تأتيان من نفس الجذر ).(neos

س ِم ُعوا بِ َذلِ َك" .يستخدم لوقا
يع الﱠ ِذينَ َ
يع ا ْل َكنِي َ
س ِة َو َعلَى َج ِم ِ
َ " ١١ :٥خ ْوفٌ ع َِظي ٌم َعلَى َج ِم ِ
الكلمة الشائعة ) (phobosعدة مرات في ھذا المعنى العام نفسه )لو ٦٩ :١؛ ٣٧ :٣؛ أع
 .(١٧ :١٩بالنسبة إلى المؤمنين إنه معنى التوقير واالحترام والخشية ،ولكن بالنسبة إلى غير
المؤمنين إنھا تعني توجس ،خوف ،ورعب )لو ٥ -٤ :١٢؛ عب .(٣١ :١٠
س ِة" .ھذه أول مرة تستخدم فيھا ھذه الكلمة في أعمال الرسل ،رغم أنھا في النص
 "ا ْل َكنِي َ
المقبول في  .٤٧ :٢انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :الكنيسة )(EKKLESIA
ھذه الكلمة اليونانية ،ekklesia ،مؤلفة من كلمتين تعنيان" ،خارج" ،و"مدعو" ،ولذا
فإن الكلمة تعني المدعوين من ﷲ للخروج.
استمدت الكنيسة األولى ھذه الكلمة من استخدامھا المدني )أع (٤١ ،٣٩ ،٣٢ :١٩
وبسبب استخدام السبعينية لھذه الكلمة للداللة على "جماعة" بني إسرائيل )BDB ، Qahal
 ،874عد ٣ :١٦؛  .(٤ :٢٠لقد أطلقوا التسمية ھذه على أنفسھم على أنھم امتداد لشعب ﷲ
في العھد القديم .لقد كانوا إسرائيل الجديد )رو ٢٩ -٢٨ :٢؛ غل ١٦ :٦؛  ١بط ٩ ،٥ :٢؛
رؤ  ،(٦ :١تحقيقا ً رسالة ﷲ العالمية النطاق )تك ١٥ :٣؛ ٣ :١٢؛ خر ٦ -٥ :١٩؛ مت :٢٨
٢٠ -١٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع .(٨ :١
بمعان مختلفة في األناجيل وأعمال الرسل.
ھذه الكلمة تُستخدم
ٍ
 -١لقاء أھل البلدة المدنيين ،أع .٤١ ،٣٩ ،٣٢ :١٩
 -٢شعب ﷲ في كل العالم المؤمنون بالمسيح ،مت  ١٨ :١٦وأفسس.
 -٣جماعة المصلين المحلية من المؤمنين في المسيح ،مت ١٧ :١٨؛ أع ) ١١ :٥في ھذه
اآليات كانت الكنيسة في أورشليم(.
 -٤شعب إسرائيل مجتمعاً ،أع  ،٣٨ :٧في عظة استفانس.
 -٥شعب ﷲ في منطقة معينة ،أع ) ٣ :٨يھوذا أو فلسطين(.
سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٢ :٥ :
١٢
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
اح َد ٍة
ب كثِي َرة فِي ال ﱠ
" َو َج َرتْ َعلَى أَ ْي ِدي ﱡ
س ِل آيَاتٌ َوع ََجائِ ُ
الر ُ
س َو ِ
ش ْع ِ
بَ .وكانَ ال َج ِمي ُع بِنف ٍ
َ
سلَ ْي َمانَ َ ١٣ .وأَ ﱠما
ق بِ ِھ ْم لَ ِكنْ َكانَ
َص َ
اآلخ ُرونَ فَلَ ْم يَ ُكنْ أَ َح ٌد ِم ْن ُھ ْم يَ ْج ُ
اق ُ
س ُر أَنْ يَ ْلت ِ
فِي ِر َو ِ
١٥
١٤
َ
ﱢ
َ
ْ
ُ
ْ
َحتﱠى
سا ٍء
ال ﱠ
ش ْع ُ
ال َونِ َ
ب يُ َعظ ُم ُھ ْمَ .و َكانَ ُم ْؤ ِمنونَ يَن َ
ض ﱡمونَ لِل ﱠر ﱢب أكث َر َج َما ِھي ُر ِمنْ ِر َج ٍ
ش َوأ َِ
س ﱠر ٍة َحتﱠى إِذاَ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ضى خا ِرجا ً فِي ال ﱠ
ع َويَ َ
إِنﱠ ُھ ْم َكانوا يَ ْح ِملونَ ال َم ْر َ
ض ُعون ُھ ْم َعلى ف ُر ٍ
شَ١٦وا ِر ِ
شلِي َم
اجتَ َم َع ُج ْم ُھو ُر ا ْل ُمد ُِن ا ْل ُم ِحيطَ ِة إِلَى أُو ُر َ
س يُ َخيﱢ ُم َولَ ْو ِظلﱡهُ َعلَى أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْمَ .و ْ
َجا َء بُ ْط ُر ُ
س ٍة َو َكانُوا يُ ْب َرأُونَ َج ِمي ُع ُھ ْم".
اح نَ ِج َ
َحا ِملِينَ َم ْر َ
ضى َو ُم َع ﱠذبِينَ ِمنْ أَ ْر َو ٍ
 .١٦ -١٢ :٥ھذه خالصة موجزة ،وھذا يميز سفر أعمال الرسل ) ٤٧ -٤٣ :٢و-٣٢ :٤
.(٣٥
ٌ
ب َكثِي َرة" .ھذا فعل ناقص مبني للمجھول إشاري )مجھول الصيغة
" ١٢ :٥آيَاتٌ َوع ََجائِ ُ
معلوم المعنى( .ھاتان الكلمتان تظھران في االقتباس الذي يستخدمه بولس في يوء  ٢في أع
 .١٩ :٢كانت المعجزات تُجرى مراراً وتكراراً )٤٣ :٢؛ ٣٠ :٤؛ ٣٦ :٧؛ ٣ :١٤؛ :١٥
 .(٢٠تذكروا أن ما ھو عجائبي ليس تلقائيا ً عالمة على األلوھية )مت ٢٤ :٢٤؛ و ٢تس :٢
 ،(٩بل كان وال يزال طريقة لتأكيد الرسالة المسيحية ،التي كانت مختلفة جذريا ً عن التركيز
والتشديد في اليھودية.
اح َد ٍة" .انظر التعليق على  .١٤ :١من الھام أن يركز لوقا للتأكيد
س َو ِ
 " َكانَ ا ْل َج ِمي ُع بِنَ ْف ٍ
من جديد مراراً وتكراراً .لقد كان وضعا ً مثاليا ً لم يدم طويالً.
سلَ ْي َمانَ " .كان ھذا عمد مفتوح داخل منطقة الھيكل على طول الجدار
اق ُ
 "فِي ِر َو ِ
الشرقي من باحة األمميين.
ُ
ّ
ً
غالبا ً ما كان يسوع يعلم ھناك أيضا )يو  .(٢٣ :١٠كان ھذا الموقع الذي ألقي القبض
فيه على بطرس ويوحنا ألول مرة.
١٣ :٥
َ
َ
َ
َ
ق
" َوأ ﱠما
سميث/فاندايك-البستاني
َص َ
اآلخ ُرونَ فَلَ ْم يَ ُكنْ أ َح ٌد ِم ْن ُھ ْم يَ ْج ُ
س ُر أنْ يَ ْلت ِ
بِ ِھ ْم"
َ
ض َم ِام إِلَ ْي ِھ ْم"
كتاب الحياة
ج َعلَى اال ْن ِ
" َولَ ْم يَ ْج ُر ْؤ أ َح ٌد ِمنْ َخا ِر ٍ
س َر أح ٌد أنْ يُخالِطَ ُھم"
العربية المشتركة
"وما تجا َ

ق بِھم"
اليسوعية
س أَن يَلت َِح َ
"ولَم يَ ْج ُرؤ أَ َح ٌد ِمن سائِ ِر النﱠا ِ
ھذه العبارة غير مألوفة وغير اعتيادية .يبدو أنھا تصف الجانب السلبي من
"الخوف" .ھناك عدة جماعات يتم ذكرھم في ھذا السياق )اآليات  .(١٦ -١٢بالنسبة للغالبية،
األحداث كانت دن ٌو من اإليمان في المسيح )البند  ٥وربما البند  ٦و (٧أو تأكيد لإليمان
بالمسيح )أي البند .(٣
 -١الرسل ،اآلية ١٢
 -٢الناس ،اآليات ١٣ ،١٢
 -٣المؤمنون )أي ،في توافق واحد في رواق سليمان( ،اآلية ١٢
 -٤البقية )أي قادة اليھود( ،اآلية ١٣
 -٥المؤمنون الجدد ،اآلية ١٤
 -٦المرضى في أورشليم ،اآلية ١٥
 -٧المرضى ومن بھم أرواح نجسة من القرى المحيطة ،اآلية ١٦
ً
المصدر المتوسط الحاضر"ينضم" ھو حرفيا ً "يلتصق" .يستخدم لوقا غالبا ھذه الكلمة،
ولكن بتنوع واسع للمعاني.
تشير ھنا إلى أنھم لم يصبحوا جزءاً من الجماعة الجديدة )أي المؤمنين في يسوع
على أنھم المسيا الموعود(.
ُ " ١٤ :٥م ْؤ ِمنُونَ " .ھذا اسم فاعل حاضر مبني للمعلوم ،ما يدل على عمل مستمر .انظر
المواضيع الخاصة على  ٤٠ :٢و.١٦ :٣

"لِل ﱠر ﱢب"
سميث/فاندايك-البستاني
"بال ﱠر ﱢب"
كتاب الحياة
"بال ﱠر ﱢب"
العربية المشتركة
"إِلى ال ﱠر ﱢب"
اليسوعية
ھذه الصيغة النحوية )أي ،نظام الحاالت الثمانية( يمكن فھمھا على أنھا حالة مفعول
غير مباشر )"لـ"( أو ظرف مكان )"في"( .أعتقد أنه طريقة إلظھار أن المؤمنين ينتمون إلى
الرب .نحن ملك الرب ،وھو خاصتنا.
سا ٍء" .يسلط لوقا الضوء بشكل خاص على "النساء" ،في كل من اإلنجيل وأعمال
 "نِ َ
الرسل ١٤ :٠١؛ ١٣ ،١ :١٦؛ ٣٤ ،١٢ ،٤ :١٧؛ ٢ :١٨؛ .(٥ :٢١
يسوع يأتي بمعنى جديد للكرامة واالستحقاق للنساء واألطفال.
ض ﱡمونَ أَ ْكثَ َر َج َما ِھي ُر" .غالبا ً ما كان لوقا يستخدم عبارات موجزة خالصية تشير إلى
 "يَ ْن َ
النمو في الكنيسة )٤٧ :٢؛ ١٤ :٥؛ ٧ :٦؛ ٣١ :٩؛ ٢٤ :١٢؛ ٥ :١٦؛ .(٢٠ :١٩
س يُ َخيﱢ ُم َولَ ْو ِظلﱡهُ" .المعجزات في ھذه المرحلة كانت مألوفة شائعة
" ١٥ :٥إِ َذا َجا َء بُ ْط ُر ُ
كطريقة لتأكيد اإلنجيل .من الواضح أن بطرس كان الناطق بلسان الرسل .ھذا النوع نفسه من
التأكيد ،والشفاء حصل أيضا ً من خالل بولس ).(١٢ :١٩
كمفسرين علينا أن نتذكر أن ھذه اآليات المعجزية كانت تعطى ألجل:
 -١إظھار حنو ﷲ
 -٢إظھار حقيقة اإلنجيل
 -٣إظھار من كان ھؤالء القادة المدعوين من ﷲ
ھذه اآليات أعطيت في ثقافة معينة ،ولھدف محدد .بما أن ﷲ صنعھا ھناك ،فإنھا ال تعني
تلقائيا ً أنه سيفعل األمر نفسه في كل فترة من فترات التاريخ وفي كل ثقافة .ھذا ال يعني أن
ﷲ ليس فاعالً في كل عصر أو أنه صار أقل إشفاقا ً وحنواً ،بل إن شعب ﷲ يجب أن يسلك
باإليمان وليس بالعيان .المعجزات تستمر ،ولكن خالص الخطاة يجب أن يكون الھدف
األعظم ،وليس الشفاء الجسدي ألولئك الذين سيموتون.
يبدو لي أن ﷲ لم يتبدل .شخصه ،وقوته ،وسلطانه ،وحنوه ،ورغبته بأن يخلص الجميع
تبقى نفسھا ،ولكن بالنظر إلى التاريخ الھوتياً ،نجد أن ھناك حقبتين رئيسيتين من اآليات
القوية والفائقة الطبيعة ،وكلتاھما من ﷲ ومن الشيطان.
 -١تحيط بزمن التجسد وتطور الكنيسة األولى
 -٢أحداث سابقة في نھاية الزمان عندما سيكون المؤمنون خاضعين الضطھاد فظيع
يروق لي أن أقتبس من كتاب ،Word Pictures in the Greek New Testament
للكاتب  ،A. T. Robertsonالمجلد  ،٣ص.٦٢ .

"لم يكن ھناك ،بالطبع ،فعالية أو قوة تأثير لظل بطرس .كان
ھذا إيمانا ً مع اعتقاد بالخرافات ،بالطبع ،كما الحاالت األخرى
التي جرت في األناجيل )مت ٢٠ :٩؛ مر ٥٦ :٦؛ يو (٥ :٩
واستخدام بولس للمنديل )أع  .(١٢ :١٩ﷲ يكرّم حتى اإليمان
الذي فيه اعتقاد بالخرافات إن كان فيه إيمان حقيقي .حفنة من
الناس خل ﱞو تماما ً من الخرافات".
َ " ١٦ :٥كانُوا يُ ْب َرأُونَ َج ِمي ُع ُھ ْم" .ھذا فعل ناقص إشاري مبني للمجھول ،ما يؤكد أن كل
واحد منھم قد نال الشفاء )الفاعل ال يُذكر ،ولكن على األرجح أنه الروح القدس( وكان ذلك
ق أحد دون شفاء.
يتم فوراً ونھائياً ،مراراً وتكراراً ،إلى أن لم يب َ
ھذا نوع من العبارات اإليجازية التلخيصية .ھل علينا أن نأخذ حرفيا ً )أي كل واحد
بمفرده(؟ لقد كان يسوع يطلب اإليمان أو استخدم الشفاء من أجل ) (١تدريب التالميذ أو )(٢
جعل الحشود تصغي.
ً
إنه ليذھلني أنه ما ليس كل من شفي في العھد الجديد كان "قد خلص" فورا )أي آمن
بالمسيح ونال حياة أبدية(.
الشفاء الجسدي ھو بديل فقير بائس للخالص الروحي .المعجزات تكون مفيدة حقا ً
فقط إذا ما أتت بنا إلى ﷲ .كل البشر يعيشون في عالم ساقط .أمور سيئة تحدث .غالبا ً ما
يختار ﷲ أال يتدخل ،ولكن ھذا ليس له عالقة بمحبته واھتمامه.
احذروا أن تطلبوا من ﷲ أن يتصرف بطريقة عجائبية في كل مرة في ھذا الدھر
الحالي الشرير .إن ﷲ مطلق السيادة ولسنا نعرف المضامين الكاملة لكل حالة معينة .في ھذه
المرحلة أود أن أضيف مالحظاتي التفسيرية من  ٢تيم  ٢٠ :٤عن بولس والشفاء الجسدي
)انظر الموقع :(www.freebiblecommentary.org
ّ
"ھناك أسئلة كثيرة جداً نود أن نطرحھا على كتاب
العھد الجديد .أحد المواضيع ھو ما يعتقده جميع
المؤمنين حول الشفاء الجسدي .في أعمال الرسل
)٢ :١٩؛  (٩ -٧ :٢٨نجد بولس قادراً على أن يشفي،
ولكن ھنا في  ٢كور  ١٠ -٧ :١٢وفي ،٣٠ -٢٥ :٢
يبدو أنه غير قادر .لماذا ُشفي البعض وال يُشفى ،وھل
ھناك نافذة مرتبطة بالشفاء أُغلقت يوما ً ما؟
ب محب حنون فائق الطبيعة قد
إني أومن بالتأكيد بآ ٍ
ً
صنع ويصنع شفاءات جسدية وأيضا روحية ،ولكن
لماذا يكون جانب الشفاء ھذا ظاھريا ً حاضر وبعد
حيث غائب بشكل ملحوظ؟ ال أعتقد أن ھذا مرتبط
بإيمان البشر ،إذ أن بولس بالتأكيد كان لديه إيمان )٢
كور  .(١٢أعتقد أن معجزات الشفاء واإليمان أ ّكدت
موثوقية وصحة اإلنجيل ،وال تزال تفعل ذلك في
مجاالت العالم حيث أُعلن اإلنجيل أوالً .على كل
حال ،أشعر أن ﷲ يريدنا أن نسلك باإليمان ال بالعيان.
وأيضاً ،المرض الجسدي غالبا ً ما يُسمح به في حياة
المؤمن ) (١كعقاب مؤقت على الخطيئة؛ ) (٢كتبعات
للحياة في عالم ساقط؛ و) (٣ليساعد المؤمنين على أن
ينضجوا روحيا .مشكلتي ھي أني ال أعلم أي من ھذه
ھو وراء ما يجري معي .صالتي ھي أن تتم مشيئة
ﷲ في كل حالة ال يكون فيھا نقص في اإليمان بل
محاولة مخلصة للسماح المحب الحنون السموح
بأن يصنع مشيئته في كل حياة".
س ٍة" .انظر المواضيع الخاصة أدناه.
اح نَ ِج َ
 "أَ ْر َو ٍ
موضوع خاص" :األرواح النجسة"
ً
أ -الشعوب القديمة كانوا أناسا أرواحيين يؤمنون باألرواحية .كانوا ينسبون
مواصفات بشرية شخصية إلى قوى الطبيعة ،والحيوانات ،والمناظر الطبيعية .وكانت الحياة
تُفسﱠر من خالل تفاعل ھذه الكيانات الروحية مع البشر.

ب -ھذا التشخيص أو التجسيد تح ّول إلى تعدد آلھة .وكانت األرواح النجسة )(genii
تُعتبر آلھة أقل أو أنصاف آلھة )صالحة أو شريرة( تؤثر على حياة البشر األفراد.
 -١ما بين النھرين ،الشواش والصراع
 -٢مصر ،النظام والوظائفية
 -٣كنعان ،انظر  ،Archaeology and the Religion of Israelالطبعة
الخامسة ،الصفحات  ،٩٢ -٦٧تأليف .W. F. Albright
ً
ج -ال يركز العھد القديم أو يتوسع في موضوع اآللھة أو المالئكة األقل شأنا ،أو
األرواح النجسة ،على األرجح بسبب التوحيد الصارم فيه )خر ١٠ :٨؛ ١٤ :٩؛ ١١ :١٥؛
تث ٣٩ -٣٥ :٤؛ ٤ :٦؛ ٢٦ :٣٣؛ مز ١٠ :٣٥؛ ١٩ :٧١؛ ٦ :٨٦؛ أش ٩ :٤٦؛ إر :١٠
٧ -٦؛ مي  .(١٨ :٧إنه يذكر اآللھة الزائفة عند األمم الوثنية ) BDB 993،Shedimتث
١٧ :٣٢؛ مز  (٣٧ :١٠٦وھو يُسمي أو يُشخصن بعضا ً منھا.
) (Se'im) -١الساطير ٧أو األرواح ذات الشعر الكثيف ،BDB 972 III ،ال
٧ :١٧؛  ٢أخ ١٥ :١١؛ أش ٢١ :١٣؛ .(١٤ :٣٤
) (Lilith) -٢أنثى ،شيطان اإلغواء ،أش (١٤ :٣٤
) (Mavet) -٣كلمة عبرية للموت تُستخدم مع اإلله الكنعاني للعالم السفلي،
 ، Motأش ١٨ ،١٥ :٢٨؛ إر ٢١ :٩؛ وربما تث (٢٢ :٢٨
) (Resheph) -٤النار أو البَ َرد ،تث ٢٤ :٣٢؛ مز ٤٨ :٧٨؛ حب (٥ :٣
) (Dever) -٥وباء الطاعون ال ﱠدبل ّي ،مز ٦ -٥ :٩١؛ حب (٥ :٣
) (Az'azel) -٦االسم غير مؤكد ،ولكن ربما يكون شيطان الصحراء أو اسم
مكان ،ال (٢٦ ،١٠ ،٨ :١٦
)ھذه األمثلة مأخوذة من  ، Encyclopaedia Judaicaمجلد  ،٥الصفحة .(١٥٢٣
على كل حال ،ليس ھناك ثنوية أو استقالل مالئكي عن الرب في العھد القديم.
الشيطان ھو خادم للرب )أي ٣ -١؛ زك  ،(٣وليس عدواً ) A Theology of the Old
 ، Testamentالصفحات  ،٣٠٦ -٣٠٠تأليف.( A. B. Davidson
د -تطورت اليھودية خالل السبي البابلي ) ٥٣٨ -٥٨٦ق.م .(.لقد تأثرت الھوتيا ً
سام صالح يُدعى Mazdaأو
بالثنوية الفارسية المجسدة في الزردشتية ،القائلة بإله
ٍ
 Ormazdوخصم شرير يُدعى  .Ahrimanوھذا ما سمح لوجود ثنوية مشخصنة في
اليھودية ما بعد السبي بين الرب ومالئكته والشيطان ومالئكته أو أرواحه النجسة .نجد تفسيراً
وتوثيقا ً جيداً للفكر الالھوتي اليھودي عن الشر المجسد في كتابAlfred Edersheim
بعنوان  ،The Life and Times of Jesus the Messiahالمجلد  ،٢الملحق ١٣
)الصفحات  (٨٦٣ -٧٤٩والملحق ) ١٦الصفحات  .(٧٧٦ -٧٧٠لقد كانت اليھودية تجسد
الشر بثالث طرق.
 -١الشيطان
-٢النية الشريرة ) (yetzer haraعند البشر
 -٣مالك الموت
يصف  Edersheimھؤالء على أنھا ) (١المشتكي؛ ) (٢المجرب ،و) (٣المعاقب
)المجلد  ،٢ص .(٧٥٦ .ھناك فرق الھوتي كبير بين يھودية ما بعد السبي وتصوير وتفسير
العھد الجديد للشر.
ھـ -العھد الجديد ،وخاصة األناجيل ،تؤكد على وجود كائنا ت روحية شريرة تقاوم
البشر والرب )في اليھودية الشيطان يعتبر عدواً للبشر ،وليس ( .الشياطين تقاوم إرادة ﷲ،
وحكمه ،وملكوته.
ً
ُ
واجه يسوع ھذه األرواح النجسة وطردھا ،وتسمى أيضا ) (١أرواح نجسة )لو :٤
٣٦؛  (١٨ :٦أو ) (٢أرواح شريرة )لو ٢١ :٧؛  (٢ :٨من كائنات بشرية .لقد ميز يسوع
بشكل واضح بين المرض )الجسدي والعقلي( واألرواح النجسة .وأظھر يسوع قدرته
وتبصره الروحي بتمييزه وطرده لھذه األرواح الشريرة .وھي أيضا ً كانت غالبا ً ما تعرفه
وتحاول أن تخاطبه ،إال أن يسوع كان يرفض شھادتھا ،ويأمرھا بالسكوت ،ويطردھا .طرد
األرواح ھي عالمة على ھزيمة مملكة الشيطان.
ھناك نقص يثير الدھشة في المعلومات في رسائل العھد الجديد حول ھذا الموضوع.
 - 7الساطير  :(satyrs) :أحد آلھة الغابات عند اإلغريق] .المترجم[.

طرد األرواح ال يرد في قائمة المواھب الروحية وليس طريقة أو إجراء يُعطى ألجيال
مستقبلية من الخ ّدام أو المؤمنين.
و -الشر واقع؛ الشر شخصي؛ الشر حاضر .ال نعرف من اإلعالن أصله أو ھدفه.
يؤ ّكد الكتاب المقدس واقعيته ويقاوم تأثيره بقوة .ليس من ثّنَوية مطلقة أساسية في الواقع .ﷲ
ھو الممسك بزمام األمور كلياً؛ الشر يُھزم ويّدان وسوف يُزال من الخليقة.
ز -يجب على شعب ﷲ أن يقاوم الشر )يعقوب  .(٧ :٤ال يمكنه أن يسيطر عليھم )١
يو  ،(١٨ :٥ولكن يمكن أن يغويھم ويد ّمر شھادتھم وتأثيرھم )أف .(١٨ -١٠ :٦
الشر جزء معلن من النظرة المسيحية للعالم .ليس للمسيحيين المعاصرين الحق بأن
يعيدوا تحديد مفھوم الشر )وجھة نظر رودلف بولتمان  Rudolf Baltmannفي التقليل من
شأن األساطير(؛ كما ال ينبغي نزع شخصانية الشر )البنى االجتماعية عند بول تيليش Paul
 ،(Tillichوال محاولة تفسيره كليا ً بكلمات علم نفسية )سيغموند فرويد Sigmund
 .(Freudإن تأثير الشر شائع ،ولكنه مھزوم .على المؤمنين أن يسيروا في موكب نصرة
المسيح.
موضوع خاص :طرد األرواح
ً
ً
طرد األرواح كان أمراً شائعا في أيام يسوع ،ولكن طرق يسوع كانت مختلفة جذريا .طرده
لألرواح كان عالمة على الدھر الجديد .كان الرابيون يستخدمون صيغا ً سحرية )انظر كتاب
 ،the Life and Times of Jesus, The Messiahللكاتب، Alfred Edersheim
المجلد  ،٢الملحق  ،١٣ص٧٦٣ -٧٤٨ .؛ والملحق  ،١٦ص ،(٧٦٦ -٧٧٠ .ولكن يسوع
استخدم سلطانه الذاتي الخاص .ھناك الكثير من اللغط والمعلومات الخطأ المتداولة اليوم عن
طرد األرواح وعن الرواح النجسة .جزء من ھذه المشكلة ھي أن العھد الجديد ال يتناول ھذه
كراع أود لو كانت لدي معلومات أكثر عن ھذا الموضوع .فيما يلي بعض الكتب
القضايا.
ٍ
التي يمكن أن نتكل عليھا.
 ، Christian Counseling and the Occult -١للمؤلف Kurt E. Koch
 ، Demons in the World Today -٢للمؤلف Merrill F. Unger
 ، Biblical Demonology -٣للمؤلف Merrill F. Unger
 ، Principalities and Powers -٤للمؤلف John Warwick Montgomery
 ، Christ and the Powers -٥للمؤلف Hendrik Berkhof
 ، Three Crucial Questions About Spiritual Warfare -٦للمؤلف Clinton
Anton
يدھشني أن طرد الرواح ليس موضوعا ً ضمن قائمة المواھب الروحية وأن
الموضوع لم تتناوله الرسائل الرسولية .أعتقد بنظرة عالمية كتابية تشتمل على عالم األرواح
)أي الخير والشر( ،موجود وفعّال في العالم المادي )أي ٢ -١؛ دا ١٠؛ أف .(١٨ -١٠ :٦
لكن ﷲ اختار أال يكشف المسائل التفصيلية .كمؤمنين لدينا كل المعلومات التي نحتاج إليھا
لكي نحيا حياة تقية ،حياة منتجة  .ولكن بعض الموضوعات لم تعلن أو تُكشف أو تُطرح.
سميث/فاندايك-البستاني٢٦ -١٧ :٥ :
١٧
ُ
ﱠ
صدﱡوقِيﱢينَ َوا ْمتَألُوا َغ ْي َرةً
شي َعة ال ﱠ
" فَقَا َم َرئِ ُ
يس ا ْل َك َھنَ ِة َو َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ َم َعهُ ال ِذينَ ُھ ْم ِ
١٨
س ا ْل َعا ﱠم ِةَ ١٩ .ولَ ِكنﱠ َمالَ َك ال ﱠر ﱢب فِي اللﱠ ْي ِل فَت ََح
فَأ َ ْلقَ ْوا أَ ْي ِديَ ُھ ْم َعلَى ﱡ
الر ُ
س ِل َو َو َ
ض ُعو ُھ ْم فِي َح ْب ِ
يع َكالَ ِم َھ ِذ ِه
س ْج ِن َوأَ ْخ َر َج ُھ ْم َوقَا َلْ »٢٠ :اذ َھبُوا قِفُوا َو َكلﱢ ُموا ال ﱠ
اب ال ﱢ
أَ ْب َو َ
ش ْع َب فِي ا ْل َھ ْي َك ِل بِ َج ِم ِ
٢١
يس ا ْل َك َھنَ ِة
س ِم ُعوا د ََخلُوا ا ْل َھ ْي َك َل نَ ْح َو ﱡ
ح َو َج َعلُوا يُ َعلﱢ ُمونَ  .ثُ ﱠم َجا َء َرئِ ُ
ا ْل َحيَا ِة« .فَلَ ﱠما َ
الص ْب ِ
س لِيُ ْؤتَى بِ ِھ ْم.
َوالﱠ ِذينَ َم َعهُ َو َد َع ُوا ا ْل َم ْج َم َع َو ُك ﱠل َم ْ
شيَ َخ ِة بَنِي إِ ْ
س َرائِي َل فَأ َ ْر َ
سلُوا إِلَى ا ْل َح ْب ِ
٢٣
٢٢
س ْج ِن فَ َر َج ُعوا َوأَ ْخبَ ُروا قَائِلِينَ » :إِنﱠنَا َو َج ْدنَا
َولَ ِكنﱠ ا ْل ُخدﱠا َم لَ ﱠما َجا ُءوا لَ ْم يَ ِجدُو ُھ ْم فِي ال ﱢ
ب َولَ ِكنْ لَ ﱠما فَت َْحنَا لَ ْم نَ ِج ْد فِي
ص َوا ْل ُح ﱠر َ
ا ْل َح ْب َ
اس َواقِفِينَ َخا ِرجا ً أَ َما َم األَ ْب َوا ِ
س ُم ْغلَقا ً بِ ُك ﱢل ِح ْر ٍ
٢٤
ارتَابُوا
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َھ ِذ ِه األَ ْق َوا َل ْ
س ِم َع ا ْل َكا ِھنُ َوقَائِ ُد ُج ْن ِد ا ْل َھ ْي َك ِل َو ُر َؤ َ
ﱠاخ ِل أَ َحداً« .فَلَ ﱠما َ
الد ِ
٢٥
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ﱠ
اح ٌد َوأ ْخبَ َر ُھ ْم قائِالًُ » :ھ َوذا ال ﱢر َجا ُل ال ِذينَ
ِمنْ ِج َھتِ ِھ ْمَ :ما َع َ
صي َر َھذا؟ ث ﱠم َجا َء َو ِ
سى أنْ يَ ِ
٢٦
َ
ْ
ْ
ﱢ
ضى قائِ ُد ال ُج ْن ِد
س ْج ِن ُھ ْم فِي ال َھ ْي َك ِل َواقِفِينَ يُ َعل ُمونَ ال ﱠ
ض ْعتُ ُمو ُھ ْم فِي ال ﱢ
ش ْع َب«ِ .حينَئِ ٍذ َم َ
َو َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ش ْع َب لِئَالﱠ يُ ْر َج ُموا".
ف ألنﱠ ُھ ْم َكانُوا يَ َخافونَ ال ﱠ
َم َع ال ُخد ِﱠام فأ ْح َ
ض َر ُھ ْم الَ بِ ُع ْن ٍ

" ١٧ :٥ا ْمتَألُوا َغ ْي َرةً" .الكلمة اليونانية تعني ببساطة "يغلي" .ولذلك ،فإن السياق ال بد
وأن يخبرنا على أنھا حماسة أو غيرة .يُظھر ھذا الدافع الحقيقي عند رؤساء الدين ،أال وھو
الغيرة .في إنجيل لوقا أعداء يسوع الحقيقيين كانوا الفريسيين ،ولكن في أعمال الرسل أعداء
أتباعه الرئيسيين كانوا الصدوقيين.
الفعل "امتأل" يُستخدم بأشكال متنوعة من قِبل لوقا ليظھر ما يميز أو يصف شخصا ً
أو كيان مشخصنا ً.
 -١يوحنا المعمدان ،حتى قبل ميالده ،كان ممتلئا ً بالروح القدس -لو ١٥ :١
 -٢أليصابات كانت ممتلئة بالروح القدس -٠لو ٤١ :١
 -٣زكريا كان ممتلئا ً بالروح القدس -لو ٦١ :١
 -٤كل من كان في المجمع والذين كانوا يسمعون يسوع يتكلم كانوا ممتلئين
بالغضب -لو ٢٨ :٤
ُ
 -٥أولئك الذين في البيت حيث أنزل المفلوج عبر السقف كانوا ممتلئين بالخوف-
لو ٢٦ :٥
 -٦الفريسيون والكتبة الذين يسافرون مع يسوع في يوم السبت كانوا ممتلئين
بالغضب -لو ١١ :٦
 -٧أولئك الذين كانوا في العلية في يوم الخمسين كانوا ممتلئين بالروح القدس -أع
٤ :٢
 -٨أولئك الذين سمعوا بطرس يتكلم في الھيكل امتألوا بالدھشة والحيرة -أع :٣
١٠
 -٩بطرس وھو يتكلم أمام المجمع امتأل بالروح القدس -أع ٨ :٤
 -١٠كل من كان في العلية امتألوا بالروح القدس -أع ٣١ :٤
 -١١إبليس مأل قلب حنانيا وسفيرة -أع ٣ :٥
 -١٢بطرس ويوحنا تكلما في المجمع من جديد وكانا ممتلئين بالغيرة -أع ١٧ :٥
 -١٣أورشليم امتأل باإلنجيل -أع ٢٨ :٥
 -١٤امتأل السبعة بالروح القدس والحكمة -أع ٣ :٦
 -١٥استفانوس كان مليئا ً باإليمان والروح القدس -أع ٨ ،٥ :٦؛ ٥٥ :٧
 -١٦حنانيا يضع يديه على شاول/بولس وھو ممتلئ بالروح القدس -أع ١٧ :٩
 -١٧بولس يكرز وھو ممتلئ بالروح القدس -أع ٩ :١٣
 -١٨اليھود في الحشد الذي كان بولس يكرز له امتألوا غيرة -أع ٤٥ :١٣
 -١٩التالميذ كانوا بشكل مستمر مملوئين فرحا ً وبالروح القدس -أع ٥٢ :١٣
 -٢٠مدينة أفسس امتألت اضطرابا ً -أع ٢٩ :١٩
في حضور اإلنجيل ما الذي "تمتلئ" به؟
 .١٨ :٥ھذه األصحاحات األولى من أعمال الرسل تُظھر المشاكل التي واجھتھا الكنيسة
األولى .تختلف المشاكل من عصر إلى عصر ،ومن ثقافة إلى ثقافة ،ولكن ﷲ ھو لنا ،معنا،
ويقوينا كي نغلب .ما من شيء -أو سجن أو إذالل متعمد ،أو تھديدات ،الخ -يمكن أن تسرق
من المؤمنين حضور وسالم المسيح )رو .(٣٩ -٣١ :٨
َ " ١٩ :٥مالَ َك ال ﱠر ﱢب" .ھذه العبارة تستخدم بشكلين في العھد القديم:
 -١مالك )تك ٤٠ ،٧ :٢٤؛ خر ٢٣ -٢٠ :٢٣؛ عد ٢٢ :٢٢؛  ١صم ١٦ :٢٤؛  ١أخ
 ١٥ :٢١وما تالھا؛ زك .(٢٨ :١
 -٢كطريقة لإلشارة إلى الرب/يھوه )تك ١٣ -٧ :١٦؛ ١٥ -١١ :٢٢؛ ١٣ ،١١ :٨١؛
١٦ -١٥ :٤٨؛ خر ٤ ،٢ :٣؛ قض ١ :٢؛ ٢٣ -٣ :١٣؛ زك .(٢ -١ :٣
يستخدم لوقا غالبا ً ھذه العبارة )لو ١٣ ،١١ :١؛ ٩ :٢؛ أع ١٩ :٥؛ ٣٠ :٧؛ ٢٦ :٨؛
٢٣ ،١١ ،٧ :١٢؛ ٣ :١٠؛  ،(٢٣ :٢٧ولكن بالمعنى الوارد في البند  ١أعاله .العھد
الجديد ال يستخدم البند  ،٢ما عدا في أعمال الرسل  ٢٦ :٨و ،٢٩حيث "مالك الرب"
يوازي الروح القدس.
نواح
س ْج ِن" .ھذا مشابه لخبرة بولس وسيال في فيلبي )أع  .(٢٦ :١٦من
اب ال ﱢ
 "فَت ََح أَ ْب َو َ
ٍ
عديدة حياة بطرس تتوازى مع حياة بولس .قد يكون ھذا أسلوب أدبي متعمد عند لوقا.
ْ " ٢٠ :٥اذ َھبُوا قِفُوا َو َكلﱢ ُموا" .ھذه ثالثة أفعال أمر.
 -١اذھبوا ،أمر حاضر مبني للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(.

 -٢قفوا ،اسم فاعل ماضي بسيط مبني للمجھول مستخدم كأمر )انظر كتاب
 ،Analytical Greek New Testamentللمؤلف  ،Fribergص.
.(٣٧٩
 -٣كلّموا ،أمر حاضر مبني للمعلوم.
كان للمالك مھمة مالئكية للكنيسة األولى )وأيضا ً لكنيسة اليوم(.
ش ْع َب" .كان ھذا ھو الموضوع الرئيسي في خدمة الرسل .الجرأة )انظر
 " َكلﱢ ُموا ال ﱠ
الموضوع الخاص على  ،(٢٩ :٤وليس الخوف ،ھي ما كانت تميز الحياة الجديدة لھؤالء
المؤمنين الممتلئين بالروح.

سميث/فاندايك-البستاني
يع َكالَ ِم َھ ِذ ِه ا ْل َحيَا ِة"
" َج ِم ِ
"بِشَا َرةَ ا ْل َحيَا ِة ا ْل َج ِدي َد ِة َكا ِملَةً!"
كتاب الحياة
تعاليم الحيا ِة الجديد ِة"
"
العربية المشتركة
ِ
الحياة"
اليسوعية
ميع أُمو ِر ھذه َ
" َج ِ
العبارة تتكلم عن الحياة الجديدة )، zōeالحياة األبدية( التي نجدھا فقط في إنجيل
يسوع المسيح .لقد تحرروا روحيا ً )الخالص( وجسديا ً )خارجين من السجن( .واآلن
سيخبرون الجميع عن كل شيء )مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع .(٨ :١
 .٢١ :٥الحظوا أن كونھم قد تحرروا بشكل فائق الطبيعة ال يعني أنھم لن يُسجنوا من جديد.
حتى تدبير ﷲ ال يعني أن كل الصعوبات ستُحل أو تُزال في الخدمة )مت ١٢ -١٠ :٥؛ رو
١٧ :٨؛  ١بط .(١٦ -١٢ :٤
س َرائِي َل" .انظر الموضوع الخاص" :المجمع" ،على .٥ :٤
 "ا ْل َم ْج َم َع َو ُك ﱠل َم ْ
شيَ َخ ِة بَنِي إِ ْ
إال َم تشير "المشيخة"؟
 Curtis Vaughanفي كتابه  ، Actsص ،٤٠ -٣٩ .يقول أن المشيخة ھم شيوخ
أورشليم الذين لم يكونوا أعضاء في المجمع في ذلك الوقت ) ،Word Studiesللمؤلف M.
 ،R. Vincentالمجلد  ،١ص ،(٢٣٤ .ولكن ترجمة  NASBو NIVتفترض أن المجمع
والمشيخة مترادفان.
ُ " ٢٣ :٥م ْغلَقا ً" .ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول .الفكرة كانت أن أبواب السجن كانت
مغلقة بإحكام وأن الحرس كانوا متأھبين )اسم فاعل تام مبني للمعلوم( ،ولكن السجّانين كانوا
قد ذھبوا.
ارتَابُوا" .يستخدم لوقا ھذه الكلمة عدة مرات .إنھا صيغة مشددة من )(aporeō
ْ " ٢٤ :٥
)لو ٤ :٢٤؛ أع  (٢٠ :٥مع ) (diaلو ٧ :٩؛ أع ١٢ :٢؛ ٢٤ :٥؛  .(١٧ :١٠إنھا تحمل
المعنى األساسي بالريبة أو الشك أو االرتباك والحيرة.
صي َر َھ َذا؟" .الصيغة النحوية للعبارة ھي جملة شرطية فئة رابعة غير
 " َما َع َ
سى أَنْ يَ ِ
مكتملة ) anمع ماضي بسيط متوسط في صيغة تمني ]مجھول الصيغة معلوم المعنى[(.
أسلوب صيغة التمني يعبر عن الحيرة واالرتباك )لو ٦٢ -٦١ :١؛ ١٥ :٣؛ ٢٦ :١٥؛ أع :٥
٢٤؛  ،١٧ :١٠انظر  ،James Allen Hewettفي كتابه ،New Testament Greek
ص.(١٩٥ .
ش ْع َب لِئَالﱠ يُ ْر َج ُموا" .أظھر ھذا شعبية الكنيسة األولى )اآلية ١٣؛
َ " ٢٦ :٥كانُوا يَ َخافُونَ ال ﱠ
٤٧ :٢؛  (٢١ :٤ومصدر الغيرة المستمرة عند قادة اليھود.
سميث/فاندايك-البستاني٣٢ -٢٧ :٥ :
٢٨
٢٧
ص ْينَا ُك ْم
سأَلَ ُھ ْم َرئِ ُ
يس ا ْل َك َھنَ ِة قَائِالً» :أَ َما أَ ْو َ
ض ُرو ُھ ْم أَ ْوقَفُو ُھ ْم فِي ا ْل َم ْج َم ِع .فَ َ
" فَلَ ﱠما أَ ْح َ
س ِم؟ َوھَا أَ ْنتُ ْم قَ ْد َم ْ
شلِي َم بِتَ ْعلِي ِم ُك ْم َوتُ ِريدُونَ أَنْ ت َْجلِبُوا
ألتُ ْم أُو ُر َ
اال ْ
صيﱠةً أَنْ الَ تُ َعلﱢ ُموا بِ َھ َذا ِ
َو ِ
٢٩
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
س ُل َوقالوا» :يَنبَ ِغي أنْ يُطا َع ﷲُ أكث َر ِمنَ
س َو ﱡ
الر ُ
اب بُط ُر ُ
ان« .فأ َج َ
اإلن َ
س ِ
َعلَ ْينا َد َمَ ٣٠ھذا ِ
٣١
شبَ ٍة.
سو َع الﱠ ِذي أَ ْنتُ ْم قَتَ ْلتُ ُموهُ ُم َعلﱢقِينَ إِيﱠاهُ َعلَى َخ َ
س .إِلَهُ آبَائِنَا أَقَا َم يَ ُ
َھ َذا َرفﱠ َعهُ ﷲُ
النﱠا ِ
٣٢
ش ُھو ٌد لَهُ بِ َھ ِذ ِه
س َرائِي َل التﱠ ْوبَةَ َو ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَاَ .ونَ ْحنُ ُ
بِيَ ِمينِ ِه َرئِيسا ً َو ُم َخلﱢصا ً لِيُ ْع ِط َي إِ ْ
ُس أَ ْيضا ً الﱠ ِذي أَ ْعطَاهُ ﷲُ لِلﱠ ِذينَ يُ ِطي ُعونَهُ«".
األُ ُمو ِر َو ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
٢٨ :٥
َ
ً
َ
ُ
صيﱠة"
سميث/فاندايك-البستاني
"أ ْو َ
ص ْيناك ْم َو ِ
ُ
ش ﱠد ٍة"
كتاب الحياة
"أ َمرناكم بِ ِ
ش ﱠد ٍة"
العربية المشتركة
"أ َمرنا ُكم بِ ِ
َ
ﱠ
َ
ش ﱠد الن ْھ ِي"
اليسوعية
"ن َھ ْيناكم أ َ

االس ِْم؟" ،والذي
إن  NKJVيحوي العبارة "أما نَھَيْناكم أَ َش ﱠد النﱠھ ِْي أَ ْن الَ تُ َعلﱢ ُموا بِھَ َذا ِ
ھو تغاير في مخطوطة يونانية ُوجدت في النصوص اليونانية2،א  D ،و ، Eولكن ليس في
المخطوطة  ،P74א* ، A،أو. B
ھذا السؤال يتوقع جوابا ً باإليجاب .كان الرسل محترسين.
البناء مصطلح سامي )لو  (١٥ :٢٢مشابه للنسيب المتشابه المفعولي في اليونانية
السائدة حيث الفعل ) (parangellōوالمفعول المباشر ) (parangeliaھما من نفس الجذر.
ھذا التركيب يشدد على المعنى األساسي للكلمات .من الالفت أن ھذه الكلمة في البردية
المكتوبة باللغة اليونانية السائدة والموجودة في مصر كانت تعني استدعا ًء رسميا ً إلى
المحكمة أو أمر من محكمة ) Moultonو  Milliganفي كتابھما  ،ص.(٤٨١ .
ان" .ھذا التعبير يظھر ازدراء رؤساء اليھود .لم يذكروا اسم يسوع أبداً.
اإل ْن َ
س ِ
 " َھ َذا ِ
وحتى التلمود يدعوه "فالن" )كتاب  ،Word Studiesللكاتب  ، M. R. Vincentالمجلد
 ،١ص.(٢٣٤ .
 " َعلَ ْينَا َد َم" .كان بطرس ويوحنا يستمران في التأكيد على أن رؤساء اليھود ھؤالء دبّروا
موت يسوع )اآلية ٣٠؛ ٣٣ :٢؛ ١٥ -١٤ :٣؛  .١٠٩ :٤كان ھذا أيضا ً اتھام استفانوس في
.٥٢ :٧
ْ
" ٢٩ :٥يَنبَ ِغي" .ھذه الكلمة ) (deiتعني ضرورة أخالقية .تظھر ھذه التزام الرسل
بالكرازة بالحق ،بغض النظر عن التبعات ) .(١٩ :٤انظر التعليق الكامل على .١٦ :١
" ٣٠ :٥إِلَهُ آبَائِنَا" .ھؤالء المسيحيون األوائل كانوا يعتقدون أنھم كانوا الورثة الروحيين
الحقيقيين لشعب ﷲ في العھد القديم )١٣ :٣؛ رو ٢٩ -٢٨ :٢؛ غل ١٦ :٦؛  ١بط ٩ ،٥ :٣؛
رؤ .(٦ :١
سو َع" .يؤكد العھد الجديد أن اآلب أقام يسوع )أع ٣٢ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ :٥
 "أَقَا َم يَ ُ
٣٠؛ ٤٠ :١٠؛ ٣٧ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٠ :١٣؛ رو  (٩ ،٤ :٦لتأكيد حقيقة حياة يسوع وتعاليمه.
ھذا جانب رئيسي أساسي من العظة الكرازية  ١) Kerygmaكور .(١٥
يجب أن نالحظ أيضا ً أن العھد الجديد يؤكد على أن االبن والروح القدس كانا أيضا ً
مشتركين في ھذا الحدث العظيم.
 -١االبن -يو ٢٢ -١٩ :٢؛ ١٨ -١٧ :١٠
 -٢الروح القدس -رو ١١ :٨
شبَ ٍة" .ھذا يعود إلى اللعنة في تث .٢٣ :٢١
 "الﱠ ِذي أَ ْنتُ ْم قَتَ ْلتُ ُموهُ ُم َعلﱢقِينَ إِيﱠاهُ َعلَى َخ َ
رؤساء الدين ھؤالء كانوا يريدون ليسوع ،الذي يدعي أنه المسيا ،أن يحمل لعنة الرب/يھوه.
حمل يسوع لعنة الناموس في العھد القديم )أي أن الروح التي تخطئ تموت بالتأكيد ]حز :١٨
 [٢٠ ،٤وكل البشر قد خطئوا ،رو  (٢٣ ،١٨ -٩ :٣من أجلنا )غل ١٣ :٣؛ كول .(١٤ :١
كان يسوع ھو حمل ﷲ البريء الذي بذل نفسه ألجل العالم ال ُمبعد )يو ٢٩ :١؛  ٢كور :٥
.(٢١
" ٣١ :٥ﷲُ بِيَ ِمينِ ِه" .كلمة "الممجد" تترجم في يو  ١٤ :٣كـ "مرفوع" كما في في  ٩ :٢كـ
"الممجد عاليا ً" .لقد كان الصليب ھو وسيلة المسيح في التمجيد والغلبة )كور ١٥ :١؛  ٢كور
.(١٤ :٢
العبارة التجسيمية "يمين" كانت استعارة تشير إلى مكان القوة والسلطة )مت :٢٦
 .(٦٤ﷲ ھو روح أبدي .أبدي أزلي سرمدي .ليس له جسد مادي .انظر الموضوع الخاص
على .٣٣ :٢
 " َر ِئيسا ً" .تؤكد ھذه اآلية بشكل واضح وحدد مسيانية يسوع .الكلمة نفسھا استُخدمت
لإلشارة إلى يسوع في  ،١٥ :٣حيث يمكن أن تترجم إلى "مبدئ" ) .(NRSVيمكن أن تعني
"رئيس"" ،رائد" ،أو "أمير" .كانت أيضا ً قد تستخدم لإلشارة إلى مؤسس مدرسة أو عائلة
)عب ١٠ :٢؛  .(٢ :١٢انظر الموضوع الخاص على .١٥ :٣
 " ُم َخلﱢصا ً" .ھذه الكلمة كانت تستخدم في القرن األول في العالم اإلغريقي-الروماني
لإلشارة إلى قيصر .لقد ادعى قيصر على أنه مخلص الثقافة والسالم .كلمة أخرى ادعاه
القياصرة ألنفسھم ،ولكن المسيحيين استخدموھا بشكل فريد لإلشارة إلى يسوع ،ھي كلمة
رب ).(kurios
ھذه الكلمة "مخلص" استخدمت في العھد القديم ككلمة تشير إلى الرب/يھوه ) ٢صم
٣ :٢٢؛ مز ٢١ :١٠٦؛ أش ١١ ،٤ :٤٣؛ ٢٦ :٤٩؛ ١٦ :٦٠؛  .(٨ :٦٣غالبا ً ما يؤكد كتّاب
العھد الجديد على الھوت يسوع بأن ينسبوا إليه ألقاب الرب/يھوه في العھد القديم .الحظوا
كيف أن بولس يفعل ذلك في رسالته إلى تيطس.

" ،٣ :١ -١ﷲ مخلصنا"
" ،٤ :١ -٢المسيح يسوع مخلصنا"
" ،١٠ :٢ -٣ﷲ مخلصنا"
" ،١٣ :٢ -٤إلھنا العظيم ومخلصنا ،المسيح يسوع"
" ،٤ :٣ -٥ﷲ مخلصنا"
" ،٦ :٣ -٦يسوع المسيح مخلصنا"
س َرائِي َل التﱠ ْوبَةَ َو ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا" .تظھر ھذه ھدف موت يسوع )لو ٤٧ :٢٤
 "لِيُ ْع ِط َي إِ ْ
وأع  .(٣٨ :٢إنه أمر غير مألوف عند كتّاب العھد الجديد أن يشيروا على التوبة عطية من
ﷲ )أع ] ١٣ :١١إلى األمميين[؛  ٢تيم ٢٥ :٢؛ وربما أيضا ً رو  .(٤ :٢عادة ما تكون أحد
متطلبات العھد الجديد ألجل اقتبال البشر لإلنجيل )مر  ١٥ :١وأع ١٩ ،١٦ :٣؛ .(٢١ :٢٠
أعتقد أنھا طريقة أدبية إلظھار أن ﷲ يريد كل البشر المخلوقين على صورته أن يخلصوا.
إنھا ليست مسألة تتعلق بسيادة ﷲ.
أولئك الذين يركزون فقط على دور ﷲ في العھد الجديد يستخدمون ھذه اآلية غالبا ً
ليبرھنوا أن الخالص ھو كله من ﷲ وليس فيه مشاركة من أي نوع من البشر .إال أن ھذا
مثال جيد عن البرھان النصي لمقطع يالئم نظام الالھوت المتصور سبقيا ً عند المرء .يؤكد
الكتاب المقدس بشكل واضح أولوية وضرورة مبادرة ﷲ ،ولكن أيضا ً يعلن أن مفھوم
"العھد/الميثاق" يصف أفضل ما يكون نموذجه المختار حول كيفية االرتباط بالبشرية
المحتاجة .الحرية ھي عطية منحھا ﷲ لإلنسان في الخلق .ﷲ ال ينتھك ھذه العطية/المسؤولية
)رو ٤ :٢؛  ٢كور  .(١٠ :٧إنه يقترب منا ،ويتودد إلينا ،ويعمل معنا ،ويضمن لنا طريقا ً
للفداء )يو  .(٦٤ ،٤٤ :٦ولكن البشر الساقطين يجب أن يتجاوبوا وأن يستمروا في التجاوب
معه في توبة وإيمان وطاعة وصبر.
فيما يلي اقتباس الفت من كتاب  ،New Testament Theologyللكاتب ،Frank Stagg
ص:١١٩ .
"ليس وسع للبشر أن يحققوا أي شيء سوى أن
يقتبلوا التوبة ،ومع ذلك فيجب عليھم أن يقتبلوھا.
باإليمان يتلقى اإلنسان المسيح إلى شخصه الداخلي؛
والمسيح ،كحضور مح ّول يحرف مسار تلك الحياة
من االتكال على الذات إلى االتكال على ﷲ ،من
توكيد الذات إلى نكران الذات .ھذا االھتداء ھو
عكس السقوط ،والذي فيه سعى اإلنسان ليجد
المعنى الكامل لوجوده داخل نفسه".
 .٣٢ :٥مرات عديدة في أعمال الرسل يشير بطرس إلى حقيقة أن الرسل والتالميذ ھم شھود
لحياة وموت وقيامة يسوع .في ھذا السياق يضيف" ،الروح القدس" كشاھد .قد تكون ھذه
الطريقة لتأكيد الشاھدين الضروريين في العھد القديم للتأكيد على أمر ما )عد ٣٠ :٣٥؛ تث
.(٦ :١٧
لوقا/أعمال تتكلم عن عطية الروح القدس:
 -١عند المعمودية٣٨ :٢ -
 -٢في إطاعة اإلنجيل٣٢ :٥ -
 -٣ال يمكن أن تُشترى٢٠ -١٩ :٨ -
 -٤إلى كل األمميين٤٥ :١٠ -؛ ١٧ :١١
 -٥من اآلب -لو ) ١٣ :١١يع .(١٧ :١
 "لِلﱠ ِذينَ يُ ِطي ُعونَهُ" .الطاعة ھي خيار يميز أسلوب حياة .علينا أن نطيع بأن نؤمن
باإلنجيل .علينا أن نستمر في الطاعة لنتمتع بثمارھا )مت ٢٧ -٢٤ :٧؛ لو .(٤٨ -٤٦ :٦
الكلمة النادرة "يطيع" ) peithomaiإضافة إلى ٢١ :٢٧ ، archē؛ لو .(٤٨ -٤٦ :٦
المستخدمة في اآليتين  ٢٩و ،٣٢كانت مركبة من كلمة "رئيس" ) (archēو"يطيع".
سميث/فاندايك-البستاني٣٩ -٣٣ :٥ :
٣٤
٣٣
يس ﱞي
" فَلَ ﱠما َ
س ِم ُعوا َحنِقُوا َو َج َعلُوا يَتَشَا َو ُرونَ أَنْ يَ ْقتُلُو ُھ ْم .فَقَا َم ِفي ا ْل َم ْج َم ِع َر ُج ٌل فَ ﱢر ِ
س ُل قَلِيالً٣٥ .ثُ ﱠم
يع ال ﱠ
ا ْ
ب َوأَ َم َر أَنْ يُ ْخ َر َج ﱡ
الر ُ
ش ْع ِ
س ُمهُ َغ َماالَئِي ُل ُم َعلﱢ ٌم لِلنﱠا ُمو ِ
س ُم َك ﱠر ٌم ِع ْن َد َج ِم ِ
س فِي َما أَ ْنتُ ْم
قَا َل لَ ُھ ْم » :أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا
س َرائِيلِيﱡونَ ْ
اإل ْ
احتَ ِر ُزوا ألَ ْنفُ ِ
س ُك ْم ِمنْ ِج َھ ِة َھ ُؤالَ ِء النﱠا ِ
ُ ٣٦ل ِ
ق
ص َ
ُم ْز ِم ُعونَ أَنْ تَ ْف َعلُوا .ألَنﱠهُ قَ ْب َل َھ ِذ ِه األَيﱠ ِام قَا َم ثُود ُ
َي ٌء الﱠ ِذي ا ْلتَ َ
َاس قَائِالً عَنْ نَ ْف ِ
س ِه إِنﱠهُ ش ْ

صا ُروا الَ
ال نَ ْح ُو أَ ْربَ ِع ِمئَ ٍة الﱠ ِذي قُتِ َل َو َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ ا ْنقَادُوا إِلَ ْي ِه تَبَ ﱠددُوا َو َ
بِ ِه َع َد ٌد ِمنَ ال ﱢر َج ِ
٣٧
ش ْعبا ً َغفِيراً .فَ َذا َك أَ ْيضا ً
ب َوأَ َزا َغ َو َرا َءهُ َ
اال ْكتِتَا ِ
َي َء .بَ ْع َد َھ َذا قَا َم يَ ُھو َذا ا ْل َجلِيلِ ﱡي فِي أَيﱠ ِام ِ
ش ْ
٣٨
س
شتﱠتُوا.
َھلَ َك َو َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ ا ْنقَادُوا إِلَ ْي ِه تَ َ
َواآلنَ أَقُو ُل لَ ُك ْم :تَنَ ﱠح ْوا عَنْ َھ ُؤالَ ِء النﱠا ِ
٣٩
ض َوإِنْ َكانَ ِمنَ
س ْوفَ يَ ْنتَقِ ُ
َوا ْت ُر ُكو ُھ ْم! ألَنﱠهُ إِنْ َكانَ َھ َذا ال ﱠر ْأ ُ
س فَ َ
ي أَ ْو َھ َذا ا ْل َع َم ُل ِمنَ النﱠا ِ
ُوجدُوا ُم َحا ِربِينَ ِ ﱠ ِ أَ ْيضا ً«".
ﷲِ فَالَ تَ ْق ِد ُرونَ أَنْ تَ ْنقُ ُ
ضوهُ لِئَالﱠ ت َ
٣٣ :٥
" َحنِقُوا"
سميث/فاندايك-البستاني
ضبُ ُھ ْم"
"ا ْ
كتاب الحياة
شتَ ﱠد َغ َ
َ
ضبوا كثي ًرا"
العربية المشتركة
"غ ِ
َ
ضبًا"
اليسوعية
"استَشاطوا غ َ
ً
ھذه الكلمة تعني حرفيا "يقص بمنشار" أو "يص ّر بأسنانه" .ھذه الكلمة نفسھا في
نفس الصيغة نجد أيضا ً في  ،٥٤ :٧حيث العبارة المضافة" ،حنقوا بقلوبھم" ،تظھر المعنى
االستعاري الكامل )انظر أيضا ً لو  .(٣٥ :٢ھذه الكلمة القوية )أي (diaprō ،مشابھة في
المعنى لما يرد في ٣٧ :٢أ.
 " َج َعلُوا يَتَشَا َو ُرونَ أَنْ يَ ْقتُلُو ُھ ْم" .ھذا فعل ناقص مبني للمتوسط إشاري )مجھول
الصيغة معلوم المعنى( ،يدل على معنى أن ) (١بدأوا في ھذه النقطة يحاولون أن يقتلوھم أو
) (٢كان ھذا مخطط أو رغبة متكررة متواترة .من معرفتنا لنمو الكنيسة األولى من أعمال
الرسل ،البند األول ھو المالئم أكثر.
الحظوا أن الصدوقيين ھم الذين اختبروا ھذا الغضب والنية بالقتل .ربما كان
الفريسيون )غماالئيل( قد رأوا في الكنيسة األولى شوكة مفيدة ينخسون بھا الرفض الصدوقي
للقيامة عموما ً .ما كان الفريسيون ليريدون أن يؤكدوا قيامة يسوع ،بل ليؤكدوا مفھوم القيامة
الذي يليه حياة مستقبلية مع ﷲ.
إنه أمر مدھش بالنسبة إلى قرّاء الكتاب المقدس المعاصرين أن يروا أن رؤساء
الدين كان يمكن أن يخططوا للقتل .تذكروا أن ھؤالء ھم الصدوقيون الملتزمون بكتابات
موسى ،والتي كانت تطالب برجم المج ّدف حتى الموت .ھؤالء الرؤساء كانوا يظنون أنھم
يتصرفون بالنيابة عن ﷲ أو لصالح ﷲ وبما يتطابق مع كلمته )ال .(١٦ -١٠ :٢٤
يس ﱞي" .انظر الموضوع الخاص التالي.
" ٣٤ :٥فَ ﱢر ِ
يسيﱡون
موضوع خاص :ا ْلفَ ﱢر ِ
 -Iكان لھذه الكلمة أحد األصول المحتملة التالية:
ّ
أ" -ينفصل“ .نشأت ھذه المجموعة خالل الفترة المكابية) .وھذه وجھة النظر األوسع
انتشاراً واألكثر قبوالً(.
ب" -يَفصل/يُفصﱢل“ .وھذا معنى آخر من نفس الجذر العبري .يقول البعض أنھا كانت
تعني "مفسّر" )انظر  ٢تيم .(١٥ :٢
ج" -فارسي“ .ھذا معنى آخر من نفس الجذر اآلرامي .ھناك نقاط مشتركة كثيرة بين
وبعض عقائد الفريسيين والثنوية الزرادشتية الفارسية.
 -IIتطورت ھذه الجماعة خالل الفترة المكابية عن جماعة الـ ) Hasidimاألتقياء( .ظھرت
مجموعات عديدة متنوعة مثل األسانيين كرد فعل مضاد للھلّينية على أنطيوخس الرابع
أبيفانس .يُذكر الفريسيون ألول مرة في كتاب يوسيفوسAntiquities of the Jews ،
.8.5.1-3
 -IIIالعقائد الرئيسية للفريسيين
أ -اإليمان بالمسيا اآلتي ،ھذا اإليمان الذي نشأ عن األدب اليھودي الرؤيوي في فترة ما
بين العھدين مثل سفر أخنوخ األول.
ب -ﷲ فاعل في الحياة اليومية .وھذا يتعارض تماما ً مع فكر الصدوقيين .إن الكثير من
العقائد الفريسية كانت نقيضا ً الھوتيا ً لعقائد الصدوقيين.
ج -التوجه الجسدي في الحياة األخرى يستند على الحياة األرضية ،فھناك ثواب أو
عقاب )انظر دا .(٢ :١٢
د -سلطة العھد القديم والتقاليد الشفھية )التلمود( .لقد كانوا حريصين على إطاعة وصايا
ﷲ في العھد القديم كما فسرتھا وطبّقتھا مدراس المعلّمين الربّانيين ) َش ﱠماي ،المحافظة،
و ِھلﱢيل ،المتحررة( .التفسير الرباني كان يعتمد على الحوار بين الربانيين من كلتا الفلسفتين
المختلفتين ،واحدة محافظة ،واألخرى متحررة .ھذه النقاشات الشفھية حول معنى وتفسير

الكتابات المقدسة ُد ّونت أخيراً في شكلين :التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني غير المكتمل.
لقد كانوا يعتقدون أن موسى قد تلقى التفاسير الشفھية على جبل سيناء .البداية التاريخية لھذه
النقاشات كانت بفضل عزرا ورجال "المجمع الكبير" )الذين ُدعيوا الحقا ً بالمجمع(.
ھـ -إيمان كبير متطور بعلم المالئكة .وكان ھذا يشمل الكائنات الروحية الصالحة
والشريرة .ونشأ ھذا عن الثنوية الفارسية واألدب اليھودي في فترة ما بين العھدين.
موضوع خاصَ :غ َماالَئِي ُل
 -Iاالسم
أ -االسم يعني أن "ﷲ مكافئي".
ب -يعرف باسم "الشيخ" أو غماالئيل األول لتمييز بينه وبين قريب الحق ،كان أيضا ً فعاالً
جداً في الرئاسة اليھودية.
 -IIالرجل
أ -يقول التقليد أنه كان حفيد ھليل.
ب -تقاليد أخرى تقول أنه كانت لديه روابط بالعائلة الملكية لھيرودس )أي ،أغريباس األول(.
ج -يقول التقليد أنه كان رئيس المجمع ،ولكن على األرجح أن ھذا يشير إلى غماالئيل الثاني.
د -كان أحد السبعين األكثر احتراما ً بين الربانيين الذين أعطيوا لقب الربان.
ھـ -مات قبل عام  ٧٠م.
 -IIIفكره الالھوتي
أ -لقد كان رابيا ً محترما ً جداً.
بُ -عرف باھتمامه وضبطه لليھود المبعثرين في الشتات.
ج -كان يُعرف أيضا ً بفضل اھتمامه بالمحرومين بشكل خاص )غالبا ً ما كان شعاره يبدأ
بالقول "لخير البشرية"(.
 -١األيتام
 -٢األرامل
 -٣النساء
ّ
د -لقد كان المعلم الخاص الرابي للرسول بولس في أورشليم )أع .(٣ :٢٢
ھـ -في أع  ٣٩ -٣٣ :٥يعطي رأيا ً عاقالً حكيما ً حول كيفية التعامل مع الكنيسة األولى في
فلسطين.
ً
ً
و -ھذا الرابي كان محترما جدا حتى أنه لدى موته قيل" :عندما مات الربان غماالئيل الشيخ
فإن مجد التوراة توقف وكذلك النقاء والقداسة )حرفياً" ،الفرز"( تالشتا )،(Sot. 9:15
مأخوذاً من كتاب  ، Judaica Encyclopediaالمجلد  ،٧ص.٢٩٦ .
ز -ال بد من القول أن حافز غماالئيل في ھذه القضية كان غير واضح غير محدد .ربما كان
يؤكد حكمة الفريسيين ضد تھور الصدوقيين .ھاتان الطائفتان اليھوديتان القويتان كانتا
تسخران من بعضھما البعض في كل فرصة تتاح.
َاس ...يَ ُھو َذا ا ْل َجلِيلِ ﱡي" .يذكر يوسيفوس ھذين االسمين ذاتھما ) Antiq.
" ٣٧ -٣٦ :٥ثُود ُ
 .(20.5.1ولكن يضعھما في قائمة بترتيب معاكس .معلومات تاريخية أخرى تظھر أنه كان
ھناك شخصان يحمالن ھذا االسم وكانا يھوديين غيوريين ضد روما .ولذلك فإن ھناك
احتمال أن يكون كال العھد الجديد و يوسيفوس على صواب .ذاك الذي يُذكر باسم غماالئيل
تمرد عام  ٦م ،.بينما الذي يذكره يوسيفوس تمرد عام  ٤٤م.
ب" .يخبرنا يوسيفوس ) (Antiq.18.1.1 ; Wars 2.8.1أن
اال ْكتِتَا ِ
" ٣٧ :٥فِي أَيﱠ ِام ِ
ُ
أغسطس أمر بضريبة تُفرض على اليھود ،مباشرة ،بعد أن أنزل أرخيالوس عن العرش
و ُعيّن كيرينيوس واليا ً على سورية )أي ،بحوالي العام  ٧ -٦م .(.ھذه اإلحصاءات ألجل
أھداف ضرائبية كانت تجري كل  ١٤سنة ،ولكن تستغرق سنوات حتى تنتھي.
 "يَ ُھو َذا ا ْل َجلِيلِ ﱡي" .يذكره يوسيفوس عدة مرات ) Antiq. 18.1.1-6 ; 20.5.2وأيضا ً
في .(Wars 2.8.1 ; 2.17.8-9
قام بتمرده حوالي العام  ٦أو  ٧م .لقد كان مؤسس حركة الغيورين .الغيورون
)يوسيفوس يدعوھم "الفلسفة الرابعة"( والقتلة )أي ،السفاكين( ربما كانوا نفس الحركة
السياسية.
ﱠ
َ
َ
ُ
ْ
س َوات ُركو ُھ ْم" .يا لھا من نصيحة مدھشة! ھذه العبارة فيھا
" ٣٨ :٥تَن ﱠح ْوا عَنْ َھ ُؤال ِء النا ِ
فعال أمر ماضيين بسيطين مبنيين للمعلوم:

 ، aphistēmi -١يفصل ،يبعد.
 ، aphiēmi -٢يرسل بعيداً ،يصرف
 "إِنْ " .ھذه جملة شرطية فئة ثالثة تعني عمل فيه قدرة كامنة.
" ٣٩ :٥إِنْ " .ھذه جملة شرطية فئة أولى ،وعادة تشير إلى تأكيد حقيقة ،ولكن ھنا ال يمكن
أن تكون صحيحة.
يظھر ھذا االستخدام األدبي لھذا الشكل النحوي.
ُوجدُوا ُم َحا ِربِينَ ِ ﱠ ِ" .يجب أن نتذكر أن رؤساء الدين ھؤالء يعتقدون بأنھم
 "لِئَالﱠ ت َ
يتصرفون ألجل ﷲ أو لصالح ﷲ .الحقيقة نفسھا أن غماالئيل يتكلم عن إمكانية أن يكونوا
مخطئين بشكل مخلص ھو عبارة صادمة ).(١٧ :١١
سميث/فاندايك-البستاني٤٢ -٤٠ :٥ :
٤٠
َ
َ
َ
ْ
ُ
ﱠ
َ
ُ
َ
َ
َ
سو َع ث ﱠم أطلقو ُھ ْم.
صو ُھ ْم أنْ ال يَتكل ُموا بِا ْ
" فَا ْنقَادُوا إِلَ ْي ِهَ .و َدعُوا ﱡ
س ِم يَ ُ
س َل َو َجلَدُو ُھ ْم َوأ ْو ُ
الر ُ
٤١
س ِم ِه.
ستَأْ ِھلِينَ أَنْ يُ َھانُوا ِمنْ أَ ْج ِل ا ْ
سبُوا ُم ْ
َوأَ ﱠما ُھ ْم فَ َذ َھبُوا فَ ِر ِحينَ ِمنْ أَ َم ِام ا ْل َم ْج َم ِع ألَنﱠ ُھ ْم ُح ِ
٤٢
يح".
ت ُم َعلﱢ ِمينَ َو ُمبَ ﱢ
ش ِرينَ بِيَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
َو َكانُوا الَ يَ َزالُونَ ُك ﱠل يَ ْو ٍم فِي ا ْل َھ ْي َك ِل َوفِي ا ْلبُيُو ِ
س ِ
" ٤٠ :٥ا ْنقَادُوا إِلَ ْي ِه" .ھذه العبارة مشتملة في اآلية  ٣٩في بعض الترجمات )(NRSV
وفي اآلية  ٤٠في ترجمات أخرى ) .( NKJV، NASBوتحتفظ بھا الترجمتان TEVو
 NJBفي اآلية  ،٣٩ولكن تبدأ مقطعا ً جديداً.
 " َجلَدُو ُھ ْم" .لم تكن ھذه ھي نفسھا طريقة الجلد الرومانية ) ،mastixأع ،(٢٥ -٢٤ :٢٢
والتي تحملھا يسوع .تشير ھذه إلى ضرب اليھود بقضبان )تث ٣ :٢٥؛ أي ،derō ،لو :١٢
٤٨ -٤٧؛ ١١ -١٠ :٢٠؛  .(٦٣ :٢٢لقد كانت مؤلمة جداً ،ولكن ال تشكل خطراً على الحياة.
المشكلة التفسيرية ھي أن ھاتان الكلمتان اليونانيتان غالبا ً ما تستخدمان بشكل
متبادل .السبعينية لتث  ٣ :٢٥تحوي كلمة  ،mastixولكنھا تشير إلى معاقبة اليھود .لوقا
يستخدم بشكل اعتيادي كلمة  derōألجل ضرب المجمع اليھودي )حرفيا ً "سلخ جلد
حيوان"(.
َ
ً
ﱠ
سو َع" .ھذا المجمع نفسه قد فعل ذلك قبال )،١٧ :٤
صو ُھ ْم أنْ الَ يَتَ َكل ُموا بِا ْ
س ِم يَ ُ
 " َوأَ ْو ُ
 .(٢١وھذه المرة ضربوھم وكرروا التحذير.
 .٤١ :٥كان يسوع قد تنبأ عن ھذا النوع من المعاملة )مت ٢٣ -١٦ :١٠؛ مر ١٣ -٩ :١٣؛
لو ١٢ -١ :٢١؛ ١٩ -١٠ :٢١؛ يو .(٢٧ -١٨ :١٥
َ
َ
س ِم ِه" .يبدو ھذا
ستَأْ ِھلِينَ أنْ يُ َھانُوا ِمنْ أ ْج ِل ا ْ
سبُوا ُم ْ
 "فَ ِر ِحينَ ِمنْ أَ َم ِام ا ْل َم ْج َم ِع ألَنﱠ ُھ ْم ُح ِ
مفاجئا ً لنا اليوم ألننا نعيش في مجتمع يكون فيه االضطھاد الجسدي أمراً نادراً للغاية ،ولكن
لم يكن ھكذا ھو الحال بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المؤمنين عبر القرون.
قال يسوع بوضوح أن أتباعه سيعانون ويتألمون .أرجو أن تقرأوا مت ١٢ -١٠ :٥؛
يو ٢١ -١٨ :١٥؛ أع ٢٢ :١٤؛  ٢كور ١٨ -١٦ :٤؛ في ٢٩ :١؛  ١تس ٣ :٣؛  ٢تيم :٣
١٢؛ يع  .٤ -٢ :١الحظوا أيضا ً كيف أن آالم يسوع في  ١بطرس )١١ :١؛ ٢٣ ،٢١ :٢؛
١٨ :٣؛  ١٩ :٥يجب أن يحاكيھا أتباعه )٧ -٦ :١؛ ١٩ :٢؛ .(١٩ -١٢ ،١ :٤
ُ " ٤٢ :٥ك ﱠل يَ ْو ٍم فِي ا ْل َھ ْي َك ِل" .ھؤالء الشھود األوائل ليسوع رفضوا أن يسكتوا ،حتى في
قلب اليھودية ،الھيكل في أورشليم.
ت" .الكنيسة األولى كانت تقيم اجتماعاتھا في منازل خاصة منتشرة في كل
 "فِي ا ْلبُيُو ِ
أرجاء المدينة ) .(٤٦ :٢لم تكن ھناك أبنية لكنيسة حتى عدة مئات من السنين الحقا ً.

ْ
يح"
سميث/فاندايك-البستاني
"ال َم ِ
س ِ
ْ
يح"
كتاب الحياة
"ال َم ِ
س ِ
يح"
العربية المشتركة
"ا ْل َم ِ
س ِ
يح"
اليسوعية
"ا ْل َم ِ
س ِ
في ھذه البيئة اليھودية لقب "المسيا" )انظر الموضوع الخاص على  (٣١ :٢ھو
المالئم أكثر )٣١ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٤٢ :٥؛ ٥ :٨؛  ،(٢٢ :٩كما استخدمه بطرس في مت :١٦
إلشارة إلى الموعود ،الممسوح ):١٧
 .١٦عندما كرز بولس لليھود استخدم أيضا ً ھذا اللقب ل ِ
٣؛ .(٢٨ ،٥ :١٨
أسئلة مناقشة على أعمال الرسل :٥ -٣

ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا بقي الرسل ضمن اليھودية فترة طويلة؟
-٢ضع قائمة بألقاب يسوع ومعانيھا كما استخدمت في األصحاح .٣
-٣ما ھما المطلبان اللذان يشكالن الحد األدنى للخالص؟
-٤لماذا يقتبس موسى كثيراً في العھد الجديد؟
-٥ما مغزى العھد اإلبراھيمي بالنسبة إلى كنيسة العھد الجديد؟
-٦لماذا اعتُقل بطرس ويوحنا؟
-٧ضع خطوط عريضة للعظة بطرس الثالثة.
-٨ما المغزى من الصالة في ٣١ -٢٤ :٤؟
ً
-٩ھل يجب على المرء أن يكون شيوعيا ً ليكون من العھد الجديد حقا )(٢٣ :٤؟
 -١٠ضع قائمة باألسباب التي جعلت لوقا يشمل رواية حنانيا وسفيرة في
أعمال الرسل.
ً
 -١١ھل أدرك حنانيا أنه كان ممتلئا بإبليس؟ ھل أدرك أنه كان يكذب على
ﷲ؟
 -١٢لماذا كان ﷲ في الظاھر قاسيا ً جدا؟ً
 -١٣ماذا عن المعجزات )وخاصة الشفاءات( في أيامنا؟
 -١٤لماذا كان الصدوقيون غاضبين جداً؟
 -١٥لماذا أطلق المالك سراح الرسل من السجن؟
 -١٦ضع الخطوط العريضة لعظة بطرس الرابعة .ضع قائمة بالعناصر
المشتركة بين عظاته األخرى المدونة في أعمال الرسل.
 -١٧من كان غماالئيل؟
 -١٨لماذا يجب على المسيحيين أن يبتھجوا في اآلالم؟

Acts 6
أعمال الرسل ٦
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
اختيار سبعة لمساعدة الرسل

٧ - ١ :٦
القبض على استفانوس
١٥ -٨ :٦

العربية
المشتركة
سبعة  - ١ -الرحالت
سبعة اختيار
اختيار
لمساعدة الرسل الرسولية األولى-
لمساعدة الرسل
إقامة المعاونين
السبعة
٧ - ١ :٦
٧ - ١ :٦
٧ - ١ :٦
في
اسطفانس
على اعتقال
القبض
المجلس
إستفانوس
استفانوس
١٥ -٨ :٦

اليسوعية

١٥ -٨ :٦

١٥ -٨ :٦

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
األصحاحان  ٦و ٧ھما طريقة لوقا في المقاربة التاريخية/األدبية لبدء مناقشة
أ-
اإلرسالية إلى األمم.
ب -كانت الكنيسة في أورشليم قد تنامت بسرعة في ھذا الوقت ).(١ :٦
ج -كانت الكنيسة قد تشكلت من اليھود الذين يتكلمون اآلرامية من فلسطين ومن
اليھود الذين يتكلمون اليونانية من الشتات.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٦ -١ :٦ :
"َ ١وفِي تِ ْل َك األَيﱠ ِام إِ ْذ تَ َكاثَ َر التﱠالَ ِمي ُذ َحد َ
َث تَ َذ ﱡم ٌر ِمنَ ا ْليُونَانِيﱢينَ َعلَى ا ْل ِع ْب َرانِيﱢينَ أَنﱠ أَ َرا ِملَ ُھ ْم كنﱠُ
٢
ضي أَنْ
اال ْثنَا َع َ
ش َر ُج ْم ُھو َر التﱠالَ ِمي ِذ َوقَالُوا» :الَ يُ ْر ِ
يُ ْغفَ ُل َع ْن ُھنﱠ فِي ا ْل ِخ ْد َم ِة ا ْليَ ْو ِميﱠ ِة .فَ َدعَا ِ
ش ُھوداً لَ ُھ ْم
ال ِم ْن ُك ْم َم ْ
نَ ْت ُر َك نَ ْحنُ َكلِ َمةَ ﷲِ َونَ ْخ ِد َم َم َوائِ َد٣ .فَا ْنت َِخبُوا أَيﱡ َھا
اإل ْخ َوةُ َ
س ْب َعةَ ِر َج ٍ
ِ
٤
ب َعلَى
َو َم ْملُ ﱢوينَ ِمنَ ﱡ
واظ ُ
س َو ِح ْك َم ٍة فَنُقِي َم ُھ ْم َعلَى َھ ِذ ِه ا ْل َح َ
اج ِةَ .وأَ ﱠما نَ ْحنُ فَنُ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
٥
سنَ َھ َذا ا ْلقَ ْو ُل أَ َما َم ُك ﱢل ا ْل ُج ْم ُھو ِر فَ ْ
وس َر ُجالً
اختَا ُروا ا ْ
ال ﱠ
صالَ ِة َو ِخ ْد َم ِة ا ْل َكلِ َم ِة« .فَ َح ُ
ستِفَانُ َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
اس
ان َو ﱡ
س َونِي َكانو َر َوتِي ُمونَ َوبَ ْر ِمين َ
س َوبُ ُروخو ُر َ
س َوفِيلبﱡ َ
وح الق ُد ِ
اإلي َم ِ
َم ْملُ ّواً ِمنَ ِ
الر ِ
٦
ي".
س د َِخيالً أَ ْنطَا ِكيّا ً .اَلﱠ ِذينَ أَقَا ُمو ُھ ْم أَ َما َم ﱡ
الر ُ
ض ُعوا َعلَ ْي ِھ ِم األَيَا ِد َ
صلﱡوا َو َو َ
س ِل فَ َ
َونِيقُوالَ ُو َ
" ١ :٦التﱠالَ ِمي ُذ" .ھذه تعني حرفيا ً "متعلّمون" من الفعل ) .(manthanōإنه أمر ھام أن
ندرك أن العھد الجديد يركز على "أن تصبح تلميذاً" )مت ١٩ :٢٨؛ أع  ،(٢١ :١٤وليست
فقط اتخاذ قرار .ھذه التسمية التي تستخدم للمؤمنين ھي فريدة في األناجيل وأعمال الرس.
في الرسائل ،كلمات "أخوة" و"قديسين" تستخدم للداللة على أتباع يسوع.
 "تَ َكاثَ َر" .ھذا اسم فاعل حاضر مبني للمعلوم .النمو دائما ً يسبب توتراً.

 "تَ َذ ﱡم ٌر" .ھذه الكلمة تعني "يتكلم سراً بصوت خفيض" )أي ،محادثات سرية شخصية
بين أفراد ،Analytical Lexicon ، Moulton،ص .(٨١ .ترد ھذه الكلمة عدة مرات في
السبعينية في سفر الخروج لوصف فترة التيه في البرية )خر ٨ ،٧ :١٦؛ أيضا ً عد ١ :١١؛
 .(٢٧ :١٤ھذه الكلمة نفسھا نجدھا في لو  ٣٠ :٥وعدة مرات في إنجيل يوحنا )،٤١ :٦
٦١ ،٤٣؛ .(٣٢ ،١٢ :٧
 "ا ْليُونَانِيﱢينَ َعلَى ا ْل ِع ْب َرانِيﱢينَ " .تشير ھذه إلى اليھود المؤمنين ،أولئك الذين كانوا من
فلسطين وكانوا يتكلمون اآلرامية في المقام األول وأولئك الذين ترعرعوا في الشتات
ويتكلمون اليونانية السائدة في المقام األول .كانت ھناك مسحات إضافية ثقافية وعرقية
بالتأكيد في ھذا الوضع.
 "ا ْل ِخ ْد َم ِة ا ْليَ ْو ِميﱠ ِة" .اتبعت الكنيسة األولى أنماط المجمع .الموارد المالية لكل أسبوع )أي
الصدقة( كانت تجمع إلطعام الفقراء .ھذا المال كان يستخدم لشراء الطعام ،كان يُعطى
أسبوعيا ً من قِبل المجمع ويوميا ً من قِبل الكنيسة األولى .انظر الموضوع الخاص:
"الصدقة" ،على .٢ :٣
يبدو من التاريخ أن عائالت يھودية كثيرة كانوا يعيشون ويعملون في بلدان كثيرة قد
يرجعون إلى فلسطين في سنوات األب األخيرة لكيما يُدفنوا في أرض الموعد .ولذلك ،كان
ھناك الكثير من األرامل في فلسطين؛ وخاصة في منطقة أورشليم.
كان لليھودية اھتمام مؤسساتي )العھد الموسوي( بالفقراء ،والغرباء ،واألرامل )خر
٢٤ -١ :٢٢؛ تث ١٨ :١٠؛  .(١٧ :٢٤تظھر كتابات لوقا أن يسوع أيضا ً كان يھتم باألرامل
)لو ١٥ -١١ :٧؛  .(٤ -١ :٢١وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن تسير الكنيسة األولى على
نفس النمط الذي في الخدمات االجتماعية في المجامع وتعاليم يسوع ،وأن تھتم الكنيسة
اھتماما ً صريحا ً باألرامل.
ش َر" .كان ھذا ھو اللقب الجماعي للرسل في أعمال الرسل .أولئك الذين
اال ْثنَا َع َ
ِ " ٢ :٦
كانوا أول من تم اختيارھم بشكل خاص كرفقة ليسوع خالل خدمته األرضية ،التي بدأت في
الجليل.
ً
ور التﱠالَ ِمي ِذ" .ال نعرف بالضبط تماما ما المقصود بھذا المعنى وفيما إذا كانت
 " ُج ْم ُھ َ
الكنيسة مؤلفة من عدة آالف من الناس في تلك المرحلة ،ولذلك فربما لم يكن ھناك منزل أو
مكان يمكن أن يتسع ويأوي كل ذلك الحشد الغفير .ال بد أن ھذا حدث في الھيكل نفسه ،وعلى
األرجح في رواق سليمان )١١ :٣؛ .(١٢ :٥
ھذا أول مثال عما صار يُسمى شكل اإلدارة أو الحكم الجماعي )اآليات ٥ ،٣؛ :١٥
 .(٢ھذا أحد الطرق الكتابية الثالث الذي تنظم فيه الكنيسة الحديثة نفسھا:
 -١أسقفية )أي ،قائد واحد في القمة(
 -٢مشيخية )أي ،مجموعة من القادة(
 -٣جماعية )أي ،جسد المؤمنين بأكمله(
كل ھذه حاضرة في أعمال .١٥
ضي أَنْ نَ ْت ُر َك نَ ْحنُ َكلِ َمةَ ﷲِ َونَ ْخ ِد َم َم َوائِ َد" .ليست في ھذه الكلمة انتقاص للخدمة،
 "الَ يُ ْر ِ
بل بدء الحاجة الملموسة لتقسيم المسؤوليات الرعوية وسط شعب ﷲ .لم تكن ھذه مناصب،
بل وظائف تم تفويضھم بھا .إعالن اإلنجيل يجب أن يأخذ األولوية على بعض الخدمات
الالزمة .الرسل كانوا مدعوين بشكل فريد ومؤھلين لمھمتھم .ما من شيء كان ينبغي أن
يلھيھم عن تلك المھمة .لم تكن ھذا مسألة "إما/أو" ،بل "كال/و".
الكلمة "نخدم" ھي الكلمة اليونانية الشائعة التي تشير إلى الخدمة.(diakonia) ،
لسوء الحظ الكثير من المفسرين المعاصرين ،ببحثھم عن خطوط اإلرشاد لمنصب الشماس
الذي ظھر الحقا ً )في ١ :١؛  ١تيم  ،(١٣ -١٢ ،١٠ -٨ :٣قد استخدموا ھذا النص ليعرف أو
يحدد مھمة تلك الخدمة.
ولكن ،ليس ھؤالء "شمامسة"؛ إنھم خدام علمانيون/كارزون .المتوھم وحده يمكن أن
يجد إشارة إلى الشمامسة في أعمال  .٦إنه الفت لي كيف أن ھذه الكنيسة األولى قد أدارت
خدمتھا بدون أبنية.
 -١عندما كانوا يجتمعون جميعا ً ال بد أن ذلك كان في الھيكل.
 -٢في أيام السبت بالتأكيد كانوا يلتقون مع مجامعھم المحلية وفي أيام الحد على األرجح
في كنائس بيتية.
 -٣في أيام األسبوع )يوميا ً( كان الرسل ينتقلون من منزل مؤمن إلى منزل مؤمن آخر
).(٤٦ :٢

٣ :٦
"ا ْنت َِخبُوا"
سميث/فاندايك-البستاني
"اختاروا"
كتاب الحياة
"اختاروا"
العربية المشتركة
"ابحثوا"
اليسوعية
ھذا أمر ماضي بسيط متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( .كان يجب القيام بأمر
ما الستعادة الوحدة وروح االتفاق الواحد.
ھذه المسألة الرعوية كان لھا القدرة الكامنة على تعزيز اإلنجيل .كان على الكنيسة
أن ترتب من أجل الخدمة .كل مؤمن ھو خادم مدعو ،له موھبة ،ويقوم بعمله بدوام كامل
)أف .(١٦ -١١ :٤
ً
ال" .ليس من سبب وراء ھذا العدد سوى أنه كان غالبا ما يُستخدم كعدد
" َ
س ْب َعةَ ِر َج ٍ
رمزي يشير إلى الكمال في العھد القديم بسبب عالقته بأيام الخلق السبعة )تك ١؛ مز .(١٠٤
في العھد القديم ھناك سابقة لنفس عملية النمو ھذه للقيادة في الصف الثاني )العدد .(١٨انظر
الموضوع الخاص" :رمزية األعداد في الكتاب المقدس" ،على .٣ :١

ش ُھوداً لَ ُھ ْم"
" َم ْ
سميث/فاندايك-البستاني
ٌ
سنَة"
كتاب الحياة
"لَ ُھ ْم َ
ش َھا َدةٌ َح َ
سم َع ِة"
العربية المشتركة
سن ال ﱡ
" َمشھو ٍد ل ُھم بِ ُح ِ
ٌ
َ
سم َعة طيﱢبَة"
اليسوعية
"لَھم ُ
الفروقات في ھذه الترجمات تعكس االستخدامين المختلفين لھذه الكلمة.
" -١يشھد" أو يقدم معلومات عن )( NIV، TEV
" -٢يتكلم حسنا ً عن شخص ما" )لو .(٢٢ :٤
س" .االمتالء بالروح القدس ُذكر عدة مرات في أعمال الرسل،
 " َم ْملُ ﱢوينَ ِمنَ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
وعادة في ارتباط مع االثني عشر وكرازتھم/تعليمھم/تواصلھم مع اآلخرين في نفل اإلنجيل.
إنه يشير إلى قوة للخدمة .حضور الروح القدس في حياة المرء يمكن اكتشافه وتبينه .ھناك
دليل في الموقف ،والتصرفات ،والتأثير والفعالية .األرامل مھمون ،ولكن إعالن اإلنجيل له
األولوية )اآلية  .(٤انظر التعليق الكامل على "االمتالء" على .١٧ :٥
 " َو ِح ْك َم ٍة" .ھناك نوعان من الحكمة في العھد القديم:
 -١إحراز المعرفة )أكاديميا ً(
 -٢الحياة الحكيمة )عمليا ً(
ھؤالء الرجال السبع كان لديھم كال نوعي الحكمة.
اج ِة" .لقد تم تعيينھم حسب المھمة .ھذا المقطع ال يمكن استخدامه
 "فَنُقِي َم ُھ ْم َعلَى َھ ِذ ِه ا ْل َح َ
لتأكيد أن الشمامسة يھتمون بالقضايا العملية )" ، KJVھذا العمل"( للكنيسة .الكلمة
"الحاجة" ) (chraomaiتعني "االحتياج" وليس "المنصب" ) ،RSV Interlinearللكاتب
 ،Alfred Marshallص.(٤٦٨ .
ب" .ھذه الكلمة اليونانية تستخدم بعدة معان.
واظ ُ
 " ٤ :٦ن ُ ِ
 -١يرافق أحدھم على نحو لصيق ،أع ١٣ :٨
 -٢يخدم شخصا ً ما شخصياً ،أع ٧ :١٠
 -٣يكون ملتزما ً على نحو وطيد بشيء ما أو شخص ما
للتالميذ األوائل ليعلّموا بعضھم بعضا ً وألجل الصالة ،أع ١٤ :١
أ.
ب .التالميذ األولون لتعاليم الرسل ،أع ٤٢ :٢
ج .التالميذ األولون نحو بعضھم البعض ،أع ٤٦ :٢
د .الرسل لخدمة الصالة والكلمة ،أع ) ٤ :٦يستخدم بولس نفس الكلمة ليحث
المؤمنين على مواظبة الصالة ،رو ١٢ :١٢؛ كول (٢ :٤
صالَ ِة َو ِخ ْد َم ِة ا ْل َكلِ َم ِة" .ھذه العبارة ُوضعت في المقدمة )أي ُوضعت أوالً( في الجملة
 "ال ﱠ
اليونانية ألجل التشديد .أليست مفارقة أن ھؤالء "السبعة" ھم الذين كانوا أول من التقط
الرؤية لرسالة اإلنجيل العالمية ،وليس الرسل.
إن "السبعة" ھم الذين أثرت كرازتھم في قطع العالقة مع اليھودية ،وليس الرسل.
إنه ألمر مذھل أن الرسل لم يكونوا ھم المبادرون إلى المأمورية العظمى ،بل ھؤالء
اليھود الذين يتكلمون اليونانية .ال يدون أعمال الرسل أبداً أنھم حققوا المھمة الموكلة إليھم من

قِبل الرسل ،بل بالحري يصورھم على أنھم كارزين لإلنجيل .مؤھالتھم تبدو أنھا كانت
تناسب ھذه المھمة أكثر من اإلدارة والخدمة والعناية الرعوية التي كانت تحتاج إليھا الكنيسة
في أورشليم.
بدالً من إحالل السالم ،جلبت خدماتھم النزاع واالضطھاد.
وس" .اسمه يعني "تاج المنتصر"" .السبعة" جميعا ً كانت لديھم أسماء
 " ٥ :٦ا ْ
ستِفَانُ َ
يونانية ،ولكن معظم اليھود في الشتات كانت لديھم اسم عبري ،وبآن معا ً اسم يوناني.
األسماء بحد ذاتھا ال تعني أنھم كانوا يھود يتكلمون اليونانية .يقول المنطق أنه ربما كانت
ھناك كلتا الجماعتين حاضرة.
ان" .كلمة إيمان أتت من كلمة في العھد القديم ) (emethالتي كانت
اإلي َم ِ
 " َم ْملُ ّواً ِمنَ ِ
تعني أصالً شخصا ً أقدامه كانت في وضعية ثابتة .لقد صارت تستخدم استعاريا ً للداللة على
شخص الذي كان يعتبر جديراً بالثقة ،وأميناً ،ويمكن االعتماد عليه ،ومخلصا ً .في العھد القديم
تستخدم ھذه الكلمة للداللة على تجاوب المؤمن على وعد ﷲ من خالل المسيح .إننا نتكل على
موثوقيته ونؤمن بأمانته.
لقد اتكل استفانوس على موثوقية ﷲ؛ ولذلك ،فقد تميز بصفات ﷲ )أي ،االمتالء
باإليمان ،واألمانة(.
موضوع خاص :استخدام الكلمات يؤمن ،ويأتمن ،وإيمان ،وأمانة في العھد القديم )ןמא(
 -Iمالحظة استھاللية:
ً
ال بد من القول أن استخدام ھذا المفھوم الالھوتي ،الحاسم جدا في العھد الجديد ،ليس
محدداً بشكل واضح في العھد القديم .ھذه المفردات موجودة في العھد القديم ولكن تظھر في
مقاطع مختارة رئيسية ومع أشخاص معينين.
يمزج العھد القديم بين:
أ -الفرد والجماعة.
ب -اللقاء الشخصي وإطاعة العھد.
اإليمان ھو لقاء شخصي وأسلوب حياة يومي بآن معا ً .من األسھل وصفه من خالل
حياة الشخص أكثر من استخدام المفردات المعجمية )أي دراسة الكلمات( .ھذا الجانب
الشخصي نجد صورة أوضح ما تكون له عند:
أ -إبراھيم ونسله.
ب -داود وإسرائيل.
ھؤالء الرجال قابلوا/واجھوا ﷲ وتغيرت حياتھم بشكل دائم ال رجعة فيه )لم تكن
حياتھم مثالية ،بل إيمانا ً مستمراً مطرداً( .كشف اختبارُھم نقاطَ ضعف وقوة إيمانھم لدى
لقاءھم با  ،ولكن عالقة الثقة الحميمة استمرت في نھاية األمر مع مرور األيام .لقد اختُبِر
ص ِقل ،ولكنه استمر كما تب ّدى واضحا ً من خالل تكرسّھم وأسلوب حياتھم.
إيمانھم و ُ
 -IIالجذر الرئيسي المستخدم:
أ.(BDB 52) (0/!) -
 -١الفعل.
أ .جذر  -Qalيدعم ،يعضد ) ٢مل ٥ ،١ :١٠؛ أستير  ،٧ :٢االستخدام
غير الالھوتي(.
ب .جذر  -Niphalيتأكد أو يؤكد ،يؤسس ،يعزز ،يكون أمينا ً أو جديراً
بالثقة.
) (١عن الناس ،أش ٢ :٨؛ ١ :٥٣؛ إر ١٤ :٤٠
) (٢عن األشياء ،أش ٢٣ :٢٢
) (٣عن ﷲ ،تث ٩ :٧؛ أش ٧ :٤٩؛ إر ٥ :٤٢
ج .جذر  -Hiphilيقف راسخاً ،يؤمن ،يأتمن
) (١آمن إبراھيم با  ،تك ٦ :١٥
) (٢آمن اإلسرائيليون في مصر ،خر ٣١ :٤؛ ) ٣١ :١٤وھناك نفي
لذلك في تث .(٣٢ :١
ّ
) (٣آمن اإلسرائيليون بأن الرّب تكلم عبر موسى ،خر ٩ :١٩؛ مز
٢٤ ،١٢ :١٠٦
) (٤لم يؤمن آحاز با  ،أش ٩ :٧

) (٥ك ّل من يؤمن به ،أش ١٦ :٢٨
) (٦اإليمان بحقائق حول ﷲ ،أش ١٢ -١٠ :٤٣
 -٢االسم )مذكر( -أمانة )تث ٢٠ :٣٢؛ أش ١ :٢٥؛ (٢ :٢٦
 -٣ظرف -حقاً ،الحق ،أوافق ،ليكن كذلك )تث ٢٥ -١٥ :٢٧؛  ١مل ٣٦ :١؛
 ١أخ ٣٦ :١٦؛ أش ١٦ :٦٥؛ إر ٥ :١١؛  .(٦ :٢٨ھذا ھو االستخدام الليتورجي للـ "آمين"
في العھد القديم والعھد الجديد.
ب (BDB 54) ;/! -اسم مؤنث ،ثبات ،أمانة ،صدق.
 -١عن الناس ،أش ٢٠ :١٠؛ ٣ :٤٢؛ ١ :٤٨
 -٢عن ﷲ ،خر ٦ :٣٤؛ مز ٢ :١١٧؛ أش ١٩ ،١٨ :٣٨؛ ٨ :٦١
 -٣عن الصدق ،تث ٤ :٣٢؛  ١مل ١٦ :٢٢؛ مز ٤ :٣٣؛ ٣ :٩٨؛ ٥ :١٠٠؛
٣٠ :١١٩؛ إر ٥ :٩؛ زك ١٦ :٨
ج ،(BDB 53) %1&/! -ثبات ،رسوخ ،وفاء
 -١عن األيدي ،خر ١٢ :١٧
 -٢عن األوقات ،أش ٦ :٣٣
 -٣عن البشر ،إر ٣ :٥؛ ٢٨ :٧؛ ٢ :٩
 -٤عن ﷲ ،مز ١١ :٤٠؛ ١٢ :٨٨؛ ٨ ،٥ ،٢ ،١ :٨٩؛ ١٣٨ :١١٩
 -IIIاستخدام بولس لھذا المفھوم من العھد القديم:
أ -يستند بولس في فھمه الجديد للرب والعھد القديم على لقائه الشخصي مع يسوع
على الطريق إلى دمشق )أع ٩؛ ٢٢؛ .(٢٦
ب -وجد تأييداً من العھد القديم لفھمه الجديد من خالل فقرتين أساسيتين في العھد
القديم تستخدمان الجذر !.0/
 -١تك  -١٦ :١٥لقاء إبراھيم الشخصي أخذ ﷲ المبادرة فيه )تكوين (١٢
ونتج عنه حياة إيمان مليئة بالطاعة )تك  .(٢٢ -١٢أشار بولس إلى ھذا في رومية ٤
وغالطية .٣
 -٢أش  -١٦ :٢٨أولئك الذين يؤمنون به )أي ،حجر الزاوية الذي اختبره ﷲ
ووضعه بشكل راسخ( سوف لن:
أ .رو " ،٣٣ :٩يخزى" أو "يخيب“.
ب .رو  ،١١ :١٠نفس الحال كما في األعلى.
 -٣حب  -٤ :٢أولئك الذين يعرفون ﷲ األمين يجب أن يحيوا حياة أمينة )إر
 .(٢٨ :٧يستخدم بولس ھذا النص في رو  ١٧ :١وغل ) ١١ :٣الحظ أيضا ً عب .(٣٨ :١٠
 -IVاستخدام بطرس لھذا المفھوم من العھد القديم:
أ -يدمج بطرس بين:
 -١أش  ١ -١٤ :٨بط ) ٨ :٢حجرة عثرة(.
 -٢أش  ١ -١٦ :٢٨بط ) ٦ :٢حجر زاوية(.
 -٣مز  ١ -٢٢ :١١٨بط ) ٧ :٢حج ٌر مرذول(.
وت ُملُو ِك ﱞي ،أُ ﱠمةٌ
ب -يُح ﱢول اللغة الفريدة التي تصف إسرائيلِ " ،ج ْنسٌ ُم ْختَارٌَ ،و َكھَنُ ٌ
مق ّدسةٌَ ،شعْبُ ا ْقتِنَا ٍء" من:
 -١تث ١٥ :١٠؛ أش ٢١ :٤٣
 -٢أش ٦ :٦١؛ ٢١ :٦٦
 -٣خر ٦ :١٩؛ تث ٦ :٧
واآلن يستخدمھا من إيمان الكنيسة بالمسيح.
 -Vاستخدام يوحنا لھذه الفكرة:
أ -استخدامھا في العھد الجديد:
ً
الكلمة "آمنَ " ھي من الكلمة اليونانية ) ،(pisteuÇوالتي يمكن ترجمتھا أيضا بـ
"يؤمن" ،إيمان" أو "ائتمان“ .فمثالً ،ال يأتي االسم في إنجيل يوحنا ،بل يُستخدم الفعل غالباً.
ھناك ش ّ
ك في يوحنا  ٢٥ -٢٣ :٢حول أصالة وصدق تعھد الحشد ليسوع الناصري كمسيّا.
أمثلة أخرى عن ھذا االستخدام السطحي لكلمة "يؤمن" نجدھا في يوحنا  ٥٩ -٣١ :٨وأعمال
 .٢٤ -١٨ ،١٣ :٨اإليمان الكتابي الحقيقي ھو أكثر من تجاوب أولي .يجب أن تتبعه عملية
تلمذة )مت .(٣٢ -٣١ ،٢٢ -٢٠ :١٣
ب -استخدامھا مع أحرف الجر:

 eis -١تعني "في“ .ھذا التركيب الفريد يؤكد على وضع المؤمنين
ثقتھم/إيمانھم في يسوع.
أ .في اسمه )يو ١٢ :١؛ ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ١يو .(١٣ :٥
ب .فيه )يو ١١ :٢؛ ١٨ ،١٥ :٣؛ ٣٩ :٤؛ ٤٠ :٦؛ ،٣٩ ،٣١ ،٥ :٧
٤٨؛ ٣٠ :٨؛ ٣٦ :٩؛ ٤٢ :١٠؛ ٤٨ ،٤٥ :١١؛ ٤٢ ،٣٧ :١٢؛ مت ٦ :١٨؛ أع ٣٤ :١٠؛
فيل ٢٩ :١؛  ١بط .(٨ :١
ي )يو ٣٥ :٦؛ ٣٨ :٧؛ ٢٦ ،٢٥ :١١؛ ٤٦ ،٤٤ :١٢؛ ،١ :١٤
ج .ف ﱠ
١٢؛ ٩ :١٦؛ .(٢٠ :١٧
د .في االبن )يو ٣٦ :٣؛ ٣٥ :٩؛ ١يو .(١٠ :٥
ھـ .في يسوع )يو ١١ :١٢؛ أع ٤ :١٩؛ غل .(١٦ :٢
و .في النور )يو .(٣٦ :١٢
ز .في ﷲ )يو .(١ :١٤
 En -٢تعني "في" كما في يو ١٥ :٣؛ مر ١٥ :١؛ أع ١٤ :٥
 Epi -٣تعني "في" أو "على" ،كما في مت ٤٢ :٢٧؛ أع ٤٢ :٩؛ ١٧ :١١؛
٣١ :١٦؛ ١٩ :٢٢؛ رو ٢٤ ،٥ :٤؛ ٣٣ :٩؛ ١١ :١٠؛  ١تيم ١٦ :١؛  ١بط ٦ :٢
 -٤حالة نصب غير مباشر بدون أحرف جر كما في غل ٦ :٣؛ أع ٨ :١٨؛
٢٥ :٢٧؛ ١يو ٢٣ :٣؛ ١٠ :٥
 hoti -٥تعني "يؤمن بأن" ،وتعبّر عن قناعة بما يؤمن به المرء.
أ .يسوع ھو قدوس ﷲ )يو .(٦٩ :٦
ب .يسوع ھو الـ "أنا ھو" )الكائن( )يو .(٢٤ :٨
ج .يسوع في اآلب واآلب فيه )يو .(٣٨ :١٠
د .يسوع ھو المسيّا )يو ٢٧ :١١؛ .(٣١ :٢٠
ھـ .يسوع ھو ابن ﷲ )يو ٢٧ :١١؛ .(٣١ :٢٠
و .يسوع أرسله اآلب )يو ٤٢ :١١؛ .(٢١ ،٨ :١٧
ز .يسوع واحد مع اآلب )يو .(١١ -١٠ :١٤
ح .يسوع جاء من اآلب )يو .(٣٠ ،٢٧ :١٦
ط .يسوع طابق نفسه مع اسم العھد لآلب" ،أنا ھو" )يو ٢٤ :٨؛ :١٣
.(١٩
ي .سنحيا معه )رو .(٨ :٦
ك .يسوع مات وقام من جديد ) ١تس .(١٤ :٤
 -VIاالستنتاج
اإليمان الكتابي ھو التجاوب البشري مع الكلمة/الوعد اإللھي .ﷲ يبادر دائما ً )يو :٦
 ،(٦٥ ،٤٤ولكن جزءاً من ھذا التواصل اإللھي يحتاج إلى تجاوب من قِبل البشر.
أ -الثقة واالئتمان
ب -إطاعة العھد
اإليمان الكتابي ھو:
 -١عالقة شخصية )إيمان أولي(.
 -٢تأكيد على الحقيقة الكتابية )اإليمان بإعالن ﷲ(.
 -٣تجاوب إطاعة مالئم له )اإليمان يوميا ً(.
ليس اإليمان الكتابي بطاقةَ سفر إلى السماء أو بوليصة تأمين .إنه عالقة شخصية.
وھذه ھي غاية الخلق وأن يكون البشر قد ُخلقوا على صورة وشبه ﷲ )تك .(٢٧ -٢٦ :١
المسألة ھي "الصداقة الحميمة“ .ﷲ يرغب بال ﱢشركة ،وليس بموقف الھوتي معين .ولكن
ال ﱢشركة مع ﷲ القدوس تتطلب أن يُظ ِھ َر األبنا ُء ميزةَ "العائلة" )أي القداسة ،ال ٢ :١٩؛ مت
٤٨ :٥؛  ١بط  .(١٦ -١٥ :١لقد أثّر السقوط )تك  (٣على قدرتنا على التجاوب بشكل مالئم.
ولذلك ،فإن ﷲ تصرّف بدالً منّا )حز  ،(٣٨ -٢٧ :٣٦مانحا ً إيانا "قلبا ً جديداً" و"روحاً
جديداً" ما يم ّكننا من خالل اإليمان والتوبة ألن نحصل على ال ﱢشركة مع ﷲ ونطيعه.
األمور الثالثة جميعھا أساسية حاسمة .يجب أن نحافظ عليھا جميعا ً .الھدف ھو أن
نعرف ﷲ )بالمعنيين ال ِعبري واليوناني( وأن نعكس شخصه في حياتنا .ھدف اإليمان ليس
السماء يوما ً ما ،بل التشبه بالمسيح ك ّل يوم.

األمانة البشرية ھي النتيجة )العھد الجديد( ،وليس األساس )العھد القديم( للعالقة مع
ﷲ :إيمان البشر في أمانة ﷲ؛ ثقة البشر بموثوقية ﷲ .لبّ نظرة العھد الجديد إلى الخالص
ھو أن البشر يجب أن يتجاوبوا فوراً وبشكل متواصل مع النعمة المبادرة ورحمة ﷲ التي
تجلّت في المسيح .لقد أحبّ  ،وأرسل ،وز ﱠود ،وعلينا أن نتجاوب باإليمان واألمانة )أف -٨ :٢
 ٩و.(١٠
ً
ً
إيمان
ﷲ األمين يريدنا شعبا أمينا ليعلن نفسه إلى عالم ال أمانة فيه ويأتي بھم إلى
ٍ
شخصي به.
وح ا ْلقُدُس" .ھناك عدة عبارات مختلفة تصف خدمة الروح القدس
 " َم ْملُ ّواً ِمنَ  ...ﱡ
الر ِ
للمؤمنين:
 -١تودد الروح القدس )يو (٦٥ ،٤٤ :٦٧
 -٢معمودية الروح القدس )١كور (١٣ :١٢
 -٣ثمر الروح القدس )غل (٢٣ -٢٢ :٥
 -٤مواھب الروح القدس ) ١كور (١٢
 -٥االمتالء بالروح القدس )أف (١٨ :٥
االمتالء بالروح القدس يعني (١) :أن الشخص يخلص )رو  (٩ :٨و) (٢أن الشخص
يُقاد بالروح القدس )رو  .(١٤ :٨يبدو أن "امتالء" المرء مرتبط باستمرارية كونه يُمأل )أمر
حاضر مبني للمجھول من أف  .(١٨ :٥ألجل موضوع "مملوء" ،انظر التعليق الكامل على
.١٧ :٥
س" .ھناك عدة أشخاص يحملون اسم فيلبس في العھد الجديد .ھذا الذي يدور
 "فِيلُ ﱡب َ
الحديث عنه ھنا كان أحد السبعة .اسمه يعني "محب الفروسية" .خدمته نعلم عنھا من أعمال
 .٨لقد كان ذا أثر في إحياء ونھضة السامرة وشاھداً شخصيا ً للموظف الحكومي من الحبشة.
إنه يدعى "المبشر" في أع  ٨ :٢١وبناته ّ
كن أيضا ً فعّاالت في الخدمة )نبيات ،أع
 ،٩ :٢١انظر الموضوع الخاص" :النساء في الكتاب المقدس" ،على .(١٧ :٢
 "بُ ُر ُ
س" .ال نعلم سوى القليل عن ھذا الشخص .في كتاب The International
وخو ُر َ
 ،Standard Bible Encyclopediaالمجلد  ،٤للكاتب ) James Orrتحرير( يقول أن
"بروخورس" قد صار أسقف نيقوديمية واستُشھد في أنطاكية )ص.(٢٤٥٧ .
ور" .ال نعرف شيئا ً عن ھذا الشخص في تاريخ الكنيسة .اسمه يوناني ويعني
 "نِي َكانُ َ
"الفاتح".
ً
 "تِي ُمونَ " .ال نعرف شيئا عن ھذا الشخص في تاريخ الكنيسة .اسمه يوناني ويعني
)شريف(.
َ
اس" .ھذه الصيغة مختصرة من ) .(Parmenidesالتقليد الكنسية يقول أنه
 "بَ ْر ِمين َ
استشھد في فيلبي في فترة حكم تراجانThe International Standard Bible ) .
 ،Encyclopediaالمجلد  ،٤ص.(٢٢٤٨ .
س د َِخيالً أَ ْنطَا ِكيّا ً" .معلومات إضافية تعطى لنا حول ھذا الرجل ألن مدينته
 "نِيقُوالَ ُو َ
ً
ً
كانت رما موطن لوقا .كونه مھتديا حديثا يعني ثالث أعمال طقسية شعائرية:
 -١أن الشخص يع ّمد نفسه في حضور شھود
 -٢أن الشخص ،إن كان ذكراً ،يُختتن
 -٣أن الشخص ،إذا سنحت له فرصة ،يقدم ذبيحة في الھيكل
ھناك بعض الخلط عن ھذا الرجل في تاريخ الكنيسة ألن ھناك مجموعة من أشخاص لھم
اسم متشابه يُذكرون في رؤ  .١٥ -١٤ :٢بعض آباء الكنيسة )أي إيريناوس وھيبوليتس(
كانوا يعتقدون أنه كان مؤسس الجماعة الھرطوقية .معظم آباء الكنيسة الذين يذكرون ارتباطاً
إن ُذكر على اإلطالق يعتقدون أن الجماعة ربما حاولت أن تذكر اسمه لتؤكد أن مؤسسھا
كان من قادة كنيسة أورشليم.
ي" .يشير النحو إلى داللة أن الكنيسة كلھا وضعوا أياديھم
ض ُعوا َعلَ ْي ِھ ِم األَيَا ِد َ
َ " ٦ :٦و َ
عليھم ) ،(٣ -١ :١٣رغم أن المدلول للضمير غامض .الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
استخدمت نصوص كمثل ھذا النص لتؤكد على التعاقب الرسولي .في حياة الكنيسة المعمدانية
نستخدم نصوصا ً مثل ھذا لنؤكد السيامة )تكريس أناس إلى خدمة معينة( .إن كان صحيحا ً أن
كل المؤمنين ھم خ ّدام مدعوين وموھوبين )أف  ،(١٢ -١١ :٤فعندھا ال يكون ھناك تمييز
في العھد الجديد بين "اإلكليروس" و"العلمانيين/عامة الشعب" .النخبوية أسستھا وتناقلتھا
تقاليد كنسية ليست مدعومة من الكتاب المقدس وتحتاج أن يعاد النظر فيھا على ضوء أسفار

العھد الجديد .وضع األيدي قد يشير إلى وظيفة ،ولكن ليس موقف خاص أو سلطة معينة.
الكثير من تقاليدنا الطائفية تستند على التاريخ أو الطائفة ولكن ال تستند على تعليم واضح أو
تفويض .التقليد ال يكون مشكلة إلى أن يُرفع إلى مستوى سلطان الكتاب المقدس.
موضوع خاص :وضع األيدي في الكتاب المقدس
ُ
ھذه اإليماءة التي تدل على تدخل شخصي تستخدم بطرق متنوعة مختلفة في الكتاب
المقدس.
 -١الحلف )أي ،وضع اليد تحت الفخذ ]تك ٩ ،٢ :٢٤؛ ([٢٩ :٤٧
 -٢تناقل رئاسة العائلة )تك (١٨ ،١٧ ،١٤ :٤٨
 -٣التطابق مع موت الحيوان الذبيحة كبديل
أ -الكھنة )خر ١٩ ،١٥ ،١٠ :٢٩؛ ال ٢١ :١٦؛ عد (١٢ :٨
ب -العلمانيون )ال ٤ :١؛ ٨ ،٢ :٣؛ ٢٤ ،١٥ ،٤ :٤؛  ٢أخ (٢٣ :٢٩
 -٤تكريس أشخاص لخدمة ﷲ في مھمة معينة أو خدمة خاصة )عد ١٠ :٨؛ ،١٨ :٢٧
٢٣؛ تث ٩ :٣٤؛ أع ٦ :٦؛ ٣ :١٣؛  ١تيم ١٤ :٤؛ ٢٢ :٥؛  ٢تيم (٦ :١
 -٥المشاركة في الرجم القضائي للخاطئ )ال (١٤ :٢٤
 -٦اليد على فم المرء تشير إلى الصمت أو اإلذعان )قض ١٩ :١٨؛ أي ٥ :٢١؛ :٢٩
٩؛ ٤ :٤٠؛ مي (١٦ :٧
 -٧اليد على رأس المرء تعني الحزن/األسى ) ٢صم (١٩ :١٣
 -٨تلّقي بركة على الصحة ،والسعادة ،والتقوى )مت ١٥ ،١٣ :١٩؛ مر (١٦ :١٠
 -٩ما يتعلق بالشفاء الجسدي )انظر مت ١٨ :٩؛ مر ٢٣ :٥؛ ٥ :٦؛ ٢٣ :٧؛ ٢٣ :٨؛
١٨ :١٦؛ لو ٤٠ :٤؛ ١٣ :١٣؛ أع ١٧ :٩؛ (٨ :٢٨
 -١٠اقتبال الروح القدس )انظر أع ١٩ -١٧ :٨؛ ١٧ :٩؛ (٦ :١٩
ھناك نقص مذھل في االتّساق في المقاطع التي استُخدمت تاريخيا ً لتأييد التنصيب
الكنسي للقادة )أي ،السيامة(.
 -١في أع  ٦ :٦الرسل ھم الذين يضعون األيدي على السبعة ألجل الخدمة المحلية.
 -٢في أع  ٣ :١٣األنبياء والمعلّمون ھم الذين يضعون األيدي على برنابا وبولس ألجل
خدمة الكرازة.
 -٣في  ١تيم  ١٤ :٤الشيوخ المحليين ھم الذين اشتركوا في دعوة تيموثاوس األولية
وتنصيبه.
 -٤في  ٢تيم  ٦ :١بولس ھو الذي يضع األيدي على تيموثاوس.
ھذا التنوع واالختالف والغموض يُظھر بوضوح نقص التنظيم في كنيسة القرن األول.
لقد كانت الكنيسة األولى أكثر دينامية بكثير وكانت تستخدم مواھب المؤمنين الروحية بشكل
اعتيادي باطّراد )انظر  ١كور  .(١٤ببساطة ،لم يُكتب العھد الجديد لتأييد أو وصف نمط
حكم أو رئاسة أو إجراءات سيامة.
سميث/فاندايك-البستاني٧ :٦ :
ُ
َ
ْ
شلِي َم َو ُج ْم ُھو ٌر َكثِي ٌر ِمنَ ال َك َھنَ ِة
"َ ٧و َكانَتْ َكلِ َمةُ ﷲِ تَ ْن ُمو َو َع َد ُد التﱠالَ ِمي ِذ يَتَ َكاث ُر ِج ّداً فِي أو ُر َ
اإلي َمانَ ".
يُ ِطي ُعونَ ِ
َ " ٧ :٦كلِ َمةُ ﷲِ" .تشير ھذه إلى إنجيل يسوع المسيح .إن حياته وموته وقيامته وتعاليمه عن
ﷲ تشكل الطريقة الجديدة للنظر إلى العھد القديم )مت  .(٤٨ -١٧ :٥يسوع ھو الكلمة )يو :١
١؛  .(٦ :١٤المسيحية شخص .انظر التعليق الكامل على .٣١ :٤
 "يَتَ َكاثَ ُر" .كل األفعال الثالثة في اآلية  ٧ھي في الزمن الناقص .ھذا موضوع مركزي
في سفر األعمال .كلمة ﷲ ينشرھا أناس يتكلون على المسيح ويصبحون جزءاً من شعب عھد
ﷲ الجديد)٧ :٦؛ ٢٤ :١٢؛ .(٢٠ :١٩
قد يكون ھذا تلميحا ً إلى وعود ﷲ إلبراھيم بنمو عدد نسله وعائلته ،الذين صاروا
شعب ﷲ في العھد القديم )١٧ :٧؛ تك ٨ -٤ :١٧؛ ٣ :٢٨؛ .(١١ :٣٥
اإلي َمانَ " .كان ھذا أحد األسباب التي جعلت رؤساء
 " ُج ْم ُھو ٌر َكثِي ٌر ِمنَ ا ْل َك َھنَ ِة يُ ِطي ُعونَ ِ
اليھود )أي الصدوقيين( يھتاجون ضد المسيحية .أولئك الذين عرفوا العھد القديم جيداً كانوا
مقتنعين تماما ً بأن يسوع الناصري كان ھو المسيا الموعود حقا ً .الحلقة الداخلية من اليھودية
كانت تتصدى.

العبارت التلخيصية التي تدل على نمو الكنيسة قد تكون مفتاحا ً إلى بنية السفر ):٩
٣١؛ ٢٤ :١٢؛ ٥ :١٦؛ ٢٠ :١٩؛ .(٣١ :٢٨
اإلي َمانَ " .قد تكون لھذه الكلمة عدة مدلوالت محددة:
" ِ
 -١خلفيتھا في العھد القديم تعني "األمانة" أو "الموثوقية" .ولذلك ،فإنھا تستخدم لإلشارة
إلى إيماننا بأمانة ﷲ أو ثقتنا بموثوقية ﷲ )انظر الموضوع الخاص على :٦
.(٥
 -٢قبولنا أو اقتبالنا عرض ﷲ المجاني للمغفرة في المسيح.
 -٣الحياة التقية األمينة.
 -٤المعنى الجماعي لإليمان المسيحي أو الحق العقائدي حول يسوع )رو ٥ :١؛ غل :١
٢٣؛ ويه  ٣و.(٢٠
في مقاطع عديدة ،كما في  ٢تس  ،٢ :٣من الصعب أن نعرف أي معنى كان في ذھن
بولس.
انظر الموضوع الخاص" :إيمان ،يؤمن ،أو مؤ ِمن )] Pistisاسم[] PisteuÇ ،فعل[،
] Pistosصفة[(" ،على .١٦ :٣
سميث/فاندايك-البستاني١٥ -٨ :٦ :
٨
ً
ُ
َ
ً
ً
ب.
ت ع َِظي َمة فِي ال ﱠ
وس فَإِ ْذ َكانَ َم ْملُ ّواً إِي َمانا َوق ﱠوة َكانَ يَ ْ
" َوأَ ﱠما ا ْ
ستِفَانُ ُ
صن ُع ع ََجائِ َب َوآيَا ٍ
ش ْع ِ
٩
س َك ْن َد ِريﱢينَ َو ِمنَ
اإل ْ
ض قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْل َم ْج َم ِع الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ َم ْج َم ُع اللﱢيبَ
فَنَ َھ َ
ْ ١٠رتِينِيﱢينَ َوا ْلقَ ْي َر َوانِيﱢينَ َو ِ
وح
سيﱠا يُ َحا ِو ُرونَ ا ْ
وسَ .ولَ ْم يَ ْق ِد ُروا أَنْ يُقَا ِو ُموا ا ْل ِح ْك َمةَ َو ﱡ
الر َ
ستِفَانُ َ
الﱠ ِذينَ ِمنْ ِكيلِي ِكيﱠا َوأَ ِ
١١
يف َعلَى
الﱠ ِذي َكانَ يَتَ َكلﱠ ُم بِ ِهِ .حينَئِ ٍذ َد ﱡ
ال يَقُولُونَ » :إِنﱠنَا َ
س ِم ْعنَاهُ يَتَ َكلﱠ ُم بِ َكالَ ِم ت َْج ِد ٍ
سوا لِ ِر َج ٍ
شيُ َ
وخ َوا ْل َكتَبَةَ فَقَا ُموا َو َخطَفُوهُ َوأَت َْوا بِ ِه إِلَى
ش ْع َب َوال ﱡ
سى َو َعلَى ﷲِ«َ ١٢ .و َھيﱠ ُجوا ال ﱠ
ُمو َ
١٣
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
ﱠ
ُ
ض ﱠد
ا ْل َم ْج َم ِع َوأقا ُموا ُ
ش ُھوداً َكذبَة يَقُولونَ َ » :ھذا ال ﱠر ُج ُل الَ يَفتُ ُر عَنْ أنْ يَتَ َكل َم َكالما ً ت َْج ِديفا ً ِ
١٤
ض َھ َذا
اص ِر ﱠ
سيَ ْنقُ ُ
س ِم ْعنَاهُ يَقُو ُل :إِنﱠ يَ ُ
ي َھ َذا َ
س ألَنﱠنَا َ
سو َع النﱠ ِ
َھ َذا ا ْل َم ْو ِ
س َوالنﱠا ُمو ِ
ض ِع ا ْل ُمقَ ﱠد ِ
١٥
سينَ فِي
سى« .فَش ََخ َ
سلﱠ َمنَا إِيﱠاھَا ُمو َ
ض َع َويُ َغيﱢ ُر ا ْل َع َوائِ َد الﱠتِي َ
ص إِلَ ْي ِه َج ِمي ُع ا ْل َجالِ ِ
ا ْل َم ْو ِ
ا ْل َم ْج َم ِع َو َرأَ ْوا َو ْج َھهُ َكأَنﱠهُ َو ْجهُ َمالَ ٍك".
َ " ٨ :٦م ْملُ ّواً إِي َمانا ً َوقُ ﱠوةً" .عبارة " َم ْملُ ّواً إِي َمانا ً" تدل على بركة ﷲ في حياته وخدمته.
انظر الموضوع الخاص .١٧ :٥
ً
َظي َمة".
ب َوآيَا ٍ
ھذه الكلمة "قُ ﱠوةً" مرتبطة بالعبارة التالية" ،يَصْ نَ ُع َع َجائِ َ
تع ِ
ت ع َِظي َمةً" .ھذا زمن ناقص )كما اآلية  .(٧ربما حدث ھذا قبل
 " َكانَ يَ ْ
صنَ ُع ع ََجائِ َب َوآيَا ٍ
اختياره كأحد السبعة .رسالة إنجيل استفانوس كانت على الدوام تندمج مع شخصه )أي ممتلئا ً
بالنعمة( والقوة )أي اآليات والعجائب(.
ض قَ ْو ٌم ِمنَ  ."...ھا ھنا السؤال حول كيف أن عدة جماعات قد نھضوا ضد
" ٩ :٦نَ َھ َ
استفانوس.
 -١مجمع واحد )أناس من كل البلدان(
 -٢مجمعان:
أ -مجمع اليھود الذين من سيرينيا واإلسكندرية.
ب -مجمع اليھود من كيليكيا وآسيا )كان بولس من كيليكيا(
 -٣مجمع واحد ،ولكن مجموعتين
 -٤أربع مجامع مستقلة منفصلة
أداة تعريف الجمع المذكر المضاف إليه في اليونانية ) (tōnتتكرر مرتين.
 " ِمنَ الﱠ ِذينَ ِمنْ " .سبب ھذه العبارة ھو أن كلمة "اللﱢيبَرْ تِينِيﱢينَ " ھي كلمة التينية؛ ولذلك،
كان ال بد أن تفسر ألجل اإليضاح .من الواضح أن ھؤالء كانوا يھوداً قد أُخذوا إلى أراض
أجنبية كعبيد )ألجل الخدمة العسكرية أو االقتصادية( ،ولكنھم عادوا اآلن إلى فلسطين كعبيد
معتقين محررين ،ولكن ال تزال اليونانية السائدة ھي لغتھم األولى.
 .١٠ :٦ليس فقط رسالة إنجيل استفانوس تأكدت باآليات القوية ،ولكن من الواضح أنھا
كانت مقنعة منطقيا ً .األصحاح  ٧ھو مثال عن كرازته.
وح" .في النص اليوناني ليس ھناك من طريقة لتمييز األحرف الكبيرة؛ ولذلك ،فإن
" ﱡ
الر َ
ھذا ھو تفسير المترجمين .عن الحرف الكبير يدل على أن اإلشارة ھي الروح القدس،
والحرف الصغر يدل إلى الروح البشرية ) ،KJVحواشي ١٦ :١٧ ، REB،NRSV؛
٢٥ :١٨؛ رو ٩ :١؛ ١٦ :٨؛  ١كور ١١ :٢؛  ٢كور ١٣ :٢؛ ١٣ :٧؛ ١٨ :١٢؛ غل :٦
١٨؛ في  .(٢٣ :٤قد يكون ھذا تلميحا ً إلى أمثال .٢٧ :٢٠

انظر الموضوع الخاص" :الروح ) (pneumaفي العھد الجديد" ،على .٢ :٢
ال يَقُولُونَ " .كلمة "دسوا" يمكن أن تعني ) (١أن يرشي ) Louwو
َ " ١١ :٦د ﱡ
سوا لِ ِر َج ٍ
 ،Nidaفي  ،Lexiconالمجلد  ،١ص (٥٧٨ -٥٧٧ .أو ) (٢أن يخطط سراً ) Bauer,
 Arndt, Gingrichو Dankerفي  ،A Greek-English Lexiconص.(٨٤٣ .ھذا ھو
نفس األسلوب المستخدم ضد يسوع )مت  (٦١ :٢٦وبولس )أع  .(٢٨ :٢١ھذه التھمة كانت
انتھاكا ً لخر  ،٧ :٢٠والتي تستحق عقوبة الموت.
سى" .عظة استفانوس في أع  ٧تجيب على
يف َعلَى ُمو َ
 "إِنﱠنَا َ
س ِم ْعنَاهُ يَتَ َكلﱠ ُم بِ َكالَ ِم ت َْج ِد ٍ
ھذه التھمة .ليس واضحا ً بشكل مؤكد إذا ما كانت أعمال  ٧نموذجا ً عن كرازة استفانوس
باإلنجيل أو عظة خاصة ُعني بھا أن تجيب على ھذه التھمة المحددة ،ولكن استفانوس على
األرجح استخدم العھد القديم في معظم األحيان لكي يؤكد مسيانية يسوع.
 " َو َعلَى ﷲِ" .ھؤالء اليھود كانوا يضعون ﷲ بعد موسى .بنية الجملة نفسھا التي ينطقون
بھا تكشف عن مشكلة اإلدراك الحسي لديھم .ناموس موسى كان قد صار مطلقا ً.
شيُ َ
وخ َوا ْل َكتَبَةَ ...المجمع" .عبارة "الشيوخ والكتبة" غالبا ً ما تكون تسمية
ش ْع َب َوال ﱡ
 "ال ﱠ
مختصرة تدل على أعضاء المجمع ،والذين يُشار إليھم في ھذا السياق بكلمة "المجمع" .لقد
كانوا السلطة الدينية للشعب اليھودي في فترة الحكم الروماني قبل عام  ٧٠م .وقد كان مؤلفاً
من:
الكاھن العظيم )رؤساء الكھنة( وعائلته.
-١
ّ
مالك األرض المترفون المحليون والقادة المدنيون.
-٢
الكتبة المحليون.
-٣
ً
كان يبلغ عددھم اإلجمالي  ٧٠قائدا من منطقة أورشليم .انظر الموضوع الخاص:
"المجمع" ،على .٥ :٤
ً
َ " ١٣ :٦ھ َذا ال ﱠر ُج ُل" .ھذه طريقة سامية إلظھار االزدراء .ھذه العبارة غالبا ما استخدمت
لإلشارة إلى يسوع.
َ
ْ
ْ
س" .ھذه العبارة ھي امتدادا للتھمة
ض ﱠد َھذا ال َم ْو ِ
 "يَتَ َكلﱠ َم ت َْج ِديفا ً ِ
س َوالنﱠا ُمو ِ
ض ِع ال ُمقَ ﱠد ِ
التي في اآلية  .١١قد يشير ھذا إلى تأكيد استفانوس على كلمات يسوع عن دمار الھيكل
المدونة في لو ) ٤٨ -٤٤ :١٩وأيضا ً مر  ،(٢ :١٣أو تھديد يسوع في مت ٦١ :٢٦؛ :٢٧
٤٠؛ مر ٥٨ :١٤؛ ٢٩ :١٥؛ يو ) ١٩ :٢اآلية  .(١٤لقد كان يسوع يرى أنه ھو نفسه
"الھيكل الجديد" ،المركز الجديد للعبادة ،المكان الجديد بين ﷲ والبشرية )مر ٣١ :٨؛ :٩
٣١؛  .(٣٤ :١٠دينونة ﷲ كانت آتية على ھيكل ھيرودس.
كرازة استفانوس عن مغفرة كاملة ومجانية في يسوع كانت على األرجح مصدر
"التجديف على الناموس" .رسالة اإلنجيل تقلل من شأن "العھد الموسوي" جاعلة منه شاھداً
تاريخيا ً بدالً من وسيلة الخالص )غال  ٣والرسالة إلى العبرانيين في العھد الجديد(.
بالنسبة إلى اليھود في القرن األول الميالدي كان ھذا تعليما ً متطرفا ً جذرياً ،وتجديفا ً.
ھذا ينحدر حقا ً من الفھم النمطي في العھد القديم للتوحيد ،والخالص ،والمكانة الفريدة لبني
إسرائيل .العھد الجديد فيه تركيز جذري مكيف من جديد )أي يسوع وليس إسرائيل ،النعمة
وليس االستحقاق البشري(.
 .١٤ :٦بمعنى ما كانت التھم التي وجھوھا إليھا صحيحة .ھاتان التھمتان كان يُقصد بھما
تھييج كل من الصدوقيين )أي "سينقض ھذا الموضع"( والفريسيين )أي "يُ َغيﱢ ُر ْال َع َوائِ َد الﱠتِي
َسلﱠ َمنَا إِيﱠاھَا ُمو َسى"(.
ي َھ َذا" .انظر الموضوع الخاص على .٢٢ :٢
اص ِر ﱠ
 "ي َ ُ
سو َع النﱠ ِ
ص إِلَ ْي ِه" .ھذه وسيلة أدبية غالبا ً ما يستخدمھا لوقا .إنھا تشير إلى انتباه مركز
" ١٥ :٦ش ََخ َ
مكثف )لو ٢٠ :٤؛ ٥٦ :٢٢؛ أع ١٠ :١؛ ١٢ ،٤ :٣؛ ١٥ :٦؛ ٥٥ :٧؛ ٩ :١٤؛ .(١ :٢٣
 " َو ْج َھهُ َكأَنﱠهُ َو ْجهُ َمالَ ٍك" .قد تكون ھذه مشابھة لـ:
 -١وجه موسى الذي كان يتوھج بعد لقائه بالرب/يھوه )خر ٣٥ -٢٩ :٣٤؛  ٢كور :٣
.(٧
 -٢وجه يسوع وجسده اللذان كانا المعين خالل تجليه )مت ٢ :١٧؛ لو .(٢٩ :٩
 -٣المالك الرسول في دانيال .٦ -٥ :١٠
كانت ھذه طريقة لإلشارة استعاريا ً إلى المرء الذي يكون في حضرة ﷲ.
أسئلةٌ للمناقشة:

ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا اختارت الكنيسة األولى أفضل رجالھا الروحيين ليخدموا الموائد؟
-٢لماذا ھناك مشادة في نمو سريع؟
-٣ما الھدف من وضع األيدي؟
-٤لما ھُوجم استفانوس؟

Acts 7
أعمال الرسل ٧
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
استفانوس أمام مجمع اليھود
٥٣ -١ :٧
رجم استفانوس واستشھاده

خطبة استفانوس
٥٣ -١ :٧
استشھاد
استفانوس

العربية
المشتركة
خطبة استفانوس
٥٣ -١ :٧
استشھاد
استفانوس

٦٠ -٥٤ :٧

٦٠ -٥٤ :٧

٦٠ -٥٤ :٧

اليسوعية
خطبة اسطفانس
٥٣ -١ :٧
َرجم اسطفانس
شھداء
أول
المسيحية
٦٠ -٥٤ :٧

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
خطبة استفانوس في أعمال  ٧ھي أطول خطبة مدونة في أعمال الرسل .إنھا
أ-
تحطم األساس الالھوتي لفھم بولس )والكنيسة( لعالقة اإلنجيل بالعھد
القديم .عظة استفانوس تجيب على التﱡھم الموجھة ضده ،مظھراً ما يلي:
أ .أن ﷲ تصرف خارج الھيكل
ب .أن ﷲ يعمل مع األمميين
ج .أن اليھود كانوا دائما ً يرفضون رسالة ﷲ ،ورجاله ،واآلن رفضوا المسيا
ب -دفاع استفانوس أثر على قلب شاول الطرسوسي والھوت بولس.
ج -يكشف استفانوس الخيانة المستمرة للشعب اليھودي لعھد ﷲ وإعالنات
ﷲ خارج أرض الميعاد وفي معزل عن الھيكل في أورشليم ،والتي صارت
مركز العبادة اليھودية في القرن األول.
د -الشعب اليھودي كان دائما ً وأبداً يرفض الناطقين بلسان ﷲ واآلن فعلوا
ذلك من جديد .لقد رفضوا يسوع الناصري بعنف وكانوا على وشك أن
يرفضوا بعنف شاھده استفانوس.
ھـ -وجه االتھام الستفانوس نفس الجماعة التي وجھت تھمة التجديفات
المماثلة ليسوع .بينما كان يُرجم قال استفانوس عدة أشياء تحاكي كلمات
يسوع وأعماله على الصليب .ھل كان ذلك وسيلة أدبية متعمدة استخدمھا
لوقا؟ يبدو األمر كذلك.
و -نظرة استفانوس إلى العالقة بين اليھود والمسيحيين ستمھد السبيل
لالضطھاد ) (٣ -١ :٨والفصل النھائي )أي صيغة اللعنة
عام  ٧٠م (.لھاتين المجموعتين .وربما استخدم ﷲ
استفانوس ،كما فعل مع شمشون في العھد القديم ،ليبدأ نزاعا ً
به أجبر على نشر اإلنجيل إلى ما وراء فلسطين .خطاب
استفانوس/ودفاعه/وعظته فيھا العديد من التفاصيل التي

تختلف عن العھد القديم العبري )إذ أنه يقتبس من السبعينية(.
ھل ينبغي على الدارسين أن يحاولوا الدفاع عن أقوال
استفانوس أو أن يسمحوا لھا بأن تكون تقاليد يھودية أو حتى
أخطاء تاريخية؟ يكشف ھذا السؤال العاطفي التحيزات
العاطفية والفكرية للمفسرين .أعتقد أن الكتاب المقدس ھو
تاريخ حقيقي ،وأن المسيحية تقف أو تقع على أحداث الكتاب
المقدس .ولكن البدء نفسه في الكتاب المقدس )أي تك -١
 (١١ونھاية الكتاب المقدس )أي سفر الرؤيا( ليس "تاريخا ً
نمطيا ً" .بالنسبة إلى تدخل الروايات أعتقد أنھا صحيحة
وحقيقية .ھذا يأخذ في الحسبان أنه في وقت ما كان ھناك:
فروقات في العدد
-١
فروقات في النوع األدبي
-٢
فروقات في التفاصيل
-٣
تقنيات الرابيين في التفسير )مثال ،دمج مقطعين أو
-٤
أكثر(
ھذه ال تؤثر على تأكيدي على الدقة التاريخية أو موثوقية الروايات الواردة في
الكتاب المقدس .ربما كان استفانوس يعيد التفكير فيما قد تعلمه في مدرسة المجمع أو
ربما ع ّدل نصوصا ً لتالئم غرضه وھدفه .أن تفوتنا رسالته بتركيزنا على أحد
التفاصيل أو غيرھا يظھر حسّنا المعاصر بتدوين التاريخ وليس فھم التاريخ في
القرن األول.
ز -الخطوط العريضة الرئيسية لنظرة استفانوس العامة التاريخية إلى تعامل ﷲ مع
إسرائيل في األصحاح :٧
 -١البطاركة ،اآليات ١٦ -٢
 -٢الخروج وفترة التيه في البرية ،اآليات ٤٣ -١٧
 -٣خيمة االجتماع والھيكل ،اآليات ٥٠ -٤٤
 -٤تطبيقھا على خالصته لتاريخ العھد القديم ،اآليات ٥٣ -٥١
ح -يستخدم استفانوس عدة إشارات ومراجع إلى العھد القديم )اقتباسات أو
تلميحات(.
 -٣ :٧ -١تك ١ :١٢
 -٥ :٧ -٢تك  ٧ :١٢أو ٨ :١٧
٧ -٦ :٧ -٣أ -تك ١٤ -١٣ :١٥
٧ :٧ -٤ب -خر ١٢ :٣
٨ :٧ -٥أ -تك ١٤ -٩ :١٧
٨ :٧ -٦ب -تك ٤ -٢ :٢١
٨ :٧ -٧ج -تك ٢٦ :٢٥
٨ :٧ -٨د -تك ٢٦ -٢٢ :٣٥
 -٩ :٧ -٩تك ٨ ،١٠ :٣٧؛ ٤ :٤٥
 -١٠ :٧ -١٠تك ٢١ :٣٩؛ ٤٦ -٤٠ :٤١
 -١١ :٧ -١١تك ٥٥ -٥٤ :٤١؛ ٥ :٤٢
 -١٢ :٧ -١٢تك ٢ :٤٢
 -١٣ :٧ -١٣تك ٤ -١ :٤٥
 -١٤ :٧ -١٤تك ١٠ -٩ :٤٥
 -١٥ :٧ -١٥تك ٥ :٤٦؛ ٣٣ :٤٩؛ خر ٦ :١
 -١٦ :٧ -١٦تك ١٦ :٢٣؛ ١٣ :٥٠
 -١٧ :٧ -١٧خر ٨ -٧ :١
 -١٨ :٧ -١٨خر ٨ :١
 -١٩ :٧ -١٩خر ١١ -١٠ :١
 -٢٠ :٧ -٢٠خر ٢ :٢
 -٢١ :٧ -٢١خر ١٠ ،٦ ،٥ :٢
 -٢٢ :٧ -٢٢خر ١٠ :٢
 -٢٣ :٧ -٢٣خر ١٢ -١١ :٢

 -٢٦ :٧ -٢٤خر ١٣ :٢
 -٢٨ -٢٧ :٧ -٢٥خر ١٤ :٢
 -٣٠ :٧ -٢٦خر ١ :٣
٢٩ :٧ -٢٧أ -خر ١٥ :٢
٩ :٧ -٢٨ب -خر ٢٢ :٢؛ ٢٠ :٤؛ ٤ -٣ :١٨
 -٣٢ :٧ -٢٩خر ٦ :٣
 -٣٤ -٣٣ :٧ -٣٠خر ١٠ -٧ ،٥ :٣
 -٣٦ :٧ -٣١خر ٤١ :١٢؛ ١ :٣٣
 -٣٧ :٧ -٣٢تث ١٥ :١٨
 -٣٨ :٧ -٣٣خر ١٨ :١٧
 -٣٩ :٧ -٣٤عد ٤ -٣ :١٤
 -٤٠ :٧ -٣٥خر ٢٣ ،١ :٣٢
 -٤١ :٧ -٣٦خر ٦ ،٤ :٣٢
 -٤٣ -٤٢ :٧ -٣٧عا ٢٧ -٢٥ :٥
 -٤٤ :٧ -٣٨خر ٤٠ -٦ ،٣١ :٢٥
 -٤٥ :٧ -٣٩يش  ١٤ :٣وما تالھا؛ ١ :١٨؛ ٩ :٢٣
 ٢ -٤٦ :٧ -٤٠صم  ٨وما تالھا
 ١ -٤٧ :٧ -٤١مل ٨ -٦؛  ٢أخ ٦ -١
 -٥٠ -٤٩ :٧ -٤٢أش ٢ -١ :٦٦
مثال جيد عن التلخيص الكتابي الجيد لتاريخ إسرائيل نجده في نح .٩
 -٦ :٩ -١تك ١١ -١
 -٨ -٧ :٩ -٢تك ٥٠ -١٢
 -١٤ -٩ :٩ -٣خر )الخروج(
 -٢١ -١٥ :٩ -٤العدد )فترة التيه في البرية(
 -٢٥ -٢٢ :٩ -٥يشوع )الفتح(
 -٣١ -٢٦ :٩ -٦قض
 -٣٨ -٣٢ :٩ -٧صموئيل ،الملوك ،أخبار األيام )الملكية(
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٨ -١ :٧ :
٢
١
ُ
َ
َ
َ
اإل ْخ َوةُ َواآلبَا ُء
يس ا ْل َك َھنَ ِة» :أَتُ َرى َھ ِذ ِه األ ُمو ُر َھ َكذا ِھ َي؟« فقَا َل» :أيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل
" فَقَا َل َرئِ ُ
ِ
س َكنَ فِي َحا َرانَ َ ٣وقَا َل
ا ْ
س َم ُعوا .ظَ َھ َر إِلَهُ ا ْل َم ْج ِد ألَبِينَا إِ ْب َرا ِھي َم َو ُھ َو فِي َما بَيْنَ النﱠ ْھ َر ْي ِن قَ ْبلَ َما َ
٤
ُ
َ
َ
َ
َ
لَهُْ :
ض
ض َك َو ِمنْ ع ِ
اخ ُر ْج ِمنْ أ ْر ِ
ض الﱠتِي أ ِري َك ف َخ َر َج ِحينَئِ ٍذ ِمنْ أ ْر ِ
َشي َرتِكَ َو َھلُ ﱠم إِلَى األ ْر ِ
َ
َ
َ
ض الﱠتِي أ ْنتُ ُم
ا ْل َك ْلدَانِيﱢينَ َو َ
س َكنَ فِي َحا َرانَ َ .و ِمنْ ُھنَا َك نَقَلَهُ بَ ْع َد َما َماتَ أبُوهُ إِلَى َھ ِذ ِه األ ْر ِ
٥
َ
َ
ْ
سا ِكنُونَ فِي َھاَ .ولَ ْم يُ ْع ِط ِه فِي َھا ِمي َراثا ً َوالَ َوطأةَ قَد ٍَم َولَ ِكنْ َو َع َد أنْ يُ ْع ِطيَ َھا ُم ْلكا ً لَهُ
اآلنَ َ
٦
َ
َ
َ
ض
سلِ ِه ِمنْ بَ ْع ِد ِه َولَ ْم يَ ُكنْ لَهُ بَ ْع ُد َولَ ٌدَ .وتَ َكلﱠ َم ﷲُ َھ َكذا :أنْ يَ ُكونَ نَ ْ
َولِنَ ْ
سلُهُ ُمتَ َغ ﱢربا ً فِي أ ْر ٍ
٧
ُ
َ
َ
َ
سأ ِدينُ َھا أنَا يَقُو ُل
سنَ ٍة َواأل ﱠمةُ الﱠتِي يُ ْ
َغ ِريبَ ٍة فَيَ ْ
ستَ ْعبَدُونَ لَ َھا َ
سيئُوا إِلَ ْي ِه أ ْربَ َع ِمئَ ِة َ
ستَ ْع ِبدُوهُ َويُ ِ
٨
َ
ق
س َحا َ
َان َو َھ َك َذا َولَ َد إِ ْ
انَ .وأ ْعطَاهُ َع ْھ َد ا ْل ِخت ِ
ﷲَُ .وبَ ْع َد َذلِكَ يَ ْخ ُر ُجونَ َويَ ْعبُدُونَ ِني فِي َھ َذا ا ْل َم َك ِ
ش َر".
اال ْثنَ ْي َع َ
س َحا ُ
َو َختَنَهُ ِفي ا ْليَ ْو ِم الثﱠا ِم ِنَ .وإِ ْ
وب َويَ ْعقُ ُ
وب َولَ َد ُر َؤ َ
ق َولَ َد يَ ْعقُ َ
سا َء اآلبَا ِء ِ
يس ا ْل َك َھنَ ِة" .كان ھذا قيافا .انظر التعليق الكامل على .٦ :٤
َ " ١ :٧ر ِئ ُ
اب" .دفاع استفانوس مشابه جداً لما يرد في الرسالة إلى العبرانيين .لقد أجاب
" ٢ :٧فَأ َ َج َ
على التھم الموجھة إليه بطريقتين (١) :الشعب اليھودي كان دائما ً يرفض موسى في الماضي
و) (٢الھيكل كان فقط أحد الطرق العديدة التي استخدمھا ﷲ ليتكلم إلى إسرائيل .ھذا جواب
مباشر على التھم الموجھة إليه في .١٣ :٦
س َم ُعوا" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم مشكل من الكلمة اليونانية ).(akouō
 "ا ْ
تستخدم في السعبنية لترجمة الصالة الشھيرة في اليھودية  ،السماع ) Shemaتث .(٥ -٤ :٦
تستخدم أيضا ً في األنبياء لتعكس المعنى من "اسمع لكي تتجاوب" )مي ٢ :١؛  .(١ :٦من
الصعب التأكد من أن ھذه الداللة التقنية ھي حاضرة عندما يعبر ھؤالء الرجال اليھود عن
أفكارھم اليھود بالكلمات اليونانية السائدة ،ولكن في بعض السياقات مثل ھذا قد يكون ھذا
صحيحا ً.

 "إِلَهُ ا ْل َم ْج ِد" .إله المجد ھذا )مز  (٣ :٢٩ظھر إلى إبراھيم األب )تك ،١ :١٥ ،١ :١٢
٤؛ ١ :١٧؛  ،(١ :٢٢ ،١ :١٨وبھذا بدأ الشعب اليھودي .انظر الموضوع الخاص على :٣
.١٣
 "إِ ْب َرا ِھي َم" .كان إبراھيم يعتبر أبو الشعب اليھودي .لقد كان أول اآلباء البطاركة .دعوته
ومسيره التالي مع ﷲ يوصف في تك  .١١ :٢٥ -١ :١٢في غالطية  ٣وفيما بعد رومية ٤
يستخدمه بولس على أنه مثال نموذجي عن التبرير بالنعمة باإليمان.
س َكنَ فِي َحا َرانَ " .تدل تك  ٣١ :١١على أن إبراھيم
 " َو ُھ َو ِفي َما بَيْنَ النﱠ ْھ َر ْي ِن قَ ْبلَ َما َ
كان في مدينة حاران عندما تكلم الرب/يھوه إليه .ولكن وقت ھذا االحتكاك بين ﷲ وإبراھيم
ال يُصرح به بشكل مؤكد وواضح .إبراھيم كان من أور الكلدانيين )تك ،(٣١ ،٢٨ :١١
ولكنه انتقل فيما بعد إلى حاران )تك ٣٢ ،٣١ :١١؛  (٤ :٢٩مطيعا ً ألمر ﷲ .الفكرة ھي أن
ﷲ تكلم إلى إبراھيم خارج أرض كنعان .لم يمتلك إبراھيم أي جزء من األرض المقدسة
)اآلية  (٥خالل فترة حياته )سوى كھف ليدفن فيه عائلته ،تك .(٩ :٢٣
كلمة "بالد ما بين النھرين" يمكن أن تشير إلى مجموعات عرقية إثنية مختلفة:
 -١مجموعة من الشعب في المنطقة الشمالية من دجلة والفرات )"سورية بين النھرين"(
 -٢جماعة من الشعب قرب مصب نھر دجلة والفرات
ُ
ﱠ
ْ " ٣ :٧
ض التِي أ ِري َك" .ھذا اقتباس من تك
ضكَ َو ِمنْ ع ِ
اخ ُر ْج ِمنْ أَ ْر ِ
َشي َرتِ َك َو َھلُ ﱠم إِلَى األَ ْر ِ
 .١ :١٢المسألة الالھوتية المتعلقة بھذا االقتباس ھي متى قال ﷲ ذلك إلبراھيم:
 -١بينما كان في أور قبل أن يأخذ أباه تارح وابن أخيه لوط إلى حاران.
 -٢بينما كان في حاران وكان ينتظر إلى أن يموت والده لكي يتبع ﷲ إلى جنوب كنعان؟
ض ا ْل َك ْلدَانِيﱢينَ " .كلدان ) (BDB 505قد تكون اسم منطقة قريبة
َ " ٤ :٧خ َر َج ِحينَئِ ٍذ ِمنْ أَ ْر ِ
من مصب نھري دجلة والفرات )انظر التعليق على  .(٢ :٧صارت فيما بعد تشير إلى
الشعب الذي ترعرع في ھذه المنطقة ،والمعروفة أيضا ً ببابل ) .(BDB 93ھذا الشعب أنتج
العديد من العلماء الذين طوروا الصيغ الرياضية المتعلقة بحركة نيرات الليل )أي ،الكواكب
والنجوم والمذنبات ،الخ .(.ھذه المجموعة من الحكماء )أي ،الفلكيين( كانت أيضا ً تعرف
باسم الكلدانيين )دا ٢ :٢؛ ٧ :٤؛ .(١١ -٧ :٥
 " َحا َرانَ "َ .حا َرانَ ) (BDB 357ھي مدينة انتقل إليھا تارح وإبراھيم ولوط )تك :١١
 .(٣٢ -٣١وأخ آخر من إخوة إبراھيم استقر ھناك ويدعى المكان باسمه )أي مدينة ناحور،
تك ١٠ :٤؛  .(٤٣ :٢٧ھذه المدينة على الجزء األعلى من الفرات )أي النھر الرافد ،البليخ(
كانت تأسست في األلفية الثالثة قبل الميالد ،وقد استعادت اسمھا وال يزال ھال نفس االسم
حتى اليوم .الالفت لالنتباه ،أن أخو إبراھيم ،حا َرانَ ) ،(BDB 248ال يُھجأ اسمه في العبرية
كما يُھجأ اسم المدينة.
 "بَ ْع َد َما َماتَ أَبُوهُ" .رأى آخرون أن ھناك تعارض ھنا بين تك  ٣٢ ،٢٦ :١١و.٤ :١٢
ھناك على األقل حالن ممكنان:
 -١أن إبراھيم ربما لم يكن ھو االبن األكبر ،بل االبن المشھور أكر )أي ُوضع في
القائمة أوالً(
 -٢أن األسفار الموسوية السامرية تحدد عمر تارح لدى موته بأنه  ،١٤٥وليس ،٢٠٥
كما في النص العبري.
انظر كتاب  ،Encyclopedia of Bible Difficultieللكاتب Gleason L.
 ،Archerص.٣٧٨ .
سلِ ِه ِمنْ بَ ْع ِد ِه" .ھذا تلميح إلى تك  ٧ :١٢أو .٨ :١٧
َ " ٥ :٧و َع َد أَنْ يُ ْع ِطيَ َھا ُم ْلكا ً لَهُ َولِنَ ْ
المفتاح الالھوتي ھنا ليس فقط وعد ﷲ ،بل إيمان إبراھيم في ﷲ بأنه سيعطيه نسالً وأيضاً
أرضا ً .ھذا اإليمان يتم تسليط الضوء عليه في تك ) ٦ :١٥غل ٦ :٣؛ رو .(٣ :٤
 .٦ :٧ھذه النبوءة التنبؤية تُذكر في تك  ١٤ ،١٣ :١٥وأُعيد التأكيد عليھا في خر .١٢ :٣
ولكن خر  ٤٠ :١٢تقول " ٤٣٠سنة" بدالً من " ٤٠٠سنة" .تترجم السبعينية خر ٤٠ :١٢
وتقول" ،وإقامة بني إسرائيل ،بينما كانوا يقيمون في أرض مصر وأرض كنعان كانت ٤٣٠
سنة".
قال الرابيون أن العدد " ٤٠٠سنة" يبدأ بتقديم اسحق في تك  .٢٢سمى جون كالفن
العدد  ٤٠٠سنة عدداً صحيحا ً .قد يكون ھذا مرتبطا ً بأربعة أجيال مؤلف كل منھا من ١٠٠
سنة )تك .(١٦ :١٥

َ " ٧ :٧و ْاألُ ﱠمةُ" .ھذا اقتباس من السبعينية من تك  .١٤ :١٥لم يُقصد بھذا أن يكون عويصاً،
ولكنه قول عام .األمة كان واضحا ً أنھا مصر .أمم أخرى )بابل ،آشور ،آرام ،فلسطيا(
ستصبح قامعة إلسرائيل وﷲ سيدينھا أيضا ً.
 " َوبَ ْع َد َذلِ َك" .العبارة الكاملة ھي اقتباس من خر  .١٢ :٣يستعرض استفانوس تاريخ
إسرائيل المتقلقل والسريع.
ھذا النص يؤكد على أن كنعان وأورشليم ستصبحان بشكل فريد مكن الرب/يھوه
الخاص .وھذا يالئم التشديد في تثنية.
ان" .في سياق االقتباس من خر  ،١٢ :٣يشير ھذا إلى جبل سيناء )انظر
 " ِفي َھ َذا ا ْل َم َك ِ
الموضوع الخاص على  ،(٣٠ :٧والذي ھو أيضا ً خارج أرض الموعد وفي الموضع الذي
جرت أحد األحداث الكبيرة في حياة إسرائيل )إعطاء الناموس لموسى(.
َ " ٨ :٧ع ْھ َد" .انظر الموضوع الخاص على .٤ :٢
َان" .كان ھذا يُمارس عند كل جيران بني إسرائيل ،ما عدا الفلسطينيين )الشعب
 "ا ْل ِخت ِ
اليوناني في بحر إيجة( .بالنسبة إلى معظم الثقافات لقد كانت عادة طقس عبور إلى
الروجولية ،ولكن ليس بالنسبة إلى إسرائيل ،حيث كان طقسا ً أوليا ً للدخول إلى شعب العھد.
لقد كان عالمة على عالقة إيمان خاصة مع الرب/يھوه )تك  .(١٤ -٩ :١٧كل أب
اختتن أوالده الخاصين به )أي تصرف ككاھن بالنسبة إلى عائلته( .كتاب Synonyms of
 ،the Old Testamentللكاتب  ،Robert Girdlestoneص ،٢١٤ .يقول أن طقس
الختان مرتبط بطقس إراقة الدم مع فعل الختان .الدم كان مرتبطا ً بصياغة العھد )تك :١٥
 ،(١٧وانتھاك العھد )تك  ،(١٧ :٢وفداء العھد )أش .(٥٣
اال ْثنَ ْي َعش ََر" .يشير ھذا عادة إلى إبراھيم واسحق ويعقوب ،ولكنه ھنا يشير إلى
 "اآلبَا ِء ِ
أوالد يعقوب االثني عشر ،الذين سيصبحون أسباط إسرائيل.
سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٩ :٧ :
١٠
٩
َ
َ
َ
ْ
يع
سفَ َوبَاعُوهُ إِلى ِم ْ
سدُوا يُو ُ
سا ُء اآلبَا ِء َح َ
" َو ُر َؤ َ
ص َر َو َكانَ ﷲُ َم َعهُ َوأنقَذهُ ِمنْ َج ِم ِ
ص َر َو َعلَى ُك ﱢل
ص َر فَأَقَا َمهُ ُم َدبﱢراً َعلَى ِم ْ
ضيقَاتِ ِه َوأَ ْعطَاهُ نِ ْع َمةً َو ِح ْك َمةً أَ َما َم فِ ْرع َْونَ َملِ ِك ِم ْ
ِ
بَ ْيتِ ِه".
سفَ " .ھذه الرواية موجودة في تك ٢٨ ،١١ :٣٧؛  .٤ :٤٥يحاول استفانوس أن
" ٩ :٧يُو ُ
يظھر أن الشعب اليھودي وقادته كانوا في معظم األحيان يرفضون القادة الذين يختارھم ﷲ
)موسى في اآلية .(٣٥
 .١٠ :٧ھذه الرواية نجدھا في تك ٢١ :٣٩؛ .٤٦ -٤٠ :٤١
سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١١ :٧ :
َ
ق ع َِظي ٌم ف َكانَ آبَا ُؤنَا الَ يَ ِجدُونَ قُوتا ً.
ضي ٌ
"١١ثُ ﱠم أَتَى ُجو ٌ
ض ِم ْ
ص َر َو َك ْن َعانَ َو ِ
ع َعلَى ُك ﱢل أَ ْر ِ
١٣
١٢
ستَ ْع َرفَ
س َل آبَا َءنَا أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍةَ .وفِي ا ْل َم ﱠر ِة الثﱠانِيَ ِة ا ْ
وب أَنﱠ فِي ِم ْ
س ِم َع يَ ْعقُ ُ
ص َر قَ ْمحا ً أَ ْر َ
َولَ ﱠما َ
١٤
سفُ َوا ْ
سفُ إِلَى إِ ْخ َوتِ ِه َوا ْ
ستَ ْدعَى أَبَاهُ
س َل يُو ُ
َشي َرةُ يُو ُ
يُو ُ
سفَ لِفِ ْرع َْونَ  .فَأ َ ْر َ
ستَ ْعلَنَتْ ع ِ
١٥
ص َر َو َماتَ ُھ َو َوآبَا ُؤنَا
وب إِلَى ِم ْ
س ْب ِعينَ نَ ْفسا ً .فَنَزَ َل يَ ْعقُ ُ
سةً َو َ
يرتِ ِه َخ ْم َ
َش َ
يَ ْعقُ َ
وب َو َج ِمي َع ع ِ
َ
ض ٍة ِمنْ بَنِي َح ُمو َر أ ِبي
ض ُعوا فِي ا ْلقَ ْب ِر الﱠ ِذي ا ْ
َ ١٦ونُقِلُوا إِلَى َ
شتَ َراهُ إِ ْب َرا ِھي ُم ِبثَ َم ٍن فِ ﱠ
ش ِكي َم َو ُو ِ
ش ِكي َم".
َ
 .١١ :٧ھذه الرواية نجدھا في تك ٥٥ -٥٤ :٤١؛ .٥ :٤٢
 .١٢ :٧ھذه الرواية نجدھا في تك .٤ :٤٢
 .١٣ :٧ھذه الرواية نجدھا في تك .٤ -١ :٤٥
س ْب ِعينَ " .ھذه تتبع السبعينية ومخطوطات البحر الميت ،بينما النص
سةً َو َ
َ " ١٤ :٧خ ْم َ
الماسوري يقول "سبعين" )تك ٢٧ :٤٦؛ خر ٥ :١؛ تث  .(٢٢ :١٠في البداية يبدو ھذا كأنه
مشكلة مخطوطاتية بين السبعينية ،التي يقتبس منھا استفانوس ،والنص العبري لخر .٥ :١
ومع المزيد من التفكير الملي نجد أنه قد تكون ھناك طريقتان لحساب كل نسل يعقوب .تنشأ
المشكلة بين تك  ٢٦ :٤٦و:٢٧
 -١النص الماسوري لآلية  ٢٧يذكر ابنين ُولدا ليوسف في مصر ،بينما السبعينية تقول
أنه كان لديه تسعة ،ما يعني أن أفرايم ومنسى قد رُزقا فيما بعد بأطفال أكثر
بينھما.
 -٢في النص العبري يعقوب وزوجته يُحسبان ،ولكن األوالد الزيادة ألفرايم ومنسى ال
يُحسبون.

في النص اليوناني )السبعينية( يعقوب وزوجته ال يحسبان ،ولكن األوالد اإلضافيين
ألفرايم ومنسى يحسبون .كالھما صحيح ،ولكنھما يحسبان النسل بطرق مختلفة في أزمنة
مختلفة من حياة يعقوب .النصوص العبرية المعروفة باسم مخطوطات البحر الميت أيضا ً
تحوي على "خمسة وسبعين شخصا" في تك  ٢٧ :٤٦وخر  .٥ :١كان فيلون اإلسكندري
على إطالع بكل العددين.
عندما نصل إلى النصوص الصعبة أو المشاكل في األعداد كمثل ھذه نلجأ جميعا ً إلى
االستعالم من الدارسين المعاصرين .ھناك نوع جديد من المصادر الكتابية التي تتوفر اليوم
والتي تتناول ھذه النصوص الصعبة .أنصحكم بما يلي:
IVP ،Hard Sayings of the Bible -١
IVP ،More Hard Sayings of the Bible -٢
 ،Encyclopedia of Bible Difficulties -٣للكاتب Gleason Archer
للمناقشة حول أعمال  ١٥ -١٤ :٧انظر البند  ١الصفحات .٥٢٢ -٥٢١
 .١٥ :٧ھذه الرواية نجدھا في تك ٥ :٤٦؛ ٣٣ :٤٩؛ خر .٦ :١
ش ِكي َم" .من الروايات في التكوين لـ ) (١دفن يوسف المدونة في يش ٣٢ :٢٤
 " ١٦ :٧إِلَى َ
و) (٢دفن يعقوب المدونة في تك  ،١٣ :٥٠يبدو أن ھناك تضارب في عظة استفانوس.
المشكلة ھي ) (١المدينة؛ يجب أن تكون حبرون ،وليس شكيم ،أو ) (٢األب؛ يجب أن يكون
يعقوب ،وليس إبراھيم .إال أن إبراھيم ويعقوب ،كالھما اشتريا أرضا ً )تك ١٦ :٢٣؛ :٣٣
 .(١٩في حبرون ُدفنت سارة وإبراھيم )تك ١٦ :٢٣؛  ،(٩ :٢٥كما ُدفن اسحق ورفقة )تك
 (٣١ -٢٩ :٤٩ويعقوب )تك  .(١٣ :٥٠رغم أن األمر غير مؤكد عن حادثة دفن في شكيم،
فلعله من المحتمل أن إبراھيم كان قد اشترى قبالً حقالً له لدى نزوله ھناك في تك .٧ -٦ :١٢
وفيما بعد أعاد يعقوب شراء قطعة األرض نفسھا تلك )تك ١٩ :٣٣؛ يش .(٣٢ :٢٤
ً
من الواضح أن ھذا تخمين ،ولكن استفانوس يبدو أنه على إطالع جيد جدا بتاريخ
العھد القديم وھذا سيكون الطريقة الوحيدة للتوثيق بين الروايات المتنوعة.
سميث/فاندايك-البستاني٢٩ -١٧ :٧ :
٧
َ
ُ
ْ
ب يَ ْن ُمو َويَ ْكث ُر ِفي
س َم ﷲُ َعلَ ْي ِه ِإل ْب َرا ِھي َم َكانَ ال ﱠ
ش ْع ُ
" َو َك َما َكانَ يَ ْق ُر ُ
ب َو ْقتُ ا ْل َم ْو ِع ِد الﱠ ِذي أق َ
١٩
ص َر ١٨إِلَى أَنْ قَا َم َملِ ٌك َ
سا َء إِلَى
سفَ  .فَ ْ
ِم ْ
آخ ُر لَ ْم يَ ُكنْ يَ ْع ِرفُ يُو ُ
سنَا َوأَ َ
احتَا َل َھ َذا َعلَى ِج ْن ِ
٢٠
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
سى َو َكانَ
ت ُولِ َد ُمو َ
آبَائِنَا َحتﱠى َج َعلُوا أطفالَ ُھ ْم َم ْنبُو ِذينَ لِ َك ْي الَ يَ ِعيشُواَ » .وفِي ذلِ َك ال َوق ِ
٢١
ْ
س َھا
َج ِميالً ِج ّداً فَ ُربﱢ َي َھ َذا ثَالَثَةَ أَ ْ
ت أَبِي ِهَ .ولَ ﱠما نُبِ َذ اتﱠ َخ َذ ْتهُ ا ْبنَةُ فِ ْرع َْونَ َو َربﱠ ْتهُ لِنَف ِ
ش ُھ ٍر فِي بَ ْي ِ
٢٣
٢٢
الَ .ولَ ﱠما َك ِملَتْ
سى بِ ُك ﱢل ِح ْك َم ِة ا ْل ِم ْ
ا ْبنا ً .فَتَ َھ ﱠذ َب ُمو َ
ال َواألَ ْع َم ِ
ص ِريﱢينَ َو َكانَ ُم ْقتَ ِدراً فِي األَ ْق َو ِ
٢٤
احداً َم ْظلُوما ً
سنَةً َخطَ َر َعلَى بَالِ ِه أَنْ يَ ْفتَقِ َد إِ ْخ َوتَهُ بَنِي إِ ْ
لَهُ ُم ﱠدةُ أَ ْربَ ِعينَ َ
س َرائِي َلَ .وإِ ْذ َرأَى َو ِ
٢٥
ي .فَ َ
ظنﱠ أَنﱠ إِ ْخ َوتَهُ يَ ْف َھ ُمونَ أَنﱠ ﷲَ َعلَى يَ ِد ِه
وب إِ ْذ قَتَ َل ا ْل ِم ْ
ص ِر ﱠ
صفَ ا ْل َم ْغلُ َ
َحا َمى َع ْنهُ َوأَ ْن َ
٢٦
ساقَ ُھ ْم
ص ُمونَ فَ َ
يُ ْع ِطي ِھ ْم نَ َجاةً َوأَ ﱠما ُھ ْم فَلَ ْم يَ ْف َھ ُمواَ .وفِي ا ْليَ ْو ِم الثﱠانِي ظَ َھ َر لَ ُھ ْم َو ُھ ْم يَت ََخا َ
ض ُك ْم بَ ْعضا ً؟ ٢٧فَالﱠ ِذي َكانَ يَ ْظلِ ُم
سالَ َم ِة قَائِالً :أَيﱡ َھا ﱢ
إِلَى ال ﱠ
الر َجا ُل أَ ْنتُ ْم إِ ْخ َوةٌ .لِ َما َذا تَ ْظلِ ُمونَ بَ ْع ُ
٢٨
َ
َ
َ
َ
س
اضيا ً َعلَ ْينَا؟ أتُ ِري ُد أنْ تَ ْقتُلَنِي َك َما قَتَ ْلتَ أ ْم َ
قَ ِريبَهُ َدفَ َعهُ قَائِالًَ :منْ أقَا َم َك َرئِيسا ً َوقَ ِ
٢٩
َ
ض َم ْديَانَ َح ْي ُ
ث َولَ َد
ا ْل ِم ْ
ص ِر ﱠ
ب َھ ِذ ِه ا ْل َكلِ َم ِة َو َ
سى ب ِ َ
ي؟ فَ َھ َر َب ُمو َ
سبَ ِ
صا َر َغ ِريبا ً فِي أ ْر ِ
ا ْبنَ ْي ِن".
 .١٧ :٧قد تشير ھذه إلى تك ْ ) ١٦ -١٢ :١٥ال َموْ ِع ِد( وخر ) ٧ :١عددھم الكبير(.
" ١٨ :٧إِلَى أَنْ قَا َم َملِ ٌك َ
آخ ُر" .ھذا اقتباس من خر  .٨ :١كان ھناك وال يزال جدال بين
الدارسين حول تاريخ الخروج .ھوية الملك المصري ھذا ال تذكر في الخالف .ربما يعتبر
أحدھم أنه الملك المصري من الساللة الحاكمة الثامنة عشر ) ١٤٤٥ق.م (.أو من الساللة
الحاكمة التاسعة عشر ) ١٢٩٠ق.م .(.إحدى النظريات ترجع ھذا الملك المصري إلى
الساللة الحاكمة المصرية األصلية األولى التي قلبت الحكام الھيكسوس في مصر )سامي(.
ھذا سيفسر استخدام كلمة  heterosفي اآلية  .١٨ملك مصري أصلي ما كان ليسمح بوجود
ساميين ،مثل العبرانيين ،كعدد كبير في مقاطعته ،وھو يخشى غزواً آخر مثل الھيكسوس.
موضوع خاص :تاريخ الخروج
أ -ھناك رأيان بين الدارسين حول تاريخ الخروج:
 -١من  ١مل  ،١ :٦التي تقول ٤٨٠" ،سنة من الخروج إلى بناء ھيكل سليمان":
أ .بدأ سليمان بالحكم عام  ٩٧٠ق.م .ھذا يحسب استناداً إلى استخدام معركة
 ٨٥٣) Qarqarق.م (.كتاريخ بدأ محدد معين.

ب .الھيكل بُني في سنته الرابعة ) ٩٦٥ق.م ،(.وحدث الخروج حوالي عام
 ٦/١٤٤٥ق.م.
 -٢ھذا يجعل الخروج يحدث في الساللة الحاكمة المصرية الثامنة عشر.
أ .فرعون القمع ال بد أن يكون تحوتمس الثالث ١٤٣٦ -١٤٩٠) Thutmose III
ق.م.(.
ب .فرعون الخروج ال بد أن يكون آمنھوتب الثاني -١٤٣٦) Amenhotep II
 ١٤٠٧ق.م.(.
) (١يعتقد البعض أن الدليل من أريحا يستند على حقيقة أنه ليس من مراسالت دبلوماسية قد
جرت بين أريحا ومصر خالل فترة حكم آمنھوتب الثالث-١٤١٣) Amenhotep III
١٣٧٧ق.م.(.
ُ
) (٢نصوص تل العمارنة  Amarnaيدون مراسلة دبلوماسية كتبت على وثيقة عن سيطرة
العبيرو  Habiruعلى أرض كنعان في فترة حكم آمنھوتب الثالث. Amenhotep III
ولذلك ،فإن الخروج جرى في فترة حكم آمنھوتب الثاني .Amenhotep II
) (٣فترة قضاة ليست طويلة بما يكفي إن كان القرن الثالث عشر ھو تاريخ الخروج.
 -٣المشاكل المحتملة مع ھذه التواريخ ھي:
أ .السبعينية تقول بـ  ٤٤٠سنة وليس بـ  ٤٨٠سنة.
ب .ربما كانت السنوات الـ  ٤٨٠تمثل  ١٢جيالً يتكون كل منھا من  ٤٠سنة ،ولذلك ،فإنه
رقم مجازي رمزي.
ج .ھناك  ١٢جيل من الكھنة من ھارون إلى سليمان ) ١أخ  ،(٦ثم  ١٢من سليمان إلى
الھيكل الثاني .اليھود ،مثلھم في ذلك مثل اليونانيين ،كانوا يحسبون الجيل على أنه مكون من
 ٤٠سنة .ولذلك فإن ھناك فترة  ٤٨٠سنة إلى الخلف وإلى األمام )االستخدام الرمزي للعدد،
كتاب  ،Redating the Exodus and Conquestللكاتب .(Bimson
 -٤ھناك ثالثة نصوص أخرى تذكر تآريخ:
أ .تك ) ١٦ ،١٣ :١٥أع  ٤٠٠ ،(٦ :٧سنة من العبودية
ب .خروج ) ٤١ -٤٠ :١٢غل (١٧ :٣
) (١النص الماسوري ٤٣٠ -سنة من اإلقامة في مصر
) (٢السبعينية ٢١٥ -سنة من اإلقامة في مصر
ج .قضاة  ٣٠٠ -٢٦ :١١سنة بين أيام يفتاح وانتزاع األرض )يؤيد تاريخ .(١٤٤٥
د .أعمال  ،١٩ :١٣الخروج ،والضياع والفتح ٤٥٠ -سنة.
 -٥كاتب سفر الملوك استخدم إشارات تاريخية محددة ولم يد ّور العدد )،Edwin Thiele
في كتابه  ،A Chronology of the Hebrew Kingsص٨٥ -٨٣ .
ب -الدليل المتردد من علم اآلثار يبدو أنه يشير إلى تاريخ  ١٢٩٠ق.م ،.أو الساللة الحاكمة
المصرية التاسعة عشر.
 -١يوسف كان قادراً على أن يزور أبيه والفرعون في نفس ھذا اليوم .الفرعون األصلي
األول الذي بدأ ينقل عاصمة مصر من طيبا إلى دلتا النيل ،إلى مكان يدعى
 Avaris/Zoan/Tanisوالتي كانت عاصمة الھيكسوس القديمة ،كان سيتي األول Seti I
) .(١٢٩٠ -١٣٠٩ال بد أنه فرعون االضطھاد والقمع.
أ .يبدو أن ھذا يالئم معلومتين عن فترة حكم الھيكسوس في مصر.
) (١بلطة عمودية ُوجدت من زمن رمسيس الثاني تخلد ذكرى تأسيس  Avarisقبل ٤٠٠
سنة ) ١٧٠٠ق .م ،.على يد الھيكسوس(.
) (٢النبوءة في تك  ١٣ :١٥تتكلم عن  ٤٠٠سنة من القمع
ب .يدل ھذا على أن صعود يوسف إلى السلطة كان تحت حكم فرعون ھيكسوس )سامي(.
الساللة الحاكمة المصرية الجديدة يُشار إليھا في خر .٨
 -٢الھيكسوس ،كلمة مصرية تعني "حكام األرض الغربية" ،الذين كان جماعة من حكام
ساميين غير مصريين ،سيطروا على مصر خالل فترة حكم األسرتين الحاكمتين الخامسة
عشر والسادسة عشر ) ١٥٧٠ -١٧٢٠ق.م .(.البعض يرغب بأن يربط ھؤالء بصعود
يوسف إلى السلطة .إن طرحنا الـ  ٤٣٠سنة التي في خر  ٤٠ :١٢من  ١٧٢٠ق.م ،.فإننا
نحصل على تاريخ من حوالي العام  ١٢٩٠ق.م.

 -٣ابن سيتي األول كان رمسيس الثاني ) .(١٢٢٤ -١٢٩٠ھذا االسم يذكر على أنه أحد مدن
المخازن التي بناھا العبيد العبرانيين ،خر  .١١ :١وأيضا ً ھذه المنطقة نفسھا في مصر قرب
جوشن تدعى رمسيس ،تك .١١ :٤٧
 Avaris/Zoan/Tanisكانت معروفة على أنھا "بيت رمسيس" من العام ١١٠٠ -١٣٠٠
ق .م.
ً
 -٤تحوتمس الثالث Thutmoses IIIكان معروفا بأنه الباني العظيم ،كما كان رمسيس
الثاني.
 -٥رمسيس الثاني كانت لديه  ٤٧ابنة تعيش في قصور منفصلة.
 -٦علم اآلثار أظھر أن معظم المدن الكبيرة المسورة في كنعان )حازور ،دبير ،الكيش(
كانت قد دمرت وأعيد بناؤھا بسرعة حوالي العام  ١٢٥٠ق.م .بالسماح لفترة  ٣٨سنة من
التيه في البرية فإن ھذا يالئم تاريخا ً يناسب عام  ١٢٩٠ق.م.
 -٧وجد علم اآلثار إشارة وجود اإلسرائيليين في جنوب كنعان على بالطة تذكارية لخلف
رمسيس الذي ھو  ١٢١٤ -١٢٢٤) Merneptahق .م] .بالطة عمودية لـ ،Merneptah
يعود تاريخه عام  ١٢٢٠ق.م.([.
 -٨أدوم وموآب يبدو أنھما أحرزتا ھوية قومية قوية في أواخر العام  ١٣٠٠ق.م .ھذه البلدان
لم تكن منظمة في القرن الخامس عشر ).(Glueck
 -٩الكتاب الذي يحمل عنوان  Redating the Exodus and Conquestللكاتب John
 ،J. Bimsonونشرته  ،Sheffield University ofعام  ،١٩٧٨يجادل ضد كل أدلة علم
اآلثار على تاريخ مبكر.
ج -ھناك تاريخ جديد ممكن محتمل أبكر من العام  ١٤٤٥ق.م .انظر ،History Channel
حلقة " ،" The Exodus Decodedوالتي تؤكد على طريق شمالية.
 .١٩ :٧ھذه الحادثة نجدھا في خر  ١٠ :١وما تالھا.
سى" .ھذه الرواية نجدھا في خر .٢
ُ " ٢٠ :٧ولِ َد ُمو َ
ً
 " َكانَ َج ِميالً ِج ّدا" .ھذا مصطلح عبري يدل على الجمال )خر  .(٢ :٢حتى يوسيفوس
يعلق على جمال موسى كتاب ).(Antiq. 2.9.6
 .٢١ :٧ھذه الرواية نجدھا في خر .١٠ ،٦ -٥ :٢
 "نُبِ َذ" .ھذه الكلمة اليونانية  ،ektithēmiوالتي تعني "يكشف" )اآلية  (١٩أو "يضع في
الخارج" .لقد كان المصريون يجبرون العبرانيين على نكران أوالدھم الذكور وأن يتركونھم
للعوامل الجوية والوحوش البرية وذلك لضبط نموھم السكاني.

"اتﱠ َخ َذ ْتهُ ا ْبنَةُ فِ ْرع َْونَ "
سميث/فاندايك-البستاني
"أَ ْنقَ َذ ْتهُ ا ْبنَةُ ِف ْرع َْونَ "
كتاب الحياة
"تَبَنﱠتهُ اَبنةُ فِرعونَ "
العربية المشتركة
َ
َ
ْ
َ
"التقطته بِنتُ فِرعَون"
اليسوعية
ً
ً
الكلمة  anaireōتعني حرفيا "رفعت" .موسى كان حرفيا قد "رُفع" من النھر وبھذا
العمل صار االبن المتبنى البنة فرعون.
 .٢٢ :٧كان لدى موسى أفضل تدريب علمي وعسكري متاح في أيام عصره في بالط
فرعون.
َ
َ
ال" .ال بد أن ھذه ھي خالصة لحياة موسى الالحقة ألنه
ال َواأل ْع َم ِ
 " َكانَ ُم ْقتَ ِدراً فِي األ ْق َو ِ
في لقائه مع الرب/يھوه عند العلية المحترقة ادعى أنه ما كان يستطيع أن يتكلم بشكل جيد
)خر .(١٧ -١٠ :٤
 .٢٤ -٢٣ :٧ھذه الرواية نجدھا في خر .١٢ -١١ :٢
سنَةً" .أعتقد أن  D. L. Moodyھو الذي قال أن حياة
َ " ٢٣ :٧ك ِملَتْ لَهُ ُم ﱠدةُ أَ ْربَ ِعينَ َ
موسى يمكن أن تقسم إلى ثالثة مجموعات تتألف كل منھا من أربعين:
 -١للسنوات األربعين األولى ظن أنه كان أحد ما )أي شخصا ً مثقفا ً متعلما ً في بالط
فرعون(.
 -٢للسنوات األربعين الثانية ظن أنه قد أصبح ال شيء )منفيا ً إلى أرض مديان ويعرف
طرق وتضاريس صحراء سيناء(.
 -٣لفترة األربعين سنة الثالثة اكتشف أن ﷲ يستطيع أن يعمل مع من ھو ال شيء أو ال
أحد )قاد شعب ﷲ إلى أرض الموعد(.

 .٢٥ :٧ھذه اآلية ھي مزاعم استفانوس )ربما تقاليد يھودية(؛ ال تقال ھذه في الخروج.
 .٢٩ -٢٦ :٧ھذه الرواية نجدھا في خر .١٤ -١٣ :٢
 .٢٨ :٧السؤال يتوقع جوابا ً بالنفي.
ب َھ ِذ ِه ا ْل َكلِ َم ِة" .ھذه الرواية نجدھا في خر  .٢٢ ،١٥ :٢خوف
سى بِ َ
" ٢٩ :٧ھ ََر َب ُمو َ
سبَ ِ
موسى لدى قتله مصريا ً يظھر أن فرعون لم يكن مؤيداً بأن يكون موسى ابنا ً متبنيا ً من قِبل
أحد بناته .ورغم ذلك ،فإن عبرانيين  ٢٧ :١١واضحة.
ض َم ْديَانَ " .ظھر ﷲ لموسى في العليقة الملتھبة في أرض مديان
 " َو َ
صا َر َغ ِريبا ً ِفي أَ ْر ِ
)خر  (٤ -٣وأعلن ناموسه له على جبل سيناء في أرض مديان )خر  ،(٢٠ -١٩ما يظھر أن
ﷲ لم يكن مقتصراً أو محدوداً على مكان إعالنه لنفسه .ھذا التشديد نفسه عن إعالن ﷲ لذاته
في معزل عن الھيكل في أورشليم نراه في أع  ،٤٨ ،٤٤ ،٣٦ :٧و .٥٣
 " َح ْي ُ
ث َولَ َد ا ْبنَ ْي ِن" .ھذه الرواية نجدھا في خر ٢٢ :٢؛ ٢٠ :٤؛ .٤ -٣ :١٨
سميث/فاندايك-البستاني٣٤ -٣٠ :٧ :
٣٠
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ب نا ِر ُعل ْيق ٍة.
" » َولَ ﱠما َك ِملَتْ أَ ْربَ ُعونَ َ
سينا َء فِي ل ِھي ِ
سنَةً ظَ َھ َر لَهُ َمال ُك ال ﱠر ﱢب فِي بَ ﱢريﱠ ِة َجبَ ِل ِ
٣١
ص ْوتُ ال ﱠر ﱢب:
صا َر إِلَ ْي ِه َ
سى َذلِ َك تَ َع ﱠج َب ِمنَ ا ْل َم ْنظَ ِرَ .وفِي َما ُھ َو يَتَقَ ﱠد ُم لِيَتَطَلﱠ َع َ
فَلَ ﱠما َرأَى ُمو َ
٣٢
س ْر أَنْ يَتَطَلﱠ َع.
س َحا َ
وب .فَ ْ
أَنَا إِلَهُ آبَائِ َك إِلَهُ إِ ْب َرا ِھي َم َوإِلَهُ إِ ْ
سى َولَ ْم يَ ْج ُ
ارتَ َع َد ُمو َ
ق َوإِلَهُ يَ ْعقُ َ
٣٣فَقَا َل لَهُ ال ﱠر ﱡبْ :
سةٌ٣٤ .إِنﱢي
ض َع الﱠ ِذي أَ ْنتَ َواقِفٌ َعلَ ْي ِه أَ ْر ٌ
ض ُمقَ ﱠد َ
اخلَ ْع نَ ْع َل ِر ْجلَ ْي َك ألَنﱠ ا ْل َم ْو ِ
سلُ َك إِلَى
شقﱠةَ َ
لَقَ ْد َرأَ ْيتُ َم َ
ش ْعبِي الﱠ ِذينَ فِي ِم ْ
ص َر َو َ
س ِم ْعتُ أَنِينَ ُھ ْم َونَ َز ْلتُ ألُ ْنقِ َذ ُھ ْم .فَ َھلُ ﱠم اآلنَ أُ ْر ِ
ص َر".
ِم ْ
 .٣٠ :٧ھذه الرواية نجدھا في خروج ،األصحاحات ٣و .٤
ً
 " َمالَ ُك" .في نص العھد القديم ھذا المالك ھو الرب/يھوه فعليا .انظر التعليق الكامل على
 .١٩ :٥الحظ كيف أن ھذا المالك يوصف بأنه:
 -١خر " ،٢ :٣ظھر له مالك الرب بلھيب نار من وسط عليقة"
 -٢خر " ،٤ :٣فلما رأى الرب )يھوه( أنه مال لينظر"
 -٣خر " ،٤ :٣ناداه ﷲ )إيلوھيم( من وسط العليقة"
انظر الموضوع الخاص” :أسماء ﷲ” ،على .٦ :١
سينَا َء" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
 " َجبَ ِل ِ
موضوع خاص :موضع جبل سيناء
أ -إن كان موسى يتكلم حرفيا ً وليس مجازيا ً عن "رحلة األيام الثالثة المجيدة" التي طلبھا من
فرعون )١٨ :٣؛ ٣ :٥؛  ،(٢٧ :٨لم تكن فترة زمنية طويلة فيه الكفاية له ليصل إلى الموقع
التقليدي لجنوب شبه جزيرة سيناء .ولذلك ،فإن بعض الدارسين يضعون الجبل قرب واحة
قادش-برنية.
ب -الموقع التقليد الذي يدعى "جبل موسى" في صحراء سيناء ،فيه عدة أشياء مرتبطة به:
 -١سھل كبير واسع أمام الجبل.
 -٢تث  ٢ :١تقول أنھا كانت رحلة اليوم الحادي عشر من جبل سيناء إلى قادش-برنية.
 -٣الكلمة "سيناء" ھي كلمة ليست عبرية .قد تكون مرتبطة ببرية سين ،التي تشير إلى
شجيرة صحراوية صغيرة .االسم العبري للجبل ھو حوريب )أي" ،البرية"(.
 -٤جبل سيناء كان الموقع التقليدي منذ القرن الرابع الميالدي .إنه في "أرض مديان" ،التي
كانت تشمل على منطقة كبيرة من شبه جزيرة سيناء والعربية.
 -٥يبدو ان علم اآلثار قد أكد موقع بعض المدن المذكورة في سفر الخروج في رواية
الخروج )إيليم  ,دفقة ,رفيديم( على أنھا الجانب الغربي من شبه جزيرة سيناء.
ج -لم يكن اليھود مھتمين أبداً بالموقع الجغرافي لجبل سيناء .لقد كانوا يعتقدون أن ﷲ قد
أعطاھم الناموس وحقق وعده الوارد في تك " .٢١ -١٢ :١٥أين" يكون ذلك لم تكن مسألة
مھمة بالنسبة لھم ولم يكن في نيتھم أن يعودوا إلى ذلك الموقع .لم يكن ھناك رحلة حج سنوية
إليه.
د -الموقع التقليدي لجبل سيناء لم يكن قد ترسخ وتثبت حتى ظھور Pilgrimage of
 ،Silviaالتي كتبت حوالي العام  ٨ -٣٨٥مCommentary on the Book of the ) .
 ،Actsللكاتب ، F. F. Bruceص.(١٥١ .
ھـ -ھناك الكثير من التخمين اليوم حول موضع جديد ممكن عبر خليج العقبة فيا لعربية.
يقال:
ً
ً
 -١أن أرض مديان كانت حصريا دائما في العربية.

 -٢أن بولس في غل  ٢٥ :٤يقول أنه كان في العربية.
ً
 -٣أن المسح في األقمار الصناعية قد كشف طريقا ً قديما يؤدي إلى مصر عبر شبه جزيرة
سيناء مع سلسلة صخرية مرتفعة تعبر خليج العقبة.
 -٤أن رأس أعلى قمة في ھذه المنطقة مسودة )خر .(١٨ ،١٦ :١٩
يجب أن نقول من جديد أننا ببساطة ال نعرف موضع جبل سيناء.
 .٣٢ :٧ھذه الرواية نجدھا في خر .٦ :٣
 "آبَائِكَ " .في النص العبري والترجمة اليونانية )السبعينية( كليھما الكلمة ھي بالمفرد.
وفي كل مرة أخرى ترد فيھا الكلمة نجد أنھا في الجمع .لقد كان ﷲ يعرف والد موسى العبد.
 .٣٣ :٧ھذه الرواية نجدھا في خر  .٦ :٣دنا موسى من العليقة بدافع الفضول ،وليس بدافع
تكرسه الديني.
السبب تماما ً في أنه خلع حذاءه ليس معروفا ً بشكل مؤكد.
 -١ربما ألن األحذية تكون ملوثة )روث البھائم(.
 -٢خلع الحذاء ربما يكون عالمة على العالقة الحميمة أو اإللفة )في المنزل(.
 -٣ممارسة ثقافية لطقوس آبائية أو مصرية.
 .٣٤ :٧ھذه الرواية موجودة في خر .٦ :٣نضيف فنقول أن ھذه اآلية ھي في غاية األھمية
الھوتيا ً ألجل ھذا السبب :أن الرب/يھوه قد سمع صلواتھم ،ورأى مشقتھم ،وتجاوب معھم.
لقد نزل لينقذھم ،ولكن الحظوا أن إنقاذه لھم تم من خالل أداة بشرية .أرسل ﷲ موسى
مكرھا ً .ﷲ اختار أن يتعامل مع البشر من خالل البشر.
سميث/فاندايك-البستاني٤٣ -٣٥ :٧ :
٣٥
َ
َ
َ
َ
َ
سلَهُ ﷲُ َرئِيسا ً َوفَا ِديا ً
ً
ً
اضيا؟ َھذا أ ْر َ
" » َھ َذا ُمو َ
سى الﱠ ِذي أَ ْن َك ُروهُ قَائِلِينَ َ :منْ أقا َم َك َرئِيسا َوق ِ
٣٦
بِيَ ِد ا ْل َمالَ ِك الﱠ ِذي َ
ص َر
ض ِم ْ
ظ َھ َر لَهُ فِي ا ْل ُعلﱠ ْيقَ ِةَ .ھ َذا أَ ْخ َر َج ُھ ْم َ
صانِعا ً ع ََجائِ َب َوآيَا ٍ
ت فِي أَ ْر ِ
٣٧
س َرائِي َل :نَبِيّا ً
سى الﱠ ِذي قَا َل لِبَنِي إِ ْ
سنَةًَ » .ھ َذا ھ َُو ُمو َ
َوفِي ا ْلبَ ْح ِر األَ ْح َم ِر َوفِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة أَ ْربَ ِعينَ َ
٣٨
س ِة فِي
سيُقِي ُم لَ ُك ُم ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھ ُك ْم ِمنْ إِ ْخ َوتِ ُك ْم .لَهُ تَ ْ
س َم ُعونَ َ .ھ َذا ُھ َو الﱠ ِذي َكانَ فِي ا ْل َكنِي َ
ِم ْثلِي َ
سينَا َء َو َم َع آبَائِنَا .الﱠ ِذي قَبِ َل أَ ْق َواالً َحيﱠةً لِيُ ْع ِطيَنَا
ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة َم َع ا ْل َمالَ ِك الﱠ ِذي َكانَ يُ َكلﱢ ُمهُ فِي َجبَ ِل ِ
٣٩
ص َر
إِيﱠاھَا .الﱠ ِذي لَ ْم يَشَأْ آبَا ُؤنَا أَنْ يَ ُكونُوا طَائِ ِعينَ لَهُ بَ ْل َدفَ ُعوهُ َو َر َج ُعوا بِقُلُوبِ ِھ ْم إِلَى ِم ْ
٤٠
ص َر
ض ِم ْ
قَائِلِينَ لِ َھا ُرونَ  :ا ْع َم ْل لَنَا آلِ َھةً تَتَقَ ﱠد ُم أَ َما َمنَا ألَنﱠ َھ َذا ُمو َ
سى الﱠ ِذي أَ ْخ َر َجنَا ِمنْ أَ ْر ِ
٤١
ال
صابَهُ .فَ َع ِملُوا ِع ْجالً فِي تِ ْل َك األَيﱠ ِام َوأَ ْ
يحةً لِل ﱠ
ص َعدُوا َذبِ َ
الَ نَ ْعلَ ُم َما َذا أَ َ
صنَ ِم َوفَ ِر ُحوا بِأ َ ْع َم ِ
٤٢
ب األَ ْنبِيَا ِءَ :ھ ْل
أَ ْي ِدي ِھ ْم .فَ َر َج َع ﷲُ َوأَ ْ
س َما ِء َك َما ُھ َو َم ْكت ٌ
سلَ َم ُھ ْم لِيَ ْعبُدُوا ُج ْن َد ال ﱠ
ُوب فِي ِكتَا ِ
س َرائِي َل؟ ٤٣بَ ْل َح َم ْلتُ ْم َخ ْي َمةَ ُمولُوكَ
سنَةً فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة يَا بَيْتَ إِ ْ
قَ ﱠر ْبتُ ْم لِي َذبَائِ َح َوقَ َرابِينَ أَ ْربَ ِعينَ َ
س ُجدُوا لَ َھا".
صنَ ْعتُ ُموھَا لِتَ ْ
َونَ ْج َم إِلَ ِھ ُك ْم َر ْمفَانَ التﱠ َماثِي َل الﱠتِي َ
سى الﱠ ِذي أَ ْن َك ُروهُ" .كان شعب ﷲ يرفض باستمرار ممثلي ﷲ )اآليات -٥١
َ " ٣٥ :٧ھ َذا ُمو َ
 .(٥٢وربما كان ھذا ھو الھدف من اآلية .٢٧
 "بِيَ ِد ا ْل َمالَ ِك الﱠ ِذي ظَ َھ َر لَهُ فِي ا ْل ُعلﱠ ْيقَ ِة" .من جديد جاء ﷲ إلى إسرائيلي خارج أرض
الميعاد .نشاط ﷲ وعمله لم يكن مقتصراً على أي مكان أو موضع .الكثير من تاريخ إسرائيل
حدث خارج كنعان وقبل ھيكل أورشليم .خالل كل تاريخ بني إسرائيل كان القادة الذين
يرسلھم ﷲ يُرفضون من قِبل أندادھم )اآليات  .(٣٩ ،٣٥ ،٢٨ -٢٧ ،٩ھذا موضوع متكرر
متواتر.
ھذا المالك يصور كأنه ﷲ )خر  .(٤ ،٢ :٣ھذا التجلي الجسدي اإللھي يمكن أيضا ً
أن نراه في تك ١٣ -٧ :١٦؛ ١٦ -١٥ :٤٨؛ خر ٢١ :١٣؛ ١٩ :١٤؛ قض ١ :٢؛ -٣ :١٣
٢٢؛ زك  .٢ -١ :٣ولكن ال بد من القول أن "مالك الرب" ليس دائما ً تجلﱟ جسدي إلھي؛
أحيانا ً يكون مجرد مالك ،رسول) ،تك ٤٠ ،٧ :٢٤؛ خر ٢٣-٢٠ :٢٣؛ عد ٢٢ :٢٢؛ قض
٢٣ :٥؛  ٢صم ١٦ :٢٤؛  ١أخ  ١٥ :٢١وما تالھا؛ زك ١١ :١؛ .(١٣ -١٢
 .٣٦ :٧ھذا موجز لقوة ﷲ المعجزية )عصا موسى( من خالل موسى وھارون.
 .٣٨ -٣٧ :٧ھذا اقتباس مسياني من تث  .١٥ :١٨استفانوس يؤكد حضور ﷲ خالل
الخروج وفترة التيه في البرية من خالل مالك ﷲ وخلف ﷲ الخاص موسى )أي ،المسيا،
النبي( .استفانوس ال يقلل من شأن موسى ،ولكن يطيع موسى.
س ِة" .ھذه ھي الكلمة اليونانية  ،ekklesiaولكنھا تستخدم بمعنى المجمع،
" ٣٨ :٧ا ْل َكنِي َ
وليس الكنيسة .انظر الموضوع الخاص" :الكنيسة" ،على .١١ :٥

سينَا َء" .أكد الالھوت الرابي أن المالئكة كانوا وسطاء
 "ا ْل َمالَ ِك الﱠ ِذي َكانَ يُ َكلﱢ ُمهُ فِي َجبَ ِل ِ
بين الرب وإعطاء الناموس )انظر التعليق على  .(٥٣ :٧من الممكن أيضا ً أن المالك يشير
إلى الرب نفسه )خر  ٢١ :٣مقارنة بـ ١٩ :١٤؛ وأيضا ً خر ٣٤ :٣٢؛ عد ١٦ :٠؛ قض :٢
.(١
" ٣٩ :٧لَ ْم يَشَأْ آبَا ُؤنَا أَنْ يَ ُكونُوا طَا ِئ ِعينَ لَهُ" .يربط استفانوس ذھنيا ً بين تفاصيل تمرد
العھد القديم .إن المعنى المتضمن في حديثه ھو أن اليھود كانوا يرفضون دائما ً القادة الذين
يرسلھم ﷲ ،ولكنھم اآلن رفضوا المسيا.
 " َدفَ ُعوهُ" .ھذه الرواية نجدھا في عد .٤ -٣ :١٤
 .٤١ -٤٠ :٧ھذه الرواية نجدھا في خر .٣٢لم تكن ھذه الوثنية ،بل خلق صورة مادية .
تحولت فيما بعد إلى عبادة الخصب.
 .٤١ :٧يفسر استفانوس العجل الذھبي على أنه صنم ويستخدم الحادثة التاريخية ليستھل
اقتباسا ً من عاموس  ،٥الذي يدل على أن شعب ﷲ ،حتى في زمن الخروج والتيه في البرية،
كانوا وثنيين ومتمردين.
َ
سل َم ُھ ْم لِيَ ْعبُدُوا" .اآليات  ٤٢و ٤٣ھي اقتباس من عاموس -٢٥ :٥
َ " ٤٢ :٧ر َج َع ﷲُ َوأَ ْ
 ٢٧حيث يؤكد عاموس أن إسرائيل كان دائما ً يقدم ذبائح آللھة غريبة أجنبية .لقد كان نمطا ً
مألوفا ً وباكراً من تاريخھم )يش  .(٢٠ :٢٤ھذا يذكرنا باألقوال الصارمة للرفض في رومية
.٢٨ ،٢٦ ،٢٤ :١
س َما ِء" .تشير ھذه إلى عبادة النجوم عند آشور وبابل )تث ٣ :١٧؛  ٢مل :١٧
 " ُج ْن َد ال ﱠ
١٦؛ ٣ :٢٧؛  ٢أخ ٥ ،٣ :٣٣؛ إر ٢ :٨؛  .(١٣ :١٩ھناك عدة مشاكل نصية بين النص
العبري )النص الماسوري( لعاموس  ،٢٧ -٢٥ :٥والنص اليوناني )اليونانية( واقتباس
استفانوس:
 -١اسم إله النجم .النص الماسوري يقول أنه ) kywnأو  ،(kaiwannاالسم اآلشوري
لكوكب زحل .السبعينية تحوي االسم ) rypnأو ،( raiphanالذي يمكن أن
يكون  ،repaاالسم المصري إلله كوكب زحل.
 -٢النص العبري )النص الماسوري( والنص اليوناني )السبعينية( يقوالن "ما بعد
دمشق" ،بينما استفانوس يقتبس القول أن "ما وراء بابل".
ليس من مخطوطة معروفة عن عاموس تحوي ھذه القراءة .ربما كان استفانوس يدمج
السبي اآلشوري ،الذي يتكلم عنه عاموس ،بالسبي البابلي الالحق ليھوذا ،ولكن يستبدل مكان
السبي.
عبادة اآللھة النجمية بدأت في بالد ما بين النھرين ،ولكن انتشرت إلى سورية وكنعان
)أيوب  .(٢٧ ،٢٦ :٣١اكتشاف علم اآلثار لتل العمارنة ،ھذه يشمل على مئات الرسائل من
كنعان إلى مصر في القرن الرابع عشر قبل الميالد ،تستخدم أيضا ً ھذه اآللھة النجمية كأسماء
أماكن.
َ
ب األ ْنبِيَا ِء" .يشير ھذا إلى الدرج الذي كان يحوي األنبياء الصغار االثني عشر
 "فِي ِكتَا ِ
) .(٤٠ :١٣االقتباس في اآليات  ٤٣ -٤٢ھو من السبعينية من عاموس .٢٧ -٢٥ :٥
العبارة التالية في اآلية  ٤٢ھي سؤال يتوقع جوابا ً بالنفي.
 " ُمولُوكَ " .األحرف الساكنة في اللغة العبرية لكلمة ملك ھي  .(BDB 574) mlkھناك
عدة آلھة كنعانية أسماؤھا تالعب على ھذه األحرف الساكنة الثالثةMolech ،Milcom ،
أو  .Molochكان  Molochإله الخصب الرئيسي للعاموريين الذين قُدمت لھم األوالد
ليضمنوا الصحة واالزدھار في الجماعة أو الشعب )ال ٥ -٢ :٢٠؛ تث ٣١ :١٢؛  ١مل :١١
٣٣ ،٧ ،٥؛  ٢مل ١٤ ،١٣ ،١٠ :٢٣؛ إر ٣١ :٧؛  .(٣٥ :٣٢يقول ،A. T. Robertson
في كتابه  ،Word Pictures in the Greek New Testamentالمجلد  ،٣ص ،٩٣ .أن
 Molochكان "تمثاالً له رأس ثور وذراعين ممتدتين كان األوالد يُوضعون عليھما وخواء
مجوف في األسفل لكي تشتعل النار من أسفله" .ذكر كلمة في  Molechال  ٢١ :١٨في
سياق الجماع الجنسي غير الشرعي وغير المالئم ،قد جعل بعض الدارسين يفترضون أن
األوالد ما كانوا يقدمون ذبائح إلى  ،Molechبل كانوا يكرسون له كبغايا في الھيكل ،ذكوراً
وإناثا ً .المفھوم يتناسب مع الممارسات العامة لعبادة الخصب.
 "التﱠ َماثِي َل" .انظر الموضوع الخاص التالي.

موضوع خاص :األثر )(TUPOS
المشكلة ھي كلمة ) ،(tuposوالتي لھا عدة استخدامات:
 ،The Vocabulary of the Greek New Testamen -١للكاتبين  Moultonو
 ،Milliganص٦٤٥ .
أ -نموذج
ب -خطة
ج -شكل أو طريقة كتابة
د -مرسوم أو بالغ رسمي
ھـ -حكم أو قرار
و -نموذج لجسم بشري كقرابين نذرية إلله الشفاء
ز -فعل يُستخدم بمعنى فرض وصايا الناموس
 Louw -٢و  Nidaفي كتابھما  ، Greek-English Lexiconالمجلد  ،٢ص٢٤٩ .
أ -أثر )يو (٢٥ :٢٠
ب -صورة )أع (٤٣ :٧
ج -نموذج )عب (٥ :٨
د -مثال ) ١كور ٦ :١٠؛ في (١٧ :٣
ھـ -المرموز إليه )رو (٥:١٤
و -نوع )أع (٢٥ :٢٣
ز -محتويات )أع (٢٥ :٢٣
 Harold K. Moulton -٣في كتابه ،The Analytical Greek Lexicon Revised
ص٤١١ .
أ -ضربة ،أثر ،عالمة )يو (٢٥ :٢٠
ب -تخطيط أو رسم
ج -صورة )أع (٤٣ :٧
د -صيغة ،مخطط )رو (١٧ :٦
ھـ -شكل ،فحوى )أع (٢٥ :٢٣
و -شكل ،شخص مشابه ) ١كور (٦ :١٠
ز -شكل متوقع ،رمز )رو ١٤ :٥؛  ١كور (١١ :١٠
ح -نموذج )أع ٤٤ :٧؛ عب (٥ :٨
ط -نمط أخالقي )في ١٧ :٣؛  ١تس ٧ :١؛  ٢تس ٩ :٣؛  ١تيم ١٢ :٤؛  ١بط (٣ :٥
في ھذا السياق ،البند األول أعاله يبدو أنه األفضل .اإلنجيل له تطبيق عقائدي وبآن
معا ً أسلوب حياة .عطية الخالص المجانية في المسيح تتطلب أيضا ً أن تصير حياتنا مثل
المسيح.
سميث/فاندايك-البستاني٥٠ -٤٤ :٧ :
َ
َ
ْ
سى أنْ يَ ْع َملَ َھا
"َ »٤٤وأَ ﱠما َخ ْي َمةُ ال ﱠ
ش َھا َد ِة فَ َكانَتْ َم َع آبَائِنَا فِي البَ ﱢريﱠ ِة َك َما أ َم َر الﱠ ِذي َكلﱠ َم ُمو َ
ال الﱠ ِذي َكانَ قَ ْد َرآهُ ٤٥الﱠتِي أَد َْخلَ َھا أَ ْيضا ً آبَا ُؤنَا إِ ْذ ت ََخلﱠفُوا َعلَ ْي َھا َم َع يَشُو َع فِي ُم ْل ِك
َعلَى ا ْل ِمثَ ِ
٤٦
األُ َم ِم الﱠ ِذينَ َ
س أَنْ
ط َر َد ُھ ُم ﷲُ ِمنْ َو ْج ِه آبَائِنَا إِلَى أَيﱠ ِام دَا ُو َد الﱠ ِذي َو َج َد نِ ْع َمةً أَ َما َم ﷲِ َوا ْلتَ َم َ
٤٨
٤٧
س ُكنُ فِي َھيَا ِك َل
سلَ ْي َمانَ بَنَى لَهُ بَ ْيتا ً .لَ ِكنﱠ ا ْل َعلِ ﱠي الَ يَ ْ
يَ ِج َد َم ْ
وبَ .ولَ ِكنﱠ ُ
س َكنا ً ِإللَ ِه يَ ْعقُ َ
٤٩
َ
َ
َ
ت
َم ْ
ض َم ْو ِط ٌئ لِقَ َد َم ﱠي .أ ﱠ
ت األيَا ِدي َك َما يَقُو ُل النﱠبِ ﱡي :ال ﱠ
س ﱞي لِي َواأل ْر ُ
ي بَ ْي ٍ
س َما ُء ُك ْر ِ
صنُوعَا ِ
٥٠
َ
َ
َ
شيَا َء ُكلﱠ َھا؟".
صنَ َعتْ َھ ِذ ِه األ ْ
تَ ْبنُونَ لِي يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َوأ ﱞ
ستْ يَ ِدي َ
احتِي؟ ألَ ْي َ
ي ُھ َو َم َكانُ َر َ
 .٤٤ :٧ھذه الرواية نجدھا في الخروج ،األصحاحات ٣١ -٢٥؛  .٤٠ -٣٦ھذه المخططات
المفصلة لخيمة االجتماع كانت قد أعلنت لموسى على جبل سيناء .الرسالة إلى العبرانيين في
العھد الجديد تتكلم عن خيمة اجتماع سماوية أو مقدس )٦ -٥ :٨؛  (٢٣ ،١١ :٩والتي كانت
األرض نسخة عنھا .كما تناول استفانوس قبالً في ھذا األصحاح التھمة الموجھة إليه في
األصحاح  ٦ألنه كان ضد موسى ) ،(١١ :٦ھا ھو اآلن يبدأ بتناول التھمة الثانية بأنه كان
ضد الھيكل ).(١٣ :٦
ال" .انظر الموضوع الخاص على .٤٣ :٧
 "ا ْل ِمثَ ِ

 .٤٥ :٧ھذا يغطي فترة من الزمن من انتزاع األرض )إما عام  ١٤٠٠أو عام ١٢٥٠
ق.م .(.إلى زمن داود )حوالي  ١٠١١ق.م .إلى  ٧٠/٩٧١ق.مHarrison ،.؛  ٩٧٣ق.م،.
Young؛  ٩٦١ق.م.(Bright ،.
 .٤٦ :٧تعكس ھذه  ٢صم  ،٧والذي ھو مقطع بالغ األھمية .إنه التأسيس اإللھي للملك
الداودي.
سلَ ْي َمانَ بَنَى لَهُ بَ ْيتا ً" .ھذه الرواية نجدھا في الملوك األول  ٨ -٦وأخبار األيام
ُ " ٤٧ :٧
الثاني .٦ -١
 .٤٨ :٧ھذه المقولة مشابھة لمقولة سليمان في الملوك األول  ٢٧ :٨و  ٢أخ .١٨ :٦
 .٥٠ -٤٩ :٧ھذا اقتباس مأخوذ من السبعينية من أش  .٢ -١ :٦٦الفكرة ھي أنه حتى
سليمان أدرك أن البناء ما كان يستطيع أن يحوي إله الخلق.
ھل تدل ھذه اآليات على جدال حول اشتمال األمميين؟ إن كان كذلك ،فيبدو أنه
مبطن نوعا ً ما ولكن سليما نفسه رأى الھيكل كمكان ألجل العالم ليأتوا إلى الرب/يھوه ) ١مل
 .(٤٣ -٤١ :٨لقد كان اليھود الذين يتكلمون اليونانية )أي السبعة في أع  (٧ھم الذين رأوا
وأعلنوا الرسالة العالمية النطاق حتى قبل أن يدرك الرسل ھذا الجانب من تعاليم يسوع
)٠مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ أع  .(٨ :١ربما كان استفانوس يؤكد ھذا ضمنا ً في اآلية .٥٠
سميث/فاندايك-البستاني٥٣ -٥١ :٧ :
٥١
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ً
ُس.
وح القد َ
ان أنتُ ْم دَائِما تُقا ِو ُمونَ ال ﱡر َ
" »يَا قُ َ
ب َو َغ ْي َر ا ْل َم ْختُونِينَ بِالقلو ِ
ساةَ ال ﱢرقَا ِ
ب َواآلذ ِ
٥٢
سبَقُوا فَأ َ ْنبَأُوا
ي األَ ْنبِيَا ِء لَ ْم يَ ْ
َك َما َكانَ آبَا ُؤ ُك ْم َك َذلِ َك أَ ْنتُ ْم .أَ ﱡ
ضطَ ِھ ْدهُ آبَا ُؤ ُك ْم َوقَ ْد قَتَلُوا الﱠ ِذينَ َ
٥٣
ب َمالَئِ َك ٍة
سلﱢ ِمي ِه َوقَاتِلِي ِه الﱠ ِذينَ أَ َخ ْذتُ ُم النﱠا ُم َ
ص ْرتُ ْم ُم َ
وس بِت َْرتِي ِ
بِ َم ِجي ِء ا ْلبَا ﱢر الﱠ ِذي أَ ْنتُ ُم اآلنَ ِ
َولَ ْم ت َْحفَظُوهُ؟«".
" ٥١ :٧يَا" .ينتقل استفانوس من تمرد اليھود رؤساء وشعبا ً في الماضي إلى القادة الحاليين
والشعب في الھيكل الذين يسمعون رسالته .لقد كانوا وال يزالون متمردين ضد الرب/يھوه.
ب" .استفانوس يل ّمح إلى وصف موسى لبني يعقوب/إسرائيل )خر ٩ :٣٢؛
 "ق ُ َ
ساةَ ال ﱢرقَا ِ
٥ ،٣ :٣٣؛ ٩ :٣٤؛ تث .(٦ :٩
ب" .ھذا المصطلح العبري يعني غير األمناء ،غير المخلصين،
 " َغ ْي َر ا ْل َم ْختُونِينَ بِا ْلقُلُو ِ
وغير الجديرين بالثقة )ال ٤١ :٢٦؛ إر ٢٦ -٢٥ :٩؛ حز  .(٧ :٤٤ھذا ھو عكس ما ورد في
تث ١٧ :١٠؛ إر .٤ :٤
ان" .ھذا المصطلح يشير إلى عدم استعدادھم لسماع رسل ﷲ والتجاوب معھم )إر
 " َواآل َذ ِ
.(١٠ :٦
ً
ُس" .ھذا مشابه جدا لما ورد في أش  .١٠ :٦٣محبة ﷲ
 "دَائِما ً تُقَا ِو ُمونَ ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
وأمانته كانتا معظمتين في أش  ،١٤ -١١ ،٩ :٦٣ولكن الشعب تجاوب بعدم أمانة.
٥١ :٧ب .٥٢ -ھذه ھي اإلدانة القوية للرؤساء اليھود في ذلك الحين ،تماما ً كما رؤساء
إسرائيل القدماء .شعب ﷲ القديم قتل رسل ﷲ واآلن قتلوا المسيا )١٤ :٣؛ .(٢٨ :٥
" ٥٢ :٧ا ْلبَا ﱢر" .ھذا يستخدم كلقب للداللة على يسوع في  ١٤ :٣و .١٤ :٢٢انظر التعليق
الكامل على  ١٤ :٣والموضوع الخاص على" :البر" ،على .١٤ :٣
ب َمالَئِ َك ٍة" .ھذا يشير إلى التفسير الرابي لتث  ٢ :٣٣من السبعينية والتي
" ٥٣ :٧بِت َْرتِي ِ
فيھا أعطى ﷲ الناموس لموسى من خالل توسط مالئكي يبدو أن غل  ١٩ :٣وعب ٢ :٢
تؤكدان ذلك.
 "لَ ْم ت َْحفَظُوهُ" .افتتح استفانوس دفاعه بقوله "اسمعوا" ) (BDB 1033والتي قد تعكس
الكلمة العبرية " ،Shemaاسمعوا لكي تعوا" )تث  .(٤ :٦استفانوس وفيما بعد يعقوب )أخو
يسوع( يؤكد كليھما على أن "كونوا عاملين بالكلمة ،ال سامعين فقط" )يع ٢٣ -٢٢ :١
متبعين يسوع ،مت ٢٧ -٢٤ :٧؛ لو ٤٨ :١١؛ يو ١٧ :١٣؛ كما فعل بولس ،رو .(١٣ :
سميث/فاندايك-البستاني٦٠ -٥٤ :٧ :
٥٥
٥٤
س َما ِء
ص ﱡروا بِأ َ ْ
ص إِلَى ال ﱠ
سنَانِ ِھ ْم َعلَ ْي ِهَ .وأَ ﱠما ُھ َو فَش ََخ َ
س ِم ُعوا َھ َذا َحنِقُوا بِقُلُوبِ ِھ ْم َو َ
" فَلَ ﱠما َ
ﷲ٥٦ .فَقَا َل» :ھَا أَنَا
َو ُھ َو ُم ْمتَلِ ٌئ ِمنَ ﱡ
س فَ َرأَى َم ْج َد ﷲِ َويَ ُ
ين ِ
سو َع قَائِما ً عَنْ يَ ِم ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
٥٧
يم
أَ ْنظُ ُر ال ﱠ
ص ُ
احوا بِ َ
ين ﷲِ« .فَ َ
اإل ْن َ
ت َم ْفت َ
ص ْو ٍ
س َما َوا ِ
ت ع َِظ ٍ
ان قَائِما ً عَنْ يَ ِم ِ
س ِ
ُوحةً َوابْنَ ِ
٥٨
ش ُھو ُد
اح َد ٍة َوأَ ْخ َر ُجوهُ َخا ِر َج ا ْل َم ِدينَ ِة َو َر َج ُموهَُ .وال ﱡ
َو َ
س َو ِ
سدﱡوا آ َذانَ ُھ ْم َوھ ََج ُموا َعلَ ْي ِه بِنَ ْف ٍ
٥٩
وس َو ُھ َو يَ ْدعُو
َاب يُقَا ُل لَهُ شَا ُو ُل .فَ َكانُوا يَ ْر ُج ُمونَ ا ْ
ستِفَانُ َ
َخلَ ُعوا ثِيَابَ ُھ ْم ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي ش ﱟ
٦٠
يم» :يَا
َويَقُو ُل» :أَيﱡ َھا ال ﱠر ﱡب يَ ُ
ص َر َخ بِ َ
وحي« .ثُ ﱠم َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َ
ص ْو ٍ
سو ُع ا ْقبَ ْل ُر ِ
ت ع َِظ ٍ
َر ﱡب الَ تُقِ ْم لَ ُھ ْم َھ ِذ ِه ا ْل َخ ِطيﱠةَ«َ .وإِ ْذ قَا َل َھ َذا َرقَ َد".

" ٥٤ :٧ھم" .ال بد أن ذلك يشير إلى أعضاء المجمع ).(١٥ :٦

" َحنِقُوا"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
ضبُ ُھ ْم"
"ا ْ
كتاب الحياة
شتَ ﱠد غ َ
ضبوا كثي ًرا"
العربية المشتركة
" َغ ِ
ضبًا"
اليسوعية
"استَشاطوا َغ َ
ھذا ناقص إشاري مبني للمجھول .إنه حرفيا ً "حنقوا في قلوبھم" ) .(٣٣ :٥رسالة
استفانوس وصلت حقا ً إلى ھؤالء الرؤساء ،ولكن بدالً من التوبة ،تنحوا بوجھھم ،كما العادة،
والتجئوا إلى الرفض والقتل ).(٣٣ :٥
سنَانِ ِھ ْم" .ھذه عالمة على الغضب والحنق )أي ٩ :١٦؛ مز ١٦ :٣٥؛ :٣٧
ص ﱡروا بِأ َ ْ
" َ
١٢؛ مرا .(١٦ :٢
ْ
ُ
سو َع ...ﷲِ" .الحظوا ذكر ﷲ المثلث األقانيم انظر الموضوع
 " ٥٥ :٧ﱡ
س ...يَ ُ
وح الق ُد ِ
الر ِ
الخاص على .٣٣ -٣٢ :٢
ُ
س" .فكرة االمتالء بالروح القدس ألجل إعالن اإلنجيل ھي أمر
 " ُم ْمتَلِ ٌئ ِمنَ ﱡ
وح ا ْلق ُد ِ
الر ِ
فريد في أعمال الرسل )أي ٤ :٢ ،plēroō؛ ٣١ ،٨ :٤؛ ٨ ،٥ ،٣ :٦ ، plērēs؛ ٥٥ :٧؛
 .(٢٧ :١١انظر التعليق الكامل على .١٧ :٥
الحقائق الكتابية المتعلقة بالروح القدس تتصف بما يلي:
 -١شخص الروح القدس )يو (١٦ -١٤
 -٢معمودية الروح القدس ) ١كور (١٣ :١٢
 -٣ثمر الروح القدس )غل (٢٣ -٢٢ :٥
 -٤مواھب الروح القدس ) ١كور (١٢
 -٥االمتالء بالروح القدس )أف (١٨ :٥
من بين ھذه جميعھا ،سفر األعمال يركز على البند  .٥قادة الكنيسة األولى كانوا قد تقووا
وبشكل واضح مراراً وتكرا ًر لكي يعلنوا بجرأة وقوة وفعالية إنجيل يسوع المسيح .في حالة
استفانوس فعالية عظته كلفته حياته.
ص" .لوقا مولع جداً بھذه الكلمة )لو ٢٠ :٤؛ ٥٦ :٢٢؛ أع ١٠ :١؛ ١٢ ،٤ :٣؛ :٧
 "ش ََخ َ
٥٥؛ ٩ :١٣؛  .(١ :٢٣رفع استفانوس بصره ،كما كانت عادة اليھود في الصالة ،ولكن بدالً
من أن يصلي ،سمح له ﷲ أن يرى إلى داخل السماء.
 " َرأَى َم ْج َد ﷲِ" .الحظوا أن استفانوس ال يقال أنه قد رأى ﷲ ،بل رأى مجد ﷲ .ما من
أحد أمكنه أن يرى ﷲ ويحيا )خر  .(٢٣ -٢٠ :٣٣لقد اعتقد أيوب أنه كان قد رأى ﷲ )أي
٢٧ -٢٥ :١٩؛ أع  .(٥٥ :٧يسوع يعد أن أنقياء القلب يوما ً سيعانون ﷲ )مت  .(٨ :٥انظر
الموضوع الخاص" :المجد" ،على .١٣ :٣
ﷲ" .كون يسوع على يمين ﷲ ھو مصطلح تجسيمي )انظر
 "يَ ُ
ين ِ
سو َع قَائِما ً عَنْ يَ ِم ِ
الموضوع الخاص على  (٣٣ :٢لإلشارة إلى القوة اإللھية والسلطان اإللھي .حقيقة أن يسوع
كان قائما ً تظھر اھتمامه وعنايته بأول شھيد مسيحي.
لقد أعلن ﷲ نفسه الستفانوس على شكل وطريقة جعلت استفانوس يفھم .وھذا ال
يعني:
 -١أن السماء ھي "في األعلى"
 -٢أن ﷲ يجلس على عرش
إنھا تعني كشف عناية يسوع واھتمامه .يجب أن نحذر من اللغة التجسيمية الشرطية
الوضعية في ثقافتنا لئال نجعل منھا مصدراً للعقيدة .الق ّراء الغربيين المعاصرين يحاولون أن
يأخذوا كل مقطع بحرفيته كطريقة إلظھار الثقة أو التكرس للكتاب المقدس وھذه نزعة ثقافية
غير مالئمة .ﷲ يعلن نفسه حقا ً إلى خليقته ،ولكنه يفعل ذلك بطرق أرضية وأشكال يمكنھم
فھمھا .بالتأكيد ھناك عنصر تسھيالت .فالمخلوقات البشرية المحدودة ليست قادرة على أن
تدرك بشكل العالم الروحي .يختار ﷲ أشياء من ثقافتنا وعالمنا االختباري ليستقبلھا كتشابيه
تناظرية واستعارات لينقل فكره لنا أو ليتواصل معنا .وھذه حقيقة صحيحة من كل بد ،ولكنھا
ليست شاملة.
ْ
ان" .من الواضح أن استفانوس يطابق يسوع بـ "البار" في  .٥٢ :٥مستمعون
اإلن َ
س ِ
 "ابْنَ ِ
ما كان ليفوتھم ھذا التأكيد المسياني .كلمة "ابن اإلنسان" لھا استخدامان في العھد القديم:
 -١كانت عبارة عامة تشير إلى الشخص )حز ١ :٢؛ مز (٤ :٨

 -٢كانت تستخدم لإلشارة إلى الشخص اإللھي )المسيا( في دا  ١٤ -١٣ :٧ومز :١١٠
١
ولذلك ،فقد كانت لھا دالالت تتعلق بالبشرية واأللوھية .ولذلك استخدم يسوع ھذا
اللقب كتسمية يدل بھا على ذاته وأيضا ً ألنھا لم تستخدم من قِبل الرابيين الذين
ينزعون إلى استخدام ألقاب العھد القديم بشكل حصري وقومي وعسكري .ھذه
اإلشارة من استفانوس ھي االستخدامين فقط للعبارة خارج كلمات يسوع )يو :١٢
.(٣٤
 .٥٨ -٥٧ :٧ھؤالء المستمعون كانوا يعتقدون أن استفانوس قد جدف بأن أكد أن يسوع كان
ھو ابن اإلنسان اآلتي )دا .(١٣ :٧
بالنسبة إلى ھؤالء اليھود المؤمنون بإله واحد )انظر الموضوع الخاص على :٢
 (٣٩كان ھذا يفوق إدراكھم وقدرة احتمالھم .ففعلوا الستفانوس ما فوضھم موسى بأن يفعلوه
إزاء التجديف )ال ١٦ -١٤ :٢٤؛ تث ٩ :١٣؛  .(٧ :١٧تأكيد استفانوس ھو إما أنه صحيح أم
أنه كان مجدف يستحق الموت .ال يمكن أن يكون ھناك حل وسط حول المزاعم عن يسوع
)يو .(٩ -٦ :١٤
ً
ْ
َ
َ
اح َد ٍة" .ھذه ھي نفس الكلمة المستخدمة غالبا من قِبل لوقا
س َو ِ
" ٥٧ :٧ھ ََج ُموا َعل ْي ِه بِنف ٍ
ً
لوصف وحدة التالميذ األوائل )١٤ :١؛ ٤٦ :٢؛ ١٢ :٥؛  .(٢٥ :١٥كان المجمع موحدا في
غضبھم ورفضھم الستفانوس )انظر أيضا ً  ،١٢ :١٨حيث رفض اليھود إخائية بولس وانظر
 ٢٩ :١٩التي تتكلم عن غضب الوثنيين في أفسس ضد المسيحيين(.
 "أَ ْخ َر ُجوهُ َخا ِر َج ا ْل َم ِدينَ ِة" .ما من أحد كان ليمكن أن يقتل داخل أورشليم ألنھا كانت
أرضا ً "مقدسة".
 " َر َج ُموهُ" .غالبا ً ما يقال أن اليھود تحت الحكم الروماني لم يكن لھم الحق بممارسة
عقوبة اإلعدام .ھذا يظھر أن ذلك لم يكن صحيحا ً دائما ً .عنف الرعاع ما كان يمكن إيقافه
بسرعة.
ً
َ
َاب يُقَا ُل لهُ شَا ُو ُل" .في الدوائر اليھودية ،كان المرء يعتبر شابا حتى يبلغ من العمر
 "ش ﱟ
 ٤٠سنة .ھذا ھو أول لقاء الن بشاول الطرسوسي باالسم ،والذي فيما بعد صار يدعى باسم
بولس .لقد سمع بولس مسح استفانوس للعھد القديم وربما كان قد سمعه قبالً في مجمع كيليكيا
الذي في أورشليم ) .(٩ :٦يتساءل المرء إذا ما كانت فترة ش ّ
ك شاول قد بدأت ھنا ،عندما
حاول أن يعالج األمر باضطھاد المسيحيين.
وحي" .ھذا أمر ماضي بسيط متوسط .الحظوا أن
سو ُ
" ٥٩ :٧أَيﱡ َھا ال ﱠر ﱡب يَ ُ
ع ا ْقبَ ْل ُر ِ
استفانوس آمن ألنه كان ذاھبا ً على السماء ليكون مع يسوع ) ٢كور  (٨ ،٦ :٥وليس إلى
الھاوية )أي مثوى األموات كما الكلمة العبرية  ،sheolانظر الموضوع الخاص على :٢
 .(٢٧ربما شاھد بولس صلب يسوع ،أو على األقل كان قد سمع عنه بالتفصيل ألنه يستخدم
عبارتين مشابھتين )أي اآليتين  ٥٩و ،٦٠لو .(٤٦ ،٣٤ :٢٣
من الالفت أن نالحظ أن استفانوس يصلي ليسوع ،كما فعل التالميذ في .٢٤ :١
ولكن ،في بقية العھد الجديد الصلوات تُرفع إلى اآلب باسم االبن.
َ " ٦٠ :٧جثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه" .لم يكن الرجم دائما ً خبرة سريعة .يدل النص على أنه استغرق
عدة دقائق.
يم" .ھذه أيضا ً محاكاة لخبرة يسوع .ھذه الكلمات كانت للشعب
ص َر َخ ِب َ
 " َ
ص ْو ٍ
ت ع َِظ ٍ
المحتشد كما للرب/يھوه.
ھذه الكلمات ال بد أنه كان لھا صدى في أذني شاول.
 " َرقَ َد" .ھذه استعارة كتابية لإلشارة إلى الموت )مثال ،أي ١٣ :٣؛ ١٢ :١٤؛ مز :٧٦
٥؛  ٢صم ١٢ :٧؛  ١مل ١٠ :٢؛ إر ٣٩ :٥١؛ د ٢ :١٢؛ مت ٥٢ :٢٧؛ يو ١١ :١١؛ أع
٦٠ :٧؛ ٣٦ :١٣؛  ١كور ٢٠ ،٦ :١٥؛  ١تس ١٣ :٤؛  ٢بط  .(٤ :٣ال يؤكد ھذا على
عقيدة "رقاد الروح".
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١ما ھدف إفادة استفانوس؟

ما الذي أظھرته عن اليھود؟
لماذا كانوا غاضبين جداً؟
-٢كيف كان يسوع مثل موسى ،اآلية ٣٧؟
-٣من أين تأتي األھمية البالغة لالقتباس من أش  ٢ -١ :٦٦التي في اآليات -٤٩
٥٠؟
-٤ما الذي كان ذا مغزى وأھمية كبيرة بخصوص رؤية استفانوس ليسوع؟

Acts 8
أعمال الرسل ٨
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
اضطھاد الكنيسة وتشتتھا
٣ - ١ :٨
فيلبس في السامرة
٨ - ٤ :٨
سيمون الساحر
٢٥ -٩ :٨
فيلبس والخصي الحبشي
٤٠ -٢٦ :٨

العربية
المشتركة
شاول يضطھد شاول يضطھد
الكنيسة
الكنيسة
٣ - ١ :٨
٣ - ١ :٨
في
فيلبس في السامرة التبشير
السامرة

اليسوعية
اضطھاد اليھود
لكنيسة أورشليم
٣ - ١ :٨
فيلبس في السامرة

٨ - ٤ :٨
٢٥ -٤ :٨
٢٥ -٤ :٨
يعمد سيمون الساحر
فيلبس يعمد وزير فيلبس
ملكة
وزير
ملكة الحبشة
الحبشة
٢٥ -٩ :٨
٤٠ -٢٦ :٨
٤٠ -٢٦ :٨
فيلبﱡس يع ّمد خازن
ملكة الحبش
٤٠ -٢٦ :٨

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني١ :٨ :أ
١
اضيا ً بِقَ ْتلِ ِه".
" َو َكانَ شَا ُو ُل َر ِ
اضيا ً بِقَ ْتلِ ِه" .ھذه العبارة تختتم األصحاح  .٧إنھا فعل ناقص مبني
َ " ١ :٨و َكانَ شَا ُو ُل َر ِ
للمعلوم فيه كناي .تذكر بولس ھذه الخبرة بخزي كبير )أع ٢٠ :٢٢؛  ١كور ٩ :١٥؛ غل :١
٢٣ ،١٣؛ في ٦ :٣؛  ١تيم  .(١٣ :١يربط البعض ھذا المقطع باآلية  ،١٠ :٢٦حيث تفترض
أن بولس قد ص ّوت في المجمع ألجل قتل المسيحيين.
سميث/فاندايك-البستاني١ :٨ :ب٣ -
ُ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
" َو َحد َ
شتﱠتَ ال َج ِمي ُع فِي
شلِي َم فتَ َ
س ِة التِي فِي أو ُر َ
َث فِي َذلِ َك ا ْليَ ْو ِم ْ
اض ِط َھا ٌد ع َِظي ٌم َعلى ال َكنِي َ
٢
احةً
س َلَ .و َح َم َل ِر َجا ٌل أَ ْتقِيَا ُء ا ْ
سا ِم َر ِة َما َعدَا ﱡ
ُك َو ِر ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة َوال ﱠ
الر ُ
وس َو َع ِملُوا َعلَ ْي ِه َمنَ َ
ستِفَانُ َ
٣
سا ًء
ع َِظي َمةًَ .وأَ ﱠما شَا ُو ُل فَ َكانَ يَ ْ
س ِة َو ُھ َو يَد ُْخ ُل ا ْلبُيُوتَ َويَ ُج ﱡر ِر َجاالً َونِ َ
سطُو َعلَى ا ْل َكنِي َ
س ْج ِن".
سلﱢ ُم ُھ ْم إِلَى ال ﱢ
َويُ َ
 " َو َحد َ
شلِي َم" .ربما يمثل
س ِة الﱠتِي فِي أُو ُر َ
َث فِي َذلِكَ ا ْليَ ْو ِم ْ
اض ِط َھا ٌد ع َِظي ٌم َعلَى ا ْل َكنِي َ
العمل الذي قام به القادة اليھود )على األرجح الصدوقيين( بسبب نسف النمو وبروز الكنيسة

األولى في أورشليم .ولكن كانت تلك أيضا ً طريقة ﷲ إلجبار الكنيسة على أن تحقق أع .٨ :١
إن لم يكن  ٨ :١فإذاً .١ :٨
ليست صدفة أن لوقا يستخدم الكلمة ) ekklesiaانظر الموضوع الخاص على :٥
 (١١لإلشارة إلى الجسد الجديد المؤلف من المؤمنين .ھؤالء الرجال والنساء لم يروا أنفسھم
منفصلين عن وعود ﷲ في العھد القديم ،بل تحقيقھا .استُخدمت الكلمة في السبعينية لترجمة
كلمة "الجماعة" )النص الماسوري (qahal -لبني إسرائيل )أع (٣٨ :٧؛ واآلن تستخدم
ألجل شركة المؤمنين في أورشليم.
لوقا مولع جداً بكلمة "عظيم" ) .(megasيستخدمھا خمسة وعشرين مرة في إنجيله
وتسعة وعشرين مرة في أعمال الرسل.
في األصحاح  ٨يستخدمھا في العبارات:
 -١اضطھاد عظيم ،اآلية ١
َظي َمةً ،اآلية ٢
َ -٢من َ
َاحةً ع ِ
ً
َ
َظ ٍيم ،اآلية ٧
صوْ ٍ
ارخة بِ َ
َ -٣
تع ِ
ص ِ
َظي ٌم ،اآلية ٩
َ -٤ش ْي ٌء ع ِ
 -٥قُ ﱠوةُ ﷲِ ْال َع ِظي َمةُ ،اآلية ١٠
َظي َمة ،اآلية ١٣
ت َوقُ ﱠوا ٍ
 -٦آيَا ٍ
تع ِ
ً
ً
ْ
ْ
ُ
س َل" .من الالفت جدا جدا أن
 "ت َ َ
سا ِم َر ِة َما َعدَا ﱡ
شتﱠتَ ال َج ِمي ُع فِي ك َو ِر اليَ ُھو ِديﱠ ِة َوال ﱠ
الر ُ
االضطھاد تجنبه الرسل وح ّل بشدة على المسيحيين اليھود الھلينيين .من الواضح في ھذه
المرحلة أن الرسل كانوا ال يزالون راضين على البقاء ضمن اليھودية .ھذا الحدث جرى بعد
برھة من الوقت من لقاء يسوع بتالميذه في الجليل )مت  .(٢٠ -١٨ :٢٨ح ّل يوم الخمسين
وال تزال قيادة الرسل راضين بالبقاء والكرازة فقط لليھود أو المھتدين حديثا ً وفقط في منطقة
أورشليم.
ْ
ْ
سا ِم َر ِة" .ھذا تحقيق للمأمورية العظمى التي في
 "ت َ َ
شتﱠتَ ال َج ِمي ُع فِي ُك َو ِر اليَ ُھو ِديﱠ ِة َوال ﱠ
لوقا والتي تذكر في أع  .٨ :١لقد مضى بعض الوقت من ذ تكلم يسوع بھذه الكلمات ومن
الواضح أن االضطھاد كان الطريقة الوحيدة لجعل الكنيسة تذھب إلى كل العال .وال تزال
الكنيسة كارھة لذلك.
َ
َ
وس" .الكلمة "رجال أتقياء" عادة تستخدم لليھود ذوي
َ " ٢ :٨ح َم َل ِر َجا ٌل أ ْتقِيَا ُء ا ْ
ستِفانُ َ
الحساسية الروحية )لو .(٢٥ :٢
ربما كانت تشير ھذه إلى المسيحيين اليھود أو ببساطة إلى اليھود الذين لم يوافقوا
على اإلجراءات الغير قانونية )عنف الرعاع( وإعدام استفانوس .تسمح المشنه Mishnah
بدفن المجدفين ،ولكن ليس بمناحات عظيمة من قِبل أولئك الذين يدفنونه ،حتى ھؤالء الرجال
الورعون األتقياء حزنوا عالنية.
 -١دفاعا ً عما حدث.
 -٢دفاعا ً عن حقيقة أن ما حدث لم يكن بناء على أمر رسمي صادر.
س ِة" .ھذا الفعل ھو ناقص متوسط إشاري .ھذا يمكن
 "أَ ﱠما شَا ُو ُل فَ َكانَ يَ ْ
سطُو َعلَى ا ْل َكنِي َ
أن يعني بدء عمل في الزمن الماضي ) (NASB, NJBأو عمل متكرر متواتر ) NKJV,
.(NRSV, TEV
الكلمة المترجمة "يسطو" كانت تعني " تمزيق الجسد على يد حيوان .تستخدم في
السبعينية لإلشارة إلى الحيوانات في خر ١٣ :٢٢؛ مز  ١٣ :٧٤والھزيمة العسكرية في إر
 ٢ :٢٨و .١٨ :٣١من الواضح أن بولس كان يتصارع مع الحقيقة في أقوال استفانوس،
وربما حاول أن يغطي التوتر الداخل لديه بأن يبادر بجرأة إلى اضطھاد الكنيسة )أع ،١ :٩
٢١ ،١٣؛ ١٩ ،٤ :٢٢؛  ١كور ٩ :١٥؛ غل ١٣ :١؛ في ٦ :٣؛  ١تي .(١٣ :١
انظر الموضوع الخاص" :الكنيسة" ،على .١١ :٥
 " َو ُھ َو يَد ُْخ ُل ا ْلبُيُوتَ " .ھذه العبارة يمكن فھمھا بطريقتين:
 -١أن بولس اكتشف أين ھي البيوت التي كان يزورھا الرسل )(٤٢ :٥
 -٢أنه كانت ھناك عدة كنائس بيتية حتى في ھذا الوقت الباكر في أورشليم حيث كان
المؤمنون يجتمعون بانتظام
المسيحيون األوائل كانوا يلتقون:
 -١في المجامع المحلية كل يوم سبت
 -٢في الھيكل في أيام خاصة أو حتى في معظم األيام
 -٣في أماكن خاصة أو بيوت عديدة في أيام اآلحاد

سا ًء" .ھذا فعل يستخدم مع الشيطان الذي يكنس ثلث النجوم في السماء
 "يَ ُج ﱡر ِر َجاالً َونِ َ
في رؤ .٤ :١٢
يستخدم ھذا الفعل عدة مرات في أعمال الرسل )٣ :٨؛ ١٩ :١٤؛  .(٦ :١٧كان
شاول قاسيا ً في اضطھاده ) .(١٠ :٢٦والدليل على ذلك ھو عبارة "رجاالً ونسا ًء" .لقد مزق
عائالت المؤمنين المخلصين وسجنھم وتسبب في قتل بعضھم )٢١ ،١٣ ،١ :٩؛ ،٤ :٢٢
١٩؛ ١١ ،١٠ :٢٦؛ غل ١٣ :١؛  ١تيم  .(١٣ :١ھذا ھو السبب في أنه دعا نفسه فيما بعد
"أنا أصغر جميع القديسين" ) ١كور ٩ :١٥؛ أف .(٨ :٣
سميث/فاندايك-البستاني٨ -٤ :٨ :
٥
سا ِم َر ِة َو َكانَ يَ ْك ِر ُز
شتﱠتُوا َجالُوا ُمبَ ﱢ
"٤فَالﱠ ِذينَ تَ َ
س إِلَى َم ِدينَ ٍة ِمنَ ال ﱠ
ش ِرينَ بِا ْل َكلِ َم ِة .فَا ْن َح َد َر فِيلُ ﱡب ُ
ستِ َما ِع ِھ ْم
يحَ ٦ .و َكانَ ا ْل ُج ُمو ُ
س ِع ْن َد ا ْ
ع يُ ْ
اح َد ٍة إِلَى َما يَقُولُهُ فِيلُبﱡ ُ
س َو ِ
لَ ُھ ْم بِا ْل َم ِ
ص ُغونَ بِنَ ْف ٍ
س ِ
٧
صا ِر َخةً
صنَ َع َھا ألَنﱠ َكثِي ِرينَ ِمنَ الﱠ ِذينَ بِ ِھ ْم أَ ْر َو ٌ
سةٌ َكانَتْ ت َْخ ُر ُج َ
اح نَ ِج َ
ت الﱠتِي َ
َونَظَ ِر ِھ ُم اآليَا ِ
٨
شفُوا .فَ َكانَ فَ َر ٌح ع َِظي ٌم فِي تِ ْل َك ا ْل َم ِدينَ ِة".
ج ُ
بِ َ
ص ْو ٍ
ت ع َِظ ٍ
يم َو َكثِي ُرونَ ِمنَ ا ْل َم ْفلُ ِ
وجينَ َوا ْل ُع ْر ِ
ش ِرينَ بِا ْل َكلِ َم ِة" .الحظوا أنه ليس الرسل ،إذ أنھم بقيوا في
شتﱠتُوا َجالُوا ُمبَ ﱢ
" ٤ :٨الﱠ ِذينَ تَ َ
أورشليم ،بل اليھود الھلينيون المتبعثرون في كل أرجاء المنطقة ھم الذين بدأو البشارة
الباكرة .إنه ألمر مذھل أن رسالة الكنيسة العالمية النطاق حرض على القيام بھا ،ليس
الرسل ،بل استفانوس وفيلبس.
ً
"الكلمة" ھنا ال بد أن تعني اإلنجيل ،ولكن أيضا تركيز استفانوس العالمي النطاق
على غير اليھود )المأمورية العظمى٨ :١ ،؛ مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو .(٤٧ :٢٤
س" .ھو أحد "السبعة" المذكورين في  .(٩ -٨ :٢١) ٥ :٦يصور في ثالث
" ٥ :٨فِيلُ ﱡب ُ
بيئات إنجيلية تبشيرية مختلفة (١) :السامرة؛ ) (٢الخصي الحبشي و) (٣الخدمة في منطقة
الساحل الفلسطيني .ھؤالء "السبعة" كان لديھم قلب ورغبة تواقة للكرازة والبشارة.
سا ِم َر ِة" .ھناك تساؤل مخطوطاتي حول إذا ما كان النص يُقرأ
 "ا ْن َح َد َر إِلَى َم ِدينَ ٍة ِمنَ ال ﱠ
أن "مدينة السامرة" أو "مدينة من السامرة" .شھادة المخطوطات ھي لصالح ال التعريف
)المخطوطة  ،P74א  .( B، A،ولكن ھذه المدينة لم تكن تعرف باسم السامرة ،بل باسم
سبسطية .خالل ھذه الفترة الرومانية كلمة السامرة كانت تستخدم لإلشارة إلى المقاطعة.
المدينة الكبرى في السامرة كانت شيكام ،والتي كانت تدعى آنذاك نيابوليس واليوم
نابلس .لقد افتُرض أن ھذه المدينة قد تكون غيتا ألن ھذا ھو الوطن التقليدي لسمعان
المجوسي .ھذه النظرية ھي من يوستينوس الشھيد ،الذي كان أيضا ً من ھذه المنطقة.
يح" .لقد كان السامريون مبغضين من اليھود ألنھم كانوا
 "و َكانَ يَ ْك ِر ُز لَ ُھ ْم بِا ْل َم ِ
س ِ
يعتبرونھم مھجنين )عزرا  .(٣ -١ :٤ھذا يعود إلى السبي اآلشوري لعام  ٧٢٢ق.م .الذي
أعاد توطين األسباط العشر الشمالية بوثنيين تزاوجوا داخليا ً مع عدد من السكان اليھود
الباقين ) ٢مل .(٤١ -٢٤ :١٧
ً
ھذه المجموعة من الناس كان يخدمھا أيضا يسوع .يسوع أعلن مسيانيته المرأة من
السامرة ولقريتھا )يو  .(٤يكرز فيلبس اآلن عن "المسيح" )أداة تعريف( ،والذي ھو الترجمة
اليونانية لـ "المسيا" )انظر الموضوع الخاص على  .(٣١ :٢لقب العھد القديم المتعلق بوعد
الرب/يھوه بإرسال ذاك الذي سيؤسس الملكوت الجديد ،ويدشن الدھر الجديد للروح القدس.
ھذه الحادثة تم اإلنباء عنھا بخدمة يسوع وخاصة بكلماته الختامية التي فوضھم بھا يسوع
).(٨ :١
اح َد ٍة" .عبارة "نفس واحدة" ھي عبارة شائعة جداً عند
" ٦ :٨ا ْل ُج ُمو ُ
ع يُ ْ
س َو ِ
ص ُغونَ ِبنَ ْف ٍ
لوقا .انظر التعليق على .١٤ :١
صنَ َع َھا" .يشير ھذا إلى المعجزات التي كانت
 " ِع ْن َد ا ْ
ت الﱠ ِتي َ
ستِ َما ِع ِھ ْم َونَظَ ِر ِھ ُم اآليَا ِ
تؤكد رسالة فيلبس )اآلية  .(٧ھذه التجليات نفسھا للروح القدس رافقت كرازة يسوع ،واالثني
عشر ،والسبعين ،بطرس ويوحنا.
 .٧ :٨سكنى األرواح النجسة ھو أمر واقع في عالمنا )كتابان لـ  Merrill F. Ungerھما:
] Biblical Demonology[١و] .(Demons in the World Today [٢انظر
الموضوعين الخاصين على .١٦ :٥
سميث/فاندايك-البستاني١٣ -٩ :٨ :
٩
سا ِم َر ِة قَائِالً:
ش َ
سي ُمونُ يَ ْ
" َو َكانَ قَ ْبالً فِي ا ْل َم ِدينَ ِة َر ُج ٌل ا ْ
ش ْع َب ال ﱠ
ستَ ْع ِم ُل ال ﱢ
س ْح َر َويُ ْد ِھ ُ
س ُمهُ ِ
١٠
ص ِغي ِر إِلَى ا ْل َكبِي ِر قَائِلِينَ َ » :ھ َذا ُھ َو قُ ﱠوةُ
َي ٌء ع َِظي ٌم!«َ .و َكانَ ا ْل َج ِمي ُع يَ ْتبَ ُعونَهُ ِمنَ ال ﱠ
»إِنﱠهُ ش ْ
١٢
١١
َولَ ِكنْ لَ ﱠما
س ْح ِر ِه.
ﷲِ ا ْل َع ِظي َمةُ«.
َو َكانُوا يَ ْتبَ ُعونَهُ لِ َك ْونِ ِھ ْم قَ ِد ا ْن َد َھشُوا َز َمانا ً طَ ِويالً بِ ِ

يح ا ْعتَ َمدُوا
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ت ع َِظي َمةً ت ُْج َرى ا ْن َدھ َ
َوقُ ﱠوا ٍ
سي ُمونُ " .ال نعرف بالتأكيد إذا ما كان ھذا الرجل مؤمنا ً حقا ً )اآليات
َ " ٩ :٨ر ُج ٌل ا ْ
س ُمهُ ِ
 (١٨ ،١٣أم أنه كان مجرد دجال مشعوذ يسعى وراء السلطة.
أود أن أقر له باالعتراف بالشك استناداً إلى اآلية  .٢٤إنه لمن المدھش كيف أن
التقليد في الكنيسة األولى تطور حول ھذا الرجل ،ولكن كل ذلك ھو تح ّزر ) The
 ،Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bibleالمجلد  ،٥ص.(٤٤ -٤٤٢ .

س ْح َر"
سميث/فاندايك-البستاني
"يستعمل ال ﱢ
سح ِر"
كتاب الحياة
"يمارس ال ﱢ
سح ِر"
"
العربية المشتركة
بأعمال ال ﱢ
ِ
س ْحر"
اليسوعية
" يَفتَري ال ﱢ
س ْح َر
موضوع خاص :ال ﱢ
في ماضي الزمان ظھرت أنماط عديدة من األفراد والجماعات الذين يمارسون مختلف أنواع
السحر.
 -١ھناك طبقة اجتماعية كھنوتية من ميديا كانت تعنى بأمور علم الفلك يدعون الكلدانيين )دا
٢٠ :١؛ ٢٧ ،١٠ ،٢ :٢؛ ٩ ،٧ :٤؛ ١١ :٥؛ مت  .(١٦ ،٧ ،١ :٢يدعوھم ھيرودوتس بـ
"الكھنة المديانيين" .كانوا يشاركون في التنبؤ والتحكم في أحداث المستقبل استناداً إلى حركة
وشكل اآللھة النجمية )أي الكواكب والنجوم والمذنبات(.
 -٢ھناك مجموعة فلسفية رياضية على النقيض في الحياة اليونانية تعرف باسم
الفيثاغوريون.
 -٣معظم جماعات السحر كانت مؤلفة من أشخاص كانوا يدعون أنھم قادرون على التعامل
مع القوى الفائقة الطبية أو القوى الطبيعية للطبيعة )تك ٢٤ ،٨ :٤١؛ خر ٢٢ ،١١ :٧؛ :٩
 .(١١وغالبا ً ما كانت ھذه القوى )أو اآللھة( يُنظر إليھا على أنھا في صارع مع البشرية
وتأخذ جانب ھذه القوة أو تلك القوة التي يمكن لمالك المعرفة أن يسيطر بھا على القوى ألجل
المكسب الشخصي )البردية السحرية في القرن الثالث والرابع الميالدي(.
ھؤالء األفراد كانوا ليفعلون ما يلي:
أ -ينبؤون بأحداث مستقبلية
ب -يتحكمون بأحداث مستقبلية
ج -يفسرون أحداث المستقبل واألحالم
ً
ً
د -يلعنون أو يحمون أفراداً ،أو مدنا ً أو شعوبا ،أو جيوشا أخرى ،الخ.
 -٤كان السحرة كما في أع  ١١ ،٩ :٨يزعمون أن لديھم القدرة على التأثير على القوى
الموضوعية للطبيعة أو الشخصية )الشيطانية( ليصنعوا مشيئتھم .ھذا كان يحتوي غالبا ً على
طقوس سحرية وتعويذات.
ً
 -٥السحرة "الحقيقيون" غالبا ما كانوا يھاجمون سحرة آخرين لم ينجزوا الطقوس والشعائر
بشكل صحيح .وھؤالء كانوا يدعون دجالين أو مخادعين )أع ٨ ،٦ :١٣؛ .(١٣ :١٩
 -٦قوة اإلنجيل تتبدى في خدمة بولس في أفسس حيث السحرة السابقون الذين اھتدوا
باإليمان بالمسيح أحرقوا كتب السحر الباھظة الثمن التي كانت لديھم )أي الكتب التي كانت
تعل ّمھم كيف يمارسون التعاويذ والشعائر والطقوس بشكل صحيح ،أع .(١٩ :١٩
 -٧من أجل قراءة إضافية:
أ ،Susan Garrett -بعنوان ١٩٨٩ ،Fortress Press ،The Demise of the Devil
ب ،Merrill Unger -بعنوان ١٩٨٤ ،Scripture Press ،Biblical Demonology
ج ،Hendrik Berkhof -بعنوان ١٩٧٧ ،Herald Press ،Christ and the Powers
د ،Waller Wink -بعنوان ١٩٨٤ ،Fortress Press ،Naming the Powers
ھـ،Three Crucial Questions About Spiritual Warfare ،Clinton Arnold -
١٩٩٧ ،Baker

َ " ١٠ :٨ھ َذا ُھ َو قُ ﱠوةُ ﷲِ ا ْل َع ِظي َمةُ" .كان ھذا لقبا ً عند اإلله األسمى عند البانثيين
اإلغريق/الرومان ) أي زفس( .في اآلرامية كان يُقال "ھذه ھي قوة اإلله الذي يدعى
العظيم" .ھذا الرجل كان يخدع على الدوام أھل المنطقة المحليين.
بل ربما خدع نفسه أيضا ً )اآليات .(١٣ ،٩
ص ﱠدقُوا" .انظر الموضوع الخاص" :يؤمن ،إيمان ،ثقة" ،على  ١٦ :٣و"يؤمن"
َ " ١٢ :٨
في العھد القديم ،على .٥ :٦

ش ُر"
سميث/فاندايك-البستاني
"يُبَ ﱢ
ش َر ُھ ْم"
كتاب الحياة
"بَ ﱠ
ش َر ُھ ْم"
العربية المشتركة
"بَ ﱠ
ش َر ُھ ْم"
اليسوعية
"بَ ﱠ
ھذا ھو الفعل اليوناني  ،euangelizōالمركب من "السارة" ) (euو"الرسالة/النبأ"
) .(angelizōومن ھذه الكلمة اليونانية نحصل على كلمات "إنجيل"" ،يبشر باإلنجيل"،
و"التبشير" .روى فيلبس قصة يسوع لھؤالء السامريين وتجاوبوا بإيمان يخلّص.
ت ﷲِ" .انظر الموضوعين الخاصين حول ھذا الموضوع على .٣ :١
 "ا ْل ُم ْختَ ﱠ
ص ِة بِ َملَ ُكو ِ
يح" .انظر الموضوع الخاص على .٢١ :٢
 "ا ْ
س ِم يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
 "ا ْعتَ َمدُوا" .انظر الموضوع الخاص على .٣٨ :٢
سا ًء" .سياقيا ً قد يكون ھناك مغزيان لھذه العبارة:
 " ِر َجاالً َونِ َ
ً
 -١أن يكون بولس قد اضطھد "الرجال والنساء" ) ،(٣ :٨ولكن اإلنجيل أيضا كان
يخلّص "الرجال والنساء".
 -٢في اليھودية كان الرجال فقط ھم الذين يشاركون في طقس الختان اليھودي األولي،
ولكن اآلن في اإلنجيل ،كال الجنسين صارا يشاركان في الطقس األولي
للمعمودية.
سي ُمونُ آ َمنَ " .يستخدم معظم اإلنجيليين ھذه الكلمة "آمن" )انظر الموضوع
ِ " ١٣ :٨
ً
الخاص على  (١٦ :٣بمعنى محدد جدا ،ولكن ھناك أماكن أخرى في العھد الجديد )مثل يو
 (٣١ :٨حيث تشير الكلمة إلى شيء أقل من االھتداء )يو .(٥٩ :٨
اإليمان األولي ليس ھو المعيار الوحيد )مت ٢٣ -١٠ ،٩ -١ :١٣؛ .(١٣ :٢٤
االستمرارية والطاعة أيضا ً دليالن على عالقة صحيحة وحقيقية مع المسيح.
موضوع خاص :الصبر /المواظبة
العقائد الكتابية المرتبطة بالحياة المسيحية يصعب شرحھا ألنھا مقدمة في ثنائيات جدلية
مشرقية على نحو نمطي .ھذه الثنائيات تبدو متناقضة ،ومع ذلك فھي جميعا ً كتابية.
المسيحيون الغربيون كانت لديھم نزعة ألن يختاروا حقيقة ويتجاھلوا الحقيقة المقابلة أو
ينتقصوا من أھميتھا .دعوني أوضح األمر:
 -١ھل الخالص قرار أولي باإليمان بالمسيح والثقة به أم ھو تعھد والتزام بالتلمذة
طوال الحياة؟
 -٢ھل الخالص اختيار بواسطة النعمة من قِبل ﷲ السيّد أم تجاوب عند البشر على
العرض اإللھي يتمثل باإليمان والتوبة؟
ً
 -٣ھل الخالص ،الذي حُصل عليه مرة ،يستحيل أن يُفقد ،أم أن ھناك حاجة إلى ك ّد
واجتھاد مستمرين؟
مسألة المثابرة كانت باعثة على النزاع طوال تاريخ الكنيسة .تبدأ المشكلة بالمقاطع من
العھد الجديد التي تظھر كأنھا متناقضة مع بعضھا البعض.
 -١نصوص عن اليقين
أ -أقوال يسوع )يو ٣٧ :٦؛ (٢٩ -٢٨ :١٠
ب -أقوال بولس )رو ٢٩ -٣٥ :٨؛ أف ١٣ :١؛ ٩ -٨ ،٥ :٢؛ مذكر ٦ :١؛ ١٣ :٢؛
 ٢تس ٣ :٣؛  ٢تيم ١٢ :١؛ (٤:١٨
ج -أقوال بطرس ) ١بط (٥ -٤ :١
 -٢نصوص عن الحاجة إلى المثابرة:
أ -أقوال يسوع )مت ٢٢ :١٠؛ ٣٠ -٢٤ ،٩ -١ :١٣؛ مر ١٣ :١٣؛ يو ٣١ :٨؛
١٠ -٤ :١٥؛ رؤ ٢٠ ،١٧ ،٧ :٢؛ (٢١ ،١٢ ،٥ :٣

ب -أقوال بولس )رو ٢٢ :١١؛  ١كور ٢ :١٥؛  ٢كور ٥ :١٥؛ غل ٦ :١؛ ٤ :٥؛
مذكر ١٢ :٢؛ ٢٠ -١٨ :٣؛ كول (٢٣ :١
ج -أقوال كاتب الرسالة إلى العبرانيين )١ :٢؛ ١٤ ،٦ :٣؛ ١٤ :٤؛ (١١ :٦
د -أقوال يوحنا ) ١يو ٦ :٢؛  ٢يو (٩
ھـ -أقوال اآلب )رؤ (٧ :٢١
الخالص الكتابي ينتج عن محبة ورحمة ونعمة ﷲ الثالوث القدوس السيّد .ما من إنسان
يمكن أن يخلص بدون مبادرة الروح القدس )يو  .(٦٥ ،٤٤ :٦ﷲ يأتي أوالً ويضع برنامج
العمل ،ولكن يتطلب من البشر وجوب التجاوب في إيمان وتوبة ،أوليا ً وبشكل مستمر بآن
معا ً .يعمل ﷲ مع البشر في عالقة عھد .وھناك امتيازات ومسؤوليات .الخالص مقدم لكل
البشر .موت يسوع عالج مشكلة خطيئة البشرية الساقطة .وأ ّمن ﷲ طريقة ويريد لجميع الذين
ُخلقوا على صورته أن يتجاوبوا مع محبته وعنايته وتدبيره في يسوع.
إن أردتم قراءة المزيد حول ھذا الموضوع من منظور غير كالفني ،انظروا:
 -١كتاب  ،The Word of Truthمن منشورات  ،Eerdmansعام ) ١٩٨١الصفحات
 ،(٣٦٥ -٣٤٨للكاتب .Dale Moody
 -٢كتاب  ،Kept by the Power of Godمن منشورات  ،Bethany Fellowshipعام
 ،١٩٦٩للكاتب. Howard Marshall
 -٣وكتاب  ،Life in the Son, Westcottعام  ،١٩٦١للكاتب .Robert Shank
يتناول الكتاب المقدس مشكلتين مختلفتين في ھذا المجال (١) :اتّخاذ اليقين كرخصة لحيا ٍة
أنانية ال ثمار فيھا و) (٢تشجيع أولئك الذين يتصارعون مع الخدمة والخطيئة الشخصية.
المشكلة ھي أن الجماعات الخطأ تأخذ الرسائل الخطأ وتبني أنظمة الھوتية استناداً إلى
مقاطع كتابية محدودة .يحتاج بعض المسيحيين بشكل ماسّ إلى رسالة اليقين ،بينما يحتاج
آخرون إلى تحذيرات صارمة .فمن أي الجماعتين أنتم؟
ھناك جدال تاريخي بين أوغسطين مقابل بيالجيوس وكالفن إزاء أرمينيوس
)المشابه للبيالجية( .الخالف يتعلق بمسألة الخالص :إن كان المرء قد خلص حقاً ،فھل يجب
عليه أم يثابر في اإليمان واإلثمار؟
يستند الكالفنيون إلى تلك النصوص الكتابية التي تؤكد سيادة ﷲ المطلقة وقوته
الحافظة )يو ٣٠ -٢٧ :١٠؛ رو ٣٩ -٣١ :٨؛  ١يو ١٨ ،١٣ :٥؛  ١بط  (٥ -٣ :١وأزمنة
أفعال مثا أسماء الفاعل التامة المبنية للمجھوا في أف .٨ ،٥ :٢
ويستند اآلرمينيوسيّون إلى تلك النصوص الكتابية التي تحض المؤمنين على أن
"يثبتوا" ،و"يصبروا" ،أو "يستمروا" )مت ٢٢ :١٠؛ ١٣ -٩ :٢٤؛ مر ١٣ :١٣؛  ١كور
٢ :١٥؛ غل ٩ :٦؛ رؤ ٢٦ ،١٧ ،١١ ،٧ :٢؛  .(٧ :٢١ال أعتقد شخصيا ً أن عبرانيين ٦
و ١٠قابلة للتطبيق ولكن الكثير من اآلرمينيوسيّين يستخدمونھا كتحذير ضد االرتداد .مثل
الزارع في مت  ١٣ومر  ٤يخاطب مسألة اإليمان الظاھري ،كما يفعل يوحنا .٥٩ -٣١ :٨
كما يقتبس الكالفنيون أفعل الزمن التام المستخدمة لوصف الخالص ،كذلك اآلرمينيوسيّون
يقتبسون مقاطع الزمن الحاضر مثل  ١كور ١٨ :١؛ ٢ :١٥؛  ٢كور .١٥ :٢
ھذا مثال نموذجي عن كيف تسيء األنظمة الالھوتية استخدام طريقة البرھان النصي في
التفسير .عادة يُستخدم مبدأ إرشادي أو نص رئيسي لبناء شبكة الھوتية تُرى من خاللھا كل
النصوص األخرى .حاذروا الشبكات من أي مصدر .إنھا تأتي من المنطق الغربي ،وليس
اإلعالن .الكتاب المقدس ھو كتاب شرقي .إنه يقدم الحقيقة من خالل ثنائيات مليئة بالمشادة
وفيھا مفارقة ظاھريا ً .على المسيحيين أن يؤكدوا كليھما ويحيوا داخل المشادة .العھد الجديد
يقدم كالً من ضمان المؤمن والمطالب ألجل إيمان وتقوى مستمرين .المسيحية ھي تجاوب
أولي من التوبة واإليمان يتبعه تجاوب مستمر من التوبة واإليمان .الخالص ليس نتاجا ً
)بطاقة سفر إلى السماء أو بوليصة تأمين ضد الحريق( ،بل عالقة .إنھا قرار وتلمذة .توصف
في العھد الجديد في كل أزمنة الفعل:
ماضي بسيط )عمل مكتمل( ،أع ١١ :١٥؛ رو ٢٤ :٨؛  ٢تيم ٩ :١؛ تي .٥ :٣
تام )عمل مكتمل مع نتائج مستمرة( ،أف .٨ ،٥ :٢
حاضر )عمل مستمر( ١ ،كور ١٨ :١؛ ٢ :١٥؛  ٢كور .١٥ :٢
مستقبل )أحداث مستقبلية أو أحداث مؤكدة( ،رو ١٠ ،٨ :٥؛ ٩ :١٠؛  ١كور ١٥ :٣؛ في :١
٢٨؛  ١تس ٩ -٨ :٥؛ عب ١٤ :١؛ .٢٨ :٩
س" .ھذا فعل ناقص فيه كناية .الحظوا التسلسل:
 " َكانَ يُالَ ِز ُم فِيلُبﱡ َ

أ -سمع ،اآليات ١٢ ،٧ -٦
رأى ،اآليات ١٣ ،٧ -٦
ب-
ج -آمن ،اآلية ١٣
د -اعتمد ،اآلية ١٣
ھـ -ذھب مع فيلبس ،اآلية ١٣
سميث/فاندايك-البستاني٢٤ -١٤ :٨ :
١٤
س
س ُل الﱠ ِذينَ فِي أُو ُر َ
شلِي َم أَنﱠ ال ﱠ
س ِم َع ﱡ
الر ُ
سلُوا إِلَ ْي ِھ ْم بُ ْط ُر َ
سا ِم َرةَ قَ ْد قَبِلَتْ َكلِ َمةَ ﷲِ أَ ْر َ
" َولَ ﱠما َ
١٥
ُس ١٦ألَنﱠهُ لَ ْم يَ ُكنْ قَ ْد َح ﱠل بَ ْع ُد
صلﱠيَا ألَ ْجلِ ِھ ْم لِ َك ْي يَ ْقبَلُوا ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
وحنﱠا اللﱠ َذ ْي ِن لَ ﱠما نَ َزالَ َ
َويُ َ
١٧
ي َعلَ ْي ِھ ْم
َعلَى أَ َح ٍد ِم ْن ُھ ْم َ -غ ْي َر أَنﱠ ُھ ْم َكانُوا ُم ْعتَ ِم ِدينَ بِا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
ض َعا األَيَا ِد َ
سو َعِ .حينَئِ ٍذ َو َ
١٨
ُس قَ ﱠد َم
سي ُمونُ أَنﱠهُ بِ َو ْ
س ِل يُ ْعطَى ﱡ
ض ِع أَ ْي ِدي ﱡ
فَقَبِلُوا ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
الر ُ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
ُسَ .ولَ ﱠما َرأَى ِ
١٩
ي يَ ْقبَ ُل
ض ْعتُ َعلَ ْي ِه يَ َد ﱠ
س ْلطَانَ َحتﱠى أَ ﱡ
ْطيَانِي أَنَا أَ ْيضا ً َھ َذا ال ﱡ
ي َمنْ َو َ
لَ ُھ َما َد َرا ِھ َم قَائِالً» :أَع ِ
٢٠
ضتُ َك َم َعكَ لِ ْل َھالَ ِك ألَنﱠ َك ظَنَ ْنتَ أَنْ تَ ْقتَنِ َي َم ْو ِھبَةَ
س» :لِتَ ُكنْ فِ ﱠ
ﱡ
ُس« .فَقَا َل لَهُ بُ ْط ُر ُ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
٢١
َ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ستَقِيما أ َما َم ﷲِ.
س ُم ْ
ص ٌ
يب َوال ق ْر َعة فِي َھذا األ ْم ِر ألنﱠ قلبَكَ ل ْي َ
ﷲِ بِ َد َرا ِھ َم .ل ْي َ
س ل َك ن ِ
٢٣
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ﱢ
ْ
سى أنْ يُغف َر ل َك فِك ُر قلبِكَ ألني أ َرا َك فِي َم َرا َر ِة ال ُم ﱢر
٢٢فَت ُْب ِمنْ َ
ش ﱢر َك َھذا َواطل ْب إِلى ﷲِ َع َ
٢٤
اط ال ﱡ
سي ُمونُ َوقَا َل» :ا ْطلُبَا أَ ْنتُ َما إِلَى ال ﱠر ﱢب ِمنْ أَ ْجلِي لِ َك ْي الَ يَأْتِ َي َعلَ ﱠي
ظ ْل ِم« .فَأ َ َج َ
اب ِ
َو ِربَ ِ
َ
َي ٌء ِم ﱠما ذ َك ْرتُ َما«".
ش ْ
سلُوا إِلَ ْي ِھ ْم
س ُل الﱠ ِذينَ فِي أُو ُر َ
شلِي َم أَنﱠ ال ﱠ
س ِم َع ﱡ
الر ُ
سا ِم َرةَ قَ ْد قَبِلَتْ َكلِ َمةَ ﷲِ أَ ْر َ
" ١٤ :٨لَ ﱠما َ
وحنﱠا" .كانت خدمة السامريين ممنوعة على التالميذ خالل فترة حياة يسوع )مت
س َويُ َ
بُ ْط ُر َ
 .(٥ :١٠من الواضح أن الرسل كانوا يريدون أن يعطوا مصادقتھم الرسمية على ھذه
الحركة الجذرية وغير المعتادة للروح القدس وسط ھذه الجماعة العرقية المكروھة تقليديا ً.
ھذه المنطقة كانت قد ذكرت بشكل محدد في أع  .٨ :١وكما العادة دائماً ،فقد التقط
فيلبس المعنى الضمني لبشارة يسوع العالمية النطاق أسرع من االثني عشر.
الحظوا أن اإليمان بيسوع يوازي عبارة "يقبلون كلمة ﷲ" .كلمة ﷲ يمكن أن تعني
عدة أشياء:
ً
 -١ما ينقله ﷲ كليا إلى البشر
 -٢تواصل ﷲ المدون مع البشر )أي األسفار المقدسة(
 -٣ابن ﷲ )أي ،الكلمة ،يو  (١ :١الذي ھو اإلعالن النھائي األقصى )عب (٣ :١
الحظوا أن بطرس ويوحنا أُرسال .بطرس كان القائد المعترف به لجماعة الرسل ويوحنا
ھو الذي كان قبل قليل يريد أن يستنزل ناراً على السامريين )لو .(٥٤ :٩
ُس" .ھناك مشاكل ھائلة في
صلﱠيَا ألَ ْجلِ ِھ ْم لِ َك ْي يَ ْقبَلُوا ﱡ
وح ا ْلقُد َ
" ١٥ :٨اللﱠ َذ ْي ِن لَ ﱠما نَ َزالَ َ
الر َ
محاولة بناء الھوت خالص استناداً إلى سفر األعمال وذلك للسب التالي :ترتيب األحداث
واألحداث نفسھا المحيطة بالخالص تختلف من مقطع إلى مقطع .الروح القدس في ھذا
المقطع يشير إلى توكيد ،كما يوم الخمسين ،يظھر أن ﷲ قد قبِل وخل!ص ھؤالء السامريين.
ما كان ليمكنھم أن يخلصوا حقيقة في المقام األول )أي الفعل يقبل ھو فعل تام مبني للمتوسط
إشاري( لوال عمل الروح القدس )رو .(٩ :٨
أعتقد أن خبرة يوم الخمسين ش ّكلت نموذجاً ،أعاد ﷲ استنساخه في الخبرة مع
جماعات من الناس مختلفة عرقيا ً وجغرافياً ،ليظھر ويؤكد للكنيسة اليھودية المؤمنة بأن ﷲ
نفسه كان قد قبِل كليا ً وبشكل كامل جماعة جديدة .تجلّي الروح القدس في أعمال الرسل )أي
يوم الخمسين( ھو لھذا السبب مختلف الھوتيا ً عن التكلم باأللسنة عند أھل كورنثوس.
ال يمكن استخدام النص لمطالبة الكورنثيين بخبرة مشابھة ألجل تأكيد الخالص )١
كور  ،٣٠ -٢٩ :١٢والتي ھي سلسلة من األسئلة تترقب جوابا ً بالنفي( .يدون لوقا ما حدث،
وليس ما يجب أن يحدث في كل مرة.
 .١٧ -١٦ :٨ھذا مختلف عن الترتيب الذي ظھر لألحداث في أع  .٣٨ :٢التضارب ھو
بسبب الفعل الخاص للروح القدس (١) :في  ٣٨ :٢بما يتعلق بالخالص و) (٢في ١٦ :٨
فيما يتعلق بالنمط الخمسيني من الخبرة" .حدث الروح القدس" نفسه في أع  ٢يحدث اآلن مع
السامريين .لم يكن ھذا من أجل فائدتھم وحدھم ،بل على األغلب من أجل الجماعة المسيحية
التي من أصل يھودي .لقد أظھرت لھم أن ﷲ كان قد قبِل السامريين .ال يُقصد بذلك أن يؤكد
خبرة خالص أولية بخطوتين.
أرجو أن تالحظوا أن بطرس ويوحنا ھما اللذان الحظا غياب التجلي الخاص
بالروح القدس الذي كانوا يتوقعونه في يوم الخمسين .وھذا ال يعني أن اآليات العجائبية التي

رافقت كرازة فيلبس لم تكن تجليات حقيقية للروح القدس )اآلية  .(١٣لقد كان بطرس ويوحنا
يريدان يوم خمسين سامريا ً .وھذا أمر بالغ األھمية ألنه عندما م ّر كورنيليوس بنفس الخبرة
)أع  ،(١٠عرف بطرس أن ﷲ كان قد ق ِبل كليا ً رجالً عسكريا ً رومانيا ً وعائلته.
اإلنجيل ھو لكل الناس .ھذه ھي الحقيقة العظيمة التي تكشفھا الخبرة في أعمال
الرسل.
 .١٦ :٨يمكن أن يدعى ھذا يوم خمسين سامريﱟ .
 .١٧ :٨ال يمكن أن يكون ھذا دليالً نصيا ً على ضرورة وضع األيدي .ھذا اإلجراء ،لھذا
السبب ،ال يحدث مرة أخرى في أعمال الرسل .إنه يعبر عن قوة وسلطة الرسل .انظر
الموضوع الخاص" :وضع األيدي" ،على .٦ :٦
 .٢٠ :٨السؤال الالھوتي لنا ھو الموضوع الخالصي بالنسبة إلى سمون .ھل خلص؟ كلمة
بطرس يمكن أن تؤخذ على أنھا لعنة أو تحذير .كل المؤمنين الجدد لديھم معلومة ضعيفة أو
غير صحيحة باإلنجيل ،ولكن ھل يشير سيمون إلى عنصر إضافي من األنوية؟ ھل يمكن
للناس أن يخلصوا بأولويات متضاربة في حياتھم؟
 " َم ْو ِھبَةَ ﷲِ" .ھا ھنا يقف الروح القدس ألجل كل عمل ﷲ لصالح البشرية المتمردة
الخاطئة )أش ٢ -١ :٥٥؛ إر ٣٤ -٣١ :٣١؛ حز ٣٨ -٢ :٣٦؛ لو ١٣ :١١؛ أع .(٣٨ :٢
يب َوالَ قُ ْر َعةٌ فِي َھ َذا األَ ْم ِر" .الكلمة األولى "نصيبٌ " )أي(meris ،
ص ٌ
" ٢١ :٨لَ ْي َ
س لَ َك نَ ِ
تعني حصة عموما ً .إن لھا داللة سلبية ھنا وفي  ٢كور .١٥ :٦
الكلمة الثانية "قرعةٌ" )أي (klēros ،ھي كلمة العھد القديم ألجل "إلقاء القرعة"
التي كانت طريقة يحددون بھا طريقة ﷲ )
االوري َم َوال ﱡت ﱢمي َم( .لقد كانت تستخدم لتقسيم أرض
ِ
الموعد بين األسباط )يش  .(١٩ -١٢ولذلك ،فإنھا تستخدم بمعنى الميراث .ھذه الكلمة
صارت إلى االستخدام لإلشارة إلى "اإلكليروس" ،ولكن العھد في الجديد تشير إلى كل
المؤمنين.
َ
ً
َ
ستَقِيما ً أ َما َم ﷲِ" .قد تكون ھذه تلميحا إلى مز  .٣٧ :٧٨كلمات "بار"
س ُم ْ
 "قَ ْلبَكَ ل ْي َ
و"مستقيم" )انظر الموضوع الخاص على  (١٤ :٣وأشكالھا المختلفة المتنوعة ،تأتي من
كلمة تستخدم لقصبة النھر التي نجدھا في بالد ما بين النھرين .لقد كانت تبلغ  ٥٠إلى ٢٠
قدما ً طوالً وكانت مستقيمة .لقد أخذ ﷲ ھذه الكلمة ،التي كانت تستخدم في أعمال البناء
)للتحقق من االستقامة األفقية للجدران( ،لوصف طبيعته األخالقية الخاصة .ﷲ ھو المعيار،
المسطرة ،الشفرة المستقيمة والتي كل البشر يدانون بھا .على ضوء ھذا ،الجميع يخفقون في
االختبار )رو .(٢٣ ،١٨ -٩ :٣
" ٢٢ :٨ت ُْب" .ھذا فعل ماضي بسيط مبني للمعلوم ،ما يدل على اإللحاح .انظر التعليق
الكامل والموضوع الخاص على .٣٨ :٢
 "ا ْطلُ ْب" .ھذا فعل ماضي بسيط مبني للمجھول )مجھول الصيغة معلوم المعنى( أمر.
التكلم إلى ﷲ ھو دليل على عالقة شخصية ،كما االعتقاد ،الذي يودي إلى توبة ،ھو برھان
على سكنى الروح القدس.
 "أَنْ " .ھذه جملة شرطية فئة أولى ،ما يفترض أنھا صحيحة بالنسبة إلى مقاصد الكاتب
األدبية أو من وجھة نظره .في ھذه الجملة تشير إلى حادثة غير متوقعة تستند على استعداد
سمعان وترحيبه بالتوبة والصالة ألجل المغفرة .ميوله وتصرفاته ھي انحراف خطير عن
المسيحية المعيارية.
 "فِ ْك ُر قَ ْل ِب َك" .تبدأ الخطية في الحياة الفكرية .يقول الرابيون أن الفكر ھو مثل بستان
محروث مستعد الستقبال البذار .ما نسمح بدخوله من خالل أعيننا وآذاننا يتجذر .إن أسھبنا
فيھا ،فإن ھذه األفكار تصبح أفعاالً .ولھذا السبب ،فإن العھد الجديد يؤكد لنا على وجوب أن
"منطقوا أحقاء ذھنكم" ) ١بط  (١٣ :١أو "جددوا أذھانكم" )رو ٢ :١٢؛ أف .(٢٣ :٤
٢٣ :٨
" َم َرا َر ِة ا ْل ُم ﱢر"
سميث/فاندايك-البستاني
" َم َرا َر ِة ا ْل َع ْلقَ ِم"
كتاب الحياة
" َم َرا َر ِة ا ْل َع ْلقَ ِم"
العربية المشتركة
" َم َرا َر ِة ا ْل َع ْلقَ ِم"
اليسوعية
الكلمتان "المرارة" ) (cholēو"المر" ) (pikrosتشيران إلى روح متمرمرة
متألمة ،عادة تترافق مع غضب وارتداد )تث ١٨ :٢٩؛ عب  .(١٥ :١٢يستخدم بولس كلمة

"مر" عدة مرات في قوائم يذكر فيھا األشياء التي يجب تحاشيھا وتجنبھا )رو ١٤ :٣؛ أف
.(٣١ :٤

ﱡ
اط الظ ْل ِم"
سميث/فاندايك-البستاني
" ِربَ ِ
"قُيُو ِد ا ْل َخ ِطيئَ ِة"
كتاب الحياة
ش َر ِك َ
الخطيئَة"
العربية المشتركة
" َ
اإلثم"
اليسوعية
" َ
ش َر ِك ِ
قد تكون ھذه تلميحا ً إلى عمل المسيا )أش  .(٦ :٥٨كان يمكن ليسوع أن يحرر
سمعان من ھذه العبودية الشريرة إلى قوة شخصية كما حرره من عقوبة الخطيئة .الخطيئة
لھا جانبان (١) :الموت جسديا ً وروحيا ً بآن معا ً و) (٢من ھو متحكم بحياة الخاطئ )يمكن أن
يؤثر على كل من المخلّص والضال ١ ،كور  .(٣ -١ :٣يجب معالجة الخطيئة في الزمان
وفي األبدية كليھما؛ إن جزاءھا وقوتھا يجب التعامل معھما ،ولكن المسيح وحده والروح
القدس يمكنھما أن يفعال ذلك ،إال أن علينا كمؤمنين أن نسمح لھما بأن يفعال ذلك.
" ٢٤ :٨ا ْطلُبَا أَ ْنتُ َما إِلَى ال ﱠر ﱢب ِمنْ أَ ْجلِي" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمجھول )جمع
والذي يمكن أن يشير إلى كل الفريق اإلرسالي( .يكرر سيمون كلمات بطرس من اآلية .٢٢
كلمات بطرس أخافته .أعتقد أن سيمون ھو مؤمن ،ولكنه حديث اإليمان وجديده.
سميث/فاندايك-البستاني٢٥ :٨ :
ُ
ُ
يرةً
شلِي َم َوبَ ﱠ
ش ِھدَا َوتَ َكلﱠ َما بِ َكلِ َم ِة ال ﱠر ﱢب َر َج َعا إِلَى أو ُر َ
"٢٥ثُ ﱠم إِنﱠ ُھ َما بَ ْع َد َما َ
ى َكثِ َ
ش َرا قر ً
سا ِم ِريﱢينَ ".
لِل ﱠ
ش ِھدَا" .انظر التعليق على .٤٠ :٢
َ " ٢٥ :٨
ُ
ُ
سا ِم ِريﱢينَ " .ھذا يظھر
شلِي َم َوبَ ﱠ
 " َوتَ َكلﱠ َما بِ َكلِ َم ِة ال ﱠر ﱢب َر َج َعا إِلَى أو ُر َ
ى َكثِي َرةً لِل ﱠ
ش َرا قر ً
التغير الواضح المميز في الموقف من جھة الرسل نحو السامريين.
يبدو أن "كلمة الرب" و"الرب" مترادفتان.
سميث/فاندايك-البستاني٤٠ -٢٦ :٨ :
٢٦
ْ
يق ا ْل ُم ْن َح ِد َر ِة ِمنْ
" ثُ ﱠم إِنﱠ َمالَ َك ال ﱠر ﱢب َكلﱠ َم ِفِيلُبﱡ َ
س قَائِالً» :قُ ْم َواذھ َْب نَ ْح َو ا ْل َجنُو ِ
ب َعلَى الطﱠ ِر ِ
٢٧
ص ﱞي َو ِزي ٌر لِ َك ْندَا َكةَ
أُو ُر َ
شلِي َم إِلَى َغ ﱠزةَ« الﱠتِي ِھ َي بَ ﱢريﱠةٌ .فَقَا َم َو َذھ َ
ش ﱞي َخ ِ
َبَ .وإِ َذا َر ُج ٌل َحبَ ِ
يع َخ َزائِنِ َھا  -فَ َھ َذا َكانَ قَ ْد َجا َء إِلَى أُو ُر َ
َملِ َك ِة ا ْل َحبَ َ
س ُج َدَ ٢٨ .و َكانَ
شلِي َم لِيَ ْ
ش ِة َكانَ َعلَى َج ِم ِ
٢٩
ُ
ق
س» :تَقَ ﱠد ْم َو َرافِ ْ
اجعا ً َو َجالِسا ً َعلَى َم ْر َكبَتِ ِه َو ُھ َو يَ ْق َرأ النﱠبِ ﱠي إِ َ
ش ْعيَا َء .فَقَا َل ﱡ
الر ُ
وح لِفِيلُبﱡ َ
َر ِ
٣٠
ُ
َ
َ
َ
سألَهُ» :ألَ َعلﱠ َك تَ ْف َھ ُم َما أ ْنتَ
س ِم َعهُ يَ ْق َرأ النﱠبِ ﱠي إِ َ
َھ ِذ ِه ا ْل َم ْر َكبَةَ« .فَبَا َد َر إِلَ ْي ِه فِيلُبﱡ ُ
ش ْعيَا َء فَ َ
س َو َ
٣١
س
س أَنْ يَ ْ
ص َع َد َويَ ْج ِل َ
ش ْدنِي أَ َحدٌ؟«َ .وطَلَ َب إِلَى ِفيلُبﱡ َ
تَ ْق َرأُ؟« فَقَا َلَ » :كيْفَ يُ ْم ِكنُنِي إِنْ لَ ْم يُ ْر ِ
٣٢
ق إِلَى ﱠ
ح َو ِم ْث َل
سي َ
َم َعهَُ .وأَ ﱠما فَ ْ
ب الﱠ ِذي َكانَ يَ ْق َرأُهُ فَ َكانَ َھ َذاِ » :م ْث َل شَا ٍة ِ
ص ُل ا ْل ِكتَا ِ
الذ ْب ِ
٣٣
ضا ُؤهُ َو ِجيلُهُ َمنْ
ت أَ َما َم الﱠ ِذي يَ ُج ﱡزهُ َھ َك َذا لَ ْم يَ ْفت َْح فَاهُ .فِي تَ َوا ُ
ض ِع ِه ا ْنتَ َز َع قَ َ
وف َ
صا ِم ٍ
َخ ُر ٍ
٣٤
ب إِلَ ْي َك :عَنْ
يُ ْخبِ ُر بِ ِه ألَنﱠ َحيَاتَهُ تُ ْنتَزَ ُ
س َوقَا َل» :أَ ْطلُ ُ
ص ﱡي فِيلُ ﱡب َ
ض؟« فَأ َ َج َ
اب ا ْل َخ ِ
ع ِمنَ األَ ْر ِ
٣٥
اح ٍد َ
ب
آخ َر؟« فَفَت ََح ِفيلُ ﱡب ُ
س فَاهُ َوا ْبتَدَأَ ِمنْ َھ َذا ا ْل ِكتَا ِ
س ِه أَ ْم عَنْ َو ِ
َمنْ يَقُو ُل النﱠ ِب ﱡي َھ َذا؟ عَنْ نَ ْف ِ
٣٦
ص ﱡيُ » :ھ َو َذا َما ٌء.
فَبَ ﱢ
ش َرهُ بِيَ ُ
سو َعَ .و ِفي َما ُھ َما َ
يق أَ ْقبَالَ َعلَى َما ٍء فَقَا َل ا ْل َخ ِ
سائِ َر ِ
ان فِي الطﱠ ِر ِ
٣٧
اب َوقَا َل:
َما َذا يَ ْمنَ ُع أَنْ أَ ْعتَ ِمدَ؟« فَقَا َل فِيلُ ﱡب ُ
س» :إِنْ ُك ْنتَ ت ُْؤ ِمنُ ِمنْ ُك ﱢل قَ ْل ِبكَ يَ ُجو ُز« .فَأ َ َج َ
٣٨
ﷲ« .فَأ َ َم َر أَنْ تَقِفَ ا ْل َم ْر َكبَةُ فَنَ َزالَ ِكالَ ُھ َما إِلَى ا ْل َما ِء
»أَنَا أُو ِمنُ أَنﱠ يَ ُ
س َ
يح ُھ َو ابْنُ ِ
سو َع ا ْل َم ِ
٣٩
ص ﱡي فَ َع ﱠم َدهُ.
ص ْرهُ
ص ِعدَا ِمنَ ا ْل َما ِء َخطَفَ ُر ُ
فِيلُ ﱡب ُ
وح ال ﱠر ﱢب فِيلُ ﱡب َ
َولَ ﱠما َ
س فَلَ ْم يُ ْب ِ
س َوا ْل َخ ِ
٤٠
َب فِي َ
شدُو َدَ .وبَ ْينَ َما ُھ َو ُم ْجتَا ٌز
س فَ ُو ِج َد فِي أَ ْ
ط ِريقِ ِه فَ ِرحا ًَ .وأَ ﱠما فِيلُ ﱡب ُ
ص ﱡي أَ ْيضا ً َو َذھ َ
ا ْل َخ ِ
ص ِريﱠةَ".
َكانَ يُبَ ﱢ
ش ُر َج ِمي َع ا ْل ُمد ُِن َحتﱠى َجا َء إِلَى قَ ْي َ
س"" .مالك الرب" ھنا و"الروح القدس" يبدو أنھما مترادفان
َ " ٢٦ :٨مالَ َك ال ﱠر ﱢب قَا َل ِلفِيلُ ﱡب َ
)اآلية  .(٢٩وھذا أمر شائع في أعمال الرسل )انظر التعليق على .(١٩ :٥
ب" .ھذان كالھما فعال أمر .يمكن أن يشير ھذا إلى أحد الطريقين
 "قُ ْم َو ْاذھ َْب نَ ْح َو ا ْل َجنُو ِ
إلى مصر .ربما ھذه الرسالة كانت مسموعة بسبب خصوصانيتھا والتحديد الواضح فيھا .من
الواضح أن ھذا كان لقاء تبشيريا ً من إعداد ﷲ )كما مع بولس(.

"الﱠتِي ِھ َي بَ ﱢريﱠةٌ"
سميث/فاندايك-البستاني
يق البَ ﱢريﱠ ِة"
كتاب الحياة
" َعلَى الطﱠ ِر ِ
العربية المشتركة
"وھ َي ُمقفِ َر ِة"

"وھ َي ُمقفِ َر ِة"
اليسوعية
ھذا تعليق من لوقا ،فھل يوضح لوقا مصدره ،أم أن ھذا تعليق من مصدر لوقا )على
األرجح فيلبس ،أع (٨ :٢١؟ ھذه األسئلة ال يمكن اإلجابة عليھا بشكل قاطع مؤكد .الوحي
يغطي النتاج الكتابي مھما كان األشخاص الكتّاب المشاركون فيه مستقلون ومتعددون.
َ " ٢٧ :٨و ِزي ٌر" .الكلمة "وزير" ھنا ھي حرفيا ً كلمة "الخصي" .ولكن ليس مؤكداً فيما إذا
كان مخصيا ً جسديا ً أم مجرد وزير في البالط )معنى مشتق( .في العھد القديم ،يدعى فوطيفار
بالخصي ومع ذلك فھو متزوج )تك  .(١ :٣٩في العھد القديم ،تمنع تث  ١ :٢٣الخصي من
أن يصبح جزءاً من الجماعة اليھودية .ولكن في أش  ٥ -٣ :٥٦يُرفع ھذا الحظر .يظھر ھذا
بوضوح أن الدھر الجديد للروح القدس قد الح فجره .سواء كان ھذا الرجل من خائفي ﷲ أم
مھتديا ً حديثا ًال نعرف بشكل مؤكد ،ولكن ھذا ممكن .العبارة الوصفية تدل ضمنا ً على أنه
كان ذا منصب حكومي رفيع.
ش ِة" .كنداكة ھو لقب مثل "فرعون" أو "قيصر" .سبب ذكر الملكة
 " َك ْندَا َكةَ َملِ َك ِة ا ْل َحبَ َ
ھو أن الملك في الحبشة كان يعتبر إلھا ً ولذلك فقد كان أدنى من مستواه أن يتعامل مع قضايا
إدارية أو سياسية بسيطة.
ش ْعيَاء" .من الواضح أن ھذا الرجل كان قد اشترى درجا ً جلديا ً باھظ
" ٢٨ :٨يَ ْق َرأُ النﱠبِ ﱠي إِ َ
الثمن لسفر أشعياء ،والذي كان يبلغ طوله ما يفوق الـ  ٢٩قدما ً )أي مثل تلك التي وجدت في
مخطوطات البحر الميت( .بإرشاد الروح القدس ،فتح السفر على الرسالة المسيانية في أش
 ٨ -٧ :٥٣وكان يقرأھا.
ق َھ ِذ ِه ا ْل َم ْر َكبَةَ«" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط
س» :تَقَ ﱠد ْم َو َرافِ ْ
" ٢٩ :٨قَا َل ﱡ
الر ُ
وح لِفِيلُبﱡ َ
مبني للمجھول .إنه يعني حرفيا ً "التصق" .الروح القدس يعطي فيلبس كل إرشاد تفصيلي
محدد.
ش ْعيَا َء" .كان القدماء جميعھم يقرأون بصوت
س ِم َعهُ يَ ْق َرأُ النﱠبِ ﱠي إِ َ
" ٣٠ :٨بَا َد َر إِلَ ْي ِه فِيلُ ﱡب ُ
س َو َ
مرتفع حتى عندما يكونون لوحدھم.
 "أَلَ َعلﱠ َك تَ ْف َھ ُم َما أَ ْنتَ تَ ْق َرأُ؟" .يا له من سؤال عظيم! من الممكن أن تقرأ األسفار المقدسة
وال ترى بوضوح القصد فيھا .الروح القدس يوجه فيلبس إلى "موعد إلھي" والذي به سوف:
 -١يظھر أن الدھر الجديد قد بدأ
 -٢يعطي شھادة قوية لجماعة أخرى من الشعب
 .٣١ :٨يعلّق  A. T. Robertsonفي كتابه Word Pictures in the Greek New
 Testamentعلى ھذه اآلية قائالً" :ھذا شرط مركب ،حيث النتيجة تأتي أوالً ما يشير إلى
أنھا من الفئة الرابعة ....مع "  " anوصيغة التمني ،ولكن الشرط ...ھو من الفئة األولى...
ظاھرة شائعة بما فيه الكفاية في اللغة اليونانية السائدة" )ص .(١١٠ .ھذه الجملة الشرطية
من الفئة األولى ،كما لوقا  ٤٠ :١٩تستخدم "  " eanبدالً من " ." eiالشرط يحدده األسلوب،
وليس البناء )لو .(٤٠ :١٩
 .٣٣ -٣٢ :٨ھذا االقتباس ھو من المقطع المسياني من السبعينية ألش  .٩ -٧ :٥٣يدھشني
أن ھذه اآليات تم التركيز عليھا وليس آيات مسيانية أخرى في سياق العھد القديم .ولكن فيلبس
يبدأ تماما ً من حيث كان ذلك الرجل يقرأ ويشرح له كل المقطع على ضوء حياة ،وخدمة،
وموت ،وقيامة يسوع الناصري .نبوءة العھد القديم تحققت والمغفرة بالمسيح تُمنح للجميع.
ش َرهُ" .يُظھر ھذا مركزية رسالة العھد القديم المتعلقة بـ "العبد
س يُبَ ﱢ
" ٣٥ :٨ا ْبتَدَأَ فِيلُبﱡ ُ
المتألم" بالنسبة إلى إعالن اإلنجيل .أعتقد أن يسوع نفسه أظھر للكنيسة األولى كيف أن ھذه
النبوءات تنطبق عليه نفسه )لو .(٢٧ :٢٤
ُ " ٣٦ :٨ھ َو َذا َما ٌءَ .ما َذا يَ ْمنَ ُع أَنْ أَ ْعتَ ِمدَ؟" .رسالة إنجيل فيلبس تشتمل على المعمودية )مت
٣؛ ١٩ :٢٨؛ أع ٣٨ :٢؛ رو ١١ -١ :٦؛ كول  .(١٢ :٢انظر الموضوع الخاص على :٢
 .٣٨الحظوا أنه لم يكن في حاجة إلى تأييد أو موافقة من الرسل في أورشليم ليع ّمد مھتديا ً
إلى اإليمان .المعمودية ليست مسألة تتعلق بالطائفة ،بل مسألة ملكوت .يجب أن نحذر من
التقاليد الطائفية التي مألت بالطمي المياه الكتابية لدرجة تفوق اإلجراءات المتوقعة في أيامنا.
ھل كان الخصي مشغول البال فيما إذا كان سيُقبل؟
 -١مسألة عرقية
 -٢مسألة جسدية
 -٣مسألة اجتماعية-اقتصادية
 -٤مسألة تعليم )مسيحي(

جميع العوائق تُزال في يسوع المسيح )أف  .(١٣ :٣ -١١ :٢كل من يأتي )يو ١٢ :١؛
١٦ :٣؛ رو .(١٣ -٩ :١٠
 .٣٧ :٨ھذه اآلية ،التي تدون اعتراف الخصي ،ليست موجودة في المخطوطات البردية
اليونانية القديمة ) P45بردية شيستر بيتي( ،والمخطوطة ) P74بردية بودمير( ،أو
المخطوطات اليونانية اإلنشية القديمة א  ، B، A،أو  .Cوليست موجودة أيضا ً في بعض
الترجمات القديمة كالفولغاتا والسريانية والقبطية أو اإلثيوبية .اآلية  ٣٧ليست أصلية في
أعمال الرسل .بل إنھا حتى ليست موجودة في نص طبعة ترجمة  ،(١٩٧٠) NASBولكن
مشتملة في الطبعة التي تعود إلى العام  ١٩٩٥ولكن ضمن قوسين.
ص ِعدَا ِمنَ ا ْل َما ِء" .ليس ھذا دليل نصي على
" ٣٩ -٣٨ :٨نَزَ الَ ِكالَ ُھ َما إِلَى ا ْل َما ِءَ ...
التغطيس .السياق يدل على أنھما سارا إلى مجسم مائي ،وليس بنفس طريقة المعمودية.
حاذروا من تحيزاتكم المتصورة سبقيا ً.
َ " ٣٩ :٨خ َ
س" .ال نعرف يبشكل مؤكد إن كانت ھذه حادثة معجزية
طفَ ُر ُ
وح ال ﱠر ﱢب فِيلُبﱡ َ
كما الحال مع إيليا ) ١مل ١٢ :١٨؛  ٢مل  (١٦ :٢أو حزقيال )حز ١٤ :٣؛  (٣ :٨أو
ببساطة إشارة إلى مغادرته الوشيكة .لقد كان الروح القدس مشاركا ً في ھذا االھتداء بحميمية.
الحظوا أيضا ً أن المتابعة الكثيفة والتعليم من الواضح أنھما لم يحصال ،بل إن المھتدي كان
لديه درج أشعياء والروح القدس الساكن فيه.
ً
َب فِي طَ ِريقِ ِه فَ ِرحا ً" .النبأ السار دائما يرافقه الفرح واالبتھاج ) .(٨ :٨يدون
 " َذھ َ
إيريناوس التقليد الذي يقول بأن ھذا الخصي قد صار مرسالً لإلنجيل عند شعبه خاصته.
الروح القدس نفسه كان قد قام بعملية التلمذة والمتابعة.
 .٤٠ :٨استمر فيلبس )فعل ناقص مبني للمتوسط إشاري( في خدمته البشارية في البلدة
الفلسطية أشدود )أي (Azotus ،في طريقه إلى قيصرية عند البحر .من الواضح أن فيلبس
فھم المضمون الكرازي العالمي للنطاق الذي يشمل السامريين واإلثيوبيين .لقد كان اإلنجيل
يشتمل على الجميع بما فيھم الفلسطينيين.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا سمح ﷲ بحصول االضطھاد على الكنيسة األولى؟
 -٢لماذا كانت الكرازة للسامريين باإلنجيل أمراً في غاية األھمية؟
-٣ھل كان سيمون مؤمناً؟
-٤لماذا لم يتلقوا السامريون الروح القدس عندما آمنوا؟
-٥أي نوع من األشخاص يمثل الخصي؟
-٦لماذا ال توجد اآلية  ٣٧في كل الكتب المقدسة؟

Acts 9
أعمال الرسل ٩
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
توبة شاول وتغير حياته
١٩ -١ :٩
شاول في دمشق وأورشليم
٣١ -٢٠ :٩
شفاء إينياس وإقامة طابيثا
٤٣ -٣٢ :٩

اليسوعية

العربية
المشتركة
مرض
إھتداء شاول
إھتداء شاول
١٩ -١ :٩
١٩ -١ :٩
١٩ -١ :٩
ّ
يبشر
يبشر شاول في دمشق شاول
شاول
بيسوع
في
بالمسيح
دمشق
١ :٩
٢٥ -٢٠ :٩
٢٥ -٢٠ :٩
ُ
في شاول في أورشليم
شاول في أُورشليم شاول
أُورشليم
٣٠ -٢٦ :٩
٣١ -٢٦ :٩
٣١ -٢٦ :٩
َ
بطرس في ل ّدة بطرس في ل ّدة أيﱠام السالم
ويافا
ويافا
٣١ :٩
٤٣ -٣٢ :٩
٤٣ -٣٢ :٩
يشفي
بطرس
ُمق َعدًا في الل ّد
٣٥ -٣٢ :٩
يحيي
بطرس
طابيثة في يافا
٤٣ -٣٦ :٩

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
التشديد في أعمال الرسل يبدأ بالتحول من:
أ-
 -١الرسول بطرس إلى الرسول بولس
 -٢من العالم الفلسطيني إلى عالم البحر األبيض المتوسط
 -٣من اليھود إلى األمميين
ب -اھتداء بولس نقطة في غاية األھمية في تاريخ الكنيسة حتى أنھا مدونة ثالث
مرات في سفر أعمال الرسل.
 -١رواية لوقا٣٠ -١ :٩ ،
 -٢رواية بولس أمام الرعاع في أورشليم١٦ -٣ :٢٢ ،
 -٣رواية بولس أمام أغريباس الثاني في قيصرية١٨ -٤ :٢٦ ،
 -٤يذكر بولس أيضا ً باختصار ھذه الفترة نفسھا في غل  ١٧ -١٣ :١و ٢كور
٣٣ -٣٢ :١١

ج -أوجه التشابه بين رسالة استفانوس ورسائل بولس عديدة متنوعة .بدأ بولس يخدم
نفس اليھود الھلينيين الذين كان استفانوس قد كرز لھم .سمع بولس عظة استفانوس
في أع ٥٨ :٧) ٧؛ ١ :٨؛  .(٢٠ :٢٢وربما كان بولس أحد القادة في المجامع
الھلنستية في أورشليم الذي تجادل مع استفانوس وخسر الجدال.
د -ھناك بعض عوامل تأثير محتملة في اھتداء بولس:
 -١إخفاق اليھودية في تحقيق السالم والفرح الداخليين.
 -٢حياة وتعاليم يسوع كانت معروفة ومناقشة في الدوائر الرابية )وخاصة
أورشليم(.
 -٣كان قد سمع عظة استفانوس وشھد موته )ربما جادل استفانوس أيضا ً(.
 -٤رأى سلوك وإيمان المسيحيين تحت االضطھاد
 -٥لقائه الشخصي مع الرب الذي كان يضطھده ،ھذا اللقاء الذي غير كل شيء.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٩ -١ :٩ :
َ
َ
َ
َ
" ١أَ ﱠما شَا ُو ُل فَ َكانَ لَ ْم يَ َز ْل يَ ْنفُ ُ
س ا ْل َك َھن ِةَ
َ
َ
ً
ً
ْ
ث تَ َھدﱡدا َوقتال َعلى تَال ِمي ِذ ال ﱠر ﱢب فتَق ﱠد َم إِلى َرئِي ِ
٢
سا ًء
سائِ َل إِلَى ِد َم ْ
ش َ
يق ِر َجاالً أَ ْو نِ َ
َوطَلَ َب ِم ْنهُ َر َ
ق إِلَى ا ْل َج َماعَا ِ
ت َحتﱠى إِ َذا َو َج َد أُنَاسا ً ِمنَ الطﱠ ِر ِ
شلِي َمَ ٣ .وفِي َذھَابِ ِه َحد َ
َث أَنﱠهُ ا ْقتَ َر َب إِلَى ِد َم ْ
سوقُ ُھ ْم ُموثَقِينَ إِلَى أُو ُر َ
ق فَبَ ْغتَةً أَ ْب َر َ
ش َ
ق َح ْولَهُ
يَ ُ
٤
َ
ص ْوتا ً قَائِالً لَهُ» :شَا ُو ُل شَا ُو ُل لِ َماذاَ
َ
َ
َ
َ
نُو ٌر ِمنَ ال ﱠ
س ِم َع َ
ض َو َ
س َما ِء ف َ
سقط َعلى األ ْر ِ
٥
َض َ
ب
سو ُ
ع الﱠ ِذي أَ ْنتَ ت ْ
ت ْ
ص ْع ٌ
سيﱢدُ؟« فَقَا َل ال ﱠر ﱡب» :أَنَا يَ ُ
ط ِھ ُدهَُ .
َضطَ ِھ ُدنِي؟« فَقَا َلَ » :منْ أَ ْنتَ يَا َ
َ
ُ
س«٦ .فَقَا َل َو ُھ َو ُم ْرتَ ِع ٌد َو ُمت ََحيﱢ ٌر» :يَا َر ﱡب َما َذا تُ ِري ُد أَنْ أَ ْف َع َل؟«فَقَا َل لهَُ
َ
اخ َ
َعلَ ْي َك أنْ ت َْرف َ
س َمن ِ
٧
سافِ ُرونَ َم َعهُ
ال ﱠر ﱡب» :قُم َواد ُْخ ِل ا ْل َم ِدينَةَ فَيُقَا َل لَ َك َما َذا يَ ْنبَ ِغي أَنْ تَ ْف َع َل«َ .وأَ ﱠما ال ﱢر َجا ُل ا ْل ُم َ
٨
ض َو َكانَ َوھ َُو
صا ِمتِينَ يَ ْ
س َم ُعونَ ال ﱠ
ص ْوتَ َوالَ يَ ْنظُ ُرونَ أَ َحداً .فَنَ َھ َ
فَ َوقَفُوا َ
َن األَ ْر ِ
ض شَا ُو ُل ع ِ
٩
ص ُر
ص ُر أَ َحداً .فَا ْقتَادُوهُ بِيَ ِد ِه َوأَد َْخلُوهُ إِلَى ِد َم ْ
ش َ
َم ْفت ُ
قَ .و َكانَ ثَالَثَةَ أَيﱠ ٍام الَ يُ ْب ِ
ُوح ا ْل َع ْينَ ْي ِن الَ يُ ْب ِ
ش َر ْب".
فَلَ ْم يَأْ ُك ْل َولَ ْم يَ ْ
" ١ :٩أَ ﱠما شَا ُو ُل فَ َكانَ لَ ْم يَ َز ْل يَ ْنفُ ُ
ث تَ َھدﱡداً َوقَ ْتالً" .ھذه حرفيا ً "يشخر" .في أع ،١١ :٢٦
يقول بولس عن نفسه ،أنه كان غاضبا ً بشدة عليھم .من الواضح أن بولس ربما قتل بعض
المسيحيين أيضا ً ).(١ :٨
 "تَالَ ِمي ِذ ال ﱠر ﱢب" .ھذه الكلمة تعني طالب التعليم .إنھا تظھر في األناجيل وأعمال الرسل.
ھذه الكلمة سرعان ما يتم استبدالھا بكلمة "قديسين" .الحظوا عدد الكلمات المستخدمة في ھذا
األصحاح لوصف شعب ﷲ:
 -١التالميذ ،اآليات ٣٨ ،٣٦ ،٢٦ ،٢٥ ،١٩ ،١٠ ،١
 -٢الطريق ،اآلية ٢
 -٣القديسين ،اآليات ٤١ ،٣٢ ،١٣
 -٤اإلخوة ،اآلية ١٧
س ا ْل َك َھنَ ِة" .من الواضح أن ھذا يشير إلى المجمع )أع  .(١٠ :٢٦انظر
 "تَقَ ﱠد َم إِلَى َرئِي ِ
التعليق على "المجمع" ،على .٥ :٤
ت" .كانت الحكومة الرومانية تتمتع بسلطة
سائِ َل إِلَى ِد َم ْ
ش َ
" ٢ :٩طَلَ َب ِم ْنهُ َر َ
ق إِلَى ا ْل َج َماعَا ِ
محدودة في المجمع لتتصرف وتسيطر على األحداث في المجامع أو ما يتعلق بالحياة
اليھودية في اإلمبراطورية )مكابيين األول  ٢١ -١٦ :١٥أو انظر يوسيفوس،
 .(Antiq.14.10.2كانت اليھودية ديانة شرعية معترف بھا في العالم الروماني-اإلغريقي.
من الواضح أن ھذه الرسائل كانت تھدف إلى جلب المسيحيين اليھود الذين كانوا قد
ھربوا من أورشليم إزاء االضطھاد اليھودي )٢١ ،١٤ :٩؛ ٥ :٢٢؛ .(١٠ :٢٦
 "إِ َذا" .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ما يعني فعل ذي قدرة كامنة.
يق" .كانت ھذه ھي التسمية األولى للمؤمنين )٢٣ ،٩ :١٩؛ ٤ :٢٢؛ ،١٤ :٢٤
 "الطﱠ ِر ِ
 ٢٢وربما  .(٢٦ ،٢٥ :١٨إن لھا خلفية تعود إلى العھد القديم .تتكلم عن اإليمان الذي يميز
أسلوب الحياة )مز ١ :١؛ ١١ :١٦؛ ١٠٥ :١١٩؛ ٢٤ :١٣٩؛ أم  .(١٩ -١٠ :٤يستخدم
يسوع ھذا المفھوم في مت  ١٤ :٧ويستخدم اللقب لنفسه في يو  .٦ :١٤المسيحية ھي لقاء
شخصي يتبعه عالقة يومية.
سا ًء" .ذكر النساء ثالث مرات وسط المجموعات التي كان بولس يضطھدھا ھو
 "نِ َ
طريقة إلظھار شدة أفعال بولس )٣ :٨؛  .(٤ :٢٢لوقا لديه اھتمام خاص بالنساء.

ق" .كانت ھذه ھي المدينة القديمة والعاصمة لمقاطعة سورية الرومانية الواقعة
ِ " ٣ :٩د َم ْ
ش َ
في شمال/شمال شرق الجليل .لقد كنت تعبد  ١٥٠ميالً عن أورشليم.
 "فَبَ ْغتَةً" .ھذه كانت لھا أيضا ً الداللة بمعنى "بشكل غير متوقع".
س َماء" .يروي بولس خبرته مع ھذا النور بشكل مختلف في رواياته الثالثة
 "نُو ٌر ِمنَ ال ﱠ
التي يتكلم فيھا عن خبرته في أعمال الرسل:
ق َحوْ لَهُ نُو ٌر ِمنَ ال ﱠس َما ِء" )(٣ :٩
" -١أَ ْب َر َ
َظي ٌم" )(٦ :٢٢
" -٢بَ ْغتَةً أَب َْر َ
ق َحوْ لِي ِمنَ ال ﱠس َما ِء نُو ٌر ع ِ
َ " -٣رأَي ُ
س ،قَ ْد
يق نُورًا ِمنَ ال ﱠس َما ِء أَ ْف َ
ْت فِي ِنصْ ِ
ض َل ِم ْن لَ َم َع ِ
ان ال ﱠش ْم ِ
ار ِفي الطﱠ ِر ِ
ف النﱠھَ ِ
ق َحوْ لِي" )(١٣ :٢٦
أَ ْب َر َ
يتذكر بولس ھذه الحادثة بصورة نابضة بالحياة .ربما كان ھذا النور مرتبط الھوتيا ً/ماديا ً
بمجد الشكينه ) (Shekinahبحضور الرب/يھوه مع إسرائيل خالل فترة التيه في البرية.
المفھوم العبري لـ "المجد" يأخذ النور جانب الباھر من ھذا الحدث التاريخي انظر الموضوع
الخاص" :المجد" ،على  .١٣ :٣النور كان ليظھر لشاول الرابي أن ھذا ھو الحضور
الشخصي .
ً
ً
ص ْوتا" .ھذا الصوت السماوي كان مألوفا بالنسبة إلى اليھودية ،إنه يعرف
س ِم َع َ
َ " ٤ :٩
باسم  .bath kolلقد أ ّمن ھذا وسيلة لليھود ليتلقوا معلومات و/أو تأكيد من ﷲ )خالل الفترة
بين العھدين بين ختام مالخي ]أخبار األيام[ وبدء خدمة يوحنا المعمدان( .ھذا الشكل من
اإلعالن كان ضروريا ً ألنه لم يكن ھناك أنبياء ُملھمون خالل ھذه الفترة.
 "شَا ُو ُل شَا ُو ُل" .في العبرية ھذا التكرار لالسم كان طريقة إلظھار التشديد.
َضطَ ِھ ُدنِي" .ھذه عبارة ذات مغزى الھوتي ھام كبير جداً للغاية ألنھا تظھر
 "لِ َما َذا ت ْ
استمرارية وحميمية العالقة بين يسوع وكنيسته )مت ٤٠ :١٠؛  .(٤٥ ،٤٠ :٢٥لقد كان
بولس يضطھد الكنيسة ،ولكن يسوع أخذ األمر شخصيا ً .من أع  ١٤ :٢٦نعلم أن يسوع تكلم
إلى بولس باآلرامية.
ً
ً
ً
إنه أمر ذو مغزى كبير الھوتيا أيضا أن المسيحية ھي بآن معا شخص )يسوع(
وجماعة )كنيسة( .االستعارات الجماعية العامة المستخدمة في العھد الجديد ألجل اإلشارة
إلى الكنيسة ھي:
 -١الجسد
 -٢العائلة
 -٣البناء
 -٤القديسين
ً
كلھا تؤكد على طبيعة اإليمان الجماعية العام ) ١كور  .(٧ :١٢إنه يبدأ فرديا ،ولكن
ينتقل إلى الجماعة )الوعي واالھتمام( .ھذه الجسمانية الفردية يمكن أن ترى من خالل
مناقشة بولس آلدم والمسيح في رو  .٢١ -١٢ :٥الواحد ھو جزء من الكل؛ الواحد يمكن أن
يؤثر على الكل )يش .(٧
سيﱢدُ؟" .ما الذي عناه بولس باستخدامه كلمة "سيد"؟
٥ :٩أ " َمنْ أَ ْنتَ يَا َ
 -١سيد ،لقب يدل على االحترام )مثال يو (١١ :٤
 -٢الرب/يھوه ،المترجمة إلى "الرب" في العھد القديم )مثال تك (٤ :٢
إن كان االندھاش ھو محور التركيز ،فعندھا يكون البند  ١ھو المطابق ،ولكن إن كان
النور من السماء يشير إلى عمل ﷲ ،فعندھا يكون البند  ٢ھو األفضل.
وإن كان البند  ،٢فعندھا يكون ھذا تحديا ً لالھوت بولس الرابي على نحو مفاجئ .ال بد
أن ھذا كان وقتا ً مشوشا ً ومخيفا ً! انظر الموضوع الخاص" :أسماء ﷲ" ،على .٦ :١
٥ :٩ب٦ -ب .ھذه اآليات ال توجد في أي مخطوطة يونانية قديمة .توجد فقط في أحد
عائالت المخطوطات الالتينية.
إرازموس ،في ترجمته عن الفولغاتا ،وضعھا في طبعته األولى للعھد الجديد
اليوناني في عام  .١٥١٦ھذه الكلمات توجد في أع  .١٤ :٢٦اشتمالھا ھنا يظھر ميل الكتبة
لشكل التوازيات وھو حافل بكل التفاصيل.
َضطَ ِھ ُدهُ" .يقول بولس أنه رأى المسيح الممجد )أع ١٤ :٢٢؛
سو ُ
ع الﱠ ِذي أَ ْنتَ ت ْ
 " ٥ :٩أَنَا يَ ُ
 ١كور ١ :٩؛  .(٩ -٨ :١٥سيفھم بولس الحقا ً ھذه الخبرة كجزء متمم لدعوته ليكون رسول
األمم.
النجار المصلوب الذي من الناصرة ھو المسيا الممجد.
 .٦ :٩ھذه اآلية تم تفسيرھا بالتفصيل في اآليات .١٩ -١٠

 "يَ ْنبَ ِغي" .انظر التعليق الكامل على  deiعلى .١٦ :١
سافِ ُرونَ َم َعهُ" .يشير ھذا على األرجح إلى:
 " ٧ :٩ال ﱢر َجا ُل ا ْل ُم َ
 -١شرطة الھيكل الذين رافقوا بولس
 -٢الغيورين اليھود اآلخرين ،وعلى األرجح الذين من المجامع الھلينية
 -٣الدارسون الالھوتيون اآلخرين من الھيكل
ص ْوتَ َوالَ يَ ْنظُ ُرونَ أَ َحداً" .ھناك ما يبدو أنه تضارب بين  ٧ :٩و ٩ :٢٢في
 "يَ ْ
س َم ُعونَ ال ﱠ
تفاصيل ھذه الحادثة.
ظھرت عدة نظريات تتناول ھذا الموضوع:
 -١إنھا مسألة علم النظم .الفعل "يسمع" يمكن أن يأخذ مضافا ً إليه ) (٧ :٩أو مفعوالً
) .(٩ :٢٢ھذه األشكال المختلفة لھا مضامين ودالالت مختلفة، NRSV .
في الحاشية ،يقول "اليونانية تفترض أن رفاقه قد سمعوا الصوت ،ولكن
ليس الكلمات المنطوقة".
 -٢يقول آخرون أن األمر مشابه ليو  ٣٠ -٢٩ :١٢حول دخول يسوع إلى أورشليم
والصوت الذي سُمع من السماء.
 -٣يقول آخرون أن صوت بولس ھو الذي يُشار إليه وليس صوت يسوع .لقد سمعوا
صوت بولس يتكلم ،ولكنھم لم يسمعوا يسوع يتكلم.
 -٤يقول آخرون أن ھذا مشابه للمشكلة اإلزائية .كتّاب األناجيل المختلفون يدون نفس
الحوادث ،والعظات ،واألعمال التي قام بھا يسوع بطرق مختلفة ،وھذه
تشكل روايات شھود عيان مختلفة.
ص ُر أَ َحداً" .من الواضح أن بولس كانت لديه مشكلة
َ " ٨ :٩و َكانَ َوھ َُو َم ْفت ُ
ُوح ا ْل َع ْينَ ْي ِن الَ يُ ْب ِ
في العيون من ذ ذلك الوقت وصاعداً )غل ١٥ -١٣ :٤؛  .(١١ :٦أعتقد ،شخصياً ،أن
"الشوكة في الجسد" التي تكلم عنھا بولس ) ٢كور ٧ :١٢؛ غل ١٥ -١٣ :٤؛  (١١ :٦كانت
الرمد ،وربما سببتھا ھذه الحادثة .ھناك مفارقة ھا؛ بولس يختبر إعادة تكيف .لقد ظن أن
باستطاعته أن يرى )جسديا ً وروحياً ،يو  ،(٩ولكن اكتشف أنه كان أعمى .بعد ھذا اللقاء مع
المسيح كان أعمى جسديا ً لفترة من الزمن ،ولكن عينيه الروحيتين كانتا مفتوحتين بشكل
واسع.
َ
َ
َ
َ
ص ُر" .ھذا فعل ناقص فيه كناية .بعض المفسرين يرون أن ھذه
َ " ٩ :٩و َكانَ ثالَثة أيﱠ ٍام الَ يُ ْب ِ
مناسبة رؤية بولس للسماء المدونة في  ٢كور .٤ -١ :١٢
 "فَلَ ْم يَأْ ُك ْل َولَ ْم يَ ْ
ش َر ْب" .كان بولس يصوم ويصلي )اآلية  .(١١يا لھا من إعادة تكييف قد
حصلت في فكر بولس )الالھوت( وقلبه )الرغبة(! لقد كان يبدأ تحوالً من مضط ِھد لإلنجيل
إلى معلن لإلنجيل.
سميث/فاندايك-البستاني١٩ -١٠ :٩ :أ
ق تِ ْل ِم ٌ
س ُمهُ َحنَانِيﱠا فَقَا َل لَهُ ال ﱠر ﱡب فِي ُر ْؤيَا» :يَا َحنَانِيﱠا« .فَقَا َل» :ھَأَنَذاَ
"َ ١٠و َكانَ فِي ِد َم ْ
ش َ
يذ ا ْ
الزقَ
يَا َر ﱡب«١١ .فَقَا َل لَهُ ال ﱠر ﱡب» :قُ ْم َو ْاذھ َْب إِلَى ﱡ
ت
اق الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ ا ْل ُم ْ
ستَقِي ُم َوا ْطلُ ْب فِي بَ ْي ِ
ِ
١٢
صلﱢيَ .وقَ ْد َرأَى فِي ُر ْؤيَا َر ُجالً ا ْ
وسيّا ً ا ْ
س ُمهُ
يَ ُھو َذا َر ُجالً طَ ْر ُ
س ُمهُ شَا ُو ُل  -ألَنﱠهُ ُھ َو َذا يُ َ
س ِ
١٣
س ِم ْعتُ ِمنْ َك ِثي ِرينَ
اب َحنَانِيﱠا» :يَا َر ﱡب قَ ْد َ
ص َر« .فَأ َ َج َ
اضعا ً يَ َدهُ َعلَ ْي ِه لِ َك ْي يُ ْب ِ
َاخالً َو َو ِ
َحنَانِيﱠا د ِ
١٤
ُ
س ْلطَانٌ ِمنْ قِبَ ِل
عَنْ َھ َذا ال ﱠر ُج ِل َك ْم ِمنَ ال ﱡ
ﱢيسيكَ فِي أو ُر َ
شلِي َمَ .و َھ ُھنَا لَهُ ُ
ش ُرو ِر فَ َع َل بِقِد ِ
١٥
ْ
س ِم َك« .فَقَا َل لَهُ ال ﱠر ﱡب» :اذھ َْب ألَنﱠ َھ َذا ِلي
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة أَنْ يُوثِ َ
ق َج ِمي َع الﱠ ِذينَ يَ ْدعُونَ بِا ْ
ُر َؤ َ
١٦
ُ
ُ
سأ ِري ِه َك ْم يَ ْنبَ ِغي أَنْ يَتَأَلﱠ َم
وك َوبَنِي إِ ْ
إِنَا ٌء ُم ْختَا ٌر لِيَ ْح ِم َل ا ْ
س َرائِي َل .ألَنﱢي َ
س ِمي أَ َما َم أ َم ٍم َو ُملُ ٍ
١٧
ض َع َعلَ ْي ِه يَ َد ْي ِه َوقَا َل» :أَ ﱡي َھا األَ ُخ شَا ُو ُل قَ ْد
ِمنْ أَ ْج ِل ا ْ
ضى َحنَانِيﱠا َود ََخ َل ا ْلبَيْتَ َو َو َ
س ِمي« .فَ َم َ
وح
سو ُ
ص َر َوتَ ْمتَ ِل َئ ِمنَ ﱡ
سلَنِي ال ﱠر ﱡب يَ ُ
أَ ْر َ
يق الﱠ ِذي ِجئْتَ فِي ِه لِ َك ْي تُ ْب ِ
ع الﱠ ِذي ظَ َھ َر لَ َك فِي الطﱠ ِر ِ
الر ِ
١٨
ال َوقَا َم َوا ْعتَ َم َد.
َي ٌء َكأَنﱠهُ قُشُو ٌر فَأ َ ْب َ
س« .فَلِ ْل َو ْق ِ
ص َر فِي ا ْل َح ِ
ت َوقَ َع ِمنْ َع ْينَ ْي ِه ش ْ
ا ْلقُ ُد ِ
١٩
او َل طَ َعاما ً فَتَقَ ﱠوى".
َوتَنَ َ
" ١٠ :٩يَا َحنَانِيﱠا" .ھذا االسم يعني "الرب/يھوه شفوق رؤوف" .من الواضح أنه كان
يھوديا ً مؤمنا ً ذا سمعة حسنة ،وليس الجئا ً ).(١٢ :٢٢
 "ھَأَنَ َذا يَا َر ﱡب" .ھذا مصطلح يھودي لإلشارة إلى أن المرء متاح أو متيسر )أش .(٨ :٦
اآلية  ١١كان من الواضح أنھا أعطيت حرفيا ً ألنھا تحوي معلومات محددة بشدة.
س ُمهُ َحنَانِيﱠا" .عبارة "فِي ر ُْؤيَا" غير موجودة في
َ ١٢ :٩وقَ ْد َرأَى فِي ُر ْؤيَا َر ُجالً ا ْ
المخطوطات اليونانية القديمة  ،P74א  ،و ، Aولكنھا موجودة في المخطوطة  Bو. C

تظھر ھذه اآلية أن مجيء حنانيا وتصرفاته وأفعاله ورسالته كانت تؤكد كلمات يسوع األبكر
إلى بولس )اآلية .(٦
اضعا ً يَ َدهُ َعلَ ْي ِه" .انظر الموضوع الخاص على .٦ :٦
 " َو ِ
س ِم ْعتُ ِمنْ َكثِي ِرينَ " .من الواضح أن حنانيا قد سمع باألخبار السيئة عن
" ١٣ :٩قَ ْد َ
اضطھاد بولس القاسي الضاري للمؤمنين من الجئين يھود جاؤوا من أورشليم.
ﱢيسيكَ " .الكلمة ) (hagioiمرتبطة بالكلمة اليونانية "قدوس" ) .(hagiosخلفية العھد
 "قِد ِ
القديم ) (kadoshمرتبطة بشيء ما ،شخص ما ،أو مكان ما يفرزه ﷲ ألجل مھمة خاصة.
الكلمة "قديسين" تكون دائما ً في حالة جمع ،ما عدا مرة واحدة في في  ،٢١ :٤ولكن حتى
ھناك إنھا في سياق جمع .كي تكون مسيحيا ً يعني أن تكون جزءاً من عائلة ،جماعة .ليس من
انطوائية أو انعزالية في اإليمان.
موضوع خاص :ا ْلقِدﱢيسون
ھذه ھي المرادف اليوناني للكلمة العبرية  ،(BDB 871) kadoshالذي له المعنى
الرئيسي بجعل شخص ما ،أو شيء ما ،أو مكان ما مكرسا ً للرب ليستخدمه حصريا ً ) BDB
 .(871إنھا تشير إلى مفھوم "ال ُمقدس" .الرب منعزل عن البشرية بطبيعته )روح أبدية غير
مخلوقة( وفي شخصه )الكمال األخالقي( .إنه المعيار الذي على أساسه يقاس كل شيء آخر
ويُدان .إنه القدوس المتسامي الذي ال قدوس سواه.
لقد خلق ﷲ البشر ألجل الشركة ،ولكن السقوط )تك  (٣سبب حاجزاً في العالقة وعائقا ً
روحيا ً بين ﷲ القدوس والبشرية الخاطئة .لقد اختار ﷲ أن يستعيد خليقته العاقلة الواعية؛
ولذلك ،فإنه يدعو شعبه ليكونوا "مقدسين" )ال ٤٤ :١١؛ ٢ :١٩؛ ٢٦ ،٧ :٢٠؛ .(٨ :٢١
بعالقة إيمان مع الرب صار شعبه مقدسا ً بمكانتھم التي تميز العھد فيه ،ولكنھم مدعوون أيضا ً
ليحيوا حياة مقدسة )مت .(٤٨ :٥
ھذه الحياة المقدسة ممكنة ألن المؤمنين مقبولين كليا ً ومغفور لھم من خالل حياة يسوع
وعمله وحضور الروح القدس في أذھانھم وقلوبھم .ھذا يؤسس حالة المفارقة في:
 -١أن يكونوا مقدسين بفض البر المنسوب للمسيح.
 -٢أن يكونوا مدعوين أن يحويا حياة مقدسة بفضل حضور الروح القدس لذا فإن
المؤمنين "قديسين" ) (hagioiبسبب:
 .١إرادة القدوس )اآلب ،يو .(٤٠ ،٢٩ :٦
 .٢عمل االبن القدوس )يسوع ٢ ،كور .(٢١ :٥
 .٣سكنى الروح القدس )رو .(١١ -٩ :٨
يشير العھد الجديد دائما ً إلى القديسين في حالة الجمع )ما عدا في مرة واحدة في في
 ،٢١ :٤ولكن حتى ھناك يجعلھا السياق جمعا ً( .أن تكون مخلصا ً يعني أن تكون جزءاً من
عائلة ،جسداً ،بنيان .اإليمان الكتابي يبدأ باستقبال شخصي ،ولكن ينتج عنه شركة جماعية
مشتركة .نحن موھوبون كل واحد منا ) ١كور  (١١ :١٢ألجل صحة ونمو وبنيان جسد
المسيح -الكنيسة ) ١كور  .(٧ :١٢نحن نخلص لكي نخدم .القداسة ھي سمة عائلية.
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة" .في العھد القديم كانت وظيفة رئيس الكھنة أو الكاھن العظيم تمتد
ُ " ١٤ :٩ر َؤ َ
طول الحياة وكانت قد خصصت بعائلة معينة من أبناء الوي )ال  .(١٠ -٨ولكن ،خالل فترة
الحكم الروماني ھذه المكانة صارت تشرى من الموظفين الرومان .ولذلك ،فقد كان ھناك عدة
رؤساء كھنة داخل العائلة الصدوقية لحنّان.
س ِمكَ " .ھذه العبارة لھا تضمينات الھوتية ھامة .يستخدمھا لوقا عدة
 "الﱠ ِذينَ يَ ْدعُونَ بِا ْ
مرات في أعمال للداللة على:
 -١أحدھم يخاطب يسوع )(٥٩ :٧
 -٢أحدھم قبِل يسوع كمخلص )(٢١ ،١٤ :٩
 -٣اقتباس من العھد القديم من عاموس  ،١٢ :٩حيث تشير إلى أحدھم يدعى عليه اسم
الرب/يھوه )أي المؤمنين(١٧ :١٥ ،
 -٤طريقة للداللة على من يؤكد عالنية إيمانه بيسوع )(١٦ :٢٢
ھذه العبارة ھي أيضا ً جزء من دعوى بولس إلسرائيل من يوئيل  ٣٢ :٢في رو -٩ :١٠
 ٢) ١٣تيم  .(٢٢ :٢يستخدم بطرس ھذا المقطع نفسه )يوء  (٣٢ -٢٨ :٢في عظته في يوم
الخمسين ويدعو أولئك الحاضرين لكي "يدعو باسم الرب" من يوء .٣٢ :٢
االسم يمثل الشخص .بالتضرع إلى االسم يلتمس الخطاة من يسوع أن يتصرف
لصالحھم وأن يشملھم في عائلته .انظر الموضوع الخاص على .٢٢ :٢

ْ " ١٥ :٩اذھ َْب" .ھذا حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( أمر .يسوع يرسل
حنانيا الكاره إلى شاول بموثوقية وسلطان.
 "ألَنﱠ َھ َذا لِي إِنَا ٌء ُم ْختَا ٌر" .يا لعظمة النعمة واختيار ﷲ! بولس ال يتالءم مع النموذج
التبشيري لالھتداء االختياري اإلرادي .لقد سيق على نحو درامي.

ُ
َ
"أ َما َم أ َم ٍم"
سميث/فاندايك-البستاني
ُ
"إِلَى األ َم ِم"
كتاب الحياة
ُ
"إِلَى األ َم ِم"
العربية المشتركة
" ِعن َد ال َوثَنِيﱢين"
اليسوعية
يا له من تصريح مفاجئ لليھود إذ يسمعوه )أف  ١(٧ :٣ومع ذلك ،كان ھذا على
الدوام مخطط ﷲ )تك ٣ :١٢؛ خر ٦ -٥ :١٩؛ أف  ،١٣ :٣ -١١ :٢انظر الموضوع
الخاص على  .(٨ :١إسرائيل كان مجرد أداة للوصول إلى العالم ،الذي خلق على صورة ﷲ
)تك  ،(٢٧ -٢٦ :١ولكن الساقط )تك .(١٥ :٣
ً
وك" .لقد تكلم بولس إلى رؤساء حكام ،صغار وكبار ،وأخيرا إلى قيصر.
 " َو ُملُ ٍ
س َرائِي َل" .النمط التبشيري االعتيادي لبولس كان أن يكرز أوالً في المجمع
 " َوبَنِي إِ ْ
المحلي )رو  (١٦ :١في كل مدينة .ھذا ما كان يسمح لليھود ولخائفي ﷲ الذين كانوا يعرفون
العھد القديم بفرصة التجاوب أوالً مع اإلنجيل .ثم ينتقل إلى الوثنيين.
س ِم" .األلم ليس استثنائياً ،بل األمر
سأ ُ ِري ِه َك ْم يَ ْنبَ ِغي أَنْ يَتَأَلﱠ َم ِمنْ أَ ْج ِل ا ْ
" ١٦ :٩ألَنﱢي َ
الطبيعي بالنسبة للمسيحيين في عالم ساقط )مت ١٢ -١٠ :٥؛ يو ٢١ -١٨ :١٥؛ ١٤ :١٧؛
أع ٢٢ :١٤؛ رو ٤ -٣ :٥؛  ٢كور ١٢ -٧ :٤؛ في ٢٩ :١؛  ١تس ٣ :٣؛  ٢تيم ١٢ :٣؛ يع
٤ -٢ :١؛  ١بط .(١٦ -١٢ :٤
ھناك عالقة الھوتية بين آالم المسيح وآالم أتباعه في ھذا العالم الساقط.
رسالة  ١بطرس تظھر ھذه الموازاة.
 -١آالم يسوع١١ :١ ،؛ ٢٣ ،٢١ :٢؛ ١٨ :٣؛ ١٣ ،١ :٤؛ ١ :٥
 -٢آالم أتباعه٧ -٦ :١ ،؛ ١٩ :٢؛ ١٧ -١٣ :٣؛ ١٩ -١٢ ،١ :٤؛ ١٠ -٩ :٥
إن كان العالم رفضه فسيرفض أتباعه وخاصته )يو ٧ :٧؛ ١٩ -١٨ :١٥؛ .(١٤ :١٧
ض َع َعلَ ْي ِه يَ َد ْي ِه" .ليس من أساس كتابي لمفھوم "السلطة الرسولية" في منح
َ " ١٧ :٩و َو َ
مواھب روحية .حنانيا ھو مؤمن علماني غير معروف في دمشق والذي يصبح:
 -١الناطق باسم ﷲ ووكيل له
 -٢الوسيلة المتالء بولس بالروح القدس )اآلية (١٧
 -٣الشفاء الجسدي لبولس )اآلية (١٨
 -٤معمودية بولس )اآلية (١٨
 "أَ ﱡي َھا األَ ُخ شَا ُو ُل" .يا له من مثال عظيم في الطاعة والحب.
َي ٌء َكأَنﱠهُ قُشُو ٌر" .ھذه كلمة تقنية طبية لإلشارة إلى رقائق
" ١٨ :٩لِ ْل َو ْق ِ
ت َوقَ َع ِمنْ َع ْينَ ْي ِه ش ْ
من الجلد التي تزال من جرح والتي يستخدمھا بولس ليصف ما حدث لعيني بولس في ھذه
اللحظة من الشفاء .كلمة القشور تستخدم لإلشارة إلى حراشف السمكة في السبعينية )ال :١١
١٢ ،١٠ ،٩؛ تث  .(٩ :١٤االمتداد االستعاري يمكن أن نراه في عد  ،٣٨ :١٦حيث يستخدم
لإلشارة إلى أطباق معدنية مسطحة .في ھذا السياق ربما كانت رقائق من جلد أو قشور وقعت
من عيني بولس.
 "ا ْعتَ َم َد" .من الواضح أن حنانيا أيضا ً ع ّمد بولس ) .(٣٨ ،٣٦ :٨معمودية العھد الجديد
كانت عمليا ً في طاعة لمثال يسوع )مت ١٧ -١٣ :٣؛ مر ١١ -٩ :١؛ لو (٢٢ -٢١ :٣
وأمره )مت  .(١٩ :٢٨إنھا تدل على تبديل التبعية والوالء.
١٩ :٩أ "تَنَا َو َل طَ َعاما ً فَتَقَ ﱠوى" .كان بولس صائما ً ويصلي منذ أن لطمه النور ورمى به إلى
األرض )اآلية  (٩بعد صوم لثالثة أيام كاملة )بدون طعام أو شراب( ،ال بد أنه كان ضعيفا ً
جداً.
سميث/فاندايك-البستاني١٩ :٩ :ب٢٢ -
٢٠
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
يح
" َو َكانَ شَا ُو ُل َم َع التﱠالَ ِمي ِذ الﱠ ِذينَ فِي ِد َم ْ
ش َ
ت َج َع َل يَك ِر ُز فِي ال َم َجا ِم ِع بِال َم ِ
ق أيﱠاماَ .ولِل َوق ِ
س ِ
٢١
س َھ َذا ُھ َو الﱠ ِذي
»أَنْ َھ َذا ُھ َو ابْنُ ﷲِ« .فَبُ ِھتَ َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ َكانُوا يَ ْ
س َم ُعونَ َوقَالُوا» :أَلَ ْي َ
سوقَ ُھ ْم ُموثَقِينَ إِلَى
أَ ْھلَ َك فِي أُو ُر َ
اال ْ
س ِم َوقَ ْد َجا َء إِلَى ُھنَا لِ َھ َذا :لِيَ ُ
شلِي َم الﱠ ِذينَ يَ ْدعُونَ بِ َھ َذا ِ

٢٢
ق ُم َحقﱢقا ً
سا ِكنِينَ ِفي ِد َم ْ
ش َ
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة؟«َ .وأَ ﱠما شَا ُو ُل فَ َكانَ يَ ْزدَا ُد قُ ﱠوةً َويُ َحيﱢ ُر ا ْليَ ُھو َد ال ﱠ
ُر َؤ َ
يح«".
س ُ
»أَنﱠ َھ َذا ُھ َو ا ْل َم ِ
يح" .ھذا فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري.
ت َج َع َل يَ ْك ِر ُز فِي ا ْل َم َجا ِم ِع بِا ْل َم ِ
" ٢٠ :٩لِ ْل َو ْق ِ
س ِ
يمكن أن يعني ) (١بدء عمل أو ) (٢عمل متكرر .يا للفارقة! لقد جاء قبالً برسالة من رؤساء
الكھنة في أورشليم إلى المجامع في دمشق لكي يضطھد أتباع يسوع واآلن جاء إلى نفس
المجامع يكرز بيسوع على أنه المسيا )اآلية .(٢١
ﷲ" .ھذا ھو االستخدام الوحيد للقب "ابن ﷲ" في سفر أعمال الرسل )ما
 " َھ َذا ُھ َو ابْنُ ِ
عدا في االقتباس الذي من مز  ٧ :٢في أع  .(٣٣ :١٣خلفيته في العھد القديم تعكس مغزاه:
) (١شعب إسرائيل )ھو (١ :١١؛ ) (٢ملك إسرائيل ) ٢صم (١٤ :٧؛ و) (٣المسيا )مت :٢
 .(١٥التوحيد الصارم عند بولس )انظر الموضوع الخاص على  (٣٩ :٢يعاد تعيينه
وتعريفه.

موضوع خاص :ابن ﷲ
ھذا أحد األلقاب الرئيسة التي تُطلق على يسوع .ال بد أن له مضامين إلھية .إنه يشتمل على
لقب يسوع كـ "االبن" أو "ابني" وﷲ ُمخاطَبا ً بـ "آب“ .ير ُد ھذا اللقب  ١٢٤مرة في العھد
الجديد .وحتى االسم الذي اختاره يسوع لنفسه كـ "ابن اإلنسان" له معنى ضمني إلھي يرجع
إلى دانيال .١٤ -١٣ :٧
لقب "ابن" في العھد القديم كان يمكن أن يشير إلى أحد أربع مجموعات محددة:
أ -المالئكة )وعادة في حالة الجمع ،تك ٢ :٦؛ أيوب ٦ :١؛ .(١ :٢
ب -ملك إسرائيل ) ٢صم ١٤ :٧؛ مز ٧ :٢؛ .(٢٧ -٢٦ :٨٩
ج -شعب إسرائيل ككل )خر ٢٣ -٢٢ :٤؛ تث ١ :١٤؛ ھو ١ :١١؛ مال :٢
.(١٠
د -قضاة إسرائيل )مز .(٦ :٨٢
االستخدام الثاني ھو الذي يرتبط بيسوع .وعلى ھذا فإن "ابن داود" و"ابن
ﷲ" يعودان كالھما إلى  ٢صم ٧؛ مز  ٢و .٨٩ال يُستخدم لقب "ابن ﷲ" أبداً في العھد القديم
بشكل محدد للداللة على المسيّا ،إال كملك أخروي باعتباره أحد "المناصب الممسوحة" في
إسرائيل .ولكن ،في مخطوطات البحر الميت نجد اللقب مرتبطا ً بمضامين ِمسيانية أمراً
مألوفا ً )انظر المراجع المحددة في  ،Dictionary of Jesus and the Gospelsص.
 .(٧٧٠ونجد اللقب "ابن ﷲ" أيضا ً بمضمون ِمسياني في مؤلﱠفَين رؤيويين يھوديين في الفترة
بين العھد القديم والجديد )إسدراس الثاني ٢٨ :٧؛ ٥٢ ،٣٧ ،٣٢ :١٣؛  ٩ :١٤وأخنوخ
األول .(٢ :١٠٥
خلفية ھذا اللقب في العھد الجديد في إشارته إلى يسوع يمكن إيجازھا أفضل ما يمكن ضمن
عدة أسباب ووجوه:
 -١وجوده السابق )يو .(١٨ -١ :١
 -٢والدته الفريدة )العذرية() ،مت ٢٣ :١؛ لو .(٣٥ -٣١ :١
 -٣معموديته )مت ١٧ :٣؛ مر ١١ :١؛ لو  .٢٢ :٣وإن صوت ﷲ من السماء
يُظھر تطابق شخص الملك في المزمور  ٢مع شخص الخادم المتألم في أشعياء .(٥٣
 -٤تجربة الشيطان له )مت ١١ -١ :٤؛ مر ١٣ ،١٢ :١؛ لو  .١٣ -١ :٤لقد
ي ليش ّ
ك ببنوته أو على األقل ليحقّق ھدفه بوسائل أخرى عدا الصليب(.
ﱢب وأُغو َ
ُجر َ
 -٥مصادقة أشخاص معترفين على ألوھيته وإن كانوا ال يقبلونه:
أ .األرواح النجسة )مر ٢٥ -٢٣ :١؛ لو ٤١ ،٣٧ -٣١ :٤؛ مر :٣
١٢ -١١؛ .(٧ :٥
ب .غير المؤمنين )مت ٤٣ :٢٧؛ مر ٦ :١٤؛ يو .(٧ :١٩
 -٦المصادقة والتأكيد من قِبل تالميذه:
أ .مت ٣٣ :١٤؛ ١٦ :١٦
ب .يو ٤٩ ،٣٤ :١؛ ٦٩ :٦؛٢٧ :١١
 -٧تأكيده الذاتي للّقب:
أ .مت ٢٧ -٢٥ :١١
ب .يو ٣٦ :١٠
 -٨استخدامه لالستعارة المجازية العائلية بمخاطبة ﷲ كآب:
أ .استخدامه لكلمة "أبﱠا" في حديثه إلى ﷲ.

) (١مر ٣٦ :١٤
) (٢رو ١٥ :٨
) (٣غل ٦ :٤
ب .استخدامه المتكرر للقب اآلب ) (pat‘rليصف عالقته با .
باختصار ،إن لقب "ابن " كان له معنى الھوتي عظيم عند أولئك الذين عرفوا العھد
ّ
ولكن ُكتّاب العھد الجديد كانوا متوترين بسبب استخدامه مع األمم ألنه
القديم ووعوده وفئاته،
ً
ّ
كانت لديھم الخلفية الوثنية بأن "اآللھة" يتخذون نسا ًء ويُنجبون نسال ھم "الجبابرة" أو
"العماليق“.
 .٢١ :٩ھذه اآلية ھي في صيغة سؤال وتتوقع جوابا ً باإليجاب.
 "أَ ْھلَ َك" .ھذه كلمة نادرة مكثفة شديدة تعني ينھب ،يتلف ،أو يدمر كليا ً .نجدھا ھنا فقط
وفي غل  ٢٣ ،١٣ :١في العھد الجديد وفي مكابيين الرابع  .٢٣ :٤لقد كان بولس مضط ِھداً
عنيفا ً ضاريا ً.
٢٢ :٩
"أَ ﱠما شَا ُو ُل فَ َكانَ يَ ْزدَا ُد قُ ﱠوةً"
سميث/فاندايك-البستاني
ْظ ِه"
كتاب الحياة
صا َر أَ ْكثَ َر َح َما َ
"أَ ﱠما شَا ُو ُل فَقَ ْد َ
سةً فِي َوع ِ
"ل ِكنَ شا ُو َل كانَ يَزدا ُد قُ ﱠوةً"
العربية المشتركة
اليسوعية
"على أَنﱠ شا ُو َل كانَ يَزدا ُد قُ ﱠوةً"
ھذا فعل ناقص مبني للمجھول إشاري .لقد استغرق األمر بعض الوقت ألجل تطوير
مواھب ومھارات شاول .في السياق يشير ھذا إلى مھارات بولس في الكرازة والجدال
).(TEV
 "يُ َحيﱢ ُر" .ھذا فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري ما يدل على عمل متكرر في الزمن
الماضي .ھذه كلمة مركبة من "معا ً" ) (sunو "يسكب" ) .(cheōھذه الكلمة نجدھا فقط في
أعمال الرسل.
 ،٦ :٢ -١تحيروا
 ،٢٢ :٩ -٢كان يحيﱢر
 ،٣٢ :١٩ -٣اضطراب
 ،٢٧ :٢١ -٤أھاجوا
 ،٣١ :٢١ -٥اضطراب
لم يستطع اليھود تفسير اھتداء بولس أو سر كرازته القوية بيسوع على أنه مسيا العھد
القديم الموعود به.
 " ُم َحقﱢقا ً" .ھذه الكلمة تعني يستنتج )أع ١٠ :١٦؛  (٣٣ :١٩وبالتوسع ،يبرھن .طريقة
بولس كانت تشبه طريقة استفانوس كثيراً .لقد استخدم كالھما مقاطع من العھد القديم وتحقيقھا
في حياة يسوع الناصري ليبرھنا أنه كان المسيا الموعود به في العھد القديم.
يح" .ھذه طريقة لإلشارة إلى المسيا )الممسوح ،اآلتي الموعود ،انظر الموضوع
س ُ
 "ا ْل َم ِ
الخاص على .(٣١ :٢
ھناك عدة مرات في أعمال الرسل تسبق أداة التعريف االسم )مثال٣٦ ،٣١ :٢ ،؛
 .(٢٠ ،١٨ :٣كان شاول يؤكد بقوة وإيمان أن يسوع الناصري ،الذي قُتل في أورشليم ،كان
حقا ً ابن ﷲ ،المسيا .فإن كان ھذا صحيحاً ،فإن ھذا كان يغير كل شيء بالنسبة إلى اليھود
)واألمميين( .لقد أساؤوا فھمه ورفضوه.
لقد فاتتھم عطية ﷲ وبقيوا في ظلمة وحاجة روحيتين.
سميث/فاندايك-البستاني٢٥ -٢٣ :٩ :
٢٤
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
"َ ٢٣ولَ ﱠما تَ ﱠمتْ أَيﱠا ٌم َكثِي َرةٌ تَشَا َو َر ا ْليَ ُھو ُد لِيَقتلوهُ ف َعلِ َم شَا ُو ُل بِ َم ِكي َدتِ ِھ ْمَ .وكانوا يُ َراقِبُونَ
٢٥
سو ِر ُم َدلﱢينَ إِيﱠاهُ فِي
اب أَ ْيضا ً نَ َھاراً َولَ ْيالً لِيَ ْقتُلُوهُ .فَأ َ َخ َذهُ التﱠالَ ِمي ُذ لَ ْيالً َوأَ ْن َزلُوهُ ِمنَ ال ﱡ
األَ ْب َو َ
س ﱟل".
َ
" ٢٣ :٩لَ ﱠما تَ ﱠمتْ أَيﱠا ٌم َكثِي َرةٌ" .يجب أن نأخذ بعين االعتبار رواية بولس الشخصية التي
نجدھا في غل  ،٢٤ -١٥ :١حيث يقول أنه أمضى فترة طويلة من الزمن في العربية .في ھذا
السياق تشير العربية إلى مملكة ) (Nabataeanالتي كان يحكمھا )) (Aretas IVالذي حكم
من  ٩ق.م .إلى  ٤٠م (.والتي تقع إلى جنوب شرقي دمشق .فترة الثالث سنوات على
األرجح أنھا تشير إلى وجوده في مكان ما قرابة الثمانية عشر شھراً .كان اليھود يعتبرون أن

جزءاً من اليوم كأنه يوم كامل )مت ٦١ :٢٦؛ (٦٣ ،٤٠ :٢٧؛ وھذه الطريقة من الحساب
كانت تستخدم أيضا ً بالنسبة إلى السنين.
 "تَشَا َو َر ا ْليَ ُھو ُد لِيَ ْقتُلُوهُ" .من الواضح أن اليھود قد أثاروا اھتياج السلطات المدنية )٢
كور  .(٣٣ -٣٢ :١١وال بد أن ھذا كان مذالً لبولس ألنه يذكر ھذا الحادث نفسه في نقاشه
حول الضعف في  ٢كور .١١
س ّل" .ال بد أن ھذه تشير إلى نافذة في بيت
َ " ٢٥ :٩وأَ ْن َزلُوهُ ِمنَ ال ﱡ
سو ِر ُم َدلﱢينَ إِيﱠاهُ فِي َ
خاص كان جداره الخلفي جزءاً من السور الذي يحيط بالمدينة ) ٢كور ٣٣ :١١؛ يش :٢
١٥؛  ١صم .(١٢ :٩
سميث/فاندايك-البستاني٣٠ -٢٦ :٩ :
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ق بِالتال ِمي ِذ َوكانَ ال َج ِمي ُع يَخافونهُ غ ْي َر
"َ ٢٦ولَ ﱠما َجا َء شَا ُو ُل إِلَى أُو ُر َ
َص َ
شلِي َم َحا َو َل أنْ يَلت ِ
ٌ ٢٧
ب فِي
ص ﱢدقِينَ أَنﱠهُ تِ ْل ِم
ص َر ال ﱠر ﱠ
ض َرهُ إِلَى ﱡ
الر ُ
س ِل َو َح ﱠدثَ ُھ ْم َكيْفَ أَ ْب َ
يذ .فَأَ َخ َذهُ بَ ْرنَابَا َوأَ ْح َ
ُم َ
٢٨
َ
َ
ﱠ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
سو َع .فكانَ َم َع ُھ ْم يَدْخ ُل َويَخ ُر ُج فِي
يق َوأنهُ كل َمهُ َوكيْفَ َجا َھ َر فِي ِد َم ْ
ش َ
ق بِا ْ
س ِم يَ ُ
الطﱠ ِر ِ
٢٩
اح ُ
ث ا ْليُونَانِيﱢينَ فَ َحا َولُوا أَنْ يَ ْقتُلُوهُ.
أُو ُر َ
شلِي َم َويُ َجا ِھ ُر بِا ْ
اط ُ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
ب َويُبَ ِ
سو َعَ .و َكانَ يُ َخ ِ
٣٠
وس".
سلُوهُ إِلَى طَ ْر ُ
س َ
ص ِريﱠةَ َوأَ ْر َ
اإل ْخ َوةُ أَ ْح َد ُروهُ إِلَى قَ ْي َ
فَلَ ﱠما َعلِ َم ِ
شلِي َم" .من الواضح أن ھذا كان بعد  ١٨إلى  ٣٦شھراً فيما بعد
َ " ٢٦ :٩جا َء شَا ُو ُل إِلَى أُو ُر َ
)غل  .(٢٤ -١٥ :١تظھر ھذه اآلية مستوى الشكوكية الذي كان ينظر المؤمنون في أورشليم
إلى مضطھديھم السابقين .من الواضح أن أعمال الرسل يدون عدة زيارات لبولس إلى
أورشليم بعد اھتدائه الدراماتيكي.
 ،٢٦ :٩ -١الزيارة األولى
 ،٣٠ :١١ -٢زيارة االرتياح والتعزية
 ،٢٥ :١٢ -٣بعد رحلته اإلرسالية
 ،٢ :١٥ -٤مجمع أورشليم
 ،٢٢ :١٨ -٥زيارة قصيرة إلى الكنيسة
 ،١٧ :٢١ -٦زيارة مع يعقوب والشيوخ وما نتج عنه من يمين القسم وإلقاء القبض عليه
" ٢٧ :٩بَ ْرنَابَا" .معنى المنتشر الشائع ،رغم أنه ليس من األتيمولوجيا ،كان "ابن الوعظ".
كان ھذا ھو القديس العظيم الذي سبق ذكره في  ٣٦ :٤والذي صار فيما بعد رفيق بولس في
رحلته التبشيرية األولى .انظر التعليق الكامل والموضوع الخاص على .٣٦ :٤
س ِل" .الرواية األخرى ھي في غالطية .١٨ :١
ض َرهُ إِلَى ﱡ
الر ُ
 "أَ ْح َ
 " َو َح ﱠدثَ ُھ ْم" .كان برنابا يعرف ويشارك شھادة شاول .فتح ھذا الباب إلى قبوله )اآلية
.(٢٨
٢٨ :٩
"يَد ُْخ ُل َويَ ْخ ُر ُج"
سميث/فاندايك-البستاني
ْ
َب َويَ ِجي ُء"
كتاب الحياة
"يَذھ ُ
روح ويَجي ُء"
العربية المشتركة
"يَ ُ
ْ
اليسوعية
َب َويَ ِجي ُء"
"يَذھ ُ
ھذا مصطلح من العھد القديم يدل على الحياة اليومية أو النشاط اليومي )عد :٢٧
١٧؛  ١مل .(٧ :٣
ْ
ُ
َ
احث اليُونانِيﱢينَ " .يشير ھذا إلى نفس المجموعة )مجامع اليھود
اط ُ
ب َويُبَ ِ
َ " ٢٩ :٩كانَ يُ َخ ِ
الذين يتكلمون اليونانية في أورشليم( الذين قتلوا استفانوس؛ واآلن يخططون ويتآمرون لقتل
شاول ،الذي كان أيضا ً يھوديا ً من الشتات .ال بد أنھم ظنوا أن استفانوس قد عاد.
اإل ْخ َوةُ" .من  ٢١ -١٧ :٢٢نعلم أن يسوع ظھر لبولس في ھذه المرة
" ٣٠ :٩لَ ﱠما َعلِ َم ِ
ليخبره أن يھرب إلى أورشليم .ظھر يسوع لبولس عدة مرات خالل خدمته ليشجعه ويرشده
)١١ -٩ :١٨؛ ٢١ -١٧ :٢٢؛ ومالك الرب في .(٢٣ :٢٧
ص ِريﱠةَ" .تشير ھذه إلى الميناء الروماني على شاطئ البحر األبيض المتوسط في
 "قَ ْي َ
فلسطين .كان ھذا ھو المقر الرسمي للحكومة الرومانية في فلسطين.
وس" .كان بولس سيغيب عن النظر اآلن لعدة سنوات في بلدته اآلم .طرسوس
 "طَ ْر ُ
س َ
كانت مدينة حرة .لقد كانت أيضا ً ثالث أكبر مركز للعلم في العالم القديم ،بعد اإلسكندرية
وأثينة .الجامعات في طرسوس كانت تركز على الفلسفة ،وفن البالغة ،والشريعة .من
الواضح أن بولس كان قد تدرب في كل من البالغة والفلسفة اليونانية وأيضا ً اليھودية الرابية.
سميث/فاندايك-البستاني٣١ :٩ :

٣١
سالَ ٌم َو َكانَتْ تُ ْبنَى َوت َِسي ُر
يل َوال ﱠ
" َوأَ ﱠما ا ْل َكنَائِ ُ
سا ِم َر ِة فَ َكانَ لَ َھا َ
يع ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة َوا ْل َجلِ ِ
س فِي َج ِم ِ
س َكانَتْ تَتَ َكاثَ ُر".
ف ال ﱠر ﱢب َو ِبتَ ْع ِزيَ ِة ﱡ
فِي َخ ْو ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
 .٣١ :٩ھذه آية تلخيصية تختتم رواية اھتداء بولس وتمھد لرحالت بطرس .يستخدم لوقا
ھذه اآليات التلخيصية غالبا ً في أعمال الرسل .انظر المدخل الفقرة الرابعة الھدف والبنية،
البند أ.
س" .انظر التعليق والموضوع الخاص على  ١١ :٥والحظ كيف أن "كنيسة"
 "ا ْل َكنَائِ ُ
بالمفرد تشير إلى عدة جماعات فردية منفصلة.
كلمة "كنيسة" يمكن أن تشير إلى كنيسة محلية )مثال ،كول ٢٤ ،١٨ :١؛ ،١٥ :٤
 ،(١٦أو كل كنائس المنطقة )أف ٢٢ :١؛ ٢١ ،١٠ :٣؛ ،(٣٢ ،٢٩ ،٢٧ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ :٥
وإلى كل الكنائس بشكل عالمي )مت .(١٨ :١٦
 الحظوا البنود التي يختار لوقا أن يذكرھا:
 -١سالم في كل الكنائس
 -٢النمو واالزدياد
 -٣التعزية من الروح القدس
يا له من تبدل من اضطھاد في  !١ :٨كانت ال تزال ھناك مشالك ،ولكن ﷲ كان قد سدد
كل احتياج.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا كان بولس عنيفا ً جداً في اضطھاده للكنيسة؟
-٢ما تفسير الروايات الثالث الھتداء بولس في سفر أعمال الرسل؟
-٣ما مغزى أن يفوض بولس لإلرسالية ،وتوضع عليه األيدي ،ويعمده حنانيا؟
-٤ما مغزى استخدام بولس للقب "ابن ﷲ" لإلشارة إلى يسوع؟
-٥لماذا ال يدون لوقا رحلة اعتكاف بولس لثالث سنوات في العربية؟
سياق إلى ٤٨ :١٠ -٣٢ :٩
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
رغم أن سفر أعمال الرسل يبدأ التحول من بطرس إلى بولس ،فإن
أ-
األصحاحات  ٢٥ :١٢ -٣٢ :٩تظھر رحلة تجوال بطرس اإلرسالية.
ب -يتناول ھذا القسم أعمال بطرس في لُ ﱠدةَ٣٥ -٣٢ :٩ ،؛ ويافا،٤٣ -٣٦ :٩ ،
٢٣ -٩ :١٠؛ وقيصرية٤٨ -٢٣ ،٨ -١ :١٠ ،؛ وفي أورشليم-١ :١١ ،
١٨؛ .١٧ -١ :١٢
ج -ھذا القسم ھو في غاية األھمية ألنه يتناول موضوع الصراع المستمر على
اإلرسالية األممية ودور بطرس )كرأس للجماعة الرسولية( في ذلك الصراع .يعتبر
لوقا رواية كورنيليوس في غاية األھمية ولذلك يكررھا ثالث مرات في ھذا القسم.
سميث/فاندايك-البستاني٣٥ -٣٢ :٩ :
٣٣
َ
"َ ٣٢و َحد َ
سا ِكنِينَ فِي لُ ﱠدةَ فَ َو َج َد
س َو ُھ َو يَ ْجتَا ُز بِا ْل َج ِم
ﱢيسينَ ال ﱠ
َث أَنﱠ بُ ْط ُر َ
يع نَ َز َل أ ْيضا ً إِلَى ا ْلقِد ِ
ِ
٣٤
اس ُم ْ
سانا ً ا ْ
س ِنينَ َو َكانَ َم ْفلُوجا ً .فَقَا َل لَهُ
س ُمهُ إِينِيَ ُ
ضطَ ِجعا ً َعلَى َ
ُھنَا َك إِ ْن َ
س ِري ٍر ُم ْن ُذ ثَ َمانِي ِ
٣٥
تَ .و َرآهُ َج ِمي ُع
اس يَ ْ
يح .قُ ْم َوا ْف ُر ْ
س ُ
شفِيكَ يَ ُ
س» :يَا إِينِيَ ُ
بُ ْط ُر ُ
س َك« .فَقَا َم لِ ْل َو ْق ِ
ش لِنَ ْف ِ
سو ُع ا ْل َم ِ
سا ُرونَ الﱠ ِذينَ َر َج ُعوا إِلَى ال ﱠر ﱢب".
ال ﱠ
سا ِكنِينَ فِي لُ ﱠدةَ َو َ
َ " ٣ :٩حد َ
يع" .من الواضح أن الرسل كانوا يكرزون في كل
َث أَنﱠ بُ ْط ُر َ
س َو ُھ َو يَ ْجتَا ُز بِا ْل َج ِم ِ
أرجاء فلسطين وفي البلدان المجاورة.
ﱢيسينَ " .تستخدم ھذه الكلمة في سفر أعمال الرسل لوصف الكنيسة .انظر
 "ا ْلقِد ِ
الموضوع الخاص" :القديسين" ،على  .١٣ :٩كلمة "التالميذ" تستبدل تدريجيا ً بكلمة
"قديسين" .الكلمة مرتبطة بكلمة "يقدس" في العھد القديم وتعني "يفرز" لخدمة ﷲ .ال
تستخدم أبداً في صيغة المفرد إال مرة واحدة في  ،٢١ :٤والتي ھي سياق جماعي عام .يظھر
ھذا أنه لكي تكون قديسا ً يجب أن تكون في "الجماعة".انظر الموضوع الخاص على .١٣ :٩
كل المؤمنين يُدعون "قديسين" في العھد الجديد .إن مكانتنا في المسيح ھو ما يتم التركيز
عليه.

موضوع خاص :التقديس
يؤكد العھد الجديد أن الخطأة عندما يلتجئون إلى يسوع في توبة وإيمان ،فإنھم
يتبررون ويتقدسون في الحال .وتلك ھي حالتھم الجديدة في المسيح .بره نُسب إليھم )رومية
 .(٤ويُعلنون بارين ومقدسين )وھذا عمل قضائي شرعي يقوم به ﷲ(.
ً
ولكن العھد الجديد أيضا ً يحث المؤمنين على القداسة والتقديس .وھو بآن معا مھمة
الھوتية في عمل يسوع المسيح ال ُمن َجز ودعوة ألن نكون مثل المسيح في الموقف واألفعال
في الحياة اليومية .كما أن الخالص ھو عطية مجانية ويغير كل أسلوب الحياة ،كذا الحال مع
التقديس.
التجاوب األولي
أعمال ٢٣ :٢٠؛ ١٨ :٢٦
رومية ١٦ :١٥
 ١كور ٣ -٢ :١؛ ١١ :٦
 ٢تسا ١٣ :٢
عب ١١ :٢؛ ١٤ ،١٠ :١٠؛ ١٢ :١٣
 ١بطرس ٢ :١
عبرانيين ١٤ :١٢
 ١بطرس ١٦ -١٥ :١

التشبه التدريجي بالمسيح
رومية ١٩ :٦
 ٢كور ١ :٧
أفسس ٤ :١؛ ١٠ :٢
 ١تسا ١٣ :٣؛ ٧ ،٤ -٣ :٤؛ ٢٣ :٥
 ١تيموثاوس ١٥ :٢
 ٢تيموثاوس ٢١ :٢

 "لُ ﱠدةَ" .بلدة ل ّدة كانت تقع على طريق التجارة من بابل إلى مصر .في العھد القديم كانت
تعرف باسم "لُد" ) ١أخ  .(١٢ :٨لقد كانت تبعد حوالي  ١١ميالً في الجزء الداخلي من
البحر األبيض المتوسط .وھذه ھي نفس المنطقة التي زارھا فيلبس في .٤٠ :٨
اس" .اسمه اليوناني يعني "تسبيح" .لسنا متأكدين مما إذا كان
سانا ً ا ْ
س ُمهُ إِينِيَ ُ
" ٣٣ :٩إ ْن َ
مؤمنا ً أم غير مؤمن ،ولكن من الواضح أن بطرس يزور من جديد الكنائس التي تأسست
والتي بدأھا فيلبس.
س ِنينَ َو َكانَ َم ْفلُوجا ً" .ھذه الترجمة ھي التأويل األكثر
 " ُم ْ
ضطَ ِجعا ً َعلَى َ
س ِري ٍر ُم ْن ُذ ثَ َما ِني ِ
انتشاراً لھذه العبارة اليونانية ) .(NASB, NKJV, NRSV, TEV, NJBولكن العبارة
اليونانية يمكن أن تعني "منذ أن كان في الثامنة في العمر" ) Newmanو ، Nidaفي
كتابھما  ،A Translator’s Handbook on The Acts of the Apostlesص.(١٩٩ .
يح" .ليس من أداة تعريف ھنا ،ما يدل على أن ھاتان الكلمتان
" ٣٤ :٩يَ ْ
سو ُ
س ُ
شفِي َك يَ ُ
ع ا ْل َم ِ
قد صارتا تسمية عامة.
ھذا شكل أدبي معروف كحاضر ماضي بسيط ،ما يعني "في ھذه اللحظة يشفيك
المسيح".
ْ
ْ
َ
س َك" .ھناك فعال أمر ماضيان بسيطان مبنيان للمعلوم يظھران الشدة
 "قُ ْم َواف ُر ْ
ش لِنف ِ
والحاجة الملحة.
ت" .تظھر ھذه إيمان الرجل في تجاوبه مع رسالة بطرس عن يسوع.
 "قَا َم لِ ْل َو ْق ِ
سا ِكنِينَ فِي لُ ﱠدةَ" .ھذا مثال جيد عن االستخدام المتسم بالغلو لكلمة "جميع"
َ " ٣٥ :٩ج ِمي ُع ال ﱠ
في الكتاب المقدس )تك ٣٧ :٤١؛ تث ٢٥ :٢؛ لو ١ :٢؛ رو .(٢٦ :١١
سا ُرونَ " .تشير ھذه إلى السھل الساحلي الشمالي في فلسطين .إنھا على بعد ثالثين ميالً
" َ
من يمتد يافا إلى قيصرية.
 "الﱠ ِذينَ َر َج ُعوا إِلَى ال ﱠر ﱢب" .كلمة "يرجع إلى" قد تعكس الكلمة في العھد القديم التي تشير
إلى التوبة ) .(shubإنھا تدل على تحول عن الخطيئة والذات )التوبة( وتحول إلى )اإليمان(
بالرب ).(٢١ :١١
العبارة التلخيصية الصغيرة ھذه مشتملة عدة مرات في ھذا القسم ،ما يظھر الحركة
العظيمة لروح قدس ﷲ من خالل بطرس وفيما بعد من خالل بولس .ھذه الحادث المعجزي
العجائبي فتح الباب إلعالن اإلنجيل.
موضوع خاص :التوبة في العھد القديم:
ھذا المفھوم حاسم ولكن يصعب تحديده .معظمنا لديه تعريف للتوبة يأتي من تبنينا
الطائفي .ولكن في العادة ثمة تعريف الھوتي "محدد" مفروض على عدة كلمات عبرية
)ويونانية( ال تحمل ضمناً ،وبشكل محدد ،ھذا التعريف "المحدد" .يجب أن نتذكر أن ُكتاب
العھد الجديد كانوا كلھم مفكرين عبرانيين )ما عدا لوقا( ويستخدمون كلمات اللغة اليونانية
الشائعة آنذاك ،لذا فاألفضل ھو أن نبدأ بالكلمات العبرية نفسھا ،التي نجد فيھا كلمتين بشكل
أساسي:

(BDB 636, KB 688) ،/(8 ،nhm -١
(BDB 996, KB 1427) ،"&: ،swb -٢
ً
ً
ً
الكلمة األولى ) ،(nhmوالتي يبدو أنھا كانت تعني أصال "يأخذ نفسا عميقا"،
بمعان عديدة.
تُستخدم
ٍ
أ" -يستريح" أو "يُع ّزي" )مثال :تك ٢٩ :٥؛ ٦٧ :٢٤؛ ٤٢ :٢٧؛ ٣٥ :٣٧؛
١٢ :٣٨؛ ١٢ :٥٠؛ وتُستخدم غالبا ً مع األسماء ،انظر  ٢مل ١٤ :١٥؛  ١أخ ١٩ :٤؛ نح :١
١؛ ٧ :٧؛ ناحوم (١:١
ب" -أحزن" )مثال :تك .(٧ ،٦ :٦
ج" -ب ﱠد َل فكره" )مثال :خر ١٧ :١٣؛ ١٤ ،١٢ :٣٢؛ عد (١٩ :٢٣
د" -شفقة" )مثال :تث (٣٦ :٣٢
الحظوا أن كل ھذه الكلمات تشتمل على مشاعر عميقة .وفيما يلي المفتاح :المشاعر
العميقة التي تؤدي إلى التصرف .ھذا التغير في التصرف عادة ما يتم نحو أشخاص آخرين،
ولكنه أيضا ً نحو ﷲ .إن ھذا التغير في الموقف والتصرف نحو ﷲ ھو الذي يؤثر على ھذه
الكلمة فيعطيھا ھذا الزخم الالھوتي في المعنى .ولكن يجب االنتباه ھنا .يُقال أن ﷲ "يأسف"
)انظر تك ٧ ،٦ :٦؛ خر ١٤ :٣٢؛ قض ١٨ :٢؛  ١صم ٣٥ ،١١ :١٥؛ مز ،(٤٥ :١٠٦
ولكن ھذا ال ينسأ عن األسف على الخطيئة أو الخطأ ،بل طريقة أدبية إلظھار شفقة ﷲ
وعنايته )انظر عد ١٩ :٢٣؛  ١صم ٢٩ :١٥؛ مز ٤ :١١٠؛ إر ٢٨ -٢٧ :٤؛ حز :٢٤
 .(١٤ذلك ألن العقاب على الخطيئة والتمرد يُغفران إذا ما تحول الخاطئ فعالً عن خطيئته
واتجه نحو ﷲ.
ھذه الكلمة لھا مجال واسع من الدالالت .سياق النص حاسم لتحديد المعنى المقصود
منھا.
الكلمة الثانية ) ،(swbتعني أن "ينعطف" )يتحول عن ،يستدير إلى الخلف ،يتحول
إلى( .إن كان صحيحا ً أن متطلبات العھد ھي "التوبة" و"اإليمان" )مثال مت ٢ :٣؛ ١٧ :٤؛
مر ١٥ ،٤ :١؛ ١٧ :٢؛ لو ٨ ،٣ :٣؛ ٣٢ :٥؛ ٥ ،٣ :١٣؛ ٧ :١٥؛  ،(٣ :١٧فعندھا تشير
الكلمة ) (nhmإلى المشاعر المركزة القوية إلقرار المرء بخطيئته والتحول عنھا ،بينما كلمة
) (swbفتكون بمعنى التحول عن الخطيئة والتحول إلى ﷲ )أحد األمثلة على ھذين العملين
الروحيين نجده في عاموس " ،١١ -٦ :٤لم ترجعوا إلي" ]خمس مرات[ وعاموس ،٤ :٥
" ،١٤ ،٦اطلبوا ...اطلبوا الرب ...اطلبوا الخير ال الشر"(.
أول مثال ھام عن قوة التوبة نجده عند ارتكاب دود للخطيئة مع بثشبع )انظر  ٢صم
١٢؛ مز  .(٥١ :٣٢كانت ھناك تبعات مستمرة على داود ،وعائلته ،وإسرائيل ،ولكن داود
استعاد الشركة مع ﷲ .وحتى منسى الشرير يمكنه أن يتوب ويُغفر له )انظر  ٢أخ -١٢ :٣٣
.(١٣
تواز في مز  .١٣ :٩٠يجب أن يكون ھناك
كال ھاتين الكلمتين تُستخدمان في
ٍ
اعتراف بالخطيئة وتحول شخصي مقصود عنھا ،إضافة إلى رغبة في طلب ﷲ وبره )انظر
أش  .(٢٠ -١٦ :١التوبة لھا جانب معرفي ،جانب شخصي ،وجانب أخالقي .الجوانب
الثالثة مطلوبة ،وذلك لبدء بعالقة جدية مع ﷲ وأيضا ً للحفاظ على العالقة الجديدة .مشاعر
التوبة العميقة تتحول إلى تكرس ثابت راسخ وألجل ﷲ.
سميث/فاندايك-البستاني٤٣ -٣٦ :٩ :
٣٦
َ
ُ
صالِ َحةً
ً
َ
" َو َكانَ فِي يَافَا تِ ْل ِمي َذةٌ ا ْ
س ُم َھا طَابِيثَا الﱠ ِذي ت َْر َج َمتُهُ غ َزالَةَ .ھ ِذ ِه َكانَتْ ُم ْمتَلِئَة أ ْع َماالً َ
ت َكانَتْ تَ ْع َملُ َھاَ ٣٧ .و َحد َ
ض ُعوھَا فِي
ضتْ َو َماتَتْ فَ َغ ﱠ
سلُوھَا َو َو َ
َث فِي تِ ْل َك األَيﱠ ِام أَنﱠ َھا َم ِر َ
َوإِ ْح َ
سانَا ٍ
٣٨
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ً
ان
س فِي َھا أ ْر َ
س ِم َع التﱠالَ ِميذ أنﱠ بُط ُر َ
ِعلﱢيﱠ ٍةَ .وإِذ َكانَتْ لُ ﱠدةُ قَ ِريبَة ِمنْ يَافا َو َ
سلُوا َر ُجلَ ْي ِن يَطلُبَ ِ
٣٩
ْ
ص ِعدُوا بِ ِه إِلَى
إِلَ ْي ِه أَنْ الَ يَتَ َوانَى عَنْ أَنْ يَ ْجتَا َز إِلَ ْي ِھ ْم .فَقَا َم بُط ُر ُ
ص َل َ
س َو َجا َء َم َع ُھ َما .فَلَ ﱠما َو َ
صةً َوثِيَابا ً ِم ﱠما َكانَتْ تَ ْع َم ُل َغ َزالَةُ َو ِھ َي
ا ْل ِعلﱢيﱠ ِة فَ َوقَفَتْ لَ َد ْي ِه َج ِمي ُع األَ َرا ِم ِل يَ ْب ِكينَ َويُ ِرينَ أَ ْق ِم َ
٤٠
س ِد َوقَا َل:
َم َع ُھنﱠ  .فَأ َ ْخ َر َج بُ ْط ُر ُ
صلﱠى ثُ ﱠم ا ْلتَفَتَ إِلَى ا ْل َج َ
س ا ْل َج ِمي َع َخا ِرجا ً َو َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َ
ستْ ٤١فَنَا َولَ َھا يَ َدهُ َوأَقَا َم َھا .ثُ ﱠم
س َجلَ َ
ص َرتْ بُ ْط ُر َ
»يَا طَابِيثَا قُو ِمي!« فَفَت ََحتْ َع ْينَ ْي َھاَ .ولَ ﱠما أَ ْب َ
٤٢
صا َر َذ ِل َك َم ْعلُوما ً فِي يَافَا ُكلﱢ َھا فَآ َمنَ َكثِي ُرونَ
ض َرھَا َحيﱠةً .فَ َ
ﱢيسينَ َواألَ َرا ِم َل َوأَ ْح َ
نَادَى ا ْلقِد ِ
٤٣
َ
اغ".
بِال ﱠر ﱢبَ .و َم َك َث أيﱠاما ً َكثِي َرةً فِي يَافَا ِع ْن َد ِ
س ْم َعانَ َر ُج ٍل َدبﱠ ٍ

" ٣٦ :٩يَافَا" .ال تزال ھذه البلدة تعرف اليوم باسم يافا ) .(Yafoلقد كانت ھي الميناء القديم
ألورشليم.
 "تِ ْل ِمي َذةٌ" .كلمة "تلميذ" تستخدم غالبا ًفي ھذا القسم من أعمال الرسل .إنھا تعني حرفيا ً
"متعلم" ،ولكنھا تستخدم بمعنى المؤمن.
 "طَا ِبيثَاَ ...غ َزالَةُ" .ھذا ھو الفتاة اآلرامي Tabitha؛ اسمھا اليوناني كان .Dorcas
معظم اليھود الذين كان لديھم تواصل اجتماعي أو تجاري مع غير اليھود كان لديھم اسمان،
اسم آرامي واسم يوناني .كال ھذين االسمين يعني "غزالة" ،رمز النعمة والجمال )نشيد
األنشاد ١٧ ،٩ :٢؛ ٥ :٤؛ .(٣ :٧
ت" .تشير ھذه إلى الصدقة اليھودية .كان ھذا المفھوم اليھودي
صالِ َحةً َوإِ ْح َ
 "أَ ْع َماالً َ
سانَا ٍ
عن العطايا األسبوعية التي كانت تُجمع في المجمع ألجل العناية بالشعب اليھودي المحتاج
في الجماعة .لقد كان اليھود يعتبرونھا أمراً مھما ً روحيا ً في أيام يسوع .وتابعت الكنيسة ھذا
النمط )أع  .(٦انظر الموضوع الخاص على .٢ :٣
 " َكانَتْ تَ ْع َملُ َھا" .ھذا فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري .يشير ھذا إلى عمل اعتيادي في
الزمن الماضي.
ً
ً
ً
ﱢ
ض ُعوھَا فِي ِعليﱠ ٍة" .غسل الجسد كان أمرا واجبا واعتياديا في إعدادات
 " َغ ﱠ
سلُوھَا َو َو َ
اليھود للدفن .في أورشليم كان يجب على الجسد أن يدفن في نفس اليوم الذي يموت فيه
المرء ،ولكن خارج أورشليم ،كان يمكن تأجيل الدفن لثالثة أيام .انظر الموضوع الخاص
على .٦ :٥
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ان إِل ْي ِه" .ھذان المؤمنان قد سمعا بالمعجزات العظيمة التي
" ٣٩ :٩أ ْر َ
سلوا َر ُجل ْي ِن يَطلبَ ِ
ً
صنعھا ﷲ من خالل بطرس وآمنا أنه كان في مقدوره أن يصنع شيئا ما لھذه السيدة المسيحية
اليھودية العظيمة.
َ
َ
" ٣٩ :٩فَ َوقَفَتْ ل َد ْي ِه َج ِمي ُع األ َرا ِم ِل" .من الواضح أنھم كانوا يرتدون الثياب التي كانت قد
صنعته لھما ظبية من نوعين (١) :الثياب التحتية و) (٢العباءات الخارجية.
ً
س ا ْل َج ِمي َع َخا ِرجا ً" .ھذه تعني حرفيا ً "رمى بھم خارجا" .ھذا ھو
" ٤٠ :٩أَ ْخ َر َج بُ ْط ُر ُ
بالضبط ما فعله يسوع في مر  .٤٠ :٥في الواقع ،ھناك تشابھات كبيرة بين المعجزات التي
صُنعت في ھذا القسم واألعاجيب التي أنجزھا يسوع في حياته على األرض .خدمة يسوع
ھي النموذج الوحيد الذي كان لدى الرسل.
والسؤال ھو" ،لماذا أراد بطرس للجميع أن يخرجوا من الغرفة؟" لقد صنع يسوع
ذلك ألنه لم يرد أن يكون معروفا ً
كشاف فقط ولم يكن اإلنجيل قد اكتمل بعد .ولكن لماذا صنع
ٍ
بطرس ذلك؟ يبدو أن ھذه المعجزات فتح باب لإليمان ،ولذلك يبدو أنه كان يريد ألكثر عدد
من الناس أن يروھا.
 " َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه" .الوضعية االعتيادية لليھود الذي يصلي كانت أن يقف وذراعيه
وعينيه مرفوعة إلى السماء ،ولكن في سفر أعمال الرسل ،نجد في أماكن عديدة الحديث عن
أن التالميذ كانوا ينحنون على ركبتھم ليصلوا .من الواضح أن ھذا ألجل التشديد )٦٠ :٧؛
٣٦ :٢٠؛  ،(٥ :٢١كما كان الحال مع يسوع في بستان الجثسيماني )لو .(٤١ :٢٢
 "يَا طَابِيثَا قُو ِمي!" .من الواضح أنه كان يتكلم باآلرامية .يسوع واليھود في فلسطين في
القرن األول كانوا يتكلمون اآلرامية جميعھم ،وليس العبرية .ھذا أمر حقيقي صحيح يعود إلى
فترة عزرا-نحميا )نح .(٨ -٤ :٨
ﱢيسينَ " .انظر الموضوع الخاص" :القديسين" ،على .١٣ :٩
" ٤١ :٩ا ْلقِد ِ
" ٤٢ :٩فَآ َمنَ َكثِي ُرونَ بِال ﱠر ﱢب" .ھذه عبارة تلخيصية أخرى تظھر النتائج العظيمة
لمعجزات بطرس وخدمته الكرازية .انظر المواضيع الخاصة على  ٤٠ :٢و.١٦ :٣
اغ" .ناموسية بطرس اليھودية ال بد
َ " ٤٣ :٩م َك َث أَيﱠاما ً َكثِي َرةً فِي يَافَا ِع ْن َد ِ
س ْم َعانَ َر ُج ٍل َدبﱠ ٍ
أنھا كانت قد انكسرت للتو حتى أنه مكث مع دباغ نجس طقسيا ً )ألن ھذا الرجل كان يتعامل
مع جلود الحيوانات الميتة( مثل سمعان.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا تدون رواية اھتداء بولس ثالث مرات في أعمال الرسل؟

-٢لماذا تختلف الروايات الثالث حول اھتداء بولس عن بعضھا قليالً؟
-٣إلى أي درجة كان بولس مخيراً في اھتدائه؟ ھل تعتبر خبرته معيارية؟
-٤لماذا حاول اليھود الھلينيون أن يقتلوا بولس؟
-٥إن كان بطرس وبولس قد استخدما المعجزات ليفتحا الباب أمام اإلنجيل،
فلماذا ال يستخدم ﷲ ھذه الطريقة أكثر اليوم؟

Acts 10
أعمال الرسل ١٠
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
كرنيليوس يطلب مقابلة بطرس وكرنيليوس بطرس
وكرنيليوس
بطرس
٣٣ -١ :١٠
٣٣ -١ :١٠
٨ -١ :١٠
عظة بطرس في عظة بطرس
رؤيا بطرس
بيت كرنيليوس
٤٣ -٣٤ :١٠
٤٣ -٣٤ :١٠
٢٣ -٩ :١٠
الروح
حلول الروح القدس حلول
بطرس يقابل كرنيليوس
القدس على غير
على غير اليھود
اليھود
٤٨ -٤٤ :١٠
٤٨ -٤٤ :١٠
٣٣ -٢٤ :١٠
عظة بطرس في بيت
كرنيليوس
٤٣ -٣٤ :١٠
حلول الروح القدس على
األمم
٤٨ -٤٤ :١٠

اليسوعية
بطرس عند وثني
٣٣ -١ :١٠
عظة بطرس في
بيت قرنيليوس
٤٣ -٣٤ :١٠
اعتماد الوثنيين
األ ّولين
٤٨ -٤٤ :١٠

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
اإلنجيل يتحرر من أصوله اليھودية
أ-
 -١كرنيليوس -روماني عسكري من خائفي ﷲ
 -٢الخصي الحبشي -أممي من خائفي ﷲ
ب -عمل اليھود المتكلمين باليونانية )السبعة في أع  (٦يحدث تأثيراً
ج -تكرار الخبرة الخمسينية يظھر قبول ﷲ لكل الناس
 -١السامريين )األصحاح (٨
 -٢الرومان )األصحاح (١٠
 -٣أھل الحبشة )األصحاح (٨
د -تمت التھيئة الالھوتية لعقد مجمع أورشليم في األصحاح  .١٥توفر المد بإنجيل
عالمي النطاق قد صار في المتناول.

دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٨ -١ :١٠ :
َ ٢
١
اإلي َ
طالِيﱠةَ .وھ َُو
ص ِريﱠةَ َر ُج ٌل ا ْ
س ُمهُ َك ْرنِيلِيُ ُ
" َو َكانَ ِفي قَ ْي َ
وس قَائِ ُد ِمئَ ٍة ِمنَ ا ْل َكتِيبَ ِة الﱠتِي تُ ْدعَى ِ
ين.
ت َكثِي َرةً لِل ﱠ
يع بَ ْيتِ ِه يَ ْ
ب َويُ َ
صنَ ُع َح َ
سنَا ٍ
ش ْع ِ
صلﱢي إِلَى ﷲِ ِفي ُك ﱢل ِح ٍ
تَ٣قِ ﱞي َو َخائِفُ ﷲِ َم َع َج ِم ِ
َاخالً إِلَ ْي ِه َوقَائِالً لَهُ:
فَ َرأَى ظَا ِھراً فِي ُر ْؤيَا نَ ْح َو ال ﱠ
اس َع ِة ِمنَ النﱠ َھا ِر َمالَكا ً ِمنَ ﷲِ د ِ
سا َع ِة التﱠ ِ
٤
صلَ َواتُ َك
»يَا َك ْرنِيلِيُ ُ
سيﱢدُ؟« فَقَا َل لَهَُ » :
ص إِلَ ْي ِه َود ََخلَهُ ا ْل َخ ْوفُ قَا َلَ » :ما َذا يَا َ
وس« .فَلَ ﱠما ش ََخ َ
٥
س ْم َعانَ ا ْل ُملَقﱠ َب
س ْل إِلَى يَافَا ِر َجاالً َوا ْ
ص َدقَاتُ َك َ
َو َ
ْع ِ
ص ِعدَتْ ت َْذ َكاراً أَ َما َم ﷲَِ .واآلنَ أَ ْر ِ
ستَد ِ
٦
اغ بَ ْيتُهُ ِع ْن َد ا ْلبَ ْح ِرُ .ھ َو يَقُو ُل لَ َك َما َذا يَ ْنبَ ِغي أَنْ
بُ ْط ُر َ
س .إِنﱠهُ نَا ِز ٌل ِع ْن َد ِ
س ْم َعانَ َر ُج ٍل َدبﱠ ٍ
٧
س َك ِريّا ً تَقِيّا ً
تَ ْف َع َل« .فَلَ ﱠما ا ْنطَلَ َ
وس نَادَى ا ْثنَ ْي ِن ِمنْ ُخدﱠا ِم ِه َو َع ْ
ق ا ْل َمالَ ُك الﱠ ِذي َكانَ يُ َكلﱢ ُم َك ْرنِيلِيُ َ
٨
سلَ ُھ ْم إِلَى يَافَا".
َي ٍء َوأَ ْر َ
ِمنَ الﱠ ِذينَ َكانُوا يُالَ ِز ُمونَهُ َوأَ ْخبَ َر ُھ ْم بِ ُك ﱢل ش ْ
ص ِريﱠةَ َر ُج ٌل" .اھتداء كرنيليوس كان حادثا ً عظيما ً .ولكن ال بد أن نتذكر
َ " ١ :١٠كانَ فِي قَ ْي َ
أنه لم يكن العائق االجتماعي األول الذي تغلب عليه اإلنجيل.
 -١األول كان السامريين
ً
 -٢ثم كان ھناك الخصي الحبشي الذي كان على األرجح أيضا من خائفي ﷲ.
 -٣ثم كرنيليوس ،الذي لم يكن فقط أمميا ً ،بل ضابطا ً في الجيش الروماني وكان جزءاً
من االحتالل العسكري ألرض الموعد .التشديد في ھذه الرواية ليس كثيراً
على اھتداء كرنيليوس ألنه كان من خائفي ﷲ للتو ،مثل الخصي الحبشي،
بل على العدد الكبير من األقارب واألصدقاء ،الذين يرد ذكرھم في اآليات
 ،٤٨ ،٤٤ ،٢٧ ،٢٤ ،١الذين كانوا قد خلصوا أيضا ً .يشير بطرس إلى ھذه
الرواية في مجمع أورشليم في أع ٩ -٧ :١٥ويمھد السبيل لإلرسالية األممية
للكنيسة.
وس" .الحاشية رقم  ١في كتاب Commentary on the Book of the
 " َك ْرنِيلِيُ ُ
 ،Actsللكاتب  ،F. F. Bruceص ،٢١٤ .تقول "كان كرنيليوس بشكل خاص اسما ً شائعا ً
في روما منذ أن حرر كرنيليوس بوبليوس سوال عام  ٨٢ق.م ١٠٠٠٠ .شخصا ً كانوا قد
سجلوا في ) ،(Cornelia gensالذين كان ينتمي إليھم" .و gensكانت عشيرة أو جماعة
من العائالت الذين كانوا يتشاركون في نفس االسم واالعتقاد بسلف مشترك أو بطل مشترك
)كما الحال ھنا(.
ً
 "قَائِ ُد ِمئَ ٍة" .قائد المئة يذكر عدة مرات في العھد الجديد ودائما بسمة تفضيل )مت ٥ :٨؛
لو ٢ :٧؛ ٤٧ :٢٣؛ أع ١ :١٠؛ ٥ :٢٢؛ ٣ :٢٧؛ الخ .(.تقنيا ً كان ھؤالء قادة لمجموعة
مؤلفة من مئة رجل؛ ولكنھم كانوا ضباط صف ثانويين.
اإليطَالِيﱠةَ" .اإليطالية الرومانية عادة تتألف من  ٦٠٠رجل .ھذه اإليطالية المعينة
 "تُ ْدعَى ِ
كانت مؤلفة من  ١٠٠٠متطوع روماني كانوا متمركزين في سورية .نعلم من البرھان
التاريخي أنھم كانوا يدعون اإليطالية المساعدة.
ربما كانوا رماة سھام .كان على الجنود الرومان أن يتمركزوا في فلسطين بسبب
تمردھم على اليھود.
" ٢ :١٠تَقِ ﱞي" .ھذا وصف مثلث الجوانب لتكرس ھذا الرجل:
 -١لقد كان يج ّل ﷲ )انظر التعليق على اآلية  (٢٢مع كل أھل بيته.
 -٢كان كريما ً دائما ً في أعمال اإلحسان الكثيرة التي كان يقوم بھا للشعب.
 -٣كانت لديه عادة الصالة )اآلية .(٢٦ ،١٦ :١٣ ،٢٢
كان ھذا الرجل مرتبط دينيا ً وعاطفيا ً واجتماعيا ً بالمجمع ،رغم أنه لم يكن مھتديا ً كامالً.
لكي يكون المرء مھتديا ً كامالً كان عليه أن يكون:
 -١أن يختتن إن كان ذكراً
 -٢أن يعد نفسه في حضور شھود
 -٣من الممكن ،أن يقدم ذبيحة في الھيكل
ھذه المتطلبات كانت تمنع العديد من األمميين من أن يصبحوا مھتدين كاملين.
يع بَ ْيتِ ِه" .ھذا أول ذكر للعائلة كوحدة دينية نجدھا غالبا ً في سفر أعمال الرسل
 " َم َع َج ِم ِ
)أع ٢ :١٠؛ ١٤ :١١؛ ٣١ ،١٥ :١٦؛  .(٨ :١٨إنھا تظھر السياق الثقافي في أن اإليمان
باألب كان دائما ً إيمان أھل البيت وحتى العائلة الممتدة التي كانت تشتمل على الخدام.

ت َكثِي َرةً" .يشير ھذه إلى الصدقة .بالنسبة إلى الشعب اليھود كان ھذا يظھر أن
 " َح َ
سنَا ٍ
كرنيليوس كان عضواً فاعالً نشيطا ً في المجمع المحلي ومن الواضح أنه كان من خائفي ﷲ.
انظر الموضوع الخاص" :الصدقة" ،على .٢ :٣
ين" .ھنا نجد ثالثة أسماء فاعل حاضر ،تشير إلى عمل مستمر
 "ي ُ َ
صلﱢي إِلَى ﷲِ ِفي ُك ﱢل ِح ٍ
يظھر تقوى كرنيليوس.
 -١يخاف ﷲ ،مبني للمعلوم حاضر )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
 -٢يصنع حسنات ،حاضر مبني للمعلوم
 -٣يصلي ،حاضر مبني للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
تكرس ھذا الرجل كان يوميا ً وشخصيا ً .لقد كان يفعل األمرين الذين كان تقدرھما
اليھودية الرابية أكثر ما يمكن -الصدقة والصالة.
اس َع ِة" .ھذه تشير إلى زمن الذبيحة المسائية )أي ،الساعة الثالثة
" ٣ :١٠نَ ْح َو ال ﱠ
سا َع ِة التﱠ ِ
مسا ًء ،خر ٤١ ،٣٩ :٢٩؛ عد ٣١ -٣ :٢٨؛  ١مل ٣٦ -٢٩ :١٨؛ مز ١٧ :٥٥؛ دا ١٠ :٦؛
يوسيفوسAntiq. 11.4.1 ،؛  .(Wars 1.1.1كان ھذا وقت تقليدي للصالة.

" َرأَى ظَا ِھراً"
سميث/فاندايك-البستاني
اض َح ٍة"
كتاب الحياة
" َرأَى ُر ْؤيَا َو ِ
اض َح ٍة"
العربية المشتركة
" َرأَى ُر ْؤيَا َو ِ
اض َح ٍة"
اليسوعية
" َرأَى ُر ْؤيَا َو ِ
في األناجيل ،الظرف  phanerōsيعني أن يظھر عالنية أو بشكل جلي )مر :١
٤٥؛ يو  .(١٠ :٧ھذه الرؤيا جاءت في ساعات وضح النھار وكانت محددة جداً ومميزة.
 " َمالَكا ً ِمنَ ﷲِ" .من نواح عديدة ھذا االھتداء يشبه اھتداء شاول .كان ھذا الشخص
رجالً متدينا ً بإخالص .يرسل ﷲ عامالً فائق الطبيعة ليرشده إلى اإليمان .من يستطيع أن
يقول "ال"؟ ھذه االھتداءات ھي عالمات على اختيار ﷲ ،وليس على إرادة اإلنسان الحرة.
ھؤالء الناس يتجاوبون استناداً إلى دليل غامر ساحق وخبرة من واقع اإلنجيل.
 .٤ :١٠رسالة المالك تحوي كلمتين قربانيتين واضحتين" :صعدت" و"تذكاراً أمام ﷲ".
من الواضح أن ﷲ قبِل عبادة ھذا الرجل )أي ،صلواته وصدقته( حتى قبل أن يسمع اإلنجيل.
ص إِلَ ْي ِه" .انظر التعليق على .١٠ :١
 "ش ََخ َ
سيﱢدُ؟" .إنه أمر صعب أن تعفر كيف تترجم ھذه الكلمة "سيد/رب" .يمكن أن
 " َما َذا يَا َ
تعني )" (١سيد" أو "سير" أو )" (٢رب" بمعنى الھوتي لـ "معلم/مالك/صاحب سيادة
مطلقة" .وھناك مقطع آخر جيد من العھد الجديد يظھر الغموض وھو يو ،١٥ ،١١ ،١ :٤
.٤٩ ،١٩
في أعمال الرسل ھناك حتى احتمال إضافي آخر .يخاطب كرنيليوس المالك كرب
)رؤ  (١٤ :٧ويخاطب بطرس "الصوت" ) ١٠ك (١٥ ،١٣كرب ) .(١٤ :١٠ولذلك ،فإن
الكلمة يمكن أن تشير إلى تجلﱟ شخصي فائق الطبيعة ،يشير عادة بشكل محدد إلى يسوع .في
 ٢٦ :٨و ٢٩يطابق مالك الرب مع الروح القدس .ھذه السالسة والنقل نفسھا تحدث بين
"الصوت" و"الروح القدس" في  ١٥ ،١٤ ،٣ :١٠و.٢٠ ،١٩
س ْل إِلَى يَافَا ِر َجاالً" .ھذا ماضي بسيط متوسط )مجھول الصيغة معلوم
" ٥ :١٠اآلنَ أَ ْر ِ
المعنى( أمر .الحظوا أن المالك لم يشارك اإلنجيل ،ولكن أرسل وراء بطرس .يستخدم ﷲ
أدوات بشرية )خر  .(١٠ -٧ :٣ھذا الرجل ،ورغم كونه متدين مخلص تقي )مثل شاول(،
كان بحاجة ألن يسمع إنجيل يسوع المسيح ويتجاوب معه.
س َك ِريّا ً تَقِيّا ً" .ھذا يشكل جماعة مؤلفة من ثالثة؛ على
" ٧ :١٠نَادَى ا ْثنَ ْي ِن ِمنْ ُخدﱠا ِم ِه َو َع ْ
كل حال ،في اآلية  ١٩اثنان منھما فقط يذكران .على األرجح أن الجندي كان حارسا ً واللذان
تكلما ھما الخادمان في البيت.
 .٨ :١٠أدخل كرنيليوس عائلته وأصدقاءه في إيمانه .لقد طبّق ھذا الرجل ما كان يؤمن به.
جماعة كاملة كانت تأتي إلى اإليمان في المسيح من خالله.
ھؤالء الرجال الثالثة ال بد أنھم تكلموا خالل الليل وتساءلوا وتعجبوا وناقشوا رسالة
المالك وإيمان معلّمھم وصديقھم.
سميث/فاندايك-البستاني١٦ -٩ :١٠ :
٩
ْ
ْ
ْ
ﱢ
َ
َ
َ
صل َي
س َعلى ال ﱠ
ص ِع َد بُط ُر ُ
ح لِيُ َ
سافِ ُرونَ َويَ ْقتَ ِربُونَ إِلى ال َم ِدين ِة َ
" ثُ ﱠم فِي ا ْل َغ ِد فِي َما ُھ ْم يُ َ
سط ِ
شتَ َھى أَنْ يَأْ ُك َلَ .وبَ ْينَ َما ُھ ْم يُ َھيﱢئُونَ لَهُ َوقَ َعتْ َعلَ ْي ِه
س ِة١٠ .فَ َجا َع َكثِيراً َوا ْ
سا َع ِة ال ﱠ
نَ ْح َو ال ﱠ
سا ِد َ

١١
ُوحةً َوإِنَا ًء نَا ِزالً َعلَ ْي ِه ِم ْث َل ُمالَ َء ٍة ع َِظي َم ٍة َم ْربُو َ
اف
َغ ْيبَةٌ فَ َرأَى ال ﱠ
س َما َء َم ْفت َ
ط ٍة بِأ َ ْربَ َع ِة أَ ْط َر ٍ
١٢
س َما ِء.
ت َوطُيُو ِر ال ﱠ
ضَ .و َكانَ فِي َھا ُك ﱡل د ََو ﱢ
ش َوال ﱠز ﱠحافَا ِ
ض َوا ْل ُو ُحو ِ
اب األَ ْر ِ
َو ُم َدالﱠ ٍة َعلَى األَ ْر ِ
١٤
١٣
سَ » :كالﱠ يَا َر ﱡب ألَنﱢي لَ ْم آ ُك ْل
س ْاذبَ ْح َو ُك ْل« .فَقَا َل بُ ْط ُر ُ
ص ْوتٌ » :قُ ْم يَا بُ ْط ُر ُ
صا َر إِلَ ْي ِه َ
َو َ
١٥
قَ ﱡ
سهُ أَ ْنتَ !«
ط َ
ص ْوتٌ ثَا ِنيَةًَ » :ما طَ ﱠھ َرهُ ﷲُ الَ تُ َدنﱢ ْ
صا َر إِلَ ْي ِه أَ ْيضا ً َ
ش ْيئا ً َدنِسا ً أَ ْو نَ ِجسا ً« .فَ َ
١٦
س َما ِء".
ت ثُ ﱠم ْ
اإلنَا ُء أَ ْيضا ً إِلَى ال ﱠ
ث َم ﱠرا ٍ
َو َكانَ َھ َذا َعلَى ثَالَ ِ
ارتَفَ َع ِ
س ِة" .رغم أن اليھودية الرابية كانت تكرس الساعة
سا َع ِة ال ﱠ
صلﱢ َي نَ ْح َو ال ﱠ
سا ِد َ
" ٩ :١٠لِيُ َ
التاسعة صباحا ً والثالثة بعد الظھر للصالة )أوقات الذبائح اليومية في الھيكل( ،إال أن
الفريسيين كانوا قد أضاف وقت الظھيرة كوقت مالئم آخر للصالة .من الواضح أن بطرس
كان يتصرف بحسب تقاليد الشيوخ بالصالة عند الظھر أو ربما كان يأخذ قيلولة قبل الغذاء
وحسب.
َ " ١٠ :١٠جا َع" .بيئة رؤيا بطرس ھي في سياق جوعه ورؤيته للبحر األبيض المتوسط
من سقف بيت سمعان.
الكلمة "جاع" تستخدم ھنا فقط في كل األدب اليوناني المعروف .داللتھا تماما ً
يستحيل أن نعرفھا ،ولكن مع حرف الجر  prosالمضاف ،ربما تعني "الجوع الشديد" ،ولكن
ھذا أمر يدعو إلى الدھشة في ھذا السياق .ھذه ) hapax legomenonالكلمات المستخدمة
مرة فقط في العھد الجديد( ربما تبقى غير معروفة تماما ً إلى أن نحصل على اكتشاف
لمعلومات عن مفردات أخرى .ويبقى غير مؤكد لنا سبب اختيار لوقا الستخدامه ھذه الكلمة
النادرة ،ولكن المعنى العام للسياق واضح.
ً
 " َوقَ َعتْ َعلَ ْي ِه َغ ْيبَةٌ" .ھذه حرفيا ً "غاب عن وعيه" أو "رغم نفسه" ،تستخدم غالبا للداللة
على االندھاش )مر ٤٢ :٥؛ ٨ :١٦؛ لو ٢٦ :٥؛ والنصوص العديدة في السبعينية( .ونحصل
على كلمة "نشوة" من ھذه الكلمة اليونانية .في ھذه اآلية و ٥ :١١و١٧ :٢٢إنھا تعني حالة
ذھنية شبه واعية ما تسمح بأن يتكلم إلى ما تحت الشعوب .ھذه الكلمة مختلفة عن تلك
المستخدمة في اآلية  ٣لوصف رؤيا كرنيليوس.
١١ :١٠
ً
ْ
ُوحة"
سميث/فاندايك-البستاني
"ال ﱠ
س َما َء َمفت َ
ً
ْ
ُوحة"
كتاب الحياة
"ال ﱠ
س َما َء َمفت َ
ً
ْ
ُوحة"
العربية المشتركة
"ال ﱠ
س َما َء َمفت َ
ً
ْ
ُوحة"
اليسوعية
"ال ﱠ
س َما َء َمفت َ
ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول ،حرفيا ً "السموات فتحت واستمرت مفتوحة"
السموات في العھد القديم ھي في حالة جمع .ھذا االنفتاح للغالف الجوي ھو مصطلح للبعد
الروحي غير المنظور ليدخل إلى الواقع المادي )حز ١ :١؛ مت ١٦ :٣؛ مر ١٠ :١؛ لو :٣
٢١؛ يو ٥١ :١؛ أع ٥٦ :٧؛ رؤ ١ :٤؛ .(١١ :١٩
 " ِم ْث َل ُمالَ َء ٍة ع َِظي َم ٍة" .ھذه ھي الكلمة نفسھا المستخدمة لإلشارة إلى الشرائع في السفينة.
س َما ِء" .ھذا ھو نفس التقسيم
ت َوطُيُو ِر ال ﱠ
ُ " ١٢ :١٠ك ﱡل َد َو ﱢ
ش َوال ﱠز ﱠحافَا ِ
ض َوا ْل ُو ُحو ِ
اب األَ ْر ِ
الثالثي الجوانب التي نجدھا في تك  ١و .٢٠ :٦من الواضح أنھا كانت مؤلفة من حيوانات
طاھرة ونجسة بحسب نواميس الطعام اليھودية في ال .١١
ص ْوتٌ " .الفترة من وقت ختام المالخي إلى مجيء العھد الجديد لم يكن
صا َر إِلَ ْي ِه َ
َ " ١٣ :١٠
ھناك صوت نبوي موثوق/ذو سلطان قادم من ﷲ وسط اليھود .خالل ھذه الفترة عندما كان
اليھود يريدون أن يؤكدوا شيئا ً إذا ما كان معلنا ً من ﷲ كانوا يعتمدون على شيء يعرف باسم
 .bath kolنرى ھذا في العھد الجديد في مت ١٧ :٣؛  ٥ :١٧وأيضا ً في أع  ،٧ :٩وھنا.
َ " ١٤ :١٠كالﱠ يَا َر ﱡب ألَنﱢي لَ ْم آ ُك ْل قَ ﱡ
ش ْيئا ً َدنِسا ً أَ ْو نَ ِجسا ً"" .كال" ھي عبارة يونانية قوية
ط َ
تستخدم عدة مرات في السبعينية لترجمة عدة مصطلحات عبرية .كان بطرس ال يزال
يتصارع مع يھوديته التقليدية.
لقد كان يعتمد في تصرفاته على ال  .١١ولكن يسوع يبدو أنه تعامل بشكل خاص مع
ھذه القضية في مر  ١٤ :٧وما تالھا ،وخاصة اآلية  .١٩إنه ألمر الفت أن نالحظ أن إنجيل
مرقس من الواضح أنه تذكرات الحقة أو عظات للرسول بطرس من روما.
سهُ أَ ْنتَ !" .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،ما
َ " ١٥ :١٠ما طَ ﱠھ َرهُ ﷲُ الَ تُ َدنﱢ ْ
يعني عادة التوقف عن عمل كان قد بدأ للتو .ﷲ يصرح بشكل واضح عن توقف نواميس
الطعام الموسوية )أي ال  .(١١ما عادت مالئمة لمؤمني العھد الجديد .إنھا تستخدم ھنا
بطريقة متناظرة إلظھار قبول جميع الناس.

ت" .ليس أمراً غريبا ً في الكتاب المقدس أن نسمع عن
ث َم ﱠرا ٍ
َ " ١٦ :١٠كانَ َھ َذا َعلَى ثَالَ ِ
صلوات ھامة ،وتسابيح ،أو أعمال تتكرر ثالث مرات:
 -١صالة يسوع في بستان جثسيماني )مر (٣٩ -٣٦ :١٤
 -٢نقاش يسوع مع بطرس بعد القيامة )يو (١٧ :٢١
 -٣صالة "الشوكة في الجسد" عند بولس ) ٢كور (٨ :١٢
لقد كانت طريقة سامية في التشديد )أش ٣ :٦؛  .(٤ :٧في ھذه الحالة إنھا تظھر بشكل
محدد مقت بطرس إلطاعة ھذا الصوت السماوي.
 ،A. T. Robertsonفي كتابه Word Pictures in the Greek New
 ،Testamentله كلمة قاطعة حول ھذا الفكر.
"ھا ھنا صورة توضيحية مفاجئة من العناد من جھة
من يعترف بصوت ﷲ له عندما يتغاضى أمر الرب
مع خبرات المرء وتحيزات آرائه .ھناك أمثلة وافرة
اليوم عن ھذا األمر بشكل محدد .بمعنى حقيقي كان
بطرس يحافظ على موقف التقوى أبعد من إرادة
الرب" )ص.(١٣٧ .
سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -١٧ :١٠ :أ
١٧
َ
َ
َ
ﱠ
الر ْؤيَا التِي َرآھَا؟ إِذا ال ﱢر َجا ُل
سى أنْ تَ ُكونَ ﱡ
س يَ ْرت ُ
" َوإِ ْذ َكانَ بُ ْط ُر ُ
س ِهَ :ماذا َع َ
َاب فِي نَ ْف ِ
ب
سلُوا ِمنْ قِبَ ِل َك ْرنِيلِيُ ُ
وس َكانُوا قَ ْد َ
س ْم َعانَ َوقَ ْد َوقَفُوا َعلَى ا ْلبَا ِ
ت ِ
سأَلُوا عَنْ بَ ْي ِ
الﱠ ِذينَ أُ ْر ِ
١٩
١٨
س ُمتَفَ ﱢك ٌر فِي
َونَاد َْوا يَ ْ
س نَا ِز ٌل ُھنَاكَ؟ َوبَ ْينَ َما بُ ْط ُر ُ
س ْم َعانُ ا ْل ُملَقﱠ ُ
ب بُ ْط ُر َ
ست َْخبِ ُرونَ َ :ھ ْل ِ
ال يَ ْطلُبُونَ َك٢٠ .لَ ِكنْ قُ ْم َوا ْن ِز ْل َو ْاذھ َْب َم َع ُھ ْم َغ ْي َر
الر ْؤيَا قَا َل لَهُ ﱡ
ﱡ
الر ُ
وحُ » :ھ َو َذا ثَالَثَةُ ِر َج ٍ
٢١
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
ﱢ
سلوا إِل ْي ِه ِمنْ
سلتُ ُھ ْم« .فنَ َز َل بُط ُر ُ
ال ال ِذينَ أ ْر َ
َي ٍء ألني أنَا ق ْد أ ْر َ
ُم ْرتَا ٍ
س إِلى ال ﱢر َج ِ
ب فِي ش ْ
٢٢
َ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ُ
ض ْرتُ ْم أل ْجلِ ِه؟« فقَالوا:
وس َوقا َل» :ھَا أنَا ال ِذي تَطلبُونَهَُ .ما ُھ َو ال ﱠ
سبَ ُ
قِبَ ِل َك ْرنِيلِيُ ُ
ب ال ِذي َح َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
وح َي إِل ْي ِه
وس قائِ َد ِمئَ ٍة َر ُجالً بَا ّراً َو َخائِفَ ﷲِ َو َم ْ
»إِنﱠ َك ْرنِيلِيُ َ
ش ُھوداً لهُ ِمنْ ُك ﱢل أ ﱠم ِة اليَ ُھو ِد أ ِ
٢٣
َ
َ
َ
َ
َ
ضاف ُھ ْم".
ستَ ْد ِعيَ َك إِلى بَ ْيتِ ِه َويَ ْ
س أَنْ يَ ْ
َاخ ٍل َوأ َ
س َم َع ِم ْن َك َكالَما ً« .ف َدعَا ُھ ْم إِلى د ِ
بِ َمالَ ٍك ُمقَ ﱠد ٍ
َاب" .ھذا فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري ،ما يشير ھنا إلى بدء
س يَ ْرت ُ
َ " ١٧ :١٠كانَ بُ ْط ُر ُ
عمل حدث في الزمن الماضي.
يستخدم لوقا عدة مرات ھذه الكلمة ليظھر التشوش الذھني )لو ٧ :٩؛ أع ١٢ :٢؛ :٥
٢٤؛  .(١٧ :١٠لم يفھم بطرس مباشرة الھدف من الرؤيا.
ً
الر ْؤيَا" .تستخدم الكلمة ھنا لوصف خبرة بطرس ،horama ،كما الحال تماما إذ
 " ﱡ
تستخدم مع رؤيا كرنيليوس في اآلية ) ٣اآلية .(١٩
وح" .لسنا متأكدين تماما ً من العالقة بين "الروح القدس" )اآلية (١٩
" ٩ :١٠قَا َل لَهُ ﱡ
الر ُ
والذي يتكلم "المالك" )اآليات  (٢٢ ،٣الذي يتكلم خالل ھذا السياق )اآلية " ،٢٠أنا قد
أرسلتھم"( .من الواضح أن المالك قد تكلم بالنيابة عن الروح القدس أو أن االثنين متطابقين
كتجلﱟ في العھد القديم )خر ٤ ،٢ :٣؛ أع .(٢٩ ،٢٦ :٨
 .٢٠ :١٠ھذه اآلية توكيدية جداً.
 -١ق ْم ،اسم فاعل مستخدم كأمر.
 -٢ا ْن ِزلْ  ،ماضي بسيط مبني للمعلوم أمر.
ْ -٣اذھَبْ َم َعھُ ْم ،حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( أمر.
ب ،اسم فاعل مستخدم كأمر.
َ -٤غ ْي َر ُمرْ تَا ٍ
 -٥أَنَا قَ ْد أَرْ َس ْلتُھُ ْم ego ،مع تام مبني للمعلوم إشاري.
لم يكن ھناك خيار أمام بطرس إال أن يذھب .كان ھذا موعداً إلھيا ً .الروح القدس كان
مسؤوالً عن رؤيا كرنيليوس ،وإرسال كرنيليوس للرجال ،ورؤيا بطرس ،واآلن تجاوب
بطرس مع مطلبھم.
 .٢٢ :١٠ينسبون بإخالص ما حدث.

" َر ُجالً بَا ّراً"
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
صالِ ٌح"
" َر ُج ٌل َ
صالِ ٌح"
العربية المشتركة
" َر ُج ٌل َ
ق"
اليسوعية
صدﱢي ٌ
" َر ُج ٌل ِ

ال بد أن ھذه الكلمة مستخدمة بمعنى العھد القديم "بال لوم" .إنھا ال تشير إلى الخلو
من الخطيئة )تك ١ :٦؛ أش ١ :١؛ لو ٦ :١؛  (٢٥ :٢أو إلى بر المسيح المنسوب )رو .(٤
ھذا الرجل عاش وفق كل ما فھمه عن إرادة ﷲ .انظر الموضوع الخاص" :البر" ،على :٣
.١٤

" َخائِفَ ﷲِ"
سميث/فاندايك-البستاني
"يَتﱠقِي ﷲَ"
كتاب الحياة
"يَخافُ ﷲ"
العربية المشتركة
"يَتﱠ ِقي ﷲَ"
اليسوعية
ھذه العبارة )أو مثيالتھا( تستخدما غالبا ً لوصف كرنيليوس ) .(٣٥ ،٢٢ ،٢ :١٠في
أع  ٥٠ ،٤٣ ،٢٦ ،١٦ :١٣تستخدم مع أولئك الذين لم يكونوا يھوداً بالعرق ولم يكونوا
مھتدين كاملين ،بل أولئك الذين كانوا يحضرون إلى المجامع بشكل منتظم .لقد كانوا يدعون
"خائفي ﷲ" )١٤ :١٦؛ ١٧ ،٤ :١٧؛ .(٧ :١٨
ضافَ ُھ ْم" .ھذا مثال آخر عن انفصال بطرس المستمر عن
َاخ ٍل َوأَ َ
" ٢٣ :١٠فَ َدعَا ُھ ْم إِلَى د ِ
نواميسه اليھودية .من المؤكد أن الجندي المرافق كان رومانيا ً ومع ذلك دعاه بطرس إلى
العشاء والشركة .الحظوا كيف أن بطرس في اآلية  ٤٨سيبقى في بيت روماني لعدة أيام.
سميث/فاندايك-البستاني٢٣ :١٠ :ب٢٩ -
٢٤
َ
َ
ْ
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذينَ ِمنْ يَافا َرافقُوهَُ .وفِي ال َغ ِد
س َم َع ُھ ْم َوأُنَ ٌ
" ثُ ﱠم فِي ا ْل َغ ِد َخ َر َج بُ ْط ُر ُ
اس ِمنَ ِ
ص ِدقَا َءهُ األَ ْق َربِينَ .
سبَا َءهُ َوأَ ْ
ص ِريﱠةََ .وأَ ﱠما َك ْرنِيلِيُ ُ
د ََخلُوا قَ ْي َ
وس فَ َكانَ يَ ْنت َِظ ُر ُھ ْم َوقَ ْد َدعَا أَ ْن ِ
٢٦
٢٥
س قَائِالً:
سا ْ
س َج َد َواقِعا ً َعلَى قَ َد َم ْي ِه .فَأَقَا َمهُ بُ ْط ُر ُ
ستَ ْقبَلَهُ َك ْرنِيلِيُ ُ
َولَ ﱠما د ََخ َل بُ ْط ُر ُ
وس َو َ
سانٌ «٢٧ .ثُ ﱠم د ََخ َل َو ُھ َو يَتَ َكلﱠ ُم َم َعهُ َو َو َج َد َكثِي ِرينَ ُم ْجتَ ِم ِعينَ ٢٨ .فَقَا َل لَ ُھ ْم» :أَ ْنتُ ْم
»قُ ْم أَنَا أَ ْيضا ً إِ ْن َ
ق بِأ َ َح ٍد أَ ْجنَبِ ﱟي أَ ْو يَأْتِ َي إِلَ ْي ِهَ .وأَ ﱠما أَنَا فَقَ ْد
َص َ
تَ ْعلَ ُمونَ َكيْفَ ُھ َو ُم َح ﱠر ٌم َعلَى َر ُج ٍل يَ ُھو ِد ﱟ
ي أَنْ يَ ْلت ِ
٢٩
َ
َ
َ
ض ٍة إِ ِذ
س أ ْو نَ ِج ٌ
ان َما إِنﱠهُ َدنِ ٌ
ُون ُمنَاقَ َ
أَ َرانِي ﷲُ أَنْ الَ أَقُو َل عَنْ إِ ْن َ
س ٍ
س .فلِذلِ َك ِجئْتُ ِمنْ د ِ
ستَ ْد َع ْيتُ ُمونِي؟«".
با ْ
ستَ ْد َع ْيتُ ُمونِي .فَأ َ ْ
ا ْ
ست َْخبِ ُر ُك ْم :ألَ ﱢ
ي َ
سبَ ٍ
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذينَ ِمنْ يَافَا َرافَقُوهُ" .اآلية في  ١٢ :١١تقول أن ھناك ستة
" ٢٤ :١٠أُنَ ٌ
اس ِمنَ ِ
منھم .عرف بطرس أن ھذه الحادثة ستسبب له مشاكل مع بعض اليھود من أتباع يسوع.
ولذلك فقد أخذ عدة شھود معه ).(١٢ :١١
ص ِريﱠةَ" .قيصرية كانت المدينة الجميلة على شاطئ البحر .لقد سميت ھكذا تكريما ً
 "قَ ْي َ
للقيصر الروماني .لقد كانت من مركز الفلسطيني لقوة االحتالل الرومانية .كان الرومان قد
جعلوھا ميناء صغيراً.
َ
ص ِدقَا َءهُ األ ْق َربِينَ " .متوقعا ً شخصا ً يخاطبه من قِبل ﷲ ،دعا كرنيليوس
سبَا َءهُ َوأَ ْ
 " َدعَا أَ ْن ِ
كل عائلته المقربين ،وأصدقائھن وخدامه ،وربما أيضا ً جنود آخرين .وربما كانوا جميعا ً
ينتظرون لساعات وساعات .يا لروح التوقع والترقب التي كانت تمأل ذلك البيت .كل ھؤالء
سيناقشون موضوع الرؤيا والرسالة الكاملة وراءه.
ھذا ما صدم الرؤساء في القطاع اليھودي من الكنيسة ،ألن عدداً كبيراً من األمميين،
وكثيراً منھم ليسوا من خائفي ﷲ ،قد امتلئوا من المعمودية والروح القدس )اآلية .(٢٧
س ...د ََخ َل" .ھناك تعارض واضح في النص اليوناني ھنا.
" ٢٧ ،٢٥ :١٠لَ ﱠما د ََخ َل بُ ْط ُر ُ
على كل حال" ،الدخول" األول الذي يذكر في اآلية  ٢٥ربما يكون بوابة المدينة عند فناء
البيت ،و"الدخول" الثاني في اآلية  ٢٧ربما يكون إلى منزل كرنيليوس .مھما كانت الحالة،
من جديد بطرس ينتھك الطقوس الشعائرية اليھودية بدخوله إلى بيت أممي.
س َج َد َواقِعا ً َعلَى قَ َد َم ْي ِه" .ھذا ھو المصطلح االعتيادي في السبعينية واألناجيل
َ " ٢٥ :١٠
للداللة على العبادة .ولكن ،في ھذا السياق "تقديم االحترام" ربما يكون مناسبا ً أكثر ).(NJB
لقد أع ّد مالك لمجيء بطرس؛ وبالطبع كرنيليوس سوف يكرم ھذا الرسول ويحترمه )رؤ
١٠ :١٩؛ .(٩ -٨ :٢٢
َ
َ
ْ
َ
ق بِأ َح ٍد" .يقتبس بطرس من
َص َ
 "أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ َكيْفَ ھ َُو ُم َح ﱠر ٌم َعلى َر ُج ٍل يَ ُھو ِد ﱟ
ي أنْ يَلت ِ
تدريبه الرابي أو من مدرسة المجمع؛ ولكن ال نجد ھذا في العھد القديم ،بل ببساطة في
التفاسير الرابية.
 "أَ ْجنَبِ ﱟي" .ھذه الكلمة ھي نص فريد آخر نجده ھنا فقط في العھد الجديد .كان لوقا قد
اختار عدة كلمات نادرة جداً في ھذا األصحاح:
 ،eusebēs -١اآليات  ،٧ ،٢تقي ) ٢بط (٩ :٢

 ، prospeinos -٢اآلية  ،١٠جائع
 ، dienthumeomai -٣اآلية  ،١٩متفكر
 ، sunomileō -٤اآلية  ،٢٧يتكلم
 ، athemiton -٥اآلية  ،٢٨محرم
 ، allophulō -٦اآلية  ،٢٨أجبني
 ، anantirrētos -٧اآلية  ،٢٩دون مناقضة
 ، prosōpolēmpēs -٨اآلية  ،٣٤ال يقبل الوجوه )مشابه لرو ١١ :٢؛ أف ٩ :٦؛ يع
١٩ :٢
 ، katadunasteuō -٩اآلية  ،٣٨المتسلط عليھم )(٦ :٢
 ، procheirotoneōاآلية ،٤١سبق فانتخبھم
-١٠
ليس مؤكداً إذا ما كان لوقا قد نسخ بعضا ً من ھذه العظات الباكرة واألحداث في أعمال
الرسل من مصادر أخرى أو تسجيل لمقابالت شفھية مع أولئك الذين كانوا حاضرين.
س" .فھم بطرس الرسالة.
س أَ ْو نَ ِج ٌ
ان َما إِنﱠهُ َدنِ ٌ
 "فَقَ ْد أَ َرانِي ﷲُ أَنْ الَ أَقُو َل عَنْ إِ ْن َ
س ٍ
الحيوانات في المالءة تمثل كل الكائنات البشرية الذين خلقوا على صورة ﷲ )تك -٢٦ :١
 .(٢٧محبة ﷲ لكرنيليوس وعائلته وأصدقائه أظھرت لبطرس النطاق العالمي لإلنجيل .ھذا
سيؤكد شھادة استفانوس كرازة فيلبس.
سميث/فاندايك-البستاني٣٣ -٣٠ :١٠ :
٣٠
َ
ْ
اس َع ِة
صائِما ًَ .وفِي ال ﱠ
وسُ » :م ْن ُذ أَ ْربَ َع ِة أَيﱠ ٍام إِلى َھ ِذ ِه ال ﱠ
" فَقَا َل َك ْرنِيلِيُ ُ
سا َع ِة ُكنتُ َ
سا َع ِة التﱠ ِ
٣١
س ِم َعتْ
وس ُ
س الَ ِم ٍع َوقَا َل :يَا َك ْرنِيلِيُ ُ
ُك ْنتُ أُ َ
صلﱢي فِي بَ ْيتِي َوإِ َذا َر ُج ٌل قَ ْد َوقَفَ أَ َما ِمي بِلِبَا ٍ
٣٢
س ْل إِلَى يَافَا َوا ْ
س .إِنﱠهُ
س ْم َعانَ ا ْل ُملَقﱠ َب بُ ْط ُر َ
صالَتُ َك َو ُذ ِك َرتْ َ
َ
ْع ِ
ص َدقَاتُكَ أَ َما َم ﷲِ .فَأَ ْر ِ
ستَد ِ
٣٣
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﱢ
َ
ْ
سلتُ إِل ْي َك َحاالً.
اغ ِعن َد البَ ْح ِر .ف ُھ َو َمتَى َجا َء يُ َكل ُمكَ  .فأ ْر َ
ت ِ
نَا ِز ٌل فِي بَ ْي ِ
س ْم َعانَ َر ُج ٍل َدبﱠ ٍ
ْ
َ
َ
س َم َع َج ِمي َع َما أ َم َر َك بِ ِه
اض ُرونَ أ َما َم ﷲِ لِنَ ْ
َوأَ ْنتَ فَ َع ْلتَ َح َ
سنا ً إِذ ِجئْتَ َ .واآلنَ نَ ْحنُ َج ِميعا ً َح ِ
ﷲُ«".
س الَ ِم ٍع" .غالبا ً ما تظھر المالئكة على ھذا النحو )١٠ :١؛ مت ٣ :٢٨؛ مر
" ٣٠ :١٠بِلِبَا ٍ
٥ :١٦؛ يو ١٢ :٢٠؛ لو .(٤ :٢٤
 .٣١ :١٠ھذه ھي المرة الثالثة في ھذا األصحاح التي يتم تأكيد تقوى كرنيليوس )اآليات ،٤
 .(٢٢كرنيليوس ليس ھو المفاجأة؛ المفاجئ ھو أصدقاؤه وخدامه وعائلته الذين آمنوا أيضا ً
بالمسيح .ھذا أحد األمثلة العديدة في سفر األعمال عن "خالص أھل البيت".
أولئك الذين ترعرعوا فينا في نماذج كرازية غربية من التبشير الذي يؤكد على
التجاوب الفردي االختياري يندھشون من ھذا النوع من التجاوبات الجماعية ،ولكن معظم
العالم فيھا تكيف جماعي عائلي قِبلي .ﷲ قادر على أن يعمل من خالل عدة نماذج لكي يصل
إلى البشر الذين خلقھم على صورته .ليس من نموذج واحد للتبشير.
 .٣٣ :١٠ھؤالء الناس كانوا على استعداد بأن يسمعوا .لقد أدركوا أنھم كانوا وسط لحظة
إلھية مع رسول مر َسل من ﷲ.
سميث/فاندايك-البستاني٤٣ -٣٤ :١٠ :
٣٥
٣٤
ُ
َ
َ
ق أَنَا أ ِج ُد أنﱠ ﷲَ الَ يَ ْقبَ ُل ا ْل ُو ُجوهَ .بَ ْل ِفي ُك ﱢل أ ﱠم ٍة الﱠ ِذي
س فَاهُ َوقَا َل» :بِا ْل َح ﱢ
" فَفَت ََح بُ ْط ُر ُ
٣٦
سالَ ِم
س َرائِي َل يُبَ ﱢ
سلَ َھا إِلَى بَنِي إِ ْ
يَتﱠقِي ِه َويَ ْ
ش ُر بِال ﱠ
صنَ ُع ا ْلبِ ﱠر َم ْقبُو ٌل ِع ْن َدهُ .ا ْل َكلِ َمةُ الﱠتِي أَ ْر َ
٣٧
َ
َ
صا َر فِي ُك ﱢل ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة ُم ْبتَ ِدئا ً
بِيَ ُ
يحَ .ھ َذا ھ َُو َر ﱡب ا ْل ُك ﱢل .أ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ األ ْم َر الﱠ ِذي َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
٣٨
سو ُ
وحنﱠا .يَ ُ
اص َر ِة َكيْفَ َم َ
يل بَ ْع َد ا ْل َم ْع ُمو ِديﱠ ِة الﱠتِي َك َر َز بِ َھا يُ َ
ع الﱠ ِذي ِمنَ النﱠ ِ
س َحهُ ﷲُ
ِمنَ ا ْل َجلِ ِ
صنَ ُع َخ ْيراً َويَ ْ
س َوا ْلقُ ﱠو ِة الﱠ ِذي َجا َل يَ ْ
بِ ﱡ
سلﱢ ِط َعلَ ْي ِھ ْم إِ ْبلِ ُ
شفِي َج ِمي َع ا ْل ُمتَ َ
يس ألَنﱠ ﷲَ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
٣٩
َكانَ َم َعهَُ .ونَ ْحنُ ُ
ش ُھو ٌد بِ ُك ﱢل َما فَ َع َل ِفي ُكو َر ِة ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة َو ِفي أُو ُر َ
شلِي َم .الﱠ ِذي أَ ْيضا ً قَتَلُوهُ
٤١
٤٠
س
ُم َعلﱢقِينَ إِيﱠاهُ َعلَى َخ َ
صي َر ظَا ِھراً لَ ْي َ
ث َوأَ ْعطَى أَنْ يَ ِ
شبَ ٍةَ .ھ َذا أَقَا َمهُ ﷲُ فِي ا ْليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
يع ال ﱠ
ب بَ ْل لِ ُ
ق ﷲُ فَا ْنت ََخبَ ُھ ْم .لَنَا نَ ْحنُ الﱠ ِذينَ أَ َك ْلنَا َو َ
ش ِر ْبنَا َم َعهُ بَ ْع َد قِيَا َمتِ ِه ِمنَ
سبَ َ
ش ُھو ٍد َ
ش ْع ِ
لِ َج ِم ِ
٤٢
ش َھ َد بِأَنﱠ َھ َذا ھ َُو ا ْل ُم َعيﱠنُ ِمنَ ﷲِ َديﱠانا ً لِألَ ْحيَا ِء
ب َونَ ْ
صانَا أَنْ نَ ْك ِر َز لِل ﱠ
تَ .وأَ ْو َ
ش ْع ِ
األَ ْم َوا ِ
٤٣
س ِم ِه ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا«".
ت .لَهُ يَ ْ
ش َھ ُد َج ِمي ُع األَ ْنبِيَا ِء أَنﱠ ُك ﱠل َمنْ يُ ْؤ ِمنُ ِب ِه يَنَا ُل بِا ْ
َواألَ ْم َوا ِ
" ٣٤ :١٠أَنﱠ ﷲَ الَ يَ ْقبَ ُل ا ْل ُو ُجوهَ" .ھذه بداية عظة بطرس إلى كرنيليوس .إنھا مثال جيد
عن الكرازة في الكنيسة األولى إلى غير اليھود .ھذا المظھر اإلداني في العھد القديم ميّز ﷲ
)تث ٧ :١٠؛  ٢أخ  (٧ :١٩وھو مطلوب من شعبه )تث ١٧ :١؛  .(١٩ :١٦وھي أيضا ً
صفة عامة مميزة بالعھد الجديد )رو ١١ :٢؛ غل ٦ :٢؛ أف ٩ :٦؛ كول ٢٥ -٢٤ :٣؛ ١

بط  .(١٧ :١في العھد القديم ھذه العبارة تعني حرفيا ً "يرفع الوجه" .في المحاكم العبرية كان
المدافعون يحفظون رؤوسھم منحنية لئال يعرف القاضي الشخص وينحاز من جراء ذلك.
ﷲ ليس لديه مفضلين مأسورين )أعراق أو شعوب أو أفراد( .وإذا ما كان ھذا
صحيح فإذاً ما عمل التعيين السابق؟ أو كيف يُعتبر إسرائيل خاصاً؟ احذروا من أنظمة
الالھوت الحديثة المعاصرة.
صنَ ُع ا ْلبِ ﱠر َم ْقبُو ٌل ِع ْن َدهُ" .ھذا الوصف ال يشير إلى
ِ " ٣٥ :١٠في ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة الﱠ ِذي يَتﱠقِي ِه َويَ ْ
مفھوم الخالص الروحي ،بل من الواضح أنه يشير إلى فكرة الصدقة ،والصالة ،والتقوى.
انظر الموضوع الخاص على  .٢ :٣ھذه العبارة ال بد أن تتوازن الھوتيا ً مع األمر باقتبال
اإلنجيل )يو ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ رو .(١٣ -٩ :١٠
الحقيقة الرئيسية ھي أن ﷲ يقبل األمميين بدون أن يصبحوا يھوداً مھتدين .وھذه
مرحلة الھوتية تمھد السبيل ألع  ،١٥مجمع أورشليم.
 .٣٩ -٣٦ :١٠كتاب ) The Jerome Biblical Commentaryالمجلد  ،٢ص(١٨٨ .
يقدم عدة تعليقات جيدة حول ھذه األسماء.
 -١إنھا تشكل خالصة بطرس لإلنجيل )أي ،العظة الكرازية .(Kerygma
 -٢إنھا تحوي على علم نظم ضعيف ،ما يظھر أن لوقا يدون بدقة مصادره وال يبتكر أو
يخترعھا أو يحررھا.
س َرائِي َل" .ھذه ال تشير إلى العھد القديم ،بل إلى
سلَ َھا إِلَى بَنِي إِ ْ
" ٣٦ :١٠ا ْل َكلِ َمةُ الﱠتِي أَ ْر َ
يسوع وكرازة الرسل.
ً
ْ
يح" .قد تكون ھذه تلمحيا إلى أش  .٧ :٥٢كلمة "سالم"
 "يُبَ ﱢ
ش ُر بِال ﱠ
سالَ ِم بِيَ ُ
سو َع ال َم ِ
س ِ
تستخدم بثالث طرق في العھد الجديد:
 -١السالم بين ﷲ والبشرية )كول .(٢٠ :١
 -٢السالم الذاتي للمؤمن الفرد )يو ٢٧ :١٤؛ ٣٣ :١٦؛ فيل .(٤
 -٣السالم بين جماعات البشر الذين يتجاوبون مع المسيح )أف ٦ :٣ -١٤ :٢؛ كول :٣
.(١٦
كل العوائق البشرية تسقط في المسيح )غل ٢٨ :٣؛ كول .(١١ :٣
 " َھ َذا ھ َُو َر ﱡب ا ْل ُك ﱢل" .ھذا تعليق تحريري/تأليفي .ھا ھنا العنصر العالمي للرسالة والدعوة
التي في إنجيل يسوع المسيح والتي ال تزال تُعتبر جذرية على فھم اليھود التقليديين )أع :٢
٣٦؛ مت ١٨ :٢٨؛ رو ١٢ :١٠؛ أف ٢٢ -٢٠ :١؛ كول ١٠ :٢؛  ١بط  .(٢٢ :٣إنه رب
كل األعراق والجناس واألشياء )ربوبية كونية(.
صا َر" .يستخدم بطرس نفس الصيغة كما في عظته
" ٣٩ ،٣٧ :١٠أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ األَ ْم َر الﱠ ِذي َ
في يوم الخمسين ) .(٣٣ ،٢٢ :٢كانوا قد سمعوا عن يسوع وما حدث له في أورشليم.
قد يتساءل أنى لھؤالء الناس أن يكونوا قد حصلوا على كل تلك المعلومات .ھل
يستخدم بطرس المغاالة؟ ھل كان ھؤالء مشاركون نوعا ً ما في بعض أحداث أورشليم؟ ھل
كان بعض ھؤالء يھوداً خداما ً للبيوت؟ النص مختصر موجز جداً وال نستطيع أن نعرف ذلك
تماما ً.
استخدم البعض ھذه العظة ليؤكد ما يلي:
 -١أن لوقا كتب كل العظات في أعمال الرسل )ولكن لوقا ھو كاتب ماھر ضليع في
اليونانية الشعبية السائدة واآليات  ٣٨ -٣٦ليست لغة يونانية جيدة مقبولة(.
 -٢أن لوقا كان أمينا ً إلى مصادره واقتبس منھا بدقة بدون تصحيح النحو الضعيف فيھا.
 -٣أن ھذه العبارة قصد بھا أن يفھمھا القرّاء الحقا ً ألعمال الرسل ) The Jerome
 ، Commentaryالمجلد  ،٢ص.(١٨٩ .
وحنﱠا" .سبب اعتماد يسوع كان دائما ً موضع
" ٣٧ :١٠بَ ْع َد ا ْل َم ْع ُمو ِديﱠ ِة الﱠتِي َك َر َز ِب َھا يُ َ
اھتمام وانشغال المؤمنين ألن معمودية يوحنا كانت معمودية التوبة .يسوع لم يكن في حاجة
إلى التوبة أو إلى الغفران ،ألنه كان بال خطيئة ) ٢كور ٢١ :٥؛ عب ١٥ :٤؛ ٢٦ :٧؛  ١بط
٢ :٢؛  ١يو  .(٥ :٣النظريات التي ظھرت لتفسير ذلك قالت:
 -١كان ذلك مثاالً للمؤمنين لكي يتبعوه.
 -٢كان ذلك تطابقا ً منه مع حاجة المؤمنين.
 -٣لقد كانت تلك المعمودية سيامة وتأھيل له ألجل الخدمة.
 -٤لقد كانت رمزاً لمھمته االفتدائية.
 -٥لقد كانت تعبيراً عن مصادقة خدمة ورسالة يوحنا المعمدان.
 -٦كانت إخباريا ً نبويا ً مسبقا ً عن موته ودفنه ،وقيامته )رو ٤ :٦؛ كول .(١٢ :٢

المعمودية على يد يوحنا كان يُنظر إليھا على أنھا بدء خدمة يسوع العلنية الممتلئة
بالروح القدس .كل األناجيل اإلزائية تدون ھذا الحدث االفتتاحي التدشيني .يبدأ مرقس إنجيل
)رواية شھادة بطرس( بھذا الحدث .كانت الكنيسة األولى تنظر إلى ھذه على أنھا البداية
الخاصة للدھر الجديد للروح القدس من حيث ارتباطھا بالخدمة العلنية ليسوع.
س َوا ْلقُ ﱠو ِة" .الحظوا
سو ُ
س َحهُ ﷲُ بِ ﱡ
" ٣٨ :١٠يَ ُ
اص َر ِة َكيْفَ َم َ
ع الﱠ ِذي ِمنَ النﱠ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
األشياء التي يؤكد بطرس عليھا والمتعلقة بيسوع:
 -١مسحه ﷲ )يمسح ھي الجذر العبري لكلمة المسيا(
 -٢بالروح القدس )الدھر الجديد ھو دھر الروح القدس(
 -٣بالقوة )خدمة فعّالة(
أ -يصنع الخير
ب -يَ ْشفِي َج ِمي َع ْال ُمتَ َسلﱢ ِط َعلَ ْي ِھ ْم إِ ْبلِيسُ )قوة الشر وإبليس(
 -٤ﷲ كان معه )لقد تكلم وتصرف باسم الرب ،يو ٢ :٣؛ ٣٣ :٩؛ ٣٨ :١٠؛ :١٤
(١١ -١٠
من الواضح أن ھذه تشير إلى معمودية يسوع ) ، F. F. Bruceفي كتابه
 ، Answers to Questionsص.(١٧٢ -١٧١ .
 ، Robert B. Girdlestoneفي كتابه ،Synonyms of the Old Testament
يقدم التعليق الشيق التالي:
"الفعل  χρίεινيستخدم خمس مرات في العھد
الجديد .في أربعة من ھذه المقاطع تشير إلى مسح
المسيح من قِبل والده ،وتحديداً :لو  ،١٨ :٤والتي
ھي اقتباس عن أش ١ :٦١؛ عب  ،٩ :١والتي ھي
مقتبسة من مز ٧ :٤٥؛ أع  ،٢٧ :٤حيث تستخدم
بإشارة خاصة إلى االقتباس من المزمور الثاني،
والذي يسبقه مباشرة؛ وأع  ،٣٨ :١٠حيث نعلم أن
ﷲ قد مسح يسوع بالروح القدس" ص.١٨٣ .
انظر الموضوع الخاص" :العظة الكرازية  ،"Kerygmaعلى .١٤ :٢
يس" .انظر المواضيع الخاصة على  ٣ :٥و.١٦ :٥
 "يَ ْ
سلﱢ ِط َعلَ ْي ِھ ْم إِ ْبلِ ُ
شفِي َج ِمي َع ا ْل ُمتَ َ
َ
َ
شبَ ٍة"" .ضمير الغائب الجمع" يشير إلى
" ٣٩ :١٠الﱠ ِذي أ ْيضا ً قتَلُوهُ ُم َعلﱢقِينَ إِيﱠاهُ َعلَى َخ َ
رؤساء اليھود ،والشعب ،والسلطات الرومانية .انظر التعليق على  .٢٣ :٢ھذا المفھوم من
التعليق على خشبة/عود يذكر في  ٣٠ :٥ويعكس تث ) ٢٣ :٢١والتي كانت تشير أصالً إلى
وضع المرء على خازوق بعد موته ألجل إذالله ،ولكن الرابيين في أيام يسوع فسروا ذلك
على أنه الصليب الروماني( ،والذي به حمل يسوع لعنة الناموس في العھد القديم )أش (٥٣
عنّا )غل .(١٣ :٣
ً
" ٤٠ :١٠أَقَا َمهُ ﷲُ" .إنه ألمر الفت الھوتيا أن أش  ١٠ ،٦ -٤ :٥٣يؤكد أن إرادة الرب
وھدفه كانت أن يعاني يسوع ويموت )تك  .(١٥ :٣لقد استخدم الرب وكيالً:
 -١إبليس
 -٢رؤساء اليھود األشرار
 -٣الرؤساء الرومان األردياء
 -٤رعاع الشعب اليھودي الغاضب
ﷲ يسخر الشر ألجل مشيئته! إنه يستخدم الشر ليحقق ھدفه النھائي ألجل البشرية التي
ُخلقت على صورته/شبھه .يا للروعة! يا لسيادة ﷲ! إنه يسمح بالموت ثم يأتي بحياة القيامة
إلى يسوع والجميع.
يؤكد العھد الجديد أن األقانيم الثالثة جميعا ً للثالوث القدوس كانت فعالة في قيامة
يسوع:
 -١الروح القدس )رو (١١ :٨
 -٢يسوع )يو ٢٢ -١٩ :٢؛ (١٨ -١٧ :١٠
 -٣اآلب )أع ٣٢ ،٢٤ :٢؛ ٢٥ ،١٥ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ ٣٧ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٠ :١٣؛
رو (٩ ،٤ :٦
كان ھذا تأكيداً لحقيقة حياة يسوع ،وموته ،وتعاليمه حول ﷲ .كانت ھذه جانبا ً عظيما ً من
العظة الكرازية ) Kerygmaأي العظات في أعمال الرسل ،انظر الموضوع الخاص على
.(١٤ :٢

ث" .بسبب  ١كور  ،٤ :١٥ربط البعض ھذه بمز  ١٠ :١٦أو ھو ،٢ :٦
 " ِفي ا ْليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
ولكن األرجح ھو يونان  ١٧ :١بسبب مت .٤٠ :١٢
ب" .يسوع ظھر لعدة جماعات
يع ال ﱠ
صي َر ظَا ِھراً لَ ْي َ
ش ْع ِ
" ٤١ -٤٠ :١٠أَ ْعطَى أَنْ يَ ِ
س لِ َج ِم ِ
مختارة )يو ٢٤ ،١٩ :١٤؛ ٢٧ :١٥؛ ٢٢ ،١٦ :١٦؛  ١كور .(٩ -٥ :١٥
ت" .رغم أن جسد يسوع المقام لم
" ٤١ :١٠الﱠ ِذينَ أَ َك ْلنَا َو َ
ش ِر ْبنَا َم َعهُ بَ ْع َد قِيَا َمتِ ِه ِمنَ األَ ْم َوا ِ
يكن في حاجة إلى قوت مادي ،إال أنه أكل وشرب ليظھر لشھوده الخاصين أنه كان حقيقيا ً
وليعبّر عن شركته معھم )لو ٤٣ -٤١ ،٣٥ :٢٤؛ يو .(١٣ -٩ :٢١
ب" .ضمير الفاعل ھنا يشير إلى يسوع )مت -١٨ :٢٨
صانَا أَنْ نَ ْك ِر َز لِل ﱠ
" ٤٢ :١٠أَ ْو َ
ش ْع ِ
٢٠؛ لو ٤٨ -٤٧ :٢٤؛ يو .(٢٧ :١٥
ھذه الشھادة كانت يجب أن تبدأ في أورشليم ولكن أن تصل إلى كل أرجاء العالم ):١
.(٨
َ
َ
ً
ت" .المسيح ھو ممثل أو وكيل اآلب في الدينونة )دا ١٤ -١٣ :٧؛
 " َديﱠانا لِأل ْحيَا ِء َواأل ْم َوا ِ
يو ٤٧ ،٢٢ :٥؛ أع ٣١ :١٧؛  ٢كور ١٠ :٥؛  ٢تيم ١ :٤؛  ١بط  (٥ :٤إذ كان وكيل اآلب
ت يسوع ليدين بل ليخلّص )يو -١٧ :٣
في الخلق )يو ٣ :١؛ كول ١٦ :١؛ عب  .(٢ :١لم يأ ِ
 .(١٩عبارة "الحياء واألموات" تشير إلى الدينونة األخروية ،والمجيء الثاني .بعض
المؤمنين سوف يكونون ال يزالون على قيد الحياة ) ١تس .(١٨ -١٣ :٤
موضوع خاص :القاضي ،والدينونة ،والعدالة )טפת( في أشعياء:
ھذه المفردات ) (BDB 1047تُستخدم بشكل واسع في العھد القديم.
) ،(NIDOTTEالمجلد  ،٤ص ،٢١٤ .ومتمايزة في انتشارھا ومغزاھا:
 -١في أسفار موسى الخمسة  % ١٣قضاة بشر
 -٢األسفار التاريخية  % ٣٤قادة بشر
 -٣األدب الحكمي  % ٢٢نشاط ديني
 -٤األنبياء  % ٣١معظم النشاط الديني
الحظ الجدول التالي:
ض قضاة إسرائيل المثاليين قضاة إسرائيل
ض
المسيّا كقا ٍ
الرب يھوه كقا ٍ
الفعليين
٢ :٣
٢٣ ،٢١ ،١٧ :١
٧ :٩
٤ :٢
٧ :٥
٨ :٢٦
٤ ،٣ :١١
١٤ :٣
٢ :١٠
١ :٥٦
٥ :١٦
٤ :٤
،٩ ،٤ :٥٩
٨ ،٢ :٥٨
١ :٣٢
١٦ :٥
١٥ ،١٤ ،١١
١٤ :٤٠
٢٦ ،١٧ ،٦ :٢٨
٤ ،٣ ،١ :٤٢
١٨ :٣٠
٥ ،٤ :٥١ ٢٢ ،٥ :٣٣
٨ :٥٣
٨ :٦١
١٦ :٦٦
كان على إسرائيل أن يعكس شخصية الرب يھوه إلى األمم .وقد أخفق ،ولذلك فقد
رفع الرب إسرائيليا ً "مثاليا ً" ليحقق إعالنه الشخصي إلى العالم )أي المسيّا ،يسوع
الناصري ،المسيح ،انظر أشعياء .(١٢ :٥٣ -١١ :٥٢
ش َھ ُد َج ِمي ُع األَ ْن ِبيَا ِء" .أظھر يسوع للتلميذين على طريق عمواس )ھذه القصة
" ٤٣ :١٠لَهُ يَ ْ
مدونة فقط في لو  (٣٥ -١٣ :٢٤أين وكيف أشار العھد القديم إليه ھو نفسه .وھذان أظھرا
ذلك للتالميذ في العلية وھذه المعلومات صارت المقاربة المعيارية للشھادة لليھود ).(١٨ :٣
لقد فتح يسوع أذھان التالميذ )لو .(٤٥ :٢٤
س ِم ِه") .يوئيل  ٣٢ :٢ولوقا .(٤٧ :٢٤
 "بِا ْ
س ِم ِه ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا" .ھذه ھي رسالة اإلنجيل وھي إلى:
 "أَنﱠ ُك ﱠل َمنْ يُ ْؤ ِمنُ بِ ِه يَنَا ُل بِا ْ
 -١كل من
 -٢باسمه
 -٣كل من يؤمن به
 -٤ينال غفران الخطايا )لو (٤٧ -٤٦ :٢٤

إنه يسوع -ھو مركز التركيز ،وليس التركيز على اإلنجاز )أي العھد الجديد الوارد في
إر  ،٣٤ -٣١ :٣١حز  .(٣٨ -٢٢ :٣٦كل ذلك في حاجة ألن يُصنع ألجل الجميع ،ألي
شخص ،لكي يخلصوا تماما ً .لقد اختار ﷲ أن يعمل مع بشرية ساقطة من خالل العھد .إنه
يستھل ويحدد جدول األعمال ،ولكنه أيضا ً يطلب من البشر أن يتجاوبوا بالتوبة ،واإليمان،
والطاعة ،والصبر .على البشر أن يقتبلوا عطية ﷲ في المسيح )يو ١٢ :١٢١؛ ١٦ :٣؛ رو
 .(١٣ -٩ :١٠إنه ليس تحول تلقائي.
 ، Frank Staggفي كتابه  ،New Testament Theologyفيه تعليق شيق على
الغفران وعالقته المفترضة بالتوبة.
"الغفران يتطلب إدراكا ً جديداً للخطيئة وتحوالً
عنھا .اليقين يُعطى بأن الغفران والتطھير سوف
يتبعان بشكل أكيد االعتراف بغفران الخطايا ) ١يو
 ،(٩ :١ولكن ما من وعد يُعطى حيث االعتراف ال
يكون موجوداً .في بيت كرنيليوس ،ربط بطرس
الغفران باإليمان ،معلنا ً أنه لھذا الشخص )يسوع(
يشھد جميع األنبياء" :لَهُ يَ ْشھَ ُد َج ِمي ُع األَ ْنبِيَا ِء أَ ﱠن ُك ﱠل
َم ْن ي ُْؤ ِم ُن بِ ِه يَنَا ُل بِا ْس ِم ِه ُغ ْف َرانَ ْالخَ طَايَا" )أع :١٠
 .(٤٣في ھذا اإليمان ،مع التوبة المرافقة له
واالعتراف ،يحدث أن المرء "يعترف ويتبرأ" من
خطيئته .ھذا ال يعني أن التوبة تكسب الغفران؛ حتى
التوبة ال تجعل المرء جديراً بالمغفرة .وكما قال
أحدھم ،الخطأ يجب أن يقبل رفضه وأن يقبل قبوله،
رغم أنه يعرف بنفسه أنه ليس مقبوالً .الخاطئ ال
يُغفر له إلى أن يكون على استعداد ألن يقبل الرفض
من ﷲ لكي يسمع منه كلمة القبول") .ص.(٩٤ .
من أجل موضوع "من يؤمن" انظر الموضوع الخاص على .١٦ :٣
سميث/فاندايك-البستاني٤٨ -٤٤ :١٠ :
٤٤
ْ
س َم ُعونَ
يع الﱠ ِذينَ َكانُوا يَ ْ
س يَتَ َكلﱠ ُم ِب َھ ِذ ِه األُ ُمو ِر َح ﱠل ﱡ
وح القُد ُ
الر ُ
" فَبَ ْينَ َما بُ ْط ُر ُ
ُس َعلَى َج ِم ِ
٤٥
س ألَنﱠ َم ْو ِھبَةَ
َان ُك ﱡل َمنْ َجا َء َم َع بُ ْط ُر َ
ا ْل َكلِ َمةَ .فَا ْن َدھ َ
َش ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ الﱠ ِذينَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل ِخت ِ
٤٦
سنَ ٍة
س َكبَتْ َعلَى األُ َم ِم أَ ْيضا ً  -ألَنﱠ ُھ ْم َكانُوا يَ ْ
ﱡ
س قَ ِد ا ْن َ
س َم ُعونَ ُھ ْم يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِأ َ ْل ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
٤٧
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱢ
ست َِطي ُع أ َح ٌد أنْ يَ ْمنَ َع ا ْل َما َء َحتﱠى الَ يَ ْعتَ ِم َد
س» :أتُ َرى يَ ْ
اب بُط ُر ُ
َويُ َعظ ُمونَ ﷲَِ .حينَئِ ٍذ أ َج َ
٤٨
َ
َ
َ
س ِم ال ﱠر ﱢبِ .حينَئِ ٍذ
ُس َك َما نَ ْحنُ أ ْيضاً؟« َوأ َم َر أنْ يَ ْعتَ ِمدُوا بِا ْ
َھ ُؤالَ ِء الﱠ ِذينَ قَبِلُوا ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
سأَلُوهُ أَنْ يَ ْم ُك َث أَيﱠاما ً".
َ
 .٤٤ :١الحظوا أن بطرس لم يكن قد أنھى عظته بعد عندما ح ّل الروح القدس )-١٦ :٨
١٧؛ ٤٤ :١٠؛ .(١٥ :١١
س َم ُعونَ ا ْل َكلِ َمةَ" .المشادة الالھوتية الحقيقية لم تكن كرنيليوس.
يع الﱠ ِذينَ َكانُوا يَ ْ
 " َعلَى َج ِم ِ
لقد كان مقبوالً تماما ً من قِبل المجمع المحلي .المشادة كانت ھي جميع أصدقائه .لم يكن لھم
اتصال واضح سابق ،حتى مع اليھودية ،واآلن قبِلھم ﷲ كليا ً .ھذا القبول كان قد أُظھر وثُبت
بنفس التجلي للقوة الروحية والحضور اللذان تبديا في يوم الخمسين.
أيضا ً الحظوا أن ترتيب األحداث يتغير .الروح القدس يأتي قبل معمودية الماء،
وليس بالتزامن معھا ) (٣٢ :٢أو بعدھا ) .(١٧ :٨يدون لوقا ما حدث ،وليس ما "ينبغي أن
يكون قد حصل" .احذروا من محاولة تحويل أي من لقاءات اإلنجيل ھذه المدونة في أعمال
الرسل إلى لقاء اإلنجيل.
 .٤٥ :١نفس التجلي الفائق الطبيعة للروح القدس )اآلية  (٤٦الذي حدث في يوم الخمسين،
حدث ثانية بما يتعلق بالرومان.
ھذه العالمة الخاصة لم تكن ألجل كرنيليوس ،وأصدقائه فق ،بل في المقام األول
ألجل المؤمنين المختتنين )اآلية  .(٤٧لقد أظھرت بطريقة قوية ال تقبل الجدل أن ﷲ كان قد
قبِل األمميين ) ،(١٧ :١١وحتى الرومان.
لوقا يعد للمرحلة األدبية ألجل أع  ،١٥مجمع أورشليم .بطرس وبولس كالھما كانا
مقتنعين مع اليھود الھلينيين المؤمنين بأن ﷲ كان قد قبل األمميين بشكل كامل من خالل
المسيح.

س" .خدمة الروح القدس يمكن أن ترى بشكل واضح في يو :١٦
 " َم ْو ِھبَةَ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
 .١٤ -٨بمعنى من المعاني ،إدراك الخطيئة ھو عطية من الروح القدس .الخالص نفسه ھو
عطية من الروح القدس .حضور الروح القدس وسكناه ھو عطية من الروح القدس .ھذا ھو
الدھر الجديد الروح القدس )٣٨ :٢؛ ٢٠ :٨؛  .(١٧ :١١ما من شيء دائم ومؤثر يحدث
بدون حضور وقوة الروح القدس.
س َكبَتْ " .ھذا فعل تام مبني للمجھول إشاري .كان السكب جزءاً من نظام القرابين
 "قَ ِد ا ْن َ
في العھد القديم .لقد تم التنبؤ عن الروح القدس في يوء  ٢٨ :٢واقتبسھا بطرس في عظته
الخمسينية ) .(٣٣ ،١٧ :٢الروح القدس أعطي بشكل دائم وكامل للمؤمنين من قِبل ﷲ.
 .٤٧ :١ھذا سؤال بالغي ما يعبر عن جواب منفي .ھذا السؤال كان لكسب إجماع المؤمنين
اليھود الذين كانوا يرافقون بطرس من يافا .انظر الموضوع الخاص" :المعمودية" ،على :٢
.٣٨
َ
َ
س ِم ال ﱠر ﱢب" .الحظوا أن المعمودية كانت فورية .والحظوا أيضا ً
َ
" ٤٨ :١٠أ َم َر أنْ يَ ْعت ِمدُوا بِا ْ
أنھا كانت تجرى باسم يسوع في  ٣٨ :٢و .٥ :١٩الصيغة المتعلق بالمعمودية في أعمال
الرسل كانت "باسم يسوع" ،بينما في مت  ١٩ :٢٨كانت باسم "الثالوث القدوس" .الصيغة
ليست ھي المفتاح ،ولكن قلب المرشح ھو المفتاح.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا يُعتبر خالص كرنيليوس أمراً بالغ األھمية وذا مغزى؟
-٢ما وجه التشابه بين خبرة خالص كرنيليوس وبولس؟
-٣ما المغزى الالھوتي من المالءة المليئة بالحيوانات وتعليقات بطرس فيما
يتعلق بكرنيليوس؟
-٤لماذا كان اھتداء أصدقاء كرنيليوس مشكلة كبيرة؟
-٥ضع الخطوط العريضة لعظة بطرس وقارنھا مع أحداث أخرى في أعمال
الرسل .إنھا جميعا ً مختلفة ،ولكنھا أيضا ً متشابھة.

Acts 11
أعمال الرسل ١١
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
بطرس يبرر خدمته لألمم
١٨ -١ :١١
الكنيسة في أنطاكية
٣٠ -١٩ :١١

العربية
المشتركة
يبرر
بطرس بطرس
تبرير
خدمته لألمم
خدمته لألمم
١٨ -١ :١١
١٨ -١ :١١
كنيسة أنطاكيا
كنيسة أنطاكية
٣٠ -١٩ :١١
٣٠ -١٩ :١١

اليسوعية
وقع عماد الوثنيين
١ :١١
كنيسة أنطاكية
٢٦ -١٩ :١١
ُ
تعين
انطاكية
كنيسة أورشليم
٣٠ -٢٧ :١١

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني١٨ -١ :١١ :
٢
١
ص ِع َد
س ُل َو
س ِم َع ﱡ
الر ُ
ﷲَ .ولَ ﱠما َ
" فَ َ
اإل ْخ َوةُ الﱠ ِذينَ َكانُوا فِي ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة أَنﱠ األُ َم َم أَ ْيضا ً قَبِلُوا َكلِ َمةَ ِ
ِ
٣
ال َذ ِوي
س إِلَى أُو ُر َ
بُ ْط ُر ُ
شلِي َم َخا َ
َان قَائِلِينَ » :إِنﱠ َك د ََخ ْلتَ إِلَى ِر َج ٍ
ص َمهُ الﱠ ِذينَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل ِخت ِ
٥
٤
ش َر ُح لَ ُھ ْم بِالتﱠتَابُ ِع قَائِالً» :أَنَا ُك ْنتُ ِفي َم ِدينَ ِة يَافَا
س يَ ْ
ُغ ْلفَ ٍة َوأَ َك ْلتَ َم َع ُھ ْم« .فَا ْبتَدَأَ بُ ْط ُر ُ
س َما ِء
اف ِمنَ ال ﱠ
أُ َ
صلﱢي فَ َرأَ ْيتُ فِي َغ ْيبَ ٍة ُر ْؤيَا :إِنَا ًء نَا ِزالً ِم ْث َل ُمالَ َء ٍة ع َِظي َم ٍة ُم َدالﱠ ٍة بِأ َ ْربَ َع ِة أَ ْط َر ٍ
٦
س َما ِء.
فَأَتَى إِلَ ﱠي .فَتَفَ ﱠر ْ
ت َوطُيُو َر ال ﱠ
ستُ فِي ِه ُمتَأ َ ﱢمالً فَ َرأَ ْيتُ َد َو ﱠ
ض َوا ْل ُو ُح َ
وش َوال ﱠز ﱠحافَا ِ
اب األَ ْر ِ
٨
٧
س ْاذبَ ْح َو ُك ْل .فَقُ ْلتُ َ :كالﱠ يَا َر ﱡب ألَنﱠهُ لَ ْم يَد ُْخ ْل فَ ِمي قَ ﱡ
ط
ص ْوتا ً قَائِالً لِي :قُ ْم يَا بُ ْط ُر ُ
س ِم ْعتُ َ
َو َ
٩
سهُ أَ ْنتَ َ ١٠ .و َكانَ َھ َذا
س َما ِءَ :ما طَ ﱠھ َرهُ ﷲُ الَ تُنَ ﱢج ْ
ص ْوتٌ ثَانِيَةً ِمنَ ال ﱠ
س أَ ْو نَ ِج ٌ
َدنِ ٌ
س .فَأ َ َجابَنِي َ
١١
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ت ِعن َدْ
ْ
َ
ً
َ
ت ث ﱠم انت ُِش َل ال َج ِمي ُع إِلى ال ﱠ
ث َم ﱠرا ٍ
ال ق ْد َوقفوا لِل َوق ِ
َعلَى ثال ِ
س َما ِء أ ْيضاَ .وإِذا ثالثة ِر َج ٍ
١٢
ب
ص ِريﱠةَ .فَقَا َل لِي ﱡ
الر ُ
وح أَنْ أَ ْذھ َ
سلِينَ إِلَ ﱠي ِمنْ قَ ْي َ
ت الﱠ ِذي ُك ْنتُ فِي ِه ُم ْر َ
َب َم َع ُھ ْم َغ ْي َر ُم ْرتَا ٍ
ا ْلبَ ْي ِ
١٣
ستﱠةُ .فَد ََخ ْلنَا بَيْتَ ال ﱠر ُج ِل فَأ َ ْخبَ َرنَا َكيْفَ َرأَى
اإل ْخ َوةُ ال ﱢ
َي ٍءَ .و َذھ َ
فِي ش ْ
َب َم ِعي أَ ْيضا ً َھ ُؤالَ ِء ِ
١٤
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ً
ً
ً
س َو ُھ َو
س ْل إِلى يَافا ِر َجاال َوا ْ
س ْم َعانَ ال ُملق َب بُط ُر َ
ْع ِ
ا ْل َمالَ َك فِي بَ ْيتِ ِه قائِما َوقائِال لهُ :أ ْر ِ
ستَد ِ
١٥
ُس َعلَ ْي ِھ ْم َك َما
ص أَ ْنتَ َو ُك ﱡل بَ ْيتِ َك .فَلَ ﱠما ا ْبتَد َْأتُ أَتَ َكلﱠ ُم َح ﱠل ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
يُ َكلﱢ ُم َك َكالَما ً بِ ِه ت َْخلُ ُ
١٦
وحنﱠا َع ﱠم َد بِ َما ٍء َوأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم
َعلَ ْينَا أَ ْيضا ً فِي ا ْلبَدَا َء ِة .فَتَ َذ ﱠك ْرتُ َكالَ َم ال ﱠر ﱢب َكيْفَ قَا َل :إِنﱠ يُ َ
١٧
س ِويﱠ ِة
س .فَإِنْ َكانَ ﷲُ قَ ْد أَ ْعطَا ُھ ُم ا ْل َم ْو ِھبَةَ َك َما لَنَا أَ ْيضا ً بِال ﱠ
ستُ َع ﱠمدُونَ بِ ﱡ
فَ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
١٨
س َكتُوا
ُم ْؤ ِمنِينَ بِال ﱠر ﱢب يَ ُ
س ِم ُعوا َذلِ َك َ
يح فَ َمنْ أَنَا؟ أَقَا ِد ٌر أَنْ أَ ْمنَ َع ﷲَ؟« .فَلَ ﱠما َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َو َكانُوا يُ َم ﱢجدُونَ ﷲَ قائِلِينَ » :إِذاً أ ْعطى ﷲُ األ َم َم أ ْيضا ً التﱠ ْوبَة لِل َحيَا ِة!«".
 .١ :١١ھذه اآلية تدل ضمنا ً على أن الكنيسة التي رؤساؤھا في أورشليم كانت قد اندھشت
من ھذا التحول في األحداث .لقد صدموا ولم يكونوا مؤيدين ومساندين بشكل كامل .لم يفھموا
أن المأمورية العظمى )٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع  (٨ :١تشتمل على الوثنيين واألمم.
ھذه العبارة نفسھا ترد في  ١٤ :٨عند اقتبال السامرية لإلنجيل.

اإل ْخ َوةُ" .ھذا لقب مبكر أطلق على المؤمنين ما يؤكد على ھويتنا العائلية الجماعية
" ِ
العامة )١٥ :١؛ ٣ :٦؛ ٢٣ :١٠؛ ١٧ :١٢؛ ١٤ ،١٠ ،٦ :١٧؛ ٧ :٢١؛  .(١٥ -١٤ :٢٨كي
تكون مسيحيا ً يعني أن تكون جزءاً من عائلة ) ١كور ١٣ :١٢؛ غل ٢٨ :٣؛ كول .(٣:١١
 " ِفي ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة" .يظھر ھذا الحدود الجغرافية للكنيسة التي حسب ما توسعت حتى ذلك
الوقت .حتى بعد انقضاء سنوات كثيرة لم تكن الكنيسة قد انتقلت إلى ما وراء الحدود الثقافية.
وصية يسوع في  ٨ :١لم تكن قد أُطيعت .وھذه العبارة موازية "تقريبا ً" لما ورد في تك -١٠
.١١
ﷲ" .ھذا ماضي بسيط متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
 " ْاألُ َم َم أَ ْيضا ً قَبِلُوا َكلِ َمةَ ِ
إشاري .إنه يظھر الحاجة إلى اقتبال شخصي لرسالة اإلنجيل )يو ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ رو :١٠
١٣ -٩؛ أف .(٩ -٨ :٢
عبارة "كلمة ﷲ" موازية لـ "اإلنجيل" .الوعود العالمية النطاق في العھد القديم/النبوءات ھا
ھي ذي تتحقق .انظر الموضوع الخاص على .٨ :١
شلِي َم" .من الواضح أن المشكلة مع الرسالة األممية والتي
س إِلَى أُو ُر َ
ص ِع َد بُ ْط ُر ُ
" ٢ :١١لَ ﱠما َ
تستمر إلى األصحاح  ١٥كانت مشكلة متواترة متكررة بالنسبة إلى القادة في أورشليم في
الكنيسة األولى .الكثير من المھتدين إلى المسيحية كان ال يزال ليدھم نزعة قومية )٥ :١٥؛
.(٢٦ -١٨ :٢١

َان"
سميث/فاندايك-البستاني
"الﱠ ِذينَ ِمنْ أَھ ِْل ا ْل ِخت ِ
َان"
كتاب الحياة
" ُدعَاةُ ا ْل ِخت ِ
تان"
العربية المشتركة
"أھ ُل ِ
الخ ِ
اليسوعية
"ال َمختونونَ "
ھذه العبارة تستخدم بمعان متعددة مختلفة:
 -١في  ٤٥ :١لوصف رفاق بطرس اليھود الستة
 -٢ھنا ،تشير إلى مجموعة من المؤمنين في الكنيسة في أورشليم ) ١٨ :١١أو (٥ :١٥
 -٣في غالطية تشير إلى المؤمنين من كنيسة أورشليم ) (١٢ :٢وأيضا ً غير المؤمنين
اليھود )٧ :١؛ ٤ :٢؛ (١٢ ،١٠ :٥
ليس ھناك شك في إخالص وصدق ھؤالء المؤمنين ،وال في المنطق في مكانتھم .ولكن
الطبيعة الجذرية لإلنجيل قد فتحت الباب إلى كل الناس بأجمعھم الذين غير مرتبطين
بالناموس الموسوي )رو  .(٣١ -٢١ :٣ھذه رسالة )النعمة ،وليس اإلنجازات ،تأتي
بالخالص( يحتاج الكثير من المؤمنين المعاصرين ألن يسمعوھا وينتبھوا إليھا.

خاصمونَه"
سميث/فاندايك-البستاني
"يُ ِ
ص َمهُ"
كتاب الحياة
"خا َ
" َجا َدلَهُ"
العربية المشتركة
ص َمهُ"
اليسوعية
"خا َ
ھذا فعل ناقص مبني للمتوسط إشاري .ھذه الصيغة النحوية يمكن أن تشير إلى عمل
متكرر في زمن ماضي أو إلى بدء عمال ما .الحظوا أن ھؤالء المؤمنين المتمسكين بالتقاليد
خاصموا بطرس ،وليس اإلنجيل .لم يروا أن ھذه كانت مسألة إنجيل.
ال َذ ِوي ُغ ْلفَ ٍة َوأَ َك ْلتَ َم َع ُھ ْم" .من الواضح أن بطرس ليس قائداً
" ٣ :١١إِنﱠكَ د ََخ ْلتَ إِلَى ِر َج ٍ
ال يمكن مواجھته .نحويا ً يمكن أن تكون ھذه العبارة تصريحا ً أو سؤاالً ).(NRSV
ھذه المسألة المتعلقة بشركة المائدة كانت ھامة جداً بالنسبة إلى الشعب اليھودي .قد
تكون ھذه ھي نفس المسألة وراء نواميس الطعام الواردة في ال  .١١كان اليھود ال يشاركون
الكنعانيين بأي مناسبة اجتماعية .تناول الطعام في الشرق القديم كان نوعا ً من عھد الشركة.
كان يسوع قد اتُھم بكسر مشابه للتقليد في مت ١١ :٩؛ ١٩ :١١؛ لو ٣٠ :٥؛ :١٥
.٢
تصارع بطرس مع ھذه القضية في خدمته )غل  .(١٢ :٢كانت ھذه مسألة حساسة
ألولئك المؤمنين األوائل .وإنه ألمر في غاية الصعوبة أن تعيد التفكير بالتقاليد ،والثقافة،
والتفضيالت الشخصية ،ولكن اإلنجيل يتطلب أن نفعل ذلك ) ١كور ١٣ :١٢؛ غل -٢٣ :٣
٢٩؛ كول  .(١١ :٣نموذج اليھودي إزاء األممي في العھد القديم استُبدل كليا ً بنموذج المؤمن
إزاء غير المؤمن.

 .١٨ -١٤ :١١يعيد بطرس سرد خبرته في بيت سمعان وكرنيليوس )أع  (١٠ألجل قادة
اليھود في أورشليم .ھذا التكرار )مجمع أورشليم في األصحاح  (١٥ھو طريقة لوقا في
إظھار كم كانت ھذه المسألة مھمة )البشارة على الصعيد العالمي( بالنسبة إلى حياة الكنيسة.
لقد كانت ھذه لحظة الھوتية فاصلة.
٤ :١١
"بِالتﱠتَابُ ِع"
سميث/فاندايك-البستاني
" َعلَى التﱠ َوالِي"
كتاب الحياة
"ك َل ما َجرى"
العربية المشتركة
صالً"
اليسوعية
ضا ُمفَ ﱠ
" َعر ً
الكلمة ) (kathexēsتستخدم في العھد الجديد فقط من قِبل لوقا )لو ٣ :١؛ ١ :٨؛ أع
٢٤ :٣؛ ٤ :١١؛  .(٢٣ :١٨إن لھا الداللة بتفسير شيء بطريقة أو شيء ما بترتيب منطقي
مرتب زمنيا ً ومتتابع .وھذا يالئم طريقة لوقا البحثية االستقصائية )لو  ،(٤ -١ :وشخصيته،
وتدريبه المھني )لكونه طبيبا ً(.
ستُ فِي ِه" .انظر التعليق على .١٠ :١
" ٦ :١١تَفَ ﱠر ْ
١٢ :١١
َي ٍء"
سميث/فاندايك-البستاني
" َغ ْي َر ُم ْرتَا ٍ
ب فِي ش ْ
"بال تر ﱡد ٍد"
كتاب الحياة
دون تر ﱡد ٍد"
العربية المشتركة
" ِمنْ
ِ
" َغي َر ُمتَردﱢد"
اليسوعية
ھناك عدة تغايرات في المخطوطة اليونانية المتعلقة بزمن اسم الفاعل ھذا )حاضر
مبني للمتوسط من األصحاح  ٢٠ :١٠أو ماضي بسيط مبني للمتوسط في المخطوطة
2،P74א  .( B،بل إنه حتى يحذف في المخطوطات اليونانية  ،D ،P45وبعض
المخطوطات الالتينية القديمة والمخطوطة السريانية .كان الكتبة يميلون إلى جعل المتوازيات
تتوافق .كما في معظم التغايرات النصية في العھد الجديد ،ھذه ال تؤثر على معنى العبارة.
ص" .تقوى كرنيليوس وسخائه لم يجعاله مسيحيا ً .ھو وعائلته وأصدقاؤه
" ١٤ :١١ت َْخلُ ُ
يخلصون باإليمان بالمسيح.
 .١٥ :١١ھذه اآلية الھوتية أساسية حاسمة في رؤية ھدف الخبرة الخمسينية المتكررة في
أعمال الرسل .لقد استخدم ﷲ خبرة افتتاحية تدشينية في أورشليم ليظھر قبوله لجماعات إثنية
وجغرافية وثقافية أخرى )اآلية  .(١٧الخبرة لم تكن فقط ألجل كرنيليوس ،بل أيضا ً:
 -١لبطرس
 -٢للمؤمنين اليھود المرافقين
 -٣للكنيسة في أورشليم
" ١٦ :١١تَ َذ ﱠك ْرتُ َكالَ َم ال ﱠر ﱢب" .ھذا تلميح إلى كلمات يسوع في أع  .٥ :١يظھر ھذا نمط
مقاربة الرسل األوائل لالھوت:
 -١يقتبسون عن يسوع
 -٢يستخدمون مثال يسوع
 -٣يقتبسون من العھد القديم )مت ٣ :١١؛ أع (٥ :١
بطرس يرسخ الفكرة بأن الرب نفسه كان قد تنبأ بھذا التطور )أي اآلية(.
" ١٧ :١١إِن" .ھذه جملة شرطية فئة أولى ما تفترض أن تكون حقيقة من منظور الكاتب
أو ألجل أھدافه األدبية.
 "ﷲُ قَ ْد أَ ْعطَا ُھ ُم ا ْل َم ْو ِھبَةَ َك َما لَنَا" .ھذه ،مثل اآلية  ،١٥تشير إلى خبرة يوم الخمسين
)٤ -١ :٢؛ ١٥ :٨؛ ٤٦ :١٠؛  .(٨ :١٥الخالص ،مثل الروح القدس ،ھو أيضا ً عطية من
ﷲ )رو ٢٠ :٣؛ ١٧ -١٥ :٥؛ ٢٣ :٦؛ أف .(٨ :٢
 " ُم ْؤ ِمنِينَ بِال ﱠر ﱢب" .ينبغي أن تُقتبل )١ :١١؛ يو ١٢ :١؛ أف  .(٩ -٨ :٢الحظوا كيف أن
اآلية  ١٧تؤكد كالً من سيادة ﷲ وتجاوب البشر الموصى به .ھناك عدة أحرف جر في العھد
الجديد تستخدم لوصف اإليمان:
 = epi -١على )ھنا(
 = eis -٢إلى الداخل
 = en -٣في
 = hoti -٤تصريح عن يسوع

 -٥حالة مفعول غير مباشر بدون حرف جر
ھذا التنوع يبدو أنه يدل على المعنى بأنه لم يكن ھناك شكل نحوي محدد مرتبط بالفعل
"يؤمن" ) .(pisteuōعادة ما يكون الجانب الشخصي االختياري ھو الذي يتم التركيز عليه
)ما عدا بالنسبة إلى  ،hotiوالذي يعني معنى اإلنجيل أو العقائد( .يسوع ھو شخص يُرحﱠب
به .انظر الموضوعين الخاصين على  ٤٠ :٢و.١٦ :٣
س َكتُوا َو َكانُوا يُ َم ﱢجدُونَ ﷲَ" .شھادة بطرس ليس فقط أنھا أوقفت الجو السلبي،
َ " ١٨ :١١
ولكنھا ولّدت المديح .معظم ھؤالء القادة األوائل والمؤمنين كانوا قابلين للتعليم ومرنين .لقد
كانوا على استعداد ألن يالئموا فكرھم الالھوتي وأن يسمحوا بأن يقودھم.
 "أَ ْعطَى ﷲُ ْاألُ َم َم أَ ْيضا ً التﱠ ْوبَةَ لِ ْل َحيَا ِة" .ھناك عدة مقاطع في العھد الجديد تدل على
المعنى الضمني بأن سيادة ﷲ المطلقة ھي مصدر التوبة وأيضا ً النعمة )أع ٣١ :٥؛ ٢٢ :٨؛
 ٢تيم .(٢٥ :٢
القضية الالھوتية المتعلقة بھذه العبارة ھي "كيف تكون سيادة ﷲ المتعلقة بالخالص
إزاء التجاوب المطلوب من البشر"؟ ھل اإليمان والتوبة )مر ١٥ :١؛ أع ١٩ ،١٦ :٣؛ :٢٠
 (٢١ھما تجاوب البشر أم عطايا من ﷲ؟ ھناك نصوص تدل بقوة على أنھا عطية من ﷲ )أع
٣١ :٥؛ ١٨ :١١؛ رو ٤ :٢؛ و ٢تيم  .(٢٥ :٢بما أني أومن بأن كل األسفار المقدسة موحى
بھا ) ٢تيم  (١٦ :٣فإن المرء ال بد أن يقارن جميع النصوص المتعلقة بأي قضية الھوتية
وأال يستسلم إلى البرھان النصي أو الطرق الطائفية .من الواضح أن الواھب الوحيد الحقيقي
متحكم بكل األشياء .أعمال الرسل تركز على ھذا مراراً وتكراراً.
ولكن ﷲ اختار أن يكون على عالقة مع أعلى مخلوقاته عن طريق العھد .ﷲ دائما ً
يتخذ المبادرة ويضع جدول األعمال ،ولكن على البشر أن يتجاوبوا وأن يستمروا فيا
لتجاوب .إنھا ليست مسألة إما/أو تجاوب .إنھا دائما ً عالقة كال/و .انظر الموضوع الخاص:
"العھد" ،على  .٤٧ :٢ومن أجل "التوبة" ،انظر الموضوع الخاص على .٣٨ :٢
 Michael Magillفي كتابه ) NT TransLineص ،٤٣٥ .البند  (٢٤فيه عبارة
تلخيصية جيدة عن عما كانت يفكر به اليھود المؤمنون األوائل في أورشليم بأنه سيحدث.
"لقد عرف المؤمنون اليھود أن الرسالة كانت إلى
العالم .ولكن ذلك الخالص كان يجب أن يأتي إلى
األمميين بمعزل عن اليھودية ،بكل مضامينه التي
يحويھا ،وھذه كانت فكرة جديدة بالنسبة لھم .لقد كانوا
يفترضون أن ﷲ سيُعلن للعالم كجزء من ومن خالل
يھودية روحانية حقيقية؛ تلك اليھودية ستملك وكل
الناس سيصبحون يھوداً كجزء من إيجاد حياة في
المسيح؛ ثقافة إسرائيل تلك ستصبح ثقافة العالم بكل
مجد وبھاء".
سميث/فاندايك-البستاني٢٦ -١٩ :١١ :
اجتَا ُزوا إِلَى فِينِيقِيَةَ
ض
"١٩أَ ﱠما الﱠ ِذينَ تَ َ
وس فَ ْ
ب إِ ْ
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ستِفَانُ َ
ص َل بِ َ
يق الﱠ ِذي َح َ
سبَ ِ
ِ
س َوأَ ْنطَا ِكيَةَ َو ُھ ْم الَ يُ َكلﱢ ُمونَ أَ َحداً بِا ْل َكلِ َم ِة إِالﱠ ا ْليَ ُھو َد فَقَ ْطَ ٢٠ .ولَ ِكنْ َكانَ ِم ْن ُھ ْم قَ ْو ٌم َو ُھ ْم
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يحيﱢينَ « فِي أَ ْنطَا ِكيَةَ أَ ﱠوالً".
س ِة َ
ا ْل َكنِي َ
س ِ
سنَةً َكا ِملَةً َو َعلﱠ َما َج ْمعا ً َغفِيراًَ .و ُد ِع َي التﱠالَ ِمي ُذ » َم ِ
 .٣٠ -١٩ :١١تبدو ھذه اآليات على أنھا ارتجاع تاريخي وخالصة الھوتية .ال يمكن
ربطھا بـ .٤ :٨
يق" .لدينا عدة أمثلة باكرة عن ھذه االضطھادات
" ١٩ :١١الﱠ ِذينَ تَ َ
شتﱠتُوا ِمنْ َج ﱠرا ِء ال ﱢ
ض ِ
في أعمال الرسل ) ١٧ :٥وما تالھا؛ ١٥ -٨ :٦؛ ٣ -١ :٨؛  .(٢ -١ :٩فھم استفانوس
للمضمون الجذري لإلنجيل أجبر المؤمنين اليھود في فلسطين على إعادة تقييم إيمانھم
والھدف من اإلنجيل.

 "أَ ْن َ
طا ِكيَةَ" .أَ ْن َ
طا ِكيَةَ كانت ثالث أكبر مدينة في اإلمبراطورية الرومانية بعد روما
واإلسكندرية .لقد كانت عاصمة سورية وكان فيھا عدد كبير من السكان اليھود .لقد كانت
معروفة بحياتھا الجامعية والفحشاء الجنسية فيھا .كانت أيضا ً مشھورة على نطاق العالم في
سباق المركبات فيھا .وستصبح مركزاً رئيسيا ً للمسيحية.
 "الَ يُ َكلﱢ ُمونَ أَ َحداً بِا ْل َكلِ َم ِة إِالﱠ ا ْليَ ُھو َد فَقَ ْط" .يظھر ھذا أن الكنيسة األولى لم تكن متأكدة
مما إذا كانت الكرازة إلى األمميين أمراً الئقا ً مالئما ً .المحافظون كانوا يقتبسون كلمات يسوع
في مت  ،٥ :١٠بينما القائلون بالرؤى كانوا يقتبسون مت  ٢٠ -١٨ :٢٨أو أع  .٨ :١ھذه
المسألة الالھوتية ستظھر من جديد في أع .١٥
سيﱡونَ َوقَ ْي َر َوانِيﱡونَ " .ھؤالء ھم نفس اليھود المؤمنين المتكلمين
ِ " ٢٠ :١١ر َجا ٌل قُ ْب ُر ِ
باليونانية الذين ال نسمع عنھم في أع  ،٦ -٨والذين بدأوا يكرزون بالمضامين العالمية إلنجيل
المسيح في أورشليم .برنابا كان أيضا ً من ھذه المنطقة الجغرافية.
 "ا ْليُونَانِيﱢينَ " .ھذه الكلمة ) (Hellēnتشير عادة إلى األمميين )١ :١٤؛ ٣ ،١ :١٦؛ :١٨
٤؛ ١٧ ،١٠ :١٩؛ ٢١ :٢٠؛  .(٢٨ :٢١ولكن ،في  ٤ :١٧تشير إلى األمميين الذين كانوا
مرتبطين بالمجامع )خائفي ﷲ( ،ولكن ليسوا أعضاء فيھا )أي مھتدين(.
والسؤال ھو ،إلى من يشير لوقا عندما يقول أنھم ھم الذين يُبشرون:
 -١اليھود الناطقين باليونانية كما في  ١ :٦و(Hellēnists) ٢٩ :٩
 -٢األمميين المرتبطين بالمجمع )(Hellēn
 -٣األمميين تماما ً )(TEV, NJB؟
مع كل الفوضى واالھتياج الذي سببه ھذا ،ربما كانت الكلمة تشير إلى أولئك الذين كانوا
يتكلمون اليونانية؛ قد يكون بعضھم يھوداً من الشتات ،وآخرون أمميون بشكل كامل.
سو َع" .ھذا اسم فاعل حاضر مبني للمتوسط من فعل نحصل منه على
 " ُمبَ ﱢ
ش ِرينَ بِال ﱠر ﱢب يَ ُ
كلمة "البشرى/اإلنجيل" و"التبشير" .رسالتھم لم تكن عن نواميس وإجراءات العھد القديم،
بل عن يسوع الناصري الذي ھو المسيا )انظر الموضوع الخاص على .(٣١ :٢
َ " ٢١ :١١كانَتْ يَ ُد ال ﱠر ﱢب َم َع ُھ ْم فَآ َمنَ َع َد ٌد َكثِي ٌر َو َر َج ُعوا إِلَى ال ﱠر ﱢب" .ھذه عبارة تلخيصية
أخرى عن التحرك العظيم من خالل البشارة باإلنجيل .وأخيراً أع  ٨ :١تحقق )اآلية
٢٤ب(.
ھذا مصطلح من العھد القديم للداللة على االعتراف بحضور الرب/وقوته التي
ترافق ھدفه في النشاط البشري ) ٢صم .(١٢ :٣
من الالفت أن نالحظ أن كلمة "رب" ) (Kuriosتستخدم في القسم األول من ھذه
اآلية لإلشارة إلى الرب/يھوه )السبعينية ،خر ١٤ :٣؛  ٢صم ١٢ :٣؛ أش  ،١ :٥٩انظر
الموضوع الخاص على  .(٦ :١ولكن في القسم األخير من اآلية يستخدم لإلشارة إلى يسوع
المسيح .ھذا التبادل واالنتقال في األلقاب ھو تقنية أدبية شائعة عند كتّاب العھد الجديد ليؤكدوا
على ألوھية يسوع .الحظوا أين يقتبس بولس نصوص من العھد القديم في إشارة منه إلى
الرب/يھوه ويطبقھا على يسوع )رو ١٣ :١٠؛  ١كور ١٦ :٢؛ في .(١١ -١٠ :٢
"يد الرب" ھي مصطلح تجسيمي من العھد القديم )انظر الموضوع الخاص على :٢
 .(٣٣الرب/يھوه ھو روح سرمدي حاضر خالل الزمان والخليقة .إنه ال يمتلك جسداً ماديا ً.
ولكن الكلمات التي ال يفھم سواھا البشر والتي يجب أن يتكلموا عنھا بشكل شخصي ھي
كلمات بشرية مادية .علينا أن نتذكر حدود اللغة البشرية الساقطة المؤقتة الزائلة المقيدة
بحدود األرض .إنھا تتكلم عن عالم الرواح في استعارات ،ومتناظرات ،وعبارات منفية .إنھا
تعبر عن الحق ،ولكن بطرق غير استقصائية .ﷲ أعظم بكثير من قدرتنا على المعرفة
والعبير .إنه ينقل لنا ذاته حقاً ،ولكن ليس بشمولية .يمكنننا أن نتكل على الكتاب المقدس ونثق
به على أنه إعالن ﷲ عن ذاته ،ولكن علينا أن ندرك أن ﷲ يبقى أعظم .اللغة البشرية تعلن
وفي نفس الوقت تحدد.
موضوع خاص :اليد )مثال توضيحي من حزقيال(
كلمة "يد" ) (BDB 388لھا عدة دالالت واستخدامات:
 -١حرفيا ً )يد اإلنسان(.
أ -رمز لكامل الشخص١٨ :٣ ،؛ ١٧ ،٨ :١٨؛ ٧ ،٦ :٣٣
ب -رمز الضعف البشري٢٧ ،١٧ :٧ ،؛ ٧ :٢١؛ ١٤ :٢٢
ج -رمز األعداء األجانب٢١ :٧ ،؛ ٩ :١١؛ ٣٩ :١٦؛ ٣١ :٢١؛ ٩ :٢٣؛ ١٠ :٢٨؛
١٢ :٣٠؛ ٢٧ :٣٤؛ ١٢ :٣٨؛ ٢٣ :٣٩

د -اليد حرفياً١١ :٨ ،؛ ٧ :١٢؛ ١١ :١٦؛ ١٧ :٣٧
ھـ -رمز قوة القادة الزائفة٢٣ ،٢٢ ،٢١ :١٣ ،؛ ١٠ :٣٤
و -رمز الشعب٤٢ ،٣٧ ،٣١ :٢٣ ،؛ ١٤ :٢٥؛ ١٥ :٢٧؛ ٩ :٢٨؛ ٢٤ ،٢ ،١٠ :٣٠ن
٢٥؛ ١١ :٣١
 -٢كلمة تدل على األلوھة في وصف تجسيدي تشخيصي.
أ -تلقّي رؤيا٣ :١ ،؛ ٢٢ ،١٤ :٣؛ ١ :٨؛ ٢٢ :٣٣؛ ١ :٣٧؛  ٩ :٢) ١ :٤٠ھي استعارة
أخرى تدل على اليد(.
ب -قوة الرب في الدينونة١٤ :٦ ،؛ ٩ :١٣؛ ١٣ ،٩ :١٤؛ ٢٧ :١٦؛ ٣٣ :٢٠؛ ،٧ :٢٥
١٦ ،١٣؛ ٣ :٣٥؛ ٢١ :٣٩
ج -الرب نفسه )حضوره الشخصي(٢٢ :٢٠ ،
د -قوة الرب في التحرير) ٣٤ :٢٠ ،ربما االستخدام الرئيسي ھو من خر ٢٠ :٣؛ :٤
١٧؛ ١ :٦؛ (٣ :١٣
 -٣تدل على الكروبيم في لغة وصفية تجسيدية٨ :١ ،؛ ٣ :٨؛ ٢١ ،١٢ ،٨ ،٧ :١٠
 -٤تدل على المالئكة المھلكة وأيضا ً بلغة وصفية تجسيدية٢ -١ :٩ ،؛ ١١ :٢١
 -٥رمز التعھد أو الق َسم١٨ :١٧ ،؛ ) ٥ :٢٠مرتين(٧ :٣٦ ،٢٨ ،٢٣ ،١٥ ،٦ ،؛ :٤٤
١٢؛ ١٤ :٤٧
 -٦رمز الفرح٦ :٢٥ ،
 -٧صيغة وصفية تجسيدية تدل على مالك٥ ،٣ :٢٤ ،؛ ٣ :٤٧
" ٢٢ :١١بَ ْرنَابَا" .برنابا ھو شخصية رئيسية في سفر أعمال الرسل )٣٧ -٣٦ :٤؛ :٩
 .(٢٧يستخدم اسمه بمعنى مشجع ،كما ھو واضح في اآلية  .٢٣الكنيسة في أورشليم كانت ال
تزال من موضوع اشتمال األمميين .انظر الموضوع الخاص على .٣٦ :٤
 .٢٣ :١١من الالفت أن نالحظ أنه عندما رأى برنابا الحضور الفعال لنعمة ﷲ من خالل
الروح القدس ،شجّع جميع ھؤالء ليبقوا في اإليمان ) .(٢٢ :١٤يظھر ھذا بشكل واضح
الحاجة إلى االجتھاد واالھتمام من قِبل شعب ﷲ من أجل الصبر المقصود )انظر الموضوع
الخاص على  .(٢٢ :١٤كان اليھود والكنيسة مھتمين جداً بالسياق الثقافي غير األخالقي
للوثنية .لم يكن اإلنجيل فقط عطية مجانية للخالص ،بل دعوة إلى التقوى )مت ٤٨ :٥؛ رو
٢٩ -٢٨ :٨؛  ٢كور ١٨ :٣؛ غل ١٩ :٤؛ أف ١ :٤؛  ١تس ١٣ :٣؛  ١بط  .(١٥ :١ﷲ
يريد شعبا ً يعكس شخصه إلى عالم ضال .ھدف المسيحية ليس فقط السماء عندما نموت ،بل
التشبه بالمسيح اآلن لكي يأتي اآلخرون إلى اإليمان بالمسيح.
ان" .ھذا الوصف مشابه جداً
صالِحا ً َو ُم ْمتَلِئا ً ِمنَ ﱡ
َ " ٢٤ :١١كانَ َر ُجالً َ
اإلي َم ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س َو ِ
الر ِ
للمؤمنين اليھود المتكلمين باليونانية )السبعة( الذين في أع  .٥ ،٣ :٦كانت الكنيسة األولى
مليئة برجال مثل ھذا .أال ليت ھذا يصح على حالنا اليوم ،وثقافتنا وكنيستنا!
وس لِيَ ْطلُ َب شَا ُو َل" .ھذا الفعل ھو في البردية المصرية
" ٢٥ :١١ثُ ﱠم َخ َر َج بَ ْرنَابَا إِلَى طَ ْر ُ
س َ
المكتوبة باللغة اليونانية الشعبية السائدة )ولكن ليس السبعينية( ويدل على المعنى بأن شاول
لم يكن يسھل إيجاده .يستخدم لوقا ھذه الكلمة في العھد الجديد )لو٤٥ ،٤٤ :٢؛ أع .(٢٥ :١١
ھذه السنوات الصامتة من الواضح أنھا يُشار إليھا في غل  .٢١ :١ال نعرف اإلطار الزمني
الدقيق تماماً ،ولكن كان ذلك حوالي عشر سنوات.
س ِة" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
" ٢٦ :١١ا ْل َكنِي َ
يحيﱢينَ « فِي أَ ْنطَا ِكيَةَ أَ ﱠوالً" .في البداية
س ِ
 " َجا َء بِ ِه إِلَى أَ ْنطَا ِكيَةَُ ...د ِع َي التﱠالَ ِمي ُذ » َم ِ
"مسيحي" كانت إشارة ازدرائية أطلقھا الوثنيون على المؤمنين .من المدھش أن ھذه كلمة
نادرة في العھد الجديد .صياغة الكلمة )المنتھية بـ  (ianosتتبع نمط صياغة الكلمة ألولئك
الذين يؤيدون ويتبعون؛ ھيرودس )وعائلته( يدعون "ھيروديين" )مر ٦ :٣؛ ١٣ :١٢؛ مت
 .(١٦ :٢٢استخدامھا في ھذه البيئة الھلينية يظھر كيف أن اللقب الذي ھو للمسيح )بالعبرية(
والذي تُرجم إلى المسيح في اليونانية قد صار اسما ً ألتباع يسوع )المسيحيون(.
في ھذه البيئة الھلينية ،ربما أُعطيت ھذه التسمية للمسيحيين من قِبل موظفين
رسميين حكوميين ليميزوا بين اليھود والمؤمنين.
سميث/فاندايك-البستاني٣٠ -٢٧ :١١ :
٢٨
ُ
َ
شلِي َم إِلَى أ ْنطَا ِكيَةَ.
"َ ٢٧و ِفي تِ ْلكَ األَيﱠ ِام ا ْن َح َد َر أَ ْنبِيَا ُء ِمنْ أو ُر َ
اح ٌد ِم ْن ُھ ُم ا ْ
س ُمهُ
َوقَا َم َو ِ
س ُكونَ ِة  -الﱠ ِذي
يع ا ْل َم ْ
وس َوأَشَا َر بِ ﱡ
أَ َغابُ ُ
وح أَنﱠ ُجوعا ً ع َِظيما ً َكانَ َعتِيداً أَنْ يَ ِ
صي َر َعلَى َج ِم ِ
الر ِ

٢٩
س َل ُك ﱡل
ص َر .فَ َحتَ َم التﱠالَ ِمي ُذ َح ْ
سبَ َما تَيَ ﱠ
وس قَ ْي َ
صا َر أَ ْيضا ً ِفي أَيﱠ ِام ُكلُو ِديُ َ
َ
س َر لِ ُك ﱟل ِم ْن ُھ ْم أَنْ يُ ْر ِ
٣٠
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بَ ْرنَابَا َوشَا ُو َل".
" ٢٧ :١١أَ ْنبِيَا ُء" .األنبياء يذكرون عدة مرات في العھد الجديد )١ :١٣؛ ١٠ :٢١؛  ١كور
٢٨ :١٢؛ ٥ -١ :١٤؛ أف  .(٢٠ :٢ليس األمر مؤكداً دائما ً فيما إذا كان دورھم ھو التنبؤ في
المقام األول ،كما الحال ھنا ،أم المستقبل ،كما في  ١كور  ١٤وأع ٦ :١٣) ١٧ :٢؛  ١كور
٢٨ :١٢؛ أف .(٢٠ :٢
في العھد القديم يُنظر إلى األنبياء على أنھم المتكلمين بلسان ﷲ ،والمفسرين إعالنه.
ولكن في العھد الجديد ليسوا الوسطاء في إعالن ﷲ .ھذا محفوظ لكتّاب العھد الجديد ،والذين
كان معظمھم رسالً أو مرتبطين برسول )مرقس ،لوقا( .موھبة النبوءة في العھد الجديد يجب
أ ،تكون محدودة .اإلعالن ال ُملھم الموحى به قد توقف )يه  ٣و.(٢٠

موضوع خاص :النبوءة في العھد الجديد
 -Iالنبوءة في العھد الجديد ليست نفسھا كما في النبوءة في العھد القديم ) ،(BDB 611والتي
لھا المعنى الرّابّي ألنھا إعالنات موحى بھا من ﷲ )أع ٢١ ،١٨ :٣؛ رو .(٢٦ :١٦ :األنبياء
وحدھم كان في مقدورھم أن يكتبوا الكتابات المق ّدسة.
أُ -دعي موسى نبيا ً )تث .(٢١ -١٥ :١٨
ب -األسفار التاريخية )يش -ملوك ]ما عدا راعوث[( كانت تُدعى "األنبياء
السابقين" )أع .(٢٤ :٣
ّ
ج -األنبياء كانوا يحلون محل الكاھن األعظم كمصدر للمعلومات من ﷲ )أشعياء-
مالخي(.
د -القسم الثاني من القانون ال ِعبري ھو "األنبياء" )مت ١٧ :٥؛ ٤٠ :٢٢؛ لو :١٦
١٦؛ ٢٧ ،٢٥ :٢٤؛ رو .(٢١ :٣
 -IIيُستخدم المفھوم في العھد الجديد بطرق عديدة مختلفة.
أ -يُشير إلى أنبياء العھد القديم ورسالتھم الموحى بھا )مت ٢٣ :٢؛ ١٢ :٥؛ :١١
١٣؛ ١٤ :١٣؛ رو .(٢ :١
ب -يشير إلى رسالة إلى فرد معين أكثر منھا إلى جماعة متّحدة )أي أنبياء العھد
القديم تكلّموا بالدرجة األولى إلى إسرائيل(.
ج -يشير إلى كلﱟ من يوحنا المعمدان )مت ٩ :١١؛ ٥ :١٤؛ ٢٦ :٢١؛ لو (٧٦ :١
ويسوع كمعلنَين لملكوت ﷲ )مت ٥٧ :١٣؛ ٤٦ ،١١ :٢١؛ لو ٢٤ :٤؛ ١٦ :٧؛ ٣٣ :١٣؛
 .(١٩ :٢٤وأعلن يسوع أيضا ً أنه أعظم من األنبياء )مت ٩ :١١؛ ٤١ :١٢؛ لو .(٢٦ :٧
د -أنبياء آخرون في العھد الجديد.
 -١حياة يسوع الباكرة كما يد ّونھا إنجيل لوقا )أي ذكريات مريم(.
أ .أليصابات )لو .(٤٢ -١٤ :١
ب .زكريا )لو .(٧٩ -٦٧ :١
ج .سمعان )لو .(٣٥ -٢٥ :٢
د .حنة )لو .(٣٦ :٢
 -٢تنبؤات ساخرة )قيافا ،يو .(٥١ :١١
ھـ -يشير إلى من يعلن اإلنجيل )لوائح المواھب المعلنة في  ١كور ٢٩ -٢٨ :١٢؛
أف .(١١ :٤
و -يشير إلى موھبة موجودة في الكنيسة )مت ٣٤ :٢٣؛ أع ١ :١٣؛ ٣٢ :٥٠؛ رو
٦ :١٢؛  ١كور ٢٩ -٢٢ ،١٠ :١٢؛ ٢ :١٣؛ أف  .(١١ :٤ويمكن لھذا أن يشير أحيانا ً إلى
امرأة )لو ٣٦ :٢؛ أع ٧٠ :٢؛ ٩ :٢١؛  ١كور .(٥ -٤ :١١
ز -يشير إلى سفر الرؤيا الرؤيوي )رؤ ٣ :١؛ .(١٩ ،١٨ ،١٠ ،٧ :٢٢
 -IIIأنبياء العھد الجديد.
ً
أ -ال يُق ّدمون إعالنا موحى به بنفس الطريقة كما فعل أنبياء العھد القديم )أي الكتابات
المق ّدسة( .ھذا القول ممكن بسبب استخدام العبارة "اإليمان" )أي ،معنى إنجيل مكتمل(
المستخدمة في أعمال ٧ :٦؛ ٨ :١٣؛ ٢٢ :١٤؛ غل ٢٣ :١؛ ٢٣ :٣؛ ١٠ :٦؛ في ٢٧ :١؛
يھوذا .٢٠ :٣
ﱠ
ھذا المفھوم واضح من العبارة الكاملة المستخدمة في يھوذا " ،٣اإليمان المسلم مرة
للقديسين“ .اإليمان "مرّة للجميع" يشير إلى الحقائق والعقائد والمفاھيم والتعاليم ذات المنظور

العالمي للمسيحية .ھذا التركيز على أن اإليمان "مسلﱠم مرّة" ھو األساس الكتابي للوحي الذي
ينحصر الھوتيا ً بكتابات العھد الجديد ،والذي ال يسمح باعتبار كتابات أخرى أو كتابات
الحقة موحى بھا .ھناك عدة مجاالت غامضة ،وغير مؤكدة ،ومبھمة في العھد الجديد ،إال أن
المؤمنين يؤكدون باإليمان أن ك ّل ما "يحتاجون إليه" من أجل اإليمان والممارسة ُمشتم ٌل في
كاف .ھذه الفكرة توصف بما يُسمى "مثلّث الوحي“.
العھد الجديد بوضوح
ٍ
 -١أعلن ﷲ نفسه عبر التاريخ )اإلعالن(.
 -٢اختار ﷲ كتّابا ً معينين من البشر ليُد ّونوا ويُف ّسروا أعماله )الوحي(.
 -٣وھب ﷲ رو َحه القدوس ليفتح عقول وقلوب البشر ليفھموا ھذه الكتابات،
ليس بشكل تحديدي ،بل بما يكفي للخالص وللحياة المسيحية الفعّالة )التنوير( .الفكرة من ھذه
ھي أن ذلك الوحي محدود ومقتصر على ُكتّاب الكتابات المق ّدسة .وليس من كتابات أو رؤى
أو إعالنات أخرى موثوقة مصادق عليھا .القانون أُغلق .لدينا ك ّل الحق الذي نحتاج إليه
لنتجاوب بشكل مالئم مع ﷲ .ھذه الحقيقة تُرى على أفضل ما يكون في التوافق بين مؤلّفي
الكتاب المق ّدس إزاء الخالف بين المؤمنين المخلصين األتقياء .ما من كاتب أو متكلّم معاصر
يمكن أن يصل إلى مستوى القيادة اإللھية التي تمتّع بھا ُكتّاب الكتب المق ّدسة.
ب -في بعض األحوال يتشابه أنبياء العھد الجديد مع أنبياء العھد القديم.
 -١التنبؤ بأحداث مستقبلية )مثل بولس ،أعمال ٢٢ :٢٧؛ وأغابوس ،أعمال
٢٨ -٢٧ :١١؛ ١١ -١٠ :٢١؛ أنبياء آخرون ُغفل االسم ،أعمال .(٢٣ :٢٠
 -٢يعلنون الدينونة )بولس ،أعمال ١١ :١٣؛ .(٢٨ -٢٥ :٢٨
 -٣أعمال رمزية تص ﱢور بشكل حيوي قوي حدثا ً ما )أغابوس ،أعمال :٢١
.(١١
ً
ج -يعلنون حقائق اإلنجيل أحيانا بطرق تنبؤية )أعمال ٢٨ -٢٧ :١١؛ ٢٣ :٢٠؛
 ،(١١ -١٠ :٢١ولكن ليس ھذا التركيز األولي .التنبؤ الوارد ذكره في  ١كورنثوس يعني
بشكل أساسي إيصال أو نقل اإلنجيل ).(٣٩ ،٢٤ :١٤
د -إنه وسيلة الروح القدس المعاصرة لنقل التطبيقات المعاصرة والعملية لحق ﷲ بما
يتعلق بكل حالة ،أو ثقافة ،أو حقبة زمنية ) ١كور .(٣ :١٤
ھـ -لقد كان األنبياء فعّالين وذوي تأثير كبير في الكنائس البولسية األولى ) ١كور
٥ -٤ :١١؛ ٢٩ ،٢٨ :٢١؛ ٩ ،٨ ،٢ :١٣؛ ،٣١ ،٢٩ ،٢٤ ،٢٢ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ :١٤
٣٩ ،٣٧ ،٣٢؛ أف ٢٠ :٢؛ ٥ :٣؛ ١١ :٤؛  ١تس  (٢٠ :٥ويُذكرون في "تعليم الرسل"
)) (Didacheالذي ُكتب في أواخر القرن الميالدي األول أو القرن الثاني ،وتاريخه غير
محدد بشكل مؤكد( وفي المونتانية التي ظھرت في القرنين الثاني والثالث في شمال أفريقيا.
 -IVھل توقفت مواھب العھد الجديد؟
أ -تصعب اإلجابة على ھذا السؤال .بيد أن تعريف الھدف من المواھب يساعد على
توضيح المسألة .ھل كان يُقصد بھا تعزيز الكرازة األولى لإلنجيل أم ھي طرق حالية سائدة
في الكنيسة لخدمة الكنيسة والعالم الضال؟
ب -ھل ينظر المرء إلى تاريخ الكنيسة ليجيب على ھذا السؤال أم ينظر إلى العھد
الجديد بحد ذاته؟ ليس في العھد الجديد أية إشارة على أن المواھب الروحية مؤقتة .وأولئك
الذين يحاولون أن يستخدموا  ١كور  ١٣ -٨ :١٣لمقاربة ھذه المسألة يسيئون استخدام غاية
المؤلف من كتابة ھذا المقطع ،الذي يؤكد على أن ك ّل شيء ما عدا المحبة سيزول ويفنى.
ج -يمكنني أن أجرؤ على القول أنه وبما أن العھد الجديد ،وليس تاريخ الكنيسة ،ھو
السلطة ،فإن على المؤمنين أن يقرﱡ وا على أن المواھب تستمر .مھما يكن من أمر ،أعتقد أن
الثقافة تؤثر على التفسير .بعض النصوص الشديدة الوضوح ما عادت تُطبق أو قابلة للتطبيق
)مثل القُبلة المق ّدسة ،ارتداء النساء للحجاب ،اجتماع الكنائس في البيوت ،الخ( .إن كانت
الثقافة تؤثر على النصوص ،فلماذا ال تؤثر على تاريخ الكنيسة؟
د -ھذا سؤال ال يمكن اإلجابة عليه بشكل محدد وواضح .يؤيد بعض المؤمنين فكرة
"التوقف/االنقطاع" والبعض اآلخر يؤيد "عدم االنقطاع“ .وفي ھذا المجال ،كما في عدة
قضايا تفسيرية ،قلب المؤمن ھو الدليل .العھد الجديد غامض وثقافي .الصعوبة ھي في القدرة
على تحديد أي النصوص متأثرة بالثقافة/التاريخ وأيھا تنطبق على جميع األزمان وجميع
الثقافات) .انظر كتاب  ،How to Read the Bible for All Its Worthالصفحات -١٤
 ١٩و ،٧٧ -٦٩من تأليف Feeو  .(Stuartوھنا النقطة التي ھي موضع النقاشات حول
الحرية والمسؤولية ،التي نجدھا في رو  ١٣ :١٥ -١ :١٤و ١كور  ،١٠ -٨حاسمة أساسية.
من المھم أن نجيب على السؤال بطريقتين:

 -١على ك ّل مؤمن أن يسلك باإليمان في النور الذي لديه .ﷲ ينظر إلى قلوبنا
ودوافعنا.
 -٢على ك ّل مؤمن أن يسمح للمؤمنين اآلخرين بأن يسلكوا وفق فھمھم
لإليمان .يجب أن يكون ھناك تسامح ضمن الحدود الكتابية .ﷲ يريدنا أن نحبّ بعضنا بعضا ً
كما ھو يحبّنا.
ً
ً
ھـ -خالصة المسألة ،المسيحية ھي حياة إيمان ومحبة ،وليس الھوتا كامال .العالقة
مع ﷲ التي تؤثر في عالقتنا مع اآلخرين ھي أكثر أھمية من المعلومات الدقيقة المحددة أو
الكمال العقائدي.
وس" .ھذه العبارة
يع ا ْل َم ْ
س ُكونَ ِة ...فِي أَيﱠ ِام ُكلُو ِديُ َ
ُ " ٢٨ :١١جوعا ً ع َِظيما ً َعلَى َج ِم ِ
الجغرافية تشير إلى اإلمبراطورية الرومانية )٣١ ،٦ :١٧؛ ٢٧ :١٩؛  .(٥ :٢٤لقد حكم
كلوديوس من  ٤١م .إلى  ٥٤م .ولقد أعقب كاليغوال في الحكم وسبق نيرون .ھناك عدة
مجاعات شديدة قاسية خالل فترة حكمه ) .(Life of Caludius 18:2 ،Suetoniusوأسوأ
مجاعة بالنسبة إلى فلسطين كانت خالل الوقت في الفترة  ٤٨ -٤٤م ،.بحسب ما يذكر
يوسيفوس.Antiq. 20.5.2 ،
ش ْيئا ً ِخ ْد َمةً" .ھذه إحدى
اح ٍد َ
َ " ٢٩ :١١حتَ َم التﱠالَ ِمي ُذ َح ْ
سبَ َما تَيَ ﱠ
س َل ُك ﱡل َو ِ
س َر لِ ُك ﱟل ِم ْن ُھ ْم أَنْ يُ ْر ِ
االستراتيجيات األساسية في الكنائس األممية ،التشجيع على الشركة مع أختھم الكنيسة في
أورشليم .ھذا سيشكل نمطا ً نموذجيا ً في كنائس بولس )١٧ :٢٤؛ رو ٢٨ -٢ :١٥؛  ١كور
٤ -١ :١٦؛  ٢كور ٩ -٨؛ غل .(١٠ :٢
خ" .ھا ھنا أول ذكر لـ "شيوخ الكنيسة" )٢٣ :١٢؛ ،٢ :١٥
ُ " ٣٠ :١١م ْر ِ
سلِينَ إِلَى ا ْل َمشَايِ ِ
٢٣ ،٢٢ ،٦ ،٤؛ ٤ :١٦؛ .(١٨ :٢١
كلمة "شيوخ" ھي المرادف للكلمات "المشرف/المراقب/الناظر"" ،األساقفة"،
و"الرعاة" )أع  ٢٨ ،١٧ :٢٠وتي  .(٧ ،٥ :١كلمة الشيخ ) (presbuterosلھا خلفية قِبلية
من العھد القديم ،بينما الناظر ) (episkoposلھا خلفية حكم دولة مدينة يونانية.
من الواضح أن ھذه تشير إلى مجموعة محددة من القادة في كنيسة أورشليم ):١٥
 .(٢٣ ،٢٢ ،٦ ،٢كلما توجه األقسام التي تتوجه إلى اليھود في العھد الجديد ،مثل رسالة
بطرس والرسالة إلى العبرانيين ،ال زالت تستخدم الفھم اليھودي للقادة المحليين األكبر سناً،
ولكن ليس بالضرورة الرعاة.
 "بِيَ ِد بَ ْرنَابَا َوشَا ُو َل" .ھناك الكثير من الجدال حول إذا ما كانت أورشليم المذكورة في
غل  ١٠ ،٢ :٢تشير إلى ھذه الزيارة أو إلى مجمع أورشليم الذي يذكر في أع  .١٥نعلم
القليل عن حياة بولس الباكرة وخدمته.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا كان اقتبال األمميين للمسيح يشكل مشكلة الھوتية كبيرة؟
-٢ھل التوبة ھي عطية من ﷲ )اآلية  (١٨أم مطلب للعھد )مر ١٥ :١؛ أع :٣
١٩ ،١٦؛ (٢١ :٢٠؟
-٣لماذا ذھب برنابا وطلب شاول )بولس(؟

Acts 12
أعمال الرسل ١٢
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
استشھاد يعقوب

استشھاد يعقوب والقبض على استشھاد يعقوب
بطرس
٥ -١ :١٢
٥ -١ :١٢
٥ -١ :١٢
إنقاذ بطرس من إنقاذ بطرس من
خروج بطرس من السجن
السجن
السجن
١٩ -٦ :١٢
موت ھيرودس
٢٥ -٢٠ :١٢

١٩ -٦ :١٢
موت ھيرودس
٢٥ -٢٠ :١٢

١٩ -٦ :١٢
موت ھيرودس
٢٥ -٢٠ :١٢

اليسوعية
بطرس في السجن
وإنقاذه العجيب
١٩ -١ :١٢

١ :١٢
موت ھيرودس
٢٣ -٢٠ :١٢
برنابا
عودة
إلى
وشاول
انطاكية
٢٥ -٢٤ :١٢

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
أ -ذرية ھيرودس الكبير )ألجل معلومات أكثر يمكنكم االستناد إلى الفھرس في
كتاب فالفيوس يوسيفوس .(Antiquities of the Jews
 -Iھيرودس الكبير
أ .ملك اليھودية ) ٤ -٣٧ق.م(.
ب .مت ١٩ -١ :٢؛ لو ٥ :١
 -IIأبناؤه
ھيرودس فيلبس )ابن مريان زوجة سمعان(
أ.
 -١زوج ھيروديا
 -٢رئيس ربع إليتوريا ) ٤ق.م ٣٤ -.م(.
 -٣مت ٣ :١٤؛ مر ١٧ :٦
ب .ھيرودس فيلبس )ابن كليوباترا(
 -١رئيس الربع لمنطقة شمال وغرب بحر الجليل ) ٤ق.م ٣٤ -.م(.
 -٢لو ١ :٣
ج .ھيرودس أنتيباس
 -١رئيس ربع الجليل وبيرية ) ٤ق.م ٣٩ -.م(.
 -٢أعدم يوحنا المعمدان

 -٣مت ٢ -١ :١٤؛ مر ٢٩ ،١٤ :٦؛ لو ١٩ :٣؛ ٩ -٧ :٩؛ ٣١ :١٣؛ أع ٢٧ :٤؛
١ :١٣
د .أرخيالوس ،ھيرودس الحاكم
 -١حاكم اليھودية والسامرة وأدومية ) ٤ق.م ٦ -.م(.
 -٢مت ٢٢ :٢
ھـ .أرستوبولس )ابن مريامني(
 -١ابنه الوحيد كان ھيرودس أغريباس األول
 -٢حكم كل فلسطين ) ٤٤ -٤١م(.
 -٣قتل يعقوب ووضع بطرس في السجن
 -٤أع ٢٤ -١ :١٢؛ ٣٥ :٢٣
)أ( كان ابنه ھو ھيرودس أغريباس األول ،رئيس الربع في اإلقليم الشمالي
) ٧٠ -٥٠م(.
)ب( ابنته كانت برنيكي
) (١زوجة أخيھا
) (٢أع ٣٢ :٢٦ -١٣ :٢٥
)ج( ابنته كانت دروسيال
) (١زوجة فيلكس
) (٢أع ٢٤ :٢٤
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :١٢ :
٢
١
ُ
َ
َ
ْ
َ
وب أ َخا
ت َم ﱠد ِھي ُرود ُ
س ِة فقَتَ َل يَ ْعقُ َ
س ِمنَ ال َكنِي َ
ُس ا ْل َملِ ُك يَ َد ْي ِه لِيُ ِ
" َوفِي َذلِكَ ا ْل َو ْق ِ
سي َء إِلى أنَا ٍ
٣
س أَ ْيضا ًَ .و َكانَتْ أَيﱠا ُم
وحنﱠا بِال ﱠ
ض َعلَى بُ ْط ُر َ
ضي ا ْليَ ُھو َد عَا َد فَقَبَ َ
يُ َ
فَ .وإِ ْذ َرأَى أَنﱠ َذلِ َك يُ ْر ِ
س ْي ِ
٤
َ
َ
َ
ْ
ﱢ
َ
َ
سلما ً إِيﱠاهُ إِلى أ ْربَ َع ِة أ َرابِ َع ِمنَ ال َع ْ
ض َعهُ فِي ال ﱢ
سو ه ُ
س َك ِر لِيَ ْح ُر ُ
س ْج ِن ُم َ
س َكهُ َو َ
ا ْلفَ ِطي ِرَ .ول ﱠما أ ْم َ
٥
سة ُ
ح إِلَى ال ﱠ
نَا ِويا ً أَنْ يُقَ ﱢد َمهُ بَ ْع َد ا ْلفِ ْ
س َم ْح ُروسا ً فِي ال ﱢ
ب .فَ َكانَ بُ ْط ُر ُ
س ْج ِن َوأَ ﱠما ا ْل َكنِي َ
ش ْع ِ
ص ِ
اج ٍة إِلَى ﷲِ ِمنْ أَ ْجلِ ِه".
صالَةٌ بِلَ َج َ
َصي ُر ِم ْن َھا َ
فَ َكانَتْ ت ِ
ُس" .يشير ھذا إلى ھيرودس أغريباس األول .لقد حكم على عدة مناطق
ِ " ١ :١٢ھي ُرود ُ
ً
مختلفة من فلسطين خالل الفترة  ٤٤ -٣٧م .كان قد تربى في روما وصار صديقا لغايوس،
الذي خلف اإلمبراطور طيباريوس والذي صار فيما بعد اإلمبراطور كاليغوال .قبِل اليھود
عن طيب نفس ھيرودس قائداً ألن جدته )مريامني( كانت أميرة مكابية/حسمونية )أي يھودي
متحمسة لقوميتھم( .كان تابعا ً متزمتا ً لليھودية )ولكن ربما ألسباب سياسية( .ألجل نقاش
كامل عن ھيرودس ھذا انظر كتاب يوسيفوس ; .19.8.2 ’ Antiq. 19.7.3
س ِة" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
 "ا ْل َكنِي َ
سي َئ" .لقد فعل ھيرودس ذلك ليكسب تأييد وموافقة زعماء اليھود )اآليات .(١١ ،٣
 "لِيُ ِ
وفعل القادة الرومان نفس األمر )٢٧ :٢٤؛ .(٩ :٢٥
يستخدم لوقا ھذه الكلمة عدة مرات )١٩ ،٦ :٧؛ ١ :١٢؛ ٢ :١٤؛  .(١٠ :١٨لقد
كانت كلمة شائعة في السبعينية تدل على المعاملة السيئة.
مفردات لوقا متأثرة جداً بالسبعينية.
ف" .يشير ھذا إلى الرسول يعقوب ،الذي كان أخا
وحنﱠا بِال ﱠ
وب أَ َخا يُ َ
" ٢ :١٢قَتَ َل يَ ْعقُ َ
س ْي ِ
يوحنا )لو ٥:١٠؛ ١٤ :٦؛  .(٥٤ ،٢٨ :٩لقد كان عضواً من الحلقة الداخلية للتالميذ )مت
١ :١٧؛ ٣٧ :٢٦؛ مر ٣٧ :٥؛ ٢ :٩؛ ٣٣ :١٤؛ لو  .(٢٨ :٩لماذا كان ينبغي أن يموت
يعقوب ويبقى بطرس ھو سر من أسرار ﷲ .قطع الرأس بالسيف كان الطريقة المألوفة
العادية لعقوبة اإلعدام التي تُنزل بالموطنين الرومان ،ولكن من الواضح أنھا كانت مكروھة
بالنسبة إلى اليھود.
من الالفت أن نالحظ أن الكنيسة األولى في ھذه الفترة لم تشعر بالحاجة إلى استبدال
يعقوب كما فعلت مع يھوذا ) .(٢٠ -١٥ :١أسباب ذلك غير واضحة ،ولكن ربما كان
االستبدال بسبب خيانة يھوذا ،وليس موته ).(٢٦ -١٥ :١
لعل البعض يؤكد أن دعوة بولس يدعو ليعقوب ،أخو يسوع وقائد كنيسة أورشليم،
رسوالً )غل  (١٩ :١يشكل استبداالً .السؤال يتعلق بالمكانة الرسمية لالثني عشر األصليين
إزاء عطية الرسولية النائمة الدائرة )أف .(١١ :٤

قراءة كتاب  ،Unity and Diversity in the New Testamentللكاتب
 James D. G. Dunnجعلتني أن أفكر باحتمال بنية سلطة مختلفة في كنيسة القرن األول.
الرسل في أورشليم
-١
الحلقة الداخلية )بطرس ،ويعقوب ،ويوحنا( من الرسل
-٢
يعقوب أخو الرب ،الذي قاد كنيسة أورشليم
-٣
السبعة )أع  (٦الذين كانوا قادة اليھود المتكلمين
-٤
باليونانية
فيما بعد بولس وبرنابا وإرسالھما على الكنيسة في
-٥
أنطاكية السورية
يمكن أن نضيف إلى ھذه الطوائف المرتبطة بالمسيحية ،المھ ّودين ،والغنوسيين،
واألبيونيين .كل من ھؤالء كان لديه قيادته الذاتية الخاصة به.
ً
الوحدة التي غالبا ً ما يشير إليھا لوقا وسط المسيحيين كانت أمرا يصعب الحفاظ
عليه .كرازة يسوع واألسفار المقدسة كانت غامضة كثيراً ما سبب وجود عدة تفاسير .ھذا
ھو السبب في تطوير "دستور اإليمان" في القرون األولى .كان ھناك معيار لتقييم الھوت
جماعة .التشديد الدينامي المقاد بالروح القدس في العھد الجديد تحول إلى بنية منظمة لمراكز
الكنيسة الشرقية والغربية .األرثوذكسية ھي مسألة ذات أھمية بالنسبة إلى تلك األجيال التي
أُبعدت عن المؤسس وشھود العيان.
س" .ھذا ھو االعتقال الثالث لبطرس )٣ :٤؛  .(١٨ :٥المسيحيون
ض َعلَى بُ ْط ُر َ
" ٣ :١٢قَبَ َ
ليسوا في منأى عن االضطھاد.
ً
 " َكانَتْ أَيﱠا ُم ا ْلفَ ِطي ِر" .يشير ھذا إلى عيد فصح الرب )اآلية  ،(٤مندمجا مع عيد الفطير،
الذي كان يدوم ثمانية أيام )خر ١٨ :١٢؛ ١٥ :٢٣؛ لو  .(١ :٢٢كالھما كان يُحتفل بإعتاق
وتحرير بني إسرائيل من العبودية المصرية.
ً
لقد كان يحتفل به في نيسان  ،٢١ -١٤والذي يقابله لدينا آذار أو نيسان ،استنادا إلى
التقويم القمري اليھودي.
ْ
س َك ِر" .ھذا كان يعني أربعة أرابع من الجنود ألربع مرات في
" ٤ :١٢أَ ْربَ َع ِة أَ َرابِ َع ِمنَ ال َع ْ
اليوم ،أو ستين رجالً .يظھر الرقم مدى قلق ھيرودس من احتمال ھرب بطرس ).(١٩ :٥
اج ٍة إِلَى ﷲِ" .الكنيسة تصلي )اآلية ،(١٢
صالَةٌ بِلَ َج َ
َصي ُر ِم ْن َھا َ
" ٥ :١٢أَ ﱠما ا ْل َكنِي َ
سةُ فَ َكانَتْ ت ِ
ولكن سوف تندھش عندما يستجيب ﷲ للصالة" .بلجاجة" ھي ظرف مكثف شديد جداً )لو
 .(٤٤ :٢٢يستخدم فقط ثالث مرات في العھد الجديد ) ١بط .(٢٢ :١
موضوع خاص :صالة الشفاعة
 -Iمقدمة:
أ -الصالة في غاية األھمية ،ونعلم ذلك من َمثل يسوع.
 -١الصالة الشخصية ،مر ٣٥ :١؛ لو ٢١ :٣؛ ١٢ :٦؛ ٢٩ :٩؛ ٤٦ -٢٩ :٢٢
 -٢تطھير الھيكل ،مت ١٣ :٢١؛ مر ١٧ :١١؛ لو ٤٦ :١٩
 -٣صالة نموذجية ،مت ١٣ -٥ :٦؛ لو ٤ -٢ :١١
ب -الصالة تضع بفعل ملموس واقعي إيماننا بإله شخصي ومھتم والذي ھو حاضر،
ومستعد ،وقادر على أن يسلك من أجلنا ومن أجل مصلحتنا ومصلحة اآلخرين من خالل
صلواتنا.
ً
ّ
ج -لقد حد اله نفسه شخصيا لكي يستجيب لصلوات أوالده في مجاالت عديدة يع :٤
.(٢
د -الھدف الرئيسي من الصالة ھو الشركة وقضاء الوقت مع ﷲ الثالوث القدوس.
ھـ -نطاق الصالة ھو كل شيء وكل شخص يھم المؤمنين .قد نصلّي مرة ،مؤمنين ،أو
مراراً وتكراراً عندما يعود الفكر أو القلق.
و -الصالة يمكن أن تشمل عدة عناصر.
 -١التسبيح وعبادة اله الثالوث.
 -٢الشكر على حضوره ،وشركته ،وتدبيره.
 -٣االعتراف بخطايانا ،الماضية والحالية.
 -٤التماس حاجاتنا ورغباتنا المحسوسة.
 -٥التشفع حيث نرى حاجات اآلخرين أمام اآلب.

ز -الصالة الشفاعية ھي سر .ﷲ يحب أولئك الذين نصلّي ألجلھم أكثر مما نحبھم
نحن ،ومع ذلك فإن صلواتنا غالبا ً ما تحدث تغييراً ،أو تجاوباً ،أو حاجة ،ليس فينا فقط ،بل
فيھم أيضا ً.
 -IIالمادة الكتابية:
أ -العھد القديم
 -١بعض األمثلة من الصالة الشفاعية.
أ .إبراھيم يتضرع إلى ﷲ من أجل سدوم ،تك  ٢٢ :١٨وما تالھا.
ب .صلوات موسى ألجل إسرائيل.
) (١خر ٢٣ -٢٢ :٥
) (٢خر  ٣١ :٣٢وما تالھا
) (٣تث ٥ :٥
) (٤تث  ٢٥ ،١٨ :٩وما تالھا
ج .صموئيل يصلّي ألجل إسرائيل.
) ١ (١صم ٩ -٨ ،٦ -٥ :٧
) ١ (٢صم ٢٣ -١٦ :١٢
) ١ (٣صم ١١ :١٥
د .صلى داود ألجل ابنه ٢ ،صم ١٨ -١٦ :١٢
 -٢ﷲ يبحث عن شفعاء ،أش ١٦ :٥٩
 -٣الخطيئة ،المعروفة وغير المعترف بھا أو موقف عدم التوبة يؤثران
على صلواتنا.
أ .مز ١٨ :٦٦
ب .أم ٩ :٢٨
ج .أش ٢ -١ :٥٩؛ ٧ :٦٤
ب -العھد الجديد:
 -١الخدمة الشفاعية لالبن والروح القدس.
أ .يسوع
) (١رو ٣٤ :٨
) (٢عب ٢٥ :٧
) ١ (٣يو ١ :٢
ب .الروح القدس ،رو ٢٧ -٢٦ :٨
 -٢خدمة بولس الشفاعية.
أ .صلوات ألجل اليھود
) (١رو  ١ :٩وما تالھا
) (٢رو ١ :١٠
ب .صلوات ألجل الكنائس
) (١رو ٩ :١
) (٢أف ١:١٦
) (٣في ٩ ،٤ -٣ :١
)(٤كول ٩ ،٣ :١
) ١ (٥تس ٣ -٢ :١
) ٢ (٦تس ١١ :١
) ٢ (٧تيم ٣ :١
) (٨فيل ،اآلية ٤
ج .طلب بولس من الكنائس أن تصلي من أجله.
) (١رو ٣٠ :١٥
) ٢ (٢كور ١١ :١
) (٣أف ١٩ :٦
) (٤كول ٣ :٤
) ١ (٥تس ٢٥ :٢
) ٢ (٦تس ١ :٣

 -٣خدمة الكنيسة الشفاعية.
أ .الصالة من أجل بعضنا البعض.
) (١أف ١٨ :٦
) ١ (٢تيم ١ :٢
) (٣يع ١٦ :٥
ب .صلوات مطلوبة من أجل جماعات خاصة.
) (١األعداء ،مت ٤٤ :٥
) (٢العمال المسيحيين ،عب ١٨ :١٣
) (٣الحكام ١ ،تيم ٢ :٢
) (٤المرضى ،يع ١٦ -١٣ :٥
) (٥الفاترين ١ ،يو ١٦ :٥
ج .صالة لكل الناس ١ ،تيم ١ :٢
 -IIIشروط الصالة المستجابة.
أ -عالقتنا بالمسيح والروح القدس.
 -١نقيم فيه ،يو ٢ :١٥
 -٢باسمه ،يو ١٤ ،١٣ :١٤؛ ١٦ :١٥؛ ٢٤ -٢٣ :١٦
 -٣في الروح القدس ،أف ١٨ :٦؛ يھوذا ٢٠
 -٤بحسب مشيئة ﷲ ،مت ١٠ :٦؛  ١يو ٢٢ :٣؛ ١٥ -١٤ :٥
ب -الدوافع.
 -١عدم التردد ،مت ٢٢ :٢١؛ يع ٧ -٦ :١
 -٢التواضع والتوبة ،لو ١٤ -٩ :١٨
 -٣الخطأ في الطلب ،يع ٣ :٤
 -٤األنانية ،يع ٣ -٢ :٤
ج -جوانب أخرى.
 -١المثابرة.
أ .لو ٨ -١ :١٨
ب .كول ٢ :٤
ج .يع ١٦ :٥
 -٢الطلب بال انقطاع.
أ .مت ٨ -٧ :٧
ب .لو ١٣ -٥ :١١
ج .يع ٥ :١
 -٣الخالفات العائلية ١ ،بط ٧ :٣
 -٤التحرر من الخطايا المعروفة.
أ .مز ١٨ :٦٦
ب .أم ٩ :٢٨
ج .أش ٢ -١ :٥٩
د .أش ٧ :٦٤
 -IVاالستتناج الالھوتي.
أ -يا له من امتياز! يا لھا من فرصة! يا له من واجب ومسؤولية!
ب -يسوع مثالنا .الروح القدس مرشدنا .اآلب ينتظر في شوق.
ج -يمكن للصالة أن تغيرك وتغير عائلتك وأصدقاءك والعالم.
سميث/فاندايك-البستاني١٧ -٦ :١٢ :
٦
ْ
س َك ِريﱠ ْي ِن
س فِي تِ ْلكَ اللﱠ ْيلَ ِة نَائِما ً بَيْنَ َع ْ
ُس ُم ْز ِمعا ً أَنْ يُقَ ﱢد َمهُ َكانَ بُط ُر ُ
" َولَ ﱠما َكانَ ِھي ُرود ُ
س ْجنَ َ ٧ .وإِ َذا َمالَ ُك ال ﱠر ﱢب أَ ْقبَ َل َونُو ٌر
سونَ ال ﱢ
ب ُح ﱠر ٌ
اس يَ ْح ُر ُ
سلَتَ ْي ِن َو َكانَ قُدﱠا َم ا ْلبَا ِ
س ْل ِ
َم ْربُوطا ً بِ ِ
َ
َان ِمنْ
ت ال ﱢ
َاجالً« .فَ َ
ض َر َب َج ْن َب بُ ْط ُر َ
ت فَ َ
أَ َ
س ْل ِ
سقَطَ ِ
ضا َء فِي ا ْلبَ ْي ِ
س َوأ ْيقَظَهُ قَائِالً» :قُ ْم ع ِ
سلَت ِ
يَ َد ْي ِهَ ٨ .وقَا َل لَهُ ا ْل َمالَ ُك» :تَ َم ْنطَ ْ
س ِردَا َءكَ
س نَ ْعلَ ْي َك« .فَفَ َع َل َھ َك َذا .فَقَا َل لَهُ» :ا ْلبَ ْ
ق َوا ْلبَ ْ
٩
اسطَ ِة ا ْل َمالَ ِك ھ َُو َحقِيقِ ﱞي بَ ْل يَظُنﱡ
َوا ْتبَ ْع ِني« .فَ َخ َر َج يَ ْتبَ ُعهُ َ -و َكانَ الَ يَ ْعلَ ُم أَنﱠ الﱠ ِذي َج َرى بِ َو ِ
١٠
ب ا ْل َح ِدي ِد الﱠ ِذي يُ َؤدﱢي إِلَى
أَنﱠهُ يَ ْنظُ ُر ُر ْؤيَا .فَ َجا َزا ا ْل َم ْح َر َ
س األَ ﱠو َل َوالثﱠانِ َي َوأَتَيَا إِلَى بَا ِ

ت فَا َرقَهُ ا ْل َمالَ ُك١١ .فَقَا َل
احداً َولِ ْل َو ْق ِ
ا ْل َم ِدينَ ِة فَا ْنفَت ََح لَ ُھ َما ِمنْ َذاتِ ِه فَ َخ َر َجا َوتَقَ ﱠد َما ُزقَاقا ً َو ِ
س َل َمالَ َكهُ َوأَ ْنقَ َذنِي ِمنْ يَ ِد
س ِه» :اآلنَ َعلِ ْمتُ يَقِينا ً أَنﱠ ال ﱠر ﱠ
بُ ْط ُر ُ
ب أَ ْر َ
س َو ُھ َو قَ ْد َر َج َع إِلَى نَ ْف ِ
١٢
وحنﱠا
ُس َو ِمنْ ُك ﱢل ا ْنتِظَا ِر َ
ت َم ْريَ َم أُ ﱢم يُ َ
ِھي ُرود َ
ب ا ْليَ ُھو ِد« .ثُ ﱠم َجا َء َو ُھ َو ُم ْنتَبِهٌ إِلَى بَ ْي ِ
ش ْع ِ
١٣
س َح ْي ُ
اب ال ﱢد ْھلِي ِز
صلﱡونَ  .فَلَ ﱠما قَ َر َع بُ ْط ُر ُ
س بَ َ
ث َكانَ َكثِي ُرونَ ُم ْجتَ ِم ِعينَ َو ُھ ْم يُ َ
ب َم ْرقُ َ
ا ْل ُملَقﱠ ِ
١٤
ح بَ ْل
س ُم َھا َر ْودَا لِتَ ْ
َجا َءتْ َجا ِريَةٌ ا ْ
َح ا ْلبَ َ
ص ْوتَ بُ ْط ُر َ
س َم َع .فَلَ ﱠما َع َرفَتْ َ
اب ِمنَ ا ْلفَ َر ِ
س لَ ْم تَ ْفت ِ
١٥
ت تَ ْھ ِذينَ !«َ .وأَ ﱠما
َاخ ٍل َوأَ ْخبَ َرتْ أَنﱠ بُ ْط ُر َ
َر َك َ
ب .فَقَالُوا لَ َھا» :أَ ْن ِ
س َواقِفٌ قُدﱠا َم ا ْلبَا ِ
ضتْ إِلَى د ِ
١٦
ع .فَلَ ﱠما فَت َُحوا
س فَلَبِ َث يَ ْق َر ُ
ِھ َي فَ َكانَتْ تُؤَ ﱢك ُد أَنﱠ َھ َك َذا ُھ َو .فَقَالُوا» :إِنﱠهُ َمالَ ُكهُ!«َ .وأَ ﱠما بُ ْط ُر ُ
١٧
س ْج ِنَ .وقَا َل:
َو َرأَ ْوهُ ا ْن َد َھشُوا .فَأَشَا َر إِلَ ْي ِھ ْم ِبيَ ِد ِه لِيَ ْ
س ُكتُوا َو َح ﱠدثَ ُھ ْم َكيْفَ أَ ْخ َر َجهُ ال ﱠر ﱡب ِمنَ ال ﱢ
ض ٍع َ
آخ َر".
اإل ْخ َوةَ بِ َھ َذا« .ثُ ﱠم َخ َر َج َو َذھ َ
»أَ ْخبِ ُروا يَ ْعقُ َ
َب إِلَى َم ْو ِ
وب َو ِ
" ٦ :١٢فِي تِ ْل َك اللﱠ ْيلَ ِة" .كتابات لوقا تتميز بمؤشرات زمنية )اآليات ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣
 .(١٨ ،١٠ولكن انتبھوا من تفسير ھذا على أنه تاريخ كرونولوجي متتابع غربي .لوقا لديه
ھدف تبشري الھوتي.
ً
س َك ِريﱠ ْي ِن" .ھذه اآلية تظھر استحالة ھرب أو نجاة بطرس .لقد بدا تقريبا وكأنھم
 "بَيْنَ َع ْ
كانوا يتوقعون محاولة إطالقه ).(١٩ :٥
" ٧ :١٢إِ َذا َمالَ ُك ال ﱠر ﱢب أَ ْقبَ َل" .إنه أمر غير مألوف أن تدخالت مالك الرب الفائقة الطبيعة
)١٩ :٥؛ ٥٣ ،٣٨ ،٣٥ ،٣٠ :٧؛ ٢٦ :٨؛  (٢٢ ،٧ ،٣ :١٠والروح القدس )٣٩ ،٢٩ :٨؛
 (١٩ :١٠يتم تبادل الدوار فيھا في كل أرجاء سفر أعمال الرسل .من الواضح أن الروح
القدس يتكلم بشكل مدرك الحواس .ولكن المالك ھو تجلﱟ مادي خارجي ظاھر .إنه أمر الفت
أن نرى الدمج بين الطبيعية وما ھو فائق الطبيعة في ھذه الرواية )ما يشبه ضربات
الخروج(.
َاجالً" .ھذا فعل ماضي بسيط مبني للمعلوم أم ما يدل على اإللحاح .لماذا نجد
 "قُ ْم ع ِ
المالك على عجلة؟ أليس ھو متحكم باألحداث؟
س نَ ْعلَ ْي َك" .ھذان كالھما فعل أمر ماضي بسيط متوسط.
" ٨ :١٢تَ َم ْنطَ ْ
ق َوا ْلبَ ْ
س ِردَا َء َك َوا ْتبَ ْعنِي" .ھذا أمر ماض بسيط متوسط يليه أمر حاضر مبني للمعلوم.
 "ا ْلبَ ْ
كان المالم على عجلة فعليا ً لكي ينجز ھذه المھمة .كان ھذا مالكا ً متوتراً.
 .٩ :١٢كان بطرس غير متأكد فيما إذا كانت ھذه رؤيا ،أم حلم ،أم حقيقة )اآليات ١٢ -١١؛
١٩ ،١٧ :١٠؛ .(٥ :١١
ْ
َ
س ِه" .يستخدم لوقا عبارة مشابھة لوصف االبن
" ١١ :١٢بُ ْط ُر ُ
س َو ُھ َو ق ْد َر َج َع إِلَى نَف ِ
الضال )لو  .(١٧ :١٥فجأة فھم واقع الخبرة ومضامينھا )اآلية .(١٢
ت َم ْريَ َم" .كان اسم "مريم" منتشراً وشائعا ً .ھناك عدة نساء يحملن اسم مريم
" ١٢ :١٢بَ ْي ِ
تُذكرن في األناجيل.
 -١أم يسوع )لو (٢٧ :١
 -٢مريم المجدلية ،تلميذة من الجليل )لو ٢ :٨؛ (١٠ :٢٤
 -٣أم يعقوب ويوحنا )لو (١٠ :٢٤
 -٤أخت مرثا ولعازر )لو (٤٢ ،٣٩ :١٠
 -٥زوجة كليوبا )يو (٢٥ :١٩
 -٦أم يوحنا مرقس )ھنا(
وحنﱠا" .تشير ھذه إلى أم يوحنا مرقس .كانت الكنيسة األولى تجتمع في بيت ھذه
 "أُ ﱢم يُ َ
العائلة في أورشليم )أع  .(١٢ :١٢لقد كانت أيضا ً موضع ظھورات الرب الثالثة بعد القيامة
ومجيء الروح القدس يوم الخمسين.
رافق يوحنا مرقس بولس وابن عمه برنابا )كول  (١٠ :٤في الرحلة التبشيرية
األولى )أع  .(١٣ :١٣ -٢٥ :١٢بسبب ما ترك الفريق ورجع إلى بيته )أع  .(٣٨ :١٥لقد
كان برنابا يريده أن يرافقھم في الرحلة التبشيرية الثانية ،ولكن بولس رفض )أع -٣٦ :١٥
 .(٤١نتج عن ذلك انفصال بولس وبرنابا .أخذ برنابا يوحنا مرقس إلى قبرص )أع :١٥
 .(٣٩وفيما بعد وبينما كان بولس في السجن ،يذكر يوحنا مرقس بطريقة إيجابية )كول :٤
 (١٠وال يزال فيما بعد في سجن بولس الثاني في روما ،قبيل موته ،يذكر يوحنا مرقس
الجديد ) ٢تيم  .(١١ :٤من الواضح أن يوحنا مرقس قد صار جزءاً من فريق بطرس
اإلرسالي ) ١بط  .(١٣ :٥يعطينا كتاب أفسافيوس  Eccl. His. 3.39.12رواية شيقة عن
عالقة يوحنا مرقس ببطرس.

"في كتابه الذي وضع بابياس يعطينا روايات عن
أقوال يسوع التي حصل عليھا من أريستيون وتعلمه
مباشرة من يوحنا الشيخ .أما وقد استرعيت انتباه
الدارسين بھذه ،فإني يجب أن أتابع األقوال التي
اقتبستھا للتو منه مع جزء من معلومات أعطاھا
والتي تتعلق بمرقس ،كاتب اإلنجيل:
وھذه أيضا ً اعتاد الشيخ أن يقولھا .أن مرقس ،الذي
كان مفسر بطرس ،قد كتب بعناية ،ولكن ليس
بحسب الترتيب ،كل ما تذكره من أقوال الرب
وأفعاله .ألنه لم يكن قد سمع الرب ولم يكن أحد
أتباعه ،بل الحقاً ،كما قلت ،كان أحد أتباع بطرس.
اعتاد بطرس أن يكيف تعليمه حسب المناسبة ،دون
أن يجري ترتيبا ً نظاميا ً ألقوال الرب ،ولذلك فإننا
نبرر مرقس في كتابته بعض األشياء كما تذكرھا.
ألنه كانت لديه ھدف واحد فقط -أال يترك شيئا ً قد
سمعه ،وأال يبدي أي بيان غير صحيح عنه") .ص.
.(١٥٢
في ھذا االقتباس يشير بابياس إلى "يوحنا الشيخ" .يقول إيريناوس "وھذه األشياء
تحمل شھادة إلى كتابته من قِبل بابياس ،الذي كان مستمعا ً إلى يوحنا ،ورفيقا ً لبوليكاربوس".
يدل ھذا ضمنيا ً على أن بابياس قد سمعه من يوحنا الرسول.
صلﱡونَ " .األشكال النحوية لھذه الكلمات تكشف أن الكنيسة
 " َكانَ َكثِي ُرونَ ُم ْجتَ ِم ِعينَ َو ُھ ْم يُ َ
كانت قد تجمعت وكانت تقصد أن تبقى في حالة صالة )اسم فاعل تام مبني للمجھول يتبعھا
فعل حاضر متوسط ]مجھول الصيغة معلوم المعنى[ اسم فاعل(.
اب ال ﱢد ْھلِي ِز" .كان ھذا بابا ً صغيراً على الطريق .كان ھناك باب أكبر يؤدي إلى
" ١٣ :١٢بَ َ
األعلى.
 " َر ْودَا" .اسمھا يعني "وردة" .لسنا متأكدين فيما إذا كانت تعمل عند أھل البيت أو كانت
عضواً في اجتماع الصالة.
ت تَ ْھ ِذينَ !" .كانت الكنيسة تصلي إلى ﷲ لكي يتصرف ،ولكنھا فوجئت للغاية
" ١٥ :١٢أَ ْن ِ
)اآلية  (١٦عندما استجاب.
 " َكانَتْ تُؤَ ﱢك ُد" .ھناك فعالن ناقصان مبنيان للمعلوم إشاريان في ھذا السياق ،ما يدل على
أن تأكيد رودا وأن التجاوب الذي حصل على صالة المجتمعين في العلية قد حدث أكثر من
مرة.
ً
ً
 "إِنﱠهُ َمالَ ُكهُ!" .تلعب المالئكة دورا بارزا في كتابات لوقا .من الواضح أن اليھود كانوا
يؤمنون أن المالك الحارس لإلنسان يمكن أن يأخذ مظھراً ماديا ً جسديا ً )ألجل نقاش جيد عن
مصادر اليھود والمعتقدات عن المالئكة الحارسين ،انظر كتاب Encyclopaedia
 ،Judaicaالمجلد  ،٢ص .(٩٦٣ .ليس ھناك أساس كتابي لھذا االعتقاد .ھذا التطور لعلم
المالئكة ربما جاء من مفھوم الـ ) (fravashiفي الزرادشتية .الكثير من علم المالئكة الرابي
يمكن أن نجد أنه يرجع إلى ھذا التأثير الفارسي .ھناك بعض الدليل الكتابي على المالئكة
الحارسين بالنسبة للمؤمنين الجدد )مت  .(١٠ :١٨المالئكة ھم خدام للمفديين )عب .(١٤ :١
س ُكتُوا" .من الواضح أن ھذه تفاصيل يرويھا شاھد عيان
" ١٧ :١٢أَشَا َر إِلَ ْي ِھ ْم بِيَ ِد ِه لِيَ ْ
) .(١٦ :١٣يدون لوقا ھذه اإليماءة عدة مرات )١٦ :١٣؛ ٣٣ :١٩؛ .(٤٠ :٢١
اإل ْخ َوةَ بِ َھ َذا" .تظھر ھذه أن يعقوب ،أخو يسوع ،كان للتو رئيسا ً
 "أَ ْخبِ ُروا يَ ْعقُ َ
وب َو ِ
للكنيسة في أورشليم ).(٢١ -١٣ :١٥
موضوع خاص :يعقوب ،شقيق يسوع
ً
أ -لقد دعي "يعقوب البار" وفيما بعد " ُر َكبُ ال َج َمل" ألنه كان يصلي دائما وھو راكع على
ركبتيه )من ھيجيسيبوس ،اقتبس أفسافيوس(.
ً
ب -لم يكن يعقوب قد آمن حتى القيامة )مر ٢١ :٣؛ يو  .(٥ :٧ظھر يسوع له شخصيا بعد
القيامة ) ١كور .(٧ :١٥
ً
ج -كان حاضراً في العلية مع التالميذ )أع  (١٤ :١وربما كان ھناك أيضا عندما ح ّل الروح
القدس في يوم الخمسين.

د -كان متزوجا ً ) ١كور .(٥ :٩
ھـ -يشير إليه بولس بأنه عمود )وربما رسول ،غل  (١٩ :١ولكنه لم يكن أحد االثني عشر
)غل ٩ :٢؛ أع ١٧ :١٢؛  ١٣ :١٥وما تالھا(.
و -في كتاب  ،Antiquities of the Jews, 20.9.1يقول يوسيفوس أنه كان قد رُجم عام
 ٦٢م .بأوامر من الصدوقيين في المجمع ،بينما يقول تقليد آخر )كتّاب القرن الثاني،
إكليمندس اإلسكندري أو ھيجيسيبوس( أنه أُلقي به من على سور الھيكل.
ز -ألجيال عديدة بعد موت يسوع أحد أقارب يسوع كان قد عيّن قائداً للكنيسة في أورشليم.
ض ٍع َ
آخ َر" .ال أحد يعلم أين ذھب بطرس ،ولكن من الواضح أنه لم يذھب
 " َذھ َ
َب إِلَى َم ْو ِ
إلى روما كما افترض البعض ألنه كان موجوداً في مجمع أورشليم المكتوب عنه في أع .١٥
حتى وإن خلّص ﷲ بطرس بطريقة فائقة الطبيعة ،إال أن ھذا لم يكن يعني أنه كان
في مقدوره أن يكون متھوراً أو أن يتوقع ھكذا تدخل عجائبي في كل مرة .تذكروا أن يعقوب
قد قُتل .بطرس يرسل أيضا ً كلمة إلى الكنيسة لتتوقع المزيد من االضطھاد الجسدي بسبب
تحريره.
سميث/فاندايك-البستاني١٩ -١٨ :١٢ :
١٨
س؟
يل بَيْنَ ا ْل َع ْ
ص َل ْ
اض ِط َر ٌ
س َك ِر :تُ َرى َما َذا َج َرى لِبُ ْط ُر َ
اب لَ ْي َ
صا َر النﱠ َھا ُر َح َ
" فَلَ ﱠما َ
س بِقَلِ ٍ
١٩
اس َوأَ َم َر أَنْ يَ ْنقَادُوا إِلَى ا ْلقَ ْت ِل .ثُ ﱠم نَ َز َل ِمنَ
َوأَ ﱠما ِھي ُرود ُ
ص ا ْل ُح ﱠر َ
ُس فَلَ ﱠما طَلَبَهُ َولَ ْم يَ ِج ْدهُ فَ َح َ
ص ِريﱠةَ َوأَقَا َم ُھنَا َك".
ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة إِلَى قَ ْي َ
يل" .من الالفت أن لوقا يقول أشياء بصيغة النفي،
ص َل ْ
اض ِط َر ٌ
اب لَ ْي َ
َ " ١٨ :١٢ح َ
س بِقَلِ ٍ
وغالبا ً بتصريح مكبوح )١٨ :١٢؛ ٢ :١٥؛ ٢٤ ،٢٣ ،١١ :١٩؛  ،٢ :٢٨انظر الحاشية رقم
 ،٨ص ،١٣٤ .لكتاب  ،The Language and Imagery of the Bibleللكاتب G. B.
.(Caird
ً
ھذه السمة األدبية ليست معروفة في األدب العبري ،ولكنھا غالبا ما تستخدم في
عال باللغة اليونانية.
األدب اليوناني .كان لوقا مثقفا ً على مستوى ٍ
اس َوأَ َم َر أَنْ يَ ْنقَادُوا إِلَى ا ْلقَ ْت ِل" .ھذا ھو المعنى الضمني للنص
ص ا ْل ُح ﱠر َ
" ١٩ :١٢فَ َح َ
) ،(NKJV, NRSV, TEVولكنه قال بوضوح وصراحة ) .(NJBبعض الترجمات
تستخدم قوسين لتحدد الكلمات التي ليست في النص اليوناني.
عندما كان الحارس يفقد أحد سجنائه ،فكان يُجبر على أن يتحمل عقوبة المسجون
)٢٧ :١٦؛ .(Code of Justinian 9.4.4 ،٤٢ :٢٧
سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -٢٠ :١٢ :
٢٠
َ
ْ
َ
َ
اح َد ٍة
اخطا ً َعلَى
الصو ِريﱢينَ َوال ﱠ
ﱡ
" َو َكانَ ِھي ُرود ُ
ص ْيدَا ِويﱢينَ ف َح َ
ُس َ
س َو ِ
س ِ
ض ُروا إِل ْي ِه بِنف ٍ
صالَ َحةَ ألَنﱠ ُكو َرتَ ُھ ْم
اظ َر َعلَى َم ْ
ستَ ْعطَفُوا بَالَ ْ
َوا ْ
صا ُروا يَ ْلتَ ِم ُ
سونَ ا ْل ُم َ
ض َج ِع ا ْل َملِ ِك ثُ ﱠم َ
ست َ
ُس النﱠ ِ
٢١
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
س ﱢي
س ِھي ُرود ُ
ُس ال ُحلة ال ُملو ِكيﱠة َو َجل َ
تَ ْقتَاتُ ِمنْ ُكو َر ِة ال َملِ ِك .ففِي يَ ْو ٍم ُم َعيﱠ ٍن لبِ َ
س َعلى ُك ْر ِ
٢٣
٢٢
ال
ص َر َخ ال ﱠ
ش ْع ُ
ص ْوتُ إِ ْن َ
ص ْوتُ إِلَ ٍه الَ َ
بَ » :ھ َذا َ
اطبُ ُھ ْم .فَ َ
ا ْل ُم ْل ِك َو َج َع َل يُ َخ ِ
ان!« فَفِي ا ْل َح ِ
س ٍ
صا َر يَأْ ُكلُهُ الدﱡو ُد َو َماتَ ".
ض َربَهُ َمالَ ُك ال ﱠر ﱢب ألَنﱠهُ لَ ْم يُ ْع ِط ا ْل َم ْج َد ِ ﱠ ِ فَ َ
َ
ص ْيدَا ِويﱢينَ " .كان ھيرودس غاضبا ً
الصو ِريﱢينَ َوال ﱠ
اخطا ً َعلَى ﱡ
َ " ٢٠ :١٢كانَ ِھي ُرود ُ
ُس َ
س ِ
جداً واستمر ھكذا )فعل ناقص فيه كناية( .الحدث التاريخي المحدد والشخص ليسا معروفين
في التاريخ ،ولكن منطقة صور وصيدا كانت تعتمد على الزراعة التي تنتج من منطقة الجليل
) ١مل ١١ :٥؛ عزرا ٧ :٣؛ وربما حز .(١٧ :٢٧
َ
ْ
ُس ا ْل ُحلﱠةَ ال ُملُو ِكيﱠة" .حدث ھذا عام  ٤٤م .ألجل
س ِھي ُرود ُ
" ٢١ :١٢فِي يَ ْو ٍم ُم َعيﱠ ٍن لَبِ َ
تفصيل أكمل لھذه الرواية انظر كتاب يوسيفوس ) Antiq. 19.8.2ترجمة ،William
.(Kregal ،Whiston
"في كل احتفال ،كان يجتمع عدد كبير من األشخاص
ذوي المناصب الرئاسية ،كما أھل الكرامة في أرجاء
مقاطعته .في اليوم الثاني ظھر وقد ارتدى حلّة
مصنوعة كلھا من الفضة ،ونسيج رائع جداً في
الحقيقة ،ودخل إلى المسرح باكراً في الصباح؛ وكلما
كان تُضاء الفضة التي في ردائه بفضل انعكاس أشعة
الشمس عليھا ،كان يشرق بطريقة مذھلة ،وكان متألقا ً
المعا ً جداً حتى أنه كان ينشر الخوف في قلب أولئك

الذين كانوا ينظرون إليه بإمعان :وفي الحال صرخ
ممتدحوه ،كل واحد من مكان) ،وإن لم يكونوا
صادقين( بأنه كان إلھا ً :وأضافوا" -ارحمنا؛ فرغم أننا
قد احترمناك حتى اآلن ،مع ذلك فمن اآلن فصاعداً
سنعترف بك ساميا ً فوق الطبيعة الفانية" .وھنا لم
يوبخھم الملك وال رفض إطراءھم الخالي من الورع.
ولكن في الحال بعد ذلك رفع بصره ،فرأى بومة
تجلس على حبل معين فوق رأسه ،وفھم في الحال أن
ھذا الطير كان رسول الشؤم ،كما كان يوما ً رسول
األنباء السارة إليه؛ فوقع في غم شديد .وشعر بألم حاد
في معدته ،وبدأ األلم يزداد عنفاً ،ولذلك رفع بصره
إلى أصدقائه وقال" -أنا ،الذي تدعونه إلھاً ،مطلوب
مني فوراً أن أغادر ھذه الحياة؛ بينما العناية تثبت أن
كذب الكلمات التي نطقتم بھا للتو؛ وأنا ،الذي كنتم
تدعونني خالداً ،في الحال سأفنى بالموت"" )ص.
.(٤١٢
مزاج ھيرودس وحالته الجسدية التي كانت ترافقھا توصف أيضا ً في تفاصيل مخيفة
في كتاب .Antiq. 17:6:5
يعلمنا كتاب ) The Jerome Biblical Commentaryالمجلد  ،٢ص (١٩١ .أن
ھذه التفاصيل الرھيبة عن موت شخص كانت طريقة الكتّاب القدماء إلظھار ما سيحدث
ألولئك الذين يغضبون ﷲ.
 -١أنطيوخوس الرابع أبيفانيس -مكابيين الثاني ١٨ -٥ :٩
 -٢ھيرودس الكبير -يوسيفوس.Antiq. 17.6.5 ،
َ " ٢٣ :١٢مالَ ُك ال ﱠر ﱢب" .تشير ھذا إلى مالك الموت )خر ٢٣ :١٢؛  ٢صم ١٦ :٢٤؛  ٢مل
 .(٣٥ :١٩الموت ھو في يد ﷲ وليس في يد إبليس .ھذا مثال عن دينونة مؤقتة.
 .٢٤ :١٢ھذه عبارة تلخيصية مميزة للوقا )٧ :٦؛ ٣١ :٩؛ ٢٤ :١٢؛ ٢٠ :١٩؛ .(٣١ :٢٨
سميث/فاندايك-البستاني٢٥ :١٢ :
َ
َ
َ
وحنﱠا ا ْل ُملَقﱠ َب
"َ ٢٥و َر َج َع بَ ْرنَابَا َوشَا ُو ُل ِمنْ أُو ُر َ
شلِي َم بَ ْع َد َما َك ﱠمالَ ا ْل ِخ ْد َمة َوأ َخذا َم َع ُھ َما يُ َ
س".
َم ْرقُ َ
 .٢٥ :١٢ھكذا تبدأ رواية رحالت بولس التبشيرية .ھناك تغاير في النص في ھذه اآلية
متعلق فيما إذا كانوا قد رجعوا "إلى" أورشليم ) ، eisالمخطوطة א و ( Bأو "من" أورشليم
) ، apoالمخطوطة  Dأو  ،ekالمخطوطة  .(A ،P74يبدأ األصحاح  ١٣ببرنابا وشاول في
أنطاكية )"من أورشليم إلى أنطاكية" ،المخطوطة  Eوالترجمات الالتينية القديمة ،واآلرامية،
والقبطية(.
س" .انظر التعليق على "األشخاص المذكورين" ،أعمال  ١٦المدخل.
 " َم ْرقُ َ
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا نجّا ﷲ بطرس ولم ينجﱢ يعقوب؟
-٢ھل كانت الكنيسة المجتمعة مندھشة عندما استُجيبت صلواتھم؟ فسر مضمون
ذلك.
-٣ھل يحتاج المؤمنون إلى مالئكة إن كان الروح القدس ساكن فيھم؟

Acts 13
أعمال الرسل ١٣
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
إرسال برنابا وشاول

٣ -١ :١٣
برنابا وشاول في قبرص
١٢ -٤ :١٣
في أنطاكية بيسيدية
٥٢ -١٣ :١٣

اليسوعية

العربية
المشتركة
اختيار برنابا  - ٢ -رحلة بولس
برنابا وشاول
وبولس للتبشير وبرنابا ،ومجمع
أوراشليم  -برنابا
وشاول
٣ -١ :١٣
٣ -١ :١٣
٣ -١ :١٣
في قبرص
في قبرص
في قبرص
١٢ -٤ :١٣
١٢ -٤ :١٣
١٢ -٤ :١٣
أنطاكية
أنطاكية في
أنطاكية في
في
بيسيدية
بيسيدية
بيسيدية
٤٣ -١٣ :١٣
٥٢ -١٣ :١٣
٥٢ -١٣ :١٣
وبرنابا
بولس
إلى
يتوجھان
الوثنيين
٥٢ -٤٤

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
ھذه رواية رحلة بولس وبرنابا التبشيرية األولى .بقية أعمال الرسل
أ-
ستخصص لخدمة بولس الكرازية.
ب -سيكون من المفيد أن تنتقلوا إلى خارطة في خلفية كتابكم المقدس أو أطلس
وأن تتابعوا المواقع الجغرافية في كتابكم في األصحاحين  ١٣و.١٤
ج -ھذا تحول واضح في األصحاحات  ١٣و ١٤من رئاسة برنابا إلى رئاسة بولس.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني١ :١٣ :
١
َ
ﱠ
ﱢ
ْ
َ
َ
يج َر
س ْم َعانُ ال ِذي يُ ْدعَى نِ َ
" َو َكانَ فِي أَ ْنطَا ِكيَةَ فِي ا ْل َكنِي َ
س ِة ُھنا َك أنبِيَا ُء َو ُم َعل ُمونَ  :بَ ْرنابَا َو ِ
الر ْب ِع َوشَا ُو ُلَ ٢ .وبَ ْينَ َما ُھ ْم
س ﱡ
َولُو ِكيُ ُ
وس ا ْلقَ ْي َر َوانِ ﱡي َو َمنَايِنُ الﱠ ِذي تَ َربﱠى َم َع ِھي ُرود َ
ُس َرئِي ِ
ُس» :أَ ْف ِر ُزوا لِي بَ ْرنَابَا َوشَا ُو َل لِ ْل َع َم ِل الﱠ ِذي
صو ُمونَ قَا َل ﱡ
يَ ْخ ِد ُمونَ ال ﱠر ﱠ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ب َويَ ُ
٣
ي ثُ ﱠم أَ ْطلَقُو ُھ َما".
ض ُعوا َعلَ ْي ِھ َما األَيَا ِد َ
صلﱡوا َو َو َ
صا ُموا ِحينَئِ ٍذ َو َ
َدع َْوتُ ُھ َما إِلَ ْي ِه« .فَ َ
" ١ :١٣أَ ْنطَا ِكيَةَ" .انظر التعليق على .١٩ :١١
س ِة" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
 "ا ْل َكنِي َ
 "أَ ْنبِيَا ُء َو ُم َعلﱢ ُمونَ " .ھاتان الموھبتان للروح القدس توضعان في قائمة في  ١كور :١٢
 ٢٨وأف  .١١ :٤البنية النحوية تظھر أنه ليس مؤكداً إذا ما كان الرجال الخمسة الموضوعة

أسماؤھم في قائمة كانوا أنبياء ومعلّمين أم إذا ما كان الثالثة األوائل أنبياء واالثنان األخيران
معلّمين.
المشكلة مع ھذه الكلمة ھي "ما عالقة موھبة النبوءة في العھد الجديد بأنبياء العھد
القديم؟" في العھد القديم األنبياء ھم كتّاب األسفار المقدسة .في العھد الجديد ھذه المھمة
معطاة إلى الرسل االثني عشر األصليين ومساعديھم .كما تم االحتفاظ بكلمة "رسول" كعطية
مستمرة دائمة )أف  ،(١١ :٤إال أنه تغيرت المھمة بعد موت االثني عشر ،وھكذا أيضاً،
منصب النبي .لقد توقف الوحي؛ ما من أسفار مقدسة ُملھمة أخرى .المھمة األساسية عند
أنبياء العھد الجديد ھي إعالن اإلنجيل ،ولكن أيضا ً مھمة مختلفة ،ربما كيفية تطبيق حقائق
العھد الجديد على األحوال والحاجات الحالية .انظر الموضوع الخاص على .٢٧ :١١
موھبة التعليم/المعلّم تُذكر في أع  ١ :١٣في ارتباط مع النبوءة ،ولكن في أف :٤
 ١١نجدھا مرتبطة مع الرعاة .في  ٢تيم  ١١ :١يقول بولس أنه كارز ،ورسول ،ومعلّم .ھنا
تبدو وكأنھا منفصلة مستقلة ،كما الحال في رو  .٧ :١٢وتناقش أيضا ً بشكل مستقل منفصل
في يع  ١ :٣وما تالھا .يدل ھذا ضمنا ً على أن ھذه المواھب القيادية يمكن أن تكون مندمجة
بطرق مختلفة في مختلف المؤمنين لتسد حاجة الكنيسة في ذلك الوقت أو تلك المنطقة .كل
من ھؤالء القادة الموھوبون )أف  (١١ :٤أعلن اإلنجيل ،ولكن بطرق مختلفة )ترتيب
وتنظيم ،كرازة ،تعليم(.
موضوع خاص :الوحي
إن اإليمان "المسلّم مرة" يشير إلى الحقائق والعقائد والمفاھيم واألفكار وتعاليم المسيحية ذات
النطاق العالمي ) ٢بط  .(٢١ :٢وھذه يتم التشديد عليھا ألنه األساس الكتابي لتحديد الوحي
الھوتيا ً وجعله مقتصراً على كتابات العھد الجديد وعدم السماح لكتابات أخرى لتعتبر من
الوحي .ھناك عدة نصوص غامضة وغير مؤكدة ورمادية في العھد الجديد ،ولكن المؤمنين
كاف
يتأكدون باإليمان أن كل شيء "يُحتاج إليه" ألجل اإليمان والممارسة مشتمل بوضوح
ٍ
في العھد الجديد.
ھذا المفھوم يوصف بدقة فيما يسمى "مثلث الوحي"
 -١ﷲ قد أعلن نفسه في التاريخ على فترة زمنية طويلة )اإلعالن(
 -٢ولقد اختار كتّابا ً بشر معينين ليدونوا ويفسروا أعماله )الوحي(
 -٣أعطى روحه القدوس ليفتح أذھان وقلوب البشر ليفھموا ھذه الكتابات ،ليس بشكل نھائي،
بل على نحو كاف واف للخالص والحياة المسيحية الفعالة )االستنارة(
الفكرة من ھذه ھي أن الوحي مقتصر على كتّاب األسفار المقدسة .ليس من كتابات أخرى
موثوقة/ذات سلطان ،أو رؤى أو إعالنات من الوحي .القانون أُغلق .لدينا كل الحق الذي
نحتاج إليه لنتجاوب بشكل مالئم مع ﷲ بما يرضيه.
ھذه الحقيقة تُرى على أفضل وجه في توافق كتّاب أسفار الكتاب المقدس إزاء خالف
المؤمنين األتقياء المخلصين .ما من كاتب معاصر أو متفوه لديه مستوى القيادة اإللھية التي
كانت لدى كتّاب أسفار الكتاب المقدس.
موضوع خاص :االستنارة
"لقد تصرف ﷲ في الماضي ليعلن نفسه بشكل واضح إلى البشر .في الالھوت ھذا يدعى
اإلعالن .لقد اختار أناسا ً معينين ليدونوا ويفسروا إعالنه الذاتي ھذا .في الالھوت يدعى ھذا
الوحي .لقد أرسل روحه القدوس ليساعد القرّاء على فھم كلمته .في الالھوت يدعى ھذا
االستنارة .تنشأ المشكلة عندما نؤكد أن الروح القدس مشارك في فھم كلمة ﷲ -وإذاً فلماذا كل
ھذه التفاسير العديدة المختلفة لھا؟
جزء من المشكلة يقبع في فھم القارئ المسبق أو خبراته الشخصية .غالبا ً ما تؤثر الخبرة
الشخصية أو الموقف الشخصي عند استخدام الكتاب المقدس كدليل نصي أو بطريقة
فسيفسائية .غالبا ً ما تُفرض شبكة الھوتية على الكتاب المقدس ما يسمح له بأن يتكلم فقط في
مجاالت معينة وبطرق مختارة .االستنارة ببساطة ال يمكن مساواتھا بالوحي رغم أن الروح
القدس مشارك في كلتيھما.
أفضل مقاربة ربما تكون محاولة تأكيد الفكرة الرئيسية للفقرة ،وليس تفسير كل تفصيل من
النص .إن الفكرة الرئيسية التي تلخص الموضوع ھي التي تنقل الحقيقة المركزية لدى
الكاتب األصلي .تحديد الخطوط الرئيسية للسفر أو الوحدة األدبية يساعد المرء على متابعة
قصد الكاتب األصلي ال ُملھم .ال يمكننا أن نعيد إنتاج طريقة كاتب األسفار المقدسة في

التفسير .وعلينا أن نحاول أن نفھم ما كانوا يقولونه إلى أبناء عصرھم ثم ننقل تلك الحقيقة إلى
أيامنا أنفسنا .ھناك أجزاء من الكتاب المقدس غامضة أو محتجبة )حتى زمن أو فترة معينة(.
سيكون ھناك دائما ً خالفات على بعض النصوص والمواضيع ولكن علينا أن نحدد بوضوح
الحقائق الرئيسية وأن نسمح لحرية التفاسير الفردية ضمن حدود قصد الكاتب األصلي .على
المفسرين أن يسلكوا في النور الذي لديھم ،أن يكونوا دائما ً منفتحين إلى المزيد من الكتاب
المقدس والروح القدس.
سيديننا ﷲ استناداً إلى مستوى فھمنا وكيف عشنا ذلك الفھم.
يج َر" .كلمة ) (nigerھي التينية تشير إلى القاتم أو األسود .بعض
س ْم َعانُ الﱠ ِذي يُ ْدعَى نِ َ
" ِ
المفسرين يحاولون أن يربطوا سمعان ھذا بمر .٢١ :١٥
وس ا ْلقَ ْي َر َوانِ ﱡي" .ربما كان ھذا أحد اليھود الھلينيين الذين كرزوا إلى األمميين في
 "لُو ِكيُ ُ
أنطاكية ) .(٢٠ :١١وعلى األرجح أنه لم يكن لوكيوس المذكور في رو .٢١ :١٦
الر ْبع" .مناين ) (Manaenھو الشكل اليوناني
س ﱡ
 " َمنَايِنُ الﱠ ِذي تَ َربﱠى َم َع ِھي ُرود َ
ُس َرئِي ِ
لالسم العبري ) ،(Manahemالذي يعني "المعزي" .ھذا الرجل كان إما أخا ً في الرضاعة
)األدب اليوناني( لھيرودس أنتيباس )انظر المدخل إلى األصحاح  (١٢أو أنه ترعرع معه
)البردية اليونانية السائدة الشعبية( .على األرجح أن لوقا حصل على الكثير من معلوماته عن
ھيرودس أنتيباس )رئيس الربع( من محادثات مع ھذا الرجل.
٢ :١٣
"يَ ْخ ِد ُمونَ "
سميث/فاندايك-البستاني
"يَتَ َعبﱠدُونَ "
كتاب الحياة
"يَ ْخ ِد ُمونَ "
العربية المشتركة
ضةَ ال ِعبا َد ِة"
اليسوعية
"يَ ْقضونَ فري َ
ھذه ھي الكلمة اليونانية )) (leitourgiaالمركبة من كلمتي "عام" و"عمل"( والتي
منھا نحصل على كلمة ليتورجيا.
كانت باألصل تشير إلى الشخص الذي كان يقوم بخدمة عامة على نفقته الخاصة.
في ھذا السياق تدل على فترة من السعي نحو إرادة ﷲ خالل خدمة العبادة .يمكن أن يشير
الفعل إلى كل الكنيسة أو فقط إلى الرجال الخمسة المذكورة أسماؤھم في القائمة.
صو ُمونَ " .في العھد القديم كان ھناك صوم واحد فقط ليوم واحد في السنة ،يوم
 "يَ ُ
الكفارة ،ال  .١٦ولكن ،خالل القرن األول ،طورت اليھودية الرابية صومين في األسبوع.
رغم أن الصوم ليس مطلوبا ً من المؤمنين ،ولكن في أحيان كثيرة يكون مفيداً في تبين إرادة
ﷲ ).(٢٣ :١٤
موضوع خاص :الصوم
ً
ً
ً
ً
رغم أن الصوم لم يكن مطلوبا أبدا في العھد الجديد ،إال أنه كان مفروضا ومتوقعا من
تالميذ يسوع في الوقت المالئم الموافق )مت ١٧ ،١٦ :٦؛ ١٥ :٩؛ مر ١٩ :٢؛ لو .(٣٥ :٥
ص ُ
ف الصوم الصحيح في أش  .٥٨وأما يسوع فقام بنفسه بسابق ٍة تصبح قاعدةً تُتّبع )مت
يُو َ
 .(٢ :٤لقد صامت الكنيسة األولى )أع ٣ -٢ :١٣؛ ٢٣ :١٤؛  ٢كور ٥ :٦؛ .(٢٧ :١١
الدافع واألسلوب كانا حاسمين عصيبين؛ التوقيت ،والمدة ،والتواتر اختياري ال إلزام فيه )أع
 .(٢٩ -١٩ :١٥ليس الصوم طريق للتشاوف إلظھار روحانية المرء ،بل وسيلة ندنو بھا من
ﷲ ونسأله اإلرشاد .يمكن أن يكون مفيداً روحيا ً.
ميل الكنيسة األولى نحو الزھد والتقشف جعل الكتبة يقحمون "الصوم" في عدة مقاطع
)انظر مت ٢١ :١٧؛ مر ٢٩ :٩؛ أع ٣٠ :١٠؛  ١كور  .(٥ :٧لمزيد من المعلومات حول
ھذه النصوص المشكوك فيھا اقرأ كتاب  ،Bruce MetzgerبعنوانA Textual
 ،Commentary on the Greek New Testamentالذي نشرته جمعيات الكتاب
المقدس المتحدة.
ُس" .ھذا دليل كتابي آخر على شخصانية الروح القدس )انظر
 "قَا َل ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
الموضوع الخاص على  .(٢ :١سواء كان ھذا مسموعا ً أم مدركا ً بالبديھة ال نعرف )٢٩ :٨؛
١٩ :١٠؛  ١١ك١٢؛  ٢٠ك٢٣؛  .(١١ :٢١من الواضح أن ھذه كانت رسالة واضحة محددة
جداً ) ،(٧ -٦ :١٦وعلى األرجح معطاة من خالل أحد األنبياء.

 "أَ ْف ِر ُزوا" .ھذا فعل ماضي بسيط مبني للمعلوم أمر .الكلمة ) (aphorizōلھا الداللة
نفسھا كما الكلمة "ق ّدسْ " ) .(hagiazōإنھا تعني فرز وتجھيز من أجل مھمة إلھية معينة
)رو ١ :١؛ غل .(١٥ :١
 بعد "افرزوا" في النص اليوناني ھناك األداة ) ،(dēالتي تشير إلى الكثافة والشدة )لو :٢
١٥؛  ١كور  .(٢٠ :٦إنھا تعطي جدية إلى دعوة ونداء الروح القدس .ھناك موازاة في قول
بولس الوارد في .٣٦ :١٥
 "لِ ْل َع َم ِل الﱠ ِذي َدع َْوتُ ُھ َما إِلَ ْي ِه" .ھذا فعل تام متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
إشاري .إن الروح القدس ھو الذي يدعو ويجھز ويھيئ ألجل مھمات الخدمة ) ١كور :١٢
.(١١ ،٧
 .٣ :١٣اآلية فيھا ثالثة أسماء فاعل ماضية بسيطة تصف اإلعدادات الروحية إلرسال أول
المرسلين من الكنيسة في أنطاكية:
 -١صاموا
 -٢صلوا
 -٣وضعوا عليھم األيدي
تبدو ھذه على أنھا األعمال الموحدة لكل الجماعة ،وليس فقط لألنبياء والمعلمين
اآلخرين .الكنيسة كلھا يجب أن تكون مشاركة في فعاليات المأمورية العظمى.
ي" .ھذه اآلية بالتحديد ھي أحد النصوص الغامضة التي تستند
ض ُعوا َعلَ ْي ِھ َما األَيَا ِد َ
 " َو َ
ً
ً
إليھا ممارستنا المعاصرة للرسامة .ولكن من غير المالئم أن تعتبر أساسا كتابيا لممارستنا
الطائفية المعاصرة .ھناك عدة أمثلة مادية عن "وضع األيدي" في الكتاب المقدس:
 -١في العھد القديم ألجل ھدف
أ -التطابق القرباني )ال ٤ :١؛ ٢ :٣؛ ٤ :٤؛ (٢١ :١٦
ب -البركة )تك  ١٣ :٤٨وما تالھا؛ مت (١٥ ،١٩:١٣
ج -تفويض خلف )عد ٢٣ :٢٧؛ تث (٩ :٣٤
 -٢في العھد الجديد الخلفية مساوية مع اختالف
أ -ألجل الشفاء )لو ٤٠ :٤؛ ١٣ :١٣؛ أع ١٧ :٩؛ (٨ :٢٨
ب -التكريس أو التفويض لمھمة )أع ٦ :٦؛ (٣ :١٣
ج -مرتبطة باقتبال الروح القدس أو المواھب الروحية )أع ١٧ :٨؛ ٦ :١٩؛  ١تيم :٤
١٤؛  ٢تيم (٦ :١
د -إشارة إلى التعاليم الرئيسية لليھودية أو الكنيسة )عب (٢ :٦
وضع األيدي ھذا لم يكن تقليداً أو خبرة تولية .ھؤالء الرجال كانوا قادة مدعوين للتو،
وموھوبين .ھذه ليست خدمة جديدة مدعوين إليھا ،بل امتداد لما كانوا يفعلونه لتوھم.
السيامة تميل إلى تشجيع وجود تمايز بين المؤمنين .إنھا تعطي تصديقا ً على التمايز
بين اإلكليروس -والعلمانيين .الكلمة اليونانية ) clerosيرث بالقرعة( و) laosالكلمة
اليونانية التي تعني الشعب( ،عندما تستخدمان في العھد الجديد ،فإنھا دائما ً تشير إلى كل
جماعات المؤمنين .كل المؤمنين خدام مدعوون موھوبون ،يُطلب إليھم العمل طوال الوقت
لنشر اإلنجيل )أف  .(١٢ -١١ :٤ليس من دليل كتابي عن فصل المؤمنين إلى جماعات
بشكل تسلسل ھرمي .كل المؤمنين موھوبون ألجل الخدمة لجسد المسيح ) ١كور ،٧ :١٢
.(١١
سميث/فاندايك-البستاني١٢ -٤ :١٣ :
٤
سافَ َرا فِي ا ْلبَ ْح ِر إِلَى
سالَ ِمنَ ﱡ
سلُو ِكيَةَ َو ِمنْ ُھنَا َك َ
س ا ْن َح َد َرا إِلَى َ
ان إِ ْذ أُ ْر ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
" فَ َھ َذ ِ
الر ِ
٥
وحنﱠا
يس نَا َديَا بِ َكلِ َم ِة ﷲِ فِي َم َجا ِم ِع ا ْليَ ُھو ِدَ .و َكانَ َم َع ُھ َما يُ َ
سالَ ِم َ
صا َرا فِي َ
سَ .ولَ ﱠما َ
قُ ْب ُر َ
٦
احراً نَبِيّا ً َك ﱠذابا ً يَ ُھو ِديّا ً ا ْ
َخا ِدما ًَ .ولَ ﱠما ْ
س ُمهُ
وس َو َجدَا َر ُجالً َ
اجتَا َزا ا ْل َج ِزي َرةَ إِلَى بَافُ َ
س ِ
٧
س َوھ َُو َر ُج ٌل فَ ِھي ٌم .فَ َھ َذا َدعَا بَ ْرنَابَا َوشَا ُو َل
اريَشُو ُ
بَ ْ
وس بُولُ َ
س ْر ِجيُ َ
ع َكانَ َم َع ا ْل َوالِي َ
٨
س َد
اح ُر ألَنْ َھ َك َذا يُت َْر َج ُم ا ْ
س أَنْ يَ ْ
ﷲ .فَقَا َو َم ُھ َما َعلِي ٌم ال ﱠ
َوا ْلتَ َم َ
س ُمهُ طَالِبا ً أَنْ يُ ْف ِ
س ِ
س َم َع َكلِ َمةَ ِ
٩
ص
س أَ ْيضا ً فَا ْمتَألَ ِمنَ ﱡ
انَ .وأَ ﱠما شَا ُو ُل الﱠ ِذي ُھ َو بُولُ ُ
س َوش ََخ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
اإلي َم ِ
ا ْل َوالِ َي ع ِ
َن ِ
الر ِ
١٠
س ُد
ث! يَا ابْنَ إِ ْبلِ َ
إِلَ ْي ِه َوقَا َل» :أَ ﱡي َھا ا ْل ُم ْمتَلِ ُئ ُك ﱠل ِغ ﱟ
ش َو ُك ﱠل ُخ ْب ٍ
يس! يَا َع ُد ﱠو ُك ﱢل بِ ﱟر! أَالَ تَ َزا ُل تُ ْف ِ
١١
ين«.
ص ُر ال ﱠ
سبُ َل ﷲِ ا ْل ُم ْ
ُ
ش ْم َ
ستَقِي َمةَ؟ فَاآلنَ ُھ َو َذا يَ ُد ال ﱠر ﱢب َعلَ ْي َك فَتَ ُكونُ أَ ْع َمى الَ تُ ْب ِ
س إِلَى ِح ٍ
١٢
َ
ْ
َ
َ
اب َوظُ ْل َمةٌ فَ َج َع َل يَدُو ُر ُم ْلتَ ِمسا ً َمنْ يَقُو ُدهُ بِيَ ِد ِه .فَا ْل َوالِي ِحينَئِ ٍذ لَ ﱠما
ب
ض
ه
ي
ل
ع
ط
ق
س
ال
ح
ل
ا
ي
ف
َ ْ ِ ََ ٌ
َ ِ َ
فَ ِ
يم ال ﱠر ﱢب".
َرأَى َما َج َرى آ َمنَ ُم ْن َد ِھشا ً ِمنْ تَ ْعلِ ِ

س" .ھذا السياق ال يؤكد سلطان الكنيسة المحلية ،بل
سالَ ِمنَ ﱡ
" ٤ :١٣أُ ْر ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
سلطان الروح القدس.
إنه أحد الثالوث القدوس )انظر الموضوع الخاص على  (٣٢ :٢الذي يتم التأكيد
عليه في أعمال الرسل .إن "الدھر المسياني الجديد" كان يعرف باسم "دھر الروح القدس".
إنه يدعو ،ويوھب ،ويوجه ،ويب ّكت ،ويقوي )يو ٢٦ -١٦ :١٤؛ ٢٦ :١٥؛  .(١٥ -٧ :١٦ما
من خدمة دائمة أو فعالة يمكن أن تقوم وتستمر بدون حضوره وبركته.
سلُو ِكيَةَ" .كانت ھذه مدينة ميناء في أنطاكية السورية .لقد كانت على بعد  ١٥ميالً إلى
" َ
الجنوب الغربي .يرجع اسمھا إلى القائد سيلوسيد عن اإلسكندر الكبير ،الذي حكم ھذه المنطقة
بعد موت اإلسكندر.
س" .ھذه كانت موطن برنابا ) (٣٦ :٤حيث كان ھناك تعداد سكاني كبير من
 "قُ ْب ُر َ
اليھود .في العھد القديم تعرف باسم  .Kittimلم تكن ھذه الشھادة المسيحية األولى على ھذه
الجزيرة ).(٢٠ -١٩ :١١
يس" .كانت ھذه المدينة المرفأ على الشاطئ الشرقي لجزيرة قبرص .لقد
سالَ ِم َ
َ " ٥ :١٣
كانت المركز التجاري للجزيرة.
ْ
 "نَا َديَا بِ َكلِ َم ِة ﷲِ فِي َم َجا ِم ِع اليَ ُھو ِد" .سبب ذلك واضح:
 -١أن ھؤالء اليھود كانوا يعرفون لتوھم العھد القديم
 -٢أن اليھود كانوا شعبا ً مختاراً )تك  (٣ -١ :١٢وكانت لديھم أول فرصة للتجاوب ):٣
٢٦؛ ٤٦ :١٣؛ ٢ :١٧؛ ٨ :١٩؛ رو (١٦ :١
 -٣في خدمات المجمع كان ھناك أمميون ]أ[ قد انجذبوا للتو الواحد الحقيقي و]ب[
كانوا يعرفون العھد القديم
صارت ھذه طريقة بولس التبشيرية االعتيادية أينما كان ھناك مجمع.
وحنﱠا" .يشير ھذا إلى يوحنا مرقس الذي كان التالميذ يجتمعون في بيته )أع :١٢
 "يُ َ
ً
ً
 .(١٢ھو أيضا تقليديا كاتب إنجيل مرقس ،الذي يبدو أنه دون شھادة شاھد عيان الرسول
بطرس .ھو أيضا ً سبب الجدال الشديد بين بولس وبرنابا الذي أدى إلى انفصال الفريق
التبشيري ) .(٤١ -٣٦ :١٥ولكن ،فيما بعد يذكر بولس يوحنا مرقس بطريقة إيجابية )كول
١٠ :٤؛  ٢تيم  ١١ :٤وفل اآلية  .(٢٤انظر التعليق الكامل في مدخل األصحاح .١٦
اجتَا َزا ا ْل َج ِزي َرةَ" .على األرجح أن ھذه تعني أنھما توقفا وكرزا في كل مجمع
" ٦ :١٣لَ ﱠما ْ
في الجزيرة.
وس" .تشير ھذه إلى بافوس الجديدة ،في تمييز بالتضاد عن المدينة الفينقية القديمة
 "بَافُ َ
التي تبعد  ٧أميال .ھاتان المدينتان كلتاھما أُطلق عليھما االسم نسبة إلى اإلالھة الفينيقية
) .(Paphianوھذه كانت إالھة الحب التي تعرف أيضا ً باسماء )، Astarte، Aphrodite
 ،Venusالخ .(.ھذه المدينة كانت ھي العاصمة السياسية الرسمية لقبرص.
ع" .ھذا الرجل كان نبيا ً كاذبا ً يھوديا ً .اسمه يعني "ابن يشوع" .نعلم من اآلية ٨
اريَشُو ُ
 "بَ ْ
أنه ُعرف باسم عليم الساحر .ھذه الكلمة "ساحر" تعكس المرادف اليوناني للجذر اآلرامي
الذي يعني "المشعوذ" )اآلية  .(١٠انظر الموضوع الخاص على .٩ :٨
س" .كان ھناك جدال كثير حول تاريخية روايات لوقا .ھا
وس بُولُ َ
س ْر ِجيُ َ
" ٧ :١٣ا ْل َوالِي َ
ھنا مثال جيد عن دقة لوقا المؤرخ .إنه يدعو ھذا الرجل "واليا ً" ،ما يعني أن قبرص مقاطعة
كانت لھا عالقة بمجلس الشيوخ الروماني .نعلم أن ھذا حدث عام  ٢٢م .بمرسوم من
أوغسطس .ونعلم أيضا ً من كتابة محفورة بالالتينية في سولوا أن سرجيوس بولس كان قد بدأ
واليته عام  ٥٣م .كلما زادت المعلومات التي يكتشفھا علم اآلثار عن عالم البحر األبيض
المتوسط في القرن األول كلما زادت وثبتت دقة تاريخية لوقا.
 " َر ُج ٌل فَ ِھي ٌم" .ھذه الكلمة تستخدم بدالالت متنوعة واسعة .في ھذا السياق تعني أنه كان
قادراً على أن يحكم بشكل فعّال .وأيضا ً وصفه بھذه الطريقة يظھر بأن اإلنجيل لم يكن قد أثر
فقط في الفقراء وغير المتعلمين ،بل أيضا ً أثر في األغنياء والمثقفين المتعلمين ) Manaen
 .(13:1من الممكن أيضا ً أن أحد مقاصد لوقا من كتابة أعمال الرسل كان يظھر أن اإلنجيل
لم يكن يشكل تھديداً للحكم الروماني.
َ " ٨ :١٣علِي ٌم" .يبدو أن ھذا االسم اليوناني ھو نقل بالحروف من لغة إلى لغة أخرى لـ:
 -١كلمة عبرية تعني رجل حكيم )حكيم ،عرّاف ،من يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل
ويسيطر على المستقبل من خالل تأثير على القوى غير المنظورة في العالم
غير المنظور ، AB ،المجلد  ،٢ص.(٤٨٧ .
 -٢كلمة آرامية تدل على من يفسر األحالم

اح ُر" .ھذه الكلمة مرتبطة بكلمة "مجوسي" والتي تعني الحكماء الكلدانيين-
 "ال ﱠ
س ِ
المديانيين مثل دانيال )دا ٢ :٢؛ ٩ :٤؛ مت .(١ :٢
ولكن ،في أيام بولس ،كانت تستخدم لإلشارة إلى السحرة المتجولين الذين كانوا
يتجولون في العالم اإلغريقي-الروماني .انظر الموضوع الخاص على .٩ :٨
ان" .ھذه الكلمة تستخدم بثالث طرق محددة في العھد الجديد:
اإلي َم ِ
" ِ
 -١اإليمان الشخصي بيسوع المسيح كمخلص
 -٢الحياة التقية المليئة باإليمان
 -٣المحتوى الالھوتي لإلنجيل )أي عقيدة ،يه (٢٠ ،٣
الغموض نفسه نراه في أع  .٧ :٦يبدو أنه ھنا يشير إلى البند  ٣بسبب أداة التعريف
والسياق .انظر المواضيع الخاصة على  ١٦ :٣و.٥ :٦
س" .ھذا ھو أول استخدام للقب أسرته الروماني في سفر أعمال الرسل .بولس
" ٩ :١٣بُولُ ُ
ھو من كلمة يونانية تعني "صغير/ضئيل" .يعتقد البعض أنھا تشير إلى حجم بولس الجسدي،
وآخرون يقولن أنھا تدل على تقييمه الشخصي لنفسه على أنه "األدنى بين الرسل" ألنه كان
قد اضطھد الكنيسة .على األرجح أنه كان االسم الثاني المعطى له من قِبل والديه عند والدته.
س" .قوة الروح القدس التي قادت الكنيسة األولى توصف
س ا ْمتَألَ ِمنَ ﱡ
 "بُولُ ُ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
بكلمة "االمتالء" )٤ :٢؛ ٣١ ،٨ :٤؛ ٣ :٦؛  .(١٧ :٩االمتالء اليومي المستمر الدائم بالروح
القدس ھو الحالة الطبيعية المألوفة لجميع المؤمنين )أف  .(١٨ :٥في سفر أعمال الرسل
يكون االمتالء مرتبطا ً عادة بجرأة إعالن اإلنجيل.
ص إِلَ ْي ِه" .انظر التعليق الكامل على .١٠ :١
 "ش ََخ َ
 .١٠ :١٣يصف بولس ھذا النبي اليھود الكذاب بعدة كلمات:
ئ ُك ﱠل ِغشﱟ " ،ما يعني أنه يخدع باإلغراء )ھذا ھو االستخدام الوحيد لھذه
ْ " -١ال ُم ْمتَلِ ُ
الكلمة في كتابات لوقا(
ً
ث" ،ھذه من الكلمة اليوناني التي تعني أن يفعل شيئا بال مباالة أو
ْ " -٢ال ُم ْمتَلِ ُ
ئ ُك ﱠل ُخ ْب ٍ
يعبث ،ولكن صار لھا دالالت الشر ) .(١٤ :١٨ھذه الكلمة نجدھا فقط في
أعمال الرسل )١٠ :١٣؛ (١٤ :١٨
يس" ،ھذا مصطلح سامي )٢٥ :٣؛  (٣٦ :٤لإلشارة إلى من يوصف
" -٣ا ْبنَ إِ ْبلِ َ
بأعمال الشيطان )مت ٣٨ :١٣؛ يو  ،٤٤ ،٤١ ،٣٨ :٨انظر المواضيع
الخاصة على .(٣ :٥
َ " -٤ع ُد ﱠو ُك ﱢل بِر" ،تستخدم ھذه الكلمة عدة مرات في كتابات لوقا مشتملة اقتباسات من
العھد القديم )لو ٧٤ ،٧١ :١؛ ٤٣ :٢٠؛ أع  (٣٥ :٢كل ما كان يشبه ﷲ
كان ھذا الرجل ضده انظر الموضوع الخاص" :البر" ،على .١٤ :٣
 -٥يستخدم بولس الكلمة الشاملة "كل" ثالث مرات ليظھر شر ھذا اإلنسان االختياري
الكامل.
ً
َ
ستَقِي َمة" .ھذا السؤال يتوقع جوابا باإليجاب .الكلمة "مستقيم" أو
سبُ َل ﷲِ ا ْل ُم ْ
س ُد ُ
 "تُ ْف ِ
"قويم" في العھد الجديد تعكس مفھوم العھد القديم عن البر ،ما يعني معيار أو قصبة قياس.
كلمات العھد الجديد "أفسد" أو "حرّف" تعكس كلمات العھد القديم التي تشير إلى الخطيئة،
والتي كانت انحرافا ً عن المعيار ،والذي ھو ﷲ نفسه .ھذا الرجل جعل كل شيء فاسداً )عكس
البر واالستقامة( .انظر الموضوع الخاص على .١٤ :٣
" ١١ :١٣يَ ُد ال ﱠر ﱢب" .ھذه عبارة سامية تجسيمية تشير إلى قوة وحضور الرب )لو ٦٦ :١؛
أع  .(٢١ :١١غالبا ً ما تشير في العھد القديم إلى دينونات ﷲ )خر ٣ :٩؛  ١صم ٦ :٥؛أي
٢١ :١٩؛ مز ٤ :٣٢؛  ،(٢ :٣٨كما ھو الحال معھا ھنا.
 "تَ ُكونُ أَ ْع َمى" .ھذه الكلمات الوصفية القوية للشر والتمرد التي يصف بھا بولس ھذا
الرجل وشكل عقابه اإللھي المؤقت قد يعكس حياة بولس السابقة نفسه .إنه ينظر إلى الوراء
اآلن ويرى نفسه في ھذا المعلم اليھودي الكذاب وتالعبه ).(٨ :٩
العمى يستخدم غالبا ً بمعنى مجازي للداللة على نقص االنفتاح الروحي )يو  :٩أع
٩؛ انظر أيضا ً تث .(٢٩ -٢٨ :٢٨
َ " ١٢ :١٣رأَى َما َج َرى آ َمنَ " .ھذه ھي نفس الكلمة اليونانية ) ، pisteuōاالسم يمكن أن
يترجم يؤمن ،إيمان ،أو يثق/ثقة( المستخدمة في كل العھد الجديد للداللة على اإليمان
الحقيقي .ھذا الحاكم تجاوب مع رسالة اإلنجيل .أعين رجل أُغلقت )حرفيا ً(؛ أعين إنسان آخر
فُتحت )استعاريا ً( .ھذا ھو سر اإليمان وعدم اإليمان )يو  .(٩انظر المواضيع الخاصة:
"اإليمان )االسم ،الفعل ،والصفة(" ،على  ١٦ :٣واإليمان في العھد القديم على .٥ :٦

سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٣ :١٣ :أ
١٣
وحنﱠا فَفَا َرقَ ُھ ْم َو َر َج َع
وس بُولُ ُ
س َو َمنْ َم َعهُ َوأَت َْوا إِلَى بَ ْر َجةَ بَ ْمفِيلِيﱠةََ .وأَ ﱠما يُ َ
" ثُ ﱠم أَ ْقلَ َع ِمنْ بَافُ َ
١٤
يسي ِديﱠةَ َود ََخلُوا ا ْل َم ْج َم َع يَ ْو َم
إِلَى أُو ُر َ
شلِي َمَ .وأَ ﱠما ُھ ْم فَ َجا ُزوا ِمنْ بَ ْر َجةَ َوأَت َْوا إِلَى أَ ْنطَا ِكيَةَ بِ ِ
١٥
سا ُء ا ْل َم ْج َم ِع قَائِلِينَ » :أَ ﱡي َھا
ال ﱠ
ت َو َجلَ ُ
س َل إِلَ ْي ِھ ْم ُر َؤ َ
س َواألَ ْنبِيَا ِء أَ ْر َ
س ْب ِ
سواَ .وبَ ْع َد قِ َرا َء ِة النﱠا ُمو ِ
١٦
س َوأَشَا َر بِيَ ِد ِه
ْظ لِل ﱠ
ب فَقُولُوا« .فَقَا َم بُولُ ُ
اإل ْخ َوةُ إِنْ َكانَتْ ِع ْن َد ُك ْم َكلِ َمةُ َوع ٍ
ش ْع ِ
ال ﱢر َجا ُل ِ
َوقَا َل".
س َو َمنْ َم َعهُ" .من الواضح أن القيادة قد تبدلت .من اآلن فصاعداً في سفر
" ١٣ :١٣بُولُ ُ
أعمال الرسل نجد أن اسم بولس ھو الذي سيوضع أوالً في القائمة.
 "بَ ْر َجةَ بَ ْمفِيلِيﱠةَ" .برجة كانت أكبر مدينة في المقاطعة الرومانية الساحلية لمقاطعة
بمفيلية )جنوب وسط تركيا ً( .كانت تقع على بعد بضعة أميال داخل اليابسة لتثبيط الھجمات
التي يقوم بھا القراصنة من البحر.
من الواضح أن بولس لم يكرز ھناك في ھذه المرة ،ولكن فعل ذلك فيما بعد ):١٤
 .(٢٥ليس من دليل تاريخي على وجود جماعة مسيحية في ھذه المنطقة لعدة مئات من
السنين .لقد مر من تلك المنطقة الساحلية مرور الكرام.
شلِي َم" .يدون لوقا ھذه الحادثة ،ولكن ال يقدم أي تلميح عن
وحنﱠا فَا َرقَ ُھ ْم َو َر َج َع إِلَى أُو ُر َ
 "ي ُ َ
السبب )وال يقوم بذلك أي كاتب آخر للعھد الجديد(.
انظر المقدمة إلى األصحاح  ،١٦لقد عاد إلى خدمة الرب.
يسي ِديﱠةَ" .ھذه تعني حرفيا ً "أنطاكية نحو بيسدية" ألنھا كانت تقع في
" ١٤ :١٣أَ ْنطَا ِكيَةَ بِ ِ
منطقة إثنية في فريجية المقاطعة الرومانية من غالطية .كانت ھذه جماعة إثنية متمايزة
وعلى األرجح من أوربا.
ت" .ال بد أن ھذا كان يشير إلى الفترة من غروب الشمس يوم الجمعة إلى
 "يَ ْو َم ال ﱠ
س ْب ِ
غروب الشمس يوم السبت .لقد كان اليھود يحسبون الوقت من المساء إلى المساء ،بحسب تك
.١
ً
َ
سوا" .قد يكون ھذا مصطلحا يشير إلى من كان يتكلم في المجمع .كان الربانيون
 " َجل ُ
ً
يعلمون وھم جالسون دائما )مت ١ :٥؛ لو  .(٢٤كانت المجامع تسمح من حين إلى آخر
بزوار متحولين ألن يتكلموا إذا ما كانوا يرغبون بذلك )اآلية .(١٥
س َواألَ ْنبِيَا ِء" .كانت ھذه جزءاً من الترتيب النمطي للخدمة في
" ١٥ :١٣قِ َرا َء ِة النﱠا ُمو ِ
المجمع في أيام يسوع.
باألصل ناموس موسى وحده كان يُقرا ،ولكن أنطيوخوس الرابع أبيفانيس منع ھذا
عام  ١٣٦ق.م .فبدله اليھود عندئذ بقراءة األنبياء .خالل فترة الثورة المكابية ،تم استعادة
اليھودية وصار الناموس واألنبياء كالھما يُقرأن معا ً كصيغة أساسية من خدمات المجمع
)اآلية  .(٢٧انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :القانون العبري
الكتاب المقدس العبري يقسم إلى ثالثة أقسام:
 -١التوراة )األسفار الموسوية الخمسة( ،من سفر التكوين إلى سفر التثنية
 -٢األنبياء
أ -األنبياء السابقون ،يشوع -الملوك )ما عدا راعوث(
ب -األنبياء الالحقون ،أشعياء -مالخي )ما عدا مراثي إرميا ودانيال(
ج -الكتابات
أ .األدب الحكمي ،أيوب -أمثال
ب .األدب ما بعد السبي ،عزرا-إستر
ج) Megilloth .األدراج الخمسة(
) (١راعوث )تُقرأ يوم الخمسين(
) (٢الجامعة )تُقرأ في عيد المظال(
) (٣نشيد األنشاد )يُقرأ في فصح الرب(
) (٤المراثي )تُقرأ لتذكر سقوط أورشليم عام  ٥٨٦ق.م(.
) (٥استر )تُقرأ في عيد الفوريم/البوريم(
د .دانيال
ھـ .أخبار األيام األول والثاني

سا ُء ا ْل َم ْج َم ِع" .كان ھؤالء ھم الرجال الذين يحملون مسؤولية صيانة البناء وترتيب
 " ُر َؤ َ
الخدمة )لو .(٤٩ ،٤١ :٨
غالبا ً ما كانوا يدعون الضيوف ليتكلموا.
ْظ" .ھذه جملة شرطية فئة أولى ،يفترض أن تكون صحيحة
 "إِنْ َكانَتْ ِع ْن َد ُك ْم َكلِ َمةُ َوع ٍ
من وجھة نظر الكاتب ألجل مقاصده من الكتابة .كان ھذا ھو الجانب الطبيعي من عبادة
المجمع .بولس استفاد من ھذه الفرصة بشكل كامل.
س" .عادة ما كان المعلمون اليھود يجلسون عندما يعلّمون ،ولكن كانت
" ١٦ :١٣قَا َم بُولُ ُ
من عادة اإلغريق/الرومان أن يقفوا عندما يعلّمون .لقد ع ّدل بولس سلوكه ھذا وتقديمه
للجمھور.
 "أَشَا َر بِيَ ِد ِه" .أومأ بولس بيده طالبا ً الھدوء .يذكر لوقا تفاصيل شھادة العيان ھذه غالبا ً
)١٧ :١٢؛ ١٦ :١٣؛ ٣٣ :١٩؛ .(٤٠ :٢١
سميث/فاندايك-البستاني١٦ :١٣ :ب٢٥ -
١٧
َ
َ
ْ
س َرائِي َل َھذا اختَا َر
س َم ُعوا .إِلهُ َ
ب إِ ْ
س َرائِيلِيﱡونَ َوالﱠ ِذينَ يَتﱠقُونَ ﷲَ ا ْ
اإل ْ
ش ْع ِ
"»أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
١٨
اع ُم ْرتَفِ َع ٍة أَ ْخ َر َج ُھ ْم ِم ْن َھاَ .ونَ ْح َو ُم ﱠد ِة
آبَا َءنَا َو َرفَ َع ال ﱠ
ض ِم ْ
ش ْع َب فِي ا ْل ُغ ْربَ ِة فِي أَ ْر ِ
ص َر َوبِ ِذ َر ٍ
١٩
س َم لَ ُھ ْم
سنَةً ْ
ض َك ْن َعانَ َوقَ َ
احتَ َم َل َع َوائِ َد ُھ ْم فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة .ثُ ﱠم أَ ْھلَ َك َ
أَ ْربَ ِعينَ َ
س ْب َع أُ َم ٍم فِي أَ ْر ِ
٢٠
ص ُموئِي َل
ضاةً َحتﱠى َ
سنَةً أَ ْعطَا ُھ ْم قُ َ
سينَ َ
أَ ْر َ
ض ُھ ْم بِا ْلقُ ْر َع ِةَ .وبَ ْع َد َذلِ َك فِي نَ ْح ِو أَ ْربَ ِع ِمئَ ٍة َو َخ ْم ِ
٢١
س ْب ِط بِ ْنيَا ِمينَ أَ ْربَ ِعينَ
س َر ُجالً ِمنْ ِ
النﱠبِ ﱢيَ .و ِمنْ ثَ ﱠم طَلَبُوا َملِكا ً فَأ َ ْعطَا ُھ ُم ﷲُ شَا ُو َل بْنَ قَ ْي ٍ
سى َر ُجالً
سنَةً٢٢ .ثُ ﱠم َع َزلَهُ َوأَقَا َم لَ ُھ ْم دَا ُو َد َملِكا ً الﱠ ِذي َ
ش ِھ َد لَهُ أَ ْيضا ً إِ ْذ قَا َلَ :و َجدْتُ دَا ُو َد بْنَ يَ ﱠ
َ
٢٣
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
س َرائِي َل
س َب ال َو ْع ِد أقا َم ﷲُ ِإل ْ
شيئَتِيِ .منْ ن ْ
سيَ ْ
س ِل َھذا َح َ
س َب قلبِي ال ِذي َ
َح َ
صن ُع ُك ﱠل َم ِ
٢٤
ْ
َ
َ
ﱢ
ﱠ
س َرائِي َل.
يع َ
سبَ َ
ب إِ ْ
ُم َخلصا ً يَ ُ
ق يُ َ
سو َع .إِذ َ
ش ْع ِ
وحنا ف َك َر َز ق ْب َل َم ِجيئِ ِه بِ َم ْع ُمو ِديﱠ ِة التﱠ ْوبَ ِة لِ َج ِم ِ
٢٥
ستُ أَنَا إِيﱠاهُ لَ ِكنْ ُھ َو َذا
س ْعيَهُ َج َع َل يَقُو ُلَ » :منْ تَظُنﱡونَ أَنﱢي أَنَا؟ لَ ْ
وحنﱠا يُ َك ﱢم ُل َ
صا َر يُ َ
َولَ ﱠما َ
٢٦
س
ستُ ُم ْ
يَأْتِي بَ ْع ِدي الﱠ ِذي لَ ْ
اإل ْخ َوةُ بَنِي ِج ْن ِ
ست َِحقّا ً أَنْ أَ ُح ﱠل ِح َذا َء قَ َد َم ْي ِه» .أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
ص".
إِ ْب َرا ِھي َم َوالﱠ ِذينَ بَ ْينَ ُك ْم يَتﱠقُونَ ﷲَ إِلَ ْي ُك ْم أُ ْر ِ
سلَتْ َكلِ َمةُ َھ َذا ا ْل َخالَ ِ
س َم ُعوا" .كانت ھناك مجموعتان
س َرائِيلِيﱡونَ َوالﱠ ِذينَ يَتﱠقُونَ ﷲَ ا ْ
اإل ْ
١٦ :١٣ب "أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
حاضرتان ،اليھود واألمميون ”خائفوا ﷲ“ )اآلية ٢٦؛  .(٣٥ ،٢٢ ،٢ :١٠ھذه العظة
مشابھة جداً لعظة استفانوس في أع  .٧في نواح عديدة كان بولس متأثراً بعمق بفھم
استفانوس للعھد القديم واإلنجيل.
ً
 .١٧ :١٣بدأ بولس مراجعته لتاريخ العھد القديم بدءا من دعوة اآلباء )إبراھيم ،اسحق،
ويعقوب في سفر التكوين( والعبودية والتحرير من العبودية في مصر )خروج-تثنية(.
اع ُم ْرتَفِ َع ٍة أَ ْخ َر َج ُھ ْم ِم ْن َھا" .ھذا مجاز نموذجي للعھد القديم )السبعينية ،خر ٦؛ :١
 "بِ ِذ َر ٍ
 (٦لوصف الرب بكلمات جسدانية .إنه مشابه للعبارة التجسيمية "يده" .يتكلم الكتاب المقدس
عن ﷲ بمفردات بشرية )أي وصف تجسيمي( حتى وإن كان روحا ً سرمدياً ،وغير مادي،
وكلي الوجود .ھذه التشابيه الكتابية ھي مصدر الكثير من سوء الفھم واألقوال الحرفية المبالغ
فيھا .يتكلم الكتاب المقدس عن ﷲ في مقارنات تشابه ،واستعارة ،ونفي .ﷲ أعظم بكثير من
مما يستطيع البشر المحدودون بالزمان وبقيود األرض أن يدكوا وأن يعبروا! انظر
الموضوع الخاص على .٣٣ :٢
احتَ َم َل َع َوائِ َد ُھ ْم فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة" .تعكس ھذه تث ٣١ :١
سنَةً ْ
" ١٨ :١٣نَ ْح َو ُم ﱠد ِة أَ ْربَ ِعينَ َ
ويمكن أن تترجم " ّ
غذاھم كأم مرضعة" )المخطوطة  .( C، Aتعكس ھذه أسفار العھد القديم،
الخروج والعدد.
كلمة "أربعين" غالبا ً ما تكون رقما ً دائريا ً .إن الزمن حرفيا ً من حوريب إلى شطيم
كان  ٣٨سنة مع فترة سنتين في حوريب )سيناء( .انظر الموضوع الخاص على .٣ :١
س ْب َع أُ َمم" .األمم التي كانت في فلسطين يمكن وصفھا بعدة طرق:
" ١٩ :١٣أَ ْھلَ َك َ
 -١كلمات تجميعية ،كنعاني )أي سكان األرض المنخفضة ،تك ٢٩ -١٨ :١٠؛ قض :١
 (١أو عموري )أي سكان المناطق المرتفعة ،تك (١٦ :١٥
 -٢شعبان )الكنعانيين ،والفرزيين ،تك ٧ :١٣؛ ٣٠ :٤٣؛ قض (٥ -٤ :١
 -٣ثالثة شعوب )الحويون ،الكنعانيون ،الحثيون ،خر (٢٨ :٢٣
 -٤ستة شعوب )الكنعانيون ،الحثيون ،األموريون ،الفرزيون ،الحويون ،اليبوسيون،
خر ١٧ ،٨ :٣؛ ١١ :٣٤؛ تث ١٧ :٢٠؛ يش ١ :٩؛ (٨ :١٢
 -٥سبعة شعوب )الحثيون ،والجرجاشيون ،األموريون ،الكنعانيون ،الفرزيون،
الحويون ،اليبوسيون ،تث ١ :٧؛ يش ١٠ :٣؛ (١١ :٢٤

 -٦عشرة شعوب )الكنعانيون ،القينيون ،القدمونيون ،الحثيون ،الفرزيون ،الرفائيون،
األموريون ،الكنعانيين ،والجرجاشيون ،اليبوسيون ،تك (٢١ -١٩ :١٥
موضوع خاص :س ّكان فلسطين قبل العبرانيين
أ -ھناك عدة قوائم للشعوب.

ب -أصل األسماء إن كانت ملتبسة ومشكوك فيھا فذلك بسبب نقص المعلومات التاريخية .تك
 ١٦ -١٥ :١٠يشتمل على عدة منھا مرتبطة بكنعان ،ابن حام.
ج -أوصاف مختصرة من أطول قائمة في تك ٢١ -١٩ :١٥

س َم لَ ُھ ْم" .الكلمة المركبة من ثالثة أجزاء ) (kata + klēros + nemōوھو أمر
 "ق َ َ
مألوف في السبعينية ،ولكنھا مستخدمة ھنا فقط في العھد الجديد )نصوص أخرى تحوي
 .(kata + klēros + didōmiإنھا تعني إلقاء القرعة كوسيلة لتقسيم الموعد بين األسباط
)يش  .(١٩ -١٣كلمة الكلمة  klērosھي التي نحصل منھا على كلمة "إكليروس" ،ولكنھا
في العھد الجديد تشير دائما ً إلى جسد المؤمنين ،ليس إلى جماعة النخبة.
سنَةً" .ھذا الرقم يمكن أن يكون حصيلة جمع ما يلي:
سينَ َ
 "أَ ْربَ ِع ِمئَ ٍة َو َخ ْم ِ
 ٤٠٠ -١سنة من العبودية في مصر )تك (١٣ :١٥
 ٤٠ -٢سنة ھي فترة التيه في البرية )خر ٣٥ :١٦؛ عد ٣٤ -٣٣ :١٤؛ (١٣ :٣٢
 ١٠ -٧ -٣سنوات الفتح )يش (١٠ ،٧ :١٤
النص المقبول ) (KJVينقل الرقم إلى اآلية  ٢٠ويبدو أنھا تشمل القضاة )بإتباع
يوسيفوس ،(Antiq. 8.3.1 ،ولكن ترتيب الكلمات ھذا ليس ھو الترتيب األفضل أو األقدم
الموجود في المخطوطات اليونانية اإلنشية )א  ،( C، B، A،والتي تتالءم أكثر مع تأريخ
 ١مل  .١ :٦الشخطة الموجودة في ) (NASBتسلط الضوء على المكان الصحيح للعدد.
 .٢٠ :١٣تشير ھذه إلى الفترة من سفر القضاة إلى  ١صم .٧
 .٢١ :١٣ھذه تشير إلى  ١صم .١٠ -٨
سنَةً" .ھذه العبارة الدالة على الزمن ال نجدھا في العھد القديم ما لم تكن مشكلة
 "أَ ْربَ ِعينَ َ
المخطوطة في العھد القديم المتعلقة بـ  ١صم  ١ :١٣تشتمل على "األربعين" ) .(NIVيذكر
يوسيفوس ،في كتابه  Antiq. 6.14.9أيضا ً أن شاول حكم  ٤٠سنة .تحذف السبعينية كل
الجملة وتبدأ بـ  ١صم " .٢ :٣أربعين" كان من الواضح أنھا تقليد رابي.
س َب قَ ْل ِبي" .ليست ھذه اقتباسا ً مباشراً من العھد
َ " ٢٢ :١٣و َجدْتُ دَا ُو َد بْنَ يَ ﱠ
سى َر ُجالً َح َ
القديم ولكن يبدو أنھا دمج بين  ١صم  .١٤ :١٣ھناك حاجة لتذكر أن ھذه العظة التي يقدمھا
بولس تتبع نفس النمط الرئيسي في أداء استفانوس التاريخي في أع  .٧أن يكون باإلمكان
القول أن داود كان رجالً حسب قلب ﷲ ،عندما كان خاطئا ً رديء السمعة جداً )مز ٥١ ،٣٢؛
 ٢صم  ،(١١ھو تشجيع كبير لكل المؤمنين.
ھذا االقتباس المركب من دمج يدل على عدة أشياء:

 -١أن ھذه كانت ممارسة معيارية عند الرابيين ،ما يفسر الكثير من االقتباسات غير
المألوفة من العھد القديم في العھد الجديد.
 -٢أن ھذه كانت للتو جزءاً من التعليم المسيحي .غالبا ً ما يقتبس بولس من ترانيم
مسيحية باكرة ربما من آداب أخرى.
 -٣ھذا االقتباس ينفرد به بولس ويظھر أن لوقا قد حصل على موجزه بالتأكيد من ھذه
الرسالة األولى المدونة لبولس في أعمال الرسل من بولس نفسه.

شيئَتِي"
سميث/فاندايك-البستاني
سيَ ْ
" َ
صنَ ُع ُك ﱠل َم ِ
َ
سيَ ْع َم ُل ُك ﱠل َما أشَا ُء"
كتاب الحياة
" َ
ُ
"سيَع َم ُل ُك َل ما أريد"
العربية المشتركة
َ
"سيَع َم ُل بِ ُك ﱢل مما أشاء"
اليسوعية
ھذه اآلية ھي تلميح توفيقي من العھد القديم .ھذا الجزء من الجملة ليس في مقاطع
العھد القديم .في سياق العھد القديم شاول كان عاصيا ً ومرفوضا ً .ولكن حياة داود كان فيھا
أيضا ً عصيان .ﷲ يعمل مع أناس ناقصين ليحقق مخططه الفدائي.
 .٢٣ :١٣ھذه موازاة ألع  .٥٢ :٧إنھا تشير إلى كل وعود العھد القديم.
 -١الفداء عبر نسل امرأة ،تك ١٥ :٣
 -٢حاكم من يھوذا ،تك ١٠ :٤٩
 -٣قائد مستقبلي يأتي مثل موسى ،النبي ،تث ١٨ ،١٥ :١٨
 -٤قائد من نسل داود ٢ ،صم ٧؛ مز ٣٠ :١٠٢؛ أش ١٠ ،١ :١١؛ مت ١ :١
 -٥عبد متألم ،أش ١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
 -٦مخلص ،لو ١١ :٢؛ مت ٢١ :١؛ يو ٢٩ :١؛ ٤٢ :٤؛ أع ٣١ :٥
بالنسبة إلى لوقا ،البند  ٤جلي )لو ٦٩ ،٣٢ :١؛ ٤ :٢؛ أع ٣١ -٢٩ :٢؛ .(٢٣ -٢٢ :١٣
المسيا سيكون من أصل يسّى )أش ٧ :٩؛ ١٠ ،١ :١١؛ .(٥ :١٦
 .٢٤ :١٣خدمة يوحنا المعمدان ورسالته توصف في مر ٨ -١ :١؛ مت ١١ -١ :٣؛ لو :٣
١٧ -٢؛ يو  .٢٨ -١٩ ،٨ -٦ :١لقد حقق يوحنا النبوءات التي في مت ١ :٣؛ .٦ -٥ :٤
كرازته بالتوبة أيضا ً شكلت نمطا ً لكرازة يسوع الباكرة )مت ١٧ :٤؛ مر .(١٥ -١٤ :١
ت وأعظم منه )مت ١١ :٣؛ مر ٧ :١؛ لو ١٦ :٣؛ يو :١
تكلم يوحنا عن شخص آ ٍ
٣٠ ،٢٧؛ أع .(٢٥ :١٣
س ْعيَهُ" .كان لدى ﷲ مھمة معينة ليوحنا لينجزھا .خدمة
وحنﱠا يُ َك ﱢم ُل َ
صا َر يُ َ
" ٢٥ :١٣لَ ﱠما َ
يوحنا العلنية دامت فقط  ١٨شھراً .ولكن يا لھا من سنة ونصف مليئة بقوة الروح القدس
وإعداد الطريق للمسيا.
لقد عرف بولس العھد القديم من شبابه في مدرسة المجمع وتدريبه كرابي على يد
غماالئيل في أورشليم .لقد سمع باإلنجيل:
 -١من استفانوس
 -٢من المؤمنين الذين كان يضطھدھم
 -٣برؤيا خاصة من يسوع
 -٤من يھودي علماني مؤمن من دمشق
 -٥من يسوع نفسه في العربية
 -٦عندما زار الرسل اآلخرين
إنه يحاول أن يقتبس عن يسوع كلما استطاع إلى ذلك سبيالً حول أي موضوع .ھا ھنا
يقتبس من روايات إنجيل عن حياة يسوع.
سميث/فاندايك-البستاني٤١ -٢٦ :١٣ :
ُ
سلَتْ َكلِ َمةُ َھذاَ
ﱠ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ﱠ
"»٢٦أَيﱡ َھا ال
س إِ ْب َرا ِھي َم َوال ِذينَ بَ ْينك ْم يَتقونَ ﷲَ إِل ْيك ْم أ ْر ِ
اإل ْخ َوةُ بَنِي ِج ْن ِ
 ٢٧ﱢر َجا ُل ِ
سا َء ُھ ْم لَ ْم يَ ْع ِرفُوا َھ َذاَ .وأَ ْق َوا ُل األَ ْنبِيَا ِء الﱠتِي تُ ْق َرأُ
سا ِكنِينَ فِي أُو ُر َ
ص .ألَنﱠ ال ﱠ
شلِي َم َو ُر َؤ َ
ا ْل َخالَ ِ
٢٨
ت تَ ﱠم ُموھَا إِ ْذ َح َك ُموا َعلَ ْي ِه.
ت طَلَبُوا ِمنْ
ُك ﱠل َ
س ْب ٍ
اح َدةً لِ ْل َم ْو ِ
َو َم ْع أَنﱠ ُھ ْم لَ ْم يَ ِجدُوا ِعلﱠةً َو ِ
٢٩
ض ُعوهُ فِي قَ ْب ٍر.
َن ا ْل َخ َ
شبَ ِة َو َو َ
بِيالَطُ َ
س أَنْ يُ ْقتَ َلَ .ولَ ﱠما تَ ﱠم ُموا ُك ﱠل َما ُكتِ َب َع ْنهُ أَ ْن َزلُوهُ ع ِ
٣١
٣٠
يل إِلَى
ت.
َوظَ َھ َر أَيﱠاما ً َكثِي َرةً لِلﱠ ِذينَ َ
َولَ ِكنﱠ ﷲَ أَقَا َمهُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ
ص ِعدُوا َم َعهُ ِمنَ ا ْل َجلِ ِ
٣٣
بَ ٣٢ .ونَ ْحنُ نُبَ ﱢ
ش ُھو ُدهُ ِع ْن َد ال ﱠ
شلِي َم الﱠ ِذينَ ُھ ْم ُ
أُو ُر َ
ص َ
ش ُر ُك ْم بِا ْل َم ْو ِع ِد الﱠ ِذي َ
ش ْع ِ
ار آلبَائِنَا إِنﱠ ﷲَ
ُوب أَ ْيضا ً فِي ا ْل َم ْز ُمو ِر الثﱠانِي :أَ ْنتَ
سو َع َك َما ُھ َو َم ْكت ٌ
قَ ْد أَ ْك َم َل َھ َذا لَنَا نَ ْحنُ أَ ْوالَ َد ُھ ْم إِ ْذ أَقَا َم يَ ُ
٣٤
سا ٍد فَ َھ َك َذا قَا َل:
ت َغ ْي َر َعتِي ٍد أَنْ يَ ُعو َد أَ ْيضا ً إِلَى فَ َ
ا ْبنِي أَنَا ا ْليَ ْو َم َولَ ْدتُ َك .إِنﱠهُ أَقَا َمهُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ

صا ِدقَةََ ٣٥ .ولِ َذلِ َك قَا َل أَ ْيضا ً فِي َم ْز ُمو ٍر َ
سكَ
اح َم دَا ُو َد ال ﱠ
آخ َر :لَنْ تَ َد َع قُدﱡو َ
إِنﱢي َ
ْطي ُك ْم َم َر ِ
سأُع ِ
٣٦
ساداً.
ض ﱠم إِلَى آبَائِ ِه َو َرأَى فَ َ
ﷲ َرقَ َد َوا ْن َ
يَ َرى فَ َ
ساداً .ألَنﱠ دَا ُو َد بَ ْع َد َما َخ َد َم ِجيلَهُ بِ َمشُو َر ِة ِ
٣٨
٣٧
اإل ْخ َوةُ أَنﱠهُ بِ َھ َذا
َوأَ ﱠما الﱠ ِذي أَقَا َمهُ ﷲُ فَلَ ْم يَ َر فَ َ
ساداً .فَ ْليَ ُكنْ َم ْعلُوما ً ِع ْن َد ُك ْم أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
٣٩
ان ا ْل َخطَايَا َوبِ َھ َذا يَتَبَ ﱠر ُر ُك ﱡل َمنْ يُ ْؤ ِمنُ ِمنْ ُك ﱢل َما لَ ْم تَ ْق ِد ُروا أَنْ تَتَبَ ﱠر ُروا ِم ْنهُ
يُنَادَى لَ ُك ْم ِب ُغ ْف َر ِ
٤١
٤٠
سى .فَا ْنظُ ُروا لِئَالﱠ يَأْتِ َي َعلَ ْي ُك ْم َما قِي َل فِي األَ ْنبِيَا ِء :اُ ْنظُ ُروا أَ ﱡي َھا ا ْل ُمتَ َھا ِونُونَ
س ُمو َ
بِنَا ُمو ِ
ص ﱢدقُونَ إِنْ أَ ْخبَ َر ُك ْم أَ َح ٌد بِ ِه«".
َوتَ َع ﱠجبُوا َوا ْھلِ ُكوا ألَنﱠ ِني َع َمالً أَ ْع َم ُل ِفي أَيﱠا ِم ُك ْم َع َمالً الَ تُ َ
س إِ ْب َرا ِھي َم َوالﱠ ِذينَ بَ ْينَ ُك ْم يَتﱠقُونَ ﷲَ" .تشير ھذه إلى كل من المستمعين
" ٢٦ :١٣بَ ِني ِج ْن ِ
اليھود )أو المھتدين( واألمميين )خائفي ﷲ( المرتبطين بالتوحيد واألخالقية في اليھودية.
ص" .تشير ھذه إلى وعد ﷲ بأن يفتدي البشرية الساقطة عن طريق المسيا
 " َھ َذا ا ْل َخالَ ِ
)تك  .(١٥ :٣إنه يشتمل األمميين )تك ٥ :١٢؛ خر ٦ -٥ :١٩؛ وأع ٢٨ :٢٨و .(٤٦ :١٣
 .٢٧ :١٣ھذه آية مأساوية جداً .إنھا تلخص بإحكام عمى اليھود في أورشليم فيما يتعلق
بنصوص األسفار المقدسة حتى تلك التي كانوا يقرأونھا باستمرار .إذ فاتتھم اآليات النبوية
)مز ٢٢؛ أش ٥٣؛ زكريا؛ مالخي( والنبوءات )أشعياء ،يونان( صاروا اآلية النبوية .لقد
جاء يسوع إلى خاصته ،ولكن خاصته بأنفسھم لم يقتبلوه )يو .(١٢ -١١ :١
 .٢٨ :١٣تدون أعمال الرسل مراراً وتكراراً المسؤولية الروحية لليھود في أورشليم ):٢
٣٦ ،٢٣؛ ١٥ -١٣ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ ٥٢ :٧؛ ٣٩ :١٠؛ .(٢٨ -٢٧ :١٣
" ٢٩ :١٣تَ ﱠم ُموا ...أَ ْن َزلُوهُ" .ال بد أن ھذه تشير إلى مجموعات مختلفة .األولى كانت أولئك
الذين سعوا على موته )أي قادة اليھود ،والحشد أمام بيالطس( .المجموعة الثانية تشمل أولئك
الذين أرادوا له دفنا ً الئقا ً .ھذا يمكن أن يشمل اليھود المخلصين الذين رأوا الظلم )ھذا مشابه
ألع  ،٢ :٨الذي يحتوي على دفن استفانوس( أو تالميذ سريين مثل يوسف الرامي
ونيقوديموس )يو .(٤٢ -٣٨ :١٩
 " ُك ﱠل َما ُكتِ َب َع ْنهُ" .حياة يسوع كانت نبوءة تحققت .ھناك دليل قوي على الوحي في
الكتاب المقدس ومسيانية يسوع الناصري ھي النبوءة التبنؤية )لو ٢٢ :٢٢؛ أع ٢٣ :٢؛ :٤
٢٨؛ ٤٣ :١٠؛ ٢٩ :١٣؛ .(٢٢ :٢٦
إنه صحيح بالتأكيد أن الكثير من التفاصيل عن حياة يسوع ،التي ندعوھا اليوم في
الكنيسة نبوءة ،ھي بمعنى ما علم دراسة الرموز .أحداث كثيرة حدثت في حياة إسرائيل بدت
فيما بعد على أنھا تحدث في حياة يسوع )مثال ،ھوشع  .(١ :١١يبدو غالبا ً أن مقاطع غامضة
غير مباشرة ،ما كنت تُفھم في السياق كنبوءة ،كانت تثب إلى الحياة كما يرى المرء خبرة
يسوع األرضية )مثال مز ٢٢؛ أش  .(٥٣إنھا تتطلب الوحي ومعنى تدفق التاريخ الفدائي
لتقدير كامل لإلخبار المسبق في العھد القديم عن يسوع .أود أن أضيف أيضا ً أنه ورغم أن
كتّاب العھد الجديد يستخدمون علم الرموز ،وحتى مجاز ،فإن على المعلمين والكارزين
المعاصرين أال يستخدموا ھذه الطريقة في التفسير .انظروا منھاج بوب التفسيري الكتابي
على الموقع اإللكترونيwww.freebiblecommentary.org :
شبَ ِة" .انظر التعليقات على  ٣٠ :٥و.٢٩ :١٠
 "ا ْل َخ َ
َ
َ
ت" .يركد العھد الجديد أن األقانيم
" ٣٧ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٠ :١٣لَ ِكنﱠ ﷲَ أقَا َمهُ ِمنَ األ ْم َوا ِ
الثالثة جميعا ً قد شاركت فعليا ً في قيامة يسوع:
 -٤الروح القدس )رو (١١ :٨
 -٥االبن )يو ٢٢ -١٩ :٢؛ (١٨ -١٧ :١٠
 -٦اآلب )أع ٣٢ ،٢٤ :٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛ ٤٠ :١٠؛ ،٣٣ ،٣٠ :١٣
٣٤؛ ٣١ :١٧؛ رو ٩ ،٤ :٦؛  ١كور ١٤ :٦؛ غل ١ :١؛ أف ٢٠ :١؛ كول
١٢ :٢؛  ١تس .(١٠ :١
كان ھذا تأكيد اآلب على حقيقة حياة يسوع وتعاليمه .ھذا جانب رئيسي من العظة
الكرازية )) (Kerygmaأي محتويات العظات على أعمال الرسل( .انظر الموضوع
الخاص على .١٤ :٢
" ٣١ :١٣أَيﱠاما ً َكثِي َرةً" .أع  ٣ :١تقول "أربعين يوما ً" .ولكن الرقم  ٤٠ھو رقم دائري
شائع في العھد القديم .انظر الموضوع الخاص على .٣ :١
 "ظَ َھ َر" .انظر الموضوع الخاص" :ظھورات يسوع بعد القيامة" ،على .٣ :١
صا َر ِآلبَائِنَا" .تشير ھذه إلى الوعد األولي إلى الرب/يھوه إلبراھيم
" ٣٢ :١٣ا ْل َم ْو ِع ِد الﱠ ِذي َ
بأرض ونسل )تك ٣ -١ :١٢؛ رو  .(٤ھذا الوعد نفسه بحضور ﷲ وبركته كان يتكرر مع
اآلباء البطاركة وأوالدھم )أش ٣ :٤٤؛ ١٣ :٥٤؛ يوء  .(٣٢ :٢يركز العھد القديم على

األرض ،بينما العھد الجديد يركز على "النسل" .يلمح بولس إلى ھذا الوعد نفسه في رو :١
.٣ - ٢
 .٣٣ :١٣ھذا االقتباس من مز  ،٧ :٢والذي ھو مزمور مسياني ملكي عن الصراع
وانتصار مسيا ﷲ الموعود .لقد قتلت قوى الشر يسوع )بشرية وشيطانية( ،ولكن ﷲ أقامه
إلى انتصار )رو .(٤ :١
ھذه اآلية ورو  ٤ :١استخدمھا الھراطقة األولون )المتبنيون( ليؤكدوا أن يسوع قد
صار المسيا في القيامة.
ُ
ھناك بالتأكيد تشديد في العھد الجديد على أن يسوع قد أيد و ُمجد بسبب إطاعته،
ولكن ال يجب أن يؤخذ ھذا في معزل عن المجد والالھوت السابقي الوجود )يو -٩ ،٥ -١ :١
١٨؛ في ١١ -٦ :٢؛ كول ١٨ -١٣ :١؛ عب .(٣ -٢ :١
ھذا الفعل نفسه" ،أقامه" ) ،(anistēmiيستخدم في أع  ٢٦ :٣للداللة على إقامة ﷲ
لـ "عبده"؛ في أع  ٢٢ :٣ﷲ يقيم النبي )٣٧ :٧؛ تث  .(١٩ :١٨يبدو ھذا استخدما ً متميزاً
عن "أقامه" من األموات )اآليات  .(٣٧ ،٣٤ ،٣٠يسوع كان قد "أُقيم" قبل أن يموت.
سا ٍد" .تشير ھذه اآلية إلى موت يسوع وقيامته .لقد كان
َ " ٣٤ :١٣غ ْي َر َعتِي ٍد أَنْ يَ ُعو َد إِلَى فَ َ
أول من قام )باكورة األموات ١ ،كور  (٢٠ :١٥وليس أنه أُنعش وأُعيد إلى الحياة .كثير من
الناس أُعيدوا إلى الحياة في الكتاب المقدس ،ولكن وجب على الجميع أن يموتوا من جديد.
أنوخ وإيليا نُقال إلى السماء بدون موت ،ولكنھما لم يقوما.
صا ِدقَةَ" .ھذا اقتباس من أش  ٣ :٥٥من السبعينية .يشتمل
اح َم دَا ُو َد ال ﱠ
 "إِنﱢي َ
ْطي ُك ْم َم َر ِ
سأُع ِ
االقتباس على الجمع "التطويبات األكيدة" ،ولكن ال يحدد إال َم تشير ھذه .إنه أمر مرره ﷲ
إلى داود ،فإلى يسوع ،ثم إلى أتباع يسوع )"ضمير المخاطب" في الجمع في االقتباس(.
يظھر السياق في العھد القديم مغزى "ضمير المخاطب" )أش  ،٥ -٤ :٥٥السبعينية" ،ھوذا
قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا وموصيا للشعوب ..ھا أمة ال تعرفھا تدعوھا وأمة لم تعرفك
تركض إليك من أجل الرب إلھك وقدوس إسرائيل ألنه قد مجدك" .السبعينية،Zondervan ،
 ،١٩٧٦ص.(٨٩٠ .
التطويبات والوعود لداود )أي لليھود( ھي اآلن بركة ووعود لألمميين )أي كل
الجنس البشري(.
ً
 .٣٧ -٣٥ :١٣ھذا ھو نفس الجدال المستخدم قبال في عظة بطرس في يوم الخمسين ):٢
 ،(٣٢ -٢٤وأيضا ً مأخوذ من المزمور  .١٦ھذه العظات الباركة في أعمال الرسل تعكس
تعليم مسيحي باكر .نصوص مسيانية عديدة في العھد القديم كانت مرتبطة معا ً .ولذلك ،فغالبا ً
ما تكون الضمائر والتفاصيل ال تبدو ذات صلة بالھدف المركزي عند كاتب العھد الجديد،
الذي كان ليؤكد القيامة الجسدية ليسوع وانحالل داود.
 .٣٨ :١٣يستخدم بولس نقاشا ً معززاً بالعھد القديم ،كما يفعل بطرس )أع  (٢واستفانوس
)أع  (٧لكي يصل إلى ھؤالء المستمعين في المجمع.
يعد بولس بمغفرة كاملة ومكتملة للخطايا ،ما كانت اليھودية لتستطيع تقديمھا )اآلية
 ،(٣٩لكل الذين يؤمنون بيسوع على أنه المسيح )أي" ،ھذا" ،اآليات .(٣٩ ،٣٨
َ " ٣٩ :١٣وبِھ َذا يَتَبَ ﱠر ُر ُك ﱡل َمنْ يُ ْؤ ِمنُ " .الحظوا العنصر العالمي الكوني .ﷲ يحب كل
البشر وكل الناس لھم الفرصة بأن يتجاوبوا معه باإليمان )٤٣ :١٠؛ أش ،٦ ،٤ ،١ :٤٢
١٢ -١٠؛ ٥٥؛ حز ٣٢ ،٢٣ :١٨؛ يوء ٣٢ ،٢٨ :٢؛ يو ١٦ :٣؛ رو ٣٠ ،٢٩ ،٢٢ :٣؛ ١
تيم ٤ :٢؛ تي ١١ :٢؛  ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ١ :٢؛ .(٤ :٤
 " َمنْ يُ ْؤ ِمنُ " .انظر المواضيع الخاصة على  ١٦ :٣و.٥ :٦

"يَتَبَ ﱠر ُر"
سميث/فاندايك-البستاني
"بِ ِه يَتَبَ ﱠر ُر"
كتاب الحياة
"بِ ِه يَتَبَ ﱠر ُر"
العربية المشتركة
"بِه يُبَ ﱠر ُر ِمنه"
اليسوعية
ھذه حرفيا ً "يتبرر" )حاضر مبني للمجھول إشاري( .ھذه الكلمة القانونية التي
تصف موقفنا أمام ﷲ ببر يسوع المسيح ) ٢كور  .(٢١ :٥في العبرية تعني أصالً "قصبة
القياس" )انظر الموضوع الخاص على  .(١٤ :٣إنھا تعكس كلمة خاصة بالبناء في العھد
القدين تستخدم استعاريا ً مع ﷲ على أنه المعيار أو المسطرة التي وفقھا تقوم الدينونة.
سى" .كانت ھذه فكرة بولس
س ُمو َ
 " ِمنْ ُك ﱢل َما لَ ْم تَ ْق ِد ُروا أَنْ تَتَبَ ﱠر ُروا ِم ْنهُ بِنَا ُمو ِ
الالھوتية الرئيسية )رو  .(٣٠ -٢١ :٣الناموس الموسوي كان معلما ً ليأتي بنا إلى فھم

لخطيئتنا الشخصية وليجعلنا نرغب بالمسيح )غل  .(٢٩ -٢٣ :٣ناموس العھد القديم ليس
وسيلة للخالص ،بل ألن الجميع خطئوا )رو ٢٣ ،١٨ -٩ :٣؛ غل  .(٢٢ :٣لقد صار عقاب
الموت ،لعنة )غل ١٣ :٣؛ كول .(١٤ :٢
موضوع خاص :آراء بولس في الناموس الموسوي
إنه صالح ومن ﷲ )رو .(١٦ ،١٢ :٧
أ -إنه ليس طريق البر والقبول من ﷲ )بل وربما يمكن أن يكون لعنة ،غل .(٣
ب -ال يزال إرادة ﷲ للمؤمنين ألنه إعالن ﷲ الذاتي )غالبا ً ما يقتبس بولس من العھد القديم
ليقنع ويشجع المؤمنين(.
ج -المؤمنون يتعلمون من العھد القديم )رو ٢٤ -٢٣ :٤؛ ٤ :١٥؛  ١كور ،(١١ ،٦ :١٠
ولكنھم ال يخلصون في العھد القديم )أع ١٥؛ رو ٤؛ غل ٣؛ عبرانيين(.
د -له دور في المھتدي الجديد بأنه:
 -١يظھر إثميته )غل (٢٩ -١٥ :٣
 -٢يرشد البشر المفديين في المجتمع
 -٣يعلّم القرارات األخالقية المسيحية
ھذا الطيف الالھوتي من اللعنة والفناء إلى البركة واالستمرارية ھو الذي يسبب المشكلة في
محاولة فھم وجھة نظر بولس في الناموس الموسوي .في كتاب  ، A Man in Christيُظھر
 James Stewartالمفارقة في تفكير وكتابات بولس:
ً
"إنك لتتوقع بشكل طبيعي من إنسان يھيئ نفسه ليبني نظاما من الفكر والعقيدة أن
يصلح قدر اإلمكان وبأناقة ما أمكنه إلى ذلك سبيل معاني الكلمات التي يستخدمھا .إنك لتتوقع
منه أن يبتغي الدقة في صياغة الكلمات ألفكاره الرائدة .إنك ستتطلب أن كلمة ما ،عندما
يكون قد استخدمھا كاتبك بمعنى معين ،أن تحمل ذلك المعنى كل الوقت .ولكن أن تبحث عن
ھذا عند بولس ھو أمر مخيب لألمل .الكثير من صياغة المفردات لديه سلسة ولكن متصلبة...
"إذا الناموس مقدس" .إنه يكتب" ،فإني أسر بناموس ﷲ بحسب اإلنسان الباطن") .رو :٧
 (٢٢ ،١٢ولكن ھناك جانب آخر واضح من الـ nomosيجعله يقول في مكان آخر،
"المسيح افتدانا من لعنة الناموس الناموس" )غل ) (١٣ :٣ص.(٢٦ .
 .٤١ -٤٠ :١٣يلفت بولس انتباه مستمعيه )أمر حاضر مبني للمعلوم( لكي يتجاوبوا
باإليمان بيسوع على أنه المسيا الموعود ،على أن الطريق الوحيد لنيل الغفران )يو ٦ :١٤؛
أع ١٢ :٤؛  ١تيم .(٥ :٢
يقتبس من حبقوق  ٥ :١من السبعينية كتحذير .وفي أماكن أخرى في كتابات بولس
يقتبس من حب  ٤ :٢كتجاوب مالئم )رو ١٧ :١؛ غل  .(١١ :٣يكرز بولس ألجل اتخاذ
قرار .التصديق الفكري ليس كافياً؛ االستسالم الشخصي الكامل ليسوع على أنه الرجاء
الوحيد ھو المطلوب .ھذا اإليمان األولي والتجاوب بالتوبة يجب أن يتناظرا مع عيش حياة
يومية تشبه حياة المسيح.
اآلية  ٤١تصف المنھجية الجديدة الصادمة المتعلقة بالخالص للعھد الجديد في
المسيح.
سميث/فاندايك-البستاني٤٣ -٤٢ :١٣ :
ُ
َ
َ
ْ
ْ
"َ ٢وبَ ْع َد َما َخ َر َج ا ْليَ ُھو ُد ِمنَ ا ْل َم ْج َم ِع َج َع َل األ َم ُم يَطلُبُونَ إِلَ ْي ِھ َما أنْ يُ َكلﱢ َما ُھ ْم بِ َھذا ال َكالَ ِم فِي
٤٣
س
ت ا ْلقَا ِد ِمَ .ولَ ﱠما ا ْنفَ ﱠ
ال ﱠ
ت ا ْل َج َما َعةُ تَبِ َع َكثِي ُرونَ ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد َوالد َﱡخالَ ِء ا ْل ُمتَ َعبﱢ ِدينَ بُولُ َ
ض ِ
س ْب ِ
َ
ْ
َ
َوبَ ْرنَابَا اللﱠذ ْي ِن َكانَا يُ َكلﱢ َمانِ ِھ ْم َويُ ْقنِ َعانِ ِھ ْم أنْ يَثبُتُوا فِي نِ ْع َم ِة ﷲِ".
 .٤٢ :١٣تظھر ھذه قوة الروح القدس ) (١باستخدام عظة بولس و) (٢الجوع إلى الغفران
واسترداد العالقة مع ﷲ في قلب البشر الذين خلقوا على صورة ﷲ.
٤٣ :١٣
"الد َﱡخالَ ِء ا ْل ُمتَ َعبﱢ ِدينَ "
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
"ا ْل ُمتَ َھ ﱢو ِدينَ ا ْل َعابِ ِدينَ "
"الدﱡخال ِء الذينَ يَعبُدونَ ﷲ"
العربية المشتركة
"الدﱡخال ِء الذينَ يَعبُدونَ ﷲ"
اليسوعية
ھذه العبارة ھي حرفيا ً "المتعبدين المھتدين" .ھذه مجموعة مختلفة من "الذين يتقون
ﷲ" الوارد ذكرھم في اآليات .(٣٥ ،٢٢ ،٢ :١٠) ٢٦ ،١٦
تشير اآلية  ٤٣إلى أولئك األمميين الذين كانوا قد صاروا يھود رسميا .وھذا تطلب:

 -١معمودية ذواتھم في حضور شھود
 -٢الختان للذكور
 -٣تقديم ذبيحة في الھيكل في أورشليم عند اإلمكان
ھناك عدة إشارات إلى الدخالء/المھتدين من اليھود في العھد الجديد )مت ٢٣؛ ١٥؛ أع
١١ :٢؛ ٥ :٦؛ .(٤٣ :١٣
ﷲ" .من السياق يصعب تحديد ھذه العبارة:
 "يُ ْقنِ َعا ِن ِھ ْم أَنْ يَ ْثبُتُوا ِفي نِ ْع َم ِة ِ
 -١بعض ھؤالء المستمعين قد يكونوا قد تجاوبوا مع اإلنجيل في قلوبھم.
 -٢أولئك الذين كانوا أمناء لما فھموه من نعمة ﷲ في العھد القديم يشجعون على
االستمرار في طلب ﷲ واإلصغاء إلى بولس مرة أخرى )اآلية .(٤٤
سميث/فاندايك-البستاني٤٧ -٤٤ :١٣ :
٤٥
٤٤
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
س َم َع كلِ َمة ﷲِ .فل ﱠما َرأى اليَ ُھو ُد
اجتَ َم َعتْ ُك ﱡل ا ْل َم ِدين ِة تق ِريبا لِت ْ
ت التﱠالِي ْ
" َوفِي ال ﱠ
س ْب ِ
٤٦
س
ضينَ َو ُم َج ﱢدفِينَ  .فَ َجا َھ َر بُولُ ُ
ا ْل ُج ُمو َع ا ْمتَألُوا َغ ْي َرةً َو َج َعلُوا يُقَا ِو ُمونَ َما قَالَهُ بُولُ ُ
س ُمنَاقِ ِ
ب أَنْ تُ َكلﱠ ُموا أَ ْنتُ ْم أَ ﱠوالً بِ َكلِ َم ِة ﷲِ َولَ ِكنْ إِ ْذ َدفَ ْعتُ ُموھَا َع ْن ُك ْم َو َح َك ْمتُ ْم
َوبَ ْرنَابَا َوقَاالََ » :كانَ يَ ِج ُ
٤٧
صانَا ال ﱠر ﱡب :قَ ْد
أَنﱠ ُك ْم َغ ْي ُر ُم ْ
ست َِحقﱢينَ لِ ْل َحيَا ِة األَبَ ِديﱠ ِة ُھ َو َذا نَتَ َو ﱠجهُ إِلَى األُ َم ِم .ألَنْ َھ َك َذا أَ ْو َ
ض«".
أَقَ ْمتُ َك نُوراً لِألُ َم ِم لِتَ ُكونَ أَ ْنتَ َخالَصا ً إِلَى أَ ْق َ
صى األَ ْر ِ
 .٤٤ :١٣رسالة بولس كان لھا تأثير واضح .ھذا أيضا ً غل ﱞو .ليس كل من كان في المدينة
حضر.

ﷲ"
سميث/فاندايك-البستاني
" َكلِ َمةَ ِ
ﷲ"
كتاب الحياة
" َكلِ َمةَ ِ
"كال َم ال ﱠر ّب"
العربية المشتركة
ﷲ"
اليسوعية
" َكلِ َمةَ ِ
ھناك تغاير في المخطوطة اليونانية في ھذه النقطة.
 -١الرب ھو في المخطوطات  ،P74א B2، A،
 -٢ﷲ ھو في المخطوطات E، C، B
رغم وجود تغايرات كثيرة ،إال أن ھذا ال يغير معنى النص .اإلنجيل ھو إعالن إلھي عن
يسوع ،المسيح/المسيا.
" ٤٥ :١٣لَ ﱠما َرأَى ا ْليَ ُھو ُد ا ْل ُج ُمو َعَ ...غ ْي َرةً" .سواء كان التحول الكبير أم العدد الكبير من
األمميين في الحشد ھو الذي سبب الغير أم ال أمر ال نعلمه من ھذا السياق .الغيرة تُنسب إلى
رؤساء اليھود في كل من أورشليم والشتات )مت ١٨ :٢٧؛ مر ١٠ :١٥؛ أع .(٥ :١٧
فيما بعد في رسالة رومية يظھر بولس مشكلة الھوتية في عدم اإليمان الالھوتي
)رو  .(١١ -٩إنه يؤكد أن ﷲ قد أعمى مؤقتا ً بني إسرائيل لكي يستطيع األمميون أن
يخلصوا .ولكن ﷲ سيستخدم خالص األمميين كوسيلة )أي الغيرة( ليجعل إسرائيل يتجاوب
مع المسيح ،لكيما يتحد جميع المؤمنين من خالل اإلنجيل )أف .(١٣ :٣ -١١ :٢
المشكلة ھي متى سيحدث ذلك؟ السؤال نفسه يمكن طرحه فيما يتعلق بزك .١٠ :١٢
ھل ھذه نبوءة متعلقة بالكنيسة األولى ،التي كانت مؤلفة من يھود مؤمنين ،أم إلى فترة زمنية
مستقبلي؟ الغيرة كانت مقصودة ألجل ھدف فدائي )رو ١٩ :١٠؛  ،(١٤ ،١١ :١١ولكن
الغيرة في ھذا النص تسبب عدم اإليمان.
 "ا ْمتَألُوا َغ ْي َرةً" .انظر التعليق على .١٠ :٣
 " ُم َج ﱢد ِفينَ " .بينما راح أولئك اليھود يدافعون عن تقاليدھم ويھاجمون كرازة بولس ،كانوا
أنفسھم مدانين بالتجديف .ليس من حل وسط ھنا .إما اليھودية أو المسيحية ھي االنعكاس
الحقيقي إلرادة ﷲ .اليھود متشددون في قبول األعضاء.
َ " ٤٦ :١٣جا َھ َر" .ھذا أحد العالئم في أعمال الرسل التي تدل على االمتالء بالروح القدس.
ب أَنْ تُ َكلﱠ ُموا أَ ْنتُ ْم أَ ﱠوالً بِ َكلِ َم ِة ﷲِ" .كان ھذا نمط الكرازة التبشيرية األولى.
 " َكانَ يَ ِج ُ
األولوية كانت لليھود )رو  ،(١١ -٩ولكن ﷲ كان قد شمل األمميين .أولئك الذين في المجمع
عرفوا عھدھم القديم وأمكنھم التحقق من النبوءات .أعمال الرسل فيه سلسلة من النصوص
على ھذا المفھوم والنمط )٢٦ :٣؛ ٢٠ :٩؛ ١٤ ،٥ :١٣؛ ١٣ :١٦؛ .(١٧ ،١٠ ،٢ :١٧
 " َدفَ ْعتُ ُموھَا َع ْن ُك ْم" .ھذا فعل قوي )حاضر مبني للمتوسط إشاري( مستخدم عدة مرات
في السبعينية .معناه الرئيسي ھو "يرمي بعيداً" .لقد استُخدم لإلشارة إلى بني إسرائيل في

عظة استفانوس ) .(٣٩ :٧ويستخدمه أيضا ً بولس في رو  ٢ -١ :١١ليؤكد أن ﷲ لم يرفض
شعبه ،ولكنھم ھم رفضوا ابنه ،وسيلته الوحيدة للخالص ،إعالنه الكامل.
ست َِحقﱢينَ لِ ْل َحيَا ِة األَبَ ِديﱠ ِة" .من الصعب أن تتمسك بمفھوم التعيين
 " َح َك ْمتُ ْم أَنﱠ ُك ْم َغ ْي ُر ُم ْ
السابق ،والذي يتم التأكيد عليه في معظم األحيان في أعمال الرسل ،مع مفھوم التجاوب
الشخصي الفردي المطلوب .ما من أحد يستطيع أن يأتي إلى اإليمان بدون اجتذاب الروح
القدس )يو  ،(٦٥ ،٤٤ :٦ولكنننا ندان بحسب تجاوبنا أم ال .برفضھم لكرازة بولس لإلنجيل،
أعلنوا ذواتھم الحقيقية )يو  .(٢١ -١٧ :٣اللوم على نقص التجاوب ال يمكن أن يوضع على
ﷲ .لقد أ ّمن طريقة ،وھي ابنه ،ولكن االبن ھو الطريق الوحيد .ھذا ھو سر "عدم اإليمان".
 " ُھ َو َذا نَتَ َو ﱠجهُ إِلَى ْاألُ َم ِم" .يصبح ھذا نموذجا ً اعتياديا ً إلعالن اإلنجيل )٦ :١٨؛ :٢٢
٢١؛ ٢٨ :٢٨؛ رو .(١٦ :١
 .٤٧ :١٣ھذا اقتباس من أش  (٦ :٠٤٢ ٦ :٤٩من السبعينية .استخدم سمعان ھذا االقتباس
في بركة يسوع في لو  ٣٢ :٢ليؤكد مھمته المسيانية في الفداء الكوني العالمي )انظر
الموضوع الخاص على  .(٨ :١بل وحتى إنه لمن الممكن أن "النور" في السياق يشير إلى
كرازة بولس وبرنابا لإلنجيل إلى ھؤالء األمميين )"استخدام العھد القديم في العھد الجديد"،
Foundations for Biblical
للكاتب  ،Darrell Bochص ٩٧ .بعنوان
 ، Interpretationلداري النشر  Broadmanو  .(١٩٩٤ ، Holmanواآلن يستخدمه
بولس ليظھر اإلعالن العالمي الكوني لإلنجيل العالمي الكوني.
ً
العبارة الختامية "إلى أقصى األرض" ،يمكن أن تكون تلميحا إلى  .٨ :١إنھا تسلط
الضوء على عالمية اإلنجيل.
سميث/فاندايك-البستاني٥٢ -٤٨ :١٣ :
٤٨
َ
ﱠ
ب َوآ َمنَ َج ِمي ُع ال ِذينَ َكانُوا
س ِم َع األُ َم ُم َذلِ َك َكانُوا يَ ْف َر ُحونَ َويُ َم ﱢجدُونَ َكلِ َمة ال ﱠر ﱢ
" فَلَ ﱠما َ
٥٠
سا َء
ُم َعيﱠنِينَ لِ ْل َحيَا ِة األَبَ ِديﱠ ِة َ ٤٩وا ْنتَ َ
ش َرتْ َكلِ َمةُ ال ﱠر ﱢب فِي ُك ﱢل ا ْل ُكو َر ِةَ .ولَ ِكنﱠ ا ْليَ ُھو َد َح ﱠر ُكوا النﱢ َ
س َوبَ ْرنَابَا َوأَ ْخ َر ُجو ُھ َما ِمنْ
ت ال ﱠ
ت َو ُو ُجوهَ ا ْل َم ِدينَ ِة َوأَثَا ُروا ْ
اض ِط َھاداً َعلَى بُولُ َ
ش ِريفَا ِ
ا ْل ُمتَ َعبﱢدَا ِ
٥٢
٥١
ضا ُغبَا َر أَ ْر ُجلِ ِھ َما َعلَ ْي ِھ ْم َوأَتَيَا إِلَى إِيقُونِيَةََ .وأَ ﱠما التﱠالَ ِمي ُذ فَ َكانُوا
ت ُُخو ِم ِھ ْم .أَ ﱠما ُھ َما فَنَفَ َ
س".
ح َو ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
يَ ْمتَلِئُونَ ِمنَ ا ْلفَ َر ِ
س ِم َع ْاألُ َم ُم َذلِ َك َكانُوا يَ ْف َر ُحونَ َويُ َم ﱢجدُونَ َكلِ َمةَ ال ﱠر ﱢب" .الكثير من ھؤالء
" ٤٨ :١٣لَ ﱠما َ
كانوا في المجمع لسنين ولم يسمعوا شمولية وعالمية رسالة ﷲ في محبة وقبول كل البشرية
باإليمان بالمسيا .عندما سمعوا بھا اقتبلوھا بحماسة ) (٢٨ :٢٨ومرروھا إلى آخرين )اآلية
.(٤٩
َ
 "آ َمنَ َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ َكانُوا ُم َعيﱠنِينَ لِ ْل َحيَا ِة األبَ ِديﱠ ِة" .ھذا تصريح واضح يدل على التعيين
السابق )المألوف جداً في األدب الرابي واألدب اليھودي بين العھدين( ،ولكنه في نفس العالقة
الغامضة كما كل مقاطع العھد الجديد المرتبطة بمفارقة المتعلقة بخيار ﷲ وإرادة اإلنسان
الحرة )في  .(١٣ ،١٢ :٢إنه فعل
ماض تام مبني للمجھول فيه كناية يأتي من كلمة عسكرية
ٍ
) (tassōالتي تعني "يسجل" أو "يعين".
ھذا المفھوم من التسجيل يشير إلى سفرين استعاريين يحتفظ بھما ﷲ )دا ١٠ :٧؛ رؤ
 .(١٢ :٢٠األول ھو سفر أعمال الناس )مز ٨ :٥٦؛ أش ٦ :٦٥؛ ومال  .(١٦ :٣واآلخر ھو
سفر الحياة )خر ٣٢ :٣٢؛ مز ٢٨ :٦٩؛ أش ٣ :٤؛ دا ١ :١٢؛ لو ٢٠ :١٠؛ في ٣ :٤؛ عب
٢٣ :١٢؛ رؤ ٥ :٣؛  .(٢٧ :٢١انظر الموضوع الخاص" :التعيين السابق/االختيار/والحاجة
إلى توازن الھوتي" ،على .٤٧ :٢
ت" .يعطينا ھذا النص البيئة
ت ال ﱠ
" ٥٠ :١٣لَ ِكنﱠ ا ْليَ ُھو َد َح ﱠر ُكوا النﱢ َ
ش ِريفَا ِ
سا َء ا ْل ُمتَ َعبﱢدَا ِ
التاريخية والثقافية للمكانة المرموقة للنساء في آسيا الصغرى في القرن األول )١٤ :١٦؛
.(٤ :١٧
في ھذا السياق يشير إلى المھتدين إلى اليھودية الذين كانوا أيضا ً قادة في الجماعة أو
كانوا قد تزوجوا إلى قادة مدنيين.
 ،A. T. Robertsonفي كتابه Word Pictures in the Greek New
 ،Testamentالمجلد  ،٣ص ،٢٠١ .يوضح أن النساء األمميين كانوا منجذبين بشكل كبير
إلى اليھودية ) Strabo 7:2و  (Juvenal 6:542بسبب األخالقية فيھا.
س" .يشير بولس إلى ھذا في  ٢تيم .١١ :٣
 "أَثَا ُروا ْ
اض ِط َھاداً َعلَى بُولُ َ

ضا ُغبَا َر أَ ْر ُجلِ ِھ َما" .ھذه عالمة يھودية على الرفض )مت ١٤ :١٠؛ مر :٦
" ٥١ :١٣نَفَ َ
١١؛ لو ٥ :٩؛  .(١١ :١٠لسنا متأكدين فيما إذا كان ھذا يشير إلى ) (١الغبار على أقدامھم
ونعالھم من السير أم ) (٢الغبار على لباسھم الذي علق بھم عندما كانوا يعملون.
 "إِيقُونِيَةَ" .كانت ھذه مدينة رئيسية في ليقونية ،التي تقع في مقاطعة غالطية الرومانية.
كانت على بعد  ٨٠ميالً إلى الشرق ،وجنوب شرق أنطاكية بيسيدية ومباشرة شمال ليسترا.
َ " ٥٢ :١٣كانُوا يَ ْمتَلِئُونَ ِمنَ ا ْلفَ َرح" .ھذا فعل ناقص مبني للمجھول إشاري والذي يمكن
أن يعني بدء عمل أو تكرار عمل في الزمن الماضي .إن  ،NASBعام  ،١٩٩٥يأخذھا
بالمعنى الثاني .وحده الروح القدس يمكن أن يعطي فرحا ً وسط االضطھاد )رو ٣ :٥؛ يع :١
 ٢وما تالھا؛  ١بط  ١٢ :٤وما تالھا(.
عبارة "التالميذ" غامضة .ھل تشير إلى المؤمنين الجدد ،الفريق اإلرسالي ،أم إلى
كليھما؟
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا ال يمكن استخدام اآليات  ٣ -٢ :١٣كدليل نصي على السيامة من قِبل
جماعة مختارة؟
-٢لماذا كان بولس يكرز في المجمع أوال؟ً
-٣لماذا ترك يوحنا مرقس الفريق اإلرسالي؟ )اآلية .(١٣
-٤ما عالقة اآلية  ٣٩بغالطية ٣؟
-٥أوضح اآلية ٤٨ب في عالقتھا بالتعيين السابق وإرادة اإلنسان الحرة؟

Acts 14
أعمال الرسل ١٤
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
في إيقونية

اليسوعية

في إيقونية

في إيقونية

٧ -١ :١٤
في لسترة ودربة

٧ -١ :١٤
في لسترة ودربة

٢١ -٨ :١٤
العودة إلى أنطاكية في سورية

٢٣ -٨ :١٤
٢٠ -٨ :١٤
٢٣ -٨ :١٤
بولس
إلى رجوع
إلى العودة
العودة
إلى
في وبرنابا
في أنطاكية
أنطاكية
أنطاكية سورية
سورية
سورية
٢٨ -٢٤ :١٤
٢٨ -٢١ :١٤
٢٨ -٢٤ :١٤

٢٨ -٢٢ :١٤

وبرنابا
بولس
يبشران في ايقونية
٧ -١ :١٤
٧ -١ :١٤
في لسترة ودربة بولس يشفي مقعدًا

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
ما عالقة رسالة بولس بغالطية
ھذان الجانبان من مادة الخلفية يجب التعامل معھا سوية ألن نظريتان
أ-
متعاكستان عن ھوية ال ُمر َسل إليھم .تؤثر على تاريخ الرسالة .كلتا
النظريتين فيھا ثقل منطقي ودليل كتابي محدود.
ب -النظريتان ھما:
 -١النظرية التقليدية التي كان متفقا ً عليھا باإلجماع حتى القرن الثامن عشر
تدعى "نظرية غالطية الشمالية"
أ.
ب .إنھا تفترض أن "غالطية" تشير إلى غالطية اإلثمية التي في الھضبة
المركزية الشمالية من تركيا ) ١بط (١ :١
غالطية اإلثمية ھذه كانوا السلتيين )في اليونانية Keltoiأو الالتينية  (Gallالذين
كانوا قد غزو ھذه المنطقة في القرن الثالث قبل الميالد.
لقد دعيوا "اإلغريق الغاليين" لتمييزھم عن إخوتھم الغربيين .ھزموا عام  ٢٣٠ق.م.
على يد أتالوس األول ،ملك برغامس .تأثيرھم الجغرافي كان محدوداً على وسط وشمال آسيا
الصغرى أو تركيا المعاصرة.
ج -إن كانت ھذه المجموعة اإلثمية افتراضية ،فإن التاريخ يجب أن يكون وسط
األعوام التي تلت العام  ٥٠خالل رحلة بولس اإلرسالية التبشيرية الثانية والثالثة .رفقاء
بولس في السفر سيكونان سيال وتيموثاوس.
د -البعض ربطوا مرض بولس في غل  ١٣ :٤بالمالريا .إنھم يؤكدون على أن
بولس ذھب شماالً إلى النجود ليتخلص من الراضي المنخفضة الساحلية المستنقعية المليئة
بالمالريا.

 -٢النظرية الثانية تبناھا  ،Sir Wm. M. Ramsayفي كتابه St. Paul the
 ،New York: G. P. Putnam’s Sons ،Traveler and Roman Citizenعام
.١٨٩٦
أ .بينما حددت النظرية التقليدية "غالطية" على أنھا مجموعة إثمية ،ھذه النظرية
تحددھا على أنھا إدارية .يبدو أن بولس غالبا ً ما استخدم أسماء المقاطعات الرومانية ) ١كور
١٩ :١٦؛  ٢كور ١ :١؛  ،١ :٨الخ .(.مقاطعة "غالطية" الرومانية كانت تشتمل على منطقة
أكبر من "غالطية" اإلثمية .ھؤالء السلتيين اإلثميين كانوا يؤيدون روما من البدء وكانوا قد
كوفئوا بالمزيد من الحكم الذاتي المحلي وسلطة إقليمية واسعة .إن كانت ھذه المنطقة الواسعة
معروفة باسم "غالطية" ،فعندھا من الممكن أن رحلة بولس التبشيرية األولى إلى ھذه المدن
الجنوبية في أنطاكية في بيسدية ،ولسترة ،ودربة ،وأيقونية ،المدونة في أع  ،١٤ -١٣ھي
موقع ھذه الكنائس.
ب .إن افترض المرء ھذه "النظرية الجنوبية" ،فإن التاريخ سيكون باكراً جداً-
قرب ،ولكن قبل ،مجمع أورشليم ،الوارد ذكره في أع  ،١٥والذي تناول نفس الموضوع كما
في سفر غالطيةُ .عقد المجمع عام  ٤٩ -٤٨م .والرسالة كانت على األرجح قد كتبت خالل
نفس الفترة .إن كان ھذا صحيحاً ،فإن غالطية ھي أول رسالة لبولس في عھدنا الجديد.
ج .بعض األدلة على نظرية غالطية الجنوبية.
 -١ليس ھناك ذكر لرفقاء سفر بولس باالسم ،ولكن برنابا يُذكر ثالث مرات )،١ :٢
 .(١٣ ،٩وھذا يالئم الرحلة التبشيرية األولى لبولس
 -٢يُذكر فيھا أن تيطس لم يكن مختتنا ً ) .(٥ -١ :٢وھذا يالئم أفضل ما يكون الفترة
قبل مجمع أورشليم في أع .١٥
 -٣ذكر بطرس ) (١٤ -١١ :٢والمشكلة مع الشركة مع األمميين تناسب على أفضل
وجه الفترة ما قبل مجمع أورشليم.
 -٤عندما أُخذ المال إلى أورشليم يُذكر أسماء عدة رفقاء لبولس من مناطق مختلفة
)أع  .(٤ :٢٠ولكن ما من أحد يُذكر من مدن غالطية الشمالية ،رغم أننا نعرف أن كنائس
غالطية اإلثمية ھذه كانوا قد شاركوا ) ١كور .(١ :١٦
من أجل تقديم مفصل للجداالت المختلفة المتعلقة بھذه النظريات ،يمكنكم االستعانة
بتفسير تقني.
كل منھا لديه وجه نظر ونقاط تشير إلى صحة النظرية .في ھذه المرحلة من الزمن
ليس من اتفاق في الرأي ،ولكن "النظرية الجنوبية" تبدو أنھا تالئم كل الوقائع بشكل أفضل.
ج -عالقة غالطية بأعمال الرسل
 -١قام بولس بخمس رحالت إلى أورشليم ،دونھا لوقا في سفر أعمال الرسل
أ ،٣٠ -٢٦ :٩ .بعد اھتدائه
ب٣٠ :١١ .؛  ،٢٥ :١٢ليجلب مساعدات للتغلب على المجاعة من الكنائس األممية
ج ،٣٠ -١ :١٥ .مجمع أورشليم
د ،٢٢ :١٨ .زيارة قصيرة
ھـ ١٥ :٢١ .وما تالھا ،تفسير آخر للعمل األممي
 -٢ھناك زيارتان ألورشليم مدونة في غالطية
 ،١٨ :١بعد ثالث سنوات
أ.
ب ،١ :٢ .بعد  ١٤سنة
 -٣يبدو على ھو أن أعمال  ٢٦ :٩تتعلق بغل  .١٨ :١إن أع  ٣٠ :١١و١ :١٥
وما تالھا ھي البيئة للقاءات غير مدونة تذكر في غل ١ :٢
 -٤ھناك بعض الفروقات بين الروايات في أع  ١٥وغل  ٢ولكن ھذا على
األرجح بسبب:
وجھات نظر مختلفة
أ.
ب .أھداف مختلفة عند لوقا وبولس
ج .حقيقة أن غل  ٢ربما حدثت في وقت ما قبل اللقاء الموصوف في أع  ١٥ولكن
بالتزامن معھا

دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :١٤ :
"َ ١و َحد َ
َث فِي إِيقُونِيَةَ أَنﱠ ُھ َما د ََخالَ َمعا ً إِلَى َم ْج َم ِع ا ْليَ ُھو ِد َوتَ َكلﱠ َما َحتﱠى آ َمنَ ُج ْم ُھو ٌر َكثِي ٌر ِمنَ
٢
اإل ْخ َو ِة.
سدُوا نُفُ َ
ا ْليَ ُھو ِد َوا ْليُونَانِيﱢينَ َ .ولَ ِكنﱠ ا ْليَ ُھو َد َغ ْي َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َغ ﱡروا َوأَ ْف َ
وس األُ َم ِم َعلَى ِ
٣
ان بِال ﱠر ﱢب الﱠ ِذي َكانَ يَ ْ
ش َھ ُد لِ َكلِ َم ِة نِ ْع َمتِ ِه َويُ ْع ِطي أَنْ ت ُْج َرى آيَاتٌ
فَأَقَا َما َز َمانا ً طَ ِويالً يُ َجا ِھ َر ِ
ض ُھ ْم َم َع
ش ﱠ
ب َعلَى أَ ْي ِدي ِھ َما٤ .فَا ْن َ
ض ُھ ْم َم َع ا ْليَ ُھو ِد َوبَ ْع ُ
ق ُج ْم ُھو ُر ا ْل َم ِدينَ ِة فَ َكانَ بَ ْع ُ
َوع ََجائِ ُ
٥
سائِ ِھ ْم ھ ُُجو ٌم لِيَ ْب ُغوا َعلَ ْي ِھ َما َويَ ْر ُج ُمو ُھ َما
ال ﱠر ُ
ص َل ِمنَ األُ َم ِم َوا ْليَ ُھو ِد َم َع ُر َؤ َ
سولَ ْي ِن .فَلَ ﱠما َح َ
٧
ستِ َرةَ َود َْربَةَ َوإِلَى ا ْل ُكو َر ِة ا ْل ُم ِحيطَ ِةَ .و َكانَا ُھنَاكَ
َ ٦
ش َع َرا بِ ِه فَ َھ َربَا إِلَى َم ِدينَت َْي لِي َكأُونِيﱠةَ :لِ ْ
ان".
يُبَ ﱢ
ش َر ِ
" ١ :١٤إِيقُونِيَةَ" .ھناك سفر غير قانوني يعود إلى القرن الثاني يعرف باسم The Acts
 ،of Paul and Theklaوالذي يورد أخباراً عن نشاطات بولس في أيقونية .ھذا السفر
على األرجح يحتوي على األوصاف الجسدية فقط التي لم يسبق ألحد أن ذكرھا عن بولس:
قصير ،أصلع ،متقوس الساقين ،كثيف الحاجبين ،وذا عينين ناتئتين .إنه غير ُملھم وغير
موحى به ومع ذلك فإنه يعكس التأثير للرسول بولس بھذه المنطقة من آسيا الصغرى .معظم
ھذه المنطقة كانت في مقاطعة غالطية الرومانية.
 "د ََخالَ إِلَى َم ْج َم ِع" .كان ھذا أسلوب بولس وبرنابا االعتيادي .ھؤالء المستمعون ،كالھما
من اليھود واليونانيين ،كانوا على إلفة مع نبوءات العھد القديم ووعوده.
 "آ َمنَ ُج ْم ُھو ٌر َكثِي ٌر ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد َوا ْليُونَانِيﱢينَ " .ھذه العبارة تظھر أھداف أعمال الرسل.
اإلنجيل ينتشر بشكل قوي بين مختلف مجموعات الناس .المعاني الضمنية من وعود العھد
القديم لكل البشر )تك ١٥ :٣؛  (٣ :١٢يتم تحقيقھا اآلن.
ھذه العبارات التلخيصية المتعلقة بالنمو السريع للكنيسة ھي أمر مميز لكتابات لوقا.
" ٢ :١٤ا ْليَ ُھو َد َغ ْي َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ " .يتميز الخالص بفعل "آمن" )اآلية  ،(١العمل الروحي
والتمرد يميز "العصيان" أو "عدم اإليمان" .رفض التجاوب مع مصير اإلنجيل يحتم المرء
على العمى والضياع .يدون لوقا العداوة الخبيثة القاسية التي عند اليھود عديمي اإليمان
واالضطھاد القوي .إن رفضھم ھو الذي يفتح باب اإليمان لألمميين )رو .(١١ -٩
 " َغ ﱡروا" .ھذا فعل شائع في السبعينية يدل على التمرد ) ١صم ١٢ :٣؛ ٢٢:٨؛  ٢صم
٣١ :١٨؛  ١أخ  ،(٢٦ :٥ولكنه يستخدم في العھد الجديد فقط في أعمال الرسل ٥٠ :١٣
وھنا.
َ
ْ
سدُوا" .ھذه كلمة شائعة أخرى في السبعينية تصف الناس األشرار والظالمين
 " أف َ
ً
المستبدين الذين يسيئون معاملة اآلخرين .يستخدم لوقا ھذه الكلمة غالبا في أعمال الرسل ):٧
١٩ /٦؛ ١ :٢١؛ ٢ :١٤؛ .(١٠ :١٨
 .٣ :١٤ﷲ استخدم المعجزات ليؤكد شخصه السموح المبارك وموثوقية إنجيل يسوع
المسيح في ھذه المنطقة الجديد )٣٠ -٢٩ :٤؛ عب .(٤ :٢
ق ُج ْم ُھو ُر ا ْل َم ِدينَ ِة" .كلمة الحقيقة دائما ً تفرق )٥ -٤ :١٧؛ ٩ :١٩؛ ٢٤ :٢٨؛
ش ﱠ
" ٤ :١٤ا ْن َ
مث  .(٣٦ -٣٤ :١٠بعض من اليھود في المجمع آمنوا ،ولكن آخرين صاروا محاربين
لإلنجيل.
سولَ ْي ِن" .تشير ھذه إلى كل من بولس وبرنابا .في ھذا األصحاح )أي ٤ :١٤
 " َم َع ال ﱠر ُ
و (١٤نجد المرة األولى التي يستخدم فيھا لوقا ھذه الكلمة ليشير إلى أي شخص ما عدا
الرسل االثني عشر األصليين .برنابا يدعى رسوالً )اآلية  .(١٤وھذا أيضا ً متضمن في ١
كور  .٦ -٥ :٩من الواضح أن ھذا استخدام لكلمة "رسول" أوسع من الرسل االثني عشر.
يعقوب البار )اخو يسوع( يدعى رسوالً في غل ١٩ :١؛ وسلوانس وتيموثاوس دعيا رسالً
في  ١تس  ١ :١بالدمج مع ٦ :٢؛ أدرونيكوس ويونياس يدعيان رسالً في رو ٧ -٦ :١٦؛
وأبولس يدعى رسوالً في  ١كور .٩ -٦ :٤
الرسل االثني عشر كانوا فريدين .عندما ماتوا ما من أحد حل محلھم )ما عدا ميتاس
بدل يھوذا ،أع  .(١مھما يكن من أمر فإن ھناك موھبة جارية للرسولية تذكر في  ١كور :١٢
 ٢٨وأف  .١١ :٤العھد الجديد ال يقدم معلومات كافية لوصف وظائف ومھمات ھذه الموھبة.
انظر الموضوع الخاص التالي" :يرسل )."(Apostellō

موضوع خاص :يرسل )(APOSTELLÆ
ھذه كلمة يونانية شائعة تعني ”يُرسل“ ) .(apostellŌھذه الكلمة لھا عدة استخدامات
الھوتية:
 -١استخدمھا الربانيون لإلشارة إلى من يُدعى ويُر َسل كممثل رسمي عن شخص
آلخر ،كما الحال مع كلمة ”سفير“ التي نستخدمھا حاليا ً ) ٢كور (٢٠ :٥
 -٢غالبا ً ما تستخدم األناجيل ھذه الكلمة لإلشارة إلى يسوع الذي أرسله اآلب .تأخذ
الكلمة في إنجيل يوحنا مسحة مسيانية )انظر مت ٤٠ :١٠؛ ٢٤ :١٥؛ مر ٣٧ :٩؛ لو ٤٨ :٩
وخاصة يو ٣٨ ،٣٦ :٥؛ ٥٧ ،٢٩ :٦؛ ٢٩ :٧؛ ] ٢١ :٢٠كلمة ”الرسول“ ومرادفھا
 pempŌتُستخدمان في اآلية  .([٢١وتُستخدم مع إرسال يسوع للمؤمنين )يو ١٨ :١٧؛ :٢٠
(٢١
 -٣يستخدمھا العھد الجديد لإلشارة إلى التالميذ
أ .الحلقة الداخلية من التالميذ االثني عشر )مر ٣٠ :٦؛ لو ١٣ :٦؛ أع (٢٦ ،٢ :١
ب .مجموعة خاصة من معاوني ومساعدي الرسل
) (١برنابا )أع (١٤ ،٤ :١٤
اس )رو (٧ :١٦
وس َويُونِيَ َ
) (٢أَ ْن َدرُونِ ُك َ
) (٣أَبُلﱡوسُ ) ١كور (٩ -٦ :٤
) (٤يعقوب أخو الرب )غل (١٩ :١
س وتيموثاوس ) ١تس (٦ :٢
)ِ (٥س ْل َوانُ َ
) (٦ربما تيطس ) ٢كور (٢٣ :٨
س )فيل (٢٥ :٢
) (٧ربما أَبَ ْفرُو ِدتُ َ
ج .الموھبة الدائمة في الكنيسة ) ١كور ٢٩ -٢٨ :١٢؛ أف (١١ :٤
 -٤يستخدم بولس ھذا اللقب مشيراً إلى نفسه في معظم رسائله كطريقة يؤكد بھا السلطة
المعطاة له من ﷲ كممثل عن المسيح )رو ١ :١؛  ١كور ١ :١؛  ٢كور ١ :١؛ غل ١ :١؛
أف ١ :١؛ كول ١ :١؛  ١تيم ١ :١؛  ٢تيم ١ :١؛ تيطس .(١ :١
سائِ ِھ ْم" .قد يشير ھذا إلى قادة المدينة أو رؤساء المجمع .بعض الكتبة
َ " ٥ :١٤م َع ُر َؤ َ
األوائل والمفسرين المعاصرين يؤكدون حدوث اضطھادين (١) ،اآلية  ٢و) (٢اآلية ،٥
ولكن السياق يدل على اضطھاد واحد.

"ھ ُُجو ٌم"
سميث/فاندايك-البستاني
"يُ ِھينُوا"
كتاب الحياة
"يُ ِھينُوا"
العربية المشتركة
"يَشتِموھُما"
اليسوعية
الكلمة اليونانية ) (hubrizōمكثفة وشديدة أكثر من "يبغوا" ،وربما "يحنقوا" ،أو
"يرتكبون أعمال عنف" .إنھا كلمة شائعة في السبعينية .يستخدم لوقا ھذه الكلمة غالبا ً بثالثة
معان:
ٍ
 -١يھين ،لو ٤٥ :١١
 -٢عمل عنيف ،لو ٣٢ :١٨؛ أع ٥ :١٤
 -٣خسارة الملكية المادية ،أع ٢١ ،١٠ :٢٧
 "يَ ْر ُج ُمو ُھ َما" .ھذه الكلمة الوصفية الثانية تظھر تماما ً كيف خططت المعارضة بعنف
لمھاجمة المؤمنين .على األرجح أن العنصر اليھودي اختار ھذه الوسيلة المحددة بسبب
ارتباطھا في العھد القديم بالتجديف )أي ال ١٦ :٢٤؛ يو ٥٩ :٨؛ .(٣٣ -٣١ :١٠
ستِ َرةَ َود َْربَةَ" .كانت أيقونية في فريجية .كانت قريبة
" ٦ :١٤فَ َھ َربَا إِلَى َم ِدينَت َْي لِي َكأُونِيﱠةَ :لِ ْ
إلى تخوم المنطقة المتمايزة عرقيا ً .ھذا التفصيل يظھر تاريخية سفر أعمال الرسل.
 .٧ :١٤الفعل ھو تام مبني للمتوسط فيه كناية ،ما يعني أنھم كانوا يكرزون مراراً وتكراراً.
ھذا ھو الموضوع في رحالت بولس التبشيرية )٢١ :١٤؛  .(١٠ :١٩أولئك الذين آمنوا
بالمسيح بفضل كرازته أيضا ً شعروا بالحاجة الملحة واألمر بتقديم اإلنجيل لآلخرين .ھذا
كان/وال يزال األولوية )مت ٢٠ -١٩ :٢٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع .(٨ :١

سميث/فاندايك-البستاني١٨ -٨ :١٤ :

٨
ش قَ ﱡ
طَ ٩ .ھ َذا َكانَ
س فِي لِ ْ
" َو َكانَ يَ ْج ِل ُ
ستِ َرةَ َر ُج ٌل ع ِ
َاج ُز ال ﱢر ْجلَ ْي ِن ُم ْق َع ٌد ِمنْ بَ ْط ِن أُ ﱢم ِه َولَ ْم يَ ْم ِ
١٠
يم» :قُ ْم َعلَى
ص إِلَ ْي ِه َوإِ ْذ َرأَى أَنﱠ لَهُ إِي َمانا ً لِيُ ْ
يَ ْ
شفَى قَا َل ِب َ
س يَتَ َكلﱠ ُم فَش ََخ َ
س َم ُع بُولُ َ
ص ْو ٍ
ت ع َِظ ٍ
١١
ص ْوتَ ُھ ْم
شي .فَا ْل ُج ُمو ُ
ع لَ ﱠما َرأَ ْوا َما فَ َع َل بُولُ ُ
س َرفَ ُعوا َ
َصبا ً« .فَ َوثَ َب َو َ
صا َر يَ ْم ِ
ِر ْجلَ ْي َك ُم ْنت ِ
١٢
س َونَ َزلُوا إِلَ ْينَا« .فَ َكانُوا يَ ْدعُونَ بَ ْرنَابَا
بِلُ َغ ِة لِي َكأُو ِنيﱠةَ قَائِلِينَ » :إِنﱠ اآللِ َھةَ تَ َ
شبﱠ ُھوا بِالنﱠا ِ
١٣
س الﱠ ِذي َكانَ
س« إِ ْذ َكانَ ھ َُو ا ْل ُمتَقَ ﱢد َم فِي ا ْل َكالَ ِم .فَأَتَى َكا ِھنُ َز ْف َ
س »ھ َْر َم َ
س« َوبُولُ َ
» َز ْف َ
١٤
س ِم َع
وع َو َكانَ يُ ِري ُد أَنْ يَ ْذبَ َح .فَلَ ﱠما َ
ان َوأَ َكالِي َل ِع ْن َد األَ ْب َوا ِ
قُدﱠا َم ا ْل َم ِدينَ ِة بِثِي َر ٍ
ب َم َع ا ْل ُج ُم ِ
صا ِر َخ ْي ِن".
سوالَ ِن بَ ْرنَابَا َوبُولُ ُ
ال ﱠر ُ
س َم ﱠزقَا ثِيَابَ ُھ َما َوا ْن َدفَ َعا إِلَى ا ْل َج ْم ِع َ
ستِ َرةَ" .ھذه البلدة كانت موطن تيموثاوس ) .(١ :١٦ھذه مستعمرة رومانية
" ٨ :١٤لِ ْ
أسسھا أغسطس عام  ٦م .على األرجح أنه لم يكن ھناك مجمع فيھا ،ولذلك فإن بولس وبرنابا
لجأا إلى الكرازة في الشارع.
 وھكذا لم يكن ھناك احتمال غش أو خداع ) .(٢ :٣ھناك ثالثة عبارات وصفية محددة
تصف حالة الرجل الدائمة المستمرة.
َاج ُز ال ﱢرجْ لَي ِْن ُم ْق َع ٌد
 -١ع ِ
ُ
ْ
ِ -٢م ْن بَط ِن أ ﱢم ِه
ش قَ ﱡ
ط
 -٣لَ ْم يَ ْم ِ
َاج ُز" .الكلمة ) (adunatosتعني عادة "مستحيل" أو حرفيا ً "غير قادر" )لو :١٨
 "ع ِ
ّ
٢٧؛ عب ١٨ ،٤ :٦؛ ٤ :١٠؛  ،(٦ :١١ولكن لوقا يستخدمھا ھنا مثل الكتاب الطبيين بمعنى
واھن أو ضعيف )رو ٣ :٨؛ .(١ :١٥
من الالفت أن نرى أن لوقا ،في نواح كثيرة ،يوازي خدمة بطرس وبولس .بطرس
ويوحنا يشفيان رجل أعرج في  ١٠ -١ :٣واآلن أيضا ً يفعل بولس وبرنابا.
ص إِلَ ْي ِه" .يستخدم لوقا ھذه العبارة غالبا ً )٤ :٣؛  .(٤ :١٠انظر التعليق على
" ٩ :١٤فَش ََخ َ
 .١١ :١رأى بولس أن ھذا الرجل كان يصغي بانتباه .ولذلك فقد أمره أن يقف وأن يسير
)اآلية  (١٠وقد فعل ذلك.
شفَى" .ھذه تستخدم بمعنى العھد القديم لكلمة "خلص" ما يعني التحرر
 "أَنﱠ لَهُ إِي َمانا ً لِيُ ْ
الجسدي .الحظوا أن قدرة بولس على الشفاء كانت مستندة على إيمان الرجل .ھذا غالباً،
ولكن ليس حصرياً ،ھو الحال في العھد الجديد )لو ٢٠ :٥؛ يو  .(٩ -٥ :٥المعجزات كانت
لھا عدة وظائف:
 -١إلظھار محبة ﷲ
 -٢إلظھار قوة وحق اإلنجيل
 -٣لتدريب وتشجيع المؤمنين اآلخرين المتواجدين
ِ " ١١ :١٤بلُ َغ ِة لِي َكأُونِيﱠةَ" .من الواضح أن بولس وبرنابا لم يفھما ما كان الحشد يقوله.
كانت ھذه اللغة األھلية للمنطقة.
ْ
س« إِذ َكانَ ُھ َو ا ْل ُمتَقَ ﱢد َم فِي ا ْل َكالَ ِم" .أكد
" ١٢ :١٤يَ ْدعُونَ بَ ْرنَابَا » َز ْف َ
س »ھ َْر َم َ
س« َوبُولُ َ
تقليد محلي أن اآللھة اإلغريق غالبا ً ما كانوا يزورون البشر بأشكال بشرية )،Ovid
 Metamorphoses 8:626وما تالھا( .من كتابات محلية محفورة نعلم أن ھذه كانت
منطقة حيث كان يعبد زفس وھرمس )اآلية .(١٣
الحظوا أن برنابا كان يظھر أوالً .وھذا على األرجح ألن بولس ،الذي ھو ناطق
باسمھم ،سيفھمه ھؤالء الوثنيون على أنه مكافئ لھرمس )عطارد(؛ برنابا الصامت ال بد أن
يكن عندئذ زفس اإلله العلي )جوبيتر(.
ب" .ھذه يمكن أن تشير إلى المدينة أو على األرجح إلى ھيكل جوبيتر
" ١٣ :١٤األَ ْب َوا ِ
)زفس( الذي كان يقع خارج بوابة المدينة ويواجھھا .لقد كان وقت تشوش واضطراب وسوء
فھم عظيم.
سوالَ ِن" .انظر التعليق على .٤ :١٤
" ١٤ :١٤ال ﱠر ُ
 " َم ﱠزقَا ثِيَابَ ُھ َما" .ھذه عالمة يھودية على التفجع والحداد والتجديف )مت ٦٥ :٢٦؛ مر
 .(٦٣ :١٤ال بد أنھا بالتأكيد قد نقلت الفكرة حتى إلى أولئك الوثنيين بأن ھناك مشكلة ما.
 "ا ْن َدفَ َعا" .ھذه كلمة شائعة في السبعينية للداللة على الفعل "ھبّ " أو "اندفع" رغم أنھا
تستخدم ھنا فقط في العھد الجديد.
لقد ھبّ بولس وبرنابا واقفين وخرجا من وسط الحشد.
 .١٧ -١٥ :١٤ھنا موجز لعظة بولس األولى إلى الوثنيين .إنھا تشبه إلى حد كبير عظته
على تلة مارس ).(٣٣ -٢٢ :١٧

١٥ :١٤
ش ٌر ت َْحتَ آالَ ٍم ِم ْثلُ ُك ْم"
سميث/فاندايك-البستاني
"بَ َ
ض َعفَا ُء ِم ْثلُ ُكم"
كتاب الحياة
"ب َ َ
ش ٌر ُ
ض َعفَا ُء ِم ْثلُ ُكم"
العربية المشتركة
"ب َ َ
ش ٌر ُ
ض َعفَا ُء ِم ْثلُ ُكم"
اليسوعية
"ب َ َ
ش ٌر ُ
الكلمة ھي ) ،(homoiopathēsوالتي ھي مركبة من "نفس" و"آالم" .ھذه الكلمة
تستخدم ھنا فقط وفي يع  ١٧ :٥في العھد الجديد .المحليون فكروا أن بولس وبرنابا كانا آلھة
) ،homoiōthentesاآلية  ،(١١والتي تعني "مخلوقين على شبه" .يستخدم بولس نفس
الجذر لإلشارة إلى بشريتھما العادية .يظھر لوقا تواضع بولس وبرنابا في تمييز بالتضاد مع
ھيرودس أنتيباس في .٢٣ -٢٠ :١٢
يل" .كلمة "باطل" تعني فارغ ،خاوي ،وغير موجود .بولس
 "أَنْ ت َْر ِج ُعوا ِمنْ َھ ِذ ِه األَبَ ِ
اط ِ
يواجه مباشرة وثنيتھم التي تؤمن بالخرافات.
اإللَ ِه ا ْل َح ﱢي" .ھذا تالعب على كلمة الرب ،التي ھي من الفعل العبري "يكون" )خر :٣
" ِ
 .(١٤الرب/يھوه ھو ﷲ الوحيد الحي أبداً .انظر الموضوع الخاص" :أسماء ﷲ" ،على :١
.٦
ق" .ھذا اقتباس من خر  ١١ :٢٠أو مز .٦ :١٤٦الكلمة العبرية ) Elohimتك
 "الﱠ ِذي َخلَ َ
 (١ :١تصف ﷲ كخالق ومعيل ) ،The Expositor’s Bible Commentaryالمجلد ،١
ص (٤٦٩ -٤٦٨ .كما يصفه الرب/يھوه كمخلص ،وفا ٍد )Expositor’s Bible The
 ،Commentaryالمجلد  ،١ص (٤٧٢ -٤٧١ .وإله صانع العھد .انظر الموضوع الخاص
على .٦ :١
سلُ ُكونَ ِفي طُ ُرقِ ِه" .ھذه العبارة ربما
اضيَ ِة تَ َركَ َج ِمي َع ْاألُ َم ِم يَ ْ
ال ا ْل َم ِ
ِ " ١٦ :١٤في األَ ْجيَ ِ
تكون تلميحا ً إلى تث  ٨ -٧ :٣٢التي بھا يؤكد موسى الرب/يھوه يحدد تخوم الشعوب واألمم.
الھوتيا ً تؤكد ھذه عناية ﷲ واھتمامه باألمم )األمميين ،انظر Synonyms of the Old
 ،Testamentللكاتب  ،Girdlestoneص .(٢٥٩ -٢٥٨ .ﷲ رغب أن يعرفوه ،ولكن
سقوط البشرية سبب اإليمان بالخرافات والوثنية )رو  .(٢٩ :٢ -١٨ :١ولكنه يستمر في
متابعتھم )اآلية .(١٧
الجھل األممي با يغايره معرفة اليھود با  .سخرية القدر ھي أن األمميين تجاوبوا
بشكل كبير باإليمان مع اإلنجيل ،بينما اليھود تجاوبوا برفض كبير وباضطھاد نحو اإلنجيل
)رو .(١١ -٩
سهُ بِالَ شَا ِھ ٍد" .ھذا ھو مفھوم اإلعالن الطبيعي )مز ٦ -١ :١٩؛ رو
" ١٧ :١٤لَ ْم يَ ْت ُركْ نَ ْف َ
٢٠ -١٩ :١؛ .(١٥ -١٤ :٢
ً
كل البشر يعرفون شيئا من الخليقة وشاھد أخالقي داخلي.
 "أَ ْمطَاراً ...طَ َعاما ً" .التقليد الوثني المحلي كان يقول بأن زفس كان مانح المطر وھرمس
كان مانح الطعام .بولس ،وبحسب تث  ،٢٩ -٢٧يؤكد تحكم ﷲ بالطبيعة .ھؤالء الوثنيون لم
يعرفوا ﷲ ولذلك فإن لعنات العھد التي في تث استُبدلت بصبر ﷲ )أع ٣٠ :١٧؛ رو ٢٥ :٣؛
١٥ :٤؛  .(١٣ :٥كان بولس ھو خيار ﷲ الفريد )رسوالً إلى األمميين( ليتواصل مع األمم.
يستخدم بولس خليقة ﷲ وتدبيره من خالل الطبيعة )مز ١٦ -١٥ :١٤٥؛ ٨ :١٤٧؛ إر :٥
٢٤؛ يونان  (٩ :١على أنھا مرحلته لالحتكاك والتواصل.
ً
من الالفت أنه ليس ھناك شيء من اإلنجيل جوھريا في موجز العظة ھذه .يفترض
المرء أن بولس استمر في نفس الخط من النقاش العقالني كما فعل في عظته في أثينا في أع
 .٣٤ -١٦ -١٧يتساءل المرء إذا ما كان لوقا قد حصل على ھذه الخالصة من بولس وعلى
األرجح من تيموثاوس )كانت ھذه بلدته األم(.
 .١٨ :١٤ھذه تفاصيل شاھد عيان.
سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -١٩ :١٤ :
١٩
َ
ْ
َ
َ
ْ
س َو َج ﱡروهُ َخا ِر َج
" ثُ ﱠم أَتَى يَ ُھو ٌد ِمنْ أَ ْنطَا ِكيَةَ َوإِيقُونِيَة َوأقنَ ُعوا ال ُج ُمو َع ف َر َج ُموا بُولُ َ
ا ْل َم ِدينَ ِة ظَانﱢينَ أَنﱠهُ قَ ْد َماتَ َ ٢٠ .ولَ ِكنْ إِ ْذ أَ َحاطَ بِ ِه التﱠالَ ِمي ُذ قَا َم َود ََخ َل ا ْل َم ِدينَةَ َوفِي ا ْل َغ ِد َخ َر َج َم َع
ستِ َرةَ َوإِيقُونِيَةَ
بَ ْرنَابَا إِلَى د َْربَةَ٢١ .فَبَ ﱠ
ش َرا فِي تِ ْل َك ا ْل َم ِدينَ ِة َوتَ ْل َم َذا َكثِي ِرينَ ثُ ﱠم َر َج َعا إِلَى لِ ْ
ت َكثِي َر ٍة
س التﱠالَ ِم
َوأَ ْنطَا ِكيَةَ ٢٢يُ َ
َان أَ ْنفُ َ
ضيقَا ٍ
ان َوأَنﱠهُ بِ ِ
اإلي َم ِ
ش ﱢدد ِ
٢٣ي ِذ َويَ ِعظَانِ ِھ ْم أَنْ يَ ْثبُتُوا فِي ِ
ص َو ٍام
يَ ْنبَ ِغي أَنْ نَد ُْخ َل َملَ ُكوتَ ﷲِ.
صلﱠيَا بِأ َ ْ
َوا ْنت ََخبَا لَ ُھ ْم قُ ُ
س ٍة ثُ ﱠم َ
سوسا ً فِي ُك ﱢل َكنِي َ
ست َْو َدعَا ُھ ْم لِل ﱠر ﱢب الﱠ ِذي َكانُوا قَ ْد آ َمنُوا بِ ِه".
َوا ْ

 .١٩ :١٤المعارضة اليھودية في المدن حيث كان بولس قد كرز اتحدت في ھجومات
متكررة متواترة عليه ) ٢كور ١٥ -٧ :٤؛ ١٠ -٣ :٦؛  .(٣٠ -٢٣ :١١الحظوا أن الھجوم
كان منصبا ً على بولس ،وليس على برنابا .الحظوا أيضا ً التقلب عند الحشد الوثني .بولس
وبرنابا يكرمان ويبجالن كآلھة ثم في اللحظة التالية يُرجمان.
س" .لم تكن ھذه معجزة إنعاش من غيبوبة .بل رواية عن قوة واحتمال
 " َر َج ُموا بُولُ َ
بولس جسديا ً وشجاعته )اآليات .(٢١ -٢٠
ص كور  ٢٥ :١١وغل  ١٧ :٦تشير أيضا ً إلى ھذا الحدث نفسه .تم التخطيط للرجل
في اآلية  ٥واآلن أصبح قيد التنفيذ.
" ٢٠ :١٤إِ ْذ أَ َحاطَ بِ ِه التﱠالَ ِمي ُذ" .رغم أنه ال يقال بشكل محدد ،إال أني أعتقد أن ھذا كان
لقاء صالة تجاوب معه ﷲ بطريقة عجائبية .الحظوا كيف استمر االضطھاد ليكون
اآللية/الحافز لنشر اإلنجيل )أي ،مدينة جديدة(.
ش َرا فِي تِ ْل َك ا ْل َم ِدينَ ِة" .ھذه تشير إلى مدينة دربة )اآلية  .(٢٠ھذه المدينة كانت
" ٢١ :١٤بَ ﱠ
أيضا ً في الجزء التابع لليكأونيﱠة التي في مقاطعة غالطية الرومانية .كانت ھذه أبعد مكان
باتجاه الشرق وصل إليه بولس وبرنابا في ھذه الرحلة التبشيرية.
المدينة تجاوبت أيضا ً على نحو رائع مع اإلنجيل وكثيرون خلصوا.
ستِ َرةَ َوإِيقُونِيَةَ َوأَ ْنطَا ِكيَةَ" .من الواضح أنھما لم يكرزا عالنية لرحلة العودة
 " َر َج َعا إِلَى لِ ْ
ھذه ،ولكن كانا ينظمان ويشجعان المؤمنين بشكل سري شخصي )اآليات .(٢٣ -٢٢
 .٢٢ :١٤ھذه اآلية ھي خالصة لرسالة التلمذة عند بولس .الحظوا أنھا تركز على )(١
الصبر و) (٢الضيقة .المؤمنون ينضجون من خالل التجارب والضيقة )رو ٤ -٣ :٥؛ :٨
١٨ -١٧؛  ١تس ٣ :٣؛  ٢تيم ١٢ :٣؛ يع ٤ -٢ :١؛  ١بط .(١٦ -١٢ :٤
َان" .ھذه الكلمة تستخدم عدة مرات في السبعينية بمعنى "يريح" أو "يرسخ".
 "ي ُ َ
ش ﱢدد ِ
يستخدم لوقا ھذه الكلمة ليصف خدمة المتابعة عند بولس )٢٢ :١٤؛ ٤١ ،٣٢ :١٥؛ :١٨
.(٢٣
َ
ْ
ُ
ْ
س التﱠالَ ِمي ِذ" .كلمة نَفس ) (psuchēتستخدم بمعنى الشخص أو النشاط الذھني
 "أنف َ
للشخص .ھذه ليست المفھوم اليوناني بأن كل شخص فيه روح خالدة ،بل المفھوم العبري
نَ ْفس ) ،٧١٣ -٧١١ KB ،BDB 659 ،nepheshتك  (٧ :٢كطريقة لإلشارة إلى الكائن
البشري )أع ٤١ :٢؛ ٢٣ :٣؛ ١٤ :٧؛ ٢٢ ،٢ :١٤؛ ٢٤ :١٥؛ .(٣٧ :٢٧
ان" .انظر الموضوع الخاص" :الصبر/المثابرة" التالي.
اإلي َم ِ
 "يَ ِعظَانِ ِھ ْم أَنْ يَ ْثبُتُوا فِي ِ
موضوع خاص :الحاجة إلى المثابرة/الصبر
العقائد الكتابية المرتبطة بالحياة المسيحية يصعب شرحھا ألنھا مقدمة في ثنائيات جدلية
مشرقية على نحو نمطي .ھذه الثنائيات تبدو متناقضة ،ومع ذلك فھي جميعا ً كتابية.
المسيحيون الغربيون كانت لديھم نزعة ألن يختاروا حقيقة ويتجاھلوا الحقيقة المقابلة أو
ينتقصوا من أھميتھا .دعوني أوضح األمر:
 -١ھل الخالص قرار أولي باإليمان بالمسيح والثقة به أم ھو تعھد والتزام بالتلمذة
طوال الحياة؟
 -٢ھل الخالص اختيار بواسطة النعمة من قِبل ﷲ السيّد أم تجاوب عند البشر على
العرض اإللھي يتمثل باإليمان والتوبة؟
 -٣ھل الخالص ،الذي حُصل عليه مرةً ،يستحيل أن يُفقد ،أم أن ھناك حاجة إلى كدّ
واجتھاد مستمرين؟
مسألة المثابرة كانت باعثة على النزاع طوال تاريخ الكنيسة .تبدأ المشكلة بالمقاطع من
العھد الجديد التي تظھر كأنھا متناقضة مع بعضھا البعض.
 -١نصوص عن اليقين
أ -أقوال يسوع )يو ٣٧ :٦؛ (٢٩ -٢٨ :١٠
ب -أقوال بولس )رو ٢٩ -٣٥ :٨؛ أف ١٣ :١؛ ٩ -٨ ،٥ :٢؛ فيل ٦ :١؛ ١٣ :٢؛
 ٢تس ٣ :٣؛  ٢تيم ١٢ :١؛ (٤:١٨
ج -أقوال بطرس ) ١بط (٥ -٤ :١
 -٢نصوص عن الحاجة إلى المثابرة:
أ -أقوال يسوع )مت ٢٢ :١٠؛ ٣٠ -٢٤ ،٩ -١ :١٣؛ مر ١٣ :١٣؛ يو ٣١ :٨؛
١٠ -٤ :١٥؛ رؤ ٢٠ ،١٧ ،٧ :٢؛ (٢١ ،١٢ ،٥ :٣

ب -أقوال بولس )رو ٢٢ :١١؛  ١كور ٢ :١٥؛  ٢كور ٥ :١٥؛ غل ٦ :١؛ ٤ :٥؛
فيل ١٢ :٢؛ ٢٠ -١٨ :٣؛ كول (٢٣ :١
ج -أقوال كاتب الرسالة إلى العبرانيين )١ :٢؛ ١٤ ،٦ :٣؛ ١٤ :٤؛ (١١ :٦
د -أقوال يوحنا ) ١يو ٦ :٢؛  ٢يو (٩
ھـ -أقوال اآلب )رؤ (٧ :٢١
الخالص الكتابي ينتج عن محبة ورحمة ونعمة ﷲ الثالوث القدوس السيّد .ما من إنسان
يمكن أن يخلص بدون مبادرة الروح القدس )يو  .(٦٥ ،٤٤ :٦ﷲ يأتي أوالً ويضع برنامج
العمل ،ولكن يتطلب من البشر وجوب التجاوب في إيمان وتوبة ،أوليا ً وبشكل مستمر بآن
معا ً .يعمل ﷲ مع البشر في عالقة عھد .وھناك امتيازات ومسؤوليات .الخالص مقدم لكل
البشر .موت يسوع عالج مشكلة خطيئة البشرية الساقطة .وأ ّمن ﷲ طريقة ويريد لجميع الذين
ُخلقوا على صورته أن يتجاوبوا مع محبته وعنايته وتدبيره في يسوع.
إن أردتم قراءة المزيد حول ھذا الموضوع من منظور غير كالفيني ،انظروا:
 -١كتاب  ،The Word of Truthمن منشورات  ،Eerdmansعام ) ١٩٨١الصفحات
 ،(٣٦٥ -٣٤٨للكاتب .Dale Moody
 -٢كتاب  ،Kept by the Power of Godمن منشورات  ،Bethany Fellowshipعام
 ،١٩٦٩للكاتب. Howard Marshall
 -٣وكتاب  ،Life in the Son, Westcottعام  ،١٩٦١للكاتب .Robert Shank
يتناول الكتاب المقدس مشكلتين مختلفتين في ھذا المجال (١) :اتّخاذ اليقين كرخصة لحيا ٍة
أنانية ال ثمار فيھا و) (٢تشجيع أولئك الذين يتصارعون مع الخدمة والخطيئة الشخصية.
المشكلة ھي أن الجماعات الخطأ تأخذ الرسائل الخطأ وتبني أنظمة الھوتية استناداً إلى
مقاطع كتابية محدودة .يحتاج بعض المسيحيين بشكل ماسّ إلى رسالة اليقين ،بينما يحتاج
آخرون إلى تحذيرات صارمة .فمن أي الجماعتين أنتم؟
 " َملَ ُكوتَ ﷲِ" .ھذه عبارة يصعب تفسيرھا .استخدمھا يسوع في معظم األحيان فيما
يتعلق بخدمته الخاصة .ولكن من الواضح أن الرسل أساؤوا فھم مغزاھا ) .(٦ ،٣ :١في
أعمال الرسل تكون تقريبا ً المرادف لإلنجيل )١٢ :٨؛ ٨ :١٩؛ ٢٥ :٢٠؛ .(٣١ ،٢٣ :٢٨
ولكن في  ٢٢ :١٤تأخذ مضامين أخروية .إنھا ھذه المشادة بين "للتو" )مت ٢٨ :١٢؛ لو
 (١٦ :١٦إزاء "ليس بعد" )مت ٣٧ -٣٦ ،٣٠ ،١٤ :٢٤؛ ٣١ ،٣٠ :٢٥؛  ٢بط ،(١١ :١
وھذه المشادة ھي التي تميز ھذا الدھر .انظر الموضوع الخاص على  .١٧ :٢لقد جاء
الملكوت في يسوع المسيح )أي المجيء األول( ،ولكن تحقيقه في المستقبل )أي المجيء
الثاني(.
ُ
َ
َ
سوسا ً" .الكلمة "شيخ" ) (presbuterosھي مرادفة للكلمات "أسقف"
 "ا ْنتَخبَا ل ُھ ْم ق ُ
) (episkoposو"رعاة" ) (poimenosفي العھد الجديد )أع  ٢٨ ،١٧ :٢٠وتي .(٧ ،٥ :١
كلمة "الشيخ" لھا خلفية يھودية ) ،Girdlestoneفي كتابه Synonyms of the Old
 ،Testamentص ٢٤٦ -٢٤٤ .و ، Synonyms of the Old Testamentفي كتابه
 ، New Testament Theologص ،(٢٦٤ -٢٦٢ .بينما كلمة "أسقف" أو "الناظر" لھا
خلفية المدينة الوالية اليونانية .ھناك منصبان كنسيان فقط يرد ذكرھما في العھد الجديد:
الرعاة والشمامسة )في  .(١ :١كلمة "يعيّن" يمكن أن تعني "ينتخب بوضع األيدي" ) ٢كور
 ١٩ :٨و Louwو ، Nidaفي كتاب  ،Greek-English Lexiconص.(٤٨٤ ،٣٦٣ .
الكلمة تستخدم الحقا ً في "السيامة" من قِبل آباء الكنيسة األولى .المسألة الحقيقية ھي كيف
يكون "االنتخاب بالتصويت" مالئما ً لھذا السياق؟ التصويت من قِبل ھذه الكنائس الجديدة يبدو
غير مالئم )رغم أن الكنيسة في أورشليم صوتت ألجل السبعة في أع  ٦والكنيسة تصوت
لتؤكد رسالة بولس إلى األمميين في أع .(١٥
 ،F. F. Bruceفي كتابه  ،Answers to Questionsص ،٧٩ .يقول" :في
األصل كان التعيين أو االنتخاب يتم برفع األيدي )حرفيا ً بمد اليد إلى األعلى( ،ولكن فقد قوته
في أزمنة العھد الجديد وصار يعني ببساطة "يعين" ،مھما كان اإلجراء" .ال يمكن للمرء أن
يرفض نظام حكم كنسي باستخدام ھذه الكلمة في العھد الجديد.
الحظوا أن بولس يطلب من تيطس أن يعين أيضا ً "شيوخا ً" في كريت ،ولكن
بالنسبة إلى تيموثاوس في أفسس يقول بولس أن دع الكنيسة تختار أشخاصا ً ذوي مؤھالت
معينة ) ١تيم  .(٣في المناطق الجديدة كان القادة يُعينون ،ولكن في المناطق الراسخة كانت
لميزة القيادة الفرصة بأن تظھر وأن تؤكدھا الكنيسة المحلية .الحظوا أن إستراتيجية عمل

بولس اإلرسالي ھو في تأسيس كنائس محلية ستستمر في مھمة البشارة والتلمذة في مناطقھم
)مت  .(٢٠ -١٩ :٢٨ھذه ھي طريقة ﷲ للكرازة ألجل العالم كله )أي الكنائس المحلية(.
س ٍة" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
 " َك ِني َ
ص َو ٍام" .قد تكون ھذه توازيا ً متعمداً لآليات  .٣ -٢ :١٣كان بولس قد اختبر قوة
صلﱠيَا بِأ َ ْ
" َ
الروح القدس وإرشاده في أنطاكية .واستمر على نفس ھذا النمط الروحي .لقد كان عليھما أن
يعدا أنفسھما لكي يعلن ﷲ إرادته لھما .انظر الموضوع الخاص" :الصوم" ،على .٢ :١٣
 "الﱠ ِذي َكانُوا قَ ْد آ َمنُوا ِب ِه" .ھذا فعل ماضي تام مبني للمعلوم إشاري ،ما يشير إلى عمل
وطيد في الماضي .ھؤالء الشيوخ الجدد .كانوا قد آمنوا لفترة من الوقت وكانوا قد برھنوا أن
لديھم مؤھالت قيادة ظاھرة وأمينة.
ھذه البنية النحوية المركبة من  eisوالمرتبطة بـ ) pisteuōأع  (٤٣ :١٠أمر مميز
لكتابات يوحنا ،ولكن موجودة أيضا ً في كتابات بولس )رو ١٤ :١٠؛ غل ١٦ :٢؛ في :١
 (٢٩وبطرس ) ١بط  .(٨ :١انظر المواضيع الخاصة الھامة على  ١٦ :٣و .٥ :٦
ست َْو َدعَا ُھ ْم لِل ﱠر ﱢب" .ال يشير ھذا إلى نوع ما من السيامة .ھذا الفعل نفسه يستخدم في
 "ا ْ
اآلية  ٢٦على بولس وبرنابا ،بينما في  ٣٢ :٢٠يستخدم من أجل أولئك الذين كانوا للتو
شيوخا ً .السيامة مفيدة في أنھا تركز على حقيقة أن ﷲ يدعو الناس إلى أدوار قيادية .إنھا
سلبية وغير كتابية إن وضعت تمايزاً بين المؤمنين .جميع المؤمنين مدعوون وموھوبون
ألجل الخدمة )أف  .(١٢ -٤:١١ليس ھناك من فصل أو تميز بين اإلكليروس والعلمانيين في
العھد الجديد.
سميث/فاندايك-البستاني٢٨ -٢٤ :١٤ :
٢٤
يسي ِديﱠةَ أَتَيَا إِلَى بَ ْمفِيلِيﱠةَ َ ٢٥وتَ َكلﱠ َما بِا ْل َكلِ َم ِة فِي بَ ْر َجةَ ثُ ﱠم نَزَ الَ إِلَى أَتﱠالِيَةَ
" َولَ ﱠما ْ
اجتَا َزا فِي بِ ِ
٢٦
سافَ َرا فِي ا ْلبَ ْح ِر إِلَى أَ ْنطَا ِكيَةَ َح ْي ُ
سلِ َما إِلَى نِ ْع َم ِة ﷲِ لِ ْل َع َم ِل الﱠ ِذي
ث َكانَا قَ ْد أُ ْ
َو ِمنْ ُھنَاكَ َ
٢٧
اب
صنَ َع ﷲُ َم َع ُھ َما َوأَنﱠهُ فَت ََح لِألُ َم ِم بَ َ
سةَ أَ ْخبَ َرا بِ ُك ﱢل َما َ
ض َرا َو َج َم َعا ا ْل َكنِي َ
أَ ْك َمالَهَُ .ولَ ﱠما َح َ
٢٨
يل َم َع التﱠالَ ِمي ِذ".
انَ .وأَقَا َما ُھنَا َك َز َمانا ً لَ ْي َ
س بِقَلِ ٍ
اإلي َم ِ
ِ
 .٢٤ :١٤مقاطعة بيسدية الجبلية ھي إلى الشمال من مقاطعة بمفيلية الساحلية .كانت برجة
ھي المدينة الرئيسية في المنطقة.
ً
من الواضح أن بولس قد مر فقط عبر ھذه المدينة قبال ) ،(١٣ :١٣ولكنه عاد اآلن
وكرز باإلنجيل )اآلية .(٢٥
" ٢٥ :١٤أَتﱠالِيَةَ" .كانت ھذه ميناء في بَرْ َجةَ.
سافَ َرا فِي ا ْلبَ ْح ِر إِلَى أَ ْنطَا ِكيَةَ" .لم يرجعا إلى قبرص .برنابا سيعود بعد جدال مع
َ " ٢٦ :١٤
بولس بسبب يوحنا مرقس ).(٣٩ -٣٦ :١٥
سلِ َما إِلَى نِ ْع َم ِة ﷲِ" .الفعل ھو ماضي تام مبني للمجھول فيه كناية .ھذه الرحلة
 " َكانَا قَ ْد أُ ْ
التبشيرية ھي األولى ،التي بدأھا وآزرھا الروح القدس ،القت نجاحا ً رائعا ً.
صنَ َع ﷲُ َم َع ُھ َما" .الحظوا أنھم كانوا مسؤولين أمام
سةَ أَ ْخبَ َرا بِ ُك ﱢل َما َ
َ " ٢٧ :١٤ج َم َعا ا ْل َكنِي َ
الكنيسة" .حتى رسول األمم" كان يخبر الكنيسة المحلية بما يصنعه )انظر الموضوع الخاص
على  .(١١ :٥وأقروا أيضا ً بمن حقق ھذا اإلنجاز -الروح القدس/الرب.
لم يخبروا القادة ) ،(١ :١٣بل الجماعة وفيما بعد أخبروا عن نشاطھم اإلرسالي في
أورشليم ) ،(٤ :١٥وألجل ذلك كل الجماعات األخرى على طول الطريق ) .(٣ :١٥أعتقد
أن الجماعة كلھا ھي التي وضعت األيدي عليھم وفوضتھم بالرحلة ھذه.
ان" .استخدم بولس ھذه العبارة "باب اإليمان" في معظم
 " َوأَنﱠهُ فَت ََح لِ ْألُ َم ِم بَ َ
اإلي َم ِ
اب ِ
األحيان ) ١كور ٩ :١٦؛  ٢كور ١٢ :٢؛ وأيضا ً الحظوا رؤ  .(٨ :٣فتح ﷲ بابا ً إلى كل
البشر في اإلنجيل حتى ال يعود أحد قادر على أن يغلقه .المعنى الكامل من كلمات يسوع في
 ٨ :١تتحقق اآلن.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١ضع الخطوط العريضة لرحلة بولس التبشيرية األولى بالمواقع الجغرافية.
-٢ضع الخطوط العريضة لعظات بولس؛ لكل من اليھود والوثنيين.

-٣ما عالقة الصوم بالمسيحيين المعاصرين؟
-٤لماذا ترك يوحنا مرقس الفريق اإلرسالي؟

Acts 15
أعمال الرسل ١٥
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
في مجمع أورشليم

مشكلة
مجمع الكنيسة في أورشليم
أنطاكية
٢١ -١ :١٥
٥ -١ :١٥
٢١ -١ :١٥
ُ
إلى
رسالة الكنيسة إلى المؤمنين مجمع أورشليم رسالة
وخطبة بطرس المؤمنين من
من األمم
غير اليھود
٣٥ -٢٢ :١٥
٢٢ -٦ :١٥
٣٥ -٢٢ :١٥
يفارق
بولس
قرار المجمع
بولس وبرنابا يفترقان
برنابا
٤١ -٣٦ :١٥
٣٥ -٢٣ :١٥
٤١ -٣٦ :١٥
بولس وبرنابا
يفترقان
١ :١٥
٤١ -٣٦ :١٥

اليسوعية
مشكلة في أنطاكية
١٢ -١ :١٥
خطبة يعقوب
٢٢ -١٣ :١٥
حكم المجمع
٢٩ -٢٣ :١٥
الوفد في انطاكية
٣٥ -٣٠ :١٥
  - ٣رحالتبولس الرسولية -
بولس يفارق برنابا
ويستصحب سيال
٤١ -٣٦ :١٥

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
ً
ھذا األصحاح غالبا ما يدعى "مجمع أورشليم".
أ-
ً
ً
ً
ب -لقد كان نقطة تحول كبيرة ،خطا فاصال الھوتيا ،في طرق وأھداف الكنيسة
األولى .بمعنى من المعاني ھو دمج لمركزي العالم المسيحي ،أورشليم
وأنطاكية.
ج -اھتداءات غير اليھود في أع  ١١ -٨يبدو أنھا كان قد سمح بھا كاستثناءات )لم
يكونوا وثنيين بشكل كامل وممارسين( ،وليس كسياسية جديدة يتم إتباعھا بنشاط
).(١٩ :١١
د -عالقة ھذا األصحاح بغل  ٢ھي عالقة مثيرة للجدل .أع  ١٥أو أع ٣٠ -٢٧ :١١
يمكن اعتبارھا خلفية لغل .٢
انظر المدخل إلى األصحاح  ،١٤الفقرة ج.

ھـ -من اللفات أن نرى أن العالمة الخمسينية المتكررة المتواترة التي ھي التكلم
باأللسنة )األصحاحات  ٨ ،٢و١٠؛ وربما اآلية  (٨ال تذكر على اإلطالق كدليل
على اليقين في الخالص لألمميين )أي الوثنيين(.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :١٥ :
١
سى
س َب عَا َد ِة ُمو َ
اإل ْخ َوةَ أَنﱠهُ »إِنْ لَ ْم ت َْختَتِنُوا َح َ
" َوا ْن َح َد َر قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد٢يﱠ ِة َو َج َعلُوا يُ َعلﱢ ُمونَ ِ
ستْ بِقَلِيلَ ٍة َم َع ُھ ْم
الَ يُ ْم ِكنُ ُك ْم أَنْ ت َْخلُ ُ
احثَةٌ لَ ْي َ
س َوبَ ْرنَابَا ُمنَا َز َعةٌ َو ُمبَ َ
ص َل لِبُولُ َ
صوا« .فَلَ ﱠما َح َ
اس َ
شلِي َم ِمنْ
خ إِلَى أُو ُر َ
َرتﱠبُوا أَنْ يَ ْ
آخ ُرونَ ِم ْن ُھ ْم إِلَى ﱡ
س َوبَ ْرنَابَا َوأُنَ ٌ
الر ُ
ص َع َد بُولُ ُ
س ِل َوا ْل َمشَايِ ِ
٣
سا ِم َر ِة يُ ْخبِ ُرونَ ُھ ْم
سأَلَ ِة .فَ َھ ُؤالَ ِء بَ ْع َد َما َ
سة ُ ْ
أَ ْج ِل َھ ِذ ِه ا ْل َم ْ
اجتَا ُزوا فِي فِينِيقِيَةَ َوال ﱠ
شيﱠ َع ْت ُھ ُم ا ْل َكنِي َ
٤
شلِي َم
ض ُروا إِلَى أُو ُر َ
سبﱢبُونَ ُ
اإل ْخ َو ِةَ .ولَ ﱠما َح َ
وع األُ َم ِم َو َكانُوا يُ َ
يع ِ
س ُروراً ع َِظيما ً لِ َج ِم ِ
بِ ُر ُج ِ
٥
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
اس ِمنَ
صن َع ﷲُ َم َع ُھ ْمَ .ول ِكنْ قا َم أن ٌ
سة َو ﱡ
الر ُ
س ُل َوال َمشَايِخ فأخبَ ُرو ُھ ْم بِك ﱢل َما َ
قَبِلَ ْت ُھ ُم الكنِي َ
ص ْوا بِأَنْ
يسيﱢينَ َوقَالُوا» :إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَنْ يُ ْختَنُوا َويُو َ
ب ا ْلفَ ﱢر ِ
الﱠ ِذينَ َكانُوا قَ ْد آ َمنُوا ِمنْ َم ْذ َھ ِ
سى«".
وس ُمو َ
يَ ْحفَظُوا نَا ُم َ
" ١ :١٥ا ْن َح َد َر قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة" .ھذه الفقرة تشير إلى أحداث في أنطاكية "قوم" تشير
إلى مجموعة من اليھود المؤمنين الذين كانوا ملتزمين باليھودية ويسوع بآن معا ً .لقد رأوا
يسوع على أنه تحقيق لإليمان في العھد القديم )مت  ،(١٩ -١٧ :٥ولكن ليس منافسا ً أو بديالً
عنه )٢ :١١؛ ٥ :١٥؛ غل  .(١٢ :٢الھوت ھؤالء األشخاص مرتبط بالمعلمين اليھود
الكذبة )المھودين( الذين يُشار إليھم في رسالة غالطية .ھؤالء الرجال كانوا نوعا ً ما
مرتبطين بالكنيسة في أورشليم )اآلية  ،(٢٤ولكنھم لم يكونوا ممثلين رسميين لھا.
الحظوا أن اآلية تقول "انحدروا" .إذا نظرتم إلى الخارطة ،تبدو أنھا "في األعلى"،
ولكن بالنسبة إلى اليھود كل مكان كان "في األسفل" ،الھوتياً ،بالنسبة إلى أورشليم )اآلية
.(٢
 " َج َعلُوا يُ َعلﱢ ُمونَ " .ھذا زمن ناقص ،يمكن أن يعني ) (١بدأ يعلّم أو ) (٢علّم مراراً
وتكراراً.
 "إِنْ لَ ْم ت َْختَتِنُوا" .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ،ما يعني احتمالية عمل .كان الختان
عالمة العھد إلبراھيم ونسله )تك  .(١١ -١٠ :١٧لم تكن ھذه مسألة ثانوية في اليھودية،
ولكن مرتبطة بالخالص نفسه .ھؤالء الرجال شعروا أن الطريق الوحيد إلى الرب/يھوه كان
من خالل اليھودية )اآلية  .(٥ھذا النوع من الناس صار معروفا ً باسم المھودين )غل ٧ :١؛
 .٤ :٢لقد كانوا يؤمنون بالمسيح إضافة إلى التشاكل مع العھد الموسوي )اآلية  .(٥كان البر
يستند على إنجازاتھم ،ولكن ليس على عطية ﷲ المجانية .عالقة المرء با كانت تتحقق
بإنجاز الشخص )رو ٣٠ -٢١ :٣؛ غل  .(٩ -٢ :٥المسألة الحقيقية كانت من ھم "شعب ﷲ"
وكيف تصفونھم؟
ٌ
ٌ
َ
ستْ بِقَلِيلَ ٍة َم َع ُھ ْم" .لوقا يستخدم
احثة لَ ْي َ
س َوبَ ْرنَابَا ُمنَا َز َعة َو ُمبَ َ
ص َل لِبُولُ َ
" ٢ :١٥لَ ﱠما َح َ
التعبير "منازعة" ليظھر االنفعال الشديد )لو ٢٥ ،١٩ :٢٣؛ أع ٢ :١٥؛ ٤٠ :١٩؛ ،٧ :٢٣
١٠؛  .(٥ :٢٤ھذا الجدال كان أساسيا ً حاسما ً .لقد كان موجھا ً إلى قلب رسالة اإلنجيل:
 -١كيف للمرء أن يصل إلى موقف سليم أمام ﷲ؟
 -٢ھل العھد الجديد مرتبط بشكل ال يمكن فصله عن العھد الموسوي؟
العبارة في  ،"" ،NASBحصلت منازعة ومباحثة" ،ھي حرفيا ً "خالف وجدال
عنيف") Young’s Literal Translation of the Holy Bible .ص ،(٩٥ .يذكر
"شقاق وجدال ليس بقليل" .ھذه التقنية األدبية للتعبير عن شيء بتصريح مخفف اللھجة منفي
يميز كتابات لوقا .انظر التعليق الكامل على .١٨ :١٢
 " َرتﱠبُوا" .تشير ھذه إلى "الكنيسة" )اآلية  .(٣ھناك عدة جماعات في األصحاح ١٥
مرتبطة بقيادة مختلفة أو أساليب إدارة مختلفة.
 -١في اآليات  ١٢ ،٣ ،٢و ٢٢السلطة الجماعية ھي التي تذكر.
 -٢في اآلية  ٦و ٢٢السلطة الرسولية أو األسقفية )أي يعقوب( ھي التي تذكر ،والتي
ھي أسلوب اإلدارة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية واألنغليكانية.
 -٣في اآليات  ٦و ٢٢سلطة الشيوخ ھي التي تذكر.
مواز ألسلوب اإلدارة في الكنيسة المشيخية.
يبدو ھذا
ٍ

يدون العھد الجديد كل بنى وأشكال أساليب اإلدارة ھذه .ھناك تطور من سلطة
الرسل )الذين سيموتون يوما ً ما( إلى سلطة الجماعة ،مع الرعاة الذين ھم وسطاء القيادة
)اآلية .(١٩
في رأيي ،أسلوب اإلدارة ليس أساسيا ً حاسما ً كما روحانية القادة .المأمورية
العظمى ،القادة الممتلئين بالروح ھم األساس الحاسم لإلنجيل .أشكال مختلفة من أسلوب
اإلدارة يُلجأ إليھا تستند عادة على النموذج الثقافي السياسي.
اس َ
آخ ُرونَ " .كتاب ،Word Pictures in the Greek New Testament
 " َوأُنَ ٌ
للكاتب  ،A. T. Robertsonص ،٢٢٤ .فيھا التعليق الشيق على ھذه اآلية "وخاصة تيطس
)غل  ،(٣ ،١ :٢يوناني وربما أخ للوقا الذي لم يذكر في أعمال الرسل" .ھذا احتمال بالتأكيد،
ولكنه يستند على عدة افتراضات .يجب أن نحذر من ذلك ألن النص )بدون افتراضاتنا
المسبقة( يمكن أن يعني أو يحمل معنى ضمني معين ،ولكن ال يعني أن ذلك ھو المعنى
المقصود .يجب أن نكون مكتفين بكتابات الكاتب األصلي وليس بافتراضاتنا الممدة ،وإن
كانت صحيحة.
ً
س ِل" .أسلوب بنية القيادة في كنيسة أورشليم ليس مستقرا .من نصوص عديدة
 "إِلَى ﱡ
الر ُ
يبدو كأن يعقوب ،أخو يسوع ،ھو الذي كان قائد الكنيسة .يبدو ھذا صحيحا ً في ھذا األصحاح
أيضا ً .ومع ذلك كانت ھناك مجموعات قيادية أخرى )اآليات :(٢٢ ،٤
 -١االثني عشر
 -٢الشيوخ المحليون
 -٣الجماعة ككل
ً
ما ھو غير مؤكد ھو كيفية ارتباط يعقوب بھذه المجموعات .إنه يدعى رسوال في غل :١
 .١٩وربما كان ھو القائد المعترف به لجماعة الشيوخ )بطرس دعا نفسه شيخا ً في  ١بط :٥
 ١؛ ويوحنا يدعو نفسه شيخا ً في  ٢يو  ١و ٣يو .(١
خ" .في ھذا السياق "المشايخ/الشيوخ" تشير إلى جماعة القادة األكبر سنا ً الذين
 "ا ْل َمشَايِ ِ
أخذوا نموذج المجمع .انظر التعليق على  ٣٠ :١١أو .٢٣ :١٤
سةُ" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
" ٣ :١٥ا ْل َكنِي َ
سا ِم َر ِة" .ھذا فعل ناقص متوسط إشاري .كانت فينيقية أممية في
" ْ
اجتَا ُزوا فِي فِينِيقِيَةَ َوال ﱠ
ً
ً
مجملھا ،ولكن السامرة كانت شعبا مختلطا من اليھود واألمميين .ھذه المناطق كان قد تم
تبشيرھا مسبقا ً ) ٥ :٨وما تالھا؛ .(١٩ :١١
وع ْاألُ َم ِم" .يبدو أن بولس وبرنابا نقال خبر العمل الرائع الذ١ي قام به
 "يُ ْخبِ ُرونَ ُھ ْم بِ ُر ُج ِ
ﷲ وسط "األمم" لكل جماعة احتكوا بھا .بالنسبة إلى الناس ذوي اإلطالع الحسن على العھد
القديم ،اھتداء "األمم" كان نبوءة محققة )أش ٤ -٢ :٢؛ ٦ :٤٢؛ .(٦ :٤٩
ربما يكون أيضا ً أنه مع انتشار الخبر بشكل واسع عن نجاح المسعى اإلرسالي أن
الكنيسة في أورشليم ما عادت قادرة على أن تصرف النظر عن القضية بھدوء وكتمان ):٢١
.(٢٠ -١٨
اإل ْخ َو ِة" .كانت ھذه مناطق أممية .الكنائس كانت
سبﱢبُونَ ُ
 " َكانُوا يُ َ
يع ِ
س ُروراً ع َِظيما ً لِ َج ِم ِ
لتكون كنائس مختلطة .تجاوبھم ھو تفكير نبوي إلى كنيسة أورشليم .اإلرسالية العالمية
النطاق بدأت بالھلنستيين ،وأيدتھا وثبتتھا كنائس ھلنستية.
س ُل َوا ْل َمشَايِ ُخ" .ھا ھنا كل الجماعات بكل أساليبھا اإلدارية مذكورة،
سةُ َو ﱡ
الر ُ
" ٤ :١٥ا ْل َكنِي َ
كما الحال في اآلية .٢٢
صنَ َع ﷲُ َم َع ُھ ْم" .لقد صار ھذا أسلوبا ً.
 "أَ ْخبَ ُرو ُھ ْم بِ ُك ﱢل َما َ
يسيﱢينَ " .اإليمان )اسم فاعل
" ٥ :١٥لَ ِكنْ قَا َم أُنَ ٌ
ب ا ْلفَ ﱢر ِ
اس ِمنَ الﱠ ِذينَ َكانُوا قَ ْد آ َمنُوا ِمنْ َم ْذ َھ ِ
تام مبني للمعلوم( بيسوع كمسيا الموعود كان أساس الكنيسة .ولكن داخل الكنيسة كان ھناك
خالفات في الرأي حول كيف يرتبط ھذا اإليمان بالمسيح بالعھود والوعود التي لبني
إسرائيل .ھذه الجماعة الصاخبة )"قاموا" وضعت في المقدمة في اليونانية إلظھار التشديد
عليھا( من الفريسيين المخلّصين شعروا بأن العھد القديم كان ُملھما ً وموحى به وأبديا ً ولذلك
يجب الحفاظ عليه )مت  .(١٩ -١٧ :٥يجب أن يؤمن المرء بيسوع ويطيع موسى )أي،dei ،
الضروري ] [١أن يختتنوا؛ ] [٢أن يدفعوا ضريبة؛ و] [٣أن يحفظوا الناموس؛ كل ھذه
مصادر في الزمن الحاضر( .وھنا السؤال نفسه الذي يشكل الفحوى الالھوتي لرومية ٨ -١
وغالطية .انظر الموضوع الخاص" :الفريسيين" ،على .٣٤ :٥
 "إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي" .انظر التعليق الكامل على "  " deiعلى .١٦ :١

سميث/فاندايك-البستاني١١ -٦ :١٥ :
٦
احثَةٌ َكثِي َرةٌ قَا َم
" فَ ْ
اجتَ َم َع ﱡ
الر ُ
صلَتْ ُمبَ َ
س ُل َوا ْل َمشَايِ ُخ لِيَ ْنظُ ُروا ِفي َھ َذا األَ ْم ِر .فَبَ ْع َد َما َح َ
اإل ْخ َوةُ أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ أَنﱠهُ ُم ْن ُذ أَيﱠ ٍام قَ ِدي َم ٍة ْ
اختَا َر ﷲُ بَ ْينَنَا أَنﱠهُ
بُ ْط ُر ُ
س َوقَا َل لَ ُھ ْم» :أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
٨
يل َويُ ْؤ ِمنُونَ َ .و ﱠ
وح
وب َ
بِفَ ِمي يَ ْ
ش ِھ َد لَ ُھ ْم ُم ْع ِطيا ً لَ ُھ ُم ﱡ
الر َ
ﷲُ ا ْل َعا ِرفُ ا ْلقُلُ َ
اإل ْن ِج ِ
س َم ُع األُ َم ُم َكلِ َم ٩ةَ ِ
١٠
ان قُلُوبَ ُھ ْم .فَاآلنَ لِ َما َذا
ا ْلقُد َ
ُس َك َما لَنَا أَ ْيضا ًَ .ولَ ْم يُ َميﱢ ْز بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُھ ْم بِش ْ
اإلي َم ِ
َي ٍء إِ ْذ طَ ﱠھ َر بِ ِ
١١
ست َِط ْع آبَا ُؤنَا َوالَ نَ ْحنُ أَنْ نَ ْح ِملَهُ؟ لَ ِكنْ
ق التﱠالَ ِمي ِذ لَ ْم يَ ْ
ت َُج ﱢربُونَ ﷲَ بِ َو ْ
ض ِع نِي ٍر َعلَى ُعنُ ِ
ص َك َما أُولَئِ َك أَ ْيضا ً«".
بِنِ ْع َم ِة ال ﱠر ﱢب يَ ُ
يح نُ ْؤ ِمنُ أَنْ نَ ْخلُ َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
س ُل َوا ْل َمشَايِ ُخ" .ھا إن قيادة الكنيسة التقت ھنا بشكل منعزل ألول مرة.
ْ " ٦ :١٥
اجتَ َم َع ﱡ
الر ُ
ھذا يشبه النمط المشيخي في أسلوب اإلدارة.
احثَةٌ َكثِي َرةٌ" .القيادة لم تكن متفقة باإلجماع على الرأي .البعض
صلَتْ ُمبَ َ
" ٧ :١٥بَ ْع َد َما َح َ
يوافق على البيان الذي في اآلية  .٥كان ھؤالء جميعھم مؤمنين مخلصين .ولكن البعض كانوا
متشبثين بالمألوف بينما يتعامون عن الطبيعة الجذرية لإلنجيل .حتى الرسل كانوا بطيئين في
رؤية المضامين الكاملة  .(١ :٠٨الحظوا عناصر اتخاذا السياسية ) (١نقاشات شخصية؛
) (٢نقاش مفتوح؛ ) (٣تصويت جماعي.
س" .ال بد أن ھذه كانت الطريقة للمباشرة في الكالم بالجماعة المجتمعة )اآلية
 "قَا َم بُ ْط ُر ُ
 .(٥كانت ھذه آخر مرة يُذكر فيھا )بطرس( في أعمال الرسل .إنه يتذكر خبرته مع
كرنيليوس )األصحاح .(١١ -١٠
ُ
يل َويُ ْؤ ِمنونَ " .استخدم ﷲ بطرس ليشھد عن محبته وقبوله
 "يَ ْ
اإل ْن ِج ِ
س َم ُع ْاألُ َم ُم َكلِ َمةَ ِ
لألمم.
لقد سمح ﷲ بھذا الفھم الجذري الجديد أن يسري على مراحل.
 -١السامريون أوالً ،األصحاح ٨
 -٢الخصي الحبشي ،األصحاح ٨
 -٣كرنيليوس ،األصحاحات ١١ -١٠
لم يكن ھؤالء وثنيون ممارسون بشكل كامل ،ولكن كانوا مرتبطين باليھودية .ولكن على
كل حال ،إن البندين  ١و ٣أكدتھا خبرة يوم الخمسين ،التي كانت دليالً للكنيسة األولى على
قبول ﷲ للمجموعات األخرى.
 " ٨ :١٥ﱠ
وب" .كانت ھذه طريقة لتأكيد معرفة ﷲ الكاملة ) ١صم ٢٤ :١؛
ﷲُ ا ْل َعا ِرفُ ا ْلقُلُ َ
مز ٢ :٢٦؛ أم ٢ :٢١؛ إر ٢٠ :١١؛ لو ١٥ :١٦؛ رو ٢٧ :٨؛ رؤ  (٢٣ :٢بإيمان ھؤالء
األمميين المھتدين.
ُس" .من الواضح أن ھذا يشير إلى نفس نوع الخبرة الروحية
 " ُم ْع ِطيا ً لَ ُھ ُم ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
ً
كما يوم الخمسين )"كما لنا أيضا"( .التجلي نفسه للروح القدس حدث في أورشليم ،وفي
السامرة ،وفي قيصرية .لقد كانت عالمة للمؤمنين اليھود على قبول ﷲ لجماعات أخرى من
الناس )اآليات ٩؛ .(١٧ :١١
َي ٍء" .كان ھذا االستنتاج الالھوتي الذي وصل بطرس إليه
" ٩ :١٥لَ ْم يُ َميﱢ ْز بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُھ ْم بِش ْ
في ٣٤ ،٢٨ :١٠؛  .١٢ :١١ﷲ ال يحابي الوجوه أو يميز بين األشخاص )غل ٢٨ :٣؛ أف
١٣ :٤ -١١ :٣؛ كول  .(١١ :٣كل البشر مخلوقون على صورة ﷲ )تك .(٢٧ -٢٦ :١
ﷲ يرغب أن يخلص جميع البشر )تك ٣ :١٢؛ خر ٦ -٥ :١٩؛  ١تيم ٤ :٢؛ تي :٢
١١؛  ٢بط  .(٩ :٣ﷲ يحب كل العالم )يو .(١٧ -١٦ :٣
اإلي َما ِن قُلُوبَ ُھ ْم" .ھذه الكلمة تستخدم في السبعينية لإلشارة إلى التطھير الالوي.
 "طَ ﱠھ َر بِ ِ
إنھا تشير إلى إزالة ما يفصلنا عن ﷲ.
ھذا ھو الفعل نفسه المستخدم في خبرة بطرس عن الحيوانات الطاھرة والنجسة في
 ١٥ :١٠و) ٩ :١١والذي يسير وفق السبعينية في تك ٨ ،٢ :٧؛ .(٢٠ :٨
في إنجيل لوقا ،يستخدم ألجل التطھير من الجذام )٢٧ :٤؛ ١٣ ،١٢ :٥؛ ٢٢ :٧؛
 .(١٧ ،١٤ :١٧صارت استعارة قوية تدل على التطھير من الخطيئة )عب ٢٣ ،٢٢ :٩؛ ١
يو  .(٧ :١القلب ھو طريقة العھد الجديد لإلشارة إلى كل الشخص .انظر الموضوع الخاص
على  .٢٤ :١ھؤالء األمميون تطھروا بشكل كامل وكانوا مقبولين كليا ً من قِبل ﷲ بالمسيح.
الوسيلة بتطھيرھم ھي اإليمان برسالة اإلنجيل .لقد آمنوا ،واقتبلوا ،واتكلوا كليا ً على شخص
وعمل يسوع )رو ١١ :٥ -٢١ :٣؛ غل .(٢١ -١٥ :٢
" ١٠ :١٥لِ َما َذا ت َُج ﱢربُونَ ﷲَ" .خلفية العھد القديم لھذا البيان ھي في خر  ٧ ،٢ :١٧وتث :٦
 .١٦ھذه الكلمة اليونانية التي تدل على "التجربة" ) (peirazōلھا داللة "يختبر مع النية
٧

بالتدمير" .كان ھذا نقاشا ً جديا ً .انظر الموضوع الخاص" :المصطلحات اليونانية الدالة على
"االختبار" ودالالتھا" ،على .٩ :٥
 " ِني ٍر" .كان الرابيون يستخدمون ھذه الكلمة لتالوة صالة اسمع  ،Shemaتث ٥ -٤ :٦؛
ولذلك فإنھا تمثل الناموس ،مكتوبا ً وشفھيا ً )مت ٤ :٢٣؛ لو ٤٦ :١١؛ غل  .(١ :٥يستخدمھا
يسوع في مت  ٢٩ :١١ألجل متطلبات العھد الجديد في المسيح.
ست َِط ْع آبَا ُؤنَا َوالَ نَ ْحنُ أَنْ نَ ْح ِملَهُ" .تعكس ھذه تعاليم يسوع )لو  .(٤٦ :١١ھذا
 "لَ ْم يَ ْ
الموضوع يتناوله بولس في غل  ٣ولكن ھنا بطرس ،وليس يعقوب ،ھو الذي يشعر بثقل
وعبء اليھودية )غل .(٢١ -١١ :٢
تقر ھذه العبارة بالحقيقة الالھوتية بأن الناموس لم يكن قادراً على أن يأتي بالخالص
ألن البشرية الساقطة ما كانت تستطيع ناموسا ً مقدسا ً ٠رو  .(٧الخالص لم يمكن وال يمكن
أن يستند على اإلنجاز البشري .ولكن ،المؤمن المخلّص ،والموھوب ،والذي ھو سكنى
الروح القدس يحتاج أن يعيش حياة تقية )مت ٣٠ :١١؛ أف ٤ :١؛  .(١٠ :٢التقوى )التشبه
بالمسيح ،أي رو ٢٩ :٨؛ غل ١٩ :٤؛ أف  (١٣ :٤ھو دائما ً ھدف المسيحية ،ألجل ھدف
تقديم الفرص للبشارة ،وليس للكبرياء الشخصي أو الناموسية اإلدانية.
 .١١ :٥ھذا موجز الخالص )"نخلص" ،مصدر ماضي بسيط مبني للمجھول( بالنعمة
باإليمان )ألجل أعمال بطرس ،أع ٣ -٢؛ ألجل أعمال بولس٣٩ -٣٨ :١٣ ،؛ رو ٨ -٣؛ غل
٣؛ أف  .(٢ -١الحظوا أن طريق الخالص ھو نفسه بالنسبة إلى اليھود واألمميين )رو :٣
٣١ -٢١؛ ٤؛ أف .(١٠ -١ :٢
سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٢ :١٥ :
١٢
َ
ُ
َ
َ
صن َع ﷲُ ِمنَ
س َكتَ ا ْل ُج ْم ُھو ُر ُكلﱡهَُ .و َكانُوا يَ ْ
يع َما َ
س َم ُعونَ بَ ْرنابَا َوبُول َ
" فَ َ
س يُ َح ﱢدث ِ
ان بِ َج ِم ِ
١٣
اإل ْخ َوةُ
س َكتَا قَا َل يَ ْعقُ ُ
اسطَتِ ِھ ْمَ .وبَ ْع َد َما َ
ب فِي األُ َم ِم بِ َو ِ
ت َوا ْل َع َجائِ ِ
اآليَا ِ
وب» :أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل ِ ١٥
١٤
ْ
ُ
َ
َ
ْ
س ِم ِهَ .و َھذاَ
َ
َ
َ
ْ
ْ
س َم ُعونِي.
س ْم َعانُ ق ْد أخبَ َر َكيْفَ افتَقَ َد ﷲُ أ ﱠوالً األ َم َم لِيَأ ُخذ ِمن ُھ ْم َ
ش ْعبا ً َعلى ا ْ
ا ْ
ِ
١٦
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ساقِطَةَ
َ
ْ
ُوب:
سأ ْر ِج ُع بَ ْع َد َھذا َوأ ْبنِي أ ْيضا ً َخ ْي َمة دَا ُو َد ال ﱠ
تُوافِقُهُ أق َوا ُل األنبِيَا ِء َك َما ُھ َو َم ْكت ٌ
َ
١٧
ُ
ْ
ُ
ْ
ﱠ
ُ
ب َو َج ِمي ُع األ َم ِم ال ِذينَ
س ال ﱠر ﱠ
َوأَ ْبنِي أَ ْيضا ً َر ْد َم َھا َوأُقِي ُم َھا ثَانِيَةً لِ َك ْي يَطل َب البَاقونَ ِمنَ النﱠا ِ
صانِ ُع َھ َذا ُكلﱠهَُ ١٨ .م ْعلُو َمةٌ ِع ْن َد ال ﱠر ﱢب ُم ْن ُذ األَز َِل َج ِمي ُع
ُد ِع َي ا ْ
س ِمي َعلَ ْي ِھ ْم يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب ال ﱠ
٢٠
١٩
ُ
س ْل إِلَ ْي ِھ ْم أنَْ
َ
َ
َ
َ
َ
اج ِعينَ إِلَى ﷲِ ِمنَ األ َم ِم بَ ْل يُ ْر َ
أَ ْع َمالِ ِه .لِذلِ َك أنَا أ َرى أنْ الَ يُثقﱠ َل َعلَى ال ﱠر ِ
٢١
ال قَ ِدي َم ٍة لَهُ فِي
ت األَ ْ
وق َوالد ِﱠم .ألَنﱠ ُمو َ
يَ ْمتَنِ ُعوا عَنْ نَ َجا َ
سا ِ
سى ُم ْن ُذ أَ ْجيَ ٍ
صنَ ِام َوال ﱢزنَا َوا ْل َم ْخنُ ِ
ُ
ْ
ت«".
ُك ﱢل َم ِدينَ ٍة َمنْ يَ ْك ِر ُز بِ ِه إِذ يُ ْق َرأ فِي ا ْل َم َجا ِم ِع ُك ﱠل َ
س ْب ٍ
س َم ُعونَ " .كلمات بطرس أسكتت جماعة الرؤساء.
س َكتَ ا ْل ُج ْم ُھو ُر ُكلﱡهَُ .و َكانُوا يَ ْ
َ " ١٢ :١٥
من السياق يبدو أن المر َسلين في ھذه المرحلة قد كررا مراجعتھما للرحلة اإلرسالية لمرة
ثانية .ھذه المرة القادة ھم الذين كانوا يسمعون.
يعتقد كتاب ) ،The Jerome Biblical Commentaryالمجلد  ،٢ص(١٩٥ .
أنه كان ھناك اجتماع آخر منفصل عن المجمع الكنسي في اآليات  .١١ -٦ولكني أعتقد أنه
نفس االجتماع.
س" .الحظوا أن االسمين قد قُلبا ألن ھذه الكنيسة كانت الكنيسة األم لبرنابا.
 "بَ ْرنَابَا َوبُولُ َ
ب" .الھدف الالھوتي من التكلم باأللسنة الخمسينية في أعمال الرسل
ت َوا ْل َع َجائِ ِ
 " ِمنَ اآليَا ِ
ھو أن يكون عالمة على قبول ﷲ ،ولذلك يتساءل المرء فيما إذا كانت ھذه العالمة الخاصة
غالبا ً ما تتكرر كطريقة للتأكيد.
اآليات نفسھا كان يسوع ينجزھا ) ،(٢٢ :٢والرسل )٤٣ :٢؛ ٧ :٣؛ ٣٠ ،١٦ :٤؛
 ،(١٥ :٥والسبعة )٨ :٦؛  ،(١٣ ،٦ :٨وبولس وبرنابا )٣ :١٤؛  .(١٢ :١٥كان ﷲ يؤكد
حضوره وقوته من خالل اإلنجيل عن طريق ھذه اآليات والعجائب.
كانت ھذه دليالً إضافيا ً للجماعة المھودة على أن ﷲ قد قبِل بشكل كامل على أساس
النعمة وحدھا باإليمان.
وب" .ليس ھذا ھو الرسول يعقوب ألن ذلك كان قد قُتل في أع .٢ -١ :١٢
" ١٣ :١٥يَ ْعقُ ُ
كان ھذا أخو يسوع الذي صار رئيسا ً لكنيسة أورشليم وكاتبا ً لرسالة يعقوب في العھد الجديد.
لقد عرف باسم "يعقوب البار" .كان يدعى أحيانا ً " ُركَبْ الجمل" ألنه كان يصلي غالبا ً وھو
راكع .القائدان الرئيسيان في أورشليم كان لھما صوت مؤثر في ھذه القضية )بطرس
ويعقوب( .انظر الموضوع الخاص على .١٧ :١٢
س ْم َعانُ " .ھذه ھي الصيغة اآلرامية من اسم سمعان ،والذي ھو بطرس ) ٢بط
ِ " ١٤ :١٥
.(١ :١

س ِم ِه" .ھذا ھو التشديد العالمي ألنبياء
 " َكيْفَ ا ْفتَقَ َد ﷲُ أَ ﱠوالً ْاألُ َم َم لِيَأْ ُخ َذ ِم ْن ُھ ْم َ
ش ْعبا ً َعلَى ا ْ
العھد القديم )مثال ،أش ٤ -٢ :٢؛ ٦ :٤٢؛ ٢٣ -٢٠ :٥٠؛  .(١٠ :٥٢كان على شعب ﷲ
دائما ً أن يشمل اليھود واألمميين كليھما )تك ١٥ :٣؛ ٣ :١٢؛ خر ١٦ :١٩؛ أف :٣ -١١ :٢
.(١٣
عبارة "على اسمه" قد تكون تلميحا ً إلى إر  ١١ :١٣و ٢٠ :٣أو أش .١٤ ،١٢ :٦٣
ُوب" .ھذا اقتباس طليق من عاموس  ١٢ -١١ :٩في السبعينية .كلمة
َ " ١٨ -١٥ :١٥م ْكت ٌ
"الناس" في اآلية  ١٧ھي ) Edomالشعب( في النص الماسوري ،ولكن السبعينية تحوي
)) (anthroposالبشر( .يقتبس يعقوب من السبعينية ألنھا في ھذه الحالة تالئم بشكل فريد
ھدفه في التعبير عن الطبيعة العالمية لوعد ﷲ بالفداء.
الحظوا األفعال الموعود بھا التي يقوم بھا الرب .ھذه تشابه حز .٣٨ -٢٢ :٣٦
الحظوا عدد الضمائر الشخصية "أنا".
االقتباس من السبعينية ،والتي ھي من الواضح أنھا مختلفة عن النص الماسوري،
تظھر أن المسألة األساسية لإليمان ليست نصا ً مثالياً ،بل إلھا ً مثاليا ً ومخططه للجنس
البشري .ال أحد منا يحب التغايرات النصية في العھد القديم أو العھد الجديد ،ولكنھا ال تؤثر
على إيمان المؤمنين في موثوقية األسفار المقدسة .ﷲ أعلن نفسه بشكل فعّال وبشكل أمين
للبشر الساقطين .النصوص القديمة المنسوخة باليد ال يمكن أن تستخدم كمبرر لرفض ھذا
اإلعالن .انظر كتاب  ،Abusing Scriptureللكاتب  ،Manfred Brauchاألصحاح ،١
"طبيعة الكتاب المقدس" ،ص.٣٢ -٢٣ .
 .١٦ :١٥من الواضح من السياق أن يعقوب يختار ويعدل ھذا االقتباس من السبعينية ليؤكد
اشتمال األمم .ھل اختار أيضا ً ھذا النص ألنه يؤكد على دمار الدين الموسوي في العھد
القديم؟ عن العھد الجديد مختلف جذريا ً.
 -١يستند على النعمة وليس على إنجازات الشخص )العطية وليس االستحقاق(
 -٢التركيز على المسيا ،وليس التركيز على الھيكل )يسوع ھو الھيكل الجديد(
 -٣النطاق العالمي في المنظور ،وليس التركيز على العرق اليھودي فقط
ھذه التغايرات سوف تقضي على "حزب الختان" بين المؤمنين .واآلن رئيس الرسل
)بطرس( ،والرسول الرابي المھتدي )بولس( ،وزعيم كنيسة أورشليم )يعقوب( جميعھم
متفقون ضد ھؤالء ،كما يفعل المصوتون باإلجماع في الكنيسة األم وكنائس اإلرساليات.
 .١٧ :١٥يا له من تصريح عالمي رائع! ولكن الحظوا أيضا ً عبارة" االنتخاب"َ " ،ج ِمي ُع
األُ َم ِم الﱠ ِذينَ ُد ِع َي ا ْس ِمي َعلَ ْي ِھ ْم" )دا  .(١٩ :٩إنھا تشير إلى خدمة عبادة من نوع ما )السبعينية
في تث ١٠ :٢٨؛ الحظوا أيضا ً أش ١٩ :٦٣؛ إر .(٩ :١٤
 .١٨ :١٥اشتمال األمميين كان دائما ً مخطط ﷲ )غل ٢٩ -٢٦ :٣؛ أف  ،٦ -٣ :٣انظر
الموضوع الخاص على  .(٨ :١سبُل الخالص ستأتي من نسل الملك داود )اآلية ١٦؛  ٢أخ
.(٣٣ :٦
 .١٩ :١٥ھذا قرار وحكم نھائي يعقوب.
 .٢٠ :١٥ھذه الخطوط العريضة قصد بھا ) (١تأكيد شركة المائدة في الكنائس المختطة
و) (٢تعزيز احتمال تبشير اليھود المحليين .ھذه األمور ليس لھا عالقة بالخالص الشخصي
الفردي لألمميين .ھذه اإلرشادات كانت توجه نحو كل من الحساسيات اليھودية والمبالغات
في العبادة الوثنية )اآلية ٢٩؛ .(٢٥ :٢١
النواميس الالوية أُعطيت ألجل التنبير على التمايز )االجتماعي والديني( بين اليھود
والكنعانيين .ھدفھا بالذات كان عدم الشركة أو االختالط ،ولكن ھنا الھدف ھو العكس تماما ً.
ھذه "األساسيات" ھي لتساعد على اإلبقاء على الشركة بين المؤمنين في الثقافتين.
ھناك عدة تغايرات في المخطوطات اليونانية متعلقة بالدستور الرسولي ھذا .البعض
منھا يحوي بندين ،والبعض ثالثة ،أو أربعة بنود.
من أجل مناقشة أشمل عن الخيارات ،انظر ،Bruce M. Metzgerفي كتابه A
 ،Textual Commentary on the Greek New Testamentص.(٤٣٤ -٤٢٩ .
معظم المترجمين لديھم القائمة بأربع جوانب.

"عَنْ ال ﱢزنَا"
سميث/فاندايك-البستاني
ب ال ﱢزنَى"
كتاب الحياة
َن ْ
ارتِ َكا ِ
"ع ِ
العربية المشتركة
"عَن ال ﱢزنَى"
"الفَ ْحشا َء"
اليسوعية

من الصعب أن نعرف بشكل مؤكد إذا ما كان ھذا الوحي موجھا ً نحو:
 -١الممارسات العبادية الالأخالقية الوثنية )أي الدعارة(
 -٢حساسيات اليھود من ناحية سفاح القربى )ال ١٨؛ انظر  ،F. F. Bruceفي كتابه
 ،Answers to Questionsص٤٣ .؛ (NJB
وق َوالد ِﱠم" .بعض المفسرين يربطون كال ھذين بنواميس الطعام الموسوية )ال
 "ا ْل َم ْخنُ ِ
 .(١٦ -٨ :١٧ولكن من الممكن أيضاص أن "الدم" تشير إلى القتل ،والذي ھو قضية أساسية
في كتابات موسى.
 .٢١ :١٥ھذه اآلية تعني:
 -١أن تؤكد للناموسيين أن التوراة كان يتم تعليمھا إلى األمم في كل األماكن أو
 -٢بما أنه كان ھناك يھود في كل محلّة ،فإن التحرجات التي لديھم يجب أن يتم
احترامھا لكي يُبشروا بشكل فعّال ) ٢كور (١٥ -١٤ :٣
سميث/فاندايك-البستاني٢٩ -٢٢ :١٥ :
٢٢
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
سلو ُھ َما إِلى
" ِحينَئِ ٍذ َرأَى ﱡ
الر ُ
س ُل َوا ْل َمشَايِ ُخ َم َع ُك ﱢل الكنِي َ
س ِة أنْ يَختَا ُروا َر ُجل ْي ِن ِمن ُھ ْم فيُ ْر ِ
اإل ْخ َو ِة.
س َوبَ ْرنَابَا :يَ ُھو َذا ا ْل ُملَقﱠ َب بَ ْر َ
أَ ْنطَا ِكيَةَ َم َع بُولُ َ
سابَا َو ِ
سيالَ َر ُجلَ ْي ِن ُمتَقَ ﱢد َم ْي ِن فِي ِ
٢٣
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذينَ ِمنَ
َو َكتَبُوا بِأ َ ْي ِدي ِھ ْم َھ َك َذا» :اَ ﱡ
لر ُ
اإل ْخ َوةُ يُ ْھدُونَ َ
سالَما ً إِلَى ِ
س ُل َوا ْل َم٢٤شَايِ ُخ َو ِ
س ِم ْعنَا أَنﱠ أُنَاسا ً َخا ِر ِجينَ ِمنْ ِع ْن ِدنَا أَ ْزع َُجو ُك ْم
األُ َم ِم فِي أَ ْنطَا ِكيَةَ َو ُ
سو ِريﱠةَ َو ِكيلِي ِكيﱠةَ :إِ ْذ قَ ْد َ
وس  -الﱠ ِذينَ نَ ْحنُ لَ ْم نَأْ ُم ْر ُھ ْم.
س ُك ْم َوقَائِلِينَ أَنْ ت َْختَتِنُوا َوت َْحفَظُوا النﱠا ُم َ
ال ُمقَلﱢبِينَ أَ ْنفُ َ
بِأ َ ْق َو ٍ
٢٥
س
سلَ ُھ َما إِلَ ْي ُك ْم َم َع َحبِيبَ ْينَا بَ ْرنَابَا َوبُولُ َ
اح َد ٍة أَنْ نَ ْختَا َر َر ُجلَ ْي ِن َونُ ْر ِ
س َو ِ
َرأَ ْينَا َوقَ ْد ِ
ص ْرنَا بِنَ ْف ٍ
٢٧
٢٦
سيالَ َو ُھ َما
س ُھ َما ألَ ْج ِل ا ْ
س ِم َربﱢنَا يَ ُ
يح  -فَقَ ْد أَ ْر َ
َر ُجلَ ْي ِن قَ ْد بَ َذالَ أَ ْنفُ َ
س ْلنَا يَ ُھو َذا َو ِ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
٢٨
ض َع َعلَ ْي ُك ْم ثِ ْقالً
شفَاھا ً .ألَنﱠهُ قَ ْد َرأَى ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ُس َونَ ْحنُ أَنْ الَ نَ َ
س األُ ُمو ِر ِ
يُ ْخبِ َرانِ ُك ْم بِنَ ْف ِ
٢٩
وق َوال ﱢزنَا
أَ ْكثَ َر َغ ْي َر َھ ِذ ِه األَ ْ
اجبَ ِة :أَنْ تَ ْمتَنِ ُعوا َع ﱠما ُذبِ َح لِألَ ْ
شيَا ِء ا ْل َو ِ
صنَ ِام َوع ِ
َن الد ِﱠم َوا ْل َم ْخنُ ِ
س ُك ْم ِم ْن َھا فَنِ ِع ﱠما تَ ْف َعلُونَ ُ .كونُوا ُم َعافَيْنَ «".
الﱠتِي إِنْ َحفِ ْظتُ ْم أَ ْنفُ َ
 .٢٢ :١٥ھذا التفويض كان بھدف الوحدة )اآلية  ،(٢٣وليس بفرض االنصياع.
سابَا" .ھذا القائد األمين ،كما العديدين في العھد الجديد ،غير معروف
 "يَ ُھو َذا ا ْل ُملَقﱠ َب بَ ْر َ
بالنسبة لنا .ما من شيء آخر في العھد الجديد يُقال عنه .ولكن ﷲ يعرفه جيداً.
ربما كان ھذا الرجل ھو أخ يوسف برسابا الذي كان أحد المرشحين ليحل محل
يھوذا االسخريوطي في  .٢٣ :١إن كان الحال كذلك ،فإنھما كالھما كانا ابنان لرجل يُدعى
برسابا.
ً
سيالَ" .وھذا ،مثل برنابا ،كان قائدا في كنيسة أورشليم .يسميه بولس باالسم سلونس
" ِ
وسيحل محل برنابا كمرافق لبولس في رحلته التبشيرية الثانية .ربما اختاره بولس لكيما إذا
ما اتھمه أحد بأنه ) (١يكرز إنجيالً مختلفا ً عن االثني عشر أو ) (٢أنه خارج الشركة مع
الكنيسة األم ،يمكن لسيال أن يرد على مخاوفھم واتھاماتھم.
س
س ْل َوانُ َ
سيالَِ /
موضوع خاصِ :
ِسيالَ ،أو ِس ْل َوانُ َسن ،كان الرجل الذي اختاره بولس ليذھب معه في رحلته التبشرية الثاني بعد
أن رجع برنابا ويوحنا مرقس إلى قبرص:
أ -يُذكر ألول مرة في الكتاب المقدس في أعمال الرسل  ٢٢ :١٥حي ث يدعى رئيسا ً بين
اإلخوة في كنيسة أورشليم.
ب -كان أيضا ً نبيا ً )أع .(٣٢ :١٥
ج -كان مواطنا ً رومانيا ً مثل بولس )أع .(٣٧ :١٦
د -كان ھو ويھوذا برسابا قد أُرسال إلى أنطاكية من قِبل كنيسة أورشليم ليستطلعوا ماھية
األمور )أع .(٣٥ -٣٠ ،٢٢ :١٥
ھـ -يذكره بولس في  ٢كور  ١٩ :١على أنه مشارك في الكرازة باإلنجيل.
و -فيما بعد يُطابق مع بطرس في كتابة رسالة بطرس األولى ) ١بط .(١٢ :٥
ز -بولس وبطرس يدعوانه سلوانس بينما لوقا يدعوه سيال )الشكل اآلرامي من شاول( .ربما
كان سيال ھو اسمه اليھودي وسلوانس ھو اسمه الالتيني ) ،F. F. Bruceفي كتابه Paul:
 ،Apostle of the Heart Set Freeص.(٢١٣ .
 .٢٣ :١٥الرسالة من مجمع أورشليم موجھة فقط إلى كنائس معينة ،ومن الواضح أنھا كانت
تحوي عدداً كبيراً من العناصر اليھودية المؤمنة .بذكر بضعة مناطق فقط ،يظھر يعقوب أنھا

لم يقصد بھا أن تكون قوانين لكل الكنائس األممية .الرسالة كانت فقط ألجل الشركة والبشارة
وليست إرشادات ألجل األخالق أو الخالص.
ھل تتحاشون كمؤمنين معاصرين بالكلية اللحوم اليھودية غير المباحة في الشريعة؟
انظر:
 ،Manfred Brauch -١في كتابه  ،Abusing Scriptureاألصحاح The ،٧
Abuse of Context: Historical Situation
 ،and Cultural Realityص٢٤٩ -٢٠٢ .
 ،Gordon Fee -٢بعنوان Gospel and Spirit
Kosher Should
 -٣كتاب How" ،Hard Sayings of the Bible
? ،"Christians Liveص ٥٣٠ -٥٢٧ .و" To
 ،"Eat or Not to Eatص٥٧٨ -٥٧٦ .
ﱟ
معز أن نقرأ كيف أن مسيحيين آخرين مؤمنين
ھذه جميعھا مقاالت مفيدة .إنه ألمر
بالكتاب المقدس ومخلصين وعلى إطالع يتصارعون مع ھذه المسائل .كتاباتھم تعطي
المؤمنين اآلخرين حرية ألن يفكروا ويعيشوا استناداً إلى النور الذي لديھم .الوحدة ،وليس
التشاكل ،ھو المفتاح إلى كنائس صحية متنامية تتبع المأمورية العظمى.
 " ِكيلِي ِكيﱠةَ" .ھذه ھي منطقة بولس األم ).(٣ :٢٢
 .٢٤ :١٥تظھر ھذه اآلية أن الكنيسة في أورشليم كانت قد صارت مدركة أن بعض من
أعضائھا ،الذين لم تكن لديھم سلطة أو موقف رسمي )اآلية (١ن كانوا ) (١يسافرون إلى ھذه
الكنائس اإلرسالية و) (٢يطالبون باإلذعان إلى الناموس الموسوي )اآلية .(١
الفعل ) (anaskeuazōالمستخدم ھو كلمة عسكرية قوية تستخدم ھنا فقط في العھد
الجديد ألجل الداللة على نھب مدينة.
٢٥ :١٥
ْ
َ
اح َد ٍة"
سميث/فاندايك-البستاني
س َو ِ
"ق ْد ِ
ص ْرنَا بِنَف ٍ
ْ
َ
اح ٍد"
كتاب الحياة
ي َو ِ
"أ ْج َم ْعنَا بِ َرأ ٍ
"أج َم ْعنا"
العربية المشتركة
جماع"
اإل
اليسوعية
" َح ُ
سنَ لَدَينا ِب ِ
ِ
ھذه الوحدة بين المؤمنين كانت ميزة لحضور الروح القدس )اآلية  .(٢٨الحظوا أن
يعن أنه لم يكن ھناك نقاش أو تبادل في اآلراء القوية ،ولكن أنه بعد مناقشة كاملة
ھذا لم ِ
للمسألة بوضوح وصل المؤمنون إلى جدول أعمال موحد.
ھذا االتفاق الالھوتي الموحد كان بحاجة إلى أن ينشر في كل األرجاء لئال يحدث
نفس التوتر والجدال مرة أخرى ومراراً وتكرارا .كنيسة أورشليم أخذت اآلن موقفا ً رسميا ً
على محتوى اإلنجيل ومضامينه بالنسبة إلى األمميين.
ً
 .٢٦ :١٥بولس وبرنابا تشاركا ليس فقط باالنتصارات ،بل أيضا بمشاق العمل اإلرسالي.
ھذه الطوعية لم تكن شعوراً عابراً ،بل التزاما ً دائما ً )اسم فاعل تام مبني للمعلوم(
ُس َونَ ْحنُ " .ﷲ كان حاضراً في ھذا االجتماع األساسي الحاسم .لقد
 " ٢٨ :١٥ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
عبّر عن إرادته من خالل النقاش .الروح القدس ھو الذي ينشئ الوحدة .ھا ھنا يتم تسليط
الضوء على كال جانبي العھد الكتابي -عمل ﷲ وتجاوب البشر المالئم .الحظوا أنه كان حالً
وسط؛ كل جانب حصل على بغيته .إنجيل النعمة وحدھا ،واإليمان وحده تم تأكيده ،ولكن
حساسيات اليھود تم احترامھا .انظر الموضوع الخاص" :تجسد الروح القدس" ،على .٢ :١
اجبَ ِة" .ال تشير ھذه إلى الخالص الفردي الشخصي بل إلى الشركة بين
 " َھ ِذ ِه األَ ْ
شيَا ِء ا ْل َو ِ
اليھود المؤمنين واألمم المؤمنين في الكنائس المحلية.
 .٢٩ :١٥كان ھذا يعني لألمميين انقطاعا ً كامالً عن ماضيھم الوثني .الحرية المسيحية
والمسؤولية يصعب التوازن بينھما ،ولكن ال بد من ذلك )رو ١٣ :٥ -١ :١٤؛  ١كور -١ :٨
١٣؛  .(٢٨ -٢٣ :١٠ھذه العبادة الوثنية السابقة كان يشترك فيھا كل ھذه األشياء الثالثة
المنفية .ھذه "األساسيات" توضع في قائمة بطرق مختلفة في مختلف المخطوطات اليونانية.
السؤال الحقيقي ھو ما صلتھا؟
 -١أشياء تقدم إلى أصنام تشير إلى اللحم ) ١كور ٨؛ (٣٣ -٢٣ :١٠
 -٢الدم كان يمكن أن يشير إلى إما:
أ -اللحم غير المقبول في شريعة اليھود
ب -القتل المتعمد

 -٣األشياء المخنوقة ال بد أنھا كانت تشير إلى طرق قتل الحيوان غير المقبولة في
شريعة اليھود ،بمعنى أن األمرين السابقين مرتبطان أيضا ً بحساسيات
الطعام عند اليھود )ال .(١١
 -٤الزنى يمكن أن يشير إلى:
أ -المشاركة في شعائر العبادة الوثنية )كما في الطعام(
ب -سفاح القربى الذي ھو ضد نواميس العھد القديم الالوية )ال  ،١٤ -١٠ :١٧انظر F.
 ،F. Bruceفي كتاب  ،Answers to Questionsص.(٤٣ .
كل ھذه "األساسيات" مرتبطة ليس بالخالص ،بل بالشركة داخل الكنائس الممتزجة وإلى
فرص أوسع للتبشير اليھودي .انظر  ،F. F. Bruceفي كتاب ،Answers to Questions
ص.٨١ -٨٠ .
موضوع خاص :المسؤولية المسيحية إزاء الحرية المسيحية
أ -يحاول ھذا األصحاح أن يوازن المفارقة بين الحرية المسيحية والمسؤولية .الوحدة األدبية
تنطلق خالل أع .١٣ :١٥
ب -المشكلة التي أنتجت ھذا األصحاح كانت ربما مشادة بين المؤمنين األمميين واليھود في
كنيسة روما.
قبل االھتداء كان اليھود يميلون إلى التمسك بحرفية الناموس وتطبيقه والوثنيون كانوا يميلون
إلى أن يكونوا فاسقين .تذكروا ،ھذا األصحاح يخاطب أتباع يسوع المخلصين .ھذا األصحاح
ال يوجه إلى المؤمنين الجسديين الدنيويين ) ١كور  .(١ :٣الدافع األعظم يُنسب إلى كلتا
المجموعتين .ھناك خطر في األمور المتطرفة عند كال الجانبين .ھذا النقاش ليس سماحا ً
بالناموسية النيقة أو الحرية المتشاوفة.
ج -على المؤمنين أن يكونوا حرصين على أال يجعلوا الھوتھم أو علم األخالق عندھم ھو
المعيار لكل المؤمنين اآلخرين ) ٢كور .(١٢ :١٠
على المؤمنين أن يسلكوا في النور الذي لديھم ولكن أن يفھموا أن الھوتھم ليس الھوتا ً تلقائيا ً
من ﷲ.
ّ
المؤمنون ال يزالون يتأثرون بالخطيئة .علينا أن نشجع ،ونحرض ،ونحظر ،ونعلّم بعضنا
بعض من األسفار المقدسة ،والمنطق ،والخبرة ،ولكن دائما ً في المحبة .كلما زادت معرفة
المرء كلما عرف أنه ال يعرف ) ١كور .(١٢ :١٣
د -موقف المرء ودوافعه أمام ﷲ ھي المفاتيح الحقيقية في تقييم أعماله وأفعاله .المسيحيون
سيقفون أمام المسيح ليدانوا على كيفية تعامل بعضھم مع بعض )اآليات  ١٢ ،١٠و ٢كور :٥
.(١٠
ھـ -قال مارتن لوثر" ،اإلنسان المسيحي ھو سيد على كل شيء وحر ،وليس خاضعا ً ألحد؛
اإلنسان المسيحي ھو أفضل خادم مطيع للواجب على اإلطالق ،وھو خاضع للجميع" .الحق
الكتابي غالبا ً ما يقدم في مفارقة مليئة بالمشادة.
و -ھذا موضوع صعب ولكن أساسي حاسم يتم التعامل معه في كل الوحدة األدبية المؤلفة من
رو  ١٣ :١٥ -١ :١٤وأيضا ً في  ١كور  ١٠ -٨وكول .٢٣ -٨ :٢
ز -لكن ،ال بد من القول أن التعدد في الوظائف بين المؤمنين المسيحيين ليس أمراً سيئا ً .كل
مؤمن لديه نقاط قوة ونقاط ضعف .كل واحد يجب أن يسلك في النور الذي لديه ،ويكون دائما ً
منفتحا ً إلى الروح القدس والكتاب المقدس ألجل المزيد من النور .في ھذه الفترة من الرؤيا
من خالل مرآة بشكل قاتم ) ١كور  (١٣ -٨ :١٣على المرء أن يسلك بمحبة )اآلية ،(١٥
والسالم )اآليات  (١٩ ،١٧ألجل تثقيف متبادل.
ح -األلقاب "أقوى" و"أضعف" التي يعطيھا بولس لھذه المجموعات تجعلھم يتحاملون علينا.
لم يكن ھذا بالتأكيد مقصد بولس .كال الجماعتين كانتا من المؤمنين المخلصين .ليس لنا أن
نحاول أن نناغم المسيحيين اآلخرين مع أنفسنا .إننا نقبل بعضنا البعض في المسيح.
ط -الجدال كله يمكن وضع خطوط عريضة له على الشكل التالي:
 -١اقبلوا بعضكم بعضا ً ألن ﷲ يقبلنا في المسيح )٣ ،١ :١٤؛ (٧ :١٥؛
 -٢ال تدينوا بعضكم بعضا ً ألن المسيح ھو سيدنا وديّاننا )(١٢ -٣ :١٤؛
 -٣المحبة أھم من الحرية الشخصية )(٢٣ -١٣ :١٤؛
 -٤اتبعوا مثال المسيح وتنازلوا عن حقوقكم ألجل تنوير وخير اآلخرين ).(١٣ -١ :١٥
 "إِنْ " .نحويا ً ليست ھذه جملة شرطية .الكتاب  ،NJBيحوي العبارة "تجنبوا ذلك
وستفعلون ما ھو صواب".

 " ُكونُوا ُم َعافَيْنَ " .ھذا فعل أمر تام مبني للمجھول كان يستخدم كعبارة ختامية شائعة
تعبر عن التمني بالقوة والصحة.
سميث/فاندايك-البستاني٣٥ -٣٠ :١٥ :
٣١
٣٠
سالَةَ .فَلَ ﱠما قَ َرأُوھَا
" فَ َھ ُؤالَ ِء لَ ﱠما أُ ْطلِقُوا َجا ُءوا إِلَى أَ ْنطَا ِكيَةَ َو َج َم ُعوا ا ْل ُج ْم ُھو َر َو َدفَ ُعوا ال ﱢر َ
٣٢
اإل ْخ َوةَ ِب َكالَ ٍم َكثِي ٍر
فَ ِر ُحوا لِ َ
ب التﱠ ْع ِزيَ ِةَ .ويَ ُھو َذا َو ِ
سبَ ِ
سيالَ إِ ْذ َكانَا ُھ َما أَ ْيضا ً نَ ِبيﱠ ْي ِن َو َعظَا ِ٣٤
٣٣
سيالَ َرأَى
َو َ
اإل ْخ َو ِة إِلَى ﱡ
الر ُ
ص َرفَا َز َمانا ً أُ ْطلِقَا بِ َ
ش ﱠددَا ُھ ْم .ثُ ﱠم بَ ْع َد َما َ
س ِلَ .ولَ ِكنﱠ ِ
سالَ ٍم ِمنَ ِ
٣٥
ان َم َع َ
ان َويُبَ ﱢ
آخ ِرينَ َك ِثي ِرينَ
أَنْ يَ ْلبَ َث ُھنَاكَ  .أَ ﱠما بُولُ ُ
ش َر ِ
س َوبَ ْرنَابَا فَأَقَا َما فِي أَ ْنطَا ِكيَةَ يُ َعلﱢ َم ِ
أَ ْيضا ً بِ َكلِ َم ِة ال ﱠر ﱢب".
 .٣٠ :١٥ھذا لقاء جماعي آخر .إنه يظھر أھمية الكنيسة المحلية المجتمعة.
 .٣١ :١٥ھذه الجماعة الثانية )أي الكنيسة األممية في أنطاكية( لم ت َر ھذه األساسيات على
أنھا سلبية أو حصرية أو مقيدة.
 .٣٢ :١٥ھذه اآلية تع ّرف المعنى األساسي لنبوءة العھد الجديد .إنھا في المقام األول
الكرازة باإلنجيل ومضامينھا؛ من يعرف ،ربما كان ھو دليل العھد الجديد ألجل العظات
الطويلة .انظر الموضوع الخاص" :نبوءة العھد الجديد" ،على .٢٧ :١١
سالَ ٍم" .فقد تعكس ھذه تحية الوداع العبرية) Shalom ،أي" ،سالم"BDB ،
" ٣٣ :١٥بِ َ
 .(1022ھذه طريقة أخرى إلظھار التأييد الكامل لكنيسة أورشليم وقادتھا.
 .٣٤ :١٥ھذه اآلية ال توجد في المخطوطات اليونانية  ،P74א  ، E، B، A،وال في
الترجمات الالتينية الفولغاتا .وھي أيضا ً محذوفة في كل من  ، NJB، TEV،NRSVو
 .NIVإنھا صيغة معدلة في المخطوطات اإلنشية اليونانية األخرى )أي C ،و .( Dعلى
األرجح أنھا لم تكن جزءاً أصليا ً من أعمال الرسل.
 .٣٥ :١٥تظھر ھذه اآلية كيف أن كثيرين من الكارزين والمعلمين في القرن األول ال
نعرف نحن المعاصرين شيئا ً عنھم .العھد الجديد ھو انتقائي جداً في شھادته عن حياة الرسل
اآلخرين والمر َسلين والكارزين اآلخرين .ﷲ يعرف .سفر األعمال ليس مھتما ً بسيَر الحياة.
سميث/فاندايك-البستاني٤١ -٣٦ :١٥ :
٣٦
ْ
س لِبَ ْرنَابَا» :لِنَ ْر ِج ْع َونَفتَقِ ْد إِ ْخ َوتَنَا فِي ُك ﱢل َم ِدينَ ٍة نَا َد ْينَا فِي َھا بِ َكلِ َم ِة
" ثُ ﱠم بَ ْع َد أَيﱠ ٍام قَا َل بُولُ ُ
٣٧
س َ ٣٨وأَ ﱠما
وحنﱠا الﱠ ِذي يُ ْد َعى َم ْرقُ َ
َار بَ ْرنَابَا أَنْ يَأْ ُخ َذا َم َع ُھ َما أَ ْيضا ً يُ َ
ال ﱠر ﱢب َكيْفَ ُھ ْم« .فَأَش َ
سنُ أَنﱠ الﱠ ِذي فَا َرقَ ُھ َما ِمنْ بَ ْمفِيلِيﱠةَ َولَ ْم يَ ْذھ َْب َم َع ُھ َما لِ ْل َع َم ِل الَ يَأْ ُخ َذانِ ِه
س فَ َكانَ يَ ْ
بُولُ ُ
ست َْح ِ
٣٩
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ق أ َح ُد ُھ َما َ
ساف َر فِي
َاج َرةٌ َحتﱠى فا َر َ
س َو َ
اآلخ َرَ .وبَ ْرنَابَا أ َخذ َم ْرق َ
ص َل بَ ْينَ ُھ َما ُمش َ
َم َع ُھ َما .ف َح َ
٤٠
َ
َ
سف ْ
اإل ْخ َو ِة إِلَى نِ ْع َم ِة ﷲِ.
سيالَ َو َخ َر َج ُم ْ
سَ .وأ ﱠما بُولُ ُ
ا ْلبَ ْح ِر إِلَى قُ ْب ُر َ
اختَا َر ِ
ست َْودَعا ً ِمنَ ِ
٤١
س".
سو ِريﱠةَ َو ِكيلِي ِكيﱠةَ يُ َ
فَ ْ
اجتَا َز فِي ُ
ش ﱢد ُد ا ْل َكنَائِ َ
" ٣٦ :١٥لِنَ ْر ِج ْع" .لقد كان ھدف بولس وبرنابا أن يرجعوا ويقووا الكنائس الجديدة التي
كانوا قد بدأوھا في رحلتھم األولى .الحظوا أنه لم يكن ھناك تجلﱟ إلھي في ھذه اإلرسالية كما
كان في الرحلة اإلرسالية األولى ).(٢ :١٣
سنُ " .ھذا ناقص مبني للمعلوم إشاري .من الواضح أن بولس
س فَ َكانَ يَ ْ
 "أَ ﱠما بُولُ ُ
ست َْح ِ
استمر يعبّر عن ممانعته.
 "الﱠ ِذي فَا َرقَ ُھ َما" .ال نعرف بالضبط السبب الذي جعل يوحنا مرقس يترك الرحلة
اإلرسالية األولى ).(١٣ :١٣
َ
ق أ َح ُد ُھ َما َ
اآلخ َر" .المعنى الجذري لھذه الكلمة
َاج َرةٌ َحتﱠى فَا َر َ
ص َل بَ ْينَ ُھ َما ُمش َ
َ " ٣٩ :١٥ح َ
ھو "حاد" ،بما يعني "يجعله حاداً كالنصلة" .يستخدم كمعنى إيجابي في عب  .٢٤ :١٠الفعل
مستخدم أيضا ً في أع  ٦ :١٧و ١كو  .٥ :١٣لقد نشب جدال حقيقي بينھم.
س" .الحظوا أن ھناك فريقين إرساليين.
سافَ َر فِي ا ْلبَ ْح ِر إِلَى قُ ْب ُر َ
س َو َ
 "بَ ْرنَابَا أَ َخ َذ َم ْرقُ َ
س ْ
سيالَ" .بولس اختار قائداً آخر من كنيسة أورشليم.
" ٤٠ :١٥بُولُ ُ
اختَا َر ِ
ﷲ" .ھذا يعني نوعا ً من خدمة صالة تكريسية )٦ :٦؛
 " ُم ْ
اإل ْخ َو ِة إِلَى نِ ْع َم ِة ِ
ست َْودَعا ً ِمنَ ِ
٣ :١٣؛ ٢٦ :١٤؛  .(٣٢ :٢٠يدل ھذا على أن المشتركين كانوا كل الكنيسة ،وليس مجموعة
مختارة.
ِ " ٤١ :١٥كيلِي ِكيﱠةَ" .لماذا وكيف بدأت ھذه الكنائس أمر ال نعرفه بالتأكيد .ربما بدأھا بولس
بنفسه خالل سنوات الصمت في طرسوس .كانت ِكيلِي ِكيﱠةَ ھي مقاطعة بولس األم.
س" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
 "ا ْل َكنَائِ َ
أسئلةٌ للمناقشة:

ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١ما تعليل أھمية ھذا األصحاح؟
-٢من ھم المسيحيون المھ ّودون؟
-٣لماذا كان رأي يعقوب قد القى ثقالً كبيراً؟
-٤من ھم المشايخ؟
-٥ھل القيود في اآليات  ٢٩ -٢٨تشير إلى الخالص أو إلى الشركة؟

Acts 16
أعمال الرسل ١٦
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
تيموثاوس ينضم إلى بولس تيموثاوس يرافق تيموثاوس
بولس
يرافق
بولس وسيال
وسيال
وسيال
٥ -١ :١٦
٥ -١ :١٦
٤ -١ :١٦
رؤية بولس للرجل المكدوني اعبر إلى مقدونية رؤيا بولس في
ترواس
وانجدنا
١٠ -٦ :١٦
٩ -٦ :١٦
١٠ -٥ :١٦
بولس وسيال في في فيلبي
إيمان ليدية في فيلبي
فيلبي
١٥ -١١ :١٦
١٥ -١٠ :١٦
١٥ -١١ :١٦
روح في سجن فيلبي
بولس وسيال في سجن فيلبي إخراج
عرافة
٤٠ -١٦ :١٦
١٨ -١٦ :١٦
٤٠ -١٦ :١٦
بولس وسيال في
السجن
٢٤ -١٦ :١٦
خالص السجان
وأھل بيته
٤٠ -٢٥ :١٦

اليسوعية
بولس وطيموتاوس
٥ -١ :١٦
في آسية الصغرى
١٠ -٦ :١٦
في مدينة فيلبي
١٥ -١١ :١٦
بولس وسيال في
السجن
٤٠ -١٦ :١٦

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق إلى أع ٤٠ :١٧ -٣٦ :١٥
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
 -Iالرحلة اإلرسالية الثانية )(٢٣ :١٨ -٣٦ :١٥
أ -ھذه الرحلة اإلرسالية استغرقت وقتا ً أطول من الرحلة األولى ،وربما دامت ٤ -٣
سنوات.
ب -تركيزھا في المقام األول كان في مقدونية وأخائية ،والتي ھي اليونان الحديثة.
ج -خطوط عريضة رئيسية مختصرة:
 -١برنابا وبولس يفترقان ) ٤٩ -٣٦ :٠١٥الشجار بسبب يوحنا مرقس(.
 -٢سورية وكيليكية) ٤١ :١٥ ،ال نعرف بالتأكيد متى وكيف بدأت ھذه الكنائس(.
 -٣لسترة ودربة) ٥ -١ :١٦ ،تيموثاوس ينضم إليھما(.
ً
 -٤ترواس )طروداة() ١٠ -٦ :١٦ ،بولس تحصل له رؤية لكي يتجه غربا(.

 -٥فيلبي.٤٠ -١١ :١٦ ،
 -٦تسالونيكي.٩ -١ :١٧ ،
 -٧بيرية.١٤ -١٠ :١٧ ،
 -٨أثينا.٣٤ -١٥ :١٧ ،
 -٩كورنثوس.١٧ -١ :١٨ ،
 -١٠الرجوع إلى أنطاكية السورية.٢٢ -١٨ :١٨ ،
شركاء بولس في العمل:
أ -يوحنا مرقس )يوحنا ھو اسم يھودي .مرقس ھو اسم روماني ،أع .(٢٥ :١٢
 -١ترعرع في أورشليم .بيت والدته يُذكر في أع  ١٢ :١٢على أنه المكان الذي كانت
تجتمع فيه الكنيسة األولى في أورشليم للصالة
 -٢أكد كثيرون أن بيته كان موقع عشاء الرب وأن الرجل العريان الوارد ذكره في مر
 ٥٢ -٥١ :١٤كان يوحنا مرقس .كال ھذان االحتماالن ممكنان ،ولكن ذلك
كله مجرد تخمين
 -٣كان ابن برنابا )كول (١٠ :٤
 -٤كان رفيق برنابا وبولس )أع (٥ :١٣
 -٥ترك الفريق باكراً وعاد إلى أورشليم )أع (١٣ :١٣
 -٦أراد برنابا أن يأخذه معه في الرحلة الثانية ،ولكن بولس رفض )أع (٤١ -٣٦ :١٥
 -٧فيما بعد بولس ويوحنا مرقس من الواضح أنھما قد تصالحا ) ٢تيم ١١ :٤؛ فيل (٢٤
 -٨من الواضح أنه صار صديقا ً مقربا ً لبطرس ) ١بط (١٣ :٥
 -٩يقول التقليد أنه كتب اإلنجيل الذي يحمل اسمه بتدوينه عظات بطرس التي وعظ بھا
في روما إنجيل مرقس فيه كلمات التينية أكثر من أي سفر آخر في العھد
الجديد وعلى األرجح أنه ُكتب إلى الرومان .ھذا يأتي من شھادة بابياس
أسقف ھيرابوليس ،كما يدونھا أفسافيوس ،كتاب .Eccl. His. 3.39.15
يقول التقليد أن اسمه متزامن مع تأسيس كنيسة اإلسكندرية.
-١٠
ب -سيال:
 -١يُدعى سيال في أعمال الرسل وسلوانس في الرسائل
 -٢ھو ،مثل برنابا ،كان قائداً في كنيسة أورشليم )أع (٢٣ -٢٢ :١٥
 -٣كان على عالقة قريبة من بولس )أع ٤٠ :١٥؛  ١٩ :١٦وما تالھا؛ ١٥ -١ :١٧؛ ١
تس (١ :١
ً
 -٤كان ،مثل برنابا وبولس ،نبيا )أع (٣٢ :١٥
 -٥يُدعى رسوالً ) ١تس (٦ :٢
ً
ً
 -٦وھو ،مثل بولس ،كان مواطنا رومانيا )أع (٣٨ -٣٧ :١٦
 -٧ھو ،مثل يوحنا مرقس ،أيضا ً مرتبط ببطرس ،وربما كان يقوم بدور الكاتب له )١
بط (١٢ :٥
ج -تيموثاوس:
 -١اسمه يعني "ذاك الذي يكرم ﷲ"
 -٢كان ابن أم يھودية وأب يوناني وعاش في لسترة الترجمة الالتينية لتفسير أوريجنس
على رو  ٢١ :١٦تقول أن تيموثاوس كان مواطنا ً في درية .وربما استند في
ذلك إلى أع  .٤ :٢٠لقد تعلّم على اإليمان اليھودي على يد أمه وجدته ) ٢تيم
٥ :١؛ (١٥ -١٤ :٣
 -٣طُلب إليه أن ينضم إلى فريق بولس وسيال اإلرسالي )أع  .(٥ -١ :١٦كان قد تعزز
بالنبوءة ) ١تيم ١٨ :١؛ (١٤ :٤
 -٤كان بولس قد ختنه لكي يعمل مع كل من اليھود واليونانيين
 -٥كان رفيقا ً مكرسا ً لبولس ومشاركا ً في العمل معه .يذكر باالسم أكثر من أي مساعد
آخر لبولس ) ١٧مرة في  ١٠رسائل ١ ،كور ١٧ :٤؛ ١٠ :١٦؛ في ١ :١؛
١٩ :٢؛ كول ٥ :١؛  ١تس ١ :١؛ ٦ :٢؛  ١تيم ١٨ ،٢ ،١؛  ٢تيم ٢ :١؛
.(١٥ -١٤ :٣
 -٦يدعى "رسوالً" ) ١تس (٦ :٢
 -٧اثنتان من الرسائل الرعوية الثالث موجھة إليه
 -٨إنه يُذكر في الرسالة إلى العبرانيين ٢٣ :١٣
دراسة الكلمات والعبارات:

سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :١٦ :
١
ستِ َرةَ َوإِ َذا تِ ْل ِم ٌ
س ابْنُ ا ْم َرأَ ٍة يَ ُھو ِديﱠ ٍة
يذ َكانَ ُھنَا َك ا ْ
ص َل إِلَى د َْربَةَ َولِ ْ
س ُمهُ تِي ُموثَا ُو ُ
" ثُ ﱠم َو َ
ستِ َرةَ َوإِيقُونِيَةَ٣ .فَأ َ َرا َد
ُم ْؤ ِمنَ ٍة َولَ ِكنﱠ أَبَاهُ يُونَانِ ﱞي َ ٢و َكانَ َم ْ
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذينَ فِي لِ ْ
ش ُھوداً لَهُ ِمنَ ِ
س أَنْ يَ ْخ ُر َج َھ َذا َم َعهُ فَأ َ َخ َذهُ َو َختَنَهُ ِمنْ أَ ْج ِل ا ْليَ ُھو ِد الﱠ ِذينَ فِي تِ ْل َك األَ َما ِك ِن ألَنﱠ ا ْل َج ِمي َع
بُولُ ُ
٤
ضايَا الﱠتِي
سلﱢ ُمونَ ُھ ُم ا ْلقَ َ
َكانُوا يَ ْع ِرفُونَ أَبَاهُ أَنﱠهُ يُونَا ِن ﱞيَ .وإِ ْذ َكانُوا يَ ْجتَا ُزونَ ِفي ا ْل ُمد ُِن َكانُوا يُ َ
٥
ان
س تَتَ َ
س ُل َوا ْل َمشَايِ ُخ الﱠ ِذينَ فِي أُو ُر َ
َح َك َم بِ َھا ﱡ
ت ا ْل َكنَائِ ُ
الر ُ
شلِي َم لِيَ ْحفَظُوھَا .فَ َكانَ ِ
اإلي َم ِ
ش ﱠد ُد فِي ِ
َوت َْزدَا ُد فِي ا ْل َع َد ِد ُك ﱠل يَ ْو ٍم".
ستِ َرةَ" .تقع ھاتان المدينتان في القسم الجنوبي من مقاطعة غالطية
" ١ :١٦د َْربَةَ َولِ ْ
الرومانية )تركيا الحديثة( .لقد زار بولس ھذه المنطقة في رحلته اإلرسالية األولى )اآلية
.(١٤
ٌ
َ
ْ
َ
َ
يستخدم لوقا الكلمة ) (idouليبدأ ھذه العبارة .لقد كانت
 " َوإِذا تِل ِميذ كانَ ُھناكَ ".
ً
ً
طريقة من إظھار التشديد .تيموثاوس سيصبح مشاركا رسميا في رحلة بولس التبشيرية.
 "ابْنُ ا ْم َرأَ ٍة يَ ُھو ِديﱠ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة َولَ ِكنﱠ أَبَاهُ يُونَانِ ﱞي" .من  ٢تيم  ٥ :١نعلم أن جدته كانت أيضا ً
مؤمنة يھودية أو مھتدية إلى اإليمان اليھودي .جدته كان اسمه لويس وأمه كانت تدعى
يونيس .صارت أمه ،وربما جدته ،مؤمنين في رحلة بولس التبشيرية األولى.
ش ُھوداً لَهُ" .ھذا ناقص مبني للمجھول إشاري .كان الناس يطرون على
َ " ٢ :١٦كانَ َم ْ
تيموثاوس مراراً وتكراراً .أحد المواصفات للقائد في الكنيسة ھو أن يكون "ال مجال النتقاده"
ضمن جماعة المؤمنين وجماعة غير المؤمنين ) ٣تيم .(١٠ ،٧ ،٢
ستِ َرةَ" .بلدة تيموثاوس األم ھي لسترة .ولكن بعض المخطوطات اليونانية ألعمال
 "فِي لِ ْ
الرسل )وكتابات أوريجنس( تدل على أن دربة ھي كانت موطنه.
س أَنْ يَ ْخ ُر َج َھ َذا َم َعهُ" .الحظوا أن بولس يدعو تيموثاوس .لم يكن ھذا
" ٣ :١٦أَ َرا َد بُولُ ُ
خيار تيموثاوس لوحده ) ١تيم .(١ :٣
بمعنى ما يصبح تيموثاوس مندوب بولس أو ممثله الرسولي.
 " َختَنَهُ" .أراد بولس له أن يكون قادراً أن يعمل مع اليھود ) ١كور ٢٠ :٩؛ أع :١٥
 .(٢٩ -٢٧لم يكن ھذا حل وسط بين المھودين بسبب:
نتائج مجلس أورشليم )اآلية (١٥
-١
-٢
ألنه رفض أن يختن تيطس )غل (٣ :٢
ولكن تصرفات بولس شوشت الموضوع بالتأكيد .منھجية بولس في أن يصبح الكل
ألجل كل البشر لكي يكسب البعض ) ١كور  (٢٣ -١٩ :٩تجعل الناس وخالصھم أولوية.
 "أَبَاهُ يُونَانِ ﱞي" .ھذا زمن ناقص يدل ضمنا ً على أنه كان ميتا ً.
 .٤ :١٦علِم بولس وسيال )ناقص مبني للمعلوم إشاري( بنتائج مجمع أورشليم )-٢٢ :١٥
 .(٢٩تذكروا أن ھذه "األساسيات" كانت ألجل ھدفين:
 -١الشركة داخل الكنائس
 -٢التبشير لليھود )كما كان ختان تيموثاوس(
 .٥ :١٦ھذه إفادة تلخيصية أخرى للوقا )٧ :٦؛ ٣١ :٩؛ ٢٤ :١٢؛  .(٣١ :٢٨بولس كان
لديه ميل شديد في القلب نحو التلمذة )٢٢ :١٤؛ ٣٦ :١٥؛  .(٥ :١٥التبشير بدون التلمذة
يخالف المأمورية العظمى )مت  (٢٠ -١٨ :٢٨وينشأ عنھا "إجھاضات روحية".
س" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
 "ا ْل َكنَائِ ُ
سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٦ :١٦ :
٦
ُس أَنْ يَتَ َكلﱠ ُموا بِا ْل َكلِ َم ِة فِي
" َوبَ ْع َد َما ْ
يجيﱠةَ َو ُكو َر ِة َغالَ ِطيﱠةَ َمنَ َع ُھ ُم ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
اجتَا ُزوا فِي فِ ِر ِ
٧
وح٨ .فَ َم ﱡروا َعلَى
يسيﱠا َحا َولُوا أَنْ يَ ْذ َھبُوا إِلَى بِثِينِيﱠةَ فَلَ ْم يَ َد ْع ُھ ُم ﱡ
الر ُ
سيﱠا .فَلَ ﱠما أَت َْوا إِلَى ِم ِ
أَ ِ
٩
ب إِلَ ْي ِه
س ُر ْؤيَا فِي اللﱠ ْي ِلَ :ر ُج ٌل َم ِكدُونِ ﱞي قَا ِئ ٌم يَ ْطلُ ُ
اسَ .وظَ َھ َرتْ لِبُولُ َ
يسيﱠا َوا ْن َح َد ُروا إِلَى تَ ُر َو َ
ِم ِ
١٠
ت طَلَ ْبنَا أَنْ نَ ْخ ُر َج إِلَى
َويَقُو ُل» :ا ْعبُ ْر إِلَى َم ِكدُونِيﱠةَ َوأَ ِعنﱠا!« .فَلَ ﱠما َرأَى ﱡ
الر ْؤيَا لِ ْل َو ْق ِ
ش َر ُھ ْم".
ب قَ ْد َدعَانَا لِنُبَ ﱢ
َم ِكدُونِيﱠةَ ُمت ََحقﱢقِينَ أَنﱠ ال ﱠر ﱠ
يجيﱠةَ َو ُكو َر ِة َغالَ ِطيﱠةَ" .في النص لوقا يتكلم عن تجميع عرقي لغوي
ْ " ٦ :١٦
اجتَا ُزوا فِي فِ ِر ِ
أكثر منه عن تقسيمات سياسية أو مقاطعات .ھذا المصطلح سيشير إلى الحد الرسمي بين
ھاتين المجموعتين اإلثنيتين.
 " َمنَ َع ُھ ُم" .ھذا اسم فاعل ماضي بسيط مبني للمجھول .إنھا كلمة شائعة في السبعينية وفي
العھد الجديد .الروح القدس كان مشاركا ً بشكل لصيق في أعمال وقرارات الكنيسة األولى

)٤ :٢؛ ١٩ :١٠؛ ٢٨ ،١٢ :١١؛ ٢٨ :١٥؛ ٤ :٢١؛ رو  .(١٣ :١الكنيسة المعاصرة فقدت
دينامية الكنيسة األولى.
سيﱠا" .يشير ھذا إلى مقاطعة آسيا الصغرى الرومانية ،التي كانت الحد الغربي من
 " ِفي أَ ِ
تركيا المعاصرة.
وح" .ألجل المزيد من المعلومات عن شخص الروح القدس ،انظر
ُس ...ﱡ
" ﱡ
الر ُ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
الموضوع الخاص على  .٢ :١انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :يسوع والروح القدس
ھناك سالسة بين عمل الروح القدس وعمل االبن .قال  G. Campbell Morganإن
أفضل اسم للروح القدس ھو "يسوع اآلخر" )ومع ذلك فإنھما أقنومان سرمديان متمايزان(.
فيما يلي خطوط عريضة لمقارنة بين عمل وألقاب االبن والروح القدس.
 -١الروح القدس يُدعى "روح يسوع" أو تعابير مماثلة )رو ٩ :٨؛  ٢كور ١٧ :٣؛ غل
٦ :٤؛  ١بط (١١ :١
 -٢كالھما يُدعى بنفس الكلمات.
أ" -الحق"
) (١يسوع )يو (٦ :١٤
) (٢الروح القدس )يو ١٧ :١٤؛ (١٣ :١٦
بَ " -شفِيع/محامي"
) (١يسوع ) ١يو (١ :٢
) (٢الروح القدس )يو ٢٦ ،١٦ :١٤؛ ٢٦ :١٥؛ (٧ :١٦
ج" -قدوس"
) (١يسوع )مر ٢٤ :١؛ لو ٣٥ :١؛ ٣٤ :٤؛ أع ١٤ :٣؛ (٣٠ ،٢٧ :٤
) (٢الروح القدس )لو (٣٥ :١
 -٣كالھما يسكن في المؤمنين
أ -يسوع )مت ٢٠ :٢٨؛ يو ٢٣ ،٢٠ :١٤؛ ٥ -٤ :١٥؛ رو ١٠ :٨؛  ٢كور :١٣
٥؛ غل ٢٠ :٢؛ أف ١٧ :٣؛ كول (٢٧ :١
ب -الروح القدس )يو ١٧ -١٦ :١٤؛ رو ١١ ،٩ :٨؛  ١كور ١٦ :٣؛ ١٩ :٦؛ ٢
تيم (١٤ :١
ج -اآلب )يو ٢٣ :١٤؛  ٢كور (١٦ :٦
يسيﱠا" .كانت ھذه منطقة إثنية في شمال غرب مقاطعة آسيا الصغرى الرومانية.
ِ " ٧ :١٦م ِ
لقد كانت جبلية وفيھا طرق رئيسية رومانية عديدة .المدن الرئيسية كانت ترواس ،أسوس،
وبرغامس.
ً
َ
 "بِثِينِيﱠة" .كانت ھذه أيضا منطقة في الشمال الغربي آلسيا الصغرى ،والشمال الشرقي
من ميسيا .لم تكن ھذه مقاطعة رومانية في أيام لوقا ،ولكن رُبطت ببنطس كوحدة سياسية
واحدة .ب ّشر بطرس فيما بعد في ھذه المنطقة ) ١بط  .(١ :١ونعلم من فيلون أنه كان ھناك
الكثير من المستعمرات اليھودية في ھذه المنطقة.
يسيﱠا" .في ھذا السياق ،ال أنھا تعني "مرّوا خالل" أو "حول"
َ " ٨ :١٦م ﱡروا َعلَى ِم ِ
) .(BAGD 625تذكروا ،السياق يحدد المعنى وليس المعاجم/القواميس.
 "تَ ُر َواس" .ھذه المدينة كانت على بعد أربعة أميال من طروادة القديمة .لقد تأسست قبل
حوالي  ٤٠٠سنة وبقيت مدينة يونانية حرة إلى أن أصبحت مستعمرة رومانية .كانت المرفأ
المعتاد للمغادرة من ميسيا إلى مقدونية.
س ُر ْؤيَا" .قاد ﷲ بولس عدة مرات بوسائل فائقة الطبيعة.
" ٩ :١٦ظَ َھ َرتْ لِبُولُ َ
 -١نور ساطع وصوت يسوع٤ -٣ :٩ ،
 -٢رؤية١٠ :٩ ،
 -٣رؤية١٠ ،٩ :١٦ ،
 -٤رؤية٩ :١٨ ،
 -٥حالة غشية أو غيبوبة١٧ :٢٢ ،
 -٦مالك ﷲ٢٣ :٢٧ ،
 " َر ُج ٌل َم ِكدُونِ ﱞي" .كيف عرف بولس أنه كان ممن مقدونية ال نعرف بالتأكيد .ربما عرف
ذلك من لكنته أو ثيابه أو الحلية ،أو ببساطة قيل له ذلك في الرؤية .بعض المفسرين يعتقدون
أن الرجل كان لوقا )اآلية .(١٠

كان ھذا قراراً جغرافيا ً رئيسيا ً .اإلنجيل يتحول إلى أوربا.
 "ا ْعبُ ْر إِلَىَ ...وأَ ِعنﱠا" .الفعل األول ھو ماضي بسيط مبني للمعلوم اسم فاعل ،مستخدم
كأمر ،والفعل الثاني ھو ماضي بسيط مبني للمعلوم أمر .الرؤيا الرؤية كانت محددة جداً
وقوية ملزمة.
" ١٠ :١٦نا/نحن" .ھذه أول مرة ترد فيھا مقاطع تحوي "ضمير المتكلم الجمع" في أعمال
الرسل .يشير ھذا إلى إضافة لوقا إلى المجموعة اإلرسالية المؤلفة من بولس وسيال
وتيموثاوس )١٧ -١٠ :١٦؛ ١٥ -٥ :٢٠؛  .(١٦ :٢٨ -١ :٢٧بعض المفسرين فكروا بأن
الرجل الذي رآه بولس في اآلية  ٩كان لوقا ،الطبيب األممي وكاتب اإلنجيل في أعمال
الرسل.
 " َم ِكدُو ِنيﱠةَ" .كانت اليونان الحديثة مقسمة إلى مقاطعتين رومانيتين.
 -١أخائية في الجنوب )أثينا ،كورنثوس ،سبارتا(
 -٢مقدونية في الشمال )فيلبي ،تسالونيكي ،بيرية(
ً
ً
 " ُمت ََحقﱢقِينَ " .ھذه ھي كلمة ) ،(sumbibazōوالتي تعني حرفيا أن تجمع معا أو توحد.
ھنا فيھا المضمون بأن كل ما حدث كان بقيادة ﷲ ليذھب إلى مقدونية
 -١الروح القدس لم يسمح لھم بأن يكرزوا في آسيا ،اآلية ٦
 -٢الروح القدس أغلق أمامھم بيثينية ،اآلية ٧
 -٣والرؤية في اآلية ٩
ب قَ ْد َدعَانَا" .ھذا فعل تام مبني للمعلوم إشاري .قيادة الروح القدس لم تكن ألجل
 "ال ﱠر ﱠ
ً
السالمة .بل ألجل البشارة .وھذه ھي دائما إرادة ﷲ.
سميث/فاندايك-البستاني١٥ -١١ :١٦ :
١١
ْ
ْ
َ
َ
َ
يس.
اال ْ
سا ُموث َرا ِكي َوفِي الغ ِد إِلى نِيَابُولِ َ
ستِقَا َم ِة إِلى َ
" فَأ َ ْقلَ ْعنَا ِمنْ تَ ُر َو َ
اس َوتَ َو ﱠج ْھنَا بِ ِ
َ ١٢و ِمنْ ُھنَا َك إِلَى فِيلِبﱢي الﱠتِي ِھ َي أَ ﱠو ُل َم ِدينَ ٍة ِمنْ ُمقَاطَ َع ِة َم ِكدُونِيﱠةَ َو ِھ َي ُكولُونِيﱠةُ .فَأَقَ ْمنَا فِي
١٣
ج ا ْل َم ِدينَ ِة ِع ْن َد نَ ْھ ٍر َح ْي ُ
ت ا ْل َعا َدةُ
ت َخ َر ْجنَا إِلَى َخا ِر
َھ ِذ ِه ا ْل َم ِدينَ ِة أَيﱠاما ًَ .وفِي يَ ْو ِم ال ﱠ
ث َج َر ِ
س ْب ِ
ِ
١٤
س ُم َھا لِي ِديﱠةُ
س َم ُع ا ْم َرأَةٌ ا ْ
اجتَ َمعْنَ  .فَ َكانَتْ تَ ْ
سا َء اللﱠ َواتِي ْ
صالَةٌ فَ َجلَ ْ
سنَا َو ُكنﱠا نُ َكلﱢ ُم النﱢ َ
أَنْ تَ ُكونَ َ
وان ِمنْ َم ِدينَ ِة ثَيَاتِي َرا ُمتَ َعبﱢ َدةٌ ِ ﱠ ِ فَفَت ََح ال ﱠر ﱡب قَ ْلبَ َھا لِت ْ
ُص ِغ َي إِلَى َما َكانَ يَقُولُهُ
بَيﱠا َعةُ أُ ْر ُج ٍ
س١٥ .فَلَ ﱠما ا ْعتَ َمدَتْ ِھ َي َوأَ ْھ ُل بَ ْيتِ َھا طَلَبَتْ قَائِلَةً» :إِنْ ُك ْنتُ ْم قَ ْد َح َك ْمتُ ْم أَنﱢي ُم ْؤ ِمنَةٌ بِال ﱠر ﱢب
بُولُ ُ
َ
ُ
َ
ْ
فَاد ُْخلُوا بَ ْيتِي َوا ْم ُكثوا« .فأل َز َم ْتنَا".
ستِقَا َم ِة" .ھذه ھي إحدى الكلمات المالحية العديدة التي يستخدمھا
اال ْ
" ١١ :١٦تَ َو ﱠج ْھنَا بِ ِ
لوقا )األصحاح  .(٢٧لقد أخذوا سفينة تبحر مباشرة في البحر ،وليس مركبة تسير بمحاذاة
الشواطئ .لقد كان لوقا الكلمات المالحية جيداً أو أنه قابل بحارّة.
سا ُمو ْث َرا ِكي" .ھذه جزيرة صخرية صغيرة ناتئة في بحر إيجة حوالي  ٥٠٠٠قدما ً.
" َ
ً
كانت تقريبا بنصف الطريق بين ترواس وفيلبي.
يس" .ھذه كانت حرفيا ً "مدينة جديدة" .كانت ھناك عدة مدن في البحر األبيض
 "نِيَابُولِ َ
ً
المتوسط تحمل ھذا االسم .ھذه المدينة كانت ميناء بحريا لفيلبي ،والتي كانت على بعد حوالي
 ١٠أميال .في ھذا الميناء البحري كان طريق األمم ) ،(Ignatian Wayالطريق الرومانية
الرئيسية التي تمتد من الشرق إلى الغرب.
" ١٢ :١٦فِيلِبﱢي" .الكلمة في اليونانية ھي في الجمع ،ما يدل ربما على توحيد عدة
مستعمرات في مدينة واحدة متحدة .كانت تقع على الطريق الروماني الشھير ،طريق األمم
) .(Ignatian Wayكانت المدينة أصالً تدعى كريندس )اآلبار/المناجم( .فيلبس المقدوني
الثاني استولى عليھا بسبب ودائع الذھب فيھا وأعاد تسميتھا نسبة إلى اسمه.

َ
َ
َ
"أ ﱠو ُل َم ِدينَ ٍة ِمنْ ُمقَاط َع ِة َم ِكدُونِيﱠة"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
َ
" ُك ْب َرى ُمد ُِن ُمقَاط َع ِة َمقِدُونِيﱠة"
كتاب الحياة
َ
العربية المشتركة
"أكب ُر مدين ٍة في واليَ ِة م ِكدونِيﱠة"
ْ
" ُعظمى ال ُمد ُِن في ِواليَ ِة َمقدونِية"
اليسوعية
ھذه العبارة ليست مؤكدة جداً .أمثيبوليس كان "أول بلدة من مقاطعة مكدونية" .ما
قصده لوقا بھذا قد صار مثار جدل كبير .ربما كان لقب تشريف يدل على العظمة.
 " ُكولُونِيﱠةُ" .في عام  ٤٢ق.م .ھزم أوكتافيان ومارك أنتوني كاسيوس وبروتوس قرب
ھذه المدينة .إحياء لذكرى ھذا االنتصار ،جعل أوكتافيان مدينة فيلبي مستعمرة رومانية
وجعل جنوده يتقاعدون ھناك .في عام  ٣١ق.م ،.بعد ھزيمة أنتوني وكليوباترا في أتيوم،

ثبت أوكتافيان المزيد من الجنود ھناك .المستعمرات الرومانية األخرى المذكورة في العھد
الجديد ھي أنطاكية بيسديان ،لسترة ،ترواس ،كورنثوس وبتوليما .كان لديھا كل امتيازات
المدن في إيطاليا:
 -١الحكم الذاتي
 -٢اإلعفاء من الضرائب
 -٣استقاللية قضائية خاصة
غالبا ً ما كان بولس يكرز ويؤسس كنائس في ھذه المستعمرة الرومانية.
ت" .من الواضح أنه لم يكن ھناك مجامع في فيلبي .كونھا مستعمرة
" ١٣ :١٦فِي يَ ْو ِم ال ﱠ
س ْب ِ
رومانية ،فعلى األرجح أنه لم يكن فيھا ما يزيد على عشرة يھود ذكور في البلدة ،والذي كان
العدد األدنى المطلوب لتأسيس مجمع .من الواضح أنه كان ھناك بعض من خائفي ﷲ أو
دخالء )اآلية ١٤؛ ٤٣ :١٣؛  .(٧ :١٨الكثير م النساء ّ
كن منجذبات إلى األخالقية أو الفضائل
في اليھودية.
ً
ً
 " ِع ْن َد نَ ْھ ٍر" .يبدو أن ھذا كان مكانا مألوفا للعبادة الدينية )يوسيفوسAntiquities of ،
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سنَا" .كانت ھذه ھي وضعية التعليم الرابية النموذجية ،ولكن ھذه مدينة رومانية
 " َجلَ ْ
ولذلك فعلى األرجح أنھا لم تكن بذات األھمية .إنھا مجرد تفاصيل أخرى من شاھد عيان
للوقا.
َ
ُ
َ
ٌ
َ
س ُم َھا لِي ِديﱠة ِمنْ َم ِدين ِة ثيَاتِي َرا" .مقاطعة مقدونية الرومانية كان فيھا
" ١٤ :١٦ا ْم َرأة ا ْ
فرص للنساء أكثر من أي مكان آخر خالل القرن األول في عالم البحر األبيض المتوسط.
كانت ليدية من مدينة في آسيا الصغرى )رؤ  ١٧ :٢وما تالھا( .كانت مشھورة بصباغ
األرجوان ،المصنوع من قواقع الرخويات ،الذي كان مألوفا ً جداً عند الرومان .كان ھناك
مجمع في بلدتھا األم.
ُ
يأتي اسمه من ليدية ،المقاطعة القديمة ،حيث كانت المدينة تقبع .ال تذكر في رسائل
بولس األخيرة ،ولذلك فال بد أنھا كانت قد ماتت آنذاك.
 " ُمتَ َعبﱢ َدةٌ ِ ﱠ ِ" .تشير ھذه العبارة إلى خائفي ﷲ الذين كانوا منجذبين إلى اليھودية ولكنھم
ما كانوا قد أصبحوا دخالء كاملين بعد.
 "فَت ََح ال ﱠر ﱡب قَ ْلبَ َھا" .يصف الكتاب المقدس العالقة بين ﷲ والبشرية كعھد .ﷲ يأخذ دائما ً
المبادرة في تأسيس العالقة ووضع شروط العھد )انظر الموضوع الخاص على .(٤٧ :٢
الخالص ھو عالقة عھد .ما من أحد يستطيع أن يخلص ما لم يبادر ﷲ إلى ذلك )يو ،٤٤ :٦
 .(٦٥ولكن ﷲ يرغب أن يخلص جميع البشر )يو ١٦ :٣؛ ٤٢ :٤؛ تي ١١ :٢؛  ١تيم ٤ :٢؛
 ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ١ :٢؛ (١٤ :٤؛ ولذلك ،فإن المضمون ھو أن ﷲ ،على مستوى ما
)اإلعالن الطبيعي ،مز  ٦ -١ :١٩أو اإلعالن الخاص ،مز  ،(١٤ -٧ :١٩يواجه كل شخص
بخطاياه )رو  (٣ -١وشخصيا ً.
السر ھو لماذا يتجاوب البعض ولماذا يرفض البعض أن يتجاوبوا! ال أستطيع أن
أقبل شخصيا ً أن الجواب ھو اختيار ﷲ للبعض ،ورفضه للبعض اآلخر .جميع البشر
مخلوقين على صورة ﷲ )تك  (٧ -٢٦ :١وﷲ يعد بأن يفتدي جميعھم في تك .١٥ :٣
ربما ليس األمر مھما ً جداً أن نفھم لماذا ،ولكن أن نقدم اإلنجيل بأمانة للجميع وأن
ندعه يفعل فعله في قلب وفكر سامعيه )مت  .(٢٣ -١ :١٣لقد كرز بولس لليدية وتجاوبت
ھي وأھل بيتھا.
" ١٥ :١٦ا ْعتَ َمدَتْ ِھ َي َوأَ ْھ ُل بَ ْيتِ َھا" .من الواضح أن ھذه تشير إلى عائلتھا ،وخدمھا،
والعاملين لديھا )كورنيلويس ،أع ٢ :١٠؛ ١٤ :١١؛ وسجان فيلبي ،أع  .(٣٣ :١٦ونالحظ
أيضا ً أنھا ،كما اآلخرين في العھد الجديد ،كانت قد اعتمدت في الحال .لم يكن ھذا خياراً.
انظر الموضوع الخاص" :المعمودية" ،على .٣٨ :٢
السؤال الالھوتي الذي تطرحه ھذه اآلية ھو" :ھل كان األطفال مشاركين في ھذه
األمثلة من اھتداءات أھل البيت في أعمال الرسل؟" إن كان كذلك ،تكون ھناك حادثة كتابية
سابقة لمعمودية األطفال في خال تلك العائلة .أولئك الذين يؤكدون ھذا كدليل أيضا ً يشيرون
إلى ممارسة العھد القديم التي كانت تشمل األطفال في بني إسرائيل إلى الشعب )أي الختان
في اليوم الثامن من العمر ،انظر  ،James D. G. Dunnص.(١٧٦ -١٧٤ .
رغم أن األمر ممكن بالتأكيد في أن اإليمان بالمسيح يؤثر فوراً على كل العائلة )تث
٩ :٥؛  (٩ :٧في ھذه البيئة المجتمعية ،إال أن السؤال يبقى" ،ھل ھذه حقيقة عالمية شاملة
يجب ممارستھا في كل ثقافة؟" إني ألود أن أؤكد أن العھد الجديد ھو إعالن عن الخيارات

االختيارية الشخصية المتعلقة باإلحساس الموقظ بالذنب .يجب أن يدرك المرء حاجته إلى
مخلص .ھذا يقود إلى سؤال آخر ھو" :ھل الناس مولودون خطاة في آدم ،أم أنھم خطاة
عندما يختاورن أن يعصوا ﷲ؟" تسمح اليھودية بفترة براءة الطفولة إلى أن يتم الحصول
على معرفة بالناموس والتزام بحفظه .بالنسبة إلى الذكور ،العمر  ،١٣وبالنسبة إلى اإلناث،
العمر .١٢
ال يركز الرابيون على تك  ٣كما تركز عليه الكنيسة.
العھد الجديد ھو كتاب للراشدين .إنه يؤكد على محبة ﷲ لألطفال .ولكن رسالته
توجه مباشرة نحو الراشدين .على كل حال ،إننا نعيش في مجتمع ديمقراطي يركز على
الفرد ،ولكن الشرق األدنى ھو مجتمع قِبلي عشائري عائلي.
 "إِنْ " .ھذه جملة شرط من الفئة األولى ،ما تفترض أنھا صحيحة من وجھة نظر الكاتب
أو ألجل أھدافه األدبية.
ٌ
َ
 "قَ ْد َح َك ْمتُ ْم أَنﱢي ُم ْؤ ِمنة بِال ﱠر ﱢب" .الصيغة الفعلية األولى ھي فعل تام مبني للمعلوم إشاري.
تؤكدي ليدية أنھا اآلن مؤمنة .لقد كانت تدعو ھؤالء المرسلين أن يستخدموا بيتھا ومواردھا
ألجل اإلنجيل .ھذا يتناغم مع رسالة يسوع إلى السبعين عندما أرسلھم ألجل البشارة )لو :١٠
.(٧ -٥
ُ
ُ
ُ
ُ
 "ادْخلوا بَ ْيتِي َوا ْمكثوا" .كانت ليدية من نوع النساء ذوي الشخصية الحازمة ،وامرأة
أعمال .الفعل األول ھو اسم فاعل ماضي بسيط مبني للمعلوم ،مستخدم كأمر؛ والثاني ھو أمر
حاضر مبني للمعلوم.
سميث/فاندايك-البستاني١٨ -١٦ :١٦ :
َ
َ
ً
َ
ْ
"َ ١٦و َحد َ
َ
َ
ب
وح ِع َراف ٍة ا ْ
َث بَ ْينَ َما ُكنﱠا َذا ِھبِينَ إِلَى ال ﱠ
س ُ
صالَ ِة أنﱠ َجا ِريَة بِ َھا ُر ُ
ستَقبَل ْتناَ .و َكانتْ تُ ْك ِ
١٧
اس
سبا ً َكثِيراً بِ ِع َرافَتِ َھا.
ص َر َختْ قَائِلَةًَ » :ھ ُؤالَ ِء النﱠ ُ
س َوإِيﱠانَا َو َ
َھ ِذ ِه اتﱠبَ َعتْ بُولُ َ
َم َوالِيَ َھا َم ْك َ
١٨
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ص«َ .و َكانَتْ تَف َع ُل َھذا أيﱠاما ً َكثِي َرةً.
يق ال َخالَ ِ
ُھ ْم َعبِي ُد ﷲِ ال َعلِ ﱢي ال ِذينَ يُنَادُونَ ل ُك ْم بِط ِر ِ
َ
ْ
ْ
ْ
يح أنْ تَخ ُر َج ِمن َھا«.
وح َوقَا َل» :أَنَا آ ُم ُر َك بِا ْ
س َوا ْلتَفَتَ إِلَى ﱡ
س ِم يَ ُ
ض ِج َر بُولُ ُ
فَ َ
سو َع ال َم ِ
س ِ
الر ِ
سا َع ِة".
فَ َخ َر َج فِي تِ ْلكَ ال ﱠ
َ " ١٦ :١٦حد َ
َث" .من الواضح أن ھذا حدث في يوم آخر ،وعلى األرجح في السبت التالي.
ً
كان ذلك لقاء بالصدفة ،ولكن ﷲ كان مشاركا فيه ألجل أھدافه ،كما في كل حدث ،وكل لقاء
شخصين كل يوم.
وح ِع َرافَ ٍة" .ھناك كلمتان تستخدمان في ھذه الجملة لوصف ھذه الفتاة المستعبدة.
 " ُر ُ
األولى" ،رُو ُح ِع َرافَ ٍة" ھذه العبارة )الموجودة ھنا فقط في العھد الجديد( لھا خلفية من العھد
القديم ،ولكن تستخدم كلمات يونانية مختلفة في السبعينية )ال ٣١ :١٩؛ تث ١١ :١٨؛  ١صم
٧ ،٣ :٢٨؛  ٢مل ٦ :٢١؛  ١أخ  .(١٣ :١٠كان ھذا شخصا ً ممسوساً ،كان يتنبأ ،عن طريق
األغاني والتعويذات أو تفسير الظواھر الطبيعية )مثل ،طيران الطيور ،والسحب ،والبقايا في
كأس الشراب ،وكبد الحيوان ،الخ ،(.إلى حد ما ،ويؤثر على المستقبل.
في ھذه البيئة الثقافية اليونانية كلمة  ،puthōnالتي تنحدر من الميثولوجيا اليونانية
كانت أفعى عمالقة قتله أبولو.
ھذه األسطورة صارت طقس عرافة) ،أي دلفي( ،حيث كان البشر يستطيعون أن
يستشيروا اآللھة .ھذا الموقع معروف بأفاعي الھيكل فيه )أي أفاعي البايثون( التي كانت
تزحف فوق الناس الذين يستلقون في الھيكل ويسمحون لألفعى أن تزحف فوقھم بقصد معرفة
مستقبلھم والتأثير عليه.
 "بِ ِع َرافَتِ َھا" .ھذه الكلمة )اسم فاعل حاضر مبني للمعلوم ،مؤنث ،مفرد( تستخدم فقط ھنا
في العھد الجديد .الكلمة الجذر شائعة في السبعينية للداللة على معنى "عراف ،رائي ،نبي"،
وعادة تكون في سياق سلبي .إنھا تعني ذاك الذي يھذي ،وبھذا يعبر عن النشوة العاطفية التي
ترافق تنبؤھم .تشير ھنا إلى ذاك الذي يتنبأ عن المستقبل ألجل الربح .المضمون السياقي
والمفرداتي ھو أن الفتاة كان يسكن فيھا روح نجس.
ص َر َختْ " .ھذا اسم فاعل حاضر مبني للمعلوم وناقص مبني
سَ ...
" ١٧ :١٦اتﱠبَ َعتْ بُولُ َ
للمعلوم إشاري .استمرت الفتاة في متابعة بولس واستمرت تصرخ )اآلية .(١٨
اس ُھ ْم َعبِي ُد ﷲِ ا ْل َعلِ ﱢي" .ما كان يسوع ليقبل شھادة من أرواح شيطانية )لو
 " َھ ُؤالَ ِء النﱠ ُ
٢٨ :٨؛ مر ٢٤ :١؛ ١١ :٣؛ مت  (٢٩ :٨وما كان بولس ليفعل ذلك ألن ھذا كان يمكن أن
يؤدي إلى المعنى الضمني بتأييد شيطاني.

ﷲ ْال َع ِل ﱢي" )مر ٧ :٥؛ لو  (٢٨ :٨تستخدم للداللة على الرب/يھوه )أي،El ،
كلمة " ِ
 (Elyonفي تك ١٩ -١٨ :١٤؛  ٢صم ) ١٤ :٢٢انظر الموضوع الخاص على ،(٦ :١
ولكنھا استخدمت أيضا ً في ثقافة زفس ھذه .ھذا الروح لم يكن يعطي شھادة ليمجد ﷲ ،بل
ليربط اإلنجيل باألرواح الشيطانية.
 "الﱠ ِذينَ يُنَادُونَ لَ ُك ْم بِ َ
ص" .ليس ھناك أداة تعريف ما "طريق" ).(NRSV
يق ا ْل َخالَ ِ
ط ِر ِ
ربما كانت تقول أن إحدى الطرق العديدة المؤدية إلى ﷲ العلي .ھذا الروح الشيطاني ال
يحاول أن يساعد خدمة بولس .الھدف من قوله ھذا ھو:
 -١أن يطابق بولس مع الكھانة والرجم بالغيب
 -٢أن يقدم طريقا ً بديالً ،وليس طريق الخالص )أي اإليمان بالمسيح(
إصدار  NETللكتاب المقدس )ص ٢٠٢٢ .البند  (١٦فيه نقاش جيد عن المسائل
النحوية المتعلقة بترجمة "طريق الخالص" إزاء "طريق خالص" .إنه يفضل عبارة "طريق
الخالص".
المسألة الحقيقية ھي ما كان سيفھمه المستمعون في فيلبي في القرن األول .ففي
بيئتھم الثقافية" ،ﷲ العلي" كان يشير إلى زفس ،ومن ھنا فإن غياب أو وجود أداة التعريف
مع "طريق الخالص" ھي ليست المسألة التفسيرية.
س" .في ھذه الحادثة بولس تصرف ،ليس بدافع المحبة ،بل بدافع
ض ِج َر بُولُ ُ
َ " ١٨ :١٦
ً
ً
الضجر .كان بولس إنسانا أيضا .ھذا الفعل القوي نفسه نجده في السبعينية في جا ،٩ :١٠
نجده ھنا يعني عمل مجھد .في العھد الجديد يستخدم فقط ھنا وفي  .٢ :٤إنه يشير إلى من ھو
مغضّب كليا ً.
وح" .الحظوا أن بولس ال يخاطب العبدة ،بل الروح الشيطاني الساكن فيھا
 "إِلَى ﱡ
الر ِ
والمتحكم بھا .طرد بولس لألرواح كان قد تدرب عليه بنفس الطريقة كما عمليات طرد
األرواح في العھد الجديد )أي باسم يسوع( .انظر المواضيع الخاصة" :األرواح الشريرة"
و"طرد األرواح" ،على .١٦ :٥
سميث/فاندايك-البستاني٢٤ -١٩ :١٦ :
١٩
َ
ُ
سيالَ َو َج ﱡرو ُھ َما إِلَى
س ُكوا بُول َ
سبِ ِھ ْم أ ْم َ
" فَلَ ﱠما َرأَى َم َوالِي َھا أَنﱠهُ قَ ْد َخ َر َج َر َجا ُء َم ْك َ
س َو ِ
٢٠
ان ال ﱠر ُجالَ ِن يُبَ ْلبِالَ ِن َم ِدينَتَنَا َو ُھ َما
ال ﱡ
وق إِلَى ا ْل ُح ﱠك ِامَ .وإِ ْذ أَت َْوا بِ ِھ َما إِلَى ا ْل ُوالَ ِة قَالُواَ » :ھ َذ ِ
س ِ
٢٢
٢١
ْ
َ
َ
ان بِ َع َوائِ َد الَ يَ ُجو ُز لَنَا أنْ نَ ْقبَلَ َھا َوالَ نَ ْع َم َل بِ َھا إِذ نَ ْحنُ ُرو َمانِيﱡونَ « .فقَا َم
ان َويُنَا ِديَ ِ
يَ ُھو ِديﱠ ِ
٢٣
َ
َ
َ
ض ُعوا َعلَ ْي ِھ َما
ا ْل َج ْم ُع َمعا ً َعلَ ْي ِھ َما َو َم ﱠز َ
ق ا ْل ُوالَةُ ثِيَابَ ُھ َما َوأ َم ُروا أنْ يُ ْ
ص ﱢي .ف َو َ
ض َربَا بِا ْل ِع ِ
ض ْب ٍطَ ٢٤ .و ُھ َو إِذْ
َ
َ
َ
صوا َحافِظ ال ﱢ
ت َكثِي َرةً َوأَ ْلقُو ُھ َما فِي ال ﱢ
س ْج ِن َوأ ْو ُ
س ُھ َما بِ َ
س ْج ِن أنْ يَ ْح ُر َ
َ
ض َربَا ٍ
٢٥
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
ضبَط أ ْر ُجلَ ُھ َما فِي ا ْل ِم ْقط َر ِةَ .ونَ ْح َو
صيﱠة ِمث َل َھ ِذ ِه أ ْلقَا ُھ َما فِي ال ﱢ
ﱠاخلِ ﱢي َو َ
س ْج ِن الد ِ
أَ َخذ َو ِ
٢٦
س َم ُعونَ ُھ َما .فَ َحد َ
َث
س ُجونُونَ يَ ْ
ان ﷲَ َوا ْل َم ْ
نِ ْ
ف اللﱠ ْي ِل َكانَ بُولُ ُ
ان َويُ َ
سيالَ يُ َ
س َو ِ
ص ِ
سبﱢ َح ِ
صلﱢيَ ِ
َ
َ
ٌ
ٌ
َ
ً
اب ُك ﱡل َھا َوا ْنفَ ﱠكتْ
ساتُ ال ﱢ
ال األ ْب َو ُ
سا َ
بَ ْغتَة َز ْل َزلَة ع َِظي َمة َحتﱠى تَزَ ْع َزعَتْ أ َ
س ْج ِن فا ْنفَت ََحتْ فِي ا ْل َح ِ
يع".
قُيُو ُد ا ْل َج ِم ِ
سبِ ِھ ْم" .ھؤالء "الموالي" ما كانوا يھتمون على
َ " ١٩ :١٦رأَى أَنﱠهُ قَ ْد َخ َر َج َر َجا ُء َم ْك َ
اإلطالق بأن إنسانا ً كان مستعبداً للشيطان .لقد انزعجوا بسبب خسارة المال )انظر اآلية
 ،(١٦كما حال الناس في لو .٣٩ -٢٦ :٨
سيالَ" .ال نعرف بالضبط لماذا لم يأخذوا لوقا وتيموثاوس.
س ُكوا بُولُ َ
 "أَ ْم َ
س َو ِ
" ٢٠ :١٦ا ْل ُوالَ ِة" .ھذه ھي كلمة ) .(praetorsألقابھم رسميا ً كانت ) ،(duumvirsولكننا
نعلم من سيسيرو أن كثيرون كانوا يحبون أن يُدعوا ) .(Praetorsلوقا دقيق جداً في
استخدامه أللقاب الموظفين الرسميين الحكوميين الرومان .ھذه أحد األدلة العديدة على
التاريخية لديه.
ان ُ ...رو َمانِيﱡونَ " .يظھر ھذا تحامالتھم العرقية وكبريائھم .فترة
" ٢١ ،٢٠ :١٦يَ ُھو ِديﱠ ِ
وجود بولس في فيلبي ربما كانت قريبة من الوقت الذي أصدر فيه كلوديوس المرسوم
القاضي بطرد اليھود من روما ٥٠ -٤٩ ،م) .في الحقيقة لقد منع أي ممارسة عبادة يھودية(.
العداء الروماني للسامية ربما يمكن رؤيته في كتاب  Pro Pro Fiasco 28) ،Ciceroو
.(Javenal 14.96-106
ان بِ َع َوائِ َد الَ يَ ُجو ُز لَنَا أَنْ نَ ْقبَلَ َھا" .الحظوا أن ھذه التھمة ال عالقة لھا بطرد
 "يُنَا ِديَ ِ
األرواح من الفتاة المستعبدة.
من الواضح أنھا تشير إلى كرازتھم بإنجيل يسوع المسيح .كانت اليھودية ديانة
شرعية في اإلمبراطورية الرومانية ،ولكن صار واضحا ً أن المسيحية قُ ّدر لھا أن يُنظر إليھا

على أنھا ديانة منفصلة ولذلك غير شرعية .لقد كان أمراً غير قانوني لليھود أن يحاولوا
ھداية الرومان ،وكذلك كان ھذا أيضا ً أمراً غير شرعي لبولس أيضا ً.
ق ا ْل ُوالَةُ ِثيَابَ ُھ َما َوأَ َم ُروا" .الصيغ الفعلية ببساطة تدل على أن الواليان
َ " ٢٢ :١٦م ﱠز َ
 ،Praetorsتأثرا باھتياج الحشد ،ومزقا ثياب بولس وسيال أنفسھما )اسم فاعل ماضي بسيط
مبني للمعلوم ،جمع( .ھذا أمر غير مألوف أبداً بالنسبة إليھم أن يكونوا مشاركين فعّالين في
حادثة قضائية.
 -١مزقوا ثيابھم )اسم فاعل ماضي بسيط مبني للمعلوم(
 -٢أمروا بجلدھما )فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري يتبعه مصدر حاضر مبني للمعلوم(
ص ﱢي" .ھذا النوع من العقاب )أي  ،verberatioالذي كانت تأمر به
 "أَنْ يُ ْ
ض َربَا بِا ْل ِع ِ
سلطة محكمة المدينة( لم يكن قاسيا ً كما الجلد الروماني .لم يكن ھناك عدد محدد من
الضربات .ضُرب بولس على ھذا النحو ثالث مرات ) ٢كور .(٢٥ :١١
ھذه ھي الرواية الوحيدة المدونة عن ذلك ) ١تس .(٢ :٢
ﱠاخلِ ﱢي" .ھذه تعني أقصى تدابير الحماية .كان ھناك عامل خوف ھنا
" ٢٤ :١٦ال ﱢ
س ْج ِن الد ِ
)اآلية  .(٢٩طرد بولس لألرواح لفت انتباھھم.
 "أَ ْر ُجلَ ُھ َما فِي ا ْل ِم ْقطَ َر ِة" .معظم السجون في ذلك العصر كان فيھا سالسل متصلة
بالجدران يُكبل بھا السجناء .ولذلك فإن األبواب كانت تغلق بالمزالج فقط ولم تقفل .ھذه
المثقّبة كانت تجعل القدمين متباعدتين وتسبب مشقة كبيرة وحماية أفضل.
سميث/فاندايك-البستاني٣٤ -٢٥ :١٦ :
٢٥
ْ
ﱢ
ُ
َ
س َم ُعون ُھ َما.
س ُجونونَ يَ ْ
ان ﷲَ َوال َم ْ
" َونَ ْح َو نِ ْ
ف اللﱠ ْي ِل َكانَ بُولُ ُ
ان َويُ َ
سيالَ يُ َ
س َو ِ
ص ِ
سبﱢ َح ِ
صليَ ِ
٢٦فَ َحد َ
اب
ساتُ ال ﱢ
ال األَ ْب َو ُ
سا َ
َث بَ ْغتَةً َز ْل َزلَةٌ ع َِظي َمةٌ َحتﱠى تَ َز ْعزَ عَتْ أَ َ
س ْج ِن فَا ْنفَت ََحتْ فِي ا ْل َح ِ
٢٧
ستَ ﱠل
ُوحةً ا ْ
يعَ .ولَ ﱠما ا ْ
اب ال ﱢ
ستَ ْيقَظَ َحافِظُ ال ﱢ
س ْج ِن َم ْفت َ
س ْج ِن َو َرأَى أَ ْب َو َ
ُكلﱡ َھا َوا ْنفَ ﱠكتْ قُيُو ُد ا ْل َج ِم ِ
٢٨
ت
سهُ ظَانّا ً أَنﱠ ا ْل َم ْ
س ُجونِينَ قَ ْد َھ َربُوا .فَنَادَى بُولُ ُ
س بِ َ
س ْيفَهُ َو َكانَ ُم ْز ِمعا ً أَنْ يَ ْقتُ َل نَ ْف َ
َ
ص ْو ٍ
٢٩
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َاخ ٍل
س َك َ
ش ْيئا ً َر ِديّا ً ألنﱠ َج ِمي َعنَا َھ ُھنَا« .فطل َب َ
ض ْوءاً َوان َدف َع إِلى د ِ
يم قائِالً» :الَ تَف َع ْل بِنَف ِ
ع َِظ ٍ
٣٠
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ي َماذا يَ ْنبَ ِغي أنْ أف َع َل لِ َك ْي
سيﱢ َد ﱠ
سيالَ َوھ َُو ُم ْرتَ ِع ٌد ث ﱠم أ ْخ َر َج ُھ َما َوقا َل» :يَا َ
َو َخ ﱠر لِبُول َ
س َو ِ
٣٢
٣١
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
ص أ ْنتَ َوأ ْھ ُل بَ ْيتِ َك«َ .و َكل َماهُ َو َج ِمي َع
ص؟« فقَاالَ» :آ ِمنْ بِال ﱠر ﱢب يَ ُ
يح فت َْخل َ
أَ ْخلُ َ
سو َع ال َم ِ
س ِ
٣٣
ت
سا َع ِة ِمنَ اللﱠ ْي ِل َو َغ ﱠ
َمنْ فِي بَ ْيتِ ِه بِ َكلِ َم ِة ال ﱠر ﱢب .فَأ َ َخ َذ ُھ َما فِي تِ ْلكَ ال ﱠ
سلَ ُھ َما ِمنَ ا ْل ِج َر َ
احا ِ
٣٤
ص َع َد ُھ َما إِلَى بَ ْيتِ ِه قَ ﱠد َم لَ ُھ َما َمائِ َدةً َوتَ َھلﱠ َل
ال ُھ َو َوالﱠ ِذينَ لَهُ أَ ْج َم ُعونَ َ .ولَ ﱠما أَ ْ
َوا ْعتَ َم َد فِي ا ْل َح ِ
يع بَ ْيتِ ِه إِ ْذ َكانَ قَ ْد آ َمنَ بِا ﱠ ِ".
َم َع َج ِم ِ
ف اللﱠ ْي ِل" .على األرجح أنھم لم يستطيعوا النوم بسبب األلم من الضرب
" ٢٥ :١٦نَ ْح َو نِ ْ
ص ِ
وال ُمثقّبة.
ان ﷲَ" .ربما كان الفحوى الالھوتي لھذه الصلوات والترانيم ھو ما
ان َويُ َ
 "ي ُ َ
سبﱢ َح ِ
صلﱢيَ ِ
ْ
جعل السجناء يؤمنون بالمسيح )إذ أن" ،ال َم ْسجُونُونَ كانوا يَ ْس َمعُونَھُ َما"( ألنه ما من أحد من
السجناء قد نجا عندما فتح الزلزال األبواب )اآليات َ " ،٢٨ ،٢٦ج ِمي َعنَا ھَھُنَا"(.
س َم ُعونَ ُھ َما" .ھذا فعل ناقص متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
س ُجونُونَ يَ ْ
 "ا ْل َم ْ
إشاري ،ما يدل على أنھم كانوا يصغون باستمرار إلى بولس وسيال .الفعل
) (epakroaomaiھو كلمة نادرة في العھد الجديد والسبعينية .استخدامھا في  ١صم :١٥
 ٢٢يشير إلى إصغاء مركز بفرح وابتھاج .ھؤالء السجناء المعتلون اليائسون كانوا يسمعون
بتوق ويتجاوبون إلى رسالة محبة ﷲ وعنايته وقبوله.
َ " ٢٦ :١٦ز ْل َزلَةٌ" .كان ھذا حادثا ً طبيعياً ،ولكن بھدف وتوقيد وتأثير فائق الطبيعة )مت
٥٤ ،٥١ :٢٧؛  .(٢ :٢٨كان ﷲ قد حرر بطرس من السجن عن طريق مالك )،(٣١ :٤
ولكن ھنا حادثة اختارھا ﷲ أن تعطي بولس الفرصة ليكرز باإلنجيل لكل من السجناء
والسجانين.
س ْيفَهُ" .كان ھذا سيف صغير ذو حدين يوضع في غمد تحت الحزام وكان له
َ " ٢٧ :١٦
شكل اللسان .كان أداة لتنفيذ عقوبة اإلعدام بحق المواطنين الرومانيين .عندما كان السجّان
يفقد السجناء ،كان عليه أن يتحمل مصيرھم ).(١٩ :١٢
 .٢٨ :١٦إيمان بولس وسيال ومحتوى صلواتھم والتسابيح أثرت بشكل قوي على
المسجونين اآلخرين )أعتقد أنھم ھم أيضا ً قد خلصوا(.
َ " ٢٩ :١٦
ض ْوءاً" .الحظوا الجمع .كان ھناك سجّانون آخرون.
طلَ َب َ
ص؟" .تعكس ھذه ) (١خوف البشر من
سيﱢ َد ﱠ
ي َما َذا يَ ْنبَ ِغي أَنْ أَ ْف َع َل لِ َك ْي أَ ْخلُ َ
" ٣٠ :١٦يَا َ
األمور الفائقة الطبيعة و) (٢بحث اإلنسان إلى السالم مع ﷲ.

لقد كان يريد السالم والفرح الذي أظھره بولس وسيال ،حتى في ھذه الظروف
المؤلمة والجائرة .الحظوا أن ھذا الرجل ،كما كثيرين ،عرف أنه سيكون ھناك نوع من
التجاوب البشري )لو ١٤ ،١٢ ،١٠ :٣؛ أع ٣٧ :٢؛ .(١٠ :٢٢
يح" .ھذا الفعل )ماضي بسيط مبني للمعلوم أمر(
" ٣١ :١٦آ ِمنْ بِال ﱠر ﱢب يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
 pisteuōيمكن أن يترجم "يؤمن"" ،إيمان" ،أو ثقة" .انظر المواضيع الخاصة على ،٤٠ :٢
 ،١٦ :٣و .٥ :٦إنه تجاوب إيماني اختياري في المقام األول ) .(٤٣ :١٠الحظوا أيضا ً أنه
إيمان بشخص ،وليس بعقيدة أو بنظام الھوتي .ھذا الرجل لم تكن له أية خلفية يھودية )مثل
أھل نينوى في يونان( .ومع ذلك فإن متطلبات الخالص الكامل بسيطة جداً وھي نفسھا تماماً.
ھذه ھي الخالصة الكثر بالغة لإلنجيل في العھد الجديد ).(٤٣ :١٠
توبته )مر ١٥ :١؛ أع ١٩ ،١٦ :٣؛  ٢٠ك (٢١أظھرتھا أعماله.
ص أَ ْنتَ َوأَ ْھ ُل بَ ْيتِ َك" .في العالم القديم دين رب البيت كان دين كل أعضاء العائلة
 "ت َْخلُ َ
)٢ :١٠؛ ١٤ :١١؛ ١٥ :١٦؛  .(٨ :١٨وال نعرف كيف كان ھذا ينجح على مستوى األفراد،
ولكن من الواضح أنه كان يشتمل على مستوى ما من اإليمان الشخصي من جھة كل فرد.
كرز بولس من ثم برسالة اإلنجيل إلى السجّان وإلى أھل بيته )اآلية  .(٣٢في ھذه الحادثة،
ليس أھل بيته فقط ،بل أيضا ً نزالء سجنه.
َ " ٣٢ :١٦كلِ َم ِة ال ﱠر ﱢب" .ھناك تغاير يتعلق بھذه العبارة:
َ " -١كلِ َم ِة الرﱠبﱢ " ھي في المخطوطة 2 ، 74 ،P45א.E ،D ،C ،A ،
َ " -٢كلِ َم ِة ﷲ" ھي في المخطوطة א*B ،
في السياق المسألة ھي لمن تشير كلمة "الرب"؟
 -١يسوع ،اآلية ٣١
 -٢الرب/يھوه اآليات ٣٤ ،٢٥؛ ٤٨ ،٤٤ :١٣؛ إنھا عبارة من العھد القديم في تك :١٥
١٤؛  ١صم ١٠ :١٥؛ أش ١٠ :١؛ يونان (١ :١
ال ُھ َو َوالﱠ ِذينَ لَهُ أَ ْج َم ُعونَ " .تظھره ھذه أھمية المعمودية .يذكرھا
َ " ٣٣ :١٦وا ْعتَ َم َد فِي ا ْل َح ِ
سفر أعمال الرسل مراراً وتكراراً .انظر الموضوع الخاص" :المعمودية" ،على  .٣٨ :٢لقد
فعل يسوع ذلك )لو  (٢١ :٣وأمر بھا )مت  (١٩ :٢٨وھذا يرسخھا )أع  .(٣٨ :٢إنھا
منسجمة أيضا ً مع األمثلة األخرى في أعمال الرسل على أن المعمودية كانت تجري فوراً بعد
اعتراف الناس باإليمان )أع  .(٤٨ -٤٧ :١٠بمعنى ما كانت منظورھم وإعالنھم الفعلي
الشفھي العلني باإليمان في المسيح )رو .(١٣ -٩ :١٠
يع بَ ْيتِ ِه إِ ْذ َكانَ قَ ْد آ َمنَ بِا ﱠ ِ" .الفعالن مفردان ما يشير إلى
َ " ٣٤ :١٦وتَ َھلﱠ َل َم َع َج ِم ِ
السجّان .ولكن العبارة الظرفية تدل ضمنا ً على اشتمال عائلة وخدام الرجل أيضاً.
الفعل "آمن" ھو اسم فاعل تام مبني للمعلوم ،يدل على حالة مستقرة .الحظوا التغير
في الزمن من اآلية .٣١
سميث/فاندايك-البستاني٤٠ -٣٥ :١٦ :
٣٦
َ
َ
َ
ْ
ق ذ ْينِكَ ال ﱠر ُجلَ ْي ِن« .فَأ ْخبَ َر َحافِظُ
س َل ا ْل ُوالَةُ ا ْل َجالﱠ ِدينَ قَائِلِينَ » :أطلِ ْ
صا َر النﱠ َھا ُر أَ ْر َ
" َولَ ﱠما َ
٣٧
ْ
َ
َ
َ
ْ
سلُوا أنْ تُطلَقَا فَ ْ
س:
ال ﱢ
سالَ ٍم .فَقَا َل لَ ُھ ْم بُولُ ُ
اخ ُر َجا اآلنَ َواذ َھبَا بِ َ
س أنﱠ ا ْل ُوالَةَ قَ ْد أ ْر َ
س ْج ِن بُولُ َ
َ
َ
س ْج ِن  -أفَاآلنَ
ان َوأ ْلقَ ْونَا فِي ال ﱢ
» َ
ض َربُونَا َج ْھراً َغ ْي َر َم ْق ِ
ض ﱟي َعلَ ْينَا َونَ ْحنُ َر ُجالَ ِن ُرو َمانِيﱠ ِ
٣٨
ْ
َ
َ
س ُھ ْم َويُ ْخ ِر ُجونَا« .فَأ ْخبَ َر ا ْل َجالﱠدُونَ ا ْل ُوالَةَ بِ َھ َذا ا ْل َكالَ ِم
س ّراً؟ َكالﱠ! بَ ْل لِيَأتُوا ُھ ْم أ ْنفُ ُ
يَ ْط ُردُونَنَا ِ
٣٩
فَ ْ
سأَلُو ُھ َما أَنْ
َض ﱠرعُوا إِلَ ْي ِھ َما َوأَ ْخ َر ُجو ُھ َما َو َ
ان .فَ َجا ُءوا َوت َ
اختَش َْوا لَ ﱠما َ
س ِم ُعوا أَنﱠ ُھ َما ُرو َمانِيﱠ ِ
٤٠
اإل ْخ َوةَ َو َع ﱠزيَا ُھ ْم ثُ ﱠم
يَ ْخ ُر َجا ِمنَ ا ْل َم ِدينَ ِة .فَ َخ َر َجا ِمنَ ال ﱢ
س ْج ِن َود ََخالَ ِع ْن َد لِي ِديﱠةَ فَأ َ ْب َ
ص َرا ِ
َخ َر َجا".
" ٣٥ :١٦ا ْل ُوالَةُ" .ھذه حرفيا ً "حامل الصولجان" ) .(hrabdouchosta lictorتشير ھذه
إلى أولئك المشاركين في التأديب الرسمي )اآلية  .(٢٠الحزب الفاشي اإليطالي حصل على
اسمه من ھذه الكلمة .حزمة من ھذا العصي )من الكلمة الالتينية  (fascesكانت رمز السلطة
السياسية.
ان" .كانت فيلبي مستعمرة رومانية وفيھا ميزات قانونية فائضة
َ " ٣٧ :١٦ر ُجالَ ِن ُرو َمانِيﱠ ِ
جعلت إمكانية التعرض للخطر في رومية إذا ما وصلت ھذه المعاملة المجحفة للمواطنين
الرومانيين إلى ھناك .ضرب المواطنين الرومانيين كان انتھاكا ً خطيراً لحالتھم القانونية في
المستعمرة )اآلية ٣٩؛ انظر  10.9.4 " History" ،Livyأو " Pro Rabirio" ،Cicero
.(4.12-13

 .٣٩ :١٦ربما كان الھدف من احتجاج بولس ھو حماية أعضاء الكنيسة األغرار في فيلبي
وأن يحقق حالة مميزة محددة من أجلھم .القادة ،بتصرفاتھم ،يدلون ضمنا ً على أن الكرازة
باإلنجيل لم تكن غير شرعية .الباب كان مفتوحا ً لمحاوالت الكرازة المستقبلية في فيلبي.
" ٤٠ :١٦فَ َخ َر َجا" .من الواضح أن لوقا بقي خلفھم .نجده ال يزال ھنا في .٦ -٥ :٢٠
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا يُدعى الروح القدس روح يسوع؟
-٢لماذا سمح ﷲ لل ُمر َسلين بأن يواجھوا ھكذا معارضة وشدة قوية؟
-٣لماذا لم يقبل بولس شھادة الفتاة العبدة؟
-٤ضع قائمة بالناس الذين خلصوا في فيلبي.
-٥لماذا لم يُسجن إلى بولس وسيال؟
-٦لماذا لم يھرب بقية المساجين؟
-٧ضع قائمة بعناصر الخالص في ھذا األصحاح .ھل ھي مختلفة عن تلك التي
نجدھا في األصحاحات األخرى من أعمال الرسل؟
-٨ھل كان لھذا السجّان أي خلفية في اليھودية أو المسيحية؟
-٩ما الذي يعنيه "خلص أھل بيته"؟
 -١٠لماذا جعل بولس المسؤولين في المدينة يعتذرون له شخصيا؟ً

Acts 17
أعمال الرسل ١٧
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
في تسالونيكي

في تسالونيكي

في تسالونيكي

٩ -١ :١٧
في بيرية

٩ -١ :١٧
في بيرية

٩ -١ :١٧
في بيرية

١٥ -١٠ :١٧
في أثينا
٣٤ -١٦ :١٧

١٥ -١٠ :١٧
في أثينا
٢١ -١٦ :١٧
حديث
األريوباغوس
٣٤ -٢٢ :١٧

١٥ -١٠ :١٧
في أثينا
٣٤ -١٦ :١٧
في

اليسوعية
بولس وسيال في
تسالونيكي
٩ -١ :١٧
بولس وسيال في
بيرية
١٥ -١٠ :١٧
بولس في أثينا
٣٤ -١٦ :١٧
خطبة بولس
٣٤ -٢٢ :١٧

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
لنضع خطوطا ً عريضة لرسالة بولس إلى اليونانيين العقالنيين المفكرين في أثينا
) .(٣٤ -١٥ :١٧غنھا مشابھة ألع .١٨ -١٥ :١٤
أ -ھناك إله واحد ،خالق السماء )الروح( واألرض )المادة(
 -١ھم جاھلون به
 -٢ال يسكن في ھياكل أو أصنام من صنع البشر
 -٣ليس في حاجة إلى أي شيء من البشر
 -٤ھو المصدر الوحيد للحياة الحقيقية
ب -متحكم بكل تاريخ البشر
 -١خلق جميع الشعوب من إنسان واحد
 -٢ثبّت حدود األمم
ج -وضع في البشر رغبة في معرفته ،وھو ليس من الصعب إيجاده
د -الخطيئة فصلتنا عنه
 -١لقد تغاضى عن خطايانا في أوقات الجھل
 -٢علينا أن نتوب
ھـ -سيدين كل خليقته
ھناك يوم معين للدينونة
-١
الدينونة ستصير من خالل المسيا
-٢
ھذا المسيا قد قام من بين األموات ليبرھن شخصه وعمله
-٣

سالُونِي ِكي:
مدينة تَ َ
تاريخ موجز لتسالونيكي
أ-
 -١كانت تسالونيكي تقع عند رأس  .Thermaic Gulfتسالونيكي كانت بلدة
ساحلية على طريق األمم  Via Ignatiaوھي الطريق الرومانية
الرئيسية ،التي تنطلق من روما باتجاه الشرق .ھي ميناء بحري ،وكانت
أيضا ً قريبة جداً من سھل ساحلي مروي خصيب .ھذه الميزات الثالث
جعلت تسالونيكي أعظم وأھم مركز تجاري وسياسي في مقدونية.
 -٢كانت تسالونيكي تدعى أصالً ثيرما ،المشتقة من الينابيع الحارة التي تقع في
المنطقة .ھناك مؤرخ باكر ،ھو بليني الشيخ ،يشير إلى ثيرما
وتسالونيكي على أنھما متواجدتان معا ً .إن كان ھذا صحيحاً ،فإن
تسالونيكي قد أحاطت بھا ثيرما وضمتھا إليھا ) ،Leon Morrisفي
The First and Second Epistles to the
كتابه
Wm. B. Eerdmans :Grand Rapids ،Thessalonian
 ،١٩٩١ ،Publishing Companyص .(١١ .ومع ذلك فإن معظم
المؤرخين يعتقدون أن كساندر ،أحد جنراالت اإلسكندر الكبير ،قد أعاد
تسمية ثيرما عام  ٣١٥ق.م .نسبة إلى فيلبس الذي البنة مقدونية وأخت
اإلسكندر وزوجته ،تسالونيكي ) .(Strabo VII Fragment 21أحيانا ً
وخالل القرون األولى من انتشار المسيحية ،صار يُطلق على
تسالونيكي لقب "المدينة األرثوذكسية" بسبب طابعھا المسيحي ) Dean
 ، Farrarفي كتاب New ،Work of St. Paul The Life and
 ،١٩٠٤ ،Limited ،Cassell and Company :Yorkص.
 .(٣٦٩تسالونيكي اليوم تعرف باسم سالونيكي وال تزال مدينة ھامة في
اليونان.
 -٣كانت تسالونيكي عاصمة عالمية تشبه كورنثوس ،يسكنھا شعوب من كل
أرجاء العالم المعروف.
شعوب جرمانية بربرية من الشمال كانت تعيش ھناك ،ومعھم بدأت العبادة
أ-
والثقافة الوثنيتين
ب -يونانيون يعيشون ھناك ،أتوا من أخائية إلى الجنوب ومن جزر بحر إيجة،
وبدورھم جلبوا معھم تھذيبھم وثقافتھم وفلسفتھم
ً
ج -رومان من الغرب أيضا ً استقروا ھناك .كانوا في المقام األول جنودا متقاعدين
وقد جلبوا معھم قوة إرادتھم وثروتھم وقتھم السياسية
د -وأخيراً ،اليھود جاؤوا بأعداد كبيرة من الشرق؛ وفي نھاية األمر ثلث السكان
كانوا يھوداً .لقد جلبوا معھم إيمانھم بغله واحد أخالقي وتحيزاتھم القومية
 -٤كان عدد سكان تسالونيكي حوالي  ،٢٠٠٠٠٠وكانت مدينة عالمية حقا ً .كانت
منتجعا ً ومركزاً صحيا ً بسبب الينابيع الدافئة فيھا .كانت مركزاً تجاريا ً بفضل مينائھا
البحري ،وسھولھا الخصبة وقربھا من طريق األمم .Ignatian Way
 -٥كونھا المدينة العاصمة واألكبر حجماً ،كانت تسالونيكي أيضا ً مقراً سياسيا ً
مركزيا ً لمقدونية .وكونھا عاصمة إقليمية رومانية وموطنا ً للعديد من المواطنين
الرومان )معظمھم جنود متقاعدين( صارت مدينة حرة.
لم تكن تسالونيكي تدفع أية جزية وكانت تخضع للقانون الروماني ،ألن معظم
تسالونيكي كانوا مواطنين رومان .وھكذا فإن الحكام التسالونيكيين كانوا يدعون "
 ."politarchsھذا اللقب ال يظھر في أي مكان آخر في األدب ولكنه محفوظ في
كتابة محفورة على قوس النصر في تسالونيكي يعرف باسم Vardar Gate
).(Farrar, p. 371n.
ب -أحداث تقود إلى مجيء بولس إلى تسالونيكي
 -١أحداث كثيرة قادت بولس إلى تسالونيكي ،ومع ذلك فوراء كل ھذه الظروف
المادية ھناك دعوة ﷲ المحددة والمباشرة.
لم يكن بولس قد خطط أصالً أن يدخل إلى القارة األوربية .رغبته في رحلته
اإلرسالية الثانية ھذه كانت أن يزور من جديد الكنائس في آسيا الصغرى التي كان قد أسسھا
في رحلته األولى ومن ثم أن ينعطف شرقا ً .ومع ذلك ،في اللحظة التي كان يريد أن ينعطف
فيھا نحو الشمال الشرقي ،بدأ ﷲ يغلق األبواب .تأوج ھذا كان في رؤية بولس في مقدونية

)أع  .(١٠ -٦ :١٦ھذا سبب حدوث أمرين :األول ،أن قارة أوربا قد بُشرت وثانياً ،بولس،
وبسبب ظروف مقدونية ،بدأ يكتب رسائله )Life and Letters of ،Thomas Carter
 :Nashville ،Paulمنشورات  ،١٩٢١ ،Cokesburyص.(١١٢ .
 -٣ظروف مادية قادت بولس إلى تسالونيكي:
أ -ذھب بولس إلى فيلبي ،البلدة الصغيرة التي ليس فيھا مجمع .عمله ھناك أعاقه موالي
فتاة عبدة فيھا روح شيطانية ومجلس البلدة .ضُرب بولس وأُھين ،ومع ذلك
تشكلت كنيسة ھناك .بسبب المعارضة والعقاب الجسدي الذي تلقاھا بولس،
اضطُر ألن يغادر ،وربما أبكر مما كان يرغب
ب -أين سيذھب انطالقا ً من ھناك؟ لقد م ّر عبر أمفيبوليس وأبولونية ،التي لم يكن فيھا
أيضا ً مجمع.
ج -جاء إلى أكبر مدينة في المنطقة ،تسالونيكي ،والتي كان فيھا مجمع .جعل بولس منھا
نموذجا ً في أن يذھب إلى اليھود المحليين أوالً .لقد فعل ذلك بسبب:
) (١معرفتھم بالعھد القديم؛
) (٢فرصة تعليم وكرازة كان المجمع يقدمھا؛
) (٣بسبب مكانتھم على أنھم شعب مختار ،شعب عھد ﷲ )مت ٦ :١٠؛ ٢٤ :١٥؛ رو
١٧ -١٦ :١؛ (١١ -٩؛
ً
ً
) (٤كان يسوع قد قدم نفسه أوال لھم ،ثم إلى العالم -وكذلك فإن بولس أيضا سيتبع
المسيح.
رفقاء بولس:
أ -رافق بولس سيال وتيموثاوس في تسالونيكي .كان لوقا مع بولس في فيلبي
وبقي ھناك .نعلم ھذا من المقاطع التي تحوي الضمير "نحن"
و"ھم" في أع  ١٦و .١٧لوقا يتكلم باستخدام ضمير "نحن" في
فيلبي ،بينما يتكلم بضمير "ھم" عندما يتحدث عن السفر إلى
تسالونيكي.
سيال أو سلوانس ،كان الرجل الذي انتقاه بولس ليذھب معه في الرحلة
ب-
اإلرسالية الثانية بعد أن رجع برنابا ويوحنا مرقس إلى قبرص.
يذكر أوالً في الكتاب المقدس في أعمال الرسل  ،٢٢ :١٥حيث يدعى
-١
ً
رئيسا بين اإلخوة في كنيسة أورشليم
كان أيضا ً نبيا ً )أع (٣٢ :١٥
-٢
ً
ً
-٣
كان مواطنا رومانيا مثل بولس )أع (٣٧ :١٦
ُ
بولس ويھوذا برسابا كانا قد أرسال إلى أنطاكية من قِبل كنيسة أورشليم
-٤
ليعاينوا الوضع ھناك )أع (٣٥ -٣٠ ،٢٢ :١٥
يطري بولس عليه في  ٢كور  ١٩ :١ويذكره في عدة رسائل
-٥
فيما بعد يُطابق مع بطرس في كتابة رسالة بطرس األولى ) ١بط :٥
-٦
(١٢
بولس وبطرس كالھما يدعيانه سلوانس بينما لوقا يدعوه سيال
-٧
ج -كان تيموثاوس أيضا ً مرافقا ً ومشاركا ً لبولس في العمل.
 -١قابله بولس في لسترة ،حيث كان قد اھتدى في الرحلة اإلرسالية األولى
 -٢كان تيموثاوس نصف يوناني )من ناحية األب( ونصف يھودي )من ناحية
األم( .أراد بولس أن يستخدمه ليعمل معه في تبشير األمميين
 -٣ختنه بولس لكي يستطيع أن يعمل مع الشعب اليھودي
 -٤يُذكر تيموثاوس في التحية في  ٢كور ،كول ١ ،و ٢تسا ،وفيل
 -٥تكلم بولس عنه على أنه "ابني في الخدمة" ) ١تيم ٢ :١؛  ٢تيم ٢ :١؛ تي
(٤ :١
 -٦نغمة بولس عموما ً عندما يتكلم عن تيموثاوس في رسائله تدل على أن
تيموثاوس كان أصغر سنا ً وكان رعديداً .ومع ذلك فقد كان لبولس ثقة كبيرة به
واتكال كبير عليه )أع ٢٧ :١٩؛  ١كور ١٧ :٤؛ في (١٩ :٢
د -إنه مالئم في القسم الذي يتكلم عن رفقاء بولس أن يأتي ذكر الرجال الذين
جاؤوا إلى تسالونيكي ورافقوا بولس في عمله التبشيري األخير .وھم أرسترخس
)أع ٢٩ :١٩؛ ٤ :٢٠؛  (٢ :٢٧وسوباترس )أع  .(٤ :٢٠وأيضاً ،ديماس الذي
ربما كان من تسالونيكي )فيل ٢٤؛  ٢تيم .(١٠ :٤

خدمة بولس في المدينة:
أ -خدمة بولس في تسالونيكي تبعھا النمط المألوف الذي كان يعتمده في أن
يذھب إلى اليھود أوالً ثم ينعطف إلى األمميين .لقد كرز بولس
في المجمع لثالثة أيام سبت .وكانت رسالته أن "يسوع ھو
المسيا" .لقد استخدم أسفار العھد القديم ليظھر أن المسيا كان
ليكون المسيا المتألم )تك ١٥ :٣؛ أش  .(٥٣وليس مسيا سياسي
مؤقتا ً .أكد بولس أيضا ً على القيامة والخالص المقدم للجميع.
من الواضح أن يسوع قد قُ ّدم على أنه المسيا الموعود في العھد
القديم والذي كان ھو القادر على أن يخلص كل الشعوب.
ب -التجاوب على ھذه الرسالة كان أن بعض اليھود ،وكثير من األمميين
الصادقين ،وعدة نساء ذوي أھمية قبِلوا يسوع مخلصا ً وربا ً.
تحليل لھذه المجموعات من المھتدين ھي في غاية األھمية لفھم
رسائل بولس األخيرة إلى ھذه الكنيسة.
ج -كانوا األمميون يشكلون غالبية أعضاء الكنيسة ،كما نرى من غياب
التلميحات إلى العھد القديم في كلتا الرسالتين .كان األمميون قد قبِلوا لتوھم
يسوع مخلصا ً وربا ً لعدة أسباب:
 -١أن دياناتھم التقليدية كانت عبارة عن إيمان بالخرافات وكانت عاجزة .تسالونيكي
كانت تقع عند أسف جبل األولمب وكان الجميع يعرفون أن مرتفعاتھا كانت فارغة
 -٢كان اإلنجيل مجانيا ً للجميع
 -٣لم تكن المسيحية تحوي على نزعة قومية حصرية .الديانة اليھودية كانت قد
اجتذبت العديد بسبب التوحيد فيھا وبسبب المعايير األخالقية العالية فيھا ،ولكنھا ص ّدت
كثيرين بسبب طقوسھا الكريھة )كالختان( ،وتأصلھا العرقي وتحيزاتھا القومية.
د -الكثير من "النساء الوجوه" قبِلت المسيحية بسبب قدرات ھؤالء النساء على أن
يتخذوا قرارھم الديني بأنفسھم.
كانت النساء أكثر حرية في مقدونية وآسيا الصغرى مما في بقية أرجاء العالم
اإلغريقي-الروماني ) ،Sir Wm. M. Ramsayفي كتابه St. Paul the Traveler and
 ،١٨٩٦ ،G. P. Putnam’s Sons :New York ،Roman Citizenص .(٢٢٩ .ومع
ذلك فإن الطبقة األفقر من النساء ،ورغم أنھم كانوا أحرار كانوا ال يزالون تحت نفوذ اإليمان
بالخرافات وتعدد اآللھة ) ،Ramsayص.(٢٢٩ .
ھـ -وجد كثيرون مشكلة في طول المدة التي مكث فيھا بولس في تسالونيكي:
 -١أع  ٢ :١٧تقول أن بولس ظل يحاجج في المجمع لثالثة سبوت بينما
كان في تسالونيكي.
 ١ -٢تس  ١١ -٧ :٢تقول أن عمل بولس في حرفته .لقد كان يعمل في
صنع الخيام أو كما اقترح البعض أنه كان يعمل في
الجلود.
 -٣في  ١٦ :٤تؤيد فترة اإلقامة األطول ،عندما تلقى بولس على األقل
تقدمتين ماليتين من الكنيسة في فيلبي خالل فترة وجوده
في تسالونيكي .المسافة بين المدينتين ھي حاولي ١٠٠
ميل .يقترح البعض أن بولس بقي حوالي شھرين أو ثالثة
وأن السبوت الثالثة تشير فقط إلى خدمته إلى اليھود
) ،Shepardص.(١٦٥ .
 -٤الروايات المختلفة بالمھتدين في أع  ٤ :١٧و ١تس  ٩ :١و ٤ :٢تؤيد
وجھة النظر ھذه ،المفتاح الرئيسي في الروايات ھو
رفض األمميين لألصنام .األمميون في سفر أعمال
الرسل كانوا دخالء اليھود وكانوا قد تحولوا لتوھم عن
األصنام .يدل السياق على أن بولس ربما كان لديه خدمة
وسط األمم الوثنية أكثر منه عند اليھود.
 -٥متى قام بولس بخدمة أكبر ال نعرف بالتأكيد ألن بولس كان يذھب دائما ً
إلى اليھود أوالً .وبعد أن يرفضوا رسالته ،كان يتحول
إلى األمميين .عندما تجاوبوا مع اإلنجيل بعدد كبير،

صار اليھود يغارون وأحدثوا شغبا ً وسط الرعاع في
المدينة.
و -بسبب الشغب ترك بولس بيت ياسون واختبأ مع تيموثاوس وسيال ،أو
على األقل ما كانوا موجودين عندما عصف الغوغاء بيت ياسون باحثين
عنھم  .جعل الح ّكام ياسون يعينوا حراسا ً لضمان السلم .وھذا ما اضطُر
بولس ألن يغادر المدينة ليالً وأن يھذب إلى بيرية .ومع ذلك ،فإن الكنيسة
استمرت بشھادتھا للمسيح في وجه المعارضة الشديدة.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٩ -١ :١٧ :
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سالونِي ِكي َح ْيث كانَ َم ْج َم ُع اليَ ُھو ِد .فدَخ َل
" فَ ْ
يس َوأَبُولُونِيﱠةَ َوأتيَا إِلى ت َ
اجتَا َزا فِي أَ ْمفِيبُولِ َ
٣
ضحا ً َو ُمبَيﱢنا ً أَنﱠهُ َكانَ
ب ُم َو ﱢ
س َب عَا َدتِ ِه َو َكانَ يُ َح ﱡ
اج ُھ ْم ثَالَثَةَ ُ
بُولُ ُ
س إِلَ ْي ِھ ْم َح َ
سبُو ٍ
ت ِمنَ ا ْل ُكتُ ِ
ع الﱠ ِذي أَنَا أُنَا ِدي لَ ُك ْم
سو ُ
يح يَ ُ
س ُ
س َ
ت َوأَنﱠ َھ َذا ُھ َو ا ْل َم ِ
يح يَتَأَلﱠ ُم َويَقُو ُم ِمنَ األَ ْم َوا ِ
يَ ْنبَ ِغي أَنﱠ ا ْل َم ِ
٤
سيالَ َو ِمنَ ا ْليُونَانِيﱢينَ ا ْل ُمتَ َعبﱢ ِدينَ ُج ْم ُھو ٌر َكثِي ٌر
بِ ِه .فَا ْقتَنَ َع قَ ْو ٌم ِم ْن ُھ ْم َوا ْن َحا ُزوا إِلَى بُولُ َ
س َو ِ
ش َراراً
يل٥ .فَ َغا َر ا ْليَ ُھو ُد َغ ْي ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َواتﱠ َخ ُذوا ِر َجاالً أَ ْ
ت َع َد ٌد لَ ْي َ
َو ِمنَ النﱢ َ
سا ِء ا ْل ُمتَقَ ﱢد َما ِ
س بِقَلِ ٍ
ض ُرو ُھ َما
ِمنْ أَھ ِْل ال ﱡ
ت يَا ُ
س ﱠج ُ
وق َوت ََج ﱠم ُعوا َو َ
سونَ طَالِبِينَ أَنْ يُ ْح ِ
سوا ا ْل َم ِدينَةَ َوقَا ُموا َعلَى بَ ْي ِ
سِ ٦
صا ِر ِخينَ :
إِلَى ال ﱠ
بَ .ولَ ﱠما لَ ْم يَ ِجدُو ُھ َما َج ﱡروا يَا ُ
اإل ْخ َو ِة إِلَى ُح ﱠك ِام ا ْل َم ِدينَ ِة َ
ش ْع ِ
سونَ َوأُنَاسا ً ِمنَ ِ
٧
سونُ َ .و َھ ُؤالَ ِء ُكلﱡ ُھ ْم
»إِنﱠ َھ ُؤالَ ِء الﱠ ِذينَ فَتَنُوا ا ْل َم ْ
ض ُروا إِلَى َھ ُھنَا أَ ْيضا ًَ .وقَ ْد قَبِلَ ُھ ْم يَا ُ
س ُكونَةَ َح َ
٨
وج ُد َملِ ٌك َ
ع!« فَأ َ ْزع َُجوا ا ْل َج ْم َع َو ُح ﱠكا َم
سو ُ
آخ ُر :يَ ُ
ص َر قَائِلِينَ إِنﱠهُ يُ َ
ض ﱠد أَ ْح َك ِام قَ ْي َ
يَ ْع َملُونَ ِ
٩
سونَ َو ِمنَ ا ْلبَاقِينَ ثُ ﱠم أَ ْطلَقُو ُھ ْم".
س ِم ُعوا َھ َذا .فَأ َ َخ ُذوا َكفَالَةً ِمنْ يَا ُ
ا ْل َم ِدينَ ِة إِ ْذ َ
يس َوأَبُولُونِيﱠةَ" .ھذان المدينتان كانتا تقعان على الطريق الروماني
" ١ :١٧فِي أَ ْمفِيبُولِ َ
الرئيسي ،طريق األمم  ،Ignatian Wayوھي الطريق الذي يربط الشرق بالغرب وطوله
يفوق  ٥٠٠ميالً ،والذي كان يربط األجزاء الشرقية والغربية من اإلمبراطورية معا ً ويشكل
الطريق الرئيسي في تسالونيكي.
سالُونِي ِكي" .انظر المدخل إلى ھذا األصحاح.
 "تَ َ
 " َح ْي ُ
ث َكانَ َم ْج َم ُع" .كان ھذا نمط بولس وترتيبه في اإلعالن )اآلية ٢؛ ٢٦ :٣؛ رو :١
١٦؛ أع ٢٠ :٩؛ ١ :١٤؛ ١٩ ،٤ :١٨؛  ،(٨ :١٩وعلى األرجح بسبب نبوءة العھد القديم.
وأيضا ً كان الكثيرون من خائفي ﷲ يحضرون ،ويعرفون ،ويحترمون العھد القديم.
ت" .ھذا يعني أنه تكلم في ھذا المجمع فقط في ثالثة سبوت .على
" ٢ :١٧ثَالَثَةَ ُ
سبُو ٍ
األرجح أنه كان في المدينة أطول من ثالثة سبوت )في  ،(١٦ :٤ولكن ليس لفترة طويلة.
ب"  .لقد بارى بولس النبوءات المسيانية في حياة يسوع ،وتعليمه،
 "يُ َح ﱡ
اج ُھ ْم ِمنَ ا ْل ُكتُ ِ
وموته ،وقيامته.
لقد اتخذ ھذا النموذج من استفانوس )أع  (٧وتدريبه الرابي.
٣ :١٧
ضحا ً َو ُمبَيﱢنا ً"
سميث/فاندايك-البستاني
" ُم َو ﱢ
ش َر َح لَ ُھ ْم ُمبَيﱢنا ً"
كتاب الحياة
" َ
العربية المشتركة
"يش َر ُحھا ويُبَيﱢنُ لَ ُھ ْم"
ش َر َح لَ ُھ ْم ُمبَيﱢنا ً"
اليسوعية
" َ
الكلمة األولى ھي  ،dianoigōوالتي تستخدم لإلشارة إلى فتح يسوع لألسفار
المقدسة للتلميذين على طريق عمواس )لو .(٤٥ ،٣٢ :٢٤
وقد استخدمت أيضا ً لإلشارة إلى فتح يسوع ألعينھم حتى عرفاه )لو  .(٣١ :٢٤ھذه
الكلمة نفسھا استُخدمت في  ١٤ :١٦لإلشارة إلى فتح ﷲ لقلب ليدية لتفھم اإلنجيل.
الكلمة الثانية ) ،(paratithēmiتستخدم غالبا ً في كتابات لوقا لإلشارة إلى وضع
الطعام أمام أحدھم ،ولكنھا ھنا تعني "يضع الحق أمام" أو "يدعم" )٢٣ :١٤؛ .(٣٢ :٢٠
تستخدم مرتين في لوقا )٤٨ :١٢؛  (٤٦ :٢٣بمعنى التعھد بشيء لشخص.
أعطى بولس اإلنجيل وبتدقيق شديد إلى المستمعين )أي ،أودع ١ ،parathēkē ،تيم
٢٠ :٦؛  ٢تيم  .(١٤ ،١٢ :١تجاوب )بعض اليھود ،وبعض خائفي ﷲ ،وعدة نساء
متقدمات(.
َ
َ
ْ
يح يَتَألﱠ ُم" .الكلمة "كان ينبغي" ) (deiھي فعل ناقص مبني للمعلوم
س َ
 " َكانَ يَ ْنبَ ِغي أنﱠ ال َم ِ
إشاري ،ما يدل على الضرورة )انظر التعليق الكامل على .(١٦ :١

مسيا متألم كان قد تم التبنؤ به في العھد القديم )تك ١٥ :٣؛ مز ٢٢؛ أش -١٣ :٥٢
١٢ :٥٣؛ زك  ،(١٠ :١٢ولكن لم يُر بوضوح أبداً من قِبل الرابيين .لقد تم التأكيد على ذلك
بشدة من قِبل الكارزين الرسوليين )لو ٤٦ :٢٤؛ أع ١٨ :٣؛ ٢٣ :٢٦؛  ١بط .(١٢ -١٠ :١
ھذه الحقيقة كانت حجر العثرة الكبير لليھود ) ١كور  (٢٣ -٢٢ :١انظر التعليق على :٣
.١٨
ت" .ھذا عنصر شائع في كل عظات بطرس ،واستفانوس ،وبولس في
 " َويَقُو ُم ِمنَ األَ ْم َوا ِ
أعمال الرسل )جزء من العظة الكرازية  ،Kerygmaانظر الموضوع الخاص على :٢
 .(١٤إنه عمود مركزي في اإلنجيل ) ١كور .(١٥
ع الﱠ ِذي أَنَا أُنَا ِدي لَ ُك ْم بِ ِه" .ھناك عدة تغايرات في المخطوطات
سو ُ
يح يَ ُ
س ُ
 " َھ َذا ھ َُو ا ْل َم ِ
اليونانية للكلمات األخيرة في ھذه الجملة:
" -١المسيح ،يسوع" -المخطوطة B
" -٢يسوع ،المسيح" -بعض من الفولغاتا والترجمات القبطية
" -٣المسيح يسوع" -المخطوطة D ،A ،P74
" -٤يسوع المسيح" -المخطوطة א
" -٥المسيح يسوع" -المخطوطة  Eوالنسخة القبطية البحيرية
" -٦المسيح" -النسخة الجيورجية
يختار الكثير من الدارسين ترتيب الكلمات في البند ) ١الفاتيكانية( ألنھا غريبة جداً.
في ھذا المجمع ،اإلقرار بـ "المسيح" كان يعني المسيا الممسوح الموعود به في
العھد القديم )انظر الموضوع الخاص على  .(٣١ :٢كانت ھناك ثالثة مناصب ممسوحة في
العھد القديم :الملوك ،واألنبياء ،والكھنة ،يسوع حقق كل ھذه الوظائف الثالث )عب -١ :١
.(٣
ً
ھذا المسح كان رمزا يدل على اختيار ﷲ وتھيئته لشخص ما ألجل ومھمة الخدمة
انظر الموضوع الخاص" :المسح في الكتاب المقدس" ،على .٢٧ :٤
الكنيسة األولى أقرت مراراً وتكراراً بأن يسوع الناصري كان المسيا الموعود ):٢
٣٢ -٣١؛ ١٨ :٣؛ ٥ :٨؛ ٢٢ :٩؛ ٣ :١٧؛  ،(٢٨ ،٥ :١٨وذلك بحسب اإلعالن الذاتي
الواضح ليسوع وتأكيداته المتكررة.
" ٤ :١٧ا ْن َحا ُزوا" .ھذا الفعل اليوناني )ماض بسيط مبني للمجھول إشاري ( نجده فقط
ھنا في العھد الجديد .ھذه تعني حرفيا ً "يعين بالقرعة".
في ھذا السياق تعني "يتبع" أو "ينضم إلى"" .القرعة" كانت طريقة العھد القديم في
معرفة إرادة ﷲ .الداللة ھي:
 -١حرف الجر )(pros
 -٢الجذر )(klēpoō
 -٣البناء المبني للمعلوم الذي يتضمن معنى الفعل اإللھي
ً
فتح ﷲ قلوبھم كما فعل مع ليدية )٢٤ :١٦؛ الحظوا أيضا فكرة مشابھة في  ١بط .(٣ :٥
 "ا ْليُونَانِيﱢينَ ا ْل ُمتَ َعبﱢ ِدينَ " .ھؤالء كانوا أتباع اليھودية الذين لم يكونوا قد صاروا بعد
مھتدين كاملين ،ھذا األمر الذي كان يتطلب:
 -١أن يختتنوا
 -٢أن يقوموا بمعمودية ذاتية
 -٣تقديم ذبائح عند اإلمكان في الھيكل في أورشليم
يل" .ھذا مثال آخر عن استخدام لوقا لـ )) (litotesعبارة ضمنية
 " َع َد ٌد لَ ْي َ
س بِقَلِ ٍ
مقصودة١٨ :١٢ ،؛ ٢ :١٥؛ ١٢ :٢٠؛ ٢٠ :٢٧؛  (٢ :٢٨وعادة في صيغة نفي .ھنا العبارة
ھي حرفيا ً "ليس بقليل" ،وقد وضعت في نھاية الجملة ألجل التشديد.
ت" .كان النساء يتمتعن بحرية أكبر في مقدونية )ليدية( أكثر من
 "النﱢ َ
سا ِء ا ْل ُمتَقَ ﱢد َما ِ
ُ
األجزاء األخرى من عالم البحر األبيض المتوسط .النمط الذي أسس في أنطاكية بيسيدية كان
يكرر نفسه ) .(٥٠ ،٤٥ ،٤٣ :١٣العائلة الغربية من المخطوطات اليونانية تضيف العبارة
في اآلية  ٤تؤكد على أن ھؤالء النسوة كانوا زوجات لرجال متقدمين.
 " َغا َر ا ْليَ ُھو ُد" .عدم إيمان اليھود يحزنني ) ،(٢ :١٤ولكن الغيرة ) (١٤ :٥أمر
مأساوي .لم يتحرك ھؤالء بدافع الغيرة الدينية كما فعل شاول ،بل بدافع الغيرة .عدد المھتدين
) ،(٤٥ :١٣وليس محتوى الكرازة ،ھو ما أزعجھم.
يستخدم لوقا كلمة "اليھود" غالبا ً بمعنى سلبي يحتوي على لھجة انتقاص وازدراء
)٣ :١٢؛ ٤٥ :١٣؛ ٢ :١٤؛  ،(١٣ :١٧كما يفعل بولس ) ١تس .(١٦ -١٥ :٢

إنھا تصبح المرادف ألولئك الذين يعارضون اإلنجيل ويقاومونه.

َ
َ
وق"
" ِر َجاالً أ ْ
سميث/فاندايك-البستاني
ش َراراً ِمنْ أھ ِْل ال ﱡ
س ِ
َ
َ
ع"
كتاب الحياة
"بَ ْع ِ
ض األش َْرا ِر ِمنْ أ ْبنَا ِء الشﱠا ِر ِ
" ِرجاالً أشرا ًرا"
العربية المشتركة
سوقة"
اليسوعية
عاع ِمنَ ال ﱡ
"ال ﱠر ِ
ھذه الكلمة تصف شخصا ًيتسكع في السوق بدون عمل ،كسول ،وال مبالي.
 "ت ََج ﱠم ُعوا" .ھذه الكلمة نجدھا ھنا فقط في العھد الجديد وھي كلمة نادرة جداً في األدب
اليوناني .ال توجد في السبعينية "الرعاع" ھي المعنى الضمني سياقيا ً .لوقا كان رجالً مثقفا ً
متعلما ً ولديه مفردات ضخمة جداً )أي مصطلحات طبية مالحية ،الخ.(.
سونَ " .يخمن البعض أن ياسون المذكور في رو  ٢١ :١٦ھو نفس
َ " ٦ :١٧ج ﱡروا يَا ُ
الشخص ھذا ،ولكن ھذا األمر غير مؤكد.
ً
ً
اإل ْخ َو ِة" .ھذه البنية تدل ضمنا على المعنى بأن ياسون لم يكن مؤمنا بعد .ال
 " َوأُنَاسا ً ِمنَ ِ
نعرف بالضبط كيف رحّب ياسون بفريق اإلرسالية .ربما كان األمر أن:
 -١بولس أو سيال عمل عنده
 -٢استأجروا مكانا ً عنده
 -٣مكثوا في منزله
الفعل قبِلھم في اآلية  ٧يعني "يرحب بھم كضيوف" )لو ٣٨ :١٠؛ ٦ :١٠؛ يع .(٢٥ :٢
 " ُح ﱠك ِام ا ْل َم ِدينَ ِة" .ھذا المصطلح "حكام" يعني رئيس المدينة .كان ھذا ھو االسم الخاص
لرؤساء الحكم المحليين في مقدونية.
إنھا كلمة نادرة جداً ،تستخدم ھنا فقط في اآلية  ٨في العھد الجديد ،أو في األدب
اليوناني واستخدامه يظھر معرفة لوقا بالمنطقة ويؤيد التاريخية في أعمال الرسل ) NASB
 ،Study Bibleص ،١٦٠٧ .ولكن الكلمة وجدت في كتابات منقوشة يونانية على قوس في
طريق األمم  Ignatian Wayفي تسالونيكي( .لوقا كان مؤرخا ً دقيقا ً في عمر كانت فيه ھذه
الكلمة نادرة .لديه مفكرة إيمان ،حيث يؤكد المؤمنون على الوحي.

َ
َ
ْ
س ُكونَة"
سميث/فاندايك-البستاني
"فتَنُوا ال َم ْ
َ
َ
ْ
"قلبَا ال ﱡدنيَا"
كتاب الحياة
مكان"
"أش َعلوا نا َر الفِتن ِة في ُك ﱢل
العربية المشتركة
ٍ
َ
"فتَنُوا ال ﱡد ْنيا"
اليسوعية
يدل ھذا على تھمة الفتنة )٣٨ :٢١؛ الحظ أيضا ً ٢٠ :١٦؛  .(٥ :٢٤ھذه كلمة قوية
جداً .الحظ استخدام بولس لھا في غل .١٢ :٥
نعلم من  ١تس  ١٦ -١٤ :٢أن ھذه الكنيسة واجھت اضطھاداً عظيمة.
يتساءل المرء إذا ما كانت ھذه مغاالة أم أنھم عرفوا بانتشار ھذه الطائفة الجديدة من
اليھودية.
َ
َ
ص َر" .يعتقد البعض أن ھذه ترتبط بمرسوم كلوديوس ) ٥٤ -٤١م (.الذي
 "أَ ْحك ِام ق ْي َ
صدر عام  ٥٠ -٤٩م ،.والذي ح ّرم الطقوس والشعائر اليھودية في روما .ھذا المرسوم،
فعليا ً جعل سكان روما اليھود يغادرون .ولكن ،أعتقد أن السياق بأنه يشير إلى كرازتھم
باإلنجيل .لقد كان غير مسموح قانونيا ً ألي أحد أن يھدي رومانيا ً إلى معتقد جديد.
وج ُد َملِ ٌك َ
ع!" .ھذه التھمة قد تكون بسبب:
سو ُ
آخ ُر :يَ ُ
 "قَائِلِينَ إِنﱠهُ يُ َ
 -١تشديد بولس الشديد على علم األخرويات في كرازته في تسالونيكي
 -٢الكلمات التي كان يستخدمھا المسيحيون للداللة على يسوع إذ أنھا كانت نفس
الكلمات التي كان يستخدمھا الرومان لإلشارة إلى قيصر )ملك ،رب،
ومخلّص(
٨ :١٧
ْ
سميث/فاندايك-البستاني
" ُح ﱠكا َم ال َم ِدينَ ِة"
الح ﱠكام"
كتاب الحياة
" ُ
الح ﱠكام"
العربية المشتركة
" ُ
"القُضاةَ"
اليسوعية

ھذه ھي الكلمة اليونانية  ،politarchsوالذين كانوا يعينون سنويا ً في مدن مقدونية.
لم يكونوا رومان بل قادة محليين ) ،ABالمجلد  ،٥ص.(٣٨٩ -٣٨٤ .
َ " ٩ :١٧كفَالَةً" .على األرجح أن ھذه كانت كفالة ضمان مالية كبيرة ،كانت تدفع على
المھتدين الجدد )اآليات  ،(١٠ ،٦ ،٤لضمان أن بولس لم يستمر في الكرازة في المدينة.
يربط البعض ھذا بـ  ١تس .١٨ :٢
سميث/فاندايك-البستاني١٥ -١٠ :١٧ :
ضيَا إِلَى
"َ ١٠وأَ ﱠما
صالَ َم َ
سيالَ لَ ْيالً إِلَى بِي ِريﱠةََ .و ُھ َما لَ ﱠما َو َ
سلُوا بُولُ َ
ت أَ ْر َ
س َو ِ
اإل ْخ َوةُ فَلِ ْل َو ْق ِ
ِ
َاط
َم ْج َم ِع ا ْليَ ُھو ِدَ ١١ .و َكانَ َھ ُؤالَ ِء أَ ْ
ش َرفَ ِمنَ الﱠ ِذينَ فِي تَ َ
سالُونِي ِكي فَقَبِلُوا ا ْل َكلِ َمةَ بِ ُك ﱢل نَش ٍ
١٢
ت
صينَ ا ْل ُكت َُب ُك ﱠل يَ ْو ٍمَ :ھ ْل َھ ِذ ِه األُ ُمو ُر َھ َك َذا؟ فَآ َمنَ ِم ْن ُھ ْم َكثِي ُرونَ َو ِمنَ النﱢ َ
سا ِء ا ْليُونَانِيﱠا ِ
اح ِ
فَ ِ
١٣
سالُونِي ِكي أَنﱠهُ فِي
ال ﱠ
يل .فَلَ ﱠما َعلِ َم ا ْليَ ُھو ُد الﱠ ِذينَ ِمنْ تَ َ
ال َع َد ٌد لَ ْي َ
ش ِريفَا ِ
س بِقَلِ ٍ
ت َو ِمنَ ال ﱢر َج ِ
١٤
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
س َل
بِي ِريﱠة أ ْيضا نادَى بُول ُ
س بِكلِ َم ِة ﷲِ َجا ُءوا يُ َھيﱢ ُجونَ ال ُج ُمو َع ُھناكَ أ ْيضا .ف ِحينئِ ٍذ أ ْر َ
١٥
ْ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
س فبَقِيَا ُھنا َكَ .وال ِذينَ
سيال َوتِي ُموثا ُو ُ
ت لِيَذھ َ
اإل ْخ َوةُ بُولُ َ
َب ك َما إِلى البَ ْح ِر َوأ ﱠما ِ
س لِ ْل َو ْق ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س أنْ يَأتِيَا إِل ْي ِه
سيال َوتِي ُموثا ُو َ
احبُوا بُول َ
ص َ
َ
صيﱠة إِلى ِ
س َجا ُءوا بِ ِه إِلى أثِيناَ .ول ﱠما أخذوا َو ِ
ض ْوا".
بِأ َ ْ
ع َما يُ ْم ِكنُ َم َ
س َر ِ
" ١٠ :١٧بِي ِريﱠةَ" .كانت ھذه مدينة كبيرة في أيام بولس حوالي  ٦٠متر شرقاً ،وقريبة جداً
من طريق األمم  .Ignatian Highwayكانت فيھا أيضا ً جماعة يھودية ،كانت منفتحة
لالستماع إلى بولس والتحقق من الھوته من النصوص التي كان يتلوھا من العھد القديم.
ضيَا إِلَى َم ْج َم ِع ا ْليَ ُھو ِد" .يدل النص على أنھم حالما وصلوا ،حتى بعد رحلة دامت
 " َم َ
طوال الليل ،ذھبوا في الحال إلى المجمع .ربما حدث أنه كان يوم السبت أو ربما األمر أنھم
عرفوا أنه سيتبعھم المھيجون .لقد كان الزمن جوھريا ً وله ثمنه بالنسبة لھم .المؤمنون
الغربيون المعاصرون فقدوا اإلحساس بالحاجة الملحة إلى التبشير وأولويته.
َ " ١١ :١٧كانَ َھ ُؤالَ ِء أَش َْرفَ " .ھذه الكلمة كانت تستخدم لإلشارة إلى الطبقة العليا المترفة
المثقفة من الشعب )السبعينية أي ٣ :١؛ لو  .(١٢ :١٩ھذا التعريف حرفيا ً ال يالئم يھود
بيرية؛ ولذلك ،إنه استعارة لإلشارة إلى شخص أكثر ترحيبا ً بسماع األفكار الجديدة وتثمينھا.
ھذا موقف منفتح ربما كان يميز المواطنين الرواد في المدينة الذين كانوا يمارسون العبادة في
المجمع )اآلية .(١٢
ُ
َ
صينَ ا ْل ُكت َُب ُك ﱠل يَ ْو ٍمَ :ھ ْل َھ ِذ ِه ْاأل ُمو ُر َھ َكذا" .تلك ھي الطريقة لتحديد الحقيقة.
اح ِ
 "فَ ِ
طريقة بولس في الكرازة كانت أن يقتبس من العھد القديم وثم أن يظھر كيف ينطبق ذلك على
يسوع.
ُ
ْ
العبارة "ھَلْ ھَ ِذ ِه األ ُمو ُر ھَ َك َذا" تحوي على جملة شرطية فئة رابعة )أي ei ،مع
صيغة تمني األسلوب٢٧ :١٧ ،؛ ١٩ :٢٤؛  ،(١٢ :٢٧ما يشير إلى ذلك الذي ھو أبعد ما
يكون عن الواقع )األقل احتماالً( .البعض تجاوب؛ والبعض لم يفعل )سر اإلنجيل(.
" ١٢ :١٧آ َمنَ ِم ْن ُھ ْم َكثِي ُرونَ " .يدل ھذا على أن كثيرين من اليھود في المجمع وكثير من
"خائفي ﷲ" قد تجاوبوا.
انظر المواضيع الخاصة على  ١٦ :٣و.٤٠ :٢
ت" .ھذه الكلمة ھي مركبة من "جيد" و"ھيئة" أو "مظھر" .لقد كانت تستخدم
 "ال ﱠ
ش ِريفَا ِ
لإلشارة إلى الناس الشرفاء ،ذوي السمعة الحسنة ،والمتنفّذين ) ٥٠ :١٣ويوسف الرامي ،مر
.(٤٣ :١٥
 .١٣ :١٧تظھر ھذه المعارضة المقصودة من خصوم بولس اليھود .كثير من ھؤالء كانوا
من اليھود المخلصين الذين كانوا يتصرفون بدوافع دينية )كما كان شاول يفعل( .ولكن
طرقھم تكشف حالتھم الروحية.
َ " ١٤ :١٧ك َما إِلَى ا ْلبَ ْح ِر" .قد يعني ھذا:
 -١أن بولس سافر إلى أثينا بقارب ساحلي
 -٢أن بولس أخذ الطريق الساحلية إلى أثينا
سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٦ :١٧ :
١٦
صنَاما ً.
وحهُ ِفي ِه إِ ْذ َرأَى ا ْل َم ِدينَةَ َم ْملُو َءةً أَ ْ
س يَ ْنت َِظ ُر ُھ َما فِي أَ ِثينَا ْ
احتَدﱠتْ ُر ُ
" َوبَ ْينَ َما بُولُ ُ
١٨
١٧
صا ِدفُونَهُ فِي ال ﱡ
وق ُك ﱠل يَ ْو ٍم .فَقَابَلَهُ
فَ َكانَ يُ َكلﱢ ُم ِفي ا ْل َم ْج َم ِع ا ْليَ ُھو َد ا ْل ُمتَ َعبﱢ ِدينَ َوالﱠ ِذينَ يُ َ
س ِ
ض» :تُ َرى َما َذا يُ ِري ُد َھ َذا ا ْل ِم ْھ َذا ُر أَنْ
سفَ ِة األَبِي ُكو ِريﱢينَ َوال ﱢر َواقِيﱢينَ َوقَا َل بَ ْع ٌ
قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْلفَالَ ِ
سو َع َوا ْلقِيَا َم ِة.
ض» :إِنﱠهُ يَ ْظ َھ ُر ُمنَا ِديا ً بِآلِ َھ ٍة َغ ِريبَ ٍة«  -ألَنﱠهُ َكانَ يُبَ ﱢ
يَقُو َل؟« َوبَ ْع ٌ
ش ُر ُھ ْم بِيَ ُ
١٩
وس قَائِلِينَ َ » :ھ ْل يُ ْم ِكنُنَا أَنْ نَ ْع ِرفَ َما ھ َُو َھ َذا التﱠ ْعلِي ُم
وس بَا ُغ َ
فَأ َ َخ ُذوهُ َو َذ َھبُوا بِ ِه إِلَى أَ ِريُ َ

٢٠
سى أَنْ
سا ِم ِعنَا بِأ ُ ُمو ٍر َغ ِريبَ ٍة فَنُ ِري ُد أَنْ نَ ْعلَ َم َما َع َ
ا ْل َج ِدي ُد الﱠ ِذي تَتَ َكلﱠ ُم بِ ِه .ألَنﱠ َك تَأْ ِتي إِلَى َم َ
٢١
َي ٍء َ
آخ َر إِالﱠ
تَ ُكونَ َھ ِذ ِه« .أَ ﱠما األَثِينِيﱡونَ أَ ْج َم ُعونَ َوا ْل ُغ َربَا ُء ا ْل ُم ْ
ست َْو ِطنُونَ فَالَ يَتَفَ ﱠر ُغونَ لِش ْ
ش ْيئا ً َحديثا ً".
س َم ُعوا َ
ألَنْ يَتَ َكلﱠ ُموا أَ ْو يَ ْ
" ١٦ :١٧أَ ِثينَا" .كانت ھذه أعظم مدينة في الميراث الثقافي الماضي لليونان وال تزال
المركز الفكري للعالم الروماني.
لقد كانت غارقة في التقاليد ،واإليمان بالخرافات ،والفحشاء.
وحهُ" .المخطوطات اليونانية اإلنشية في العھد الجديد ال تحوي على:
 " ُر ُ
 -١فراغا ً بين الكلمات
 -٢عالمات ترقيم
 -٣أحرف كبيرة وصغيرة )كل األحرف كبيرة(
 -٤تقسيمات لألصحاحات واآليات
ولذلك ،السياق يمكن أن يحدد الحاجة إلى أحرف كبيرة .عادة األحرف الكبيرة تستخدم
من أجل:
 -١أسماء ﷲ
 -٢أسماء األماكن
 -٣أسماء األشخاص
كلمة "روح" يمكن أن تشير إلى:
 -١الروح القدس )مر (٥ :١
 -٢الجانب الوجداني الشخصي من اإلنسان )مر ١٢ :٨؛ (٣٨ :١٤
 -٣كائن ما من عالم روحاني )أي أرواح نجسة ،مر (٢٣ :١
في ھذا السياق إنھا تشير إلى بولس كشخص.
ھناك عدة أماكن في كتابات بولس حيث تستخدم ھذه البنية النحوية لوصف ما ينتجه
الروح القدس في الفرد المؤمن.
” -١ال روح عبودية" “،روح التبني" ،رو ١٥ :٨
” -٢روح الوداعة ١ “،كو ٢١ :٤
” -٣روح اإليمان )األمانة ( ٢ "،كور ١٣ :٤
” -٤روح الحكمة واإلعالن “،أف ١٧ :١
من الواضح من سياق بولس أنه يستخدم كلمة "روح" كطريقة لإلشارة إلى نفسه أو إلى
البشر اآلخرين ) ١كور ١١ :٢؛ ٤ :٥؛  ٢كور ١٣ :٢؛ ١٣ :٧؛ رو ٩ :١؛ في .(٢٣ :٤

احتَدﱠتْ "
سميث/فاندايك-البستاني
" ْ
َ
ضايَقتْ "
كتاب الحياة
"تَ َ
ضبُهُ"
العربية المشتركة
"ثا َر غ َ
"ثا َر ثائِ ُره"
اليسوعية
ھذا فعل ناقص مبني للمجھول إشاري من  ،paroxunōما يعني بشكل أساسي
"يشحذ" ،ولكنھا تستخدم ھنا مجازيا ًرمزيا ً بمعنى "يحتد" .ھذه ھي الكلمة )بصيغتھا كاسم(
التي تستخدم لوصف شجار بولس وبرنابا بسبب يوحنا مرقس في  .٣٩ :١٥إنھا تستخدم
بشكل إيجابي في عب .٢٤ :١٠
 .١٧ :١٧كان بولس مھتما ً باليھود )” َكانَ يُ َكلﱢ ُم فِي ْال َمجْ َم ِع ْاليَھُو َد ْال ُمتَ َعبﱢ ِدينَ “( ،واألمميين،
كل من أولئك الذين انجذبوا إلى اليھودية )خائفي ﷲ( وأولئك الذين كانوا وثنيين )”الﱠ ِذينَ
ﱡوق“( .كان بولس يخاطب ھاتين المجموعتين المختلفتين بطرق مختلفة:
يُ َ
صا ِدفُونَهُ فِي الس ِ
لليھود وخائفي ﷲ كان يستخدم العھد القديم ،ولكن بالنسبة إلى الوثنيين كان يحاول أن يجد
قاسما ً مشتركا ً ما )اآليات .(٣١ -٢٢
" ١٨ :١٧األَبِي ُكو ِريﱢينَ " .ھذه المجموعة كانت تؤمن بأن المتعة أو السعادة كانت الخير
األسمى وھدف الحياة .كانوا يعتقدون بأنه ليس من حياة آخرة شخصية أو جسدية” .تمتعوا
بالحياة اآلن“ كان شعارھم )صيغة من مذھب المتعة( .إنھم يعتقدون أن اآللھة غير مھتمة
بالبشر .لقد حصلوا على اسمھم من أبيكور ،وھو فيلسوف من أثينا ٢٧٠ -٣٤١ ،ق.م،.
ولكنھم بالغوا في استنتاجه األساسي.
كان أبيكور يرى متعة بمعنى أوسع من الشخصية أو الجسدية )أي ،الجسد السليم
الصحيح والفكر الھادئ(" .يُقال أن أبيكور قد قال :إن أردت أن تجعل إنسانا ً سعيداً ،ال تضف

إلى ثرواته ،بل خذ من رغباته" )كتاب Encyclopedia of The New Schaff-Herzog
 ،Religious Knowledgeالمجلد الرابع ،ص.(١٥٣ .
 "ال ﱢر َواقِيﱢينَ " .كانت ھذه المجموعة تؤمن بأن ﷲ كان ) (١روح العالم أو ) (٢متأصل
في كل الخليقة )وحدة الوجود( .كانوا يؤكدون أن البشر يجب أن يعيشوا في انسجام مع
الطبيعة )أي ﷲ( .العقل كان الخير األسمى .ضبط الناس ،واالكتفاء الذاتي ،والتوازن
العاطفي في كل موقف كان ھدفھم .ما كانوا يؤمنون بحياة آخرة شخصية .مؤسسھم كان
زينون ،وھو فيلسوف من قبرص ،كان قد انتقل إلى أثينا حوالي العام  ٣٠٠ق.م .لقد حصلوا
على اسمھم من حقيقة أنه كان يعلّم في السﱡت ﱠوة المطلية  stoaفي أثينا.
 "ا ْل ِم ْھ َذا ُر" .ھذه الكلمة كانت تستخدم لإلشارة إلى العصفور الدوري وھو يأكل البزار في
حقل .لقد صارت تستخدم استعاريا ً لإلشارة إلى المعلمين المتجولين الذين كانوا يلتقطون
كسراً من المعلومات من ھنا وھناك وكانوا يحاولون أن يبيعوھا .كتاب R.S.V. Interlinea
للكاتب  Alfred Marshallيترجمھا بعبارة "المنتحل الجاھل" .و NJBيحوي الكلمة
"الببغاء".
ً
َ
ً
 " ُمنَا ِديا بِآلِ َھ ٍة غ ِريبَ ٍة" .ھذه حرفيا تعني "أنصاف آلھة  daimōnغريبة" تستخدم بمعنى
القوى الروحية أو اآللھة ) ١كور  .(٢١ -٢٠ :١٠ھؤالء الفالسفة األثينيون كانوا متدينين
مؤمنين بتعدد اآللھة )البانثيون األولمبي(.
 -١ربما كان الفالسفة اليونانيون األثينيون يأخذون كلمات بولس على أنھا إشارة إلى
إالھتين ) ،Jerome Biblical Commentaryالمجلد  ،٢ص.(١٩٩ .
أ -إالھة الصحة
ب -إالھة القيامة )أي أنستاسيا(
 -٢بل إنھم ربما كانوا يرون المرء على أنه
أ -ذكر )يسوع(
ب -أنثى )القيامة ھي اسم مؤنث(
 -٣علم مفردات إنجيل بولس ) (NET Bibleقد يكون ھو نفسه مصدر التشويش
المتعلق بإله واحد في ثالثة أقانيم )أي الثالوث القدوس ،انظر الموضوع الخاص على :٢
.(٣٢
أ -اآلب
ب -االبن
ج -الروح القدس
سو َع َوا ْلقِيَا َم ِة" .حجر العثرة في اإلنجيل لليھود كان "مسيا متألم"
 "ألَنﱠهُ َكانَ يُبَ ﱢ
ش ُر ُھ ْم ِبيَ ُ
ولليونانيين كان "القيامة" ) ١كور  .(٢٥ -١٨ :١حياة آخرة شخصية جسدية لم تكن تالئم
الفھم اليوناني لآللھة أو البشر .لقد كانوا يؤكدون على شرارة إلھية في كل شخص ،يحتجزھا
أو يحصرھا جسد مادي.
الخالص كان التحرر من المادي وإعادة امتصاص إلى إله غير شخصي أو نصف
شخصي.
َ
َ
َ
ُ
َ
وس )(areopages
ُوس بَا ُغ َ
وس" .كلمة أ ِري َ
وس بَا ُغ َ
" ١٩ :١٧أ َخذوهُ َوذ َھبُوا بِ ِه إِلَى أ ِريُ َ
تعني ھضبة أريس )إله الحرب( .في البانثيون الروماني ،إله الحرب كان يدعى مارس .في
األيام الذھبية ألثينا ،كان الفورم الفلسفي لھذه المدينة الفكرية الشھيرة .لم تكن ھذه محاكمة
قضائية ،بل فورم مدينة مفتوح في حضور قادة مجلس الدجينة.
ھذا مثال عن كرازة بولس للوثنيين ،كما أن  ١٦ :١٣وما تالھا كانت لألمميين
خائفي ﷲ .الحمد على ھذه المختصرات في رسائل بولس.
 " َھ ْل يُ ْم ِكنُنَا أَنْ نَ ْع ِرفَ َما ُھ َو َھ َذا التﱠ ْعلِي ُم ا ْل َج ِدي ُد الﱠ ِذي تَتَ َكلﱠ ُم بِ ِه" .ھا ھنا الفرق بين
الفضول الفكري )اآليات  (٢١ -٢٠واإلعالن .ﷲ جعلنا فضوليين )جا ١٨ ،٩ -٨ :١؛ :٣
 ،(١١ -١٠ولكن الفكر البشري ال يمكن أن يأتي بالسالم أو الفرح.
وحده اإلنجيل يمكن أن يحقق ھذا .يناقش بولس الفرق بين الحكمة البشرية وإعالن
ﷲ في  ١كور .٤ -١
 .٢٠ -١٩ :١٧ھذه الكلمات لبقة اجتماعيا ً جداً .كانت ھذه ،بمعنى من المعانين بيئة جامعة.
 .٢١ :١٧ھذه اآلية يبدو أنھا تعليق من الكاتب .إنھا تظھر أن التھذيب واللباقة في اآليات
 ٢٠ -١٩كان ليس استعالما ً فكريا ً حقيقياً ،بل موضة ثقافية في ذلك الحين .كانوا يستمتعون
فقط باالستماع والمجادلة .كانوا يحاولون أن يحيوا مجد أثينا الماضي .المأساة ھي أنھم ما

كانوا يستطيعون أن يفرقوا بين الحكمة البشرية واإلعالن اإللھي )وھكذا الحال اليوم في
جامعاتنا(.
سميث/فاندايك-البستاني٣١ -٢٢ :١٧ :
٢٢
وس َوقَا َل» :أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل األَثِي ِنيﱡونَ أَ َرا ُك ْم ِمنْ ُك ﱢل
" فَ َوقَفَ بُولُ ُ
وس بَا ُغ َ
س ِط أَ ِريُ َ
س فِي َو َ
َو ْج ٍه َكأَنﱠ ُك ْم ُمتَ َديﱢنُونَ َكثِيراً ٢٣ألَنﱠ ِني بَ ْينَ َما ُك ْنتُ أَ ْجتَا ُز َوأَ ْنظُ ُر إِلَى َم ْعبُودَاتِ ُك ْم َو َج ْدتُ أَ ْيضا ً َم ْذبَحا ً
٢٤
ول« .فَالﱠ ِذي تَتﱠقُونَهُ َوأَ ْنتُ ْم ت َْج َھلُونَهُ َھ َذا أَنَا أُنَا ِدي لَ ُك ْم بِ ِه.
اإللَهُ
َم ْكتُوبا ً َعلَ ْي ِهِ » :إللَ ٍه َم ْج ُھ ٍ
ِ
صنُو َع ٍة
الﱠ ِذي َخلَ َ
س ُكنُ ِفي َھيَا ِك َل َم ْ
ض الَ يَ ْ
ق ا ْل َعالَ َم َو ُك ﱠل َما فِي ِه َھ َذا إِ ْذ ھ َُو َر ﱡب ال ﱠ
س َما ِء َواألَ ْر ِ
٢٥
َي ٍء إِ ْذ ُھ َو يُ ْع ِطي ا ْل َج ِمي َع َحيَاةً َونَ ْفسا ً
س َكأَنﱠهُ ُم ْحت ٌ
َاج إِلَى ش ْ
بِاألَيَا ِدي َوالَ يُ ْخ َد ُم بِأَيَا ِدي النﱠا ِ
٢٦
ض َو َحتَ َم
س يَ ْ
َي ٍءَ .و َ
صنَ َع ِمنْ د ٍَم َو ِ
َو ُك ﱠل ش ْ
س ُكنُونَ َعلَى ُك ﱢل َو ْج ِه األَ ْر ِ
اح ٍد ُك ﱠل أُ ﱠم ٍة ِمنَ النﱠا ِ
٢٧
سونَهُ فَيَ ِجدُوهُ َم َع أَنﱠهُ عَنْ ُك ﱢل
ت ا ْل ُم َعيﱠنَ ِة َوبِ ُحدُو ِد َم ْ
س َكنِ ِھ ْم لِ َك ْي يَ ْطلُبُوا ﷲَ لَ َعلﱠ ُھ ْم يَتَلَ ﱠم ُ
بِاألَ ْوقَا ِ
٢٨
ش َع َرائِ ُك ْم أَ ْيضا ً :ألَنﱠنَا
ض ُ
وج ُدَ .ك َما قَا َل بَ ْع ُ
س بَ ِعيداً .ألَنﱠنَا بِ ِه نَ ْحيَا َونَت ََح ﱠر ُك َونُ َ
اح ٍد ِمنﱠا لَ ْي َ
َو ِ
٢٩
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ً
ُ
ض ٍة أ ْو َح َج ٍر
أَ ْيضا ذ ﱢريﱠتهُ .فإِذ ن ْحنُ ذ ﱢريﱠة ﷲِ ال يَنبَ ِغي أنْ نظنﱠ أنﱠ الالھُوتَ َ
ب أ ْو فِ ﱠ
شبِيهٌ بِذ َھ ٍ
٣٠
صنَا َع ِة َو ْ
ان أَنْ يَتُوبُوا
اع إِ ْن َ
ش ِ
س ٍ
س فِي ُك ﱢل َم َك ٍ
نَ ْق ِ
ان .فَا ﱠ ُ اآلنَ يَأْ ُم ُر َج ِمي َع النﱠا ِ
اختِ َر ِ
٣١
س ُكونَةَ بِا ْل َعد ِْل بِ َر ُج ٍل
اضيا ً عَنْ أَ ْز ِمنَ ِة ا ْل َج ْھ ِل .ألَنﱠهُ أَقَا َم يَ ْوما ً ُھ َو فِي ِه ُم ْز ِم ٌع أَنْ يَ ِدينَ ا ْل َم ْ
ُمتَ َغ ِ
ت«".
يع إِي َمانا ً إِ ْذ أَقَا َمهُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ
قَ ْد َعيﱠنَهُ ُمقَدﱢما ً لِ ْل َج ِم ِ
" ٢٢ :١٧أَنﱠ ُك ْم ُمتَ َديﱢنُونَ َكثِيراً" .ھذه حرفيا ً تعني "مخافة ﷲ ) ."(daimōnھذا يمكن أن
يعني ) (١بمعنى سلبي" ،مؤمنون بالخرافات" ،كما في  ،King James Versionأو )(٢
بمعنى إيجابي" ،حريصون جداً في ممارستھم للتفاصيل الدينية" ).( NJB 25:19،NKJV
كان لدى ھؤالء الرجال فضول فكري واحترام للقضايا الدينية ،ولكن فقط ضمن
نطاق ميعن )تقاليدھم(.
 " ُك ﱢل" .الحظوا عدد المرات في ھذه العظة التي يستخدم فيھا بولس الكلمة الشمولية
"كل" أو العبارات التي توازيھا:
ُ " -١ك ﱢل َوجْ ٍه" ،اآلية ٢٢
ُ " -٢ك ﱠل َما فِي ِه" ،اآلية ٢٤
ْ " -٣ال َج ِمي َع َحيَاةً َونَ ْفسا ً" ،اآلية ٢٥
ُ " -٤ك ﱠل َش ْي ٍء" ،اآلية ٢٥
ُ " -٥ك ﱠل أُ ﱠم ٍة" ،اآلية ٢٦
ض" ،اآلية ٢٦
ُ " -٦ك ﱢل َوجْ ِه األَرْ ِ
اح ٍد ِمنﱠا" ،اآلية ٢٧
ُ " -٧ك ﱢل َو ِ
" -٨نحن" )مرتين ،اآلية ٢٨
ان" ،اآلية ٣٠
ُ " -٩ك ﱢل َم َك ٍ
ً
"العالم" )حرفيا ،األرض المأھولة( ،اآلية ٣١
-١٠
ْ
"ال َج ِميع" ،اآلية  ٣١الخبر السار عند بولس كان أن ﷲ يحب كل البشر )أي
-١١
الذين خلقھم على صورته ،تك ٢٦ :١؛  (٢٧ولقد أ ّمن طريقة لھم ليعرفوه
)أي الھدف األصلي من الخلق كان الشركة مع ﷲ ،تك  (٨ :٣وأن يُغفر لھم
)أي من تأثير السقوط ،تك .(٣
ول«" .كان اليونانيون يخشون أن ينسوا أو يتركوا
َ " ٢٣ :١٧م ْكتُوبا ً َعلَ ْي ِهِ ِ » :إللَ ٍه َم ْج ُھ ٍ
عبادتھم خارجا ً إلله ما قد يسبب مشكلة لھم إذا ما تجاھلوه ،ولذلك فقد كانت لھم دائما ً
صروحا ً من ھذا النوع ) ،Pausaniasفي كتاب  Greece 1:1:4 Description ofو
 ،Philostratusفي كتاب  .(Life of Apollonius 6:3:5إنھا تظھر خوفھم من العالم
الروحي وتعدد اآللھة عنھم.
 "فَالﱠ ِذي تَتﱠقُونَهُ َوأَ ْنتُ ْم ت َْج َھلُونَهُ" .ھنالك تالعب بالكلمات بين كلمة "مجھول"
) (agnōetōوكلمة "جھل"
).(agnoountes
نحصل على كلمة "غنوسي" من ھذه الكلمة اليونانية .كان بولس يكيف تقديم اإلنجيل
إلى الوثنيين الذين يؤمنون بروح عالم ال شخصية.
 " َھ َذا أَنَا أُنَا ِدي لَ ُك ْم بِ ِه" .من الواضح أن بولس يؤكد أنه لم "ثرثاراً" )اآلية  (١٨وأنه
يعرف بالتأكيد اإلله العلي الذي كانوا يجھلونه.
ق ا ْل َعالَ َم َو ُك ﱠل َما فِي ِه" .الفكرة الالھوتية األولى عند بولس ھي أن
اإللَهُ الﱠ ِذي َخلَ َ
ِ " ٢٤ :١٧
ﷲ خالق العالم )تك ٢ -١؛ مز ١٠٤؛ ٦ :١٤٦؛ أش  .(٥ :٤٢كان اليونانيون يعتقدون أن

الروح )ﷲ( والمادة )الذرات( كانا كالھما متشاركين في األزلية .يؤكد بولس أن المفھوم
الوارد في تك  ١عن الخلق حيث أن إله شخصي وعن عمد يخلق كالً من السماوات واألرض
)ھذا الكوكب والكون(.
صنُو َع ٍة بِاألَيَا ِدي" .ھذا اقتباس من ) (١العھد القديم ) ١مل :٨
س ُكنُ فِي َھيَا ِك َل َم ْ
 "الَ يَ ْ
٢٧؛ أش  (٢ -١ :٦٦أو ) (٢فيلسوف يوناني .Euripides, Fragment 968 ،ھناك عدة
اقتباسات في ھذا السياق من الكتّاب اإلغريق )اآليات  ٢٥و .(٢٨كان بولس متدربا ً أيضا ً في
الفلسفات المدرسية السكوالستية اليونانية.
َيء" .ھذه الفكرة نفسھا نجدھا في )Euripides’ (١
َ " ٢٥ :١٧كأَنﱠهُ ُم ْحت ٌ
َاج إِلَى ش ْ
Heracles 1345f؛ ) Euthyphro 14c (٢ألفالطون؛ ) (٣أرستوبولسFragment ،
4؛ أو ) (٤المزمور  .١٢ -٩ :٥٠كانت الھياكل اليونانية تُرى غالبا ً على أنھا المكان حيث
كانت اآللھة تُطعم ويُعنى بھا.
َي ٍء" .قد تكون ھذه تلميحا ً إلى أش  .٥ :٤٢ھذه
 "إِ ْذ ھ َُو يُ ْع ِطي ا ْل َج ِمي َع َحيَاةً َونَ ْفسا ً َو ُك ﱠل ش ْ
ھي طريقة بولس الالھوتية في التأكيد على ) (١محبة ﷲ للبشرية )الرحمة ،النعمة( و)(٢
تدبير ﷲ السموح الكريم للبشرية )العناية(.
حقيقة مشابھة قدمھا زينون ،مؤسس المدرسة الرواقية ،المدونة في إكليمندس
اإلسكندري .Stromateis 5:76:1 ،الحظوا " ،"autosھو نفسه .يا لھا من حقيقة رائعة
ليسمعھا أمميون وثنيون ويقتبلھا.
اح ٍد" .العائلة الغربية من المخطوطات تضيف "دم واحد" ولكن،
َ " ٢٦ :١٧
صنَ َع ِمنْ د ٍَم َو ِ
المخطوطات اليونانية  ،P74א والمخطوطة  Aوالمخطوطة  Bتحذف الكلمة .عن كانت
أصلية فإنھا تشير إلى آدم .وإن كانت تلميحا ً إلى الفلسفة اليونانية فإنھا تعكس وحدة خلق
البشرية من جذع واحد .ھذه العبارة والعبارة التالية تؤكدان بشكل واضح تضامن كل البشر
)ربما يكون ھذا تلميحا ً من مال  ،١٠ :٢أو حتى السبعينية ،تث  ،(٨ :٣٢وتؤكد الھوتيا ً أن
البشر مخلوقين على صورة ﷲ )تك .(٢٧ -٢٦ :١
بقية ھذه اآلية قد تكون أيضا ً تلميحا ً إلى رواية التكوين .البشر مطلوب منھم أن
يكونوا مثمرين وأن يمألوا األرض )٢٨ :١؛  .(٧ ،١ :٩وكان البشر كارھين ألن ينفصلوا
ويمألوا األرض .برج بابل )تك  (١١ -١٠يظھر آلية ﷲ في تحقيق ھذا.
س َكنِ ِھ ْم" .يؤكد بولس أن ﷲ ليس فقط خلق جميع
ت ا ْل ُم َعيﱠنَ ِة َوبِ ُحدُو ِد َم ْ
 " َحتَ َم بِاألَ ْوقَا ِ
األشياء ،بل يوجه كل األشياء .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى تث ) ٨ :٣٢السبعينية( .ولكن ھذه
الحقيقة مؤكدة أيضا ً في مكان آخر في العھد القديم )أي ٢٣ :١٢؛ مز ٩ -٧ :٤٧؛ .(٧ :٦٦
 .٢٧ :١٧العبارة األولى قد تكون اقتباسا ً آخر من الشاعر اليوناني آراتوس.
 "لَ َعلﱠ ُھ ْم" .ھذه جملة شرطية من الفئة الرابعة ما يعني أن األبعد أُزيل من الواقع .على
البشر أن يدركوا حاجتھم.
كال الفعلين ھما ماضي بسيط مبني للمعلوم في صيغة تمني.

َ
سونَهُ فيَ ِجدوهُ"
سميث/فاندايك-البستاني
"يَتَل ﱠم ُ
َ
َ
سونَهُ فيھتَدوا إِليه"
كتاب الحياة
"يَتَل ﱠم ُ
َ
سونَهُ فيَ ِجدوهُ"
العربية المشتركة
"يَتَل ﱠم ُ
سسونَه ويھتَدونَ إِلَيه"
اليسوعية
"يَت ََح ﱠ
الكلمة تعني "يلمس" أو "يشعر" )لو  .(٣٩ :٢٤ھذا السياق يدل على تلمس الطريق
بسبب الظلمة أو التشوش .إنھم يحاولون أن يجدوا ﷲ ،ولكن ھذا ليس سھالً .الوثنية ھي قوة
تعمي تميز السقوط ،كما تفعل الوثنية واإليمان بالخرافات )رو  ،(٢ -١ولكن ﷲ حاضر.
س بَ ِعيداً" .يا لھا من حقيقة رائعة .ﷲ خلقنا ،ﷲ ھو ألجلنا ،ﷲ معنا
اح ٍد ِمنﱠا لَ ْي َ
 "عَنْ ُك ﱢل َو ِ
)مز  .(١٣٩بولس يؤكد بقوة على محبة ﷲ وعنايته وحضوره مع كل البشر .ھذه ھي حقيقة
اإلنجيل )أف .(١٣ :٣ -١١ :٢
قد يلمح بولس إلى تث  ٧ :٤أو إر  ،٢٤ -٢٣ :٢٣ولكن يبسطھا لتشمل كل البشر.
ھذا ھو السر الخفي في العھد الجديد.
َ
ُ
ً
ُ
ُ
َ
َ
ش َع َرائِ ُك ْم أ ْيضا" .العبارة السابقة” ،بِ ِه نَحْ يَا َونت َح ﱠرك َونو َجد “،ھي
ض ُ
َ " ٢٨ :١٧ك َما قَا َل بَ ْع ُ
اقتباس من:
 .Cleanthes’ Hymn to Zeusھو رئيس المدرسة الرواقية من
-١
 ٢٣٢ -٢٦٣ق.م .أو

 ،Aratusمن  Soliوھي مدينة قرب طرسوس( ،Phainomena
-٢
السطر  .٥كان  Aratusمن كيليكية
وعاش خالل اللفترة  ٢٤٠ -٣١٥ق.م.
ھذا االقتباس يؤكد إما على:
أ -حلول ﷲ )اآلية  (٢٧أو
خلق ﷲ لكل البشر )اآلية (٢٦
ب-
يقتبس بولس أيضا ً عن األبيكوريين في  ١كور  ٣٢ :١٥و،Thais ، Menander
في  ١كور  .٣٣ :١٥بولس تمرس في األدب وعلم البالغة اليونانيين ،وعلى األرجح في
طرسوس ،التي كانت بلدة جامعية كبيرة.
 "ألَنﱠنَا أَ ْيضا ً ُذ ﱢريﱠتُهُ" .ھذا أيضا ً اقتباس آخر ،على األرجح من  ،Epimenidesاقتبسه
 Diogenes Laertiusفي كتاب .Lives of the Philosophers 1:112
 .٢٩ :١٧ھذا استنتاج بولس ھو دحض للوثنية )مز ١٨ -١ :١١٥؛ أش ٢٠ -١٨ :٤٠؛ :٤٤
٢٠ -٩؛ إر ١١ -٦ :١٠؛ حب  .(١٩ -١٨ :٢مأساة البشرية الساقطة ھي أنھم يسعون وراء
الحقيقة الروحية والشركة التي ھي أشياء من صنع اإلنسان والتي ال تستطيع أن تسمع أو
تجيب أو تساعد.
َ
ْ
َ
ً
ْ
اضيا عَنْ أز ِمن ِة ال َج ْھ ِل" .ھذا جانب مدھش من رحمة ﷲ )رو ٢٥ ،٢٠ :٣؛
ُ " ٣٠ :١٧متَ َغ ِ
١٥ :٤؛ ٢٠ ،١٣ :٥؛  ١كور  .(٥٦ :١٥ولكنھم اآلن سمعوا باإلنجيل وتقع عليھم مسؤولية
روحية.
ْ
" ﱠ
ﱠ
ان" .ھذه المقولة تؤكد على:
س فِي ُك ﱢل َم َك ٍ
ﷲُ اآلنَ يَأ ُم ُر َج ِمي َع النا ِ
 -١أن ھناك إله واحد فقط
 -٢يبتغي كل البشر وفي كل مكان أن يتوبوا
إنھا تظھر عالمية وشمولية رحمة ﷲ ومحبته )يو ١٦ :٣؛ ٤٢ :٤؛  ١تيم ٤ :٢؛ تي :٢
١١؛  ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ١ :٢؛ .(١٤ :٤
ھذه ليست شمولية بمعنى أن الجميع سيخلصون )اآليات  ،(٣٣ -٣٢بل بالمعنى أن
ﷲ يرغب لجميع البشر أن يتوبوا وأن يؤمنوا بيسوع ألجل الخالص .لقد مات يسوع عن
الجميع .والجميع يمكنھم أن يخلصوا .سر الشر ھو أنه ليس الجميع يخلصون.
 "يَتُوبُوا" .الكلمة العبرية تعني "تغيير في السلوك" ،بينما الكلمة اليونانية تشير إلى
"تغيير في الذھن" .وكالھما أساسيان حاسمان.
كال المدرستين الفلسفيتين اللتين تذكران في اآلية  ١٨سيرفضون ھذا ،ولكن ألجل
أسباب مختلفة .انظر الموضوع الخاص" :التوبة" ،على .٣٨ :٢
س ُكونَةَ" .رسالة بولس أكدت بشكل
" ٣١ :١٧ألَنﱠهُ أَقَا َم يَ ْوما ً ُھ َو فِي ِه ُم ْز ِم ٌع أَنْ يَ ِدينَ ا ْل َم ْ
واضح ومتكرر رحمة ﷲ وتدبيره .ولكن ھذا ھو نصف الرسالة فقط .إله المحبة والحنو ھو
أيضا ً إله العدالة الذي يرغب بالبر .البشر المخلوقون على صورته سوف يقدمون حسابا ً عن
وكاالتھم على عطية الحياة )انظر مز ١٣ :٩٦؛  .(٩ :٩٨موضوع العھد الجديد بأن ﷲ
سيدين العالم )مغاالة على العالم المعروف( ھي موضوع متكرر متواتر )مثال ،مت :١٠
١٥؛ ٢٤ ،٢٢ :١١؛ ٢٧ :١٦؛ ٤٦ -٣١ :٢٥؛ رؤ .(١٥ -١١ :٢٠
 "بِ َر ُج ٍل قَ ْد َعيﱠنَهُ ُمقَدﱢما ً" .ھذا المفھوم عن يوم الدينونة المستند على عالقتنا اإليمانية
بإنسان قائم ،يسوع الناصري )وكيل الرب في الدينونة( ،لم يكن قد سمعه أو يصدقه ھؤالء
المفكرين اليونانيين ) ١كور  ،(٢٣ :١ولكنه لبّ شھادة اإلنجيل )٢٤ :١٠؛ مت -٣١ :٢٥
.(٣٣
ت" .ھذا موضوع متكرر عدة مرات في أعمال الرسل )،٢٤ :٢
 "إِ ْذ أَقَا َمهُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ
٣٢؛ ٢٦ ،١٥ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٠ :٥؛  .(٣١ :١٧إنه قلب التأكيد اإلنجيلي بأن ﷲ اآلب ق ِبل
الحياة ،والتعليم ،والموت البديلي ليسوع .نص التعليم األكمل عن الموضوع حول ) (١قيامة
يسوع و) (٢قيامة المؤمنين نجده في  ١كور .١٥
سميث/فاندايك-البستاني٣٤ -٣٢ :١٧ :
٣٢
س َم ُع
سنَ ْ
ض يَ ْ
ستَ ْھ ِزئُونَ َوا ْلبَ ْع ُ
ت َكانَ ا ْلبَ ْع ُ
ض يَقُولُونَ َ » :
" َولَ ﱠما َ
س ِم ُعوا بِا ْلقِيَا َم ِة ِمنَ األَ ْم َوا ِ
٣٤
٣٣
صقُوا بِ ِه َوآ َمنُوا
ِم ْن َك عَنْ َھ َذا أَ ْيضا ً!«َ .و َھ َك َذا َخ َر َج بُولُ ُ
س ِط ِھ ْمَ .ولَ ِكنﱠ أُنَاسا ً ا ْلتَ َ
س ِمنْ َو َ
س َو َ
آخ ُرونَ َم َع ُھ َما".
وس األَ ِريُوبَا ِغ ﱡي َوا ْم َرأَةٌ ا ْ
س ُم َھا دَا َم ِر ُ
يسيُ ُ
ِم ْن ُھ ْم ِديُونِ ِ

ت" .كان اليونانيون ،باستثناء األبيكوريين،
" ٣٢ :١٧لَ ﱠما َ
س ِم ُعوا بِا ْلقِيَا َم ِة ِمنَ األَ ْم َوا ِ
يؤمنون بخلود النفس ،ولكن ليس الجسد .القيامة كانت حجر العثرة الرئيسي أمام اليونانيين
)اآلية ١٨؛  ١كور .(٢٣ :١
ستَ ْھ ِزئُونَ " .تستخدم ھذه الكلمة ھنا فقط في العھد الجديد ،ولكن الشكل المشدد منھا
 "ي َ ْ
يظھر في أع  ٣٠ :٥و .٢١ :٢٦جذرھا ) chleusmaأو ( chleusmosيستخدم في
السبعينية عدة مرات للداللة على "السخرية" أو "االستھزاء" )أي ٤ :١٢؛ مز ٤ :٧٩؛ إر
.(٨ :٢٠
س َم ُع ِم ْن َك عَنْ َھ َذا أَ ْيضا ً!«" .رسالة بولس عن محبة ﷲ
سنَ ْ
 " َوا ْلبَ ْع ُ
ض يَقُولُونَ َ » :
وعنايته لكل البشر كانت جديدة بشكل جذري جداً حتى أن ھؤالء المستمعين كانوا قد انجذبوا،
ولكن لم يقتنعوا بشكل كامل.
وس" .ھناك ثالث أشكال من التجاوب
يسيُ ُ
" ٣٤ :١٧أُنَاسا ً ا ْلتَ َ
صقُوا بِ ِه َوآ َمنُوا ِم ْن ُھ ْم ِديُونِ ِ
مع اإلنجيل:
ْ
ُ
َ
َ
الرفض” ،كانَ البَعْضُ يَ ْستھ ِْزئونَ “ )اآلية (٣٢
-١
َ
ْ
َ
ْ
َ
-٢
ك عَن ھذا أ ْيضًا" )اآلية (٣٢
قرار مؤجلَ " ،سن ْس َم ُع ِمن َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
صقوا بِ ِه َوآ َمنوا“ )اآلية ٣٤؛  ١تس (١٠ -٩ :١
-٣
اإليمان” ،ل ِكن أنَاسًا التَ َ
يوازي ھذا مثل الزارع )مت .(١٣
وس األَ ِريُوبَا ِغ ﱡي" .ال بد أنه كان يحضر بشكل دائم ھذه النقاشات الفلسفية على
يسيُ ُ
 " ِديُونِ ِ
ھضبة مارس .على األقل صار أحد المفكرين مؤمناً.
يقول أفسافيوس ،في كتابه  Eccl. His. 3:4:6-7و 4:23:6أنه قد صار أول
أسقف في أثينا أو كورنثوس .إن كان ھذا صحيحاً ،فيا له من تحول عظيم! اإلنجيل يؤثر في
التحول.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -١لماذا كان بولس يتجنب المدن الكبيرة مثل أمفيبوليس وأبولونية؟
 -٢لماذا كان آالم المسيح مزعجة جداً لليھود؟
 -٣لماذا كان تجاوب بيرية مع اإلنجيل رائع جداً ومش ّجع؟
 -٤لماذا كان بولس مستفﱠزاً جداً بسبب حالة أثينا الروحية؟
 -٥لماذا كانت عظة بولس على ھضبة مارس في غاية األھمية؟ )اآليات .(٢٤ -٢٢

Acts 18
أعمال الرسل ١٨
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
في كورنثوس
١٧ -١ :١٨
بريسكال وأكيال وأبلوس
٢٨ -١٨ :١٨

العربية
المشتركة
في كورنثوس

اليسوعية
كنيسة

إنشاء
في كورنثوس
قورنتس
١١ -١ :١٨
١٧ -١ :١٨
٨ -١ :١٨
يشكون
«تكلم وال تسكت« عودة بولس إلى اليھود
بولس
أنطاكية
١٧ -١٢ :١٨
٢٣ -١٨ :١٨
١٧ -٩ :١٨
ّ
إلى
في العودة
عودة بولس إلى أبلوس
انطاكية ،الرحلة
أفسس وأخائية
أنطاكية
الثالثة
٢٣ -١٨ :١٨
٢٨ -٢٤ :١٨
٢٣ -١٨ :١٨
َ
ﱡ
أبُلس في أفسس
أبُلوس في أفسس
وقورنتس
وأخائية
٢٨ -٢٤ :١٨
٢٨ -٢٤ :١٨

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٤ -١ :١٨ :
٢
١
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ً
ُ
س ُمهُ أ ِكيال بُن ِط ﱠي
وس ف َو َج َد يَ ُھو ِديّا ا ْ
ضى بُولُ ُ
س ِمنْ أَثِينَا َو َجا َء إِلى كو ِرنث َ
" َوبَ ْع َد َھ َذا َم َ
وس َكانَ قَ ْد أَ َم َر أَنْ
س َكانَ قَ ْد َجا َء َح ِديثا ً ِمنْ إِيطَالِيَا َوبِ ِري ْ
س ِكالﱠ ا ْم َرأَتَهُ  -ألَنﱠ ُكلُو ِديُ َ
ا ْل ِج ْن ِ
٣
صنَا َعتِ ِھ َما أَقَا َم ِع ْن َد ُھ َما َو َكانَ
ض َي َج ِمي ُع ا ْليَ ُھو ِد ِمنْ ُرو ِميَةَ .فَ َجا َء إِلَ ْي ِھ َماَ .ولِ َك ْونِ ِه ِمنْ ِ
يَ ْم ِ
٤
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
ت َويُ ْقنِ ُع يَ ُھوداً
ُ
َ
َ
صنا َعتِ ِھ َما ِخيَا ِميﱠ ْي ِنَ .وكانَ يُ َح ﱡ
اج فِي ال َم ْج َم ِع ك ﱠل َ
س ْب ٍ
يَ ْع َم ُل ألن ُھ َما كانا فِي ِ
َويُونَانِيﱢينَ ".
وس" .كانت كورنثوس على بعد  ٥٠ميالً
ضى بُولُ ُ
س ِمنْ أَثِينَا َو َجا َء إِلَى ُكو ِر ْنثُ َ
َ " ١ :١٨م َ
ً
ً
غرب أثينا على شريطا ضيقا من اليابسة )برزخ( .كان بولس لوحده في أثينا وحتى لبعض
الوقت في كورنثوس )اآلية  .(٥كانت لدى بولس مشاكل في العين )شوكة في الجسد ٢ ،كور
 .(١٢وكان يصعب عليه جداً أن يكون لوحده.
موضوع خاص :مدينة كورنثوس
أ -ممرات الطريق المالحية في الشتاء حول أقصى جنوب اليونان )أي (Cape Malea
كانت خطيرة جداً .ولذلك ،فإن طريقا ً بريا ً بأقصى المسافة الممكنة كان أمراً أساسيا ً حاسما ً.
الموضع الجغرافي لكورنثوس على البرازخ التي تقع على بعد أربعة أميال بين خليج
كورنثوس )أي البحر األدرياتيكي( و ) Saronic Gulfأي بحر إيجة( جعلت المدينة مركزاً

تجاريا ً كبيراً )مركز للشحن والتجارة مختص بأنواع الخزف ونوع خاص من النحاس(
ومركزاً عسكريا ً .كان ھذا في أيام بولس ھو المكان حيث تلتقي تماما ً ثقافات الشرق والغرب.
ب -كانت كورنثوس أيضا ً مركزاً ثقافيا ً كبيراً في العالم اإلغريقي-الروماني ألنھا كانت
تستضيف األلعاب البرزخية التي كانت تقام كل سنتين والتي ابتدأت عام  ٥٨١ق.م) .في
ھيكل بوزيدون( .األلعاب األولمبية وحدھا في أثينا ،كل أربع سنوات ،ھي الوحيدة التي كانت
تشكل منافسا ً لھا في الحجم واألھمية .(Hist. 1.13.5 ،Thucydides
ج -عام  ١٤٦ق.م .شاركت كورنثوس في ثورة )تحالف إيجة( ضد روما ودمرھا الجنرال
الروماني  Lucius Mummiusوتبعثر السكان .بسبب أھميتھا االقتصادية والعسكرية أُعيد
بناؤھا إما عام  ٤٦أو عام  ٤٨ق.م .على يد يوليوس قيصر .وصارت مستعمرة رومانية
حيث كان يستقر فيھا الجنود الرومان المتقاعدون .لقد كانت محاكاة لروما في الھندسة
المعمارية والثقافة ومركز إداري للرومان )أي تابعة لمجلس الشيوخ( لمقاطعة أخائية عام
 ٢٧ق.م .وصارت مقاطعة إمبراطورية عام  ١٥م.
ً
د -األركوبوليس في كورنثوس القديمة ،التي ترتفع أكثر من  ١٨٨٠قدما فوق السھل ،كانت
موقع ھيكل  .Aphroditeوبھذا الھيكل كانت ترتبط ألف عاھرة Geography, ،Strabo
 .(8.6.20-22أن تدعى "كورنثيا ً" )أي  ،Korinthiazesthaiالتي ص ّ
ك Aristophanes
عملتھا ] ٣٨٥ -٤٥٠ق.م ([.كان المرادف للحياة الفاسقة الخالعية .ھذا الھيكل ،كما معظم
المدينة ،كان قد دمرھا زلزال قبل وصول بولس بحوالي  ١٥٠سنة ،كما حدث ثانية عام ٧٧
م .ليس مؤكداً إذا ما كانت عبادة الخصب قد استمرت في أيام بولس .بما أن الرومان ،عام
 ١٤٦ق ،..قد دمروا المدينة واستعبدوا كل مواطنيھا ،فإن النكھة اليونانية للمدينة كان قد ح ّل
محلھا حالة مستعمرة رومانية ).(Pausanias, II.3.7
س ِكالﱠ" .زوجته ،بريسكال ،أيضا ً تدعى بريسكا ،وتذكر
س ُمهُ أَ ِكيالَ ...بِ ِري ْ
" ٢ :١٨يَ ُھو ِديّا ً ا ْ
عادة أوالً )٢٦ ،١٨ :١٨؛  ١كور ١٩ :١٦؛  ٢تيم  ،(١٩ :٤األمر الذي كان غير معتاد في
ثقافة اآلباء )انظر الموضوع الخاص" :النساء في الكتاب المقدس" ،على  .(١٧ :٢اسمھا
يماثل اسم عائلة رومانية غنية )عشيرة بريسكا( .ال يقال أنھا يھودية .يا لھا من قصة حب
عظيمة كانت بينھما إن كانت امرأة رومانية مترفة وقعت في حب صانع خيام أو عامل جلود
يھودي متجول! لقد تصادقوا مع بولس وعملوا معه في تك الحرفة .لقد ساعدا على تلمذة
أبولس.
 " َح ِديثا ً" .في ،A Translator’s Handbook on The Acts of the Apostles
ص ،٣٤٧ .للكاتبين  Newmanو  Nidaيقدمان شرحا ً الفتا ً عن ھذا الظرف،
.prosphatōsباألصل يعني "قُتل حديثا ً" ،ولكنه صار يُستعمل استعاريا ً بمعنى "حديثا ً".
ھذا مثال جيد عن كيف أن األتيمولوجيا ليست دائما ً مؤشر جيد إلى المعاني .الكلمات يجب
فھمھا في بيئتھا السياقية وفي عصرھا .الكثير من إساءة التفسير في الكتاب المقدس تأتي من
إخفاق المفسر المعاصر من إدراك االستخدام االستعاري أو االصطالحي القديم.
ض َي َج ِمي ُع
 " َجا َء َح ِديثا ً ِمنْ إِيطَالِيَا َوبِ ِري ْ
س ِكالﱠ ا ْم َرأَتَهُ  -ألَنﱠ ُكلُو ِديُ َ
وس َكانَ قَ ْد أَ َم َر أَنْ يَ ْم ِ
ا ْليَ ُھو ِد ِمنْ ُرو ِميَةَ" .في  ، Contra Paganus 7.6.15 Historiaيقول  Orosiusأن
ترايخ ھذا المرسوم كان عام  ٤٩م .ويخبرنا  ،Suetoniusفي ،Life of Claudius 25.4
أن ذلك كان بسبب شغب عند األقليات اليھودية بتحريض من أحد الذين يدعون .Chrestus
كان الرومان يخلطون بين المسيح و  .(25:44:3 Tacitus, Annais) Chrestusيقول
 Dio Cassiusفي كتابه  ،Histories 60.6أن اليھود لم يُطردوا ،ولكن ُمنعوا من ممارسة
عادات أسالفھم.
ً
اسم الفاعل "جاء حديثا" ھو اسم فاعل تام مبني للمعلوم ،يدل على معنى أن الحركة
كان يُظن دائما ً أنھا بشكل دائم أو ألجل طويل األمد .مرسوم كلوديوس )أمر( ھو مصدر تام
مبني للمعلوم.
ً
َ
صنا َعتِ ِھ َما" .لقد ساد االعتقاد دائما أن ھذه الحرفة ھي صناعة الخيام،
" ٣ :١٨لِ َك ْونِ ِه ِمنْ ِ
ولكن الكلمة يمكن أن تشير إلى أعمال ترتبط بالجلود.
خلفية بولس الرابية تتطلب أن يكون لديه عمل مدني أو حرفة .ما من رابي كان
يسمح له أن يأخذ ماالً ألجل التعليم .كانت كيليكية ،منطقة بولس األم ،مشھورة بوبر وجلود
الماعز فيھا.

ت" .كان بولس نشيطا ً فعّاالً في كل سبت إذ كان
َ " ٤ :١٨كانَ يُ َح ﱡ
اج فِي ا ْل َم ْج َم ِع ُك ﱠل َ
س ْب ٍ
"يحاج" و"يحاول أن يقنع بآن معا ً" )ھذان كالھما في الزمن الناقص( .كان بولس يذھب إلى
اليھود أوالً والسبب:
 -١كان ذلك مثال يسوع )مت (٦ -٥ :١٠
 -٢أنھم كانوا يعرفون العھد القديم
 -٣أن اليونانيين خائفي ﷲ كانوا عموما ً متجاوبين إلى رسالته )رو (١٦ :١
تطور المجمع خالل فترة السبي البابلي كمكان للعبادة ،والتعليم ،والصالة .لقد قُصد به أن
يعزز ويحافظ على الثقافة اليھودية.
سميث/فاندايك-البستاني١١ -٥ :١٨ :
٥
َ
ُ
ْ
ً
َ
ش َھ ُد
وح َو ُھ َو يَ ْ
صرا ب ِ ﱡ
س ِمنْ َم ِكدُونِيﱠة كانَ بُول ُ
سيالَ َوتِي ُموثَا ُو ُ
س ُمن َح ِ
" َولَ ﱠما ا ْن َح َد َر ِ
الر ِ
٦
ض ثِيَابَهُ َوقَا َل لَ ُھ ْمَ » :د ُم ُك ْم َعلَى
يح يَ ُ
سو َعَ .وإِ ْذ َكانُوا يُقَا ِو ُمونَ َويُ َج ﱢدفُونَ نَفَ َ
لِ ْليَ ُھو ِد بِا ْل َم ِ
س ِ
٧
ت َر ُج ٍل ا ْ
س ُمهُ
ُوس ُك ْم .أَنَا بَ ِري ٌءِ .منَ اآلنَ أَ ْذھ ُ
َب إِلَى األُ َم ِم« .فَا ْنتَقَ َل ِمنْ ُھنَا َك َو َجا َء إِلَى بَ ْي ِ
ُرؤ ِ
٨
ْ
ْ
ﱠ
ً
َ
ً
َ
َ
ُ
يس ال َم ْج َم ِع آ َمنَ بِال ﱠر ﱢب
صقا لِل َم ْج َم ِعَ .و ِك ِري ْ
يُو ْ
س َرئِ ُ
سبُ ُ
ست ُ
ُس كانَ ُمتَ َعبﱢدا ِ ِ َوكانَ بَ ْيتهُ ُمال ِ
٩
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
س
س ِم ُعوا آ َمنوا َوا ْعتَ َمدُوا .فقا َل ال ﱠر ﱡب لِبُول َ
يع بَ ْيتِ ِه َوكثِي ُرونَ ِمنَ الكو ِرنثِيﱢينَ إِذ َ
َم َع َج ِم ِ
١٠
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱢ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
سكتْ ألني أنا َم َع َك َوال يَق ُع بِكَ أ َح ٌد لِيُ ْؤ ِذيَ َك ألنﱠ لِي
بِ ُر ْؤيَا فِي الل ْي ِل» :ال تَخفْ بَ ْل تَ َكل ْم َوال تَ ْ
١١
َ
َ
ً
ﱢ
َ
ش ُھ ٍر يُ َعل ُم بَ ْين ُھ ْم بِ َكلِ َم ِة ﷲِ".
ستﱠة أ ْ
َ
ش ْعبا ً َكثِيراً فِي َھ ِذ ِه ا ْل َم ِدينَ ِة« .فَأَقَا َم َ
سنَة َو ِ
س ِمنْ َم ِكدُونِيﱠةَ" .من الواضح أنھما أحضرا حرية محبة من
سيالَ َوتِي ُموثَا ُو ُ
" ٥ :١٨ا ْن َح َد َر ِ
المؤمنين في فيلبي ،ما سمح لبولس أن يكرز كل الوقت ) ٢كور ٩ :١١؛ في  .(١٥ :٤جلب
تيموثاوس أيضا ً خبراً عن الكنيسة في تسالونيكي تجاوبا ً على ما كتب بولس في الرسالة
األولى والثانية إلى تسالونيكي ) .(١٤ :١٧يبدو أن تيموثاوس ،بينما تُرك لوقا في فيلبي ليتلمذ
المؤمنين الجدد ،كان قد تُرك في تسالونيكي وتُرك سيال في بيرية .كان بولس مھتما ً جداً في
تدريب المسيحيين الجدد )أي المأمورية العظمى ھي صنع وتعليم التالميذ ،وليس فقط اتخاذ
قرارات( .لقد أراد أن يترك كنيسة مثمرة فعالة نامية في كل كنيسة يزورھا.

ُ
ْ
ً
َ
وح"
سميث/فاندايك-البستاني
صرا ب ِ ﱡ
"كانَ بُول ُ
س ُمن َح ِ
الر ِ
َ
َ
ُ
ً
ﱠ
شير"
كتاب الحياة
"تَف ﱠرغ بُول ُ
س تَ َماما لِلت ْب ِ
ُ
ُ
َ
س ك َل َھ ﱢم ِه في التَبشي ِر بِكل َم ِة ﷲ"
العربية المشتركة
ص َر بول ُ
"ح َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ش ِر كلِ َم ِة ﷲِ"
سه على ن ْ
اليسوعية
"وقفَ بول ُ
س نف َ
ھناك تغاير في المخطوطة اليونانية في ھذه العبارة .النصوص الفضل واألقدم
تحوي حالة مفعول غير مباشر من ) Logosالمخطوطة  ،P74א  ، E، D، B، A،على
نفس المنوال كما الفولغاتا ،والترجمة البسيطة ،والترجمات القبطية( النص المقبول يحوي
"روح" ) ،(pneumatiالتي نجدھا فقط في وقت متأخر جداً مكتوبة بأحرف صغيرة في
المخطوطات اليونانية )ثالثة من القرن العاشر ھي األقدم(.
 "يَ ْ
سو َع" .قارنوا  ٢٢ :٩مع  ٣ :١٧فيما يتعلق بطريقة بولس في
يح يَ ُ
ش َھ ُد لِ ْليَ ُھو ِد بِا ْل َم ِ
س ِ
اإلقناع )فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري من  ،sunechōوالتي تعني يخلص أو يضغط(،
والتي كانت تشابه كثيراً طريقة استفانوس وحماسته )أع  .(٧انظر التعليق على  .٤٠ :٢ھذا
تأكيد الھوتي غالبا ً ما يتكرر )أي ،يسوع المسيا ،انظر التعليق على  (٣ :١٧وھو المفتاح
لكل شيء آخر.
 "يُقَا ِو ُمونَ َويُ َج ﱢدفُونَ " .ھذان الفعالن كالھما اسم فاعل حاضر مبني للمتوسط ،ما يؤكد
على استمرارية المشاركة الشخصية.
لسوء الحظ صار ھذا ھو التجاوب الدائم والشائع من ِقبل كل اليھود في الشتات.
ض ثِيَابَهُ" .كان ھذا رمزاً يھوديا ً يدل على الرفض )نح ١٣ :٥؛ أع ٥١ :١٣؛ لو :٩
 "نَفَ َ
٥؛  .(١١ :١٠انظر التعليق الكامل على .٥١ :١٣
ُوس ُك ْم" .ھذا المصطلح من العھد القديم له عدة دالالت:
 " َد ُم ُك ْم َعلَى ُرؤ ِ
 -١مسؤولية المراقب ،فرديا ً أو جماعيا ً بآن واحد ،حز  ١٦ :٣وما تالھا؛ ٦ -١ :٣٣
 -٢المسؤولية الشخصية ،يش ١٩ :٢؛  ٢صم ١٦ :١؛حز ١٣ :١٨؛ أع ٦ :١٨؛ :٢٠
٢٦
 -٣مسؤولية جماعية عامة للسلف أو األمم ٢ ،صم ٢٩ -٢٨ :٣؛  ٢مل ٣٣ :٢
 -٤الدمج في العھد الجديد بين البندين  ٢و ،٣مت ٢٥ :٢٧

كانت الحياة في الدم )ال  .(١٤ ،١١ :١٧إھراق الدم كان يجعل المرء مسؤوالً أمام ﷲ عن
ذلك الموت )تك ١٠ :٤؛ .(٦ -٤ :٩
 "أَنَا بَ ِري ٌء" .ھذه استعارة قربانية من العھد القديم عن المسؤولية الشخصية .ما عاد
بولس مسؤوالً روحيا ً )حز  (٣٣عن اليھود كي يسمعوا اإلنجيل في ھذه المدينة .لقد شاركھم
الرسالة ولم يتجاوبوا .ھل نحن أبرياء؟
َب إِلَى ْاألُ َم ِم" .ھذا اإلجراء التبشيري واللعنة صارا معيارين لبولس ):١٣
 " ِمنَ اآلنَ أَ ْذھ ُ
٤٦؛ ٦ :١٨؛ ٢٠ :٢٦؛  .(٢٨ :٢٨كان بولس يشعر أنه مضطر لكي يكرز بيت إسرائيل
أوالً ،متبعا ً مثال يسوع )مت ٦ :١٠؛ ٢٤ :١٥؛ مر  .(٢٧ :٧ويوضح ھذا الھوتيا ً في رو :١
 ١١ -٩ ،٥ ،٣وعاطفيا ً في أع ٩؛ ١٥؛ ٢١ :٢٢؛ ) ١٧ :٢٦رو ١٣ :١١؛ غل ١٦ :١؛ أف
٨ ،٢ :٣؛  ١تيم ٧ :٢؛  ٢تيم .(١٧ :٤
ُس" .ھناك عد احتماالت تشير إلى ھوية ھذا "المتعبد " الذي كان يعيش
" ٧ :١٨يُو ْ
ست ُ
بجانب المجمع في كورنثوس.
ُ
 -١اسمه الكامل ھو يُو ْستسُ غَايُسُ والكنيسة في أورشليم كانت تجتمع في بيته )رو :١٦
(٢٣
 -٢ربما يكون ھو غايس المذكور في  ١كور  ١٤ :١والذي كان بولس قد ع ّمده
 -٣ھناك تغاير في المخطوطة اليونانية المتعلقة بھذا االسم.
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 " ُمتَ َعبﱢداً ِ ﱠ ِ" .كتابات محفورة من ) Aphrodisiasالقرن الثالث( ،تستخدم العبارة
"متعبد " لإلشارة إلى أولئك المرتبطين بالمجمع والذين يحضرون فيه .وھكذا فإن "خائفي
ﷲ" )٢٢ ،٢ -١ :١٠؛  (٢٦ ،١٦ :١٣ھي المرادف لـ " ُمتَ َعبﱢدين ِ ﱠ ِ" )٥٠ :١٣؛ ١٤ :١٦؛
 .(٧ -٦ :١٨ھذه العبارة يصعب تحديدھا وتعريفھا .العبارة نفسھا تستخدم لإلشارة إلى ليدية
في  ١٤ :١٧وعدة يونانيين في تسالونيكي في  ٤ :١٧وفي بيرية  .١٧ :١٧يبدو أنھم
يونانيون كانوا منجذبين إلى اليھودية ،ويحضرون المجمع عند اإلمكان ،ولكنھم لم يكونوا
دخالء كاملين .على كل حال ،عبارة "المھتدون خائفي ﷲ" تستخدم لوصف الدخالء الكاملين
في المجمع في برجة التي في بمفيلية في .٤٣ :١٣
س" .ھذا الرجل كان المنظم والمشرف على المجمع المحلي ) ١كور :١
ِ " ٨ :١٨ك ِري ْ
سبُ ُ
.(١٤
يع بَ ْيتِ ِه" .تدون أعمال الرسل عدة أمثلة حيث رأس البيت يھتدي
 "آ َمنَ بِال ﱠر ﱢب َم َع َج ِم ِ
وكل عائلته الممتدة تعتمد )١٤ :١١؛ ٣٤ -٣١ ،١٥ :١٦؛  ،٨ :١٨انظر الموضوع الخاص:
"المعمودية" ،على  .(٣٨ :٢ينسى الغربيون مكانة العائلة الممتدة في عالم البحر األبيض
المتوسط القديم .العائلة كان لھا األولوية .الفردية لم يكن ھناك تركيز عليھا .رغم أن ھذا
مختلف عن فھمنا الفردي للتبشير ،إال أن ھذا ال يجعل األمر غير مالئم أو أقل واقعية.
على كل حال ،يجب أن نالحظ أيضا ً أنه ليس جميع أعضاء العائالت المخلّصة الذين
كانوا يحضرون الكنيسة قد خلصوا .انسيمس كان عبداً في بيت فليمون حيث كانت تجتمع
الكنيسة ،ولكنه لم يخلص إلى أن التقى ببولس في السجن.
بالنسبة إلى عبارة "آمن" انظر المواضيع الخاصة على  ٤٠ :٢و.١٦ :٣
س ِم ُعوا آ َمنُوا َوا ْعتَ َمدُوا" .الكثير من الكورنثيين ق ِبلوا رسالة
 " َك ِثي ُرونَ ِمنَ ا ْل ُكو ِر ْنثِيﱢينَ إِ ْذ َ
بولس ،ولكن بولس ثُبّطت ھمته ووجب أن ين ﱠشط برؤية إلھية خاصة )اآلية ١٠ب( .الكنائس
الكورنثية )الكنائس البيتية( كانت بالنسبة إلى بولس ھي الجماعات األكثر صعوبة والمسببة
أكثر للمشاكل .لقد كان يحبھم ،ولكننھم سببوا له الكثير من األلم الشخصي ) ١و٢
كورنثوس(.
ليس من موازاة ذات صلة بھذا السياق في  ١كور  .١٧ -١٤ :١لقد وضعت ھنا أحد
تعليقاتي من تفسيري للرسالة األولى إلى أھل كورنثوس .انظر إلى التعليق أونالين مجانا ً
على الموقع .www.freebiblecommentary.org
ش َر" .ليس المقصود بھذا انتقاص قدر
س ْل ِني ألُ َع ﱢم َد بَ ْل ألُبَ ﱢ
س َ
يح لَ ْم يُ ْر ِ
"" ١٧ :١ألَنﱠ ا ْل َم ِ
المعمودية ،ولكن كان رداً على روح التحزب في الكنيسة في كورنثوس التي كانت ترفع قادة
معينين .ولكن ھذا القول ال يعني أن المعمودية لم تكن تُرى كواسطة "أسرارية" للنعمة .إنه
ألمر مدھش أن البعض يفسر كتابات بولس بمعنى أسراري بينما كل كتاباته تذكر بشكل

خاص عشاء الرب فقط مرة في  ١كور  ١١والمعمودية مرتين في رو  ١١ -١ :٦وكول :٢
 .١٢على كل حال ،المعمودية ھي إرادة ﷲ لكل مؤمن.
 -١إنھا مثال يسوع
 -٢إنھا أمر ووصية من يسوع
 -٣إنھا اإلجراء العادي الطبيعي المتوقع من كل المؤمنين
ال أعتقد أنھا قناة القتبال نعمة ﷲ أو الروح القدس .لقد كانت فرصة علنية للمؤمنين الجدد
ليعلنوا إيمانھم بطريقة علنية وحاسمة جداً .ما من مؤمن في العھد الجديد يسأل "ھل يجب أن
أعتمد لكي أخلص؟" لقد فعل يسوع نفس ذلك .وأمر يسوع الكنيسة أن تصنع ذلك .فافعلوا
ذلك .المعمودية ال تزال إعالنا ً علنيا ً حاسما ً رئيسيا ً بإيمان المرء الشخصي ،وخاصة لفي
ثقافات غير مسيحية.
" ٩ :١٨الَ ت ََخفْ " .ھذا فعل حاضر متوسط أمر مع أداة نفي ،ما يعني عادة التوقف عن
عمل مستمر لتوه .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى تك  ٢٤ :٢٦أو تث ٣٣ -٢٩ :١؛  ،١ :٢٠حيث
كان اسحق خائفا ً .لقد كان بولس خائفا ً وفي حاجة إلى تشجيع المسيح .يدون لوقا ھذه الرؤى
الخاصة التشجيعية في ١٨ -١٧ :٢٢؛ ١١ :٢٣؛  .٢٤ -٢٣ :٢٧إن شعر إنسان كمثل بولس
باإلرھاق في األحوال الجيدة ،فھل يدھشك أن تمر أنت أيضا ً بذلك؟ يسوع معنا أيضا ً )اآلية
١٠؛ مت  .(٢٠ :٢٨المأمورية العظمى ال تزال ھدفا ً دليليا ً وأمراً رئيسيا ً )مت -١٨ :٢٨
٢٠؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع .(٨ :١
س ُكتْ " .ھذان فعال أمر )حاضر مبني للمعلوم وماضي بسيط مبني
 "بَ ْل تَ َكلﱠ ْم َوالَ تَ ْ
للمعلوم( .يجب أال يسكت الخوف من يعلن اإلنجيل .إن مشاعرنا تصعد وتھبط ،ولكن أع :١
 ٨ال تزال النور الھادي ) ٢تيم .(٥ -٢ :٤
" ١٠ :١٨أَنَا َم َع َك" .ما من وعد أعظم من ھذا )تك ٢٤ :٢٦؛ خر ١٢ :٣؛ ٤ :٣٣؛ مز
٤ :٢٣؛ مت ٢٠ :٢٨؛ عب  .(٥ :١٣الحظوا أن ﷲ معنا ،ليس ألجل تعزيتنا والضمان
الشخصي فحسبن بل ألجل الجرأة في البشارة )وھكذا أيضا ً ھدف االمتالء من الروح القدس
في أعمال الرسل( .إن حضور الروح القدس ھو ألجل اإلعالن ،وليس ألجل السالم
الشخصي.
ً
ً
ْ
ش ْعبا ً َكثِيراً فِي َھ ِذ ِه ال َم ِدينَ ِة" .عبارة "لِي َشعْبا َكثِيرا" ھي تلميح إلى استخدام العھد
 "لِي َ
القديم لھذه الكلمة للداللة على إسرائيل )أي شعب ﷲ( ،ولكنه اآلن تشير في العھد الجديد إلى
أولئك الذين في كورنثوس )اليھود واألمميين( الذين تجاوبوا مع رسالة اإلنجيل.
ليس من يھودي أو يوناني بعد اآلن )رو ٢٢ :٣؛  ١كور ١٣ :١٢؛غل ٢٨ :٣؛ كول
 .(١١ :٣الكنيسة مدعوة اآلن بألقاب العھد القديم )غل ١٦ :٦؛  ١بط ٩ ،٥ :٢؛ رؤ .(٦ :١
ھذا تشديد على التعيين السابق ومعرفته السابقة )رو ٩؛ أف  .(١أال ليتنا نستطيع
أن نرى سفر الحياة اآلن؟ إن شھادة الكنيسة فعّالة )رؤ  .(٨ :١٣اليقين الشخصي ھو ألجل
الجرأة في التبشير ،وليس تأكيداً لبطاقة سفر إلى السموات عندما يموت المؤمنون.
 .١١ :١٨ھذه اآلية تساعد على تأسيس تسلسل زمني ممكن لرحالت بولس اإلرسالية .رغم
أن العبارة غامضة ،إال أنھا تدل على المعنى بإرسالية كرازية لـ  ١٨شھراً في كورنثوس.
سميث/فاندايك-البستاني١٧ -١٢ :١٨ :
١٢
َ
س ﱢي
اح َد ٍة َعلَى بُولُ َ
س َوأت َْوا بِ ِه إِلَى ُك ْر ِ
س َو ِ
" َولَ ﱠما َكانَ َغالِيُونُ يَتَ َولﱠى أَ َخائِيَةَ قَا َم ا ْليَ ُھو ُد بِنَ ْف ٍ
١٣
س«َ ١٤ .وإِ ْذ َكانَ
ا ْل ِوالَيَ ِة قَائِ ِلينَ » :إِنﱠ َھ َذا يَ ْ
ستَ ِمي ُل النﱠ َ
اس أَنْ يَ ْعبُدُوا ﷲَ بِ ِخالَ ِ
ف النﱠا ُمو ِ
س ُم ْز ِمعا ً أَنْ يَ ْفت ََح فَاهُ قَا َل َغالِيُونُ لِ ْليَ ُھو ِد» :لَ ْو َكانَ ظُ ْلما ً أَ ْو ُخ ْبثا ً َر ِديّا ً أَيﱡ َھا ا ْليَ ُھو ُد لَ ُك ْنتُ
بُولُ ُ
١٥
ص ُرونَ أَ ْنتُ ْم.
بِا ْل َح ﱢ
سأَلَةً عَنْ َكلِ َم ٍة َوأَ ْ
احتَ َم ْلتُ ُك ْمَ .ولَ ِكنْ إِ َذا َكانَ َم ْ
ق قَ ِد ْ
وس ُك ْم فَتُ ْب ِ
س َما ٍء َونَا ُم ِ
١٧
١٦
س ﱢي .فَأ َ َخ َذ َج ِمي ُع
ألَنﱢي لَ ْ
اضيا ً لِ َھ ِذ ِه األُ ُمو ِر« .فَطَ َر َد ُھ ْم ِمنَ ا ْل ُك ْر ِ
ستُ أَشَا ُء أَنْ أَ ُكونَ قَ ِ
َي ٌء ِمنْ
سو ْ
ا ْليُونَانِيﱢينَ ُ
يس ا ْل َم ْج َم ِع َو َ
يس َر ِئ َ
ستَانِ َ
ض َربُوهُ قُدﱠا َم ا ْل ُك ْر ِ
س ﱢي َولَ ْم يَ ُھ ﱠم َغالِيُونَ ش ْ
َذلِ َك".
َ " ١٢ :١٨غالِيُونُ " .من مصادر كتابية ومصادر خارج الكتاب المقدس نعلم أن ھذا كان
قائداً سياسيا ً عادالً وكفؤاً .أخوه ،سينيكا ،يقول عنه "حتى أولئك الذين يحبون أخي غاليون
بكل قدرتھم ال يحبونه بما يكفي" و"ما من إنسان كان أبداً لطيفا ً نحو اآلخرين كما كان
غاليون .ھذا المعين السياسي يساعدنا على تأريخ رحالت بولس .لقد كان حاكما ً إداريا ً لسنتين
ونصف تبدأ عام  ٥١م.

 " َكانَ َغالِيُونُ يَتَ َولﱠى أَ َخائِيَةَ" .لوقا مؤرخ دقيق .أسماء الضباط والمسؤولين الرومان في
ھذه المنطقة كانت قد تبدلت منذ عام  ٤٤م.؛ "الحاكم اإلداري/البروقنصل" )٧ :١٣؛ :١٩
 (٣٨كان صحيحا ً ألن اإلمبراطور كلوديوس أعطى ھذه المقاطعة إلى مجلس الشيوخ.
اح َد ٍة" .يستخدم لوقا ھذه العبارة عدة مرات ليعبر عن وحدة
س َو ِ
 "قَا َم ا ْليَ ُھو ُد بِنَ ْف ٍ
المؤمنين )١٤ :١؛ ٤٦ ،١ :٢؛ ٢٤ :٤؛ ٦ :٨؛  ،(٢٥ :١٥ولكنھا ھنا تشير إلى وحدة اليھود
في كورنثوس الذين كانوا متمردين وضد اإلنجيل بدافع الغيرة )اآلية  .(٦أمثلة أخرى عن
استخدام ھذه العبارة بمعنى سلبي نجدھا في ٥٧ :٧؛ ٢٠ :١٢؛ و .٢٩ :١٩كلمة "اليھود"
غالبا ً ما تحوي معنى ازدرائي في كتابات لوقا.
س ﱢي ا ْل ِوالَيَ ِة" .ھذه ھي الكلمة )) (bēmaحرفياً" ،الدرجة"( .لقد كانت
 "أَتَ ْوا بِ ِه إِلَى ُك ْر ِ
مقعداً أو منصة مرتفعة يجلس عليھا القاضي الروماني )مت ١٩ :٢٧؛ يو ١٣ :١٩؛ أع :٢٥
١٧ ،١٠ ،٦؛  ٢كور .(١٠ :٥
ﱠ
َ
س" .ھذا االدعاء اليھودي بأن المسيحية كانت
" ١٣ :١٨أَنْ يَ ْعبُدُوا ﷲَ بِ ِخال ِ
ف النا ُمو ِ
انتھاكا ً لنواميسھم ولذلك ليست جزءاً من اليھودية ،ولذلك كانت قانونية مھمة جداً .لو ثبﱠت
غاليون ھذه التھمة لصارت المسيحية دينا ً غير شرعي .ولكن ،كما حدثـ تمتعت المسيحية
بحماية سياسية )لقد كان يُنظر إليھا كأنھا طائفة من اليھودية ،والتي كانت ديانة شرعية( تحت
القانون الروماني إلى أن حدث اضطھاد نيرون ١٢ -١٠ ،سنة فيما بعد.
من الممكن حتى أن أحد أھداف لوقا من كتابة أعمال الرسل ھو أن يوثق أن
المسيحية لم تكن تشكل تھديداً للسلطة الرومانية .كل موظف روماني رسمي يد ﱠون اسمه
يدرك ھذه الحقيقة.
ً
" ١٤ :١٨إِ ْذ" .ھذه جملة شرطية فئة ثانية .إنھا بنية نادرة تقدم تصريحا غير صحيح لشرح
فكرة أو االستمرار في المناقشة .ھذه غالبا ً ما تدعى حالة "نقيض الحقيقة" .وھذه يجب أن
تترجم على الشكل التالي "إن كانت مسألة خطأ أو جريمة أخالقية ،والتي ليست ھي كذلك،
فمن المنطقي عندھا بالنسبة لي أن أحتملكم ،والذي ليس الحال عليه ھكذا.
" ١٥ :١٨إِ َذا" .ھذه جملة شرطية فئة أولى .القضية القانونية كانت ،في الواقع ،قضية
كقاض في
دينية .أدرك غاليون بحكمة الدافع الحقيقي لليھود .ما كان ليتصرف ولن يتصرف
ٍ
ھذا النوع من المسائل.
َ " ١٦ :١٨
ط َر َد ُھ ْم" .ھذه ھي المرة الوحيدة التي يرد فيھا ھذا الفعل في العھد الجديد ،ولكنه
استخدم عدة مرات في السبعينية ) ١صم ٨ :٦؛ حز  .(١٢ :٣٤إنه شكل مشدد من الفعل
 ،elaunōوالذي يعني يطرد قسريا ً.
يس" .كلمة " َج ِمي ُع" تشير إلى اليھود في اآلية ١٢
سو ْ
" ١٧ :١٨أَ َخ َذ َج ِمي ُع ا ْليُونَانِيﱢينَ ُ
ستَانِ َ
أو ربما إلى اليونانيين ،ما يظھر العداء المبطن للسامية في ھذه المدن اليونانية .يُذكر شخص
اسمه سوستانيس في  ١كور ١ :١؛ سواء كان ھو نفسه أو غيره لسنا نعلم بالتأكيد ،ولكنه اسم
نادر نوعا ً ما .سوستانيس ھذا كان قد أخذ مكان كريسبوس كقائد في المجمع .وال نعرف
بالضبط لماذا يضربه اليھود.
ربما ألنه سمح لبولس يتكلم في المجمع.
َي ٌء ِمنْ َذلِ َك" .ھذا القائد السياسي الروماني ،خالفا ً لبطرس ،لم يتأثر
 " َولَ ْم يَ ُھ ﱠم َغالِيُونَ ش ْ
بالحشد.
سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٨ :١٨ :
١٨
س فَلَبِ َث أَ ْيضا ً أَيﱠاما ً َكثِي َرةً ثُ ﱠم َو ﱠد َع
سو ِريﱠةَ َو َم َعهُ
سافَ َر فِي ا ْلبَ ْح ِر إِلَى ُ
" َوأَ ﱠما بُولُ ُ
اإل ْخ َوةَ َو َ
ِ
١٩
س
س ِكالﱠ َوأَ ِكيالَ بَ ْع َد َما َحلَ َ
بِ ِري ْ
سهُ فِي َك ْن َخ ِريَا  -ألَنﱠهُ َكانَ َعلَ ْي ِه نَ ْذ ٌر .فَأ َ ْقبَ َل إِلَى أَفَ ُ
س َ
ق َر ْأ َ
٢٠
اج ا ْليَ ُھو َدَ .وإِ ْذ َكانُوا يَ ْطلُبُونَ أَنْ يَ ْم ُك َث ِع ْن َد ُھ ْم
َوتَ َر َك ُھ َما ُھنَا َكَ .وأَ ﱠما ھ َُو فَد ََخ َل ا ْل َم ْج َم َع َو َح ﱠ
٢١
ال أَنْ أَ ْع َم َل ا ْل ِعي َد ا ْلقَا ِد َم فِي
َز َمانا ً أَ ْط َو َل لَ ْم يُ ِج ْب .بَ ْل َو ﱠد َع ُھ ْم قَائِالً» :يَ ْنبَ ِغي َعلَى ُك ﱢل َح ٍ
س".
أُو ُر َ
سأ َ ْر ِج ُع إِلَ ْي ُك ْم أَ ْيضا ً إِنْ شَا َء ﷲُ« .فَأ َ ْقلَ َع ِمنْ أَفَ ُ
س َ
شلِي َمَ .ولَ ِكنْ َ
َ " ١٨ :١٨ك ْن َخ ِريَا" .كانت ھذه أحد الموانئ البحرية لكورنثوس .كانت تقع على بحر إيجة،
على الجانب الشرقي من البرزخ الضيق الذي كانت تقع عليه كورنثوس .تذكر ثانية على أنھا
موقع إلحدى الكنائس في رو .١ :١٦
 " َكانَ َعلَ ْي ِه نَ ْذ ٌر" .يشير ھذا إلى النذر المحدود الكرونولوجي الذي يوصف في عد -١ :٦
 ،F. F. Bruce) ٢١في كتابه  ، Answers to Questionsص .(٥٢ .يقوم بولس بھذا من
جديد في أع ) ٢٤ :٢١انظر التعليق ھناك( .قص أو حالقة شعر الرأس كان يشير إلى نھاية
نذر.

نذر ألنه
يعتقد  A. T. Robertsonو  M. R. Vincentكالھما أن ھذا لم يكن ق َسم ٍ
ما كان ليمكن إنھاؤه إال في أورشليم بحسب العادات اليھودية .لقد صار بولس كل شيء لكل
الناس ليكسب البعض ) ١كور  .(٢٣ -١٩ :٩يمكننا أن نتأكد من أن ھذا النذر كان للبشارة،
وليس للناموسية .وبالطبع ،ھناك دائما ً إمكانية أن يكون أكيال ھو الذي حلق رأسه.
س" .كانت ھذه مدينة تجارية كبيرة في غرب آسيا الصغرى .بعد أن ُدمر
" ١٩ :١٨أَفَ ُ
س َ
ميناء ميليتوس بالطمي من نھر  ،Maeanderانتقل التجار إلى مرفأ أفسس ،الذي كان أيضا ً
يحوي ميناء طبيعيا ً .في فترة العھد الجديد أفضل أيام أفسس كانت قد مرت .كان ال يزال
ھناك مدينة مؤثرة وذات نفوذ كبير ،ولكن ما من شيء بقي يشبه مجدھا الماضي.
 -١كانت أكبر مدينة في مقاطعة آسيا الصغرى الرومانية .لم تكن العاصمة ،رغم أن
الحاكم الروماني كان يعيش ھناك .كانت مركزاً تجاريا ً بسبب مينائھا
الطبيعي الرائع.
 -٢كانت مدينة حرة ،ما سمح لھا بأن تتمتع بحكم محلي والكثير من الحرية ،بما في ذلك
أنه لم يكن ھناك موقع لحامية من الجنود الرومان.
 -٣كانت المدينة الوحيدة التي يُسمح لھا بإقامة األلعاب اآلسيوية كل سنتين.
 -٤كانت موقع ھيكل أَرْ َ
يس )ديانا في الالتينية(،الذي كان أحد العجائب السبعة في
طا ِم َ
العالم في ذلك العصر .لقد كان يبلغ مساحته  ٢٢٠ ×٤٢٥إنش وفيه ١٢٧
عموداً ،يبلغ طول كل واحد منھا  ٦٠إنشاً؛  ٨٦عموداً منھا كانت مطعمة
بالذھب )انظر كتاب .(Hist. Nat. 36:95ff ،Pliny
تمثال أرطاميس كان يعتقد أنه كان ظاھرة جوية كانت تشبه تمثال المرأة المتعددة الثداء.
ھذا يعني أن ھناك الكثير من الغواني لممارسة العبادة حاضرة ھناك في المدينة )أع .(١٩
كانت مدينة فاسقة جداً ومتعددة الثقافات.
 -٥مكث بولس في ھذه المدينة أكثر من ثالث سنوات )أع  ١٨ :١٨وما تالھا؛ :٢٠
.(١٣
 -٦يؤكد التقليد أنھا صارت موطن يوحنا بعد وفاة مريم في فلسطين.
اج ا ْليَ ُھو َد" .لقد أحب يسوع شعبه )رو  .(٥ -١ :٩لقد حاول
 "أ ﱠما ھ َُو فَد ََخ َل ا ْل َم ْج َم َع َو َح ﱠ
بدون إخفاق أن يوصل إليھم اإلنجيل وألجل اإلنجيل.
 .٢٠ :١٨ھؤالء اليھود كانوا مثل أھل بيرية .لقد كانوا مستعدون ألن يسمعوا .لماذا كان
بولس غير راغب في المكوث ال نعرف سببه من خالل النص ،ولكن اآلية  ٢١تظھر أنه كان
على استعداد ألن يرجع عند إرشاد ﷲ في وقت الحق.
سأ َ ْر ِج ُع إِلَ ْي ُك ْم أَ ْيضا ً إِنْ شَا َء ﷲُ" .لقد كان بولس يؤمن أن حياته كانت في يدي
َ " ٢١ :١٨
ﷲ ،وليس ملكه ذاته )رو ١٠ :١؛ ٣٢ :١٥؛  ١كور ١٩ :٤؛  .(٧ :١٦ھذه ھي النظرة
العالمية الكتابية )عب ٣ :٦؛ يع ١٥ :٤؛  ١بط  .(١٧ :٣سيرجع بولس وستكون أفسس
موضع تركيزه الرئيسي في رحلته اإلرسالية الثالثة.
سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -٢٢ :١٨ :
َ ٢٣
٢٢
َ
ص َرفَ
س ِة ثُ ﱠم ا ْن َح َد َر إِلَى أ ْنطَا ِكيَةَ .وبَ ْع َد َما َ
سلﱠ َم َعلَى ا ْل َكنِي َ
ص ِع َد َو َ
ص ِريﱠةَ َ
" َولَ ﱠما نَ َز َل فِي قَ ْي َ
ش ﱢد ُد َج ِمي َع التﱠالَ ِمي ِذ".
يجيﱠةَ يُ َ
َز َمانا ً َخ َر َج َو ْ
اجتَا َز بِالتﱠتَابُ ِع فِي ُكو َر ِة َغالَ ِطيﱠةَ َوفِ ِر ِ
 .٢٢ :١٨تنتھي اآلية  ٢١ببولس يبحر من أفسس .اآلية  ٢٢تخبرنا أنه حطّ في فلسطين
)قيصرية( ويزور الكنيسة في أورشليم )"صعد" ،والكالم الھوتيا ً( ومن ثم )انحدر( إلى
أنطاكية السورية .ال بد أن لوقا ال يدون خط سير رحالت بولس بشكل شامل ويومي ،بل يثب
من حادثة الھوتية مھمة إلى أخرى .أعمال الرسل ليست تاريخا ً معاصراً ،بل ھي تاريخ
دقيق وجيد .اآلية  ٢٢تنتھي بالرحلة اإلرسالية الثانية واآلية  ٢٣تبدأ بالرحلة التبشيرية
الثالثة.
س ِة" .انظر الموضوع الخاص على .١١ :٥
 "ا ْل َكنِي َ
يجيﱠةَ" .ھذه العبارة "كورة غالطية" ال تزال سبب جدال بين
 " ُكو َر ِة َغالَ ِطيﱠةَ َوفِ ِر ِ
الدارسين حول إذا ما كانت ھذه تشير إلى تقسيمات عرقية أو سياسية في تركيا المركزية
المعاصرة.
منطقة فريجية تذكر أوالً في اآلية  .١٠ :٢بعض الذين اختبروا يوم الخمسين كانوا
من ھذه المنطقة .لقد ُمنع بولس من أن يكرز في ھذه المنطقة في اآلية .٦ :١٦

يتساء المرء فيما إذا كانت العبارة ”يُ َش ﱢد ُد َج ِمي َع التﱠالَ ِميذ“في القسم األخير من اآلية
 ٢٣تشير إلى المھتدين في يوم الخمسين في فريجية أم إلى المھتدين على يد بولس في دربة،
لسترة ،وأيقونية التي كانت في الجزء الجنوبي من مقاطعة غالطية الرومانية.
ھذه بداية رحلة بولس التبشيرية الثالثة ).(١٦ :٢١ -٢٣ :١٨
ش ﱢد ُد َج ِمي َع التﱠالَ ِمي ِذ" .لقد اتخذ بولس المأمورية العظمى التي في مت ٢٠ -١٩ :٢٨
 "ي ُ َ
بشكل جدي .خدمته كانت تشتمل على التبشير )مت  (١٩ :٢٨والتلمذة )٣٦ :١٥؛ مت :٢٨
.(٢٠
سميث/فاندايك-البستاني٢٨ -٢٤ :١٨ :
٢٤
ب.
وس إِ ْ
يا ْ
ص ٌ
س َك ْن َد ِر ﱡ
س يَ ُھو ِد ﱞ
س ُمهُ أَبُلﱡ ُ
" ثُ ﱠم أَ ْقبَ َل إِلَى أَفَ ُ
س َ
يح ُم ْقتَ ِد ٌر فِي ا ْل ُكتُ ِ
س َر ُج ٌل فَ ِ
ي ا ْل ِج ْن ِ
َص
َ ٢٥كانَ َھ َذا َخبِيراً فِي طَ ِر
يق َما يَ ْخت ﱡ
يق ال ﱠر ﱢبَ .و َكانَ َو ُھ َو َحا ﱞر بِ ﱡ
وح يَتَ َكلﱠ ُم َويُ َعلﱢ ُم بِتَ ْدقِ ٍ
ِ
الر ِ
َ ْ ٢٦
س ِم َعهُ أَ ِكيالَ
وحنﱠا فقَط.
َوا ْبتَدَأَ َھ َذا يُ َجا ِھ ُر فِي ا ْل َم ْج َم ِع .فَلَ ﱠما َ
بِال ﱠر ﱢب .عَا ِرفا ً َم ْع ُمو ِديﱠةَ يُ َ
٢٧
يقَ .وإِ ْذ َكانَ يُ ِري ُد أَنْ يَ ْجتَا َز إِلَى
س ِكالﱠ أَ َخ َذاهُ إِلَ ْي ِھ َما َو َ
ش َر َحا لَهُ طَ ِري َ
َوبِ ِري ْ
ق ال ﱠر ﱢب بِأ َ ْكثَ ِر تَ ْدقِ ٍ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ﱢ
ُ
َ
ً
َ
َ
َ
ﱠ
سا َع َد كثِيرا بِالن ْع َم ِة ال ِذينَ
اإلخ َوة إِلى التال ِمي ِذ يَ ُح ﱡ
ضون ُھ ْم أنْ يَقبَلوهُ .فل ﱠما َجا َء َ
أَ َخائِيَةَ كت ََب ِ
٢٨
يح".
َكانُوا قَ ْد آ َمنُوا ألَنﱠهُ َكانَ بِا ْ
س ُ
ب أَنﱠ يَ ُ
سو َع ُھ َو ا ْل َم ِ
شتِدَا ٍد يُ ْف ِح ُم ا ْليَ ُھو َد َج ْھراً ُمبَيﱢنا ً بِا ْل ُكتُ ِ
 .٢٨ -٢٤ :١٨يبدو أن ھذه رواية مرتبطة إما بـ:
 -١بريسكال وأكيال
 -٢أتباع يوحنا المعمدان )ليس بالتسلسل الكرونولوجي(
 -٣وظيفتھا كرسالة توصية بأبولس من قِبل بولس
وس" .إنه ألمر غير اعتيادي بالنسبة إلى اليھودي أن يسمى
يا ْ
" ٢٤ :١٨يَ ُھو ِد ﱞ
س ُمهُ أَبُلﱡ ُ
ً
ً
باسم إله يوناني .كان واعظا بليغا رفيع الثقافة والعلم ) .(١ :١٩ -٢٤ :١٨خدمته في
كورنثوس كانت مفيدة ،ولكن صار سبب مشاكل عندما اتخذ أحد األحزاب الثالثة )مؤيدو
بولس ،وبطرس ،وأبولس ،ا كور  (٤ -١الذين كانوا يؤيدون بولس منه بطالً .لقد رفض أن
يرجع إلى كورنثوس ) ١كور .(١٢ :١٦
س" .كانت ھذه ثاني أكبر مدينة في اإلمبراطورية الرومانية ،المعروفة
 "إ ِ ْ
س َك ْن َد ِر ﱡ
ي ا ْل ِج ْن ِ
بمكتبتھا الضخمة وتميزھا األكاديمي .كان فيھا تعداد ھائل من السكان )والذين ألجلھم تمت
ترجمة الكتاب المقدس العبري إلى اليوناني ،الترجمة السبعينية( وكانت موطن فيلون،
اليھودي الشھير ،من أتباع األفالطونية المحدثة ،ومن المدرسة الرمزية.
ً
س" .أعمال الرسل ليست كتابة مفصلة ومرتبة كرونولوجيا .كان بولس
 "أَ ْقبَ َل إِلَى أَفَ ُ
س َ
قد غادر لتوه )اآلية .(٢٣
يح" .ھذه الكلمة في اليونانية السائدة يمكن أن تعني إما بليغ أو مثقف .في
ص ٌ
 " َر ُج ٌل فَ ِ
السبعينية تستخدم كلمة  logiosلإلشارة إلى أقوال ﷲ النبوية .من الواضح أن أبولس كان
موھوبا ً في الخطابة العامة )البالغة العامة( أكثر من بولس )قارن  ١كور ١٧ :١؛ ١ :٢؛ ٢
كور ١٠ :١٠؛ و .(٦ :١١لقد كان واعظا ً قويا ً.
ب" .كلمة "الكتب" تشير إلى العھد القديم ) ١تس ١٣ :٢؛  ٢تيم ١٦ :٣؛
 " ُم ْقتَ ِد ٌر فِي ا ْل ُكتُ ِ
 ١بط ٢٥ -٢٣؛  ٢بط  ،(٢١ -٢٠ :١مع االستثناء في  ٢بط  ،١٦ -١٥ :٣حيث كتابات
بولس )بمقارنة التشابه( ھي بمرتبة الكتابات الملھمة .لقد كان أبولس يعرف العھد القديم جيداً.
كلمة "المقتدر" ھي " ،"dunatosوالتي تستخدم للتعبير عن اقتدار يسوع في الكلمة
والفعل في لو ١٩ :٢٤؛ وموسى في أع .٢٢ :٧
َ " ٢٥ :١٨كانَ َھ َذا َخبِيراً" .ھذا فعل ماضي تام مبني للمعلوم فيه كناية )لو  .(٤ :١لقد كان
قد تدرب على تعاليم يسوع ،ولكن فقط حتى مستوى معين أو فترة زمنية معينةCurtis .
 ،Vaughanفي كتاب  ،Actsص ،١١٨ .الحاشية رقم  ،٢تضع قائمة باألشياء التي كان
بولس قد عرفھا وكرز بھا:
 -١يوحنا كان سابق المسيا
 -٢أشار إلى المسيا على أنه حمل ﷲ الذي يرفع خطايا العالم
 -٣يسوع الناصري كان المسيا
أعتقد أيضا ً أن التوبة كانت على األرجح موضع تركيز في كرازته ألنھا كانت في كرازة
يوحنا ويسوع.
يق ال ﱠر ﱢب"" .الطريق" كان أول لقب الذي يستخدم لوصف أتباع يسوع في
 " ِفي طَ ِر ِ
أعمال الرسل )٢ :٩؛ ٢٣ ،٩ :١٩؛ ٢٢ ،١٤ :٢٤؛ يو  .(٦ :١٤غالبا ً ما كانت تستخدم في

العھد القديم )تث ٣٣ -٣ :٥؛ ٢٩ :٣١؛ مز ١١ :٢٧؛ أش  ،(٨ :٣٥حيث تدل على اإليمان
الذي يميز أسلوب الحياة.
ليس مؤكداً إذا ما كانت تحمل ذلك المعنى في ھذا النص ).(٢٦ :١٨
لقد كان أبولس يعرف شيئا ً عن يسوع ،ولكن من الواضح أن ذلك كان خالل خدمته
األرضية الباكرة وليس ما بعد الجلجثة أو إنجيل بعد القيامة.
وح" .ھذه ھي حرفيا ً "متقد بالروح" .ھذه العبارة قُصد بھا أن تصف
 " َو ُھ َو َحا ﱞر بِ ﱡ
الر ِ
حماسة أبولس ألجل ما كان يعرفه ويفھمه عن حياة وتعاليم يسوع.
وحنﱠا فَقَ ْط" .ھذه العبارة عن أبولس ربما تكون تقنية أدبية استخدمھا
 "عَا ِرفا ً َم ْع ُمو ِديﱠةَ يُ َ
لوقا ليقدم أتباع يوحنا في  .٧ -١ :١٩كان ھناك عدة ھرطقات ظھرت في فلسطين في القرن
األول مرتبطة بتعليم يوحنا وكرازته.
كان يوحنا آخر أنبياء العھد القديم الذين أعدوا لمجيء المسيا )أش ٣ :٤٠؛ مت :٣
 ،(٣وكلنه لم يكن أول كارز باإلنجيل .إن كانت كرازة أبولس مركزة أيضا ً كثيراً على
يوحنا ،فيكون قد فاته المغزى األكمل ليسوع .يوحنا ويسوع كالھما يركزان على "التوبة"
و"اإليمان" و"الحياة التقية" .وكالھما دعيا اليھود أوالً إلى التزام جديد باإليمان والممارسة
)أمانة العھد واإليمان الشخصي في الرب/يھوه( .ولكن رسالة يسوع تطورت إلى تأكيد
جريء على مكانته المركزية )انظر يو  ١٠و ،(١٤وربما كان ھذا ما يعوز أبولس.
" ٢٦ :١٨ا ْبتَدَأَ َھ َذا يُ َجا ِھ ُر فِي ا ْل َم ْج َم ِع" .ھذا الفعل يستخدم في كالم بولس الذي يوجھھا
لليھود في المجمع في ٤٦ :١٣؛ ٣ :١٤؛  ٨ :١٩وأمام فستوس في  .٦ :٢٦كان أبولس
واعظا ً قويا ً ومؤثراً.
 "فِي ا ْل َم ْج َم ِع" .الحظوا أن بريسكال وأكيال كانا أيصا ً ھناك .لقد كانت ھذه عادة بولس
أيضا ً.
س ِكالﱠ" .تذكر بريسكال أوالً عدة مرات٢٦ ،١٨:١٨ ،؛ رو ٣ :١٦؛  ٢تيم :٤
 "أَ ِكيالَ َوبِ ِري ْ
 .١٩ھذا أمر غير اعتيادي على اإلطالق .ربما كانت ذات شخصية األقوى أو النبالة
الرومانية .في أع  ،٢ :١٨يُقال أن أكيال يھودي ولكن ال يُقال أبداً أن بريسكيال كذلك ،لقد كانا
مضطرين على مغادرة روما تحت مرسوم اإلمبراطور كلوديوس عام ٤٩م .لقد التقوا ببولس
وتصادقوا معه في كورنثوس وتبعوه إلى أفسس .وكان ثالثتھم يعملون في صناعة الخيام.
 "أَ َخ َذاهُ إِلَ ْي ِھ َما" .ھذه الكلمة تستخدم لوصف شخص قُبل أو استُقبل كصديق .إنه من غير
المؤكد إذا كانت بريسكال وأكيال قد فعال ذلك ألبولس .ربما كانا قد تكلما إليه على حدا أو
أخذوه إلى البيت معھم .الحظوا أنھم لم يحرجوه أو يعترضوا عليه عالنية.
يق" .لقد كان قابالً للتعليم ،وھذا أمر نادر عند الناس
" َ
ش َر َحا لَهُ طَ ِري َ
ق ال ﱠر ﱢب بِأ َ ْكثَ ِر تَ ْدقِ ٍ
المثقفين الموھوبين .من الواضح أنه تجاوب إلى المعلومات األكمل التي قدماھا له عن يسوع.
َ " ٢٧ :١٨كانَ يُ ِري ُد أَنْ يَ ْجتَا َز إِلَى أَ َخائِيَةَ" .تضيف المخطوطة اليونانية  Dعبارة ” ﱟ
بحث
من المسيحيين الكورنثيين “.لقد كان يروق لھم كواعظ )أسلوب بالغي يوناني(.
اإل ْخ َوةُ" .رسائل التزكية من كنيسة إلى أخرى كان يُشار إليھا في رو ١ :١٦؛ ٢
 " َكت ََب ِ
كور ١ :٣؛ و ٢يو .كانت ھذه طريقة الكنيسة األولى في تجنب الكارزين المسافرين الزائفين
والممزقين.
سا َع َد َكثِيراً بِالنﱢ ْع َم ِة الﱠ ِذينَ َكانُوا قَ ْد آ َمنُوا" .ھناك طريقتان لفھم ھذه العبارة:
" َ
 -١أنھا تشير إلى المؤمنين الذين قد خلصوا بالنعمة للتو )، NKJV، NASB
( TEV، NKJV
 -٢أن تشير ھذه إلى تقوية ﷲ الكريمة ألبولس )(NJB
الفعل الرئيسي ،ساعد )ساھم( ھو ماضي بسيط متوسط إشاري .لقد كان أبولس بركة.
اسم الفاعل "آمنوا" ھو تام مبني للمعلوم ،يدل على أنھم كانوا مؤمنين لتوھم .كان
أبولس يعمل كمتلمذ ،وليس مبشر في كورنثوس.
 .٢٨ :١٨كان أبولس يستخدم العھد القديم بنفس الطريقة كما كان يفعل بطرس واستفانوس
وبولس .الروح الشيطاني الذي بدأ يقول من العھد القديم أن يسوع كان المسيا كان نمطا ً
متكرراً متواتراً في العظات إلى اليھود في أعمال الرسل )انظر التعليق على .(٣ :١٧
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.

أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا توضع بريسكال أوالً في القائمة في معظم األحيان في العھد الجديد؟
-٢كيف تعرف بولس إلى بريسكال وأكيال ولماذا؟
-٣ھل رجع بريسكال وأكيال إلى روما؟ من أين نعرف ذلك؟
-٤قارن بين أسلوبي كرازة بولس وأبولس.
-٥ھل كان أبولس مسيحيا ً قبل أن يزوره بريسكال وأكيال؟

Acts 19
أعمال الرسل ١٩
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
بولس في أفسس
٢٠ -١ :١٩
الشغب في أفسس
٤١ -٢١ :١٩

اليسوعية

العربية
المشتركة
بولس في أفسس تالميذ يوحنا في
بولس في أفسس
افسس
٧ -١ :١٩
١٠ -١ :١٩
١٢ -١ :١٩
كنيسة
إنشاء
أبناء سكاوا
أبناء سكاوا
افسس
٢٠ -٨ :١٩
٢٠ -١١ :١٩
٢٠ -١٣ :١٩
  - ٤بولس فياضطراب خطير فتنة في أفسس
َ
األسر
في أفسس
٢٢ -٢١ :١٩
٤١ -٢١ :١٩
٤١ -٢١ :١٩
وثورة
بولس
الصاغة
٤١ -٢٣ :١٩

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :١٩ :
"١فَ َحد َ
احي ا ْل َعالِيَ ِة َجا َء
س بَ ْع َد َما ْ
َث فِي َما َكانَ أَبُلﱡ ُ
وس أَنﱠ بُولُ َ
وس فِي ُكو ِر ْنثُ َ
اجتَا َز فِي النﱠ َو ِ
٢
ُس لَ ﱠما آ َم ْنتُ ْم؟« قَالُوا لَهَُ » :والَ
س .فَإِ ْذ َو َج َد تَالَ ِمي َذ قَا َل لَ ُھ ْمَ » :ھ ْل قَبِ ْلتُ ُم ﱡ
إِلَى أَفَ ُ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
س َ
٣
ُس« .فَقَا َل لَ ُھ ْم» :فَبِ َما َذا ا ْعتَ َم ْدتُ ْم؟« فَقَالُوا» :بِ َم ْع ُمو ِديﱠ ِة
وج ُد ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
س ِم ْعنَا أَنﱠهُ يُ َ
َ
٤
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
ً
ْ
ﱠ
ب أنْ يُؤ ِمنوا بِال ِذي يَأتِي
وحنا َع ﱠم َد بِ َم ْع ُمو ِديﱠ ِة الت ْوبَ ِة قائِال لِل ﱠ
وحنا« .فقا َل بُول ُ
س» :إِنﱠ يُ َ
يُ َ
ش ْع ِ
٦
٥
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
س
س ِم ُعوا ا ْعتَ َمدُوا بِا ْ
بَ ْع َدهُ أ ْ
ض َع بُول ُ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
يح يَ ُ
سو َعَ .ول ﱠما َو َ
سو َع« .فل ﱠما َ
ي بِال َم ِ
س ِ
٧
ُ
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ال
يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِھ ْم َح ﱠل ﱡ
وح القد ُ
الر ُ
ُس َعل ْي ِھ ْم فطفِقوا يَتَكل ُمونَ بِلغا ٍ
ت َويَتَنبﱠأونَ َ .وكانَ َج ِمي ُع ال ﱢر َج ِ
ش َر".
نَ ْح َو ا ْثنَ ْي َع َ
احي ا ْل َعالِيَ ِة" .تشير ھذه إلى الطريق البديل عبر الريف األعلى والمؤدي إلى
" ١ :١٩النﱠ َو ِ
الكنائس التي بدأھا بولس في نشاطه اإلرسالي السابق في جنوب غالطية.
س" ،Michael Magill .في كتابه  ،NT TransLineص ،٤١٣ .الفقرة ،٢٥
 "أَفَ ُ
س َ
فيه تعليق حافل بالمعلومات.
"كان ھذا أھم مدينة في آسيا ،حيث كان بولس قد
ُمنع من الذھاب في اآلية  .١٦:٦لقد توقف ھناك
لفترة موجزة في  ،٢١ -١٩ :١٨مخططا ً للرجوع.
واآلن يمضي فترة أكثر من سنين."١٠ :١٩ ،

 "تَالَ ِمي َذ" .الكلمة تدل على أنھم كانوا مؤمنين )اآلية " ،٢لَ ﱠما آ َم ْنتُ ْم" ،انظر المواضيع
الخاصة على  ١٦ :٣و  .(٥ :٦بيسوع على أنه المسيا من خالل رسائل يوحنا المعمدان أو
ربما من كرازة أبولس.
من الواضح أن الروح القدس قد أرسل أبولس عبر ھذا الطريق الشمالي إلى الھدف
نفسه الذي ھو مساعدة ھؤالء "التالميذ" أن يعرفوا ويختبروا الحق الكامل لإلنجيل.
ُس لَ ﱠما آ َم ْنتُ ْم؟" .حقيقة أنھم يُدعون "تالميذ" )اآلية  (١وعبارة
َ " ٢ :١٩ھ ْل قَبِ ْلتُ ُم ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
"لَ ﱠما آ َم ْنتُ ْم" تدل ضمنا ً على أنھم كانوا مؤمنين .ھذا السؤال يربط ) (١القبول الشخصي
للروح القدس عندما يؤمن المرء )ماضي بسيط مبني للمعلوم واسم فاعل ماضي بسيط مبني
للمعلوم( و) (٢عمل الروح القدس اإلعدادي ،والذي بدونه ما من أحد كان ليمكن أن يؤمن
)يو ٦٦ /٤٤ :٦؛ رو  .(٩ :٨ھناك مستويات ومراحل من عمل الروح القدس )أع ،١١ :٨
 .(١٧ -١٥سفر أعمال الرسل نفسه يجب أن يحذر المفسرين المعاصرين أال يكونوا
دوغماتيين في العناصر "الضرورية" والترتيب في الخالص .أعمال الرسل تدون ما حدث،
وليس كل ما يحدث في كل وقت .الخالص ھو عالقة شخصية تتناول الشخص بأكمله ،ولكن
غالبا ً تكون ھذه خبرة متدرجة تصاعدية في حين تتعمق العالقة ويُفھم المزيد من المعلومات
الكتابية .انظر الموضوع الخاص على .٤٠ :٢
ُس" .كرازة يوحنا ما كانت لتؤتي بثمار روحية بدون
وج ُد ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
س ِم ْعنَا أَنﱠهُ يُ َ
 " َوالَ َ
الروح القدس )رو ١١ -٦ :٨؛  ١كور ٣ :١٢؛  ١يو  .(٢ :٤ذكر يوحنا الروح القدس في
كرازته )مت ١١ :٣؛ مر ٨ :١؛ لو ١٦ :٣؛ يو  ،(٣٣ -٣٢ :١ولكن يجب أن نتذكر أن ھذه
كانت رسالة إعداد ،وليس تحقيق )أش ٣ :٤٠؛ مت  .(٣ :٣كان يوحنا آخر أنبياء العھد القديم
والكارز للمرحلة االنتقالية ومعد الطريق لمجيء المسيا .لقد أرشد الناس إلى يسوع )يو :١
.(٤٢ -١٩
َ
َ
" ٣ :١٩فبِ َماذا ا ْعتَ َم ْدتُ ْم؟" .لقد كانوا أتباع يوحنا المعمدان .ومن الواضح أنھم كانوا أمناء
للنور الذي كان لديھم ،ولكنھم بحاجة إلى المزيد من اإليضاح عن حياة وموت وقيامة
وصعود )أي اإلنجيل( يسوع ،تماما ً كما أبولس ).(٢٨ -٢٤ :١٨
وحنﱠا" .معمودية يوحنا كانت تشتمل على التوبة والترقب )مت :٣
َ " ٤ -٣ :١٩م ْع ُمو ِديﱠ ِة يُ َ
١١؛ مر  .(١٥ :١ولكن يجب أن تتوج باإليمان بيسوع .نعلم من التاريخ أنه كانت ھناك
مجموعات ھرطوقية عديدة تشكلت في القرن األول كانت تدعي أنھا من أتباع يوحنا
المعمدان ) ،Recognitions of Clementاألصحاح  .(٦٠تدوين ھذه الرواية قد تكون
طريقة لوقا في إحباط تأثير ھذه المجموعات .خدمة يوحنا كانت تشير ليس إليه )إلى يوحنا(
بل إلى يسوع )يو .(٤٢ -١٩ :١
" ٤ :١٩يُ ْؤ ِمنُوا بِالﱠ ِذي" .انظر المواضيع الخاصة" :يؤمن" ،على  ١٦ :٣و.٥ :٦
" ٥ :١٩ا ْعتَ َمدُوا" .انظر الموضوع الخاص على .٣٨ :٢
سو َع" .يصف لوقا المعمودية على أنھا " ِباس ِْم يَسُو َع" )٣٨ :٢؛ ،١٢ :٨
 "بِا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
١٦؛  .(٤٨ :١٠انظر الموضوع الخاص" :اسم الرب" ،على  .٢١ :٢ويصفھا متى على أنھا
"باسم اآلب واالبن والروح القدس" )مت  .(١٩ :٢٨صيغة المعمودية ليست المفتاح
للخالص ،ولكن قلب الشخص الذي يعتمد .أن ننظر إلى الصيغة على أنھا مفتاح ھو أن نضع
التشديد في المكان الخطأ .ليس الخالص ھو التصحيح األسراري لطقس ،بل الدخول إلى
عالقة توبة/إيمان مع يسوع .انظر التعليق على .٣٨ :٢
على حد علمنا ،أبولس ،الذي عرف أيضا ً معمودية يوحنا ،لم يعمد ثانية .الروح
القدس كان واضحا ً في كرازته القوية وتعليمه.
ُس َعلَ ْي ِھ ْم" .وضع األيدي غالبا ً ما
س يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِھ ْم َح ﱠل ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ض َع بُولُ ُ
" ٦ :١٩لَ ﱠما َو َ
يذكر بعالقة مع الروح القدس )١٧ -١٦ :٨؛  ،(١٧ :٩ولكن ليس دائما ً ) ،٤٤ :١٠انظر
الموضوع الخاص على  .(٦ :٦يربط الكتاب المقدس بالمؤمن بثالث طرق مختلفة:
 -١عند اإليمان
 -٢عند المعمودية
 -٣بوضع األيدي
ھذا التنوع يجب أن يحذرنا ضد الدوغماتية في ھذه المسألة .أعمال الرسل لم يُقصد بھا
أن تعلّمنا نمطا ً معيناً ،بل أن تصف الحركة الدينامية للروح القدس.
يجب أن أقر بان ھؤالء التالميذ االثني عشر ليوحنا الذين يتكلمون بألسنة أمر مدھش
بالنسبة لي .عادة في أعمال الرسل األلسنة كانت دليالً لليھود المؤمنين الذين يزعمون أن ﷲ:
 -١قد قبِل مجموعة جديدة أو

 -٢كسر حاجزاً جغرافيا ً ما )انظر التعليق الكامل على ٤ :٢ب(
فأي جماعة جديدة يمثل ھؤالء الرجال؟ لقد كانوا تالميذ للتو )اآلية  .(١لماذا اختار لوقا
أن يدون ھذه الحادثة؟ إنه يختار أن يقدمھا مع أبولس في األصحاح  .١٨إن ھذا ال يالئم
النمط ،ولكن على األرجح أن المفسرين المعاصرين يحاولون أن يالئمون جدول أعمالھم أو
شبكتھم التفسيرية على كتابة لوقا التي ال تتالئم معھا .قد يكون ھذا الحادث من التكلم بألسنة
أشبه ما يكون بأولئك الذين في كورنثوس.
ھناك تنوع شيق في الطريقة التي يصف بھا العھد الجديد مجيء الروح القدس إلى
األفراد.
 -١ح ّل على ) erchomaiإضافة إلى  ،(epiمت ١٦ :٣؛ لو ] ٦ :١٩فقط :٢ ،Epi
[٢٥
 -٢ع ّمد ،مت ١١ :٣؛ مر ٨ :١؛ لو ١٦ :٣؛ ١٦ :١١؛ يو ٣٣ :١؛ أع ٥ :١
 -٣نزل على ،مت ١٦ :٣؛ مر ١٠ :١؛ لو ٢٢ :٣
 -٤يأتي على ) eperchomaiإضافة إلى  ،(epiلو ٣٥ :١؛ أع ٨ :١
 -٥امتأل بـ ،لو ٧٦ ،٤١ ،١٥ :١؛ أع ٤ :٢؛ ٣١ ،٨ :٤؛ ١٧ :٩؛ ٥٢ ،٩ :١٣
 -٦سكب ) ،(ekcheōأع ٣٣ :١٨ -١٧ :٢؛ ٤٥ :١٠؛ تي ٦ :٣
 -٧أخذ ،أع ٣٨ ،٣٣ :٢؛ ١٩ ،١٧ ،١٥ :٨؛ ٤٧ :١٠؛ ٢ :١٩
 -٨أعطى ،أع ٣٢ :٥؛ ٤٥ :١٠؛ ٨ :١٥
 -٩ح ّل على ) ،(epipiptōأع ١٦ :٨؛ ٤٤ :١٠؛ ١٥ :١١
 " َويَتَنَبﱠأُونَ " .ھذه الكلمة لھا دالالت من العھد القديم لإلشارة إلى سلوك النشوة ) ١صم
١٢ -١٠ :١٠؛  .(٢٤ -٢٣ :١٩قد يؤيد السياق ھذا التفسير .ولكن ،في  ١و ٢كور ) ١كور
٩ ،٥ ،٤ :١١؛  (٣٩ ،٣١ ،٢٤ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ :١٤يدل على معنى اإلعالن الجريء
لإلنجيل .إنه ألمر صعب أن تحدد النبوءة في العھد الجديد .بما أن االمتالء من الروح القدس
ھو غالبا ً ما يكون مرتبط باإلعالن الجريء لإلنجيل ،فقد يكون ھذا ھو القصد من ھذا السياق
أيضا ً .انظر الموضوع الخاص" :نبوءة العھد الجديد" ،على .٢٧ :١١
ش َر" .العدد اثني عشر ھو أحد األعداد العديدة التي
ال نَ ْح َو ا ْثنَ ْي َع َ
َ " ٧ :١٩كانَ َج ِمي ُع ال ﱢر َج ِ
غالبا ً ما تستخدم رمزيا ً في الكتاب المقدس ،ولكن يبدو أنھا ھنا تاريخية .انظر المواضيع
الخاصة" :االثني عشر" ،على  ٢٢ :١و"رمزية العدد في الكتاب المقدس" ،على .٣ :١
سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٨ :١٩ :
َ
َ
ت ﷲِ.
"٨ثُ ﱠم د ََخ َل ا ْل َم ْج َم َع َو َكانَ يُ َجا ِھ ُر ُم ﱠدةَ ثَالَث ِة أ ْ
اجا ً َو ُم ْقنِعا ً فِي َما يَ ْخت ﱡ
ش ُھ ٍر ُم َح ّ
َص بِ َملَ ُكو ِ
ق أَ َما َم ا ْل ُج ْم ُھو ِر ا ْعتَزَ َل َع ْن ُھ ْم َوأَ ْف َرزَ
َ ٩ولَ ﱠما َكانَ قَ ْو ٌم يَتَقَسﱡونَ َوالَ يَ ْقنَ ُعونَ شَاتِ ِمينَ الطﱠ ِري َ
١٠
سنَتَ ْي ِن َحتﱠى
ان ا ْ
التﱠالَ ِمي َذ ُم َح ّ
س ُمهُ تِي َرا ﱡن ُ
س َ -و َكانَ َذلِ َك ُم ﱠدةَ َ
س ِة إِ ْن َ
اجا ً ُك ﱠل يَ ْو ٍم فِي َم ْد َر َ
س ٍ
سيﱠا ِمنْ يَ ُھو ٍد َويُونَانِيﱢينَ ".
سو َع َج ِمي ُع ال ﱠ
س ِم َع َكلِ َمةَ ال ﱠر ﱢب يَ ُ
َ
سا ِكنِينَ فِي أَ ِ
" ٨ :١٩د ََخ َل ا ْل َم ْج َمع" .كان ھذا نمطه المعياري )٢٠ :٩؛ ١٤ ،٥ :١٣؛ ١ :١٤؛ ،٤ :١٨
.(٢٦ ،١٩
 " َكانَ يُ َجا ِھ ُر" .ھذا فعل تام مبني للمتوسط إشاري .كان أحد النتائج أن تكون "ممتلئا ً
بالروح" )٣١ ،٢٩ ،١٣ :٤؛ ٢٩ ،٢٨ :٩؛ ٣ :١٤؛  .(٢٦ :١٨يصلي بولس ألجل ھذا األمر
في أف .١٩ :٦
ّ
 "ثَالَثَ ِة أَ ْ
ش ُھ ٍر" .ھذا المجمع في أفسس من الواضح أنه سمح لبولس بأن يكرز ،ويعلم،
ويحاججھم لعدة سبوت.
ھذا بحد ذاته يظھر درجة من انفتاح على اإلنجيل وھو بفضل القدرات التي وھبھا
ﷲ لبولس.
ت ﷲِ" .ھذا موضوع رئيسي مركزي في تعليم وكرازة يسوع .إنه يشير إلى ملك
 " َملَ ُكو ِ
ﷲ على حياة البشر اآلن والذي سيتوج يوما ً ما على كل األرض ،كما ھو في السماء )مت :٦
 .(١٠انظر الموضوع الخاص على .٣ :١
َ " ٩ :١٩كانَ قَ ْو ٌم يَتَقَسﱡونَ َوالَ يَ ْقنَ ُعونَ " .كل من يسمع اإلنجيل لديه خيار ).(٣٤ ،٣٢ :١٧
يعكس ھذا مثل الزارع )مت ١٣؛ مر  .(٤إنه سر المعصية ) ٢كور .(٤ :٤
الكلمة "يَتَقَ ﱡسونَ " ) (sklērunōھي ناقص مبني للمجھول إشاري )الَ يَ ْقنَعُونَ ھي
ناقص مبني للمجھول إشاري( ،ما يدل على بدء عمل أو تكرار عمل في الزمن الماضي .ھذه
ھي نفس الكلمة المستخدمة في رو  ١٨ :٩لوصف تقسية ﷲ لقلب إسرائيل وأيضا ً الفعل
المتكرر في عبرانيين  ٣و١٥ ،١٣ ،٨ :٣) ٤؛  (٧ :٤الذي يتعامل مع تقسي قلب إسرائيل

خالل فترة التيه في البرية .ﷲ ال يقسي قلوب الناس الذين يحبھم والذين خلقھم على صورته،
ولكنه يسمح للتمرد البشري بأن يظھر نفسه )رو  (٢٨ ،٢٦ ،٢٤ :١وللشر الشخصي بأن
يؤثر على مخلوقاته )أف ٣ -١ :٢؛ ١٤ :٤؛ .(١٨ -١٠ :٦
ق أَ َما َم ا ْل ُج ْم ُھو ِر" .اإلنجيل جذري جداً من حيث الفكر اليھودي القائم
 "شَاتِ ِمينَ الطﱠ ِري َ
على اإلنجازات وعلى الحصرية حتى أنه لم يكن ھناك عامل مشترك ممكن إذا ما تم رفض
عقائد اإلنجيل األساسية.
النمط المتكرر المتواتر عند لوقا في المعارضة اليھودية الجريئة القاسية لإلنجيل
يستمر )٤٨ -٤٦ :١٣؛ ٧ -٥ :١٨؛ ١٠ -٨ :١٩؛ .(٢٨ -٢٣ :٢٨
ق" .انظر التعليقات على  ٢٥ :١٨و.٢٣ :١٩
 "الطﱠ ِري َ
س" .تضيف المخطوطة بيزاي ،المخطوطة  ، Dمن القرن
ان ا ْ
س ُمهُ تِي َرانﱡ ُ
س ِة إِ ْن َ
 " َم ْد َر َ
س ٍ
الخامس ،أن بولس كان يعلّم من الساعة  ١١صباحا ً حتى الساعة  ٤مسا ًء ،عندما كانت معظم
المدينة تأخذ استراحة وحيث كان البناء متوافراً .قد يكون ھذا مصطلح يدل على تقليد شفھي.
بولس كان ليعمل في حرفته خالل أوقات العمل النظامية وثم يعلّم خالل فترة االستراحة
).(٣٤ :٢٠
كانت ھناك عدة نظريات تعلق بھوية تيرانس.
 -١أنه كان سّو ْف َسطائ ّي يذكره  .Suidasو Suidasكتب في القرن العاشر ،ولكن
استخدم مصادر محترمة تعود إلى العصور الكالسيكية .عمله األدبي ھو
بمثابة موسوعة باألشخاص السياسيين واألدباء وأعضاء الكنيسة.
 -٢أنه كان رابيا ً يھوديا ً ) (Meyerكان يدير مدرسة خاصة لتعليم ناموس موسى ،ولكن
ليس من دليل نصي على مكانته ھذه.
 -٣كان ھذا بناء مخصصا ً أصالً كصالة أللعاب رياضية ،ولكن فيما بعد قاعة
محاضرات يملكھا تيرانس ومسماة باسمه.
كان على بولس أن يغادر المجمع ومن الواضح أنه كان ھناك الكثير من المھتدين
ليستخدم بيتاً ،ولذلك فقد استأجر قاعة محاضرات سمح له ھذا ببعض التواصل مع أھل
أفسس.
ً
سنَتَ ْي ِن" .في  ٣١ :٢٠يذكر بولس مدة إقامته كليا في المقاطعة )ثالث سنوات(.
َ " ١٠ :١٩
َ
ً
سيﱠا" .ھذه مغاالة واضحة .غالبا ما تكلم يسوع بأقوال فيھا
س ِم َع َج ِمي ُع ال ﱠ
" َ
سا ِكنِينَ فِي أ ِ
مبالغة .ھذا ببساطة جزء من أقوال اصطالحية في األدب الشرقي.
موضوع خاص :األدب الشرقي
الصورة الكبيرة -المفارقات الكتابية:
 -١ھذا التبصر كان من أكثر ما أفادني شخصيا ً كوني أحب الكت اب المق دس وأعتب ره
بكل ثقة كلمة ﷲ .في محاولة التعامل مع الكتاب المقدس على محم ل الج د ،ص ار واض حا ً أن
النصوص المختلفة تنقل الحقيقة بطرق مختارة ولكن ليست نظامية .ن ص م وحى ب ه ال يمك ن
أن يُلغي أو ينتقص من قيمة نص ُملھم آخر .تأتي الحقيقة من معرفة كل الكت اب المق دس )ك ل
الكت اب ،ول يس بع ضا ً من ه فق ط ،م وحى ب ه ،انظ ر  ٢تيموث اوس  ،(١٧ -١٦ :٣ول يس م ن
اقتباس مقطع واحد أو فقرة واحدة )البرھان النصي(.
 -٢أغلب الحقائق الكتابية )األدب ال شرقي( تق دم بثنائي ات ديالكتيكي ة أو تنط وي عل ى
مفارقة )تذكروا أن كتّاب العھ د الجدي د ،باس تثناء لوق ا ،ھ م مف ّك رون عبراني ون ،يكتب ون بلغ ة
يوناني ة عام ة ش ائعة .وإن أدب الحكم ة واألدب ال شعري يق دمان الحقيق ة بأبي ات متوازي ة.
الت وازي الطب اقي يفي د كالمفارق ة .وإن الت وازي التركيب ي الت أليفي يق وم بوظيف ة المق اطع
المتوازي ة( .نوع ا ً م ا كالھم ا ص حيح عل ى نف س المق دار .ھ ذه المفارق ات مزعج ة لتقالي دنا
التبسيطية الباقية في ذھننا.
أ .التعيين السابق إزاء إرادة اإلنسان الحرة.
ب .ضمان المؤمن مقابل الحاجة إلى المثابرة.
ج .الخطيئة األصلية إزاء الخطيئة االختيارية.
د .يسوع كإله إزاء يسوع كإنسان.
ھـ .يسوع كمسا ٍو لآلب إزاء يسوع كتابع لآلب.
و .الكتاب المقدس ككلمة ﷲ مقابل الكاتب البشري.
ز .الخلو من الخطيئة )الكمالية ،انظر رومية  (٦إزاء تخفيف الخطايا.
ح .التبرير والتقديس األولي والفوري إزاء التقديس المتدرج.

ط .التبرير باإليمان )رومية  (٤إزاء التبرير ال ذي تؤك ده األعم ال )انظ ر يعق وب :٢
.(٢٦ -١٤
ي .الحري ة الم سيحية )انظ ر رومي ة ٢٣ -١ :١٤؛  ١ك ور ١٣ -١ :٨؛ -٢٣ :١٠
 (٣٣إزاء المسؤولية المسيحية )انظر غالطية ٢١ -١٦ :٥؛ أفسس .(١ :٤
ك .سمو ﷲ إزاء تأصﱡ ل ﷲ.
ً
ل .ﷲ الذي ال يمكن معرفته جوھريا إزاء ﷲ الذي يُعرف بالكتاب والمسيح.
م .االستعارات العديدة التي يستعملھا بولس للداللة على الخالص:
) (١التبني
) (٢التقديس
) (٣التبرير
) (٤الفداء
) (٥التمجيد
) (٦التعيين السابق
) (٧المصالحة
ن .ملكوت ﷲ الحاضر إزاء التحقيق المستقبلي.
س .التوبة كعطية من ﷲ إزاء التوبة كتجاوب مطلوب من اجل خاص )انظ ر م رقس
١٥ :١؛ أعمال .(٢١ :٢٠
ع .العھ د الق ديم دائ م إزاء العھ د الق ديم وق د ذوى وص ار ع ديم الج دوى والقيم ة وال
طائل تحته )قارن متى  ١٩ -١٧ :٣مع ٤٨ -٢١ :٥؛ رومية  ٧وغالطية .(٣
ف .المؤمنون خدام/عبيد أو أوالد/ورثة.
سميث/فاندايك-البستاني٢٠ -١١ :١٩ :
١٢
١١
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ﱠ
س ِد ِه
ت غ ْي َر ال ُم ْعتَا َد ِة
صنَ ُع َعلَى يَد ْ
" َو َكانَ ﷲُ يَ ْ
َحتى كانَ يُؤتَى عَنْ َج َ
َي بُولُ َ
س ق ﱠوا ٍ
ش ﱢري َرةُ ِم ْن ُھ ْم.
اح ال ﱢ
اض َوت َْخ ُر ُج األَ ْر َو ُ
ضى فَتَ ُزو ُل َع ْن ُھ ُم األَ ْم َر ُ
بِ َمنَا ِدي َل أَ ْو َمآ ِز َر إِلَى ا ْل َم ْر َ
ش ﱢري َرةُ
اح ال ﱢ
١٣فَ َ
س ﱡموا َعلَى الﱠ ِذينَ بِ ِھ ِم األَ ْر َو ُ
ش َر َع قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد الطﱠ ﱠوافِينَ ا ْل ُم َع ﱢز ِمينَ أَنْ يُ َ
١٤
س ْب َعةَ بَنِينَ
بِا ْ
سو َع الﱠ ِذي يَ ْك ِر ُز بِ ِه بُولُ ُ
س ُم َعلَ ْي َك بِيَ ُ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
س!« َو َكانَ َ
سو َع قَائِلِينَ » :نُ ْق ِ
١٥
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ش ﱢري ُر َوقا َل» :أ ﱠما
وح ال ﱢ
اب ﱡ
الر ُ
س َك َھن ٍة ال ِذينَ ف َعلوا َھذا .فأ َج َ
س َكا َوا َر ُج ٍل يَ ُھو ِد ﱟ
لِ َ
ي َرئِي ِ
١٦
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
سو ُ
سانُ ال ِذي َكانَ
ع فأنا أ ْع ِرفهُ َوبُول ُ
يَ ُ
اإلن َ
س أنا أ ْعل ُمهُ َوأ ﱠما أنتُ ْم ف َمنْ أنتُ ْم؟« ف َوث َب َعل ْي ِھ ُم ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ت ُع َراة َو ُم َج ﱠر ِحينَ .
وح ال ﱢ
فِي ِه ﱡ
الر ُ
ش ﱢري ُر َوغلبَ ُھ ْم َوق ِو َ
ي َعل ْي ِھ ْم َحتﱠى َھ َربُوا ِمنْ ذلِكَ البَ ْي ِ
١٧
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
س .ف َوق َع َخ ْوفٌ َعلى
صا َر َھذا َم ْعلوما ً ِعن َد َج ِم
يع اليَ ُھو ِد َواليُونَانِيﱢينَ ال ﱠ
سا ِكنِينَ فِي أف ُ
س َ
َو َ
ِ
سو َع يَتَ َعظﱠ ُمَ ١٨ .و َكانَ َكثِي ُرونَ ِمنَ الﱠ ِذينَ آ َمنُوا يَأْتُونَ ُمقِرﱢينَ
َج ِمي ِع ِھ ْم َو َكانَ ا ْ
س ُم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
١٩
ُ
ْ
ﱠ
ُ
س ْح َر يَ ْج َم ُعونَ ال ُكت َُب َويُ َح ﱢرقونَ َھا
َو ُم ْخبِ ِرينَ بِأ َ ْف َعالِ ِھ ْم َو َكانَ َكثِي ُرونَ ِمنَ ال ِذينَ يَ ْ
ستَ ْع ِملونَ ال ﱢ
٢٠
ب
ض ِة.
َھ َك َذا َكانَتْ َكلِ َمةُ ال ﱠر ﱢ
سينَ أَ ْلفا ً ِمنَ ا ْلفِ ﱠ
يعَ .و َح َ
سبُوا أَ ْث َمانَ َھا فَ َو َجدُوھَا َخ ْم ِ
أَ َما َم ا ْل َج ِم ِ
ش ﱠد ٍة".
تَ ْن ُمو َوتَ ْق َوى بِ ِ
 .١١ :١٩ليست ھذه ھي المرة األولى التي استخدم فيھا ﷲ المعجزات فائقة الطبية ليثبّت
ويؤكد حقيقته والمتكلم باسمه )١٠ -١ :٣؛ ١٥ :٥؛ ١٣ ،٦ :٨؛ ٤٢ -٤٠ :٩؛ .(١١ -٨ :١٤
اإليمان بالخرافات وممارسات األعمال السحرية والتنجيم كانت منتشرة بشكل واسع وراسخة
في أفسس .ﷲ ،ولكونه غني بالرحمة ،سمح لقوته وسلطته الفائقتي الطبيعة ،المقيمة في
مسياه ،أن تعبّر عن ذاتھا من خالل بولس إلى أولئك الناس الذين قيدھم الشيطان .يا لرحمة
ﷲ!
َ " ١٢ :١٩منَا ِدي َل" .ربما كانت ھذه عصائب للعرق تُربط حول الرأس خالل العمل.
 " َمآ ِز َر" .تشير ھذه إلى مآزر العمل ،التي تشبه نوعا ً ما وزرة النجارين .ھذه الشفاءات
أظھرت حنو ﷲ ،وقوته ،وأكدت اإلنجيل وخدمة بولس.
ش ﱢري َرةُ" .ھذه األرواح الشيطانية ھنا )لو  (١٧ :١٠تدعى "أرواح
اح ال ﱢ
 "ت َْخ ُر ُج األَ ْر َو ُ
شريرة" )مت ٤٥ :١٢؛ لو ٢١ :٧؛ ٢٦ :١١؛ أع  .(١٦ ،١٥ ،١٣ ،١٩:١٢ولكن لوقا
يدعوھا أيضا ً "أرواح نجسة" )١٦ :٥؛ ٧ :٨؛ انظر المواضيع الخاصة على  ٣ :٥و:٥
 .(١٦في أع  ١٦ :١٦الروح الشيطاني يدعى "روح عرافة" )الرجم بالغيب( .كل ھذه
العبارات يبدو أنھا مترادفة.

غالبا ً ما يتكلم بولس عن فئات شيطانية مثل ”كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة“ )أف
” (٢١ :١الرؤساء والسالطين في السماويات“ )أف  ،(١٠ :٣أو ”مع الرؤساء ،مع
السالطين ،مع والة العالم ،على ظلمة ھذا الدھر ،مع أجناد الشر الروحية في السماويات“
)أف  .(١٢ :٦ال بد أن ھذه تشير إلى بعض المستويات من أرواح شيطانية منظمة.
ولكن كيف ،ولماذا ،وأين ،ومن ھذه جميعھا أمور تحزرية ألن الكتاب المقدس ال
يختار أن يعلن عن أوصاف تفصيلية للعالم الروحي .إنھا تعلن بوضوح قوة المسيح )ورسله(
على الشيطان وعلى مملكته من الظالم والموت" .اسم" يسوع ھو فوق كل اسم .معرفته
تجلب الخالص ،والسالم ،والتمام ،واالسترداد ،والصحة.
موضوع خاص :المالئكة في كتابات بولس
كان الرابيون يعتقدون أن المالئكة كانوا غيورين من محبة ﷲ وعنايته بالبشر الساقطين
ولذلك فقد كانوا معادين لھم .المعلمون الغنوسيون الكاذبون أكدوا أن الخالص كان متاحا ً فقط
بسر من خالل عوالم مالئكية عدائية )كولوسي وأفسس( ،والتي كانت تقود إلى اإلله األسمى.
 George Eldon Laddلديه خالصة جيدة عن الكلمات التي استخدمھا في عن المالئكة في
كتابه .A Theology of the New Testament
"يشير بولس ليس إلى مالئكة صالحين ومالئكة أشرار ،إلى الشيطان وإلى أرواح
شيطانية؛ إنه يستخدم مجموعة أخرى من الكلمات ليصف مراتب األرواح المالئكية .علم
المفردات ھو كما يلي:
 رئيس ] ١ ،[archaiكور ٢٤ :١٥؛ أف ٢١ :١؛ كول ١٠ :٢ الرؤساء ] archai؛ " ، RSVالرئاسات"[ ،أف ١٠ :٣؛ ١٢ :٦؛ كول ١٦ :١؛ رو :٨٣٨
 سلطان ] ١ ،[exousiaكور ٢٤ :١٥؛ أف ٢١ :١؛ كول ١٠ :٢ سيادة ] exousiai؛ " ، RSVسلطات"[ ،أف ٢١ :١ قوة ] ١،[dynamisكور ٢٤ :١٥؛ أف ٢١ :١ سلطات ] ،[dynameisرو ٣٨ :٨ عروش ] ،[thronoiكول ١٦ :١ وسيادة ] kyriotes؛ " ، RSVسطوة"[ ،أف ٢١ :١ رياسات ] ،[kyriotetesكول ١٦ :١ والة العالم ،على ظلمة ھذا الدھر ،أف ١٢ :٦ أجناد الشر الروحية في السماويات ،أف ١٢ :٦ سلطان الظلمة ،كول ١٣ :١ كل اسم يسمى ،أف ٢١ :١ ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض ،في ) "١٠ :٢ص.(٤٠١ ." ١٦ -١٣ :١٩ا ْليَ ُھو ِد الطﱠ ﱠوافِينَ " .اليھود الطوافون كانوا منتشرين ومعروفين )لو :١١
 .(١٩يظھر ھذا السياق بوضوح أن طرد األرواح لم يكن صيغة رسمية )أسماء( ،بل بعالقة
شخصية مع يسوع .إن لم يكن ھذا المقطع محزنا ً جداً فال بد أنه مثير للضحك .يخبرنا
يوسيفوس عن طقس طرد األرواح عند اليھود في كتابه  .Antiq. 8.2.5إذ يذكر شخصا ً
يسمى العازار ،يستخدم تعويذات سليمان.
ش ﱢري َرةُ" .تشير ھذه إلى األرواح الشيطانية .يتكلم العھد الجديد غالبا ً
اح ال ﱢ
" ١٣ :١٩األَ ْر َو ُ
عن ھذه الحقيقة الواقعية الروحية ،ولكن ال يناقش أصلھا أو تفاصيل عن أصلھا أو نشاطاتھا.
الفضول ،والخوف ،وحاجات الخدمة العملية قد سببت الكثير من التخمين .ليس من موھبة
طرد األرواح في أي قائمة في العھد الجديد ،ولكن الحاجة إليھا أمر واضح .بعض الكتب
المفيدة حول ھذا الموضوع:
 Christian Counseling and the Occult -١للكاتب Kouch
 Biblical Demonology -٢و Demons in the World Todayللكاتب
Unger
 Principalities and Powers -٣للكاتب Montgomery
 Christ and the Powers -٤للكاتب Hendrik Berkhof
 Three Crucial Questions About Spiritual Warfare -٥للكاتب Clinton
E. Arnold
انظر الموضوع الخاص" :األرواح الشريرة" ،على .١٦ :٥

س َك َھنَ ٍة" .ال يستطيع الدارسون المحدثون إيجاد ھذا
س َكا َوا َر ُج ٍل يَ ُھو ِد ﱟ
َ " ١٤ :١٩
ي َرئِي ِ
االسم في أي كتابات أخرى .إنه أمر مسبب مشكلة وجود كاھن عظيم ) (archiereusفي
أفسس .كان ھناك مجمع محلي ،ولكن الھيكل اليھودي الوحيد كان في أورشليم .يستخدم لوقا
ھذه الكلمة نفسھا عدة مرات في إنجيله وفي أعمال الرسل لوصف الكاھن العظيم وعائلته في
أورشليم.
يخمن البعض أن ھذا الرجل كان نوعا ً مرتبطا ً بعائلة الكاھن العظيم ،أو ربما رأس
أحد الرتب األربع وعشرين التي حددھا الكھنة بداود ) ١أخ .(١٩ -٧ :٢٤
إن كان ھذا الرجل وأبنائه كھنة ،فمن المدھش أنھم لم يستخدموا الرب/يھوه على أنه
االسم القوي ليتحكموا باألرواح كما يفعل السحرة والمنجمون.
س أَنَا أَ ْعلَ ُمهُ" .ھذا الفعل األول ھو  ginōskō؛
سو ُ
ع فَأَنَا أَ ْع ِرفُهُ َوبُولُ ُ
" ١٥ :١٩أَ ﱠما يَ ُ
والثاني ھو . epistamaiإنھما مترادفان نوعا ً ما .يستخدما كالھما غالبا ً في أعمال الرسل،
ولكن غالبا ً في ھذا السياق من الواضح أن ھناك تمايز قد جُعل بين معرفة الروح الشيطانية
ھذه ليسوع على أنه المسيح وبولس على أنه الناطق باسمه.
ّ
 .١٧ :١٩يدون لوقا ھذا البيان ليظھر كيف أن الروح القدس كان ليعظم )ناقص مبني
للمعلوم إشاري( يسوع )يو ٢٥ :١٤؛ .(١٤ -١٣ :١٦
" ١٨ :١٩الﱠ ِذينَ آ َمنُوا" .ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول .السؤال ھو ،ھل كان ھؤالء ھم
المؤمنون بالتنجيم أم أن ھذه العبارة تشير إلى إيمانھم الجديد باإلنجيل؟ من المحتمل أيضا ً أن
المؤمنين الجدد باإلنجيل كانوا ال يزالون متأثرون بشكل أولي بإيمانھم القديم بالخرافات.
انظر الموضوع الخاص":أزمنة األفعال اليونانية المستخدمة مع الخالص" ،على .٤٠ :٢
المؤمنون سابقا ً بعلم الغيب ربما كانوا مقتنعين بما حدث لطاردي األرواح اليھود في
اآليات  .١٦ -١٣رسالة ھذه الحادثة ،التي أظھرت قوة شخص/اسم يسوع ،انتشرت بسرعة
)اآلية  .(١٧ھؤالء الناس سيكونون مدركين جداً لقوة "االسم".
 " يَأْتُونَ " .ھذا ناقص متوسط إشاري.
 " ُمقِرﱢينَ َو ُم ْخبِ ِرينَ بِأ َ ْف َعالِ ِھ ْم" .البحر األبيض المتوسط القديم كان يتقاذفه السحر والتنجيم.
لقد كان اعتقاداً شائعا ً أن كشف شخص ما للصيغة السحرية كان يجعلھا غير فعاالً .كانت ھذه
طريقتھم للتنكر في نشاطاتھم السحرية السابقة .ھناك نوع من األدب السحري مشھور في
العالم القديم يدعى ”الكتابات اإلفيسية“! ھذه الحادثة تظھر سمو اإلنجيل على السحر والتنجيم
)اآلية .(٢٠
موضوع خاص :االعتراف
أ -ھناك شكالن من نفس الجذر اليوناني يُستخدمان لإلشارة إلى كلمة االعتراف أو
اإلقرار ،ھما ) (homolegeōو) .(exomologeالكلمة مركبة من )" ،(homoنفس"؛
)" ،(legōيتكلم"؛ و )" ،(exخارجا ً" .المعنى الرئيسي ھو أن يقول نفس الشيء ،أن يوافق.
كلمة ) (exتُضيف فكرة اإلعالن العلني.
ب -تُترجم ھذه المجموعة من الكلمات بالمعاني التالية:
 -١يمتدح
 -٢يوافق
 -٣يعلن )مت (٢٣ :٧
 -٤يعترف
 -٥يقر )عب ١٤ :٤؛ (٢٣ :١٠
ج -ھذه المجموعة من الكلمات كان لھا استخدامان متعاكسان ظاھريا ً
 -١أن يسبّح )ﷲ(
 -٢أن يعترف بالخطيئة
ربما نشأت ھذه عن إحساس البشر بقداسة ﷲ وعدم إثميته .اإلقرار بأحد الحقيقتين ھو
إقرار بكلتيھما.
د -تُستخدم ھذه المجموعة من الكلمات في العھد الجديد بالمعاني التالي:
 -١يعد )مت ٧ :١٤؛ أع (١٧ :٧
ً
 -٢يوافق على أمر ما أو يقبل شيئا ما )يو ٢٠ :١؛ لو ٦ :٢٢؛ أع ١٤ :٢٤؛ عب :١١
(١٣
 -٣يسبح )مت ٢٥ :١١؛ لو ٢١ :١٠؛ رو ١١ :١٤؛ ٩ :١٥؛ عب (٥ :١٣
 -٤يص ّدق على

أ -شخص )مت ٣٢ :١٠؛ لو ٨ :١٢؛ يو ٢٨ :٩؛ ٤٢ :١٢؛ رو ٩ :١٠؛ فيل ١١ :٢؛
 ١يو ٢٣ :٢؛ رؤ (٥ :٣
ب -حقيقة )أع ٨ :٢٣؛  ١يو (٢ :٤
 -٥يقوم بإعالن علني لشيء )عبارة ناموسية تطورت إلى تأكيد ديني ،أع ١٤ :٢٤؛ ١
تيم (١٣ :٦
أ -بدون إقرار بالذنب ) ١تيم ١٢ :٦؛ عب (٢٣ :١٠
ب -مع اعتراف بالذنب )مت ٦ :٣؛ أع ١٨ :١٩؛ عب ١٤ :٤؛ يع ١٦ :٥؛  ١يو :١
(٩
س ْح َر" .انظر الموضوع الخاص على .٩ :٨
" ١٩ :١٩ال ﱢ
"الكتب" ) (biblousيمكن أن تشير إلى كتب كبيرة أو أدراج صغيرة من البردية
التي كانت تكتب عليھا قسم اليمين أو اللعنات .كانت ھذه ترتدى كتمائم .السعر الضخم يظھر
) (١كما أن ھؤالء الناس كانوا مؤمنين بالخرافات و) (٢كيف أن اإلنجيل كان قد حررھم.
يع" .كانت ھذه كتب باھظة الثمن ومطلوبة مرغوبة ومخطوطات
 "يُ َح ﱢرقُونَ َھا أَ َما َم ا ْل َج ِم ِ
رقّية .حرقھا كان يدل على توبة ھؤالء المؤمنين الجدد علنية واعترافھم بالمسيح ،وليس بـ
"السالطين".
 .٢٠ :١٩رسالة اإلنجيل تشخصن )أي كلمة الرب( وتوجز .العبارات التلخيصية عند لوقا
تساعد على تقسيم أعمال الرسل إلى ست أقسام )٧ :٦؛ ٣١ :٩؛ ٥ :١٦؛ ٢٠ :١٩؛ :٢٨
.(٣١
سميث/فاندايك-البستاني٢٢ -٢١ :١٩ :
٢١
س ِه أَنﱠهُ بَ ْع َد َما يَ ْجتَا ُز فِي َم ِكدُونِيﱠةَ َوأَ َخائِيَةَ
ْ
َ
ض َع بُولُ ُ
" َولَ ﱠما َك ِملَتْ َھ ِذ ِه األُ ُمو ُر َو َ
س فِي نف ِ
٢٢
س َل
َب إِلَى أُو ُر َ
يَ ْذھ ُ
صي ُر ُھنَاكَ يَ ْنبَ ِغي أَنْ أَ َرى ُرو ِميَةَ أَ ْيضا ً« .فَأ َ ْر َ
شلِي َم قَائِالً» :إِنﱢي بَ ْع َد َما أَ ِ
وس َولَبِ َث ھ َُو َز َمانا ً فِي
س َوأَ َر ْ
سط ُ َ
إِلَى َم ِكدُونِيﱠةَ ا ْثنَ ْي ِن ِمنَ الﱠ ِذينَ َكانُوا يَ ْخ ِد ُمونَهُ :تِي ُموثَا ُو َ
سيﱠا".
أَ ِ
٢١ :١٩
ْ
ُ
َ
س ِه"
سميث/فاندايك-البستاني
ض َع بُول ُ
" َو َ
س فِي نف ِ
ُ
س"
كتاب الحياة
" َع َز َم بُول ُ
ُ
س"
العربية المشتركة
" َع َز َم بُول ُ
ُ
َ
س"
اليسوعية
" َعق َد بُول ُ
ھا ھنا نجد دمجا ً بين سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة .لسنا متأكدين فيما إذا كان ھذا
االستخدام لكلمة "نفس" يشير إلى:
 -١الروح القدس أو
 -٢النفس البشرية )٥٩ :٧؛ ٢٥ :١٨؛ رو ٩ :١؛١٦ :٨؛  ١كور ١١ :٢؛  ٢كور :٢
١١؛ ١٨ :١٢؛ غل ١٨ :٦؛ في .(٣ :٤
إن كان ھذا الروح القدس ،فإن ھذا مثال آخر عن القيادة اإللھية المتحدة بالتجاوب
البشري المالئم.
غالبا ً ما يعلّق لوقا بعبارات مختصرة موجزة لكي يستھل أحداثا ً تحدث فيما بعد في
روايته .بالتأكيد من المحتمل أن لوقا قد رأى قرار بولس بأن يذھب إلى أورشليم كنتيجة لقيادة
ﷲ )أي ،die ،انظر التعليق الكامل على  ،(١٦ :١وليس كنتيجة الشغب الذي سببه
ديمترويوس ونقابة صائغي الفضة في أفسس )اآليات .(٤١ -٢٣
 "يَ ْنبَ ِغي أَنْ أَ َرى ُرو ِميَةَ أَ ْيضا ً" .كان بولس في حاجة ) (dieألن يزور الكنيسة في رومية
)١٥ :٩؛ رو  (١٠ :١في طريقه إلى أسبانيا )رو  .(٢٨ ،٢٤ :١٥لقد كان يريد لھم أن
يعرفوه وأن يؤيدوا عمله اإلرسالي .أراد أيضا ً أن يضيف بركته/موھبته إلى حالھم.
وس" .ھناك رجل بھذا االسم يذكر في رو  .٢٣ :١٦إنه يدعى خازن
 " ٢٢ :١٩أَ َر ْ
سط ُ َ
مدينة كورنثوس .ھذا االسم يرد ثانية في  ٢تيم  .٢٠ :٤قد يشير إلى نفس الشخص ،ولكن
ھذا أمر غير مؤكد.
 "لَبِ َث ھ َُو َز َمانا ً فِي أ َِ
سيﱠا" .انتشر اإلنجيل بشكل رائع ،مؤثراً على المقاطعة ومحدثاً
اھتداء فيھا ) ١كور .(٩ :١٦

سميث/فاندايك-البستاني٢٧ -٢٣ :١٩ :
"َ ٢٣و َحد َ
ت َ
سانا ً ا ْ
ش َغ ٌ
س ُمهُ
يق ألَنﱠ إِ ْن َ
يل بِ َ
ب لَ ْي َ
سبَ ِ
َث ِفي َذلِكَ ا ْل َو ْق ِ
س بِقَلِ ٍ
ب َھ َذا الطﱠ ِر ِ
يل.
ب
ﱡ
يس َكانَ يُ َك ﱢ
صانِ ُع َھيَا ِك ِل فِ ﱠ
س ُ
ِدي ِم ْت ِريُ ُ
سبا ً لَ ْي َ
الصنﱠا َع َم ْك َ
ض ٍة ألَ ْرطَا ِم َ
صائِ ٌغ َ
وس َ
س بِقَلِ ٍ
٢٥
س َعتَنَا إِنﱠ َما ِھ َي
فَ َج َم َع ُھ ْم َوا ْلفَ َعلَةَ فِي ِم ْث ِل َذلِ َك ا ْل َع َم ِل َوقَا َل» :أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ أَنﱠ ِ
٢٦
سيﱠا
صنَا َع ِةَ .وأَ ْنتُ ْم تَ ْنظُ ُرونَ َوتَ ْ
ِمنْ َھ ِذ ِه ال ﱢ
س ِمنْ أَفَ ُ
س َ
س َم ُعونَ أَنﱠهُ لَ ْي َ
يع أَ ِ
س فَقَ ْط بَ ْل ِمنْ َج ِم ِ
ستْ آلِ َھةً.
س َھ َذا َج ْمعا ً َكثِيراً قَا ِئالً :إِنﱠ الﱠتِي ت ْ
تَ ْق ِريبا ً ا ْ
ستَ َما َل َوأَ َزا َغ بُولُ ُ
ُصنَ ُع بِاألَيَا ِدي لَ ْي َ
٢٧
يس -
صيبُنَا َھ َذا َو ْح َدهُ فِي َخطَ ٍر ِمنْ أَنْ يَ ْح ُ
ص َل ِفي إِھَانَ ٍة بَ ْل أَ ْيضا ً َھ ْي َك ُل أَ ْرطَا ِم َ
فَلَ ْي َ
س نَ ِ
سيﱠا
َي َء َوأَنْ َ
اإللَ َھ ِة ا ْل َع ِظي َم ِة  -أَنْ يُ ْح َ
س ْوفَ تُ ْھ َد ُم َعظَ َمتُ َھا ِھ َي الﱠتِي يَ ْعبُ ُدھَا َج ِمي ُع أَ ِ
س َب الَ ش ْ
ِ
ْ
َ
ُ
سكون ِة«".
َوال َم ْ
يق" .كانت ھذه أول تسمية للمسيحية .إنھا تدل على مفھوم العھد القديم )مز
" ٢٣ :١٩الطﱠ ِر ِ
٦ ،١ :١؛ ٨ :٥؛ ٢٣ ،٧ ،٥ :٣٧؛  (١٠٥ ،١٠١ :١١٩لإليمان الذي يشكل نمط حياة )أع
٢ :٩؛ ٢٣ ،٩ :١٩؛ ٢٢ ،١٤ :٢٤؛ وربما أيضا ً .(٢٦ -٢٥ :١٨
ض ٍة" .تشير ھذه إلى تماثيل فضية صغيرة ) (١لھيكل أرطاميس أو )(٢
َ " ٢٤ :١٩ھيَا ِك ِل فِ ﱠ
للرجم الذي كان يبدو مثل امرأة لھا عدة أثداء .علم اآلثار وجد عدة تماثيل فضية لھذه
اإلالھة ،ولكن ليس للضريح )الھيكل( نفسه .لقد كانت إحدى عجائب الدنيا السبع .انظر
التعليق على  ،١٩ :١٨البند .٤
يس" .أَرْ َ
يس التي كانت تعبد في أفسس ال تتطابق مع ديانا التي في البانثيون
طا ِم َ
 "أَ ْرطَا ِم َ
الروماني .ھذه اإلالھة ھي أقرب ما تكون إلى سيبيل ،اإلالھة األم .ھذه الممارسة الدينية كان
لھا عناصر مشتركة كثيرة مع عبادات الخصب في كنعان )انظر ،Vincent M. R.
 ،Word Studiesالمجلد  ،١ص.(٢٧١ .
يل" .ھذا االضطھاد كان له أساس اقتصادي )اآليات  .(٢٧ ،٢٥انظر
سبا ً لَ ْي َ
 " َم ْك َ
س بِقَلِ ٍ
التعليق الكامل على تصاريح لوقا المقصودة المكبوحة )أي (litotes ،على .١٨ :١٢
الصنﱠا َع" .من ھذه الكلمة نحصل على كلمة "تقني" .في عالم البحر األبيض المتوسط
" ﱡ
ً
ً
كانت النقابات أو االتحادات المھنية منتشرة جدا وقوية .وكان بولس ليكون عضوا في نقابة
صناعة الخيام.
 .٢٧ -٢٦ :١٩ھذه تعطينا فكرة عن النجاح واالختراق اللذان حققتھما خدمة بولس في آسيا.
ستْ آلِ َھةً" .يعكس ھذا فكرة العھد القديم عن تفاھة الوثنية
 "إِنﱠ الﱠتِي ت ْ
ُصنَ ُع بِاألَيَا ِدي لَ ْي َ
)تث ٢٨ :٤؛ مز ٨ -٤ :١١٥؛ أش ١٧ -٩ :٤٤؛ إر .(١١ -٣ :١٠
 .٢٧ :١٩ھناك عدة مقاطع في األدب اليوناني للقرن األول تذكر أرطاميس الذي من أفسس.
من الواضح أنه كان ھناك  ٣٩مدينة منفصلة في عالم البحر البيض المتوسط التي كانت
مشاركة في عبادة الخصب لھذه اإلالھة األم.
سميث/فاندايك-البستاني٤١ -٢٨ :١٩ :
٢٨
َ
ٌ
ضبا ً َو َ
يس
طفِقُوا يَ ْ
ص ُر ُخونَ قَائِلِينَ » :ع َِظي َمة ِھ َي أ ْرطَا ِم ُ
س ِم ُعوا ا ْمتَألُوا َغ َ
" فَلَ ﱠما َ
٢٩
اح َد ٍة إِلَى ا ْل َم ْ
اطفِينَ
ت ا ْل َم ِدينَةُ ُكلﱡ َھا ْ
األَفَ ُ
ش َھ ِد َخ ِ
س َو ِ
سيﱢينَ « .فَا ْمتَألَ ِ
س ِ
اض ِط َرابا ً َوا ْن َدفَ ُعوا بِنَ ْف ٍ
٣٠
س يُ ِري ُد أَنْ
وس َوأَ ِر ْ
س فِي ال ﱠ
سفَ ِرَ .ولَ ﱠما َكانَ بُولُ ُ
س ا ْل َم ِكدُونِيﱠ ْي ِن َرفِيقَ ْي بُولُ َ
ست َْر ُخ َ
َم َع ُھ ْم َغايُ َ
٣١
ُ
َ
َ
َ
سلُوا
يَد ُْخ َل بَيْنَ ال ﱠ
سيﱠا َ -كانُوا أ ْ
ب لَ ْم يَ َد ْعهُ التﱠالَ ِمي ُذَ .وأنَ ٌ
ص ِدقَا َءهُ  -أ ْر َ
اس ِمنْ ُو ُجو ِه أ ِ
ش ْع ِ
٣٢
َ
ض
ش َھ ِد.
سهُ إِلَى ا ْل َم ْ
ض يَ ْ
َي ٍء َوا ْلبَ ْع ُ
َو َكانَ ا ْلبَ ْع ُ
سلﱢ َم نَ ْف َ
يَ ْطلُبُونَ إِلَ ْي ِه أنْ الَ يُ َ
ص ُر ُخونَ بِش ْ
َ
َ
َي ٍء َ
اجتَ َم ُعوا!
َي ٍء َكانُوا قَ ِد ْ
آخ َر ألَنﱠ ا ْل َم ْحفَ َل َكانَ ُم ْ
ضطَ ِربا ً َوأ ْكثَ ُر ُھ ْم الَ يَ ْد ُرونَ أل ﱢ
ي ش ْ
بِش ْ
٣٣
س َك ْن َد ُر بِيَ ِد ِه يُ ِري ُد أَنْ يَ ْحت ﱠَج
س َك ْن َد َر ِمنَ ا ْل َج ْم ِع َو َكانَ ا ْليَ ُھو ُد يَ ْدفَ ُعونَهُ .فَأَشَا َر إِ ْ
اجتَ َذبُوا إِ ْ
فَ ْ
٣٤
صا ِر ِخينَ نَ ْح َو ُم ﱠد ِة
لِل ﱠ
ب .فَلَ ﱠما َع َرفُوا أَنﱠهُ يَ ُھو ِد ﱞ
يع َ
صا َر َ
ي َ
ص ْوتٌ َو ِ
ش ْع ِ
اح ٌد ِمنَ ا ْل َج ِم ِ
٣٥
ب ا ْل َج ْم َع َوقَا َل» :أَ ﱡي َھا
س ﱠكنَ ا ْل َكاتِ ُ
يس األَفَ ُ
سا َعتَ ْي ِن» :ع َِظي َمةٌ ِھ َي أَ ْرطَا ِم ُ
سيﱢينَ !« .ثُ ﱠم َ
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س ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
يس
م
ا
ط
ر
أل
ة
د
ب
ع
ت
م
ي
س
س
ف
األ
ة
ن
ي
د
م
أ
م
ل
ع
ي
ال
ي
ذ
ل
ا
س
ن
اإل
و
ھ
م
ي
س
س
ف
األ
ل
ا
ج
ر
نْ
نﱠ
انُ
ُ
َ
ﱢينَ
ﱡونَ
ُ َﱢ
ْ ِ َ
َ ِ َ
ُ ِ
َِ
ِ
ُ ِ
َْ ُ
ال ﱢ َ ُ
َ
٣٦
س؟ فَإِ ْذ َكانَتْ َھ ِذ ِه األَ ْ
شيَا ُء الَ تُقَا َو ُم يَ ْنبَ ِغي أَنْ
ال الﱠ ِذي َھبَطَ ِمنْ َز ْف َ
اإللَ َھ ِة ا ْل َع ِظي َم ِة َوالتﱢ ْمثَ ِ
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٣٨
ع الﱠ ِذينَ َم َعهُ لَ ُھ ْم َد ْع َوى َعلَى
الصنﱠا ُ
وس َو ﱡ
َھيَا ِك َل َوالَ ُم َج ﱢدفَ ْي ِن َعلَى إِلَ َھتِ ُك ْم .فَإِنْ َكانَ ِدي ِم ْت ِريُ ُ
٣٩
ش ْيئا ً
ض ُھ ْم بَ ْعضا ًَ .وإِنْ ُك ْنتُ ْم تَ ْطلُبُونَ َ
وج ُد ُوالَةٌ فَ ْليُ َرافِ ُعوا بَ ْع ُ
ضا ِء َويُ َ
أَ َح ٍد فَإِنﱠهُ تُقَا ُم أَيﱠا ٌم لِ ْلقَ َ
٤٠
ضى ِفي َم ْح ِف ٍل ش َْر ِع ﱟي .ألَنﱠنَا ِفي َخطَ ٍر أَنْ نُ َحا َك َم ِمنْ أَ ْج ِل فِ ْتنَ ِة
ِمنْ ِج َھ ِة أُ ُمو ٍر أُ َخ َر فَإِنﱠهُ يُ ْق َ
٤١
سابا ً َعنْ َھ َذا التﱠ َج ﱡم ِع«َ .ولَ ﱠما قَا َل َھ َذا
س ِعلﱠةٌ يُ ْم ِكنُنَا ِمنْ أَ ْجلِ َھا أَنْ نُقَ ﱢد َم ِح َ
َھ َذا ا ْليَ ْو ِمَ .ولَ ْي َ
ص َرفَ ا ْل َم ْحفَ َل".
َ
٢٤

 .٢٨ :١٩تظھر ھذه اآلية كم كان العالم القديم يحفظ بعناية ويمارس الدين والتقاليد المحلية.
الكثير من الناس كانوا يكسبون معيشتھم بطرق مرتبطة بالھياكل الوثنية المحلية.
سيﱢينَ " .إالھة الخصب ھذه كانت غالبا ً ما تدعى
يس األَفَ ُ
 "ع َِظي َمةٌ ِھ َي أَ ْرطَا ِم ُ
س ِ
"العظيمة" .ربما يكون ھذا ھو شعار العبادة في الھيكل.
ش َھ ِد" .آثار ھذا المدرج الروماني العظيم جداً ال تزال باقية
" ٢٩ :١٩ا ْن َدفَ ُعوا ...إِلَى ا ْل َم ْ
اليوم .لقد كان يتسع لـ  ٢٥إلى  ٥٦ألف شخص )التقديرات تختلف(.
اح َد ٍة" .غالبا ً ما يستخدم أعمال الرسل ھذه العبارة "بنفس واحدة" ليصف وحدة
س َو ِ
 "بِنَ ْف ٍ
وشركة المؤمنين )١٤ :١؛ ٤٦ ،١ :٢؛ ٦ :٨؛  ،(٢٥ :١٥ولكن أيضا ً عن كيف يمكن للشر
أن يتحد )٥٧ :٧؛ ٢٠ :١٢؛  .(١٢ :١٨االتحاد نفسه ليس ھو الھدف .إن الھدف من االتحاد
ھو األمر األساسي الحاسم.
وس" .كان من دربة ) .(٤ :٢٠وھذا كان اسما ً شائعا ً جداً ،ولذلك فمن الصعب
 " َغايُ َ
تعيين ھويته بدقة ) ١كور ١٤ :١؛  ٣يو .(٣
س" .كان من تسالونيكي )٤ :٢٠؛ ٢ :٢٧؛ كول ١١ -١٠ :٤؛ في .(٤ :٢
 "أَ ِر ْ
ست َْر ُخ َ
" ٣٠ :١٩لَ ْم يَ َد ْعهُ التﱠالَ ِمي ُذ" .كان بولس رجالً قويا ً اإلرادة .ولكنه سمح لمؤمنين آخرين
بأن يؤثروا على بعض قراراته )اآلية .(٣١
سيﱠا" .ھذه الكلمة تعني "موظفون منتخبون محليون" ،ولكن
" ٣١ :١٩أُنَ ٌ
اس ِمنْ ُو ُجو ِه أَ ِ
كانت تستخدم بمعان متعددة .ھذه كلمة تقنية أخرى لإلشارة إلى الموظفين السياسيين المحليين
وتستخدم بشكل دقيق جداً من قِبل لوقا .من الواضح أنھم كانوا قد صاروا مؤمنين أيضاً ،أو
على األقل أصدقاء لبولس.
ً
من جديد يظھر لنا لوقا أن المسيحية لم تكن تھديدا للسلطات الحاكمة المحلية .إن
آيات كھذه تجعل بعض المفسرين يخمنون أن أعمال الرسل كان قد ُكتب ليُقرأ في محاكمة
بولس في روما .مراراً وتكراراً تأتي الكنيسة إلى خالف وتضارب مع اليھود ،ولكن ليس مع
الحكومة.
اجتَ َم ُعوا" .ھذه ھي نفس الكلمة اليونانية ) (ekklesiaالمستخدمة لإلشارة إلى
ْ " ٣٢ :١٩
الكنيسة .في أع  ،٣٩ ،٣٢ :١٩و ٤١تشير إلى تجمع أھل البلدة.
اختارت الكنيسة األولى ھذه الكلمة بسبب استخدامھا في السبعينية لإلشارة إلى
"جماعة إسرائيل" .انظر الموضوع الخاص" :الكنيسة ) ،"(ekklesiaعلى .١١ :٥
اجتَ َم ُعوا" .لقد كان مشھد غوغاء نمطي.
َي ٍء َكانُوا قَ ِد ْ
 "أَ ْكثَ ُر ُھ ْم الَ يَ ْد ُرونَ ألَ ﱢ
يش ْ
س َك ْن َد َر" .كان اليھود المحليون يريدون نشر الفھم بأنھم كانوا جماعة منفصلة
" ٣٣ :١٩إِ ْ
عن ھؤالء المرسلين المسيحيين المتجولين ،ولكن األمر ارتد عليھم .لسنا متأكدين إذا ما كان
ھذا الرجل نفسه ھو المذكور في  ٢تيم  ١٤ :٤ولكن ١تيم  ٢٠ :١تجعل األمر مشكوكا ً به.
س َك ْن َد ُر بِيَ ِد ِه" .كانت ھذه طريقة ثقافية في طلب الصمت لكيما يستطيع المرء أن
 "أَشَا َر إِ ْ
يتكلم )٧ :١٢؛ ١٦ :١٣؛ ٣٣ :١٩؛ .(٤٠ :٢١
 "يَ ْحت ﱠَج" .نحصل على كلمة "دفاع" من ھذه الكلمة اليونانية ،والتي تشير إلى دفاع
قانوني .استخدم لوقا ھذا الفعل في معظم األحيان )لو ١١ :١٢؛ ١٤ :٢١؛ أع ٣٢ :١٩؛ :٢٦
 (٢٤ ،٢ ،١واالسم في أع  ١ :٢٢و.١٦ :٢٥
 .٣٤ :١٩تظھر ھذه إما ) (١العالم اإلغريقي الروماني المعادي للسامية أو ) (٢غضب ھذا
الحشد على خدمة بولس.
ب" .كان ھذا الموظف المدني األكبر الذي كان يتصرف كصلة وصل مع
" ٣٥ :١٩ا ْل َكاتِ ُ
الحكومة الرومانية في تلك المدن ذات الھياكل الشھيرة .الكلمة ھي .grammateusتستخدم
معظم األحيان في أعمال الرسل لإلشارة إلى الكتبة اليھود )٥ :٤؛ ١٢ :٦؛  .(٩ :٢٣في
السبعينية كانت تشير إلى القادة المصريين الذين كانوا يقدمون تقاريراً إلى سلطات أعلى )خر
 (٦ :٥والموظفين اليھود )تث .(٥ :٢٠
سيﱢينَ ُمتَ َعبﱢ َدةٌ" .الكلمة المستخدمة لإلشارة إلى متعبدة الھيكل ھي حرفياً
 " َم ِدينَةَ األَفَ ُ
س ِ
"كنّاس الھيكل ) ،neōkosأمين الھيكل( .صار ھذا لقبا ً تشريفيا ً رغم أنه أصالً كان يشير إلى
أدنى خ ّدام الھيكل.
س" .من الواضح أن ھذا كان حجراً نيزكيا ً له شكل امرأة
ال الﱠ ِذي َھبَطَ ِمنْ َز ْف َ
 "التﱢ ْمثَ ِ
س)
بأثداء عديدة .كان ھذا صنما ً مالئما ً لعبادة الخصب .الكلمة ھي حرفيا ً "الﱠ ِذي سقطَ ِم ْن َز ْف َ
."(dios
 .٣٧ :١٩سبب الشغب ليس له أساس حقيقي ولذلك فقد كان عرضة للتأديب القضائي
الروماني )اآلية .(٤٠

ض ُھ ْم بَ ْعضا ً" .دعوھم يمضوا عبر القنوات المالئمة المضمونة
ْ " ٣٩ -٣٨ :١٩ليُ َرافِ ُعوا بَ ْع ُ
ألجل الشكاوى .ھاتان اآليتان أيضا ً فيھما جملتان شرطيتان فئة أولى.
ُ " ٣٨ :١٩والَةٌ" .كان ھناك نوعان من المقاطعات الرومانية ،تلك التي كان يسيطر عليھا
اإلمبراطور وتلك التي كان يسيطر عليھا مجلس الشيوخ )Acts of ، Augustus
 ،Settlementعام  ٢٧ق.م .(.المقاطعات الرومانية كان يحكمھا:
 -١مقاطعات تابعة لمجلس الشيوخ يحكمھا بروقنصل أو بروبريتور
 -٢مقاطعات إمبراطورية يحكمھا ممثل لبروبريتور
 -٣مقاطعات أخرى أقل شأنا ً أو فيھا مشاكل كان يحكمھا والة
 -٤مدن حرة يحكمھا قادة محليون ،ولكن تحت اإلرشاد الروماني
 -٥مقاطعات تابعة مثل فلسطين يحكمھا قادة محليون ولكن بحدود وتقييدات
كانت أفسس مقاطعة تابعة لمجلس الشيوخ ولذلك كان فيھا "بروقنصل" .القائمون بوظيفة
البروقنصل يُذكرون ثالث مرات:
 -١سيرجيوس باولوس ،قبرص ،أع ١٢ ،٨ -٧ :١٣
 -٢غاليون أنايوس ،أخائية ،أع ١٢ :١٨
 -٣شخص ليس له اسم محدد ،ولكن نفس التصنيف ،أفسس ،أع ٣٨ :١٩
" ٤١ -٣٩ :١٩التﱠ َج ﱡم ِع" .ھذه ھي كلمة  ،ekklesiaوالتي كانت تستخدمھا المدن الدويالت
اليونانية لإلشارة إلى تجمع المدن .صارت تستخدم لإلشارة إلى الكنيسة المجتمعة ألن
السبعينية ترجمتھا كبديل عن الكلمة العبرية التي تعني "جماعة" ).(Qahal
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١ھل يمكننا النظر إلى اآليات  ٦ -٢على أنھا دليل نصي على
أ -إعادة معمودية بعض المؤمنين
وضع األيدي القتبال البركة الناجمة عن التكلم باأللسنة؟
ب-
-٢عرّف التنبؤ )اآلية .(٦
-٣لماذا يدون أعمال الرسل مجابھة بولس مع كل من أبولس وتالميذ يوحنا
المعمدان ھؤالء االثني عشر؟
-٤ھل اآليات  ١٢ -١١معيارية للكنيسة في كل دھر وزمان وثقافة؟ لماذا ،أو ل َم
ال؟
-٥لماذا ال نجد طرد األرواح مشتمالً في قائمة المواھب الروحية؟
-٦لماذا ال تُعطى للمؤمنين معلومات كتابية إضافية حول ھذا الموضوع؟
-٧ما كان الھدف من ھذه األحداث المعجزية؟ )اآلية .(١٧

Acts 20
أعمال الرسل ٢٠
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
مكدونية
مكدونية في
في
في مكدونية واليونان
واليونان
واليونان
٦ -١ :٢٠
٦ -١ :٢٠
٦ -١ :٢٠
بولس
يقيم زيارة
إقامة أفتيخوس من الموت في بولس
في األخيرة لترواس
افتيخوس
تراوس
ترواس
١٢ -٧ :٢٠
١٢ -٧ :٢٠
١٢ -٧ :٢٠
من ترواس إلى من ترواس إلى
من ترواس إلى ميليتس
ميليتس
ميليتس
١٦ -١٣ :٢٠
١٦ -١٣ :٢٠
١٦ -١٣ :٢٠
يودع
بولس بولس
حديث
بولس يودع كنيسة أفسس
شيوخ أفسس
لشيوخ أفسس
٣٨ -١٧ :٢٠
٣٨ -١٧ :٢٠
٣٨ -١٧ :٢٠

اليسوعية
يُغادر

بولس
افسس
٦ -١ :٢٠
بولس يحيي ميتاً
في طَرُواس
١٢ -٧ :٢٠
من طرواس إلى
ميليطش
١٦ -١٣ :٢٠
بولس يودع شيوخ
أفسس
٣٨ -١٧ :٢٠

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق إلى اآليات ٦ -١
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
ھذه خالصة موجزة جداً ولذلك فھي نوعا ً ما مشوشة حول خدمة بولس في
أ-
مقدونية واليونان في رحلته التبشيرية الثالثة.
ب -الطريقة األفضل إليضاح خدمة بولس في ھذه المنطقة ھو االستعانة برسائله،
وخاصة  ١و ٢كورنثوس.
ً
ج -يحاول لوقا أن يكتب بالتفصيل عن تحركات بولس مستخدما مؤشرات زمنية
وأسماء أماكن ،ولكن اإليجاز فيھا يسبب االختالط والتشوش.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٦ -١ :٢٠ :
َ ٢
ْ
َ
َ
َ
َ
"َ ١وبَ ْع َد َما ا ْنتَ َھى ال ﱠ
س التﱠالَ ِميذ َو َو ﱠد َع ُھ ْم َوخ َر َج لِيَذ َھ َب إِلى َم ِكدُونِيﱠةَ .ول ﱠما َكانَ
ب َدعَا بُولُ ُ
ش َغ ُ
٣
ش ُھ ٍر .ثُ ﱠم إِ ْذ
ص َرفَ ثَالَثَةَ أَ ْ
قَ ِد ْ
س فَ َ
احي َو َو َعظَ ُھ ْم بِ َكالَ ٍم َكثِي ٍر َجا َء إِلَى َھالﱠ َ
اجتَا َز فِي تِ ْل َك النﱠ َو ِ
ي أَنْ يَ ْر ِج َع
صلَتْ َم ِكي َدةٌ ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد َعلَ ْي ِه َ -و ُھ َو ُم ْز ِم ٌع أَنْ يَ ْ
صا َر َر ْأ ٌ
ص َع َد إِلَى ُ
سو ِريﱠةَ َ -
َح َ
َ ٤
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
س
سالونِي ِكي :أ ِر ْ
س البِي ِر ﱡ
ست َْرخ ُ
سوبَاتَ ُر ُ
سيﱠا ُ
ي َو ِمنْ أھ ِْل تَ َ
يق َم ِكدُونِيﱠة .ف َرافقَهُ إِلى أ ِ
َعلَى ط ِر ِ
٥
سَ .ھ ُؤالَ ِء
س َوتُ ُروفِي ُم ُ
يخي ُك ُ
س الد ْﱠربِ ﱡي َوتِي ُموثَا ُو ُ
ُس َو َغايُ ُ
س ُكو ْند ُ
َو َ
سيﱠا :تِ ِ
سَ .و ِمنْ أَھ ِْل أَ ِ
٦
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ساف ْرنَا فِي البَ ْح ِر بَ ْع َد أيﱠ ِام الف ِطي ِر ِمنْ فِيلِبﱢي
واسَ .وأ ﱠما نَ ْحنُ ف َ
سبَقُوا َوانتَظ ُرونَا فِي تَ ُر َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
واس َح ْي ُ
س ْب َعة أيﱠ ٍام".
ص َرفنَا َ
ث َ
س ِة أيﱠ ٍام إِلى تَ ُر َ
َو َواف ْينَا ُھ ْم فِي َخ ْم َ

ب" .ھذه العبارة غامضة .إنھا ال تعني اإلشارة إلى أن بولس
" ١ :٢٠بَ ْع َد َما ا ْنتَ َھى ال ﱠ
ش َغ ُ
ترك أفسس في الحال بسبب الشغب الذي بدأه ديمتريوس .بولس لم يغادر بسبب الشغب ،بل
ألن عمله الكرازي قد انتھي ،كما توضح تصريحات ديمتريوس الخاصة ).(٢٦ :١٩
س التﱠالَ ِمي َذ َو َو ﱠد َع ُھ ْم" .كان بولس مھتما ً بكل من التبشير والتلمذة )اآلية ٢؛ مت
 " َدعَا بُولُ ُ
 .(٢٠ :١٨ :٢٨اإلنجيل ،ورغم أنه يُقبل بشكل فردي ،كانت العائلة تتبناه ) ١كور (٧ :١٢
الھدف من الحصول على مؤمنين محليين ھو الكنيسة.
احي" .ربما تشير ھذه إلى ) (١إلليريكون )رو  (١٩ :١٥أو
ْ " ٢ :٢٠
اجتَا َز فِي تِ ْلكَ النﱠ َو ِ
) (٢المدن المقدونية في فيلبي ،وتسالونيكي ،وبيرية.
س ) (Hellasتعني مقاطعة آخائية الرومانية ).(٢١ :١٩
س" .اليونان ھَالﱠ َ
 " َجا َء إِلَى َھالﱠ َ
تشير ھذه بشكل أساسي إلى مدينة كورنثوس.
كان لبولس خدمة مطولة في ھذه المنطقة .خالل ھذه الفترة كتب الرسالة إلى رومية.
كان قلقا ً على الكنيسة في كورنثوس ،كما تظھر بوضوح  ١كور  ٩ -٥ :١٦و ٢كور :٢
.١٣ -١٢
ً
 .٣ :٢٠ھذه اآلية تتعلق بمخططات بولس في السفر .كان عليه دائما أن يغيرھا بسبب
الظروف .في ھذه الحادثة فكر بولس أنه من غير الحكمة )أي ،مكيدة من اليھود عليه( أن
يركب سفينة حج تتجه مباشرة نحو أورشليم ،ولذلك فقد سافر براً.
ص َع َد" .ربما كان يخطط ألن يبحر
صلَتْ َم ِكي َدةٌ ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد َعلَ ْي ِه َ -و ُھ َو ُم ْز ِم ٌع أَنْ يَ ْ
 "إِ ْذ َح َ
على متن سفينة حج تتوقف في كل المرافق في الطريق فتأخذ الحجاج اليھود إلى احتفاالت
األعياد في أورشليم.
َ
َ
َ
ْ
ُ
س
س وأ ِر ْ
يخي ُك ُ
س الد ْﱠربِ ﱡي َوتِي ُموثا ُو ُ
ُس َوغايُ ُ
س ُكوند ُ
ست َْرخ ُ
سوبَاتَ ُر ُ
 " ُ
س َو َ
س وتِ ِ
ُ
س" .على األرجح أن ھؤالء أناس من كنائس مختلفة أرسلوا لمرافقة لبولس
َوتُ ُروفِي ُم ُ
إليصال المنحة المالية الخاصة بكنيسة أورشليم ) ١كور ٣ -١ :١٦؛  ٢كور .(٩ -٨
 -١سوباترس على األرجح أنه سوسبيتار الوارد ذكره في ٢١ :١٦
 -٢أرسترخس يذكر في أع ٢٩ :١٩؛ ٢ :٢٧؛ وكول ١٠ :٤
يخي ُكسُ يذكر في أف ٢٢ -٢١ :٦؛ كول ٨ -٧ :٤؛  ٢تيم  ٢ :٤وتي ١٢ :٣
 - ٣تِ ِ
 -٤غَايُسُ يذكر في أع ٢٩ :١٩
 -٥تُرُوفِي ُمسُ يذكر في أع  ٢٩ :٢١و ٢تيم ٢٠ :٤
)انظر
كورنثوس
١
يلي
ما
لـ
تفسيري
من
مأخوذ
.(www.freebiblecommentary.org
"الجمع" ) (Logiaھي كلمة ُوجدت في البردية
اليونانية في مصر كتقدمة مالية ألجل ھدف دينين
ولكن ال عالقة لھا بالضرائب االعتيادي
) ،Moulton, Milliganفي كتابھما The
،Vocabulary of the Greek Testament
ص .(٣٧٧ .لسنا متأكدين فيما إذا كانت تشير في
ھذا السياق إلى عطية اعتيادية أم إلى ھبة كبيرة في
الكنيسة .بدأ بولس ھذا االھتمام بالفقراء في اليھودية
من خالل محادثة مع يعقوب وبطرس ويوحنا
وبرنابا في غل ١٠ :٢؛  .١٠ :٦ھذه التقدمة
الخاصة كانت قد بدأت بھا الكنيسة في أنطاكية حيث
كان بولس وبرنابا يخدمان ،أع  .٣٠ -٢٧ :١١ھذه
التقدمة تذكر في عدة أسفار من العھد الجديد )رو
٢٦ :١٥؛  ٢كور ٩ -٨؛  ١كور  .(١ :١٦كانت
محاولة إلحكام العالقة بين الكنيسة العبرانية األم
والكنائس األممية.
يدعو بولس ھذه الھبة لمرة واحدة بعدة أسماء.
صدقات ،أع ١٧ :٢٤
-١
شركة ،رو ٢٧ ،٢٦ :١٥؛  ٢كور :٨
-٢
٤؛ ١٣ :٩
دين ،رو ٢٧ :١٥
-٣
خدمة ،رو ٢٧ :١٥؛  ٢كور "١٢ :٩
-٤

من  ٢كور  ١٦ ،٦ :٨يبدو أن تيطس ربما كان أيضا ً ممثالً لكنيسة .إنه ألمر غريب
جداً أن لوقا ال يذكر أبداً تيطس في أعمال الرسل .النظرية تقول أن تيطس كان أخ لوقا وأن
التواضع قد جعله ال يذكر اسمه .ھذا يفسر أيضا ً وجود ذكر أخ بدون اسم في  ٢كور ،١٨ :٨
والذي يعتقدون كثيرون أنه كان لوقا )كما في الكتاب أوريجنس الذي د ّون في كتاب
أفسافيوس His. Eccl. 6.25.6؛  T. Robertson A.في كتابه Word Pictures in the
 ،Greek New Testamentص.(٢٤٥ .
 ،F. F. Bruceفي كتابه  ،Paul: Apostle of the Heart Set Freeيعلق على
تيطس ولوقا في أنھما أخوين فيقول:
"أحد التفاسير التي تعلل صمت لوقا بخصوص ھذا
الشخص الذي كان مؤتمنا ً جداً من قِبل بولس ھو أن
تيطس كان شقيق لوقا؛  ،W. M. Ramsayفي كتابه
St. Paul the Traveler and the Roman
) Citizenلندن ،(١٨٩٥ ،ص٣٩٠ .؛ وكتاب Luke
) the Physician and Other Studiesلندن،
 ،(١٩٠٨ص ١٧ .وما تالھا؛ و A. Souterفي
كتابه " A Suggested Relationship between
18 Expository Times "Titus and Luke
) ،(٧ -١٩٠٦ص ٢٨٥ .و" The Relationship
 ،ibid. ،"between Titus and Lukeالصفحات
 ٣٣٥وما تالھا .ولكن إن كانت ھذه العالقة محفوظة،
فإن احتمال أن يكون لوقا ھو "األخ" في  ٢كور :٨
 ١٨وما تالھا )انظر ص (٣٢٠ .ھو أمر وارد :ھدف
بولس في إرسال ھذا "األخ" مع تيطس كان أن يكون
ضامنا ً مستقالً للنزاھة في إدارة الدعم المالي وھذا
الھدف سيُحبط إذا ما حصل المنتقدون على فرصة
االنتباه إلى رابطة الدم بين االثنين .ما من شيء أفضل
من ھذا كان يتوقع أن يعزز الشكوك القائمة للتو"
)ص ٣٣٩ .الحاشية رقم .(٥
" ٥ :٢٠ا ْنتَظَ ُرونَا" .يبدأ لوقا من جديد روايته كشاھد عيان ،والتي كانت قد انقطعت في
فيلبي )أع  .(١٦إن األقسام التي يستخدم فيھا لوقا ضمير المتكلم "نا" نجدھا بشكل محدد في
١٧ -١٠ :١٦؛ ١٥ -٥ :٢٠؛ ١٨ -١ :٢١؛ ١ :٢٨ -١ :٢٧ب.
ً
 "أَيﱠ ِام ا ْلفَ ِطي ِر" .ھذا العيد السباعي األيام الذي في منتصف نيسان كان متحدا مع عيد
فصح الرب الذي يقام في يوم واحد )خر  .(١٣الخلفية اليھودية لبولس أثرت على الطريقة
التي يرى فيھا الروزنامة .ال نعرف شيئا ً عن اليھود أو مجمع فيلبي ،ولذلك فإن بولس لم
يحفظ ھذا العيد ألجل أھداف الشھادة ) ١كور  .(٢٣ -١٩ :٩ربما ذكره فقط ألنه كان يخطط
ألن تكون رحلته إلى أورشليم بحلول يوم الخمسين ).(١٦ :٢٠
سميث/فاندايك-البستاني١٢ -٧ :٢٠ :
٧
س َو ُھ َو ُم ْز ِم ٌع أَنْ
" َو ِفي أَ ﱠو ِل األُ ْ
س ُروا ُخ ْبزاً َخاطَبَ ُھ ْم بُولُ ُ
سبُ
وع إِ ْذ َكانَ التﱠالَ ِمي ُذ ُم ْجتَ ِم ِعينَ لِيَ ْك ِ
ِ
٨
يرةٌ ِفي ا ْل ِعلﱢيﱠ ِة الﱠتِي َكانُوا
ض َي فِي ا ْل َغ ِد َوأَطَا َل ا ْل َكالَ َم إِلَى نِ ْ
صابِ ُ
يح َكثِ َ
ف اللﱠ ْي ِلَ .و َكانَتْ َم َ
ص ِ
يَ ْم ِ
٩
س ُمهُ أَ ْفتِ ُ
يقَ .وإِ ْذ َكانَ
َاب ا ْ
ُم ْجتَ ِم ِعينَ فِي َھاَ .و َكانَ ش ﱞ
يخ ُ
وس َجالِسا ً فِي الطﱠاقَ ِة ُمتَثَقﱢالً بِنَ ْو ٍم َع ِم ٍ
سفَ ُل َو ُح ِم َل َميﱢتا ً.
سقَطَ ِمنَ الطﱠبَقَ ِة الثﱠالِثَ ِة إِلَى أَ ْ
اط ُ
بُولُ ُ
ب ِخطَابا ً طَ ِويالً َغلَ َب َعلَ ْي ِه النﱠ ْو ُم فَ َ
س يُ َخ ِ
١١
١٠
س َر
س َو َوقَ َع َعلَ ْي ِه َوا ْعتَنَقَهُ قَائِالً» :الَ ت ْ
ص ِع َد َو َك ﱠ
فَنَ َز َل بُولُ ُ
سهُ فِي ِه« .ثُ ﱠم َ
َضطَ ِربُوا ألَنﱠ نَ ْف َ
١٢
ستْ
ُخ ْبزاً َوأَ َك َل َوتَ َكلﱠ َم َكثِيراً إِلَى ا ْلفَ ْج ِرَ .و َھ َك َذا َخ َر َجَ .وأَتُوا بِا ْلفَتَى َحيّا ً َوتَ َع ﱡزوا تَ ْع ِزيَةً لَ ْي َ
بِقَلِيلَ ٍة".
س ُروا ُخ ْبزاً" .يظھر ھذا اإلجراء
" ٧ :٢٠فِي أَ ﱠو ِل ْاألُ ْ
وع إِ ْذ َكانَ التﱠالَ ِمي ُذ ُم ْجتَ ِم ِعينَ لِيَ ْك ِ
سبُ ِ
التي كانت تمارسه الكنيسة األولى في لقائھا في أيام اآلحاد )أول يوم عمل في األسبوع( لكي
يقيموا وليمة شركة العشاء الرباني )اآلية  (١١والعشاء التذكاري )"كسر الخبر" ھو
المصطلح في العھد الجديد الذي يدل على عشاء الرب( .يسوع نفسه صنع الحادثة السبقية
ألجل ممارسة العبادة في يوم األحد وذلك بظھوراته الثالثة بعد القيامة )يو ٢٦ ،١٩ :٢٠؛
١ :٢١؛ لو ٣٦ :٢٤؛  ١كور .(٢ :١٦

سلسلة ) Helps for Translatorفي كتاب The Acts of the Apostles
للكاتبين  Newmanو  ،Nidaص (٣٨٤ .تقول أن لوقا يشير إلى التوقيت اليھودي وأن ھذا
يجب أن يكون مساء السبت ) ،(TEVولكن معظم الترجمات أكثر حرفية "في أول
األسبوع" .ھذا ھو االستخدام الوحيد لھذه العبارة في أعمال الرسل .يستخدم بولس ھذه
العبارة في كل أول سبت فقط في  ١كور  ،٢ :١٦حيث تشير إلى يوم األحد.
 "أَطَا َل ا ْل َكالَ َم" .كان بولس يريد أن يعلّم وأن يشجع بقدر ما يستطيع )اآليات .(٣١ ،٢
ف اللﱠ ْي ِل" .كان اليھود يبدأون اليوم بالغروب أو المساء بسبب تك  ،١بينما كان
 "إِلَى نِ ْ
ص ِ
الرومان يبدأون يومھم في منتصف الليل.
يح َك ِثي َرةٌ" .ال بد أن الجو كان حاراً فاسد الھواء وحتى دخاني .يبدو أن
صابِ ُ
َ " ٨ :٢٠كانَتْ َم َ
لوقا يحاول تقريبا ً أن يفسر سبب إغفاء أفتيخوس.
َاب" .تشير الكلمة ھنا إلى رجل في ربيع العمر من الحياة .ھناك كلمة مختلفة
" ٩ :٢٠ش ﱞ
تستخدم في اآلية  .١٢إنھا تشير إلى الطفل .لقد كان أفتيخوس فتى.
 "أَ ْفتِ ُ
ب" .ھذا اسم فاعل حاضر مبني
اط ُ
يقَ ،وإِ ْذ َكانَ بُولُ ُ
يخ ُ
س يُ َخ ِ
وسُ ...متَثَقﱢالً بِنَ ْو ٍم َع ِم ٍ
للمعلوم يظھر الدليل الكتابي على كل من العظات الطويلة والمستمعين الذين يغفون.
 " ُح ِم َل َميﱢتا ً" .من الواضح أنه كان ميتا! انظر اآلية .١٢
َ " ١٠ :٢٠وقَ َع َعلَ ْي ِه َوا ْعتَنَقَهُ" .تصرف بولس كثيراً مثل إيليا وأليشع في العھد القديم ،الذي
أقام أيضا ً الميت بنفس الطريقة ) ١مل ٢١ :١٧؛ ٢مل  .(٣٤ :٤إنه يخبر جمھوره أال
يضطربوا ،ولكن في لحظة الحقيقة ھذه ،أشعر بالتأكيد أن بولس قد اغت ّم بسبب ھذه الحادثة.
َض َ
ط ِربُوا" .ھذا أمر حاضر مع أداة نفي ما يعني عادة التوقف عن عمل آخذ في
 "الَ ت ْ
الحدوث للتو.
١٢ :٢٠
ً
َ
َ
ستْ بِقَلِيل ٍة"
سميث/فاندايك-البستاني
" َوتَ َع ﱡزوا تَ ْع ِزيَة ل ْي َ
َ
َ
َ
"ف َكانَ ل ُھ ْم فِي ذلِ َك َع َزا ٌء ع َِظي ٌم"
كتاب الحياة
"فكانَ ل ُھم عزا ٌء كبير"
العربية المشتركة
"فكانَ ل ُھم عزا ٌء كبير"
اليسوعية
الترجمة حرفية وتظھر ميل لوقا إلى استخدام العبارات المنفية )١٨ :١٢؛ ،١١ :١٩
٢٣؛ ٢٦ ،١٩ :٢٦؛ .(٢ :٢٨
سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٣ :٢٠ :
١٣
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
س ِمنْ ُھنَا َك ألَنهُﱠ
ُ
َ
ْ
سفِينَ ِة َوأَ ْقلَ ْعنَا إِلى أ ﱡ
سبَ ْقنَا إِلَى ال ﱠ
وس ُمز ِم ِعينَ أنْ نأخذ بُول َ
س َ
" َوأَ ﱠما نَ ْحنُ فَ َ
١٤
وس أَ َخ ْذنَاهُ َوأَتَ ْينَا إِلَى ِميتِيلِينِي.
ش َي .فَلَ ﱠما َوافَانَا إِلَى أَ ﱡ
س َ
َكانَ قَ ْد َرتﱠ َب َھ َك َذا ُم ْز ِمعا ً أَنْ يَ ْم ِ
١٥
وسَ .وفِي ا ْليَ ْو ِم َ
ص ْلنَا
اآلخ ِر َو َ
سافَ ْرنَا ِمنْ ُھنَاكَ فِي ا ْلبَ ْح ِر َوأَ ْقبَ ْلنَا فِي ا ْل َغ ِد إِلَى ُمقَابِ ِل ِخيُ َ
ثُ ﱠم َ
١٦
س َع َز َم
ُس ألَنﱠ بُولُ َ
وجيلِيﱡونَ ثُ ﱠم فِي ا ْليَ ْو ِم التﱠالِي ِج ْئنَا إِلَى ِميلِيت َ
سا ُم َ
إِلَى َ
وس َوأَقَ ْمنَا فِي تُ ُر ِ
ع َحتﱠى
س ِر ُ
سيﱠا ألَنﱠهُ َكانَ يُ ْ
ض لَهُ أَنْ يَ ْ
أَنْ يَت ََجا َو َز أَفَ ُ
س فِي ا ْلبَ ْح ِر لِئَالﱠ يَ ْع ِر َ
س َ
ص ِرفَ َو ْقتا ً فِي أَ ِ
سينَ ".
إِ َذا أَ ْم َكنَهُ يَ ُكونُ فِي أُو ُر َ
شلِي َم فِي يَ ْو ِم ا ْل َخ ْم ِ
سفِينَ ِة" .مخططات سفر بولس كان مضطراً لتغييرھا بسبب مكيدة تھدد حياته،
" ١٣ :٢٠ال ﱠ
والتي كان قد خطط لتنفيذھا في البحر )اآلية  .(٣ربما أراد بولس أن يعرف من كان في ھذه
السفينة قبل أن يركب فيھا .ذھب بولس براً من طرواس إلى أسوس ،حيث ستقله السفينة من
طرواس .كل األشخاص المذكورين في اآلية  ٤كانوا للتو على ھذه السفينة.
 "أَتَ ْينَا إِلَى ِميتِيلِينِي" .ھذه ھي المدينة الرئيسية في جزيرة لسبوس .إنھا أكبر جزيرة
قرب شواطئ آسيا الصغرى )غرب تركيا(.
 .١٦ -١٥ :٢٠إنه ألمر مذھل كما أن لوقا عرف عن اإلبحار والمالحة .إنه يستخدم عدة
كلمات تقنية تتعلق بالمالحة في رواياته )األقسام التي تحوي الضمير "نحن"( من أعمال
الرسل .العديد من المقاطع التي تحوي ضمير "نا" تشتمل على سفر بالبحر .من الواضح أنه
كان مثقفا ً جداً وقد سافر كثيراً.
وس" .ھذه جزيرة أخرى في بحر إيجة .إنھا جزيرة طويلة ضيقة وقريبة جداً
ِ " ١٥ :٢٠خيُ َ
من الشاطئ.
ً
وس" .ھذه أيضا جزيرة قرب الشاطئ الغربي آلسيا الصغرى على مقربة من
سا ُم َ
" َ
أفسس.
ً
ُس" .كانت ھذه يوما مدينة مالحية ھامة وكبيرة على الساحل الجنوبي ألفسس عند
 " ِميلِيت َ
منبع نھر .Maeander

نزل بولس وأرسل في طلب قادة الكنيسة في أفسس .لقد كانت رحلة تبلغ حوالي ٣٠

ميالً.
س" .يبدو أن ھذا يعني أن بولس كان لديه بعض
س َع َز َم أَنْ يَت ََجا َوزَ أَفَ ُ
س َ
" ١٦ :٢٠بُولُ َ
التحكم االختياري على السفينة .إن كان األمر كذلك ،فھذا يعني إما ) (١أنھم كانوا قد
استأجروا سفينة جميعا ً بأنفسھم أو ) (٢أنھم استقلوا سفينة لم تتوقف في أفسس.
 "إِ َذا" .ھذه جملة شرطية من الفئة الرابعة ) eiمع صيغة تمني( ،والتي تعبر عن رغبة.
سينَ " .كان ھذا عيد يھودي يقع بعد  ٥٠يوما ً من فصح الرب .فات بولس ھذا
 "يَ ْو ِم ا ْل َخ ْم ِ
العيد بسبب اآلية .٣
سياق إلى أع ١٦ :٢١ -١٧ :٢٠
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
ھناك عنصر من الدفاع عن النفس في ھذا المقطع ،وكأنه كان ھناك أشخاص
أ-
مستمرون في مھاجمة بولس شخصيا ً )اآلية .(٣٣
ب -ھذا ھو المثال الوحيد في أعمال الرسل التي يكرز فيھا بولس إلى المؤمنين.
في أع  ١٦ :١٣وما تالھا إنه يخاطب اليھود ،بينما في  ١٥ :١٤وما
تالھا و ٢٢ :١٧وما تالھا نجده يخاطب اليونانيين الوثنيين.
ج -ھذه الرسالة لھا عدة متوازيات في رسائل بولس ،كما سيتوقع المرء ،مفردات
بولس الفريدة يمكن أن نجد انعكاسا ً لھا بسھولة في حثه الختامي
الوداعي .يظھر ھذا أمانة لوقا في تدوينه لشھادات اآلخرين.
سميث/فاندايك-البستاني١٨ -١٧ :٢٠ :أ
١٨
١٧
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
س ِة .فل ﱠما َجا ُءوا إِل ْي ِه قا َل
س َوا ْ
ستَ ْدعَى ق ُ
س َل إِلَى أَفَ ُ
وس ال َكنِي َ
س َ
س َ
ُس أَ ْر َ
" َو ِمنْ ِميلِيت َ
لَ ُھ ْم".
ُس" .كان ھذا الميناء يقع على بعد حوالي  ٣٠ميالً جنوب أفسس.
ِ " ١٧ :٢٠ميلِيت َ
وس" .من ھذه الكلمة ) (presbuterosنحصل على كلمة "الشيخ" أو "مشيخي".
 "ق ُ ُ
س َ
بسبب أع  ٢٨ ،١٧ :٢٠وتي  ٧ ،٥ :١كلمات "شيوخ" ) (presbuteroiو"أساقفة"
) (episcopoiھي مترادفة مع كلمة "راعي" ) ، poimenosأف  .(١١ :٤كلمة الشيخ لھا
خلفية يھودية )قادة األسباط اليھود( و"أسقف" أو "ناظر" كان لھا خلفية يونانية من والية
المدينة سياسية/إدارية.
ھناك مجموعتان فقط من قادة الكنيسة المحلية تذكران في العھد الجديد -رعاة
وشمامسة )في  .(١ :١ربما يكون ھناك ثالث مجموعات يتم ذكرھا في قائمة في  ١تيم ،٣
والتي تشتمل على دور لألرامل أو الشماسات )رو .(١ :١٦
الحظوا أن الكلمة ھي في الجمع .وعلى األرجح أن ھذه تشير إلى قادة الكنيسة البيتية
)٣٠ :١١؛ ٢٣ :١٤؛ ٢٣ -٢٢ ،٦ ،٤ ،٢ :١٥؛ ٤ :١٦؛ ١٨ :٢١؛  ١تيم ١٩ ،١٧ :٥؛ تي
٥ :١؛ يع ١٤ :٥؛  ١بط .(١ :٥
س ِة" .ھذه الكلمة اليونانية ) (ekklesiaھي الكلمة المستخدمة لإلشارة إلى تجمع
 "ا ْل َكنِي َ
البلدة )انظر  .(٣٩ :١٩ولكنھا استخدمت لترجمة العبارة في العھد القديم التي ھي "جماعة
) (qahalإسرائيل" السبعينية .اختارتھا الكنيسة األولى لتصف الجسد الجديد للمؤمنين ألنھا
كانت تطابقھم مع شعب ﷲ في العھد القديم .كنيسة العھد الجديد كانت ترى نفسھا على أنھا
التحقيق الحقيقي لوعد العھد القديم ألن يسوع الناصري كان المسيا الحق .انظر الموضوع
الخاص على .١١ :٥
سميث/فاندايك-البستاني١٨ :٢٠ :ب٢٤ -
١٩
ب بِ ُك ﱢل
ان أَ ْخ ِد ُم ال ﱠر ﱠ
"»أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ِمنْ أَ ﱠو ِل يَ ْو ٍم د ََخ ْلتُ أَ ِ
سيﱠا َكيْفَ ُك ْنتُ َم َع ُك ْم ُك ﱠل ال ﱠز َم ِ
٢٠
ش ْيئا ً ِمنَ ا ْلفَ َوائِ ِد إِالﱠ
صابَ ْتنِي بِ َم َكايِ ِد ا ْليَ ُھو ِدَ .كيْفَ لَ ْم أُؤَ ﱢخ ْر َ
تَ َوا ُ
وع َكثِي َر ٍة َوبِت ََجا ِر َب أَ َ
ض ٍع َو ُد ُم ٍ
٢١
ﷲ
َوأَ ْخبَ ْرتُ ُك ْم َو َعلﱠ ْمتُ ُك ْم بِ ِه َج ْھراً َوفِي ُك ﱢل بَ ْي ٍ
ت شَا ِھداً لِ ْليَ ُھو ِد َوا ْليُونَانِيﱢينَ بِالتﱠ ْوبَ ِة إِلَى ِ
٢٢
وح الَ أَ ْعلَ ُم
َب إِلَى أُو ُر َ
شلِي َم ُمقَيﱠداً بِ ﱡ
يحَ .واآلنَ ھَا أَنَا أَ ْذھ ُ
ان الﱠ ِذي بِ َربﱢنَا يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
اإلي َم ِ
َو ِ
الر ِ
س ِ
٢٣
شدَائِ َد
ُس يَ ْ
صا ِدفُنِي ُھنَا َك.
ش َھ ُد فِي ُك ﱢل َم ِدينَ ٍة قَائِالً :إِنﱠ ُوثُقا ً َو َ
َغ ْي َر أَنﱠ ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
َما َذا يُ َ
٢٤
س ْع ِيي
تَ ْنت َِظ ُر ِنيَ .ولَ ِكنﱠنِي لَ ْ
ستُ أَ ْحت َِس ُ
ح َ
َي ٍء َوالَ نَ ْف ِ
ب ل ِش ْ
سي ثَ ِمينَةٌ ِع ْن ِدي َحتﱠى أُتَ ﱢم َم بِفَ َر ٍ
ش َھ َد بِبِشَا َر ِة ِن ْع َم ِة ﷲِ".
سو َع ألَ ْ
َوا ْل ِخ ْد َمةَ الﱠتِي أَ َخ ْذتُ َھا ِمنَ ال ﱠر ﱢب يَ ُ
ان" .مسير بولس وكالمه يؤكدان عالقته
" ١٨ :٢٠أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ َ ...كيْفَ ُك ْنتُ َم َع ُك ْم ُك ﱠل ال ﱠز َم ِ
مع المسيح.
حقيقة أن بولس يقول ھذا قوية جداً في اآليات  ١٩ -١٨ما يظھر وجود منتقلين.

ض ٍع" .ھذه الكلمة تبدأ بالقائمة من الفضائل المسيحية التي
" ١٩ :٢٠أَ ْخ ِد ُم ال ﱠر ﱠ
ب بِ ُك ﱢل تَ َوا ُ
تنتج الوحدة )أف " .(٣ -٢ :٤التواضع" ھو فضيلة مسيحية بشكل فريد لم تكن مشتملة في
قائمة الفضائل عن األخالقيين اليونان )الرواقيين( .موسى )عد  (٣ :١٢وأيضا ً يسوع )مت
 (٢٩ :١١يوصفان بھذه الكلمة .يستخدم بولس ھذه الكلمة عدة مرات )أف ٢ :٤؛ في ٣ :٢؛
كول ٢٣ ،١٨ :٢؛ .(١٢ :٣
موضوع خاص :الرذائل والفضائل في العھد الجديد
قوائم الرذائل والفضائل كالھما أمر مألوف في العھد الجديد .غالبا ً ما تعكس ھذه كالً
من القوائم الرابية والثقافية )الھلينية( .قوائم العھد الجديد للصفات المتضادة يمكن أن نراھا
فيما يلي:

وع َكثِي َر ٍة َو ِبت ََجا ِر َب" .يضع بولس قائمة باألمور المادية والجسدية والعاطفية التي
 "ب ُد ُم ٍ
واجھھا كرسول إلى األمم في  ٢كور ١٢ -٧ :٤؛ ١٠ -٣ :٦؛  .٨ -٢٤ :١١الخدمة لھا
تكلفة.
 "بِ َم َكايِ ِد ا ْليَ ُھو ِد" .ھناك عدة أمثلة تتحدث عن ھذه "المكايد" في أعمال الرسل )٢٤ :٩؛
٥٠ ،٤٥ :١٣؛ ٥ ،٤ ،٢ :١٤؛ ١٣ ،٥ :١٧؛ ١٢ :١٨؛ ٣ :٢٠؛ ٣٠ ،٢٧ ،١٢ :٢٣؛ :٢٤
.(١٩ -١٨ ،٩ -٥
" ٢٠ :٢٠لَ ْم أُؤ ﱢَخ ْر" .ھذه كلمة مالحية ) ،٢٧ :٢٠ماضي بسيط متوسط إشاري( لتنزيل
األشرعة عندما تقترب السفينة من الشاطئ.
ش ْيئا ً ِمنَ ا ْلفَ َوائِ ِد" .علّمھم بولس كل شيء يتعلق باإلنجيل :كيف يقبلونه ،كيف
 " َ
ّ
يعيشونه ،كيف يدافعون عنه ،وكيف يعلوا منزلته.
ّ
ت" .على األرجح أن ھذا يعني أن بولس ليس فقط علمھم
 " َعلﱠ ْمتُ ُك ْم بِ ِه َج ْھراً َوفِي ُك ﱢل بَ ْي ٍ
في لقاءات مفتوحة علنية جماعية )وليس لقاءات سرية( ،بل أيضا ً ضمن بيوت األفراد )أو
ربما كنائس بيتية منفصلة( .الفكرة ھي أنھم عرفوا تماما ً كيف تصرف بولس وسطھم وأيضا ً
ما قاله بولس.
ال بد أن بولس كانت تھاجمه جماعة محلية ما كانت ھذه طريقته في حرف االنتقاد.
" ٢١ :٢٠شَا ِھداً لِ ْليَ ُھو ِد َوا ْليُونَانِيﱢينَ " .ھناك رسالة واحدة لكال المجموعتين .غالبا ً طريق
التقديم تكون مختلفة ولكن الفحوى ھو نفسه كما تظھر العظات في أعمال الرسل )انظر
الموضوع الخاص" :العظة الكرازية ) ،(Kerygmaعلى  .(١٤ :٢كان بولس قد قرر
بافتراض مسبق أن يقدم اإلنجيل إلى اليھود أوالً )رو ١٦ :١؛  ١كور .(٢٤ ،١٨ :١
يح" .التوبة ھي تغيير الذھن )الكلمة
ان الﱠ ِذي بِ َربﱢنَا يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
اإلي َم ِ
 "التﱠ ْوبَ ِة إِلَى ﷲِ َو ِ
س ِ
اليونانية( ،يليھا تغيير في السلوك )الكلمة العبرية( .إنه أحد أمرين على األقل مطلوبين ألجل
الخالص .األمر اآلخر ھو اإليمان بربنا يسوع المسيح )مر ١٥ :١؛ أع ١٩ ،١٦ :٣؛ انظر
الموضوع الخاص على  .(١٦ :٣األول سلبي )التحول عن الذات والخطيئة( .والثاني إيجابي
)التحول نحو اعتناق يسوع وكفّارته التي قام بھا ألجلنا( .كال األمرين مطلوبين .لقد وصلت

إلى اعتقاد بأن ھناك عدة متطلبات في العھد الجديد :بالتأكيد التوبة األولية واإليمان واستمرار
التوبة واإليمان ،ولكن أيضا ً الطاعة والمثابرة.
ھناك بعض التغايرات في النصوص اليونانية القديمة حول عبارة "ربنا يسوع
المسيح" .اللقب "المسيح" محذوف في المخطوطة ) Bالفاتيكانية( ،ولكنه موجود في
المخطوطات  ،P74א  ، A،و . Cكما الغالبية العظمى من ھذه التغايرات ،إنھا ال تؤثر على
معنى النص.
الميل األكبر ھو االعتقاد بأن القراءة األقصر ھي األصح تقريبا ً ألنه ليس من سبب
يعلّل أن الكاتب يحذفھا ،ولكن ھناك دليل على توسعھم في عبارات موازية للعبارات الكاملة
المتوقعة )انظر الملحق رقم  :٢النقد النصي(.
٢٢ :٢٠
َ
ً
وح"
سميث/فاندايك-البستاني
" ُمقيﱠدا بِ ﱡ
الر ِ
ُ
ً
وح"
كتاب الحياة
" َم ْدفوعا بِ ﱡ
الر ِ
ُ
س"
العربية المشتركة
"بِدافِ ِع ِمنَ ﱡ
وح الق ُد ِ
الر ِ
َ
الروح"
اليسوعية
"أسي َر ﱡ
ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول .إنه يظھر إحساس بولس بالقيادة اإللھية )٢١ :١٨؛
٢١ :١٩؛ ٢٣ :٢٠؛  ١كور ١٩ :٤؛ ٤٠ :٧؛  .(٧ :١٦انظر الموضوع الخاص" :الروح
القدس ) (pneumaفي العھد الجديد" ،على  ٢ :٢والتعليق على  .٢١ :١٩الروح القدس
يُذكر في اآلية .٢٣
شدَائِ َد تَ ْنت َِظ ُر ِني" .على
ُس يَ ْ
ش َھ ُد فِي ُك ﱢل َم ِدينَ ٍة قَا ِئالً :إِنﱠ ُوثُقا ً َو َ
" ٢٣ :٢٠أَنﱠ ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
األرجح أن ھذا جرى عن طريق عدة أنبياء كان يستخدمھم الروح القدس ليحذروا بولس )أع
١٦ :٩؛  .(١٢ -١٠ ،٤ :٢١غالبا ً ما يرسل ﷲ ويستخدم كل ما يبدو أنه سلبي ،عن عمد،
ولكن بطريقة إيجابية )أش  .(١١ -٨ :٥٥بولس لم تحرفه المشقات الشخصية عن مسيرته
طوال حياته إذ كان يعتقد دائما ً أنھا تھدف مقاصد ﷲ.
َي ٍء" .ھذا النوع من التفكير ھو العكس من التفكير البشري
" ٢٤ :٢٠لَ ْ
ستُ أَ ْحت َِس ُ
ب لِش ْ
الساقط المتمحور على الذات .المسيحيون لديھم نظرة عالمية مختلفة .لقد ماتوا عن الذات
والخطيئة وأحييا )رو ٦؛  ٢كور ١٥ -١٤ :٥؛ غل ٢٠ :٢؛  ١يو  .(١٦ :٣الموت لطغيان
األنا يفتح باب الحرية لخدمة غيرية.
 "أُتَ ﱢم َم" .ھذه كلمة رياضية تستخدم في الجري في سباق .بولس يحب أن يستخدم
استعارات رياضية .غالبا ً ما يتكلم عن حياته كأنھا مسابقة رياضية ) ١كور ٢٧ -٢٤ :٩؛ غل
٢ :٢؛ ٧ :٥؛ في ١٦ :٢؛  ٢تيم ٥ :٢؛  .(٧ :٤لقد كان بولس يؤمن أن ﷲ لديه إرادة
ومخطط خاص لحياته.
ُ
سو َع" .لقد تلقى بولس دعوته على طريق دمشق )أع
 "ا ْل ِخ ْد َمةَ الﱠتِي أَ َخ ْذت َھا ِمنَ ال ﱠر ﱢب يَ ُ
 .(٩جميع المؤمنين ھم خدام مدعوون وموھوبون )أف  .(١٢ -١١ :٤ھذا اإلدراك ،ھذه
النظرة العالمية ستغير الطريقة التي نحيا بھا ) ٢كور .(٢٠ -١٨ :٥
ً
إننا رجال ونساء مر َسلون .نحن نخلص لكي نخدم .نحن جميعا أمناء على اإلنجيل
والموھبة.
 "بِشَا َر ِة نِ ْع َم ِة ﷲِ" .الرجاء الوحيد للبشرية الساقطة ھو في رحمة ﷲ السموحة الكريمة
التي ال تتبدل .ﷲ الثالوث آ ّمن كل شيء نحتاجه لحياة فياضة .رجاؤنا ھو في ذاك الكائن
وفيما فعله.
ً
إنه ألمر مدھش ندرة استخدام لوقا لالسم "إنجيل" )ال نجدھا أبدا في إنجيل لوقا
ونجدھا مرتين فقط في أعمال الرسل٧ :١٧ ،؛  ،(٢٤ :٢٠ولكنه يستخدم الفعل مرت عديدة
وكثيرة في كال السفرين.
سميث/فاندايك-البستاني٣٥ -٢٥ :٢٠ :
َ
َ
ﱠ
"َ ٢٥واآلنَ ھَا أَنَا أَ ْعلَ ُم أَنﱠ ُك ْم الَ ت ََر ْونَ َو ْج ِھي أ ْيضا ً أ ْنتُ ْم َج ِميعا ً ال ِذينَ َم َر ْرتُ بَ ْينَ ُك ْم َكا ِرزاً
يع ٢٧ألَنﱢي لَ ْم أُؤ ﱢَخ ْر أَنْ أُ ْخبِ َر ُك ْم
ت ﷲِ٢٦ .لِ َذلِ َك أُ ْ
بِ َملَ ُكو ِ
ش ِھ ُد ُك ُم ا ْليَ ْو َم َھ َذا أَنﱢي بَ ِري ٌء ِمنْ د َِم ا ْل َج ِم ِ
٢٨
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُس فِي َھا
يع ال ﱠر ِعيﱠ ِة الﱠتِي أقا َم ُك ُم ﱡ
وح القُد ُ
الر ُ
س ُك ْم َولِ َج ِ
بِ ُك ﱢل َمشُو َر ِة ﷲِ .اِ ْحتَ ِر ُزوا إِذاً أل ْنف ِ
٢٩م ِ
َ
َ
َ
َ
سيَد ُْخ ُل بَ ْينَ ُك ْم
سةَ ﷲِ الﱠتِي ا ْقتَنَاھَا بِ َد ِم ِه .ألنﱢي أ ْعلَ ُم َھذا :أنﱠهُ بَ ْع َد ِذھَا ِبي َ
ساقِفَةً لِت َْرعُوا َكنِي َ
أَ َ
٣٠
سيَقُو ُم ِر َجا ٌل يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِأ ُ ُمو ٍر ُم ْلتَ ِويَ ٍة
ق َعلَى ال ﱠر ِعيﱠ ِة.
اطفَةٌ الَ تُ ْ
شف ِ ُ
ِذئ ٌ
َو ِم ْن ُك ْم أَ ْنتُ ْم َ
َاب َخ ِ
٣١
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
سنِينَ لَ ْيالً َونَ َھاراً لَ ْم أفت ُْر عَنْ
لِيَ ْجتَ ِذبُوا التﱠالَ ِميذ َو َرا َء ُھ ْم .لِذلِ َك ا ْ
س َھ ُروا ُمتَذ ﱢك ِرينَ أنﱢي ثالَ َث ِ
٣٢
َ
ست َْو ِد ُع ُك ْم يَا إِ ْخ َوتِي ِ ﱠ ِ َولِ َكلِ َم ِة نِ ْع َمتِ ِه ا ْلقَا ِد َر ِة أنْ تَ ْبنِيَ ُك ْم
اح ٍدَ .واآلنَ أَ ْ
وع ُك ﱠل َو ِ
أَنْ أُ ْن ِذ َر بِ ُد ُم ٍ

٣٣
اس أَ َح ٍد لَ ْم أَ ْ
شتَ ِه٣٤ .أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ
ﱠسينَ ِ .ف ﱠ
َب أَ ْو لِبَ َ
ضةَ أَ ْو َذھ َ
يع ا ْل ُمقَد ِ
َوتُ ْع ِطيَ ُك ْم ِمي َراثا ً َم َع َج ِم ِ
٣٥
َي ٍء أَ َر ْيتُ ُك ْم أَنﱠهُ َھ َك َذا يَ ْنبَ ِغي
اجاتِي َو َح َ
أَنﱠ َح َ
اجا ِ
َان .فِي ُك ﱢل ش ْ
َان ا ْليَد ِ
ت الﱠ ِذينَ َم ِعي َخ َد َم ْت َھا ھَات ِ
سو َع أَنﱠهُ قَا َلَ :م ْغبُوطٌ ُھ َو ا ْل َعطَا ُء
ضدُونَ ا ﱡ
ت ال ﱠر ﱢب يَ ُ
أَنﱠ ُك ْم تَ ْت َعبُونَ َوتَ ْع ُ
لض َعفَا َء ُمتَ َذ ﱢك ِرينَ َكلِ َما ِ
أَ ْكثَ ُر ِمنَ األَ ْخ ِذ«".
" ٢٥ :٢٠أَنَا أَ ْعلَ ُم أَنﱠ ُك ْم الَ تَ َر ْونَ َو ْج ِھي" .لقد كان يخطط للذھاب إلى إسبانيا )رو ،٢٤ :١٥
 ،(٢٨ولكن على األرجح أن ھذا يشير سياقيا ً إلى سجنه القادم والمتنبأ به وربما موته في
أورشليم .إن كانت الرسائل الرعوية تصف رحلة بولس اإلرسالية الرابعة فھذا يعني أنه رجع
إلى ھذه المنطقة من جديد.
 -١أفسس ١ ،تيم ٣ :١؛ ١٤ :٣؛ ١٣ :٤
 -٢ميليتس ٢ ،تيم ٢٠ :٤
 -٣ربما ترواس حتى ٢ ،تيم ١٣ :٤
لقد عاش بولس باإليمان بقيادة ﷲ .لم يعرف المستقبل المحدد.
ت ﷲِ" .انظر التعليق على .٣٤ :٢
 " َكا ِرزاً بِ َملَ ُكو ِ
يع" .ھذا مصطلح يھودي ،كما الحال في أع  ،٦ :١٨أو
" ٢٦ :٢٠أَنﱢي بَ ِري ٌء ِمنْ د َِم ا ْل َج ِم ِ
تحديداً أكثر ،حز  ١٦ :٣وما تالھا و ١ :٣٣وما تالھا.
كان بولس قد قدم اإلنجيل بأمانة ) ٢كور  .(١٧ :٢واآلن أولئك الذين تجاوبوا
وأولئك الذين رفضوا يتحملون تبعات اختيارھم الشخصي .المجموعة األولى إلى الخدمة،
والمجموعة الثانية إلى الھالك ) ٢كور .(١٦ -١٥ :٢
" ٢٧ :٢٠لَ ْم أُؤ ﱢَخ ْر" .انظر التعليق على .٢٠ :٢٠
 " ُك ﱢل َمشُو َر ِة ﷲِ" .يجب أن نعلن دائما ً رسالة ﷲ الكاملة ،وليس فقط الجزء المفضل
لدينا .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى المھودين الذين كانوا يدعون أن بولس تجاھل جزءاً من الرسالة
)أي الناموس الموسوي اليھودي( أو بالنسبة إلى الخمسينيين بخصوص  ٢كو  ١٢الذين
اعتقدوا أن بولس كان يفتقر إلى الخبرات الروحية .ھدف ﷲ ھو أن يسترد البشر إلى شركة
كاملة معھن والتي كانت أساسا ً ھدف الخلق )تك ٢٧ ،٢٦ :١؛ ٢٨ :٣؛ .(٣ :١٢
س ُك ْم" .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .ھذا الحث نجده أيضا ً في ١
 " ٢٨ :٢٠اِ ْحتَ ِر ُزوا ألَ ْنفُ ِ
كور ١٨ :١٦؛ كول ٢ :٤؛  ١تس  .١٠ ،٦ :٥الحياة المسيحية فيھا جانب إلھي وجانب
بشري معا ً .ﷲ يأخذ دائما ً المبادرة ويحدد جدول األعمال ،ولكن على المؤمنين يجب أن
يتجاوبوا وأن يستمروا في التجاوب .بمعنى ما نحن مسؤولون عن حياتنا الروحية )في :٢
 .(١٣ -١٢ما ھو صحيح بالنسبة إلى المؤمنين األفراد ،صحيح أيضا ً بالنسبة إلى قادة الكنيسة
) ١كور .(٣
يع ال ﱠر ِعيﱠ ِة" .ھذه استعارة تدل على شعب ﷲ )مز ٢٣؛ لو ٣٢ :١٢؛ يو -١٥ :٢١
 " َولِ َج ِم ِ
ً
 .(١٧إنھا أيضا أصل كلمة "راعي" .انظر التعليق على  .١٧ :٢٠قادة الكنيسة مسؤولون
أمام ﷲ عن أنفسھم وعن كنائسھم ) ١كور .(٣
ُس" .يظھر ھذا الدعوة اإللھية من ﷲ في اختياره لقادة الكنيسة.
 "أَقَا َم ُك ُم ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ساقِفَةً" .انظر التعليق على .١٧ :٢٠
 "أ َ َ
سةَ ﷲِ" .كلمة "ﷲ" نجدھا في المخطوطات اليونانية القديمة ،D ،C ،A ، P74
 " َكنِي َ
و ،Eبينما كلمة "الرب" نجدھا في المخطوطة א و . Bيستخدم بولس العبارة "كنيسة ﷲ" في
معظم الحيان ،ولكن ال يستخدم أبداً عبارة "كنيسة الرب" .يدعم السياق عبارة "كنيسة الرب"
بسبب العبارة التالية" ،بدمه" ،التي تشير بالتأكيد إلى المسيح .على كل حال ھذا النوع من
التغيير التحريري في النسخ الذي يجب على المرء أن يتوقعھا )انظر Bruce M.
 ،Metzgerفي كتابه  ،A Textual Commentaryص.(٤٨٢ -٤٨٠ .
ھذا النص يخدم كمثال جيد عن كيف أن الكتبة كانوا يغيرون النصوص ألجل أھداف
وأسباب الھوتية .نقاش جيد نجده في كتاب The Orthodox Corruption of
 ،Scriptureللكاتب  ، D. Ehrman Bartص .٨٩ -٨٧ .كان الكتبة يغيرون في
النصوص ليجعلوھا أقوى عقائديا ً ضد الھرطقات الخريستولوجية في أيامھم .أع ٢٨ :٢٠
تقدم نوعا ً في التغيرات المتعلقة على األرجح بالمشادات الداخلية/الالھوتية.
قبل أن نستسلم يائسين ،علينا أن نتذكر أن العھد الجديد فيه تقليد نصي سام فائق،
وأفضل بكثير من أي كتابات قديمة .رغم أننا ال نستطيع أن نكون متأكدين بشكل مطلق من
الترتيب الدقيق للكلمات في المخطوطات األصلية ،إال أنه ال يزال لدينا نص دقيق وجدير
بالثقة .الكلمات األصلية ھي في المتغايرات .ھذه المتغايرات ال تؤثر على أي من العقائد

األساسية .انظر كتاب  ،Rethinking New Testament Textual Criticismمن
تحرير .David Alan Blac
 "ا ْقتَنَاھَا بِ َد ِم ِه" .تعكس ھذه مفھوم العھد القديم عن االستبدال القرباني )ال ٧ -١؛ أش
 .(٥٣ھذا التشديد يدھشنا أنه ال يُذكر في العظة الكرازية Kerygmaفي أعمال الرسل
)انظر  ،Unity and Diversity in the New Testamentللكاتب James D. G.
 ، Dunnص .(١٨ -١٧ .وربما يكون أيضا ً إشارة قوية إلى ألوھية يسوع )أي "كنيسة
ﷲ"( .يستخدم بولس غالبا ً عبارات تشير إلى ھذه الحقيقة )رو ٥ :٩؛ كول ٩ :٢؛ تي :٢
.(١٣
من المحتمل أيضا ً ترجمة ھذه العبارة اليونانية إلى "من خالل خاصته" ،بمعنى
النسيب القريب )أي ،ابنه يسوع( .يقول  ،F. F. Bruceفي كتابه Commentary on the
 ،Book of the Actsص ٤١٦ .الفقرة  ،٥٩أن ھذه العبارة يمكن ترجمتھا إلى "عن طريق
دم خاصته نفسه" ،حيث يؤكدھا ويصادق عليھا األدب في البردية المصرية المكتوبة
باليونانية السائدة الشعبية.
ٌ
َ
َ
اطفة" .ھذه استعارة تستند إلى االستعارات المستخدمة
سيَد ُْخ ُل بَ ْينَ ُك ْم ِذئ ٌ
َ " ٢٩ :٢٠
َاب خ ِ
سابقا ً عن "القطيع" و"الراعي" .يؤكد ھذا مشكلة المعلمين الكذبة ،الذين ھم من الخارج
)اآلية  (٢٩ومن الداخل )اآلية  .(٣٠كالھما كانا يأتيان بثياب حمالن )مت ٢٣ -١٥ :٧؛ لو
٣ :١٠؛ يو  ،١٤ :١٠وأيضا ً األدب الرؤيوي بين العھدين ،أنوخ األول ٢٧ -١٠ :٨٩؛ عزرا
الرابع  .(١٨ :٥على المؤمنين أن يختبروا أولئك الذين يدعون أنھم يتكلمون باسم ﷲ ) ١يو
 .(١ :٤اختبروھم بأمانتھم إلى اإلنجيل ،بالكالم واألفعال كليھما )اآليات ٢٤ -١٨؛ مت ٧؛
رو .(١٨ -١٧ :١٦
ُ
ْ
" ٣٠ :٢٠يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِأ ُمو ٍر ُملتَ ِويَ ٍة" .الفعل "يتكلمون" ھي اسم فاعل حاضر مبني للمعلوم،
ور ُم ْلت َِويَ ٍة" ھي اسم فاعل تام مبني للمجھول ،يستخدم كمجموعة كلمات
بينما عبارة "أُ ُم ٍ
مستعملة كاسم )مفعول مباشر( .معناھا األساسي ھو "يلوي" .يستخدم لوصف المجتمع
البشري )لو ٤١ :٩؛ في  .(١٥ :٢ھذه العملية توصف )كلمة مختلفة( في  ٢بط .١٦ -١٥ :٣
 "لِيَ ْجتَ ِذبُوا التﱠالَ ِمي َذ َو َرا َء ُھ ْم" .السؤال الالھوتي ھو" ،ھل ھؤالء منجذبون بعيداً ،أم
ضالين روحيا ً أم مشوشين؟" )مت  .(٢٤ :٢٤إنه ألمر مستحيل أن تكون دوغماتياً ،ولكن
اإليمان الحقيقي يستمر ) ١يو .(١٨ :٢
موضوع خاص :االرتداد )(APHISTĒMI
ھذه الكلمة اليونانية  aphist‘miلھا حقل معاني كلمات سامية واسعة .إال أن كلمة
”ارتداد“ مشتقة من ھذه الكلمة وكان استخدامھا مجففا ً بحق القرّاء المعاصرين .سياق النص،
كما الحال دائماً ،ھو المفتاح ،وليس ضبط التعريف سبقيا ً.
ھذه كلمة مركبة من حرف الجر  ،apoالذي يعني ”من“ أو ”بعيداً عن“ و، hist‘mi
بمعنى ”يجلس"” ،يقف" ،أو ”يثبت“ .الحظوا االستخدامات )غير الالھوتية( التالية:
 -١يبعد ماديا ً
أ -عن الھيكل ،لو ٣٧ :٢
ب -عن بيت ،مر ٣٤ :١٣
ج -عن شخص ،مر ١٢ :١٢؛ أع ٣٨ :٥
د -عن كل األشياء ،مت ٢٩ ،٢٧ :١٩
 -٢يُبعد سياسياً ،أع ٣٧ :٥
 -٣يُبعد عالقاتياً ،أع ٣٨ :٥؛ ٣٨ :١٥؛ ٩ :١٩؛ ٢٩ :٢٢
 -٤يُبعد شرعيا ً )الطالق( ،تث ) ٣ ،١ :٢٤السبعينية( والعھد الجديد ،مت ٣١ :٥؛ :١٩
٧؛ مر ٤ :١٠؛  ١كور ١١ :٧
 -٥إزالة دين ،مت ٢٤ :١٨
 -٦يبدي الالمباالة بأن يغادر ،مت ٢٠ :٤؛ ٢٧ :٢٢؛ يو ٢٨ :٤؛ ٣٢ :١٦
 -٧يبدي اھتماما ً بأال يغادر ،يو ٢٩ :٨؛ ١٨ :١٤
 -٨يسمح أو يأذن ،مت ٣٠ :١٣؛ ١٤ :١٩؛ مر ٦ :١٤؛ لو ٨ :١٣
بالمعنى الالھوتي الفعل أيضا ً له استخدام واسع:
 -١يُلغي ،يغفر ،يصفح عن ذنب أو إثم الخطيئة ،خر ) ٣٢ :٣٢السبعينية(؛ عد :١٤
١٩؛ أي  ١٠ :٤٢والعھد الجديد ،مت ١٥ -١٤ ،١٢ :٦؛ مر ٢٦ -٢٥ :١١
 -٢يحجم عن الخطيئة ٢ ،تيم ١٩ :٢

 -٣يھمل بأن يبتعد عن
أ -الناموس ،مت ٢٣ :٢٣؛ أع ٢١ :٢١
ب -اإليمان ،حز ) ٨ :٢٠السبعينية(؛ لو ١٣ :٨؛  ٢تس ٣ :٢؛  ١تيم ١ :٤؛ عب :٢
١٣
ً
ّ
المؤمنون المعاصرون يطرحون أسئلة كثيرة لم تخطر أبدا على بال كتاب العھد الجديد.
أحد تلك األسئلة يرتبط بالميل المعاصر لفصل اإليمان عن األمانة.
ھناك أشخاص في الكتاب المقدس كانوا في شعب ﷲ وحدث لھم أمر ما.
 -Iالعھد القديم
أ -أولئك الذين سمعوا تقرير الجواسيس االثني عشر )العشرة( ،عد ) ١٤عب -١٦ :٣
(١٩
ب -قورح ،عد ١٦
ج -ابنا عَالِي الكاھن ١ ،صم ٤ ،٢
د -شاول ١ ،صم ٣١ -١١
ھـ -األنبياء الكذبة )أمثلة(
 .١تث ٥ -١ :١٣؛ ) ٢٢ -١٩ :١٨طرق لمعرفة النبي الكاذب(
 .٢إر ٢٨
 .٣حز ٧ -١ :١٣
و -النبيات الكاذبات
 .١حز ١٧ :١٣
 .٢نح ١٤ :٦
ز -قادة إسرائيل األشرار )أمثلة(
 .١إر ٣١ -٣٠ :٥؛ ٤ -١ :٢٣
 .٢حز ٣١ -٢٣ :٢٢
 .٣مي ١٢ -٥ :٣
 -IIالعھد الجديد
 -١ھذه الكلمة اليونانية ھي حرفيا ً  .apostasizeيؤكد العھد القديم والعھد الجديد
كالھما تكثّف الشر والتعاليم الكاذب قبل المجيء الثاني )مت ٢٤ :٢٤؛ مر ٢٢ :١٣؛ أع
٣٠ ،٢٩ :٢٠؛  ٢تس ١٢ -٩ :٢؛  ٢تيم  .(٤ :٤ھذه الكلمة اليونانية ربما تعكس كلمات
يسوع في مثال الترب المتنوعة الذي نجده في مت ١٣؛ مر ٤؛ ولو  .٨ھؤالء المعلّمون
الكذبة من الواضح أنھم ما كانوا مسيحيين ،ولكن جاؤوا من الداخل )أع ٣٠ -٢٩ :٢٠؛  ١يو
(١٩ :٢؛ إال أنھم كانوا قادرين على تضليل واقتناص المؤمنين غير الناضجين )عب :٣
.(١٢
السؤال الالھوتي ھو ھل كان ھؤالء المعلّمون الكذبة مؤمنون على اإلطالق؟ تصعب
اإلجابة على ھذا السؤال ألنه كان ھناك معلّمون كذبة في الكنائس المحلية ) ١يو -١٨ :٢
 .(١٩غالبا ً ما تجيب تقاليدنا الالھوتية أو الطائفية على ھذا السؤال بدون اإلشارة إلى
نصوص كتابية محددة )باستثناء طريقة البرھان النصّي في اقتباس آية وإخراجھا من السياق
لتبرھن افتراضية على نھج المتكلّم(.
ب -اإليمان الظاھر
 .١يھوذا ،يو ١٢ :١٧
 .٢سيمون الساحر ،أع ٨
 .٣أولئك الذين يتم الحديث عنھم في مت ٢٣ -١٣ :٧
 .٤أولئك الذين يتم الحديث عنھم في مت ١٣؛ مر ٤؛ لو ٨
 .٥اليھود الوارد ذكرھم في يو ٥٩ -٣١ :٨
اإل ْس َك ْن َدرُ ٢ ،تيم ٢١ :٦
ِ .٦ھي ِمينَايُسُ َو ِ
 .٧أولئك الذين في  ١تيم ٢١ :٦
ِ .٨ھي ِمينَايُسُ َوفِيلِيتُس ٢ ،تيم ١٨ -١٦ :٢
 .٩ديماس ٢ ،تيم ١٠ :٤
 .١٠المعلّمون الكذبة ٢ ،بط ٢٢ -١٩ :٢؛ يه اآليات ١٩ -١٢
 .١١أضداد المسيح ١ ،يو ١٩ -١٨ :٢
ج -اإليمان غير المثمر

 ١ .١كور ١٥ -١٠ :٣
 ٢ .٢بط ١١ -٨ :١
إننا نادراً ما نف ّكر بھذه النصوص ألن الالھوت النظامي لدينا )الكالفينية ،واألرمينية،
الخ (.يملي علينا الجواب الرسمي المفروض .أرجو أال تحكموا عل ّي مسبقا ً ألني أتطرّق إلى
ھذا الموضوع .إن اھتمامي ھو في تقديم نھج تفسيري صحيح مالئم .يجب أن ندع الكتاب
المقدس يتكلّم إلينا ال أن نحاول أن نقولبه إلى الھوت مضبوط سبقيا ً .غالبا ً ما يكون ھذا أمراً
راع(،
مؤلما ً وصادما ً ألن الكثير من الھوتنا طائفي ،ثقافي ،أو عالقاتي )أھل ،صديق ،قس
ٍ
وليس كتابيا ً .ثمة بعض ممن ھم في شعب ﷲ يتبين أنھم ليسوا من شعب ﷲ على اإلطالق
)انظر رو .(٦ :٩
س َھ ُروا" .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم )مر  ،(٣٥ :١٣ويتوازى مع اآلية ،٢٨
" ٣١ :٢٠ا ْ
”اِحْ ت َِر ُزوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم“ )أمر حاضر مبني للمعوم( .يجب على القادة الذين يختارھم ﷲ وكنيسة
ﷲ أن يكونوا دائما ً في حالة مراقبة حذرة مستمرة لينتبھوا إلى المعلمين الكذبة -ليس أولئك
الذين يستخفون بتفضيالتنا الشخصية ،بل أولئك الذين يستخفون باإلنجيل ومضامين أسلوب
الحياة التي يتطلبه.
سنِينَ " .تشير ھذه إلى فترة بولس في أفسس .المؤشر الزمني يشتمل على كل
 "ثَالَ َث ِ
فترة نشاط بولس في المنطقة .لقد مكث مع ھؤالء المؤمنين أكثر مما في أي مدينة أخرى ،أو
كنيسة أو منطقة .لقد كانوا يعرفون اإلنجيل .واآلن يجب أن يقوموا بحمايته ونشره.
ست َْو ِد ُع ُك ْم ِ ﱠ ِ" .ھذه تعني "أعھد بكم" ) .(٢٣ :١٤نحن مسؤولون نحو ﷲ على
" ٣٢ :٢٠أَ ْ
اإلنجيل الذي ُعھد به إلينا ) ١تيم  .(١٨ :١إننا مسؤولون عن تمريره إلى اآلخرين الذين
سيمررونه إلى آخرين بدورھم ) ٢تيم .(٢ :٢
اسم "ﷲ" ) (Theosنجده في المخطوطات  ،P74א  ، D ، C، A،و . Eكلمة
"الرب" نجدھا في المخطوطة .B
 " َولِ َكلِ َم ِة نِ ْع َمتِ ِه" .ھذه العبارة مرادفة لكلمة "اإلنجيل" ،انظر التعليق على اآلية .٢٤
 "ا ْلقَا ِد َر ِة أَنْ تَ ْبنِيَ ُك ْم" .الحظوا أن شخص وحقيقة ﷲ )اإلنجيل( ھي التي تقود إلى النضج
) .(٣١ :٩يستخدم بولس ھذه االستعارة في معظم األحيان .ھذه الكلمة اليونانية يمكن
ترجمتھا إلى كل من "يبني" أو "ينور ويثقف" ) ١كور  .(١٤ھذا ھو ھدف اإلنجيل ،وليس
فقط نضج المؤمن الفرد ،بل كل الكنيسة.
موضوع خاص :التنوير والتثقيف
ً
ً
ھذه الكلمة ) (oikodomeōوأشكالھا األخرى يستخدمھا بولس غالبا .إنھا تعني حرفيا "يبني
بيتا ً" )مت  ،(٢٤ :٧ولكنھا صارت تستخدم استعاريا ً للداللة على:
 -١جسد المسيح ،الكنيسة ١ ،كور ٩ :٣؛ أف ٢١ :٢؛ ١٦ :٤
 -٢بناء
أ -اإلخوة الضعفاء ،رو ١ :١٥
ب -القريب ،رو ٢ :١٥
ج -بعضكم بعضا ،أف ٢٩ :٤؛  ١تس ١١ :٥
د -القديسين للخدمة ،أف ١١ :٤
 -٣إننا نبني أو نثقف عن طريق:
أ -المحبة ١ ،كور ١ :٨؛ أف ١٦ :٤
ب -تحديد الحريات الشخصية ١ ،كور ٢٤ -٢٣ :١٠
ج -تجنب التخمينات ١ ،تيم ٤ :١
د -تحديد المتكلمين في خدمات العبادة )المرنمين ،المعلمين ،األنبياء ،المتكلمين بأسنة
والمفسرين( ١ ،كور ١٢ ،٤ -٣ :١٤
 -٤كل األشياء يجب أن تنور
أ -سلطان بولس ٢ ،كور ٨ :١٠؛ ١٩ :١٢؛ ١٠ :١٣
ب -إفادات تلخيصية في رو  ١٩ :١٤و ١كور ١٦ :١٤
 " َوتُ ْع ِطيَ ُك ْم ِمي َراثا ً" .في العھد القديم كان ﷲ ھو ميراث الالويين والكھنة .في العھد الجديد
إن ﷲ ھو ميراث جميع المؤمنين ألن المؤمنين ھم أوالد ﷲ من خالل شخص وعمل المسيح
)رو ١٧ ،١٥ :٨؛ غل ٧ -١ :٤؛ كول .(١٢ :١

المؤمنون في العھد الجديد ،كما اإلسرائيليون في العھد القديم ،ھم كھنة ) ١بط ،٥ :٢
٩؛ رؤ  .(٦ :١لقد قُصد لنا أن نخدم العالم الضال.
ﱠسينَ " .ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول .انظر الموضوع الخاص:
يع ا ْل ُمقَد ِ
 " َم َع َج ِم ِ
"القديسين" ،على .٣٢ :٩
اس" .كانت ھذه مواد الثراء .بولس يدافع عن أعماله
ِ " ٣٣ :٢٠ف ﱠ
َب أَ ْو لِبَ َ
ضةَ أَ ْو َذھ َ
ودوافعه .في العھد الجديد الجشع والتحريض الجنسي غالبا ً ما تكون عالمات واضحة تدل
على المعلمين الكذبة ) ١كور .(١٧ -١٠ :٣
َان" .لقد كان بولس يرفض أن يأخذ مساعدة من
َ " ٣٤ :٢٠ح َ
َان ا ْليَد ِ
اجاتِي َخ َد َم ْت َھا ھَات ِ
الكنائس التي كان يخدمھا في ذلك الحين بسبب االتھام المستمر من قِبل المعلمين الكذبة
المتعلق بدوافعه .لقد كان بولس يدعم نفسه ماديا ً ) ١كور ١٢ :٤؛  ٢كور ١٢ -٧ :١١؛ ١
تس ٩ :٢؛  ٢تس  .(١٣ -٦ :٣وبولس أيضاً ،وھو الذي تلقى تدريبا ً رابياً ،ستكون لديه
توجس شخصي بخصوص قبول مال ألجل التعليم.
على كل حال ،إنه يؤكد أن خدام اإلنجيل يجب أن يُدفع لھم ) ١كور ١٨ -٣ :٩؛ ١
تيم  .(١٨ -١٧ :٥ھناك تاريخ موجز رائع عن عالم البحر األبيض المتوسط في القرن األول
كتبه  ،James S. Jeffersفي كتاب The Greco-Roman World of the New
 .Testament Eraإنه يذكر أن بولس يلمح إلى العمل بيديه لكي يؤمن حاجاته الجسدية
المادية في كل رحالته اإلرسالية التبشيرية الثالث )ص.(٢٨ .
 -١الرحلة األولى ١ ،كور ١٢ :٤؛ ٦ :٩؛  ١تس ٩ :٢
 -٢الرحلة الثانية ،أع ٣ :١٨
 -٣الرحلة الثالثة ،أع ١٢ -١١ :١٩؛ ٣٤ :٢٠؛  ٢كور ١٤ :١٢
 .٣٥ :٢٠الحظوا أن تعب المؤمنين ليس ألجل الكسب الشخصي أو الرفاھية ،بل ألجل
اآلخرين المحتاجين باسم المسيح ) ٢كور  .(١١ -٨ :٩اقتباس بولس عن يسوع ليس موجود
في أي من األناجيل .ولذلك فال بد أنه تقليد شفھي.
"الضعفاء" ال تستخدم ھنا بمعنى المسيحيين الشديدي التفحص )رو ١ :١٤؛  ١كور
١٣ -٩ :٨؛  ،(٢٢ :٩بل المحتاجين ماديا ً .لقد عمل بولس لكي يؤمن حاجاته الشخصية
وحاجات المؤمنين اآلخرين المحتاجين.
سميث/فاندايك-البستاني٣٨ -٣٦ :٢٠ :
٣٧
٣٦
يع
" َولَ ﱠما قَا َل َھ َذا َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َم َع َج ِمي ِع ِھ ْم َو َ
صلﱠىَ .و َكانَ بُ َكا ٌء ع َِظي ٌم ِمنَ ا ْل َج ِم ِ
٣٨
سيﱠ َما ِمنَ ا ْل َكلِ َم ِة الﱠتِي قَالَ َھا :إِنﱠ ُھ ْم لَنْ يَ َر ْوا
ق بُولُ َ
س يُقَبﱢلُونَهُ ُمت ََو ﱢج ِعينَ َوالَ ِ
َو َوقَ ُعوا َعلَى ُعنُ ِ
سفِينَ ِة".
َو ْج َھهُ أَ ْيضا ً .ثُ ﱠم َ
شيﱠ ُعوهُ إِلَى ال ﱠ
َ " ٣٦ :٢٠جثَا" .لم تكن تلك الوضعية االعتيادية للصالة من خلفية بولس اليھودية .ربما
كان ھذا طقسا ً يدل على التزام خاص )اآلية ٣٢؛ .(٥ :٢١
س" .الترجمة في  NKJVھي حرفية أكثر" ،وقعوا على عنق
ق بُولُ َ
 " َوقَ ُعوا َعلَى ُعنُ ِ
بولس" .الحمد ألجل قادة الكنيسة الذين يأتون ليساعدوننا.
سيﱠ َما ِمنَ ا ْل َكلِ َم ِة الﱠتِي قَالَ َھا" .تشير ھذه إلى اآلية .٢٥
ُ " ٣٨ :٢٠متَ َو ﱢج ِعينَ َوالَ ِ
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا كان بولس يسافر مع عدد كبير من الرجال من مدن مختلفة في اآلية ٤؟
-٢ما ھو الھدف الالھوتي من اآليات ١٠ -٧؟
-٣لماذا نجد أن اآلية  ١٣مشوشة جداً؟
-٤لماذا يدافع بولس عن نفسه أمام شيوخ أفسس؟
-٥لماذا كان بولس ذاھبا ً إلى أورشليم طالما أن األنبياء كانوا يحذرونه من
التبعات الشديدة لزيارته؟ )اآليات .(٢٣ -٢٢
-٦لماذا نجد األنبياء الكذبة منتشرين عموما ً في كل جيل وعصر ومكان؟ ھل ھم
مفديون وھل أولئك الذين يتبعونھم مفديون؟ من ھو النبي الكذاب؟
-٧لماذا تجعلنا اآليات  ٣٨ -٣٦نحب ونصلي من أجل قادتنا المحليين؟

Acts 21
أعمال الرسل ٢١
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
نحو أورشليم
١٦ -١ :٢١
وصول بولس إلى أورشليم
٢٦ -١٧ :٢١
القبض على بولس
٣٦ -٢٧ :٢١
دفاعه عن نفسه
٤٠ -٣٧ :٢١

العربية
المشتركة
في أورشليم

اليسوعية

صعود بولس إلى
في صور
أورشليم
١٤ -١ :٢١
١٦ -١ :٢١
٦ -١ :٢١
يزور بولس في أورشليم
بولس
في بتولمايس
يعقوب
٢٦ -١٥ :٢١
٢٦ -١٧ :٢١
١٦ -٧ :٢١
اعتقال بولس في اعتقال بولس
في أورشليم
الھيكل
٤٠ -٢٧ :٢١
٣٦ -٢٧ :٢١
٢٦ -١٧ :٢١
القبض على بولس بولس يدافع عن
نفسه
٤٠ -٣٧ :٢١
٤٠ -٢٧ :٢١

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسي ِر الكتاب
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
ھذا األصحاح مدھش في ما ال يقوله .ليس من ذكر من تشديد بولس على ما يقوله
على الھبة المالية من الكنائس األممية إلى كنيسة أورشليم ، James D. G. Dunn .في
كتابه  ،Unity and Diversity in the New Testamentص ،٢٧٨ -٢٧٢ .يضع
بتحزر شيق فكرة بأنه كانت ھناك مشادة بين يعقوب )المعلوم المعروف بوالئه بالتقاليد
اليھودية( وبولس على مكانة التقاليد الشفھية في حياة اليھودي المؤمن.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٦ -١ :٢١ :
١
ْ
َ
َ
َ
ُ
وس َوفِي اليَ ْو ِم التﱠالِي إِلى
اال ْ
ستِقا َم ِة إِلى ك َ
" َولَ ﱠما ا ْنفَ َ
ص ْلنَا َع ْن ُھ ْم أَ ْقلَ ْعنَا َو ِج ْئنَا ُمت ََو ﱢج ِھينَ بِ ِ
٢
ص ِع ْدنَا إِلَ ْي َھا َوأَ ْقلَ ْعنَا٣ .ثُ ﱠم
سفِينَةً عَابِ َرةً إِلَى فِينِيقِيَةَ َ
ُس َو ِمنْ ُھنَا َك إِلَى بَات ََرا .فَإِ ْذ َو َج ْدنَا َ
ُرود َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ْ
ت
س َوتَ َركناھَا يَ ْ
سو ِريﱠة َوأقبَلنا إِلى ُ
ساف ْرنا إِلى ُ
س َرة َو َ
اطﱠلَ ْعنَا َعلى ق ْب ُر َ
صو َر ألنﱠ ُھنا َك َكان ِ
٤
س
ض ُع َو ْ
ال ﱠ
س ْب َعةَ أَيﱠ ٍامَ .و َكانُوا يَقُولُونَ لِبُولُ َ
سقَ َھاَ .وإِ ْذ َو َج ْدنَا التﱠالَ ِمي َذ َم َك ْثنَا ُھنَا َك َ
سفِينَةُ تَ َ
٥
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ستَ ْك َملنا األيﱠا َم خ َر ْجنا ذا ِھبِينَ َو ُھ ْم َج ِميعا ً
ص َع َد إِلى أو ُر َ
شلِي َمَ .ول ِكنْ ل ﱠما ا ْ
وح أنْ الَ يَ ْ
بِ ﱡ
الر ِ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ﱢ
صل ْينَا.
يُ َ
ج ال َم ِدينَ ِة .ف َجث ْونَا َعلى ُر َكبِنَا َعلى الشﱠا ِط ِئ َو َ
شيﱢ ُعونَنَا َم َع الن َ
سا ِء َواأل ْوالَ ِد إِلى َخا ِر ِ
٦
َ
َ
َ
َ
َ
صتِ ِھ ْم".
سفِينَ ِةَ .وأ ﱠما ُھ ْم ف َر َج ُعوا إِلى َخا ﱠ
ص ِع ْدنَا إِلى ال ﱠ
َول ﱠما َو ﱠد ْعنَا بَ ْع ُ
ضنَا بَ ْعضا ً َ
ستِقَا َم ِة" .ھذه كلمة مالحية تعني أن يبحر بخط مستقيم مباشر
اال ْ
ِ " ١ :٢١ج ْئنَا ُمتَ َو ﱢج ِھينَ بِ ِ
) .(١١ :١٦كان لوقا على إطالع جيد بكلمات المالحة )اآلية  .(٣معظم األقسام التي يتكلم
فيھا لوقا بضمير المتكلم "نا" في أعمال الرسل فيھا إبحار.

وس" .االسم يعني "قمة/ذروة" .إنه اسم كل من الجزيرة والمدينة الكبيرة فيھا .ھذه
 " ُك َ
الجزيرة كان موطن أبوقراط )القرن الخامس قبل الميالد( وكانت موقع مدرسة طبية عظيمة
جداً .لقد كانت والية حرة تعتبر جزءاً من مقاطعة آسيا الرومانية .كانت تقع على بد  ٤٠ميالً
جنوب ميليتس.
ُس" .ھذه أيضا ً اسم جزيرة ومدينتھا الرئيسية .ھذه الجزيرة التجارية كانت
 " ُرود َ
مشھورة بـ ) (١ورودھا ) (٢جامعتھا ،التي كانت مختصة بالبالغة والخطابة .في الماضي
) ٢٩ق.م (.كانت مشھورة عالميا ً ألجل تمثال البرونز فيھا ،الذي يبلغ طوله  ١٠٤إنشا ً لرجل
كان يقف عند الميناء .التمثال كان يقوم بدور المنارة.
 "بَاتَ َرا" .العائلة الغربية من المخطوطات اليونانية ) ( D،P41وبعض الترجمات
الالتينية القديمة تضيف "وميرا" )مثل اإلضافة التي في  ،(٥ :٢٧والتي كانت المرفأ
الرئيسي للسفن إلى سورية.
كانت باترا مدينة ساحلية في ليسية .كانت مشھورة بھيكل أبولو فيھا ،والذي كان
ينافس حتى دلفي في فترة من الزمان.
َ
َ
سفِينَةً عَابِ َرةً إِلى فِينِيقِيَة" .ال بد أن ھذه كانت سفينة كبيرة .السفن
" ٢ :٢١إِ ْذ َو َج ْدنَا َ
الصغيرة كانت تبحر في موازاة الساحل .ھذه السفينة وفرت عليھم الكثير من الوقت بأن
أخذت طريقا ً مباشراً.
س" .ال بد أن ھذا ذكرھم ببرنابا والرحلة اإلرسالية األولى.
" ٣ :٢١اطﱠلَ ْعنَا َعلَى قُ ْب ُر َ
ور" .كانت ھذه العاصمة الساحلية لفينيقية.
" ُ
ص َ
َ
َ
" ٤ :٢١التﱠال ِميذ" .كانت ھناك كنيسة في ھذه المدينة والتي على األرجح تأسست بعد
اضطھاد استفانوس )٤ :٨؛ .(١٩ :١١
في ھذه الفترة كان المؤمنون يلجأون إلى مؤمنين آخرين ليمكثوا عندھم )اآليات ،٧
.(١٦
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
شلِي َم" .تشير ھذه إلى وجود أنبياء في ھذه
ص َع َد إِلى أو ُر َ
وح أنْ الَ يَ ْ
س بِ ﱡ
 "يَقولونَ لِبُول َ
الر ِ
الجماعة المحلية )٢٣ :٢٠؛  .(١٢ -١٠ :٢١رسالتھم المتعلقة باالضطھاد كانت حقيقية ومع
ذلك فمن الواضح أن رحلة بولس كانت مشيئة ﷲ )اآلية  .(١٤كان يسوع قد أخبر بولس عبر
حنانيا عن مھمة حياته ھذه )أع  .(١٦ -١٥ :٩المعاناة واأللم ستكون جزءاً من ھذه المھمة،
ولكنه سيشھد لملوك.
صلﱠ ْينَا" .ھذه صورة جميلة عن المحبة واالھتمام
ﱠاط ِئ َو َ
َ " ٥ :٢١جثَ ْونَا َعلَى ُر َك ِبنَا َعلَى الش ِ
المسيحيين .ال بد أنھا كانت خدمة خاصة ،مثل .٣٦ ،٣٢ :٢٠
سميث/فاندايك-البستاني١٤ -٧ :٢١ :
٧
َ
ْ
ْ
َ
اإل ْخ َو ِة َو َم َكثنَا
" َولَ ﱠما أَ ْك َم ْلنَا ال ﱠ
سفَ َر فِي ا ْلبَ ْح ِر ِمنْ ُ
سف َ
صو َر أقبَ ْلنَا إِلَى بُتُولِ َمايِ َ
سلﱠ ْمنَا َعلَى ِ
٨
ص ِريﱠةَ فَد ََخ ْلنَا بَيْتَ
س َو ِج ْئنَا إِلَى قَ ْي َ
احداً .ثُ ﱠم َخ َر ْجنَا فِي ا ْل َغ ِد نَ ْحنُ ُرفَقَا َء بُولُ َ
ِع ْن َد ُھ ْم يَ ْوما ً َو ِ
٩
ْ
َ
َ
َ
َ
س ا ْل ُمبَ ﱢ
ت َعذا َرى ُكنﱠ
احداً ِمنَ ال ﱠ
فِيلُبﱡ َ
س ْب َع ِة َوأقَ ْمنَا ِع ْن َدهَُ .و َكانَ لِ َھذا أ ْربَ ُع بَنَا ٍ
ش ِر إِذ َكانَ َو ِ
١١
١٠
َ
َ
وس .فَ َجا َء
يرةً ا ْن َح َد َر ِمنَ ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة نَبِ ﱞي ا ْ
س ُمهُ أ َغابُ ُ
يَتَنَبﱠأْنَ َ .وبَ ْينَ َما نَ ْحنُ ُمقِي ُمونَ أيﱠاما ً َكثِ َ
ُس :ال ﱠر ُج ُل
س َو َربَطَ يَد ْ
س ِه َو ِر ْجلَ ْي ِه َوقَا َلَ » :ھ َذا يَقُولُهُ ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
إِلَ ْينَا َوأَ َخ َذ ِم ْنطَقَةَ بُولُ َ
َي نَ ْف ِ
سلﱢ ُمونَهُ إِلَى أَ ْي ِدي األُ َم ِم«١٢ .فَلَ ﱠما
سيَ ْربُطُهُ ا ْليَ ُھو ُد فِي أُو ُر َ
ش ِلي َم َويُ َ
الﱠ ِذي لَهُ َھ ِذ ِه ا ْل ِم ْنطَقَةُ َھ َك َذا َ
١٣
ُ
َ
َ
س:
ص َع َد إِلَى أو ُر َ
ان أنْ الَ يَ ْ
اب بُولُ ُ
شلِي َم .فَأ َج َ
َ
س ِم ْعنَا َھ َذا طَلَ ْبنَا إِلَ ْي ِه نَ ْحنُ َوالﱠ ِذينَ ِمنَ ا ْل َم َك ِ
ُ
َ
َ
س أَنْ أ ْربَ َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ﱢ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ط فَقَ ْط بَ ْل أَنْ أَ ُموتَ أَ ْيضا ً فِي
ي
ل
د
ع
ت
س
م
ي
ن
أل
.
ي
ب
ل
ق
ر
س
ك
ت
و
ك
ب
ت
؟
ل
ع
ف
ت
ا
ذ
ا
م
ﱞ
ونَ
ونَ
ونَ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ ِ
َ ِ
ِ
»َ
١٤
شيئَةُ ال ﱠر ﱢب«".
أُو ُر َ
شلِي َم ألَ ْج ِل ا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
سو َع«َ .ولَ ﱠما لَ ْم يُ ْقنَ ْع َ
س َك ْتنَا قَائِلِينَ » :لِتَ ُكنْ َم ِ
س" .كانت ھذه المدينة مسماة نسبة إلى القائد اإلسكندر الكبير الذي كان
" ٧ :٢١بُتُولِ َمايِ َ
حاكما ً في مصر وكان سلف بطليموس الثاني الذي بنى ھذه المدينة عام  ٢٦ق .م .ھذا ھو
المرفأ الطبيعي الوحيد على الساحل الفلسطيني .في العھد القديم كانت تدعى عكو )قض:١ :
 .(٣١واليوم تدعى باسمھا الصليبي ،عكر.
اإل ْخ َو ِة" .في أعمال الرسل ھذه الكلمة ھي المرادف لـ "التالميذ" )اآليات .(١٦ ،٤
" ِ
كانت تشير إلى المؤمنين بيسوع المسيح.
 " َم َك ْثنَا ِع ْن َد ُھ ْم" .انظر التعليق على اآلية .٤
َ " ٨ :٢١خ َر ْجنَا" .غير مؤكد إن كانوا قد خرجوا بالبر أم بالبحر.
ص ِريﱠةَ" .ھذا ھو المقر الروماني في فلسطين .لقد كانت مدينة ساحلية بميناء صغير
 "قَ ْي َ
من صنع اإلنسان .فيلبس المبشر عاش ھناك ).(٤٠ :٨

ش ِر" .ھذه الكلمة تستخدم بشكل مدھش فقط ثالث مرات في العھد الجديد )أف :٤
 "ا ْل ُمبَ ﱢ
 ١١و ٢تيم  .(٥ :٤لسنا متأكدين تماما ً عما تشمله ھذه الموھبة اإلرسالية .الكلمة نفسھا تعني
"من يعلن اإلنجيل".
س ْب َع ِة" .تشير ھذه إلى مشكلة كنيسة أورشليم في التذمر من توزيع
احداً ِمنَ ال ﱠ
 "إِ ْذ َكانَ َو ِ
الطعام غير المنصف من قِبل األرامل الذين يتكلمون اليونانية .لقد اختارت الكنيسة سبعة
رجال ليعالجوا ھذه الحاجة .جميع ھؤالء كانت لھم أسماء يونانية .ھؤالء السبعة كانوا
كارزين فعالين .لقد كانوا أول من أدرك الرؤية العالمية الواسعة لإلنجيل )أع .(٦
ت َع َذا َرى ُكنﱠ يَتَنَبﱠأْنَ " .تذكروا أن لوقا لديه اھتمام خاص بالنساء.
 " َكانَ لِ َھ َذا أَ ْربَ ُع بَنَا ٍ
نحتاج أن نعيد التفكير في نظرتنا إلى مكانة النساء اللواتي في موضع القيادة )يوء -٢٨ :٢
٣٢؛ أع  (٢١ -١٦ :٢في الكنيسة استناداً إلى كل أدلة العھد الجديد .انظر الموضوع الخاص:
"النساء في الكتاب المقدس" ،على  .١٧ :٢ھناك كتاب ساعدني في ھذا المجال ھو
 ،Gordon Feeفي كتابه .Gospel and Spirit
ّ
تقرير الكنيسة يقول أنھم انتقلوا إلى آسيا الصغرى )فريجية( وأن بناته عشن فترة
طويلة وخدمن ﷲ إلى سن متأخرة جداً .نعلم ھذا التقليد من أفسافيوس الذي يقتبس من كل من
بوليكراتس وبابياس )انظر .(Eccl. Hist. 3:31:2-5
وس" .ھناك على األقل طريقتنا لفھم ھذه الكلمة:
" ١٠ :٢١نَبِ ﱞي ا ْ
س ُمهُ أَ َغابُ ُ
 -١في الرسائل إلى أھل كورنثوس ھذه تشير إلى مشاركة اإلنجيل أو إعالنه ) ١كور
(١ :١٤
 -٢سفر أعمال الرسل يذكر أنبياء )٢٨ -٢٧ :١١؛ ١ :١٣؛ ٣٢ :١٥؛  ،١٠ :٢١وحتى
نبيات (٩ :٢١
المشكلة مع ھذه الكلمة ھي ،ما عالقة موھبة النبوءة في العھد بأنبياء العھد الجديد؟ في
العھد القديم األنبياء ھم كتبة األسفار المقدسة .في العھد الجديد ھذه المھمة معطاة إلى الرسل
االثني عشر األصليين ومساعديھم .كما أن كلمة "رسول" تم اإلبقاء عليھا كموھبة مستمرة
)أف  ،(١١ :٤ولكن بمھمة مختلفة بعد موت االثني عشر ،كذلك األمر ھو منصب النبي.
الوحي )انظر الموضوع الخاص على  (١ :١٣قد توقف؛ ليس من أسفار ملھمة مقدسة أخرى
)يه اآلية  .(٢٠المھمة األساسية ألنبياء العھد الجديد ھي إعالن اإلنجيل ،ولكنھم أيضا ً
يظھرون كيف يتم تطبيق حقائق العھد الجديد على أحوالنا الحالية وحاجاتنا .انظر الموضوع
الخاص" :النبوءة في العھد الجديد" ،على .٢٧ :١١
ً
 .١١ :٢١أَغَابُوس ،كما أنبياء العھد القديم إرميا وحزقيال ،تصرف عمليا بما يوحي بإعالنه.
" ١٢ :٢١طَلَ ْبنَا إِلَ ْي ِه" .ھذا فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري .يمكن أن يعني ) (١بدء عمل
أو ) (٢تكرار عمل في الزمن الماضي.
 .١٣ :٢١من الصعب أن نوازن ھذا العمل النبوي مع إحساس بولس بأن الذھاب إلى
أورشليم كان إرادة ﷲ )اآلية .(٤
سو َع" .انظر الموضوع الخاص" :اسم الرب" ،على .٢١ :٢
 "ا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢب يَ ُ
ُ
شيئَة ال ﱠر ﱢب" .ھذا أمر حاضر مبني للمتوسط ،يستخدم بمعنى صالة .ﷲ
" ١٤ :٢١لِتَ ُكنْ َم ِ
كان لديه مخطط وھدف لحياة بولس .شعر بولس بأنه يعرف إرادة ﷲ حتى في مواجھة
النبوءة المحددة والمتكررة عن المشاكل التي سيواجھھا .ال بد أن بولس شعر بأن ھذه
النبوءات كانت ألجل إعداده روحيا ً وفكريا ً وليست لغاية النھي أو اإليقاف.
موضوع خاص :مشيئة ) (thelēmaﷲ
إنجيل يوحنا
 جاء يسوع ليصنع إرادة اآلب )٣٤ :٤؛ ٣٠ :٥؛ (٣٨ :٦ ليقيم في اليوم األخير جميع أولئك الذين أعطاھم اآلب إلى االبن )(٣٩ :٦ أن يؤمن الكل باالبن )(٤٠ ،٢٩ :٦ ترتبط الصالة المستجابة بتحقيق مشيئة ﷲ ) ٣١ :٩و ١يو (١٤ :٥األناجيل اإلزائية
 تحقيق مشيئة ﷲ أمر أساسي حاسم )مت (٢١ :٧ تحقيق مشيئة ﷲ تجعل المرء أخا ً وأختا ً للمسيح )مت ٥٠ :١٢؛ مر (٣٥ :٣ إن ﷲ ال يريد ألي أحد أن يھلك )مت ١٤ :١٨؛  ١تيم ٤ :٢؛  ٢بط (٩ :٣ الجلجثة كانت إرادة اآلب ليسوع )مت ٤٢ :٢٦؛ لو (٤٢ :٢٢رسائل بولس

 النضج والخدمة لكل المؤمنين )رو (٢ -١ :١٢ المؤمنون متحررون من ھذا الدھر الشرير )غل (٤ :١ إرادة ﷲ كانت مخططه الفدائي )أف (١١ ،٩ ،٥ :١ المؤمنون يختبرون ويعيشون حياة مليئة بالروح القدس )أف (١٨ -١٦ :٥ المؤمنون يمتلئون بمعرفة ﷲ )كول (٩ :١ المؤمنون يكملون )كول (١٢ :٤ المؤمنون يتقدسون ) ١تس (٣ :٤ المؤمنون يشكرون في كل األمور ) ١تس (١٨ :٥رسائل بطرس
 المؤمنون يصنعون الصواب )يخضعون لسلطات مدنية( وبذلك يسكتون البشر الحمقى،مقدمين فرصة للبشارة ) ١بط (١٥ :٢
 المؤمنون يتألمون ) ١بط ١٧ :٣؛ (١٩ :٤ المؤمنون ال يحيون حياة تتمركز على الذات ) ١بط (٢ :٤رسائل يوحنا
 المؤمنون ثابتون إلى األبد ) ١يو (١٧ :٢ المؤمنون ھم المفتاح إلى الصالة المستجابة ) ١يو (١٤ :٥سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٥ :٢١ :
١٥
ص ِع ْدنَا إِلَى أُو ُر َ
اس ِمنَ
ص ِريﱠةَ أُنَ ٌ
شلِي َمَ .و َجا َء أَ ْيضا ً َم َعنَا ِمنْ قَ ْي َ
" َوبَ ْع َد تِ ْل َك األَيﱠ ِام تَأ َ ﱠھ ْبنَا َو َ
س ﱞي تِ ْل ِم ٌ
يذ قَ ِدي ٌم لِنَ ْن ِز َل ِع ْن َدهُ".
التﱠالَ ِمي ِذ َذا ِھبِينَ بِنَا إِلَى َمنَا ُ
سونَ َو ُھ َو َر ُج ٌل قُ ْب ُر ِ
" ١٥ :٢١تَأ َ ﱠھ ْبنَا" .ترجمة  King Jamesتحوي العبارة "امتطينا عرباتنا" )إصدار
 NKJVيقول "حزمنا"( .ھذه كلمة تصويرية تستخدم في إعدادات السفر ونجدھا ھنا فقط في
العھد الجديد.
شلِي َم" .كانت تبعد حوالي  ٦٤ميالً.
 "أُو ُر َ
سونَ " .ھذا كان يھودي مسيحي من قبرص )مثل برنابا( .ال بد أنه كان أحد
َ " ١٦ :٢١منَا ُ
اليھود الھلنستيين ،مثل السبعة في أع  .٦من الواضح أنه كان مؤمنا ً من األيام األولى؛ وربما
قابله لوقا من أجل إنجيله بينما كان يمكث في فلسطين خالل فترة سجن بولس في قيصرية.
سياق :إلى أعمال الرسل ٣٠ :٢٣ -١٧ :٢١
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
أ -خطوط عريضة موجزة ألعمال ) ٣٢ :٢٦ -١٧ :٢١سجن بولس ودفاعه في كل
من أورشليم وقيصرية(.
 -١الشغب واالعتقال في الھيكل٤٠ -١٧ :٢١ ،
 -٢دفاع بولس أمام الغوغاء٢٢ -١ :٢٢ ،
 -٣االستجواب الروماني٣٠ -٢٣ -٢٢ ،
 -٤استجواب المجمع١٠ -١ :٢٣ ،
 -٥التآمر على قتل بولس٣٥ -١١ :٢٣ ،
 -٦بولس أمام فيلكس٢٣ -١ :٢٤ ،
 -٧بولس أمام فيلكس ودروسيال بشكل شخصي٢٧ -٢٤ :٢٤ ،
 -٨بولس أمام فستس١٢ -١ :٢٥ ،
 -٩بولس أمام أغريباس الثاني وبرنيكي٣٢ :٢٦ -١٣ :٢٥ ،
ب -العناصر المشتركة في دفاع بولس
أمام بولس أمام فستس
أمام بولس
أمام بولس
بولس
العناصر
وأغريباس الثاني
فيلكس
المجمع
الرعاع
المشتركة
٤ :٢٦ -١٧ ،١٤ :٢٤
خلفيته ٣ :٢٢
-١
١٨
اليھودية
٨ -٥ :٢٦ ٢١ ،١٥ :٢٤
٩ -٦ :٢٣
تدريبه ٣ :٢٢
-٢
الفريسي
وحماسته
١١ -٩ :٢٦
 -٣اضطھاده لـ ٥ -٤ :٢٢
"الطريق"
١٦

شھادته ١٦ -٦ :٢٢
-٤
الشخصية عن
اھتدائه
دعوة ﷲ له إلى ٢٢ -١٧ :٢٢
خدمة محددة
ج -مقارنة بين الصدوقيين والفريسيين
الصدوقيين
فترة المكابيين
األصل
"/Zadokitiesالصدوقيين"؟
معنى االسم
األرستقراطية الكھنوتية
الحالة االجتماعية
الناموس المكتوب فقط )وخاصة
السؤال الكتابي
من التكوين إلى التثنية
الالھوت

١٦ -١٢ :٢٦
٢٣ -١٧ :٢٦

الفريسيين
الفترة المكابية
"المفروزين/المنفصلين"
الطبقة العلمانية المتوسطة
الشفھي
الناموس
كل
والمكتوب إضافة إلى األنبياء
والكتب من قانون العھد القديم
محافظون
تصاعدي
 تماما ً على النقيض من  -علم مالئكة متطور جداًالفريسيين ،الذين كانوا متھمين  -اعتقاد بالحياة بعد الموت
بتأثرھم بالزرادشتية )انظر  :٢٣والقيامة
(٨
 يتبعون بصرامة القوانينألجل الحياة اليومية

سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٧ :٢١ :
١٧
وب
ص ْلنَا إِلَى أُو ُر َ
حَ .وفِي ا ْل َغ ِد د ََخ َل بُولُ ُ
س َم َعنَا إِلَى يَ ْعقُ َ
" َولَ ﱠما َو َ
شلِي َم قَبِلَنَا ِ
اإل ْخ َوةُ بِفَ َر ٍ
١٩
ش ْيئا ً فَ َ
ق يُ َح ﱢدثُ ُھ ْم َ
ش ْيئا ً بِ ُك ﱢل َما فَ َعلَهُ ﷲُ بَيْنَ
سلﱠ َم َعلَ ْي ِھ ْم طَفِ َ
خ .فَبَ ْع َد َما َ
َو َح َ
ض َر َج ِمي ُع ا ْل َمشَايِ ِ
٢٠
َ
َ
َ
بَ .وقَالُوا لَهُ» :أ ْنتَ تَ َرى أيﱡ َھا األ ُخ
س ِم ُعوا َكانُوا يُ َم ﱢجدُونَ ال ﱠر ﱠ
اسطَ ِة ِخ ْد َمتِ ِه .فَلَ ﱠما َ
األُ َم ِم بِ َو ِ
سَ ٢١ .وقَ ْد أُ ْخبِ ُروا َع ْنكَ
َك ْم يُ َ
وج ُد َر ْب َوةً ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َو ُھ ْم َج ِميعا ً َغيُو ُرونَ لِلنﱠا ُمو ِ
ُ
َ
َ
سى قَائِالً أنْ الَ يَ ْختِنُوا أ ْوالَ َد ُھ ْم َوالَ
اال ْرتِدَا َد عَنْ ُمو َ
أَنﱠ َك تُ َعلﱢ ُم َج ِمي َع ا ْليَ ُھو ِد الﱠ ِذينَ بَيْنَ األ َم ِم ِ
س َب ا ْل َع َوائِ ِد".
يَ ْ
سلُ ُكوا َح َ
 .١٧ :٢١لقد كانت عالمة جيدة أن مؤمني أورشليم قدموا لبولس والمھتدين األمميين ھؤالء
ترحيبا ً قلبيا ً حاراً )لو ٤٠ :٨؛ ١١ :٩؛ أع ٤١ :٢؛ ٢٧ :١٨؛ ٣ :٢٤؛  ،(٣٠ :٢٨ولكن كان
ھناك أيضا ً تحيز في كنيسة أورشليم )اآليات .(٢١ -٢٠
وب" .ليس من ذكر خاص ھنا للھبة التي من
" ١٩ -١٨ :٢١د ََخ َل بُولُ ُ
س َم َعنَا إِلَى يَ ْعقُ َ
الكنائس األممية ) .(١٧ :٢٤قدم بولس خبراً مشابھا ً إلى يعقوب في  .١٢ :١٥يعقوب ھو أخو
الرب يسوع والقائد المحترم لكنيسة أورشليم )أع ١٧ :١٢؛ .(١٣ :١٥
خ" .الحظوا أنه ليس ھناك ذكر للرسل .من الواضح أنھم
َ " ١٨ :٢١و َح َ
ض َر َج ِمي ُع ا ْل َمشَايِ ِ
كانوا في رحالت إرسالية خارج البلد ،أو ربما كانوا أمواتا ً .ھذا االستخدام لكلمة "شيوخ"
يعكس استخدامه اليھودي )٢٣ ،٨ ،٥ :٤؛ ٢٣ ،٢٢ ،٦ ،٤ ،٢ :١٥؛ ١٥ :٢٥؛ عب ٢ :١١؛
عي  ،(١٤ :٥وليس استخدامھا الحقا ً من قِبل الكنيسة لإلشارة إلى الرعاة )٢٣ :١٤؛  ١تيم
١٩ ،١٧ :٥؛ تي ٥ :١؛  ١بط ١ :٥؛  ٢يو ١؛  ٣يو .(١
 .١٩ :٢١يعتقد بعض المفسرين أن بولس قد القى ترحيبا ً بارداً وأن المال من الكنائس
األممية لم يتم تقديره .ھا ھي وجھة نظرھم ھنا:
 -١مكث بولس في بيت يھودي ھليني ،وليس في بيت أحد القادة لكنيسة أورشليم.
 -٢ليس من تعبير يدل على امتنان ألجل ھذه الھبة ،وحتى أنھا ال تذكر.
 -٣الرئاسة تخبر بولس في الحال كم كان مكروھا ً وسط آالف في كنيسة أورشليم.
 -٤ال يقال أبداً أن الكنيسة قد أيدت بولس في السجن أو في محاكماته.
ال بد من القول أنه كان ھناك صراع وتشوش حول رسالة بولس وإرساليته .ولكن اآلية
 ١٩يبدو أنھا إيجابية بالنسبة له.
ْ
وج ُد َر ْب َوةً ِمنَ اليَ ُھو ِد" .يا لھا من شھادة عن قوة اإلنجيل ومحبة ﷲ للشعب
َ " ٢٠ :٢١ك ْم يُ َ
اليھودي في أورشليم .كان ھناك بقية تقية يھودية مؤمنة .ربما تحقق ما جاء في زك :١٢
.١٠
١٨

 "الﱠ ِذينَ آ َمنُوا" .ھذا اسم فاعل تام مبني للمعلوم )انظر المواضيع الخاصة على ١٦ :٣
و .(٥ :٦ال بد أن ھذا يدل على إيمان خالصي حقيقي .يمكن للمرء أن يخلص بدون فھم كامل
للقضايا الالھوتية بل وحتى رغم سوء فھمه للمسائل الالھوتية جميعاً) ،أع ٦ :١؛ لو :١٩
.(١١
بولس يصف ھؤالء المسيحيين على أنھم "ضعفاء" )رو ١٣ :١٥ -١ :١٤؛  ١كور
٨؛  .(٣٣ -٢٣ :١٠كان سيرجع ليشجعھم ،لو أن "ضعفھم" أثر على اإلنجيل )المھودين في
غالطية(.
س" .تظھره ھذه عدداً كبيراً من المھتدين الفريسيين
 " ُھ ْم َج ِميعا ً َغيُو ُرونَ لِلنﱠا ُمو ِ
والغيورين أو األسانيين .ولكن االھتداء لم ي ُِزلْ تحيزھم الديني .كان ھؤالء مشابھين للمھودين
في غالطية .إنه ألمر الفت لالنتباه كيف أن بولس أحب وأيّد ھؤالء المؤمنين "الضعفاء"،
ولكن ما كان ليتساھل مع "المعلمين الكذبة" أو أولئك الذين كانوا يسيئون تقديم اإلنجيل.
سى".
اال ْرتِدَا َد عَنْ ُمو َ
" ٢١ :٢١قَ ْد أُ ْخبِ ُروا َع ْن َك أَنﱠ َك تُ َعلﱢ ُم َج ِمي َع ا ْليَ ُھو ِد الﱠ ِذينَ بَيْنَ ْاألُ َم ِم ِ
عبارة "قد أُخبروا" تعكس المصطلح العبري "يردد الصدى" ،والذي يدل على التعليم
الشفھي .ھذا دمج بين الزمن الحاضر )تعليم( إلظھار أن اليھود في أورشليم كانوا مراراً
وتكراراً قد أخبروا عن نشاط بولس بمعنى منحرف .ھذه التھم لم تكن جدية بقدر الكرازة إلى
األمميين ،التي سببت الكثير من المشاكل )أع .(١٥
كلمة "يرتد" ھي كلمة قوية ومنھا تأتي إلى لغتنا كلمة "ارتداد" ) ٢تس .(٣ :٢
المسألة الالھوتية المتعلقة بذلك ھي ما عالقة اليھود المؤمنين بالعھد القديم .ھذه المسألة التي
لم تكن قد تمت تسويتھا بعد .بمعنى ما تعكس ھذه قضايا "المجامع المسيانية".
ال َعلَ ْي ِھ ْم نَ ْذ ٌر" .من الواضح أن ھؤالء كانوا أعضاء من
ِ " ٢٣ :٢١ع ْن َدنَا أَ ْربَ َعةُ ِر َج ٍ
الكنيسة .تشير ھذه إلى النذر المحدود )عد  .(٨ -١ :٦كان بولس قد نذر نذراً مشابھا ً من قبل
) .(١٨ :١٨ولسنا متأكدين تماما ً من تفاصيل ھذا النذر المحدود ).(Nazir 1:3
 .٢٥ -٢٣ :٢١ھذا المقطع يعطينا فكرة عن نظرة بولس إلى عالقة المسيحيين اليھود
بالناموس الموسوي .ربما استمر بولس يحافظ على التقاليد اليھودية )١٨ :١٨؛ ،(٦ :٢٠
على األقل عند محاولته تبشير اليھود ) ١كور  .(٢٣ -١٩ :٩ربما كان ھذا تأكيد الجماعات
اليھودية المسيانية في يومنا.
ً
ق َعلَ ْي ِھ ْم" .ربما لم ينذر بولس نذرا على نفسه ھنا ،ولكن دفع عن الذبيحة
" ٢٤ :٢١أَ ْنفِ ْ
المطلوبة لآلخرين .كان الرابيون يعلّمون أنه شرف كبير أن تدفع عن النذر ).(Ned. 10a
تكرس النذير
موضوع خاص :ﱡ
أ -كانت ھذه طريقة يك ّرس فيھا الشخص ،ذكراً كان أم أنثى )عد  ،(١ :٦ممن لم يكن
من سبط الوي ،نفسه لخدمة ﷲ )أي” ،قدوس للرب"( .المنذور يعني ”المعزول/المفروز“
) ،(BDB 634والتي ھي الفكرة الجذر من الكلمة العبرية قدوس.
ب -في العھد القديم كان تكرسا ً على مدى الحياة
 -١شمشون )قض (٧ :١٣
 -٢صموئيل ) ١صم (٢١ :١
 -٣يوحنا المعمدان
ً
ً
ج -ابتكرت اليھودية تكرسا نذريا قصير األجل )على األرجح مطورة عن الكلمات في
عد  .(٥ :٦أقصر فترة كانت ثالثين يوما ً .التكرس النذري لفتة قصيرة األجل كان يبلغ ذروته
بحالقة الرأس وحرق المخلّفات مع ذبيحة في الھيكل.
د -المتطلبات المحددة )انظر عد :(٨ -١ :٦
 -١االمتناع عن الخمر والمسكرات ،واالمتناع عن األكل نتاج الكرمة )عد -٣ :٦
.(٤
 -٢عدم قص الشعر.
 -٣عدم لمس األموات .وھذا يجعل المشاركة في الجنائز اليھودية أمراً مستحيالً.
 -٤التدبير ألجل النجاسة العرضية غير المقصودة نجده في عد  .٩ :٦من الواضح
أن حالة بولس في أع  ٢٥ -٢٣ :٢١كانت تشتمل على ھذه المسألة .كانت ھناك فترة تطھير
وذبيحة يُنصح بھا )عد .(١٢ -٩ :٦
س ُھ ْم" .النذر التكرسي تتم مناقشته في عد  .٦أولئك الذين أخذوا على
 "يَ ْحلِقُوا ُرؤُو َ
أنفسھم نذوراً دائما ً ما كان يسمح لھم بأن يقصوا شعرھم .ولكن النذر المؤقت كان يتميز بحلق

الرأس في نھاية الفترة الزمنية .ھذه اآلية تظھر كيف أن بولس حاول أن يتشاكل مع الثقافة
التي كان يحاول أن يكرز إليھا ) ١كور ٢٣ -١٩ :٩؛ .(٣٣ -٢٣ :١٠
س ْلنَا" .تشير ھذه إلى البيان الرسمي الصادر عن مجمع أورشليم )أع :١٥
" ٢٥ :٢١أَ ْر َ
 .(٢٩ -٢٨ ،٢٠ -١٩أزالت ھذه الوثيقة بالتأكيد الحواجز الطقسية والحمية الغذائية بين
جماعات اليھود المؤمنين وجماعات األمميين المؤمنين في الكنائس المختلطة في الشتات
)خارج فلسطين( .على كل حال ،لم تفرض على اليھود المؤمنين عالقة مع العھد الموسوي.
" ٢٦ :٢١د ََخ َل ا ْل َھ ْي َك َل" .ھذا ما كان ليسبب المشكلة ،وليس ليحلھا.
سميث/فاندايك-البستاني٣٦ -٢٧ :٢١ :
٢٧
َاجوا ُك ﱠل
ت األَيﱠا ُم ال ﱠ
سيﱠا فِي ا ْل َھ ْي َك ِل فَأَھ ُ
س ْب َعةُ أَنْ تَتِ ﱠم َرآهُ ا ْليَ ُھو ُد الﱠ ِذينَ ِمنْ أَ ِ
" َولَ ﱠما قَا َربَ ِ
٢٨
س َرائِيلِيﱡونَ أَ ِعينُوا! َھ َذا ھ َُو
ي
اإل ْ
َ
ا ْل َج ْم ِع َوأَ ْلقَ ْوا َعلَ ْي ِه األَيَا ِد َ
صا ِر ِخينَ » :يَا أَيﱡ َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
ض ِع َحتﱠى أَد َْخ َل
ض ّداً لِل ﱠ
س َو َھ َذا ا ْل َم ْو ِ
ش ْع ِ
ان ِ
ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي يُ َعلﱢ ُم ا ْل َج ِمي َع فِي ُك ﱢل َم َك ٍ
ب َوالنﱠا ُمو ِ
٢٩
ﱠس« .ألَنﱠ ُھ ْم َكانُوا قَ ْد َرأَ ْوا َم َعهُ فِي
ض َع ا ْل ُمقَد َ
يُونَانِيﱢينَ أَ ْيضا ً إِلَى ا ْل َھ ْي َك ِل َو َدنﱠ َ
س َھ َذا ا ْل َم ْو ِ
٣٠
ت ا ْل َم ِدينَةُ
س األَفَ ُ
س أَد َْخلَهُ إِلَى ا ْل َھ ْي َك ِل .فَ َھ َ
س ﱠي فَ َكانُوا يَظُ ﱡنونَ أَنﱠ بُولُ َ
ا ْل َم ِدينَ ِة تُ ُروفِي ُم َ
اج ِ
س ِ
اب.
ض ال ﱠ
ت األَ ْب َو ُ
ش ْع ُ
س ُكوا بُولُ َ
ب َوأَ ْم َ
ُكلﱡ َھا َوتَ َرا َك َ
ت أُ ْغلِقَ ِ
س َو َج ﱡروهُ َخا ِر َج ا ْل َھ ْي َك ِلَ .ولِ ْل َو ْق ِ
اضطَ َربَتْ
َ ٣١وبَ ْينَ َما ُھ ْم يَ ْطلُبُونَ أَنْ يَ ْقتُلُوهُ نَ َما َخبَ ٌر إِلَى أَ ِمي ِر ا ْل َكتِيبَ ِة أَنﱠ أُو ُر َ
شلِي َم ُكلﱠ َھا قَ ِد ْ
٣٢
ب
ير َوا ْل َع ْ
ت أَ َخ َذ َع ْ
س َك َر َكفﱡوا عَنْ َ
ض إِلَ ْي ِھ ْم .فَلَ ﱠما َرأُوا األَ ِم َ
ت َو َر َك َ
س َكراً َوقُ ﱠوا َد ِمئَا ٍ
ض ْر ِ
فَلِ ْل َو ْق ِ
٣٣
سلَتَ ْي ِن َو َ
ست َْخبِ ُر :تُ َرى َمنْ
طف ِ َ
ق يَ ْ
سِ .حينَئِ ٍذ ا ْقتَ َر َب األَ ِمي ُر َوأَ ْم َ
بُولُ َ
س ْل ِ
س َكهُ َوأَ َم َر أَنْ يُقَيﱠ َد بِ ِ
٣٤
َي ٍء َ
آخ َر فِي ا ْل َج ْم ِعَ .ولَ ﱠما لَ ْم
ض يَ ْ
َي ٍء َوا ْلبَ ْع ُ
يَ ُكونُ َو َما َذا فَ َع َل؟ َو َكانَ ا ْلبَ ْع ُ
ض ب ِش ْ
ص ُر ُخونَ بِش ْ
٣٥
ج
ب ال ﱠ
َب بِ ِه إِلَى ا ْل ُم َع ْ
س َك ِرَ .ولَ ﱠما َ
ب أَ َم َر أَنْ يُ ْذھ َ
يَ ْق ِد ْر أَنْ يَ ْعلَ َم ا ْليَقِينَ لِ َ
ش َغ ِ
سبَ ِ
صا َر َعلَى الد َﱠر ِ
٣٦
صا ِر ِخينَ :
ف ا ْل َج ْم ِع ألَنﱠ ُج ْم ُھو َر ال ﱠ
اتﱠفَ َ
ق أَنﱠ ا ْل َع ْ
ب َكانُوا يَ ْتبَ ُعونَهُ َ
س َك َر َح َملَهُ بِ َ
ش ْع ِ
ب ُع ْن ِ
سب َ ِ
» ُخ ْذهُ!«".
سيﱠا" .أعداء بولس القدماء كانوا قد جاؤوا إلى أورشليم ألجل
" ٢٧ :٢١ا ْليَ ُھو ُد الﱠ ِذينَ ِمنْ أَ ِ
العيد أيضا ً .واآلن بولس كان على حلبة اليھود.
َ " ٢٨ :٢١ھ َذا ُھ َو ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي يُ َعلﱢ ُم" .ھؤالء اليھود اآلسيويون كانوا يفسرون كرازة بولس
على أنھا ضد اليھودية بدالً من تحقيق لوعود العھد القديم .ھذه التھم مشابھة لتلك التي ُوجھت
الستفانوس ) .(١٣ :٦ربما كان بولس نفسه قد قال ذلك؛ بالتأكيد كان يوافق مع ھذه المكانة
اليھودية الالھوتية ) (٢٠ :٢٢قبل لقائه على طريق دمشق مع المسيح .رسالة المسيح ق ّوضت
الناموسية والطقسية في اليھودية التي كانت منتشرة في القرن األول .ھذا نراه ليس فقط في
النزعة العالمية عند بولس -أي أن الخالص متاح لـ "كل الناس" -بل أيضا ً التأكيد الالھوتي
على خالص شامل فقط ومن خالل اإليمان في المسيح.
ً
 " َحتﱠى أَد َْخ َل يُونَانِيﱢينَ أَ ْيضا ً إِلَى ا ْل َھ ْي َك ِل" .ھذا يفترض أن حادثا ما قد حصل في باحة
إسرائيل ،حيث كانت النذور تُنجز في الركن الجنوبي الغربي .لقد كان يحق شرعا ً لألمميين
أن يدخلوا إلى الباحة الخارجية من الھيكل فقط.
كانت ھذه تھمة باطلة )اآلية .(٢٩
س ﱠي" .ھؤالء اليھود من آسيا )أفسس( كانوا يعرفون كالً من
س األَفَ ُ
" ٢٩ :٢١تُ ُروفِي ُم َ
س ِ
س وكانوا قد خططوا قبالً لقتل بولس ) .(٣ :٢٢واآلن رأوا فرصتھم في
بولس وتُرُوفِي ُم َ
اللعب على التحيزات العرقية اليھودية وقتل بولس )اآليات .(٣٦ ،٣١
اب" .من الواضح أن ھذه كانت بوابة بين باحة إسرائيل وباحة
ت األَ ْب َو ُ
" ٣٠ :٢١أُ ْغلِقَ ِ
النساء .الھيكل كان فيه حرسه الخاص من الالويين الذين كانوا يحفظون النظام .ھذا الفعل
كان سيضمن:
 -١حفظ الھيكل من التنجس
 -٢منع بولس من محاولة العودة إلى الھيكل ألجل سالمته
لقد تصرف ھؤالء اليھود تماما ً بنفس الطريقة كما فعل الرعاع في أفسس )أع .(١٩
ألف .ھذا أعلى رتبة في الجيش الروماني
" ٣١ :٢١أَ ِمي ِر ا ْل َكتِيبَ ِة" .ھذا حرفيا ً قائد
ٍ
)الفرسان( الذين كانوا يتمركزون في أورشليم خالل أيام العيد عندما يكون عدد السكان يزداد
ثالثة أضعاف عدده في الحاالت االعتيادية .لقد كان دوره ھو أن يحفظ النظام.
 "ا ْل َكتِيبَ ِة" .كانوا يعشيشون في قلعة أنطونيا التي كانت تطل على باحة الھيكل .لقد كان
ھيرودس الكبير قد بناھا كقصر ،ولكنھا كانت تستخدم من قِبل الرومان كمقر عسكري
)يوسيفوس.(Wars 5.5.8 ،

ت" .قائد المئة يعني حرفيا ً قائد مئة جندي .قلعة أنطونيا كانت
َ " ٣٢ :٢١ع ْ
س َكراً َوقُ ﱠوا َد ِمئَا ٍ
تطل على منطقة الھيكل .كانت ھذه تحصن جيداً بالسالح ،وخاصة خالل أيام األعياد.
سلَتَ ْي ِن" .ھذا يمكن أن يعني ) (١يديه وقدميه أو ) (٢بين جنديين
س ْل ِ
" ٣٣ :٢١يُقَيﱠ َد بِ ِ
رومانيين .من الواضح أن الجنود كانوا يظنون أنه كان ثائراً مسلحا ً )اآلية .(٣٨
 .٣٥ -٣٤ :٢١تظھر ھذه عنف وجنون الرعاع )اآلية .(٣٠
ج" .ھذه الدرجات التي كانت تؤدي من قلعة أنطونيا إلى منطقة الھيكل
 " ٣٥ :٢١ال ﱠد َر ِ
كانت قد أشير إليھا في اآلية " ،٣٢نزل".
كان ھناك مجموعتان من ساللم الدخول ھذه ،كل واحد منھا يدخل على قسم من
الھيكل .كان الرومان يريدون أن يقمعوا أي شغب بسرعة .أيام العيد كانت غالبا ً أيام اھتياج
قومي.
" ٣٦ :٢١خذه!" .ھذه ھي نفس الكلمات التي صرخ الشعب بھا بالنسبة إلى يسوع ):٢٢
٢٢؛ لو ١٨ :٢٣؛ يو  .(١٥ :١٩ھناك العديد من المتوازيات بين معاملة بولس ومعاملة
يسوع من قِبل اليھود والرومان.
سميث/فاندايك-البستاني٤٠ -٣٧ :٢١ :
٣٧
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ً
ش ْيئا؟« فقا َل:
س َك َر قا َل لِأل ِمي ِر» :أيَ ُجو ُز لِي أنْ أقو َل ل َك َ
س أَنْ يَد ُْخ َل ا ْل ُم َع ْ
" َوإِ ْذ قَا َر َب بُولُ ُ
٣٨
صنَ َع قَ ْب َل َھ ِذ ِه األَيﱠ ِام فِ ْتنَةً َوأَ ْخ َر َج إِلَى
»أَتَ ْع ِرفُ ا ْليُونَانِيﱠةَ؟ أَفَلَسْتَ أَ ْنتَ ا ْل ِم ْ
ص ِر ﱠ
ي الﱠ ِذي َ
٣٩
وس ﱞي ِمنْ
س» :أَنَا َر ُج ٌل يَ ُھو ِد ﱞ
ي طَ ْر ُ
ف ال ﱠر ُج ِل ِمنَ ا ْلقَتَلَ ِة؟« .فَقَا َل بُولُ ُ
س ِ
ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة أَ ْربَ َعةَ اآلالَ ِ
٤٠
س ِم ْن َك أَنْ تَأْ َذنَ لِي أَنْ أُ َكلﱢ َم ال ﱠ
ش ْع َب« .فَلَ ﱠما أَ ِذنَ لَهُ
أَھ ِْل َم ِدينَ ٍة َغ ْي ِر َدنِيﱠ ٍة ِمنْ ِكيلِي ِكيﱠةََ .وأَ ْلتَ ِم ُ
س ُكوتٌ ع َِظي ٌم .فَنَادَى بِاللﱡ َغ ِة ا ْل ِع ْب َرانِيﱠ ِة
ج َوأَشَا َر بِيَ ِد ِه إِلَى ال ﱠ
صا َر ُ
َوقَفَ بُولُ ُ
ب فَ َ
ش ْع ِ
س َعلَى ال ﱠد َر ِ
قَائالً".
" ٣٧ :٢١أَتَ ْع ِرفُ ا ْليُونَانِيﱠةَ؟" .اندھش األمير عندما تكلم بولس باليونانية السائدة ،إذ من
الواضح أنه كان يعتقد أن بولس كان ثائراً مسلحا ً مصريا ً قد سمع عنه )اآلية  ٣٨ويوسيفوس
Antiq. 2.13.5؛  .(20.8.6ھذا التمرد المصري حدث في الفترة بين  ٥٧ -٥٢م.
" ٣٨ :٢١ال ﱠر ُج ِل ِمنَ ا ْلقَتَلَ ِة" .ھذه ھي كلمة  ،sicariiكلمة التينية للقتلة وحملة الخناجر.
غالبا ً ما يدعون "الغيورين" في العھد الجديد )لو ١٥ :٦؛ أع  .(١٣ :١كانوا مجموعة من
اليھود يلجأون إلى العنف لقلب الحكم الروماني.
 ،A. T. Robertsonفي كتابه Word Pictures in the Greek New
 ،Testamentالمجلد  ،٣ص ،٣٨٢ .يذكر أن ھذه الكلمة كان يستخدمھا يوسيفوس لوصف
أتباع ھذا الثائر المصري )يوسيفوس Wars 2.13.5 ،؛ .(Antiq. 20.8.6,10
ِ " ٣٩ :٢١منْ أَھ ِْل َم ِدينَ ٍة َغ ْي ِر َدنِيﱠ ٍة" .ھذا مصطلح ) ،litotesانظر التعليق على :١٢
 ،(١٨الذي استخدمه بولس ليؤكد مواطنيته في بلدة ذات جامعة عالمية .ال يقول النص إذا ما
كان الضابط الروماني قد تاثر.
" ٤٠ :٢١أَ ِذنَ لَهُ" .ھذا الضابط اآلمر ال يزال يريد أن يعرف ماھية األمر.
ب" .من الواضح أن ھذه كانت إيماءة باليد معروفة لإلشارة إلى
 "أَشَا َر بِيَ ِد ِه إِلَى ال ﱠ
ش ْع ِ
طلب الصمت لكيما يستطيع الشخص أن يتكلم )١٧ :١٢؛ ١٦ :١٣؛ ٣٣ :١٩؛ ٤٠ :٢١؛
 .(١ :٢٦قد تكون ھذه إيماءة متكلفة تعلمھا بولس بينما كان يدرس علم البالغة والخطاب في
طرسوس.
 "نَادَى بِاللﱡ َغ ِة ا ْل ِع ْب َرانِيﱠ ِة" .تكلم بولس إلى الرعاع )كان اليھود قد تعلموا أن يتكلموا
باآلرامية خالل سنوات خضوعھم للحكم الفارسي( .ھذا أسكت الرعاع لفترة من الزمن ):٢٢
.(٢
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١إذا ما كان األنبياء في كل مدينة قد أخبروا بولس بأال يذھب إلى أورشليم،
فلماذا ذھب؟
-٢ما عالقة اليھود المؤمنين بالعھد الموسوي؟
-٣ھل التھم التي وجھھا اليھود اآلسيويون لبولس في اآلية ٢٨أ صحيحة؟

-٤ھل تعليق ھذا اآلمر )اآلية  (٣٨يدل على أن بضعة من اليھود يعرفون
اليونانية أم أنه ظن أن بولس كان مصرياً؟

Acts 22
أعمال الرسل ٢٢
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
خطبة بولس أمام اليھود
٢٤ -١ :٢٢
بولس المواطن الروماني
٢٩ -٢٥ :٢٢
أمام رؤساء اليھود
٣٠ -٢٩ :٢٢

اليسوعية

العربية
المشتركة
دفاع بولس أمام دفاع بولس أمام خطبة بولس في
أھل أورشليم
اليھود
اليھود
٢٤ -١ :٢٢
٢٩ -١ :٢٢
٢٤ -١ :٢٢
مواطن
بولس
مواطن
بولس
الروماني
الروماني
٢٩ -٢٥ :٢٢
٢٩ -٢٥ :٢٢
٣٠ -٢٥ :٢٢
بولس في مجلس بولس في المجلس
اليھودي
اليھود
٣٠ -٢٩ :٢٢
٣٠ -٢٩ :٢٢

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني١ :٢٢ :
١
اجي اآلنَ لَ َد ْي ُك ْم«".
س َم ُعوا ْ
اإل ْخ َوةُ َواآلبَا ُء ا ْ
احتِ َج ِ
" »أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل ِ
١ :٢٢
اإل ْخ َوةُ َواآلبَا ُء"
سميث/فاندايك-البستاني
" ِ
اإل ْخ َوةُ َواآلبَا ُء"
كتاب الحياة
" ِ
ْ
"إخ َوتي وآبائي"
العربية المشتركة
َ
َ
اإلخ َوة وأيﱡھا اآلباء"
اليسوعية
"أيﱡھا ِ
كتاب ،A Translator’s Handbook on The Acts of the Apostles
للكاتبين  Newmanو Nidaيقول أن ھذا يدل على رجال من عمر بولس وأولئك الذين
أكبر منه )ص .(٤١٩ .ولكن ،أعتقد أن ھذا ال بد أن يكون مصطلحا ً )استخدم استفانوس نفس
القول االفتتاحي في  (٢ :٧ألن بولس كان يزيد على الستين عاما ً في تلك المرحلة وھذا ال
يتالءم مع عمر الرعاع.
ال بد أنه كان ھناك بعض المؤمنين في وسط الحشد .وعلى األرجح أن كلمة "إخوة"
تشير بشكل فريد إليھم .إال أن بولس دائما ً يطابق نفسه مع بني جنسه وشعبه )رو ٥ -١ :٩؛
في .(٥ :٣
اجي" .نحصل على كلمة "دفاع" من ھذه الكلمة اليونانية ) .(apologiaإنھا
 " ْ
اح ِت َج ِ
تعني الدفاع الشفھي القانوني .ھذه الكلمة تستخدم عدة مرات في أعمال الرسل فيما يتعلق
بمحاكماة بولس )١٦ :٢٥؛  ٢تيم .(١٦ :٤
سميث/فاندايك-البستاني٢ :٢٢ :
٢
س ُكوتا ً أَ ْح َرى .فَقَا َل.":
س ِم ُعوا أَنﱠهُ يُنَا ِدي لَ ُھ ْم بِاللﱡ َغ ِة ا ْل ِع ْب َرانِيﱠ ِة أَ ْعطُوا ُ
" فَلَ ﱠما َ

" ٢ :٢٢ال ﱡل َغ ِة ا ْل ِع ْب َرانِيﱠ ِة" .تشير ھذه إلى اآلرامية .كل األماكن في األناجيل حيث تدون
كلمات يسوع الفعلية ھي في اللغة اآلرامية .كانت ھذه لغة متشابھة مع اللغة العبرية القديمة.
لقد كانت لغة اإلمبراطورية الفارسية .وقد تعلمھا اليھود خالل فترة خضوعھم لحكم ھؤالء.
على سبيل المثال ،في نح  ،٨حيث عزرا يقرأ ناموس موسى بالعبرية ،كان على
الالويين أن يفسروا إلى اآلرامية من أجل الشعب )نح .(٧ :٨
س ُكوتا ً أَ ْح َرى" .طريقة بولس التي بدأ بھا كالمه اللطيفة المھذبة ،إضافة إلى
 "أَ ْعطُوا ُ
طالقته اآلرامية وحقيقة أن الكثير من ھؤالء الرعاع كانوا يعرفونه أو يعرفون عنه ،أحدثت
ھدوءاً وسكونا ً مدھشا ً فوريا ً .لقد كانوا يريدون أن يسمعوا ما كان يريد أن يقوله -وھذه كانت
فرصة مثالية للكرازة لرؤساء اليھود.
سميث/فاندايك-البستاني٥ -٣ :٢٢ :
٣
وس ِكيلِي ِكيﱠةَ َولَ ِكنْ َربَ ْيتُ فِي َھ ِذ ِه ا ْل َم ِدينَ ِة ُم َؤدﱠبا ً ِعن َدْ
" »أَنَا َر ُج ٌل يَ ُھو ِد ﱞ
ي ُولِدْتُ فِي طَ ْر ُ
س َ
يَ .و ُك ْنتُ َغيُوراً ِ ﱠ ِ َك َما أَ ْنتُ ْم َج ِمي ُع ُك ُم ا ْليَ ْو َم.
س األَبَ ِو ﱢ
يق النﱠا ُمو ِ
ِ ٤ر ْجلَ ْي َغ َماالَئِي َل َعلَى ت َْحقِ ِ
٥
ش َھ ُد
سا ًء َك َما يَ ْ
اضطَ َھدْتُ َھ َذا الطﱠ ِري َ
َو ْ
سلﱢما ً إِلَى ال ﱡ
ون ِر َجاالً َونِ َ
ت ُمقَيﱢداً َو ُم َ
ق َحتﱠى ا ْل َم ْو ِ
س ُج ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
سائِ َل لِ ِإلخ َو ِة إِلى
يس الك َھن ِة َو َج ِمي ُع ال َم ْ
لِي أَ ْيضا َرئِ ُ
شيَخ ِة ال ِذينَ إِذ أخذتُ أ ْيضا ِمن ُھ ْم َر َ
شلِي َم ُمقَيﱠ ِدينَ لِ َك ْي يُ َعاقَبُوا".
ِد َم ْ
ق َذ َھ ْبتُ آلتِ َي بِالﱠ ِذينَ ُھنَا َك إِلَى أُو ُر َ
ش َ
وس" .يحاول بولس أن يطابق نفسه مع ھذا الحشد
" ٣ :٢٢أَنَا َر ُج ٌل يَ ُھو ِد ﱞ
ي ُولِدْتُ فِي طَ ْر ُ
س َ
اليھودي .إنه يؤكد على يھوديته ) ٢كور ٢٨ :١٢؛ في  .(٦ -٥ :٣لقد كان يُعتبر يھوديا ً من
الشتات يتكلم باليونانية.
ْ
ً
ُ
عبارة " َول ِك ْن َربَيْت فِي ھ ِذ ِه ال َم ِدينَ ِة" يمكن أن تشير نحويا إما إال ) (١طرسوس أو
) (٢أورشليم .سياقياً ،المعنى الضمني ھو أورشليم .إن كان األمر كذلك ،فإن تدريب بولس
في البالغة والخطابة اليونانية ال بد أنه حدث في مكان ما غير طرسوس.
 " ُم َؤدﱠبا ً ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي َغ َماالَئِي َل" .كان ھذا رابي محترم جداً ) .(٤٠ -٣٤ :٥إنه يقتبس من
المشنه  Mishnahعدة مرات .كان بولس تلميذاً لمدرسة ھليل الرابية المتحررة .ال بد أن ھذا
الحشد قد تأثر بھذا القول .انظر الموضوع الخاصَ " :غ َماالَئِي َل" ،على .٣٤ :٥
ي" .ھذا سيدل على أن بولس كان فريسيا ً )٦ :٢٣؛ (٥ :٢٦
س األَبَ ِو ﱢ
يق النﱠا ُمو ِ
 " َعلَى ت َْحقِ ِ
ومتحمسا ً من تلك الناحية )اآلية ٤؛ غل ١٤ :١؛ في  .(٦ :٣كان الفريسيون ملتزمون
بالطاعة الشديدة إلى التقاليد الشفھية )أي التلمود( ،الذي كان يفسر العھد القديم.
 " َك َما أَ ْنتُ ْم َج ِمي ُع ُك ُم ا ْليَ ْو َم" .يقر بولس بحماستھم والتزامھم .لقد كان يوما ً مثلھم.
اضطَ َھدْتُ " .خالل خدمة بولس كان دائما ً يرجع تلك األيام بأسف شديد .إنه يذكر
ْ " ٤ :٢٢
ً
ھذا غالبا ً )٢١ ،١٣ ،١ :٩؛ ١٩ ،٤ :٢٢؛ غل ٢٣ ،١٣ :١؛  ١تيم  .(١٣ :١غالبا ما يشير
بولس إلى نفسه على أنه األدنى بين القديسين بسبب ھذه األعمال واألفعال التي صدرت عنه
) ١كور ٩ :١٥؛  ٢كور ١١ :١٢؛ أف ٨ :٣؛  ١تيم .(١٥ :١
ق" .كان ھذا أول اسم يُطلق على الكنيسة المسيحية )٢ :٩؛ ٢٣ ،٩ :١٩؛
 " َھ َذا الطﱠ ِري َ
٤ :٢٢؛  .(٢٢ ،١٤ :٢٨ھذه التسمية تشير إلى:
 -١يسوع على أنھم "الطريق" )يو (٦ :١٤
 -٢اإليمان الكتابي كأسلوب حياة )تث ٣٣ -٣٢ :٥؛ مز ١١ :٢٧؛ أش (٨ :٣٥
ت" .كان بولس قد سبب موتا ً لبعض المسيحيين )٣ ،١ :٨؛ .(١٠ :٢٦
 " َحتﱠى ا ْل َم ْو ِ
بالتأكيد كان مشاركا ً في موت استفانوس )٥٨ :٧؛ .(١ :٨
ون" .حقيقة أن بولس قد فعل ذلك إلى النساء تظھر فعليا ً شدة
سلﱢما ً إِلَى ال ﱡ
 " ُمقَيﱢداً َو ُم َ
س ُج ِ
اضطھاداته.
 .٥ :٢٢بولس يشارك الظروف التي قادت إلى اھتدائه على طريق دمشق إلى اإليمان بيسوع
)أع .(٩
 " َج ِمي ُع ا ْل َم ْ
شيَ َخ ِة" .ھذه حرفيا ً تعني "جميع الشيوخ" .يستخدم لوقا ھذه الكلمة نفسھا
لإلشارة إلى مجمع في لو  .٦٦ :٢٢ليست ھذه ھي الكلمة العادية المستخدمة لإلشارة إلى ھذه
الھيئة الرسمية من رؤساء اليھود في أورشليم )المجمع( ربما تشير إلى لجنة إدارية فرعية
صغيرة.
سائِ َل" ،F. F. Bruce .في كتابه Paul: Apostle of the
 "أَ َخ ْذتُ أَ ْيضا ً ِم ْن ُھ ْم َر َ
 ،Heart Set Freeلديه نقاش شيق وتوثيق لحقوق االسترداد التي أصدرھا المجمع من
البلدان المحيطة )ص .(٧٢ .لمزيد من المعلومات التاريخية انظر مكابيين األول  ٢١ :١٥و
فالفيوس يوسيفوس.

 "الﱠ ِذينَ ُھنَا َك" .تدل ھذه العبارة على أن ھؤالء كانوا يھوداً مؤمنين كانوا قد ھربوا من
االضطھاد في أورشليم.
سميث/فاندايك-البستاني١١ -٦ :٢٢ :
"٦فَ َحد َ
ب إِلَى ِد َم ْ
ق َح ْولِي ِمنَ
ف النﱠ َھا ِر بَ ْغتَةً أَ ْب َر َ
ش َ
ق أَنﱠهُ نَ ْح َو نِ ْ
ب َو ُمتَقَ ﱢر ٌ
َث ِلي َوأَنَا َذا ِھ ٌ
ص ِ
٧
ص ْوتا ً قَا ِئالً لِي :شَا ُو ُل شَا ُو ُل لِ َما َذا
ال ﱠ
س ِم ْعتُ َ
ض َو َ
س َما ِء نُو ٌر ع َِظي ٌم .فَ َ
سقَ ْطتُ َعلَى األَ ْر ِ
٨
َضطَ ِھ ُدهُ.
سو ُ
ي الﱠ ِذي أَ ْنتَ ت ْ
ت ْ
اص ِر ﱡ
سيﱢدُ؟ فَقَا َل لِي :أَنَا يَ ُ
َضطَ ِھ ُد ِني؟ فَأ َ َج ْبتُ َ :منْ أَ ْنتَ يَا َ
ع النﱠ ِ
١٠
٩
ص ْوتَ الﱠ ِذي َكلﱠ َمنِي .فَقُ ْلتُ :
ارتَ َعبُوا َولَ ِكنﱠ ُھ ْم لَ ْم يَ ْ
َوالﱠ ِذينَ َكانُوا َم ِعي نَظَ ُروا النﱡو َر َو ْ
س َم ُعوا َ
يع َما تَ َرتﱠ َب
َما َذا أَ ْف َع ُل يَا َر ﱡب؟ فَقَا َل لِي ال ﱠر ﱡب :قُ ْم َو ْاذھ َْب إِلَى ِد َم ْ
ش َ
ق َو ُھنَا َك يُقَا ُل لَ َك عَنْ َج ِم ِ
١١
ص ُر ِمنْ أَ ْج ِل بَ َھا ِء َذلِكَ النﱡو ِر ا ْقتَا َدنِي بِيَ ِدي الﱠ ِذينَ َكانُوا َم ِعي
لَ َك أَنْ تَ ْف َع َلَ .وإِ ْذ ُك ْنتُ الَ أُ ْب ِ
ق".
فَ ِجئْتُ إِلَى ِد َم ْ
ش َ
ف النﱠ َھا ِر" .ھذا تفصيل إضافي ليس موجود في .٣ :٩
" ٦ :٢٢نَ ْح َو نِ ْ
ص ِ
 .٧ :٢٢ھذا تكرار عن اآلية .٤ :٩
٨ :٢٢
ﱠ
ري"
سميث/فاندايك-البستاني
اص ﱡ
"يَسو ُع الن ِ
ﱠ
ري"
كتاب الحياة
اص ﱡ
"يَسو ُع الن ِ
ﱠ
ري"
العربية المشتركة
اص ﱡ
"يَسو ُع الن ِ
ﱠ
ري"
اليسوعية
اص ﱡ
"يَسو ُع الن ِ
يشارك بولس شھادته الشخصية ثالث مرات في أع ٣١ -١ :٩؛  ،١٨ -٤ :٢٦ولكن
ھنا وفي  ٩ :٢٦ھما المكانان الوحيدان اللذان يستخدم فيھما ھذه التسمية .حرفيا ً ھذه ھي
"يَسو ُ
اصريﱡ " .ھذه كلمة سخرية في  ،٥ :٢٤ولكن كلمة نبوءة في مت  .٢٣ :٢ربما ال
ع النﱠ ِ
تدل على تسمية جغرافية ،بل لقب مسياني من "غصن" )أش ١ :١١؛  (٢ :٥٣من الكلمة
العبرية ) nēserإر ٥ :٢٣؛ ١٥ :٣٣؛ زك ٨ :٣؛  .(١٢ :٦انظر الموضوع الخاص على
.٢٢ :٢
َض َ
ط ِھ ُدهُ" .انظر التعليق الكامل على .٤ :٩
 "الﱠ ِذي أَ ْنتَ ت ْ
ص ْوتَ الﱠ ِذي َكلﱠ َمنِي" .ليس من تناقض بين روايات اھتداء بولس
َ " ٩ :٢٢ولَ ِكنﱠ ُھ ْم لَ ْم يَ ْ
س َم ُعوا َ
في  ٧ :٩و .٩ :٢٢النحو اليوناني يتضمن المعنى أن رفقاءه سمعوا الصوت ،ولكن لم يفھموا
الكلمات .انظر  ٧ :٩ألجل نقاش أكمل وأفضل.
يع َما تَ َرتﱠ َب لَ َك" .ھذا فعل تام مبني للمعلوم إشاري .إنه يعكس كلمات
" ١٠ :٢٢عَنْ َج ِم ِ
يسوع لحنانيا في  .١٦ -١٥ :٩كان لدى بولس مھمة محددة جداً وصعبة للغاية عليه أن
ينجزھا .من نواح كثيرة عديدة رؤيا بولس وتفويضه يتبعان ما يرد عند أنبياء العھد القديم
)أش ٦؛ إر ١؛ حز .(٣ -٢
 .١١ :٢٢أعتقد أن ھذا ھو ما كان سبب "الشوكة في الجسد" عند بولس .بعض النظريات
المتعلقة بشوكة بولس في الجسد ھي:
 -١آباء الكنيسة األولى ،ولوثر ،وكالفن ،يقولون أنھا كانت مشاكل روحية مع طبيعته
الساقطة )أي "في الجسد"(
 -٢يقول الذھبي الفم أنھا كانت مشكلة مع األشخاص )عد ٥٥ :٣٣؛ قض (٣ :٢
 -٣يقول البعض أنھا كانت داء الصرع
 -٤السير  William Ramsayيقول أنھا كانت المالريا
 -٥أعتقد أنھا كانت الرمد ،مشكلة شائعة في العين )قارن غل  ١٥ -١٣ :٤و(١١ :٦
وقد فاقمھا أو سببھا عماه األولي ھذا على طريق دمشق )أع ٩؛ وربما تلميح
إلى العھد القديم في يش (١٣ :٢٣
سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٢ :٢٢ :
١٣
١٢
َ
ْ
ان أتَى
ش ُھوداً لَهُ ِمنْ َج ِم
س َو َم ْ
يع اليَ ُھو ِد ال ﱡ
" »ثُ ﱠم إِنﱠ َحنَانِيﱠا َر ُجالً تَقِيّا ً َح َ
س ﱠك ِ
س َب النﱠا ُمو ِ
ِ
سا َع ِة نَظَ ْرتُ إِلَ ْي ِه ١٤فَقَا َل :إِلَهُ آبَائِنَا
ص ْر! فَفِي تِ ْلكَ ال ﱠ
إِلَ ﱠي َو َوقَفَ َوقَا َل لِي :أَيﱡ َھا األَ ُخ شَا ُو ُل أَ ْب ِ
١٥
يع
ص َر ا ْلبَا ﱠر َوتَ ْ
ص ْوتا ً ِمنْ فَ ِم ِه .ألَنﱠ َك َ
س َم َع َ
شيئَتَهُ َوتُ ْب ِ
ا ْنت ََخبَ َك لِتَ ْعلَ َم َم ِ
ستَ ُكونُ لَهُ شَا ِھداً لِ َج ِم ِ
١٦
ْ
َ
َ
ُ
س ِم
س ْل َخطايَا َك دَا ِعيا ً بِا ْ
س بِ َما َرأَيْتَ َو َ
س ِمعْتَ َ .واآلنَ لِ َماذا تَتَ َوانَى؟ ق ْم َوا ْعتَ ِم ْد َواغ ِ
النﱠا ِ
ال ﱠر ﱢب".
 .١٢ :٢٢ھذا وصف لحنانيا أكمل مما في  .١٠ :٩لقد كان شخصا ً علمانيا ً ومن الواضح أنه
كان مثل بولس من معيار الناموس الموسوي .قد يدل ھذا على أنه كان أيضا ً فريسيا ً:

 -١لوقا يصف سمعان على نحو مشابه ،ذاك الذي رأى يسوع في الھيكل وھو طفل )لو
(٢٥ :٢
 -٢لوقا يستخدم ھذه الكلمة أيضا ً للداللة على اليھود في الشتات الذين جاؤوا إلى
أورشليم في يوم الخمسين عندما حل الروح القدس بقوة )أع (٥ :٢
 -٣يستخدمھا لوقا للمرة الثالثة عن الرجال الذين دفنوا استفانوس بعد رجمه )أع (٢ :٨
ولذلك ،فإن ھذه الكلمة ال ترتبط بشخص مؤمن في المسيح بقدر ما ترتبط بتابع مخلص
لليھودية .إنه يدعى "تلميذا" في ١٠ :٩؛ ولذلك ،فقد صار مؤمنا ً .ومع ذلكن ورغم أنه كان
مسيحياً ،كان ال يزال لديه االحترام للجماعة اليھودية في دمشق.
 .١٣ :٢٢خدمة حنّانيا لبولس تظھر لنا أنه لم يكن ھناك تفريق واضح بين المؤمنين في
العھد الجديد بين اإلكليروس )الجماعة المرسومة بشكل خاص( والعلمانيين .كلمات يسوع
كانت سلطانه إلى:
 -١وضع األيدي ) (١٧ ،١٢ :٩على بولس وأمر الشفاء )أمر ماضي بسيط مبني
للمعلوم ،اآلية  ،١٣انظر الموضوع الخاص على (٦ :٦
 -٢يكشف إرادة يسوع لخدمة بولس )اآلية (١٥
 -٣يخبر بولس أن يعتمد )ربما كان بولس قد ع ّمد نفسه كما ھو مطلوب من اليھود
الدخالء ،أمر ماضي بسيط متوسط ،اآلية (١٦
 -٤أن يكون أداة ألجل امتالء بولس بالروح القدس )(١٧ :٩
يمكنك أن ترى قلب حنانيا عندما يدعو ھذا المضطھد والقاتل المتوحش )(١٤ -١٣ :٩
"األخ شاول".
َ
َ
" ١٤ :٢٢إِلهُ آبَائِنا" .ھذه العبارة كانت تستخدم لوصف ﷲ الذي يتعبد له اليھود .يريد
بولس أن يوضح أنه كان الرب/يھوه )انظر الموضوع الخاص على  (٦٨ :١الذي تواصل
معه وف ّوضه من خالل ابنه ،يسوع .لم يكن بولس قد دعي من قِبل أي إله آخر سوى إله
اليھود.
َ
شيئَتَهُ" .إرادة الرب/يھوه الرئيسية ھي أن يعرف البشر يسوع )يو ،٢٩ :٦
 "لِتَ ْعل َم َم ِ
 .(٤٠إرادة ﷲ األبعد لبولس كانت أن يكون الرسول المبشر لألمميين )١٥ :٩؛ ١٥ :٢٢؛
.(١٦ :١٦
ْ
ص َر البَا ﱠر" .ھذا لقب مسياني )مز ٧٢ :٤٥؛ أع ١٤ :٣؛  ١يو  .(١ :٢تمتع بولس
 "تُ ْب ِ
بامتياز اإلعالن الشخصي ليسوع الممجد )كما فعل استفانوس .(٥٦ -٥٥ :٧ ،انظر
الموضوع الخاص" :البر" ،على .١٤ :٣
ص ْوتا ً ِمنْ فَ ِم ِه" .يبدو أن ھذا يشير إلى الصوت من السماء في اآليات ٨ -٧
 " َوتَ ْ
س َم َع َ
)أي ،Bat Kol ،تث ١٢ :٤؛  ١مل ١٣ -١٢ :١٩؛ أي ١٦ :٤؛ إر ٣٠ :٢٥؛ حز ،٢٥ :١
٢٨؛ يوء ١٦ :٣؛ عا ٢ :١؛ لو ٢٢ :٣؛ ٣٥ :٩؛ أع  ،(١٥ ،١٣ :١٠ولكن قد تشير تماما ً إلى
اآليات  .٢١ -١٧ربما تشير ھذه أيضا ً إلى عدة رؤى خاصة كان بولس قد حصل عليھا
خالل خدمته .انظر الالئحة في اآليات .٢١ -١٧
س" .ھذه ھي الحقيقة الرائعة بأن إنجيل يسوع المسيح ھو لكل
يع النﱠا ِ
" ١٥ :٢٢شَا ِھداً لِ َج ِم ِ
البشر )يو ١٦ :٣؛ ٤٢ :٤؛  ١تيم ٤ :٢؛ ١٠ :٤؛ تي ١١ :٢؛  ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ١ :٢؛ :٤
 .(١٤لن يقبل الجميع ذلك ،ولن يسمع الجميع بوضوح ،ولكن الجميع مشمولون في محبة ﷲ
وذبيحة يسوع وكرازة بولس .ھذه ھي نفس الحقيقة التي رفضھا ھؤالء الرعاع )اآلية .(٢٢
يتعمد بولس أال يستخدم كلمة "أممي" التي مررھا حنانيا له من يسوع ).(١٥ :٩
كان بولس يعرف كم أن ھذه الكلمة انفجارية وازدرائية ) go’imاألمم أو األمميين( بالنسبة
إلى أولئك اليھود المحافظين جداً .لقد كان تحيزھم وكبرياءھم العرقي قد سلبھم النبوءات
الشاملة التي قدمھا لھم أنبياء العھد القديم.
س ِمعْتَ " .ھذا الفعل األول ھو تام مبني للمعلوم إشاري؛ والفعل الثاني ھو
 " َما َرأَيْتَ َو َ
ماضي بسيط مبني للمعلوم في األسلوب الخبري.
ال نعلم لماذا ھي أزمنة مختلفة .تبدو أنھا متوازية .بولس سيحمل ذكرى ھذا اللقاء
الشخصي مع يسوع المقام طوال حياته .إنه يذكره ثالث مرات في أعمال الرسل .وعلى
األرجح أنه قدم شھادة شخصية عنه في كل مجمع.
س ْل َخطَايَا َك" .ھذان كالھما أمر ماض بسيط متوسط .ھذا تلميح إلى
" ١٦ :٢٢ا ْعتَ ِم ْد َوا ْغ ِ
الغسوالت الطقسية في العھد القديم )ال ٤٠ ،٢٨ ،٢٢ :١١؛ ١٦ -١٥ :١٧؛ عد ٢١ ،٧ :٨؛
تث  .(١١ :٢٣تستخدم ھنا كرمز لتطھرنا الروحي في المسيح ) ١كور ١١ :٦؛ أف ٢٦ :٥؛

تي ٥ :٤؛ عب  .(٢٢ :١٠المعمودية كانت االعتراف العلني باإليمان في الكنيسة األولى.
انظر التعليقات والموضوع الخاص على  ٣٨ :٢ألجل مناقشة الھوتية أكمل.
الحظوا أن المبني للمتوسط يشير إلى كل من المعمودية )أمر ماضي بسيط متوسط(
والتطھير )أمر ماضي بسيط متوسط(.
لم يستطع بولس أن يمحي خطاياه ،ولكن أمكنه أن يع ّمد نفسه )ھذه الممارسة
اليھودية التي يقوم بھا الدخالء( .وحتى يُقال أن التغطيس ھو النمط الوحيد في العھد الجديد
)رو ٦؛ وكول  ،(٢ولكن ھنا المعمودية مرتبطة باستعارة الغسل )٣٨ :٢؛  ١كور ١١ :٦؛
أف ٢٦ :٥؛ تي ٥ :٣؛ عب  .(٢٢ :١٠تظھر لنا  ١بط  ٢١ :٣أنھا رمز ،ولكنھا ليست سراً.
يجب على المفسرين المعاصرين أن يحذروا من االستناد كثيراً إلى المبني للمتوسط
أو المبني للمعلوم ألن ھذه كانت اندماجا ً إلى صيغة المبني للمعلوم في اليونانية السائدة .يقال
أن بولس قد اعتمد )مبني للمعلوم( في  .١٨ :٩شكل معمودية بولس ليس ھو القضية ،ولكن
معموديته ھي القضية.
س ِم ال ﱠر ﱢب"" .االسم" ليس صيغة سحرية ،بل اعتراف علني بالوالء ليسوع
 "دَا ِعيا ً بِا ْ
وبدء عالقة شخصية معه )اسم فاعل ماضي بسيط متوسط يستخدم كفعل أمر( ،والتي تؤدي
إلى موقف وأسلوب حياة فيه تشبه بالمسيح .الصيغة التي تتعلق بالمعمودية في الكنيسة األولى
كما تُقال شفھيا ً من قِبل المرشح كان "يسوع رب" )رو ١٣ -٩ :١٠؛  ١كور ٢ :١؛  ٢تيم :٢
 .(٢٢الكلمات الدقيقة أو الصيغة ليست ھي المفتاح )أسرارية( ،ولكن قلب المرشح )يؤمن
ويقتبل( .انظر التعليق على ٣٨ :٢و الموضوع الخاص على .٢١ :٢
سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٧ :٢٢ :
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ﱢ
ْ
ﱢ
"َ ١٧و َحد َ
صلتُ فِي غ ْيبَ ٍة
َث لِي بَ ْع َد َما َر َج ْعتُ إِلَى أُو ُر َ
صلي فِي ال َھ ْي َك ِل أني َح َ
شلِي َم َو ُكنتُ أ َ
١٨
س ِر ْع َو ْ
ش َھا َدتَ َك َعنﱢي.
شلِي َم ألَنﱠ ُھ ْم الَ يَ ْقبَلُونَ َ
َاجالً ِمنْ أُو ُر َ
فَ َرأَ ْيتُهُ قَائِالً لِي :أَ ْ
اخ ُر ْج ع ِ
١٩
ب فِي ُك ﱢل َم ْج َم ٍع الﱠ ِذينَ يُ ْؤ ِمنُونَ بِ َك.
س َوأَ ْ
ض ِر ُ
فَقُ ْلتُ  :يَا َر ﱡب ُھ ْم يَ ْعلَ ُمونَ أَنﱢي ُك ْنتُ أَ ْحبِ ُ
٢٠
اب الﱠ ِذينَ قَتَلُوهُ.
وس َ
سفِكَ َد ُم ا ْ
َو ِحينَ ُ
اضيا ً بِقَ ْتلِ ِه َو َحافِظا ً ثِيَ َ
ستِفَانُ َ
ش ِھي ِد َك ُك ْنتُ أَنَا َواقِفا ً َو َر ِ
٢١
سلُ َك إِلَى األُ َم ِم بَ ِعيداً«".
فَقَا َل لِيْ :اذھ َْب فَإِنﱢي َ
سأ ُ ْر ِ
 .٢١ -١٧ :٢٢ھذا مثال آخر عن رؤى بولس الخاصة )١٠ -٩ :١٨؛ ١١ :٢٣؛ -٢٣ :٢٧
 .(٢٤في ھذا السياق إنھا تالئم النبوءة في اآلية .١٤
شلِي َم" .في شھادة بولس في كل من األصحاحات ٩وھنا،
" ١٧ :٢٢بَ ْع َد َما َر َج ْعتُ إِلَى أُو ُر َ
يبدو على أن كالمه يدل على أنه رجع إلى أورشليم حاالً بعد اھتدائه ،ولكن غل ٢٤ -١١ :١
تكشف عن فترة طويلة )تصل إلى ثالث سنوات( قبل أن يرجع بولس.
ص ْلتُ فِي َغ ْيبَ ٍة" .انظر التعليق على .١٠ :١٠
 " َح َ
 .١٨ :٢٢يتكلم يسوع إلى بولس باستخدام فعلي أمر ماضيين بسيطين مبنيين للمعلوم:
"أسرع" و"اخرج" .تحذير يسوع تبين أنه كان في محله فيما بعد من خالل تآمر اليھود
الھلينيين على قتل بولس المدون في .٢٩ :٩
" ١٩ :٢٢يَا َر ﱡب" .المحال عليه نحويا ًفي ھذه العبارة يمكن أن يكون "إله آبائنا" )اآلية
 (١٤أو "البار" )اآلية .(١٤
الرعاع اليھود كانوا سيفھمون أن الكالم ھو عن الرب/يھوه ،ولكن أي مؤمن كان
حاضراً ھناك كان ليفھم أن الحديث ھو عن يسوع .االنتقال أمر شائع في اقتباسات العھد
القديم المستخدمة في اإلشارة إلى يسوع في العھد الجديد .إنه غموض "التوحيد المثلث
األقانيم" )انظر المواضيع الخاصة على  ٣٢ :٢و.(٣٩ :٢
ب" .ھذان فعالن ناقصان مبنيان للمعلوم فيھما كناية ،ما يشير إلى
س َوأَ ْ
ض ِر ُ
 " ُك ْنتُ أَ ْح ِب ُ
عمل اسمر في الماضي .انظر التعليق الكامل على .٤ :٢٢
 "الﱠ ِذينَ يُ ْؤ ِمنُونَ ِب َك" .انظر المواضيع الخاصة المتعلقة على  ،١٦ :٣ ،٤٠ :٢و.٥ :٦
 .٢٠ :٢٢انظر التعليق على  ٥٩ -٥٨ :٧و .١ :٨يصف بولس أعماله السابقة المحزنة
باستخدام ثالثة أسماء فاعل ناقصة فيھا كناية:
 -١كان يقف ھناك مع الرعاع
 -٢كان موافقا ً على الرجم
 -٣كان يحمل ثياب أولئك الذين رجموا استفانوس
عظة استفانوس وموته كان لھا تأثير عميق على بولس.

سلُ َك إِلَى ْاألُ َم ِم بَ ِعيداً" .ھذه إشارة واضحة إلى رحالت بولس اإلرسالية وفي
َ " ٢١ :٢٢
سأ ُ ْر ِ
النھاية شھادته أمام المسؤولين الحكوميين الرومان في فلسطين وأيضا ً في روما أمام قيصر
) .(١١ :٢٣لقد كان يعرف أن ھذا القول سيؤجج الحشد.
سميث/فاندايك-البستاني٢٩ -٢٢ :٢٢ :
٢٢
ض ألَنﱠهُ
" فَ َ
س ِم ُعوا لَهُ َحتﱠى َھ ِذ ِه ا ْل َكلِ َمةَ ِ◌ ثُ ﱠم َرفَ ُعوا أَصواتَ ُھم قَائِلِينَ ُ » :خ ْذ ِم ْث َل َھ َذا ِمنَ األَ ْر ِ
٢٣
يحونَ َويَ ْط َر ُحونَ ثِيَابَ ُھ ْم َويَ ْر ُمونَ ُغبَاراً إِلَى ا ْل َج ﱢو
ص ُ
َكانَ الَ يَ ُجو ُز أَنْ يَ ِع َ
يش«َ .وإِ ْذ َكانُوا يَ ِ
٢٤
ب َكانُوا
َب بِ ِه إِلَى ا ْل ُم َع ْ
ت لِيَ ْعلَ َم ألَ ﱢ
ي َ
ص بِ َ
س َك ِر قَائِالً أَنْ يُ ْف َح َ
أَ َم َر األَ ِمي ُر أَنْ يُ ْذھ َ
سبَ ٍ
ض َربَا ٍ
٢٥
ف» :أَيَ ُجو ُز لَ ُك ْم أَنْ
يَ ْ
ص ُر ُخونَ َعلَ ْي ِه َھ َك َذا .فَلَ ﱠما َمدﱡوهُ لِل ﱢ
اط قَا َل بُولُ ُ
س لِقَائِ ِد ا ْل ِمئَ ِة ا ْل َواقِ ِ
سيَ ِ
٢٦
َب إِلَى األَ ِمي ِر َوأَ ْخبَ َرهُ
س ِم َع قَائِ ُد ا ْل ِمئَ ِة َذھ َ
ض ﱟي َعلَ ْي ِه؟« فَإِ ْذ َ
ت َْجلِدُوا إِ ْن َ
سانا ً ُرو َمانِيّا ً َغ ْي َر َم ْق ِ
٢٧
قَائِالً» :ا ْنظُ ْر َما َذا أَ ْنتَ ُم ْز ِم ٌع أَنْ تَ ْف َع َل! ألَنﱠ َھ َذا ال ﱠر ُج َل ُرو َمانِ ﱞي« .فَ َجا َء األَ ِمي ُر َوقَا َل لَهُ:
٢٨
اب األَ ِمي ُر» :أَ ﱠما أَنَا فَبِ َم ْبلَ ٍغ َكبِي ٍر ا ْقتَنَ ْيتُ َھ ِذ ِه
»قُ ْل لِي .أَ ْنتَ ُرو َمانِ ﱞي؟« فَقَا َل» :نَ َع ْم« .فَأ َ َج َ
٢٩
ت تَنَ ﱠحى َع ْنهُ الﱠ ِذينَ َكانُوا ُم ْز ِم ِعينَ
ال ﱠر َع ِويﱠةَ« .فَقَا َل بُولُ ُ
س» :أَ ﱠما أَنَا فَقَ ْد ُولِدْتُ فِي َھا«َ .ولِ ْل َو ْق ِ
صوهَُ .و ْ
اختَشَى األَ ِمي ُر لَ ﱠما َعلِ َم أَنﱠهُ ُرو َمانِ ﱞي َوألَنﱠهُ قَ ْد قَيﱠ َدهُ".
أَنْ يَ ْف َح ُ
 .٢٢ :٢٢قولھم ھذا اصطالحي وفيه جزءان:
َ
َ
ض) “،لو ١٨ :٢٣؛ أع (٣٦ :٢١
ُ ” -١خ ْذ )أمر حاضر مبني للمعلوم( ِم ْث َل ھذا ِمنَ األرْ ِ
يش" )أع (٢٤ :٢٥
َ ” -٢كانَ الَ يَجُو ُز )ناقص مبني للمعلوم إشاري( أَ ْن يَ ِع َ
تحيزاتھم العرقية والدينية واضحة متكشفة .كل البشر متكيفون تاريخيا ً وثقافيا ً.
٢٣ :٢٢
ْ
"إذ كانوا يَط َر ُحونَ ثِيَابَ ُھ ْم"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
"يُل ﱢو ُحونَ بِثِيَابِ ِھ ْم"
كتاب الحياة
ْ
"يَط َر ُحونَ ثِيَابَ ُھ ْم"
العربية المشتركة
ْ
"يَط َر ُحونَ ثِيَابَ ُھ ْم"
اليسوعية
تمزيق الثياب والتلويح بھا أو رميھا في الجو كانت عالمات في العھد القديم على
التفجع والحداد بسبب التجديف ) ،Greek-English Lexiconللكاتبين  Louwو ،Nida
المجلد  ،١ص.(١٤ :١٤ ،٢١٣ .
 "يَ ْر ُمونَ ُغبَاراً إِلَى ا ْل َج ﱢو" .كان بولس محظوظا ً أنه لم يكن ھناك حجارة .وضع المرء
للغبار على رأسه كان عالمة على الحداد )يش ٦ :٧؛  ١صم ١٢ :٤؛  ٢صم ٢ :١؛ أي :٢
 ،(١٢وھذا التفجع بسبب تجديف )أش ٤٧؛ مرا ٢؛ ميخا .(١٠ :١
موضوع خاص :طقوس الحداد
كان بنو إسرائيل يعبّرون عن الحزن واألسى على موت الشخص المحبوب ،وعند
توبتھم الشخصية ،وأيضا ً جرائمھم الجماعية المشتركة ،بطرق عدة.
 -١يم ّزقون الرداء الخارجي ،تك ٣٤ ،٢٩ :٣٧؛ ١٣ :٤٤؛ قضاة ٣٥ :١١؛  ٢صم :١
١١؛ ٣١ :٣؛  ١مل ٢٧ :٢١؛ أيوب ٢١
ْ
ْح ،تك ٣٤ :٣٧؛  ٢صم ٣١ :٣؛  ١مل ٢٧ :٢١؛ إر ٣٧ :٤٨
 -٢يأت َِزرُونَ بِ ِمس ٍ
 -٣يخلعون أحذيتھم ٢ ،صم ٣٠ :١٥؛ أش ٣ :٢٠
 -٤يضعون أيديھم على رؤوسھم ٢ ،صم ٩ :١٣؛ إر ٣٧ :٣
 -٥يضعون الرماد على رؤوسھم ،يشوع ٦ :٧؛  ١صم ١٢ :٤؛ نحميا ١ :٩
 -٦يجلسون على األرض ،مراثي ١٠ :٢؛ حز ) ١٦ :٢٦يرقدون على األرض ٢ ،صم
(١٦ :١٢؛ أش ١ :٤٧
 -٧يقرعون على صدورھم ١ ،صم ١ :٢٥؛  ٢صم ٢٦ :١١؛ نح ٧ :٢
 -٨يجرحون أجسادھم ،تث ١ :١٤؛ إر ٦ :١٦؛ ٣٧ :٤٨
 -٩يصومون ٢ ،صم ٢٣ :١٢؛  ١مل ٢٧ :٢١
 -١٠ينشدون لحن ندب ٢ ،صم ١٧ :١؛ ٣١ :٣؛  ٢أخ ٢٥ :٣٥
 -١١الصلع )يُقلع الشعر أو يُحلق( ،إر ٣٧ :٤٨
 -١٢تقصير اللحى ،إر ٣٧ :٤٨
 -١٣يغطون الرأس أو الوجه ٢ ،صم ٣٠ :١٥؛ ٤ :١٩
" ٢٤ :٢٢األَ ِمي ُر" .ھذه ھي الكلمة ) chiliarchاآليات  ،(٢٩ -٢٧ما يعني أنه قائد على
 ١٠٠٠عسكري ،كما أن الكلمة ) centurionاآليات  (٢٦ -٢٥تعني قائد على ١٠٠
عسكري .ولكن العدد نسبي .لقد كان الضابط المسؤول عن الحامية الرومانية في أورشليم.

س َك ِر" .يشير ھذا إلى قلعة أنطونيا ،التي كانت تطل على منطقة الھيكل ومرتبطة
 "ا ْل ُم َع ْ
بھا .لقد بنيت في الفترة الفارسية في أيام نحميا )نح ٨ :٢؛  .(٢ :٧أعاد ھيرودس الكبير
تسميتھا نسبة إلى مارك أنتوني .خالل أيام األعياد كان عدد سكان أورشليم يتضاعف ثالث
أضعاف عن عدده العادي في األيام العادية .كان الرومان ينقلون عدداً ضخما ً من الجنود من
قيصرية إلى قلعة أنطونيا ألجل أھداف األمن والسالم.
ت" .ھذه تدل على المعنى "يضربوه للحصول على معلومات منه".
ص بِ َ
 "يُ ْف َح َ
ض َربَا ٍ
الضرب بالسياط كان شكالً قاسيا ً من أشكال التعذيب .وكثيرون ماتوا بسببه .لقد كان أقسى
وأشد بكثير من الجلد بالسياط عند اليھود أو الضرب بالعصي عند الرومان .كان يستخدم
سوط جلدي يحوي قطعا ً من معدن أو حجارة أو عظام تخاط إلى الجدائل وذلك لجلد السجناء.
َ " ٢٥ :٢٢مدﱡوهُ" .عادة ما تمد الضحايا وتوثق إلى عمود منخفض ألجل إنجاز الجلد.
 "أَيَ ُجو ُز لَ ُك ْم" .أولئك الجنود كانوا على وشك أن يخالفوا شريعتھم الخاصة من عدة نواح:
 -١المواطن الروماني ما كان يسمح بأن يوثق )٣٣ :٢١و (٢٩ :٢٢
 -٢المواطن الروماني ما كان ينبغي أن يُجلد )History 10:9:4 ، Livy؛ ،Cicero
(Pro Rabirio 4:12-13
 -٣لم يحاكم بولس ولم تثبت إدانته )(٣٧ :١٦
" ٢٧ :٢٢أَأَ ْنتَ ُرو َمانِ ﱞي؟" .عبارة "أنت" مشددة .ھذا الضابط الروماني لم يستطع أن
يصدق أن بولس كان مواطنا ً رومانيا ً.
" ٢٨ :٢٢بِ َم ْبلَ ٍغ َكبِي ٍر ا ْقتَنَ ْيتُ َھ ِذ ِه ال ﱠر َع ِويﱠةَ" .كان ھناك ثالث طرق ليكون المرء مواطناً
رومانيا ً:
 -١بالوالدة
 -٢بأن يُقدم خدمة خاصة للدولة
 -٣بأن يشتري المواطنية )(Rom. Hist. 60:17:5-6، Dio Cassius
اسم الجندي يدل على أنه قد اشترى مواطنيته تحت حكم كلوديوس وأنه كان يونانيا ً
)كلوديوس ليسياس.(٢٦ :٢٣ ،
ً
زوجة كلوديوس ،ميسالين ،غالبا ما كانت تبيع المواطنية الرومانية مقابل مبالغ
ضخمة من المال.
سميث/فاندايك-البستاني٣٠ :٢٢ :
َ
َ
اط َوأ َم َر
"َ ٣٠وفِي ا ْل َغ ِد إِ ْذ َكانَ يُ ِري ُد أَنْ يَ ْعلَ َم ا ْليَقِينَ  :لِ َماذا يَ ْ
شتَ ِكي ا ْليَ ُھو ُد َعلَ ْي ِه؟ َحلﱠهُ ِمنَ ال ﱢربَ ِ
س َوأَقَا َمهُ لَ َد ْي ِھ ْم".
أَنْ يَ ْح ُ
ض َر بُولُ َ
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َو ُك ﱡل َم ْج َم ِع ِھ ْم .فَأ َ ْح َ
ض َر ُرؤَ َ
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َو ُك ﱡل َم ْج َم ِع ِھ ْم" .يظھر ھذا السلطة الرومانية .كان
" ٣٠ :٢٢أَ َم َر أَنْ يَ ْح ُ
ض َر ُر َؤ َ
المجمع مضطراً لالجتماع ،ربما في قلعة أنطونيا .يبدو ھذا اجتماعا ً عاديا ً غير رسمي.
كان على بولس أن يواجه التھم المحلية ولكن في بيئة رومانية.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا أراد بولس أن يدافع عن نفسه أمام ھؤالء الرعاع؟
-٢لماذا يدون لوقا ثالث مرات شھادة لقاء بولس عن اھتدائه على طريق دمشق؟
-٣كيف يستخدم الروح القدس حنانيا لدحض الخالفة الرسولية؟
-٤ضع قائمة برؤى بولس الخاصة .لماذا كان في حاجة إلى ھذا المقدار الكبير
من اللقاءات الفائقة الطبيعة؟
-٥كيف كانت نتيجة دفاع بولس أمام الرعاع في الھيكل مالئمة لمخطط ﷲ؟

Acts 23
أعمال الرسل ٢٣
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
أمام خطبة بولس في
بولس
أمام المجلس اليھودي
المجلس اليھودي المجلس
١١ -١ :٢٣
١١ -١ :٢٣
١١ -١ :٢٣
اليھود مؤامرة الغتيال
مؤامرة
مؤامرة لقتل بولس
بولس
لقتل بولس
٢٢ -١٢ :٢٣
٢١ -١٢ :٢٣
٢١ -١٢ :٢٣
عند
يرسل بولس
ترحيل بولس إلى فيليكس في ليسياس
الحاكم فيلكس
بولس لفيلكس
قيصرية
٣٥ -٢٣ :٢٣
٣٥ -٢٢ :٢٣
٣٥ -٢٢ :٢٣

اليسوعية
خطبة بولس في
المجلس
١١ -١ :٢٣
تآمر اليھود على
بولس
٢٢ -١٢ :٢٣
نقل بولس إلى
قيصرية
٣٥ -٢٣ :٢٣

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :٢٣ :
١
س فِي ا ْل َم ْج َم ِع َوقَا َل» :أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل
س بُولُ ُ
ض ِمي ٍر َ
اإل ْخ َوةُ إِنﱢي بِ ُك ﱢل َ
" فَتَفَ ﱠر َ
ح قَ ْد ِعشْتُ ِ ﱠ ِ
ص ال ِ
ِ
ٍ
٢
ض ِربُوهُ َعلَى فَ ِم ِهِ ٣ .حينَئِ ٍذ قَا َل
يس ا ْل َك َھنَ ِة ا ْل َواقِفِينَ ِع ْن َدهُ أَنْ يَ ْ
إِلَى َھ َذا ا ْليَ ْو ِم« .فَأ َ َم َر َحنَانِيﱠا َرئِ ُ
س
سيَ ْ
ض! أَفَأ َ ْنتَ َجالِ ٌ
ض ِربُ َك ﷲُ أَيﱡ َھا ا ْل َحائِطُ ا ْل ُمبَيﱠ ُ
لَهُ بُولُ ُ
س ت َْح ُك ُم َعلَ ﱠي َح َ
سَ » :
س َب النﱠا ُمو ِ
٥
٤
يس َك َھنَ ِة ﷲِ؟« فَقَا َل
س؟« فَقَا َل ا ْل َواقِفُونَ » :أَتَ ْ
شتِ ُم َرئِ َ
َوأَ ْنتَ تَأْ ُم ُر بِ َ
ض ْربِي ُم َخالِفا ً لِلنﱠا ُمو ِ
ش ْعبِ َك الَ تَقُ ْل فِي ِه
يس َ
يس َك َھنَ ٍة ألَنﱠهُ َم ْكت ٌ
ُوبَ :رئِ ُ
اإل ْخ َوةُ أَنﱠهُ َرئِ ُ
بُولُ ُ
س» :لَ ْم أَ ُكنْ أَ ْع ِرفُ أَيﱡ َھا ِ
سوءاً«".
ُ
١ :٢٣
َ
س"
سميث/فاندايك-البستاني
"تَف ﱠر َ
ق"
كتاب الحياة
" َح ﱠد َ
َ
"نظ َر"
العربية المشتركة
ق"
اليسوعية
" َح ﱠد َ
انظر التعليق الكامل على  .١٠ :١غالبا ً ما يستخدم لوقا ھذه الكلمة .يستخدمھا ھنا
إشارة إلى بولس .ويستخدمھا بولس فقط في  ٢كور .١٣ ،٧ :٣
 "ا ْل َم ْج َم ِع" .انظر الموضوع الخاص" :المجمع" ،على .٥ :٤
اإل ْخ َوةُ" .بولس يدعو اليھود "إخوة" عدة مرات )٣٨ ،٢٦ :١٣؛ ٥ ،١ :٢٢؛ ،١ :٢٣
" ِ
 .(٦ ،٥اليھود يدعون بولس أخا ً في  .١٥ :١٣حنانيا دعاه أخا ً في  ،١٧ :٩كما الكنيسة في
أورشليم في .٢٠ :٢١

ولكن المؤمنين اليھود أيضا ً يستعملون ھذا اللقب في النداء )مثال٣٠ :٩ ،؛ :١٠
٢٣؛ ١٢ ،١ :١١؛ ١٧ :١٢؛  .(٢٢ ،١٣ ،٣ :١٥الكلمة مرتبطة بـ "تلميذ" في ٢٩ :١١؛
 .٢٧ :١٨تستخدم أيضا ً لإلشارة إلى المؤمنين اليونانيين في  .٤٠ ،٢ :١٦لذلك فإن الكلمة
مبھمة ويجب ربطھا بنص معين وجماعة معينة.
 "قَ ْد ِعشْتُ ِ ﱠ ِ إِلَى َھ َذا ا ْليَ ْو ِم" .ھذا تام متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( إشاري
من كلمة  politeuōوالتي منھا نحصل على الكلمة "سياسي" أو "سياسية" .ھذه الكلمة
تستخدم بداللة المواطن )في  .(٢٧ :١يؤكد بولس على أنه تحرر بأمانة من مسؤوليات أن
يكون عضواً في اليھودية أمام ﷲ.

ح"
سميث/فاندايك-البستاني
ض ِمي ٍر َ
"بِ ُك ﱢل َ
ص ال ِ ٍ
ـح"
كتاب الحياة
"بِضمي ٍر صا ِل ِ
ـح"
العربية المشتركة
"بِضمي ٍر صا ِل ِ
سنَ ٍة"
اليسوعية
"بِ ُك ﱢل نِيﱠ ٍة َح َ
يستخدم بولس الكلمة "ضمير" في معظم األحيان في الرسائل إلى أھل كورنثوس
)٤ :٤؛ ١٢ ،١٠ ،٧ :٨؛ ٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٥ :١٠؛  ٢كور ١٢ :١؛ ٢ :٤؛  .(١١ :٥إنھا
تشير إلى الضمير الداخلي األخالقي واإلحساس بما ھو مالئم وما ھو غير مالئم )أع :٢٣
 .(١الضمير يمكن أن يتأثر بحياتنا الماضية ،وخياراتنا البائسة ،أو بروح قدس ﷲ .ليس
مرشداً بال خطأ ،ولكنه يحدد الحدود لإليمان الفردي.
ولذلك ،أن نخالف ضميرنا ،حتى لو كان على خطأ أو ضعيفاً ،ھو مشكلة إيمان
كبيرة.
ضمير المؤمن بحاجة ألن يكون أكثر وأكثر تشكالً بكلمة ﷲ وروح قدس ﷲ ) ١تيم
 .(٩ :٣ﷲ سيدين المؤمنين )أي الضعاف واألقوياء ،رو  (١٣ :١٥ -١ :١٤على أساس
النور الذي لديھم ،ولكن علينا جميعا ً أن نكون منفتحين على الكتاب المقدس والروح القدس
ألجل المزيد من النور وألجل أن ننمو في معرفة الرب يسوع المسيح.
 " ِ ﱠ ِ إِلَى َھ َذا ا ْليَ ْو ِم" .يقوم بولس بنفس ھذا التأكيد في  ٢كور ١٢ :١؛  ٢تيم  .٣ :١إنه
يعترف بأنه قد اھتدى بالفعل )رو  ٢٣ :٧وخاصة اآلية  .(٧جداله الالھوتي في رو ٨ -١
يستند على مخالفة كل شخص للناموس والضمير )٢٣ -٩ :٣؛ ١٥ :٤؛ .(٢٠ :٥
يس ا ْل َك َھنَ ِة" .في العبرية اسمه يعني حنانيا .ھذا ليس نفس حنانيا الذي في
َ " ٢ :٢٣حنَانِيﱠا َرئِ ُ
لو  ،٢ :٣يو  ،١٣ :١٨أو أع  ،٦ :٤بل ھو شخص يأتي فيما بعد )حنانيا ،ابن نيبيدايوس أو
نيبيداكوس( الذي كان قد عينه ھيرودس كالسيس ،الذي حكم من  ٥٩ -٤٨ق.م) .يوسيفوس،
.(Antiq. 20.9.2
كتابات يوسيفوس تخبرنا الكثير عن ھذا الكاھن العظيم:
 -١عندما صار كاھنا ً عظيماًAntiq. 20.5.2 ،؛. Wars, 2.12.6
 -٢عندما أُرسل ھو وابنه )حنانوس( موثقين إلى روما.Antiq. 20.6.2 ،
 -٣عندما قتله ثوار مسلحون مع أخيه.Wars 2.17.9 ،
يوسيفوس غالبا ً ما يكون ھو المصدر المعاصر الوحيد القديم لألحداث اليھودية
واألشخاص في فلسطين.
ض ِربُوهُ َعلَى فَ ِم ِه" .كانت ھذه عالمة تجديف )يو .(٢٢ :١٨
 "أَنْ يَ ْ
ض ِربُ َك ﷲُ" .ھذه مدونة بتفصيل أكثر في يوسيفوس.Wars 2.17.9 ،
سي َ ْ
َ " ٣ :٢٣
ض" .لسنا متأكدين تماما ً من معنى ما يقوله بولس.
 "أَ ﱡي َھا ا ْل َحائِطُ ا ْل ُمبَيﱠ ُ
 -١اليھود استخدموا ھذه االستعارة ألجل الرياء )مت (٢٧ :٢٣
 -٢ربما كانت تلميحا ً إلى حز ١٥ -١٠ :١٣
س" .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى ال  .١٥ :١٩انظر أيضا ً يو .٥١ :٧
 " ُم َخالِفا ً لِلنﱠا ُمو ِ
يس َك َھنَ ٍة" .النظريات عن عدم معرفة بولس ھي
اإل ْخ َوةُ أَنﱠهُ َرئِ ُ
" ٥ :٢٣لَ ْم أَ ُكنْ أَ ْع ِرفُ أَيﱡ َھا ِ
بسبب:
 -١ضعف النظر عنده
 -٢أن ال يكون على معرفة به ألن بولس كان قد غاب عن أورشليم لعدة سنوات
 -٣لم يدرك أنه الكاھن العظيم ألنه لم يكن يرتدي ثيابه الرسمية
 -٤لم يكن يعرف من ھو الذي يتكلم
 -٥عدم مالءمة تصرفاته )أي السخرية(

ُوب" .يظھر بولس أنه يعرف ويحترم الناموس وذلك باقتباسه من خر :٢٢
 "ألَنﱠهُ َم ْكت ٌ
.٢٨
سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٦ :٢٣ :
٦
صدﱡو ِقيﱡونَ َو َ
ص َر َخ فِي ا ْل َم ْج َم ِع» :أَ ﱡي َھا
س أَنﱠ قِ ْ
" َولَ ﱠما َعلِ َم بُولُ ُ
يسيﱡونَ َ
سما ً ِم ْن ُھ ْم َ
اآلخ َر فَ ﱢر ِ
ت أَنَا أُ َحا َك ُم«َ ٧ .ولَ ﱠما قَا َل َھ َذا
يس ﱟيَ .علَى َر َجا ِء قِيَا َم ِة األَ ْم َوا ِ
يس ﱞي ابْنُ فَ ﱢر ِ
اإل ْخ َوةُ أَنَا فَ ﱢر ِ
ال ﱢر َجا ُل ِ
٨
صدﱡوقِيﱢينَ َوا ْن َ
ت ا ْل َج َما َعةُ ألَنﱠ ال ﱠ
يسيﱢينَ َوال ﱠ
صدﱡوقِيﱢينَ يَقُولُونَ إِنﱠهُ
شق ﱠ ِ
َح َدثَتْ ُمنَا َز َعةٌ بَيْنَ ا ْلفَ ﱢر ِ
٩
يسيﱡونَ فَيُقِ ﱡرونَ بِ ُك ﱢل َذلِ َك .فَ َحد َ
اح ع َِظي ٌم
صيَ ٌ
س قِيَا َمةٌ َوالَ َمالَ ٌك َوالَ ُر ٌ
لَ ْي َ
َث ِ
وح َوأَ ﱠما ا ْلفَ ﱢر ِ
ش ْيئا ً َر ِديّا ً فِي َھ َذا
سنَا نَ ِج ُد َ
اص ُمونَ قَائِلِينَ » :لَ ْ
ض َكتَبَةُ قِ ْ
َونَ َھ َ
سيﱢينَ َوطَفِقُوا يُ َخ ِ
س ِم ا ْلفَ ﱢري ِ
١٠
يرةٌ
ان! َوإِنْ َكانَ ُر ٌ
وح أَ ْو َمالَ ٌك قَ ْد َكلﱠ َمهُ فَالَ نُ َحا ِربَنﱠ ﷲَ«َ .ولَ ﱠما َح َدثَتْ ُمنَا َز َعةٌ َكثِ َ
اإل ْن َ
س ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
س ِط ِھ ْم َويَأتُوا بِ ِه
س فأ َم َر ال َع ْ
سك َر أنْ يَن ِزلوا َويَخت َِطفوهُ ِمنْ َو َ
سخوا بُول َ
اختشَى األ ِمي ُر أنْ يَف َ
س َك ِر".
إِلَى ا ْل ُم َع ْ
" ٦ :٢٣لَ ﱠما َعلِ َم" .ربما أدرك بولس أنه ما كان سيحصل على استماع عادل من ھذا الكاھن
العظيم الصدوقي.
صدﱡوقِيﱡونَ " .انظر الموضوع الخاص على .١ :٤
" َ
ً
يسيﱡونَ " .لقد كان بولس ف ﱢريسيا )٥ :٢٦؛ في  (٦ -٥ :٣من عائلة فريسية .انظر
 "فَ ﱢر ِ
الموضوع الخاص على .٣٤ :٥
ُ
َ
َ
ت أنا أ َحا َك ُم" .رمى بولس بمسألة الھوتية كان يختلف عليھا
 " َعلَى َر َجا ِء قِيَا َم ِة األَ ْم َوا ِ
الصدوقيون والفريسيون .كان الصدوقيون ينكرون الحياة األخرى ،بينما كان الفريسيون
يؤكدون عليھا )أي ١٤ :١٤؛ ٢٧ -٢٣ :١٩؛ أش ٨ :٢٥؛ دا  .(٢ :١٢ھذا أثار الحزبان في
المجمع ضد بعضھما البعض )اآليات .(١٠ -٧
ت ا ْل َج َما َعةُ" .المعنى األساسي لھذه الكلمة ھو "يمزق" )لو ٣٦ :٥؛ :٢٣
" ٧ :٢٣ا ْن َ
شق ﱠ ِ
 .(٤٥لقد صارت تستخدم استعاريا ً للداللة على االنقسام ضمن الجماعات )أع ٤ :١٤؛ :٢٣
 .(٧االنقسام بين ھاتين الطائفتين اليھوديتين كان دائما ً تحت السطح .بولس أوقد اللھيب.
وح" .اآلية  ٨ھي تعليق من لوقا على مصدره .ھل ھذه العبارة تعني
" ٨ :٢٣الَ َمالَ ٌك َوالَ ُر ٌ
ً
أنه كان ھناك فئتان من الكائنات الروحية أم واحدة؟ األصل في كليھما غامض كتابيا ،ولكن
عب  ١٣ ،٥ :١و ١٤تدل على أنھما كانا نفس األمر.
ما كان ينكره الصدوقيون ھو الثنوية بوجود كائنات روحية صالحة وشريرة )الثنوية
الزرادشتية( .الفريسيون طوروا مفھوم العھد القديم إلى ثنوية فارسية صارمة وحتى طوروا
مرتبية في المالئكة والشياطين )سبعة قادة لكل منھما(.
المصدر األفضل الذي وجدته من القرن األول علم المالئكة اليھودي ھو Alfred
 Edersheimفي كتابه  ،the Life and Times of Jesus, The Messiahالملحق .١٣
٩ :٢٣
" َحد َ
اح َع ِظي ٌم"
سميث/فاندايك-البستاني
صيَ ٌ
َث ِ
َب ا ْل ِخالَفُ "
كتاب الحياة
"د ﱠ
ياح"
العربية المشتركة
"اَرتَفَ َع ال ّ
ص ُ
ياح شَديد"
اليسوعية
ص ٌ
"عَال ِ
ھذه العبارة نفسھا نجدھا في السبعينية في خر ) ٣٠ :١٢الحظ أيضا ً خر ٧ :٣؛
إستر ٣ :٤؛ أش  .(٤ :٥٨الكلمة "صياح" ) (kraugēھي أيضا ً في مت ٦ :٢٥؛ لو ٤٢ :١؛
عب ٧ :٥؛ رؤ  .٤ :٢١وحده السياق يمكن أن يحدد نوع ھذه "الصرخة" المرتفعة )أي
إيجابا ً أم سلبا ً(.
كلمة انفعالية أخرى ھي "طفقوا يخاصمون" ) (diamachomaiھي أيضا ً
مستخدمة في السبعينية في دا  .٢٠ :١٠تعليق بولس أثار مواجھة انفعالية صاخبة وھذا تماما ً
ما كانوا يريدونه.
 " َكتَبَةُ" .كان ھؤالء الخبراء الشرعيون في كل من الناموس الشفھي )التلمود( والمكتوب
)العھد القديم( .معظم ھؤالء كانوا فريسيين.
موضوع خاص :ا ْل َكتَبَة
ھذا اللقب يأتي من االسم العبري ) (BDB 706الذي يعني "رسالة منطوقة"،
"وثيقة/قرار مكتوب“ .الكلمة اليونانية " "grammateusالمستخدمة ھنا والمترجمة إلى
"كتبة" تشير عادة إلى رسالة مكتوبة .ويمكن أن تشير إلى:
 -١الكاتب )نحميا (٨

 -٢الموظف الحكومي ) ٢مل (١٣ -٣ :٢٢
 -٣المدون/أمين السر ) ١أخ ٦ :٢٤؛  ٢أخ ١٣ :٣٤؛ إر (٢٢ :٣٦
 -٤الضابط العسكري )قض (١٤ :٥
 -٥القائد الديني )عز ٦ :٧؛ نح (١٣ -١٢ :١٢
في العھد الجديد نجد الكتبة غالبا ً مترافقين مع الفريسيين .بمعنى من المعاني كانوا أناسا ً
ضالعين بالعھد القديم والتقاليد الشفھية )أي التلمود( .وقد كانوا يساعدون في تفسير وتطبيق
التقاليد اليھودية على الحياة اليومية )ابن سيراخ  .(٦ :٣٩إال أن برّھم )أي ،تمسكھم
بالناموسية والشعائرية اليھودية( ما كان ليمكن أن يجلب السالم مع ﷲ )مت ٢٠ :٥؛ رو :٣
٢٠ -١٩؛ ٣٢ -٣٠ ،٥ -١ :٩؛ ٦ -١ :١٠؛ كول .(٢٢ -٢٠ :٢
ً
غالبا ً ما كانوا يصفون أو يصورون في األناجيل اإلزائية )يوحنا لم يذكرھم أبدا ،وإن يو
 ٣ :٨ليست أصلية( ،على أنھم يعارضون ويقاومون يسوع ،رغم أن بعضا ً منھم قد تجاوب
معه )مت .(١٩ :٨
 -١خالف على األكل مع الخطأة وجباة الضرائب ،مر ١٦ :٢؛ مت ١٣ -٩ :٩
 -٢خالف على مصدر سلطان يسوع عند طرده األرواح ،مر ٢٢ :٣
 -٣خالف على مغفرة يسوع للخطايا ،مت ٣ :٩؛ لو ٢١ :٥
 -٤المطالبة بآية يُقص ُد بھا إثارة ال َع َجب والدھشة ،مت ٣٨ :١٢
 -٥خالف على غسل األيدي )أي ،الغسوالت الطقسية( ،مت ٢ -١ :١٥؛ مر ٥ -١ :٧
 -٦خالف على تأييد الحشود ليسوع لدى دخوله الظافر إلى أورشليم ،مت ١٥ :٢١
 -٧إدانة يسوع لدوافعھم )أي ،سعيھم وراء التبجيل والمكانة األولى( ،مر ٤٠ -٣٨ :١٢
 -٨اتھام يسوع لھم بأنھم منافقون وقادة عميان جالسون على كرسي موسى ،مت :٢٣
٣٦ -١
بسبب معرفتھم للكتابات المقدسة ،كان يجب أن يكونوا أول من يعرف يسوع ويعترف
به ويقتبله ،إال أن تقاليدھم )انظر أش ١٣ :٢٩؛  (١٠ -٩ :٦كانت قد أعمتھم .عندما يصبح
النﱡو ُر َ
ظالَ ًما ،فَالظﱠالَ ُم َك ْم يَ ُك ُ
ون قاتما ً!
ان" .استخدام عبارة االسم ھذه في ھذا السياق تظھر أنھا ليست عبارة سلبية
اإل ْن َ
س ِ
 " َھ َذا ِ
تلقائيا ً.
 "إِنْ َكانَ " .ھذه جملة شرطية فئة أولى جزئية أو غير مكتملة .ھؤالء الكتبة كانوا
يؤكدون على أن بولس كان قد رأى شيئا ً من العالم الروحي ،ولكن لم يكونوا متأكدين مما رآه
تماما ً .دفاعھم الفوري والقوي عن بولس يظھر كم أنھم كانوا متحيزين ألجل جماعتھم .من
الواضح أنھم كانوا يبغضون الصدوقيين أكثر من بغضھم لمن يفترض أن يكون فريسي
مرتد.
بما أن ھذه بنية نحوية غير مكتملة ،فإن النص المقبول الذي يتبع المخطوطات
اربَ ﱠن ﷲَ" ،والمأخوذة من أع .٣٩ :٥
اليونانية اإلنشية  L ، Hو  ، Pيضيف العبارة "الَ نُ َح ِ
س َك ِر" .حتى
س ِط ِھ ْم َويَأْتُوا بِ ِه إِلَى ا ْل ُم َع ْ
" ١٠ :٢٣أَ َم َر ا ْل َع ْ
س َك َر أَنْ يَ ْن ِزلُوا َويَ ْخت َِطفُوهُ ِمنْ َو َ
اآلن أنقذت الحكومة الرومانية حياة بولس مرتين في أورشليم .ال عجب أن بولس كان يرى
أن الحكومة ھي خادمة )رو  .(١٣قد يكون لھذا عالقة بعبارة "ما يحجر" في  ٢تس :٢
.(٧ -٦
سميث/فاندايك-البستاني١١ :٢٣ :
َ
َ
ش ِھدْتَ بِ َما لِي فِي
"َ ١١وفِي اللﱠ ْيلَ ِة التﱠالِيَ ِة َوقَفَ بِ ِه ال ﱠر ﱡب َوقا َل» :ثِ ْ
س ألنﱠكَ َك َما َ
ق يَا بُولُ ُ
ش َھ َد فِي ُرو ِميَةَ أَ ْيضا ً«".
شلِي َم َھ َك َذا يَ ْنبَ ِغي أَنْ تَ ْ
أُو ُر َ
َ " ١١ :٢٣وقَفَ بِ ِه ال ﱠر ﱡب" .ھا ھنا رؤية شخصية أخرى لتشجع بولس )١٠ -٩ :١٨؛ :٢٢
١٩ -١٧؛  .(٢٤ -٢٣ :٢٧لم يكن بولس رجالً يخلو من اإلحباط والشك.
ق" .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .ھذا ھو االستخدام الوحيد لھذه الكلمة في كتابات
 "ثِ ْ
لوقا .ال بد أن بولس قد تشارك ھذه مع لوقا .يستخدم يسوع الكلمة عدة مرات ٠٠مت ،٢ :٩
٢؛ ٢٧ :١٤؛ يو .(٣٣ :١٦
َ
 "يَ ْنبَ ِغي أَنْ تَ ْ
ش َھ َد فِي ُرو ِميَةَ أ ْيضا ً" .لقد كانت إرادة ﷲ لبولس أن يُسجن لكي يظھر أمام
قيصر .اإلنجيل سيُكرز به في روما )٢١ :١٩؛ .(٢١ :٢٢
من أجل "ينبغي" انظر التعليق الكامل على .١٦ :١
سميث/فاندايك-البستاني١٥ -١٢ :٢٣ :

١٢
س ُھ ْم قَائِلِينَ إِنﱠ ُھ ْم الَ يَأْ ُكلُونَ َوالَ
صنَ َع بَ ْع ُ
ض ا ْليَ ُھو ِد اتﱢفَاقا ً َو َح َر ُموا أَ ْنفُ َ
صا َر النﱠ َھا ُر َ
" َولَ ﱠما َ
١٣
صنَ ُعوا َھ َذا التﱠ َحالُفَ أَ ْكثَ َر ِمنْ أَ ْربَ ِعينَ ١٤ .فَتَقَ ﱠد ُموا
يَ ْ
سَ .و َكانَ الﱠ ِذينَ َ
ش َربُونَ َحتﱠى يَ ْقتُلُوا بُولُ َ
ش ْيئا ً َحتﱠى نَ ْقتُ َل
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة َوال ﱡ
ق َ
سنَا ِح ْرما ً أَنْ الَ نَ ُذو َ
وخ َوقَالُوا» :قَ ْد َح َر ْمنَا أَ ْنفُ َ
إِلَى ُر َؤ َ
شيُ ِ
١٥
سَ .واآلنَ أَ ْعلِ ُموا األَ ِمي َر أَ ْنتُ ْم َم َع ا ْل َم ْج َم ِع لِ َك ْي يُ ْن ِزلَهُ إِلَ ْي ُك ْم َغداً َكأَنﱠ ُك ْم ُم ْز ِم ُعونَ أَنْ
بُولُ َ
ستَ ِعدﱡونَ لِقَ ْتلِ ِه«".
يق َع ﱠما لَهَُ .ونَ ْحنُ قَ ْب َل أَنْ يَ ْقتَ ِر َب ُم ْ
تَ ْف َح ُ
صوا بِأ َ ْكثَ ِر تَ ْدقِ ٍ
 .١٥ -١٢ :٢٣ھذا المقطع يخبرنا بميثاق االغتيال لبعض اليھود .ھذه جريمة قتل متعمدة
أخرى )اآلية  (٢١مثل تلك التي خطط لھا اليھود ضد يسوع.

" ١٣ :٢٣أَ ْكثَ َر ِمنْ أَ ْربَ ِعينَ " .العدد أربعين ھو مصطلح يھودي لفترة طويلة غير محددة من
الزمن ،ولكنھا ھنا تستخدم مع األشخاص ،ولذلك فإنھا ربما تكون حرفية .انظر الموضوع
الخاص "العدد في الكتاب المقدس" ،على .٣ :١
وخ" .كانت ھذه طريقة موجزة لإلشارة إلى المجمع .انظر
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة َوال ﱡ
ُ " ١٤ :٢٣ر َؤ َ
شيُ ِ
الموضوع الخاص على .٥ :٤

سنَا ِح ْرما ً"
سميث/فاندايك-البستاني
"قَ ْد َح َر ْمنَا أَ ْنفُ َ
" َح َرا ٌم َعلَ ْينَا"
كتاب الحياة
" َحلَ ْفنا"
العربية المشتركة
ريم"
اليسوعية
سنا أَ َ
" َح ﱠر ْمنا على أَنفُ ِ
ش ﱠد التﱠ ْح ِ
ھذه الترجمات ھي محاولة لترجمة عبارة اصطالحية متشابھة" ،قد حرمنا أنفسنا
حرما ً" .ھؤالء الذين حلفوا لم يقتلوا بولس .أتساءل إذا ما كانوا قد ماتوا جوعاً؟ من الواضح
أن التقليد الشفھي كان يسمح بمنفذ لھذا اليمين بالدم .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :اللعنة/الحرم )(ANATHEMA
ھناك عدة كلمات في العبرة تعني "الحرم/اللعنة" الحرم  (BDB 356) Heremكانت
تستخدم من شيء معطى إلى ﷲ )السبعينية مثل  ،(BAGD 54) anathemaال ،(٢٨ :٢٧
عادة ألجل الدمار والھالك )تث ٢٦ :٧؛ يش ١٨ -١٧ :٦؛  .(١٢ :١٧لقد كانت كلمة تستخدم
بمفھوم "الحرب المقدسة" .اآللھة كانت تعين في تدمير الكنعانيين وأريحا كانت أول فرصة،
"البواكير".
في العھد الجديد  anathemaواألشكال المتعلقة بھا كانت تستخدم بعدة معاني:
 -١كھدية أو تقدمة )لو (٥ :٢١
 -٢كقسم للموت )أع (١٤ :٢٣
 -٣يلعن أو يحلف )مر (٧١ :١٤
 -٤لعنة مرتبطة بصيغة متعلقة بيسوع ) ١كور (١٣ :١٢
 -٥إعطاء شخص ما أو شيء ما إلى الدينونة أو دمار ﷲ )رو ٣ :٩؛  ١كور ٢٢ :١٦؛ غل
( ٩ - ٨ :١
سميث/فاندايك-البستاني٢٥ -١٦ :٢٣ :
١٦
َ
ستَ ْدعَى
س .فَا ْ
ين فَ َجا َء َود ََخ َل ا ْل ُم َع ْ
س َك َر َوأ ْخبَ َر بُولُ َ
س َ
ت بُولُ َ
" َولَ ِكنﱠ ابْنَ أُ ْخ ِ
س ِم َع بِا ْل َك ِم ِ
ﱠاب إِلَى األَ ِمي ِر ألَنﱠ ِع ْن َدهُ َ
ت َوقَا َلْ » :اذھ َْب ِب َھ َذا الش ﱢ
ش ْيئا ً يُ ْخبِ ُرهُ
بُولُ ُ
احداً ِمنْ قُ ﱠوا ِد ا ْل ِمئَا ِ
س َو ِ
١٨
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ض َر َھ َذا
ض َرهُ إِلَى األ ِمي ِر َوقَا َل» :ا ْ
سي ُر بُولُ ُ
بِ ِه« .فَأ َخ َذهُ َوأ ْح َ
س َوطَلَ َب أنْ أ ْح ِ
ستَ ْدعَانِي األ ِ
١٩
َ
َ
ست َْخبَ َرهُ:
َي ٌء لِيَقُولَهُ لَ َك« .فَأ َخ َذ األ ِمي ُر بِيَ ِد ِه َوتَنَ ﱠحى بِ ِه ُم ْنفَ ِرداً َوا ْ
الش ﱠ
ﱠاب إِلَ ْي َك َو ُھ َو ِع ْن َدهُ ش ْ
٢٠
» َما ُھ َو الﱠ ِذي ِع ْندَكَ لِت ُْخبِ َرنِي بِ ِه؟« فَقَا َل» :إِنﱠ ا ْليَ ُھو َد تَ َعا َھدُوا أَنْ يَ ْطلُبُوا ِم ْن َك أَنْ تُ ْن ِز َل
يق٢١ .فَالَ تَ ْنقَ ْد إِلَ ْي ِھ ْم ألَنﱠ
س َغداً إِلَى ا ْل َم ْج َم ِع َكأَنﱠ ُھ ْم ُم ْز ِم ُعونَ أَنْ يَ ْ
بُولُ َ
ست َْخبِ ُروا َع ْنهُ بِأ َ ْكثَ ِر تَ ْد ِق ٍ
ْ
ش َربُوا َحتﱠى
س ُھ ْم أَنْ الَ يَأ ُكلُوا َوالَ يَ ْ
أَ ْكثَ َر ِمنْ أَ ْربَ ِعينَ َر ُجالً ِم ْن ُھ ْم َكا ِمنُونَ لَهُ قَ ْد َح َر ُموا أَ ْنفُ َ
وصيا ً إِيﱠاهُ أَنْ :
ستَ ِعدﱡونَ ُم ْنت َِظ ُرونَ ا ْل َو ْع َد ِم ْن َك«٢٢ .فَأ َ ْطلَ َ
يَ ْقتُلُوهَُ .و ُھ ُم اآلنَ ُم ْ
ق األَ ِمي ُر الش ﱠ
ﱠاب ُم ِ
٢٣
ت َوقَا َل» :أَ ِعدﱠا ِمئَت َْي
»الَ تَقُ ْل ألَ َح ٍد إِنﱠ َك أَ ْعلَ ْمتَ ِني بِ َھ َذا« .ثُ ﱠم َدعَا ا ْثنَ ْي ِن ِمنْ قُ ﱠوا ِد ا ْل ِمئَا ِ
سا َع ِة الثﱠالِثَ ِة ِمنَ اللﱠ ْي ِل.
َع ْ
ح ِمنَ ال ﱠ
ص ِريﱠةَ َو َ
ي لِيَ ْذ َھبُوا إِلَى قَ ْي َ
س َك ِر ﱟ
س ْب ِعينَ فَا ِرسا ً َو ِمئَت َْي َرا ِم ٍ
٢٥
٢٤
سالَةً
س ا ْل َوالِي«.
َوأَنْ يُقَ ﱢد َما َد َو ﱠ
َو َكت ََب ِر َ
سالِما ً إِلَى فِيلِ ْك َ
وصالَهُ َ
اب لِيُ ْر ِكبَا بُولُ َ
س َويُ ِ
الصو َرةَ.":
َحا ِويَةً َھ ِذ ِه ﱡ
١٧

س" .لدينا أسئلة كثيرة عن عائلة بولس ولكن يلفھا الصمت .كيف
ت بُولُ َ
" ١٦ :٢٣ابْنَ أُ ْخ ِ
عرف ھذا بالمخطط لسنا نعلم .ربما كان فريسيا ً أيضا ً.
 .٢١ :٢٣ھذا الھجوم كان سيشتمل على قتل الحرس الرومان.
 .٢٣ :٢٣جنود الطوارئ الذين رافقوا بولس من الواضح أنھم كانوا إما ) ٢٠٠ (١مشاة،
 ٧٠فارسا ً و ٢٠٠رماحا ً أو ) ٢٠٠ (٢رماحا ً و ٧٠فارسا ً .العائلة الغربية من المخطوطات
اليونانية تحوي إضافة وصفية قوية ).(NKJV
سا َع ِة الثﱠالِثَ ِة" .من الواضح أن ھذا التوقيت روماني .لقد كانوا يبدأون احتساب الليلة
 "ال ﱠ
الساعة  ٦مسا ًء .ھذا سيعني السعة  ٩ليالً.
ص ِريﱠةَ" .كانت ھذه مقر قوى االحتالل الرومانية في فلسطين.
 "قَ ْي َ

ح"
سميث/فاندايك-البستاني
" َرا ِم ٍ
ح"
كتاب الحياة
" َحا ِم ِل ُر ْم ٍ
ماح"
العربية المشتركة
ح بال ﱢر ِ
" ُمسلﱠ ِ
"األَعوان"
اليسوعية
معنى الكلمة ) (dexiolabosھو غير مؤكد .إنھا حرفيا ً "عين أو سالح على الجانب
األيمن" ) .(dexiosإنھا تشير إلى:
 -١جندي مسلح بسالح خفيفي من نوع ما )قوس أو روح(
 -٢أحدھم يكون مقيداً إلى سجناء من الجھة اليمنى
ثان
 -٣من يمسك بحصان ٍ
 -٤من يكون على الجانب
ھناك خيارات عديدة تظھر أن المعاصرين ال يعرفون بالضبط المعنى.
س" .دعى المؤرخ الروماني Histories 5:9, Annals )Tacitus
" ٢٤ :٢٣فِيلِ ْك َ
س وشھواني .لقد اكتسب مكانته عن طريق أخيهPallas ،
 (12:54أنطونيوس فيلكس بأنه قا ٍ
ً
ً
)وكالھما كانا عبدين محررين( ،الذي كان صديقا مقربا إلى اإلمبراطور كلوديوس .لقد خدم
كوال حادي عشر في فلسطين خالل الفترة  ٥٩ -٥٢م.
ٍ
الصو َرةَ" .انظر الموضوع الخاص" :األثر ) ،"(tuposعلى .٤٣ :٧
" ﱡ
سميث/فاندايك-البستاني٣٠ -٢٦ :٢٣ :
٢٧
٢٦
َ
س ا ْل َوالِي.
س َكهُ
يسيَ ُ
" » ُكلُو ِديُ ُ
َھ َذا ال ﱠر ُج ُل لَ ﱠما أ ْم َ
سالَما ً إِلَى ا ْل َع ِزي ِز فِيلِ ْك َ
اس يُ ْھ ِدي َ
وس لِ ِ
س َك ِر َوأَ ْنقَ ْذتُهُ إِ ْذ أُ ْخبِ ْرتُ أَنﱠهُ ُرو َما ِن ﱞيَ ٢٨ .و ُك ْنتُ
ا ْليَ ُھو ُد َو َكانُوا ُم ْز ِم ِعينَ أَنْ يَ ْقتُلُوهُ أَ ْقبَ ْلتُ َم َع ا ْل َع ْ
ش ُك ّواً
شتَ ُكونَ َعلَ ْي ِه فَأ َ ْن َز ْلتُهُ إِلَى َم ْج َم ِع ِھ ْم ٢٩فَ َو َج ْدتُهُ َم ْ
أُ ِري ُد أَنْ أَ ْعلَ َم ا ْل ِعلﱠةَ الﱠتِي ألَ ْجلِ َھا َكانُوا يَ ْ
ق ا ْل َم ْوتَ أَ ِو ا ْلقُيُو َد لَ ْم تَ ُكنْ َعلَ ْي ِه٣٠ .ثُ ﱠم
ست َِح ﱡ
س ِھ ْمَ .ولَ ِكنﱠ َ
ش ْك َوى تَ ْ
َعلَ ْي ِه ِمنْ ِج َھ ِة َم َ
سائِ ِل نَا ُمو ِ
ت إِلَ ْي َك آ ِمراً
َصي َر َعلَى ال ﱠر ُج ِل ِمنَ ا ْليَ ُھو ِد أَ ْر َ
س ْلتُهُ لِ ْل َو ْق ِ
لَ ﱠما أُ ْعلِ ْمتُ بِ َم ِكي َد ٍة َعتِي َد ٍة أَنْ ت ِ
شتَ ِكينَ أَ ْيضا ً أَنْ يَقُولُوا لَ َد ْي َك َما َعلَ ْي ِهُ .كنْ ُم َعاف ًى«".
ا ْل ُم ْ
 .٣٠ -٢٦ :٢٣ھذه ھي رسالة التفسير المطلوبة لقضية بولس من قِبل الضابط المسؤول في
) ١٢ :٢٥وما تالھا( .إنھا تتكلم عن تدفق األحداث ،ولكن تفعل ذلك بطريقة تجعل ليسياس
يبدو بمظھر حسن.
 .٢٦ :٢٣ھذه اآلية التي نعلم فيھا اسم الوالي.
 .٢٩ :٢٣ھذه اآلية تالئم نمط لوقا في إظھار أن المسيحية وقادتھا عندما كانوا متھمين أمام
داع ألن تخاف
الموظفين الحكوميين ،كانوا دائما ً يُبرأون أو يُعتبرون أبرياء .روما لم يكن لھا ٍ
من "الطريق".
سميث/فاندايك-البستاني٣٥ -٣١ :٢٣ :
٣٢
٣١
يسَ .وفِي ا ْل َغ ِد تَ َر ُكوا
" فَا ْل َع ْ
س َك َما أُ ِم ُروا َو َذ َھبُوا بِ ِه لَ ْيالً إِلَى أَ ْنتِيبَا ْت ِر َ
س َك ُر أَ َخ ُذوا بُولُ َ
٣٣
سالَةَ
سانَ يَ ْذ َھبُونَ َم َعهُ َو َر َج ُعوا إِلَى ا ْل ُم َع ْ
ص ِريﱠةَ َو َدفَ ُعوا ال ﱢر َ
س َك ِرَ .وأُولَئِ َك لَ ﱠما د ََخلُوا قَ ْي َ
ا ْلفُ ْر َ
٣٤
سأ َ َل ِمنْ أَيﱠ ِة ِوالَيَ ٍة ھ َُو
سالَةَ َو َ
س أَ ْيضا ً إِلَ ْي ِه .فَلَ ﱠما قَ َرأَ ا ْل َوالِي ال ﱢر َ
ض ُروا بُولُ َ
إِلَى ا ْل َوالِي أَ ْح َ
٣٥
ض َر ا ْل ُم ْ
شتَ ُكونَ َعلَ ْي َك أَ ْيضا ً«َ .وأَ َم َر أَنْ
سأ َ ْ
س َم ُع َك َمتَى َح َ
َو َو َج َد أَنﱠهُ ِمنْ ِكيلِي ِكيﱠةَ قَا َلَ » :
ُس".
س فِي قَ ْ
ص ِر ِھي ُرود َ
يُ ْح َر َ
يس" .ھذه المدينة كان ھيرودس الكبير قد بناھا
َ " ٣١ :٢٣ذ َھبُوا بِ ِه لَ ْيالً إِلَى أَ ْنتِيبَا ْت ِر َ
وسماھا باسم والده ،أنتيباتر الثاني ،وكان ھذا طريقا ً طويالً يبلغ حوالي  ٤٠ -٣٠ميالً .ال
نعرف بالضبط موقع المدينة .سبب عودة الجنود المشاة )اآلية  (٣٢في ھذه المرحلة ھو:
 -١أن ھذه المنطقة كانت أممية في المقام األول

 -٢أن الطبوغرافيا كانت مفتوحة منبسطة ،فلذلك لم يكن ھناك خطر كبير بھجوم مفاجئ
متوقع
" ٣٣ :٢٣ا ْل َوالِي" .ھذه ھي حرفيا ً "مدير إداري" .لوقا دقيق جداً في األلقاب التي
يستخدمھا للداللة على الموظفين المحليين والرومان.
سأ َ َل ِمنْ أَيﱠ ِة ِوالَيَ ٍة ُھ َو" .كان ھذا من أجل أن يتحقق من أن القضية ھي من
َ " ٣٤ :٢٣
اختصاص القضاء .بما أن بولس كان أيضا ً من مقاطعة إمبراطورية فإذاً كان يمكن من
فيلكس أن يسعى في القضية .كان ھناك ثالث تقسيمات من الصالحيات القضائية في
اإلمبراطورية الرومانية:
 -١إمبراطورية )قيصر(
 -٢تابعة لمجلس الشيوخ
 -٣محلية )مثل الھيروديين(
َ
شتَ ُكونَ َعل ْيكَ " .ال بد أن ھؤالء ھم اليھود من آسيا الذين اتھموا
ض َر ا ْل ُم ْ
َ " ٣٥ :٢٣متَى َح َ
بولس في الھيكل بأنه أتى بأممي إلى منطقة مقصورة على اليھود .حقيقة أنھم لم يظھروا ال
بد أنه نتج عنھا إسقاط التھم .ولكن كما يحدث غالباً ،السياسات المحلية تؤثر على العدالة.
ُس" .كان الرومان لطفاء مع بولس بينما كان في عھدتھم ):٢٤
س فِي قَ ْ
ص ِر ِھي ُرود َ
 "يُ ْح َر َ
 .(٢٣لقد مكث بولس في قصر بناه ھيرودس الكبير ،والذي كان قد استخدمه من قبل ألجل
إقامته الشخصية ،ولكنه اآلن صار مقر قيادته الرومانية.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١قارن دفاعات بولس وضع قائمة بالعناصر المشتركة بينھا.
-٢ھل كان بولس يرى نفسه يھوديا ً أمينا؟
-٣ھل تعرف أي شيء عن بقية أعضاء من عائلة بولس من أعمال الرسل؟

Acts 24
أعمال الرسل ٢٤
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
دعوى اليھود ضد بولس
٩ -١ :٢٤
دفاعه أمام فيلكس الوالي
٢١ -١٠ :٢٤
بولس في سجن قيصرية
٢٧ -٢٢ :٢٤
١ :٢٤

العربية
المشتركة
دعوى اليھود ضد دعوى اليھود
على بولس
بولس
٩ -١ :٢٤
٩ -١ :٢٤
دفاع بولس أمام دفاع بولس عن
نفسه
فيلكس
٢١ -١٠ :٢٤
٢١ -١٠ :٢٤
بولس في سجن بولس في سجن
قيصرية
قيصرية
٢٧ -٢٢ :٢٤
٢٧ -٢٢ :٢٤
١ :٢٤

١ :٢٤

اليسوعية
بولس

محاكمة
لدى فيلكس
٩ -١ :٢٤
دفاع بولس عن
نفسه
٢١ -١٠ :٢٤
بولس في سيجن
قيصرية
٢٧ -٢٢ :٢٤
١ :٢٤

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٢ -١ :٢٤ :
١
ضوا
يس ا ْل َك َھنَ ِة َم َع ال ﱡ
با ْ
س .فَ َع َر ُ
س ُمهُ ت َْرتُ ﱡل ُ
س ِة أَيﱠ ٍام ا ْن َحد ََر َحنَانِيﱠا َرئِ ُ
" َوبَ ْع َد َخ ْم َ
وخ َو َخ ِطي ٍ
شيُ ِ
٢
ش َكايَ ِة قَائِالً.":
س فِي ال ﱢ
س .فَلَ ﱠما ُد ِع َي ا ْبتَدَأَ ت َْرتُلﱡ ُ
ض ﱠد بُولُ َ
لِ ْل َوالِي ِ
يس ا ْل َك َھنَ ِة" .انظر التعليق الكامل على  .٢ :٢٣يا للروعة! الكاھن
َ " ١ :٢٤حنَانِيﱠا َرئِ ُ
العظيم نفسه جاء من أورشليم إلى قيصرية .لقد كان بولس حقا ً شوكة في جسدھم.
 "ا ْن َح َد َر" .بالنسبة إلى اليھود ،كانت أورشليم دائما ً "في األعلى" وكل المناطق الجغرافية
كانت "في األسفل".
ً
وخ" .في العھد القديم ھذه الكلمة كانت تشير إلى قادة األسباط األكبر سنا .في
 "ال ﱡ
شيُ ِ
ً
الفترة بعد السبي بدأت باإلشارة إلى الناس ذوي النفوذ في أورشليم .وغالبا في العھد الجديد
يوصف المجمع بعبارة "رؤساء الكھنة والكتبة والشيوخ" .ربما كان ھؤالء أعضاء في
المجمع الذين كانوا مؤيدين للصدوقيين .قيادة الھيكل كانت تُرى على أنھا المشكلة المحتملة
عندما يكون الفريسيون حاضرين ).(١٠ -٦ :٢٣
مستأجر )محامي دفاع( أو مدعي ) .(NKJVإنھا شكل من
س" .كان ھذا محامي
 "ت َْرتُلﱡ ُ
َ
الكلمة اليونانية  rēmaأو "الكلمة المنطوقة" .من الواضح أنه كان يمثل قضية المجمع في
شكل قانوني روماني مخبول ،وربما بالالتينية.

سميث/فاندايك-البستاني٩ -٣ :٢٤ :
٣
صالِ ُح بِتَ ْدبِي ِر َك .فَنَ ْق َب ُل
ارتْ لِ َھ ِذ ِه األُ ﱠم ِة َم َ
ص َ
يل َوقَ ْد َ
اسطَتِكَ َعلَى َ
اصلُونَ بِ َو ِ
" »إِنﱠنَا َح ِ
سالَ ٍم َج ِز ٍ
٤
س أَنْ
س بِ ُك ﱢل ُ
انَ .ولَ ِكنْ لِئَالﱠ أُ َع ﱢوقَ َك أَ ْكثَ َر أَ ْلتَ ِم ُ
َذلِ َك أَ ﱡي َھا ا ْل َع ِزي ُز فِيلِ ْك ُ
ان َو ُك ﱢل َم َك ٍ
ش ْك ٍر فِي ُك ﱢل زَ َم ٍ
٥
يع ا ْليَ ُھو ِد
تَ ْ
اال ْخ ِت َ
صا ِر بِ ِح ْل ِم َك .فَإِنﱠنَا إِ ْذ َو َج ْدنَا َھ َذا ال ﱠر ُج َل ُم ْف ِ
س َم َعنَا بِ ِ
سداً َو ُم َھيﱢ َج فِ ْتنَ ٍة بَيْنَ َج ِم ِ
٦
اص ِريﱢينَ َوقَ ْد َ
الﱠ ِذينَ فِي ا ْل َم ْ
س ْكنَاهُ
س ا ْل َھ ْي َك َل أَ ْيضا ً أَ ْم َ
ش َر َع أَنْ يُنَ ﱢج َ
شي َع ِة النﱠ ِ
س ُكونَ ِة َو ِم ْقدَا َم ِ
٧
ش ِدي ٍد َوأَ َخ َذهُ ِمنْ بَ ْي ِن
ف َ
يسيَ ُ
َوأَ َر ْدنَا أَنْ نَ ْح ُك َم َعلَ ْي ِه َح َ
اس األَ ِمي ُر بِ ُع ْن ٍ
وسنَا .فَأ َ ْقبَ َل لِ ِ
س َب نَا ُم ِ
صتَ أَنْ تَ ْعلَ َم َج ِمي َع َھ ِذ ِه
أَ ْي ِدينَا َ ٨وأَ َم َر ا ْل ُم ْ
شتَ ِكينَ َعلَ ْي ِه أَنْ يَأْتُوا إِلَ ْي َكَ .و ِم ْنهُ يُ ْم ِكنُ َك إِ َذا فَ َح ْ
شتَ ِكي بِ َھا َعلَ ْي ِه«٩ .ثُ ﱠم َوافَقَهُ ا ْليَ ُھو ُد أَ ْيضا ً قَائِلِينَ » :إِنﱠ َھ ِذ ِه األُ ُمو َر َھ َك َذا«".
األُ ُمو ِر الﱠتِي نَ ْ
٢ :٢٤ب .٤ -ھذا المدخل لم يكن فقط محاولة لإلطراء )المتوقع ربما( ،بل ال أساس له في
الواقع .فيلكس كان رجالً قاسيا ً ) Histories 5.9 ، Tacitusو  .(Annals 12.2كان
فيلكس فقط في مكانه بسبب أخيه ،باالس ،الذي كان مع فيلكس ،عبداً معتقا ً من قِبل أنطونيا
)ابنة مارك أنتوني( ،والدة اإلمبراطور كلوديوس .لقد أزاحه فيما بعد نيرون بناء على طلب
الشعب )يوسيفوس Wars 2.12.8-13.7 ،و .(Antiq. 20.7.7-8.9
سالَ ٍم" .يعتقد البعض أن ھذا يشير إلى محاولته أن يوقف نشاط
اصلُونَ َعلَى َ
َ " ٣ :٢٤ح ِ
المتطرفين اليھود الذين يدعون ) sicariiحاملي الخناجر( .انظر يوسيفوس .Wars 2.13.2
َ " ٥ :٢٤و َج ْدنَا َھ َذا ال ﱠر ُج َل" .ھدف لوقا من كل أعمال الرسل ھو أن يظھر للعالم الروماني
أن التھم ضد المسيحية زائلة باطلة .وھذا ھو السبب في أن لوقا يدون ظھورات كثيرة جداً
أمام المحاكم والمسؤولين والحكام الرومان .بولس اتُھم بثالثة أمور:
 -١انه مھيج فتنة
 -٢قائد لطائفة جديدة
 -٣انتھاك قدسية الھيكل

ْ
ً
سدا"
سميث/فاندايك-البستاني
" ُمف ِ
َ
ً
" ُمخ ﱢربا"
كتاب الحياة
فسدًا"
العربية المشتركة
" ُم ِ
ً
"آفة ِمنَ اآلفات"
اليسوعية
ھذه تأتي من كلمة تعني ضربة )لو  .(١١ :٢١في العھد القديم )السبعينية( كانت
أيضا ً لھا معنى الضربة ،ولكن كان يمكن استخدامھا استعاريا ً مع األشخاص )أم .(٢٥ :١٩
س ُكونَ ِة" .بالتأكيد ھذا قول مبالغة مقصود ومع ذلك إطراء على أثر خدمة بولس في
 "ا ْل َم ْ
الشتات.
 " ِم ْق َدا َم" .ھذه ھي كلمة يونانية مركبة من "أول" و"أن يقف" .لقد استخدمت في
السبعينية في أي ” ،٢٤ :١٥قائد من المرتبة األولى “.نجدھا ھنا فقط في العھد الجديد وال
نجدھا أبداً في البردية المكتوبة باليونانية السائدة الموجودة في مصر.
شي َع ِة" .الكلمة ) (hairesisتعني أصالً "فرقة" أو "طائفة" )حرفيا ً "يختار"( .لقد
" ِ
صارت تحمل داللة سلبية ،كما نرى في الكلمة التي نعرفھا "ھرطقة" التي تأتي من ھذه
الكلمة اليونانية .الصدوقيون يخاطبون بھذه الكلمة في  ١٧ :٥والفريسيين في  .٥ :١٥في ھذا
السياق في أعمال الرسل ،يعتبر بولس أن المسيحية جزء متمم من اإليمان والرجاء اليھوديين
التاريخيين )اآلية .(١٤
اص ِريﱢينَ " .تشير ھذه الكلمة إلى أتباع يسوع الناصري .يؤكد البعض أن ھذه الكلمة
 "النﱠ ِ
تأتي من مدينة الناصرة ولكن آخرون يربطونھا بكلمة  (BDB 666) nezerأو "غصن"
وھو لقب للمسيا )أش ١ :١١؛  .(٢ :٥٣انظر الموضوع الخاص على .٢٢ :٢
 .٦ :٢٤الحظوا أن التھمة الموجھة إلى بولس في  ٨ :٢١ھي أنه دنس الھيكل ،ولكنه اآلن
يُتھم بأنه "حاول أن يدنس الھيكل" .لقد كانت لديھم قضية ضعيفة فعالً .كرازة بولس المؤثرة
كانت ھي المشكلة حقا ً.
 .٧ :٢٤ما ھو مكتوب بين قوسين في ترجمة ) (NASBتظھر إضافة نصية نجدھا في
المخطوطة اإلنشية ) Eالقرن الثامن( وعدة مخطوطات مكتوبة بأحرف صغيرة تبدأ بالقرن
التاسع .القراءة األطول نجدھا في ) .(NKJVيبدو أنھا تغير من يريد أن يؤذي بولس فتنتقل
من القادة اليھود إلى ليسياس.
القراءة األقصر موجودة في )المخطوطة  ،P74א ،D ،A ،وبعض المخطوطات
الالتينية القديمة ،والفولغاتا ،والترجمات القبطية والجيورجية(.

سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٠ :٢٤ :
١٠
ض
اب بُولُ ُ
" فَأ َ َج َ
س إِ ْذ أَ ْو َمأ َ إِلَ ْي ِه ا ْل َوالِي أَنْ يَتَ َكلﱠ َم» :إِنﱢي إِ ْذ قَ ْد َعلِ ْمتُ أَنﱠ َك ُم ْن ُذ ِ
سنِينَ َكثِي َر ٍة قَا ٍ
١١
س ِلي أَ ْكثَ ُر ِم ِن
لِ َھ ِذ ِه ْاألُ ﱠم ِة أَ ْحت ﱡَج َع ﱠما ِفي أَ ْم ِري بِأ َ ْكثَ ِر ُ
س ُرو ٍرَ .وأَ ْنتَ قَا ِد ٌر أَنْ تَ ْع ِرفَ أَنﱠهُ لَ ْي َ
١٢
اج أَ َحداً أَ ْو
س ُج َد ِفي أُو ُر َ
ا ْثنَ ْي َع َ
ص ِعدْتُ ألَ ْ
شلِي َمَ .ولَ ْم يَ ِجدُونِي فِي ا ْل َھ ْي َك ِل أُ َح ﱡ
ش َر يَ ْوما ً ُم ْن ُذ َ
١٣
ست َِطي ُعونَ أَنْ يُ ْث ِبتُوا َما
صنَ ُع ت ََج ﱡمعا ً ِمنَ ال ﱠ
ب َوالَ فِي ا ْل َم َجا ِم ِع َوالَ ِفي ا ْل َم ِدينَ ِةَ .والَ يَ ْ
أَ ْ
ش ْع ِ
١٤
شي َعةٌ«
يَ ْ
شتَ ُكونَ بِ ِه اآلنَ َعلَ ﱠيَ .ولَ ِكنﱠنِي أُقِ ﱡر لَ َك بِ َھ َذا :أَنﱠنِي َح َ
يق الﱠ ِذي يَقُولُونَ لَهُ » ِ
س َب الطﱠ ِر ِ
١٥
س َواألَ ْنبِيَا ِءَ .ولِي َر َجا ٌء بِا ﱠ ِ ِفي
َھ َك َذا أَ ْعبُ ُد إِلَهَ آبَائِي ُم ْؤ ِمنا ً بِ ُك ﱢل َما ھ َُو َم ْكت ٌ
ُوب ِفي النﱠا ُمو ِ
١٦
ت األَ ْب َرا ِر َواألَثَ َم ِة .لِ َذلِكَ أَنَا أَ ْيضا ً
َما ُھ ْم أَ ْيضا ً يَ ْنت َِظ ُرونَهُ :أَنﱠهُ َ
س ْوفَ تَ ُكونُ قِيَا َمةٌ لِألَ ْم َوا ِ
١٧
سنِينَ َكثِي َر ٍة ِجئْتُ
أُ َد ﱢر ُ
سي لِيَ ُكونَ لِي دَائِما ً َ
سَ .وبَ ْع َد ِ
ب نَ ْف ِ
ض ِمي ٌر بِالَ َع ْث َر ٍة ِمنْ نَ ْح ِو ﷲِ َوالنﱠا ِ
١٨
س َم َع َج ْم ٍع َوالَ
أَ ْ
ت ألُ ﱠمتِي َوقَ َرابِينَ َ .وفِي َذلِ َك َو َج َدنِي ُمتَطَ ﱢھراً فِي ا ْل َھ ْي َك ِل  -لَ ْي َ
صنَ ُع َ
ص َدقَا ٍ
١٩
شتَ ُكوا إِنْ َكانَ لَ ُھ ْم َعلَ ﱠي
ض ُروا لَ َد ْي َك َويَ ْ
َم َع َ
سيﱠا َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَنْ يَ ْح ُ
ش َغ ٍ
ب  -قَ ْو ٌم ُھ ْم يَ ُھو ٌد ِمنْ أَ ِ
٢١
٢٠
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ﱠ
َ
ب َوأنا قائِ ٌم أ َما َم ال َم ْج َم ِع إِال ِمنْ
َي ٌء .أ ْو لِيَق ْل َھ ُؤال ِء أنف ُ
س ُھ ْم َماذا َو َجدُوا فِ ﱠي ِمنَ الذن ِ
ش ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
ﱢ
َ
َ
ً
ت أُ َحا َك ُم ِم ْنك ُمُ
اح ِد ال ِذي َ
ص َرختُ بِ ِه َواقِفا بَ ْين ُھ ْم :أني ِمنْ أ ْج ِل قِيَا َم ِة األ ْم َوا ِ
ِج َھ ِة َھذا الق ْو ِل ال َو ِ
ا ْليَ ْو َم«".
 .١٠ :٢٤كما أن الوكيل عن المجمع استخدم مدخالً رسميا ً )على األرجح متوقع ثقافيا ً(،
كذلك أيضا ً يفعل بولس.
 "أَ ْحت ﱡَج" .لدينا كلمة "دفاع" أو "الدفاع عن العقائد" من ھذه الكلمة اليونانية .كانت تعني
أصالً دفاعا ً شفھيا ً قانونيا ً.
 .١٢ -١١ :٢٤يؤكد بولس أن نشاطاته العلنية في أورشليم لم تكن شاذة أبداً أو مثيرة للنزاع.
لقد اتُھم بتنديس الھيكل ،ولكن في الواقع كان يمارس طقسا ً مقبوالً.
يق" .كان ھذا ھو اللقب الباكر للمسيحيين والذي يؤكد على أن يسوع ھو
" ١٤ :٢٤الطﱠ ِر ِ
الطريق إلى ﷲ )يو  (٦ :١٤وأسلوب الحياة الذي يتميز بالشركة )٢ :٩؛ ٤ :٢٢؛ ٢ :٢٤
وعلى األرجح .(٢٦ -٢٥ :١٨
 "أَ ْعبُ ُد إِلَهَ آبَائِي" .من الواضح أن بولس يؤكد في ھذه اآلية أن ما يكرز به عن يسوع ال
ينتھك وال بأي شكل من األشكال العھد القديم .يسوع ھو تحقيق رجاء وآمال ووعود إسرائيل.
إنه ال يرى المسيحية على أنھا أمر جديد بل تحقيقا ً )يسوع في مت .(١٩ -١٧ :٥
س َواألَ ْنبِيَا ِء" .ھذان اثنان من التقسيمات المثلثة الجوانب في قانون العھد القديم:
 "النﱠا ُمو ِ
 -١الثوراة )الناموس( ،التكوين -التثنية
 -٢األنبياء
أ -األنبياء السابقون ،يشوع -الملوك )ما عدا راعوث(
ب -األنبياء الالحقون ،أشعياء -مالخي )ما عدا مراثي ودانيال(
 -٣الكتابات
أ -سائر الكتب -راعوث ،إستر ،الجامعة ،نشيد األنشاد والمراثي
ب -األدب الحكمي -أيوب ،المزامير ،األمثال
ج -الكب التاريخية ما بعد السبي -أخبار األيام األولى والثاني ،عزرا ،ونحميا
" ١٥ :٢٤لِي َر َجا ٌء بِا ﱠ ِ فِي َما ُھ ْم أَ ْيضا ً يَ ْنت َِظ ُرونَهُ" .بولس يؤكد أن توجھه الديني ھو نفسه
توجه متھميه )اآلية  ،(١٦ما عدا نظرته إلى القيامة .يحاول بولس أن يدافع عن نفسه بأن
يظھر أن الصراع ھو حول قضايا الھوتية داخل اليھودية ،وال حاجة لروما ألن تتدخل فيه.
من أجل "الرجاء" ،انظر الموضوع الخاص" :الرجاء" ،على .٢٥ :٢
ت األَ ْب َرا ِر َواألَثَ َم ِة" .تشير ھذه إلى الھوت الفريسيين،
 "أَنﱠهُ َ
س ْوفَ تَ ُكونُ قِيَا َمةٌ لِألَ ْم َوا ِ
وليس إلى الرؤساء الصدوقيين في الھيكل .يوسيفوس ،Antiq. 18.1.3 ،حتى يؤكد أن بعض
الفريسيين كانوا ينكرون قيامة األشرار )من أجل نظرة حديثة إلى اإلبطال ،انظر كتاب The
 ،Fire That Consumesللكاتب  .(Edward Fudgeالكتاب المقدس مفعم بھذا المفھوم
للقيامة العامة )أش ٨ :٢٥؛ دا ٢ :١٢؛ مت ٤٦ :٢٥؛ رو ١١ -٦ :٢؛ رؤ .(١٥ -١١ :٢٠
لقد كان بولس يرى المسيحية على أنھا التحقيق الطبيعي للعھد القديم )مت  .(١٩ -١٧ :٥لم
تكن شيئا ً جديداً مبتكراً.
ض ِمي ٌر" .ھذه العبارة نفسھا ھي ما أغضب
" ١٦ :٢٤أَنَا أَ ْيضا ً أُ َد ﱢر ُ
سي لِيَ ُكونَ لِي دَائِما ً َ
ب نَ ْف ِ
الكاھن العظيم جداً وللغاية في  .٢ -١ :٢٣يكرر بولس مراراً وتكراراً ھذه في حضوره .إنھا
مشابھة لنقاشه مع المحاولة الشخصية في  ١كور  .٢٧ -٢٤ :٩ضبط النفس الذي كرز به

لفيلكس )اآلية  (٢٥لم تكن أمراً يسھل إنجازه أو االحتفاظ به .ضبط النفس ھو أحد ثمار
الروح القدس في غل  ٢٢ :٥وربما يأتي في قمة الئحة الثمار.
ت ِألُ ﱠمتِي" .من أجل "الصدقة" انظر الموضوع الخاص على
ِ " ١٧ :٢٤جئْتُ أَ ْ
صنَ ُع َ
ص َدقَا ٍ
 .٢ :٣ربما تشير ھذه إلى المساھمة المالية من الكنائس األممية إلى الكنيسة في أورشليم )رو
٢٧ -٢٥ :١٥؛  ١كور ٤ -١ :١٦؛  ٢كور  .(٩ -٨إنه ألمر مدھش أنھا ال تذكر في ١٥ :٢١
وما تالھا .وھذا قد تظھر أنه لم يتم الترحيب بھا من قِبل جميع الكنيسة في أورشليم )انظر
 ،Unity and Diversity in the New Testamentللكاتب .(James D. G. Dunn
العرقية الراسخة أمر يصعب التعامل معه حتى من أجل المؤمنين.
ت َوقَ َرابِينَ " .تشير ھذه إلى:
 " ِجئْتُ أَ ْ
صنَ ُع َ
ص َدقَا ٍ
ختام نذر بولس المحدود )(٢٤ :٢١
-١
دفعه النقود بدالً عن النذور المحدودة عند اآلخرين )(٢٤ :٢١
-٢
ً
ألن ھذه العبارة تبدو أنھا مرتبطة نحويا بعبارة "جئت أصنع صدقات" ،من الممكن
أنھما كلتاھما يشيران إلى الشعائر اليھودية ،وليس إلى التقدمات من الكنائس.
َ " ١٨ :٢٤و َج َدنِي ُمتَطَ ﱢھراً فِي ا ْل َھ ْي َك ِل" .ھذا اإلجراء الشعائري اليھودي كان بتحريض من
يعقوب وشيوخ الكنيسة ) .(٢٦ -١٧ :٢١لقد قُصد به أن يسترضي المؤمنين اليھود المتقيدين
بحرفية الناموس في الكنيسة ،ولكن في الواقع قد اختار اليھود المتكلمين باليونانية من آسيا.
سيﱠا َكانَ يَ ْنبَ ِغي" .كانت ھذه نقطة قانونية ھامة في دفاع بولس
" ١٩ -١٨ :٢٤يَ ُھو ٌد ِمنْ أَ ِ
)اآلية  .(١٩المتھمون وشھود العيان لم يكونوا حاضرين .أولئك الذين كانوا يتھمون بولس
بأنه يسبب أذى على نطاق العالم لم يكن لديھم أي دليل تجريبي )اآلية .(٢٠
آسيا ھي المرجع الجغرافي للشعب اليھودي من جنوب وشرق تركيا ،التي كانت
تدعى آنذاك آسيا الصغرى.
١٩ :٢٤ب "إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الرابعة ،طريقة للتعبير عن احتمال حدوث
شيء ھو أبعد ما يمكن أن يحصل.
 ، A. T. Robertsonفي كتابه Word Pictures in the Greek New
 ،Testamentص ٤٢٠ .يدعوھا شرط ممتزج مع استنتاج من الفئة الثانية )ولكنھم ليسوا
حاضرين ،اآلية ١٩أ( .النحو لديه )ص (١٠٢٢ .يضع جمل شرطية أخرى ممتزجة في
كتابات لوقا )لو  ٦ :١٧وأع .(٣١ :٨
سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -٢٢ :٢٤ :
٢٢
ُ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
يق قائِالًَ » :متَى
س ِم َع َھ َذا فِيلِ ْك ُ
" فَلَ ﱠما َ
س أَ ْم َھلَ ُھ ْم إِ ْذ َكانَ يَ ْعلَ ُم٢٣بِأ ْكث ِر ت َْحقِ ٍ
يق أ ُمو َر َھذا الط ِر ِ
س َوتَ ُكونَ لَهُ
س بُولُ ُ
اس األَ ِمي ُر أَ ْف َح ُ
يسيَ ُ
ص عَنْ أُ ُمو ِر ُك ْم«َ .وأَ َم َر قَائِ َد ا ْل ِمئَ ِة أَنْ يُ ْح َر َ
ا ْن َح َد َر لِ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ص َحابِ ِه أنْ يَ ْخ ِد َمهُ أ ْو يَأتِ َي إِلَ ْي ِه".
صةٌ َوأَنْ الَ يَ ْمنَ َع أ َحداً ِمنْ أ ْ
ُر ْخ َ
 .٢٢ :٢٤من الواضح أن فيلكس كان قد سمع عن يسوع والمسيحية .وعلى األرجح كموظف
رسمي روماني كانوا قد قدموا له تقارير موجزة عن األحوال المحلية التي كان مسؤوالً عنھا.
زوجة فيلكس كانت يھودية )اآلية  ،(٢٤ما يعني أنه كانت لديه فرصة اختبارية
ليعرف عن التعاليم اليھودية .الطريق كانوا يعتبرون طائفة ضمن اليھودية ولذلك فإنھم كانوا
ديانة "قانونية" في اإلمبراطورية الرومانية.
ير أن بولس تھديد ولذلك فقد سمح له ببعض الحرية
 .٢٣ :٢٤تظھر ھذه أن فيلكس لم َ
والحركة .من جديد ھنا نجد مسؤوالً رومانيا ً ال يشعر بأن المسيحية كانت تشكل مشكلة
سياسية .وكانت ھذه في الواقع أحداث لوقا في كتابة إنجيله.
سميث/فاندايك-البستاني٢٧ -٢٤ :٢٤ :
٢٤
وسالﱠ ا ْم َرأَتِ ِه َو ِھ َي يَ ُھو ِديﱠةٌ .فَا ْ
س ِم َع ِم ْنهُ
" ثُ ﱠم بَ ْع َد أَيﱠ ٍام َجا َء فِيلِ ْك ُ
س َو َ
ض َر بُولُ َ
ست َْح َ
س َم َع ُد ُر ِ
٢٥
ف َوال ﱠد ْينُونَ ِة ا ْل َعتِي َد ِة أَنْ تَ ُكونَ
َن ا ْلبِ ﱢر َوالتﱠ َعفﱡ ِ
ان ِبا ْل َم ِ
يحَ .وبَ ْينَ َما َكانَ يَتَ َكلﱠ ُم ع ِ
اإلي َم ِ
ع ِ
َن ِ
س ِ
٢٦
ستَ ْد ِعي َك«َ .و َكانَ أَ ْيضا ً
ت أَ ْ
ْ
ارتَ َع َب ِفيلِ ْك ُ
اب» :أَ ﱠما اآلنَ فَ ْاذھ َْب َو َمتَى َح َ
س َوأَ َج َ
ص ْلتُ َعلَى َو ْق ٍ
٢٧
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َح
ت
س
ي
ك
ك
ل
ذ
ل
و
ه
ق
ل
ط
ي
ل
م
ھ
ا
ر
د
س
ل
و
ب
ه
ي
ط
ع
ي
أ
و
ج
ر
ض ُرهُ ِم َراراً أَ ْكثَ َر َويَتَ َكلﱠ ُم َم َعهَُ .ولَ ِكنْ
نْ
َ
انَ
َ
يَ ْ ُ
َ ْ ْ ِ
ُْ ِ َ ُ ُ ُ َ َِ ُِ ِ ُ َِ ِ
س يُ ِري ُد أَنْ يُو ِد َع
وس فَ ْ
س بُ ْ
ُوس َخلِيفَةً لَهَُ .وإِ ْذ َكانَ فِيلِ ْك ُ
َان قَبِ َل فِيلِ ْك ُ
ست َ
ور ِكيُ َ
لَ ﱠما َك ِملَتْ َ
سنَت ِ
س ُمقَيﱠداً".
ا ْليَ ُھو َد ِمنﱠةً ت ََر َك بُولُ َ
وسالﱠ" .كانت ھذه ھي االبنة األصغر واألجمل ،على ما يبدو ،من بنات
ُ " ٢٤ :٢٤د ُر ِ
ھيرودس أغريباس األول وأخت برنيكي وأغريباس الثاني .لقد كانت زوجة فيلكس الثالثة،
التي أخذھا من أزيسوس ،ملك إميسا )يوسيفوس.(Antiq. 20.7.2 ،


يح"
سميث/فاندايك-البستاني
"ا ْل َم ِ
س ِ
سيح يسوع"
كتاب الحياة
"ال َم ِ
سيح يسوع"
العربية المشتركة
"ال َم ِ
سيح يسوع"
اليسوعية
"ال َم ِ
الخيار  ١نجده في المخطوطة  ،P74א* ،E ،B ،والمخطوطات الالتينية القديمة،
وترجمات الفولغاتا .القراءة األقصر نجدھا في المخطوطة א ،C ، A ،c ،والترجمة البسيطة
والترجمات القبطية.
يتساءل المرء عما إذا كان في ھذا السياق كلمة "المسيح" ينبغي ترجمتھا بكلمة
"المسيا" )المخطوطة  044تحوي "المسيا"(.
ان" .ھذه كلمة الھوتية أساسية حاسمة .انظر المواضيع الخاصة على ٤٠ :٢؛ :٣
اإلي َم ِ
" ِ
١٦؛ و .٥ :٦تذكروا أن ھذه الكلمات الالھوتية في اليونانية السائدة الشعبية تستند ليس إلى
استخدام يوناني ،بل إلى السبعينية .لوقا يعرف السبعينية جيداً .لقد كانت العھد القديم بالنسبة
إلى الكنيسة.
 .٢٥ -٢٤ :٢٤لقد كر بولس باإلنجيل في معظم األحيان )اآلية ٢٦ب( لفيلكس ودروسيال.
وكان ھذا تماما ً ما أراد يسوع له أن يفعله ).(١٥ :٩
لقد كان مقتنعاً ،ولكن أيضا ً جشعا ً )إذ أراد رشوة من بولس( ولذلك فقد أرجأ قراره
)اآلية .(٢٦
 .٢٦ :٢٤من الواضح أن بولس كان لديه بعض الموارد المالية خالل فترة سجنه ھذه .ربما
من ) (١إرث شخصي أو ) (٢مساعدة من الكنائس )أي فيلبي أو تسالونيكي( .لقد دعا فيلكس
بولس غالبا ً ليس لكي يسمعه يتكلم ،بل على أمل أن يتلقى منه رشوة.
َان" .يعتقد كثيرون أنه خالل ھذه الفترة جمع لوقا معلومات من
" ٢٧ :٢٤لَ ﱠما َك ِملَتْ َ
سنَت ِ
شھود عيان من أولئك الذين في فلسطين من أجل إنجيله )لو  .(٤ -١ :١ال بد أن ھذا كان
زمنا ً مثبطا ً لرجل جريء مبادر مثل بولس .على كل حال ،لم يطلب الحرية عن طريق
الرشوة .لقد كان يعرف أن تلك كانت إرادة ﷲ.
ُوس" .ھناك بعض الخالف بين المؤرخين الرومان ،سيوتونيوس
وس فَ ْ
 "ب ُ ْ
ست َ
ور ِكيُ َ
وتاكتيتوس ،على تاريخ بداية منصبه .كان فيلكس قد خضع للمحاكمة عام  ٥٥م.ن ولكن ليس
مؤكداً إذا ما كان قد أُدين وأقصي بعدھا عام  ٥٩م .مات فستس عام  ٦٢م ،.بينما كان ال
يزال في منصبه )يوسيفوس .(Antiq. 20.9.1 ،ال نعرف سوى القليل عنه )يوسيفوس،
Antiq. 20.8.9-10؛ .(2.14.1 Wars
س ُمقَيﱠداً" .كانت ھناك عادة أن يتم إطالق جميع السجناء عند تبديل
 "فِيلِ ْك ُ
س تَ َر َك بُولُ َ
اإلدارات .تظھر اآلية الوضع السياسي في فلسطين وضعف القادة الرومان ،كما أيضا ً قوة
المجمع.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمف ّسر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١ماذا تعني كلمة "ناصري/منذور"؟
-٢ما مضامين اللقب األول للكنيسة في أعمال الرسل "الطريق"؟
-٣فسّر المغزى من اآلية .١٥

Acts 25
أعمال الرسل ٢٥
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
المحاكمة أمام فستوس
١٢ -١ :٢٥
يستشير
فستوس
أغريباس

العربية
المشتركة
يرفع
يستأنف بولس
بولس
إلى
دعواه إلى القيصر دعواه
القيصر
١٢ -١ :٢٥
١٢ -١ :٢٥
والملك بولس والملك
الملك بولس
أغريباس
أغريباس

اليسوعية
بولس يرى دعواه
إلى القيصر
١٢ -١ :٢٥
بولس في حضرة
الملك أغريباس
وأخته

٢٢ -١٣ :٢٥
بولس أمام أغريباس
٢٧ -٢٣ :٢٥

٢٧ -١٣ :٢٥

٢٧ -١٣ :٢٥

٢٧ -١٣ :٢٥

١ :٢٥

١ :٢٥

١ :٢٥

١ :٢٥

١ :٢٥

١ :٢٥

١ :٢٥

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :٢٥ :
٢
١
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ض لهَُ
َ
َ
ص ِريﱠة إِلى أو ُر َ
" فَلَ ﱠما قَ ِد َم فَ ْ
ست ُ
شلِي َم .ف َع َر َ
ص ِع َد بَ ْع َد ثالث ِة أيﱠ ٍام ِمنْ ق ْي َ
ُوس إِلَى ا ْل ِوالَيَ ِة َ
٣
ض َرهُ إِلَى
سوا ِم ْنهُ طَالِبِينَ َعلَ ْي ِه ِمنﱠةً أَنْ يَ ْ
س َوا ْلتَ َم ُ
َرئِ ُ
ض ﱠد بُولُ َ
ست َْح ِ
يس ا ْل َك َھنَ ِة َو ُو ُجوهُ ا ْليَ ُھو ِد ِ
٤
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ً
َ
ُ
س فِي
أُو ُر َ
اب ف ْ
س بُول ُ
ست ُ
ُوس أنْ يُ ْح َر َ
يق .فأ َج َ
شلِي َم َو ُھ ْم َ
صانِ ُعونَ ك ِمينا لِيَقتلوهُ فِي ال٥ط ِر ِ
َاجالًَ .وقَا َل» :فَ ْليَ ْن ِز ْل َم ِعي الﱠ ِذينَ ُھ ْم بَ ْينَ ُك ْم ُم ْقتَ ِد ُرونَ .
ص ِريﱠةَ َوأَنﱠهُ ھ َُو ُم ْز ِم ٌع أَنْ يَ ْنطَلِ َ
قَ ْي َ
قع ِ
شتَ ُكوا َعلَ ْي ِه«".
َي ٌء فَ ْليَ ْ
َوإِنْ َكانَ فِي َھ َذا ال ﱠر ُج ِل ش ْ
ُوس" .كان ھذا ھو الحاكم الذي تال فيلكس في الحكم .كان ذا شخصية أكثر
" ١ :٢٥فَ ْ
ست ُ
نبالة ،ولكن من الواضح أنه كان تحت نفس الضغط السياسي والذھنية.
ظل في منصبه لسنتين ومات عام  ٦٢م .بينما كان ال يزال في منصبه )يوسيفوس،
.(Antiq. 20.8.9
 "بَ ْع َد ثَالَثَ ِة أَيﱠ ٍام" .تظھر ھذه كم أن رؤساء اليھود كانوا مستائين ومتشبثين فيما بتعلق
ببولس أيضا ً .فستوس كان أيضا ً يريد أن يعطي انطباعا ً أوليا ً جيداً.
يس ا ْل َك َھنَ ِة َو ُو ُجوهُ ا ْليَ ُھو ِد" .قد تشير ھذه إلى المجمع ،الذي كان مؤلفا ً من سبعين
 " َرئِ ُ
من رؤساء اليھود في أورشليم .كانوا يشكلون الھيئة القضائية العليا لليھود في كل من السياسة
والدين .انظر الموضوع الخاص على  .٥ :٤ولكن كان يمكن أن تشير أيضا ً إلى المواطنين
اآلخرين األثرياء والنخبة في أورشليم الذين كانوا تواقين جداً للقاء الوالي الجديد وبدء تأسيس

عالقة طيبة معه .وربما كانت بالتأكيد تدل على كل من المجموعتين .بعد سنتين كان ھناك
كاھن عظيم جديد ٦٢ -٥٦) Ishmael ben Fabus ،ق.م .(.وھذا أيضا ً أراد أن يعزز
مكانته وأفضل طريقة للحصول على ذلك ھو أن يھاجم بولس الفريسي المرتد.
سوا ِم ْنهُ" .ھذا فعل ناقص مبني للمعلوم إشاري .لقد سألوه مراراً وتكراراً.
" ٢ :٢٥ا ْلتَ َم ُ
 .٣ :٢٥تظھر ھذه البغضاء نحو بولس من جھة رؤساء الدين ھؤالء .لقد كانوا يرون بولس
على أنه عدو من الداخل.
يق" .طرق وأساليب رؤساء اليھود لم تتغير ):٢٣
 " َو ُھ ْم َ
صانِ ُعونَ َك ِمينا ً ِليَ ْقتُلُوهُ فِي الطﱠ ِر ِ
.(١٥ -١٢
" ٥ :٢٥إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى يفترض أن تكون صحيحة من وجھة نظر
الكاتب أو ألجل مقاصده ) ،A. T. Robertsonفي كتابه Word Pictures in the
 ،Greek New Testamentالمجلد  ،٣ص .(٤٢٩ .يقول الدكتور ،Bruce Tankersley
المختص باليونانية السائدة في جامعة  Texas Baptist Eastأنھا قد تكون جملة من الفئة
الثالثة ألنه ليس ھناك من فعل في االستھالل .افترض فستوس أن بولس كان مذنبا ً .وإال
فلماذا كان رؤساء أورشليم متشبثين جداً بمواقفھم وفي غاية العناد؟
سميث/فاندايك-البستاني١٢ -٦ :٢٥ :
٦
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
س َعلى
ص َرفَ ِع ْن َد ُھ ْم أَ ْكثَ َر ِمنْ َع َ
ص ِريﱠةَ .وفِي الغ ِد َجل َ
ش َر ِة أيﱠ ٍام ان َح َد َر إِلى ق ْي َ
" َوبَ ْع َد َما َ
٧
ض َر َوقَفَ َح ْولَهُ ا ْليَ ُھو ُد الﱠ ِذينَ َكانُوا قَ ِد
س .فَلَ ﱠما َح َ
س ﱢي ا ْل ِوالَيَ ِة َوأَ َم َر أَنْ يُ ْؤتَى بِبُولُ َ
ُك ْر ِ
٨
ُ
ي َكثِي َرةً َوثَقِيلَةً لَ ْم يَ ْق ِد ُروا أَنْ يُبَ ْر ِھنُوھَا .إِذْ
َ
ُ
َ
ا ْن َح َد ُروا ِمنْ أو ُر َ
س َدعَا ِو َ
شلِي َم َوق ﱠد ُموا َعلى بُول َ
س ا ْليَ ُھو ِد َوالَ إِلَى ا ْل َھ ْي َك ِل َوالَ إِلَى
َكانَ ُھ َو يَ ْحت ﱡَج» :أَنﱢي َما أَ ْخطَأْتُ بِش ْ
َي ٍء الَ إِلَى نَا ُمو ِ
٩
س قَائِالً» :أَتَشَا ُء أَنْ
ص َر«َ .ولَ ِكنﱠ فَ ْ
اب بُولُ َ
ُوس إِ ْذ َكانَ يُ ِري ُد أَنْ يُو ِد َع ا ْليَ ُھو َد ِمنﱠةً أَ َج َ
ست َ
قَ ْي َ
١٠
س» :أَنَا َواقِفٌ لَدَى
َص َع َد إِلَى أُو ُر َ
ت ْ
شلِي َم لِت َُحا َك َم ُھنَا َك لَ َد ﱠ
ي ِمنْ ِج َھ ِة َھ ِذ ِه األُ ُمو ِر؟« فَقَا َل بُولُ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ص َر َح ْي ُ
َي ٍء َك َما تَ ْعل ُم أنتَ أ ْيضا ً َجيﱢداً.
س ﱢي ِوالَيَ ِة ق ْي َ
ُك ْر ِ
ث يَنبَ ِغي أنْ أ َحا َك َم .أنَا ل ْم أظلِ ِم اليَ ُھو َد بِش ْ
١١
َ
َ
َ
ْ
ْ
تَ .ولَ ِكنْ إِنْ ل ْمَ
َ
ْ
ست َِح ﱡ
صنَ ْعتُ َ
ستُ أ ْ
ق ال َم ْوتَ فل ْ
ش ْيئا ً يَ ْ
ألَنﱢي إِنْ ُكنتُ آثِما ً أ ْو َ
ستَ ْعفِي ِمنَ ال َم ْو ِ
ص َر أَنَا
َي ٌء ِم ﱠما يَ ْ
س أَ َح ٌد يَ ْ
سلﱢ َمنِي لَ ُھ ْم .إِلَى قَ ْي َ
ست َِطي ُع أَنْ يُ َ
شتَ ِكي َعلَ ﱠي بِ ِه َھ ُؤالَ ِء فَلَ ْي َ
يَ ُكنْ ش ْ
١٢
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
اي«.
ص َر َرفعْتَ
ِحينَئِ ٍذ تَ َكل َم ف ْ
ست ُ
اب» :إِلَى ق ْي َ
ب ال َمشُو َر ِة فأ َج َ
َرافِ ٌع َد ْع َو َ
ُوس َم َع أ ْربَا ِ
ْ
َ
َب«".
ص َر تَذھ ُ
َد ْع َوا َك .إِلَى ق ْي َ
 .٩ -٦ :٢٥أظھرت ھذه األحداث لبولس أنه لم يكن لديه أمل حقيقي بالعدالة من فستوس .لقد
كان يعرف ما كان ينتظره في أورشليم )اآلية  .(٣وكان يعرف أيضا ً أن يسوع كان يريده أن
يذھب إلى روما ).(١٥ :٩
َ
َ
َ
ش َر ِة أيﱠ ٍام" .أتخيل فستوس يعاقر رؤساء اليھود
ص َرفَ ِع ْن َد ُھ ْم أ ْكث َر ِمنْ َع َ
" ٦ :٢٥بَ ْع َد َما َ
الخمر ويتناول الطعام معھم .لقد كانوا يتالعبون بكل الموظفين الرسميين الرومان.
 .٨ :٢٥يؤكد بولس أنه بريء من كل التھم الموجھة ضده من حيث:
 -١ناموس موسى )(٢٨ -٢١ :٢١
 -٢الھيكل )٢٨ :٢١؛ (٦ :٢٤
 -٣قيصر )٢١ :١٦؛ (٧ :١٧
البندان  ١و ٢ھما تماما ً ما اتُھم بھا استفانوس في .١٤ -١٣ :٦
 .١١ -١٠ :٢٥يؤكد بولس أنه كان أمام السلطة المالئمة وفي المكان المالئم .يدون لوقا في
اآلية  ١١االلتماس الرسمي الذي قدمه بولس إلى قيصر.
حق رفع االلتماس إلى قيصر بدأ أوالً بأوكتافيان عام  ٣٠ق.م،Dio Cassius) .
 .(51.19، Historyھذا األمر األولي اتسع ليتحول إلى قانون يمنع تقييد أو جلد أو تعذيب
أي موطن روماني يرفع التماسا ً إلى قيصر )بولس.(Sententiae 5.26.1 ،
ھنالك نقاش جيد على الناموس الروماني في القرن األول وھو كتاب Roman
 ،Society and Roman Law in the New Testamentمن تأليف A. N.
وس" ،الصفحات -٤٨
" ،Sherwin-Whiteالمحاضرة الرابعة :بولس أمام فيلكس وفَ ْستُ َ
.٧٠
" ١١ :٢٥إِنْ  ...إِنْ " .ھاتان جملتان شرطيتان فئة أولى ما يفترض أنھا صحيحة من وجھة
نظر الكاتب أو ألجل ھدفه .ھذان االستخدامان في السياق يظھران كيف أن البنية النحوية
كانت تستخدم إليضاح فكرة .الجملة األولى غير صحيحة بالنسبة إلى الواقع )ولكن نفس
الجملة المشروطة التي يستخدمھا فيلكس في اآلية (٥؛ والثانية حقيقية بالنسبة إلى الواقع.

ت" .لقد كان بولس يدرك قوة الدولة )رو  .(٤ :١٣منظور العھد
ستُ أَ ْ
 "ل َ ْ
ستَ ْعفِي ِمنَ ا ْل َم ْو ِ
القديم لعقوبة اإلعدام يمكن أن نجده في تك  .٦ :٩انظر النقاش الشيق عن عقوبة اإلعدام في
كتاب  ،Hard Sayings of the Bibleص.١١٦ -١١٤ .

َ
َ
سلﱢ َمنِي لَ ُھ ْم"
سميث/فاندايك-البستاني
س أ َح ٌد يَ ْ
ست َِطي ُع أنْ يُ َ
"لَ ْي َ
َ
َ
سلﱢ َمنِي إِلَ ْي ِھ ْم لِيُ َحا ِك ُمونِي"
كتاب الحياة
"الَ يَ ِح ﱡ
ق أل َح ٍد أنْ يُ َ
سلﱢ َمني إلَي ِھم"
العربية المشتركة
"ال يَجو ُز ألح ٍد أنْ يُ َ
َ
َ
اليسوعية
يس أل َح ٍد أن يُسلِ َمني إِلَيھم ِإلرضائِھم"
"ل َ َ
كلمة ) (charizomaiتعني بشكل أساسي "يرضي" أو "يمنح كفضل" .كان بولس
يدرك أن فستوس كان يحاول أن يكسب محاباة القادة اليھود بأن يقدمه لھم.
ولكن ربما كان فستوس يحاول أن يستند إلى مرسوم أصدره يوليوس قيصر
)يوسيفوس ،(Antiq. 14.10.2 ،والذي كان يشجع المسؤولين الرومان في فلسطين على
التنازل لرغبات الكاھن العظيم.
ي" .كان ھذا ھو الحق القانوني لكل مواطن روماني في
ص َر أَنَا َرافِ ٌع َد ْع َوا َ
 "إِلَى قَ ْي َ
حاالت عقوبة اإلعدام ) ،Pliny the Youngerالرسائل  .(10.96في ھذه الفترة كان
نيرون ھو القيصر ) ٦٨ -٥٤م.(.
ب ا ْل َمشُو َر ِة" .ھذه تشير إلى الخبراء القانونيين الرومان عن فستوس ،وليس
" ١٢ :٢٥أَ ْربَا ِ
القادة اليھود.
سياق ألعمال ٣٢ :٢٦ -١٣ :٢٥
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
الخلفية
ھيرودس أغريباس الثاني )ماركوس يوليوس أغريباس(
أ-
 -١ھو ابن ھيرودس أغريباس األول )أع  ،(١٢الذي كان الحاكم السياسي
لليھودية والذي كانت له السيطرة على الھيكل والكھنوت ) ٤٤ -٤١م(.
وحفيد ھيرودس الكبير.
 -٢تعلم في روما وكان مؤيداً لروما .رجع إلى روما بعد الحرب اليھودية عام ٧٠
م .ومات ھناك عام  ١٠٠م.
 -٣عندما كان في السابعة عشر من عمر مات والده ،ولكنه كان أصغر من أن
يحكم المملكة.
 -٤عام  ٥٠م ،.مات ھيرودس كالسيس ،عم أغريباس الثاني ،ملك كالسيس
)مملكو صغير في شمال فلسطين( ،وأُعطيت مملكته ألغريباس الثاني
من قِبل اإلمبراطور كلوديوس ،وأيضا ً كانت له السيطرة على الھيكل
ورئاسة الكھنوت.
 -٥عام  ٥٣م .قايض ھذه المملكة الصغيرة مع رئيس الربع ھيرودس فيلبس
) Ituraeaو ( Trachonitisو .(Abilene) Lysanius
 -٦فيما بعد ،أضاف اإلمبراطور نيرون مدنا وقرى محددة حول بحر الجليل إلى
سيادته .عاصمته كانت قيصرية فيلبي ،التي أعاد تسميتھا باسم
.Neronias
 -٧ألجل المراجع التاريخية عن الموضع ،انظر:
أ .يوسيفوس2.12.1,7-8 ; 15.1 ; 16.4 ; 7.5.1 Jewish Wars ،
ب .يوسيفوس19.9.2 ; 20.5.2 ; 6.5 ; 7.1 Antiquities of the Jews ،؛ ; 8.4
9.6
ب -برنيكي
كانت االبنة الكبر لھيرودس أغريباس األول
-١
كانت أخت أغريباس الثاني ،ولفترة من الزمن ربما كان عشيقھا بسفاح
-٢
قربى )ليس من دليل على ذلك ،بل ھي مجرد إشاعة(.
فيما بعد صارت عشيقة لإلمبراطور تيطس بينما كان
جنراالً .لقد كان القائد الروماني الذي دمر أورشليم
والھيكل عام  ٧٠م.
كانت أخت دروسيال ).(٢٤ :٢٤
-٣
تزوجت من ھيرودس كالسيس )أخو ھيرودس أغريباس األول ،عمھا(،
-٤
ولكن عندما مات انتقلت للسكن مع أخيھا.

تزوجت فيما بعد لـ  ،Polemonملك كيليكية ،ولكنھا تركته لترجع إلى
-٥
أخيھا الذي كان قد حصل لتوه على لقب "ملك".
كانت خليلة اإلمبراطور فسباسيان.
-٦
المراجع التاريخية:
-٧
أ .يوسيفوس2.1.6 ; 15.1 ; 17.1 Jewish Wars ،
ب .يوسيفوس19.9.1 ; 15.1 ; 20.1.3 Antiquities of the Jews ،
جTacitus’ History 2.2 .
دSeutonius’ Life of Titus 7 .
ھـDio Cassius’ Histories 65.15 ; 66.18 .
وJuvenal’s Satire 61.156-157 .
سميث/فاندايك-البستاني٢٢ -١٣ :٢٥ :
١٣
َ
َ
َ
ْ
ﱢ
َ
َ
ُوس.
سل َما َعلى ف ْ
ضتْ أَيﱠا ٌم أَ ْقبَ َل أَ ْغ ِريبَ ُ
ست َ
ص ِريﱠة لِيُ َ
اس ال َملِ ُك َوبَ ْرنِي ِكي إِلى ق ْي َ
" َوبَ ْع َد َما َم َ
١٤
وج ُد
ض فَ ْ
َولَ ﱠما َكانَا يَ ْ
ست ُ
س قَائِالً» :يُ َ
ُوس َعلَى ا ْل َملِ ِك أَ ْم َر بُولُ َ
ان ُھنَاكَ أَيﱠاما ً َكثِي َرةً َع َر َ
ص ِرفَ ِ
١٥
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َو َمشَايِ ُخ ا ْليَ ُھو ِد لَ ﱠما ُك ْنتُ فِي
َر ُج ٌل تَ َر َكهُ فِيلِ ْك ُ
ض لِي َع ْنهُ ُر َؤ َ
سيراً َو َع َر َ
س أَ ِ
١٦
ت
أُو ُر َ
س لِ ﱡ
لرو َمانِيﱢينَ عَا َدةٌ أَنْ يُ َ
شلِي َم طَالِبِينَ ُح ْكما ً َعلَ ْي ِه .فَأ َ َج ْبتُ ُھ ْم أَنْ لَ ْي َ
سلﱢ ُموا أَ َحداً لِ ْل َم ْو ِ
َن
واج َھةً َم َع ا ْل ُم ْ
قَ ْب َل أَنْ يَ ُكونَ ا ْل َم ْ
شتَ ِكينَ فَيَ ْح ُ
ص ُل َعلَى فُ ْر َ
ش ُك ﱡو َعلَ ْي ِه ُم َ
اج ع ِ
ص ٍة لِ ِال ْحتِ َج ِ
١٧
ال ﱠ
س ﱢي ا ْل ِوالَيَ ِة َوأَ َم ْرتُ
اجتَ َم ُعوا إِلَى ُھنَا َجلَ ْ
ش ْك َوى .فَلَ ﱠما ْ
ال فِي ا ْل َغ ِد َعلَى ُك ْر ِ
ُون إِ ْم َھ ٍ
ستُ ِمنْ د ِ
١٩
١٨
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
أَنْ يُ ْؤتَى بِال ﱠر ُج ِل .فل ﱠما َوقفَ ال ُم ْ
اح َد ٍة ِم ﱠما ُكنتُ أظنﱡ  .ل ِكنْ
شتَ ُكونَ َح ْولهُ ل ْم يَأتُوا بِ ِعل ٍة َو ِ
س يَقُو ُل
سو ُ
اح ٍد ا ْ
ع قَ ْد َماتَ َو َكانَ بُولُ ُ
س ُمهُ يَ ُ
َكانَ لَ ُھ ْم َعلَ ْي ِه َم َ
سائِ ُل ِمنْ ِج َھ ِة ِديَانَتِ ِھ ْم َوعَنْ َو ِ
٢٠
شلِي َم
َب إِلَى أُو ُر َ
إِنﱠهُ َح ﱞيَ .وإِ ْذ ُك ْنتُ ُم ْرتَابا ً فِي ا ْل َم ْ
سأَلَ ِة عَنْ َھ َذا قُ ْلتُ  :أَلَ َعلﱠهُ يَشَا ُء أَنْ يَ ْذھ َ
٢١
ص
َويُ َحا َك َم ُھنَاكَ ِمنْ ِج َھ ِة َھ ِذ ِه األُ ُمو ِر؟
َولَ ِكنْ لَ ﱠما َرفَ َع بُولُ ُ
س َد ْع َواهُ لِ َك ْي يُ ْحفَظَ لِفَ ْح ِ
٢٢
ُوسُ » :ك ْنتُ أُ ِري ُد
اس لِفَ ْ
أُو ُغ ْ
ص َر« .فَقَا َل أَ ْغ ِريبَ ُ
ست َ
سلَهُ إِلَى قَ ْي َ
سط ُ َ
س أَ َم ْرتُ بِ ِح ْف ِظ ِه إِلَى أَنْ أُ ْر ِ
س َم ُعهُ«".
س َم َع ال ﱠر ُج َل« .فَقَا َلَ » :غداً تَ ْ
أَنَا أَ ْيضا ً أَنْ أَ ْ
اس ا ْل َملِ ُك" .يشير ھذا إلى أغريباس الثاني .لقد كان أخو دروسيال
" ١٣ :٢٥أَ ْغ ِريبَ ُ
وبرنيكي .لقد كان قد تعلم في روما وكان مواليا ً جداً لسياسات وبرامج روما.
موضوع خاص :بَ ْرنِي ِكي
كانت االبنة الكبر لھيرودس أغريباس األول
-١
كانت أخت أغريباس الثاني ،ولفترة من الزمن ربما كان عشيقھا بسفاح قربى )ليس
-٢
من دليل على ذلك ،بل ھي مجرد إشاعة( .فيما بعد صارت عشيقة لإلمبراطور تيطس بينما
كان جنراالً .لقد كان القائد الروماني الذي دمر أورشليم والھيكل عام  ٧٠م.
كانت أيضا ً زوجة فيلكس الثالثة ،أخت دروسيال.
-٣
تزوجت من ھيرودس كالسيس )أخو ھيرودس أغريباس األول ،عمھا( ،ولكن عندما
-٤
مات انتقلت للسكن مع أخيھا.
تزوجت فيما بعد لـ  ،Polemonملك كيليكية ،ولكنھا تركته لترجع إلى أخيھا الذي
-٥
كان قد حصل لتوه على لقب "ملك".
كانت خليلة اإلمبراطور فسباسيان.
-٦
المراجع التاريخية:
-٧
يوسيفوسJewish Wars 2.1.6 ; 15.1 ; 17.1 ،
أ.
يوسيفوسAntiquities of the Jews 19.9.1 ; 15.1 ; 20.1.3 ،
ب.
جTacitus’ History 2.2 .
دSeutonius’ Life of Titus 7 .
ھـDio Cassius’ Histories 65.15 ; 66.18 .
وJuvenal’s Satire 61.156-157 .
 .١٩ -١٣ :٢٥تكشف ھذه من جديد أحد أھداف لوقا األدبية والالھوتية ،والذي كان إظھار
أن المسيحية لم تكن تشكل خطراً سياسيا ً على روما )اآلية  .(٢٥في العقود األولى من القرن
األول كانت المسيحية تعتبر طائفة من اليھودية ،وتعترف بھا روما كدين شرعي قانوني .لم
تكن روما تريد أن تلعب أي دور في النزاعات بين الطوائف الدينية اليھودية.
اح َد ٍة ِم ﱠما ُك ْنتُ أَظُنﱡ " .تظھر ھذه شدة وطبيعة المعارضة اليھودية.
" ١٨ :٢٥لَ ْم يَأْتُوا بِ ِعلﱠ ٍة َو ِ
لم تكن معارضة سياسية بل دينية.


" ِعلﱠ ٍة"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
"ذ ْنبا ً"
كتاب الحياة
ً
" َجري َمة"
العربية المشتركة
"تُھ َم ٍة"
اليسوعية
ھناك عدة تغايرات ھنا.
َ
 –ponērōnجمع مضاف في المخطوطة 2א ، E، B،وتعني "ش ْي ٍء
-١
َر ِديﱟ " )(٢١ :٢٨
-٢
 –ponērauمفرد محير مفعولي في المخطوطة C*، A،P74
 –ponēraجمع محير مفعولي في المخطوطة *א C2 ،
-٣
حذف -المخطوطة  ، P، Lوبعض معاجم المفردات )(NKJV
-٤
ُ
لقد اندھش فيلكس من أن التھم لم تكن جدية واضطر ألن يتعامل مع القضايا الدينية
اليھودية ،وليس القضايا القانونية.
ً
ِ " ١٩ :٢٥ديَانَتِ ِھ ْم" .ھذه حرفيا مكونة من كلمة "خوف" واآللھة" .ھذه الكلمة يمكن أن
تعني "اإليمان بالخرافات" ،والذي كان تماما ً ما ظنه ھؤالء القادة الرومان بخصوص الدين
اليھودي .على كل حال ،فستوس ما كان يريد أن يھين الوجھاء اليھود ،ولذلك فقد استعمل
كلمة ملتبسة )وھكذا فعل بولس أيضاً.(٢٢ :١٧ ،
اآليات  ١٩-١٧تظھر من جديد أن العدالة الرومانية لم تجد أي عيب في بولس أو
في المسيحية.
َ
س يَقُو ُل إِنﱠهُ َح ﱞي" .كانت القيامة أحد األركان
سو ُ
اح ٍد ا ْ
ع ق ْد َماتَ َو َكانَ بُولُ ُ
س ُمهُ يَ ُ
 "عَنْ َو ِ
المركزية من العظات )العظة الكرازية  Kerygmaانظر الموضوع الخاص على (١٤ :٢
في أعمال الرسل ) .(٨ :٢٦المسيحية تسقط أو تقف استناداً إلى التأكيد الالھوتي ) ١كور
.(١٥
سميث/فاندايك-البستاني٢٧ -٢٣ :٢٥ :
٢٣
اع َم َع
اال ْ
اس َوبَ ْرنِي ِكي فِي ْ
" فَفِي ا ْل َغ ِد لَ ﱠما َجا َء أَ ْغ ِريبَ ُ
يم َود ََخالَ إِلَى دَا ِر ِ
ال ع َِظ ٍ
احتِفَ ٍ
ستِ َم ِ
٢٤
ُوس» :أَيﱡ َھا ا ْل َملِ ُك
س .فَقَا َل فَ ْ
ال ا ْل َم ِدينَ ِة ا ْل ُمقَ ﱠد ِمينَ أَ َم َر فَ ْ
ست ُ
ست ُ
ُوس فَأُتِ َي بِبُولُ َ
األُ َم َرا ِء َو ِر َج ِ
س َل إِلَ ﱠي ِمنْ ِج َھتِ ِه ُك ﱡل
اض ُرونَ َم َعنَا أَ ْج َم ُعونَ أَ ْنتُ ْم تَ ْنظُ ُرونَ َھ َذا الﱠ ِذي تَ َو ﱠ
أَ ْغ ِريبَ ُ
اس َوال ﱢر َجا ُل ا ْل َح ِ
يش بَ ْع ُدَ ٢٥ .وأَ ﱠما أَنَا فَلَ ﱠما
ُج ْم ُھو ِر ا ْليَ ُھو ِد فِي أُو ُر َ
صا ِر ِخينَ أَنﱠهُ الَ يَ ْنبَ ِغي أَنْ يَ ِع َ
شلِي َم َو ُھنَا َ
س َع َز ْمتُ أَنْ
ست َِح ﱡ
َو َجدْتُ أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْف َع ْل َ
ق ا ْل َم ْوتَ َوھ َُو قَ ْد َرفَ َع َد ْع َواهُ إِلَى أُو ُغ ْ
ش ْيئا ً يَ ْ
سط ُ َ
٢٦
سيﱠ َما
َي ٌء يَقِينٌ ِمنْ ِج َھ ِت ِه ألَ ْكت َُب إِلَى ال ﱠ
سلَهَُ .ولَ ْي َ
سيﱢ ِد .لِ َذلِ َك أَتَ ْيتُ بِ ِه لَ َد ْي ُك ْم َوالَ ِ
أُ ْر ِ
س لِي ش ْ
َي ٌء ألَ ْكت َُب٢٧ .ألَنﱢي أَ َرى َح َماقَةً
ار ا ْلفَ ْح ُ
لَ َد ْي َك أَ ﱡي َھا ا ْل َملِ ُك أَ ْغ ِريبَ ُ
ص َ
اس َحتﱠى إِ َذا َ
ص يَ ُكونُ لِي ش ْ
شي َر إِلَى ال ﱠدعَا ِوي الﱠتِي َعلَ ْي ِه«".
سيراً َوالَ أُ ِ
س َل أَ ِ
أَنْ أُ ْر ِ
 .٢٣ :٢٥يا لھا من فرصة سانحة ورائعة لكرازة اإلنجيل!
 "أَ َم َر" .ھذه ھي الكلمة  ،chiliarchما يعني قائد ألف ،كما أن كلمة قائد المئة تعني قائداً
لمئة الجندي .نعلم من يوسيفوس  ،Antiq. 19.19.2,أنه كان ھناك خمس كتائب مساعدة في
قيصرية في ھذه الفترة ،ولذلك فربما اإلشارة ھنا إلى خمس رجال عسكريين.
ال ا ْل َم ِدينَ ِة ا ْل ُمقَ ﱠد ِمينَ " .ھذه تشير إلى القادة المدنيين في قيصرية.
 " ِر َج ِ
الحظوا الجماعات في التجمع:
 -١مدير إداري روماني
 -٢ملك المقاطعة األدومي
 -٣القادة العسكريين الرومان
 -٤رجال المدينة المق ّدمين في قيصرية
س" .ھذه الكلمة ھي  ،sebastosوالتي كانت المرادف اليوناني للكلمة
" ٢٥ :٢٥أُو ُغ ْ
سط ُ َ
الالتينية  .augustusاألتيمولوجيا األساسية المتعلقة بھا ھي "يوقّر"" ،يجل"" ،يبجل" ،أو
"يعبد" .لقد استُخدمت أوالً لإلشارة إلى أوكتافيان عام  ٢٧ق.م.من قِبل مجلس الشيوخ .وھنا
تستخدم لإلشارة إلى نيرون ) ٥٨ -٥٤م .(.يبدو أن نيرون كان قد وسّع عبادة ديانة
اإلمبراطور.
َ
َ
ْ
َي ٌء يَقِينٌ ِمنْ ِج َھتِ ِه ألكت َُب" .كان لدى فستوس نفس المشكلة كما
" ٢٦ :٢٥ل ْي َ
س لِي ش ْ
لليسياس ،اآلمر من أورشليم .لقد كان مقيداً بالقانون الروماني ومضطراً ألن يكتب اتھاماً

ضد بولس ويذكر فيه أي دليل أو فكرة قضائية تتعلق بالموضوع .كان بولس سراً بالنسبة إلى
ھؤالء القادة الرومان.
سيﱢ ِد" .ھذه ھي الكلمة اليونانية  ،kuriosوالتي تعني مالك ،سيد ،حاكم .ھذا ھو أول
 "ال ﱠ
استخدام موثق لكلمة  kuriosكلقب قائم بحد ذاته يشير إلى نيرون .ھذا اللقب كان قد رفضه
اإلمبراطوران أوغسطس/أوكتافيان وطباريوس ألنھما كانا يشعران أنه قريب جداً من اللقب
الالتيني )) (rexملك( ،ما سبب انزعاجا ً لدى عامة الشعب الروماني ومجلس الشيوخ .ولكن
يبدو ھذا اللقب ظاھراً خالل وبعد عھد نيرون.
استخدم فسبسيان وتيطس كلمة "مخلص" واستخدم دومتيان كلمة "إله" ليصفوا
أنفسھم ) ،James S. Jeffersفي كتاب  ،The Greco-Roman Worldص.
.(١٠١الكلمة  kuriosصارت موضع التركيز الضطھاد المسيحيين ،الذين كانوا يستطيعون
وحدھا استخدام الكلمة لإلشارة إلى يسوع المسيح.
لقد كانوا يرفضون أن يستخدموھا في تقديم البخور وعربون الوالء لروما.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا كان رؤساء اليھود يخافون بولس ويكرھونه؟
-٢كيف يعكس ھذا األصحاح أحد أھداف لوقا في كتابة أعمال الرسل؟
-٣ما كان ھدف بولس في دفاعه عن نفسه أمام أغريباس وبرنيكي؟

Acts 26
أعمال الرسل ٢٦
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
دفاع بولس أمام أغريباس
٣٢ -١ :٢٦

اليسوعية

العربية
المشتركة
دفاع بولس أمام خطبة بولس في خطبة بولس في
حضرة اغريبﱠا
حضرة اغريبﱠا
أغريباس
٣٢ -١ :٢٦
٣٢ -١ :٢٦
٣٢ -١ :٢٦

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني١ :٢٦ :
١
س يَ َدهُ َو َج َع َل
سطَ بُولُ ُ
" فَقَا َل أَ ْغ ِريبَ ُ
س َك«ِ .حينَ ِئ ٍذ بَ َ
اس لِبُولُ َ
سَ » :مأْ ُذونٌ لَ َك أَنْ تَتَ َكلﱠ َم ألَ ْج ِل نَ ْف ِ
يَ ْحت ﱡَج.":
سطَ يَ َدهُ" .كانت ھذه إيماءة تدل على التحية وتقديم خطاب )أع ١٧ :١٢؛ :١٣
" ١ :٢٦بَ َ
 ١٦و ،٤٠ :٢١والذي كانت إيماءات اليد تستخدم فيھا ألجل لفت االنتباه وطلب الصمت(.
سميث/فاندايك-البستاني٣ -٢ :٢٦ :
٢
اس إِ ْذ أَنَا ُم ْز ِم ٌع أَنْ أَ ْحت ﱠَج ا ْليَ ْو َم لَ َد ْي َك عَنْ ُك ﱢل
س ِعيداً أَ ﱡي َھا ا ْل َملِ ُك أَ ْغ ِريبَ ُ
س ُ
سي َ
ب نَ ْف ِ
" »إِنﱢي أَ ْح ِ
٣
سائِ ِل الﱠتِي بَيْنَ ا ْليَ ُھو ِد .لِ َذلِ َك
يع ا ْل َع َوائِ ِد َوا ْل َم َ
َما يُ َحا ِك ُمنِي ِب ِه ا ْليَ ُھو ُد .الَ ِ
سيﱠ َما َوأَ ْنتَ عَالِ ٌم بِ َج ِم ِ
ول األَنَا ِة ".
س ِم ْن َك أَنْ تَ ْ
أَ ْلتَ ِم ُ
س َم َعنِي بِطُ ِ
 .٣ -٢ :٢٦يستھل بولس دفاعه بطريقة رسمية نموذجية وفيھا إطراء ،كما فعل في محاكمته
أمام فيلكس ) ،(١٠ :٢٤والذي كان أمراً ضروريا ً متوقعا ً ثقافيا ً في تلك الحقبة.
" ٢ :٢٦عَنْ ُك ﱢل َما يُ َحا ِك ُمنِي بِ ِه ا ْليَ ُھو ُد" .كان أغريباس الثاني قد وضعه الرومان مسؤوالً
على الھيكل والكھنوت من قِبل روما .رغم أنه كان مؤيداً لروما ومتعلما ً في روما ،إال أنه
كان يفھم تعقيدات اإليمان اليھودي )اآلية .(٣
 " ُم ْز ِم ٌع" .ھذه ھي نفس الكلمة التي تستھل بھا كل التطويبات في مت ١٢ -٣ :٥؛ لو :٦
٢٢ -٢٠؛ مز  ١ :١في السبعينية.
٣ :٢٦
ْ
ْ
سائِ ِل"
سميث/فاندايك-البستاني
يع ال َع َوائِ ِد َوال َم َ
" َج ِم ِ
ُ
ُ
س ُھ ْم َو ُم َجا َدالَتِ ِھ ْم"
كتاب الحياة
"طقو َ
"تَقالي ِد اليَھو ِد و ُمجادَالتِ ِھم"
العربية المشتركة
سنَ ٍن و ُمجادَالت"
اليسوعية
" ُ
الكلمة األولى ھي  ،ethōnمنھا نحصل على الكلمة "إثنية" ،أو الجانب الثقافي
لجماعة معينة من الناس.

الكلمة الثانية ھي  ،dzētēmatōnتستخدم غالبا ً في أعمال الرسل لإلشارة إلى
دالالت أو نقاشات على جوانب من اليھودية الرابية )٢ :١٥؛ ١٥ :١٨؛  .(٣ :٢٦لم تكن ھذه
أمراً غير مألوف بسبب وجود أحزاب وطوائف متعددة في اليھودية في القرن األول:
الصدوقيون ،والفريسيون )وأيضا ً األحزاب الالھوتية لشماي وھليل( ،والغيورون.
سميث/فاندايك-البستاني٨ -٤ :٢٦ :
٤
شلِي َم يَ ْع ِرفُ َھا َج ِمي ُع ا ْليَ ُھو ِد
سي َر ِتي ُم ْن ُذ َحدَاثَ ِتي الﱠ ِتي ِمنَ ا ْلبُدَا َء ِة َكانَتْ بَيْنَ أُ ﱠمتِي فِي أُو ُر َ
" فَ ِ
٥عَالِ ِمينَ بِي ِمنَ األَ ﱠو ِل  -إِنْ أَ َرادُوا أَنْ يَ ْ
ق ِعشْتُ
ب ِعبَا َد ِتنَا األَ ْ
ش َھدُوا  -أَنﱢي َح َ
س َب َم ْذ َھ ِ
ضيَ ِ
٧
٦
سبَاطُنَا
صا َر ِمنَ ﷲِ آلبَائِنَا الﱠ ِذي أَ ْ
يسيّا ًَ .واآلنَ أَنَا َواقِفٌ أُ َحا َك ُم َعلَى َر َجا ِء ا ْل َو ْع ِد الﱠ ِذي َ
فَ ﱢر ِ
اال ْثنَا َعش ََر يَ ْر ُجونَ نَ َوالَهُ عَابِ ِدينَ بِا ْل َج ْھ ِد لَ ْيالً َونَ َھاراً .فَ ِمنْ أَ ْج ِل َھ َذا ال ﱠر َجا ِء أَنَا أُ َحا َك ُم ِمنَ
ِ
٨
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
َ
ً
ُ
ق إِنْ أقا َم ﷲُ أ ْم َواتا؟".
ص ﱠد ُ
ا ْليَ ُھو ِد أيﱡ َھا ال َملِ ُك أغ ِريبَ ُ
اس .لِ َماذا يُ َع ﱡد ِعن َدك ْم أ ْمرا ال يُ َ
سي َرتِي يَ ْع ِرفُ َھا َج ِمي ُع ا ْليَ ُھو ِد" .كرر بولس ھذا عدة مرات )أع ٥ -٣ :٢٢؛ :٢٤
ِ " ٤ :٢٦
١٦؛  .(٨ :٢٥كان بولس قد عاش حياة مثالية وسط اليھود في أورشليم )اآلية .(٥
 "أُ ﱠمتِي" .لسنا متأكدين أين ترعرع بولس .ھذه يمكن أن تشير إلى ) (١طرسوس في
كيليكية أو ) (٢أورشليم.
ً
ً
" ٥ :٢٦إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ما يعني فعال محتمال .في ھذا السياق
يعرف بولس أنه كان في مقدورھم أن يتثبتوا من ماضيه ،ولكنھم لم يفعلوا ذلك.
يسيّا ً" .كانت ھذه طائفة الھوتية من اليھودية
ب ِعبَا َدتِنَا األَ ْ
 " َح َ
ق ِعشْتُ فَ ﱢر ِ
س َب َم ْذ َھ ِ
ضيَ ِ
بزغت خالل الحقبة المكابية .لقد كانت ملتزمة بالتقليد الشفھي والمكتوب .انظر الموضوع
الخاص على .٣٤ :٥
ﱠ
َ
صا َر ِمنَ ﷲِ ِآلبَائِنا" .تشير ھذه إلى نبوءة العھد القديم التي تتكلم
َ " ٦ :٢٦ر َجا ِء ا ْل َو ْع ِد ال ِذي َ
عن ) (١مجيء المسيا أو ) (٢قيامة الموتى )٦ :٢٣؛ ١٥ :٢٤؛ أي ١٥ -٤ :١٤؛ دا :١٢
 .(٢لقد رأى بولس أن "الطريق" ھو تحقيق للعھد القديم )مت ١٩ -١٧ :٥؛ غل .(٣
من أجل "الرجاء" انظر الموضوع الخاص على  ٢٥ :٢والموضوع الخاص:
"العظة الكرازية  ،"Kerygmaعلى .١٤ :٢
ش َر" .نسل األسباط )أبناء يعقوب( كان ال يزال في غاية األھمية
اال ْثنَا َع َ
" ٧ :٢٦أَ ْ
سبَاطُنَا ِ
بالنسبة لليھود .الكثير من األسباط الشمالية العشرة رجعوا من السبي اآلشوري ) ٧٢٢ق.م.(.
نعلم بعض المعلومات عن األسباط من العھد الجديد:
 -١مريم ويوسف ويسوع كان من سبط يھوذا )مت ١٦ -٢ :١؛ لو ٣٣ -٢٣ : ٣؛ رؤ
(٥ :٥
 -٢سبط حنة نعرف أنه أشير )لو (٣٦ :٢
 -٣سبط يھوذا يتضح أنه بنيامين )رو ١ :١١؛ في (٥ :٣
كان ھيرودس الكبير يغار من ھذا وقد أحرق سجالت الھيكل التي تظھر سالسل النسب.
من أجل موضوع "االثني عشر" انظر الموضوع الخاص على .٢٢ :١
 "ال ﱠر َجا ِء" .يتساءل المرء عن المعنى الذي يشير إليه بولس باستخدام كلمة رجاء .من
السياق األشمل يفترض المرء أنه يتكلم عن القيامة )اآلية  .(٨انظر الموضوع الخاص:
الرجاء " ،على .٢٥ :٢
 "يَ ْر ُجونَ نَ َوالَهُ عَابِ ِدينَ بِا ْل َج ْھ ِد لَ ْيالً َونَ َھاراً" .لقد كان بولس يحب جماعته العرقية )رو
 .(٣ -١ :٩لقد كان يعرف كم بذلوا من جھد محاولين أن يخدموا الرب/يھوه .لقد كان يعرف
ھو أيضا ً بشكل فريد خطر الناموسية ،والدوغماتية ،والنخبوية.
"ليالً ونھاراً" كانت مصطلحا ً يدل على الكثافة واالطّراد )٣١ :٢٠؛ لو .(٣٧ :٢
ق" .يتكلم بولس إلى جماعتين:
ص ﱠد ُ
" ٨ :٢٦لِ َما َذا يُ َع ﱡد ِع ْن َد ُك ْم أَ ْمراً الَ يُ َ
 -١أغريباس واليھود اآلخرين الحاضرين
 -٢األمميين الحاضرين ،مثل فستوس
 "إِنْ " .ھذه جملة شرطية فئة أولى ما تفترض أنھا حقيقية من منظور الكاتب أو ألجل
أھدافه الكتابية.
 "أَقَا َم ﷲُ أَ ْم َواتا ً" .ھذه العبارة تتحدث عن الرجاء اليھودي بقيامة عامة )انظر أي :١٤
١٥ -١٤؛ ٢٧ -٢٥ :١٩؛ أش ٨ :٢٥؛ دا  ،(٣ -٢ :١٢ولكن بولس كان في ذھنه قيامة
المسيح بشكل محدد ) ١كور  .(٢٨ -١ :١٥ھؤالء الصدوقيون المشتكون كانوا سيغضبون
جداً من ھذه الفكرة ).(١٠ -١ :٢٣

سميث/فاندايك-البستاني١١ -٩ :٢٦ :
٩
ي.
ضا ﱠدةً ِال ْ
سي أَنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَنْ أَ ْ
" فَأَنَا ْ
اص ِر ﱢ
س ِم يَ ُ
صنَ َع أُ ُموراً َكثِي َرةً ُم َ
سو َع النﱠ ِ
ارتَأ َ ْيتُ ِفي نَ ْف ِ
س ْلطَانَ ِمنْ
َ ١٠وفَ َع ْلتُ َذلِ َك أَ ْيضا ً فِي أُو ُر َ
شلِي َم فَ َحبَ ْ
آخذاً ال ﱡ
ستُ فِي ُ
ﱢيسينَ ِ
ون َك ِثي ِرينَ ِمنَ ا ْلقِد ِ
س ُج ٍ
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِةَ .ولَ ﱠما َكانُوا يُ ْقتَلُونَ أَ ْلقَ ْيتُ قُ ْر َعةً بِ َذلِ َكَ ١١ .و ِفي ُك ﱢل ا ْل َم َجا ِم ِع ُك ْنتُ أُعَاقِبُ ُھ ْم
قِبَ ِل ُر َؤ َ
يفَ .وإِ ْذ أَ ْف َرطَ َحنَقِي َعلَ ْي ِھ ْم ُك ْنتُ أَ ْط ُر ُد ُھ ْم إِلَى ا ْل ُمد ُِن الﱠتِي
ِم َراراً َكثِي َرةً َوأَ ْ
ضطَ ﱡر ُھ ْم إِلَى التﱠ ْج ِد ِ
ج".
فِي ا ْل َخا ِر ِ
 .٩ :٢٦بولس )" ، egōأَنَا" و" ، emautōنَ ْف ِسي"( يعترف بخطأ توجه حماسه الديني،
والذي يدرك اآلن أنه لم يكن إرادة ﷲ ) ١تيم  .(١٣ :١لقد كان يظن أنه باضطھاده ألتباع
يسوع كان يخدم ﷲ ويرضي ﷲ .عالم بولس ونظرته إلى العالم تغيرتا كليا ً على الطريق إلى
دمشق )أع .(٩
س ِم" .ھذا مصطلح سامي يعني "شخص" ) .(١٦ ،٦ :٣ليس ھناك صيغة سحرية ،بل
 "ا ِ ْ
عالقة شخصية.
ي" .انظر المواضيع الخاصة على .٢٢ :٢
اص ِر ﱢ
 "ي َ ُ
سو َع النﱠ ِ
ً
ً
ْ
ﱢيسينَ " .حرفيا ھذه تعني "الوحيدون" .كان بولس يعرف اآلن تماما من كان
" ١٠ :٢٦القِد ِ
يضطھد ويقتل ،شعب ﷲ .يا لھا من رؤية صادمة ومؤلمة ومنيرة قد رآھا بولس على طريق
دمشق ،أدت إلى إعادة تكييف كلية لفكره وحياته.
من أجل "القديسين" انظر الموضوع الخاص على .١٣ :٩
س ْلطَانَ " .كان بولس ھو المضط ِھد "الرسمي" بالنسبة إلى المجمع.
آخذاً ال ﱡ
" ِ
ُ
ْ
ُ
 "لَ ﱠما َكانوا يُقتَلونَ " .تظھر ھذه شدة االضطھاد" .الطريق" لم تكن مسألة ثانوية؛ لقد
كانت قضية حياة وموت وال تزال كذلك.
 "أَ ْلقَ ْيتُ قُ ْر َعةً بِ َذلِ َك" .ھذه ھي الكلمة التقنية في اليونانية ألجل القرعة الرسمية إما في
المجمع أو في المجمع المحلي.
ولكن بما أنه لم يكن ھناك مجمع محلي يمكنه أن يلقي قرعة على قضايا تتعلق
بالموت ،فعلى األرجح أن ذلك كان في المجمع .الكلمة أصالً تعني "حصاة" والتي كانت
تستخدم إللقاء القرعة -إما سوداء أو بيضاء )رؤ .(١٧ :٢
ضطَ ﱡر ُھ ْم" .ھذا زمن ناقص لكلمة يونانية تعني يجبر أو يلزم ) ،(١٩ :٢٨ولكنھا
" ١١ :٢٦أَ ْ
تستخدم ھنا بمعنى حاول .إنھا تشير إلى عمل متكرر في زمن ماض.
يف" .حاول شاول أن يجبرھم على أن يؤكدوا عالنية إيمانھم بيسوع على أنه
 "إِلَى التﱠ ْج ِد ِ
المسيا ومن ثم يدينھم .في االضطھادات الالحقة ،كان المؤمنون يُجبرون على أن يتنكروا
إليمانھم بالمسيح ،ولكن ھذا السياق ھو وضع ثقافي مختلف.

َ
ْ
َ
َ
"أف َرط َحنقِي"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
َ
ْ
"بَلغ ِحق ِدي"
كتاب الحياة
"اَشتَدﱠت نَقمتي"
العربية المشتركة
ُ
َ
َ
ْ
ﱢ
سخط "
اليسوعية
"بَلغ ِمني ال ﱡ
ھذا ظرف مكثف بشدة )"أكثر بكثير"( واسم فاعل )حاضر متوسط ]مجھول
الصيغة معلوم المعنى[( .يستخدم فستوس نفس الجذر بالكالم عن بولس )أي ،يھاجم بعنف
في .(٢٤ :٢٦
سميث/فاندايك-البستاني١٨ -١٢ :٢٦ :
١٣
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة َرأَ ْيتُ فِي
"َ »١٢ولَ ﱠما ُك ْنتُ َذا ِھبا ً ِفي َذلِ َك إِلَى ِد َم ْ
ش َ
ق بِ ُ
صيﱠ ٍة ِمنْ ُر َؤ َ
ان َو َو ِ
س ْلطَ ٍ
ق
ان ال ﱠ
س قَ ْد أَ ْب َر َ
نِ ْ
يق أَيﱡ َھا ا ْل َملِ ُك نُوراً ِمنَ ال ﱠ
س َما ِء أَ ْف َ
ص ِ
ش ْم ِ
ض َل ِمنْ لَ َم َع ِ
ف النﱠ َھا ِر فِي الطﱠ ِر ِ
١٤
َ
ﱠ
ْ
َ
ﱢ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ً
َ
ص ْوتا يُكل ُمنِي َويَقو ُل
س ِم ْعتُ َ
ض َ
َح ْولِي َو َح ْو َل الذا ِھبِينَ َم ِعي .فل ﱠما َ
سقطنا َج ِمي ُعنا َعلى األ ْر ِ
١٥
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
س فقلتُ أنا:
بِاللﱡ َغ ِة ا ْل ِع ْب َرانِيﱠ ِة :شَا ُو ُل شَا ُو ُل لِ َما َذا ت ْ
ص ْع ٌ
اخ َ
ب َعل ْي َك أنْ ت َْرف َ
َضط ِھ ُدنِي؟ َ
س َمن ِ
١٦
ضطَ ِھ ُدهَُ .ولَ ِكنْ قُ ْم َوقِفْ َعلَى ِر ْجلَ ْي َك ألَنﱢي
سو ُع الﱠ ِذي أَ ْنتَ تَ ْ
سيﱢدُ؟ فَقَا َل :أَنَا يَ ُ
َمنْ أَ ْنتَ يَا َ
١٧
سأ َ ْظ َھ ُر لَ َك بِ ِه ُم ْنقِذاً إِيﱠا َك ِمنَ
لِ َھ َذا ظَ َھ ْرتُ لَ َك ألَ ْنت َِخبَكَ َخا ِدما ً َوشَا ِھداً بِ َما َرأَيْتَ َوبِ َما َ
١٨
ت إِلَى
ال ﱠ
سلُ َك إِلَ ْي ِھ ْم لِتَ ْفت ََح ُعيُونَ ُھ ْم َك ْي يَ ْر ِج ُعوا ِمنْ ظُلُ َما ٍ
ب َو ِمنَ األُ َم ِم الﱠ ِذينَ أَنَا اآلنَ أُ ْر ِ
ش ْع ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
صيبا َم َع
ان ال ﱠ
نُو ٍر َو ِمنْ ُ
ان بِي غف َرانَ الخطايَا َون ِ
اإلي َم ِ
ش ْيط ِ
س لط ِ
ان إِلى ﷲِ َحتﱠى يَنالوا بِ ِ
ﱠسينَ ".
ا ْل ُمقَد ِ

 .١٢ :٢٦يدون لوقا شھادة بولس الشخصية ثالث مرات في أعمال الرسل٣١ -١ :٩ ،؛
 ،٢١ -٣ :٢٢وھنا .رحمة ﷲ واختياره لشاول واضحين جداً .إن كان ﷲ في المسيح يستطيع
أن يغفر ويستخدم ھذا اإلنسان ،فإنه يستطيع أن يغفر ويستخدم أي شخص آخر.
 .١٤ :٢٦انظر التعليق الكامل على .٣ :٩
حقيقة أن ھناك تباين في التفاصيل في كل األماكن الثالثة حيث يشارك بولس اھتداءه
تدل على دقة تدوين لوقا لدفاعات بولس القانونية )وبذلك ،أيضا ً العظات( في أعمال الرسل.
 .١٤ :٢٦انظر التعليق الكامل على .٤ :٩
 ،Frank Staggفي كتابه  ،New Testament Theologyله مقطع رائع عن
االرتباط القوي بين يسوع وكنيسته.
"الحقيقة األھم حول الدينونة ھي أننا ندان بحسب
عالقتنا إلى المسيح .وبدورھا ،ھذه دينونة بحسب
العالقة مع شعبه .عالقتنا الحقيقية معه تنعكس من
خالل عالقتنا مع شعبه .أن نخدمھم يعني أن نخدمه
وأن نھملھم يعني أننا نھمله )مت .(٤٦ -٣١ :٢٥
العھد الجديد ال يسمح أبداً للمرء بأن يفصل عالقته
بالمسيح عن عالقته بالناس اآلخرين .أن تضطھدھم
يعني أن تضطھده )أع ٥ -٤ ،٢ -١ :٩؛ -٧ ،٤ :٢٢
٨؛  .(١٥ -١٤ ،١١ -١٠ :٢٦أن تخطئ إلى اإلخوة
ھو أن تخطئ إلى المسيح ) ١كور  .(١٢ :٨رغم أننا
ال نخلص بأعمالنا ،إال أننا ندان بھا .ألنھا تعكس على
عالقتنا الحقيقية بالمسيح ونعمته .الدينونة ھي رحمة
نحو أولئك الذين يقبلون الدينونة ،والدينونة رحمة نحو
أولئك الذين رحماء )مت ) "(٧ :٥ص.(٣٣٣ .
 "اللﱡ َغ ِة ا ْل ِع ْب َرانِيﱠ ِة" .في شھادات بولس الشخصية الثالث في أعمال الرسل ،ھذا ھو
الموضع الوحيد الذي يذكر فيه التفصيل بأن يسوع يتكلم باآلرامية .انظر التعليق الكامل على
.٢ :٢٢
 "شَا ُو ُل شَا ُو ُل" .ھذا الجزء األخير من اآلية  ١٤والجزء األخير من اآلية  ،١٥كما
اآليات  ،١٨ -١٦ھي اقتباس من يسوع الذي يتكلم به إلى بولس على طريق دمشق.
س" .ھذه العبارة فريدة بھذا السياق ،وعلى األرجح ألنھا
ص ْع ٌ
اخ َ
ب َعلَ ْي َك أَنْ ت َْرفُ َ
" َ
س َمنَ ِ
ً
ً
ً
ً
كانت مثالً يونانيا/التينيا ،وليس يھوديا .كان بولس يعلم دائما إلى أي جمھور كان يتوجه
وكيف يتواصل معھم .ھذا يشير إلى:
 -١عصا مستدقة كانت تستخدم من قِبل أولئك الذين يوجّھون الثيران التي تجر العربات
والمحراث
 -٢نتوءات في مقدمة المركبة أو العربة لتمنع الحيوانات من أن ترفس إلى الخلف
ھذا المثل كان يستخدم لإلشارة إلى عبثية البشر في مقاومتھم للمبادرات اإللھية.
 .١٥ :٢٦انظر التعليق الكامل على .٥ :٩
َضطَ ِھ ُدهُ" .يظھر ھذا االرتباط الوثيق بين يسوع وكنيسته )مت
سو ُ
ع الﱠ ِذي أَ ْنتَ ت ْ
 "أَنَا يَ ُ
٤٠ :١٠؛ .(٤٥ ،٤٠ :٢٥
أن تؤذيھم يعني أن تؤذيه.
" ١٦ :٢٦لَ ِكنْ قُ ْم َوقِفْ َعلَى ِر ْجلَ ْي َك" .ھذان فعال أمر ماضيان بسيطان مبنيان للمعلوم.
يبدو ھذا مألوفا ً جداً بالنسبة إلى الدعوة النبوية إلرميا  ٨ -٧ :١وحزقيال .٣ ،١ :٢
 "ألَنﱢي لِ َھ َذا ظَ َھ ْرتُ لَكَ " .ﷲ كانت له مھمة محددة لبولس .اھتداء بولس ودعوته ليسا
نمطيان ،بل استثنائيان .رحمة ﷲ أُظھرت بقوة كما انتخاب ﷲ لخدمة الملكوت ونمو
الملكوت.
سأ َ ْظ َھ ُر لَ َك" .ھاتان الصيغتان من الفعل ) .(horaōاألول ماضي بسيط
 "ظَ َھ ْرتُ لَ َكَ ...
مبني للمجھول إشاري والثاني مستقبل مبني للمعلوم إشاري .بمعنى ما ،يسوع يعد بولس
بلقاءات شخصية مستقبلية .بولس كانت لديه عدة رؤى إلھية خالل خدمته )١٠ -٩ :١٨؛
٢١ -١٧ :١٢؛ ١١ :٢٣؛  .(٢٤ -٢٣ :٢٧يذكر بولس أيضا ً فترة تدريب في العربية والتي
فيھا علمه يسوع )غل .(١٨ ،١٧ ،١٢ :١
 "ألَ ْنت َِخبَكَ " .ھذه تعني حرفيا ً "آخذ بيدك" لقد كانت مصطلحا ً يشير إلى المصير ):٢٢
١٤؛ .(١٦ :٢٦

 " َخا ِدما ً َوشَا ِھداً" .الكلمة األولى تشير حرفيا ً إلى المعنى "تحت المجذاف" في سفينة .لقد
صارت تستخدم اصطالحيا ً للداللة على خادم.
من الكلمة الثانية  ، martusنحصل على كلمة "شھيد" .كان لھا معنى مزدوج:
 -١شاھد )لو ٤٨ :١١؛ ٤٨ :٢٤؛ أع ٢٢ ،٨ :١؛ ٣٢ :٥؛ (١٥ :٢٢
 -٢شھيد )أع (٢٠ :٢٢
كلتا الداللتين كانتا خبرة شخصية لمعظم الرسل والكثير الكثير من المؤمنين على مر
األجيال.
ُ " ١٧ :٢٦م ْنقِذاً إِيﱠا َك" .ھذا اسم فاعل حاضر متوسط .في البناء المبني للمتوسط ھذه الكلمة
عادة تعني ينتقي أو يختار.
عادة تترجم إلى "ينقذ أو يحرر" )٣٤ ،١٠ :٧؛ ١١ :١٢؛  .(٢٧ :٢٣عناية ﷲ
التدبيرية واضحة ھنا .تلقى بولس العديد من ھذه الرؤى خالل خدمته لكي تشجعه .قد تكون
ھذه تلميحا ً إلى القراءة السبعينية ألش  ١٠ :٤٨أو ربما إر .١٩ ،٨ -١
ب َو ِمنَ ْاألُ َم ِم" .سيعاني بولس معارضة من كلتا الجماعتين ) ٢كور -٢٣ :١١
 " ِمنَ ال ﱠ
ش ْع ِ
.(٢٧
ُ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
سل َك إِل ْي ِھ ْم" .الضمير "أنا" فيه تشديد ) (egōھنا كما في اآلية .١٥
 "ال ِذينَ أنا اآلنَ أ ْر ِ
الفعل )) (apostellōحاضر مبني للمعلوم إشاري( ،والذي منه نحصل على كلمة "رسول".
كما أرسل اآلب يسوع ،كذلك يسوع يرسل شھوده ،ورسله )يو .(٢١ :٢٠
" ١٨ :٢٦لِتَ ْفت ََح ...يَ ْر ِج ُعوا" .ھذان كالھما مصدر ماضي بسيط .قد يكون ھذا تلميح إلى
أش  .٧ :٤٢المسيا سيفتح عيون العميان كاستعارة عن فتح العيون الروحية )يو  (٩معرفة
اإلنجيل وفھمه يجب أن يسبقا الدعوة إلى تجاوب اختياري )توبة وإيمان( .يحاول الشيطان أن
يغلق أذھاننا وقلوبنا ) ٢كور  (٤ :٤والروح القدس يحاول أن يفتحھما )يو ٦٥ ،٤٤ :٦؛ :١٦
.(١١ -٨
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ان" .الحظوا الموازاة" .سلطان" ھي الكلمة
ان ال ﱠ
ت إِلى نو ٍر َو ِمنْ ُ
 " ِمنْ ظل َما ٍ
ش ْيط ِ
س لط ِ
اليونانية  ،exousiaوعادة تترجم سلطة أو قوة ) .(NKJV, NRSV, TEVالعالم ھو تحت
تأثير الشر الشخصي )أف ٢ :٢؛ ١٤ :٤؛ ١٨ -١٠ :٦؛  ٢كور ٤ :٤؛ كول ،١٣ -١٢ :١
انظر الموضوع الخاص على .(٣ :٥
في العھد القديم ،وبخاصة في نبوءات أشعياء ،كان المسيا )انظر الموضوع الخاص
على  (٣١ :٢ليبصر العميان .لقد كانت بآن معا ً تنبؤ مادي وأيضا ً استعاري للحقيقة )أش
١٨ :٢٩؛ ٥ :٣٥؛ .(١٦ ،٧ :٤٢
س ْل َ
طان )(EXOUSIA
موضوع خاص :ال ﱡ
إنه ألمر شيق الفت أن نالحظ استخدام لوقا لكلمة "السلطان" ") "Exousiaالسلطان أو
السلطة ،أو الحق الشرعي(.
 -١في  ٦ :٤يدعي إبليس أنه قادر على أن يعطي يسوع سلطانا ً.
 -٢في  ٣٦ ،٣٢ :٤انذھل الشعب اليھودي من كيفية تعليم يسوع عن استخدامه لسلطانه
الشخصي
 -٣في  ١ :٩أعطى قوته وسلطانه إلى رسله
 -٤في  ١٩ :١٠أعطى سلطته إلى المرسلين السبعين
 -٥في  ٨ ،٢ :٢٠يُطرح السؤال المحوري عن سلطان يسوع
 -٦في  ٥٣ :٢٢سُمح للشر بأن يمارس سلطة ليدين ويقتل يسوع
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ان فِي
رغم أنھا ليست في لوقا ،إال أن تقديم متى للمأمورية العظمى" ،دفِ َع إِل ﱠ
ي كلﱡ سُلط ٍ
ض" ھو قول مذھل عجيب رائع )مت .(١٨ :٢٨
ال ﱠس َما ِء َو َعلَى األَرْ ِ
جواب يسوع على سؤالھم كان ليكون كما يلي:
 -١كلمات ﷲ المنطوقة لدى
أ .المعمودية )لو (٢٢ -٢١
ب .التجلي )لو (٣٥ :٩
 -٢نبوءة العھد القديم وقد تحققت
أ .سبط يھوذا )تك (٤ :٤٩
ب .عائلة يسّى ) ٢صم (٧
جُ .ولد في بيت لحم )مي (٢ :٥
دُ .ولد خالل اإلمبراطورية الرابعة )روما( التي تكلم عنھا دانيال ٢

ھـ .ساعد الفقراء ،والعميان ،والمحتاجين )أشعياء(
 -٣طرده لألرواح كشف عن قدرته وسلطانه على إبليس ومملكته.
 -٤إحيائه لألموات أظھر قدرته على الحياة الجسدية والموت
 -٥معجزاته جميعھا تُظھر قوته وسلطته على األشياء الزمنية الدنيوية ،والحيزية ،والمادية.
أ -الطبيعة
ب -إطعام الجموع
ج -الشفاءات
د -قراءة األفكار
ھـ -اصطياد السمك
ﷲ" .الحظوا الموازاة .كان الناس القدماء يخافون الظلمة .وصارت
 "إِلَى نُو ٍر ...إِلَى ِ
استعارة تدل على الشر .النور ،من جھة أخرى ،صارت استعارة تدل على الحقيقة ،والشفاء،
مواز لضوء اإلنجيل ھو في يو .٢١ -١٧ :٣
والنقاء .ھناك مقطع جيد
ٍ
 " َحتﱠى يَنَالُوا" .الصيغة الفعلية في ھذه العبارة ھي مصدر ماضي بسيط آخر .ليس من
كلمة "حتى" في النص اليوناني ) .(TEV,NJBالشرط الوحيد في ھذا السياق ھي شبه
الجملة "باإليمان بي" ،والتي وضعت في آخر الجملة اليونانية ألجل التشديد .كل بركات ﷲ
ممكنة على أساس التجاوب باإليمان )أي يقتبل ،يو  (١٢ :١على نعمته )أف  .(٩ -٨ :٢ھذا
ھو العھد الجديد بعكس العھود المشروطة في العھد القديم.
 " ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا" .يستخدم لوقا ھذه الكلمة ) (aphesisفي معظم األحيان.
 -١في لو  ١٨ :٤تُستخدم في اقتباس من العھد القديم من أش  ،١ :٦١حيث تعني يحرر،
والتي تعكس استخدام السبعينية في خر  ٢ :١٨وال ٢٦ :١٦
 -٢في لو ٧٧ :١؛ ٣ :٣؛ ٤٧ :٢٤؛ أع ٣٨ :٢؛ ٣١ :٥؛٣٨ :١٣؛  ،١٨ :٢٦وتعني
"إزالة إثم الخطيئة" ،والتي تعكس استخدام السبعينية في تث  ،٣ :١٥حيث
تستخدم للداللة على إلغاء دين
استخدام لوقا قد يعكس وعد العھد الجديد في إر .٣٤ :٣١
صيبا ً" .ھذه الكلمة اليونانية  ،klērosالتي تشير إلى إلقاء القرعة )ال ٨ :١٦؛ يونان
 " َونَ ِ
٧ :١؛ أع  (٢٦ :١لتحديد اإلرث ،كما في تك ٦ :٤٨؛ خر ٨ :٦؛ ويش  .٨ -٧ :١٣في العھد
القديم لم يكن لالويين أرض يرثونھا ،فقط  ٤٨مدينة الوية )تث ٩ :١٠؛  ،(١٢ :١٢ولكن
الرب نفسه كان ميراثھم )عد  .(٢٠ :١٨واآلن في العھد الجديد كل المؤمنين ھم كھنة ) ١بط
٩ ،٥ :٢؛ رؤ  .(٦ :١الرب )الرب/يھوه( ھو ميراثنا؛ ونحن أوالده )رو .(١٧ -١٥ :٨
ﱠسينَ " .ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول .المؤمنون كانوا ويبقون مقدسين باإليمان
 "ا ْل ُمقَد ِ
بالمسيح ) .(٢١ :٢٠انظر الموضوع الخاص على  .٣٢ :٩ال يستطيع الشيطان وال أي روح
شيطاني أن يأخذ ھذا منا )رو .(٣٩ -٣١ :٨
سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -١٩ :٢٦ :
٢٠
١٩
َ
َ
ﱠ
س َما ِويﱠ ِة بَ ْل أ ْخبَ ْرتُ أ ﱠوالً ال ِذينَ فِي
لر ْؤيَا ال ﱠ
اس لَ ْم أَ ُكنْ ُم َعانِداً لِ ﱡ
" » ِمنْ ثَ ﱠم أَيﱡ َھا ا ْل َملِ ُك أَ ْغ ِريبَ ُ
شلِي َم َحت
ِد َم ْ
ق َوفِي أُو ُر َ
يع ُكو َر ِة ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة ثُ ﱠم األُ َم َم أَنْ يَتُوبُوا َويَ ْر ِج ُعوا إِلَى ﷲِ عَا ِملِينَ
ش َ
٢١ﱠى َج ِم ِ
٢٢
ش َرعُوا فِي قَ ْتلِي .فَإِذْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
س َكنِي اليَ ُھو ُد فِي ال َھ ْي َك ِل َو َ
أَ ْع َماالً تَلِي ُ
ق بِالتﱠ ْوبَ ِةِ .منْ أ ْج ِل ذلِ َك أ ْم َ
ش ْيئا ً
ص ِغي ِر َوا ْل َكبِي ِرَ .وأَنَا الَ أَقُو ُل َ
ص ْلتُ َعلَى َم ُعونَ ٍة ِمنَ ﷲِ بَقِيتُ إِلَى َھ َذا ا ْليَ ْو ِم شَا ِھداً لِل ﱠ
َح َ
٢٣
َ
َ
َ
َ
يح يَ ُكنْ ھ َُو أ ﱠو َل قِيَا َم ِة
س ُ
َغ ْي َر َما تَ َكلﱠ َم األ ْنبِيَا ُء َو ُمو َ
سى أنﱠهُ َعتِي ٌد أنْ يَ ُكونَ  :إِنْ يُ َؤلﱠ ِم ا ْل َم ِ
ب َولِألُ َم ِم«".
ي بِنُو ٍر لِل ﱠ
ت ُم ْز ِمعا ً أَنْ يُنَا ِد َ
ش ْع ِ
األَ ْم َوا ِ
اس" .انظر التعليق على  ،١٣ :٢٥المدخل .كان بولس
ِ " ١٩ :٢٦منْ ثَ ﱠم أَيﱡ َھا ا ْل َملِ ُك أَ ْغ ِريبَ ُ
يحاول أن يصل ھذا الرجل إلى اإلنجيل )اآليات .(٢٩ -٢٦
 "لَ ْم أَ ُكنْ ُم َعانِداً" .الكلمة اليونانية  peithōھي من اسم إالھة اإلقناع .في ھذا السياق إنھا
تحوي على أداة نفي والتي تنفيھا ،وبھذا تشير إلى "العصيان" )لو ١٧ :١؛ رو ٣٠ :١؛  ٢تيم
٢ :٣؛ تي ١٦ :١؛  .(٣ :٣وإذاً ،بمعنى ما ،كانت ھذه طريقة إجبارية في اليونانية السائدة
لنفي شيء ما ،ولكن ھذا السياق ،إنھا طريقة أدبية للتأكيد على طاعة بولس.
س َما ِويﱠ ِة" .تشير ھذه إلى لقاء بولس على طريق دمشق مع المسيح القائم
لر ْؤيَا ال ﱠ
 "ل ِ ﱡ
والممجد.

شلِي َم" .انظر أع  ٢٧ ،٢٥ -١٩ :٩من أجل خدمة بولس في
ِ " ٢٠ :٢٦د َم ْ
ق ...أُو ُر َ
ش َ
دمشق؛  ٣٠ -٢٦ :٩من أجل خدمة بولس في أورشليم وعلى األرجح  ٣١ :٩من أجل خدمة
بولس في اليھودية.
 "يَتُوبُوا َويَ ْر ِج ُعوا إِلَى ﷲِ" .رسالة بولس )أع  (٢١ :٢٠كانت تماما ً مثل:
 -١رسالة يوحنا المعمدان )مت ١٢ -١ :٣؛ مر (٨ -٤ :١
 -٢رسالة يسوع الباكرة )مر (١٥ :١
 -٣رسالة بطرس )أع (١٩ ،١٦ :٣
الكلمة اليونانية يتوبوا تعني تغيير في الذھن .والكلمة العبرية تعني تغييراً في التصرف.
وكالھما مشتمالن في التوبة الحقيقة .انظر الموضوع الخاص على  .٣٨ :٢المطلبان في
العھد الجديد )واللذان ھما أيضا ً مطلبان من العھد القديم( ألجل الخالص ھما التوبة )التحول
عن الذات والخطيئة( واإليمان )التحول إلى ﷲ في المسيح(.
ق بِالتﱠ ْوبَ ِة" .أسلوب حياة المؤمن )اسم فاعل حاضر مبني للمعلوم(
 "عَا ِملِينَ أَ ْع َماالً تَلِي ُ
يؤكد أولوية التزامه باإليمان )مت ٨ :٣؛ لو ٨ :٣؛ أف ١٠ -٨ :٢؛ يعقوب و ١يوحنا( .ﷲ
يريد شعبا ً يعكس شخصه .المؤمنون مدعوون إلى التشبه بالمسيح )رو ٢٩ -٢٨ :٨؛ غل :٤
١٩؛ أف ٤ :١؛  .(١٠ :٢اإلنجيل ھو:
 -١شخص نرحب به
 -٢حقيقة عن ھذا الشخص لنؤمن بھا
 -٣حياة تشبه حياة ذلك الشخص لنحياھا
 .٢١ :٢٦لليست آراء بولس الالھوتية ،بل كرازته لـ "األمميين" وشموله لھم )اآلية (٢٠
ھي التي سببت الشغب في الھيكل.
ش َرعُوا فِي قَ ْتلِي" .ھذا فعل ناقص متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
َ " ٢٢ :٢٦
ً
ً
إشاري )حاولوا قتله مرارا وتكرارا( مع مصدر ماضي بسيط متوسط )أن يقتل( .اليھود )أع
 (٢٤ :٩الذين من آسيا )١٩ ،٣ :٢٠؛  (٣٠ ،٢٧ :٢١حاولوا قتل بولس لعدة مرات.
ص ِغي ِر َوا ْل َكبِي ِر" .ھذا مصطلح سامي شامل .إنه تأكيد بولس )كما
" ٢٢ :٢٦شَا ِھداً لِل ﱠ
بطرس (٣٨ :١٠ ،بأنه ،مثل ﷲ ،ال يحابي الوجوه )تث ١٧ :١٠؛  ٢أخ  ،٧ :١٩انظر
التعليق األكمل على  .(٣٤ :١٠إنه يكرز لكل البشر.
سى" .يؤكد بولس على أن رسالته وجمھوره
 "الَ أَقُو ُل َ
ش ْيئا ً َغ ْي َر َما تَ َكلﱠ َم األَ ْنبِيَا ُء َو ُمو َ
)أي األمميين( ليسوا ابتداعاً ،بل نبوءة العھد القديم .إنه يتبع ببساطة إرشادات العھد القديم.
)انظر الموضوع الخاص على  (٨ :١ووعوده وحقائقه.
 .٢٣ :٢٦الحظوا أن رسالة بولس مؤلفة من ثالث أجزاء:
 -١المسيا تألم ألجل غفران خطايا البشر
 -٢قيامة المسيح كانت باكورة قيامة جميع المؤمنين
 -٣النبأ السار كان لليھود واألمميين
ھذه الجوانب الالھوتية الثالثة يجب أن تدمج مع اآلية  ٢٠التي تظھر كيف أننا نقتبل
المسيح شخصيا ً )التوبة ،التحول عن الذات والخطيئة؛ اإليمان ،التحول إلى ﷲ في المسيح(.
يح" .من أجل أفكار الھوتية أساسية في العظات الرسولية في أعمال
س ُ
 "إِنْ يُ َؤلﱠ ِم ا ْل َم ِ
الرسل ،انظر الموضوع الخاص على  .١٤ :٢لقد كان حجر عثرة لليھود ) ١كور ،(٢٣ :١
ولكنه كان تنبؤاً من العھد القديم )تك ١٥ :٣؛ مز ٢٢؛ أش  .(٥٣ھذه الحقيقة نفسھا نجدھا في
لو .٤٧ -٤٤ ،٢٦ ،٧ :٢٤
كلمة "المسيح" اليونانية تعكس اللقب العبري "المسيا" .يؤكد بولس أن يسوع ،الذي
صُلب ،كان حقا ً ھو المسيح ،الموعود ،الممسوح )٣٦ :٢؛ ٢٠ ،١٨ ،٦ :٣؛ ٢٦ ،١٠ :٤؛
٣٣ :١٣؛ ٣ :١٧؛  ،٢٣ :٢٦انظر الموضوع الخاص" :المسيا" ،على .(٣١ :٢
ت" .بسبب ھذا النص ،ورو  ،٤ :١ظھرت ھرطقة باكرة في
 " ُھ َو أَ ﱠو َل قِيَا َم ِة األَ ْم َوا ِ
الكنيسة األولى تدعى "المتبنية" )انظر فھرس المصطلحات( ،والتي أكدت على أن يسوع
اإلنسان قد كوفئ ألجل حياة صالحة بأن أُقيم من بين األموات.
ولكن ھذه البدعة الخريستولوجيا الضالة تجاھلت كل النصوص عن وجوده السابق،
كما في يو ١ :١؛ في ١١ -٦ :٢؛ كول ١٧ -١٥ :١؛ عب  .٣ -٢ :١يسوع كان دائم الوجود؛
وكان دائم األلوھية؛ وقد تجسد في الزمن.
 "نُو ٍر" .النور ھو االستعارة القديمة لإلشارة إلى الحقيقة والنقاء )اآلية ١٨؛ أش ٢ :٩؛
.(٧ -٦ :٤٢

ب َولِ ْألُ َم ِم" .ھناك إنجيل واحد فقط لكال الجماعتين )أف  .(١٣ :٣ -١١ :٢كان
 "لِل ﱠ
ش ْع ِ
ھذا السر الخفي منذ الدھور ،ولكنه أعلن اآلن بشكل كامل في المسيح .كل البشر مخلوقين
على صورة ذلك ﷲ األوحد الخالق )تك  .(٢٧ -٢٦ :١تعد اآلية في تك  ١٥ :٣بأن ﷲ سيقدم
الخالص لكل البشر الساقطين .ويؤكد أشعياء عالمية وشمول المسيا )مثال ،أش ٤ -٢ :٢؛
١٢ -١٠ ،٦ ،٤ :٤٢؛ ٤ :٥١ :٤٥؛ ٣ -١ :٦٠؛ وأيضا ً مي .(٥ -٤ :٥
سميث/فاندايك-البستاني٢٩ -٢٤ :٢٦ :
٢٤
س! ا ْل ُكت ُُب ا ْل َكثِي َرةُ
" َوبَ ْينَ َما ُھ َو يَ ْحت ﱡَج بِ َھ َذا قَا َل فَ ْ
يم» :أَ ْنتَ تَ ْھ ِذي يَا بُولُ ُ
ست ُ
ُوس ِب َ
ص ْو ٍ
ت ع َِظ ٍ
٢٥
ْق
ُوس بَ ْل أَ ْن ِط ُ
ستُ أَ ْھ ِذي أَ ﱡي َھا ا ْل َع ِزي ُز فَ ْ
ان« .فَقَا َل» :لَ ْ
ت ال ﱢ
ست ُ
ق بِ َكلِ َما ِ
ت َُح ﱢولُ َك إِلَى ا ْل َھ َذيَ ِ
صد ِ
٢٦
ق أَنْ
ص ﱢد ُ
ص ْح ِو .ألَنﱠهُ ِمنْ ِج َھ ِة َھ ِذ ِه األُ ُمو ِر َعالِ ٌم ا ْل َملِ ُك الﱠ ِذي أُ َكلﱢ ُمهُ ِج َھاراً إِ ْذ أَنَا لَ ْ
َوال ﱠ
ستُ أُ َ
٢٧
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
اس
َي ٌء ِمنْ ذلِ َك ألنﱠ َھذا ل ْم يُف َع ْل فِي زا ِويَ ٍة .أتُؤ ِمنُ أيﱡ َھا ال َملِ ُك أغ ِريبَ ُ
يَ ْخفَى َعل ْي ِه ش ْ
٢٨
صي َر
بِاألَ ْنبِيَا ِء؟ أَنَا أَ ْعلَ ُم أَنﱠ َك ت ُْؤ ِمنُ « .فَقَا َل أَ ْغ ِريبَ ُ
اس لِبُولُ َ
يل تُ ْقنِ ُعنِي أَنْ أَ ِ
س» :بِقَلِ ٍ
٢٩
س أَ ْنتَ فَقَ ْط بَ ْل أَ ْيضا ً
يحيّا ً« .فَقَا َل بُولُ ُ
يل َوبِ َكثِي ٍر لَ ْي َ
سُ » :ك ْنتُ أُ َ
س ِ
َم ِ
صلﱢي إِلَى ﷲِ أَنﱠهُ بِقَلِ ٍ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صي ُرونَ َھكذا ك َما أنا َما خال َھ ِذ ِه القيُو َد«".
َج ِمي ُع ال ِذينَ يَ ْ
س َم ُعوننِي اليَ ْو َم يَ ِ
يم" .رسالة بولس كانت غير قابلة للتصديق بالنسبة لھم.
" ٢٤ :٢٦قَا َل فَ ْ
ست ُ
ُوس بِ َ
ص ْو ٍ
ت ع َِظ ٍ
نظرته العالمية وثقافته وتعليمه ومكانته حرفت قدرته على الفھم.
ان" .بطريقة ملتوية تظھر ھذه عمق ووضوح وإقناعية
 "ا ْل ُكت ُُب ا ْل َكثِي َرةُ ت َُح ﱢولُ َك إِلَى ا ْل َھ َذيَ ِ
دفاع بولس.
ص ْح ِو" .تأتي الكلمة اليونانية sōphrosunēمن كلمتين يونانيتين،
ْق َوال ﱠ
" ٢٥ :٢٦ال ﱢ
صد ِ
"سليم" و"فكر" .إنھا تعني مقاربة متوازنة إلى الحياة والتفكير .إنھا ضد "مخبول"
و"مجنون" )اآلية .(٢٤
ْق" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
 "ال ﱢ
صد ِ
موضوع خاص" :الصدق" في كتابات بولس
استخدام بولس لھذه الكلمة واألشكال المتعلقة بھا تأتي من مرادفھا في العھد القديم، emet، ،
والتي تعني موثوق أو أمين ) .(53 BDBفي الكتابات اليھودية بين العھدين كانت تستخدم
لإلشارة إلى الحقيقة بعكس الزيف .ربما كانت أقرب موازاة لھا ھي "تسابيح الشكران" في
مخطوطات البحر الميت ،حيث تستخدم الكلمة لإلشارة إلى العقائد المعلنة .أعضاء جماعة
األسانيين صاروا "شھود الحقيقة".
يستخدم بولس الكلمة كطريقة لإلشارة إلى إنجيل يسوع المسيح:
 -١رو ٢٥ ،١٨ :١؛ ٧ :٣؛ ٨ :١٥
 ١ -٢كور ٦ :١٣
 ٢ -٣كور ٢ :٤؛ ١٠ :١١؛ ٨ :١٣
 -٤غل ١٤ ،٥ :٢؛ ٧ :٥
 -٥أف ١٣ :١؛ ١٤ :٦
 -٦كول ٦ ،٥ :١
 ٢ -٧تس ١٣ ،١٢ ،١٠ :٢
 ١ -٨تيم ٤ :٢؛ ٣ :٤؛ ٥ :٦
 ٢ -٩تيم ٢٥ ،١٨ ،١٥ :٢؛ ٤ :٤
 -١٠تي ١٤ ،١ :١
ً
يستخدم بولس الكلمة أيضا كطريقة للتعبير عن أنه يتكلم بشكل دقيق وصحيح:
 -١أع ٢٥ :٢٦
 -٢رو ١ :٩
 ٢ -٣كور ١٤ :٧
 -٤أف ٢٥ :٤
 -٥في ١٨ :١
 ١ -٦تيم ٧ :٢
ً
يستخدمھا أيضا ليصف دوافعه في  ١كور  ٨ :٥وأسلوب حياته )كما من أجل جميع
المسيحيين( في أف ٢٤ :٤؛ ٩ :٥؛ في  .٨ :٤يستخدمھا أحيانا ً لإلشارة إلى الناس:
 -١ﷲ ،رو ) ٤ :٣يو ٣٣ :٣؛ (١٧ :١٧
 -٢يسوع ،أف ٢١ :٤؛ مشابھة ليو ٦ :١٤
 -٣شھود رسوليون ،تي ١٣ :١

 -٤بولس ٢ ،كور ٨ :٦
يستخدم بولس صيغة الفعل )أي (alētheuō ،في غل  ١٦ :٤و أف  ،١٥ :٤حيث تشير إلى
اإلنجيل .من أجل مشورة دراسية أكثر انظر كتاب The New International
 ،Dictionary of New Testament Theologyمن تحرير  ،Colin Brownالمجلد
 ،٣ص.٩٠٢ -٧٨٤ .
ِ " ٢٨ -٢٦ :٢٦منْ ِج َھ ِة َھ ِذ ِه ْاألُ ُمو ِر عَالِ ٌم ا ْل َملِ ُك" .كان ھناك الكثير من النقاش حول ھذه
اآليات .من الواضح أن بولس كان يريد أن يستخدم أغريباس الثاني ليؤكد شھادته وإن أمكن
أن يأتي به إلى قبول حقيقتھا .اآلية  ٢٨يمكن ترجمتھا كما يلي "أتريد أن أكون شاھداً
مسيحياً؟"
ُ
" ٢٦ :٢٦أ َكلﱢ ُمهُ ِج َھاراً" .غالبا ً ما يستخدم لوقا ھذه الكلمة في أعمال الرسل ،إنھا مرتبطة
دائما ً ببولس )٢٨ ،٢٧ :٩؛ ٤٦ :١٣؛ ٣ :١٤؛ ٢٦ :١٨؛  .(٨ :١٩وعادة ما تعني "التكلم
بجرأة" ) ١تس  .(٢ :٢ھذه أحد التجليات ألن يكون المرء ممتلئا ً بالروح القدس .لقد كانت
موضوع مطلب بولس في الصالة في أف  .٢٠ :٦إعالن اإلنجيل بجرأة ھو ھدف الروح
القدس لكل مؤمن.
 "ألَنﱠ َھ َذا لَ ْم يُ ْف َع ْل فِي َزا ِويَ ٍة" .قدم بطرس ھذا التأكيد مراراً وتكراراً إلى مستمعيه
األولين في أورشليم ) .(٣٣ ،٢٢ :٢حقائق اإلنجيل كان يمكن إثباتھا وھي تاريخية.
 .٢٧ :٢٦كان بولس يعلم أن أغريباس كان على معرفة بالعھد القديم .يدعي بولس أن رسالة
إنجيله كان يمكن تبينھا بوضوح من أسفار العھد القديم .لم تكن رسالة "جديدة" أو "مبتكرة".
لقد كانت نبوءة محققة.
٢٨ :٢٦
َ
َ
ْ
َ
ً
ُ
يحيّا"
سميث/فاندايك-البستاني
س ِ
صي َر َم ِ
يل تقنِ ُعنِي أنْ أ ِ
"بِقلِ ٍ
َ
َ
َ
ْ
ً
ً
ُ
يحيّا!"
كتاب الحياة
س ِ
صي َر َم ِ
"قلِيال بَ ْعدَُ ،وتقنِ ُعنِي بِأنْ أ ِ
ﱢ
ت تُري ُد أنْ تَجع َل مني َمسيحيُا؟"
العربية المشتركة
قليل ِمنَ الوق ِ
"أبِ ٍ
َ
َ
ً
ﱠ
سيحيّا"
اليسوعية
"تُري ُد أن تُقنِ َعني بأن َك بِ َوق ٍ
قليل َج َعلتَني َم ِ
ت ِ
ھناك خيار مفرداتي حول كيفية فھم كلمة )) (oligōبمعنى صغير أو قليل(" ،خالل
وقت قصير" ) ،(NASB, NRSV, TEVأو "بقليل من الجھد" ) .(NKJV, NJBنفس
التشوش أيضا ً موجود في اآلية .٢٩
ھناك أيضا ً تباين نصي يتعلق بھذه العبارة "يفعل" أو "يصنع" ) (poieōفي
المخطوطات ،P74א  ، A ،أو "يصبح" في المخطوطة  Eوفي ترجمات الفولغاتا والبسيطة.
المعنى في السياق األشمل واضح .كان بولس يريد أن يقدم اإلنجيل بطريقة تجعل
أولئك الذين يعرفون العھد القديم ويؤكدونه )أغريباس( يصلون إلى االعتقاد أو على األقل
يؤكدون وثاقة الصلة لھذه النبوءات في العھد القديم.
يحيّا ً" .جماعة "الطريق" )أتباع المسيح( كانوا أول من دعيوا مسيحيين في أنطاكية
س ِ
 " َم ِ
السورية ) .(٢٦ :١١المكان اآلخر الوحيد الذي يظھر فيه ھذا االسم في أعمال الرسل ھو
على لسان أغريباس الثاني ،والذي يعني أن االسم كان قد أصبح معروفا ً على نطاق واسع.
صلﱢي إِلَى ﷲِ" .اآلية  ٢٩ھي جملة شرطية فئة رابعة جزئية ) anمع
ُ " ٢٩ :٢٦ك ْنتُ أُ َ
أسلوب صيغة التمني( ،والذي يعبر عن رغبة عسى قليالً أن تتحقق .إنھا عادة صالة أو
رغبة .كان بولس يرغب من جميع مستمعيه ،الرومان واليھود ،أن يأتوا إلى اإليمان بالمسيح
مثله.
سميث/فاندايك-البستاني٣٢ -٣٠ :٢٦ :
٣١
٣٠
ُ
ْ
ﱢ
ْ
َ
ص َرفوا َو ُھ ْم يُكل ُمونَ
" فَلَ ﱠما قَا َل َھ َذا قَا َم ا ْل َملِ ُك َوا ْل َوالِي َوبَ ْرنِي ِكي َوال َجالِ ُ
سونَ َم َع ُھ ْم َوان َ
ق ا ْل َم ْوتَ أَ ِو ا ْلقُيُو َد«َ ٣٢ .وقَا َل
ست َِح ﱡ
س يَ ْف َع ُل َ
ش ْيئا ً يَ ْ
بَ ْع ُ
سانَ لَ ْي َ
اإل ْن َ
ض ُھ ْم بَ ْعضا ً قَائِلِينَ » :إِنﱠ َھ َذا ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
سانُ ل ْو ل ْم يَكنْ ق ْد َرف َع َد ْع َواهُ إِلى
ُوس» :كانَ يُ ْم ِكنُ أنْ يُطل َ
اس لِف ْ
أَ ْغ ِريبَ ُ
اإلن َ
ست َ
ق َھذا ِ
ص َر«".
قَ ْي َ
 .٣٠ :٢٦من أين حصل بولس على ھذه المعلومات؟ لقد كانت محادثة خاصة بين القادة في
الحكم )وعائالتھم(.
 -١خادم ما سمع ھذا ونقله إلى لوقا؟
 -٢يفترض لوقا ما قالوه على أنه تصريحات تالية.

 -٣يستخدم لوقا ھذه الفرصة ليعزز ھدفه األدبي بإظھار أنه ال بولس وال المسيحية
كانت تشكل تھديداً لروما.
ص َر".
َ " ٣٢ -٣١ :٢٦كانَ يُ ْم ِكنُ أَنْ يُ ْطلَ َ
سانُ لَ ْو لَ ْم يَ ُكنْ قَ ْد َرفَ َع َد ْع َواهُ إِلَى قَ ْي َ
اإل ْن َ
ق َھ َذا ِ
يظھر ھذا أحد أھداف لوقا األساسية من كتابة أعمال الرسل ،والذي كان إظھار أن المسيحية
لم تكن خائنة لروما .ھذه جملة شرطية فئة ثانية تقدم تأكيداً غير صحيح ألجل التنبير على
الحقيقة .ھذا الرجل كان يمكن أن يطلق سراحه )ھذا الذي لم يحدث( لو لم يرفع شكوى إلى
قيصر) ،وھذا الذي جرى(.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١من أين يختلف ھذا الدفاع عن الدفاع أمام فستوس وفيلكس؟
-٢كيف كانت شھادة بولس الشخصية مالئمة لدفاعه الشامل اإلجمالي؟
-٣لماذا كان المسيا المتألم أمراً غريبا ً مستبعداً جداً بالنسبة إلى اليھود؟
-٤لماذا يصعب تفسير اآلية  ٢٨جداً؟
-٥كيف يالئم النقاش مع فستوس ،وأغريباس ،وبرنيكي )اآليات  (٣١ -٣٠ھدف
لوقا األدبي المھيمن في أعمال الرسل؟

Acts 27
أعمال الرسل ٢٧
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
بولس يبحر إلى روما
١٣ -١ :٢٧
العاصفة
٢٦ -١٤ :٢٧
تحطم السفينة
٤٤ -٢٧ :٢٧

اليسوعية

العربية
المشتركة
السفر بحراً إلى السفر إلى رومة اإلبحار إلى رومة
إيطاليا
٨ -١ :٢٧
١٢ -١ :٢٧
١٣ -١ :٢٧
العاصفة
العاصفة
العاصفة
٤٤ -٩ :٢٧
٤٤ -١٣ :٢٧
٣٨ -١٤ :٢٧
جنوح السفينة
١ :٢٧
١ :٢٧
٤٤ -٣٩ :٢٧

حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
سياق:
تبصراتٌ حو َل ال ّ
ﱡ
كان لدى لوقا معرفة واسعة بالمالحة A. T. Robertson) ،في كتابه
أ-
 ،Word Pictures in the Greek New Testamentالمجلد ،٣
ص ،٤٥٦ .يقول أن لوقا استخدم تسعة تراكيب  ،pleōيبحر( إضافة
إلى األدب ،والطب ،والتاريخ ،والالھوت .فيما يلي قائمة بالكلمات
والعبارات التقنية البحرية المالحية:
 -١أبحر )٤ :١٣؛ ٢٦ :١٤؛ (١ :٢٧
 -٢من تحت )(٧ ،٤ :٢٧
 -٣رفعوا المرساة )(١٣ :٢٧
 -٤ھاجت (١٤ :٢٧) euraquilo
 -٥تُقَابِ َل ال ﱢري َح )(١٥ :٢٧
َج َر ْينَا تَحْ تَ )(٢٦ :٢٧
-٦
از ِمينَ )(١٧ :٢٧
-٧
َح ِ
ْ
ُ
ُ
 -٨القلو َع )(١٧ :٢٧) (skeuos
 - ٩أث َ َ
اث ال ﱠسفِينَ ِة )(١٩ :٢٧) (skeuēn
 -١٠قَاسُوا )] ٢٨ :٢٧مرتين[(
 -١١قَا َمةً )] ٢٨ :٢٧مرتين[(
س )(٤٠ ،٢٩ :٢٧
 -١٢أَرْ بَ َع َم َرا ٍ
اس َي )(٤٠ :٢٧
ْ -١٣ال َم َر ِ
ْ
يح ْالھَابﱠة )(٤٠ :٢٧
َ -١٤رفَعُوا قِلعًا لِل ﱢر ِ
 -١٥ارْ تَ َك َز )المخطوطة  ،P74א (١٣ :٢٨ ، A،

ب -ھناك كتاب أقدم كان مساعداً كثيراً للمفسرين ھو The Voyage and
 ،Shipwreck of St. Paulللكاتب .١٨٤٨ ،James Smith
ج -ھذه الرحلة إلى روما قد قام بھا في زمن خطير لإلبحار في السنة )،٤ ،١ :٢٧
 .(١٤ ،١٠ ،٧عادة تكون فترة تشرين الثاني -شباط ھي الفترة األخطر للسفر ،مع
فترة ھامشية ألسبوعين أو ثالثة قبل الرحلة أو بعدھا .رحالت سفن القمح االعتيادية
إلى روما كانت تستغرق عشرة إلى أربعة عشر يوماً ،ولكن بسبب اتجاه الريح كانت
العودة تستغرق حوالي  ٦٠يوما ً.
د -ھناك ثالث سفن مختلفة أو ربما أربع ،في ھذا المقطع:
 -١سفينة ساحلية كانت تتوقع عند كل مرفأ وتالمس الشاطئ.
 -٢سفينتا قمح مصريتان كانت تنقالن الحنطة من مصر إلى إيطاليا.
 -٣ربما رحلة بارجة بين نابلس إلى منطقة جنوب روما أرست على بعد  ٤٣ميالً.
إنه ألمر الفت أن نتابع رواية لوقا لھذه الرحلة البحرية على خارجة للبحر األبيض
المتوسط.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني٨ -١ :٢٧ :
١
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
س َرى آخ ِرينَ إِلى قائِ ِد
س َوأ ْ
" فَلَ ﱠما ا ْ
ستَقَ ﱠر ال ﱠر ْأ ُ
سل ُموا بُول َ
سافِ َر فِي ا ْلبَ ْح ِر إِلى إِيطالِيَا َ
ي أَنْ نُ َ
٢
سفِينَ ٍة أَ ْد َرا ِميتِينِيﱠ ٍة َوأَ ْقلَ ْعنَا ُم ْز ِم ِعينَ
سا ْ
ِمئَ ٍة ِمنْ َكتِيبَ ِة أُو ُغ ْ
س ُمهُ يُولِيُ ُ
ص ِع ْدنَا إِلَى َ
وس .فَ َ
سط ُ َ
س َر ُج ٌل َم ِكدُونِ ﱞي ِمنْ
سيﱠاَ .و َكانَ َم َعنَا أَ ِر ْ
ست َْر ُخ ُ
أَنْ نُ َ
اض ِع الﱠتِي فِي أَ ِ
سافِ َر َمارﱢينَ بِا ْل َم َو ِ
٣
َ
سالُونِي ِكيَ .وفِي ا ْليَ ْو ِم
ق َوأَ ِذنَ أَنْ
ص ْيدَا َء فَ َعا َم َل يُولِيُ ُ
وس بُولُ َ
اآلخ ِر أَ ْقبَ ْلنَا إِلَى َ
تَ َ
س بِال ﱢر ْف ِ
٤
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ساف ْرنا فِي البَ ْح ِر ِمنْ
َب إِلى أ ْ
ص ِدقائِ ِه لِيَ ْح ُ
ص َل َعلى ِعنايَ ٍة ِمن ُھ ْم .ث ﱠم أقل ْعنا ِمنْ ُھنا َك َو َ
يَ ْذھ َ
٥
ب ِكيلِي ِكيﱠةَ َوبَ ْمفِيلِيﱠةَ
اح َكانَتْ ُم َ
س ألَنﱠ ال ﱢريَ َ
ت قُ ْب ُر َ
ضا ﱠدةًَ .وبَ ْع َد َما َعبَ ْرنَا ا ْلبَ ْح َر الﱠ ِذي بِ َجانِ ِ
ت َْح ِ
٦
ْ
ً
ً
َ
َ
َ
ْ
سافِ َرةً إِلَى إِيطَالِيَا أَ ْد َخلنَاَ
َ
ْ
سفِينَة إِ ْ
س َكن َد ِريﱠة ُم َ
نَ َز ْلنَا إِلى ِمي َرا لِي ِكيﱠة .فإِذ َو َج َد قائِ ُد ال ِمئَ ِة ُھنَا َك َ
٧
يح أَ ْكثَ َر
ُس َولَ ْم تُ َم ﱢكنﱠا ال ﱢر ُ
ب ِكنِيد َ
فِي َھاَ .ولَ ﱠما ُكنﱠا نُ َ
ص ْرنَا بِقُ ْر ِ
سافِ ُر ُر َو ْيداً أَيﱠاما ً َكثِي َرةً َوبِا ْل َج ْھ ِد ِ
٨
ان يُقَا ُل لَهُ
ب َ
َ
ت ِك ِريتَ بِقُ ْر ِ
سافَ ْرنَا ِمنْ ت َْح ِ
س ْل ُمونِيَ .ولَ ﱠما ت ََجا َو ْزنَاھَا بِا ْل َج ْھ ِد ِج ْئنَا إِلَى َم َك ٍ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ﱠ
سائِيَة".
سنَة« التِي بِقُ ْربِ َھا َم ِدينَة لَ َ
»ال َم َوانِي ال َح َ
سافِ َر فِي ا ْلبَ ْح ِر إِلَى إِيطَالِيَا" .أرسلھم فستوس في وقت خطر
" ١ :٢٧لَ ﱠما ا ْ
ستَقَ ﱠر ال ﱠر ْأ ُ
ي أَنْ نُ َ
من السنة على اإلبحار .الضمير "نحن" يشير إلى بولس ولوقا )وربما آخرين( .معظم
األقسام التي تحوي ضمير "نحن" في أعمال الرسل فيھا مكونات تتعلق باإلبحار )-١٠ :١٦
١٧؛ ١٥ -٥ :٢٠؛ ١٨ -١ :٢١؛ .(١٦ :٢٨ -١ :٢٧
س َرى َ
آخ ِرينَ " .ال نعرف شيئا ً عن ھؤالء سوى أنھم كانوا سجناء إمبراطوريون
 "أ َ ْ
يتوجھون نحو روما.
ً
 "قَائِ ِد ِمئَ ٍة" .ھؤالء الرجال كانوا دائما يقدمون بكلمات إيجابية في العھد الجديد )مت ٨؛
لو ٧؛ أع ١٠؛ و محاكمات بولس.(٢٨ -٢١ ،
س" .كان يعتقد أنھم سعاة رسميين بين روما والمقاطعات ) W. M
 " ِمنْ َكتِيبَ ِة أُو ُغ ْ
سط ُ َ
 ،Ramsayفي كتابه  ،St. Paul the Traveler and Roman Citizenص،٣١٥ .
 ،(٣٤٨ولكن ھذه الفرضية غير موثقة عن الفترة التي كانت قبل اإلمبراطور ھارديان
) ١٣٨ -١١٧م.(.
َ
سفِينَ ٍة أ ْد َرا ِميتِينِيﱠ ٍة" .كانت ھذه سفينة ساحلية صغيرة كانت تتوقف عند كل مرفأ.
َ " ٢ :٢٧
المرفأ األم لھذه السفينة كان الميناء البحري في ميسيا في آسيا الصغرى .ھذه أول مرحلة من
الرحلة الطويلة والخطيرة إلى روما.
س" .كان بيته في تسالونيكي؛ وعلى األرجح أنه كان عائداً إلى دياره )أع :١٩
 "أَ ِر ْ
ست َْر ُخ ُ
٢٨؛ ٤ :٢٠؛ كول ١٠ :٤؛ فل .(٢٤
ربما رافقه سكوندس ) ٤ :٢٠وبعض المخطوطات اليونانية الغربية التي تحوي ھذه
اآلية(.
ص ْيدَا َء" .ھذه مدينة فينيقية على بعد  ٦٧ميالً شمال قيصرية .لقد كانت العاصمة
َ " ٣ :٢٧
القديمة لفينيقية ،ولكن مر وقت طويل بعد أن حجبتھا صور وتفوقت عليھا.

ْ
ق"
سميث/فاندايك-البستاني
"بِال ﱢرف ِ
" ُم َعا َملَةً طَيﱢبَةً"
كتاب الحياة
"عَطفَهُ"
العربية المشتركة

" َع ْطفا ً"
اليسوعية
ھذه كلمة مركبة من كلمة "حب" ) (philosوكلمة "البشرية" ).(anthrōpos
تستخدم الكلمة مرتين في أعمال الرسل ،االسم في ) ٢ :٢٨تي  (٤ :٣والظرف ھنا في :٢٧
 .٣كان يوليوس شخصا ً محبا ً حنونا ً )وھذا أمر مدھش نوعا ً ما بالنسبة إلى جندي محتل
روماني( .على األرجح أنه كان قد سمع عن قضية بولس.
ص ِدقَائِ ِه" .على األرجح أن ھذه تشير إلى المسيحيين ھناك .كان يوليوس يثق ببولس،
 "أ َ ْ
ولكن ربما ذھب معه حارس روماني.
ص َل َعلَى ِعنَايَ ٍة" .ال يحدد النص نوع العناية )عاطفية ،مادية ،مالية(.
 "يَ ْح ُ
ُ
س" .ھذه عبارة مشوشة ألنھا تجعل القرّاء يعتقدون أن الحديث ھو عن
ت ق ْب ُر َ
" ٤ :٢٧ت َْح ِ
"جنوب قبرص" ،ولكن في الواقع ،لقد عني بھا الشمال .األسماء األخرى المذكورة ھي على
الساحل الجنوبي الغربي من تركيا المعاصرة.
ً
سافِ َرةً إِلَى إِيطَالِيَا" .كانت ھذه سفينة كبيرة ) ٢٧٦شخصا على
سفِينَةً إِ ْ
س َك ْن َد ِريﱠةً ُم َ
َ " ٦ :٢٧
متنھا إضافة إلى مقادير كبيرة من القمح( من مصر في طريقھا إلى روما .المعاصرون
يعرفون عن ھاتين السفينتين الضخمتين من صور على جدران بومباي من كتابات لوسيان،
حوالي عام  ١٥٠م .ميرا كان المرفأ الرئيسي لسفن القمح الضخمة ھذه.
ُس" .ھذه مدينة مالحية حرة على الشاطئ الجنوبي الغربي لمقاطعة آسيا
ِ " ٧ :٢٧كنِيد َ
الرومانية .معظم السفن التابعة لروما كانت تستخدم ھذا المرفأ )Hist. ،Thucydides
 .(8.35كان لھا ميناءان ألنھا كانت تقع على شبه جزيرة.
س ْل ُمونِي" .كانت ھذه مدينة على الحافة الشرقية من جزيرة كريت .بسبب ھذا الوقت
" َ
من السنة كانوا يحاولون أن يشقوا طريقھم غربا ً باإلبحار على مقربة من الجزيرة.
سنَةُ" .ھذا خليج صغير قرب مدينة السيا الجنوبية في كريت .ليست
" ٨ :٢٧ا ْل َم َوانِي ا ْل َح َ
ميناء ،بل خليج .كان من الصعب المكوث ھناك طوال الشتاء.
سميث/فاندايك-البستاني١٢ -٩ :٢٧ :
٩
ضى َج َع َل
سفَ ُر فِي ا ْلبَ ْح ِر َخ ِطراً إِ ْذ َكانَ ال ﱠ
صا َر ال ﱠ
ص ْو ُم أَ ْيضا ً قَ ْد َم َ
ضى َز َمانٌ طَ ِوي ٌل َو َ
" َولَ ﱠما َم َ
١٠
سا َر ٍة
س يُ ْن ِذ ُر ُھ ْم قَا ِئالً» :أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل أَنَا أَ َرى أَنﱠ َھ َذا ال ﱠ
بُولُ ُ
ض َر ٍر َو َخ َ
سفَ َر َعتِي ٌد أَنْ يَ ُكونَ بِ َ
١١
ان
س لِلش ْﱠح ِن َوال ﱠ
َكثِي َر ٍة لَ ْي َ
سفِينَ ِة فَقَ ْط بَ ْل ألَ ْنفُ ِ
سنَا أَ ْيضا ً«َ .ولَ ِكنْ َكانَ قَائِ ُد ا ْل ِمئَ ِة يَ ْنقَا ُد إِلَى ُربﱠ ِ
١٢
صالِحا ً
س.
ال ﱠ
َوألَنﱠ ا ْل ِمينَا لَ ْم يَ ُكنْ َم ْوقِ ُع َھا َ
احبِ َھا أَ ْكثَ َر ِم ﱠما إِلَى قَ ْو ِل بُولُ َ
سفِينَ ِة َوإِلَى َ
ص ِ
س
لِ ْل َم ْ
شتَى ا ْ
ستَقَ ﱠر َر ْأ ُ
اإل ْقبَا ُل إِلَى فِينِ ْك َ
ي أَ ْكثَ ِر ِھ ْم أَنْ يُ ْقلِ ُعوا ِمنْ ُھنَاكَ أَ ْيضا ً َع َ
سى أَنْ يُ ْم ِكنَ ُھ ُم ِ
ال ا ْل َغ ْربِيﱠ ْي ِن".
لِيَ ْ
ب َوال ﱠ
شتُوا فِي َھاَ .و ِھ َي ِمينَا فِي ِك ِريتَ تَ ْنظُ ُر نَ ْح َو ا ْل َجنُو ِ
ش َم ِ
 .٩ :٢٧كانت ھذه أوقات محددة من السنة )أشھر الشتاء( عندما تظھر حركات سريعة
لھجمات العاصفة واتجاه الريح ما يجعل اإلبحار أمراً خطيراً في البحر األبيض المتوسط.
ص ْو ُم" .يشير ھذا إلى يوم الكفارة )ال  .(١٦إنه يوم الصوم الوحيد المذكور في كتابات
 "ال ﱠ
موسى .وھذا يعني أن يوم الرحلة ال بد أنھا كانت بين شھر أيلول وتشرين األول .كانت
تشرين األول ھو الفترة الھامشية للرحالت البحرية.
س" .ھذا زمن ناقص ما يمكن أن يشير إلى ) (١عمل مستمر في زمن ماضي
 " َج َع َل بُولُ ُ
أو ) (٢بدء عمل .وفي السياق الخيار  ٢ھو األفضل.
 .١٠ :٢٧يطلق بولس تحذيراً قويا ً ومحدداً .ولكن في الواقع ،لم يحدث ھذا .ھل كان بولس
يقدم رأيه الشخصي )"أنا أرى"( ،أم أن ﷲ ب ّدل ذھنه وقرر أن يحفظ جميع المسافرين )اآلية
(٢٤؟
١١ :٢٧
احبِ َھا"
سميث/فاندايك-البستاني
ان ال ﱠ
سفِينَ ِة و َ
ص ِ
" ُربﱠ ِ
احبِهَ"
كتاب الحياة
ان ال ﱠ
سفِينَ ِة َو َ
ص ِ
" ُربﱠ ِ
سفين ِة"
بطان
العربية المشتركة
ب ال ﱠ
وصاح ِ
ِ
"القُ ِ
سفينَ ِة"
ان
اليسوعية
ب ال ﱠ
" ﱡ
وصاح ِ
ِ
الربﱠ ِ
ھذه العبارة تشير إلى شخصين منفصلين:
 -١ربان السفينة ) ،(kubernētēsوالذي يشير إلى المدفف ،أي ذلك الذي يدير دفة
السفينة )رؤ (١٧ :١٨
 -٢مالك السفينة ) ،nauklērosمركبة من "سفينة ] [nausو"يرث" أو "قرعة"
] ،([klērosرغم أن الكلمة يمكن أن تعني "مالكي السفينة" ) F. F.
 ،Bruceفي كتابه  ،The Book of Actsص ،٥٠٧ .يقتبس من

 ،Ramsayفي كتابه  ،St. Paul the Travelerص ،٣٢٤ .الذي يقتبس
من كتاب  .(14.918 ،Inscriptiones Graecaeاستخدامھا في البردية
المكتوبة باليونانية ھو بمعنى "الربان" .ال نعرف بالتأكيد الفرق تماما ً بين
ھاتين الكلمتين ) Louwو  ،Nidaفي كتابھما Greek-English
 ،Lexiconالمجلد  ،١ص ٥٤٨ .إزاء  ،Harold Moultonفي كتابه
 ،Revised The Analytical Greek Lexiconص ،(٢٧٥ .ولكن على
األرجح في رحلة بھذا الحجم )سفينة القمح اإلسكندرية( كان ھناك عدة
مستويات من القادة ،إضافة إلى الجنود العاديين.
" ١٢ :٢٧أَنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الرابعة .أولئك الذين قرروا أن يبرحوا كانوا
يعرفون أنه سيكون أمراً خطيراً ولكن ظنوا أنھم يستطيعون أن ينجحوا بذلك.
س" .ھذا ميناء على الشاطئ الجنوبي لكريت ،شرقا ً باتجاه المواني الحسنة .ھناك
 "فِينِ ْك َ
بعض الشك في المصادر القديمة المتعلقة بموقع ھذا الميناء بالضبط ) ،Straboفي كتاب
 10.4.3 ،Geographyإزاء  ،Ptolemyفي كتاب ،An Egyptian Geography
 .(3.17.3كانوا ال يزالون يبحرون على مقربة من الشاطئ على طول الساحل الجنوبي
لكريت.
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ال الغ ْربِيﱠ ْي ِن" .من الواضح أنه في فينكس كان ھناك بلدتين
ب َوال ﱠ
 "تَنظ ُر ن ْح َو ال َجنو ِ
ش َم ِ
منفصلتين بقطعة من اليابسة ناتئة إلى داخل البحر.
ميناء كان مؤاتيا ً للرياح من جھة واآلخر مؤات للرياح من جھة أخرى.
الوقت من السنة ھو الذي يحدد أي ميناء كان أفضل.
سميث/فاندايك-البستاني٢٠ -١٣ :٢٧ :
١٣
َ
َ
َ
وب َ
َ
ْ
َ
ْ
ساةَ َوطفِقُوا
يح َجنُ ٌ
س َمتْ ِر ٌ
" فَلَ ﱠما نَ ﱠ
ص َد ُھ ْم ف َرف ُعوا ال ِم ْر َ
ظنﱡوا أَنﱠ ُھ ْم ق ْد َمل ُكوا َمق َ
١٤
يح َز ْوبَ ِعيﱠةٌ يُقَا ُل لَ َھا
َاجتْ َعلَ ْي َھا ِر ٌ
يل ھ َ
يَت ََجا َو ُزونَ ِك ِريتَ َعلَى أَ ْكثَ ِر قُ ْر ٍ
بَ .ولَ ِكنْ بَ ْع َد قَلِ ٍ
١٥
ص ْرنَا نُ ْح َم ُل.
ت ال ﱠ
يح َ
سفِينَةُ َولَ ْم يُ ْم ِك ْن َھا أَنْ تُقَابِ َل ال ﱢر َ
سلﱠ ْمنَا فَ ِ
»أُو ُرو ْكلِيدُونُ « .فَلَ ﱠما ُخ ِطفَ ِ
١٧
١٦
فَ َج َر ْينَا ت َْحتَ َج ِزي َر ٍة يُقَا ُل لَ َھا » َكلَ ْو ِدي« َوبِا ْل َج ْھ ِد قَ ِد ْرنَا أَنْ نَ ْملِ َك ا ْلقَا ِر َبَ .ولَ ﱠما َرفَ ُعوهُ
س أَ ْن َزلُوا
س ْ
طَفِقُوا يَ ْ
سفِينَةَ َوإِ ْذ َكانُوا َخائِفِينَ أَنْ يَقَ ُعوا فِي ال ﱢ
ت َحا ِز ِمينَ ال ﱠ
ستَ ْع ِملُونَ َم ُعونَا ٍ
يرتِ ِ
١٩
١٨
يف َج َعلُوا يُفَ ﱢر ُغونَ فِي ا ْل َغ ِدَ .وفِي ا ْليَ ْو ِم
ا ْلقُلُو َع َو َھ َك َذا َكانُوا يُ ْح َملُونَ َ .وإِ ْذ ُكنﱠا فِي نَ ْو ٍء َعنِ ٍ
ث َر َم ْينَا بِأ َ ْي ِدينَا أَثَ َ
س َوالَ النﱡ ُجو ُم تَ ْظ َھ ُر أَيﱠاما ً َكثِي َرةً
سفِينَ ِةَ ٢٠ .وإِ ْذ لَ ْم تَ ُك ِن ال ﱠ
اث ال ﱠ
ش ْم ُ
الثﱠالِ ِ
س بِقَلِي ٍل ا ْنتُ ِز َع أَ ِخيراً ُك ﱡل َر َجا ٍء فِي نَ َجاتِنَا".
َوا ْ
شتَ ﱠد َعلَ ْينَا نَ ْو ٌء لَ ْي َ
١٤ :٢٧
ٌ
يح زَ ْوبَ ِعيﱠة"
سميث/فاندايك-البستاني
" ِر ٌ
ً
َاصفَة"
كتاب الحياة
" ِريحا ً ع ِ
ً
ً
عاصفَة"
يحا شَرقيﱠة شَماليﱠة
العربية المشتركة
" ِر ً
ِ
عاصفَة"
ريح
اليسوعية
" ٌ
ِ
ھذه الكلمة اليونانية ھي ) tuphōnالتيفون( ) ikos +مثل( .كانت ھذه ريح مفاجئة
عنيف جداً .على األرجح أنھا كانت تزداد شدة على جبال كريت التي ترتفع  ٧٠٠٠قدما ً.

"أُو ُرو ْكلِيدُونُ "
سميث/فاندايك-البستاني
ش َمالِيﱠ ِة الش ْﱠرقِيﱠ ِة"
كتاب الحياة
"ال ﱠ
"أورو ْكلِيونُ "
العربية المشتركة
"أُورا ِكيلون"
اليسوعية
كان ھذا ھو االسم الذي كان البحارة يعطونه لھذا النوع من الريح خالل ھذا الموسم.
الكلمة مركبة من ) (١الكلمة اليونانية "ريح شرقية" ) (eurosو) (٢الكلمة الالتينية التي
تعني "ريح شمالية" ) .(aquiloكانت ريح شمالية شرقية سريعة قوية.
ألن ھذه صارت كلمة مالحية تقنية ) ،(eukakulōnأُسيء فھمھا من قِبل الكتبة فيما
بعد الذين بدلوھا بأشكال مختلفة ليحاولوا أن يجعلوا السياق ذا مغزى ومنطقي.
يح" .كانت السفن القديمة لھا عين مطلية على كل جانب
" ١٥ :٢٧لَ ْم يُ ْم ِك ْن َھا أَنْ تُقَابِ َل ال ﱢر َ
من مقدم السفينة .وفيما بعض وضعت صور بشر أو حيوانات على مقدم السفينة ).(١١ :٢٨
حتى اليوم نشخصن السفن على أنھا مؤنثة .ھذه العبارة ھي حرفيا ً "مقابل" ) (antiإضافة
إلى "العين" ).(ophthalmos
لم يستطيعوا أن يوجھوا السفينة إلى داخل مھب الريح.

َ " ١٦ :٢٧كلَ ْو ِدي" .ھذه الجزيرة الصغيرة ھي على حوالي خمسين ميالً تقريبا ً من الشاطئ
الجنوبي لكريت .لقد صاروا اآلن عاجزين في الواقع أمام الريح الشمالية الشرقية القوية .لقد
استفادوا من الملجأ المؤقت للريح ليصنعوا ما أمكنھم إلعداد السفينة ألجل أمواج البحر
القاسية.
ھناك عدة تغايرات في المخطوطات اليونانية تتعلق باسم ھذه الجزيرة:
 ،Kauda -١المخطوطة 2،P74א B،
 ،Klauda -٢المخطوطة א ، A،
 ،Klaudēn -٣المخطوطة  ، P، L، Hومخطوطات أخرى عديدة كثيرة مكتوبة
بأحرف صغيرة
 ،Gaudēn -٤النص اليوناني الذي يستخدمھا جيروم
 ،Klaudion -٥مخطوطات مكتوبة بأحرف صغيرة
الخياران  ١و ٢يبدو أنھما الشكل اليوناني والالتيني من االسم.
 "أَنْ نَ ْملِ َك ا ْلقَا ِر َب" .تشير ھذه إلى قارب أصغر في الباخرة )اآليات  .(٣٢ ،٣٠قارب
القطر ھذا كان يشكل سحّابة جعلت من الصعب أن يوجھوا دفة السفينة األكبر.
سفِينَةَ" .تشير ھذه إلى حبال الربط الخاصة حول
" ١٧ :٢٧يَ ْ
ت َحا ِز ِمينَ ال ﱠ
ستَ ْع ِملُونَ َم ُعونَا ٍ
بدن السفينة لكي تساعدھا على التماسك والصمود خالل العواصف )أرسطوRhetoric ،
.(2.5.18
س" .ھذه ھي عوائق رملية متحركة على مقربة من الشاطئ في شمال أفريقيا.
س ْ
 "ال ﱢ
يرتِ ِ
كانت تدعى سيرتسات أساسية وسيرتسات ثانوية ) .(Nat. Hist. 5.4,27 ،Plinyكانت
مقراً للعديد من سفن اإلبحار .لكي يتجنبوا السيرتس األساسي كان البحارة يديرون دفة
السفينة بانحراف ،وذلك لكي يندفعوا جنوبا ً ببطء .
 "ا ْلقُلُو َع" .المفتاح إلى تفسير صحيح لھذا السياق ھو كلمة "أنزلوا" .ما الذي أنزلوه:
) (١مرساة البحر أم ) (٢جزء من الشراع؟ كان الھدف ھو إبطاء حركة السفينة ،ولكن في
نفس الوقت السماح لھم ببعض التحكم فيھا.
المرساة البحرية ليست مرساة تمسك بالقاع ،بل شراع على شكل مظلة يستخدم ثقل
الماء الذي يحويه لكي يبطئ السفينة من اإلنجراف نحو الجنوب )النص الالتيني القديم و
 ،NASB, NRSVو.( NJB
ھناك عدة ترجمات تترجم ھذه على أنھا "أنزلوا الشراع" )،NKJV, TEV, NJB
والترجمة البسيطة(.
ً
الكلمة اليونانية تعني حرفيا "شيء" ) Louwو ، Nidaفي كتابيھما Greek-English
 ،Lexiconالمجلد  ،٢ص (٢٢٣ .ويجب تفسيرھا على ضوء السياق المحدد .ھناك عدة
نصوص بردية محددة تستخدم الكلمة لإلشارة إلى الشراع ) Moultonو  ،Milliganفي
كتابيھما  ،Greek Testament The Vocabulary of theص .(٥٧٧ .إن كان األمر
كذلك ،فإنھم أنزلوا األشرعة ولكن ليس جميعھا .لقد كان عليھم أن يحتفظوا ببعض التحكم
وكان عليھم أن يحاولوا أن يبحروا بانحراف بأبطأ سرعة ممكنة.
 .١٩ -١٨ :٢٧تظھر ھذه كم أن ھذه العاصفة كانت عنيفة وخطرة بالنسبة إلى ھؤالء
البحارة الموسميين ).(٢٠
" ١٨ :٢٧يُفَ ﱢر ُغونَ " .ھذا العمل يظھر أن ھؤالء البحارة كانوا خائفين جداً على حياتھم.
" ١٩ :٢٧أَثَ َ
سفِينَ ِة" .ال نعرف بالضبط إالم تشير إليه ھذه العبارة ،ولكن على األرجح
اث ال ﱠ
أنھا تدل على الشراع الرئيسي وحباله وصاريته .الكلمة مبھمة غامضة.
ھذه الكلمة نفسھا تشير إلى المرساة البحرية أو جزء من األشرعة ،في اآلية .١٧
س َوالَ النﱡ ُجو ُم تَ ْظ َھ ُر أَيﱠاما ً" .من الواضح أن ھذه العبارة تظھر أنه
" ٢٠ :٢٧لَ ْم تَ ُك ِن ال ﱠ
ش ْم ُ
لم يكن لديھم أية إشارة أو داللة إلى مكان وجودھم.
لقد كانوا خائفين من شاطئ شمال أفريقيا ،ولكنھم لم يستطيعوا أن يعرفوا مدى قربھم
منه )اآلية  .(٢٩بدون نجوم أو شمس ما كانوا يستطيعون أن يبحروا أو يتبيّنوا مكانھم.
 "ا ْنتُ ِز َع أَ ِخيراً ُك ﱡل َر َجا ٍء فِي نَ َجا ِتنَا" .تمھل ھذه السبيل أمام تشجيع بولس الذي يستند على
رؤياه السابقة )اآليات  .(٢٦ -٢١لقد انتھت مواردھم.
سميث/فاندايك-البستاني٢٦ -٢١ :٢٧ :
٢١
س ِط ِھ ْم َوقَا َلَ » :كانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل أَنْ
ص ْو ٌم َكثِي ٌر ِحينَئِ ٍذ َوقَفَ بُولُ ُ
س فِي َو َ
ص َل َ
" فَلَ ﱠما َح َ
سا َر ِةَ ٢٢ .واآلنَ أُ ْن ِذ ُر ُك ْم أَنْ
ت ُْذ ِعنُوا لِي َوالَ تُ ْقلِ ُعوا ِمنْ ِك ِريتَ فَتَ ْ
سلَ ُموا ِمنْ َھ َذا ال ﱠ
ض َر ِر َوا ْل َخ َ

سفِينَةَ٢٣ .ألَنﱠهُ َوقَفَ ِبي َھ ِذ ِه اللﱠ ْيلَةَ َمالَ ُك
اح َد ٍة ِم ْن ُك ْم إِالﱠ ال ﱠ
س ﱡروا ألَنﱠهُ الَ تَ ُكونُ َخ َ
تُ َ
س َو ِ
سا َرةُ نَ ْف ٍ
٢٤
ص َر.
اإللَ ِه الﱠ ِذي أَنَا لَهُ َوالﱠ ِذي أَ ْعبُ ُدهُ قَائِالً :الَ ت ََخفْ يَا بُولُ ُ
س .يَ ْنبَ ِغي لَ َك أَنْ تَقِفَ أَ َما َم قَ ْي َ
ِ
٢٥
َ
َ
َ
ْ
س ﱡروا أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل ألَنﱢي أُو ِمنُ بِا ﱠ ِ أَنﱠ ُه
ك
ل
ذ
ل
.
ك
ع
م
ر
ف
ا
س
م
ل
ا
ع
ي
م
ج
ﷲ
ك
ب
ھ
و
د
ق
ا
ذ
و
ھ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ينَ
َ
ِ ِ ُ
َ َ
َ َ
َو َ
ُ َ ِ َ ُ َ ِِ
٢٦
ير ٍة«".
يَ ُكونُ َھ َك َذا َك َما قِي َل لِيَ .ولَ ِكنْ الَ بُ ﱠد أَنْ نَقَ َع َعلَى َج ِز َ
ص ْو ٌم َكثِي ٌر" .ھناك على األقل ثالث معان ممكنة بما يتعلق باآلية :٣٣
ص َل َ
َ " ٢١ :٢٧ح َ
 -١ربما كان قد أصابھم دوار البحر بسبب العاصفة القوية العنيفة المطولة
 -٢كانوا يصلون ويصومون ألھداف دينية وذلك لكي تحفظھم اآللھة وتنجيھم )طقوس
وثنية ،اآلية (٢٩
 -٣كانوا منشغلين في محاولة إنقاذ السفينة ،فصار األكل قضية ثانوية بالنسبة إليھم
 " َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ﱡي َھا ال ﱢر َجا ُل أَنْ ت ُْذ ِعنُوا لِي" .ھذا قول بولس "قلت لكم ذلك" .لقد ضمنت
ھذه فرصة لبولس ليتصرف على أنه الناطق بلسان الروح القدس.
سفِينَةَ" .الحظوا استخدام  deiفي اآلية  .٢٦انظر التعليق الكامل على dei
" ٢٢ :٢٧إِالﱠ ال ﱠ
على  .١٦ :١تستخدم ثالث مرات في ھذا األصحاح )اآليات .(٢٦ ،٢٤ ،٢١
اإللَ ِه" .ظھر يسوع أو مالك مرات عديدة لبولس لكي يشجعه )-٩ :١٨
َ " ٢٣ :٢٧مالَ ُك ِ
١٠؛ ١٩ -١٧ :٢٢؛ ١١ :٢٣؛  .(٢٤ -٢٣ :٢٧ﷲ كان لديه مخطط وھدف تبشيريين بالنسبة
إلى حياة بولس )اآلية ٢٦؛  (١٥ :٩وما كان للعاصفة أن تمنع ذلك.
س" .ھذا أمر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( مع
" ٢٤ :٢٧الَ ت ََخفْ يَا بُولُ ُ
اسم فاعل منفي ما يعني عادة التوقف عن عمل آخذ في الحدوث لتوه )أع ١١ :٢٣؛ أم -٥ :٣
.(٦
َ
ْ
سافِ ِرينَ َم َعكَ " .ھذا الفعل األول ھو تام متوسط )مجھول الصيغة
 "ق ْد َو َھبَكَ ﷲُ َج ِمي َع ال ُم َ
معلوم المعنى( إشاري .كان لدى ﷲ مخطط وھدف لخدمة بولس )األصحاح ١٥؛ ٢١ :٩؛
 .(١١ :٢٣ينبغي عليه ) (deiأن يشھد في روما أمام قادتھا الحكوميين والعسكريين.
حياة بولس وإيمانه أثرتا في مصر رفقائه .ھذا االمتداد نفسه للنعمة يمكن أن يرى
في تث ١٠ :٥؛  ١كور  .١٤ :٧ھذا ال يلغي المسؤولية الشخصية ،بل ينبر على التأثر
المحتمل للعائلة واألصدقاء والزمالء المؤمنين.
َ
 .٢٥ :٢٧الحث الذي يقدمه بولس في اآلية ” ،٢٢سُرﱡ وا أيﱡھَا ال ﱢر َجا ُل “،ھي مصدر حاضر،
يتكرر" ،حافظوا على شجاعتكم" ،والذي ھو أمر حاضر مبني للمعلوم.
 "ألَنﱢي أُو ِمنُ بِا ﱠ ِ" .لقاء بولس مع المسيح الحي مكنه من أن يثق بكلمة ﷲ ويتكل عليھا
)"يَ ُك ُ
ون ھ َك َذا َك َما قِي َل لِي" تام مبني للمعلوم إشاري( .اإليمان ھو اليد التي تتلقى ھبات ﷲ
)ليس فقط الخالص ،بل العناية.
 ،Robert B. Girdlestoneفي كتابه Synonyms of the Old Testament
لديه قول عظيم واقتباس ھام من .Life of Faith ،Romaine
"إننا نقارب اآلن العھد الجديد بتمييز واضح بين
اإليمان من جھة والثقة والرجاء من جھة أخرى.
اإليمان والتصديق كلمة ﷲ ،بينما الثقة والصبر
وأيضا ً الرجاء ھي الثمار الصحيحة الالئقة لإليمان،
ظاھرة في أشكال متنوعة من الثقة التي يشعر بھا
المؤمن .الرسالة تأتي إلى من خالق وجودي؛ ربما
تكون تھديداً ،أو وعداً ،أو أمراً .إن قلت "نعم وأمين"،
فذاك ھو اإليمان؛ والعمل الذي ينتج عن ذلك ھو فعل
 amunahأو أمانة ﷲ .اإليمان ،بحسب األسفار
المقدسة ،يبدو أنه يعني كلمة ،رسالة ،أو إعالن.
ولذلك فإن  Romaineالمثقف يقول في كتابه Life
" :of Faithاإليمان يعني تصديق حقيقة كلمة ﷲ؛
إنه مرتبط بكلمة ما يقولھا أو وعد ما يقتطعه ﷲ،
ويعبر عن اإليمان الذي يسمعه شخص فيصدق أنه
حقيقي؛ إنه يصدقھا ،ويتكل عليھا ،ويعمل وفقھا :ھذا
ھو اإليمان" .إن ثمرته تتبدل بحسب طبيعة الرسالة
المستلمة ،وبحسب ظروف المتلقي .لقد قادت نوح إلى
أن يبني فلكاً ،وإلى إبراھيم إلى أن يقدم ابنه ذبيحة،

وموسى إلى أن يرفض أن يدعى ابنة فرعون،
ومكنت اإلسرائيليين من أن يسيروا حول أسوار
أريحا .أنا أومن أن ﷲ سيجري األمور كما يقولھا-
ھذه صورة عن العملية التي يدعوھا الكتاب المقدس
إيمانا ً" )ص.(١٠٥ -١٠٤ .
من أجل "يؤمن" ،انظر الموضوع الخاص على ٤٠ :٢؛ ١٦ :٣؛ و.٥ :٦
سميث/فاندايك-البستاني٣٢ -٢٧ :٢٧ :
٢٧
ش َرةُ َونَ ْحنُ نُ ْح َم ُل تَائِ ِھينَ ِفي بَ ْح ِر أَ ْد ِريَا ظَنﱠ النﱡوتِيﱠةُ نَ ْح َو
ت اللﱠ ْيلَةُ ال ﱠرابِ َعةُ َع ْ
" فَلَ ﱠما َكانَ ِ
٢٨
سوا
سوا َو َو َجدُوا ِع ْ
نِ ْ
ض ْوا قَلِيالً قَا ُ
ف اللﱠ ْي ِل أَنﱠ ُھ ُم ا ْقتَ َربُوا إِلَى بَ ﱟر .فَقَا ُ
ش ِرينَ قَا َمةًَ .ولَ ﱠما َم َ
ص ِ
ً ٢٩
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ص ْعبَ ٍة َر َم ْوا
اض َع َ
أَ ْيضا ف َو َجدُوا خ ْم َ
س َعش َْرة قا َمةَ .وإِذ كانوا يَخافونَ أنْ يَق ُعوا َعلى َم َو ِ
٣٠
ِمنَ ا ْل ُمؤ ﱠ
صي َر النﱠ َھا ُرَ .ولَ ﱠما َكانَ النﱡوتِيﱠةُ يَ ْطلُبُونَ أَنْ
س َو َكانُوا يَ ْطلُبُونَ أَنْ يَ ِ
َخ ِر أَ ْربَ َع َم َرا ٍ
اس َي ِمنَ
يَ ْھ ُربُوا ِمنَ ال ﱠ
سفِينَ ِة َوأَ ْن َزلُوا ا ْلقَا ِر َب إِلَى ا ْلبَ ْح ِر بِ ِعلﱠ ِة أَنﱠ ُھ ْم ُم ْز ِم ُعونَ أَنْ يَ ُمدﱡوا َم َر ِ
٣١
سفِينَ ِة فَأ َ ْنتُ ْم الَ تَ ْق ِد ُرونَ أنَْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
سك ِر» :إِنْ ل ْم يَ ْب َ
س لِقائِ ِد ال ِمئَ ِة َوال َع ْ
ق َھ ُؤال ِء فِي ال ﱠ
ا ْل ُمقَد ِﱠم قَا َل بُول ُ
تَ ْن ُجوا«ِ ٣٢ .حينَئِ ٍذ قَ َ
سقُطُ".
ب َوتَ َر ُكوهُ يَ ْ
ط َع ا ْل َع ْ
س َك ُر ِحبَا َل ا ْلقَا ِر ِ
ش َرةُ" .ھذا الوقت يالئم تماما ً المسافة التي تغطيھا وضعيتھم
" ٢٧ :٢٧للﱠ ْيلَةُ ال ﱠرابِ َعةُ َع ْ
المنجرفة )أي مرساة البحر( .لقد سافروا  ٤٧٦ميالً بحيث كانوا يقطعون  ٣٦ميالً كل يوم
) ٢٤ساعة(.
 "بَ ْح ِر أَ ْد ِريَا" .يشير ھذا إلى البحر األبيض المتوسط المركزي الجنوبي )أدريا( .إنه ال
يشير إلى الحبر األدرياتيكي الذي في يومنا ھذا.
َ
ف اللﱠ ْي ِل أَنﱠ ُھ ُم ا ْقتَ َربُوا إِلى بَ ﱟر" .على األرجح أنھم سمعوا صوت
 "ظَنﱠ النﱡوتِيﱠةُ نَ ْح َو نِ ْ
ص ِ
األمواج المتكسرة أو رأوا طيوراً أو أسماكا ً معينة.
سوا" .ھذا من الفعل الذي يعني "يرمي السلك" ،والذي يشير إلى إسقاط حبل
" ٢٨ :٢٧قَا ُ
ثقيل ،معلّم لمعرفة عمق المياه.
 "قَا َمةً" .كانت ھذه ھي المسافة بين الذراعين الممتدتين .كانت تشير إلى القياس الذي
يستخدمه البحرة لتحديد عمق الماء.
ً
 .٢٩ :٢٧كان الجو ال يزال مظلما .لم يعرفوا بالضبط أين كانوا .كانوا يريدون أن يبطئوا
السفينة أو يوقفوا اقترابھا من اليابسة إلى أن يستطيعوا أن يتبينوا أين كانت تتجه السفينة.
 .٣٠ :٢٧ھؤالء البحارة لم يكونوا رجال إيمان .كانوا ليفعلوا أي شي يمكنھم لكي ينقذوا
أنفسھم.
 .٣١ :٢٧كان ھناك بعض الشروط )جملة شرطية من الفئة الثالثة( متعلقة برؤية بولس
األخيرة ووعد ﷲ له.
 "تَ ْن ُجوا" .ھذا ھو معنى العھد القديم للتحرير الجسدي )يع  .(١٥ :٥إذ يعرفون بولس،
ھؤالء البحارة والجنود والمسافرين معه سمعوا أيضا ً اإلنجيل ،الذي يقدم معنى العھد الجديد
للخالص الروحي .يا لھا من مأساة أن تخلص من موت جسدي لكي تموت موتا ً أبديا ً.
سميث/فاندايك-البستاني٣٨ -٣٣ :٢٧ :
٣٣
َ
يع أنْ يَتَنَا َولُوا َ
ط َعاما ً قَائِالً:
ب إِلَى ا ْل َج ِم
س يَ ْطلُ ُ
ير النﱠ َھا ُر َكانَ بُولُ ُ
ص َ
" َو َحتﱠى قَا َر َب أَنْ يَ ِ
ِ
ش ْيئا ً٣٤ .لِ َذلِكَ
صائِ ِمينَ َولَ ْم تَأْ ُخ ُذوا َ
» َھ َذا ُھ َو ا ْليَ ْو ُم ال ﱠرابِ ُع َع َ
ش َر َوأَ ْنتُ ْم ُم ْنت َِظ ُرونَ الَ تَ َزالُونَ َ
ْ
َ
َ
س ِم ْن ُك ْم أَنْ تَتَنَا َولُوا َ
س
سقُطُ َ
ط َعاما ً ألنﱠ َھ َذا يَ ُكونُ ُمفِيداً لِنَ َجاتِ ُك ْم ألنﱠهُ الَ تَ ْ
أَ ْلتَ ِم ُ
ش ْع َرةٌ ِمنْ َرأ ِ
٣٦
ار
ش َك َر
اح ٍد ِم ْن ُك ْم«َ ٣٥ .ولَ ﱠما قَا َل َھ َذا أَ َخ َذ ُخ ْبزاً َو َ
يع َو َك ﱠ
ص َ
س َر َوا ْبتَدَأَ يَأْ ُك ُل .فَ َ
َو ِ
 ٣٧ﷲَ أَ َما َم ا ْل َج ِم ِ
ستﱠةً
ا ْل َج ِمي ُع َم ْ
س ُرو ِرينَ َوأَ َخ ُذوا ُھ ْم أَ ْيضا ً طَ َعاما ًَ .و ُكنﱠا ِفي ال ﱠ
س ِمئَتَ ْي ِن َو ِ
سفِينَ ِة َج ِمي ُع األَ ْنفُ ِ
٣٨
سفِينَةَ طَا ِر ِحينَ ا ْل ِح ْنطَةَ فِي ا ْلبَ ْح ِر".
س ْب ِعينَ َ .ولَ ﱠما َ
شبِ ُعوا ِمنَ الطﱠ َع ِام طَفِقُوا يُ َخفﱢفُونَ ال ﱠ
َو َ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم" .يستخدم بولس كلمات مشابھة لكلمات
سقُطُ َ
" ٣٤ :٢٧الَ تَ ْ
س َو ِ
ش ْع َرةٌ ِمنْ َر ْأ ِ
يسوع )لو ٧ :١٢؛  .(١٨ :٢١كان ھذا مصطلحا ً عبريا ً يدل على الحماية ) ١صم ٤٥ :١٤؛
 ٢صم ١١ :١٤؛  ١مل .(٥٢ :١
 .٣٥ :٢٧ال يشير ھذا إلى عشاء الرب ،بل يظھر إيمان بولس ،حتى وسط األزمة والمحنة.
إيمان بولس أثر على اآلخرين )اآلية .(٣٦
س ْب ِعينَ " .ھذا العدد يشتمل على الطاقم والركاب:
ستﱠةً َو َ
ِ " ٣٧ :٢٧مئَتَ ْي ِن َو ِ
 -١المخطوطة ) Bالقرن الرابع( تحوي على ""٦٧
 -٢المخطوطة א )القرن الرابع( و ) Cالقرن الخامس( تحوي على ""٢٧٦
 -٣المخطوطة ) Aالقرن الخامس( تحوي ""٢٧٥

 -٤كل الترجمات الحديثة تحوي الرقم ٢٧٦
 .٣٨ :٢٧كانت ھذه سفينة حنطة ضخمة من مصر .كانوا قد ألقوا في البحر للتو كل حمولة
وأثاث )اآلية .(١٨
سميث/فاندايك-البستاني٤٤ -٣٩ :٢٧ :
٣٩
ص ُروا َخلِيجا ً لَهُ شَا ِط ٌئ فَأ َ ْج َم ُعوا
ض َولَ ِكنﱠ ُھ ْم أَ ْب َ
صا َر النﱠ َھا ُر لَ ْم يَ ُكونُوا يَ ْع ِرفُونَ األَ ْر َ
" َولَ ﱠما َ
٤٠
اس َي تَا ِر ِكينَ إِيﱠاھَا فِي ا ْلبَ ْح ِر َو َحلﱡوا
أَنْ يَ ْدفَ ُعوا إِلَ ْي ِه ال ﱠ
سفِينَةَ إِنْ أَ ْم َكنَ ُھ ْم .فَلَ ﱠما نَ َزعُوا ا ْل َم َر ِ
٤١
ض ٍع بَيْنَ
ﱠاط ِئَ .وإِ ْذ َوقَ ُعوا َعلَى َم ْو ِ
يح ا ْل َھابﱠ ِة َوأَ ْقبَلُوا إِلَى الش ِ
ُربُطَ ال ﱠدفﱠ ِة أَ ْيضا ً َرفَ ُعوا قِ ْلعا ً لِل ﱢر ِ
ارتَ َك َز ا ْل ُمقَ ﱠد ُم َولَبِ َث الَ يَت ََح ﱠر ُكَ .وأَ ﱠما ا ْلمؤ ﱠ
ف
بَ ْح َر ْي ِن َ
سفِينَةَ فَ ْ
شطﱠطُوا ال ﱠ
َخ ُر فَ َكانَ يَ ْن َح ﱡل ِمنْ ُع ْن ِ
٤٣
٤٢
سبَ َح أَ َح ٌد ِم ْن ُھ ْم فَيَ ْھ ُر َبَ .ولَ ِكنﱠ قَائِ َد
س َرى لِئَالﱠ يَ ْ
س َك ِر أَنْ يَ ْقتُلُوا األَ ْ
ي ا ْل َع ْ
اج .فَ َكانَ َر ْأ ُ
األَ ْم َو ِ
ْ
اح ِة
ي َوأَ َم َر أَنﱠ ا ْلقَا ِد ِرينَ َعلَى ال ﱢ
سبَ َ
ص بُولُ َ
ا ْل ِمئَ ِة إِ ْذ َكانَ يُ ِري ُد أَنْ يُ َخلﱢ َ
س َمنَ َع ُھ ْ
٤٤م ِمنْ َھ َذا ال ﱠرأ ِ
ض ُھ ْم َعلَى قِطَ ٍع
اح َوبَ ْع ُ
س ُھ ْم أَ ﱠوالً فَيَ ْخ ُر ُجونَ إِلَى ا ْلبَ ﱢر َوا ْلبَاقِينَ بَ ْع ُ
يَ ْر ُمونَ أَ ْنفُ َ
ض ُھ ْم َعلَى أَ ْل َو ٍ
سفِينَ ِة .فَ َھ َك َذا َحد َ
َث أَنﱠ ا ْل َج ِمي َع نَ َج ْوا إِلَى ا ْلبَ ﱢر".
ِمنَ ال ﱠ
 .٣٩ :٢٧كانوا ال يزالون قادرين على السيطرة على السفينة إلى حد ما )اآلية .(٤٤
ھناك تغاير في المخطوطة اليونانية متعلق بعبارة "يدفع إليه السفينة" )المخطوطة א
 ( B2، A،و"يرسو السفينة بأمان" )المخطوطة * ، Bو .( Cھاتان الكلمتان لھما نفس
الصوت ) exōsaiإزاء  .(eksōsaiالمخطوطات اليونانية القديمة كانت غالبا ً ما يقرأھا
شخص وينسخھا عديدون .كلمات متشابھة في الصوت واللفظ كانت غالبا ً ما يتم الخلط بينھا.
 .٤٠ :٢٧ھذه التخفيضات للشراع على طول الشاطئ سببت التحطم الكثير من السفن .في
ھذه الحالة حيث تلتقي أمواج البحر مع تيارات الخليج يكون تخفيض الشراع.

" ُربُطَ ال ﱠدفﱠ ِة"
سميث/فاندايك-البستاني
"ال ﱠدفﱠ ِة"
كتاب الحياة
سفين ِة"
العربية المشتركة
" َدفﱠةَ ال ﱠ
ﱠ
سكان"
اليسوعية
"ال ﱡ
تشير ھذه إلى الدفات المزدوجة ،والتي كانت مألوفة في السفن األكبر يعقوب ٤ :٣
يستخدم ھذه الكلمة نفسھا لإلشارة إلى "الدفة".
 "قِ ْلعا ً" .ھذه كلمة نادرة ولكن ال بد أنھا تشير إلى قالع صغير في مقدم السفينة
.(Sat. 12.69 ،Juvenal
َ
َ
س َرى" .إن ھرب ھؤالء فإن الجنود كانوا
س َك ِر أنْ يَ ْقتُلُوا األ ْ
ي ا ْل َع ْ
َ " ٤٢ :٢٧كانَ َر ْأ ُ
سيتحملون عقوبات ھؤالء.
 .٤٣ :٢٧كلمات بولس وإيمانه وأعماله أقنعت قائد المئة الروماني جعلته يثق به ويحميه.
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١رواية لوقا عن إبحار بولس إلى روما فيھا عدة كلمات مالحية تقنية .ما
مضمون ذلك؟
-٢ما أھمية اآلية  ٢٠الھوتياً؟

Acts 28
أعمال الرسل ٢٨
تقسيم الفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني

العربية
المشتركة
في مالطة
في مالطة
الوصول إلى شاطئ مالطة
١٠ -١ :٢٨
١٠ -١ :٢٨
١٠ -١ :٢٨
من مالطة إلى من مالطة إلى
الوصول إلى روما
رومة
روما
١٥ -١١ :٢٨
١٥ -١١ :٢٨
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حلقة القراءة الثالثة )انظر ”دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس“(:

متابعةُ قص ِد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،أي ﱠ
تفسير الكتاب
أن المسؤولية تق ُع عليك في
ِ
ك في النّور الذي لديه .لكَ أنت ،والكتاب المق ّدس،
المق ﱠدس .يجبُ على ك ﱢل واح ٍد منّا أن يسل َ
ﱢر آخر.
والروح القدس األول ّوية في التّفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحا َح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة .قارن تقسيماتك للمواضيع
مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسي ُم الفقرات من الوحي اإللھي،
بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التّفسير .كلﱡ فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
سميث/فاندايك-البستاني١ :٢٨ :
٢
١
سانا ً َغ ْي َر ا ْل ُم ْعتَا ِد
" َولَ ﱠما نَ َج ْوا َو َجدُوا أَنﱠ ا ْل َج ِزي َرةَ تُ ْد َعى َملِيطَةَ .فَقَ ﱠد َم أَ ْھلُ َھا ا ْلبَ َرابِ َرةُ لَنَا إِ ْح َ
٣
س
صابَنَا َو ِمنْ أَ ْج ِل ا ْلبَ ْر ِد .فَ َج َم َع بُولُ ُ
ألَنﱠ ُھ ْم أَ ْوقَدُوا نَاراً َوقَبِلُوا َج ِمي َعنَا ِمنْ أَ ْج ِل ا ْل َمطَ ِر الﱠ ِذي أَ َ
٤
شبَتْ فِي يَ ِد ِه .فَلَ ﱠما
َكثِيراً ِمنَ ا ْلقُ ْ
ان َو َو َ
ض َع َھا َعلَى النﱠا ِر فَ َخ َر َجتْ ِمنَ ا ْل َح َرا َر ِة أَ ْف َعى َونَ ِ
ضبَ ِ
سانَ قَاتِ ٌل لَ ْم يَ َد ْعهُ
ش ُم َعلﱠقا ً بِيَ ِد ِه قَا َل بَ ْع ُ
اإل ْن َ
َرأَى ا ْلبَ َرابِ َرةُ ا ْل َو ْح َ
ض ُھ ْم لِبَ ْع ٍ
ض» :الَ بُ ﱠد أَنﱠ َھ َذا ِ
٥
َي ٍء َر ِدي ٍء.
ش إِلَى النﱠا ِر َولَ ْم يَتَ َ
ض ُھ َو ا ْل َو ْح َ
ا ْل َع ْد ُل يَ ْحيَا َولَ ْو نَ َجا ِمنَ ا ْلبَ ْح ِر« .فَنَفَ َ
ض ﱠر ْر بِش ْ
٦
سق ُ َ
ط بَ ْغتَةً َم ْيتا ً .فَإِ ِذ ا ْنتَظَ ُروا َكثِيراً َو َرأَ ْوا
َوأَ ﱠما ُھ ْم فَ َكانُوا يَ ْنت َِظ ُرونَ أَنﱠهُ َعتِي ٌد أَنْ يَ ْنتَفِ َخ أَ ْو يَ ْ
ض ﱞر تَ َغيﱠ ُروا َوقَالُواُ » :ھ َو إِلَهٌ!«".
أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْع ِر ْ
َي ٌء ُم ِ
ض لَهُ ش ْ
" ١ :٢٨نَ َج ْوا" .ھذه ھي كلمة  (٣١ :٢٧) sōzōمع  diaتسبقھا .لقد كانت تستخدم بشكل
اعتيادي للداللة على شخص يصل بسالم )٢٤ :٢٣؛ ٤٤ :٢٧؛  .(٤ ،١ :٢٨ولوقا يستخدمھا
حتى للشفاء الجسدي في لو .٣ :٧
اسم الفاعل الماضي البسيط المبني للمعلوم ھذا يظھر أن لوقا كان ينسب األمانة
والنجاة على أنھا من ﷲ )البناء المبني للمعلوم( بحسب كلمته )كلمة ﷲ(.
 " َملِيطَةَ" .البحارة الفينيقيون سموا ھذه الجزيرة أيضا ً ماليطة ،والتي كانت كلمة كنعانية
تعني "ملجأ" .كانت ھذه أصالً مستعمرة فينيقية .كانت تقع بين سيسيليا وشمال أفريقيا .تبلغ
أبعادھا  ١٨ميالً طوالً و ٨أميال عرضاً ،ولكن موقعھا كان يؤمن قيمة تجارية مالحية
عظيمة .لقد كان فيھا عدد من الموانئ الجيدة.
" ٢ :٢٨أَ ْھلُ َھا ا ْلبَ َرابِ َرةُ" .ھذه حرفيا ً تعني "البرابرة" .وھذا ليس لقب ازدرائي ،بل يشير
ببساطة إلى كل من لم يكن يتكلم اليونانية أو الالتينية.


َ
سانا ً غ ْي َر ا ْل ُم ْعتَا ِد"
سميث/فاندايك-البستاني
"إِ ْح َ
ْ
ف َكبِي ٍر قَ ﱠل نَ ِظي ُرهُ"
كتاب الحياة
"بِ َعط ٍ
"عَطفًا نا ِد ًرا"
العربية المشتركة
طف إِ ْنسا ِن ّي"
اليسوعية
"بِ َع ٍ
ھذه العبارة المشددة تحوي كلمة  ،philanthrōposوالتي حرفيا ً ھي "محب للناس"
كما في  .٣ :٢٧العناية المحددة واإلحسان المقدس من قِبل السكان األصليين كان بسبب أنھم
رأوا مجابھة بولس العجائبية مع األفعى على الشاطئ .ھذا العمل ،واألعمال المعجزية
األخرى )اآليات  ،(١١ -٧فتحت الباب أمام البشارة .كان لدى بولس دائما ً ميل إلى إعالن
اإلنجيل ) ١كور .(٢٣ -١٩ :٩
ً
ْ
ُ
ان" .يظھر ھذا تواضع بولس حقا .لقد كان يعمل مع
س َكثِيراً ِمنَ الق ْ
َ " ٣ :٢٨ج َم َع بُولُ ُ
ضبَ ِ
اآلخرين جميعا ً .ما من نخبوية منذ الطريق إلى دمشق.
شبَتْ فِي يَ ِد ِه" .المعنى األساسي لھذه الكلمة ھو "يعلق" .يمكن أن تعني "لدغة"
 "أَ ْف َعى نَ ِ
أو "التفت حول".
ش" .ھذه الكلمة ألجل "المخلوق" صارت كلمة طبية تشير إلى األفاعي
" ٤ :٢٨ا ْل َو ْح َ
السامة ).(١٢ :١٠
 "لَ ْم يَ َد ْعهُ ا ْل َع ْد ُل يَ ْحيَا"" .العدل" أو "القدر" كان اسم أحد آلھتھم .لقد كانوا يعبرون عن
سخرية القدر في الموقف ،ما يشبه عا  .١٩ :٥تظھر اآلية ٦سكان الجزء األصلية كانوا
يؤمنون بالخرافات وتعدد اآللھة.
 .٦ :٢٨سكان الجزر ھؤالء كانت لديھم خبرة شخصية مع األفاعي في الجزيرة .تبدل
موقفھم الجذري يشبه رد فعل الوثنيين لألعمال المعجزية التي قام بھا بولس في أع -١١ :١٤
.١٣
 "يَ ْنتَفِ َخ" .ھذه أحد الكلمات الطبية العديدة التي يستخدمھا لوقا )اآلية  .(٨نجدھا ھنا فقط
في العھد الجديد.
سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٧ :٢٨ :
"".
ُ " ٧ :٢٨مقَد ِﱠم ا ْل َج ِزي َر ِة" .ھذه الكلمة تعني موظف رسمي حكومي من نوع ما "األول"
)٥ :١٣؛ لو " ،٤٧ :١٩في الناس"؛ " ١٢ :١٦في المدينة"( .لقد ُوجدت في كتابتين
منقوشتين في ھذه الجزيرة ،أحدھما باليونانية واآلخر بالالتينية .لقد سمحت روما بالحكم
الذاتي في ھذه الجزرة في مرحلة ما ،وأعطتھم المواطنية الكاملة.
ج" .مالطا كانت معروفة بالحمى التي فيھا
َ " ٨ :٢٨كانَ ُم ْ
ضطَ ِجعا ً ُم ْعتَ ًرى بِ ُح ﱠمى َو َ
س ْح ٍ
والتي كانت تنجم عن المكروبات في حليب الماعز عندھم.
شفَاهُ" .انظر الموضوع الخاص" :وضع األيدي" ،على .٦ :٦
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِه فَ َ
 " َو َ
 .٩ :٢٨كال ھذين الفعلين ناقص ،ما يدل على عمل متكرر أو عمل استمر في الماضي
)األسلوب إشاري( .لقد ظلوا يأتون .وظل ﷲ يشفيھم عن طريق بولس.
الفعل اليوناني وراء الترجمة "يشفى" ھي  ،therapeuōوالتي منھا نحصل على
كلمة "عالج" .الكلمة يمكن أن تستخدم من أجل "الخدمة" كما أيضا ً الشفاء .وحده السياق
المعين يمكن أن يحدد أي معنى ھو المالئم.
سميث/فاندايك-البستاني١٥ -١١ :٢٨ :
شتَتْ
"َ ١١وبَ ْع َد ثَالَثَ ِة أَ ْ
سو َم ٍة بِ َعالَ َم ِة ا ْل َج ْو َزا ِء َكانَتْ قَ ْد َ
سفِينَ ٍة إِ ْ
س َك ْن َد ِريﱠ ٍة َم ْو ُ
ش ُھ ٍر أَ ْقلَ ْعنَا فِي َ
١٢
وس َو َم َك ْثنَا ثَالَثَةَ أَيﱠ ٍام١٣ .ثُ ﱠم ِمنْ ُھنَا َك د ُْرنَا َوأَ ْقبَ ْلنَا إِلَى
سي َرا ُك َ
فِي ا ْل َج ِزي َر ِة .فَنَ َز ْلنَا إِلَى ِ
وطيُولِي َ ١٤ح ْي ُ
ث
يح َجنُ ٌ
اح ٍد َح َدثَتْ ِر ٌ
وب فَ ِج ْئنَا فِي ا ْليَ ْو ِم الثﱠانِي إِلَى بُ ِ
ِري ِغيُونَ َ .وبَ ْع َد يَ ْو ٍم َو ِ
َ ١٥
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
س ْب َعة أيﱠ ٍامَ .و َھكذا أت ْينا إِلى ُرو ِميَةَ .و ِمنْ ُھناكَ
َو َج ْدنَا إِ ْخ َوةً فَطَلَبُوا إِلَ ْينَا أنْ ن ْمكث ِعن َد ُھ ْم َ
ت .فَلَ ﱠما َرآ ُھ ْم
اإل ْخ َوةُ بِ َخبَ ِرنَا َخ َر ُجوا ِال ْ
ستِ ْقبَالِنَا إِلَى فُو ُر ِن أَبﱢيُ َ
لَ ﱠما َ
وس َوالثﱠالَثَ ِة ا ْل َح َوانِي ِ
س ِم َع ِ
ش َك َر ﷲَ َوتَش ﱠَج َع".
س َ
بُولُ ُ
س َك ْن َد ِريﱠ ٍة" .على األرجح أن ھذه كانت سفينة قمح ضخمة أخرى تتجه
سفِينَ ٍة إِ ْ
َ " ١١ :٢٨
إلى خليج نابلس من مصر ).(٣٨ ،٦ :٢٧
ً
ً
شتَتْ فِي ا ْل َج ِزي َر ِة" .كان البحر األبيض المتوسط عاصفا جدا لإلبحار خالل
 " َكانَتْ قَ ْد َ
شھور الشتاء .ممرات حركة السفن كانت تفتتح من جديد في أواخر شباط أو آذار.

 " َعالَ َم ِة ا ْل َج ْو َزا ِء" .تشير ھذه إلى ابني زفس التوأمين Caster ،و . Polloxلقد كانا
شفيعي البحارة في البانثيون الروماني كان  Poseidonقد أعطاھما القوة والسيطرة على
الريح ،واألمواج ،والعواصف .مجموعة النجوم الخاصة بھم كانت  .Geminiمن الواضح
أنه كان لھما نقش على مقدم السفينة ،على ھيئة رجلين ضئيلين مثل القزم.
وس" .كانت ھذه المدينة الرئيسية في سيسيليا والتي تقع على الشاطئ
سي َرا ُك َ
ِ " ١٢ :٢٨
الشرقي .ھذا المرفأ كان على بعد  ٨٠ميالً شمال مالطا.
 "د ُْرنَا" .المخطوطات اإلنشية القديمة א )السينائية( ،و) Bالفاتيكانية( تحوي "مرساة
ثقيلة" ،والتي كانت كلمة مالحية تقنية )مميزة جداً لكتابات لوقا( ،ولكن المخطوطات القديمة
األخرى  ،P74א ، cتحوي العبارة "أبحرنا بجانب" ،مثل .٨ :١٦
يغيُونَ " .كانت ھذه المدينة الواقعة على القمة الجنوبية الغربية إليطالية.
 " ِر ِ
وطيُولِي" .كان ھذا مركز استيراد القمح في روما في خليج نابلس .لقد قطعوا حوالي
 "بُ ِ
ً
 ١٨٠ميال خالل يومين.
ْ
َ " ١٤ :٢٨ح ْي ُ
ً
ث َو َج ْدنَا إِخ َوة" .كانت ھناك جماعات مسيحية أخرى موجودة في إيطالية
)اآلية  (١٥ورما الذين استقبلوا بولس.
وس" .كانت ھذه آخر محطة في رحلة البارجة اآلتية من جنوب إيطالية
" ١٥ :٢٨فُو ُر ِن أَبﱢيُ َ
وبداية الطريق الروماني الكبير الذي يدعى طريق  .Appianلقد كان على بعد  ٤٣ميالً من
روما.
ﱠ
َ
ْ
ً
َ
ت" .كانت ھذه محطة استراحة على بعد حوالي  ٣٣ميال من روما.
 "الثالث ِة ال َح َوانِي ِ
س ...تَش ﱠَج َع" .من الواضح أن بولس كانت قد تثبطت ھمته من جديد .يبدو أنه كان
 "بُولُ ُ
مياالً إلى ذلك .ظھر يسوع له شخصيا ً عدة مرات لكي يشجعه.
سميث/فاندايك-البستاني١٦ :٢٨ :
١٦
َ
َ
ْ
ْ
ُ
س فَأ ُ ِذنَ لهَُ
َ
س ال ُم َع ْ
سلﱠ َم قَائِ ُد ال ِمئَ ِة األ ْ
س َك ِر َوأ ﱠما بُول ُ
" َولَ ﱠما أَتَ ْينَا إِلَى ُرو ِميَةَ َ
س َرى إِلى َرئِي ِ
سهُ".
أَنْ يُقِي َم َو ْح َدهُ َم َع ا ْل َع ْ
س َك ِر ﱢ
ي الﱠ ِذي َكانَ يَ ْح ُر ُ
" ١٦ :٢٨لَ ﱠما أَتَ ْينَا إِلَى ُرو ِميَةَ" .لم تكن ھذه الطريقة التي كان يتوقع بولس أن يأتي بھا إلى
روما .ولكن كانت ھذه طريقة ﷲ لترتيب مجيء بولس إلى روما وحديثه إلى المسؤولين
الرومان في الحكومة والجيش ورؤساء الدين.
ْ
ﱠ
سهُ" .كان بولس قد
س فَأ ُ ِذنَ لَهُ أَنْ يُقِي َم َو ْح َدهُ َم َع ال َع ْ
س َك ِر ﱢ
ي ال ِذي َكانَ يَ ْح ُر ُ
 "أَ ﱠما بُولُ ُ
ُوضع تحت اإلقامة الجبرية في بيت .شھادة الضابط الذي أتى به كان ذات تأثير بھذا القرار.
سميث/فاندايك-البستاني٢٢ -١٧ :٢٨ :
١٧
َ
َ
اجتَ َم ُعوا قَا َل لَ ُھ ْم» :أيﱡ َھا
س الﱠ ِذينَ َكانُوا ُو ُجوهَ ا ْليَ ُھو ِد .فلَ ﱠما ْ
" َوبَ ْع َد ثَالَثَ ِة أَيﱠ ٍام ا ْ
ستَ ْدعَى بُولُ ُ
شلِي َم
ض ﱠد ال ﱠ
سلِ ْمتُ ُمقَيﱠداً ِمنْ أُو ُر َ
اإل ْخ َوةُ َم َع أَنﱢي لَ ْم أَ ْف َع ْل َ
ب أَ ْو َع َوائِ ِد اآلبَا ِء أُ ْ
ش ْع ِ
ش ْيئا ً ِ
ال ﱢر َجا ُل ِ
١٨
صوا َكانُوا يُ ِريدُونَ أَنْ يُ ْطلِقُونِي ألَنﱠهُ لَ ْم تَ ُكنْ فِ ﱠي ِعلﱠةٌ
َ
إِلَى أَ ْي ِدي ﱡ
الرو َمانِيﱢينَ الﱠ ِذينَ لَ ﱠما ف َح ُ
١٩
س َكأَنﱠ لِي
تَ .ولَ ِكنْ لَ ﱠما قَا َو َم ا ْليَ ُھو ُد ْ
ص َر  -لَ ْي َ
ي إِلَى قَ ْي َ
اضطُ ِر ْرتُ أَنْ أَ ْرفَ َع َد ْع َوا َ
اح َدةٌ لِ ْل َم ْو ِ
َو ِ
٢٠
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ب طَلَ ْبتُ ُك ْم أل َرا ُك ْم َوأ َكلﱢ َم ُك ْم ألنﱢي ِمنْ أ ْج ِل َر َجا ِء
ش ْيئا ً أل ْ
َ
شتَ ِك َي بِ ِه َعلَى أ ﱠمتِي .فَلِ َھذا ال ﱠ
سبَ ِ
٢١
ت فِي َك ِمنَ ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة َوالَ
س َرائِي َل ُموثَ ٌ
إِ ْ
ق بِ َھ ِذ ِه ال ﱢ
سلَ ِة« .فَقَالُوا لَهُ» :نَ ْحنُ لَ ْم نَ ْقبَ ْل ِكتَابَا ٍ
س ْل ِ
٢٢
َ
َ
َ
س َم َع ِم ْنكَ
سنُ أنْ نَ ْ
يَ .ولَ ِكنﱠنَا نَ ْ
َي ٍء َر ِد ﱟ
ست َْح ِ
اإل ْخ َو ِة َجا َء فَأ ْخبَ َرنَا أ ْو تَ َكلﱠ َم َع ْن َك بِش ْ
أَ َح ٌد ِمنَ ِ
ان«".
َما َذا تَ َرى ألَنﱠهُ َم ْعلُو ٌم ِع ْن َدنَا ِمنْ ِج َھ ِة َھ َذا ا ْل َم ْذ َھ ِ
ب أَنﱠهُ يُقَا َو ُم فِي ُك ﱢل َم َك ٍ
س الﱠ ِذينَ َكانُوا ُو ُجوهَ ا ْليَ ُھو ِد" .كانت ھذه مقاربة بولس المعيارية
" ١٧ :٢٨ا ْ
ستَ ْدعَى بُولُ ُ
)رو ١٦ :١؛  .(٩ :٢إنه يفسر ظروفه الحالية ويفتح الباب لتقديم اإلنجيل.
 .١٩ -١٨ :٢٨ھا ھنا من جديد الھدف الدفاعي للوقا الذي يمكن تبيانه بشكل واضح.
المسيحية لم تكن تھديداً للحكومة الرومانية.
" ١٩ :٢٨قَا َو َم ا ْليَ ُھو ُد" .تركيب وترتيب المفردات ھنا يبدو غريبا ً على مسامع رؤساء
اليھود في روما .يستخدم لوقا )) (Ioudaiosاليھود( بمعنيين:
 -١الجنسية١ :١١١٤ ،٥ :٢ -؛ ١ :١٧؛ ١٧ ،١٠ :١٧؛ ٣٩ ،٢١ :٢١؛ ٢٧ ،٢٤ :٢٤؛
١٧ :٢٨
 -٢أولئك الذين كانت لديھم المعرفة كشھود عيان على األسبوع األخير من حياة يسوع-
١٥ :٢؛ ٣٩ :١٠
استخدمھا أيضا ً في تقديرات مختلفة:
 -١بمعنى سلبي٢٣ :٩ -؛ ١١ ،٣ :١٢؛ ٢٨، ١٤ ،١٢ :١٨؛ ٣٠ :٢٢؛ ١٩ :٢٤؛ :٢٦
٢١ ،٢؛ ١٩ :٢٨

 -٢بمعنى إيجابي٤٣ :١٣ -؛ ١ :١٤؛ ٢٤ ،٢ :١٨؛ ٢٠ :٢١
أفضل نص في أعمال الرسل يظھر الدالالت المختلفة لھذه الكلمة ربما يكون .٢ -١ :١٤
س َرائِي َل" .يخاطب بولس رؤساء اليھود ھؤالء بطريقة يقصد بھا
ِ " ٢٠ :٢٨منْ أَ ْج ِل َر َجا ِء إِ ْ
أن يؤسس عالقة بين جمھوره .إنه يحاول أن يجد أساسا ً مشتركا ً مع رؤساء اليھود ھؤالء في
"رجاء إسرائيل" .بالنسبة إلى بولس ،كان ذلك يشير إلى يسوع ،وبالنسبة لھم ،إلى اآلتي
الموعود ،المسيا أو ربما إلى القيامة.
 .٢١ :٢٨نقص المعلومات ھذه عن بولس أمر مدھش على ضوء خدمة بولس في الرحالت
اإلرسالية الثالث واألحداث واإلشاعات التي في أورشليم.
 .٢٢ :٢٨من الواضح أن النبأ عن يسوع كان ينتشر وأن كثيرين كانوا يتجاوبون مع
اإلنجيل .في الحلقات اليھودية لم يكن ھذا نبأ ساراً .ولكن رؤساء اليھود ھؤالء كانوا على
استعداد ألن يصغوا إلى بولس.
ب" .انظر الموضوع الخاص" :يسوع الناصري" ،على .٢٢ :٢
 " َھ َذا ا ْل َم ْذ َھ ِ
سميث/فاندايك-البستاني٢٩ -٢٣ :٢٨ :
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ً
ُ
ق يَ ْ
"٢٣فَ َعيﱠنُوا لَهُ يَ ْوما ً فَ َجا َء إِلَ ْي ِه َكثِي ُرونَ إِلى ال َمن ِز ِل فطفِ َ
ت ﷲِ
ش َر ُح ل ُھ ْم شَا ِھدا بِ َملكو ِ
سا ِء٢٤ .فَا ْقتَنَ َع
سو َع ِمنَ ال ﱠ
سى َواألَ ْنبِيَا ِء بِأ َ ْم ِر يَ ُ
اح إِلَى ا ْل َم َ
س ُمو َ
َو ُم ْقنِعا ً إِيﱠا ُھ ْم ِمنْ نَا ُمو ِ
صبَ ِ
٢٥
ض لَ ﱠما قَا َل
ص َرفُوا َو ُھ ْم َغ ْي ُر ُمتﱠفِقِينَ بَ ْع ُ
ض ُھ ْم بِ َما قِي َل َوبَ ْع ُ
بَ ْع ُ
ض ُھ ْم لَ ْم يُ ْؤ ِمنُوا .فَا ْن َ
ض ُھ ْم َم َع بَ ْع ٍ
٢٦
ْ
ً
َ
ْ
ﱠ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
ً
ً
ً
ش ْعيَا َء النبِ ﱢي قائِال :اذھ َْب إِلى
ُس آبَا َءنا بِإِ َ
سنا َكل َم ﱡ
وح القد ُ
الر ُ
بُولُ ُ
اح َدة» :إِنهُ َح َ
س َكلِ َمة َو ِ
٢٧
ص ُرونَ  .ألَنﱠ قَ ْل َب
َھ َذا ال ﱠ
ستَ ْ
س ْمعا ً َوالَ تَ ْف َھ ُمونَ َو َ
س َم ُعونَ َ
ب َوقُ ْلَ :
ستَ ْنظُ ُرونَ نَظَراً َوالَ تُ ْب ِ
ش ْع ِ
ص ُروا بِأ َ ْعيُنِ ِھ ْم
َھ َذا ال ﱠ
س ِم ُعوا ثَقِيالً َوأَ ْعيُنُ ُھ ْم أَ ْغ َم ُ
ب قَ ْد َغلُظَ َوبِآ َذانِ ِھ ْم َ
ضوھَا .لِئَالﱠ يُ ْب ِ
ش ْع ِ
٢٨
س َم ُعوا بِآ َذانِ ِھ ْم َويَ ْف َھ ُموا بِقُلُوبِ ِھ ْم َويَ ْر ِج ُعوا فَأ َ ْ
َويَ ْ
شفِيَ ُھ ْم .فَ ْليَ ُكنْ َم ْعلُوما ً ِع ْن َد ُك ْم أَنﱠ َخالَ َ
ص ﷲِ
٢٩
ُ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
احثة َكثِي َرة فِي َما
سي َ ْ
ضى اليَ ُھو ُد َول ُھ ْم ُمبَ َ
س َم ُعونَ «َ .ول ﱠما قا َل َھذا َم َ
س َل إِلى األ َم ِم َو ُھ ْم َ
قَ ْد أُ ْر ِ
بَ ْينَ ُھ ْم".
سا ِء" .لقد كان بولس يشرح اإليمان
َ " ٢٣ :٢٨جا َء إِلَ ْي ِه َكثِي ُرونَ ِ ...منَ ال ﱠ
اح إِلَى ا ْل َم َ
صبَ ِ
المسيحي لھؤالء اليھود طوال النھار .يا لھا من فرصة رائعة!
ت ﷲِ" .كان ھذا ھو الموضوع المركزي في كرازة يسوع وتعلميه )األمثال( .إنه
 " َملَ ُكو ِ
حقيقة حاضرة في حياة المؤمنين والتحقيق المستقبلي لملك ﷲ على كل األرض الساقط )مت
 .(١٠ :٦ھذه العبارة من الواضح أنھا لم تكن مرتبطة بإسرائيل وحدھا ،بل كانت جزءاً
متمما ً من رجاء إسرائيل )اآلية  .(٢٠انظر الموضوع الخاص على .٣ :١
سى َواألَ ْنبِيَا" .ھذان قسمان من األقسام الثالثة للقانون العبري )انظر
س ُمو َ
 "نَا ُمو ِ
الموضوع الخاص على  ١٥ :١٣والتعليق على  (١٤ :٢٤واللذان يمثالن كل العھد القديم
)مت ١٧ :٥؛ ١٢ :٧؛ ٤٠ :٢٢؛ لو ١٦ :١٦؛ أع ١٥ :١٣؛  .(٢٣ :٢٨منھجية بولس )علم
الرموز الخريستولوجية والنبوءات التنبؤية( كانت أن يضع نصوص العھد القديم جنبا ً إلى
جنب مع حياة يسوع.
 .٢٤ :٢٨تعكس ھذه سر اإلنجيل .لماذا يؤمن البعض والبعض ال يؤمن ھو سر ﷲ المطلق
السيادة وإرادة ﷲ الحرة.
بمعنى ما خدمة بولس الكرازية إلى رؤساء اليھود في روما ھي خدمة مصغرة عن
خدمة بولس .كان أوالً يشارك اليھود .ثم شارك تحقيق يسوع ألسفار العھد القديم .البعض
آمن ،ولكن معظمھم لم يؤمنوا .ھذا أيضاً ،كان قد تم التبنؤ به في العھد القديم )أش -٩ :٦
.(١٠
ش ْعيَا َء النﱠبِ ﱢي" .يكشف ھذا نظرة بولس إلى سر
ُس آبَا َءنَا بِإِ َ
َ " ٢٧ -٢٥ :٢٨كلﱠ َم ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
عدم إيمان إسرائيل .االقتباس في اآليات  ٢٧ -٢٦ھو من أش  .١٠ -٩ :٦استخدم يسوع ھذه
اآلية في معظم األحيان لإلشارة إلى عدم إيمان الناس )مت ٥ -١٤ :١٣؛ مر ١٢ :٤؛ لو :٨
١٠؛ يو  .(٤٠ -٣٩ :١٢وفي ھذا الوقت كان بولس قد كتب للتو رومية ) ١١ -٩لماذا رفض
إسرائيل مسياه؟( .إسرائيل العھد القديم سوف لم ولن يؤمن بشكل كامل به .كان ھناك قلة تقية
من ذوي اإليمان ولكن الغالبية لم تكن تؤمن.

موضوع خاص :البقية التقية ،ثالثة معاني:
إن مفھوم العھد القديم عن "البقية التقية األمينة" موضوع يتكرر في األنبياء )وغالبا ً
معان.
مع أنبياء القرن الثامن وإرميا( .ويُستخدم بثالثة
ٍ
 -١أولئك الذين نجوا بعد السبي )مثال ،أشعياء ٢٣ -٢٠ :١٠؛ ٦ -٤ :١٧؛ :٣٧
٣٢ -٣١؛ إرميا ١٩ ،١٥ :٤٢؛ ٢٨ ،١٤ ،١٢ :٤٤؛ عاموس .(٨ :١
 -٢أولئك الذين يبقون مخلصين أمناء للرب/يھوه )مثال ،أشعياء ٥ -١ :٤؛ :١١
١٦ ،١١؛ ٥ :٢٨؛ يوئيل ٣٢ :٢؛ عاموس ١٥ -١٤ :٥؛ ميخا ١٣ -١٢ :٢؛ ٧ -٦ :٤؛ :٥
٩ -٧؛ ٢٠ -١٨ :٧؛(.
 -٣أولئك الذين ھم جزء من التج ّدد اإلسخاتولوجي والخلق الجديد )مثال ،عاموس
.(١٥ -١١ :٩
ّ
في ھذا السياق يختار ﷲ بضعة فقط )أولئك الذين يتمتعون بحماسة أمينة( من بين
البقية التقية )الناجون من السبي( لكي يعودوا إلى يھوذا .كما رأينا من قبل في ھذا األصحاح،
فإن بعض األفكار التي كانت مطروحة في ماضي إسرائيل تتكرر )اآلية  .(٦ﷲ يقلّل العدد
لكي يظھر قدرته ،وتدبيره ،وعنايته )مثال ،جدعون ،قضاة .(٧ -٦
س َل إِلَى ْاألُ َم ِم" .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى مز  ،٦٧وخاصة اآلية
َ " ٢٨ :٢٨خالَ َ
ص ﷲِ قَ ْد أُ ْر ِ
 .٢ھذا الجانب العالمي الشامل للمسيحية ھو ما سبب الشغب في أورشليم وكان مشكلة
مستمرة للكثير من اليھود .ھذا منطقي من تك ٢٧ ،٢٦ :١؛  .٣ :١٢لقد تم التبنؤ به في
أشعياء ،وميخا ،ويونان .لقد قال بولس بشكل واضح أنه كان مخطط ﷲ البدي في أف :٢
 .١٣ :٣ -١١انظر الموضوع الخاص على .٨ :١
س َم ُعونَ " .ھذه ھي الحقيقة وراء رو  .١١ -٩لقد رفض اليھود المسيا ألنه لم
سي َ ْ
 " َو ُھ ْم َ
يالئم توقعاتھم وألن اإلنجيل كان قد فتح باب اإليمان لكل الناس.
مسألة العھد الجديد ھي حقا ً ليست مسألة يھودي إزاء أممي ،بل مؤمن إزاء
غيرمؤمن .القضية ليست من ھم أھلك ،بل ھل قلبك منفتح إلى روح قدس ﷲ وابن ﷲ؟
 .٢٩ :٢٨ھذه اآلية محذوفة في المخطوطات اليونانية القديمة  ،P74א  ، B، A،و. E
إنھا ال تظھر في أي مخطوطة يونانية قبل المخطوطة  ،Pالتي يرجع تاريخھا إلى القرن
السادس الميالدية.
سميث/فاندايك-البستاني٣١ -٣٠ :٢٨ :
٣٠
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ْ
ُ
َ
س ِهَ .و َكانَ يَقبَ ُل َج ِمي َع ال ِذينَ يَدْخلونَ
تا ْ
" َوأَقَا َم بُولُ ُ
س َ
َين فِي بَ ْي ٍ
ستَأ َج َرهُ لِنف ِ
َين َكا ِملَت ِ
سنَت ِ
٣١
يح بِ ُك ﱢل ُم َجا َھ َر ٍة بِالَ َمانِ ٍع".
ت ﷲِ َو ُم َعلﱢما ً بِأ َ ْم ِر ال ﱠر ﱢب يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
إِلَ ْي ِه َكا ِرزاً بِ َملَ ُكو ِ
س ِ
َين" .على األرجح أن ھذه كانت:
َ " ٣٠ :٢٨
َين َكا ِملَت ِ
سنَت ِ
 -١الفترة الطبيعية للزمن المطلوب ليرى قيصر
 -٢الزمن الذي يحتاج إليه ليحصل على أوراق جديدة من فستوس
 -٣فترة االنتظار اإللزامية للشھود من آسيا أو أورشليم
 -٤أنھا قريبة من المھلة القانونية في النظام التشريعي
خالل ھذه الفترة كان بولس قد كتب رسائل السجن )كولوسي ،أفسس ،فليمون ،فيلبي(.
س ِه" .كان لدى بولس مصدر ما للدخل.
تا ْ
 "فِي بَ ْي ٍ
ستَأْ َج َرهُ لِنَ ْف ِ
 -١كان يعمل في صنع الخيام أو صنعة الجلد
 -٢كانت تساعده الكنائس )تسالونيكي وفيلبي(
 -٣ورث بعض المال
ً
 "يَ ْقبَ ُل" .يستخدم لوقا ھذه الكلمة غالبا بالداللة بـ "ترحيب قلبي" )٢٧ :١٨؛ ٣٠ :٢٨
و) (paradechōmaiفي .(٤ :١٥
تستخدم لإلشارة إلى ترحيب الحشود بيسوع في لو  ٤٠ :٨و .١١ :٩تستخدم في
الترحيب بافنجيل كما كرز به بطرس في أع .٤١ :٢
 " َج ِمي َع الﱠ ِذينَ يَد ُْخلُونَ إِلَ ْي ِه" .كانت ھذه ھي المشكلة .إنجيل بولس كان له توجه عالمي
شامل .لقد كان "النبأ السار" لجميع البشر ،وليس فقط لليھود.
َ " ٣١ :٢٨كا ِرزاًُ ...م َعلﱢما ً" .الكنيسة األولى ،بعد الرسل،جعلت تمايزاً بين ھاتين الطريقتين
من تقديم الحقيقة .متن العظات المدون في أعمال الرسل )بطرس ،استفانوس ،بولس( يدعى
العظة الكرازية ) Kerygmaإعالن٥ :٢٠ ،؛ ٣١ :٢٨؛ رو ٨ :١٠؛ غل ٢ :٢؛  ١كور :٩

٢٧؛  ٢تيم  ،(٢ :٤بينما تعليم يسوع المفسر في الرسائل يدعى ) Didacheالتعليم٤٢ :٢ ،؛
١٢ :١٣؛ رو ١٧ :١٦؛  ١كور .(٢٠ :١٤
ت ﷲِ" .كان ھذا موضوع كرازة يسوع .إنه يشير إلى ملك ﷲ في قلوب البشر
 " َملَ ُكو ِ
اآلن والذي سيُكمل يوما ً ما على األرض كما ھو في السماء .ھذا المقطع يظھر أيضا ً أن
الموضوع ليس مقتصراً على اليھود .انظر الموضوع الخاص على .٣ :١
 "ال ﱠر ﱢب"" .الرب" ھو الترجمة للكلمة العبرية  ،adonوالتي كانت تعني "مالك ،زوج،
سيد ،أو رب" )انظر الموضوع الخاص" :أسماء الرب" ،على  .(٦ :١صار اليھود يخشون
لفظ اسم الرب/يھوه المقدس لئال يلقبونه باطالً وينتھكون إحدى الوصايا العشر .ولذلك فكلما
كانوا يقرأون األسفار المقدسة كانوا يستبدلون كلمة  Adonبالرب/يھوه .ولذلك فإن ترجماتنا
تستخدم كلمة الرب بدالً من الرب/يھوه في العھد القديم .وبتحويل ھذا اللقب ) kuriosفي
اليونانية إلى يسوع ،يؤكد كتّاب العھد الجديد على ألوھيته وعلى مساواته مع اآلب.
سو َع"" .يسوع" ھو االسم المعطى للطفل في بيت لحم من قِبل المالك )مت .(٢١ :١
 "يَ ُ
إنه مركب من اسمين عبريين" :الرب/يھوه" ،اسم إله العھد و"خالص" )ھوشع( .إنه نفس
االسم العبري كما يشوع .عندما يستخدم لوحده فإنه غالبا ً ما يدل على يسوع الناصري،
اإلنسان ،ابن مريم )مثال ،مت ٢٥ ،١٦ :١؛ ١ :٢؛ .(١٥،١٦ ،١٣ :٣
يح"" .المسيح" ھو الترجمة اليونانية لالسم العبري "المسيا" )أي ،ممسوح ،انظر
 "ا ْل َم ِ
س ِ
الموضوع الخاص على  .(٣١ :٢إنه يؤكد على لقب يسوع في العھد القديم على أنه الموعود
من قِبل الرب/يھوه الذي سيرسله ليؤسس عھد البر الجديد.

"بِالَ َما ِن ٍع"
سميث/فاندايك-البستاني
ق"
كتاب الحياة
"بِ ُك ﱢل ُج ْرأَ ٍة َو ِبالَ عَائِ ٍ
وح ﱢريﱠ ٍة"
العربية المشتركة
"بِ ُك ﱢل ُجرأ ٍة ُ
َ
ُ
"بِك ﱢل ُجرأ ٍة"
اليسوعية
تظھر ھذه اآلية أن السلطات الرومانية لم تعتبر المسيحية مخربة أو خطيرة .النص
اليوناني ينتھي بالظرف "بال مانع" أو "ال مانع منه" .ويبدو أن ھذا يؤكد على الطبيعة
المستمرة لمھمة اإلعالن وقوة الروح القدس.
افترض كثيرون ،استناداً إلى استخدام أع  ١ :١لكلمة "األول" ،والتي تدل على أنه
سيكون ھناك أكثر من اثنين ،أن لوقا كان يخطط ألن يكتب مجلداً ثالثا ً .بل إن البعض كان
يفكر بأن ھذا المجلد الثالث ربما يكون الرسائل الرعوية ) ١تيم ٢ ،تيم ،وتي(.
من أجل كلمة ) ،(parrhēsiaالمترجمة بـ " ُم َجاھَ َر ٍة" في  ،NASBانظر
الموضوع الخاص على .٢٩ :٤
أسئلةٌ للمناقشة:
ھذا دلي ُل دراس ٍة تفسيري ٍة ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب
المقدس .على ك ﱢل واح ٍد منا أن يسير في النور ال ُمعطى لنا .وبالتالي فإ ّن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،وال ّروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلةُ المناقشة ھذه موضوعةٌ لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة
في ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-١لماذا ينتھي سفر أعمال الرسل ببولس وھو ال يزال في السجن؟ ولماذا ينتھي
على ھذا النحو المفاجئ
-٢لماذا يعطي لوقا وقتا ً طويالً لوصف رحلة بولس ومكوثه في روما؟
-٣لماذا يحاول بولس دائما ً أن يشھد أوالً لليھود؟
-٤أوضح الفرق بين العظة الكرازية  Kerygmaوالتعليم .Didache

الملحق ١
تعاريف مختصرة لكلمات نحوية يونانية
كانت اللغة اليونانية الشعبية/السائدة ) ،(Koine Greekوالتي غالبا ً ما تُدعى اللغة
اليونانية الھلّينية ،ھي اللغة المنتشرة في عالم البحر األبيض المتوسط التي بدأت مع فتوحات
اإلسكندر الكبير ) ٣٢٣-٣٣٦ق.م (.واستمرت لثمانية قرون ) ٣٠٠ق.م –  ٥٠٠م .(.لم تكن
لغة كالسيكية مبسطة فحسب ،بل في
نواح عديدة أحدث شكالً من اللغة اليونانية التي صارت
ٍ
لغة ثانية في الشرق األدنى القديم وعالم البحر األبيض المتوسط.
يونانية العھد الجديد كانت فريدة في بعض النواحي ألن مستخدميھا ،ما عدا لوقا
وكاتب الرسالة إلى العبرانيين ،استخدموا على األرجح اللغة اآلرامية كلغة رئيسية لھم.
ولذلك ،فإن كتابتھم تأثرت بالمصطلحات واألشكال البنيوية للغة اآلرامية .وأيضاً ،كانوا
يقرأون ويستشھدون بالسبعينية )الترجمة اليونانية للعھد القديم( والتي كانت مكتوبة أيضا ً
باللغة اليونانية الشعبية .ولكن السبعينية كتبھا أيضا ً علما ٌء يھود لم تكن لغتھم األم ھي
اليونانية.
ھذا تذكير بأننا ال نستطيع أن نحشر العھد الجديد في بنية نحوية ضيقة .إنه فريد ومع
ذلك ففيه نقاط مشتركة كثيرة مع ) (١السبعينية؛ ) (٢الكتابات اليھودية كتلك التي ليوسيفوس؛
و) (٣البردية التي ُوجدت في مصر .كيف نقوم بمقاربة تحليل نحوي للعھد الجديد؟
السمات النحوية في اليونانية الشعبية واليونانية الشعبية للعھد الجديد فضفاضة .في
نواح كثيرة كان ذلك عصر تبسيط للقواعد اللغوية .السياق سيكون دليلنا الرئيسي .الكلمات
ٍ
لھا معنى فقط في السياق األعم واألشمل ،ولذلك فال يمكن فھم البنية النحوية إال على ضوء
) (١أسلوب الكاتب المعين؛ و) (٢السياق المعين .ما من تحديدات نھائية مقنعة ممكنة
لألشكال والبنى اليونانية.
ً
كانت اللغة اليونانية الشعبية لغة تعتمد في المقام األول على األفعال .وغالبا ما يكون
مفتاح التفسير ھو نوع أو شكل صيغ األفعال .في معظم أشباه الجمل الرئيسية تأتي األفعال
أوالً ،ما يُظھر أھميتھا وتفوقھا .في تحليل افعل اليوناني يجب مالحظة ثالثة أجزاء من
المعلومات (١) :التأكيد األساسي للزمن ،والبناء ،واألسلوب )الصرف أو علم الصرف(؛
) (٢المعنى األساسي من الفعل المحدد )علم المعاجم(؛ و) (٣انسياب السياق )علم النّظ ْم.(٨
 -Iالزمن:
عمل لم يت ّم .وھذا ما يسمى
بعمل ت ﱠم أو
أ -الزمن أو المظھر يتضمن عالقة األفعال
ٍ
ٍ
غالبا ً "اكتمالي "٩أو "غير مكتمل".
 -١األزمنة االكتمالية تركز على حدوث العمل .ما من معلومات إضافية تُعطى
سوى أن أمراً ما قد حدث .ال يتم ذكر بدايته أو استمراريته أو ذروته.
 -٢األزمنة غير المكتملة تركز على استمرارية عمل الحدث .يمكن وصفھا بكلمات:
عمل خطي ،عمل مستمر ،عمل متصاعد ،الخ.
ب -أزمنة يمكن أن تصنف بطريقة رؤية الكاتب لھا أو كيفية تصاعد أو تقدم الفعل.
َ
حدث= ماضي بسيط
-١
َ
حدث وال تزال آثاره باقية= تام
-٢
 -٣كان يحدث في الماضي وكانت آثاره ال تزال باقية وأما اآلن فال= ماضي تام
 -٤يحدث اآلن= مضارع
 -٥كان يحدث= ناقص
 -٦سوف يحدث )في المستقبل(= مستقبل
كلمة "يخلص" ھي مثال جيد عن كيف تساعد ھذه األزمنة في التفسير .لقد
استُخدمت بأزمنة مختلفة لتُظھر كالً من عملية تقدمھا وذروتھا:
 -١ماضي بسيطَ " -خلَصْ نَا" )رو (٢٤ :٨
 -٢تامُ " -م َخلﱠصُونَ " :أي خلصتم وال تزال النتيجة باقية مستمرة )أف .(٨ ،٥ :٢
 -٣مضارع" -ت َْخلُصُونَ " ) ١كور ١٨ :١؛ .(٢ :١٥
 -٤مستقبل" -ن َْخلُصُ ) "١٠رو ١٠ ،٩ :٥؛ .(٩ :١٠
 -8علم النّ ْ
ظم :(syntax) :فر ٌ
ب تلك العناصر
ع من علم النﱠحو يُعنى بدراسة العالقة بين عناصر الجملة والقواعد التي تَحْ ُك ُم تعاقُ َ
في التركيب] .المترجم[.
 -9فعل اكتمالي  : (perfective) :أي فعل تم حدوثه] .المترجم[.

ج -في التركيز على أزمنة األفعال ،يبحث المفسرون عن السبب الذي جعل
الكاتب األصلي يعبر عن نفسه بھذا الزمن بالذات .الزمن النموذجي "بدون
زخرفة" كان الماضي البسيط .لقد كان شكالً من الفعل عاديا ً "غير محدد" ،أو
"غير معلﱠم" أو "غير متمايز" .يمكن استخدامه بمجال واسع من الطرق الذي
يجب أن يحددھا السياق .لقد كان يقول ببساطة أن شيئا ً قد حدث .مظھر الزمن
الماضي يكون مقصوداً فقط في الصيغة الداللية .إن استُخدم أي زمن آخر ،فإن
ھذا كان يعني أن أمراً ما آخر كان يتم التركيز عليه .ولكن ماذا؟
 -١الزمن التام .يدل ھذا على عمل ت ّم ونتائجه ال تزال باقية .من بعض النواحي كان
جمعا ً بين الماضي البسيط وأزمنة الماضي .وعادة ما يكون التركيز ھو على النتائج التي ال
تزال باقية أو على اكتمال العمل.
مثال :أف  ٥ :٢وُ " ،٨م َخلﱠصُونَ " وتعني أنكم خلصتم وال تزالون مخلّصين.
 -٢زمن الماضي التام .كان ھذا يشبه التام ما عدا أن النتائج التي ال تزال باقية قد
توقفت .مثالَ " :وأَ ﱠما ب ْ
َارجا ً" )يو .(١٦ :١٨
ُطرُسُ فَ َكانَ َواقِفا ً ِع ْن َد ْالبَا ِ
بخ ِ
 -٣زمن المضارع .يدل ھذا على عمل غير مكتمل أو غير تام .التركيز يكون عادة
على استمرارية الحدث .مثالُ " :كلﱡ َم ْن يَ ْثب ُ
ئ"ُ " ،كلﱡ َم ْن ھُ َو َموْ لُو ٌد ِمنَ ﷲِ الَ
ُت فِي ِه الَ ي ُْخ ِط ُ
يَ ْف َع ُل خَ ِطيﱠةً" ) ١يو  ٦ :٣و.(٩
 -٤زمن الماضي المتصل .في ھذا الزمن تكون العالقة مع زمن المضارع
مشابھة/مناظرة للعالقة بين التام والماضي التام .يدل الماضي المتصل على عمل غير مكتمل
كان يحدث ولكنه توقف اآلن أو على بداية عمل في الماضي .مثالِ " :حينَئِ ٍذ َخ َر َج إِلَ ْي ِه
أُو ُر َشلِي ُم َو ُكلﱡ ْاليَھُو ِديﱠ ِة َو َج ِمي ُع ْال ُكو َر ِة ْال ُم ِحيطَ ِة بِاألُرْ ُد ّن" )مت .١١(٥ :٣
 -٥زمن المستقبل .يدل ھذا عادة على عمل كان يخطط للقيام به في المستقبل .إنه
يركز على إمكانية أو احتمال حدوث عمل أكثر منه على حدوثه فعليا ً .وغالبا ً ما يدل على
يقين وقوع الحدث.
َ
ﱠ
ﱠ
مثال" :طُوبَى  ......ألنھُ ْم يَتَ َعزوْ نَ " )مت .(٩ -٤ :٥

.(٥

 -IIالبناء
يصف البناء العالقة بين الفعل وفاعله.
أ-
ب -المبني للمعلوم كان الطريقة المألوفة ،والمتوقعة ،والتي ال تشديد فيھا ألجل
التأكيد على أن الفاعل كان يقوم بعمل الفعل.
ج -المبني للمجھول يعني أن من قام بالفعل ھو فاعل غير معروف.
الفاعل المجھول الذي قام بالفعل )أو كما نقول في اللغة العربية نائب الفاعل( كان
يُشار إليه في العھد الجديد اليوناني عن طريق أحرف الجر والحاالت التي تليه:
 -١باستخدام نائب فاعل شخصي مباشر  hupoمع حالة باتة )مت ٢٢ :١؛ أع
.(٣٠ :٢٢
 -٢باستخدام نائب فاعل شخصي وسيط  diaمع حالة باتة )مت .(٢٢ :١
 -٣باستخدام نائب فاعل غير شخصي  enمع الحالة الواسطية.
 -٤أحيانا ً نائب فاعل شخصي أو غير شخصي باستخدام الحالة الواسطية لوحدھا.
د -المبني للمتوسط يعني أن الفاعل ھو الذي يقوم بعملية الفعل وھو مشترك بشكل
مباشر أيضا ً في عمل الفعل .وھذا غالبا ً ما يُدعى المبني الدال على اھتمام شخصي
شديد .ھذه البنية تركز على فاعل شبه الجملة أو الجملة بشكل أو بآخر .ھذه البنية ال
توجد في اللغة العربية .ولھا مجال واسع من احتماالت المعاني والترجمات في
اليونانية .بعض األمثلة عن ھذه الصيغة ھي:
ق نَ ْف َسهُ" )مت :٢٧
 -١انعكاسي -العمل المباشر يقع على الفاعل نفسه .مثالَ " :خنَ َ

 -٢توكيدي -الفاعل ينتج الفعل ألجل نفسه .مثال" :ال ﱠش ْيطَان نَ ْف َسهُ يُ َغيﱢ ُر َش ْكلَهُ إِلَى
ِش ْب ِه َمالَ ِك نُور" ) ٢كور .(١٤ :١١
 -٣تبادلي -التفاعل بين فاعلين .مثال" :تَ َشا َورُوا لِ َك ْي يُ ْم ِس ُكوا يَسُو َع" )مت .(٤ :٢٦
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ور ِة ْال ُم ِحيطَ ِة بِاألرْ د ُّن" )مت  .(٥ :٣والترجمة األدقِ " :حينَئِ ٍذ استمرت
 " ِحينَئِ ٍذ خَ َر َج إِلَ ْي ِه أُو ُر َشلِي ُم َو ُكلﱡ ْاليَھُو ِديﱠ ِة َو َج ِمي ُع ْال ُك َُ
َ
أُو ُر َشلِي ُم تخَ َر ُج إِلَ ْي ِه" أو " ِحينَئِ ٍذ بدأ ْ
ت أو ُر َشلِي ُم تخ ُر ُج إِلَ ْي ِه"] .المترجم[.

 -IIIاألسلوب
أ -ھناك أربعة أساليب في اللغة اليونانية الشعبية .إنھا تدل على عالقة الفاعل
بالواقع ،على األقل في ذھن الكاتب نفسه .تُقسم األساليب إلى فئتين واسعتين :تلك
التي تشير إلى الواقع )خبري( وتلك التي تشير إلى احتمال شرطي) ،أمر ،وصيغة
تمني(.
ب -األسلوب الخبري كان ھو األسلوب المألوف للتعبير عن عمل كان قد حدث أو
كان يحدث ،على األقل في ذھن الكاتب .لقد كان األسلوب اليوناني الوحيد الذي يعبر
عن زمن محدد ،وحتى ھنا كان ھذا الجانب ثانويا ً.
ج -األسلوب االحتمالي الشرطي كان يعبر عن عمل مستقبلي محتمل .شيء ما لم
يحدث بعد ولكن ھناك فرصة أو احتمال ألن يقع .الفرق كان ھو أن األسلوب
االحتمالي الشرطي يعبر عن درجة ما من الشك .غالبا ً ما نعبر في اللغة العربية عن
ھذا األسلوب أو الحالة باستخدام كلمات مثل" :ربما" ،أو "قد" ،أو "لعل" ،وغيرھا.
د -أسلوب صيغة التمني كان يعبر عن رغبة ممكنة نظريا ً .لقد كانت تُعتبر أبعد
بخطوة عن الواقع من األسلوب االحتمالي الشرطي .كان أسلوب صيغة التمني يعبر
عن إمكانية أو احتمال تحت ظروف معينة .كان ھذا األسلوب نادراً في العھد الجديد.
االستخدام المعتاد واألكثر ألفة ھو عبارة بولس الشھيرة " َحا َشا" ،١٢والتي ورد ١٥
مرة )رو ٣١ ،٦ ،٤ :٣؛ ١٥ ،٢ :٦؛ ١٣ ،٧ :٧؛ ١٤ :٩؛ ١١ ،١ :١١؛  ١كور :٦
١٥؛ غل ١٧ :٢؛ ٢١ :٣؛  .(١٤ :٦أمثلة أخرى نجدھا في لو و،١٦ :٢٠ ،٣٨ :١
أع  ،٢٠ :٨و ١تس .١١ :٣
ً
ھـ -أسلوب األمر كان يشدد على أمر كان محتمال ،ولكن التركيز كان على قصد
المتكلم .لقد كان يؤكد فقط على احتمال اختياري إرادي وكان مشروطا ً بخيارات
أخرى .كان ھناك استخدام خاص ألسلوب األمر في الصلوات والطلبات المرفوعة
باسم اشخص الثالث .ھذه األوامر كانت توجد فقط في أزمنة المضارع والماضي
البسيط في العھد الجديد.
ً
و -بعض القواعد تصنف أسماء الفاعل كنوع آخر من األساليب .وھذه شائعة جدا في
العھد الجديد اليوناني ،وعادة تُعرّف كصفات فعلية .إنھا تُترجم مقترنة مع الفعل
الرئيسي الذي ترتبط به .وھناك مجال واسع ممكن في ترجمة أسماء الفاعل .من
األفضل أن نستعين بمختلف الترجمات للكتاب المقدس .إن كتاب The Bible in
 ،Twenty Six Translationsالذي نشره  Bakerھو خير معين لنا في ھذا
المجال.
ز -الماضي البسيط المبني للمعلوم في األسلوب الخبري كان طريقة مألوفة أو "غير
متمايزة" لإلشارة إلى وقوع الحدث .أي زمن آخر أو بناء أو أسلوب كان له مغزى
تفسيري محدد أراد الكاتب األصلي أن ينقله إلينا.
 -IVبالنسبة لألشخاص غير المعتادين أو على معرفة باللغة اليونانية ،فيما يلي قائمة
بكتب ھامة تق ّدم معلومات قيّمة في ھذا المجال:
دار النشر -
عنوان الكتاب
الكاتب
تاريخ
التحرير
النشر
١٩٨٨ Grand
أ.
Analytical Greek Friberg,
Rapids:
New Testament. Barbara and
Baker,
Timothy.
١٩٧٦ Grand
Marshall,
ب.
Interlinear
Rapids:
Alfred.
Greek-English
Zondervan
New Testament
١٩٩٣ Grand
ج.
The Analytical Mounce,
Rapids:
Lexicon to the William D.
Zondervan
Greek
New
Testament
١٩٥٠ Nashville:
د.
Essentials
of Summers,
Broadman
New Testament Ray
َ -12حاشَا May it never be) :أو  :(God forbidأي ،ال َس َم َح ﱠ
ﷲُ] .المترجم[.

Greek
ه .وھناك مناھج المراسلة للغة اليونانية الشعبية المعترف عليھا أكاديمياً ،وھي متاحة في
معھد Moody Bible Instituteفي شيكاغو ،إلينوي.
 -Vاألسماء
ْ
ﱠ
أ -من ناحية علم الترتيب النظم ّي ،تصنف األسماء بناء على الحالة .والحالة كانت
شكل تصريف االسم والذي يُظھر عالقته بالفعل واألجزاء األخرى من الجملة .في اليونانية
الشعبية الكثير من وظائف الحالة كانت تبينھا أحرف الجر.
بما أن شكل الحالة كان يستطيع أن يحدد عدة عالقات مختلفة ،فإن أحرف الجر
تطورت لتعطي فصالً أوضح لھذه الوظائف المحتملة.
ب -تصنف الحاالت في اللغة اليونانية بحسب الطرق الثماني التالية:
 -١حالة الرفع ،كانت تُستخدم للتحديد ،وكانت عادة فاعل الجملة أو شبه الجملة.
كانت تُستخدم أيضا ً ألجل األسماء اإلسنادية والصفات مع أفعال
الوصل/الربط "يكون" أو "يصبح".
 -٢حالة اإلضافة ،كانت تُستخدم للوصف وعادة تحدد صفة مميزة أو خاصية
للكلمة المرتبطة بھا .لقد كانت تجيب على السؤال" :ما نوع؟" يقابلھا
استخدامنا باللغة اإلنكليزية لحرف الجر "."of
 -٣حالة اإلضافة الفصلية القاطعة ،كانت تستخدم نفس شكل التصريف مثل حالة
اإلضافة ،ولكنھا كانت تُستخدم لوصف الفصل .كانت تشير عادة إلى الفصل
من نقطة في الزمن ،والمساحة ،والمصدر ،أو الدرجة .يقابلھا استخدامنا في
اللغة اإلنكليزية لحرف الجر "."from
 -٤حالة النصب غير المباشر ،كانت تُستخدم لوصف االھتمام الشخصي .وھذه
كانت يمكن أن تشير إلى جانب سلبي أو إيجابي.
غالبا ً ما كانت ھذه ھي المفعول به غير المباشر.
 -٥حالة ظرف المكان ،كان لھا نفس شكل التصريف مثل حالة النصب غير
المباشر ،ولكنھا كانت تصف وضعا ً أو مكانا ً في الفضاء ،أو الزمان أو
الحدود المنطقية.
 -٦حالة األداة ،كان لھا نفس شكل التصريف مثل حالة النصب غير المباشر
وحالة ظرف المكان .كانت تعبر عن الوسيلة أو االرتباط .نعبر عنھا عادة
في اللغة العربية باستخدام الكلمات "بوساطة" ،أو "عن طريق" ،أو "بـ".
 -٧حالة السبابية ،كانت تُستخدم لوصف نتيجة عمل .كانت تعبر عن التحديد.
استخدامھا الرئيسي كان المفعول به المباشر .كانت تجيب على السؤال" :كم
يبعد؟" أو "إلى أي حد؟"
 -٨حالة النداء ،كانت تُستخدم ألجل الخطاب المباشر.
 -VIأحرف العطف وأدوات الوصل
أ -اليونانية لغة دقيقة جداً تُعني بالتحديد ألن فيھا الكثير جداً من أحرف
العطف وأدوات الوصل .إنھا تربط األفكار )أشباه الجمل ،والجمل،
والفقرات( .إنھا شائعة االستعمال جداً حتى أن غيابھا )إغفالھا(
غالبا ً ما يكون له مغزى تفسيري .في الواقع ،أحرف العطف
وأدوات الربط ھذه تُظھر توجه فكر الكاتب .غالبا ً ما تكون حاسمة
في تقرير وتحديد ما يحاول أن ينقله أو يوصله لنا بالضبط.
ب -فيما يلي قائمة ببعض أحرف العطف والوصل ومعانيھا )ھذه معلومات
تم جمع معظمھا من كتاب A Manual Grammar of the
 ،Greek New Testamentمن تأليف  H. E. Danaو Julius
.( K. Mantey
 -١أدوات الوصل الزمنية
 "-epei, epeid ‘, hopote, hŌs, hote, hotanعندما" " -heŌsبينما"" - hotan, epan-كلما"

 " -heŌs, achri, mechriإلى أن/حتى" " -privقبل" ” -hŌsمنذ” “،عندما” “،لما“ -٢أدوات الوصل المنطقية
أ -الھدف
 ” -hina, hopŌs, hŌsلكي” “،ألجل“ " -hŌsteمن أجل"  ،prosأو " -eisلكي"ب -النتيجة )ھناك ترابط قوي بين األشكال النحوية والھدف
والنتيجة(
 " -hŌsteلكي"" ،ومن ھنا" " -hivaلكي" " -araوھكذا"ج -السبب أو العلة
 ) -garالعلة/التأثير أو السبب/النتيجة(" -ألجل"" ،بسبب"" - dioti, hotiyبسبب"" - epei, epeid‘, hŌsألن" " -diaبسبب"د -االستنتاج
 " -ara, poinun, hŌsteلذلك" ” -dioوعلى ھذا األساس” “،ومن ھنا” “،ولذلك“ ” -ounلذا” “،وھكذا” “،وإذاً” “،وبالتالي“ " -toinounوبناء عليه"ھـ -التقابل أو التضاد
 ) -allaأداة تقابل قوية(" -ولكن"" ،ما عدا" ” -deولكن” “،على كل حال” “،مع ذلك” “،من جھة أخرى“" - kaiولكن" " -mentoi, ounإال أن" " -pl‘nمع ذلك" )في أغلب األحيان في لوقا( " -ounولكن"و -المقارنة
 ) -hŌs, kathŌsتستھل أشباه الجمل التي فيھا مقارنة( ) -kataفي صيغ مركبةkatho, kathoti, kathŌsper, ،(kathaper
 )-hososفي الرسالة إلى العبرانيين( ‘" -من"ز -التتابع أو التسلسل
 " -deاآلن"" ،و" " -kaiو" " -teiو" " -hina, ounتلك" " -ounوإذا" )في إنجيل يوحنا(ح -االستخدامات التوكيدية
 ” -allaأكيد” “،بلى” “،في الواقع“ ” -araفعالً” “،بالتأكيد” “،حقا ً“ ” -garولكن في الواقع” “،بالتأكيد” “،بالفعل“ " -deحقا ً" " -eanحتى" ” -kaiحتى” “،حقا ً” “،فعالً“ " -mentoiحقا ً"” -oun -حقا ً” “،قطعا ً“

 -VIIالجمل الشرطية
الجملة الشرطية ھي جملة تحوي شبه جملة شرطية أو أكثر ،ھذه البنية
أ-
النحوية تساعد في التفسير ألنھا تزودنا بالشروط ،والظروف ،واألسباب ،أو
النتائج التي تفسر سبب حدوث الفعل الرئيسي أو سبب عدم حدوثه.
ھناك أربع أنواع من الجمل الشرطية .إنھا تنتقل من تلك التي يُفترض أن تكون
حقيقية من وجھة نظر الكاتب أو ألجل ھدفه من تلك التي كانت مجرد رغبة.
ب -الجملة الشرطية من الفئة األولى كانت تعبر عن عمل أو كينونة يُفترض أن
تكون حقيقية من وجھة نظر الكاتب أو ألجل أھدافه حتى وإن كان يعبر
عنھا باستخدام أداة الشرط "إن" .في سياقات متعددة يمكن ترجمتھا بـ "إن"
)مت ٣ :٤؛ رو  .(٣١ :٨ولكن ھذا ال يعني ضمنا ً أن كل الجمل الشرطية
من الفئة األولى حقيقية بالنسبة إلى الواقع.
غالبا ً ما كانت تُستخدم إليضاح فكرة في جدال أو نقاش أو لتسليط الضوء
على فكرة خاطئة أو مغالطة )مت .(٢٧ :١٢
ج -الجملة الشرطية من الفئة الثانية غالبا ً ما تُسمى "خالف الحقيقة" .إنھا تقول شيئا ً
كان غير حقيقي بالنسبة إلى الواقع وذلك إليضاح فكرة .أمثلة:
ٌ
ﱠ
اطئِة«" )لو :٧
»" -١لَوْ َكانَ ھَ َذا نَبِيّا ً لَ َعلِ َم َم ْن ھَ ِذ ِه ْال َمرْ أَةُ الﱠتِي ت َْل ِم ُسهُ َو َما ِھ َي! إِنھَا خَ ِ
.(٣٩
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
ص ﱢدقونَنِي) ،وأنتم ال
ص ﱢدقونَ ُمو َسى) ،وأنتم ال تصدقونه( ،لكنت ْم ت َ
" -٢ألَنﱠ ُك ْم لَوْ كنت ْم ت َ
تص ّدقونني(" )يو .(٤٦ :٥
ْ
َ
ً
ُ
َ
ُ
 " -٣فَلَوْ ُك ْن ُ
يح )بينما أنا عب ٌد
ضي النﱠ َ
ت بَ ْع ُد أُرْ ِ
اس )وأنا لست كذلك( ل ْم أك ْن َعبْدا لِل َم ِس ِ
له(" )غل .(١٠ :١
ً
د -الجملة الشرطية من الفئة الثالثة تدل على عمل مستقبلي محتمل .غالبا ما تفترض
أرجحية حدوث ذلك العمل .إنھا تدل ضمنا ً في العادة على احتمال أو إمكان حدوث
شيء .العمل في الفعل الرئيسي متوقف على العمل في شبه الجملة التي تحوي أداة
الشرط .أمثلة من  ١يو١٠ -٦ :١ :؛ ٢٩ ،٢٤ ،٢١ ،٢٠ ،١٥ ،٩ ،٦ ،٤ :٢؛ :٣
٢١؛ ٢٠ :٤؛ .١٦ ،١٤ :٥
ً
ھـ -الجملة الشرطية من الفئة الرابعة ھي األقل احتماال إن ُوجد فيھا احتمال على
اإلطالق .إنھا نادرة في العھد الجديد .وفي الواقع ،ليس من جملة شرطية فئة رابعة
كاملة فيھا كال الجزأين من الشرط يناسبان التعريف .مثال عن جملة شرطية من الفئة
الرابعة جزئية ھو جملة استھاللية في  ١بط  .١٤ :٣ومثال عن شبه جملة شرطية
فئة رابعة جزئية أيضا ً في شبه الجملة الختامية في أع .٣١ :٨
 -VIIIالنھي
ً
ً
األمر الحاضر مع األداة  MĒغالبا ما يكون لھا )ولكن ليس حصريا( تأكيد
أ-
على التوقف عن عمل آخ ٍذ لتوه في الحدوث .بعض األمثلة" :الَ تَ ْكنِ ُزوا لَ ُك ْم
ض) "....مت (١٩ :٦؛ "الَ تَ ْھتَ ﱡموا لِ َحيَاتِ ُك ْم) " ....مت :٦
ُكنُوزاً َعلَى األَرْ ِ
ت إِ ْث ٍم لِ ْلخَ ِطيﱠ ِة) " ....رو (١٣ :٦؛ "الَ تُحْ ِزنُوا
(٢٥؛ "الَ تُقَ ﱢد ُموا أَ ْع َ
ضا َء ُك ْم آالَ ِ
وس) "....أف (٣٠ :٤؛ "الَ تَ ْس َكرُوا بِ ْال َخ ْم ِر الﱠ ِذي فِي ِه
رُو َح ﷲِ ْالقُ ﱡد َ
ْال َخالَ َعةُ.(١٨ :٥) "....
ب -الماضي البسيط االحتمالي الشرطي مع األداة  MĒله تأكيد على أن "إياك
حتى أن تبدأ بأي عمل" بعض أمثلة:
"الَ تَظُنﱡوا) "....مت (١٧ :٥؛ "الَ تَ ْھتَ ﱡموا) "....مت (٣١ :٦؛ "الَ ت َْخ َجلْ  ٢) "....تيم
.(٨ :١
ج -النفي المزدوج مع األسلوب االحتمالي الشرطي ھو نفي مؤكد جداً" .أبداً"،
"البتة" ،أو "أبداً على اإلطالق" .بعض األمثلة" :لَ ْن يَ َرى ْال َموْ تَ إِلَى األَبَ ِد"
)يو (٥١ :٨؛ "لَ ْن آ ُك َل لَحْ ما ً إِلَى األَبَ ِد ١) "....كور .(١٣ :٨
 -IXاألداة
أداة التعريف "ال" في اليونانية الشعبية كان لھا استخدام مشابه للغة العربية
أ-
تقريبا ً .وظيفتھا األساسية كانت كـ مؤشر" ،أو طريقة للفت االنتباه إلى كلمة،

أو اسم ،أو عبارة .يتباين االستخدام من كاتب إلى آخر في العھد الجديد .أداة
التعريف كان يمكن أيضا ً أن تُستخدم في الوظائف التالية:
أ .كأداة مغايرة مثل ضمير إشارة
ب .كعالمة لإلشارة إلى فاعل أو شخص تم تعريفه أو ذكره سابقا ً
ج .كطريقة لتعيين الفاعل في جملة مع فعل وصل/ربط .أمثلة" :ﷲ روح"
يو ٢٤ :٤؛ "ﷲ نور"  ١يو ٥ :١؛ "ﷲ محبة" ١٦ ،٨ :٤
ب -لم يكن في اليونانية الشعبية أداة نكرة )كما مع " "aأو " "anفي اللغة
اإلنكليزية( .غياب أداة التعريف كان يمكن أن يعني:
 -١تركيز على خصائص أو صفات شيء ما
 -٢تركيز على فئة أو تصنيف شيء ما
ج -تباين ُكتّاب العھد الجديد كثيراً جداً من حيث استخدامھم ألداة التعريف.
 -Xطرق إظھار التوكيد في العھد الجديد اليوناني:
أ -تقنيات إظھار التوكيد تختلف من كاتب إلى آخر في العھد الجديد .الكاتبان األكثر
متانة وتماسكا ً ومنھجية كانا لوقا وكاتب الرسالة إلى العبرانيين.
ب -قلنا آنفا ً أن الماضي البسيط المبني للمعلوم في األسلوب الخبري كان قاعدة
وأمراً معتاداً استخدامه للتأكيد ،ولكن أي زمن آخر ،أو بناء ،أو أسلوب كان له
مغزى تفسيري .ھذا ال يدل ضمنا ً على أن الماضي البسيط المبني للمعلوم في
األسلوب الخبري لم يكن غالبا ً يُستخدم في معنى نحوي ھام .مثال :رو ١٠ :٦
)مرتين(.
ج -ترتيب الكلمات في اللغة اليونانية الشعبية
 -١اليونانية الشعبية كانت لغة تتأثر بغيرھا ولم تكن لغة مستقلة ،من حيث ترتيب
الكلمات في الجملة .ولذلك ،فإن الكاتب كان يستطيع أن يغير الترتيب المألوف
المعتاد المتوقع وذلك لكي يظھر:
أ .ما أردا أن يركز عليه الكاتب وأن ينقله للقارئ
ب .ما فكر الكاتب بأنه سيكون مذھالً
ج .ما شعر به الكاتب بعمق
 -٢الترتيب العادي المألوف للكلمات في اليونانية ال يزال مسالة لم تتم تسويتھا عبد.
ولكن الترتيب المفترض المعتاد ھو:
أ .بالنسبة إلى أفعال الوصل/الربط
) (١الفعل
) (٢الفاعل
) (٣التتمة
ب .بالنسبة إلى األفعال المتعدية
) (١الفعل
) (٢الفاعل
) (٣المفعول به
) (٤المفعول به غير مباشر
) (٥عبارة تحوي حرف جر
ج .بالنسبة إلى العبارات
) (١اسم
١٣
) (٢المقيّدة
) (٣عبارة تحوي حرف جر
 -٣ترتيب الكلمات يمكن أن يكون مھما ً للغاية لفھم أو تفسير النص .أمثلة:
أ" .يَ ِمينَ ال ﱠش ِر َكة أَ ْعطَوْ نِي َوبَرْ نَابَا" )غل  .(٩ :٢عبارة "يَ ِمينَ ال ﱠش ِر َكة" منقسمة
و ُوضعت في الصدارة إلظھار مدى أھميتھا
ْ
يح" )غل ُ ،(٢٠ :٢وضعت أوالً .موته كان مركزيا ً
بَ " .م َع ال َم ِس ِ
ق َكثِي َر ٍة" )عب ُ ،(١ :١وضعت أوالً .لقد كانت ھذه ھي الطريقة
اع َوطُ ُر ٍ
ج" .بِأ َ ْن َو ٍ
التي أعلن ﷲ نفسه فيھا بطرق متنوعة متغايرة ،فالتركيز على الطريقة وليس على
حقيقة اإلعالن
 -13المقيﱢدة :كلمة أو عبارة تقيﱢد معنى عنصر آخر في الجملة] .المترجم[.

د -كان يُعطى توكيد إلى درجة معينة في العادة على عبارة ما يتم إظھاره بإحدى
الطرق التالية:
 -١تكرار الضمير الذي كان لتوه حاضراً في شكل تصريف الفعل .مثال" :ھا أنا
)بنفسي( "معكم" )مت .(٢٠ :٢٢
 -٢غياب حرف عطف متوقع ،أو أداة وصل وربط أخرى بين الكلمات ،والعبارات،
وأشباه الجمل أو الجمل .ھذا يُسمى الال ترابط )"غير مترابط"( .أدوات الوصل
والربط كانت متوقعة ،ولذلك فإن غيابھا كان ليلفت االنتباه .أمثلة:
أ .التطويبات ،مت  ٣ :٥وما تالھا )التركيز على القائمة(
ب .يو ) ١ :١٤موضوع جديد(
ج .رو ) ١ :٩قسم جديد(
د ٢ .كور ) ٢٠ :١٢التركيز على القائمة(
ْ
ْ
جْ
ح َم ِد نِع َمتِ ِه"
 -٣تكرار الكلمات أو العبارات المق ّدم بالسياق المعين .أمثلة" :لِ َمد ِ
)أف  ١٢ ،٦ :١و .(١٤ھذه العبارة استُخدمت إلظھار عمل كل أقنوم من الثالوث
القدوس.
 -٤استخدام عبارة اصطالحية أو كلمة )صوت( أو تالعب بين بالكلمات:
أ .تلطيف العبارات -استخدام الكلمات لإلشارة إلى مواضيع محرﱠمة ،مثل استخدام
كلمة "ينام" لإلشارة إلى الموت )يو  (١٤ -١١ :١١أو "رجليه" لإلشارة إلى أعضاء
التناسل الذكرية )را ٨ -١ :٣؛  ١صم .(٣ :٢٤
ب .المواربات -استبدال اسم ﷲ بكلمات ،مثل "ملكوت السماوات" )مت  (٢١ :٣أو
"صوت من السماوات" )مت .(١٧ :٣
ج .الصيغ المجازية
) (١مبالغات غير ممكنة )مت ٩ :٣؛ ٣٠ -٢٩ :٥؛ (٢٤ :١٩
) (٢أقوال ملطّفة )مت ٥ :٣؛ أع (٣٦ :٢
) (٣التشخيص ١) ١٤كور (٥٥ :١٥
) (٤السخرية )غل (١٢ :٥
) (٥مقاطع شعرية )فيل (١١ -٦ :٢
) (٦تالعب بين الكلمات من خالل األصوات
)أ( الكنيسة
 "الكنيسة" )أف (٢١ :٣ "الدعوة )أف (٤ ،١ :٤ " ُدعيتم" )أف (٤ ،١ :٤)ب( "حر"
 "الحرّة" )غل (٣١ :٤ "الحرية" )غل (١ :٥ "حرّر" )غل (١ :٥د .لغة المصطلحات -لغة تستخدم مصطلحات معينة تدل عادة على معنى ثقافي
معين:
) (١ھذه نجدھا في االستخدام المجازي الرمزي لكلمة "طعام" )يو .(٣٤ -٣١ :٤
) (٢ونجدھا في االستخدام المجازي لكلمة "الھيكل" )يو ١٩ :٢؛ مت .(٦١ :٢٦
) (٣ونجدھا في العبارة االصطالحية العبرية المتعلقة بالعواطف" ،يبغض" )تك
٣١ :٢٩؛ تث ١٥ :٢١؛ لو ٢٦ :١٤؛ يو ٢٥ :١٢؛ رو .(١٣ :٩
) (٤استخدام "كل" مقابل "كثيرون" .قارن أش " ٦ :٥٣كل واحد" مع )،١١ :٥٣
") (١٢كثيرين"( .الكلمات مترادفة كما تُظھر اآليتان في رو  ١٨ :٥و.١٩
 -٥استخدام عبارة لغوية كاملة بدالً من كلمة مفردة ،مثال" :الرب يسوع المسيح".
 -٦االستخدام الخاص لكلمة autos
أ .عندما تكون مع أداة تعريف )بوظيفة وصفية( فإنھا تُترجم "نَفس"
ب .عندما تكون بدون أداة تعريف )بوظيفة إسناد( فإنھا تُترجم كضمير انعكاسي
مكثف" -نفسه" أو "نفسھا"

 -14التشخيص:(personification) :إضفاء الصفات البشرية على شيء ما أو على مفھوم تجريد ّ
ي] .المترجم[.

دارسو الكتاب المقدس الذين ال يعرفون اليونانية يمكن أن يحددوا التأكيد بطرق
متنوعة:
 -١استخدام معجم إعراب ونص يوناني/عربي بيسطري
 -٢مقارنة الترجمات العربية المختلفة
ھناك كتاب مفيد في ھذا الموضوع ھو كتاب The Bible in Twenty-Six
 ،Translationsالذي نشره .Baker
دراسة النحو والقواعد أمر مضجر ولكنه ضروري من أجل تفسير صحيح مالئم.
ھذه التعاريف المختصرة ،والتعليقات واألمثلة قُصد بھا أن تشجّع األشخاص الذين ال يعرفون
اليونانية وأن تجھزھم وتع ّدھم لكي يستخدموا المالحظات النحوية الموجودة في ھذا الجزء
من التفسير .بالتأكيد ھذه التعاريف مبسطة للغاية .يجب أال تُستخدم بطريقة مبدئية جامدة ،بل
كوسائل مساعدة نحو فھم أكبر لعلم نظم العھد الجديد .نرجو أن تم ّكن ھذه التعاريف القرّاء
من أن يفھموا التعليقات في وسائل الدراسة المساعدة األخرى كتفاسير تقنية على العھد
الجديد.
ً
ّ
علينا أن نكون متأكدين من أن نتحقق من أن يكون تفسيرنا مستندا على مواد تقدم لنا
معلومات تفيدنا في فھم نصوص الكتاب المقدس .القواعد أو النحو ھي أحد ھذه المواد
المساعدة للغاية ،وھناك مواد أخرى يمكن أن تحوي معلومات عن الخلفية التاريخية،
والسياق األدبي ،واستخدام الكلمات المتعاصر ،والمقاطع المتوازية.

الملحق ٢
النقد النصي
سنعالج ھذا الموضوع بطريقة توضح المالحظات والتعليقات النصية الموجودة في
ھذا التفسير .الخطوط العريضة التالية مفيدة نافعة:
 -Iالمصادر النصية لكتابنا المقدس:
أ -العھد القديم
ب -العھد الجديد
 -IIشرح موجز لمشاكل ونظريات "النقد األدنى" المعروف أيضا ً باسم "النقد
النصي".
 -IIIمراجع مقترحة لمزيد من القراءة.
 -Iالمصادر النصية لكتابنا المقدس:
أ -العھد القديم
 -١النص الماسوري ) -(MTھو النص العبري الصامتي الذي كان قد
وضعه الرّابّي أكويبا عام  ١٠٠م ..لقد بدأت حركات األحرف الصائتة ،والنبرات،
والمالحظات الھامشية ،وحركات اللفظ تُضاف في القرن السادس الميالدي ،وانتھى
ذلك في القرن التاسع من الميالدي .قامت بذلك عائلة من علماء اليھود يُعرفون باسم
"الماسوريون".
الشكل النصي الذي استخدموه كان نفسه الذي في المشنه ،والتلمود ،والترجوم،
والبسيطة ،والفولغاتا.
 -٢السبعينية ) -(LXXيقول التقليد أن السبعينية كانت نتاج عمل سبعين
عالما ً يھوديا ً خالل سبعين يوما ً لصالح مكتبة اإلسكندرية برعاية الملك بطليموس
الثاني ) ٢٤٦ -٢٨٥ق.م .(.ويُفترض أن الترجمة كانت بناء على مطلب قائد يھودي
يعيش في اإلسكندرية .يأتي ھذا التقليد من "رسالة أريستياس" .كانت السبعينية تستند
على تقليد نصي عبري مختلف عن النص الذي وضعه الرّابي أكويبا )النص
الماسوري العبري(.
ُ
 -٣مخطوطات البحر الميت ) -(DSSكتبت مخطوطات البحر الميت في
الحقبة الرومانية ) ٢٠٠ق.م .إلى  ٧٠م (.على يد طائفة من اليھود المنعزلين الذي
يُدعون "األسانيون" .تُظھر المخطوطات العبرية ،التي ُوجدت في مواقع عديدة حول
البحر الميت ،عائلة نصية عبرية مختلفة نوعا ً ما عن كال النص الماسوري العبري
والترجمة السبعينية.
 -٤بعض األمثلة المحددة عن كيف ساعدت المقارنة بين ھذه النصوص
المفسرين على فھم العھد القديم:
أ .ساعدت السبعينية المترجمين والعلماء على فھم النص الماسوري:
َش ِم ْنه َكثِيرُون".
) (١السبعينية في أش َ " ،١٤ :٥٢ك َما ا ْن َدھ َ
ك َكثِيرُونَ ".
َش ِم ْن َ
) (٢النص الماسوري في أش َ " ،١٤ :٥٢ك َما ا ْن َدھ َ
) (٣في أش  ١٥ :٥٢التمييز في الضمائر يؤكد في السبعينية:
ض ُح".
)أ( السبعينية= "ھَ َك َذا أمما ً كثيرةً يَ ْن ِ
ُ
يرينَ ".
)ب( النص الماسوري= "ھَ َك َذا يَ ْن ِ
ض ُح أ َمما ً َكثِ ِ
ب .مخطوطات البحر الميت ساعدت المترجمين والدارسين على فھم النص
الماسوري
) (١مخطوطات البحر الميت في أش " ،٨ :٢١ثم صرخ الرقيب :إني قائم
على المرصد."....
ُ
وصرخت َكأَ َس ٍد :أَيﱡھَا ال ﱠسيﱢ ُد أَنَا قَائِ ٌم
) (٢النص الماسوري في أش " ،٨ :٢١
ار".
َعلَى ْال َمرْ َ
ص ِد دَائِما ً ِفي النﱠھَ ِ
ج .كال السبعينية ومخطوطات البحر الميت ساعدتا في إيضاح أش ١١ :٥٣
) (١السبعينية ومخطوطات البحر الميت= "بعد عناء نفسه يرى النور ويشبع
بعلمه"
ب نَ ْف ِس ِه َويَ ْشبَ ُع"
) (٢النص الماسوري= "سوف يرى ....ت َع ِ
ب -العھد الجديد

 -١ھناك أكثر من  ٥٣٠٠مخطوطة تحوي كل العھد الجديد أو أجزاء منه موجودة
باقية .حوالي  ٨٥مكتوبة على بردية و ٢٦٨مخطوطة مكتوبة بأحرف كبيرة .وفيما بعد،
ظھرت نحو القرن التاسع الميالدي مخطوطات رشيقة )مكتوبة بأحرف صغيرة( .يبلغ عدد
المخطوطات اليونانية المكتوبة حوالي  .٢٧٠٠ولدينا أيضا ً  ٢١٠٠نسخة من قوائم نصوص
كتابية مستخدمة في العبادة نسميھا كتب الفصول.١٥
 -٢ھناك حوالي  ٨٥مخطوطة يونانية تحوي أجزاء من العھد الجديد مكتوبة على
ورق البردى موجودة في المتاحف .يعود تاريخ بعضھا إلى القرن الثاني الميالدي ،ولكن
معظمھا ھي من القرنين الثالث والرابع الميالديين .ما من مخطوطة من ھذه تحوي كل العھد
الجديد .كون ھذه ھي أقدم نسخ العھد الجديد ال يعني تلقائيا ً أنھا تحوي اختالفات جزئية طفيفة
أقل عدداً .الكثير من ھذه المخطوطات تم نسخھا سريعا ً ألجل االستخدام المحلي .وھذه
العملية لم تتميز بالعناية والدقة .ولذلك فإن فيھا الكثير من االختالفات الطفيفة.
 -٣المخطوطة السينائية ،المعروفة بالحرف العبري ! ) (alephأو ) ،(01وجدھا
 Tischendorfفي دير القديسة كاترين في جبل سيناء .يرجع تاريخھا على القرن الرابع
الميالدي وتحوي على كل من سبعينية العھد القديم والعھد الجديد اليوناني .إنھا من نوع
"النص اإلسكندري".
 -٤المخطوطة اإلسكندرية ،المعروفة باسم المخطوطة " "Aأو ) ،(02وھي
مخطوطة يونانية تعود إلى القرن الخامس وقد ُوجدت في اإلسكندرية في مصر.
 -٥المخطوطة الفاتيكانية ،المعروفة باسم " "Bأو ) ،(03موجودة في مكتبة
الفاتيكان في روما ويعود تاريخھا إلى منتصف القرن الرابع الميالدي .إنھا تحوي كال
سبعينية العھد القديم والعھد الجديد اليوناني .وھي من نوع "النص اإلسكندري".
 -٦المخطوطة األفرامية ،المعروفة باسم المخطوطة " "Cأو ) ،(04وھي مخطوطة
يونانية تعود إلى القرن الخامس وقد تعرضت للتلف جزئيا ً.
 -٧مخطوطة بيزا ،المعروفة باسم المخطوطة " "Dأو ) ،(05مخطوطة يونانية
تعود إلى القرن الخامس أو السادس .إنھا تمثل ما يُدعى "النص الغربي" .تحوي الكثير من
اإلضافات وكانت المصدر األصلي لترجمة  King Jamesاإلنكليزية للكتاب المقدس.
 -٨يمكن تصنيف مخطوطات العھد الجديد إلى ثالث أو أربع عائالت تتمتع
بمواصفات محددة مشتركة:
أ -النص اإلسكندري من مصر:
) (١المخطوطة ) P66 ،P75حوالي العام  ٢٠٠م ،(.فيھا األناجيل.
) (٢المخطوطة ) P46حوالي العام  ٢٢٥م ،(.تحوي رسائل بولس.
) (٣المخطوطة ) P72حوالي العام  ٢٥٠ -٢٢٥م ،(.تحوي رسالتي بطرس
ويھوذا.
) (٤المخطوطة  ،Bالمدعوة الفاتيكانية )حوالي العام  ٣٢٥م ،(.تحوي كل العھد
القديم والعھد الجديد.
) (٥يقتبس أوريجانوس من ھذا النوع النصي.
) (٦ھناك مخطوطات أخرى تُظھر ھذا النوع النصي وھي !.33،W،L،C،
ب -النص الغربي من شمال أفريقيا:
) (١اقتباسات من آباء كنيسة شمال أفريقيا ،ترتليان ،كبريانوس ،والترجمة الالتينية
القديمة
) (٢اقتباسات من إيريناوس
) (٣اقتباسات من تاتيانوس والترجمة السريانية القديمة
) (٤المخطوطة " Dبيزا" تتبع ھذا النوع
ج -النص البيزنطي الشرقي من القسطنطينية:
) (١ھذا النوع النصي نجد انعكاسا ً له في أكثر من  ٨٠بالمئة من المخطوطات البالغ
عددھا ٥٣٠٠
) (٢اقتبس منه آباء كنيسة أنطاكية السريانية ،الكبادوكيون ،الذھبي الفم ،وثيودوريت
) (٣المخطوطة  ،Aتحوي األناجيل فقط
) (٤المخطوطة ) ،Eالقرن الثامن( ،تحوي العھد الجديد بأكمله
د -النوع الرابع الممكن ھو "القيصري" من فلسطين:
 -15كتاب الفصول :(lectionary) :كتاب يتضمن فصوالً من الكتاب المقدس تُتلى في الصلوات] .المترجم[.

) (١نراه بشكل رئيسي في مرقس فقط
) (٢بعض الشھادات عنه نجدھا في المخطوطتين  P45و W
 -IIمشاكل ونظريات "النقد األدنى" أو "النقد النصي":
أ -كيف حدثت االختالفات الجزئية الطفيفة:
 -١غفالً أو عن غير قصد )الغالبية العظمى من االختالفات(
أ .زلة العين في الكتابة اليدوية التي تقرأ المثل الثاني من كلمتين متشابھتين
وھكذا تحذف كل الكلمات التي بينھما )نص محذوف غفالً(
) (١زلة العين في حذف حرف مضاعف أو كلمة أو عبارة مكررة )حذف
التكرار(
) (٢زلة الفكر في تكرار عبارة أو بيت أو سطر من نص يوناني )حذف
التشابه(
ب .زلة األذن في النسخ عند اإلمالء الشفھي حيث يحدث خطأ في التھجئة )من
جراء استخدام المتكلمين اليونانيين لألحرف اللينة( .غالبا ً ما ينتج خطأ التھجئة من لفظ
أحرف متشابھة في الكلمات اليونانية.
ج .أقدم النصوص اليونانية لم يكن فيھا تقسيم إلى أصحاحات أو آيات ،وكان فيھا
القليل من عالمات الترقيم إن ُوجدت على اإلطالق بدون أن يكون ھناك فصل بين الكلمات.
فمن الممكن أن فصل األحرف في أماكن مختلفة كان يش ّكل كلمات مختلفة.
 -٢عن قصد
أ .كانت تُجرى تغييرات لتحسين الشكل النحوي للنص المنسوخ
ب .كانت تُجرى تغييرات لكي يصير النص متناغما ً مع نصوص كتابية أخرى
)تناغم المتوازيات(
ج .كانت تُجرى تغييرات لدمج قراءتين مختلفتين أو أكثر في نص واحد طويل مدمج
)دمج قراءتين مختلفتين(
د .كانت تُجرى تغييرات لتصحيح مشكلة تتم مالحظتھا في النص )انظر  ١كور
٢٧ :١١؛ و ١يو (٨ -٧ :٥
ھـ .بعض المعلومات اإلضافية عن الخلفية التاريخية أو التفسير الصحيح للنص كان
يضعھا الناسخ/الكاتب في ھامش/حافة/حاشية المخطوطة ولكن يأتي ناسخ آخر ثاني ويضعھا
ضمن النص )انظر يو (٤ :٥
ب -مبادئ النقد النصي األساسية )خطوط عريضة منطقية لتحديد القراءة األصلية
في نص يحوي اختالفات جزئية طفيفة(:
ً
 -١النص الذي يعوزه التناسب ورشاقة التعبير أو النص غير المألوف نحويا على
األرجح أنه النص األصلي
 -٢القراءة األقصر على األرجح أنھا األصلية
 -٣النص األقدم يُعطى أھمية وقيمة أكبر بسبب تقاربه التاريخي مع األصل ،وكل ما
عدا ذلك له نفس األھمية
 -٤المخطوطات التي فيھا اختالفات جغرافية تحوي عادة القراءة األصلية
 -٥النصوص الضعيفة عقائدياً ،وخاصة تلك المتعلقة بالنقاشات الالھوتية الكبيرة في
فترة التبدالت في المخطوطة ،مثل الثالوث القدوس في  ١يو  ،٨ -٧ :٥ھي المفضلة
 -٦النص الذي يمكن أن يفسر بشكل أفضل أصل االختالفات الجزئية الطفيفة
 -٧فيما يلي اقتباسان يساعدان في إظھار التوازن في ھذه االختالفات الجزئية
الطفيفة المزعجة
أ .من كتاب ،Introduction to New Testament Textual Criticism
للكاتب  ،J. Harold Greenleeص:٦٨ .
"ما من عقيدة مسيحية تقوم على نص متنازع عليه؛ ودارس العھد الجديد يجب أن
يحذر من أن يريد أن يكون نصه أكثر أرثوذكسية أو أقوى عقائديا ً من النص األصلي
ال ُملھم".
ب .قال  W. A. Criswellلـ  Greg Garrisonمن The Birmingham News
أنه ال يعتقد أن كل كلمة في الكتاب المقدس موحى بھا" ،على األقل ليست كل كلمة
وصلت إلى الناس المعاصرين عن طريق المترجمين عبر القرون" .وقال
 Criswellأيضا ً" :إني أومن جداً بالنقد النصي .ولھذا ،فإني أعتقد أن النصف

األخير من األصحاح  ١٦في مرقس ھو ھرطقة :إنه ليس موحى به ،بل ھو اختراع
وتلفيق ...عندما تقارن ھذه المخطوطات بالتي كانت ھناك ،ال تجد ھكذا نھاية لسفر
مرقس .لقد أضافھا أحدھم."....
مؤسس الـ  SBCالقائلين بعصمة الكتاب المقدس قال أيضا ً أن "اإلقحام"
واضح أيضا ً في يو  ،٥الرواية عن يسوع في بركة بيت حسدا .ويناقش الروايتين
المختلفتين عن انتحار يھوذا )انظر مت  ،٢٧وأع " :(١إن ھذان رأيان مختلفان عن
االنتحار" ،قال  ،Criswellوأضاف" :إن كانا موجودان في الكتاب المقدس ،فيجب
أن يكون ھناك تفسير لذلك .وإن روايتي انتحار يھوذا موجودتان في الكتاب
المقدس" .وقال  Criswellأيضا ً" :النقد النصي عل ٌم رائ ٌع بحد ذاته .ليس سريع
الزوال ،وليس خارجا ً عن مواضيع البحث .إنه علم دينامي ومحوري."....
 -IIIمشاكل في المخطوطات )النقد النصي(
مراجع مقترحة لمزيد من القراءة:
أ-
1. Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual, by R.H.
Harrison
2. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and
Restoration by Bruce M. Metzger
3. Introduction to New Testament Textual Criticism, by J. H Greenlee

الملحق ٣
السرد في العھد القديم
 -Iإفادات افتتاحية:
أ -العالقة بين العھد القديم والطرق األخرى من عرض األحداث وفقا ً لتسلسلھا الزمني.
 -١أدب الشعوب األخرى في الشرق األدنى ميثولوجي
أ -تعدد اآللھة )عادة يبتكر البشر آلھة تعكس قوى الطبيعة ولكن تستخدم صراع
دوافع بين األشخاص(.
ب -استناداً إلى دورات الطبيعة )موت وانبعاث اآللھة(
 -٢العالم اإلغريقي الروماني ھو ألجل التسلية والتشجيع أكثر منھا تدوين أحداث تاريخية
أحيان عديدة دوافع وحوافز أھل بالد ما بين النھرين(.
بحد ذاتھا )يعكس ھوميروس في
ٍ
ب -ربما استخدام الكلمات األلمانية الثالث التالية يوضح الفرق في أنواع أو تعاريف التاريخ:
 ،" Historie" -١تدوين األحداث )الوقائع المجردة(.
 ،"Geschichte" -٢تفسير األحداث بطريقة تُظھر مغزاھا بالنسبة إلى الجنس
البشري.
 ،"Heilsgeschichte" -٣تشير بشكل فريد إلى مخطط ﷲ الفدائي وعمله داخل
العملية التاريخية.
ج -الروايات السردية في العھد القديم والجديد ھي من نوع  Geschichteوالتي تؤدي إلى
فھم لـ  Heilsgeschichte؛ إنھا أحداث منتقاة الھوتيا ً ومكيفة تاريخيا ً.
 -١أحداث منتقاة فقط
ً
 -٢التسلسل الزمني لألحداث ليس مھما على نفس مقدار ﷲ.
 -٣األحداث مختارة وموضوعة إلعالن الحقيقة.
د -السرد ھو النوع األدبي األكثر انتشاراً في العھد القديم .يُقَ ﱠدر أن  % ٤٠من العھد القديم ھو
سرد .ولذلك ،فإن ھذا النوع األدبي مفيد للروح القدس لينقل به رسالة ﷲ وشخصه إلى
الجنس البشري الساقط .ولكن ھذا ال يجري بشكل خبري )كما رسائل العھد الجديد( بل عن
طريق التضمين ،والتلخيص ،أو حوارات ومناجاة مختارة .على المرء أن يستمر في السؤال
عن سبب تدوين ذلك .ما الذي يحاول أن يركز عليه؟ ما ھو القصد الالھوتي منه؟
ال يُقصد بھذا أبداً االنتقاص من شأن التاريخ .ولكنه تاري ٌخ بمثابة خادم وقناة لإلعالن.
 – IIالروايات السردية في الكتاب المقدس:
ً
أ -ﷲ فعال في عالمهُ .كتّاب األسفار المقدسة الملھمون اختاروا أحداثا معينة ليعلنوا ﷲ .ﷲ
ھو الشخصية الرئيسية في العھد القديم.
ب -كل سرد له وظيفة من عدة نواحي:
 -١من ھو ﷲ وماذا يفعل في عالمه.
 -٢الجنس البشري يتم اإلعالن له من خالل تعامل ﷲ مع األفراد ومع الكيانات
الشعبية الجماعية.
 -٣كمثال محدد ،الحظوا أن االنتصار العسكري ليشوع مرتبط بتنفيذ العھد )-٧ :١
٨؛ .(٣٥ -٣٠ :٨
ج -غالبا ً ما تُنسج الروايات السردية معا ً لتشكل وحدةً أدبية أكبر تعلن حقيقة الھوتية واحدة
منفردة.
 -IIIالمباديء التفسيرية في روايات العھد القديم:
أ -أفضل نقاش رأيته عن تفسير روايات العھد القديم ھو الكتاب الذي وضعه Douglas
 ،Stuartبعنوان  ،How to Read the Bible For All Its Worthص.٨٤ -٨٣ .
 -١السرد في العھد القديم ال يعلّم عادةً عقيدة بشكل مباشر.
 -٢السرد في العھد القديم يظھر عادة عقيدةً أو عقائد تم تعليمھا بشكل خبري في مكان آخر.
 -٣الروايات تدون ما حدث -وليس بالضرورة ما كان ينبغي أن يحدث أو ما يجب أن يحدث
في كل زمان .ولذلك ،ليس من الضروري أن يكون لكل رواية مغزى فردي الھوية للقصة.
 -٤ما يفعله الناس في الروايات السردية ليس بالضرورة أن يكون مثاالً جيداً لنا .فكثيراً ما
يكون العكس تماما ً.
 -٥معظم الشخصيات في روايات العھد القديم ھي أبعد ما تكون عن الكمال وكذلك أفعالھم
وأعمالھم.

 -٦ال يُقال لنا دائما ً في نھاية الرواية إذا ما كان قد حدث ھو أمر صالح أم طالح .يُتوقع منا أن
نكون قادرين على تحليل ذلك استناداً إلى ما علّمنا إياه ﷲ بشكل واضح وصريح في مكان
آخر من األسفار المق ّدسة.
 -٧كل الروايات في الكتاب المقدس انتقائية وناقصة .ال تُعطى دائما ً كل التفاصيل ذات الصلة
)يو  .(٢٥ :٢١ما يظھر في الرواية ھو كل ما ﱠ
ظن الكاتب الملھَم أنه مھم لنا لنعرفه.
 -٨الروايات السردية لم تُكتب لتجيب على تساؤالتنا الالھوتية .إن لھا أھدافا ً مخصصة
ومحددة ومحدودة وتتعامل مع قضايا معينة ،تاركةً بقية المواضيع لتُعالَج في مكان آخر ،أو
بطرق أخرى.
 -٩الروايات السردية قد تعلّمنا إما بشكل واضح صريح )بأن تقول شيئا ً محدداً بشكل واضح
وصريح( أو ضمنيا ً )بأن تدل ضمنيا ً وبوضوح على شيء دون أن تصرّح به فعليا ً(.
 -١٠في التحليل األخير ،ﷲ ھو بطل كل الروايات في الكتاب المقدس.
ب -نقاش جيد آخر على تفسير الروايات السردية نجده في كتاب  Walter Kaiserبعنوان
:Toward Exegetical Theology
"الجانب الفريد من األقسام السردية في األسفار المقدسة ھو أن الكاتب
يسمح عادةً لكلمات وأفعال الناس في روايته بأن تنقل الفكرة الرئيسية
في رسالته .وھكذا ،وبدالً من أن يخاطبنا بتصريحات مباشرة ،كما نجد
في األقسام العقائدية والتعليمية في األسفار المقدسة ،يميل الكاتب ألن
يبقى نوعا ً ما خلف الستارة ،عندما يكون ھناك تعليم مباشر أو تصاريح
تقييمية.
ً
ً
ً
وبالتالي ،يصبح أمرا مھما ضروريا أن نميز السياق األعم الذي جاء فيه
السرد وأن نسأل لماذا استخدم الكاتب أحداثا ً معينة منتقاة بھذا التسلسل
المحدد الذي وضعھا فيه .المفتاحان التوأم إلى المعنى ھما ترتيب
ھائل من الخطابات واألشخاص
األحداث وانتقاء التفاصيل من بين ك ﱟم
ٍ
والحوادث المحتملة .إضافة إلى ذلك ،التفاعل اإللھي وتقديره لھؤالء
الناس واألحداث يجب أن يتحدد دائما ً من طريقة سماح الكاتب للشخص
أو لمجموعة الناس بالتجاوب في ذروة التسلسل المختار لألحداث .أي،
إن لم يقاطع السرد ليقدم استنتاجه الخاص )وفي ھذه الحالة ،استنتاج
ﷲ( عما حدث" )ص.(٢٠٥ .
ج -في الروايات السردية نجد الحقيقة في كل الوحدة األدبية باإلجمال وليس في التفاصيل.
احذروا من البرھان النصي أو استخدام روايات العھد القديم كسوابق لحياتكم.
 -IVھناك مستويان من التفسير:
أ -أعمال الرب/يھوه اإلعالنية الفدائية لنسل إبراھيم.
ب -إرادة الرب/يھوه لحياة كل مؤمن )في كل جيل(.
ج -األول يركز على معرفة ﷲ )الخالص(؛ والثاني على خدمة ﷲ )حياة اإليمان
المسيحية ،رو ٤ :١٥؛  ١كور .(١١ ،٦ :١٠
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الملحق ٤
مسرد المصطلحات
ال ُمتبنّية
 :كانت ھذه أحد اآلراء األولى حول عالقة يسوع
با  .لقد أ ّكدت بشكل أساسي على أن يسوع
كان إنسانا ً عاديا ً في كل شيء وأن ﷲ تبناه
بمعنى خاص في المعمودية )انظر مت ١٧ :٣؛
مر  (١١ :١أو في القيامة )رو  .(٤ :١عاش
يسوع حياةً مثاليةً حتى أن ﷲ ،في وقت ما،
)المعمودية ،القيامة( تبنّاه كـ "ابن" )رو ٤ :١؛
فيل  .(٩ :٢كان ھذا رأي أقلية في الكنيسة
األولى والقرن الثامن .بدالً من أن يصبح ﷲ
إنسانا ً )التجسد( تعكس ھذه )الھرطقة( ذلك
ويصبح اإلنسان اآلن إلھا ً.
من الصعب أن نعبّر بالكلمات كيف أن يسوع،
ﷲ االبن ،ﷲ السابق الوجود ،قد ُكوفِئ أو ُم ﱢجد
ألجل الحياة المثالية التي عاشھا.
إن كان ھو ﷲ ،فكيف يمكن مكافأته؟ وإن كان
له مج ٌد إلھي سابق فكيف يمكن تكريمه أكثر؟
رغم أنه يصعب علينا استيعاب األمر ،إال أن
اآلب كرّم يسوع بمعنى خاص ألجل تحقيقه
الكامل لمشيئة اآلب.
المدرسة
 :ھذا النھج في التفسير الكتابي كان قد ظھر في
اإلسكندرية
اإلسكندرية ،مصر ،في القرن الثاني للميالد.
إنه يستخدم المبادئ التفسيرية األساسية لفيلون،
الذي كان تابعا ً ألفالطون .وغالبا ً ما يُسمى
النھج المجازي .لقد بقي سائداً مھيمنا ً في
الكنيسة حتى عصر اإلصالح .وكان من
أنصاره األقوياء أوريجانوس وأوغسطين.
انظر كتاب  Silva Moisesبعنوان Has
?The Church Misread The Bible
)المنشورات األكاديمية .(١٩٨٧
المخطوطة
 :ھذه المخطوطة التي تعود إلى القرن الخامس
اإلسكندرية
في اإلسكندرية ،مصر ،تحوي العھد القديم،
وكتب األبوكريفا )المنحولة( ،ومعظم العھد
الجديد .إنھا أحد أربع شھادات رئيسية على كل
العھد الجديد اليوناني )ما عدا أجزاء من متى،
ويوحنا ،و  ٢كورنثوس( .عندما تتغق ھذه
المخطوطة التي يرمز إليھا بالحرف " "Aمع
المخطوطة الفاتيكانية ،التي يرمز لھا بالحرف
" ،"Bعلى قراءة ما ،فإن ھذه القراءة يعتبرھا
معظم العلماء والدارسين أصلية في معظم
األمثلة.
 :ھذا نوع من التفسير الكتابي الذي تطور أصالً
المجاز
داخل اليھودية اإلسكندرية .لقد جعله فيلون
اإلسكندري في متناول الناس .ھدفه األساسي
ھو جعل الكتابات المقدسة مناسبة ووثيقة الصلة
بثقافة المرء أو نظام فيلون السفسطائي بتجاھل
الخلفية التاريخية للكتاب المقدس و/أو السياق
األدبي .إنه يسعى وراء معنى خفي أو روحي
كامن خلف كل نص من الكتابات المقدسة .ال بد
من االعتراف أن يسوع ،في مت  ،١٣وبولس،
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:

في غل  ،٤استخدما المجاز لينقال الحقيقة .ولكن
ذلك كان في شكل علم دراسة رموز الكتاب
المقدس وليس مجازاً تماما ً.
ھذا نوع من أدوات البحث تسمح للمرء بان
يعين كل شكل يوناني في العھد الجديد .إنه
تجميع ،بالترتيب األبجدي اليوناني ،لكل
األشكال والتعاريف األساسية .معجم اإلعراب
إضافة إلى ترجمة بيسطرية يسمحان للمؤمنين
الذين ال يعرفون اليونانية بأن يحلّلوا األشكال
النحوية والنظمية ليونانية العھد الجديد.
تُستخدم ھذه العبارة لوصف الرأي الذي يقول
أن كل الكتاب المقدس موحى به من ﷲ ،ولذلك
فھو ليس متناقضا ً بل متمما ً لبعضه البعض .ھذا
التأكيد المفترض مسبقا ً ھو أساس استخدام
المقاطع المتوازية في تفسير النص الكتابي.
يشير ھذا إلى الشبھة التي تدور حول وثيقة
مكتوبة عندما يكون ھناك معنيان أو أكثر
محتمالن أو عندما يُشار إلى شيئين أو أكثر في
نفس الوقت .ربما استخدم يوحنا الغموض عن
عمد في كتاباته.
ھذه تعني "أن تكون له صفات تخص البشر".
تُستخدم ھذه الكلمة لوصف لغتنا الدينية التي
نعبر بھا عن ﷲ .إنھا تأتي من الكلمة اليونانية
التي تدل على البشر .إنھا تعني أننا نتكلم عن
ﷲ وكأنه إنسان.
يوصف ﷲ بكلمات مادية ،وسوسيولوجية
اجتماعية ،وسيكولوجية نفسية تخص الكائنات
البشرية )تك ٨ :٣؛  ١مل .(٢٣ -١٩ :٢٢
وھذا ،بالطبع ،مجرد تشبيه .ولكن ليس ھناك
تصنيفات أو كلمات أخرى سوى كلماتنا
البشرية لنستخدمھا .ولذلك ،فإن معرفتنا با ،
وإن كانت حقيقية ،إال أنھا محدودة.
ھذا النھج من التفسير الكتابي نشأ في أنطاكية،
سورية ،في القرن الثالث الميالدي كرد فعل
على نھج اإلسكندرية المجازي .ھدفه األساسي
كان التركيز على المعنى التاريخي في الكتاب
المقدس .كان يفسر الكتاب المقدس كأدب بشري
طبيعي .ھذه المدرسة ساھمت في وجود الجدل
حول إذا ما كان المسيح له طبيعتان
)النسطورية( أو طبيعة واحدة )إله كامل
وإنسان كامل( .لقد اعتُبرت ھرطقة في نظر
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وانتقلت إلى
فارس ،ولكن لم يكن للمدرسة أھمية كبيرة.
مبادئھا التفسيرية الرئيسية صارت فيما بعد
المبادئ التفسيرية للمصلحين البروتستانت
الكالسيكيين )لوثر وكالفن(.
ھذه أحد كلمات وصفية ثالث تُستخدم لإلشارة
إلى العالقة بين أبيات الشعر العبري .إنھا تتعلق
بأبيات الشعر التي تكون متعاكسة في المعنى
)أم .(١ :١٥ ،١ :١٠
كان ھذا نوعا ً أدبيا ً يھوديا ً سائداً ومھيمناً ،بل
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:

Bezae

مخطوطة بيزا

:

وربما فريداً من نوعه .لقد كان نوعا ً من
الكتابات الملغزة استُخدمت في فترات الغزو
واالحتالل الذي تعرض له اليھود على يد قوى
عالمية أجنبية .إنه يفترض أن إلھا ً افتدائيا ً
تخليصيا ً شخصيا ً خلق العالم ويسيطر على
أحداثه ،وأن إسرائيل ھو شعب كان موضع
اھتمامه وعنايته الخاصة .يعد ھذا األدب بنصر
نھائي بمسعى إلھي خاص.
إنه رمزي وخيالي للغاية وفيه الكثير من
الكلمات الملغزة الخفية المعاني .كان يعبر عن
الحقائق غالبا ً من خالل ألوان ،وأرقام ،ورؤى،
وأحالم ،وتدخل مالئكي ،وكلمات رمزية سرية
وفي معظم األحيان ثنوية حادة بين الخير
والشر.
بعض أمثلة عن ھذا النوع األدبي ھي ) (١في
العھد القديم ،حزقيال )األصحاحات ،(٤٨ -٣٦
دانيال ) ،(١٢ -٧زكريا؛ و) (٢في العھد
الجديد ،مت ٢٤؛ مر ١٣؛  ٢تس ٢؛ والرؤيا.
ھذه من الجذر اليوناني الذي يعني "الدفاع
القانوني" .ھذا علم محدد ضمن الالھوت الذي
يسعى لتقديم دليل ومجادالت عقالنية لإليمان
المسيحي.
ھذه ترادف بشكل أساسي كلمة "االفتراض
مسبقا ً" .إنھا تشتمل على المحاكمة العقلية
استناداً إلى تعاريف ،ومبادئ مقبولة سابقاً ،أو
فرضيات يُفترض بأنھا صحيحة .إنه ما يُقبل
بدون تمحص أو تحليل.
كان آريوس شيخا ً في الكنيسة في اإلسكندرية،
مصر ،في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع.
أكد أن يسوع كان سابق الوجود ولكن لم يكن
إلھا ً )ليس من نفس جوھر اآلب( ،وربما استند
في ذلك إلى أمثال  .٣١ -٢٢ :٨جابھه أسقف
اإلسكندرية ،الذي بدأ )عام  ٣١٨م (.جداالً دام
عدة سنوات .صارت األريوسية قانون اإليمان
الرسمي للكنيسة الشرقية .أدان مجمع نيقية عام
 ٣٢٥م .آريوس وأكد المساواة الكاملة
واأللوھية لالبن.
أرسطو كان أحد أقدم فالسفة اإلغريق ،تلميذاً
ألفالطون ومعلّما ً لإلسكندر الكبير .وصل
تأثيره ،حتى اليوم ،إلى كل مجاالت الدراسات
المعاصرة .ذلك ألنه أكد على المعرفة من
خالل المراقبة والمالحظة والتصنيف .وھذا
أحد المبادئ األساسية في النھج العلمي.
ھذه ھي الكتابات األصلية للكتاب المقدس .ھذه
المخطوطات األصلية المكتوبة باليد مفقودة
جميعھا .لم تبقى لنا سوى بضعة نسخ من نسخ.
ھذا ھو مصدر العديد من االختالفات النصية
الجزئية الطفيفة في المخطوطات العبرية
واليونانية واإلصدارات القديمة.
ھذه مخطوطة يونانية والتينية من القرن
السادس الميالدي .تُدعى المخطوطة " ."Dإنھا
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تحوي على األناجيل وأعمال الرسل وبعض
الرسائل العامة .تتميز بالعديد من اإلضافات
على يد النُسّاخ .تشكل أساس "النص المقبول"،
ومعظم التقليد المخطوطي اليوناني الذي وراء
ترجمة .King James Version
ھذه الكلمة تُستخدم لوصف الميل القوي المسبق
نحو موضوع معين أو وجھة نظر معينة .إنھا
الذھنية التي يكون فيھا التجرد مستحيالً بالنسبة
إلى موضوع معين أو رأي ما .إنھا موقف
متحيز.
تُستخدم الكلمة بمعنى مخصص جداً .تُعرّف
بأنھا فھم ما أراد الكاتب األصلي أن يقوله إلى
الناس في أيامه وتطبيق ھذه الحقيقة على يومنا
ھذا .تُعرف سلطة الكتاب المقدس عادة على
أنھا النظرة إلى الكتاب المقدس نفسه على أنه
دليلنا الرسمي الوحيد ذو السلطة .ولكن ،على
ضوء التفاسير الحالية وغير المالئمة ،صرت
أحدد أكثر ھذا التعريف على الكتاب المقدس
كما يُفسر اعتماداً على مبادئ النھج التاريخي-
النحوي.
تُستخدم ھذه الكلمة لوصف الكتابات التي يُعتقد
أنھا موحى بھا بشكل فريد .تُستخدم لإلشارة إلى
كل من العھد القديم والجديد.
تُستخدم ھذه الكلمة لوصف مركزية المسيح.
أستخدمھا بما يتعلق بفكرة أن يسوع ھو رب
كل الكتاب المقدس .العھد القديم يشير إلى
يسوع وھو تحقيقه وھدفه )مت .(٤٨ -١٧ :٥
ھذا نوع متخصص من كتب البحث .إنه يقدم
الخلفية العامة للسفر الكتابي فيما يحاول أن
يوضح معنى كل قسم من السفر .البعض يركز
على التطبيق ،بينما آخرون يتعاملون مع النص
بطريقة تقنية أكثر .ھذه الكتب مفيدة ،ولكن
يجب استخدامھا بعد أن يحصل المرء على
دراسة تمھيدية أولية للكتاب المقدس .تفاسير
المفسرين يجب أال يُسلّم بھا بدون تدقيق أو
نقاش .مقارنة مختلف التفاسير من وجھات نظر
الھوتية مختلفة أمر مفيد في العادة.
ھذا أحد أدوات البحث الالزمة لدراسة الكتاب
المقدس .إنه يورد مكان ذكر كل كلمة في
العھدين القديم والجديد .ويساعد بطرق عديدة:
) (١تحديد الكلمة العبرية أو اليونانية التي وراء
كل كلمة من ترجماتنا؛ ) (٢مقارنة المقاطع
حيث تُستخدم نفس الكلمة العبرية أو اليونانية؛
) (٣إظھار كيفية ترجمة كلمتين مختلفتين من
العبرية أو اليونانية إلى كلمة واحدة في لغتنا؛
) (٤إظھار عدد مرات استخدام كلمات معينة
في أسفار معينة أو من قِبل ُكتاب معينين؛ )(٥
مساعدة المرء على إيجاد المقطع في الكتاب
المقدس انظر كتاب  ،Walter Clarkبعنوان
How to Use New Testament Greek
Study
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 ، Aidsص.(٥٥ -٥٤ .
تشير ھذه إلى سلسلة من النصوص القديمة
المكتوبة باللغة العبرية واآلرامية والتي ُوجدت
قرب البحر الميت عام ١٩٤٧م .لقد كانت
المكتبات الدينية لليھودية المتعصبة المنعزلة في
القرن األول .ضغط االحتالل الروماني
وحروب الغيورين بعيد العام  ٦٠جعلھم يخفون
الدروج في جرار فخارية مختومة مكومة السد
في كھوف أو حفر .لقد ساعدتنا تلك
المخطوطات على فھم الخلفية التاريخية في
فلسطين القرن األول وأكدت على دقة النص
الماسوري ،على األقل في تلك الحقبة الباكرة
ق.م ..يُشار إلى ھذه المخطوطات عادة
باالختصار "."DSS
ھذه الطريقة من المنطق أو التفكير تتنقل من
المبادئ العامة إلى التطبيقات الخاصة عن
طريق االستنتاج المنطقي .إنھا تعاكس طريقة
التفكير االستقرائي ،الذي يعكس النھج العلمي
والذي ينتقل من التفاصيل المراقبة إلى
االستنتاجات العامة )النظريات(.
ھذه طريقة في التفكير يُنظر بھا إلى ما يبدو
ظاھريا ً على أنه متناقض أو فيه مفارقة بشكل
مجمل في مشادة تسعى نحو جواب موحد
يشتمل على كال جانبي المفارقة .ھناك الكثير
من العقائد الكتابية التي تحوي ثنائيات جدلية،
التعيين المسبق مقابل اإلرادة الحرة؛ اليقين
مقابل المثابرة؛ اإليمان مقابل األعمال؛ القرار
مقابل التلمذة؛ الحرية المسيحية مقابل
المسؤولية المسيحية.
ھذا ھو المصطلح التقني الذي يستخدمه يھود
فلسطين في وصف أولئك اليھود الذين يعيشون
في مختلف أصقاع األرض خارج فلسطين.

 :ھذه نظرية لترجمة الكتاب المقدس .يمكن
ترجمة الكتاب المقدس على أساس إعطاء معنى
لكل كلمة في العبرية أو اليونانية إلى لغتنا التي
نترجم إليھا ،ويمكن أيضا ً إتباع طريقة "إعادة
صياغة العبارة" األصلية والتعبير عنھا بطريقة
أخرى ال تلتزم تماما ً بترتيب الكلمات األصلية
أو العبارات .وھناك طريقة أخرى ھي بين
ھاتين النظريتين وھي "المكافئ الدينامي"
والذي نحاول فيه أن نأخذ النص األصلي
بجدية ،ولكن نترجمه بأشكال ومصطلحات
نحوية حديثة.
نجد نقاشا ً وافيا ً حول مختلف نظريات الترجمة
في كتاب  ،Fee and Stuartبعنوان How
،All Its Worth to Read the Bible For
ص.٣٥ .
 :تُستخدم ھذه الكلمة مع النقد النصي .إنھا تشير
إلى الممارسة التي تتميز باختيار قراءات من
مخطوطات يونانية مختلفة بغية الوصول إلى
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نص يُفترض أن يكون أقرب ما يكون إلى
المخطوطة األصلية .إنھا تنبذ الرأي الذي يقول
بأن أي عائلة من المخطوطات اليونانية تختزل
المخطوطات األصلية.
ھذا جانب من دراسة الكلمات في محاول
للتحقق من المعنى األصلي للكلمة .من ھذا
المعنى الجذري ،يمكن تحديد استخدامات
متخصصة بسھولة أكبر .في التفسير ،ال يكون
التركيز الرئيسي على علم داللة األلفاظ ،بل
على معنى واستخدام الكلمة في عصرھا.
ھذه ھي الكلمة التقنية المستخدمة للداللة على
عملية تفسير مقطع معين .إنھا تعني "يفسّر"
)النص( بحيث يكون ھدفنا ھو فھم قصد الكاتب
األصلي على ضوء الخلفية التاريخية ،والسياق
األدبي ،وعلم النظم ،ومعنى الكلمة المتعاصر.
ھذه كلمة فرنسية تشير إلى األنواع المختلفة من
األدب .الھدف األساسي من الكلمة ھو تقسيم
األشكال األدبية إلى فئات لھا صفات مشتركة
فيما بينھا :السرد التاريخي ،الشعر ،المثل،
النمط الرؤيوي والشرائع.
إن معظم معرفتنا لھذه الھرطقة يأتي من
الكتابات الغنوسية في القرن الثاني الميالدي.
إال أن األفكار األولية كانت حاضرة في القرن
األول )وقبل ذلك(.
قال البعض أن مبادئ الغنوسية الفالينتية
والسيرينثية في القرن الثاني ھي (١) :المادة
والروح متشاركان في األزلية )الثنوية
الوجودية( .المادة شر ،والروح خير .ﷲ ،الذي
ھو روح ،ال يمكن أن يتعاطى مباشرة مع المادة
الشريرة؛ ) (٢ھناك انبثاقات ) aeonsأو
مستويات مالئكية( بين ﷲ والمادة .المستوى
األخير أو األدنى ھو رب/يھوه العھد القديم،
الذي ك ﱠون العالم )(kosmos؛ ) (٣يسوع كان
انبثاقا ً كما الرب/يھوه ولكن أعلى في المقياس،
وأقرب إلى ﷲ الحقيقي .البعض كان يضعه في
أعلى المستويات ولكنه يبقى أقل من ﷲ
وبالتأكيد ليس إلھا ً متجسداً )انظر يو .(١٤ :١
بما أن المادة شرﱞ ،فما كان يمكن ليسوع أن
يتخذ جسداً بشريا ً ويبقى إلھا ً .لقد كان طيفا ً
روحيا ً )انظر  ١يو ٣ -١ :١؛ (٦ -١ :٤؛ و)(٤
كان يمكن الحصول على الخالص من خالل
اإليمان بيسوع إضافة إلى معرفة خاصة ،ال
يحظى بھا إال أناس خاصون معينون.
المعرفة كانت ضرورية للمرور عبر العوالم
السماوية .الناموسية والتمسك بحرفية الشرائع
اليھودية كانت أيضا ً مطلوبة للوصول إلى ﷲ.
كان معلمو الغنوسية الكذبة يقولون بوجود
نظامين أخالقيين متضادين (١) :بالنسبة
للبعض ،نمط الحياة كان ال يمت إلى الخالص
بصلة .بالنسبة لھم ،الخالص والروحانية تُغلّفان
في معرفة سرّية عن طريق العوالم المالئكية

Hermeneutics

التفسير

:

Higher
Criticism

النقد األعلى

:

Idiom

العبارة
االصطالحية

:

Illumination

االستنارة

:

Inductive

الطريقة
االستقرائية

:

Interlinear

ي
س ْطر ّ
بَ ْي َ

:

Inspiration

الوحي

:

Language of
description

لغة الوصف

:

)(aeons؛ أو ) (٢بالنسبة للبعض اآلخر ،نمط
الحياة حاسم للخالص .كانوا يؤكدون على نمط
حياة زھدي كدليل على الروحانية الحقيقية.
ھذا مصطلح تقني يشير إلى المبادئ التي تقود
إلى التأويل .إنھا مجموعة من خطوط عريضة
محددة وأيضا ً موھبة فنية .إن التفسير ،سواء
كان كتابيا ً أم دينياً ،يُقسم عادة إلى فئتين :مبادئ
عامة ومبادئ خاصة .ھذا يعود إلى األنواع
المختلفة من األدب التي نجدھا في الكتاب
المقدس .كل نوع أدبي له خطوطه العريضة
المميزة له ولكن فيه أيضا ً بعض االفتراضات
واإلجراءات المشتركة مع التفسير.
ھذا ھو اإلجراءات المتبعة في التفسير الكتابي
الذي يركز على البيئة التاريخية والبنية األدبية
للسفر الكتابي المعين.
تستخدم ھذه الكلمة للداللة على العبارات التي
توجد في مختلف الثقافات والتي لھا معنى
خاص ال يرتبط بالمعنى االعتيادي للكلمات
المفردة.
ھذا ھو مفھوم أن ﷲ قد تكلم إلى البشر .الفكرة
الكاملة يتم التعبير عنھا عادة بثالث كلمات:
) (١اإلعالن -تصرف ﷲ في التاريخ البشري؛
) (٢الوحي -أعطى تفسيراً صحيحا ً مالئما ً
لتصرفاته وأعماله ومعانيھا إلى أناس معينين
اختارھم ليكتبوا للبشر؛ و) (٣االستنارة -أعطى
روح قدسه ليساعد البشر على فھم كشفه لذاته.
ھذه طريقة في المنطق أو التفكير تنتقل من
األجزاء التفصيلية إلى الكل .إنھا الطريقة
ال َمبنيّة على المالحظة واالختبار في العلم
الحديث .وھذه كانت طريقة مقاربة أرسطو
بشكل أساسي.
ھذا نوع من أدوات البحث تسمح ألولئك الذين
ال يقرأون اللغة التي ُكتب بھا الكتاب المقدس
بأن يتمكنوا من تحليل معاني اللغة وبنيتھا .ھذه
الطريقة تضع تحت كل كلمة من اللغة األصلية
للكتاب المقدس ترجمتھا وذلك بين األسطر.
وھذه الوسيلة ،إضافة إلى "معجم اإلعراب"،
تساعد على فھم األشكال والتعاريف األساسية
في اللغة العبرية واليونانية.
ھذا ھو مفھوم أن ﷲ قد تكلم إلى البشر بإرشاد
ُكتّاب األسفار المقدسة إلى تدوين إعالنه بشكل
دقيق صحيح وواضح .الفكرة الكاملة يتم التعبير
عنھا عادة بثالث كلمات (١) :اإلعالن-
تصرف ﷲ في التاريخ البشري؛ ) (٢الوحي-
أعطى تفسيراً صحيحا ً مالئما ً لتصرفاته
وأعماله ومعانيھا إلى أناس معينين اختارھم
ليكتبوا للبشر؛ و) (٣االستنارة -أعطى روح
قدسه ليساعد البشر على فھم كشفه لذاته.
تُستخدم ھذه بما يتعلق بالمصطلحات التي ُكتب
بھا العھد القديم .إنھا تدل على عالم الكلمات
التي لدينا التي تظھر فيھا األشياء إلى حواسنا

Legalism

الناموسية

:

Literal

الحرفي

:

Literary
genre

النوع األدبي

:

Literary unit

الوحدة األدبية

:

Lower
criticism
Manuscript

النقد األدنى

:

مخطوطة

:

Masoretic
Text

النص الماسوري

:

Metonymy

الكناية

:

Muratorian
Fragment

أسفار قانون
موراتوري

:

الخمس .إنھا ليست وصفا ً علمياً ،ولم يُقصد بھا
أن تكون كذلك.
يتميز ھذا الموقف بالتأكيد المفرط الزائد على
القوانين أو الشعائر .إنھا تميل إلى االتكال على
اإلنجاز البشري وتحقيق اإلجراءات القانونية
كوسيلة للقبول أمام ﷲ .وتنزع الناموسية إلى
االنتقاص من أھمية العالقة وترفع قيمة
اإلنجاز ،في حين أن كليھما جانبان مھمان
للعالقة العھدية بين ﷲ القدوس والبشرية
الساقطة.
ھذا ھو النھج في التفسير الذي يركز على
النص والخلفية التاريخية والذي نشأ في
أنطاكيا .إنه يعني التفسير اعتماداً على المعنى
الواضح والعادي المألوف للغة البشرية ،رغم
أنھا تبقى معترفة بوجود اللغة المجازية
الرمزية.
يشير ھذا إلى األشكال المتمايزة التي يتخذھا
التواصل البشري ،مثل الشعر أو السرد
التاريخي .كل نوع من األدب له إجراءاته
التفسيرية الخاصة إضافة إلى المبادئ العامة
لكل األدب المكتوب.
تشير ھذه إلى التقسيمات الرئيسية في السفر
الكتابي بحسب األفكار المطروحة .يمكن أن
تتألف من عدة آيات أو عدة فقرات أو عدة
أصحاحات .إنھا وحدة متكاملة بحد ذاتھا تتناول
موضوعا ً رئيسيا ً محوريا ً.
انظر "النقد النصي".
تدل ھذه الكلمة على النسخ المختلفة للعھد
الجديد اليوناني .وتُقسم عادة إلى أنواع مختلفة
بناء على ) (١المادة التي ُكتب عليھا )ورق
البردى ،الجلد( ،أو ) (٢شكل الكتابة نفسھا
)مكتوبة بأحرف كبيرة أو أحرف صغيرة(.
يشير ھذا المصطلح إلى المخطوطات العبرية
للعھد القديم التي ترجع إلى القرن التاسع
الميالدي والتي أنجزتھا أجيال علماء اليھود،
وتحوي على حركات التشكيل والعالمات
النصية األخرى.
أكدت المخطوطات العبرية ھذا النص تاريخياً،
وخاصة أشعياء ،المعروف من مخطوطات
البحر الميت .يُشار إلى النص الماسوري
اختصاراً بالرمز "."MT
ھي نوع من الصور البالغية يتم فيھا استخدام
اسم شيء للحديث عن شيء مرتبط به .مثال:
القول "اإلبريق يغلي" ما يعني أن "الماء في
اإلبريق يغلي".
ھذه قائمة باألسفار القانونية للعھد الجديد .لقد
ُكتبت في روما قبل عام  ٢٠٠م .وھذه القائمة
تحوي األسفار السبعة وعشرين التي في العھد
الجديد البروتستانتي .تُظھر ھذه بوضوح أن
الكنائس المحلية في أماكن مختلفة من

Natural
revelation

اإلعالن الطبيعي

:

Nestorianism

النسطورية

:

Original
author

الكاتب األصلي

:

Papyri

بردية

:

Parallel
passages

مقاطع متوازية

:

Paraphrase

سبك
إعادة ال ﱠ

:

اإلمبراطورية الرومانية كانت قد وضعت
"عمليا ً" القانون قبل أن تتفق عليه مجامع
الكنائس في القرن الرابع.
تشير ھذه إلى كشف ﷲ لذاته إلى اإلنسان .إنه
يشتمل على نظام الطبيعة )رو (٢٠ -١٩ :١
والوجدان األخالقي )رو  .(١٥ -١٤ :٢يتم
الحديث عنه في مز  ٦ -١ :١٩ورو  .٢ -١إنه
يتميز عن اإلعالن الخاص ،الذي ھو إعالن ﷲ
لنفسه في الكتاب المقدس وعلى أسمى شكل في
يسوع الناصري.
ھذه المقولة الالھوتية تم إعادة التأكيد عليھا من
قِبل حركة "األرض القديمة" وسط العلماء
المسيحيين )أي ،كتابات  .(Hugh Rossإنھم
يستخدمون ھذه المقولة ليؤكدوا أن كل الحق ھو
حق ﷲ .الطبيعة ھي باب مفتوح إلى معرفة
ﷲ؛ وھذا يختلف عن اإلعالن الخاص )الكتاب
المقدس( .إنه يعطي العلم الحديث الحرية
للبحث في النظام الطبيعي .في رأيي ،إنھا
فرصة جديدة رائعة للشھادة للعالم الغربي
العلمي المعاصر.
كان نسطوريوس بطريرك القسطنطينية في
القرن الخامس .تدرب في أنطاكيا السورية وأ ّكد
أن يسوع كانت لديه طبيعتان ،طبيعة بشرية
كاملة وطبيعة إلھية كاملة .انحرف ھذا الرأي
عن الرأي األرثوذكسي القائل بطبيعة واحدة
والمنتشر في اإلسكندرية .كان قلق نسطوريوس
الرئيسي ھو لقب "أم ﷲ" المعطى لمريم .القى
نسطوريوس معارضة من قِبل كيرلس
اإلسكندري والتعليم األنطاكي الذي تمرس ھو
نفسه عليه .كانت أنطاكيا مقر المقاربة النصية
التاريخية-النحوية لتفسير الكتاب المقدس ،بينما
كانت اإلسكندرية مرتع مدرسة التفسير
الرباعية الجوانب )المجازية( .في نھاية األمر
تم إقصاء نسطوريوس من منصبه ونفيه.
ھو الكاتب/المؤلف الفعلي ألسفار الكتاب
المقدس.
ھذا نوع من مادة الكتابة من مصر .ھذه المادة
تُصنع من قصب النھر .إنھا المادة التي ُكتبت
عليھا أقدم النسخ التي لدينا من العھد الجديد
اليوناني.
ھي جزء من الفكرة بأن كل الكتاب المقدس
موحى به من ﷲ ،ولذلك فإنه ھو يفسر نفسه
ويوازن الحقائق المتناقضة ظاھريا ً .وھذه مفيدة
أيضا ً عند محاولة المرء أن يفسر مقطعاً
غامضا ً أو غير واضح.
ھذه المقاطع أيضا ً تساعد في معرفة أوضح
مقطع حول موضوع معين وأيضا ً جميع
الجوانب الكتابية األخرى حول الموضوع
المعين.
ھذه اسم أحد نظريات ترجمة الكتاب المقدس.
يمكن ترجمة الكتاب المقدس على أساس إعطاء

Parochialism

ضيق األفق
الفكري

:

Paradox
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:
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:

معنى لكل كلمة في العبرية أو اليونانية إلى
لغتنا التي نترجم إليھا ،ويمكن أيضا ً إتباع
طريقة "إعادة سبك العبارة" األصلية والتعبير
عنھا بطريقة أخرى ال تلتزم تماما ً بترتيب
الكلمات األصلية أو العبارات .وھناك طريقة
أخرى ھي بين ھاتين النظريتين وھي "المكافئ
الدينامي" والذي نحاول فيه أن نأخذ النص
األصلي بجدية ،ولكن نترجمه بأشكال
ومصطلحات نحوية حديثة.
نجد نقاشا ً وافيا ً حول مختلف نظريات الترجمة
في كتاب  ،Fee and Stuartبعنوان How
،All Its Worth to Read the Bible For
ص.٣٥ .
ھذا مرتبط بالتحيز الذي يحصر الفكر في بيئة
الھوتية/ثقافية محلية محدودة .إن ھذا يمنع
إدراك طبيعة الحق الكتابي وتطبيقاته التي
تتجاوز الثقافات.
تشير ھذه إلى تلك الحقائق التي تبدو في الظاھر
متناقضة ،ومع ذلك فھي كلھا حقيقية
وصحيحة ،وإن كانت في مشادة مع بعضھا
البعض .إنھا تصيغ الحقيقة بعرضھا من
جوانب متعاكسة .الكثير من الحقائق الكتابية
تقدم عن طريق ثنائيات فيھا مفارقة )أو
دياليكتيكية(.
ً
الحقائق الكتابية ليست نجوما منعزلة ،بل كوكبة
تتشكل من نجوم مرتبة وفق نمط معين.
كان أحد فالسفة اليونان القديمة .أثرت فلسفته
بشكل كبير على الكنيسة األولى من خالل
علماء اإلسكندرية ،ومصر ،والحقا ً أوغسطين.
لقد افترض أن كل ما على األرض كان وھميا ً
ومجرد نسخة عن نموذج روحي أولي .ع ّدل
الالھوتيون فيما بعد "صيغ/أفكار" أفالطون بما
يتوافق مع العالم الروحي.
ً
يشير ھذا إلى فھمنا المتصور مسبقا لمسألة ما.
غالبا ً ما نكون آراء وأحكام عن مسائل معينة
قبل أن نقارب الكتابات المقدسة نفسھا .ھذه
االفتراض المسبق يعرف أيضا ً بـ "التحيز" ،أال
وھو موقف مسبق ،أو افتراض مسبق ،أو فھم
مسبق.
ھذه ھي عملية تفسير الكتابات المقدسة باقتباس
آية منه بدون اعتبار للسياق الذي وردت فيه أو
للسياق األشمل في الوحدة األدبية التي تحويھا.
ھذا يبعد اآليات عن قصد الكاتب األصلي
وتكون غايته عادة محاولة برھان رأي شخصي
استناداً إلى سلطة الكتاب المقدس.
ھذه المرحلة من حياة الشعب اليھودي بدأت في
السبي البابلي ) ٥٣٨ -٥٨٦ق.م .(.بزوال تأثير
الكھنة والھيكل ،صارت المجامع المحلية ھي
مركز الحياة اليھودية .وھذه المراكز المحلية
للثقافة اليھودية ،والشركة ،والعبادة ،ودراسة
الكتاب صارت محور حياة الشعب الدينية.
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:
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:

Syntax

علم النّظم

:

"دين الكتبة" ھذا صار في أيام يسوع موازيا ً
لدين الكھنة .عند سقوط أورشليم عام ٧٠م.
ظھر الشكل الكتابي/النسخي ،الذي كان يسيطر
عليه الفريسيون ،وھذا تحكم في توجه الحياة
الدينية اليھودية .يتميز ھذا بتفسير عملي
ناموسي تشريعي للتوراة كما فسّرھا التقليد
الشفھي )التلمود(.
ھذا ھو االسم المعطى لفكرة أن ﷲ قد تكلم إلى
البشر .المفھوم الكامل يتم التعبير عنه عادة
بثالث كلمات (١) :اإلعالن -تصرف ﷲ في
التاريخ البشري؛ ) (٢الوحي -أعطى تفسيراً
صحيحا ً مالئما ً لتصرفاته وأعماله ومعانيھا إلى
أناس معينين اختارھم ليكتبوا للبشر؛ و)(٣
االستنارة -أعطى روح قدسه ليساعد البشر
على فھم كشفه لذاته.
ھي الترجمة اليونانية للعھد القديم العبري .يقول
التقليد أنھا أُنجزت خالل سبعين يوما ً على يد
سبعين عالما ً يھوديا ً ألجل مكتبة اإلسكندرية في
مصر .يُقال تقليديا ً أنھا تعود إلى حوالي العام
 ٢٥٠ق.م) .وفي الواقع ربما استغرقت أكثر
من مئة سنة لتكتمل( .ھذه الترجمة ھامة جداً
وذلك ) (١ألنھا تعطينا نصا ً قديما ً يمكن
مقارنته مع النص العبري الماسوري؛ و)(٢
ترينا حالة التفسير اليھودي في القرنين الثالث
والثاني ق.م.؛ و) (٣تعطينا فھما ً يھوديا ً عن
المسيا قبل رفضھم ليسوع .يُرمز للترجمة
السبعينية عادة باالختصار "."LXX
ھذه مخطوطة يونانية من القرن الرابع
األلماني،
العالم
وجدھا
الميالدي.
 ،Tischendorfفي دير القديسة كاترين في
جبل موسى ،الموقع الذي يفترض تقليديا ً أنه
جبل سيناء .تسمى ھذه المخطوطة باسم أول
حرف في األبجدية العبرية ".[!] "aleph
تحوي ھذه المخطوطة على العھد القديم وكل
العھد الجديد .إنھا أحد أقدم مخطوطاتنا المكتوبة
باألحرف الكبيرة.
ھذه الكلمة ترادف عملية التعبير عن المعنى
مجازيا ً بشكل يلغي السياق األدبي والتاريخي
للمقطع وتفسيره استناداً إلى معيار آخر.
تشير ھذه إلى الكلمات ذات المعنى نفسه أو
المتشابھة جداً )رغم أنه في الواقع ليس ھناك
من كلمتين لھما تطابق سامي كامل( .والكلمتان
المترادفتان تكونان مترابطتان معا ً لدرجة أنه
يمكن استبدال إحداھما بأخرى في الجملة بدون
أن نفقد المعنى .تُستخدم أيضا ً لتعيين أحد
األشكال الثالثة لموازاة الشعرية العبرية .وفي
ھذا المعنى تشير إلى بيتين من الشعر يعبران
عن نفس الحقيقة )مز .(٣ :١٠٣
ھذا مصطلح يوناني يشير إلى بنية الجملة .إنھا
يتعلق بالطرق التي يتم فيھا ربط أجزاء الجملة
معا ً لتشكل فكرة كاملة.

Synthetical

تركيبي

:

Systematic
theology

الالھوت النظامي

:

Talmud

التلمود

:

Textual
criticism

النقد النصي

:

Textus
Receptus

النص المقبول

:

Torah

التوراة

:

ھذه إحدى الكلمات الثالث التي تشير إلى أنواع
السعر العبري .ھذه الكلمة تدل على أبيات
الشعر المبنية أحدھا فوق اآلخر بمعنى
تراكمي ،ويُدعى أحيانا ً "أوجي" )مز -٧ :١٩
.(٩
ھذه مرحلة من التفسير تحاول أن تربط حقائق
الكتاب المقدس بطريقة منطقية معقولة
وموحدة.
إنه تقديم منطقي أكثر منه تاريخي لالھوت
المسيحي من خالل أبواب )ﷲ ،اإلنسان،
الخطيئة ،الخالص ،الخ(.
ھذا ھو االسم الذي يُعطى إلى التقليد الشفھي
اليھودي الذي نُظّم في قوانين .يعتقد اليھود أن
ھذا التقليد أُعطي شفھيا ً لموسى على جبل سيناء
من قِبَل ﷲ .وفي الواقع يبدو أن التلمود ھو
تجميع لحكمة المعلّمين اليھود على مر السنين.
ھناك نوعان مختلفان من التلمود المكتوب:
التلمود البابلي وھو األقصر ،والتلمود
الفلسطيني غير المكتمل.
ھو دراسة مخطوطات الكتاب المقدس .النقد
النصي ضروري ألنه ليس لدينا النصوص
األصلية وألن المخطوطات تختلف عن بعضھا
البعض .يحاول النقد النصي أن يفسر التغايرات
وأن يصل )قدر اإلمكان( إلى النص األصلي
في مخطوطات العھد القديم والعھد الجديد .غالبا ً
ما يُسمى "النقد األدنى".
ظھرت ھذه التسمية في طبعة  Elzevirللعھد
الجديد اليوناني عام  ١٦٣٣م .ھو باألساس
شكل من العھد الجديد اليوناني الذي نتج عن
بضعة مخطوطات يونانية متأخرة وإصدارات
التينية لـ ،(١٦٧٨ -١٥١٠) Erasmusو
 ،(١٥٥٩ -١٥٤٦) StephanusوElzevir
An
) .(١٦٧٨ -١٦٢٤في كتاب
Introduction to the Textual
،Criticism of the New Testament
ص ،٢٧ .يقول " :Robertson A. T.إن
النص البيزنطي ھو النص المقبول" .النص
البيزنطي ھو النص األقل تقديراً بين العائالت
الثالث للمخطوطات اليونانية الباكرة )الغربية،
واإلسكندرية ،والبيزنطية( .إنه يحوي على
كومة مكدسة من األغالط التي ارتُكبت خالل
كتابة المخطوطات يدويا ً على مدى قرون .ومع
ذلك ،يقول  A.T. Robertsonأيضا ً" :إن
النص المقبول قد حفظ لنا نصا ً صحيحا ً دقيقا ً
جوھريا ً" )ص .(٢١ .ھذا التقليد المخطوطاتي
اليوناني )انظر بشكل خاص الطبعة الثالثة
إلرازموس  Erasmusلعام  (١٥٢٢يشكل
األساس لترجمةKing James Version
اإلنكليزية للكتاب المقدس ،عام  ١٦١١م.
ھذه ھي الكلمة العبرية التي تعني "تعليم" .لقد
صارت ھذه ھي االسم الرسمي الذي يُطلق

Typological

رمزي

:

Vaticanus

المخطوطة
الفاتيكانية

:

Vulgate

الفولغاتا

:

Wisdom
literature

األدب الحكمي

:

World
picture and
world-view

الصورة العالمية
والنظرة العالمية

:

YHWH

الرب/يھوه

:

على كتابات موسى )من التكوين حتى التثنية(.
وھذه ،بالنسبة إلى اليھود ،القسم األكثر موثوقية
وسلطة من القانون العبري )للكتابات المقدسة(.
ھذا نوع خاص من التفسير .يعتمد عادة على
فھم حقيقة العھد الجديد الموجودة في مقاطع
العھد القديم استناداً إلى رموز تتعلق بالكتاب
المقدس .ھذا الصنف من التفسير كان العنصر
األبرز في النھج اإلسكندري.
بسبب سوء استخدام ھذا النوع من التفسير،
ينبغي على المرء أن يحصر استخدامه على
أمثلة محددة مدونة في العھد الجديد.
ھذه ھي المخطوطة اليونانية التي تعود إلى
القرن الرابع الميالدي .لقد ُوجدت في مكتبة
الفاتيكان .كانت تحوي أصالً كل العھد القديم،
واألبوكريفا ،والعھد الجديد .ولكن بعض أقسام
منھا ضاعت )تكوين ،المزامير ،الرسالة إلى
العبرانيين ،الرسائل الرعوية ،رسالة فليمون،
والرؤيا( .إنھا مخطوطة مفيدة جداً في تحديد
كلمات النص األصلي في المخطوطات.
يُشار إليھا عادة بالرمز "."B
ھو اسم الترجمة الالتينية التي قام بھا جيروم
للكتاب المقدس .وصارت الترجمة األساسية أو
"الشائعة" للكنيسة الكاثوليكية الرومانية .تم
إنجازھا بعيد العام  ٣٨٠م.
كان ھذا النوع األدبي المنتشر في الشرق
األدنى القديم )والعالم المعاصر( .كان باألساس
محاولة لتعليم الجيل الجديد خطوطا ً عريضة
حول الحياة الناجحة من خالل الشعر،
واألمثال ،أو المقالة .لقد كان موجھا ً إلى األفراد
أكثر منه إلى المجتمع ككل .لم يستخدم تلميحات
إلى التاريخ بل كان يستند إلى خبرات الحياة
والمالحظة .في الكتاب المقدس ،إن األسفار من
أيوب إلى نشيد األنشاد تفترض حضور
الرب/يھوه وعبادته ،ولكن ھذه النظرة العالمية
ليست جلية في كل خبرة بشرية في كل عصر.
كنوع أدبي ،يقول األدب الحكمي حقائق عامة.
ولكن ھذا النوع األدبي ال يمكن أن يُستخدم في
كل حالة .فھذه أقوال عامة ال تنطبق دائما ً على
حالة كل فرد.
ھؤالء الحكماء تجرأوا على أن يطرحوا أسئلة
الحياة الصعبة .وغالبا ً ما تحدوا اآلراء الدينية
التقليدية )أيوب والجامعة( .إنھا تش ّكل توازنا ً
ومشادةً لإلجابات السھلة على مآسي الحياة.
ھاتان كلمتان مترافقتان .كلتاھما مفاھيم فلسفية
تتعلق بالخلق .عبارة "الصورة العالمية" تشير
إلى "كيفية" الخلق ،بينما عبارة "النظرة
العالمية" تشير إلى "من" ھو الخالق .ھاتان
الكلمتان لھما صلة وثيقة بتفسير تك  ٢ -١التي
تتناول بشكل رئيسي مسألة "من" خلق ،وليس
"كيف" ت ّم الخلق.
ھذا ھو اسم إله العھد في العھد القديم .يُذكر ھذا

االسم في خر  .١٤ :٣إنه الصيغة السببية
للكلمة العبرية "يكون" .كان اليھود يخشون أن
ّ
ُستخف باسم ﷲ؛
يعلنوا/يلفظوا االسم ،لئال ي
ولذلك فقد استعاضوا عنه بذكر االسم Adonai
١٦
" ،الرب".

 -16أحد األسماء التي تطلق على ﷲ في العھد القديم ھو "يھوه" )יהוה( ،(YHWH) :وذلك كما نرى في )خر ُ ،(١٤ :٣ويترجم
في الترجمات العربية للكتاب المقدس إلى "الرب" ،وفي اإلنكليزية إلى "] ."Lordالمترجم[.

الملحق ٥
بيان عقيدة وإيمان
ُ
ً
ً
ت أو إعالنات اإليمان أو دساتيرھا أھمية خاصة .بل بالحر ّ
ي أفضّل أن
أنا ال أُولي بيانا ِ
إيمان سيق ّدم ألولئك
أُؤ ّكد على الكتاب المقدس نفسه .ومھما يكن من أمر ،فإني أدرك أن بيانَ
ٍ
الذين لم يتعودوا علي بعد طريقةً لتقييم وجھة نظري العقائدية .في أيامنا ھذه حيث ھناك
ٌ
حسن أن أق ّدم لكم موجزاً مختصراً عن الفكر
الكثير من األخطاء الالھوتية والخداع،
الالھوتي الذي أق ّدمه.
 -١الكتاب المقدس في عھديه القديم والجديد ھو كلمة ﷲ األبدية ،الموحى بھا،
والمعصومة ،والموثوقة ،وذات السلطان .إنه إعالن ﷲ لذاته وقد د ّونه رجا ٌل
ق للطبيعة .إنه مصدرنا الوحيد للحق الواضح عن ﷲ ومقاصده.
تحت إرشا ٍد فائ ٍ
وھو أيضا ً المصدر الوحيد لإليمان والممارسة لكنيسته.
 -٢ھناك إله واحد فا ٍد ،خالق ،سرمدي ،أبدي .ﷲ ھو خالق كل األشياء ،المنظورة وغير
المنظورة .لقد أعلن نفسه ُمحبّا ً مھتما ً مراعيا ً رغم أنه أيضا ً عادل ومنصف .لقد
أعلن نفسه بثالثة أقانيم متمايزة :اآلب ،واالبن ،والروح القدس؛ منفصلة حقا ً
ولكن متساوية في الجوھر.
 -٣ﷲ متحكم فعليا ً بعالمه .ھناك ،وفي نفس الوقت ،مخطط أبدي راسخ معين لخليقة ﷲ
ومخطط آخر مر ّكز لألفراد يعطي مجاالً لإلرادة اإلنسانية الحرّة .ما من شيء
يحدث بدون معرفة ﷲ وإذنه ،ومع ذلك فإنه يسمح لألفراد باالختيار سواء كانوا
مالئكة أم بشراً .يسوع ھو ال ُمختار من قِبَل اآلب والجميع ُمحت َمل اختيارھم فيه.
معرفة ﷲ السابقة لألحداث ال تقلل من شأن البشر وال تسيّرھم وفق نصﱟ مق ّدر
سابقا ً ومكتوب .جميعنا مسؤولون عن أفكارنا وأفعالنا.
 -٤الجنس البشري ،ورغم أنه قد ُخلق على صورة ﷲ وح ّراً من الخطيئة ،قد اختار أن
يتمرد على ﷲ .ورغم أن آدم وحواء قد أغواھما إبليس الذي يفوق الطبيعة ،إال
أنھما مسؤوالن عن تمحورھما المتعمد على الذات .لقد أثّر تمردھم على البشرية
والخليقة .وإننا جميعا ً في حاجة إلى رحمة ﷲ ونعمته سواء في حالتنا المندمجة
في آدم أم في تمردنا االختياري الفردي.
 -٥أ ﱠمن ﷲ وسيلةَ مغفر ٍة واسترداد للبشرية الساقطة .يسوع المسيح ،ابن ﷲ الفريد،
صار إنساناً ،وعاش حياةً خالية من الخطيئة ،وبموته الكفّاري البديلي ،دفع
عقوبة خطيئة الجنس البشري .إنه الطريق الوحيد لالستعادة والتجديد والشركة
والصداقة مع ﷲ .ما من وسلة أخرى للخالص سوى من خالل اإليمان بعمله
ال ُمن َجز.
 -٦على كل واحد منا أن يقتبل شخصيا ً عطية ﷲ بالغفران واالسترداد في يسوع .وھذا
يتحقق بالثقة االختيارية بوعود ﷲ من خالل يسوع والتحول المتعمد عن
الخطيئة المعروفة.
 -٧جميعنا مغفور لنا و ُمستردون استناداً إلى إيماننا بالمسيح وتوبتنا عن الخطيئة .ولكن
الدليل على ھذه العالقة الجديدة تتبدى في حياة متغيرة ومغيﱢرة .ھدف ﷲ بالنسبة
إلى البشرية ليس السماء فقط يوما ً ما بل التشبه بالمسيح اآلن .أولئك المفتدون
حقاً ،ورغم أنھم يخطئون بين الفينة والفينة ،سيستمرون في اإليمان والتوبة
طوال حياتھم.
 -٨الروح القدس ھو "يسوع اآلخر" .إنه حاض ٌر في العالم ليقود الضالين إلى المسيح
ويخلق في المخلّصين تشبّھا ً بالمسيح .مواھب الروح القدس تُعطى عند
الخالص .إنھم حياة وخدمة يسوع مقسّمة وسط جسده ،الكنيسة .المواھب التي
ھي باألساس مواقف ودوافع يسوع يجب تحريكھا بثمر الروح القدس .الروح
فعّا ٌل في يومنا كما كان في زمان الكتاب المقدس.
 -٩جعل اآلبُ يسو َع المسيح القائم ديﱠانا ً على كل شيء .سيعود إلى األرض ليدين كل
البشر .أولئك الذين آمنوا بيسوع والمكتوبة أسماؤھم في سفر الحياة للحمل
سيقتبلون أجسادَھم الممجدة األبدية لدى عودته .سيكونون معه إلى األبد .وأما
أولئك الذين رفضوا أن يتجاوبوا مع حق ﷲ فسيُفصلون إلى األبد عن أفراح
الشركة مع ﷲ المثلث األقانيم .سيُدانون مع الشيطان ومالئكته.
ُ
ّ
بالتأكيد ليست ھذه دراسة كاملة أو شاملة ولكني أرجو أن أكون قد قدمت لكم
المقاربة الالھوتية التي لدي .يروق لي القول:
"في الجوھريات -وحدة ،وفي الثانويات -حرية ،وفي كل األشياء -محبّة".

