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كممة لممؤلؼ
كيفية االستفادة مف ىذا التفسير
و
كاتب مميىـ قديـ ،بطريقة
ييعتبر تفسير الكتاب المقدس بمثابة عممية ركحية كعقبلنية في محاكلة فيـ
طبؽ معيا رسالة اهلل في زمننا المعاصر.
يمكف أف تيفيـ كتي ٌ
فبلبد مف كجكد
تتضمف التسميـ كاالنفتاح عمى اهلل،
العممية الركحية حاسمة ،إال أنيا صعبة التحديد .إذ
ٌ
ٌ

جكع كشغؼ ( )8لو )3( ،لمعرفتو )1( ،لخدمتو .ىذه العممية تنطكم عمى الصبلة كاالعتراؼ كالرغبة الطكعية

المسيحييف المخمصيف األتقياء لمكتاب
لتغيير نمط الحياة .فالركح حاسـ في العممية التفسيرية ،كىذا ىك ٌسر فيـ
ٌ
المقدس بطريقة مختمفة عف اآلخريف.
ٌ

النص دكف أم
أما العممية العقبلنية فتحديدىا أسيؿٌ .
البد أف نككف منسجميف كمنصفيف في تعاممنا مع ٌ
يفسر بحيادية كمكضكعية .ىذا
لتحيز شخصي أك طائفي .إننا جميعان محككمكف بالتاريخ ،فبل أحد ٌ
تأثير ٌ
منا ٌ

تحيزنا في ىذه
متأنية ،إذ
التفسير ٌ
يقدـ عممية عقبلنية ٌ
يتضمف ثبلثة مبادئ تفسيرية تساعدنا عمى تجاكز ٌ
ٌ
المسألة.
المبدأ األوؿ

ينطكم المبدأ األكؿ عمى مبلحظة الخمفية التاريخية التي يكتب فييا السفر الكتابي مع مراعاة خصكصية

المناسبة التاريخية لكتابتو .فالكاتب األصمي لديو قصد كرسالة يريد إيصاليا ،فبل يمكف لمنص أف يعني لنا شيئ نا

لـ يكف يعنيو لمكاتب الممىيـ القديـ الذم كتبو أكالن .فغايتو ىي المفتاح في المقاـ األكؿ  -كليس حاجتنا التاريخية
مكمؿ لمتفسير لكف التفسير المبلئـ يجب
كالعاطفية كالثقافية كالشخصية كالطائفية .إف التطبيؽ العممي ىك جزء ٌ
نص كتابي لو معنى كاحد كحيد ىك ما قصده المؤلؼ
أف يسبؽ التطبيؽ .كما يجب التسميـ كاإلقرار بأف كؿ ٌ
الكتابي األصيؿ بإرشاد الركح إلببلغو ألىؿ عصره .كقد ينطكم ىذا المعنى الكحيد عمى عدة تطبيقات محتممة

ص ٌممت
لثقافات كمكاضع مختمفة .ىذه التطبيقات يجب أف ترتبط بالحقيقة المركزية لمكاتب األصمي ،ليذا السبب ي

لتزكدنا بمقدمة لكؿ سفر مف أسفار الكتاب المقدس.
ىذه الدراسة التفسيرية المرشدة ٌ
المبدأ الثاني

يقكـ المبدأ الثاني عمى تحديد الكحدات األدبية في التأليؼ ،إذ أف كؿ سفر كتابي ىك كثيقة كاحدة
لممفسريف عزؿ جانب كاحد مف الحقيقة باستبعاد الجكانب األخرل .لذلؾ ،يتكجب االجتياد في
يحؽ
مكحدة ،فبل ٌ
ٌ
فيـ غاية السفر الكتابي ككؿ ،قبؿ الشركع في تفسير الكحدات األدبية ّّ
كؿ عمى حدة .فاألجزاء المنفردة –
إصحاحات ،مقاطع ،آيات  -ال يمكف أف تعني منفصمةن ما ال تعنيو الكحدة الكاممة .ينبغي لمتفسير أف ينتقؿ مف

ص ٌممت ىذه الدراسة التفسيرية
محاكلة الفيـ االستنتاجية لكامؿ النص إلى محاكلة فيـ استقرائية لؤلجزاء .لذا ،ي
المرشدة لمساعدة الطالب في تحميؿ البناء األدبي لكؿ كحدة مف خبلؿ مقاطعيا .تقسيـ النص إلى مقاطع
كحيا ،إنما طريقة تساعدنا تركيز تفكيرنا في كحدات.
كاصحاحات ليس ن
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إف التفسير عمى أساس المقطع  -كليس عمى أساس الجممة أك العبارة أك الفقرة أك الكممة  -ىك المفتاح

تتبع المعنى الذم يقصده كاتب السفر .فالمقاطع مبنية عمى عنكاف َّ
مكحد ،ييدعى غالبان الفكرة الرئيسية أك
في ٌ
عنكاف المكضكع .إف كؿ كممة أك جممة أك عبارة أك فقرة في المقطع ،ليا صمة بطريقة ما بالفكرة الرئيسية
تتبع فكرة
تحدىا
الكاحدة .كىي ٌ
كتكسعيا كتشرحيا أك تستفسر عنيا .فالمفتاح الحقيقي في التفسير المناسب ىك ٌ
ٌ
ص ّْممت ىذه
الكاتب األكؿ عبارةن بعبارة ،عبر الكحدات األدبية المنفردة التي تش ٌكؿ السفر الكتابي بكاممو .لقد ي

الدراسة التفسيرية المرشدة لمساعدة الطالب في مقارنة الترجمات اإلنكميزية الحديثة .انتيقيت ىذه الترجمات ألنيا
تستخدـ نظريات مختمفة في الترجمة:

4
تـ
 .8النص اليكناني في إصدار جمعية الكتاب
ٌ
المقدس المتحدة ،الطبعة الرابعة المنقٌحة (  .)UBSىذا النص ٌ
تقسيمو إلى مقاطع مف ًقبؿ عمماء النص المعاصريف.

المسمى
 .3ترجمة الممؾ جيمس الحديثة ( ،)NKJVكىي ترجمة حرفية قائمة عمى المخطكط اليكناني التقميدم
ٌ

 .Textus Receptusتقسيمات المقاطع فيو أطكؿ مف الترجمات األخرل .ىذه الكحدات الطكيمة تساعد

المكحدة.
الطالب عمى رؤية العناكيف
ٌ

معدلة حرفية .إنيا تشكؿ نقطة كسطى بيف
 .1الترجمة المنقٌحة المعيارية الجديدة ( ،)NRSVكىي ترجمة ٌ
تماما في تحديد المكاضيع.
الترجمتيف الحديثتيف التاليتيف .تقسيمات المقاطع فييا مفيدة ن
المقدس
تـ طبعيا مف قبؿ جمعية الكتاب
 .4الترجمة اإلنكميزية المعاصرة ( ،)TEVكىي ترجمة مرادفة
ٌ
ٌ
كعمميةٌ ،
المقدس عمى و
المتحدث بالمغة اإلنكميزية
نحك يم ٌكف القارئ ك
ٌ
المتحدة .تقكـ ىذه الترجمة بمحاكلة تفسير الكتاب ٌ
تقسـ المقاطع
النص اليكناني .فغالبان،
المعاصرة أف يستكعب المعنى المقصكد في
كخصكصا في األناجيؿٌ ،
ٌ
ن

المفسر ،إال أنيا
حسب المتكمٌـ ال حسب المكضكع ،عمى النمط المعمكؿ بو في  ،NIVلغاية في نفس
ٌ
ضعيفة الجدكل .تجدر المبلحظة أف كمتا الترجمتيف  UBS4ك  TEVقد نشرتيما نفس الدار ،بيد أف تقسيـ
المقاطع فييما مختمؼ.

كعممية ،مبنية عمى الترجمة الكاثكليكية الفرنسية .إنيا
المقدس األكرشميمي ( ،)JBكىك ترجمة مرادفة
 .5الكتاب
ٌ
ٌ
معيف جيد في مقارنة تقسيمات المقاطع مف منظكر أكركبي.
 .6الكتاب المقدس بالنص المعيارم األميركي الحديث ( .)NASBالطبعة المحدثة لمعاـ  ،8995كىي ترجمة
حرفية .التفسير القائـ عمى شرح آية بآية يتبع ىذا التقسيـ المقطعي.

المبدأ الثالث

المقدس لمكصكؿ إلى أكسع فيـ ممكف لممعنى
يقكـ المبدأ الثالث عمى قراءة ترجمات مختمفة لمكتاب
ٌ
لجممة أك و
و
كممة يكنانية
(دالالت األلفاظ) الذم يمكف أف تحتممو الكممات أك العبارات الكتابية .في الغالب يمكف
التنكع في المخطكط
أف تيفيـ ٌ
بعدة طرؽ ،فالترجمات المختمفة تطرح ىذه الخيارات كتساعد في تحديد كشرح ٌ
اليكناني .ىذه الترجمات ال تؤثر عمى العقيدة ،بؿ تساعدنا عمى محاكلة الرجكع إلى النص األصمي الذم خطٌو
كاتب قديـ يمٍميىـ.
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جازما إنما
يقدـ طريقان أسرع لمطالب في فحص تفسيراتو ،إذ ال ييقصد منو أف يككف
إف ىذا التفسير ٌ
ن
تجنب محدكدية التفكير كالنزعة
لمتثقيؼ كتحفيز الفكر ،فغالبان ما تساعدنا التفسيرات المحتممة األخرل عمى ٌ
المفسركف ألف يككف لدييـ مجاالن كاسعان مف الخيارات التفسيرية لتمييز االلتباس الذم
العقائدية كالطائفية .يحتاج
ٌ
يمكف أف يظير في و
يدعكف بأف الكتاب المقدس
نص قديـ .كيصدمنا كـ ىك قميؿ اإلتفاؽ بيف المسيحييف الذيف ٌ
ىك مصدرىـ لمحؽ.
لقد ساعدتني ىذه المبادئ في التغمٌب عمى كثير مما أقكـ بو مف الربط التاريخي ،مف خبلؿ دفعي نحك

ص القديـ .فرجائي أف تككف سبب بركة لكـ أيضان.
التعامؿ بجيد مع ى
الن ٌ

بكب أكتمي Bob Utley
جامعة شرؽ تكساس المعمدانية
East Texas Baptist University
 37حزيراف 8996
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المقدس
دليؿ إلى قراءة صحيحة لمكتاب
ّ
الحؽ القابؿ لئلثبات
بحث شخصي نحو
ّ

التثبت منو منطقي نا؟ ىؿ ىناؾ سمطة
ىؿ يمكننا أف نعرؼ
ٌ
الحؽ؟ أيف نجده؟ ىؿ بإمكاننا التحقٌؽ ك ٌ
مطمقة؟ ىؿ ىناؾ أساسيات بالمطمؽ تقكد حياتنا كعالمنا؟ ىؿ مف معنى لمحياة؟ لماذا نحف ىنا؟ إلى أيف نحف
ذاىبكف؟ ىذه أسئمة – يتمعف فييا كيطرحيا كؿ الناس العقبلء – قد شغمت العقؿ البشرم منذ فجر التاريخ
(جامعة88-81:8؛  .)88-9:1يمكف أف أتذ ٌكر بحثي الشخصي طمبان لمركز تكتمؿ فيو حياتي .آمنت بالمسيح
ً
و
أناس ثقة مف أفراد عائمتي .مثمما كنت أكبر كأنضج ،كانت تنمك
شيادة
منذ نعكمة أظفارم إيمانان قائمان عمى

معي أسئمة عف ذاتي كعف العالـ .لقد عجزت الثقافة البسيطة ذات الشكمية الدينية عف تفسير االختبارات التي
و
بكقت ساده التشكيش كالبحث كالتكؽ كحتى الشعكر بالقنكط في مكاجية عالـ
قرأت عنيا أك كاجيتيا ،فمررت
قاس و
و
فاقد لمشعكر ،كنت أعيش فيو.
ٌادعى كثيركف بامتبلؾ أجكبة ليذه األسئمة الجكىرية ،لكف بعد البحث كالتمحيص كالمراجعة اكتشفت أف

شخصية ( )3أساطير قديمة ( )1خبرات فردية ( )4إسقاطات فمسفية .لقد
أجكبتيـ تقكـ عمى ( )8فمسفات
ٌ
احتجت إلى درجة ما مف التأ ٌكد كبعض البراىيف مع بعض المنطؽ كي أؤسس عميو نظرتي لمعالـ كمركز
التكامؿ في شخصيتي كىدفي في الحياة.

لقد كجدت ىذه األمكر في دراستي لمكتاب المق ٌدس .بدأت أبحث عف برىاف مصداقية ىذا الكتاب
المقدس كما أثبتيا عمـ اآلثار ( )3دقَّة النبكءات في العيد القديـ ()1
فكجدتيا في ( )8المكثكقية التاريخية لمكتاب ٌ

تغيرت حياتيـ
المقدس عبر ألؼ كستمائة سنة مف كجكده ( )4الشيادات
لي ٍحمة رسالة الكتاب
ٌ
الشخصية ألناس ٌ
ٌ
و
مكح ود لئليماف كالمعتٌقد ،لدييا القدرة عمى
فالمسيحية
المقدس.
بشكؿ دائـ لدل تكاصميـ مع الكتاب
ٌ
كنظاـ ٌ
ٌ
تقدـ إطا انر منطقيان فحسب ،بؿ ناحية اختبارية لئليماف الكتابي
التعاطي مع مسائؿ معقدة في الحياة البشرية .إذ لـ ٌ
جمب لي الفرح كاالتزاف أك االستقرار.
الذم ى

المقدسة .كاف اختبا انر
ظننت أنني كجدت مركز التكامؿ لحياتي  -أم المسيح ،كما ىك في األسفار
ٌ
ي
لت أتذ ٌكر الصدمة كاأللـ المذيف باغتا عيني كعقمي حكؿ التفسيرات
عنيفان ككاف انفراجان عاطفيان .مع ذلؾ ،ماز ي

المقدس مع كثرة المدافعيف عنيا كأحيانان في نفس الكنائس كنفس معاىد الفكر.
المختمفة لمكتاب ٌ
المقدس لـ يكف نياية المطاؼ بؿ بدايتو .كيؼ يمكنني تأكيد أك رفض
إف تأكيد كحي
كمصداقية الكتاب ٌ
ٌ

يدعكف سمطة ىذا
التفسيرات المتنكعة المتضاربة لممقاطع الصعبة في الكتب المقدسة ،كالتي يضعيا أكلئؾ الذيف ٌ
الكتاب كمصداقيتو؟

حج إليماني .كنت عمى يقيف أف إيماني في المسيح قد ()8
لقد باتت ىذه الميمة ىدؼ حياتي كرحمة ٌ
جمب سعادة كفرحان عظيميف .كاف عقمي يتكؽ إلى بعض المطمقات في كسط نسبية ثقافتي (ما بعد الحداثة)،
ى
( )3عقائدية األنظمة الدينية المتضاربة (ديانات العالـ) )1( ،التباىي الطائفي .أثناء بحثي في محاكلة فيـ
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تحيزم الذاتي عمى الصعيد التاريخي كالثقافي كالطائفي ك االختبارم.
كتفسير األدب القديـ ،فكجئت باكتشاؼ ٌ
المقدس م ار انر لتعزيز آرائي الشخصية بكؿ بساطة .استخدمتو كمصدر لمعقيدة لمياجمة
كنت قد قرأت الكتاب
ٌ
اآلخريف عبر إعادة التأكيد في تقمقمي كعدـ مبلءمتي ككفايتي .كـ كاف ىذا اإلدراؾ مؤلمان لي!

تحيزم
صرت قارئان أفضؿ لمكتاب
رغـ عدـ ككني مكضكعيان تمامان ،إال أنني
ٌ
المقدس ،أستطيع تقنيف ٌ
ي
بتحديده كاالعتراؼ بكجكده ،لكف مع ىذا لـ أكف قد تحررت منو بعد ،إالٌ أنني كاجيت ضعفاتي.

المقدس.
ألد أعداء القراءة الصحيحة لمكتاب ٌ
غالبان ما يككف المفسّْر مف ٌ
تمتحنيا ،كقارئ ،معي:
أبيف بعضان مف المسمَّمات التي أستحضرىا في دراستي لمكتاب ٌ
المقدس ل ى
دعني ٌ
 .Iالمسمَّمات:

المقدس ىك اإلعبلف الذاتي الكحيد الفريد المكحى بو عف اهلل الكاحد الحقيقي .لذلؾ،
 .aأؤمف أف الكتاب ٌ
يتكجب تفسيره في ضكء المقصد الذم قصده المؤلؼ اإلليي األكؿ (الركح) عبر كاتب إنساني في
خمفية تاريخية محددة.
ٌ
ىيأ اهلل نفسو لمتكمٌـ معنا
 .bأؤمف أف الكتاب
ٌ
المقدس يكتب لمشخص العادم ،أم لجميع الناس! فقد ٌ
بكضك وح ضمف محيط تاريخي كثقافي.

اهلل ال يخفي الحقيقة كيريدنا أف نعرفيا! لذا ،يتكجب تفسير الكتاب في ضكء زمانو ال زماننا .يجب أالٌ
ً
لعامة الناس كألذىانيـ ،كيستخدـ أشكاؿ
يعني الكتاب لنا ما لـ يعنو لقارئيو كمستمعيو األكائؿ .إنو كتاب مفيكـ ٌ
االتصاؿ كتقنياتو بشكؿ مألكؼ لدييـ.
مكحدان ،ال يتضارب مع ذاتو رغـ احتكائو عمى مقاطع
 .cأؤمف أف الكتاب
ٌ
المقدس يمتمؾ رسالةن كىدفان ٌ
المقدس ىك الكتاب ذاتو.
مفسر لمكتاب ٌ
صعبة كمتناقضة ظاىريان .كعميو ،فإف أفضؿ ٌ
المميىـ األكؿ .رغـ
 .dأؤمف أف كؿ مقطع (عدا النبكءات) لو معنى كاحد كحيد مبني عمى قصد المؤلؼ ي
ُّ
تصب في:
عدة
أننا لسنا متيقنيف بالمطمؽ بعممنا بما قصده المؤلؼ األكؿ .لكف مؤشرات ٌ
لتعبر عف الرسالة.
 )8نكع األدب ( genreاألسمكب األدبي) مختارة ٌ
المحددة كالتي أحدثت التدكيف.
الخمفية التاريخية كالمناسبة
)3
ٌ
ٌ

برمتو ،ككذا كؿ كحدة أدبية عمى حدة.
 )1السياؽ األدبي لمسفر الكتابي ٌ
النصي (اإلطار العاـ) لمكحدات األدبية بالنسبة لعبلقتيا مع الرسالة كك ٌؿ.
 )4التصميـ
ٌ
النحكية المغكية المستخدمة إليصاؿ الرسالة.
 )5المبلمح
ٌ
 )6الكممات المنتقاة لتقديـ الرسالة.
 )7النصكص المتكازية.

لمقطع ما .كقبؿ أف أشرح منيجي لقر و
اءة
إف دراسة كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت يصبح مكضكع دراستنا
و

التشعب
سببت الكثير مف
كتابية سميمة ،دعني أؤكد عمى بعض األساليب غير المبلئمة المستخدمة اليكـ .التي ٌ
ٌ
ٌ
تجنبيا.
في التفسير ،كبالتالي ٌ
البد مف ٌ
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.II

األساليب غير المبلئمة:
 .aتجاىؿ السياؽ األدبي لمسفر الكتابي كاستخداـ جممة أك عبارة أك حتى كممة مفردة كبياف لحقيقة ليس
النصية
البينات
ليا صمة بقصد الكاتب كأيضان مع القرينة األكسع .كتس ٌمى ىذه الطريقة عادة ٌ
ٌ
(.)Proof-texting

النص نفسو
بخمفية تاريخية افتراضية تفتقر إلى مؤازرة
الخمفية التاريخية لؤلسفار باستبداليا
 .bتجاىؿ
ٌ
ٌ
ٌ
ليا.

مكجية إلى
 .cتجاىؿ
الخمفية التاريخية لؤلسفار بقراءتيا تصفٌحان كما نتصفٌح جريدة صباحية محمٌية ٌ
ٌ
سيحييف معاصريف.
أفراد م
ٌ
فمسفية
محكليف إياه إلى رسالة
 .dتجاىؿ
الخمفية التاريخية لؤلسفار بالتفسير المجازم االستعارم ٌ
ٌ
ٌ
لمنص ٌ
الىكتية بعيدة كؿ البعد عف السامعيف األكائؿ كعف القصد الذم أراده الكاتب األكؿ.

 .eتجاىؿ الرسالة األصيمة باستبداليا بمنيج الىكتي خاص أك بعقيدة ما ،أك بمسألة معاصرة ال صمة
المقدس ككسيمة
ليا بيدؼ كرسالة الكاتب األكؿ .ىذه الظاىرة تتبع غالبان القراءة األكلية لمكتاب
ٌ

المتحدث .كيشار إلى ذلؾ غالبان بػ "تجاكب القارئ" ،أم (تفسير "ما يعنيو النص
إلرساء سمطة
ٌ
بالنسبة لي")

ىناؾ عمى األقؿ ثبلثة مككنات في كؿ تكاصؿ بشرم مكتكب:
قصد

النص

الكاتب األكؿ

المكتكب

المتمقٌي
األكؿ

المككنات ،لكف في سبيؿ تأكيد كحي
في الماضي ،ترٌكزت تقنيات القراءة المختمفة عمى كاحدة مف ىذه
ٌ
المعدؿ التالي يصير أكثر مبلئمة:
المقدس الفريد فإف الجدكؿ
ٌ
الكتاب ٌ
الروح القدس

المؤمنون
الالحقون

مخطوطات
متنوعة
قصد الكاتب
األصيؿ

ال َنص المكتوب

المتل ّقون األصيمكف

في الحقيقة يجب تضميف المككنات الثبلثة كمٌيا في السياؽ التفسيرم .فبداعي التحقٌؽ ،ييرٌكز تفسيرم
ردة فعمي حياؿ اإلساءات التي الحظتيا ()8
ىذا عمى
النص .ربما ىذه ٌ
المككنيف األكلييف :الكاتب األصيؿ ك ٌ
ٌ
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النص ( )3التفسير عمى طريقة "تجاكب القارئ" ،أم (تفسير "ما يعنيو
إضفاء صفة المجازية كالركحانية عمى ٌ
كتحيزنا
النص بالنسبة لي") .إف اإلساءة التشكييية يمكف أف تحصؿ في أية مرحمة .لذلؾ عمينا فحص دكافعنا
ٌ

كتقنياتنا كتطبيقاتنا ..لكف كيؼ لنا أف نفحصيا إف لـ يكف ثمة حدكد لمتفسير كضكابط كمعايير؟ ىذا ما يزكدني
بو قصد الكاتب كبناء النص ،مع بعض المعايير لتحديد مدل التفاسير المتعددة المحتممة.

في ضكء تقنيات القراءة غير المبلئمة ىذه ،ما ىي بعض المقاربات الممكنة لمقراءة السميمة لمكتاب
تقدـ درجة مف التحقٌؽ كالتماسؾ؟
المقدس كتفسيره ،التي ٌ
ٌ
المقدس
 .IIIمقاربات ممكنة لقراءة سميمة لمكتاب
ّ

في ىذه المرحمة لست بصدد مناقشة التقنيات الفريدة المتعمقة بأنكاع أدبية محددة لمتفسير ،إنما بصدد

مبادئ تفسيرٌية عامة كمحتممة لكؿ أنكاع النصكص الكتابية .ىناؾ كتاب جيد يفيد المقاربات المتعمٌقة باألنكاع
األدبية
المقدس بما ىك جدير بو" How To Read The Bible For
المحددة لمتفسير يدعى" :كيؼ نق أر الكتاب ٌ
ٌ

 All its Worthتأليؼ "غكردف في"  Gordon Feeك"دكغبلس ستيكارت"  Douglas Stuartطباعة زكندرفاف

.Zondervan
المقدس مف
تتركز منيجيتي بشكؿ أكلي عمى القارئ الذم يفسح المجاؿ لمركح القدس بإنارة الكتاب
ٌ
خبلؿ أربع حمقات قراءة شخصية .كىذا يضع الركح كالنص كالقارئ في المقاـ األكؿ كليس الثاني .كىذا يحمي

المقدس يمقي كاف انر
المفسريف عمى نحك مفرط .لقد سمعت ما قيؿ بأف" :الكتاب
القارئ مف الكقكع تحت تأثيرات
ّْ
ٌ
مف الضكء عمى التفاسير" .كىذا ال يعني التقميؿ مف شأف األدكات المساعدة في دراسة الكتاب ،بؿ بالحرم،
التماسان الستخداميا في التكقيت المبلئـ.

يجب أف نككف قادريف عمى دعـ تفسيراتنا مف النص نفسو .ىناؾ عمى األقؿ ثبلثة مجاالت تتيح لنا االقتراب إلى
و
حد ما:
 .8الكاتب األصيؿ:

الخمفية التاريخية.
أ ٌ -
ب -السياؽ األدبي.
 -3اختيارات الكاتب األصيؿ لكؿ مف:
أ -التراكيب النحكية (بناء الجممة).

ب -االستخدامات العممية المعاصرة لزمانو.
ت -األسمكب األدبي .genre

 .3فيمنا المناسب:
أ -المقاطع المتكازية ذات الصمة.
ب -العبلقات بيف التعاليـ (التناقض الظاىرم).
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المقدس ىك المصدر الكحيد لئليماف كالتطبيؽ .بكؿ
نقدـ أسبابان
منطقية لتفسيراتنا ،فالكتاب ٌ
إننا نحتاج أف ٌ
ٌ
كيشدد عميو .إنيا تدمير ذاتي ،اإلدعاء
المقدس
ٌ
أسؼ ،معظـ األحياف ال يتفؽ المسيحيكف حياؿ ما يعمٌمو الكتاب ٌ
المقدس ثـ عجز المؤمنيف عف االتفاؽ حكؿ ما يعمٌمو كيتطمبوي.
بكحي الكتاب ٌ
لتزكدنا بالبصائر التفسيرية التالية:
لقد ي
ص ٌممت حمقات القراءة األربع ٌ

 .Aحمقة القراءة األكلى:

 .8اق أر الكتاب في جمسة كاحدة .اقرأه ثانية بترجمة مختمفة ،عمى أمؿ أف تككف معتمدة عمى نظرية
مختمفة في الترجمة.
 )aكممة بكممة ( )NKJV, NASB, NRSVأك ما يعادليا بالمغة العربية :فاندايؾ – الترجمة الحديثة
لفاندايؾ – الترجمة البكلسية  -الكتاب الشريؼ – ترجمة الحياة كغيرىا.

1

 )bالترجمة ذات المرادفات الحيكية ( )TEV. JBأم في الترجمات السابقة.
المكسعة.
 )cالترجمة المقطعية )Living Bible, Amplified Bible( .ترجمة الحياة ،الترجمة
ٌ

محددان المكضكع.
 .3ابحث في اليدؼ المركزم لمكتابة ككؿٌ .

تعبر بكضكح عف اليدؼ المركزم
 .1افرز (قدر اإلمكاف) كحدةن أدبية أك إصحاح نا أك مقطعان أك جممة ٌ
أك المكضكع.
حدد النكع األدبي الغالب.
ٌ .4
 )aعيد قديـ.
قصة عبرٌية.
ٌ .a
 .bشعر عبرم (أدب الحكمة ،مزمكر).
 .cنبكءة عبرٌية (نثر ،شعر).
 .dشرائع.

 )bعيد جديد.
 .aقصص (األناجيؿ ،أعماؿ).
 .bأمثاؿ (في األناجيؿ).

 .cرسائؿ.

 .dأدب رؤيكم.
 .Bحمقة القراءة الثانية:

ً
بأكممو ،ساعيان لتحديد العناكيف كالمكاضيع الرئيسية.
 .8اق أر السفر
كعي ٍف بإيجاز محتكياتًيا بعبارة بسيطة.
 .3ضع جداكالن بالعناكيف الرئيسية ٌ
ككسع إطار الدراسة بالكسائؿ المساعدة.
 .1راجع ما كتبتو عف اليدؼ ٌ

1

المترجـ.
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 .Cحمقة القراءة الثالثة:
 .8اق أر ً
المناسبة الخاصة لكتابتو ،كذلؾ مف خبلؿ
السفر ثانيةن بأكممو ،ساعيان لتحديد
ٌ
الخمفية التاريخية ك ى
المقدس ذاتو.
الكتاب ٌ
 .3ضع جدكالن بالفقرات التاريخية المذككرة في ىذا ً
السفر الكتابي.
)a

الكاتب.

)b

الزمف.

)c

المتمقٌكف.

)d

)e
)f

السبب الذم استكجب الكتابة.

الخمفية الثقافية ذات الصمة مع الغاية مف الكتابة.
مظاىر
ٌ
اإلشارات إلى أناس كأحداث الفترات التاريخية.

حدد
كسع إطار الدراسة إلى مستكل المقطع في ذلؾ الجزء مف السفر الكتابي الذم تريد تفسيرهٌ .
ٌ .1
تتبع منطؽ
دائمان الكحدة األدبية .يمكف أف يشمؿ ذلؾ ٌ
عدة إصحاحات أك مقاطع .ىذا يم ٌكنؾ مف ٌ
النصي.
الكاتب األصيؿ كتصميمو
ٌ

 .4راجع الخمفية التاريخية مستخدمان الكسائؿ المساعدة.

 .Dحمقة القراءة الرابعة:

عدة.
 .8اق أر الكحدة األدبية المحددة ثانية بترجمات ٌ
)a

كممة بكممة ( )NKJV. NASB. NRSVأك ما يعادليا بالمغة العربية.

)b

الترجمة ذات المرادفات الحيكية ( )TEV.JBأك ما يعادليا بالمغة العربية.

)c

الترجمة المقطعية ( )Living Bible, Amplified Bbleأك ما يعادليا بالمغة العربية.

 .3البحث عف البناء األدبي كالميغكم.

 )aالمقاطع المكررة (أفسس .)81 ،83 ،6:8
 )bالتراكيب النحكية المكررة (ركمية .)18:8
 )cاألفكار المتضاربة.

 .1ضع جدكالن بالفقرات اآلتية:

 )aالمصطمحات ذات المغزل.
 )bالمصطمحات غير المألكفة.
 )cالتراكيب النحكية اليامة.
 )dالكممات كالعبارات كالجمؿ الصعبة عمى كجو الخصكص.

 .4ابحث عف مقاطع متكازية ذات صمة.

 )aابحث عف المقطع التعميمي األكثر كضكحان في مكضكعؾ مستخدمان:
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 .aكتب البلىكت النظامي.
المقدس بطبعتو ذات الشكاىد.
 .bالكتاب ٌ

 .cالفيارس الكتابية.

 )bابحث عف الثنائيات التي تحكم تناقضان ظاىريان ضمف مكضكع دراستؾ .الكثير مف الحقائؽ
مكجكد في الثنائيات الجدلية؛ كالكثير مف الخبلفات الطائفية سببيا (Proof-
الكتابية
ه
 )Textingتشكؿ نصؼ التكتر الجدلي الكتابي .كؿ الكتاب مكحى بو ،كنحف عمينا معرفة
رسالتو كاممةن بغية تأميف تكازف كتابي لتفسيرنا.

 )cابحث عف المتكازيات في نفس السفر ،نفس الكاتب ،نفس األسمكب األدبي ،فالكتاب

مفسر لذاتو ألف لو مؤلؼ كاحد ىك الركح القدس.
ٌ
المقدس ىك أفضؿ ٌ
كمناسىبة الكتابة:
الخمفية التاريخية
 .5استخدـ الكسائؿ المساعدة لدل مراجعة مبلحظاتؾ حكؿ
ٌ
ى
 )aكتب التفسير التطبيقي كالدرسي.

اسية.
 )bدائرة المعارؼ الكتابية كالقكاميس كالكتيبات الدر ٌ

.IV

مقدمات األسفار.
ٌ )c
دع جماعة المؤمنيف ماضيان كحاض نار أف يساىمكا
 )dالتفاسير الكتابية (ىنا عند ىذه المرحمة ٍ
في مساعدتؾ كتصكيب دراستؾ الشخصية).

المقدس
التطبيؽ في تفسير الكتاب
ّ

كخمفيتو األصيمة،
النص
عند ىذه المرحمة نتكجو إلى التطبيؽ ،فقد أخذت ما فيو الكفاية مف الكقت لفيـ
ٌ
ٌ
أعرؼ السمطة الكتابية عمى ىذا النحك" :استيعاب ما أراد كاتب
اآلف يتكجب تطبيؽ ذلؾ عمى حياتؾ كثقافتؾٌ .

األصيؿ قكلو لزمانو كتطبيؽ ذلؾ الحؽ عمى زماننا"

يجب عمى التطبيؽ أف يتبع تفسير قصد الكاتب األصيؿ في زمانو كمنطقو .فبل يمكننا تطبيؽ مقطع
كتابي في أيامنا ما لـ نعرؼ ماذا كاف يعني في أيامو! كال يجكز لمقطع كتابي أف يعني ما لـ ً
يعنو في السابؽ!

نصممو عمى مستكل المقطع (حمقة القراءة الثالثة) سيككف مرشدؾ :فيجب أف
المفصؿ الذم
إف اإلطار
ٌ
ٌ
ييعمؿ التطبيؽ عمى مستكل المقطع كليس عمى مستكل الكممة .فالكممات تحمؿ معناىا ضمف السياؽ المغكم.
ككذا العبارات كالجمؿ كميا ضمف سياقيا المغكم .فالشخص الكحيد المميىـ كالمكمٌؼ بالتفسير ىك الكاتب األصيؿ
لمسفر ،كنحف نتبعو عبر تكضيحات الركح القدس .إالٌ أف التكضيح ليس كحيان .كي نقكؿ "ىكذا قاؿ الرب" عمينا
ً
تطكر
االلتزاـ بقصد الكاتب األصيؿ .فالتطبيؽ يجب أف يرتبط تحديدان بالقصد العاـ لمسفر ككؿ كخصكصية ٌ
الفكر عمى صعيد الكحدة األدبية كالمقطع.

المقدس يتكمٌـ .كىذا قد يتطمب
المقدس ،بؿ دع الكتاب
تفسر الكتاب
ٌ
ٌ
ال تدع المسائؿ المعاصرة لزماننا ٌ
النص يدعـ مبدأن ما .لؤلسؼ كثي انر ما تككف مبادئنا مف صنعنا،
النص .ىذا جائز إذا كاف
استخراج مبادئ مف
ٌ
ٌ

النص.
كليست مبادئ
ٌ
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معنى كاحدان فقط صحيح
ثمة
في تطبيقات الكتاب
ٌ
المقدس(باستثناء النبكءات) ،مف الميـ التذ ٌكر أف ٌ
ن
معيف مف الكتاب المقدس .ىذا المعنى ذك صمة بقصد الكاتب األصيؿ لدل تعاممو مع أزمة ما أك و
أمر ما
لنص ٌ
عدة محتممة يمكف استنتاجيا مف ىذا المعنى الكحيد .فالتطبيؽ مؤ ٌشر عمى احتياجات
في زمانو .ىناؾ تطبيقات ٌ

المتمقٌيف المرتبطيف بالمعنى الذم قصده الكاتب األصيؿ.
 .Vالناحية الروحية لمتفسير

النص المتعمٌؽ بالتفسير كالتطبيؽ .دعني اآلف أناقش بإيجاز
لقد
ي
ناقشت حتى اآلف الناحية الفكرية ك ٌ
الناحية الركحية لمتفسير.
لقد ساعدني جدكؿ الكشؼ التالي في ىذه الناحية:

ّْ
صؿ طمبان لمعكنة الركح القدس (8ككرنثكس.)86:3 -36:8
)a
ّْ )b
صؿ طمبان لمغفراف كالتطيير مف كؿ خطيئة شخصية معمكمة (8يكحنا.)9 :8
صؿ رغبةن في معر و
ّْ
فة أعظـ عف اهلل (مزمكر84-7:89؛ مز8:34؛ مز)8:889
)c
 )dطبّْؽ أم رسالة ركحية مباشرة عمى حياتؾ الشخصية.

ابؽ قاببلن لمتعمٌـ.
ثابر عمى تكاضعؾ ،ى
ٍ )e
مف الصعب جدان الحفاظ عمى التكازف بيف العممية العقمية كالقيادة الركحية بالركح القدس .لقد ساعدتني

االقتباسات التالية عمى التكازف بيف اإلثنيف:

 .8مف كتاب " Scripture Twistingالتحريؼ الكتابي" تأليؼ جيمس ك.ساير( ،ص" :)88–87إف
التنكير يأتي إلى أذىاف شعب اهلل كليس لمنخبة فقط .ال يكجد طبقة المرجعية الدينية في المسيحية
الكتابية ،كال الطبقة المستنيرة كال أناس مف خبلليـ ييبمٌغ التفسير الصحيح .كىكذا ،عندما يعطي
الركح القدس مكاىب خاصة مف الحكمة كالمعرفة كالبصيرة الركحية ،فإنو ال ّْ
يككؿ ىؤالء المسيحييف
المخكليف الكحيديف لكممتو .مف حؽ كؿ فرد مف شعبو أف يتعمـ كيحاكـ
المكىكبيف ليككنكا المفسريف
ٌ
المقدس مصدر السمطة حتى ألكلئؾ الذم منحيـ اهلل بعض
كيميز مف خبلؿ الرجكع إلى الكتاب
ٌ
ٌ
قصدت بو أف الكتاب
اإلمكانيات الخاصة .الخبلصة ،إف االفتراض الذم اتخذتيو عبر كامؿ الكتاب
ي

يتحدث
المقدس ىك اإلعبلف اهلل الحقيقي لمبشرية جمعاء ،بأنو سمطتنا العميا في كؿ المسائؿ التي ٌ
ٌ
سر مخفي نا بالمطمؽ لكنو يفيـ عمى نحك و
كاؼ بكاسطة أشخاص عادييف مف كؿ
عنيا .إنو ليس ٌان
ي
ثقافة".

 .3مف كتاب " Protestant Biblical Interpretationالتفسير الكتابي البركتستانتي" (ص)75
لممؤلؼ برنارد راـ؛ نقبلن عف :Kierkegaard

المقدس كانت ضركرية كتمييد
حسب  Kierkegaardإف الدراسة النحكية كالمعجمية كالتاريخية لمكتاب
ٌ
المقدس ككممة اهلل يتكجب قراءتيا مف القمب إلى الفـ ،بميفة
المقدس" .أف تق أر الكتاب ٌ
فقط لمقراءة السميمة لمكتاب ٌ
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المقدس ببل كعي كال اكتراث بطريقة أكاديمية كاحترافية ،ال
مع تكؽ مترقٌب لمحديث مع اهلل .إف قراءة الكتاب
ٌ
تيعتبر قراءة لكممة اهلل .كعندما يقرأىا المرء كمف يق أر رسالة حب ،فحينئذ يقرأىا ككممة اهلل".

المقدس" (ص)89؛ تأليؼ
 .1مف كتاب " The Relevance of the Bibleالصمة الكثيقة لمكتاب
ٌ
 H. H. Rowleyيقكؿ:

كنكزه .ال يمكف االستخفاؼ بفيـ كيذا
"إف مجرد الفيـ الذىني لمكتاب ٌ
المقدس كلك كاف شامبلن ال يممٌكؾ ى
يتكجب عميو أف يقكد إلى فيـ ركحي لمكنكز الركحية ليذا الكتاب إذا ما أردنا
ألنو جكىرم لمفيـ الشامؿ ،لكف ٌ

مجرد اليقظة الفكرية أك االنتباه
ثمة ما ىك أكثر ضركرة مف ٌ
إتماـ المعرفة بو .كمف أجؿ ذلؾ الفيـ الركحي فإف ٌ
الذىني .إف األمكر الركحية تي َّ
المقدس يجب أف يتحمٌى باالنفتاح الركحي
ميز ركحي نا كطالب الدراسة في الكتاب
ٌ
كالشكؽ لمبحث عف اهلل كي ييسمٌـ ذاتو لو إف أراد أف يتجاكز الدراسة العممية إلى ميراث أكثر غنى لمكتاب الذم

.VI

ىك أعظـ الكتب".

نيج ىذا التفسير

ص ّْمـ ىذا المرشد التفسيرم الدراسي لمساعدتؾ في الطرؽ المتعمٌقة باإلجراءات التفسيرية التالية:
ي
 .8إطار تاريخي مكجز في مقدمة كؿ سفر .بعد أف تككف قد أنجزت حمقة القراءة الثالثة ،راجع ىذه
المعمكمات.

 .3فكرة عف القرينة مكجكدة في مستي ٌؿ كؿ إصحاح .ىذا يساعدؾ في إدراؾ كيفية بناء الكحدة األدبية.

نزكدؾ بتقسيمات المقاطع مع تعميقات تكضيحية مف ترجمات
 .1في بداية كؿ فصؿ أك كحدة أدبية كبرلٌ ،
عدة:
حديثة ٌ
USB )8
 NASB )3أك ما يعادليا بالمغة العربية
BRJV )1
NRSV )4
TEV )5
JB )6
إف تقسيمات المقاطع ليست كحيان ،كىذا مؤكد بالتجربة مف القرينة نفسيا .بمقارنة العديد مف الترجمات
الحديثة مف منظكر الىكتي كنظرم مختمؼ يمكننا تحميؿ التركيب المفترض في فكر الكاتب األصيؿ .إف كؿ

المكحدة ىي المفتاح
تسمى (جممة المكضكع) أك (الفكرة المركزية لمنص) ىذه الفكرة
ٌ
مقطع يحكم حقيقة كبرل ٌ
لتفسير تاريخي كلغكم سميـ ،ال ينبغي ألحد أف يفسر أك يعظ أك يعمّْـ فيما ىك أقؿ مف مقطع كاحد .كتذكر أيضان

برمتو
أف كؿ مقطع متصؿ بالمقاطع المجاكرة لو .ليذا السبب يبدك أف كضع إطار عمى مستكل المقاطع لمسفر ٌ
ً
ب بو الكاتب المميىـ األصيؿ.
ىاـ جدان .يتكجب عمينا أف نتم ٌكف مف متابعة التدفٌؽ المنطقي لممكضكع الذم يخاط ي
ه
بتتبع فكرة الكاتب
 .4إف مبلحظات بكب ( Bebالمؤلؼ نفسو) تتبع مقاربة تفسير اآلية تمك اآلية .ىذا ييٍم ًزيمنا ٌ
األصيؿ .ىذه المبلحظات تزكدنا بالمعمكمات في عدة مجاالت:
 )8السياؽ أك القرينة األدبية.
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 )3نظرة ثقافية كتاريخية.
 )1المعمكمات النحكية.
 )4دراسة مدلكؿ الكممة.

 )5المقاطع المكازية ذات الصمة.
المرمزة  NASاألميركية المعيارية الحديثة (طبعة 8995
 .5في بعض المكاقع بيذا التفسير ستضاؼ الترجمة
ٌ
المحدثة) إلى الترجمات الحديثة األخرل التي سبؽ ذكرىا.
 NKJV )8أك ما يعادليا بالمغة العربية
NRSV )3
TEV )1
JB )4
 .6ألكلئؾ الذيف ال يقرأكف اليكنانية ،فإف مقارنة الترجمات اإلنكميزية يمكنيا المساعدة في تحديد اإلشكاالت في
النص:
تنكع المخطكطات.
ٌ )8
 )3المعاني البديمة لمكممة.
 )1النصكص ذات البناء المغكم الصعب.
 )4النصكص الغامضة.
رغـ أف الترجمات اإلنكميزية ال يمكنيا ح ٌؿ ىذه اإلشكاالت ،إالٌ أنيا تستيدفيا كمكاقع جديرة بالدراسة

المعمقة الشاممة.
ٌ
نزكدؾ بأسئمة مناسبة لممناقشة في محاكلة الستيداؼ المسائؿ التفسيرية
 .7في ختاـ كؿ فصؿ أك إصحاح ٌ
الكبرل ليذا الفصؿ.
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المدخؿ إلى رسالة رومية
عبارات افتتاحية
 .8تيعتبر الرسالة إلى أىؿ ركمية مف أكثر رسائؿ الرسكؿ بكلس عقائديةن بمنيجيا كمنطقيا .كقد تأثرت
أف أم انر ما قد حدث حتى دفع بكلس
بالظركؼ المكجكدة في ركما ،لذا فيي كثيقة " ىع ىرضية" ،إذ ال بد مف ٌ
لكتابة ىذه الرسالة .كما أنيا األكثر حيادية في كتابات بكلس الرسكؿ ،إذ بطريقتو يعالج مشكمة "ممكف

أف تككف الغيرة أك التنازع عمى القيادة بيف المؤمنيف مف الييكد كاألمـ" (ركمية  .)81:85 – 8:84كبيا
نرل عرضان كاضحان لئلنجيؿ كتطبيقاتو عمى الحياة اليكمية.

 .3إف عرض بكلس الرسكؿ لئلنجيؿ في رسالة ركمية قد أثٌر في حياة الكنيسة عبر العصكر:

تجدد القديس أكغسطينكس في العاـ 186ـ لدل قراءتو ركمية 84–81:81
ٌ .a
تغير جذريان في عاـ 8581ـ عندما قارف المزمكر  8:18مع ركمية
 .bفيـ مارتف لكثر لمخبلص ٌ
 87:8اقتباسان مف ىحىبقٌكؽ 4:3
اجتماع لممينكنايت في لندف عاـ 8718ـ عندما استمع قراءةن لعظة مارتف
تجدد جكف كسمي في
و
ٌ .c
المعيف آنذاؾ!
تغيب الكاعظ
ٌ
لكثر حكؿ مقدمة لرسالة ركمية ،إذ ٌ

 .1معرفتؾ بيذه الرسالة يعني اإللماـ بالمسيحية كاممة! فالرسالة تضع حياة كتعاليـ يسكع ضمف قالب

الكاتب

يشكؿ أساسان كطيدان مف الحقائؽ بحسب احتياجات الكنيسة في كؿ العصكر .قاؿ عنيا مارتف لكثر:
" ً
السفر األساس في العيد الجديد كاإلنجيؿ األنقى!".

كثمة قبكؿ
بكؿ تأكيد ،بكلس الرسكؿ ىك الكاتب ،فالتحيات النمطية التي يستخدميا مكجكدة في ٌ .8:8
باإلجماؿ أف (الشككة في الجسد) لدل بكلس كانت في ضعؼ البصر .لذلؾ لـ يكتبيا بيده شخصيان بؿ أمبلىا
عمى كاتب ىك تىٍرتًييكس .33:86
التاريخ

 .8التاريخ المحتمؿ لكتابة رسالة ركمية ىك 58 – 56ـ ،فيي كاحدة مف أسفار العيد الجديد التي يمكف
يتـ بمقارنة أعماؿ الرساؿ  3:31مع ركمية  .87:85فربما يكتبت رسالة ركمية
تامة .ىذا ُّ
تأريخيا بدقٌة ٌ
مف ككرنثكس قبؿ مغادرتو ليا متٌجيان إلى أكرشميـ بنياية رحمتو التبشيرية الثالثة.

 .3ىناؾ جدكؿ زمني محتمؿ لكتابات بكلس الرسكؿ ،كضعو إؼ .إؼ .بركس  F. F. Bruceكميرم
ىاريس  Murry Harrisمع تعديبلت صغرل.
السفر

8
3

غبلطية
ٌ

 8تسالكنيكي

التاريخ
48

مكاف الكتابة

الصمة بسفر األعماؿ

أنطاكية السكرية

51

ككرنثكس

3:85 ،38:84
5:88
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1

 3تسالكنيكي

51

ككرنثكس

4

 8ككرنثكس

55

أفسس

--31:89

5

 3ككرنثكس

56

مكدكنية
ٌ

3:31

ركمية

6
81 - 7

81 -88

57

رسائؿ السجف
ككلكسي

أكائؿ 61

أفسس

أكائؿ 61

فميمكف

أكائؿ 61

فيمبي

أكاخر 63

الرحمة التبشيرية الرابعة

ككرنثكس
ركمية

18 – 11:38

أكائؿ 61

 8تيمكثاكس

61
( 61أك بعد ،إنما

مكدكنية
ٌ

 3تيمكثاكس

قبؿ 64ـ – )68

ركمية

تيطس

المرسؿ إلييـ
ُ
تفيد الرسالة أف كجيتيا ىي ركما ،كال نعمـ مف أنشأ الكنيسة في ركما:

1 :31

أفسس (؟)

تجددكا كعادكا إلى ركما كأنشأكا
 .8ربما بعض األشخاص الذيف كانكا في زيارة أكرشميـ يكـ الخمسيفٌ ،
الكنيسة( .أعماؿ.)81:3

 .3ربما بعض التبلميذ الذيف ىربكا مف االضطياد في أكرشميـ بعد كفاة استفانكس( .أعماؿ.)4:8
يزر ىذه
 .1ربما بعض
ٌ
المتجدديف بخدمة بكلس في رحبلتو التبشيرية ،الذيف سافركا إلى ركما .بكلس لـ ي
الكنيسة لكنو كاف يتكؽ إلى ذلؾ (أعماؿ )38:89ككاف لديو أصدقاء كثيركف ىناؾ (ركمية .)86مف
الكاضح أف خطتو كانت أف يزكر ركما في طريقو إلى إسبانيا (ركمية )38:85بعد رحمتو إلى أكرشميـ
تمت .لذا،
حامبلن تقدمة المحبة (صدقات لمفقراء) ،إذ شعر بكلس أف خدمتو في شرؽ البحر المتكسط قد ٌ
سعى إلى مياديف جديدة (ركمية .)38 ،31–31:85كيبدك أف فيبي الشماسة ىي التي حممت الرسالة مف
بكلس في اليكناف إلى ركما إذ كانت مسافرة في ذلؾ االتجاه (ركمية .)8:86كنتساءؿ لماذا تعتبر ىذه

الرسالة التي كتبيا صانع خياـ ييكدم في القرف األكؿ مف الشكارع الخمفية لمدينة ككرنثكس عمى ىذه
الدرجة مف القيمة؟ لقد أسماىا مارتف لكثر ( ً
السفر األساس في العيد الجديد كاإلنجيؿ األنقى).

إف قيمة ىذا ً
متجدد :شاكؿ الطرسكسي ،المدعك
معمقان لئلنجيؿ بيد حاخاـ
السفر تكمف في ككنو تفسي انر َّ
ٌ

عرض
رسكالن لؤلمـ .أغمب رسائؿ بكلس الرسكؿ تتمكف بالكضع المحمي بكضكح ما عدا رسالة ركمية .إنيا
ه
منيجي إليماف الرسكؿ.
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ىؿ أدركت ،عزيزم القارئ المسيحي ،أف أغمب المصطمحات التقنية المستخدمة اليكـ لتكصيؼ اإليماف

غبلطيةّْ .
صؿ
التبني كالتقديس) تأتينا مف ركمية؟ إنو التطكر البلىكتي لمحقائؽ الكاردة في
(كالتبرير كالحسباف ك ٌ
ٌ
كي يفتح اهلل بصيرتؾ نحك ىذه الرسالة البديعة ،خبلؿ بحثنا معان عف مشيئتو لحياتنا اليكـ!
القصد مف الرسالة

 .8رأل بكلس الرسكؿ في المناشدة التي تمقٌاىا لمساعدة أىؿ إسبانيا في رحمتو التبشيرية أف عممو الرسكلي
في شرؽ البحر المتكسط قد شارؼ عمى نيايتو (ركمية.)38 ،31–31:85
 .3مكاجية المشكمة الحاصمة في كنيسة ركما بيف المؤمنيف مف الييكد كالمؤمنيف مف األمـ .ربما كانت ىذه
المشكمة نتيجة ترحيؿ كؿ الييكد مف ركما كعكدتيـ الحقان إلييا ،حينيا كاف القادة المسيحيكف مف األمـ

قد حمٌكا محؿ القادة المسيحييف مف الييكد.

كيعرؼ نفسو لكنيسة ركما .كانت ىناؾ مقاكمة كبيرة لبكلس مف الييكد الميتديف
يقدـ نفسو
 .1كي ٌ
ٌ
التيكد في
الصادقيف في أكرشميـ (مجمع أكرشميـ ،أعماؿ ،)85كمف الييكد غير الصادقيف (دعاة
ٌ

طية ك 3ككرنثكس ،)81–81:1كمف األمـ (ككلكسي كأفسس) الذيف حاكلكا دمج اإلنجيؿ مع
غبل ٌ
المحببة لدييـ (الغنكصية عمى سبيؿ المثاؿ).
نظرياتيـ كفمسفاتيـ
ٌ

 .4اتُّيـ بكلس بالتحديث الخطير ،بإضافاتو المتيكرة لتعميـ يسكع .فجاءت رسالة ركمية كطريقة منيجية
لمدفاع عف نفسو بإظيار صدؽ بشارتو ،مستخدمان العيد القديـ كتعاليـ يسكع (األناجيؿ).

ىيكمية موجزة لمرسالة

أ -المقدمة (.)87–8:8
التحية (.)7–8:8
.8
ٌ
 الكاتب (.)5–8

المرسؿ إلييـ (7–6أ).

ى
 سبلمات (7ب).

 .3المناسبة (.)85–8:8
 .1المكضكع ()87–86 :8
لمبر اإلليي (.)31:1 –88:8
ب -الحاجة ٌ
تردم العالـ األممي (.)13–88:8
ٌ .8

 .3الرياء لدل الييكد أك الكثنييف األخبلقييف (.)86–8:3
 .1دينكنة الييكد (.)8:1–87:3
 .4اإلدانة الشاممة (.)31–9:1

البر اإلليي (.)19:8–38:1
ت -ماىية ٌ
البر باإليماف كحده (.)18–38:1
ٌ .8
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البر :كعد اهلل (.)35–8:4
 .3قاعدة ٌ
 تبرير إبراىيـ (.)5–8:4
 داكد (.)8 – 6:4

 عبلقة إبراىيـ بالختاف (.)83–9:4
 كعد اهلل إلبراىيـ (.)35–81:4
البر ()38–8:5
 .1نكاؿ ٌ
 الجانب المكضكعي :المحبة ليست عمى أساس االستحقاؽ .الفرح المنقطع النظير
(.)5–8:5

 المكضكع األساسي :محبة اهلل المذىمة (.)88–6:5
تعدم آدـ .عطية اهلل (.)38–83:5
 نمكذج آدـ/المسيحٌ :
بر شخصيان (.)35:7–8:6
 .4ينبغي لم ٌبر اإلليي أف يثمر ٌان
 الحرية مف الخطيئة (.)84–8:6

مفترض (.)3–8:6
 )8رفض ى
 )3معنى المعمكدية (.)84–1:6
عبد هلل :إنو خيارؾ (.)31–85:6

عبد لمشيطاف أـ ه
ه
 عبلقة اإلنساف بالنامكس "مثؿ الزكاج" (.)6–8:7
 النامكس صالح كالخطيئة تحجب الصبلح (.)84–7:7
 الصراع األبدم بيف الصبلح كالشر داخؿ المؤمف (.)35–85:7

لمبر اإلليي (.)19 – 8:8
 .5النتائج الممحكظة ّْ
 حياة في الركح (.)87 – 8:8

 افتداء الخميقة (.)35 – 88:8
 المعكنة الدائمة لمركح (.)11 – 36:8
 االنتصار أعضائي لمتبرير باإليماف (.)19– 18:8

ث -القصد اإلليي لمبشرية أجمع (.)13:88–8::
 .8اختيار إسرائيؿ (.)11–8:9

 الكارثكف الحقيقيكف لئليماف (.)81–8:9
 سيادة اهلل (.)36–84:9
 خطة اهلل الشاممة تتضمف الكثنييف (.)11–37:9

 .3خبلص إسرائيؿ (.)38–8:81

ٌ بر اهلل في مكاجية ٌبر البشر (.)81–8:81
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 رحمة اهلل تتطمب رسبلن ،دعكة لئلرسالية العالمية (.)88–84:81
 استمرار إسرائيؿ في عدـ إيمانيا بالمسيح (.)38–89:81

 .1فشؿ إسرائيؿ (.)16–8:88

 البقية الييكدية (.)81–8:88
 الغيرة الييكدية (.)34–88:88
 العمى المؤقٌت إلسرائيؿ (.)13–35:88
الجياش عند بكلس (.)16–11:88
 التسبيح ٌ

البر اإلليي ()81:85–8:83
ج -نتيجة عطية ٌ
 .8دعكة لمتكريس (.)3–8:83
 .3استخداـ المكاىب (.)8–1:83

 .1عبلقات المؤمنيف مع مؤمنيف آخريف (.)38-9:83
 .4العبلقات مع الدكلة (.)7–8:81
 .5العبلقات مع الجيراف (.)81–8:81

 .6العبلقات مع رٌبنا (.)84–88:81
 .7العبلقات مع أعضاء الكنائس األخرل (.)83–8:84
 .8تأثيرنا باآلخريف.)31 -81:83(.
 .9العبلقات في ظؿ مشابية المسيح (.)81–8:85
ح -الخاتمة ()11-84:85

ططات بكلس الشخصية (.)39–84:85
 .8مخ ٌ
ً .3طٍمبات الصبلة (.)11–11:85

ح -تذييؿ الرسالة (.)87–8:86

 .8تحيات (.)34–8:86
 .3البركة (.)37–35:86

حمقة الق ارءة األولى (انظر الصفحة  87مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس).

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ

األمر لمفسّْر آخر.

حدد المكضكع المركزم لمسفر بأكممو بكمماتؾ الخاصة.
اق أر السفر الكتابي بأكممو في جمسة كاحدةٌ .
 )8مكضكع السفر بأكممو.
 )3األسمكب األدبي .genre
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حمقة القراءة الثانية (انظر الصفحة  87مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس).

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ

المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ
األمر لمفسّْر آخر.
مرة ثانية في جمسة كاحدة.
اق أر السفر الكتابي بأكممو ٌ
عيف الخطكط العريضة كاصفان المكضكع بجممة كاحدة.
ٌ
 )8مكضكع الكحدة األدبية األكلى.
 )3مكضكع الكحدة األدبية الثانية.
 )1مكضكع الكحدة األدبية الثالثة.

 )4مكضكع الكحدة األدبية الرابعة.
 )5كىكذا دكاليؾ...

28

رومية األصحاح األوؿ
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة

2

JB
العنكاف

TEV
تحية

NRSV
تحية

NKJV
سبلمات كتحيات

UBS4
تحية

3–8:8

8:8

6–8:8

7–8:8

7–8:8

6–3:8
7–1:8
7:8أ

7:8أ

7:8ب

7:8ب

شكر كصبلة

شكر كصبلة

شكر

85–8:8

83–8:8

85–8:8

الرغبة في زيارة

رغبة بكلس في زيارة

ركما

ركما

85–8:8

85–8:8

85–81:8
قكة اإلنجيؿ

إظيار المكضكع

87–86:8

87–86:8

غضب اهلل عمى

إثـ البشرية

الكثنييف
35–88:8

مكضكع الرسالة

البار باإليماف يحيا

دينكنة اهلل عمى

غضب اهلل عمى

87–86:8
الخطيئة

31–88:8

31–88:8

37–36:8

35–34:8
37–36:8

35–34:8

13–38:8

13–38:8

13–38:8

المرادؼ في المغة العربية

87–86:8

37–36:8

عدـ البًر

13–88:8

قكة اإلنجيؿ
87–86::
إثـ البشرية
31–88:8
13–34:8

3

في ترجمة فاندايؾ القديمة ،كالطبعة الكاثكليكية إصدار دار الكتاب المقدس  ،8993ال تكجد مقاطع.
 2رغم أن تقسٌمات المقاطع لٌست موحىً بها ،إالّ أنها مفتاح االستٌعاب والتتبّع لمقصد الكاتب األصٌل .كل ترجمة حدٌثة قسّمت ّ
ولخصت األصحاح األول.
كل مقطع له عنوان مركزي ،حقٌقة أو فكرة واحدة .كل ترجمة تغلّف هذا العنوان بطرٌقتها الممٌزة الخاصة بها .وأنت تقرأ النص ،اسأل نفسك أي من
الترجمات تتالءم مع استٌعابك لتقسٌمات المواضٌع واآلٌات.
فً كل إصحاحٌ ،نبغً علٌك قراءة النصّ الكتابً محاوالً تعٌٌن مواضٌعه (مقاطعه) ،ثم قارن استٌعابك له مع ترجمات حدٌثة .فقط عندما ٌفهم
أحدنا مقصد الكاتب األصٌل بتتبّع منطقه وعرضه ،عندها ٌمكنه فهم الكتاب المقدّس .فالكاتب األصٌل ملهم حصراً ،والقرّ اء ال ّ
حق لهم فً تبدٌل أو تعدٌل
الرسالة .فقرّ اء الكتاب المقدّس تقع علٌهم مسؤولٌة تطبٌق الحقٌقة الموحى بها فً ٌومهم وحٌاتهم.
الحظ أن كل المصطلحات واالختصارات المتعلقة بها مشروحة في الملحق األول والثاني والثالث.
3

المترجـ.
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فاندايؾ الجديدة

الترجمة المشتركة

 7–8:8مقدمة

 8:8مقدمة

 87–8:8اشتياؽ بكلس لزيارة ركما

 85–8:8رغبة بكلس في زيارة ركما

 13–88:8غضب اهلل عمى الجنس

 87–86:8قدرة البشارة

البشرم

 13–88:8غضب اهلل

الكتاب الشريؼ
طبعة frome V.V 2002
 7–8:8تحية
 85–8:8يريد أف يزكرىـ
 87–86:8قكة اإلنجيؿ
 13-88:8فساد الناس

حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس).
تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ

المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ
األمر لمفسّْر آخر.
و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ
الخمسة المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن
الذم ّْ
يشكؿ قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 )8المقطع األكؿ.

 )3المقطع الثاني.
 )1المقطع الثالث.
 )4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى النص

 .8األعداد مف  7–8تش ٌكؿ المقدمة في رسالة ركمية .إنيا أطك يؿ مقدمة بيف رسائؿ بكلس األخرل ،إذ
ت عنو معمكمات سمبية.
يحاكؿ أف ٌ
يقدـ نفسو كالىكتو لكنيسة ال معرفةى لو بيا شخصيان كلربما قد ىس ًم ىع ٍ
 .3األعداد مف  83–8ىي صبلة يش و
كر افتتاحية .ىذه سمة مف السمات العامة لكتابة الرسائؿ باليكنانية
كسمة خاصة في كتابات بكلس.

تحدد مكضكع الرسالة.
 .1األعداد ٌ 87–86

 .4مف العدد  88حتى األصحاح  31:1تتش ٌكؿ الكحدة األدبية األكلى ،ككذلؾ النقطة األكلى لبشارة (إنجيؿ)
بكلس .كؿ البشر ىالككف كيحتاجكف إلى الخبلص (قارف مع تككيف .)1
- 8الكثنيكف البل أخبلقيكف.
- 3الكثنيكف األخبلقيكف.
- 1الييكد.
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 .5الكحدة  88:8حتى  31:1تعكس األصحاح  1مف سفر التككيف (مف المدىش أف الحاخامات لـ ّْ
يركزكا
عمى ىذا النص ،معتبريف تككيف  6كأصؿ الخطيئة) .لقد يخمقت اإلنسانية في شركة مع اهلل ،عمى
صكرتو (قارف تككيف  .)37–36:8بيد َّ
التفكؽ .في الكاقع،
أف البشرية اختارت االستنارة كالكعد بالنفكذ ك ٌ
استبدؿ البشر اهلل ً
بأنفسيـ (اإللحاد البشرم).
ي ى
األزمة .فأف تككف في صكرة اهلل ،ىذا يعني أف تككف مسؤكالن كحامبلن لمتبعات
لقد سمح اهلل ،كربما أنو رتَّب ىذه
ى

حر اإل اردة بكؿ ما ينجـ عف ذلؾ .يفرز اهلل الناس باختياره كباختيارىـ (عبلقة العيد)!
األخبلقية كأف تككف َّ
يسمح ليـ باختيار الذات مع كؿ تداعياتيا .لقد حزف اهلل (قارف تككيف  )7–5:6لكف الناس عناصر ذات

يتضمف
حرة بكؿ ما
أخبلقيات ٌ
ٌ
 )38ىي اعتراؼ بيذه الحرٌية

ىسمى ىميي يـ اهللي) (قارف –36–34:8
ذلؾ مف حقكؽ كمسؤكليات .إف العبارة المتكررة (أ ٍ
متعمدان .ىذا ليس خيار اهلل .ليس ىذا ىك العالـ
كليست رفضان إلييان مقصكدان أك
ٌ

الذم أراده اهلل (قارف تككيف 33:1؛ !)81–88 ،7–5:6

 .6الخبلصة البلىكتية لممقطع  31:1-88:8مكجكدة في  .18–38:1إنيا أكلى "األخبار السارة" لبشارة
اإلنجيؿ  -كؿ البشر أخطأكا كاحتاجكا لغفراف اهلل ،كاهلل يمنح يمنعمان طريؽ الرجكع إلى الشركة الحميمة

(مثاؿ :اختبار جنة عدف).

 .7مف الممتع أف نبلحظ في ىذه الكحدة األدبية األكلى التي يقدـ فييا بكلس الرسكؿ اإلنجيؿ ،أف البشرية
تمردىا كخطيئتيا بدكف اإلشارة إلى الشيطاف أك إبميس (قارف
الساقطة
تتحمؿ المسؤكلية في ٌ
ٌ
مجرب
ركمية .)31:1-88:8ىذا المقطع يعكس حتمان البلىكت المذككر في تككيف ،1لكف بدكف أم ٌ

شخصي .فاهلل لف يسمح لمبشرية الساقطة بإلقاء المكـ عمى الشيطاف ثانية (قارف تككيف )81:1أك عمى
اهلل نفسو (قارف تككيف )83:1فالبشر مخمكقكف عمى صكرة اهلل (قارف تككيف36:8؛ 8:5ك1؛ .)6:9
فممناس الحؽ كالقدرة كااللتزاـ في االختيار .إنيـ مسؤكلكف عف خياراتيـ ،التي اشترككا بيا في آدـ،
كالخطام الشخصية الفردية (قارف .)31:1
الدراسة بالجممة والكممة
نص ( NASBالدارج)  6–1:1فاندايؾ الحديثة (المترجـ)
1
يح ،ا ْلم ْدع ُّو رسوالً ،ا ْلم ْفرُز ِإل ْن ِج ِ ِ ِ 2
ِ
ِ
ؽ فَ َو َع َد ِب ِو ِبأَ ْن ِب َي ِائ ِو ِفي ا ْل ُكتُ ِب
س َب َ
سو َ
يؿ اهلل ،الَّذي َ
ع ا ْل َمس ِ َ ُ َ ُ
سَ ،ع ْب ٌد ل َي ُ
ُبولُ ُ
ُ َ
4
ِ 3
َّف ْاب َف ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اس ِة،
اهلل ِبقَُّوٍة ِم ْف ِج َي ِة ُر ِ
س ِدَ ،وتَ َعي َ
ص َار م ْف َن ْ
وح ا ْلقَ َد َ
س ِؿ َد ُاوَد م ْف ِج َية ا ْل َج َ
َّسةَ ،ع ِف ْابنو .الَّذي َ
ا ْل ُمقَد َ
5
ِ
َج ِؿ ِ ِ
ِ
ِبا ْل ِقي ِ ِ
اع ِة ِ
يم ِ
اف ِفي
ع ا ْل َم ِس ِ
سالَ ًةِ ،إل َ
سو َ
يح َرّْب َنا .الَِّذي ِب ِو ،أل ْ
ط َ
ْ
اسمو ،قَ ِب ْم َنا ن ْع َم ًة َو ِر َ
امة م َف األ َْم َواتَ :ي ُ
اإل َ
َ َ
6
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
َج ِم ِ
سو َ
ُمِـ ،الَِّذ َ
يف َب ْي َن ُي ْـ أَ ْنتُ ْـ أ َْي ً
ضا َم ْد ُع ُّوو َي ُ
يع األ َ
" 1:1بولس" أغمب الييكد في أياـ بكلس كاف لدييـ إسماف ،كاحد عبرم كآخر ركماني (قارف أعماؿ .)9:81اسـ
بكلس بالعبرية ىك شاكؿ .عمى غرار ممؾ إسرائيؿ القديـ ،كاف مف سبط بنياميف (قارف ركمية ،8:88فيمبي.)5:1

إما إلى:
كاسمو الركماني بصيغة يكنانية بكلس ( )Paulosالذم يعني "الصغير" .كىذا يشير ٌ
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- 8قامتو الصغيرة ،حسبما كرد في أحد األسفار غير القانكنية كالتي تعكد إلى القرف الثاني الميبلدم
المسمى أعماؿ بكلس  The Acts of Paulفي فصؿ منو عف تسالكنيكي عنكانو "بكلس كتقبل".
ك ٌ
- 3شعكره الشخصي بأنو األصغر بيف القديسيف ،عمى اعتبار أنو أصبلن كاف يضطيد الكنيسة (قارف
8ككرنثكس9:85؛ أفسس8:1؛ 8تيمكثاكس.)85:8

مجرد اسـ أطمقو كالداه عميو عند كالدتو.
- 1ببساطة ٌ
أف الخيار الثالث ىك األفضؿ.
يبدك ٌ

إما:
 " ه
عبد" حسب الترجمات  NKJV؛  TEV ، NRSVك ( JBكما في الترجمات العربية) تكحي الفكرة ٌ

لقب تشريفي مستخدـ في العيد القديـ {عف مكسى في

كرب كسيد؛ أك ()3
نقيض ليسكع
()8
ه
ٌ
عدد 7:83كيشكع8:8؛ يشكع في يشكع39:34؛ داكد في المزامير [ككما في عنكاف المزمكر 88:16
"لممترجـ"] ،كأشعياء (أشعياء 89 ،8:43؛ أشعياء .})81:53

" المدعو رسوالً" ىذا كاف خيار اهلل كليس خياره (قارف أعماؿ85:9؛ غبلطية85:8؛ أفسس .)7:1يدافع
بكلس الرسكؿ جازمان عف مؤىبلتو الركحية كسمطتو ،كىذا نراه في (8ككر8:8؛ 3ككر8:8؛ غبل8:8؛

أؼ8:8؛ ككلكسي8:8؛ 8تيمك8:8؛ تيطس )8:8ليذه الكنيسة التي لـ ىيرىا قط .انظر المكضع الخاص:
المدعو(.)6:8
إف مصطمح "رسكؿ" في الدكائر الييكدية في فمسطيف في القرف األكؿ كاف يعني "شخص يم ٍرسؿ كمندكب أك
أما في العيد الجديد فقد استخدـ ىذا المصطمح في داللتيف ( )8لمرسؿ
ممثؿ رسمي" (قارف 3أخٌ )9-7:87
اإلثني عشر مع بكلس؛ ( )3لمكىبة ركحية تستمر في الكنيسة (قارف 8كك39–38:83؛ أؼ.)88::
الموضوع الخاصُ :يرسؿ () APOSTELLŌ
عدة استخدامات الىكتية.
كممة يكنانية شائعة بمعنى "يرسؿ" ،كليذا المصطمح (ٌ ) Apostellō
المرسؿ ليككف مندكبان رسميان آلخر ،كما ىك لقب
أ -استخدمو الرٌبيكف (معمٌمك الييكد) لمشخص المدعك ك ى
"السفير" في لغتنا (قارف 3كك.)31:5

رسبلن مف اآلب .في إنجيؿ يكحنا يتٌخذ ىذا
ب -تستخدـ األناجيؿ ىذا المصطمح عف يسكع ككنو يم ى
كمعنى مسيانيان (قارف مت41:81؛ 34:85؛ مر17:9؛ لك48:9؛ كعمى األخص
المصطمح نغمة
ن
يك14:4؛ 18،17،16،11،34:5؛ 57،41،19،18،39:6؛ 39:7؛ 43:8؛ 16:81؛ 43:88؛
35،31،38،88،8،1:87؛ .)38:31

كاستيخدـ عف يسكع لدل إرسالو المؤمنيف (يك88:87؛ .)38:31
ت -استخدمو العيد الجديد عف التبلميذ.
- 8عف الدائرة الصغرل مف االثني عشر تمميذان األكليف (لك81:6؛ أعماؿ.)33-38:8
الرسؿ كشركاء الخدمة.
- 3عف مجمكعة خاصة مف مساعدم ي
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أ .برنابا (أعماؿ.)84 ،4:84
ب .أندركنككس كيكيناس (ركمية .)7:86
ت .أبكلكس (8كك.)9 –6:4

ث .يعقكب أخك الرب (غؿ.)89:8
ج .سمكانس كتيمكثاكس (8تس.)6:3
ح .رٌبما تيطس (3كك.)31:8
خ .ربما أبفركدتس (في.)35:3
- 1مكىبة مستمرة في الكنيسة (8كك39–38:83؛ أؼ.)88:4

ث -يستخدـ بكلس ىذا المقب عف نفسو في أغمب رسائمو كطريقة لمجزـ في سمطتو المعطاة مف اهلل كممثٌؿ

أك مندكب ليسكع المسيح (ركمية8:8؛ 8كك8:8؛ 3كك8:8؛ غؿ8:8؛ أؼ8:8؛ كك8:8؛ 8تي8:8؛

3تي8:8؛ تي)8:8
فرز" ىذا اسـ مفعكؿ تاـ ،يعني أنو في ًرىز مف اهلل في الماضي (قارف إرميا 5:8كغبلطية)85:8
الم َ
ُ " 
فريسي" بمعنى
كتستمر الحالة الكائنة عمى كضعيا ،كىذا قد يككف تبلعبان باأللفاظ عمى الكممة اآلرامية " ٌ
المفركزيف لمعيش حرفيان حسب الشريعة (كمنيـ بكلس [فيمبي  ]5:1قبؿ المكاجية مع يسكع عمى طريؽ

أما اآلف فيك مفركز لئلنجيؿ.
دمشؽ)ٌ ،
كلمكممة صمة مع الكممة العبرية " َّ
مقدس" كالتي تعني " يمفرز لخدمة اهلل (قارف خركج6:89؛ 8بط.)5:3
قدس" ك"فرز" ليا جميعيا جذر يكناني كاحد ( )hagiosأم " َّ
فكممة "قديس"َّ " ،
مقدس".
" إلنجيؿ اهلل" إف الجممة في ىذه القرينة (كما في عدد  )5تيظير الغاية مف "دعكة" بكلس (عدد ،8ب)
كالػ"الفرز"(عدد ،8ج).

تصؼ العقائد المعمىنة
جيدة" ( )euك"رسالة" ( .)angellosفصارت مصطمح نا
ي
كممة إنجيؿ مرٌكبة مف " ٌ
المسيا المكعكد مف اهلل( .ع.)4–1
في العيد الجديد (قارف إر14–18:18؛ حز ،)13–33:16كالتي ىي
ٌ

ىذا إنجيؿ اهلل كليس إنجيؿ بكلس (قارف 86:85؛ مرقس84:8؛ 3كك7:88؛ 8تس9،8،3:3؛

8بط .)87:4لـ يكف بكلس مبتك انر أك مكصبلن ثقافيان ،إنما داعيان لمحؽ الذم تمقٌاه (قارف 8كك.)35–88:8
ِِ ِ
ِ
ِ
َّس ِة" صيغة ماضي متكسط بسيط بالداللة الخبرية .فاإلنجيؿ
س َب َ
ؽ فَ َو َع َد ِبو ِبأَ ْن ِب َيائو في ا ْل ُكتُ ِب ا ْل ُمقَد َ
" 2:1الَّذي َ
ليس فكرة متأخرة عند اهلل ،بؿ خطتو األزلية اليادفة( .قارف تككيف85:1؛ إش51؛ مزمكر888؛ مرقس45:81؛
لكقا33:3؛ أعماؿ31:3؛ 88:1؛ 38:4؛ تيطس .)3:8إف العظات المب ٌكرة في سفر األعماؿ ()KERYGMA
تقدـ يسكع عمى ٌأنو إتماـ الكعكد كالنبكءات الكاردة في العيد القديـ.
ٌ
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الموضوع الخاص :الػ  KERYGMAفي الكنيسة األولى.4
المسيا (أع11:3؛ 34،89:1؛
 .8الكعكد التي أعطاىا اهلل في العيد القديـ قد تحقٌقت اآلف بمجيء يسكع،
ٌ
41:81؛ 33،7–6:36؛ رك4–3:8؛ 8تي86:1؛ عب3–8:8؛ 8بط83–81:8؛ 3بط.)89–88:8
المسيا (أعماؿ.)18:81
 .3يمسح يسكع مف اهلل في معمكديتو بصفتو
ٌ
 .1يسكع بدأ خدمتو في الجميؿ بعد معمكديتو (أعماؿ.)17:81
بقكة اهلل (مرقس45:81؛ أعماؿ33:3؛ .)18:81
 .4اتٌصفت خدمتو
ً
بصنع الخير كاجراء المعجزات ٌ
صًمب المسيا حسب قصد اهلل (مر45:81؛ يك86:1؛ أع31:3؛ 88،85–81:1؛ 88:4؛ 19:81؛
 .5لقد ي
31:36؛ رك14:8؛ 8كك88–87:8؛ 1:85؛ غؿ4:8؛ عب1:8؛ 8بط89،3:8؛ 88:1؛ 8يك)81:4

 .6أيقيـ مف األمكات كظير لتبلميذه (أع13–18،34:3؛ 36،85:1؛ 48–41:81؛ 18:87؛ 31:36؛
رك14:8؛ 9:81؛ 8كك83، 7–4:85؛ 8تس81:8؛ 8تي86:1؛ 8بط 3:8؛.)38،88:1

ع كرفٌعو كأعطاه اسـ "الرب" (أع16–11 ،39–35:3؛ 81:1؛ 16:81؛ رك14:8؛ 9:81؛
 .7عظٌـ اهلل يسك ى
8تي86:1؛ عب1:8؛ 8بط.)33:1
 .8أعطى الركح القدس أف ّْ
يشك ىؿ جماعة اهلل الجديدة (أع8:8؛ 19–18 ،88–84:3؛ 47–44:81؛
8بط.)83:8
 .9سيأتي ثانيةن لمدينكنة ّْ
كلرد ك ٌؿ شيء (أع38–31:1؛ 43:81؛ 18:87؛ 8كك38–31:85؛ 8تس.)81:8
.81

كؿ الذيف يسمعكف الرسالة يتكجب عمييـ التكبة كالمعمكدية (أع18،38:3؛ 89:1؛ ،41:81

48–47؛ 11:87؛ 31:36؛ رك87:8؛ 9:81؛ 8بط.)38:1
ييعتبر ىذا المخطط بمثابة اإلعبلف الجكىرم لمكنيسة األكلى ،كاف كاف كتٌاب العيد الجديد المختمفيف قد ترككا
جزءنا ،أك ّْ
ركزكا عمى تفاصيؿ أخرل في كعظيـ .يحذك إنجيؿ مرقس بكاممو حذك أسمكب بطرس في اإلعبلف

يجمع بناء عظات بطرس التي كعظيا في ركما كيضعيا في
 .Kerygmaكينظر التقميد إلى مرقس عمى أنو ٌ
صيغة إنجيؿ مكتكب .كما يحذك متٌى كلكقا حذك الييكمية األساسية لمرقس.

و
شخص ،ىك يسكع الناصرم المكلكد مف العذراء
السارة تدكر حكؿ
" 3:1عف ابنو" إف الرسالة المركزية لؤلخبار
ٌ
األمة ،الممؾ ،المسيا ،لقب "ابف" (قارف 3صـ84:7؛ ىكشع8:88؛
مريـ .في العيد القديـ أيطمؽ عمى كؿ مف ٌ
مزمكر7:3؛ مت.)85:3

فرد في العائمة (قارف
الخداـ كاألنبياء .يسكع لـ يكف خادم نا هلل .إنو ه
في العيد القديـ تكمٌـ اهلل مف خبلؿ ٌ
عب3–8:8؛ 6:1؛ 8:5؛  )38:7مف المدىش أف ىذا ىك المكضع الكحيد في الرسالة الذم يرٌكز فيو بكلس عمى
ً
المترجـ) .رسالة ركمية ليست مؤلَّفان كامبلن في البلىكت
المسيا -
الكريستكلكجيا (التعميؿ البلىكتي لطبيعة
ٌ
النظامي.
4

كممة ( KERYGMAباليكنانية تعني إعبلف اإلنجيؿ .رقـ  2782قامكس  ،)strongالمترًجـ.
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الموضوع الخاص :ابف اهلل
ٌإنو كاحد مف األلقاب الرئيسية في العيد الجديد عف يسكع .لو داللة إليية حتمان .يشتمؿ عمى ككف يسكع

مرة في العيد الجديد .حتى في نسب يسكع
"االبف" أك "ابني" ك ييطمؽ عمى اهلل صفة "األب" .يرد أكثر مف ٌ 834
لنفسو لقب "ابف اإلنساف" ىنا دالالتو إليية مف سفر دانياؿ.84–81:7
محددة:
إف نسبة "ابف" في العيد القديـ يمكف أف تشير إلى أربع مجمكعات ٌ

 - 8المبلئكة (غالبان بصيغة الجمع .قارف تككيف3:6؛ أيكب6:8؛ .)8:3
 - 3ممؾ إسرائيؿ (قارف 3صـ84:7؛ مزمكر7:3؛ .)37–36:89

أمة إسرائيؿ مجتمعة (قارف خركج31–33:4؛ تث8:84؛ ىكشع8:88؛ مبلخي.)81:3
ٌ- 1
 - 4قضاة إسرائيؿ (قارف مزمكر.)6:83
أما االستخداـ الثاني فيرتبط بيسكع .في ىذا المنحى يككف كبل المقبيف "ابف داكد" ك"ابف اهلل" عمى صمة مع
بالمًم ًؾ
3صمكئيؿ7؛ مزمكر3ك .89لـ ييستخدـ لقب "ابف اهلل" في العيد القديـ تحديدان
ٌ
لممسيا ،إالٌ عندما يتعمٌؽ ى
الرئيكم بكصفو كاحدان مف "المناصب الممسكحة" إلسرائيؿ .عممان ،أف مخطكطات البحر الميت تحكم تضمينات

مسيانية بشكؿ شائع (انظر المرجع  Dicthonary of Jesus and the Gospelsمعجـ يسكع كاألناجيؿ،

صفحة  .)771كذلؾ لقب "ابف اهلل" ىك لقب مسياني في سفريف منحكليف رئيكييف (قارف 3إسدراس (3عز ار)
38:7؛ 53،17،13:81؛ 9:84؛ 8أخنكح.)3:815
عدة نقاط:
باالستناد إلى خمفية العيد الجديد ،يمكف تمخيص إشارتو إلى يسكع ضمف ٌ
- 8كجكده السابؽ (قارف يك.)88–8:8
- 3كالدتو مف عذراء (قارف مت31:8؛ لكقا.)15–18:8

 - 1معمكديتو (قارف مت87:1؛ مر88:8؛ لك .33:1إف صكت اهلل مف السماء يربط بيف الممؾ في
المزمكر 3كالعبد المتألـ في إشعياء.)51

َّ
نكتو أك عمى
- 4تجربتو مع الشيطاف (قارف مت88–8:4؛ مر81،83:8؛ لك .81–8:4يج ٌرب ليشكؾ في ب ٌ
األقؿ في إنجاز مقصده بطريقة أخرل غير الصميب).
- 5التأكيد الصادر مف معترفيف ال ييقبؿ اعترافيـ.
أ -الشياطيف (قارف مر35–31:8؛ لك17–18:4؛ مر.)83–88:1
ب-غير المؤمنيف (قارف مت41:37؛ مر68:84؛ يك.)7:89
- 6التأكيد الصادر مف تبلميذه.
أ-مت11:84؛ .86:86
ب-يك49 ،14:8؛ 69:6؛ 37:88

- 7التأكيد الصادر عنو شخصيان.
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 .8مت37–35:88
 .3يك16:81
- 8استخدامو لبلستعارة مف المجاؿ العائمي ،عف اهلل كأب:
أ .استخداـ " ٌأبا" عف اهلل.
 .8مرقس16:84
 .3ركمية 85 :8
 .1غبلطية6 :4
المتكرر عف األب ( )Patērلدل كصؼ عبلقتو باهلل.
ب .استخدامو
ٌ
أما
الخبلصة :إف لقب "ابف اهلل" لو معنى الىكتي عظيـ ألكلئؾ العارفيف بالعيد القديـ ككعكده كتصنيفاتوٌ .
كتٌاب العيد الجديد فقد كانكا متكتريف لدل استخدامو مع األمـ ،بالنظر إلى خمفياتيـ الكثنية المتعمقة "باآللية"
المقترنيف بالنساء المنجبات لذرية مف "الجبابرة" ك"العمالقة".
فالمسيا ىك
" الذي صار مف نسؿ داود مف جية الجسد" .ىذا يتٌصؿ بالنبكءة الكاردة في 3صمكئيؿ.7
ٌ
مف النسؿ الممككي لداكد (قارف إش7:9؛ 81 ،8:88؛ إر5 :31؛ 9 :11؛  )85 :11مف سبط ييكذا
مرات (قارف37:9؛
(قارف تككيف83-4 :49؛ إش .)9 :65في إنجيؿ متٌى ييدعى يسكع بيذا المقب ٌ
عدة ٌ
31:83؛ 33:85؛  )11:31األمر الذم يعكس الرجاء الييكدم بمجيء المخمٌص.

يشدد عمى ىذه الناحية في يسكع .لقد ذكر األمر ىنا كفي 3تي 8:3فقط ،ككبل
مف المدىش أف بكلس لـ ٌ
المقطعيف يبدك اقتباسان مف صيغة إيماف الرسؿ في الكنيسة األكلى.
مف جية الجسد

NASB, NKJV, NRSV

مف جية الجسد

فاندايؾ

TEV

الذي في الجسد

المشتركة

مف جية إنسانيتو
مف جية الطبيعة البشرية

JB

بحسب الجسد فيو كإنساف ُولد مف نسؿ داود

كاثوليكية +الكتاب الشريؼ

ىذا كاف إتمامان لمنبكءة كتأكيدان عمى إنسانية يسكع ،األمر الذم كاف ييرفض غالبان في العالـ الديني
االنتقائي في القرف األكؿ (قارف 8يكحنا4–8:8؛  .)1–8:4ىذه اآلية تيظير بكضكح أف بكلس لـ يكف يستخدـ
دائمان ىذا المصطمح "جسد" ( )Sarxبمعنى سمبي (قارف 38:3؛  )1:9مع ىذا فغالبان ما يستخدـ بكلس كممة

"جسد" كنقيض لػ"الركح"( .قارف 89:6؛ 35،88،5 :7؛ 81،83،9–1:8؛ 8كك5 :5؛ 3كك87 :8؛ 88 :88؛
غؿ1:1؛ 34،89،86،81:5؛ 8 :6؛ أؼ1 :3؛ كك.)31،88،81،88:3
إف التعبير المغكم ( Kataحسب) إضافة إلى حالة المفعكؿ بو المتكازية في العدد  ،4يعني أف يسكع لو
التجسد عقيدة حاسمة (قارف
طبيعة إنسانية (حسب الجسد ،عد )1كطبيعة إليية (حسب الركح ،عد .)4إف عقيدة
ٌ
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8يكحنا .)1–8 :4كيمكف أف يككف األمر تطبيقان لبلختيار الذاتي ليسكع باستعماؿ المقب "ابف اإلنساف" (قارف
مزمكر4 :8؛ حزقياؿ[ 8 :3إنساف]؛ دانياؿ[ 81 :7إلو]).
الموضوع الخاص :الجسد ()Sarx
ىذه إشارة إلى الحكمة البشرية كالمعايير الدنيكية (قارف 8كك31 :8؛ 8،6:3؛ .)88:1
بعدة طرؽ:
يستخدـ بكلس في كتاباتو المصطمح "جسد" (ٌ )Sarx
 -8الجسد البشرم (قارف رك38 :3؛ 8كك5:5؛ .)38 :7
 -3النسب كالسبللة اإلنسانية (مثاؿ :أب– ابف ،قارف رك1 :8؛ 8 :4؛ 8كك.)88 :81
 -1البشرية ككؿ (قارف 8ككر.)39 ،36 :8

 -4الضعؼ اإلنساني بسبب سقكط البشرية في تككيف( 1قارف رك89 :6؛ .)88 :7
تعيف" (باليكنانية) اسـ فاعؿ مبني لممجيكؿ في زمف الماضي البسيط بمعنى " يعٌيف" ،أم أف اهلل عمى نحك
ّ " 4:1
عيف يسكع "ابنان هلل" .كىذا ال يعني أف بيت لحـ كانت البداية ليسكع أك أنو أق ٌؿ شأنان مف اآلب .انظر
ٌ
محدد قد ٌ
المكضكع الخاص بعنكاف الثالوث عند دراسة األصحاح .88 :8

" ابف اهلل" لـ يشر كتٌاب العيد الجديد إلى يسكع بمقبو "ابف اهلل" بكثرة (قارف مت )1 :4بسبب أف
تضمنت مثؿ ىذا المقب بشكؿ زائؼ (كىذا ينطبؽ عمى الكالدة مف عذراء) .إف ىذه
األساطير اليكنانية
ٌ
الفكرة تعادؿ عادة مفيكـ "الفريد مف نكعو" (( .)monogenesقارف يك88:8؛ 88،86:1؛ 8يكحنا:4

 .)9كىكذا يصير المعنى "يسكع ،ابف اهلل الكحيد الحقيقي".
يكجد في العيد الجديد قطباف ليما صمة باهلل اآلب كيسكع االبف ،متساكياف (قارف يكحنا8:8؛ 88:5؛
11:81؛ 9:84؛ 38:31؛ 3كك4:4؛ في6:3؛ كك 85:8؛ عب ،)1:8كما أنيما شخصاف منفصبلف (قارف
مر88:81؛ 16:84؛ .)14:85

" بالقيامة" لقد ٌثبت اهلل اآلب حياة كرسالة يسكع بإقامتو مف األمكات (قارف 34:4؛ 9،4:6؛ .)88:8
ألكىية (قارف يك84–8:8؛ كك89-85 :8؛ في )88–6:3كقيامة يسكع (قارف35:4؛ 8كك )85ىما
ٌ
عمكداف تكأماف لممسيحية.

كثي انر ما استيخدـ ىذا العدد لدفاع أتباع ىرطقة ( َّ
التبن ًكَّية) التي ٌادعت أف يسكع ناؿ مكافأة عندما رفٌعو اهلل
بسبب حياتو المثالية كطاعتو .فاليراطقة ٌادعكا أنو لـ يكف دائمان يممؾ (مف الناحية الكجكدية) صفة األلكىية ،لكنو
عدة
امتمؾ األلكىة عندما أقامو اهلل مف المكت .رغـ أف ىذه الفكرة بكؿ كضكح غير حقيقية ،مثمما يتٌضح مف ٌ

نصكص كما في يكحنا8ك  ، 87إال أف أم انر رائعان منحو اهلل ليسكع عند قيامتو .مف الصعب التعبير كيؼ يمكف

تـ إثراؤىا نكعان
لؤللكىة أف تيكافأ ،لكف ىذا الذم حدث .رغـ أف يسكع شارؾ اآلب بالمجد السرمدم ،فإف منزلتو ٌ
ما باإلتماـ الدقيؽ لميمة الفداء التي أككمت إليو .فالقيامة ىي إقرار اآلب بحياة كنمكذج كتعاليـ كالمكت الكفٌارم
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ليسكع الناصرم؛ إلو أزلي كانساف كامؿ ،مخمٌص بالتماـ ،يمعاد إلى الحياة ،يمكافأ ،ابف فريد .انظر الممحؽ الثالث
كية Adoptionism
ىرطقة ٌ
التبن ٌ
NHSB, NKJV

"مف جية روح القداسة"

نفس العبارة في فاندايؾ والكاثوليكية

NRSV

"مف جية روح القداسة"

"وفي روح القداسة"

المشتركة

TEV

"بالنسبة لقداستو اإلليية"

JB

"في ترتيب الروح ،روح القداسة"

"ولك ّنو بالروح القدس"

الكتاب الشريؼ

بعض الترجمات اإلنكميزية تستخدـ حرؼ  Sالطباعي الكبير لئلشارة إلى الركح القدس ،في حيف
استخداـ حرؼ  sالطباعي الصغير لئلشارة إلى ركح يسكع .كما أف اهلل اآلب ىك ركح كذلؾ أيضان يسكع .في
النصكص اليكنانية كالعبرية القديمة لـ يكف ىناؾ أحرؼ طباعية كبيرة كال تشكيؿ كال ترقيـ كال فكاصؿ كال تقسيـ

آيات أك إصحاحات ،فيذه كمٌيا مسائؿ مف التقميد أك تفسيرات المترجميف.
ىناؾ ثبلث طرؽ لمنظر في العدديف  1ك4

 )8كإشارة إلى طبيعتي يسكع؛ اإلنسانية كاإلليية.
كرب مقاـ.
 )3كإشارة إلى مرحمتيف في حياتو األرضية ،إنساف ٌ
 )1كإشارة مكازية لػ"يسكع المسيح ربنا".

" يسوع" كممة يسكع باآلرامية نفسيا بالعبرٌية يشكع .كممة مرٌكبة مف مقطعيف "ييكهYHWH/؛
ينجي ،أك ييكه خبلص" .تأكيد المعنى يظير في
خبلص "salvation/أم "ييكه يخمّْص ،ييكه ٌ
مت35 ،38:8

" المسيح" كممة تعني (الشخص الممسكح) ،ففي العيد القديـ نرل مجمكعات عديدة مف القادة (أنبياء،
كينة ،ممكؾ) قد يم ًسحكا كعبلمة اختيار اهلل ليـ كتجييزىـ لمعمؿ .كقد تحقٌقت في يسكع الكظائؼ
الممسكحة الثبلث (قارف عب.)1–3:8
لمبر .لقد كاف يسكع
تنبأ العيد القديـ بأف اهلل سيرسؿ "شخصان ممسكحان"
لقد ٌ
ٌ
كمعمف عف بداية عصر جديد ٌ
خاص نا ي
المتميز.
ذاؾ "الخادـ" ك"االبف" ك"المسيا"
ٌ
رب" اسـ "ييكه" الخاص بالعيد مع اهلل في الييكدية ،بمغ مف القدسية ما جعؿ معمٌمك الييكد (الر ٌبيكف)
ّ " 
بل
يستبدلكف بو لقب الرب "آدكف" كذلؾ عند قراءة األسفار المقدسة خشية أف يتناكلكا ىذا االسـ باط ن

يتعدكا عمى إحدل الكصايا العشر .لكف عندما دعا كتٌاب العيد
(قارف خركج7 :31؛ تث )88 :5كبذلؾ ٌ
يثبتكف ألكىيتو (قارف
الجديد يسكع "رٌبان" (كيريكس  )Kurios -في القرائف البلىكتية ،كانكا بذلؾ ٌ
أعماؿ16 :3؛ رك81–9:81؛ في.)88–6 :3

الموضع الخاص :أسماء األلوىية
.I

إيؿ El
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 .Aإف أصؿ المعنى لممصطمح القديـ لجنس األلكىية غير مؤكد عممان أف العديد مف العمماء يعتقدكف
أنو جاء مف الجذر األ ٌكادم "أف يككف قكيان" أك "أف يككف ذا بأس شديد" (قارف تؾ8:87؛
عد89:31؛ تث38 :7؛ مزمكر.)8 :51

 .Bفي مجمكعة اآللية الكنعانية ،يأتي إيؿ كاإللو األعظـ (نصكص رأس شم ار).
المقدس مرٌكبة مع مصطمح آخر عادة .ىذه المرٌكبات اإلسمية صارت
 .Cال ترد كممة إيؿ في الكتاب
ٌ
معينة.
طريقةن لتمييز اهلل بخصائص ٌ
العمي) تؾ 33–88 :84؛ تث8 :13؛ إش.84 :84
 .8إيؿ – إيمكف ( El-Elyonاهلل
ٌ
 .3إيؿ – يرئي ( El-Roiاهلل يرل أك "اهلل الذم يعمف ذاتو") تؾ.81 :86

شدام "( El-Shaddaiاهلل القدير" أك "اهلل كمٌي الرأفة" أك "إلو الجبؿ") تؾ8:87؛
 .1إيؿ – ٌ
88:15؛ 84:41؛ 35 :49؛ خر.1 :6
 .4إيؿ – عكالـ ( El-Olamاهلل السرمدم) تؾ .11 :38ىذا المصطمح البلىكتي مرتبط بكعد
اهلل لداكد 3صـ.86 ،81 :7
 .5إيؿ – بيريت ( El-Beritإلو العيد) .قض.46 :9

 .Dيتساكل إيؿ مع:

أ -ييكه في مز8 :85؛ إشع .5 :43
ب -إيمكىيـ في تؾ1 :46؛ أيكب8 :5؛ "أنا إيؿ ،ألكىيـ أبيؾ".
شدام في تؾ.35 :49
ت ٌ-
غيكر" في خر84 :14؛ تث 34 :4؛ 9 :5؛ .85 :6
ث "ٌ -

ج "-رحيـ" في تث 18 :4؛ نحميا18 :9؛ "أميف" تث9 :7؛ .4 :13
ح "-عظيـ كميكب" في تث38 :7؛ 87 :81؛ نح5 :8؛ 13 :9؛ دا.4 :9
خ "-عميـ" في 8صـ.1 :3
د "-ممجأم الحصيف" في 3صـ.11 :33
ذ "-إليي المنتقـ" في 3صـ.48 :33

القدكس" في إش.86 :5
ر "-اإللو ٌ
ز "-القدير" في إش.38 :81

س " -خبلصي" في إش.3 :83
الجبار" في إر.88 :13
ش " -العظيـ ٌ
ص " -إلو مجازاة" في إر.56 :58

يج مف أسماء اهلل الرئيسية في العيد القديـ ،مذككرة في يش( 33:33إيؿ ،إيمكىيـ ،ييكه،
 .Eىناؾ مز ه
مكررة)
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.II

إيموف Elyon
مبجؿ" أك "مرفٌع" (تؾ87 :41؛ 8مؿ8 :9؛ 3مؿ87 :88؛ نحميا:1
العمي" " ٌ
 .Aيعني باألساس " ٌ
35؛ إر3 :31؛ 81 :16؛ مز.)81 :88
لعدة أسماء كألقاب أخرل هلل.
 .Bيستخدـ بالمعنى المكازم ٌ
أ .إيمكىيـ  -مز3–8:47؛ 88 :71؛ .88 :817
ب .ييكه  -تؾ33 :84؛ 3صـ.84 :33
شدام  -مز.9–8:98
ت .إيؿ ٌ
ث .إيؿ  -عد.86 :34
ج .إيبله  -ييذكر غالب نا في دا 6-3كعز 7-4مرتبط نا مع  illairإيمير ،كيعني باآلرامية "اهلل
العمي" في دا36 :1؛ 3 :4؛ .38 ،88 :5
ٌ

 .Cاستخداميا مف غير اإلسرائيمييف:

أ .ممكي صادؽ ،تؾ.33–88:84
ب .بمعاـ ،العدد .86 :34
ت .مكسى ،متكمٌمان عف األمـ في تث.8 :13

.III

سيستكس
ث .إنجيؿ لكقا في العيد الجديد،
المكجو لؤلمـ ،يستخدـ أيض نا المرادؼ اليكناني ٍ
ٌ
ىكب ٍ
76 ،15 ،13:8( Hupsistos؛ 15 :6؛ 38 :8؛ أعماؿ48 :7؛ .)87 :86

ستخد هـ أساسان في الشعر.
إيموىيـ ( Elohimبصيغة الجمع) ،إيمكاه ( Eloahبالفرد) يم ى
 .8ىذا المصطمح غير مكجكد خارج العيد القديـ.
 .3ىذه الكممة ُّ
تدؿ عمى إلو إسرائيؿ أك آلية الشعكب (قارف خر83 :83؛  )1 :31أسرة إبراىيـ كانت
تعبد آلية متعددة (قارف يش.)3:34

 .1ممكف أف يشير إلى قضاة إسرائيؿ (قارف خر6:38؛ مز.)6:83
 .4يستعمؿ المصطمح "إيمكىيـ" أيضان لمكائنات الركحية األخرل (مبلئكة ،أبالسة) كما في تث8 :13

(السبعينية)؛ مز5:8؛ أم6 :8؛  .7 :18كيمكف أف يشير إلى قضاة بشرييف (قارف خر6 :38؛
مز.)6 :83

المقدس (تؾ  .)8:8كيستخدـ حص انر حتى تؾ ،4 :3حيث
 .5ىك أكؿ لقب/اسـ لؤللكىية في الكتاب
ٌ
ييقرف مع ييكه .إنو ييشير باألساس (الىكتيان) إلى اهلل خالؽ ،كمانح كمعطي الحياة عمى ىذا الكككب
(مز.)814

يترادؼ مع إيؿ (قارف تث .)89–85 :13كيمكف أيضان أف يتكازل مع ييكه إذ أف (إيمكىيـ) في

مزمكر 84ىك تمامان مثؿ (ييكه) في مزمكر ،51ما عدا التبديؿ في أسماء األلكىية.
 .6رغـ صيغة الجمع كاستخداميا لتسمية اآللية األخرل ،فإف ىذا المصطمح ُّ
يدؿ في الغالب عمى إلو
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إسرائيؿ ،كلكف صيغة فعؿ بالمفرد تيستخدـ عادة لمداللة عمى االستخداـ التكحيدم.
 .7استيخدـ المصطمح مف ًقبؿ غير اإلسرائيمييف كاسـ لؤللكىية.
أ .ممكي صادؽ ،تؾ.33–88:84
ب .بمعاـ ،عد. 3 :34

ت .مكسى ،لدل الحديث عف الشعكب ،تث.8 :13
 .8مف المستغرب أف اسمان شائعان لئللو الكاحد عند إسرائيؿ يأتي بصيغة الجمع! كمع أنو ال يكجد تأكيد
في المسألة ،نعرض النظريات التالية:

أ .في المغة العبرية ىناؾ صيغ جمع عديدة مستخدمة عادة لمتككيد ،كمنيا لو صمة قريبة
و
مفيكـ
المغكية المتأخرة كتدعى (جمعي الجبللة) حيث تستخدـ صيغة الجمع لتضخيـ
بالعبرية
ٌ
ما.

ب .ممكف أف يشير إلى محفؿ المبلئكة الذم يمتقيو اهلل في السماء لتنفيذ أكامره (قارف 3مؿ:33
31–89؛ أم6 :8؛ مز8 :83؛ مز.)7، 5 :89
ت .أيضان مف الممكف أف يعكس إعبلف العيد الجديد عف اهلل الكاحد في األقانيـ الثبلثة .في

تؾ 8 :8اهلل يخمؽ؛ تؾ 3 :8يعكؼ الركح عمى االستيبلد كفي العيد الجديد نرل أف يسكع
ىك اهلل أداة اآلب في الخمؽ (قارف يك81 ،1 :8؛ رك16 :88؛ 8كك6 :8؛ كك85:8؛

.IV

عب3 :8؛ .)81 :3

ييوه YHWH

 )8ىذا اإلسـ يعكس األلكىية في ىيئة اهلل صانع العيد .كاهلل المخمٌص كالفادم! فالناس يخرقكف العيكد،
لكف اهلل أميف لكممتو ككعده كعيده (قارف مزمكر .)811

مرة مرٌكبان مع إيمكىيـ في تؾ .4 :3ليس ىناؾ ركايتاف لمخمؽ بؿ تأكيداف كىما -8
كرد ىذا االسـ أكؿ ٌ
اهلل خالؽ الككف (المادم)-3 ،اهلل خالؽ اإلنسانية الخاص .يبدأ تككيف 4 :3باإلعبلف الخاص حكؿ المكقع
التمرد المرتبط مع المكقع الفريد.
الممتاز كالغاية مف الجنس البشرم ،كذلؾ مشكمة الخطيئة ك ٌ
 )3في تؾ " 36 :3و
يتضمف أف أىؿ العيد
الرب" (ييكه) .إالٌ أف خر1 :6
حينئذ ٍابتيدئ أف ييدعى باسـ
ٌ
ٌ
مرة كاحدة في
األكائؿ (اآلباء األكائؿ كعائبلتيـ) عرفكا اهلل باسـ إيؿ ٌ
شدام فقطٌ .
إف اسـ ييكه مشركح ٌ
خر 86–81 :1خصكصان اآلية  .84مع ذلؾ فإف كتابات مكسى تترجـ غالبان الكممات بالداللة الشعبية

لمكممة ال بداللة األصؿ في قكاعد المغة (قارف تؾ5 :87؛ 16 :37؛  .)15–81 :39ىناؾ عدة

يخص معنى ىذا االسـ مقتبسة مف (IDB؛ المجمٌد الثاني ،الصفحات .)488–419
نظريات فيما
ٌ
أ .مف الجذر العربي " ييظير محبة شغكفة".
ب .مف الجذر العربي " ُّ
ييب" (ييكه كإلو العاصفة).
ت .مف الجذر األكغاريتي (الكنعاني) "يتكمٌـ".
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يؤسس".
ث .بحسب نقش فينيقي؛ اسـ العمٌة الذم يعني "الذم يسند ي
كيبقي" أك "الذم ٌ

ج .بالعبرية صيغة قاؿ " Qalالكائف بذاتو" أك "المكجكد بذاتو" (صيغة المستقبؿ" ،الذم سيككف").
المسبب لمكجكد".
ح .مف العبرية بصيغة ىيفعيؿ " Hiphilالكائف
ٌ
الحي الكحيد الباقي".
خ .مف الجذر العبرم "يعيش" (مثبلن :تؾ )31 :1كيعني "الدائـ.
ٌ

د .مف قرينة خر 86–81:1تحكير مف صيغة المضارع الناقص مستخدمان بالمضارع التاـ في

مسح في البناء
معناه" .سأستمر كائنان كما كنت" "سأستمر كائنان كما كنت عمى الدكاـ" (قا؛ " ٌ
اإلعرابي لمجممة في العيد القديـ" A survey of Syntay in the old Testament

تأليؼ J. Wash Watlsص.)67

يي َّ
عبر عف االسـ الكامؿ "ييكه" بشكؿ مختصر ،كربما في شكؿ ٌأكلي:
( )8ياه ( Yahمثاؿ ىمميمك – ياه).
()3

ياىك ( Yahuاألسماء مثؿ إشعياء = إشع – ياىك).

()1

يك ( Yoاألسماء مثؿ يكئيؿ = يك – ئيؿ).

 )1في العبرية المتأخرة صار اسـ العيد (رباعي األحرؼ) َّ
مقدسان لدرجة أف الييكد كانكا يخافكف لفظوي
خشية أف يكسركا الكصية الكاردة في خر7 :31؛ تث88 :5؛  81:6لذلؾ استعاضكا بو المصطمح
العبرم الذم يعني "مالؾ"؛ "سيد"؛ "زكج"" ،رب" أدكف أك أدكنام (مكالم).

فعندما يصمكف في قراءتيـ إلى ييكه في نصكص العيد القديـ يمفظكنيا "رب" كليذا السبب ييكتب "ييكه
  "YHWHبكممة "رب  "Lord -في الترجمات اإلنكميزية.معينة
 )4كما ىك الحاؿ مع كممة إيػؿ ،غالبان ييرٌكب االسـ ييكه مع مصطمح آخر لمتأكيد عمى خصائص ٌ
في إلو العيد مع إسرائيؿ ،ىناؾ مصطمحات مركبة عديدة أخرل محتممة ،إليؾ بعضيا:
أ .ييكه يرأه (ييكه المعطي) تؾ.84 :33
شافيؾ) خر.36 :85
ب .ييكه ركفيكا (ييكه
ى
نيسي (ييكه رىايتي) خر.85 :87
ت .ييكه ٌ

يقدسكـ) خر.81 :18
مقدشكـ (ييكه الذم ٌ
ث .ييكه ٌ

ج .ييكه ىشمكـ (ييكه سبلـ) قض. 34 :6
ح .ييكه صباؤكت (ييكه الجنكد) 8صـ88 ،1:8؛ 4 :4؛  3 :85غالبان في أسفار األنبياء.
اعي) مز.8 :31
خ .ييكه ركعي (ييكه ر َّ
صً
د .ييكه ً
دقنك (ييكه بً ٌرنا) إر.6 :31

شمو (ييكه حاضر) حز.15 :48
ذ .ييكه ٌ
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" 5 :1نحف" [جاءت في الترجمة العربية "نا" الدالة عمى الفاعميف] .ال يذكر بكلس أم إنساف في مقدمتو كما
التحكؿ الذم ط أر لبكلس عمى طريؽ دمشؽ كتعيينو
يفعؿ عادة في رسائمو األخرل .ىذه العبارة األكلى تشير إلى
ٌ
تتضمف بقكة االستخداـ االفتتاحي لكممة "نحف".
لمخدمة (قارف أعماؿ )9كالتي
ٌ

يثبت بكلس ىبة الخبلص بالمسيح كحسب ،بؿ أيضان يربط معيا الدعكة أف يككف
" قبمنا نعم ًة ورسال ًة" ال ٌ
رسكالن لؤلمـ .كؿ ىذا حدث فكرٌيان عمى طريؽ دمشؽ (قارف أعماؿ  .)9ليس استحقاقان بؿ نعمةن مقصكدة!
" إلحداث"[ ،في ترجمة الكتاب الشريؼ" :ألدعو الناس" ،ترجمة فاندايؾ" :إلطاعة"].

ىنا استخداـ و
ثاف لػ  eisفي قرينة مقصكدة (قارف العدد )8فاإلنجيؿ يستعيد صكرة اهلل في الجنس البشرم

جمي نا :أناس يعكسكف ىيئتو (قارف العدد.)7
عبر اإليماف بيسكع .ىذا يسمح لقصد اهلل األكلي أف يظير ٌ
"إطاعة اإليماف"

NASB, JB

"ألجؿ إطاعة اإليماف"

NKJV

"إلحداث إطاعة لئليماف"

NRSV

"ليؤمف كيطيع"

TEV

إلطاعة اإليماف

إلى اإليماف كالطاعة

فاندايؾ  +كاثكليكية

مشتركة  +الكتاب الشريؼ

ىنا أكؿ استخداـ لممصطمح المحكرم "إيماف" في ركمية .لقد استيخدـ في ثبلث طرؽ متميزة في ىذا األصحاح
مف الرسالة:

 )aالعدد  ،5ييستخدـ لمتعبير عف حزمة مف الحقائؽ أك العقائد المتصمة بيسكع كالحياة المسيحية (قارف
أع7 :6؛ 8 :81؛ 33 :84؛ 5 :86؛ رك8 :84؛ 36 :86؛ غؿ31 :8؛ 81 :6؛ ييكذا.)31، 1

 )bالعدد  ،8ييستخدـ بمعنى الثقة الشخصية بيسكع .إف المصطمحات اإلنكميزية "يؤمف" "إيماف" "يثؽ" كميا
ترجمة لكممة يكنانية كاحدة ( )pisteuo/pistisفاإلنجيؿ لو شكؿ المفاىيـ (العقيدة) كالشكؿ الذاتي
كالشخصي عمى ّْ
حد سكاء( .قارف العدد86؛ يك83 :8؛ .)86 :1

 )cالعدد  ،17ييستخدـ ضمف معناه الكارد في العيد القديـ عمى محمؿ المصداقية ،الكالء ،كاالعتمادية .كىذا
المعنى كارد في حبقٌكؽ .4 :3ففي العيد القديـ ال تكجد عقيدة متطكرة عف اإليمافٌ ،إنما أمثمة تمك
تامان بؿ إيمانان مجاىدان (قارف
األمثمة عف أنماط لحياة اإليماف (قارف إبراىيـ في تؾ )6 :85ليس إيمانان ٌ
عبرانييف  )88فرجاء البشرية ليس في قدرتيا عمى األداء أك اإليماف بشكؿ صحيح بؿ رجاؤىا في طبيعة

اهلل .فاهلل كحده أميف ليس إالٌ!

ىناؾ سمسمة مف األعماؿ يمكف تسميتيا حدث الخبلص:

أ.

التكبة (قارف4 :3؛ مرقس85 :8؛ لكقا 5 ،1 :81؛ أعماؿ 89 ،86 :1؛ .)38 :31

ب .المعتقىد/اإليماف (قارف 86 :8؛ يكحنا 83 :8؛ 86 :1؛ أعماؿ  ،18 :86المعمكدية ىي اإلعبلف
العاـ الصريح عف اإليماف الشخصي).

ت .الطاعة (قارف 81 :3؛ 3كك 81 :9؛ 5 :81؛ 8بط .)33 ، 3:8
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ث .الصبر بمعنى المثابرة (قارف 7 :3؛ لكقا 8 :88؛ 3كك86 ، 8 :4؛ غؿ9 :6؛ 3تس.)81 :1
إنيا شركط العيد الجديد .عمينا تمقٌي ما يعرضو اهلل في المسيح كاالستمرار بذلؾ (قارف العدد 86؛ يك.)83:8
"مف أجؿ خاطر اسمو"

NASB

ألجؿ اسمو

فاندايؾ  +كاثكليكية

"مف أجؿ اسمو"

NKJV

مف أجؿ اسمو

مشتركة  +الكتاب الشريؼ

"ألجؿ خاطر اسمو"

NRSV

"ألجؿ خاطر المسيح"

TEV

"ألجؿ شرؼ اسمو"

NJB

انظر المكضكع الخاص عند دراسة .9:89
"بيف جميع األمـ غير الييودية"

NASB, NRSV

في جميع األمـ

"بيف جميع األمـ"

NKJV

فأدعو جميع األمـ

"شعوب كؿ األمـ"

TEV

أدعو الناس مف كؿ الشعوب

"إلى كؿ األمـ الوثنية

JB

فاندايؾ  +كاثوليكية
مشتركة
الكتاب الشريؼ

تضمف البشرية جمعاء .فإف مكت يسكع
ىذا ىك اإلنجيؿ العالمي .فإف كعد اهلل بالفداء في تؾ85 :1
ٌ
البديمي شمؿ كؿ أكالد آدـ الساقطيف (قارف يك86 :1؛ 43 :4؛ أؼ81:1-88 :3؛ 8تي4 :3؛ 81 :4؛

تي88:3؛ 3بط  )9 :1يرل بكلس أف دعكتو الخاصة لمكعظ ىي التبشير بإنجيؿ اهلل إلى األمـ غير الييكدية
(قارف أع85 :9؛ 38 :33؛ 87 :36؛ رك81 :88؛ 86 :85؛ غؿ86 :8؛ 39 :3؛ أؼ8،3:1؛ 8تي7 :3؛
3تي)87 :4
تحيزات بوب (المؤلؼ) اإلنجيمية
الموضوع الخاصّ :
يجب أف أعترؼ لؾ أييا القارئ أنني
متحيز عند ىذه النقطة ،فالبلىكت النظامي عندم ليس كالفينيان
ٌ

أبدية لفداء كؿ البشر (مثبلن :تؾ :1
كال تدبيريان بؿ يعتمد عمى البشارة باإلرسالية العظمى .أؤمف أف هلل خطٌة ٌ
85؛ 1 :83؛ خر6-5 :89؛ إر14–18 :18؛ حز88؛ 19–33 :16؛ أع31 :3؛ 88 :1؛ 38 :4؛ :81
39؛ رك ،)13–38 ،31–89 ،88–9 :1كؿ الذيف ىـ مخمكقكف عمى صكرتو كمثالو (قارف تؾ)37–36 :8
سر اهلل ،المخفي كلكنو
فالعيكد متحدة في المسيح (قارف غبلطية 39–38 :1؛ ككلكسي .)88 :1إف يسكع ىك ٌ
أيظير اآلف( .قارف أفسس!)81 :1–88 :3
المقدس (مثاؿ يكناف) .فأنا أق أر كؿ النصكص مف
يمكف كؿ ترجماتي عف الكتاب
ٌ
ىذا الكعي المسبؽ ٌ
كتابي التشكؿ.
تحيز!) لكنو افتراض مسبؽ
تحيز (كؿ المترجميف عندىـ ٌ
خبللو! إنو حقٌان ٌ
ٌ
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اءهي كانكا أيضان أمثمة عف نعمة
قر ى
" 6 :1أنتـ أيضاً" كاف بكلس مثاالن بميغان (مضطٌيد الكنيسة) عف نعمة اهلل ،لكف ٌ

اهلل المعطاة لمف ال يستحقٌيا كال يستأىميا.

فاندايؾ ،الكاثوليكية

NASB, NKJV
مدعوو يسوع المسيح
مدعوو يسوع المسيح"
ّ
" ّ
NRSV
المشتركة
دعاكـ اهلل لتكونوا ليسوع المسيح
"المدعووف لئلنتماء إلى يسوع المسيح"
"الذيف دعاىـ اهلل لئلنتماء إلى يسوع المسيح TEV
ألف اهلل دعاكـ لتكونوا ليسوع المسيح الكتاب الشريؼ
JB
"بدعوتو ينتموف إلى يسوع المسيح"
ىذا ممكف أف يككف:
- 8استعارة لفظية عف "الكنيسة" التي تعني حرفيان "المدعككف خارجان معان" أك "المجتمعكف معان".

- 3إشارة إلى االختيار اإلليي (قارف رك11 – 39 :8؛ 8 :9؛ أفسس 88 ،4:8؛ 38:1؛ .)4،8:4
- 1الترجمة اإلنكميزية المنقٌحة لمعبارة ىي "أنتـ الذيف سمعتـ الدعكة كانتميتـ ليسكع المسيح".
ىذا يعكس أيضان فيـ ىذه العبارة كما في  TEV ،NRSVك .JBانظر المكضكع الخاص أدناه.
الموضوع الخاص :مدعووف
اهلل ىك مف يأخذ المبادرة دائمان في دعكة كاختيار كاجتذاب المؤمنيف إليو (قارف يكحنا 44 :6ك65؛
86 :85؛  8كك83 :8؛ أؼ 5–4 :8ك )88فمصطمح "الدعكة" مستخدـ في عدة و
معاف الىكتية:
المتمـ بالمسيح كتبكيت الركح (أم
أ  -الخطاة مدعككف لمخبلص بنعمة اهلل بكاسطة العمؿ
َّ
 .Kletosقارف رك7–6 :8؛  34 :9كالتي تتشابو الىكتيان مع 8كك 3–8 :8ك3تي9 :8؛

3بط.)81 :8

ب -الخطاة الذيف يدعكف باسـ الرب ليخمصكا (أم  .Epikaleōقارف أعماؿ38 :3؛ 86 :33؛
تعبدم ييكدم.
رك )81–9 :81ىذه العبارة ىي أسمكب ٌ
ت -المؤمنكف مدعككف لمعيش حياةن تشابو المسيح (أم  .Klēsisقارف 8كك 36 :8ك31 :7؛
أؼ8 :4؛ في84 :1؛ 3تس88 :8؛ 3تي.)9 :8

خدمية ركحية (قارف أع3 :81؛ 8كك7–4 :83؛ أؼ.)8 :4
ث -المؤمنكف مدعككف لكظائؼ
ٌ
نص ( NASBالدارج) 7 :1
ػيفِ :نعمػ ٌة لَ ُكػـ وسػبلَـ ِم َػف ِ
اهلل ،م ْػدع ّْو َ ِ ِ
َحبَّاء ِ
ِ
ود َ ِ
ِ
يع ا ْلم ْو ُج ِ
ِ7
ع
اهلل أَِبي َنػا َو َّ
سػو َ
َ ُ
الػر ّْب َي ُ
يف في ُرو ِم َي َة ،أ َ
يف قدّْيس َ ْ َ
إلَى َجم ِ َ
ْ َ َ ٌ
يح.
ا ْل َم ِس ِ
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أحباء اهلل" ىذه العبارة استخدميا يسكع م ار انر (قارف مت87 :1؛  ،)5 :87ىنا استيخدمت عف كنيسة
ّ " 7 :1
ركمية! ىذا ييظير عمؽ محبة اهلل ألكلئؾ الذيف يثقكف في ابنو .ىذا النكع مف االنتقاؿ نراه أيضان في أؼ31:8

(أعماؿ اهلل باإلنابة عف يسكع)( 6–5 :3 ،أعماؿ يسكع باإلنابة عف المؤمنيف).

يقدـ
" في رومية" لـ يؤسس بكلس ىذه الكنيسة ،أم أف مؤسسيا غير معركؼ .ففي الرسالة إلى ركمية ٌ

مؤسسة سابقان .تيعتبر الرسالة إلى ركمية أكثر عرض متطكر لئلنجيؿ الذم نادل بو
بكلس نفسو لكنيسة ى
يقدـ ليـ
بكلس ،فيي األقؿ تأث انر بالكضع المحمٌي رغـ كجكد تكتٌر بيف المؤمنيف مف الييكد كاألمـ الذيف ٌ
التفسير الكتابي مف أكؿ الرسالة إلى آخرىا.

كقديسيف"
مدعكيف ٌ
" ٌ
قديسيف" NKJV, NRSV, JB
مدعكيف ليككنكا ٌ
" ٌ
"مدعكيف ليككنكا شعبو الخاص" TEV
ٌ
NASB

قديسيف
مدعكيف ٌ
ٌ
قديسيف
المدعكيف ليككنكا ٌ
ٌ
ألف اهلل دعاكـ لتككنكا لممسيح

فاندايؾ

الكاثكليكية كالمشتركة
الكتاب الشريؼ

خمكىـ مف الخطيئة .كىذا
ىذا المصطمح " ٌ
قديسيف" يشير إلى مركز المؤمنيف في المسيح .كال يعني ٌ
لمتشبو بالمسيح .ىذا المصطمح يأتي في صيغة الجمع دائمان ماعدا فيمبي .38 :4مع
بالضركرة يصؼ سعييـ
ٌ
ذلؾ :حتى في ىذه القرينة نراه مرتبطان بالمعنى .فأف تككف مسيحيان يعني أنؾ جزء مف جماعة كعائمة كجسد.

ػدعكك يسػػكع المسػػيح" فػػي
العػػدد 8يشػػير إلػػى أف بػػكلس كػػاف مػػدعكان ألف يكػػكف رس ػكالن .فػػالمؤمنكف ىػػـ "مػ ٌ
ػدعككف "قديسػيف" فػي العػدد .7ىػذه "الػدعكة" ىػي طريقػة فػي العيػد الجديػد لمتأكيػد عمػى
العدد .6كالمؤمنكف أيضان م ٌ

الح ػػؽ ال ػػذم ى ػػك مب ػػادرة اهلل ف ػػي األكلكي ػػة ،فاإلنس ػػاف الس ػػاقط ل ػػـ ي ػػدعي نفس ػػو البتٌػػة (ق ػػارف 81–9 :1؛ إش6 :51؛
8بط )35:3اهلل ىك دائمان مف يأخذ المبادرة (قػارف يػك 44 :6ك65؛  .)86 :85إنػو مػف يحضػر العيػد دائمػان إلينػا.

فعالػة
البر المنسكب لنا ككضعيتنا القانكنية) كينطبؽ عمػى نكالنػا المكىبػة لخدمػة ٌ
كىذا ينطبؽ تمامان عمى خبلصنا ( ٌ
(قارف 8كك 7 :83ك )88كعمى حياتنا المسيحية .انظر المكضكع الخاص أدناه.
قديسوف
الموضوع الخاصّ :

كىػػي الم ػرادؼ اليكنػػاني لمكممػػة العبريػػة قػػاداش ،كالتػػي ليػػا نفػػس أسػػاس المعنػػى فػػي تخصػػيص كفػػرز

شػخص أك شػيء أك مكػػاف لبلسػتخداـ الحصػػرم لييػكه .ليػػا داللػة المفيػػكـ اإلنكميػزم " the sacredالمقػ َّػدس".
إف ييػػكه مفػػركز عػػف اإلنسػػانية بطبيعتػػو (ركح أزلػػي غيػػر مخمػػكؽ) كخصائصػػو (الكمػػاؿ األدبػػي) ،فيػػك المعيػػار

المنزه بالقداسة.
كيحكـ في الكؿ عمى اإلطبلؽ .ىك المتعالي فكؽ الكؿٌ ،
القدكسٌ ،
الذم بو ييقاس ي
لقد خمؽ اهلل البشر ألجؿ الشركة ،لكف السقكط (تؾ  )1أحدث عائقان تكاصػميان كأخبلقيػان بػيف اهلل الق ٌػدكس
مقدس ػ ػان" (قػ ػػارف
كالبش ػ ػرية الخاطئػ ػػة .كقػ ػػد اختػ ػػار اهلل أف يسػ ػػتعيد خميقتػ ػػو العاقمػ ػػة لػ ػػذلؾ :دعػ ػػا شػ ػػعبو أف يكػ ػػكف " ٌ
الكييف44 :88؛ 3 :89؛  7 :31ك36؛  .)8 :38فبعبلقة إيماف مع ييكه يصبح شػعبو َّ
مقدسػان بػداعي مركػزىـ
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تـ بو؛ لكنيـ أيضان مطالبكف أف يعيشكا بالقداسة (مت.)48 :5
في العيد الذم ٌ
المقدسػػة ممكنػػة عمػػى اعتبػػار أف المػػؤمنيف قػػد نػػالكا القبػػكؿ كالغف ػراف التػػاـ مػػف خػػبلؿ حيػػاة
ىػػذه الحيػػاة ٌ
كعمؿ يسكع كحضكر الركح القدس في أذىانيـ كقمكبيـ ،كىذا يؤسس لمكضعية التبادلية في:
مقدسيف بسبب ٌبر المسيح المنسكب ليـ.
 -8ككنيـ ٌ
المقدسة بسبب حضكر الركح القدس.
 -3ككنيـ
مدعكيف لمحياة ٌ
ٌ

قديسكف"  Hagiosبسبب ( )8حضػكر مشػيئة الق ٌػدكس "اآلب" فػي حياتنػا )3( ،عمػؿ االبػف
فالمؤمنكف " ٌ
القدكس "يسكع" )1( ،حضكر الركح القدس.
ٌ
القديسػػيف بصػػيغة الجمػػع (مػػا عػػدا مػ ٌػرة كاحػػدة فػػي فيمبػػي ،83 :4مػػع أف
يشػػير العيػػد الجديػػد دائم ػان إلػػى ٌ
القرينػػة تحتمػػؿ صػػيغة الجمػػع) .أف تكػػكف مخمَّص ػان يعنػػي أنػػؾ جػػزء مػػف عائمػػة ،مػػف جسػػد ،مػػف مبنػػى! فاإليمػػاف
الكتػػابي يبػػدأ بقبػػكؿ شخصػػي كيػػؤدم إلػػى رابط ػة ش ػراكة .كمنػػا مكىكبػػكف (قػػارف 8كػػك )88 :83لممحافظػػة عمػػى

كنمك كسبلمة جسد المسػيح أم الكنيسػة (قػارف 8كػك )7 :83نحػف ىخميصػنا لنخػدـ! فالقداسػة صػفة ألبنػاء
ٌ
صحة ٌ
عائمة اهلل.
خاصة ببكلس .كىذه استعارة لفظية لممصطمح التقميػدم اليكنػاني
" نعمة لكـ وسبلـ مف اهلل" بركة افتتاحية
ٌ
تحيػػات" ( )Chareinكالمصػػطمح المسػػيحي الفريػػد "نعمػػة" ( .)Charisربمػػا يػػدمج بػػكلس ىػػذه االفتتاحيػػة
" ٌ
التحيػػة العبريػػة التقميديػػة " Shalomسػػبلـ" .عمػػى كػػؿ حػػاؿ ،ىػػذا مجػ ٌػرد تخمػػيف ،الحػػظ مػػف
اليكنانيػػة مػػع
ٌ
الناحية البلىكتية أف النعمة تسبؽ السبلـ.

الرب يسوع المسيح" عادة يستعمؿ بكلس عبارة كاحدة فقػط لكػبل االس ىػميف (قػارف 8كػكر:8
" مف اهلل أبينا و ُّ
1؛ غػػؿ1 :8؛ أؼ3 :8؛ فػػي3 :8؛ 3تػػس3 :8؛ 8تػػي8:8؛ 3تػػي3 :8؛ تػػي )4 :8لقػػد كانػػت طريقتػػو فػػي
ال ػربط النحػػكم ليػػذيف األقنػػكميف مػػف الثػػالكث .كىػػذا يمكػػف أف يؤكػػد عمػػى الىػػكت المسػػيح كمسػػاكاتو فػػي

الثالكث.
الموضوع الخاص :اآلب
يقدـ العيد القديـ صك انر مجازية مف الحياة العائمية الحميمة عف اهلل كآب.
ٌ

أمة إسرائيؿ م ار انر "كابف" ييكه (قارف ىكشع 8 :88كمبلخي.)87 :1
 )8تكصؼ ٌ
 )3في كقت مب ٌكر في سفر التثنية يستخدـ التشابو التعبيرم عف اهلل كأب (تث.)18 :8

 )1في تثنية 13يدعى إسرائيؿ "أبنائو" كاهلل ييدعى "أبككـ".
طكر في مزمكر( 5 :68أبك األيتاـ).
كي َّ
 )4ىذا التشبيو التعبيرم يظير في مزمكر 81 :811ي

 )5مػػف الشػػائع فػػي أسػػفار األنبيػػاء أف يػػذكر إس ػرائيؿ كػػابف (قػػارف إش3 :8؛ )8 :61؛ كاهلل كػػآب
(قارف إش86 :61؛ 8 :64؛ إر 4 :1ك89؛ .)9 :18
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تكمٌـ يسكع باآلراميػة كىػذا يعنػي أف المكاضػع العديػدة التػي يػرد فييػا "اآلب" باليكنانيػة  Patērيمكػف أف

تعكس كممة  Abbaاآلرامية (قػارف مػر )16 :84فالمصػطمح العػائمي "أبػي" أك "بابػا" يعكػس حميميػة يسػكع مػع
اآلب .إف إعبلنو ىذا ألتباعػو يشػجع عبلقتنػا الحميميػة مػع اآلب .إف مصػطمح اآلب يسػتخدـ فػي العيػد القػديـ
أما يسكع فقد استخدمو م ار انر كتك ار انر .إنو إعبلف رئيسي لعبلقتنا الجديدة مع اهلل بالمسيح.
عف ييكهٌ ،

النص ( NASBالدارج) 15–8 :1
7
ع ا ْلم ِس ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يع ُكـ ،أ َّ ِ
ادى ِب ِو ِفي ُك ّْؿ ا ْل َعالَِـ8 .فَِإ َّف اهللَ الَِّذي
أ ََّوالً ،أَ ْ
يما َن ُك ْـ ُي َن َ
ش ُك ُر إِل ِيي ِب َي ُ
يح م ْف ج َية َجم ْ
َف إ َ
سو َ َ
01
ِ
ِ ِ
ش ِ
َعب ُده ِبر ِ
وحيِ ،في إِ ْن ِج ِ
َف
ط ٍ
بل ا ْن ِق َ
ؼ ِب َ
يؿ ْاب ِن ِوَ ،
اى ٌد ِلي َك ْي َ
اآلف أ ْ
سى َ
اع أَ ْذ ُك ُرُك ْـُ ،متَ َ
صمَ َواتي َع َ
ضّْر ًعا َدائ ًما في َ
أ ُْ ُ ُ
01
00
ِ ِ ِ
ِ
َف أ ا ِ
َف ِ
يئ ِة ِ
َي
َيتََي َّ
آت َي إِلَ ْي ُك ْـ .أل َّْني ُم ْ
س َر ِلي َمَّرةً ِب َم ِش َ
اهلل أ ْ
شتَ ٌ
َر ُك ْـ ،ل َك ْي أ َْم َن َح ُك ْـ ى َب ًة ُروح َّي ًة لثََبات ُك ْـ ،أ ْ
اؽ أ ْ َ
اف الَِّذي ِفي َنا ج ِميعا ،إِ ِ
ِل َنتَ َعَّزى َب ْي َن ُك ْـ ِب ِ
يم ِ
يم ِاني.
َ ً
يمان ُك ْـ َوِا َ
َ
اإل َ
13
َف ِ
اإل ْخوةُ أ ََّن ِني ِمر ا ِ
وف ِلي ثَ َمٌر
ت أْ
يد أ ْ
ت أ ُِر ُ
آت َي إِلَ ْي ُك ْـَ ،و ُم ِن ْع ُ
ص ْد ُ
سُ
اآلفِ ،ل َي ُك َ
ت َحتَّى َ
ثَُّـ لَ ْ
َف تَ ْج َيمُوا أَي َ
يرةً قَ َ
ُّيا ِ َ
ار َكث َ
ًَ
يف وا ْلب ار ِبػػرِةِ ،ل ْمح َكمػ ِ
ِ
ػائ ِر األُمػِػـ14 .إِ ّْنػػي مػ ْػدي ٌ ِ
ضػػا َكمػػا ِفػػي سػ ِ
ِ
ػاء َوا ْل ُج َيػبلَ ِء15 .فَي َكػ َذا َمػػا ُىػ َػو ِلػػي
َ ُ
َ
وف ل ْم ُيوَنػػان ّْي َ َ َ َ َ
ُ َ
َ
فػػي ُك ْـ أ َْي ً َ
ستَ َع ّّد ِلتَ ْب ِش ِ
ضا،
يرُك ْـ أَ ْنتُ ُـ الَِّذ َ
يف ِفي ُرو ِم َي َة أ َْي ً
ُم ْ
عمي أف أبدأ" (ترجمة )J. B. Phillips
" 8 :1أوالً" إف كممة "أكالن" في القرينة تعني "منذ البداية" أك "يتكجب ٌ
يكجػػو عػػادة بػػكلس صػػمكاتو إلػػى اهلل بكاسػػطة يسػػكع المسػػيح .فيسػػكع ىػػك
" أشػػكر إليػػي بيسػػوع المسػػيحٌ ".
طريقنا الكحيد لبلقتراب إلى اهلل! انظر المكضكع الخاص :صمكات بكلس في التسبيح كالشكر ،عند دراسة

.35 :7

" مػف جيػة جمػػيعكـ ".اسػتعماؿ كممػة "جميػػع" كمػا فػي اآليػػة 7يمكػف أف تعكػس الغيػرة كالصػراع بػيف القػػادة
المؤمنيف مف الخمفية الييكدية الذيف ىربكا مف ركما تحت كطأة مرسكـ نيػركف كالقػادة المػؤمنيف مػف األمػـ
الذيف أفرزتيـ الحالة الناجمػة عػف اليػركب كالػذيف ىخمىفػكىـ لعػدة سػنكات .ربمػا تعػالج األصػحاحات 88–9
ىذه المسألة بالذات.

مف المحتمؿ أيضان أف يككف المعنػي بالمخاطبػة ىػـ "الضػعفاء" ك"األقكيػاء" عمػى ح ٌػد سػكاء ،كمػا نػرل ذلػؾ
يحب الجميع في كنيسة ركمية دكف تمييز!
في رك .81 :85–8:84إذ أف اهلل ٌ

يممػػح إلػػى نفػػس الحقيقػػة .ىػػذه مجاممػػة ش ػرقية
" ألف إيمػػانكـ ينػػادى بػػو فػػي كػػؿ العػػالـ" فػػي ركٌ 89 :86
كاضحة يغمب عمييا طابع المغاالة كيقصد بيا العالـ الركماني (قارف 8تس.)8 :8

" 9 :1اهلل ....شاىد لي" ىنػا يق ٌػدـ بػكلس يمينػان باسػـ اهلل (قػارف 8:9؛ 3كػك31 :8؛ 18 ،88-81:88؛ 89:83؛
غؿ31 :8؛ 8تس ،)5 :3كانت ىذه طريقتو الييكدية في تثبيت صدقيتو.
" بروحي" ىذا مثػاؿ جيػد فػي اسػتخداـ كممػة  Pneumaلمػركح البشػرية (قػارف  5 :8ك 81ك86؛ )88:83
ركح  "،Ruachتؾ.)7 :3
كتيستخدـ ضمف معنى الحياة البشرية (مثاؿ :ى
النفىس في العبرية " ى
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" 11 :1متضػ ّػرعاً دائمػاً فػػي صػػمواتي" لػػـ يؤسػػس بػػكلس ىػػذه الكنيسػػة إالٌ أنػػو كػػاف مثػػاب انر عمػػى الصػػبلة مػػف أجميػػا

(قارف 3كك )38 :88مثمما فعؿ ألجؿ الكنائس كافٌة! انظر المكضكع الخػاص :الصػبلة الشػفاعية ،عنػد د ارسػة :9
عدة أصدقاء كشركاء في الخدمة في كنيسة ركمية| ،حيث يظيػر ذلػؾ فػي إصػحاح86
 .1مع ذلؾ ،فقد كاف لديو ٌ
بكؿ كضكح.

أف" كىي بداية جممة شرطية مف الفئة األكلػى "تػأتي باإلنكميزيػة بمعنػى [إذا]" ،تفتػرض الحػؽ مػف منظػكر
ْ " 
الكاتب أك لغاية أدبيػة لديػو .لقػد ص ٌػمـ بػكلس عمػى زيػارة ركميػة فػي طريقػو إلػى إسػبانيا (قػارف -33 :85
يصمـ عمى البقاء ىناؾ طكيبلن .فقد كاف بكلس يريد حقكالن جديدة لـ يسبقو إلييا أحػد (قػارف
 )34كربما لـ
ٌ
31 :85؛ 3كك .)86–85 :81مف المحتمؿ أف يككف أحد أسباب كتابة الرسػالة إلػى ركميػة ىػك تحصػيؿ
أمكاؿ لتغطية رحمتو التبشيرية إلى إسبانيا (قارف .)34 :85

يتيسػػر لػػي مػ ّػرة بمشػػيئة اهلل أف آتػػي إلػػيكـ" ىػػذا يػكازم العػػدد 81ك .13 :85لػػـ يشػػعر بػػكلس أف حياتػػو
ّ " 
ػتص ب ػػو ب ػػؿ ب ػػاهلل (ق ػػارف أع38 :88؛ 8ك ػػك89 :4؛  .)7 :86انظ ػػر المكض ػػكع
كخطط ػػو ف ػػي الس ػػفر تخ ػ ُّ
الخاص عند دراسة .3 :83

" 11 :1ألني مشتاؽ أف أراكـ" ىذا يػكازم مػا كرد فػي  .31 :85ألف بػكلس أراد لكقػت طكيػؿ أف يقابػؿ المػؤمنيف
في ركمية (قارف أع.)38 :89

" لكي أمنحكـ ىبة روحية ".العبارة "ىبة ركحية" استيخدمت بػالمعنى المقصػكد بػو "بصػيرة ركحيػة أك بركػة"
يد في دعكتو ليككف رسكالن لؤلمـ (قارف ع.)85
(قارف 39 :88؛  .)37 :85رأل بكلس أنو فر ه
" لثباتكـ" ىذه مصدر معمكـ ماضي بسيط مف  .Histēmiانظر المكضكع الخاص عند دراسة 3. :5

 12 :1ى ػػذه ى ػػي غاي ػػة الش ػػركة المس ػػيحية .فالمكاى ػػب تي ػػدؼ إلػػى تكحي ػػد المػػؤمنيف فػػي جماع ػػة تخ ػػدـ اآلخػ ػريف.
المؤمنػػكف مكىبػػكف لمخيػػر العػػاـ (قػػارف 8كػػك ،)7 :83ككػػؿ المكاىػػب مرتبطػػة بػػذلؾ .كػػؿ المكاىػػب تيعطػػى بػػالركح
يعبر عف تبادلية الخدمػة بػيف
يبيف مفيكمو لمسمطة الرسكلية ،كما ٌ
القدس ساعة الخبلص (قارف أؼٌ .)83–88 :4
المؤمنيف عمى مستكل الجماعة ككؿ ،إذ يحتاج أحدىـ اآلخر!

ىامػة
لست ُ
" 13 :1ثـ ُ
أريػد أف تجيمػوا أييػا اإلخػوة" ىػذه صػيغة لغكيػة يسػتعمميا بػكلس مػ ار انر إلدراج تصػريحات ٌ
(قارف 35 :88؛ 8كػك8 :81؛ 8 :83؛ 3كػك8 :8؛ 8تػس .)81 :4كىػي شػبيية بالغايػة المغكيػة عنػد يسػكع "آمػيف
الحؽ.
الحؽ
آميف" أم
ٌ
ٌ
نعت حتى اآلف "،فعؿ مبنػي لممجيػكؿ كتتكػرر ىػذه العبػارة فػي 8تػس 88 :3حيػث يمعػب الشػيطاف
وم ُ
ُ " 
دكر الممػػانع .كػػاف بػػكلس يػػؤمف أف اهلل يقػػكد حياتػػو لكنيػػا تتعطٌػػؿ مػػف ًقبػػؿ الشػػيطاف .كػػبل األم ػريف
إف اسػتخداـ ىػذا المصػطمح ييقصػػد بػو العػائؽ أمػاـ عمػػؿ
ص ه
ػحيح نكعػان مػا (قػارف أم3–8؛ دانيػػاؿٌ )81
ب عمى االنتياء.
قار ى
بكلس التبشيرم في منطقة شرؽ المتكسط ،كالذم لـ يكتمؿ ٌإنما ى

ثمر فيكـ" في ىذه القرينة تشير كممة "ثمػر" إلػى معتنقػي المسػيحية ،أمػا فػي يػك8–8 :85
" ليكوف لي ٌ
كغػػؿ 33 :5فتشػػير إلػػى النضػػكج المسػػيحي .يقػػكؿ فػػي مػػت" 7مػػف ثمػػاركـ تيعرفػػكف "،إالٌ أنػػو لػػـ ييعػ ٌػرؼ
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مصطمح الثمر .إف أفضؿ ما يػكازم ذلػؾ ،عمػى األرجػح ،ىػك مػا كرد فػي فيمبػي 33 :8حيػث يسػتخدـ
بكلس الرسكؿ نفس االستعارة مف عالـ الزراعة.

عدة مرات في رسالة ركمية:
" 14 :1إني مديوف "،أم أنا تحت التزاـ .كقد استخدـ بكلس ىذا المصطمح ٌ
 )8بكلس ممتزـ بالمناداة باإلنجيؿ لكؿ األمـ (ىنا).
 )3بكلس غير ممتزـ "بالجسد" 83 :8

 )1كنيسة األمـ ممتزمة بمساعدة الكنيسة األـ في أكرشميـ (.)37 :85

لميونػػانييف" كىػػذه إشػػارة إلػػى الشػػعكب المتحض ػرة كالمثقٌفػػة حػػكؿ البحػػر المتكسػػط .حيػػث أدخػػؿ اسػػكندر
" 
ّ
ػتية إل ػػى الع ػػالـ المع ػػركؼ آن ػػذاؾ .كق ػػد خم ػػؼ الركم ػػاف الثقاف ػػة
أتباع ػػو الحض ػػارة اليمنس ػ ٌ
الكبي ػػر المك ػػدكني ك ي
تشبيكا بيا.
اليكنانيةٌ ،
" والبرابرة" ىذا المصطمح ( )Onomotopoeiaقيصد بو الجماعات السكانية غيػر المتعمٌمػة كغيػر المثقٌفػة
كالذيف يقطنكف الشماؿ عادةن .كقد استخدمت لمتعبير عف الناس الذيف ال يتكمٌمكف اليكنانية .إذ بدا كبلميـ
بدائيان مثؿ "بار بار بار" بالنسبة لميكنانييف كالركماف.

" لمحكمػػاء والجيػػبلء" مػػف الممكػػف أف يتػكازل ذلػػؾ فػػي اليكنانيػػة "مػػع الب اربػرة" لكػػف لػػيس بالضػػركرة .إالٌ أنػػو
مف الممكف أف يككف إشارة إلى الجماعة الس ٌكانية كاألفراد كافٌة.

النص ( NASBالدارج) 17–16 :1
ّ
05
يح ،أل ََّن ُو قَُّوةُ ِ
َستَ ِحي ِبِإ ْن ِج ِ
ص ِل ُك ّْؿ م ْف ُي ْؤ ِم ُفِ :ل ْم َي ُي ِ
اهلل ِل ْم َخبلَ ِ
ي أ ََّوالً ثَُّـ ِل ْم ُيوَن ِان ّْي.
يؿ ا ْل َم ِس ِ
ود ّْ
سُ
ت أْ
أل َّْني لَ ْ
َ
06أل ْ ِ ِ
ِ ِ
َما ا ْل َب ُّار فَ ِب ِ
يم ِ
يم ٍ
يم ٍ
اف َي ْح َيا».
وب«:أ َّ
افَ ،ك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
اإل َ
افِ ،إل َ
َف فيو ُم ْعمَ ٌف ِبُّر اهلل ِبإ َ
تـ تكسيع المكضكع ،ثـ اختصارهي في 18-38:1
ىذاف العدداف ىما مكضكع الرسالة ٌ
برمتيا .إذ ٌ
86 :8
" NASB, NRSVألني لست أستحي بإنجيؿ المسيح"
"لست أستحي باإلنجيؿ"
"لست أستحي بإنجيؿ المسيح"
"لي ثقة كاممة باإلنجيؿ"

السارة"
"لست أستحي ببشارة األخيار
ٌ

NKJV
TEV
JB

"كأنا ال أستحي بإنجيؿ المسيح"
"أنا أفتخر برسالة اإلنجيؿ"
"فإني ال أستحي باإلنجيؿ"

فاندايؾ
مشتركة

الكتاب ال ٌشريؼ
كاثكليكية

يممػػح ب ػػكلس ىنػػا إلػػى كمم ػػات يسػػكع ف ػػي م ػرقس  18 :8كلكقػػا  .36 :9فيػػك ال يسػػتحي بمحتكي ػػات
ربمػػا ٌ
اإلنجيؿ كال باالضطياد الذم نجـ عنيا (قارف 3تي 83 :8ك 86ك.)88

في 8كك 31 :8اسػتحى الييػكد مػف اإلنجيػؿ ألنػو يؤ ٌكػد عمػى المس ٌػيا المتػألٌـ .كاسػتحى اليكنػانيكف منػو ألنػو

يؤ ٌكد عمى قيامة األجساد.
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" الخػػبلص" المصػػطمح العبػػرم  Yashoفػػي العيػػد القػػديـ يشػػير بالدرجػػة األكلػػى إلػػى إنقػػاذ جسػػدم (قػػارف
يعقكب  )85 :5لكف المصطمح اليكناني  Sōzōفػي العيػد الجديػد يشػير بالدرجػة األكلػى إلػى إنقػاذ ركحػي
(قػارف 8كػك 88 :8ك .)38انظػر إلػى كتػاب  Synonyms of the Old Testamentمرادفػات العيػد
القديـ ،تأليؼ  Robert B. Girdlestoneص .836-834
" ّْ
لكؿ مف يؤمف"

NASB

"إلى ّْ
كؿ مف يؤمف"

NKJV

"إلى ك ٌؿ مف لو إيماف"

NRSV

"كؿ الذيف يؤمنكف"

"إلى ك ٌؿ الذيف عندىـ إيماف"

"لك ٌؿ مف يؤمف"
"ك ٌؿ مف آمف"

"ك ٌؿ مف يؤمف"

فاندايؾ
مشتركة
كاثكليكية – الكتاب الشريؼ

TEV
JB

أف اإليمػاف ىػك
اإلنجيؿ لكؿ الناس (آه ،كـ ٌ
أحب كممػات كيػذه "كػؿ شػخص" "أم شػخص" "الجميػع") .إالٌ ٌ
أحد شركط القبكؿ (قارف أع ،)18–11 :86كالشرط اآلخر ىك التكبة (قػارف مػر85 :8؛ أع 86 :1ك89؛ أع:31
 .)38يتعامػػؿ اهلل مػػع الجػػنس البشػػرم بكاسػػطة العيػػد .يأخػػذ المبػػادرة دائم ػان كيػػنظٌـ األجنػػدة (قػػارف يػػك.)65 ،44:6

عدة شركط متبادلة  -انظر التعميؽ عمى .5 :8
لكف ىناؾ ٌ
إف المصػػطمح اليكنػػاني المتػػرجـ ىنػػا "يػػؤمف" يمكػػف ترجمتػػو باإلنكميزيػػة فػػي مصػػطمح "اإليمػػاف" أك "الثقػػة".
فالكممة باليكنانية ليا داللة أكسع مف أم كممة إنكميزية .الحظ أنيا في صيغة اسـ الفاعؿ .فاإليماف المخمٌص ىػك

إيماف مستمر (قارف 8كك88 :8؛ 3 :85؛ 3كك85 :3؛ 8تس!)84 :4

بػػالرجكع لؤلصػػؿ ،كانػػت المصػػطمحات العبريػػة ذات الصػػمة كراء ىػػذا المصػػطمح اليكنػػاني "اإليمػػاف" تعنػػي

كقفػػة ثابتػػة ،كإنسػػاف متباعػػد القػػدميف فػػي كقفتػػو كيصػػعب زحزحتػػو .االسػػتعارة المعاكسػػة فػػي العيػػد القػػديـ يمكػػف أف
نجدىا في مزمكر" 3 :41قدمام كانتا في طيف الحمأة" أك مزمكر" 3 :71لكال قميؿ لزلٌت قدمام" .الجػذكر العبريػة

ذات الصػػمة  Aman, Emunah, Emunقػػد اسػػتيخدمت كاسػػتعارة عػػف كاحػػد مػػف النػػاس جػػدير بالثقػػة كالكفػػاء
كيعتمد عميػو .فاإليمػاف المخمٌػص ال يعكػس قػدرة الجػنس البشػرم السػاقط فػي أف يكػكف أمينػان ،بػؿ يعكػس قػدرة اهلل!
ي
فرجاء المؤمنيف ال يكمف في قدراتيـ بػؿ فػي طبيعػة اهلل كمكاعيػده .إف األمػر يتعمٌػؽ بأنػو جػدير بالثقػة كأمػيف كيفػي

بالكعكد!

" لمييودي أوالً" كسبب ىذا يناقشو بكلس باختصار فػي  81-9:3كبإسػياب فػي األصػحاحاتٌ .88–9إنػو

يتٌبع إعبلف يسكع في مت6 :81؛ 34 :85؛ مر.37 :7
قد يككف لؤلمر صمة بالغيرة الحاصمة بيف المؤمنيف مف الييكد كاألمـ في كنيسة ركمية.

بر اهلل ".تشير ىذه العبارة في قرينتيا إلى ( )8طبيعة اهلل ( )3كيؼ يمنح تمؾ الطبيعة لمبشرية الخاطئػة.
ُّ " 17 :1

تصػػيغيا ترجمػػة الكتػػاب المقػ ٌػدس األكرشػػميمية "ىػػذا مػػا يشػػكؼ عدالػػة اهلل" .فػػي حػػيف أنػػو يشػػير إلػػى نمػػط الحيػػاة
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ػار .مػػنح بػ ٌػر اهلل
األخبلقيػػة لػػدل المػػؤمف ،إالٌ أنػػو يخػ ُّ
ػص بالدرجػػة األكلػػى الكضػػعية القانكنيػػة لػػو أمػػاـ القاضػػي البػ ٌ
طبػػع حركػػة اإلصػػبلح بطػػابع "التبريػػر باإليمػػاف" (قػػارف 3كػػك38 :5؛ فػػي .)9 :1ىػػذه
لمبش ػرية الخاطئػػة السػػاقطةٌ ،

غيرت حياة مارتف لكثر كالىكتو! إالٌ أف ىػدؼ التبريػر ىػك التقػديس كالتش ٌػبو بالمسػيح أك بطبيعػة اهلل
اآلية ذاتيا قد ٌ
ػالبر لػػيس مجػ ٌػرد بيػػاف قػػانكني ،لكنػػو دعػػكة لحيػػاة
ػارة (قػػارف رك39–38 :8؛ أؼ4 :8؛ 81 :3؛ غػػؿ .)89 :4فػ ٌ
البػ ٌ
مقدسة ،أم الستعادة صكرة اهلل في البشرية بطريقة عممية (قارف 3كك)38 :5
ٌ
البر
الموضوع الخاصّ :
المقدس االستفاضة الشخصية في دراسة ىذه الفكرة.
يجب عمى دارس الكتاب ٌ
البر مكضكع حاسـٌ ،
ٌ
البار" .إف المصطمح ذاتو يأتي مػف بػبلد ال ارفػديف مػف
تكصؼ طبيعة اهلل في العيد القديـ بػ"العادؿ" أك " ٌ

القصػػب النيػػرم الػػذم اسػػتيخدـ كػػأداة فػػي البنػػاء لضػػبط االسػػتقامة األفقيػػة لمجػػدراف كاألسػكار .لػػذا اختػػار اهلل ىػػذا
تثبت ب ٌػر
المصطمح االستعارم كصفان لطبيعتو .إنو ٌ
الحد المستقيـ (المسطرة) التي تيقى َّدر بيا األشياء .ىذه الفكرة ٌ

اهلل ،كذلؾ حقٌو في القضاء.
لقػػد يخمػػؽ اإلنسػػاف عمػػى صػػكرة اهلل (قػػارف تػػؾ37–36 :8؛ 1،8:5؛  )6 :9لقػػد يخمقػػت البش ػرية لمشػػركة
مػػع اهلل .كػػؿ الخميقػػة ىػػي سػػتارة خمفيػػة لتفاعػػؿ اهلل كالجػػنس البشػػرم! لقػػد أراد اهلل مػػف تػػاج الخميقػػة أم الجػػنس

كيحبػػو كيخدمػػو كيشػػبيو! لقػػد تػ ٌػـ اختبػػار كالء الجػػنس البشػػرم (قػػارف تػػؾ )1ففشػػؿ الزكجػػاف
البشػػرم أف يعرفػػو ٌ
أسفىر عف قطع العبلقة بيف اهلل كالبشرية (قارف تؾ ،1رك.)83–83 :5
األكالف في االختبار .كىذا ٍ
لقد كعد اهلل بإصػبلح كتػرميـ الشػركة (قػارف تػؾ .)85 :1إنػو يفعػؿ ذلػؾ مػف خػبلؿ مشػيئتو كمػف خػبلؿ

ابنو .فالبشر كانكا عاجزيف عف ترميـ الثغرة (قارف رك.)31 :1 –88 :8
بع ػػد الس ػػقكط ،كان ػػت أكؿ خط ػػكة ق ػػاـ بي ػػا اهلل لت ػػرميـ العبلق ػػة ىػػي فكػ ػرة العي ػػد ،عم ػػى أس ػػاس دع ػػكة اهلل

كاسػػتجابة اإلنسػػاف بالتكبػػة كاألمانػػة كالطاعػػة .كبسػػبب السػػقكط كػػاف البشػػر عػػاجزيف عػػف القيػػاـ بالعمػػؿ المناسػػب
(قارف رك18–38 :1؛ غػؿ .)1كػاف عمػى اهلل نفسػو أف يأخػذ المبػادرة فػي اسػتعادة البشػرية التػي كسػرت العيػد.
كقد فعؿ ذلؾ بػ:
البر الشرعي).
تبررت بعمؿ المسيح ( ٌ
 )8اإلعبلف بأف البشرية الخاطئة ٌ
المعطى).
البر مجانان لمبشرية بعمؿ المسيح ( ٌ
 )3منح ٌ
البر ي

البر األدبي).
البر ( ٌ
 )1تزكيد البشرية بالركح الحا ٌؿ فييا إلنتاج ٌ
 )4اسػ ػػتعادة شػ ػػركة جنػ ػػة عػ ػػدف بالمسػ ػػيح الػ ػػذم اسػ ػػتعاد صػ ػػكرة اهلل (قػ ػػارف تػ ػػؾ )37-836:8فػ ػػي
البر التكاصمي).
المؤمنيف ( ٌ
يتكجب عمػى
عمى كؿ حاؿ ،اهلل يطالب باالستجابة العيدية .يأمر اهلل (أم يعطي مجانان) كيمنح ،كلكف ٌ
البشر التجاكب كاالستمرار بذلؾ عبر:
 )8التكبة.
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 )3اإليماف.
 )1الطاعة كأسمكب حياة.
 )4المثابرة.

ػالبر إذاى ن  ،ى ػػك عم ػػؿ عي ػػدم تب ػػادلي ب ػػيف اهلل كأس ػػمى خميقت ػػو .الب ػػر مؤس ػػس عم ػػى طبيع ػػة اهلل كعم ػػؿ
فػ ٌ
المسيح كدعػـ الػركح القػدس ،كاسػتجابة الفػرد معػو يجػب أف تكػكف مبلئمػة كمسػتمرة .ىػذه الفكػرة تيس ٌػمى "التبريػر
عرفيػػا بػػكلس بالدرجػػة األكلػػى
باإليمػػاف" .تعمػػف األناجيػػؿ ىػػذه الفكػرة كلكػػف لػػيس ضػػمف ىػػذه المصػػطمحات ،لقػػد ٌ

مرة.
البر" بأشكالو
ٌ
المتعددة ألكثر مف مئة ٌ
حيث استخدـ المصطمح اليكناني " ٌ
ّْ
متمرس لمشريعة ،يستخدـ المصطمح  Dikaiosuneبمعناه العبرم في المصػطمح
بكلس ،باعتباره معمـ ٌ
 SDQكالمسػتخدـ فػػي الترجمػة السػػبعينة كلػيس فػػي األدب اليكنػاني ألف الكتابػػات اليكنانيػة تػربط ىػذا المصػػطمح
مبنيػ ػػة دائم ػ ػان عمػ ػػى
بػ ػػالمرء الػ ػػذم يتٌخػ ػػذ ىيئػ ػػة تناسػ ػػب تكقعػ ػػات اآلليػ ػػة كالمجتمػ ػػع .أمػ ػػا فػ ػػي العبريػ ػػة ،فػ ػػالفكرة ٌ
المص ػػطمحات الخاص ػػة بالعي ػػد .إف يي ػػكه إل ػػوه ع ػػادؿ ،خم ػػكؽ كذك ص ػػفات أدبي ػػة ،كيري ػػد م ػػف ش ػػعبو أف يعك ػػس

طبيعتػػو .فػػالجنس البشػػرم المفتػػدل يصػػير خميقػػة جديػػدة ،ىػػذه ً
ػؤدم إلػػى نمػػط حيػػاة جديػػدة قائمػػة عمػػى
الجػ ٌػدة تػ ٌ
التقكل (يرٌكز الكاثكليػؾ عمػى التبريػر) .بمػا أف إسػرائيؿ كانػت دكلػة دينيػة لػذلؾ لػـ يكػف ىنػاؾ تشػخيص كاضػح
عبػػرت عنػػو المصػػطمحات
بػػيف مػػا ىػػك عممػػاني (معػػايير المجتمػػع) كمػػا ىػػك مقػ ٌػدس (مشػػيئة اهلل) .ىػػذا الفػػرؽ ٌ
الديف).
العبرية كاليكنانية بترجمتيا إلى اإلنكميزية "عدالة" (بالعبلقة مع المجتمع) ك" ٌبر" (بالعبلقة مع ٌ
فإنجيػػؿ يسػػكع أم (الخبػػر السػػار) ينطػػكم عمػػى أف الجػػنس البشػػرم السػػاقط قػػد تػ ٌػـ اسػػترداده إلػػى الشػػركة
ػر المػذنب كقػد تحقَّػؽ ذلػؾ مػف خػبلؿ محبػة كرحمػة
مع اهلل ،فالثنائية عند بػكلس تعمػف أف اهلل بكاسػطة المسػيح ب ٌأ

كنعمة اآلب ،حيػاة كمػكت كقيامػة االبػف ،أيضػان مػف خػبلؿ عنايػة الػركح القػدس كأسػمكبو الجػاذب نحػك اإلنجيػؿ.

فػػالتبرير ىػػك عمػػؿ اهلل المجػػاني كيتكجػػب أف يػػؤدم إلػػى التقػػكل كالػػكرع( .رأم أكغسػػطنيكس ،الػػذم يعكػػس مبػػدأ
المتغيػرة فػي المحبػة
اإلصبلح القائـ عمػى مجانيػة الخػبلص فػي اإلنجيػؿ ،كالمبػدأ الكػاثكليكي القػائـ عمػى الحيػاة
ٌ
كاألمانة) .بالنسبة لممصمحيف اإلنجيمييف ،يبدك المصطمح " ٌبر اهلل" بصيغة المفعكؿ بػو فػي حالػة المضػاؼ (أم

الفعػػؿ الػػذم يجعػػؿ الجػػنس البشػػرم الخػػاط مقب ػكالن عنػػد اهلل [تقػػديس حػػالي]) فػػي حػػيف أنػػو بالنسػػبة لمكاثكليػػؾ
بصػػيغة الفاعػػؿ فػػي حالػػة المضػػاؼ كالػػذم يعنػػي عمميػػة الصػػيركرة أكثػػر لمشػػابية اهلل (تقػػديس متػػدرج باسػػتمرار)

في الكاقع إف كبل الصيغتيف صحيحتاف.

ػجؿ اسػػترداد اهلل لمشػػركة التػػي
فػػي أريػػي الشخصػػي ،كػػؿ الكتػػاب المقػ ٌػدس مػػف تػػؾ 4إلػػى رؤيػػا ،31ىػػك سػ ٌ
جنػػة عػػدف .فالكتػػاب المقػ ٌػدس يبػػدأ بعبلقػػة اهلل كالجػػنس البشػػرم عمػػى المسػػتكل األرضػػي (تػػؾ)3-8
كانػػت فػػي ٌ

سترد صكرة اهلل كغايتو!
كينتيي بنفس المستكل (رؤيا )33–38حيث تي ٌ
لتكثيػػؽ المناقشػػات السػػابقة الحػػظ المقػػاطع المنتقػػاة مػػف العيػػد الجديػػد كالتػػي تصػ ٌػكر التصػػنيؼ المغػػكم
لمكممة اليكنانية عمى النحك التالي:
و
كقاض).
بار (ترتبط غالبان باهلل
 - 8اهلل ٌ
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أ .رك.36 :1
ب3 .تس.6–5 :8
ت3 .تي.8 :4
ث .رؤ.5 :86
- 3يسكع البار
المسيا).
أ .أع84 :1؛ 53 :7؛ ( 84 :33أحد ألقاب
ٌ
ب .مت.89 :37

ت8 .يك 8 :3ك39؛ .7 :1

البر ىك مشيئة اهلل نحك خميقتو
ٌ - 1
أ .ال.3 :89
ب .مت( 48 :5قارف رك.)31–87 :5
البر
- 4كسيمة اهلل في منح كانتاج ٌ
أ .رك.18–38 :1
ب .ركمية.4

ت .رك.88–6 :5
ث .غؿ.84–6 :1
ج .يمعطى مف اهلل.
 )8رك34 :1؛ .31 :6
8 )3كك.11 :8

 )1أؼ.9–8 :3
ح .ييؤخذ باإليماف
 )8رك87 :8؛  33 :1ك36؛  1 :4ك 5ك81؛ 11 :9؛  4 :81ك 6ك.81
3 )3كك.38 :5

خ .مف خبلؿ أعماؿ االبف
 )8رك.18–38 :5
3 )3كك.38 :5
 )1في.88–6 :3
- 5مشيئة اهلل أف يككف أتباعو أب ار انر

أ .مت48–1 :5؛ . 37–34 :7
ب .رك81 :3؛ 5–8 :5؛ . 31–8 :6
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ت3 .كك.84 :6
ث8 .تي.88 :6
ج3 .تي33 :3؛ .86 :1
ح8 .يك.7 :1

خ8 .بط.34 :3
بالبر
العالـ ٌ
- 6سيديف اهللي
ى
أ .أع.18 :87
ب3 .تي.8 :4

البر متعمؽ بشخصية اهلل ،عطية مجانية تيمنح لمجنس البشرم الخاط مف خبلؿ المسيح ،إنو:
ٌ
 )8حكـ قضائي مف اهلل.
 )3ىبةي اهلل.

 )1عم يؿ المسيح.
ػالبر ،إذ سػػكؼ يكتمػػؿ فػػي يػػكـ مػػف
لكنػػو أيضػان عمميػػة مسػػتمرة ينبغػػي متابعتيػػا بثبػػات كاصػرار لمتحمٌػػي بػ ٌ
لكنيػػا تسػػير قيػػدمان طيمػػة الحيػػاة إلػػى أف نصػػؿ
األيػػاـ بػػالمجيء الثػػاني .إف الشػػركة مػػع اهلل تيسػ ٌ
ػترد عنػػد الخػػبلص ٌ
ليكـ المقاء عند المكت أك مجيء المسيح ثانيةن!
إليؾ اقتباس جيد مأخكذ مف  Dictionary of Paul and His Letters from IVP, P 854قامكس بكلس

كرسائمو.
أف نظرة لكثر إلى ٌبر اهلل يبدك أنيا
" ٌ
لبر اهلل .إذ ٌ
يشدد كالفف أكثر مف مارتف لكثر عمى الناحية العبلئقية ٌ
فيشدد عمى الطبيعة الرائعة التي بيا يكىب أك يصؿ إلينا ٌبر اهلل".
تحتكم الناحية اإلبرائية.أما كالفف ٌ
بالنسبة لي ،فإف عبلقة المؤمف مع اهلل تنطكم عمى ثبلث نكاحي:

 -8اإلنجيؿ شخص (ىذا ما رٌكزت عميو الكنيسة الشرقية ككالفف).
 -3اإلنجيؿ حقيقة (ىذا ما رٌكز عميو أكغسطينكس كلكثر).

 -1اإلنجيؿ حياة متغيرة (ىذا ما ركزت عميو الكنيسة الكاثكليكية).
كؿ ىذه النكاحي صحيحة كيجب التمسػؾ بيػا مجتمعػةن لمس و
ابيػة .فػإف المغػاالة
ػحية كسػميمة ككت ٌ
ػيحية ص ٌ
في إحداىا أك تيميش أخرل ييحدث خمبلن.
نرحب بيسكع.
يجب أف ٌ
يجب أف نؤمف باإلنجيؿ.

لمتشبو بالمسيح.
يجب أف نسعى
ٌ
"مف إيماف إليماف"

 " NASB, NKJVو
بإيماف إليماف"
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فاندايؾ

"عبر إيماف ألجؿ إيماف"
"إنو عبر اإليماف مف البداية حتى النياية"
"يظير كيؼ يقكد اإليماف إلى اإليماف"

" NRSVمف إيماف إلى إيماف"
" TEVباإليماف أكالن كأخي انر"

مشتركة  +كاثكليكية
الكتاب الشريؼ

JB

نجػػد فػػي ىػػذه العبػػارة حرفػػي جػ ٌػر  ekك  eisيفيػػداف االنتقػػاؿ كالتطػ ٌػكر .كىػػك يسػػتعمؿ نفػػس التركيػػب فػػي
تتحكؿ إلى سمكؾ كنمط حياة.
3كك 86 :3ك apoمع  eisفي 3كك .88 :1فالمسيحية عطية ييتكقع منيا أف ٌ
المسػ ٌػماة  Williomsتترجميػػا عمػػى ىػػذا النحػػك
ىنػػاؾ عػ ٌػدة احتمػػاالت لترجمػػة ىػػذه العبػػارة .فترجمػػة العيػػد الجديػػد ي
"طريقػػة اإليمػػاف التػػي تقػػكد إلػػى إيمػػاف أعظػػـ" .فالنقػػاط البلىكتيػػة الرئيسػػة ىػػي ( )8اإليمػػاف يػػأتي مػػف اهلل " يمعمػػف".

( )3عمى الجنس البشرم االستجابة كاالستمرار في التجاكب )1( .يجب أف يؤدم اإليماف إلى حياة صالحة.

إف ع ػػرض اهلل
ىن ػػاؾ ش ػػيء كاح ػػد أكي ػػد" ،اإليم ػػاف" ف ػػي المس ػػيح مس ػػألة حاس ػػمة (ق ػػارف8 :5؛ ف ػػيٌ .)9 :1
لمخبلص مشركط باستجابة اإليماف (قارف مر ،85 :8يك83 :8؛ 86 :1؛ أع 86 :1ك89؛ .)38 :31
البار فباإليماف سيحيا"
أما الرجؿ ٌ
"ٌ
"البار سيحيا باإليماف"

NASB
NKJV

البار فباإليماف يحيا"
"أما ٌ
"البار باإليماف يحيا"

مشتركة

"الذم ىك بار سيحيا باإليماف"

NRSV

"الصالح بكاسطة اإليماف يحيا"

الكتاب الشريؼ

"إف البار باإليماف يحيا"

الكاثكليكية

ػاؿ صػػحيح مػػع اهلل مػػف خػػبلؿ TEV
"مػػف ىػػك عمػػى حػ و

فاندايؾ

اإليماف سيحيا"
"الرجؿ المستقيـ يجد حياةن مف خبلؿ اإليماف"

JB

النص الماسكراتي كال مف الترجمة السبعينية.
ىذا اقتباس مف حبقٌكؽ  4 :3لكف ليس مف
ٌ
المكسع لكممة "الجدارة بالثقة"" ،األمانة" ك"الكفاء
ففي العيد القديـ كاف "اإليماف" يحتمؿ المعنى االستعارم
ٌ
لػػً" .فاإليمػػاف المخمّْػػص يرتكػػز عمػػى أمانػػة اهلل (قػػارف  5 :1ك 38ك 33ك 35ك )36عمم ػان أف أمانػػة اإلنسػػاف ىػػي

برىػػاف ثقػػة المػػرء فػػي تػػدبير اهلل .نفػػس الػػنص فػػي العيػػد القػػديـ تػ ٌػـ اقتباسػػو فػػي غػػؿ 88 :1كعػػب .18:81الكحػػدة
األدبية القادمة رك ،31 :1–88 :8تكشؼ ما ىك عكس األمانة هلل.
ندكف أدناه ما فيمو العديد مف المفسريف الحديثيف ليذا الجزء األخير مف العبارة:
مف المفيد أف ٌ
" :Vaughan )8يبدأ بإيماف كينتيي بإيماف".
" :Hodge )3باإليماف كحده".

" :Barrett )1ال عمى أم أساس إالَّ اإليماف".
" :Knox )4اإليماف أكالن كأخي انر".

مما عنده مف اإليماف سيحيا".
" :Stagg )5الرجؿ المستقيـ ٌ
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النص ( NASBالدارج) 23–18 :1
ّ
ِ 19
السم ِ
ِ
ِ
ور َّ
الن ِ
ؽ ِب ِ
يع فُ ُج ِ
وف ا ْل َح َّ
ػاإل ثْـ .إِ ْذ َم ْع ِرفَػ ُة
18أل َّ
اء َعمَى َج ِم ِ
يف َي ْح ِج ُز َ
اس َوِاثْ ِم ِيِـ ،الَِّذ َ
َف َغ َ
ض َب اهلل ُم ْعمَ ٌف م َف َّ َ
ؽ ا ْلعػالَِـ م ْدرَكػ ًة ِبا ْلمصػ ُنوع ِ
ظ ِ
ِ
ات،
َف اهللَ أَ ْظ َي َرَىا لَ ُي ْـ21 ،أل َّ
اى َرةٌ ِفي ِي ْـ ،أل َّ
اهلل َ
َ ْ َ
ػورِة تُػر َ
ى ُم ْنػ ُذ َخ ْمػ ِ َ ُ َ
ػورهُ َغ ْي َػر ا ْل َم ْنظُ َ
ُم َ
َف أ ُ
21
ش ُكروه َكِإ ٍ
الس ْرَم ِد َّي َة َوالَ ُىوتَ ُوَ ،حتَّى إِ َّن ُي ْـ ِببلَ ُعذ ٍ
لوَ ،ب ْؿ َح ِمقُوا ِفػي
قُ ْد َرتَ ُو َّ
ْر .أل ََّن ُي ْـ لَ َّما َع َرفُوا اهللَ لَ ْـ ُي َم ّْج ُدوهُ أ َْو َي ْ ُ ُ
22
وف أ ََّنيـ ح َكماء صاروا جيبلَء23 ،وأ َْب َدلُوا م ْج َد ِ
أَ ْف َك ِ
اهلل الَّ ِػذي الَ َي ْف َنػى
ارِى ْـَ ،وأَ ْظمَ َـ َق ْم ُب ُي ُـ ا ْل َغ ِب ُّيَ .وَب ْي َن َما ُى ْـ َي ْز ُع ُم َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ
َ
الزحَّافَ ِ
ِ ِ
ابَ ،و َّ
ورِة ِ
اف الَِّذي َي ْف َنىَ ،والطُّ ُي ِ
سِ
ات.
َّو ّْ
ورَ ،والد َ
اإل ْن َ
ِبش ْبو ُ
ص َ
" 18 :1ألف" الحػظ عػػدد المػرات التػػي اسػتيعممت فييػػا كممػػة  garفػي معػػرض المكضػكع فػػي األعػػداد 1 ،87–86
مػ ٌػرات .كاآلف ،تقػ ٌػدـ نقطػػة بػػكلس األكلػػى فػػي البشػػارة ( )18 :1–88 :8كالتػػي تتعػػاكس مػػع قػػكة اهلل لمخػػبلص (:8
.)87–86

" غضػػػب اهلل" إف األعػػداد  31–88تصػػؼ العػػالـ الػػكثني فػػي أيػػاـ بػػكلس .تكصػػيؼ بػػكلس لمعػػالـ الػػكثني
مكجكد أيضان فػي األدب الييػكدم (قػارف حكمػة سػميماف  8 :81كرسػائؿ أرسػتيس  )818–814كحتػى فػي

المقدس الذم يخبرنا عف محبة اهلل ىك نفسو يعمػف أيضػان
الكتابات األخبلقية لميكناف كالركماف .إف الكتاب ٌ

غضبو (قارف ع13–31؛  5:3ك8؛ 5:1؛ 85:4؛ 9:5؛ 33 :9؛ 89 :83؛ .)5–4 :81

يعبػراف عػف حقيقػة أف هلل طريقػان
ػانية يمكػف أف تينسػب إلػى اهلل .إنيمػا ٌ
إف الغضب كالمحبػة كبلىمػا مصػطمحات إنس ٌ
المتعمػد لمشػيئة اهلل (إنجيػؿ المسػيح) يػؤدم لتػداعيات
يريد مف المؤمنيف التجاكب معو كالحياة كفقو .فػرفض المػرء
ٌ

مؤقتػػة ،كمػػا فػػي ىػػذا العػػدد ،كأخركيػػة عمػػى حػ ّْػد س ػكاء (قػػارف  .)5:3عمػػى كػػؿ حػػاؿ؛ ينبغػػي أف ال يينظػػر إلػػى اهلل
فالمحبػػة ىػػي طبيعتػػو ،قػػارف
ػب لبلنتقػػاـ .ألف الدينكنػػة ىػػي عممػػو غيػػر المسػػتحب (قػػارف إش.)38 :38
ٌ
كحقػػكد محػ ٌ

ػيقدـ حسػػابان هلل (قػػارف جػػا:83
تػػث  9 :5مػػع 81 :5؛  .9 :7ففيػػو تسػػكد العدالػػة كالرحمػػة .كمػػع ذلػػؾ فػػالجميع سػ ٌ
84–81؛ غؿ )7 :6بما فييـ المؤمنيف المسيحييف (قارف 83–81 :84؛ 8كك.)81 :5

حؽ يمعمف (ع )87كذلؾ أيضػان غضػب اهلل! ال أحػد منيمػا يعػكد الكتشػاؼ أك
ُ " معمَف" كما أف اإلنجيؿ ىك ه
منطؽ إنساني.
المتعمػد كلػيس الجيػؿ (قػارف األعػداد 38ك13؛
الحػؽ" ىػذه إشػارة إلػى الػرفض اإلنسػاني
" الذيف يحجزوف
ّ
ٌ
أف نمػػط حيػػاتيـ
يػك )38–87 :1فيػػذه العبػارة يمكػػف أف تعنػػي )8( :يعرفػكف الحػ ٌ
ػؽ كلكػػنيـ يرفضػكنوٌ )3( .
التعرؼ عمى الحؽ كقبكلو.
ييظير رفضيـ لمحؽ .أك ( )1حياتيـ ككمماتيـ تمنع اآلخريف مف ٌ

الحؽ" في كتابات بولس
الموضوع الخاصّ " :
إف اسػػتخداـ بػػكلس ليػػذا المصػػطمح كاألشػػكاؿ األخػػرل ذات الصػػمة يػػأتي فيمػػا يقابمػػو فػػي العيػػد القػػديـ،
 emetكالتػػي تعنػػي جػػدير بالثقػػة كأمػػيف .لقػػد اسػػتيعمؿ فػػي الكتابػػات الييكديػػة لفت ػرة مػػا بػػيف العيػػديف مصػػطمح
57

الميػػت المسػػماة "أناشػػيد الشػػكر" تش ػ ٌكؿ الت ػكازم األقػػرب
"الحػػؽ" معاكس ػان لمكػػذب .ربمػػا تكػػكف مخطكطػػات البحػػر ٌ
لمحؽ".
حيث استيخدمت كتعاليـ مكحى بيا .لقد صار أفراد جماعة الحسمكنييف "شيكدان
ٌ
يستخدـ بكلس المصطمح كطريقة يشير فييا إلى إنجيؿ يسكع المسيح.
 )8ركمية 88 :8ك35؛  8 :3ك 31؛ 7 :1؛ 8 :85
8 )3ككرنثكس6 :81
3 )1ككرنثكس3 :4؛ 7 :6؛ 81 :88؛ 8 :81
 )4غبلطية 5 :3ك84؛ 7 :5
 )5أفسس81 :8؛ 84 :6
 )6ككلكسي6 – 5 :8

3 )7تسالكنيكي 81 :3ك 83ك81
8 )8تيمكثاكس4 :3؛ 85 :1؛ 1 :4؛ 5 :6
3 )9تيمكثاكس 85 :3ك 88ك35؛ 8 – 7 :1؛ .4 :4
 )81تيطس 8 :8ك.84

كيستخدـ بكلس الرسكؿ المصطمح كطر و
يعبر بيا عف صدؽ كبلمو:
يقة ٌ
 -8أعماؿ35 :36
 -3ركمية8 :9
3 -1ككرنثكس84 :7؛ 6 :83
 -4أفسس35 :4
 -5فيمبي88 :8

8 -6تيمكثاكس7 :3
كيستخدموي في كصؼ دكافعو في 8كك 8 :5كنمط حياتو (كلكػؿ المسػيحييف أيضػان) فػي أؼ34 :4؛ :5
و
بشكؿ عاـ:
9؛ في 8 :4كيستخدمو أحيانان
 -8اهلل ،ركمية( 4 :1قارف يكحنا11 :1؛ .)87 :87
 -3يسكع ،أفسس( 38 :4كما في يكحنا.)6 :84
 -1شيادات مف يرسؿ ،تيطس81 :8
 -4بكلس3 ،كك8 :6

بػػكلس ىػػك الكحيػػد الػػذم يسػػتخدـ الصػػيغة الفعميػػة ( )alētheuōفػػي غػػؿ ،86 :4أؼ 85 :4عنػػد اإلشػػارة إلػػى

ػتعف بقػػامكس The New International Dictionary of New
اإلنجيػػؿ .لمزيػػد مػػف الد ارسػػة اسػ ٍ
) Testament Theology. Colin Brown (edالمجمد  ،1ص913–784
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" 19 :1إذ معرفة اهلل ظاىرة فييـ ،ألف اهلل أظيرىا ليـ" .كؿ الناس يعرفكف شيئان عف اهلل مف كاقع خميقتو (قػارف
ع31؛ أيكب81–7 :83؛ مزمكر [ 6–8 :89مف خبلؿ الطبيعة]؛[ 85–83مف خػبلؿ الكتػاب المق ٌػدس] باإلضػافة

ػاس اعتبػ ً
ػار اهلل ألكلئػػؾ
إلػػى الحكمػػة) .نسػ ٌػمي ىػػذا فػػي البلىػػكت "اإلعػػبلف الطبيعػػي" ٌ
لكنػػو غيػػر مكتمػػؿ ،بػػؿ ىػػك أسػ ي
المحصػمة النيائيػة فػي يسػكع ،يعتبػرىـ
الذيف لـ يتكاجيكا مع "اإلعبلف الخػاص" المكجػكد فػي الكتػاب المق ٌػدس كفػي
ٌ
اهلل مسؤكليف عف أفعاليـ( .قارف كك85 :8؛ .)9 :3

معنيػ ٍػيف فػػي العيػػد الجديػػد ( )8بحسػػب معنػػاه فػػي العيػػد القػػديـ عػػف العبلقػػة
اسػػتيخدـ مصػػطمح "يعػػرؼ" فػػي ى
الشخصية الحميمة (قارف تؾ8 :4؛ إر )5 :8ك( )3بحسب معناه اليكناني حػكؿ حقػائؽ عػف مكضػكع مػا (ع.)38
رحػب بػو كرسػالة عػف ذاؾ الشػخص يتكجػب تمقّْييػا كاإليمػاف بيػا! فػي
إف اإلنجيػؿ يتض ٌػمف كمييمػا إذ فيػو شػخص يي ٌ
ىذا العدد استيعمؿ المعنى الثاني فقط.

 21 :1ىذا العدد يذكر ثبلثة مفاىيـ عف اهلل.

 )8صفاتو غير المنظكرة (طبيعتو ،قارف كك85 :8؛ 8تي ،87 :8عب.)37 :88
 )3قدرتو السرمدية (مشيكدة في الخميقة الطبيعية).
 )1الىكتو (منظكر في أفعالو كدكافعو في الخميقة).

" منذ خمؽ العػالـ" إف حػرؼ الجػر  apoمسػتخدـ فػي صػيغة ظػرؼ الزمػاف ،كىنػاؾ عبػارة مشػابية نجػدىا
في مرقس6 :81؛ 89 :81؛ 3بط .4 :1فاإللو غير المنظكر نراه اآلف في ( )8الخميقة الماديػة (كمػا فػي

المقدس (مز .)889 ،89ك( )1المحصمة النيائية في يسكع (يك.)9 :84
ىذا العدد) )3( .الكتاب ٌ
" البلىػػػوت" م ػػف األدب اليكن ػػاني  theiotēsالت ػػي يمك ػػف ترجمتي ػػا "الجبلل ػػة اإلليي ػػة" ،ى ػػذا منظ ػػكر رفي ػػع
المستكل في يسكع .ىك يحمؿ بشكؿ فريد الييئة اإلليية (قارف 3كػك4 :4؛ عػب .)1 :8إنػو مػؿء الظيػكر
اإلليػػي فػػي ىيئػػة إنسػػانية (كػػك89 :8؛  .)9 :3إف الحقيقػػة الرائعػػة لئلنجيػػؿ تكمػف فػػي أف الجػػنس البشػػرم
السػػاقط مػػف خػػبلؿ اإليمػػاف فػػي المسػػيح سيشػػارؾ فػػي التشػ ٌػبو بالمسػػيح (عػػب81 :83؛ 8يػػك .)3 :1أم
صكرة اهلل في البشرية (قارف تؾ .)37–36 :8كالتي تمت استعادتيا (3 ،theiosبط.)4–1 :8
"شكىد بكضكح ،ككنو فييـ مف خبلؿ ما عممو"
"شكىدكا ،ككنيـ فييمكا باألشياء المصنكعة"

NASB
NKJV

"فييـ كشكىد مف خبلؿ األشياء التي صنعيا"
"شكىد بالكعي الذىني كاضحان في األشياء المخمكقة

" يمدركة بالمصنكعات
"جعمو الو كاضحان جميان"

فاندايؾ
المشتركة

الكتاب الشريؼ

"ظاىرة بكضكح تدركيا العقكؿ"
VJB
"إذ أ ً
يدركت بالمبرؤات" الكاثكليكية
TEV

NRSV

تـ تمييزىا في األشياء التي صنعيا اهلل"
"شكىد بكضكح إذ ٌ
إف مػػزج الكممػػة ( noeōقػػارف مػػت )87 :85مػػع ( kathoraōكبلىمػػا مضػػارع مبنػػي لممجيػػكؿ) يتضػ ٌػمف
المقدس.
إدراكان حقيقيان .لقد كتب اهلل كتابيف ( )8الطبيعة ك( )3الكتاب ٌ
كبلىما في متناكؿ االستيعاب اإلنساني كيتطمباف جكابان (قارف الحكمة.)9–8 :81
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" حتى إنيـ ببل عػذر" كيعنػي حرفيػان "عػدـ كجػكد دفػاع قػانكني" .المصػطمح اليكنػاني ( aمػع )apologeoma
مسػػتخدـ ىنػػا كفػػي  8 :3فػػي العيػػد الجديػػد .تػػذ ٌكر أف الغايػػة البلىكتيػػة فػػي األصػػحاحات مػػف 31 :1-88 :8

ى ػػي إظي ػػار ض ػػياع الج ػػنس البش ػػرم ركحيػ ػان .البش ػػر مس ػػؤكلكف ع ػػف المعرف ػػة الت ػػي ل ػػدييـ ،ف ػػاهلل يكمٌػػؼ الن ػػاس
بالمسؤكلية فقط فيما يعرفكنو أك ممكف أف يعرفكه.

لمػػا عرف ػوا اهلل" النػػاس ال يسػػيركف قيػػدمان عمػػى ىن ٍحػػك دينػػي بػػؿ يتقػ ٌػدمكف نحػػك األمػػاـ فػػي الشػ ٌػر .منػػذ
" 21 :1ألنيػػـ ّ
األصحاح الثالث في سفر التككيف كالبشرية تسير بانحدار ،فالظممة تتزايد!
يمجدوه أو يشكروه كإلو" إنيا مأساة العبادة الكثنية في األعداد  31ك( 34قارف إرميا.)81–9 :3
" لـ
ّ

" بػؿ حمقػوا فػي أفكػارىـ وأظمػـ قمػبيـ الغبػي" جػاءت فػي كتػاب The New Testament: A New
" Translation by Olaf M. Morlieبؿ بالحرم شغمكا أنفسيـ بتخمينات سخيفة عنػو ،ككػذا أذىػانيـ
تممسػػت طريقيػػا فػػي الظػػبلـ" فاألنظمػػة الدينيػػة البشػرية شػكاىد لمتمػ ٌػرد كالكبريػػاء الػػركحييف (ع،33
الحمقػػاء ٌ
كك.)31–86 :3

كػػبل الفعمػػيف باألسػػمكب الخبػػرم ماضػػي بسػػيط مبنػػي لممجيػػكؿ .ىػػؿ صػػيغة المجيػػكؿ تعنػػي أف عجػػزىـ عػػف
قس ػػى قم ػػكبيـ (ق ػػارف
االس ػػتيعاب كاالس ػػتجابة الس ػػميمة م ػ ٌ
ػرده إل ػػى أف اهلل حج ػػب قم ػػكبيـ ،أـ ٌ
أف رفض ػػيـ لمن ػػكر ق ػػد ٌ
86-83:81؛ 3مؿ85:87؛ إر5:3؛ أؼ)89-87:4؟
" القمػػب" اسػػتيعمؿ فػػي العيػػد القػػديـ لمتعبيػػر عػػف اإلنسػػاف بكاممػػو .كمػػا كػػاف فػػي الغالػػب سػػبيبلن لئلشػػارة إلػػى
سياؽ التفكير كالشعكر عند المرء .انظر المكضكع الخاص عند 34:8.

22 :1

"كبينمػ ػ ػػا ىػ ػ ػػـ يزعمػ ػ ػػكف أنيػ ػ ػػـ حكمػ ػ ػػاء " NASB,كبينمػ ػ ػػا ىػ ػ ػػـ يزعمػ ػ ػػكف أنيػ ػ ػػـ حكمػ ػ ػػاء
NKJV
صاركا جيبلء"
صاركا جيبلء"
" NRSVزعمكا أنيـ حكماء فصاركا حمقى"
يدعكف أنيـ حكماء صاركا جيبلء"
"ٌ
"يقكلكف أنيـ حكماء بؿ ىـ جيبلء"

TEV

"كمٌما دعكا أنفسيـ فبلسفة؛ كمما زادت JB

سخافتيـ"

"زعمكا أنيـ حكماء فصاركا حمقى"

"يزعمكف أنيـ حكماء كىـ فػي الحقيقػة

أغبياء"

فاندايؾ
المشتركة
الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

األبمػػو .فالمشػػكمة تكمػػف فػػي
مػػف الكممػػة اليكنانيػػة "غبػػي" كصػػمتنا الكممػػة اإلنكميزيػػة " "moronكالتػػي تعنػػي ٍ
كبرياء الجنس البشػرم كثقتػو بالمعرفػة التػي عنػده (قػارف 8كػك18–88 :8؛ كػك .)31–8 :3كىػذا يعػكد إلػى تػؾ.1
فالمعرفة جمبت االنفصاؿ كالدينكنة ليس ألف المعرفة البشرية دكمان خاطئة ،بؿ ألنيا غير مطمقة.

حكل ػكا اهلل إلػػى
 23 :1جػػاىمكف عمػػدان ،فالنػػاس الػػذيف يخمق ػكا عمػػى صػػكرة اهلل (تػػؾ37–36 :8؛  8 :5ك1؛ ٌ )6 :9
أشكاؿ كىيئات أرضية كػى:
 )8الحيكانات (مصر).

 )3قكل الطبيعة (ببلد فارس).
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 )1أشكاؿ بشرية (اليكناف/الركماف) أصناـ! .حتى شعب اهلل الخاص عمؿ ىذا (تث.)34–85 :4
بعض األشكاؿ الحديثة ليذه الخطيئة القديمة ىي:
أمنا الطبيعة).
 )8البيئكية ٌ ( environmentalism
 )3فمسفة العصر الجديد المشرقية (الباطنية كاإلركاحية كالسحر كالتنجيـ).
 )1اإللحاد اإلنساني (الماركسية كاليكطكبية كالمثالية المتنامية كاإليماف المطمؽ بالسياسة أك الثقافة).
الصحة كطكؿ العمر).
 )4الطب الكمٌي النفسي – الجسدم ( ٌ
 )5الثقافة.

" المجد" انظر المكضكع الخاص لدل .31 :1

" اإلنساف الذي يفنى" انظر المكضكع الخاص التالي.

قوضُ ،يفسد ()Phtheirō
دمرُ ،ي ّ
الموضوع الخاصُ :ي ّ

كيفسد أك يي ٍتمؼ .يمكف استخدامو في مجاالت:
قكض ي
دمر ي
المعنى األساسي لمصطمح  Phtheirōيي ٌ
كي ٌ
 )8االنييار المالي (مف المحتمؿ حسب 3كك.)3 :7
 )3الخراب الجسدم (قارف 8ككر 87 :1أ).
 )1الفساد األخبلقي (رك31 :8؛ 38 :8؛ 8كك 11 :85ك 43ك51؛ غؿ8 :6؛ رؤ.)3 :89
 )4اإلغرء الجنسي (قارف 3كك.)1 :88

 )5الدمار األبدم (قارف 3بط 83 :3ك.)89
 )6التقاليد الميمكة لمناس (قارف كك33 :3؛ 8كك87 :1ب).
ييستعمؿ ىذا المصطمح مػ ار انر فػي القرينػة نفسػيا لمنفػي المضػاد (قػارف رك31 :8؛ 8كػك35:9؛ ،51:85
 )51الحظ التعاكس المتكازم بيف أجسادنا األرضية الفانية كأجسادنا السماكية الخالدة.
 )8فاسدة

مقابؿ

غير فاسدة

 )3اليكاف

مقابؿ

المجد

8كك41 :85

 )1الضعؼ

مقابؿ

القكة

8كك41 :85

 )4الجسد الحيكاني

مقابؿ

الجسد الركحاني

8كك44 :85

 )5آدـ األكؿ

مقابؿ

آدـ األخير

8كك45 :85

 )6صكرة الترابي

صكرة السماكم

مقابؿ

8كك 43 :85ك51

8كك49 :85

النص ( NASBالدارج) 25–24 :1
ّ
25
شيو ِ
ذل َؾ أَسمَميـ اهلل أ َْي ً ِ
ِ 24ل ِ
ات ُقمُوِب ِي ْـ إِلَى َّ
استَ ْب َدلُوا َح َّ
ػؽ
س ِاد ِى ْـ َب ْي َف َذ َو ِات ِيِـ .الَِّذ َ
اس ِةِ ،إل َىا َن ِة أ ْ
يف ْ
َج َ
الن َج َ
ضا في َ َ َ
ْ َ ُُ ُ
ؽ ،الَِّذي ُىو مبار ٌؾ إِلَى األَب ِدِ .
ِ
وف ا ْل َخ ِال ِ
يف.
اهلل ِبا ْل َك ِذ ِبَ ،واتَّقَ ْوا َو َع َب ُدوا ا ْل َم ْخمُ َ
آم َ
وؽ ُد َ
َ
َ َُ َ
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 124:1و 26و" 28أسمميـ اهلل" .كانت ىذه أسكأ دينكنة ممكنة .لقد كانت قػكؿ اهلل" :دع البشػرية تفعػؿ مػا تريػد"
(قارف مز83 :88؛ ىك87 :4؛ أع )43 :7مف األعػداد  13–31نػرل كصػفان لػرفض اهلل (الغضػب الزمنػي) لمعػالـ
الكثني كديانتو (ككذلؾ عندنا) فالكثنية تتٌصؼ كمازالت باالنحراؼ كاالستغبلؿ الجنسي!
" 24 :1القموب" انظر المكضكع الخاص التالي.
الموضوع الخاص :القمب
الكممػػة اليكنانيػػة  Kardiaالمسػػتخدمة فػػي الترجمػػة السػػبعينية كفػػي العيػػد الجديػػد ،تعكػػس الكممػػة العبريػػة
 .Lēbكتيسػػتخدـ بعػ ٌػدة طػػرؽ (قػػارف المعجػػـ اليكنػػاني–اإلنكميػػزم A Greek - English Lexiconتػػأليؼ
 Dander, Gingrich, Arndt, Bauerص.)414–411

- 8مركز الحياة الجسدية .ككذا استعارة عف المرء ككؿ (قارف أع87 :84؛ 3كك1–3 :1؛ يع.)5 :5
- 3مركز الحياة الركحية (األدبية).
أ .يعمـ اهلل القمكب (قارف لك85 :86؛ رك37 :8؛ 8كك35 :84؛ 8تس4 :3؛ رؤ.)31 :3

ب .أداة البشػػر فػػي حيػػاتيـ الركحيػػة كاألدبيػػة (قػػارف مػػت89–88 :85؛ 15 :88؛ رك87 :6؛ 8تػػي:8
5؛ 3تي33 :3؛ 8بط.)33 :8

 - 1مركػز الحيػػاة الفكريػة (الفطنػػة ،قػارف مػػت85 :81؛ 48 :34؛ أع31 :7؛ 84 :86؛ 37 :38؛ رك38:8؛
6 :81؛ 88 :86؛ 3كػػك6 :4؛ أؼ88 :8؛ 88 :4؛ يػػع36 :8؛ 3بػػط89 :8؛ رؤ 7 :88؛ القمػػب م ػرادؼ
لمذىف3 ،كك85–84 :1؛ في.)7 :4
- 4مركز اإلرادة كاالختيار (اإلرادة ،قارف أع4 :5؛ 31 :88؛ 8كك5 :4؛ 17 :7؛ 3كك.)7 :9
- 5مرك ػػز الش ػػعكر كالعكاط ػػؼ (م ػػت38 :5؛ أع 36 :3ك17؛ 54 :7؛ 81 :38؛ رك34 :8؛ 3ك ػػك4 :3؛ :7
1؛ أؼ33 :6؛ في.)7 :8
- 6المكاف الفريد لنشاط الركح (رك5 :5؛ 3كك33 :8؛ غؿ[ 6 :4المسيح في قمكبنا ،أؼ.)]87:1
- 7القمب كطريقة مجازية لئلشارة إلى اإلنساف ككؿ (قارف مت17 :33؛ مقتبسػان تثنيػة )5 :6فاألفكػار كالػدكافع
كاألفع ػػاؿ المنس ػػكبة إل ػػى القم ػػب تيظي ػػر تمامػ ػان نكعي ػػة الف ػػرد .فالعي ػػد الق ػػديـ لدي ػػو اس ػػتخدامات مذىم ػػة لي ػػذه

المصطمحات.
أ.

تؾ6 :6؛ " 38 :8حزف اهلل في قمبو" (الحظ أيضان ىكشع.)9–8 :88

ب .تث39 :4؛ " 5 :6مف كؿ قمبؾ كمف كؿ نفسؾ".
ت .تث" 86 :81القمب الغير مختكف" ركمية.39 :3
ث .حز" 13–18 :88قمب جديد".
ج .حز" 36 :16قمب جديد" مقابؿ "قمب مف حجر".
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" 25 :1اسػػتبدلوا حػ َّ
ػؽ اهلل بالكػػذب" يمكػػف فيػػـ ذلػػؾ بعػ ٌػدة طػػرؽ ( )8التأليػػو الػػذاتي لمجػػنس البشػػرم (3تػػس،4:3

)88؛ ( )3عبادة الجنس البشرم لما صنعو بيديو – األصناـ (قػارف إش31 :44؛ إر35 :81؛  )89 :86عكضػان

لحؽ اإلنجيؿ (قػارف يػك87 :84؛
عف ييكه خالؽ كؿ شيء (قارف األعداد  )31 – 88أك ( )1رفض البشرالمطمؽ ٌ
8يك 38 :3ك ،)37القرينة رقـ ىي األنسب.
ػيء
" واتّقوا وعبدوا" البشرية كميا لدييا آلية دائمان .كؿ النػاس يشػعركف ٌ
أف ىنػاؾ أح هػد مػا ،حقيقػةه مػا ،أك ش ه
ما يفكؽ ذكاتيـ.

" الػػذي ىػػو مبػػارؾ إلػػى األبػػد .آمػػيف ".ينػػدفع بػػكلس فػػي بركػة ييكديػػة ،كىػػذه صػػفة ممتصػػقة بػػو جػػدان (قػػارف
رك5 :9؛ 3كك .)18 :88بكلس يصمٌي دائمان كما يكتب.

" إلى األبد" انظر المكضكع الخاص أدناه.

الموضوع الخاص :إلى األبد (التعبير االصطبلحي اليوناني)
العب ػػارة اليكناني ػػة االص ػػطبلحية "إل ػػى أب ػػد اآلب ػػديف" (ق ػػارف ل ػػك11 :8؛ رك35 :8؛ 16 :88؛ 37 :86؛
غػػؿ5:8؛ 8تػػي )87 :8يمكػػف أف تعكػػس الكممػػة العبريػػة  .Olamانظػػر كتػػاب Synonyms of the Old
 Testamentتػػأليؼ  Robert B. Girdlestoneص .138–189عبػػارات أخػػرل ذات الصػػمة مثػػؿ "إلػػى
األبػ ػػد" (قػ ػػارف مػ ػػت[ ،89 :38مػ ػػر]84 :88؛ لػ ػػك55 :8؛ يػ ػػك58 :6؛ 15 :8؛ 14 :83؛ 8 :81؛ 86 :84؛

3كك .)9 :9ك"دىر الدىكر" (أؼ .)38 :1ليس ىناؾ فرؽ بيف ىذه االصطبلحات التػي تعنػي "إلػى األبػد" ،إال
أف المصطمح "دىكر" ربما يككف جمع مجازم ضمف المعنى المركب نحكيان كاستعممو معمٌمك الييكد فيما يعػرؼ
ٌ
"بجمػػع الجبللػػة" أك ربمػػا تكػػكف إشػػارة إلػػى فك ػرة "الػػدىكر" العديػػدة فػػي المعنػػى الييػػكدم لعبػػارات "دىػػر الب ػراءة"
البر".
ك"دىر اإلثـ" ك"الدىر اآلتي" أك "دىر ٌ
" آميف" انظر المكضكع الخاص أدناه.
الموضوع الخاص :آميف
- I

العيد القديـ

أ .مصػ ػػطمح "آمػ ػػيف" يػ ػػرد مػ ػػف الكممػ ػػة العبريػ ػػة لمحػ ػػؽ ( )emethأك ً
ػدقية ()emun,emunah
الصػ ػ ٌ
ككذلؾ اإليماف كاألمانة.

ب .تعني الكممة في عمـ المعاني كقكؼ شخص بثبات جسػديان .كعكسػيا يمكػف أف تعنػي عػدـ الثبػات
كاالنزالؽ (قارف تث67–64 :38؛ 86 :18؛ مز3 :41؛ 88 :71؛ إر )83 :13أك التعثٌر (قارف

مػػز .)3 :71مػػف ىػػذا االسػػتخداـ الحرفػػي تطػػكر االمتػػداد االسػػتعارم لكممػػة آمػػيف ،جػػدير بالثقػػة،
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كفي ،كأيضان ييعتمد عميو( .قارف تؾ86 :85؛ حبقٌكؽ.)4 :3
ٌ
ت .استعماالت خاصة
 .8عمكد3 ،مؿ 86 :88؛ (8تي)85 :1
 .3ضمانة ،خركج83 :87
 .1ثبات ،خركج83 :87
 .4استقرار ،إش6 :11؛ .7–5 :14
 .5صدؽ8 ،مؿ6 :81؛ 34 :87؛ 86 :33؛ أـ.33 :83
 .6راسخ3 ،أخ31 :31؛ إش.9 :7

 .7مكثكؽ (تكراة) مز 41 :889ك 843ك 858ك.868
الفعاؿ
ث -مصطمحات أخرل تيستعمؿ في العيد القديـ لمداللة عمى اإليماف ٌ
 ،bathach .8الثقة
 ،yra .3الخشية كاالحتراـ كالعبادة (قارف تؾ.)83 :33

ػتخداـ طقسػػي لمتأكيػػد عمػػى حالػػة الصػػدؽ كجػػدارة الثقػػة
ػكر اسػ ه
ج -مػػف معنػػى الثقػػة كالجػػدارة بالثقػػة ،تطػ ى
باآلخر (تث36–85 :37؛ نح6 :8؛ مز81 :48؛ 89 :73؛ 53 :89؛ .)48 :816
ح -فالمفتػػاح البلىػػكتي ليػػذا المصػػطمح لػػيس فػػي أمانػػة الجػػنس البشػػرم .بػػؿ فػػي أمانػػة ييػػكه (قػػارف
خػػركج6 :14؛ تػػث4 :13؛ مػػز4 :818؛ 8 :885؛ 3 :887؛  )3 :818فالرجػػاء الكحيػػد لمبش ػرية
الساقطة يكمف في العيد الرحيـ كاألميف في كفاء ييكه ككعكده.
قصػة كسػجؿ
فالذيف يعرفػكف ييػكه يجػب أف يشػابيكه (قػارف حبقٌػكؽ .)4 :3إف الكتػاب المق ٌػدس ىػك ٌ
اسػػتعاده اهلل لصػػكرتو فػػي البش ػرية (قػػارف تػػؾ .)37–36 :8الخػػبلص يسػػتعيد قػػدرة الجػػنس البشػػرم
عمى امتبلؾ شركة حميمة مع اهلل ،التي ىي سبب خمقنا.
- II

العيد الجديد
أ .ييعتبػر اسػػتخداـ كممػػة "آمػػيف" كتأكيػػد طقسػػي ختػػامي لمتعبيػر عػػف الجػػدارة بالثقػػة ،إعػػبلف شػػائع فػػي
العيد الجديد (قارف 8كك86 :84؛ 3كك31 :8؛ رؤ7 :8؛ 84 :5؛ .)83 :7
ب .اسػػتخداـ المصػػطمح كخاتمػػة لمصػػبلة ،أمػ هػر شػػائع فػػي العيػػد الجديػػد (رك35 :8؛ 5 :9؛ 16 :88؛
37 :86؛ غ ػ ػ ػػؿ5 :8؛ 88 :6؛ أؼ38 :1؛ ف ػ ػ ػػي31 :4؛ 3ت ػ ػ ػػس88 :1؛ 8ت ػ ػ ػػي87 :8؛ 86 :6؛
3تي.)88 :4
ت .يسكع ىك الكحيد الذم اسػتخدـ المصػطمح (غالبػان بتكػرار مػزدكج) إلدراج تصػريح ذم مغػزل (قػارف
لك34 :4؛ 17 :83؛  87 :88ك39؛ 13 :38؛ .)41 :31

ث .استيخدـ و
كمقب ليسكع في رؤ( 84 :1ممكف أف يككف المقب المعطى لييكه في إش.)86 :65
عبػػر عنيػػا بالمصػػطمح اليكنػػاني  pistosأك
ج .إف فكػرة األمانػػة أك اإليمػػاف ،الجػػدارة بالثقػػة أك الثقػػة يم ٌ
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 ،pistisكالمترجمة في اإلنكميزية ثقة ،إيماف ،معتىقد.
النص ( NASBالدارج) 26–26 :1
ّ
يع َّ ِ
اؿ الطَّ ِب ِ
َىػو ِ
ِ ِ 26
ِ ِ َّ
اء ا ْل َي َػو ِ
يعػ ِػة،
اف ،أل َّ
االسػ ِػت ْع َم َ
اسػتَ ْب َد ْل َف ْ
َف إِ َنػػاثَ ُي ُـ ْ
لػذل َؾ أ ْ
ػي ِبالَّػذي َعمَػػى خػبلَؼ الط ِب َ
َسػمَ َم ُي ُـ اهللُ إِلَػػى أ ْ َ
ض ،فَ ِ
شػيوِت ِيـ بع ِ
اؿ األُ ْنثَػى الطَّ ِب ِ
ُّ ِ 27
ضػ ِي ْـ ِل َػب ْع ٍ
ضا تَ ِ
ػاء
ػي ،ا ْ
اس ِػت ْع َم َ
يف ا ْلفَ ْح َ
يع َّ
ػاع ِم َ
ػارِك َ
ور أ َْي ً
شػتَ َعمُوا ِب َ ْ َ ْ َ ْ
يف ْ
ش َ
َو َكذل َؾ الذ ُك ُ
ِ
ور ،وَن ِائ ِم َ ِ
ضبلَ ِل ِيِـ ا ْل ُم ِح َّ
ؽ.
ُذ ُك ًا
اء َ
يف في أَ ْنفُس ِي ْـ َج َز َ
ور ِب ُذ ُك ٍ َ
الجنسية ً
الم ٍثمية مثاؿ عػف الحيػاة بمعػزؿ عػف إرادة اهلل الكاضػحة فػي الخميقػة (ككنػكا مثمػريف)،
 26 :1و 27تيعتبر
ٌ
لقػػد كانػػت خطيئػػة كمشػػكمة ثقافيػػة رئيسػػية )8( :فػػي العيػػد القػػديـ (ال33 :88؛ 81 :31؛ تػػث )3( .)88 :31فػػي
العالـ اليكناني – الركماني (قارف 8كك9 :6؛ 8تي )81 :8ك( )1في يكمنا ىذا.
ربمػا اعتيبػػرت الجنسػٌػية المثميػػة كمثػػاؿ عػػف الحيػػاة السػاقطة بسػػبب القػرائف النصػٌػية الػكاردة فػػي األصػػحاحات
 1–8مػػف التكػػكيف .فػػالجنس البشػػرم يخمػػؽ عمػػى صػػكرة اهلل (تػػؾ37–36 :8؛  8 :5ك1؛ )6 :9؛ الجػػنس البشػػرم

يخم ػػؽ ذكػ ػ انر كأينث ػػى (ت ػػؾ)37 :8؛ األم ػػر اإللي ػػي ك ػػاف باإلثم ػػار كالتك ػػاثر (ت ػػؾ38 :8؛  8 :9ك .)7س ػػقكط الج ػػنس
مزؽ خطة اهلل كمشيئتو .فالشذكذ المثمي ىػك تعػ ود كاضػح! إالٌ أنػو يتكجػب اإلقػرار بػأف ىػذه الخطيئػة ليسػت
البشرم ٌ
الكحيػػدة المػػذككرة فػػي الػػنص (قػػارف األعػػداد  .)18–39كػػؿ الخطايػػا تيظيػػر انفصػػاؿ البشػػر عػػف اهلل كاسػػتحقاقيـ

العقاب .كؿ خطيئة ،كخصكصان الخطيئة المسمكية الحياتية مكرىة عند اهلل.

الجنسية الم ْثمية
الموضوع الخاص:
ّ
ىنػػاؾ ضػػغط ثقػػافي حػػديث لقبػػكؿ الجنسػ ٌػية المثميػػة كخيػػار مسػػمكي حيػػاتي مبلئػػـ .الكتػػاب المقػ ٌػدس يػػديف
مدمر مغاير لمشيئة اهلل في خميقتو.
ذلؾ كنمط حياة ٌ
ٌ )8إنو خرؽ لمكصية الكاردة في تؾ 8بأمر اإلثمار كالتكاثر.
ٌ )3إنو طابع العبادة كالثقافة الكثنية (قارف تث33 :88؛ 81 :31؛ ركمية37-36 :8؛ ييكذا )7
 )1إنو يظير مركزية الذات المستقمٌة عف اهلل (قارف 8كك.)81 – 9 :6

محبػة اهلل كمسػامحتو لكػؿ الكائنػات البشػرية
عمى كؿ حاؿ ،كقبػؿ أف أتػرؾ ىػذا المكضػكع ،دعنػي أؤكػد ٌ
يحؽ ليـ
التصرؼ بكراىية كاسػتعبلء نحػك ىػذه الخطيئػة بالػذات كخصكصػان
المتمردة .فالمؤمنكف المسيحيكف ال ٌ
ٌ
ٌ
فعالػة فػي ىػذا المجػاؿ أكثػر
عندما يبدك كاضحان أننا كمٌنا نخط  .فالصبلة كاالىتمػاـ كالشػيادة كالتعػاطؼ تكػكف ٌ
مػػف اإلدانػػة العنيفػػة؛ فكممػػة اهلل كركحػػو يتكلٌيػػاف اإلدانػػة إذا سػػمحنا ليمػػا .كػػؿ الخطايػػا الجنسػػية ،لػػيس ىػػذه فقػػط،

ىػػي مكرىػػة عنػػد اهلل كتسػػتدعي الدينكنػػة .إف الحيػػاة الجنسػػية ىػػي ىبػػة مػػف اهلل كػػي يكػػكف الجػػنس البشػػرم سػػكيان

كسعيدان يعيش في مجتمع مستقر .لكػف اسػتخداـ ىػذه اليبػة اإللييػة القكيػة كثيػ انر مػا تتح ٌػكؿ حيػاة تتميػز بػالتمرد،
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مركزية الذات ،السعي كراء المتعة تحت شعار "أريد المزيد لنفسي بأم ثمف" (رك8–8 :8؛ غؿ.)8–7 :6
النص ( NASBالدارج) 32–28 :1
ّ
17
ِ
ِ
َسمَ َم ُيـ اهللُ إِلَى ِذ ْى ٍف َم ْرفُ ٍ
يؽ.
ستَ ْح ِس ُنوا أ ْ
وض ِل َي ْف َعمُوا َما الَ َي ِم ُ
َو َك َما لَ ْـ َي ْ
َف ُي ْبقُوا اهللَ في َم ْع ِرفَت ِي ْـ ،أ ْ ُ
18
يف حس ًدا وقَتْبلً و ِخصاما وم ْك ار وسوءاَ 21 ،ن َّم ِ
يف
شّر َو َ
ط َم ٍع َو ُخ ْب ٍثَ ،م ْ
يف ِم ْف ُك ّْؿ إِثٍْـ َو ِزًنا َو َ
ام َ
َم ْممُوِئ َ
َ َ ً ََ ً َ ُ ً
ش ُحوِن َ َ َ َ
يف مد ِ
ّْ ِ
يفِ ِ
يف ،م ْب ِغ ِ
يف ِل ْم َو ِال َد ْي ِفِ 20 ،ببلَ فَ ْيٍـ َوالَ َع ْي ٍد
وراَ ،غ ْي َر َ
يف ُ
ط ِائ ِع َ
يفُ ،م ْبتَِد ِع َ
َّع َ
هلل ،ثَ ِال ِب َ
ض َ
ش ُر ً
يف ُمتَ َعظم َ ُ
ُم ْفتَ ِر َ ُ
21
ِِ
يف يعممُ َ ِ
اهلل أ َّ َِّ
يف إِ ْذ عرفُوا ح ْكـ ِ
ِ
وف ا ْل َم ْو َت ،الَ
ستَ ْو ِج ُب َ
ضى َوالَ َر ْح َم ٍة .الَِّذ َ
وف م ْث َؿ ىذه َي ْ
ََ
َف الذ َ َ ْ َ
ُ َ
َوالَ ُح ُن ٍّو َوالَ ر ً
وف.
يف َي ْع َممُ َ
وف ِبالَِّذ َ
سُّر َ
َي ْف َعمُوَن َيا فَقَ ْطَ ،ب ْؿ أ َْي ً
ضا ُي َ
31–28 :1
إنيػػا جممػػة كاحػػدة فػػي اليكنانيػػة ،تصػ ٌػنؼ الجػػنس البشػػرم المتمػػرد كالسػػاقط كالمسػػتق ٌؿ (قػػارف رك81 :81؛ 8كػػك:5
88؛ 9 :6؛ غؿ38 – 89 :5؛ أؼ5 :5؛ 8تي81 :8؛ رؤ)8 :38
لقد كانت خطيئة البشرية ىي اختيارىا لمكجكد بمعزؿ عف اهلل .فالجحيـ ىك ذاؾ الكجكد الػذم يخمػؽ ليكػكف
إف االستقبللية كارثة! فالجنس البشرم يحتاج هلل ألنو جنس ىالؾ منقكص كمعكز بدكف اهلل .أسكأ جػزء مػف
دائمانٌ .

الجحيـ األبدم ىك غياب العبلقة مع اهلل.

الموضوع الخاص :الفضائؿ والرذائؿ في العيد الجديد
قكائـ الفضائؿ كالرذائؿ ىي أمر مألكؼ في العيد الجديد .غالبان ما تعكس قكائـ كؿ مف الرٌبييف كالثقافة
اليمنستية).
اليكنانية (
ٌ
يمكف مبلحظة جدكؿ بالصفات المتعاكسة في العيد الجديد لكؿ منيما.

 -8بكلس

فضائؿ

رذائؿ

___________

ركمية13–38 :8

ركمية38 – 9 :3

ركمية81 :81

____________

8كك88–9 :5

8كك9 – 6 :6

8كك81 :6

3كك81 – 4 :6

3كك31 :83

غبلطية31 – 33 :5

غبلطية38 – 89 :5

____________

أفسس13 - 35 :4

66

___________

أفسس5 - 1 :5

فيمبي84 – 83 :1

___________

ككلكسي84 – 83 :1

ككلكسي 5 :1ك8

___________

8تي81 – 9 :8

__________

8تي5 - 4 :6

3تي 33 :3ب ك34

3تي 33 :3أ ك 31

تيطس9 – 8 :8؛ 3 - 8 :1

تيطس7 :8؛ 1 :1

 -3يعقكب

يعقكب88 - 87 :1

يعقكب86 – 85 :1

 -1بطرس

8بط88 - 7 :4

8بط1 :4

3بط8 -5 :8

3بط9 :8

____________

رؤ8 :38

___________

رؤ85 :33

 -4يكحنا

" 29 :1ذىف مرفوض" كؿ ما يبدك لمبشرية الساقطة عمى أنو حرية ،ىك عبادة الذات" :أم شػيء ككػؿ شػيء ىػك
لي"! فنائب الفاعؿ في صيغة المبني لممجيػكؿ (بالعربيػة ،اسػـ مفعػكؿ) ىػك اهلل ،كمػا ىػك مب ٌػيف فػي ،36 ،34 :8
أف اختيػار البشػر لممعرفػة كالػذات ىػك سػبب المشػكمة .لقػد سػمح
 38كلكف في عبلقة ىذا النص مع تػؾ 1–8نجػد ٌ
تتحمؿ تداعيات خياراتيـ الذاتية كاستقبلليـ الشخصي.
اهلل لخميقتو أف ٌ
كمتطبعػػكف بمػػا ىػـ قػػائمكف عميػػو ،يقػػكؿ معمٌمػػك
" مممػػوئيف" ىػذه صػػيغة اسػػـ مفعػػكؿ تػػاـ .فالنػاس مممػػكؤكف
ٌ

ػاألكثر
الييكد إنو في قمػب كػؿ امػروء يكجػد كمػب أسػكد ( Yetzerشػرير) ككمػب أبػيض ( Yetzerصػالح) ف
ي
األكثر حضك انر.
تغذيةن يككف ىك
ي

 31–29 :1ىذه نتائج أعراض حالة الحياة بدكف اهلل .التي تصؼ األفػراد كالمجتمعػات الػذيف يختػاركف رفػض إلػو
المقدس .إنيا أحدل القكائـ المتعددة التػي ق ٌػدميا بػكلس عػف الخطيئػة (8كػك88 :5؛ 9 :6؛ 3كػك31 :83؛
الكتاب ٌ
غؿ 38–89 :5؛ أؼ18 :4؛ 4–1 :5؛ كك.)9–5 :1
" 31 :1متعظّميف" انظر المكضكع الخاص أدناه.

الموضوع الخاص :استخداـ بولس لمرّكبات ""Huper

لقػػد كػػاف بػػكلس شػػغكفان فػػي اسػػتنباط كممػػات جديػػدة مسػػتخدمان حػػرؼ الجػػر  huperكالػػذم يعنػػي أساس ػان

"فكؽ" أك "أعمى" .عندما تستخدـ مع صيغة المضاؼ السببي فإنيا تعني "لمصمحة" .يمكػف أيضػان أف تعنػي "مػف

جية" أك "بخصكص" مثؿ 3( periكك31:8؛ 3تس )8:3كيمكف أف تعني أيضان "عمى" "فكؽ" أك "حتى لغاية"
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(انظػرA Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research
"قكاعد لغة العيد الجديد اليكنانية في ضكء البحث التاريخي" تأليؼ  A. T. Robertsonص)611–635
فعندما كاف بكلس يريد التشديد عمى فكرة كػاف يسػتخدـ ىػذا الحػرؼ مرٌكبػان .إليػؾ جػدكؿ باسػتخداـ بػكلس

الجر ىذا في مركبات لغكية.
الخاص لحرؼ ٌ
مرة فقط في العيد الجديد)
( Hapax legomenon .iمستخدـ ٌ
 )8تجاكز أحدىـ الكقت أك الزمف

8ككر16 :7

 )3ينمك كثي انر

3تس1 :8

Huperauxanō

8تس6 :4

Huperbainō

 )1يتطاكؿ

 )4ما كراءكـ

3كك86 :81

Huperkeina

نمدد
ٌ )5

3كك84 :81

Huperekteina

 )6يشفع

رك36 :8

Huperentugchanō

 )7يعظـ انتصارنا

رك17 :8

Hupernikaō

 )8تفاضمت

8تي84 :8

 )9رفٌعوي بتعظيـ
)81

.ii

Huperakmos

في9 :3

يرتئي بفكره فكؽ

Huperpleonazō
Huperupsoō

رك1 :83

Huperphroneō

كممات مستخدمة فقط في كتابات بكلس

-8يعظٌـ نفسو
 -3أفضؿ

فكؽ القياس

جدكا
ٌ -1

3كك7 :83؛ 3تس4 :3

Huperairomain

Huperballontōs
3كك31 :88
رد ىنا بصيغة ظرفية لكف يرد بصيغة فعمية في
ىي ي
3كك81:1؛ 84:9؛ أؼ89:8؛ 7:3؛ 89:1
Huperbole
رك81:7؛ 8كػ ػ ػػك18:83؛ 3كػ ػ ػػك8:8؛
3كك87 ،7:4؛ 7:33؛ غؿ81:8

جدان
 -4أكثر ٌ
 -5فائقي

أؼ31 :1؛ 8تس81 :1؛ 81 :5

3كك5 :88؛ 88 :83

Huperlion

سمك
ٌ -6
 -7ازدادت

8كك8 :3؛ 8تي3 :3

Huperochē

رك31 :5

 .iiiكممات استخدميا بكلس كباقي كتٌاب العيد الجديد
أؼ38 :8؛ 81 :4؛ عب5 :9
 -8فكؽ ك ٌؿ
 -3الفائقة

Huperekperissou

Huperperisseuo
ازددت جدان" 3كك4 :7
كردت بصيغة المتكمـ "
ي

رك8 :81؛ في1 :3؛ 8 :1؛ 7 :4؛ 8بط81 :3
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Huperanō
Huperechō

 -1المستكبريف

رك11 :8؛ 3تي3 :1؛ لك58 :8؛ يع6 :4؛ 8بط5 :5

Huperēphanos

كػػاف بػػكلس رج ػبلن ذا انفعػػاؿ عظػػيـ فعنػػدما تكػػكف األش ػياء أك النػػاس صػػالحيف ،يككنػػكف بنظ ػره صػػالحكف

جػػدان .كعنػػدما تكػػكف األشػػياء أك النػػاس سػػيئيف ،يككنػػكف بنظ ػره سػػيئكف جػػدان .لقػػد سػػمح لػػو حػػرؼ الجػػر Huper
بالتعبير عف مشاعره التفضيمية حكؿ الخطيئة كالذات كالمسيح كاإلنجيؿ.

" 32 :1الذيف يعمموف مثػؿ ىػذه يسػتوجبوف المػوت" .ىػذا البيػاف يعكػس نػامكس مكسػى كىػك َّ
ممخػص فػي رك:6
 86ك 38ك31؛  6 :8ك .81فالمكت ىك عكس مشيئة اهلل كحياتو (حز13 :88؛ 8تي4 :3؛ 3بط.)9 :1

يسروف بالذيف يعمموف" الشقاء يحب الشراكة .فالبشرية الساقطة تستخدـ خطايا اآلخػريف ذ ارئػع
" بؿ أيضاً ّ
تتطبع بالخطايا الخاصة بيا.
ليا" :كؿ كاحد يفعؿ ذلؾ" .حضارة المجتمعات ٌ

أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ

األمر لمفسّْر آخر.

ىذه األسئمة ىي لمساعدتؾ عمى التفكير في المسائؿ الرئيسة ليذا الفصؿ مف الرسالة .المقصكد منيا ىك
أف تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
 .8لماذا كتب بكلس الرسكؿ إلى كنيسة ركمية؟
ميمان لمعقيدة المسيحية؟
 .3لماذا تيعتبر رسالة ركمية إعبلنان الىكتيان ٌ
حدد األفكار الرئيسة لممقطع  31 :1 –88 :8بكمماتؾ الخاصة.
ٌ .1

سيرفض أكلئؾ الذيف لـ يسمعكا باإلنجيؿ مطمقان ،عمى أنيـ لـ يؤمنكا بالمسيح؟
 .4ىؿ ي
 .5اشرح الفرؽ بيف "اإلعبلف الطبيعي" ك"اإلعبلف الخاص".
صؼ الحياة البشرية بدكف اهلل.
.6
ٍ
الجنسية المثمية؟
 .7ىؿ األعداد  37–34تتناكؿ قضية
ٌ
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رومية األصحاح الثاني
JB
الييكد معفىكف مف الغضب
88–8 :3

النامكس ال يخمٌصيـ

تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
NKJV
NRSV
TEV
دينكنة اهلل العادلة
الييكد تحت الدينكنة
دينكنة اهلل

الختاف ال يخمٌصيـ
39 –35 :3

UBS
دينكنة اهلل العادلة

86–8 :3

88–8 :3

86–8 :3

86–8 :3

الييكد كالنامكس

قاعدة الدينكنة

الييكد يم ٍذنبكف كاألمـ

الييكد كالنامكس

8 :1–87 :3

86 –83 :3
34 –87 :3

4

86 –83 :3
34 –87 :3
39 –35 :3

34 –87 :3
39 –35 :3

34 –87 :3

8 :1 –87 :3

ال فائدة مف الختاف
39 –35 :3

حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف المقدمة)
تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ

المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ
األمر لمفسّْر آخر.
و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ
الخمسة المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن
الذم ّْ
يشكؿ قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 )8المقطع األكؿ.

 )3المقطع الثاني.
 )1المقطع الثالث.
 )4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى النص (رو)2:31-1:2
تكمؿ األصحاحاف  3ك 1الكحدة األدبية التي بدأت في  .88 :8ىذا المقطع يتناكؿ:
أ ٌ -
 )8ىبلؾ كؿ الجنس البشرم.
 )3دينكنة اهلل عمى الخطيئة.

لبر اهلل مف خبلؿ المسيح عبر اإليماف الشخصي كالتكبة.
 )1حاجة الجنس البشرم ٌ
تخص دينكنة اهلل:
ب -في األصحاح  3ىناؾ سبعة مبادئ
ٌ
الحؽ.
 )8ع ،3حسب
ٌ
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 )3ع ،5ذنب متراكـ.
 )1ع 6ك ،7حسب األعماؿ.
 )4ع ،88ببل محاباة.

 )5ع ،81نمط الحياة.
 )6ع ،86سرائر قمكب الناس.
ألمة عمى أخرل.
 )7ع ،39–87ليس ىناؾ ٌ
تميز ٌ
ت -ىناؾ مناقشة كاسعة النطاؽ بيف المفسريف حكؿ مف ىك المخاطب في األصحاح.87–8 :3
مف الكاضح أف  39–83 :3يتعامػؿ مػع الييػكد .األعػداد  87–8تخػدـ الغايػة المزدكجػة فػي التحػدث لكػبل

الفريقيف ،كىما الكثنيكف األخبلقيكف مثؿ ( Senecaالمعايير االجتماعية) ،كاألمة الييكدية (نامكس مكسى).

ػص  ،38–88 :8يثبػػت بػػكلس أف النػػاس يمكػػنيـ معرفػػة اهلل مػػف خػػبلؿ الخميقػػة .كفػػي 85–84 :3
ث فػ-ػي نػ ٌ
يثبت بكلس أف النػاس جميعػان لػدييـ ضػمير أخبلقػي داخمػي يمعطػى مػف اهلل .ىػذاف الشػاىداف ،أم الخميقػة
كالضػػمير ،ىمػػا قاعػػدة دينكنػػة اهلل لمجػػنس البشػػرم ،حتػػى أكلئػػؾ الػػذيف لػػـ ييعػػرض عمػػييـ العيػػد القػػديـ أك
رسالة اإلنجيؿ .البشر مسؤكلكف ألنيـ لـ يعيشكا أفضؿ ما يمكف كفؽ النكر الذم حصمكا عميو.

الدراسة بالجممة والكممة
نص ( NASBالدارج) 11–1 :2
ِ 0ل ِ
ُّيا ِ
ذل َؾ أَ ْن َت ِببلَ ُعذ ٍ
يف َغ ْي َر َؾ تَ ْح ُك ُـ َعمَى َن ْف ِس َؾ .أل ََّن َؾ أَ ْن َت الَِّذي
يف .أل ََّن َؾ ِفي َما تَِد ُ
افُ ،ك ُّؿ َم ْف َي ِد ُ
س ُ
ْر أَي َ
اإل ْن َ
وف ِم ْث َؿ ِ
ِ ِ
ِ
ىذ ِه.
ور ِب َع ْي ِن َيا! َ 1وَن ْح ُف َن ْعمَ ُـ أ َّ
ب ا ْل َح ّْ
يف َي ْف َعمُ َ
ؽ َعمَى الَِّذ َ
تَِد ُ
سُ
َف َد ْي ُنوَن َة اهلل ى َي َح َ
ُم َ
يف تَ ْف َع ُؿ ت ْم َؾ األ ُ
2
ىذ ِه ،وأَ ْن َت تَ ْفعمُيا ،أ ََّن َؾ تَ ْنجو ِم ْف َد ْي ُنوَن ِة ِ
وف ِم ْث َؿ ِ
ُّيا ِ
اهلل؟ 3أ َْـ
يف َي ْف َعمُ َ
يف الَِّذ َ
اف الَِّذي تَِد ُ
س ُ
ُ
َ َ
أَفَتَظُ ُّف ى َذا أَي َ
َ
اإل ْن َ
اد َؾ إِلَى التَّوب ِة؟ 4و ِ
ؼ ِ
يف ِب ِغ َنى لُ ْط ِف ِو َوِام َيالِ ِو َوطُ ِ
َج ِؿ
وؿ أََن ِات ِوَ ،غ ْي َر َع ِالٍـ أ َّ
َف لُ ْط َ
اهلل إِ َّن َما َي ْقتَ ُ
ستَ ِي ُ
لك َّن َؾ ِم ْف أ ْ
َْ
تَ ْ
َ
ْ
ِ ِ ِ ِ ِ 5
ض ِب و ِ
ْخر ِل َن ْف ِس َؾ َغ َ ِ
ِِ
قَ َ ِ
س ُي َج ِ
ازي
ض ًبا في َي ْوِـ ا ْل َغ َ َ ْ
است ْعبلَ ِف َد ْي ُنوَنة اهلل ا ْل َعادلَة ،الَّذي َ
س َاوت َؾ َوَق ْم ِب َؾ َغ ْي ِر التَّائب ،تَذ َ ُ
اة األَب ِدي ِ
وف ا ْلم ْج َد وا ْل َكرام َة وا ْلبقَاء ،فَ ِبا ْلحي ِ
يف ِبص ْب ٍر ِفي ا ْلعم ِؿ َّ ِ
َعم ِال ِو6 .أ َّ ِ
ٍِ
َّة.
َ
ََ
الصال ِح َي ْطمُ ُب َ َ َ َ َ َ َ َ
َما الَّذ َ َ
ُك َّؿ َواحد َح َ
ََ
س َب أ ْ َ
7
ضبِ 8 ،ش َّدةٌ و ِ
وف ِل ِ ِ
طِ
طِ
يؽَ ،عمَى
وف ِل ْم َح ّْ
ؽ َب ْؿ ُي َ
َى ِؿ التَّ َحُّز ِبَ ،و َال ُي َ
َوأ َّ
يف ُى ْـ ِم ْف أ ْ
ض ٌ
او ُع َ
او ُع َ
َما الَِّذ َ
س َخطٌ َو َغ َ ٌ
َ
ئل ثْـ ،فَ َ
01
ِ
الصبلَ َح :ا ْل َي ُي ِ
الشَّر :ا ْل َي ُي ِ
ُك ّْؿ َن ْف ِ
اف َي ْف َع ُؿ َّ
سٍ
ي
سبلَ ٌـ ِل ُك ّْؿ َم ْف َي ْف َع ُؿ َّ
ود ّْ
ود ّْ
ام ٌة َو َ
س إِ ْن َ
ي أ ََّوالً ثَُّـ ا ْل ُيوَنان ّْيَ .و َم ْج ٌد َو َك َر َ
00
َف لَ ْيس ِع ْن َد ِ
ِ
اهلل ُم َح َاباةٌ.
أ ََّوالً ثَُّـ ا ْل ُيوَنان ّْي .أل ْ َ
1 :2
"أنت ببل عذر كائنان مف كنت ،يا ىمف تديف"
"ال عذر لؾ أييا اإلنسافٌ ،أيان تكف يا ىم ٍف تديف"
"ال عذر لؾ ،ميما تكف ،عندما تديف آخريف"

" NASBأنت ببل عذر أييا اإلنسافُّ ،
كؿ مف يديف"
NKJV
كنت ،يا ىـٍ ،يديف اآلخريف"
"ال عذر لؾ ٌأيان ى
" NRSVال معذرة لؾ أييا اإلنساف ُّ
كؿ مف يديف"
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فاندايؾ
مشتركة
كاثكليكية

"ال عذر لؾ البتٌةٌ ،ميما تكف ،حتى تديف
آخريف"
ت ال عذر لؾ"
بغض النظر مف أنت ،إذا ًد ٍن ى
" ٌ

" TEVفأنت مف تحكـ عمى اآلخريف ...أنت ببل
عذر"

الكتاب
الشريؼ

JB

ىػػذا يعنػػي حرفي ػان "ال دفػػاع قػػانكني لػػؾ" "قػػارف  .31 :8يكضػػعت فػػي البدايػػة فػػي الجممػػة اليكنانيػػة تضػػخيمان
لمعناىا ،إف األعداد  86–8تبدك ذات صمة لكبل الفػريقيف ،الييػكد المتػزمتيف بب ٌػرىـ الػذاتي كاليكنػانييف األخبلقيػيف.

إ ٍذ عندما يحكمكف عمى اآلخريف ،يدينكف أنفسيـ.

" 2 :2نحف نعمـ" ىذا الضػمير يشػير إلػى مكاطنيػو الييػكد ،كمػا أنػو يمكػف أف يشػير إلػى المسػيحييف .فػي األعػداد
 4–3يعكد بػكلس إلػى تقنيتػو المعيػكدة فػي يبنيػة السػؤاؿ كالجػكاب بأسػمكب الخطػاب السػاخر ،كالػذم بػو يقػدـ الحػؽ
مػػف خػػبلؿ منػػاكئ مفتىػ ىػرض .لقػػد اسػػتيخدـ ىػػذا األسػػمكب مػػف قبػػؿ حبقٌػػكؽ كمبلخػػي كالػرٌبييف ككػػذلؾ فبلسػػفة اليكنػػاف

(أمثاؿ سقراط كالركاقيكف أتباع زينكف).

تستخدـ عبارة "ونحف نعمـ أف" عػدة مػرات فػي رسػالة ركميػة (3 :3؛ 89 :1؛ 84 :7؛  33 :8ك .)38إذ

يفترض بكلس أف لدل سامعيو درجة ما مف المعرفة خبلفان لمكثنييف اإلباحييف في األصحاح األكؿ.

" دينونػػة اهلل" الكتػػاب المقػ ٌػدس كاضػػح حػػكؿ ىػػذه الحقيقػػة .كػػؿ النػػاس يقػ ٌػدمكف هلل حسػػابان عػػف ىبػػة الحيػػاة
(قػػارف ع9–5؛ مػػت46–18 :35؛ رؤ .)85–88 :31حتػػى المػػؤمنيف المسػػيحييف سػػيقفكف أمػػاـ المسػػيح
(قارف 83–81 :84؛ 3كك.)81 :5

 3 :2إف الشكؿ النحكم لمسؤاؿ الببلغي الذم يطرحو بكلس يتكقٌع اإلجابة بػ"ال".

ػتظف" ىػػك فعػػؿ  Logizomaiفػػي اليكنانيػػة ،يسػػتخدمو بػػكلس م ػ ار انر (رك1 :3ك36؛ 38 :1؛ 6–1 :4
" أفػ ُّ
ك 88–8ك34–33؛ 88 :6؛  88 :8ك16؛ 8 :9؛ 84 :84؛ غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،6 :1كعش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػرات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
8ك3ككرنثكس ،كمرتيف في فيمبي) .انظر التعميؽ عند دراسة  1 :4ك.88 :8

فيشير إلى الييكد.
" أييا اإلنساف" ىذا يماشي نفس المصطمح في العدد .8أما في  31 :9ي
 4 :2ىذا أيضان سؤاؿ كاستفياـ في اليكنانية.
ِ
لطفو واميالو وطوؿ أ ّناتو" لقد أساء البشػر مػ ار انر فيػـ نعمػة اهلل كرحمتػو كطػكؿ ٌأناتػو مح ٌػكليف إياىػا
" غنى
و
فرصة لمخطيئة عكضان عف التكبة (قارف 3بط.)9 :1
إلى

يصؼ بكلس م ار انر صفات اهلل "بالغنى" (قػارف 31 :9؛ 11 :88؛ كػك37 :8؛ أؼ 7 :8ك88؛  4 :3ك7؛

 8 :1ك86؛ في)89 :4

" تقودؾ إلى التوبة" إف التكبة مسألة حاسمة فػي العبلقػة مػع اهلل بعيػد اإليمػاف (قػارف مػت3 :1؛ 87 :4؛
مػ ػػر85 :8؛ 83 :6؛ لػ ػػك 1 :81ك5؛ أع18 :3؛ 86 :1؛ 89؛  .)38 :31كالمصػ ػػطمح يعنػ ػػي بالعبريػ ػػة
تغيير األفعاؿ ،في حيف يعني باليكنانية تغيير الذىف .فالتكبة ىي الرغبػة اإلراديػة فػي التغييػر مػف الكجػكد

القػػائـ عمػػى مركزيػػة الػػذات عنػػد المػػرء ،إلػػى حيػػاة مكجيػػة متش ػ ٌكمة مػػف اهلل .ىػػي دعػػكة لمتحػ ٌػكؿ مػػف أكلكيػػة
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سيد جديد .فالتكبة ىي مشػيئة
الذات كعبكديتيا ،إذ ىي أساسان مكقؼ جديد كنظرة جديدة لمعالـ تحت إمرة ٌ
اهلل لكؿ ساقط مف بني آدـ معمكؿ عمى صكرتو (حز 38 :88ك 31ك13؛ ك3بط.)9 :1
أفض ػػؿ مقط ػػع ف ػػي العي ػػد الجدي ػػد يعك ػػس الفركق ػػات المغكي ػػة اليكناني ػػة لكمم ػػة تكب ػػة ى ػػك 3ك ػػك.83–8 :7

مرت ػ ػ ػ ػػاف) ،ع( 9ث ػ ػ ػ ػػبلث م ػ ػ ػ ػ ٌػرات) ،ع( 81مػ ػ ػ ػ ػرتيف) ،ع( 88م ػ ػ ػ ػ ٌػرة).
(" lupeō)8أس ػ ػ ػ ػػى" أك "ح ػ ػ ػ ػػزف" ف ػ ػ ػ ػػي عٌ ( 8
(" Metamelomai)3األسػ ػػؼ" ك"االىتمػ ػػاـ" بمعنػ ػػى الندامػ ػػة فػ ػػي ع( 8م ػ ػرتيف) ،ع( 9م ػ ػرة)Metanoia)1( .

"التكبػػة" أك "الػػذىف المتجػ ٌػدد" فػػي ع 9ك .81الكممػػة المعاكسػػة ىػػي التكبػػة الكاذبػػة( (Metamelomai) .ييػػكذا؛
مت1 :37؛ عب 87–86 :83مقابؿ التكبة الحقيقية ).(Metanoeo
ت ػرتبط التكبػػة الحقيقيػػة الىكتي ػان بػ ػ ( )8كعػػظ يسػػكع كفػػؽ شػػركط العيػػد الجديػػد (مػػت87 :4؛ مػػر85 :8؛

لػ ػػك 1 :81ك )3( .)5عظػ ػػات الرسػ ػػؿ فػ ػػي سػ ػػفر األعمػ ػػاؿ ( .Kerygmaقػ ػػارف أع 86 :1ك89؛ )1( .)38 :31
العظمى (أع18 :5؛ 88 :88؛ 3تي )4( .)35 :3اليبلؾ (قارف 3بط .)9 :1التكبة ليست خيا انر.
عطية اهلل ي
الموضوع الخاص :التوبة
إف التكبػػة جنب ػان إلػػى جنػػب مػػع اإليمػػاف ىػػي مطمػػب عيػػدم فػػي كػػبل العيػػديف ،العيػػد القػػديـ (،Nacham

8مؿ47:8؛ 8 ،Shuvمؿ48:8؛ حز6:84؛ 11 :88؛ يؤ81–83 :3؛ زؾ ،)4–1 :8كالعيد الجديد كما في:
 -8يكحنا المعمداف (مت 3 :1؛ مر4 :8؛ لك 1 :1ك.)8

 -3يسكع (مت87 :4؛ مر85 :8؛ 87 :3؛ لك13 :5؛  1 :81ك5؛ 7 :85؛ .)1 :87
 -1بطرس (أع18 :3؛ 89 :1؛ 33 :8؛ 88 :88؛ 3بط.)9 :1
 -4بكلس (أع34 :81؛ 11 :87؛ 38 :31؛ 31 :36؛ رك4 :3؛ 3كك.)81–9 :3
لكػف مػػا ىػػي التكبػة؟ ىػػؿ ىػػي حػزف؟ ىػػؿ ىػػي امتنػػاع عػف الخطيئػػة؟ إف أفضػػؿ إصػحاح فػػي العيػػد الجديػػد

لفي ػػـ الف ػػرؽ ف ػػي دالالت المع ػػاني لي ػػذه الفكػ ػرة ى ػػك المقط ػػع الػ ػكارد ف ػػي 3ك ػػك 88–8 :7حي ػػث تس ػػتخدـ في ػػو ثبلث ػػة
مصطمحات مختمفة رغـ صمتيا ببعضيا كىي:
" -8الحػ ػػزف" ( lupēقػ ػػارف ع[ 8م ػ ػرتيف] ،ع[ 9ثػ ػػبلث مػ ػرات] ،ع[ 81م ػ ػرتيف] ،ع )88كتعنػ ػػي األسػ ػػى أك
الكرب كليا داللة الىكتية محايدة [ال تذكير كال تأنيث]).
" -3تكب ػػة" ( metanoeōق ػػارف ع 9ك )81إني ػػا مرٌكب ػػة م ػػف "بع ػػد" ك"ذى ػػف" كالت ػػي تعن ػػي ض ػػمنان ال ػػذىف

الجديد ،أم طريقة جديدة في التفكير كمكقؼ جديد تجاه الحياة كتجاه اهلل؛ كىذه ىي التكبة الحقيقية.

" -1األسػػؼ" ( metamelomaiقػػارف ع[ 8م ػرتيف] ك[81م ػرة]) إنيػػا مرٌكبػػة مػػف "بعػػد" ك"اىتمػػاـ" كتعنػػي

كردت عػػف ييػػكذا اإلسػػخريكطي (مػػت)1 :37
ضػػمنيان حػػزف عمػػى النتػػائج كالتػػداعيات ،كلػػيس حزن ػان عمػػى األفعػػاؿ.
ٍ
كعيسك في (عب.)87–86 :83

التكبػػة كاإليمػػاف ىمػػا فعػػبلف الزمػػاف لمعيػػد (مػػر85 :8؛ أع 18 :3ك48؛  86 :1ك89؛  )38 :31كىنػػاؾ بعػػض
النصكص التي مفادىا أف اهلل يعطي التكبػة (أع18 :5؛ 88 :88؛ 3تػي )35 :3عممػان أف أغمػب النصػكص ت ارىػا
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المجاني.
مف باب االستجابة العيدية الضركرية مف اإلنساف نحك العرض اإلليي في الخبلص ٌ

إف تعريفػػات المصػػطمحات العبريػػة كاليكنانيػػة مطمكبػػة لمكقػػكؼ عمػػى المعنػػى الكامػػؿ لمتكبػػة .العبريػػة تتطمٌػػب

"تغييػػر األفعػػاؿ" ،فػػي حػػيف تتطمٌػػب اليكنانيػػة "تغييػػر األذىػػاف" .فالشػػخص المخمٌػػص يتمقٌػػى ذىنػان كقمبػان جديػػديف .إنػو

يف ٌكر بطريقة مختمفة كيعيش بطريقة مختمفة كعكضان عف السؤاؿ "أيف مصمحتي كفائدتي؟" يصير السػؤاؿ اآلف "مػا
و
تامػ وػة ،بػػؿ عبلقػػة جديػػدة مػػع القػػدكس الػػذم ينقػػؿ
ىػػي مشػػيئة اهلل؟" .ليسػػت التكبػػة عاطف ػةن زائم ػةن كال حال ػةى عصػػمة ٌ
و
قديس.
بتدرج متصاعد نحك
شخص ٌ
المؤمف ٌ
تصؼ )8( :قساكة الجنس البشرم الساقط )3( .غضب اهلل كدينكنتو.
 9–5 :2ىذه األعداد
ي
" 5 :2القساوة" كصؼ إسرائيؿ بنفس الطريقة في (خر9 :13؛  1 :11ك5؛ 9 :14؛ تث 6 :9ك 81ك)37
" القمب" انظر المكضكع الخاص عند .34 :8

" فػػي يػػػوـ الغضػػػب" كػػاف يسػ ٌػمى "يػػكـ الػػرب" فػػي العيػػد القػػديـ (قػػارف يكئيػػؿ ،ع ػامكس) .كلػػو مفيػػكـ يػػكـ
ػيقدمكف هلل حسػابان عػف ىبػة الحيػاة (مػت46-18 :35؛
الدينكنة ،كبالنسبة لممؤمنيف يكـ القيامة .فالبشػر س ٌ
رؤ.)85–88 :31

ػؾ" .ف ػػاهلل
ػذخ ير لنفس ػ ى
أنفس ػػيـ ف ػػي (ك ػػاؼ المخاطب ػػة) ي ػػذخركف الغض ػػب ،ل ػػذلؾ يق ػػكؿ "ت ػ ى
الح ػػظ أف الخط ػػأةى ى
َّ
المذخر بأف يصبح ظاى انر ليأخذ مداه األكمؿ بحقيـ.
ببساطة ،يسمح في مرحمة ما ،ليذا الغضب

الغضب ىك كباقي الكممات البشرية التي تصؼ اهلل ،عبارة عف كناية مستعارة مف المغة اإلنسانية لكصؼ

أما البشر فيـ محدكدكف ،خطاة ،جسديكف .فاهلل ال يغضب عاطفيان ككأنيػا نػزكة
األلكىة .فاهلل أزليٌ ،
قدكس ،ركح؛ ٌ
و
ػائف كىػك
قدمو
أك نكبة ،فالكتاب يي ٌ
كمحب لمخطاة كيريد مػنيـ فػي أف يتكبػكا ،كلكنػو يػرفض التم ٌػرد اإلنسػاني .فػاهلل ك ه

مكجية إليو شخصيان ،كنحف مسؤكلكف شخصيان عف خطايانا.
يرل الخطيئة ٌ
ىناؾ فكرة إضافية عػف غضػب اهلل .فيػك بحسػب الكتػاب المقػدس مػرتبط بػالزمف (مؤقػت ،قػارف  34 :8ك

يخ ىركم قارف  .)8–5 :3إف يكـ الرب (يكـ الدينكنة) كاف سبيبلن ألنبيػاء العيػد
 36ك  )38كآت في يمنتيى الزمف (أ ٍ
القديـ في إنذار إسرائيؿ بالتكبة فػي الػزمف الحاضػر كػي يكػكف المسػتقبؿ مباركػان خ و
ػاؿ مػف الدينكنػة (قػارف تػث–37
 .)38كاف أنبياء العيد القديـ يتناكلكف أزمة معاصرة كيسمطكف الضكء عمييا بالعبلقة مع منتيى الزمف القادـ.

 6 :2ىذا اقتباس مػف المزمػكر 83 :63كىػك مبػدأ شػمكلي ،حيػث يكػكف النػاس فيػو مسػؤكليف عػف أفعػاليـ كسػكؼ
يعطػ ػػكف عنيػ ػػا حسػ ػػابان لمٌػ ػػو (أم88 :14؛ أـ83 :34؛ جػ ػػا84 :83؛ إر81 :87؛ 89 :13؛ مػ ػػت37 :86؛ :35

46–18؛ رك6 :3؛ 83 :84؛ 8كػػك8 :1؛ غػػؿ81–7 :6؛ 3تػػي84 :4؛ 8بػػط87 :8؛ رؤ31 :3؛ 83:31؛ :33
ػيقدمكف حسػػابان عػػف حيػػاتيـ كخػػدمتيـ لممسػػيح (3كػػك )81 :5فػػالمؤمنكف ليس ػكا مخمَّصػػيف
 ،)83حتػػى المػػؤمنيف سػ ٌ
باألعماؿ ،بؿ مخمٌصكف ألعماؿ صالحة (أؼ[ 81–8 :3خصكصان ]36–84 :3؛ يعقكب؛ 8يكحنا).

أما الذيف"
أما الذيف" ىناؾ تضاد بيف األشخاص المذككريف في ع 7كأكلئؾ المذككريف في ع" 8و ّ
ّ " 7 :2
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و
بصبر في العمؿ الصالح يطمبكف المجد كالكرامة كالبقاء ،ليـ الحياة األبدية"
"أما الذيف

 + NASBفاندايؾ

"الحيػػاة األبديػػة ألكلئػػؾ الػػذيف بالمكاظبػػة الصػػابرة فػػي العمػػؿ الصػػالح يطمبػػكف المجػػد كالك ارمػػة

 + NKJVمشتركة

كالبقاء"

"ألكلئؾ الذيف بالصبر يعممكف الصبلح كيسعكف لممجد كالكرامة كالبقاء سيعطييـ الحياة األبدية"

NRSV

بعض الناس يتابعكف عمؿ الصبلح كيسعكف لممجد كالكرامة كالحياة الباقية ،ليـ سيعطي اهلل الحياة األبدية

TEV

"ألكلئؾ الذيف يسعكا في طمب الصيت كالمجد كالبقاء بالعمؿ الصالح الدؤكب سينالكف الحياة األبدية"

JB

أمػػا الكتػػاب الش ػريؼ فيسػ ٌػمي المجػػد "الجػػبلؿ"
[المتػػرجـ :الترجمػػة الكاثكليكيػػة تسػ ٌػمي البقػػاء "العصػػمة مػػف الفسػػاد" ٌ
كالحياة األبدية "حياة الخمكد"].

ىػػذه إشػػارة ألنػػاس مثػػؿ كرنيميػػكس (قػػارف أع ،)15 –14 :81يبػػدك ىػػذا المقطػػع ّْ
محبػػذان لفك ػرة بػ ٌػر األعمػػاؿ
(الحصػػكؿ عمػػى البػ ٌػر مػػف خػػبلؿ الجيػػد اإلنسػػاني) كلكػػف ىػػذا يبػػدك معاكسػان لمعنػكاف العػػاـ لرسػػالة ركميػػة .تػػذ ٌكر أف

المقط ػػع  86–8أك  88–8ى ػػك فقػ ػرة كاح ػػدة ألف النقط ػػة البلىكتي ػػة ب ػػالعمكـ ى ػػي أف اهلل ال ييح ػػابي الكج ػػكه (ع)88
كالجميػػع أخط ػػأكا (ع ،)83فػػإذا عػػاش النػػاس عمػػى مسػػتكل النػػكر الػػذم لػػدييـ (اإلعػػبلف الطبيعػػي لؤلم ػػـ الكثني ػػة
كاإلعػػبلف الخػػاص لمييػػكد ،قػػارف  )5 :81كقتئػ وػذ يككنػػكف فػػي كضػػع صػػحيح مػػع اهلل .عمػػى أم حػػاؿ ،إف خبلصػػة
المقطع  88–9 :1ك 31تيظير فشؿ اإلنساف ماضيان كحاض انر كمستقببلن في تحصيؿ ذلؾ!!
المؤسسػة عمػى اإليمػاف .ألف الحيػاة
كمثمنة السػتجابتو األكليػة
فحياة المؤمف الكرعة ك
َّ
ٌ
المتجددة تبدك مؤ ٌكدة ٌ
المتجػ ٌػددة ىػػي برىػػاف يسػػكنى ركح اهلل (قػػارف ع 81ك81؛ مػػت7؛ أؼ81–8 :3؛ يػػع 36–84 :3ك8يكحنػػا) .انظػػر
المكضكع الخاص :الحاجة إلى المثابرة ،عند دراسة .35 :8
" الحياة األبدية" ىذه العبارة مػف سػمات كتابػات الرسػكؿ يكحنػا كنػاد انر مػا اسػتخدمت فػي األناجيػؿ اإلزائيػة.
اشتؽ ىذه العبارة مف دانياؿ( 3 :83قارف تػي3 :8؛  )7 :1حيػث ت ُّ
ػدؿ عمػى حيػاة العصػر
يبدك أف بكلس
ٌ
الجديد ،الحياة في شركة مع اهلل ،حياة القيامة .لقد استخدميا ألكؿ م ٌػرة فػي غػؿ . 8 :6إنػو مكضػكع عػاـ

8 :2

عدة مرات في الرسػائؿ
في القسـ العقائدم مف رسالة ركمية (قارف 7 :3؛ 38 :5؛  33 :6ك  .)31كترد ٌ
الرعكية (قارف 8تي86 :8؛ تي3 :8؛ .)7 :1

"أكلئؾ أصحاب الرغبات الذائبة الجامحة"
"اآلخركف ىـ أنانيكف"
"أكلئؾ الذيف بدافع الغيرة
"أكلئؾ المفكريف فقط بمصالحيـ الشخصية"

NASB
TEV

التحزب"
"الذيف ىـ مف أىؿ
ٌ
"الذيف يرفضكف الحؽ"

NJB
"أىؿ المخاصمة"
" NKJV NPSVاألنانييف"

"الذيف يرفضكف الطاعة"
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فاندايؾ
المشتركة
الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

الحياة

المصطمح يعني في األصؿ "عمؿ باألجرة" (قارف ،طكبيا.)88 :3
كرد ف ػ ػػي Lexicon

 Greek-Englishالمعج ػ ػػـ اليكن ػ ػػاني – اإلنكمي ػ ػػزم .ت ػ ػػأليؼ  louwك Nidaالمجم ػ ػػد،3

ص ،814استخداماف ليذا المصطمح:

مطمح أناني" كمػا فػي ركميػة 8 :3بمعنػى "الرغبػة فػي أف يككنػكا أفضػؿ مػف أم شػخص آخػر" كىػي
" )8
ه
تناسب ىذه القرينة.
" )3العػداكة" كمػا فػي فيمبػي 81 :8بمعنػى "المنافسػة" كأحػد االختيػارات فػي الترجمػة (انظػر 3كػػك31:83؛
غؿ31 :5؛ في1 :3؛ يع 84 :1ك.)86

ػػػؽ" إف مص ػػطمح "الح ػػؽ" ( )aletheiaاس ػػتيخدـ ب ػػالمعنى العب ػػرم ( )emethالحقيق ػػة
" ال يطػػػػاوعوف لمحػ ّ
ػتـ عمػى الفحػكل األخبلقػي ال الفكػرم لممصػطمح .انظػر
الكاممة كالمكثكقية .أما فػي ىػذه القرينػة فػالتركيز ي ٌ
المكضكع الخاص :الحؽ في كتابات بكلس لدل 88. :8

ػرجـ "جميػػع" أك "كػػؿ" م ػ ار انر فػػي افتتاحيػػات
" 9 :2عمػػى كػػ ّؿ نفػػس" اسػػتخدـ بػػكلس المصػػطمح اليكنػػاني  Pasالمتػ ى
األصحاحات مػف الرسػالة إلػى ركميػة ،ليظيػر التضػمينات الشػمكلية لك وػؿ مػف "األخبػار السػيئة" (أم ىػبلؾ الجػنس
السارة" (أم عػرض اهلل لمخػبلص المجػاني كالغفػراف التػاـ فػي
البشرم كدينكنة اهلل التي ال تحابي) ،كأيضان "األخبار
ٌ
المسيح لكؿ مف يتكب كيؤمف).

كتممح بق ٌػكة إلػى الدينكنػة الشػمكلية كمػا يػنجـ عنيػا مػف تػداعيات .ىػذه الحقيقػة تتطمٌػب
ىذه القرينة
تتضمف ٌ
ٌ
حد سكاء (دا3 :83؛ يك39–38 :5؛ أع.)85 :34
قيامة األبرار كاألشرار عمى ٌ

إذا كان ػػت األع ػػداد  88–6تقميبػ ػان لغكيػ ػان ببلغيػ ػان لمثنائي ػػات التعبيري ػػة ( ،)Chiasmsتص ػػبح األع ػػداد 9–8

أعدادان مفتاحية تشير إلى الدينكنة كفاعمي الشر.

" 11–9 :2الييػػودي أوالً" تيكػػرر ىػػذه العبػػارة لمتشػػديد .ألف الفرصػػة معطػػاة أكالن لمييػػكد إذ لػػدييـ اإلعػػبلف اإلليػػي
(قػػارف 86 :8؛ مػػت6 :81؛ 34 :85؛ يػػك33 :4؛ أع36 :1؛  .)46 :81كلكػػف الدينكنػػة أيض ػان تػػأتي عمػػييـ أكالن
(قارف  )88–9ألف لدييـ تراث ديني كثيؽ مف اهلل( .قارف .)5–4 :9
11 :2

"ألف ليس عند اهلل محاباة"
"ال ييظير اهلل أية محاباة"
"ألف اهلل يديف الجميع بنفس المعيار"
محسكبية عند اهلل"
"ال
ٌ

" NKJV ،NASBألف ليس عند اهلل محاباة"
" NRSVليس عند اهلل محاباة لمكجكه"
TEV
تحيز"
"فميس عند اهلل ٌ
" NJBألف اهلل ال يحابي أحدان"

يتحيز ألحد"
"ألف اهلل ال ٌ

فاندايؾ
الكاثكليكية
كتاب الحياة
المشتركة

الكتاب الشريؼ

ىذا يعني حرفيان "رفػع الكجػكه" كىػذه اسػتعارة مػف النظػاـ القضػائي لمعيػد القػديـ (قػارف ال85 :89؛ تػث:81

87؛ 3أخ7 :89؛ أع14 :81؛ غ ػ ػػؿ6 :3؛ أؼ9 :6؛ ك ػ ػػك35 :1؛ 8ب ػ ػػط .)87 :8ف ػ ػػإذا رأل القاض ػ ػػي أف ىن ػ ػػاؾ
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لمتحيػػز مػػع مػػف ىػػك قيػػد المحاكمػػة ،يتكجػػب عميػػو االمتنػػاع عػػف ذلػػؾ كعػػدـ األخػػذ برفػػع كجػػو المتقاضػػي
إمكانيػػة
ٌ
أمامو.
الموضوع الخاص :العنصرية
 - Iمدخؿ
أ .ىػػذا تعبيػػر كػػكني يسػػتعممو الجػػنس البشػػرم السػػاقط ضػػمف تجمعاتػػو ،ىػػذه األنػػا العائػػدة لمجػػنس
البشرم الداعمة لمػذات عمػى حسػاب اآلخػريف .فالعنصػرية ىػي ،كبطػرؽ عديػدة ،ظػاىرة حديثػة
في حيف القكمية أك (القبمية) ىي تعبير أكثر ًق ىدمان.

ب .بدأت القكمية في بابؿ (تؾ )88كالتػي ليػا ً
صػمة أساسػان بػأكالد نػكح الثبلثػة الػذيف مػنيـ تطػكرت
ما تيدعى باألعراؽ (تؾ .)81إالٌ أنػو مػف الكاضػح حسػب الكتػاب المق ٌػدس أف البشػرية ىػي مػف
مصدر كاحد (قارف تؾ1 –8؛ أع.)36 – 34 :87

ت .فالعنص ػرية ىػػي مجػ ٌػرد كاحػػدة مػػف اإلجحافػػات التػػي منيػػا ( )8التعػػالي الثقػػافي )3( ،التبػػاىي
التزمػ ػػت الػ ػػديني القػ ػػائـ عمػ ػػى البػ ػ ٌػر الػ ػػذاتي )4( ،التحالفػ ػػات
االجتمػ ػػاعي – االقتصػ ػػادمٌ )1( ،
السياسية العقائدية.

المادة الكتابية
ٌ - II
أ .العيد القديـ

إف البشر ،ذكك انر كاناثان ،يخمقكا عمى صػكرة اهلل ،ممػا يجعميػـ متميػزيف .كيظيػر
- 8تؾٌ ،37 :8
أيضان قيمة ككرامة الفرد (قارف يك.)86 :1
يسجؿ العبارة القائمةً " :
كجنسػو" عشػر م ٌػرات .لقػد اسػتيخدمت ىػذه العبػارة
- 3تؾٌ ،35 –88 :8
لتدعيـ فكرة الفصؿ العنصػرم ،لكنػو كاضػح مػف القرينػة أف المقصػكد بػذلؾ ىػك الحيكانػات
كالنباتات كليس الجنس البشرم.
 - 1تؾ ،37 –88 :9اسػتيخدـ ىػذا المقطػع لتػدعيـ فكػرة التف ٌػكؽ العرقػي .يجػب التػذكر أف اهلل
الس ٍكر .كحتػى لػك
لـ يمعف كنعاف ،بؿ نكح ٌ
جده ىك مف فعؿ ذلؾ بعد أف استعاد كعيو مف ي
فعػػؿ في ػػذا ال ي ػػؤثر عم ػػى ً
العػػرؽ األس ػػكد .كنع ػػاف ك ػػاف أب ػان ألكلئ ػػؾ ال ػػذيف س ػػكنكا فمس ػػطيف
كيظير الفف الجدارم المصرم أنيـ لـ يككنكا سكدان.
ي
- 4يش ،31 :9استيخدـ ىذا العدد إلثبات أف ًعرقان يخدـ آخر .عممان أف الجبعكنييف ،كمػا فػي
القرينة ،ىـ مف نفس سبللة ً
كعرؽ الييكد.

- 5عػػز81–9؛ نػػح ،81اسػػتيخدمت ىػػذه األصػػحاحات غالب ػان بمفيػػكـ عنصػػرم .بينمػػا القرينػػة
تيظيػػر أف الزيجػػات يشػ ًػجبت كدينػػت لػػيس بسػػبب ً
العػػرؽ (ألنيػػـ كػػانكا مػػف نفػػس االبػػف لنػػكح
اع دينية.
تؾ )81بؿ لدك و
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ب .العيد الجديد
- 8األناجيؿ
أ .استعمؿ يسكع الكراىية الحاصمة بيف الييكد كالسامرييف في كقػائع عديػدة حيػث تظيػر
أف الكراىية ً
العرقية غير مقبكلة كغير مبلئمة.
( )8مثؿ السامرم الصالح (لكقا.)17 -35 :81
( )3المرأة عند البئر (يكحنا .)4
( )1األبرص الشاكر (لكقا .)89 – 7 :87
ب .اإلنجيؿ لمبشرية جمعاء
( )8يكحنا.86 :1

( )3لكقا47 – 46 :34
( )1عبرانييف9 :3
( )4رؤيا6 :84
يضـ كؿ أصناؼ البشر
ت .الممككت ٌ
( )8لكقا39 :81
( )3رؤيا 5
- 3سفر األعماؿ
أ .أع 81ىك مقطع جازـ عف محبة اهلل الشاممة كرسالة اإلنجيؿ الككنية.

ب .ى ػ ً
ػكجـ بط ػػرس ف ػػي أعم ػػاؿ 88بس ػػبب أفعال ػػو كل ػػـ تيحػ ػ ٌؿ ى ػػذه المس ػػألة إالٌ ف ػػي مجم ػػع
تمت تسكيتيا ككجدكا ليػا حػبلِّ .فػالتكتر بػيف ييػكد القػرف األكؿ
أكرشميـ (أع )85حيث ٌ

جدان.
حادان ٌ
كاألممييف كاف ٌ
- 1بكلس
أ .ال حكاجز في المسيح.

( )8غبلطية 38 – 36 :1
( )3أفسس 33 – 88 :3
( )1ككلكسي 88 :1
ب .اهلل ال يحابي الناس
( )8ركمية 88 :3
( )3أفسس 9 :6

- 4بطرس كيعقكب

أ .اهلل ال يحابي الناس (8بط )87 :8
78

تحيز (يعقكب )8 :3
تحيز عنده ،ىكذا يجب أف يككف شعبو ببل ٌ
ب .بما أف اهلل ال ٌ
- 5يكحنا
خبلصة
- III

كاحدة مف أقكل التصريحات عف مسؤكلية المؤمنيف نجدىا في (8يكحنا )11 :4

أ .إف العنص ػرية أك مػػا شػػاكميا مػػف اإلجحػػاؼ مػػف أم نػػكع كػػاف ،مرفكضػػة تمام ػان كغيػػر مبلئمػػة
ألكالد اهلل كاليػػؾ اقتبػػاس ممػػا قالػػو  Henlee Barnetleالػػذم تكمَّػػـ فػػي نػػدكة فػػي غمكرييتػػا،
في نيكمكسيكك لييئة الحياة المسػيحية فػي العػاـ " :8964العنصػرية ىرطقػة ألنيػا غيػر كتابيػة
كال تميؽ بالمسيحييف ،ىذا إف لـ نقؿ غير عممية أيضان".

بمحب ػػة المس ػػيح
ب .ى ػػذه المس ػػألة تعط ػػي الم ػػؤمنيف المس ػػيحييف فرص ػػة إظي ػػار المحب ػػة المش ػػابية
ٌ
كغفرانو كتفيٌمو لعالـ ىالػؾ .إف عػدـ نبػذ العنصػرية مػف قبػؿ المػؤمنيف المسػيحييف يظيػر عػدـ

نضػػكجيـ كيعطػػي إبمػػيس فرصػػة لتػػأخير إيمػػاف كثقػػة كنمػ ٌػك المػػؤمف .كأيض ػان تمعػػب دك انر عائق ػان
لمجيء الناس اليالكيف إلى المسيح.

ت .ماذا يمكنني أف أفعؿ (المقطع التالي مأخكذ مف نبذة لييئة الحيػاة المسػيحية عنكانيػا "عبلقػات
األعراؽ".

"عمى المستوى الشخصي"
تحمؿ مسؤكليتؾ الشخصية في ح ٌؿ المسائؿ المتعمٌقة باألعراؽ.

ٌ
المقدس كالشركة مع الذيف ىـ مف أعراؽ أخرل ،جاىد لمػتخمٌص مػف
 مف خبلؿ الصبلة كدراسة الكتاب ٌ
التحيز العنصرم في حياتؾ.
ٌ
عبػػر عػػف قناعاتػػؾ حػػكؿ العنص ػرية السػ ٌػيما عنػػدما ال يكجػػد مػػف يقػػؼ فػػي كجػػو أكلئػػؾ الػػذيف يؤججػػكف
ٌ 
الكراىية العرقية.
"في الحياة العائمية"
ً
محببة نحك األعراؽ األخرل.

اعط أىمية لمتأثير العائمي في تنمية مكاقؼ ٌ
اسع لتطكير مكاقؼ مسيحية بمداكلة ما يسمعو األىؿ كاألكالد حكؿ المسألة العرقية خارج المنزؿ.

ى
يقدمكا قدكةن مسيحية عف التكاصؿ مع و
أناس مف أعراؽ أخرل.
 يتكجب عمى األىؿ االىتماـ بأف ٌ
 اقتنص الفرص إلنشاء صداقات عائمية متقاطعة مع السبلالت العرقية.
"في كنيستؾ"

يتحمسػكا كيشػ ٌكمكا
 مػػف خػػبلؿ الػػكعظ كالتعمػػيـ الكتػػابي بػ ٌ
ػالحؽ فيمػػا يتعمٌػػؽ بػػاألعراؽ ،يمكػػف لمجميػػكر أف ٌ
مثبلن يحتذل لممجتمع األىمي بأكممو.
 كف عمى يقيف أف العبػادة كالشػركة كالخدمػة مػف خػبلؿ الكنيسػة متاحػةه لمجميػع تمامػان كالكنيسػة األكلػى
التي لـ ً
تعط المكانع العرقية أم اىتماـ (أؼ33 – 88 :3؛ غؿ.)39 – 36 :1
79

"في حياتؾ اليومية"
 ساعد في التغمٌب عمى كؿ أنكاع التمييز العنصرم في ميداف العمؿ.

 اعمؿ مف خبلؿ المنظمات األىمية مف أم نكع كانت ،عمػى تػأميف تكػافؤ الحقػكؽ كالفػرص .متػذ ٌك انر أف

بحد ذاتيـ .فاليدؼ ىك التركيج لمتفاىـ كليس
مشكمة العنصرية ىي التي يجب مياجمتيا كليس الناس ٌ
خمؽ الم اررة كاالشمئ ازز.

 إذا بػػدا األمػػر معق ػكالن ،نظٌػػـ لجن ػةن خاصػػة مػػف الميتمػػيف مػػف األىػػالي بعػػرض فػػتح قن ػكات االتصػػاؿ فػػي
محددة مف شأنيا تحسيف العبلقات العرقية.
العامة ألجؿ أفعاؿ ٌ
المجتمع لتثقيؼ ٌ
تحس ػػف العدال ػػة العرقي ػػة كتن ػػاىض أكلئ ػػؾ ال ػػذيف
 ادع ػػـ الس ػػمطة التشػ ػريعية كالمش ػ ٌػرعيف لتمري ػػر قػ ػكانيف ٌ
التحيز العرقي ألغراض سياسية.
يستغمٌكف
ٌ
يعززكف سمطة القانكف بدكف تمييز.
 أىثٍ ًف عمى المسؤكليف الذيف ٌ

كركج الحتراـ القانكف كاعمؿ كؿ ما بكسعؾ كمكاطف مسيحي لمحيمكلة دكف كقكع الييئػة

ٌ
تجنب العنؼ ٌ
يركجكف لمتمييز.
القضائية أداة في أيدم أكلئؾ الذيف ٌ
 كف مثبلن لركح كفكر المسيح في جميع العبلقات اإلنسانية.
نص ( NASBالدارج) 16–12 :2

َّ
َخ َ ِ َّ
وس فَ ِب ُد ِ َّ
طأَ ِب ُد ِ َّ
ام ِ
ام ِ
ام ِ
ام ِ
اف.
21أل َّ
َخ َ
وس َي ْي ِم ُؾَ .و ُك ُّؿ َم ْف أ ْ
َف ُك َّؿ َم ْف أ ْ
وس ُي َد ُ
وس فَ ِبالن ُ
طأَ في الن ُ
وف الن ُ
وف الن ُ
02
ِ ِ َِّ
ِ
وس ُى ْـ ُي َبَّرُر َ َّ 03
يف َي ْعممُ َ َّ
سم ُع َ َّ
ام ِ
ُم ُـ
أل ْ
س الَِّذ َ
امو َ
َف لَ ْي َ
وف .ألَن ُو األ َ
وف ِبالن ُ
س ُى ْـ أ َْب َرٌار ع ْن َد اهللَ ،بؿ الذ َ َ
وف الن ُ
يف َي ْ َ
وس ،فَ ُ ِ
ِ
الناموس ،متَى فَعمُوا ِبالطَّ ِب ِ
َّ
َّ
س ِع ْن َد ُىـ َّ
ام ِ
وس ُى ْـ
الَِّذ َ
ام ُ
يؤالَء إِ ْذ لَ ْي َ
َ
َ
يف لَ ْي َ
س لَ ُي ُـ الن ُ
يعة َما ُى َو في الن ُ
ُ ُ َ
ُ
04
ِ
ضا َ ِ
ش ِ
َّ
ام ِ
يما
وبا ِفي ُقمُوِب ِي ْـَ ،
يف ُي ْظ ِي ُر َ
وس ألَ ْنفُ ِس ِيِـ ،الَِّذ َ
اى ًدا أ َْي ً
وس َم ْكتُ ً
ام ٌ
ضم ُ
يرُى ْـ َوأَ ْف َك ُارُى ْـ ف َ
وف َع َم َؿ الن ُ
َن ُ
ِ
شتَ ِكي ًة أَو م ْحتَ َّج ًةِ 05 ،في ا ْليوِـ الَِّذي ِف ِ
س َر ِائ َر َّ
الن ِ
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يو َي ِد ُ
َْ
س َب إِ ْن ِجيمي ِب َي ُ
اس َح َ
يف اهللُ َ
َب ْي َن َيا ُم ْ َ ْ ُ
ػاس مسػػؤكليف حتػػى كلػػك لػػـ ييعػػرض عمػػييـ الكتػػاب
" 12 :2ألف ك ػ ّؿ مػػف أخطػػأ بػػدوف النػػاموس" سيحسػػب اهللي النػ ى
المق ػ ٌػدس بعيدي ػػو الق ػػديـ كالجدي ػػد .ك ػػؿ الن ػػاس ل ػػدييـ بع ػػض المعرف ػػة ع ػػف اهلل م ػػف الخميق ػػة (ق ػػارف 31 – 89 :8؛

ػي فطػػرم (قػػارف  .)85 – 84 :3المأسػػاة تكمػػف فػػي أف الجميػػع
مزمػػكر ،)6 – 8 :89ككػػذلؾ لػػدييـ حػ ّّ
ػس أخبلقػ ٌ
تعدكا بإرادتيـ عمى النكر الذم لدييـ (قارف 31 – 38 :8؛  9 :1ك 89ك31؛ 13 :88؛ غبلطية .)33 :1
ٌ
" الناموس" ال تأتي أداة التعريؼ مع المصطمح "نامكس" فالبنية القكاعديػة تشػدد عػادةن عمػى نكعيػة االسػـ.
بأؿ ليشػير إلػى ع ٌػدة أشػياء مختمفػة )8( ،القػانكف الركمػاني ()3
مع ىذا فبكلس يستعمؿ النامكس
المعرؼ ٍ
ٌ

النامكس المكسكم ( )1فكرة المعايير االجتماعية اإلنسانية عمى كجو العمكـ .فالقرينة كليس أداة التعريؼ

ىػػي مػػف تقػ ٌػرر المقصػػكد ،ىػػذه القرينػػة تشػ ٌػدد عمػػى أف كػػؿ النػػاس لػػدييـ بعػػض المعرفػػة بػػاإلعبلف الطبيعػػي
عف ذات اهلل في قمكبيـ (قارف ع)85
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" 13 :2ألف ليس الذيف يسمعوف الناموس ىـ أبرار عند اهلل" ،إف مصطمح "السػامعكف" فػي اسػتخداـ الػربييف لػو
مخصػػص لتبلميػػذ التػػكراة فػػي معاىػػد معمٌمػػي الييػػكد .تػػذ ٌكر أف كتٌػػاب العيػػد الجديػػد كػػانكا مفك ػريف عب ػرانييف
معنػػى
ٌ
باليكنانية الفصحى .لذلؾ ينبغي أف يبدأ تحميؿ الكممة مف الترجمة السبعينية كليس مف المعجـ اليكناني.
يكتبكف
ٌ

مبرر" ( Kikēفي جميع أشكالو) ىك مصطمح جازـ في فكر بكلس البلىكتي (قػارف
إف مصطمح "بار" أك " ٌ
 4 :1ك 31ك 34ك 36ك 38ك11؛  3 :4ك5؛  8 :5ك9؛ 7 :6؛  11 :8ك .)11فالكممػػات "بػػار" "يبػػرر" "تبريػػر"
أما فػي العبريػة
"مستقيـ" " ُّبر كاستقامة" كمٌيا مشتقٌة مف  .dikaiosانظر المكضكع الخاص" :التبرير" لدل ٌ .87:8
 Tsadagتشػػير باألصػػؿ إلػػى قصػػبة مسػػتقيمة طكيمػػة ( 31-85قػػدـ) كالتػػي كانػػت تيسػػتخدـ لقيػػاس أطػكاؿ األشػػياء

كالجدراف كاألسكار بالشاقكؿ ،ثـ دخمت في مجػاؿ االسػتخداـ االسػتعارم عػف اهلل كمعيػار لمدينكنػة .يسػتخدـ بػكلس
فػػي كتاباتػػو ىػػذا المصػػطمح ضػػمف محػػكريف :األوؿ ،بػ ٌػر اهلل الخػػاص بػػو قػػد أيعطػػي لمجػػنس البشػػرم الخػػاط كيبػ وػة

البر الشرعي ،إذ ييشير إلى حالة المػرء الشػرعية
ٌ
البر الممنكح أك ٌ
مجانية مف خبلؿ اإليماف بالمسيح ،كيدعى غالبان ٌ
أمػػاـ بػ ٌػر اهلل ،ىػػذا ىػػك أصػػؿ "التبريػػر باإليمػػاف" المكضػػكع الػػذم اشػػتير بػػو بػػكلس .الثػػاني ،فعاليػػة اهلل فػػي اسػػتعادة

الجػػنس البشػػرم الخػػاط إلػػى صػػكرتو (قػػارف  )37–8:36أك لنقػػؿ بطريقػػة أخػػرل ،إحػػداث التشػ ٌػبو بالمسػػيح .ىػػذا
ػض المػػؤمنيف عمػػى
العػػدد ،عمػػى غ ػرار مػػت34 :7؛ لػػك 38 :8ك38 :88؛ يػػك87 :81؛ يػػع ،35 ،31–33 :8يحػ ٌ
الفعؿ ال عمى االستماع فقط؛ فالبر المعطى و
كيغيػر الخطػاة! إف اسػتخداـ بػكلس
ػارة .اهلل يغفػر ٌ
ي
م سفر عف حيػاة ب ٌ
ٌ
البر األخبلقي .العيد الجديد يعطي الناس الحالة الشرعية لمب ٌػر ،لكنػو يتطمٌػب
البر الشرعي ك ٌ
لو كبل الكضعيف ،أم ٌ

مجاني لكنو يمكمٌؼ.
أيضاى ن نمط حياة كرعة .إنو
ُّ
" بؿ العامموف بالناموس" .التع ٌػرؼ عمػى اهلل يتطمػب نمػط حيػاة مطيعػة (قػارف ال5 :88؛ مػت37-34 :7
لػػك38 :8؛ 38 :88؛ يػػك87 :81؛ يػػع35 – 33 :8؛  .)38 – 84 :3تيقمٌػػد ىػػذه الفك ػرة فػػي عػػدة طػػرؽ

المصػػطمح العبػػرم ( Shemaشػػماع) كالتػػي تعنػػي اإلصػػغاء ثػ ٌػـ العمػػؿ (قػػارف مػػت8 :5؛ 4 :6؛ 8 :9؛
1 :31؛ .)81–9 :37
14 :2
"ألف األمـ الذيف ال نامكس ليـ ،يفعمكف بالفطرة ما ىك في النامكس فيؤالء إذ ليس ليـ

NASB

نامكس ،ىـ نامكس ألنفسيـ"
"ألف األمـ الذيف ال نامكس ليـ ،يفعمكف بالطبيعة األشياء المكجكدة في النامكس.

NKJV

فيؤالء رغـ أنو ال نامكس عندىـ .ىـ نامكس ألنفسيـ"
"عندما األمـ ،الذم ال يممككف نامكسان يعممكف بالفطرة ما يتطمبو النامكس ،فيؤالء رغـ

NRSV

أنو ال نامكس عندىـ .ىـ نامكس ألنفسيـ"

الحرة يفعمكف ما يأمر بو النامكس،
"األمـ ليس عندىـ نامكس ،كلكف كمما كبدافع اإلرادة ٌ
فيـ نامكس ألنفسيـ مع أنيـ ال يممككف نامكسان"

"عمى سبيؿ المثاؿ؛ الكثنيكف الذيف لـ يسمعكا قط بالنامكس لكنيـ يسمككف بالمنطؽ لفعؿ
81

TEV
JB

ما يأمر بو النامكس ،ربما ال يممككف النامكس بالكاقع يمكف أف يقاؿ عنيـ أنيـ نامكس"
 NASBىي األقرب إلى فاندايؾ NKJV ،األقرب إلى ترجمة الحياة TEV ،األقرب إلى الترجمة المشتركة.
كػػؿ الثقافػػات لػػدييا شػرائع أخبلقيػػة كضػػمنية ،أم معػػايير المجتمػػع .إنيػػـ مسػػؤكلكف عػػف النػػكر الػػذم لػػدييـ

(قػػارف 8كػػك )38 :9ىػػذا العػػدد ال يتضػ ٌػمف أنػػو يمكػػف أف يككن ػكا عمػػى حالػػة صػػحيحة مػػع اهلل إف عاش ػكا فػػي نػػكر
ثقافتيـ ،بؿ إنيـ مسؤكلكف عف معرفتيـ الفطرية عف اهلل.

محتجػة" .ىنػاؾ صػكت أخبلقػي – ضػمني .لكػف
" 15 :2شاىداً أيضاً ضميرىـ وأفكػارىـ فيمػا بينيػا مشػتكية أو
ّ
المنكرة بالركح القدس كحدىا مكضع الثقة الكاممة .فالسقكط أسػاء إلػى ضػمائرنا ،كمػع أف الخميقػة
األسفار ٌ
المقدسة ٌ

( )31–88 :8كالنامكس األخبلقي الضمني ( )85–84 :3ىمػا كػؿ مػا يمتمكػو بعػض النػاس مػف معرفػة عػف اهلل.

ػس
لػػـ يكػػف فػػي العبرانيػػة مصػػطمح يعػػادؿ الكممػػة اليكنانيػػة "ضػػمير" ( .)Syneidesisإف الفك ػرة اليكنانيػػة حػػكؿ الحػ ٌ
األخبلقػػي الضػػمني نحػػك الخيػػر كالشػػر كانػػت مكضػػكع مناقشػػة غالب ػان عنػػد الفبلسػػفة الػػركاقييف .كػػاف بػػكلس عمػػى

ػبس  Cleanthesأع38 :87؛ 8 Menanderكػك11 :85؛  Epimenidesتػي:8
إطٌبلع بالفمسػفة اليكنانيػة (اقتى ى
 )83مػػف د ارسػ ً
ػتو األكلػػى فػػي طرسػػكس ،مسػػقط أرسػػو التػػي كانػػت معركفػػة بمدارسػػيا الراقيػػة فػػي الخطابػػة كالفمسػػفة
اليكنانية.

" 16 :2في اليوـ الذي" انظر التعميؽ لدل 5 :3

ً
ككعظػو عػف رؤيػاه ليسػكع المسػيح .إف الضػمير
" حسب إنجيمػي" فػي القرينػة ،ىػذا يشػير إلػى بشػارة بػكلس
فكض بػو لمبشػارة باإلنجيػؿ (قػارف 35 :86؛ 8كػك:85
"ياء المتكمٌـ" يعكس استيعاب بكلس لبلئتماف الذم ٌ
8؛ غؿ88 :8؛ 8تي8 :8؛ 3تي .)8 :3لـ يكف بكلس منفردان بذلؾ لكف باعتبػاره رسػكالن لؤلمػـ كػاف يشػعر
بإحساس رىيب في مسؤكليتو بنشر الحقيقة عف يسكع في العالـ اليكناني – الركماني.

" سػػػيديف اهلل سػػػرائر النػػػاس" يعػػرؼ اهلل قمػػكب النػػاس (8صػػـ7 :3؛ 7 :86؛ 8مػػؿ19 :8؛ 8أخ9 :38؛
3أخ11 :6؛ م ػ ػ ػػز9 :7؛ 38 :44؛ 6–8 :819؛ أـ88 :85؛ 3 :38؛ إر31 :88؛ 81 :87؛ 83:31؛
لػػك86 :85؛ أع34 :8؛ 8 :85؛ رك37 :8؛ رؤ ،)31 :3فػػاآلب بكاسػػطة ابنػػو المكمٌػػؼ بالدينكنػػة سػػيراجع

قضائيان كؿ حالة معركضة حسب دكافعيا كممارستيا (راجع مت46 – 18 :35؛ رؤ.)85 – 88 :31
" بيسػػوع المسػػيح" لػػـ يػ ً
ػأت يسػػكع ليعمػػؿ كظيفػػة القاضػػي (قػػارف ،يػػك )38 – 87 :1بػػؿ جػػاء يليظيػػر اهلل
اآلب ،كيمػكت المػكت البػػديمي ،كيعطػي المػػؤمنيف مثػاالن لبلحتػذاء .فعنػػدما يػرفض النػػاس المسػيح يحكمػػكف
عمى أنفسيـ.

مػػع ىػػذا ،فالعيػػد الجديػػد يعمٌػػـ أف يسػػكع سػػيؤدم كظيفػػة ممثػػؿ اآلب فػػي الدينكنػػة (قػػارف ،يػػك37 ،33 :5؛

أع43 :81؛ 18 :87؛ 3تي )8 :4فالتكتر بيف يسكع القاضػي كيسػكع المخمٌػص يمكػف مشػاىدتو فػي إنجيػؿ يكحنػا

(قارف  38–87 :1مقابؿ .)19 :9

نص ( NASBالدارج) 24–17 :2
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ِ 18
17
ِ
ِ
َّ
ػام ِ
ػور ا ْل ُمتَ َخ ِالفَػ َة،
وسَ ،وتَ ْفتَ ِخ ُػر ِب
ػاهللَ ،وتَ ْع ِػر ُ
ؼ َم ِش َ
ُى َوَذا أَ ْن َت تُ َ
ُم َ
ػيئتَ ُوَ ،وتُ َم ّْي ُػز األ ُ
س َّمى َي ُيوديِّاَ ،وتَتَّك ُؿ َعمَى الن ُ
19
يف ِفي الظُّ ْمم ِػة21 ،ومي ّْػذب ِلؤلَ ْغ ِبي ِ
ػاءَ ،وم َعمّْػـ ِلؤلَ ْطفَ ِ
ّْ ِ َّ
ام ِ
ؽ أ ََّن َؾ قَ ِائ ٌد ِل ْم ُع ْم َي ِ
ػاؿ،
وسَ .وتَِث ُ
ور ِلمَِّذ َ
ََُ ٌ
َ
افَ ،وُن ٌ
َ
ُمتَ َعم ًما م َف الن ُ
ُ ٌ
21
ِ
ػؾ صػػورةُ ا ْل ِع ْمػِػـ وا ْلحػ ّْ ِ
َّ
ػام ِ
َف الَ
سػ َ
ػؾ؟ الَّػ ِػذي تَ ْكػ ِػرُز :أ ْ
سػ َ
وس .فَأَ ْنػ َ
َ َ
ػت إِ ًذا الَّػػذي تُ َعمّْػ ُػـ َغ ْيػ َػر َؾ ،أَلَ ْ
ػت تُ َعمّْػ ُػـ َن ْف َ
َولَػ َ ُ َ
ػؽ فػػي النػ ُ
22
ؽ ا ْليي ِ
ِ
اكػ َػؿ؟ 23الَّػ ِػذي تَ ْفتَ ِخػ ُػر
ؽ؟ الَّػ ِػذي تَقُػػو ُؿ :أ ْ
سػ ِػر ُ
سػ َػر َ
سػػتَ ْك ِرهُ األ َْوثَػ َ
سػ ِػر ُ َ َ
ػاف ،أَتَ ْ
َف الَ ُي ْزَنػػى ،أَتَْزِنػػي؟ الَّػػذي تَ ْ
ؽ ،أَتَ ْ
ُي ْ
24
ِ
َف اسـ ِ
َّ
َّ
ام ِ
ام ِ
وب.
اهلل ُي َجد ُ
وس تُ ِي ُ
ُمِـَ ،ك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
َّؼ َعمَ ْيو ِب َ
س َب ِب ُك ْـ َب ْي َف األ َ
وس ،أَِبتَ َعدّْي الن ُ
ِبالن ُ
يف اهللَ؟ أل َّ ْ َ

ػحة الطػرح مػف كجيػة نظػر الكاتػب قصػده أدبػي .ىػذا
ْ " 17 :2
إف" ىذه أداة شرط ناظمة لمجممػة كالتػي تفتػرض ص ٌ
الشػػرط ينسػػحب حتػػى ع 31لكػػف بػػدكف خاتمػػة ،لػػذلؾ ترجمتيػػا  TEVكتأكيػػد افت ارضػػي يطرحػػو يسػػكع .ألف الييػػكد
ك ػػانكا يثق ػػكف بس ػػبللتيـ كتقالي ػػدىـ كاألداء الش ػػعائرم لمحص ػػكؿ عم ػػى الخ ػػبلص (ق ػػارف م ػػت9 :1؛ ي ػػك 11 :8ك17

ك.)19

" تفتخر باهلل" العديد مػف الييػكد كػانكا يتٌكمػكف عمػى )8( :سػبللتيـ العرقيػة )3( .قيػاميـ الشخصػي بشػعائر
ػزمتيـ الػديني القػائـ عمػى الب ٌػر الػذاتي ،فصػميـ عػف اهلل
النامكس المكسكم ككسيمة لقبكؿ اهلل ليػـ؛ إالٌ أف ت ٌ
(قارف مت31 :5؛ غؿ .)1يا ليا مف سخرية مأساكية!

يط ػ ٌػكر ب ػػكلس فكػ ػرة االفتخ ػػار ف ػػي 8ككرنث ػػكس ،إذ ك ػػاف يكاج ػػو التب ػػاىي ال ػػديني اليي ػػكدم كالتب ػػاىي الفك ػػرم
لنقميػػا
اليكنػػاني ،لكػػف نيايػػة المطػػاؼ ىػػي أف الجسػػد كائن ػان مػػف كػػاف ال افتخػػار لػػو أمػػاـ اهلل (قػػارف أؼ ،9–8 :3ي
يضمؾ إليو!).
بخشكنة :ال يرل اهلل فيؾ صفقة رابحة عندما
ٌ
الموضوع الخاص :االفتخار
تيستخدـ المصطمحات اليكنانية اآلتية  Kauchēsis, Kauchēma, Kauchaomaiحكالي 15مرة مػف
ًقب ػػؿ ب ػػكلس الرس ػػكؿ ،كم ػ ٌػرتيف فق ػػط ف ػػي ب ػػاقي العي ػػد الجدي ػػد (مػ ػرتيف عن ػػد يعق ػػكب) كيبم ػػغ ذركة اس ػػتخداميا ف ػػي

8ك3ككرنثكس.

ىناؾ حقيقتاف مرتبطتاف باالفتخار:
 ال يفتخر كؿ ذم جسد أماـ اهلل (قارف 8كك39 :8؛ أؼ.)9 :3
 يجب عمى المؤمنيف االفتخار بالرب (قارف 8كك18 :8؛ 3كك ،7 :81كفػي ذلػؾ تممػيح إلػى إر-31:9
 )34لذا ،ىناؾ افتخار مبلئـ كآخر غير مبلئـ.

- 8االفتخار المبلئـ
أ .عمى رجاء المجد (قارف ركمية.)3 :5
ب .باهلل مف خبلؿ الرب يسكع (قارف ركمية.)8 :5
ت .بصميب الرب يسكع المسيح (مكضكع بكلس الرئيسي ،قارف 8كك88–87 :8؛ غؿ.)84 :6
ث .يفتخر بكلس بػ:

83

( )8خدمتو بدكف مقابؿ (قارف 8كك 85 :9ك86؛ 3كك.)83 :81
( )3سمطتو مف المسيح (قارف 3كك 8 :81ك.)83
( )1عدـ افتخار في أتعاب اآلخريف (مثمما كاف بعض الككرنثييف .قارف 3كك)85 :81
( )4إرثو العرقي (كما فعؿ آخركف في ككرنثكس .قارف 3كك87:88؛ )6 ،5 ،8:83
( )5كنائسو
أ .ككرنثكس (3كك 4 :7ك84؛ 34 :8؛ 3 :9؛ .)81 :88
ب .تسالكنيكي (قارف 3تس.)4 :8
( )6ثقتو بتعزية اهلل كانقاذه (3كك.)83 :8

- 3االفتخار غير المبلئـ

أ .بالعبلقة مع اإلرث الييكدم (قارف رك 87 :3ك31؛ 37 :1؛ غؿ.)81 :6
ب .البعض في كنيسة ككرنثكس كانكا يفتخركف:
( )8بالناس (قارف 8كك.)38 :1
( )3بالحكمة (قارف 8كك.)7 :4
( )1بالحرية (قارف 8كك.)6 :5

ج .المعممكف الكذبة كانكا يحاكلكف االفتخار في كنيسة ككرنثكس (قارف 3كك.)83 :88
تميز" انظر المكضكع الخاص اآلتي حكؿ االختبار.
ّ " 18 :2
اليونانية لكممة "اختبار" ودالالتيا.
الموضوع الخاص :المصطمحات
ّ
ىناؾ مصطمحاف يكنانياف ليما فكرة اختبار شخص ما و
لغاية ما:
Dokimazō, dokimion, dokimasiq -8
ىذا مصطمح ييستخدـ عنػد معػايرة المعػادف المتحانيػا كاختبػار أصػالة الشػيء (كبشػكؿ اسػتعارم أصػالة
ػتـ المعػػايرة بالنػػار التػػي تكشػػؼ المعػػدف الحقيقػػي بػػالتخمٌص مػػف الشػكائب بػػالح اررة العاليػػة .أصػػبح
المػػرء) حيػػث تػ ٌ

ىػػذا اإلج ػراء الفيزيػػائي عبػػارةن اصػػطبلحية هلل ك/أك النػػاس فػػي اختبػػار اآلخ ػريف .كىػػذا المص ػطمح ييسػػتخدـ فقػػط
بمعنى إيجابي في االختبار مع و
ميؿ إلى القبكؿ.
ييستخدـ في العيد الجديد الختبار:
أ .األبقار كالثيراف (لك.)89 :84
ب .أنفسنا (8كك.)38 :88
ت .إيماننا (يعقكب .)1 :8
ث .حتى في امتحاف اهلل (عب .)9 :1
84

نتػػائج ىػػذا االختبػػار مفتػػرض أف تكػػكف إيجابيػػة (رك38:8؛ 33:84؛ 81 :86؛ 3كػػك88:81؛ 1:81؛
في37 :3؛ 8بط )7 :8لذا فإف المصطمح يسكؽ إلينا فكرة اختبار أحدىـ كالخركج بالنتيجة التالية:
أ .ذك شأف.
ب .صالح.
ت .أصيؿ.
ث .ثميف.
ج .محتىرـ.

Peirasmos, Peirazō -3

كيسػػتخدـ غالبػان باالرتبػػاط مػػع تجربػػة
ىػػذا المصػػطمح لػػو داللػػة االختبػػار بيػػدؼ إيجػػاد العمػػؿ أك الػرفض .ي
البرية:
يسكع في ٌ
أ .إنو يسكؽ محاكلة اإليقاع بيسػكع (مػت8 :4؛ 8 :86؛ 1 :89؛  88 :33ك15؛ مػر81 :8؛ لػك:4
3؛ 35 :81؛ عب.)88 :3

ب .ىذا المصطمح ( )Peirazōمستخدـ و
كمقب لمشيطاف في (مت1 :4؛ 8تس.)5 :1
ت .في شكمو المرٌكب ( )EkPeirazōاستخدمو يسػكع فػي أالَّ نج ٌػرب اهلل (مػت7 :4؛ لػك83 :4؛ انظػر
أيضان 8كك.)9 :81
ث .ييسػ ػػتخدـ بالعبلقػ ػػة مػ ػػع تجربػ ػػة كامتحػ ػػاف المػ ػػؤمنيف (قػ ػػارف 8كػ ػػك5 :7؛  9 :81ك81؛ غػ ػػؿ8 :6؛
8تس5 :1؛ عب88 :3؛ يع 83 :8ك 81ك84؛ 8بط83 :4؛ 3بط.)9 :3

" النػػاموس" يتنػػاكؿ ع 87الشػػعب الييػػكدم ،لػػذا فمصػػطمح "النػػامكس" ييقصػػد بػػو فػػي ىػػذه القرينػػة نػػامكس
مكسى .كىذا مؤكد في ع 35الذم يبحث في مكضكع الختاف.

21–18 :2
لقػػد صػ ٌػدؽ القػػادة الييػػكد مػػنيجيـ الػػديني (أم مػػذىبيـ فػػي الديانػػة الييكديػػة) عمػػى أنػػو الطريػػؽ القػػكيـ كىػػك
الطريػػؽ الكحيػػد إلػػى اهلل .ككػػانكا عمػػى ثقػػة أنيػػـ المعممػػكف الحقيقيػػكف فػػي المسػػائؿ الدينيػػة .إف االمتيػػاز يحمػػؿ فػػي
طياتو المسؤكلية (قارف لك.)48 :83
ٌ
المعبرة عف ثقتيـ:
الحظ العبارات المتكازية
ٌ
 .8قائد لمعمياف ،ع89

 .3نكر لمذيف في الظممة ،ع89
 .1مي ٌذب لؤلغبياء ،ع31
 .4معمٌـ لؤلطفاؿ ،ع31

الحؽ في النامكس ،ع31
 .5لؾ صكرة العمـ ك ٌ
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24–21 :2
إذا س ػمٌـ أحػػد بالطاعػػة الشخصػػية ،فػػإف تمػػؾ القناعػػة يجػػب أف تكػػكف مكتممػػة (قػػارف مػػت 31 :51ك48؛

غػػؿ ،81 :1كىػػذا اقتبػػاس مػػف تػػث36 :37؛ يػػع .)81 :3كىػػذا متعػ ٌذر عمػػى الجػػنس البشػػرم السػػاقط .يسػػأؿ بػػكلس

قراءه كسامعيو مف الييكد خمسة أسئمة ببلغية في األعداد 31.–38
ٌ
 22 :2مف الصعب معرفة إلى مف يشير بكلس فػي األعػداد  ،31–33مػاداـ ىػذا الكصػؼ ال ينطبػؽ عمػى أغمػب
الييكد المعاصريف لبكلس ،لكف مف المحتمؿ أف تككف ىذه الخطايا عمى صعيد ركحي مشػابية فػي معناىػا لكيفيػة
تفس ػػير يس ػػكع لمن ػػامكس ف ػػي م ػػت .48–31 :5يق ػػكؿ  George Laddف ػػي كتاب ػػو "الى ػػكت العي ػػد الجدي ػػد" A
" :Theology of the New Testamentالبػ ٌػد أف بػػكلس كػػاف يشػػير إلػػى سػػمب اهلل مػػف االحتػراـ كالتقػػدير
الكاجػػب لػػو .كىػػذا زنػػا ركحػػي ،كتجػػديؼ فػػي العبػػادة الكاجبػػة هلل كحػػده بتنصػػيب أنفسػػيـ قضػػاة كسػػادة عمػػى أبنػػاء
جمدتيـ" ص515.
22 :2

" تستكره األوثاف" جذر المعنى ليذا المصطمح ىك "االبتعاد عف شيء بسبب نتانتو".
" أتسرؽ اليياكؿ" .مف غير المؤكد تاريخيان إلى ماذا تشير ،لكف ىناؾ صمة نكعان ما بعبادة األصناـ.

24 :2

ىذا اقتباس مػف إشػعياء 5 :53فػي الترجمػة السػبعينية .إف بركػة اهلل عمػى إسػرائيؿ فػي الحفػاظ عمػى العيػد
(قػػارف تػػث )38–37قيصػػد بيػػا الشػػيادة أمػػاـ العػػالـ .إالٌ أف إسػرائيؿ لػػـ يحػػافظ عمػػى العيػػد ،لػػذا لػػـ يػ ىػر العػػالـ سػػكل
دينكنػػة اهلل (قػػارف حػػز .)13–33 :16كػػاف عمػػى إسػرائيؿ أف تكػػكف مممكػػة كينػػة (قػػارف خػػر )6-5 :89كػػي تػػأتي
تحيزات بكب (المؤلػؼ)
بالعالـ أجمع إلى ييكه (قارف تؾ1 :83؛ أؼ .)81 :1 –88 :3انظر المكضكع الخاصٌ :
اإلنجيمية ،لدل .5 :8
نص ( NASBالدارج) 29-25 :2
14
وس .و ِ
ِ
ِ
لك ْف إِ ْف ُك ْن َت متَ َعد ً َّ
َّ
ص َار ِختَا ُن َؾ ُغ ْرلَ ًة! 15إِ ًذا إِ ْف
فَِإ َّف ا ْل ِختَ َ
وس ،فَقَ ْد َ
ام َ
ام ِ َ
ّْيا الن ُ
ُ
اف َي ْنفَعُ إ ْف َعم ْم َت ِبالن ُ
16
ِ ِ
َّ
َح َك َّ
ام ِ
يع ِةَ ،و ِى َي تُ َك ّْم ُؿ
ب ُغ ْرلَتُ ُو ِختَا ًنا؟ َوتَ ُك ُ
َك َ
سُ
وف ا ْل ُغ ْرلَ ُة الَّتي م َف الط ِب َ
وس ،أَفَ َما تُ ْح َ
اـ الن ُ
اف األَ ْغ َر ُؿ َي ْحفَظُ أ ْ َ
َّ ِ
ود َّ ِ
س ُى َو َي ُي ِ
َف ا ْل َي ُي ِ
وس ،تَِدي ُن َؾ أَ ْن َت الَِّذي ِفي ا ْل ِكتَ ِ
َّ
َّ
اب َوا ْل ِختَ ِ
وديِّا،
وس؟ 17أل َّ
ي في الظاى ِر لَ ْي َ
ام َ
ام َ
اف تَتَ َعدَّى الن ُ
الن ُ
ي ِفي ا ْل َخفَ ِ
اف الَِّذي ِفي الظَّ ِ
اء ُى َو ا ْل َي ُي ِ
اى ِر ِفي المَّ ْحِـ ِختَا ًناَ18 ،ب ِؿ ا ْل َي ُي ِ
الر ِ
ود ُّ
ود ُّ
وح الَ
اف ا ْل َق ْم ِب ِب ُّ
يَ ،و ِختَ ُ
َوالَ ا ْل ِختَ ُ
اس ب ْؿ ِم َف ِ
اب ُىو ا ْل ِختَ ُ ِ
ِ
س ِم َف َّ
اهلل.
الن ِ َ
اف ،الَّذي َم ْد ُح ُو لَ ْي َ
ِبا ْلكتَ ِ َ
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"25 :2الختاف" .مازاؿ بكلس يستخدـ النقد الساخر .إذ قد يقكؿ أحدىـ :نحف مختكنكف عمى األقؿ (قػارف تػؾ:87
يتغنػػى بػػو الييػػكد (قػػارف
 )88–81نحػػف عمػػى خطػػى إب ػراىيـ ،كىنػػا يجػ ٌػرد بػػكلس بص ػراحة كج ػرأة ىػػذا األمػػؿ الػػذم ٌ
مت81–7 :1؛ يك.)59–18 :8
كػػؿ الشػػعكب المجػػاكرة إلس ػرائيؿ كػػانكا مختػػكنيف ماعػػدا الفمسػػطيني ،فمػػيس الفعػػؿ ىػػك المغػػزل بذاتػػو بػػؿ

اإليمػػاف المسػػتمر لػػدل المتمقٌ ػي (قػػارف ع .)37–36كىػػذا ينسػػحب عمػػى كػػؿ الشػػعائر الدينيػػة .فالمتػػدينكف يرغبػػكف
دائمان ببركات عيد اهلل دكف أم التزاـ بالمسؤكلية.
إف "...ى ػػذه األدكات الش ػػرطية الثبلث ػػة ف ػػي ص ػػيغة الغائ ػػب يمك ػػف أف تش ػػير إل ػػى فع ػػؿ
إفْ ...
إفْ ...
ْ " 26–25 :2
مستقبمي .إف الطاعة (قػارف تػث )11–37ىػي مفتػاح الجػدؿ الػذم يسػكقو بػكلس فػي األصػحاح  ،3لكػف ال ينػاقش

ذلؾ في ( 18–38 :1قارف غبلطية .)1

 27–26 :2ىػػذه األعػػداد تعػػرض األمػػؿ بػػأف بعػػض األمػػـ اسػػتجابكا لمنػػكر الػػذم لػػدييـ .كالمثػػاؿ الكحيػػد الممكػػف
إسقاطو مف الكتاب ىك كرينميكس في (أع .)81لكف ال ينطبػؽ ىنػا تمػاـ االنطبػاؽ عمػى اعتبػار أنػو كػاف خائفػان هلل

كعابدان في إحدل الكنائس المحمية.

إف ركميػة 31 :1ىػي خبلصػة
ىذه األعداد تمثٌؿ طباقان منسجمان لجدلية بكلس في حاجة الييكد لمخػبلصٌ .
ككف كؿ البشر ىالكيف ركحيان بػدكف المسػيح .فػإذا يكجػد أمميػكف ممػف يعيشػكف كفػؽ النػكر الػذم لػدييـ مػف الخميقػة

ػيقكـ ليػػـ فرصػػة االسػػتجابة لػػدعكة المسػػيح؛ بكيفيػػة مػػا ،بطريػػؽ مػػا ،بػػزمف
مػػع حساسػية أخبلقيػػة داخميػػة ،فػػإف اهلل سػ ٌ
ما.

" 29–28 :2ألف ليس الييودي ...بؿ الييودي" ىذا نقػاش ىػاـ إلػى ح ٌػد بعيػد ،بسػبب التطػكر البلىػكتي الحػديث
لمفكر التدبيرم كمحاكلتو عزؿ شعب اهلل في العيد القديـ عف شعب اهلل في العيد الجديد .ىناؾ عيد كاحد كشعب
كاحد (قارف رك6 :9؛ غؿ 9–7 :1ك39؛ 86 :6؛ 8بط .)6 :1إف العيد الجديد تطكير لمعيػد القػديـ كتحقيػؽ لػو،
ألف ش ػػعب اهلل ارت ػػبط دائمػ ػان ب ػػو باإليم ػػاف كل ػػيس بالس ػػبللة العرقي ػػة .إني ػػـ "ش ػػعب م ػػف قم ػػب" ال ش ػػعب بالش ػػعائر

كاألعراؼ .اإليماف ىك المفتاح كليس اآلباء .الميـ ىك ذىف العيد كليس عبلمة العيد.
" الجسد" انظر المكضكع الخاص ،لدل 1 :8

 29 :2كانػت عبلمػة الختػاف لمعيػد فػػي العيػد القػديـ (تػؾ )84 :87اسػتعارة لفظيػػة النكشػاؼ المػرء عمػى اهلل ،كقػػد
تنػػامى ىػػذا المفيػػكـ باالسػػتعارة المفظيػػة فػػي عػ ٌػدة طػػرؽ)8( :ختػػاف القمػػب (تػػث86 :81؛ إر)3( .)4:4ختػػاف األذف
(إر)1( .)81 :6ختاف الشفاه (خرك .)11 ،83 :6فالنامكس لـ ييقصد منو أبدان أف يككف شريعة ظاىرية ،بؿ مبػدأن
يغير الحياة .انظر المكضكع الخاص :آراء بكلس عف النامكس ،عند دراسة .9 :81
ٌ

"الذم في القمب بالركح ال بالحرؼ"

NASB

"ختاف القمب بالركح ال بالكتاب"

فاندايؾ

"الذم في القمب في الركح كليس بالحرؼ"

NKJV

"ختاف القمب بالركح ال بالحرؼ"

الحياة  +كاثكليكية

"المسألة مسألة قمب .إنيا ركحية ال حرفية"

NRSV

"ختاف القمب بالركح ال بحركؼ الشريعة"
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المشتركة

ما ىك عمؿ ركح اهلل .ال بالنامكس المكتكب
"في القمب .شيء ال مف الحرؼ بؿ مف الركح"

" TEVختاف القمب ،الختاف الركحي ال الحرفي"
JB

الكتاب الشريؼ

ىػػذه العبػػارة غامضػػة فػػي اليكنانيػػة كبعػػض الترجمػػات تتخػػذىا مؤش ػ انر لمػػا ىػػك ركحػػي مقابػػؿ مػػا ىػػك حرفػػي (قػػارف

 .NRSVالعيد الجديد لمقرف العشريف ،ترجمة  ،Knoxترجمة  George A. Lamsaلممخطكطة البشػيطة ،ترجمػة
 ،Williamsكترجمػػة  )New Berkeleyترجمػػات أخػػرل تػػرل التضػػاد كأنػػو بػػيف الػػركح القػػدس (قػػارف 6 :7؛
3كك6 :1؛ ترد فييا تركيبة مماثمة) كالنص المكتكب (.)NASB, NKJB, NEB, NIV, TEV

كػػاف بػػكلس ينػػاقش حقيقػػة أف بعػػض األممػػيف قػػد أرض ػكا اهلل بمعػػزؿ عػػف النػػامكس .إذا كػػاف ىػػذا صػػحيحان

فعندئػ وػذ يكػػكف أكالد اهلل يشػػتممكف عمػػى عػػدد أكبػػر مػػف أكلئػػؾ الػػذيف اختتنػكا جسػػديان فقػػط (قػػارف غبلطيػػة) فعائمػػة اهلل
أكسػػع مػػف الييكديػػة السػػبللية ك ً
العرقيػػة (قػػارف تػػؾ85 :1؛ 1 :83؛ خػػر .)5 :89فػػأيكب كممكػػي صػػادؽ كيثػػركف

كمنسػػى مصػريتيف مناصػػفة (قػػارف تػػؾ
ككالػػب ك ارحػػاب ك ارعػػكث ،لػػـ يككنػكا ييػػكدان بالسػػبللة .ككانػػت عشػػيرتا أفػرايـ
ٌ
)53–51 :48
أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ

األمر لمفسّْر آخر.

ىذه األسئمة ىي لمساعدتؾ عمى التفكير في المسائؿ الرئيسة ليذا الفصؿ مف الرسالة .المقصكد منيا ىك
أف تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
 )8كيؼ يمكف لعدـ أمانة الييكد أف تؤثر عمى كعكد اهلل ()4–1 :1؟
 )3ىؿ ىناؾ مف امتياز أماـ اهلل ككف المرء ييكديان؟ ()8–8 :1؟
 )1ما المقصكد بالنقد الساخر؟

المفترض في األعداد 8–5؟
 )4ما ىي النقطة في النقد الساخر
ى
 )5ىؿ عمؿ المرء ذك أىمية طالما أف التبرير ىك بالنعمة باإليماف بمعزؿ عف األعماؿ ()8 :1؟
 )6ما ىي الفكرة البلىكتية مف مبدأ الفساد التاـ في الجنس البشرم ()88–81 :1؟

 )7ما ىي غاية النامكس المكسكم أك النامكس بشكؿ عاـ (31 :1؛ غؿ)35–34 :1؟
 )8لماذا لـ ييذكر الشيطاف أبدان في األصحاحات ،1–8كالتي تعالج ىبلؾ اإلنساف؟
 )9ىؿ كعكد العيد القديـ مشركطة أـ غير مشركطة؟
)81

ما ىي غاية نامكس مكسى في حياة و
كؿ مف الييكد كغير الييكد ؟

)88

حدد كبكمماتؾ ،الخطكط العريضة لمجدؿ الذم أثاره بكلس في ( )31 :1–88 :8فقرة فقرة.
ٌ
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رومية األصحاح الثالث
JB
كعكد اهلل لف تخمٌصيـ

تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
NKJV
NRSV
TEV
دفاع عف دينكنة اهلل
امتيازات الييكد
الييكد كالنامكس

UBS
الييكد كالنامكس

8 :1 –87 :3

8 –1 –87 :3

4

4 –8 :1
8 – 8 :1

8 –8 :1

6 -5 :1

8 –8 :1

8 –8 :1

7 -7 :1
الجميع مذنبكف
31 –89 :1

أحد بار
ال ى
88 -9 :1

31 –89 :1

إظيار عدالة اهلل

كيؼ ي ٌبرر اهللي البشر
36 –38 :1

البً ٌر الحقيقي
36 –38 :1

ما يفعمو اإليماف

ػػ

استبعاد االفتخار

استبعاد االفتخار

18 –37 :1

18 –37 :1

18 –37 :1

18 –37 :1

88 -9 :1

36 –38 :1

الجميع مذنبكف

الكؿ أخطأكا

ال يكجد بار

88 -9 :1

31 -9 :1

31 -9 :1

بً ٌر اهلل باإليماف
36 –38 :1

البً ٌر باإليماف
36 –38 :1
ػػ
18 –37 :1

31 –89 :1

أغمب المقاطع في الترجمات العربية تناسب  NKJVك UBS4
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  18مف المقدمة)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
قدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب الم ٌ

األمر لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
تتبع قصد الكاتب األصيؿ
الخمسة المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ل ٌ
ن

الذم ّْ
يشكؿ قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 )8المقطع األكؿ.

 )3المقطع الثاني.

 )1المقطع الثالث.
 )4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى النص
تتبػػع منطػػؽ بػػكلس عمػػى اعتبػػار أنػػو
أ .األعػػداد مػػف  8–8ىػػي محتػػكل ذات صػػمة ،لكػػف مػػف الصػػعب ٌ
فترض).
الم ى
يستخدـ تقنية أدبية تسمى النقد الساخر (لمعارض ي
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ب .يب ػػدك أف ب ػػكلس يس ػػتبؽ كيفي ػػة تج ػػاكب بع ػػض اليي ػػكد لم ػػا كتب ػػو ف ػػي  ،39–87 :3ل ػػذا يجي ػػب عم ػػى
اعتراضاتيـ (انظر ما كتبو  Corley, Vaughanرسالة ركمية ،ص.)19–17
 .8السؤاؿ األكؿ :ىؿ فعبلن ال يكجد امتياز لمييكد؟ (ع.)3–8

 .3السؤاؿ الثاني :ىؿ فشمت كممة اهلل ألف بعض الييكد لـ يككنكا أمناء؟ (ع.)4–1
 .1السػؤاؿ الثالػػث :إف كػػاف اهلل قػػد اسػػتخدـ الييػػكد إلظيػػار شخصػػيتو ،فيػػؿ مػػا يػزاؿ الييػػكد مسػػؤكليف
قضائيان عف ذلؾ؟ (ع.)8–5

ت .تعػػكد الخاتمػػة إلػػى  88 :3حيػػث ال محابػػاة عنػػد اهلل .كػػؿ النػػاس مسػػؤكلكف عػػف حيػػاتيـ التػػي عاشػػكىا
بعيدان عف النكر الذم حصمكا عميو (سكاء كاف إعبلنان طبيعيان أـ إعبلنان خاصان).

ث .األعداد  88 –9ىي سمسمة مف االقتباسات مف العيد القديـ التي تصؼ خطيئة الييكد.
تمخص الحالة الركحية إلسرائيؿ كالمقصد مف العيد القديـ (قارف غبلطية.)1
ج .األعداد ٌ 31 –89
ح .األعداد  18 –38ىي خبلصة المقطع  .31 :1–88 :8إنيا النقطة البلىكتية األكلى لبشارة اإلنجيػؿ
(انظر الييكمية المكجزة لمرسالة).
الدراسة بالجممة والكممة
نص ( NASBالدارج) 8–1 :3
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مفترضػان
" 1 :3ما ىو فضػؿ الييػودي؟" مػازاؿ بػكلس يسػتخدـ التقنيػات األدبيػة فػي النقػد السػاخر ،ككػأف معارضػان ى
مكجكد إليصاؿ الرسالة إليو .لجدكلة امتيازات الشعب الييكدم ،انظر 3:1؛ .5-4:9

" 2 :3أوالً" .يستخدـ بكلس "أكالن" فػي  8:8دكف أف يػأتي عمػى ذكػر "ثانيػان" كىػك يفعػؿ الشػيء ذاتػو ىنػا .لقػد كانػت
مادة إمبلئية لدرجة أف تراكيبو النحكية تأتي غالبان غير مكتممة.
كتابة بكلس ٌ
" ألنيػػـ اسػػتؤمنوا عمػػى أق ػواؿ اهلل" إف امػػتبلؾ إعػػبلف اهلل يش ػ ٌكؿ مسػػؤكلية رىيبػػة باإلضػػافة إلػػى االمتيػػاز
العظيـ (قارف  .)5–4 :9لقد كانكا ككبلء عمى عطية اهلل (ماضي بسيط مجيكؿ ،قارف 8تس.)4:3
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إف كممػة ( logionأقػكاؿ) مسػػتخدمة فػػي الترجمػػة السػػبعينية بمعنػػى كممػػة مػػف اهلل (قػػارف ،عػػد4 :34ك86؛
تث9 :11؛ مز67 :889؛ إش34 :5؛  )81 :38كقد استيخدمت بتتابع كبػالمعنى نفسػو فػي العيػد الجديػد (قػارف،
أع18 :7؛ عب83 :5؛ 8بط.)88 :4

" 3 :3إف" ،ىي أداة شرط عند المتكمٌـ كالتي تفترض صحة الشيء مف منظكر الكاتب أك غاياتػو األدبيػة .ككػذلؾ
تتكرر نفس أداة الشرط في العدديف  5ك.7
ٌ
"البعض لـ يؤمنكا"
"البعض كانكا غير أمناء"

" NASB, NKJVقكـ لـ يككنكا أمناء"
" NRSV, JBبعضيـ قد أساءكا األمانة"
" TEVخاف بعضيـ األمانة"

"ماذا فيما إذا كاف البعض منيـ غير أمناء"

"بعضيـ لـ يؤمنكا"

"بعضيـ غير أميف"

فاندايؾ
الحياة
المشتركة

الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

إمػا إلػى عػدـ أمانػة الفػرد الييػكدم ،أك إلػى نقػص إيمانػو الشخصػي بييػكه .مػف
يمكف أف يكػكف ذلػؾ إشػارة ٌ
الصعب ،مف الناحية العقمية ،ربط ذلؾ مع كعكد اهلل غير المشركطة (فػداء الجػنس البشػرم السػاقط) مػع التجػاكب

التكميفي المشركط لئلنساف .كىذه ثنائيػة كتابيػة متناقضػة ظاىريػان (قػارف  .)5–4 :1إف اهلل أمػيف حتػى لػك لػـ يكػف
شعبو كذلؾ (قارف ىك 8ك)1

ُ " يبطؿ" انظر المكضكع الخاص أدناه

الغ وباطؿ KATARGEŌ
الموضوع الخاصٍ :

تيعتبر الكممة ( )Katargeōىي إحدل أفضؿ الكممات عند بكلس.
مرة ،كليا مجاؿ كاسع في عمـ دالالت األلفاظ.
استخدميا عمى األقؿ خمس كعشريف ٌ
أ .ليا جذر لفظي كلغكم مف  argosالتي تعني:
فعاؿ.
 .8غير ٌ

 .3عاطؿ كال جدكل منو.
 .1غير مستعمؿ.
 .4ال فائدة منو.
 .5غير فاعؿ.
ب .كاذا يرٌكب مع  Kataفقد يستخدـ لمتعبير عف:
 .8عدـ فعالية.
 .3عدـ منفعة.
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 .1أمر يممغى.

 .4أمر مستغنى عنو.
 .5أمر ال جدكل منو.

مرة في إنجيؿ لكقا لكصؼ شجرة غير مثمرة ،أم غير نافعة (قارف ،لك.)7 :81
ت .استيخدـ ٌ
ث .يستخدميا بكلس رمزيان في معنييف أكلييف:
يحكؿ اهلل األشياء المعادية لمجنس البشرم ،إلى عديمة الفائدة.
ٌ .8
أ .طبيعة اإلنساف الخاطئة رك.6 :6

ب .نامكس مكسى باالرتباط مع كعد اهلل "بالنسؿ" .رك84:4؛ غؿ87:1؛ 88 ،4:5؛ أؼ.85:3
ت .السبلطيف الركحية8 .كك.34 :85
ث .مف ىك ببل نامكس3 .تس.8 :3
ج .المكت الجسدم8 .كك36 :85؛ 3تي( 86 :8عب.)84 :3
 .3استبداؿ اهلل (العيد كالدىر) القديـ ،بآخر جديد.
أ .األشياء ذات الصمة بالنامكس المكسكم .رك1 :1؛ 84 :4؛ 3كك 7 :1ك 88ك 81ك.84
ب .التشبيو القياسي لمزكاج كاسقاطو عمى النامكس .رك 3 :7ك.6
ت .أمكر ىذا الدىر8 .كك 8 :81ك  81ك .88
ث .ىذا الجسد8 .كك.81 :6
ج .عظماء ىذا الدىر8 .كك38 :8؛ .6 :3
الغ كباطؿ،
بعدة طرؽ مختمفة ،إالَّ أف معناىا الرئيسي ىك جع يؿ الشيء
عديـ الفائدة ،و
تيرجمت ىذه الكممة ٌ
ي
دمر أك يمباد.
كال جدكل منو ،كال قكة لو؛ كلكف ليس بالضركرة عديـ الكجكد ،يم َّ
6:3
"حاشا"

NASB

"حاشا"

فاندايؾ كالحياة كالكاثكليكية

"بالتأكيد ال"

NKJV, TEV

"كبلٌ"

المشتركة

"بأية حاؿ"

المستيجف"
"مف
ى

"طبعان ال"

NRSV

الكتاب الشريؼ

JB

تعبػػر عػػف رغبػػة أك دعػػاء ،كالتػػي يجػػب ترجمتيػػا "حاشػػا" .ىػػذه
ىػػذا اسػػتخداـ نػػادر لصػػيغة ٌ
التمنػػي ،كالتػػي ٌ
العبارة بعدـ التصديؽ المذىؿ ،اسػتخدميا بػكلس مػ ار انر بسػبب أسػمكب التقنيػات األدبيػة فػي النقػد السػاخر (قػارف :1

 4ك 6ك18؛  3 :6ك85؛  7 :7ك81؛ 84 :9؛ 8 :88؛ 8كك85 :6؛ غؿ87 :3؛ 38 :1؛ .)84 :6
مفترض.
لقد كانت ىذه طريقتو في النفي الحاسـ ألم إصرار ى
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المفترض كتصريحاتو:
الحظ الطرؽ األدبية التي يرفض بيا بكلس أسئمة المعارض
ى
" .8حاشا" ،ع.6 ،4
" .3ليكف اهلل صادقان ،ككؿ إنساف كاذبان" ،ع.4
" .1أتكمـ بحسب اإلنساف" ،ع.5

" .4أما كما ييفترل عمينا ككما يزعـ قكـ أننا نقكؿ" ،ع.8
" ليكف اهلل صادقاً ُّ
وكؿ إنساف كاذبػاً" ىػذه صػيغة أمػر مخاطػب ،كىػذه البنيػة ترٌكػز عمػى حالػة االسػتم اررية

عنػػد الفاعػػؿ .فػػاهلل أمػػيف كصػػادؽ كالنػػاس ال أمانػػة ليػػـ كال صػػدؽ عنػػدىـ! ىػػذا تممػػيح إلػػى مػػز88 :886

يتكجب عمى أيكب أف يتعمٌمو في أم3 :13؛ .8 :41
كشبيو لما كاف ٌ
أف ب ػػكلس يص ػ ٌػكر عنص ػػر الخطيئ ػػة الككني ػػة ف ػػي ى ػػذا األص ػػحاح باس ػػتخدامو المفظ ػػة ( pasالك ػػؿ
الح ػػظ ٌ

كالجميػػع) فػػي األعػػداد  4ك 9ك 83ك 89ك 31ك 31ك ،34لكػػف مجػػدان هلل ،فػػإف عػػرض اهلل الكػػكني لمخػػبلص ىػػك

أيضان لمجميع (قارف.)33 :1،

" كما ىو مكتوب" حرفيان تعني "كمػا كػاف كمػازاؿ مكتكبػان" كىػذا اسػـ مفعػكؿ تػاـ .كقػد صػار مصػطمحان تقنيػان
لمجػزـ فػي كحػي اهلل لؤلسػػفار المقدسػة (قػارف مػػت )89–87 :5كىػذا اقتبػاس مػػف مػز 4 :58كفػؽ الترجمػػة

السبعينية (.)LXX

 6–5 :3ىنػػاؾ صػػمة بػػيف الجػػدؿ الػػذم يتناكلػػو بػػكلس فػػي ىػػذه األعػػداد ،كاختيػػار اهلل الخػػاص إلسػرائيؿ كػػي يكػػكف
كسيمتو لمبمكغ إلى العالـ (قارف تؾ1 :83؛ خر .)6–5 :89في العيد القديـ كاف ييشار إلػى "االختيػار" ٌأنػو لمخدمػة
أمػػا ىػػـ فكػػانكا غيػػر أمنػػاء (قػػارف نػػح )9إف كاقػػع
كلػػيس امتيػػا انز
ٌ
خاصػان .لقػػد صػػنع اهلل عيػػدان معيػػـ ككػػاف اهلل أمينػانٌ ،
إدانة اهلل لئلسرائيمييف غير األمناء خير دليؿ عمى بً ٌره.
لقػػد قي ً
صػػد مػػف إس ػرائيؿ أف يككن ػكا كسػػيمة لمبمػػكغ إلػػى األمػػـ ،لكػػنيـ فشػػمكا (قػػارف  !)34 :1لكػػف مقصػػد اهلل
بالخبلص الككني (قارف تؾ )85 :1لـ يتأثر بفشؿ إسرائيؿ .فالكاقع أف أمانة اهلل لعيده األصمي مؤ ٌكدة في ركميػة

يتكج بالنجاح خطةى اهلل لمفداء.
 .88–9لقد يرفض إسرائيؿ غير المؤمفٌ ،
أما إسرائيؿ المؤمف فسكؼ ٌ
يتكازل نقد بكلس في األعداد  ،6–5مع األعداد 8.–7

إف" ،كىػػي أداة شػػرط عنػػد المػػتكمٌـ كالتػػي تفتػػرض صػػحة الشػػيء مػػف منظػػكر الكاتػػب أك غاياتػػو األدبيػػة.
ْ " 5 :3
ككذلؾ تتكرر أداة الشرط نفسيا في األعداد  1ك.7

" إف كػػاف إثمنػػا يبػ ّػيف بػ َّػر اهلل" إف الضػػمير "نػػا" لمجمػػع المػػتكمـ ،يشػػير بالضػػركرة إلػػى كػػؿ الييػػكد .انظػػر
المكضكع الخاص في .87 :8
" فماذا نقوؿ" بكلس يستخدـ النقد السػاخر (قػارف5 :1 ،؛ 7 :7؛ 18 :8؛  84 :9ك .)19كػاف بػكلس فػي
معػػرض تكضػػيح طرحػػو باسػػتخداـ معػػارض مفتػ ىػرض (قػػارف ،مػػؿ 3 :8ك 6ك 7ك 83ك81؛  84 :3ك87
(مرتيف)؛  7 :1ك 81ك.)84
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"أتكمٌـ بألفاظ إنسانية"
"أتكمٌـ كإنساف"

"أتكمٌـ بطريقة إنسانية"

"أتكمٌـ ىنا كما يتكمـ اإلنساف"

"تكمٌـ بحسب اإلنساف"

NASB

"أتكمٌـ ىنا بمنطؽ البشر"

NKJV

"كىنا أتكمٌـ كإنساف"

NRSV

"أتكمٌـ بحسب البشرية"

TEV

"استخدامان لمتشبيو اإلنساني"

JB

"ىذا سؤاؿ بحسب تفكير الناس"

فاندايؾ
كتاب الحياة
المشتركة

الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

غالبان مػا يسػتخدـ بػكلس المنطػؽ اإلنسػاني فػي المنػاظرات البلىكتيػة (قػارف 89 :6؛ 8كػك8 :9؛ غػؿ .)85 :1ىنػا

المفترض.
يمعب دكر الرافض لما يجزـ بو المعارض
ى

إمػا ( )8متابعػة اسػتخداـ التقنيػات األدبيػة لمنقػد
 8–7 :3ىناؾ مكازاة كاضحة بػيف العػدد  5كالعػدد  ،7بػكلس يريػد ٌ
المفترض (قػارف  5 :1ك7؛ 7 :7؛ 18 :8؛  84 :9ك )11أك ( )3ردة فعػؿ نحػك االنتقػاد
الساخر نحك المعارض
ى
المكجو ضد المناداة بالتبرير باإليماف كحده (قارف ع.)8
ٌ
لكنو يديف االتياـ بقكة؛ فربما ساد االعتقاد بأف التبرير
بكلس ال يشرح كال يجيب عمى الشككل بالتفاصيؿٌ ،
باإليماف دكف استحقاؽ ممكف أف يقكد إلى االنحبلؿ مػف النػامكس ،أك إلػى عصػياف كعػدـ أمانػة .لكػف بػكلس كػاف

يؤمف بأف النعمة المجانية سػتقكد إلػى التش ٌػبو بالمسػيح ،عبػر رك وح جديػدة كحيػاة شػكر كامتنػاف .فػالييكد كاليكنػانيكف
األخبلقيكف كبكلس يريدكف مف الميتديف حياة أخبلقية! لكنيا ال تأتي عبر االمتثاؿ لضكابط الشريعة الظاىرية بػؿ

عبر القمب الجديد (قارف ،إر14–18 :18؛ حز.)16–33 :16

صحة الشيء مف منظكر الكاتػب أك غاياتػو األدبيػة ككػذلؾ
" 7 :3إف" ،كىي أداة شرط عند المتكمٌـ كالتي تفترض ٌ
تتكرر أداة الشرط نفسيا في األعداد ( 1ك.)5
" ازداد" انظر المكضكع الخاص عند دراسة .81 :85
" لمجده" انظر التعميؽ لدل 31 :1
نص ( NASBالدارج) 18–9 :3

9
ػت ا ْل َخ ِطي ِ
ػود وا ْليوَن ِ
َّػةَ 11 ،ك َمػا ُى َػو
شػ َك ْوَنا أ َّ
ْضػ ُؿ؟ َّكػبلَ ا ْل َبتَّػ َة! أل ََّن َنػا قَ ْػد َ
ػيف تَ ْح َ
َج َم ِع َ
ػان ّْي َ
يف أ ْ
فَ َما َذا إِ ًذا؟ أََن ْح ُف أَف َ
َف ا ْل َي ُي َ َ ُ
11
ِ 12
ِ
س َم ْػف
َم ْكتُ ٌ
س َم ْف َي ْطمُ ُ
س ُدوا َم ًعا .لَ ْػي َ
ب اهللَ .ا ْل َجميعُ َاز ُغوا َوفَ َ
س َم ْف َي ْف َي ُـ .لَ ْي َ
س َب ّّار َوالَ َواح ٌد .لَ ْي َ
وب«:أ ََّن ُو لَ ْي َ
اح ٌد13 .ح ْنجرتُيـ قَ ْبر م ْفتُوحِ .بأَْل ِس َن ِت ِيـ قَ ْد م َكرواِ .س ُّـ األَصبلَ ِؿ تَ ْح َت ِشفَ ِ
يعم ُؿ صبلَحا لَ ْيس والَ و ِ
اى ِي ْـَ 14 .وفَ ُم ُي ْـ
َ ََ ُْ ٌ َ ٌ
ََْ َ ً
ْ
َ َ َ
َ ُ
ْ
17
16
15
ِ ِ
ِ
ِ ِ
السػبلَِـ لَػ ْػـ
ػؽ َّ
ؽَ .و َ
ػح ٌ
ط ِريػ ُ
سػ ْ
صػ ٌ
َم ْممُػ ٌ
ػاب َو ُ
سػ ْفؾ الػػدَّـ .فػػي طُػ ُػرِق ِيـ ا ْغت َ
يع ٌة إِلَػػى َ
سػ ِػر َ
ػوء لَ ْع َنػ ًة َو َم ػ َرَارةً .أ َْر ُجمُ ُيػ ْػـ َ
يع ِرفُوه18 .لَ ْيس َخو ُ ِ
َّاـ ُع ُيوِن ِي ْـ».
َْ ُ
َ ْ
ؼ اهلل قُد َ

" 9 :3أنحػػػف أفضػػػؿ مػػػنيـ؟" القاع ػػدة المغكي ػػة ف ػػي ى ػػذه النقط ػػة غي ػػر كاض ػػحة ،إالَّ أن ػػو م ػػف الكاض ػػح أف الحقيق ػػة
األساس ػػية ف ػػي ى ػػذا المقط ػػع ى ػػي أف البشػ ػرية جمع ػػاء تحت ػػاج إل ػػى نعم ػػة اهلل (ق ػػارف 9 :1 ،ك 89ك31؛ 13 :88؛
المحدد ىنػا ،ىػؿ ىػك (بػكلس كالييػكد مػف أبنػاء جمدتػو
المعني
ٌ
غؿ .)33 :1مع ىذا فإنو مف غير الكاضح مف ىك ى
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قارف  )RSV, TEVأـ المسيحييف (بكلس كالمؤمنيف إذا استثنكا مف نعمػة اهلل) .لقػد امتمػؾ الييػكد بعػض االمتيػازات
(قػػارف األعػػداد 3–8؛  ،)5–4 :9لكػػف ىػػذه االمتيػػازات كضػػعتيـ فػػي خانػػة المسػػؤكلية بدرجػػة أكبػػر! فكػػؿ النػػاس
ىالككف ركحيان كيعكزىـ نعمة اهلل.

يفيػػـ بعػػض العممػػاء أف لفظػػة "أفضػػؿ" ىػػي بصػػيغة المجيػػكؿ بػػدالن مػػف المػػتكمٌـ الجم ػع ،فتعطػػي التفسػػير

متفكقكف بػ".
المعادؿ لػ " ٌ
إف رسالة ركمية ىي األكثر حيادان عػف الكاقػع المحمٌػي فػي رسػائؿ بػكلس ،ألف أغمػب رسػائمو تخاطػب
يقاؿ ٌ

حاجة أك أزمة محمٌية (مكضكعات آنية) .مع ىذا فربما كانت الغيرة الحاصمة بيف القػادة مػف خمفيػة ييكديػة كالقػادة
و
نصكص كيذه كتمؾ التي في األصحاحات .88–9
مف خمفية أممية كراء

كسيد و
قاس ترزح تحتو البشرية الساقطة.
" تحت الخطيئة" ٌ
يشخص بكلس "الخطيئة" ٌ
" 18–11 :3كما ىو مكتوب" ىذه العبارة كردت أيضان في ع .4فالمقكالت التالية ىػي سمسػمة اقتباسػات مػف العيػد
القػػديـ تسػػتخدـ اسػػتعارات لفظيػػة مػػف الجسػػد البشػػرم لمتأكيػػد عمػػى سػػقكط الجػػنس البشػػرم )8( :ع38–81؛ جػػا:7

31؛ مػػز )3( ،1–8 :84ع81؛ مػػز9 :5؛ 1 :841؛ ( )1ع84؛ مػػز7 :81؛ ( )4ع87–85؛ إش8-7:59؛ أـ
86 :؛ ( )5ع88؛ مز .8 :16مف المفاج أف بكلس لـ يستخدـ إش.6 :51
نص ( NASBالدارج) 21–19 :3

ِ
النام ِ ِ
ٍ
يف ِفي َّ
َّ
ير ُك ُّؿ
َ 08وَن ْح ُف َن ْعمَ ُـ أ َّ
وس فَ ُي َو ُي َكمّْ ُـ ِب ِو الَِّذ َ
وس ،ل َك ْي َي ْ
ام ُ
ستَ َّد ُك ُّؿ فَـَ ،وَيص َ
ُ
َف ُك َّؿ َما َيقُولُ ُو الن ُ
ِ
اص ِم َف ِ
ِ
ِ
س ٍد الَ َيتََبَّرُر أَمام ُو .أل َّ َّ
اهلل11 .أل ََّن ُو ِبأ ْ ِ َّ
ام ِ
ام ِ
ص ٍ
وس َم ْع ِرفَ َة
وس ُك ُّؿ ذي َج َ
ا ْل َعالَـ تَ ْح َت ق َ
َف ِبالن ُ
َ َ
َع َماؿ الن ُ
ا ْل َخ ِطي ِ
َّة.
أف" ،انظر التعميؽ لدل 3 :3
" 19 :3ونحف نعمـ ّ
" النػػاموس" فػػي ىػػذه القرنيػػة البػ ٌػد كأف تكػػكف اإلشػػارة إلػػى كامػػؿ العيػػد القػػديـ بسػػبب المقطػػع المقتػػبس فػػي
شخص الخطيئة في ع( 9قارف.)31–86 :6 ،
يشخص "النامكس" كما ٌ
األعداد  ،88–81كلكنو ٌ
" الذيف ىـ تحت الناموس" كىذا ييشير عمى نحػك فريػد إلػى الييػكد كالمتيػكديف مػف األمػـ .عممػان أنػو ينبغػي
القكؿ بكجكد اقتباسات عديدة مف العيد القديـ تشير إلى األمـ.

يستد كؿ فـ كيصير ك ٌؿ العالـ تحت قصاص مف اهلل"
"لكي ٌ
"لكي يسكت كؿ فـ كيصير ك ٌؿ العالـ يمذنبان أماـ اهلل"

"لكي يصمت كؿ فـ كيصير كؿ العالـ يعرضة لممحاسبة عند اهلل"
"لكي تصمت كؿ األعذار اإلنسانية كيؤتى بالعالـ كمٌو إلى دينكنة اهلل"
"إلسكات كؿ كاحد كاحضار العالـ لمكاجية دينكنة اهلل"
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 +NASBفاندايؾ
NKJV
 +NRSVكتاب الحياة
TEV
JB

ىذا ىك المكضكع الرئيسي لمفصؿ  31 :1 –88 :8كخبلصتو في .31 :1

" كؿ فـ" ىناؾ عبارات عديدة في األعداد  31–89كالتي تدؿ عمى البشرية جمعاء:
" )8كؿ فـ" ،ع.89
" )3كؿ العالـ" ،ع.89

" )1كؿ ذم جسد" ،ع31.
" 21 :3ألنػػو بأعمػػاؿ النػػاموس كػ ّؿ ذي جسػػد ال يتبػ ّػرر أمامػػو" ،ىػػذا تممػػيح إلػػى مػػز 3 :841مػػع جممػػة يمضػػافة.
فريسػػيان ممتزمػان ،كػػاف بػػكلس
ىػػذه ىػػي الناحيػػة األساسػػية فػػي بشػػارة بػػكلس باإلنجيػػؿ (غػػؿ86 :3؛  .)88 :1بصػػفتو ٌ
يعرؼ بشكؿ استثنائي عجز الحماس الديني كأداء التفاصيؿ بدقة ،عف إعطاء السبلـ الداخمي.

الحياة

NASB, NRSV
إف الشريعة ىي إلظيار الخطيئة"
"بالنامكس نص يؿ إلى معرفة الخطيئة"
"إذ ٌ
المشتركة
 NKJVفاندايؾ "ألف الشريعة لمعرفة الخطيئة"
"ألف بالنامكس معرفة الخطيئة؟
الكاثكليكية
" TEVألنيا بالنامكس يعرفت الخطيئة"
"ما يفعموي النامكس ىك جعؿ اإلنساف عارفان أنو أخطأ"
"ألف ف ػ ػ ػ ػرائض الش ػ ػ ػ ػريعة تيع ٌرفنػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػػي
"كؿ ما يفعمو النامكس ىك إخبارنا ما
JB
الكتاب الشريؼ
الخطيئة"
ىك ارتكاب الخطأ"
لقػػد كػػاف ىػػذا أحػػد مقاصػػد العيػػد القػػديـ .انظػػر المكضػػكع الخػػاص عنػػد د ارسػػة  .9 :81لػػـ ييقصػػد بػػو أبػػدان جمػػب

الشر كاإلتياف بكػ ٌؿ البشػر إلػى رحمػة اهلل (قػارف :4
الخبلص إلى الجنس البشرم الساقط ،إنما غايتو كانت إظيار ٌ
85؛  81 :5ك31؛ 7 :7؛ غؿ 33–89 :1ك)39–31
أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ

األمر لمفسّْر آخر.

ىذه األسئمة ىي لمساعدتؾ عمى التفكير في المسائؿ الرئيسة ليذا الفصؿ مف الرسالة .المقصكد منيا ىك
أف تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.

 .8كيؼ يمكف لعدـ أمانة الييكد أف تؤثٌر عمى كعكد اهلل؟ (.)4–1 :1
 .3ىؿ ىناؾ مف امتياز أماـ اهلل ككف المرء ييكديان؟ (.)8–8 :1

المفترض (استخداـ النقد الساخر) في األعداد 8–5؟
 .1ما ىي النقطة في االعتراض
ى
 .4ىؿ عمؿ المرء ذك أىمية طالما أف التبرير ىك بالنعمة باإليماف بمعزؿ عف األعماؿ ()8 :1؟
عرؼ فكرة "كالفف" البلىكتية حكؿ الفساد التٌاـ لمخميقة (قارف .)88–81 :1
ٌ .5
 .6ما ىي غاية النامكس المكسكم ،أك النامكس بشكؿ عاـ (قارف 31 :1؛ غؿ)35–34 :1؟
 .7لماذا لـ ييذكر الشيطاف أبدان في األصحاحات  1–8كالتي تعالج ىبلؾ اإلنساف؟
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نظرة عامة عمى النص (رو)31–21 :3
أ .رك.18–38 :1
 .8خبلصة نيائية لممقطع .31 :1–88 :8
 .3استفاضة لممقطع 87–86 :8

 .1مدخؿ إلى األصحاحات ( 8–4تحديدان .)38 :1

ً
المصمحكف:
تطبع بيا
ب .ىذه الخبلصة النيائية لعقيدة التبرير باإليماف ىي التي ٌ
المقدس".
 .8اعتبرىا مارتف لكثر "النقطة الرئيسة كالمكقع المركزم الحصرم لمرسالة كلكؿ الكتاب ٌ
 .3رأل جػػكف كػػالفف ٌأنػػو "ربمػػا ال يكجػػد فػػي كػػؿ الكتػػاب المقػ ٌػدس مقطػػعه ،يحػ ٌػدد بيػػذا العمػػؽ ،بًػ ٌػر اهلل فػػي
المسيح".

ت .ىذا ىك الجكىر البلىكتي لممسيحية التبشيرية ،ففيـ ىذه القرينة يعني فيـ المسػيحية .إنيػا اإلنجيػؿ مػكج انز
فػػي عبػػارتيف كمػػا فػػي (يػػك )86 :1حيػػث اإلنجيػػؿ مختصػػر فػػي آيػػة كاحػػدة .ىنػػا قمػػب كركح بشػػارة بػػكلس

باإلنجيؿ.
ثبلثة أسئمة تفسيرية رئيسية:
 .8ماذا يعني مصطمح "النامكس"؟

 .3ماذا تعني عبارة "بً ٌر اهلل"؟
 .1ماذا يعني مصطمح "اإليماف" ك"االعتقاد"؟
ث .إننػػي أشػػكر اهلل مػػف أجػػؿ كممػػة "الجميػػع" فػػي ع( 33قػػارف ع ،)39ككممػػة "ىبػػة" فػػي ع( 34قػػارف 85 :5
ك87؛ .)31 :6
الدراسة بالجممة والكممة
نص ( NASBالدارج) 26-21 :3
21
ػاءِ 22 ،ب ُّػر ِ
وس واألَ ْن ِبي ِ
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ؽ .إِ ِذ ا ْل َج ِميػعُ أ ْ
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طػأُوا َوأ ْ
ع ا ْلم ِسػ ِ ِ َّ 25
ِ ِِ ِ ِ ِ
َّ
ػارةً ِب ِ
ػاف ِب َد ِمػ ِػوِ ،إل ْظ َيػ ِ
يمػ ِ
َجػ ِػؿ
َّمػ ُ
ػار ِبػ ّْػرِهِ ،مػ ْػف أ ْ
َمجَّا ًنػػا ِبن ْع َمتػػو ِبا ْلفػ َػداء الَّػػذي ِب َي ُ
ػو اهللُ َكفػ َ
اإل َ
ػيح ،الػػذي قَد َ
سػػو َ َ
ػاف ا ْلح ِ
ػاؿ ِ
السػ ِ
ػالفَ ِة ِبِإم َيػ ِ
ػار ِبػّْػرِه ِفػػي َّ
اهللِ 26 .إل ْظ َي ِ
ػار َوُي َبػّْػرَر َمػ ْػف ُىػ َػو ِمػ َػف
ػوف َبػ ِّا
ط َايػػا َّ
َّ
الصػ ْف ِح َعػ ِػف ا ْل َخ َ
اضػ ِػرِ ،ل َي ُك َ
الزَمػ ِ َ
ْ
ِ
يم ِ
ع.
سو َ
اف ِب َي ُ
اإل َ
التمرد القديـ مع عصر البً ٌر الجديد .كىذا
أما اآلف" ىنا يناظر بكلس العيد القديـ بالعيد الجديد .عصر ٌ
" 21 :3و ّ
أما اآلف" في  33 :6ك.)6 :7
مف شأنو أف يكازم "الزمف الحاضر" (قارف عٌ " ،36
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" اآلف ....بدوف النػاموس" غالبػان يصػعب التأ ٌكػد فيمػا إذا كػاف بػكلس ييشػير إلػى نػامكس مكسػى ()NASB
أك النػامكس بشػكؿ عػاـ ( )NRSV, TEV, NJB, NIVفػي ىػذه األصػحاحات االفتتاحيػة .فػي ىػذه القرينػة
نرل النامكس الييكدم يناسب جدلية بػكلس عمػى نحػك أفضػؿ .جميػع البشػر انتيكػكا كػؿ منظكمػة أخبلقيػة
ككؿ األعراؼ االجتماعية سكاء أكانت داخمية أـ خارجية .فمشاكمنا نحف كجنس بشرم ساقط أننػا ال نريػد

إرشادات أبدان عدا ما تمميو عمينا رغباتنا األنانية المتمركزة في ذكاتنا( .قارف تؾ .)1
 + NASBفاندايؾ  +كاثكليكية
"بً ُّر اهلل"
NKJV, NRSV
"البً ٌر الذم مف اهلل"
"طريقة اهلل بجعؿ البشر صالحيف عنده" TEV
"عدالة اهلل المخمٌصة"

"البً ٌر الذم يمنحوي اهلل"
يبرر اهلل البشر"
"كيؼ ٌ

"كيؼ يعتبرنا اهلل صالحيف عنده"

كتاب الحياة
المشتركة
الكتاب الشريؼ

NJB

ال يكجد أؿ التعريؼ مع كممة بً ٌر ،كىذا ال يشير إلػى طبيعػة اهلل بػؿ إلػى طريقتػو فػي مػنح الغفػراف كالقبػكؿ
لمبشػػر الخطػػاة .ىػػذه الجممػػة نفسػػيا اسػػتيخدمت فػػي المكضػػكع البلىػػكتي فػػي ركميػػة .87–86 :8كىػػذه ىػػي آليػػة

اإليمػ ػ ػػاف بيسػ ػ ػػكع المسػ ػ ػػيح المصػ ػ ػػمكب يمعمنػ ػ ػػة بك ػ ػ ػ ٌؿ كضػ ػ ػػكح (قػ ػ ػػارف ع )36–34 ،33الكاقػ ػ ػػع أف ىػ ػ ػػذه الكممػ ػ ػػة

( )dikaiosoneكمشػػتقاتيا (انظػػر التعميػػؽ لػػدل  )81 :3مسػػتخدمة م ػ ار انر عديػػدة فػػي ىػػذه القرينػػة إظيػػا انر ألىميػػة

مغ ازى ػػا (ق ػػارف 87 :8؛  5 :1ك 38ك 33ك 35ك36؛  1 :4ك 5ك 6ك 9ك 88ك 81ك33؛ 87 :5ك33؛ 81 :6

ك 86ك 88ك 89ك31؛ 81 :8؛  38 :9ك 11ك18؛  1 :81ك 4ك 5ك 6ك 81ك .)87كالمصػػطمح اليكنػػاني ىػػك
مػف التركيبػػة االسػتعارية الببلغيػػة فػػي العيػد القػػديـ ( )tsadakفػي "المعيػػار" أك "قصػػبة القيػاس"؛ فالمعيػػار ىػػك اهلل

مجانان لمجنس البشرم الساقط مػف خػبلؿ المسػيح (قػارف 3كػك)38 :5
نفسو .ىذه المفظة تعكس طبيعة اهلل المعطاة ٌ
المتكبػر كالمتمركػز حػكؿ الػذات،
لدل االعتراؼ بالحاجة كقبكؿ ىبػة اهلل التػي كانػت كما ازلػت تبػدك يميينػة لئلنسػاف
ٌ
المتزمت .انظر المكضكع الخاص لدل .87 :8
ال سيما اإلنساف ٌ
المتديف ك ٌ

" أُظير" ،حسػب فانػدايؾ "ظيػر" ىػذه العبػارة مشػابية لتمػؾ فػي  87 :8إالٌ أف زمػف الفعػؿ مختمػؼ .فالفعػؿ
ىنا يمكف ترجمتيو عمى ىػذا النحػك "كػاف كمػازاؿ مسػتم انر فػي أف يي ٍعمىػف بكػؿ كضػكح" إنػو مضػارع تػاـ مبنػي
لممجيكؿ ،في حيف أف المرادؼ في  87 :8ىك مضارع مبني لممجيكؿ .لقد أعمػف اهلل بكػؿ كضػكح بشػارة
اإلنجيؿ في كبل األمريف ،أم في العيد القديـ (قارف األصحاح  )4كفي يسكع.

" مشيوداً لو مف الناموس واألنبياء" ىذه إشارة إلػى قسػميف أك ثبلثػة أقسػاـ مػف األسػفار القانكنيػة العبريػة
(الشريعة ،األنبيػاء ،الكتابػات) .القسػماف األكالف كانػا يسػتخدماف لئلشػارة إلػى الكتػاب ككػؿ (انظػر التعميػؽ
لدل  )89 :1ىذا ييظيػر عمنػان أف اإلنجيػؿ كػاف متض ٌػمنان فػي الشػكؿ التمييػدم لمعيػد القػديـ (قػارف لػك:34
متعجؿ في المحظة األخيػرة (قػارف :8
 37ك44؛ أع .)41 :81ليست فكرة يممحقة "خطة بديمة" أك برنامج
ٌ

.)3
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" 22 :3باإليمػػاف بيسػػوع المسػػيح" ،كىػػذا يعنػػي حرفيػان "بإيمػػاف يسػػكع المسػػيح" .نحكيػان ،جػ ٌػر باإلضػػافة كمكػ ٌػرر فػػي
غؿ86 :؛ في 9 :1ككذلؾ شكؿ مشابو لمػا كرد فػي رك36 :1؛ غػؿ 86 :3ك31؛  .33 :1كيمكػف أف تعنػي ()8
إيماف أك أمانػة يسػكع (مضػاؼ فػي محػؿ رفػع) )3( .يسػكع كغايػة إيماننػا (مضػاؼ فػي محػؿ نصػب) .نفػس البنيػة
النحكية كاردة في غؿ 86 :3تجعؿ الفكرة الثانية ىي االختيار األنسب.

المجانيػة
فعؿ في حيػاة المػرء بعطيػة اهلل
ٌ
ىذا ييظير المفيكـ الرئيسي لمتبرير الذم مف اهللٌ .
أف بً ٌر المسيح يي ٌ
مف خبلؿ المسيح (قػارف 5 :4؛  )31 :6كالػذم ينبغػي أف يقبمػو المػؤمف باإليمػاف /باالعتقػاد /بالثقػة (قػارف أؼ:3

.)81

" إلػػى كػ ّؿ" إف بشػػارة اإلنجيػػؿ ىػػي لجميػػع النػػاس (قػػارف ع34؛ إش6 :51؛ حػػز31 :88؛ يػػك87–86 :1؛

43 :4؛ 8تي4 :3؛ 81 :4؛ تي88 :3؛ 3بط9 :1؛ 8يك .)84 :4يا ليػا مػف حقيقػة عظمػى! ىػذا يجػب
أف تتعادؿ بو الحقيقة الكتابية عف االختيار .إف اختيار اهلل يجب أالٌ ييفيـ بػالمعنى اإلسػبلمي لمقىدريػة ،كال
العيػدم فقػط .فقػد كػاف االختيػار فػي العيػد القػديـ لػدكاعي
بالمعنى الكالفيني لبعض اآليات ،لكف بالمعنى ى

الخدمػػة كلػػـ يكػػف امتيػػا انز! لقػػد كعػػد اهلل بفػػداء اإلنسػػاف السػػاقط (قػػارف تػػؾ )85 :1لقػػد دعػػا كاختػػار اهلل كػػؿ
الج ػػنس البش ػػرم م ػػف خ ػػبلؿ إسػ ػرائيؿ (ق ػػارف ت ػػؾ1 :83؛ خ ػػر .)6–5 :89اهلل يخت ػػار م ػػف خ ػػبلؿ اإليم ػػاف

بيسػػكع ،فػػاهلل يأخػػذ دائم ػان المبػػادرة بػػالخبلص (قػػارف  44 :6ك .)65ييعتبػػر األصػػحاح األكؿ مػػف أفسػػس،
شدد عمييا الىكتيان كؿ
كالتاسع مف ركمية مف أقكل المقاطع الكتابية في مكضكع االختيار المسبؽ ،كالتي ٌ
مف أكغسطينكس ككالفف.

لقد اختار اهلل المؤمنيف ال لمخػبلص فقػط (التبريػر) بػؿ أيضػان لمتقػديس (قػارف أؼ4 :8؛ كػك .)83 :8كىػذا

قد يككف عمػى صػمة ب ػ ( )8مركزنػا فػي المسػيح (قػارف 3كػك )38 :5أك ( )3رغبػة اهلل فػي إعػادة إنتػاج صػفاتو فػي
أكالده (قارف رك39 – 38 :8؛ غؿ89 :4؛ أؼ .)81 :3إف إرادة اهلل نحػك أكالده ىػي فػي ثنائيػة السػماء يكمػان مػا،

التشبو بالمسيح حاليان.
ك ٌ
إف ىدؼ االختيار المسبؽ ىك القداسة كليس االمتياز! لـ تكف دعكة اهلل في اختيار القمٌػة مػف بنػي آدـ بػؿ

الجميػػع! كانػػت دعػػكة إلػػى طبيعػػة اهلل نفسػػو (قػػارف 8تػػس31 :5؛  3تسػػا  .)81 :3إف تحكيػػؿ مكضػػكع االختيػػار
المسػػبؽ إلػػى قضػػية الىكتيػػة نقػػؼ عنػػدىا بػػدالن مػػف حيػػاة القداسػػة ىػػك مأسػػاة لكػػؿ األنظمػػة البلىكتيػػة اإلنسػػانية .إف
يشكه النص الكتابي .انظر المكضكع الخاص :االختيػار/المصػير المسػبؽ كالحاجػة إلػى
تشابكنا البلىكتي غالبان ما ٌ
تكازف الىكتي ،عند دراسة .11 :8

" مف يؤمف" ،مات يسكع مػف أجػؿ جميػع البشػر .مػف الناحيػة الفعميػة يسػتطيع الجميػع أف يخمصػكا .القبػكؿ
الشخصػػي لمجػػنس البشػػرم (اسػػـ فاعػػؿ) ىػػك الػػذم يجعػػؿ بػ ٌػر يسػػكع قػػاببلن لمتطبيػػؽ فػػي حيػػاتيـ (86 :8؛
يقدـ الكتاب المق ٌػدس معيػاريف اثنػيف لمب ٌػر
يك83 :8؛ 86 :1؛ 18 :31؛ رك81 – 9 :81؛ 8يكٌ .)81 :5

المحتىسػػب كالممنػػكح :اإليمػػاف كالتكبػػة (قػػارف ،مػػر85 :8؛ أع 86 :1ك89؛  18 :31كانظػػر التعميػػؽ لػػدل
 )5 :8ىذا النص يعمف المدل الككني لمخبلص بكضكح .لكف ليس الجميع سيخمصكف.
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" أل ّنػػو ال فػػرؽ" ،ىنػػاؾ طريػػؽ كاحػػد كشػػخص كاحػػد بػػو يخمػػص النػػاس (ييػػكدان كأممػان) (قػػارف يػػك3–8 :81

ك7؛ 35 :88؛  .)6 :84أم شخص ككؿ شػخص يمكػف أف يخمػص باإليمػاف بيسػكع (قػارف 86 :8؛ :4

 88ك86؛  4 :81ك83؛ غؿ38 :1؛ كك.)88 :1

 26–23 :3ىذه عبارة كاحدة في اليكنانية.
23 :3

NASB,
" NRSB,أخطأكا كىـ عاجزكف"
"إذ الجميع أخطأكا كأعكزىـ"
 NKJVكفاندايؾ
كحرمكا"
"كميـ خطئكا ي
TEV
"الجميع خطئكا فيعكزىـ"
جدان"
"كؿ الناس أخطأكا كىـ بعيدكف ٌ
JB
"الجميع أخطأكا كلـ يبمغكا"
"أخطأكا كأضاعكا فرصة"

كتاب الحياة
المشتركة
الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

ىػػذا مػػكجز عػػف  ،31 :11–88 :8كػػؿ كاحػػد يحتػػاج أف يخمػػص بالمسػػيح (قػػارف  9 :1ك89؛ 13 :88؛
أعػكزىـ" مضػارع متكسػط
غؿ33 :1؛ إش" .)6 :51أخطأكا" في صيغة الماضي البسيط باألسػمكب الخبػرم بينمػا " ٍ

خبرم .مػف الممكػف أف ىػذه العبػارة تشػير إلػى كػؿ مػف السػقكط الجمػاعي لمجػنس البشػرم فػي آدـ (قػارف –83 :5
محدد.
لتمرد الفردية المستمرة .لـ تعكس أية ترجمة إنكميزية حديثة ىذا الفرؽ بشكؿ ٌ
 )38كأعماؿ ا ٌ
يرتبط ىذا العدد الىكتيان بالعدد 38كبشكؿ غير مباشر بالعدد.34

" مجػػد اهلل" إف الكممػػة األكثػػر شػػيكعان فػػي العيػػد القػػديـ عػػف "المجػػد" ( )kbdتعػػكد بأصػػميا إلػػى مصػػطمح
تجارم (كالذم كاف ييشير إلى كفَّتي الميزاف) كالذم يحتمؿ "الثقؿ" ،فكؿ ما ىك ثقيؿ ثميف كلػو قيمػة فعميػة
جكىرية .كغالبان ما كانت فكرة الممعاف تضاؼ إلى الكممة لمتعبير عف جبلؿ اهلل (قارف ،خر88-86:89؛

87 :34؛ إش .)3 – 8 :61ىػػك كحػػده الجػػدير بالقيمػػة كالقىػ ٍػدر كاالحتػراـَّ .
إف لمعانػػو أعظػػـ مػػف أف ينظػػر
إليػػو الجػػنس البشػػرم السػػاقط (قػػارف خػػر31 – 87 :11؛ إش .)5 :6يمكػػف أف ييعػػرؼ اهلل حقيقػػة فقػػط مػػف
خبلؿ المسيح (قارف إر84 :8؛ مت3 :87؛ عب1 :8؛ يع.)8 :3

مصطمح "المجػد" غػامض نكعػان مػا ( )8يمكػف أف يتػكازل مػع "ب ٌػر اهلل" (ع)38؛ ( )3كيمكػف أف يشػير إلػى
رضى اهلل (يك)41 :83؛ ( )1كيمكف أف ييشير إلى صكرة اهلل التػي يخمػؽ اإلنسػاف عمييػا (تػؾ37–36 :8؛ 8 :5؛

 )6 :9كالتي تمطٌخت فيما بعد بالعصياف (قارف تؾ )33–8 :1كلكنيا استيعيدت فػي المسػيح (قػارف 3كػك.)88 :1
ىػػذا المصػػطمح اسػػتخدـ أكالن فػػي العيػػد القػػديـ لمتعبيػػر عػػف حضػػكر ييػػكه مػػع شػػعبو (خػػر 7 :86ك81؛ ال31 :9؛
عد )81 :84مازاؿ حضكره ىك اليدؼ كالغاية.
الموضوع الخاص :المجد
يصػػعب تعريػػؼ الفكػرة الكتابيػػة عػػف المجػػد ،فمجػػد المػػؤمنيف يكمػػف فػػي فيػػـ اإلنجيػػؿ كاالفتخػػار بػػاهلل ال
بأنفسيـ (قارف 18–39 :8؛ إر.)34 – 31 :9
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إف الكممة األكثر شيكعان في العيد القديـ عف "المجد" ( )kbdتعكد بأصميا إلى مصػطمح تجػارم مشػي انر

إلى كفٌتي الميزاف كالذم يحتمؿ "الثقؿ" .فكؿ ما ىػك ثقيػؿ ثمػيف كلػو قيمػة فعميػة جكىريػة .كغالبػان مػا كانػت فكػرة
الممعػػاف تضػػاؼ إلػػى الكممػػة لمتعبيػػر عػػف جػػبلؿ اهلل (خػػر88–86 :89؛ 87 :34؛ إش )3–8 :61ىػػك كحػػده

الجػػدير بالقيمػػة كالقىػ ٍػدر كاالحت ػ ارـ .إف لمعانػػو أعظػػـ مػػف أف ينظػػر إليػػو الجػػنس البشػػرم السػػاقط (قػػارف خػػر:11
31–87؛ إش )5 :6يمكػػف أف ييعػػرؼ ييػػكه فقػػط مػػف خػػبلؿ المسػػيح (قػػارف إر84 :8؛ مػػت3 :87؛ عػػب1 :8؛
يع.)8 :3

مصػػطمح "المجػػد" غػػامض نكع ػان مػػا )8( :يمكػػف أف يت ػكازل مػػع "بًػ ٌػر اهلل" )3( .كيمكػػف أف يشػػير إلػػى
"قداسػػة" ك"كمػػاؿ" اهلل ( )1كيمكػػف أف يشػػير إلػػى صػػكرة اهلل التػػي خمػػؽ اإلنسػػاف عمييػػا (تػػؾ37–36 :8؛ 8 :5؛

 )6 :9كالتي تمطٌخت فيما بعد بالعصياف (تؾ .)33–8 :1لقد استخدـ ىذا المصطمح أكالن لمتعبير عػف حضػكر
البرية كالتيو (خر 7 :86ك81؛ ال31 :9؛ عد.)81 :84
ييكه مع شعبو في فترة ٌ

مجانػاً بنعمتػو" الصػيغة ىنػا حاضػر مبنػي لممجيػكؿ .حيػث يبػدأ اإلنجيػؿ بنعمػة اهلل الػذم يعطػي
" 24 :3مبَّرريف ّ

البً ػ ػ ػ ٌػر (ق ػ ػ ػػارف 87–85 :5؛  .)31 :6الكمم ػ ػ ػػة اليكناني ػ ػ ػػة "يب ػ ػ ػ ٌػرر" ( )dikaioōم ػ ػ ػػف نف ػ ػ ػػس ج ػ ػ ػػذر الكمم ػ ػ ػػة "بً ػ ػ ػػر"
( .)dikaiosunēيأخذ اهلل دائمان المبادرة (قارف األعداد .)35–34

يكجػ ػػد فػ ػػي العػ ػػدديف  35-34ثػ ػػبلث اسػ ػػتعارات ببلغيػ ػػة مسػ ػػتخدمة لكصػ ػػؼ الخػ ػػبلص (" )8مبػ ػ َّػرر" كىػ ػػك

مصطمح قضائي مقصكد بو "ال عقكبة صادرة بحقٌو" أك "النطؽ بالبراءة مف الػذنب" (" )3الفػداء" مشػتقٌة مػف سػكؽ
العبيػػد كتعنػػي "الش ػراء المسػػترجع"" ،معتػػكؽ" (" )1الكفػػارة" كىػػي مشػػتقٌة مػػف نظػػاـ األضػػاحي كى ػك مكػػاف الكفػػارة

كالتعػػكيض عػػف الػػذنب .كتشػػير إلػػى غطػػاء تػػابكت العيػػد ،حيػػث كػػاف يكضػػع دـ الػػذبائح فػػي يػػكـ الكفٌػػارة (قػػارف،

ال86؛ عب.)5 :9

الموضوع الخاص :برىاف العيد الجديد لخبلص الفرد
كىك يقكـ عمى:
 .8شخصية اآلب (قارف يك ،)86 :1عمؿ االبف (قارف 3كك ،)38 :5كخدمة الركح القدس (قارف
رك .)86–84 :8ال عمى أساس األداء اإلنساني ،كال أجرة مستحقٌة لقاء الطاعة ،كال مسألة عقيدة
أك قانكف إيماف.
 .3إنو عطية (قارف رك34 :1؛ 31 :6؛ أؼ 5 :3ك .)9 –8
 .1إنو حياة جديدة كنظرة جديدة لمعالـ (قارف رسالتي يعقكب ك 8يكحنا).
التشبو بالمسيح
 .4إنو معرفة (اإلنجيؿ) ،شركة (اإليماف في كمع يسكع) ،كأسمكب حياة جديدة ( ٌ
تحت قيادة الركح)؛ الثبلثة معان كليس أم كاحد منيا منفردان.
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مجانان".
"عطية" ترد في فاندايؾ " ٌ

عدة مرات مستخدمان كممات مختمفة:
" عطية" يستعمؿ بكلس ىذا المفيكـ ٌ
dōrean )8
بالمجاف".
حاؿ
" ٌ
dōrea )3
مجانية".
"عطية
اسـ
ٌ
dōron )1
"عطية" (قارف أفسس .)8 :3
اسـ
charisma )4

charisomai )5
charis )6

فعؿ

مسدد"؛ "فضؿ مجاني" (88:8؛ 85:5ك86؛ 31:6؛ 39:88؛ .)6:83
" ىديف ٌ
"يمنح كفضؿ مجاني" (.)13 :8

اسـ
اسـ

"فضؿ مجاني"؛ "عطية مجانية" ( 4 :4ك86؛  5 :88ك6؛ أؼ 5 :3ك.)8

" بالفػػداء الػػذي بيسػػوع المسػػيح" إف اآلليػػة المتعمقػػة بخبلصػػنا ىػػي مػػكت يسػػكع البػػديمي كقيامتػػو .كالتركيػػز
الكتابي لػيس عمػى المقػدار الػذم يدفػع كال لمػف يدفػع الػثمف (أكغسػطينكس) ،بػؿ عمػى حقيقػة إعتػاؽ الجػنس
البشرم مف ذنب الخطية كالدينكنػة ،بكاسػطة البػديؿ البػرمء (قػارف يػك 39 :8ك16؛ 3كػك38 :5؛ 8بػط:8
.)89
كالعػػدد ييظيػػر أيض ػان القيمػػة الباىظػػة لتكػػكيف .85 :1حمػػؿ يسػػكع المعنػػة (قػػارف غػػؿ )81 :1كمػػات (قػػارف

3كك )38 :5كبديؿ عف الجنس البشرم الساقط .الخبلص مجاني كلكنو ليس رخيصان بالتأكيد.
الفدية /يفتدي
الموضوع الخاصّ :
 .Iالعيد القديـ

أ .بشكؿ أكلي ،ىناؾ مصطمحاف عبرٌياف قانكنياف يبمكراف ىذه الفكرة:
 Gaal .8كيعنػػي أساس ػان "يحػ ٌػرر" بطريقػػة دفػػع الػػثمف .شػػكؿ آخػػر لمكممػػة ىػػك  go’elيضػػيؼ إلػػى
الفكرة ما معناه :كسيط شخصي ،عادة أحد أفراد العائمة (قريب يدفع الفدية) .إنو مفيػكـ ثقػافي
يعطػػي الحػػؽ بش ػراء كاسػػترجاع السػػمع كالحيكانػػات كاألرض (قػػارف ال )37 ،35كاألقربػػاء ( ار:4
85؛ إش )33 :39انتقؿ ىذا المفيكـ الىكتيان إلى إنقاذ ييػكه لبنػي إسػرائيؿ مػف مصػر (خػر:6

6؛ 81 :85؛ مػ ػ ػػز3 :74؛ 85 :7؛ إرـ  )88 :18كىػ ػ ػػك صػ ػ ػػار "فادي ػ ػ ػان ليػ ػ ػػـ" (أم35 :89؛
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز84 :89؛ 15 :78؛ أـ8 :31؛ إش84 :48؛ 84 :41؛  6 :44ك34؛ 4 :47؛ :48

87؛  7 :49ك36؛  5 :54ك8؛ 31 :59؛ 86:61؛ 86:61؛ إر.)14:51

 padah .3كالتي تعني أساسان " يي ٍنقذ" ك" يي ٍنجد"
أ .افتداء االبف البكر ،خر 81 :81ك84؛ عد.87 –85 :88

ب .الفداء الجسدم بالتناظر مع الفداء الركحي ،مز 7 :49ك 8ك.85
ت .سيفتدم ييكه إسرائيؿ مف خطيئتو كعصيانو ،مز.8 –7 :811
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تتضمف ثبلث فقرات ذات صمة:
ب .الفكرة البلىكتية
ٌ
 .8ىناؾ احتياج ،عبكدية ،خسارة ،اعتقاؿ.
أ .جسديان.

ب .اجتماعيان.

ت .ركحيان (مز.)8 :811

 .3ىناؾ ثمف يجب أف ييدفع لقاء الحرية ،اإلطبلؽ  ،االسترداد.
أ .عف الشعب ،إسرائيؿ (تث.)8 :7
ب .عف الفرد (أم37 – 35 :89؛ .)38 :11

.1
ه
أحد مػا يجػب أف يمعػب دكر الكسػيط أك المحسػف .فػي  gaalىػك أحػد أفػراد العائمػة عػادةن
أك قريب ليا (.)go'el
 .4يصؼ ييكه نفسو عادة بمصطمحات أيسرية
أ .أب.
ب .زكج.

ت .قريب.
تـ!
تـ الفداء بالكساطة الشخصية لييكه .فالثمف يدفع كالفداء َّ
لقد ٌ
 .IIالعيد الجديد
عدة مصطمحات تستخدـ لبمكرة ىذه الفكرة البلىكتية.
أ -ىناؾ ٌ
8( Agorazō .8ك ػ ػ ػػك31 :6؛ 31 :7؛ 3ب ػ ػ ػػط8 :3؛ رؤ9 :5؛  )14 :84ى ػ ػ ػػذا المص ػ ػ ػػطمح
التجػػارم يعكػػس ثمنػان مػػدفكعان لقػػاء شػػيء مػػا .نحػػف شػػعب اشػػتيرينا بالػػدـ كال نػػتحكـ بحياتنػػا.
إننا ننتمي لممسيح.

( Exagorazō .3غ ػػؿ81 :1؛ 5 :4؛ أؼ86 :5؛ ك ػػك )5 :4ى ػػذا أيضػ ػان مص ػػطمح تج ػػارم

كيعكس مػكت يسػكع البػديمي نيابػةن عنػا .لقػد حمػؿ يسػكع المعنػة اآلتيػة مػف نػامكس مؤسػس
عنػا
عمى األداء (نامكس مكسى) ،حيث يعجز البشر الخطاة عف إتمامو .لقد حمؿ المعنػة ٌ

جميعان! (تث )31 :38ففػي يسػكع امتزجػت عدالػة اهلل مػع محبتػو إلػى غفػر و
اف كامػؿ كقبػكؿ
كنجاح!

يحرر"
ٌ " luō .1

أ" lutron .ثم ػػف م ػػدفكع" (م ػػت38 :31؛ م ػػر .)45 :81ى ػػذه الكمم ػػات البميغ ػػة م ػػف ف ػػـ
يخص الغاية مف مجيئو ليككف مخمٌص العالـ ،إذ يدفع ىد ٍيػف الخطيئػة
يسكع نفسو فيما
ٌ
الذم لـ يكف مدينان بو (قارف ،يك.)39 :8

ب " lutroō .ييطمؽ سراح"
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( )8يفتدم إسرائيؿ ،لك.38 :34
يقدـ نفسو كي يفتدم كيطيٌر شعبان ،تي.84 :3
(ٌ )2
خطية8 ،بط.89 –88 :8
( )3ليككف بديبلن ببل ٌ

ت" lutrōsis .فداء ،إنقاذ أك تحرير".

( )8نبؤة زكريا عف يسكع ،لك.68 :8
حنة هلل ألجؿ يسكع ،لك.18 :3
( )3تسبيح ٌ
مرة كاحدة ىي األفضؿ ،عب.83 :9
( )1ذبيحة يسكع ٌ
المقدمة ٌ
Apolytrōsis .4
أ .الفداء في المجيء الثاني (قارف أعماؿ.)38 –89 :1
( )8لكقا.38 :38
( )3ركمية.31 :8
( )1أفسس84 :8؛ 11 :4
( )4عبرانييف85 :9

ب .الفداء في مكت المسيح.
( )8ركمية34 :1
(8 )3ككرنثكس 11 :8
( )1أفسس7 :8
( )4ككلكسي.8 :8

ػص حاسػػـ كمػػا (تػػي )84 :3حيػػث ي ػربط إطػػبلؽ
( Antilytron .5قػػارف 8تػػي )6 :3ىػػذا نػ ٌ
السػراح إلػػى مػػكت يسػػكع البػػديمي عمػػى الصػػميب ،إنػػو الذبيحػػة الكحيػػدة المقبكلػػة .ىػػك الػػذم
مػ ػػات ألجػ ػػؿ "الجميػ ػػع" (قػ ػػارف يػ ػػك39 :8؛ 87 –86 :1؛ 43 :4؛ 8تػ ػػي4 :3؛ 81 :4؛
تي88 :3؛ 3بط9 :1؛ 8يك3 :3؛ .)84 :4
ب -تشتمؿ الفكرة البلىكتية في العيد الجديد عمى أف:

 .8البشرية مستعبدة لمخطيئة (قارف يك14 :8؛ رك88 –81 :1؛ .)6:31
 .3عبكدية البشر لمخطيئة كشفتو شريعة مكسى في العيػد القػديـ (قػارف غػؿ )1كعظػة يسػكع
عمى الجبؿ (مت  .)7 –5أصبح األداء البشرم حكمان بالمكت (كك.)84 :3

عنػػا (يػػك39 :8؛ 3كػػك .)38 :5لقػػد
 .1يسػػكع حمػػؿ اهلل بػػبل خطيئػػة ،قػػد جػػاء كمػػات عكض ػان ٌ
يتكجب عمينا خدمة اهلل (قارف ركمية .)6
اشتيرينا مف الخطيئة لذا ٌ
عن ػػا .كتس ػػتمر االس ػػتعارة
 .4تطبيقيػ ػان ،يك ػػكف يي ػػكه كيس ػػكع ىم ػػا "القري ػػب" ال ػػذم عم ػػؿ نيابػ ػةن ٌ
الببلغية العائمية عنيما بصفة (األب ،االبف  ،الزكج ،األخ ،القريب).
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 .5الفداء لـ يكف ثمنان يدفع لمشػيطاف (الىػكت العصػكر الكسػطى) ،إنمػا مصػالحة كممػة كعػدؿ
كغف ػػر
تام ػػة ف ػػي المس ػػيح .عن ػػد الص ػػميب اس ػػتيعيد الس ػػبلـ ،ي
اهلل م ػػع محب ػػة اهلل بمخالص ػػة ٌ
العصػػياف البشػػرم ،كعػػادت صػػكرة اهلل فػػي الجػػنس البشػػرم إلػػى ممارسػػة عمميػػا فػػي شػػركة

حميمة!

 .6مازاؿ ىناؾ ناحية مسػتقبمية لمفػداء (قػارف رك31 :8؛ أؼ84 :8؛  )11 :4كالتػي تتض ٌػمف
الحسية الحميمة مع اهلل مثمٌث األقانيـ.
قيامة األجساد كالعبلقة المممكسة
ٌ

25 :3

NASB

"الذي جعمو اهلل"

المشتركة والكاثوليكية

"الذي أبرزه اهلل عمناً"
"الذي أعمنو اهلل"

NKJV

قدمو اهلل"
"الذي ّ
"الذي ُع ّْيف مف اهلل"

قدمو"
"فإف اهلل ّ

الكتاب الشريؼ

NRSV

قدمو اهلل"
"الذي ّ

فاندايؾ وكتاب الحياة

JB

ىنػػا ماضػػي بسػػيط متكسػػط باألسػػمكب الخبػػرم ،كيعنػػي أف اهلل نفسػػو كشػػؼ قمبػػو كغايتػػو بمػػكت المسػػيح (أؼ.)9:8
تضمنت ذبيحة المسيح (إش81 :51؛ رؤ )8 :81انظر التعميؽ لدل .88:9
خطة اهلل لمفداء األبدم
ٌ
اسػػتيخدـ المصػػطمح اليكنػػاني  ،endeixis( endeiknumaiقػػارف  )36 –35 :1عػ ٌػدة مػ ٌػرات فػػي ركميػػة

(قػارف 85 :3؛  87 :9ك31؛ خػػر" 86 :9الترجمػػة السػبعينية  .)"LXXكالمعنػػى األساسػػي يحتمػؿ اإلظيػػار كالنشػػر
عمػػى المػػؤل ،أم أف اهلل أراد مػػف البشػػر أف يفيم ػكا بكضػػكح قصػػده الفػػدائي كخطتػػو كبػ ٌػره .ىػػذه القرينػػة تيي ػ نظ ػرة
عالمية كتابية عف:
 .8طبيعة اهلل.
 .3عمؿ المسيح.
 .1حاجة البشرية.
 .4غاية الفداء.

يري ػػدنا اهلل أف نفي ػػـ! ى ػػذه القرين ػػة حاس ػػمة لفي ػػـ ص ػػحيح ع ػػف المس ػػيحية .بع ػػض الكمم ػػات كالعب ػػارات تب ػػدك

التكجػو العػاـ كاضػح جػدان .ىػذه القرينػة عبلمػة الىكتيػة أساسػية بػارزة
غامضة أك يمكف فيميا بطرؽ متع ٌػددة ،لكػف
ٌ
في العيد الجديد.
"كفٌارة في دمو"
"أف يككف كفٌارة بدمو"
"كذبيحة كفٌارة بدمو"

ضحي بحياتو كي يكسب المصالحة"
" يي ٌ
"ىكذا بدمو يصير كسيمة بيا تيغفر خطايا الناس"

NASB
NKJV
NRSV

"أف يككف كفٌارة بدمو"
"كفٌارة في دمو"
"كفارةن ..كذلؾ بدمو"

" JBضحية ليكفٌر ..بدمو"
TEV
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فاندايؾ كالكاثكليكية
المشتركة

كتاب الحياة
الكتاب الشريؼ

فػي العػػالـ اليكنػاني الركمػػاني حممػت ىػػذه الكممػة فكػرة اسػتعادة الشػػركة مػع إلػػو يمسػتبعد بكاسػػطة دفػع ثمػػف،
كلكػػف المعنػػى مختمػػؼ فػػي الترجمػػة السػػبعينية .لقػػد تيرجمػػت الكممػػة المسػػتخدمة فػػي الترجمػػة السػػبعينية كعػػب5 :9

"كرسي الرحمة" (كما في ترجمة الحياة) كالذم ىك غطػاء تػابكت العيػد المتكاجػد فػي قػدس األقػداس ،المكػاف الػذم
كانت َّ
تؤدل فيو شعائر الكفٌارة نيابة عف الشعب في يكـ الكفارة (قارف الكييف .)86
يجػػب أف نتعامػػؿ مػػع ىػػذا المصػػطمح بطريقػػة ال تقمٌػػؿ مػػف اشػػمئزاز اهلل مػػف الخطيئػػة ،لكػػف تػ ٌذكر فػػي نفػػس

الكقت مكقفو الفدائي اإليجابي نحك الخطاة( .ىناؾ مناقشة جيدة حكؿ ىذا األمر فػي كتػاب A Man in Christ
"رجػػؿ فػػي المسػػيح" تػػأليؼ  James Stewartص .)334–384ىنػػاؾ طريقػػة كاحػػدة لتحقيػػؽ ذلػػؾ عبػػر ترجمػػة
قكة الكفٌارة الغافرة".
المصطمح بحيث يعكس عمؿ اهلل في المسيح" :ذبيحة الكفٌارة الغافرة" أك " ٌ
"بدمػػو" ،ىػػذه طريقػػة عبرانيػػة لئلشػػارة إلػػى الذبيحػػة البديمػػة لحمػػؿ اهلل البػػرمء (قػػارف يػػكٌ .)39 :8إن ػو ألمػػر
حاسـ أف نفيـ الفكرة بشكؿ تاـ حسب الكييف 7–8كأيضان مفيكـ يكـ الكفارة في إصػحاح .86الػدـ يشػير إلػى حيػاة
ببل خطيئة قي ّْدمت نيابةن عف المذنب (قارف إش)83 :51 – 81 :53

أف آليػػة االسػػتفادة الشخصػػية
" باإليمػػاف" (قػػارف 87 :8؛  33 :1ك 35ك  38ك )11م ػرة أخػػرل نجػػد ىنػػاٌ ،
متاحةه ألم كلكؿ فرد ،في مكت يسكع البديمي.

ىػذه العبػػارة محذكفػة مػػف المخطػػكط البلتينػي القػػديـ (المخطػكط  ،)Aالقػػرف الخػػامس المػيبلدم (ككػػذلؾ مػػف

يكحنا فـ الذىب) كمف المخطكط ( ،)MS 2127القرف الثاني عشػر .لكنيػا مكجػكد
النص اليكناني الذم استخدمو ٌ
ٌ
في كافة المخطكطات اليكنانية القديمة األخرل .بعضيا لو أؿ التعريؼ مع كممة "إيماف" كبعضيا ليس لػو ،إالٌ أف
ذلؾ ال يؤثر عمى المعنى .إف طبعة  UBS3تتبع في مضمكنيا المخطكط ( Bمع بعض الشؾ).

كفيان لطبيعتو ككممتو (قارف مبلخي .)6 :1
بره" ،أم ينبغي هلل أف يككف ٌ
" إلظيار ّ
حسب العيد القديـ ،النفس التي تخط يجب أف تمكت (حز 4 :88ك .)31قػاؿ اهلل بأنػو ال يب ٌػرئ المػذنب
ككمػؿ
أما ٌ
محبة اهلل لمجنس البشرم الساقط فيي عظيمة لدرجة ٌأنو صار طكعان كبإرادتػو إنسػانانٌ ،
(خركج ٌ .)7 :31
النامكس كمات عكضان عف البشرية الساقطة .المحبة كالعدالة التقتا في يسكع (ع.)36
صفح عف الخطايا المرتكبة سابقان"
" ى
"في الماضي كاف صبك انر كقد تغاضى

NASB, NRSV,
NKJV
TEV

عف خطايا الناس"

"ألجؿ الماضي ،حيث مضت الخطايا

حدثت في"

"تغاضػػ ػ ػ ػ ػػى ...عػػ ػ ػ ػ ػػف الخطايػ ػ ػ ػ ػ ػػا

المشتركة

الماضية"
NJB

دكف عقاب"
"بمغفرة الخطايا السالفة"

"تغاضػ ػػى ..عػ ػػف الخطايػ ػػا التػ ػػي

الحياة

الكاثكليكية
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ػبر فػػي الماضػػي عمػػى ذنػػكب
"صػ ى
الناس كلـ يعاقبيـ عمييا"

الشريؼ

"الصفح عف الخطايا السالفة"

فاندايؾ

اسػػتيخدمت لفظػػة "تغاضػػى"  paresisفػػي العيػػد الجديػػد فقػػط ىنػػا ،كلػػـ تػػرد نيائي ػان فػػي الترجمػػة السػػبعينية.
قبميػا اآلبػاء اليكنػاف ككػذلؾ جيػركـ بحرفيػة المعنػى اليكنػاني "اإلعفػاء مػف ال ٌػد ٍيف" ( ارجػع Moulton &Milligan

يمر بجانب" أك "يسػترخي" (قػارف لػك:88
أم حاؿ ،فإف فعؿ  pariēmiالذم منو اشتيقت ،يعني " ُّ
ص .)498عمى ٌ
.)43
إذان الس ػؤاؿ المطػػركح ىػػك ىػػؿ غفػػر اهلل خطايػػا الماضػػي نػػاظ انر إلػػى عمػػؿ المسػػيح فػػي المسػػتقبؿ ،أـ مجػ ٌػرد

تغاضى عنيا عالمان أف مكت المسيح سيعالج مشكمة الخطيئة؟ النتيجػة كاحػدة .خطيئػة الشػخص ،ماضػيان كحاضػ انر
كمستقببلن تيعالج بذبيحة المسيح.
ٌإنو عمؿ نعمة اهلل في الماضي متطمعػان إلػى عمػؿ المسػيح (قػارف أع11 :87؛ رك85 :4؛  )81 :5كلكنػو
ينسػػحب عمػػى الحاضػػر كالمسػػتقبؿ (قػػارف ع .)36لػػـ كلػػف َّ
يتقبػػؿ ذبيحػػة المسػػيح
يتقبػػؿ اهلل الخطيئػػة بسػػيكلةٌ .
لكنػػو ٌ
كعبلج كامؿ كنيائي لعصياف اإلنساف الذم يش ٌكؿ حاجز أبدم لمشركة معو.

 26 :3إف مصطمح " ٌبر" في العدد  35متصؿ بالداللػة المغكيػة مػع المصػطمحات "بػار" ك"يب ٌػرر" الػكاردة فػي العػدد
 .36يريد اهلل لصفاتو كخصائصو أف تظير في حيػاة المػؤمنيف مػف خػبلؿ اإليمػاف بالمسػيح .لقػد صػار يسػكع َّبرنػا

(قػػارف 3كػػك )38 :5لكػػف عمػػى المػػؤمنيف أيض ػان أف يتشػ ٌػبيكا مػػع بػ ٌػره كصػػكرتو (قػػارف رك )39 :8انظػػر المكضػػكع
الخاص لدل .87 :8
نص ( NASBالدارج) 31-27 :3
28
27
ِ
ِ
وس األ ْ ِ َّ َّ
ػام ِ
ام ِ
ػام ٍ
وس ِ
يمػ ِ
َف
ػب أ َّ
ػار؟ قَػ ِػد ا ْنتَفَػػىِ .ب ػأ ّْ
ػاف .إِ ًذا َن ْحسػ ُ
فَ ػأ َْي َف االفْت َخػ ُ
اإل َ
َع َمػػاؿ؟ ك ػبلَ .بػ ْػؿ ِب َنػ ُ
وس؟ أَِب َن ػ ُ
َي َنػ ُ
ِ
ػود فَقَػ ْط؟ أَلَػ ْػي ِ
وس29 .أَِـ اهللُ ِل ْم َي ُيػ ِ
وف أ ْ ِ َّ
ػام ِ
ػاف َيتََبػ َّػرُر ِب ِ
ِ
ػاف ِبػ ُػد ِ
يمػ ِ
ضػػا
سػ َ
ُمػِػـ أ َْي ً
ُمػِػـ أ َْي ً
َ
اإل ْن َ
ضػػا؟ َبمَػػى ،لؤل َ
س لؤل َ
َع َمػػاؿ النػ ُ
اإل َ
ِ
ِ
اف َوا ْل ُغ ْرلَ َة ِب ِ
اف ِب ِ
يم ِ
يم ِ
اف.
31أل َّ
س ُي َبّْرُر ا ْل ِختَ َ
َف اهللَ َواح ٌدُ ،ى َو الَّذي َ
اإل َ
اإل َ
" 27 :3فأيف االفتخار" إف كجكد أؿ التعريؼ أماـ االفتخار يمكف أف يعكس كبريػاء الييػكد (قػارف  87 :3ك)31؛
اإلنجيؿ ينطكم عمى التكاضع .الجنس البشرم الساقط (ييكدان كأممان) ال قػدرة ليػـ عمػى التكاضػع (قػارف أؼ–8 :3

 .)9انظر المكضكع الخاص :االفتخار ،لدل .87 :3

" قد انتفى" المصطمح ([ ekخارج] مع [ kleiōأغمؽ]) مستخدـ ىنػا فقػط كفػي (غػؿ )87 :4كيعنػي حرفيػان
"مكصد في كجيو".

" بنػػاموس اإليمػػاف" إف عيػػد اهلل الجديػػد كمػػا أشػػار إليػػو إر 14–18 :18غيػػر مؤسػػس عمػػى الشػػعائر بػػؿ
المنعمػػة .لقػػد قصػ ىػد كػػبل العيػػديف ،القػػديـ
عمػػى الثقػػة كاإليمػػاف كاليقػػيف ( )pistisفػػي طبيعػػة اهلل ككعػػكده ي
البػار) .القػديـ بالنػامكس الظػاىرم كالجديػد بالقمػب
كالجديد ،تغيير الجنس البشرم الساقط نحك طبيعة اهلل ( ٌ
الجديد (قارف حز .)37–36 :16اليدؼ كاحد!

" 28 :3إذاً نحسػػب أ َّف اإلنسػػاف يتبػ ّػرر باإليمػػاف بػػدوف أعمػػاؿ النػػاموس" ىػػذا خبلصػػة مػػا كرد فػػي 36–38 :1
ممقي ػان بظبللػػو عمػػى األصػػحاحات ( 8–4قػػارف 3تػػي9 :8؛ تػػي )5 :1الخػػبلص عطيػػة مجانيػػة مػػف خػػبلؿ اإليمػػاف
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َّ
أف النضػػكج ىػػك "كمفػػة كػػؿ شػػيء"
بعمػػؿ المسػػيح
المنجػػز (قػػارف 34 :1؛  85 :5ك87؛ 31 :6؛ أؼ )9–8 :3إال ٌ
ى
مف حياة الطاعة كالخدمة كالعبادة (قارف غؿ6 :5؛ أؼ81 :3؛ في83 :3؛ كانظر التعميؽ لدل .)5 :8

 29 :3لقد كاف قصد اهلل دائمان ىك فداء كؿ البشر المخمكقيف عمى صكرتو (تؾ36 :8؛ 8 :5؛  )6 :9لذلؾ كػاف

كعد الفداء في تؾ 85 :1شامبلن الجميع .لقد اختار إبراىيـ لكي يختار بو العالـ (قػارف تػؾ18 :83؛ خػر–4 :89

6؛ يك .)86 :1ىذا العدد كما  9 :1يمكف أف يعكػس التػكتر الحاصػؿ فػي كنيسػة ركميػة بػيف القػادة المػؤمنيف مػف
خمفيػػة ييكديػػة ،الػػذيف ربمػػا غػػادركا ركمػػا بعػػد قػرار نيػػركف بترحيػػؿ الييػػكد ،كبػػيف القػػادة المػػؤمنيف مػػف خمفيػػة أمميػػة
كالذيف حمٌكا مكانيـ .ربما تتعاطى األصحاحات  88–9مع التكتر نفسو.

31 :3

"ماداـ فعبلن اهلل كاحد"

"ألف اهلل كاحد"

NASB
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"ماداـ يكجد إلو كاحد"

NKJV

"فإف اهلل كاحد"

الكاثكليكية

"ما داـ اهلل كاحد"

NPSV

"ما داـ اهلل كاحد"

الحياة

"اهلل كاحد"

TEV

"ماداـ يكد إلو كاحد فقط"

JB

ىػػذه جممػػة شػػرطية تػػأتي فػػي صػػدر الكػػبلـ كىػػي صػػحيحة مػػف كجيػػة افتػراض كمنظػػكر الكاتػػب أك غاياتػػو
األدبيػػة .فػػإذا ك ػػاف اإليمػػاف ب ػػاهلل الكاحػػد صػػحيحان ،كىك ػػذا ىػػك فعػ ػبلن( ،خػػر81:8؛ 9:84؛ ت ػػث 15:4ك19؛ 4:6؛

8صػػـ3:3؛ 3صػػـ33:7؛ 13:33؛ 8مػػؿ31:8؛ مػػز 8 :86ك81؛ إش88 :41؛ 6:44ك8؛  7-6:45ك 84ك88
ك33–38؛  5 :46ك9؛ إر88 :3؛ 7 :5؛ 6 :81؛  )31 :86إذان يجب أف يككف ىك إلو جميع البشر.

ػيبرر أىػػؿ الختػػاف باإليمػػاف" الكممػػة اليكنانيػػة "يبػ ٌػرر" ىػػي مػػف ذات جػػذر الكممػػة "بػ ٌػر" .انظػػر المكضػػكع
" سػ ّ
الخاص لدل  .87 :8يكجد طريػؽ كاحػد فقػط إلدراؾ الب ٌػر مػع اهلل (قػارف رك .)13–11 :9ىنػاؾ معيػاراف
لمخبلص ،ىما اإليمػاف كالتكبػة (قػارف مػر85 :8؛ أع 86 :1ك89؛ 38 :31؛ انظػر التعميػؽ لػدل )5 :8
كىذه حقيقة تنسحب عمى الييكد كاليكنانييف.

" باإليماف ...باإليماف" ىناؾ تك واز كاضح بيف الجممتيف المربكطتيف بحرفػي الجػر  ekك  diaكالمسػتعمميف
ىنا بتشابو المعنى .ال فرؽ يمكف التنكيو إليو.
نص ( NASBالدارج) 31 :3
شا! َب ْؿ ُنثَّْب ُ َّ
َّ ِ 20
وس ِب ِ
يم ِ
وس.
اف؟ َحا َ
ام َ
ام َ
ت الن ُ
اإل َ
أَفَ ُن ْبط ُؿ الن ُ
"أفتبطؿ إذان النامكس باإليماف"

NASB

"أفتبطؿ إذان النامكس باإليماف"

فاندايؾ +كاثكليكية

" NKJVىؿ نحف ينبطؿ الشريعة باإليماف؟"
"أفتمغي النامكس إذان باإليماف"
" NRSVكىي يعني ىذا أننا ينبطؿ الشريعة باإليماف" المشتركة
أفنطيح إذان بالنامكس باإليماف"
"
ي
"ى ػػؿ ى ػػذا يعن ػػي أنن ػػا بي ػػذا اإليم ػػاف نس ػػتغني " TEVفي ػ ػػؿ ى ػ ػػذا يعن ػ ػػي أنن ػ ػػا ينمغ ػ ػػي الشػ ػ ػريعة الكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب
الشريؼ
باإليماف"
عف النامكس"
108

الحياة

"ىؿ نعني أف اإليماف يجعؿ النامكس سخيفان"

JB

العيد القديـ بطريقتيف مختمفتيف:
العيد الجديد
يقدـ
ٌ
ى
ي
مكحى بو ،إعبلف يمعطى مف اهلل غير قابؿ لمزكاؿ (مت89–87 :5؛ رك 83 :7ك 84ك.)86
.8
ن

 .3عتيؽ كاضمح ٌؿ (قارف عب .)81 :8
مرة .كقد ترجمت إلى "أبطؿ كألغى" "،أفقػده السػمطة
يستخدـ بكلس لفظة " ييبطؿ" عمى األقؿ خمس عشريف ٌ
كالقكة" "،أفقده التأثير"؛ انظر المكضكع الخػاص لػدل  .1 :1بالنسػبة لبػكلس كػاف النػامكس "حارسػنا" (قػارف غػؿ:1
يكف قاد انر عمػى مػنح الحيػاة األبديػة (قػارف غػؿ 86 :3ك89؛ .)89 :1
 )31ك" ٌ
مؤدبنا" (قارف غؿٌ ،)34 :1
لكنو لـ ٍ
إف النامكس ىك أرضية اإلدانة عمى البشػر (غػؿ81 :1؛ كػك .)84 :3لقػد ٌأدل النػامكس المكسػكم دكريػف ،إعػبلف
كامتحاف أخبلقي كما فعمت "شجرة معرفة الخير كال ٌشر" .ليس ىناؾ تأكيد لما عناه بكلس مف "النامكس":
 .8نظاـ مف األعماؿ الصالحة الييكدية.

ديكف في غبلطية).
التيك ٌ
 .3مرحمة لممؤمنيف مف األمـ لمعبكر منيا إلى خبلص المسيح ( ٌ
 .1معيار عجزت البشرية عمى الكصكؿ إليو (قارف رك31 :1–88 :8؛ 35–7 :7؛ غؿ.)39–8 :1

نثبت الناموس" في ضكء العبارة السابقة ،ماذا تعني ىذه العبارة يا تيرل؟
" بؿ ّ
ربما تشير إلى:

مجرد دليؿ دائـ لمقيـ األخبلقية.
 .8لـ يكف النامكس طريؽ الخبلص بؿ ٌ
 .3كاف شاىدان لعقيدة "التبرير باإليماف" 38 :1؛ ( 1 :4تؾ6 :85؛ مز 3 –8 :13ك.)88 –81

 .1ضعؼ أك عجز الشريعة كامف في (العصياف البشرم ،قارف ركمية 7؛ غبلطية  )1كقد ت َّػـ اسػتدراكو
كامبلن بمكت المسيح 4–1 :8

 .4غاية اإلعبلف اإلليي ىي استعادة صكرة اهلل في اإلنساف.
التشبو بالمسيح.
البر الحقيقي ك ٌ
كيصير النامكس بعد الحصكؿ عمى التبرير الشرعي ،دليبلن عمى ٌ
انظر المكضكع الخاص :آراء بكلس عف النامكس المكسكم ،لدل .9 :81
إف مػػا يصػػدمنا ىػػك فشػػؿ النػػامكس فػػي إح ػراز بػ ٌػر اهلل .لكػػف بإبطالػػو كبكاسػػطة ىبػػة نعمػػة اهلل مػػف خػػبلؿ
اإليمػػاف ،يعػػيش المػػؤمف بالمسػػيح حيػػاة بػ ٌػر كتقػػكل .لقػػد تحقٌػػؽ ىػػدؼ النػػامكس لػػيس بػػاألداء البشػػرم ،بػػؿ بالعطيػػة
لمتكسع في "إحراز ٌبر اهلل" انظر المكضكع الخاص عند دراسة .3 :5
المجانية لنعمة اهلل في المسيح،
ٌ
أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ
األمر لمفسّْر آخر.
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ىذه األسئمة ىي لمساعدتؾ عمى التفكير في المسائؿ الرئيسة ليذا الفصؿ مف الرسالة .المقصكد منيا ىك
أف تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
الخاصة.
حدد الخطكط العريضة لممقطع (رك )18–38 :1بكمماتؾ
ٌ .8
ٌ
 .3لماذا تغاضى اهلل عف خطايا اإلنساف في الماضي (ع)35؟
 .1كيؼ كاف مؤمف العيد القديـ يحصؿ عمى الخبلص مف الخطيئة ()35 :1؟
النامكس ()18 :1؟
اإليماف بيسكع
يثبت
 .4كيؼ ٌ
ي
ى
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رومية األصحاح الرابع
JB
تبرر إبراىيـ باإليماف
ٌ
8 –8 :4

تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
NKJV
NRSV
TEV
تبرر إبراىيـ باإليماف
تبرر إبراىيـ باإليماف
مثاؿ إبراىيـ
ٌ
ٌ
8 –8 :4

8 –8 :4

مبرر قبؿ الختاف
ٌ

83 –9 :4
غيرمبرربإطاعة
ٌ
النامكس

87 –81 :4
إيماف إبراىيـ مثا هؿ
لئليماف المسيحي

4 –8 :4

4

UBS
مثاؿ إبراىيـ
3 –8 :4

ييذيع داكد الحقيقة نفسيا
8 –5 :4
83 –9 :4

83 –9 :4

تمقٌي كعد اهلل

أبناء إبراىيـ الحقيقييف

85 –81 :4

85 –81 :4

35 –86 :4

35 –86 :4

تبرر إبراىيـ قبؿ الختاف
ٌ
83 –9 :4
الكعد ممنكح

الحصكؿ عمى الكعد

35 –81 :4

35 –81 :4

باإليماف

باإليماف

35 –88 :4

الترجمات العربية في أغمبيا تجعؿ مف األصحاح مقطع نا كاحدان.
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  18مف المقدمة)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ

األمر لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ
الخمسة المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

الذم ّْ
يشكؿ قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 )8المقطع األكؿ.

 )3المقطع الثاني.

 )1المقطع الثالث.
 )4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى النص
أ  -إف التصريح البلىكتي الصادـ الذم أعمنو بكلس في  18–38 :1يثبت أف الجنس البشرم الساقط
مجانية منفصمة تمامان عف نامكس مكسى .يحاكؿ بكلس إثبات أف ىذا
قد اعتبره اهلل صالح نا ،كعطية ٌ
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البلىكت ليس ابتكا انر كال بدعة (قارف 38 :1ب) مف خبلؿ تقديـ أمثمة مف العيد القديـ عف إبراىيـ
كداكد (قارف األعداد .)8 –6

يقدـ األصحاح الرابع مف ركمية برىانان يـ و ستخمصان مف نامكس مكسى ،مف تككيف إلى تثنية ،إثبات نا
ب ٌ -
ممخصان في  .18–38 :1فبالنسبة لمييكدم ،االقتباس مف
عمى عقيدة التبرير باإليماف .نرل ذلؾ ٌ
و
لؤلمة
كتابات مكسى لو كزف الىكتي عظيـ ،خصكصان ما يتعمٌؽ بإبراىيـ الذم يينظر إليو كأب ٌ
المسيا المنتظر (قارف 3صـ .)7ربما يككف
الييكدية ،كما كاف يينظر إلى داكد كصكرة رمزية عف
ٌ

التكتر الحاصؿ في ركما بيف المؤمنيف الييكد كالمؤمنيف األمميف ،قد خمؽ مناسبة ليذه المناقشة .مف

الممكف أف القادة المؤمنيف مف خمفية ييكدية شعركا بإكراه نيركف ليـ عمى مغادرة ركما (كىك الذم

أبطؿ الشعائر الييكدية) .خبلؿ ىذه الفترة الفاصمة ح ٌؿ القادة المؤمنكف مف خمفية أممية محمٌيـ،
كعندما عادت الفئة األكلى حصؿ اإلشكاؿ حكؿ مف يجب أف يحت ٌؿ المراكز القيادية في الكنيسة.

ت -ييظير األصحاح الرابع مف ركمية أف الجنس البشرم الساقط كاف يخمص دائمان باإليماف كالتكبة هلل،
بحسب النكر الركحي الذم كاف يمتمكو (تؾ85:6؛ رك .)1 :4كال يعتبر العيد الجديد (اإلنجيؿ) في
كثير مف السبؿ مختمفان جذريان عف العيد القديـ (إر14–18 :18؛ حز.)18–33 :16

يطكر بكلس َّ
كيمد
ث -طريؽ ٌ
البر باإليماف مفتكح لمجميع .ليس لرؤساء اآلباء أك ٌ
ألمة إسرائيؿ فقط  ،بؿ ٌ
جدلو البلىكتي مستخدمان إبراىيـ لئليضاح الذم كاف قد بدأه في غبلطية .1

الدراسة بالجممة والكممة

نص ( NASBالدارج) 8–1 :4
1
اؿ َفمَ ُو فَ ْخر ،و ِ
اىيـ قَ ْد وج َد حسب ا ْلجس ِد؟ 2أل ََّن ُو إِ ْف َك َ ِ ِ
ِ ِ
َعم ِ
ِ
لك ْف
ٌ َ
ََ َ ََ َ َ
يـ قَ ْد تََبَّرَر ِباأل ْ َ
اف إ ْب َراى ُ
فَ َما َذا َنقُو ُؿ إ َّف أ ََبا َنا إ ْب َر َ
ِ 3
اهلل فَح ِسب لَ ُو ِبِّار»4 .أ َّ ِ
اىيـ ِب ِ
ِ ِ
ِ
ب لَ ُو
سُ
ُ َ
س لَ َدى اهلل .أل ََّن ُو َما َذا َيقُو ُؿ ا ْلكتَ ُ
َما الَّذي َي ْع َم ُؿ فَبلَ تُ ْح َ
لَ ْي َ
اب؟ «فَ َ
آم َف إ ْب َر ُ
َِّ
ِ
يؿ َد ْي ٍف5 .وأ َّ َِّ
ُجرةُ عمَى س ِب ِ ِ ٍ
ِ
س ِب ِ
ِ
ِ
يما ُن ُو
األ ْ َ َ
َ
يؿ ن ْع َمةَ ،ب ْؿ َعمَى َ
َ
َما الذي الَ َي ْع َم ُؿَ ،ولك ْف ُي ْؤم ُف ِبالذي ُي َبّْرُر ا ْلفَاج َر ،فَإ َ
7
6
ِ
اإل ْنس ِ ِ
ضا ِفي تَ ْط ِو ِ
ب لَ ُو اهللُ ِبِّار ِب ُد ِ
يف
وبى ِلمَِّذ َ
وف أ ْ
ب لَ ُو ِبِّارَ .ك َما َيقُو ُؿ َد ُاوُد أ َْي ً
َع َماؿ« :طُ َ
اف الَّذي َي ْحس ُ
سُ
يب ِ َ
ُي ْح َ
8
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َخ ِط َّي ًة».
الر ُّ
س ِت َر ْت َخ َ
ب لَ ُو َّ
ط َاي ُ
وبى ل َّمر ُج ِؿ الَّذي الَ َي ْحس ُ
اى ْـ .طُ َ
ام ُي ْـ َو ُ
ُغف َر ْت آثَ ُ
أب لجمكع غفيرة" (قارف األعداد  .)88–86كاسمو
" 1 :4فماذا نقوؿ إذاً إف أبانا إبراىيـ" إف اسـ إبراىيـ يعني " ه
األصمي أبراـ كمعناه "األب المعظٌـ".
ييعرؼ األسمكب األدبي الذم يستخدمو بكلس ىنا ،بالنقد الساخر التي ٌكمي (قارف 8 :4؛ 8 :6؛ 7 :7؛
إما ( )8ألف الييكد
18 :8؛  84 :9ك .)11سبب استخداـ شخصية إبراىيـ كنمكذج (تؾٌ )88 :35 –37 :88

يجعمكف مف أصميـ العرقي استحقاقان بالغ القيمة (قارف مت9 :1؛ يك 11 :8ك 17ك ،)19أك ( )3أف إيمانو

الشخصي قد أصبح مثبلن عف نمكذج العيد (تؾ ،)6 :85أك ( )1أف إيمانو سبؽ إعطاء الشريعة لمكسى (قارف

خركج  )31–89أك ( )4أف المعمٌميف الكذبة استخدمكا اسمو ( أم ،دعاة التيٌكد ،قارف رسالة غبلطية).
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" الجسد" انظر المكضكع الخاص لدل 1. :8
تتصدر الجممة (قارف كتاب  Word Picturesلمكاتب .A. T. Robertson
إف" ،كىي أداة شرط
ٌ
ْ " 2 :4

صحة المقكلة مف منظكر الكاتب أك غايتو األدبية .كىذا مثاؿ جيد عف الجممة
المجمد ،4ص )151كتفترض ٌ
الشرطية التي كاف كانت ضعيفة في كاقع األمر ،إال أنيا تصمح لصنع نقطة الىكتية.
يقكؿ  Joseph A. Fitzmyerفي مؤلفو  The Anchor Bibleمجمٌد ،11ص" 173يمكف أف تككف

الجممة الشرطية ممزكجة بحيث يسبؽ الخبر المبتدأ ،لذا يبدك القسـ األكؿ (عكس الكاقع) أما القسـ الثاني فيتكلٌى

تكضيحيا".

تبرر باألعماؿ" ىذه مقكلة تعاكس التبرير باإليماف بالمسيح .ىذا طريؽ لمخبلص بكاسطة الجيد البشرم
ّ " 
داع .إالَّ أف العيد القديـ يظير بكؿ كضكح عجز
( )4 :4لك كاف ممكنان لكانت خدمة المسيح ببل و
الجنس البشرم الساقط في تأدية أعماؿ العيد مع اهلل .لذا صار العيد القديـ لعنة كحكمان بالمكت (قارف

غؿ81 :1؛ كك.)84 :3

كاف عمماء الييكد يعرفكف أف إبراىيـ عاش قبؿ نامكس مكسى ،لكنيـ اعتقدكا أنو استبؽ النامكس
كمارسو (قارف األسفار المنحكلة ،الحكمة  31 :44ككتاب اليكبيبلت 89 :6؛ .)3–8 :85

" فمو فخر" ىذا المكضكع يظير م ار انر في كتابات بكلس ،إذ َّ
حساسية خاصة
يسية أعطتو
ٌ
الفر ٌ
أف خمفيتو ٌ
نحك ىذه المشكمة (قارف 37 :1؛ 8كك39 :8؛ أؼ .)9–8 :3انظر المكضكع الخاص :االفتخار ،لدل

3 :4

87. :3

"فآمف إبراىيـ باهلل"

+ NRSV, TEV, NASB, NKJVفاندايؾ +الحياة +الكاثكليكية +الكتاب الشريؼ

"كضع إبراىيـ إيمانو في اهلل"

+ JBالمشتركة.

مرات في ىذا األصحاح (قارف  1 :4ك 9ك.)33
ىذا االقتباس مف تؾ ،6 :85كقد استخدمو بكلس ثبلث ٌ
مما ييظير أىميتو في فيـ بكلس البلىكتي لمخبلص .إف مصطمح "اإليماف" في العيد القديـ كاف يعني "الكالء"

ك"الكفاء" كالجدارة كالثقة ككاف ىذا كصؼ لطبيعة اهلل كليس لنا .لقد جاء مف المصطمح العبرم ( emun,
 )emunahكالذم يعني "أف يككف كاثقان أك ثابتان" .إف اإليماف المخمّْص ىك قبكؿ عقمي (مجمكعة مف الحقائؽ)
كىك التزاـ إرادم (قرار) كحياة أخبلقية (نمط الحياة) كعبلقة تمييدية (ترحيب بشخص).

سيعطى
يجب التركيز ىنا عمى أف إيماف إبراىيـ لـ يكف في
ٌ
المسيا المستقبمي ،بؿ في كعد اهلل لو بأنو ي
كذرٌية (قارف تؾ3 :83؛ 5–3 :85؛ 8–4 :87؛  .)84 :88لقد استجاب إبراىيـ ليذا الكعد بالثقة في اهلل.
ابنان ٌ

كانت عنده شككؾ قائمة كمشاكؿ حكؿ ىذا الكعد ،كبالفعؿ كاف عميو أف ينتظر ثبلث عشرة سنة لتحقيقو .رغـ

ناقصي اإليماف يستجيبكف لو
كؿ ىذا كاف إيمانو غير الكامؿ مقبكالن عند اهلل .إف اهلل راغب في العمؿ مع أناس
ٌ
كحبة خردؿ.
كلكعكده بإيماف حتى كلك كاف حجموي ٌ

 3 :4و 4و 5و 6و 8و 9و 11و 22و 23و24
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"اعتيبر لو"
سب لو"
" يح ى

ألنو اهلل قبمو"
" ٌ
"ىذا اإليماف أيخذ باالعتبار"

 + NASB, NRSVالكتاب الشريؼ
 + NKJVفاندايؾ  +الحياة  +الكاثكليكية
TEV
JB

إف الضمير المتٌصؿ (الياء) يشير إلى إيماف إبراىيـ في كعكد اهلل.
ٌ
سب" ( )logizomiaىك مصطمح حسابي كيعني "احتيسب" أك أيكدع في الرصيد" (قارف  Lxxتؾ6 :85؛ ال:7
" ُح َ

دمج
88؛  )4 :87ىذه الحقيقة مشركحة بشكؿ جميؿ في 3كك38 :5؛ غؿ .6 :1مف المحتمؿ أف بكلس ى
تؾ 6 :85مع مز 3 :13ألف كمييما يستخدماف المصطمح المحاسبي " يح ًسب" .ىذا الدمج لمنصكص ىك بمثابة
مبدأ تأكيمي في التفسير استخدمو الر ٌبيكف .إف استخداـ العيد القديـ ليذا المصطمح في الترجمة السبيعينية ال
يحتمؿ كثي انر المصطمح المصرفي أك مسؾ الدفاتر التجارية ،لكف ممكف أف يككف عمى صمة بمفظة " ً
السفر"
الكاردة في دانياؿ  81 :7ك .8 :83ىذاف ً
السفراف بالمعنى االستعارم الببلغي (ذاكرة اهلل) ىما:
- 8كتاب األعماؿ كالتذكارات (قارف مز8 :56؛ 86 :819؛ إش6 :65؛ مؿ86 :1؛ رؤ.)81–83 :31
- 3كتاب الحياة (قارف خر13 :13؛ مز38 :64؛ إش1 :4؛ دانياؿ8 :83؛ لك31 :81؛ في1 :4؛
عب31 :83؛ رؤ5 :1؛ 8 :81؛ 8 :87؛ 85 :31؛ .)37 :38

إف ً
بر ىك "كتاب الحياة".
السفر الذم ينسب إليو إيماف إبراىيـ إذ حسب اهلل لو ذلؾ ٌان
 3 :4و 5و 6و 9و 11و 11و 13و 22و25

" ِبّارً" ىذه الكممة تعكس مصطمح في العيد القديـ (" )sadakقصبة القياس" ،كقد كرد كمرٌكب استعارم
معكجيف .استيعمؿ في العيد الجديد بالمعنى القضائي
تشبييي لكصؼ طبيعة اهلل .فاهلل مستقيـ ككؿ البشر
ٌ

(الشرعي) كالمنصبي عمى أمؿ السير نحك نمط حياة ذات خصائص َّ
تقكية كرعة .إف ىدؼ اهلل لكؿ مؤمف
التشبو بالمسيح (قارف 39 –38 :8؛ غؿ .)89 :4انظر
التشبو بطبيعتو ،أك لنقؿ بكممة أخرل
مسيحي ىك
ٌ
ٌ
المكضكع الخاص لدل 87. :8

 5 :4إف جكىر اإليماف ىك االستجابة هلل الذم يكشؼ عف ذاتو ،دكف االعتماد عمى الجيد أك االستحقاؽ
الشخصي .ىذا ال يعني أننا حالما نخمص كنمتمؾ الركح في دكاخمنا يفقد نمط حياتنا أىميتو ،فيدؼ المسيحية
كنعطى مقامان صالحان بداعي
ليس السماء بعد مكتنا ،بؿ امتبلؾ صكرة المسيح اآلف .فنحف لـ نخمص َّ
كنبرر ي
المتغيرة كالمستمرة بذلؾ،
أعمالنا ،إنما افتدينا ألعماؿ صالحة (قارف أؼ 9–8 :3ك81؛ يعقكب؛ 8يكحنا) .الحياة
ٌ

البد لمتبرير أف يثمر في التقديس.
ىي برىاف عمى أف أحدنا قد خمصٌ .
" يؤمف" انظر المكضكع الخاص أدناه

الموضوع الخاص :اإليماف ([ pistisاسـ][ pistevō ،فعؿ][ pistos ،صفة])
المقدس (قارف عب 8 :88ك ،)6كىك مكضكع بشارة يسكع
أ -إنو مصطمح غاية في األىمية في الكتاب ٌ
المب ٌكرة (قارف مر .)85 :8ىناؾ عمى األقؿ مطمباف لمعيد الجديد :التكبة كاإليماف (85 :8؛ أع:1
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 86ك89؛ .)38 :31
ب -داللتو المفظية كالمغكية
 .8مصطمح "اإليماف" في العيد القديـ يعني الكالء كالكفاء كالجدارة بالثقة ككاف كصفان لطبيعة اهلل
كليس طبيعتنا.

 .3يأتي مف المفظة العبرية ( )emun, emunahكالتي تعني "أف يككف كاثقان أك ثابتان" .إف اإليماف
المخمّْص ىك قبكؿ عقمي (مجمكعة مف الحقائؽ) كحياة أخبلقية (نمط حياة) كعبلقة تمييدية
(ترحيب بشخص) كالتزاـ إرادم (قرار) بذاؾ الشخص.
ت -استعمالو في العيد القديـ

سيعطى
يجب التركيز ىنا عمى أف إيماف إبراىيـ لـ يكف في
ٌ
المسيا المستقبمي بؿ في كعد اهلل بأنو ي
كذرٌية (قارف تؾ3 :83؛ 5–3 :85؛ 8–4 :87؛  .)84 :88لقد استجاب إبراىيـ ليذا الكعد
ابنان ٌ

بالثقة في اهلل .كانت لديو شككؾ قائمة كمشاكؿ حكؿ ىذا الكعد ،كبالفعؿ كاف عميو أف ينتظر ثبلث
عشرة سنة لتحقيقو .إيمانو غير الكامؿ كاف مقبكالن عند اهلل رغـ كؿ ىذا .إف اهلل راغب في العمؿ مع

كحبة خردؿ.
أناس
ناقصي اإليماف يستجيبكف لو كلكعده بإيماف حتى كلك كاف حجمو ٌ
ٌ
ث -استعمالو في العيد الجديد

كممة "آمف" مف الكممة اليكنانية  ،pisteuōكالتي يمكف ترجمتيا "يؤمف"" ،إيماف" أك "ثقة" .مثبلن،

االسـ ال يرد في إنجيؿ يكحنا ،لكف الفعؿ ييستخدـ م ار انر .في يك 35–31 :3ىناؾ شؾ مف جية
كالمسيا .كىناؾ أمثمة أخرل عف االستخداـ السطحي ليذا
صدقية التزاـ الجمكع بيسكع الناصرم
ٌ
المصطمح "يؤمف" نراىا في يك59–18 :8؛ أع 81 :8ك .34–88اإليماف الكتابي الحقيقي ىك أكثر

مف مج ٌرد يمبادرة تجاكب ،إذ يجب أف تتبعيا سمسمة مف التممذة (مت  33–31 :81ك.)13–18
الجر
ج -استعمالو مع حركؼ ٌ
يشدد عمى كضع المؤمنيف ثقتيـ /إيمانيـ بيسكع.
 eis .8يعني "في /إلى" ،ىذا المركب الفريد ٌ
أ .باسمو (يك83 :8؛ 31 :3؛ 88 :1؛ 8يك.)81 :5

ب .بو (يك88 :3؛  85 :1ك88؛ 19 :4؛ 41 :6؛  5 :7ك 18ك 19ك48؛ 11 :8؛ 16 :9؛
43 :81؛  45 :88ك48؛  17 :87ك43؛ مت6:88؛ أع41:81؛ في39:8؛ 8بط.)8:8

ت .بي (يك15:6؛ 18:7؛  35:88ك36؛  44 :83ك46؛  8 :84ك83؛ 9 :86؛ .)31 :87
ث .باالبف (يك16 :1؛ 15 :9؛8يك.)81 :5
ج .بيسكع (يك88 :83؛ أع4 :89؛ غؿ.)86 :3
ح .بالنكر (يك.)16 :83
خ .باهلل (يك.)8 :84

 en .3يعني "في /بػ" (يك85 :1؛ مر85 :8؛ أع.)84 :5
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 epi .1يعني "عمى" (مت43 :37؛ أع43 :9؛ 87 :88؛ 18 :86؛ 89 :33؛ رك 5 :4ك34؛ :9
11؛ 88 :81؛ 8تي86 :8؛ 8بط.)6 :3
 .4حالة النصب بدكف حرؼ جر (غؿ6 :1؛ أع8 :88؛ 35 :37؛ 8يك31 :1؛ { )81 :5الترجمات
العربية تستخدـ حرؼ الجر "بػ"}.

 hoti .5يعني "يؤمف أف" ،تكضح محتكل كمكضكع اإليماف:
قدكس اهلل (يكحنا .)69 :6
أ .يسكع ىك ٌ
ب .يسكع ىك الػ "أنا ىك" (يكحنا .)34 :8
ت .يسكع في اآلب كاآلب فيو (يكحنا .)18 :81

المسيا (يكحنا 37 :88؛ .)18 :31
ث .يسكع ىك
ٌ
ج .يسكع ىك ابف اهلل (يكحنا 37 :88؛ .)18 :31
ح .يسكع يمرسؿ مف اآلب (يكحنا 43 :88؛  8 :87ك.)38
خ .يسكع كاحد مع اآلب (يكحنا .)88 – 81 :84
د .يسكع أتى مف عند اهلل (يكحنا .)11 ،37 :86

عرؼ يسكع عف نفسو باسـ العيد المنسكب لآلب "أنا ىك" (يكحنا 34 :8؛ .)89 :81
ذٌ .
ر.سنحيا معو (ركمية .)8 :6
ز.يسكع مات كقاـ ثانية (8تس.)84 :4
"إيمانو"

"إيماف كيذا"
"إنو اإليماف"

+ NASB, NRJVفاندايؾ +الحياة +الكاثكليكية
NRSV
TEV, NJB

"إليمانو"

المشتركة

"فيذا اإليماف"

الكتاب الشريؼ

بر ،كىذا لـ يؤسَّس عمى أعماؿ إبراىيـ بؿ عمى مكقفو.
لقد يحسب إيماف إبراىيـ لو ٌان
كردت كممة " يحسب" أيضان في (مز 18 :816الترجمة السبعينية) كصفان لفينحاس ،باإلشارة إلى
عد81-88:35؛ ىنا يرد اإلحتساب عمى أساس أعماؿ فنحاس ،لكف األمر مختمؼ مع إبراىيـ تؾ.6 :85

برً" ىذا تك واز كاضح إلبراىيـ في ع 1مع (تؾ:85
يبرر الفاجر ،فإيمانو ُيحسب لو ّا
" ولكف يؤمف بالذي ّ
البر عطية مف اهلل ،كليس نتيجة لؤلداء اإلنساني .انظر المكضكع الخاص لدل .87 :8
ُّ .)6
" داود" كما أف إبراىيـ رغـ أنو لـ يكف شخصان كامبلن إال أنو كاف صالحان عند اهلل باإليماف ،ىكذا كاف

داكد اآلثـ (قارف مز13؛ مز .)58اهلل يحب كيعمؿ مع البشرية الساقطة (تؾ )1التي تيظير إيمانان بو
(في العيد القديـ) كبابنو (في العيد الجديد).
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يشدد بكلس عمى ىذه العبارة إذ يقحميا قبؿ القياـ باالقتباس مف العيد القديـ (قارف مز:13
" 6 :4بدوف أعماؿ" ٌ
 ،)3–8فاإلنساف صالح عند اهلل بنعمتو المتحققة مف خبلؿ المسيح بكاسطة اإليماف الفردم لمشخص كليس
بممارسة الشعائر الدينية.

 8–7 :4ىذا االقتباس مف مز3–8 :13؛ يرد الفعبلف " يغفرت" " يسترت" في ع 7بصيغة الماضي البسيط

فيحتكم عمى نفي مضاعؼ قكم ،كالذم يعني (بأم و
حاؿ
المجيكؿ .فاهلل ىك العنصر الفاعؿ المستتر .أما عٍ 8
عد ،أك يؤخذ في الحسباف" .الحظ األفعاؿ الثبلثة في ىذا االقتباس ككميا
مف األحكاؿ سكؼ لف) " يي ٍحسب ،أك يي ٌ
تؤدم معنى التبرئة مف الخطيئة.
ٌ

سترت خطاياه" اقتباس مف مز .8 :13إف فكرة "الستر كالتغطية" كانت تمثٌؿ الناحية المركزية في
" 7 :4الذي ُ
شعائر الذبائح اإلسرائيمية .يستر اهلل الخطيئة أم أنو يزيحيا عف نظره ( Brown, Driver, Briggsص)498
تردد في شعائر يكـ الغفراف (الكفٌارة) .حيث كاف يكضع
ىذه الفكرة نفسيا ككممة عبرية مختمفة  Capharكانت ٌ
كرسي الرحمة" كالذم يستر خطايا إسرائيؿ.
الدـ عمى "
ٌ
كتابية تحمؿ معنى مسح أك شطب خطيئة الفرد.
ىناؾ استعارة
ببلغية ٌ
ٌ
" 8 :4طوبى لمرجؿ الذي لف يحسب لو الرب خطيئة" ىذا اقتباس مف مز .3 :13ىذا المصطمح "يحسب"
ك"يحتسب" أك "يكدع في حساب اآلخر" مستخدـ بمعنى النفي ،حيث أف اهلل لف يحتسب خطيئة (نفي مضاعؼ)
البر .كىذا مؤسَّس عمى طبيعة اهلل المفعمة بالنعمة كالعطية
في الحساب المصرفي الركحي لممؤمف؛ بؿ يحتسب ٌ
كاعبلف الغفراف كليس عمى استحقاؽ كانجاز كجدارة اإلنساف!
نص ( NASBالدارج) 12-9 :4
11
9
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
يـ ِ
يب ُى َو َعمَى ا ْل ِختَ ِ
ؼ
اف ِبِّار .فَ َك ْي َ
يم ُ
اف فَقَ ْط أ َْـ َعمَى ا ْل ُغ ْرلَ ِة أ َْي ً
أَفَي َذا التَّ ْط ِو ُ
اإل َ
ضا؟ ألَن َنا َنقُو ُؿ :إن ُو ُحس َب ِإل ْب َراى َ
11
ِ
ِ
َخ َذ َعبلَ َم َة ا ْل ِختَ ِ
س ِفي ا ْل ِختَ ِ
ُح ِس َب؟ أ ََو ُى َو ِفي ا ْل ِختَ ِ
اف َختْ ًما ِل ِبّْر
افَ ،ب ْؿ ِفي ا ْل ُغ ْرلَ ِة! َوأ َ
اف أ َْـ في ا ْل ُغ ْرلَة؟ لَ ْي َ
ِ
ِ
ِ
يم ِ
ضا ا ْل ِبُّر.
وف أ ًَبا ِل َج ِم ِ
يف ُي ْؤ ِم ُن َ
يع الَِّذ َ
اف ِفي ا ْل ُغ ْرلَ ِةِ ،ل َي ُك َ
اف الَِّذي َك َ
س َب لَ ُي ْـ أ َْي ً
وف َو ُى ْـ في ا ْل ُغ ْرلَةَ ،ك ْي ُي ْح َ
اإل َ
ات إِيم ِ ِ ِ ِ
وف ِفي ُخطُو ِ
سوا ِم َف ا ْل ِختَ ِ
َ 12وأ ًَبا ِل ْم ِختَ ِ
اف َو ُى َو
يـ الَِّذي َك َ
سمُ ُك َ
اف ِلمَِّذ َ
اف فَقَ ْطَ ،ب ْؿ أ َْي ً
ضا َي ْ
َ
يف لَ ْي ُ
َ
اف أَبي َنا إ ْب َراى َ
ِفي ا ْل ُغ ْرلَ ِة.
التيكد عمى ضركرة الختاف
 12–9 :4ربما يككف بكلس قد ٌ
ضمف ىذه المناقشة عف الختاف بسبب تشديد دعاة ٌ
لمخبلص (قارف رسالة غبلطية كمجمع أكرشميـ في أعماؿ )85كاف بكلس ،كىك المتدرب عمى التفسير عمى

طريقة الربييف ،يعمـ أف في تؾ 6 :85كمز 3 :13يظير الفعؿ نفسو (في المغتيف العبرية كاليكنانية) .يمكف ليذا
و
ألىداؼ الىكتية.
يكحد ىذه المقاطع
أف ٌ
كيقتبس
 9 :4مف المتكقع ٌ
أف إجابة السؤاؿ في ع 9ىي"ال" .فاهلل يقبؿ كؿ الناس ،بمف فييـ األمـ باإليماف .ي
بار قبؿ أف ييختف.
األمة الييكدية ،يحسب ٌان
تؾ 6 :85ثانيةن ،فإبراىيـ الذم ىك أبك ٌ
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بار ،أعطاه اهلل الختاف كعبلمة
كحسب ٌان
لبر اإليماف" بعد أف يدعي إبراىيـ ي
" 11–11 :4عبلمة الختاف ،ختماً ّ
عيد (تؾ .)84 –9 :87كؿ الشعكب القديمة في الشرؽ األدنى كانت تيختتف عدا الفمسطينييف الذيف يعكدكف إلى
أما
أصؿ يكناني مف جزر إيجة ،ككاف الختاف بالنسبة لتمؾ الشعكب مف شعائر العبكر مف ّْ
الصبا إلى الرجكلةٌ .

في الحياة الييكدية فقد كانت رم انز ديني نا لمعضكية في العيد إذ كاف ييجرل عمى الذككر عندما يبمغكف يكميـ
الثامف بعد الكالدة.
في ىذا العدد تتكازل المفظة "عبلمة" مع "ختـ" ،كتشير كمتاىما إلى إيماف إبراىيـ .لقد كاف الختاف عبلمة
جر باإلضافة مكررة في ع .81لـ
ظاىرية عند الرجؿ الذم مارس اإليماف باهلل .إف عبارة " ّْ
لبر اإليماف" التي ىي ٌ
يكف الختاف ىك مفتاح إعبلف اهلل القدكس عف صبلح أحد ،بؿ اإليماف.

" 11 :4ليكوف أباً لجميع الذيف يؤمنوف وىـ في الغرلة" لقد يكتبت رسالة ركمية بعد رسالة غبلطية ،لذا كاف
حساسان لميؿ الييكد في كضع ثقتيـ بػ ( )8سبللتيـ العرقية (قارف مت9 :1؛ يك 11 :8ك 17ك )19ك()3
بكلس ٌ
تأديتيـ لمتفسيرات الييكدية المتداكلة لمنامكس المكسكم (التقميد الشفيي كتقميد الشيكخ الذم يكتب فيما بعد تحت

اسـ "التممكد") .لذلؾ استخدـ شخصية إبراىيـ كمثاؿ لكؿ الذيف يعتنقكف اإليماف (أبك المؤمنيف الذيف في الغرلة،
قارف غؿ.)39 :1

" الختـ" انظر المكضكع الخاص أدناه
الموضوع الخاص :الختـ

ختـ اهلل يمشار إليو في رؤ 4 :9ك 8 :84كربما في  .4 :33ختـ الشيطاف مذككر أيضان في 86:81؛
9:84؛  .4:31الختـ يمكف أف يككف طريقة قديمة إلثبات:
 .8الصدؽ (قارف يكحنا.)11 :1
 .3الممكية (قارف يكحنا37 :6؛ 3تي89 :3؛ رؤ.)1 –3 :7
 .1األماف كالحماية (تؾ85 :4؛ مت66 :37؛ رك38 :85؛ 3كك33 :8؛ أؼ81 :8؛ .)11 :4
 .4يمكف أف يككف أيضان عبلمة لكاقعية كعد اهلل بالعطية (قارف  88 :4ك8كك.)3 :9

يحدد
تجنبان لغضب اهلل كي ال يح ٌؿ عمييـ .ختـ الشيطاف ٌ
الغاية مف الختـ ىي تحديد ىكية شعب اهللٌ ،
أتباعو الذيف ىـ ىدؼ غضب اهلل .في الرؤيا تبدك "الضيقة" ( )thlipsisدائمان في ىيئة اضطياد غير

المؤميف لممؤمنيف .في حيف الغضب /الغيظ ( )orgēorthumosىك دائمان في ىيئة قصاص أك دينكنة اهلل

عمى غير المؤمنيف عسى أف يتكبكا كيؤمنكا بالمسيح ،ىذه الغاية اإليجابية مف الدينكنة يمكف رؤيتيا في

بركات /لعنات العيد الكاردة في تث.38 –37

إف عبارة "اهلل الحي" ىي تحكير لمقب ييكه (قارف خر84 :1؛ مز3 :43؛ 3 :84؛ مت)86 :86
حي ىك الرب".
التحكير نفسو نراه م ار انر في القى ىسـ الكتابي " ّّ
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" 12 :4يسمكوف في خطوات" كاف ىذا المصطمح  stoicheōيستخدـ عسكريان لمجنكد الذيف يسيركف في رتؿ

كاحد (قارف أع34 :38؛ غؿ35 :5؛ 86 :6؛ في .)86 :1يتكمٌـ بكلس ىنا عف الييكد ("أبان لمذيف في الختاف")

الذيف يؤمنكف .فإبراىيـ ىك أبك كؿ الذيف يمارسكف اإليماف في اهلل كفي كعكده.

بسبب تكرار األداة ( )toisربما تضيؼ الكجية الثانية "السالككف في خطكات" ،فكرة اإليماف الذم يطبع

مجرد إيماف الدفعة الكاحدة .الخبلص عبلقة مستمرة
نمط الحياة (فعؿ مجيكؿ الصيغة ،معمكـ المعنى) كليس ٌ
مجرد قرار أك لحظة اختيارية.
كليس ٌ
نص ( NASBالدارج) 15-13 :4

13
ِ
ِ
َّ
ام ِ
وف
س ِم ِو أ ْ
َف َي ُك َ
وس َك َ
يـ أ َْو ل َن ْ
فَِإ َّن ُو لَ ْي َ
س ِبالن ُ
اف ا ْل َو ْع ُد ِإل ْب َراى َ
الَِّذ َ ِ
َّ
ام ِ
وس ُى ْـ َوَرثَ ًة ،فَقَ ْد تَ َعطَّ َؿ ِ
ط َؿ ا ْل َو ْع ُد:
اف َوَب َ
يم ُ
اإل َ
يف م َف الن ُ

ضا تَ َع ٍّد.
س أ َْي ً
ام ٌ
وس لَ ْي َ
َن ُ

َو ِارثًا ِل ْم َعالَِـَ ،ب ْؿ
15أل َّ َّ
وس
ام َ
َف الن ُ

14
ِب ِبّْر ِ
يم ِ
اف
اف .أل ََّن ُو إِ ْف َك َ
اإل َ
س
ض ًبا ،إِ ْذ َح ْي ُ
ُي ْن ِشئُ َغ َ
ث لَ ْي َ

" 13 :4الوعد إلبراىيـ أو لنسمو" لقد كعد اهللي إبراىيـ باألرض كالنسؿ (قارف ،تؾ1–8 :83؛ 6–8 :85؛ :87
8–8؛  .)88–87 :33لقد رٌكز العيد القديـ عمى األرض (فمسطيف) لكف العيد الجديد رٌكز عمى "النسؿ" (يسكع

المسيا ،قارف غؿ 86 :1ك .)89لكف "النسؿ" ىنا يشير إلى أبناء اإليماف (قارف غؿ )39 :1فكعكد اهلل ىي
ٌ
قاعدة إيماف جميع المؤمنيف (غؿ39 ،33 ،38 ،39 ،88 ،87 ،84 :1؛ 38 :4؛ عب.)88–81 :5
" أف يكوف وارثاً لمعالـ" ىذا البياف الككني لو مغزل كبير في ضكء تؾ1 :83؛ 88 :88؛ 88 :33؛

خر .6–5 :89دعا اهلل إبراىيـ ليدعك كؿ الجنس البشرم (قارف تؾ37–36 :8؛  !)85 :1لذا كاف عمى

إبراىيـ كذريتو أف يككنكا كسيمة اإلعبلف لمعالـ أجمع .ىذه طريقة ثانية لئلشارة إلى ممككت اهلل عمى

األرض (قارف مت .)81 :6
" ليس بالناموس" لـ يكف النامكس المكسكم قد أيعمف بعد .ىذه العبارة كضعت أكالن في صدر الكبلـ في

جدان لمتشديد عمى الفرؽ بيف المجيكد اإلنساني
ىامة ٌ
الجممة اليكنانية تعبي انر عف أىميتيا ،لقد كانت نقطة ٌ
النامكس مف ككنو طريقان لمخبلص (قارف عب:8
كالنعمة اإلليية (قارف  .)18–38 :1لقد أبطمت النعمةي
ى

 7ك .)81انظر المكضكع الخاص :آراء بكلس عف النامكس المكسكم ،لدل 9. :81

الصحة مف منظكر الكاتب أك ألجؿ غاياتو األدبية .استخدـ بكلس ىذه
" 14 :4إف" أداة لجممة شرطية تفترض
ٌ
ً
المفاجئة لمكصكؿ إلى جدليتو المنطقية ،كىذا مثاؿ جيد لجممة شرطية مستخدمة لمتشديد الببلغي
العبارة
دكنيا إظيا انر بأنيا مغالطة كاضحة (قارف ع.)3
كالخطابي .لـ يكف يؤمف
ٌ
بصحتيا لكنو ٌ
يدعي الييكد العنصريكف ٌأنيـ سيككنكف كرثة العالـ مف خبلؿ عبلمة الختاف الظاىرة فييـ .لكف أكلئؾ
ٌ

الذيف يمارسكف اإليماف في مشيئة ككممة اهلل ىـ الكرثة .الختاف الجسدم ليس العبلمة الصحيحة ،بؿ اإليماف

(قارف .)39–38 :3
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"تعطؿ اإليماف"
"أيلغي اإليماف"

 +NASB, NKJVفاندايؾ
NRSV

"إيماف اإلنساف ال معنى لو"
"صار اإليماف تافيان"

TEV
JB

"اإليماف ببل فاعمية"

كتاب الحياة

"اإليماف عبثان"
"لى يعطّْؿ اإليماف"
"اإليماف عديـ األىمية"

المشتركة

الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

تشدد عمى شرط مفركغ منو
تأتي الجممة في صيغة المضارع المبني لممجيكؿ مف الفعؿ  ،kenoōكالتي ٌ

لفعؿ قكم باليكنانية يعني "اإلفراغ" أك "اإلظيار بأف ال أساس لو" أك حتى "التكذيب" (قارف 8كك .)87 :8استخدـ

بكلس ىذه الكممة في 8كك87 :8؛ 85 :9؛ 3كك1 :9؛ في.7 :3
"أيبطؿ الكعد"

NASB

" يجعؿ الكعد ببل تأثير"
"أيلغي الكعد"

NKJV

"ىبطي ىؿ الكعد"
" ينقض الكعد"

TEV

"أيبطؿ المكعد"

الكاثكليكية

JB

"الكعد ببل قيمة"

الكتاب الشريؼ

"كعد اهلل صار ببل قيمة"
"الكعد عديـ القيمة"

NRSV

"الكعد باطبلن"

فاندايؾ
الحياة
المشتركة

قكم باليكنانية كتعني
ىذه أيضان جممة في صيغة المبني لممجيكؿ كالتي ٌ
تشدد عمى شرط مفركغ منو لفعؿ ٌ
كييمؾ" .استخدـ بكلس ىذه الكممة في ركمية  1 :1ك18؛ :6
" ييفرغ" ك" يي ٍبطؿ" "يكصؿ إلى نياية" أك حتى " َّ
يدمر ي

6؛  3 :7ك6؛ 8كك6 :3؛ 8 :81؛  34 :85ك36؛ 3كك7 :1؛ غؿ4 :5؛ 3تس .8 :3ىناؾ تك واز كاضح في

عيد األعماؿ القديـ .انظر المكضكع
عيد النعمة الجديد ى
ىذا العيد .ال يكجد طريقاف لمخبلص ،لقد ألغى كأبطؿ ي
الغ كباطؿ لدل 1. :1
الخاص :و

أما الثانية فبدكنيا .رغـ أنو مف الخطكرة
" 15 :4الناموس ...ناموس" استيخدمت الكممة األكلى مع أؿ التعريؼ ٌ
بمكاف لفت النظر بشكؿ يمبالغ فيو نحك كجكد أك عدـ كجكد أؿ التعريؼ ،لكف يبدك في ىذه الحالة ما يساعد
عمى إظيار أف بكلس كاف يستخدـ ىذه الكممة في معنيف )8( :النامكس المكسكم كما يتعمٌؽ بو مف تقميد شفيي
كاف بعض الييكد يضعكف ثقتيـ فيو لخبلصيـ )3( ،مفيكـ الشريعة بشكؿ عاـ ،ىذا المعنى األكسع يمكف أف

البر الذاتي عند األمـ الذيف امتثمكا إلى أنظمة أخبلقية أك طقكس دينية ،كشعركا بقبكؿ اآللية ليـ
يشتمؿ عمى ٌ
بناء عمى إتماميـ ليا.
ن

مركع (قارف 31 :1؛ غؿ81–81 :1؛ كك .)84 :3فالنامكس
" ألف الناموس ينشئ غضباً" ىذا تصريح ٌ
المكسكم لـ ييقصد منو أف يككف طريقان لمخبلص إطبلقان (قارف غؿ .)39–31 :1كاف ممكنان أف تككف
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لكنيا أساس الجدؿ عند بكلس.
متزمت) أك حتى فيمياٌ ،
ىذه حقيقة صعبة القبكؿ لدل أم ييكدم (أك ٌ
انظر المكضكع الخاص لدل .9 :81

تعد" يعتبر اهلل الناس يع ٍرضة لممحاسبة بمقدار ما لدييـ مف النكر.
" إذ حيث ليس ناموس ليس أيضاً ٍّ
يتحممكف تبعة اإلعبلف الطبيعي
فاألمـ لف يدانكا حسب النامكس المكسكم الذم لـ يسمعكا بو نيائيان ،إنما ٌ

المعطى ليـ (قارف 31–89 :8؛ .)85–84 :3
ي
تيعتبر ىذه الحقيقة خطكة متقدمة نحك جدلية بكلس ىنا .فقبؿ أف يكشؼ النامكس المكسكم اهلل بكضكح لـ
لتعديات البشر (قارف  31 :1ك35؛ 85 :4؛  81 :5ك31؛  5 :7ك8–7؛ أع11 :87؛
يكف ىناؾ تسجي هؿ ٌ

8كك.)56 :85

نص ( NASBالدارج) 25–16 :4
س ِب ِ
يع َّ
يؿ ّْ
ِ 05لي َذا ُى َو ِم َف ِ
يم ِ
س ِل َم ْف ُى َو ِم َف
يدا ِل َج ِم ِ
وف ا ْل َو ْع ُد َو ِط ً
الن ْع َم ِةِ ،ل َي ُك َ
افَ ،ك ْي َي ُك َ
الن ْ
س ِؿ .لَ ْي َ
وف َعمَى َ
اإل َ
06
اىيـ ،الَِّذي ُىو أ ِ ِ ِ
ضا ِلم ْف ُىو ِم ْف إِيم ِ ِ ِ
َّ
ام ِ
وب«:إِ ّْني قَ ْد َج َع ْمتُ َؾ
وس فَقَ ْ
َب ل َجميع َناَ .ك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
َ ٌ
طَ ،ب ْؿ أ َْي ً َ َ
َ
الن ُ
اف إ ْب َر َ
ِ َِّ
أ ًَبا ألُمٍـ َك ِث ٍ
ودةٌ.
آم َف ِب ِو ،الَِّذي ُي ْح ِيي ا ْل َم ْوتَىَ ،وَي ْد ُعو األَ ْ
ود ِة َكأ ََّن َيا َم ْو ُج َ
اء َغ ْي َر ا ْل َم ْو ُج َ
ش َي َ
َ
اـ اهلل الذي َ
يرة» .أ َ
َ
َم َ
08
07
صير أَبا أل ٍ ِ
ِ
اء ،آم َف عمَى َّ ِ ِ
الرج ِ
ِ ِ
سمُ َؾ»َ .وِا ْذ
يرٍةَ ،ك َما ِق َ
يؿ«:ى َك َذا َي ُك ُ
َ َ
فَ ُي َو َعمَى خبلَؼ َّ َ
وف َن ْ
ُمـ َكث َ
الر َجاء ،ل َك ْي َي َ ً َ
ِ ِ
ض ِعيفًا ِفي ِ
يم ِ
س َن ٍة  َوالَ ُم َم ِات َّي َة
ص َار ُم َماتًا ،إِ ْذ َك َ
لَ ْـ َي ُك ْف َ
اف ْاب َف َن ْح ِو م َئة َ
س َدهُ  َو ُى َو قَ ْد َ
اف لَ ْـ َي ْعتَِب ْر َج َ
اإل َ
11
اف مع ِطيا م ْج ًداِ ِ
اف ارتَاب ِفي و ْع ِد ِ
ِ ِ
اهللَ ،ب ْؿ تَقَ َّوى ِب ِ
َف َما َو َع َد
هللَ 10 .وتََيقَّ َف أ َّ
يم ٍ ْ َ
ُم ْ
َ
ستَ ْوَد ِع َ
يم ِ ُ ْ ً َ
اإل َ
س َارةََ .والَ ِب َع َدـ إ َ
ذل َؾ أ َْيضاً :ح ِسب لَ ُو ِبِّار»12 .و ِ
ضاِ 11 .ل ِ
َج ِم ِو َو ْح َدهُ أ ََّن ُو ُح ِس َب لَ ُو،
ِب ِو ُى َو قَ ِادٌر أ ْ
لك ْف لَ ْـ ُي ْكتَ ْب ِم ْف أ ْ
َف َي ْف َعمَ ُو أ َْي ً
ُ َ
َ
13
ضا،
َجمِ َنا َن ْح ُف أ َْي ً
َب ْؿ ِم ْف أ ْ
ِ
َج ِؿ
َج ِؿ َخ َ
يـ أل ْ
ِم ْف أ ْ
ط َايا َنا َوأُق َ

ِ ِ 14
ِ
ب لَ َنا ،الَِّذ َ ِ ِ
ُس ِم َـ
سو َ
الَِّذ َ
سُ
ع َرَّب َنا م َف األ َْم َوات .الَّذي أ ْ
اـ َي ُ
س ُي ْح َ
يف َ
يف ُن ْؤم ُف ب َم ْف أَقَ َ
تَ ْب ِر ِ
يرَنا.

 16 :4ىذه خبلصة جميمة لجدلية بكلس مف ع 84كفييا )8( :يجب أف تككف استجابة البشر ىي اإليماف)3( .
بكعد نعمة اهلل )1( .الكعد أكيد لكؿ أبناء إبراىيـ (ييكدان كأممان) الذيف يمارسكف اإليماف )4( .إبراىـ كاف النمكذج
الصالح لكؿ أىؿ اإليماف.

" وطيداً" "مضموناً" انظر المكضكع الخاص أدناه.

الموضوع الخاص :الضماف
المصطمح اليكناني  Bebaiosلو ثبلث دالالت.
كيعتمد عميو (رك86 :4؛ 3كك7 :8؛ عب31 :3؛  6 :1ك84؛ 89 :6؛ 3بط81 :8
 .8ما ىك أكيد كراسخ ي
ك.)89
كيثبت جدارة الثقة بشيء ما (رك8 :85؛ عب3 :3؛ قارف "القامكس اإلنكميزم–
 .3اإلجراء الذم بو ييبرىف ٌ
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اليكناني لمعيد الجديد"  Lexicon of the New Twstamentالمجمد األكؿ ،تأليؼ Louw & Nida؛
ص 141ك 177ك.)671
تقنيان لمضماف القانكني .قارف كتاب "المفردات اليكنانية لمعيد الجديد" The
 .1في
البردية ،أصبح مصطمحان ٌ
ٌ
 Vocabulary of the Greek New Testamentتأليؼ  Moulton & Milliganص.)8–817
يمكف أف يككف ىذا طباقان لغكيان لمعدد  .84كعكد اهلل أكيدة!
" جميع ...لجميع" تشير ىذه إلى جميع المؤمنيف (ييكدان كأممان)

 23–17 :4مرة أخرل يستخدـ بكلس شخصية إبراىيـ ليظير أفضمية ( )8كعكد نعمة اهلل المبادرة (العيد)؛
ك( )3اإليماف األكلي المطمكب مف الجنس البشرم كمتابعة التجاكب باإليماف (العيد)( .انظر التعميؽ لدل :8

تتضمف دائمان أفعاالن مف فريقيف.
 .)5العيكد
ٌ
" 17 :4كما ىو مكتوب :أباً ألمـ كثيرة" ىذا اقتباس مف تؾ .5 :87كردت في الترجمة السبعينية " Lxxباألمـ

الكثنية" .كانت إرادة اهلل عمى الدكاـ ،فداء كؿ أبناء آدـ (تؾ ،)85 :1ليس فقط أكالد إبراىيـ .لذا صار اسـ أبراـ
أف ذلؾ ال يشتمؿ عمى األبناء بالجسد بؿ عمى األبناء
الجديد إبراىيـ كيعني "أب لجمع غفير" .اآلف صرنا نعمـ ٌ
باإليماف.

" الذي ُيحي الموتى" في ىذه القرينة إشارة إلى القكة الجنسية المتجددة عند إبراىيـ كسارة (ع.)9
" ويدعو األشياء غير الموجودة كأ ّنيا موجودة" في ىذه القرينة إشارة إلى حمؿ سارة بإسحؽ ،لكنيا

18 :4

أيضان تدؿ عمى ناحية اإليماف الحاسمة (عب.)8 :8

"عمى خبلؼ الرجاء ..آمف
عمى الرجاء"
"الذم ،عمى عكس الرجاء،
آمف في الرجاء"

"راجيان عكس الرجاء .ىكذا
آمف"

كترجى حتى عند
"آمف إبراىيـ ٌ
انتفاء السبب لمرجاء"
كترجى"
"مع أنو بدا ال رجاء .آمف ٌ

"عمى خبلؼ الرجاء ..آمف عمى

NASD

فاندايؾ +الكاثكليكية

الرجاء"
"إذ رغـ انقطاع الرجاء ،فبالرجاء

NKJV

آمف"

NRSV

رجاء"

"آمف إبراىيـ راجيان ،حيث ال
"فمع أنو لـ يكف ىناؾ أمؿ ،إالٌ

TEV

أف إبراىيـ كاف عنده أمؿ كآمف"
ٌ

NJB
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الحياة
المشتركة
الكتاب الشريؼ

المكضكع الخاص حكؿ "الرجاء" مكجكد عند دراسة  .83 :83فالمصطمح لو مجاؿ كاسع في داللتو المفظية .في
المعجـ المنقٌح لئلعراب اليكناني  The analytical Greek Lexicon Revisedص ،811يجدكؿ Harold
عدة استعماالت:
ٌ k. Moulton
 .8المعنى األساسي ،الرجاء (رك4 :5؛ أع.)85 :34
 .3غاية الرجاء (رك34 :8؛ غؿ.)5 :5
 .1الكاتب أك المصدر (كك37 :8؛ 8تي.)8 :8
 .4الثقة كاليقيف (8بط.)38 :8
 .5األماف بكجكد الضماف (أع36 :3؛ رك.)31 :8

في ىذه القرينة تيستعمؿ كممة الرجاء في معنييف مختمفيف .الرجاء بقدرة اإلنساف كقكتو (ع )38–89مقابؿ الرجاء
في كعد اهلل (ع.)87
"ىكذا يككف نسمؾ"

NASB, NKJV

"بيذه الكثرة سيككف نسمؾ"
"نسؾ سيككف كثي انر"

"نسمؾ سيككف في كثرة النجكـ"

NRSV
TEV

"ىكذا يككف نسمؾ"

فاندايؾ +الكاثكليكية +المشتركة

جدان"
"يككف نسمؾ كثي انر ٌ

"بيذه الكثرة سيككف نسمؾ"

الكتاب الشريؼ
الحياة

JB

ىذا اقتباس مف تؾ 5 :85حيث يؤكد عمى صدؽ كعد اهلل إلبراىـ بابف (ع .)33–89تذ ٌكر أف إسحؽ قد يكًلد:
 .8بعد ثبلث عشرة سنة مف الكعد.

 .3بعد محاكلة إبراىيـ ترؾ سارة (مرتيف ،قارف تؾ89 –81 :83؛ .)7 –8 :31
ابف مف ىاجر ،كىي الجارية المصرية لسارة (قارف تؾ.)86 –8 :86
 .1بعد أف صار إلبراىيـ ه
 .4بعدما ضحكت سارة (تؾ )83 :88كضحؾ إبراىيـ (تؾ )87 :87عندما سمعا الكعد .لـ يكف لدييما
إيماف كامؿ!
شك انر هلل ،فالخبلص ال يقتضي إيمانان كامبلنٌ ،إنما مكضكع ىذا اإليماف (اهلل في العيد القديـ كابنو في
العيد الجديد).

 21 :4في البداية لـ يفيـ إبراىيـ الكعد بالتماـ ،بأف االبف سيكلد مف سارة؛ فحتى إيماف إبراىيـ لـ يكف كامبلن.
يقبؿ اهلل كيتعامؿ مع اإليماف غير الكامؿ ألنو يحب البشر غير الكامميف!

" وال بعدـ إيماف ارتاب" استخدـ يسكع نفس الفعؿ  Diakrinōفي مت38 :38؛ مر .31 :88مع كؿ
تبرر التساؤؿ حكؿ كممة اهلل .عمى العكس غدا إبراىيـ قكيان!
األسباب الجسدية (قارف ع )89التي ٌ
يرد الفعبلف في ع 31بصيغة الماضي البسيط المجيكؿ باألسمكب الخبرم .كالمبني لممجيكؿ يشير

ضمنان إلى سيادة اهلل ،لكف كاف عمى إبراىيـ أف يسمح لقكة اهلل بأف تحثٌو.
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21 :4
واذ تأكد تماماً

واذ اقتنع تماماً

NASB
NKJV, NRSV

كاف متأكداً عمى نحو جازـ
مقتنع بالكامؿ

TEV
NJB

وتيقف

فاندايؾ

لقد كاف متأكداً جداً

الكتاب الشريؼ

واثقاً

واذ اقتنع تماماً

المشتركة
كتاب الحياة

يحمؿ الضماف الكامؿ عف شيء ما (لك8 :8؛
ىنا اسـ فاعؿ بصيغة الماضي البسيط المبني لممجيكؿ ،الذم ٌ
كك )83 :4أك شخص ما (38 :4؛  .)5 :84تيستخدـ أيضان صيغة االسـ لمضماف الكامؿ (كك 3 :3ك8تس:8

يتصرؼ بإيماف!
 .)5ىذه الثقة في مشيئة اهلل ككممتو كقكتو تجعؿ اإلنساف
ٌ
أف ما وعد اهلل بو ،قادر أف يفعمو" ىذا فعؿ مضارع معمكـ المعنى كيفيد عمبلن قد ابتيدئ بو في
ّ " 
الماضي كبمغ تنفيذه عمى أرض الكاقع بشكؿ مممكس .إف جكىر اإليماف ىك أف يككف المرء عمى ثقة في
طبيعة اهلل ككعكده (35 :86؛ أؼ31 :1؛ ييكذا  )34كليس األداء البشرم (إش .)8 :55اإليماف يثؽ
يتمميا (تؾ 1–8 :83ك 6 :85ك38–83؛ حز.)16–33 :16
بإلو الكعكد (إش )88 :55التي ٌ
 22 :4ىذا تمميح إلى تؾ( 6 :8قارف ع )1كىك مفتاح النقطة البلىكتية في جدلية بكلس حكؿ منح اهلل البر
الخاص بو لمبشر الخطاة.

تطكر المسار:
 25–23 :4ىذه اآليات ىي عبارة كاحدة في اليكنانية .الحظ ٌ
 .8ألجؿ إبراىيـ ،ع.31
 .3ألجؿ كؿ المؤمنيف ،ع.34
 .1بإقامة اهلل ليسكع ،ع.34
 .4يبذؿ يسكع ألجؿ خطيتنا (يك .)86 :1كأيقيـ يسكع ألجؿ غفراف خطايانا (التبرير) ع.35
و
صدؽ إبراىيـ اهلل مف جية و
كنسؿ (انظر
ابف
 24 :4صار إيماف إبراىيـ نمكذجان ييحتذل بو لكؿ أبنائو الحقيقييفٌ .
تمت بو كؿ كعكد اهلل
يصدؽ مؤمنك العيد الجديد أف يسكع
المكضكع الخاص لدل .)5 :4
ٌ
ٌ
المسيا ىك مف ٌ
لمجنس البشرم الساقط .إف كممة "نسؿ" ىي مفردة بمعنى الجمع كتنسحب عمى كممة (ابف ،كشعب).
 حكؿ فعؿ "أقاـ" انظر التعميؽ عند دراسة 88. :8

" 25 :4الذي أُسمـ مف أجؿ خطايانا" كاف ىذا مصطمحان قانكني نا كيعني "تسميـ الشخص ليناؿ العقكبة" .ع 35إنو
بياف كريستكلكجي (متعمؽ بالعقيدة في المسيح) رائع مف الترجمة السبعينية  Lxxمف إش.83–88 :51

الجر نفسو كصيغة الماضي البسيط
" وأُقيـ ألجؿ تبريرنا" تتكازل العبارتاف في ع ،35إذ ليما حرؼ ٌ
المجيكؿ باألسمكب الخبرم نفسيا ،كقد كردت في كتاب الىكت العيد الجديد New Testament
 Theologyص ،97تأليؼ  Frank Staggكالتالي" :أيسمـ بسبب خطايانا كأيقيـ لغاية جعمنا أب ار انر" كىي
يبرر" ()8
ترجمة تستكجب الثناء ألف ىذا التفسير
يتضمف الناحيتيف ،حيث يستخدـ بكلس فييا كممة " ٌ
ٌ
كضع قضائي كشرعي )3( .حياة كرعة مشابية لممسيح .انظر المكضكع الخاص لدل .87 :8
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أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ

المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ
األمر لمفسّْر آخر.

ىذه األسئمة ىي لمساعدتؾ عمى التفكير في المسائؿ الرئيسة ليذا الفصؿ مف الرسالة .المقصكد منيا ىك

أف تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
 .8ما أىمية ىذا القسـ مف رسالة ركمية؟
 .3لماذا استخدـ بكلس إبراىيـ كداكد كأمثمة؟
عرؼ الكممات المفتاحية التالية حسب استخداـ بكلس ليا (ال تعريفؾ أنت):
ٌ .1
البر".
أٌ " .
ب " .يحسب".
ت .اإليماف

ث" .الكعد".
أىمية الختاف عند الييكد (األعداد )83–9؟
 .4ما ٌ
 .5مف المقصكد بكممة "نسؿ" في العدديف  81ك86؟
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رومية األصحاح الخامس
JB
اإليماف ضماف الخبلص
88 –8 :5

تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
NKJV
NRSV
TEV
الحقيقة مع اهلل تداعيات التبرير اإليماف يغمب كقت ً
المحف
5 –8 :5

5 –8 :5

5 –8 :5

88 –6 :5

88 –6 :5

88 –6 :5

آدـ كيسكع المسيح

آدـ كالمسيح

آدـ كالمسيح

مكت في آدـ

تماثؿ كتعارض

حياة في المسيح

84 –83 :5

84-83 :5ب

84 –83 :5

38 –83 :5

4

UBS
نتائج التبرير
88 –8 :5

المسيح مكاننا

84 :5ج– 87

87 -85 :5

38 –85 :5
89 -88 :5

آدـ كالمسيح
84 –83 :5
38 -85 :5

38 -88 :5

38 –31 :5
الترجمة العربية في أغمبيا تجعؿ مف األصحاح مقطعان كاحدان أك مقطعيف.
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  18مف المقدمة)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ

األمر لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ
الخمسة المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

الذم ّْ
يشكؿ قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 )8المقطع األكؿ.

 )3المقطع الثاني.
 )1المقطع الثالث.
 )4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى النص
تطكر الفكرة المحكرية عف "التبرير باإليماف" (قارف
أ .األعداد  88–8تش ٌكؿ فقرة كاحدة في اليكنانية ،كىي ٌ
.)35 :4 –38 :1
ب .ممكف أف يككف اإلطار ليذه الفقرة  88–8كما يمي:
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األعداد 5 –8

األعداد 8 –6

األعداد 88 –9

فكائد الخبلص

قاعدة الخبلص

اليقيف المستقبمي لمخبلص

االختبارات الفردية لمتبرير

كقائع مكضكعية مف التبرير

اليقيف المستقبمي لمتبرير

عمـ اإلنساف

عمـ البلىكت

عمـ األخركيات

التبرير

التقديس المتنامي

التمجيد

ت .األعداد  38–83ىي مناقشة عف يسكع كآدـ الثاني (8كك 33–38 :85ك49–45؛ في .)8–6 :3تؤ ٌكد

عمى المفيكـ البلىكتي لكؿ مف الخطيئة الفردية كالذنب المشترؾ .تطكير بكلس لفكرة سقكط الجنس

الجسدية
بييف ،في حيف كانت نظرتو لؤلمكر
ٌ
البشرم (كالخميقة) في آدـ ،كاف أم انر فريدان كمختمفان عف الر ٌ
بييف .لقد أظيرت قدرة بكلس ،تحت قيادة الكحي ،عمى استخداـ كتكممة الحقائؽ
متفقة جدان مع تعميـ الر ٌ

غماالئيؿ (أع.)1 :33
التي تعمٌميا خبلؿ تدريبو الذم تمقٌاه في أكرشميـ عند ٌ
لقد طٌكر أكغسطينكس ككالفف العقيدة اإلنجيمية المصمىحة الخاصة بالخطيئة األصمية؛ تؾ .1إنيا تثبت

أساسان أف البشر يكلدكف خطاةن (الفساد التاـ) ،كغالبان ما ييستشيد مف مز5 :58؛ 1 :58؛ أم84 :85؛
 4 :35كنصكص برىانية مف العيد القديـ .أما المكقؼ البلىكتي البديؿ كالقائؿ بأف الناس مسؤكلكف
بشكؿ مطٌرد أخبلقيان كركحيان عف خياراتيـ كمصيرىـ ،فقد طٌكرهي بيبلجيكس كأرمينيكس ،ىناؾ بعض
البراىيف عمى آرائيـ (تث19 :8؛ إش85 :7؛ يكف88 :4؛ يك48 :9؛  33 :85ك34؛ أع11 :87؛

سف التمييز األخبلقي
رك.)85 :4
ٌ
التكجو العاـ ليذا المكقؼ البلىكتي يقكؿ إف األطفاؿ أبرياء حتى ٌ
(كىك بحسب رأم معمٌمي الييكد  81سنة لمذككر ك 83سنة لئلناث).

كسف المسؤكلية األخبلقية ،صحيح! فال ٌشر ليس
كثمة مكقؼ كسط يرل أف كؿ مف النزعة الفطرية لمشر ٌ
مجرد اشتراؾ في الذنب ،لكنو حالة متنامية لذات الفرد الرتكاب الخطيئة( .أم الحياة التي تطٌرد شيئ نا
فشيئان في سيرىا بمعزؿ عف اهلل) .إثـ البشر ليس ىك القضية (تؾ 5 :6ك 83–88ك81؛ رك88–9 :1
ك )31لكف القضية تكمف في التكقيت ،ىؿ عند الكالدة أـ في مرحمة عمرية الحقة؟

عدة نظريات حكؿ مضاميف ع83
ث .ىناؾ ٌ

 .8جميع البشر يمكتكف ،ألف الجميع يختاركف فعؿ الخطيئة (بيبلجيكس).

 .3لقد ابتميت الخميقة كميا بخطيئة آدـ كبذلؾ يمكت الجميع (األعداد  ،89–88أكغسطينكس).
 .1بالحقيقة ربما تككف القضية مزيجان مف الخطيئة األصمية كالخطيئة اإلرادية.

ج .أداة المقارنة "كما" يبدأ بيا بكلس ع 83كال تنتيي حتى ع .88أم ع 87–81تقع بيف ىبلليف ،كىذه
مميزة في كتابات بكلس.
خاصية ٌ
ٌ
ح .تذ ٌكر أف تقديـ بكلس بشارة اإلنجيؿ في  19 :8 –88 :8تأتي كإثبات داعـ .لذا يجب أف يينظر إلى
تفسير كادر و
و
اؾ تاـ لمجزء.
الكؿ لمكصكؿ إلى
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إصحاح آخر يساكم ىذا
المقدس
خ .قاؿ مارتف لكثر عف األصحاح الخامس "يكاد ال يكجد في كؿ الكتاب ٌ
ه
النص المبتيج بالنصر".
ٌ

الدراسة بالجممة والكممة

النص  NASBالدارج 5–1 :5

2
ِ
1فَِإ ْذ قَ ْد تََبَّرْرَنا ِب ِ
يم ِ
ص َار لَ َنا ُّ
الد ُخو ُؿ
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يح ،الَِّذي ِب ِو أ َْي ً
ضا قَ ْد َ
سبلَ ٌـ َم َع اهلل ِب َرّْب َنا َي ُ
اف لَ َنا َ
اإل َ
اهلل3 .ولَ ْيس ِ
اء م ْج ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىذ ِه ّْ ِ ِ
اف ،إِلَى ِ
ِب ِ
يم ِ
ذل َؾ فَقَ ْطَ ،ب ْؿ
يم َ
الن ْع َمة الَّتي َن ْح ُف ف َ
َ َ
وفَ ،وَن ْفتَخ ُر َعمَى َر َج َ
ييا ُمق ُ
اإل َ
5
4
ِ
ِ
َف الض َ ِ
ضا ِفي الضّْيقَ ِ
اء َال
يف أ َّ
ص ْب ًراَ ،و َّ
اءَ ،و َّ
اتَ ،ع ِال ِم َ
َن ْفتَ ِخ ُر أ َْي ً
الر َج ُ
الص ْب ُر تَْزك َي ًةَ ،والتَّْزك َي ُة َر َج ً
ّْيؽ ُي ْنشئُ َ
ِ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
طى لَ َنا.
ُي ْخ ِزي ،أل َّ
الر ِ
س ا ْل ُم ْع َ
س َك َب ْت ِفي ُقمُوِب َنا ِب ُّ
َف َم َح َّب َة اهلل قَد ا ْن َ

" 1 :5فإذا" تشير ىذه الكممة غالبان إلى ( )8خبلصة الجدلية البلىكتية الخاصة بيذا المكضكع؛ ( )3الخاتمة
تقديـ لحقيقة جديدة (قارف 8 :5؛ 8 :8؛ .)8 :83
المبنية عمى ىذا التقديـ البلىكتي؛ ك ( )1ه
تبررنا" اسـ فاعؿ بزمف الماضي البسيط المجيكؿ ،لقد ٌبرر اهلل المؤمنيف .يكضعت في أكؿ الجممة
" قد ّ

باليكنانية (ع )3–8لمتشديد كالتككيد .يبدك أف ىناؾ تتابع زمني في األعداد  88–8عمى ىذا النحك ()8

عنا )1( ،ع 88–9رجاؤنا
ع 5–8االختبار الحالي عف النعمة )3( ،ع 8–6عمؿ يسكع
المتمـ نيابةن ٌ
ٌ
المستقبمي كضماف الخبلص .انظر أعبله ،الجدكؿ في النقطة (ب) "نظرة عامة عمى النص".
مبرر" في العيد القديـ تأتي مف "الحافٌة المستقيمة" أك "قصبة القياس" ،ثـ
خمفية المصطمح ٌ " dikaioō
البر ،لدل  .87 :8فطبيعة قداسة اهلل ىي
أصبحت تيستعمؿ ببلغيان عف اهلل نفسو .انظر المكضكع الخاصٌ :

المعيار الكحيد لمدينكنة (قارف مف الترجمة السبعينية ،ال33 :34؛ كبعدىا البلىكتي في مت .)48 :5بسبب مكت
يسكع البديمي كالفدائي يحصؿ المؤمنكف عمى كضع قضائي (شرعي) لمكقكؼ أماـ اهلل (انظر التعميؽ لدل :5

يتضمف عدـ كجكد الذنب ،بؿ أم انر أشبو ما يككف بالعفك بداعي أف شخصان ما قد دفع ثمف العقكبة.
 .)3ىذا ال
ٌ
تـ اإلعبلف عف المؤمنيف بأنيـ مف يغفرت خطاياىـ (قارف األعداد .)81-9
(قارف 3كك .)38 :5لذا ٌ

" باإليماف" اإليماف ىك اليد التي نتمقٌى بيا عطية اهلل (ع3؛ رك ،)8 :4فاإليماف ال يرٌكز عمى درجة أك
شدة تكريس أك تصميـ المؤمف (مت  )31 :87بؿ عمى طبيعة ككعكد اهلل (قارف أؼ ،)9–8 :3فكممة
"إيماف" في العيد القديـ تشير أصبلن إلى شخص في كضعية كقكؼ ثابتة .كقد درج استعماليا ببلغيان
و
كيعتمد عميو .ال يرٌكز اإليماف عمى أمانتنا كال عمى جدارتنا بالثقة بؿ
كفي كجدير بالثقة ي
لكصؼ شخص ٌ
عمى اهلل .انظر المكضكع الخاص :اإليماف ،لدل .5 :4

تمني
إما مضارع مرفكع شرطي داؿ عمى ال ٌ
تنكع في المخطكطات اليكنانية ،فالفعؿ ٌ
" لنا سبلـ" ىناؾ ٌ
( ،)echōmenكا ٌما مضارع معمكـ ( .)echomenكنفس االلتباس النحكم مكجكد في األعداد  8ك3

التمني (قارف
الدالة عمى
ك ،1فالمخطكطات اليكنانية القديمة تميؿ إلى تجسيد الصيغة الشرطية ٌ
ٌ

المخطكطات א  ،)D, C, B, A,بالتالي تصبح الترجمة "دعكنا نتابع تمتٌعنا بالسبلـ" أك "لنتابع االستمتاع
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بالسبلـ"؛ أما إذا كانت مبنية لممعمكـ فتصير "لنا سبلـ" .سياؽ األعداد  88–8ليس تحفي انز ٌإنما ىك
إعبلف لما يمتمكو المؤمنكف بالمسيح كما ىـ عميو .لذا ،نرل أف صيغة الفعؿ عمى األرجح ىي مضارع
ه
مبني لممعمكـ" .لنا سبلـ" كالترجمة  USB4تؤكد ىذا الخيار.

كعدة ين ٌساخ آخريف يكتبكف
العديد مف مخطكطاتنا اليكنانية القديمة ىي مف نتاج قراءة شخص كاحد لمنص ٌ
المتشابية لفظ نا بعض اإلرباؾ؛ ىنا يككف لمنص ،كأحيانان ألسمكب الكتابة،
ينسخان عنيا .فغالبان ما ٌ
تسبب الكممات ي
كلممفردات التي يستعمميا الكاتب ،دكر مساعد في اختيار الترجمة بشكؿ أسيؿ.
" سبلـ" انظر المكضكع الخاص أدناه:

الموضوع الخاص :السبلـ
المتكسرة مع بعضيا" (قارف يك37 :84؛ 11 :86؛
الكممة اليكنانية في األصؿ تعني "إلصاؽ القطع
ٌ
في .)7 :4ىناؾ ثبلثة طرؽ يتكمٌـ بيا العيد الجديد عف السبلـ:
 .8كيدؼ؛ سبلمنا مع اهلل مف خبلؿ المسيح (قارف كك.)31 :8

 .3كمكضكع؛ ككننا بحؽ مع اهلل (قارف يك37 :84؛ 11 :86؛ في.)7 :4
 .1لقد جمع اهلل المؤمنيف ،ييكدان كأممان ،في جسد كاحد جديد بالمسيح (أؼ87–84 :3؛ كك.)85 :1
حالما نصير بسبلـ مع اهلل ،ينشأ عف ذلؾ سبلـ مع اآلخريف! ما ىك عمكدم ينبغي أف يصير أفقيان.

مف كتاب " A Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Romansدليؿ المترجـ لرسالة
بكلس إلى أىؿ ركمية" .تأليؼ  Newman & Nidaص ،93نق أر تعميقان جيدان حكؿ "السبلـ":

مدل كاسعان مف المعاني .ففي األساس تصؼ
"إف لمصطمح [السبلـ] في كبل العيديف القديـ كالجديد ن
تحية ،كبمغ عمؽ المعنى ليذه
الكممة حالة الرفاىية
أف الييكد ٌ
تبنكىا كصيغة ٌ
العامة لحياة اإلنساف ،حتى ٌ
ٌ
المسياني .كبسبب ىذا الكاقع فقد استيخدمت الكممة م ار انر
الكممة لدرجة أف الييكد استخدمكىا كصف نا لمخبلص
ٌ
تؤدم معنى "أف تككف في عبلقة حقيقية مع اهلل" .كىنا يبدك المصطمح مستخدمان في
كمرادؼ لمكممة التي ٌ
متأصمة بيف اإلنساف كاهلل عمى أساس أف اهلل قد جعؿ اإلنساف معو حقان" ص 93
كصؼ عبلقة منسجمة
ٌ

بربنا يسوع المسيح" إف يسكع ىك كسيط السبلـ مع اهلل .ىك الطريؽ الكحيد لمسبلـ مع اهلل
" مع اهلل ّ
(قارف 8–7 :81؛ 6 :84؛ أع83 :4؛ 8تي .)5 :3لمكممات تحت عنكاف يسوع المسيح ،انظر
التعميقات لدل 4. :8

كتـ
" 2 :5صار لنا (نمنا) الدخوؿ" إف صيغة المبني لممعمكـ التاـ ىنا ٌ
تتحدث عف عمؿ حصؿ في الماضي ٌ
عمى أفضؿ ما يراـ كاآلف نشأ عنو حالة تسكية .إف لفظة "دخكؿ" تعني حرفيان "كسيمة عبكر" أك "قبكؿ"

التعرؼ الشخصي عمى األسرة
( ،Prosagōgeقارف أؼ8 :3؛  )83 :1ثـ استيخدمت مجازيان مف أجؿ ()8
ٌ
المالكة أك ( )3الكصكؿ اآلمف إلى الشاط  .ىذه العبارة تحكم اختبلؼ تيجئة في المخطكطات اليكنانية .بعض
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المخطكطات القديمة تضيؼ "باإليماف" (قارف א؛  Cككذلؾ الترجمات البلتينية القديمة كالفكلغاتا كالسريانية
جر إلى "باإليماف" (قارف א  A,كنسخ مف الفكلغاتا) إالٌ أف
كالقبطية) كما تضيؼ بعض الترجمات القديمة حرؼ ٌ
النساخ ببساطة مؤلكا األعداد المتكازية :5
المخطكطات المكتكبة باألحرؼ الكبيرة  B, D, F, Gتحذفيا .كيبدك أف ٌ

 8ك( 86 :4مرتيف)  89،ك 31فصارت "باإليماف" ىي مكضكع بكلس دائـ التكرار.

حؽ مكتسب فييا
مجانان كليس ألحد ه
" إلى ىذه النعمة" مصطمح ( )Charisييقصد بو محبة اهلل المعطاة ٌ
(أؼ )9–4 :3كىي كاضحة نراىا في مكت المسيح نيابةن عف الجنس البشرم الخاط (ع.)8

" التي نحف فييا مقيموف" كىي صيغة مبني لممعمكـ تاـ ،كتعني حرفيان "نقيـ كنتابع اإلقامة" كىذا يعكس

الكضع البلىكتي لممؤمنيف في المسيح كالتزاميـ بالبقاء في اإليماف الذم يدمج التناقض الظاىرم

البلىكتي لسيادة اهلل (8كك )8 :85مع حرية إرادة اإلنساف (قارف أؼ 88 :6ك 81ك.)84

الموضوع الخاص :الوقوؼ" ،مقيموف" ()Histēmi

بعدة و
معاف الىكتية في العيد الجديد
استيخدـ ىذا المصطمح الشائع ٌ
يثبت.
ٌ- 8
أ .نامكس العيد القديـ ،رك.18 :1

البر الذاتي لشخص ما ،رك.1 :81
بٌ .
ت .العيد الجديد ،عب.9 :81
ث .دعكل قضائية3 ،كك.8 :81
ج .صدؽ اهلل3 ،تي.89 :3
- 3يقاكـ ركحيان.

أ .إبميس ،أؼ.88 :6
ب .يكـ الدينكنة رؤ.87 :6

- 1يقاكـ صامدان.

أ .استعارة ببلغية عسكرية ،أؼ.84 :6
ب .استعارة ببلغية مدنية ،رك. 4 :84

- 4الثبات في الحؽ ،يك. 44 :8
- 5إقامة في النعمة.
أ .رك.3 :5
ب .كك.8 :85
ت8 .بط.83 :5
- 6ثبات في اإليماف.
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أ .رك31. :88
ب8 .كك.17 :7
ت8 .كك.8 :85
ث3 .كك34. :8
 -7مكقؼ كبرياء 8كك.83 :81
يفسر ىذا المصطمح كؿ مف النعمة كالرحمة نتيجة عيد اهلل كمٌي السيادة ،ككاقع حاجة المؤمنيف لمتجاكب معو
ٌ
البد أف يتبلزما.
حؽ
حد سكاء .كبلىما ه
كتابيٌ ،
كااللتصاؽ بو باإليماف عمى ٌ
ٌ
" نفتخر" يمكف فيـ الشكؿ النحكم عمى أنو ( )8مضارع مبني لممعمكـ "نفتخر" أك ( )3مضارع شرطي
التمني "دعكنا نفتخر" ،كالعمماء منقسمكف حياؿ خياراتيـ فإذا أخذ أحدىـ بػ"نفتخر" في العدد 8
داؿ عمى ٌ
فالترجمة تنسحب بالضركرة كجممة متماسكة إلى العدد .1
جذر كممة "نفتخر" يحتمؿ معنى "التباىي" ( )NRSV, JBانظر المكضكع الخاص لدل .87 :3
المؤمنكف ال يفتخركف بأنفسيـ (قارف  )37 :1بؿ بما صنعو اهلل ألجميـ (قارف إر .)86 –31 :9نفس الجذر
اليكناني مكرر في األعداد  1ك.88

و
معاف عديدة مختمفة ،لكف كميا ذات صمة ببعضيا .انظر
" عمى رجاء" يستعمؿ بكلس ىذه الكممة في
التعميؽ لدل  .88 :4تأتي في الغالب مرتبطة مع اكتماؿ إيماف المؤمف .كيمكف التعبير عنيا كالمجد
كالحياة األبدية كالخبلص المطمؽ كالمجيء الثاني ...إلخ .االكتماؿ حتمي لكف عنصر الزمف مستقبمي
كمجيكؿ .كالرجاء غالبان ما يأتي مرتبطان مع "اإليماف" ك"المحبة" (قارف8 ،كك81 :81؛ غؿ6–5 :5؛

أؼ5–3 :4؛ 8تس1 :8؛  .)8 :5إليؾ جدكالن جزئيان لبعض استخداما بكلس:
 )8المجيء الثاني ،غؿ5 :5؛ أؼ88 :8؛ تي.81 :3
 )3يسكع رجاؤنا8 ،تي.8 :8
سيحضر إلى اهلل ،كك31 –33 :8؛ 8تس. 89 :3
 )1المؤمف ي
 )4رجاء محفكظ في السماء ،كك.5 :8
 )5الخبلص المطمؽ8 ،تس. 81 :4

 )6مجد اهلل ،رك3 :5؛ 3كك83 :1؛ كك.37 :8
 )7ضماف الخبلص8 ،تس.9 –8 :5
 )8الحياة األبدية ،تي3 :8؛ .7 :1
 )9نتائج النضكج المسيحي ،رك. 5 –3 :5
 )81فداء كؿ الخميقة ،رك.33 –31 :8
 )88أحد ألقاب اهلل ،رك.81 :85

131

التبني ،رك.35 –31 :8
 )83اكتماؿ ٌ
 )81العيد القديـ كمرشد لمؤمني العيد الجديد ،رك.4 :85

" مجد اهلل" عبارة اصطبلحية في العيد القديـ تشير إلى حضكر اهلل شخصي نا .كتشير إلى كقكؼ المؤمف

سمى عادة بالمصطمح البلىكتي
ببر اإليماف
ٌ
أماـ اهلل ٌ
المقدـ مف يسكع يكـ القيامة (3كك .)38 :5كتي ٌ
"التمجيد" (ع81–9؛  .)11 :8سيتشارؾ المؤمنكف بمشابية يسكع (8يك3 :1؛ 3بط .)4 :8انظر

3 :5

المكضكع الخاص :المجد ،لدل 31. :1

"كليس ىذا فقط ،بؿ"

 + NASBالحياة  +الكاثكليكية

"كليس ذلؾ فقط ،بؿ"

 + NRSV, NKJVفاندايؾ

 + TEVالمشتركة  +الكتاب الشريؼ
NJB

"ػ الجممة محذكفة ػ"
"ليس ذلؾ فقط"

عدة مرات ( 1 :5ك88؛ 31 :8؛ 81 :9؛ ك3كك.)89 :8
يستعمؿ بكلس ىذا النكع مف مزج األلفاظٌ ،
NASB

"كنحف نفتخر برجائنا"

الحياة

"نتيمٌؿ أيضان في ضيقاتنا"

"نفتخر أيضان في الضيقات"

 + NKJVفاندايؾ
NRSV

"نفتخر بيا في الشدائد"

المشتركة  +الكاثكليكية

"نفرح حتى في الضيقات"

الكتاب الشريؼ

"نتباىى أيضان في مصاعبنا

TEV

"نتباىى أيضان في آالمنا"

"دعكنا نتيمٌؿ أيضان في صعكباتنا"

JB

إذا كره العالـ يسكع فسكؼ يكره أتباعو (قارف مت33 :81؛ 9 :34؛ يك )38–88 :85نتكمٌـ إنسانيان ،لقد يك ّْمؿ

بحد ذاتو خطة اهلل لكؿ مؤمف (89–87 :8؛ أع:84
البر الذم ىك ٌ
يسكع باأللـ (قارف عب .)8 :5التألٌـ يينتج ٌ
33؛ يع4–3 :8؛ 8بط.)89–83 :4
" عالميف" اسـ فاعؿ تاـ مف " "Oidaإنو تاـ في الشكؿ كيؤدم كظيفة صيغة الحاضر .فاستيعاب
المؤمنيف لحقائؽ اإلنجيؿ المتعمٌقة باأللـ تسمح ليـ بمكاجية الحياة بفرح كثقة غير معتمديف عمى
الظركؼ ،كحتى في أكقات االضطياد (قارف في4 :4؛ 8تس 86 :5ك.)88

" 3 :5الضيؽ" انظر المكضكع الخاص أدناه
الموضوع الخاص :الضيؽ

ثمة فارؽ الىكتي بيف استخداـ بكلس لكممة ) (thlipsisكاستعماؿ يكحنا ليا:
132

- I

استعماؿ بكلس (يعكس استعماؿ يسكع).
أ .مشاكؿ ،آالـ ،الشر نتيجة العالـ الساقط.
 )8مت.38 :81
 )3رك .1 :5

8 )1كك.38 :7
3 )4كك.4 :1
 )5أؼ.81 :1
يسببو غير المؤمنيف.
ب .مشاكؿ ،آالـ ،شر ٌ
 )8رك1 :5؛ 15 :8؛ .83 :83
3 )3كك 4 :8ك8؛ 4 :6؛ 4 :7؛  3 :8ك.81
 )1أؼ.81 :1
 )4في.84 :4
8 )5تس.6 :8
3 )6تس.4 :8
ت .مشاكؿ ،آالـ ،شر نياية األزمنة.
 )8مت 38 :34ك.39
 )3مر 89 :81ك.34
- II

3 )1تس.9 – 6 :8

استعماؿ يكحنا

محددان بيف  Thlipsisك  Orgēأك ( Thumosغضب) في سفر الرؤيا .فكممة
أ .يضع يكحنا فرقان ٌ
أما  Orgēفيك غضب اهلل نحك
 Thlipsisىك الشر الصادر مف غير المؤمنيف نحك المؤمنيفٌ ،
غير المؤمنيف.
 Thlipsis .8رؤ9 :8؛  81–9 :3ك33؛ .84 :7

 Orgē .3رؤ87–86 :6؛ 88 :88؛ 89 :86؛ .85 :89
 Thumos .1رؤ83 :83؛  8 :84ك 81ك89؛  3 :85ك7؛ 8 :86؛ .1 :88
ب .يستعمؿ يكحنا ىذه الكممة في إنجيمو ليعكس الصعكبات كالمشاكؿ التي يكاجييا المؤمنكف في
كؿ عصر (يك.)11 :86
الصبر
تحمؿ" .استيخدـ في مجاؿ ٌ
تطكع"ٌ " ،
ّ " 4،3 :5
فعاؿ أك ناشط"" ،صامد"ٌ " ،
الصبر" ىذا المصطمح يعني " ٌ
الصبر عمى الظركؼ .انظر المكضكع الخاص لدل دراسة .35 :8
عمى الناس ك ٌ
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4 :5

"شخصية َّ
مؤكدة"

NASB

"تزكية"

فاندايؾ

"شخصية"

NKJV, NRSV

"فكز"

الحياة

"رضا اهلل"

TEV

"االمتحاف"

الكاثكليكية +المشتركة

"شخصية يم ٍمتىحنة"

NJB

"انتصار"

الكتاب الشريؼ

كردت ىذه الكممة في الترجمة السبعينية لنصكص تؾ86 :31؛ 8مؿ88 :81؛ 8أخ 88 :38بالمعنى
المستخدـ في اختبار نقاكة المعادف كجكدتيا (3كك9 :3؛ 3 :8؛ 81 :9؛ 1 :81؛ في33 :3؛ 3تي85 :3؛
يع .)83 :8تيدؼ امتحانات اهلل دائمان إلى التقكية (عب !)88–81 :83انظر المكضكع الخاص :االختبار ،لدل

88. :3

أف
" 5 :5ألف ّ
محبة اهلل انسكبت في قموبنا" تأتي في صيغة المضارع المبني لممجيكؿ "تيسكب" ،كتعني حرفيان ٌ
محبة اهلل تي ٍسكب عمى الدكاـ" كقد استيخدـ ىذا الفعؿ عف الركح القدس م ار انر (قارف ،أع 87 :3ك 88ك11؛ :81
" ٌ
محبة اهلل" فيمكف أف تشير
45؛ تي )6 :1كالتي تعكس ما كرد في يكئيؿ .39–38 :3أما جممة المضاؼ إليو " ٌ
محبتنا هلل ،أك محبة اهلل لنا (3كك" )84 :5ىنا ىذا الخيار الصحيح بحسب القرينة".
نحكيان إلى ٌ
المعطى لنا" صيغة اسـ المفعكؿ بزمف الماضي البسيط المجيكؿ ،كالذم ييستخدـ غالبان
" بالروح القدس ُ
إما يمتمككف
القكية حيث
لمتعبير عف الكاسطة
اإلليية ٌ
ٌ
يتضمف عدـ حاجة المؤمنيف لمزيد مف الركح ،فيـ ٌ
ٌ
الركح أك أنيـ غير مسيحييف (قارف  .)9 :8فانسكاب الركح كاف عبلمة العصر الجديد (يكئيؿ–38 :3
ٌ
 )39كالعيد الجديد (إر14–18 :18؛ حز.)13–33 :16

 الحظ كجكد األقانيـ الثبلثة لمثالكث في ىذا المقطع.
 -8اهلل ،في األعداد 81. ،8 ،5 ،3 ،8
 -3يسكع ،في األعداد 81. ،9 ،8 ،6 ،8
 -1الركح ،في العدد .5
انظر المكضكع الخاص :الثالكث لدل دراسة .88 :8
النص  NASBالدارج 11–6 :5
6
ات ِفي ا ْلوق ِ
ِ
َج ِؿ ا ْلفُج ِ
ْت ا ْل ُم َعي ِ
َج ِؿ َب ّار.
5أل َّ
َّار .فَِإ َّن ُو ِبا ْل َج ْي ِد َي ُم ُ
اءَ ،م َ
َح ٌد أل ْ
َّف أل ْ
يح ،إِ ْذ ُك َّنا َب ْع ُد ُ
وت أ َ
َف ا ْل َمس َ
َ
ض َعفَ َ
ِ
وت7 .و ِ
َج ِؿ َّ ِ
يح
َّف َم َحبَّتَ ُو لَ َنا ،أل ََّن ُو َوَن ْح ُف َب ْع ُد ُخ َ
ضا أ ْ
طاةٌ َم َ
لك َّف اهللَ َبي َ
َح ٌد أ َْي ً
َّما أل ْ
ات ا ْل َمس ُ
س ُر أ َ
َف َي ُم َ َ
الصال ِح َي ْج ُ
ُرب َ
01
وف َ ِ ِ
اء قَ ْد
َج ِم َنا8 .فَ ِباأل َْولَى َك ِث ًا
ير َوَن ْح ُف ُمتََبّْرُر َ
ض ِب! أل ََّن ُو إِ ْف ُك َّنا َوَن ْح ُف أ ْ
ص ِب ِو ِم َف ا ْل َغ َ
أل ْ
َع َد ٌ
اآلف ِب َدمو َن ْخمُ ُ
وف َن ْخمُص ِبحي ِات ِو! 00ولَ ْيس ِ
صوِل ْح َنا مع ِ
ذل َؾ فَقَ ْطَ ،ب ْؿ َن ْفتَ ِخ ُر
اهلل ِب َم ْو ِت ْاب ِن ِو ،فَ ِباأل َْولَى َك ِث ًا
صالَ ُح َ
ُ ََ
ََ
َ َ
ير َوَن ْح ُف ُم َ
ُ
ِ
صالَ َح َة.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يح ،الَِّذي ِن ْم َنا ِب ِو َ
أ َْي ً
اآلف ا ْل ُم َ
ضا ِباهللِ ،ب َرّْب َنا َي ُ
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6 :5
كنا بعد ببل عكف"
"إذ ٌ
قكوة بعد"
"إذ عندما ٌ
كنا ببل ٌ

NASB
NKJV

كنا بعد ضعفاء"
"إذ ٌ
كنا ببل و
عكف بعد"
"إذ عندما ٌ

NRSV
TEV

كنا ببل و
عكف بعد"
"عندما ٌ

NJB

بعد عاجزكف"
"كنحف ي
كنا ضعفاء"
كلما ٌ
" ٌ

كنا عاجزيف"
لما ٌ
"كنحف ٌ
كنا بعد ضعفاء"
"إذ ٌ

الحياة
المشتركة

الكتاب الشريؼ
فاندايؾ +الكاثكليكية

قكة ليـ أماـ الخطيئة .كيأتي
ىنا اسـ فاعؿ بمعنى عاجز ،إشارةن إلى الطبيعة الساقطة لبني آدـ .فالناس ال ٌ
الفجار" كفي ع" 8الخطاة" كفي ع" 81األعداء" .العدداف 6
الضمير "نحف" شارحان كمكازيان لبلسـ الكارد في عٌ " 6
ك 8عمى تك واز تركيبي لغكيان كالىكتيان.
"في الكقت المبلئـ"

NASB, NRSV

"في زمف االستحقاؽ"

NKJV

"في الكقت الذم اختاره اهلل"
المحددة"
"في لحظتو
ٌ

+ TEVالمشتركة +الكتاب الشريؼ
JB

المعيف" فاندايؾ +الحياة
"في الكقت
ٌ
الكاثكليكية
"في األكاف"

قد تككف ىذه إشارة تاريخية إلى ( )8السبلـ الركماني الذم سمح بحرٌية التن ٌقؿ )3( .المغة اليكنانية التي
سمحت بالتكاصؿ كتبادؿ الحضارات ( )1تبلشي آلية اليكناف كالركماف سمح بكجكد و
عالـ جائع ركحي نا كمتطمٌع

شيء ما( .مر85 :8؛ غؿ4 :4؛ أؼ81 :8؛ تي .)1 :8الىكتيان ،كاف التجسد عبارة عف و
و
حدث إليي
إلى ظيكر
ٌ
مخططه لو (قارف لك33 :33؛ أع31 :3؛ 38 :4 ،88 :1؛ أؼ.)88 :8

الفجار" جاءت الصيغة ماضي بسيط معمكـ خبرم ،حيث تيظير حياة كمكت يسكع
 6 :5و 8و" 11مات األجؿ ّ
كحدث متٌحد "لقد دفع يسكع دينان لـ يقترٍفوي ،بؿ ىديف مستحؽ عمينا نحف العاجزيف عف دفعو" (81 :1؛  8يك:4
.)81
لقد كاف مكت يسكع مكضكعان دائـ التكرار في كتابات بكلس ،كقد استعمؿ ألفاظان كعبارات مختمفة في

إشارة إلى مكت يسكع البديمي:

" .8الدـ" (قارف 35 :1؛ 9 :5؛ 8كك37 ،35 :88؛ أؼ7 :8؛ 81 :3؛ كك.)31 :8
" .3أسمى ىـ نفسو" (قارف أؼ.)35 ،3 :5
يسمـ" (قارف رك35 :4؛ .)13 :8
" .1أ ٍ
" .4الفصح" (قارف 8كك.)7 :5
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" .5مات" (قارف رك6 :5؛ 14 :8؛  9 :84ك85؛ 8كك88 :8؛ 1 :85؛ 3كك85 :5؛ غؿ38 :5؛
8تس84 :4؛ .)81 :5
الصميب" (8كك88-87:8؛ غؿ88:5؛ 84-83:6؛ أؼ86:3؛ في8:3؛ كك31:8؛ .)84:3
ٌ " .6
الصٍمب" (قارف 8كك31 :8؛ 3 :3؛ 3كك4 :81؛ غؿ.)8 :1
ٌ " .7

الجر  huperفي ىذه القرينة:
ىؿ يعني حرؼ ٌ
عنا".
 .8التمثيؿ "نيابةن ٌ
" .3البديؿ" "مكاننا".

عنا"
الجر  huperمع حالة المضاؼ لمكممة المذككرة آنفان ىك "بالنيابة ٌ
إف أساس المعنى القياسي لحرؼ ٌ
كتعبر عف فائدة ما بأحقٌية مكتىسبة لمناس (القامكس الدكلي الجديد لبلىكت العيد الجديد،
(ٌ )Louw & Nida

 The International Dictionary of New Testament Theologyالمجمٌد ،1ص )8896عمى أم
فإف الحرؼ  huperلو معنى الحرؼ  antiالذم يدؿ عمى معنى " َّ
حؿ مح ٌؿ فبلف" كبالتالي إشارة إلى
حاؿٌ ،
الكفارة البديمية النيابية (قارف مر45 :81؛ يك51 :88؛ 84 :88؛ 3كك84 :5؛ 8تي.)6 :3

يقكؿ  ،NIDOTTE( M. J. Hareisالمجمد ،1ص" :)8897لماذا لـ يقؿ بكلس مطمقان أف المسيح مات

تكصؿ إليو إذ يقكؿ "بذؿ نفسو ألجؿ الجميع"
عنا = ( anti hemonفي 8تي 6 :3أقرب ما
عكضان ٌ
ٌ
يعبر عف التمثيؿ كالتبادؿ و
بآف كاحد.
)antilutron huper panton؟ ربما ألف  huperبخبلؼ ٌ anti

(لممترجـ :مف قامكس  strongالكممة رقـ  = anti 471عكضان كالكممة رقـ  = hemon 3357الضمير "نا"
في جمع المتكمميف).

أما  M. R. Vincentفي كتابو (دراسات لفظية  Word Studiesالمجمٌد ،3ص )693يقكؿ" :ىناؾ سجاؿ كبير
ٌ
يقدمكف لنا
فيما إذا كانت المفظة " huperبالنيابة عف" تكاف لغكيان " antiعكضان عف" .فالكتٌاب
التقميديكف ٌ
ٌ
فإنو عمى
األمثمة التي تبدك فييا المعاني متبادلة إذ تح ٌؿ الكاحدة مح ٌؿ األخرل ...أما المعنى في ىذا المقطع ٌ
درجة كبيرة مف االلتباس إذ ال يمكف اقتباسو كبرىاف .فيمكف أف يككف لحرؼ الجر معنى محمٌي كما ىك في

حرؼ الجر  overذم االستعماالت المحمٌية العديدة .لذا ال يمكف اعتبار أم مقطع مف ىذه المقاطع حاسمان في

ىذه المسألة .أفضؿ ما يمكف أف ييقاؿ حكؿ ذلؾ ىك أف  huperتتماشى مع  antiفي المعنى .لذا فإف لفظة
اع عقائدية .في أغمب المقاطع يصير المعنى األكضح ىك "ألجؿ" أك
محة بشكؿ كاسع لدك و
"عكضان عف" تبدك يم ٌ
بالنيابة عف" إف التفسير األصح يبدك في المقاطع التي يغمب عمييا االستفياـ أم تمؾ التي ليا صمة بمكت

يصكر الجممة
المسيح كما جاء ىنا كفي؛ غبلطية81 :1؛ ركمية85 :84؛ 8بط ،88 :1إف حرؼ الجر ٌ huper
المخصص (لمصحمة كذا) كمف باب التسكية مع
عنا) تاركان المعنى
العامة غير
ٌ
المحددة :يسكع (مات بالنيابة ٌ
ٌ
باقي المقاطع فإف معنى "عكضان عف" يمكف تضمينو كلكف فقط بشكؿ استنتاجي".
 7 :5ىذا العدد ييظير المحبة اإلنسانية في حيف ع 8ييظير محبة اهلل!
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بار"
"ألجؿ رجؿ ّ

بار"
"ألجؿ شخص ّ
"ألجؿ رجؿ صالح"

TEV, NASB, NKJV

بار"
"ألجؿ ّ

JB

بار"
"فدى إنساف ّ

NRSV

بار"
"عف ّ

"مف أجؿ إنساف صالح"

فاندايؾ
الكاثوليكية
الحياة
المشتركة
الكتاب الشريؼ

طيب جداً"
"مف أجؿ إنساف ّ
باريف كببل لكـ .ألنيما اتٌبعا
استيخدمت ىذه الكممة بنفس المعنى الذم يكصؼ فيو نكح كأيكب كرجميف ٌ
الفرائض الدينية في عصرىما؛ لكف ال تعني العصمة مف الخطيئة .انظر المكضكع الخاص ،لدل 87. :8

بيف محبتو" تأتي في صيغة الحاضر المرفكع (قارف  ،)5 :1اآلب أرسؿ االبف (قارف 1 :8
ّ " 8 :5
لكف اهلل ّ
مكجو كدائـ (يك86 :1؛  8يك.)81 :4
مجرد عاطفةٌ ،إنما فع هؿ ٌ
ك13؛ 3كك )89 :5محبة اهلل ليست ٌ

َّ
أحب
المفضمة عند بكلس (قارف ع )87 ،85 ،81فإذا كاف اهلل قد
" 9 :5فباألولى" ،إنيا إحدل التعبيرات
ٌ
يحبيـ اآلف أكثر لككنيـ أكالده (قارف 81 :5؛ .)33 :8
المؤمنيف بيذه الدرجة كىـ بعد خطاة ،فكـ باألحرل ٌ

تـ اكتمالوي كانجازه
مبرروف اآلف" ىذا اسـ مفعكؿ ماضي بسيط مجيكؿ ،إذ ٌ
ّ " 
يشدد عمى التبرير كعمؿ ٌ
يكرر بكلس الحقيقة الكاردة في ع .8أيضان الحظ التكازم بيف المصطمحيف " يم َّبرر"
مف قبؿ اهلل .كىنا ٌ
صالح" (ع.)88–81
(ع )9ك" يم ى

" بدمو" ىذه إشارة لمكت المسيح كذبيحة (قارف 5 :1؛ مر45 :81؛ 3كك .)38 :5فكرة الذبيحة ،أم
حياة بريئة َّ
مقدمة مكاف حياة مذنبة ،تعكد بجذكرىا إلى الكييف 7–8كممكف خركج( 83حمؿ الفصح)،
طكرت بمعنى مسيحاني (كريستكلكجي) في
كىذا ينطبؽ الىكتيان عمى يسكع في إش .6–4 :51كقد ّْ

عدة نقاط.
الرسالة إلى العبرانييف .في الكاقع ،رسالة العبرانييف تقارف بيف العيديف القديـ كالجديد في ٌ

" سنخمص" كىي ىنا مستقبؿ في صيغة المجيكؿ باألسمكب الخبرم (قارف ع )81كىي تشير إلى
سمى "التمجيد" (قارف ع3؛ 11 :8؛ 8يك.)3 :1
خبلصنا المطمؽ كالذم يي ٌ
يصؼ العيد الجديد الخبلص في أزمنة األفعاؿ كمٌيا:

 .8عمؿ مكتمؿ (ماضي بسيط) أع88 :85؛ رك34 :8؛ 3تي9 :8؛ تي.5 :1
و
ماض ما تزاؿ آثاره في الحاضر (التاـ) ،أؼ.8 ،5 :3
 .3عمؿ

متقدـ (حاضر مستمر) 8كك88 :8؛ 3 :85؛ 3كك85 :3؛ 8تس84 :4؛ 8بط.38 :1
 .1مسار ٌ
 .4اكتماؿ مستقبمي (مستقبؿ) رك 9 :5ك81؛ .9 :81

انظر المكضكع الخاص لدل دراسة  .81 :81الخبلص يبدأ بقرار أكلي ثـ يتنامى في عبلقة تصبك إلى

التحرر مف عقكبة
االكتماؿ يكمان ما .ىذه الفكرة تكصؼ غالبان بثبلثة مصطمحات كتابية :التبرير كيعني " ٌ
التحرر مف كجكد الخطيئة".
التحرر مف سمطاف الخطيئة"؛ التمجيد كيعني " ٌ
الخطيئة"؛ التقديس كيعني " ٌ
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جدير بالمبلحظة أف التبرير كالتقديس ىما مف أفعاؿ نعمة اهلل ،معطاة لممؤمف باإليماف في المسيح .عممان

التشبو بالمسيح .ليذا السبب يتكمٌـ البلىكتيكف عف "التقديس
ساع نحك
أف العيد الجديد يتكمٌـ عف التقديس كمسار و
ٌ
المجاني المرتبط بحياة صالحة!
سر الخبلص ٌ
الكضعي" ك"التقديس المتنامي" ىذا ىك ٌ
المقدس يركم عف محبة اهلل العظيمة التي ال فضؿ
" مف غضب اهلل" ىذه قرينة رؤيكية أخركية .الكتاب
ٌ
كال استحقاؽ ألحد فييا ،كما يتكمٌـ بك ٌؿ كضكح عف معارضة اهلل المقررة كالمفركغ منيا تجاه الخطيئة

كالعصياف .لقد رتٌب اهلل طريؽ الخبلص كالغفراف مف خبلؿ المسيح ،كالذيف يرفضكنو ىـ تحت الغضب
(قارف  .)31 :1 –88 :8ىذه عبارة تينسب فييا صفة إنسانية إلى اهلل ،لكنيا تيظير حقيقة كاقعية.

يدم إلو غاضب (عب.)18 :81
ه
مخيؼ ىك الكقكع في ٌ
تتصدر الكبلـ كالتي يفترض صدقيا مف منظكر الكاتب أك ألغراضو
إف" ىذه أداة لجممة شرطية
ٌ
ْ " 11 :5

األدبية .فاإلنسانية التي ىي خميقة اهلل العميا صارت معادية! اإلنساف (تؾ )5 :1كالشيطاف (قارف إش84 :84؛

حز3 :38ك  )87–83كاف لدييما نفس المشكمة ،كىي الرغبة في االستقبللية كالرغبة بالتح ٌكـ كالتألٌو.

" قد صولحنا مع اهلل ...ونحف مصالحوف" كبل العبارتيف ماضي بسيط مجيكؿ كاسـ مفعكؿ ماضي
ببر يسكع (قارف
بسيط مجيكؿ .فصيغة الفعؿ " يم ى
صالح" تعني أساسان "التبادؿ" .فقد استبدؿ اهلل خطيئتنا ٌ
إش )6–4 :51فاستيعيد السبلـ (قارف ع! )8

محبة اهلل )3( ،عمؿ المسيح )1( ،شفاعة الركح القدس
" بموت ابنو" إف إنجيؿ الغفراف
ّّ
مبني عمى (ٌ )8
ك( )4تجاكب الفرد باإليماف كالتكبة .ال يكجد طريؽ آخر لمعبلقة الحقيقية مع اهلل (قارف يك ،)6 :84كما
أف ضماف الخبلص مؤسس عمى طبيعة اهلل مثمٌث األقانيـ كليس عمى األداء البشرم! لكف التناقض

المجاني (قارف يعقكب ك8يكحنا).
الظاىرم ىنا أف أداء اإلنساف بعد الخبلص برىاف عمى الخبلص ٌ

" سنخمص" يتكمٌـ العيد الجديد عف الخبلص ماضي نا كحاض انر كمستقببلن .المستقبؿ يشير إلى خبلصنا
الكامؿ المطمؽ عند المجيء الثاني .انظر التعميؽ عمى ع 9كالمكضكع الخاص لدل .81 :81

" بحياتو" الكممة اليكنانية لمحياة ىي  Zoaكنجدىا دائمان في كتابات يكحنا باإلشارة إلى حياة القيامة

كالحياة األدبية أك حياة الممككت كيستخدميا بكلس بالمعنى البلىكتي ،كما تمميو ىذه القرينة ىك طالما

أف اهلل دفع ثمنان غاليان لقاء الغفراف لممؤمنيف ،فإنو كبكؿ تأكيد سيتابع فاعميتو.

يمكف لكممة "الحياة" أف تشير إلى ( )8قيامة يسكع (قارف 14 :8؛ 8كك)85؛ ( )3عمؿ يسكع الشفاعي
المسيح فينا (قارف رك39 :8؛ غؿ.)89 :4
(قارف 14 :8؛ عب35 :7؛ 8يك )8 :3أك ( )1الركح الذم يش ٌكؿ
ى
الممجدة ىي أساس مصالحتنا.
يؤ ٌكد بكلس أف حياة يسكع األرضية كمكتو كأيضان حياتو
ٌ
11 :5

" وليس لذلؾ فقط ،ولكف" .انظر التعميؽ لدل العدد .1
مرة ييستعمؿ فييا "نفتخر" (نتباىى) في ىذه القرينة.
" نفتخر أيضاً" ،انظر التعميؽ لدل  ،3 :5ىذه ثالث ٌ
 )8نفتخر عمى رجاء مجد اهلل ،العدد.3
138

 )3نفتخر في الضيقات ،العدد.1
 )1نفتخر في المصالحة ،العدد.88
االفتخار السمبي يرد في  87 :3ك.31

" نمنا اآلف المصالحة" ىذا ماضي بسيط معمكـ خبرم مفاده أف العمؿ قد يك ّْمؿ .إف مصالحة المؤمنيف قد
نكقشت أيضان في ع 81ك 3كك38–88 :5؛ أؼ33–86 :3؛ كك.31–89 :8
مف ىذه القرينة تترادؼ "المصالحة" الىكتيان مع "التبرير".

النص  NASBالدارج 14–12 :5
اح ٍد َد َخمَ ِت ا ْل َخ ِط َّي ُة إِلَى ا ْلعالَِـ ،وِبا ْل َخ ِطي ِ
اف و ِ
ِ 12م ْف أ ْ ِ
يع
ت إِلَى َج ِم ِ
اجتَ َاز ا ْل َم ْو ُ
َّة ا ْل َم ْو ُ
تَ ،وى َك َذا ْ
َ
َ
سٍ َ
َج ِؿ ذل َؾ َكأ ََّن َما ِبِإ ْن َ
ِ
َّ
ِ َّ ِ 13
َّ
ام ِ
الن ِ
ب إِ ْف لَ ْـ َي ُك ْف
وس َكا َن ِت ا ْل َخ ِط َّي ُة ِفي ا ْل َعالَِـَ .عمَى أ َّ
َخ َ
اس ،إِ ْذ أ ْ
سُ
َف ا ْل َخط َّي َة الَ تُ ْح َ
طأَ ا ْل َجميعُ .فَإن ُو َحتَّى الن ُ
آدـ إِلَى موسى ،و ِ
لك ْف قَ ْد ممَ َؾ ا ْلمو ُ ِ
َناموسِ 14 .
آد َـ ،الَِّذي ُى َو
يف لَ ْـ ُي ْخ ِط ُئوا َعمَى ِش ْب ِو تَ َعدّْي َ
ذل َؾ َعمَى الَِّذ َ
َْ
ُ ٌ
ُ َ َ
َ
ت م ْف َ َ
ِمثَا ُؿ ِ
اآلتي.
تكضعات استراتيجية عديدة (8 :5؛ 8 :8؛ :83
" 12 :5مف أجؿ ذلؾ" ،تحكم رسالة ركمية ىذا التعبير عف
ٌ
 )8كىك عمى صمة باألسئمة التفسيرية كيمكف أف تككف طريقة لئلشارة إلى جدلية بكلس ككؿ في مسألة ما .لكف

مف المؤ ٌكد أنو ىنا يتٌصؿ بسفر التككيف كبالتالي مف الممكف أف يعكد بنا إلى ركمية.13–88 :8
" كأ ّنما بإنساف واحد دخمت الخطيئة إلى العالـ" كؿ األفعاؿ الثبلثة في ع 83ىي في الزمف الماضي
المقدس ال يتكقٌؼ عند الخطيئة
البسيط ،فسقكط آدـ جمب المكت (قارف 8كك .)33 :85كلكف الكتاب
ٌ
األصمية ،ألف الخطيئة حدثت أيضان في العالـ المبلئكي (قارف تؾ1؛ رؤ .)9–7 :83كيؼ كمتى؟ إف
األمر غامض (قارف إش37 –83 :84؛ حز89–83 :38؛ أم88 :4؛ مت48 :35؛ لك88 :81؛

محددة (تؾ–86 :3
يك18 :83؛ رؤ.)9–7:83
تضمنت خطيئة آدـ ناحيتيف ( )8عصياف عمى كصية ٌ
ٌ
مكجو ذاتيان (قارف تؾ )6–5 :1يستمر بالتمميح إلى تؾ  1بدءنا مف رك.13–88 :8
 )87ك( )3كبرياء ٌ

الفكر البلىكتي الخاص بالخطيئة ىك الذم فصؿ بكلس بكؿ كضكح عف فكر الر ٌبييف .لـ يرٌكز الر ٌبييكف عمى
تؾ1؛ بؿ ٌثبتكا باألحرل كجكد "نزعتيف" ( )Yetzersعند كؿ إنساف؛ لدييـ قكؿ مأثكر" :في قمب كؿ إنساف كمب
أسكد كآخر أبيض ،فاألكثر تغذية منيما سيككف األكبر" .يرل بكلس أف الخطيئة ىي العائؽ األكبر بيف اهلل

عدة
قدـ ٌ
كالخميقة .لـ يضع بكلس الىكتان نظاميان (قارف ما كتبو  James Stewardفي كتابو رجؿ في المسيح)ٌ .
مصادر لمخطيئة ( )8سقكط آدـ )3( ،التجربة الشيطانية )1( ،عصياف اإلنساف المستمر.
في التشابيات كالتضادات البلىكتية بيف آدـ كيسكع نجد تطبيقيف محتمميف:
 )8كاف آدـ شخصان تاريخيان حقيقيان.
 )3كاف يسكع إنسانان حقيقيان.
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تؤ ٌكد كبل الحقيقتاف تعميـ الكتاب في مكاجية التعميـ الكاذب .الحظ تكرار استخداـ لفظة "إنساف كاحد" أك

مرة في ىذا النص.
"الكاحد" إذ كمتاىما تشيراف إلى آدـ كيسكع ،كترداف إحدل عشرة ٌ
المقدس عف ثبلث مراحؿ لممكت ( )8المكت الركحي (تؾ87 :3؛
" وبالخطيئة الموت" يكشؼ الكتاب
ٌ
7–8 :1؛ أؼ )3( ،)8 :3المكت الجسدم (قارف تؾ )5ك( )1المكت األبدم (رؤ88 :3؛  6 :31ك84؛
 )8 :38كالنص ىنا يتكمٌـ عف المكت الركحي آلدـ (قارف تؾ )89–84 :1كالذم ٌأدل إلى المكت
الجسدم لمجنس البشرم (قارف تككيف.)5

" اجتاز الموت إلى جميع الناس" الفكرة الكاقعة الرئيسية ليذا المقطع ىك شمكلية الخطيئة كالمكت عالميان
(قارف ع89–86؛ 8كك33 :85؛ غؿ.)81 :8

" ألف الجميع أخطأ" البشر جميعان باالشتراؾ في آدـ قد أخطأكا (إذ كرثكا الحالة الخاطئة كالنزعة الخاطئة)
متشدد مف جية ككف
المقدس
كيكررىا بشكؿ شخصي .كالكتاب
ٌ
ٌ
كبسبب ذلؾ يختار كؿ إنساف الخطيئة ٌ
جميع البشر خطاة مشتركيف كمنفرديف (8مؿ46 :8؛ 3أخ16 :6؛ مز3–8 :84؛ 1:811؛ 3 :841؛

أـ9 :31؛ جا31 :7؛ إش87 :9؛ 6 :51؛ رك 88–9 :1ك31؛ 88 :5؛ 13 :88؛ غؿ33:1؛ 8يك:8
.)81–8
سبب المكت (آدـ)
كمع ذلؾ يجب أف يقاؿ إف التأكيد القرائني (قارف ع )89–85ىك أف فع ن
بل كاحدان ٌ
صمـ اهلل بدرجة عالية عبلقتو مع البشرية بحيث أف التجاكب اإلنساني
كفعبلن كاحدان ٌ
سبب الحياة (يسكع) .لذلؾ ٌ

يشكؿ ناحية بالغة األىمية بيف "اليبلؾ" ك"التبرير" .فالناس منخرطكف إراديان في مصائرىـ المستقبمية! بمقدكرىـ

لكنيـ
إما في اختيار الخطيئة أك اختيار المسيح .ليس بمقدكرىـ أف ينزعكا أك يحاككا الخياريفٌ ،
االستمرار ٌ
أم منيما ينتمكف! فالترجمة لمكممة "ألف" شائعة كلكف معناىا غالبان مختىمؼ عميو .يستخدـ
ييظيركف إرادي نا إلى ٌ
بكلس  eph’hōفي 3كك4 :5؛ في83 :1؛ ك  81 :4بمعنى "بسبب" ،كبالتالي كؿ فرد ككؿ شخص يختار

ضد اهلل .البعض برفضيـ اإلعبلف الخاص ،لكف الجميع برفضيـ
شخصيان المشاركة في الخطيئة كالعصياف ٌ
اإلعبلف الطبيعي (قارف .)31 :1 –88 :8

 14–13 :5ىذه الحقيقة ذاتيا يعمٌميا بكلس في رك 85 :4كأع .11 :87إف اهلل يم ٍنصؼ كالبشر مسؤكلكف فقط
فيما ىك متاح ليـ .ىذا العدد يتكمٌـ حص انر عف اإلعبلف الخاص (العيد القديـ؛ يسكع؛ العيد الجديد) كليس عف
اإلعبلف الطبيعي (مز89؛ رك31–88 :8؛ .)86–88 :3

في ترجمة الممؾ جيمس الحديثة  NKJVتظير المقارنة في ع 83منفصمة بيف ىبلليف كاسعيف (قارف األعداد
 )87–81عف خاتمتيا في األعداد 38.–88

14 :5

+ NASB, NKJVفاندايؾ
المكت"
ممؾ
" ى
ي
JB
المكت نفكذان"
"مارس
ي
"حكـ المكت"

"المكت قد ممؾ"

الحياة +الكاثكليكية

ساد"
"المكت ى

المشتركة

"سيطر المكت"
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الكتاب الشريؼ

ىح ىك ىـ المكت كممؾ (قارف ع 87ك .)38ىذه الشخصنة لممكت كالخطيئة كسمطاف جائر مؤ ٌكدة في األصحاح6
بأكممو .كىي تؤ ٌكد شمك ٌلية المكت كشمكلية الخطيئة عمى الجنس البشرم .في ع 87ك 38يشخصف النعمة إذ
يقكؿ :تممؾ النعمة! فعند البشر الخيار (طريقا العيد القديـ) المكت أك الحياة .مف يممؾ في حياتؾ؟

تعدي آدـ" لقد انتيؾ آدـ كصية اهلل المنصكص عنيا ،حتى
" وذلؾ عمى الذيف لـ يخطئوا عمى شبو ّ
حكاء لـ تخط بالطريقة نفسيا .لقد سمعت مف آدـ عف الشجرة ،ليس مف اهلل مباشرة ثـ تأثٌر البشر ،مف
ٌ
محددة مف اهلل ،لكف المقطع  13–88 :8كالذم ىك
آدـ حتى مكسى ،بعصياف آدـ ،لـ ينتيككا كصية ٌ

يعبر بأنيـ نعـ قد انتيككا حقيقةن النكر الذم عندىـ مف الخميقة
جزء مف القرينة البلىكتية بكؿ تأكيدٌ ،
كبالتالي فيـ مسؤكلكف أماـ اهلل عف العصياف/الخطيئة .لقد انتشرت نزعة آدـ الخاطئة إلى أبنائو كافة.
"الذم ىك مثاؿ عف الذم سيأتي" NASB, NKJV, NRSV
"كاف آدـ صكرةن لمذم سيأتي"
"كاف يرمز آدـ لمذم سيأتي"

 + TEVالمشتركة
JB

"آدـ كاف يرمز إلى شخص سيأتي بعده"

"الذم ىك مثاؿ اآلتي"
"الذم ىك رمز لآلتي بعده"
"الذم ىك رمز اآلتي"

فاندايؾ
الحياة
الكاثكليكية

الكتاب الشريؼ

يعبر بطريقة راسخة جدان عف رمزية آدـ – المسيح (8كك33–38 :85؛ 49–45؛ في.)8–6 :3
ىذا ٌ
ككبلىما يينظر إليو كأصؿ لسبللة ككاألكؿ في سمسمة (قارف 8كك .)49–45 :85فآدـ ىك الشخص الكحيد مف
العيد القديـ الذم ييدعى "رمز" مف قبؿ العيد الجديد .انظر المكضكع الخاصً :مف ( )Tuposلدل .87 :6
النص  NASBالدارج 17–15 :5
ير ِنعم ُة ِ
ِ
اح ٍد م َ ِ
ِ ِ ِ
لك ْف لَ ْيس َكا ْل َخ ِطي ِ
15و ِ
اهلل،
ير َ
ضا ا ْل ِي َب ُة .أل ََّن ُو إِ ْف َك َ
َّة ى َك َذا أ َْي ً
َ
َ
ات ا ْل َكث ُ
وف ،فَ ِباأل َْولَى َكث ًا ْ َ
اف ِب َخطيَّة َو َ
16
يف! ولَ ْيس َكما ِبو ِ
ِِ
َوا ْل َع ِط َّي ُة ِب ّْ
الن ْع َم ِة الَِّتي ِب ِ
اد ْت ِل ْم َك ِث ِ
سِ
طأَ ى َك َذا
ع ا ْل َم ِس ِ
َخ َ
اح ٍد قَ ْد أ ْ
يح ،قَ ِد ْازَد َ
سو َ
ير َ
َ َ َ َ
اف ا ْل َواحد َي ُ
اإل ْن َ
َّة ا ْلو ِ
ير17 .أل ََّن ُو إِ ْف َك َ ِ ِ
َما ا ْل ِيب ُة فَ ِم ْف جَّرى َخ َ ِ
َف ا ْلح ْكـ ِم ْف و ِ
ِ
يرٍة ِلمتَّْب ِر ِ
اح ِد
اح ٍد ِلمد َّْي ُنوَن ِةَ ،وأ َّ
َ
َ
اف ِب َخطي َ
َ
ط َايا َكث َ
ا ْل َعط َّي ُة .أل َّ ُ َ
ت ِبا ْلو ِ
اة ِبا ْلو ِ
وف ِفي ا ْلحي ِ
ِ
ض ّْ ِ
اح ِد
اح ِد ،فَ ِباأل َْولَى َك ِث ًا
وف فَ ْي َ
س َي ْم ِم ُك َ
يف َي َنالُ َ
ير الَِّذ َ
ََ
َ
الن ْع َمة َو َعط َّي َة ا ْل ِبّْرَ ،
قَ ْد َممَ َؾ ا ْل َم ْو ُ َ
يح!
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
َي ُ
معززة تستخدـ الجمؿ المتناظرة .تقسـ الترجمات  TEV, NASB, NRSVالعبارة في العدد
 19–15 :5ىذه جدلية ٌ
َّ
أف الترجمات  NBS4, NKJV, JBفتترجميا ككحدة قائمة بذاتياَّ .
تذكر أف مفتاح تفسير قصد الكاتب
 88إال ٌ
األصيؿ يكمف في حقيقة رئيسية كاحدة لمقطع كاحد .الحظ أف لفظة "الكثيركف" في ع 85ك 89مترادفة مع لفظة

"جميع" في ع 83ك 88كىذا أيضان صحيح في إش 83–88 :51كع .6يجب أال تؤسَّس فركقات الىكتية عمى
ىذه المصطمحات (عند كالفف ،االختيار مقابؿ عدـ االختيار)!
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" 15 :5اليبة" أو "العطية" ىناؾ كممتاف يكنانيتاف مختمفتاف مستخدمتاف في ىذه القرينة Charisma :في ع85
ك 86ك( ،)31 :6ك dorea/doramaفي ع 85ك 86ك( 87انظر التعميؽ لدل  )34 :1لكنيما مترادفتاف في
عطية مجانية مف اهلل بيسكع المسيح (قارف 34 :1؛ :6
المعنى .ىذه ىي األخبار السارة عف الخبلص فعبلن ،إنو ٌ
31؛ أؼ )9–8 :3إلى جميع الذيف يؤمنكف بالمسيح.

إف" كىي أداة شرط في الجممة كتفترض صدقيتيا مف منظكر الكاتب أك غاياتو األدبية .إذ جمبت خطية
ْ " 
آدـ المكت لجميع البشر كىذا تك واز لما كرد في ع.87

" تزداد" انظر المكضكع الخاص لدل دراسة 81. :85

قدـ العيد القديـ رسالة
" 16 :5الدينونة ....التبرير" كبل المصطمحيف
ه
مستمد مف القضاء كالقانكف .إذ غالبان ما ٌ
النبي في مشيد محكمة ،كقد استخدـ بكلس ىذا الشكؿ (قارف رك8 :8ك.)14-18

" فباألولى كثي ارً الذيف ينالوف" األعداد  89–88ليست عمى تكازف الىكتي تاـ .ال يمكف نزع ىذه العبارة
كنص يبرىف الشمكلية العالمية (أم
مف القرينة التي تشمؿ األصحاحات  8–8مف الرسالة كاستخداميا
ٌ
يقد يمو اهلل في المسيح (ع7ب) .الخبلص
الجميع سيخمصكف حتمان) .يجب أف يتمقٌى البشر العرض الذم ٌ

متاح لمجميع ،لكف يجب قبكلو فرديان (يك83 :8؛ 86 :1؛ رك.)81-9 :81
ه
َّ
تضخـ! لكف
بل لجميع البشر .ففعؿ الخطيئة الكاحد قد
إف فعؿ العصياف الكاحد آلدـ أثمر عصيان نا كام ن

تـ
في المسيح
ٌ
تضخمت ذبيحة البار الكاحدة لتغطٌي الخطايا الفردية الكثيرة ككذلؾ التأثير المشترؾ لمخطيئة؛ لذا ٌ
التشديد عمى لفظة "فباألكلى كثي انر" لعمؿ المسيح الذم بو تزداد النعمة! (قارف األعداد  9ك 81ك 85ك.)87

البر سيممكوف في الحياة… .لتبرير الحياة" إف يسكع ىك عطية اهلل كمنحتو لتسديد
ّ " 18–17 :5
عطية ّ
االحتياجات الركحية لكؿ الجنس البشرم الساقط (قارف 8كك )11 :8ىذه العبارات المتناظرة يمكف أف تعني ()8
المتمـ كالذم يثمر "حياة مصدرىا
أف البشرية الخاطئة قد يمنحت تكاجدنا حقيقي نا مع اهلل مف خبلؿ عمؿ المسيح
ٌ
ٌ
البر انظر
اهلل" أك ( )3أنيا عبارة مرادفة "لمحياة األبدية" .القرينة تدعـ الخيار األكؿ .لمدراسة المفظية عف ٌ
المكضكع الخاص ،لدل .87 :8

الحكـ في ممكوت اهلل
الموضوع الخاصُ :
إف فكرة الحكـ مع المسيح ىي جزء مف تصنيؼ الىكتي أكسع ييدعى "ممككت اهلل" كىذا منقكؿ مف
فكرة العيد القديـ عف اهلل كالممؾ الحقيقي إلسرائيؿ (8صـ )7 :8ح ىكـ رمزيان (8صـ7 :8؛ )89–87 :81
عبر و
يسى (قارف 3صـ.)7
ابف مف سبط ييكذا (قارف تؾ )81 :49كمف عائمة ٌ
المسيا .لقد د ٌشف ممككت اهلل بتجسده في بيت
يسكع ىك اإلتماـ المكعكد لنبكءة العيد القديـ بخصكص
ٌ

لحـ .كما صار ممككت اهلل العمكد المركزم لبشارة يسكع .فيو أتى الممككت تمامان (قارف مت7 :81؛ :88
83؛ 38 :83؛ مر85 :8؛ لك 9 :81ك88؛ 31 :88؛ 86 :86؛ .)38–31 :87

يخركم) ،كاف حاض نار لكف غير مكتمؿ (مت81 :6؛ :8
عممان أف الممككت كاف أيضان حالة مستقبمية (أ
ٍ
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88؛ 38 :86؛ 84–8 :33؛ 39 :36؛ لك37 :9؛ 3 :88؛ 39 :81؛ 34–81 :84؛  86 :33ك)88
مرة كخادـ متألٌـ (قارف إش)83 :51 –81 :53؛ كمتكاضع (قارف زؾ )9 :9لكنو سيعكد ممكان
فيسكع جاء أكؿ ٌ
لمممكؾ (قارف مت3 :3؛ 5 :38؛  )34–88 :37ففكرة "الحكـ" ىي بالتأكيد جزء مف الىكت ىذا "الممككت".
كقد أعطى اهلل الممككت ألتباع يسكع (انظر لك.)13 :83
إف فكرة الحكـ مع المسيح تمتمؾ نكاحي كأسئمة عديدة:
 .8ىؿ المقاطع التي تيثبت أف اهلل أعطى المؤمنيف "الممككت" بالمسيح تشير إلى "الحكـ" (مت 1 :5ك81؛
لك)13 :83؟
 .3ىؿ كممات يسكع إلى أتباعو األكائؿ في القرف األكؿ ذات المحتكل الييكدم تشير إلى جميع المؤمنيف
(قارف مت38 :89؛ لك)11–38 :33؟

يتمـ النصكص أعبله (رك87:5؛ 8كك.)8:4
 .1ىؿ تشديد بكلس عمى الحكـ في ىذه الحياة اآلف يعارض أك ٌ
 .4ما ىي الصمة بيف األلـ كالحكـ (قارف رك87 :8؛ 3تي83-88 :3؛ 8بط81 :4؛ رؤ)9 :8؟
الممجد:
المتكرر في الرؤيا ىك في مشاركة الحكـ مع المسيح
 .5المكضكع
ٌ
ٌ
أ .عمى األرض ،رؤ.81 :5
ب .في األلفية ،رؤ.6–5 :31

ت .في األبدية ،رؤ36 :3؛ 38 :1؛ 5 :33؛ دانياؿ  84 :7ك 88ك.37
النص  NASBالدارج 21–18 :5
07
ٍِ
ِ
الن ِ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
يع َّ
يع
ص َار ِت ا ْل ِي َب ُة إِلَى َج ِم ِ
ص َار ا ْل ُح ْك ُـ إِلَى َج ِم ِ
اس لمد َّْي ُنوَنة ،ى َك َذا ِب ِبّر َواحد َ
فَِإ ًذا َك َما ِب َخطيَّة َواح َدة َ
طاع ِة ا ْلو ِ
ِ
ِِ ِ
اة08 .أل ََّن ُو َكما ِبمع ِ
ير ا ْلحي ِ
الن ِ ِ
َّ
ص َي ِة ِ
سِ
اح ِد
وف ُخ َ
ير َ
طاةً ،ى َك َذا أ َْي ً
اس ،لتَ ْب ِر ِ َ َ
َ َْ
ضا ِبِإ َ َ َ
اإل ْن َ
اف ا ْل َواحد ُجع َؿ ا ْل َكث ُ
11
الناموس فَ َد َخ َؿ ِل َكي تَ ْكثُر ا ْل َخ ِط َّي ُة .و ِ
ِ
اد ِت ّْ
الن ْع َم ُة
وف أ َْب َرًا
ارَ .وأ َّ
لك ْف َح ْي ُ
ث َكثَُر ِت ا ْل َخ ِط َّي ُة ْازَد َ
ير َ
َ
َما َّ ُ ُ
َ
ْ َ
س ُي ْج َع ُؿ ا ْل َكث ُ
10
ِ ِ ِ ِ
ِجدِّاَ .حتَّى َك َما َممَ َك ِت ا ْل َخ ِط َّي ُة ِفي ا ْل َم ْو ِت ،ى َك َذا تَ ْم ِم ُؾ ّْ
يح َرّْب َنا.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
الن ْع َم ُة ِبا ْل ِبّْر ،ل ْم َح َياة األ ََبديَّةِ ،ب َي ُ
18 :5

احد لمبر ٌأدل إلى NASB
بفعؿ ك و
و
"ىكذا
تبرير الحياة لجميع الناس"

"ىكذا بطاعة إنساف كاحد

"ىكذا بفعؿ إنساف كاحد بار + NKJV ،فاندايؾ

يصير البشر أب ار انر"

بر كاحدنا يجمب التبرير
"فإف ٌان

َّ
العطية لجميع الناس"
جاءت
احد صار التبرير NRSV
ببر ك و
"ىكذا و

المؤدم إلى الحياة لجميع البشر"
"كذلؾ ببر ك و
احد يككف لجميع
ٌ
الناس تبرير الحياة"

"بنفس الطريقة ففعؿ كاحد بار TEV

"فإف صبلحان كاحدان يجمب

كالحياة لمجميع"
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المشتركة
الحياة
الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

الصبلح كالحياة لجميع الناس"

حرر كؿ الناس كأعطاىـ الحياة"
ٌ
JB
مبرريف"
"ىكذا فالفعؿ الصالح إلنساف كاحد يجمب الحياة لكؿ كاحد كيجعؿ الجميع ٌ
ىذا ال يعني أف كؿ فرد سيخمص (الشمكلية الككنية) فيذا العدد ال يمكف تفسيرهي بمعزؿ عف الرسالة التي

يتضمنيا ىذا السفر كال بمعزؿ عف القرينة المباشرة .إف اإلشارة ىنا تعني القدرة االستيعابية لمخبلص لجميع
ٌ
المقدـ مف اإلنجيؿ بالتكبة كاإليماف (مر:8
البشر بحياة كمكت كقيامة يسكع .ينبغي لمبشر أف يستجيبكا لمعرض
ٌ

85؛ أع 86 :1ك89؛  .)38 :31فاهلل يأخذ المبادرة دائمان (يك 44 :6ك )65لكنو رأل أف عمى كؿ فرد أف
يستجيب شخصيان (قارف مر85 :8؛ يك83 :8؛ رك )81–9 :81فالعرض شامؿ لمككف كمو (قارف 8تي4 :3

أف العديديف يقكالف "ال".
ك6؛ 3بط9 :1؛ 8يك .)3:3لكف السر الغامض لئلثـٌ ،
إما )8( :حياة كطاعة يسكع الكاممة كاعبلف اآلب ،أك ( )3تحديدان مكتو نيابة
إف لفظة "فع يؿ ٌبر" تعني ٌ
أضرت بالجميع (االشتراؾ باألصؿ الييكدم ،يشكع )7كذلؾ
عف الجنس البشرم اآلثـ .كما أف حياة رجؿ كاحد ٌ

أيضان ،حياة رجؿ كاحد برمء أفادت الجميع .فكبل الفعميف متكازييف لكنيما غير متساكييف .يعني أف الجميع قد
بخطية آدـ لكف الكؿ قد استفادكا مف حياة المسيح مف الناحية االستيعابية؛ أما عطية التبرير فيتمقَّاىا
تضرركا
ٌ
ٌ
المؤمنكف فقط .لذا فإف عمؿ يسكع يؤثٌر في كؿ خطية بشرية ألكلئؾ الذيف يؤمنكف ماضي نا كحاض انر كمستقببلن!

" 19–18 :5الدينونة لجميع الناس ....تبرير الحياة لجميع الناسُ .....جعؿ الكثيروف خطاة ....سيجع ُؿ
الكثيروف أب ار ارً" ىذه تعابير متكازية كالغاية منيا إظيار أف لفظة "كثيركف" ليست يم َّقيدة بؿ شاممة .كنرل نفس
التكازم في إش " 6 :51يكمُّنا" ،ك"كثيريف" في  ،83–88 :51ألف لفظة "كثيركف" ال يجكز استعماليا بالمعنى
المقيد لحدكد عرض اهلل بالخبلص كؿ البشر (عقيدة االختيار عند كالفف مقابؿ عدـ االختيار).
ٌ
فاعمية اهلل؛ فالبشر يخطئكف بالعبلقة مع طبيعة
الحظ أف صيغة المبني لممجيكؿ لكبل الفعميف تشير إلى
ٌ

كيتبرركف بالعبلقة مع طبيعتو.
اهلل ٌ
" 19 :5بمعصية اإلنساف الواحد ....بإطاعة الواحد" كاف بكلس يستعمؿ الفكرة البلىكتية في العيد القديـ عف
أضرت بالجماعة كميا (قارف عاخاف في يشكع )7كمعصية آدـ
االتحاد في المصير .فتصرفٌات شخص كاحد
ٌ
تضررت بتداعيات معصية آدـ (قارف رك:8
كحكاء جمبت دينكنة اهلل عمى كؿ الخميقة (قارف تؾ .)1كؿ الخميقة ٌ
ٌ
 ،)35–88فالعالـ لـ يعد كما ىك كالبشر لـ يعكدكا كما ىـ ،كالمكت صار نياية الحياة األرضية كميا (قارف

تؾ )5ليس ىذا ىك العالـ الذم أراده اهلل!
نجـ عنو ( )8عصر جديد)3( ،
كبنفس المعنى االتحادم لفعؿ يسكع الكاحد في الطاعة ،أم الجمجثة ،ى
شعب جديد )1( ،عيد جديد .ىذا البلىكت التشبييي يدعى "ترميز آدـ– المسيح" (قارف في )6 :3فيسكع ىك آدـ
الثاني كىك البداية الجديدة لمعرؽ البشرم الساقط.

بارً" انظر المكضكع الخاص لدل 87 :8
ُ " جعؿ ّا
21 :5
"كأما النامكس فدخؿ لكي تكثر الخطيئة"

" + NASBكانما دخؿ النامكس حتى تكثر الزلٌة"
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الكاثكليكية

"كأكثر مف ذلؾ أف النامكس دخؿ حتى
تزداد اإلساءة"

"لكف النامكس دخؿ ككانت النتيجة أف

فاندايؾ
" NKJVكأما الشريعة فقد أيدخمت لتظير كثرة
المعصية"

" NRSVكجاءت الشريعة فكثرت الخطيئة"

الحياة
المشتركة

التجاكز تضاعؼ"
"عندما

جاء

النامكس،

كاف

يقصد

" JBكالشريعة

مضاعفة فرض السقكط"
"أيدخؿ النامكس لكي يزداد فعؿ السكء"

المعصية"

جاءت

لتبيف
ٌ

فظاعة

الكتاب
الشريؼ

TEV

لـ تكف غاية النامكس خبلص الجنس البشرم أبدان ،بؿ إظيار حاجة الجنس البشرم الساقط كيأسو (قارف

ثـ المجيء بيـ إلى المسيح (رك31 :1؛ 85 :4؛ 5 :1؛ غؿ 89 :1ك .)36–31النامكس
أؼ )1–8 :3كمف َّ
صالح لكف الجنس البشرم خاط !

مركعة كمتف ٌشية،
" ازدادت النعمة ّ
جداً" ىذه العبارة ىي الدافع األقكل لبكلس في ىذا المقطع .الخطيئة ٌ
الفتية في القرف األكؿ
لكف النعمة تزداد كتفكؽ نفكذ الخطيئة المميت! ىذه إحدل طرؽ تشجيع الكنيسة ٌ

الميبلدم؛ كانكا ظافريف في المسيح (رك88–9 :5؛ 19–18 :8؛ 8يك )4 :5كىذه ليست رخصة لمزيد

21 :5

مف الخطيئة! انظر المكضكع الخاص :استخداـ بكلس لمرٌكبات  huperلدل 11. :8

تـ شخصنة "الخطيئة" ك"النعمة" كممكيف .فالخطيئة ممكت بقكة المكت الشمكلي الككني (ع 84ك)87
لقد ٌ
كمؿ كبإيماف كتكبة المؤمنيف شخصيان استجابةن منيـ
كالنعمة ممكت بقكة ٌ
الم ٌ
المحتسب بعمؿ يسكع المسيح ي
البر ي

لنداء اإلنجيؿ.

كشعب اهلل الجديد ككجسد المسيح ،يممؾ المسيحيكف أيضان مع المسيح (قارف 87 :5؛ 3تي83 :3؛

رؤ )5 :33يمكف أف ييرل ذلؾ كحكـ أرضي أك ألفي (قارف رؤ81–9 :5؛ رؤ.)31
المقدس أيضان عف نفس الحقيقة بالتأكيد بأف الممككت قد أيعطي لمقديسيف (قارف مت1 :5
يتكمٌـ الكتاب
ٌ
الحكـ في ممككت اهلل ،لدل .87 :5
ك81؛ لك13 :83؛ أؼ .)6–5 :3انظر المكضكع الخاص :ي
أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب
ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا
أف يسير في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب ٌ
األمر لمفسّْر آخر.
ىذه األسئمة ىي لمساعدتؾ عمى التفكير في المسائؿ الرئيسة ليذا الفصؿ مف الرسالة .المقصكد منيا ىك
أف تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
عرؼ " ٌبر اهلل".
ٌ .1
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 .2ما ىك الفرؽ البلىكتي بيف "التقديس كمكانة" ك"التممٌؾ كمسيرة متنامية"؟
 .3ىؿ نحف مخمٌصكف بالنعمة أـ باإليماف (قارف )9–8 :3؟
 .4لماذا يتألـ المؤمنكف المسيحيكف؟

 .5ىؿ نحف مخمٌصكف أـ في طكر الخبلص أـ أننا سنخميص الحقان؟

 .6ىؿ نحف خطاة ألننا نخط  ،أـ نخط ألننا خطاة؟
َّ
صالح" ببعضيا في ىذا األصحاح؟
مبرر"" ،مخمص" " ،يم ى
 .7كيؼ تتصؿ المصطمحات " ٌ
و
خطيئة اقترفيا إنساف آخر عاش منذ آالؼ السنيف (ع)38–83؟
 .8لماذا يعتبرني اهلل مسؤكالن عف

 .9لماذا مات جميع مف في الفترة الكاقعة بيف آدـ كمكسى ،إذا كانت الخطيئة غير محسكبة خبلؿ ىذه
الفترة (ع.)84–81

.81

ىؿ الكممتاف "جميع" ك"كثيريف" مترادفتاف في المعنى (ع89–88؛ إش 6 :51ك)83–88؟
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رومية األصحاح السادس
JB
المعمكدية
7–8 :6

تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
NKJV
NRSV
TEV
ميت عف الخطيئة المكت كالقيامة مع ميت عف الخطيئة
ه
حي هلل
المسيح
حي في المسيح
ه
ه
4–8 :6

4–8 :6

88–5 :6

88–5 :6

84–8 :6

4

UBS
ميت عف الخطيئة
ه
حي في المسيح
ه
88–8 :6

88–8 :6
السيادة لمقداسة ،ال
لمخطيئة

84–83 :6

84–83 :6

84–83 :6

محرر مف
المؤمف َّ

البر
ي
عبيد ٌ

العبكديتاف

89–85 :6

89–85 :6

عبكدية الخطيئة

84–83 :6
مف عبيد لمخطيئة

البر
ي
عبيد ٌ

31–85 :6

31–85 :6

إلى عبيد هلل
89–85 :6

أجرة الخطيئة كأجرة

القداسة

31-31 :6

31-31 :6

31-31 :6

لمبر (المترجـ).
أغمب الترجمات العربية تجعؿ مف األصحاح جدؿ المكت كالقيامة مع المسيح كعبكديتنا ٌ
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  18مف المقدمة)
تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
المقطع األكؿ.
)8
)3

المقطع الثاني.

)1

المقطع الثالث.

)4

كىكذا دكاليؾ.
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نظرة عامة عمى النص
.1

تشػػكؿ األصػػحاحات  19 :8 –8 :6كحػػدة فكريػػة (كحػػدة أدبيػػة) تعػػالج عبلقػػة المػػؤمف مػػع الخطيئػػة .كىػػذه

مؤسسػػة عمػػى نعمػػة اهلل المجانيػػة مػػف خػػبلؿ المسػػيح ( .)38 :5 –38 :1بالتػػالي ،كيػػؼ
ميمػػة ألف البشػػارة َّ
مسػػألة ٌ
تؤثٌر الخطيئة في المؤمف؟ إف األصحاح السادس مبني عمى سؤاليف افت ارض ٌػييف فػي العػدديف  8ك ،85ع 8مػربتط
م ػػع  ،31 :5بينم ػػا ع 85مػ ػرتبط م ػػع  .84 :6الش ػػاىد األكؿ مػ ػرتبط بالخطيئ ػػة كأس ػػمكب حي ػػاة (زم ػػف المض ػػارع)،
كالثػاني بأفعػػاؿ الخطيئػػة عمػى الصػػعيد الشخصػػي (زمػف الماضػػي البسػػيط) .مػف الكاضػػح أيضػان أف األعػػداد 84–8

حريػػة المػػؤمنيف فػػي خدمػػة اهلل عمػػى
حريػػة المػػؤمنيف مػػف سػػمطة الخطيئػػة ،فػػي حػػيف تعػػالج األعػػداد ٌ 31–85
تعػػالج ٌ
اعتبار أنيـ قد خدمكا الخطيئة سابقان قمبان كقالبان.
.2

التقديس ىك ك هؿ مف:
)a

مكانة (ممنكح كالتبرير عند الخبلص.)38 :5 –38 :1 ،

التشبو بالمسيح.
عممية مستمرة في
)b
ٌ
 19 :8 –8 :6 )1تشرح ىذه الحقيقة الىكتيان.

 81 :85–8 :83 )2تشرحيا عمميان (انظر المكضكع الخاص لدل .)4 :6

المفسػريف الفصػػؿ الىكتيػان بػػيف التبريػػر كمكضػػكع كالتقػػديس كمكانػػة ،لممسػػاعدة عمػػى إدراؾ معانييػػا
 .3يجػػب عمػػى
ٌ
الكتابيػػة .فػػي الكاقػػع ،ىمػػا عمػػبلف متزامنػػاف لمنعمػػة (التقػػديس كمكانػػة8 ،كػػك11 :8؛  )88 :6آليػػة عمػػؿ كػػؿ
منيما ىي نفسيا :نعمة اهلل المعمىنة في حياة كمكت يسكع ،كالتي نتمقَّاىا باإليماف (أؼ.)9–8 :3

 .4ىذا األصحاح يعمٌـ النضكج الكامؿ المقتدر (عدـ فعػؿ الخطيئػة ،قػارف 8يػك 6 :1ك9؛  )88 :5ألكالد اهلل فػي
المسيح ،بينما األصحاح السابع ك8يك 8 :3 –8 :8ييظيراف كاقع استمرار المؤمنيف في فعؿ الخطيئة.

معظػػـ الن ػزاع حػػكؿ رؤيػػة بػػكلس لمغف ػراف كػػاف عمػػى صػػمة بالمسػػألة األخبلقيػػة .فػػالييكد أرادكا تأكيػػد الحيػػاة الكرعػػة
بالطمب مف المؤمنيف الجدد مراعاة النامكس المكسكم .يجػب االعتػراؼ ىنػا أف الػبعض رأل كيػرل فػي آراء بػكلس
رخصة لمخطيئة (قػارف األعػداد  8ك85؛ 3بػط  .)86–85 :1اعتقػد بػكلس أف الػركح السػاكف فينػا كلػيس االشػتراع
الخارجي ىك مف يينتج أتباعان كرعيف مشابييف لممسيح .في كاقع األمر ،ىذا ىك الفرؽ بيف العيػد القػديـ (قػارف تػث

 )38–37كالعيد الجديد (قارف إر14–18 :18؛ حز 36 :16ك.)37

 .5المعمكدية بكؿ بساطة ىي إيضاح جسدم لمحقيقة الركحية عف التبرير/التقديس .في رسالة ركمية تأكيػد عمػى
فنػا معػو (ع)4
التشبو بالمسيح) .فككننا يد ٌ
العقيدتيف التكأميف ،أم التقديس كمكانة (التبرير) كالتقديس كاختبار ( ٌ
صمبنا معو" (ع.)6
ىذا يتكازل مع " ي

 .6مفاتيح الغمبة عمى التجربة كالخطيئة في حياة المؤمف المسيحي ىي:

ػت عػػف
 .aاعػػرؼ مػػف أنػػت فػػي المسػػيح كاعػػرؼ مػػاذا عمػػؿ مػػف أجمػػؾ .أنػػت حػ ّّػر مػػف الخطيئػػة! أنػػت ميػ ه
الخطيئة!
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 .bاعتبر/احسب لمكانتؾ في المسيح في كؿ أكضاع حياتؾ.
 .cنحػػف ال نممػػؾ ذكاتنػػا! ينبغػي عمينػػا خدمػػة /إطاعػػة سػػيدنا .نحػػف نخػػدـ /ينطيػػعي بػػدافع االمتنػػاف كالمحبػػة
أحبنا!
لمف ٌ

 .dالحياة المسيحية حياة تفكؽ الطبيعػة ،فيػي كػالخبلص عطيػة مػف اهلل فػي المسػيح .ىػك بػادر بيػا كىػك

حد سكاء.
يزكدىا بالقكة .كعمينا االستجابة لو بالتكبة كاإليماف بالمبادرة كاالستمرار عمى ٌ
ٌ
 .eال تعب ػػث م ػػع الخطيئ ػػة .ص ػ ٌػنفيا كم ػػا ى ػػي .ابتع ػػد عني ػػا ،اى ػػرب مني ػػا ،ال تض ػػع نفس ػػؾ ف ػػي مكض ػػع
التجربة.

 .fالخطيئة إدماف يمكف اإلقبلع عنو ،لكف يتطمب األمر كقتان كجيدان كارادة.

الدراسة بالجممة والكممة

النص  NASBالدارج 7–1 :6
0
يح ،ا ْلم ْدع ُّو رسوالً ،ا ْلم ْفرُز ِإل ْن ِج ِ ِ ِ 1
ِ
ِ
ؽ فَ َو َع َد ِب ِو ِبأَ ْن ِب َي ِائ ِو ِفي ا ْل ُكتُ ِب
س َب َ
سو َ
يؿ اهلل ،الَّذي َ
ع ا ْل َمس ِ َ ُ َ ُ
سَ ،ع ْب ٌد ل َي ُ
ُبولُ ُ
ُ َ
3
ِ 2
َّف ْاب َف ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اس ِة،
اهلل ِبقَُّوٍة ِم ْف ِج َي ِة ُر ِ
س ِدَ ،وتَ َعي َ
ص َار م ْف َن ْ
وح ا ْلقَ َد َ
س ِؿ َد ُاوَد م ْف ِج َية ا ْل َج َ
َّسةَ ،ع ِف ْابنو .الَّذي َ
ا ْل ُمقَد َ
4
ِ
َج ِؿ ِ ِ
ِ
ِبا ْل ِقي ِ ِ
اع ِة ِ
يم ِ
اف ِفي
ع ا ْل َم ِس ِ
سالَ ًةِ ،إل َ
سو َ
يح َرّْب َنا .الَِّذي ِب ِو ،أل ْ
ط َ
ْ
اسمو ،قَ ِب ْم َنا ن ْع َم ًة َو ِر َ
امة م َف األ َْم َواتَ :ي ُ
اإل َ
َ َ
6
5
َحبَّاء ِ
ِ
ود َ ِ
ِ
يع ا ْلم ْو ُج ِ
ع ا ْلم ِس ِ ِ
اهلل،
َج ِم ِ
ُمِـ ،الَِّذ َ
يف َب ْي َن ُي ْـ أَ ْنتُ ْـ أ َْي ً
يف في ُرو ِم َي َة ،أ َ
ضا َم ْد ُع ُّوو َي ُ
يح .إلَى َجم ِ َ
سو َ َ
يع األ َ
يفِ :نعم ٌة لَ ُكـ وسبلَـ ِم َف ِ
م ْدع ّْو َ ِ ِ
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
اهلل أَِبي َنا َو َّ
سو َ
َ ُ
الر ّْب َي ُ
يف قدّْيس َ ْ َ
ْ َ َ ٌ
1:6
الخطي ػػة لك ػػي تكث ػػر  +NASBفاندايؾ
"أىنبق ػػى ف ػػي
ٌ
النعمة"

"أنس ػػتمر ف ػػي الخطيئ ػػة لك ػػي

كتاب الحياة

"أىنبقػ ػػى فػ ػػي الخطيئػ ػػة حتػ ػػى

الترجمة المشتركة

تتكافر النعمة"

الخطيػة لكػي تػزداد  +NKJVالكاثكليكية
"أنستمر في
ٌ
النعمة"
"ىؿ نبقى في الخطية كي يمكف لمنعمة أف تزداد" NRSV

تفيض نعمة اهلل"
"ى ػ ػػؿ نس ػ ػػتمر ف ػ ػػي ارتك ػ ػػاب

الكتاب الشريؼ

الخطيئة لكي تزيد النعمة"
TEV
لخطية كىكذا تزداد نعمة اهلل"
"ىؿ يتكجب عمينا أف نبقى عائشيف في ا ٌ
"ىؿ يقتضي أف نبقى في الخطية بداعي السماح لمنعمة أف يككف ليا مجاؿ أكسع" JB
فيان ىػؿ لممسػيحييف الحػؽ فػي "الحفػاظ عمػى" أك
ىذه صيغة مضارع ىش ٍرطي داؿ عمى ٌ
التمني ،إذ يصبح السؤاؿ حر ٌ
"اعتنػػاؽ" الخطيئػػة؟ كىػػذا الس ػؤاؿ يعػػكد إلػػى  31 :5ألف بػػكلس يسػػتخدـ معػػارض افت ارضػػي يطػػرح عميػػو الس ػؤاؿ
بطريقة النقد الساخر ليعالج إمكانية اإلساءة التي تمحؽ بالنعمة (قػارف 8يػك 6 :1ك9؛  )88 :5فنعمػة اهلل كرحمتػو

المتمرد.
قصد بيما أف يككنا رخصة سماح بالعيش
لـ يي ى
ٌ
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إف بشارة بكلس بإنجيؿ الخبلص المجاني الذم ىك عطيػة نعمػة اهلل فػي المسػيح تطػرح أسػئمة ع ٌػدة عػف نمػط حيػاة
البر (قارف رك34 :1؛  85 :5ك87؛  .)31 :6كيؼ لعطية مجانيػة أف تنػتج اسػتقامة أخبلقيػة؟ يجػب عػدـ فصػؿ
ٌ
التبريػػر عػػف التقػػديس (قػػارف مػػت37–34 :7؛ لػػك38 :8؛ 38 :88؛ يػػك87 :81؛ رك81 :3؛ يػػع35- 33:8؛ :3

المحرر (Paul:
 .)36–84دعكني في ىذه النقطة أقتبس مما كتبوي  F. F. Bruceفي كتابة بولس :رسوؿ القمب
َّ
)" ،Apostle of the Heart Set Free. p.281-282ترسػػـ معمكديػػة المػػؤمنيف المسػػيحييف الحػػدكد بػػيف
كجػػكدىـ القػػديـ ،غيػػر المتجػ ٌػدد كحيػػاتيـ الجديػػدة فػػي المسػػيح .إنيػػا تشػػير إلػػى مػػكت الخميقػػة القديمػػة ،لػػذا فمتابع ػة
المعمد كانت مف المحاؿ كما و
لعبد يمعتؽ يرغب البقػاء فػي العبكديػة لمالك ًػو السػابؽ( .قػارف
الخطيئة لدل المسيحي
َّ
ي
ركمية  4–8 :6ك )31–85أك كأرممة تبقى خاضعة لنامكس رجميا" (رك.)6-8 :7

فػي كتابػو "إنسػاف فػي المسػيح  "A Man in Christيكتػب جػيمس سػتيكارت  James S. Stewartقػائبلن" :إف
الشػػاىد الكبلسػػيكي لكػػؿ ىػػذه الناحيػػة مػػف فكػػر الرسػػكؿ مكجػػكدة فػػي ركميػػة  .6فبنشػػاط كجيػػد رائعػػيف يمقػػف بػػكلس

القم ػػب كالض ػػمير درسػ ػان ب ػػأف االتح ػػاد بالمس ػػيح ف ػػي مكت ػػو يعن ػػي لمم ػػؤمف انس ػػبلخان ص ػػارمان ك ػػامبلن ع ػػف الخطيئ ػػة"

ص888.–887

2 :6

التمنػػي ،كالػػذم كػاف حالػػة ظرفيػػة فػػي النحػػك يسػػتخدـ فػػي األمنيػػات كالصػػبلة.

"حاشػػا" ىػػذا شػػكؿ نػػادر مػػف ٌ
تعبػر عػف صػدمة بػكلس كركعػو مػف
كانت ىذه الطريقة مف أسػمكب بػكلس لئلجابػة عمػى منػاكئ افت ارضػي .ككانػت ٌ

سكء فيـ الجنس البشرم غير المؤمف كاساءتو لمنعمة (قارف  4 :1ك.)6


"نحػػف الػػذيف متنػػا عػػف الخطيئػػة" ىػػذا زمػػف ماضػػي بسػػيط معمػػكـ خبػػرم بمعنػػى "نحػػف قػػد متنػػا؟ ككممػػة

"خطيئة" بالمفرد تستخدـ غالبان مف أكؿ األصحاح إلى آخره ،يبػدك أنيػا تشػير إلػى "طبيعتنػا الخاطئػة" التػي كرثناىػا
عف آدـ (قارف رك38–83 :5؛ 8كك .)33–38 :85كيستعمؿ بكلس م ار انر مفيكـ المػكت كاسػتعارة ببلغيػة ليظيػر

عبلقة المؤمف الجديدة بيسكع .إف المؤمنيف ليسكا بعد تحت سيادة الخطيئة.

إما عمى نمط حياتنػا فػي اإليمػاف

"أنعيش بعد فييا" ىذا يعني حرفيان "نسير" كىذه كناية مستخدمة لمتشديد ٌ
الخطية (ع .)4المؤمنكف ال يفرحكف بالخطيئة.
(أؼ8 :4؛  3 :5ك )85أك نمط حياتنا في
ٌ
4–3 :6

"اعتمػػدناُ ....دف ّنػػا" ىػػذا زمػػف ماضػػي بسػػيط مجيػػكؿ خبػػرم ،كىػػذه الصػػيغة النحكيػػة فييػػا تشػػديد عمػػى فعػػؿ مكتىمػػؿ
كم ٍن ىجز بكسيط خارجي ،كالمقصكد بو ىنا ىك الركح .فالمعمكدية كالدفف متكازياف في ىذه القرينة.
ي
الموضوع الخاص :المعمودية
يدكف  Curtis Vaughanحاشية رائعة؛ ص:38
في كتابو Acts ،سفر األعماؿ ٌ
"الكممػػة "اعتمػػد" فػػي اليكنانيػػة ،ىػػي فعػػؿ أمػػر لمشػػخص المفػػرد الغائػػب ،أمػػا كممػػة "تكب ػكا" ففعػػؿ أمػػر لممخاطػػب
الجمع .إف التغيير مف المخاطب الذم فيو أمر مباشر إلى الغائب الذم تضعؼ فيو المباشػرة "اعتمػد" يتض ٌػمف
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أف المطمب األساسي عند بطرس ىك التكبة".
ىػػذا يحػػذك حػػذك التشػػديد الػػكعظي عنػػد يكحنػػا المعمػػداف (مػػت )3 :1كيسػػكع (مػػت .)87 :4تبػػدك التكبػػة ىػػي
معمػديف فػي العيػد
المفتاح الركحي كالمعمكدية كالتعبير المنظكر ليذا التغيير الركحػي .ال كجػكد لمػؤمنيف غيػر ٌ
الجديػػد! كانػػت المعمكديػػة بالنسػػبة لمكنيسػػة األكلػػى ،ىػػي االعت ػراؼ العمنػػي باإليمػػاف .ككانػػت مناسػػبة التص ػريح
العمني لئليماف في المسػيح كليسػت آليػة الخػبلص! تجػدر التػذكرة ىنػا أف المعمكديػة لػـ تيػذكر فػي عظػة بطػرس
الرس ػػكؿ الثاني ػػة ،لك ػػف التكب ػػة يذك ػػرت (ق ػػارف 89 :1؛ ل ػػك .)87 :34لق ػػد ح ػ ٌػدد يس ػػكع نم ػػكذج المعمكدي ػػة بذات ػػو

(مت .)88–81 :1كقد فيرضت المعمكدية مف يسكع نفسو (مت .)89 :38إف المسألة المعاصػرة حػكؿ ضػركرة
المعمكدية لمخبلص غير مطركقة في العيد الجديد .ييتكقٌع مف كؿ المؤمنيف أف يعتمدكا .كينبغي لكؿ فرد عمػى
السر الميكانيكي في الكنيسة! ألف الخبلص مسألة إيمانية
أية حاؿ أف يتيقٌظ مف ٌ
مغبة إعطاء المعمكدية صفة ٌ
مجرد فعؿ التكاجد في المكاف الصحيح كترديد الكممات الصحيحة كاجراء الشعائر الصحيحة.
كليس ٌ

عم ػػد

"ليسػػػػوع المسػػػػيح" إف اس ػػتخداـ ( eisل ػػً) تػ ػكازم المأمكري ػػة العظم ػػى ىح ىس ػ ٍ
ػب متٌ ػػى ،89 :38حي ػػث يي ٌ
المؤمن ػػكف الج ػػدد (ب ػػً)  eisاس ػػـ اآلب كاالب ػػف كال ػػركح الق ػػدس .ح ػػرؼ الج ػػر ى ػػذا يس ػػتعمؿ لكص ػػؼ الم ػػؤمنيف ل ػػدل
معمكديتيـ بالركح في جسد المسيح حسب 8كك .81 :83حرؼ الجر  eisفي ىذه القرينة مترادؼ في المعنى مع

المحببػػة ليػػد ٌؿ عمػػى المػػؤمنيف .إنػػو ظػػرؼ مكػػاف ،فػػالمؤمنكف يعيشػػكف
( enفػػي المسػػيح) ع .88كىػػي طريقػػة بػػكلس
ٌ
تعبػر عػف االتحػاد الحميمػي ،كعػف مجػاؿ الشػركة كمػا
الجر ىػذه ٌ
كيتحرككف كليـ كجكدىـ في المسيح .إف حركؼ ٌ

كينضمكف إلى المسػيح فػي مكتػو (ع6؛ ك )87 :8كقيامتػو
يحددكف ىكيتيـ
في عبلقة الغصف بالكرمة .فالمؤمنكف ٌ
ٌ
(ع )5كخدمتو المطيعة هلل كممككتو!
تصكر مكتان كقيامة (قارف ع5؛ كك .)83 :3كقد اسػتعمؿ

"لموتوُ ....
فدف ّنا معو" إف المعمكدية بالتغطيس ٌ
يسػػكع المعمكديػػة كاسػػتعارة ببلغيػػة عػػف مكتػػو (قػػارف 19–18 :81؛ لػػك .)51 :83كالتأكيػػد ىنػػا لػػيس عمػػى عقيػػدة

المعمكديػة بػؿ عمػى عبلقػة المػػؤمف الجديػدة كالحميمػة بمػكت كدفػف المسػػيح .فػالمؤمنكف يتٌخػذكف ىػكيتيـ بمعمكديػػة
المسيح كطبيعتو كذبيحتو كارساليتو ،كليس لمخطيئة سمطاف عمى المؤمنيف!

4 :6

فدف ّنا معو بالمعمودية لممػوت" فػي ىػذا األصػحاح ككمػا ىػك معيػكد فػي كػؿ كتابػات بػكلس .يسػتعمؿ ( Sunمػع)
"ُ
كمفظة مرٌكبة (مثاؿ ،أؼ:)6–5 :3

)8

 = Thaptō + Sunاشتراؾ في الدفف .ع4؛ كك83 :3؛ كأيضان ع.8

)1

 = Azō + Sunاشتراؾ في الكجكد؛ ع8؛ 3تي( 88 :3كأيضان مشاركة في المكت كالقيامة).

)3


 = Stauroō + Sunاشتراؾ في الغرس؛ ع.5

التمنػي ،ألف النتيجػة
"ىكذا نسمؾ نحف أيضاً في ّ
جدة الحياة" ىذه صيغة ماضي بسيط شرطي داؿ عمػى ٌ

المتكقٌعة لمخبلص ىي التقديس .ألف المؤمنيف يختبركف نعمة في المسيح ،لػذا يجػب أف تكػكف حيػاتيـ مختمفػة .ال
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تجمػػب لنػػا حياتنػػا الجديػػدة خبلص ػان بػػؿ ىػػي نتيجػػة لمخػػبلص الػػذم نمنػػاه( .ع 86ك89؛ أؼ81 ،9–8 :3؛ يػػع:3

إما ىذا/أك ذاؾ ،اإليماف أك األعماؿ ،بؿ ىك نظاـ مرتٌب التسمسؿ.
 .)36–84ىذا ليس سؤاؿ تخيير ٌ
الموضوع الخاص :التقديس

قدسػكف فػك انر .ىػذا ىػػك
كي ٌ
يؤ ٌكػد العيػد الجديػد أنػو حالمػا يعػكد الخطػاة إلػى يسػكع بالتكبػة كاإليمػاف ،فػإنيـ ييب ٌػرركف ي
كمقدسيف (عمؿ اهلل القانكني).
دعكف صالحيف ٌ
كي ى
كبره قد يحسب ليـ (ركمية)4؛ ي
مركزىـ الجديد في المسيح ٌ

ػض المػؤمنيف عمػى القداسػة أكالتقػديس .ككػبل المسػألتيف تشػ ٌكبلف مركػ انز الىكتيػان فػي
لكف العيػد الجديػد أيضػان يح ٌ
أف
ػتمـ ،كيحػ ٌ
ػض عمػػى التشػ ٌػبو بالمسػػيح فػػي األفعػػاؿ كالمكاقػػؼ الحياتيػػة اليكميػػة .كطالمػػا ٌ
عمػػؿ المسػػيح يسػػكع المػ ٌ

الخبلص عطية مجانية كنمط حياة يفكؽ كؿ ما عداه فإف التقديس أيضان مسألة في غاية األىمية.

أع31 :31؛ 88 :36

لمتشبو بالمسيح
المسعى الجارم
ٌ
رك89 :6

األك ٌلية
االستجابة ٌ
رك86 :85

3كك8 :7

8كك1–3 :8؛ 88 :6

8تس81 :1؛  4–1 :4ك7؛ 31 :5

عب88 :3؛  81 :81ك84؛ 83 :81

3تي38 :3

8بط8 :8

عب84 :83

8تي85 :3

3تس81 :3

8بط86 :85 :8

)8

عبر اآلب عف قبكلو كرضاه عف أقكاؿ كأفعاؿ االبف بحادثتيف عظيمتيف.
"أُقيـ المسيح" في ىذه القرينة ٌ
قيامة يسكع مف بيف األمكت.

)3

صعكد يسكع إلى يميف اآلب.





"بمجػػد اآلب" انظػػر المكضػػكع الخػػاص لػػدل  31 :1بخصػػكص "المجػػد" .كالمكضػػكع الخػػاص لػػدل 7 :8

بخصكص "اآلب".
5 :6

"إف" أداة شػػرط تتصػ ٌػدر الجممػػة كالتػػي تفتػػرض الحقيقػػة مػػف منظػػكر الكاتػػب أك ألغ ارضػ ًػو األدبيػػة .يفتػػرض

قراءه مؤمنكف.
بكلس أف ٌ


كنػػا
"قػػد صػػرنا متّحػػديف معػػو" ىػػذه صػػيغة زمػػف المضػػارع التػػاـ كالتػػي يمكػػف ترجمتيػػا عمػػى ىػػذا النحػػك " ٌ

كنػػا كسػػنظ ٌؿ مغركسػػيف سػػكيةن مػػع" .ىػػذه الحقيقػػة بمثابػػة تشػػابو الىػػكتي مػػع كممػػة
كسػػنظ ٌؿ م ػرتبطيف سػػكية" أك " ٌ
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"الثبػػات" فػػي يكحنػػا .85إذا كػػاف لممػػؤمنيف سػػمة المػػكت مػػع يسػػكع (غػػؿ31- 89:3؛ كػػك31:3؛  )5- 1:1فمػػف
الناحية البلىكتية ،ينبغي أف يككف ليـ سمة حياة قيامتو (ع.)81
ىػػذه الناحيػػة الببلغيػػة فػػي االسػػتعارة قيصػػد منيػػا إظيػػار (ٌ )8أننػػا متنػػا عػػف الحيػػاة القديمػػة كالعيػػد القػػديـٌ )3( ،أننػػا
ػيحية ليسػػت كمعمكديػػة يكحنػػا المعمػػداف الػػذم كػػاف آخػػر
أحيػػاء لمػػركح كالعيػػد الجديػػد .كىكػػذا تكػػكف المعمكديػػة المسػ ٌ
عبلنيػةن.
أنبياء العيد القديـ؛ لقد كانت المعمكدية الفرصة المتاحة لممؤمف الجديد فػي الكنيسػة األكلػى ل يػيعمف إيمانػو
ٌ
َّ
المؤىؿ لدل معمكديتو "أؤمف أف يسكع ّّ
رب" (قارف رك )81–9 :81ىػذا اإلعػبلف العػاـ
يكررىا
ككانت العبارة التي ٌ
كاف عمػبلن رسػميان كشػعائريان لمػا ت ٌػـ اختبػاره سػابقان .فالمعمكديػة ليسػت آليػة الغفػراف أك الخػبلص أك انكسػاب الػركح،
بػػؿ مناسػػبة عمنيػػة لمشػػيادة كاالعت ػراؼ (قػػارف أع .)18 :3عمم ػان أنيػػا لػػـ تكػػف أيض ػان اختياريػػة ألف يسػػكع فرضػػيا

(مت .)31–89 :38كمارسيا فأعطى عنيا مثاالن (قارف مت1؛ مر8؛ لك )1كصارت جػزءان مػف العظػات الرسػكلية

كاإلجراءات الكاردة في سفر األعماؿ.
6:6
"عػػالميف ىػػذا :أف ذاتنػػا العتيقػػة NASB

"ونحػػػف نعمػػػـ أف اإلنسػػػاف العتيػػػؽ

المشتركة

فينا قد صمب مع المسيح"

 +الحياة

صمبت معو"
قد ُ
"عالميف ىذا :أف إنساننا العتيػؽ  + NKJVفاندايؾ

"ونحػػػف نعمػػػـ أف الطبيعػػػة القديمػػػة الكتاب الشريؼ

 +الكاثوليكية
صمب معو"
قد ُ
"نحػػف نعمػػـ أف ذاتنػػا العتيقػػة قػػد NRSV

صمبت مع المسيح"
التي كانت فينا ُ
ينبغػػػػي عمينػػػػا أف نػػػػدرؾ أف ذواتنػػػػا

صمبت معو"
ُ
"ونحػػػف نعمػػػـ ىػػػذا :ذاتنػػػا العتيقػػػة قػػػد TEV

صمبت معو"
السابقة قد ُ

JB

ذاقػػػػػت المػػػػػوت مػػػػػػع المسػػػػػيح عمػػػػػػى
الصميب"

صػمبت مػف ًقبػؿ الػركح لم ٌػرة كاحػدة فقػط" .ىػذه
ىذه صيغة ماضي بسػيط مبنػي لممجيػكؿ كتعنػي أف" :ذاتنػا العتيقػة ي
ػيحية المنتص ػرة .إذ ينبغػػي عمػػى المػػؤمنيف إدراؾ عبلقػػتيـ تجػػاه الخطيئػػة (قػػارف
حقيقػػة حاسػػمة جازمػػة لمحيػػاة المسػ ٌ
غػػؿ31 :3؛  .)84 :6إف الػػذات العتيقػػة السػػاقطة لمجػػنس البشػػرم (الطبيعػػة المكركثػػة عػػف آدـ) ماتػػت مػػع المسػػيح

(قارف ع7؛ أؼ33 :4؛ كك .)9 :1كمؤمنيف ،لدينا اآلف خيار حكؿ الخطيئة كما فعؿ آدـ باألصؿ.
"إذ يجب التخمٌص مف جسد خطيتنا"

 " NKJV+ NASBيليبطؿ جسد الخطيئة"
NESV
"لكي يي ٍتمؼ جسد الخطيئة"
" JBحتى يزكؿ سمطاف الخطيئة في جسدنا"

"حتى يجب تدمير قكة الذات الخاطئة"

" TEVلكي ييبطؿ مفعكؿ الخطيئة في كياننا"

"كىكذا يجب تدمير جسد الخطيئة"
"لتدمير الجسد الخاط "

يستخدـ بكلس كممة "جسد" " "Somaفي جمؿ عديدة لممضاؼ إليو:
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فاندايؾ كالحياة
الكاثكليكية
المشتركة
الكتاب الشريؼ

)8

جسد الخطيئة .رك.6 :6

)3

جسد ىذا المكت .رك.34 :7

)1

جسد الجسـ .كك.88 :3

الماديػػة فػػي عصػر الخطيئػػة كالعصػػياف .جسػػد قيامػػة يسػػكع ىػػك جسػػد عصػػر
يػتكمٌـ بػػكلس ىنػػا عػػف الحيػػاة الجسػػدية
ٌ
البػ ٌػر الجديػػد (3كػػك .)87 :5المسػػألة الماديػػة الجسػػدية ليسػػت المشػػكمة (كمػػا تػػزعـ الفمسػػفة اليكنانيػػة)ٌ ،إنمػػا الخطيئػػة
ػادم ف ػػي األبدي ػػة (ق ػػارف
كالعصػػياف ىم ػػا المش ػػكمة .الجس ػػد لػ ػيس شػ ػ انر ،ألف المس ػػيحية تؤ ٌك ػػد عم ػػى ام ػػتبلؾ جس ػػد م ػ ٌ
8كك .)85إالٌ أف الجسد المادم ىك ساحة المعركة لمتجربة كالخطيئة كالذات.
التمنػػي بمعنػػى " يي ٍجعػػؿ بػػبل فاعميػػة" " ،ييجعػػؿ
تػػأتي عبػػارة " يلي ٍبطػػؿ" فػػي صػػيغة المبنػػي لممجيػػكؿ الشػػرطي الػػداؿ عمػػى ٌ
عديـ القكة" أك " ييجعؿ غير منتج" لكف ال يعني كممة "تدمير" كمػا كردت فػي بعػض الترجمػات .كلفظػة يي ٍبطػؿ كممػة

ػادم
محببة عنػد بػكلس اسػتعمميا أكثػر مػف خمػس كعشػريف م ٌػرة .انظػر المكضػكع الخػاص لػدل  .1 :1فجسػدنا الم ٌ
ٌ
لكنو أيضان ساحة المعركة لمصراع الركحي المستمر (قػارف ع81–83؛ 38–8 :5؛
حيادم مف الناحية األخبلقيةٌ ،
ه

.)3–8 :83

7 :6

ػر ( ُحػ ّْػرر) مػػف الخطيئػػة" كتػػأتي " يمحػ َّػرر" بصػػيغة اسػػـ المفعػػكؿ كالماضػػي البسػػيط المبنػػي
"ألف الػػذي مػػات قػػد تبػ ّأ
لممجيػػكؿ ،فالػػذم مػػات قػػد يحػ ٌػرر كيسػػتمر محػ َّػر انر مػػف الخطيئػػة .ألف المػػؤمنيف خميقػػة جديػػدة فػػي المسػػيح قػػد يحػ ٌػرركا
كيستمركف أح ار انر مف عبكدية الخطيئة كالذات المكركثة مف سقكط آدـ (قارف .)6–8 :7

حرر" ىي نفسيا المترجمة في أمػاكف أخػرل مػف افتتاحيػات األصػحاحات ك ػ" يمب ٌػرر"
إف المفظة
ٌ
اليكنانية المترجمة " يم ٌ
محرر" معنػى أشػمؿ (شػبيو بكركدىػا فػي أعمػاؿ .)19 :81تػذ ٌكر ،إف القرينػة
( )ASVكفي ىذه القرينة تأخذ كممة " ٌ
تحدد معنى الكممة كليس التعريؼ المعجمي .فالكممات ليا معناىا في الجمؿ كالجمؿ ليا معناىا في المقاطع.
ٌ

النص  NASBالدارج 11–8 :6
8
َف ا ْلم ِسػيح بع َػدما أ ُِقػيـ ِم َػف األَمػو ِ
ػو9 .ع ِ
ػع ا ْل َم ِس ِ
ات الَ
ػال ِم َ
سػ َن ْح َيا أ َْي ً
ضػا َم َع ُ َ
فَِإ ْف ُك َّنا قَ ْد ُمتْ َنا َم َ
َْ
ػيحُ ،ن ْػؤ ِم ُف أ ََّن َنػا َ
يف أ َّ َ َ َ ْ َ
َ
َّػة م َّػرةً و ِ
ػو قَ ْػد ماتَ ُ ِ ِ ِ
اح َػدةًَ ،وا ْل َح َيػاةُ الَِّتػي
ت َب ْع ُػد11 .أل َّ
َف ا ْل َم ْػو َت الَّ ِػذي َماتَ ُ
س ُ
ػود َعمَ ْي ِػو ا ْل َم ْػو ُ
َي ُم ُ
وت أ َْي ً
ػو ل ْم َخطي َ َ
ضػا .الَ َي ُ
َ
َحياءِ ِ
ِ ِ ِ
ضا ْ ِ
هللَ 11 .ك ِ
اىاِ ِ
ع َرّْب َنا.
هلل ِبا ْل َم ِس ِ
اىا فَ َي ْح َي َ
َي ْح َي َ
سو َ
ذل َؾ أَ ْنتُ ْـ أ َْي ً
يح َي ُ
س ُك ْـ أ َْم َواتًا َع ِف ا ْل َخطيَّةَ ،ولك ْف أ ْ َ ً
احس ُبوا أَ ْنفُ َ
8 :6

"إف" أداة ش ػػرط تتص ػ ٌػدر الجمم ػػة كالت ػػي تفت ػػرض الحقيق ػػة م ػػف منظ ػػكر الكات ػػب أك ألغ ارض ػػو األدبي ػػة .إف

معمكدية المؤمف تمثٌؿ بشكؿ منظكر مكتو مع المسيح.
تكجيػان يبػدأ "ىنػا كاآلف" (قػارف 8يػك .)7 :8كليسػت حالػة مسػتقبمية

"سنحيا أيضاً معو" ىذه القرينػة تتطمٌػب ٌ
محددة .العدد الخامس يػتكمٌـ عػف مشػاركتنا فػي مػكت المسػيح ،فػي حػيف أف العػدد الثػامف يػتكمٌـ عػف مشػاركتنا فػي
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حياتػػو .ىػػذا ىػػك نفػػس االنجػػذاب الفطػػرم فػػي الفكػرة الكتابيػػة عػػف ممكػػكت اهلل .فكبلىمػػا يبػػدأ "ىنػػا كاآلف" كالمسػػتقبؿ
الحقان .النعمة المجانية يجب أف تينتج ضبطان لمنفس ،ال رخصة لؤلىكاء.
9 :6
"بعدما أُقيـ مف األموات" ىذه صيغة اسـ فاعؿ مف الماضي البسيط المبني لممجيػكؿ (انظػر  4 :6ماضػي بسػيط
مجيكؿ بأسمكب خبرم).
فعػاؿ فػي قيامػة يسػكع؛ الػركح (رك ،)88:8االبػف
يؤ ٌكد العيد الجديػد أف كػؿ األقػانيـ الثبلثػة فػي الثػالكث ليػا نشػاط ٌ
(يػ ػػك33–89 :3؛  ،)88–87 :81كاألكثػ ػػر تك ػ ػ ار انر اآلب (أع 34 :3ك13؛ 36 ،85 :1؛ 81 :4؛ 11 :5؛ :81
41؛  11 :81ك 11ك 14ك17؛  ،18 :87رك 4 :6ك .)9كانػ ػػت أفعػ ػػاؿ اآلب تأكيػ ػػد عمػ ػػى قبكلػ ػػو لحيػ ػػاة كمػ ػػكت
كتعاليـ يسكع .كىذه كانت الناحية الكبرل في كعظ الرسؿ األكائػؿ .انظػر المكضػكع الخػاص  Kerygmaلػدل :8

.3

"ال يسود الموت عميو بعد"

 + NASBفاندايؾ

"إذ لػػػيس لممػػػوت سػػػيادة عميػػػو

الحياة

بعد"
"ال سمطاف لمموت عميو بعد"

NKJV, NRSV

"ال يسود عميو الموت مف بعد"

الكاثوليكية

"ال يحكـ الموت عميو فيما بعد"

TEV

"لف يكوف لمموت سمطاف عميو"

المشتركة
الكتاب الشريؼ

"ال سمطة لمموت عميو بعد اآلف" NJB
مرة أخرى"
"لف يموت ّ
ػرب" .فيسػػكع اآلف ىػػك
إف الفعػؿ  Kurieuōمشػػتؽ مػف الكممػػة  Kuriosكالتػي تعنػػي "المالػػؾ"" ،الس ٌػيد"" ،الػػزكج"" ،ال ٌ
ّّ
رب عمى المكت (رؤ ،)88 :8فيك األكؿ الذم يكسر سمطة المكت (قارف 8كك !)85

11 :6


"ألف الموت الذي ماتو ،قد ماتو لمخطيئة" .عاش يسكع في عالـ خاط رغػـ أنػو لػـ يخطػ  ،كىػذا العػالـ

الخػػاط صػػمبو (عػػب )81 :81فمػػكت يسػػكع البػػديمي نياب ػةن عػػف البشػػر ألغػػى متطمبػػات النػػامكس كتداعياتػػو عػػنيـ
(قارف غؿ81 :1؛ كك.)84–81 :3

"مػ ّػرة واحػػدة" يشػ ٌػدد بػػكلس فػػي ىػػذه القرينػػة عمػػى صػػمب يسػػكع .إف مكتػػو مػ ٌػرة كاحػػدة عػػف الخطيئػػة أثَّػػر فػػي

مكت أتباعو عف الخطيئة.

كتشدد رسالة العبرانييف عمى المكت الذبائحي المطمؽ ليسػكع .فبعمػؿ الخػبلص كالغفػراف المعمػكؿ م ٌػرة كاحػدة حقٌػؽ
ٌ
غايتو إلى األبد( .قارف "مػ ٌرة" [37 :7 ،]ephapax؛ 83 :9؛  81 :81ك"م ٌػرة كالػى األبػد" [4 :6 ،]hapax؛ :9
7؛ ك 36ك 37ك38؛ 3 :81؛  .)37–36 :83ىذا تأكيد متكرر عمى التقديـ الذبائحي.


"والحيػػػاة التػػػي يحياىػػػا ،فيحياىػػػا هلل" ىنػػا فػػي ع81أ ،فعػػبلف ماضػػي بسػػيط ،بتعػػارض مػػع الفعمػػيف فػػي

العػػدد81ب فػػي زمػػف المضػػارع المعمػػكـ .المؤمنػػكف مػػاتكا مػػع المسػػيحييف؛ فػػالمؤمنكف يعيشػػكف هلل بالمسػػيح .إذ أف
ىدؼ اإلنجيؿ ليس الغفراف (التبرير) فحسب ،بؿ خدمة اهلل (التقديس) .فالمؤمنكف مخمٌصكف ألجؿ الخدمة.

11 :6
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"كذلؾ أنتـ أيضاً احسبوا أنفسكـ أمواتاً عف الخطيئة" ىذه صيغة أمر معمكمة المعنى كىي كصية جاريػة كفطريػة
اعتياديػػة عنػػد المػػؤمنيف .فمعرفػػة المػػؤمنيف مػػا فعمػػوي المسػػيح نيابػةن عػػنيـ مسػػألة حاسػػمة فػػي سػػمككيـ اليػػكمي .كأمػػا

كممػػة "احسػػبكا" (قػػارف  4 :4ك )9فقػػد كانػػت مصػػطمحان حسػػابيان كيعنػػي "اجمع ػكا بدقٌػػة" كمػػف ثػ َّػـ تص ػرفكا بمكجػػب
المعرفة التػي عنػدكـ .تعتػرؼ األعػداد  88–8بمركػز كاحػد فػي المسػيح (التقػديس كمكانػة) فػي حػيف األعػداد –83

 81السمكؾ فيو (التقديس المتنامي) .انظر المكضكع الخاص لدل ع.4

النص  NASBالدارج 14–12 :6
ِ ِ 13
ضاء ُكـ آالَ ِت إِثْ ٍػـ ِل ْم َخ ِطي ِ
ِ
ِِ ِ
12إِ ًذا الَ تَم ِم َك َّف ا ْل َخ ِط َّي ُة ِفي ج ِ
َّػة،
وىا ِفي َ
يع َ
ّْموا أ ْ
سد ُك ُـ ا ْل َمائت ل َك ْي تُط ُ
َ َ
ْ
َع َ َ ْ
ش َي َواتوَ ،والَ تُقَد ُ
14
ِ
ِ
ِ
اء ِم َف األَمو ِ
َحي ٍ
ِ
ِ
ػت
س َ
سػتُ ْـ تَ ْح َ
َع َ
ات َوأ ْ
ّْموا َذ َوات ُك ْـ هلل َكأ ْ َ
ػود ُك ْـ ،أل ََّن ُك ْػـ لَ ْ
اء ُك ْـ آالَت ِبّرِ هلل .فَِإ َّف ا ْل َخط َّي َة لَ ْػف تَ ُ
ض َ
َْ
َب ْؿ قَد ُ
َّ
وس َب ْؿ تَ ْح َت ّْ
ام ِ
الن ْع َم ِة.
الن ُ
12 :6
ػف الخطيئػػة فػػي جسػػدكـ المائػػت" ىػػذه صػػيغة األمػػر المضػػارع مػػع ال الناىيػػة ،كالمقصػػكد بيػػا عػػادة
"إذاً ال تممكػ َّ

التكقٌػػؼ عػػف فعػػؿ جػ و
ػار العمػػؿ فيػػو .تتٌصػػؿ لفظػػة "تممػػؾ أك تحكػػـ" ب ػ  38–87 :5ك .31 :6يشخصػػف بػػكلس عػ ٌػدة
أفكػػار الىكتيػػة )8( :حكػػـ المػػكت كممػػؾ ( 84 :5ك87؛  )3( .)31 :6حكػػـ النعمػػة كممػػؾ ( )1( .)38 :5حكػػـ
الخطيئة كممؾ ( 83 :6ك .)84السػؤاؿ المطػركح ،مػف يحكػـ حياتػؾ؟ إف المػؤمف يممػؾ ق ٌػكة المسػيح فػي االختيػار!
إف المأساة لمفرد كلمكنيسة المحمٌية كلممككت اهلل ،ىي عندما يختػار المؤمنػكف الػذات كالخطيئػة حتػى أثنػاء ٌادعػائيـ
بالنعمة.
13:6
"وال تقدموا أعضاءكـ لمخطيئة" ىذه صيغة األمر المضػارع مػع ال الناىيػة ،كالمقصػكد بيػا التكقٌػؼ عػف فعػؿ ج و
ػار

العمؿ فيو .ىذا يظير إمكانية الخطيئة في حياة المؤمنيف (قػارف 8 :7؛ 8يػك .)8 :3 –8 :8لكػف إلحػاح الخطيئػة
قد زاؿ في عبلقة المؤمف مع المسيح ،ع.88–8

ػادم ىػك سػاحة معركػة لمتجربػة (قػارف ع–83

"آالت" كىذا مصطمح يشير إلى سبلح الجنػدم ،فجسػدنا الم ٌ
81؛ 3–8 :83؛ 8كك31 :6؛ في .)31 :8حياتنا تيظير بشارة اإلنجيؿ عمى المؤل.

قدموا ذواتكـ هلل" ىذه صيغة األمر ماضي بسيط معمػكـ ،تنطػكم عمػى دعػكة لفعػؿ حاسػـ (قػارف :83

"بؿ ّ
كيتكجب متابعة ىذه الدعكة طيمة حياتيـ.
 .)8المؤمنكف يؤدكف ذلؾ لدل حصكليـ عمى الخبلص باإليماف
ٌ
الحظ التكازم في ىذا العدد:

)8

نفس الفعؿ ،ككبلىما في صيغة األمر.

)3

استعارة ببلغية عف المعركة:

.i

سبلح اإلثـ.
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.ii
)1

البر.
سبلح ٌ

يقدمكا أجسادىـ لمخطيئة أك ذكاتيـ هلل.
يمكف لممؤمنيف أف ٌ

تذ ٌكر أف ىذا العدد يشير إلى المؤمنيف .طالما االختيار مستمر ،فالمعركة مستمرة!
14:6
فإف الخطيئة لف تسودكـ" ىذه صيغة المستقبؿ المعمكـ (قارف مز )81 :89بصيغة األمر أم "يجب أف ال تسػكد
" ّ
سيدان عمى المؤمنيف ألنيا ليست سيدان عمى المسيح (قارف ع9؛ يك.)11 :86
الخطيئة عميكـ" الخطيئة ليست ٌ

النص  NASBالدارج 19–15 :6
16
15
ػوف أ َّ َّ ِ
ِ
س ػ َنا تَ ْحػ َ َّ
ػت ّْ
ػام ِ
وف
الن ْع َمػ ِػة؟ َحا َ
وس َبػ ْػؿ تَ ْحػ َ
ّْم َ
سػػتُ ْـ تَ ْعمَ ُمػ َ
شػػا! أَلَ ْ
فَ َمػػا َذا إِ ًذا؟ أَُن ْخطػػئُ أل ََّن َنػػا لَ ْ
َف الػػذي تُقَػػد ُ
ػت النػ ُ
17
شػ ْك ارًِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يدا ِلمطَّاع ِة ،أَ ْنتُـ ع ِب ٌ ِ ِ
هلل ،أ ََّن ُك ْػـ ُك ْنػتُ ْـ
اع ِة ِل ْم ِبّْر؟ فَ ُ
َذ َو ِات ُك ْـ لَ ُو َع ِب ً
يعوَن ُو :إِ َّما ل ْم َخطيَّة ل ْم َم ْوت أ َْو لمطَّ َ
ْ َ
َ
يد لمَّذي تُط ُ
18
َّػة ِ
ُع ِت ْقػتُـ ِم َػف ا ْل َخ ِطي ِ
ِِ ِ
لك َّن ُكـ أَ َ ِ
ع ِب ً ِ ِ ِ ِ
يػدا
سمَّ ْمتُ ُم َ
ص ْػرتُ ْـ َع ِب ً
َ
ورةَ التَّ ْعميـ الَّتي تَ َ
ط ْعتُ ْـ م َف ا ْل َق ْم ِب ُ
وىاَ .وِا ْذ أ ْ ْ
ص َ
يدا ل ْم َخطيَّةَ ،و ْ
19
ضػاء ُكـ ع ِب ً ِ
َج ِػؿ َ ِ
ِ
اإل ثْ ِػـ ِل ِ
اس ِػة َو ِ
ئل ثْ ِػـ ،ى َكػ َذا
س ِػد ُك ْـ .أل ََّن ُ
َّمتُ ْـ أ ْ
س ِانيِّا ِم ْػف أ ْ
َع َ َ ْ َ
يػدا ل َّمن َج َ
ض ْػعؼ َج َ
ل ْم ِبّْر .أَتَ َكمَّ ُـ إِ ْن َ
ػو َك َمػا قَػد ْ
ضاء ُكـ ع ِب ً ِ ِ
اس ِة.
َ
ّْموا أ ْ
َع َ َ ْ َ
يدا ل ْم ِبّْر ل ْمقَ َد َ
اآلف قَد ُ
15:6
ىذا السؤاؿ االفتراضي الثاني (بأسمكب النقد السػاخر) يشػبو إلػى ح ٌػد كبيػر سػؤاؿ  .8 :6كػبل العػدديف يجيػب عمػى
أسئمة مختمفة حكؿ عبلقة المسيحي بالخطيئة .ع 8يعالج مسألة سكء استخداـ النعمة كرخصة لمخطيئة ،فػي حػيف
ع 85يعػػالج حاجػػة المػػؤمف لمحاربػػة أك مقاكمػػة أفعػػاؿ الخطيئػػة الفرديػػة أيض ػان .كفػػي الكقػػت نفسػػو يتكجػػب عمػػى

المؤمف خدمة اهلل بنفس الحماس الذم كاف عنده سابقان كىك في خدمة الخطيئة (.)84 :6
"أَُنخطئ؟"

"أَُنبيح الخطيئة عندنا"

"كأحرار في ارتكاب الخطيئة"

TEV, NASB, NKJV؛ فاندايؾ +الحياة
NRSV
"أ ُنخطئ"

"ىؿ نعمؿ الخطيئة"

JB

الكاثوليكية +المشتركة
الكتاب الشريؼ

ػرد الفع ػػؿ ف ػػي ترجم ػػات  Williamsك Phillipsبالماض ػػي البس ػػيط الش ػػرطي المعم ػػكـ عممػ ػان أن ػػو مض ػػارع ش ػػرطي
يػ ي
مشابوه لما في ع 8يدؿ عمى رغبة أك أمنية.

ىػذا لػيس التركيػب المناسػب .الحػظ الخيػار فػي الترجمػات األخػرل " .ASV, NIV, KJV )8( :يأنخطػ ؟" )3( .كرد

فػي كتػاب ترجمػػة القػرف "أنرتكػػب فعػؿ الخطيئػػة؟" (" RSV )1أنح يػف فػػي صػدد أف نخطػ ؟" ىػذا سػؤاؿ تككيػدم فػػي
اليكنانية كيتكقٌع الجكاب "بػنعـ" ىػذا أسػمكب بػكلس األدبػي السػاخر فػي إيصػاؿ الحقيقػة .ىػذا العػدد يشػرح البلىػكت

المغي ػرة،
المجانيػػة
الكػػاذب! لػػذا ييجيػػب بػػكلس بطريقتػػو قػػائبلن" :حاشػػا" .لقػػد أسػػيء فيػػـ بشػػارة بػػكلس عػػف نعمػػة اهلل
ٌ
ٌ
كأسيء استعماليا مف ًقبؿ العديد مف المعمميف الكذبة.
16:6
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الس ػؤاؿ ىنػػا ينتظػػر اإلجابػػة "بػػنعـ" .النػػاس يخػػدمكف شػػيئان أك شخص ػان مػػا .مػػف يحكػػـ حياتػػؾ الخطيئػػة أـ اهلل؟ مػػف

الناس ييظير مف يخدمكف (قارف غؿ.)8 ،7 ،6
يطيعو ي
17:6
"لكػػف شػػك ارً هلل" غالب ػان مػػا يطفػػؽ بػػكلس بالتسػػبيح هلل .فكتاباتػػو تتػػدفٌؽ مػػف صػػمكاتو ،كصػػمكاتو مػػف معرفتػػو

باإلنجيؿ .انظر المكضكع الخاص :صبلة كتسبيح كشكر بكلس هلل ،لدل .35 :7


"كنتـ ....صرتـ" ىذا فعؿ ماض ناقص مف الفعؿ "كاف" كالذم يصػؼ حػاليـ بالماضػي (عبيػدان لمخطيئػة)



"صػػرتـ طػػائعيف مػػف القمػػب صػػورة التعمػػيـ" يشػػير ىػػذا فػػي القرينػػة إلػػى تبريػػرىـ باإليمػػاف كالػػذم يقتضػػي

متبكعان بزمف الماضي البسيط لمتأكيد عمى أف حالة العصياف عندىـ قد تكقفت.

بالضركرة الحياة الشبيية بالمسيح يكميان .إف لفظة "التعميـ" تشير إلى تعميـ الرسؿ أك بشارة اإلنجيؿ.
"القمب" انظر المكضكع الخاص :القمب ،لدل .34 :8



تسممتموىا"
"صورة التعميـ التي
ّ
"صورة التعميـ التي تبمغتموىا"

"صورة التعميـ التي أودعتموىا"
"الحؽ الموجود في التعميـ الذي

 +NASBفاندايؾ "صيغة التعميـ الذي وضعتـ في ُعيدتو"
" NKJVالتعاليـ التي تسممتموىا"
" NRSV, NIVحقائؽ التعميـ الذي أُعطي لكـ"
" TEVرسـ التعميـ الذي أُسممتـ إليو"
NJB

الموضوع الخاص :الصورة أو الشكؿ ()Tupos

عدة استخدامات:
المشكمة أف ىذه الكممة  Tuposليا ٌ
نجد في كتاب المفردات اليكنانية لمعيد الجديد ،ص 645تأليؼ :Moulton & Milligan
.8
أ.

نمكذج.

ب.

مخطط.

ت.

شكؿ أك أسمكب الكتابة.

ث.

حكـ قضائي.

ج.

مرسكـ أك ببلغ.

ح.
خ.
.3
أ.

مجسـ لجسد إنساني كتقدمة نذرية إللو الشفاء.
ٌ
فعؿ مستخدـ في مجاؿ تدعيـ مبادئ القانكف.
أما في المعجـ اليكناني – اإلنكميزم ،المجمد ،3ص 349تأليؼ :Louw & Nida
ٌ
أثر جرح أك ندبة (قارف يك.)35 :31
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المشتركة

الكتاب الشريؼ

تمقّيتموه"

"نموذج التعميـ الذي أدخمتـ إليو"

الحياة

الكاثوليكية

ب.

ىيئة أك تمثاؿ (قارف أع.)41 :7

ت.

مجسـ (قارف عب.)5 :8
ٌ
مثاؿ (قارف 8كك6 :81؛ في.)87 :1

ح.

نكع (قارف أع.)35 :31

خ.

مضاميف (أع.)35 :31

.1

لكف المعجـ المنقٌح في اإلعراب اليكناني ،ص 488تأليؼ  Harold K. Moultonنرل:
لطمة ،دمغة ،عبلمة (قارف يك.)35 :31

ث.

ج.

أ.

طراز أك نمكذج (قارف رك.)84 :5

ب.

اإلطار العاـ.

ت.

صكرة أك تمثاؿ (قارف أع.)41 :7

ث.

معادلة ،مخطط (قارف رك.)87 :6

ج.

شكؿ ،فحكل الكبلـ (أع.)35 :31

ح.

شكؿ تكضيحي ،نظير (قارف 8كك.)6 :81

خ.
د.
ذ.

شكؿ متكقٌع ،طراز (قارف رك84 :5؛ 8كك.)8 :81
مجسـ (قارف أع44 :7؛ عب.)5 :8
نمكذج
ٌ

نمكذج أخبلقي (قارف في87 :1؛ 8تس7 :8؛ 3تس9 :1؛ 8تس83 :4؛ 8بط.)1 :5

فعطيػػة
يبػػدك فػػي ىػػذه القرينػػة أف الفق ػرة 8أعػػبله ىػػي األنسػػب ،فاإلنجيػػؿ لػػو تطبيقػػات عقائديػػة كأنمػػاط حياتيػػة.
ٌ

انية في المسيح تتطمب حياة مشابية لحياة المسيح!
المج ٌ
الخبلص ٌ

18:6
حرر المؤمنيف بكاسطة الػركح القػدس
"واذا أُعتقتـ مف الخطيئة" ىذا ماضي بسيط مبني لممجيكؿ أصبلن .اإلنجيؿ َّ

مػػف خػػبلؿ عمػػؿ المسػػيح؛ فػػالمؤمنكف يحػ ّْػرركا مػػف عقكبػػة الخطيئػػة (التبريػػر) كطغيػػاف الخطيئػػة (التقػػديس قػػارف ع7
ك.)33

ص ّْػيرتـ عبيػدان لمب ٌػر" انظػر

لمبر" تأتي بزمف الماضي البسيط المبني لممجيػكؿ أصػبلن بمعنػى " ي
"صرتـ عبيداً ّ
محرركف مف الخطيئة في سػبيؿ خدمػة اهلل (قػارف ع33 ،89 ،84؛ :7
المكضكع الخاص لدل  .87 :8المؤمنكف ٌ

انية ىػك حيػاة صػالحة ،فػالتبرير يشػتمؿ عمػى النطػؽ القػانكني بػالبراءة مػف جيػة،
المج ٌ
4؛  .)3 :8إف ىدؼ النعمة ٌ
كيغيرنا بغية الكصػكؿ مػف خبللنػا لآلخػريف .فالنعمػة ال
لمبر الشخصي مف جية أخرل .يريد اهلل أف يخمٌصنا ٌ
كزخـ ٌ

تتكقؼ عندنا!
19:6

159

"أتكمّػػـ إنسػػانياً مػػف أجػػؿ ضػػعؼ جسػػدكـ" يخاطػػب بػػكلس المػػؤمنيف فػػي ركمػػا .ىػػؿ ىػػك فػػي صػػدد مخاطبػػة مشػػكمة

محمٌية تناىت إلى مسامعو (الغيرة الحاصمة بيف المؤمنيف مف الييكد كالمؤمنيف مف األمػـ) أك ىػك فػي صػدد تأكيػد
حقيقة تشمؿ كؿ المؤمنيف؟ لقد استخدـ بكلس ىذه العبارة سابقان في ركمية  5 :1ككذلؾ في غؿ.85 :1

العػػدد  89يػكازم العػػدد  86كفييمػػا يكػ ٌػرر بػػكلس نقاطػػو البلىكتيػػة لمزيػػد مػػف التأكيػػد .ربمػػا يقػػكؿ الػػبعض إف بػػكلس
يقصد بيذه العبارة االعتذار الستخدامو االستعارة الببلغية عػف العبػد ،إالٌ أف قكلػو "مػف أجػؿ ضػعفكـ الجسػدم" ال
ي

يػتبلءـ مػع ىػذا التفسػير ألف العبكديػة لػـ يكػف يينظػر إلييػا كش وػر فػي مجتمػع القػرف األكؿ المػيبلدم كخصكصػان فػػي
ركما؛ لقد كانت بكؿ بساطة ثقافة ذلؾ العصر.


"جسد" انظر المكضكع الخاص لدل .1 :8



"فمكـ ثمركـ لمقداسة" ىػذا ىػك ىػدؼ التبريػر (قػارف ع )33يسػتخدـ العيػد الجديػد ىػذا المصػطمح بمعنيػيف

عطيػة اهلل (ناحيػة غائيػة) معطػاة لحظػة الخػبلص
الىكتييف عمى صمة بالخبلص ( )8القداسة كمكانة ،كالتػي ىػي ٌ
جنبػان إلػػى جنػػب مػػع التبريػػر باإليمػػاف بالمسػػيح (أع88 :36؛ 8كػػك3 :8؛ 88 :6؛ أؼ37–36 :5؛ 8تػػس33 :5؛
3تػػس81 :3؛ عػػب81 :81؛ 83 :81؛ 8بػػط )3 :8ك( )3القداسػػة المتناميػػة كالتػػي ىػػي أيض ػان عمػػؿ اهلل بػػالركح

القػدس كالتػػي بيػا تتحػ ٌػكؿ حيػػاة المػؤمف إلػػى صػكرة كنضػػكج المسػػيح (ناحيػة مكضػػكعية ،قػارف 3كػػك8 :7؛ 8تػػس:4
7 ،1؛ 8تي85 :3؛ 3تي38 :3؛ عب 81 :83ك ،)84انظر المكضكع الخاص :التقديس.4 :6 ،
حد سكاء! إنيا مكانة (غاية) كفعؿ (مكضكع)! كىي صيغة دالليػة (تصػريح) كصػيغة
عطية
ككصية عمى ٌ
ٌ
القداسة ٌ
كلكنيا ال تنضج حتى النياية (قارف في6 :8؛ .)81–83 :3
كصية) تأتي في البداية ٌ
مأمكرية ( ٌ
النص  NASBالدارج 23–21 :6
10
11
اف لَ ُكـ ِحي َن ِئ ٍذ ِم َف األُم ِ ِ
يد ا ْل َخ ِطي ِ
وف ِب َيا
َح َرًا
ار ِم َف ا ْل ِبّْر .فَأ ُّ
أل ََّن ُك ْـ لَ َّما ُك ْنتُ ْـ َع ِب َ
ستَ ُح َ
َّةُ ،ك ْنتُ ْـ أ ْ
ور الَّتي تَ ْ
َي ثَ َم ٍر َك َ ْ
ُ
11
يداِ ِ
َّة ،و ِ
ِ ِ
ِ
اآلف إِ ْذ أ ْ ِ
ِ
اآلف؟ أل َّ ِ
ُم ِ
هللَ ،فمَ ُك ْـ ثَ َم ُرُك ْـ
تَ .وأ َّ
ص ْرتُ ْـ َع ِب ً
ور ِى َي ا ْل َم ْو ُ
َما َ
َ
ُعت ْقتُ ْـ م َف ا ْل َخطي َ
َف ن َي َاي َة ت ْم َؾ األ ُ
12
َما ِىب ُة ِ
ُجرةَ ا ْل َخ ِطي ِ
ِ
اس ِةَ ،و ّْ
ع
الن َي َاي ُة َح َياةٌ أ ََب ِد َّي ٌة .أل َّ
اهلل فَ ِي َي َح َياةٌ أ ََب ِد َّي ٌة ِبا ْل َم ِس ِ
سو َ
َّة ِى َي َم ْو ٌ
تَ ،وأ َّ َ
يح َي ُ
ل ْمقَ َد َ
َف أ ْ َ
َرّْب َنا.
 21-21:6ىذا بكؿ بساطة بياف معاكس لمعػدديف  88ك ،89عمػى اعتبػار أف المػؤمنيف يقػدركف عمػى خدمػة س ٌػيد
كاحد فقط (لك.)81 :86

تطك انر منطقيان لؤلجرة التي يدفعيا المخدكـ لمخػادـ .شػك انر هلل أف ىػذه المناقشػة عػف
 23–22 :6ىذه األعداد تش ٌكؿ ٌ
عطيػة
الخطيئة كالمؤمف تنتيي بالتركيز عمى النعمة! أكالن عطية الخبلص مػف خػبلؿ التعػاكف الػذم نبديػو كمػف ث َّػـ ٌ
المسيحية أيضان بنفس التعاكف .كمتا العطيتيف نتمقَّاىما باإليماف كالتكبة.
الحياة
ٌ

22 :6
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"فمكـ ثمركـ لمقداسة والعاقبة ىػي الحيػاة األبديػة" إف لفظػة الترجمػة اإلنكميزيػة "فائػدة" تعنػي حرفيػان "ثمػر" كالمفظػة

تتحدث عف تداعيات الخطيئة في حيف تعني في العدد  33تداعيات خدمػة اهلل .كالفائػدة
نفسيا في العدد  38التي ٌ

تشبو المؤمف بالمسيح ،كالفائدة المطمقػة ىػي أف نكػكف معػو كمثمػو إلػى األبػد (قػارف 8يػك:1
المباشرة في األمر ىي ٌ
متغيػرة ،قػػارف يػػع )3فمػػف الشػػرعية بمكػػاف التسػػاؤؿ حػػكؿ النتيجػػة المطمقػػة
 )3فػػإذا لػػـ يكػػف مػػف نتيجػػة فكريػػة (حيػػاة ٌ
كالتي ىي (الحياة األبدية ،قارف مت" )7ال ثمر لمف ال جذر لو".

 23 :6ىنا خبلصة األصػحاح كمٌػو .لقػد طمػى بػكلس الخيػار بػاألبيض كاألسػكد .الخيػار خيارنػا .الخطيئػة كالمػكت

المجانيػػة بالمسػػيح مػػع الحيػػاة األبديػػة .إنػػو شػػبيو بػػالطريقيف المػػذيف نجػػدىما فػػي العيػػد القػػديـ فػػي أسػػفار
أك النعمػػة
ٌ
الحكمة (مزمكر 8؛ أـ89–81 :4؛ مت.)84–81 :7


"أجػػرة الخطيئػػة" ىنػػا تشخصػػف الخطيئػػة ( )8مالػػؾ العبػػد )3( .قائػػد فػػي الجػػيش )1( .ممػػؾ يػػدفع ركاتػػب

(قارف 9 :1؛ 38 :5؛  9 :6ك 84ك.)87

مجانيػة أك "ىبػة" ()Charisma
عطيػة

ٌ
"وأما عطية اهلل المجانية فيػي حيػاة أبديػة" إف المفظػة المترجمػة ٌ
مف نفس جذر كممة نعمة ( Charisقارف  85 :5 34 :1ك 86ك87؛ أؼ .)9–8 :3انظر التعميؽ لدل .34:1
أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
ما ىي الصمة بيف األعماؿ الصالحة كالخبلص (قارف أؼ 9–8 :3ك)81؟
.8
.3

ما ىي الصمة بيف الخطيئة المستمرة في حياة المؤمف كالخبلص (قارف 8يك 6 :1ك)9؟

.1
.4

ىؿ يعمٌـ ىذا األصحاح "العصمة مف الخطيئة"؟

ما ىي الصمة بيف األصحاح  6مع األصحاحيف  5ك7؟

.5

لماذا تيناقش مسألة المعمكدية ىنا؟
سيحيكف يحتفظكف بطبيعتيـ القديمة؟ كلماذا؟
ىؿ مازاؿ المؤمنكف الم ٌ

.6
.7

ما مضمكف أزمنة الفعؿ الحاضر الغالبة عمى ع 84–8كأزمنة الماضي البسيط في ع31–85؟
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رومية األصحاح السابع
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
JB

TEV

المؤمف ليس تحت

صكرة تكضيحية مف

حكـ النامكس

الزكاج

6–8 :7

6–8 :7

كظيفة النامكس

نامكس كخطيئة

8–7 :7

88–7 :7

NRSV

NKJV

تشابو مف الزكاج

محرر مف النامكس
ٌ

1–8 :7

6–8 :7

UBS4
تشابو مف الزكاج
6–8 :7

6–4 :7
النامكس

فرصة الخطيئة

مشكمة الخطيئة

كالخطيئة

السانحة مف

المقيمة

83–7 :7

النامكس

83–7 :7

83–7 :7

88–9 :7
النامكس ال يستطيع

81-83 :7

81-83 :7

صراع المكافأة

الصراع في اإلنساف

الصراع الداخمي

31–84 :7

31–84 :7

31–84 :7

31–38 :7

 35–38 :7أ

 35–38 :7أ

أف يخمٌص مف
81 :7

 35–34 :7أ
 35 :7ب

 35 :7ب

الخطيئة

35–81 :7

35–81 :7

 35 :7ب

أغمب الترجمات العربية تقسـ األصحاح إلى ثبلثة مقاطع تتناكؿ التحرر مف الشريعة كالصراع مع الخطيئة كمع
الجسد

حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  18مف المقدمة)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.
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و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن
قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
المقطع األكؿ.
)8
)3

المقطع الثاني.

)1

المقطع الثالث.

)4

كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى األعداد 6–1
سيما األعداد ( 84–83أيضان :1
أ.
فسر األصحاح السابع ( )8في ضكء األصحاح السادس كال ٌ
يجب أف يي ٌ
 31ك18–38؛ 86–81 :4؛  .)31 :5كمع ذلؾ ( )3يجب ربطو بالتكتر القائـ في كنيسة ركما بيف المؤمنيف
مف األمـ كالمؤمنيف مف الييكد ،كالذم نراه كاضحان في األصحاحات  .88–9إف طبيعة المشكمة تحديدان غير

معركفة ،لكف ربما ترجع إلى:
.8
.3

التزمت القائـ عمى شريعة مكسى.
ٌ
المرحمية :مف مكسى أكالن ثـ إلى المسيح.
التيكد عمى
ٌ
تشديد دعاة ٌ

.1

سكء الفيـ في تطبيؽ اإلنجيؿ عمى الييكد.

.4

سكء الفيـ في عبلقة العيد القديـ مع العيد الجديد.

.5

غيرة القيادة المؤمنة مف الييكد كالذيف حمٌت محمٌيـ قيادة مف المؤمنيف األمـ في أثناء المرسكـ

اإلمبراطكرم كالذم منع ممارسة الطقكس الييكدية في ركما .كربما غادر
العديد مف المؤمنيف الييكد المدينةى
ي
أيضان.
الص ىكرٌية الكاردة في األصحاح 6حكؿ عبلقة المؤمف
ب.
في ركمية 6–8 :7يكجد تتابع لمٌغة الرمزٌية ك ي
أما االستعارات الببلغية المستعممة فيي:
المسيحي مع الحياة القديمةٌ .

.8
.3

ت.

مكت كانعتاؽ مف العبكدية إلى سيد آخر (األصحاح .)6
مكت كانعتاؽ مف التزامات الزكاج (األصحاح .)7

األصحاحاف  6ك 7متناظراف أدبيان؛ فاألصحاح  6يعالج عبلقة المؤمف مع "الخطيئة" كاألصحاح 7

يحرر العبد ( )31–83 :6تتكازل مع فكرة المكت الذم
يعالج عبلقة المؤمف مع "النامكس" .فكرة المكت الذم ٌ
يحرر مف قيكد الزكاج (.)6–8 :7
ٌ
األصحاح 6
الخطية"
" 8 :6
ٌ

األصحاح 7
" 8 :7النامكس"
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الخطية"
" 3 :6مات عف
ٌ

جدة الحياة"
" 4 :6كي نسمؾ في ٌ

تحرر مف الخطيئة"
" 7 :6ألف الذم مات ٌ
" 88 :6إذ أيعتقتـ مف الخطيئة"

" 4 :7مات عف النامكس"
جدة الحياة"
" 6 :7كي نخدـ في ٌ

يقيدنا"
تحررنا مف النامكس إذ متنا بالنسبة لما كاف ٌ
ٌ " 6 :7
" 1 :7أيعتقتـ مف النامكس"

(اقتباس مف "شرح رسالة ركمية" ،تأليؼ  Anders Nygrenترجمة  Carl C. Rassmussenص)368
ث.

لقد كاف النامكس كقكانينو بمثابة الحكـ بالمكت .كؿ الناس تحت دينكنة النامكس (قارف رك84 :6؛ :7

4؛ غؿ81 :1؛ أؼ85 :3؛ أؼ .)84 :3لقد كاف النامكس لعنة.
ج.
.8
.3
.1

ىناؾ أربع نظريات كبرل حكؿ كيفية تفسير األصحاح 7
يتكمٌـ بكلس عف نفسو (سرد الكاتب لحياتو بنفسو).

يتكمٌـ بكلس كممثٌؿ عف الجنس البشرم بأكممو ( ،Chysostomممثؿ عف)
يتكمٌـ بكلس عف اختبار آدـ (ثيكدكر مف مكبسكتيا).

أمة إسرائيؿ.
.4
يتكمٌـ بكلس عف اختبار ٌ
المتردم
اح عدة .إنو يظير االنزالؽ
ح.
يؤدم األصحاح السابع مف ركمية عمبلن شبييان بتككيف  1مف نك و
ٌ
ٌ
تحرر البشرية الساقطة؛ نعمة اهلل فقط ،كالقمب الجديد
لمعصياف حتى لدل أكلئؾ الذيف عرفكا اهلل .فالمعرفة ال ٌ

فقط يمكف أف يفعبل ذلؾ (العيد الجديد ،قارف إر14–18 :18؛ حز .)37–36 :16كحتى في ىذه الحالة

فالصراع قائـ كمستمر!

الدراسة بالجممة والكممة
النص ( NASBالدارج) 3–1 :7

3
8
ّْ
كد ىعمىى ً
كف أُّىييا ً
ام ً
اإل ٍن ىس ً
ىف َّ
يف بً َّ
كس  أ َّ
كس ىي يس ي
اف ىما ىد ىاـ ىحِّيا؟ فىًإ َّف اٍل ىم ٍأرىةى
اإل ٍخ ىكةي  ألّْىني أي ىكم يـ اٍل ىع ًارًف ى
ام ى
أ ٍىـ تى ٍجيىمي ى ى
الن ي
الن ي
الرج يؿ فىقى ٍد تىح َّرر ٍ ً
الرج ًؿ اٍلح ّْي .ك ً
ام ً
ام ً
طةه بً َّ
الر يج ًؿ 1 .ىفًإ نذا
كس َّ
ت ىر يجؿ ًى ىي يم ٍرتىبً ى
لك ٍف ًإ ٍف ىم ى
الَّتًي تى ٍح ى
ات َّ ي
كس بً َّ ي
ى ى
ت م ٍف ىن ي
الن ي
ى ى
آخر .ك ً
الرج يؿ حِّيا تي ٍدعى ىزانًيةن ًإف صار ٍ ً
ام ً
الر يج يؿ فى ًيي يح َّرةه ًم ىف َّ
كس ،ىحتَّى ًإَّنيىا
ات َّ
لك ٍف ًإ ٍف ىم ى
ى
ىما ىد ىاـ َّ ي ى
ى ٍ ىى
الن ي
ت ل ىر يجؿ ى ى ى
ى
لى ٍيس ٍ ً
آخ ىر.
ص ىار ٍ
ت ًل ىر يجؿ ى
ت ىزانىيةن ًإ ٍف ى
ى

1 :7
"ألنني أكمّـ العارفيف بالناموس" يمكف أف يككف ذلؾ إشارة إلى ( )8المؤمنيف مف الييكد فقط؛ ( )3الصراع بيف

المؤمنيف مف الييكد كالمؤمنيف مف األمـ في كنيسة ركمية؛ ( )1النامكس بالمعنى العاـ في صمتو بكؿ الجنس

البشرم (قارف )85–84 :3؛ أك ( )4المؤمنيف الجدد مف األمـ المنخرطيف في تعمٌـ إيمانيـ الجديد (كتاب

العقائد) مف أسفار العيد القديـ.
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"الناموس" ىذه ىي الفكرة الدافعة ليذا األصحاح (قارف ع 8ك 3ك 4ك 5ك 6إلخ) .عممان أف بكلس



عدة معاف مختمفة .يبدك أف الش اررة األكلى لمناقشة بكلس بدأت في  84 :6فتقديمو
استخدـ ىذا المصطمح في ٌ

تمت مناقشة النامكس كعبلقتو
لممكضكع يتكازل مع يب ٍنية األصحاح ( .6انظر نظرة عامة الفقرة ت) .كذلؾ ٌ
بالعيد الجديد في المسيح في  18–38 :1ك.86–81 :4
"إف النامكس لو سمطة عمى NASB

"إف لمشريعة سيادة عمى

حيان"
اإلنساف ماداـ ٌ

حيان"
اإلنساف ماداـ ٌ

"إف النامكس يسكد عمى اإلنساف NKJV

"إف النامكس يسكد عمى

حيان"
ماداـ ٌ

حيان"
اإلنساف ماداـ ٌ

"إف

حيان
ٌ
"إف

"ال سمطة لمشريعة عمى

النامكس يمزـ اإلنساف ماداـ NRSV
ي
فقط"
النامكس يتح ٌكـ باإلنساف TEV

حي"
اإلنساف إالٌ كىك ٌ

"القانكف يسرم عمى اإلنساف

حيان فقط"
ماداـ ٌ
"إف لمنامكس تأثير في اإلنساف JB

الحياة
فاندايؾ
الكاثكليكية
المشتركة

الكتاب الشريؼ

كىك ح ٌي فقط"

طيمة حياتو فقط"

سي هد عمى" (قارف  9 :6ك .)Kurieuō 84لقد كاف النامكس المكسكم بركة عظيمة مف جية
ىذا يعني حرفيان " ٌ
(قارف مز89؛  )889كلعنة مخيفة مف جية أخرل (قارف غؿ81 :1؛ أؼ85 :3؛ كك .)84 :3فعند المكت
يخص
الجسدم ،تتكقؼ التزامات المرء نحك النامكس ،نفس االستعارة الببلغية المستخدمة في األصحاح 6فيما
ٌ
مكت المؤمف عف الخطيئة.
2 :7


"ألف المرأة المتزوجة" ىذا ىك التصكير التكضيحي األكبر في األعداد  .6–8في األصحاح 6انتقى

بكلس مسألة المكت الذم يينيي ارتباط العبد بالتزاماتو .كىنا يأتي الزكاج كالتزاماتو تحت الضكء كالتركيز.
تتزكج ثانيةن؛ في حيف نرل في تشبيو بكلس أف
كالتكضيح ىنا معككس حيث يمكت الزكج كيمكف لؤلرممة أف ٌ

حي هلل.
المؤمف ىك مف مات ،لذا فيك ّّ
ّْ
صيره ببل نفع" أك

"فيي ُحَّرة" كتأتي مف نفس الفعؿ الكارد في  6 :6كالذم يعني "أيبطؿ أك يعطؿ" أك " ٌ
"ألغى مفعكلو" .في العدد  6 :6يأتي بزمف الماضي البسيط المبني لممجيكؿ كأما ىنا فيك صيغة التاـ المجيكؿ،
كيعني "قد صارت يح َّرة كما تزاؿ" .انظر المكضكع الخاص لدل 1. :1
3 :7
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"تُدعى زانية" ىذا تعميؽ ذك صمة بالجدؿ الييكدم بيف المدارس الشرعية لمعمٌمي الييكد ،مدرسة شمعي كمدرسة
و
شيء" .فكانت مدرسة ىمٌيؿ غير
ب
ىمٌيؿ ،حكؿ المقطع الكارد في تث .4–8 :34عمى األخص عبارة " ىع ٍي ى
أما مدرسة شمعي المحافظة فقد حصرت الطبلؽ بالزنى أك بعض
محافظة إذ سمحت بالطبلؽ ألم سبب كافٌ .
البذاءات الجنسية( .قارف مت13 :5؛ .)9 :89
النص ( NASBالدارج) 6–4 :7

3
آلخرِ ،لمَِّذي قَ ْد أُِقيـ ِم َف األَمو ِ
ِ
وس ِبجس ِد ا ْلم ِس ِ ِ
ِ َّ
ات
إِ ًذا َيا إِ ْخ َوِتي أَ ْنتُ ْـ أ َْي ً
َْ
يروا َ َ
يح ،ل َك ْي تَص ُ
ام ِ َ َ َ
ضا قَ ْد ُمتُّ ْـ لمن ُ
َ
َىواء ا ْل َخ َ َِّ
هلل4 .أل ََّن ُو لَ َّما ُك َّنا ِفي ا ْلج ِ
ِل ُنثْ ِمرِ ِ
َّ
ام ِ
ض ِائ َناِ ،ل َك ْي ُنثْ ِم َر ِل ْم َم ْو ِت.
َع َ
وس تَ ْع َم ُؿ ِفي أ ْ
سد َكا َن ْت أ ْ َ ُ
َ َ
َ
ط َايا التي ِبالن ُ
5
ؽ ا ْلحر ِ
ِ
يو ،حتَّى َنعب َد ِب ِجد ِ
يف ِف ِ
وس ،إِ ْذ م َ ِ
ِ َّ
ام ِ
ؼ.
َّة ا ُّلر ِ
َوأ َّ
س ِك َ
َما َ
ُْ
َ
ات الَّذي ُك َّنا ُم ْم َ
وح الَ ِبعتْ ِ َ ْ
َ
اآلف فَقَ ْد تَ َحَّرْرَنا م َف الن ُ

4 :7

"أنتـ أيضاً قد ُمتُّـ" ىذه الفكرة ىي األىـ في ىذا المقطع (كما في األصحاح  )6كليا صمة بالتشبيو

الكارد في إصحاح  6المتعمٌؽ بمكت المؤمنيف المسيحييف عف الخطيئة كما فعؿ المسيح (3كك85–84 :5؛
غؿ .)31 :3فالمؤمنكف ىـ خميقة جديدة في المسيح في العصر الجديد لمركح (3كك.)87 :5

"بجسد المسيح" ىذه ليست إشارة إلى الفكرة البلىكتية المتعمٌقة بككف الكنيسة جسد المسيح (قارف



المادم كما في  88–1 :6فعندما مات المسيح ،كذلؾ المؤمنكف
8كك 83 :83ك ،)37كلكف إلى جسد المسيح ٌ
كبطريقة انتمائية بالمعمكدية ،ماتكا معو .لقد كاف مكتو مكتيـ (33كك85 -84:5؛ غؿ )31:3كحياتو المقامة
حررتيـ لغاية خدمة اهلل كاآلخريف.
ٌ
"لكي ُنثْمر هلل" كىنا أيضان تك واز مع األصحاح 6كخصكصان  .33 :6فالمؤمنكف أحرار بالمسيح كيمزمكف


أنفسيـ لممسيح .كىذا استمرار التشبيو في رابطة الزكاج .كما مات المسيح ألجؿ المؤمنيف ىكذا يجب عمييـ اآلف
أف يمكتكا عف الخطيئة (3كك84–81 :5؛ غؿ .)31 :3ككما أيقيـ المسيح ،ىـ أيضان أيقيمكا لحياة ركحية جديدة

في خدمة اهلل (قارف رك33 :6؛ أؼ.)6–5 :3
5 :7
كنا بعد في الجسد"
"ألنو لما ٌ
كنا في الجسد"
لما ٌ
"ألنو ٌ
كنا نعيش في الجسد"
"بينما ٌ

ألنو عندما عشنا حسب
" ٌ
طبيعتنا البشرية"
"قبؿ تجديدنا"

NASB
 +NKJVفاندايؾ
NRSV
TEV

كنا في الجسد"
"فعندما ٌ
كنا في الجسد"
ألنا حيف ٌ
" ٌ

كنا نحيا حياة الجسد"
"فحيف ٌ

تصرؼ
كنا تحت
فمما ٌ
ٌ
" ٌ
الطبيعة الدنيكية"

JB
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الحياة

الكاثكليكية
المشتركة
الكتاب الشريؼ

ىذا العدد يعاكس العدد  4الذم يتعمٌؽ باختبار المؤمف كما ىك الحاؿ في العدد  .6يصؼ العدد " 5ثمر" الحياة

بدكف قكة اهلل (غؿ .)34–88 :5يظير النامكس لممؤمنيف خطيئتيـ (ع9–7؛ غؿ .)35–31 :1كال يقدر عمى

القكة لمتغمٌب عمييا.
إعطائيـ ٌ
في القرينة نرل إشارة إلى طبيعة المؤمنيف الساقطة كالخاطئة المكركثة عف آدـ (قارف  .)89 :6يستخدـ بكلس
المصطمح  Sarxبطريقتيف مختمفتيف ( )8طبيعة الخطيئة (اإلنساف العتيؽ) ك( )3الجسد المادم (قارف 1 :8؛
8 :4؛  1 :9ك ،)5الحالة ىنا سمبية .لكف الحظ رك1 :8؛ 8 :4؛  1 :9ك5؛ غؿ 31 :3فالجسد/الجسـ
بحد ذاتيما ،لكنيما كالذىف ( )nousيمثٌبلف ساحة المعركة كمكاف المكاجية بيف قكل
( )Sarx/Somaليسا ٌان
شر ٌ
السبعينية كليس مع
ىذا الدىر الشريرة كالركح القدس .يستخدـ بكلس ىذه المصطمحات بطريقة تتٌفؽ مع الترجمة
ٌ
األدب اليكناني.

تمردية في الطبيعة البشرية كالتي تتفاعؿ بعدكانية مع ٌأية قيكد.

"التي يوقظيا الناموس" ىذه ناحية ٌ
كنراىا كاضحة في تؾ 1كفي سائر البشر .لقد كضع النامكس حدكدان (قارف ع ،)8–7كىي حدكد لحماية الجنس

تنبيت بنامكس اهلل .لـ تكف المكانع ىي المشكمة
البشرم الذم رأل فييا أغبلالن كمكانع؛ فالركح الخاطئة المستقمٌة ٌ
(النامكس ،قارف ع )81–83بؿ كانت المشكمة ىي االستقبللية كاإلرادة الشخصية.
6 :7


"وأما اآلف" في كتاب " A Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Romansدليؿ

المترجـ لرسالة بكلس إلى ركمية" تأليؼ  Newman & Nidaنق أر تعميقان مثي نار" :مف الميـ مبلحظة التكازم بيف

العدديف  5ك 6كبنفس الكقت عبلقتيما بما يمييما .فالعدد  5يصؼ اختبار ما قبؿ اإليماف المسيحي كلو ما
يكازيو في  ،35–7 :7كالعدد  6يصؼ الحياة الحاضرة في اإليماف تحت قيادة الركح القدس كلو ما يكازيو في :8
( "88–8ص.)811

تحررنا" كاألصؿ "فقد يح ّْررنا" ماضي بسيط مبني لممجيكؿ عمى عكس فعؿ الماضي الناقص في

"فقد ّ
أما اآلف فقد يح ّْرركا بالركح بالخبر السار الذم في
ع .5فالمؤمنكف ممسككف دكمان بالخطيئة المعمنة في النامكسٌ ،

اإلنجيؿ .نفس الكممة مستعممة عف المرأة التي يمكت زكجيا ،ع.3


"إذ مات الذي ك ّنا ممسكيف فيو" ىذا اسـ مفعكؿ معمكـ ماضي بسيط ،متبكع بفعؿ ماضي ناقص.

يحرر اهلل المؤمنيف مف ( )8لعنة العيد القديـ ،ك( )3ذكاتيـ الداخمية الخاطئة .إنيـ ممسككف
بمكت المسيحٌ ،
عمى الدكاـ بعصيانيـ عمى مشيئة اهلل المعمنة كممسككف بالطبيعة الساقطة كالخطيئة الشخصية كالتجربة فائقة
الطبيعة (قارف أؼ!)1–3 :3

" ِج ّدة – عتؽ" يبدك أف الطريؽ الركحي الجديد يشير إلى العيد الجديد (قارف إر14–18 :18؛ حز:16

 .)13–33استعمؿ بكلس الكممة اليكنانية "جديد" ( )Kainos - Kaintesفي:

.8
.3

جدة الحياة ،رك.4 :6
ٌ
جدة الركح ،رك.6 :7
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.1

العيد الجديد8 ،كك3 :88؛ 3كك.6 :1

.4

الخميقة الجديدة3 ،كك87 :5؛ غؿ.85 :6

.5

اإلنساف الجديد ،أؼ85 :3؛ .34 :4

أما كممة "قديـ" فتنطبؽ عمى نامكس مكسى كتعني "اضمح ٌؿ تمامان" أك "بمي تمامان" كىنا يناظر بكلس بيف العيد
ٌ
القديـ كالعيد الجديد كما فعؿ كاتب الرسالة إلى العبرانييف (قارف  7 :8ك.)81
بجدة الركح"
"حتى نخدـ ٌ

بجدة الركح"
"حتى نعبد ٌ

NASB, NKJV

"لكف في السبيؿ الجديد لمركح"

"نعبد في النظاـ الركحي الجديد"

TEV

"أحرار لمخدمة في الطريؽ الركحي الجديد"

JB

"كىكذا لسنا عبيدان لشريعة مكتكبة قديمة NRSV

فاندايؾ +الكاثكليكية

"يخدمكف كفقان لمنظاـ الركحي الجديد"
"نعبد اهلل بطريقة جديدة بالركح"

المشتركة
الحياة

الكتاب الشريؼ

لكف في الحياة الجديد لمركح"

المتجددة أـ إلى الركح
جدة الركح" ،كليس كاضحان فيما إذا كانت اإلشارة إلى الركح اإلنسانية
ٌ
المعنى الحرفي ىك " ٌ
القدس عممان أف أغمب الترجمات اإلنكميزية تستخدـ الحرؼ الكبير (كابيتاؿ) لمركح قاصدةن بو الركح القدس كترد

مرة) .فكممة "ركح" يمكف أف تيشير إلى الركح البشرية
مرة في األصحاح ٌ 85( 8
الكممة بطريقة غامضة ٌأكؿ ٌ
بقكة اإلنجيؿ ،كالركح في ركمية 4 :8 .ك9؛ 39 :3؛ 6 :7؛ 85 :8؛ 8 :88؛ 88 :83؛ 8
ٌ
المزكدة ٌ
المتجددة ك ٌ

ككر 88 :3؛ 38 :4؛  1 :5ك 4ك5؛ 14 :7؛  85 :84ك 86ك13؛  .88 :86تتبايف كممة "جسد" مع كممة

متميزيف لمتفكير كالحياة (84 :7؛ 4 :8؛ غؿ1 :1؛  86 :5ك 87ك35؛ :6
"ركح" في كتابات بكلس كطريقيف ٌ
 .)8فالحياة المادية بدكف اهلل ىي "الجسد" ،لكف الحياة مع اهلل ىي "ركح" أك "ركح" بالحرؼ الكبير (كابيتاؿ).
فالركح القدس الساكف في المؤمف (قارف  9 :8ك )88يحكلو إلى خميقة جديدة في المسيح (بالمركز كاالختبار).
عامة حوؿ رومية 25–7 :7
نظرة ّ
يعبر المقطع في ركمية  35–7 :7عف كاقعية بشريةُّ .
فكؿ الكائنات البشرية ،مف مخمٌصيف كىالكيف،
أ.
ٌ

قد اختبركا التكتر الحاصؿ بيف الخير كالشر في عالميـ كقمكبيـ كأذىانيـ .السؤاؿ التأكيمي ىك "كيؼ ليذا المقطع

أف ييفيـ كفؽ ما قصده بكلس؟" يجب أف يرتبط بالقرينة في األصحاحات  31 :6 –88 :8ك .19–8 :8فالبعض
سمى ىذا التفسير
يرل في ذلؾ تركي انز عمى كؿ البشر ،كبالتالي يركف اختبار بكلس الشخصي أمثكلة عمى ذلؾ .يي ٌ
الذاتية" حيث بكلس "أنا" بالمعنى البلشخصي كما في 8كك .1–8 :81كىذا االستعماؿ لمػ"أنا" لساف
"نظرية السيرة
ٌ
حاؿ مكثٌؽ مف معمٌمي الييكد .فإذا كاف األمر ىنا حقيقة فيعني أف ىذا المقطع يشير إلى انتقاؿ البشر مف
كتسمى "نظرية المندكبية".
البراءة باإليماف إلى الخبلص (األصحاح )8
ٌ
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عممان أف آخريف أركا في ىذه األعداد عبلقة بالصراع المرير لدل المؤمف مع طبيعة اإلنساف الساقطة .فالصرخة

تعبر عف التكتٌر الداخمي؛ كىنا نرل زمف الماضي البسيط كزمف التاـ يسكداف
النابعة مف القمب في ع" 34كيحي" ٌ
في ع .81–7بينما زمف المضارع كزمف التاـ يسكداف ع .35–84كيبدك ىذا مؤاز انر لػً"نظرية السيرة الذاتية" حيث
يصؼ بكلس اختباره الذاتي مف البراءة ،إلى اإليماف الراسخ ،إلى التبرير .ككذلؾ الطريؽ المحفكؼ بالتكتٌر نحك
القداسة المتصاعدة كالمتنامية (قارف " autos egōأنا نفسي" ،قارف ع .)35مف الممكف حقٌان أف تككف كمتا

النظريتيف صادقتيف.

يتحدث بكلس بطريقة السيرة الذاتية ،في حيف يتكمٌـ في األعداد 35–84أ عف
ففي األعداد  81–7ك35ب
ٌ

المفدية .عمى أية حاؿ ،ينبغي التذ ٌكر أف المقطع
اختباره حكؿ الصراع الداخمي مع الخطيئة كمندكب عف البشرية
ٌ
تديف قبؿ تجديده .فاختبار بكلس ىك حص انر
بأكممو يينظر إليو كستارة خمفية لماضي بكلس الييكدم الممتزـ كالم ٌ

اختباره الشخصي.
ب.

النامكس صالح ألنو مف اهلل إذ خدـ كمازاؿ يخدـ مقاصد إليية (قارف  7 :7ك 83ك 84ك 33ك.)35

لكنو ال يقدر عمى اإلتياف بالسبلـ كالخبلص .يبيف  James Stewartفي كتابو " A man In Christرجؿ في
ٌ
المسيح" التفكير كالكتابة المتناقضة ظاىري نا عند بكلس ،يقكؿ:
نصب نفسو لبناء نظاـ لفكرة كعقيدة أف يضبط معاني المصطمحات التي
"مف الطبيعي أف تتكقع مف إنساف ٌ
استخدميا بأقسى ما يمكف .كتتكقٌع منو أف َّ
يتكخى الدقٌة في أسمكب صياغة أفكاره الجكىرية كتطمب منو لدل
استعماؿ كممة ما مف قبؿ ىذا الكاتب أف يكاظب عمى معناىا نفسو مف أكؿ ما يكتب إلى آخره .لكف إذا كنت

ظنؾ سيخيب ،فأسمكب الكتابة عنده سمس غير قاسي .يكتب قائبلن "النامكس
تبحث عف ذلؾ عند بكلس فإف ٌ
يسر بنامكس اهلل بحسب اإلنساف الباطف" (رك )81–83 :1لكف في ذلؾ ناحية أخرل لمنامكس
ٌ
مقدس" ثـ يقكؿ "أ ٌ

 nomosاستدعت أف يقكؿ شيئان مختمفان [المسيح افتدانا مف لعنة النامكس (غؿ "])81 :1ص.36
البرىاف القرائني الذم يتعاطى مع السؤاؿ "ىؿ يشير بكلس إلى شخص يم ىخمَّص أـ غير يم ىخ َّؿ ٌ ص في
ت.
األعداد 85–84؟" يأتي كما يمي:
شخص غير مخمَّص.
.a
.i

.ii

ىذا تفسير آباء الكنيسة األكائؿ الناطقيف باليكنانية.

العبارات التالية تدعـ ىذه النظرية:

.8

"أنا جسدم" ،ع.84

.3

"مبيع تحت الخطيئة" ،ع.84

.1

في شيء صالح" ،ع.88
"ال يسكف ٌ
يسبيني إلى نامكس الخطيئة الكائف في أعضائي" ،ع.31
" ٍ

.4
.5
.iii

الشقي ،مف سينقذني مف جسد ىذا المكت؟" ع.34
"كيحي أنا اإلنساف
ٌ
تبيف القرينة المباشرة لئلصحاح 6أننا أحرار مف سمطاف الخطيئة .كقرينة األصحاح 8تبدأ بػ"إذان".
ٌ
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.iv
.b
.i

غياب أية إشارة إلى الركح القدس أك المسيح حتى ختاـ ىذه القرينة (العدد .)35
شخص مخمَّص.
المصمىح.
ىذا كاف تفسير أكغسطينكس ككالفف كالتقميد ي
العبارات التالية تدعـ ىذه النظرية:

.ii
.8

"نحف نعمـ أف النامكس ركحي" ،ع.84

.3

حسف" ،ع.86
"فإني أصادؽ النامكس ٌأنو
ه
لست أفعؿ الصالح الذم أريده" ،ع.89
" ي

.1
.4

.iii

أسر بنامكس اهلل بحسب اإلنساف الباطف" ،ع.33
"بأني ُّ

القرينة األكسع لرسالة ركمية تضع األصحاح  7في القسـ المتعمٌؽ بالتقديس.

التغيير الكاضح في أزمنة األفعاؿ مف التاـ كالماضي البسيط في األعداد  81–7إلى االستخداـ
إف
.iv
ٌ
يتضمف مرحمة مختمفة كجديدة مف حياة بكلس (مثاؿ .تجديده).
الثابت لمزمف المضارع في األعداد 34–84
ٌ

التشبو بالمسيح ،كمٌما اختبر ىك/ىي حالة الخطيئة الذاتية .ىذا التناقض
كمٌما جاىد المؤمف في اتجاه
ث.
ٌ
جيدان ىذه القرينة كشخصية بكلس (كقياس نا عمى ذلؾ ،أغمب المؤمنيف).
الظاىرم يبلئـ ٌ
دكنيا :Henry Twells
تقكؿ الترنيمة المكثرية التي ٌ
"ال أحد ،أييا الرب يممؾ تماـ الراحة
ألف ال أحد معصكـ بالتماـ عف الخطيئة
بمبلحة
كالذيف يخكركف أماميا يخدمكنؾ ى

الطكية" (اسـ المؤلؼ كعنكاف الترنيمة غير معركفيف)
بسيئة
ٌ
ألنيـ األكثر عممان ٌ

النص ( NASBالدارج) 12–7 :7
7
َع ِر ِ
شا! ب ْؿ لَـ أ ْ ِ
ِ
ِ ِ َّ َّ
ِ َّ
ام ِ
ؼ َّ
الش ْي َوةَ لَ ْو لَ ْـ
وس .فَِإ َّن ِني لَ ْـ أ ْ
ام ُ
وس َخط َّيةٌ؟ َحا َ َ ْ
َع ِرؼ ا ْل َخط َّي َة إال ِبالن ُ
فَ َما َذا َنقُو ُؿ؟ َىؿ الن ُ
صي ِ
لك َّف ا ْل َخ ِط َّي َة و ِىي متَّ ِخ َذةٌ فُرص ًة ِبا ْلو ِ
شتَ ِو»8 .و ِ
ِ َّ
َف ِب ُد ِ
وف
وس«:الَ تَ ْ
َت ِف َّي ُك َّؿ َ
َّة أَ ْن َ
شأ ْ
ش ْي َوٍة .أل ْ
َ
ْ َ
َ
ام ُ
َ َ ُ
َي ُقؿ الن ُ
9
لك ْف لَ َّما جاء ِت ا ْلو ِ
شا قَ ْببلً .و ِ
ت ِب ُد ِ َّ
َّ
ام ِ
ام ِ
ش ِت ا ْل َخ ِط َّي ُة،
وس ا ْل َخ ِط َّي ُة َم ّْيتَ ٌة .أ َّ
ص َّي ُة َعا َ
وس َع ِائ ً
َما أََنا فَ ُك ْن ُ
َ
َ َ
َ
وف الن ُ
الن ُ
11
صي ِ
َف ا ْل َخ ِط َّي َة ،و ِىي متَّ ِخ َذةٌ فُرص ًة ِبا ْلو ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
فَ ُم ُّ
َّة،
س َيا ِلي ِل ْم َم ْو ِت11 .أل َّ
َ
ْ َ
ت أََنا ،فَ ُو ِج َدت ا ْل َوص َّي ُة الَّتي ل ْم َح َياة ى َي َن ْف ُ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ12
ص ِال َح ٌة.
وس ُمقَد ٌ
ام ُ
َّس ٌة َو َعادلَ ٌة َو َ
َّسَ ،وا ْل َوص َّي ُة ُمقَد َ
َخ َد َعتْني ِب َيا َوقَتَمَتْني .إ ًذا الن ُ
7 :7
"فماذا نقوؿ إذاً" يعكد بكلس الستخداـ أسمكب النقد الساخر (قارف  8 :6ك85؛  8 :7ك.)81
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أف اهلل استخدـ قداسة كصبلح النامكس

"ىؿ الناموس خطيئة" كاحدة مف تناقضات الرؤيا ظاىريان ،ىي ٌ
كمرآة لكشؼ الخطيئة ،كذلؾ بغية إحضار الجنس البشرم الساقط إلى مكضع التكبة كاإليماف (قارف ع81–83؛
غؿ .)1مف المفاج أف النامكس يستمر في األداء لمتقديس كلكف ليس لمتبرير!


صمىة بكلس في رفض أم زعـ كاذب (قارف العدد 81؛  4 :1ك 6ك18؛  3 :6ك85؛ :9
"حاشا" ىذه ىخ ٍ



"بؿ" إف أسمكب بكلس األدبي في رسالة ركمية يستخدـ المتعاكسات البميغة لمكصكؿ إلى المراد (قارف :1

84؛  8 :88ك88؛ غؿ87 :3؛ .)38 :1

 4ك 6ك18؛  3 :6ك85؛ 81 :7؛ 84 :9؛  8 :88ك.)88

المقدس عمى عدد المرات التي ترد فييا ضمائر "أنا" ك"لي" ك"ياء المتكمٌـ"
"أنا" ضع عبلمة في كتابؾ

ٌ
مرة.
في قرينة األعداد  .35–7سيدىشؾ األمر .إنيا تتجاكز األربعيف ٌ

"لـ أعرؼ الخطيئة إالّ بالناموس" ىذا أحد المقاطع الرئيسية الذم يكشؼ فكرة دكر نامكس مكسى كمرآة



كاشفة لمخطيئة الشخصية (قارف 31 :1؛ 65 :4؛ 31 :5؛ غؿ39–84 :1؛ خصكصان ع .)34إف مخالفة

تحمؿ تداعياتو (قارف ع81؛ يع!)81 :3
النامكس ٌ
مرة تعني نقض العيد كبالتالي ٌ
"إالّ بالناموس" ىذه أداة حصر كتأتي في الجممة لتكضيح ما ىك "عكس الكاقع" ككأف دكر النامكس في

تبكيت بكلس لو فاعميتو كىذا ىك المثاؿ الكحيد ليذه القاعدة النحكية في رسالة ركمية ،كقد استعمؿ بكلس ذلؾ

في غؿ81 :8؛ 38 :1؛ 8كك8 :3؛ 81 :5؛ 18 :88؛ 3كك.88 :83

"ال تشتو" ىذا اقتباس مف آخر كصية في الكصايا العشر (قارف خر87 :31؛ تث .)38 :5ىذه الكصية



األخيرة ترٌكز عمى مكقؼ سميـ كالذم ىك بالحقيقة جكىر الكصايا بأكمميا (قارف مت  .)7–5ييشار م ار انر إلى
أماؿ قمبو نحك" أك
أما لفظة "يشتيي" فتعني " ى
النامكس بكممة "الكصية" (قارف األعداد  8ك 9ك 88ك 83كٌ )81
و
بشغؼ كبير"؛ لقد أعطى اهلل الناس (ىالكيف كمخمَّصيف) أشياء عديدة صالحة مف خبلؿ الخميقة ،لكف
"رغب
حدده اهلل .كلساف حاليـ "المزيد لي بأم ثمف كاف!" فالذات طاغية رىيب!
الناس يميمكف ألخذ عطايا اهلل أبعد مما ٌ
انظر المكضكع الخاص :تعميقات عمى خركج ،87 :31لدل .9–8 :81
8 :7

"متخذةه فرصة"

"منتيزة فرصة"

"كجدت فرصتيا"
"انتيزت"

 +NASB, NKJVفاندايؾ
NRSV
TEV

"اتخذت الخطيئة سبيبلن"
"استغمٌت ىذه الكصية"
"كجدت ...فرصة"

الكاثكليكية
الحياة

المشتركة +الكتاب الشريؼ

JB

ىذا مصطمح عسكرم لقاعدة العمميات البحرية انطبلقان مف رأس بحرم أك امتداد لمخميج (قارف ع8

ك ،)88إنو مشخصف في ىذه القرينة (قارف ع 9ك .)88فالخطيئة ليا خصائص العمميات العسكرية (قارف ع)88

تحت إمرة قائد عسكرم (قارف ع 88ك87؛  83 :6ك 84ك.)86
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تمرد عمى إرادة اهلل (رك85 :4؛ 81 :5؛ 8كك )56 :85ال

"ألف بدوف الناموس الخطيئة ميتة" الخطيئة ٌ
يتضمف مبدأن ككنيان ،أما إذا
فإنو
يكجد فعؿ في ىذه العبارة كىناؾ حاجة إلى فعؿ .في حاؿ كاف بالزمف المضارعٌ ،
ٌ

كاف الفعؿ ماضي بسيط فاإلشارة تككف إلى حياة بكلس تحديدان.

9 :7

و
كفريسي
"كنت عائشاً قببلً" يمكف أف يككف في ذلؾ إشارة إلى ( )8بكلس ككلد في عمر البراءة .أك ( )3بكلس ٌ

الحؽ قمبو (قارف أع8 :31؛ في6 :1؛ 3تي .)1 :8فالفقرة األكلى تمثٌؿ "نظرية السيرة الذاتية" لتفسير
قبمما اخترؽ
ٌ
أما الثانية فتمثٌؿ "نظرية المندكبية" لتفسير األصحاح.7
األصحاحٌ 7


لما
"ّ

ُّ
فمت أنا" لقد حفٌزت المحظكرات ركح العصياف عند الجنس
جاءت الوصية عاشت الخطيئة
المكجو ذاتيان لدل البشرية الساقطة (قارف تؾ:3
"ال الناىية" في نامكس اهلل أطمقت ش اررة الكبرياء
ٌ

ألف
البشرمٌ .
87–86؛  .)6–8 :1الحظ استمرار أسمكب شخصنة الخطيئة كما في  38 :5ك 8 :7ك 88ك 87ك31.

11 :7

"فوجدت الوصية التي لمحياة ىي نفسيا لي لمموت" ربما يككف في األمر إشارة إلى الكعد الكارد في ال5 :88
أك ربما رك .81 :3لقد كعد النامكس ما ال طاقة لو عمى تنفيذه ،ليس ألف النامكس خاط

بؿ ألف البشرية

ضعيفة كعاصية .فصار النامكس يحكمان بالمكت (قارف غؿ81 :1؛ أؼ85 :3؛ كك.)84 :3

11 :7

"خدعتني بيا وقتمتني" كبل الفعميف بزمف الماضي البسيط المعمكـ ،كقد استخدـ الفعؿ "خدع" عف حكاء في
عدة (قارف رك88 :86؛ 8كك88 :1؛
مرات ٌ
الترجمة السبعينية (تؾ  .)81 :1كقد استخدـ بكلس ىذه المفظة ٌ
كحكاء تنطكم أيضان عمى الشيكة (قارف 3كك:88
3كك1 :88؛ 3تس1 :3؛ 8تي .)84 :3لقد كانت مشكمة آدـ ٌ
كحكاء ركحيان بعدـ طاعتيـ لكصية اهلل كىكذا يسير األمر عمى بكلس كعمى كؿ
1؛ 8تي .)84 :3لقد مات آدـ ٌ
الناس (.)31 :1–88 :8

أف البنية المكازية التي استعمميا بكلس عف
 12 :7ىذا تأكيد بكلس عمى صبلح النامكس .فيك ليس المشكمة إالٌ ٌ
المتزمتيف مف المؤمنيف الييكد (الضعفاء
"الخطيئة" في األصحاح 6ك"النامكس" في األصحاح 7أثار حفيظة
ٌ

حسب  )81 :85 –8 :84في كنيسة ركمية.

النص ( NASBالدارج) 13 :7
ِ
ِ
شا! ب ِؿ ا ْل َخ ِط َّي ُةِ .ل َكي تَ ْظير َخ ِط َّي ًة م ْن ِش َئ ًة ِلي ِب َّ ِ
02فَي ْؿ صار ِلي َّ ِ
ير
الصال ُح َم ْوتًا؟ َحا َ َ
الصال ِح َم ْوتًا ،ل َك ْي تَص َ
ََ
َ ََ
ُ
ْ
صي ِ
اط َئ ًة ِجدِّا ِبا ْلو ِ
ا ْل َخ ِط َّي ُة َخ ِ
َّة.
َ
13 :7
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"الخطيئة ...حتى تبمغ أقصى

"الخطيئة ،لكي تيظير خطيئةنNASB ...
جدان"
لكي تصير الخطيئةي خاطئة ٌ

المشتركة

حدكد الخطيئة"
الخطيئة

خاطئة

"الخطيئةي ،لكي تىظير خطيئةن + NKJV ...فاندايؾ " +صارت
لمغاية"
جدان" الحياة
لكي تصير الخطيئةي خاطئة ٌ
"ىكذا كي تبدك الخطيئةي NRSV
شرىا
"برىنت الخطيئة عف ٌ
الفظيع"
الحد"
خطيئةن ...خاطئةن فكؽ ٌ
TEV
"لكي تيكشؼ طبيعة الخطيئة عمى حقيقتيا"
"الخطيئة ،لكي تيظير نفسيا بألكانيا الكاقعية ...كي تقدر عمى ممارسة كؿ قكاىا الخاطئة"

الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

JB

و
كجيد كالنامكس المكسكم (قارف
إف الخطيئة بطبيعتيا الشريرة تيرل بكضكح في كاقع اتٌخاذىا
لشيء صالح كنافع ٌ
لكف البشرية الساقطة
مز 89ك )889كمف َّ
ثـ تمكيو ليصير أداةن لمدينكنة كالمكت (قارف أؼ85 :3؛ ككٌ .)84 :3
و
َّ
مرتيف.
مما ٌ
حدده اهلل .الحظ الرابطة الغائية ( henaغاية) الكاردة ٌ
قد أخذت كؿ عطية صالحة أعطاىا اهلل أبعد ٌ
جداً" انظر المكضكع الخاص :استخداـ بكلس لمرٌكبات  huperلدل .11 :8
"خاطئة ّ
النص ( NASBالدارج) 21–14 :7
ِ ِ 15
الناموس ر ِ
ؼ َما أََنا أَف َْعمُ ُو ،إِ ْذ
14فَِإ َّن َنا َن ْعمَ ُـ أ َّ
س ِد ّّ
وح ّّيَ ،وأ َّ
َع ِر ُ
سُ
ت أْ
ي َم ِبيعٌ تَ ْح َت ا ْل َخطيَّة .أل َّْني لَ ْ
َما أََنا فَ َج َ
َف َّ ُ َ ُ
16
ُص ِاد ُ َّ
وس أ ََّن ُو
ت أُ ِر ُ
ت أَف َْع ُؿ َما أ ُِر ُ
سُ
ض ُو فَِإيَّاهُ أَف َْع ُؿ .فَِإ ْف ُك ْن ُ
سُ
يدهَُ ،ب ْؿ َما أ ُْب ِغ ُ
ت أَف َْع ُؿ َما لَ ْ
لَ ْ
ام َ
يدهُ ،فَِإ ّْني أ َ
ؽ الن ُ
17
َعمَـ أ ََّن ُو لَ ْيس ِ ِ
ت بع ُد أَفْع ُؿ ِ
ذل َؾ أََناَ ،ب ِؿ ا ْل َخ ِط َّي ُة َّ ِ ِ ّْ ِ 18
َي ِفي
س ٌف .فَ َ
ساك ٌف ف َّي ،أ ْ
اآلف لَ ْ
َ َ
س ُ َْ َ
َح َ
الساك َن ُة ف َّي .فَإني أ ْ ُ
19
ادةَ ح ِ
ت أِ
َف ِ
الص ِال َح
ص ِال ٌح .أل َّ
ت أَف َْع ُؿ َّ
اض َرةٌ ِع ْن ِديَ ،وأ َّ
س ِديَ ،
َما أ ْ
سُ
سُ
اإل َر َ َ
َج ُد .أل َّْني لَ ْ
س َنى َفمَ ْ
َف أَف َْع َؿ ا ْل ُح ْ
ش ْي ٌء َ
َج َ
21
يده ،ب ِؿ َّ ِ
ِ
ت َب ْع ُد أَف َْعمُ ُو أََنا،
ت أ ُِر ُ
ت أ ُِر ُ
سُ
سُ
يدهُ فَِإيَّاهُ أَف َْع ُؿ .فَِإ ْف ُك ْن ُ
سُ
الَّذي أ ُِر ُ ُ َ
يدهُ إِيَّاهُ أَف َْع ُؿَ ،فمَ ْ
ت َما لَ ْ
الشَّر الَّذي لَ ْ
الس ِ
اك َن ُة ِف َّي.
َب ِؿ ا ْل َخ ِط َّي ُة َّ
14 :7
روحي" نامكس اهلل صالح كال مشكمة فيو (قارف األعداد  83ك86ب).
"الناموس

ّ
كيقصد بو الجسد المادم (قارف 1 :8؛

"أنا جسدي" استعمؿ بكلس ىذه المفظة في ( )8المعنى المحايد ي
كيقصد بو طبيعة الجنس البشرم الساقط في آدـ (قارف ع.)5
38 :3؛ 8 :4؛  1 :9ك)5؛ ك( )3المعنى السمبي ي

مف غير الكاضح ٌأيان منيما ىك المقصكد بو ىنا.
"مبيعٌ تحت الخطيئة" ىذا مبني لممجيكؿ في صيغة اسـ مفعكؿ بمعنى "أنا كنت كمازلت يمباع نا لعبكدية

شخصف الخطيئة ثانية ككأنيا مالؾ العبد .إف أداة الفعؿ لصيغة المجيكؿ غير كاضحة ،رٌبما ىك
الخطيئة" كىنا تي
ى
الشيطاف أك الخطيئة أك بكلس أك اهلل.
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إف المصطمح األىـ في كصؼ جذب اهلل لمجنس البشرم نحكه ،ىك "يفتدم" ك" ُّ
يفؾ المرىكف أك المباع"
أما الفكرة
(كمرادفاتيا) كيعني باألصؿ "الشراء لبلسترداد" (كمرادفاتيا .انظر المكضكع الخاص لدل ٌ .)34 :1
المضادة فيي العبارة الكاردة ىنا "مباع لػً( "...قارف قض3 :4؛ 7 :81؛ 8صـ.)9 :83

 24–15 :7أكالد اهلل لدييـ "طبيعة إليية" (قارف 3بط )4 :8كلدييـ أيضان الطبيعة الساقطة (قارف غؿ.)87 :5
فعالة (قارف رك .)6 :6إالٌ أف االختبار البشرم يتبع األصحاح.7
فمف ناحية اإلمكانية ،يجعمت الخطيئة غير ٌ
يقكؿ الييكد "في قمب كؿ إنساف كمب أسكد كآخر أبيض ،كاألكثر تغذيةن منيما يككف ىك األكبر".

أشعر مف خبلؿ قراءتي ليذا المقطع باختبار األلـ الذم يصفو بكلس عف الصراع اليكمي الدائر بيف طبيعتينا.

فإنو مف الحقيقة
عيننا اهلل! ٌ
فمي ي
تـ تحريرىـ مف الطبيعة الساقطة إالٌ أنيـ مازالكا يذعنكف لمغرياتيا ،ي
فالمؤمنكف ٌ
أف الحرب الركحية غالبان ما تبدأ بعد الخبلص .فالنضكج ىك شركة يكمية حافمة بالتكتٌر مع اهلل
المفاجئة بمكافٌ ،
مثمٌث األقانيـ ،كصراع يكمي مع الشر.
 16 :7و21

تتصدر الجممة كالتي تحتمؿ الصدؽ مف منظكر الكاتب أك لغاياتو األدبية.
"إف" ىذه أداة شرط
ٌ

18 :7

المادم
في ،أي في جسدي ،شيء صالح" بكلس ليس في صدد تثبيت أف الجسد
"فإني أعمـ أنو ليس ساكف َّ
ٌ
شرير ،إنما ىك ساحة المعركة بيف الطبيعة الساقطة كركح اهلل .لقد أبدل اليكنانيكف اعتقادىـ بأف الجسد ،مع كؿ
شر .كىذا ساىـ في تطكير البدعة الغنكصية الثنائية (قارف أفسس ،ككلكسي8 ،يكحنا) .كاف
مادمّّ ،
ما ىك ٌ
مادم ألجؿ المشاكؿ الركحية ،لكف بكلس ال يرل الصراع الركحي مف ىذا
اليكنانيكف يميمكف إلى لى ٍكـ ما ىك ٌ

الشر عمى
المنطمؽ .إنو يشخصف الخطيئة كيستخدـ عصياف الجنس البشرم ضد نامكس اهلل كفرصة ليجكـ ٌ
الطبيعة البشرية .فمصطمح "الجسد" في كتابات بكلس يعني ( )8الجسد المادم المحايد مف الناحية األخبلقية
(قارف 1 :8؛ 38 :3؛ 8 :4؛  1 :9ك )5ك( )3طبيعة الخطيئة الساقطة المكركثة عف آدـ (قارف ع.)5
21 :7
في" مف المثير أف رسالة ركمية تيظير بكضكح خطيئة البشرية دكف ذكر الشيطاف حتى :86
"الخطيئة الساكنة ّ
شخصف كممؾ
 .31فالناس ال يستطيعكف لكـ الشيطاف عمى مشكمة الخطيئة لدييـ؛ لدينا الخيار .الخطيئة تي
ى

تجربنا كتغرينا باالستقبلؿ عف اهلل لنصؿ إلى المزاعـ الذاتية بأية كمفة .إف شخصنة
كطاغية كمالؾ لمعبيد ،كىي ٌ
الخطيئة عند بكلس كربطيا بالخيار اإلنساني يعكس مضمكف تؾ .7 :4

مرات في ىذا األصحاح (قارف ع 87ك 88ك )31فطبيعة الخطيئة ال تيزاؿ كال
يستخدـ بكلس لفظة "تسكف" ٌ
عدة ٌ
دمر لحظة الخبلص لكنيا تيحاؿ إلى عدـ الفاعمية .فاستمرار عجزىا كعدـ قدرتيا منكط بتعاكننا مع الركح
تي ٌ

زكد اهلل المؤمنيف بكؿ ما يمزـ لمحاربة الشر المشخصف (حديثان) كالشر
الساكف فينا (قارف  9 :8ك .)88لقد ٌ
يتكجب
الذاتي (الشيطاف كابميس) .إنيا قكة حضكر الركح القدس ،فعندما نقبؿ عطية اهلل
المجانية في الخبلصٌ ،
ٌ
الفعالة .إف الخبلص كالحياة المسيحية يش ٌكبلف عممية مستمرة
أيضان أف نقبؿ مف اهلل عطية الركح القدس الرادعة ٌ
174

زكدنا اهلل بكؿ ما نحتاج إليو :الركح القدس (رك،)8
يكميان تبدأ كتنتيي عند الق اررات اليكمية لممؤمنيف .لقد ٌ
كالسبلح الركحي (أؼ )88 :6كاإلعبلف (أؼ )87 :6كالصبلة (أؼ.)88 :6
المعركة طاحنة (ركمية  ،)7لكف النصرة لصالح المؤمف (ركمية .)8
النص ( NASBالدارج) 25–21 :7
اضر ِع ْن ِدي11 .فَِإ ّْني أُسُّر ِب َنام ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ10
َف َّ
س ِب
س َنى أ َّ
يد أ ْ
وس ِلي ِحي َن َما أ ُِر ُ
َف أَف َْع َؿ ا ْل ُح ْ
وس اهلل ِب َح َ
َ
ام َ
الشَّر َح ٌ
ُ
إ ًذا أَج ُد الن ُ
وس ا ْل َخ ِطي ِ
ِ ِ 12
وس ِذ ْى ِنيَ ،وَي ْ ِ ِ
ام ِ
ِ
ض ِائي ُي َح ِ
سِ
َّة
وسا َ
َع َ
آخ َر ِفي أ ْ
ار ُ
ام َ
ام ً
اإل ْن َ
س ِبيني إلَى َن ُ
ب َن ُ
اف ا ْل َباط ِفَ .ولك ّْني أ ََرى َن ُ
14
ِ ِ ِ
اف َّ ِ
ض ِائيَ 13 .وْي ِحي أََنا ِ
ع
س ِد ى َذا ا ْل َم ْو ِت؟ أَ ْ
سو َ
س ُ
َع َ
ا ْل َك ِائ ِف ِفي أ ْ
ش ُك ُر اهللَ ِب َي ُ
الشق ُّي! َم ْف ُي ْنق ُذني م ْف َج َ
اإل ْن َ
لك ْف ِبا ْلجس ِد َناموس ا ْل َخ ِطي ِ
اهلل ،و ِ
َخ ِدـ َناموس ِ
ِ ِ ِ
َّة.
ا ْل َم ِس ِ
َ َ ُ َ
َ
يح َرّْب َنا! إِ ًذا أََنا َن ْفسي ِبذ ْىني أ ْ ُ ُ َ
22 :7
"ناموس اهلل" بالنسبة لمييكد ،ىي إشارة إلى نامكس مكسى ،لغير الييكد إشارة إلى ( )8شيادة الطبيعة (قارف :8
31–89؛ مز )3( ،)6–8 :89ضمير الكازع األخبلقي الداخمي (رك )85–84 :3ك( )1األعراؼ كالقكاعد

االجتماعية.

"في اإلنساف الباطف"

NASB

"في أعماؽ كياني"

"بحسب اإلنساف الباطف"

 +NKJVفاندايؾ
NRSV, NJB

"بحسب اإلنساف الباطف"

"في كياني الداخمي"

TEV

"في أعماؽ ذاتي"

"ففي داخؿ نفسي"

المشتركة
الكاثكليكية +الحياة
الكتاب الشريؼ

أما في ىذا
يقيـ بكلس التضارب بيف اإلنساف الظاىرم (المادم) كاإلنساف الباطني (الركح) في 3ككٌ .86 :4
المخمَّصة التي تؤكد إرادة كنامكس اهلل.
النص فالعبارة تيشير إلى ذلؾ الجزء مف بكلس أك مف البشرية ي

.8

"النامكس ركحي" .84 :7

.3

"ما أنا أفعمو" .85 :7

.4

"ألف اإلرادة حاضرة عندم" .88 :7

.5

"الصالح الذم أريده" .89 :7

.6

الشر الذم لست أريده ٌإياه أفعؿ" .89 :7
" ٌ
لست أريده إياه أفعؿ" .31 :7
"ما ي

.9

أسر بنامكس اهلل" .33 :7
"فإني ٌ

.1

.7
.8

"أيصادؽ النامكس إنو حسف" .86 :7

"أف أفعؿ الحسنى" .38 :7

175

.81

"نامكس ذىني" .31 :7

.88

"أنا نفسي بذىني أخدـ نامكس اهلل" .35 :7

يظير األصحاح 7أف المعرفة عف اهلل ككممتو أمر غير و
كاؼ ،إذ يحتاج المؤمنكف لمركح القدس (األصحاح)8
ي
ه
 23 :7ىناؾ تضارب حقيقي بيف 3 :6؛  3 :8مف جية ،ك 31 :7مف جية أخرل .ىذا العدد ييظير بكضكح

استعماؿ بكلس لفظة نامكس  nomosليشير إلى ( )8نامكس الخطيئة (قارف ع 38ك )35ك( )3نامكس اهلل

(قارف ع 33ك .)35لقد استخدـ بكلس سابقان في األعداد  4ك 5ك 6ك 7ك 9ك 83ىذه المفظة ككناية عف العيد

القديـ .لـ يكف بكلس مف عمماء البلىكت النظامي .لقد تصارع مع فكرة "النامكس" ،مف جية كاف يعني إعبلف
اهلل كعطية رائعة لمجنس البشرم ،كمف جية أخرل يعني التعريؼ بالخطيئة كتحديد حدكدىا بكضكح بحيث بات
الجنس البشرم عاج ناز عف حفظيا .ىذه الحدكد لـ تكف فقط إعبلن نا مف العيد القديـ ،كانما كؿ الدالئؿ األخبلقية:

سمى باألعراؼ كالقكاعد االجتماعية .فالناس
أم اإلعبلف الطبيعي (قارف مز89؛ رك )18 :1–89 :8أك ما يي ٌ
متمردكف يرغبكف بالتح ٌكـ الكامؿ في حياتيـ الخاصة!
 24 :7ىؿ يمكف أف يككف ىذا بيانان مف إنساف يمخمَّص؟ البعض يقكؿ :ال ،كبالتالي فاألصحاح ييشير حص انر إلى
مفدييف .البعض اآلخر يقكؿ :نعـ ،كبالتالي إشارة إلى التكتر الحاصؿ "بالذم
متدينيف غير ٌ
أشخاص أخبلقييف ٌ
يصكره اإلنجيؿ في حياة المؤمنيف ،عمى اعتبار أف االكتماؿ الرؤيكم لـ يحصؿ
كاف سابقان كمازاؿ قائمان" الذم
ٌ
يتحسس ىذه الفجكة بشكؿ بالغ الفطنة.
بعد ،فالمؤمف الناضج
ٌ
"جسد ىذا المكت"

 + NASBفاندايؾ

"ىذا الجسـ الذم مصيره المكت"

 +NKJV, NRSVالكاثكليكية +المشتركة +الحياة
"جسد المكت ىذا"
"ىذا الجسد الذم يأخذني إلى المكت" TEV
"ىذا الجسد المحككـ عميو بالمكت"

الكتاب الشريؼ
NJ

بحد ذاتيما .لقد خمقيما اهلل لمحياة عمى كككب األرض كلمشركة معو كما يخمقا
الجسد المادم كالذىف ليسا ش انر ٌ
كعدؿ قصد اهلل .فيذا
غير الجنس البشرم ٌ
"بأحسف ما يككف" (قارف تؾ .)18 :8لكف ،تككيف  1كما جرل فيو ٌ

أضرت الخطيئةي بالخميق ىة
العالـ ليس الذم قصده اهلل أف يككف ،كلسنا األناس الذيف أرادىـ اهلل أف يككنكا .لقد ٌ
الشر المرتكز في الذات .صار الجسد كالذىف ساحة
كعكجتو إلى ٌ
بشكؿ جذرم ،فأخذت الخطيئة ما ىك صالح ٌ

المعركة لمتجربة كالخطيئة .لذا يستشعر بكلس المعركة بدقٌة! كيتكؽ إلى العصر الجديد كالجسد الجديد كالشركة
الجديدة مع اهلل (قارف .)31 :8
 25 :7ىنا خبلصة كانتقاؿ لمستكل أعمى في األصحاح .8حتى في األصحاح  8يظير التكتر في ع88–5
لممفسريف يدكر حكؿ عمف يتكمٌـ بكلس؟
كالسؤاؿ
ٌ
عف نفسو كاختباره ضمف العقيدة الييكدية.
.8
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.3

عف كؿ المسيحييف المؤمنيف.

.1

عف آدـ كنمكذج لمكائنات البشرية.

.4

عف شعب إسرائيؿ كمعرفتيـ بالنامكس مع فشميـ في إطاعتو.

أنا شخصيان ،أدمج الفقرة رقـ( 8ع 81–7ك35ب) مع الفقرة( 3ع35 –84أ) انظر نظرة عامة عمى ركمية–7 :7

تـ تجاكزه كالتغمب عميو بالسمك الكارد في األصحاح!8
 .35فاأللـ ك ٌ
التكجع في األصحاح  7قد ٌ
"شك ارً هلل" انظر المكضكع الخاص التالي:

الموضوع الخاص .تسبيح وصبلة شكر بولس هلل

كاف بكلس رجؿ تسبيح ،ككاف عارفان بالعيد القديـ .كؿ كاحد مف األقساـ األربعة األكلى لممزامير ينتيي

كيسبح اهلل بطرؽ مختمفة عديدة.
بتسبيح (مز81 :48؛ 89 :73؛ 53 :89؛  )48 :816إنو يعظٌـ ٌ
عبارات افتتاحية في رسائمو
.8
أ.
ب.
.3

أ.

التحيات (قارف رك7 :8؛ 8كك1 :8؛ 3كك)3 :8
البركات االفتتاحية ك ٌ
التبريكات االفتتاحية ( ،eulogetosقارف 3كك4–1 :8؛ أؼ.)84–1 :8
ابتياالت قصيرة بالتسبيح

رك35 :8؛ 5. :9

ب.

3كك.18 :88

.1

كتتميز باستعماؿ (( doxa )8أم المجد) ك(" )3إلى أبد اآلبديف"}
تسابيح { ٌ
رك16 :88؛ .37–35 :86

ب.

أؼ.38–31 :1

ث.

8تي.87 :8

ج.

3تي.88 :4

أ.
ت.

.4
أ.

في.31 :4

تش ٌكرات ()eucharisteō

افتتاحيات الرسائؿ (رك8 :8؛ 8كك4 :8؛ 3كك88 :8؛ أؼ86 :8؛ في1 :8؛ كك 1 :8ك83؛

8تس3 :8؛ 3تس1 :8؛ فميمكف4؛ 8تي83 :8؛ 3تي.)1 :8
ب.

الدعكة لتقديـ الشكر (أؼ  4 :5ك31؛ في6 :4؛ كك 85 :1ك87؛ 3 :4؛ 8تس.)88 :5

.5

ابتياالت قصيرة بالشكر

أ.

رك87 :6؛ 35 :7

ب.

8كك.57 :85

ت.

3كك84 :3؛ 86 :8؛ .85 :9
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ث.

8تس81. :3

ج.

3تس.81 :3

.6

أ.

ختامية
بركات
ٌ

رك 31 :86ك( 34؟).

ب.

8كك.34–31 :86

ت.

3كك.84 :81

ث.

غؿ.88 :6

ج.

أؼ.34 :6

لقد عرؼ بكلس اهلل مثمٌث األقانيـ الىكتيان كاختباريان .يستي ٌؿ كتاباتو بالصبلة كالتسبيح .كيطفر في منتصؼ

عرضو لؤلفكار بالتسبيح كالشكر .كعند ختاـ رسائمو ،يتذ ٌكر دائمان الصبلة كالتسبيح كالشكر هلل .فكتاباتو تتنفٌس
الصبلة كالتسبيح كالشكر .كاف يعرؼ اهلل كيعرؼ نفسو كيعرؼ اإلنجيؿ.
أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ

المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ
لمفسّْر آخر.
ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
ما ىي الصمة بيف األصحاح 6كاألصحاح7؟
.8
.3

ما العبلقة القائمة بيف نامكس العيد القديـ كمؤمني العيد الجديد؟ (قارف 3كك88–8 :1؛ عب7 :8

ك.)81
.1

ما الصكرتاف التكضيحيتاف المتاف استخدميما بكلس في إصحاحي6ك 7لكصؼ عبلقتنا مع حياتنا

القديمة؟
.4

ما ىي الصمة بيف المؤمف المسيحي كالنامكس المكسكم؟

.6

ىؿ األصحاح 7يصؼ اإلنساف اليالؾ ،أـ المؤمف غير الناضج ،أـ كؿ المؤمنيف؟

.5

اشرح بكمماتؾ الفرؽ بيف نظرية السيرة الذاتية في التفسير كنظرية المندكبية ،حسب رك.35–7 :7
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رومية األصحاح الثامف
JB
حياة الركح

تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
NKJV
NRSV
TEV
محرر مف الخطيئة
الحياة في الركح فعؿ اهلل المخمّْص
َّ

4

UBS
الحياة في الركح

الساكنة

4–8 :8

8–8 :8

88–5 :8

أكالد اهلل

الحياة بالجسد كبالركح

8–5 :8
88–9 :8

81–83 :8

4–8 :8

87–83 :8

88–8 :8

88–8 :8

ػػ

ػػ

88–9 :8
التبني
الركح ك ٌ

7-83 :8

87–83 :8

87–83 :8

87–84 :8
مصيرنا المجد

المجد المستقبمي

الرجاء في اإلتماـ

مف األلـ إلى المجد

المجد اآلتي

35–88 :8

35–88 :8

35–88 :8

11–88 :8

35–38 :8

37–36 :8

37–36 :8

تقكية الضعؼ البشرم

11–36 :8

37–36 :8

دعانا اهلل
لمشاركة مجده
11-38 :8

11-38 :8

قصيدة لمحبة اهلل محبة اهلل في
المسيح يسكع
14–18 :8

19–18 :8

11–38 :8
ثقتنا في محٌبة اهلل

محبة اهلل األبدية
ٌ

محبة اهلل
ٌ

19–18 :8

19–18 :8

19–18 :8

17–15 :8
19–18 :8
كمحبة اهلل في
تقسـ األصحاح إلى ثبلثة مقاطع تتناكؿ حياة الركح كالمجد اآلتي
ٌ
أغمب الترجمات العربية ٌ
المسيح.
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  18مف المقدمة)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي
179

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 .8المقطع األكؿ.

 .3المقطع الثاني.

 .1المقطع الثالث.
 .4كىكذا دكاليؾ.
نظرة عامة
أ.

ىذا األصحاح ىك ذركة الجدؿ الذم بدأه بكلس في  .88 :8يبدأ بعبارة "ال دينكنة" (الحالة القانكنية)

كينتيي بعبارة "ال انفصاؿ" (الشركة الشخصية) .مف الناحية البلىكتية ،ينتقؿ ىذا الجدؿ مف التبرير عبر التقديس

نحك التمجيد (قارف ع.)11–39
ب.

ىذا تطكر الىكتي لدل بكلس عف إعطاء اهلل ركحو لممؤمنيف (قارف مع يك18–83 :84؛ –7 :86

 .)86فالركح ىك أداة الفعؿ المبني لممجيكؿ في ع ،84كالذم يتكاصؿ حسب اإلنجيؿ بفعاليتو في حياة البشر
الساقطيف .فالركح سيمكث معيـ كفييـ ،كسيش ٌكؿ ىيئة المسيح فييـ .يستعمؿ األصحاح 8لفظة ركحPneuma ،
مرات
مرة ،في حيف تغيب ىذه المفظة كمٌيان في األصحاح( 7كما في األصحاحات  6–1كترد ثبلث ٌ
أكثر مف ٌ 38
فقط في األصحاحيف .)3–8

يسمؾ البشر في الحياة كفؽ يبعديف (نظرتيف شخصيتيف) ،نمطيف ،أكلكيتيف ،طريقتيف (الطريؽ الكاسع
ت.
كالطريؽ
الضيؽ) ،إما الجسد أك الركح .أحدىما يقكد إلى المكت ،كالثاني إلى الحياة .ىذا ما ييدعى تقميديان
ٌ

(الطريقاف) حسب أدب الحكمة في العيد القديـ (قارف مز8؛ أـ .)89–81 :4فالحياة األبدية ،كحياة الركح ،ليما
خصائص ممحكظة (مثاؿ :حسب الجسد مقابؿ حسب الركح).

البلىكتية بأكمميا (قارف رك )8–8كال يؤتى عمى ذكره حتى ركمية :86
الحظ غياب الشيطاف الكاضح في القرينة
ٌ
 .31ألف التركيز ىنا ىك عمى طبيعة آدـ الساقطة في الجنس البشرم .كانت ىذه طريقة بكلس في نزع أعذار
الجنس البشرم الساقط (مثاؿ :الشيطاف جعمني أرتكب ىذا!) لمتجربة الفائقة بخصكص عصيانيـ عمى اهلل.
فالمسؤكلية تقع عمى عاتؽ الجنس البشرم!
ث.

مف الصعب كضع إطار عاـ ليذا األصحاح ،ألف الفكرة فيو منسكجة بخيكط متعددة حكؿ الحؽ بنماذج

نصٌية.
متكررة لكف بدكف كحدات ٌ
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ج.

األعداد  87–83تيخبر المؤمف عف ضماف اإليماف الكاثؽ:
المتغيرة نحك العالـ كنمط الحياة المتحققة مف خبلؿ الركح.
أكالن في النظرة
ٌ

.1

ببنكتنا بكاسطة الركح القدس الساكف فينا.
ثالثان في التأكيد الداخمي ٌ
يقيني حتى في كسط مشاكؿ كصراعات ىذا العالـ المتداعي.
رابعان في أف ىذا التأكيد
ّّ

.8
.3
.4
ح.

ثانيان في أف خكفنا مف اهلل قد حؿ محمو شعكر بالمحبة العائمية بكاسطة الركح.

األعداد  19–18ىي مشيد في محكمة ،كىي مف التقنيات األدبية النمكذجية التي استخدميا أنبياء العيد

المدعي العاـ كيسكع محامي الدفاع (الباراقميط) كالمبلئكة ىـ
القديـ .حيث اهلل ىك القاضي ،كالشيطاف ىك ٌ
الحضكر كالبشرية المؤمنة في قفص اتياـ الشيطاف ليا.

.8

المصطمحات القانكنية

أ.

فمف عمينا (عدد )18

ب.

شككل كاتياـ (عدد )11

ت.

يبرر (عدد )11
ٌ
يديف (عدد )14

.3

مرات" ك)15
مقاضاة " ىم ٍف" (األعداد  18ك 11كٌ 1" 14
عطية اهلل في المسيح (األعداد  13ك 14ب)

.4

ال انفصاؿ عف اهلل.

أ.

الظركؼ األرضية (العدد )15

ث.

ج.
.1

يشفع (عدد )14

ب.

اقتباس مف العيد القديـ (مز33 :44؛ العدد )16

ت.

انتصار (األعداد  17ك)19

ث.

ظركؼ كعكامؿ فائقة الطبيعة (األعداد .)19–17

الدراسة بالجممة والكممة

النص ( NASBالدارج) 8–1 :8
1
يف لَ ْيس حسب ا ْلج ِ
عِ ِ َّ ،
س َب
يف ُى ْـ ِفي ا ْل َم ِس ِ
إِ ًذا الَ َ
سو َ
اآلف َعمَى الَِّذ َ
ش ْي َء ِم َف الد َّْي ُنوَن ِة َ
سد َب ْؿ َح َ
السالك َ َ َ َ َ َ َ
يح َي ُ
3
وس ا ْل َخ ِطي ِ
ع قَ ْد أ ْ ِ ِ
وح ا ْلحي ِ
ام ِ
اف
وح2 .أل َّ
اة ِفي ا ْل َم ِس ِ
الر ِ
ُّ
سو َ
َّة َوا ْل َم ْو ِت .أل ََّن ُو َما َك َ
وس ُر ِ َ َ
يح َي ُ
ام َ
َعتَقَني م ْف َن ُ
َف َن ُ
َج ِؿ ا ْل َخ ِطي ِ
ض ِعيفًا ِبا ْلجس ِد ،فَاهلل إِ ْذ أَرس َؿ ْاب َن ُو ِفي ِش ْب ِو جس ِد ا ْل َخ ِطي ِ
وس َع ِ
َّ
َّة،
اج ًاز َع ْن ُوِ ،في َما َك َ
َّةَ ،وأل ْ
اف َ
َ َ
ْ َ
َ َ
ام ُ
ُ
الن ُ
يف لَ ْيس حسب ا ْلج ِ
وس ِفي َناَ ،ن ْح ُف َّ ِ ِ
ِ ِ
س ِدِ 4 ،ل َكي َي ِت َّـ ُح ْكـ َّ
ام ِ
وح.
الن
الر ِ
س َب ُّ
َد َ
سد َب ْؿ َح َ
السالك َ َ َ َ َ َ َ
اف ا ْل َخط َّي َة في ا ْل َج َ
ُ
ُ
ْ
5
َف ْ ِ
وف ،و ِ
يف ُىـ حسب ا ْلجس ِد فَ ِبما ِل ْمج ِ
ِ
س ِد
وح6 .أل َّ
وح فَ ِب َما ِل ُّمر ِ
الر ِ
س َب ُّ
لك َّف الَِّذ َ
اـ ا ْل َج َ
يف َح َ
سد َي ْيتَ ُّم َ َ
فَِإ َّف الَّذ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
اىت َم َ
هلل ،إِ ْذ لَ ْيس ُىو َخ ِ
اى ِتماـ ا ْلجس ِد ُىو ع َداوةٌِ ِ
لك َّف ْ ِ
ت ،و ِ
اض ًعا
سبلَ ٌـ7 .أل َّ
الر ِ
اـ ُّ
َ َ
َف ْ َ َ َ َ َ َ َ
وح ُى َو َح َياةٌ َو َ
ُى َو َم ْو ٌ َ
اىت َم َ
يف ُىـ ِفي ا ْلجس ِد الَ ي ِ
َِّ 8
ضا الَ ي ِ
وس ِ
ِ
ام ِ
ضوا اهللَ.
وف أ ْ
يع َ
َف ُي ْر ُ
اهلل ،أل ََّن ُو أ َْي ً
َْ
َْ
ستَط ُ
َ َ
ستَطيعُ .فَالذ َ ْ
ل َن ُ
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1 :8
"إذان ال شيء اآلف"

 +NASBفاندايؾ
NKJV, NRSV

"ال شيء"

TEV

"ال شيء إذان اآلف"
السبب"
"إذان،
ي

JB

"فبل يحكـ بعد اآلف"
"فاآلف إذان ليس"
"فميس اآلف"
"إذف ...لف"

المشتركة
الحياة
الكاثكليكية

الكتاب الشريؼ

ىناؾ صمة ليذا القكؿ يرجع إلى القرينة السابقة ،فالبعض يراىا مكصكلة بالمقطع  35–34 :7كاألفضؿ إرجاعيا
أبعد مف ىذا إلى .35 :7 –38 :1


"ال" تتصدر الجممة باليكنانية .إنيا لمتأكيد أف "ال دينكنة" ألكلئؾ الذيف في المسيح (قارف ع ،)1–8كالذيف

مجانية في المسيح )3( .ىناؾ
يسيركف حسب الركح (قارف ع .)88–4كىنا جانباف لمعيد الجديد )8( :إنو عطية
ٌ
كمكضكعي (بالصيغة األمرية) .فيما
ىدفي (بالداللة المغكية)
مطمب حياتي لمتجاكب مع العيد .ألف التبر ىير
ّّ
ّّ

حد سكاء.
مكانة ،كنمط حياة عمى ٌ
لكنو يعكس لعنة عدـ

"دينونة" ال يستعمؿ ىذا المصطمح  Katakrimaكثي انر في الترجمة السبعينيةٌ ،
االمتثاؿ لما ىك كارد في تث .36 :37ىذا يعني "العقكبة التي تتبع حكمان قضائي نا" .إنو المضاد القضائي

نادر في كتابات بكلس (قارف  86 :5ك )88كال يكجد في مكاف آخر في العيد
كالشرعي لمتبرير .ىذا المصطمح ه
الجديد.
تضيؼ ترجمة الممؾ جيمس إلى العدد" 8السالكيف ليس حسب الجسد بؿ حسب الركح" ىذه العبارة غير كاردة مع
العدد 8في العديد مف المخطكطات اليكنانية القديمة ،عمى اعتبار أنيا غير مبلئمة الىكتيان في العدد 8لكنيا
تظير في العدد ،4لذا حذفتيا ترجمة  UBS4كتصنيؼ بدرجة ( Aتككيد) .لكنيا تبلئـ العدد  .4فاألعداد 1–8

التشبو
تعالج مكضكع التقديس كمكانة (بداللة المفظة) في حيف األعداد  88–4تيعالج التقديس االختبارم أك
ٌ
بالمسيح (بالصيغة األمرية) .انظر الحاشية في كتاب :رسالة ركمية آية-آية تأليؼWilliam R. Newell
ص( 389دار نشر مكدم .)8918
تحذؼ الترجمة المنقٌحة عمى نحك صحيح عبارة "السالكيف ليس حسب الجسد بؿ حسب الركح" .فمنذ ظيكر
ترجمة الممؾ جيمس في ما يزيد عف  111سنة خمت ،قاـ عمماء يم ٍخمصكف كأتقياء بعمؿ مثمر كدؤكب في ترميـ
كمراجعة العديد مف أفضؿ كأدؽ المخطكطات لتصحيح األخطاء النسخية التي كصمت إلييا ،فكما نعمـ جميعنا

المقدسة ،كقد يس ٌر اهلل أف يمسؾ ذلؾ عف خبلئقو مف بني البشر
إننا ال نممؾ المخطكطات األصمية لؤلسفار
ٌ
المياليف إلى عبادة األصناـ.
ٌ
األكؿ بعبارة "في المسيح يسكع" ألربعة أسباب ( )8تدعـ ٌبينات المخطكطات
ٌ
يتكجب عمينا أف نختـ العدد ٌ
اليكنانية باإلجماع حذؼ عبارة "السالكيف ليس حسب الجسد بؿ حسب الركح" مف العدد 8عمى اعتبار أف الدليؿ

عمكمان ىك تضميف ىذه الكممات في العدد )3( .4يكافؽ حسف التمييز الركحي ذلؾ ألف االستيبلؿ بيذه الكممات
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في العدد 8يجعؿ ضماف سبلمتنا يعتمد عمى سمككنا كليس عمى ركح اهلل .فالجميع ينعمكف باألماف مف الدينكنة
في المسيح يسكع ،تمامان كما ىك التعميـ الكاضح في الرسائؿ كافة .كاالٌ يصير ضماف سبلمتنا معتمدان عمى

سمككنا كليس عمى مركزنا في المسيح )1( .تتٌخذ العبارة مكقعيا الصحيح في نياية العدد 4حيث أف ىناؾ
كصؼ ألسمكب مسمؾ المؤمف ،كليس ضماف سبلمتو مف الدينكنة )4( .كركد العبارة في نياية العدد 8في ترجمة

النساخ) كىذا كاضح ليس فقط بسبب
الممؾ جيمس ،ىك كركد تفسيرم لمفردة (مبلحظة ىامشية مف قبؿ بعض ٌ
حذفيا في بعض المخطكطات العظمى ذات الحركؼ الكبيرة Aleph, A, B, C, D, F, Gك)A,D (Corr.؛
الميمة ذات الحركؼ المتٌصمة (انظر  Meyer, Olshausenك  J. F ،Alfordك B
كبعض الترجمات
ٌ
كالمناقشة الرائعة لػً  Darbyفي كتابو " ،)"Synopsis, in locبؿ أيضان مف خبلؿ التشابو في جدكؿ التفسير مع

المدكنة بداعي الخكؼ الشرعي ،المكجكدة في مقاطع أخرل.
اإلضافات المتشابية
ٌ
" لقد اختار اهلل أف تككف كممتو المترجمة محتفظة بسمطتيا في الترجمة اليكنانية لمعيد القديـ المسماة السبعينية
كذلؾ باستعماؿ العيد الجديد ليا.
مكرسيف الذم صرفكا حياتيـ بالدراسة العميقة لممخطكطات التي
ينبغي عمينا أف نشكر اهلل ألجؿ أكلئؾ الرجاؿ ال ٌ
كيتكجب عمينا التفريؽ بيف ىؤالء العمماء
تامة كالتي لدينا.
ٌ
تركيا اهلل لنا ،كالذيف أعطكنا بدرجة رائعة ترجمة ٌ

بالمطمؽ كالى األبد كبيف أكلئؾ المنتفخيف المدعكيف "أصحاب الحداثة" (أك كما كانت تسميتيـ سابقان "أىؿ النقد

المقدس عكضان عف أف يسعكا
يتكجب عمى اهلل أف يقكلو في الكتاب
ٌ
األعمى") كالذيف تكلٌكا إخبارنا ما الذم كاف ٌ
اضع عميؽ الكتشاؼ ما قالو اهلل" ص.389
بتك و

المميزة (كىي ظرفية مكانية) عند بكلس تعادؿ التعبير
"الذيف ىـ في المسيح يسوع" ىذه العبارة

ٌ
أحبو كخدمو كفرح بو .فاإلنجيؿ ىك رسالة يي ٍؤ ىمف بيا
المعاصر "عبلقة ٍ
شخصية" .لقد عرؼ بكلس يسكع ك ٌ
كشخص يي َّ
رحب بو عمى ح ود سكاء .إف قكة الحياة التي عاشيا نبعت مف عبلقتو مع المسيح المقاـ ،الذم قابمو
تصكفان باطنيان ين ٍسكيان ،بؿ
عمى طريؽ دمشؽ ،فاختبارهي مع يسكع سبؽ فكره البلىكتي عف يسكع .كاختباره لـ يثمر ٌ
خدمة تبشيرية مقدامة .أف تعرفو يعني أف تخدمو ،فالمسيحية الناضجة ىي رسالة كشخص كأسمكب حياة (انظر

التعميؽ لدل .)5 :8

2 :8

التضاد بيف نامكس
الخطية والموت" يمكف أف يككف ذلؾ إشارة إلى)8( :
"ناموس روح الحياة… ناموس
ٌ
ّ
المحبة" (قارف يع:8
الخطيئة (رك 81 :7ك 31ك )35كنامكس اهلل الجديد (رك 6 :7ك 33ك" )3( ،)35نامكس
ٌ

35؛  8 :3ك )83مقابؿ "نامكس مكسى" ( )1( ،)83–6 :7العصر القديـ مقابؿ العصر الجديد أك ( )4العيد
القديـ مقابؿ العيد الجديد (قارف إر14–18 :18؛ الرسالة إلى العبرانييف).

معزز بػ:
أسمكب الت ٌ
ضاد ىذا ٌ
الخطية كالمكت ،ع.3
نامكس ركح الحياة في المسيح مقابؿ نامكس
.8
ٌ
حسب الجسد مقابؿ حسب الركح ،ع 4ك.5
.3
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.1

أمكر الجسد مقابؿ أمكر الركح ،ع.5

.4

االىتماـ بأمكر الجسد مقابؿ االىتماـ بأمكر الركح ،ع.5

.5

اىتماـ الجسد مقابؿ اىتماـ الركح ،ع.6

.7

الجسد ىميّْت مقابؿ الركح حياة ،ع.81
يجب أف تمكتكا مقابؿ ستحيكف ،ع.81

.9

التبني ،ع.85
ليس ركح العبكدية مقابؿ ركح ٌ

.6
.8

في الجسد مقابؿ في الركح ،ع.9

"أعتقكـ"

NASB, NRSV, JB

"أعتقني"

 +NKJV, TEVفاندايؾ +الكاثكليكية

حررتؾ"
" ٌ
حررني"
" ٌ

حررتني"
" ٌ

المشتركة
الحياة
الكتاب الشريؼ

إف العدديف  1–3ىما الرسالة البلىكتية لئلصحاح .6ىنا ضمائر عديدة مختمفة تظير في النصكص اليكنانية

القديمة "ياء المتكمٌـ" تظير في المخطكطات  A, D, K & Pفي حيف "تاء المخاطب" تظير في المخطكطات ,

البكصي  .لقد قاـ مصنفك الترجمة  UBS4بإعطاء
أما "نا لجمع المتكمٌميف" فتظير في المخطكط
B, F & Gאٌ .
ٌ
"تاء المخاطب" درجة "( "Bشبو مؤ ٌكد) بينما أعطتيا UBS3درجة "( "Dصعكبة بالغة).
كنق أر في كتاب" ،A Translator's Handbook on Paul's Letter to the Romans :دليؿ المترجـ في
رسالة بكلس إلى أىؿ ركمية" تأليؼ  Newman & Nidaقكلو :إف النص اليكناني  UBSيقترح "ياء المتكمٌـ"

رغـ إدراجو إياىا بالدرجة " "Cمشي انر إلى إمكانية و
شؾ بالغة في قراءتيا األصمية" ص.846–845

إف مشكمة الضمائر "نا لجمع المتكمٌميف" أك "تاء المخاطب" أك "ياء المتكمٌـ المفرد" أك "نا الدالٌة عمى الفاعميف"

متكررة في النصكص اليكنانية لكتابات بكلس.
ىي مشكمة ٌ
3 :8

كمقدس ،لكف البشرية ضعيفة كخاطئة (قارف :7
"أل ّنو ما كاف الناموس عاج ازً عنو" إف نامكس مكسى صالح ٌ
 )86 ،83فالفعؿ ىنا ىك بالحقيقة
كصفي  Adunatonكالذم يعني عادة "مستحيؿ" (عب 4 :6ك88؛ 4 :81؛
ّّ
قكة" (قارف أع8 :84؛ رك )8 :85فالنامكس كاف عاج انز عف تكفير النجاة.
 ،)6 :88لكف يمكف أف يعني "ببل ٌ
قدـ النامكس الدينكنة فقط كالمكت كالمعنة!
عمى العكسٌ ،

"في ما كاف ضعيفاً في الجسد" ىذه الجدلية أساسية عند بكلس في األصحاح .7فنامكس اهلل صالح

َّ
أف الجنس البشرم العاصي كالخاط كالساقط غير قادر عمى إتماـ متطمباتو .لذا يؤ ٌكد بكلس ،عكس
ٌ
كمقدس إال ٌ
معمٌمي الييكد ،عمى تداعيات كنتائج تككيف.1
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"فاهلل إذ أرسؿ ابنو" ما لـ يستطع الجنس البشرم الساقط فعمو تحت العيد القديـ ،عممو اهلل تحت العيد

الجديد (قارف إر14–18 :18؛ حز )16–33 :16بكاسطة يسكع (قارف إش51؛ يك )86 :1كعكضان عف

مؤس هس عمى التكبة كاإليماف في عمؿ
المتطمبات الخارجية أعطى اهلل ركحان كقمبان جديدان .ىذا العيد الجديد
ٌ
المنجز كليس عمى األداء اإلنساني .مع العمـ أف كبل العيديف يتكقٌعاف نمط حياة جديد مف الصبلح
المسيح
ى
كالتقكل.

الخطية" ىذه الحقيقة نفسيا مبٌينة في (في .)8–7 :3فيسكع كاف لديو جسد بشرم حقيقي
"في شبو جسد

ّ
خطية
(دكف طبيعة
الخطية .في8–7 :3؛ عب .)36 :7فيك بالحقيقة كاحد ٌ
منا إذ يج ٌرب في ك ٌؿ شيء مثمنا ببل ٌ
ٌ
(عب )85 :4إنو يتفيٌمنا.

مبينة في 3كك 38 :5ك8بط .34 :3لقد جاء يسكع ليمكت (قارف
كتقدمة عف

الخطية" نفس الفكرة ٌ
ّ
خطية (قارف يك.)39 :8
إش ،83–81 ،6–4 :51مر .)45 :81إف حياة يسكع البريئة (ببل لكـ) صارت تقدمة ٌ

الخطية في الجسد" لقد كضع مكت يسكع النقاط عمى الحركؼ فأبرز كتناكؿ مشكمة الطبيعة
"داف

ّ
لمخطية (كما ىك الحاؿ في نامكس مكسى) إذ أنجز
مجرد االقترافات الفردية
ٌ
الخاطئة عند الجنس البشرم كليس ٌ
كبيف لنا أيضان ما
بحياتو كمكتو كقيامتو مقصد اهلل الفدائي األبدم (قارف أع31 :3؛ 88 :1؛ 38 :4؛ ٌ )39 :81
يتكجب عمييا أف تككف (قارف يك85 :81؛ 8بط.)38 :3
يمكف لمبشرية أف تككف كما ٌ

 4:8ربما يشير ىذا العدد إلى العيد الجديد (قارف إر11 :18؛ حز )37-36 :16كىك يتناكؿ ناحيتيف في
مجانية
البر إلى المؤمنيف كعطية ٌ
حكؿ ىذا ٌ
خبلصنا .أكالن ،لقد ٌلبى يسكع متطمبات العيد القديـ ،كباإليماف بو يي ٌ
بمعزؿ عف االستحقاؽ الشخصي  -ىذا ما ندعكه التبرير أك التقديس كمكانة .يعطي اهلل المؤمنيف قمبان جديدان
كركحان جديدان ،كنحف اآلف نسمؾ في الركح ال في الجسد  -يدعى ذلؾ "التقديس المتنامي" .إف المسيحية عيد
أف
حد سكاء .إنو
التشبو بالمسيح؛ قارف  )81 :6عمى ٌ
جديد كليا حقكؽ (عطية الخبلص) ككاجبات ( ٌ
لمأسكم ٌ
ه
بعض المؤمنيف يعيشكف حياة جسدية غير الئقة (قارف 8كك.)1–8 :1

فالبر
"السالكيف ليس حسب الجسد ،بؿ حسب الروح" ىذا

التضاد مكجكد في (غؿُّ .)35–86 :5
ٌ
ببر الحياة المسمكية .فالقمب كالذىف الجديد في العيد الجديد ليسا أساس
القضائي يجب أف يككف مصحكبان ّْ

خبلصنا ،بؿ نتيجة لو .ألف الحياة األبدية ليا خصائص ممحكظة.

 5:8إف بكلس يقابؿ الحياة في الجسد كالحياة في الركح في ع( 8–5قارف "أعماؿ الجسد" غؿ 38-89 :5مع
"ثمر الركح" )35-33 :5

6 :8

"اىتماـ" لقد أدرؾ الييكد أف العيكف كاآلذاف منافذ نحك النفس .فالخطيئة تبدأ في الحياة الفكرية .إننا نتيجة ما
نيتـ كنفكر بو (قارف ،رك3–8 :83؛ في!)8 :4
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ال يتٌبع بكلس تمامان آراء معمٌمي الييكد التقميدية القائمة بكجكد "رغبتيف" " "yetzersلدل الناس .بالنسبة لبكلس
فإف الرغبة الصالحة غير مكجكدة في الخميقة الساقطة ،بؿ تتأتٌى مف التجديد .بنظر بكلس ،الركح القدس ىك مف
يبدأ بالصراع الركحي الداخمي (قارف يك.)84–7 :86

"حياة" ىذه إشارة إلى الحياة األبدية ،حياة العصر الجديد.



ب ما ىك مكسكر" (يك37 :84؛ 11 :86؛ في.)7 :4

صي
"سبلـ" ىذا المصطمح كاف يعني أصبلن " ىع ٍ
يتحدث فييا العيد الجديد عف السبلـ:
انظر المكضكع الخاص :السبلـ ،لدل  .8 :5ىناؾ ثبلث طرؽ ٌ
.8

الحقيقة الغائية لسبلمنا مع اهلل بالمسيح (قارف كك)31 :8

.3

شعكرنا المكضكعي حكؿ صبلحنا عند اهلل (قارف يك37 :84؛ 11 :86؛ في.)7 :4

.1

تكحيد اهلل لمييكد كاألمـ في جسد كاحد في المسيح( ،قارف أؼ87–84 :3؛ كك.)85 :1

عدك اهلل ،ع )3( .7غير خاضع هلل،
بعدة طرؽٌ )8( :
 11–7 :8كصؼ بكلس الجنس البشرم بمعزؿ عف اهلل ٌ
ميت ركحيان مما يؤدم إلى المكت األبدم ،ع .88–81انظر
ع )1( .7غير قادر عمى إرضاء اهلل ،ع .8ك(ٌ )4
التكازم في (رك 6 :5ك 8ك .)81

7 :8

"ألف اىتماـ الذىف بالجسد عداكة هلل"  +NASB, NRSVفاندايؾ +الحياة
NKJV
ألف فطنة الجسد عداكة هلل"
"ألف الذىف الدنيكم عمى عداكة مع اهلل"
NJB
"ألف اإلنساف الذم فكره
"ألف المرتقب مف الطبيعة اإلنسانية
المشكشة متعارض مع اهلل"
ٌ
يصير الناس أعداءان هلل"
" ي

الكاثكليكية

الكتاب الشريؼ

عدك هلل"
دنيكم ىك ٌ

TEV

الحظ أف ىذه العبارة تتكازل مع "اىتماـ الجسد" في ع 6ك"السالكيف حسب الجسد" في ع .5الحظ أيضان ،أف

الطبيعة البشرية الساقطة ىي اىتماـ ذىني (نظرة عالمية) كعمى حد سكاء نمط حياة (قارف .)5 :7

"أل ّنو أيضاً ال يستطيع" ال تختار البشرٌية الساقطة عدـ اتٌباع الرب فحسب ،بؿ ىي عاجزة عف اتٌباعو.

ألف البشرية الساقطة غير المؤ ىازرة بالركح القدس ال تستطيع االستجابة لؤلشياء الركحية (قارف إش6 :51؛

8بط )35–34 :3فاهلل يأخذ بالمبادرة دائمان (قارف يك 44 :6ك.)65

المادم (قارف ركمية 1 :8؛ :3
" 8:8فالذيف ىـ في الجسد" يستخدـ بكلس ىذه العبارة بطريقتيف )8( :الجسد
ٌ
38؛ 8 :4؛  1 :9ك )3( ،)5مجيكدات الجنس البشرم بمعزؿ عف اهلل (قارف ركمية 5 :7؛  )5 – 4 :8ىنا
النقطة ( )3حيث تيشير إلى اإلنسانية العاصية غير المؤمنة.
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النص ( NASBالدارج) 11–9 :8
9
اك ًنا ِفي ُكـ .و ِ
اهلل س ِ
اف روح ِ
ِ
وح
الر ِ
س ِد َب ْؿ ِفي ُّ
َوأ َّ
لك ْف إِ ْف َك َ
س لَ ُو ُر ُ
اف أ َ
وح ،إِ ْف َك َ ُ ُ
َما أَ ْنتُ ْـ َفمَ ْ
َح ٌد لَ ْي َ
ْ َ
َ
ستُ ْـ في ا ْل َج َ
11
ت ِبسب ِب ا ْل َخ ِطي ِ
اف ا ْلم ِس ِ
ا ْلم ِس ِ ِ
س َب ِب ا ْل ِبّْر.
َما ُّ
َّةَ ،وأ َّ
الر ُ
س ُد َم ّْي ٌ َ َ
س لَ ُوَ .وِا ْف َك َ َ ُ
وح فَ َح َياةٌ ِب َ
يح في ُك ْـ ،فَا ْل َج َ
يح ،فَذل َؾ لَ ْي َ
َ
11
ِ
اك ًنا ِفي ُكـ ،فَالَِّذي أَقَاـ ا ْلم ِس ِ
ات س ِ
ِ
اف روح الَِّذي أَقَاـ يسو َ ِ
اد ُك ُـ
سَ
س ُي ْح ِيي أ ْ
َ َ َ
َوِا ْف َك َ ُ ُ
َج َ
يح م َف األ َْم َوات َ
ع م َف األ َْم َو َ
َ َُ
ْ
الس ِ
ضا ِبر ِ
ِ
اك ِف ِفي ُك ْـ.
وح ِو َّ
ا ْل َمائتَ َة أ َْي ً ُ
9 :8
تتصدر
مرتاف) كىي أداة
ٌ
" ّ
مرتاف)ٌ ( 87 ،
إف" ىناؾ سمسمة مف أدكات الشرط في األعداد ٌ ( 81 ،88 ،81 ،9
صحة القكؿ مف كجية نظر الكاتب أك ألغراضو األدبية .يفترض بكلس الرسكؿ
الجممة الشرطية كالتي تفترض ٌ

مسيحيكف (قارف ع9أ).
اءه في كنيسة ركمية مؤمنكف
ٌ
قر ى
أف ٌ
إما لدييـ الركح كلذلؾ ىـ مؤمنيف أك ليس لدييـ الركح فىييـ ىالككف ركحيان .إننا

"روح المسيح" فالناسٌ ،
منا.
نتمقٌى كؿ شيء مف الركح لحظة الخبلص كال نحتاج لممزيد منو؛ بؿ ىك يحتاج لممزيد ٌ

كممات "ركح" في 9أ" ،ركح اهلل" في 9ب" ،ركح المسيح" في 9ج؛ كميا مترادفات بالمعنى.
الموضوع الخاص :يسوع والروح

ثمة سبلسة كمركنة بيف عمؿ الركح كاالبف .قاؿ  :G. Campbell Morganإف أفضؿ اسـ لمركح ىك "يسكع
اآلخر" .كفيما يمي مقارنة لعمؿ كألقاب االبف كالركح.
.8

الركح المدعك "ركح المسيح" (قارف رك9 :8؛ 3كك87 :1؛ غؿ6 :4؛ 8بط)88 :8

.3

كؿ منيما يحمؿ نفس المعاني:

.a

"الحؽ"

.i

يسكع (يك)6 :84

.ii

الركح (يك87 :84؛ )81 :86
.b

.i

"الشفيع"
يسكع (8يك)8 :3

الركح (يك 86 :84ك36؛ 36 :85؛ )7 :86

.ii
.c

القدكس"
" ٌ

.i

يسكع (لك15 :8؛ )14 :4

.ii

الركح (لك)15 :8

.1
.a

كؿ منيما يمكث في المؤمنيف

يسكع (مت31 :38؛ يك 31 :84ك31؛ 5–4 :85؛ رك81 :8؛ 3كك5 :81؛ غؿ31 :3؛ أؼ:1
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87؛ كك.)37 :8
.b

الركح (يك87–86 :84؛ رك 9 :8ك88؛ 8كك86 :1؛ 89 :6؛ 3تي)84 :8

.c

كحتى اآلب (يك31 :84؛ 3كك.)86 :6

11:8
"المسيح فيكـ" فيكـ بصيغة الجمع ألف لفظة "المسيح" تيشير إلى سكنى االبف /الركح (يك87–86 :84؛ كك:8
إما أف يككف لدييـ االبف /الركح ،أنيـ ليسكا مسيحييف (قارف8يك .)83 :5فبالنسبة لبكلس ،تتشابو
 .)37فالناس ٌ

لفظة "في المسيح" مف الناحية البلىكتية مع لفظة "في الركح".

خطية آدـ كالعالـ
الخطية" حتى المسيحييف المؤمنيف سيمكتكف بالجسد بداعي
ميت بسبب

"فالجسد ّْ
ٌ
ّ
فالخطية تأخذ مجراىا دائمان .لقد ٌأدل المكت الركحي (تؾ1؛
الساقط كالعصياف الشخصي (قارف .)38–83 :5
ٌ

حد سكاء في العصر
أؼ )8 :3إلى المكت الجسدم (قارف تؾ 5؛ عب .)37 :9كىكذا يعيش المؤمنكف عمى ٌ
الجديد لمركح (قارف يؤ39–38 :3؛ أع )86 :3كالعصر القديـ لمخطيئة كالعصياف (قارف ع 38ك.)15

المفسريف فيما إذا كانت لفظة "ركح"

أما الروح فحياة بسبب ّْ
البر" نشأ بعض الخبلؼ بيف الترجمات ك ٌ
"و ّ
تشير إلى الركح البشرية ( ،Williams, NIV; ASV; NASBالكتاب المقدس األكرشميمي) أك إلى الركح القدس

(John Murray :C.K. Barrett ،Karl Barth; REB; TEV; KJV؛ .)Everett Harrison

تكسع إدراكنا ليذه العبارة المكجزة .حتى أكلئؾ الذيف كضعكا ثقتيـ بالمسيح سيمكتكف ألنيـ
إف القرينة األكبر ٌ
البر الحاصؿ باإليماف في يسكع (قارف أؼ:3
يعيشكف في عالـ ساقط ،لكف الحياة األبدية صارت ليـ بداعي ّْ

.)6–4

تعبر عف التكتر في فكرة ممككت اهلل ،بسبب التداخؿ الزمني بيف
ىذه المقكلة "حصؿ سابقان كلـ يكتمؿ بعد" ٌ
العصر القديـ كالعصر الجديد.


البر" انظر المكضكع الخاص لدل .87 :8
" ّ

 11:8انظر التعميؽ عمى العدد 9


"روح الذي أقاـ يسوع مف األموات ساكناً فيكـ" أم أقنكـ مف الثالكث يمكث في المؤمنيف؟ يجيب أغمب

.8

الركح ،يك87-86 :84؛ رك88 :8؛ 8كك86 :1؛ 3 :89 :6تي84 :8

.3

االبف ،مت31 :38؛ يك31، 31 :84؛ 5-4 :85؛ رك81 :8؛ 3كك5 :81؛ غؿ31 :3؛ أؼ87 :1؛

.1

اآلب ،يك31 :84؛ 3كك86 :6

المؤمنيف عمى أنو الركح .ىذا صدؽ بكؿ تأكيد ،لكف في الكاقع ،الثالكث كمو بأقانيمو الثبلثة يمكث في المؤمنيف.

كك37 :8
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تيعتبر ىذه العبارة فرصة سانحة إلظيار أف العيد الجديدغالبان ما يعزك أعماؿ الفداء لؤلقانيـ الثبلثة في الثالكث
كافة.
.8

اهلل اآلب أقاـ يسكع (قارف أع34 :3؛ 85 :1؛ 81 :4؛ 11 :5؛ 41 :81؛  11 :81ك 11ك 14ك17؛

18 :87؛ رك 4 :6ك9؛ 88 :8؛ 9 :81؛ 8كك84 :6؛ 3كك84 :4؛ غؿ8 :8؛ أؼ31 :8؛ كك83 :3؛

8تس.)81 :8
.3

اهلل االبف أقاـ نفسو (قارف يك33 – 89 :3؛ .)88–87 :81

.1

اهلل الركح أقاـ يسكع (قارف رك.)88 :8

ىذا التككيد عمى الثالكث نراه في األعداد .88–9
الموضوع الخاص :الثالوث
الحظ نشاط األقانيـ الثبلثة في الثالكث .أكؿ مف كضع كممة "الثالكث" ىك ترتمياف ،كىي ليست كممة كتابية،
إنما مفيكـ الثالكث يتخمؿ النصكص.
.8

األناجيؿ.

.a

.b

متٌى87–86 :1 ،؛ ( 9 :38كمتكازياتيا).
يكحنا.36 :84 ،

.3

أعماؿ الرساؿ ،أع.19–18 ،11–13 :3

.1

بكلس

.a

ركمية5–4 :8 ،؛  8 :5ك5؛  4–8 :8ك.81–8

.b

8ككرنثكس81–8 :3 ،؛ .6–4 :83

.d

غبلطية.6–4 :4 ،

.e

أفسس87 ،84–1 :8 ،؛ 88 :3؛ 87–84 :1؛ .6–4 :4

.f

8تسالكنيكي.5–3 :8 ،

.g

3تسالكنيكي.81 :3 ،

.c

3ككرنثكس38 :8 ،؛ .84 :81

.h

تيطس.6–4 :1 ،

.4

بطرس8 ،بط.3 :8

.5

ييكذا ،ع.38–31

.a

يرد مع فعؿ مفرد.
اسـ "إيمكىيـ  "Elohimاسـ جمع ،كعند استعمالو هلل ي

ستشؼ ذلؾ في العيد القديـ بػً:
كي
ٌ
ي
استعماؿ اسـ جمع هلل.
.8
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.b

الدالة عمى الفاعميف ،تؾ37–36 :8؛ 33 :1؛ .7 :88
"نا" لجمع المتكمٌميف أك ٌ
مبلؾ الرب كتمثيؿ منظكر عف األلكىة.

.a

تؾ81–7 :86؛ 85–88 :33؛  88 :18ك81؛ .86–85 :48

.3
.b

خر 3 :1ك4؛ 38 :81؛ 89 :84

.c

قض8 :3؛ 31–33 :6؛ .33–1 :81

.d

زؾ.3–8 :1

.1

اهلل كالركح منفصبلف ،تؾ3–8 :8؛ مز11 :814؛ إش88–9 :61؛ حز.84–81 :17

.4

المسيا (آدكف) منفصبلف ،مز7–6 :45؛ 8 :881؛ زؾ88–8 :3؛ .83–9 :81
اهلل (ييكه) ك ٌ
المسيا كالركح منفصبلف ،زؾ.81 :83
ٌ

.3

أكريجانكس ،كضع جكىر األلكىية الذم لبلبف كالركح في مرتبة أدنى.

.4

المكناركية (التعاقب السمطاني) ،اعتقدت بتتابع متسمسؿ ظيكرات اهلل.

.5

ييذكر الثبلثة معان في ،إش86 :48؛ .8 :68
.6
المكحديف المدقٌقيف األكائؿ:
لقد ش ٌكمت ألكىية يسكع كشخصية الركح القدس معضبلت لممؤمنيف
ٌ
ترتمياف ،أخضع االبف لآلب.
.8
.1

آريكس ،أنكر الىكت االبف كالركح.

مادة كتابية:
فالتثميث صياغة متطكرة تاريخيان
مستمدة مف ٌ
ٌ
تـ تأكيدىا عاـ 135ـ في مجمع نيقية.
.8
التامة المساكية لآلب َّ
ألكىية يسكع ٌ
.3
.1

القسطنطينية عاـ 188ـ.
تـ تأكيدىا في مجمع
أقنكمية كألكىية الركح التامة المساكية لآلب كاالبف َّ
ٌ
ٌ
عقيدة الثالكث شرحت بتماميا في مؤلؼ أغسطينكس .De Trinitate

سر .لكف العيد الجديد يؤكد كجكد جكىر إليي كاحد مع ثبلثة ظيكرات شخصية أبدية.
بالحقيقة ،ىناؾ ّّ


"سيحيي أجسادكـ المائتة" إف قيامة يسكع ،ككذلؾ أتباعو تش ٌكؿ عقيدة حاسمة (قارف 8كك8 :85؛

أف المؤمنيف يمتمككف كجكدان جسديان في األبدية (قارف 8يك .)3 :1كاف كاف
3كك .)84 :4فالمسيحية تؤ ٌكد عمى ٌ
سيقاـ أتباعو (قارف ،ع.)31
الركح قد أقاـ يسكع ،فيكذا ي
النص ( NASBالدارج) 17–12 :8

02
01
وف لَ ْي ِ
ُّيا ِ
س ِد
س ِد .أل ََّن ُو إِ ْف ِع ْ
س ِد لِ َن ِع َ
اإل ْخ َوةُ َن ْح ُف َم ْد ُيوُن َ
فَِإ ًذا أَي َ
س َب ا ْل َج َ
شتُ ْـ َح َ
س َب ا ْل َج َ
يش َح َ
س ل ْم َج َ
َ
وح ِ
اؿ ا ْلج ِ
وف ،و ِ
اهلل،
ستَ ْح َي ْو َف03 .أل َّ
وف ِب ُر ِ
الر ِ
لك ْف إِ ْف ُك ْنتُ ْـ ِب ُّ
يف َي ْنقَ ُ
اد َ
َف ُك َّؿ الَِّذ َ
وح تُ ِميتُ َ
وف أ ْ
سد فَ َ
َع َم َ َ َ
ستَ ُموتُ َ َ
فَ َ
ِ 04
ِ ِ
ضا ِل ْم َخو ِ
ودي ِ
ِ
وح ا ْل ُع ُب ِ
ص ُر ُخَ «:يا أ ََبا
ؼَ ،ب ْؿ أ َ
َّة أ َْي ً
َخذْتُ ْـ ُر َ
اء اهلل .إِ ْذ لَ ْـ تَأْ ُخ ُذوا ُر َ
وح التََّب ّْني الَّذي ِبو َن ْ
ْ
فَأُولئ َؾ ُى ْـ أ َْب َن ُ
05
ضا ،ورثَ ُة ا ِ
ِ
ِ
ِ ِ 06
هلل
ضا َي ْ
س ُو أ َْي ً
اآلب» .اَ ُّلر ُ
ُ
وح َن ْف ُ
ش َي ُد أل َْرَواح َنا أ ََّن َنا أ َْوالَ ُد اهلل .فَإ ْف ُك َّنا أ َْوالَ ًدا فَإ َّن َنا َوَرثَ ٌة أ َْي ً َ َ
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ضا َم َع ُو.
وف َم َع ا ْل َم ِس ِ
يح .إِ ْف ُك َّنا َنتَأَلَّ ُـ َم َع ُو ِل َك ْي َنتَ َمج َ
َوَو ِارثُ َ
َّد أ َْي ً
12 :8
"فإذاً" يتابع بكلس استطراده عف مضاميف عرضو لممكضكع المتعمٌؽ باألعداد .88–8


"نحف مديونوف – (تحت التزاـ)" ىذا ىك الجانب اآلخر لمحرية في المسيحية ( )81 :85 –8 :84كىذه

داللي) ككعممية
ىي الخاتمة المستخرجة مف المناقشة حكؿ التقديس في األعداد  ،88–8كالذم ىك كمكانة ( ٌ
متنامية (بالصيغة األمرية) كتظير أيضان أنو مازاؿ عمى المؤمنيف أف يتصارعكا مع الطبيعة الساقطة القديمة

(قارف ركمية .)7ىناؾ خيار يجب أف ييتٌخذ (إيماف ٌأكلي بالمبادرة) كخيارات مستمرة (اإليماف المتعمٌؽ بنمط
الحياة).
13 :8

مرتاف) كىي أداة شرط
مرتاف) كٌ ( 87
"إف" ىناؾ سمسمة مف أدكات الشرط في األعداد  9ك 81ك 88كٌ ( 81

صحة القكؿ مف كجية نظر الكاتب أك ألغراضو األدبية .يفترض بكلس
ٌ
تتصدر الجممة الشرطية كالتي تفترض ٌ
مسيحيكف يعيشكف في الركح.
اءه في كنيسة ركمية مؤمنكف
الرسكؿ أف َّ
ٌ
قر ى



تتحدث
"عشتـ حسب الجسد فستموتوف" الصيغتيف الفعميتيف في ع 81ىما في الزمف الحاضر كالتي ٌ

المقدس يعمف عف  1مراحؿ لممكت )8( :مكت ركحي (قارف تؾ87 :3؛ 7–8 :1؛
عف فعؿ مستمر .فالكتاب
ٌ
أؼ )3( .)8 :3مكت جسدم (قارف تؾ )1( .)5مكت أبدم (قارف رؤ88 :3؛  6 :31ك84؛  )8 :38كالمذككر
ىنا ىك مكت آدـ ركحيان (تؾ )89–84 :1كالذم ٌأدل إلى مكت الجنس البشرم جسديان (تؾ .)5

منا اختار المساىمة في
خطية آدـ
لقد أضافت
المكت إلى االختبار اإلنساني (قارف  .)38–83 :5كؿ كاحد ٌ
ى
ٌ
الخطية بكامؿ إرادتو .إذا اخترنا البقاء فييا فستقتمنا إلى األبد" (قارف رؤ 6 :31ك" ،84المكت الثاني").
ٌ
الخطية كالذات كنحيا هلل (قارف ركمية.)6
فكمسيحييف مؤمنيف ،يجب أف نمكت عف
ٌ


"واف كنتـ بالروح تميتوف أعماؿ الجسد ،فستحيوف" إف ضماف خبلص المؤمنيف مكثٌؽ كمبرىف بنمط

المسيحية فييـ (رسالة يعقكب ك8يكحنا) .فالمؤمنكف ال يعيشكف حياتيـ الجديدة بمجيكد ذاتي بؿ بمعكنة
الحياة
ٌ
الركح (ع .)84لكف ينبغي أف ي ً
خضعكا ذكاتيـ لمراقبتو الضابطة يكمي نا (أؼ.)88–87 :5
ي
الخطية القديـ مازاؿ حي نا .كىذا ليس إنكا انر لمكجكد
في ىذه القرينة نرل "أعماؿ الجسد" ظاىرة كما لك أف عصر
ٌ

الخطية (العصر
الجسدم في األبدية ( )31 :8بؿ تضاد بيف الركح الماكث (العصر الجديد) كالصراع مع
ٌ
القديـ).
14 :8

"فكؿ الذي ُيقادوف بروح اهلل" ىذه صيغة حاضر مبني لممجيكؿ كالتي ُّ
تدؿ عمى اإلرشاد المستمر مف الركح.
مجرد قرارٌ ،إنيا في الكاقع
فالركح يجمبنا إلى المسيح كيش ٌكؿ المسيح فينا (قارف ع .)39فالمسيحية أكثر مف ٌ
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تممذة متتابعة تبدأ بقرار ،كىذا ليس إشارة إلى األحداث الخاصة كاألزمنة كالخدمات الركحية بؿ إلى األنشطة
اليكمية.

"أبناء اهلل" صيغة الجمع ىذه استيخدمت في العيد القديـ صفةن لممبلئكة كناد انر ما قيصد بيا الناس .أما

صيغة المفرد فقد ك ً
أما ىنا فيي إشارة إلى كؿ المؤمنيف .كتيستعمؿ الكممة
صؼ بيا آدـ كاسرائيؿ كممكيا ك ٌ
المسياٌ .
ي
أما في ع 86فتيستعمؿ كممة ( Teknaأكالد) ،كالكممتاف مترادفتاف في ىذه
اليكنانية ( Huioiأبناء) في عٌ 84

القرينة.
15 :8

"روح" ىذا العدد غامض كالعدد 81إذ يمكف أف يشير إلى الركح الجديد لمجنس البشرم مف خبلؿ فدائو في
المسيح ،أك إلى الركح القدس .فكبل األمريف نراىما في ع.86
عدة مكاضع تظير فييا ىذه التركيبة النحكية مستخدمة لكصؼ ما ينتجو الركح القدس
في كتابات بكلس ىناؾ ٌ
في المؤمف الفرد.
.8

التبني" ،ع.85
ىنا "ال ركح العبكدية" بؿ "ركح ٌ
"ركح الكداعة"8 ،كك.38 :4

.1

"ركح اإليماف"3 ،كك.81 :4

.4

"ركح الحكمة كاإلعبلف" ،أؼ.87 :8

.3

عدة مكاضع ،عمى األخص في رسالة 8ككرنثكس ،حيث يستخدـ بكلس  Pneumaفي إشارة إلى نفسو
كىناؾ ٌ
(قارف 8كك88 :3؛  1 :5ك84؛ 14 :7؛ 8 :86؛ كك .)5 :3قرينة األعداد  81ك 85تناسب بكؿ تأكيد ىذا
التصنيؼ عمى نحك أفضؿ.

خاصية الطبيعة الجديدة
أما
"عبودية تعيدكـ إلى الخوؼ" الخكؼ

ٌ
ٌ
خاصية مف الطبيعة القديمةٌ ،
مكصكفة في األعداد .87–84
مرة فيك دائـ (غؿ.)6–4 :4

صعب القانكف الركماني مسألة ٌ
"التب ّني كأبناء" لقد ٌ
التبني .لكف إذ أيجيز ٌ
ىذه االستعارة الببلغية تدعـ حقيقة الىكتية حكؿ ضماف المؤمف .كاف باإلمكاف حرماف االبف الطبيعي مف
تبنى فمف غير الممكف .ىذه مف أفضؿ االستعارات الببلغية المستمدة مف األسرة عند بكلس
الم ٌ
الميراثٌ ،
أما ي
لكصؼ الخبلص (قارف ع 85ك ،)31لقد استخدـ يكحنا كبطرس استعارة ببلغية ذات صمة باألسرة ،ىي "مكلكد
ثانية" (قارف يك1 :1؛ 8بط 1 :8ك.)31

تحدث يسكع
" ّأبا" كىي كممة آرامية ،حيث كاف األكالد يخاطبكف آباءىـ بيا في البيت "أبي أك بابا" .لقد

ٌ
كالرسؿ بالمغة اآلرامية .فالمؤمنكف يمكنيـ اآلف أف يأتكا إلى اهلل القدكس بكساطة دـ المسيح مف خبلؿ الركح
الماكث فييـ ،بإيماف راسخ كثقة عائمية (قارف مر16 :84؛ غؿ .)6 :4أليس مدىشان أف تتمكف البشرية الساقطة

مف مناداة اهلل بقكليا :أبانا ،كأف القدكس األزلي الكاحد يرغب بذلؾ! انظر المكضكع الخاص :اآلب ،لدل 7 :8
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محددة الجنس ،لذا فإف ترجمة  KJVأعطت لمركح "ضمير
" 16 :8الروح نفسو" إف الكممة اليكنانية لمركح غير ٌ
غير العاقؿ" لكف الركح شخص يحزف (قارف أؼ11 :4؛ 8تس )89 :5لذا فإف الضمير الثالث المفرد لمعاقؿ
سيككف ترجمة أفضؿ( .في اإلنكميزية [.)]itself-Himself


"يشيد ألرواحنا أننا أوالد اهلل" كما الحظنا في ع ،81فإف إحدل نكاحي ضمانة اإليماف تكمف في حياة

أما الناحية األخرل لمضمانة فيي أف
تغيرت كىي دائمة
ٌ
المؤمنيف التي ٌ
التجدد (قارف رسالتي يعقكب ك8يكحنا)ٌ .
بالمحبةى العائمية .الحظ أف ترجمتي  RSVك NRSVباستخداـ
الركح الماكث فينا قد استبدؿ الخكؼ مف اهلل
ٌ
الفكاصؿ التكضيحية تقكؿ" :عندما نصرخٌ ،أبا! أييا اآلب! فإف الركح نفسو يشيد في أركاحنا أننا أكالد اهلل" (قارف
غؿ .)6 :4ىذا يتضمف أف الضمانة تأتي عندما يستطيع المؤمنكف نداء اهلل ،يا أبانا ،بكاسطة الركح.

فالشيادة الداخمية لمركح ليست شيئان نظري نا ،لكنيا تطبيقية عممية:

.8

الخطية.
الشعكر بالذنب تجاه
ٌ

.3

التشبو بالمسيح.
الرغبة في
ٌ
الرغبة في االنتماء إلى عائمة اهلل.

.4

الجكع إلى كممة اهلل.

.5

الشعكر بالحاجة لمتبشير باإلنجيؿ.

.1

.6

المضحي.
الشعكر بالحاجة لمعطاء المسيحي
ٌ

تزكدنا بالدليؿ عمى التجديد باإليماف.
إنيا أنكاع الرغبات الداخمية التي ٌ
تـ تحكيؿ ضمانة الخبلص إلى مسألة طائفية:
لقد ٌ

البلىكت الكاثكليكي الركماني ينكر ٌأية إمكانية لضماف الخبلص في ىذه الحياة ،كيحصر اليقيف كالثقة
.8
في عضكية الفرد في الكنيسة "الحقيقية".

المقرر سابقان) كلكف المرء ال
أسس الضماف عمى االختيار (المصير
.3
المصىمح) ٌ
ٌ
جكف كالفف (التقميد ي
يمكنو معرفة ذلؾ بالتأكيد إالٌ بعد انتياء الحياة ،أم في يكـ الدينكنة.
الخطية
أسس الضماف عمى المحبة الكاممة (الحياة فكؽ مستكل
.1
ٌ
جكف كسمي (التقميد الميثكدستي) ٌ
المعمكمة).
.4

أغمب المعمدانييف مالكا إلى تأسيس الضماف عمى الكعكد الكتابية عف النعمة المجانية (متجاىميف

التحذيرات كاإلنذارات كميا).

ىناؾ خطراف عمى صمة بالتناقض الظاىرم الذم نراه في العيد الجديد عند تقديـ الضماف المسيحي:
.8
.3

مجرد أف خمصت ،فأنت مخمٌص عمى الدكاـ".
التشديد الزائد عمى مبدأ " ٌ
التشديد الزائد عمى األداء اإلنساني في االحتفاظ بالخبلص.

يعمٌـ األصحاح السادس مف الرسالة إلى العبرانييف بكضكح مبدأ "طالما أنو خارجان ،يبقى خارجان" .فالجيد البشرم

المتمثٌؿ (باألعماؿ الصالحة) ال يحافظ عمى المؤمنيف مخمٌصيف (قارف غؿ .)84–8 :1لكف األعماؿ الصالحة
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المسيحية (قارف أؼٌ .)81 :3إنيا نتيجة طبيعية لمقاء مع اهلل كالحصكؿ عمى سكنى
بحد ذاتيا ىدؼ الحياة
ىي ٌ
ٌ
الركح فيناٌ .إنيا برىاف تجديد الفرد حقيقةن.

يؤسس
ليس المقصكد في الضماف ،تمييف دعكة الكتاب
ٌ
المقدس لمقداسة! فمف الناحية البلىكتية نقكؿ :الضماف ٌ
عمى أفعاؿ كطبيعة اهلل مثمٌث األقانيـ:

.8

محبة كرحمة اآلب.
ٌ
إتماـ االبف لمعمؿ الفدائي.

.1

ثـ تشكيؿ المسيح في المؤمف التائب.
قيادة الركح لممرء نحك المسيح ،كمف َّ

.3

متغيراف! ألف الضمانة ال
متغير ،نمط حياة كرجاء ٌ
إف برىاف ىذا الخبلص ىك نظرة متغيرة إلى العالـ ،قمب ٌ
يمكف تأسيسيا عمى قرار عاطفي حدث في الماضي مف غير نمط حياتي يبرىف عميو( .مثاؿ :الثمر ،قارف
المسيحية تبدأ باستجابة المرء لرحمة
مت31–85 :7؛ 33–31 :81؛ يك .)85فالضمانة ،كالخبلص ،ككالحياة
ٌ
كتتغير باستمرار.
تغيرت
ٌ
اهلل كاستمرار االستجابة طيمة الحياة ،إنيا حياة إيماف ٌ
"يشيد" ىذا مرٌكب آخر لػً  Synفالركح القدس مشارؾ في الشيادة مع ركح المؤمف كيستخدـ بكلس ىذه


الكممة المرٌكبة في 85 :3؛  86 :8ك.8 :9

مرتاف) كىي أداة شرط
مرتاف) كٌ ( 87
 17 :8ىناؾ سمسمة مف أدكات الشرط في األعداد  9ك 81ك 88كٌ ( 81

صحة القكؿ مف كجية نظر الكاتب أك ألغراضو األدبية .يفترض بكلس
ٌ
تتصدر الجممة الشرطية كالتي تفترض ٌ
مسيحيكف.
اءه في كنيسة ركمية مؤمنكف
ٌ
قر ى
الرسكؿ أف ٌ

في ىذا العدد ىناؾ ثبلث كممات مرٌكبة تستخدـ  Synكالتي تعني "مشاركة يمتآلفة كمتكافمة مع"

فالمؤمنكف يشارككف الميراث مع المسيح؛ كالمؤمنكف يشارككف اآلالـ مع المسيح؛ كالمؤمنكف سيشارككف المجد مع
ً
مرتاف) ك 36ك .38أيضان في أؼ 6–5 :3ىناؾ ثبلثة مرٌكبات
المسيح .كىناؾ مرٌكبات أكثر لػ  Synفي عٌ ( 33
لػً  Synتصؼ حياة المؤمف في المسيح.

"ورثة" ىنا أيضان استعارة ببلغية مف األسرة تصؼ المؤمنيف (84–81 :4؛ 8 :9؛ غؿ .)39 :1انظر



المكضكع الخاص التالي:

الموضوع الخاص :ميراث المؤمنيف
تتكمٌـ األسفار المقدسة عف مؤمنيف يرثكف أشياء كثيرة بسبب عبلقتيـ مع يسكع الذم ىك كارث لكؿ شيء

(قارف عب .)2 :8كىـ أيضان شركاء في الميراث (قارف رك87 :8؛ غؿ )7 :4لػ:
.8

الممككت (قارف مت34 :25؛ 8كك89–9 :6؛ .)59 :85

.2

الحياة األبدية (قارف مت.)29 :89

.3

كعكد اهلل (قارف عب.)82 :6

.4

حماية اهلل لكعكده (قارف 8بط4 :8؛ .)89 :5
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كنا نتألـ معو (فعبلن)"
"إف ٌ
كنا ،في الكاقع ،نتألـ معو"
"إف ٌ

NASB, NKJV

كنا نشارؾ المسيح بآالمو"
"ألنو إف ٌ
"مشاركيف آالمو"

NRSV

كنا اآلف ينشاريكو ...األلـ"
"إف ٌ
"نشاركو في آالمو"

TEV

"يجب أف نتألـ مع المسيح"

JB

كنا نتألـ معو (فعبلن)"
"إف ٌ

الحياة
المشتركة

الكتاب الشريؼ
فاندايؾ +الكاثكليكية

المعاناة ىي المعيار بالنسبة لممؤمنيف في عالـ ساقط (قارف مت83–81 :5؛ يكحنا 38–88 :85؛ 3–8 :86؛
84 :87؛ أع33 :84؛ رك4–1 :5؛ 87 :8؛ 3كك88–86 :4؛ في39 :8؛ 8تس1 :1؛ 3تي83 :1؛ يعقكب

4–3 :8؛  8بط  .)89–83 :4لقد أرسى يسكع النمكذج (قارف عب .)8 :5تسيب بقية ىذا األصحاح في ىذا
المكضكع.

تمجد
نتمجد معو" نرل في كتابات يكحنا أنو كمٌما تكمٌـ يسكع عف مكتو ،نسب إليو "حالة

التمجد" .لقد ٌ
ٌ
" ّ
يسكع بآالمو .كالمؤمنكف في مركزىـ بالمسيح ككذلؾ مف الناحية االختبارية يشارككف أحداث حياة يسكع (قارف

ركمية .)6انظر المكضكع الخاص :الحكـ في ممككت اهلل ،لدل .88–87 :5
النص ( NASBالدارج) 25–18 :8
ِ ِ َّ
اض ِر الَ تُقَاس ِبا ْلم ْج ِد ا ْلع ِت ِ
اف ا ْلح ِ
18فَِإ ّْني أ ْ ِ
َف آالَـ َّ
ستَ ْعمَ َف ِفي َنا19 .أل َّ
َف ا ْن ِت َ
يد أ ْ
الزَم ِ َ
َحس ُ
ظ َار ا ْل َخميقَة َيتََوقعُ
َف ُي ْ
َ
ُ
َ
ب أ َّ َ
الرج ِ
ِ ِ
اهلل21 .إِ ْذ أ ْ ِ ِ
اء ِ
اس ِتعبلَ َف أ َْب َن ِ
اء.
س َ
َج ِؿ الَِّذي أ ْ
َخ َ
ط ْو ًعاَ ،ب ْؿ ِم ْف أ ْ
ض َع َيا  َعمَى َّ َ
ْ ْ
ُخض َعت ا ْل َخميقَ ُة ل ْم ُب ْط ِؿ  لَ ْي َ
22
َّة م ْج ِد أَوالَ ِد ِ
ِ
ودي ِ
ِ
َّة ا ْلفَ َ ِ ِ
ؽ ِم ْف ُع ُب ِ
َف ُك َّؿ ا ْل َخ ِميقَ ِة
اهلل .فَِإ َّن َنا َن ْعمَ ُـ أ َّ
21أل َّ
ستُ ْعتَ ُ
س َيا أ َْي ً
ْ
ضا َ
َف ا ْل َخميقَ َة َن ْف َ
ساد إلَى ُحّْري َ
23
ضا َن ِئ ُّف ِفي
الر ِ
ورةُ ُّ
تَِئ ُّف َوتَتَ َم َّخ ُ
س ى َك َذا فَقَ ْطَ ،ب ْؿ َن ْح ُف الَِّذ َ
ض َم ًعا إِلَى َ
س َنا أ َْي ً
وحَ ،ن ْح ُف أَ ْنفُ ُ
اآلفَ .ولَ ْي َ
يف لَ َنا َبا ُك َ
24
اء َخمَص َنا .و ِ
الرج ِ
َج ِ
ِ
َف َما
اء ،أل َّ
لك َّف َّ
أَ ْنفُ ِس َناُ ،متََوقّْ ِع َ
ساد َنا .أل ََّن َنا ِب َّ َ
س َر َج ً
ور لَ ْي َ
الر َج َ
ْ َ
اء أ ْ َ
يف التََّب ّْن َي ف َد َ
اء ا ْل َم ْنظُ َ
ؼ يرجوه أ َْي ً ِ 25
الص ْب ِر.
س َنا َن ْنظُُرهُ فَِإ َّن َنا َنتََوقَّ ُع ُو ِب َّ
َح ٌد َك ْي َ َ ْ ُ ُ
َي ْنظُُرهُ أ َ
ضا؟ َولك ْف إِ ْف ُك َّنا َن ْر ُجو َما لَ ْ
18 :8
أحسب" كتعني حرفيان "أضيؼ إلى" كىي في الزمف الحاضر المعمكـ .يتابع بكلس في اعتبار مضاميف األلـ
"
ُ
متكرر في رسالة
المسيحي .ىنا مصطمح في المحاسبة التجارية لمكصكؿ إلى نتيجة يم ٌ
تقصاة بدقٌة .إنو مكضكع ٌ

يتكجب عمى المؤمنيف أف يعيشكا في ضكء الحقائؽ الركحية التي يستكعبكنيا.
ركمية (انظر التعميؽ لدل ٌ .)1 :3
"آالـ" نحصؿ مف 8كك83–9 :4؛ 3كك83–7 :4؛ 81–4 :6؛ 37–34 :88؛ عب ،18–15 :88عمى

فكرة ما عف اآلالـ التي تنطكم عمييا خدمة المسيح.


"الزماف الحاضر" اعتقد الييكد أف تاريخ العالـ منقسـ إلى عصريف :العصر الحاضر الشرير ،كعصر

البر ىذا.
البر القادـ (قارف مت13 :83؛ مر .)11 :81كاف العيد القديـ يتكقٌع مف
ٌ
المسيا القادـ إقامة عصر ٌ
ٌ
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سببا تداخبلن ليذيف
كمع ذلؾ ،إف
ى
كرب (المجيء الثاني) قد ٌ
التجسد) كالثاني ٌ
مجيئي المسيح ،األكؿ كمخمٌص ( ٌ
العصريف .فالمؤمنكف يعيشكف في التكتٌر الحاصؿ بيف ما "حصؿ" كما "لـ يحصؿ بعد" لممككت اهلل .انظر
المكضكع الخاص :ىذا العصر كالعصر القادـ ،لدل دراسة .3 :83

"تُقاس ...المجد" (ترد الجممة باإلنكميزية بمعنى "ليست ذات قيمة كي تيقاس بالمجد" كىنا يشير المؤلؼ

بكب إلى كممتي " worthyذات قيمة" ك" gloryالمجد") كبل الكممتيف لو عبلقة بمفيكـ األكزاف في العيد القديـ
– فالثقيؿ ييعتبر ثميف" .ذم القيمة" مشتقٌة مف المصطمح التجارم الذم يعني "يزف عمى قدر ما" .حتى كممة
"المجد" بالعبرانية تأتي مف الجذر "ثقيؿ" بمعنى الثميف ،كالذىب ،انظر التعميؽ بالكامؿ لدل .31 :1
المبجؿ
القكية الجميمة لممسيح
ٌ
تكجيات أخركية ،كفييا إشارة إلى العكدة ٌ
لكف كممة "المجد" في كتابات بكلس ليا ٌ
الممجد (قارف كك .)4 :1انظر المكضكع الخاص :المجد ،لدل .31 :1
ك ٌ

"أف ُيستعمف فينا" ىذا زمف مبني لممجيكؿ ،يشير إلى دكر اهلل أك الركح في األمر (ع .)31فالمؤمنكف

يعيشكف حياتيـ باإليماف ال بالعياف (ع 34ك8كك9 :3؛ 83 :81؛ 3كك7 :5؛ عب.)8 :88

19 :8

المادية كإنساف يتطاكؿ ّْ
بمد
"ألف انتظار الخميقة يتوقّع (تترقب بميفة) استعبلف أبناء اهلل" ىنا شخصنة لمخميقة ٌ
عنقو بحثان عف األفؽ .لقد تض ٌررت الخميقة سمبان بعصياف آدـ كحكاء (قارف تؾ .)89–87 :1كبالمحصمة كؿ

الم ىع ٌد لعزلتيـ ،قارف ما كتبوBruce :
الخميقة ستيفتدل (ما عدا المبلئكة ي
العصاة ،كالبشر غير المؤمنيف ،كالمكاف ي
 Corley & Curtis Vaughanفي كتاب رسالة رومية ص .95الحاشية السفمية .)46
الموضوع الخاص :الموارد الطبيعية
.8

المدخؿ

.a
.b

محبة اهلل نحك الجنس البشرم.
الخميقة كمٌيا ىي الستارة الخمفية أك المسرح لعمؿ ٌ
تتشارؾ في السقكط (قارف تؾ87 :1؛ 8 :6؛ رك .)31–88 :8ستتشارؾ أيضان في الفداء األخركم

.c

انتيكت البشريةي الساقطةي الخاطئةي البيئ ىة الطبيعيةى باالنغماس األناني .فيما يمي اقتباس مف قانكف

(قارف إش9–6 :88؛ رك33–31 :8؛ رؤ.)33–38

كستمنسر لئليماف  The canon of Westminsterبقمـ :Edward Carpenter

" ...إف ىجكـ اإلنساف بشكؿ عديـ لمشفقة ،كيشمؿ بيئة كؿ األرض ،عمى الككف المحيط بو  -الذم ىك
يسمميا كالغابات إذ
يمكثو؛ كمصادر المياه الطبيعية إذ يدنسيا؛ كالتربة إذ ٌ
خميقة اهلل  -ىجكـ عمى اليكاء إذ ٌ
بل عف التأثيرات عمى المدل الطكيؿ ليذا الدمار الكحشي الغاشـ .كىذا اليجكـ التدريجي غير
يجتثٌيا ،غاف ن

الحس الضئيؿ بالمسؤكلية التي
المتركل فيو ،ىك بمثابة نظرة استخفاؼ لمتكازف الطبيعي كبالتالي تعبير عف
ٌ
ٌ
يديف بيا الجيؿ لمجيؿ الذم يميو".
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تمكث كاستغبلؿ كككبنا ،بؿ إف األجياؿ القادمة مف ذريتنا ستحصد نتائج
.d
نحف ال نحصد فقط نتائج ٌ
أكثر ضراكة كال يمكف تداركيا.
.3
.a

.i

المادة الكتابية
ٌ
العيد القديـ

سفر التككيف .1–8

.8

الخميقة مكضع خاص خمقو اهلل لمشركة مع الجنس البشرم (تؾ)35-8 :8

جدان (قارف تؾ .)18 :8لقد
.3
الخميقة جيدة (قارف تؾ 4 :8ك 81ك 83ك 88ك 38ك ،)35بؿ جيدة ٌ
ؽ ي صد منيا أف تككف شاىدة هلل (قارف مز)86-8 :89
ي
البشرية ىي تاج الخميقة بالغرض كاليدؼ (قارف تؾ.)37–36 :8
.1
قيصد أف تمارس البشرية سيطرتيا (بالعبرية "كطأتيا") بالككالة عف اهلل (قارف تؾ11–38 :8؛ مز:8
.4
الم ٍحيي الفادم سيد الخميقة ،كيبقى كذلؾ (خر5:89؛ أم48–17؛
8–1؛ عب .)8–6 :3اهلل ىك الخالؽ ي
مز3–8 :34؛ 5–1 :95؛ 35:813؛ 85:885؛ 3:838؛ 8:834؛ 1 :814؛ 6 :846؛ إش.)86 :17

.5

تككيؿ الجنس البشرم عمى الخميقة كاضح في تؾ" 85 :3ليعمميا كيحفظيا" (قارف ال31 :35؛

8أخ.)84 :39
.ii

اهلل يحب الخميقة كخصكص نا الحيكانات

.8

أكصى النامكس المكسكم بالرفؽ بالحيكاف.

.3

ييكه يبلعب لكياثاف (قارف مز.)36 :814

.1

يعتني اهلل بالحيكانات (قارف يكف.)88 :4

.4
.iii

الحضكر األخركم لمطبيعة (قارف إش9–6 :88؛ رؤ.)33–38

.8

حد ما.
تمجد اهلل ،إلى ٌ
الطبيعة ٌ
مز.6–8 :89

.3

مز.9–8 :39

.1

أم.48–17

.8

تث38–37؛ 8مؿ.87

.3

كؿ أسفار األنبياء.

.b

العيد الجديد

.iv

.i

الطبيعة ىي إحدل كسائؿ إظيار محبة اهلل ككفائو لعيده.

يبرز اهلل كخالؽ .ألنو يكجد خالؽ كاحد ،اهلل مثمٌث األقانيـ (إيمكىيـ ،تؾ8 :8؛ الركح تؾ3 :8؛ يسكع

في العيد الجديد) ككؿ ما عداه مخمكؽ.

.8

أع.34 :87
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.3

عب.1 :88

.1

رؤ.88 :4

.ii

يسكع ىك كسيمة اهلل في الخميقة.

.8

يك 1 :8ك81.

.3

8كك.6 :8

.1

كك.86 :8

.4

عب.3 :8

.iii

يتحدث يسكع عف عناية اهلل بالطبيعة بطريقة غير مباشرة في عظاتو.
ٌ

.8

مت36 :6؛  .11–38طيكر السماء كزنابؽ الحقؿ.

.3

مت 39 :81العصافير.
يؤ ٌكد بكلس عمى مسؤكلية الناس جميعان نحك معرفتيـ بخميقة اهلل( .اإلعبلف الطبيعي ،قارف رك:8

.iv

31–89؛ رؤ.)33–38
.1

خاتمة

.b

لعطية اهلل في الطبيعة مثمما فعؿ بباقي عطايا اهلل الصالحة.
لقد أساء الجنس البشرم الساقط
ٌ
ىذا النظاـ الطبيعي مؤقٌتٌ .إنو في طريقو إلى الزكاؿ (3بط .)7 :1كاهلل يسير بعالمنا إلى سمسمة

.a
.c

نحف مرتبطكف بيذا النظاـ الطبيعي.

لكف اهلل قد حدد تخكميا .كالخميقة ستيفتدل (قارف رك.)35–88 :8
تاريخية متٌصمة .ستأخذ
ٌ
الخطية مجراىاٌ ،


"استعبلف" ىذا المصطمح يعني "سحب الستارة" بغاية الكشؼ كاإلعبلف .كىك أيض نا عنكاف آخر سفر مف



"أبناء اهلل" ىذه استعارة ببلغية مف األسرة ،شائعة لكصؼ المسيحييف المؤمنيف (قارف )86 ،84 :8

العيد الجديد "الرؤيا أك الكشؼ  ."Apocalypseكما أف المجيء الثاني ييشار إليو غالبان كإعبلف أك مجيء
(قارف 8كك8–7 :8؛ 8بط 7 :8ك.)81

كتتحدث عف اهلل كأب كعف يسكع كاإلبف الكحيد (قارف يك88 : 8؛  86 :1ك88؛ عب3 :8؛ 6 :1؛ 8 :5؛ :7
38؛ 8يك .)9 :4يكصؼ إسرائيؿ في العيد القديـ بأنو ابف اهلل (قارف ىك ،)8 :88ككذلؾ كاف الممؾ ييدعى ابف
مرة في العيد الجديد في مت( 9 :5قارف يك83 :8؛ 3كك:6
ألكؿ ٌ
اهلل (قارف 3صـ .)84 :7كىذه الفكرة يذكرت ٌ
88؛ غؿ36 :1؛ 8يك 8 :1ك81؛ رؤ.)7 :38
21:8
 +NASB, NKJV, NRSVفاندايؾ"( +لمباطؿ" الكاثكليكية +الحياة)
لمبطؿ"
"ألف الخميقة أيخضعت ي
TEV
الكتاب الشريؼ
"ألف الخميقة أيصيبت
"ألنو يحكـ عمى الخميقة بعدـ
بالفشؿ ليس بإرادتيا"
الجدكل"
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"لـ يكف بسبب أم خطأ ارتكبتو الخميقة JB

"ما كاف خضكعيا بالباطؿ

أنيا يجعمت عاجزة عف بمكغ اليدؼ"

بإرادتيا"

المشتركة

و
السبعينية  -ببل معنى ،ببل قيمة،
عدة في الترجمة
البطؿ أك الباطؿ" كقد استعممت
بمعاف ٌ
ٌ
الكممة األنسب ىي " ي
ببل منفعة ،آلية مزيفة (أصناـ) ،فراغ أك باطؿ .فكؿ الخميقة صارت ببل منفعة لمغاية التي قصدىا اهلل (قارف
تؾ .)89–87 :1لكف يكمان ما سيزيؿ اهلل لعنة السقكط (قارف رؤ .)1 :33ليس ىذا ىك العالـ الذم قصده اهلل أف
يككف!



"بؿ مف أجؿ الذي أخضعيا – عمى الرجاء" كالفعؿ ىنا ماضي بسيط مجيكؿ يعكد إلى اهلل الذم

البطؿ:
أخضعيا (قارف  .)NASB, NKJV, TEVلقد أخضع الخميقة ا ٌ
لمادية إلى ي
.8بسبب عصياف اإلنساف.
لرد الجنس البشرم إليو (قارف تث.)39–37
 .3كمحاكلة ٌ
ماديان مكعكدان (الجسد كالعالـ).
الب ٍ
لمدة محدكدة فقط ،ألف البشرية المفتداة نالت مستقببلن ٌ
طؿ المقصكد ىك ٌ
ىذا ي
لقد عمـ اهلل مسبقان عصياف آدـ .كقد سمح لذلؾ بالحدكث كاختار العمؿ مع الجنس البشرم الساقط في عالـ
ساقط .لـ يكف ىذا ىك العالـ الذم قصده اهلل أف يككف .كال ىك العالـ الذم سيككف عميو يكمان ما (قارف 3بط:1

81؛ رؤ .)1–8 :38انظر التعميؽ عمى الرجاء ،لدل .3 :5
21 :8

"الخميقة نفسيا ستُعتؽ مف عبودية الفساد" ستككف الطبيعة جزءان مف األبدية (إش .)81–6 :88ستعكد السماء
إلى أرض مخمكقة مف جديد (قارف مت88 :5؛ 15 :34؛ 3بط81 :1؛ رؤ .)8 :38يمكف أف يككف المستقبؿ

فرد و
لفرد ،البشر مع الحيكانات ،كالبشر مع
بمثابة العكدة إلى نعيـ عدف ،أم بشركة قائمة بيف اهلل كالناس .ه
الجنة
األرض! فالكتاب
ٌ
المقدس يبدأ باهلل كالجنس البشرم كعالـ الحيكاف في شركة كتناغـ خبلؿ اإلقامة في ٌ
المقدس ييختـ بنفس الطريقة (قارف رؤ.)33–38
(قارف تؾ )3–8كالكتاب ٌ


"الفساد" انظر المكضكع الخاص لدل .31 :8

حرية مجد أوالد اهلل" ييدعى المؤمنكف في ع" 84أبناء اهلل" كفي ع" 86أكالد اهلل" كفي ع" 87كرثة

"إلى ّ
سيعمف مجد اهلل األيخركم لممؤمنيف .كاآلف في ع 89تتكقىع الخميقة استعبلف أبناء اهلل ألنيا
اهلل" .كفي ع 88ي
ستتشارؾ في المجد األخركم (قارف ع .)38إف إحياء الخميقة ،كخصكصان البشر ،سيسمح لمقصد األصمي في

تمـ  -أال كىك الشركة الحميمة بيف اهلل كالبشرية المخمكقة عمى صكرتو.
الخميقة بأف يي ٌ
22 :8
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" ُّ
ؾ العديد مف ىذه المرٌكبات،
بد كأنو ص ٌ
تئف سكيةن مع" ال ٌ
كؿ الخميقة ّ
تئف" ىذه إحدل مركبات  Synعند بكلس " ٌ
ممح ىنا إلى إرميا 4 :83ك( 88قارف تث ،)39–37حيث كانت أرض إسرائيؿ تنكح بسبب الخراب الذم
كلربما يي ٌ

خطية اإلنساف.
سببتو ٌ
ٌ
"تتم ّخض" ىذه الفكرة كانت تيدعى غالبان لدل الدكائر الييكدية "آالـ كالدة العصر الجديد" (قارف مر:81

البر الجديد لف يككف خاليان مف الصعكبات .أكضاع ىذا الكككب الساقط األخبلقية كالركحية
 .)8إف فجر يكـ ٌ
ستستمر في التردم (قارف 3تس ،83–8 :3كأيضان األختاـ كاألبكاؽ كالجامات السبعة في الرؤيا .)88–5

ثمة ثبلث ٌأنات في ىذه القرينة )8( :أنيف الخميقة (ع)33؛ ( )3أنيف المؤمنيف (ع)31؛ ك( )1أنيف الركح كشفيع
(ع ،)36ككميا بسبب كقائع تككيف( 1تأتي االستعارة الببلغية مف ع.)86
23 :8

متكررة لمتشديد.
"نحف ....نحف أنفسنا ....أنفسنا" الضمائر ىنا ٌ
"باكورة الروح" ييستخدـ ىذا المصطمح في اليكنانية الحديثة لمتعبير عف "خاتـ الخطكبة" ،كىنا تشابو مع

"ختـ الركح" الكارد في 3كك33 :8؛ ك"عربكف الركح" في 3كك5 :5؛ أؼ.84 :8

فالباككرات األكلى في العيدالقديـ كانت بمثابة الكعد بالحصاد اآلتي ،كانت ترمز إلى يمٍمكية اهلل لكؿ المحاصيؿ.
إف الركح ىك باككرة العصر الجديد عمى غرار ككف يسكع باككرة الراقديف (8كك .)31 :85يختبر المؤمنكف اآلف،
باعتبارىـ أكالد اهلل ،شيئان مف أفراح السماء بكاسطة الركح القدس الماكث فييـ كمعيـ .ىذا ىك التكاتر الحاصؿ
حصؿ" كما "لـ يحصؿ بعد" .المؤمنكف ىـ مكاطنك السماء
مف تداخؿ العصريف الييكدييف فيما يعرؼ بػً "ما
ى

كس ٌكاف األرض!

حصؿ" كما "لـ
نئف في أنفسنا" يبدك أف في األمر إشارة إلى التكتٌر الجدلي بيف "ما
"نحف أنفسناُّ ،

ى
الييكدييف المتداخميف .فممككت اهلل حاضر كلكف غير مكتمؿ .المؤمنكف يممككف حياة
يحصؿ بعد" لمعصريف
ٌ
بالقيامة ،عمم نا أنيـ ماضكف نحك المكت الجسدم (قارف 3كك .)4–3 :5نحف مخمٌصكف لكننا نخط (ركمية.)7

التبني مف أفضؿ االستعارات الببلغية مف األسرة عند بكلس ،تكضيحان لمخبلص

"متوقّعيف التب ّني" إف ٌ
التشبو
األكلي كيتنامى مف نحك بمكغ
ٌ
(قارف ع .)85فخبلص المؤمنيف ىك إجراء يبدأ بقرار التكبة كاإليماف ٌ
بالمسيح .لف يكتمؿ خبلص المؤمنيف حتى يأتي يكـ القيامة (قارف ع11؛ 8يك.)3 :1

التبني" محذكؼ مف بعض المخطكطات اليكنانية (البردية 46كالمخطكطات G, F, D,كبعض
إف مصطمح " ٌ
الترجمات البلتينية القديمة .إالَّ أنيا مكجكدة في, A, B, Cא كبعض الترجمات البلتينية القديمة كالفكلغاتا
كالسريانية كالقبطية كاألرمنية .تدرج الترجمة  UBS4تضمينيا بالدرجة " "Aأم (مؤ ٌكدة).

"فداء أجسادنا" مصطمح يعني "االسترداد بالشراء" ،استيخدمت ىذه الفكرة في العيد القديـ لكصؼ

تـ إعتاقو مف العبكدية مف قبؿ أحد أقربائو ( .)go'elكقد استخدمت بطريقة االستعارة الببلغية
شخص ما ٌ
المتجسد
الخطية .إف الثمف الذم يدفع كاف حياة االبف
لكصؼ إنقاذ اهلل لمجنس البشرم الساقط مف عبكدية
ٌ
ٌ
المعصكمة عف الخطأ .انظر المكضكع الخاص لدل .34 :1
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أف المؤمنيف سيمتمككف في األبدية
تؤ ٌكد
ٌ
المسيحية ،كالييكدية (قارف أم85–84 :84؛ 36–35 :89؛ داٌ )3 :83
مادية حقيقية (كىي ليست بالضركرة بشرية التركيب ،قارف 8كك .)49–15 :85إف أجساد المؤمنيف
أجسادان ٌ

الركحية ستيجيٌز عمى أكمؿ كجو لحياة العصر الجديد ،حياة شركة حميمية مع اهلل.
24 :8

أف ع 31يشير إلى
"ألننا بالرجاء خمصنا" ىذا زمف الماضي البسيط المجيكؿ باألسمكب الخبرم .كحيث ٌ
خبلصنا المستقبمي ،فإف ع 34يشير إلى خبلصنا الماضي بكاسطة الركح .لقد استخدـ العيد الجديد أزمنة عديدة
لؤلفعاؿ لكصؼ الخبلص:
الماضي البسيط( ،أع88 :85؛ رك34 :8؛ 3تي9 :8؛ تي5 :1؛ رك 88 :81حيث ييدمج الماضي
.8
بتكجو مستقبمي).
البسيط ٌ
.3

التاـ (أؼ 5 :3ك.)8

.1

المضارع (8كك88 :8؛ 3 :85؛ 3كك85 :3؛ 8بط38 :1؛ .)88 :4

.4

المستقبؿ (بزمف الفعؿ أك االستنتاج القرائني) ،رك81 ،9:5؛ 9:81؛ 8كك85 :1؛ في38 :8؛ 8تس:5

9–8؛ عب84 :8؛ .38 :9
كيؤدم إلى سياؽ نمط حياة باإليماف كسيكتمؿ يكمان ما بالعياف (قارف
لذا ،فالخبلص يبدأ بقرار إيماني ٌأكلي ٌ
8يك.)3 :1
" 25 :8الرجاء" انظر المكضكع الخاص أدناه.
الموضوع الخاص :الرجاء

و
بمعاف عديدة مختمفة لكنيا عمى صمة ببعضيا .غالبان ما ارتبط باكتماؿ إيماف
استخدـ بكلس ىذا المصطمح

عبر عف ذلؾ بالمجد كالحياة األبدية كالخبلص النيائي المطمؽ كالمجيء الثاني
كي ٌ
المؤمف (مثاؿ8 :تي )8 :8ي
إلخ .فاإلكتماؿ مؤ ٌكد لكف عامؿ الزمف مستقبمي كمجيكؿ .كما ارتبط الرجاء عادةن مع "اإليماف" ك"المحبة"

(قارف 8كك83 :83؛ 8تس3 :8؛ 2تس )86 :2كاليؾ الئحة جزئية باستعماالت بكلس ليذا المصطمح:
.8

المجيء الثاني ،غؿ5 :5؛ أؼ88 :8؛ 4 :4؛ تي.83 :2

.2

يسكع رجاؤنا8 ،تي.8 :8

.3

بو ييحضر المؤمف إلى اهلل ،كك23–22 :8؛ 8تس.89 :2
رجاء مكضكع في السماء ،كك.5 :8

.5

الثقة باإلنجيؿ ،كك23 :8؛ 8تس.89 :2

.6

رجاء الخبلص المطمؽ ،كك5 :8؛ 8تس83 :4؛ .8 :5

.7

مجد اهلل ،رك2 :5؛ 2كك82 :3؛ كك.27 :8

.4
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.8

خبلص األمـ بالمسيح ،كك.27 :8

.9

ضماف الخبلص8 ،تس.8 :5

.89

الحياة األبدية ،تي2 :8؛ .7 :3

.82

فداء كؿ الخميقة ،رك.22–29 :8

.83

التبني ،رك.25–23 :8
اكتماؿ كتحقؽ ٌ
لقب مف ألقاب اهلل ،رك.83 :85

.85

أمنية بكلس لممؤمنيف 2كك.7 :8

.88

.84
.86

نتائج النضكج المسيحي ،رك.5–2 :5

العيد القديـ كمرشد لمؤمني العيد الجديد ،رك.4 :85

"بالصبر" ىذه المفظة  Hupomonēاستعممت في  1 :5ك .5–4 :85إف خبلص المؤمنيف في طكر



ّْ
أف
النضكج كسيكتمؿ يكمان ما .فالصبر ىك التكازف الكتابي المطمكب في اإلصرار المعمداني
المؤكد عمى قاعدة ٌ
َّ
كي َّ
عبر عف أغمب
مرة ،يمخمٌص إلى األبد" (رؤ 8 :3ك 88ك 87ك36؛  5 :1ك 83ك38؛  .)7 :38ي
"المخمص ٌ
الحقائؽ الكتابية بثنائيات جدلية مميئة بالتكتر.

الموضوع الخاص :الحاجة إلى الصبر والثبات
إف العقائد الكتابية المتٌصمة بالحياة المسيحية يصعب شرحيا ألنيا تيعرض بثنائيات جدلية شرقية الطابع .تبدك
المسيحيكف الغربيكف نحك اختيار حقيقة كتجاىؿ
كتابيتاف .لقد اتجو
لكف كمتييما
ٌ
ٌ
ىذه الثنائيات متعارضة ٌ
أكضح:
الحقيقة المقابمة أك اإلقبلؿ مف قيمتيا .دعني ٌ

ىؿ الخبلص قرار ابتدائي بالثقة في المسيح أك ىك التزاـ طيمة الحياة في التممذة؟
.8
ىؿ الخبلص اختيار بكاسطة النعمة مف و
لع ٍر و
ض إليي ،بالتكبة
.3
إلو ٌ
جبار أـ أنو استجابة بشرٌية ى
كاإليماف؟
.1

ىؿ مف المستحيؿ خسارة الخبلص الذم سبؽ استبلمو ،أـ ىناؾ حاجة لبلجتياد المستمر؟

لقد كانت مسألة الصبر كالثبات مثا انر مستم انر لمنزاع عبر تاريخ الكنيسة .فالمشكمة تنشأ مف المقاطع

المتعارضة ظاىريان في العيد الجديد:

.8

نصكص حكؿ الضماف:

أ.

تصريحات يسكع (يك17 :6؛ .)39–38 :81

ب.

تصريحات بكلس (رك19–15 :8؛ أؼ81 :8؛  5 :3ك9 –8؛ في6 :8؛ 81 :3؛ 3تس1 :1؛

3تي83 :8؛ .)88 :4
ت.

تصريحات بطرس (8بط.)5–4 :8
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.3
أ.

نصكص حكؿ الحاجة إلى الصبر كالثبات:
تصريحات يسكع (مت33 :81؛ 9–8 :81؛ 11–34؛ 81 :34؛ مر81 :81؛ يك18 :8؛ –4 :85

81؛ رؤ 7 :3ك 87ك31؛  5 :1ك 83ك.)38
ب.

تصريحات بكلس (رك33:88؛ 8كك3:85؛ 3كك5 :81؛ غؿ6 :8؛ 4 :1؛ 4 :5؛ 9 :6؛ في83 :3؛

31–88 :1؛ كك.)31 :8
ت.

تصريحات كاتب رسالة العبرانييف (8 :3؛  6 :1ك84؛ 84 :84؛ .)88 :6

ث.

تصريحات يكحنا (8يك6 :3؛ 3يك.)9

ج.

تصريح اآلب (رؤ.)7 :38

جبار مثمٌث األقانيـ .كال يخمص
يصدر الخبلص بحسب الكتاب المقدس مف محبة كرحمة كنعمة إلو عظيـ ٌ
ال كتنظٌـ البرنامج (األجندة)،
إنساف دكف مبادرة أكلية مف الركح القدس (قارف يك 44 :6ك )65تأتي األلكىة أك ن

لكنيا تتطمٌب أف يستجيب الناس باإليماف كالتكبة ،باالبتداء كاالستمرار كمييما .كيعمؿ اهلل مع الجنس البشرم
ٌ
بعبلقة عيدية .فيناؾ امتيازات كمسؤكليات!
خطية الخميقة الساقطة .كقد كفٌر اهلل طريقان
الخبلص معركض عمى كؿ الناس .لقد عالج مكت يسكع مشكمة ٌ
لمحب ً
دبره في يسكع.
تو كما ٌ
كيطمب مف ك ٌؿ أكلئؾ الذيف يخمقكا عمى صكرتو أف يستجيبكا ٌ
إذا رغبت قراءة المزيد حكؿ ىذا المكضكع مف منظكر كالفيني راجع:

.8

 The Word of Truthلمكاتب  Dale Moodyدار نشر  ،8988 ،Eerdmensص.165–148

.3

 Life in The Sonلمكاتب  ،Robet Shankدار نشر .8968 ،Westcott

.1

 Kept by the Power of Godلمكاتب  ،Howard Marshallنشر .8969 ،Bethany

كرخصة لعيش حياة أنانية كببل ثمر)3( .
يتناكؿ الكتاب ٌ
المقدس مشكمتيف في ىذا المجاؿ )8( :أخذ الضماف ي
الشخصية .المشكمة ىي أف الجماعة المغمكطة تأخذ
الخطية
ٌ
تشجيع أكلئؾ الذيف يتصارعكف مع الخدمة ك ٌ

الرسالة المغمكطة كتبني أنظمة الىكتية عمى مقاطع كتابية محدكدة .بعض المؤمنيف يحتاجكف بإلحاح إلى
أم مف الفريقيف أنت؟
رسالة الضماف ،آخركف يحتاجكف إلى تحذيرات صارمة! ففي ٌ
النص ( NASBالدارج) 27–26 :8
َج ِم ِو َكما ي ْنب ِغي .و ِ
يف َ ِ
26و َك ِ
شفَعُ ِفي َنا
لك َّف ُّ
ذل َؾ ُّ
س ُو َي ْ
ضا ُي ِع ُ
صمّْي أل ْ
وح أ َْي ً
الر َ
َ ََ
الر ُ
ض َعفَات َنا ،أل ََّن َنا لَ ْ
وح َن ْف َ
َ
س َنا َن ْعمَ ُـ َما ُن َ
َ
27
يئ ِة ِ
لك َّف الَِّذي ي ْفحص ا ْل ُقمُوب يعمَـ ما ُىو ْ ِ
ؽ ِبيا .و ِ
ِبأ ََّن ٍ
شفَعُ ِفي
الر ِ
ات الَ ُي ْن َ
اـ ُّ
اهلل َي ْ
س ِب َم ِش َ
طُ َ
وح ،أل ََّن ُو ِب َح َ
َ َْ ُ َ َ
َ َ ُ
َ
اىت َم ُ
ا ْل ِقد ِ
يف.
ّْيس َ
26 :8
التشفعية مع "األنيف كالرجاء" المذككريف في األعداد .35–31
ط خدمة الركح
"كذلؾ" ىنا رب ى
ٌ
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"الروح أيضاً يعيف" زمف مضارع معمكـ كفيو مرٌكب مضاعؼ مع ( Synقارف ع )38ك .Antiكالترجمة



األمثؿ ىي "يتكلٌى" كنرل ىذه الكممة ىنا فقط ،كفي لك .4 :81فاهلل بأقانيمو الثبلثة مجتمعةن يعمؿ لصالح

المؤمف .فاآلب أرسؿ االبف ليمكت نيابةن عف الجنس البشرم كىك اآلف يشفع فينا أيضان (قارف ع14؛ 8يك،)8 :3

المسيح فييـ (قارف يك)85–8 :86؛ عممان أف كممة
الركح يجمب الجنس البشرم الساقط إلى المسيح كيش ٌكؿ
ى
تتضمف بأف لممؤمنيف دكر في جعؿ معكنة الركح (الشفاعة)
"يعيف" كالتي تعني "يتكلٌى بالتزاـ مع شخص ما"
ٌ
مفيدة ليذا الغرض تحديدان.
يئف المؤمنكف في سقكطيـ كالركح ُّ
"الروح نفسو يشفع فينا بأ ّنات ال ُينطؽ بيا" ُّ
يئف بشفاعتو فييـ.

فالركح القدس في المفدييف يصمٌي ألجميـ ،كيسكع عف يميف اآلب أيضان يصمٌي ألجميـ (قارف ع 37ك14؛

تقكم المؤمف عمى الصبلة (قارف ع85؛ غؿ .)6 :4إف قرينة ىذا المقطع
عب34 :9؛ 8يك )8 :3ىذه الشفاعة ٌ
مجرد شفاعة الركح إلى اآلب لصالح المؤمنيف.
ال تشير إلى المكىبة الركحية في التكمٌـ بألسنة ،لكف ٌ



27 :8

"يشفع" انظر المكضكع الخاص :استخداـ بكلس لمرٌكبات  ،Huperلدل .11 :8

"الذي يفحص القموب" ىذا مكضكع دائـ التكرار في العيد القديـ (قارف 8صـ7 :3؛ 7 :86؛ 8مؿ19 :8؛
8أخ9 :38؛ 3أخ11 :6؛ مز9 :7؛ 38 :44؛ أـ88 :85؛ 37 :31؛ 3 :38؛ إر31 :88؛ 81–9 :87؛ :31
يحبنا (قارف مز.)819
يعرفينا حقٌان كمازاؿ ٌ
83؛ لك85 :86؛ أع34 :8؛  )8 :85الرب ٍ
ميمات الركح بكؿ كضكح في يك ،85–3 :86إحداىا ىي الشفاعة.

"يشفع في ّ
القديسيف" تظير ٌ
ترد كممة "قديسيف" بصيغة الجمع دائمان عدا (في )38 :4حيث ترد بصيغة المفرد كىي تشير إلى كؿ المؤمنيف.

المسيحيكف أعضاء في عائمة اهلل ،جسد المسيح ،الييكؿ الجديد المبني مف أفراد مؤمنيف .ىذا تكازف الىكتي

مطمكب لمفردية الغربية (األميركية) .انظر المكضكع الخاص :القديسكف ،لدل .7 :8
الموضوع الخاص :شخصانية الروح
مرة ييذكر فييا باالسـ5 :5 ،؛ 8 :9؛ :84
ىذا أكؿ ذكر "لمركح القدس" كشخص في ركمية (لكف ليست ٌأكؿ ٌ
المنجزة ألغراض ييكه كلـ يكف
87؛  81 :85ك .)86لقد كاف "ركح اهلل" في العيد القديـ ( )ruachالقكة ي
تـ
ىناؾ أم تمميح عف ككنو شخصان (التكحيد في العيد القديـ) .إالٌ ٌ
أف ذات كشخصية الركح القدس قد ٌ
تكثيقيا في العيد الجديد عمى ىذا النحك:

.8

يمكف التجديؼ عميو (قارف مت18 :83؛ مر.)39 :1

.3

يعمٌـ (قارف لك83 :83؛ يك.)36 :84

.1
.4
.5

ىي ٍشيد (قارف يك.)36 :85
يب ٌكت ،يرشد (قارف يك.)85–7 :86

يدعى "الذم ىك" (( )Hosقارف أؼ.)84 :8
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-6يي ٍحزف (قارف أؼ.)11 :4
-7يمكف إطفاؤه (قارف 8تس.)89 :5
كالنصكص الخاصة بعقيدة الثالكث ،تتكمٌـ عف ثبلثة أقانيـ:

.8

مت.89 :38

.3

3كك.84 :81

.1

8بط.3 :8

الركح مرتبط بالنشاط البشرم:
.8

أع.38 :85

.1

8كك.88 :83

.4

أؼ.11 :4

.5

8تس.85 :5

.3

رك.36 :8

يتـ التشديد عمى دكر الركح القدس .لـ يكف يكـ الخمسيف بداية عمؿ الركح ،بؿ
في مستيؿ سفر األعماؿ ٌ
فصؿ جديد .لقد امتمؾ يسكع الركح عمى الدكاـ .معمكديتو لـ تكف بداية عمؿ الركح ،بؿ فصؿ جديد .يييء
ٍ
و
كمحبة
الفعالة،
لكقا الكنيسة
ٌ
الفعالة :يسكع مازاؿ ىك المركز ،كالركح مازاؿ الكاسطة ٌ
لفصؿ جديد مف الخدمة ٌ
اآلب كغفرانو كاستعادتو لكؿ الناس المخمكقيف عمى صكرتو ىك اليدؼ!

النص ( NASBالدارج) 31–28 :8
شي ِ
َف
ص ِد ِه18 .أل َّ
َ 17وَن ْح ُف َن ْعمَ ُـ أ َّ
يف ُى ْـ َم ْد ُع ُّو َ
ُّوف اهللَ ،الَِّذ َ
يف ُي ِحب َ
اء تَ ْع َم ُؿ َم ًعا ِل ْم َخ ْي ِر ِلمَِّذ َ
َف ُك َّؿ األَ ْ َ
س َب قَ ْ
وف َح َ
21
وف ُى َو ِب ْك ًار َب ْي َف إِ ْخ َوٍة َك ِث ِ
يف
ؽ فَ َع َّي َن ُي ْـ ِل َي ُكوُنوا ُم َ
س َب َ
س َب َ
يفَ .والَِّذ َ
ير َ
ورةَ ْاب ِن ِوِ ،ل َي ُك َ
شا ِب ِي َ
الَِّذ َ
يف ُ
ؽ فَ َع َرفَ ُي ْـ َ
يف َ
ص َ
ضا.
يف َبَّرَرُى ْـ ،فَ ُ
اى ْـ ،فَ ُ
ؽ فَ َع َّي َن ُي ْـ ،فَ ُ
يف َد َع ُ
يؤالَ ِء َد َع ُ
يؤالَ ِء َمج َ
س َب َ
ضاَ .والَِّذ َ
ضاَ .والَِّذ َ
َّد ُى ْـ أ َْي ً
يؤالَ ِء َبَّرَرُى ْـ أ َْي ً
اى ْـ أ َْي ً
َ
28 :8
يسبب اهلل كؿ األشياء" أما
"كؿ األشياء" كرد في المخطكطات اليكنانية القديمة المكتكبة بالخط البكصي  Aك ٌ " B
مخطكطة البردم  P46فنجد فييا "اهلل" كفاعؿ لجممة "تعمؿ معان" ،كما ٌأنو مف الممكف نحكيان أف يككف الفاعؿ في
ع 38ىك "الركح" (قارف ع )REB ،NEB ،37ىذا العدد عمى صمة باآلالـ الكاردة في األعداد 88–87؛

القدر كالنصيب بالنسبة لممؤمنيف.
سمى بالحظ ك ى
ك" ٌ
األنات" في ع ،31إذ ال يكجد ما يي ٌ
"تعمؿ معان لمخير" إف زمف الفعؿ حاضر معمكـ كىك مف مرٌكبات "( "synقارف ع .)36لذلؾ فإف

المعنى الحرفي ىك "كؿ األشياء تتابع العمؿ بتعاكف الكاحد مع اآلخر لمخير" .كىذه فكرة صعبة في عالـ الشر

كاأللـ (ىناؾ كتاباف مفيداف في ىذا المكضكع كىما :صبلح اهلل  Goodness of Godتأليؼ & Wenham
كسر المسيحي لحياة سعيدة.)The Christian's Secret of a Happy Life
ٌ Hannah Whithall Smith
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التشبو
المتغيرة لكؿ مؤمف ىي
معرؼ في ع 39كػ"مشابييف صكرة ابنو" ،فخطٌة اهلل غير
ٌ
ٌ
الصبلح أك الخير ىنا ٌ
الصحة.
بالمسيح كليس الغنى أك الشيرة أك
ٌ

يحبوف اهلل ،المدعووف حسب قصده" ىنا اسما فاعؿ كردا في ىذه الجممة ،كىما شرطاف

"لمذيف ّ
بغض النظر عف الظركؼ ،كفي ضكء إيجابي (قارف ع .)85الحظ
يستمراف في السماح لممؤمف بمعاينة الحياة،
ٌ

يحبكف" ،كسيادة اهلل "المدعككف".
ثانيةن الناحيتيف العيديتيف التكأميف لمحرية اإلنسانية " ٌ

 31–29 :8كؿ األفعاؿ في ىذه األعداد تأتي في زمف الماضي البسيط المعمكـ كاألسمكب الخبرم .كتش ٌكؿ

سمسمة تنطمؽ مف الزمف السحيؽ حتى انتياء الزمف .فاهلل يعرفنا كمازاؿ عكنان لنا كيريدنا أف نككف معو .كىذه

مف
طي المستقبؿٌ ،
لكنو في ىذه القرينة يم ٍع ه
قرينة يمشتىىرىكة كليست إفرادية .إف الفعؿ النيائي لمتمجيد مازاؿ في ٌ
تـ.
ككأنو
حدث قد َّ
ه

29 :8

محبة اهلل
أما في  3 :88فتشير إلى عيد ٌ
"سبؽ فعرؼ" استخدـ بكلس ىذه المفظة مرتيف ،ىنا كفي ٌ .3 :88
مجرد اإللماـ
إلسرائيؿ قبؿ الزمف .تذ ٌكر أف فعؿ "يعرؼ" بالعبرٌية لو صمة بالعبلقة الشخصية الحميمية كليس ٌ
بشخص ما (قارف تؾ8 :4؛ إر )5 :8كىنا نراىا محتكاة في سمسمة مف األحداث (ع .)11–39لقد ارتبطت ىذه
المفظة بالتعييف المسبؽ .مع ذلؾ يجب اإلقرار بأف عمـ اهلل السابؽ ليس قاعدة االختيار ألنو لك كاف كذلؾ لكاف
أداء إنسانيان .كقد كجدت ىذه المفظة أيضان
االختيار مبني عمى االستجابة المستقبمية لمبشرية الساقطة كالذم يعتبر ن
في أع5 :36؛ 8بط 3 :8ك31؛ 3بط.87 :1
فعيف" ( )Proorizōكبلىما مرٌكباف

فعيف" إف فعؿ "سبؽ فعرؼ" ( )Proginōskōأك فعؿ "سبؽ ٌ
"سبؽ ّ
حدد مسبقان" ك"رسـ مسبقان".
الجر "قبؿ" ( )Proكلذا يجب ترجمتيما "عرؼ مسبقان"ٌ " ،
مع حرؼ ٌ
إف النصكص الكاضحة حكؿ التعييف المسبؽ أك ما ييعرؼ بقدرية المصير في العيد الجديد ىي :رك11–38 :8؛

تشدد بكؿ كضكح عمى سيادة اهلل ،أم أنو يتح ٌكـ كميان في كؿ شيء بما في
أؼ84–1 :8؛ رك .9ىذه النصكص ٌ
مدبرة سابقان في أكانيا ،إالٌ أف ىذه الخطة ليست اعتباطية كال انتقائية،
ذلؾ تاريخ البشر .فيناؾ خطٌة فداء إليية ٌ

الحب كالرحمة كالنعمة غير
كلـ تؤسس فقط عمى عمـ اهلل السابؽ كسيادتو بؿ عمى طبيعتو غير المتغيرة مف
ٌ
المستى ىحقَّة.

عمينا الحذر مف فرديتنا الغربية (األميركية) أك مف غيرتنا التبشرية التي تميز ىذه الحقيقة الباىرة .كيجب عمينا
َّ
الحذر مف االستقطاب في الصراع التاريخي البلىكتي بيف أكغسطينكس مقابؿ بيبلجيكس ،أك
الكالفينية (تبعان

َّ
األرمينية (تبعان ألرمينيكس).
لكالفف) مقابؿ

محبة كنعمة كرحمة اهلل ،كال استبعاد أحد مف البشارة ،إنما قيصد بيا
فعقيدة التعييف المسبؽ لـ ييقصد بيا تقييد ٌ
تقكية المؤمنيف في بمكرة نظرتيـ نحك العالـ .ألف اهلل إلو الجميع (قارف يك86 :1؛ 8تي4 :3؛ 3بط )9 :1فاهلل

متح ٌكـ في كؿ شيء .مف ذا الذم يفصمنا عنو؟ (قارف رك )19–18 :8فالتعييف المسبؽ يش ٌكؿ أحد طريقيف
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يخ َّ
كؿ ى ق في الزمف الحاضر ،كالبشر مرتبطكف بعامؿ الزمف؛ أما قدراتنا العقمية
لرؤية الحياة .يرل اهلل التار ى
كمنظكرنا الفكرم فمحدكد ،كال يكجد أم تناقض بيف سيادة اهلل كحرية اإلرادة لدل الناس .إنو تركيبة ذات صمة
قدـ عادةن مف
بالعيد .كىذا مثاؿ آخر عف حقيقة كتابية معطاة بطريقة
الشد الجدلي .ألف العقائد الكتابية تي ٌ
ٌ
منظكرات مختمفة كتظيىر غالبان بشكميا المتناقض ظاىريان .فالحقيقة ىي تكازف بيف ثنائية تبدك متعارضة .ال يجب
عمينا إزاحة التكتر بالتقاط إحدل الحقائؽ ،كال يجب عزؿ أية حقيقة كتابية في مقصكرة خاصة بيا.

كمف الضركرم أيضان أف نضيؼ َّ
التشبو بالمسيح اآلف
أف ىدؼ االختيار ليس فقط السماء عندما نمكت ،لكف
ٌ
تـ اختيارنا لنككف " َّ
يغيرنا كي يرل اآلخركف
مقدسيف كببل لكـ" .يختار اهلل أف ٌ
(قارف أؼ4 :8؛  !)81 :3لقد ٌ
التغيير ،كيستجيبكف لو باإليماف في المسيح! فاالختيار ليس امتيا انز بؿ مسؤكلية عيدية!

"ليكونوا مشابييف صورة ابنو" إنيا حقيقة كبرل في ىذا المقطع .كىي ىدؼ المسيحية (قارف غؿ:4



التشبو بالمسيح (أؼ)4 :8
89؛ أؼ .)81 :4فالقداسة ىي مشيئة اهلل لكؿ مؤمف ،كاختيار اهلل ىك في سبيؿ
ٌ
مجرد مكانة خاصة .فصكرة اهلل المعطاة لمبشرية في الخميقة (قارف تؾ36 :8؛  8 :5ك1؛  )6 :9يجب
كليس ٌ
استعادتيا (قارف كك .)81 :1انظر التعميؽ لدل  38 :8كالمكضكع الخاص :مدعككف ،لدل .6 :8

المسيا في العيد القديـ حيث كانت
"ليكوف بك ارً بيف إخوة كثيريف" في مز" 37 :89بً ٍكر" ىك لقب

ٌ
تفكؽ يسكع في
تفكؽ يسكع في الخميقة (كك ،)85 :8كإلظيار ٌ
تفكق نا كامتيا ناز .استيخدـ المصطمح إلظيار ٌ
البككرية ٌ

سمكه! كىذا المصطمح ال يشير
القيامة (كك88 :8؛ رؤ .)5 :8في ىذا
ٌ
النص ،ييحضر المؤمنكف مف خبللو إلى ٌ
تجسد يسكع ،بؿ إليو شخصيان كرأس لسبللة جديدة .األكؿ في سمسمة ،كمصباح السبيؿ إليماننا كقناة بركة
إلى ٌ
اهلل لعائمة اإليماف! انظر المكضكع الخاص أدناه.
الموضوع الخاص :ال ِب ْكر

بعدة و
معاف متميزة:
المقدس ٌ
تيستخدـ كممة "بكر" ( )Prōtotokosفي الكتاب ٌ
تفكؽ االبف البكر في األسرة (مز37 :89؛ لك7 :3؛ رك39 :8؛
.8
خمفيتيا في العيد القديـ تيشير إلى ٌ
عب.)38 :88

.3

يتحدث عف يسكع كبكر الخميقة ،ربما ىناؾ تمميح لمعيد القديـ أـ–33 :8
استخداميا في ككٌ 85 :8

.1

استخداميا في كك88 :8؛ 8كك( 31 :85كىنا) ييشير إلى يسكع البكر مف األمكات.
بكر ،ىك أحد ألقاب
المسيا في العيد القديـ (قارف مز37 :89؛ عب6 :8؛  .)31 :83لقد كاف لقبان
ٌ

 ،18أك كاسطة الخمؽ عند اهلل (قارف يك1 :8؛ 8كك6 :8؛ كك86–85 :8؛ عب.)3 :8
.4

األنسب لممكضكع.
اح عديدة
طياتو نك و
لسمك كمركزية يسكع .البنديف 1ك 4بيذه القرينة ىما ٍ
يدمج في ٌ
ٌ
31 :8
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المقدس بكممة "المجد" ،كىك مصطمح مف عالـ التجارة كيعني "ثقيؿ"،
"مجدَّىـ" يكصؼ اهلل غالبان في الكتاب
ٌ
كضمنان ثميف كالذىب .انظر المكضكع الخاص لدل  .31 :1مف الناحية البلىكتية ،يفتدم اهلل الجنس البشرم
مدكنة في ع 11–39كالخطكة األخيرة ىي "التمجيد"؛ كىذا سيككف كماؿ خبلص
الساقط بسمسمة مف الخطكات ٌ
المؤمنيف ،كسيحدث يكـ القيامة عندما ييمنحكف أجسادنا ركحية جديدة (قارف 8كك )58-51 :85كيتٌحدكف بالتماـ

مع اهلل مثمٌث األقانيـ كمع بعضيـ البعض (قارف8تس88-81 :4؛ 8يك.)3 :1

النص ( NASBالدارج) 39–31 :8
21
20
ؼ
اف اهللُ َم َع َنا ،فَ َم ْف َعمَ ْي َنا؟ اَلَِّذي لَ ْـ ُي ْ
يفَ ،ك ْي َ
ش ِف ْ
َج َم ِع َ
فَ َما َذا َنقُو ُؿ ِلي َذا؟ إِ ْف َك َ
َج ِم َنا أ ْ
ؽ َعمَى ْاب ِن ِوَ ،ب ْؿ َب َذلَ ُو أل ْ
23
ٍ 22
اري ِ
شتَ ِكي َعمَى ُم ْختَ ِ
يف؟
س َي ْ
ضا َم َع ُو ُك َّؿ َ
اهلل؟ اَهللُ ُى َو الَِّذي ُي َبّْرُرَ .م ْف ُى َو الَِّذي َي ِد ُ
الَ َي َي ُب َنا أ َْي ً
ش ْيء؟ َم ْف َ
يف ِ
ِ
ضا َع ْف َي ِم ِ
شفَعُ ِفي َناَ 24 .م ْف
اتَ ،ب ْؿ ِبا ْل َح ِر ّْ
ضا َي ْ
يح ُى َو الَِّذي َم َ
اهلل ،الَِّذي أ َْي ً
ضا ،الَِّذي ُى َو أ َْي ً
اـ أ َْي ً
اَْل َمس ُ
ي قَ َ
يح؟ أ ِ
صمَُنا ع ْف محب ِ
سي ْف ِ
ؼ؟ َ 25ك َما ُى َو
َّة ا ْل َم ِس ِ
ي أ َْـ َخ َ
س ْي ٌ
اض ِط َي ٌ
ض ِِ ْي ٌ
ؽ أَِـ ْ
َش َّدةٌ أ َْـ َ
َ ََ
ََ
اد أ َْـ ُجوعٌ أ َْـ ُع ْر ٌ
طٌر أ َْـ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ 26
ٍ ِ َّ
ات ُك َّؿ َّ
الن َي ِ
ص ُارَنا
َج ِم َؾ ُن َم ُ
وب«:إِ َّن َنا ِم ْف أ ْ
َم ْكتُ ٌ
ار .قَ ْد ُحس ْب َنا م ْث َؿ َغ َنـ لمذ ْب ِح»َ .ولك َّن َنا في ىذه َجميع َيا َي ْعظُ ُـ ا ْنت َ
ات ،والَ أُمور ح ِ
ِبالَِّذي أَح َّب َنا27 .فَِإ ّْني متَيقّْ ٌف أ ََّن ُو الَ مو َت والَ حياةَ ،والَ مبلَ ِئ َك َة والَ ر َؤساء والَ قَُّو ِ
اض َرةً َوالَ
َ ُ َ َ
َُ
َ
َ ُ َ َ َ
َْ َ ََ َ َ
28
َّة ِ
صمَ َنا ع ْف محب ِ
َف تَ ْف ِ
ع َرّْب َنا.
اهلل الَِّتي ِفي ا ْل َم ِس ِ
ؽَ ،والَ َخ ِميقَ َة أ ْ
ُخ َرى ،تَ ْق ِد ُر أ ْ
سو َ
ستَ ْقَبمَ ًةَ ،والَ ُع ْم َو َوالَ ُع ْم َ
َ ََ
ُم ْ
يح َي ُ
31 :8

ً
عرض النقد الساخر (قارف 5 :1؛ :4
أسمكب
مفضمة عند بكلس تعكس
"فماذا نقوؿ إذاً ليذا؟" كانت ىذه عبارة
ٌ
ى
أم
المعطاة سابقان .لكف مف غير المؤ ٌكد إلى ّْ
8؛ 8 :6؛ 7 :7؛  84 :9ك ،)11ىذا السؤاؿ لو صمة بالحقائؽ ي

مدل تيشير ىذه العبارة .ممكف تيشير إلى  18–38 :1أك  8 :8أك  .88 :8فبسبب استخداـ أداة االستئناؼ "إذان"
في  8 :8كالقرينة ،فإف  88 :8يمكف أف يفتح بابان لمتخميف اإليجابي.
صحة القكؿ مف كجية نظر الكاتب أك
تتصدر الجممة الشرطية التي تفترض
"إف" ىذه أداة شرط

ٌ
ٌ
الخطية ،فإف اهلل معنا كلنا!
ألغراضو األدبية .عجيب! في كسط كؿ صراعاتنا مع
ٌ

" َمف عمينا" تتكرر " ىم ٍف" في ع 11ك 14ك .15كىي تشير إلى الشيطاف (الذم ال ييذكر حتى )31 :86

ىذا المقطع  19–18يستخدـ تقنيات العيد القديـ مف أسفار األنبياء مثؿ قاعة المحكمة (ميخا 8ك .)6حيث
يجمب ييكه شعبو إلى المحكمة بتيمة الزنى الركحي ،كىك تمميح إلى إش.9–8 :51
يبرر" ع11؛ "يديف" ع14؛ ك"يشفع أم
الحظ المصطمحات القانكنية" :عمينا أم ٌ
ضدنا" ع18؛ "شككل" ع11؛ " ٌ
اإلدعاء (لكنو صامت) كالمبلئكة
يدافع" ع .14اهلل ىك القاضي ،كيسكع ىك محامي الدفاع ،كالشيطاف ىك جية ٌ

حضكر المحكمة (قارف 8كك9 :4؛ أؼ7 :3؛ .)81 :1

32 :8

"الذي لـ يشفؽ عمى ابنو" لقد أعطى اهللي اآلب الجنس البشرم الساقط أفضؿ ما عنده ،فمف يتخمٌى اآلف عف
المؤمنيف كلف يبخؿ عمييـ (قارف يك86 :1؛ رك .)8 :5ما أبعد مرمى فكرة العيد القديـ عف اهلل المنتقـ كيسكع
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المحب! ىذه العطية العظمى تعكس إعبلف اهلل إلبراىيـ في تؾ 83 :33ك .86استخدـ معمٌمك الييكد ىذا المقطع
ٌ
مف العيد القديـ لدعـ عقيدة الكفارة البديمة عف ذرية إبراىيـ.

"بؿ بذلو ألجمنا أجمعيف" كممة "أجمعيف" في ىذا النص ذات مغزل .لقد مات يسكع ألجؿ خطايا العالـ



(قارف لك88–81 :3؛ يك86 :1؛ 43 :4؛ 58 :88؛ 8تي81 :4؛ 8يك3 :3؛  .)84 :4كتعكس الرمزية في آدـ
– المسيح حسبما كردت في  .38–83 :5لقد َّ
الخطية ،كباتت المسألة اآلف قائمة عمى
حؿ مكت المسيح مشكمة
ٌ
معادلة "آمف كخذ".

أما "كؿ شيء" فيشير إلى ع .87انظر

"ييبنا كؿ شيء" جذر ىذا الفعؿ اليكناني مصدر لكممة نعمةٌ .
التعميؽ لدل 34. :1

34–33 :8

يبرر ....يديف ....يشفع" كميا مصطمحات قانكنية .ع 19–18تمثؿ جمسة محاكمة في السماء,
"يشتكيّ ....
كيمكف أف يككف ذلؾ تمميحان لػً إش9.–8 :51
33 :8

"مختاري اهلل" يسكع ىك اإلنساف الذم اختاره اهلل عف كؿ البشر ( .)Barthأكضح كأشمؿ المقاطع حكؿ ىذه
الحقيقة في العيد الجديد ترد في أؼ4–1 :8؛ رك .36–84 :9لقد اختار اآلب يسكع ليختار كؿ الجنس البشرم،
فيسكع ىك كممة "نعـ" مف اهلل لكممة "ال" مف الجنس البشرم الساقط!
الموضوع الخاص :االختيار /التعييف المسبؽ والحاجة إلى توازف الىوتي
إف االختيار عقيدة رائعة ،عممان أنيا ليست دعكة لمتفضيؿ ،بؿ ىي دعكة ألف نككف قناة كأداة ككاسطة لفداء

اآلخريف! لقد استخدمت لفظة اختيار في العيد القديـ بالدرجة األكلى في مجاؿ الخدمة؛ أما في العيد الجديد
المقدس إيجاد حؿ
فقد استيخدمت بالدرجة األكلى لمخبلص الذم تصدر عنو الخدمة .ال يحاكؿ الكتاب
ٌ
الحرة ،لكنو يؤ ٌكدىما كمييما! كخير مثاؿ لمتكتٌر الكتابي في
لمتعارض الظاىرم بيف سيادة اهلل كارادة اإلنساف ٌ
ىذا األمر ما كرد في ركمية 9حكؿ سيادة اهلل في االختيار ،كركمية 81حكؿ استجابة اإلنساف الضركرية
( 88 :81ك.)81

يمكف إيجاد مفتاح ىذا التكتٌر البلىكتي في أؼ .4 :8فيسكع ىك اإلنساف المختار مف اهلل ،كالجميع مختاركف
فيو بحسب قدرتو (كارؿ بارت .)Karl Barth-يسكع ىك كممة "نعـ" مف اهلل لحاجة الجنس البشرم الساقط

( .)Karl Barthنص أؼ 4 :8يساعد عمى تكضيح المسألة مف خبلؿ التأكيد عمى أف ىدؼ التعييف المسبؽ
التشبو بالمسيح) .كثي انر ما ننجذب إلى فكائد اإلنجيؿ كنتجاىؿ المسؤكليات! فدعكة
ليس السماء ،بؿ القداسة ( ٌ
اهلل (االختيار) تشمؿ زمف حياتنا كما أبديتنا أيضان!

مجرد حقائؽ منفردة مستقمة .كالتشبيو الجيد لممسألة مف
فالعقائد تأتي في ارتباط مع الحقائؽ األخرل ،ليست ٌ
مجرة مقابؿ نجـ مفرد .يعرض اهلل الحقيقة بأسمكب أدبي شرقي ال غربي فبل ينبغي عمينا إزاحة
عالـ الفمؾ بيف ٌ
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مرده إلى الثنائيات الجدلية (المتناقضة ظاىريان) لمحقائؽ العقائدية:
التكتٌر الذم ٌ
الحرة.
.8
التعييف المسبؽ مقابؿ إرادة اإلنساف ٌ
.3
.1
.4

ضماف المؤمنيف مقابؿ الحاجة إلى الصبر كالثبات.

الخطية اإلرادية.
األصمية مقابؿ
الخطية
ٌ
ٌ
ٌ
الخطية (الكمالية) مقابؿ اإلقبلؿ مف الخطأ.
العصمة مف
ٌ

.5

التبرير كالتقديس الفكرم األكلي مقابؿ التقديس المتنامي.

.6

المسيحية مقابؿ المسؤكلية المسيحية.
الحرٌية
ٌ
سمك اهلل مقابؿ حمكلية اهلل.
ٌ

.7
.8
.9

المقدسة.
المدرؾ في األسفار ٌ
اهلل الذم ال ييدرؾ بالمطمؽ مقابؿ اهلل ي
ممككت اهلل في الحاضر مقابؿ االكتماؿ المستقبمي.

.81

التكبة كعطية مف اهلل مقابؿ التكبة كاستجابة عيدية إنسانية ضركرية.

.88

يسكع كإلو مقابؿ يسكع اإلنساف.

.83

يسكع المساكم لآلب مقابؿ يسكع الخاضع لآلب.

الفكرة البلىكتية عف "العيد" تجمع سيادة اهلل (الذم يأخذ دائمان المبادرة كينظٌـ جدكؿ األعماؿ) مع استجابة
النصي ألحد األطراؼ التي
البشر المبدئية االنتدابية المستمرة القائمة عمى اإليماف كالتكبة .احذر مف البرىاف
ٌ
المفضمة أك
يظير فييا تناقض ظاىرم مع التقميؿ مف شأف اآلخر! احذر مف التشديد فقط عمى عقيدتؾ
ٌ
نظامؾ البلىكتي!

احي عديدة مف خدمة يسكع )8( :مات )3( .أيقيـ )1( .ىك عف يميف اهلل .ك( )4يشفع
 34 :8ىذا العدد ٌ
يدكف نك ى
في المؤمنيف.
لقد دفع مكت يسكع العقكبة عف خطايانا (قارف إش51؛ مر45 :81؛ 3كك .)38 :5كأظيرت قيامة يسكع قبكؿ

أما ُّ
تمجد يسكع لدل يميف اآلب كشفاعتو في
اآلب لخدمة االبف مانحان الرجاء في مكاجية االضطياد كالمكتٌ .
المؤمنيف فتعطييـ الشجاعة لمجاىدة الجياد الحسف في اإليماف.


"عف يميف اهلل" ىذه استعارة كينكنية ،فاهلل ليس لديو جسد مادم بؿ ىك "ركح" .لكف ىذه االستعارة

السمك .ال يستعمؿ بكلس الرسكؿ ىذا التعبير بشكؿ كبير (قارف
الببلغية
ٌ
تتحدث عف مكضع القكة كالسمطة ك ٌ
أؼ31 :8؛ كك .)8 :1ربما يككف بكلس مقتبسان ذلؾ (ع )14مف قانكف إيماف مسيحي مب ٌكر (قارف في6 :3؛
8تي.)86 :1


"يشفع" تستمر خدمة يسكع إذ يشفع بنا (قارف عب86–4 :4؛  )35 :7كذلؾ يعمؿ الركح (ع.)37–36

كىذا مف المصطمح " "Paracleteكالمعني بو الركح في يك 86 :84كاالبف في 8يك .8 :3كىذا تمميح آخر إلى

ترنيمة العبد المتألٌـ (قارف إش.)83 :51
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35 :8
محبة المسيح لممؤمنيف ،أك
إما (ٌ )8
" ّ
محبة المسيح" عبارة في حالة المضاؼ ،إما بداللة الفاعؿ أك المفعكؿ بوٌ :
محبة المؤمنيف لممسيح
محبة المؤمنيف لممسيح .االحتماؿ 8ىك األنسب ليذه القرينة (مع 3كك )84 :5ألف ٌ
(ٌ )3

محبة المسيح أكيدة كراسخة.
متذبذبة ،لكف ٌ
ىناؾ تفاكت في المخطكط اليكناني باالرتباط مع ىذه العبارة .إحدل المخطكطات تقكؿ "محبة اهلل" (المخطكطة
א) كمخطكطة أخرل تدمج العبارتيف "محبة اهلل في المسيح" (المخطكطة  .)Bتمنح جامعة الترجمة  UBS4عبارة
"محبة المسيح" الدرجة ( Aكحالة أكيدة) كتظير أيضان في المخطكطات  C, D, F, Gكأغمب الترجمات البلتينية
القديمة كالفكلغاتا كالبسيطة.

سيعاني المسيحيكف المشاكؿ في ىذا العالـ ،لكف ال تقدر أية مشكمة منيا

" ّ
أشدة أـ ضيؽ أـ اضطياد" ي
كال قكل الشر أف تفصمنا عف اهلل .انظر المكضكع الخاص :الضيقات ،لدل 1. :5
8:37
 +NASBفاندايؾ
"كلكننا في ىذه جميعيا يعظـ انتصارنا"
NKJV
المشتركة
"كلكننا في ىذه الشدائد
"مع ىذه جميعيا فإننا
أعظـ مف منتصريف"
"ال ،في جميع ىذه األشياء،

ننتصر كؿ االنتصار"
NRSV

فإننا أعظـ مف منتصريف"

"ال ،في جميع ىذه األشياء

TEV

فمنا نصر كامؿ بو"
"ىذه ىي التجارب التي
نتغمٌب عمييا"

JB

نغمب
" ٌإنا في ىذه كمٌيا،
ي
أحبنا"
بالذم ٌ

"كلكننا في جميع ىذه األمكر،
ينحرز ما يفكؽ االنتصار"
" ٌإنما في كؿ ىذا ننتصر

الكاثكليكية
الحياة
الكتاب الشريؼ

نص انر عظيمان"

ىذا شكؿ مكثٌؼ لمفعؿ "ينتصر" أك "يقتحـ منتص انر" ىذه المفظة مف كضع بكلس ) .(Haper +nikaoىذه
استعارة ببلغية ممزكجة رائعة" ،الخركؼ المنتصر" .فالمؤمنكف منتصركف بالمسيح (قارف يك11 :86؛ 8يك:3

84–81؛ 4 :4؛ .)4 :5
انظر المكضكع الخاص :استخداـ بكلس لمرٌكبات  ،Huperلدل .11 :8


أحبنا" اسـ المكصكؿ يمكف أف يشير إلى اآلب أك االبف.
"بالذي ّ

38 :8

"فإني متيقّْف" ىذا اسـ مفعكؿ تاـ ،كيعني "كنت كمازالت متيقٌنان"
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كمحبة اهلل لمجنس البشرم ،كبالتالي
"مبلئكة" اعتقد معمٌمك الييكد أف المبلئكة كانكا يغاركف مف عناية

ٌ
ّْ
السر المبيمة
كانكا عمى عداكة معيـ .كما أ ٌكد معمٌمك الغنكصية الكذبة بأف الخبلص كاف متكف انر حص انر بكممات ٌ
مف خبلؿ مقامات المبلئكة األعداء (قارف رسالتي ككلكسي كأفسس).

يكرد  George Eldon Laddخبلصة جيدة في كتابو " A Theology of the New Testamentالىكت

العيد الجديد" عف المصطمحات التي يستعمميا بكلس لممبلئكة:

"ال يشير بكلس إلى المبلئكة الصالحيف كالطالحيف ،إلى الشيطاف كاألبالسة فحسب ،بؿ إلى مجمكعة أخرل مف
ليحدد مراتب األركاح المبلئكية .كاليؾ قائمة باالصطبلحات:
األلفاظ ٌ

.8

رياسة (8 )Archēكك34 :85؛ أؼ38 :8؛ كك.81 :3

.3

الرؤساء ( ،Archaiرياسات )Rsv :أؼ81 :1؛ 83 :6؛ كك86 :8؛ 85 :3؛ رك.18 :8

.4

سبلطيف ( ،Exousiaiسمطات )Rsv :أؼ81 :1؛ 83 :6؛ كك86 :8؛ .85 :3

.5

قكة (8 )Dynamisكك34 :85؛ أؼ.38 :8

.6

قكات ( )Dynameisرك.18 :8
ٌ
عركش ( )Thronoiكك.86 :8

.9

سيادات ( )Kyriotetesكك.86 :8

.81

كالة العالـ عمى ظممة ىذا الدىر ،أؼ.83 :6

.88

أجناد الشر الركحية في السماكيات ،أؼ.83 :6

.83

سمطاف الظممة ،كك.81 :8

.1

.7
.8

سمطاف (8 )Exousiaكك34 :85؛ أؼ38 :8؛ كك.81 :3

سيادة ( ،Kyriotesسيطرة )Rsv :أؼ.38 :8

سمى ،أؼ.38 :8
 .81ككؿ اسـ يي ٌ
كمف تحت األرض ،في( "81 :3ص.)418
كم ٍف عمى األرض ى
 .84في السماء ى
ال تكجد معمكمات مباشرة تربط المبلئكة الساقطيف في العيد القديـ باألركاح الشريرة في العيد الجديد؛ البعض
يحددىـ كجية كاحدة .في األدب الرؤيكم الييكدم يعتبر األبالسة أركاح ( Nephlilimالجبابرة) في تككيف،6
ٌ
يتجسدكف فيو .ىذا
عمف
ٌ
الذيف كانكا نصؼ مبلئكة كنصؼ بشر كأيبيدت أجسادىـ في الطكفاف ،لذا يبحثكف ٌ

المقدس ال يجيب عمى كؿ تساؤالتنا عف األصكؿ؛ فيدفو ىك فداء الجنس البشرم كليس
مجرد تخميف .الكتاب
ٌ
ٌ
إرضاء فضكليـ!

قوات" ىنا إشارة إلى )8( :المبلئكة األشرار كقكل األبالسة ليذا الدىر (قارف أؼ3 :3؛ :6

"رؤساء ّ ....
البنية البل شخصية لمعالـ الساقط (ديانة ،حككمة ،ثقافة ،شعكذة،
83؛ 8كك34 :85؛ كك )86 :8أك ( )3ربما ي
ِّ
القكات
طب ،إلخ )..كالتي تسمح لمجنس البشرم الساقط أف يككف مستقبل عف اهلل (قارف كتاب :الرؤساء ك ٌ
 ،Principalities and Powersتأليؼ  .)Hendrickus Berkhoffانظر التعميؽ لدل .8 :81
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الموضوع الخاص ARCHĒ :الرياسة
الكممة "رياسة" في اليكنانية  ،Archēكتعني "بداية أك أصؿ شيء ما".
.8

بداية النظاـ المخمكؽ (قارف يك8 :8؛ 8يك.)8 :8

.1

شيكد العياف المباشركف (المعاينكف) (قارف لك.)3 :8

.4

إشارات ٌأك ٌلية أك استيبللية (المعجزات ،قارف يك.)88 :3
مبادئ ٌأك ٌلية (قارف عب.)83 :5

.3

.5

بداية اإلنجيؿ (قارف مر8 :8؛ في.)85 :4

.6

بداية الضماف/الثقة (قارف عب.)84 :1

أ.

لك.88 :83

ب.

لك.31 :31

ت.

رك1 :81؛ تي.8 :1

أ.

رك18. :8

ب.

8كك.34 :85

ت.

أؼ38 :8؛ 81 :1؛ .81 :6

ث.

كك86 :8؛  81 :3ك.85

ثـ استيعممت بمعنى "الحكـ" أك "السمطة":
مسؤكلك الحككمة البشرية.
.8

.3

السمطات المبلئكية.

أكلئؾ المعممكف الكذبة يستيينكف بكؿ سمطة أرضية كانت أـ سماكية .فيـ مف دعاة التحرر مف كؿ شيء.
يضعكف أنفسيـ كرغباتيـ قبؿ اهلل كالمبلئكة كالسمطات الزمنية كقادة الكنيسة.

39 :8
"ال عمو ،ال عمؽ" استيخدمت ىذه األلفاظ فمكيان لمنجكـ في ٍأكجيا كحضيضيا اعتقادان بأنيا آلية تتح ٌكـ بحياة
تقنية تعبي انر عف األيكنات  Eonsالتي
الناس (عمـ الفمؾ) ،كاستيخدمت الحقان في بدعة الغنكصية كمصطمحات ٌ
الخطية.
تعني مستكيات مبلئكية بيف اإللو األقدس كاإللو األقؿ منو المسؤكؿ عف مسألة
ٌ



"وال خميقة أخرى" كتعني حرفيان "خميقة مف نكع آخر" ( )Heterosكالقرينة تفيد بأف ذلؾ إشارة أخرل إلى

الجر اليكناني  Heterosكالذم يعني :آخر مف نكع مختمؼ ،كAllos
القكات المبلئكية .إف التفريؽ بيف حرؼ ٌ
ٌ
كيعني :آخر مف نفس النكع ،كاف قد زاؿ في اليكنانية الككينية (القديمة) لكف ىذه القرينة ما تزاؿ تيظير بعض

الفرؽ.
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محبة اهلل" يا لو مف تصريح رائع عف الضماف .يبدأ ىذا األصحاح

"ال ...وال ...تقدر أف تفصمنا عف ّ
ببل دينكنة كينتيي ببل انفصاؿ .ال أحد يستطيع أف ينتزع خبلص المؤمف.
أكليان (قارف  )18–38 :1كباستمرار (قارف األصحاحات  .)8–4فالركح ىك
مع ذلؾ ،عمى اإلنساف أف يستجيب ٌ

البد منيا .التكبة كاإليماف أمراف مطمكباف (مر85 :8؛
المفتاح ،كلكف ىناؾ استجابة شرطية انتدابية عيدية ٌ
أع89 ،86 :1؛  ،)38 :31ككذلؾ الطاعة كالمكاظبة!
أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىذه األسئمة ىي لمساعدتؾ عمى التفكير في المسائؿ الرئيسة ليذا الفصؿ مف الرسالة .المقصكد منيا ىك أف

تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
ما صمة األصحاح 8باألصحاح7؟
.8
.3

الخطية في حياة المؤمف.
إذا لـ يكف ىناؾ دينكنة ،فما ضرر
ٌ
ىؿ يسكف الركح أـ يسكع في المؤمنيف (ع)9؟

.5

كيؼ يصمٌي الركح ألجمنا (قارف ع ،)37–36كىؿ يشير ىذا إلى "التكمٌـ بألسنة"؟

.8

لماذا قيؿ عف األعداد 19–18بأنيا تمثؿ مشيدان في محكمة؟

.1

بخطية اإلنساف (ع)33–89؟ ىؿ ستش ٌكؿ الطبيعة جزءان مف السماء (قارف
تضررت الطبيعة
كيؼ
.4
ٌ
ٌ
إش)81–6 :8؟
شرير كيذا (ع)38؟
كيؼ يمكف لمكتاب
.6
ٌ
المقدس أف يقكؿ بأف كؿ األشياء تعمؿ معان لمخير في عالـ ٌ
عرؼ "الخير" (ع.)39
ٌ
يؤت عمى ذكر القداسة في سمسمة األحداث البلىكتية لمعدد11؟
.7
لماذا لـ ى
.9

اذكر األشياء األربعة التي يؤ ٌكدىا العدد 34عف يسكع.
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رومية األصحاح التاسع
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
TEV

JB

NKJV

NRSV

UBS4

امتيازات إسرائيؿ

اهلل كشعبو

مشكمة عدـ إيماف إسرائيؿ

رفض إسرائيؿ لممسيح

اختيار اهلل

5–8 :9

5–8 :9

5–8 :9

5–8 :9

5–8 :9

لـ يفشؿ كعد اهلل إلسرائيؿ

رفض إسرائيؿ كغاية اهلل

81–6 :9

81–6 :9

ظ اهلل كعده
حف ى
81–6 :9

9–6 :9

81–6 :9

81–81 :9
ليس اهلل ظالمان
88–84 :9

88–84 :9

غض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب اهلل

حؽ اهلل في االختيار

رفض إسرائيؿ كعدالة اهلل

88–84 :9

39–84 :9

88–84 :9

سخط اهلل كرحمتو

كرحمتو
38–89 :9

38–89 :9

34–33 :9

39–33 :9

39–89 :9

36–89 :9

س ػػبؽ كأخب ػػر العي ػػد

القديـ بكؿ شيء

39–37 :9

39–35 :9
إسرائيؿ كاإلنجيؿ
11–11 :9


4 :81 –11 :9

البر الصحيح باإليماف
ُّ
4 :81 –11 :9

الكضع الحالي إلسرائيؿ

إسرائيؿ كاإلنجيؿ

11–11 :9

4 :81 –11 :9

تقتصػػر الترجمػػات العربيػػة عمػػى مقطعػػيف أك ثبلثػػة محصػػكرة فػػي اختيػػار اهلل ،الغضػػب كالرحمػػة ،كعبلقػػة

إسرائيؿ بالمسيح.

حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
8

المقطع األكؿ.
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3

المقطع الثاني.

1

المقطع الثالث.

4

كىكذا دكاليؾ.

عبلقة األصحاحات  11–9باألصحاحات .8–1
.8

ىناؾ طريقتاف لفيـ عبلقة ىذه الكحدة األدبية باألصحاحات .8–8

أ -
)a

الىكتيان.
إنو مكضكع منفصؿ تمامان ،فصبلن
ٌ

ىناؾ تبايف صارخ كربط يعكزه المنطؽ بيف  19 :8ك.8 :9

)b

األمر لو صمة بالتكتر التاريخي القائـ في كنيسة ركمية بيف المؤمنيف مف الخمفية الييكديػة كالمػؤمنيف مػف

بنمك القيادة األممية لمكنيسة.
الخمفية األيممية .ربما كانت المسألة متٌصمة ٌ
كاف ىناؾ فيـ مغمكط حكؿ كعظ بكلس فيما يخػص إسػرائيؿ (كالنػامكس) كرسػكليتو لؤلمػـ (عػرض النعمػة
)c
المجانية) ،لذلؾ يتناكؿ ىذا المكضكع في ىذا القسـ.
ٌ

المنطقية لتقديـ بكلس بشارة اإلنجيؿ.
ب  -إنو ذركة الخاتمة
ٌ
محبة اهلل" .ماذا عف عدـ إيماف شعب العيد؟
)a
يختتـ بكلس األصحاح 8بالكعد القائؿ" :ال انفصاؿ عف ٌ
ركمية  88–9يجيب عمى تناقض ظاىرم في اإلنجيؿ المتعمؽ بعدـ إيماف إسرائيؿ!
)b
)c

.)8

يتحدث بكلس عف ىذه المسألة بالذات مػف أكؿ الرسػالة إلػى آخرىػا (قػارف  1 :8ك86؛ 18 ،38 :1؛ :4
ٌ

يصػ ٌػرح بػػكلس بػػأف اهلل صػػادؽ مػػع كممتػػو .فمػػاذا عػػف كممتػػو فػػي العيػػد القػػديـ نحػػك إسػرائيؿ؟ ىػػؿ كػػؿ تمػػؾ
)d
الكعكد باطمة كالغية؟

أ -

عدة طرؽ ممكنة لتحديد ىذه الكحدة األدبية:
ىناؾ ٌ
باستخداـ بكلس لمعارض مفترض (النقد الساخر)

.3
)a

6. :9

)b

.84 :9

)c

.89 :9

)d

.11 :9

)e

.8 :88

)f

.88 :88

ب  -تشػ ٌكؿ ركميػػة  88–9كحػػدة أدبيػػة (فتقسػػيمات األصػػحاحات كاألعػػداد ليسػػت مكحػػاة كاٌنمػػا أيضػػيفت الحقػان)،
فيجب تفسيرىا مع بعضيا ككحدة كاممة .مع ىذا ،يكجد عمى األقؿ ثبلثة تقسيمات مكضكعية كبرل:
)a

( 39–8 :9التركيز عمى سيادة اهلل).
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)b

( 38 :81 –11 :9التركيز عمى مسؤكلية اإلنساف).

)c

( 13–8 :88ىدؼ اهلل الفدائي األبدم الشامؿ).

جيػػد ليػػذا القسػػـ مػػف رسػػالة ركميػػة فػػي تقسػػيمات المقػػاطع حسػػب
ت  -بحسػػب المكاضػػع الرئيسػػية ،يكجػػد إطػػار ٌ
ترجمة  NKJVالصادرة عف دار نشر :Thomas Nelson
)a

رفض إسرائيؿ لممسيح.5–8 :9 ،

)b

رفض إسرائيؿ لمقاصد اهلل.81–6 :9 ،

)c

رفض إسرائيؿ لعدؿ اهلل.39–84 :9 ،

)d

الكضع الحالي إلسرائيؿ.11–11 :9 ،

)f

إسرائيؿ يرفض اإلنجيؿ.38–84 :81 ،

)g

رفض إسرائيؿ ليس كامبلن.81–8 :88 ،

)e

)h
.1

إسرائيؿ كاإلنجيؿ.81–8 :81 ،

رفض إسرائيؿ ليس نيائيان.16–88 :88 ،

ىذا القسـ ىك صرخة مف القمب بمقدار ما ىك تقديـ فكرم لمبشػارة (اإلطػار المنطقػي) .إنيػا عاطفػة تػذ ٌكر

المرء بحزف قمب اهلل عمى إسرائيؿ العاصي (ىك 4–8 :88ك.)9–8

يتكازل ألـ كصبلح النامكس في األصحاح السػابع مػع األصػحاحيف  81-9بع ٌػدة طػرؽ .كفػي كمتػا الحػالتيف يحػزف
قمب بكلس عمى حالة النامكس الذم مف اهلل ،إذ جمب المكت عكضان عف الحياة!

.4

إف اسػػتخداـ بػػكلس ألكثػػر مػػف  35اقتباس ػان مػػف العيػػد القػػديـ فػػي األصػػحاحات  88–9تظيػػر رغبتػػو فػػي

التصكير التكضيحي لمتناقض الظاىرم المتعمٌؽ بإسػرائيؿ مػف مصػادر العيػد القػديـ ذاتػو ،عمػى غػرار مػا فعػؿ فػي

األصػػحاح ،4كلػػيس مجػ ٌػرد اختبػػار عػػابر .إف غالبيػػة أبنػػاء إب ػراىيـ بالجسػػد رفض ػكا اهلل حتػػى فػػي الماضػػي (قػػارف
أعماؿ7؛ نحميا.)9
يتناكؿ ىذا النص عمى غرار أؼ 84–1 :8مقاصد اهلل األبدية في فداء كؿ البشرٌية .يبدك فػي البدايػة أنػو
.5
يصػػؼ اختيػػار اهلل لػػبعض األفػراد كرفضػػو لمػػبعض اآلخػػر (عقيػػدة االختيػػار السػػابؽ الكالفينيػػة Supralapsarian
 .)Calvinismعممان أنػي أعتقػد أف التركيػز لػيس عمػى األفػراد بػؿ عمػى خطٌػة اهلل األزليػة فػي الفػداء (قػارف تػؾ:1

85؛ أع31 :3؛ 88 :1؛  38 :4ك.)39 :81

كرد فػي تفسػير جيػركـ لمكتػاب المقػدس  The Jerome Biblical Commentaryج –3العيػد الجديػد – تحريػر
 Joseph A. Fitzmyerك" :Raymond E. Brownمػػف الميػػـ أف نػػدرؾ منػػذ البدايػػة أف منظػػكر بػػكلس ىػػك
منظػػكر متماسػػؾ؛ فيػػك ال ينػػاقش مسػػؤكلية األفػراد .كاف بػػدا أنػػو يطػػرح مسػػألة التعيػػيف اإلليػػي المسػػبؽ ،فػػإف ىػػذا ال
عبلقة لو بالتعييف المسبؽ لؤلفراد إلى المجد" (ص.)188
نظرة عامة عمى األصحاح التاسع

أ.

تغير صارـ في المكاقؼ بيف األصحاح 8كاألصحاح.9
يا لو مف ٌ
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ب.

الكحػػدة األدبيػػة فػػي األصػػحاحات  ،88–9مػػف الناحيػػة البلىكتيػػة ،تعػػالج ( )8قاعػػدة الخػػبلص )3( .غايػػة

ضـ كؿ البشرية في فداء يسكع.
اهلل مف االختيار )1( .عدـ أمانة كايماف إسرائيؿ مقابؿ أمانة ييكه .ك(ٌ )4
األصحاح التاسع مف أقكل المقاطع في العيد الجديد حػكؿ سػيادة اهلل (المقطػع اآلخػر أؼ )84–1 :8فػي
ت.

حػيف يقػ ٌػر األصػحاح 81بػػإرادة اإلنسػػاف الح ٌػرة بشػػكؿ كاضػػح كمتك ٌػرر (قػػارف "لكػ ّْػؿ ىم ٍػف" ع4؛ "كػ ٌؿ ىمػ ٍػف" ع81 ،88؛
"لمجميػػع" ع{83م ػرتيف}) .ال يحػػاكؿ بػػكلس أبػػدان حػػؿ ىػػذا التػػكتٌر البلىػػكتي ،فكبلىمػػا صػػحيح! أغمػػب العقائػػد فػػي
َّ
أف
الكتػػاب المقػ ٌػدس تقػ ٌػدـ بثنائيػػات جدليػػة أك ذات تنػػاقض ظػػاىرم .أغمػػب أنظمػػة البلىػػكت (العقائػػد)
ٌ
منطقيػػة إال ٌ
البيبلجيػػة كاألرمينيػػة،
ػطينية كالكالفينيػػة كبلىمػػا مقابػػؿ شػػبو
ٌ
الػػنص يتنػػاكؿ ناحيػػة كاحػػدة لمحقيقػػة الكتابيػػة ،فاألكغسػ ٌ
ػح كالخطػػأ .إف التػػكتر الكتػػابي بػػيف العقائػػد أجػػدر بالتفضػػيؿ لػػدل النظػػاـ البلىػػكتي
تحتػػكم عمػػى عناصػػر مػػف الصػ ٌ
التصكر!
المقدس شبكة تفسيرية يمسبقة
المنطقي العقائدم القائـ عمى البرىاف
النصي إذ يفرض عمى الكتاب ٌ
ٌ
ٌ
ث.

األعداد  11–11 :9عبارة عف خبلصة األصحاح 9كمكضكع األصحاح.81

الدراسة بالجممة والكممة
النص ( NASBالدارج) 5–1 :9
0
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ ِ ِ1
ش ِ
ِ
ض ِم ِ
يما َوَو َج ًعا ِفي
الر ِ
ؽ ِفي ا ْل َم ِس ِ
أَقُو ُؿ ّْ
اى ٌد ِلي ِب ُّ
يري َ
الص ْد َ
بَ ،و َ
يح ،الَ أَ ْكذ ُ
س :إ َّف لي ُح ْزًنا َعظ ً
2
ِ ِ
ِ
س َب
وما ِم َف ا ْل َم ِس ِ
َق ْم ِبي َال َي ْنقَ ِطعُ .فَِإ ّْني ُك ْن ُ
ت أ ََوُّد لَ ْو أَ ُك ُ
يح أل ْ
َج ِؿ إِ ْخ َوِتي أَ ْنس َبائي َح َ
وف أََنا َن ْفسي َم ْح ُر ً
4
ادةُ وا ْلمو ِ
ِ
ود واال ْ ِ
يف ُىـ إِسر ِائ ِ
ا ْلج ِ َِّ 3
اء،
اع ُ
يمي َ
يدَ ،ولَ ُي ُـ َ
اآلب ُ
شت َراعُ َوا ْلع َب َ َ َ َ
ُّوفَ ،ولَ ُي ُـ التََّب ّْني َوا ْل َم ْج ُد َوا ْل ُع ُي ُ َ
َ َ
سد ،الذ َ ْ ْ َ
و ِم ْنيـ ا ْلم ِسيح حسب ا ْلجس ِد ،ا ْل َك ِائ ُف عمَى ا ْل ُك ّْؿ إِليا مبارًكا إِلَى األَب ِدِ .
يف.
آم َ
َ
َ
َ ُُ َ ُ َ َ َ َ َ
ً َُ َ
اليكنانيػػة .يقػ ٌػدـ بػػكلس عػ ٌػدة يحجػػج حػػكؿ كيػػؼ يتسػ ٌػنى ليػػـ (كنيسػػة
 2–1 :9يشػػكؿ العػػدداف  3–8جممػػة كاحػػدة فػػي
ٌ
ركميػػة) معرفػػة أنػػو يقػػكؿ الصػػدؽ )8( :اتحػػاده مػػع المسػػيح ،ع )3( ،8ضػػميره المقػػاد بػػالركح ،ع )1( ،8مشػػاعره
العميقة نحك إسرائيؿ ،ع3.
1:9
"أقوؿ الصدؽ في المسيح ،ال أكذب" كثيػ انر مػا كضػع بػكلس ىػذا اإلقػرار (3كػك81 :88؛ غػؿ31 :8؛ 8تػي)7 :3

أك ما يشابيو بأف اهلل شاىد لػو (قػارف رك9 :8؛ 3كػك31 :8؛ 18 :88؛ فػي8 :8؛ 8تػس .)81 ،5 :3كانػت ىػذه

طريقتو في تثبيت صدؽ التعاليـ كالكعظ.

المقاد بالركح .بمعنى أنو المصدر الرئيسي لسمطة
"ضميري" تشير إلى

ٌ
المعطى مف اهلل ك ي
الحس األخبلقي ي
المػػؤمنيف .إنػػو كممػػة اهلل التػػي يسػػاعد ركح اهلل عقكلنػػا عمػػى فيميػػا كتطبيقيػػا (8تػػي .)89 ،5 :8كتبػػرز المشػػكمة
عندما يتابع المؤمنكف ككذلؾ غير المؤمنيف رفض الكممة كالركح؛ فيصػبح آنػذاؾ مػف السػيؿ عمػى المػرء أف يس ٌػكغ
الخطية (قارف 8تي .)3 :4يمكف لضمائرنا أف تخضع ُّ
لمتكيؼ الثقافي كاالختبارم.
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شاىد لي بالركح القدس"  +NASB, NKJVفاندايؾ +الكاثكليكية +الحياة
" ه
NRSV
" يم َّ
"في الركح"
ؽ بالركح القدس"
صد ه
JB
"ض ػ ػػميرم ال ػ ػػذم ن ػ ػ ٌػكره
"فػ ػ ػػي اتحػ ػ ػػاد مػ ػ ػػع الػ ػ ػػركح القػ ػ ػػدس
الركح القدس"
يأخذني عمى عاتقو"
TEV
محككـ بالركح القدس"

المشتركة
الكتاب الشريؼ

آمػػف بػػكلس بػػأف لديػػو دعػػكة كانتػػداب مػػف المسػػيح (قػػارف أع33–8 :9؛ غػػؿ )8 :8كػػاف رس ػكالن كقػػد تحػ ٌػدث بسػػمطة
أمػػة إس ػرائيؿ (قػػارف ع )3التػػي كػػاف لػػدييا
إلييػػة (قػػارف 8كػػك )41 ،35 :7كمػػا شػػارؾ اهلل حزنػػو عمػػى عػػدـ إيمػػاف ٌ

عدة (قارف ع.)5-4
امتيازات ٌ
3:9
يت"
 + NASB, NKJV, NRSVفاندايؾ
أكد"
"فإني كنت ٌ
"ألجميـ ٌ
تمن ي
JB
"لقد كددت لك أككف"
"قد كنت راغبان"
كنت"
كنت ٌ
أتمنى لك أككف /ي
" ي

"عمى كشؾ أتمنى أك أككف"

الحياة ،المشتركة

TEV
الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

كانػت لبػكلس مشػػاعر عميقػة تجػػاه شػعبو إسػرائيؿ ،لدرجػة أنػو لػػك كػاف انفصػػالو يفيػد انضػػماميـ ،لقىبًػؿ بػػذلؾ ،ع.1
في ىذا العدد تركيب ىن ىح ّْكم غاية في القكة كالتركيػز (فعػؿ نػاقص معمػكـ مػع  autoك egōكصػيغة المصػدر) .إف

التشفعية مف أجؿ شعب إسػرئيؿ الخػاط فػي خػر– 11 :13
صبلتو ىذه شبيية جدان بصبلة مكسى
ٌ
عبء ككثافة ى
 .15كىذا مفيكـ عمى أفضؿ ما يككف عمى أنو تصريح بالرغبة كليس بالكاقع .كىذا يشبو استخداـ الػزمف النػاقص
في غؿ .31 :4انظر المكضكع الخاص التالي:
التوس ّمية
الموضوع الخاص :الصبلة
ّ

- I

المدخؿ

.a

لمصبلة مغزل كبير ألنو عمى مثاؿ يسكع.
الصبلة الشخصية ،مر15 :8؛ لك38 :1؛ 83 :6؛ 39 :9؛ .46–39 :33

.i

تطيير الييكؿ ،مت81 :38؛ مر87 :88؛ لك.46 :89

.ii

الصبلة النمكذجية ،مت81–5 :6؛ لك.4–3 :88

.iii
.b

الصػػبلة ىػػي أف نضػػع بالفعػػؿ المممػػكس إيماننػػا بإلػػو شخصػػي معػ و
ػتف إذ ىػػك حاضػػر ك ارغػػب كقػػادر أف

يعمؿ لصالحنا كصالح اآلخريف.
.c

.d

عدة (قارف يع.)3 :4
حجـ اهلل نفسو شخصيان ليعمؿ كفؽ صمكات أكالده في مجاالت ٌ
لقد ٌ
إف الغاية الكبرل لمصبلة ىي الشركة كتمضية الكقت مع اهلل مثمٌث األقانيـ.
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يصؿ مدل الصبلة إلى أم شيء أك أم شخص يعنينا كمؤمنيف! قػد يكفػي أف نصػمٌي م ٌػرة بإيمػاف كقػد
.e
نحتاج لتكرار الصبلة م ار انر عند معاكدة الفكرة أك المطمب.

.f

.i

عدة عناصر:
تتضمف الصبلة ٌ
ٌ
تسبيح كعبادة اهلل مثمٌث األقانيـ.

.ii

الشكر هلل مف أجؿ حضكره كشركتو كتسديده لبلحتياجات.

.iii

اعتراؼ بخطايانا ماضيان كحاض انر.

.iv
.v

الممحة.
التضرع ألجؿ الحاجة كالرغبات
ٌ
ٌ
التشفٌع في رفع احتياجات اآلخريف أماـ اآلب.

ممػػا نحػ ٌػبيـ نحػػف .م ػع ىػػذا
.g
ػفاعية ىػػي سػ ٌػر .فػػاهلل يحػ ٌ
الصػػبلة الشػ ٌ
ػب أكلئػػؾ الػػذيف نص ػمٌي ألجميػػـ أكثػػر ٌ
حدث غالبان تغيي انر أك استجابة أك تسديدان الحتياج ليس فينا فحسب بؿ فييـ أيضان.
فصمكاتنا تي ي
- II
.a

.i

مادة كتابية
ٌ
العيد القديـ

التشفعية:
بعض األمثمة عف الصبلة
ٌ

.8

تكسؿ إبراىيـ ألجؿ سدكـ تؾ.33 :88
ٌ
صبلة مكسى ألجؿ إسرائيؿ.

.a

خر.31–33 :5

.b

خر.18 :13

.c

تث.5 :5

.3

.d

.1

تث.35 ،88 :9
صبلة صمكئيؿ ألجؿ إسرائيؿ.

.a

8صـ9.–8 ،6–5 :7

.b

8صـ.31–86 :83

.c

8صـ.88 :85

.4
.ii

صبلة داكد ألجؿ ابنو 3صـ.88–86 :83

.8

يبحث اهلل عف متشفٌعيف ،إش.86 :59
خطية معركفة غير معترؼ بيا ،أك مكقؼ غير م و
تاب عنو يعطؿ صمكاتنا:
ٌ
ي
مز.88 :66

.3

أـ.9 :38

.b

العيد الجديد

.iii

.1

إش3–8 :59؛ .7 :64
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.8

عية لبلبف كالركح.
الخدمة التشفٌ ٌ
يسكع.

.i
.a

رك.14 :8

.b

عب.35 :7

.c

8يك.8 :3

.3

الركح القدس ،رك.37–36 :8

.ii

عية.
خدمة بكلس التشفٌ ٌ

.8

صمكات ألجؿ الييكد.

.b

رك.8 :81

.3

صمكات ألجؿ الكنائس.

.a

رك.9 :8

.b

أؼ.86 :8

.d

كك.9 ،1 :8

.e

8تس.1–3 :8

.f

3تس.88 :8

.g

3تي.1 :8

.a

.c

رك.8 :9

في.9 ،4 – 1 :8

.h

فميمكف.4

.1

طمب بكلس مف الكنائس الصبلة ألجمو.

.a

رك11. :85

.b

3كك.88 :8

.c

أؼ.89 :6

.d

كك.1 :4

.e

8تس.35 :5

.f

3تس.8 :1

.iii

عية
خدمة الكنيسة التشفٌ ٌ

.8

صبلة الكاحد ألجؿ اآلخر.

.b

8تي.8 :3

.a

أؼ88. :6
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.c

يع.86 :5

.3

خاصة
صمكات يمٍمتمسة لمجمكعات
ٌ
أعداؤنا ،مت.44 :5

.a

.b
.d

المسيحيكف ،عب.88 :81
الرب
ٌ
يخداـ ٌ
الح ٌكاـ8 ،تي.3 :3
المرضى ،يع.86–81 :5

.e
.1

تديف8 ،يك.86 :5
المر ٌ
صبلة ألجؿ جميع الناس8 ،تي.8 :3

.a

عبلقتنا مع المسيح كالركح.

.c

 - IIIشركط الصبلة المستجابة:
.i

الثبات فيو ،يك.7 :85

.ii

باسمو ،يك84 ،81 :84؛ 86 :85؛ .34–31 :86

.iii

بالركح ،أؼ88 :6؛ يو.31

حسب مشيئة اهلل ،مت81 :6؛ 8يك33 :1؛ .85–84 :5

.iv
.b

الدكافع.

.i

ببل ارتياب ،مت33 :38؛ يع.7–6 :8

.ii

تكاضع كتكبة ،لك.84–9 :88

.iii

الطمبات الرديئة ،يع.1 :4

األنانية ،يع.1–3 :4

.iv
.c
.i

نكاحي أخرل.
الصبر كالمكاظبة.

.8

لك.8–8 :88

.3

كك.3 :4

.1
.ii

يع.86 :5
اإللحاح في الطمب (المجاجة).

.8

مت.8–7 :7

.3

لك.81–5 :88

.1

يع.5 :8

.iii
.iv

الخبلؼ العائمي8 ،بط.7 :1
خطية معركفة.
التحرر مف ٌ
222

.8

مز.88 :66

.3

أـ.9 :38

.1

إش.3–8 :59

.4

إش.7 :64

 - IVخبلصة الىكتية
.a

يا لو مف امتياز! يا ليا مف فرصة! يا لو مف كاجب كمسؤكلية!

.b

يسكع مثاؿ لنا ،كالركح مرشدنا ،كاآلب ينتظر بشكؽ.

.c

كتغير عائمتؾ ،كأصدقاءؾ ،كالعالـ.
تغيرؾٌ ،
يمكف لمصبلة أف ٌ

"أككف محركمان ،مفصكالن عف المسيح"

" NASBأككف أنا نفسي يم ٍبسبلن /محركمان"
"أككف أنا ذاتي محركمان"

الكاثكليكية /الحياة
المشتركة

 +NKJVفاندايؾ.
"أككف محركمان مف المسيح"
الكتاب الشريؼ
" NRSVأككف أنا نفسي ممعكنان"
"أككف محركمان كمقطكعان عف المسيح"
JB
"أككف تحت لعنة اهلل كمفصكالن عف المسيح" " TEVبكؿ رغبة يمدانان كمقطكعان عف المسيح"
مقدس" بحسب عمـ االشتقاؽ (اإلتيمكلكجيا) ىك الفرز هلل تحت خدمتو .نفس الفكػرة ليػا
أساس معنى كداللة كممة " ٌ
عبلقة باأللفاظ تمؾ حكؿ "المعنة" .شيء ما أك شخص ما مفركز هلل .يمكف أف يكػكف ذلػؾ اختبػار إيجػابي (ال:37
النص
38؛ لك )5 :38أك اختبار سمبي (يشكع األصحاحات7–6؛ رك )1 :9األمر يعتمد عمى
ٌ
الموضوع الخاص :المعنة (أناثيما)ANATHEMA-
ػبعينية
بالعبرية ىنػاؾ ع ٌػدة كممػات تػرادؼ معنػى "المعنػة"  heremاسػتيخدمت لشػيء مق ٌػدـ هلل (قػارف الترجمػة الس ٌ
بمعن ػػى أناثيم ػػا  anathemaال )38 :37كع ػػادة بمعن ػػى الت ػػدمير (ق ػػارف ت ػػث36 :7؛ ي ػػش88–87 :6؛ :87
المقدس ػػة" إذ ق ػػاؿ اهلل بتحػ ػريـ (ت ػػدمير) الكنع ػػانييف
 .)83كى ػػذا ك ػػاف اص ػػطبلحان مس ػػتخدمان ض ػػمف فكػ ػرة "الح ػػرب ٌ
أمػػا فػػي العيػػد الجديػػد فػػإف األشػػكاؿ المتعمٌقػػة بكممػػة أناثيمػػا  anathemaقػػد
كأريحػػا مػػف أكؿ فرصػػة "بػػاككرة"ٌ .
و
بمعاف عديدة كمختمفة:
استخدمت

.8
.3

مقدمة هلل (قارف.)5 :38
كتقدمة ٌ
بقسـ حتى المكت (قارف أع.)84 :31
قطع العيد ى

.1

الحمؼ (قارف مر.)78 :84
المعف ك ى
صيغة لعف مرتبطة بيسكع (قارف 8كك.)1 :83

.5

المدمر (رك1:9؛ 8كك33:86؛ غؿ.)9–8 :8
تسميـ شيء ما أك شخص ما لدينكنة اهلل كقصاصو
ٌ

.4

223

 5-4:9ىذه السمسمة مف الجمؿ االسمية تصػؼ بكػؿ كضػكح كتفصػيؿ امتيػازات إسػرائيؿ .عػدـ إيمػانيـ كػاف أكبػر
مبلمة عمييـ في ضكء ىذه االمتيازات ،ألف الذم ييعطى الكثير ،ييطمب منو الكثير (قارف لك!)48 :83
4:9
"إسرائيميوف" ىذا ىك االسـ المرتبط بالعيد لنسؿ إبػراىيـ فػي العيػد القػديـ .لقػد ت َّػـ تغييػر اسػـ يعقػكب إلػى إسػرائيؿ

لؤلمػػة الييكديػػة .كتعنػػي الكممػػة
بعػػد لقػػاء محػػكرم مػػع اهلل (قػػارف تػػؾ ،)38 :13كصػػار فيمػػا بعػػد المقػػب الجمػػاعي ٌ
بحسب عمـ االشتقاؽ "ليصبر( )Elاهلل عمى" كالذم يشير ضمنان إلى رفض احتياؿ يعقكب.



"وليػػـ التب ّنػػي كأبنػػاء" يشػػار فػػي العيػػد القػػديـ بكممػػة الجمػػع "أبنػػاء" إلػػى المبلئكػػة (قػػارف أم6 :8؛ 8 :3؛

.8

ممؾ إسرائيؿ (3صـ.)84 :7

.3

األمة (قارف خر31 – 33 :4؛ تث8 :84؛ ىك.)8 :88
ٌ
المسيا (قارف مز.)7 :3
ٌ

7 :18؛ دا35 :1؛ مز8 :39؛  )7–6 :89في حيف أف صيغة المفرد تشير إلى:

.1
.4

كيمكػػف أف تكػػكف إشػػارة إلػػى النػػاس (قػػارف تػػث5 :13؛ مػػز85 :71؛ حػػز8 :3؛ ىػػك81 :8؛ أمػػا تػػؾ3 :6

فالمفظ ممتبس؛ كيمكف أف يعني الناس أك المبلئكة) .تشير الكممة في العيد الجديد إلى الذم انتمى لعائمػة اهلل .إف
التبني" كاف االستعارة الببلغية األكبر في حديث بكلس عف الخبلص ،في حػيف اسػتخدـ بطػرس كيكحنػا
مصطمح " ٌ
ػالتبني
مصطمح "المكلكد ثانية" ككبلىما استعارتاف مػف الحيػاة األسػرٌية؛ اسػتعارة ببلغيػة ركمانيػة كليسػت ييكديػة .ف ٌ

التبنػي لشػخص يعنػي أنػو صػار باالعتبػار شخصػان
كػاف إجػراءان قانكنيػان ركمانيػان بػاىظ الكمفػة كمنفقػان لمكقػت .فمج ٌػرد ٌ
تبناه.
جديدان ال ييسمح قانكنيان بالتبرئ منو كال بقتمو مف قبؿ كالده الذم ٌ


"المجد" الجذر العبرم لمكممة يعني "ثقيؿ" كفػي ذلػؾ اسػتعارة ببلغيػة لمػا ىػك ثمػيف ،كيشػير ىنػا إلػى)8( :

إعػ ػػبلف اهلل لذاتػ ػػو عمػ ػػى جبػ ػػؿ سػ ػػيناء (قػ ػػارف خػ ػػر)89–88 :89؛ أك ( )3سػ ػػحابة المجػ ػػد أك سػ ػػحابة بيػ ػػاء الػ ػػرب
البريػػة خػػبلؿ حقبػػة التيػو (قػػارف خػػر .)18–14 :41لقػػد كشػػؼ ييػػكه عػػف
 Shekinahالتػي قػػادت اإلسػرائيمييف فػػي ٌ
ذاتو إلسػرائيؿ عمػى نحػك فريػد ،فحضػكر ييػكه كػاف يشػير إلػى مجػده (قػارف 8مػؿ88–81 :8؛ حػز .)18 :8انظػر
المكضكع الخاص لدل .31 :1


"العيػػود" كردت الكممػػة بصػػيغة المفػػرد "العيػػد" فػػي المخطكطػػات اليكنانيػػة القديمػػة  D, B, P46عمم ػان أف

صػػيغة الجمػػع كردت فػػي مخطكط ػات א C ،كبعػػض الترجمػػات البلتينيػػة القديمػػة كالفكلغاتػػا كالقبطيػػة .أمػػا ترجمػػة
 UBS4فتعطي صيغة الجمع درجة ( Bشبو أكيد) ،رغـ أف صػيغة الجمػع غيػر مسػتخدمة فػي العيػد القػديـ .ىنػاؾ
محددة في العيد القديـ :آدـ ،نكح ،إبراىيـ ،مكسى ،كداكد .كباعتبار َّ
أف إعطػاء النػامكس مػذككر تاليػان،
عدة عيكد ٌ
ٌ
فربما يككف ذلؾ إشارة إلى العيد اإلبراىيمي الذم يراه بػكلس أساسػان لكػؿ عيػد (قػارف  35–8 :4غػؿ)87–86 :1
كىك مكرر عدة مرات مع رؤساء اآلباء ،و
كؿ عمى حدة (قارف تؾ.)87 ،85 ،83
ٌ
ٌ
الموضوع الخاص :العيد
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ليس مف السيؿ تعريؼ كممة عيد (بيريػت  )berithفػي العيػد القػديـ ،كال يكجػد فػي العبريػة فعػؿ معػادؿ ،ككػؿ
َّ
أف المركزية الكاضحة لمفكرة أجبرت العممػاء عمػى
المحاكالت الشتقاؽ تعريؼ لممعنى المفظي باءت بالفشؿ .إال ٌ
فحص استخدامات الكممة في محاكلة إلقرار المعنى األدائي لمكممة.
االتفاقيػػة
العيػػد ىػػك الكسػػيمة التػػي يتعامػػؿ بيػػا اهلل الكاحػػد الحقيقػػي مػػع خميقتػػو البشػرية .كفك ػرة العيػػد كالمعاىػػدة ك
ٌ

كحريػػة اإلرادة عنػد اإلنسػاف ظػاىر بكضػػكح
حاسػمة فػي فيػـ اإلعػبلف الكتػػابي .فػالتكتر الحاصػؿ بػيف سػيادة اهلل ٌ
مؤسسة عمى طبيعة اهلل كأفعالو كغاياتو.
في فكرة العيد .كبعض العيكد ٌ
.8

الخميقة ذاتيا (تككيف.)2–8

.2

دعكة إبراىيـ (تككيف.)82

.4

الكعد كالحفظ المعطى لنكح (تككيف.)9–6

.3

العيد مع إبراىيـ (تككيف.)85

مع ىذا ،فطبيعة العيد تقتضي االستجابة.
.8
.2
.3

الجنة (تككيف.)2
كتجنب األكؿ مف الشجرة في كسط ٌ
باإليماف ،كاف عمى آدـ إطاعة اهلل ٌ
باإليماف ،كاف عمى إبراىيـ ترؾ أىمو كاتٌباع اهلل كاإليماف بذرٌية مستقبمة (تككيف.)85 ،82

باإليماف ،كاف عمى نكح بناء سفينة ضخمة بعيدان عف المياه كايكاء الحيكانات أيضان (تككيف .)9–6

االجتماعيػػة مػػع
الدينيػػة ك
باإليمػػاف أخػػرج مكسػػى اإلسػرائيمييف مػػف مصػػر كتمقٌػػى إشػػارات محػ ٌػددة لمحيػػاة
.4
ٌ
ٌ
كعكد بالبركات كالمعنات (تثنية.)28–27
نفس التكتٌر الحاصؿ في عبلقة اهلل مع البشرية يم ىعػالج فػي "العيػد الجديػد" كيمكػف مشػاىدة التػكتر بكضػكح لػدل
مؤسس عمى أفعاؿ نعمػة اهلل أـ عمػى اسػتجابة اإلنسػاف
مقارنة حزقياؿ 88مع حزقياؿ .37–27 :36فيؿ العيد ٌ
النيابي ػػة؟ ى ػػذه ى ػػي المس ػػألة الممتيب ػػة لمعي ػػديف الق ػػديـ كالجدي ػػد ،فأى ػػداؼ كمييم ػػا كاح ػػدة )8( :اس ػػتعادة العبلق ػػة

بار يعكس شخصية اهلل.
المفقكدة في تككيف 3ك( )2إنشاء شعب ٌ
إف العيػػد الجديػػد الػػذم يػػذكره إرميػػا 34–38 :38يحػ ٌؿ التػػكتٌر باسػػتبعاد األداء اإلنسػػاني ككسػػيمة لمحصػػكؿ عمػػى

ػار
القبكؿ ،كنامكس اهلل يصير رغبة داخمية بدالن مف أف يككف ن
ػي الب ٌ
أداء خارجيان مظيريان .أما ىػدؼ الشػعب التق ٌ
يتغيػػر .بػػرىف الجػػنس البشػػرم السػػاقط أنػػو غيػػر مبلئػػـ ليكػػكف انعكاس ػان لصػػكرة اهلل
فيبقػػى كمػػا ىػػك ،لكػػف المػػنيج ٌ
(رك .)88–9 :3المشكمة ليست في العيد ،بؿ في ضعؼ كخطأ الناس (رك7؛ غؿ.)3

إف التػػكتر الحاصػػؿ فػػي العيػػكد المشػػركطة كغيػػر المشػػركطة ف ػي العيػػد القػػديـ يبقػػى عمػػى مػػا ىػػك فػػي العيػػد
لكنو يتطمٌب تكبةن كايمانان (بدايػة كاسػتمرار
الجديد .فالخبلص
ّّ
مجاني بالمطمؽ بالعمؿ الذم أنجزه يسكع المسيحٌ ،
كمييمػػا) .إنيمػػا نطػػؽ قػػانكني قضػػائي كدعػػكة لمتشػ ٌػبو بالمسػػيح ،إق ػرار ّّ
داؿ عمػػى القبػػكؿ كااللت ػزاـ بالقداسػػة! ال
يخمص المؤمنكف بػأدائيـ الػديني بػؿ بطػاعتيـ (قػارف أؼ .)89–8 :2فحيػاة الصػبلح كالػكرع ىػي البرىػاف عمػى
الخبلص كلكنيا ليست كاسطة الخبلص.
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"واالشتراع والعبػادة" يمكػف أف يكػكف ذلػؾ إشػارة إلػى )8( :تمقٌػي مكسػى لمنػامكس عمػى جبػؿ سػيناء (قػارف

البريػػة فػػي حقبػػة التيػػو (قػػارف خػػر41–35
خػػر )31–89كتطػػكير داكد لخدمػػة الييكػػؿ أك ( )3خيمػػة االجتمػػاع فػػي ٌ
كسفر البلكييف).



"المواعيد" لقد كشؼ اهلل مخططاتو المستقبمية (قارف3 :8؛ أع13 :81؛ تػي3 :8؛ عػب )8 :8مػف خػبلؿ

المكاعيد .كطالما أف "العيكد" مذككرة سابقان" ،فالمكاعيػد" قػد تيشػير إلػى المس ٌػيا (قػارف ع ،5أمثمػة :تػؾ85 :1؛ :49
81؛ تػ ػ ػ ػػث89–88 ،85 :88؛ 3صػ ػ ػ ػػـ7؛ مػ ػ ػ ػػز81 :86؛ 33 :888؛ إش84 :7؛ 6 :9؛ 5–8 :88؛ دا،81 :7
17؛ مي5–3 :5أ؛ زؾ81–6 :3؛ 81–83 :6؛ 9 :9؛ .)83 :88
ىػػذه المكاعيػػد (العيػػكد) غيػػر مشػػركطة كمشػػركطة عمػػى حػ ٌػد سػكاء .كانػػت غيػػر مشػػركطة مػػف جيػػة أداء اهلل (قػػارف
تػػؾ )38–83 :85كلكنيػػا مشػػركطة عمػػى طاعػػة كايمػػاف الجػػنس البشػػرم (قػػارف تػػؾ6 :85؛ رك )4إس ػرائيؿ كحػػده
حصؿ عمى إعبلف ذاتي مف اهلل قبؿ مجيء المسيح.

5:9
"اآلباء" كفي ذلػؾ إشػارة إلػى إبػراىيـ ،اسػحؽ ،كيعقػكب كاآلبػاء األكائػؿ تػؾ( 51–83قػارف رك38 :88؛ تػث8 :7؛
.)85 :81

"ومػنيـ المسػيح حسػب الجسػد" كفػي ذلػؾ إشػارة إلػى نسػب المس ٌػيا جسػديان (قػارف ،)1 :8الممسػكح ،خػادـ

سيتمـ كعكد كخطط اهلل( ،قارف .)6 :81
اهلل ،العبد الخاص المختار الذم ٌ
كممة "المسيح" باليكنانية ىي ترجمة لمكممة العبرية "الممسكح" .فػي العيػد القػديـ ىنػاؾ ثػبلث مجمكعػات مػف القػادة
مقدس خاص )8( :ممكؾ إسرائيؿ ( )3رؤساء الكينة فػي إسػرائيؿ ( )1أنبيػاء إسػرائيؿ .كذلػؾ
كانكا ييمسحكف بزيت ٌ
تمـ يسكع ىذه الكظائؼ الثبلث الممسكحة (قارف عب ،)1–3 :8فيك
رمز الختيار اهلل كتجييزه ليـ لخدمتو .كقد ٌ
إعبلف اهلل التاـ ألنو اهلل المتجسد (إش84 :7؛ 6 :9؛ مي5–3 :5أ؛ كك.)31–81 :8
"المس ػػيح حس ػػب الجس ػػد ،الك ػػائف  +NASBفاندايؾ

"المس ػػيح بحس ػػب الجس ػػد ال ػػذم ى ػػك عم ػػى الكاثكليكية

عمى الكؿ ،إليان مباركان لؤلبد"

كؿ شيء إلو مبارؾ مدل الدىكر"

"جػػاء يسػػكع ،الكػػائف عمػػى الكػ ٌؿ +NKJV ،الحياة

"المسػ ػ ػػيح الػ ػ ػػذم ىػ ػ ػػك اهلل المعظٌػ ػ ػػـ فػ ػ ػػكؽ

"يأتي المسيح ،الكائف عمى الكؿ ،إليان مباركان لؤلبد"

 +NRSVالمشتركة

الكؿ"...

اهلل المبارؾ األزلي"

مسبحان لؤلبد"
"كالمسيح ،كإنساف ،ينتمي إلى ىذه السبللة .فميكف اهلل ،الذم يحكـ الجميعٌ ،
JB
"أتى المسيح الذم ىك فكؽ الكؿ ،إليان لؤلبد مباركان"
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الكتاب
الشريؼ
TEV

يمكف أف يككف ذلؾ
تحبػذ تأكيػد بػكلس أللكىيػة يسػكع .غالبػان
ه
تسبيح لآلب مف الناحية النحكيػة ( )TEVلكػف القرينػة ٌ
ال يستعمؿ بكلس لفظة  Theosعف يسكع ،إالَّ ٌأنو يستخدميا (قارف أع38 :31؛ تي81 :3؛ في .)6 :3كػؿ آبػاء

فسركا ىذا النص عمى أنو إشارة ليسكع.
الكنيسة األكليف ٌ
"الكائف عمى الك ّؿ" يمكف أف تككف عبارة كصفية هلل اآلب أك يسكع االبف .كتعكس تصريح يسكع فػي مػت


 89 :38كب ػػكلس ف ػػي ككلكس ػػي  .31–85 :8عب ػػارة التعظ ػػيـ ى ػػذه تظي ػػر م ػػدل غب ػػاء إسػ ػرائيؿ ف ػػي رف ػػض يس ػػكع
المسيح.


"لؤلبد" كممة تعني في األدب اليكناني عبارة "إلى الدىكر" (قارف لػك11 :8؛ رك35 :8؛ 16 :88؛ غػؿ:8

5؛ 8تي )87 :8كىي إحدل العبارات ذات الصمة بالمكضكع" )8( :إلى األبد" (مت89 :38؛ {مػرقس }84 :88؛
لػ ػػك55 :8؛ يػ ػػك 5 :6ك58؛ 15 :8؛ 14 :83؛ 8 :81؛ 86 :84؛ 3كػ ػػك )9 :9أك (" )3دىػ ػػر الػ ػػدىكر" (أؼ:1

 .)38يبدك أنو ال يكجد فرؽ بيف ىذه المصطمحات التي تفيد "لؤلبد" .إف لفظة "الدىكر" يمكف أف يككف ليػا معنػى
تصػكيرم رمػػزم بصػػيغة الجمػػع لتركيبػػة نحكيػػة لمعمٌمػػي الييػػكد تيػػدعى "جمػػع التعظػػيـ" أك يمكػػف أف تشػػير إلػػى فكػرة
البر".
ٌ
عدة "عصكر" بالمعنى الييكدم "عصر البراءة"" ،عصر اإلثـ"" ،العصر القادـ"" ،عصر ٌ



"آميف" انظر المكضكع الخاص لدل 35 :8

النص ( NASBالدارج) 13–6 :9
يؿ ُىـ إِسر ِائ ِ
يف ِم ْف إِ ِ
ِ
ِ
ِ 5
ُّوفَ 6 ،و َال
سقَ َ
ط ْت .أل ْ
يمي َ
س َج ِميعُ الَِّذ َ
ْ
َف لَ ْي َ
س ى َك َذا َحتَّى إِ َّف َكم َم َة اهلل قَ ْد َ
َولك ْف لَ ْي َ
س َرائ َ ْ ْ َ
اؽ ي ْدعى لَ َؾ َنس ٌؿ»7 .أَي لَ ْيس أَوالَ ُد ا ْلجس ِد ُىـ أَوالَ َد ِ
ِ
أل ََّنيـ ِم ْف َن ِ ِ ِ
اهلل،
س َح َ ُ َ
َ َ ْ ْ
ْ َ ْ
ْ
يعا أ َْوالَ ٌدَ .ب ْؿ « ِبِإ ْ
ْ
يـ ُى ْـ َجم ً
ُْ
سؿ إ ْب َراى َ
8
ْت وي ُك ُ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
وف َنسبلً .أل َّ ِ
ِ
س َارةَ ْاب ٌف».
َف َكم َم َة ا ْل َم ْو ِعد ى َي ىذه«:أََنا آتي َن ْح َو ى َذا ا ْل َوق َ َ
س ُب َ ْ
وف ل َ
َب ْؿ أ َْوالَ ُد ا ْل َم ْو ِعد ُي ْح َ
00
ٍِ
ِ
01ولَ ْيس ِ
اؽ أ َُبوَنا .أل ََّن ُو َو ُى َما لَ ْـ ُيولَ َدا َب ْع ُدَ ،والَ
س َح ُ
ذل َؾ فَقَ ْطَ ،ب ْؿ ِرْفقَ ُة أ َْي ً
ضاَ ،و ِى َي ُح ْبمَى م ْف َواحد َو ُى َو إِ ْ
َ َ
01
ِ
ِ
فَعبلَ َخ ْي ار أَو َ ِ
َعم ِ
االخ ِت َي ِ
يؿ
س َب ْ
اؿ َب ْؿ ِم َف الَِّذي َي ْد ُعوِ ،ق َ
شِّرا ،ل َك ْي َيثْ ُب َت قَ ْ
ً ْ
ار ،لَ ْي َ
ص ُد اهلل َح َ
َ
س م َف األ ْ َ
02
ضُ ِ
ِ
مص ِغ ِ
يس َو».
ستَ ْع َب ُد ِل َّ
وب َوأ َْب َغ ْ
َح َب ْب ُ
وب«:أ ْ
ير»َ .ك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
ت َي ْعقُ َ
ير ُي ْ
تع ُ
لَ َيا«:إ َّف ا ْل َك ِب َ
" 6 :9كممة اهلل" تشير ىذه العبارة في ىذه القرينة إلػى الكعػكد العيديػة فػي العيػد القػديـ .كعػكد اهلل صػادقة (قػارف
عد89 :31؛ إش8 :41؛ 88 :55؛ .)38 :59
"سقطت"

 +NASB, NRSV, TEV, JBفاندايؾ +الكاثكليكية
الكتاب الشريؼ

"يحفظ كعده"
 +NKJVالمشتركة +الحياة
"فشمت /خابت"
اس ػػتخدمت كمم ػػة  ekpiptōع ػ ٌػدة م ػػرات ف ػػي الترجم ػػة الس ػػبعينية لش ػ و
ػيء م ػػا (إش )81 :6أك ش ػ و
ػخص م ػػا
ٌ
(إش )83 :84سػػاقط .كالصػػيغة ىنػػا فػػي الػػزمف التػػاـ المعمػػكـ كالػػذم يػ ُّ
ػدؿ عمػػى حالػػة كائنػػة مػػع نتػػائج باقيػػة (غيػػر
مبطمة) .انظر التعميؽ أعبله حكؿ يقينية كممة اهلل.
"ألف ليس جميع الذيف مف إسرائيؿ ىـ إسرائيميكف"

 +NASBفاندايؾ +الكاثكليكية
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"ألف ليس جميع الذيف مف إسرائيؿ ىـ إسرائيؿ"
"ألف ليس كؿ اإلسرائيمييف ينتمكف حقٌان إلسرائيؿ"
"ألف ليس كؿ شعب إسرائيؿ ىـ شعب اهلل"
"ألف ليس كؿ بني إسرائيؿ ىـ إسرائيؿ"

 +NKJVالحياة
NRSV
 +TEVالكتاب الشريؼ
 +JBالمشتركة

إف معنػػى ىػػذا التص ػريح المتنػػاقض فػػي ظػػاىره يػػدكر حػػكؿ المعػػاني الكتابيػػة المختمفػػة لمصػػطمح "إس ػرائيؿ")8( :
ذرٌيػػة يعقػػكب (تػػؾ)13–33 :13؛ ( )3إس ػرائيؿ ،يعنػػي شػػعب اهلل المختػػار ( )1( !)TEVإس ػرائيؿ
إس ػرائيؿ ،يعنػػي ٌ
الركحي ،كيعني الكنيسة (غؿ86 :6؛ 8بط 8 :3ك9؛ رؤ )6 :8مقابؿ إسػرائيؿ الطبيعػي أك الجسػدم (قػارف ع–1
 .)6فقط بعض أكالد إبراىيـ كانكا أكالد المكعد (قارف ع .)7حتى الييػكد لػـ يككنػكا صػالحيف عنػد اهلل عمػى أسػاس
نسػػبيـ فقػػط (قػػارف ع .)7بػػؿ عمػػى أسػػاس إيمػػانيـ (39-38 :3؛ يػػك59-18 :8؛ غػػؿ9-7 :1؛  .)31 :4فالبقيػػة
المؤمنة ىي التي تمقٌت كعكد اهلل كسارت بيا باإليماف (قارف 37 :9؛ .)5 :88
يبػػدأ ع 6بسمسػػمة مػػف االعت ارضػػات المفترضػػة (قػػارف 11 ،89 ،84 :9؛  )8 :88كىػػي اسػػتمرار ألسػػمكب بػػكلس
بالنقد الساخر .إذ تكصؿ الحقيقػة بكاسػطة معػارض يمفتػرض (قػارف مػؿ[ 7 ،6 ،3 :8مرتػاف]81 ،83 ،؛ 84 :3؛
[ 87مرتاف]؛ .)84 ،81 ،7 :1
7:9
النص ػػؼ الث ػػاني م ػػف ى ػػذا الع ػػدد ى ػػك اقتب ػػاس م ػػف ت ػػؾ ،83 :38ل ػػيس ك ػػؿ أكالد إبػ ػراىيـ ك ػػانكا أكالد كع ػػد عي ػػد اهلل
(تػػؾ1-8 :83؛ 88-8 :85؛ 38-8 :87؛ 85-8 :88؛ غػػؿ .)31 :4كىػػذا ييبػػدم الفػػرؽ بػػيف إسػػماعيؿ كاسػػحؽ
في ع ،9–8كيعقكب كعيسك في ع88.–81
8:9
األمػػة (قػػارف 1 :8؛ 8 :4؛  1 :9ك )5كينػػاظر بػػيف أكالد إب ػراىيـ
يسػػتخدـ بػػكلس لفظػػة "جسػػد" إشػػارة إلػػى سػػبللة ٌ
بالجسد (الييكد  )1 :9مػع األكالد بػالركح ،أكالد الكعػد المعطػى إلبػراىيـ (أكلئػؾ الػذيف يثقػكف بالمس ٌػيا المكعػكد مػف
اهلل باإليمػػاف) .كىػػذا لػػيس نفػػس التنػػاظر القػػائـ فػػي  88–4 :8بػػيف الجػػنس البشػػرم السػػاقط مقابػػؿ الجػػنس البشػػرم

المفدم.
9:9
ىنا اقتباس مف تؾ 81 :88ك" .84فالكلد المكعكد"" ،النسؿ" سيأتي مف سارة بمبادرة مف اهلل .كىذا بالنيايػة سػيبمغ
المسيا .لقد كاف إسحؽ إتمامػان خاصػان لكعػد اهلل إلبػراىيـ فػي تػؾ 1–8 :83كالمعطػى قبػؿ ثبلثػة عشػر
األكج بكالدة
ٌ
عامان.
11:9
ػنيف الحمػؿ ،كعػدـ قػدرتيف عمػى اإلنجػاب كانػت إحػدل
لقد كانت زكجات إبراىيـ كاسحؽ كيعقػكب عػاقرات كال يمك ٌ
المسياني.
طرؽ اهلل إلظيار تح ٌكمو كضبطو لكعكد العيد التي أعطاىا ،أم النسب
ٌ
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كالطريػؽ اآلخػر فػي األمػر كػاف أف النسػب المس ٌػياني الحقيقػي لػف يبػرز مػف االبػف األكبػر لرؤسػاء اآلبػاء (كمػا ىػك
متكقع يعرفان) ،ألف مفتاح األمر ىك في اختيار اهلل (قارف ع.)83–88

12-11:9

ػتمدة مػػف تػػؾ .14 – 89 :35كىػػذا المثػػاؿ
يش ػ ٌكؿ العػػدداف  83–88جممػػة كاحػػدة فػػي اليكنانيػػة .ىػػذه القضػػية مسػ ٌ
مسػ ػػتخدـ لبرىػ ػػاف أف اختيػ ػػار اهلل (قػ ػػارف ع )86لػ ػػيس قائم ػ ػان عمػ ػػى ( )8النسػ ػػب البشػ ػػرم أك ( )3االسػ ػػتحقاقات أك
لب اإلنجيػؿ :العيػد الجديػد (إر14 – 18 :18؛ حػز .)16–33 :16إالَّ أنػو
اإلنجازات البشرية (قارف ع .)86ىنا ٌ
يجب التذ ٌكر أف خيار اهلل لـ يي ٍقصد بو االستبعاد ،بؿ االحتضػاف .فالمس ٌػيا سػيأتي مػف سػبللة منتقػاة إالٌ أنػو سػيأتي

ألجؿ الجميع (الذيف يمارسكف اإليماف ،قارف 39–38 :3؛ 35–33 ,1 :4؛ األصحاح.)81
11:9
عدة معاني.
"قصد" ىذه لفظة مرٌكبة مف  proك tithēmiكالتي ليا ٌ
.8

في ركمية.35 :1

.a
.b

مكضح عمنان.
ٌ
ىدية استرضائية.

.3

التخطيط مسبقان.

.b

لدل اهلل ،أؼ.9 :8

.a

لدل بكلس ،رك.81 :8

كيقصد بو "يجكز أك يجيز".
أما االسـ بشكمو ( )prothesisفقد استيخدـ في ىذا النص ،ي
ٌ
قيؿ عف خبز التقدمة في الييكؿ ،مت4 :83؛ مر36 :3؛ لك.4 :6
.8
المعد مسبقان ،رك38:8؛ 88:9؛ أؼ 5 :8ك88؛ 81 :1؛ 3تي9 :8؛ 81:1
قيؿ عف قصد اهلل الفدائي
.3
ٌ
لقد استخدـ بكلس الرسكؿ ألفاظ مرٌكبة عديدة مع حرؼ الجر ( proقبػؿ) فػي األصػحاحات 8ك 9مػف ركميػة ،ك8
مف أفسس.

.8

عرؼ مسبقان ( ،)proginōskōرك.39 :8

.3

صمـ مسبقان ( ،)proorizōرك( 39 :8أؼ ) 5 :8ك 88ك( 11أؼ)9 :8
ٌ
معيف مسبقان ( ،)prothesisرك88 :9
قصد ٌ

.5

قيؿ مسبقان ( ،)prolegōرك39 :9

.1
.4

إجراء كاعداد مسبؽ ( ،)proetoimazōرك31 :9

ترجى مسبقان ( ،)proelpizōأؼ83 :8
.6
ٌ
 12:9ىذا اقتباس مف النبكءة الػكاردة فػي تػؾ 31 :35المتعمٌقػة بعيسػك كيعقػكب كتظيػر أف رفقػة كابنيػا يعقػكب قػد
يخص البركة!
تصرفا كفؽ النبكءة كليس لمصمحة شخصية بخداع إسحؽ فيما
ٌ
ٌ
13:9
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"وأبغضت عيسػو" ىػذا اقتبػاس مػف مػؿ .1–3 :8كقػد كػاف يسػتخدـ الفعػؿ "يػبغض" بالعبريػة لممقارنػة .األمػر الػذم
يبدك فظٌان باإلنكميزية ،إنما قارف تؾ11-18 :39؛ تث85 :38؛ مػت18-17 :81؛ لػك36 :84؛ يػك .35 :83إف

لفظتػػي "محبػػة" ك"كراىيػػة" بالصػػفة المؤنسػػنة ،ال تمتٌػػاف إلػػى عكاطػػؼ اهلل نحػػك األفػراد بصػػمة ،بػػؿ تظيػراف إلتزاماتػػو
أمػا عيسػك فػي مػؿ:8
بالكعد كالنسب المس ٌػياني ،فيعقػكب كػاف ابػف المكعػد حسػب النبػكءة الػكاردة فػي تػؾٌ .31 :35
أمة أدكـ (أبناء عيسك).
 ،1–3ي
فيشير إلى ٌ

النص ( NASBالدارج) 18–14 :9
15
ِ
14فَما َذا َنقُو ُؿ؟ أَلَع َّؿ ِع ْن َػد ِ
ؼ َعمَػى َم ْػف
اهلل ظُ ْم ًمػا؟ َحا َ
اء ُ
شػا! أل ََّن ُ
وسػى«:إِ ّْنػي أ َْر َح ُػـ َم ْػف أ َْر َح ُػـَ ،وأَتَ َػر َ
ػو َيقُػو ُؿ ل ُم َ
َ
َ
17
16
ِ
ِ ِ
ِ
اب ِل ِف ْر َع ْو َف«:إِ ّْني ِليػ َذا
س ِل َم ْف َي َ
اء ُ
س َعىَ ،ب ْؿِ هلل الَّذي َي ْر َح ُـ .أل ََّن ُو َيقُو ُؿ ا ْلكتَ ُ
اء َوالَ ل َم ْف َي ْ
ش ُ
ؼ» .فَِإ ًذا لَ ْي َ
أَتََر َ
18
ِ
ػؾِ ،ل َكػػي أُ ْظ ِيػػر ِفيػ َ ِ
اسػ ِػمي ِفػػي ُكػ ّْػؿ األ َْر ِ
ػاء،
ض» .فَػِإ ًذا ُىػ َػو َيػ ْػر َح ُـ َمػ ْػف َي َ
ِب َع ْي ِنػ ِػو أَقَ ْمتُػ َ
ػي ُي َنػ َ
ػادى ِب ْ
شػ ُ
َ
ػؾ قُػ َّػوتيَ ،ول َكػ ْ
ْ
اء.
َوُيقَ ّْ
سي َم ْف َي َ
ش ُ
14:9
"فمػػاذا نقػػوؿ إذاً" يسػػتخدـ بػػكلس عػػادة ىػػذا النػػكع مػػف النقػػد السػػاخر (قػػارف 5 :1؛ 8 :4؛ 8 :6؛ 7 :7؛ 18 :8؛
 84 :9ك 89ك.)11

" َّ
ػب اهلل النػاس مسػؤكليف إذا كانػت سػيادة اهلل ىػي العامػؿ المق ّْػرر (قػارف

ألعؿ عند اهلل ظمماً؟" كيػؼ ٍ
سيح ىس ي
حر أف يفعؿ مػا يشػاء مػع البشػرية
سر االختيار .إف التشديد المفتاحي في ىذه القرينة ىك أف اهلل ّّ
ع !)89ىذا ىك ٌ
َّ
ػالقكة
(الجػػنس البشػػرم العاصػػي) ،إال أف سػػيادة اهلل ٌ
تعبػػر عػػف نفسػػيا بالرحمػػة (انظػػر التعميػػؽ لػػدل ع )85كلػػيس بػ ٌ
القاسية .كيجب اإلقرار أيضان َّ
أف خيارات اهلل السيادية ليسػت مؤسسػة عمػى عممػو السػابؽ بخيػارات كأفعػاؿ اإلنسػاف
تؤسػػس
المسػػتقبمية .فمػػك كػػاف ذلػػؾ صػػحيحان لكانػػت الخيػػارات كاألفعػػاؿ الفرديػػة كالفضػػائؿ تش ػ ٌكؿ بالنيايػػة اسػػتحقاقان َّ

عمي ػػو خي ػػارات اهلل (ق ػػارف ع86؛ 8ب ػػط .)3 :8خم ػػؼ ى ػػذه الفكػ ػرة يكم ػػف رأم التقمي ػػد اليي ػػكدم ف ػػي رخ ػػاء كازدى ػػار

ػار (تػػث38–37؛ أيػػكب؛ مػػز .)71إالٌ أف اهلل يختػػار مباركػػة مػػف ال اسػػتحقاؽ لػػو ،مػػف خػػبلؿ اإليمػػاف
اإلنسػػاف البػ ٌ
لكنػػو اختػػار أف يحػ ٌػد مػػف خيا ارتػػو ( )8فػػي الرحمػػة ك( )3الكعػػد.
(كلػػيس األداء ،قػػارف  .)8 :5اهلل يعمػػـ ك ػؿ شػػيء ٌ
المغير لمحياة.
كيثبتيا اختيار اهلل االنتقائي
ٌ
عمى أف ثمة ضركرة لبلستجابة البشرية التي يتبعيا ٌ
تمني نادرة يستخدميا بكلس كثي انر ،إلنكار متش ٌػدد لتسػاؤالت معػارض مػا بأسػمكب النقػد

"حاشا" ىذه صيغة ٌ

السػ ػػاخر (قػ ػػارف 18 ،6 ،4 :1؛ 85 ،3 :6؛ 81 ،7 :7؛ 88 ،8 :88؛ 8كػ ػػك85 :6؛ غػ ػػؿ87 :3؛ 38 :1؛ :6
.)84

يتصرؼ كفؽ مقاصده الفدائية العائدة لو .حتى مكسػى لػـ يكػف
حر أف
 15 :9ىذا اقتباس مف خر .89 :11فاهلل ّّ
ٌ
ً
مستحقٌان لبركة اهلل (قارف خر .)31 :11فقد كاف قاتبلن (قارف خر .)85–88 :3فالمسألة المفتاحية ىي أف خيػارات
اهلل تقكـ عمى الرحمة (قارف ع 86ك31–88؛  11 :88ك 18ك.)13
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16–15 :9
ػتخدـ الكمم ػ ػػة اليكناني ػ ػػة ( ،eleosق ػ ػػارف ع31 ،88 ،86 ،85؛  )13 ،18 ،11 :88ف ػ ػػي الترجم ػ ػػة
"الرحمػػػػػة" تيس ػ ػ ى
أف كتب ػة العيػػد الجديػػد كػػانكا مف ٌك ػريف عب ػرانييف
السػػبعينية ( )Lxxلترجمػػة الكممػػة العبريػػة الخػػاص ( hesedتػػذ ٌكر ٌ
يكتبكف بممغة اليكنانيػة السػائدة) كالتػي تعنػي "كالء ثابػت لمعيػد" .فرحمػة اهلل كاختيػاره ىػي لمجماعػة مشػتركة (الييػكد

[إسػػحؽ] ،ال العػػرب [إسػػماعيؿ]؛ إس ػرائيؿ [يعقػػكب] ،ال آدكـ [عيسػػك] ...إنمػػا المؤمنػػكف الييػػكد ،كالمؤمنػػكف األمػػـ،
سر عقيدة التعيػيف المسػبؽ (الفػداء الكػكني).
قارف ع )34كما ىي لؤلفراد .ىذه الحقيقة ىي إحدل المفاتيح لكشؼ ٌ
أم ػػا المفت ػػاح اآلخ ػػر ف ػػي قرين ػػة األص ػػحاحات  88–9في ػػك طبيع ػػة اهلل غي ػػر المتغيػ ػرة بالرحم ػػة ( 85 :9ك 86ك88
بالمحصػمة إلػى كػؿ الػذيف
ك31؛  11 :88ك 18ك )13كليس األداء البشرم .فالرحمة مف خبلؿ االختيار ستصػؿ
ٌ
يؤمنكف بالمسيح .الكاحد الذم يفتح باب اإليماف لمجميع (.)89–88 :5
قكم مف خر86 :9؛ ع 88ىك الخاتمة المسػتنبطة مػف االقتبػاس .قيػؿ عػف
 18–17 :19ع 87ىك اقتباس ككني ٌ
أف اهلل ىك الػذم قى ٌسػى قمػب فرعػكف فػي خػر38 :4؛
فرعكف ٌأنو قد أغم ى
ظ قمبو في خر 85 :8ك13؛  .14 :9كقيؿ ٌ

1 :7؛ 83 :9؛  31 :81ك37؛  .81 :88ى ػ ػػذا المث ػ ػػاؿ مس ػ ػػتعمؿ إلظي ػ ػػار س ػ ػػيادة اهلل (ق ػ ػػارف ع .)88كفرع ػ ػػكف
عنجيية كعناد شخصية فرعكف لتحقيؽ مشيئتو نحك إسرائيؿ (قارف ع.)88
مسؤكؿ عف خياراتو .كقد استخدـ اهلل
ٌ
الحظ أيضان أف أفعاؿ اهلل مع فرعكف كانت غايتيا الفداء؛ كذات منظكر شمكلي ،كقد قيصد منيا:

.8

إظي ػػار ق ػػكة اهلل (مقاب ػػؿ آلي ػػة الطبيع ػػة كالحيكان ػػات ل ػػدل المصػ ػرييف ،كم ػػا ف ػػي ت ػػؾ 88كم ػػا حص ػػؿ آللي ػػة

الككاكب عند البابمييف).
إلظيار اهلل ألىؿ مصر كضمنان لكؿ األرض (قارف ع.)87
.3
في ىرّْكػز عمػى حاجػة الجماعػة ككػؿ .لقػد كشػؼ اهلل عػف
إف الفكر الغربي (األميركي) يعظٌـ الفرد ،أما الفكر الشرقي ي
ذاتو و
لعالـ محتاج ،مستخدمان فرعكف ليذا األمر .كسيفعؿ األمر ذاتو مع إسرائيؿ غير المؤمف (قارف أصحاح.)88
ففي ىذه القرينة تتبلشى حقكؽ الفرد في ضكء حاجات الجماعة .الحظ أيضان األمثمة المتناسقة مف العيد القديـ:

.8
.3

مكت أكالد أيكب األكائؿ بسبب مناقشة اهلل مع الشيطاف (قارف أم.)3–8
خطية عخاف (قارف يشكع)7
مكت الجنكد اإلسرائيمييف بسبب ٌ

خطية داكد (قارف 3صـ.)85 :83
.1
مكت ابف داكد مف بثشبع بسبب ٌ
كمنا نتأثٌر باختيارات اآلخريف .ىذه االشتراؾ في المصير يمكف رؤيتو في العيد الجديد في رك38-83 :5
النص ( NASBالدارج) 26–19 :9
ّ
21
19
ِ ِ
اف الَِّذي تُ َج ِ
َف َم ْف ُيقَ ِ
ُّيا ِ
ب اهللَ؟ أَلَ َع َّؿ
او ُـ َم ِش َ
وـ َب ْع ُد؟ أل ْ
س ُ
او ُ
يئتَ ُو؟» َب ْؿ َم ْف أَ ْن َت أَي َ
اإل ْن َ
فَ َ
ستَقُو ُؿ لي«:ل َما َذا َيمُ ُ
ِ
ا ْل ِج ْبمَ َة تَقُو ُؿ ِلجا ِب ِميػاِ «:لمػا َذا صػ َنعتَِني ى َكػ َذا؟» 21أَـ لَ ْػي ِ
اف َعمَػى الطّْ ِ
صػ َن َع ِم ْػف ُك ْتمَ ٍػة
سػ ْم َ
ػيف ،أ ْ
ط ٌ
َف َي ْ
َ ْ
َ َ
س ل ْم َخ َّػزاؼ ُ
ْ َ
َ
22
احتَم َؿ ِبأََن ٍ
اح َد ٍة إِ َن ِ
وِ
آخ َر ِل ْم َي َو ِ
اة
ام ِة َو َ
يد أ ْ
اف اهللَُ ،و ُى َو ُي ِر ُ
اف؟ فَ َما َذا؟ إِ ْف َك َ
َف ُي ْظ ِي َر َغ َ
ً
َ
ض َب ُو َوُي َب ّْي َف قَُّوتَ ُوَ ْ ،
اء ل ْم َك َر َ
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ِ 23
ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َك ِثيرٍة ِ
َّىا ِل ْم َم ْج ِػد24 ،الَِّتػي
َعػد َ
س َػب َ
آن َي َة َغ َ
ؽ فَأ َ
ض ٍب ُم َي َّيأَةً ل ْم َيبلَ ؾَ .وِل َك ْي ُي َب ّْي َف غ َنى َم ْجده َعمَى آن َية َر ْح َمة قَ ْػد َ
َ
25
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سػأ َْد ُعو
ضػاَ .ك َمػا َيقُػو ُؿ فػي ُىو َ
ضا َد َعا َنا َن ْح ُف إِي َ
ػع أ َْي ً
ُمػـ أ َْي ً
أ َْي ً
شَ
ضػاَ «:
َّاىا ،لَ ْي َ
س م َف ا ْل َي ُيػود فَقَػ ْط َب ْػؿ م َػف األ َ
26
ِ ِ
ػوف ِفػي ا ْلمو ِ
ِ
ِ
سػتُ ْـ
ض ِػع الَّ ِػذي ِق َ
ش ْع ِبي َ
س َ
س ْ
وبػ ًةَ .وَي ُك ُ
وبػ ًة َم ْح ُب َ
ػت َم ْح ُب َ
يػؿ لَ ُي ْػـ فيػو :لَ ْ
َْ
ش ْع ِبيَ ،والَّتػي لَ ْي َ
الَّذي لَ ْي َ
اؾ ي ْدعو َف أ َْب َناء ِ
اهلل ا ْل َح ّْي».
َ
ش ْع ِبي ،أ ََّن ُو ُى َن َ ُ َ ْ
َ

19:9
"مف يقاوـ مشيئتو" ىذا فعؿ في الزمف التاـ المبني لممعمكـ كالػذم يؤ ٌكػد عمػى كاقعػة قػد حػدثت تمامػان مػع اسػتمرار

نتائجيا (قارف 3أخ6 :31؛ أم83 :9؛ مز6 :815؛ دا .)15 :4إف النقد السػاخر مسػتمر .لػذا فإنػو مػف المنطقػي

تتبع نقد بكلس ىك الطريقة األفضؿ لئلحاطة بفكرتو كفيميا .انظر مقدمة األصحاح ،فقرة ب ،8 ،يجب
أف يككف ٌ
أف نرل مشيئة اهلل عمى مستكييف :األكؿ ،ضمف خططػو الفدائيػة لكػؿ الجػنس البشػرم السػاقط (قػارف تػؾ،)85 :1
ػاف أداةن (خػػر9–7 :1
لكػػف ىػػذه الخطػػط تتعطٌػػؿ باختيػػارات اإلنسػػاف الفػػرد .فػػي المسػػتكل الثػػاني ،يختػػار اهللي اإلنسػ ى
ك .)81الناس مختاركف إلتماـ خططو سكاء كانت (إيجابية كمكسى أك سمبية كفرعكف).
 21–21 :9ى ػػذا التعبي ػػر المج ػػازم م ػػأخكذ م ػػف إش86 :39؛ 81–9 :45؛ 8 :64؛ إر .83–8 :88فاالس ػػتعارة
كخزاؼ استيعممت في الغالب عف اهلل كخالؽ ،بينما الناس مف الطيف (تؾ.)7 :3
الببلغية عف ييكه ٌ
فبػػكلس يسػػتجمع فكرتػػو عمػػى سػػياؽ الخػػالؽ بطرحػػو ثبلثػػة أسػػئمة إضػػافية :األكالف فػػي ع 31كالثالػػث فػػي ع.38
السؤاؿ األخير يعكد إلى التناظر الحاصؿ بيف اختيار اهلل اإليجػابي فػي مكسػى كاختيػاره السػمبي فػي فرعػكف .نفػس

أمػة آدكـ فػي
أمػة إسػرائيؿ– ٌ
التناظر نراه في ( )8اسحؽ–إسماعيؿ ،ع9–8؛ ( )3يعقػكب–عيسػك ،ع83–81؛ (ٌ )1
ع .81عممان أف نفس التناظر تنامى لػيعكس كضػعية بػكلس المعاصػرة نحػك الييػكد المػؤمنيف كغيػر المػؤمنيف .كمػا

بالمحصمة في إدراج المؤمنيف مف األمـ (ع 39–34ك!)11–11
عبر عنو
أف اختيار اهلل اإليجابي يم ٌ
ٌ
22 :9

الفادية .اهلل إلػو
يعبر عف طبيعة اهلل
ٌ
"إف" ىذه أداة شرط جزئية .تش ٌكؿ ع 34–33جممة كاحدة في اليكنانية .عٌ 33
لكنػو أيضػان إلػو الرحمػة ،كػؿ النػاس يسػتكجبكف المػكت (قػارف :8
العدالة ،كسيحسب النػاس مسػؤكليف عػف أفعػاليـٌ .

األكليػػة فيػػي الرحمػػة كلػػيس السػػخط (قػػارف تػػث81–9 :5؛
 .)38 :1–88فالعدالػػة ليسػػت خبػ انر سػ ٌان
ػار! ٌ
أمػػا سػػمة اهلل ٌ
ُّ
تصب في خانة الفداء (قارف حز .)11–33 :16فيك و
متأف عمػى الجػنس البشػرم
9 :7؛ ىك .)9–8 :88كخياراتو
عرفػػة عػػيف دكر،
الفاديػػة! (مثػػاؿ :الشػػيطاف ،فرعػػكفٌ ،ا
الخػػاط (قػػارف حػػز .)88حتػػى ٌأنػػو يسػػتخدـ الشػ ٌػر لمقاصػػده
ٌ
نصر ،ككرش ،كفي األصحاح ،88إسرائيؿ غير المؤمف)!
آشكر ،نبكخذ ٌ
"راضيان في إظيار غضبو"

NASB

"يريد أف يبدم غضبو"
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الكاثكليكية

"أراد"

 +NKJVفاندايؾ +الكتاب الشريؼ
"يريد أف يظير غضبو"
NRSV
"جاى انز إلظيار غضبو"
"راغبان في إظيار غضبو"
"شاء أف يظير غضبو"

JB

 +TEVالحياة +المشتركة

يظيػػر اهلل غضػػبو لػػيعمف قكتػػو (قػػارف ع )33كغنػػاه فػػي المجػػد (قػػارف ع )31عمػػى حػ ٌػد سػكاء .فأفعػػاؿ اهلل ليػػا دائمػان
الخطية).
مقاصد فدائية (عدا ٌ
جينـ التي ىي العزؿ األبدم لعدـ اإليماف ك ٌ
"آنية غضب" ىذه المفظة ىي متابعة الستعماؿ بػكلس فكػرة الطػيف فػي اسػتعارة ببلغيػة ع 31ك .38كىػذه



إشارة كاضحة إلى أناس غير مؤمنيف يستخدميـ اهلل لتعزيز خطتو لمفداء.
مييأة"
" ٌ

مص ينكعة"
" ٍ

 +NASB, NKJVفاندايؾ
NRSV
"جاىزة"
TEV
"في طريؽ"

مخصصة"
" ٌ

NJB

"محتكمة"

مؤىمة"
" ٌ

الكاثكليكية
الحياة
الكتاب الشريؼ

مييأ لنصيب محتػكـ .فعػدـ اإليمػاف العاصػي
الكممة ىنا اسـ مفعكؿ تاـ كقد استخدمت في كرؽ البردم عف شيء ٌ
سيشيد يكمو مف العدالة كتداعياتيا .مع ىذا ،فػاهلل يختػار اسػتخداـ غيػر المػؤمنيف إلتمػاـ غاياتػو األكسػع كاألشػمؿ
المتعمٌقة بالفداء.

مؤىمػة مػف اهلل لميػبلؾ ،لكػف
يقكؿ  M. R. Vincentفي كتابو دراسات الكممة  ،Word Studiesالمجمٌد" :3غير ٌ
بالمعنى الكصفي ،جاىزة ناضجة .فاسـ المفعػكؿ الػداؿ عمػى الػزمف الحاضػر لتشػ ٌك وؿ مسػبؽ ال يعطػي عبلمػةن عػف

تـ التش ٌكؿ" ص.786
كيؼ ٌ
"اليبلؾ" انظر المكضكع الخاص لدل .1 :1

23 :9

"سػػبؽ فأعػ ّػدىا لممجػػد" ىػػذه الحقيقػػة مقػ ٌػررة فػػي رك11–39 :8؛ أؼ 4 :8ك .88ىػػذا األصػػحاح ىػػك األقػػكل تعبيػ انر
مما ال جداؿ فيو أف اهلل يتكلٌى بتح ٌكـ تاـ بالخميقة كالفداء! ىذه الحقيقػة العظمػى،
عف سيادة اهلل في العيد الجديدٌ .
يجب عدـ مداكرتيا أك التقميؿ مػف شػأنيا .مػع العمػـ أنػو يجػب إيجػاد تػكازف مػع اختيػار اهلل لمعيػد ككاسػطة متٌصػمة

بخمػػؽ اإلنسػػاف المصػػنكع عمػػى صػػكرة اهلل .مػػف المؤ ٌكػػد صػػحتو أف بعػػض عيػػكد العيػػد القػػديـ مثػػؿ تػػؾ87-8 :9

ك ،38-83 :85غيػػر مشػػركطة كال عبلقػػة ليػػا باسػػتجابة النػػاس .لكػػف العيػػكد األخػػرل مشػػركطة بيػػذه االسػػتجابة
(مثاؿ :جنة عدف ،نكح ،مكسى ،داكد) ،فاهلل لو خطٌة لفػداء خميقتػو كال يسػتطيع إنسػاف تعطيميػا .لقػد اختػار اهلل أف
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يسػػمح لؤلفػراد بػػأف يسػػاىمكا فػػي خططػػو .إف فرصػػة المسػػاىمة ىػػذه تي ٍحػػدث تػػكتٌ انر الىكتيػان بػػيف سػػيادة اهلل (ركميػػة)9
الحرة عند البشر (ركمية.)81
كاإلرادة ٌ

ليس مف المياقة بمكاف انتقاء تأكيد كتابي و
ألمر ما كتجاىؿ اآلخر .ىنالؾ تػكتٌر بػيف العقائػد ألف الشػرقييف يق ٌػدمكف
الحقيقة بثنائيات جدلية حافمة بالتكتٌر .يجب أف تؤخػذ العقائػد بالعبلقػة مػع العقائػد األخػرل .فالحقيقػة ىػي فسيفسػاء
مف الحقائؽ.

ييئػػيف ) (kataptizōلمغضػػب
ثمػػة سػ ٌػر ىنػػا بالتأكيػػد! ألف بػػكلس ال يرسػػـ خاتمػػة منطقيػػة ألنػػاس غيػػر مػػؤمنيف يم ٌ
ييئػػيف ) (proetoimazōلممجػػد (ع .)31كىػػؿ اختيػػار اهلل ىػػك العامػػؿ األكحػػد أك ٌأنػػو
(ع )33كألنػػاس مػػؤمنيف يم ٌ
مؤسػػس عمػػى الرحمػػة لمجميػػع ،كلكػ ٌػف الػػبعض يرفضػػكف عرضػػو؟ كىػػؿ لمبش ػرية أم دكر فػػي مسػػتقبميا الخػػاص بيػػا
ٌ
(قارف )38 :81–11 :9؟ ثمة مبالغات مف كبل الطرفيف (أكغسطينكس–بيبلجيكس) .بالنسبة لي ،فإف فكرة العيد
تكحدىما كمييما مع التشديد عمى دكر اهلل .كما عمى البشرية إالَّ االسػتجابة لمبػادرات اهلل (مثػاؿ يػك 44 :6ك.)65
ٌ
نزكم متقمٌب بؿ رحكـ كيبمغ برحمتو إلى الخميقػة البشػرية الكاعيػة المخمكقػة
لكف بالنسبة لي ،فإف اهلل بطبيعتو ليس
ٌ
جدان المصػبكغة باألسػكد كاألبػيض حيػث
القكية ٌ
عمى صكرتو (قارف تؾ36 :8كٌ .)37إنني أتصارع مع ىذه القرينة ٌ
ػبس في ػػو .كلػػئف ك ػػاف التركي ػػز عم ػػى عػػدـ إيم ػػاف اليي ػػكد فالنتيجػػة الحاصػػمة ى ػػي ش ػػمكؿ األم ػػـ
الكض ػػكح ال ػػذم ال ل ػ ٍ

النص الكحيد حكؿ طبيعة اهلل!
(األصحاح !)88لكف ليس ىذا ىك
ٌ
"المجد" انظر التعميؽ لدل .31 :1


 24 :9ىذا العدد ييظيػر أف غايػة كعػد اهلل أكسػع مػف مج ٌػرد سػبللة إسػرائيؿ .فقػد أظيػر اهلل رحمػةن لمجػنس البشػرم
بناء عمى اختياره .ألف الكعد فػي تػؾ 85 :1لػو صػمة بكػؿ الجػنس البشػرم (عمػى اعتبػار ٌأنػو ال ذكػر لمييػكد حتػى
ن

األصحاح .)83كما أف دعكة إبراىيـ ليا عبلقة بكؿ الجنس البشرم ،تؾ .1 :83كدعكة إسرائيؿ كمممكة كينػة ليػا

لكنػػو اآلف أيظيػػر بالتمػػاـ (قػػارف
عبلقػػة بكػػؿ الجػػنس البشػػرم (قػػارف خػػر !)6 – 5 :89ىػػذا ىػػك سػ ٌػر اهلل المكتػػكـٌ ،
أؼ81 :1–88 :3؛ غؿ38 :1؛ كك.)88 :1
مكضح بسمسمة مف الصكر المقتبسة مف العيد القديـ (ع.)39–35
إف تأكيد بكلس لممسألة في ع34
ٌ
ع ،35ىك.31 :3
.8
.3

ع ،36ىك8 :8ب.

.4

ع ،38إش.31 :81

.5

ع ،39إش.39 :8

.1

ع ،37إش 33 :81ك/أك ىك 81 :8أ

 26–25 :9نص ىذا المقطع نجده في الترجمة السػبعينية ( )Lxxمػف (ىػك( )31 :3مػع بعػض التعػديبلت) ك :8
 ،85حيػػث تشػػير إلػػى األسػػباط العشػرة فػػي الشػػماؿ .لكػػف بػػكلس يشػػير بػػو إلػػى األمػػـ .ىػػذا اسػػتخداـ نمطػػي لكتٌػػاب
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العيػػد الجديػػد مػػف العيػػد القػػديـ .فيػػـ يػػركف الكنيسػػة بمثابػػة اإلتمػػاـ لمكعػػكد المعطػػاة إلسػرائيؿ (3كػػك86 :6؛ تػػي:3
القضية يشير المقطع مف سفر ىكشع ،إلى إسرائيؿ العديـ اإليماف .فإف كاف بمقػدكر
84؛ 8بط )9-5 :3في ىذه
ٌ
محبػة كغفػ ارف اهلل فػي
أف ٌ
اهلل استعادة األسباط العشرة الشمالية العابدة لمكثف ،فإف بكلس يرل فػي ذلػؾ برىانػان عمػى ٌ
يكـ مف األياـ ستشمؿ عبدة األكثاف (األمـ).

النص ( NASBالدارج) 29–27 :9
16
ِ
ِ
ِ
ِ
ص17 .أل ََّن ُو
س َر ِائ َ
س َر ِائ َ
َوِا َ
يؿَ «:وِا ْف َك َ
اف َع َد ُد َبني إِ ْ
ص ُر ُخ م ْف ِج َية إِ ْ
اء َي ْ
ستَ ْخمُ ُ
يؿ َك َرْم ِؿ ا ْل َب ْح ِر ،فَا ْل َبق َّي ُة َ
ش ْع َي ُ
18
ب يص َنع أَم ار م ْق ِ
ضيِّا ِب ِو َعمَى األ َْر ِ
ُمتَ ّْمـ أ َْم ٍر َوقَ ٍ
اض ِبا ْل ِبّْر .أل َّ
اؿ« :لَ ْوالَ
َف َّ
اء فَقَ َ
ؽ إِ َ
س َب َ
ش ْع َي ُ
ض»َ .و َك َما َ
الر َّ َ ْ ُ ْ ً َ
ُ
ِ ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ورةَ».
أ َّ
َف َر َّ
وـ َو َ
ود أ َْبقَى لَ َنا َن ْ
سبلً ،لَص ْرَنا م ْث َؿ َ
ش َاب ْي َنا َع ُم َ
س ُد َ
27 :9
"كلك"

"كاف يكف"

NASB, NKJV, NRSV, NJB

"كاف كاف"

الكاثكليكية

 +TEVفاندايؾ +المشتركة +الكتاب الشريؼ

التمني) كالتي تفيد العمؿ المقتدر.
ىذه أداة شرط لمغائب ( eanمع صيغة الشرط الداؿ عمى ٌ
مكسػػع نسػػبيان مػػف الترجمػػة السػػبعينية ( )Lxxمػػف إش .31–33 :81لقػػد أضػػافت ترجمػػة
 28–27 :9ىػػذا اقتبػػاس ٌ
 Textus Receptusجممػ ػػة ختاميػ ػػة مػ ػػف الترجمػ ػػة السػ ػػبعينية ألشػ ػػعياء .31 :81لكنيػ ػػا غيػ ػػر مكجػ ػػكدة مػ ػػف
46
النسػػاخ .كتيػػدرج ترجمػػة
المخطكطػػات اليكنانيػػة القديمػػة א  B, A, Pمػػا ييظيػػر أنيػػا أضػػيفت الحقػان مػػف قبػػؿ أحػػد ٌ
 UBS4الحذؼ بدرجة "مؤ ٌكد".



"كرمؿ البحر" ىذا جزء مف لغػة االسػتعارة الببلغيػة تفيػد الكثػرة فػي النتػائج الحاصػمة مػف كعػد اهلل إلبػراىيـ

(قارف تؾ5 :85؛ 87 :33؛ .)4 :36


"فالبقيػػة سػػتخمص" إف كممػػة "البقيػػة" مسػػتخدمة فػػي العيػػد القػػديـ م ػ ار انر فػػي إشػػارة إلػػى اإلس ػرائيمييف الػػذيف

أمػػا بػػكلس فيسػػتعمؿ الكممػػة فػػي إشػػارة إلػػى أكلئػػؾ الييػػكد الػػذيف
أيخػػذكا لمسػػبي لكػػف اهلل سػػيعيدىـ إلػػى أرض المكعػػدٌ .
عندىـ عبلقة إيماف مع اهلل أك أكلئؾ الذيف سمعكا بشارة اإلنجيؿ كاستجابكا ليا باإليماف بالمسيح.

حتػػى ضػػمف إس ػرائيؿ العيػػد ،حصػػؿ انفصػػاؿ ركحػػي .إذ الػػبعض فقػػط كػػاف صػػالحان عنػػد اهلل .فاختيػػار إس ػرائيؿ ال
يستبعد الحاجة لبلستجابة الفردية باإليماف (قارف إش.)31 – 86 :8

يستعمؿ بكلس عبارة مف العيد القديـ تشير بشكؿ ٌأكلي إلػى المسػبييف مػف الييػكد ،قمٌػة مػنيـ عػادت إلػى فمسػطيف،
كأيضان في إشارة ألكلئؾ الذيف سمعكا بشارة اإلنجيؿ .عممان أف العدد الغفيػر مػنيـ لػـ يػؤمف كلػـ يقبػؿ المسػيح ،فقػط
البقية.
يسمييـ بكلسٌ :
نسبة ضئيمة مف مستمعي القرف األكؿ (ييكدان كأممان) استجابكا لرسالة اإلنجيؿٌ ،
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البقية ،ثبلثة ٍ
معاف
الموضوع الخاصّ :
متكر انر لدل األنبياء (أغمػبيـ مػف أنبيػاء القػرف الثػامف
إف فكرة العيد القديـ حكؿ "البقية األمناء" تش ٌكؿ مكضكعان ٌ
قبؿ الميبلد كمعيـ إرميا) كتستعمؿ بثبلثة معاني:
.8

الذيف بقكا أحياء بعػد السػبي (مثػاؿ ،إش31–31 :81؛ 6–4 :87؛ 13–18 :17؛ إر 85 :43ك89؛

.3

أكلئؾ البػاقكف أمنػاء لييػكه (مثػاؿ ،إش5–8 :4؛  88 :88ك86؛ 5 :38؛ يػؤ13 :3؛ عػا85–84 :5؛

 83 :44ك 84ك38؛ عا.)8 :8

مي81–83 :3؛ 7–6 :4؛ 9–7 :5؛ .)31–88 :7
.1

أكلئؾ الذيف يش ٌكمكف جزءان مف التجديد كاإلحياء األخركم (مثاؿ ،عا.)85–88 :9

البقيػػة (األحيػػاء بعػػد السػػبي) لمعػػكدة إلػػى
الكفيػػة) مػػف ٌ
فػػي ىػػذه القرينػػة يختػػار اهلل فقػػط بعػػض (أصػػحاب الغي ػرة ٌ
الييكدية .ككما قد رأينا سابقان فػي ىػذا األصػحاح ،تتك ٌػرر المكاضػيع مػف ماضػي إسػرائيؿ (ع .)6يقمٌػؿ اهلل العػدد
ٌ

كم ىدده كعنايتو (مثاؿ :جدعكف ،قض.)7–6
قكتو ى
بغاية إظيار ٌ

أمة إسرائيؿ الخاطئة.
 29 :9ىذا اقتباس مف الترجمة السبعينية  Lxxإلشعياء9 :8؛ كالذم يشجب ٌ
"رب الجنػػػود" "رب الصػػػباؤوت" ىػػذا لقػػب لييػػكه فػػي العيػػد القػػديـ كيتػػرجـ عػػادة "رب الجنػػكد" (يػػع)4 :5

باالعتمػػاد عمػػى ىػػذه القرينػػة ،ييشػػار إلػػى اهلل بمصػػطمح عسػػكرم "رئػػيس جنػػد الػػرب" (يػػش )85–81 :5أك بػػالمعنى
رب األج ػراـ
اإلدارم ،إذ عػػادة مػػا كانػػت النصػػكص البابميػػة لؤلديػػاف متعػ ٌػددة اآلليػػة مرتبطػػة بػػاألجراـ السػػماكيةٌ " ،
السماكية" .إف النجكـ خبلئؽ كليست آلية ،ال تقكل عمى التح ٌكـ كال عمى بمكرة األحػداث (قػارف تػؾ86 :8؛ مػز:8

1؛ 4 :847؛ إش.)36 :41
"لكال أف ...أبقى لنا نسبلن"
"لكال أف ...أبقى لنا ذريةن"

"لك لـ ييبؽ لنا ناجيف"
"لك لـ ييب ً
ؽ لنا بعض األسبلؼ"

 +NASBفاندايؾ
 +NKJVالكاثكليكية
NRSV
TEV

"لك لـ يبؽ ...لنا نسبلن"

"لكال أف ...حفظ لنا نسبلن"

"لك لـ ...قد حفظ لنا نسبلن"

"لـ يترؾ لنا قمٌة مف الناجيف"

الحياة
المشتركة
الكتاب الشريؼ
NJB

البقية" ،لكف الترجمػة السػبعينية تكردىػا ب ػ"ذريػة" ( )NKJVكقػد اسػتبقت دينكنػة
يرد في
النص العبرم مف إشٌ " 9 :8
ٌ
المسياني .لقد استبقى اهلل القمٌة ليصؿ إلى الكثرة.
البقية المؤمنة أك ( )3النسؿ
ٌ
اهلل عمى إسرائيؿ دائمان (ٌ )8


"سػػدوـ ...عمػػورة" ع 38لػػو صػػمة بدينكنػػة اهلل ،إذ يػػذكر تحديػػدان مػػدينتيف كثنيتػػيف دمرىمػػا اهلل فػػي تػػؾ:89

 ،36–34كصػػارتا مػػثبلن ييضػػرب عػػف دينكنػػة اهلل (تػػث14 :39؛ إش89 :81؛ إر86 :31؛ 88 :49؛ 41 :51؛
عا.)88 :4
النص ( NASBالدارج) 33–31 :9
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21
اإليم ِ ِ 20
َِّ
ِ
ِ
يؿَ ،و ُى َو
س َر ِائ َ
ُم َـ الَِّذ َ
افَ .ولك َّف إِ ْ
يف لَ ْـ َي ْ
س َع ْوا في أَثَ ِر ا ْل ِبّْر أ َْد َرُكوا ا ْل ِبَّر ،ا ْل ِبَّر الذي ِب ِ َ
فَ َما َذا َنقُو ُؿ؟ إ َّف األ َ
ِ
ِ 21
ِ
َعم ِ
َّ
ام ِ
س ِب ِ
يم ِ
اؿ
َي ْ
وس ا ْل ِبّْر! ل َما َذا؟ أل ََّن ُو فَ َع َؿ ذل َؾ لَ ْي َ
ام َ
افَ ،ب ْؿ َكأَن ُو ِبأ ْ َ
اإل َ
وس ا ْل ِبّْر ،لَ ْـ ُي ْد ِر ْؾ َن ُ
س َعى في أَثَ ِر َن ُ
الص ْدم ِةَ 22 ،كما ُىو م ْكتُوبَ « :ىا أََنا أ َ ِ ِ
َّ
ام ِ
ص ْد َم ٍة
اص َ
َ َ َ ٌ
وس .فَِإ َّن ُي ُـ ْ
َضعُ في ص ْي َي ْو َف َح َج َر َ
ط َد ُموا ِب َح َج ِر َّ َ
الن ُ
ص ْخ َرةَ َعثَْرٍةَ ،و ُك ُّؿ َم ْف ُي ْؤ ِم ُف ِب ِو الَ ُي ْخ َزى».
َو َ

 31–31 :9إنيػػا الخاتمػػة المفاجئػػة لقصػػد االختيػػار عنػػد اهلل ..ع 11–11ىػػي خبلصػػة األصػػحاح 9كمػػدخؿ إلػػى
األصحاح .81إذ صار المؤمنكف مف األمـ صالحيف عند اهلل ،لكف ليس كؿ الييكد!
كجػػب عمػػى
يتعامػػؿ اهلل مػػع كػػؿ الجػػنس البشػػرم بالطريقػػة العيديػػة .ألف اهلل يأخػػذ دائمػان المبػػادرة يضػػع الشػػركط .كيت ٌ
األف ػراد االسػػتجابة بالتكبػػة كاإليمػػاف كالطاعػػة كالمكاظبػػة .فيػػؿ ًم ى ٍخميػػص النػػاس بػ ػ ( )8سػػيادة اهلل؛ ( )3رحمػػة اهلل

المتمـ كالمكتمؿ؛ أـ ( )1بفعؿ إيماف شخصي؟ الجكاب نعـ!
باإليماف بعمؿ المسيح َّ

بخصكص "يسعكا" ،انظر التعميؽ لدل .89 :84

32 :9

البر" انظر المكضكع الخاص لدل .87 :8
" ّ

تمػت الحقػان مػف قبػؿ أحػد
"بأعمػاؿ" يضػيؼ ال ٌ
ػنص المس ٌػمى  Textus Recaptusكممػة "النػامكس" ،كىػذه إضػافة ٌ
النسػػاخ .فبػػكلس يسػػتخدـ مػ ار انر ىػػذه العبػػارة "أعمػػاؿ النػػامكس" (قػػارف  31 :1ك38؛ غػػبل 86 :3؛  3 :1ك 5ك)81
ٌ

46
أمػا ترجمػة  UBS4فتػدرج
عممان ٌ
أف المخطكطات اليكنانية القديمة  F, B, A, Pك, Gא تحذؼ الكممػة مػف العبػارةٌ .
النص األقصر بدرجة "" "Bأكيد عمى األغمب".

كعطيػػة اهلل فػي المسػيح ،ألف تحصػيؿ البػ ٌػر مسػألة مسػتحيمة عنػػد
إف مفتػاح ب ٌػر اهلل لػيس األداء البشػػرم بػؿ طبيعػة
ٌ
مجانان باإليماف في المسيح (قػارف  .)18–38 :1مػع ىػذا ،فيجػب أخػذىا
عطية ٌ
مقدمة ٌ
الجنس البشرم الساقط .بؿ ٌ
(قػ ػػارف ع11؛ يػ ػػك83 :8؛ 86 :1؛ رك8 :4؛ 81–9 :81؛ أؼ )9–8 :3ىػ ػػذه ىػ ػػي الحقيقػ ػػة التػ ػػي فاتػ ػػت الييػ ػػكد
المتزمتيف)!
األخبلقيف (كمعيـ كؿ
المتدينيف
المخمصيف
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
يػكرد  George Eldon Laddفػي كتابػو [الىػكت العيػد الجديػد  ]Theology of the New Tstamentنقطػةن
مفيدة:

تـ غالبان بمقاربػة مػف منظػكر الخبػرة التاريخيػة سػكاء عنػد بػكلس نفسػو كمعمٌػـ ييػكدم
"إف تعميـ بكلس عف النامكس ٌ
األكؿ ممتزمان بالنػامكس .إالَّ أنػو يجػب عػدـ رؤيػة فكػرة بػكلس
سابؽ ،أك مف منظكر ييكدم نمطي عاش في القرف ٌ
المتزمتػػة فػػي القػػرف األكؿ ،بػػؿ
الفريسػ ٌػية
عمػػى أنيػػا اعتػراؼ بسػػيرتو الذاتيػػة الركحيػػة كال عمػػى أنيػػا كصػػؼ لمطبيعػػة ٌ
ٌ
التقيد الحرفي ،كاإليماف" (ص.)495
البرٌ :
يقي ٌ
ٌ
مجرد تفسير الىكتي لمف ٌكر مسيحي لطر ٌ

 33 :9ىذه مأخكذة بشكؿ مدمج مف إش86 :38؛ إش84 :8
"ىا أنذا أضع في صييكف حج انر" 86 :38أ.
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"كصخرة عثرة" 84 :8ب.
"ككؿ مف يؤمف بو ال يخزل" 86 :38ب.
يغيػػر المعنػػى فػػي إش 86 :38مػػف اإليجػػابي إلػػى السػػمبي.
فبػػدمج ىػػذا العػػدد بطريقػػة معمٌمػػي الييػػكد
التقنيػػة ىػػذهٌ ،
ٌ
يتصرؼ بكلس بالعيد القديـ في سبيؿ أىدافو الخاصة:
.8

يختار الترجمات حسبما يناسبو (السبعينية  ،Lxxالنص الماسكراتي  ،MTأك ترجمتو الخاصة).

.3

يغير المخاطب (مف السبي إلى األمـ).
ٌ
يدمج النصكص.

.4

ليطبقيا عمى يسكع.
يغير األلقاب كالضمائر
الشخصية التي تنطبؽ عمى ييكه ٌ
ٌ
ٌ
كيعػػاد اقتباسػػيا فػػي رك 88 :81كىػػذا شػػبيو بمػػا
"كػػؿ مػػف يػػؤمف بػػو ال يخػػزى" كردت فػػي إش86 :38ب .ي

.1


جػػاء فػػي يػػؤ 13 :3المقتػػبس فػػي رك .81 :81فمفتػػاح الخػػبلص فػػي أم ػريف ( )8مركػػز المكضػػكع (حجػػر الزاكيػػة)
ك( )3التمقٌي الشخصي الفردم (اإليماف بو) انظر المكضكع الخاص :االعتقاد ،لدل .5 :4

"الصػػػػخرة" ىػ ػػذا باألصػ ػػؿ مػ ػػف ألقػ ػػاب اهلل (قػ ػػارف مػ ػػز 3–8 :88ك 18ك46؛ تػ ػػث88 :13؛ 8صػ ػػـ3 :3؛
مػز8 :38؛ 1 :18؛ 9 :43؛ 1 :78؛  ،)15 :78ثػػـ صػار فيمػػا بعػػد لقبػان مسػٌػيانيان (قػارف تػػؾ34 :49؛ مػػز:888

33؛ إش84 :8؛ 86 :38؛ دا15–14 :3؛ 45–44؛ مػ ػػت .)44–43 :38لقػ ػػد أيسػ ػػيء فيػ ػػـ مفتػ ػػاح كعػ ػػد العيػ ػػد
كرفػض (قػارف 8كػك .)31 :8إذ لػـ يسػتكعب الييػكد قصػد المس ٌػيا فقػط ،إنمػا المتطمٌبػات األساس ٌػية
اإلليي (المس ٌػيا) ي
أما بالنسبة لممؤمنيف ييكدان كأممػان،
لعيد اهلل أيضان .فصار المسيح سبب عثرة لمييكد (قارف إش84 :8؛ لكٌ )14 :3

فقد صار حجر األساس (إش86 :38؛ 8بط.)81–6 :3
الموضوع الخاص :حجر الزاوية
.A

استعماالت العيد القديـ.
كمادة قاسية باقية تصنع أساسان جيدان ،استيخدمت في كصؼ ييكه (مز.)8 :88
 .aفكرة الحجر ٌ
مسيانيان (قارف تؾ34 :49؛ مز33 :888؛ إش.)86 :38
 .bثـ تنامت لتصير لقبان ٌ
المسيا (قارف إش84 :8؛ دا.)45–44 ،15–14 :3
 .cثـ صارت رم انز لدينكنة ييكه بكاسطة
ٌ
تطكرت الفكرة فصارت استعارة ببلغية مف مجاؿ البناء:
 .dثـ ٌ

 .iحجر األساس المكضكع أكالن ،كىك ضمانة الزكايا لباقي البناء ،ييدعى "حجر الزاكية".
 .iiكيمكػػف أف يشػػير إلػػى حجػػر االكتمػػاؿ الػػذم يمسػػؾ الجػػدراف مػػع بعضػػيا (قػػارف زؾ7 :4؛

سمى "حجر التاج" مف الكممة العبرٌية ( Kushالرأس).
أؼ )38–31 :3ي
كي ٌ
يتكسػػط أعمػػى عقػػدة المػػدخؿ كالػػذم يمسػػؾ ثقػػؿ
 .iiiكيمكػػف أف يشػػير إلػػى "حجػػر العقػػد" الػػذم ٌ
الجدار بأكممو.

.B

استعماالت العيد الجديد
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 .aاقت ػػبس يس ػػكع م ػػز 888ع ػ ٌػدة م ػ ٌػرات ف ػػي إش ػػارة إل ػػى نفس ػػو (م ػػت46–48 :38؛ م ػػر88–81 :83؛
لك.)87 :31
 .bاستعمؿ بكلس مز 888فػي صػمة مػع رفػض ييػكه إلسػرائيؿ العاصػي كالعػديـ اإليمػاف (قػارف رك:9
.)11

 .cيستعمؿ بكلس فكرة "حجر التاج" في أؼ 33–31 :3في إشارة إلى المسيح.
 .dيستعمؿ بطرس ىذه الفكػرة عػف يسػكع فػي 8بػط 81–8 :3فيسػكع ىػك حجػر الزاكيػة كالمؤمنػكف ىػـ
مبني عميو (يسكع ىػك الييكػؿ الجديػد ،مػر:84
حية (المؤمنكف كييكؿ ،قارف 8ككّّ ،)89 :6
حجارة ٌ
58؛ مت6 :83؛ يك.)31–89 :3

المسيا.
لقد رفض الييكد أساس رجائيـ الحقيقي عندما رفضكا يسكع عمى أنو
ٌ

.C

عبارات الىكتية.

 .aلقد سمح ييكه لػداكد /سػميماف ببنػاء الييكػؿ كأخبػرىـ أنػو إف حفظػكا العيػد سػيباركيـ كيكػكف معيػـ،
سيترؾ ليـ خرابان (قارف 8مؿ!)9–8 :9
كلكف إذا لـ يحفظكه فالييكؿ ي
 .bرٌكز تعميـ معمٌمي الييكد (الر ٌبييف) عمى الشكؿ كالشعائر كتجاىمكا الناحية الشخصية لئليماف (ىػذا
ليس تعميمان ،فبعض معمٌمي الييػكد كػانكا أتقيػاء) .إف اهلل يسػعى إلػى عبلقػة كرعػة يكميػة شخصػية
مػػع مػػف ىػػـ مخمكقػػكف عمػػى صػػكرتو (قػػارف تػػؾ .)37–36 :8فػػي لػػك 88–87 :31ىنػػاؾ كممػػات

مرعبة عف الدينكنة.
يكسػػع فكػرة اإليمػػاف الشخصػػي بيسػػكع
 .cاسػػتخدـ يسػػكع فكػرة الييكػػؿ كمثػػاؿ عػػف جسػػده المػ ٌ
ػادم .ىػػذا ٌ
كمسيا كالتي ىي مفتاح العبلقة مع ييكه.
ٌ
منمطػة عمػى
 .dقيصد بالخبلص ،استعادة صكرة اهلل في الكائنات البشػرية كػي تصػير الشػركة مػع اهلل ٌ
غرار المسيح الذم ىك (الييكؿ الجديد).

 .eيسػػكع ىػػك أسػػاس إيماننػػا كحجػػر التػػاج فػػي إيماننػػا (أم األلػػؼ كاليػػاء) .ككػػذلؾ حجػػر عثػرة كصػػخرة
صدمة .إف مف فقده فىقىد ك ٌؿ شيء .ال منطقة متكسطة في ىذا األمر!

أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.
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ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
ما صمة األصحاح( 9التعييف المسبؽ) مع األصحاح( 81حرية اإلرادة عند اإلنساف)!
.8
.3

ما ىك المكضكع الرئيسي لؤلصحاح39–8 :9؟

.1

ىؿ نقض اهلل عيده مع إسرائيؿ؟

.4

كأمة (.)5–4 :9
ضع قائمة لبلمتيازات التي تمتع بيا إسرائيؿ ٌ
ىؿ كاف كؿ الييكد صالحيف عند اهلل؟ ًل ىـ ،أك ًل ىـ ال؟ ()6 :9

.7

كيؼ تككف الرحمة مفتاح التعييف المسبؽ (قارف ع 85ك 86ك 88ك31؛ .)13–11 :88

.5
.6

إذا أيرغـ اإلنساف عمى عمؿ مشيئة اهلل ،ىؿ ىك مسؤكؿ أخبلقيان في ىذه الحالة؟
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رومية األصحاح العاشر
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
JB

NRSV

TEV

فشؿ إسرائيؿ في إسرائيؿ كاإلنجيؿ

البر الحقيقي
ٌ
باإليماف

4 :81 -11 :9

4 :81 -11 :9

القدكس
رؤية اهلل ٌ
4-8 :81

NKJV

يحتاج شعب إسرائيؿ إسرائيؿ كاإلنجيؿ
لئلنجيؿ
4 :81 -11 :9
81-8 :81

الخبلص لمجميع
81-5 :81

UBS4

81-5 :81

الخبلص لمجميع
81-5 :81
شعب إسرائيؿ

شيادة مكسى

مسؤكؿ عف فشمو

87-84 :81

87-84 :81

87-84 :81

38-88 :81

38-88 :81

38-88 :81

81-5 :81
شعب إسرائيؿ يرفض
اإلنجيؿ

38-84 :81

38-84 :81

المقدمة ،كتكتفي بعنكاف كاحد يبدأ مف ع" 5الخبلص لمجميع".
أغمب الترجمات العربية ال تضع عنكانان ٌ
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 .8المقطع األكؿ.

 .3المقطع الثاني.
 .1المقطع الثالث.
 .4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى النص
أ.

المقدـ مف ييكه
يرٌكز األصحاح 81عمى الفرص المتاحة إلسرائيؿ لبلستجابة إلى عرض النعمة
ٌ

لمخبلص .لقد ناقش األصحاح 9اختيار اهلل إلسرائيؿ بقصد اختيار العالـ ،لكف الييكد رفضكا االنصياع ليذا
االختيار (أم ،الطاعة لمعيد).
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ليكجو الكضع لصالح بشارة اإلنجيؿ .كىذه إحدل خصائص
ب.
يتابع بكلس الرسكؿ استخدامو لمعيد القديـ ٌ
العظات الرسكلية في سفر أعماؿ الرسؿ ،كالمعركفة باسـ ( kerygmaأم ،تمؾ التي أيعمنت) .انظر المكضكع
الخاص Kerygma :لدل .3 :8
ت.

الحقائؽ المركزية لممقطع  4 :81 -11 :9ىي:

.8

تناؿ األمـ ٌبر اهلل باإليماف بالمسيح.
ال يممؾ الييكد ٌبر اهلل بسبب انعداـ اإليماف لدييـ في المسيح.

ث.

يقكؿ المؤلفاف  Bruce Corleyك  Curtis Vaughanفي كتابيما "دليؿ دراسة تفسيرية لرسالة ركمية"

.3

عطية اهلل باإليماف في المسيح كال يمكف اكتسابو باألداء البشرم
البرٌ .إنو
.1
ٌ
لـ يقدر النامكس عمى منح ٌ
(قارف .)18-38 :1

 ،A Study Guide Commentary, Romans,دار نشر  ،Zondervanص ،886–885بما يفيد كإطار
يجدكؿ خطايا الييكد.
.8

الكبرياء الديني 3 :81أ.

.3

العمى الركحي 3 :81ب1 ،أ.

.1
.4

البر الذاتي 1 :81ب.
ٌ
العناد المتصمٌب 4 :81أ.

ُّ
أحب أيضان مبلحظاتيما الختامية في نياية األصحاح 9بخصكص األصحاح " ،81االختيار يحصؿ لدل
كما

الكعظ بالصميب (قارف 8تس ،)81-4 :8الذم يشرح الدفاع التقميدم عف السيادة اإلليية ( )39-6 :9ىمتٍيبكعان
إف التكميؼ األرفع في المناداة باإلنجيؿ يكمف في
بأعظـ مقطع مرسمي تبشيرم في رسائؿ بكلس (ٌ .)38-8 :81
معرفة أننا كنحف نؤدم العمؿ ،يكاصؿ اهلل أمانتو في إنجاز قصده باالختيار في المسيح" (ص.)884

الدراسة بالجممة والكممة

النص ( NASBالدارج) 4–1 :11

1
0
َف لَيـ َغ ْيرةًِ ِ
َج ِؿ إِ ِ
ِ
اإل ْخوةُ ،إِ َّف مسَّرةَ َق ْم ِبي و َ ِ
يؿ ِىي ِل ْم َخبلَ ِ
هلل،
ص .أل َّْني أَ ْ
ط ْؿ ِِ َبتي إِلَى اهلل أل ْ ْ
أَي َ
َ
َ َ
ُّيا ِ َ
ش َي ُد لَ ُي ْـ أ َّ ُ ْ َ
س َرائ َ َ
2
وف ِبَّر ِ
ِ
ض ُعوا ِل ِبّْر
وف أ ْ
اهللَ ،وَي ْطمُ ُب َ
س َب ا ْل َم ْع ِرفَ ِة .أل ََّن ُي ْـ إِ ْذ َكا ُنوا َي ْج َيمُ َ
َف ُيثِْبتُوا ِبَّر أَ ْنفُ ِس ِي ْـ لَ ْـ ُي ْخ َ
س َح َ
َولك ْف لَ ْي َ
ِ
النام ِ ِ
ِ
َّ
يح ِل ْم ِبّْر ِل ُك ّْؿ َم ْف ُي ْؤ ِم ُف.
اهلل3 .أل َّ
وس ى َي :ا ْل َمس ُ
َف َغ َاي َة ُ

1:11
"أييا األخوة" يستخدـ بكلس ىذه المفظة م ار انر الستيبلؿ مكضكع جديد (81 :8؛  8 :7ك4؛ .)83 :8


"رغبة قمبي وطمبتي إلى اهلل ىي لخبلصيـ" آمف بكلس بأنو مف الممكف أف يخمص الييكد كأف صبلتو

ألجميـ صنعت فرقان في األمر .كىذا ىك المحف المصاحب الذم يثير الدىشة في مسألة التعييف المسبؽ! انظر

عية ،لدل .1 :9
المكضكع الخاص :الصبلة التشفٌ ٌ
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ىناؾ تفاكت في المخطكطات اليكنانية حكؿ كممة "ألجميـ" كقد كرد في  Texhus Receptusبديبلن عنيا كىك

يفضؿ "ألجميـ" كما ىك في "א p46
"ألجؿ إسرائيؿ" (ككذلؾ في ترجمة فاندايؾ العربية) لكف الدليؿ المخطكطي ٌ
النص  UBS4فيدرجيا بدرجة  Aأم (مؤ ٌكد).
أما
ٌ
ٌ ."G, F, D, C, B

2 :11

جيدان (قارف أع8 :9؛
" ّ
أف ليـ غيرة هلل" اإلخبلص كالحماس غير كافييف (قارف ع .)4–1كبكلس يعرؼ ذلؾ ٌ
غؿ84 :8؛ في!)6 :1

3-2 :11

تؤدم كظيفتيف:
بر اهلل" يمكف لكممة "يعرؼ" (ع )epiginōskō 3أف ٌ
"لكف ليس حسب المعرفة ،أل نيـ يجيموف ّ
المجانية (المعنى اليكناني لكممة "يعرؼ") أك ( )3لـ يكف لدل الييكد عبلقة
( )8لـ يفيـ الييكد إنجيؿ النعمة
ٌ
إيماف مع اهلل (المعنى العبرم لكممة "يعرؼ" ،قارف تؾ8 :4؛ إر .)5 :8لـ يكف الييكد يجيمكف الحاجة إلى

التجاكب مع اهلل (ع )89 ،88 ،86لكف استبدلكا األداء البشرم باإليماف ،األمر الذم قادىـ إلى الكبرياء

كالغطرسة كالحصرٌية (قارف 1أ).
3 :11

بر اهلل" تشير ىذه العبارة في قرينة األصحاحات  88-9إلى حالة صبلح محتسبة مف اهلل (ركمية )4مع نفسو
"ّ
المتمـ ،كجذب الركح القدس ،كتكبة الجنس البشرم ،كاستجابة
كقائمة حص نار عمى رحمتو ،كعمى عمؿ المسيح
َّ
اإليماف كمتابعة الطاعة كالمكاظبة.

كيستطيع أحدنا بك ٌؿ تأكيد فيـ كيؼ أخطأ الييكد في فيـ ٌبر اهلل .لقد أ ٌكد العيد القديـ عمى الطاعة لمنامكس
(قارف تث 1 :6-38 :4ك 7أك  .)35-34إف ما فشؿ بو الييكد ىك الحاجة إلى تكبة كايماف متكازييف (قارف
تث11-39 :5؛  .)5 :6يثبت سفر التثنية بكؿ كضكح أف اهلل قد عمؿ لصالح إسرائيؿ ليس بسبب ٌبرىـ ،بؿ
بسبب طبيعتو (قارف 6 :9ك 7ك 81ك 34ك37؛ 33-83 :81؛ حز .)18-33 :16حتى إنو لـ تنتزع ممكية
الكنعانييف بسبب ٌبر إسرائيؿ ،بؿ بسبب خطاياىـ (قارف 6-4 :9؛ تؾ .)86 :85انظر المكضكع الخاص لدل
.87 :8

لبر اهلل" الفعؿ ىنا ماضي بسيط مبني لممجيكؿ ،لكف ىنا تيرجـ في صيغة المتكسط

ض َِعوا ّْ
"لـ ُي ْخ َ
َّ
المقرر.
الككينية Koine
(قارف  )TEVكىي السائدة في المغة
ٌ
ٌ
اليكنانية القديمة .إال أف القرينة ىنا ىي العامؿ ٌ
ىذا الفعؿ حرفيان معناه (يخضع) كىك مصطمح عسكرم لسمسمة مف األكامر .لقد سعى الييكد إلى اكتساب ٌبر اهلل

عطية ليس إالٌ (قارف 34 :1؛ 85 :5؛ 31 :6؛ أؼ .)9-8 :3كلقد رأل بكلس ىذه الحقيقة
مجرد
ٌ
الذم ىك ٌ
بشكؿ كاضح عمى طريؽ دمشؽ.

الموضوع الخاص :الخضوع ()Hupotassō

أما معناىا األساسي في العيد
تستخدـ الترجمة السبعينية ىذه الكممة لترجمة عشر كممات عبرية مختمفةٌ .
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القديـ فيك "يأمر" أك "حؽ إصدار األكامر" كىذا ممحكظ في الترجمة :LXX
8

اهلل يأمر (قارف ال8 :81؛ يكف8 :3؛ .)8-6 :4

3

مكسى يأمر (قارف خر6 :16؛ تث.)8 :37

1

الممكؾ يأمركف (3أخ.)81 :18

تـ
يأمر الرسكؿ .عممان ٌ
كيستمر ىذا المعنى في العيد الجديد كما في أع 48 :81حيث ي
أف دالالت جديدة قد ٌ
تطكيرىا في العيد الجديد.
8
3
1

تتنامى الناحية الطكعية (غالبان بصيغة المتكمٌـ).

يمكف مشاىدة ىذا العمؿ الضابط لمذات في خضكع يسكع لآلب (قارف لك.)58 :3

المؤمنيف يخضعكف لمفاىيـ الثقافة السائدة بالتالي لف تتأثر البشارة عكسيان:

.a

كؿ المؤمنيف (قارف أؼ.)38 :5

.b

الزكجات المؤمنات (قارف كك88 :1؛ أؼ34-33 :5؛ تي3 :5؛ 8بط.)8 :1

.c

المؤمنكف لمحككمات الكثنية (قارف رك7-8 :81؛ 8بط.)81 :3

المحبة هلل كلممسيح كلمممككت كلمصبلح نحك اآلخريف.
يتصرؼ المؤمنكف بدافع
ٌ
ٌ
بناء عمى ضركرات الممككت كحاجات
عمى غرار  ،agapaōمؤلت الكنيسة ىذه المفظة بمعنى جديد ن

مسيا
اآلخريف .كتأخذ ىذه المفظة رفع نة جديدة
بناء عمى أمر بؿ عمى عبلقة مع إلو كمع ٌ
لمتجرد الذاتي .ليس ن
ٌ
كاىب لم ٌذات .المؤمنكف يخضعكف لصالح الكؿ كبركة عائمة اهلل.
4 :11
ألف غاية النامكس ىي المسيح"
" ٌ
"ألف المسيح ىك نياية النامكس"

فاندايؾ +الكاثكليكية
NASB, NKJV, NRSV

"ألف المسيح أتى بالنامكس إلى نياية"

TEV

"لكف المسيح ىك غاية الشريعة"

الكتاب الشريؼ

"لكف اآلف كصؿ النامكس إلى نياية بالمسيح"

NJB

"فإف غاية الشريعة ىي المسيح"

الحياة +المشتركة

ىذا التصريح عمى خطٌ كاحد مع مت ،48-87 :5فغاية كىدؼ كنياية ( )telosالنامكس لـ يكف الخبلص ،بؿ

النص التقميدم في العيد الجديد حكؿ ىذا المكضكع
التبكيت؛ كىذا المقصد مستمر (قارف غؿ .)35-34 :1إف
ٌ
كارد في غؿ.39-8 :1
عند مناقشة ىذه المسألة تبدك القرينة حاسمة ،إذ يستخدـ بكلس العيد القديـ بعدة طرؽ مختمفة .عند مناقشة
الحياة المسيحية ،يككف العيد القديـ ىك إعبلف اهلل (قارف رك4 :85؛ 8كك 6 :81ك )88كلكف عند مناقشة
أما
الخبلص يصير الغيان كمضمحبلن (قارف عب .)81 :8ىذا بسبب ٌأنيا استعارة ببلغية مف العصر القديـٌ .
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إنجيؿ اإليماف بيسكع فيك العصر الجديد لمركح .لقد زاؿ زمف النامكس! انظر المكضكع الخاص :آراء بكلس عف
النامكس المكسكم ،لدل .9 :81
"لتبرير كؿ مف يؤمف"

الحياة

 +NASB, NKJVفاندايؾ +الكاثكليكية
لمبر لك ٌؿ مف يؤمف"
" ٌ
NRSV
المشتركة
يتبرر كؿ مف يؤمف"
بر لكؿ مف يؤمف"
"كىكذا يمكف أف يككف ٌان
"بو ٌ
NJB
الكتاب الشريؼ
"كؿ مف يؤمف بو يعتبره اهلل صالحان"
سي َّبرر"
"كىكذا كؿ مف عنده إيماف ي
"كىكذا كؿ مف يؤمف يعتبر صالحان عند اهلل" TEV
ي

بقكة في األصحاح 9يجب مراعاتو كفؽ
المعمنة ٌ
يجب تفسير األصحاحات  88-9سكيةن .فالتشديد عمى سيادة اهلل ي
التكتٌر مع الدعكة لمجميع لئليماف في األصحاح( 81ع81 ،88 ،9 ،4؛ 33 :1؛  88 :4ك.)86
كمتضمنة بقكة في تؾ 1:83؛ خر .6-5:89كغالبان ما
لقد أيعمنت محبة اهلل الككنية كقصده الفدائي في تؾ85:1
َّ

إف حقيقة كجكد إلو كاحد كأنو صنع كؿ
تكمٌـ األنبياء عف محبة اهلل الككنية كخطٌتو لتكحيد كؿ الجنس البشرمٌ .
السر يكمف في أنو ال أحد يستطيع
يؤمف دعكة ككنية لمجميع كي يخمصكا .مع العمـ أف ٌ
الناس عمى صكرتو ٌ
و
عندئذ يطرح السؤاؿ التالي" :ىؿ يجذب اهلل كؿ
االستجابة دكف كاسطة الركح القدس (قارف يك.)65 ،44 :6
الناس إلى الخبلص"؟ كالجكاب يجب أف يككف "نعـ"! (يك86 :1؛ 43 :4؛ 8يك3 :3؛ 84 :4؛ 8تي4 :3؛
لمخطية ،كالسقكط ،كالشيطاف ىك أف البعض يقكؿ "ال ،فعندما كعظ
3بط .)9 :1لكف التناقض الظاىرم المبلزـ
ٌ
بكلس استجاب بعض الييكد كالبعض ال .كاستجاب بعض األمـ كالبعض ال!"
تترجـ كممة "يؤمف" ( )Pisteuōإلى ثبلث كممات إنكميزية "يعتقد" "يؤمف" "يثؽ" .ككميا في الزمف الحاضر الذم

مجرد اعتراؼ بالحقائؽ (الىكت كتفاصيؿ تاريخية كمعمكمات عف اإلنجيؿ)
ٌ
يتحدث عف إيماف مستمر .إنو ليس ٌ
التي تتقبؿ عطية نعمة اهلل في المسيح .فالعيد الجديد ىك ميثاؽ ،كاهلل ىك مف ينظٌـ جدكؿ األعماؿ كينش

التجاكب الضركرم لكف عمى المرء أف يستجيب باإليماف كالتكبة في البداية ثـ متابعتيما دكمان .فالطاعة

التشبو بالمسيح كالخدمة فيما اليدؼ!
أما
ٌ
كالمكاظبة أمراف حاسمافٌ ،

الموضوع الخاص :أزمنة األفعاؿ اليونانية المستخدمة في موضوع الخبلص
الخبلص ليس سمعةن ،بؿ عبلقة .كال تنتيي عندما يؤمف كيثؽ أحدنا بالمسيح؛ بؿ ىي نقطة البداية! كليس
التشبو بالمسيح.
ضد الحريؽ ،كال تذكرة سفر إلى السماء بؿ حياة متنامية مف
بكليصة تأميف ٌ
ٌ
الخبلص كفعؿ مكتمؿ (ماضي بسيط).


o

أع88 :85

o

رك34 :8

o

3تي9 :8
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o

تي5 :1

o

تكيؼ مستقبمي).
رك( 88 :81حيث ييدمج الماضي البسيط مع ٌ
الخبلص كحالة قائمة (تاـ)


o

أؼ 5 :3ك8



الخبلص كعممية مستمرة (مضارع).

o

8كك88 :8؛ 3 :85

o

3كك85 :3



الخبلص كاكتماؿ مستقبمي(المستقبؿ في زمف الفعؿ أك في القرينة).

o

رك 9 :5ك81؛  9 :81ك81

o

8كك85 :1؛ 5 :5

o

في38 :8؛ 8تس9-8 :5

o

عب84 :8؛ .38 :9

o

متضمف في مت33 :81؛ 81 :34؛ مر.)81 :81
(
ٌ

النص ( NASBالدارج) 13–5 :11
6
5
اإل ْنس َ ِ
َِّ
َف موسى ي ْكتُ ِ
َّ
ام ِ
َما ا ْل ِبُّر الَِّذي ِب ِ
يم ِ
اف
س َي ْح َيا ِب َيا»َ .وأ َّ
أل َّ ُ َ َ ُ
اف الَّذي َي ْف َعمُ َيا َ
وس« :إِ َّف ِ َ
اإل َ
ب في ا ْل ِبّْر الذي ِبالن ُ
ِ
اء؟» أ ِ ِ
السم ِ
فَ َيقُو ُؿ ى َك َذا«:الَ تَ ُق ْؿ ِفي َق ْم ِب َؾ :م ْف َي ْ ِ
يح«7 ،أ َْوَ :م ْف َي ْي ِبطُ إِلَى ا ْل َي ِ
اوَي ِة؟»
َي ل ُي ْحد َر ا ْل َمس َ
ْ
ص َع ُد إلَى َّ َ
َ
ِ 8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَي ِليص ِع َد ا ْلم ِس ِ
َي َكم َم ُة ِ
يم ِ
اف
يح م َف األ َْم َوات لك ْف َما َذا َيقُو ُؿ؟ «اَْل َكم َم ُة قَ ِر َ
َ َ
يب ٌة م ْن َؾ ،في فَم َؾ َوِفي َق ْم ِب َؾ» أ ْ
ْ ُ ْ
اإل َ
11
9
ِ
ِ
َف
ص َت .أل َّ
آم ْن َت ِب َق ْم ِب َؾ أ َّ
ْت ِبفَ ِم َؾ ِب َّ
سو َ
اعتََرف َ
الَِّتي َن ْك ِرُز ِب َيا :أل ََّن َؾ إِ ِف ْ
ام ُو م َف األ َْم َواتَ ،خمَ ْ
الر ّْب َي ُ
َف اهللَ أَقَ َ
عَ ،و َ
12
ص11 .أل َّ ِ
ؼ ِب ِو ِل ْم َخبلَ ِ
اب َيقُو ُؿُ «:ك ُّؿ َم ْف ُي ْؤ ِم ُف ِب ِو الَ ُي ْخ َزى» .أل ََّن ُو الَ
ا ْل َق ْم َب ُي ْؤ َم ُف ِب ِو ِل ْم ِبّْرَ ،وا ْلفَ َـ ُي ْعتََر ُ
َف ا ْلكتَ َ
ِ 13
َف ربِّا و ِ
ِ
ؽ َب ْي َف ا ْل َي ُي ِ
اسِـ
يعَ ،غ ِنيِّا ِل َج ِم ِ
اح ًدا ِل ْم َج ِم ِ
ود ّْ
فَ ْر َ
يف َي ْد ُع َ
يع الَِّذ َ
وف ِبو .ألَ َّف « ُك َّؿ َم ْف َي ْد ُعو ِب ْ
ي َوا ْل ُيوَنان ّْي ،أل َّ َ َ
ص».
َّ
الر ّْب َي ْخمُ ُ
أحد مف حفظ النامكس يصبح مقبكالن
 5 :11في ىذا العدد تمميح إلى ال ،5 :88كالكعد الذم فيو أكيد .فإف تم ٌكف ه
تصرح
أف رك 9 :1ك 88-81ك 89ك31؛ 88 :5؛ 13 :88
عند اهلل (قارف 38 :81؛ غؿ .)83 :1المشكمة ٌ
ٌ

بالحقيقة .فالجميع أخطأكا كالنفس التي تخط تمكت (تؾ87 :3؛ تث88 :11؛ حز 4 :88ك .)31ىذا المعبر
في العيد القديـ قد أيغمؽ ،كصار يحكمان بالمكت كلعنةن (قارف 81 :7؛ غؿ81 :1؛ كك.)84 :3
النص
عدؿ بكلس فيو ألجؿ غاياتو .ىذا
 8-6 :11ىنا تمميح إلى تث 84-88 :11في الترجمة السبعينية ،كقد ٌ
ٌ
تجسد يسكع كمكتو كقيامتو (قارف ع9؛
نطؽ بو مكسى باألصؿ مشي انر فيو إلى النامكس ،لكف يي ٌ
طبؽ ىنا عمى ٌ
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أؼ .)81-9 :4إف قصد بكلس في األمر ىك أف الخبلص متكفٌر كجاىز في المسيح باإليماف (قارف تث:11
 .)31-85إنو أمر سيؿ كمتكفٌر لمجميع كىذا ما يجعمو مختمفان عف فحكل نامكس مكسى.
البر الذم
البر الذي باإليماف فيقوؿ" لقد شخصف بكلس "

"وأما ُّ
ٌ
الخطية" ك"النعمة" كيشخصف اآلف " ٌ
باإليماف" .فيك يتكمٌـ في اقتباسات مف العيد القديـ في ع 6ك 7ك.8

صعد – ُي ْنزؿ" ال ضركرة لدل الناس لمبحث عف المسيح؛ لقد أرسمو اهلل عبلنية ألجؿ الجميع .فالبحث البشرم
" ُي ْ
ليس ضركريان.

9 :11

"القمب" يتكلٌى القمب االنعكاس الذاتي .انظر المكضكع الخاص لدل 34. :8

أما ع 9فيك فحكل ( )hotiرسالة اإليماف.
"إف" أداة شرط كتفيد عمبلن مستقبميان ممكن ناٌ .
"يعترؼ" كىي لفظة مرٌكبة homologeō ،كتعني حرفيان "يقكؿ" مع "نفس الشيء" ىذا يعني "يكافؽ مع فبلف

و
جدان (مت13 :81؛
سمع اآلخركف) .فاالعتراؼ العمني لئليماف بالمسيح ميـ ٌ
عمنان" (يقكؿ بصكت عاؿ كي ىي ى
لك 8 :83يك33 :9؛ 43 :83؛ 8تي83 :6؛ 8يك31 :3؛  .)85 :4فاالعتراؼ العمني لمكنيسة األكلى تمثَّؿ في

رب" .انظر المكضكع
المعمكدية ،ككاف المرشحكف ليا يعترفكف بإيمانيـ بالصيغة التالية "أنا أؤمف أف يسكع ٌ
الخاص التالي.
الموضوع الخاص :االعتراؼ
أ.

ثمة لفظتاف مف نفس الجذر اليكناني لبلعتراؼ أك المجاىرة exomologeō, homolegeō ،كقد
َّ

استخدـ يعقكب المصطمح المركب بصيغة ( homoنفس الشيء)؛ ( legōيتكمٌـ) .ك( exخارج مف) .المعنى

األساسي ىك :القكؿ نفس الشيء ،االتٌفاؽ مع .أما  exفأضيفت إلى فكرة التصريح العمني.
الترجمات اإلنكميزية لمجمكعة ىذه الكممة ىي:
ب.
.b

يسبح أك يمدح.
ٌ
يكافؽ.

.a
.c

يعمف.

.d

.e

يصرح.
ٌ

يعترؼ.

ت.

عمى ما يبدك يكجد لمجمكعة ىذه الكممات معنياف متعارضاف:

.a

يسبح اهلل.
ٌ
لخطية.
يعترؼ با ٌ

.b

تطكرت مف شعكر البشر بقداسة اهلل مف جية ،كخطيئيـ الذاتية مف جية أخرل .فإدراؾ إحدل
رٌبما تككف قد ٌ
الحقائؽ ىك إدراؾ االثنتاف.
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ث.

استخدامات العيد الجديد لمجمكعة ىذه الكممة ،ىي:

.a

يعطي كعدان (قارف مت7 :84؛ أع.)87 :7

.b

.c

.d

يتٌفؽ أك يكافؽ عمى شيء ما (يك31 :8؛ لك6 :33؛ أع84 :34؛ عب.)81 :88
يسبح (قارف مت35 :88؛ لك38 :81؛ رك88 :84؛ .)9 :85
ٌ
يؤيد.
ٌ

.i

شخصان (قارف مت13 :81؛ لك8 :83؛ يك33 :9؛ 43 :83؛ رك9 :81؛ في88 :3؛ 8يك31 :3؛

.ii

حقيقةن (قارف أع8 :31؛ 3كك81 :88؛ 8يك.)3 :4
ً
تطكر إلى إثبات ديني ،أع84 :34؛ 8تي.)81 :6
ٌ
يقدـ إعبلنان ٌ
عامان عمنيان لػ (معنى شرعي ٌ
بدكف اعتراؼ بالذنب (قارف 8تي83 :6؛ عب.)31 :81

رؤ.)5 :1
.e

.i

مع اعتراؼ بالذنب (مت6 :1؛ أع88 :89؛ عب84 :4؛ يع86 :5؛ 8يك.)9 :8

.ii

"يسكع رٌبان"

"الرب يسكع"

 + NASBالحياة

 +NKJVفاندايؾ +الكاثكليكية

"عيسى ىك مكالنا"

رب"
"يسكع ىك ٌ

الكتاب الشريؼ

 +NRSV, TEV, JBالمشتركة

كاف ىذا الفحكل البلىكتي العتراؼ الكنيسة األكلى باإليماف كطقس المعمكدية .فاستعماؿ كممة " َّ
رب" تأكيد عمى
ألكىية يسكع (قارف يؤ13 :3؛ أع 11-13 :3ك16؛ في .)88-6 :3بينما يؤكد االسـ الشخصي "يسكع" عمى
إنسانيتو التاريخية (قارف 8يك.)6-8 :4
الرب
الموضوع الخاص :اسـ ّ
كانت ىذه عبارة شائعة في العيد الجديد ،تعبي انر عف الحضكر الشخصي كالقكة الفاعمة هلل مثمٌث األقانيـ في

الكنيسة .لـ تكف كصفة سحرية ،إنما استدعاء كنداء لطبيعة اهلل.

غالبان ما ييشار بيذه العبارة إلى أف يسكع ىك الرب (في.)88 :3
عند االعتراؼ الصريح إليماف الفرد في يسكع عند المعمكدية (قارف رك81-9 :81؛ أع18 :3؛ :8
.8
 83ك86؛ 48 :81؛ 5 :89؛ 86 :33؛ 8كك 81 :8ك85؛ يع.)7 :3

.3

عند إخراج الشياطيف (قارف مت33 :37؛ مر18 :9؛ لك49 :9؛ 87 :81؛ أع.)81 :89

.1

عند الشفاء (قارف أع 6 :1ك86؛ 81 :4؛ 14 :9؛ يع.)84 :5

.4

كأحد أعماؿ الخدمة (قارف مت43 :81؛ 5 :88؛ لك.)48 :9

.5

عند إجراء التأديب الكنسي (قارف مت.)31-85 :88

.6

عند المناداة باإلنجيؿ لؤلمـ (قارف لك47 :34؛ أع85 :9؛ 87 :85؛ رك.)5 :8
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.7

في الصبلة (قارف يك84-81 :84؛  3 :85ك86؛ 31 :86؛ 8كك.)3 :8

.8

كطريقة تشير إلى المسيحية (قارف أع9 :36؛ 8كك81 :8؛ 3تي89 :3؛ يع7 :3؛ 8بط.)84 :4

ك ٌؿ ما نفعمو مف خدمة التبشير كالك ارزة كخدمات المساعدة كالشفاء كاخراج األركاح الشريرة إلخ .إنما نفعمو
باالستناد إلى طبيعتو كقكتو كعكنو أم في اسمو!
آمنت بقمبؾ" ىذه العبارة مكازية لبلعتراؼ ،حيث تيظير الناحيتيف التكأميف لئليماف .المصطمح الكتابي

" َ
يتضمف )8( :ثقة شخصية (عبرم) )3( ،محتكل فكرم (يكناني) ك( )1التزاـ كتكريس إرادم
"يؤمف" ()pistis
ٌ
قائـ كدائـ (قارف تث.)31 :11
أما لفظة "قمب" فقد استيخدمت بمعناىا الذم في العيد القديـ لتشمؿ اإلنساف كمٌو .يذكر بكلس "الفـ" ك"القمب" في
ٌ
ىذه القرينة كما ىك كارد في ع 8بسبب اقتباسو مف تث .84 :11كال ييقصد ىنا تأسيس قاعدة جامدة كسريعة
و
بصكت و
عاؿ كي يناؿ الخبلص.
تقتضي ٌأنو عمى المرء أف يصمٌ ىي
11:11
مجرد السماء في و
أما المقطع
يكـ ما ،كانما
" ّ
ٌ
البر" إف ىدؼ اهلل لكؿ مؤمف ليس ٌ
يؤدي إلى ّ
التشبو بالمسيح اآلف! ٌ

اآلخر القكم عف التعييف المسبؽ ،أؼ ،84-1 :8فيؤ ٌكد ىذه الحقيقة بصبلبة في ع .4إف المؤمنيف مختاركف

مجرد عقيدة ،لكنو نمط حياة (قارف تث.)31-85 :11
لمقداسة كالعفٌة! فاالختيار ليس ٌ
البر (عمٌمكىـ أف
يعكس ع 81التأكيد المزدكج لئلرسالية العظمى (قارف مت ،)31-89 :38الخبلص (تممذكىـ) ك ٌ
مجاني بنعمة اهلل في المسيح) كدعكة
يحفظكا جميع ما أكصيتكـ بو) .نفس التكازف في أؼ( 9-8 :3خبلص ٌ

"لمعمؿ الصالح" (أؼ .)81 :3لقد كانت رغبة اهلل كمازالت في شعب تظير صكرة اهلل فيو.
11:11
بالمسيا،
ىنا اقتباس مف إش 86 :38أضاؼ إلييا بكلس كممة "ك ٌؿ ىم ٍف" .تشير العبارة في إشعياء إلى اإليماف
ٌ
يضخـ األصحاح 81حاجة
يضخـ األصحاح 9سيادة اهلل ،كذلؾ
حجر الزاكية عند اهلل (قارف .)11-13 :9مثمما
ٌ
ٌ
مكضح في قكلو "ك ٌؿ ىم ٍف" في
ككني في تقديمو
األفراد ،كؿ األفراد ال عمى التعييف ،لبلستجابة لممسيح .فالعرض
ٌ
ٌ
ع 4ك"ك ٌؿ مف" في ع 88ك 81ك"الجميع" في ع( 83مرتاف)! ىذا ىك التكازم البلىكتي لمتشديد االنتقائي (التعييف

المسبؽ لئلصحاح.)9


"يؤمف بو" ىذا حاضر معمكـ مع حرؼ جر ( epiقارف 34 :4؛ 11 :9؛ 8تي )86 :8فاإليماف ليس

مجرد البلىكت الصحيح (حقائؽ اإلنجيؿ) ىك ما
تجاكبان ٌ
أكليان كحسب ،لكنو مطمب دائـ لمخبلص! كليس ٌ
تقية (حياة اإلنجيؿ) .حاذر مف اإليماف
يخمٌص ،لكف العبلقة الشخصية (إنساف اإلنجيؿ) المؤدية إلى نمط حياة ٌ
كيغير! الحياة األبدية ليا خصائص
السيؿ الذم يفصؿ
ٌ
الحؽ عف الحياة ،فاإليماف الذم يخمّْص ىك إيماف يدكـ ٌ

ممحكظة! انظر المكضكع الخاص :المؤمنكف ،لدل .5 :4
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"ال يخيب"
"سكؼ ال يخزل"

 +NASB, TEVالمشتركة +الحياة
 +NKJV, NRSVفاندايؾ +الكاثكليكية

الكتاب الشريؼ
"ال يخجؿ"
JB
"لف يككف لديو سبب لمخزم"

ردكف خائبيف .كىذا اقتباس مف إش ،86 :38كاف آية مفتاحية في
أكلئؾ الذيف يثقكف "يؤمنكف" في المسيح ال يي ٌ
تقديـ بكلس التفسيرم لعدد 11. :9
12:11
"ألنو ال فرؽ بيف الييودي واليوناني" ىذا ىك المحرؾ األساسي لمعيد الجديد (قارف رك 33 :1ك39؛ غؿ:1
و
بأفعاؿ صنعيا ىك .إنو يريد أف
38؛ أؼ81 :1 -88 :3؛ كك .)88 :1فاإللو الكاحد قد افتدل خميقتو اليالكمة

ك ٌؿ الناس الذيف يخمقكا عمى صكرتو يأتكف إليو كيصيركف مثمو! الجميع بمقدكرىـ المجيء إليو!
إف الطبيعة الككنية لئلنجيؿ ("الجميع" مستعممة مرتيف في ع )83تفصؿ في طريقتيف )8( :ال يكجد فرؽ بيف
ٌ

الييكد كاألمـ؛ فالجميع ضالٌكف (قارف  9 :1ك31-33 ،89؛  )13 :88ك( )3ال يكجد فرؽ بيف الييكد كاألمـ؛

إف اإلنجيؿ يزيؿ كؿ العكائؽ البشرية (قارف يؤ39-38 :3؛ 8كك81 :83؛ غؿ38 :1؛ كك:1
فالخبلص لمجميعٌ .
 .)88عمى األق ٌؿ في مجاؿ الخبلص.
"يفيض بالغنى" عندما يف ٌكر بكلس بنعمة اهلل في المسيح ،فيك يستخدـ كممة "غنى" م ار انر (4:3؛ 31::؛



[ 83:88مرتاف] ك11؛ 8كك5:8؛ 3كك9:8؛ أؼ 7 :8ك88؛ 7 :3؛  8 :1ك86؛ في89 :4؛ كك37 :8؛ :3
.)3
13:11
ىذا االقتباس مشيكر مف يؤ 13 :3كيكجد نقطتاف في استخداـ بكلس لو )8( :في سفر يكئيؿ استيخدـ اسـ ييكه،
أما بكلس في ركمية كبطرس في أع 38 :3استبدال االسـ بيسكع (الحظ يك ،48 :83إش81-9 :6؛ في،9 :3

تتضمف اإلنقاذ الجسدم ،أما
إش35-33 :45؛ رك ،11 :9إش )84-81 :8ك( )3إف فعؿ "خمص" في يكئيؿ
ٌ
في ركمية فتشير إلى الغفراف الركحي كالخبلص األبدم.
تعبدية .نفس الفكرة نشاىدىا
إف فكرة "يدعك باسـ الرب" في العيد القديـ
عمنيان لئليماف في حالة ٌ
تتضمف اعترافان ٌ
ٌ
في أع59 :7؛  84 :9ك38؛ 86 :33؛ 8كك3 :8؛ 3تي .33 :3انظر المكضكع الخالص :مدعك ،لدل .6 :8
الموضوع الخاص :يسوع الناصري
ىناؾ العديد مف الكممات اليكنانية المختمفة التي يستخدميا العيد الجديد بالتحديد عند اإلشارة ليسكع:
أ.

ألفاظ العيد الجديد.

.a

الناصرة ،مدينة في الجميؿ (قارف لك36 :8؛  4 :3ك 19ك58؛ 86 :4؛ أع .)18 :81ىذه المدينة

غير مذككرة في المصادر المعاصرة ،لكنيا يكجدت في الكتابات المتأخرة .كأف يقاؿ أف يسكع مف الناصرة لـ
يكف إطراء (قارف يك .)46 :8كالبلفتة فكؽ صميب يسكع الذم ذكرت اسـ المدينة كانت مدعاة إزدراء الييكد.
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.b
.c

 Nazarēnosيبدك أنيا إشارة أيضان إلى مكقع جغرافي (قارف لك14 :4؛ .)89 :34

 Nazōraiosيمكف أف تككف إشارة إلى مدينة كلكف أيضان يمكف أف يككف تحريفان لمكممة العبرٌية

المسيانية "غصف" ( ،netzerقارف إش3 :4؛ 8 :88؛ 3 :51؛ إر5 :31؛ 85 :11؛ زؾ8 :1؛ .)83 :6
ٌ
كيستعمؿ لكقا ىذه الكممة عف يسكع في لك17 :88؛ أع33 :3؛ 6 :1؛ 81 :4؛ 84 :6؛ 8 :33؛ 5 :34؛
.9 :36
ب.

استعماالت تاريخية خارج العيد الجديد .فيذا المقب لو استعماالت تاريخية أخرل:
كاف ُّ
يدؿ عمى جماعة ييكدية ىرطكقية (ما قبؿ المسيحية).

.b

استعممتيا الدكائر الييكدية لكصؼ المؤمنيف بالمسيح (قارف أع84 ،5 :34؛ .)33 :38

.d

في كقت ما بعد سقكط أكرشميـ ،أعاد الفريسيكف في جامنيا تنظيـ كتحريض انفصاؿ رسمي بيف

.a

صارت مصطمح نا نظاميان في كصؼ المؤمنيف في الكنائس (اآلرامية) السكرية" .مسيحي" استيعممت في
.c
الكنائس اليكنانية لتدؿ عمى المؤمنيف.
المسيحيف في "البركات الثماني عشرة" مف كتاب
ضد
المجمع كالكنيسة .كيكجد مثاؿ عمى صيغ المعنة ٌ
ٌ
البيراككت الييكدم 38ب39-أ حيث ييدعى المؤمنكف "ناصرييف":

الصديقيف".
سيمحكف مف كتاب الحياة كلف ييكتبكا مع
ٌ
"فٍميضمحؿ الناصريكف كاليراطقة بمحظة؛ ٌ
ألنيـ ي
رأم المؤلؼ
ت.

إنني مندىش بالتيجئات العديدة فعبلن لمكممة :رغـ معرفتي بأنيا معركفة في العيد القديـ فإف ليا في سفر
"يشكع" تيجئات مختمفة عديدة .مع ىذا ،كألنيا )8( :عمى ارتباط قريب بالمصطمح المسياني "غصف"؛ ()3

يم ٍدمجة مع داللة سمبية؛ ( )1قمٌة أك انعداـ التكثيؽ المعاصر لمدينة الناصرة في الجميؿ ،تجعمني غير متأ ٌكد
المحدد ( )4كردت عمى لساف الشيطاف بالمعنى األخركم (أأتيت لتيمكنا؟ لك.)14 :4
مف معناىا
ٌ
التخصص انظر :القامكس الدكلي الجديد
لدراسات مسردية كاممة بالكتب حكؿ مجمكعة الكممة مف أصحاب
ٌ
المحرر:
لبلىكت العيد الجديد ٌ (New International Dictionary of New Testament Theology

ككلف برادف  Colin Brownالمجمٌد 3ص.)146

النص ( NASBالدارج) 15–14 :11
14
وف ِببلَ َك ِ
ار ٍز؟
س َم ُعوا ِب ِو؟ َو َك ْي َ
وف ِب َم ْف لَ ْـ ُي ْؤ ِم ُنوا ِب ِو؟ َو َك ْي َ
فَ َك ْي َ
س َم ُع َ
ؼ ُي ْؤ ِم ُن َ
ؼ َي ْد ُع َ
ؼ َي ْ
وف ِب َم ْف لَ ْـ َي ْ
يف ِبا ْل َخ ْير ِ
السبلَِـْ ،ل ُم َب ّْ
اـ ا ْل ُم َب ّْ
ات».
يف ِب َّ
ش ِر َ
ش ِر َ
َي ْك ِرُز َ
وبَ «:ما أ ْ
سمُوا؟ َك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
وف إِ ْف لَ ْـ ُي ْر َ
َ
َج َم َؿ أَق َْد َ

15
ؼ
َو َك ْي َ

15-14:11
ىناؾ سمسمة مف األسئمة يتبعيا اقتباس مف العيد القديـ إلبراز فكرة عدـ استجابة إسرائيؿ لرسائؿ كرسؿ ييكه
بالمطمؽ (قارف نحميا9؛ أعماؿ .)7يرسؿ اهلل مبعكثيف (أنبياء ،رسؿ ،كعاظ ،معمميف ،مب ٌشريف) .كىؤالء المرسميف
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يتكجب عمى
معكز .كبما أف اهلل يرسؿ بنعمتو مف يدعك لبشارة اإلنجيؿ مف المرسميف ،فإنو ٌ
ىـ بركات اهلل لعالـ ى
السامعيف االستجابة بشكؿ الئؽ إلى رسالتيـ .كلقد ٌثبت بكلس ىذه الفكرة باقتباسو إش .7 :53كيسترسؿ بكلس

الكعاظ باإلنجيؿ.
منطمقان مف ىذا العدد مف العيد القديـ ليشمؿ ٌ
عدة عناصر )8( :رسالة يجب اإليماف بيا ( )3شخص يتكجب قبكلو ( )1استجابة تكبة
لئليماف المخمّْص ٌ

كايماف ٌأك ٌلية كمستمرة ( )4حياة طاعة ( )5المكاظبة (انظر التعميؽ لدل .)5 :8
15:11
الكعاظ مرسمكف مف أجؿ أف
ىذه ىي اإلرسالية العظمى ألىؿ ركمية .الخبلص باالستماع كقبكؿ اإلنجيؿٌ .
يخمص "الجميع".

النص ( NASBالدارج) 17–16 :11
17
ِ
16وِا ْف َكا َن ِت ا ْلبا ُكورةُ مقَدَّس ًة فَ َك ِ
ض
اف قَ ْد قُ ِط َع َب ْع ُ
اف! فَِإ ْف َك َ
ص ُ
يف! َوِا ْف َك َ
ذل َؾ ا ْل َع ِج ُ
اف األ ْ
َّسا فَ َكذل َؾ األَ ْغ َ
َص ُؿ ُمقَد ً
َ َ ُ َ
َ
ش ِري ًكا ِفي أَص ِؿ َّ ِ
اف ،وأَ ْن َت َزْيتُوَن ٌة بّْرَّي ٌة طُ ّْعم َت ِفييا ،فَ ِ
س ِم َيا،
ص ْر َت َ
َ
ْ
َ
الزْيتُوَنة َوَد َ
صِ َ
األَ ْغ َ
ْ
16:11
مرة ثانية يستخدـ بكلس إعبلنات نبكية مف العيد القديـ كاف المقصكد منيا أصبلن رسالة ييكه إلسرائيؿ ،ليشير
ٌ

المسيا .ككما رفض ييكد العيد القديـ رسالة اهلل ،ىكذا رفض الييكد الرسالة في زمف
بيا ىنا إلى إنجيؿ يسكع
ٌ
بكلس .ىذا اقتباس مف إش 8 :51لكف لو صمة الىكتية برفض إسرائيؿ لرسالة اهلل في إش.81-9 :6
17:11
اإلنجيؿ أكالن ىك رسالة (غؿ ،)3 :1لكف الرسالة تصير كممة شخصية "كممة المسيح" (كك.)86-85 :1
بد كأف تككف ىذه العبارة مشيرة إلى الرسالة المنادل بيا عف المسيح.

"كممة المسيح" بسبب القرينة ال ٌ
فالكعظ باإلنجيؿ ىك سبيؿ اهلل إليصاؿ دعكتو المعركضة عمى العالـ في المسيح.

ىناؾ تبايف في المخطكطات اليكنانية القديمة )8( :فالمخطكطات * , D, C, B, P46א تحكم "كممة المسيح"
ُّ
األقؿ شيكعان (قارف كك .)86 :1لذلؾ
بينما ( )3المخطكطات c , P, K, Dc, A,א تحكم "كممة اهلل" .فاألكلى ىي

النصي) .فتعطييا الترجمة  UBS4الدرجة A
مف المحتمؿ أنيا األصمية (كىذه إحدل المآخذ األساسية في النقد
ٌ
عدة
أما الثانية "كممة اهلل" فتظير ٌ
أم (مؤ ٌكد) .كىذا ىك المكاف اآلخر الكحيد الذم تظير فيو في العيد الجديدٌ .
مرات (قارف لك3 :1؛ يك14 :1؛ أؼ87 :6؛ عب 5 :6ك.)1 :88
ٌ

النص ( NASBالدارج) 21–18 :11
19
18
ِ
ِ
ِ
صِ
ستَقُو ُؿ:
َص ُؿ إِي َ
َص َؿَ ،ب ِؿ األ ْ
س َت تَ ْحم ُؿ األ ْ
افَ .وِا ِف افْتَ َخ ْر َت ،فَأَ ْن َت َل ْ
َّاؾ َي ْحم ُؿ! فَ َ
فَبلَ تَ ْفتَخ ْر َعمَى األَ ْغ َ
21
ِ ِ
اف قُ ِط َع ْتَ ،وأَ ْن َت ِب ِ
َج ِؿ َع َدِـ ِ
يم ِ
يم ِ
ستَ ْك ِب ْر َب ْؿ
اف ألُ َ
ص ُ
س ًنا! ِم ْف أ ْ
اف ثََب َّت .الَ تَ ْ
ط َّع َـ أََنا!»َ .ح َ
«قُط َعت األَ ْغ َ
اإل َ
اإل َ
21
يعي ِ
اف الطَّ ِب ِ
صِ
ضا!
َّة َفمَ َعمَّ ُو الَ ُي ْ
اف اهللُ لَ ْـ ُي ْ
َخ ْ
ش ِف ْ
ش ِف ُ
ؼ! ألَ َّن ُو إِ ْف َك َ
ؽ َعمَ ْي َؾ أ َْي ً
ؽ َعمَى األَ ْغ َ
18:11
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يؤ ٌكد ىذا العدد َّ
أف غالبية الييكد سمعكا الرسالة كىـ مسؤكلكف عف رفضيا (عبارة يكنانية بصيغة النفي

مجرد جيؿ ،بؿ عدـ إيماف!
المضاعؼ لمتأكيد) .كالمشكمة لـ تكف ٌ
يقتبس بكلس مز 4 :89حيث يشير ىذا المزمكر في ع 6-8إلى اإلعبلف الطبيعي ،إذ بو يتكمٌـ اهلل مف خبلؿ

كيغير بكلس )8( :الشيادة الككنية "إلى كؿ األرض" ك( )3كسائؿ نقؿ الرسالة مف
الخميقة (قارف ركٌ .)3-8
الكعاظ باإلنجيؿ (رسؿ ،أنبياء ،مب ٌشريف ،رعاة كمعمٌميف ،قارف أؼ )88 :4كالذم
الصكت الصامت لمخميقة ،إلى ٌ

يشير إلى اإلعبلف الخاص (قارف مز .)84-8 :89الفكرة الرئيسية في األمر أف رسالة اإلنجيؿ كصمت إلى

فيعدؿ القرينة
العالـ المعركؼ زماف بكلس (العالـ الركماني – اليكناني) .يستعمؿ بكلس تفاسير معمٌمي الييكد؛ ٌ

األصمية لمعيد القديـ لغاياتو البلىكتية الجدلية .كيجب اإلقرار ىنا بك ٌؿ كضكح أف استخداـ بكلس لمعيد القديـ،
مكجيان بشكؿ فريد بالركح القدس (قارف 3بط .)38-31 :8كالمؤمنكف اليكـ ،باالستنارة مف
كما باقي الرسؿ ،كاف ٌ
الركح القدس ،ال يمكنيـ إعادة إنتاج المناىج التفسيرية التي اتٌبعيا كتٌاب العيد الجديد.
21-19:11

لقد سمع الييكد الرسالة ،حتٌى مف مكسى .لقد سمعكا ككانكا قادريف عمى فيـ رسالة اإليماف الشاممة حكؿ كؿ ما
يتعمٌؽ بحالة الصبلح مع اهلل.

تـ ىذا باقتباس تث 38 :13في ع 89ك إش:65
في ىذه األعداد ،تحدث اهلل لشعب العيد عف تضميف األمـٌ .
 3-8في ع . 38-31ككاف القصد مف ذلؾ التضميف الصاعؽ تحفيز إيماف الييكد (88 :8ك.)84
21:11
يخص رفض شعب العيد لييكه (إش.)7-8 :65
ىذا التصريح مقتبس مف الترجمة السبعينية لػً إش 3 :65بما
ٌ
األمة كعمى
لقد كاف اهلل أمينان ككاف شعب إسرائيؿ غير أميف .كعدـ أمانتيـ ٌأدت إلى دينكنة زمنية كمؤقٌتة عمى ٌ
لبر اهلل باإليماف بالمسيح سيقكدىـ إلى دينكنة أبدية!
األفراد في الماضيٌ ،
لكف رفضيـ ٌ
أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف

تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
إذا كاف اختيار اهلل حاسمان بيذا الشكؿ ًفم ىـ يصمٌي بكلس ألجؿ إسرائيؿ في ()8 :81؟ كًل ىـ التشديد عمى
)8
ضركرة االستجابة البشرية في ()81-9 :81؟
)3
)1
)4

ماذا يعني ع4؟ "ىؿ كضع يسكع نيايةن لمنامكس"؟

المتضمنة لئليماف في (.)81-9 :81
اكتب جدكالن بالعناصر
ٌ
لماذا يقتبس بكلس الرسكؿ مف العيد القديـ م ار انر؟ كما صمة ذلؾ بكنيسة األمـ األكلى في ركمية؟
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)5

ما صمة األعداد  81-88مع األصحاح9؟

)6

ما صمة األعداد  85-84مع اإلرساليات في العالـ؟

)7

ً
خبلص ًو ؟
كيؼ تبدك حرٌية اإلرادة عند اإلنساف في األصحاح 81جزءان مف
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رومية األصحاح الحادي عشر
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
JB
البقية مف إسرائيؿ
81-8 :88

TEV

NRSV

رحمة اهلل عمى

رفض إسرائيؿ ليس

إسرائيؿ

نيائيان

6-8 :88

81-8 :88

NKJV

UBS4

رفض إسرائيؿ ليس البقية مف إسرائيؿ
كميان
ٌ

81-8 :88

81-8 :88

81-7 :88
استعادة الييكد في

رفض إسرائيؿ ليس

المستقبؿ

نيائيان

83-88 :88

83-88 :88

85-88 :88

مازاؿ الييكد شعبان 85-81 :88

86-81 :88

مختا انر

34-86 :88

خبلص األمـ

88-86 :88
34-89 :88

ىداية الييكد
37-35 :88

83-88 :88
86-81 :88

االستعارة الببلغية
مف شجرة الزيتكف

34-87 :88

رحمة اهلل عمى

كؿ إسرائيؿ

الجميع

سيخميصكف

13-35 :88

16-88 :88

خبلص األمـ

13-35 :88

34-87 :88
استعادة إسرائيؿ
13-35 :88

39-38 :88
13-11 :88
ترنيمة لرحمة اهلل

تسبيح هلل

كحكمتو
16-11 :88

16-11 :88

16-11 :88

16-11 :88

تتحدث في مقطعيف عف خبلص
أغمب الترجمات العربية تجعؿ مف المقدمة سؤاالن فيما إذا كاف اهلل نبذ شعبو ثـ ٌ
اإليماف كرحمة اهلل الشاممة لمجميع مع تسبيح ختامي.

حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)
تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي
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المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ
لمفسّْر آخر.
و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن
قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 .8المقطع األكؿ.

 .3المقطع الثاني.

 .1المقطع الثالث.
 .4كىكذا دكاليؾ.
نظرة عامة عمى النص
أ -

يتابع األصحاح  88العبلقة ذات التناقض الظاىرم بيف االختيار كاإلنجيؿ .فاختيار العيد القديـ كاف

ألجؿ الخدمة ،بينما اختيار العيد الجديد ىك ألجؿ الخبلص (راجع فيرس الكتاب المقدس لديؾ!) بمعنى أف

حد سكاء.
خدامان (عيد قديـ) عمى ٌ
المؤمنيف مدعككف إلى أف يككنكا مف عائمة اهلل (عيد جديد) كأف يككنكا ٌ
فاالختيار ىك بآف كاحد جماعي كفردم ،إيجابي كسمبي (يعقكب/إسرائيؿ؛ عيسك/أدكـ؛ مكسى/فرعكف) .في

النياية ليس التكتٌر ىك بيف سيادة اهلل كحرية اإلرادة عند اإلنساف فقط ،بؿ في طبيعة اهلل ذاتيا .تؤ ٌكد
المرة تمك األخرل عمى رحمة اهلل كعصياف الجنس البشرم الساقط .اهلل أميف صادؽ كالبشر
األصحاحاتٌ 88-9
غير أمناء.

االختيار ليس عقيدة الستبعاد البعض ،بؿ أساس الرجاء كاألماف كالثقة ألكلئؾ الذيف استجابكا لمكعكد كالبف اهلل

الصانع العيد.
حر .كما أ ٌكد بكلس
ب  -أ ٌكد بكلس في األصحاح 9عمى سيادة كحرٌية اهلل؛ حتٌى في عبلقة العيد يبقى اهلل ٌان
في األصحاح 81أف الييكد كانكا أح ار انر في قبكؿ أك رفض كعكد كعيكد اهلل .كبما ٌأنيـ برىنكا عمى عدـ أمانتيـ
أف بكلس في األصحاح 88سيؤ ٌكد عمى
كرفضكا كعكد كعيكد اهلل ،كانكا ،بمعنى ما ،مرفكضيف مف اهلل .عممان ٌ
أمانة اهلل حتٌى في مكاجية عدـ أمانة إسرائيؿ (قارف تثنية.)8
المرسؿ مف اهلل .كقد
المسيا
بقية مف الييكد كمارست اإليماف في
ٌ
ت  -في الماضي ،كما في الحاضر ،آمنت ٌ
ى
ض بعض الييكد غير المؤمنيف سمح بضـ األمـ المؤمنيف .كاف ضـ األمـ
فرٍف ي
كاف بكلس مثاالن عمى ذلؾ .ى
حد سكاء .إف ضـ األمـ
سي ٍسفر عف )8( :اكتماؿ شعب اهلل أك ( )3العدد الكامؿ لمختارم اهلل ،ييكدان كأممان عمى ٌ
ي
بمسيا اهلل ،أم يسكع.
سيحض إسرائيؿ عمى الثقة
ٌ
ٌ
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الدراسة بالجممة والكممة
النص ( NASBالدارج) 6–1 :11

1
يم ّّي ِم ْف َنس ِؿ إِ ْب ار ِىيـ ِم ْػف ِس ْػب ِط ِب ْني ِ
ضا إِسر ِائ ِ
يف2 .لَ ْػـ َي ْػرفُ ِ
ض
ش ْع َب ُو؟ َحا َ
ض َ
فَأَقُو ُؿ :أَلَ َع َّؿ اهللَ َرفَ َ
ػام َ
َ
شا! أل َّْني أََنا أ َْي ً ْ َ
ْ َ َ
ِ ِ
وف ما َذا يقُػو ُؿ ا ْل ِكتَػاب ِفػي إِ ِ
ِ
يؿ
ػؼ َيتََو َّ
س َػر ِائ َ
اهللُ َ
يميَّػا؟ َك ْي َ
س َب َ
ُ
ستُ ْـ تَ ْعمَ ُم َ َ َ
سػ ُؿ إِلَػى اهلل ض َّػد إِ ْ
ؽ فَ َع َرفَ ُو .أ َْـ لَ ْ
ش ْع َب ُو الَّذي َ
ػوف َن ْف ِسػي!»ِ 4 .
ػو
قَ ِائبلًَ «3 :ي َار ُّ
لك ْػف َمػا َذا َيقُػو ُؿ لَ ُ
اء َؾ َو َى َد ُموا َمػ َذا ِب َح َؾَ ،وَب ِق ُ
يػت أََنػا َو ْح ِػديَ ،و ُى ْػـ َي ْطمُ ُب َ
ب ،قَتَمُوا أَ ْن ِب َي َ
ػاف ا ْلح ِ
ؼ رجؿ لَـ ي ْح ُنػوا رْكبػ ًة ِلبعػؿ»5 .فَ َك ِ
ِ
ا ْلو ْحي؟ «أ َْبقَ ْي ُ ِ ِ
ػذل َؾ ِفػي َّ
صػمَ ْت
اض ِػر أ َْي ً
الزَم ِ َ
س ْب َع َة آالَ َ ُ ْ ُ
ُ َ َْ
ضػا قَ ْػد َح َ
ت ل َن ْفسي َ
َ ُ
6
ِ
ػاف ِب ّْ ِ
َّ
َعمػ ِ
سػ ِػت ّْ
ػار ّْ
اخ ِت َيػ ِ
ػاف
ػب ْ
الن ْع َمػ ُة َب ْعػ ُػد ِن ْع َمػ ًةَ .وِا ْف َكػ َ
الن ْع َمػ ِػة .فَػِإ ْف َكػ َ
سػ َ
ػاؿَ ،وِاال َفمَ ْي َ
َبق َّيػ ٌة َح َ
الن ْع َمػػة َفمَػ ْػي َ
س َب ْعػ ُػد ِباأل ْ َ
َعم ِ
وف َب ْع ُد َع َمبلً.
س َب ْع ُد ِن ْع َم ًةَ ،وِاالَّ فَا ْل َع َم ُؿ الَ َي ُك ُ
اؿ َفمَ ْي َ
ِباأل ْ َ

1:11
" َّ
ألعؿ اهلل رفض شعبو؟" ىذا السؤاؿ ينتظر اإلجابة "ال" ،يجيب بكلس عمى ىذا السؤاؿ في ع8ب .81-كال بد أف
يككف ىذا القسـ عمى صمة مع جدلية بكلس السابقة .تش ٌكؿ األصحاحات  88-9كحدة أدبية جدلية.

46
تدكف كممة "ميراثو"
الب ٍردم اليكناني  Pكالمخطكط البلتيني  Fكٌ G
إنو لمف الممتع االنتباه إلى أف المخطكط ي
عكضان عف "شعبو" كالتي يمكف أف يككف مصدرىا الترجمة السبعينية  Lxxمف مز.84 :94

خاصية لدل بكلس في رفض أسئمة معارض افتراضي (نقد ساخر ،قارف  4 :1ك 6ك18؛
"حاشا" ىذه

ٌ
 3 :6ك85؛  7 :7ك81؛ 84 :9؛  8 :88ك.)88

بقية ييكدية مؤمنة .لمزيد مف تطبيقات بكلس

أنا إسرائيمي أيضاً" يستخدـ بكلس نفسو برىانان عمى كجكد ٌ
لخمفيتو الييكدية ،انظر (في.)5 :1
2:11
"لـ يرفض اهلل شعبو" ربما يككف ذلؾ تمميحان إلى مز( 84 :94قارف تث6 :18؛ 8صـ33 :83؛ 8مؿ81 :6؛
محدد لمسؤاؿ الكارد في ع.8
م ارٌ .)13-18 :1إنو جكاب ٌ
"الذي سبؽ فعرفو" ىذه إشارة كاضحة الختيار اهلل إلسرائيؿ .انظر التعميؽ لدل  .39 :8كتعكد بالجدلية

إلى الكراء لئلصحاح ،9عمى غرار ع .6-4كالمفتاح في األمر لـ يكف أداء إسرائيؿ بؿ اختيار اهلل .فاهلل أميف
عمى كعكده بسبب ما ىك عميو كليس بسبب أداء إسرائيؿ (حز.)13-33 :16

"يقوؿ الكتاب" ىذه إشارة إلى ركاية ىركب إيميا مف كجو إيزابؿ 8مؿ ،81 :89يمقتبس في ع1.


4:11
النص العبرم الماسكراتي 8مؿ ( 88 :89لـ يقتبس بكلس
"أبقيت لنفسي سبعة آالؼ" "لنفسي" غير كاردة في
ٌ
البقية األمينة في 8مؿ :89
مف النص المازكم كال مف السبعينية) كلكف بكلس أضافيا لمتأكيد عمى اختيار اهللٌ .
 88يينظر إلييا مف كجية اختيار اهلل ال مف كجية رفضيـ لعبادة البعؿ.
فالنقطة التي أراد بكلس اإلشارة إلييا ىي كجكد جماعة صغيرة مف المؤمنيف حتى في إسرائيؿ غير األمينة

بقية مؤمنة مف الشعب الييكدم .في كؿ عصر
إيميا؛ كفي أياـ بكلس أيضان كاف ثمة ٌ
العابدة لؤلصناـ في أياـ ٌ
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كاف ىناؾ تجاكب لبعض الييكد كذلؾ باإليماف كليس بالمجيكد الذاتي .كيؤ ٌكد بكلس أف أكلئؾ الييكد المؤمنيف
و
بطاقة مف رحمة كنعمة اهلل (ع.)6-5
قد يشحنكا

مؤنثة السـ مذ ٌكر .كىذا بسبب أف الييكد كانكا يقحمكف دائمان أحرؼ

"لمبعؿ" ىذه كممة مع أداة تعريؼ ٌ
الخاصة باآللية الكثنية
المؤنثة "خزم" ( )boshethلؤلسماء ذات األحرؼ الصامتة
صكتية مف الكممة العبرية
ٌ
ٌ
لبلستيزاء بيا.
6-5:11
ىذه أعداد مفتاحية .إنيا تربط أفعاؿ اهلل الماضية في العيد القديـ بالكضع الحالي ،كالرابط ىك االختيار إلليي

البد
بدافع الرحمة (قارف  85 :9ك 86ك88؛  11 :88ك 18ك .)13فاألكلكية لنعمة اهلل ،لكف اإليماف البشرم ٌ
منو (قارف مر85 :8؛ أع 86 :1ك89؛  ،)38 :31كاف كاف األمر ال ييبنى إطبلقان عمى أم استحقاؽ إنساني

(قارف أؼ9-8 :3؛ 3تي8:9؛ تي .)5 :1ىذه الحقائؽ حاسمة في جدلية بكلس الكاردة عبر األصحاحات88.-9
6:11
تتصدر الجممة الشرطية كالتي تفترض ٌأنيا صحيحة مف منظكر الكاتب أك لغاياتو األدبية.
"إف" ىذه أداة شرط
ٌ
الخبلص ىك نعمة اهلل (انظر التعميؽ لدل 34 :1؛ قارف 31 :6؛ أؼ.)9-8 :3
تضيؼ ّّ
كؿ مف ترجمة الممؾ جيمس  – KJVكذلؾ ترجمة فاندايؾ العربية  -عبارة ختامية لمعدد" 6كاف


كاف باألعماؿ فميس بعد نعمة :كاالٌ فالعمؿ ال يككف بعد عمبلن" ىذه العبارة غير كاردة في أغمب المخطكطات

اليكنانية القديمة *א  ،G ،D ،C ،A ،P46أك  Pكالترجمات البلتينية القديمة .لكف يظير شكبلف مختمفاف لمعبارة
c
أما ترجمة  UBC4فتدرج الحذؼ بدرجة "( "Aمؤ ٌكد).
في المخطكطات א كٌ .B

النص ( NASBالدارج) 11–7 :11
8
7
ػؾ لَػػـ يَن ْمػ ُ ِ
ػو إِ ِ ِ
ػوب:
وف فَتَقَ َّ
وف َنػػالُوهَُ .وأ َّ
َمػػا ا ْل َبػػاقُ َ
ػار َ
سػ ْػواَ ،ك َمػػا ُىػ َػو َم ْكتُػ ٌ
سػ َػرائي ُؿ ذلػ َ ْ َ
فَ َمػػا َذا؟ َمػػا َي ْطمُ ُبػ ُ ْ
ػوَ .ولكػ ِػف ا ْل ُم ْختَػ ُ
ِ
ػػػاىـ اهلل روح سػ ٍ
ػػػوِـ»َ 9 .وَد ُاوُد
َع َ
«أ ْ
طػ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ
ػػػم ُعوا إِلَػػػػى ىػػػػ َذا ا ْل َيػ ْ
ػػػرواَ ،وآ َذا ًنػػػػا َحتَّػػػػى الَ َي ْ
ػػػباتَ ،و ُع ُيوًنػػػػا َحتَّػػػػى الَ ُي ْبصػ ُ
سػ َ
11
ِ
ِ
ِ ِ
ػورُى ْـ ِفػي ُك ّْػؿ
صا َو َعثَْرةً َو ُم َج َا
ازةً لَ ُي ْـِ .لتُ ْظ ِم ْـ أ ْ
َيقُو ُؿ«:لتَص ْر َمائ َدتُ ُي ْـ فَ ِّخا َوقَ َن ً
َع ُي ُن ُي ْـ َك ْي الَ ُي ْبص ُرواَ ،وْلػتَ ْح ِف ظُ ُي َ
ِح ٍ
يف».
7:11
"ما يطمبو إسرائيؿ ،وذلؾ لـ ينمو" ترد في صدر الجممة اليكنانية تأكيدان لفكرة بكلس .كاف العديد مف الييكد

لكنيـ
يسعكف إلى أف يككنكا صالحيف عند اهلل كذلؾ بممارسة الشعائر
الدينية كالتميز العرقي ،كالمجيكد الذاتيٌ .
ٌ
أخطأكا اليدؼ! إذ ال يفتخر كؿ ذم جسد أمامو (قارف 8كك39 :8؛ أؼ.)9 :3
"نالو الذيف اختارىـ"

 ، NASB, NKJVفاندايؾ ،الحياة
"كلكف المختاركف نالكه"
NRSV
"نالو أىؿ االنتخاب"
"المختاركف نالكه"
"فقط المجمكعة الصغيرة TEV
"لكف كجده الذيف اختارىـ اهلل"
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المشتركة
الكاثكليكية

الكتاب الشريؼ

"لكف فقط القمٌة المختارة"

التي اختارىا اهلل كجدكه"

JB

البقية" الكارد في العيد القديـ ،ىنا تشير إلى السبعة آالؼ الكاردة في 8مؿ .88 :89كالمفتاح ىنا
ىذا ىك مفيكـ " ٌ
ليس بالجيد البشرم أك ً
التديف (ع )6لكف نعمة اهلل في االختيار (قارف أؼ.)84-1 :8
العرؽ أك ٌ

فتقسوا" كرد الفعؿ بزمف الماضي البسيط المجيكؿ بالداللة الخبرية (قارف 3كك.)84 :1
أما الباقوف

ّ
"ّ
قساىـ (قارف ع .)81-8إف عامؿ التقسية ىك إبميس (قارف 3كك .)4 :4فكممة
كالمعنى
المتضمف ىك أف اهلل ٌ
ٌ

طبي لمتعبير عف "التصمٌب" أك "العمى" (رك35 :88؛ 3كك84 :1؛ أؼ:4
قسى" ( )pōroōىك مصطمح ٌ
" يم ٌ
 .)88كنفس المفظة استيخدمت عف الرسؿ في مر .53 :6كىذا المصطمح يختمؼ عف المصطمح اليكناني

جدان كىك
( )sklērunōالكارد في  88 :9كىك عكس الرحمة (عب 8 :1ك85؛  .)7 :4ىذا العدد كاضح ٌ
خبلصة الكارد في  .6-8 :88آمف البعض المختار ،كقي ٌسي البعض غير المختار .إالَّ أف ىذا العدد لـ يي ٍكتب
المقررة بكؿ كضكح في
منعزالن كشعار الىكتي ،بؿ كاف جزءان مف جدلية الىكتية ٌ
مدعمة .كىذا تكتٌر بيف الحقيقة ٌ
لكف الح ٌؿ ال يككف في دحض كال في
ىذا العدد كالدعكات
ٌ
سر ىنا؛ ٌ
الككنية الكاردة في األصحاح .81يكجد ٌ
خفض أم طرؼ مف أطراؼ المعضمة ذات التناقض الظاىرم بيف قطبييا.

11-8:11

النص الماسكراتي كال
ىذه األعداد اقتباسات مف إش( 81 :39ع8أ) ،تث( 4 :39ع8ب ،إنما ليس مف
ٌ
السبعينية) كمف مز( 31-33 :69ع .)81-9كىذه األعداد تعكس حقيقة دعكة كارسالية إشعياء إلسرائيؿ
العاصية في  .81-9 :6كاف إشعياء في معرض تقديـ كممة اهلل لكف الشعب لـ يكف قاد انر عمى التجاكب كال

لتقسية اهلل لمبعض كما فعؿ في  81 :9ك 85ك87.
يقدـ تصديقان مف العيد القديـ
راغبان فيو .فبكلس ٌ
ٌ
8:11
الكاثكليكية
"أعطاىـ اهلل رك ىح كبلؿ"
 +NASB, NKJVفاندايؾ
"أعطاىـ اهلل رك ىح يسبات"
"أعطاىـ اهلل عقبلن خامبلن"

 +NRSV, JBالحياة
"أعطاىـ اهلل ركحان خاممة"
TEV
"لقد جعؿ اهلل أذىانيـ كقمكبيـ بميدة"

"أعطاىـ اهلل ببلدة الركح"

المشتركة

الكتاب الشريؼ

تسبب خمكؿ
إف المفظة اليكنانية ( )Katanuxisالمستخدمة فقط ىنا في العيد الجديد ،تستخدـ عف لسعة حشرة ٌ
الحكاس عبر إحداث حساسية ىائمة.
11:11
ظيورىـ في ك ّؿ حيف" ىذه صيغة أمر مف الماضي البسيط المجيكؿ
"تظمـ أعي ُنيـ كي ال يبصروا ،ولتَ ْح ِف
َ

سر سيادة اهلل كضركرة استجابة الجنس البشرم .فاهلل
متبكعة بصيغة أمر مف الماضي البسيط المعمكـ .ىذا ىك ٌ
السيادية قد أصدر مرسكمان بأف لمبشر ،كىـ خميقتو
مصدر كؿ شيء كالمبادر لكؿ شيء ،إالٌ أنو في إرادتو
ٌ

تتـ ت ٍقسية عدـ إيمانيـ.
األرفع ،مؿء ٌ
الحرية في االستجابة هلل .كىؤالء الذيف ال يستجيبكف باإليماف ٌ
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يؤ ٌكد بكلس في ىذه القرينة خطٌة اهلل األز ٌلية لفداء ك ٌؿ بني آدـ .كعدـ إيماف الييكد سيفتح باب اإليماف لؤلمـ
فالتقسية
يسترد أمة إسرائيؿ! إنيا خطٌة االشتماؿ (أؼ ،)81 :1 -88 :3كليس اإلقصاء!
كمف خبلؿ الغيرة
ٌ
ٌ
تؤدم إلى حصاد أغزر!

النص ( NASBالدارج) 16–11 :11
11
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ِلؤل ِ ِ ِ ِ ِ 12
نى
سقُطُوا؟ َحا َ
فَأَقُو ُؿ :أَلَ َعمَّ ُي ْـ َعثَُروا ل َك ْي َي ْ
ص َار ا ْل َخبلَ ُ
شا! َب ْؿ ِب َزلَّت ِي ْـ َ
َ
ُمـ إل َغ َارتي ْـ .فَإ ْف َكا َن ْت َزلتُ ُي ْـ غ ً
ِل ْمعالَِـ ،وُن ْقصا ُنيـ ِغ ِ
ي ِم ْم ُؤ ُىـ؟ 13فَِإ ّْني أَقُو ُؿ لَ ُكـ أَيُّيا األُمـِ :بما أ َّْني أََنا رسو ٌؿ ِلؤل ِ
ُم ّْج ُد
ُمِـ ،فَ َك ْـ ِبا ْل َح ِر ّْ
َ ُ
َ
ْ
َ َ ُْ
ُمـ أ َ
َ
ْ َ َُ َ
نى لؤل َ
ً
15
14
ّْ ِ
ِ ِ
وف
ير أَ ْن ِس َب ِائي َوأ َ
صالَ َح َة ا ْل َعالَِـ ،فَ َما َذا َي ُك ُ
اسا ِم ْن ُي ْـ .أل ََّن ُو إِ ْف َك َ
اف َرف ُ
ْض ُي ْـ ُى َو ُم َ
ص أَُن ً
ُخمّْ ُ
خ ْد َمتي ،لَ َعمي أُغ ُ
16
اف األَص ُؿ مقَدَّسا فَ َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ذل َؾ
يف! َوِا ْف َك َ
َّس ًة فَ َكذلِ َؾ ا ْل َع ِج ُ
ْ ُ ً
ورةُ ُمقَد َ
اقْت َبالُ ُي ْـ إال َح َياةً م َف األ َْم َوات؟ َوِا ْف َكا َنت ا ْل َبا ُك َ
اف!
ص ُ
األَ ْغ َ

11:11
جدلية بكلس البلىكتية بطريقة مختمفة .ففي
"فأقوؿ إذاً" ىذه نفس العبارة الخطابية كما في  .8 :88إنيا تتابع ٌ
أما في ع 34-88فنرل أف رفض إسرائيؿ ليس دائمان بؿ ىادفان ،ألنو
ع 81-8ليس كؿ إسرائيؿ مرفكضان مف اهلل؛ ٌ
تـ ضـ األمـ.
مف خبلؿ ىذا الرفض ٌ
"لـ يعثركا عثرة السقكط ،إطبلقان"
"ألعمٌيـ عثركا لكي يسقطكا؟

"ىؿ تعثٌركا لكي يسقطكا أبدنا؟"

NASB

"ىؿ ىذا التعثٌر يعني ٌأنيـ سقطكا
كلف يقكمكا؟"

NKJV, NRSV
فاندايؾ ،الكاثكليكية

"عندما عثر الييكد ،ىؿ كاف سقكط دمارىـ؟"

TEV

الحياة
الكتاب الشريؼ

"ىؿ زلٌت قدميـ ليسقطكا لؤلبد؟"

المشتركة

مجرد أنيـ عثركا؟"
"ىؿ سقكط الييكد لؤلبد ،أك ٌ
ىذا السؤاؿ يتكقٌع اإلجابة "ببل" .فعدـ اإليماف عند إسرائيؿ ليس حالة دائمة.
JB

بتعدييـ"
" ٌ
"بزلٌتيـ"

"بعثرتيـ"

NASB

NRSV

"ألنيـ أخطأكا"

 +NKJVفاندايؾ +الكاثكليكية +المشتركة +الكتاب الشريؼ
TEV

"بسقطتيـ"

 +JBالحياة

المسيا (قارف ع.)83
تشير ىذه القرينة لرفض الييكد ليسكع عمى أنو
ٌ
األكؿ (قارف ع83؛ أع46 :81؛ 6 :88؛

"صار الخبلص لؤلمـ" كـ كانت عبارة صادمة لييكد القرف ٌ
38 :33؛ .)38 :38
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"إلغارتيـ" إف خطٌة اهلل التي تحتكم األمـ تخدـ مقصديف )8( :فداء اهلل لكؿ الجنس البشرم؛ ك()3

تتضمف نيضة
لبقية إسرائيؿ الثانية إلى إيماف فردم .إنني أتساءؿ شخصيان إذا كانت النقطة ()3
استعادة اهلل ٌ
ٌ
انية الحديثة تحقيؽ المكعكد.
ييكد األزمنة األخيرة (زؾ )81 :83أك بمقدكر المجامع
المسي ٌ
ٌ
24-12:11

نرل في ىذه األعداد سمسمة مف عشر يجمؿ شرطية ترتبط بعدـ إيماف الييكد كبالعبلقة مع إيماف األمـ .كالجمؿ
تتصدر الجممة بافتراض أف ما
الكاردة في ع 83ك 84ك 85ك 86ك 87ك 88ك 38ك 34تحكم أدكات شرط ٌ

تطرحو ىك حقيقة مف منظكر الكاتب أك لغاياتو األدبية .في حيف أف ع 33ك 31ىما جممتاف شرطيتاف لممخاطب

المفرد تدالٌف عمى فعؿ مستقبمي ممكف.
12:11
 + NASBالحياة
"فكـ باألحرل يككف اكتماليـ"
"فكـ بالحرم يككف ممؤىـ"

ضميـ الكامؿ"
"فكـ بالحرم سيعني ٌ
"فكـ يككف الغنى في اكتماليـ"
 ،NKJVفاندايؾ ،الكاثكليكية

"فكـ تككف البركة أعظـ عندما يعكدكف إلى اهلل"
"إذان ،كـ ستككف البركة عظيمة عندما ييضـ كامؿ عدد الييكد
"إذان ،ف ٌكركا كـ ستككف الفائدة الناجمة عف تجديدىـ جميعان"

NRSV
المشتركة

الكتاب الشريؼ
TEV
JB

صٍمب التفسير يكمف في معنى كممة "ممؤىـ" ،ىؿ ليا صمة مع ( )8الييكد المخمٌصيف ،ع84ب36 ،أ .أـ
إف ي
( )3مع العدد النيائي لممؤمنيف المختاريف ييكدان كأممان؟
13:11
"فإني أقوؿ لكـ أييا األمـ" تشكؿ األصحاحات  88-9كحدة أدبية تجيب عمى السؤاؿ المطركح" ،لماذا رفض
المسيا الييكدم؟" عممان أف السؤاؿ الذم يبقى مطركحان لماذا شعر بكلس بالحاجة ألف يعالج ىذه المسألة
الييكد
ٌ
في ىذه الرسالة كفي ىذه الفقرة مف عرضو لممكضكع بالذات.
تعكس األعداد  34-81مع 35ج مشكمة في كنيسة ركمية بيف المتشدديف مف الييكد كاألمـ .سكاء كانت بيف

المؤمنيف مف الييكد مع المؤمنيف مف األمـ ،أك بيف المؤمنيف مف األمـ كغير المؤمنيف مف الييكد (مجامع
الييكد) .األمر غير مؤ ٌكد.


"أنا رسوؿ لؤلمـ" شعر بكلس بفرادة دعكتو لخدمة عالـ األمـ (قارف أع85 :9؛ 38 :33؛ 87 :36؛

رك5 :8؛ 86 :85؛ غؿ86 :8؛  7 :3ك9؛ 8تي7 :3؛ 3تي.)87 :4
"أعظٌـ خدمتي"

أمجد خدمتي"
" ٌ
"فأفتخر بعممي"

NASB, NKJV
 ،NRSVفاندايؾ ،الكاثكليكية
TEV

ممجدان رسالتي"
" ٌ
جدان"
ميمة ٌ
"أعتبر أف خدمتي ٌ
"أنا فخكر برسالتي"
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الحياة
الكتاب الشريؼ
 +JBالمشتركة

يمكف أف تعني كممة "أعظٌـ" )8( :االمتناف ( )3االفتخار بػً ( )1أك ربما إنجاز أعظـ ما يمكف مف و
أمر ما .كىذا
يمكف أف يعكس مشكمة في كنيسة ركمية! فبكلس ( )8كاف سعيدان بخدمة األمـ ( )3أك أنو رأل خدمتو محفٌزة

لغيرة الييكد كالتي سينجـ عنيا خبلصيـ (قارف ع 88ك 84ك.)1-8 :9
14:11
"أخمّص أناساً منيـ" ىذه دعكة بكلس التبشيرية .كاف يعمـ أف البعض سيستجيبكف لبشارة اإلنجيؿ (8كك.)38 :8
سر االختيار (عيد قديـ كعيد جديد)!
بينما البعض اآلخر ال يستجيبكف (8كك .)33 :9ىذا ىك ٌ
15:11
طة اهلل لفداء كؿ البشرية ( .)Kosmosإف
لقد كاف رفض شعب إسرائيؿ المختار في العيد القديـ جزءان مف خ ٌ

التزمت الديني يبرز الحاجة لئليماف (قارف  .)11-11 :9فاإليماف
البر الذاتي لدل الييكد ك ٌ
ٌ
التبجح العرقي ك ٌ
أم دكر .تذ ٌك ٍر ،لقد كاف رفض
بييكه،
ٌ
كبالمسيا ىك مفتاح حالة الصبلح مع اهلل ،كليس لؤلداء الديني البشرم ٌ
و
بغاية ىي فداء البشرية جمعاء .ال مكاف لمكبرياء البشرية ال مف الييكد كال مف األمـ؛ كىذا عمى ما يبدك
إسرائيؿ
ىك ما احتاجت كنيسة ركمية أف تسمعو!

يغير،

ببر اهلل" كاأللفاظ كاردة في  Kataمع  alassoبمعنى ( ٌ
"مصالحة العالـ" ىذا تك واز الىكتي شبيو " ٌ
يحكؿ) كىذا يشير إلى استبداؿ السبلـ بالعداكة ،بالتالي استعادة الحظكة (رك88 :5؛ 85 :88؛ 3كك:5
ٌ
يبدؿٌ ،
لكف المسيح أعاد
جنة عدف.
 88ك .)89يسعى اهلل الستعادة الشركة التي كانت في ٌ
ٌ
الخطية نقضت تمؾ الشركةٌ ،

تمت مصالحتيـ كقبكليـ (تكازم ع .)85كالبشرية
صكرة اهلل في اإلنسانية الساقطة لكؿ مف يمارس اإليماف .لقد ٌ
ال تستطيع استعادة العبلقة الحميمة لكف اهلل يستطيع كىكذا فعؿ!
16:11
بصحة األمر مف
تتصدر الجممة الشرطية كفييا افتراض
مقدسة" ىذه أداة شرط
ٌ
"فإذا كانت باكورة العجيف ّ
ٌ
منظكر الكاتب أك لغاياتو األدبية .كىذا تمميح إلى سفر العدد  .38-87 :85كىذه استعارة ببلغية شبيية بفكرة

العيد القديـ عف الباككرة التي كانت تي َّ
عائد هلل كمف خيره.
قدـ هلل إلظيار أف المحصكؿ كمٌو ه
األمة بأكمميا (تؾ11-37 :88؛ 3أخَّ .)84 :7
إف
ثمة تأثير قائـ ٌ
لمبقية المؤمنة مف الييكد عمى ٌ
لقد كاف ٌ

االستعارة الببلغية عف "الباككرة" متكازية مع "الغرس" (قارف إر ،)87-86 :88ككبلىما يشيراف إلى األفراد
األمناء مف إسرائيؿ ،كعمى كجو الخصكص رؤساء اآلباء في العيد القديـ (قارف ع.)38

النص ( NASBالدارج) 24–17 :11
17
ِ
ِ
اف ،وأَ ْن َت َزْيتُوَن ٌة بّْرَّي ٌة طُ ّْعم َت ِفييا ،فَ ِ
س ِم َيا،
ص ْر َت َ
اف قَ ْد قُ ِط َع َب ْع ُ
فَِإ ْف َك َ
َ
ش ِري ًكا في أ ْ
َ
َص ِؿ ا َّلزْيتُوَنة َوَد َ
صِ َ
ض األَ ْغ َ
ْ
19
18
ِ
ِ
ِ
صِ
ستَقُو ُؿ:
َص ُؿ إِي َ
َص َؿَ ،ب ِؿ األ ْ
س َت تَ ْحم ُؿ األ ْ
افَ .وِا ِف افْتَ َخ ْر َت ،فَأَ ْن َت َل ْ
َّاؾ َي ْحم ُؿ! فَ َ
فَبلَ تَ ْفتَخ ْر َعمَى األَ ْغ َ
21
ِ ِ
اف قُ ِط َع ْتَ ،وأَ ْن َت ِب ِ
َج ِؿ َع َدِـ ِ
يم ِ
يم ِ
ستَ ْك ِب ْر َب ْؿ
اف ألُ َ
ص ُ
س ًنا! ِم ْف أ ْ
اف ثََب َّت .الَ تَ ْ
ط َّع َـ أََنا!»َ .ح َ
«قُط َعت األَ ْغ َ
اإل َ
اإل َ
22
21
ؼ ِ
يعي ِ
اف الطَّ ِب ِ
صِ
اهلل
َّة َفمَ َعمَّ ُو الَ ُي ْ
اف اهللُ لَ ْـ ُي ْ
َخ ْ
ضا! فَ ُي َوَذا لُ ْط ُ
ش ِف ْ
ش ِف ُ
ؼ! أل ََّن ُو إِ ْف َك َ
ؽ َعمَ ْي َؾ أ َْي ً
ؽ َعمَى األَ ْغ َ
ؼ َفمَ َؾ ،إِ ْف ثَب َّت ِفي المُّ ْط ِ
طعُ.
َما َّ
ستُ ْق َ
سقَطُواَ ،وأ َّ
امتُ ُو :أ َّ
َما المُّ ْط ُ
ام ُة فَ َعمَى الَِّذ َ
ؼَ ،وِاالَّ فَأَ ْن َت أ َْي ً
َ
ضا َ
يف َ
َو َ
الص َر َ
ص َر َ
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َ 23و ُى ْـ إِ ْف لَ ْـ َيثْ ُبتُوا ِفي َع َدِـ ِ
يم ِ
َف
وف .أل َّ
س ُي َ
َف اهللَ قَ ِادٌر أ ْ
ط َّع ُم َ
اف َ
اإل َ
َّة حسب الطَّ ِب ِ
ِ
ِم َف َّ ِ
ِ ِ َّ
يع ِة ِفي
الزْيتُوَنة ا ْل َبّْري َ َ َ
يعةَ ،وطُ ّْع ْم َت ِبخبلَؼ الط ِب َ
َ
ُىـ حسب الطَّ ِبيع ِة ِ
اص ِة؟
،في َزْيتُوَن ِت ِيِـ ا ْل َخ َّ
ْ َ ََ
َ
17:11
"إف" انظر التعميؽ ،لدل .34-83 :88


ضا24 .أل ََّن ُو إِ ْف ُك ْن َت أَ ْن َت قَ ْد قُ ِط ْع َت
ُي َ
ط ّْع َم ُي ْـ أ َْي ً
يف
َزْيتُوَن ٍة َج ّْي َد ٍة ،فَ َك ْـ ِبا ْل َح ِر ّْ
ي ُي َ
ط َّع ُـ ُ
ىؤالَ ِء الَِّذ َ

"األغصاف قُطعت" ىذه إشارة إلى اإلسرائيمييف غير المؤمنيف (ع 88ك" 89األغصاف الطبيعية" ع.)38

برية" ىذه إشارة إلى األمـ المؤمنيف المتجاكبيف مع بشارة اإلنجيؿ.

"زيتونة ّ
مطعمة" يتابع بكلس استعارتو مف عالـ الزراعة التي بدأىا في ع .86إف تطعيـ أغصاف زيتكنة ٌبرية في

" ّ
شجرة أصمية يساعد عمى تحسيف المحصكؿ (قارف ع.)34

ألمة إسرائيؿ (قارف ع34؛ مز8 :53؛ 1 :838؛ إر86 :88؛ ىك .)6 :84ىذه ثاني

"زيتونة" ىذا رمز ٌ
استعارة مف العيد القديـ يصؼ بيا بكلس العبلقة بيف الييكد كاألمـ.
18:11
عما أنت تفعمو اآلف.
"ال تفتخر عمى األغصاف" ىذا فعؿ أمر مضارع مع ال الناىية ،كالذم يعني عادةن تكقؼ ٌ
ثمة مشكمة كانت قائمة في كنيسة ركمية بيف الييكد
ىذا العدد باإلضافة إلى ع 81ك 31ك35
يتضمف أف ٌ
ٌ
كاألمـ.
21-19:11

يش ٌكؿ ع 89نقدان ساخ انر آخر (لمعارض مفترض) حيث يشرح بكلس لماذا يرفض الييكد .كالسبب ىك عدـ إيمانيـ
محبة اهلل (قارف تؾ )85 :1كايمانيـ!
ضميـ بداعي ٌ
تـ ٌ
كليس بسبب أف األمـ كانكا محبكبيف أكثر ،فاألمـ ٌ
التسبب في عكدة الييكد إلى اهلل مف باب الغيرة (قارف ع.)84 :88
كيمكنيـ
ٌ
21:11
NASB
"كأنت با و
ؽ إليمانؾ"
"كأنت بإيمانؾ تثبت"
"كأنت باإليماف تثبت"

 ،NKJVفاندايؾ ،الكاثكليكية

المشتركة

الكتاب الشريؼ
"كأنت تبقى ألنؾ تؤمف"
TEV
"كأنت تبقى في المكاف ألنؾ تؤمف

"كأنت إنما تثبت فقط باإليماف"  +NRSVالحياة
JB
كنت مازالت ثابتان فالفضؿ يعكد إليمانؾ"
"إف ى
أما القرينة فتتألٌؼ مف عشر جمؿ شرطية .فمثكلنا أماـ اهلل ىك باإليماف فقط كيستمر
ىذا فعؿ مضارع تاـ ك ٌ

كذلؾ؛ إف يتكقٌؼ اإليماف يتكقٌؼ مركزنا .فالخبلص ىك ( )8استجابة إيماف ٌأكلية ( )3حالة كينكنة في اإليماف
( )1عممية مستمرة لئليماف ( )4تتكيج نيائي لئليماف .حذار مف أية منظكمة الىكتية تقتصر بالتركيز عمى
الكتابية .انظر المكضكع الخاص ،لدل .4 :81
كاحدة فقط مف ىذه الحقائؽ
ٌ
المتكج لمخبلص لكف في إطار النمكذج العيدم .كقد اختار أف يترتٌب عمى
الم ٍب ًدع المبادر
ٌ
المعزز ك ٌ
إف اهلل ىك ي
الجنس البشرم الخاط االستجابة بالتكبة كاإليماف في كؿ مرحمة مف مراحؿ عممية الخبلص.
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ؼ"
تغ ٌتر ،بؿ ىخ ٍ
"ال ٍ
"ال تستكبر ،بؿ خؼ"

خؼ"
"فبل يأخذؾ الغركر بؿ ٍ

NASB

"لكف ال تتباىى ،بؿ خؼ"

الحياة
 ،TEVالمشتركة

 ،NKJVفاندايؾ ،الكاثكليكية
"ال تصر متكب انر ،بؿ اخجؿ" NRSV
خؼ"
"عكضان عف أف تتباىى ،باألحرل ٍ
ٌ
ٍ
الكتاب الشريؼ
"فبل يأخذؾ الغركر بؿ احترـ لنفسؾ"

JB

في الجممة إعبلناف بصيغة األمر .األكؿ نيي ،كيعني التكقؼ عف و
عمؿ قيد اإلنجاز .كىذا كشؼ عف مشكمة
ٌ
ٌ
ه
كسبب الخكؼ يمعمف في ع38.
قائمة في كنيسة ركمية،
ي
21:11
تد إسرائيؿ كتراجع عف ييكه في عدـ إيماف مميء بالغركر كحصمت لو القطيعة،
"ال ُيشفؽ عميؾ أيضاً" كما ار ٌ

البر الذاتي المتباىي .فاإليماف األكلي يتبعو حتمان
ىكذا سيحصؿ مع الكنيسة إذا تركت اإليماف بالمسيح بداعي ٌ
نمط حياة إيماني (قارف مت31-8 :81؛ مر83-8 :4؛ لك .)81-4 :8يجب كبح الكبرياء دائمان .نحف ما نحف
عميو بنعمة اهلل ،كاننا إخكة لكؿ مف يثؽ بالمسيح!
22:11
"لطؼ وصرامة اهلل" تبدك طرؽ اهلل دائمان لمبشرية الساقطة بأنيا متناقضة ظاىريان (إش .)88-8 :55ىناؾ

أمة إسرائيؿ ال يضمف خبلص كؿ فرد عمى
تداعيات لخياراتنا .فاختيار اهلل ال ينفي مسؤكلية البشر .كاختيار ٌ
حدة.

"إف ثََب َّ
التمني .ىذه التركيبة تعني أف استم اررية األمـ شرطية

ت في المطؼ" ىذه جممة شرطية تتضمف ٌ
(ىذا ىك الكجوي اآلخر لسيادة اهلل في ركمية)9؛ عمينا المثابرة لبلحتفاظ باإليماف (في .)81-83 :3كىذه إشارة
سر
إلى مكاظبة الجماعة كاألفراد عمى ٌ
حد سكاء (قارف غؿ9 :6؛ رؤ  7 :3ك87؛  6 :1ك 81ك .)33كىذا ىك ٌ
بناء عمى طبيعة اهلل)
التكتٌر بيف ما ىك جماعي كما ىك فردم في الكتاب
ٌ
فثمة كعكد لكبل الناحيتيف ( ن
المقدسٌ .
بناء عمى استجابة الناس) .انظر المكضكع الخاص :الحاجة لممثابرة ،لدل .35 :8
كالعيكد المشركطة ( ن

23:11
النحكية .فإف تاب الييكد كآمنكا ،شمميـ الكعد .كاف
ىذا العدد يأتي عمى خطى ع 33مف الناحية
البلىكتية ك ٌ
ٌ
األكلي كالمستمر مسألة حاسمة لكبل الفريقيف.
تكقٌؼ األمـ عف اإليماف ،ي
فسيرفضكف (قارف ع .)31فاإليماف ٌ
النص ( NASBالدارج) 32–25 :11

14
ِ
ِ
َف تَ ْجيمُوا ى َذا ّْ ِ َّ
ُّيا ِ
صمَ ْت
اء :أ َّ
اإل ْخ َوةُ أ ْ
ت أ ُِر ُ
سُ
فَِإ ّْني لَ ْ
َ
يد أَي َ
س َاوةَ قَ ْد َح َ
َف ا ْلقَ َ
السَّر ،ل َئبل تَ ُكوُنوا ع ْن َد أَ ْنفُس ُك ْـ ُح َك َم َ
ِ 15
ِ
ِ
س َي ْخ ُر ُج ِم ْف
س َر ِائ َ
س َر ِائ َ
يؿ إِلَى أ ْ
يؿَ .ك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
ص َجميعُ إِ ْ
ُج ْزِئيِّا ِإل ْ
وبَ «:
س َي ْخمُ ُ
ُمـَ ،وى َك َذا َ
َف َي ْد ُخ َؿ م ْم ُؤ األ َ
16
ِ
ِ
اى ْـ»ِ 17 .م ْف ِج َي ِة
ت َخ َ
ط َاي ُ
وبَ .وى َذا ُى َو ا ْل َع ْي ُد ِم ْف ِقَب ِمي لَ ُي ْـ َمتَى َن َز ْع ُ
ور َع ْف َي ْعقُ َ
ص ْي َي ْو َف ا ْل ُم ْنق ُذ َوَي ُرُّد ا ْلفُ ُج َ
ِ 18
ات ِ
َف ِىب ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
ِ
االخ ِت َي ِ
اهلل َوَد ْع َوتَ ُو ِى َي
َجمِ ُك ْـَ ،وأ َّ
َما ِم ْف ِج َي ِة ْ
َّاء ِم ْف أ ْ
اء ِم ْف أ ْ
يؿ ُى ْـ أ ْ
اآلباء ،أل َّ َ
َج ِؿ َ
َع َد ٌ
ار فَ ُي ْـ أَحب ُ
20
ٍ 21
ِ
لك ِف َ ِ
وف اهلل ،و ِ
ِ
ص َي ِ
ضا
ىؤالَ ِء ى َك َذ ُ
اف ُ
اىؤالَ ِء أ َْي ً
اآلف ُرح ْمتُ ْـ ِبع ْ
يع َ َ َ
امة .فَِإ َّن ُو َك َما ُك ْنتُ ْـ أَ ْنتُ ْـ َمَّرةً الَ تُط ُ
ِببلَ َن َد َ
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ِ
ِ
ِ
ص َي ِ
افِ ،ل َك ْي َي ْر َح َـ
ضا ِب َر ْح َم ِت ُك ْـ21 .أل َّ
ؽ َعمَى ا ْل َج ِم ِ
َف اهللَ أ ْ
َغمَ َ
َ
يعوا ِل َك ْي ُي ْر َح ُموا ُى ْـ أ َْي ً
يع َم ًعا في ا ْلع ْ
اآلف ،لَ ْـ ُيط ُ
ِ
يع.
ا ْل َجم َ
25 :11
لمميز عند بكلس (قارف 81 :8؛ 8كك8 :81؛
"فإني
لست ُ
ُ
أريد أييا األخوة أف تجيموا" ىذه ليجة األسمكب ا ٌ
الحؽ
8 :83؛ 3كك8 :8؛ 8تس ،)81 :4كبيا يميٌد لمناقشة ىادفة .إنيا تعم يؿ عمؿ استيبلؿ يسكع بقكلوٌ " :
الحؽ "...كيستعمؿ بكلس ذلؾ م ار انر إلطبلؽ مكضكع جديد.
ٌ
سر"
" ٌ

"حقيقة سرٌية"

 +NASB, NKJV, NRSVفاندايؾ +الكاثكليكية +الحياة +المشتركة +الكتاب الشريؼ
TEV

"سبب مخفي عف كؿ ىذه المسألة"

JB

السر
الموضوع الخاصّ :
مكحد لفداء الجنس البشرم حتى ٌأنو كاف قد سبؽ السقكط (تؾ .)1كنرل مؤشرات عف ىذه
إف اهلل لديو ىدؼ ٌ
الخطٌة معمنة في العيد القديـ (قارف تؾ85 :1؛ 1 :83؛ خر6-5 :89؛ كالمقاطع الككنية في أسفار
َّ
تتكضح مع
أف ىذه األجندة لـ تكف كاضحة بالكامؿ (قارف 8كك .)8-6 :3كقد بدأت معالميا
ٌ
األنبياء) .إال ٌ
الفدائية الكاممة (قارف 8كك8 :4؛
سر" كصفان ليذه الخطٌة
ٌ
مجيء يسكع كالركح القدس .كيستعمؿ بكلس كممة " ٌ
و
بمعاف عديدة مختمفة:
أؼ89 :6؛ كك1 :4؛ 8تي .)9 :8إالَّ أنو يستعمميا
بضـ األمـ .كسيككف ىذا التدفٌؽ لؤلمـ ىك آلية قبكؿ الييكد ليسكع
 - 8قساكة جزئية إلسرائيؿ سمحت
ٌ
كمسيح النبكءات (قارف رك.)13-35 :88
- 3

تـ إعبلف اإلنجيؿ إلى أمـ مشمكلة كميا في المسيح كبالمسيح (قارف رك37-35 :86؛ كك.)3 :3
ٌ
أجساد المؤمنيف الجديدة لدل المجيء الثاني (قارف 8كك57-5 :85؛ 8تس.)88-81 :4

- 5

جمع كؿ األشياء في المسيح (قارف أؼ.)88-8 :8

- 6

الحميمية في عبلقة المسيح مع الكنيسة مكصكفة بتعابير الزكاج (قارف أؼ.)11-33 :5

- 7

األمـ مشمكلكف بشعب العيد كيسكف فييـ ركح المسيح إلثمار نضكج شبو المسيح ،ما يعني ،أف

- 1
- 4

األمـ كالييكد شركاء في الميراث (قارف أؼ.)81 :1 –88 :3

المشك ىىة في البشرية الساقطة (قارف تؾ 5 :6ك81-88؛  )38 :8صكرة اهلل في اإلنساف
تيستعاد صكرة اهلل
ٌ
(قارف تؾ37-36 :8؛ 8 :5؛ 6 :9؛ كك.)38-36 :8
- 8

ضد المسيح الذم يأتي في آخر الزماف (قارف 3تس.)88-8 :3

- 9

السر في (8تيمك .)86 :1
ي
نجد خبلصة الكنيسة األكلى عف ٌ
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"لئبل تكونوا حكماء عند أنفسكـ" ىذه داللة أخرل عف التكتٌر القائـ في كنيسة ركمية (قارف ع.)88
"إف القساكة قد حصمت جزئيان إلسرائيؿ"
"إف القساكة قد أصابت جزئيان إلسرائيؿ"

"القساكة قد حصمت عمى قسـ مف إسرائيؿ"
"قسـ كاحد مف إسرائيؿ قد
أيصيب بالعمى"

"إف عناد شعب إسرائيؿ ليس دائمان"

 +NASBفاندايؾ
NKJV
"إف العمى قد أصاب إسرائيؿ جزئيان"

TEV
الحياة

 +NRSVالمشتركة

 +JBالكاثكليكية

تقسى
"إف بني إسرائيؿ ٌ

الكتاب الشريؼ

قمبيـ إلى فترة محدكدة"

يجب أف يككف ىذا اإلعبلف متصبلن باألصحاح 88بأكممو .كلقد كاف كسيبقى بعض المؤمنيف مف الييكد .ىذا
العمى الجزئي الذم أحدثو اهلل (ع )81-8بسبب رفض الييكد ليسكع ،سيفسح المجاؿ لخطٌة اهلل في فداء كؿ

البشر؛ ألف اهلل كعد بالخبلص لمجميع (قارف تؾ .)85 :1لقد اختار إبراىيـ كي يصؿ إلى الجميع (قارف تؾ:83

ميمتيا بسبب الكبرياء
 ،)1كاختار إسرائيؿ كي يصؿ إلى الجميع (قارف خر .)6-5 :89كفشمت إسرائيؿ في ٌ
كعدـ األمانة كعدـ اإليماف .لقد أراد اهلل أف يصؿ إلى عالـ األمـ مف خبلؿ بركتو إلسرائيؿ (قارف تث.)39-37

لـ تتمكف إسرائيؿ مف االحتفاظ بالعيد ،لذا ،كقعت دينكنة اهلل المؤقتة عمييا .كاآلف أخذ ىذه الدينكنة ذاتيا

كاستخدميا لتحقيؽ ىدفو األصمي لفداء الجنس البشرم باإليماف (ع18-11؛ حز.)18-33:16

26 :11

أمة إسرائيؿ  -ليس ك ٌؿ ييكدم بمفرده ،لكف
"سيخمص كؿ إسرائيؿ" ىناؾ تفسيراف محتمبلف )8( :تشير إلى ٌ
معينة مف التاريخ )3( .تشير بمعنى ما إلى إسرائيؿ الركحي أم الكنيسة ،كقد استخدـ بكلس
الغالبية في لحظة ٌ

الحصة الكاممة لمييكد" في ع83
ىذه الفكرة في رك39-38 :3؛ غؿ86 :6؛ 8بط 5 :3ك9؛ رؤٌ " .6 :8
الحصة الكاممة لؤلمـ" في ع 35متكازيتاف في العبلقة .إنيا تشمؿ "الجميع" ،بما يعني اختيار اهلل كليس
ك" ٌ

بالمعنى لكؿ فرد .فشجرة الزيتكف المكعكد بيا ستكتمؿ يكمان ما.

أمة إسرائيؿ بسبب ( )8قرينة األصحاحات 88-9؛ ()3
يرل بعض المفسريف أف اإلشارة يجب أف تقصد فقط ٌ
اقتباسات العيد القديـ في ع37-36؛ ك( )1التصريح الكاضح في ع .38فمازاؿ عند اهلل ّّ
حب كرغبة في أف
يخمص نسؿ إبراىيـ الطبيعي! كيجب أف يأتكا عبر اإليماف بالمسيح (زؾ.)81 :83

المتقسيف" ميمة زمنية لبلستجابة.
تصعب اإلجابة مف ىذا النص أك غيره عمى السؤاؿ فيما إذا كاف ليؤالء الييكد "
ٌ
المقدس يرٌكز عمى الك ٌؿ
لكف الكتاب
ٌ
إننا كأمريكييف ،مف الناحية الثقافية ،معتادكف عمى طرح أسئمة فردية؛ ٌ
أحبيا!
مجتمعان .ك ٌؿ األسئمة عمى ىذا المنكاؿ يجب أف تيترؾ هللٌ ،
ألنو سيككف عادالن مع خميقتو التي ٌ
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"كما ىو مكتوب" ىنا يشير إلى اقتباسيف مف الترجمة السبعينية في إش( 38-31 :59ع )36ك9 :37

ثمة
(ع .)37فآلية الخبلص ستككف باإليماف بيسكع
ٌ
ثمة خطة "بديمة" بؿ خطٌة "أصيمة" كحسبٌ .
المسيا .ليس ٌ
طريؽ كاحد لمخبلص (قارف يك88-7 :81؛ 39-35 :88؛ .)6 :84
27:11
في إش 9 :37الذم اقتبس منو ىذا العدد ،يمزج إعادة إسرائيؿ إلى أرض المكعد (ع )88-8مع تكجيو الدعكة
فية ،فالحكـ األلفي كحده
ٌ
لمعدك التقميدم (شعكب األمـ) لئلنضماـ (قارف ع .)81-83فإذا كانت االستعادة حر ٌ
سر اإلنجيؿ ،ىك الذم
أما إذا كانت المسألة مجازية ،فالعيد الجديد كحده إذانٌ ،
عندئذ يمكنو تحقيؽ ىذه النبكءةٌ .

مسيا اهلل لتحقيؽ اليدؼ (قارف أؼ .)81 :1-88 :3مف الصعب اإلقرار
يتٌحد فيو الييكد كاألمـ باإليماف في ٌ
أف اهلل أميف عمى كعكده حتى لك لـ
باألمر ،فبعض نبكءات العيد القديـ انطبقت عمى كنيسة العيد الجديد ،كما ٌ
يكف الناس ىكذا (قارف حز.)16-33 :16
28:11
ىذا العدد يعكس الناحيتيف التكأميف لبلختيار ( )8كاف االختيار في العيد القديـ بقصد الخدمة .فقد اختار اهلل

أما في العيد الجديد فاالختيار يرتبط باإلنجيؿ كالخبلص األبدم.
الكسائؿ البشرية لغرض فداء البشرية؛ (ٌ )3
فخبلص كؿ الناس الذيف يخمقكا عمى صكرة اهلل كاف اليدؼ الدائـ (قارف تؾ .)85 :1
كقديسي العيد الجديد .فالمفتاح في األمر ىك أمانة اهلل
إف اهلل أميف بكعكده كىك صادؽ نحك مؤمني العيد القديـ ٌ
ٌ
ال أمانة الناس ،كرحمة اهلل ال أداء الناس .إف االختيار لو مقصد البركة كليس االستبعاد!

أحباء مف أجؿ اآلباء" ىذا الكعد كارد في خر6-5 :31؛ تث 81-9 :5ك .7:9فالعائبلت نالت

فيـ ّ
" ُ
البركة بسبب إيماف األجياؿ السابقة ،كتبارؾ إسرائيؿ بسبب إيماف رؤساء اآلباء (تث17 :4؛ 8 :7؛ .)85 :81
المسيا مف سبط ييكذا ،كاف كعدان قيطع لداكد (قارف 3صـ .)7كمع ىذا يجب اإلقرار ٌأنو حتى "األمناء"
مجيء
ٌ
كانكا غير قادريف عمى حفظ النامكس بشكؿ كامؿ (حز .)16-33 :16إف اإليماف ،أم اإليماف الفردم كاإليماف

األيسرم كليس اإليماف الكامؿ ،ىك المقبكؿ عند اهلل كلديو القدرة في االنتقاؿ عبر عائبلت األسبلؼ إلى عائبلت
األخبلؼ (قارف 8كك.)86-8 :7
29 :11

ألف ىبات اهلل كدعكتو ببل ندامة كال تراجع  ،NASB NKJV NRSVفاندايؾ ،الكاثكليكية ،المشتركة ،الحياة
" ٌ
عنيا"
TEV
الكتاب الشريؼ
ألف اهلل ال يرجع في
يغير فكره بخصكص مف
ألف اهلل ال ٌ
" ٌ
" ٌ
عطاياه كال في اختياره"
يختارىـ كيباركيـ"
JB
يسترد اهلل أبدان ىباتو أك يمغي اختياره"
"ال
ٌ
ال ييقصد بذلؾ المكاىب الركحية التي تيعطى لؤلفراد (قارف 8كك ،)83بؿ كعكد اهلل في الخبلص ،كفي العيديف
إف أمانة اهلل ىي أمؿ أمة إسرائيؿ (قارف مؿ.!)6 :1
القديـ كالجديد .كاالختيار مازاؿ نافذ المفعكؿ؛ ٌ
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32-31:11
ىذه األعداد ىي خبلصة خطط اهلل كغاياتو )8( :فيي مبنية دائمان عمى رحمتو (انظر التعميؽ لدل -85 :9

مرات في ىذه القرينة األكسع (قارف  85 :9ك86
 ،)86كليست قدرية اعتباطية .إف كممة "رحمة" مستعممة أربع ٌ
ك 88ك )3( .)31لقد حكـ اهلل بأف الناس جميعان ييكدنا كأممان خطاة (قارف  9 :1ك 89ك31؛  )1( .)88 :5لقد
استخدـ اهلل حاجة كعجز الجنس البشرم كفرصة إلظيار الرحمة لئلنسانية جمعاء (قارف ع .)33نقكؿ ثانية في
القرينة ٌإنو ينبغي النظر إلى "جميعان" في ضكء ع 83ك .36-35لف يستجيب ُّ
المقدـ مف
كؿ األفراد إلى العرض
ٌ

اهلل ،لكف الك ٌؿ مشمكؿ في منظكر الفداء (38-83 :5؛ يك .)86 :1كيا اهلل ،ليكف كذلؾ!!
31-31:11

أمة إسرائيؿ باإليماف بيسكع ،ككما تغمٌبت رحمة اهلل عمى "عدـ إيماف" األمـ،
"لكف اآلف" ىذه
بقكة ىداية ٌ
ٌ
تضمنت ٌ
ىكذا سيحصؿ "لعدـ إيماف" الييكد.
لنص ( NASBالدارج) 36–33 :11
ص وطُرقَ ُو ع ِف االس ِت ْقص ِ
ؽ ِغ َنى ِ
َ 22يا لَ ُع ْم ِ
اء!
اهلل َو ِح ْك َم ِت ِو َو ِع ْم ِم ِو! َما أ َْب َع َد أ ْ
ام ُو َع ِف ا ْلفَ ْح ِ َ ُ َ
ْ َ
َح َك َ
24
ِ
طاهُ فَ ُي َكافَأَ؟».
َع َ
ِف ْك َر َّ
س َب َ
ؽ فَأ ْ
يرا؟ أ َْو َم ْف َ
الر ّْب؟ أ َْو َم ْف َ
ص َار لَ ُو ُمش ً
اء .لَ ُو ا ْلم ْج ُد إِلَى األَب ِدِ .
شي ِ
ِ
25أل َّ ِ
يف.
آم َ
َ
َف م ْن ُو َوِبو َولَ ُو ُك َّؿ األَ ْ َ
َ

23
ؼ
َف َم ْف َع َر َ
«أل ْ

36-33:11
ىذه إحدل التسابيح المرتجمة الرائعة عند بكلس .فبكلس مفتكف بطرائؽ اهلل .أمانة العيد ،شمكلية العيد ،اكتماؿ
العيد.

33 :11

مفضؿ عند بكلس (قارف 4 :3؛ 31 :9؛ 83 :81؛  83 :88ك11؛ أؼ 7 :8ك8؛ 7 :3؛
"غنى" ىذا التعبير
ٌ
القكة الدافعة لئلنجيؿ
 8 :1ك86؛ في89 :4؛ كك .)37 :8إف غ ازرة الرحمة التي ىي مف طبيعة كخطٌة اهلل تمثؿ ٌ
كلرجاء الجنس البشرم (قارف إش.)7-8 :55



"ما أبعد أحكامو عف اإلدراؾ وطرقو عف االستقصاء" ىذه تسبيحة مبلئمة لمحقائؽ التي يظير فييا

تناقض ظاىرم في األصحاحات ( 88-9قارف إش.)8-8 :55
34:11
ىذا اقتباس مف إش 84-81 :41الترجمة السبعينية ،حيث ينقذ اهلل شعبو بإعادتيـ مف السبي .كيقتبس بكلس
نفس العدد في 8كك 86 :3فينسب لقب "الرب" ليسكع.
بتصرؼ مف أم 7 :15أك 88. :48
 35:11ىذا اقتباس
ٌ
36:11
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لكنيا
" ّ
ألف منو وبو ولو ك ّؿ األشياء" تشير ىذه العبارات في ىذه القرينة إلى اهلل اآلب (قارف 8ككٌ ،)83 :88
جدان بمقاطع أخرل في العيد الجديد تيشير إلى اهلل االبف (قارف 8كك6 :8؛ كك86 :8؛ عب .)81 :3يؤ ٌكد
شبيية ٌ
أف ك ٌؿ األشياء تصدر مف اهلل كاليو تعكد.
بكلس الرسكؿ ٌ
"لو المجد إلى األبد" ىذا التمجيد لمذات اإلليية مف خصائص العيد الجديد .يشير ( )8أحيانان إلى اآلب


(37 :86؛ أؼ38 :1؛ في31 :4؛ 8بط88 :4؛ 88 :5؛ يو35؛ رؤ81 :5؛  )3( ،)83 :7أحيانان إلى االبف
المكسع لدل .31 :1
(8تي87 :8؛ 3تي88 :4؛ 3بط88 :1؛ رؤ .)86 :8انظر التعميؽ
ٌ
"آميف" انظر المكضكع الخاص ،لدل .35 :8

أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف

تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
فكت إسرائيؿ إدراؾ طريؽ اهلل لمخبلص؟
 - 8كيؼ ٌ
- 3

ما السبباف المذاف يقدميما بكلس إلثبات أف اهلل لـ يرفض إسرائيؿ؟

- 1

قسى اهلل قمب الييكد؟ كيؼ؟
لماذا ٌ
البقية" مف الييكد (ع)5-3؟
ما المقصكد بفكرة " ٌ

- 4
- 5

السر" في العيد الجديد.
عرؼ مصطمح " ٌ
ٌ
ماذا يعني 36 :88؟ كلماذا؟ كما عبلقتو مع 6 :9؟

- 7

يقدمو بكلس لممؤمنيف مف األمـ (ع)34-87؟
ما التحذير الذم ٌ

- 6
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رومية األصحاح الثاني عشر
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
JB
العبادة الركحية
3-8 :83

TEV

NRSV

NKJV

حية هلل
الحي ػػاة ف ػػي خدم ػػة الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة ذبائح ٌ
المكرسة
اهلل
ٌ
3-8 :83

3-8 :83

UBS4

8-8 :83

الحي ػ ػ ػػاة الجدي ػ ػ ػػدة ف ػ ػ ػػي
المسيح
3-8 :83

التكاضع كاإلحساف
8-1 :83

8-1 :83

اإلحس ػ ػػاف لمجمي ػ ػػع بمػ ػ ػف ف ػ ػػييـ
األعداء

8-1 :83
حض
ٌ

81-9 :83

81-9 :83

1-9 :83

38-84 :83

86-84 :83

38-84 :83

8-1 :83
تصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػرؼ آداب الحياة المسيحية
كمسيحي

38-9 :83

38-9 :83

38-87 :83
مسمى الحياة الجديدة في المسيح.
أغمب الترجمات العربية تجعؿ مف األصحاح قطعة كاحدة تحت ٌ
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)
تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 .8المقطع األكؿ.

 .3المقطع الثاني.
 .1المقطع الثالث.
 .4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى األعداد 8–1
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أ.

ىػ ػػذه بدايػ ػػة القسػ ػػـ العممػ ػػي لرسػ ػػالة ركميػ ػػة ( .)81 :85 -8 :83كانػ ػػت أغمػ ػػب رسػ ػػائؿ بػ ػػكلس ع ػ ػرائض

كتطبيقية و
بآف معان .لقد كتب بكلس معالجان مشكمة أك أزمة محمٌية ،كلػئف
اقتضائية ،لذا كانت تحكم أقسامان عقائدية
ٌ
ُّ
قكتو.
كانت األصحاحات  8-8تحكم ٌ
ممخصان عقائديان رائعان ٌ
فإف القسـ األخبلقي كالعممي ال يقؿ شأنان في ٌ
البلىكت الذم يخمك مف التطبيػؽ الحيػاتي لػيس مػف اهلل (قػارف مػت37-34 :7؛ يػك87 :81؛ رك81 :3؛
ب.
يع 33 :8ك35؛  .)36-84 :3كاذ يعمٌـ بكلس بك ٌؿ كضكح عف الخبلص المجاني بنعمة اهلل باإليمػاف بيسػكع ،إالَّ
مجػاني ،لكػف يجػب أف يتبعػوي تش ٌػبو
أف ىذه
المجانية قد قيصػد منيػا التغييػر الجػذرم فػي حياتنػا! فػالخبلص ٌ
العطية ٌ
ٌ
ٌ
جذرم بالمسيح!
ت.

.)8
ث.

المقادة بالركح القدس (مثاؿ األصػحاح
تش ٌكؿ األعداد ٌ 3-8
مقدمة لمقسـ العممي ٌ
برمتو .إنيا أساس الحياة ي
تناقش األعداد  8-1مكضكع المكاىب الركحية .فخضكعنا الكامؿ لممسيح يجب أف يصدر عنو خدمة هلل

(قارف تث5-4 :6؛ مػت )17 :33كلآلخػريف (قػارف ال88 :89؛ مػت .)89 :89ىػذه المكاىػب تش ٌػدد عمػى كحػدتنا
فػػي المسػػيح كعمػػى كجػػكد تنػ ٌػكع فػػي نػػكع المكاىػػب (قػػارف أؼ .)81-8 :4فيجػػب أف يكػػافح المؤمنػػكف ألجػػؿ الكحػػدة
زكدنا اهلل بكؿ ما يمزـ لخدمة بعضنا بعضان (قارف 8كك 7 :83ك88؛ أؼ!)81-88 :4
كليس المشابية .لقد ٌ
الدراسة بالجممة والكممة

النص ( NASBالدارج) 2–1 :12
1
ضػ َّي ًة ِع ْن َػد ِ
اد ُكـ َذ ِبيح ًة ح َّي ًة مقَدَّس ًة مر ِ
اإل ْخوةُ ِب أْرفَ ِة ِ
ػادتَ ُك ُـ ا ْل َع ْق ِميَّػ َة.
اهلل أ ْ
اهللِ ،ع َب َ
ّْموا أ ْ
فَأَ ْطمُ ُ
ب إِلَ ْي ُك ْـ أَي َ
َج َ
َ َ ُ َ َْ
سَ ْ
ُّيا ِ َ َ
َف تُقَد ُ
2
ػالح ُة ا ْلمر ِ
اهللِ َّ :
ادةُ ِ
ػان ُكـِ ،لتَ ْختَِبػروا مػا ِ
ْى ِ
ش ْك ِم ُكـ ِبتَ ْج ِد ِ
شِ
ض َّػي ُة
ى
ذ
َ
أ
يػد
ف
ع
ا
و
َّر
ي
غ
ت
ؿ
ب
،
ر
َّى
الد
ا
ذ
ى
ا
و
م
اك
ت
ال
و
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ػي إَِر َ
َ
َ
َ
الص َ َ ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ا ْل َك ِ
اممَ ُة.
"لػػذلؾ" أو "فػػػ" "فػػاء االسػػتئنافية" يسػػتخدـ بػػكلس ىػػذه الكممػػة عنػػد نقػػاط االنتقػػاؿ إلػػى اليػػدؼ مػػف معػػرض



تقديمػػو لحقػػائؽ اإلنجيػػؿ فػػي رسػػالة ركميػػة .فػػي ( )8 :5خبلصػػة "التبريػػر باإليمػػاف"؛ فػػي ( )8 :8خبلصػػة عبلقػػة
بالخطيػػة ،كالتػػي تيػػدعى التقػػديس؛ كفػػي ( )8 :83التنفيػػذ العممػػي لمتبريػػر كالتقػػديس فػػي حيػػاة المػػؤمنيف
المػػؤمنيف
ٌ
اليكمية.

1 :12

"أناشدكـ"

 +NASBالمشتركة

أتكسؿ إليكـ"
" ٌ
"أطمب إليكـ"

 +NKJVالحياة
 +NRSV, TEVفاندايؾ

"أرجككـ"

 +JBالكتاب الشريؼ

"أسألكـ"
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الكاثكليكية

ىػػذه العبػػارة ٌلينػػة كقاسػػية بػآ وف معػانٌ ،إنيػػا دعػػكة لحيػػاة الئقػػة؛ فبػػكلس يسػػتخدـ ىػػذه العبػػارة مػ ار انر (8 :83؛ 11 :85؛
87 :86؛ 8ك ػػك81 :8؛ 86 :4؛ 85 :86؛ 3ك ػػك8 :3؛ 31 :5؛ 8 :6؛ 8 :81؛ 8 :83؛ أؼ8 :4؛ ف ػػي3 :4؛
8تس81 :4؛ 8تي1 :8؛ فؿ.)81-9


"أييا األخوة" يستعمؿ بكلس ىذه المفظة لممباشرة بمكضكع جديد.



"برأفػػػػة اهلل" أو "بمػػػػراحـ اهلل" تص ػػؼ ى ػػذه العب ػػارة حس ػػب الترجم ػػة الس ػػبعينية طبيع ػػة اهلل الراحم ػػة (ق ػػارف

ثمة تشديد كاضح فػي رسػالة ركميػة عمػى
أما ىنا فتيشير إلى
التطكر العقائدم لؤلصحاحات ٌ .88-8
خرٌ .)6 :14
ٌ
"الرحمػػة" (ب ػالمفظتيف  oikīeirōك )eleeōفػػي تعامػػؿ اهلل مػػع البش ػرٌية السػػاقطة (قػػارف  85 :9ك 86ك 88ك31؛
 11 :88ك13 ،18؛ 8 :83؛  .)9 :85كبسبب َّ
يتكجػب عمػى المػؤمنيف
مجانانٌ ،
فإنو ٌ
أف رحمة كنعمة اهلل مقدمتاف ٌ
أف يعيشكا حياة التقكل (قارف أؼ4 :8؛  )81 :3مف باب االمتناف كليس االستحقاؽ (قارف أؼ.)9-8 :3

ػػػدموا" مص ػػدر ف ػػي زم ػػف الماض ػػي البس ػػيط .ى ػػذه كاح ػػدة م ػػف الكمم ػػات العدي ػػدة الخاص ػػة بال ػػذبائح

"أف تقػ ّ
المسػػتعممة فػػي ىػػذه القرينػػة :ذبيحػػة ع8؛ مقدسػػة ع8؛ مقبكلػػة ع .8نفػػس الفك ػرة كاردة فػػي ( 81 :6ك 86ك.)89

قدـ يسكع نفسو عمى نحك فريد لمشيئة اآلب حتػى المػكت ،مػكت
إما هلل أك لمشيطاف .ككما ٌ
فالناس ٌ
يقدمكف أنفسيـ ٌ
يتكجػػب عمػػى أتباعػػو محاكػػاة حياتػػو المتجػ ٌػردة عػػف الػػذات (قػػارف 3كػػك85-84 :5؛ غػػؿ31 :3؛
الصػػميبٌ ،
فإنػػو ٌ
8يك.)86 :1

ػادم ش ػرير .إنػػو
ثمػػة فػػرؽ شاسػػع بػػيف المسػػيحية كالفمسػػفة

أف الجسػػد المػ ٌ
ٌ
اليكنانيػػة التػػي اعتقػػدت ٌ
"أجسػػاكـ" ٌ
سػػاحة التجربػػة لكنػػو حيػػادم مػػف الناحيػػة األخبلقيػػة .كيبػػدك أف كممػػة "جسػػد" ت ػكازم كممػػة "ذىػػف" فػػي ع .3يحتػػاج

لمخطيػة
كرسػكىا فػي الماضػي
ٌ
المؤمنكف لتكريس ذكاتيـ أك كيانيـ بالكامؿ هلل (قارف تث5 :6؛ 8كػك )31 :6مثممػا ٌ
(قارف ركمية .)6

"ح ّي ػة" أم مختمفػػة جػػذريان عػػف التقػػدمات الميتػػة فػػي معابػػد الييػػكد كالػػكثنييف (قػػارف 81 :6؛ غػػؿ.)31 :3

يؤيد بكلس عزؿ الجسد أك
كيجب تفريقيا عف الزىد كالتق ٌشؼ (المعاممة الخشنة لمجسد المادم ألغراض دينية) .ال ٌ
المحبة الشبيية بالمسيح.
الفعالة في الخدمة ك ٌ
معاقبتو ىنا ،بؿ الحياة ٌ
مقدس" يعني " يمفرز جانبػان لخدمػة اهلل" .فتركيػز ىػذا المصػطمح فػي ىػذه القرينػة

مقدسة" مصطمح " ٌ
"ذبيحة ّ
قائـ عمى تكريس المؤمف كاستعداده الدائـ لخدمة أىداؼ اهلل.
الموضوع الخاصَّ :
مقدس
.I

االستخداـ في العيد القديـ

أ.

المعنى المغكم لمكممة ( )Kadoshغير مؤ ٌكد ،كيحتمؿ أف يككف كنعانيان .كمف الممكػف أف يكػكف جػزءان

مف الجذر ( )Kdيعني " ييقى ّْسـ" كىذا ىك مصدر التعريؼ العمكمي أك الشػعبي "مفػركز (مػف الحضػارة الكنعانيػة،

قارف تث6 :7؛  3 :84ك38؛  )89 :36لخدمة اهلل".
ب.

التعبدية كاألماكف كاألزمنة كاألشخاص .لـ تػرد فػي سػفر التكػكيف ،لكػف شػاعت فػي
عمى صمة باألمكر ٌ
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أسفار الخركج كالبلكييف كالعدد.
فػػي األدب النبػػكم (خصكص ػان إشػػعياء كىكشػػع) العنصػػر الشخصػػي ال ػكارد سػػابقان كغيػػر ال يمشػ ٌػدد عميػػو،
ت.
قدكس كاسمو يمثػّْؿ طبيعتػو كق ٌػدكس.
المقدمة كيصير طريقةن لتحديد جكىر اهلل (قارف إش .)1 :6فاهلل ٌ
يأتي إلى ٌ
كشعبو المكمٌؼ بإظيار طبيعتو لعالـ محتاج ،مقدس (إذا ىـ أطاعكا العيد باإليماف).

البلىكتية لمعيد كالعدالة كالصفات الجكىريػة .فبيػا يبػرز
محبتو عف المفاىيـ
ث.
ٌ
ال يمكف فصؿ رحمة اهلل ك ٌ
ميمػػة عػػف العبلقػػة بػػيف اهلل "الػػرحيـ" كاهلل
ثمػػة مقالػػة ٌ
التػػكتٌر عنػػد اهلل نحػػك البشػرية العاصػػية كالسػػاقطة كالنجسػػةٌ .
"الق ٌػدكس" فػي كتػاب " ،Robert B. Gidlestoneالمرادفػات فػي العيػد القػديـ" (Synonyms of the Old
) Testamentص.881-883
.II

االستخداـ في العيد الجديد.

الككينيػػة
كػػاف كتٌػػاب العيػػد الجديػػد مف ٌكػػريف عبػرانييف (باسػػتثناء لكقػػا) ،إال أنيػػـ كػػانكا متػػأثٌريف باليكنانيػػة
أ.
ٌ
(الس ػػبعينية) ،كى ػػي الترجم ػػة اليكناني ػػة لمعي ػػد الق ػػديـ الت ػػي تض ػػبط مف ػػرداتيـ؛ كليسػ ػت األدب أك الفك ػػر اليكن ػػاني
الكبلسيكي أك الديانة.
ب.

قدكس ألنو مف اهلل كمثؿ اهلل (قارف لػك15 :8؛ 14 :4؛ أع84 :1؛  37 :4ك .)11إنػو الق ٌػدكس
يسكع ٌ

خطيػة (قػارف يػك46 :8؛ 3كػك38 :5؛ عػب85 :4؛
البار (قارف أع84 :1؛  .)84 :33كيسكع ٌ
قدكس ألنو بػبل ٌ
36 :7؛ 8بط89 :8؛ 33 :3؛ 8يك.)5 :1
مقدس ػيف (قػػارف ال45-44 :88؛ 3 :89؛ 36 ،7 :31؛ مػػت:5
ت.
ألف اهلل قػ ٌػدكس ،ف ػإف أكالده سػػيككنكف ٌ
قدكس فإف أتباعو سيككنكف مقدسيف (رك39-38:8؛ 3كك88 :1؛ غػؿ89 :4؛
48؛ 8بط .)86 :8كألف يسكع ٌ

أؼ4 :8؛ 8تس81 :1؛ 1 :4؛ 8بط .)85 :8فالمسيحيكف مخمٌصكف ليخدمكا بشبو المسيح.

" يم ٍرضػػية عنػػد اهلل" ىػػذه إشػػارة إلػػى تقدمػػة الئقػػة فػػي العيػػد القػػديـ (قػػارف ع .)3كىػػي شػػبيية لفكػرة "بػػبل لػػكـ"

عند اإلشارة إلى أناس (قارف تؾ9 :6؛ 8 :87؛ تث81 :88؛ أم.)8 :8
"التي ىي خدمتكـ الركحية في العبادة" NASB
"التي ىي عبادتكـ العقمية"

 +NKJVفاندايؾ +الحياة (بعقؿ) +الكاثكليكية

 +NRSVالمشتركة +الكتاب الشريؼ
"التي ىي عبادتكـ الركحية"
"إف العب ػ ػػادة الحقيقي ػ ػػة الت ػ ػػي يج ػ ػػب عم ػ ػػيكـ TEV
"بطريقة جديرة بالكائنات العاقمة"

"منكـ العقمية"
"عبادة ركحية"
JB

تقديميا"
يع ًقػؿ" (مػر18 :88؛ 8كػك88 :81؛ فػي:4
إف مصطمح [ ]Logikosمشتؽ مػف  Logizomaiكيعنػي " ييحػاجج" ك" ٍ
 )8كالمعنى في ىذه القرينة منطقي أك معقكؿ .لكف استيخدـ المصطمح أيضان بمعنػى "ركحػي" كمػا فػي 8بػط.3 :3
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ميتة .يريد
كيبدك جكىر األمر في تقدمة كاعية لذات المرء الحقيقية مقابؿ التقدمات
الميتة لذبائح حيكانية ٌ
الطقسية ٌ
ٌ
مجرد إجراءات مظيرية ال تطبع الحياة اليكمية.
اهلل حياتنا في ٌ
محبة كخدمة لو ،كليس ٌ
2:12
"وال تشػػاكموا" ىػػذه صػػيغة اسػػـ مفعػػكؿ أك حاضػػر معمػػكـ مػػع أداة النيػػي التػػي تعنػػي عػػادة التكقٌػػؼ عػػف عمػػؿ جػ و
ػار

ّْ
المتغي ػػر (،8:3
ثم ػػة تع ػػارض ىن ػػا ف ػػي ع 3ش ػػبيو ب ػػذلؾ ال ػػذم ف ػػي (ف ػػي )8-6 :3ب ػػيف الش ػػكؿ الظ ػػاىرم
مجػ ػراهٌ .
 )schemaكالجكىر الثابت ضػمنان ( .)morphe ،7-6:3فػالمؤمنكف مػدعككف إلػى عػدـ االسػتمرار بكػكنيـ عمػى
ّْ
المتغيػػر (عصػػر العصػػياف القػػديـ) كالػػذم مػػازالكا جػػزنءا منػػو ككجػػكد طبيعػػي ،بػػؿ أف
غ ػرار نظػػاـ العػػالـ السػػاقط،
يتغيركا جذريان إلى شبو المسيح (العصر الجديد لمركح).



"ىػػػذا العػػػالـ" كىػػذا م ػرادؼ حرفي ػان لمصػػطمح "العصػػر" .لقػػد شػػاىد الييػػكد عص ػريف (قػػارف مػػت13 :83؛

م ػػر11 :81؛ لػػك ،)15-14 :31عص ػػر الش ػ ٌػر الح ػػالي (ق ػػارف غ ػػؿ4 :8؛ 3كػػك4 :4؛ أؼ )3 :3كالعص ػػر اآلت ػػي
(قارف مت31 :38؛ عب1 :8؛ 8يك .)87-85 :3إف المؤمنيف يعيشكف في زمف مميء بالتكتر حيث يتداخؿ فيػو
العصراف بشػكؿ ييثيػر الدىشػة .كبسػبب مج ىيئػي المسػيح ،يعػيش المؤمنػكف فػي تػكتر ممكػكت اهلل "القػائـ كاآلتػي" فػي
زمني الحاضر كالمستقبؿ.
الموضوع الخاص :العصر الحالي والعصر اآلتي
لقػػد نظػػر أنبيػػاء العيػػد القػػديـ إلػػى المسػػتقبؿ كامتػػداد لمحاضػػر ،فكػػاف المسػػتقبؿ بالنسػػبة ليػػـ كناي ػةن عػػف اسػػتعادة

إسػ ػرائيؿ الجغرافي ػػة ،كاف ك ػػانكا ق ػػد ش ػػاىدكا يكمػ ػان جدي ػػدان (ق ػػارف إش87 :65؛  .)33 :66م ػػع اس ػػتمرار الػ ػرفض

المتعمد لييكه مػف قبػؿ أكالد إبػراىيـ (حتٌػى بعػد السػبي) تنػامى نمػط جديػد فػي األدب الييػكدم الرؤيػكم لفتػرة مػا
ٌ
بيف العيديف (مثاؿ8 :أخػكخ4 ،عػزرا3 ،بػاركخ) ىػذه الكتابػات بػدأت التمييػز بػيف عصػريف :عصػر حػالي ش ٌػرير
تحػػت سػػيطرة الشػػيطاف كعصػػر و
آت لمبػ ٌػر تحػػت سػػيطرة الػػركح يفتتحػػوي المسػ ٌػيا (غالب ػان بصػػفة محػػارب ذم بػػأس
كقكة).
البلىكتيػػكف "إعػػبلف متنػ وػاـ" .يؤ ٌكػػد العيػػد
الحيػػز مػػف البلىػػكت (األيخػػركم) يكجػػد تطػ ٌػكر كاضػػح ،يسػ ٌػميو
ٌ
فػػي ىػػذا ٌ
الجديد عمى ىذا الكاقع الككني ذم العصريف (أم ،إزدكاجية مؤقٌتة).
يسوع

بولس

مت13 :83

رك3 :83

رسالة العبرانييف
3 :8

مت 33 :81ك39

8كك31 :8؛  6 :3ك8؛ 88 :1

5 :6

مر11 :81

3كك4 :4

1 :88

لك8 :86

غؿ4 :8

لك11 :88

أؼ38 :8؛  8 :3ك7؛ 83 :6
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لك15-14 :31

8تي87 :6
3تي81 :4
تي83 :3

لمجيئػػي
الم ٍغ ىفمػػة
ى
يتػػداخؿ ىػػذاف العص ػراف الييكديػػاف فػػي الىػػكت العيػػد الجديػػد بسػػبب التنب ػؤات غيػػر المتكقٌعػػة ك ي
تجس يد يسكع نبكءات العيد القديـ بخصكص افتتاح العصر الجديػد ،عممػان أف العيػد القػديـ رأل
ٌ
المسيا .لقد حقَّؽ ٌ
ػدياف كفػػاتح .إالَّ أنػػو جػاء فػػي المػ ٌػرة األكلػػى كعبػػد متػػألٌـ (قػػارف إش )51كمتكاضػػع ككديػػع (قػػارف زؾ:9
مجيئػػو كػ ٌ
تنبػأ عنػو العيػد القػديـ (قػارف رؤ .)89ىػذا التحقيػؽ القػائـ عمػى عصػريف س ٌػبب أف يكػكف
بقكة كمػا ٌ
 .)9كسيعكد ٌ
الممكػػكت حاض ػ انر (قائم ػان) ،لكػػف المسػػتقبؿ (غيػػر مكتمػػؿ تمام ػان) .ىػػذا ىػػك تػػكتٌر العيػػد الجديػػد لمػػا يسػ ٌػمى القػػائـ
كاآلتي!

التغيػػر الفعمػػي كلػػيس مجػ ٌػرد حشػػد أفكػػار .إف الشػػكؿ النحػػكم ليػػذه المفظػػة

يتكجػػب عمػػى المػػؤمنيف ٌ
تغيػػروا" ٌ
" ّ
متغيػريف" .كىػذا
يأتي في صيغة األمر الحاضر المخاطب" ،تابعكا بتغيير أنفسكـ" أك أمر في اسـ المفعكؿ "تابعكا ٌ
يكافؽ لفظة "تي ً
شاكمكا" في العدد 3أ .لتناظر مماثؿ قارف حزقيػاؿ ( 18 :88التكػريس كالفعػؿ اإلنسػاني) مػع حزقيػاؿ

العطية اإلليية) .ال بد مف كمييما!
ٌ ( 37-36 :16

تغيػػرت" مسػػتعممة عػػف يسػػكع عنػػد التجمٌػػي (مػػت  )3 :87عنػػدما اسػػتيعمف جػػكىره
ثمػػة شػػكؿ ليػػذه الكممػػة نفسػػيا " ٌ
ٌ
الحقيقػي .ىػذا الجػكىر اإلليػي الحقيقػي (قػارف 3بػط  )4-1 :8سيتشػ ٌكؿ فػي كػؿ مػؤمف (قػارف 3كػػكر 88 :1؛ أؼ
.)81 :4


"بتجديد أذىانكـ" مف جذر يكناني يقصد بو أمر جديد في النكعية ،)Kainos( ،كليس جديػد فػي التكقيػت

ػير عميػو .بعػد
( .)Chronosلقد كانػت ٌ
حاسػتا النظػر كالسػمع بالنسػبة لمييػكد نكافػذ الػنفس ،فمػا يف ٌكػر بػو المػرء يص ي
الخػػبلص ،كبسػػبب سػػكنى الػػركح القػػدس ،يصػػبح لػػدل المؤمنػػكف يبعػػدان جديػػدان (قػػارف أؼ31 ،81 :4؛ تػػي.)5 :1
غيػػر ذىػػف كنمػػط حيػػاة المػػؤمنيف
فيػػذه النظ ػرة
الكتابيػػة الجديػػدة لمعػػالـ جنب ػان إلػػى جنػػب مػػع سػػكنى الػػركح ،ىػػي مػػا ي ٌ
ٌ
الجدد .فالمؤمنكف ينظركف في الكاقع بطريقػة مختمفػة تمامػان ألف أذىػانيـ قػد ت ٌػـ تزكيػدىا بطاق وػة مػف الػركح .فالػذىف
المقاد بالركح يي ٍسفر عف نمط حياة جديد!
المفتدل حديثان ك ي
ي

تجددوا ()ANAKANōSIS
الموضوع الخاصّ :
المتعددة ( )anakainoō, anakainizōليا معنياف أساسياف:
ىذه المفظة اليكنانية بأشكاليا
ٌ

.8
.3

التسبب بأف يصير شيء ما جديدان كمختمفان (أم :أحسف) رك3 :83؛ كك.81 :1
ٌ
ُّ
مفضمة3 .كك86 :4؛ عب.6-4 :6
بالتغير إلى حالة سابقة
التسبب
ٌ
ٌ

(المعجـ اليكناني-اإلنكميزم  Greek-English Lexiconتأليؼ  Louwك Nidaالمجمٌد .8ص.)594 ،857

أم ػػا كت ػػاب المف ػػردات اليكناني ػػة لمعي ػػد الجدي ػػد  The Vocabulary of the Greek Testamentت ػػأليؼ
ٌ
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إف ىػ ػػذه المفظػ ػػة ( )Anakkainōsisغيػ ػػر مكجػ ػػكدة فػ ػػي األدب اليكنػ ػػاني السػ ػػابؽ
 Moultonك Milligaفيقػ ػػكؿ ٌ
ؾ بكلس ىذه المفظة مف ذاتو (ص.)14
لبكلس .ربما ص ٌ
ثمة تعميؽ مثير في كتاب :الىكت العيد الجديد  ،New Testamrnt Theologyتأليؼ :Frand Stagg
ٌ
ػص اهلل كحػػده .كا َّف  Anakkainōsisىػػي كممػػة تفيػػد "التجديػػد" كىػػي اسػػـ حركػػة
"ال ػكالدة الثانيػػة كالتجديػػد أمػػر يخػ ُّ
ػؼ التجديػػد الػػدائـ كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي
كفعػػؿ ،مسػػتخدمة فػػي العيػػد الجديػػد جنب ػان إلػػى جنػػب مػػع أشػػكاؿ أفعػػاؿ تصػ ي
تغيػػركا عػػف شػػكمكـ بتجديػػد أذىػػانكـ" ك3كػػك" 86 :4إف كػػاف إنسػػاننا الخػػارج يفنػػى فالػػداخؿ يتجػ ٌػدد
رك" ،3 :83بػػؿ ٌ

ػإف "اإلنسػاف
يكمان فيكمان" .كك 81 :1تصؼ "اإلنساف الجديد" كػى"الذم ٌ
يتجدد لممعرفػة حسػب صػكرة خالقػة"؛ كىكػذا ف ٌ
الجديد" ك" ٌ
جدة الحياة" ك"الكالدة الثانية" ك"التجديد" بكؿ تعييناتيا كدالالتيا تعكد إلى فعؿ ٌأكلي كفعػؿ مسػتمر يتػكالٌهي

اهلل المعطي كالحافظ لمحياة األبدية" (ص.)888

"لتختبػػروا مػػا ىػػي إرادة اهلل" فػػي صػػيغة المصػػدر الحاضػػر .كاف كممػػة ( )dokimazoمسػػتعممة بداللػػة



المعنى "الفحص بقصد المكافقة" .انظر المكضكع الخاص لدل .88 :3

إف إرادة اهلل ىػػي أف نخمػػص بالمسػػيح (قػػارف يػػك ،)41-19 :6كمػػف ثػ َّػـ أف نعػػيش بمػػا يشػػبو المسػػيح (رك-38 :8

39؛ غؿ89 :4؛ أؼ4 :8؛  81 :4ك85؛  .)88-87 :5إف الضماف المسيحي قائـ عمى:

.8

كعكد كمصداقية اهلل.

.3

يسكنى الركح القدس (قارف رك.)86-84 :8
التغيػر (قػارف رسػائؿ يعقػكب ك8يكحنػا) "ال ثمػر لمػف ال أصػؿ
تغيػرت كالتػي ىػي دائمػة ٌ
حياة المؤمف التي ٌ



"ما ىي إرادة اهلل" انظر المكضكع الخاص التالي:

.1

لو" (قارف مت9-8 :81؛ .)31-89

الموضوع الخاص :إرادة /مشيئة ( )Thelēmaاهلل

إنجيؿ يوحنا
-

جاء يسكع كي يعمؿ مشيئة اآلب (14 :4؛ 11 :5؛ .)18 :6

-

ليقيـ في اليكـ األخير كؿ الذيف أعطاىـ اآلب لبلبف (.)19 :6

-

أف يؤمف الجميع باالبف (39 :6ك.)41

-

الصبلة المستجابة مرتبطة بعمؿ إرادة اهلل (قارف 18 :9؛ 8يك.)84 :5

-

عمؿ إرادة اهلل مسألة حاسمة (قارف مت.)38 :7

-

عمؿ إرادة اهلل يجعؿ مف أحدنا أخان أك أختان ليسكع (قارف مت51 :83؛ مر.)15 :1

األناجيؿ اإل زائية

-

ليست مشيئة اهلل أف ييمؾ أحد (قارف مت84 :88؛ 8تي4 :3؛ 3بط.)9 :1
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-

الجمجثة كانت مشيئة اآلب مف جية يسكع (قارف مت43 :36؛ لك.)43 :33

-

نضكج كخدمة كؿ المؤمنيف (قارف رك.)3-8 :83

-

إنقاذ المؤمنكف مف العالـ الحاضر الشرير (قارف غؿ.)4 :8

-

اختبار المؤمنيف لحياة يممتمئة بالركح (قارف أؼ.)88-87 :5
امتبلء المؤمنيف مف معرفة اهلل (قارف كك.)9 :8

-

كمتمميف (قارف كك)83 :4
يصبح المؤمنكف كامميف َّ

-

تقديـ المؤمنيف الشكر في كؿ شيء (قارف 8تس)88 :5

رسائؿ بولس

-

إرادة اهلل كانت خطٌتو لمفداء (قارف أؼ 5 :8ك 9ك.)88

تقديس المؤمنيف (قارف 8تس.)1 :4

رسائؿ بطرس
-

يفعؿ المؤمنكف الصبلح (الخضكع لمسطات المدنية) ،كبالتالي يس ٌكتكف األغبياء (قارف 8بط.)85 :3

-

تألٌـ المؤمنيف (قارف 8بط 87 :1؛ .)89 :4

-

تثبيت المؤمنيف لؤلبد (قارف 8يك.)87 :3

-

مفتاح المؤمنيف لمصبلة المستجابة (قارف 8يك.)84 :5

أنانية (قارف 8بط .)3 :4
يحيا المؤمنكف حياةن غير ٌ
رسائؿ يوحنا.



"الصالحة المرضية الكاممة" ىػذه العبػارة تمثٌػؿ مشػيئة/إرادة اهلل لممػؤمنيف بعػد الخػبلص (قػارف .)9-4 :4

إف ىدؼ اهلل اآلف مف نحك كؿ مؤمف ىك النضكج بمشابية المسيح (قارف مت.)48 :5

ميم ػػة مكمٌػػؼ بي ػػا ،ناض ػػج ،كام ػػؿ" كال تعن ػػي

"الكاممػػػة" ى ػػذه الكمم ػػة تعن ػػي " ارش ػػد ،مجيٌػػز تمامػ ػان إلنج ػػاز ٌ
تـ تجبيرىا كشفاؤىا كاستعادتيا إلػى مزاكلػة
"العصمة مف
ٌ
الخطية" ،استيخدمت في كصؼ ( )8أذرع كأرجؿ مكسكرة ٌ
المتخرقػػة كقػػد تػ ٌػـ إصػػبلحيا لتكػػكف نافعػػة لصػػيد األسػػماؾ ثانيػػة؛ ( )1صيصػػاف قػػد
األعمػػاؿ؛ ( )3شػػباؾ الصػػيد
ٌ
معدة لئلبحار.
كبرت كصارت ف ارريج ناضجة تباع في األسكاؽ؛ ( )4سفف مجيٌزة باألشرعة كالصكارم ٌ

النص ( NASBالدارج) 8–3 :12
ِ
ؽ مػػا ي ْنب ِغػػي أ ْ ِ
ِ
طػ ِ
3فَػِإ ّْني أَقُػػو ُؿ ِب ّْ
ػي إِلَػػى
الن ْع َمػ ِػة ا ْل ُم ْع َ
ػاة ِلػػيِ ،ل ُكػ ّْػؿ َمػ ْػف ُىػ َػو َب ْيػ َن ُك ْـ :أ ْ
ػي فَػ ْػو َ َ َ َ
ػيَ ،بػ ْػؿ َي ْرتَئػ َ
َف َي ْرتَئػ َ
َف الَ َي ْرتَئػ َ
ِ
ِ
ػو َكمػا ِفػي جس ٍػد و ِ
التَّع ُّق ِؿَ ،كما قَسـ اهلل ِل ُك ّْػؿ و ِ
ار ِم َػف ا ِإليم ِ َّ ِ 4
س
اح ٍػد ِم ْق َػد ًا
َع َ
اح ٍػد لَ َنػا أ ْ
ض ٌ
يػرةٌَ ،ولك ْػف لَ ْػي َ
َ َ َ
َ
َ
َ ََ ُ
ػاء َكث َ
ػاف .فَإن ُ َ
َ
5
ضُ ،ك ُّؿ و ِ
يف :جس ٌد و ِ
اء لَيا عم ٌؿ و ِ
َع َ ِ
ضا ِل َب ْع ٍ
اح ٌد ،ى َك َذا َن ْح ُف ا ْل َك ِث ِ
اح ٍد
اح ٌد ِفي ا ْل َم ِس ِ
اء َب ْع ً
َع َ
يحَ ،وأ ْ
َج ِميعُ األ ْ
ض ٌ
َ
ير َ َ َ َ
ض َ ََ َ
طػ ِ
ِ
ِ
ِل َ ِ 6
ػاة لَ َنػػا :أَُن ُبػ َّػوةٌ فَ ِب ّْ
سػ ِػب ّْ
سػ َػب ِة إِلَػػى ِ
يمػ ِ
ػاف7 ،أ َْـ ِخ ْد َمػ ٌة فَ ِفػػي
الن ْع َمػ ِػة ا ْل ُم ْع َ
آلخػ ِػرَ .ولكػ ْػف لَ َنػػا َم َواىػ ُ
الن ْ
ػب ُم ْختَمفَػ ٌة ِب َح َ
اإل َ
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اج ِتي ٍادِ َّ ،
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ8
ِ ِ ِ
س ُر ٍ
ور.
س َخاء ،ا ْل ُم َد ّْب ُر فَ ِب ْ َ
الراح ُـ فَ ِب ُ
ا ْلخ ْد َمة ،أَـ ا ْل ُم َعمّْ ُـ فَفي التَّ ْعميـ ،أَـ ا ْل َواعظُ فَفي ا ْل َو ْعظ ،ا ْل ُم ْعطي فَ ِب َ
3:12
تنبر األعداد  3-8عمى الحاجة "لذىف جديد" .أمػا فػي ع 1فينػاؾ تنػاكؿ ربػاعي لكممػة "يرتئػي"" /يف ٌكػر" .فػي دليػؿ
ٌ
زكنػدرفاف الد ارسػي التفسػيرم لرسػالة ركميػة )(The Zondervan Study Guide Commentary, Romans

بقمػـ  Bruce Corleyك  Curtis Vaughanتػرد المبلحظػػة التاليػة" :ارتيػػاء مبػالغ فيػػو ...ارتيػاء سػػميـ ...ارتيػػاء
اع" (ص )818كىذا التخصيص نافع لمغاية.
ىادؼ ...ارتياء ك و

إف ىػػذا العػػدد ،عمػػى غ ػرار المقطػػع  ،34-81 :88يمكػػف أف يعكػػس ( )8التػػكتٌر الحاصػػؿ فػػي كنيسػػة ركميػػة بػػيف
ٌ
المؤمنيف مف أصؿ ييكدم كالمؤمنيف مف أصؿ أممي ،أك ( )3حقيقػة أف بػكلس كتػب رسػالة ركميػة فػي ككرنثػكس

متبجحيف منتفخيف.
(نياية رحمتو التبشيرية الثالثة) حيث قابؿ مؤمنيف ٌ
"ألنػػػو بالنعمػػػة المعطػػػاة لػػػي" ى ػػذه ص ػػيغة اس ػػـ مفع ػػكؿ ماض ػػي بس ػػيط .لق ػػد ج ػػاءت النعم ػػة م ػػف اهلل ف ػػي

أمػػا فػػي ىػػذه القرينػػة ف ػإف "النعمػػة" مرتبطػػة بمػػنح
الماضػػي ،كحادثػػة َّ
تمػػت (أم ،المكاجيػػة عمػػى طريػػؽ دمشػػؽ)ٌ ،
عطيػػة البػ ٌػر (قػػارف
المكاىػػب الركحيػػة (قػػارف 85 :85؛ 8كػػك81 :1؛ 81 :85؛ غػػؿ9 :3؛ أؼ ،)8-7 :1كلػػيس ب ٌ
ركمية .)4ىذه إشارة إلى تجديد بكلس كدعكتو إلػى أف يكػكف رسػكالن لؤلمػـ (قػارف أع85 :9؛ رك 8 :8ك5؛ غػؿ:8

86-85؛ 8-7 :3؛ أؼ 3-8 :1ك8؛ 8تي7 :3؛ 3تي.)87 :4


.11 :8


"أقوؿ لك ّؿ مف ىو بينكـ" ىذا التحذير في ع 1ىك لكؿ المسيحييف ،كليس لمقادة فقط.

"أف ال يرتئي فوؽ ما ينبغي أف يرتئي" انظر المكضكع الخاص :استخداـ بكلس لمرٌكبػات  ،Huperلػدل
"كمػػا قسػػـ اهلل لكػػ ّؿ واحػػد" ماضػػي بسػػيط معمػػكـ .فػػالمؤمنكف ال خيػػار ليػػـ فػػي م ػكاىبيـ الركحيػػة (قػػارف

8كػػك88 :83؛ أؼ  ،)7 :4إنيػػا تيعطػػى ليػػـ بػػالركح لحظػػة الخػػبلص لمخيػػر العػػاـ (قػػارف 8كػػك .)7 :83فمكاىػػب
الػػركح ليسػػت أكسػػمة اسػػتحقاؽ لتفخػػيـ الفػػرد ،بػػؿ مناشػػؼ الخػػادـ كػػي يتسػ ٌػنى لكػػؿ مػػؤمف خدمػػة جسػػد المسػػيح ،أم
الكنيسة.

الفعػاؿ فػي مجػاؿ المكاىػب الركحيػة الممنكحػة

"مقدا ارً مف اإليماف" ىذه إشػارة إلػى قػدرة المػرء عمػى العمػؿ ٌ
لو (قارف ع .)6ألجؿ كضع سميـ ،يجب مزاكلػة المكاىػب الركحيػة فػي ضػكء ثمػر الػركح (قػارف ع 83-9؛ غػؿ:5
مكزعػػة عمػػى أتباعػػو ،أمػػا الثمػػر فيػػك فكػػر المسػػيح .كاالثنػػاف ضػػركرياف
 )31-33فالمكاىػػب ىػػي خػػدمات يسػػكع ٌ
فعالة.
لمخدمة ٌ
4:12
تقدـ كصفان لعمؿ المكاىػب فػي الكنيسػة
ىنا استعارة ببلغية شائعة في كتابات بكلس .كحدة أعضاء الجسـ البشرم ٌ

(8كػػك37-83 :83؛ أؼ31 :8؛  4 :4ك 83ك86؛ 11 :5؛ كػػك 88 :8ك34؛  .)89 :3المسػػيحية ىػػي جماعػػة

كأفراد!
5:12
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"نحف ،الكثيريف جسد واحد في المسيح" ىذا العػدد يؤكػد عمػى كحدانيػة كتن ٌػكع المػؤمنيف ب و
ػآف معػان .ىػذا ىػك التػكتٌر
المحبة في 8كك 81يناقش ىذا التكتٌر الحاصػؿ فػي تن ٌػكع
المرافؽ لمكضكع المكاىب الركحية في الكنيسة .أصحاح
ٌ

المكاىب (قارف 8كك83؛  .)84المسيحييكف المؤمنكف ليسكا في منافسة بؿ في تعاكف فيما بينيـ!

8-6:12

ىػػذه األعػػداد تشػ ٌكؿ عبػػارة كاحػػدة فػػي اليكنانيػػة مػػع اسػ ىػم ٍي مفعػػكؿ دكف فعػػؿ الحػػدث .إذ تتػػرجـ عػػادة بصػػيغة األمػػر
لمشخص الثالث الغائب لمشركع في األمر " ،ىد ٍعنا نعمؿ كذا".
6:12
"المواىب ..النعمة" تتشارؾ لفظػة "مكاىػب" ( )Charismaكلفظػة "نعمػة" ( )Charisبج و
ػذر مشػترؾ فػي اليكنانيػة،
مدكن ػػة ف ػػي 8ك ػػك83؛ رك83؛ أؼ4؛
كال ػػذم يعن ػػي "ممن ػػكح مجانػ ػان" .انظ ػػر التعمي ػػؽ ل ػػدل  .34 :1فمكاى ػػب ال ػػركح ٌ
مخصصػػة التكميػػؼ .ال يحػػيط
8بػػط .4المػكائح كتكجيياتيػػا غيػػر محػ ٌػددة المعػػالـ ،لػػذا ىػػي حتمػان غيػػر عمكميػػة ٌإنمػػا
ٌ
المقدس المؤمنيف عممان بكيفية تحديد ىكية المكاىب الركحية إالَّ أف أفضؿ معػيف غيػر كتػابي ليػذه المسػألة
الكتاب ٌ

نػراه فػي المبػادئ المكجػكدة فػي يك ٌتيػب (إثبػات إرادة اهلل  )Affirming the Will of Godمػف إصػدارات Inter
ػؤدم عمػبلن فػي معرفػة مجػاؿ الخدمػة
 Varsityتػأليؼ  .Paul Littleنفػس اإلرشػادات المتعمٌقػة بمعرفػة إرادة اهلل ت ٌ
أىمية مف تحديد كيؼ يمنحت ليػـ المكىبػة
الفعالة لممرء .مف الكاضح أف معرفة ككف المؤمنكف مكىكبيف ىي أكثر ٌ
ٌ
أك ٌأية مكىبة يمنحت ليـ عمى كجو الخصكص.


"أ" الحرؼ المترجـ إلى "ىمزة" ىػك باليكنانيػة ( eiteقػارف ع 6ك[ 7مرتػاف] ،)8 ،تتػرجـ مػف حيػث المعنػى

إلى "أ ...أ ...أك أى ٍـ ...أى ٍـ" .في ىذا العػدد غيػر متبكعػة بػأم فعػؿ (قػارف 8كػك33 :1؛ 5 :8؛ 3كػك ،)81 :5لكػف
تأتي غالبان متبكعة بفعؿ في الحاضر المبني لممعمكـ (قارف 8كك36 :83؛ 3كك .)6 :8كبالتالي فيي أدكات شػرط
تتصدر الجممة الشرطية ،كالتي تفترض كجكد ىذه المكاىب الركحية.
ٌ
ب

"نبوءة" ال عبلقة ليذه بنبكءة العيد القديـ كال بالرسالة الرؤيكية (المكحاة) مػف اهلل .ففػي العيػد القػديـ كتىػ ى
ػؽ اهلل؛ كيمكػػف أف تتضػ ٌػمف نبػػكءة
أمػػا فػػي العيػػد الجديػػد فالمسػػألة منكطػػة بعمػػؿ إعػػبلف حػ ٌ
األنبيػػاء أسػػفا انر (كحػػي)ٌ .
(أع38-37 :88؛  .)88-81 :38فػػالتركيز لػػيس عمػػى محتػػكل جديػػد بػػؿ عمػػى شػػرح رسػػالة اإلنجيػػؿ كاسػػقاطاتيا

عمى الحياة المعاصرة .فالمفظػة فضفاضػة كيمكػف أف تشػير إلػى كظيفػة يزاكليػا المؤمنػكف (قػارف 8كػك8 :84ك)19

محددة (قارف 8كك38 :83؛ 39 :84؛ أؼ .)88 :4كنفس السبلسة نراىا في رسالتي بكلس ألىػؿ
كمكىبة ركحية ٌ
ككرنثكس المتيف يكتبتا تقريبان بنفس الزمف (قارف 8كك 81 :83ك83؛ 8 :81؛  8 :84ك 5ك 39ك.)19
الموضوع الخاص :نبوءة العيد الجديد
- I

ال تشبو نبكءة العيد القديـ ،التي كاف ليا داللة خاصة عند معمٌمي الييكد لئلعبلنات المكحاة مف ييػكه

أ.

يدعي مكسى نبيان (قارف تث.)38-85 :88

المقدسة.
(قارف أع 88 :1ك38؛ رك .)36 :86األنبياء فقط مسمكح ليـ كتابة األسفار ٌ
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ب.

األسفار التاريخية مف يشكع إلى ممكؾ (عدا راعكث) يس ٌمكا "األنبياء السابقيف" (قارف أع.)34 :1
ح ٌؿ األنبياء مح ٌؿ رئيس الكينة كمصدر لمتعميمات الكاردة مف اهلل (قارف إشعياء – مبلخي).

- II

أما في العيد الجديد فالفكرة تيستخدـ بعدة طرؽ مختمفة.
ٌ
إشارة إلى أنبياء العيد القديـ كرسالتيـ المكحاة (قػارف مػت31 :3؛ 83 :5؛ 81 :88؛  84 :81رك:8

ت.

القسػػـ الثػػاني مػػف األسػػفار القانكنيػػة العبرٌي ػة ىػػك "األنبيػػاء" (قػػارف مػػت87 :5؛ 41 :33؛ لػػك86 :86؛
ث.
 35 :34ك37؛ رك.)38 :1
أ.
.)3
ب.
ت.

تحدثكا بالدرجة األكلى إلسرائيؿ).
إشارة إلى رسالة لمفرد بدؿ الجماعة (بينما أنبياء العيد القديـ ٌ
إشػػارة إلػػى كػ وػؿ مػػف يكحنػػا المعمػػداف (قػػارف مػػت9 :88؛ 5 :84؛ 36 :38؛ لػػك )76 :8كيسػػكع كمنػ و
ػاد

بممكػػكت اهلل (قػػارف مػػت57 :81؛  88 :38ك46؛ لػػك34 :4؛ 86 :7؛ 11 :81؛  )89 :34كقػػد صػ ٌػرح يسػػكع
بأنو أعظـ مف األنبياء (قارف مت9 :88؛ 48 :83؛ لك.)36 :7
ث.

أنبياء آخركف في العيد الجديد.

.8

المدكنة في إنجيؿ لكقا (أم ،ذكريات مريـ).
حياة يسكع المب ٌكرة ك ٌ



زكريا (قارف لك.)79-67 :8



سمعاف الشيخ (قارف لك.)15-35 :3



النبية (قارف لك.)16 :3
ٌ
حنة ٌ
نبكءات تي ٌكمية (قارف قيافا ،يك.)58 :88



.3

أليصابات (قارف لك.)43-48 :8

ج.

إشارة إلى مف ينادم باإلنجيؿ (قكائـ مكاىب اإلعبلف في 8كك39-38 :83؛ أؼ.)8 :4

ح.

إشارة إلى مكىبة متنامية في الكنيسة (قارف مػت14 :31؛ أع8 :81؛ 13 :85؛ رك6 :83؛ 8كػك:83

 81ك39-38؛ 3 :81؛ أؼ .)88 :4كيمك ػػف أف تش ػػير أحيانػ ػان إل ػػى النس ػػاء (ل ػػك16 :3؛ أع87 :3؛ 9 :38؛

8كك.)5-4 :88
خ.

إشارة إلى السفر الرؤيكم ،الرؤيا (قارف رؤ1 :8؛  7 :33ك 81ك 88ك.)89

 - IIIأنبياء العيد الجديد

قدمػػو أنبيػػاء العيػػد القػػديـ (أم ،األسػػفار) .ىػػذا البيػػاف
أ.
لػػـ يقػ ٌػدمكا إعبلن ػان يماثػػؿ فػػي كحيػػو الػػنمط الػػذم ٌ
ممكف بسبب استعماؿ عبارة "اإليماف" (ضمف معنى اإلنجيؿ المكتمػؿ) كالمسػتخدـ فػي أع7 :6؛ 8 :81؛ :84
33؛ غؿ31 :8؛ 31 :1؛ 81 :6؛ في37 :8؛ يو 1ك.31
المس ػمٌـ مػ ٌػرةن لمقديسػػيف" فاإليمػػاف
ىػػذه الفك ػرة كاضػػحة اسػػتنادان إلػػى العبػػارة ٌ
التامػػة المسػػتخدمة فػػي يػػو1؛ "اإليمػػاف ي
مرة" يشير إلى الحقائؽ كالعقائد كاألفكار كتعاليـ المسيحية في نظرتيػا لمعػالـ .فتأكيػد "المسػمٌـ م ٌػرةن" ،ىػك
المسمٌـ ٌ
" ي

البلىكتيػػة لكتابػػات العيػػد الجديػػد الػػذم ال يسػػمح الحقػان أليػػة كتابػػات
القاعػػدة الكتابيػػة لحػػدكد الػػكحي مػػف الناحيػػة
ٌ
280

إضػػافية بإدراجيػػا بػػأم إليػػاـ ضػػمف مػػا ىػػك قػػانكني .كاف كانػػت ىنػػاؾ مسػػاحات غامضػػة كمبيمػػة فػػي العيػػد
ػأف كػ ٌؿ مػػا "نحتػػاج إليػػو" لئليمػػاف كالممارسػػة قػػد تػ ٌػـ إد ارجػػو بكضػػك وح
أف المػػؤمنيف يؤكػػدكف باإليمػػاف بػ ٌ
الجديػػد ،إال ٌ
و
تـ تصكير ىذه الفكرة بدقٌة فيما يعرؼ "مثمٌث اإلعبلف":
كاؼ في العيد الجديد .لقد ٌ

.8
.3
.1

الحيز التاريخي لمزمف (إعبلف).
كشؼ اهلل عف ذاتو في ٌ
اختار بعض الكتٌاب مف الناس لتكثيؽ كشرح أعمالو (كحي).

أعطى ركحو لفتح أذىاف كقمكب البشر بغية فيػـ ىػذه الكتابػات ،لػيس بالضػركرة لئللمػاـ المطمػؽ كلكػف

فعالة (تنكير).
بما يكفي لنيؿ الخبلص كالعيش حياة
ٌ
مسيحية ٌ
ىػدؼ ىػػذه النقطػػة ىػك اقتصػػار الػػكحي عمػػى كتبػة األسػػفار ،إذ ال كجػػكد فيمػا بعػػد لكتابػػات أك رؤل أك إعبلنػػات
المقدسة ،إذ لدينا كؿ الحؽ الذم نحتاج كػي نسػتجيب هلل بشػكؿ مبلئػـ
تـ ختـ األسفار ٌ
ذات سمطة كفعالية .لقد ٌ
كالئؽ.

الكتابيػة مقابػؿ عػدـ اتفػاؽ المػؤمنيف كلػك كػانكا أكفيػاء
ىذه الحقيقة نراىا بأبيى صكرتيا في اتفػاؽ كتبػة األسػفار
ٌ
المقدسة.
ككرعيف .فبل كاتب كال
متحدث معاصر يممؾ مستكل القيادة اإلليية كالتي تحمٌى بيا كتٌاب األسفار ٌ
ٌ

ب.

.8

بشكؿ أك بآخر يتشابو أنبياء العيد الجديد مع أنبياء العيد القديـ:

التنب ػ ػػؤ بأح ػ ػػداث مس ػ ػػتقبمية عتي ػ ػػدة (ب ػ ػػكلس ،أع33 :37؛ أغ ػ ػػابكس ،أع38-37 :88؛ 88-81 :38؛

كأنبياء آخركف ببل تسمية ،أع.)31 :31
.3

المناداة بالدينكنة (قارف بكلس ،أع88 :81؛ .)38-35 :38

حي حادثة ما (قارف أغابكس ،أع.)88 :38
.1
أفعاؿ رمزية ٌ
تصكر بشكؿ ٌ
كيػة (أع38-37 :88؛ 31 :31؛  .)88-81 :38إالٌ أف
ت.
ٌإنيـ يعمنػكف أحيانػان حقػائؽ اإلنجيػؿ بطػرؽ نب ٌ
التنبؤ في الرسالة األكلى ألىؿ ككرنثكس ييظير أ َّف البشارة باإلنجيػؿ ىػي
ىذا ليس ىك التركيز بالدرجة األكلىٌ .

األساس (قارف  34 :84ك.)19

ػؽ اهلل لكػؿ
ث.
لقد كانت النبكءات كسائؿ الركح القدس المعاصػرة فػي إعػبلف تطبيقػات معاصػرة كعمميػة لح ٌ
كضعية جديدة أك ثقافة جديدة أك مرحمة زمنية جديدة و
كؿ عمى حدة (قارف 8كك.)1 :84
أسسػيا بػكلس مب ٌكػ انر (قػارف 8كػك5-4 :88؛  38 :83ك39؛
ج.
كانت النبػكءات ناشػطة فػي الكنػائس التػي ٌ
39 :81؛  8 :84ك 1ك 4ك 5ك 6ك 33ك 34ك 39ك 18ك 13ك 17ك19؛ أؼ31 :3؛ 5 :1؛ 88 :4؛
األكؿ أك القػػرف الثػػاني،
8تػػس )31 :5كمػػذككرة فػػي كػ ٌػراس التعمػػيـ الكنسػػي ( Didacheالمكتػػكب أكاخػػر القػػرف ٌ
التأريخ غير مؤ ٌكد) كفي عقائد المكنتا ٌنية في القرنيف الثاني كالثالث في شماؿ أفريقية.

 - IVىؿ تكقٌفت مكاىب العيد الجديد؟
عرفنػا ىػدؼ المكاىػب .ىػؿ قيصػد
أ.
ىذا سؤاؿ تصعب اإلجابة عميو ،قد ييساعدنا في تكضيح المسألة إذا ٌ
الضاؿ؟
منيا تأكيد الكعظ االستيبللي لئلنجيؿ أـ ٌأنيا طرؽ مستمرة كمتنامية في الكنيسة لخدمة نفسيا كالعالـ ٌ
ب.

ىؿ يينظر إلى تاريخ الكنيسة لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ أـ إلػى العيػد الجديػد نفسػو؟ ال يكجػد مؤ ٌشػر فػي
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الركحية مؤقتة ،فالذيف يحاكلكف استخداـ 8كػك 81-8 :81لتنػاكؿ ىػذه القض ٌػية
العيد الجديد إلى ككف المكاىب
ٌ
يسيئكف إلى قصد المقطع ،الذم يؤ ٌكد أف َّ
المحبة.
كؿ شيء زائؿ ما عدا
ٌ

أنا شخصػيان أميػ يؿ إلػى القػكؿ إٌنػو طالمػا أف العيػد الجديػد ىػك صػاحب السػمطة كليسػت الكنيسػة ،فيجػب
ت.
عم ػػى الم ػػؤمنيف تأكي ػػد كاثب ػػات اس ػػتم اررية المكاى ػػب .عممػ ػان أنن ػػي أؤم ػػف أف الثقاف ػػة ت ػػؤثٌر ف ػػي التفس ػػير .ف ػػبعض
المقدسػػة ،ارتػػداء غطػػاء الػرأس عنػػد
مطبقػػة فػػي بعػػض الثقافػػات (مثػاؿ :القبمػػة ٌ
النصػػكص الكاضػػحة جػ ٌػدان لػػـ تعػػد ٌ
السػػيدات ،اجتمػػاع الكنيسػػة فػػي البيػػكت ،إلػػخ) فػػإذا كانػػت الثقافػػة تػػؤثٌر فػػي النصػػكص فمػ ىػـ ال تػػؤثٌر فػػي تػػاريخ

الكنيسة يا تيرل؟
ث.

ىػػذا س ػؤاؿ ال يمكػػف ببسػػاطة اإلجابػػة عميػػو بشػػكؿ قطعػػي .بعػػض المػػؤمنيف يناصػػركف فك ػرة "التكقٌػػؼ"

كآخػػركف "عػػدـ التكقٌػػؼ" .ىنػػا فػػي ىػػذه الحالػػة ،كمػػا فػػي مسػػائؿ تفسػػيرية عديػػدة ،قمػػب المػػؤمف دليمػػو إلػػى ذلػػؾ.
فالعيد الجديد فيو التباس ثقافي ،كالصعكبة ىي في إمكانية تقرير أم النصكص تػأثرت بالثقافػة /التػاريخ ،ك ٌأييػا

أبدية (قارف كتاب "كيؼ تقػ أر الكتػاب بقيمتػو العظمػى" Fee and Stuart ،ص 89-84ك .)77-69ىنػا تبػدك
ٌ
مناقشات الحرٌية كالمسؤكلية الكاردة في رك 81 :85-8 :84ك8كك ،81-8مسألة حاسػمة .كيفيػة اإلجابػة عمػى
ُّ
تحتؿ أىمية في طريقتيف:
السؤاؿ
.8

كؿ مؤمف ينبغي أف يسير باإليماف في النكر الذم لديو .فاهلل ينظر إلى قمكبنا كدكافعنا.

.3

كػػؿ مػػؤمف ينبغػػي أف يسػػمح لممػػؤمنيف اآلخ ػريف السػػير حسػػب كعػػي اإليمػػاف لػػدييـ .فالتسػػامح كاجػػب

يحبنا ىك.
نحب بعضنا بعضان كما ٌ
ضمف الحدكد الكتابية .يريدنا اهلل أف ٌ
كمحبػة كليسػت الىكتػان كػامبلن .فالعبلقػة مػع اهلل التػي تػؤثر فػي
ػيحية حيػاة إيمػاف
ج.
ٌ
خبلصة القضية ،المس ٌ
محددة أك كماؿ عقائدم.
مجرد معمكمات ٌ
عبلقتنا مع اآلخريف ىي أكثر أىمية مف ٌ

قسػػـ اهلل لكػػؿ كاحػػد مقػػدا انر مػػف

ثمػػة صػػمة مباش ػرة مػػع ع" ،1كمػػا ٌ
"فالنسػػبة إلػػى اإليمػػاف" (مقػػدار إيمػػاف) ٌ
اإليمػػاف" (قػػارف أؼ .)7 :4كال بػػد أف تكػػكف عمػػى صػػمة مػػع الػػنص األكسػػع كالػػذم يعػػالج كيفيػػة اسػػتخداـ المػػؤمنيف
لممكاىػػب .كيتٌصػػؿ بمكاقػػؼ كدكافػػع كطاقػػة المػػؤمنيف فػػي تكظيػػؼ خػػدماتيـ الشخصػػية المعطػػاة مػػف اهلل ،كالتػػي ىػػي
أساسان ثمر الركح في غؿ31.-33 :5

7 :12

"أو إدارة ،دعونا نستخدميا في اإلدارة"
 +NASBفاندايؾ
"أـ خدمة"
"أو خدمة ،فمنستخدميا في الخدمة" NRSV, NKJV
"ومػػػػػػف وىػػػػػػب الخدمػػػػػػة فمػػػػػػيبلزـ الكاثوليكية +الحياة
JB

الخدمة"
"إف كانت في سبيؿ الخدمة ،فمنخدـ" TEV

"ومف لو موىبة الخدمة فميخدـ" مشػػػػػػػػػػػػتركة +الكتػػػػػػػػػػػػاب
الشريؼ

282

تتبايف الترجمات الحديثة ألنو ال يكجػد معػادؿ إنكميػزم دقيػؽ ًلمٌفظػة اليكنانيػة ( )Diakoniaكيمكػف أف تعنػي)8( :

يعرفي ػػا معج ػػـ اإلعػ ػراب اليكن ػػاني الم ػػنقٌح
خدم ػػة عممي ػػة ،ك( )3إدارة /ت ػػدبير (ق ػػارف أع8 :6؛ 8ك ػػك 5 :83كٌ .)38
) (The Analytical Greek Lexicon Revisedتأليؼ " :Harold K Moultonكظيفة – خدمة – منصػب"

فػ ػػي رك7 :83؛ 8كػ ػػك5 :83؛ كػ ػػك87 :4؛ 3ت ػ ػي( "5 :4ص .)93فػ ػػالتركيز بحسػ ػػب القرينػ ػػة ىػ ػػك عمػ ػػى مسػ ػػاعدة

المؤمنيف اآلخريف.

مدكنػة فػي 8كػكر  38 :83ك .36 :84إنيػا مرتبطػة مػع

"أـ المعمّـ ...التعميـ" ىذه المكىبة (ٌ )Didaskō
األنبياء في أعماؿ  8 :81كالرعاة في أؼ  .88 :4كقد رأتيا الكنيسػة األكلػى فػي أنػاس مكىػكبيف منشػغميف بطػرؽ

التنبػػؤ كالتبشػػير كالتعمػػيـ كمٌيػػا تصػ ُّ
ػب فػػي خانػػة المشػػاركة باإلنجي ػؿ ،لكػػف بنب ػرات
متداخمػػة أك متزامنػػة .فػػالكعظ ك ٌ
كمناىج مختمفة.
8:12
"الواعظ ...ففي الوعظ" ىذه المفظة ( )Parakaleōعمى صمة بالتعميـ (قارف 8تي .)81 :4كربما ىػي الحرفػة أك
المحبػة...
الميارة التي بيا يطبؽ الحؽ عمػى الحيػاة ،فتكػكف عنػدىا ذات صػمة مػع أؼ 85 :4ك" 86صػادقيف فػي
ٌ

محبة"
يحصؿ نمك الجسد لبنيانو في ال ٌ


"المعطي ،فبسخاء" انظر المكضكع الخاص التالي:

الموضوع الخاص :سخي /وفي ()Haplotes

لكممة ( )Haplotesداللتاف" ،سخي" أك "كفي" كىي استعارة ببلغية مرتبطة بالنظر.

ففي العيد القديـ استخدمت العيف ببلغيان لمدافع بطريقتيف )8( :عيف شريرة (بخيؿ ،قػارف تػث9 :85؛ أـ6 :31؛
تتبػػع يسػػكع ىػػذا االسػػتخداـ (مػػت31-33 :6؛ )85 :31
 )33 :38ك( )3عػػيف صػػالحة (كػريـ ،أـ .)9 :33كقػػد ٌ
كيسػػتعمؿ بػػكلس ىػػذه المفظػػة بمعنيػػيف" )8( :بسػػاطة ،إخػػبلص ،نقػػاء" (3كػػك83 :8؛ 1 :88؛ أؼ5 :6؛ كػػك:1
 )33ك(" )3السخاء" (رك8 :83؛ 3كك3 :8؛  88 :9ك.)81



المدبر ،فباجتياد" ىذه إشارة إلى القيادة المسيحية سكاء أكانت ّْ
متنقمة أـ محمٌية.
" ّ
"الراحـ ،فبسرور" ىػذه إشػارة إلػى إعانػة المرضػى كالمحتػاجيف .كيجػب عػدـ التفريػؽ بػيف الػكعظ العقائػدم

فإنيما كجياف لعممة كاحدة .ال يكجد ما يس ٌػمى "إنجيػؿ اجتمػاعي"
تجمعات المؤمنيفٌ ،
كاالىتمامات االجتماعية في ٌ
إنما "إنجيؿ" ال غير!
أسئمة لممناقشة حوؿ األعداد 8-1

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ

المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ
لمفسّْر آخر.
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ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
حية (ع)8؟
.8
ماذا ينطكم عمى تقديـ جسدؾ كذبيحة ٌ
ىؿ لكؿ مؤمف مكىبتو الركحية (ع8-1؛ 8كك )7 :83إف كاف األمر كذلؾ ،ىؿ لممػرء ذكػ انر كػاف أـ أنثػى
.2

حؽ انتقاء ما يريد منيا؟
ٌ
ما غاية المكاىب الركحية؟
.3
.4
.5

المقدس؟
ىؿ ىناؾ قائمة شاممة بالمكاىب في الكتاب ٌ

كيؼ يمكف لممرء أف ّْ
يحدد مكىبتو؟

نظرة عامة عمى األعداد 21-9
أ.

إف أفضػػؿ عن ػكاف يمكػػف إعطػػاؤه ليػػذا القسػػـ ى ػك "الػػدليؿ المسػػيحي لمعبلقػػات الشخصػػية الضػػمنية" إنيػػا

لممحبة (قارف مت7-5؛ 8كك81؛ ك8يك88 :1؛ .)38-7 :4
مناقشة عممية
ٌ
يشػػبو األصػػحاح  83مػػف ركميػػة تركيبػػة كمحتػػكل األصػػحاحات  81-83مػػف 8ككرنثػػكس .فبعػػد مناقشػػة
ب.
المحبة.
المكاىب الركحية ،يأتي مباشرة التحذير مف الكبرياء كالتشديد عمى نمط الحياة العممية القائمة عمى
ٌ
ت.

النص:
يعالج
ٌ

.3

عبلقاتنا مع غير المؤمنيف ،بؿ أكثر احتماالن مع مؤمنيف آخريف نحػف فػي صػراع معيػـ (.)38-84 :83

ث.

يغمب عمى ىذا المقطػع أكامػر قائمػة كدائمػة متعمٌقػة بػنمط الحيػاة (صػيغة األمػر فػي الػزمف الحاضػر ،ع4

تمت مناقشة ىذه المسػألة تفصػيبلن فػي :85-8 :84
.8
عبلقاتنا مع المؤمنيف اآلخريف (قارف ٌ .)81-9 :83
 81ك8كك8:88؛ .11-31 :81
يبدك أف ىذا القسـ يعكس مكعظة يسكع عمى الجبؿ (قارف مت.)7-5

عطي ػة
[ 1مػ ٌػرات] 86 ،ك[ 31مرت ػاف][ 38 ،مرت ػاف] ،كأيض ػان اسػػـ الفاعػػؿ بمعنػػى األمػػر [87مػ ٌػرة]) .فػػالخبلص ىػػك ٌ
أتمػػوي المسػػيح كيػػدعك إليػػو الػػركح القػػدس كالػػذم يتمقٌػػاه المػػرء مػ ٌػرة ،كىػػك الت ػزاـ
ٌ
مجانيػػة بنعمػػة اهلل فػػي العمػػؿ الػػذم ٌ
كتكريس كنمط حياة يفكؽ كؿ شيء! أف تدعك يسكع "رٌبان" ليس استعارة ببلغية! (قارف لك.)46 :6

ج.
ىناؾ أسماء فاعػؿ عديػدة فػي ىػذا المقطػع مسػتخدمة بمعنػى األكامػر بكجػكد أداة النيػي كالتػي تعنػي عػادةن
التكقٌػػؼ عػػف إج ػر و
اء جػ و
ػار مج ػراه ،األعػػداد  84ك( 86مرت ػاف) ك 87ك 89ك .38فالمسػػيحيكف كػػانكا يعيشػػكف أص ػبلن
خارج الحدكد! بمعنى أف الخطيئة ىي أف تؤخذ مكاىب اهلل بعيدان عف الحدكد التي كضعيا اهلل ليا.
ػيحية أف تعنػػي "االنفتػػاح" :ذىػػف منفػػتح – يػ هػد مفتكحػػة – قمػػب منفػػتح – أب ػكاب مفتكحػػة (قػػارف
ح.
عمػػى المسػ ٌ
يعقكب.)3
الدراسة بالجممة والكممة
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النص ( NASBالدارج) 13–9 :12
11
الشػ َّػر ،م ْمتَ ِ
9اَْلمح َّب ػ ُة َف ْمػػتَ ُك ْف ِب ػبلَ ِريػ ٍ
ػاءُ .كوُن ػوا َكػ ِ
َخ ِوَّيػ ِػة،
ضػػا ِبا ْل َم َح َّبػ ِػة األ َ
صػ ِػق َ
ػارِى َ
ض ػ ُك ْـ َب ْع ً
يف ِبػػا ْل َخ ْي ِرَ .وادّْيػ َػف َب ْع ُ
َ
ََ
يف َّ ُ
12
11
االج ِتي ِ
اس ِم َ ِ
ضا ِفي ا ْل َكرام ِةَ .غ ْير متَ َك ِ
مقَد ِ
يف
الػر َّ
الػر ِ
يف َّ
يف ِفػي ُّ
ػادَ ،ح ّْ
ب ،فَ ِػر ِح َ
وحَ ،عا ِب ِػد َ
ػار َ
ّْم َ
ض ُك ْـ َب ْع ً
يف َب ْع ُ
يف في ْ َ
َ ُ
ََ
ُ
13
ػيف ،ع ِ
اح ِتي ِ ِ ِ
شتَ ِرِك َ ِ
ؽ ،مو ِ
ِفي َّ ِ
يف ِفي َّ
يف َعمَػى
يف َعمَى َّ
الصبلَ ِةُ ،م ْ
ػاك ِف َ
اظ ِب َ
صا ِب ِر َ
اجات ا ْلقدّْيس َ َ
يف في ْ َ َ
الر َجاءَ ،
الض ِِ ْي ِ ُ
ضافَ ِة ا ْل ُغرب ِ
اء.
إِ َ
ََ
9:12
ػنص اليكنػاني أدكات كصػؿ أك حػركؼ عطػؼ ( )asyndetonفػي ىػذه
" ّ
المحبة ،فمتكف بػبل ريػاء" ال يكجػد فػي ال ٌ
القرينة كىذا أمر غير شائع في اليكنانية الككينية ،فمربما تعكػس مػا كراء الشػكؿ النحػكم العبػرم لمتطكيبػات الػكاردة
يشدد عمى أف كؿ عبارة تقكـ بمفردىا كحقيقة قائمة بذاتيا.
في متٌى .5فيذا الشكؿ النحكم ٌ
حيا
أما "رياء" فقد كانت لفظة مف عالـ المسرح كصفان "لمحديث مف كراء القناع" .يجب أالَّ تكػكف
ٌ
أداءا مسػر ن
المحبػة ن
أك عمػ ػبلن زائفنػ ػا (ق ػػارف 3ك ػػك .)6 :6فالمحب ػػة م ػػف خص ػػائص الم ػػؤمنيف (ق ػػارف ي ػػك15-14 :81؛  83 :85ك87؛
8يك 88 :1ك88؛  )38-7 :4ألنيا طبيعة اهلل.

الشر كيثكركا ض ٌػده (8تػس-38 :5
"كارىيف الشر" اسـ فاعؿ مستخدـ بحالة األمر .يحتاج المؤمنكف ٍ
أف يستغربكا ٌ
 .)33نحف نستغرب غالبان فقط التداعيات التي تؤثٌر في حياتنا مباشرة.
"ممتصقيف بالخير"

 +NASB, NKJVفاندايؾ
NRSV

متمسكيف بالخير"
" ّ
"متابعيف في الخير"

TEV

"شديد االلتصاؽ بالخير"

JB

"بالخير معتصميف" الكاثوليكية
"التصقوا بالخير"

الحياة

وتمسكوا بالخير"
" ّ

المشتركة +الكتاب الشريؼ

الصػيغة ىنػػا حاضػػر مجيػكؿ لكنيػػا مسػػتخدمة فػي حالػػة اسػػـ الفاعػؿ المنطػػكم عمػػى أمػر "ككنػكا ممتصػػقيف بػػالغ ارء"
(قارف الترجمة السبعينية لتككيف 34 :3؛ أع 39 :8كأيضان في8 :4؛ 8تس.)33-38 :5
11 :12

حبػػػاً أخويػػػاً  +NASBالكاثوليكية
"ف ْميحػ َّ
ػػب بعضػػػكـ بعضػػػاً ّ
جماً"
ّ

اديػػػػػػف بعضػػػػػػكـ بعضػػػػػػاً بالمحبػػػػػػة  +NKJVفاندايؾ
"و ّ
األخوية"
"أحبوا بعضكـ بعضاً بعاطفة متبادلة NRSV
ّ
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أحبوا بعضكـ بعضاً كإخوة"
" ّ

المشتركة

محبػػػػة الحياة
أحبػػػػوا بعضػػػػكـ بعضػػػػاً ّ
" ّ
أخوية"

أحبػػػػػػػػوا بعضػػػػػػػػكـ بعضػػػػػػػػاً بحػػػػػػػػرارة  +TEVالكتاب الشريؼ
" ّ
كمسيحييف"

بالقدر الواجب عمى األخوة"
أحبوا بعضكـ بعضاً ْ
" ّ
المحبػػة العائميػػة" كمسػػتخدمة فقػػط ىنػػا
المحبػػة األخكيػػة" مػػع " ٌ
ىػػذه لفظػػة يكنانيػػة مرٌكبػػة ( )Phileo+Storgeتػػدمج " ٌ
حب بعضنا بعضان (8تس.)9 :4
في العيد الجديد .فالمؤمنكف
المسيحيكف عائمة كاحدة ،كنحف مأمكركف أف ين ٌ
ٌ
JB

تتصدر الجممة اليكنانية بغية التشديد.
ىذه بداية سمسمة مف حاالت المفعكؿ بو المنصكب غير المباشر
ٌ
مقدميف بعضكـ بعضاً بالكرامة"
" ّ
قدموا بعضكـ بعضاً"
"بالكرامة ّ

 +NASBفاندايؾ

"منفصميف بعضكـ عمى بعض في الكرامة"

"ليبادر بعضكـ بعضاً باإلكراـ"

"أكرموا بعضكـ بعضاً أكثر مف أنفسكـ"

الكاثوليكية

الكتاب الشريؼ

 +NRSVالحياة +المشتركة

يتكجػب عمػى المػؤمنيف م ارعػاة شػركاء العيػد اآلخػريف
ىنا اسـ فاعؿ يمخاطػب حاضػر مسػتخدـ فػي صػيغة األمػرٌ .
أىمية مف أنفسيـ (قارف أؼ3 :4؛ في.)1 :3
بأكثر ٌ

11 :12

"غير متم ّكئيف في االجتياد"

"ال تكونوا كسالى بؿ مجتيديف"

NASB

"غير متكاسميف في االجتياد"

 +NKJVفاندايؾ +الكاثوليكية +المشتركة
NRSV
"ال تتكاسموا في االجتياد"

"اجتيدوا وال تكونوا كسالى"

TEV

"ال تتقاعسوا في الغيرة"

الكتاب الشريؼ

الحياة
JB
"اعمموا ألجؿ الرب بمجيود ال يك ّؿ"

المحبة الصادقة تكلٌد طاقة عظمى (قارف غؿ.)9 :6

 +NASB, NKJVفاندايؾ +الكاثوليكية

حاريف في الروح"
" ّ
 +NRSVالمشتركة
"متّقديف في الروح"
TEV
"بقمب مميء بالتكريس"

" ُممتيبيف في الروح"
"بحماس بروح اهلل"

الحياة

الكتاب الشريؼ
بحماس عظيـ في الروح" JB

ىنػا اسػػـ فاعػػؿ مسػػتخدـ فػػي صػػيغة األمػػر كيعنػػي حرفيػان "يغمػػي" كيمكػػف أف يكػػكف ذلػػؾ إشػػارة إلػػى الػػركح اإلنسػػانية

المتجددة أك يسكنى الركح القدس ( ،RSVقارف أع35 :88؛ رؤ .)86-85 :1
ٌ

َّ
أف ىنػػاؾ تباينػان فػػي المخطكطػػات .فػػبعض

"عابػػديف الػػرب" ىػػذا اسػػـ فاعػػؿ مسػػتخدـ فػػي صػػيغة األمػػر إال ٌ
المخطكطػػات مػػف العائمػػة اليكنانيػػة الغربيػػة ( )G, F, D*3تق أرىػػا "فػػي الكقػػت المناسػػب"  Kairosعكضػان عػػف "فػػي

يشدد عمى خدمة الرب ككنيستو عندما تتاح الفرصة (قارف يك4 :9؛ أؼ.)86 :5
التنكع ٌ
الرب" ٌ .Kurios
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فػػي كػػؿ االحتمػػاالت ،التشػػكيش حاصػػؿ بسػػبب أف لفظػػة  Kuriosأيسػػيء فيميػػا كقراءتيػػا ،كتػػرد فػػي أحسػػف كأقػػدـ
المخطكط ػػات اليكناني ػػة  A, P46ك Bكא "عاب ػػديف أك خ ػػادميف ال ػػرب" .ت ػػدرج ترجم ػػة " UBS4ال ػػرب" بدرج ػػة ()A
"مؤ ٌكد".
12:12
"فرحيف في الرجاء" اسـ فاعؿ مستخدـ في صيغة األمر ،كانت لفظػة "رجػاء" تيسػتخدـ عػادةن بالعبلقػة مػع المجػيء
التمني ،بؿ بداللػة العيػد الجديػد الػذم يعنػي حادثػة
الثاني (قارف  )3 :5كليس رجاء بالمعنى اإلنكميزم الداؿ عمى ٌ
مؤ ٌكدة مع غمكض في عنصر الزمف .انظر التعميؽ لدل  88 :4ك.3 :5

"صابريف" كما في  1 :5ك 5فإف كممة "رجاء" اقترنت بالضيؽ ( .)Thlipsisىذه ميزة ألتباع المسػيح فػي

عػػالـ سػػاقط (قػػارف مػػت86-81 :5؛ أع33 :84؛ رك87 :8؛ 3تػػي83 :1؛ 8بػػط .)83 :4يجػػب أالَّ نسػػعى إليػػو
كأالَّ ننأل عنو! انظر المكضكع الخاص لدل .1 :5
نميػز

"مواظبيف عمى الصبلة" ىذا اسـ فاعؿ يمستخدـ في صيغة األمر .فالصبلة تيذيب ركحي كىبػة بيػا ٌ
يحجـ نفسػو لصػمكات
الفعالة في التاريخ .يستطيع المؤمنكف إبراز اآلب السماكم
المحب ،كقد اختار اهلل أف ٌ
ٌ
يد اهلل ٌ

أكالده (قارف أع84 :8؛ 43 :3؛ 4 :6؛ أؼ89-88 :6؛ كك .)3 :4فيذا يجعؿ الصبلة مسػؤكلية جسػيمة .انظػر
كتػػاب :ثػػبلث أسػػئمة حاسػػمة حػػكؿ الح ػرب الركحيػػة (Three Crucial Questions About Spiritual

) Warfareتأليؼ  ،Clinton Arnoldص888.-887 ،44-41
13:12
"مشػػػػػػػػتركيف فػػػػػػػػي احتياجػػػػػػػػات  +NASB, NRSVفاندايؾ "سػػػػػػػػػػاعدوا القديسػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي المشتركة
حاجاتيـ"

القديسيف"
"بػػػػػػػػػػاذليف فػػػػػػػػػػي احتياجػػػػػػػػػػات  + NKJVكاثوليكية
القديسيف"

ػػػػػد حاجػػػػػػات الحياة
"متعػػػػػػاونيف عمػػػػػػى سػ ّ
القديسيف"

"شػػػػػػاركوا ممتمكػػػػػػاتكـ مػػػػػػع إخػػػػػػوتكـ المػػػػػػؤمنيف TEV
ُ

لسد حاجات المؤمنيف"
"تبرعوا ّ

المقدس الذي ىـ بحاجة"
أي مف شعب اهلل
ّ
"شاركوا مع ّ

JB

المحتاجيف "

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
الشريؼ

الفعػػؿ اليكنػػاني  Koinoneoيعنػػي "يشػػارؾ /يشػػارؾ مػػع" كليػػذه المفظػػة مػػدل كاسػػع مػػف المعػػاني عنػػد بػػكلس .فيػػي

المادي ػػة (غػػؿ ،)6 :6حتٌػػى ٌأنيػػا تعن ػػي المشػػاركة ف ػػي آالـ المس ػػيح
تتضػ ٌػمف المش ػػاركة فػػي اإلنجي ػػؿ كاالحتياجػػات ٌ
(في81-8 :1؛ 8بػط )81 :4كآالـ بػكلس (قػارف فػي .)84 :4فاالتحػاد مػع المسػيح يعنػي االتحػاد مػع شػعبو عمػى
ك ٌؿ المستكيات! انظر المكضكع الخاص :القديسكف ،لدل .7 :8

ػاد لعطػػاء
ىنػا اسػػـ فاعػػؿ مسػػتخدـ فػي صػػيغة األمػػر (قػػارف أـ37 :1؛ غػػؿ )81 :6فػالمؤمنكف مػػدعككف لمعمػػؿ الجػ ٌ
أكبر نحك اآلخريف ،باسـ يسكع (قارف 3كك83-88 :8؛أؼ.)38 :4
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انظر الموضوع الخاص KOINŌNIA :الشركة /المشاركة
إف مصطمح الشركة ) (Koinōniaيعني ما يمي:
.8

رابطة قريبة مع شخص ما.



مع االبف (قارف 8يك6 :8؛ 8كك.)9 :8



مع الركح (قارف 3كك81 :81؛ في.)8 :3



مع اآلب كاالبف (قارف 8يك.)1 :8



مع إخكة كأخكات العيد اآلخريف (قارف 8يك7 :8؛ أع43 :3؛ غؿ9 :3؛ فيممكف .)87

.3

رابطة قريبة مع أشياء أك مجمكعات.



مع اإلنجيؿ (قارف في5 :8؛ فيممكف .)6



مع دـ المسيح (قارف 8كك.)86 :81



ليس مع الظيٍممة (قارف 3كك.)84 :6



مع األلـ (قارف في81 :1؛ 84 :4؛ 8بط.)81 :4

.1

العط ػػاء كالب ػػذؿ المق ػ ٌػدماف بس ػػخاء (رك81 :83؛ 36 :85؛ 3ك ػػك4 :8؛ 81 :9؛ ف ػػي85 :4؛ ع ػػب:81

.)86

.4

عطية نعمة اهلل في المسيح التي تستعيد شركة الجنس البشرم معو كمع إخكتو كأخكاتو.

تمػػت نتيجػػة لمعبلقػػة العمكديػػة (اإلنسػػاف مػػع اهلل) .كىػػذا يؤ ٌكػػد
ىػػذا يثبػػت العبلقػػة األفقيػػة (اإلنسػػاف لئلنسػػاف) التػػي ٌ
يشدد عمى البدايػة كاالسػتمرار بيػذا االختبػار ضػمف
الحاجة لبلستمتاع ضمف الجماعة
المسيحية .إف زمف الفعؿ ٌ
ٌ

الجماعة ([ 1 :8مرتاف] )7 ،6 ،المسيحية ىي مجتمع متعاكف!

"عػػاكفيف عمػػى إضػػافة الغربػػاء" ىػػذا اسػػـ فاعػػؿ يمسػػتخدـ فػػي صػػيغة األمػػر ،كتعنػػي حرفيػان "مكاصػػمة كػػرـ

الضػػيافة" (انظػػر التعميػػؽ لػػدل  ،89 :84قػػارف 8تػػي3 :1؛ تػػيطس8 :8؛ عػػب3 :81؛ 8بػػط .)9 :4ىػػذه الخدمػػة
كانػػت فػػي غايػػة األىميػػة فػػي الكنيسػػة األكلػػى بسػػبب السػػمعة السػػيئة "لمخانػػات" ،فنػػادؽ ذلػػؾ الزمػػاف .ىػػذا يشػػير
الخداـ المتجكليف المسيحييف.
بالدرجة األكلى إلى إيكاء كاطعاـ ٌ
النص ( NASBالدارج) 21–14 :12
05
04
يف وب َكاء مع ا ْلب ِ
ِ
ط ِي ُدوَن ُك ْـَ .ب ِ
َ 03ب ِ
ض ُك ْـ
ضَ
يف َي ْ
يفُ .م ْيتَ ّْم َ
اك َ
ارُكوا َعمَى الَِّذ َ
يف َب ْع ُ
ارُكوا َوالَ تَ ْم َع ُنوا .فََر ًحا َم َع ا ْلفَ ِرح َ َ ُ ً َ َ َ
يف إِلَى ا ْلمتَّ ِ
اى ِتماما و ِ
ِل َب ْع ٍ
ُم ِ
اء ِع ْن َد أَ ْنفُ ِس ُك ْـ.
ض ِع َ
ور ا ْل َع ِال َي ِة َب ْؿ ُم ْنقَ ِاد َ
اح ًداَ ،غ ْي َر ُم ْيتَ ّْم َ
يف .الَ تَ ُكوُنوا ُح َك َم َ
ض ْ َ ً َ
ُ
يف ِباأل ُ
07
06
ِ
ور ح ٍ
يع َّ
الن ِ
طاقَ ِت ُك ْـ
َّاـ َج ِم ِ
س َب َ
شّر ِب َ
َح ًدا َع ْف َ
اس .إِ ْف َك َ
شّرُ .م ْعتَِن َ
الَ تُ َج ُازوا أ َ
اف ُم ْمك ًنا فَ َح َ
ُم ٍ َ َ
يف ِبأ ُ
س َنة قُد َ
َعطُوا م َكا ًنا ِ
اس08 .الَ تَ ْنتَ ِقموا ألَ ْنفُ ِس ُكـ أَيُّيا األ ِ
ِ
ِ
وبِ «:لي َّ
ض ِب ،أل َّ
يع َّ
الن ِ
الن ْق َم ُة أََنا
ت
ك
م
و
َن
غ
م
ل
أ
ؿ
ب
،
َّاء
ب
َح
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ٌ
َ
سال ُموا َجم َ
ْ َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
11
اس ِق ِو .أل ََّن َؾ إِ ْف فَ َع ْم َت ى َذا تَ ْج َم ْع َج ْم َر َن ٍ
ُج ِ
ار َعمَى
الر ُّ
ازي َيقُو ُؿ َّ
اع َع ُد ُّو َؾ فَأَ ْط ِع ْم ُوَ .وِا ْف َع ِط َ
ب .فَِإ ْف َج َ
أَ
ش فَ ْ
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أر ِ
اغ ِم ِب َّ
ْس ِو»10 .الَ َي ْغ ِم َب َّن َؾ َّ
الشَّر ِبا ْل َخ ْي ِر.
الشُّر َب ِؿ ْ
َ
14:12
"باركوا عمػى الػذيف يضػطيدونكـ" فعػؿ أمػر مضػارع مسػتخدـ مػرتيف فػي ىػذا العػدد .كفػي المغػة اإلنكميزيػة اشػتقٌت
كممة "يمدح" مف ىذه الكممة "يبػارؾ" (قػارف مػت44 :5؛ لػك38 :6؛ 8كػك83 :4؛ يػع83-9 :1؛ 8بػط .)9 :1فػي
البرديػػة  ( P46يب ٍردي ػة )Chester Beattyكالمخطػػكط ( Bالفاتيكانيػػة) ال يكجػػد حػػرؼ (كػ ػ) "كػػاؼ المخاطػػب" (فػػي

عامان.
كممة يضطيدكنكـ) ،كبيذا يصير البياف أشمؿ أك بمعنى آخر يصير بيانان ٌ
ألجؿ فعؿ "يضطيد" انظر التعميؽ لدل .9 :84

"ال تمعنػوا" فعػػؿ أمػػر مضػػارع مػػع أداة النيػػي كالتػػي تعنػػي عػػادةن التكقٌػػؼ عػػف فعػػؿ جػ و
ػار مجػراه .كىػػك كنايػػة



عػػف االبتيػػاؿ إلػػى اهلل فػػي الصػػبلة طمبػان لمنقمػػة (مػػا يشػػبو المعنػػات [أنايثمػػا] الػكاردة فػػي 8كػػك .)1 :83كىػػذه ليسػػت

إشارة إلى التجديؼ (قارف أؼ39 :4؛ 8بط.)9 :1
15:12
ػيحيكف عائمػػة كاحػػدة
ػاء مػػع البػػاكيف" ىػػذاف المصػػدراف مسػػتخدماف بصػػيغة األمػػر ،فالمسػ ٌ
"فرح ػاً مػػع الفػػرحيف وبكػ ً

بالمحبة العائمية .حسػب القرينػة فػي
كالمؤمنكف ليسكا في صدد المنافسة لذا ينبغي عمييـ التعامؿ الكاحد مع اآلخر
ٌ
فإنػػو ممكػػف أف يعكػػس ذلػػؾ تجػػاكب المػػؤمف مػػع جماعػػة غيػػر المػػؤمنيف مسػػتخدمان الفػػرص كالظػػركؼ
عٌ 38-84

الحضارية فرصان لمبشارة باإلنجيؿ.
16:12
"ميتمػػػػيف بعضػػػػكـ لػػػػبعض اىتمامػػػػاً  +NASB, NKJVفاندايؾ
واحداً"

"كونوا منسجميف بعضكـ مع بعض"

 +NRSVالحياة

"اىتمػػػوا فيمػػػا بيػػػنكـ اىتمامػػػاً

واحداً"

"لػػػػيكف عنػػػػدكـ نفػػػػس االىتمػػػػاـ لكػػػػؿ TEV

"كونوا مثقّفيف"

"عيشوا معاً في وفاؽ"

واحد"

المشتركة
الكاثوليكية
الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
الشريؼ

ىنػا اسػػـ فاعػػؿ مسػػتخدـ بصػػيغة األمػػر (قػػارف 5 :85؛ 3كػػك88 :81؛ فػػي )3 :3كيمكػػف النظػػر إلػػى ع 6بالعبلقػػة
مع الصراع القائـ بيف -8 :المؤمنيف مف خمفية ييكدية كالمػؤمنيف مػف خمفيػة أيمميػة فػي كنيسػة ركميػة (قػارف :88

)34-81؛  -3صػ ػ ػراع الطبق ػ ػػات االقتص ػ ػػادية الم ػ ػػزمف؛  -1تب ػ ػػايف المكاى ػ ػػب الركحي ػ ػػة؛ أك  -4تقالي ػ ػػد األجي ػ ػػاؿ
كالتفضيبلت الشخصية.

"غيػػر ميت ّمػػيف بػػاألمور العاليػػة ،بػػؿ منقػػاديف إلػػى المتّضػػعيف" ىػػذه صػػيغة أمػػر مضػػارع مػػع أداة نيػػي،

كتعنػػي عػػادةن التكقٌػػؼ عػػف عم ػػؿ جػ و
ػار مج ػراه .إف لفظػػة "متٌضػػعيف" تحتم ػػؿ حالػػة المػػذ ٌكر أك حالػػة االسػػـ ال ػػبلزـ
و
المحيػػر .فػػإذا كػػاف اسػػمان الزم ػان يم ّْ
ّْ
أمػػا إذا
حي ػ انر فيجػػب ترجمتػػو عندئػػذ عمػػى ىػػذه الق ػراءة "اقبم ػكا الميػػاـ المتكاضػػعة"؛ ٌ
كانت اسمان مذ ٌك انر "ترابطكا مع الناس الفقراء المتكاضعيف"
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"ال تكونوا حكماء عند أنفسكـ" ىذه صيغة أمر حاضر مخاطب مػع أداة نيػي ،كتعنػي عػادةن التكقٌػؼ عػف

جار مجراه (قارف أـ7 :1؛ إش38 :5؛ 8كك83 :81؛ غؿ .)1 :6فيجب عمى المؤمنيف أالَّ
عمؿ و
يتصرفكا بفكقيػة
ٌ
بتبجح نحك مجتمع غير المؤمنيف.
عمى بعضيـ البعض ،أك ٌ
17:12
بشػر" اسػـ فاعػؿ " يم ىج و
ػاز" مسػتخدـ بصػيغة األمػر مػع أداة نيػي كالتػي تعنػي التكقٌػؼ عػف
"ال تجازوا أحداً عف ٍّ
شر ّ

عمؿ و
جار مجراه .فاهلل ىك مف يتكلٌى تصحيح األمكر كليس المؤمنػكف (أـ33 :31؛ 39 :34؛ مػت18 :5؛ لػك:6

37؛ 8تس85 :5؛ 8بط.)9 :1

قداـ جميع الناس" ىػذا اسػـ فاعػؿ مسػتخدـ فػي صػيغة األمػر (قػارف 3كػك38 :8؛

" ُمعتنيف بأمور حسنة ّ
8تػ ػػس33 :5؛ 8تػ ػػي .)7 :1كيمكػ ػػف أف يكػ ػػكف ىػ ػػذا تمميح ػ ػان ألمثػ ػػاؿ  4 :1فػ ػػي الترجمػ ػػة السػ ػػبعينية .فػ ػػالمؤمنكف

يتكجػػب عمينػػا ع ػدـ فعػػؿ مػػا يصػػدميـ أك
يشخصػػكف بأبصػػارىـ إلػػى إيصػػاؿ بشػػارة اإلنجيػػؿ لغيػػر المػػؤمنيف .لػػذا ٌ
المكدة.
يبعدىـ (قارف 8كك .)31-89 :9حتى قناعاتنا الراسخة يجب التعبير عنيا بطرؽ
ٌ
18:12
"إف كػػاف ممكنػاً ،فحسػػب طػػاقتكـ ،سػػالموا جميػػع النػػاس" ىػػذه أداة شػػرط تتصػ ٌػدر الجممػػة الشػػرطية كالتػػي تفتػػرض

ػحتيا مػػف منظػػكر الكاتػػب أك لغاياتػػو األدبيػػة ،كىػػي متبكعػػة بجممػػة مرتبطػػة يسػػتخدـ فييػػا اسػػـ الفاعػػؿ بصػػيغة
صػ ٌ
األمػػر .ألف ىػػذا لػػيس خيػػار المػػؤمف دائم ػان .لكػػف القاعػػدة تتضػ ٌػمف أنيػػا غالب ػان ممكنػػة (قػػارف مػػر51 :9؛ 3كػػك:81

88؛ 8تس.)81 :5
19:12
"ال تنتقموا ألنفسكـ" ىذا اسـ فاعؿ بصيغة األمر مع أداة النيي كالتي تعنػي التكقٌػؼ عػف عمػؿ ج و
ػار مجػراه .فػاهلل
سيصحح األمر يكمان ما.

ػامية كإشػػارة إلػػى

"ألنػػو مكتػػوب" ىػػذه صػػيغة مضػػارع مبنػػي لممجيػػكؿ كىػػي اصػػطبلح متعمٌػػؽ بالمٌغػػات السػ ٌ
ػرب" (8ك ػػك38 :84؛
األس ػػفار ٌ
المقدس ػػة المكح ػػاة .ى ػػذا المص ػػطمح المػ ػرتبط ب ػػالكحي ،مػ ػرادؼ لعب ػػارة "كم ػػا يق ػػكؿ ال ػ ٌ

ك3كك .)87 :6كىي اقتباس مف تث15. :13
21:12
فعاؿ .األعداء سيأتكف!
عدوؾ" ىذه جممة شرطية لممفرد الغائب كالتي تعني عمؿ مستقبمي ٌ
"إذا جاع ّ
"تجمع جمر نار عمى رأسو" ىذا تمميح إلى أـ .33-38 :35ىناؾ نظريات تفسير ،ىي:


ىذا مصطمح ثقافي ممكف أنو قادـ مف مصر ،كالذم يعني أف المطؼ ىك أفضؿ سبيؿ لتحكيؿ ع ٌػدك إلػى
.8
الشر االعتدائي (قارف مت.)44 :5
صديؽ .كىك مازاؿ يمثٌؿ التجاكب المسيحي تجاه ٌ

محبػة كغفػراف
.3
"جمر نار" يبدك ٌأنو يمثٌؿ العار في األعماؿ غير البلئقة لشخص ما كالتي تي ٍفضح فػي نػكر ٌ
اآلخر (قارف آراء أمبركسيكس ،أكغسطينكس ،كجيركـ).

يجانس كالذىبي الفـ أف ىذه إشارة إلى لطػؼ المسػيحي كالػذم يس ٌػبب دينكنػة اهلل بأقسػى الصػرامة
.1
يقكؿ أكر ٍ
المقدس ،مجمٌد ،3ص.)136
لغير التائبيف (قارف :تفسير جيركـ لمكتاب ٌ
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ممخص بياف بكلس في ع38.
أما مفتاح المعنى فيك في ٌ
ك ٌؿ ما كرد أعبله ٌ
مجرد نظرياتٌ ،
21:12
تجاكبنػا مػع
إف
"ال يغمب ّنؾ الشر بػؿ إغمػب
الشػر بػالخير" ىػذه صػيغة أمػر مبنػي لممجيػكؿ كصػيغة أمػر مضػارعٌ .
ى
ّ
المعاممػػة المجحفػػة يحػ ٌػدد كيعكػػس مسػػتكل سػػبلمنا كفرحنػػا الػػداخمي .فػػالم اررة سػػرطاف ركحػػي ،ييطمػػب مػػف المػػؤمنيف
تسميميا لمرب.

الشر بشكؿ عاـ.

إما مذ ٌكر ،كبالتالي ىي إشارة إلى إبميس؛ أك يم ٌ
حيرة ،كىي إشارة إلى ٌ
" ّ
الشر" ىذه الكممة ٌ
ىذا التباس شائع في العيد الجديد (قارف مػت17 :5؛ 81 :6؛  89 :81ك38؛ يػك85 :87؛ 3تػس1 :1؛ 8يػك:3
84-81؛ 83 :1؛ .)89-88 :5
أسئمة لممناقشة حوؿ األعداد 21-9

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.

.8

ما سبب كثرة أزمنة األمر المضارع مع أداة النيي في األعداد 38-9؟

نظٌػػـ الئحػػة تتضػ ٌػمف األكامػػر فػػي ىػػذه األعػػداد فػػي حقػػؿ مسػػتقؿ .إنيػػا الئحػػة رائعػػة عػػف متضػ ٌػمنات التشػ ٌػبو
.3
بالمسيح عمى الصعيد العممي كاليكمي!
أم األعػداد تشػير إلػى
.1
ًل ىـ ييعتبر تحديد األعداد المتعمٌقة بمعاممة المؤمنيف لممؤمنيف اآلخػريف أمػ انر صػعبان ،ك َّ
تعامميـ مع ً
غير المؤمنيف؟
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رومية األصحاح الثالث عشر
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
JB
الخضكع لمسمطة

TEV

NRSV

الكاجبات نحك السمطات المسيحي كالدكلة

NKJV

UBS4

الخضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع إطاعة القكانيف
لمحككمة

7-8 :81

5-8 :81

7-8 :81

7-8 :81

7-8 :81

7-6 :81
المحبة كالنامكس

الكاجبات تجاه اآلخر

81-8 :81

81-8 :81

أبناء النكر
84-88 :81

تكمؿ النامكس
ٌ
المحبة ٌ
81-8 :81

بب جارؾ
أح ٍ
ٍ
81-8 :81

بس المسيح
المجػػيء الثػػاني الكشػػيؾ اٍل ٍ
لممسيح
81-88 :81

84-88 :81

84-88 :81

المحبة األخكية
81-8 :81
اقت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراب يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ

المسيح

84-88 :81

84 :81
التمسػػؾ بالمحبػػة
أغمػػب الترجمػػات العربيػػة تقسػػـ األصػػحاح إلػػى قسػػميف :األكؿ يتعمٌػػؽ بكاجبنػػا نحػػك الدكلػػة ،كالثػػاني
ٌ
األخكية.
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 .8المقطع األكؿ.

 .3المقطع الثاني.
 .1المقطع الثالث.
 .4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى األعداد 7-1
أ.

كم ػػا تع ػػاطى األص ػػحاح  83بالدرج ػػة األكل ػػى م ػػع المس ػػيحي كأخكت ػػو الم ػػؤمنيف (ع )81-9كم ػػع األفػ ػراد

اآلخريف في المجتمع ،فإف األصحاح  7-8 :81يتعاطى بالدرجة األكلى مػع المسػيحي كالدكلػة .عممػان أنػو بحسػب
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القرينػة ال يكجػػد فكاصػػؿ بػيف ىػػذه المكاضػػيع .لقػد رآىػػا بػػكلس كتمػة كاحػػدة ،إذ ال يكجػػد تف ٌػرع لمػػا ىػػك دينػي كمػػا ىػػك
ػص اهلل .المؤمنػػكف ككػػبلء فػػي كػػؿ مجػػاؿ! كالعبلقػػة بػػيف األصػػحاحيف  83ك 81يمكػػف
دنيػػكم ،فالحيػػاة بجممتيػػا تخػ ٌ

رؤيتيا في.88 :83

لقد تن ٌػكع مفيػكـ المػؤمنيف لمكانػة السػمطة المدنيػة أك الحككمػة ،ففػي العيػد القػديـ تط ٌػكرت الحككمػة ضػمف
ب.
سػػبللة قػػاييف (تػػؾ .)33-86 :4كمػػا أف بػػرج بابػػؿ (تػػؾ )88ذك صػػمة بمحاكلػػة الجػػنس البشػػرم فػػي الحكػػـ الػػذاتي
اع مكمٌػػؼ
الممى ًكَّي ػةي فػػي إس ػرائيؿ قيصػػد بيػػا أف تكػػكف حكػػـ اهلل عبػػر نػػامكس إليػػي كمػػف خػػبلؿ ر و
بمعػػزؿ عػػف اهلل .ك ى
خطيػػة الجػػنس البشػػرم .نقػػاش يسػػكع حػػكؿ المكانػػة الصػػحيحة لمحككمػػة فػػي
(الممػػؾ)ٌ ،
لكنيػػا لػػـ تكػػف ناجحػةن بسػػبب ٌ
مت38 :33؛ مر 87 :83ىك نقاش محػكرم ،مػف المسػتغرب أف بػكلس لػـ ي ً
ػأت عمػى ذكػر كممػات يسػكع فػي ىػذه

مميػػز لمحككمػة معطػػى مػػف اهلل
القرينػة (رغػػـ أف ع 7-8ك 88تبػدك مكازيػةن لمتٌػػى 33-85 :33ك .)19ىنالػؾ دكر ٌ
لعػػالـ سػػاقط .كثي ػ انر مػػا اضػطيَّر الرسػػؿ إلػػى التصػػارع حػػكؿ كيفيػػة التكاصػػؿ مػػع السػػمطة ،المدنيػػة كالدينيػػة عمػػى حػ ٌػد

س ػكاء .كقػػد تبػ ٌػيف أف الميمػػة إيجابيػػة كسػػمبية تبع ػان ألفعػػاؿ السػػمطة الزمنيػػة .لقػػد تعػ ٌػرض بػػكلس لحمايػػة كمضػػايقة
الحككمة و
أف يكحنا يتحدث في سفر الرؤيا عف الحككمة كزانية عظيمة (رؤ!)87
بآف معان ،عممان ٌ
يتكجػػب عمينػػا دعػػـ الحككمػػة إالَّ إذا كانػػت تنتيػػؾ ضػػمائرنا التػػي يقكدىػػا الػػركح أك تطالػػب بػػالكالء المطمػػؽ .كالنظػػاـ

فضؿ عمى الفكضى (قارف 3تس.)7-6 :3
المدني يي ٌ
نفس المكضكع مطركؽ في (تي8 :1؛ 8بط.)87-81 :3
ت.

األكؿ المػػيبلدم ،كقػػد اعتيبػػرت
ث.
لقػػد كانػػت الييكديػػة ديانػػة شػػرعية فػػي ظ ػ ٌؿ الحككمػػة الركمانيػػة فػػي القػػرف ٌ
المسيحية طائفػة منيػا لسػنك و
ات عديػدة (قػارف أع .)86-83 :88كىػذا أتػاح الحمايػة القانكنيػة لمحركػة التبشػيرية فػي
المسيحية لـ تكف تيديدان لركمػا ،عممػان بػأف
ىذه السنكات المبكرة .إف أحد أىداؼ سفر أعماؿ الرسؿ ىك إظيار أف
ٌ
تـ فييما امتداد اإلنجيؿ (قارف 8تي.)3-8 :3
ركما قد ٌ
أمنت سبلمان كاستق ار انر دكليان يعرؼ بػ (ٌ )Pax Romana

ج.

ىػػذا المقطػػع مكثٌػػؼ فػػي ضػػكء الخبػرات الشخصػػية لبػػكلس مػػع السػػمطات .كمػػف المحتمػػؿ أف ىػػذا القسػػـ قػػد

أيدخؿ بسبب )8( :التكتٌرات ضمف الكنيسة بالعبلقة مع المراسيـ الحككمية (مثاؿ :تقييد الطقػكس الييكديػة) .كربمػا
سػ ٌػبب ىػػذا أف بعػػض المػػؤمنيف مػػف خمفيػػة ييكديػػة قػػد غػػادركا العاصػػمة (مثػػاؿ :أكػػيبل كبريسػػكبل ،قػػارف أع)3 :88
تطكرت قيادة المؤمنيف مف خمفيػة أمميػة )3( .التػكتٌرات فػي ركميػة بسػبب البشػارة باإلنجيػؿ فػي جاليػة
كفي غيابيـ ٌ
ػؤرخ سػكتكنيس  Suetoniusفػي كتابػو Life of Claudius 25.2
ييكديػة كاسػعة مكجػكدة فػي ركميػة .يس ٌ
ػجؿ الم ٌ
حيػ ػػاة كمكديػ ػػكس أف اإلمب ارطػ ػػكر نفػ ػػى الييػ ػػكد مػ ػػف العاصػ ػػمة فػ ػػي سػ ػػنة 49ـ بسػ ػػبب الشػ ػػغب المتكػ ػ ٌػرر مػ ػػف قبػ ػػؿ

يستكس).
"كريستٍيكس" كيمكف أف يككف ذلؾ تيجئة
ٌ
التينية مختمفة لممسيح (كر ٍ
الدراسة بالجممة والكممة

النص ( NASBالدارج) 7–1 :13
0
يف ا ْل َك ِائ َن ُة ِىي مرتَّب ٌة ِم َف ِ
اف إِالَّ ِم َف ِ
ِ ِ
ض ْع ُك ُّؿ َن ْف ٍ
مسبلَ ِط ِ
اهلل،
اهللَ ،و َّ
س ِل َّ
س ْم َ
ط ٌ
السبلَ ِط ُ
ِلتَ ْخ َ
َ َُ َ
س ُ
يف ا ْلفَائقَة ،أل ََّن ُو لَ ْي َ
ِ
اوـ تَرِتيب ِ
ِ2
َّ
اهللَ ،وا ْل ُمقَ ِ
َ 1حتَّى إِ َّف َم ْف ُيقَ ِ
سوا
او ُـ ُّ
الس ْم َ
س َيأْ ُخ ُذ َ
او ُم َ
ط َ
اف ُيقَ ِ ُ ْ َ
اـ لَ ْي ُ
وف َ
وف ألَ ْنفُس ِي ْـ َد ْي ُنوَن ًة .فَإ َّف ا ْل ُحك َ
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ِ
َعم ِ
الص ِال َح ِة َب ْؿ ِل ّْ
وف لَ َؾ َم ْد ٌح ِم ْن ُو3 ،أل ََّن ُو
اف؟ اف َْع ِؿ َّ
اؼ ُّ
اؿ َّ
الس ْم َ
َف الَ تَ َخ َ
يد أ ْ
يرِة .أَفَتُِر ُ
الصبلَ َح فَ َي ُك َ
ط َ
مشّْر َ
َخ ْوفًا لؤل ْ َ
ؼ عبثًا ،إِ ْذ ُىو َخ ِادـ ِ
مصبلَ ِح! و ِ
َخ ِادـ ِ
لك ْف إِ ْف فَ َع ْم َت َّ
ض ِب
ؼ ،أل ََّن ُو الَ َي ْح ِم ُؿ َّ
اهلل ِل َّ
الشَّر فَ َخ ْ
اهللُ ،م ْنتَ ِق ٌـ ِل ْم َغ َ
الس ْي َ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
5
4
ضا ِبسب ِب الض ِ
الشَّرِ .ل ِ
ِم َف الَِّذي َي ْف َع ُؿ َّ
َّم ِ
ير .فَِإ َّن ُك ْـ
ذل َؾ َي ْم َزُـ أ ْ
س َب ِب ا ْل َغ َ
َف ُي ْخ َ
ض ِب فَقَ ْطَ ،ب ْؿ أ َْي ً َ َ
س ِب َ
ض َع لَ ُو ،لَ ْي َ
6
ِ
وف عمَى ِ
ِ
ِ
وف ا ْل ِج ْزَي َة أ َْي ً ِ
يع ُحقُوقَ ُي ُـ :ا ْل ِج ْزَي َة
َج ِؿ ى َذا تُوفُ َ
ذل َؾ ِب َع ْي ِن ِو .فَأ ْ
أل ْ
َّاـ اهلل ُمواظ ُب َ َ
َعطُوا ا ْل َجم َ
ضا ،إ ْذ ُى ْـ ُخد ُ
اـ ِل َم ْف لَ ُو ِ
ؼَ .و ِ
اـ.
ؼ ِل َم ْف لَ ُو ا ْل َخ ْو ُ
ِل َم ْف لَ ُو ا ْل ِج ْزَي ُة .ا ْل ِج َب َاي َة ِل َم ْف لَ ُو ا ْل ِج َب َاي ُةَ .وا ْل َخ ْو َ
اإل ْك َر ُ
اإل ْك َر َ
1:13
"فمتخضع ُّ
أمػا فعػؿ
كؿ نفس" ىذه صيغة أمر مضارع "متابعة الخضكع كاالمتثاؿ" (قػارف تػي8 :1؛ 8بػطٌ .)81 :3

يكجػو بػكلس فػي ىػذه القرينػة كبلمػو لكػؿ المػؤمنيف
"يخضع" فقد كػاف مصػطمحان عسػكريان يصػؼ التسمسػؿ القيػادمٌ .
يتكجب عمى المؤمنيف الخضكع لبعضيـ البعض.
(قارف أؼ )38 :5حيث يؤ ٌكد بكلس أنو ٌ

ػمبية .إنيػا تصػؼ التكاضػع كاإلدراؾ العميػؽ لعػالـ اهلل كمكقعنػا فيػو .لقػد قيػؿ
تبدك لفظة الخضكع في أيامنا كممػة س ٌ
عف يسكع أنو كاف خاضػعان لػً ( )8أبكيػو األرضػييف (لػك )58 :3ك( )3أبيػو السػماكم (8كػك .)38 :85إنػو مرشػدنا

في ىذا األمر!

"لمسمطات الفائقة" رغـ أف بكلس استعمؿ ىذه الكممة ( )exousiaفي قرائف أخرل لئلشارة إلػى السػمطات



المبلئكيػ ػػة ،أم الشػ ػػيطانية بالدرجػ ػػة األكلػ ػػى (قػ ػػارف 18 :8؛ كػ ػػك86 :8؛  81 :3ك85؛ أؼ38 :8؛ 81 :1؛ :6

 ،)83فالقرين ػػة ىن ػػا تقصػ ػد "الس ػػمطات المدني ػػة" (ق ػػارف 8ك ػػك 6 :3ك8؛ ت ػػي8 :1؛ 8ب ػػط .)81 :3يب ػػدك أف الكت ػػاب
ػبعينية
المقػ ٌػدس يممػػح إلػػى أف ىنػػاؾ سػػمطات مبلئكيػػة كراء الحككمػػات البش ػرية (دانيػػاؿ أصػػحاح  81كالترجمػػة السػ ٌ
قسػـ العمػي األمػـ ،عنػدما ف ٌػرؽ بنػي آدـ ،ع ٌػيف تخػكـ األمػـ حسػب عػدد مبلئكػة اهلل") إالَّ أف
لتثنية " ،8 :13عندما ٌ
السمطات الحاكمة مازالت تزاكؿ عمميا تحت إشراؼ اهلل (قارف ع8ب4 ،أ ك .)6انظر المكضكع الخاص التالي:
الموضوع الخاص :الحكومة الزمنية

.i

.I

المدخؿ

.a

تعريؼ :الحككمة ىي تنظيـ البشرية لذاتيا لتأميف كتكفير االحتياجات المادية.

.b

اليدؼ :أراد اهلل ىذا النظاـ ألنو أفضؿ مف الفكضى.
إف الش ػريعة المكسػػكية ،كخصكص ػان الكصػػايا العشػػر ،تمثٌػػؿ مشػػيئة اهلل فػػي المجتمػػع األىمػػي .بيػػا تت ػكازف

العبادة كالحياة.

المقدس أم شكؿ أك تركيبة لمحككمة ،رغـ أف الحكـ الديني القديـ في إسرائيؿ يعطػي
.ii
ال يضافر الكتاب ٌ
ػيحييف
صػػكرة يم ٍسػػبقة عػػف السػػماء .فػػبل الديمقراطيػػة كال ال أرسػػمالية تمػػثبلف أيػػة حقيقػػة كتابيػػة .كالمطمػػكب مػػف المسػ ٌ

أم نظػػاـ حكػػكمي يتكاجػػدكف فيػػو .ألف ىػػدؼ المػػؤمف المسػػيحي ىػػك البشػػارة باإلنجيػػؿ
التصػ ٌػرؼ بػػإخبلص فػػي ٌ
كالخدمة ،كليس الثكرة.
.c

أصؿ الحككمة الزمنية
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تؤ ٌكد العقيدة الكاثكليكية أف الحككمة الزمنية ىي حاجػة فطريػة ،حتػى قبػؿ السػقكط .كيبػدك أف الفيمسػكؼ

.i

أرسطك يكافؽ ىذا المنطؽ ،إذ يقكؿ" :اإلنساف حيكاف سياسػي" كيقصػد بػذلؾ أف الحككمػة "مكجػكدة بغيػة التػركيج
لمحياة الصالحة".

ػتانتية ،خصكصػان مػارتف لػكثر ،أف الحككمػة الزمنيػة مػف مػكركث السػقكط .كيس ٌػمييا
.ii
تؤ ٌكد العقيػدة البركتس ٌ
إف طريقة اهلل لضبط األشرار ىي تعييف أشرار عمى ضبطيـ".
"ممككت يد اهلل اليسرل" .قاؿٌ " :

يؤ ٌك ػػد ك ػػارؿ م ػػاركس أف الحككم ػػة ى ػػي الكس ػػيمة الت ػػي بي ػػا تض ػػبط النخب ػػة الجم ػػاىير الغفيػ ػرة .فالحككم ػػة

.iii

تؤدياف الدكر نفسو.
كالديانة ،بالنسبة لوٌ ،
المادة الكتابية
.II
ٌ
.a

العيد القديـ

سيطبؽ في السماء .ففي إسرئيؿ القديمة كاف الممؾ ىػك ييػكه .كالثيكقراطيػة
تيعتبر إسرائيؿ النمكذج الذم
.i
ٌ
ىي المصطمح الذم يصؼ حكـ اهلل المباشر (قارف 8صـ.)9-4 :8
يمكف رؤية سيادة اهلل في الحككمة الزمنية بكضكح في:

.ii


إرميا 6 :37؛ عز ار .8 :8



3أخبار األياـ .33 :16



إشعياء .38 :44



دانياؿ .38 :3



دانياؿ .44 :3



دانياؿ .35 ،87 :4


.iii

دانياؿ .38 :5

ينبغي لشعب اهلل أف يككف خاضعان كمحترمان لمحككمات حتى الغازية كالمحتمٌة منيا.




نصر
دانياؿ  ،4-8نبكخذ ٌ
دنياؿ  ،5بمشاصر



دنياؿ  ،6داريكس.


.iv

عز ار كنحميا.

ينبغي لشعب اهلل أف يصمٌي لمسمطة المدنية




إرميا .7 :38
ً
آفكت3 :1
الم ٍشنا،
ٍ

.b

العيد الجديد



مت ،37-34 :87إذ دفع ضريبة الييكؿ.

.i

لقد أظير يسكع احترامان لمحككمات الزمنية.
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.ii



دافع عف مكانة مصمحة الضرائب الركمانية كبالتالي السمطة الزمنية.
مت ،33-85 :33إذ ى
يك ،88 :89السمطة المدنية تيعطى مف اهلل.
كممات بكلس المرتبطة بالحككمات الزمنية.

يتكجب عمى المؤمنيف اإلطاعة كالصبلة ألجؿ السمطات الزمنية.
ركٌ ،7-8 :81
يتكجب عمى المؤمنيف الصبلة ألجؿ السمطات الزمنية.
8تيٌ ،1-8 :3



يتكجب عمى المؤمنيف الخضكع لمسمطات الزمنية.
تيٌ 8 :1
كممات بطرس المرتبطة بالحككمات الزمنية



أع18-8 :4؛ 39 :5؛ بطرس كيكحنا أماـ السنيدريف (ىذا يظير العصياف المدني).

.iii


يتكجب عمى المؤمنيف الخضكع لمسمطات الزمنية.
8بطٌ ،87-81 :3
كممات يكحنا المرتبطة بالحككمات الزمنية.



رؤ ،87بابؿ الزانية تمثٌؿ الحككمة الزمنية المعارضة هلل.

.iv
.III

خاتمة

معينػػة كمرسػػكمة مػػف اهلل .كال يعنػػي ذلػػؾ "الحػػؽ اإلليػػي لمممػػكؾ" بػػؿ التعيػػيف اإلليػػي
الحككمػػة
.a
الزمنيػػة ٌ
ٌ
لمحككمة .ال تفضيؿ ألحد عمى آخر.
.b

إنيا مسؤكلية دينية عند المؤمنيف في إطاعة الحككمة الزمنية في كضعية احتراـ الئقة.

.c

مف البلئؽ عند المؤمنيف دعـ الحككمة الزمنية عبر دفع الضرائب كرفع الصمكات.

.d

خداـ اهلل ليذه المسؤكلية.
غاية الحككمة
الزمنية ىي ضبط النظاـ .إنيـ ٌ
ٌ
يتكجػب عمػى المػؤمنيف بػدافع الضػمير مناىضػة
ليست الحككمة الزمنية مطمقة بؿ محػدكدة السػمطة .لػذا ٌ

.e

عينػػو اهلل ليػػا .كمػػا أ ٌكػػد أغسػػطينكس فػػي كتابػػو [مدينػػة اهلل] قػػائبلن :نحػػف
السػػمطة الزمنيػػة عنػػدما تتخطٌػػى حػػدكد مػػا ٌ
طػ ٍػيف ،األكؿ مؤقٌػػت كاآلخػػر خالػػد .كلػػدينا مسػػؤكلية فػػي كمييمػػا ،لكػػف ممكػػكت اهلل ىػػك الغايػػة
مكاطنػػكف فػػي محي ى

القصكل! فيناؾ تركيز فردم كجماعي في مسؤكليتنا نحك اهلل.

الفعالػػة فػػي مجريػػات الحككمػػة كتطبيػػؽ ،إف
.f
عمينػػا تشػػجيع المػػؤمنيف فػػي النظػػاـ الػػديمكقراطي بالمسػػاىمة ٌ
المقدس.
أمكف ،تعاليـ الكتاب ٌ

يجب أف يسبؽ التغيير االجتماعي تح ٌػكؿ فػردم .ال يكجػد رجػاء حقيقػي دائػـ عمػى الصػعيد الرؤيػكم فػي
.g
الحككمةُّ .
فكؿ الحككمات الزمنية ،رغـ رضػى كاسػتخداـ اهلل ليػا ،ىػي مج ٌػرد إظيػارات كتعبيػرات لمتنظػيـ البشػرم
يكحنا لكممة "العالـ".
تـ التعبير عنيا في استخداـ ٌ
الخاط بمعزؿ عف اهلل .ىذه الفكرة ٌ

"السبلطيف الكائنة ىي مرتّبة مف اهلل"  +NASBفاندايؾ +الكاثوليكية +الحياة
"السبلطيف الموجودة معينة مف اهلل" NKJV
المشتركة
"والسمطة القائمة ىو أقاميا"
ّ
TEV
"السػػػمطات الموجػػػودة اآلف ،اهلل ىػػػو الػػػذي الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
تـ وضعيـ ىناؾ مف اهلل"
"لقد ّ
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تـ تعيينيـ مف اهلل"
"لقد ّ

NJB

عينيا"
ّ

تـ تنصيبيا مف اهلل"
"التي ّ

الشريؼ
NRSV

ىنػػا اس ػػـ مفعػػكؿ كى ػػك يؤ ٌكػػد أف اهلل كراء الس ػػمطة البشػ ػرية (يػػك .)88 :89كى ػػذه ليسػػت إش ػػارة إلػػى "الح ػػؽ اإللي ػػي

معيف مف الحككمػة ،بػؿ لمحككمػة نفسػيا .فالنظػاـ المػدني
لمممكؾ" بؿ إلى المشيئة اإلليية في النظاـ .كليست لنكع ٌ
أحسف مف الفكضى (ع.)6
2:13
إف مف يقاوـ السمطاف" ىذا اسـ فاعػؿ كيشػير إلػى تم ٌػرد شخصػي اعتيػادم ضػد النظػاـ ،كحرفيػان يعنػي "أف يضػع
" ّ

أحد نفسو في مكضع المعارضة" (قارف أع6 :88؛ يع .)6 :5في (مر ،)87 :83أفسح يسػكع بكػؿ كضػكح مجػاالن
و
لكؿ مف الحككمة كالكنيسة .كفي (أع )13-35 :5نرل ماذا يحدث عندما تتجاكز السمطات حدكدىا.
زكد
تمرد يمقػرر

متعدم تاـ كاسـ فاعؿ .كىي ٌ
"مف يقاوـ ...يقاوـ" صيغة فعؿ ٌ
ٌ
تتحدث عف ٌ
كمؤسػس .لقػد ٌ
اهلل العالـ السػاقط مػا ىػك لبلنضػباط كالنظػاـ (قػارف ع 4ك .)6فمناىضػة النظػاـ ىػي مناىضػة هلل ،إالَّ إذا تجػاكزت

المعينة ليا مف اهلل .إف المسألة الركحيػة الحقيقيػة ىػي الطاعػة لمسػمطة .البشػرية السػاقطة
السمطات المدنية الحدكد
ٌ
ترغب الحكـ الذاتي!


"سػػيأخذوف ألنفسػػيـ دينونػػة" كقػػد كردت فػػي ترجمػػة الممػػؾ جػػيمس "إدانػػة" كقػػد اشػػتدت حػ ٌػدة معنػػى ىػػذه

الكممػػة منػػذ العػػاـ 8688ـ .أمػػا ترجمػػة الممػػؾ جػػيمس الحديثػػة فتترجميػػا "دينكنػػة" كيمكنيػػا أف تشػػير حسػػب القرينػػة
إلػػى )8( :دينكنػػة اهلل أك ( )3العقكبػػة المدنيػػة (قػػارف ع .)4ىػؤالء األشػػخاص يجمبػػكف الدينكنػػة عمػػى أنفسػػيـ بسػػبب

مكاقفيـ كأفعاليـ المناىضة لمسمطة (قارف يك.)38-87 :1
3:13
انظر تعميقان مكازيان في 8بط.84 :3

"السمطة /السمطاف" انظر المكضكع الخاص  Archēلدل 18. :8


4:13
"ألنو خادـ اهلل لمصبلح ألجمؾ" تعمؿ السمطات الحككمية ضد فػاعمي الشػر ،فػي حػيف أف االنتقػاـ الشخصػي عنػد
إف طريقة اهلل لضػبط األشػرار ىػي تعيػيف أشػرار عمػى
المؤمف ٌ
صرح مارتف لكثرٌ " :
مقيد (قارف  .)89-87 :83لذا ٌ
ضبطيـ".


تتصدر الجممة الشرطية كتعني فعبلن مستقبميان ممكنان.
إف" ىذه أداة شرط
ٌ
" ْ

"ألنو ال يحمؿ السيؼ ببل سبب"
"ألنو ال يحمؿ السيؼ عبثاً"

NASB
"ألنو ليس ببل سبب ُي ْرمز لمسمطة بالسيؼ"
 NKJVوفاندايؾ +الكاثوليكية "يتقمّد"
"باطبلً"

 NRSVوالحياة +المشتركة
"ألف السمطة ال تحمؿ السيؼ عبثاً"
"إف سمطتيـ في المعاقبة حقيقية" " TEVألنو عمؿ السيؼ وعنده السمطة الستعمالو"
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NJB

الكتاب الشريؼ

تشػػير كممػػة سػػيؼ ( )Machairaإلػػى السػػيؼ الركمػػاني القصػػير المسػػتعمؿ فػػي تنفيػػذ حكػػـ االعػػداـ (أع3 :83؛

رك .)15 :8ىذا المقطع مع أع 88 :35يعطي قاعدة العيد الجديػد لعقكبػة اإلعػداـ ،بينمػا تػؾ 6 :9تب ٌػيف بكضػكح
فعاؿ في درء الفكضى!
منظكر العيد القديـ ليذه المسألة .الخكؼ ىك عنصر ٌ
"إذ ىػػػػو خػػػػادـ اهللُ ،منػػػػتقـ" إف لفظ ػػة من ػػتقـ ( )Ekdikosمس ػػتخدمة ع ػ ٌػدة م ػ ٌػرات ف ػػي العي ػػد الق ػػديـ كق ػػد

األكؿ مف ال .88 :89ففي العيد القديـ كاف إذا قتؿ إنسػاف إنسػانان آخػر كلػك عػف غيػر عمػد،
استخدمت في القسـ ٌ

أف بكلس يعكد بالمسػألة إلػى عػادة
فؤلىؿ الميت
ٌ
كلي الدـ" .يبدك ٌ
الحؽ في المقاضاة االنتقامية (العيف بالعيف) أك " ٌ
العيد القديـ كسمطة الحككمة المدنية.
5:13
"لذلؾ يمزـ أف ُيخضع لو" ىناؾ سػبباف معمنػاف )8( :تفػادم العقكبػة ،سػكاء أكانػت عقكبػة اهلل أك السػمطات الزمنيػة

الحاكمة ك( )3ألجؿ ضمير المؤمنيف.


" ُمراعػػاةً لمضػػمير" ال يكجػػد كممػػة نظي ػرة مػػف العيػػد القػػديـ مقابػػؿ كممػػة "ضػػمير" باليكنانيػػة ،إالَّ إذا كانػػت

الصػ ٍػدر" تتضػ ٌػمف معرفػػة الػػذات كدكافعيػػا .كانػػت الكممػػة اليكنانيػػة تشػػير باألصػػؿ إل ػى اإلحسػػاس
الكممػػة ٍ
العبرٌيػػة " ٌ
ال ػكاعي بالعبلقػػة مػػع الح ػكاس الخمػػس ،ثػػـ اسػػتيخدمت الحق ػان بػػالمعنى الػػداخمي لئلحسػػاس (قػػارف رك .)85 :3كقػػد
استخدـ بػكلس الكممػة مػرتيف فػي محاكماتػو فػي أعمػاؿ (مثػاؿ 8 :31 ،ك .)86 :34ككانػت تشػير إلػى عػدـ عممػو

ػاء
بانتياكو أية كاجبػات دينيػة نحػك اهلل (8كػك .)4 :4فالضػمير ىػك الػكعي المتنػامي لػدكافع كتصػرفات المػؤمنيف بن ن
مؤسػػس عمػػى كممػػة اهلل .كىػػذا
عمػػى )8( :نظ ػرة كتابيػػة لمعػػالـ؛ ( )3سػػكنى الػػركح القػػدس؛ ( )1نمػػط حيػػاة معرفػػي ٌ

ممكف عبر القبكؿ الشخصي لئلنجيؿ!
6:13
"فػػإنكـ تُوفُػػوف الجزيػػة أيضػاً" ىػػذه صػػيغة حاضػػر مرفػػكع مبنػػي لممعمػػكـ .كلػػك بػػدت شػػكبلن بصػػيغة األمػػر الحاضػػر
الزمنيػػة كتحديػػدان أف السػػمطات الحككميػػة
(قػػارف ترجمػػة  )JBىػػذا أحػػد األمثمػػة عػػف مسػػؤكلية المػػؤمف نحػػك السػػمطات
ٌ
ىي خادمة هلل.
7:13
 +NASBفاندايؾ
"فاعطو الجميع حقوقيـ :الجزية ...الجباية ...الخوؼ ...اإلكراـ"
أدوا ٍّ
لكؿ حقّو :الجزية ...الجباية ...الميابة ...الكرامة"
"ّ

 +NKJVالكاثوليكية
NRSV

بذمتكـ ليـ الجزية ...الخراج ...االحتراـ ...الكرامة"
"ادفعوا إذاً ،ما ىو ّ
"ادفعػوا إذاً ،مػػا ىػػو بػ ّذمتكـ ليػػـ مػػف ضػرائب الػػدخؿ والعقػػارات وىػػابوىـ واحترمػػوىـ TEV
جميعاً"

"ادفعوا لكؿ مسؤوؿ حكومي ما يطالبكـ بو قانوناً سواء كاف ضػريبة مباشػرة أو غيػر مباشػرة ،والميابػة JB
والكرامة"
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ىذا يمكف أف يشير إلى مجمكعتيف منفصمتيف مف السمطات الزمنية (قارف  )RSVكلكف ما ييقصد بو عمػى األرجػح
َّ
أف المس ػػيحييف ي ػػدفعكف الضػ ػرائب كيق ػػدمكف االحتػ ػراـ لمس ػػمطات المدني ػػة ألني ػػا ت ػػؤدم كظيف ػػة خ ػ ٌػداـ اهلل( .ع4 ،8

[مرتاف] ،6 ،مت.)33-85 :33


إف المصػػطمحيف "جزيػػة /ضػريبة" ك"جبايػػة /خػراج" مسػػتعمبلف بتػرادؼ المعنػػى ىنػػا (رغػػـ أف ترجمػػة TEV

األمػػة
تفػ ٌػرؽ بينيمػػا) فػػإذا حمٌمناىمػػا مػػف ناحيػػة داللػػة المعنػػى (المعنػػى األصػػمي) فػػاألكؿ يشػػير إلػػى جزيػػة تػػدفعيا ٌ
المقيكرة أماـ المحتؿ (قارف لكقا  )33 :41كالثانية ضريبة شخصية (قارف مت 35 :87؛  87 :33ك.)89
نظرة عامة عمى رومية 14-8 :13

َّ
المٍمزمػػة"
أ.
مػف الممكػف فيػػـ األعػداد  7-8كقرينػػة أدبيػة مسػتقمٌة كقائمػػة بػذاتيا ،إال ٌ
أف مكضػػكع "المسػتحقٌات ي
فػػي ع 7يبػػدك مسػػتم انر بمعنػػى آخػػر فػػي ع .8فعمػػى المػػؤمنيف مسػػتحقٌات يممزمػػة نحػػك الدكلػػة ،كمثيميػػا نحػػك البشػػر

اآلخريف.
ب.

األعداد  81-8تشػ ٌكؿ فكػرة مترابطػة كمػا ىػك الحػاؿ فػي ع .84-88إنيػا تتػابع مناقشػة مكضػكع مسػؤكلية

محبة اآلخريف التي بدأىا في األصحاح .83
المؤمف المسيحي في ٌ
كيظي ػر
ت.
يسػػتخدـ بػػكلس الرسػػكؿ الكصػػايا العشػػر مػػف العيػػد القػػديـ كػػدليؿ أخبلقػػي لمػػؤمني العيػػد الجديػػد ،ي
استم اررية صبلحية العيد القديـ في ىػذا المجػاؿ لعيشػة الػكرع كالتقػكل (التقػديس) ،كلػيس الخػبلص (التبريػر ،قػارف
عدة مصادر ليبني إرشادات أدبية كأخبلقية:
غبلطية  .)1كيبدك أف بكلس يدمج ٌ
كممات يسكع.
.8
.3

إرشاد الركح.

.1

العيد القديـ.

.4

تدريبو كمعمٌـ ييكدم.

.5

معرفتو بالمف ٌكريف اليكنانييف (خصكصان الركاقييف ،مدرسة فمسفية أنشاىا زينكف)

محبة الناس؛ خدمة اهلل ،خدمة الناس!
ىذا أعطى مبلمح "نامكس
محبة اهللٌ ،
المحبة" ٌ -
ٌ
فػػي األعػػداد  84-88تكجيػػو أخػػركم (نيايػػة الزمػػاف) .لقػػد كػػاف التبػػايف بػػيف الظممػػة كالنػػكر مي ػزة لػػؤلدب
ث.
العبراني ،بما في ذلؾ مخطكطات البحر الميػت .كىػي طريقػة شػائعة فػي كتابػات يكحنػا كبػكلس ،أم "مػا ىػك قػائـ"
مقابؿ "ما لـ يحصؿ بعػد" الػذم ىػك تػكتٌر مكجػكد فػي حيػاة المػؤمف المسػيحي كيشػ ٌكؿ حػاف انز لعيشػة الػكرع كالتقػكل.
إف "العصػػر الجديػػد" (ممكػػكت اهلل) قػػد تػ ٌػـ الشػػركع بػػو كسػػيكتمؿ قريبػان .ىػػذا المقطػػع شػػبيو بمػػا كرد فػػي 8تػػس-8 :5
ٌ
.88

مغيػػر عمػػى حيػػاة أكغسػػطينكس فػػي صػػيؼ 186ـ إذ يقػػكؿ فػػي مؤلَّفػػو
ج.
لقػػد كػػاف لؤلعػػداد  84-81تػػأثير ٌ
بعد أكثر ،كليست لي أية حاجة؛ فػك انر عنػد نيايػة ىػذه العبػارة ،غمػر قمبػي نػكر سػاطع
"اعترافات" " ،39:8ال قراءة ي

ؾ كاضمحؿ".
فتبدد كؿ ظبلـ الش ٌ
الدراسة بالجممة والكممة
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النص ( NASBالدارج) 11–8 :13
7
َّ
وس8 .أل َّ
ضا ،أل َّ
َح َّ
َف ُي ِح َّ
َف «الَ
َح ٍد ِب َ
ش ْي ٍء إِالَّ ِبأ ْ
الَ تَ ُكوُنوا َم ْد ُيوِن َ
ض ُك ْـ َب ْع ً
ب َب ْع ُ
َف َم ْف أ َ
يف أل َ
ام َ
ب َغ ْي َرهُ فَقَ ْد أَ ْك َم َؿ الن ُ
ُخرىِ ،ىي م ْجموع ٌة ِفي ِ
ِ
ور ،الَ تَ ْ ِ
ش َي ْد ِب ُّ
الز ِ
ىذ ِه
ؽ ،الَ تَ ْ
س ِر ْ
َ َ ُ َ
تَْز ِف ،الَ تَ ْقتُ ْؿ ،الَ تَ ْ
شتَو»َ ،وِا ْف َكا َن ْت َوص َّي ًة أ ْ َ
01
ِ
ِ
ِ
ص َنعُ َ ِ ِ
َّ
ام ِ
وس.
َف تُ ِح َّ
ا ْل َك ِم َم ِة«:أ ْ
ب قَ ِر َ
يب َؾ َك َن ْفس َؾ» .اَْل َم َح َّب ُة الَ تَ ْ
شِّار ل ْمقَ ِريب ،فَا ْل َم َح َّب ُة ى َي تَ ْكمي ُؿ الن ُ
8:13
"ال تكونوا مديونيف ألحد" ىذه صيغة أمر مػع أداة نيػي كالتػي تعنػي عػادةن التكقٌػؼ عػف عمػؿ ج و
ػار مجػراه .فممعبػارة
التشػػديدية نفيػػاف ،كممكػػف أف يكػػكف األمػػر عمػػى عبلقػػة مػػع مسػػألة الضػريبة (ع )7-6لقػػد كػػاف الػ َّػديف المػػالي نزيفػان
ػيحية كالعمػؿ
حب الدنيا .إنيا تسمب المؤمنيف قدرتيـ عمى دعـ القضػايا المس ٌ
قكيان دائمان .حاذر مف ٌ
ركحيان كعاطفيان ٌ
َّ
نصػػيان "لبلمتنػػاع عػػف بطاقػػات االئتمػػاف" .فالكتػػاب
الخيػػرم الفػػردم .إال ٌ
أف ىػػذا العػػدد ال يمكػػف اسػػتخدامو برىان ػان ٌ
ػباحية! كاألعػػداد  81-8تشػ ٌػدد عمػػى أكلكيػػة
المقػ ٌػدس كاجػػب التفسػػير فػػي ضػػكء زمانػػو .فيػػك لػػيس جريػػدة أميركيػػة صػ ٌ
محبػة اآلخػػر ( )8كػػأخكة فػػي العيػػد (مػػت41-19 :33؛ يػك )15-14 :81ك( )3زمػػبلء فػػي الكيػػاف البشػػرم (قػػارف
ٌ
مت43 :5؛ غؿ.)81 :6
ػب بعضػػكـ بعض ػاً" ىػػذه ىػػي الفك ػرة المفتاحيػػة لؤلعػػداد ( 81-8قػػارف يػػك14 :81؛ 83 :85؛

"إالَّ بػ ْ
ػأف يحػ ّ

رك81 :83؛ 8كك81؛ في4-1 :3؛ 8تس9 :4؛ عب8 :81؛ 3بط7 :8؛ 8يك88 :1؛  7 :4ك.)83-88

محبػة معزكلػة أك

"ألف مف َّ
أحب قريبو" الفعؿ ىنا فػي صػيغة اسػـ المفعػكؿ الحاضػر كال ييشػير إلػى أفعػاؿ ٌ
محبػة شػبيية بالمسػيح .إف لفظػة "قريػب" تعنػي حرفيػان "اآلخػر /الغيػر" [ترجمػة فانػدايؾ
مكسمية ،بؿ إلى نمػط حيػاة ٌ
ٌ

العربية] ( ،)Heterosرغـ أف الفرؽ بيف  Heterosك( Allosاآلخر /المشابو) كاف يم ٍخفقان في اليكنانيػة الككينيػة.
كتشػير ربمػػا فػي القرينػػة إلػػى الجػار أك القريػػب سػكاء كػاف مؤمنػان أـ ال بػػالمعنى األكسػع الممكػػف (لػػك38-84 :83؛

 .)17-35 :81عممػ ػان أف االقتب ػػاس م ػػف ال 88 :89ف ػػي القرين ػػة ييش ػػير إل ػػى الشػ ػريؾ اآلخ ػػر ف ػػي العي ػػد (أخ ػػكؾ
محب ػػة اآلخػ ػريف م ػػف المس ػػيحييف ك ػػأخكة كالي ػػالكيف كم ػػؤمنيف محتىمم ػػيف.
العب ارن ػػي) .كينبغ ػػي لمم ػػؤمنيف المس ػػيحييف ٌ
كنمك الجماعة (قارف 8كك.)7 :83
ٌ
فالمسيحية عائمة ككؿ عضك فييا يعيش كيخدـ لسبلمة ٌ
أتـ الناموس"
"فقد أكمؿ الناموس"  +NASB, NKJV, NRSVفاندايؾ
"فقد ّ
TEV
تمـ الشريعة"
"فقد أطاع الناموس"
"فقد ّ
JB
أتـ العمؿ بالشريعة"
"فقد نفّذت التزاماتؾ"
" ّ
"فقد عمؿ بالشريعة كمّيا"

الكاثوليكية
الحياة
المشتركة
الكتاب الشريؼ

ىػػذا الفعػػؿ اليكنػػاني الشػػائع ( )Pleroōيمكػػف ترجمتػػو بعػ ٌػدة طػػرؽ .كالصػػيغة مضػػارع تػػاـ مبنػػي لممعمػػكـ كيمكػػف
ترجمتيػا" .قػد أي ٍك ًمػؿ كمسػتمر فػي اإلكمػاؿ" لقػد اقتػبس  Robert Jannaفػي كتابػو المسػمى " المعػيف النحػكم فػي
يكنانيػة العيػد الجديػد "  A Grammatical Aid to The Greek New Testamentاقتػبس مػف A. T.
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كيسمييا "مأثكر تاـ( :إشارةن إلى حقيقة مألكفة يعرفيػا المتمقٌػكف جيػدان)" (ص .)38كمك ٌػررة فػي ع81
Robertson
ٌ
(قارف غؿ84 :5؛ .)3 :6
9:13
ليس أم انر غير مألكؼ عند بكلس استخداـ نامكس مكسى (خر87-81 :31؛ تػث38-87 :5؛ ال )88 :89كذلػؾ
تحفي ػ ػ انز لمػ ػػؤمني العيػ ػػد الجديػ ػػد .فػ ػػي أؼ ،1-3 :6اسػ ػػتخدـ بػ ػػكلس أيض ػ ػان إحػ ػػدل الكصػ ػػايا العشػ ػػر كػ ػػدافع محفٌػ ػػز
ػنص مػػف العيػػد القػػديـ لػػيس كسػػيمة لمخػػبلص إالَّ أنػػو مػػازاؿ يمثٌػػؿ مشػػيئة اهلل
لممسػػيحييف (8تػػي .)81-9 :8ىػػذا الػ ٌ
المعمنة حكؿ كيفية تعامؿ الناس مع اهلل كمع بعضيـ الػبعض (قػارف رك4 :85؛ 8كػك 6 :81ك )88مػف المحتمػؿ
أف االقتبػػاس مػػف العيػػد القػػديـ كػػاف طريقػػة بػػكلس لمتكاصػػؿ مػػع المػػؤمنيف فػػي كنيسػػة ركميػػة سػكاء أكانػػت خمفيػػاتيـ

كمؿ" لو عبلقة بمناقشة يسكع حكؿ النامكس في مت.87 :5
ييكدية أك أممية .استخداـ لفظة "اكتمؿٌ /
كعػػرؼ اجتمػػاعي كلػػيس نػػامكس مكسػػى
مػػف الممكػػف أف يكػػكف فػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى النػػامكس بشػػكؿ عػػاـ .النػػامكس ي

تحديػػدان (قػػارف ترجمػػة  )JBمػػع العمػػـ بػػأف كاقعػػة اقتبػػاس بػػكلس مػػف العيػػد القػػديـ فػػي ع 9تتضػ ٌػمف إشػػارة لمنػػامكس
تكمػػؿ النػػامكس حقٌ ػان! انظػػر المكضػػكع الخػػاص
المكس ػكم .الحػػظ أف
ٌ
المحبػػة كلػػيس حفػػظ أع ػراؼ البشػػر ،كحػػدىا ٌ

التالي:

الموضوع الخاص :آراء بولس عف الناموس الموسوي
أ.
ب.
ت.

ٌإنو مف اهلل كصالح (قارف رك 83 :7ك)86
البر كالقبكؿ عند اهلل (بؿ يمكف أف يككف لعنة ،قارف غبلطية.)1
ليس سبيبلن لنيؿ ٌ

مػػازاؿ النػػامكس يمثٌػػؿ إرادة اهلل بسػػبب أنػػو إعػػبلف اهلل الػػذاتي (غالب ػان مػػا يقتػػبس بػػكلس مػػف العيػػد القػػديـ

إقناعان أك تشجيعان لممؤمنيف).

ييعتبػػر العيػػد القػػديـ كسػػيمة إخبػػار لممػػؤمنيف (قػػارف رك34-31 :4؛ 4 :85؛ 8كػػك 6 :81ك )88كلكػػف
ث.
ليس كسيمة خبلص (قارف أعماؿ85؛ ركمية4؛ غبلطية1؛ رسالة العبرانييف).
ج.

يؤديو في العيد الجديد ىك:
دكره الذم ٌ
ييظير اإلثـ.

.1

يخبر المؤمنيف بق اررات أخبلقية.

.8
.3

يقكد الجنس البشرم المفدم في مجتمعو.

إف ىذا الطيؼ البلىكتي العابر مف المعنة إلى البركػة كالديمكمػة س ٌػبب مشػكمة فػي محاكلػة فيػـ آراء بػكلس عػف
النامكس المكسػكم .يكتػب  James Stewartفػي كتابػو رجػ هؿ فػي المسػيح ) (A man in Christعػف التفكيػر
المتناقض ظاىريػان عنػد بػكلس ،يقػكؿ" :مػف الطبيعػي أف تتكقٌػع مػف شػخص شػرع فػي بنػاء منظكمػة مػف األفكػار
كالعقائػػد أف يحػ ٌػدد بأكضػػح مػػا يمكػػف معػػاني المصػػطمحات التػػي اسػػتخدميا .كتتكقػػع منػػو أف يصػ ٌػكب بدقٌػػة فػػي

أسػػمكبو نحػػك أفكػػاره ال ارئػػدة ،فتطالػػب َّ
أف الكممػػة التػػي اسػػتخدميا الكاتػػب م ػرةن فػػي معنػػى خػػاص يجػػب أف يحمػػؿ
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أما أف تبحث عف ذلؾ عنػد بػكلس فإنػؾ ستصػاب بخيبػة األمػؿ .فأغمػب
المعنى ذاتو مف أكؿ النص إلى آخرهٌ .
األسػػمكب عنػػده فضػػفاض غيػػر جػػازـ .إذ يكتػػب" :النػػامكس مقػ ٌػدس" ك"أيسػ ٌػر بنػػامكس اهلل فػػي اإلنسػػاف البػػاطف"

(رك 83 :7ك )33لكف يتضح مفيكـ آخر لمشريعة  ،nomosيقػكؿ فػي مكضػع آخػر "المسػيح افتػدانا مػف لعنػة
النامكس (غؿ ")81 :1ص.36

الموضوع الخاص :تعميقات عمى خروج 21
خر ،13 :21القتؿ
.I

القرينة

.a

جػػدير بالتػػذكرة أف الكصػػايا التػػي تبػػدك ذات طبيعػػة اجتماعيػػة ىػػي فػػي حقيقػػة األمػػر دينيػػة .فسػػيادة اهلل

عمى خميقتو ككذلؾ فػداؤه يظمٌػبلف ىػذه الكصػايا .فالكصػية التػي تنيػى عػف القتػؿ ،ترٌكػز بح ٌػد ذاتيػا عمػى صػكرة
اهلل في كؿ كائف بشرم ،كعمى عناية اهلل كاىتمامو بحياة اإلنساف.
جػػدير بالتػػذكرة أف كػ َّػؿ كصػػية عمػػى حػػدة تعكػػس مجتمػػع اإليمػػاف .فتح ػريـ إنيػػاء الحيػػاة بطريقػػة غيػػر
.b

قانكنية مرٌكز أصبلن كبالدرجة األكلى ضمف مجتمع مؤمف .كتطبيقاتو تشمؿ البشرية جمعاء.
.II

دراسة الكممة في المصطمحات ذات الداللة

.a

"القتؿ".



مرة.
 ،Haragمستخدـ ٌ 865

ى ػػذا مص ػػطمح ن ػػادر ( )rasahع ػػف إني ػػاء الحي ػػاة .مس ػػتخدـ فق ػػط  46م ػ ٌػرة ف ػػي العي ػػد الق ػػديـ .كيكج ػػد
.i
مصطمحاف آخراف أكثر شيكعان.

.ii
.8

مرة.
 ،Hemitمستخدـ ٌ 318

كمكسعان.
معنى أصميان محدكدان كآخر
أف المصطمح ( )rasahيحمؿ
مفصبلن
يبدك ٌ
ٌ
ٌ
ن
و
متعمػػدة .كغالب ػان مػػا كانػػت
كانػػت المفظػػة متٌصػػمة أص ػبلن بإنيػػاء الحيػػاة لش ػريؾ بالعيػػد بطريقػػة قانكنيػػةٌ ،

ػركم لكػف بمعنػى االقتصػاص القػانكني
كلي ال ٌػدـ" أك .go'elىػذا االسػتخداـ كػاف يتض ٌػمف ٌ
التعمػد أك الت ٌ
مرتبطة " ٌ
(قػػارف عػػد14-11 :15؛ ال .)31-81 :34فػػي الكاقػػع إف قػػانكف تػػاليكنً ٍس "العػػيف بػػالعيف" (قػػارف تػػؾ)6-5 :9

كاف سبيبلن لضبط االنتقػاـ .كفيمػا بعػد ت ٌػـ إنشػاء مػدف الممجػأ (تػث48 :4؛ يػش )31:1حتػى إذا قتػؿ عضػك مػف
أبنػػاء العيػػد ،بطريقػػة ىع ىرضػ ٌػية أك انفعاليػػة ،عض ػكان آخػػر مػػف أف ػراد المجتمػػع ،يػػتم ٌكف القاتػػؿ مػػف تفػػادم غضػػب
الضحية.
عائمة
ٌ

العمد" أصبح يحتػؿ
.3
الحقان أصبحت الكممة تشير إلى الدافع أك المكقؼ كراء إنياء الحياة .مفيكـ "القتؿ ٍ
األكؿ (خر84-83 :38؛ عد 88 :15ك33؛ تث)34 :38
المقاـ ٌ

ىػػذا التفريػػؽ لػػو مغػػزل كبيػػر فػػي ىػػذه الكصػ ٌػية .كيبػػدك مػػف القرينػػة ٌأنػػو يشػػير فقػػط إلػػى اآلخ ػريف ضػػمف
.1
ػكلي الػدـ أك انتقػاـ فػكرة الػدـ .مػع العمػـ أف الكممػة اسػتخدمت فػي المقػاطع البلحقػة
جماعة العيد .كليػا عبلقػة ب ٌ
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انعكاسان لمكصايا العشر (ىك3 :4؛ إر )9 :7في إشارة إلى القاتؿ .الكممة ليػا صػمة لػيس بالنػامكس فحسػب بػؿ
.iii

بالدافع أيضان .فيي تمتد مف القريب إلى األخ في اإلنسانية.

ال عبلقة ليذه الكممة ،بكؿ تأكيد ،بالمسألة األخبلقية المعاصرة في عقكبة اإلعداـ أك المكت .فمـ يكػف

المقدسة!).
المقدسة (أك ،حتى مع الحرب غير ٌ
لمييكد ٌأية مشكمة مع تنفيذ المجتمع لمعقكبة كال مع الحرب ٌ
إف أفضؿ ترجمة تتماشى مع ثقافتنا المعاصرة ىي "القتؿ عف سبؽ اإلصرار".
.iv
.III

نظرة عامة

.a

مككن ػػة م ػػف كممت ػػيف عبػ ػرٌيتيف فق ػػط .إني ػػا كص ػػايا قص ػػيرة ج ػػدان
إف الكص ػػايا السادس ػػة كالس ػػابعة كالثامن ػػة ٌ

كمحددة.
ٌ
.b

.IV
.a

تخص اهلل .فالطريقة التي نعامؿ بيا اآلخريف تعكس أفكارنا عف اهلل.
الحياة ،أم الحياة بمجمميا،
ٌ
الموازيات مف العيد الجديد
يسكع

تقػ ٌػدـ لنػػا تكسػػعتو ليػػذه الكصػػية (مػػت )36-38 :5التكجيػػو السػػميـ لمجػػدؿ المعاصػػر حػػكؿ كيفيػػة تطبيػػؽ
.i
النص في يكمنا الحاضر.
ىذا
ٌ

حيز الدكافع .فنحف كما نف ٌكر! "كمػا
.ii
حيز األفعاؿ إلى ٌ
لقد نقؿ يسكع كبشكؿ كاضح الكصايا العشر مف ٌ
نحف عادةن.
يف ٌكر اإلنساف في قمبو ،ىكذا ىك" كالفكرة تظير ٌ
مما نفاخر بو ي
أف الحياة أكثر صمة كمغزل ٌ
.b

.i

8يك 85 :1ىنا تي ٍعمى ٍف فكرة الكراىية باعتبارىا قتبلن.
األلفاظ اليكنانية المستخدمة في مت38 :5؛ 8يك 85 :1مختمفة في البناء متشابية في المعنى.

.ii
.iii

يكحنا
ٌ

.V

الحظ الناحية اإليجابية في 8يك.38-89 :4
حقائؽ لمتطبيؽ

كلي الدـ ،بالفرار إلى إحػدل مػدف الممجػأ (قػارف عػد،15
أ.
حتٌى لك كاف بإمكاف القاتؿ بدكف قصد تفادم ٌ
يتكجػػب عميػػو دفػػع عقكبػػة اإلقامػػة الجبريػػة فػػي تمػػؾ المدينػػة حتٌػػى يمػػكت رئػػيس الكينػػة .كتػػداعيات
يػػش )31كػػاف ٌ
ىذا الفعؿ ُّ
تظؿ باقية!
أف القػدماء لػـ يف ٌكػركا بحػدكث مثػؿ ىػذا،
ب.
أف ىذا العػدد ال عبلقػة مباشػرة لػو مػع االنتحػار .طالمػا ٌ
كمع ٌ
النص مازاؿ يعطي مبدأن ركحيان بخصكص قدس ٌػية الحيػاة اإلنسػانية كسػيادة اهلل كغايتػو ألجػؿ حيػاة اإلنسػاف
لكف
ٌ
ٌ
النص يتكمٌـ إلينا بق ٌكة الكممة ليكمنا الحاضر بيذا الخصكص.
المخمكؽ عمى صكرتو .ىذا
ٌ

النص ال يعطي كممة فصػؿ لمسػؤاؿ المعاصػر عػف )8( :عقكبػة اإلعػداـ أك ( )3الحػرب.
أف ىذا
ت.
كما ٌ
ٌ
المسمكيف .كمازاؿ مبدأ قيمة
بحد ذاتيما ،فالييكد سمككا كبل
شريف ٌ
ٍ
ألف ىذيف األمريف بالنسبة إلسرائيؿ لـ يككنا ٌ
ميمة في ىذا المجاؿ.
الحياة المخمكقة عمى صكرة اهلل كتحت تح ٌكمو ،مازاؿ حقيقة ٌ
فعطيػة الحيػاة ىػي فرديػة
بد منيا حػكؿ ك ارمػة كقداسػة الحيػاة اإلنسػانية.
ىذا
ث.
النص يتكمٌـ عف كممة ال ٌ
ٌ
ٌ
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حد سكاء.
كجماعية عمى ٌ
إننا مسؤكلكف عػف اإلسػاءة الجسػدية كاالجتماعيػة كالنفسػية تجػاه أجسػادنا بقػدر مػا نحػف مسػؤكلكف عػف اإلسػاءة
الجسػػدية كاالجتماعيػػة كالنفسػػية تجػػاه اآلخػريف فػػي مجتمعنػػا .ىػػذا صػػحيح عمػػى كجػػو الخصػػكص فػػي ثقافػػة مثػػؿ

حراس إخكتنا!
ثقافتنا التي تسمح لنا بالتكمٌـ كبالتالي ٌ
نغير البنية التنظيمية .إننا ٌ
خر ،14:21الزنا
.I

القرينة

.a

مف الكاضح في ىذه القرينة ارتباط احتراـ أحدنا هلل فػي شػكؿ احترامنػا لحيػاة كزكجػة كممتمكػات القريػب

(قارف إر .)8 :5ىذا مثبت بالتراتب المختمؼ ليذه الكصايا في الترجمة السبعينية.
.b

.c

.d

.II

تبني ىذه الحقيقة القديمة في ثقافتنا المعاصرة.
التكازم المكجكد في سفر التثنية يظير لياقة ٌ
مستقر ،ىي أيضان ،كيذه الكصية.
لمجتمع
بالنسبة لكصية احتراـ الكالديف كالتي تبدك المفتاح
و
ٌ
مبنية عمى تؾ 34 :3كالكصية الرابعة التي يبنيت عمى تؾ.1-8 :3
تبدك ىذه الكصية ٌ
دراسة الكممة

النص ىي "الزنا" ،فمف الحاسـ بمكاف أف يفيـ أحدنا ىذه الكممة فػي ضػكء الثقافػة
الكممة الرئيسية ليذا
.a
ٌ
العبرانية القديمة.
تختمؼ ىذه الكممة عف قرينة العيد القديـ لكممة "الفسكؽ" ،فالزنا تيظير أف فريقػان كاحػدان عمػى األقػؿ فػي
)8
ػزكج (قػارف أـ1 :39؛
أمػا لفظػة "فسػكؽ" فتتض ٌػمف ٌ
العبلقة الجنسػية ىػك طػرؼ متػزكجٌ .
أف كػبل الفػريقيف غيػر مت ٌ
أما الفارؽ في كممات العيد الجديد فقد اضمح ٌؿ كتبلشى.
ٌ .)1 :18
ألف ليػػا عبلقػػة بأىميػػة حقػػكؽ اإلرث التػػي
)3
ىػػذه االحتماليػػة تشػػرح سػػبب التشػػديد عمػػى الحالػػة الزكجيػػة ٌ

تضمنيا كعد اهلل "باألرض" حيث في ك ٌؿ  51عامان (سنة اليكبيؿ) تعكد ممكية األرض إلى أصػحابيا األصػمييف
ٌ
حسب أسباطيـ.
)1


كاف الزنا يمدانان ثقافيان قبؿ التشريع المكسكم (قارف تؾ81 :83؛ 7 :36؛ .)9 :19
كخطية ضد:
كاف يينظر إلى الزنا
ٌ

القريب – خر84 :31؛ تث.88 :5



الزكاج – ال.31 :88



اهلل – تؾ81-8 :31؛ .88-7 :36

)4

)5

كاف ييعاقب عميو باإلعداـ لكبل الفريقيف.
ال.8 :31



تث.34-33 :33



حز( 41 :86مجازم).



تحذيرات شديدة الميجة مكجكدة في أمثاؿ.9-8
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.III

العبلقة مع العيد الجديد

كممخػػص لئلع ػػبلف الق ػػديـ (قػػارف لػػك .)37 :81كى ػػذا يؤ ٌك ػػد ص ػػمة الكص ػػايا
اسػػتخدـ يسػػكع ال88 :89
.a
ٌ
العشر مع تعاممنا مع اآلخريف.
ك ٌشؼ يسكع الكصايا في مت .38 :5إذ يضػع تشػديدان عمػى الػدافع عكضػان عػف الفعػؿ .لقػد رأل الييػكد
.b
الذىف كمستنبت النفس .ما يف ٌكر بو المرء يعكس صكرتو الحقيقيػة (أـ .)7 :31ىػذا يجعػؿ الكصػايا العشػر مػف

طبؽ  -كىذه ىي الغاية (قارف غؿ)39 :1 – 85 :3
شبو المستحيؿ أف تي ٌ
 .IVالتطبيقات الحديثة
.a

مف المحتمؿ أف يكػكف الػزكاج أفضػؿ تشػبيو لحيػاة ممؤىػا التػزاـ إيمػاني فػي اسػـ اهلل .إنػو أحسػف فرصػة

لفيػػـ حقػػائؽ أفكػػار ميثػػاؽ العيػػد القػػديـ (مػػبل .)84 :3إف احترامنػػا لش ػريؾ الحيػػاة مػػف ك ػ ٌؿ الن ػكاحي بمػػا فييػػا
القكة الكامنة في ىذا العدد.
الجنسية يساعدنا عمى إدراؾ ٌ
.b

المديد.

االسػػتقرار كالكفػػاء فػػي الػػزكاج ،كمػػا احتػراـ الكالػػديف .ىػػك عمػػكد داعػػـ أساسػػي لمقػ ٌػكة االجتماعيػػة كالعمػػر

عطيػػة مػػف اهلل .إنيػػا فكرتػػو كمشػػيئتو تجػػاه
.c
أف الرغبػػة الجنسػ ٌػية عنػػد اإلنسػػاف ىػػي ٌ
نحتػػاج لمتشػػديد عمػػى ٌ
اإلنساف ،كاإلرشادات كالدالئؿ لػـ ييقصػد منيػا إحبػاط حريػة أك سػعادة اإلنسػاف ،بػؿ إعطػاء إرشػادات عػف الػكرع

كالتق ػػكل لئلنس ػػاف الس ػػاقط .فالمح ػػاذير يم ٍعط ػػاة لفائ ػػدة كس ػػعادة طكيم ػػة األج ػػؿ ،رغ ػػـ َّ
أف اإلنس ػػاف أس ػػاء لمعممي ػػة
قكي ػان ضػػمف البشػػر كالتػػي يجػػب
الجنسػػية ،كبمػػا ٌأنػػو يممػػؾ كػػؿ ىبػػات اهلل ،لكػػف ما ازلػػت الرغبػػة الجنسػ ٌػية جمكح ػان ٌ
كضعيا تحت تح ٌكـ اهلل كارشاده.

يجب ضبط كمراقبة الجنس احترامان لقدس ٌػية اإلنسػاف (ذكػ انر كػاف أـ أنثػى) ألنيمػا يخمقػا عمػى صػكرة اهلل.
.d
إف تركيزنا الساقط عمى "األنا" يبدك كاضحان َّ
كؿ الكضكح في ىذا المجاؿ.

خر ،15 :21السرقة
.I

عامة
معمومات ّ

كمحبتنا كاحترامنا هلل فػي كافػة نػكاحي
عمى غرار ك ٌؿ األنظمة في الكصايا العشر ،يجب إظيار إيماننا
.a
ٌ
اإلدعػػاء بمعرفتػػو كبعػػد ذلػػؾ اسػػتغبلؿ شػريؾ العيػػد ،مكرىػػة عنػػد اهلل
اليكميػػة،
حياتنػػا
الدينيػػة منيػػا كالدنيكيػػة .إف ٌ
ٌ
ٌ
(قارف 8يك38-31 :4؛ .)88-7 :3

لقػػد قيصػػد مػػف ىػػذه الكصػ ٌػية صػػيانة الربػػاط فػػي مجتمػػع العيػػد بالشػػركة األخكيػػة التػػي تجػػذب بنكعيتيػػا
.b
المقدسة حتمان.
الركحية العالـ
المشكش كالمتطمٌع نحك إلينا كىذا ىك ىدؼ األسفار ٌ
ٌ
كمػػا َّ
ركػػزت بػػاقي الكصػػايا عمػػى يممكيػػة اهلل لمحيػػاة كمٌيػػا .ىكػػذا تفعػػؿ ىػػذه الكصػ ٌػية! فػػنحف ككػػبلء كلسػػنا
.c
الكصية( .مز.)83-81 :51
إف جمكحنا الساقط نحك التممٌؾ بدكف كمفة يي ىش ٌكؿ خمفية ىذه
ٌ
مالكيفٌ .
.II

دراسة الكممة والجممة

.a

ٌإنيا الكصية الثالثة في النصؼ الثاني مف الكصايا العشر كالمؤلٌفة مف كممتيف في العبرٌية.
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.b

إف ىدؼ التحريـ غائب .كيدعـ ىذا الغياب عادةن:
قرينة الكصيتيف السابقتيف ذات العبلقة بالجنايات الكبرل.

.3

كجكد مقاطع مكازية تطبيقية سكاء مباشرة (خر )86 :38أك عف بعد (تث )7 :34انظر أيضان تؾ.17

.8

مدكف لنا بالكحي.
ألنو ٌ
يكسع ىيئة األمر كالكصية.
ألنو ٌ

.4

يقتبس يسكع ىذا المقطع بكؿ كضكح في إشارة عف السرقة (قارف مت.)88 :89

.d

تعرؼ كتشرح ىذه الحقيقة:
يكجد بعض المقاطع المكازية ذات الداللة ،كالتي ّْ

.8
.c

.3
.1

عممان أف الشكؿ القصير ممكف الدفاع عنو

يكجد أيضان مقطع مك واز في القرينة المباشرة ذات الصمة بالسرقة – خر.8 :33

لقد يعكلجت السرقة في شرائع أخرل لمنامكس القديـ كالتي كانت عقكبتيا عادةن المػكت ،أك التقطيػع ،أك
.5
التعكيض بثبلثيف ضعفان.
.8

قدكس."...
ألني ٌ
ال" 88-8 :89تككنكف ٌ
قديسيفٌ .
يجب أف يعكس نمط حياتنا خصائص عائمة أبينا كالينا (قارف ع.)88
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يج ػػب أف ّْ
إيمانن ػػا حياتىن ػػا اليكمي ػػة .سػ ػكاء ف ػػي األعم ػػاؿ اإليجابي ػػة أك النػ ػكاحي الس ػػمبية .فكبلىم ػػا

يطب ػػع ي
يستقيماف بالدكافع السميمة (قارف ع.)87
القريب ،ع.88
.3

عا 7-4 :8اهلل يكرهي االستغبلؿ!

.4

الخطيػة
ػرد!
خر 8 :33إف الحقيقة المفقكدة غالبان في مناقشتنا المعاصرة عػف السػرقة ىػي التعػكيض كال ٌ
ٌ

.1
مكمفة.

.III
.a

مي 8-6 :6اهلل يريد دكافع سميمة في أعمالنا كافة .فالقضية ىي لماذا ال ينبغي لنا أف نسرؽ!

تطبيقية
حقائؽ
ّ

كتبػػت  Joy Davidmanزكجػػة  C. S. Lewisكتابػان ممتعػان عػػف الكصػػايا العشػػر .كقػػد ترجمػػت ىػػذه

يكسع الصكرة إلػى مػا
ٌ
الكصية عمى النحك التالي" :ال تحاكؿ الحصكؿ عمى شيء مقابؿ ال شيء" كىذا بالتأكيد ٌ
خطيػػة كال حقػػكؽ ال يمكػػف نقميػػا إلػػى الغيػػر ،لكنيػػا قػػرض
الممكيػػة ليسػػت ٌ
كراء الرغبػػة بػػاالمتبلؾ .كقالػػت أيضػان " :ي

كديف مف اهلل".
ٍ
تيعػػالج الس ػرقة ،عمػػى غ ػرار الخطايػػا األخػػرل فػػي القمػػب السػػاقط؛ بالقمػػب الجديػػد ،أؼ .38 :4إنػػو لم ػف
.b

تتحكؿ مف "األخذ" إلى طبيعة جديدة "بالمشاركة"!
المدىش كيؼ أف الطبيعة القديمة ٌ
جميان في احترامنا لشركاء العيد اآلخريف! ىذه الحقيقة تظمٌؿ الكصايا العشر.
.c
يظير احترامنا هلل ٌ
.d

اإلنساف المعاصر يسرؽ بطرؽ عديدة!
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أسئمة لممناقشة:
.8

كيؼ يمارس اإلنساف المعاصر السرقة؟

.2

ما العبلقة بيف التعكيض كالتكبة؟

.3

لممٍمكية؟
ما العبلقة التي تبدك في ىذا العدد مع نظرة الرأسمالية ي

.I

المقدمة
ّ

خر ،17 :21الشيوة
.a

مف الممكف رؤية العبلقة بيف الكصايا الخمس األخيرة عمى النحك التالي:

.8

تحرـ أذل ٌأيان مف شركاء العيد بعمؿ فاضح.
األعداد  6ك 7كٌ 8
يحرـ أذية ٌأيان مف شركاء العيد بالكبلـ.
العدد ٌ 9

.3
.1

.b

يحرـ أذية ٌأيان مف شركاء العيد بالفكر.
العدد ٌ 81
إنػػو لصػػحيح أف فعػػؿ الشػػيكة ييمػ ٌػزؽ الشػػخص الػػذم يشػػتيي ،كلػػيس القريػػب كال مػػا يممػػؾ .مػػع العمػػـ بػػأف

تسبؽ األفعاؿ.
األفكار
الكصية تتكقٌع أف
ىذه
ي
ٌ
ى
أف ىػػذه الكصػ ٌػية الفريػػدة مػػف نكعيػػا مكجػػكدة فػػي ش ػرائع النػػامكس المكسػػكم كغائبػػة فػػي
.c
يػػرل العديػػدكف ٌ

أف
الش ػرائع األخػػرل لمشػػرؽ األدنػػى القػػديـ .كالجديػػد فػػي ىػػذه الفك ػرة ىػػك تح ػريـ حتػػى الفكػػر المشػػتيي .كحقيق ػةن ٌ
ػمية لؤلفعػػاؿ الش ػريرة (قػػارف أـ7 :31؛ يػػع .)85-84 :8كمػػع
أف حيػػاة الفك ػرة ىػػي المرحمػػة األصػ ٌ
الييػػكد أدرك ػكا ٌ

ػإف ىػػذا العػػدد لػػو صػػمة باألفكػػار التػػي تنشػػأ عنيػػا األفعػػاؿ .فالعديػػد مػػف المقػػاطع تسػػتخدـ لفظػػة "شػػيكة"
ذلػػؾ ،فػ ٌ
بالعبلقة مع فعؿ ناش عنيا (تث35 :7؛ يش38 :7؛ مي.)3 :3
كدكنػت بدرجػة أىميتيػا فػإف المغػزل الحقيقػي ليػذه
.d
إف كاف صحيحان ٌ
أف األمكر قد كضعت فػي نصػابيا ٌ
أف مكاقفنػػا كدكافعنػػا نحػػك ىػػذه األشػػياء الدنيكيػػة تػػؤثٌر فػػي
الكصػ ٌػية كاضػػح .فالعبػػادة الحص ػرٌية ىػػي هلل أكالن ،إالٌ ٌ

التقػػكل الحقيقيػػة هلل .ىػػذا التشػػديد الت ػكأـ ن ػراه أيض ػان فػػي عظػػة يسػػكع عمػػى الجبػػؿ ،مػػت" 11 :6لكػػف اطمب ػكا أكالن
كبره كىذه األشياء كمَّيا (قارف ع )13-89تيزاد لكـ".
ممككت اهلل ٌ
دراسة الكممة والجممة
.II
عدة اختبلفات ذات مغزل:
.a
خر87 :31؛ تث ،38 :5رغـ تساكييما أساسان ،إالَّ أنو يكجد فييما ٌ
الزكجػػة مكجػػكدة ضػػمنان فػػي الفك ػرة األكسػػع لكممػػة "بيتػػو" أك ممكيػػة اإلنسػػاف فػػي خػػر ،31فػػي حػػيف تػ ٌػـ
.8
كضعيا بشكؿ منفصؿ أم بفئة أكلى في تث.5
.3

تػػرد فػػي المقطػػع فػػي خػػر 31كممػػة "شػػيكة" بمعنػػى "الرغبػػة فػػي االقتنػػاء" لكػػف تػػرد فػػي تػػث 5كممػػة ثانيػػة

و
غرض مرغكب فيو لكػف "الرغبػة"
تتحدث عف رغبة متٌصمة بفعؿ امتبلؾ
"الرغبة" كما "الشيكة" أيضان" .فالشيكة" ٌ
ترٌكز عمى ما يبدك عمى المكقؼ فقط.
التيو في البرية ،لذا لـ ً
يأت عمى ذكػر كممػة "حقػؿ" فػي قائمػة
.1
يكتب خر 31إلى بني إسرائيؿ خبلؿ فترة ٍ
ٌ
مستقر في أرض المكعد.
الكصية نفسيا لمجتمع
الممتمكات في حيف تث 5تعيد إقرار
ٌ
ٌ
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محيرة .فيمكف كالحالة ىذه أف تشير إلى اشػتياء
.b
إف كممة "شيكة" ليست مذكر كال مؤنث ،بؿ ىي كممة ٌ
األشياء الصالحة (قارف مز81 :89؛ 8كك.)18 :83
.c

إف الرغبػػة السػػيئة ىػػي السػػبب الجػػذرم لسػػقكط الشػػيطاف ،كسػػقكط آدـ كحػكاء كسػػقكطنا جميعػان .لقػػد أ ٌكػػد

بكلس عمى صراعو الشخصي مع الشيكة في رك .8-7 :7فالشيكة أساسان ىي استياء كعدـ قناعة كقمٌة ثقة فػي

عناية اهلل كمدده.
.d

ىناؾ مقاطع عديدة في العيد الجديد ليا صمة بالشيكة:

.8

إف مشكمة اإلنساف ىي عدـ القناعة كالجشع (قارف لك85 :83؛ 8تي.)81-8 :6

.III

تطبيقية
حقائؽ
ّ

ّْ
المنجسػة لئلنسػاف التػي ذكرىػا يسػكع (قػارف ،مػر31-87 :7؛ 8كػك:5
متضمنة في الخطايػا
إف الشيكة
.3
ٌ
81؛ أؼ5 :5؛ كك.)5 :1

.8
.3

إف الجكاب تجاه الجشع المتميٌؼ كعدـ القناعة ىك في:
المحبة (رك.)81-8 :81
ٌ

.a

القناعة (عب5 :81؛ في )81-4:88ك(التشارؾ ،في.)84 :4

.b

الكصية تقكؿ "تكقٌػؼ" ،لك ٌػف يسػكع كحػده يمنحنػا كسػيمة التكقٌػؼ! فيػو نسػتطيع الػتح ٌكـ بنشػكء الفكػرة إلػى

ح ود ما.
.c

يعمـ اهلل قمكبنا كأذىاننا:

.8

8أخ.9 :38

.3

أـ.37 :31

.1

مز 8 :819ك .31

.5

رك .37 :8

.6

رؤ.31 :3

.4

إر.81 :87

خطي ػػة .فاألش ػػياء ليس ػػت أبدي ػػة
.d
األش ػػياء بح ػ ٌػد ذاتي ػػا ليس ػػت ش ػ ٌان
ػرٌ ،
لكني ػػا عن ػػدما تحتػ ػ ٌؿ األكلكي ػػة تص ػػير ٌ
مدمرة كغادرة.
بالمطمؽ بؿ الناس المخمكقيف عمى صكرة اهلل! فالشيكة تؤذم مجتمع العيد بطرؽ ٌ
أسئمة لممناقشة:

.8

ما ىي الشيكة؟

.2

كيؼ يشتيي اإلنساف المعاصر؟

.3

خطية؟
ىؿ أفكارنا ٌ

.5

الكصية الكاردة في تث28 :5؟
الكصية في خر 87 :29مختمفة نكعان ما عف
لماذا تعتبر
ٌ
ٌ

.4

المسيحية؟
لماذا تعتبر األفكار ذات مغزل في الحياة
ٌ
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ألف" ىذه إشارة إلى الكصايا العشر أك الكممات العشر .إف ترتيب ىج ٍدكلة النصػؼ الثػاني لمكصػايا العشػر

" ّ
ػنص العبػػرم الماسػػكراتي
يتبػػع المخطكطػػة اليكنانيػػة  Bكالمسػ ٌػماة بالفاتيكانيػػةٌ .إنيػػا مختمفػة عمػػى نحػ وػك طفيػػؼ عػػف الػ ٌ

ػاء عمػى عبلقػتيـ
لخركج  31كتثنية .عالج النصؼ الثاني مف الكصايا العشر عبلقة الييكد مع بعضيـ الػبعض بن ن
مع ييكه.
ػحة القػكؿ مػف منظػكر
"واف كانت وصية أخرى" ىذه أداة شرطة

ٌ
تتصدر الجممة االشرطية مفترض فييا ص ٌ
الكاتب أك ألغ ارضػو األدبيػة .يكجػد كصػايا أخػرل ،فالعبػارة تعنػي بكممػات أخػرل "إف كػاف ىنػاؾ ٌأيػة كصػايا أخػرل

خارج الكصايا العشر" .ىذا يكجز كؿ النامكس المكسكم أك مف الممكف "الشريعة" بشكؿ عاـ.

اليكنانية فيما يتعمٌؽ بعػدد كطريقػة ترتيػب كجدكلػة الكصػايا العشػر .فالييكديػة ليػا
ىناؾ تبايف في تقاليد المخطكطة
ٌ
النص لـ يتأثٌر بيذا التبايف .كىذا ينسػحب
أما الكاثكليؾ كالبركتستانت فميـ تعداد مختمؼ .لكف معنى
ٌ
تعداد كاحدٌ .

صحيحان عمى الغالبية العظمى لمتبايف في المخطكطات.

"ىػػي مجموعػ ٌة فػػي ىػػذه الكممػػة" ىػػذا اقتبػػاس مػػف ال .88 :89لقػػد تػ ٌػـ اقتباسػػو مػ ٌػرات عديػػدة فػػي األناجيػػؿ

الكصية الثانية العظمػى أك الكص ٌػية
يسمييا يسكع
ٌ
(مت 41 :5؛ 89 :89؛ 19 :33؛ مر18 :83؛ لكٌ .)37 :81

أحد اهلل فإنو تمقائيان يح ُّ
األكؿ .لقد اقتيبً ىست ثانيةن في غؿ84 :5؛ يع .8 :3فإف َّ
يحبػو اهلل –
أحب ه
ػب مػا ٌ
ذات المقاـ ٌ
الجنس البشرم مخمكؽ عمى صكرتو.
محبػػة

يحب ػكا أنفسػػيـ كمػػا يحػ ٌػبيـ اهلل قبػػؿ أف يسػػتطيعكا ٌ
ػب قريبػػؾ كنفسػػؾ" ينبغػػي عمػػى المػػؤمنيف أف ٌ
"تحػ ّ
محبػػة
محبػػة الػػنفس بطريقػػة الئقػػة ليسػػت شػ ٌان
إف الحقيقػػة الكبػػرل ليػػذا القسػػـ يمعمنػػة بكضػػكح؛ ٌ
إف ٌ
ػرٌ .
كقبػػكؿ اآلخػريفٌ .

ػيحبكف اآلخ ػريف بػػنفس
ػحية سػ ٌ
اآلخ ػريف (قػػارف ع .)81إف أكلئػػؾ الػػذيف لمسػػيـ عطػػاء اهلل بذاتػػو ،أم المحٌبػػة المضػ ٌ

المحبػػة ال
الطريقػػة .ىػػذه ىػػي النقطػػة الحيكيػػة لمتشػ ٌػبو بالمسػػيح (صػػكرة اهلل المسػػتعادة) .فػػي كجػػكد ىػػذا النػػكع مػػف
ٌ
حاجة "لمنامكس".
النص ( NASBالدارج) 14–11 :13

ِ
ظ ِم َف َّ
00ى َذا َوِا َّن ُك ْـ َع ِ
آم َّنا.
ستَ ْي ِق َ
وف ا ْل َوق َ
اف ِح َ
ب ِم َّما َك َ
ص َنا َ
ْت ،أ ََّن َيا َ
ارفُ َ
اآلف أَق َْر ُ
س َ
اع ٌة ل َن ْ
الن ْوِـ ،فَِإ َّف َخبلَ َ
اآلف َ
يف َ
01
الن ِ ِ 02
ِ
سمُ ْؾ ِب ِم َياقَ ٍة َكما ِفي َّ
َسمِ َح َة ُّ
اىى المَّْي ُؿ َوتَقَ َار َب َّ
الن َي ِ
ار:
َع َم َ
قَ ْد تََن َ
الن َي ُارَ ،ف ْم َن ْخمَ ْع أ ْ
ور .ل َن ْ
سأْ
اؿ الظُّ ْم َمة َوَن ْم َب ْ
َ
ِ 03
ِ
اجع وا ْلعي ِر ،الَ ِبا ْل ِخ ِ
ص َن ُعوا
الر َّ
ط ِر َو ُّ
الَ ِبا ْل َب َ
سوا َّ
سو َ
الس ْك ِر ،الَ ِبا ْل َم َ
ع ا ْل َمس َ
يحَ ،والَ تَ ْ
ض ِ َ ََ
ب َي ُ
سدَ .ب ِؿ ا ْل َب ُ
صاـ َوا ْل َح َ
َ
الشيو ِ
تَ ْد ِب ا ِ
ات.
س ِد أل ْ
َج ِؿ َّ َ َ
ير ل ْم َج َ
ً
11 :13
"ىذا أو إنكـ"

 +NASBفاندايؾ +الكاثوليكية

"وأنتـ"

 +NKJVالمشتركة

"في ك ّؿ ىذا"
"وفوؽ ىذا"
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الكتاب الشريؼ
 +NRSVالحياة

"يجب أف تَعمموا"

"أضؼ إلى ذلؾ"

TEV

NJB

ىػػذه طريقػػة لػربط مػػا يمػػي (ع )84-88مػػع مػػا سػػبؽ (ع )81-9ككنػكا عػػامميف بالكممػػة ال سػػامعيف فقػػط! يجػػب أف
المحبة مكضع التنفيذ.
تكضع
ٌ
"عػػارفوف الوقػػت" اسػػـ فاعػػؿ .إف مصػػطمح الػػزمف ىنػػا ( )Kairosمسػػتخدـ بمعنػػى حقبػػة زمنيػػة خاصػػة،


مجرد الزمف المتكالي االعتيادم ( .)Chronosيجب عمى المؤمنيف أف يعيشكا في ضػكء عػكدة المسػيح فػي
كليس ٌ
ٌأية لحظة.
"إنيػػا اآلف السػػاعة" االسػػتعارة الببلغيػػة "السػػاعة" (مسػػتخدمة م ػ ار انر فػػي إنجيػػؿ يكحنػػا) تشػػير إلػػى لحظػػة

خاصة (مشػابية لػً  )Kairosفػي خطٌػة اهلل الفدائيػة (قػارف 36 :1؛ 8كػك39 :7؛ 88 :81؛ يػع8 :5؛ 8بػط7 :4؛
حد سكاء.
صٍمب المسيح كعكدتو عمى ٌ
3بط81-9 :1؛ 8يك88 :3؛ رؤ1 :8؛  .)81 :33كقد استيخدمت ألزمنة ى
"النوـ" تيستخدـ ىذه المفظة ىنا كاستعارة ببلغية عف التراخي الركحي كالطبيعي (أؼ84-8 :5؛ 8تػس:5


 .)6فالكممػػات ليػػا معناىػػا فػػي القرينػػة .كحػ ً
ألف كػ َّػؿ الكممػػات ليػػا عػ ٌػدة معػػاني
المييػػأٌ ،
ػذار مػػف التعريػػؼ المحػ ٌػدد ي
محتممة (حقؿ عمـ دالالت األلفاظ).


فإف خبلصنا اآلف أقػرب" .الخػبلص عبػارة عػف قػرار أكلػي كاجػراء دائػـ .انظػر المكضػكع لػدل .84 :81
" َّ

فالخبلص لف يكتمؿ حتى يناؿ المؤمنػكف أجسػادىـ الجديػدة (8يػك3 :1؛ 8تػس88-81 :4؛ عػب38 :9؛ 8بػط:8
الىكتيان" :التمجيد" (رك )11 :8إنو رجػاء كػؿ جيػؿ مػف المػؤمنيف المسػيحييف تكقٌعػان لعػكدة المسػيح
سمى ذلؾ
ٌ
 )5ي
كي ٌ
في حياتيـ ذكك انر كانكا أـ إناثان (قارف لك .)38 :38كال ييستثنى بكلس مف ذلؾ (قارف 8تس.)85 :4

ػيحية تبػدأ بقػرار (التبريػر كالتقػديس المحظػي) ،كيجػب أف تػؤدم إلػى نمػط حيػاة

مما كػاف حػيف آم ّنػا" المس ٌ
" ّ
كيتكجػػب عمػػى المػػرء قبػػكؿ العػػرض اإلليػػي فػػي
التقػػكل (التقػػديس المتنػػامي) كينتيػػي بالتشػ ٌػبو بالمسػػيح (التمجيػػد).
ٌ

األكلي ليس نياية المطاؼ بؿ بدايتو!
المسيح (قارف يك83 :8؛ 86 :1؛ رك )81-9 :81فيذا القرار ٌ
12:13
"فقػػد تنػػاىى الميػػؿ" ىػػذه إشػػارة إلػػى عصػػر الشػ ٌػر الحػػالي كالػػذم ىػػك فػػي معػػرض الػػزكاؿ كاالسػػتبداؿ (قػػارف 8كػػك:7

18-39؛ 88 :81؛ يع8 :5؛ أؼ84 ،8 :5؛ 8يك7 :4؛ 3يك88-87 :3؛ رؤ1 :8؛  )81 :33انظر المكضػكع

الخاص لدل .3:83


"وتقػػارب النيػػار" ىػػذه صػػيغة مضػػارع معمػػكـ ،إنيػػا األيػػاـ األخي ػرة (فػػي5 :4؛ يػػع .)9 :5إننػػا نعػػيش فػػي

األكؿ مػذىكلكف
تجسػد ال ٌ
األياـ األخيرة منذ ٌ
ػرب يسػكع كستسػتمر حتػى الرجػكع المجيػد لػو .كػؿ المػؤمنيف منػذ القػرف ٌ
أف فجر العصر الجديد قد بدأ في المسيح.
مف ىذا التأخير الطكيؿ لعكدة المسيح .عممان ٌ
تمني ماضي بسيط معمكـ متكسط كىي تعطي إشػعا انر بحال وػة كشػيكة الحػدكث.

"فمنخمع ...ونمبس" صيغة ٌ

مرة كالى األبد" .إف اهلل كالجػنس البشػرم
كتطبيؽ ىذا ٌ
التمني يكمف في "اخمعكا أنتـ أنفسكـ ...كالبسكا بشكؿ حاسـ ٌ
نشػػطاء عمػػى حػ ٌػد س ػكاء فػػي التبريػػر (تكبػػة كايمػػاف) كالتقػػديس (حيػػاة تقػػكل) .إف ىػػذه االسػػتعارة المتعمٌقػػة باالرتػػداء
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شائعة في كتابات بكلس .كالمطمكب مف المؤمنيف خمع لباس النػكـ كارتػداء كسػكة الحػرب (أؼ35-33 :4؛ كػك:1
مسيحيكف جاىزكف لمحرب الركحية اليكمية (قارف أؼ.)88-81 :6
 81ك 83ك .)84نحف جنكد
ٌ
"أسػػمحة النػػور" ربمػػا يكػػكف ىػػذا تممػػيح إلػػى إش .87 :59فيجػػب عمػػى المػػؤمنيف ارتػػداء درع كأسػػمحة البػ ٌػر

بشػػكؿ حاسػػـ (قػػارف 3كػػك7 :6؛ 4 :81؛ أؼ 88 :6ك81؛ 8تػػس .)8 :5فػػدرع اهلل متػػكفر لممػػؤمنيف ،لكػػف عمػػييـ:

( )8تمييػػز حػػاجتيـ )3( .تمييػػز إمػػدادات اهلل )1( .تطبيػػؽ ذلػػؾ شخصػػيان عػػف ٌنيػػة صػػادقة فػػي أذىػػانيـ كحيػػاتيـ
يكمية!
اليكمية .إنيا معركة ركحية ٌ
13:13
تمنػػي ماضػػي بسػػيط معمػػكـ ،كتعنػػي حرفي ػان "نسػػير" كىػػي مصػػطمح عبػػرم عػػف نمػػط
"لنسػػمؾ بمياقػػة" ىػػذه صػػيغة ٌ

مرة.
الحياة .كيستعمؿ بكلس ىذه الكممة أكثر مف ٌ 11

إف قائمػػة الخطايػػا فػػي ىػػذا العػػدد مؤلٌفػػة مػػف ثػػبلث ثنائيػػات ذات كممتػػيف .كالكممػػات ليػػا تػػداخؿ لفظػػي داللػػي .كمػػف

أف المقصكد منيا أف تككف يمرادفات لبعضيا .انظر المكضكع الخاص :الفضائؿ كالرذائؿ ،لػدل -38 :8
الممكف ٌ
أمميػػة فػػي كنيسػػة
 .13ممكػف أف تكػػكف ىػػذه األلفػػاظ ليػػا صػػمة بػػالتكتٌر الحاصػػؿ بػيف المػػؤمنيف مػػف خمفيػػة ييكديػػة ك ٌ
الكثنيػػة الػػبل أخبلقيػػة أك
التعبديػػة
ٌ
ركميػػة .كلربمػػا كػػاف المؤمنػػكف الجػػدد مػػف األمػػـ يزاكلػػكف )8( :بعػػض الممارسػػات ٌ

بعنجيية تجاه القادة المؤمنيف مف الييكد العائديف ،الذيف غادركا ركمية لم ٌػدة كجيػزة بػداعي المرسػكـ
التصرؼ
()3
ٌ
ٌ
الممكي الذم أصدره نيركف الذم حظٌر كؿ الطقكس الييكدية في ركمية.

الدينيػػة الكثنيػػة المخمػػكرة .ففػػي
السػػكر" كىػػذه إشػػارة إلػػى اإلباحيػػة الجنسػػية المرتبطػػة بػػالطقكس

ٌ
"ال بػػالبطر و ُ
جنب.
مدكنة جنبان إلى ٍ
قائمة خطايا الجسد في غؿ ،38 :5ىذه المصطمحات ٌ


"ال بالمضػػاجع والعيػػر" يبػػدك أف ىػػذه الثنائيػػة متداخمػػة مػػع الثنائيػػة األكلػػىَّ .
إف الكممػػة الثانيػػة مسػػتخدمة

ػمكلية فػػي العيػػد الجديػػد (قػػارف مػػر33 :7؛ 3كػػك38 :83؛ غػػؿ89 :5؛ أؼ89 :4؛ 8بػػط1 :4؛ 3بػػط.)7 :3
بش ػ ٌ
أمػػا ىػػذه الثنائيػػة فترٌكػػز عمػػى اإلباحيػػة الجنسػػية بمػػا فييػػا التسػ ٌػيب االجتمػػاعي
فالثنائيػػة األكلػػى ترٌكػػز عمػػى ي
السػػكرٌ .
غير المنضبط نحك المم ٌذات.

"ال بالخصػػاـ والحسػػد" ىػػذه األلفػػاظ تتحػ ٌػدث عػػف الن ازعػػات بػػيف النػػاس (غػػؿ )31 :5كيمكػػف أف يكػػكف ىػػذا

مكجيان إلى مؤمنيف مسيحييف (قػارف 8كػك1 :1؛ كػك:1
نتيجةن لممسمؾ غير البلئؽ ألبكينا األكليف .فإذا كاف الكبلـ ٌ

الكثنيػػة التػػي يجػػب أف تتكقٌػػؼ فػػي حيػػاة المػػؤمنيف .كعمػػى كػػؿ حػػاؿ ،إف
الدينيػػة
 )8فيػػك يعكػػس بعػػض الممارسػػات
ٌ
ٌ
مجرد تحذير.
القرينة في ىذا العدد معاكسة لممؤمنيف لذا تبدك أنيا ٌ
14:13
الرب يسوع" ىذه االسػتعارة الببلغيػة ليػا صػمة بالمبػاس الممػككي ليسػكع ،كالمكضػكع عمػى أكتػاؼ المػؤمنيف
"البسوا ّ

(التقديس كمكانة) .بعض الدارسيف ىيركنيا تمميحان لمباس المعمكديػة .فيػذه االسػتعارة الخاصػة باالرتػداء يذكػرت أكالن
في ع .83كقد كانت طريقة إلظيار مركػز المػؤمنيف الجديػد فػي المسػيح .كأيضػان تش ٌػدد عمػى حقيقػة كجػكب تطبيػع
المػػؤمنيف لحيػػاتيـ الجديػػدة بخيػػارات مبلئمػػة (التقػػديس المتنػػامي) بػػداعي مركػػزىـ الجديػػد فػػي المسػػيح (قػػارف أؼ:4
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أمػا ىنػا فمػذككرة بصػيغة
 33ك34؛ كك ،)8 :1في غؿ 37 :1ىذه الحقيقة مذككرة في بياف كاقعػي ،داللػة خبريػةٌ .
الكصية.
األمر (متكسط ،ماضي بسيط) بمقاـ
ٌ

ىذا التكتر بيف صيغة المعمكـ كصيغة األمر يمثٌػؿ التػكتر بػيف مركزنػا فػي المسػيح كجيادنػا المػتبلؾ ىػذا المركػز.
فنحف "قديسكف" ( َّ
مقدسكف) لحظة خبلصنا ،لكننا مدعككف ألف نككف "أتقيػاء" .إنيػا التنػاقض الظػاىرم فػي الكتػاب
لمتشبو بالمسيح.
المقدس بيف الخبلص التاـ المجاني في المسيح كالدعكة الصريحة
ٌ
"وال تصنعوا تدبي ارً" ىذه صيغة أمر خاضع مع أداة النيي .فيذا الشكؿ النحكم يعني بالعػادة التكقٌػؼ عػف

عمؿ و
أف بعض المسيحييف في ركمية كانكا يعيشكف حيػاة أخبلقيػة غيػر الئقػة.
جار مجراه .كيبدك مف ذلؾ ضمنانٌ ،
ربما يككف ذلؾ منقكؿ مف ممارسات عبادتيـ الكثنية.

مػػف الصػػعب شػػرح تعػػاليـ العيػػد الجديػػد حػػكؿ المسػػيحية الجسػػدية .فكتٌػػاب العيػػد الجديػػد يصػػفكف كضػػع الجػػنس
البشػػرم بػػاألبيض كاألسػػكد دكف مكاربػػة .فقكلنػػا مسػػيحي جسػػدم ىػػك تنػػاقض لفظػػي بحػ ٌػد ذاتػػو .لكنػػو كاقػػع حياتنػػا

يصنؼ بكلس الناس في ثبلث فئات (8كك:)8 :1-84 :3
"القائمة" لكف "اآلتية" .لذا ٌ
اإلنساف الطبيعي (البشرية اليالكة) .84 :3
.8
اإلنساف الركحي (البشرية المخمَّصة) .8 :1
.3
.1


اإلنساف الجسدم (المسيحي الجسدم أك المسيحي الطفكلي) .8 :1

"لمجسػػد ألجػػؿ الشػػيوات" كػػاف بػػكلس يعػػرؼ المخػػاطر المسػػتمرة المكركثػػة مػػف طبيعتنػػا اآلدميػػة السػػاقطة

ػتمر (7-5 :8؛
يزكدن ػػا ب ػػالقكة كالرغب ػػة لمع ػػيش هلل (ركمي ػػة  )6إن ػػو صػ ػراع مس ػ ٌ
(ركمي ػػة 7؛ أؼ )1 :3لك ػػف يس ػػكع ٌ
8يك.)9-6 :1
أسئمة لممناقشة:

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.

.8
.3
.1
.4
.5
.6
.7

لماذا كاف إعبلف بكلس عف الحككمة راديكاليان ليذه الدرجة لممؤمنيف األكائؿ؟
ألم و
شكؿ مف أشكاؿ الحككمة؟
ىؿ ٌ
يتكجب عمى المؤمنيف الخضكع ٌ

يتكجب عمى المؤمنيف االنصياع ألم مطمب شرعي تبديو الحككمة؟
ىؿ ٌ
ىؿ يعمٌـ ع 8عف الحؽ اإلليي لمممكؾ؟

أف ىناؾ سابقة في كممات يسكع في مت38 :33؟
ىؿ يش ٌكؿ بكلس سابقة
ٌ
الىكتية ،أـ ٌ
مبرر عند المؤمنيف؟
ىؿ العصياف المدني َّ

ما العبلقة في ع 4مع عقكبة اإلعداـ؟
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.8
.9
.81
.88
.83
.81

حؽ؟
ىؿ ضمير المؤمف المسيحي دائمان عمى ٌ

بناء عمى ع ،8ىؿ ينبغي لممؤمنيف االمتناع عف التعامؿ ببطاقة االئتماف؟
ن
محبتنا لباقي المؤمنيف أـ لك ٌؿ الناس؟
ىؿ ٌ
يتحدث ع 8عف ٌ
كمحفٌز لمؤمني العيد الجديد؟
لماذا يستخدـ بكلس الرسكؿ الكصايا العشر ي

يدكف بكلس مثؿ ىذه الخطايا الجسيمة بالعبلقة مع المؤمنيف؟
لماذا ٌ
أحدنا الرب يسكع المسيح؟
كيؼ يمبس ي
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رومية األصحاح الرابع عشر
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
JB

NRSV

TEV

المحبة تحترـ شككؾ اآلخريف
الخي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر نح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ال تدينكا اآلخريف
ٌ
المش ٌككيف
83-8 :84

4-8 :84

4-8 :84

83-5 :84

6-5 :84

نامكس الحرٌية

UBS4
ال ًتد ٍف أخاؾ

81-8 :84

83-8 :84

NKJV

9-7 :84
83-81 :84
85-81 :84

ال تيعثر اآلخريف
88-81 :84

31-81 :84

المحبة
نامكس
ٌ

ال تيعثر أخاؾ
31-81 :84

31-84 :84
38-86 :84
31-89 :84
(:85 -33 :84
)6

31-33 :84
بتجنب العثرة.
األكؿ بمؤازرة الضعفاء كالثاني ٌ
أغمب الترجمات العربية تقسـ األصحاح إلى قسميف يتعمٌؽ ٌ
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)
تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 .8المقطع األكؿ.
 .3المقطع الثاني.
 .1المقطع الثالث.
 .4كىكذا دكاليؾ.
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نظرة عامة عمى ألعداد 12-1
ػيحية كالمسػػؤكلية .تمتػػد
أ.
الحري ػػة المسػ ٌ
يحػػاكؿ ىػػذا األص ػػحاح أف ي ػكازف التنػػاقض الظ ػػاىرم الحاصػػؿ بػػيف ٌ
الكحدة األدبية لغاية .81 :85
المشػػكمة الناجمػػة فػػي ىػػذا األصػػحاح ربمػػا كانػػت بسػػبب التػػكتٌر الحاصػػؿ بػػيف المػػؤمنيف مػػف خمفيػػة ييكديػػة
ب.
كأممية في كنيسة ركمية (أك ربما اختبار حاصػؿ مػع بػكلس فػي ككرنثػكس) ،كػاف الييػكد قبػؿ التجديػد يميمػكف إلػى
اإلباحيػػة .لكػػف تػػذ ٌكر أف ىػػذا األصػػحاح قػػد خاطػػب مػػؤمنيف يم ٍخًمصػػيف ليسػػكع ،إنػػو ال يخاطػػب
التزمػػت كاألمػػـ إلػػى
ٌ
ٌ
كثمػػة خطػػر فػػي التطػػرؼ لػػدل
مػػؤمنيف جسػػدييف (قػػارف 8كػػك .)8 :1إنمػػا الػػدافع األكبػػر يعػػكد لمف ػريقيف كمييمػػاٌ ،

حرية متغطرسة.
لمتزمت في دقائؽ األمكر كال ٌ
الجيتيف .ىذه المناقشة ال تش ٌكؿ إجازة ٌ
ثمػة أنمػاط
تذ ٌكر أف بكلس كتب رسالة ركمية مف ككرنثكس ،حيث كانت المشكمة في ركح
ٌ
التحزب .لكف ىنػا كػاف ٌ
مختمفة مف المؤمنيف.

يتكخى المؤمنكف الحذر في جعؿ الىكتيـ كأخبلقياتيـ معيػا انر لكػؿ المػؤمنيف اآلخػريف (3كػك:81
ت.
يجب أف ٌ
 .)83كعمى كؿ المؤمنيف أف يسيركا فػي النػكر الػذم عنػدىـ ،إنمػا عمػييـ أف يفيمػكا أف الىػكتيـ ال يشػ ٌكؿ الىػكت

ػض كتعمػيـ أحػدنا اآلخػر مػف
متضرريف بآثار
اهلل تمقائيان .فما زاؿ المؤمنكف
الخطية ،كعمينا بيذه الحالة تشػجيع كح ٌ
ٌ
ٌ
بالمحبػػة دائمػان .ككممػػا عػػرؼ المػػرء أكثػػر ،عػػرؼ جيمػػو فػػي األمػػكر أكثػػر
الحجػػة ،كالخبػرة ،كلكػػف
الكممػػة ٌ
ٌ
المقدسػػة ،ك ٌ
(قارف 8كك!)83 :81
ث.

إف مكق ػػؼ الف ػػرد كدكافع ػػو أم ػػاـ اهلل ى ػػي المع ػػايير الحقيقي ػػة لتثم ػػيف أفع ػػاؿ الم ػػؤمنيف اآلخػ ػريف .ف ػػالمؤمنكف

سيقفكف أماـ المسيح يليدانكا عمى أرضية معاممتيـ لبعضيـ البعض (قارف ع 81ك83؛ 3كك.)81 :5

ّْد ح ّّػر أكثػر مػف الجميػع ،غيػر خاضػع ألحػد؛ الرجػؿ المسػيحي رجػؿ
ج.
قاؿ مارتف لكثر "الرجؿ المسػيحي سػي ه
الخدمػػة النابعػػة مػػف اإلحسػػاس بالكاجػػب أكثػػر مػػف الجميػػع ،خاضػػع لمجميػػع" إف الحقيقػػة الكتابيػػة غالب ػان مػػا تيعػػرض
بكجكد تناقض ظاىرم مميء بالتكتٌر.

ىذا المكضكع الصعب كالحاسـ بآف كاحػد ،ييعػالج فػي الكحػدة األدبيػة الكاممػة مػف رسػالة رك:85 -8 :84
ح.
 81كأيضان في 8كك81-8؛ كك.31-8 :3
َّ
محبػب ،فكػؿ مػؤمف لػو ىمػكاطف ضػعؼ كق ٌػكة.
خ.
إال أنو يجب اإلقرار أف الػركح الجماعيػة بػيف المػؤمنيف أمػر ٌ
كعمى ك ٌؿ كاحد أف يسير في النكر الػذم عنػده ذكػ انر كػاف أـ أنثػى ،كأف ينفػتح دائمػان لمػركح القػدس كالكتػاب المق ٌػدس
لمزيد مف النكر .ففػي ىػذه المرحمػة التػي نػرل فييػا مػف خػبلؿ زجػاج عػاتـ (8كػكر  )81-8 :81يجػب عمػى المػرء
لمبنياف المتبادؿ.
أف يسمؾ في
ٌ
المحبة (ع )85كالسبلـ (ع 87ك )89ي
إف لقػػب "األقػػكل" كلقػػب "األضػػعؼ" الػػذم يعطيػػو بػػكلس ليػػذه الجماعػػات يجعمنػػا نتحامػػؿ عمػػييـ .كىػػذه
د.
منػا أف نحػاكؿ قكلبػة المػؤمنيف
بالتأكيد لـ تكف ٌنيػة بػكلس ،فالفريقػاف كبلىمػا مػف المػؤمنيف ٍ
المخًمصػيف .فػبل ييطمػب ٌ
اآلخريف عمى شاكمتنا! فنحف نقبؿ أحدنا اآلخر في المسيح!
ذ.

يمكف كضع ىذه الجدلية بكامميا ضمف إطار عمى النحك التالي:
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.8
.3
.1
.4

ألف اهلل يقبمنا في المسيح (قارف  8 :84ك1؛ .)7 :85
نقبؿ أحدنا اآلخرٌ ،
كدياننا (قارف .)83-1 :84
سيدنا ٌ
ال يديف أحدنا اآلخر ،فالمسيح كحده ىك ٌ

الحرية الشخصية (قارف .)31-81 :84
ٌ
أىمية مف ٌ
المحبة أكثر ٌ
كضحكا بحقكقكـ في سبيؿ بنياف كخير اآلخريف (قارف .)81-8 :85
اتٌبعكا المسيح مثاالن
ٌ

الدراسة بالجممة والكممة

النص ( NASBالدارج) 4–1 :14
1
ػار2 .و ِ
ضػ ِ
احػ ٌػد ُيػ ْػؤ ِ
َف َيأْ ُكػ َػؿ ُكػ َّ
يؼ ِفػػي ِ
ػاف فَػػاقَْبمُوهُ ،الَ ِل ُم َحا َك َمػ ِػة األَ ْف َكػ ِ
اإلي َمػ ِ
يؼ
ػ
ش
ػؿ
أ
ف
م
ػع
ػو
ػ
ى
ػف
ػ
م
و
َمػػا َّ
ػي ٍءَ ،وأ َّ
َ
ٌ
الضػ ِػع ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
4
ِ
ِ
َّ
يف
فَ َيأْ ُك ُؿ ُبقُوالً3 .الَ َي ْزَد ِر َم ْف َيأْ ُك ُؿ ِب َم ْف الَ َيأْ ُك ُؿَ ،والَ َي ِد ْف َم ْف الَ َيأْ ُك ُؿ َم ْف َيأْ ُك ُؿ ،أل َّ
َف اهللَ قَ ِبمَ ُوَ .م ْف أَ ْن َت الػذي تَػد ُ
ِ
َف ُيثَّْبتَ ُو.
َّت ،أل َّ
َف اهللَ قَ ِادٌر أ ْ
س ُيثَب ُ
َع ْب َد َغ ْي ِر َؾ؟ ُى َو ِل َم ْوالَهُ َيثْ ُب ُ
ت أ َْو َي ْ
سقُطَُ .ولك َّن ُو َ
1:14
"فاقبموا اآلف"

 +ASBفاندايؾ +الحياة  +المشتركة +الكتاب الشريؼ

"استقبموا"

NKJV

"فاتّخذوه"

الكاثوليكية

رحبوا"
" ّ

NRSV, TEV

قدموا ترحيباً" NJB
"ّ
ىنػػا صػػيغة أمػػر مضػػارع (قػػارف  .)8 :85ىػػذه كصػػية دائمػػة جاريػػة مػػع التشػػديد عمػػى المكضػػكع .كالضػػمير "كاك
الجماعػػة" المتٌصػػؿ بالفعػػؿ اليكنػػاني يتضػ ٌػمف باإلنكميزيػػة إشػػارةن إلػػى المػػؤمنيف "األقكيػػاء" ،كىػػذا ينطػػكم ضػػمنان عمػػى
مجمػػكعتيف فػػي كنيسػػة ركميػػة .يمكػػف أف يكػػكف األمػػر ذا صػػمة بػ ػ ( )8التػػكتٌر الحاصػػؿ بػػيف المػػؤمنيف مػػف خمفيػػة

أمميػػة (قػػارف  )38-7 :85أك ( )3األنمػػاط الشخصػػية المختمفػػة ،فالقرينػػة بأكمميػػا تتعامػػؿ مػػع مػػؤمنيف
ييكديػػة ك ٌ
قكم كالبعض ضعيؼ في اإليماف .كممة إيماف ىنا مستخدمة بمعنػى اسػتيعاب
حقيقييف ٍ
مخمصيف أكفياء ،فالبعض ٌ
المحررة الجديدة.
كفيـ اإلنجيؿ كتطبيقاتو الراديكالية
ٌ
"مف ىو ضعيؼ في اإليماف"  +NASB, NKJVفاندايؾ +المشتركة +الحياة +الكاثوليكية +الكتاب الشريؼ
"أولئؾ الضعفاء في اإليماف"

NRSV, TEV

"إذا كاف إيماف شخص ليس بالقوة الكافية"

JB

ػنص اليكنػػاني .كتعنػػي حرفي ػان "ضػػعيؼ فػػي اإليمػػاف"
ىػػذه العبػػارة مشػػدد عمييػػا بتقػػديميا ،أك بكضػػعيا أكالن ،فػػي الػ ٌ
متزمتػػة .األخ المػػؤمف
أف ذلػػؾ سػػمة ٌ
فصػػيغة الحاضػػر ترٌكػػز عمػػى حقيقػػة ٌ
تميػػز أسػػمكب الحيػػاة ،كىػػذه إشػػارة لذىنيػػة ٌ

كثيػػر الشػػككؾ كالكسػػاكس مكصػػكؼ فػػي ىػػذا األصػػحاح بػػثبلث طػػرؽ )8( :تحػريـ طعػػاـ معػ ٌػيف (قػػارف  3 :84ك6
ك )3( .)38االعتبػػار أليػػاـ خاصػػة (قػػارف )6-5 :84؛ ك( )1تح ػريـ الخمػػر (قػػارف  87 :84ك .)38نفػػس النػػكع
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قكي ػان أك
مػػف النػػاس مػػذككر فػػي رك8 :85؛ 8كػػك81-9 :8؛  .33 :9حػػذار مػػف التسػ ٌػرع بتصػػنيؼ نفسػػؾ مؤمن ػان ٌ
ضعفاء في ناحية ،كأقكياء في أخرل.
ضعيفان .فغالبان ما يككف المؤمنكف
ن

إف مكقػػؼ بػػكلس حيػػاؿ ىػػذه المسػػائؿ مختمػػؼ جػ ٌػدان فػػي غػػؿ81-9 :4؛ كػػك .31-86 :3ىػػذه النصػػكص تعكػػس
أم ػػا ف ػػي ركمي ػػة في ػػـ مج ػ ٌػرد م ػػؤمنيف أكفي ػػاء لك ػػف ل ػػدييـ ض ػػمائر كثيػ ػرة الكس ػػاكس
مكاق ػػؼ كتع ػػاليـ معمٌم ػػيف كذب ػػةٌ .
كالتش ٌكؾ.
الموضوع الخاص :الضعؼ
ىنا يكمف التعارض .المعممكف الكذبة يتباىكف بكفاءاتيـ كأسمكبيـ الخطابي ،لكف بكلس يعرؼ قيمة "الضعؼ"
المتنكعة) تستخدـ م ار انر في  8ك3ككرنثكس.
( .)astheneoالحظ كيؼ أف ىذه الكممات (أك أشكاليا
ٌ
الضعؼ
االفتخار
8كك18 ،39 :8

8كك37 ،35 :8

38 :1

1 :3

7 :4

81 :4

6 :5

 7 :8ك 9ك 81ك 88ك83

 85 :9ك86

33 :9

3كك 83 :8ك84

11 :88

( 83 :5مرتاف)

33 :83

 4 :7ك( 84مرتاف)

41 :85

34 :8

3كك81 :81

 3 :9ك1

 38 :88ك 39ك11

 8 :81ك 81ك 85ك 86ك87

 5 :83ك 9ك( 81مرتاف)

 83 :88ك 86ك 87ك 88ك11

 1 :81ك( 4مرتاف)9 ،

 8 :83ك 5ك 6ك9
بعدة طرؽ مختمفة:
يستخدـ بكلس فكرة الضعؼ ٌ
ضعؼ اهلل8 ،كك.35 :8
.8
.3

ضعفاء العالـ8 ،كك.37 :8

.1

ضعؼ كخكؼ بكلس8 ،كك1 :3؛ 33 :9؛ 3كك11 ،39 :88؛ .5 :83

.4

بكلس كفريقو التبشيرم8 ،كك81 :4؛ 3كك.38 :88

.5

المؤمف الضعيؼ (قارف رك8 ،)81 :85-8 :84كك 7 :8ك 9ك 81ك 88ك83؛ .33 :9

.6

المرض الجسدم8 ،كك.11 :88
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.7

أجزاء مف الجسد البشرم8 ،كك.33 :83

.8

الجسـ8 ،كك41 :85

.9

حضكر بكلس الجسدم أكمياراتو الخطابية3 ،كك.81 :81

.81

قكة اهلل3 ،كك 9 :83ك81؛  4 :81ك.9
ضعؼ بكلس ٌ
ضخـ ٌ
رسالة المسيح عبر بكلس3 ،كك.1 :81

.83

المادم3 ،كك.4 :81
جسد يسكع ٌ

.88

"ال لمحاكمة اآلراء"

 +NASBفاندايؾ (األفكار)

"ال تحػػػػػػػػػاكموهُ عمػػػػػػػػػى المشتركة +الحياة +الكتاب الشريؼ

آرائو"

"ال لممخاصػػػػمة حػػػػوؿ أشػػػػياء مشػػػػكوؾ NKJV

الكاثوليكية
"ال لمباحثة اآلراء"
JB
"دوف الشروع في جدلية"

"ال تجادلوىـ حوؿ آرائيـ الشخصية"

TEV

فييا"
"ليس بغاية الشجار حوؿ اآلراء"

NRSV

يتكجػػب عمػػى المػػؤمنيف أف يقبمػكا تمامػان المػػؤمنيف اآلخػريف الػػذيف يخػػالفكنيـ الػرأم ،دكف أف يحػػاكلكا تغييػػرىـ! كىػػذا
ٌ
حرية الضمير كقاعدة لمشركة ،كليس تماثبلن مفركضان .فالمؤمنكف ىـ جميعان في العممية الجارية .لػذا يجػب
يتطمٌب ٌ

إعطػػاء الكقػػت لمػػركح القػػدس كػػي يعمػػؿ عمػػى قكلبػػة كػػؿ كاحػػد فػػي النضػػكج ،كلكػػف حتٌػػى فػػي النضػػكج ،لػػف يكػػكف
الجميع متٌفقيف.
2:14
ً
إف مشػكمة الطعػاـ ىػذه نشػأت مػف مصػدريف محتممػيف:
الح ٍمية في ىذا العدد تيشػير إلػى غايػات دينيػة ،ال ص ٌ
ػحيةٌ .

المقدمػػة ألصػػناـ الػػكثنييف (8ككرنثػػكس.)81-8
( )8شػرائع الطعػػاـ الييكديػػة (الكيػػيف )88أك ( )3لحػػكـ األضػػاحي ٌ

ػنجس اإلنسػاف (مػػت31-81 :85؛ مػػر .)31-84 :7كقػػد تػ ٌػـ تصػػكير
لقػػد عمٌػػـ يسػػكع بكػػؿ كضػػكح أف الطعػػاـ ال يػ ٌ
ىذه الحقيقة إيضاحيان في رؤيا بطرس بخصكص كرنيميكس في أعماؿ81.
3:14
"ال ِ
يزدر مف يأكؿ" عدـ النظر باستخفاؼ ،كىػذه صػيغة أمػر مضػارع لمفعػؿ  ezoutheneōمػع أداة النيػي كالتػي
تعني التكقؼ عف عمؿ و
جار مجراه" .االزدراء" يعني حرفيان "االسػتخفاؼ" أك "التىتٍفيػو" أك "التقميػؿ مػف الشػأف" (قػارف
81 :84؛ لك9 :88؛ 8كك4 :6؛ 88 :86؛ 3كك81 :81؛ غؿ84 :4؛ 8تس .)31 :5عمػى المػؤمنيف أف يأخػذكا
فالقكم في اإليماف ال يديف ضعيؼ اإليماف.
البر الذاتي المغمٌؼ بالكياسة،
ٌ
حذرىـ مف ٌ
"يػػديف" ىػػذه صػػيغة أمػػر مضػػارع مػػع أداة النيػػي كالتػػي تعنػػي التكقٌػػؼ عػػف عمػػؿ جػ و
ػار مج ػراه .فضػػعيؼ

اإليماف يجب أف يتكقٌؼ عف إدانة أفعاؿ األخكة كاألخكات الذيف يخالفكنو في الرأم.
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إف قاعػدة

" ّ
المترجمة "اقبمػكا" فػي عٌ .8
ألف اهلل ق ِبمو" فعؿ ماضي بسيط متكسط بداللة خبرية .نفس الكممة ي
مكجػػو
قبػػكؿ المػػؤمنيف بعضػػيـ بعضػان ىػػي أف اهلل فػػي المسػػيح ( )7 :85قػػد قىػبًميـ .إف الكػػبلـ فػػي ع 1مػػف القرينػػة ٌ

مباشرة إلى كثيرم التش ٌكؾ ،أم المسيحي الضعيؼ في اإليماف.
4:14
" َم ْف أنت" إف التشديد باليكنانية ىنا ييشير إلى الضعيؼ ،أخان كاف أـ أختان.

"ىو لمواله يثبت أو يسقط" .يخاطب بكلس في ىذه القرينة ،مػف ىػك كثي ىػر التشػ ٌكؾ ،لكػف التصػريح يشػير

بكضكح إلى الفريقيف كمييما .فمف األفضؿ لممؤمنيف إزالة القذل مف عيكنيـ أكالن (قارف مت.)85-8 :7


يثبتػػو" ىػػذا كعػػد ارئػػع (قػػارف 3-8 :5؛ ييػػكذا .)35-34كتشػػمؿ أيض ػان
"ولك ّنػػو سػ ُػيثبَّت ألف اهلل قػػادر أف ّ
تعاكنان مف كؿ مؤمف (قارف 8كك .)3-8 :85انظر المكضكع الخاص :الكقكؼ "مقيمكف" ،لدل .3 :5
ىنػػاؾ تبػػايف فػػي المخطكطػػات اليكنانيػػة بيػػذه المسػػألة .فترجمػػة الممػػؾ جػػيمس الجديػػدة  NKJVتتٌبػػع المخطكطػػات

البلتينية  048, G, F, Dك  0150ككذلؾ الفكلغاتا تحتكم كممة "اهلل" ( .)theosعممػان أف المخطكطػات א P, C,
46
4
رب" بدرجة ( Aمؤ ٌكدة).
رب" ( .)Kuriosتدرج ترجمة  UBSكممة " ٌ
 B, A, Pتحتكم كممة " ٌ

النص ( NASBالدارج) 9–5 :14
6
آخر يعتَِبر ُك َّؿ يوٍـَ .ف ْميتَيقَّ ْف ُك ُّؿ و ِ
5و ِ
مػر ّْب َي ْيػتَ ُّـ.
اح ٍد ِفي َع ْق ِم ِو :الَِّذي َي ْيتَ ُّـ ِبػا ْل َي ْوِـَ ،ف ِم َّ
اح ٌد َي ْعتَِب ُر َي ْو ًما ُد َ
ََ
َْ
َ
َ
وف َي ْوٍـَ ،و َ ُ َ ْ ُ
مػر ّْب الَ َيأْ ُكػ ُؿ
شػ ُك ُر اهللََ .والَّ ِػذي الَ َيأْ ُكػ ُؿ َف ِم َّ
َوالَِّذي الَ َي ْيتَ ُّـ ِبا ْل َي ْوِـَ ،ف ِم َّمر ّْب الَ َي ْيػتَ ُّـَ .والَّ ِػذي َيأْ ُكػ ُؿَ ،ف ِم َّ
ػو َي ْ
مػر ّْب َيأْ ُكػ ُؿ أل ََّن ُ
8
7
َف لَ ْػيس أَح ٌػد ِم َّنػا ي ِع ُ ِ ِ ِ
ػيشَ ،وِا ْف ُمتْ َنػا
شػ َنا َف ِم َّ
ػوت ِل َذ ِات ِػو .أل ََّن َنػا إِ ْف ِع ْ
َوَي ْ
مػر ّْب َن ِع ُ
َح ٌػد َي ُم ُ
ػيش ل َذاتػوَ ،والَ أ َ
َ
ش ُك ُر اهللَ .أل ْ َ َ
9
ػود عمَػى األَ ْحي ِ
ات ا ْلم ِسيح وقَاـ وع َ ِ
ِ
ِ
ػاء
وت .فَِإ ْف ِع ْ
َف ِم َّمر ّْب َن ُم ُ
َ
س َ َ
ش َنا َوِا ْف ُمتْ َنا َفم َّمر ّْب َن ْح ُف .أل ََّن ُو لي َذا َم َ َ ُ َ َ َ َ
ػي َي ُ
ػاش ،ل َك ْ
واألَمو ِ
ات.
َ َْ
5:14
الدينيػة (قػارف غػؿ81 :4؛ كػك.)87-86 :3
"واحد يعتبر يوماً دوف يوـ" مػازاؿ بعػض النػاس شػغكفيف بالركزنامػة
ٌ
ػص اهلل عمػػى ح ػ ود س ػكاء ،فػػبل ُّ
ثمػػة "دنيػػكم" مقابػػؿ "دينػػي" .الكػ ُّػؿ
إف كػػؿ األيػػاـ تخػ ُّ
تميػػز أليػػاـ دكف س ػكاىا ،كلػػيس ٌ
َّ
مقدس!


"فميتػػيقّف كػ ُّػؿ واحػ ٍػد فػػي عقمػػو" ىػػذه صػػيغة أمػػر حاضػػر ،كىػػي مفتػػاح السػػبلـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ .فقناعػػات

المؤمنيف الشخصية ىي أكلكيات أفعاليـ (قارف ع ،)31كلكف ىذا ال ينسحب عمى ك ٌؿ المؤمنيف .إف اهلل ال يعيش

الىكت اهلل الىكتنا!
في صندكؽ الىكتنا .كليس مف الضركرم أف يماثؿ
ي
6:14
فممرب" الصيغة ىنا حالة نصب دالة عمى الحاؿ كمستخدمة ثبلث م ٌػرات فػي ع 6كمػرتيف فػي ع .8كػؿ الخيػارات
" ّ
الكفيػػة يجػػب أف يتٌخػػذىا المؤمنػػكف عمػػى أنيػػا "ألجػػؿ الػػرب" (قػػارف أؼ7 :6؛ كػػك،)31 :1
المتعمٌقػػة بػػنمط الحيػػاة ٌ
مجرد تفضيبلت شخصية.
كليس ٌ
7:14
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ػيحيكف يعيشػػكف أكالن كقبػػؿ كػ ٌؿ شػػيء
"ألف لػػيس أحػ ٌػد م ّنػػا يعػػيش لذاتػػو" المسػػيحي لػػيس فػػي جزيػرة مقطكعػػة .فالمسػ ٌ
يتكجػب
ألجؿ المسيح (قارف ع .)8فأفعاؿ المؤمنيف تعمػؿ فػي اآلخػريف ،إنيػـ جػزء مػف عائمػة ركحيػة كاسػعة .لػذاٌ ،

بالمحبػػة (قػػارف 8كػػك .)11-37 ،34 :81كيجػػب أف يسػػمحكا لآلخػريف بػػأف ينمػكا ىػػـ
عمػػييـ تقييػػد حػريتيـ الفرديػػة
ٌ
فالتزمػػت يقػػكد إلػػى تماثميػػة ذاتيػػة البػ ٌػر التػػي ليسػػت مػػف اهلل .لقػػد كانػػت أقسػػى كممػػات يسػػكع
أيضػان فػػي حريػػة فرديػػة.
ٌ

البر الذاتي.
كاداناتو ٌ
الفريسيف ذكم ٌ
مكجية نحك ٌ
8:14
"إف ...إف" أداتػػا شػػرط تتصػ ٌػدراف الجممػػة الشػػرطية كالتػػي تعنػػي فع ػبلن ممكن ػان حدكثػػو مسػػتقببلن .فػػالمؤمنكف يخػػدمكف
الرب في ك ٌؿ الحاالت الطارئة المحتممة (قارف أؼ7 :6؛ كك!)31 :1
9:14
"لكػي يسػػود عمػػى األحيػػاء واألمػوات" إف ترتيػػب الكممػات فػػي األصػؿ ييػ ٍػد ًرج "األمػكات" قػببلن ،كىػػذا قػد يعكػػس مػػكت

سيد نافذ في كبل العالميف.
يسكع كقيامتو .كىك اآلف ٌ
الىكتيان لماذا ينبغي عمى المؤمنيف أالَّ يعيشػكا ألنفسػيـٌ ،إنمػا ألجػؿ المػؤمنيف اآلخػريف أيضػان .فيػـ
يش ٌكؿ ىذا سببان
ٌ
خداـ يسكع ،الذم مات ألجؿ خطيتيـ لكي ال يعيشكا فيما بعػد عبيػدان
ليسكا يممكان لذكاتيـ ،ألنيـ اشتيركا بثمف .إنيـ ٌ

لمخطيػػة ،بػػؿ هلل (قػػارف ركميػػة )6فػػالمؤمنكف مػػدعككف لمحاكػػاة حيػػاة يسػػكع فػػي خدمػػة المحٌبػػة المائتػػة عػػف رغباتيػػا
ٌ
األنانية (قارف 3كك85-84 :5؛ غؿ31 :3؛ 8يك.)86 :1
النص ( NASBالدارج) 12–11 :14
01
ِ
ضاِ ،لما َذا تَْزَد ِري ِبأ ِ
يعا
َوأ َّ
يف أ َ
َخ َ
َخ َ
َما أَ ْن َتَ ،ف ِم َما َذا تَِد ُ
اؾ؟ أ َْو أَ ْن َت أ َْي ً
يؾ؟ أل ََّن َنا َجم ً
َ
00
ِ
ٍ
ِ
سٍ
اف
الر ُّ
ا ْل َم ِس ِ
وب«:أََنا َح ّّيَ ،يقُو ُؿ َّ
يح ،أل ََّن ُو َم ْكتُ ٌ
ستَ ْجثُو ُك ُّؿ ُرْك َبةَ ،و ُك ُّؿ ل َ
ب ،إِ َّن ُو لي َ
اح ٍد ِم َّنا سيع ِطي ع ْف َن ْف ِس ِو ِحساباِ ِ
وِ
هلل.
ًَ
َ
َُ ْ
َ

اـ ُك ْر ِس ّْي
ؼ َن ِق ُ
س ْو َ
َ
ؼ أَ
َم َ
01
س َي ْح َم ُد اهللَ» .فَِإ ًذا ُك ُّؿ
َ

متصدرة لمتشديد.
أنت" ىذه العبارة
ٌ
أما َ
" 11:14و ّ
إف السؤاليف المطركحيف في ع 81يمثبلف التركيز الحاصؿ في ع .83-8الفريقاف المشار إلييمػا فػي ع1

األكؿ "يػػديف" كالفريػػؽ اآلخػػر "يػػزدرم" كالمكقفػػاف كبلىمػػا غيػػر مبلئمػػيف "لمعبيػػد".
ىمػػا فػػي حالػػة تضػػاد .فػػالفريؽ ٌ
الحؽ في "االنتقاد" أك "التعطٌؼ" ،فإذا ما انتحؿ المؤمنكف عمؿ اإلدانة فػإنيـ)8( :
فسيدىـ يسكع المسيح كحده لو
ٌ
ٌ
يغتصبكف مكانة اهلل ،ك( )3يعممكف عمبلن أكليان غير مكتمؿ.

كرسػي المسػيح" يتكػرر التعبيػر عػف ىػذه الحقيقػة نفسػيا فػي 3كػك.81 :5
"أل ّننا جميعاً سوؼ نقػؼ أمػاـ

ّ
الدياف اإلليي (مت.)46-35:18
فالمؤمنكف
سيفسركف لمرب كيؼ عاممكا بعضيـ بعضان .يسكع سيقكـ بعمؿ ٌ
ٌ

تحكم ترجمة الممؾ جيمس الحديثػة  NKJVعبػارة "كرسػي دينكنػة المسػيح" كالمخطكطػات اليكنانيػة التػي تػدعـ ىػذه

2
2
أمػ ػػا كممػ ػػة  theosفػ ػػي
ػححيف لممخطكطػ ػػات
ٌ
الترجمػ ػػة ىػ ػػي مػ ػػف نتػ ػػاج مصػ ػ ٌ
اليكنانيػ ػػة القديمػ ػػة المب ٌك ػ ػرة א ك ٌ .C
المخطكطات א  F, D, C, B,ك Gفممكف أف يككف الكتبػة قػد ع ٌػدلكا فييػا لػتبلئـ 3كػك .81 :5كمػف الممكػف أيضػان
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البنويػة" .adoptionism
أف يككف الكتبة قد ع ٌػدلكا ىػذا العػدد كػي يعػارض الػرأم المب ٌكػر عػف المسػيح المس ٌػمى " ّ
ػنص أكثػر أرثكذكس ٌػية (قػارف كتػاب Bart Ehrman
نصػية عديػدة يبػدك أنػو ت ٌػـ تعػديميا لجعػؿ ال ٌ
ثمػة تباينػات ٌ
كىنا ٌ

المقدسػػة  ،"The Orthodox Corruption of Scriptureالمطبػػكع بمطبعػػة
"التغييػػر األرثكذكسػػي لؤلسػػفار ٌ
جامعة أكسفكرد  )8991ص98.-91
11:14
متخصصػ ػان مس ػػتخدمان ف ػػي كص ػػؼ
"أل ّنػػػو مكتػػػوب" ى ػػذه ص ػػيغة حاض ػػر مبن ػػي لممجي ػػكؿ ،كق ػػد كان ػػت مص ػػطمحان
ٌ
أف ىذا تمميح إلى إش ،31 :45اقتيبست أيضان في (في.)88-81 :3
االقتباسات مف كحي العيد القديـ .كما ٌ
قسػػـ ،كىػػي تكريػػة لغكيػػة السػػـ اهلل فػػي العيػػد ،ييػػكه ،إف اسػػـ ييػػكه ناشػ مػػف الييئػػة

"أنػػا حػ ّّ
ػي" ىػػذه صػػيغة ى

يقسـ بذاتو الكائنة.
ٌ
السببية لمفعؿ العبرم "يككف" (قارف خر )84 :1فيك اهلل الخالد ،الباقي لذلؾ ي
12:14
ٍ
"فإذاً ُّ
سيداف المؤمنكف (قارف 3كك ،)81 :5كالمنتقدكف مف األخكة ىػـ
كؿ واحد م ّنا سيعطي عف نفسو حساباً هلل" ي
لكنيػػا متض ٌػمنة فػػي القرينػػة.
جػزء مػػف اختبػار تمػػؾ اإلدانػة .بعػػض المخطكطػات
اليكنانيػػة القديمػة تحػػذؼ كممػة "هلل" ٌ
ٌ
ىذا التبايف كارد أف يككف متأث انر بالتبايف القائـ في ع.81

نظرة عامة عمى رو23-13 :14

ػي عمػى حقيقػة أنيػـ فػي
أ.
مكضكع كيفية معاممة المؤمنيف بعضيـ لبعض يبدأ في األعداد  ،83-8كىك مبن ٌ
كديػػانيـ ،يقبػػؿ الفريقػػاف بعضػػيما تمامػان.
مكقػػؼ قبػػكؿ كػػؿ أنمػػاط المػػؤمنيف دكف اسػػتثناء بسػػبب أف المسػػيح سػ ٌػيدىـ ٌ
ػاء عم ػػى ماض ػػييـ كشخص ػػياتيـ ككال ػػدييـ
فغالبػ ػان م ػػا تك ػػكف األش ػػياء الركحي ػػة ذات مغ ػػزل لفري ػػؽ م ػػف الم ػػؤمنيف بن ػ ن
كتفضيبلتيـ الشخصية كاختياراتيـ ،إلخ ...لكنيا ليست ذات مغزل عند اهلل و
بحاؿ مف األحكاؿ.

إف القسـ الثاني مف المناقشة المتعمٌقة بالحرية كالمسؤكلية المسػيحية قػد جعػؿ المكضػكع يتط ٌػكر مػف كجيػة
ب.
لمحبػة إخكتػو المػؤمنيف عمػى اخػتبلفيـ.
محبػة المػؤمف هلل فػي المسػيح تدفعػو ٌ
نظر مختمفػة .ففػي ىػذه األعػداد نػرل ٌ

ككما بذؿ يسكع حياتو ألجؿ المؤمنيف ،ىكذا يبذلكف حريتيـ في سبيؿ أكلئؾ الذيف مات المسػيح مػف أجميػـ (قػارف

ػيحية م ػػذككر ف ػػي 81-8 :81
3كػػك84-81 :5؛ 8يػػك .)86 :1ى ػػذا التش ػػديد عم ػػى
المحب ػػة كأرض ػػية لمحي ػػاة المس ػ ٌ
ٌ
ضمف عبلقات المؤمف مع غير المؤمنيف.
ػيحييف،
ت.
إف حقيقػػة كػػكف كػػؿ األشػػياء فػػي العػػالـ المػ ٌ
ػادم طػػاىرة ىػػي مسػػألة صػػعبة القبػػكؿ لػػدل بعػػض المسػ ٌ
ٌ
الخطيػة عكضػان عػف لػكـ أنفسػيـ (أم،
عمى اعتبار أنو حتٌى المؤمنيف يضعكف المٌكـ غالبان عمػى األشػياء مػف جيػة
ٌ

شػػبح الخ ػراب) .يصػ ٌػرح بػػكلس م ػ ار انر بػػأف ك ػ ٌؿ األشػػياء طػػاىرة (قػػارف  84 :84ك31؛ 8كػػك83 :6؛ 36-35 :81؛
8تػػي4 :4؛ تػػي .)85 :8تصػريحاتو ىػػذه تتبػػع تعػػاليـ يسػػكع عػػف الطعػػاـ فػػي مػػر .31-88 :7إف الطػػاىر كالػػنجس
مف الطعاـ مستخدـ في التصكير اإليضاحي لبطرس عف قبكؿ اهلل ًلكرنيميكس في أع.85 :81
يخاطػػب ىػػذا القسػػـ بالدرجػػة األكلػػى "األخ القػػكم" .كبػػكلس ييسػمٌـ بنصػػؼ الحقيقػػة أف "كػػؿ األشػػياء طػػاىرة"
ث.
فح ٌريػػة المػػؤمف القػػكم
ٌ
لكنػػو يضػػيؼ ٍ
أف لػػيس كػػؿ األشػػياء تبنػػي أك ترفػػع عائمػػة اهلل (قػػارف 8كػػك83 :6؛  .)31 :81ي
حراس ألخكتيـ بالمسيح ألجؿ المسيح.
تدمر األخكة المؤمنيف اآلخريف .المؤمنكف ٌ
يمكف أف ٌ
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يممح أف "األخ األضعؼ" ىك في مجرل ركحي حيث سيقكده إلى حالة
ج.
مف المثير أف بكلس ال ٌ
يصرح كال ٌ
المحب ػػة الكاج ػػب تكفٌرى ػػا ف ػػي
ػكم" .فالمناقش ػػة بمجممي ػػا ال تتن ػػاكؿ النم ػػك ف ػػي النعم ػػة لك ػػف تتن ػػاكؿ أكلكي ػػة
ٌ
"م ػػؤمف ق ػ ٌ
ػيحية المختمفػػة .إف إدراج المػػؤمنيف ضػػمف إحػػدل المجمػػكعتيف قػػائـ عمػػى ط ػراز الشخصػػية ذاتيػػا.
التفاىمػػات المسػ ٌ
فيمػػة المػػؤمنيف ليسػػت فػػي تغييػػر
كالمطمػػكب تػػدريب دينػػي كاختيػػارات شخصػػية ال مجػ ٌػرد "ىػػذا صػ ٌ
ػح" ك"ىػػذا خطػػأ"ٌ .
ػب كيقبػػؿ كقػػد
ػب كاحتػراـ الفريػػؽ اآلخػػر .فالمسػػألة مسػػألة قمػػب كليسػػت مسػػألة ذىػػف .إف اهلل يحػ ٌ
اآلخػريف بػػؿ فػػي حػ ٌ
أعطى ابنو لجميع البشر ،أم لمفريؽ القكم كالفريؽ الضعيؼ.
دراسة الكممة والمقطع

النص ( NASBالدارج) 23–13 :14
02فَبلَ ُنح ِ
ص َد َم ٌة أ َْو َم ْعثََرةٌ03 .إِ ّْني َع ِال ٌـ
وض َع ِلؤل ِ
ضاَ ،ب ْؿ ِبا ْل َح ِر ّْ
اح ُك ُموا ِبي َذا :أ ْ
َف الَ ُي َ
ي ْ
ض َنا َب ْع ً
ضا َب ْع ُ
اك ْـ أ َْي ً
َ
َخ َم ْ
04
ِ
ِِ
ِ
اف
ب َ
س َ
ع أْ
سو َ
س .فَِإ ْف َك َ
سا ِب َذاتو ،إِالَّ َم ْف َي ْحس ُ
ساَ ،فمَ ُو ُى َو َن ِج ٌ
ش ْي ًئا َن ِج ً
ش ْي ٌء َن ِج ً
َف لَ ْي َ
َو ُمتََيقّْ ٌف في ال َّر ّْب َي ُ
ِ
ام َؾ ِ
طع ِ
ِ
ِ
وؾ ِبسب ِب َ ِ
َجمِ ِو.
ذل َؾ الَِّذي َم َ
يح أل ْ
ات ا ْل َمس ُ
أَ ُخ َ َ َ
س َت تَ ْ
ط َعام َؾ ُي ْح َز ُفَ ،فمَ ْ
س َب ا ْل َم َحبَّة .الَ تُ ْيم ْؾ ِب َ َ
سمُ ُؾ َب ْع ُد َح َ
06
05
وت ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س.
الر ِ
سبلَ ٌـ َوفََر ٌح ِفي ُّ
اهلل أَ ْكبلً َو ُ
صبلَ ِح ُك ْـ ،أل ْ
س َممَ ُك ُ
ش ْرًباَ ،ب ْؿ ُى َو ِبّّر َو َ
َف لَ ْي َ
فَبلَ ُي ْفتََر َعمَى َ
08
07
ض ّّي ِع ْن َد ِ
ىذ ِه فَيو مر ِ
َف م ْف َخ َدـ ا ْلم ِسيح ِفي ِ
اهللَ ،و ُم َزُكى ِع ْن َد ا َّلن ِ
مسبلَِـ،
ؼ إِ ًذا َعمَى َما ُى َو ِل َّ
اسَ .ف ْم َن ْع ُك ْ
َ َ َ
َُ َ ْ
أل َّ َ
11
اىرةٌِ ،
اء َ ِ
شي ِ
ِ
ِ
شّّر ِل ِ
ض َنا ِل َب ْع ٍ
سِ
َو َما ُى َو ِل ْم ُب ْن َي ِ
اف الَِّذي
لك َّن ُو َ
ض .الَ تَ ْنقُ ْ
ض أل ْ
اف َب ْع ُ
َج ِؿ الطَّ َعاـ َع َم َؿ اهللُ .ك ُّؿ األَ ْ َ
ئل ْن َ
ط َ
10
ؼ11 .أَلَ َؾ
صَ
َف الَ تَأْ ُك َؿ لَ ْح ًما َوالَ تَ ْ
ط ِد ُـ ِب ِو أَ ُخ َ
ش َر َب َخ ْم ًار َوالَ َ
ض ُع ُ
س ٌف أ ْ
وؾ أ َْو َي ْعثُُر أ َْو َي ْ
ش ْي ًئا َي ْ
َيأْ ُك ُؿ ِب َعثَْرٍةَ .ح َ
يف َن ْفس ُو ِفي ما يستَ ْح ِس ُن ُو12 .وأ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب فَِإ ْف أَ َك َؿ
يم ٌ
َما الَّذي َي ْرتَ ُ
اـ اهلل! طُ َ
َ َْ
َ
وبى ل َم ْف الَ َيد ُ َ
اف؟ َف ْم َي ُك ْف لَ َؾ ِب َن ْفس َؾ أ َ
إ َ
َم َ
اف ،أل َّ ِ
س ِم َف ِ
س ِم َف ِ
يم ِ
يم ِ
اف فَ ُي َو َخ ِط َّي ٌة.
ُي َد ُ
افَ ،و ُك ُّؿ َما لَ ْي َ
َف ذل َؾ لَ ْي َ
اإل َ
اإل َ
13:14
تمنػي فػي الػزمف الحاضػر مػع أداة النيػي كالتػي تتض ٌػمف التكقػؼ عػف عمػؿ
"فبل نحاكـ بعضػنا بعضػاً" ىػذه صػيغة ٌ

و
جار مجراه .ىذا تحذير بالخطر كىك يشبو ع .86سبؽ أف استخدـ الرسػكؿ بػكلس كممػة "نحػاكـ" خمػس م ٌػرات فػي
مرات أيخر في ع.31-81
ع 83-8كأربع ٌ
الموضوع الخاص :ىؿ يجوز لممسيحييف أف يحاكـ أحدىـ اآلخر؟
يجب التعاطي مع ىذه المسألة بطريقتيف :األكلى ،ىناؾ تكصية لممؤمنيف بعدـ محاكمة أحدىـ اآلخر (قارف
مت5-8 :7؛ لك 17 :6ك43؛ رك88-8 :3؛ يع )83-88 :4عممان أف لدييـ تكصية بتقدير القادة (قارف
مت86-85 ،6 :7؛ 8كك39 :84؛ 8تس38 :5؛ 8تي81-8 :1؛ 8يك.)6-8 :4
بعض المعايير التي يمكف أف تنطوي عمى فائدة لتقدير سميـ:

.8
.3
.1

التقدير لو غاية كىي التحقٌؽ (قارف 8يك" 8 :4امتحنكا" في سبيؿ المكافقة).
ينبغي لمتقدير أف ييجرل بتكاضع كلطؼ (قارف غؿ.)8 :6
يجب أالَّ ييرٌكز التقدير عمى مسائؿ متعمٌقة بالتفضيؿ الشخصي (قارف رك31-8 :84؛ 8كك-8 :8
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81؛ .)11-31 :81
.4

ىكية القادة الذيف "ببل عيب" ضمف الكنيسة كالمجتمع (قارف 8تي.)1
يجب أف ٌ
يحدد التقدير ٌ

تتضمف
مصدمة أو معثرة" مصدر في صيغة الحاضر مع أداة النيي التي

"أف ال يوضع في طريؽ األخ ْ
ٌ
التكقٌؼ عف عمؿ و
جار مجراه .نفس الحقيقة مذككرة في ع38؛ 8كك.9 :8
أمػػا كممػػة "معثػرة" فتشػػير حرفيػان إلػػى آليػػة إطػػبلؽ
تشػػير كممػػة "مصػػدمة" إلػػى شػػيء مػػا عمػػى طريػػؽ يسػ ٌػبب التعثٌػػرٌ .
مصيدة حيكانات ذات طعـ.

نشجعيـ كنصادقيـ ،فاإليماف عائمة!
إنيا ناحية جماعية في
حراس ألخكتنا ٌ
ٌ
المسيحية .فنحف ٌ
84:84
 +NASBفاندايؾ +الكاثوليكية +المشتركة
الرب يسوع"
"إني عالـ ومتيقّف في ّ
"إني عالـ ومتيقّف مف قبؿ الرب يسوع" NKJV
"فأنا مقتنع تماماً"
ّ

الكتاب الشريؼ
TEV
"اتحادي مع الرب يجعمني متأكداً"
 +NRSVالحياة
الرب يسوع"
"إني عالـ ومقتنع في ّ
JB
الرب يسوع"
"اآلف أنا ُمدرؾ تماـ اإلدراؾ ،طبعاً ،فأنا أتكمّـ لصالح ّ

ىنػػا صػػيغة مضػػارع تػػاـ مػػف  oidaكالتػػي كردت بػػالزمف الحاضػػر مػػع اسػػـ فاعػػؿ مبنػػي لممجيػػكؿ ،كتعنػػي حرفي ػان

"مستمر في أف أعرؼ ،كقد كنت كسأسػتمر فػي كػكني مقتنعػان" .كىنػا إعػادة تصػريح لحقيقػة فػي ع5ب ك.31-33
يتكجػب عمػػييـ العػػيش
أف كعػي المػػؤمنيف باألشػياء الركحيػػة يػػأتي مػف عبلقػػتيـ بيسػكع مػػف خػػبلؿ الػركح القػػدسٌ .
إذ ٌ
في النكر الذم يمتمككنو.

مكضػػحة فػػي أع 86-9 :81بػػأف األش ػياء ليسػػت شػ ٌػر ،بػػؿ
"أف لػػيس شػػيء نجس ػاً بذاتػػو" نفػػس الحقيقػػة

ٌ
النػػاس ىػ ٌػـ األشػرار .كلػػيس شػػيء فػػي الخميقػػة شػهػر مػػف نفسػػو كذاتػػو (قػػارف ع31؛ مػػر31-88 :7؛ 8كػػك-35 :81
36؛ 8تي4 :4؛ تي!)85 :8
يتكجػب عمػى

"إالَّ َمف َيحسب شيئاً نجساً ،فمو ىػو نجػس" المقصػكد بالنجاسػة ىنػا ىػكالمعنى الػديني ،لػذا ٌ
ضمٌمكا حكؿ أية مسػألة أك فعػؿ.
المؤمنيف قياس أعماليـ بمقياس ضمائرىـ (قارف ع .)31-33 :5حتٌى كاف كانكا ي

يتكجب عمييـ السير في النكر الذم عندىـ أماـ اهلل .ككػذلؾ ال يجػكز ليػـ إدانػة المػؤمنيف اآلخػريف عمػى ضػكء
إذ ٌ
أحكاميـ ال سيما في المجاالت المبيمة (قارف  8 :84ك 1ك 4ك 81ك.)81
15:14
"فػػإف كػػاف أخػػوؾ بسػػبب طعامػػؾ ُيحػػزف " ىػػذه صػػيغة شػػرط بػػاألداة التػػي تتصػ ٌػدر الجممػػة الشػػرطية كالتػػي تفتػػرض
فالمحبػػة ال الحقػػكؽ؛ المسػػؤكلية ال الحرٌيػػة ،ىػػي مػػف تقػ ٌػرر
ػحة األمػػر مػػف منظػػكر الكاتػػب أك أغ ارضػػو األدبيػػة.
ٌ
صػ ٌ
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الكثني ػػة
إم ػػا إل ػػى ( )8شػ ػرائع األطعم ػػة الييكدي ػػة (الكي ػػيف )88أك ( )3لحػ ػكـ األض ػػاحي
ٌ
نم ػػط حياتن ػػا .كى ػػذه تش ػػير ٌ
(8كك .)81-8يشرح ع 31ىذه الحقيقة بك ٌؿ كضكح.

الحريػػة" (قػػارف يػػع35 :8؛  )83 :1أك
ػػت تسػػػمؾ بعػػػد حسػػػب

"فمسػ َ
ّ
المحبػػػة" ىػػذه تػػدعى غالب ػان "نػػامكس ٌ
"النامكس الممككي" (قارف يع )8 :3أك "نامكس المسيح" (قارف غؿ .)3 :6فالعيد الجديد لديو مسؤكليات كدالئؿ!
"ال تُيمؾ بطعامؾ ذاؾ الذي مات المسيح ألجمو"
يسبب دما ارً لمذي مات المسيح ألجمو"
"ال تدع ما تأكمو ّ

 +NASB, NKJVفاندايؾ
 +NRSVالحياة

 +TEVالمشتركة +الكتاب الشريؼ
"ال تدع مف طعامؾ الذي تأكمو ىبلكاً لمف مات المسيح ألجمو"
JB
حرً فيما تأكؿ إف كاف يقود إلى سقوط شخص قد مات المسيح ألجمو"
"فأنت بكؿ تأكيد لست ّا

ىذه صيغة أمر مضارع مع أداة النيي كالتي تعني عادةن التكقٌؼ عف عمػؿ ج و
فحرٌيػة
ػار مجػراه .إنيػا عبػارة قاسػية .ي
بعض المؤمنيف يجب أالَّ تسبب تحطيـ مؤمنيف آخريف! كىذه ليست إشارة إلى فقػداف الخػبلص لكػف فقػداف السػبلـ
الفعالة.
كالضماف كالخدمة ٌ

ػبعينية) .كيسػتخدـ
إف كممة "ييمؾ" باليكنانية  Lupeōتعنػي "التس ٌػبب باألسػى كالحػزف كاأللػـ" (كمػا فػي الترجمػة الس ٌ
ٌ
بػػكلس ىػػذه الكممػػة بكث ػرة فػػي 3ككرنثػػكس (قػػارف  3 :3ك 4ك5؛ 81 :6؛  8 :7ك 9ك .)88كممػػة "ييمػػؾ" صػػعبة
ػص تبكي ػػت ال ػػركح الق ػػدس عن ػػدما تيٍنتي ػػؾ قناع ػػات الم ػػرء
الترجم ػػة .ى ػػذه ليس ػػت إش ػػارة لفق ػػداف الخ ػػبلص ،لكني ػػا تخ ػ ُّ
خطية (قارف ع.)31
الشخصية .فإف كانت أفعاؿ المرء ال تنبع مف اإليماف فيي ٌ
16:14
JB
"ال تساوموا عمى امتيازكـ"
 +NASBفاندايؾ +الكاثوليكية
فتر عمى صبلحكـ"
"ال ُي َ
تعرضوا صبلحكـ لكبلـ السوء"
"ال ّ

تعرضوا ما ىو خير لكبلـ السوء"
"ال ّ

 +NKJV, NRSVالحياة
 +TEVالمشتركة

"احذر لكي ال يتكمّـ الناس بالسوء ضد األمور الصالحة لؾ"

الكتاب الشريؼ

ىذه صيغة مضارع مبني لممجيكؿ مع أداة النيي كالتي تعني التكقٌػؼ عػف عمػؿ ج و
ػار مجػراه .فمػف السػيؿ تحكيػؿ
الحرية إلى رخصة!
ٌ
ػكم .فػػإف ىع ًمػ ىػؿ المػػؤمف القػػكم كفػػؽ حريتػػو /حريتيػػا
ىػػذا "الشػػيء الصػػالح" فػػي ىػػذا العػػدد ييشػػير إلػػى أفعػػاؿ األخ القػ ٌ
فإف "الشيء الصالح" يصير فرصة إلبميس!
بطريقة تؤثر سمبيان في المؤمنيف الضعفاء كتدمرىـ ركحيان ٌ

مغي ػ انر لمتركيػػز مػػف كيفيػػة معاممػػة المػػؤمنيف بعضػػيـ بعض ػان إل ػى إمكانيػػة االىتمػػاـ بغيػػر المػػؤمنيف
يبػػدك ىػػذا العػػدد ٌ

مشتؽ مف كممة "تجديؼ" (لفظان) كالتي تيستخدـ عادةن عف غير المؤمنيف.
(قارف ع88ب) .الفعؿ
ٌ
17:14
"ممكػػوت اهلل" ىػػذه العبػػارة كحيػػدة االسػػتخداـ فػػي ركميػػة .لكنيػػا عنػكاف مكػ ٌػرر فػػي أحاديػػث يسػػكع ،كىػػي كاقعيػػة ىنػػا
كاآلف كاكتماؿ مستقبمي أيضان (قارف مت.)81 :6

الحريات الفردية! انظر المكضكع الخاص التالي:
ٌ
مجرد ممارسة ٌ
إف الحياة الجماعية لجسد المسيح أكثر قيمة مف ٌ
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الموضوع الخاص :ممكوت اهلل
كانت الفكرة في العيد القديـ حكؿ ييكه ىي ٌأنو ممؾ إسرائيؿ (قارف 8صـ7 :8؛ مز86 :81؛ 9-7 :34؛

المسيا كالممؾ المثالي (قارف مز.)6 :3
81 :39؛ 4 :44؛ 88 :89؛ 1 :95؛ إش85 :41؛  4 :44ك )6ك ٌ
كلج ممككت اهلل التاريخ البشرم بقكة كفداء جديديف (الميثاؽ
فمع كالدة يسكع في بيت لحـ عاـ ( 4–6ؽ.ـ) ى
الجديد ،قارف إر14-18 :18؛ حز .)16-37 :16لقد نادل يكحنا المعمداف باقتراب الممككت (مت3 :1؛

حاضر فيو كفي تعاليمو (مت 87 :4ك31؛ 15 :9؛
مر .)85 :8كما عمٌـ يسكع بكؿ كضكح أف الممككت
ه
7 :81؛ 83-88 :88؛ 38 :83؛ 89 :86؛ مر14 :83؛ لك 9 :81ك88؛ 31 :88؛ 13-18 :83؛ :86
مستقبمية (قارف مت38 :86؛ 84 :34؛ 39 :36؛ مر8 :9؛ لكقا
86؛  .)38 :87كمع ىذا فالممككت مسألة
ٌ
18 :38؛  86 :33ك.)88
يتضمف يممؾ اهلل
مف اإلزائية في مرقس كلكقا نرل عبارة "ممككت اهلل" .ىذا المكضكع الشائع في تعاليـ يسكع
ٌ
الحاضر في قمكب الناس كالذم سيكتمؿ عمى األرض بأجمعيا يكمان ما .كىذا ينعكس في صبلة يسكع في

ضؿ استخداـ العبارة التي ال تذكر اسـ اهلل (ممككت
مت .81 :6فإنجيؿ متٌى ،المكتكب أصبلن لمييكد ،ف ٌ
السمكات) ،بينما مرقس كلكقا المذيف يكتباف لؤلمـ قد استخدما الكصؼ الشائع مستعمميف لفظ األلكىية.
فأكؿ كآخر عظات يسكع كأغمب أمثالو ،عالجت ىذا المكضكع .كىي
ىذه عبارة مفتاحية في األناجيؿ اإلز ٌ
ائيةٌ .
تشير إلى حكـ اهلل في قمكب الناس اآلف! كمف الممفت لمنظر أف يكحنا استخدـ ىذه العبارة مرتيف فقط (كال

مفتاحية.
يكردىا أبدان في أمثاؿ يسكع) .ألف عبارة "الحياة األبدية" في إنجيؿ يكحنا ىي لفظة استعارة
ٌ

لممسيا كىك
األكؿ كالثاني لممسيح .فالعيد القديـ رٌكز فقط عمى مجيء كاحد
ٌ
إف سبب ىذا التكتٌر ىك المجيء ٌ
المرة األكلى كالعبد المتألٌـ في
مجيء عسكرم – قضائي – مجيد .لكف العيد الجديد ييظير ٌأنو جاء في ٌ

البر .فيسكع
إش 51كالممؾ المتكاضع في زؾ .9 :9يتداخؿ العصراف
ٌ
الييكدياف؛ أم عصر اإلثـ كعصر ٌ
تنبأ العيد القديـ!
يممؾ حالي نا في قمكب المؤمنيف ،لكنو يكمان ما سيممؾ عمى الخميقة كمٌيا .كسكؼ يأتي كما ٌ
فالمؤمنكف يعيشكف في كاقع "القائـ" مقابؿ "اآلتي" مف جية ممككت اهلل (قارف كتاب Gordon D. Fee

المقدس بكامؿ استحقاقو" How to Read The Bible For All Its
ك" Douglas Stuartكيؼ نق أر الكتاب ٌ
 ،Worthص.)814-818



بر وسبلـ وفرح في الروح القدس" الركح ىك مف يعطي ىذه المؤىبلت لممؤمنيف أفرادان كجماعػةن.
"بؿ ىو ّّ

إنيػػا خصػػائص عائمػػة اهلل فػػي الظػػاىر كالػػداخؿ .كبػػكلس يسػػتخدـ ىنػػا كممػػة "بػ ٌػر" عمػػى نحػػك مخصػػكص .انظػػر
المكضكع الخاص ،لدل  .87 :8فالنسبة لبكلس يريد بػذلؾ "الب ٌػر المحتىسػب" كاعػبلف اهلل القضػائي (الشػرعي) عػف
ػارة فحسػب ،بػؿ كسػتككف
الغفراف لممؤمف كمركزه في المسيح (قارف18-38 :1؛  )4فالبشػرية الخاطئػة ال تي ٍحسػب ب ٌ
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السػػمـ .فيػػك فعػػؿ إيمػػاف
عطيػػة كىػػدؼ عمػػى حػ ٌػد س ػكاء .كىػػي صػػيغة المعمػػكـ كاألمػػر ،كالعتبػػة ك ّْ
ػارة فع ػبلن .فػػاألمر ٌ
بػ ٌ
كحياة إيماف! انظر المكضكع الخاص ،لدل 4. :6
18:14
يقيدكف حريتيـ مف تمقػاء ذاتيػـ إك ارمػان لممػؤمنيف الضػعفاء ،كػأنيـ يخػدمكف المسػيح نفسػو .لػيس
إف المؤمنيف الذيف ٌ
ٌ
محبتنا ليسكع ،مف العناية كالحماية ألكلئؾ الذيف مات ألجميـ.
ىناؾ مف طريؽ أقكل لتأكيد ٌ
محبػػة المػػؤمف نحػػك اآلخػػر يمكػػف أف يفػػتح

"مزّكػػى عنػػد النػػاس" يمكػػف أف يكػػكف ذلػػؾ أسػػمكبان فػػي تأكيػػد أف ٌ

بػػاب الخدمػػة كالشػػيادة فػػي المجتمػػع غيػػر المػػؤمف (قػػارف ع86؛ 3كػػك38 :8؛ 8بػػط .)83 :3إف طريقػػة معاممتنػػا

قكية إما بإيجابية أك بسمبية.
بعضنا لبعض ضمف جماعة اإليماف ىي شيادة ٌ
19:14
ػبعينية مػف العيػد القػديـ ككػذلؾ فػي كتابػات بػكلس
"فمنعكؼ" تيعتبػر كممػة  diokōمصػطمحان شػائعان فػي الترجمػة الس ٌ

كتعنػػي "المبلحقػػة بشػػغؼ" أك "السػػعي الحثيػػث لنيػػؿ أمػػر مػػا" كقػػد اسػػتعمؿ بػػكلس ىػػذه الكممػػة فػػي رك 11 :9ك18؛

 81 :83كما ىنا بمعنى "السعي" لكف في ( )84 :83ألكلئؾ الذيف يضطيدكف المؤمنيف (قارف 8كػك83 :4؛ بمػا
فييـ ىك نفسو؛ 9 :85؛ 3كك9 :4؛ غؿ 81 :8ك31؛ في.)6 :1
التمنػي (المخطكطػات
إما حاضػر مبنػي لممعمػكـ (المخطكطػات א  )P, L, G, F, B, A,أك حاضػر دا ٌؿ عمػى ٌ
كىذه ٌ
4
نص ػػيا ،لكني ػػا ت ػػدرجيا بدرج ػػة D
 Cك )Dكق ػػد اس ػػتيخدمت بحال ػػة األم ػػر .تض ػػع ترجم ػػة  UBSحال ػػة ٌ
التمن ػػي ف ػػي ٌ

(بصعكبة).

الحظ عمى ماذا يجب أف يعكؼ المؤمنكف:
.8

حسف الضيافة.81 :83 ،

.3

األمكر التي تعمؿ لمسبلـ كبناء أحدنا اآلخر.89 :84 ،

.1

المحبة8 ،كك.8 :84

.4
.5
.6
.7


التشبو بالمسيح ،في 83 :1ك.84
ٌ
ما ىك صالح ،الكاحد لآلخر كلجميع الناس8 ،تس.85 :5

البر
ٌ
الب ٌر

الصبر كالكداعة8 ،تي.88 :6
كالتقكل كاإليماف ك ٌ
المحبة ك ٌ
نقي3 ،تي.33 :3
المحبة كالسبلـ مع الذيف يدعكف ٌ
كاإليماف ك ٌ
الرب بقمب ٌ

"ما ىو لمسبلـ وما ىو لمبنياف بعضػنا لػبعض" ينبغػي ليػذا األمػر أف يكػكف ىػدؼ المػؤمف فػي كػ ٌؿ شػيء

حريػػة الفػػرد ككعيػػو البلىػػكتي يجػػب أف يقػػكدا إلػػى اسػػتقرار كنمػ ٌػك جسػػد
(قػػارف مػػز84 :14؛ عػػب )84 :83فػ ٌ
ػإف ٌ
المسيح (قارف 3 :85؛ 8كك83 :6؛ 36 :84؛ أؼ )83 :4انظر المكضكع الخاص :البنياف ،لدل 3. :85
21:14
"ال تػػنقض عمػػؿ اهلل" ىػػذه صػػيغة أمػػر حاضػػر مػػع أداة النيػػي كالتػػي تعنػػي عػػادةن التكقٌػػؼ عػػف عمػػؿ جػ و
ػار مج ػراه.

مرات فقػط فػي كتابػات بػكلس (قػارف  3كػك 8 :5عػف
كتركيبة ىذا الفعؿ ٌ
قكية ( )kata +luōكقد استخدمت ثبلث ٌ
يدمر) ىناؾ تكرية بيف "يبني" في ع 89كىػذه الكممػة كالتػي
المكت كغؿ 88 :3بما يشابو ىنا في ركمية ،ينتقضٌ /
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تعنػػي حرفي ػان "ييػػدـ" ككبلىمػػا اسػػتعارة مػػف عػػالـ البنػػاء كاإلشػػادة .مػػا ىػػك عمػػؿ اهلل فػػي ىػػذه القرينػػة؟ غيػػر كارد أف

تككف إشارة إلى النضكج ،بؿ إلى عمؿ الػركح فػي حيػاة المػؤمنيف "الضػعفاء" .كممػة "ال" سػكاء ىنػا فػي ىػذه القرينػة

أك "ال" في 8كك 81-8يعني بيا بكلس أنو يتكجب عمى فريؽ مساعدة فريؽ آخر لمتغيير كالتشابو!


"ك ّؿ األشياء طاىرة" انظر التعميؽ لدل العدد .84

شر لئلنساف الذي يأكؿ بعثرة"
لكف ّّ
" ّ
"لكف مف السوء أف يأكؿ اإلنساف بعثرة"

 +NASBفاندايؾ

"مف الخطأ أف تعثر اآلخريف فيما تأكمو"

 +NKJVالمشتركة
الكتاب الشريؼ
 +NRSVالكاثوليكية

"لكف يسيء لؾ أف تعثر اآلخريف بطعامؾ"
ٍ
الخطية"
يسبب لآلخر الوقوع في
"مف المسيء أكؿ أي
ّ
شيء ،مما ّ
JB
مرتداً"
"يصير ّا
شرً أف تأكؿ شيئاً يجعؿ شخصاً ما يسقط ّ

TEV

يمثؿ ىذا العدد الحقيقة المركزية ليذا األصحاح (قارف 8كك36-35 :81؛ تي.)85 :8
المقدمػػة لمػػكثف (قػػارف 8كػػك .)81-8فػػالمحكـ ليسػػت صػػالحة أك سػػيئة بحػ ٌػد ذاتيػػا ،لكػػف إذا
ىػػذه إشػػارة إلػػى المحػػكـ ٌ
شر ألنو
اعتبر المؤمف الضعيؼ ٌأنو مف غير المبلئـ مشاىدة مؤمف آخر يأكؿ فأكؿ مثمو ،فما ىك حيادم يصير ٌان
ينتيؾ الكعي الفردم لو /ليا حياؿ مشيئة اهلل.

إف أغم ػػب الترجم ػػات اإلنكميزي ػػة تػ ػربط ى ػػذه العب ػػارة "ب ػػالمؤمف الق ػػكم" ال ػػذم بطعام ػػو ي ػػؤثر بنف ػػكذه عم ػػى الم ػػؤمف
األضعؼ .أما الترجمة الكاثكليكية لترجمة  NABفتميؿ إلى الخيػار اآلخػر الػذم يػربط العبػارة "بػالمؤمف الضػعيؼ"
َّ
األكؿ
كتترجميػػا ىكػػذا" :لكنػػو مػػف المسػػيء كالخطػػأ ألم إنسػػاف أف يأكػػؿ إذ يػػؤذم الطعػػاـ ضػػميره" إال أف الخيػػار ٌ
يبدك أفضؿ بحسب القرينة لكف االلتباس يبدك مقصكدان كيشير إلى كبل الفريقيف عمى غرار األعداد31.-33
21:14
ىػػذه كممػػة مكجيػػة "لؤلخػكة األقكيػػاء" كىػػذه ىػػي القاعػػدة الكحيػػدة فػػي الكتػػاب المقػ ٌػدس التػػي تتنػػاكؿ الفك ػرة البلىكتيػػة

يتكجػػب عمػػى المػػؤمنيف األقكيػػاء ضػػبط أنفسػػيـ
حػػكؿ "التق ٌشػػؼ ال ازىػػد التػػاـ" عػػف بعػػض األطعمػػة كاألش ػربة .لػػذا ٌ
بالمحبة ألجؿ إخكتيـ كأخكاتيـ المؤمنيف كألجػؿ البػاحثيف المخمصػيف عػف الحػؽ (النػاس اليػالكيف) .فضػبط الػنفس
ٌ
عمى كؿ صعيد ،ثقافي أك مناطقي أك طائفي مطمكب كمرغكب.

في ىذا العدد نرل مصدر مػف الماضػي البسػيط المعمػكـ ،مػع أداة نيػي كالتػي تتض ٌػمف المقكلػة "ال تشػرع فػي عمػؿ
فسر البعض ىذا الماضي البسيط عمى أنو تطبيؽ لبعض المناسبات (قارف 8كك )81-8عمػى اعتبػار أنػو
ما" كقد ٌ
مف الكاضح عدـ جكاز حظر الطعاـ كالشراب.

22 :84

"فاإليماف الذي لؾ ليكف اقتناعؾ أماـ اهلل ،طوبى لمف ال يديف نفسو فيما يستحسنو"
"ىؿ لؾ إيماف؟ فميكف بنفسؾ أماـ اهلل! طوبى لمف ال يديف نفسو فيما يستحسنو"
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 +NASBالحياة

 +NKJVفاندايؾ

"إيمانػػػؾ ،لػػػيكف فػػػي نفسػػػؾ قناعػػػة أمػػػاـ اهلل ،طػػػوبى لمػػػذي ال يحكػػػـ عمػػػى نفسػػػو فيمػػػا  +NRSVالكاثوليكية
يستحسنو"
"احتفظ بما تعتقد بيػذه المسػألة ،ثػـ بينػؾ وبػيف اهلل ،طػوبى لمػف ال يشػعروف بالػذنب عنػد حكميػـ عمػى TEV
صحة أمر"
ّ
تمسػػػؾ بمعتقػػػدؾ بينػػػؾ وبػػػيف اهلل ،وامتػػػدح مػػػف يسػػػتطيع اتخػػػاذ قػػػرار دوف أف يتعػػػارض  +JBالكتاب الشريؼ
" ّ
ضميره"

ىنا إعػادة تأكيػد لممػؤمف الػذم يجػب أف يسػير كفػؽ ضػميره المسػتنير بإرشػاد الػركح القػدس كتعمػيـ الكتػاب المقػدس
كيتكجػب عميػو السػير فػي النػكر الػذم عنػػده ،كلكػف لػيس لدرجػة اإلسػاءة لممػؤمنيف شػركاء اإليمػػاف .إف
(قػارف ع)5
ٌ
ع 33مػرتبط "بػػاألخ القػػكم" بينمػػا ع 31مػرتبط "بػػاألخ الضػػعيؼ" .يبػػدأ ع 33بتبػػايف مخطكطػػاتي ،فقػػد يػػرد بصػػيغة
سؤاؿ ( )NKJVأك صيغة إعبلف (.)JB, TEV, NRSV, NASB


"يستحسف" انظر المكضكع الخاص ،لدل .88 :3

23:14
أما الذي يرتاب" تأتي ىنا في صيغة اسـ فاعؿ "مرتاب" ،إشارة إلى المؤمف كثير التش ٌكؾ حسب ع.1
"و ّ


" ُيػػداف" ىػػذه صػػيغة مضػػارع مبنػػي لممجيػػكؿ مػػف  kata +krinōكتعنػػي )8( :مكضػػكع فػػي ضػػكء الػػذنب

المػػنقٌح  The Analytical Greek Lexicon Revisedص386
بػػداعي التعػػارض" (معجػػـ التحميػػؿ اليكنػػاني ي
تػ ػػأليؼ  )Harold K. Moultonأك ( )3ال دينكنػ ػػة ،بػ ػػؿ عبػ ػػارة العقكبػ ػػة البلحقػ ػػة " (رك 86 5ك88؛ 8 :8

(المفػػردات اليكنانيػػة لمعيػػد الجديػػد  The Vocabulary of The Greek Testamentص 138تػػأليؼ
 )Moulton & Milliganكىنا إشارة إلى انتياؾ ضمير الفرد كاأللـ الناجـ عنو كالمرتبط بتبكيت الركح القدس.


"فإف أكؿ" ىذه جممة شرطية.

الخطيػػة انتيػػاؾ لضػػمائرنا،
خطيػػة" فػػي المجػػاالت الكتابيػػة المبيمػػة ،إف

ٌ
"وكػػؿ مػػا لػػيس مػػف اإليمػػاف فيػػو ّ
كليسػػت انتياكػان لمنػػامكس .لػػذا يجػػب أف نسػػير فػػي النػػكر الػػذم لػػدينا منفتحػػيف دائمػان عمػػى اسػػتنارة أكثػػر مػػف الكتػػاب

المقدس كالركح القدس.
ٌ
فاسػػتيعاب المػػؤمنيف لمشػػيئة اهلل يجػػب أف يحػ ٌػدد أفعػػاليـ .إذ أنػػو مػػف الممكػػف لممػػؤمنيف الناضػػجيف أف يقيم ػكا آراء
الكتابية الممتبسة كأف يككف كبل المكقفيف ضمف مشيئة اهلل.
مختمفة في المسائؿ
ٌ
بعض المخطكطات اليكنانيػة تػدرج التسػبيح الػكارد فػي  37-35 :86عنػد خاتمػة األصػحاح .84كبعضػيا

تػػدرجيا فػػي كػػبل المػػكقعيف .فقػػط مخطكطػػة برديػػة كاحػػدة  P46تػػدرجيا فػػي خاتمػػة األصػػحاح .85يكجػػد ىنػػاؾ سػػتة
مكاقع مختمفة ليذا التسبيح فػي المخطػكط اليكنػاني التقميػدم لرسػالة ركميػة .لبلستفاضػة حػكؿ ىػذا المكضػكع ارجػع
كتاب "تعميقات عمى العيد الجديد اليكنػاني" A Textual Commentary of the Greek New Testament
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تػأليؼ  Bruce M. Metzgerطباعػة اتحػاد جمعيػات الكتػاب المق ٌػدس ،ص .516-511كاليػؾ مػكجز لمنظريػات
المتعمٌق ػػة ب ػػذلؾ )8( :يقػ ػػكؿ أكريج ػػانس إف بدع ػػة مرقيػ ػػكف ( )Marcionالمبكػ ػرة فػػػي ركميػ ػػة أ ازل ػػت األصػ ػػحاحيف
األخيريف مف ركمية .كىذا يمكف أف يشرح كجكد التسػبيح لػدل األصػحاح84؛ ( )3بعػض العممػاء يتكقٌػع أف بػكلس
كتب الرسالة بأحد أشكاليا األصحاحات  84-8ليرسميا إلى ركميػة ثػـ ارتػأل الحقػان الحاجػة إلرسػاؿ نفػس الرسػالة

التحيػػات الشخصػػية (األصػػحاح )86تعكػػس كاقػػع
ألىػػؿ أفسػػس ،األصػػحاحات  .86-8ألف البلئحػػة الطكيمػػة مػػف
ٌ
ألف أكػػيبل
أفسػػس كلػػيس ركميػػة؛ ( )1التحيػػات الػكاردة فػػي األصػػحاح 86كانػػت لمػػؤمنيف عمػػى الطريػػؽ إلػػى ركميػػة ٌ
تـ إضػافة التسػبيح كىػك لػيس أصػميان إذ أضػافو
كبريسكبل كانكا في أفسس كلـ ٌ
يسجؿ أبدان عكدتيـ إلى ركمية؛ (ٌ )4
العامة.
النساخ الحقان لغايات ٌ
ٌ
تعبدية في العبادة ٌ

إف ما يقكلو  M. R.Vincentفي كتابو "دراسات في الكممة"  Word Studiesالمجمد ،3مثير فعبلن:
ٌ
بأنػػو مػػف المخطكطػػات المعركفػػة المكجػػكدة عػػف بػػكلس (كعػػددىا
"فػػي مكاجيػػة ىػػذه النظريػػات تقػػؼ الحقيقػػة الصػػمبة ٌ
حكالي ثبلثمائة) ككؿ المخطكطات الخاضعة لممقارنة بما فييا األكثر أىمية ،تضع ىذه األصػحاحات فػي نظاميػا
كتكاترىا المعترؼ بو باستثناء التسبيح" (ص.)751
أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
صؼ المؤمف الضعيؼ؟ ىؿ يقصد بكلس بذلؾ ٌأنو شخص غير ناضج؟
.8
المسيحية؟
المسيحية بالمسؤكلية
الحرية
.3
ٌ
ٌ
ما ىي صمة ٌ
.1

ىؿ كؿ شيء في الطبيعة "طاىر" أك يم َّ
حير أخبلقيان (األعداد 84ك)31؟
ميمػػة لػػدل أىػػؿ ككرنثػػكس (قػػارف 8كػػك ،)81 ،8تػػذ ٌكر أف بػػكلس كتػػب رسػػالة
لمػػاذا كانػػت مس ػألة الطعػػاـ ٌ

.5

المحبة في ىذا األصحاح.
اشرح العبلقة بيف المعرفة كالحرية ك ٌ
عمى ماذا يجب تأسيس الشركة في الكنيسة؟

.7

نؤسس خياراتنا كأفعالنا الفردية؟
عمى ماذا
ُّ

.4

ركمية مف ككرنثكس؟
.6
.8
.9
.81

منا؟
تضر أفعالنا باآلخريف؟ كماذا
كيؼ ُّ
يتطمب ىذا ٌ
ٌ
المسيحية السميمة؟
نحدد األخبلقيات
كيؼ ٌ
ٌ

ىؿ ممكف أف يختمؼ المؤمنكف الناضجكف كيككنكا جمعيان مقبكليف عند اهلل؟
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رومية األصحاح الخامس عشر
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
JB
:85-33 :84
6

TEV

NKJV

يتحمػ ػػؿ ىحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء أرضػ ػ ػ ػ ػكا أخ ػ ػ ػ ػػكتكـ ف ػ ػ ػ ػػي
أرضػ ػ ػ ػ ػ ػكا اآلخػ ػ ػ ػ ػ ػريف ،ال يجػ ػػب أف ٌ
اإلنسانية ،ال أنفسكـ
اآلخريف
الضعيؼ
القكم
أنفسكـ
ى
ي

6-8 :85
دعكة لبلتحاد

اإلنجيؿ لؤلمـ

83-7 :85

83-7 :85

81 :85

81 :85

86-84 :85

38-84 :85

خاتمة

NRSV

UBS4

6-8 :85

81-7 :85

6-8 :85

6-8 :85

مجدكا اهلل معان
ٌ

اإلنجيػ ػػؿ لؤلمػ ػػـ كالييػ ػػكد

81-7 :85

81-7 :85

عمى ح ود سكاء

مب ػ ػ ػ ٌػررات ب ػ ػ ػػكلس لي ػ ػ ػػذه مبلحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات م ػ ػػف أكرش ػ ػػميـ إل ػ ػػى مأمكرية بكلس التبشيرية
اإلليريكيكـ
شخصية
الكتابة القاسية
38-84 :85

38-84 :85

38-84 :85

38-87 :85
مخططات بكلس خطٌ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػكلس لزي ػ ػ ػ ػػارة
ركمية

39-33 :85

39-33 :85

39-33 :85

11-11 :85

11-11 :85

11-11 :85

خطٌة زيارة ركمية

خطٌػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػػكلس لزيػ ػ ػ ػ ػػارة

11-33 :85

39-33 :85

ركمية

11-11 :85

أغمب الترجمات العربية تقسـ األصحاح إلى ثبلثة أقساـ :قبكؿ بعضنا البعض عمػى مثػاؿ المسػيح – بػكلس خػادـ
األمـ – رغبة بكلس في زيارة ركمية.

حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)

تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
 .8المقطع األكؿ.

 .3المقطع الثاني.
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 .1المقطع الثالث.
 .4كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى األعداد 13-1
ب.

حرية المسيحي كمسؤكليتو.
ىناؾ متابعة في  81-8 :85لممناقشة المتداكلة في األصحاح ،84حكؿ ٌ
يمكف كضع إطار لمجدلية الكاردة في  81 :85-8 :84بأكمميا النحك التالي:

أ.

.8

نقبؿ أحدنا اآلخر ،ألف اهلل قبمنا في المسيح (قارف  8 :84ك1؛ .)7 :85

.3

كدياننا الكحيد (قارف .)83-1 :84
سيدنا ٌ
ال يديف أحدنا اآلخر ،ألف المسيح ىك ٌ
الشخصية (قارف .)31-81 :84
حريتنا
ٌ
المحبة أكثر ٌ
ٌ
أىمية مف ٌ

.1
ت.

اتٌبع مثاؿ المسيح كابذؿ حقكقؾ في سبيؿ رفعة كخير اآلخريف (قارف .)81-8 :85
يعكس المقطع  6-5 :85اليدؼ الثبلثي لمقرينة بأكمميا لممقطع 81 :85 -8 :84
و
بانسجاـ الكاحد مع اآلخر.
عيشكا

.4

.3

عيشكا طبقان لمثاؿ المسيح.

.8
.1
ث.

مكحدان هلل.
بقمكب كشفاه متٌحدةٌ ،
قدمكا تسبيحان ٌ
تمت معالجتو في (8كك.)81-8
الشخصية كالمسؤكلية
نفس التكتٌر بيف الحرٌية
ٌ
ٌ
الجماعية ،قد ٌ

الدراسة بالجممة والكممة
النص ( NASBالدارج) 6–1 :15

ٍِ ِ
اء ،والَ ُنر ِ
الضػػعفَ ِ
َف َن ْحتَ ِ
1فَ َي ِ
س ػ َناَ 2 .ف ْم ُيػ ْػر ِ
ػف األَق ِ
ػو
ػ
ض
اؼ
ػع
ػ
َض
أ
ػؿ
ػ
م
أ
ػاء
ػ
ي
ْو
ػ
ح
ن
ػا
ػ
ن
ي
م
ع
ػب
ػ
ج
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
يبػ ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ض ُكػ ُّػؿ َواحػػد م َّنػػا قَ ِر َ
َ
َ
ُ
ػي أَ ْنفُ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ضا لَ ْـ ُي ْر ِ
ِ
َج ِؿ ا ْل ُب ْن َي ِ
ػي».
اف3 .أل َّ
ات ُم َع ّْير َ
ػت َعمَ َّ
يػؾ َوقَ َع ْ
يػر ُ
يح أ َْي ً
ِل ْم َخ ْي ِر ،أل ْ
س ُوَ ،ب ْؿ َك َما ُى َػو َم ْكتُ ٌ
َف ا ْل َمس َ
ض َن ْف َ
ػوب«:تَ ْعي َ
5
َج ِؿ تَع ِم ِ
َف ُك َّؿ ما سب َ ِ ِ
لػو
4أل َّ
يم َناَ ،حتَّى ِب َّ
اءَ .وْل ُػي ْع ِط ُك ْـ إِ ُ
الص ْب ِر َوالتَّ ْع ِزَي ِة ِب َما ِفي ا ْل ُكتُ ِب َي ُك ُ
َ ََ
ؽ فَ ُكت َب ُكت َب أل ْ ْ
وف لَ َنا َر َج ٌ
ػيح يسػو َ ِ 6
ِ
ِ ِ
َف تَيتَ ُّموا ْ ِ
ِ
ع
َّ
سػو َ
الص ْب ِر َوالتَّ ْع ِزَية أ ْ ْ
ػي تُ َم ّْج ُػدوا اهللَ أ ََبػا َرّْب َنػا َي ُ
س ِػب ا ْل َمس ِ َ ُ
يما َب ْيػ َن ُك ْـِ ،ب َح َ
اما َواح ًدا ف َ
اىت َم ً
ع ،ل َك ْ
اح َد ٍة وفٍَـ و ِ
سوِ
اح ٍد.
ا ْل َم ِس ِ
َ َ
يحِ ،ب َن ْف ٍ َ

1:15
"فيجب عمينا اآلف نحف األقوياء أف نحتمؿ أضعاؼ الضعفاء"
"فيجب عمينا نحف األقوياء أف نحتمؿ تش ُكؾ الضعفاء"
"فيجب عمينا نحف األقوياء أف نحتمؿ وىف الضعفاء"

 +NASBفانػػػػػػػدايؾ +الكتػػػػػػػاب الشػػػػػػػريؼ+
المشتركة
NKJV

 +NRSVالكاثوليكية

"لكف عمينا نحف األقوياء في اإليماف أف نساعد الضعفاء ونحمؿ أثقاليـ"
"نحف األقوياء لدينا واجب احتماؿ الضعفاء ذوي الضمائر الضعيفة"
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 +TEVالحياة
JB

أف ذكػر األقكيػاء كالضػعفاء يظيػر
يكجد في ىذا العدد حالتاف مصدريتاف في الزمف الحاضر كبصيغة األمر .كما ٌ
أف األصػػحاح 85يتػػابع مناقشػػة مػػا بػػدأ بػػكلس مناقشػػتو فػػي  .8 :84كيبػػدك أنػػو يعكػػس التػػكتٌر الحاصػػؿ فػػي كنيسػػة

ركمية ،كأيضان بػاقي الكنػائس ،فػي الطريقػة التػي يعػيش فييػا المسػيحيكف حيػاتيـ فػي المجػاالت الكتابيػة الغامضػة.

يصنؼ نفسو مع فريؽ "األقكياء".
كبكلس ىنا ٌ
تحيػز؛ لكػف لػـ يكػف
ينظر القارئ اإلنكميزم المعاصر إلػى ىػذا التصػنيؼ مػف منظػكر "القػكة" ك"الضػعؼ" عمػى ٌأنػو ٌ
إف
تحرركا مف سمطة الحياة الدينية
ٌ
المكجية شعائريان كطقسيان .إذان ٌ
ذلؾ قصد بكلس .فالفريؽ القكم ىـ أكلئؾ الذيف ٌ
الدينيػة .أمػا
تجنػب بعػض المحظػكرات
عبلقتيـ مػع اهلل ال تتكقػؼ عمػى إقامػة بعػض المتطمبػات المشػككؾ فييػا أك ٌ
ٌ
إيمانيػان بشػكؿ تػاـ ،إالَّ أنيػـ ينظػركف إلػى
الفريؽ اآلخر فمو كامؿ االعتبار المسيحي ككامؿ القبكؿ كىك فريؽ يمٍم ىػزـ
ٌ

التمسػؾ بشػعائر
الدينية القائمة عمى خبراتيـ السابقة .فالمؤمنكف مف الييكد كانكا يميمكف إلػى
إيمانيـ عبر األفكار
ٌ
ٌ
الدينيػػة
الييكديػػة ،كالمتجػ ٌػددكف مػػف الكثنيػػة كػػاف يميمػػكف إلػػى االحتفػػاظ بػػبعض ممارسػػاتيـ كأفكػػارىـ
العيػػد القػػديـ
ٌ
ٌ
خطيػػة" إالَّ عنػػدما تنتيػػؾ قناعػػات الضػػمائر لػػدييـ فتصػػير عندئػ وػذ
الكثنيػػة القديمػػة؛ كبػػكلس ال يسػ ٌػمي ىػػذه الذىنيػػة " ٌ
خطية (قارف ع.)31
ٌ
إف كممػػة "الضػػعيؼ" ( adunatesبػػدكف قػ ٌػكة ،قػػارف رك )1 :8مختمفػػة عػػف كممػػة  astheneōفػػي  8 :84ك38
ٌ
قكة.
(قارف 8كك 7 :8ك 81ك 88ك83؛  )33 :9كالتي تعني أيضان بدكف ٌ

المحب ػػة
يتحمم ػػكف الم ػػؤمنيف اآلخػ ػريف كعن ػػدىـ ض ػػغينة نح ػػكىـ ،ب ػػؿ ب ػػدافع
ٌ
كال ػ ٌ
ػنص يحتم ػػؿ معن ػػى أف الم ػػؤمنيف ال ٌ
"ييتم ػػكف" الكاح ػػد لآلخ ػػر كيتع ػػاكنكف معػ ػان .إف كمم ػػة " ىح ىم ػ ىػؿ أك احتم ػػؿ" اس ػػتخدميا يس ػػكع ف ػػي ي ػػك" 87 :89حم ػػؿ
ػدرب عنػػد
الصػػميب" كفػػي لػػك .37 :84كػػاف بػػكلس عمػػى عمػوػـ بػػالتكتٌر الممكػػف حدكثػػو بػػيف النػػاس المتػ ٌ
ػدينيف؛ لقػػد تػ ٌ
غماالئيؿ الذم كاف معمٌمان ييكديان في مدرسة ىيمٌيؿ الميبرالية.
ً
حاضػػر مػػع أداة النيػػي كالتػػي تعنػػي عػػادةن التكقٌػؼ عػػف عمػػؿ جػ و
ػار
"وال نرضػػي أنفسػػنا" كىػػي صػػيغة أمػػر


أما اتّْباع مثاؿ المسػيح (قػارف ع1؛ فػي)88-8 :3
مجراه.
ٌ
فاألنانية ذاتية التمركز ىي عبلمة أكيدة لعدـ النضكجٌ ،
ػكم (ق ػػارف  8 :84ك 84ك 86ك 38ك .)37كى ػػذا ال
في ػػك عبلم ػػة النض ػػكج ،أك ػػرر الق ػػكؿ :المخاط ػػب ىن ػػا ى ػػك الق ػ ٌ

يتضمف أف المسؤكلية ممقاة عمييـ بكامميػا فػي اإلبقػاء عمػى الشػركة ،فالضػعيؼ مخاطػب فػي  1 :84ك 31ك31؛
ٌ
 6-5 :85ك.7
2:15
كؿ و ٍ
رض ُّ
فمي ِ
احد قريبو" "القريب" ىنا بمعنى المسيحي الشريؾ في اإليماف ،كىذا ال يتض ٌػمف المسػاكمة الشخصػية
" ُ

لكنيػػا تتضػ ٌػمف عػػدـ فػػرض التفضػػيبلت كاآلراء الشخصػػية فػػي المسػػائؿ الممتبسػػة المبيمػػة .فالغايػػة
عمػػى القناعػػات؛ ٌ
القصػػكل ىػػي اتحػػاد كنمػ ٌػك جسػػد المسػػيح كلػػيس الحرٌيػػة الشخصػػية (8كػػك31-89 :9؛ 11-34 :81؛ أؼ-8 :4

.)86

"ألجؿ بنيانو"

المؤدي إلى البنياف"
" ّ

 +NASBفاندايؾ +الكاثوليكية
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"لخيرىـ"

الكتاب الشريؼ

"في سبيؿ البنياف"

الحياة

الب ْنياف المشترؾ"
"لخير ُ

"لميدؼ النبيؿ في بنياف القريب"
"في سبيؿ بنيانيـ في اإليماف"

المشتركة

الركحيػة المكجػػكدة
ىػذا ىػك المكضػكع األكبػػر لؤلصػحاح( 84قػارف  86 :84ك )89كمػػا ٌأنػو أحػد مقػػاييس المكاىػب
ٌ
في 8كك31 :81؛ 7 :83؛ 36 :84؛ أؼ.)39 :4

بالمحبة ،لغاية مساعدة أخيو المػؤمف كػي ينمػك
يقيد حريتو /حريتيا
ٌ
كتشير في ىذه القرينة إلى المؤمف القكم الذم ٌ
فػػي اإليمػػاف .فػػي "تفسػػير جيػػركـ الكتػػابي"  The Jerome Biblical Commentaryتػػأليؼ Joseph A.
 Fitzmyer & Raymond E. Brownكرد تعميؽ جميؿ عمى ىذا العػدد" :ىػذه العبػارة يقصػد بيػا غالبػان "لبنيانػو"

أف بػػكلس يسػػتخدـ االسػػتعارة
(لمقريػػب) كفييػػا إشػػارة إلػػى تنميػػة فرديػػة لقريػػب المػػؤمف المسػػيحي .كلكػػف إذا اعتبرنػػا ٌ
الببلغية مف عالـ البناء في رسائمو بالمعنى الجماعي ،فالعبارة تصير ببل شؾ ذات معنى جماعي كاجتماعي كمػا

في (8كك83 :84؛ أؼ83 :4؛ رك ")89 :84ص.138
الموضوع الخاص :البنياف

يستخدـ بكلس الكممة  oikodomeōكأشكاليا األخرل بشكؿ متكرر :كتعني حرفيػان "أف يبنػي بيتػان" (مػت)34 :7
إالَّ أنيا استيخدمت مجازيان كاستعاريان في:

.8

جسد المسيح ،الكنيسة8 ،كك9 :1؛ أؼ38 :3؛ .86 :4



األخكة الضعفاء ،رك.8 :85



األقرباء ،رك.3 :85



الكاحد لآلخر ،أؼ39 :4؛ 8تس.88 :5



القديسيف لمخدمة ،أؼ.88 :4

.1

نبني كنرفع مف خبلؿ:



المحبة8 ،كك8 :8؛ أؼ.86 :4
ٌ
تحديد الحريات الفردية8 ،كك.34-31 :8

.3



بنياف.

تجنب التخمينات8 ،تي.4 :8

ٌ
المفسػ ػريف)

تقييػػد المتح ػػدثيف ف ػػي خ ػػدمات العب ػػادة (المػ ػرٌنميف ،المعمٌم ػػيف ،األنبي ػػاء ،المتكمم ػػيف باأللس ػػنة ك ٌ
8كك 4-1 :84ك.83
.4

كؿ األشياء يجب أف تبني:



يسمطة بكلس3 ،كك8 :81؛ 89 :83؛ .81 :81
التصريحات المكجزة في رك89 :84؛ 8كك.36 :84
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3:15
تـ التشػديد عمػى ىػذه الحقيقػة فػي ع5؛ فػي88-8 :3؛ 8بػط38 :3؛
"ألف المسيح أيضاً" يسكع ىك مثالنا كقدكتناٌ .
8يك.86 :1

"كما ىو مكتوب" ىذه صيغة حاضر مبني لممجيكؿ ،كىي مصطمح يػد ٌؿ عمػى أسػفار العيػد القػديـ .كىػذه

العبارة مقتبسة مف مػز .9 :69كاذ يشػير بػكلس إلػى مثػاؿ المسػيح (لػـ ي ً
ػرض نفسػو ،قػارف فػي )8-5 :3باإلضػافة
إلى اقتباس مف العيد القديـ ،يككف بكلس قد استخدـ أىـ مصدريف لمسمطة فػي الكنيسػة األكلػى (قػارف كتػاب دليػؿ
المترجـ حػكؿ رسػالة بػكلس ألىػؿ ركميػة A Translator Handbook on Paul's Letter to the Romans

خطيػػة العػػالـ أجمػػع ،ىػػك قػػدكتنا
ص ،378تػأليؼ  .)Newman & Nidaالتجػ ٌػرد الػػذاتي عنػػد المسػػيح إذ احتمػػؿ ٌ
كمثمنا (8يك.)86 :1
4:15
ألف ك ّؿ ما سبؽ فكتبُ ،كتب ألجؿ تعميمنا" لقد يكتب العيد القديـ ألجػؿ مػؤمني العيػد الجديػد أيضػان (قػارف رك:4
" ّ

34-31؛ 4 :85؛ 8كك81 :9؛  6 :81ك .)88إنو سارم المفعكؿ لمؤمني العيد الجديػد (قػارف 3تػي85 :3؛ :1
 .)87-86ىناؾ تكاصؿ كلكف ىناؾ انقطاع أيضان بيف العيديف القديـ كالجديد.

"حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكوف لنا رجاء" الحظ كيػؼ ييػدمج الحػؽ فػي كممػة اهلل مػع تجػاكب

نمػػط حيػػاة المػػؤمنيف معيػػا ،كىكػػذا ييػربط اإليمػػاف كالتطبيػػؽ معػان (قػػارف ع )5كيكلٌػػد ثقػةن فػػي الحيػػاة كالمػػكت كالرجػػاء
المكعكد في عكدة المسيح.

التمني كالتي تتض ٌػمف أف رجاءنػا معتمػد عمػى

"يكوف لنا رجاء" ىذه صيغة في الزمف الحاضر ٌ
الداؿ عمى ٌ
ػإف "الرجػاء" فػي العيػد الجديػد غالبػان مػا يشػير إلػى المجػيء الثػاني عنػدما يكتمػؿ
األفعاؿ المذككرة سابقان فػي ع .4ف ٌ

المحي ػرة كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي الكممػػة
اليكنانيػػة لػػيس ليػػا الداللػػة
خبلصػػنا (قػػارف رك11 :8؛ 8يػػك .)3 :1إف الكممػػة
ٌ
ٌ
ػدث أكيػػد بتكقيػػت غيػػر محػ ٌػدد ،كيسػػتخدـ بػػكلس ىػػذه الكممػػة م ػ ار انر بمعػ و
ػاف
اإلنكميزيػػة المرادفػػة .فػػالمجيء الثػػاني حػ ه

مختمفة عديدة كلكنيا متٌصمة .كغالبان ما تككف مرتبطة باكتماؿ تحقيؽ إيماف المؤمف .كيمكػف التعبيػر عنيػا بالمجػد

أم ػػا عنص ػػر ال ػػزمف في ػػك مس ػػتقبمي
الم ٍ
طم ػػؽ كالمج ػػيء الث ػػاني إل ػػخ ...ف ػػالتحقيؽ مؤ ٌك ػػد ٌ
كالحي ػػاة األبدي ػػة كالخ ػػبلص ي
المحبػػة" (قػػارف 8كػػك81 :81؛ 8تػػس1 :8؛ 3تػػس .)86 :3كاليػػؾ الئحػػة
كمجي ػكؿ .كغالب ػان مػػا ي ػرتبط "باإليمػػاف" ك" ٌ
جزئية لبعض االستخدامات عند بكلس:

.8

المجيء الثاني ،غؿ5 :5؛ أؼ88 :8؛ 4 :4؛ تي.81 :3

.3

يسكع رجاؤنا8 ،تي.8 :8

.1

الثقة باإلنجيؿ ،كك.31 :8

.5

مجد اهلل ،رك3 :5؛ 3ككر 83 :1؛ كك.37 :8

.6

ضماف الخبلص8 ،تس.8 :5

.7

الحياة األبدية ،تي3 :8؛ ..7 :1

.4

الخبلص المطمؽ ،كك5 :8؛ 8تس81 :4؛ .8 :5
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.8

فداء كؿ الخميقة ،رك.31 :8

.9

اإليماف ،رك35-31 :8؛ .4 :85

.81

مف ألقاب اهلل ،رك.81 :85

أ ٍيمنية بكلس لممؤمنيف3 ،كك.87 :8

.88
5:15
تعبػر عػف أيمنيػة أك صػبلة .لقػد كػاف لصػبلة بػكلس فػي
"وليعطكـ إلو "...صيغة ٌ
تمني ماضػي بسػيط معمػكـ ،نػادرة ٌ
تكس ػػميف )8( :االىتم ػػاـ الكاح ػػد (ق ػػارف 86 :83؛ 3ك ػػك88 :81؛ ف ػػي )3 :3ك( )3الص ػػكت الكاح ػػد (ق ػػارف
عٌ 6-5
ع.)9 ،7 ،6


"إلػػػو الصػػػبر والتعزيػػػة /التشػػػجيع " كىػػذا لقػػب صػػفة هلل (81 :85؛ 8كػػك .)1 :8فػػإف ىػػذه الخصػػائص

المقدسة (قارف ع .)4انظر المكضكع الخاص :الحاجػة إلػى المثػابرة ،لػدل
اإلليية تأتي عمى المؤمف عبر األسفار ٌ

.35 :8
6:15
ربنػػا يسػػوع المسػػيح" ىػػذا لقػػب تػػاـ لؤللكىيػػة فػػي العيػػد الجديػػد (قػػارف 3كػػك1 :8؛ أؼ1 :8؛ 8بػػط.)1 :8
"اهلل أبػػا ّ
ػي اهلل فػي صػبلة بػكلس فػي األعػداد ( )8( )6-5إلػو
فيك ليس إلو االقتضاء الفمسػفي ،بػؿ إلػو اإلعػبلف .الحػظ لقب ٌ
الصبر كالتعزيػة /التشػجيع ك( )3اهلل أبػا رٌبنػا يسػكع المسػيح .انظػر المكاضػيع الخاصػة :الحاجػة إلػى المثػابرة ،لػدل
 35 :8كمكضكع اآلب ،لدل .7 :8

النص ( NASBالدارج) 13–7 :15
ِ 7
ِ
ِ ِ
ِ
ِ 6ل ِ
ص َار َخ ِاد َـ
ضا َك َما أ َّ
سو َ
يح أ َْي ً
ض ُك ْـ َب ْع ً
ذل َؾ اقَْبمُوا َب ْع ُ
ع ا ْل َمس َ
َف ا ْل َمس َ
يح قَ ْد َ
ضا قَ ِبمَ َنا ،ل َم ْجد اهللَ .وأَقُو ُؿ :إِ َّف َي ُ
ِ 8
اهلل ،حتَّى يثَّْب َت مو ِ
ؽ ِ
َج ِؿ ِ
ا ْل ِختَ ِ
ص ْد ِ
الر ْح َم ِةَ ،ك َما ُى َو
اآلب
َج ِؿ َّ
اءَ .وأ َّ
ُم ُـ فَ َمج ُ
اع َ
َّدوا اهللَ ِم ْف أ ْ
افِ ،م ْف أ ْ
يد َ
َ ُ
ََ
َما األ َ
01
م ْكتُوبِ «:م ْف أ ْ ِ
َحم ُد َؾ ِفي األ ِ
ش ْع ِب ِو»
ُم ُـ َم َع َ
الس ِم َؾ» َوَيقُو ُؿ أ َْي ً
َ ٌ
ُمـ َوأ َُرتّْ ُؿ ْ
ضا«:تَ َيمَّمُوا أَي َ
َج ِؿ ذل َؾ َ
ُّيا األ َ
َ
سأ ْ َ
01
00
ِ
ب يا ج ِميع األ ِ
الش ُع ِ
يع ُّ
َص ُؿ
س ّْب ُحوا َّ
ضا َيقُو ُؿ إِ َ
س َي ُك ُ
وب» َوأ َْي ً
َوأ َْي ً
ام َد ُحوهُ َيا َجم َ
وف أ ْ
اءَ «:
ش ْع َي ُ
ضاَ « :
ُمـَ ،و ْ
الر َّ َ َ َ َ
02
لو َّ ِ
ِ
ِ ِ
ود عمَى األ ِ
س ُر ٍ
سبلٍَـ ِفي
َي َّ
ُمِـ»َ .وْل َي ْمؤلْ ُك ْـ إِ ُ
س َي ُك ُ
س َ َ
ور َو َ
الر َجاء ُك َّؿ ُ
وف َر َج ُ
ُمـَ ،عمَ ْيو َ
سى َوا ْلقَائ ُـ ل َي ُ
اء األ َ
َ
الرج ِ
افِ ،لتَْزَد ُ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ِ
يم ِ
س.
الر ِ
اء ِبقَُّوِة ُّ
ادوا في َّ َ
اإل َ

7:85
"اقبموا بعضكـ بعضاً"

"استقبموا بعضكـ بعضاً"
رحبوا بعضكـ ببعض"
" ّ

 +NASB, TEVفاندايؾ +الحياة +المشتركة +الكتاب الشريؼ
NRJV
الكاثوليكية
"اتّخذوا بعضكـ بعضاً"
NRSV

المودة نفسيا"
"عامموا بعضكـ بعضاً بطريقة
ّ

JB

يتكجػب عمػى المػؤمنيف متابعػة قبػكليـ أحػدىـ لآلخػر ،ألف المسػيح قػبًميـ.
ىذه صيغة أمر فػي الػزمف الحاضػر ،إذ ٌ
كىذه الحقيقة نفسيا مكجكدة في  .8 :84إالَّ أنيا تي ٍد ًخؿ ىنا سمسمة مف المقاطع الكاردة في العيد القديـ كالتػي تفيػد
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ػيحية
قبكؿ اهلل لؤلمـ (قارف ع .)83-9كيمكف أف يككف ذلؾ انعكاس لمتػكتٌر الحاصػؿ ضػمف كنيسػة ركميػة .فالمس ٌ
متميػ ػزة بم ػػؤمنيف يب ػػذلكف ال ػػنفس ك ػػؿ كاح ػػد لآلخ ػػر (ق ػػارف 83 :8؛  5 :83ك 81ك86؛ 8 :81؛  81 :84ك89؛
ٌ

 5 :85ك 7ك84؛ .)86 :86

أف المسػػػيح أيضػػػاً ق ِبمنػػػا" ىػػذه صػػيغة مص ػػدر ماضػػي بسػػيط متكسػػط .كيب ػػدك ىن ػػا ال ػػدافع ألفع ػػاؿ

"كمػػػا ّ
المؤمنيف نحك اآلخريف (قارف  )1 :84إف التركيػز فػي األصػحاح 84يص ُّ
ػدياف،
ػب فػي ( )8كػكف المسػيح الس ٌػيد كال ٌ

المحبػػة كالتضػػحية ،ع .31-81لقػػد قبًمنػػا المسػػيح ،فينبغػػي عمينػػا قبػػكؿ
ع .83-8ك( )3كػػكف المسػػيح مثالنػػا فػػي
ٌ
اآلخريف!
"لمجد اهلل" انظر التعميؽ لدل .31 :1


8:15
"المسػػيح قػػد صػػار خػػادـ الختػػاف" إف يسػػكع ىػػك اكتمػػاؿ تحقٌػػؽ نبػػكءة العيػػد القػػديـ (قػػارف مػت .)34 :85يمكػػف أف
يككف ىذا الكبلـ مكجيان بداعي التكتٌر الحاصؿ في كنيسة ركمية بيف المؤمنيف مف خمفية الييكد كاألمـ.

يثبػػػت مواعيػػػد  +NASBالكاثوليكية
"ألجػػػؿ صػػػدؽ اهلل حتػػػى ّ
اآلباء"

"إظيػػػػػػػػا ارً لصػػػػػػػػدؽ اهلل وتوطيػػػػػػػػداً

يثبػػػت مواعيػػػد  +NKJVفاندايؾ
"مػػػف أجػػػؿ صػػػدؽ اهلل حتػػػى ّ
اآلباء"

تمػػػػػـ وعػػػػػوده "الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
"اهلل صػػػػػادؽ أل ّنػػػػػو ّ
الشريؼ
لآلباء"
NRSV

"ألجؿ صدؽ اهلل كي يؤ ّكد المواعيد المعطاة لرؤساء اآلباء"

الحياة

لوعوده"

"ألجؿ الييود إلظيار أمانة اهلل ولجعؿ الوعود المعطاة ألسبلفيـ محقّقة"
"بػػذلؾ ينفّػػذ اهلل بأمانػػة وعػػوده التػػي قطعيػػا JB
أف اهلل صػػػادؽ ويعنػػػي بوعػػػوده
"يظيػػػر ّ
TEV

لرؤساء اآلباء"

المشتركة

التي قطعيا لآلباء"

ثمة احتماؿ أف يككف ىذا الكػبلـ عمػى صػمة بكعػكد اهلل فػي العيػد القػديـ إلسػرائيؿ (قػارف  .)86 :4كمػا ٌأنػو يمكػف
أف يشير إلى كعكد اهلل فػي فػداء الجػنس البشػرم (تػؾ85 :1؛ 1 :83؛ خػر 6-5 :89إش4-3 :3؛ 7 :56؛ 66
أف خطٌة اهلل كانت دائمان تكحيد الييكد كاألمـ بالمسيح (قارف أؼ.)81 :1-88 :3
سر اإلنجيؿ ىك ٌ
ٌ .)34-88
ػإف المسػيح بإرسػاليتو
إف رسالة العيد الجديد ىي اكتماؿ تحقيػؽ آمػاؿ العيػد القػديـ ،كلػيس شػيئان جديػدان بػالمطمؽ .ف ٌ

العظمى قصد )8( :إتماـ الرجاء المكعكد إلس ارئيؿ ،ك( )3فتح البػاب لؤلمػـ (قػارف رك11-39 :1؛ 11 :9؛ :81

 83-88ك31-86؛  35 :88ك13؛ 35 :86؛ أؼ .)38 :1-88 :3كبم ػ ػ ػػا أف إسػ ػ ػ ػرائيؿ فش ػ ػ ػػمت ف ػ ػ ػػي الميم ػ ػ ػػة
ميمػة
يقكم إسرائيؿ
ٌ
الركحية الجديدة (غؿ )86 :6إلنجاز ٌ
التبشيرية إلظيار اهلل كجذب األمـ نحك اإليماف ،فيسكع ٌ
ككنية (مت31-89 :38؛ يك.)86 :1
ٌ

يثبت" انظر المكضكع الخاص لدل .86 :4

" ّ
12-9:15
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أف األمـ كانكا دائمان جزءان مف خطٌة اهلل (قػارف )31-86 :81
ىنا سمسمة مف االقتباسات مف العيد القديـ إلظيار ٌ
كسمس ػػمة االقتباس ػػات ى ػػذه م ػػأخكذة م ػػف م ػػز 49 :88أك 3ص ػػـ51 :33؛ ت ػػث41 :13؛ م ػػز8 :887؛ إش8 :88
القانكنية :الشريعة – األنبياء – الكتب.
ك .81الحظ أف االقتباسات شممت كؿ أسفار العيد القديـ
ٌ
9:15
مجدوا اهلل مف أجؿ الرحمة" إف رحمػة اهلل ىػي المفتػاح البلىػكتي لمبػدأ التعيػيف السػابؽ فػي ركميػة ( 85 :9ك86
" ّ
ك 88ك )31كشػػمكؿ األمػػـ ( 11 :88ك 18ك13؛  .)9 :85إف رحمػػة اهلل ىػػي التػػي خمٌصػػت إسػرائيؿ كىػػي ذاتيػػا

تخمٌص المؤمنيف األممييف .كآلية ذلػؾ ليسػت فػي األداء البشػرم (قػارف ركميػة ،)9بػؿ بطبيعػة اهلل المفعمػة بالنعمػة

بالمسيا (قارف إش 8 :88ك.)81
المتبدلة (خر6 :14؛ نح 87 :9مز 8 :811ك4؛ يؤ .)81 :3كالكعد
غير
ٌ
ٌ
13:15
"إلو الرجاء" تسبيحة ختامية لمكحدة األدبية التي ابتدأت في  .8 :84كىذا لقب آخر رائع مف ألقاب األلكىػة – إلػو
الرجاء.
13:15
تمني بزمف الماضي البسيط ،في إشارة إلى صبلة بػكلس ألجػؿ المػؤمنيف
"فميمؤلكـ كؿ سرور وسبلـ" ىذه صيغة ٌ
في ركمية .الحظ كجكد "ك ٌؿ" (قارف 3-8 :5؛ .)7 :84
"في اإليماف"

 +NASB, NKJV, NRSVفاندايؾ +المشتركة +الكاثوليكية

الكتاب الشريؼ

"بإتّكالكـ عميو"
 +TEVالحياة
"بواسطة إيمانكـ بو"
ػتمر فػي المسػيح ،بقػكة
ىذه صيغة حاضر مصػدرية .كىػي ٌ
تعبػر عػف الثقػة بالصػبر كالمثػابرة بكاسػطة اإليمػاف المس ٌ
الركح القدس .مستريحكف بالفرح كالسػبلـ الشخصػي .فاإليمػاف بالمسػيح لػيس مج ٌػرد خطػكة اسػتيبللية ،بػؿ اسػتجابة
متمثٌمة بنمط الحياة.

"لتزدادوا في الرجاء" ىذه صيغة حاضر مصدرية مف  perisseuōكالتي تعني أساسان "فكؽ كعمى".



الموضوع الخاص :االزدياد ()PERISSEVŌ
يستخدـ بكلس ىذه الكممة م ار انر

.8

صدؽ اهلل قد ازداد ....لمجده ،رك.7 :1

.3

انية بالنعمة باإلنساف الكاحد يسكع المسيح ،قد ازدادت ،رك.85 :5
مج ٌ
عطية ٌ
يزداد المؤمنكف في الرجاء ،رك.81 :85

.4

أكؿ أك عدـ األكؿ لبعض األطعمة ال يزيد المؤمنيف8 ،كك.8 :8

.5

ازدياد المؤمنيف في المكاىب الركحية لبناء الكنيسة8 ،كك.83 :84

.7

كما تزداد مشاركة المؤمنيف في آالـ المسيح  ،تزداد تعزيتيـ بالمسيح أيضان3 ،كك.5 :8

.1

.6
.8

يزداد المؤمنكف في عمؿ الرب8 ،كك.58 :85

البر تزداد في المجد3 ،كك.9 :1
خدمة ٌ

337

النعمة تزيد المؤمنيف شك انر هلل3 ،كك.5 :4

.9

ازداد فرح المؤمنيف3 ،كك.3 :8

.81

كمحب ػةن) كأيض ػان فػػي التقدمػػة لكنيسػػة أكرشػػميـ،
 .88يػػزداد المؤمنػػكف فػػي ك ػ ٌؿ شػػيء (إيمان ػان ،معرف ػةن ،اجتيػػادان
ٌ
3كك.7 :8
.83

كؿ نعمة تيزاد لممؤمنيف3 ،كك.8 :9
ازدياد شكر المؤمنيف هلل3 ،كك.83 :9

.84

غنى نعمة اهلل زادت بكثرة لممؤمنيف ،أؼ.8 :8

.85

محبة المؤمنيف أكثر فأكثر ،في.9 :8
يمكف أف تزداد ٌ
ثقة المؤمنيف في بكلس زادت االفتخار في المسيح ،في36 :8

.87

الزيادة كاالستفضاؿ ،في 83 :4ك.88

.88

زيادة كتفاضؿ شكر المؤمنيف كامتنانيـ ،كك.7 :3

.89

المحبة لبعضيـ البعض 8تسا .83 :1
ينمك المؤمنكف كيزدادكف في
ٌ
يزداد المؤمنكف في حياة الكرع8 ،تس.8 :4

.81

.86

.31

محبةن لرفاقيـ المؤمنيف8 ،تس.81 :4
يزداد المؤمنكف ٌ

.38

لقد كاف استيعاب بكلس لنعمة اهلل في المسيح "فكؽ كعمػى" كعمػى غػرار ذلػؾ يحتػاج المؤمنػكف أف يسػمككا مسػمؾ
"فكؽ كعمى" في النعمة كالمحبة في حياتيـ اليكمية!
ممػا لػو قيمػة

بقوة الروح القدس" الركح القدس ىك أقنكـ الثالكث ٌ
" ّ
الفعاؿ في ىذا العصر الجديػد كال شػيء ٌ
دائمة أك تأثير يمكف أف يحػدث بدكنػو (89 :85؛ 8كػك4 :2؛ 8تػس .)5 :8انظػر المكضػكع الخػاص ،لػدل 9 :8
ك.88 :8

أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف

تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
ما ىي الحقيقة المركزية في المقطع  81 :85-8 :84مف رسالة ركمية؟
.8
.3

لماذا يقتبس بكلس مقاطع مف العيد القديـ في األعداد 83-9؟ كما ىي الحقائؽ العظمى التي نتعمٌميا؟

نظرة عامة عمى األعداد 33-14
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.8

عدة طرؽ 85-8 :81
ىناؾ تشابو بيف خاتمة ىذه الرسالة كمقدمتيا في ٌ
تمدح إيمانيـ (قارف .)8 :8

أ.
.3

تدافع عف مكانة بكلس كرسكؿ مدعك لبشارة اإلنجيؿ بيف األمـ (قارف .)84-81 :8

.1
.4

تؤ ٌكد رغبة بكلس في زيارتيـ (قارف  81 :8ك.)81
تعبر عػف أيمنيػة بػكلس بتمقّْػي مسػاعدة مػنيـ فػي طريقػو إلػى المنػاطؽ األخػرل التػي لػـ تصػميا البشػارة بعػد
ٌ

(إسبانيا ،قارف .)81 :8

ثمة تمميح إلى التكتٌر الحاصؿ في كنيسة ركمية بيف المؤمنيف مف خمفية الييكد كاألمـ ،كالتػي
ب.
مرة أخرلٌ ،
تـ التمميح ليا في الرسالة بأكمميا .خصكصان في األصحاحات .81 :85-8 :84 ،88-9
ٌ
كثمػػة تممػػيح أيض ػان عػػف الشػ ٌػد كالجػػذب فػػي الكنيسػػة األكلػػى بخصػػكص مكانػػة بػػكلس الرسػػكلية .فيػػك يبػػدك
ت.
مدافعان عف نفسو في األعداد 89-85؛ 3 :8ك.5
ث.

ىذه الكحدة األدبية تحكم عنكانيف:

.8

المكجية نحك األمـ (قارف ع.)38-84
خدمة بكلس الرسكلية كالتبشيرية
ٌ
خطط رحبلت بكلس إلنجاز ىذا اليدؼ ،كالتي مف الممكف أف تقكده إلى ركمية (قارف ع.)11-33

.3

الدراسة بالجممة والكممة
النص ( NASBالدارج) 21–14 :15
14
وف ُك َّػؿ ِع ْم ٍػـ ،قَ ِ
َف
ضا ُمتََيقّْ ٌف ِم ْف ِج َي ِت ُك ْـَ ،ياإِ ْخ َوِتي ،أ ََّن ُك ْـ أَ ْنتُ ْـ َم ْ
صبلَ ًحاَ ،و َم ْممُ ُ
وف أ ْ
ػاد ُر َ
وؤ َ
ش ُحوُن َ
َوأََنا َن ْف ِسي أ َْي ً
وف َ
ض ُكـ بع ً ِ 15
ِ
س َػب ِب ّْ
ُّيا ِ
ػت
الن ْع َم ِػة الَِّتػي ُو ِى َب ْ
س َارٍة َكتَ ْب ُ
ُي ْنذ َر َب ْع ُ ْ َ ْ
ت إِلَ ْي ُك ْـ ُج ْزِئيِّا أَي َ
اإل ْخ َوةَُ ،ك ُم َذ ّْك ٍر لَ ُك ْـِ ،ب َ
ضاَ .ولك ْف ِبأَ ْكثَ ِر َج َ
اهلل َك َك ِ
يػؿ ِ
َج ِػؿ األُم ِػـ ،مب ِ
اهلل16 ،حتَّى أَ ُك َ ِ ِ
ِلي ِم َف ِ
ػر ِإل ْن ِج ِ
ػاف األُ َم ِػـ
اش ًا
ع ا ْل َم ِس ِ
سػو َ
ػوف قُْرَب ُ
ػاى ٍفِ ،ل َي ُك َ
ػيح أل ْ
َ َُ
َ
ػوف َخاد ًمػا ل َي ُ
ِ 18
17
وح ا ْلقُ ُد ِ
َف أَتَ َكمَّ َػـ َع ْػف
ع ِم ْف ِج َي ِة َماِ
سَ .ف ِمي اف ِْت َخ ٌار ِفي ا ْل َم ِس ِ
الر ِ
َّسا ِب ُّ
س ُػر أ ْ
سو َ
هلل .أل َّْنػي الَ أ ْ
َج ُ
يح َي ُ
َم ْق ُبوالً ُمقَد ً
وح ِ
طاع ِة األُمِـِ ،با ْلقَو ِؿ وا ْل ِفع ِؿِ 19 ،بقَُّوِة آي ٍ
شي ٍء ِم َّما لَـ ي ْفع ْم ُو ا ْلم ِسيح ِبو ِ
اهلل.
ات َو َع َج ِائ َبِ ،بقَُّوِة ُر ِ
اس َ
ط ِتي أل ْ
َ
َج ِؿ إِ َ َ
ْ َ ْ
َ ُ َ
ْ َ َ
َ
َْ
يح21 .و ِ
ِ
حتَّى إِ ّْني ِم ْف أُور َ ِ
ت التَّْب ِشير ِبِإ ْن ِج ِ
يـ َو َما َح ْولَ َيا إِلَى إِلمّْ ِ
َف
صػا أ ْ
لك ْف ُك ْن ُ
وف ،قَ ْد أَ ْك َم ْم ُ
يري ُك َ
َ
ػت ُم ْحتَ ِر ً
يؿ ا ْل َمس ِ َ
َ
ُ
شم َ
21
ث س ّْمي ا ْلم ِس ِ َّ ِ
َس ٍ
أ َُب ّْ
يف لَ ْػـ ُي ْخ َب ُػروا
اس َ
ػوب« :الَّ ِػذ َ
آلخ َػرَ .ب ْػؿ َك َمػا ُى َػو َم ْكتُ ٌ
س َح ْي ُ ُ َ َ ُ
يح ،ل َئبل أ َْبن َي َعمَى أ َ
ش َر ى َك َذا :لَ ْي َ
ِب ِو سي ْب ِ
وف».
س َي ْف َي ُم َ
وفَ ،والَِّذ َ
ص ُر َ
َُ
يف لَ ْـ َي ْ
س َم ُعوا َ
14:15
 +NASBفاندايؾ +الكاثكليكية +الحياة
"كأنا نفسي متيقٌف مف جيتكـ يا أخكتي"
NKJV
المشتركة
"فأنا عمى ثقة يا أخكتي"
"كاآلف أنا نفسي كاثؽ مف جيتكـ يا أخكتي"
" NRSVكأنا متأ ٌكد يا أخكتي" الكتاب الشريؼ
"أنا بذاتي أشعر بالثقة مف نحككـ يا أخكتي كأخكاتي"
"يا أصدقائي :أنا شخصيان أشعر بالتأكيد أنكـ" TEV
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ألنو عندم أدنى شؾ مف نحككـ يا أخكتي ،بالعكس ،أنا متأ ٌكد تمامان أنكـ"
"ليس ٌ

JB

طػرم بػكلس ىػذه الكنيسػة حقيقػةن (مقتنػع،
إف لمضمير اإلسمي "أنا" ( )auto-egōداللة تأكيديػة فػي اليكنانيػة .إذ يي ٍ

اسـ فاعؿ).

ػكد ب ػػكلس تثبي ػػت ثبلث ػػة أم ػػكر بخص ػػكص أكلئ ػػؾ الم ػػؤمنيف ف ػػي عٌ )8( :84إني ػػـ مش ػػحكنكف ص ػػبلحان (حاض ػػر
كي ػ ٌ
معمكـ) )3( ،إنيـ ممتمئكف معرفة (اسـ فاعؿ) )1( ،قادركف أف يينذر بعضيـ بعضان (اسـ فاعؿ) .كىذا العدد يد ٌؿ

كيكضح األخبػار السػارة التػي سػمعكىا قػببلن كقبمكىػا
لكنو يشرح
أف بكلس ليس بصدد نقؿ رسالة جديدة إلييـٌ ،
ٌ
عمى ٌ
(قارف ع.)85

ػديدية ،كػػذلؾ لفظػػة "أنػػتـ

"إ ّنكػػـ أنػػتـ مشػػحونوف صػػبلحاً" مثممػػا لفظػػة "أنػػا نفسػػي" فػػي العبػػارة األكلػػى تشػ ٌ
أنفسكـ" ىي تشديدية ىنا .ككممة "ممػيء"  mestosتعنػي "مممػكء مػف" أك "مشػحكف /مفعػـ" كيسػتخدميا بػكلس ىنػا
مرتيف كحص انر في ركمية (39 :8؛ .)85:84

كممػػة "مممػػكء" ( )Plēroōاسػػـ مفعػػكؿ ،كيسػػتخدميا بػػكلس م ػ ار انر فػػي ركميػػة (39:8؛ 4:8؛ 8:81؛ ،84 ،81:85

 .)89أيض ػان يسػػتخدـ االسػػـ  plērōmaفػػي ركميػػة ( 83 :88ك35؛ 81 :81؛  ،)39 :85كلػػـ يسػػتخدميا أبػػدان
كصفة في أم مف كتاباتو.

المحبػة كالخدمػة .فػالمؤمنكف لػدييـ كػؿ
لقد كانت أيمنية بكلس أف يمؤل مؿء اإلنجيؿ المػؤمنيف بالتمػاـ لتتػدفٌؽ فػييـ
ٌ
ما يحتاجكف إليو في المسيح .إنما يحتاجكف إلى أف يقبمكا ىذه الضمانة كيتمقٌكىا بتماميا.
ثمػػة طريقتػػاف لفيػػـ ىػػاتيف الكممتػػيف )8( :إنيػػا مرتبطػػة حسػػب

"مشػػحونوف صػػبلحاً ومممػػؤوف ك ػ َّؿ عمػػـ" ٌ
بمحبػػة المػػؤمنيف بعضػػيـ الػػبعض كسػػط
القرينػػة بالكحػػدة األدبيػػة السػػابقة المباش ػرة فػػي  81 :85-8 :84المتعمقػػة
ٌ
المفارقات بينيـ في المسائؿ الكتابية الممتبسة .كىذه يؤ ٌكدىا االتصاؿ العػاـ لكممػة "صػبلح" فػي 86 :84؛ 3 :85

كىنا؛ أك ( )3إنيا مرتبطة باإلنجيؿ كامبلن ،إيمانان كممارسةن ،في استقامة الرأم كاستقامة التطبيؽ.
15:15
"ولكف بأكثر جسارة كتبت إليكـ" لقد كتػب بػكلس رسػالتو إلػى أىػؿ ركميػة مػف ككرنثػكس .ككػاف قػد ىػكجـ مػف قبػؿ
ػأف بػػكلس جسػػكر فػػي رسػػائمو ،ضػػعيؼ فػػي حضػػكره.
زم ػرة مػػف إحػػدل الجماعػػات المكجػػكدة فػػي الكنيسػػة كالقائمػػة بػ ٌ
كصػػيغة الفعػػؿ مػػف كممػػة "بجسػػارة" مكجػػكدة فػػي 3كػػك 3 :81ك83؛  .38 :88لقػػد كانػػت ج ػرأة بػػكلس متأتٌيػػة مػػف

تجديده دعكتو كمعرفتو باإلنجيؿ.


"بسبب النعمة المعطاة لي مف اهلل" كيشير بكلس ىنػا إلػى نعمػة اهلل (قػارف 5 :8؛ 1 :83؛ 8كػك81 :1؛

كزكدتػػو بالمكاىػػب كأرسػػمتو إلػػى األمػػـ (قػػارف 81 :88؛
81 :85؛ غػػؿ9 :3؛ أؼ )8-7 :1التػػي دعتػػو كخمٌصػػتو ٌ
.)86 :85
لقد كانت طريقة لتأكيد رسكليتو كسمطتو (قارف 8 :8ك.)5
16:15
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كينكتيػػة "خػػادـ" تيسػػتخدـ فػػي
"خادمػػػاً ...مبشػػػ ارً ...قربػػػاف ...مقبػػػوالً" يحػػكم العػػدداف 86ك 87عػ ٌػدة مصػػطمحات
ٌ
الخدمة الكينكتية في ع .37كقد استيخدمت عػف خدمػة المسػيح فػي عػب .3 :8كمػا رأل بػكلس نفسػو كاىنػان (قػارف

مقدمان األمـ هلل ،كالتي كانت ميمة إسرائيؿ (خر6-5 :89؛ إش .)31 :66كقد أيعطيت خدمة البشػارة
فيٌ )87 :3
الكينكتي ػػة الػ ػكاردة ف ػػي العي ػػد
باإلنجي ػػؿ لمكنيس ػػة (31-88 :38؛ ل ػػك .)47 :34كق ػػد ليقّْب ػػت الكنيس ػػة بالمص ػػطحات
ٌ

القديـ في 8بط 5 :3ك9؛ رؤ.6 :8


مقدساً بالروح القدس" ىذه صيغة اسـ فاعؿ كتعني "كاف كما يػزاؿ َّ
مقدسػان بػالركح القػدس" كىػذا يمكػف أف
ّ

أمميػة .كيص ٌػرح بػكلس بكػؿ كضػكح أف
يعكس التكتر الحاصؿ في كنيسة ركمية بػيف المػؤمنيف مػف خمفيػة ييكديػة ك ٌ
كمكرسيف تمامان بالركح القدس (قارف 8كك.)88 :6
األمـ كانكا كسيظمٌكف مقبكليف
ٌ

19-17:15

الحػػظ الفعػػؿ المتَّحػػد هلل المثمٌػػث األقػػانيـ :هلل (قػػارف ع)87؛ فػػي المسػػيح (قػػارف ع )87بقػ ٌػكة الػػركح القػػدس (قػػارف
لكنيػػا مفيػػكـ
أف لفظػػة "ث ػالكث" غيػػر كاردة حرفي ػان ٌ
ع .)89كالحػػظ أيض ػان األقػػانيـ الثبلثػػة لؤللكىػػة فػػي ع .11كرغػػـ ٌ

ػابي (م ػ ػػت87-86 :1؛ 89 :38؛ أع14-11 :3؛ رك81-9 :8؛ 8ك ػ ػػك6-4 :83؛ 3ك ػ ػػك38 :8؛ 84 :81؛
كت ػ ػ ٌ
أؼ84-1 :8؛ 6-4 :4؛ تي6-4 :1؛ 8بط )3 :8انظر المكضكع الخاص :الثالكث ،لدل .88 :8
19-18:15

ي ػػذكر ب ػػكلس الط ػػرؽ المختمف ػػة الت ػػي جعم ػػت خدمت ػػو ب ػػيف األم ػػـ ف ٌعال ػػة ( )8ب ػػالقكؿ ( )3بالفع ػػؿ ( )1باآلي ػػات ()4
بقكة الركح.
بالعجائب (ٌ )5

اليكنانيػػة تكردىػػا "الػػركح
الحػػظ أف ىنػػاؾ تبػػايف فػػي المخطكطػػات حػػكؿ النقطػػة رقػػـ " 5الػػركح" :بعػػض النصػػكص
ٌ
الك ٍحىيػػكم ال تػػؤثٌر
القػػدس" كأخػػرل "ركح اهلل" ،كمػػع ىػػذه التباينػػات الكثي ػرة ،إال ٌ
أف ىػػذه اإلضػػافة أك التكضػػيح غيػػر ى
النسػػاخ الػػذيف
عمػػى صػ ٌ
ػحة ىػػذا المقطػػع .فقػػد كانػػت مجػ ٌػرد محاكلػػة لمعػػايرة قياسػػية ي
لمجمػػؿ مػػف العيػػد الجديػػد أج ارىػػا ٌ
النص.
دكنكا
ٌ
ٌ
18:15
"ألجػػؿ إطاعػػة األمػػـ" لقػػد كػػاف ىػػدؼ اهلل دائم ػان اقتنػػاء شػػعب يعكػػس طبيعتػػو .لقػػد اسػػتعاد إنجيػػؿ يسػػكع صػػكرة اهلل
المفقػػكدة نتيجػػة السػػقكط فػػي تكػػكيف .1كالعبلقػػة الحميمػػة مػػع اهلل ليػػا برىانيػػا فػػي طبيعػػة الػػكرع كالتقػػكل .فيػػدؼ

لمتشبو بالمسيح ،ىدؼ يبدأ اآلف!
المسيحية ىك الشركة مع اهلل كصكالن
ٌ
ٌ
"بالقوؿ والفعؿ" ىػذه إشػارة إلػى خدمػة بػكلس كلػيس إشػارة إلػى طاعػة المػؤمنيف فػي ركميػة .كىػي مرتبطػة

بقكة الركح في ع.89
بكؿ كضكح ٌ
19:15
بقوة آيات وعجائب" تظير ىاتاف الكممتػاف ب و
ػتبلزـ ،ع ٌػدة م ٌػرات فػي سػفر أعمػاؿ الرسػؿ (قػارف 81-8 :84؛ :86
" ّ
 88-86ك36-35؛ 83-9 :31؛  ،)9-8 :38كتص ػػفاف ق ػ ٌػكة اهلل العامم ػػة م ػػف خ ػػبلؿ اإلنجي ػػؿ (3ك ػػك)83 :83
كتبدكاف مترادفتيف .مف غير المؤ ٌكد إذا كانتا تشيراف إلى المعجزات أك التجديد .كىنػا أيضػان ربمػا يكػكف ذلػؾ تممػيح
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الشد كالجذب حكؿ رسكلية بكلس .ككما ٌثبت اهلل عمؿ الرسؿ اإلثني عشر في أكرشػميـ ،فقػد ٌثبػت أيضػان عمػؿ
إلى ٌ
بكلس بيف األمـ بكاسطة آيات ظاىرة.


"قد أكممت التبشير باإلنجيؿ" ىذه صيغة حاضر مصدرية مف ( Plēroōقارف ع .)84كىذا ينطكم عمػى

ميمتو التبشيرية في شرؽ المتكسط (قارف ع.)31
اعتقاد بكلس ٌ
بأنو أنيى ٌ
"إلى الميريكوف" ىذه مقاطعة ركمانية معركفة باسـ آخر ىػك دكلماطيػة كتقػع عمػى الجانػب الشػرقي لمبحػر

لكنو يذكرهي مقيمان فػي
األدرياتيكي شماؿ غرب مقدكنية .لـ يكرد سفر أعماؿ الرسؿ أية خدمة تبشيرية لبكلس ىناؾ ٌ
المنطقة (قارف أع )3-8 :31ككممة "إلى" تعني "عمى حدكد كذا" أك "في منطقة كذا".
21:15
شػػر ىكػػذا :لػػيس حيػػث سػ ّػمي المسػػيح ،لػػئبل أبنػػي عمػػى أسػ ٍ
ػاس آلخػػر" ىػػذه كانػػت
ػت محترص ػاً أف أب ّ
"ولكػػف كنػ ُ

اتيجية بكلس التبشػيرية الدؤكبػة (قػارف 8كػك81 :1؛ 3كػك .)86-85 :81كانػت رغبتػو أف يصػؿ إلػى الػكثنييف
استر ٌ
الػػذيف لػػـ تيػػتح ليػػـ الفرصػػة لسػػماع كقبػػكؿ اإلنجيػػؿ .ككػػاف ينتقػػي بالعػػادة مػػدنان كبي ػرة ذات مكقػػع اسػػتراتيجي مػػف
اإلمبراطكرية الركمانية لكي تتم ٌكف الكنيسة المؤسَّسة مف تبشير كتممذة المناطؽ التابعة ليا.
21:15
ىػػذا اقتبػػاس مػػف الترجمػػة السػػبعينية ( )Lxxآليػػة إش 85 :53حيػػث يتحػ ٌػدث عػػف األمػػـ إذ يسػػمعكف عػػف اهلل .كقػػد

اتيجية تبشيرٌية.
اختار بكلس ىذه النبكءة كاستر ٌ

النص ( NASBالدارج) 29–22 :15
23
ىػذ ِه األَقَ ِ
اف بع ُد ِفػي ِ
اآلف فَِإ ْذ لَ ْي ِ
اؽ ا ْل ِمرار ا ْل َك ِثيرةَ ع ِف ا ْلم ِج ِ
ِ 22ل ِ
ػال ِيـَ ،وِلػي
يء إِلَ ْي ُك ْـَ .وأ َّ
ذل َؾ ُك ْن ُ
َما َ
َ َ
تأَ
س لي َم َك ٌ َ ْ
َ
ُع ُ َ َ
َ
ْىػب إِلَػى اسػب ِانيا ِ
ِ 24
يء إِلَ ْي ُكـ م ْن ُذ ِس ِن َ ِ
اؽ إِلَى ا ْلم ِج ِ
َر ُك ْػـ ِفػي
َف أ َا
اْ
آتػي إِلَ ْػي ُك ْـ .أل َّْنػي أ َْر ُجػو أ ْ
ش ِت َي ٌ
َْ َ
يػرٍة ،فَع ْن َػد َما أَذ َ ُ
يف َكث َ
ْ ُ
َ
اىػػػب إِلَػػػى أُور َ ِ
ِ
ت أ ََّوالً ِمػػػ ْن ُكـ ج ْزِئ ِّيػػػا25 .و ِ
لكػ ِ
ُمػ ُػػر ِ
َخػ ِػػد َـ
يـ أل ْ
شػ ّْػػي ُعوِني إِلَػػػى ُى َنػ َ
وري َوتُ َ
ػػاؾ ،إِ ْف تَ َمػػػبلَّ ْء ُ
ػػف َ
اآلف أََنػػػا َذ ٌ
ْ ُ
َ
ُ
شػػػم َ
يف ِفػػي أُور َ ِ
اء ا ْل ِقد ِ
َف يص ػ َنعوا تَو ِزيعػػا ِلفُقَػػر ِ
َىػ َػؿ م ِك ُدوِن َّي ػ َة وأ َ ِ
ا ْل ِقد ِ
يـ.
ػيف26 ،أل َّ
ػيف الَّػ ِػذ َ
ّْيسػ َ
ّْيسػ َ
َخائ َي ػ َة ْ
س ػ ُنوا أ ْ َ ْ ُ ْ ً
استَ ْح َ
َ
ُ
َ
َف أ ْ َ
شػػم َ
ِ ِ
ِ
27استَ ْحس ُنوا ِ
وف! أل ََّن ُو إِ
ذل َؾَ ،وِا َّ
وى ْـ
أل
ا
اف
ك
ف
ن
و
ي
د
م
ـ
ي
ل
ـ
ي
ن
َ
ُ
ُم ُـ قَ ِد ا ْ
َ
ْ
َف َي ْخ ِػد ُم ُ
ب َعمَ ْػي ِي ْـ أ ْ
ْ
َ
َ
شتََرُكوا في ُروحيَّات ِي ْـَ ،ي ِج ُ
ُ
ُ
ُ
ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
29
28
ت لَيـ ى َذا الثَّمر ،فَسأَم ِ
ضا .فَمتَى أَ ْكم ْم ُ ِ
ِفي ا ْلجس ِدي ِ
َعمَ ُػـ
ضي َم ِّا
اس َػب ِان َياَ .وأََنػا أ ْ
َّات أ َْي ً
ار ِب ُك ْـ إِلَى ْ
َ َ
َ ْ
ََ
ت ذل َؾَ ،و َختَ ْم ُ ُ ْ
َ
َ
يء ِفي ِم ْؿ ِء َبرَك ِة إِ ْن ِج ِ
سأ ِ
يح.
يؿ ا ْل َم ِس ِ
أ َّْني إِ َذا ِج ْئ ُ
َج ُ
ت إِلَ ْي ُك ْـَ ،
َ
" 22:15لذلؾ" السبب مشركح في ع.31
ػت أُعػػاؽ الم ػرار الكثيػػرة" ىػػذه صػػيغة ماضػػي نػػاقص مبنػػي لممجيػػكؿ .أيعيػػؽ م ػرةن تمػػك الم ػرة (قػػارف :8

"كنػ ُ
مصرح بو  -ربما اهلل ،الشيطاف ،الناس األشرار ،أك فرص التبشير باإلنجيؿ في أمكنة
)81؛ كسبب اإلعاقة غير
ٌ

أخرل.
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تذكر أف بكلس كتب رسالة ركمية مػف ككرنثػكس .كفػي ككرنثػكس ىاجمػو معارضػكه لعػدـ قدرتػو عمػى إتمػاـ خطػط
سػػفره .كلقػػد تػػأ ٌذل بػػكلس بالتأكيػػد مػػف اليجمػػات اآلتيػػة مػػف ضػػمف كنيسػػة ككرنثػػكس كربمػػا ذكػػر أف خطػػة سػػفره قػػد

المرة.
المرة تمك ٌ
أيحبطت ٌ
23:15
أما اآلف فإذ ليس لي مكاف بعد في ىذه األقاليـ" يجب أف يؤخذ ىذه العدد في محدكدية المعنى الجغرافي الذم
"و ّ
يشمؿ آسيا الصغرل كمنطقة شرؽ المتكسط .فبكلس لـ يكف قد َّ
بشر كؿ فرد في كؿ مكاف مػف ىػذه المنػاطؽ ،بػؿ

بعضان منيا.

عبر بكلس ع ٌػدة مػرات عػف رغبتػو فػي زيػارة ركميػة

"ولي اشتياؽ إلى المجيء إليكـ منذ سنيف كثيرة" لقد ٌ
(قارف 85-81 :8؛ أع38 :89؛ .)88 :31
ثم ػػة تب ػػايف ف ػػي المخطكط ػػات عن ػػد ى ػػذه النقط ػػة غي ػػر كاردة ف ػػي الحاش ػػية النقدي ػػة لمترجم ػػة  .UBS4فالمخطكط ػػات
ٌ
46
اليكنانيػػة القديمػػة א  G, L, F, D, A, Pتحػػكم كممػػة "كثي ػرة" ( )Polusكالمسػػتخدمة فػػي ع 33فػػي حػػيف أف
النساخ ضاقكا ذرعان في كقت الحؽ بمغاالة بكلس.
المخطكطات  B, C, Pتحكم " ٌ
عدة" ( .)Ikanosربما أف ٌ
24:15
"فعنػػدما أذىػػب إلػػى إسػػبانيا" كػػاف بػػكلس يريػػد الػػذىاب إلػػى المنطقػػة الغربيػػة مػػف اإلمبرطكريػػة الركمانيػػة (3كػػك:81
 .)86ككاف قػد أيطمػؽ سػراحو مػف السػجف فػي ركميػة بعػد نيايػة سػفر األعمػاؿ كشػرع فػي رحمتػو التبشػيرية الرابعػة.
فالرسائؿ الراعكية (8تي؛ 3تي؛ تػي) يكتبػت فػي أثنػاء ىػذه الرحمػة الرابعػة .المرجػع المحتمػؿ لػذلؾ يػرد فػي 3تػي:4

 81حيث أف بعض المخطكطات اليكنانية المكتكبة بالحرؼ البلتيني א  C,كالفكلغاتا البلتينية (الشعبية) كالقبطيػة،
األكؿ ،فػػي "رسػػالتو إلػػى أىػػؿ
تػػكرد كممػػة "بػػبلد الغػػاؿ" كقػػد ذكػػر إكميمنػػدس الركمػػاني ،الػػذم كتػػب قبػػؿ نيايػػة القػػرف ٌ
ككرنثكس" ّْ 7 :5
أف بكلس سافر إلى "الحدكد الغربية".
يؤكد ٌ
25:15
"ألخدـ القديسيف" ىذه العبارة تيستخدـ غالبان بالعبلقة مػع جمػع المػاؿ (قػارف ع18؛ 8كػك85 :86؛ 3كػك4 :8؛ :9
 .)8انظر المكضكع الخاص :القديسكف ،لدل .7 :8
26:15
ػادم لعػ ٌػدة سػػنكات (انظػػر
"توزيعػػػاً لفقػػػراء القديسػػػيف الػػػذيف فػػػي أورشػػػميـ" كػػاف بػػكلس يتمقٌػػى ىػػذا التحصػػيؿ المػ ٌ
المكضػ ػػكع الخػ ػػاص ،Koinōnia :لػ ػػدل  )81 :83مػ ػػف ( )8غبلطيػ ػػة كآسػ ػػيا الصػ ػػغرل (8كػ ػػك)3( ،)4-8 :86
مكدكنيػػة كآخائيػػة (3كػػك .)9-8لقػػد نشػػأت ىػػذه الفك ػرة عنػػد كنيسػػة أنطاكيػػة (قػػارف أع11 :88؛  )35 :83كقيصػػد

منيػػا تكحيػػد جنػػاحي الكنيسػػة األكلػػى (الييػػكد كاألمػػـ) كقػػد يكصػػفت كنػػائس األمػػـ بأنيػػا "استحسػػنت" أف تفعػػؿ ذلػػؾ
(قارف ع 36ك .)37انظر المكضكع الخاص أدناه:
الموضوع الخاص :المسيحي والجياع
.I

المدخؿ
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أ.

الجكع مذ ٌكر حاضر دائـ عف الحالة الساقطة لمبشرية كالخميقة.

الجػػكع أحػػد ن ػكاحي مشػػكمة الشػ ٌػر كاأللػػـ .كىػػك منسػػكب مباش ػرة لمجػػنس البشػػرم؛ لػػيس هلل .رغػػـ أف اهلل
ب.
يستخدـ الخيرات كاآلفات الزراعية كإحدل طرؽ مكافأة أك معاقبة شعب العيد (قارف تث )38-37كلػـ يكػف ىػذا

ألف
األمر يشمؿ غير المؤمنيف عمكمان (مت .)45 :5كالجكع مثؿ آخر عمى اإلنسانية ٌ
المادية األنانيػة الجشػعةٌ ،
الجكع ليس مسألة طعاـ فحسب بؿ دافع كأكلكيات إنسانية.
ردة فع ػػؿ الم ػػؤمنيف حي ػػاؿ الع ػػكز الم ػػادم ف ػػي
الج ػػكع فرص ػػة لئلنس ػػانية
ت.
محب ػػة اهلل .ألف ٌ
المفدي ػػة ل ػػتعكس ٌ
ٌ
الكنيسة كالعالـ يظير حقيقة مف نحف.
.II

الكتابية
المادة
ٌ
ٌ

.8

مكسى



مكجيان إلى الفقراء (تث.)39-38 :84
أحد التعشيرات الثبلثة المحتممة في إسرائيؿ القديـ كاف ٌ
زكد النػػامكس تػػدبيرات إعاشػػية خاصػػة إلطعػػاـ الفق ػراء (خػػر88 :31؛ ال81 :89؛ 33 :31؛ تػػث:34
ٌ



ماديان (ال.)38 :84
طالب النامكس الفقراء بأضاحي كتقدمات
خاصة غير مكمٌفة ٌ
ٌ
كػػاف إس ػرائيؿ مطالب ػان بػػأف يكػػكف مكقفػػو رحيم ػان ككريم ػان تجػػاه الفق ػراء كالمعػػكزيف (تػػث88-7 :85؛ قػػارف

.3

أدب الحكمة



يكعد مف يساعد الفقراء ببركات خاصة محفكظة ليـ (مز.)8 :48
مساعدة الفقراء ىي مساعدة هلل (أـ18 :84؛ 5 :87؛ .)87 :89

.1

األنبياء



طالب اهلل أف تككف عبادتو في شكؿ عدالة اجتماعية كاحساف لممحتاجيف (إش7-6 :58؛ مي)8 :6
ى
إحدل عبلمات رسالة اهلل ٌأنيا كانت إعبلنان لمفقراء كالمحتاجيف (إش.)3-8 :68

ب.

العيد الجديد

.8

األناجيؿ



محبذ (مر38 :81؛ لك.)88 :1
مساعدة الفقراء أمر ٌ
محبتنػػا االجتماعيػػة نحػػك اآلخػريف إك ارمػان السػػـ يسػػكع .فػػي الكاقػػع إف مسػػاعدة
تقػػكـ الدينكنػػة عمػػى أسػػاس ٌ



تـ التأكيد عمى ٌأنو يعكس قمٌة اىتماـ يسكع بالفقراء.
أيسيء فيـ مر 7 :84بشكؿ ردمء عندما ٌ
يعكس إش 3-8:68أف متمقٌي رسالة اهلل ىـ المنبكذيف اجتماعيان (لك88:4؛ 33:7؛ .)38:84

أ.



العيد القديـ

.)33-89


أم86 :39؛ 35 :11؛ .)31-86 18








لقد ثار أنبياء اهلل ضد االستغبلؿ االجتماعي (عا8-6 :3؛ 81-81 :5؛ ميخا).

اآلخريف ىي مساعدة ليسكع (مت.)46-18 :35
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.3

بكلس

الخاصػة لفقػراء كنيسػة أكرشػميـ (رك36 :85؛ 8كػك86
محبة

تعمٌـ بكلس مف أنطاكية سكريا فكرة تقدمة ال ٌ
ٌ
8؛ 3كك 4 :8ك 6ك89؛ غؿ.)3
.1

يشدد بكلس عمى النعمة كاإليماف كاألعماؿ (أؼ.)81-8 :3
ٌ
يعقكب (أدب الحكمة في العيد الجديد)



اإليماف باهلل في المسيح دكف اىتماـ اجتماعي ىك إيماف مريض (يع.)87-84 :3



حتٌى أنو يقكؿ إف اإليماف بدكف أعماؿ ميت!
يكحنا
ٌ



.4

.)88

المسيحية قائمة عمى حياة إيماف متغيرة مع خدمػة (8يػك-87 :1
تثبت رسالة يكحنا األكلى أف الضمانة
ٌ

.III

خاتمة

أ.

مسببة لمجكع:
اليكنانية ،الشقاء كالحاجة ليما عبلقة
في
بخطية البشرية .ىناؾ نكاحي عديدة ٌ
ٌ
ٌ
المسمؾ الغبي (أـ.)85 :89

.8
.3

قصاص مف اهلل (تث.)38-37

.1

تحمؿ في سبيؿ الخدمة الركحية (3كك.)37 :88
ٌ
ظركؼ ثقافية (طمع – إدراؾ ...إلخ).

.5

مادية (مجاعة – فيضانات – ىبرهد .....إلخ).
ظركؼ ٌ
اهلل يعتني بالناس كيحب المحتاجيف بطريقة فريدة!

.4
ب.
ت.
.8

كركحيان).
ماديان
الكنيسة العاممة ىي جكاب اهلل لحاجة الناس ( ٌ
ٌ
عمؿ شخصي مباشر.

.3

عمؿ كنائسي /أبرشي جماعي.

.1

ىيئة إدارية ىدفيا التغيير.

ث.

عمينا تخميف ثقافتنا كأكلكياتنا الشخصية بطريقة نقدية في ضكء األسفار المقدسة (3كك.)9-8

ح.

المساعدة ليا صػمة بمػف نحػف فػي المسػيح فػي ضػكء المأمكريػة العظمػى (مػت )31-88 :38كيجػب أف

ج.

نريد أف تككف عيكننا كقمكبنا كأيدينا مفتكحة لحاجة الناس في الببلد كخارجيا ،في الكنيسة كالعالـ.

مادية كركحية عمى السكاء.
تككف ٌ
27:15
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ػحة مػف منظػكر الكاتػب أك ألغ ارضػو األدبيػة .فػإذا
إف" ىذه أداة شرط
ٌ
" ّ
تتصدر الجممة الشػرطية كىػي تفتػرض الص ٌ
كانػػت األمػػـ تشػػارؾ البركػػات الركحيػػة مػػع الييػػكد (قػػارف ركميػػة )88-81فيجػػب ،فػػي ىػػذه الحالػػة ،أف تسػػاعد فػػي
المادية لمكنيسة األـ في أكرشميـ.
االحتياجات
ٌ
28:15
ػت لي ػػـ عم ػػى ى ػػذه
ػيت ى ػػذا األم ػػر كختم ػ ي
"ف ػػإذا قض ػ ي

 +NASBالكاثكليكية "النقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد = الكتاب الشريؼ
الثمر"

الثمرة"

 +NKJVفاندايؾ

أكممت لؾ كختمت ليـ ىذا الثمر"
"فمتى
ي
الميمة كأسمٌـ إلييـ تمؾ المعكنة"
"كبعد أف أقكـ بيذه
ٌ

 +NRSVالمشتركة

المحصمة ليـ"
الميمة كتسميمي النقكد
"فبعد انتيائي مف ىذه
ٌ
ٌ
رسميان ما يجمع ليـ"
"عندما أنتيي مف ىذا كأسمٌميـ
ٌ

 +TEVالحياة
JB

ىنا صيغة اسـ فاعؿ ماضي بسيط معمكـ ،كاسـ فاعؿ ماضي بسيط متكسط .كىذا تمميح حرفي إلػى خػتـ الطػركد
سيرسػػؿ كيصػػؿ إلػػى
كػػإجراء عػػاـ لضػػماف سػػبلمة المحتكيػػات كىػػذه ىػػي طريقػػة بػػكلس لمتأكيػػد بػػأف المػػاؿ المكىػػكب ي
عدة ممثميف عف تمؾ الكنائس المانحػة( .قػارف أع )4 :31مػف
مستحقٌيو حتمان .كلضماف ذلؾ اصطحب معو أيضان ٌ

أجؿ "الختـ" راجع المكضكع الخاص ،لدل .88 :4

 29:1:الحظ أف كممة  Plērōma/ Plēroōمستخدمة ثانية .انظر التعميؽ لدل ع.84
النص ( NASBالدارج) 33–31 :15

21
الصمَو ِ
ِ ِ
ِ
يح ،وِبمحب ِ
اإل ْخوةُِ ،برّْب َنا يسو َ ِ
َج ِمي إِلَى
الر ِ
َّة ُّ
وح ،أ ْ
ات ِم ْف أ ْ
ع ا ْل َمس ِ َ َ َ
فَأَ ْطمُ ُ
ب إِلَ ْي ُك ْـ أَي َ
َف تُ َجاى ُدوا َمعي في َّ َ
ُّيا ِ َ َ َ ُ
ِ 20
َج ِؿ أُور َ ِ
ودي ِ
يف ِفي ا ْل َي ُي ِ
يـ َم ْق ُبولَ ًة ِع ْن َد
َّةَ ،وِل َك ْي تَ ُك َ
يف ُى ْـ َغ ْي ُر ُم ْؤ ِم ِن َ
اهللِ ،ل َك ْي أُْنقَ َذ ِم َف الَِّذ َ
وف ِخ ْد َم ِتي أل ْ
ُ
شم َ
22
21
يفِ .
َجيء إِلَ ْي ُكـ ِبفَر ٍح ِبِإر َ ِ ِ
ا ْل ِقد ِ
يف.
يح َم َع ُك ْـ .إِل ُو َّ
آم َ
َج َم ِع َ
ّْيس َ
السبلَِـ َم َع ُك ْـ أ ْ
َستَ ِر َ
ادة اهللَ ،وأ ْ
يفَ ،حتَّى أ ِ َ
ْ َ َ

31:15
األكؿ منيػػا مسػػتخدـ أيض ػان فػػي  ،8 :83الثػػاني
"فأطمػػب إلػػيكـ ...أف تجاىػػدوا معػػي" ىػػذه تعػػابير يكنانيػػة ٌ
قكيػػةٌ .
ماسػة لمصػبلة ألجمػو كألجػؿ خدمتػو فػي اإلنجيػؿ
تحسس بكلس حاجػة ٌ
مستخدـ في جياد يسكع في جثسيماني .لقد ٌ

(3كػػك88 :8؛ أؼ31-88 :6؛ كػػك1 :4؛ 8تػػس35 :5؛ 3تػػس )8 :1لقػػد كػػاف اختبػػاره فػػي أكرشػػميـ صػػعبان لمغايػػة
التكسػمية،
(قارف ع .)18لقد كصؿ إلى ركما لكف ليس بالطريقة التي حمػـ بيػا .انظػر المكضػكع الخػاص :الصػبلة
ٌ
لدل .1 :9

33-31:15
تعبػػر صػػبلة بػػكلس عػػف ثػػبلث رغبػػات )8( :يينقػػذ قػػدر اإلمكػػاف مػػف أعدائػػو فػػي الييكديػػة (قػػارف أع)31-33 :31؛
ٌ
( )3أف تتمقٌػػى كنيس ػػة أكرش ػػميـ تب ػ ٌػرع كن ػػائس األم ػػـ بقب ػػكؿ حس ػػف (ق ػػارف أع8 :85؛  )1( ،)87 :38أف ي ػػزكر إف
أمكف ركما بعد ذلؾ كىك في طريقو إلى إسبانيا.
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31:15
"أف تجاىػػػدوا معػػػي" ىػػذه الكممػػة مسػػتخدمة فقػػط ىنػػا فػػي العيػػد الجديػػد بصػػيغة مرٌكبػػة م ػف ( Sunسػػكيةن مػػع) +

( agōnizomaiيكػػافح كيجاىػػد بػػإخبلص؛ قػػارف 8كػػك35 :9؛ كػػك39 :8؛ 83 :4؛ 8تػػي81 :4؛  )83 :6فيػػذه

الصيغة المصدرية القكية ُّ
بشدة مع بكلس بالصبلة لكي تقبؿ الكنيسػة األـ فػي
تحث كنيسة ركمية عمى أف تناضؿ ٌ
أكرشميـ تقدمة األمـ.
31:15
التيكد كلكف لػيس إلػى الكنيسػة عمكمػان
"مف غير المؤمنيف" كىذه إشارة إلى المعارضة الييكدية ،أك ربما إلى دعاة ٌ

(قارف  11 :88ك.)18
32:15
يتسنى لػو قسػط مػف ال ارحػة معيػـ (صػيغة
تنتيي صبلة بكلس بطمبيف إضافييف )8( :أف يأتي إلييـ بفرح )3( ،أف ٌ
تمنػػي متكسػػط ماضػػي بسػػيط مػػف  .Sunanapauomaiكردت فقػػط ىنػا فػػي العيػػد الجديػػد ،كمسػػتخدمة أيضػان فػػي
ٌ
إش .6 :88يقتػػبس بػػكلس إش 8 :88ك 81فػػي ع .)83كػػاف بػػكلس فػػي احتيػػاج لكقػػت مػػف ال ارحػػة كالتعػػافي بػػيف
إف س ػػنكات م ػػف
م ػػؤمنيف ناض ػػجيف (3ك ػػك83-7 :4؛ 81-1 :6؛ ٌ !)11-31 :88
لكن ػػو ل ػػـ يحص ػػؿ عميي ػػا ،ب ػػؿ ٌ
االعتقاؿ كالمحاكمات كالسجف كانت تنتظره في فمسطيف.
33:15
"إلػػػػو السػػػػبلـ" ى ػػذا لق ػػب ارئ ػػع م ػػف ألق ػػاب اهلل (31 :6؛ 3ك ػػك88 :81؛ ف ػػي9 :4؛ 8ت ػػس31 :5؛ 3ت ػػس86 :1؛
عب.)31 :81


"آميف" انظر المكضكع الخاص ،لدل .25 :8

أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف
تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
كيؼ ييعتبر العيد القديـ منفعة لمؤمني العيد الجديد (ع5-4؛ 8كك 6 :81ك)88؟
.8
.3
.1
.4

لماذا يقتبس بكلس مف العيد القديـ في ع83-9؟ ما ىي الحقائؽ العظمى التي تعمٌميا ىذه األعداد؟

في أم قسـ مف الرسالة يبدك التكتٌر بيف مؤمني كنيسة ركمية مف خمفية الييكد كاألمـ احتماالن كاردان؟
رسكلية بكلس؟
في أم قسـ مف الرسالة يبدك التكتٌر حكؿ
ٌ
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.5
.6

ما ىك السبب الذم استدعى تقديـ كنائس األمـ منحةن لكنيسة أكرشميـ (ع)38-85؟
ما ىي استراتيجية بكلس التبشيرية؟ كلماذا رغب في السفر إلى إسبانيا؟

.7

كيؼ كلماذا يصػؼ بػكلس خدمتػو ككػاىف (ع )86مػع صػمتيا بإسػرائيؿ كمممكػة كينػة (خػر )6-5 :89أك

.8

ىؿ استجاب اهلل لصبلة بكلس في ع11-11؟

صمتيا بالكنيسة (8بط 5 :3؛ رؤ)6 :8؟
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رومية األصحاح السادس عشر
تقسيمات المقاطع في الترجمات الحديثة
NKJV
NRSV
TEV
تكصية باألخت فيبي
تحيات
تحيات شخصية
ٌ
ٌ

JB
كتمنيات
تحيات ٌ
ٌ
3-8 :86

3-8 :86

3-8 :86

3-8 :86

 5-1 :86أ

 5-1 :86أ

86-1 :86

لقديسي ركمية
تحيات ٌ
ٌ
86-1 :86

 5 :86ب86-

 5 :86ب7-

4

UBS
تحيات شخصية
ٌ
3-8 :86

86-1 :86

88-8 :86
85-83 :86
86 :86

تحذير كحاشية

ختامية
تعميمات
ٌ

31-87 :86

 31-87 :86أ

أكلى

تحيات ختامية

تجنبكا أىؿ الشقاؽ
ٌ
31-87 :86

 31 :86ب38-

تحيات مف أصدقاء
ٌ
بكلس

كحاشية ثانية
38 :86

تسبيح
37-35 :86

33 :86

33 :86

31 :86

31 :86

صبلة التسبيح
الختامية
ٌ

36-35 :86

31-87 :86

34-38 :86

بركة
37-35 :86

37-35 :86

31-87 :86
31-38 :86

31 - 38 :86

تسبيح
37-35 :86

37 :86
تحيات كأمنيات مع تكصيات ختامية كتمجيد
أغمب الترجمات العربية تقسـ األصحاح إلى ثبلثة أقساـ تشمؿٌ :
حمقة القراءة الثالثة (انظر الصفحة  88مف الدليؿ إلى قراءة الكتاب المقدس)
تتبُّع قصد الكاتب األصيؿ عمى المستوى المقطعي

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ

لمفسّْر آخر.
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و
حدد المكاضيع .قارف تقسيماتؾ لممكاضيع مع أحد التقسيمات الخمسة
اق أر السفر الكتابي بأكممو في
جمسة كاحدةٌ .
لتتبع قصد الكاتب األصيؿ الذم ّْ
يشكؿ
المعطاة آنفان في الترجمات الحديثة .فالتقطيع ليس
مكحى بوٌ ،
لكنو مفتاح ٌ
ن

قمب التفسير ،فمك ٌؿ مقطع مكضكع كاحد ككحيد.
المقطع األكؿ.
المقطع الثاني.
المقطع الثالث.
كىكذا دكاليؾ.

نظرة عامة عمى األعداد 27-1

ممػف شػاركف بػكلس فػي البشػارة باإلنجيػؿ (قػارف فػي:4
أ.
الحظ ٌ
أف كافة النساء فػي ىػذا القسػـ الختػامي ك َّػف ٌ
 )1فيبي في ع8؛ بريسكبلٌ فػي ع1؛ مػريـ فػي ع6؛ يكنيػا (أك يكنيػاس ،إذا كػاف االسػـ كػذلؾ فيػك رجػؿ) فػي ع7؛
تريفينػػا كتريفكسػػا فػػي ع83؛ برسػػيس المحبكبػػة فػػي ع83؛ "أـ ركفػػس التػػي يعتبرىػػا بػػكلس بمثابػػة أمػػو" فػػي ع81؛
ػت الجػػازـ فػػي مسػػألة خدمػػة النسػػاء .كػ ُّػؿ المػػؤمنيف
جكليػػا فػػي ع85؛ ك"أخػػت نيريػػكس" فػػي ع85؛ حػػذار مػػف البػ ٌ
مكىكبػػكف (8كػػك 7 :83ك88؛ كخػ ٌػداـ بػػدكاـ كامػػؿ ،قػػارف أؼ .)83 :4لكػ ٌػف الكتػػاب المقػ ٌػدس يؤ ٌكػػد الذككريػػة فػػي
شماسػة ،فيبػي؛ كاحتمػاالن امػرأة رسػكلة ،يكنيػا (قػارف يػؤ38 :3؛ أع:3
القيادة كإرادة اهلل .كلنا فػي ىػذه القائمػة امػرأة ٌ

كيفية التعاطي مع ىذه المسػألة كتابيػان بػداعي التصػريحات المتناقضػة ظاىريػان عنػد
 .)38-86مف الصعب معرفة ٌ
بكلس كما في 8كك 5-4 :88بالمقارنة مع .14 :84
ب.

الحظ الخمفية العرقية المحتممة ليذه األسماء:

.8

مؤمنكف مف الييكد :أكيبل – بريسكبلٌ – أندركنيككس – يكنيا – مريـ.

.3
.1

نركيسكس – جكليا – فيمفكف.
يسر النببلء :بريسكبلٌ – أمبمياس – أبكلٌس –
ٌ
أسماء ركمانية مف أ ى
يسر النببلء :أرستكبكلس – ىيركديكف.
أسماء
ٌ
ييكدية مف أ ى

تحيػػات بػػكلس الشخصػػية فػػي حػػيف األعػػداد  31-87تتضػ ٌػمف تحذي ارتػػو الختاميػػة
ت.
مػػف األعػػداد  86-8نجػػد ٌ
تحيات مف فريؽ التبشير ً
مرسبلن ٌإياىا مف ككرنثكس.
ٌ
ضد المعمميف الكذبة .كفي األعداد ٌ 31-38
إف مناقشػػة األصػػحاح  86كمػػا كردت فػػي تفسػػير تنػػدؿ لمعيػػد الجديػػد Tyndale New Testament
ث.
ػيمية لؤلسػماء الػكاردة فػي ىػذا
ميتمػان بالد ارسػة التفص ٌ
 Commentaryبقمػـ  F. F. Bruceمفيػدة لمغايػة .كاف كنػت ٌ
األصحاح .اق أر الصفحات.384-366
ىناؾ بعض الشككؾ في مكضع انتياء الرسالة ،فالخاتمة تظيػر ع ٌػدة م ٌػرات فػي نيايػة األصػحاحات ،84
ج.
َّ
التقميديػة الػكاردة فػي 37-35 :86
أف الخاتمػة
( 85المخطكط  )P46ك 86مػف المخطكطػات
ٌ
ٌ
اليكنانيػة القديمػة .إال ٌ
61
ػنص اليكنػاني المسػتخدـ ممػف قبػؿ اكميمنػدس الركمػاني عػاـ
تظيػر فػي المخطكطػات א ك P , B, C, Dكفػي ال ٌ
95ـ).
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ػعبية
أمػا العػدد  34فػبل يظيػر فػي المخطكطػات
اليكنانيػة األقػدـ א ك P46, P61, A, B, Cكال فػي الترجمػة الش ٌ
ٌ
ٌ
ػنص اليكنػ ػػاني الػ ػػذم اسػ ػػتخدمو أكريجػ ػػانس اإلسػ ػػكندرم .لمناقشػ ػػة أكسػ ػػع عػ ػػف التباينػ ػػات فػ ػػي
ٌ
البلتينيػ ػػة أك فػ ػػي الػ ػ ٌ
ليكنانيػػة العيػػد الجديػػد A
النصػػي
المخطكطػػات ،انظػػر مػػا كتبػػو  Bruce M. Metzgerفػػي مؤلٌفػػو :التفسػػير
ٌ
ٌ
 Textual Commentary on the Greek New Testamantص.516-511
الدراسة بالجممة والكممة

النص ( NASBالدارج) 2–1 :16
1
ِ
ِ
ِ ِ
ُوصي إِلَ ْي ُكـ ِبأ ْ ِ ِ
0أ ِ
الر ّْب َك َما َي ِح ُّ
ؽ
وىا ِفي َّ
يس ِة الَِّتي ِفي َك ْن َخ ِرَياَ ،ك ْي تَ ْقَبمُ َ
ُخت َنا في ِبي ،الَّتي ى َي َخاد َم ُة ا ْل َكن َ
ْ
احتَاجتْ ُو ِم ْن ُكـ ،أل ََّنيا صار ْت مس ِ
َي َ ٍ
ِل ْم ِقد ِ
اع َدةً ِل َك ِث ِ
ضا.
وموا لَ َيا ِفي أ ّْ
ير َ
ّْيس َ
يف َوِلي أََنا أ َْي ً
ش ْيء ْ َ
َ ََ ُ َ
ْ
يفَ ،وتَقُ ُ
1:16
لمشماسػة فيبػي كالتػي ييحتمػؿ أف تكػكف ىػي مػف حمػؿ رسػالة بػكلس إلػى أىػؿ ركميػة.
"أوصيكـ" ىذه رسالة تكصية ٌ
المقدمػػة كالتكصػػية فػػي العيػػد الجديػػد (أع37 :88؛ 8كػػك1 :86؛
ىنػػاؾ أمثمػػة عػ ٌػدة ليػػذا النػػكع مػػف الرسػػائؿ ذات ٌ
3كك8 :1؛ 34-88 :8؛ في.)11-89 :3


المشعة".
"فيبي" كيعني اسميا "البلمعة" أك
ٌ

"التي ىي خادمة الكنيسة"
شماسة في الكنيسة"
" ّ
"التي تخدـ الكنيسة"

 +NASB, NKJVفاندايؾ +الكاثوليكية +المشتركة +الحياة
NRSV, JB
"خادمة جماعة المؤمنيف" الكتاب الشريؼ

TEV

مؤنث ،كىي المرادؼ اليكناني لكممة مكظؼ /خادـ .كقد استيخدـ كصفان لممسيح
كممة  Diakonosىي حاؿ مفرد ٌ
في  8 :85ككصفان لبكلس في أؼ7 :1؛ كك 31 :8ك.35

شماسػة .كىنػاؾ
ثمة برىاف في العيد الجديد ،كمػا فػي الكتابػات البلحقػة ألسػفار العيػد الجديػد ،عمػى كجػكد كظيفػة ٌ
ٌ
مثػػاؿ آخػػر عمػػى خدمػػة النسػػاء فػػي الكنيسػػة المحمٌيػػة فػػي العيػػد الجديػػد فيمػػا يتعمٌػػؽ ب ػ"خدمػػة األ ارمػػؿ" فػػي الميمػػات

تتكسع ترجمة  RSVفي المسألة ،كذلؾ ترجمات فيميػب ،إذ تػرل عبػارة
الراعكية (قارف 8تي88 :1؛ ٌ .)86-1 :5
"شماسة" في  .8 :86أما ترجمات  NASBك NIVفتضعيا فػي ذيػؿ الحاشػية .كتػرد فػي ترجمػة  NBعمػى نحػك
"مف تػؤدم كظيفػة" .فكػ ٌؿ المػؤمنيف مػدعككف ،مكىكبػكف لخدمػة بػدكاـ كامػؿ (قػارف أؼ .)83 :4كالػبعض مػدعككف
المقدسػػة! لقػػد كػػاف الشمامسػػة
قياديػػة فػػي الخدمػػة .عمػػى تقاليػػدنا أف تفسػػح المجػػاؿ لمػػا تعمٌمػػو األسػػفار ٌ
إلػػى أدكار ٌ
تنفيذية.
األكلكف يش ٌكمكف ىيئة خدمية ال ىيئة
ٌ
ك ٌ
الشماسات ٌ
يقػػكؿ  M. R. Vinentفػػي مؤلٌفػػو "د ارسػػات فػػي الكممػػة"  Word Studiesالمجمػػد ،3ص 753ك" :8896إف

تفرؽ بيف مياـ اإلناث المساعدات فػي
الييئات
ٌ
الرسكلية التي يعكد تاريخيا إلى القرف الثاني كبدايات القرف الثالث ٌ
كرسامتيف.
الكنيسة
ٌ
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.8

الشماسات.

.3

األرامؿ (قارف 8تي88 :1؛ .)81-9 :5

.1

العذارل (قارف أع 9 :38كاحتماالن 8كك.)14 :7

.8

العناية بالمرضى.

.3
.1

العناية بالمضطيديف جسديان.

زيارة المسجكنيف بسبب إيمانيـ.

.4

تعميـ المؤمنيف الجدد.

كقد انطكت ىذه المياـ عمى:

.5
.6

معمكدية النساء.
المساعدة في
ٌ
اإلشراؼ عمى األعضاء اإلناث في الكنيسة.

المقدس
الموضوع الخاص :النساء في الكتاب
ّ
.I

العيد القديـ

أ.

.8

مف الناحية الثقافية ،اعتيبرت النساء أمبلكان.
مشمكلة في جدكؿ األمبلؾ (خر.)87 :31

.3

تعامؿ معاممة اإلماء (خر.)88-7 :38

.1
.4

قابمية إلغاء نذكر النساء مف قبؿ ذكر كصي اجتماعيان.

النساء كغنائـ حرب (تث84-81 :31؛ .)84-81 :38

ب.

ثمة تبادلية.
عمميان ،كاف ٌ
خمؽ الذكر كاألنثى عمى صكرة اهلل (تؾ.)37-36 :8

.3

إكراـ األب كاألـ (خر /83 :31تث.)86 :5

.1

احتراـ األب كاألـ (ال1 :89؛ .)9 :31

.4

نذيرك الرب يمكف أف يككنكا مف النساء كالرجاؿ (عد.)3-8 :6

.5

حؽ الميراث لمبنات (عد.)88-8 :37

.7

االلتزاـ بتعاليـ األب كاألـ (أـ8 :8؛ .)31 :6

.8

أبناء كبنات ىيماف اإلزراحي (عائمة مف سبط الكم) في قيادة مكسيقا الييكؿ (8أخ.)6-5 :35

.9

مكىبة النبكءة عند األبناء كالبنات في العصر الجديد (يؤ.)39-38 :3

ت.

النساء في أدكار القيادة

.8

.6

.8

النساء جزء مف شعب العيد (تث.)83-81 :39

نبية (خر.)28-2 :85
مريـ أخت مكسى ،يدعيت ٌ
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.2

النساء المكىكبات مف اهلل في بناء خيمة االجتماع (خر.)26-25 :35

النبية (قض )4 :4أيضان قادت ك ٌؿ األسباط كقضت ليـ (قض5-4 :4؛ .)7 :5
.3
دبكرة المرأة ٌ
يكشيا قراءة كتفسير سفر الشريعة المكتشؼ حديثان 2مؿ84 :22؛ ك 2أخ
النبية إذ طمب منيا الممؾ
.4
ٌ
خمدة ٌ
.)27-22 :34
.5
.6
.II

جدة لداكد.
التقية ،كانت ٌ
راعكث ،المرأة ٌ
التقية ،أنقذت الييكد في ببلد فارس.
الممكة أستير ،المرأة ٌ
العيد الجديد

اليكنانية ،مكاطنػة مػف الدرجػة الثانيػة مػع
الركمانية –
الييكدية ،كما في
مف الناحية الثقافية اعتيبرت المرأة في
أ.
ٌ
ٌ
ٌ
مكدكنية كحالة استثنائية).
بعض الحقكؽ كاالمتيازات (ما عدا
ٌ
ب.

النساء في أدكار القيادة

.8

متيسرتاف كعمى أىبة االستعداد لخدمة اهلل (لكقا.)3-8
سيدتاف ٌ
أليصابات كمريـٌ ،
تقيتاف ،كانتا ٌ
التقية ،خادمة في الييكؿ (لك.)16 :3
ٌ
حنة ،المرأة ٌ

.4

يتنبأف (أع.)9-8 :38
فيمبس األربع يك َّف ٌ
بنات ٌ
شماسة الكنيسة في كنخريا (رك.)8 :86
فيبي ٌ

.3
.1
.5

ليديا ،مؤمنة كقائدة في كنيسة منزلية (أع.)41 ،84 :86

.6

بريسكبلٌ ،شريكة بكلس في الخدمة كمعمٌمة أبكلٌس (أع36 :88؛ رك.)1 :86

.8
.9

يكنيا ( )KJVاحتماالن امرأة رسكلة (رك.)7 :86

أفكدية كسنتيختي شريكتا الخدمة مع بكلس (في.)1-3 :4

.III

كيؼ يكازف المؤمف المعاصر األمثمة الكتابية المتشعبة.

م ػريـ كتريفينػػا كتريفكسػػا كبرسػػيس كأخػػت نيريػػكس كجكليػػا كعػ ٌػدة نسػػاء كػ ٌػف مشػػاركات مػػع بػػكلس فػػي الخدمػػة
.7
(رك.)86-6 :86

المطبقػػة فػػي القرينػػة األصػػمية مػػف الحقػػائؽ األز ٌليػػة الصػػالحة
الثقافيػػة
أ.
ٌ
يخيػػة ك ٌ
كيػػؼ يفػ ٌػرؽ أحػػدنا الحقػػائؽ التار ٌ
كالسارية المفعكؿ عمى ك ٌؿ الكنائس كعمى ك ٌؿ المؤمنيف في ك ٌؿ العصكر؟
األكؿ المكحى لػو .ألف الكتػاب المق ٌػدس ىػك كممػة اهلل كىػك المصػدر
.8
يجب أف نأخذ بكؿ ٌ
جدية ،مقصد الكاتب ٌ
الكحيد لئليماف كالممارسة.
.3

يخية بكضكح.
يجب أف نتعامؿ مع النصكص المكحاة المشركطة مف الناحية التار ٌ
العبادات (مثاؿ :الطقكس كالشعائر) في إسرائيؿ (قارف أع85؛ غؿ.)1



األكؿ.
ٌ
ييكدية القرف ٌ
يخية بكضكح في 8ككرنثكس.
تصريحات بكلس المشركطة مف الناحية التار ٌ



()8

الكثنية (8كك.)6
النظاـ القضائي في ركما
ٌ
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()3

الرؽ (8كك.)34-3 :7
البقاء في ٌ
العزكبية (8كك.)15-8 :7

()4

البتكلية (8كك)18-16 :7

()6

األعماؿ غير المستقيمة أثناء العشاء الرباني (8كك.)88

()1
()5

طعاـ األضحية الكثنية (8كك.)11-31 :8

بجديػة دكف
.1
لقد كشؼ اهلل عف ذاتػو بالتمػاـ كبكػ ٌؿ كضػكح بثقافػة خاصػة ليػكـ خػاص .يجػب أف نأخػذ اإلعػبلف ٌ
محدد.
لمتكيؼ التاريخي لكؿ مسألة .فكممة اهلل يكتبت بكمماتو ىك
محددة في زمف ٌ
كمكجية إلى ثقافة ٌ
ٌ
النكاحي الفردية ٌ

ػدم
ب.
األكؿ ،ماذا قاؿ ألبنػاء عصػره؟ فيػذا األمػر قاع ه
لذا يجب أف يككف التفسير الكتابي مبلئمان لمقصد الكاتب ٌ
و
ػائية
كحاسـ
لتفسير سميـ .ثـ يتكجب عمينا أف ينسقط ذلؾ عمى يكمنا الحالي .كاآلف إليؾ المشػكمة المتعمٌقػة بالقيػادة النس ٌ

قيقيػة تكمػف فػي تعريػؼ الكممػة) ىػؿ كػاف ىنػاؾ خ ٌػداـ عػدا الرعػاة يينظػر إلػييـ كقػػادة؟
أف المشػكمة التفسػيرية الح ٌ
(يمكػف ٌ
َّ
أف بػػكلس فػػي 8كػػك-14 :84
الشماسػػات المكجػػكدات كقػػادة (قػػارف رك)8 :86؟ إال أنػػو مػػف الكاضػػح ٌ
كىػػؿ نظػػركا إلػػى ٌ
العامػػة! كلكػػف كيػػؼ أطبػػؽ ذلػػؾ فػػي العصػػر
15؛ 8تػػي 85-9 :3يؤ ٌكػػد ٌأنػػو ال يحػ ٌ
ػؽ لمنسػػاء تػػكلٌي القيػػادة فػػي العبػػادة ٌ
الحاضر؟ ال أريد لثقافة بكلس كال لثقافتي أف تكقؼ كممة اهلل كمشيئتو .ربما كػاف زمػف بػكلس منغمقػان كثيػ انر ،لك ٌػف زمنػي
ػت إف كممػ ً
األكؿ
ػات بػػكلس
أيض ػان كثيػػر االنفتػػاح .أشػػعر بعػػدـ ال ارحػػة إف قمػ ي ٌ
كتعاليمػػو ىػػي مجػ ٌػرد حقػػائؽ شػػرطية لمقػػرف ٌ
ى
مكحى لو؟!
أفسح
تناسب الكضع المحمٌي .مف أنا حتٌى ٌأى
المجاؿ لذىني كثقافتي أف تنفي أك تعارض كاتبان
ى
أتجر ك ى
ن
ػائية (حتػى فػي كتابػات بػكلس ،قػارف ركميػة)86؟ كىنػاؾ
مع ىذا ،ماذا أفعؿ عندما أجد أمثمة كتابية عف القيػادات النس ٌ
العامػػة فػػي 8كػػك .84-88ففػي  5 :88يبػػدك يمجيػ انز لمنسػػاء أف تعظػ ىػف
مثػػاؿ ٌ
جيػػد عمػػى مناقشػػة بػػكلس لمكضػػكع العبػػادة ٌ
العامة شريطة تغطية الرأس ،مع ىذا ففي  15-14 :84يطمب مػف النسػاء البقػاء صػامتات! كػاف
كتصمٌ ى
يف في العبادة ٌ

كنبي ػػات (أع .)9 :38إف ى ػػذا التن ػ ٌػكع ى ػػك ال ػػذم يت ػػيح ل ػػي تحدي ػػد مبلحظ ػػات ب ػػكلس
ثم ػػة شماس ػػات (ق ػػارف ركٌ )8 :86
ٌ
ثمػػة
األكؿ فػػي ككرنثػػكس كأفسػػس .فػػي كمتػػا الكنيسػػتيف كػػاف ٌ
(المتعمقػػة بػػالقيكد عمػػى النسػػاء) بأنيػػا محػػدكدة بػػزمف القػػرف ٌ

مشاكؿ مع النساء الممارسات حر َّ
يتيف المكتشفة حديثان ( Bruce Minterفي مؤلفو :ككرنثكس بعػد أف غادرىػا بػكلس

ػيف فػي تبميػغ البشػارة بالمسػيح لممجتمعػات،
بف صػعكبةن لكنائس ٌ
 .)Corinth After Paul Leftالمكاتي يمكف ٌ
أنيف س ٌػب ى
فاقتضى األمر تقييد حر َّ
فاعمية.
يتيف يبغية جعؿ اإلنجيؿ أكثر
ٌ
ػدربات
أما يكمنا المعاصر فيك عكس زمف بكلس تمامان .في زمننا يمكف أف تيقىَّي ىد البشارة باإلنجيؿ إذا يمنعت النسػاء الم َّ
ٌ
كالمػ َّ
ػؤىبلت مػػف المشػػاركة بالبشػػارة أك إذا يمػػنع ىف مػػف القيػػادة! فمػػا ىػػي الغايػػة القصػػكل مػػف العبػػادة؟ أليسػػت التبشػػير
سر اهلل بالنساء القائدات؟ إف الكتاب بالمجمؿ يبدك أنو يقكؿ "نعـ"!
كالتممذة؟ ىؿ يي ٌ
ػب أف أتػػأثٌر فػػكؽ مػػا يجػػب كال أف أغػ ٌػرر
ٌ
أكد اإلذعػػاف ل ػرأم بػػكلس ،فأنػػا ٌ
أتبنػػى البلىػػكت البكلسػػي الىكت ػان لػػي .كال أحػ ٌ
بالفمسفة النسائية المعاصرة! مع العمـ بأني أشعر بػأف الكنيسػة كانػت بطيئػة فػي االسػتجابة لمحقػائؽ الكتابيػة الصػريحة

التعصػػب األعمػػى – اإلباحيػػة الجنسػػية .كمػػا كانػػت بطيئػػة أيضػان فػػي التجػػاكب
ػرؽ – العنصػرية –
مثػػؿ عػػدـ جكازيػػة الػ ٌ
ٌ
ػر عمػػى
بشػػكؿ الئػػؽ مػػع اإلسػػاءة نحػػك النسػػاء فػػي العػػالـ الحػػديث؛ لقػػد حػ َّػرر اهلل فػػي المسػػيح العبيػػد كالنسػػاء .كال أتجػ ٌأ
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أيدييف ثانيةن.
لنص محدكد بالثقافة أف يضع األغبلؿ في
ٌ
السماح ٌ
ممزقػػة بالفكضػػى ككانػػت المكاىػػب الكارزماتيػػة
ىنػػاؾ نقطػػة إضػػافية ،فأنػػا
كمفسػػر ،أعػػرؼ أف كنيسػػة ككرنثػػكس كانػػت ٌ
ٌ
التيار .كما أعتقد أيضان أف أفسس كانت قد تػأثٌرت
تيثى َّمف كتيجرل باالعتزاز كاالزدىاء .كربما كانت النساء قد ركبف ىذا ٌ

بػػالمعمميف الكذبػػة الػػذيف اسػػتغمٌكا النسػػاء كاسػػتخدمكىف ككاعظػػات بػػديبلت فػػي الكنػػائس المنزليػػة فػػي أفسػػس (قػػارف 8

ك3تيمكثاكس).
ت.
.8

لمتكسع في القراءة حكؿ المكضكع.
اقتراحات
ٌ
كيؼ تق أر الكتاب بكامؿ أىميتو  How to Read the Bible For All Its Worthتأليؼ Gordon Fee

( & Doug Stuarlص.)77-68

تأكيميػة فػي العيػد الجديػد Gospel and Spirit: Issues in New Testament
اإلنجيػؿ كالػركح :مسػائؿ
.3
ٌ
 Hermeneuticsتأليؼ .Gordon Fee
األق ػكاؿ الصػػعبة فػػي الكتػػاب المقػ ٌػدس Hard sayings of the Bible .تػػأليؼ & F. F. Bruce
.1
( Walter C, Kaiser ، Peter H. Davids ، Manfred T. Branchص.)667-665 ،686-681


"الكنيسة" انظر المكضكع الخاص التالي.

الموضوع الخاص :الكنيسة ()EKKLESIA
ػزيف" ،خارج ػان" ك"مػػدعك" .لػػذلؾ فيػػي تتضػ ٌػمف األف ػراد المػػدعكيف مػػف اهلل
الكممػػة اليكنانيػػة  ekklesiaمؤلٌفػػة مػػف جػ أ
خارج ػان .كقػػد أخػػذت الكنيسػػة األكلػػى ىػػذه الكممػػة مػػف االسػػتخداـ الػػدنيكم (قػػارف أع )48 ،19 ،13 :89ككػػذلؾ
بسبب استخداـ الترجمػة السػبعينية ليػذه الكممػة كصػفان "لجماعػة" إسػرائيؿ (قػارف عػد1 :86؛  .)4 :31اسػتخدمكىا

كاس ػػتم اررية لش ػػعب اهلل ف ػػي العي ػػد الق ػػديـ يمعتبػ ػريف أنفس ػػيـ إسػ ػرائيؿ الجدي ػػد (ق ػػارف رك39-38 :3؛ غ ػػؿ86 :6؛
8بػػط9 ,5 :3؛ رؤ  ،)6 :8ك ٌأنيػػـ اكتمػػاؿ إرسػػالية اهلل الشػػاممة لمعػػالـ أجمػػع (قػػارف تػػؾ85 :1؛ 1 :83؛ خػػر:89
و
عدة:
6-5؛ مت31-88 :38؛ لك47 :34؛ أع )8 :8كالكممة مستخدمة في األناجيؿ كسفر األعماؿ
بمعاف ٌ
.8

اجتماع مجمس أك محفؿ بمدة ما ،أع.48 ،19 ،13 :89

.3

شعب اهلل في المسيح في الككف كمٌو ،مت 88 :86كأفسس.

.4

شعب إسرائيؿ بشكؿ جماعي ،أع ،18 :7كما في عظة استفانكس.

.1

محفؿ المؤمنيف المحمٌي في المسيح ،مت87 :88؛ أع( 88 :5كىذه األعداد تشير إلى كنيسة أكرشميـ).

.5

شعب اهلل في إقميـ ما ،أع( 1 :8الييكدية أك فمسطيف).


2:16

"كنخريا" كانت أحد مرفأم مدينة ككرنثكس ككانت عمى الجية الشرقية منيا (قارف أع.)88 :88
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تمني ماضي بسيط متكسط  Prosdechomaiكالتػي تعنػي "اسػتقباؿ
"أف تقبموىا في الرب كما ّ
يحؽ" ىذه صيغة ٌ
الضػػيؼ بمطافػػة" (ق ػػارف ف ػػي .)39 :3لق ػػد كان ػػت ىػػذه الس ػػيدة مكض ػػع ثق ػػة ب ػػكلس ،كرًغ ػػب م ػػف الكنيس ػػة اس ػػتقباليا
كمساعدتيا بالنيابة عنو.

القديسػػيف" كىػػي تعنػػي "األفػراد َّ
المقدسػػكف" كال تصػػؼ فقػػط مركػػزىـ فػػي يسػػكع ،بػػؿ أيضػان مػػف المػػأمكؿ أف

" ّ
تككف حياتيـ كرعة ،مظيريف و
قديس" دائمان بصيغة
بتناـ مستمر خصائص مركزىـ الجديد في المسيح .كترد كممة " ٌ

ػيحيان يعنػي أف تكػكف
مرة كاحدة في (في )38 :4كحتػى ىنػا قػد يكػكف المعنػى جماعيػان .أف تكػكف مس ٌ
الجمع ما خبل ٌ
جػػزءان مػػف جماعػػة مؤمنػػة ،أك عائمػػة ،أك ىيئػػة .الكنيسػػة المعاص ػرة فػػي الغػػرب تقمٌػػؿ مػػف قيمػػة الناحيػػة المجتمعيػػة

القديسكف ،لدل .7 :8
لئليماف الكتابي! انظر المكضكع الخاصٌ :
لمتمنػي ىنػا .األكلػى ( Paristēmiماضػي

"وأف تقدموا ليا في أي شيء احتاجتػو مػنكـ" يكجػد صػيغتاف ٌ
بسيط معمػكـ) كتعنػي "الجاىزيػة لممسػاعدة" ،كالثانيػة ( Chrēzōمضػارع معمػكـ) كتعنػي "المسػاعدة فػي كػؿ مػا ىػك

الماديػػة لمخػ ٌػداـ المتجػ ٌػكليف؛ كىػػذه كانػػت غايػػة تكصػػية
مطمػػكب" (قػػارف 3كػػك .)8 :1كقػػد قيصػػد بػػذلؾ االحتياجػػات ٌ
الرسائؿ عمكمان.
"صارت مساعدة لكثيريف"
"صارت محسنة لكثيريف"
"كانت صديقة ودودة لكثيريف"
"قد اعتنت ألناس كثيريف جداً"

 +NASB, NKJVفاندايؾ +الحياة( ،معينة) الكتاب الشريؼ
NRSV
الكاثوليكية
"أل ّنيا كانت قائمة بأمور الكثيريف"
TEV
المشتركة
"أل ّنيا أسعفت كثيريف"
JB

ىذه الكممة  Proistatisكردت ىنا فقط في العيد الجديػد .كيمكػف أف يكػكف األمػر إشػارةن لمسػاعدة نقديػة .كالكممػة

غنيػػة .بمػػا أف فيبػػي كانػػت مسػػافرة إلػػى ركمػػا (قػػارف ع )8ككانػػت قػػد سػػاعدت
فػػي أصػػميا تشػػير إلػػى سػ ٌػيدة أعمػػاؿ ٌ
الكثيريف (قارف ع )3كىذا يمكف أف يككف كصفان صادقان عنيا مف الناحية التاريخية.
النص ( NASBالدارج) 16–3 :16
3
2سمّْموا عمَى ِب ِريس ِكبلَّ وأ َِكيبلَ ا ْلع ِ
َج ِؿ َح َي ِاتي ،المَّ َذ ْي ِف
اممَ ْي ِف َم ِعي ِفي ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ض َعا ُع ُنقَ ْي ِي َما ِم ْف أ ْ
ع ،المَّ َذ ْي ِف َو َ
َ ُ َ
يح َي ُ
َ
ْ َ
4
ِ
ِ
س األُمِـ ،وعمَى ا ْل َك ِن ِ ِ ِ
ِ
ش ُكرُىما ب ْؿ أ َْي ً ِ
ِ
وس
سُ
ََ
ت أََنا َو ْحدي أَ ْ ُ َ َ
لَ ْ
سمّْ ُموا َعمَى أ ََب ْينتُ َ
يسة الَّتي في َب ْيت ِي َماَ .
َ
ضا َجميعُ َك َنائ ِ َ
6
5
َِّ
وس
َج ِم َنا َك ِث ًا
َخ ِائ َي َة ِل ْم َم ِس ِ
ورةُ أ َ
سمّْ ُموا َعمَى َم ْرَي َـ الَِّتي تَ ِع َب ْت أل ْ
سمّْ ُموا َعمَى أَ ْن َد ُروِن ُك َ
يرَ .
يحَ .
َح ِبي ِبي ،الذي ُى َو َبا ُك َ
7
الرس ِؿ ،وقَ ْد َكا َنا ِفي ا ْلم ِس ِ ِ
ِ
ور ِ
سمّْ ُموا َعمَى
ورْي ِف َم ِعي ،المَّ َذ ْي ِف ُى َما َم ْ
اس َنس َ
يح قَ ْبميَ .
اف َب ْي َف ُّ ُ َ
يب َّي ،ا ْل َمأ ُ
َوُيوِن َي َ
ش ُي َ
ْس َ
َ
01
8
يح ،وعمَى إِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمّْ ُموا
اس َح ِبي ِبي ِفي َّ
س ا ْل َعام ِؿ َم َع َنا في ا ْل َمس ِ َ َ
ْ
يس َح ِبي ِبيَ .
ستَاخ َ
ُورَبا ُنو َ
الر ّْبَ .
أ َْم ِبم َي َ
سمّْ ُموا َعمَى أ ْ
00
سمّْموا َعمَى ِىير ِ
وف
وس.
س ا ْل ُم َزَّكى ِفي ا ْل َم ِس ِ
يف ُى ْـ ِم ْف أ ْ
ود ُي َ
سمّْ ُموا َعمَى الَِّذ َ
ستُ ُ
َى ِؿ أ َِر ْ
وبولُ َ
يحَ .
َعمَى أََبمّْ َ
ُ
َ ُ
الر ّْب01 .سمّْموا عمَى تَ ِريفَ ْي َنا وتَ ِريفُوسا التَّ ِ
ِ
اع َبتَ ْي ِف
َى ِؿ َن ْرِك ُّ
يف ِفي َّ
يف ُى ْـ ِم ْف أ ْ
وس ا ْل َك ِائ ِن َ
سمّْ ُموا َعمَى الَِّذ َ
َ ُ َ
َ
َ
يس َ
َنسي ِبيَ .
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02
ِ
س ا ْل ُم ْختَ ِ
الر ّْب،
وب ِة الَِّتي تَ ِع َب ْت َك ِث ًا
ار ِفي َّ
ير ِفي َّ
ِفي َّ
يس ا ْل َم ْح ُب َ
سمّْ ُموا َعمَى ُروفُ َ
الر ّْبَ .
سمّْ ُموا َعمَى َب ْرس َ
الر ّْبَ .
03
ِ ِ
يسَ ،و َعمَى ِ
يف َم َع ُي ْـ.
ُم ِو أ ّْ
َو َعمَى أ ّْ
اإل ْخ َوِة الَِّذ َ
سِ ،ف ِمي ُغ َ
اسَ ،بتْ ُر َ
اسَ ،و َى ْرِم َ
وب َ
وفَ ،ى ْرَم َ
سمّْ ُموا َعمَى أَسي ْنك ِريتُ َ
ُميَ .
05
04
يع ا ْل ِقد ِ
يريوس وأ ْ ِ ِ
ِ
سمّْ ُموا
اسَ ،و َعمَى َج ِم ِ
يف الَِّذ َ
ّْيس َ
يف َم َع ُي ْـَ .
ُختوَ ،وأُولُ ْم َب َ
س َو ُجوِل َياَ ،وِن ِ ُ َ َ
سمّْ ُموا َعمَى فيمُولُو ُغ َ
َ
ِ
ض ِبقُْبمَ ٍة مقَد ٍ
ض ُك ْـ َعمَى َب ْع ٍ
سمّْ ُـ َعمَ ْي ُك ْـ.
س ا ْل َم ِس ِ
َب ْع ُ
يح تُ َ
َّسةَ .ك َنائ ُ
ُ َ

3:16
ديػة
"بريسكبلّ وأكيبل" ىكذا يدعكىا لكقا أيضان "بريسكبلٌ" ،كغالبان ما ييذكر اسػميا قبػؿ زكجيػا؛ كىػذه حالػة غيػر اعتيا ٌ
(قػ ػػارف أع8 ،36 ،88 :88كػ ػػك89 :86؛ 3تػ ػػي .)89 :4ربمػ ػػا كانػ ػػت مػ ػػف عائمػ ػػة ركمانيػ ػػة نبيمػ ػػة ،أك الشخصػ ػػية
المسيطرة عمى قرينيا .لقد كػاف بػكلس ككػبل الػزكجيف مػف ص ٌػناع الخيػاـ أك ص ٌػناع الجمػكد ،كدعاىمػا بػكلس بأنيمػا
"شريكا الخدمة في المسيح يسكع" .كلربما كاف قد سمع منيما ما ىك قكم كما ىك ضعيؼ في كنيسة ركمية.
ُّ
فراعة الجبلٌد" كال يذكر الكتاب ما قصده بكلس بيذه العبارة.
" 4:16وضعا عنقييما" ىذا مصطمح يدؿ عمى " ٌ
"لست أنا وحدي أشكرىما بؿ أيضاً جميػع كنػائس األمػـ" لقػد كػاف بػكلس ً
كممتنػان مػف أجػؿ
ػر بالجميػؿ،

مق ٌان
ٌ

كسع مجاؿ خدمتيما إلى "كؿ كنائس األمػـ" .فيػا لػو
صداقة ىذيف الزكجيف كمساعدتيما الفعالة النشطة .حتى ٌأنو ٌ
مف تككيد كشكر شامميف! كلربما كانت ىذه إشارة إلى تشجيعيما كارشادىما ألبكلٌس (قارف أع.)38-34 :88
5:16
"الكنيسػػة" كىػػذه إشػػارة إلػػى أينػػاس ال إلػػى مبنػػى .كالكممػػة تعنػػي "األينػػاس المػػدعككف خارج ػان "...ففػػي العيػػد القػػديـ
اليكنػػاني أم الترجمػػة السػػبعينية ( )Lxxاسػػتيخدمت ىػػذه الكممػػة ترجمػةن لمكممػػة العبريػػة "قاىػػاؿ"  qahalالدالػػة عمػػى
"حشػػد أك جميػػكر العابػػديف" .لقػػد رأت الكنيسػػة األكلػػى نفسػػيا كخميفػػة طبيعيػػة فييػػا اكتمػػاؿ "جميػػكر العابػػديف مػػف
إسرائيؿ" في العيد القديـ كليس مجمكعة انفصالية طائفية .انظر المكضكع الخاص ،لدل .8 :86

ػيحيكف األكائػؿ يجتمعػكف فػي البيػكت (31 :86؛ أع83 :83؛ 8كػك89 :86؛

"التي في بيتيما" كػاف المس ٌ
تشيد حتى القرف الثالث الميبلدم!
كك85 :4؛ فيممكف )3فاألبنية
الكنسية لـ ٌ
ٌ


"أبينتوس" كاسـ ىذا الرجؿ يعني "الممدكح".



"الذي ىو باكورة" كقد قيؿ الشيء نفسو عف بيت استفانكس8 ،كك.85 :86
أسيا" كىذه إشارة إلى المقاطعة الركمانية التي تؤلٌؼ الثمث الغربي لتركيا الحديثة.
"أخائية مف مقاطعة ّ


6:16
"مريـ ،التي تعبت كثيػ ارً ألجمنػا" ال شػيء معػركؼ عػف ىػذه المػرأة ،ربمػا كانػت مرسػمة مػف كنيسػة ركميػة .فػالكثير

مف المؤمنيف الرائعيف األتقياء مجيكلكف عندنا معركفكف عند اهلل.
7:16
"المأسوريف معي" العممػاء المعاصػركف ال يممكػكف تأكيػدان عػف مكضػكع السػجف المشػار إليػو .لقػد تػألٌـ بػكلس كثيػ انر
ألجػػؿ إيمانػػو (قػػارف 3كػػك88-8 :4؛ 81-4 :6؛  )38-35 :88لقػػد يسػػجف فػػي فيمبػػي كفػػي قيص ػرية كفػػي ركمػػا،
كربما في أماكف أخرل أيضان (قارف أفسس8 ،كك13 :85؛ 3كك.)8 :8
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حدد ذلػؾ باسػتخداـ التشػكيؿ المفظػي .كىنػاؾ تبػايف

كي ٌ
"يونياس" ممكف أف يككف ىذا االسـ مذ ٌك انر أك ٌ
مؤنثان ي
أمػا حالػة التأنيػث
فػي المخطكطػات " "Iounianمكجػكد فػي א  A, B, C, D, F, G, P,بػدكف تشػكيؿ لفظػيٌ .
فمكجكدة في المخطكطات  B2, D2ك  .0150كمػا أف مخطػكط البػردم  P46كبعػض الترجمػات القبطيػة كالبلتينيػة

اليكنانية التي استعمميا جيركـ تكرد الكممة " "Ioulianبحالة التأنيػث .يعتقػد بعػض العممػاء
الشعبية مع النصكص
ٌ
المؤنث الكارد في  .85 :86فمف المحتمػؿ أف االس ىػميف المػذككريف فػي
أف المسألة مسألة خطأ نسخي ليذا الشكؿ
ٌ

مؤمنيف ييكدييف يسجنا مع بكلس؛ ( )3أخ كأخت؛ ( )1زكج كزكجة .فػإف كػاف االسػـ لس ٌػيدة ككانػت
ع 7كانا )8( :ى
سيدة رسكلة.
مجرد "اإلثني عشر تمميذان" فعندئذ تككف ىذه ٌ
كممة "الرسؿ" تشير إلى االستخداـ األكسع مف ٌ

أم مكػػاف مػػف األدب الركمػػاني أك النقػػكش لكػػف
كمػػف المشػػكؽ أيضػان أف تيجئػػة االسػػـ "يكنيػػاس" غيػػر مكجػػكدة فػػي ٌ
التكسع في مكضكع خدمػة النسػاء ارجػع
االسـ "يكنيا" فقد كاف شائعان ،كاف اسـ عائمة أك كنية ركمانية .كلمزيد مف
ٌ

ػاء فػػي الكنيسػػة  Women Leaders and the Churchتػػأليؼ Linla L. Belleville
كتػػاب :قػػادةه نسػ ه
ص 888كالحاشية السفمية .43
"المذيف ىما مشيوراف بيف الرسؿ"
"المذيف ىما معتبراف بيف الرسؿ"
جيداً بيف الرسؿ"
"إنيما معروفاف ّ

 +NASBفاندايؾ +الحياة +المشتركة +الكاثوليكية
NRSV
NKJV
"إ ّنيما بارزاف بيف الرسؿ"
NJB
TEV
"ىذاف الرسوالف المشيوراف"

ممكف أف كممة رسؿ إشارة إلى اإلثني عشر ،بالتالي كالحالػة ،ىػذه كػاف ىػذاف معػركفيف جيػدان لػدل الرسػؿ أك لػدل

المنظكمػػة األكسػػع مػػف الخػ ٌػداـ المػػدعكيف "رس ػبلن" (أع 4 :84ك84؛ 5 :88؛ 8كػػك9 :4؛ غػػؿ89 :8؛ فػػي35 :3؛

أمػػا "ال ػ" التعريػػؼ فتعنػػي اإلثنػػي عشػػر
8تػػس .)6 :3ىػػذا كتحتمػػؿ القرينػػة االسػػتخداـ األكسػػع كمػػا فػػي أؼ88 :4؛ ٌ
ضمنان .انظر المكضكع الخاص :يرسؿ ( ،) Apostellōلدل .8 :8
فعالػة لممسػيح ،قبػؿ

"وقد كانا في المسيح قبمي" كىذا يعني بك ٌؿ كضكح ٌأنيما ناال الخبلص كعمبل خدمة ٌ
أف يحصؿ لبكلس اختبار الخبلص عمى طريؽ دمشؽ.

16-8:16

أحبػػاء بػػكلس لكػ ٌػف أسػػماءىـ كخػػدمتيـ
أحبػػاء اهلل ك ٌ
األسػػماء الػكاردة فػػي ىػػذا القسػػـ غيػػر معركفػػة لػػدل العممػػاءٌ .إنيػػـ ٌ
أف ىنػاؾ خمػيط مػف أسػماء العبيػد مػع
مدكنة في العيد الجديد كال في األدب المسيحي المب ٌكر .لكف المبلحػظ ٌ
غير ٌ

كركمانيػة .كفػييـ الػذككر كاإلنػاث .كفػييـ العتقػاء األغنيػاء كالكعػاظ المتج ٌػكليف.
ييكديػة
أسماء النببلء مػف عػائبلت
ٌ
ٌ
كفييـ األجانب مف ببلد فارس ،فكؿ الحكاجز تسقط في كنيسة يسػكع المسػيح (33 :1؛ 83 :81؛ يػؤ13-38 :3

[أع]38-84 :3؛ 8كك88 :83؛ غؿ38 :1؛ كك!)88 :1

" 8:16أمبمياس" ىذا االسـ عمى غرار بريسكبلٌ كجكنيا كاف معركفان جدان كمقب لكنية عائمة ركمانية.
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"حبيبػػي فػػي الػ ّػرب" إف كممػػة "حبيػػب" مسػػتخدمة مػػف اهلل اآلب ليسػػكع االبػػف مػػت 87 :1ك5 :87؛ كالتػػي

أف ب ػػكلس
يمك ػػف أف تك ػػكف ص ػػفةن م ػػف أنش ػػكدة الخ ػػادـ إلش ػػعياء (ق ػػارف م ػػت88 :83؛ مقتبسػ ػان إش .)8 :43عممػ ػانٌ ،
يسػ ػػتخدـ ىػ ػػذا المقػ ػػب لمخاطبػ ػػة المػ ػػؤمنيف (قػ ػػارف 7 :8؛  8 :86ك9؛ 8كػ ػػك 84 :4ك87؛ 58 :85؛ أؼ38 :6؛

في83 :3؛ كك 7 :4ك 9ك84؛ 8تي3 :6؛ فيممكف ع.)86

" 9:16أوربانوس" كيعني االسـ "ساكف المدينة" أك "ابف مدينة".
ػرب" فػػي األصػػحاح بأكممػػو .ى ػؤالء

"فػػي المسػػيح" ىػػذه عبػػارة مكػ ٌػررة عمػػى قػػدـ المسػػاكاة مػػع عبػػارة "فػػي الػ ٌ
المسيحييف العامميف كانكا جزءان مف عائمة كاحدة كمخمٌص كاحد.


"اسػػتاخيس" ىػػذا اسػػـ نػػادر االسػػتخداـ كيعنػػي "سػػنبمة قمػػح" ،كقػػد كجػػد عمػػـ اآلثػػار أف ىػػذا االسػػـ م ػرتبط

بعائمة قيصر.

كفيػان أمينػان .انظػر
" 11 :16المزّكى في المسػيح" عبػارة اص
ػطبلحية يكصػؼ بيػا المػرء الػذم جػاز التجػارب كبقػي ٌ
ٌ
المكضكع الخاص .88 :3
يظنػكف أف ىػذه العبػارة تشػير إلػى عبػد فػي الخدمػة المنزليػة ألرسػتكبكلكس

"الذيف مف أىؿ" بعػض العممػاء ٌ
نركيسكس".
كليسكا أفرادان مف العائمة كىذا ينطبؽ عمى ما كرد في ع" 88الذيف ىـ مف أىؿ
ٌ

أف ىػذا الرجػؿ ىػك شػقيؽ ىيػركدكس أغريبػاسI

"أرستوبولوس" بعض العمماء (كمنيـ  )Lightfootيظ ٌػف ٌ
(الػػذم حسػػب أعمػػاؿ 83قتػػؿ الرسػػكؿ يعقػػكب) .إف كػػاف األمػػر كػػذلؾ ،فيػػذا ييظيػػر كيػػؼ أف اإلنجيػػؿ اختػػرؽ ىػػذه
العائمة المالكة ذات األصؿ األدكمي.

" 11:16ىيروديوف" محتمؿ أف يككف صاحب ىذا االسـ مف عبيد عائمة ىيركدكس.


نركيسػػوس" محتمػػؿ أف تكػػكف العبػػارة إشػػارة إلػػى خػػادـ مشػػيكر عنػػد اإلمب ارطػػكر
"الػػذيف ىػػـ مػػف عائمػػة
ّ

كمكديكس .إذا كاف األمر كذلؾ ،فيذا يظير كيؼ أف اإلنجيؿ بدأ باختراؽ العائمة المالكة الركمانية.

" 12:16تريفينا" كيعني االسـ "لذيذ /أنيؽ".




"تريفوسا" كيعني االسـ "مرىؼ /ناعـ" .ربما كانتا أختيف أك حتٌى تكأميف.
"التاعبتيف" تعني الكممة بداللتيا المتعمٌقة بالعمؿ "إلى درجة اإلعياء كاإلنياؾ".
"برسيس" كتعني "إمرأة مف ببلد فارس".

" 13:16روفػػػس" كيعنػػي االسػػـ "أحمػػر" أك "ال ػرأس األحمػػر" كىػػذا اسػػـ لشػػخص معػػركؼ كػػاف فػػي ركمػػا (قػػارف
مر .)38 :85كليس مف المؤ ٌكد تحديد ىذا االسـ لذاؾ الشخص لكف قد يككف ذلؾ ممكنان.
 +NKJV, NRSVفاندايؾ +الكاثوليكية +الحياة +المشتركة
"المختار في الرب"
" TEVرجؿ ممتاز في الرب"
الرب"
"ذلؾ العامؿ البارز في خدمة ّ
" TBرجؿ ُم ْنتقى في الرب"
عبد مختار مف الرب"
" ٌ
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الكتاب الشريؼ
NASB

الم ٍنتقػػى" .كىػػذه الكممػػة ال تتٌصػػؿ فقػػط بالػػدعكة اإللييػػة ،بػػؿ أيض ػان بخدمتػػو
الم ٍنتخػػب أك ي
كىػػذا يعنػػي حرفي ػان "الفػػرد ي
كأسمكب حياة .ككالدتو أيضان عاممت بكلس بحفاكة بالغة.

األكؿ فػي العػالـ اليكنػاني –
" 14:16ىرماس" ىذا اسـ إلو الحظ السعيد ،ككاف االسـ شائعان بيف العبيد فػي القػرف ٌ
الركماني.
القديسيف" انظر المكضكع الخاص :القديسكف ،لدل 7. :8
" 15:16جميع ّ

التحيػة فػي المجمػع
مقدسة" ال يكجد برىاف مب ٌكر حكؿ مف ٌقبؿ مف كمتى كأيف .بدأ ىذا الشكؿ مػف
" 16:16قبمة ّ
ٌ
كانتقؿ إلى الكنيسة ،فالرجاؿ ٌقبمكا الرجاؿ كالنساء ق ٌػبمف النسػاء (قػارف 8كػك31 :86؛ 3كػك83 :81؛ 8تػس36 :5؛

التحية صارت مشكمة ضمف الكنيسة كأيسيء فيميػا مػف قبػؿ غيػر المػؤمنيف كلػذلؾ
8بط .)84 :5ىذه الطريقة في
ٌ
تـ إيقافيا.
ٌ

النص ( NASBالدارج) 21–17 :16
06
ات وا ْلعثَر ِ
وف ّْ ِ
ُّيا ِ
اتِ ،خبلَفًا ِلمتَّ ْع ِم ِيـ الَِّذي تَ َعمَّ ْمتُ ُموهُ،
اإل ْخ َوةُ أ ْ
ص َن ُع َ
َف تُبلَ ِحظُوا الَِّذ َ
َوأَ ْطمُ ُ
يف َي ْ
ب إِلَ ْي ُك ْـ أَي َ
الشقَاقَ َ َ َ
وف رَّب َنا يسو َ ِ
ِ
َف ِم ْث َؿ ُ ِ
ِ َّ
س َن ِة
ضوا َع ْن ُي ْـ07 .أل َّ
َع ِر ُ
َوأ ْ
ع ا ْل َمس َ
يح َب ْؿ ُبطُوَن ُي ْـَ .وِبا ْل َكبلَـ الط ّْي ِب َواألَق َْو ِاؿ ا ْل َح َ
ىؤالَء الَ َي ْخد ُم َ َ َ ُ
السمَم ِ
اء ِل ْم َخ ْي ِر
اء08 .أل َّ
اع ْت إِلَى ا ْل َج ِم ِ
َف َ
يد أ ْ
يع ،فَأَ ْف َر ُح أََنا ِب ُك ْـَ ،وأ ُِر ُ
َي ْخ َد ُع َ
اعتَ ُك ْـ َذ َ
ط َ
وف ُقمُ َ
َف تَ ُكوُنوا ُح َك َم َ
وب ُّ َ
11
يح مع ُكـِ .
اف تَ ْح َت أَرج ِم ُكـ س ِريعاِ .نعم ُة رّْب َنا يسو َ ِ
لو َّ ِ
ؽ َّ
اء ِل َّ
يف.
الش ْي َ
سَ
س َح ُ
مشّْرَ .وِا ُ
آم َ
ط َ
س َي ْ
ْ ُ ْ َ ً َْ َ َ ُ
السبلَـ َ
ط َ
َوُب َ
ع ا ْل َمس ِ َ َ ْ
عمػا كػاف
 17:16يبدك ىذا التحذير مقتحمان القرينة بطريقػة غيػر متكقٌعػة .ىنػاؾ قائمػة كاردة فػي األعػداد ٌ 88-87
أكلئؾ المعمٌمكف الكذبة يفعمكنو:

.8

أججكا االنقسامات.
ٌ
كضعكا العراقيؿ في طريؽ المؤمنيف.

.4

كانكا يخدمكف بطكنيـ.

.3
.1

عمٌمكا عكس التعميمات المعطاة لمكنيسة.

الطيب كاألقكاؿ الحسنة.
.5
كانكا يخدعكف قمكب الناس بالكبلـ ٌ
ىذه القائمة ال عبلقة ليا بقائمة المؤمنيف األقكياء كالضعفاء الكاردة .81 :85-8 :84

" ِ
أعرض ػوا عػػنيـ" ىػػذه صػػيغة أمػػر حاضػػر .كىػػك مكضػػكع مكػ ٌػرر (قػػارف غػػؿ9-8 :8؛ 3تػػس84-6 :1؛

3يك.)81
18 :16

"شيوات بطونيـ"

NASB, NRSV, TEV

"بطونيـ"

 +NKJVفاندايؾ +الحياة +المشتركة +الكاثوليكية +الكتاب الشريؼ
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أطماعيـ

NJB

يحكلػكف ك َّػؿ شػيء لمصػالحيـ
الكممة حرفيان ىنا تعني "بطػكنيـ" (قػارف فػي89 :1؛ تػي .)83 :8فػالمعممكف الكذبػة ٌ
األساسية.
الشخصية
ٌ

كديناميكيػػة (قػػارف
الطيػػب واألقػواؿ الحسػػنة" غالبػان مػػا يتمتػػع المعمٌمػػكف الكذبػػة بشخصػػيات ج ٌذابػػة

ٌ
"بػػالكبلـ ّ
كيقدمكنػو .ح ً
ػذار! ىنػاؾ بعػض االختبػارات الكتابيػة
كك .)4 :3كغالبان ما يككنكف مػف أىػؿ المنطػؽ فيمػا يعرضػكنو ٌ
الممكنػػة لتحديػػد المعممػػيف الكذبػػة مكجػػكدة فػػي تػػث5-8 :81؛ 33 :88؛ مػػت7؛ فػػي 1-3 :1ك89-88؛ 8يػػك:4

.6-8


"يخدعوف قموب السمماء" كىي صيغة حاضر معمكـ كتشير إلى الخديعة القائمة الدائمة .كأكثر المػؤمنيف

الشر").
قابمية لبلختراؽ ىـ الس ٌذج كحديثي اإليماف ("الذيف ال خبرة ليـ في ٌ

" 19:16ألف طاعتكـ ذاعت إلى الجميع" كىذه العبارة تشير إلى ما كرد في ( .)8 :8كىي إحدل مغاالة بكلس.
لمشر" كىذا يعكس تعاليـ يسكع (قارف مت86 :81؛ لك.)1 :81

"كونوا حكماء لمخير وبسطاء ّ
" 21 :16إلو السبلـ" ىذا لقب رائع هلل (قارف 11 :85؛ 3كك86 :81؛ في9 :4؛ 8تس31 :5؛ عب.)31 :81

"سيسػػحؽ الشػػيطاف تحػػت أرجمكػػـ سػػريعاً" ىػػذا تممػػيح إلػػى تػػؾ .85 :1فعبلقػػة المػػؤمف مػػع المسػ ٌػيا تعطيػػو

يجسػػد الشػػيطاف
االنتصػػار أيض ػان (قػػارف 8يػػك .)31-88 :5ىػػذا كعػػد ىائػػؿ كمسػػؤكلية ىائمػػة ،كفػػي ىػػذه القرينػػة ٌ

التشػػكيش كاالنقسػػاـ الػػذم يسػ ٌػببو المعمٌمػػكف الكذبػػة كالػػذم يسػ ٌػبب بػػدكره فقػػداف التركيػػز عمػػى المأمكريػػة العظمػػى.
أف اإلنجيػػؿ يػػدحر الظػػبلـ كال ٌشػػر أمػػاـ الػػذيف يعتنقكنػػو كيعيشػػكنو .ىنػػاؾ
فػػإبميس كراء المعمٌمػػيف الكذبػػة! مػػع العمػػـٌ ،
جيد حكؿ ىذا المكضكع ىك :ثبلث مسائؿ حاسمة حكؿ الحرب الركحيةThree Crucial Questions .
كتاب ٌ
 About Spiritual Warfareتأليؼ .Clinton E. Arnold
الشر الشخصي
الموضوع الخاصّ :
لعدة أسباب:
ىذا مكضكع صعب لمغاية ٌ

.8

ال يكشػػؼ العيػػد القػػديـ عػػف عػػدك رئيسػػي لمصػػبلح ،بػػؿ خػػادـ لييػػكه يمػنح الجػػنس البشػػرم خيػػا انر كيشػػتكي

.3

إف فك ػرة العػػدك الرئيسػػي الشخصػػي هلل تنامػػت فػػي فت ػرة مػػا بػػيف العيػػديف (األسػػفار غيػػر القانكنيػػة) تحػػت

عميو لعدـ صبلحو.

تأثير الديانة الفارسية (الزرادشتية) .كىذا بدكره أثٌر بشكؿ كبير عمى ييكدية معمٌمي الييكد.

يطكر العيد الجديد عناكيف العيد القديـ بطريقة مفاجئة تمامان ،لكف بتصنيفات انتقائية.
.1
ٌ
الشر مف منظكر الىكتي كتػابي (آخػذان كػؿ سػفر أك كاتػب أك مكضػكع ،ككاضػعان إيػاه ضػمف
إذا قارب ه
أحد دراسة ٌ
و
عندئذ عمى آراء مختمفة كبيرة حكؿ المسألة.
إطار خاص ك هؿ عمى حدة) فسيحصؿ
أمػا إذا قػػارب أح هػد د ارسػػة الشػر مػػف مقاربػة غيػػر كتابيػػة أك منحكلػة مػػف أديػاف العػػالـ أك الػديانات الشػرقية ،فعندئػ وػذ
ٌ
نػػرل الكثيػػر مػػف انكشػػافات العيػػد الجديػػد قػػد أطمٌػػت بمفاىيميػػا عمػػى الثنكيػػة الفارسػػية كعمػػى األركاحيػػة اليكنانيػػة –

الركمانية.
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أحد َّ
المقدسة ،فإنو سيرل بالضركرة انكشػاؼ إعبلنػي متن وػاـ لمعيػد
كذلؾ ،إذا التزـ ه
مقدمان بالسمطة اإلليية لؤلسفار ٌ
فيتكجب عمى المسيحييف الحيطػة مػف السػماح لؤلقاصػيص الشػعبية الييكديػة أك األدب الغربػي (دانتػي –
الجديد.
ٌ
ميمتكف) أف تتكلٌى تعريؼ الفكرة الكتابيػة .حتمػان ىنػاؾ س ٌػر كغمػكض فػي مجػاؿ اإلعػبلف الرؤيػكم .لقػد اختػار اهلل
الشر كأصكلو كغاياتو لكنو كشؼ ىزيمتو!
عدـ كشؼ ك ٌؿ نكاحي ٌ
تبدك لفظة الشيطاف أك المشتكي في العيد القديـ ذات صمة بثبلث مجمكعات منفصمة:

.8

المشتككف مف البشر (8صـ4 :39؛ 3صـ33 :89؛ 8مؿ 84 :88ك 31ك35؛ مز.)6 :819

.3

المشتككف مف المبلئكة (عد31-33 :33؛ زؾ.)8 :1

.1

المشتككف األبالسة (8أخ8 :38؛ 8مؿ38 :33؛ زؾ.)3 :81

الحيػػة الػكاردة فػػي تػػؾ 1محػ ٌػددة بالشػػيطاف (قػػارف كتػػاب الحكمػػة34-31 :3؛
أمػػا فػػي فتػرة مػػا بػػيف العيػػديف فتبػػدك ٌ
ٌ
المدة صػارت اختيػار معمٌمػي الييػكد (قػارف  Sot 9bك " .)Sanh 29aأبنػاء اهلل"
3أخنكخ )1 :18ثـ ما بعد ىذه ٌ
ػحة كدقٌػة الىػكت
حسب تؾ 6أصػبحت "مبلئكػة" فػي أخنػكخ .6 :54إننػي أشػير إلػى ذلػؾ ،لػيس بصػدد تثبيػت ص ٌ
كينسب العيػد الجديػد ىػذه األنشػطة الػكاردة فػي العيػد القػديـ
ىذه األسفار؛ إنما بغاية إظيار تطكر المفاىيـ فيياٍ .

المشخصف (مثاؿ :الشيطاف) كما في 3كك1 :88؛ رؤ.9 :83
الشر
ى
المنسكبة لممبلئكة إلى ٌ
الشر المشخصف (اعتمػادان عمػى كجيػة نظػرؾ) مػف خػبلؿ العيػد القػديـ.
مف الصعب أك المستحيؿ تحديد مصدر ٌ
كأحػػد األسػػباب لػػذلؾ ىػػك التكحيػػد ال ارسػػخ عنػػد بنػػي إس ػرائيؿ (قػػارف 8مػػؿ33-31 :33؛ جػػا84 :7؛ إش7 :45؛

ػمكه (قػارف إش88 :41؛  6 :44ك 8ك34؛
عا )6 :1ك ٌؿ الحاالت الطارئػة كانػت تيٍنسػب لييػكه إظيػا انر لفرادتػو كس ٌ
 6-5 :45ك 84ك 88ك 38ك.)33
إف المصادر المعمكماتية الممكنة تكمف في ( )8أيكب 3-8حيث ييػدرج الشػيطاف ككاحػد مػف "أبنػاء اهلل" (مبلئكػة)
أك ( )3إشػػعياء84؛ حزقي ػػاؿ 38عن ػػدما ك ػػاف ييس ػػتخدـ مم ػػكؾ الشػػرؽ األدن ػػى المتب ػػاىكف (بابػػؿ كص ػػكر) لتكض ػػيح
لدم مشاعر مختمطػة أك مشكشػة حػكؿ ىػذه المقاربػة ،فحزقيػاؿ يسػتعمؿ جنػة
كبرياء الشيطاف (قارف 8تيٌ .)6 :1
عدف كاستعارة ببلغية ليس فقط لممؾ صكر كمثػاؿ لمشػيطاف (حػزٌ )86-83 :38إنمػا أيضػان لممػؾ مصػر كمثػاؿ

أف إش 84كعمػى كجػو الخصػكص ع 84-83يبػدك أنػو يصػؼ تم ٌػردان
لشجرة معرفة الخير كالشر (حز .)18عممػان ٌ
مبلئكيان مف خبلؿ الكبرياء .فمػك أراد اهلل أف يكشػؼ لنػا تحديػدان طبيعػة كأصػؿ الشػيطاف ،فػإف األمػر سػيككف غايػةن

فػػي االنحػراؼ طريقػةن كمكانػان .فعمينػػا الحػػذر مػػف األخػػذ بمأخػػذ الىػػكت نظػػامي يقتطػػع تصػريحات كأسػػماء مػػؤلفيف
كممتبسة ثـ يدمجيا كقطع لعبة ألغاز إليية كاحدة.
كأسماء أسفار كمكاضيع صغيرة ي
يقػكؿ ألفريػد إيدركشػيـ  Alfred Edersheimفػي كتابػو The Life and Times of Jesus the Messiah

ييكديػة معمٌمػي
إف
"حياة كزمف يسكع
ٌ
ٌ
المسيا" ،المجمٌد ،3ممحػؽ[ 8ص ]761-748كممحػؽ[ 86صٌ :]776-771
الييػػكد قػػد كقعػػت بشػػكؿ فاضػػح تحػػت تػػأثير العبػػادة الزرادشػػتية الفارسػػية مػػع التنجػػيـ الشػػيطاني .لػػذلؾ ال ييعتبػػر

معمٌمي الييكد مصد انر أمينان في ىذا المجاؿ .كقد تباعد يسكع بشكؿ جذرم عف تعاليـ معمٌمي الييكد في المجمػع.
المبلئكيػة ككػذلؾ معارضػتيـ فػي إعطػاء النػامكس لمكسػى عمػى
أف فكرة معمٌمي الييػكد حػكؿ الكسػاطة
ٌ
كأنا أعتقد ٌ
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جبؿ سيناء ،ىي الفكرة التي فتحت الباب حكؿ عداكة رئيس المبلئكة لييكه كلمجنس البشرم .إف ثنائية إلػو الخيػر
كالشػػر عنػػد الفػػرس كىمػػا أخكيمػػاف كأكرمػػا از ( Ahkiman and Ormazaفػػي العقيػػدة الزرادشػػتية) قػػد انكشػػفت
ييكدية محدكدة كىي ثنائية ييكه كالشيطاف.
عمى ثنائية
ٌ
بك ٌؿ تأكيد ،في العيد الجديد ىناؾ و
التكسػع فيمػا
الشر .كلكػف لػيس عمػى صػعيد
تناـ رؤيكم حكؿ انكشاؼ
ٌ
كتطكر ٌ
ٌ
منطقيػة
صرح بو معمٌمي الييكد .كخير مثاؿ عمى ذلؾ ىك "الحرب فػي السػماء" إذ يبػدك سػقكط الشػيطاف ضػركرة
ٌ
ٌ

المعطػػى مػػف المعمكمػػات مسػػتكر بأسػػمكب رؤيػػكم (قػػارف رؤ 4 :83ك7
دكف أف تيعطػػى التفاصػػيؿ لػػذلؾ .حتٌػػى ٌ
أف ي
نفيػو إلػى األرض ،إال أنػو مػازاؿ يػؤدم دكر الخػادـ لييػكه (مػت:4
ك .)81-83كبالرغـ مف ٌ
أف الشيطاف يىزـ كت ٌػـ ي

8؛ لك13-18 :33؛ 8كك5 :5؛ 8تي.)31 :8

الشر ،كلكف يبقى ىناؾ إلو كاحد كؿ الناس
قكة شخصية لمتجربة ك ٌ
يجب أف نكبح فضكلنا في ىذه المسألة .ىناؾ ٌ
مسؤكلكف أمامو في خيار الفرد منيـ ،ذك انر كاف أـ أنثى .كىناؾ حرب ركحية قبؿ كبعد الخبلص؛ كالنصػر يمكػف

أف يأتي كيبقى قائمان مف خبلؿ اهلل الثالكث .لقد يىزـ الشر كسيزكؿ يكمان ما!


"نعمػػة ربنػػا يسػػوع المسػػيح تكػػوف معكػػـ" ىػػذه خاتمػػة مألكفػػة عنػػد بػػكلس (8كػػك31 :86؛ 3كػػك84 :81؛

غػؿ88 :6؛ فػػي31 :4؛ كػػك88 :4؛ 8تػػس38 :5؛ 3تػػس 88 :1كأيضػان رؤ )38 :33كربمػػا تكػػكف قػػد يكتبػػت بخػػط

صحة الرسالة (قارف 3تس87 :1؛ 8كك38 :86؛ كك.)88 :4
يده كىي طريقة إلزالة الريب حكؿ ٌ

النص ( NASBالدارج) 21 :16
وف و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ 21ي َ ّْ
س أَ ْن ِس َب ِائي.
سوس َ
يباتْ ُر ُ
اس ُ َ ُ
وس َوَي ُ
س ا ْل َعام ُؿ َمعيَ ،ولُوك ُي ُ
او ُ
يموثَ ُ
سم ُـ َعمَ ْي ُك ْـ ت ُ
 23-21:16ىذه األعداد ىي ممحؽ رسالة ،حيث يرسؿ العاممكف مع بكلس تحياتيـ مف ككرنثكس.
" 21 :16لوكيوس" ربمػا كػاف ىػذا ( )8لكقػا الطبيػب (كػك )84 :4ربمػا مصػطمح يصػؼ رجػؿ عػالي الثقافػة)3( .
لككيكس القيركاني (أع .)8 :81أك ( )1مؤمف غير معركؼ.


"ياسوف" ربما ىك ياسكف الذم مكث بكلس في بيتو في تسالكنيكي (أع.)9-5 :87



م.
"سوسيباترس" ىذا الرجؿ ربما ىك نفسو سكباترس البر ٌ

النص ( NASBالدارج) 22 :16
الر ِ
22أََنا تَرِتيوس َك ِات ِ ِ
الر ّْب.
ُسمّْ ُـ َعمَ ْي ُك ْـ ِفي َّ
ُ
سالَة ،أ َ
ب ىذه ّْ َ
ْ ُ ُ
" 22 :16أنػػا ترتيػػكس كاتػػب ىػػذه الرسػػالة" اسػػتخدـ بػػكلس كاتب ػان ( )amanuensisلكتابػػة رسػػائمو (8كػػك38 :86؛
أف بػػكلس كػػاف يعػػاني مػػف ضػػعؼ البصػػر كال سػػيما لػػدل كتابػػة
غػػؿ88 :6؛ كػػك88 :4؛ 3تػػس .)87 :1كأعتقػػد ٌ
األحرؼ الدقيقة التي تقتضي المسافة الطباعية عمى كرؽ البردم أك المخطكطات الجمدية (قارف غؿ.)88 :6
النص ( NASBالدارج) 24-23 :16
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12
سمّْ ُـ
ُي َ
ِ 13ن ْع َم ُة

ِ ِ
ؼ ا ْل َك ِن ِ
س َخ ِ
س األَ ُخ.
ض ّْي ُ
ض ّْي ِفي َو ُم َ
س ُم َ
سمّْ ُـ َعمَ ْي ُك ْـ أ ََر ْ
از ُف ا ْل َمدي َنةَ ،و َك َو ْارتُ ُ
استُ ُ
يسة ُكمّْ َياُ .ي َ
َ
َعمَ ْي ُك ْـ َغ ُاي ُ
يع ُكـِ .
ِ ِ
يف.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
آم َ
َرّْب َنا َي ُ
يح َم َع َجم ْ

" 23 :16غػػػايوس" كيمكػػف أف يكػػكف ( )8غػػايكس تػػيطس يكسػػتس ،ال ػكارد فػػي أع7 :88؛ ( )3غػػايكس الػػدربي
(أع39 :89؛ 4 :31؛ 8كك)84 :8؛ أك ( )1غايس الحبيب ،الكارد في 1يك.8

ومضيؼ الكنيسة كمّيا" ىػذا كػرـ الضػيافة التػي احتاجتػو الكنيسػة .بعػض المػؤمنيف ذكم المقػدرة
مضيفي

ّ
" ّ
سػػاىمكا فػػي تكػػاليؼ سػػفر الخػ ٌػداـ المػػؤمنيف بكػػؿ مػػا يمػػزـ .كالػػبعض ،كيػػذا الرجػػؿ فػػتح بيتػػو ليكػػكف مكػػاف المقػػاء

عية .لقد بقيت كنائس المنازؿ أم انر كاقعان لما يزيد عف مئة عاـ .انظر المكضكع الخػاص :الكنيسػة
لممناسبات
التجم ٌ
ٌ
( )Ekklesiaلدل .8 :86

بكلس.

متجكلػة مرتبطػة بخدمػة
"أراستس خازف المدينة" مػذككر فػي أع33 :89؛ 3تػي 31 :4كانػت لديػو خدمػة
ٌ
بالبلتينية "الرابع" ،ربما كاف أخان لػً"ترتيكس" الكارد في ع 33الذم يعني "الثالث".
"كوارتس" كيعني اسمو
ٌ


24:16
46,61
 C, B, A, Pك  .0150ي ػػرد ف ػػي بع ػػض
اليكناني ػػة المب ٌكػ ػرة א
ى ػػذا الع ػػدد غي ػػر كارد ف ػػي المخطكط ػػات
ٌ
ليكنانيػػة بعػػد  ،31 :86كفػػي بعضػػيا بعػػد 37 :86؛ كاضػػح أنػػو لػػيس أصػػميان لػػدل بػػكلس ،حذفتػػو
المخطكطػػات ا
ٌ
الترجمات  TEV, NRSV, NASBك NJBكتدرج ترجمة  UBS4ىذا الحذؼ عمى ٌأنو أكيد بدرجػة ()A؛ كىػك
يش ػ ٌكؿ خاتمػػة مصػػطنعة لمرسػػالة ذات عبلقػػة مػػع مشػػكمة التسػػبيح الختػػامي المكجػػكد فػػي نيايػػة األصػػحاحات 84
اليكنانية القديمة المختمفة.
ك 85ك 86في العديد مف النصكص
ٌ

النص ( NASBالدارج) 27–25 :16
14
ِ
ِ
وما ِفي األ َْزِم َن ِة
ع ا ْل َم ِس ِ
س َب إِ ْعبلَ ِف ّْ
َوِل ْمقَ ِاد ِر أ ْ
سو َ
السّْر الَِّذي َك َ
يحَ ،ح َ
س َب إِ ْن ِجيمي َوا ْلك َرَازِة ِب َي ُ
َف ُيثَّْبتَ ُك ْـَ ،ح َ
اف َم ْكتُ ً
اإل ِ
ُع ِمـ ِب ِو ج ِميع األُمِـ ِبا ْل ُكتُ ِب َّ ِ
َّة15 ،و ِ
األ ََزِلي ِ
اع ِة ِ
س َب أ َْم ِر ِ
يم ِ
اف،
لو األ ََزِل ّْيِ ،إل َ
لك ْف َ
ظ َي َر َ
ط َ
الن َب ِويَّة َح َ
َ
اإل َ
َ ُ َ
اآلفَ ،وأ ْ َ
يح ،لَ ُو ا ْلم ْج ُد إِلَى األَب ِدِ .
ِ ِ ِ 16
يف.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
آم َ
َ
هلل ا ْل َحكيـ َو ْح َدهُِ ،ب َي ُ
َ
اليكنانيػػة .يمكػػف إيجػػاد ىػػذه البركػػة فػػي نيايػػة األصػػحاحيف84
 27-25:16ىػػذه األع ػداد تش ػ ٌكؿ عبػػارة كاحػػدة فػػي
ٌ
ك .85كىذه القرينة ىي خبلصة لممكاضيع الكبرل ليذه الرسالة ،كمف الممكف أف يككف بكلس قد كتبيا بخطٌ يده.
يعتقد البعض أف ىذا التسبيح يمكف أف يككف:

.8
.3

المدكرة ألىؿ أفسس.
الرسالة التي تغمٌؼ الرسالة ٌ
ألف:
ألجؿ أكلئؾ الذيف كانكا في طريقيـ إلى ركماٌ ،



يزر ركما بتاتان ،كمع ىذا يسمٌـ عمى ستة كعشريف شخصان.
بكلس لـ ي
األصحاح 86ىك بداية الحديث عف المعمميف الكذبة.



عدة أمكنة مختمفة.
ىذا التسبيح يظير في المخطكطات
اليكنانية في ٌ
ٌ
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مػػف المحتمػػؿ أف يكػػكف بػػكلس قػػد كتػػب الرسػػالة بنسػػختيف :األكلػػى مػػف  84-8إلػػى ركميػػة ،الثانيػػة مػػف  86-8إلػػى
أفسػػس .كعػػادةٌ مػػا تيقػ ٌػدـ اإلجابػػة المؤكػػدة عمػػى ذلػػؾ بمػػا يمػػي )8( :حقيقػػة أف العديػػد مػػف ى ػؤالء الخػ ٌػداـ المػػؤمنيف

إمكانيػة
األكليف كانكا قد سافركا ( )3حقيقة ٌأنو ال يكجد مخطكط يكناني لرسالة ركمية ال يحكم األصحاح)1( 86
ٌ
أف المعمميف الكذبة قد كرد ذكرىـ ضمنان في 81 :85-8 :84

" 25:16ولمقادر" كىػذا لقػب آخػر ارئػع مػف ألقػاب اهلل ،مسػتخدـ ثػبلث م ٌػرات فػي العيػد الجديػد (قػارف أؼ31 :1؛
ييكذا .)34
الحظ كيؼ يم ٌكف اهلل المؤمنيف:

.8

مف بشارة بكلس باإلنجيؿ.

.3

في الكعظ عف يسكع المسيح.

سر)
في اإلعبلف عف خطٌة اهلل األزلية لمخبلص كالتي بقيت مكتكمة ( ٌان

.1
َّ
يمكف المؤمنكف مف خبلؿ معرفة اإلنجيؿ ،كالذم ىك في متناكؿ الجميع اآلف!!

كحد اهلل اليدؼ لخػبلص الجػنس البشػرم حتػى مػف قبػؿ السػقكط (قػارف تػؾ .)1كىنػاؾ إشػارات

السر" لقد ٌ
" ّ
معمنة عػف ىػذه الخطٌػة فػي العيػد القػديـ (قػارف تػؾ85 :1؛ 1 :83؛ خػر ،6-5 :89كمػا فػي المقػاطع الككنيػة لمػا
تامػػة الكضػػكح (قػػارف 8كػػك .)8-6 :3فمػػع مجػػيء يسػػكع
كرد فػػي أسػػفار األنبيػػاء) عمم ػان ٌ
أف خطٌػػة العمػػؿ لػػـ تكػػف ٌ
سر" لكصػؼ خطٌػة الفػداء ىػذه بأكمميػا (8كػك8 :4؛
كحمكؿ الركح بدأت األمكر تتك ٌشؼ .كقد استخدـ بكلس كممة " ٌ

عدة و
معاف مختمفة:
أؼ81 :1 -88 :3؛ 89 :6؛ كك1 :4؛ 8تي .)9 :8مع العمـ ٌأنو ييستخدـ لذلؾ ٌ
قسػػاكة جزئيػػة إلسػرائيؿ بغيػػة السػػماح بانضػػماـ األمػػـ .ىػػذا التػػدفٌؽ األممػػي سيشػ ٌكؿ آليػػة عنػػد الييػػكد لقبػػكؿ
.8
يسكع كالمسيح المذككر في النبكءات (قارف رك.)13-35 :88

.3

.)3

لقد أيعمنت بشارة اإلنجيؿ لؤلمػـ الػذيف ت ٌػـ اشػتماليـ فػي المسػيح كبالمسػيح (قػارف رك37-35 :86؛ كػك:3

.1

أجساد المؤمنيف الجديدة لدل المجيء الثاني (قارف 8كك57-5 :85؛ 8تس.)88-81 :4

.4

استجماع كؿ شيء في المسيح (قارف أؼ.)88-8 :8

.5

األمـ كالييكد باعتبارىـ شركاء في الميراث (قارف أؼ.)81 :1-88 :3

.6

حميمية العبلقة بيف المسيح كالكنيسة مكصكفة بمصطمحات خاصة بالزكاج (قارف أؼ .)11-33 :5
ٌ
شمكؿ األمـ في جماعة شعب العيد مع سكنى الركح القدس لداعي بمكغ النضج المشابو لممسيح ،بالتػالي

.7

اسػػتعادة صػػكرة ارتبػػاط اهلل فػػي البش ػرية السػػاقطة (تػػؾ 5 :6ك81-88؛  )38 :8كصػػكرة اهلل فػػي اإلنسػػاف (تػػؾ:8
37-36؛ 8 :5؛ 6 :9؛ كك.)38-36 :8
.8
.9

ضد المسيح في نياية األزمنة (قارف 3تس.)88-8 :3
ٌ
السر ،مكجكد في 8تي86. :8
ٌ
ممخص لمكنيسة األكلى عف ٌ
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" 26 :16ولكػػف ظيػػر اآلف" ىػػذا السػ ٌػر (أك الخطٌػػة) قػػد أيعمػػف اآلف بكػ ٌؿ كضػػكح لمبشػرية جمعػػاء .إنػػو إنجيػػؿ يسػػكع
المسيح (قارف أؼ.)81 :1-88 :3

السر بشخص يسػكع كعممػو .إذ سػبؽ كأيخبػر عنػو برسػؿ العيػد القػديـ،
"بالكتب

ّ
النبوية" لقد كشؼ اهلل ىذا ٌ
كمػػا أف تأسػػيس كنيسػػة العيػػد الجديػػد المؤلٌفػػة مػػف المػػؤمنيف مػػف الييػػكد كاألمػػـ كانػػت عمػػى الػػدكاـ خطٌػػة اهلل (قػػارف

تؾ85 :1؛ 1 :83؛ خر6-5 :89؛ إر.)14-18 :18


"اإللو األ زلي" انظر المكضكع الخاص أدناه

الموضوع الخاص :األ زلي
نق ػ أر فػػي كتػػاب " Synonyms of the Old Testamentمرادفػػات العيػػد القػػديـ" تػػأليؼ

Robert B.

 Girdlestoneتعميقان ممتعان عف كممة "أزلي":

"تيسػتخدـ الصػفة  aioniosأكثػر مػػف أربعػيف م ٌػرة فػػي العيػد الجديػد بالعبلقػػة مػع الحيػاة األبديػػة كالتػي تيعتبػر جزئيػان
ػتقبمي .كمػػا أنيػػا اسػػتخدمت كصػػفان لكجػػكد اهلل الػػبل متنػػاىي فػػي رك ،3 :86ككػػذلؾ
كعطيػػة حاليػػة كجزئيػان ككعػػد مسػ ٌ
لفاعميػػة كفػػارة المسػػيح الػػبل متناىيػػة فػػي عػػب 83 :9ك 3 :81كلؤلزمنػػة األزليػػة السػػحيقة فػػي رك35 :86؛ 3تػػي:8

9؛ تػػي .3 :8ىػػذه الصػػفة مسػػتخدمة باإلشػػارة لمنػػار األبديػػة ،مػػت 8 :88ك 35ك48؛ ييػػكذا7؛ كالعػػذاب األبػػدم،

مػػت36 :35؛ كالدينكنػػة األبديػػة ،مػػر39 :1؛ عػػب3 :6؛ كالخ ػراب األبػػدم 3تػػس .9 :8الكممػػة فػػي ىػػذه المقػػاطع
ػتـ زمػػف
ػتـ االقتصػػاص العقػػابي كيػ ٌ
تنطػػكم عمػػى معنػػى النيايػػة الختاميػػة ،كتػػد ٌؿ بشػػكؿ كاضػػح عمػػى أنػػو عنػػدما يػ ٌ
اإلميػػاؿ كتتبلشػػى فرصػػة االسػػتعادة الرجعيػػة لممصػػير الفػػرد ،يكػػكف األمػػر قػػد انقضػػى إلػػى غيػػر رجعػػة .إننػػا نػػدرؾ
القميؿ عف المستقبؿ ،كذلؾ عبلقة الحياة اإلنسانية مع باقي الكجكد ،كعػف الثقػؿ األخبلقػي لعػدـ اإليمػاف ،كمػا ىػك

منظكر في ضكء األبدية .فإف كاف مف الخطأ الزيادة عمى كممة اهلل مف جية ،فيجب مف جية أخرل عدـ الحػذؼ
المقدسػػة فيجػػب االقتنػػاع باالنتظػػار
كنػػا نت ػرٌنح تحػػت عقيػػدة القصػػاص األبػػدم كمػػا تعرضػػيا األسػػفار ٌ
منيػػا .كاف ٌ
محبػػة اهلل فػػي المسػػيح ،كفيمػػا نقػ ُّػر بػػذلؾ تتبػػادر خمفيػػة مظممػػة نعجػػز عػػف إدراكيػػا" ص-188
معتصػػميف بإنجيػػؿ ٌ

.189

اليكنانيػة لمتشػديد؛
"أُعمـ بو جميع األمـ" اسـ مفعكؿ ماضي بسيط مجيكؿ ،كقد يكضعت في آخر الجممة

ٌ
قدمو اهلل باإلنجيؿ لمعالـ أجمع كالذم يمثٌؿ ىدفو الدائـ (قارف تؾ!)85 :1
كمفاده ىك العرض الذم ٌ
المشتركة
" TEV, NASBحتى يطيعوا ويؤمنوا"
المؤدي إلى إطاعة اإليماف"
" ّ
"إلطاعة اإليماف"

"ألجؿ إطاعة اإليماف"

 +فاندايؾ" NKJVلكي يطيعوا اهلل ويؤمنوا بو"
" NRSVإلحضارىـ إلى طاعة اإليماف"
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الكتاب الشريؼ
JB

ىناؾ طرؽ مختمفة لفيـ ىػذه العبػارة ،فربمػا تشػير إلػى ( )8العقيػدة حػكؿ شػخص المسػيح )3( .الثقػة فػي المسػيح.
البلىكتيػة مػع فكػرة التكبػة كاإليمػاف (مػر:8
( )1الطاعة لئلنجيؿ مبػدئيان كدائمػان ،بحيػث تمتػزج الطاعػة مػف الناحيػة
ٌ
85؛ أع 86 :1ك89؛ .)38 :31
تكحػػد اهلل
" 27 :16اإللػػو الحكػػيـ وحػػده" ىػػذه عبػػارة
ػيحية ٌ
تمميحيػػة إلػػى التكحيػػد ال ػكارد فػػي (تػػث ،)5-4 :6فالمسػ ٌ
ٌ
َّ
التثميثية"  -الثالكث.
أقنكمية الركح القدس الكاممة تفرض عمينا "الكحدانية
ٌ
أف ألكىية يسكع الكاممة ك ٌ
ٌ
كالييكدية ،إال ٌ


"المجد لؤلبد" انظر التعميؽ لدل .31 :1



"آميف" انظر المكضكع الخاص لدل .35 :8

أسئمة لممناقشة

المقدس .ينبغي ّْ
منا أف يسير
ىذا تفسير دراسي إرشادم ،أم أنؾ مسؤكؿ عف تفسيرؾ الخاص لمكتاب ٌ
لكؿ كاحد ٌ
المقدس كالركح القدس لكـ األكلكية لبدء التفسير .ال تتخمٌى عف ىذا األمر
في النكر الذم لدينا ،أنت كالكتاب
ٌ
لمفسّْر آخر.

ىػػذه األسػػئمة ىػػي لمسػػاعدتؾ عمػػى التفكيػػر فػػي المسػػائؿ الرئيسػػة ليػػذا الفصػػؿ مػػف الرسػػالة .المقصػػكد منيػػا ىػػك أف

تككف محفٌزةن لمتفكير ال جازمةن فيو.
مف أيف لبكلس أف يعرؼ ك ٌؿ أكلئؾ األشخاص في كنيسة ركمية مع ٌأنو لـ يزر تمؾ الكنيسة إطبلقان؟
.8
كشماسات؟ (قارف 8 :86؛ 8تي88 :1؛ )86-1 :5؟
.3
ىؿ مف برىاف كتابي عمى كظيفة النساء ٌ
.1
.4

ما المضمكف كالمغزل مف كجكد أسماء لنساء عديدات في ىذا األصحاح؟
ً
ؼ أساليب المعمميف الكذبة كرسالتيـ (ع.)88-87
ص ٍ
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ممحؽ 1
تعاريؼ موجزة في بناء قواعد المغة اليونانية
ينية ،ىي المغة العامة لعػالـ البحػر
الككينية  ،Koine Greekكغالبان ما تدعى
اليكنانية
كانت
اليكنانية اليمٌ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
األبػ ػػيض المتكسػ ػػط التػ ػػي ابتػ ػػدأت مػ ػػع فتكحػ ػػات اإلسػ ػػكندر الكبيػ ػػر (131-116ؽ.ـ) كدامػ ػػت ح ػ ػكالي  811عػ ػػاـ
اح عديػ و
ػدة كانػػت شػػكبلن أحػػدث مػػف
(111ؽ.ـ511-ـ) .لػػـ تكػػف مجػ ٌػرد
مبسػػطة ،كانمػػا مػػف ن ػك و
يكنانيػػة كبلسػ ٌ
ٌ
ػيكية ٌ
المتكسط.
اليكنانية التي أصبحت المغة الثانية لعالـ الشرؽ األدنى كالبحر األبيض
ٌ
ٌ

يكنانية العيد الجديد فريدة في بعض النكاحي ،إذ رٌبما كانت المغة األـ لمستخدمييا – مػا عػدا لكقػا ككاتػب
ككانت
ٌ
الرسالة إلى العبرانييف – ىي المغة اآلرامية .لذلؾ جاءت كتاباتيـ متأثٌرة بأشكاؿ المصػطمحات كالتراكيػب اآلراميػة.

باليكنانيػػة
اليكنانيػػة لمعيػػد القػػديـ) التػػي كانػػت أيضػان مكتكبػػة
ػبعينية (الترجمػػة
ٌ
ٌ
كأيضػان كػػانكا قػػد قػ أركا كاقتبسػكا مػػف السػ ٌ
اليكنانية لغتيـ األـ.
السبعينية كانت قد يكتبت مف ًقبؿ عمماء ييكد لـ تكف المغة
الككينية .كلكف
ٌ
ٌ
ٌ

ىذا يفيدنا في أف نتذ ٌكر ٌأننا ال نستطيع إقحاـ العيد الجديد في تراكيػب نحكيػة يمح ىكمػة أك نخض ىػعو ليػاٌ .إنػو متف ٌػرد
ييكديػػة كتمػػؾ التػػي ليكسػػيفكس؛ ( )1كرؽ البػػردم
ػبعينية؛ ( )3الكتابػػات ال ٌ
كمػػع ذلػػؾ يشػػترؾ فػػي الكثيػػر مػػف ( )8السػ ٌ
الذم يعثًر عميو في مصر .فكيؼ إذان نقارب التحميؿ النحكم لمعيد الجديد؟
لميكنانية الككينية كيكنانية العيد الجديػد الككينيػة ،سمسػة كمرنػة .كبطػرؽ عديػدة كػاف ذلػؾ الػزمف
إف المزايا النحكية
ٌ
زمف تبسيط قكاعد النحك ،فالقرينػة ىػي مرشػدنا الػرئيس .كلمكممػات معنػى فػي القرينػة األكسػع ،لػذلؾ ،ال يمكػف فيػـ

التراكيػػب النحكيػػة إال فػػي ضػػكء ( )8أسػػمكب الكاتػػب بالػػذات؛ ك( )3القرينػػة المحػ ٌػددة .فمػػيس مػػف الممكػػف أف يكػػكف
اليكنانية.
ثمة تعريفات حاسمة ألشكاؿ التراكيب
ٌ
ٌ

كانت
اليكنانية الككينية في األصؿ لغة لفظية .كمفتاح التفسير ليا ىك غالبان نكع كشكؿ األلفػاظ .كيػأتي الفعػؿ أكالن
ٌ
ػابؽ مقام ػػو .فمتحمي ػػؿ الفع ػػؿ اليكن ػػاني ينبغ ػػي مبلحظ ػػة ث ػػبلث ّْ
عين ػػات م ػػف
ف ػػي معظ ػػـ الجم ػػؿ الرئيس ػ ٌػية ،يمظيػ ػ انر س ػ ى
المعمكمػػات )8( :التركيػػز األساسػػي لزمػػاف الفعػػؿ ،كصػػيغة المعمػػكـ كالمجيػػكؿ لمفعػػؿ ،كصػػيغتو مػػف حيػػث ككني ػا

المعجمي ػػة)؛ ( )1انس ػػياب
داللي ػػة أك ش ػػرطية أك أمري ػػة (البني ػػة الصػ ػرفية)؛ ( )3المعن ػػى األساس ػػي لمفع ػػؿ المح ػ ٌػدد (
ٌ
القرينة (بناء الجممة أك اإلعراب).
.I

زمف الفعؿ ()Tense
ػتمـ .كىػػذا غالب ػان مػػا يػػدعى "التػػاـ"
.A
ػتمـ أك العمػػؿ غيػػر المػ َّ
زمػػف الفعػػؿ يتضػ ٌػمف عبلقػػة الفعػػؿ بالعمػػؿ المػ َّ
ك"الناقص".

الزمف التاـ يرٌكز عمى حدكث الفعؿ .فبل معمكمات معطاة عدا َّ
دث! أمػا الشػركع كاالسػتمرار
.8
أف شيئان ما ىح ى
كاالكتماؿ فيي غير كاردة.
ػار مج ػراه كيمكػػف تصػػكيره بعبػػارات ً
الػػزمف النػػاقص يرٌكػػز عمػػى اسػػتم اررية فعػ وػؿ جػ و
تصػػؼ الفعػػؿ بالمسػػمؾ
.3

المستداـ أك المتنامي.
القائـ .أك ي
يمكف تصنيؼ زمف الفعؿ في ضكء رؤية الكاتب لمسار حدكث الفعؿ:
.B
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.8

حدث في الماضي = الماضي البسيط.
ى
حدث في الماضي كنتائجوي قائمة في الحاضر = التاـ.
ى

.4

قائـ و
كجار مجراه اآلف = المضارع.

.3
.1

كاف يحدث في الماضي كنتائجو كانت قائمة كقد تبلشت اآلف = الماضي التاـ.

.5

حدث في الماضي كاستمر في الماضي = الماضي الناقص.

.6

سيحدث = المستقبؿ.

تـ اسػتخدامو بحػاالت شػتٌى
إننا نرل في الفعؿ "يخمٌص" مثاالن قكيان يساعدنا في التفسير عمى ضكء زمف الفعؿ ،إذ ٌ
إلظيار مجرياتو كاكتمالو.
َّ
ص" (قارف رك.)34 :8
.8
الماضي البسيط " ىخؿ ي ى
و
التاـ " قد خميصتـ ،كالنتيجة مستمرة" (قارف أؼ.)8 ،5 :3
.3
المضارع "نحف المخمَّصكف" (قارف 8كك88 :8؛ .)3 :85
.1
.4

المستقبؿ "نخمص بو" (قارف رك81 ،9 :5؛ .)9 :81

المفسريف يبحثكف عف السبب الذم حدا بالكاتػب األصػمي إلػى التعبيػر
كلدل التركيز عمى زمف الفعؿ فإف
.C
ٌ
عػػف ذاتػػو بػػزمف معػ ٌػيف .فالمعيػػار "الخػػالي مػػف البيرجػػة" ىػػك زمػػف الماضػػي البسػػيط .ككػػاف يمثٌػػؿ ال ٌشػػكؿ النظػػامي

متنكعػػة كاسػػعة عنػػدما ييطمػػب مػػف القرينػػة
الخػػالي مػػف التحديػػد كالترميػػز كالتأشػػير لمفعػػؿ .كيمكػػف اسػػتعمالوي بطػػرؽ ٌ
أف شػػيئان مػػا حػػدث .لقػػد كانػػت ناحيػػة الػػزمف الماضػػي مطمكبػػة بالصػػيغة
النعػػت
المفصػػؿ .ككػػاف يبػ ٌػيف بكػػؿ بسػػاطة ٌ
ٌ
أما إذا استدعى األمر إلى استخداـ أزمنة أخرل فيجرم التأكيد عمى شيء أكثر تحديدان.
ٌ
الداللية لمفعؿٌ ،
يج مػػف المضػػارع مػػع الماضػػي
.8
زمػػف التػػاـ ،كىػػك يفيػػد أف عم ػبلن قػػد اكتمػػؿ كلػػو نتػػائج مسػػتمرةٌ .
ككأنػػو م ػز ه

البسػػيط ،كيرٌكػػز عػػادةن عمػػى النتػػائج القائمػػة أك إتمػػاـ الفعػػؿ .مثػػاؿ :أؼ 5 :3ك" .8لقػػد ىخميصػػتـ كأنػػتـ متػػابعكف بيػػذا
الخبلص".
َّ
أمػػا بطػػرس
.3
زمػػف الماضػػي التػػاـ ،كىػػك يشػػبو التػػاـ إال ٌ
أف نتائجػػو القائمػػة قػػد تبلشػػت مثػػاؿ( :يػػك" )86 :88ك ٌ
فقد كاف كاقفان عند الباب خارجان".
.1

زمػػف المضػػارع ،كىػػذا يفيػػد الفعػػؿ النػػاقص أك غيػػر المكتمػػؿ كيرٌكػػز عػػادة عمػػى اسػػتم اررية الحػػدث .مثػػاؿ:

.4

زم ػػف الماض ػػي الن ػػاقص ،ف ػػي ى ػػذا ال ػػزمف تب ػػدك العبلق ػػة م ػػع ال ػػزمف الحاض ػػر مش ػػابية لمعبلق ػػة ب ػػيف الت ػػاـ

خطية [ال يسػتمر
8يك 6 :1ك" 9كؿ مف يثبت فيو ال يخط [ال يستمر في الخطيئة] ....المكلكد مف اهلل ال يفعؿ ٌ
لمخطية]".
في كالئو
ٌ
لكنػػو تكقٌػػؼ أك الشػػركع بعمػػؿ فػػي الػػزمف الماضػػي.
كالماضػػي التػػاـ .كىػػك يفيػػد الحػػدث النػػاقص الػػذم كػػاف جاري ػان ٌ
مثاؿ( :مت" )5 :1حينئذ خرج إليو أكرشميـ [خركج متتابع مستمر]" أك "[شرعت] أكرشميـ بالخركج إليو".

اإلمكانيػػة كالقػػدرة عمػػى
زمػػف المسػػتقبؿ ،كىػػك يفيػػد العمػػؿ المخطٌػػط لػػو فػػي إطػػار الػػزمف القػػادـ كيرٌكػػز عمػػى
.5
ٌ
ألنيـ" (مت.)9-4 :5
الحدكث عكضان عف الحدكث الفعمي .كغالبان ما يفيد يقينية الحدث .مثاؿ "طكبى لمػٌ ....
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صيغة الفعؿ

.II
.A

الصيغة تصؼ العبلقة بيف عمؿ الفعؿ كفاعمو.

.B

صيغة المعمكـ ،كىي الطريقػة العاديػة المتكقعػة كغيػر المشػددة التػي تؤكػد بػأف الفاعػؿ ىػك مػف كػاف يػؤدم

الفعؿ.

أف الفاعؿ ىك مف تمقٌى الفعؿ الذم أحدثو عنصر آخر .ىذا العنصر الذم أنػتج
.C
صيغة المجيكؿ ،كتعني ٌ
الجر في الحاالت التالية:
الفعؿ أيشير إليو في
ٌ
يكنانية العيد الجديد بحركؼ ٌ
.8

الجر (قارف مت33 :8؛ أع.)11 :33
عنصر شخصي مباشر  hupoفي حالة ٌ
الجر (قارف مت.)38 :8
عنصر شخصي كسيط  diaفي حالة ٌ

.4

أحيانان عنصر شخصي أك ال شخصي في الحالة الكسيمية لكحدىا.

.3
.1

عنصر ال شخصي  enفي الحالة الكسيمية.

صيغة المتكسط ،كتعني أف الفاعؿ ينتج عمؿ الفعؿ كىك ييدعى غالبان صػيغة المصػمحة الشخصػية العميػا.
.D
ىػػذا التركيػػب يشػ ٌػدد عمػػى دكر الفاعػػؿ فػػي العبػػارة أك الجممػػة عمػػى نحػ وػك مػػا .ىػػذه التركيبػػة غيػػر مكجػػكدة فػػي بػػاقي

اليكنانية .بعض األمثمة عف ىذه الصيغة ىي:
المغات كاإلنكميزية كتتمتٌع بمدل كاسع مف المعاني كالترجمات في
ٌ
فعؿ فاعمو كمفعكلو كاحد ،إذ ييجرم الفاعؿ عمى ذاتو فعبلن .مثاؿ" :شنؽ نفسو" (مت.)5 :37
.8
.3
.1
.III

يغير شكمو كمبلؾ نكر" (3كك.)84 :88
فعؿ يجرم فاعمو فعبلن لمصمحتو .مثاؿ "الشيطاف نفسو ٌ
فعؿ تبادلي ،حيث يتفاعؿ فاعبلف في فعؿ كاحد مثاؿ "فتشاكركا فيما بينيـ" (مت.)4 :36
صيغة الفعؿ الداللية

الككينية .كتشير ىذه الصيغ إلى عبلقة الفعؿ مع الكاقع .عمى األقػؿ
اليكنانية
ىناؾ أربع صيغ داللية في
.A
ٌ
ٌ
اقعية الحدث (الصػيغة الدالليػة
في ذىف الكاتب ذاتو .ك تنقسـ ىذه الصيغ إلى فئتيف كاسعتيف :األكلى تشير إلى ك ٌ

التمني).
اإلمكانية االعتبارية (كالصيغة
الخبرية) كالثانية تيشير إلى
الشرطية – األمرٌية – ٌ
ٌ
ٌ
الصيغة الداللية الخبرية ،كىي الصيغة العادية لمتعبير عف فعػؿ حػدث أك كػاف جاريػان حدكثػو ،عمػى األقػؿ
.B
أف الحالػػة مسػػألة
فػػي ذىػػف الكاتػػب .إنيػػا الصػػيغة الكحيػػدة فػػي المغػػة اليكنانيػػة التػػي ٌ
تعبػػر عػػف زمػػف محػ ٌػدد كرغػػـ ٌ
ثانكية.

تعبػػر عػػف فعػػؿ مسػػتقبمي محتمػػؿ .شػػيء مػػا لػػـ يحػػدث بعػػد ،لكػػف فػػرص حدكثػػو قائمػػة
.C
الصػػيغة الشػػرطيةٌ ،
بأف الصػيغة الشػرطية تنطػكم عمػى درجػة
غالبان .كىناؾ شيء مشترؾ كبير بينيا كبيف المستقبؿ المعمكـ مع الفرؽ ٌ
كيعبر عنيا بالمغة اإلنكميزية  Could, Would, May, Mightأك ما يعادليا بالمغات األخرل.
مف الشؾٌ .
يخيػة .ككانػت تعتبػر خطػكة أبعػد
.D
صيغة ٌ
تعبر عف أيمنية كاف حدكثيا ممكنان مف الناحيػة التار ٌ
التمني ،كالتي ٌ

معينػة .كقػد كانػت ىػذه الصػيغة
يعبر عف
عف الكاقع مف الصيغة الشرطية.
ٌ
إمكانية الحدكث تحت شػركط ٌ
ٌ
فالتمني ٌ
لكف استعماليا األكثر شيكعان عند بكلس معركؼ بالعبارة "حاشا" (" KJBال سمح اهلل") كقػد
نادرة في العيد الجديدٌ ،
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اسػػتعمؿ بػػكلس لفظػػة "حاشػػا" خمػػس عش ػرة م ػ ٌػرة (رك 4 :1ك 6ك18؛  3 :6ك85؛  7 :7ك81؛ 84 :9؛ 8 :88
ك88؛ 8كك85 :6؛ غؿ87 :3؛ 38 :1؛  )84 :6أمثمة أخرل في أع31 :8؛ 8تس.88 :1
إمكانية
تثبت
.E
ٌ
صيغة األمر ،كتفيد الطمب بالتنفيذ الممكف مع العمـ بأف التشديد يكمف في ٌنية المتكمٌـ كىي ٌ
رغبة مشركطة بخيارات اآلخػريف .كىنػاؾ اسػتعماؿ خػاص لصػيغة األمػر فػي الصػمكات بالشػخص الثالػث الغائػب.
كال نجد ىذه األكامر إالَّ مف أزمنة الماضي البسيط كالمضارع في العيد الجديد.
يكنانيػة العيػد الجديػد
يصؼ بعض النحكييف اسػـ الفاعػؿ كاسػـ المفعػكؿ كصػيغة حػاؿ بسػبب شػيكعيا فػي
.F
ٌ
فعمية .كتيترجـ باالرتبػاط مػع الفعػؿ المتٌصػؿ بيػا .كىنػاؾ تن ٌػكع كاسػع فػي ترجمػة
كتعرؼ عادة ٌ
بأنيا نعكت كصفات ٌ
ٌ
الحػػاؿ .كمػػف األنسػػب االسػػتئناس بترجمػػات إنكميزيػػة أخػػرل .ارجػػع كتػػاب معػػيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ "الكتػػاب المقػ ٌػدس
و
بست كعشريف ترجمة"  .The Bible in Twenty Six Translationsنشر .Baker

.IV

عاديػػة لطريقػػة تػػدكيف حػػدث خػ و
ػاؿ مػػف الترميػػز كالتأشػػير.
.G
الماضػػي البسػػيط المبنػػي لممعمػػكـ ،كىػػذه صػػيغة ٌ
قرائو.
أم زمف أك صيغة أك داللة تفسيرٌية ٌ
كأيضان لتدكيف ٌ
محددة كاف الكاتب األصمي يرغب بإيصاليا إلى ٌ
.A

ستزكده بالمعمكمات المنشكدة لمدراسة:
اليكنانية ،المراجع التالية
لمف ليس لو إلماـ بالمغة
ٌ
ٌ
اإلعػراب التحميمػي اليكنػاني لمعيػد الجديػد Analytical Greek New Testament ،تػأليؼ Friberg,

.B

ترجمػػة بػػيف السػػطكر لمعيػػد الجديػػد اليكنػػاني-اإلنكميػػزم،

 ، Barbara and Timothyمنشكرات .1988: Baker Grand Rapids

Interlinear Greek-English New

 Testamentتأليؼ  Alfred Marshalمنشكرات .Brand Rapids: 1976, Zondervan
.C

معجػـ اإلعػراب التحميمػي اليكنػاني لمعيػد الجديػدThe Analytical Lexiconto the Greek New ،

 Testamentتأليؼ  William D. Mounceمنشكرات .Grand Rapids: 1993, Zondervan

يكنانيػػة العيػػد الجديػػد  Essentials of New Testament Greekتػػأليؼ Nashville,
أساسػ ٌػيات
.D
ٌ
 ،Summers. Rayمنشكرات .1950 Braadman
دكرات فػػي اليكنانيػػة الككينيػػة بالم ارسػػمة معتمػػدة أكاديمي ػان كمتػػكفرة لػػدل معيػػد مػػكدم لمكتػػاب المقػ ٌػدس فػػي
.E
شيكاغك إلينكم.

.V

األسماء

ابية بحاالتيا .كالحالػة ىػي شػكؿ االسػـ المص ٌػرؼ ،حيػث تيظيػر عبلقتػو
.A
ٌ
تصنؼ األسماء مف الناحية اإلعر ٌ
الككينيػة تػؤدم الحالػة دكرىػا بكاسػطة حػركؼ الجػر .كطالمػا
اليكنانيػة
مع الفعؿ كاألجزاء األخرل مف الجممة .ففػي
ٌ
ٌ

الجر لتفصؿ بشكؿ أكضح بػيف
ٌ
أف شكؿ الحالة النحكية ىك تحديد العبلقات المختمفة المتعددة فقد تش ٌكمت حركؼ ٌ
الكظائؼ الممكنة لمحالة.
.B

.8

ً
بثماف طرؽ عمى النحك اآلتي:
تـ تصنيؼ الحاالت النحكية
ٌ
حالة الرفع ،كقػد اسػتخدمت لتسػمية الفاعػؿ فػي الجممػة الفعميػة .كمػا اسػتعممت حالػة الرفػع لممبتػدأ كالصػفة

باستخداـ فعؿ مساعد عمى نحك فعؿ الككف أك فعؿ الصيركرة.
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ػص نكعيػة الكممػة التػي تتصػؿ بيػا .كبيػا تيصػاغ الحالػة
.3
حالة اإلضافة ،كقد اسػتيخدمت لمكصػؼ كعػادةن تخ ٌ
معرؼ.
عمى الصيغة التالية" .ما نكع كذا؟" كتفيد حالة المضاؼ إلى ٌ
الحيػػز
.1
حالػػة الجػػار كالمجػػركر ،كىػػي تشػػابو حالػػة المضػػاؼ لكنيػػا تصػػؼ فاص ػبلن مػػا لػػو عبلقػػة بػػالزمف ك ٌ
الجر " ًم ٍف".
كالمصدر كاألصؿ كالدرجة كيسبقيا عادةن حرؼ ٌ
حالة المفعكؿ بو غير المباشر (ديتيػؼ) ،كقػد اسػتخدمت لكصػؼ مصػمحة شخصػية كيمكػف أف تػد ٌؿ عمػى
.4
الجر "إلى" لممتمقٌي غير المباشر.
ناحية إيجابية أك سمبية كيسبقيا غالبان حرؼ ٌ
حالػػة ظػػرؼ المكػػاف ،كىػػي تشػػابو حالػػة المفعػػكؿ بػػو غيػػر المباشػػر كلكنيػػا تصػػؼ كضػػعان أك مكان ػان ضػػمف
.5

حيّْز ما ،أك زمنان أك حدكدان منطقية .كغالبان ما يسبقيا حركؼ الج ٌػر "فػي"" ،عمػى"" ،لػدل"" ،بػيف"" ،خػبلؿ"" ،البػاء"،
"فكؽ"" ،عند".
.6

حالػػة الكسػػيمة ،كىػػي تشػػابو حػػالتي المفعػػكؿ بػػو غيػػر المباشػػر كظػػرؼ المكػػاف كتصػػؼ كسػػيمة أك رابطػػة

الجر "الباء" أك"مع".
كيسبقيا عادةن حرفا ٌ
حالة النصب ،كقد استيخدمت لكصؼ نيايػة فعػؿ .ككانػت تصػؼ المفعػكؿ بػو المباشػر كيسػتعاف بحػدكدىا
.7
أم مدل؟" أك "كـ البعد؟".
بالسؤاؿ" :إلى ٌ
حالة النداء ،كقد استخدمت لممنادل المقصكد.
.8
حركؼ العطؼ كالكصؿ

.VI

اليكنانيػػة بكجػػكد العديػػد مػػف حػػركؼ العطػػؼ ،لككنيػػا لغػػة دقيقػػة كبيػػا تتكاصػػؿ األفكػػار مػػف
تتمتٌػػع المغػػة
.A
ٌ
إف حػػركؼ العطػػؼ
أف غيابيػػا يعيػػؽ التفسػير كالمغػػزل .كالحػ ٌ
ػؽ يقػاؿ ٌ
كجمػػؿ كمقػاطع) .كىػػي شػػائعة لدرجػة ٌ
(تعػابير ي
كالكصؿ ىذه تظير فكرة الكاتب المباشرة ،كىي حاسمة في إقرار المبتغى الدقيؽ الذم قصده الكاتب.

إليػػؾ قائمػػة بػػبعض حػػركؼ العطػػؼ كالكصػػؿ كمعانييػػا (كىػػي مقتطفػػات يجمعػػت بغالبيتيػػا فػػي كتػػاب دليػػؿ
.B
يكنانيػة العيػد الجديػد  A Manual Grammar of the Greek New Testamentتػأليؼ H. E.
النحػك فػي
ٌ
.Dana & Julius K. Mantey

.8

حركؼ لمكصؿ الزمانية ( hotan - hote - hōs - hopote - epeidē - epeiفاعؿ) "عندما".



" heōsبينما".



( hotan - epanفاعؿ) "كمٌما".



( heōs, achri, mechriفاعؿ) "إلى أف".



( privصيغة المصدر) "قبمما".



أف".
" hōsمنذ"" ،عندما"" ،بما ٌ

.3

المنطقية
حركؼ الكصؿ
ٌ

()8

( hōs - hopōs - hinaفاعؿ) "لكي" " ،حتٌى".



الغاية
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()3

( hōsteحالة نصب مصدرية)"الذم"

()1

( Prosحالة نصب مصدرية)أك " eisالذم"



النتيجة (ىناؾ رابطة قريبة بيف األشكاؿ النحكية لمغاية كالنتيجة).

()8

ثـ".
جدان) "لكي" "ثيَّـ" "مف َّ
( hōsteمصدرم شائع ٌ
( hivaفاعؿ) "مف أجؿ أف".

()1

" araلذا" "كا ٍذ".

()3


السبب

()8

( garسبب /تأثير أك سبب /نياية) "ألجؿ"" ،بسبب"

()1

" hōs - epeidē - epeiمنذ".

()4

( diaمع حالة نصب) ك(مع مصدر) " -بسبب".



االستدالؿ كاالستنتاج

()8

" ara - poinun - hōsteلذلؾ".

()3

()3
()1

" hotiy, diotiبسبب".

( dioأقكل رابطة استداللية) "كعميو" "كمف أجؿ ذلؾ" "كىكذا".
" ounلذلؾ" "ىكذا ،إذان" " و
كقتئذ".

()4

بناء عمى ذلؾ".
 " toinounن
االستدراؾ كالتناظر

()8

( allaاستدراؾ قكم) "لكف" "إالٌ ،ما عدا".

()1

" kaiلكف".


()3
()4
()5
()6


كؿ حاؿ"" ،مع العمـ"" ،مف ناحية أخرل".
" deلكف"" ،عمى ٍ
" mentoi - ounعمى و
كؿ".

" plēnعمى الرغـ مف ذلؾ" (أكثر استعماالن عند لكقا).
" Ounعمى و
كؿ".

المقارنة

()8

( hōs - kathosلمشركع بالعبارات المقارنة).

()3
()1

( kataفي المرٌكبات.)kathoper - kathōsper - kathoti - katho ،
( hososفي الرسالة إلى العبرانييف).

()4

أف".
" ēفي حيف ٌ

()8

" deك"" ،اآلف".



التسمسؿ كالتتابع
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()3

" kaiك".

()1

" teiك".

()4

" hina - ounلذلؾ"" ،ذلؾ".

()5
.1

ثـ" (في يكحنا).
ٌ " oun
استعماالت التككيد



" allaبالتأكيد"" ،ليس ىذا فحسب"" ،في الكاقع".



" araحقٌان"" ،بكؿ تأكيد"" ،فعبلن".



" deحقٌان".



" garلكف بالفعؿ"" ،بكؿ تأكيد"" ،حقٌان".




" eanحتٌى لك".
" kaiحتٌى لك"" ،حقٌان"" ،فعبلن".



" ounفعبلن"" ،ميما كمٌؼ األمر".

.A

ألنيػا
الجممة الشرطية ىي تمؾ التي تحتكم بندان شرطيان أك أكثر .ىذه التركيبة النحكية تساعد في التفسػير ٌ


.VII

" mentoiحقٌان".
الجمؿ الشرطية

تزكدنا بالشركط كاألسػباب كالمس ٌػببات التػي تفيػد لمػاذا حػدث الفعػؿ أك لػـ يحػدث .كقػد كػاف ىنػاؾ أربعػة أنػكاع مػف
ٌ
ػحة المقكلػػة مػػف كجيػػة نظػػر الكاتػػب إلػػى غاياتػػو التػػي قػػد تكػػكف مجػ ٌػرد
الجمػػؿ الشػػرطية تت ػراكح بػػيف االفت ػراض بصػ ٌ

أيمنيات.

ػحة فعػؿ مػف منظػكر الكاتػب أك ألغ ارضػو ،باسػتخداـ
.B
الجممة الشرطية مف الدرجة األكلى التي تفتػرض ص ٌ
أف ىػذا
األداة "إف" ،كما يمكػف ترجمتيػا فػي بعػض القػرائف "مػاداـ" أك "طالمػا" (قػارف مػت1 :4؛ رك .)18 :8عممػان ٌ
صحة ككاقعية ك ٌؿ جممة شرطية مف الدرجة األكلى .إذ استخدمت مػ ار انر لتسػجيؿ مكقػؼ فػي مجادلػة أك
ال
يتضمف ٌ
ٌ
إللقاء الضكء عمى مغالطة ما (قارف مت.)37 :83

الجممة الشرطية مف الدرجة الثانية كتيدعى غالبان "عكس الكاقع" ،كػأف نص ٌػرح شػيئان مغػاي انر لمحقيقػة لتسػجيؿ
.C
مكقؼ .أمثمة:
لعًم ىـ ىم ٍف ىذه اإلمرأة التي تممسو ،كما ىي" (لك)19 :7
.8
نبيان" [حتمان ليس ٌ
"لك كاف ىذا ٌ
نبيان] ى
تصدقكنني" (يك)46 :5
تصدقكف مكسى [حتمان لستـ
.3
مصدقيف] لكنتـ ٌ
ٌ
ألنو لك كنتـ ٌ
" ٌ
كنت بعد أرضي الناس [حتمان لست ىكذا] لـ أكف عبدان لممسيح" (غؿ)81 :8
.1
"فمك ي

يتضمف عػادة حػدكث
الصنؼ الثالث ،تفيد فعبلن مستقبميان ممكف حدكثو كىي تفترض احتمالية الفعؿ .كىك
.D
ٌ
طػػارئ .فعمػػؿ الفعػػؿ األساسػػي ممكػػف حدكثػػو فػػي حينػػو مسػػتخدمان حػػرؼ التحقيػػؽ "قػػد" أك "إف لػػـ" (8يػػك81-6 :8؛
 4 :3ك 6ك 9ك 85ك 31ك 38ك 34ك39؛ 38 :1؛ 31 :4؛  84 :5ك.)86
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الحؽ يقاؿ :إنػو ال يكجػد
.E
الصنؼ الرابع ،كتفيد االحتمالية البعيدة .كىك نادر االستخداـ في العيد الجديد .ك ٌ
جممػػة شػػرطية مػػف الدرجػػة الرابعػػة التػػي بيػػا يتناسػػب شػػرطا التعريػػؼ لمجممػػة الشػػرطية .كىنػػاؾ مثػػاؿ جزئػػي عػػف
الصػػنؼ ال اربػػع فػػي افتتاحيػػة عبػػارة 8بػػط" 84 :1كلكػػف كاف "....ككػػذلؾ مثػػاؿ جزئػػي آخػػر عػػف الصػػنؼ ال اربػػع فػػي

ختاـ عبارة أع ..." 18 :8إف لـ يرشدني أحد".
النكاىي

.VIII
.A

صػػيغة األمػػر المضػػارع مػػع أداة النيػػي ( MEغالب ػان كلػػيس حص ػريان) تؤ ٌكػػد عمػػى التكقٌػػؼ عػػف عمػػؿ جػ و
ػار

مجػراه .بعػػض األمثمػػة ذات الصػػمة "ال تكنػػزكا لكػػـ كنػػك انز عمػػى األرض" (مػػت" )89 :6ال تيتم ػكا لحيػػاتكـ" (مػػت:6

لمخطيػػة" (رك" )81 :6ال تحزن ػكا ركح اهلل القػػدكس" (أؼ" )1 :4ال تسػػكركا
" .)35كال تقػ ٌػدمكا أعضػػاءكـ آالت إثػػـ
ٌ
بالخمر الذم فيو الخبلعة" (أؼ.)88 :5
.B

أداة النيػػي  MEمػػع الصػػيغة الشػػرطية لمماضػػي البسػػيط تفيػػد التأكيػػد "حتػػى عمػػى عػػدـ الشػػركع بالفعػػؿ".

تظن ػكا( "...مػػت" .)87 :5فػػبل تيتم ػكا( "...مػػت" ،)18 :6فػػبل تخجػػؿ بشػػيادة ربنػػا3( "...تػػي:8
بعػػض األمثمػػة "ال ٌ
.)8
.C

النفي المػزدكج مػع الصػيغة الشػرطية ،كىػك نفػي تككيػدم قػكم" .أبػدان ،إطبلقػان" أك "كال بحػاؿ مػف األحػكاؿ".

المحبة ال تسقط أبدان" (8كك.)8 :81
أمثمة عمى ذلؾ "لف يرل المكت إلى األبد" (يكٌ " ،)58 :8
أدكات التعريؼ كالتنكير
.IX

الككينيػ ػػة ليػ ػػا نفػ ػػس اسػ ػػتخداـ األداة ( )theفػ ػػي المغػ ػػة اإلنكميزيػ ػػة ،كظيفتيػ ػػا
اليكنانيػ ػػة
"أؿ التعريػ ػػؼ" فػ ػػي
.A
ٌ
ٌ
األساسية التأشير نحك لفت االنتباه إلى كممة أك اسـ أك عبارة كاستخداميا بتبايف مف و
كاتب آلخر مف كتٌاب العيػد
ٌ

تؤدم الكظائؼ التالية:
الجديد .كما ييمكف ليذه األداة أف ٌ
كسيمة تبايف كأسماء اإلشارة.
.8
.3

عبلمة تشير إلى فاعؿ سبؽ ذكره باالسـ.

.1

محبػة"
طريقة لتحديد الفاعؿ في الجممة بربطيا مع الفعؿ" ،اهلل ركح" يك34 :4؛ "اهلل نكر" 8يك5 :8؛ "اهلل ٌ

8يك.86 ،8 :4

الككينيػػة كجػػكد لػػؤلداة التنكيريػػة كػػالتي فػػي اإلنكميزيػػة " "aأك " ،"anممكػػف أف
اليكنانيػػة
لػػـ يكػػف فػػي المغػػة
.B
ٌ
ٌ
يعني عدـ كجكدىا:
.8

نكعية الشيء.
التركيز عمى خصائص أك ٌ
التركيز عمى صنؼ الشيء.

.C

كيفية استخداـ أداة التعريؼ أك التنكير.
يتبايف كتٌاب العيد الجديد تباينان كاسعان في ٌ
يكنانية العيد الجديد
طرؽ إظيار التشديد كالتككيد في
ٌ

.3
.X

تختمػػؼ تقنيػػات إظيػػار التككيػػد مػػف كاتػ و
ػب آلخػػر فػػي العيػػد الجديػػد :ييعتبػػر لكقػػا ككاتػػب رسػػالة العب ػرانييف
.A
األكثر تماسكان كحسب األصكؿ ،مف كتٌاب العيد الجديد.
375

ػأف الماضػػي البسػػيط المبنػػي لممعمػػكـ كػػاف الػػزمف القياسػػي المعيػػارم كالتشػػديد الخػػالي مػػف
.B
لقػػد سػػبؽ كقمنػػا بػ ٌ
أم زمػػف آخػػر أك صػػيغة أك حالػػة كانػػت ذات مغػػزل تفسػػيرم كال ييقصػػد بػػذلؾ أف الماضػػي
الترميػػز كالتأشػػير .لكػػف ٌ

ل مبلئـ مف الناحية النحكية .مثاؿ رك( 81 :6مرتاف).
البسيط المبني لممعمكـ لـ ييستخدـ ألداء مغز ن
الككينية
لميكنانية
المنظكمة المفظية
.C
ٌ
ٌ

ينكع فػي أسػمكبو
الككينية لغة
اليكنانية
كانت
.8
ٌ
ٌ
مصرفة ٌ
ٌ
كحرة مف التسمسؿ المفظي بحيث يستطيع الكاتب أف ٌ
الكتابي خارج المألكؼ ىادفان إلى:



مقصد الكاتب فيما يريد التشديد عميو لمقارئ.



مقصد الكاتب فيما يريد مف فكرتو مفاجأة القارئ.



شعكر الكاتب العميؽ حكؿ ما ىك بصدد كتابتو.

.3

التسمسؿ العادم لمكممة في الترتيب اليكناني مسألة غير محسكمة .لكف الترتيب االفتراضي ىك:



لؤلفعاؿ الرابطة.

()8

الفعؿ.

()3

الفاعؿ.



المتعدية.
لؤلفعاؿ
ٌ

()1

الم ٍسند.
ي

()8

الفعؿ.

()3

الفاعؿ.

()1

المفعكؿ بو.

()5

الجار كالمجركر.



الجمؿ اإلسمية.

()8

االسـ.

()3

البدؿ.

.1

لمتسمسؿ المفظي أىمية قصكل في المجاؿ التفسيرم كالتأكيمي .أمثمة:

()4

()1

المفعكؿ بو غير المباشر.

الجار كالمجركر.

"أعطكني كبرنابا يميف الشػركة" (غػؿ )9 :3فالعبػارة "يمػيف الشػركة" مقسػكمة لبلثنػيف كقػد تص ٌػدرت الجممػة

اليكنانية إظيا انر لمغزاىا.
في
ٌ



تصدرت الجممة إظيا انر لمركزية مكت المسيح.
"مع المسيح" (غؿٌ )31 :3
"المػ ٌػرة تمػػك المػ ٌػرة كبطػػرؽ مختمفػػة" عػػب 8 :8تصػ ٌػدرت الجممػػة إظيػػا انر لكشػػؼ اهلل عػػف ذاتػػو ،كىػػي نقطػػة

بحد ذاتو.
التغاير كليس اإلعبلف ٌ

376

درجة إظيار التككيد اتٌخذ أشكاالن مثؿ:
.D
تكرار الضػمير الشخصػي كالمكجػكد أصػبلن متٌصػبلن مػع الفعػؿ المص ٌػرؼ .مثػاؿ" :كأنػا ،بػذاتي ،بكػؿ تأكيػد،
.8
سأككف معكـ" (مت.)31 :38

الج ىمؿ يسمى ذلػؾ
.3
أم أداة كصؿ أخرل بيف الكممات كالعبارات كالفقرات ك ي
غياب حرؼ العطؼ المتكقٌع أك ٌ
"( asyndetonال ترابط") .يككف الترابط متكقعان ،بالتالي غيابيا يككف الفتان لمنظر .أمثمة:


تككيدية دكف أدكات كصؿ).
التطكيبات ،مت( 1 :5قائمة
ٌ
يك( 8 :84إقحاـ مكضكع جديد).



رك( 8 :9الشركع بمقطع جديد).



.1

تككيدية).
3كك( 31 :83قائمة
ٌ

تك ػرار الكممػػات أك العبػػارات الحاض ػرة فػػي القرينػػة المعطػػاة .أمثمػػة "لمػػدح /لتسػػبيح مجػػده" (أؼ 6 :8ك83

ك )84العبارة مستخدمة إلظيار عمؿ كؿ أقنكـ مف الثالكث.
.4

إف استخداـ المصطمح أك الكممة (نبرة) كرابطة بيف األلفاظ:

عما ييستحسف عدـ ذكػره .مثػؿ "النػكـ" لممػكت (يػك )84-88 :88أك "كشػفت ناحيػة

التعابير الممطٌفة كنايةن ٌ
رجميو" لمعكرة ( ار 8-7 :1؛ 8صـ.)1 :34


المكاربة باستخداـ كممات بديمة عف ذكر اسـ اهلل ممكػكت السػمكات" (مػت )38 :1أك "صػكت فػي السػماء"

(مت.)87 :1

()8
()3

المحسنات االستعارية كالببلغية
ٌ
المبالغات المستحيمة (مت9 :1؛ 11-39 :5؛ .)34 :89
التمطيؼ في التصريح (مت5 :1؛ أع.)16 :3

()1
()5

الشخصنة (8كك.)55 :85
ٍ
التي ٌكـ (غؿ.)83 :5

المقاطع الشعرية (في.)88-6 :3

()6

المفظة التنبيرية بيف الكممات:

()4

(أ)

"الكنيسة".

.i

"في الكنيسة" (أؼ.)38 :1

.ii

"الدعكة" (أؼ.)4 ،8 :4

.iii

" يدعيتـ" (أؼ.)4 ،8 :4

(ب)

.i
.ii

الحر".
" ٌ

الحرة" (غؿ.)18 :4
"المرأة ٌ
"الحرٌية" (غؿ.)8 :5
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"أحرار" (غؿ.)8 :5

.iii


المغة االصطبلحية .كىي المغة التي ليا تحديد ثقافي كلغكم.

()8

االستعارة المجازية عف "الطعاـ" (يك.)14-18 :4

()1

م ع ػػف المش ػػاعر العاطفي ػػة "الكراىي ػػة" (ت ػػؾ18 :39؛ ت ػػث85 :38؛ ي ػػك35 :83؛ رك:9
المص ػػطمح العب ػػر ٌ

()3
.)81
()4

االستعارة المجازية عف "الييكؿ" (يك89 :3؛ مت.)68 :36

"الكػػؿ /الجميػػع" مقابػػؿ "كثي ػريف" قػػارف إش" 6 :51جميعنػػا" مػػع "كثي ػريف"  88 :51ك .83كتبػػدك المفظتػػاف

مترادفتاف في رك 88 :5كتظير في ع.89

.5
.6

استخداـ عبارة لغكية كاممة عكضان عف كممة مفردة .مثاؿ "الرب يسكع المسيح".
االستخداـ الخاص لكممة .autos



كيقصد بيا التشابو.
مع أؿ التعريؼ (حالة النعت) تيترجـ "نفس" ي
و
كضمير شخصي ذات االنعكاس التككيػدم "ىػك نفسػو" "ىػي
بدكف أؿ التعريؼ (حالة المبتدأ) كقد تيرجمت

.E

المقدس مف غير اليكنانييف يمكنيـ تحديد ىكية التككيد بطرؽ شتٌى:
بالنسبة لمطمبة الدارسيف لمكتاب ٌ
النص بيف السطكر اليكناني /اإلنكميزم أك ما يعادلو.
استخداـ المعجـ اإلعرابي مع
ٌ



نفسيا" أك لغير العاقؿ "ىك ذاتو".
.8
.3

مقارنة الترجمات اإلنكميزية أك ما يعادليا ال سيما فيما يتعمٌػؽ بالتبػايف فػي نظريػات الترجمػة مثػاؿ :مقارنػة

الترجمػػات الحرفيػػة ( )NRSV, RSV, NASB, ASV, NKJV, KJVأك مػػا يعادليػػا :مػػع المعػػادؿ الػػديناميكي فػػي
الترجمات ( .)NJB, JB, REB, NEB, NJV, WILLIAMS, TEVكيمكف أف يساعدنا في ىذا األمر كتابThe :

المقدس" مف منشكرات دار .Baker
" Bible in Twenty-Six Translationsست كعشركف ترجمة لمكتاب ٌ
الكتػػاب المقػ ٌػدس المشػ ٌػدد  The Emphasized Bibleتػػأليؼ ( Jaseph Bryanl Rotherhamدار
.1

.)8994 ،Kregel
.4

استخداـ الترجمات الحرفية



الترجمة األميركية القياسية  The American Standard Version, ASVلعاـ .8998

المقدس  Young's Literal Translation of the Bibleتأليؼ Rovert

ترجمة يكنغ الحرفية لمكتاب ٌ
( Youngدار  Guardianلعاـ .)8976

إف د ارسػػة القكاعػػد كالنحػػك مسػػألة مممٌػػة لكػػف ال بػ ٌػد منيػػا لتفسػ و
ػير سػػميـ .كقػػد قيصػػد بالتعريفػػات المػػكجزة كالتعميقػػات
ٌ
القراء مف غير اليكنانييف كاعدادىـ الستخداـ المبلحظات النحكية المعطػاة فػي ىػذا المجمٌػد .بكػ ٌؿ
كاألمثمة ،تشجيع ٌ
لكنيػػا ًل ٍبنػػة فػػي
إف ىػػذه التعريفػػات غايػػة فػػي التبسػػيط كال يجػػكز اسػػتخداميا فػػي المسػػائؿ الجازمػػة العقائديػػة ٌ
تأكيػػدٌ ،
طريؽ و
تفيـ أعمؽ لمتركيب اإلعرابي لمجممة.

378

نرجك أف تككف ىػذه التعريفػات معينػة لمقػارئ إذ تم ٌكنػو مػف فيػـ التعميقػات الػكاردة فػي المسػاعدات الدرسػية األخػرل

التقنية لمعيد الجديد.
عمى نمط التفاسير
ٌ
كيعتبػر
كما يجب عمينا ٌ
بناء عمى مادة المعمكمات المكجكدة في نصكص الكتػاب المق ٌػدس .ي
التثبت مف دقٌة تفسيرنا ن
يخي ػػة كالقرين ػػة الحرفي ػػة
أمػ ػا المػ ػكاد األخ ػػرل ف ػػيمكف أف تتض ػ ٌػمف الكض ػػعية التار ٌ
النح ػػك إح ػػدل أى ػػـ المػ ػكاد المعين ػػةٌ .
كاالستعماؿ المعاصر لمكممة مع المقاطع المتكازية.

379

ممحؽ 2
النصي
النقد
ّ

سيعالىج ىذا المكضكع بطريقة تشرح المبلحظات النصية المكجكدة في التفسير باستخداـ المخطط

التمييدم التالي:
.A

المصادر النصية لكتابنا المقدس بالمغة اإلنكميزية

.a

العيد القديـ

.b

العيد الجديد

.B
.C

النصي".
شرح مكجز لمشكبلت كنظريات "النقد األدنى" المسمى أيضان "النقد
ٌ

طبلع.
مراجع مقترحة لبلستزادة في القراءة كاال ٌ

.A

المصادر النصية لكتابنا المقدس بالمغة اإلنكميزية

.a

العيد القديـ

النص الماسكراتي ) – (MTقاـ المعمٌـ الييكدم عكيبا ) (Rabbi Aquibaبضبط النص العبرم
.i
الصحيح في عاـ 899ـ .كقد يب ًد ىء بإضافة النقاط الصكتية كالنبرات كالمبلحظات اليامشية كعبلمات الترقيـ كنقاط
ضبط األلفاظ في القرف السادس الميبلدم كانتيى العمؿ فييا في القرف التاسع الميبلدم .كقد قاـ بذلؾ جماعة
مف العمماء الييكد عرفكا باسـ الماسكرييف .كقد استخدمكا نفس الشكؿ النصي المستخدـ في المشنا كالتممكد
كالترجكـ كالبسيطة كالفكلغاتا.
.ii

الترجمة السبعينية ) – (LXXيقكؿ التقميد إف الترجمة السبعينية ( )LXXقد أينتجت مف قبؿ سبعيف

ً
عالمان ييكديان في مدة سبعيف يكمان لصالح مكتبة اإلسكندرية برعاية الممؾ بطميمكس الثاني ( 246 – 285قبؿ

أف قائدان ييكديان يعيش في اإلسكندرية ىك الذم طمب إجراء ىذه الترجمة؛ كقد أتى ىذا
الميبلد) .كقد قيؿ افتراضان ٌ
التقميد مف "رسالة أريستيس" .ككثي انر ما كانت الترجمة السبعينية ( )LXXقائمة عمى نصكص عبرٌية متباينة مف
نص المعمٌـ الييكدم عكيبا (النص الماسكراتي).

مخطكطات البحر الميت ) – (DDSيكتبت مخطكطات البحر الميت ( )DDSفي الفترة الركمانية ما
.iii
األسينيكف" .إف
قبؿ الميبلد ( 299ؽ.ـ –  79ميبلدم) مف قبؿ طائفة ييكدية انفصالية معركفة باسـ "
ٌ
المخطكطات العبرٌية التي يعثر عمييا في عدة مكاقع حكؿ البحر الميت تيظير فصيمة نصية عبرٌية مختمفة إلى
حد ما خمؼ النص الماسكراتي كالترجمة السبعينية (.)LXX

فيما يمي بعض األمثمة المحددة عف كيفية أف مقارنة ىذه النصكص قد ساعدت المفسريف عمى فيـ

.iv

العيد القديـ
.8

()8

ساعدت السبعينية ( )LXXالمترجميف كالعمماء عمى فيـ النص الماسكراتي

السبعينية ( )LXXفي إش" 84 :52كما سيندىش منو كثيركف".
380

()2
()3

الماسكراتية ( )MTفي إش" 84 :52تمامان كما اندىش منؾ كثيركف".
إف تمييز الضمير مثبت في إش 85 :52مف السبعينية ()LXX

.a

في السبعينية (" ،)LXXكذلؾ تنذىؿ منو أمـ كثيرة"

.b

في الماسكراتية (" ،)MTىكذا ينضح أممان كثيريف"

.2

ساعدت مخطكطات البحر الميت ( )DDSالمترجميف كالعمماء عمى فيـ الماسكراتية ()MT

.a

لفائؼ البحر الميت ( )DDSفي إش" ،8 :28ثـ ىتؼ الرقيب :ىا أنا أقؼ عمى برج المراقبة"...

.b

الماسكراتية ( )MTفي إش" ،8 :28ثـ صرخ كأسد! أييا السيد أنا قائـ عمى المرصد دائمان في النيار"

.3
.a

كؿ مف السبعينية  LXXكمخطكطات البحر الميت  DDSساعد في تكضيح إش88 :53

في السبعينية كلفائؼ البحر الميت )" ،(DDS) ،(LXXكبعد ىذا العذاب الذم احتممو يرل نكر الحياة

كيفرح"
.b
.b
.i

في الماسكراتية )" ،(MTيرل ثمرة تعبو كيككف راضيان"
العيد الجديد

يكجد أكثر مف  5399مخطكطة لكؿ أك ألجزاء مف العيد الجديد .حكالي  85مكتكبة عمى كرؽ البردم

ك 268مخطكطة مكتكبة بالحرؼ الكبير (البكصية) .كالحق نا ،حكالي القرف التاسع ميبلدم ظيرت نسخة دارجة

بالحرؼ الصغير .كالمخطكطات اليكنانية بشكؿ الكتابة اليدكية عددىا حكالي  .2799كلدينا حكالي  2899نسخة
ألجزاء مف النصكص المقدسة تستخدـ في العبادة كالتي ندعكىا كتب الفصكؿ.

اء مف العيد الجديد محفكظة في المتاحؼ.
.ii
حكالي  85مخطكطة يكنانية مكتكبة عمى البردم تتضمف أجز ن
بعضيا مؤرخ مف القرف الثاني الميبلدم كلكف معظميا مف القرنيف الثالث كالرابع الميبلدييف ،كال يتضمف أم منيا
كامؿ العيد الجديد .كمجرد أنيا أقدـ النسخ مف العيد الجديد ال يعني أف فييا تيجئات مختمفة أقؿ .فكثير منيا

تتكخى العناية في العمؿ كلذا تضمنت ىذه النسخ كثي انر مف
قد نسخ بسرعة مف أجؿ االستخداـ المحمٌي .لـ ٌ
االختبلؼ في التيجئة.
ؼ ) (alephأك ( ،)98التي عثر عمييا تيسشندركؼ
.iii
م ًأل ٍ
المخطكطة السينائية ،كتعرؼ بالحرؼ العبر ٌ
في دير القديسة كاتريف في جبؿ سيناء .تعكد بتاريخيا إلى القرف الرابع ميبلدم كتتضمف الترجمة السبعينية
) (LXXلمعيد القديـ إضافة إلى العيد الجديد اليكناني .كىي مف نكع "النص اإلسكندراني".

.iv

المخطكطة اإلسكندرانية ،المعركفة بالحرؼ " "Aأك ( ،)92كىي مخطكطة يكنانية مف القرف الخامس
عثر عمييا في اإلسكندرية ،بمصر.

المخطكطة الفاتيكانية ،المعركفة بالحرؼ " "Bأك ( ،)93يعثر عمييا في مكتبة الفاتيكاف في ركما
.v
كتاريخيا مف منتصؼ القرف الرابع الميبلدم .كتتضمف الترجمة السبعينية ) (LXXلمعيد القديـ كالعيد الجديد
بالمغة اليكنانية .إنيا مف نكع "النص اإلسكندراني".

381

.vi
.vii

المخطكطة األفرامية ،المعركفة بالحرؼ " "Cأك ( ، )94كىي مخطكطة بالمغة اليكنانية مف القرف
الخامس كتالفة جزئيان

مخطكطة بي از المعركفة بالحرؼ " "Dأك ( )95كىي مخطكطة بالمغة اليكنانية مف القرف الخامس أك

السادس .كىي تمثؿ بشكؿ رئيسي ما يدعى "النص الغربي" .تتضمف إضافات عديدة ككانت الشاىد اليكناني
الرئيسي لترجمة الممؾ جيمس.
يمكف تصنيؼ مخطكطات العيد الجديد في ثبلث ،كربما أربع ،فئات تتشارؾ بالخصائص.

.viii


النص اإلسكندراني مف مصر

()8

( P75, P66حكالي  299ـ) ،التي تسجؿ األناجيؿ.

()3

تسجؿ رسالتي بطرس كييكذا
( P72حكالي  ،)259 – 225التي ٌ
المخطكطة  ،Bالتي تدعى الفاتيكانية (حكالي  325ـ) ،التي تتضمف كؿ العيد القديـ كالعيد الجديد.

()5

يقتبس أكريجانكس مف ىذا النكع مف النص

()6

المخطكطات األخرل التي تظير ىذا النكع مف النص ىي אC, L, W, 33 ،

()2
()4



( P46حكالي  225ـ) ،التي تسجؿ رسائؿ بكلس

النص الغربي مف شماؿ إفريقيا.

()8

يقتبس مف آباء كنيسة شماؿ إفريقيا ،ترتميانكس ،كبريانكس ،كالترجمة البلتينية القديمة

()2

يقتبس مف إيريناكس

()3

يقتبس مف تاتيانكس كالترجمة السريانية القديمة

()4

مخطكطة  Dبيزا ،تتبع ىذا النكع النصي



النص البيزنطي الشرقي مف القسطنطينية

()8

ىذا النص منعكس في  % 89مف المخطكطات الػ 5399

()2

يقتبسو آباء كنيسة أنطاكية سكريا ،الكبادككييف ،الذىبي الفـ ،ثيكدكرس.

()3

المخطكطة ( Aاإلسكندرانية) في األناجيؿ فقط.

()4

المخطكطة ( Eالقرف الثامف) لكؿ العيد الجديد.


()8

النكع الممكف الرابع ىك "القيصرٌية" مف فمسطيف.
تظير بشكؿ رئيسي في مرقس.

()2

بعض الشكاىد عمييا  P45ك W

.B

مشكبلت كنظريات "النقد األدنى" أك "النقد النصي"

.a

كيؼ حصمت اختبلفات التيجئة

.i

عف غير تعمد أك عرضيان (كىي األكثرية العظمى مف الحاالت)
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.8

انزالؽ النظر في النسخ اليدكم بحيث يق أر المرحمة الثانية لكممتيف متماثمتيف كبيذا يحذؼ كؿ الكممات

الكاقعة بينيما )(homoiteleuton
()8

السيك البصرم في حذؼ كممة ذات حرؼ ثنائي أك عبارة )(haplography

.2

السيك السمعي في النسخ اإلمبلئي حيث يحصؿ االختبلؼ في التيجئة ) .(itacismغالبان ما يتضمف

.3

النصكص اليكنانية القديمة لـ يكجد فييا تقسيـ إلى أصحاحات كآيات ،كفييا القميؿ مف الترقيـ إف لـ يكف

()2

السيك الذىني في تكرار عبارة أك سطر مف النص اليكناني )(dittography

خطأ التيجئة أك تيجئة كممة يكنانية ذات لفظ صكتي مشابو.

معدكمان ،كما أنو افتقر إلى فسحات بيف الكممات .فمف الممكف تقسيـ الحركؼ في مختمؼ األمكنة فتتشكؿ

كممات مختمفة.

عف قصد

.ii
.8

أيحدثت تغييرات لتحسيف الشكؿ النحكم لمنص المنسكخ

.2

أيحدثت تغييرات لمطابقة النص مع نصكص كتابية أخرل (تكافؽ المتكازيات)
أيحدثت تغييرات بضـ قراءتيف متنكعتيف في نص طكيؿ متَّ ًحد (دمج)

.5

بعض المعمكمات اإلضافية كالضبط التاريخي أك التفسير المناسب لنص ما يمكف أف يككف قد كضعو

.3
.4

أيحدثت تغييرات لتصحيح مشكمة بادية في النص (قارف8كك 27 :88مع 8يك)8-7 :5

أحد الكتبة عمى اليامش ،لكف كاتبان آخر أدخمو في النص (قارف يك)4 :5
.b

.i

المذاىب األساسية لمنقد النصي (خطكط إرشادية منطقية لتحديد أك تقريرالقراءة األصمية لمنص عندما

تتكاجد االختبلفات)

مف المحتمؿ أف يككف النص األصمي ىك األكثر صعكبة كاحراجان كغير مألكؼ نحكيان

.ii

كممكف أف يككف النص األصمي ىك األقصر

.iii

إف النص األقدـ ييعطى كزنان أك أىمية أكثر بسبب قربو التاريخي مف األصؿ كيتساكل كؿ ما عداه
افيان
إف القراءة األصمية تككف عادة في المخطكطات المتنكعة جغر ٌ

.vi

أصؿ االختبلفات األخرل
النص الذم يمكف لو أف يشرح عمى نحك أفضؿ
ى
اقتباساف يساعداف عمى إظيار التكازف في ىذه االختبلفات المقمقة.

.iv

تيعطى األكلكية لمنصكص األضعؼ عقائديان ،كخاصة تمؾ المتعمقة بالجدؿ البلىكتي الرئيسي في فترة
.v
تغيير المخطكطة ،كالثالكث في 8يك.8-7 :5
.vii
.A

مف كتاب " Introduction to New Testament Textual Criticismمقدمة إلى النقد النصي

لمعيد الجديد" تأليؼ جيو .ىاركلد غرينبلند:

ثمة عقيدة مسيحية تتكقؼ عمى نص قابؿ لممناقشة؛ كيتكجب عمى الطالب الذم يدرس العيد الجديد أف
"ليس ٌ
صو أف يككف أكثر أرثكذكسيةن أك أقكل عقائديان مف األصؿ المكحى بو" (ص.)68
يتكخى الحذر مف أف يريد ىلن ٌ
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.B

قاؿ ك .ا .كريكيؿ ) (W.A.Creswellلػً غريغ غاريسكف ) (Greg Garrisonمف جريدة بيرمنغياـ

نيكز  Birmingham Newsأنو (أم كريسكيؿ) ال يؤمف أف كؿ كممة في الكتاب المقدس مكحى بيا" ،عمى
األقؿ ليس كؿ كممة ينقمت إلى الجميكر العصرم مف قبؿ مترجميف عمى مر القركف" .كقاؿ كريسكيؿ" :أنا مؤمف
كثي انر بالنقد النصي .كلذا ،أعتقد ،أف النصؼ األخير مف األصحاح السادس عشر مف إنجيؿ مرقس إنما ىك

ىرطقة :ليس مكحى بو ،إنو ممفؽ  ...فعندما تقارف تمؾ المخطكطات األقدـ ،ال ترل ختامان كيذا في إنجيؿ
مرقس .لقد أضافيا أحدىـ "...

ك ٌادعى ممثؿ جماعة  SBCأف "التحريؼ" كاضح في يكحنا ،5في قصة يسكع عمى بركة بيت حسدا .كيناقش
القصتيف المختمفتيف النتحار ييكذا (قارف مت 27مع أع" :)8إنيا مجرد رأم مختمؼ في االنتحار" كما يقكؿ

كريسكيؿ .كيضيؼ قائبلن" :إف كانت في الكتاب المقدس ،فثمة شرح ليا .كقصتا انتحار ييكذا مكجكدتاف في

الكتاب المقدس" كيتابع القكؿ" :إف النقد النصي عمـ رائع في حد ذاتو .فبل ىك سريع الزكاؿ كال ىك كقح .إنو
فعاؿ كمركزم "...
ٌ
مشكبلت المخطكطة (النقد النصي)
.C
.i
.ii
.iii

.a

مصادر مقترحة لبلستزادة في القراءة

النقد الكتابي :تاريخي نا ،كأدبي نا كنصيان ،لكاتبو آر .إتش .ىاريسكف
Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual, by R.H. Harrison
نص العيد الجديد :رسالتو ،فساده كاحياؤه ،لكاتبو بركس إـ .ميتزجر
The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration by
Bruce M. Metzger
مقدمة إلى النقد النصي لمعيد الجديد ،لكاتبو جيو .إتش .غرينمي
Introduction to the New Testament textual Criticism, by J. H. Greenlee
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ممحؽ 3
معجـ األلفاظ
أدب الحكمة (Wisdom Literature) :ىذا كاف نكعان شائعان مف األدب في الشرؽ األكسط القديـ (كالعالـ

الحديث) .كاف في األساس محاكلة لبناء جيؿ جديد عمى خطكط إرشادية لمحياة الناجحة مف خبلؿ الشعر
كاألمثاؿ أك المقاؿ .كاف مكجيان إلى الفرد أكثر منو إلى المجتمع بشكؿ عاـ .لـ يستخدـ إشارات ضمنية لمتاريخ،

لكنو تأسس عمى الخبرات الحياتية كالمبلحظة .تفترض األسفار مف أيكب إلى نشيد األنشاد في الكتاب المقدس

كجكب عبادة ييكه ،لكف ىذا الرأم المتديف ليس كاضحان عمى الدكاـ في خبرة كؿ إنساف.

فكنكع مف األدب نراه يعمف حقائؽ عامة .إنما ال يمكف استخداـ ىذا النكع مف األدب في جميع األحكاؿ بالتحديد.

فثمة تعبيرات عامة ال تنطبؽ دائمان عمى كضع كؿ إنساف.

لقد تجاسر ىؤالء الحكماء عمى أف يطمقكا أسئمة الحياة الصعبة .كغالبان ما يتحدكف اآلراء الدينية التقميدية (أيكب

كالجامعة) .إنيـ يشكمكف ميزانان كتكت انر لئلجابات السيمة عف مآسي الحياة.

أرسطو )Aristotle( :كاف كاحدان مف فبلسفة اليكناف القدماء كتمميذ أفبلطكف كمعمٌـ اإلسكندر الكبير .يصؿ
تأثيره ،حتى اليكـ ،إلى مساحات شتى مف الدراسات الحديثة .كىذا ألنو رٌكز عمى المعرفة مف خبلؿ المراقبة

كالتصنيؼ .كىذه إحدل معتقدات النيج العممي.

استقرائي Inductive :ىذا منيج لمتفكير المنطقي يتحرؾ مف الخاص إلى العاـ .إنو المنيج التجريبي لمعمـ

الحديث .كىك باألساس مقاربة أرسطك.

إعادة الصياغة (Paraphrase) :ىذا اسـ إلحدل نظريات ترجمة الكتاب المقدس .يمكف لترجمة الكتاب

ض كسمسمة متصمة مف الكممات المتطابقة ،حيث يتكجب أف يككف ثمة كممة إنكميزية لكؿ كممة
عر ى
المقدس أف تي ى
عبرٌية أك يكنانية ،يقابميا "إعادة الصياغة" حيث تترجـ فييا الفكرة فقط مع اعتبار أقؿ لمكممات أك الجمؿ

يحاكؿ فييا أخذ النص األصمي عمى
األصمية .فبيف ىاتيف النظريتيف تأتي ترجمة المرادؼ الديناميكي التي
ى
محمؿ الجد ،كانما تجرم ترجمتو بعبارات كأشكاؿ نحكية حديثة .ىذا كيمكف مراجعة بحث جيد ليذه النظريات
المتعددة لمترجمات في الصفحة 35مف كتاب كيؼ تق أر الكتاب المقدس How to Read the Bible For All

 Its Worthلمؤلفيو "في كستيكارت".

إعبلف (رؤيا) (Revelation) :ىذا ىك االسـ الذم يطمؽ عمى مفيكـ أف اهلل قد كمٌـ اإلنسافَّ .
كيعبر عف كامؿ

ىذا المفيكـ عادة بثبلثة تعبيرات أك مصطمحات )8( :اإلعبلف أك الرؤيا – كىذا يعني أف اهلل قد عمؿ في

التاريخ البشرم؛ ( )2الكحي – أم أف اهلل قد أعطى التفسيرات المناسبة ألعمالو كمعانييا إلى أناس مختاريف
ليسجمكىا لصالح الجنس البشرم؛ ( )3اإلنارة – لقد أعطى ركحو ليساعد اإلنساف عمى فيـ ما يكشفو اهلل.
ٌ
افتراض مسبؽ – استمزاـ (Presupposition) :ىذا أمر يشير إلى مفيكـ تصكرنا المسبؽ ألمر ما .غالبان ما
ّْ
بالتحيز ،إنيا
اء أك أحكامان عف قضايا قبؿ أف نقارب األسفار المقدسة نفسيا .ىذه النزعة تيعرؼ أيضان
ٌ
نشكؿ آر ن
كضع أكلكية  prioriأك افتراض أك ما قبؿ التفيـ.
385

أفبلطوف (Plato) :أحد فبلسفة اليكناف القديمة .كاف لفمسفتو تأثير عمى الكنيسة األكلى مف خبلؿ عمماء
اإلسكندرية كمصر كفيما بعد القديس أكغسطينكس .لقد افترض أف كؿ شيء عمى األرض كاف كىمان كمجرد
نسخة عف النمكذج األصمي الركحي .كقد كازف البلىكتيكف أفكار أفبلطكف مع العالـ الركحي.

األدب الرؤيوي (Apocalyptic Literature) :كاف ىذا ىك النكع األدبي السائد كحتى مف الممكف أنو متفرد
مغ انز مف الكتابة ،استيخدـ في أياـ احتبلؿ الييكد مف ًقبؿ القكل األجنبية عنيـ .يفترض ىذا
في ذلؾ .كاف نكعان يم ى
األدب أف إليان شخصيان فاديان قد خمؽ أحداث العالـ كىك قابض عمى زماميا كأنو يرعى إسرائيؿ رعاية خاصة
كي ًع يد ىذا األدب بانتصار حاسـ في نياية األمر مف خبلؿ مجيكد خاص يبذلو اهلل .إنو رمزم
كيكلييـ اىتمامو .ى
كخيالي كذك مصطمحات يمٍم َّغزة .غالبان ما َّ
يعبر عف الحقيقة باأللكاف كاألرقاـ كالرؤل كاألحبلـ كالتأمؿ المبلئكي
كالكممات ذات الشيفرة السرية ،كغالبان ما يككف دقيؽ الثنكية ما بيف الخير كالشر.

أمثمة عف ىذا النكع مف األدب ( )8العيد القديـ ،حزقياؿ (األصحاحات  ،)48–36دانياؿ (األصحاحات –7

 ،)82زكريا؛ ( )2العيد الجديد ،مت24؛ مر83؛ 2تس2؛ سفر الرؤيا.

اإلدراج Eisegasis :ىذا تعبير معاكس لبلستنباط  . Exegesisفإذا كاف االستنباط ىك استخراج قصد الكاتب
األساسي ،فيذا المصطمح يعني إقحاـ رأم أك فكر غريب.

األريوسية )Arianism( :كاف أريكس كاىنان في الكنيسة في اإلسكندرية بمصر في القرف الثالث كأكائؿ القرف

أقر بأف يسكع كاف قبؿ خمؽ الككف كلكنو ليس إليان (أم ليس مف نفس جكىر اآلب ،كمف الممكف أنو
الرابع .كقد ٌ
استشيد عمى ذلؾ بما جاء في أـ .38-22 :8كقد عارضو أسقؼ اإلسكندرية الذم بدأ معو في عاـ 388ـ جدالن
داـ سنيف عديدة .كصارت األريكسية قانكف اإليماف الرسمي لمكنيسة الشرقية .كقد أداف مجمع نيقية أريكس في

كثبت المساكاة الكاممة لبلبف باآلب في األلكىة.
عاـ 325ـ ٌ

االستنارة Illumination :ىذا ىك االسـ الذم يطمؽ عمى فكرة أف اهلل قد تكمـ مع الجنس البشرم .فالفكرة

الكاممة َّ
يعبر عنيا بثبلثة مصطمحات )8( :إعبلف ) – (revelationاهلل قد عمؿ في التاريخ البشرم؛ ()2

الكحي ) (inspirationالذم أعطى التفسير المبلئـ ألعمالو كمعانييا ألشخاص معينيف ليسجمكا ذلؾ لمجنس
البشرم؛ ( )3االستنارة ) (illuminationلقد أعطى ركحو ليعيف الجنس البشرم في فيـ إعبلف اهلل لنفسو.

االستنباط (Exegesis( :ىذا ىك المصطمح التقني لعمؿ ترجمة أك تفسير نص محدد .كيعني االستخراج مف
النص كينطكم بداىة عمى أف غايتنا ىي فيـ مقصد الكاتب األساسي في ضكء الكضع التاريخي ،كالقرينة
األدبية ،كبناء الجممة كالمعنى المعاصر لمكممة.

االستنتاجي أو االستداللي (Deductive) :ىذا النيج مف المنطؽ أك التفكير ينتقؿ مف المبادئ العامة إلى

التطبيقات الخاصة بالتحديد بكاسطة العقؿ .عكس التفكير االستقرائي أك االستيبللي ) (inductiveالذم يعكس

الم ىح َّددات المبلحظة إلى إلى النتائج العامة.
النيج العممي باالنتقاؿ مف ي
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اإلعبلف الطبيعي (Natural revelation) :أحد إعبلنات اهلل عف نفسو لئلنساف .يتضمف النظاـ الطبيعي
(رك )29-89 :8الكعي األخبلقي (رك .)85-84 :2كمذككر في مز6-8 :89؛ رك .2-8كىذا متمايز عف
اإلعبلف الخاص ،الذم ىك إعبلف اهلل المحدد عف نفسو في الكتاب المقدس كعمى نحك فائؽ في يسكع الناصرم.
ىذه المقكلة البلىكتية أعيد التنبير عمييا بحركة "األرض القديمة" بيف العمماء المسيحييف (مثاؿ ،كتابات Hugh

 .)Rossفيـ يستخدمكف ىذه المقكلة ليؤكدكا أف كؿ الحقيقة ىي حقيقة اهلل .فالطبيعة باب مفتكح إلى المعرفة
عف اهلل؛ كىذا مختمؼ عف اإلعبلف الخاص (الكتاب المقدس) .كىذا يتيح لمعمـ الحديث حرية البحث في نظاـ
الطبيعة .كفي رأيي إنيا فرصة جديدة رائعة لتقديـ الشيادة إلى العالـ العممي الغربي الحديث.

االنتقائي أو االصطفائي (Eclectic) :ييستخدـ ىذا المصطمح بالعبلقة مع النقد النصي .كيشير إلى عممية
اختيار قراءات مف مخطكطات يكنانية مختمفة بغية الكصكؿ إلى نص يفترض أف يككف قريبان مف المخطكطة

األصمية .إنو يرفض الرأم بأف أم فصيمة مف المخطكطات اليكنانية تستحكذ األصكؿ.

التناقض الظاىري  -البارادوكس (Paradox) :ىذا التعبير يشير إلى تمؾ الحقائؽ التي تبدك متناقضة كلكنيا
صحيحة ،مع أنيا في تكتر فيما بينيا .إنيا تضع الحقيقة ضمف إطار مف خبلؿ تقديميا مف جيات متعاكسة.
كثير مف الحقائؽ الكتابية مقدمة في ثنائيات بارادككسية (أك جدلية) .فالحقائؽ الكتابية ليست نجكم نا معزكلة،

لكنيا كككبة متناسقة مف النجكـ.

البدييية (A priori) :ىذه مفردة مرادفة مع مصطمح " استمزاـ – افتراض مسبؽ" كتتضمف منطقية مستشفة مف
تعريؼ مقبكؿ سابقان ،أك مبدأ أك مكقؼ مف المفترض أنو صحيح .فاألمر البدييي ىك الذم يقبؿ مف غير

تفحص أك تحميؿ.

البردي (Papyri) :ىذا نكع مف القرطاس لمكتابة مف مصر .يصنع مف قصب النير .كىك المادة المكتكب
عمييا أقدـ نسخ العيد الجديد اليكنانية.

البرىاف النصي (Proof-texting) :إف ىذا يشير إلى ممارسة تفسير النص الكتابي باقتباس آية مف غير
اعتبار لقرينتيا الفكرية أك القرينة األكسع في كحدتيا األدبية .إف ىذا يبعد اآليات عف قصد الكاتب كغالبان ما
يتضمف محاكلة إثبات رأم شخصي في حيف القياـ بتأكيد السمطاف الكتابي.

البنوية (Adoptionism) :كانت ىذه إحدل اآلراء المبكرة في عبلقة يسكع باأللكىة .لقد أ ٌكدت في األساس
ّ
أف يسكع كاف إنسانان عادي نا مف كؿ ناحية كقد تبناه اهلل عند معمكديتو (قارف مت87 :3؛ مر )88 :8أك عند

قيامتو (قارف رك .)4 :8كقد عاش يسكع حياة نمكذجية ييقتدل بيا حتى إف اهلل في كقت ما (المعمكدية ،القيامة)
تبناه كابف لو (رك4 :8؛ في .)9 :2كاف ذلؾ رأم ألقمية أخذت بو في الكنيسة األكلى كفي القرف الثامف .فبدالن
ٌ
مف أف اهلل صار إنسانان (التجسد) فإف ىذا الرأم ييعكس ليككف اآلف أف اإلنساف صار إليان!
مف الصعب أف تفي األلفاظ كيؼ أف يسكع ،اهلل االبف ،اإللو قبؿ الكجكد ،قد ككف أك يم ّْجد عمى حياة نمكذجية

عاشيا .إف كاف ىك اهلل في األصؿ فكيؼ يمكف أف يكافأ؟ كاف كاف لو مجد مف قبؿ خمؽ العالـ فكيؼ يمكف أف
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كرـ يسكع بمعنى خاص مف أجؿ إتمامو الكامؿ
يي ىك ٌرـ أكثر؟ كمع أف مف الصعب عمينا أف ندرؾ ،فإف اآلب قد ٌ
إلرادة اآلب.

ترجمة بيف السطور Interlinear :نكع مف أدكات البحث التي تسمح ألكلئؾ الذيف ال يقرؤكف المغة الكتابية
بأف يتمكنكا مف تحميؿ معانييا كتراكيبيا .فيي تضع الترجمة اإلنكميزية عمى مستكل الكممة تمك األخرل مباشرة
تحت المغة الكتابية األصمية .ىذه األداة ،باإلضافة إلى "المعجـ التحميمي" تعطي صيغ كتعريفات العبرٌية

كاليكنانية.

التأويؿ التفسيري (Hermeneutics) :مصطمح تقني لممبادئ التي تكجو التفسير .إنيا ك هؿ مف الخطكط

اإلرشادية الخاصة كالمكىبة .تقسـ مبادئ التفسير الكتابية إلى فئتيف :عامة كخاصة .ىذا يعكد إلى أنكاع األدب
المختمفة المكجكدة في الكتاب المقدس .فكؿ نكع مف األدب ) (genreلو خطكطو اإلرشادية الفريدة كلكنو يشارؾ

أيضان ببعض االفتراضات العامة كاإلجراءات التفسيرية.

التزمت (Legalism) :يتميز ىذا السمكؾ بالتركيز الزائد عمى القكانيف كالطقكس .كيتجو إلى االتكاؿ عمى األداء
ّ
البشرم لؤلنظمة عمى أنيا كاسطة القبكؿ لدل اهلل .كتميؿ إلى اإلقبلؿ مف شأف العبلقة كاعبلء شأف األداء ،عممان

ميـ لمعبلقة العيدية بيف اهلل القدكس كالبشرية الخاطئة.
أف كبل الجانبيف ه
التممود (Talmud) :عنكاف لتصنيؼ كتنسيؽ التقميد الييكدم الشفيي .يعتقد الييكد أف اهلل أعطى التممكد شفيي نا
المتجمعة عمى مر السنيف .كىنالؾ
لمكسى عمى جبؿ سيناء .إنما في الكاقع يظير أنو حكمة معمٌمي الييكد
ٌ
الم ٍك ىممىة.
نسختاف مكتكبتاف مختمفتاف مف التممكد ىما :البابمية ،كالفمسطينية األقصر غير ي

التناظر الوظيفي لمكتاب المقدس (Analogy of Scripture) :ىذه ىي العبارة المستخدمة لكصؼ الرأم بأف
كؿ الكتاب مكحى بو مف اهلل ،كلذلؾ ىك غير متناقض لكنو متكامؿ .ىذا التأكيد المسبؽ االفتراض ىك األساس

الستخداـ المقاطع المتكازية في ترجمة النص الكتابي.

التوراة (Torah) :كممة عبرٌية لما يعني "التعميـ" .كقد صارت العنكاف الرسمي لكتابات مكسى (مف التككيف إلى
التثنية) .إنيا بالنسبة لمييكد القسـ الجازـ ذك السمطاف األعمى في الشريعة العبرانية.
الجدلي (Dialectical) :ىذا نيج التفكير الذم فيو أف ذلؾ الذم يبدك متناقضان أك بارادككسيان يتماسؾ بشدة

باحثان عف إجابة َّ
مكحدة تتضمف جيتي البارادككس .كثير مف العقائد الكتابية ليا ازدكاجيات جدلية ،القضاء

كالقدر  -اإلرادة الحرة؛ الضماف – المثابرة؛ اإليماف – األعماؿ؛ القرار – التممذة؛ الحرية المسيحية -المسؤكلية
المسيحية.

نصيان .كىك يعني أف الترجمة
الحرفي (Literal) :ىذا اسـ آخر لمنيج التفسير األنطاكي التاريخي كالمرٌكز
ٌ
تتضمف المعنى العادم كالكاضح لمغة البشرية ،مع أنيا ما برحت تتعاطى المغة الرمزية المجازية.
الرقائؽ الموراتورية (Muratorian Fragments) :ىذه الئحة األسفار القانكنية لمعيد الجديد .كتبت في
ركما قبؿ العاـ  299ـ .كىي تظير نفس األسفار السبعة كالعشريف كالعيد الجديد البركتستانتي .كىذا يظير
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بجبلء أف الكنائس المحمية في مختمؼ نكاحي اإلمبراطكرية الركمانية قد أرست المعيار "عمميان" قبؿ المجامع

الرئيسية التي عقدت في القرف الرابع.

الروحنة (Spiritualize) :ىذا مصطمح مرادؼ لممجازٌية أك التعبير بالمجاز بمعنى أنو يي ٍب ًعد القرينة التاريخية
كيفسر بناء عمى معايير أخرل.
كاألدبية لممقطع ٌ

الترجمة السبعينية (Septuagint) :ىذا ىك االسـ الذم أيطمؽ عمى الترجمة اليكنانية لمعيد القديـ .يقكؿ التقميد

إف سبعيف عالمان ييكديان كتبكىا في مدة سبعيف يكمان لمكتبة اإلسكندرية في مصر ،تاريخ ذلؾ كاف حكالي العاـ

 259ؽ .ـ( .في الكاقع يمكف أف ىذا العمؿ تطمب أكثر مف مئة سنة ليكتمؿ) .كتيعتبر ىذه الترجمة ذات مغزل
تبيف لنا كضع الترجمة الييكدية في
ىاـ ألنيا ( )8تعطينا نصان قديمان لممقارنة مع النص العبرم الماسكراتي؛ (ٌ )2

يعبر عنيا اختصا نار
القرنيف الثاني كالثالث قبؿ الميبلد؛ ( )3تعطينا الفيـ
المسياني الييكدم قبؿ رفضيـ لممسيحٌ .
ٌ
برقـ سبعيف بطريقة الكتابة الركمانية "."LXX
السمطاف الكتابي (Biblical Authority) :يستخدـ ىذا المصطمح بمعنى خاص جدان .كيكصؼ بأنو تفيُّـ ما

قالو الكاتب األصمي ليكمو آنذاؾ كتطبيؽ ىذه الحقيقة عمى عصرنا الحاضر .كيكصؼ السمطاف الكتابي عادة

عمى أنو اعتبار الكتاب المقدس بالذات كالمرشد الرسمي الكحيد الجازـ كذم السمطاف .إال أنني ،في ضكء
الترجمات العصرية غير المبلئمة ،قد حددت المفيكـ لمكتاب المقدس كما ىك مترجـ بعقائد النيج التاريخي
النحكم.

الشتات (Diaspora) :مصطمح فني يكناني استخدمو الييكد الفمسطينيكف لئلشارة إلى الييكد الذيف يعيشكف

خارج الحدكد الجغرافية ألرض الميعاد.

الطابع المنطقي (Typological) :ىذا نكع متخصص مف التفسير .ينطكم عادة عمى حقيقة العيد الجديد في
مقاطع العيد القديـ بكسائؿ الرمز التحميمي .ىذه الفئة مف عمـ التفسير كانت عنص نار رئيسيان مف النيج

اإلسكندرم .فبسبب إساءة استخداـ ىذه النكع مف التفسير ،يتكجب عمى المرء أف يقتصر في استخدامو عمى
أمثمة مسجمة في العيد الجديد.

الطباقي أو المتناقض (Antithetical) :أحد المصطمحات الكصفية الثبلثة المستخدمة لمداللة عمى العبلقة

م .إنو يرتبط بأبيات الشعر المتعاكسة أك المتضادة في المعنى (أـ.)8 :85 ،8 :89
بيف أبيات الشعر العبر ٌ
ثمة معنياف
الغموض أو االلتباس (Ambiguity) :يشير إلى الشؾ الناتج عف كتابة مستند عندما يككف ٌ

ثمة اثناف أك أكثر مشار إلييما بآف كاحد .مف الممكف أف يكحنا يستخدـ التباسان ىادف نا.
محتمبلف أك أكثر أك ٌ
الغنوصية Gnosticism :معظـ معرفتنا ليذه اليرطقة مستقاة مف الكتابات الغنكصية في القرف الثاني .عمى
أف األفكار االبتدائية كانت مكجكدة في القرف األكؿ (كما قبمو) .كبعض العقائد الغنكصية عند فالنتينكس
كسيرينثينكس مف القرف الثاني ىي )8( :المادة كالركح أزلياف (ثنائي أنطكلكجي)؛ المادة شر ،كالركح خير .فاهلل
يتدخؿ مباشرة بخمؽ المادة الشريرة؛ ( )2ىنالؾ انبثاقات (أيكنات  eonsأك
الذم ىك ركح ال يمكف لو أف
ٌ
مستكيات مبلئكية) بيف اهلل كالمادة .فاألخير منيا أك األقؿ مرتبة كاف ييكه العيد القديـ الذم خمؽ الككف
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)(kosmos؛ ( )3يسكع كاف انبثاقان مثؿ ييكه كلكف أعمى منو عمى سمٌـ المراتب كأقرب إلى اهلل .البعض
يصنفكنو في المرتبة األعمى إنما يبقى أقؿ مف اهلل كبالتأكيد ليس اإللو المتجسد (يك .)84:8كباعتبار أف المادة

ركحيان (8يك3-8 :8؛ )6-4:8؛ ()4
شر ،فبل يمكف أف يككف ليسكع جسد مادم كيبقى إليان؛ لقد كاف طيفان
ٌ
الحصكؿ عمى الخبلص ىك باإليماف بيسكع إضافة إلى معرفة خاصة ،ال يدركيا إال أشخاص خصكصيكف.
كانتقاؿ المرء بيف العكالـ السماكية يحتاج إلى المعرفة (كممات سر لممركر  .)passwordsكالشريعة الييكدية
مطمكبة أيضان مف أجؿ الكصكؿ إلى اهلل.
كلقد دافع المعمّْمكف الكذبة الغنكصيكف عف نظاميف أخبلقييف متضاديف )8( :كاف نمط الحياة لبعضيـ غير ذم
سرية (كممات سر  )passwordsمف
عبلقة بالخبلص .فالخبلص كالركحانية بالنسبة ليـ كانا مغمفاف في معرفة ٌ
خبلؿ العكالـ السماكية (األيكنات )eons؛ ( )2آلخريف منيـ كاف نمط الحياة أم انر حاسمان لمخبلص ،فركزكا عمى
نمط حياة متقشؼ بمثابة البرىاف عمى الركحانية الحقيقية.

الفاتيكانية (Vaticanus) :ىي المخطكطة اليكنانية مف القرف الرابع الميبلدم .يكجدت في مكتبة الفاتيكاف.
تضمنت في األصؿ كؿ العيد القديـ ،كاألبككريفا كالعيد الجديد .إال أف بعض أجزائيا قد فيقدت (التككيف،

المزامير ،العبرانييف ،الرسائؿ الراعكية ،فميمكف كالرؤيا) .إنيا مخطكطة مفيدة جدان في التأكد مف النصكص
األصمية في المخطكطات .كىي مصنفة بدرجة "."B

الفولغاتا (الشعبية) (Vulgate) :ىذا ىك االسـ الذم يطمؽ عمى ترجمة جيركـ البلتينية لمكتاب المقدس .كقد

صارت ىذه الترجمة ىي األساسية أك "العامة" لمكنيسة الكاثكليكية الركمانية .ككانت قد أنجزت عاـ  389ـ.

القانونية (Canon) :ييستخدـ ىذا المصطمح لكصؼ الكتابات التي ييعتقد أنو مكحى بيا عمى نحك فريد.
كتستخدـ ألسفار العيد القديـ كالعيد الجديد عمى حد سكاء.

الكاتب األصمي (Original author) :ىذا يشير إلى المؤلٌفيف /الكتٌاب الحقيقييف لؤلسفار.
ليعبر عف شيء
الكناية أو المجاز المرسؿ (Metonymy) :ىذه صيغة الكبلـ الذم يستعمؿ فيو اسـ شيء ٌ
آخر مرتبط معو .فعمى سبيؿ المثاؿ نقكؿ "إف اإلبريؽ يغمي" كىذا في الكاقع يعني أف "الماء في اإلبريؽ يغمي".

البلىوت النظامي (Systematic theology) :مرحمة مف التفسير تحاكؿ أف تربط حقائؽ الكتاب المقدس

َّ
مكحدة .إنو تقديـ منطقي لبلٌىكت المسيحي بتصنيفات مقكالتو (اهلل ،اإلنساف ،الخطية،
بطريقة عقبلنية

الخبلص ،إلخ) عكضان عف أف يككف تاريخيان محضان.

بسطيا
المجازي (Allegory) :نما ىذا األسمكب مف التفسير الكتابي أصبلن ضمف الييكدية في اإلسكندريةٌ .

فيمكف اإلسكندرم .الطريقة األساسية ىي الرغبة في جعؿ الكممة المقدسة مناسبة لثقافة المرء أك نظامو الفمسفي
بتجاىؿ الخمفية الكتابية التاريخية ك/أك القرينة الحرفية .إنو أسمكب يبحث عف المعنى الركحي الذم ينطكم عميو
نص الكتاب المقدس .فينبغي قبكؿ أف يسكع في مت 83كبكلس في غؿ ،4قد استخدما المجاز إليصاؿ الحقيقة.
كىذا كاف عمى كؿ حاؿ شكؿ مف دراسة رمكز الكتاب المقدس كليس المجاز بالدقة.
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المجاؿ االستداللي (Semantic field) :يشير إلى المدل الكمي لممعاني المرتبطة بالكممة .كىذا يعني مختمؼ
المدلكالت أك المفاىيـ التي تنطكم الكممة عمييا في القرائف المختمفة.

المخطوطات األصمية (Autographs) :ىك االسـ الذم أطمؽ عمى الكتابات األصمية لمكتاب المقدس .كؿ
النصٌية
ىذه المخطكطات المدكنة بخط اليد مفقكدة .لـ يبؽ سكل ينسخ عف ينسخ .كىذه ىي مصدر النسخ
ٌ
المختمفة في المخطكطات العبرٌية كاليكنانية كالنسخ القديمة.

النسخ اليكنانية المتعددة لمعيد الجديد .كتقسـ ىذه النسخ
المخطوطة (Maunscript) :تشير ىذه الكممة إلى ي
عادة إلى أنكاع متعددة بحسب ( )8المادة التي كتبت المخطكطة عمييا (كرؽ البردم ،الجمد) ،أك ( )2شكؿ

الكتابة بحد ذاتو (كميا أحرؼ كبيرة أك كتابة بالخط المرسؿ) .كيشار إلييا اختصا ار بػ "( "MSلممفرد) أك
"( "MSSلمجمع).

المخطوطة اإلسكندرانية (Alexandrinus) :مخطكطة يكنانية منسكبة إلى اإلسكندرية في مصر تعكد إلى
القرف الخامس كتحتكم العيد القديـ ،أسفار البككريفا كمعظـ أسفار العيد الجديد .ىي إحدل المراجع الرئيسية

لكامؿ العيد الجديد اليكناني (ما عدا أجزاء مف متٌى كيكحنا كككرنثكس الثانية) .فعندما تتفؽ ىذه المخطكطة
المصنفة " "Aمع المخطكطة المصنفة "( "Bالفاتيكانية) في القراءة ،يعتبرىا معظـ العمماء عمى أنيا أصمية في
معظـ نكاحييا.

المخطوطة السينائية (Sinaiticus) :مخطكطة يكنانية مف القرف الرابع الميبلدم .اكتشفيا العالـ األلماني
مسماة
تيسشندركؼ في دير القديسة كاتريف عمى جبؿ مكسى ،كىك المكقع التقميدم لجبؿ سيناء .ىذه المخطكطة ٌ

بالحرؼ األكؿ مف األبجدية العبرٌية (األلؼ) " "alephكتتضمف العيد القديـ ككامؿ العيد الجديد .مف أقدـ
المخطكطات بالحرؼ البكصي (البلتيني).
الم ِ
دافع  -عمـ الدفاع عف المسيحية Apologist (Apologestics) :ليذا االصطبلح جذر يكناني يعني
ُ
"الدفاع الشرعي" .كىك فرع مف المعرفة مف ضمف نظرية تتجو نحك إعطاء البرىاف كالنقاش العقبلني المنطقي
لئليماف المسيحي.

مدرسة اإلسكندرية (Alexanderian School) :نمت طريقة تفسير الكتاب المقدس ىذه في اإلسكندرية،
بمصر في القرف الثاني الميبلدم .كىي تستخدـ مبادئ التفسير األساسية لفيمكف الذم كاف مف أتباع أفبلطكف.

كتسمى أيض نا بالمنيج المجازم .كبقيت مسيطرة في الكنيسة حتى زمف اإلصبلح .مف أقدر أنصارىا كاف

أكريجانكس كأكغسطينكس .راجع " Moises Silvaىؿ أساءت الكنيسة فيـ الكتاب المقدس؟" (بحث أكاديمي،
)8987

مدرسة أنطاكية (Antiochian School):نما ىذا النيج مف تفسير الكتاب المقدس في أنطاكية سكريا في

القرف الثالث الميبلدم كردة فعؿ عمى المنيج المجازم اإلسكندراني في مصر .كطريقتو األساسية ىي التركيز
عمى المعنى التاريخي لمكتاب المقدس .ففسرت الكتاب المقدس عمى نحك طبيعي إنساني .كقد انضمت ىذه
المدرسة إلى الخبلؼ القائـ عمى ما إذا كانت لممسيح طبيعتاف (النسطكرية) أك طبيعة كاحدة (إلو كامؿ كانساف
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كامؿ) .كقد كصمت باليرطقة مف قبؿ الكنيسة الكاثكليكية الركمانية كانتقمت إلى فارس لكف كاف ليذه المدرسة
أىمية أك داللة قميمة .كأصبحت مبادئيا التفسيرية األساسية فيما بعد المبادئ التفسيرية لممصمحيف البركتستانت
التقميدييف (لكثر ككالفف).

المذىب األدبي (Literary Genre) :يشير إلى األشكاؿ الكاضحة التي تستطيع التكاصبلت البشرية اتخاذىا،
كالشعر أك السرد التاريخي .كلكؿ نكع مف األدب إجراءاتو التفسيرية الخاصة باإلضافة إلى المبادئ العامة لكؿ

األدب المكتكب.

المكافئ الديناميكي (Dynamic Equivalent) :ىذه نظرية لترجمة الكتاب المقدس .يمكف لترجمة الكتاب

ظيىر كسمسمة متصمة مف الكممات المتطابقة ،حيث يتكجب أف يككف ثمة كممة إنكميزية لكؿ كممة
المقدس أف تي ٍ
عبرية أك يكنانية ،يقابميا "إعادة صياغة" إذ تترجـ الفكرة فقط مع اعتبار أقؿ لمكممات أك الجمؿ األصمية .فبيف

يحاكؿ فييا أخذ النص األصمي عمى محمؿ الجد ،كانما
ىاتيف النظريتيف تأتي ترجمة المكاف الديناميكي التي ى
تجرم ترجمتو بعبارات كأشكاؿ نحكية حديثة .يمكف مراجعة بحث جيد ليذه النظريات المتعددة لمترجمات في
كتاب "كيؼ تق أر الكتاب المقدس"  ،How to Read the Bible For All Its Worthلمؤلفيو "في كستيكارت"
ص35؛ كفي المدخؿ إلى ترجمة  TEVلركبرت براتشر.

المعجـ التحميمي (Analytical Lexicon) :أداة بحث يسمح لممرء بأف يتعرؼ أك يطابؽ كؿ صيغة يكنانية

في العيد الجديد .إنو تصنيؼ بالترتيب األبجدم اليكناني لمصيغ كالتعريفات األساسية .كبالتكافقية مع ترجمة بيف

السطكر ،يتمكف المؤمنكف غير القارئيف لمغة اليكنانية أف يحممكا صيغ العيد الجديد اليكنانية النحكية كالتركيبية

اإلعرابية.

المقاطع المتوازية (Parallel passages) :ىذه جزء مف المفيكـ بأف كؿ الكتاب المقدس معطى مف اهلل ،لذا
فيي أفضؿ المفسريف لنفسيا كىي العامؿ المكازف لمحقائؽ المتناقضة ظاىريان .كىي أيضان مفيدة عندما يحاكؿ

المرء أف يفسر مقطعان غامضان غير كاضح .كما أنيا تساعد المرء في أف يجد أكضح المقاطع في مكضكع محدد
تمامان ككؿ المفاىيـ الكتابية األخرل لمكضكع محدد.

المقطع (Paragraph) :ىذا ىك الكحدة األساسية التفسيرية في النثر .كيتضمف فكرة مركزية كاحدة كتطكراتيا.
فإذا ما بقينا في مسارىا الرئيسي فإننا لف ننساؽ إلى المكاضيع الثانكية أك يفكتنا قصد الكاتب األصمي.

النسطورية (Nestorianism) :كاف نسطكريكس بطريرؾ القسطنطينية في القرف الخامس .تمقى تدريبو في
أقر حكمان بأف ليسكع طبيعتيف ،إحداىما إنسانية كاممة كاألخرل إليية كاممة .كقد انحرؼ ىذا
أنطاكية سكريا كقد ٌ
الرأم عف الرأم األرثكذكسي اإلسكندراني القائؿ بالطبيعة الكاحدة .كقد انصب اىتماـ نسطكريكس بشكؿ رئيسي
عمى المقب المعطى لمريـ "أـ اهلل" .كقد عارض كيرلٌس اإلسكندراني نسطكريكس كعارض منيجو األنطاكي.

ككانت أنطاكية ىي المركز الرئيسي لممقاربة التاريخية النحكية النصية لترجمة الكتاب المقدس ،بينما كانت

اإلسكندرية المركز الرئيسي لمدرسة التفسير المجازم الرباعي .كأخي انر عزؿ نسطكريكس عف منصبو كنفي.
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النص الماسوراتي (Masoretic Text) :يشير إلى المخطكطات العبرية لمعيد القديـ مف القرف التاسع
الميبلدم التي أنتجتيا أجياؿ مف العمماء الييكد كالتي تتضمف حركات صكتية كعبلمات نصية أخرل .كتشكؿ
النص األساسي لمعيد القديـ الذم لدينا بالمغة اإلنكميزية .كقد تعزز نصيا تاريخيان بالمخطكطات العبرية ،كخاصة

إشعياء ،المعركؼ مف لفائؼ البحر الميت .كيشار إلييا اختصا انر بػ .MT
سمَّـ (Textus Receptus) :تطكر ىذا المعنى في طبعة إيمزيفير ) (Elzevirلمعيد الجديد بالمغة
الم َ
النص ُ
اليكنانية في عاـ  8633ميبلدم .كىك أساسان شكؿ مف العيد الجديد بالمغة اليكنانية التي أينتجت مف بضع
مخطكطات يكنانية متأخرة كنسخة إراسمكس ) ، (Erasmus 1510-1535كستيفانكس (Stephanus 1546-

) 1559كايمزيفير ( .)8678-8624ففي كتاب An Introduction to the Textual Introduction of
" the New Testamentمقدمة إلى النقد النصي لمعيد الجديد" ،ص ،27يقكؿ ركبرتسكف A.T. Robertson
الم ىسمَّـ فالنص البيزنطي ىك األقؿ قيمة مف مجمكعات المخطكطات اليكنانية
"إف النص البيزنطي ىك النص ي
الثبلث (الغربية ،اإلسكندرانية ،البيزنطية) .إنيا تتضمف تراكـ أخطاء القركف لمنصكص المنسكخة يدكيان" .لكف
الم ىسمَّـ قد حفظ لنا نصان دقيقان إلى حد بعيد" (ص .)28إف تقميد
ركبرتسكف يقكؿ عمى كؿ حاؿ "إف النص ي
المخطكطة اليكنانية ىذه (خاصة نسخة إراسمكس الثالثة  )8522يشكؿ أساس ترجمة الممؾ جيمس عاـ 8688
ـ.

النصي ""textual criticism
النقد األدنى (Lower criticism) :انظر النقد
ٌ
النقد األعمى (Higher Criticism) :ىك إجراء التفسير الكتابي الذم يركز عمى الكضع التاريخي كالتركيب
معيف.
األدبي لسفر كتابي ٌ

النقد النصي (Textual criticism) :ىذا العمؿ ىك دراسة مخطكطات الكتاب المقدس .كالنقد النصي
ضركرم ألنو ال يكجد نسخ أصمية كالنسخ المتكفرة تختمؼ عف بعضيا .فيذا العمؿ يحاكؿ أف يشرح االختبلؼ

ليصؿ (بالدقة الممكنة) إلى كممات النص األصمي لمخطكطات العيد القديـ كالعيد الجديد .كغالبان ما يسمى ىذا
العمؿ "النقد األدنى".

النوع األدبي Genre :ىذا مصطمح فرنسي يشير إلى أنكاع األدب المختمفة .كا ٌف زخـ المصطمح ىك تقسيـ
أشكاؿ األدب إلى فئات تتشارؾ في الخاصيات :السرد التاريخي ،الشعر ،األمثاؿ ،الرؤيكيات ،الشريعة.

الوحدة األدبية (Literary Unit) :ىذا يشير إلى أقساـ الفكرة الرئيسية لمسفر الكتابي .يمكف أف تتألؼ مف
عدة آيات ،أك مقاطع أك أصحاحات .إنيا كحدة محتكاة ذاتيان مع مكضكع مركزم.

الوحي Inspiration :ىك مفيكـ كيؼ أف اهلل قد تكمـ إلى الجنس البشرم بإرشاد كتٌاب األسفار المقدسة إلى
َّ
كيعبر عف ىذا المفيكـ عادة بثبلثة مصطمحات )8( :إعبلف
سجمكا ما يكحي بو بدقة ككضكح.
أف ٌ
) – (revelationاهلل قد عمؿ في التاريخ البشرم؛ ( )2الكحي ) – (inspirationلقد أعطى التفسير المبلئـ

ألعمالو كمعانيو ألشخاص معينيف ليسجمكا ذلؾ لمجنس البشرم؛ ( )3االستنارة ) (illuminationلقد أعطى
ركحو ليعيف الجنس البشرم في فيـ إظيار اهلل لنفسو.
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ييودية معمّمي الييود (Rabbinical Judaism) :بدأت ىذه المرحمة مف حياة الشعب الييكدم في السبي
البابمي ( 538-586ؽ.ـ) .فعندما زاؿ تأثير الكينة كالييكؿ ،صارت المجامع المحمية مركز الحياة الييكدية.

أصبحت ىذه المراكز المحمية لمثقافة كالشركة كالعبادة كدراسة الكتاب المقدس مركز حياة الديف القكمي .ككاف
"ديف الكتبة" ىذا في أياـ يسكع مكازيان لذلؾ الذم لمكينة .كعند سقكط أكرشميـ سنة  79ـ ،تح ٌكـ شكؿ ىذا الديف،
المتزمت لمتكراة،
الذم كاف الفريسيكف يسيطركف عميو ،في اتجاه الحياة الدينية الييكدية .كتميز بالتفسير العممي
ٌ
كما ىك مكضح في التقميد الشفيي (التممكد).

انحياز (Bias) :مصطمح يستخدـ لكصؼ النزكع الشديد نحك قصد أك كجية نظر .إنيا العقمية التي تستحيؿ
معيا النزاىة كالتجرد حياؿ أمر بالتحديد أك كجية نظر .إنو كضع التحامؿ.

تركيبي (Synthetical( :إحدل العبارات الثبلث العائدة ألنكاع الشعر العبرم .تتحدث ىذه العبارة عف أبيات
مف الشعر مبنية عمى بعضيا باتجاه تراكمي ،كتدعى في بعض األحياف "أجكائية" (مز.)9-7 :89

تفسير (Commentary) :مصطمح يطمؽ عمى كتاب بحث متخصص .فيك يعطي خمفية عامة لسفر مف
الكتاب المقدس .ثـ يحاكؿ شرح معنى كؿ مقطع مف السفر .البعض يركز عمى التطبيؽ بينما يتناكؿ اآلخر
النص بطريقة أكثر تقنية .ىذه الكتب مفيدة ،إنما ينبغي استخداميا بعد أف يككف المرء قد قاـ بدراسة التمييدية
الخاصة .فبل ينبغي قبكؿ تأكيبلت أك شركح المفسر عمى نحك أنيا غير متفقة مع قكاعد النقد النزيو .كمف النافع
عادة مقارنة عدة تفاسير مف منظكرات الىكتية مختمفة.

صورة العالـ ورؤية العالـ (World picture and worldview) :ىاتاف عبارتاف مترافقتاف كىما مفيكماف

فمسفياف عائداف لمخمؽ .فعبارة "صكرة العالـ" تشير إلى "كيفية" الخمؽ بينما "رؤية العالـ" فتشير إلى اليكية " ىم ٍف".
ىاتاف العبارتاف كثيقتا الصمة بالتفسير الذم يتعامؿ بو األصحاحاف 8ك 2مف سفر التككيف مع ىم ٍف الذم خمؽ
كليس كيؼ خمؽ.

ضيؽ األفؽ (Parochialism) :ىذا يشير إلى نزعات مقفمة في خمفية الىكتية /ثقافية محمية ،فبل تدرؾ
طبيعة الثقافة الممتدة لمحقيقة الكتابية كتطبيقاتيا.

عمـ تركيب الكبلـ (اإلعراب) (Syntax) :مصطمح يكناني يشير إلى بناء الجممة ،كيرتبط بالطرؽ التي تجمع

فييا أقساـ الجممة إلى بعضيا لتصنع فكرة كاممة.

عمـ جذور الكممات (Etymology) :فرع مف دراسة الكممة يحاكؿ تأكيد المعنى األصمي لمكممة .مف جذر
المعنى ىذا يصبح تحديد االستخدامات المتخصصة أكثر سيكلة .كىذا العمـ ال يمثؿ التركيز الرئيسي في
التفسير أك الترجمة بؿ إنو المعنى المعاصر كاستخداـ الكممة.

فيرس (Concordance) :نكع مف أدكات البحث في الكتاب المقدس ،يجدكؿ كركد كؿ كممة في العيديف
القديـ كالجديد .كيساعد بطرؽ عديدة )8( :يحدد الكممة العبرية أك اليكنانية الكامنة خمؼ أم كممة إنكميزية
بالذات؛ ( )2يقارف المقاطع التي استخدمت فييا نفس الكممة العبرية أك اليكنانية؛ ( )3يظير أية كممتيف

مختمفتيف مف العبرية أك اليكنانية مستخدمتيف بنفس الكممة اإلنكميزية؛ ( )4يظير تكرار استخداـ كممات معينة
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في أسفار معينة أك مف قبؿ كتٌاب معينيف؛ ( )5يساعد المرء عمى إيجاد مقطع في الكتاب المقدس (قارف
ص 55-54مف كتاب "كيؼ تستخدـ األدكات المساعدة لدراسة يكنانية العيد الجديد" How to Use New
 Testament Greek Study Aidsلمؤلفو كالتر كبلرؾ .)Walter Clark

لغة الوصؼ والتعبير (Language of description) :تستخدـ ىذه بالعبلقة مع المصطمحات المغكية التي

يكتب بيا العيد القديـ .إنيا تتكمـ عف عالمنا مف حيث الطريقة التي تظير بيا األشياء لمحكاس الخمس .إنيا
ليست أكصافان أك تعبيرات عممية كال قيصد بيا أف تككف كذلؾ.
مخطوطات البحر الميت (Dead Sea Scrolls) :تشير إلى مجمكعة مف النصكص القديمة مكتكبة بالمغة
العبرية كاآلرامية ،كجدت بالقرب مف البحر الميت في عاـ  .8947كانت ىذه مجمكعة كتب الييكد المتعصبيف
في القرف األكؿ ،كقد حدا بيـ ضغط االحتبلؿ الركماني كحركب الغيكريف في الستينات مف القرف األكؿ إلى

إخفاء المفائؼ في جرار فخارية محكمة اإلغبلؽ في المغائر كالجحكر .كلقد ساعدتنا عمى أف نفيـ الكضع
التاريخي لفمسطيف القرف األكؿ كأثبتت أف النص الماسكراتي دقيؽ جدان ،عمى األقؿ إلى ما يعكد لفترة ما قبؿ زمف

المسيح.

سـ (Anthropomorphic) :كتعني "مكصكؼ بصفات بشرية" فيذا التعبير مستخدـ في اإلنشاء الديني
ُم َج َّ
حكؿ اهلل .كىك مشتؽ مف التعبير اليكناني لمجنس البشرم .كىذا يعني أننا نتكمـ عف اهلل كما لك كاف بش انر.
فيكصؼ اهلل بعبارات جسدانية ،مستمدة مف المجتمع ،كنفسية عقبلنية ذات عبلقة بالجنس البشرم (قارف تؾ:3

8؛ 8مؿ .)23-89 :22كىذا طبعان مجرد تناظر كظيفي .عمى كؿ حاؿ ،ليس لدينا أية مقكالت أك مصطمحات
غير تمؾ اإلنسانية التي يمكننا استخداميا .لذلؾ ،فإف معرفتنا باهلل محدكدة رغـ ككنيا صحيحة.

مخطوطة بي از (Bezae) :ىذه مخطكطة بالمغتيف اليكنانية كالبلتينية مف القرف السادس الميبلدم .مصنفة بدرجة
" ."Dتتضمف األناجيؿ كأعماؿ الرسؿ كبعض الرسائؿ الجامعة .كتتميز بإضافات مف قبؿ ين ٌساخ كثيريف .تشكؿ
الم ىسمَّـ " ،"Textus Receptusكىي المخطكطة الرئيسية لتقميد
ىذه المخطكطة أساسان لما يسمى بالنص ي

المخطكطة اليكنانية التي اعتيمد عمييا في ترجمة الممؾ جيمس.
مرادؼ (Synonymous) :مصطمح يشير إلى كممات أك مصطمحات تحمؿ نفس المعنى أك شديدة الشبو بو
(مع أنو ال يكجد في الكاقع كممتاف ليما مدلكؿ كامؿ التطابؽ) .فتككف الكممات المترادفة مف التقارب بمكاف
بحيث يمكف إلحداىما أف تحؿ مكاف األخرل في الجممة بدكف أف ييفقى ىد المعنى .كما تستخدـ أيضان لتدؿ عمى أحد
يعبراف عف الحقيقة نفسيا
األشكاؿ الثبلثة لمشعر العبرم المتكازم .ففي ىذا المعنى تشير إلى بيتيف مف الشعر ٌ

(راجع ،مز.)3 :893

مركزية المسيح (Christocentric) :ييستخدـ ىذا المصطمح ليصؼ مركزية يسكع .إنني أستخدـ ىذا
ّ
برمتو .فالعيد القديـ يشير إليو كىك إتمامو كىدفو
المصطمح فيما يتعمؽ بمفيكـ أف يسكع ىك رب الكتاب المقدس ٌ

(قارف مت.)48-87 :5
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مصطمح Idiom :تستخدـ ىذه الكممة لمعبارات المكجكدة في ثقافات مختمفة ،كالتي ليا معاف متخصصة تتصؿ
بالمعنى المعتاد لممصطمحات الفردية .بعض األمثاؿ الحديثة" :كاف ذلؾ حسف إلى حد مريع" أك "أنت ذبحتني"
فالكتاب المقدس يحكم مثؿ ىذه العبارات.

معرؼ في (خر .)84 :3إنو الشكؿ
ييوه (YHWH) :ىك اسـ اهلل في العيد القديـ المرتبط بالعيد .كىك ٌ
السببي لمعبارة العبرٌية "يككف" .كاف الييكد يخشكف ذكر االسـ لئبل يطمقكنو في الباطؿ؛ لذلؾ ،استبدلكه
م "أدكنام  ،"Adonaiيترجـ ىذا االسـ المرتبط بالعيد إلى ) (Lordفي المغة اإلنكميزية؛ [كفي
بالمصطمع العبر ٌ
العربية يترجـ إلى "رب"].
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ممحؽ 4
إقرار عقائدي
أثبت الكتاب المقدس نفسو .لكنني
أفضؿ أف ٌ
إنني ال أىتـ بشكؿ خاص بإق اررات اإليماف كقكانينيا ،بؿ ٌ
سيزكد غير العارفيف بي بطريقة تمكنيـ مف تخميف منظكرم العقائدم.
أدرؾ أف إقرار اإليماف
ٌ
ففي أيامنا الحاضرة التي تحفؿ بالكثير مف الخدع كاألخطاء البلىكتية أقدـ فيما يمي مختص انر لفكرم البلىكتي.

.8

الكتاب المقدس بعيديو القديـ كالجديد ىك كممة اهلل المكحى بيا كالمعصكمة كذات السمطاف الجازـ .إنو

سجمو رجاؿ بإرشاد إليي خارؽ لمطبيعة .كىك مصدرنا الكحيد لمحقيقة الجمية عف
اإلعبلف الشخصي هلل كالذم ٌ
اهلل كمقاصده .كىك أيضان المصدر الكحيد لئليماف كاألعماؿ في كنيسة اهلل.
ثمة إلو كاحد فقط أزلي خالؽ و
مفتد .إنو خالؽ كؿ شيء ،ما يرل كما ال يرل .كلقد أظير نفسو كمحب
.3

و
و
كمعتف مع أنو
قاض كعادؿ .كلقد أظير نفسو في ثبلثة أقانيـ متمايزة :اآلب كاالبف كالركح القدس؛ منفصمكف حقان

كانما مف جكىر كاحد.

ثمة خطة أبدية لخميقتو ال تتغير كخطة فردية
.1
إف اهلل ممسؾ بزماـ األمكر في عالمو .كفي الكقت نفسو ٌ
التركيز تسمح بإرادة حرة لئلنساف .ال يحدث شيء مف دكف معرفة اهلل كسماحو ،إال أنو يسمح باالختيار الفردم
المستقؿ سكاء كاف لمبلئكتو أك لئلنساف .يسكع المسيح ىك اإلنساف المختار مف اآلب كالكؿ ممكف اختيارىـ فيو.

إف سابؽ معرفة اهلل لؤلحداث ال يي ً
كره اإلنساف عمى قضاء مكتكب سابقان .كمنا مسؤكلكف عف أفكارنا كأعمالنا.
مع أف اإلنساف قد يخمؽ عمى صكرة اهلل كخاؿ مف الخطية ،فقد اختار أف يعصى اهلل .كمع أف قكة فكؽ
.4
طبيعية قد جربت آدـ كحكاء ،إال أنيما مسؤكالف عف تمركزىما اإلرادم حكؿ نفسييما .كقد أثر عصيانيما في

البشرية كالخميقة .ككمنا في حاجة إلى رحمة اهلل كنعمتو بداعي تشاركنا مع آدـ كعصياننا اإلرادم الشخصي.

.5

كلقد كفر اهلل كسيمة غفراف كشفاء لمبشرية الساقطة .فيسكع المسيح ،ابف اهلل الكحيد ،صار إنسانان ،كعاش

حياة ببل خطية ،كبكاسطة مكتو البديمي ،حمؿ عقكبة الجنس البشرم عمى الخطية .إنو الطريؽ الكحيد لمشفاء
ثمة كسيمة لمخبلص إال مف خبلؿ اإليماف بعممو المنجز.
كاستعادة الشركة مع اهلل .كليس ٌ
يتكجب عمى كؿ منا شخصيان أف يقبؿ عرض اهلل لمغفراف كالشفاء في يسكع .كىذا يتـ بكاسطة الثقة
.6
اإلرادية بكعكد اهلل مف خبلؿ يسكع كالتحكؿ المقصكد عف الخطية المعركفة.

كن ٍشفى عمى أساس اإليماف بالمسيح كالتكبة عف الخطية .كعمى كؿ حاؿ فإف البرىاف
.7
كمنا يي ٍغفى ير لنا تمامان ي
عمى ىذه العبلقة يظير في الحياة التي تغيرت كاستمرت في التغيير .إف ىدؼ اهلل لئلنساف ليس فقط السماء في
يكـ مف األياـ ،بؿ مشابية المسيح اآلف .فمع أف الذيف نالكا الفداء الحقيقي يخطئكف أحيانان ،فإنيـ يستمركف في

اإليماف كالتكبة مف خبلؿ حياتيـ.

إف الركح القدس ىك "يسكع اآلخر" .إنو حاضر في العالـ ليرشد الضاليف إلى المسيح كلينمي شبو
.8
المسيح في المخمَّصيف .كمكاىب الركح تيمنح عند الخبلص .إنيا حياة كخدمة المسيح مكزعة بيف أعضاء جسده:
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الكنيسة .إف المكاىب التي ىي في األساس سمككيات كدكافع يسكع تحتاج إلى تحفيز ثمر الركح .كاف الركح
فعاؿ في أيامنا الحاضرة كما كاف في أياـ الكتاب المقدس.
القدس ٌ
المقاـ مف المكت ديانان لكؿ شيء .سيعكد إلى األرض ليديف الجنس البشرم
.9
لقد جعؿ اهلل يسكع المسيح ي
َّ
الممجدة األبدية عند
كمو .أكلئؾ الذيف كثقكا بيسكع كأسماؤىـ مكتكبة في سفر حياة الخركؼ سيأخذكف أجسادىـ

سيفصمكف إلى األبد مف أفراح
عكدتو .سيككنكف معو إلى األبد .إال أف اكلئؾ الذيف رفضكا أف يستجيبكا لحؽ اهلل ي
الشركة مع اهلل الثالكث .كسيدانكف مع إبميس كمبلئكتو.
بالتأكيد ىذا ليس إق ار انر كامبلن أك شامبلن ،لكنني آمؿ أف تعطيكـ لمحة عف فكرم البلىكتي كصفتو المميزة .أحب

العبارة القائمة:

"كحدة في الجكىر ،حرية في المظير ،محبة في كؿ األشياء".
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