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 ترجمة كتاب

ي العهد الجديد من خالل الشهادات المبكرة. 
 
 هل يمكن أن نثق ف

 

 ج. أ. ويلز

 

 ألن الفصلتمت ترجمة ثالثة فصول من أصل 
ً
عن االتجاهات المعارصة لتفسير  يتحدث –الرابع  أربعة فصول )نظرا

ي مقارنة األديان(ما المسيحية وطقوسها ورفض القديم منها وهذا 
 
 ف
ً
 ال أجده مهما
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 مقدمة الكاتب

 

 . ةالمبكر  ةالمسيحيحول الكتابات هناك الكثير من الخالف 

ي كثير من األحيان، مع  العهد الجديديتعامل مؤلفو 
 
، بشكل حاد ف ي

ي القرن الثان 
 
وخلفاؤهم ف

 األشخاص والجماعات )العديد منهم داخل المسيحية( الذين ال يحبونهم. 

ي هذا الكتاب
 
ي ، أنا مهتم أكير بالطريقف

ي أقدم هذه الكتاباتتم بها تة النر
 
ي الكتابات  ،حويل تقليد ف

 
ف

ء مختلف تماالالحقة ي
ا بشكل متعمد ، إىل شر

ً
، وذلك لجعل المواد القديمة أكير ًما. يتم ذلك أحيان

 لمعتقدات الكاتب الالحق ووضعه. ولكن 
ا
  يمكن أن ينتجهذا قبوًل

ً
لناقصة لمعرفة انتيجة لأيضا

. ، ومن الالسابق وضعلل
ا
شعور بأن هذا "ال بد" من توافقه مع ما وجده الكاتب الالحق مقبوًل

ي هنا يال أو التحريف المتعمد غير االحت
 . معن 

ي  
 
ات ف ال )مفهوم من وماذا كان يسوع المسيح( كما هو الح كرستولوجيا يتتبع الفصل األول التغيير

ي -ابقة والالحقة من العهد الجديد بير  األسفار الس
ات النر  تمثل بشكل جيد العملية التغيير

 مختلفة تماًما. أفكار األسطورية حيث تتحول األفكار السابقة بمرور الوقت إىل 

ين للعهد الجديد، وقد تأثرت الثقة به بسبب  ماألناجيل األربعة ليست أقدم الكتب السبعة والعشر

ي فشل كتب
 
 . األناجيل تأكيد ما تقولهة الكتب السابقة عنهم ف

 . وقليل من الالهوتيير  تحدثوا عنه، اتل الدعاءات الكنائس المسيحيةق هذا التناقض

ي ُيظهر الفصل 
ي سفر   الثان 

 
ا ف

ً
ي الكنائس األوىل الشكل المثاىلي جد

 
ي ف

عطي الوضع الحقيقر
ُ
كيف أ

 أعمال الرسل. 

ي  طرستعتي  مادة "ب
 
ي الفصل الوطنف

 
ا بنفس القدر عىل التطور  الثالث" الواردة ف

ً
 جيد

ا
 مثاًل

 ري لألفكار السابقة. األسطو 

ي 
 
ي اليوم يخضعون لكل من التقاليد المسيحية السابقة والالحقة ف ي الفصل الرابع ، نرى مسيحنر

 
ف

 .
ا
 هذه المحاوالت تعارضها بشدة الجماعات القرنير  األولير  إلعادة تفسير جذري لجعلها أكير قبوًل

ي ترى التغيير عىل أنه 
  . خطر المسيحية القوية النر



5 
 

 فعلية لكتب العهد الجديدالتواري    خ ال

 

 

 

ي أن رسائل بولس سابقة لإلنجيل. فل، اجد وضعمهذه التواري    خ ليست 
 
 ال يكاد أحد يجادل ف

نا أن الملك أريتاس  م، ألنه 40ال بد أن بولس قد اعتنق المسيحية قبل  ، المعروف النبطي يخي 

ي ذلك العام
 
 (. 34:  11كورنثوس   4حية )، سىع ذات مرة إىل اعتقاله بسبب أنشطته المسيبموته ف

ين عاًما  ي  ألنمن المحتمل أنه كتب رسائله بعد عشر
 
 تما كنكتب بعد  (1: 4) طيةال غالرسالة إىل  ف
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ي مسيحيا لمدة أربعة عشر عاما عىل األقل، و
 
عندما كان قد أكمل بالفعل كتب   11:  15 يةرومف

ًيا مهًما للغاية. ومع ذلك فقد كتب قبل أن تبد ي المعاناة أثناء الحبرنامًجا تبشير
 
رب مع أ أورشليم ف

ي عام 
 
ي بدأت ف

ه ميالدية وبلغت 66روما النر ي احتالل القدس وتدمير
 
ي  ذروتها ف

 
م. ألنه  70 العامف

ي من الواضح أنها  ناكيذكر التعامالت الحالية مع المجتمع المسيخي ه
ير ال تزال غكانت ، والنر

عجة من أي اضطرابات من هذا القبيل.   مي  

ا من ولكن 
ً
ات واضحة عىل أن هذه الحرب كانت بالفعل شيئ ي بعض األناجيل. هناك مؤشر

 
ف

ي وقت كتابة هذا األ 
 
ي ف

 70. الدليل عىل ذلك وألسباب أخرى لتأري    خ األناجيل بعد ناجيلالماض 

ي 
 
م ف

َّ
ي   بعد الميالد ُمقد ي  وقد  ،41-14فحات صال، Wells 1998 ويلز  كتان 

 
 ف
ً
وضعته أيضا

 . الصفحات التالية

ي الفصل رسالة تاري    خ متأخر مقبول عموًما لتقدير بعض األسباب ل
 
 لثالثابطرس الثانية مذكورة ف

 . أدناه

ي 
أول  ن كتابةع ليست كلها من التاري    خ األقدم ""المبكرة  وضعتها بير  قوسير  عىل أنها الرسائل النر

ي ظهر بها يسو 
ي األناجيلاألناجيل؛ لكنهم جميًعا ينتمون مًعا ألن الطريقة الجديدة النر

 
ي  ع ف

)والنر

ي جمعتها 
ي الحلقات النر

 
ي مجموعة الرسائل "الأعيد ذكرها إىل حد ما ف

 
هم غريبة علي" متأخرةف

ي أدخلتها األناجيل معروفة بشكل جميًعا. يُ 
ة زمنية قبل أن تصبح المستجدات النر ح وجود فير قير

ي الصفحات التالية عام ومقبولة عىل نطاق واسع )راجع أدناه،
 
 (. ف

ي بعض األوساط بينما كانت  ةميستولوجيا القدكر ال تتمر سا
 
ي األحدث تالكرستولوجيا ف

 
ظهر ف

اض وجود و هذا ليس باألمر المستغربمناطق أخرى  ثاىلي م تواصل، ال سيما أننا ال نستطيع افير

 مختلفة. المسيحية المراكز البير  
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 الفصل األول

ي   ثورة الكرستولوج 

 

 

 األدلة المبكرة – 1

 مسيح عىل األرضال –أ 

 عامي 
تبت بير 

ُ
ي العهد الجديد قد ك

 
 70من المتفق عليه عىل نطاق واسع أن األناجيل المدرجة ف

 م.  100و

ي هذه األناجيل األربعة
 
ي ف

 
ي العقود األوىل من القرن األول، وعمل ال، ُيزعم أن يسوع علم ف

 
جليل ف

 هناك معجزات. 

ي بيالطس  معجزات، ا أو بأي حال من األحوال تم اعتباره
ي القدس بأمر من الحاكم الرومان 

 
ومات ف

 .  البنطي

ي 
 
ي   ومع ذلك، كما كررت ف  ( The Jesus Legend 1116أسطورة يسوع ) كتن 

، التعرض لها ، أو حنر (، لم يتم ذكر أي من هذه األشياء the Jesus Myth 1111ة يسوع )خرافو 

ي أقدم الوثائ
 
 ق المسيحية الباقية. ف

ي الوثائق المسيحية ، لم يتم بعبارة أخرى
 
ضة ف التطرق إىل أي من هذه األحداث التاريخية المفير

ي ليتم كتابتها بشكل مستقل 
ي وقت مبكر بما يكق 

 
ي هي إما أقدم من األناجيل أو ف

الموجودة والنر

ي األوساط 
 
ي تقوم عليها معروفة بشكل عام ف

عنها )أي قبل أن تصبح تلك األناجيل أو التقاليد النر

 المسيحية(. 

ي األن ةليم المسجلاذا التناقض ملفت للنظر بشكل خاص عندما يكون للسلوك أو التعه
 
اجيل ف

ي كان يتابعها المؤلفون المسيحيون األوائل. 
 صلة واضحة باالهتمامات النر
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ي 
 
" أن بول العهد الجديد  يسمي الباحث ف كتب   ، الذيسجراهام ستانتون األمر برصاحة أنه "محير

ي الخمسينيات من القرن
 
ي اإلشارة بشكل متكرر و ولاأل ف

 
اليم إىل أفعال وتع عىل الدوام، فشل ف

ي ربما يكون فيها قد حسم حجته من خالل القيام يسوع
ي النقاط النر

 
 ". بذلك، "ال سيما ف

ي العهد الجديد اآلخرين تعرض لنا مشاكل مماثلة )ص 
(. 131ويدرك ستانتون أن رسائل مؤلق 

ي العهد ا
 
ي ف

ا أنه "بالنسبة لرسالته الخالصية فايتير شميثالس  لجديديالحظ الباحث األلمان 
ً
أيض

ا إىل تق
ً
ي األناجيل ةليد يسوع المناسباالمركزية،" لم يلجأ بولس أبد

 
وال يشير  ،"، كما هو مذكور ف

ا إىل مادة شدهم )ص 
ً
  (. 314أبد

جمة عىل تر ، اعتمد العلماء سرسائل بول إىل أجل إضافة إشارة كهذه عىل أي حالويضيف أنه من 

جمات الحديثة( ل   ي العديد من الير
 
ي تكررت ف

  " 43:  11كورنثوس   1 لوثر غير الدقيقة )النر
َ
َيُسوع

ض  ي الواقع ال يفير
 
ْسِلَم ِفيَها " بينما ف

ُ
ي أ ِ
نر
َّ
ِة ال

َ
ْيل
َّ
ي الل ِ

 
ي خيانة )ناهيك عناليونالنص  ف

، خيانة يهوذا  ان 

ا(. 
ً
 الذي لم يذكره بولس أبد

  إنها تقول فقط أن
ُ
 يسوع قد أ

ُ
ي اليونانية من قبل هللا -ستشهد سلم أو "ا

 
، كما كان عبد الرب ف

ي للموت تلم"روحه ُس  و  "خطايانا:" الرب أسلمه من أجل 14،  6: 53شعياء إ
". )الصوت المبن 

 للمجهول
ُ
ي قول بولس" أ

 
ي األدب المسيسلم، كما ف

 
ي العهد القديم وف

 
 خي "، كان ُيستخدم غالًبا ف

  . بهذا المعن   إلهي  الفعل المبكر باعتبار 

  .(ضطرار إىل استخدام االسم اإللهي ، مع تجنب اال مسئوللإلشارة إىل أن هللا هو ال أي

وما بعدها، أظهر أن الرب هو الذي  44:  4، مثل روم. ةثلامم سبولأخرى من رسائل فقرات 

يرنا". "أسلمه من أجل تجاوزاتنا" ثم "أقامه لت أجلنا  بل أسلمه من، "لم يشفق عىل ابنه" حيثي 

(. 40:  4طواعية إلرادة هللا من أجل فدائنا )غالطية  "(. يسوع" أسلم نفسه34:  5جميًعا ")رومية 

اح أن ه( من قبل طرف ثالثذلك ه تعرض لال يوجد اقير  . )يهوذا أو غير

، إذا تمت قراءتها من  ي
ي رسائل بولس والنر

 
سيستغل نقادي بعض العبارات اإلضافية الواردة ف

فهم معرف
ُ
ك. يسوع، كما هو موضح هنا كرازةأنه قد تم التعرف عىل  بة مسبقة عن األناجيل، قد ت

ي سسأناقشها أدناه، وما  ي كتن 
 
إليها باخر  المشار  أقوله هناك يمكن استكماله بمناقشة موسعة لها ف

 . A 1111و 1116 الكتاب بالتواري    خ
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ي العهد عىل أنه باستثناء األناجيل نفسها ( 314يشدد شميثالس )ص 
 
، فإن معظم الكتب األخرى ف

ي كما يفعل بولس. 
 بالمسيح التاريخ 

ا
ظهر اهتماًما ضئيًل

ُ
 الجديد ت

، عىل الرغم من أنها متأخرة عن  ي
ي العهد الجديد والنر

 
هذا صحيح تماًما بالنسبة لتلك الكتب ف

مؤكدة  غير  سل، إال أنها ال تزال مبكرة نسبًيا. تضم هذه المجموعة ثالثة ما بعد بو سرسائل بول

، وأفسس( تسالونيكي  4الكنيسة )حسب تقاليد  هإليينسبون  نسبتهم إىل بولس ولكنهم ، كولوشي

ا 
ً
، رسالة الرسالة إىل وأيض انيير  وسفر  ، رسائل يوحنا الثالث،، الرسالة األوىل لبطرسيعقوبالعي 

  الرؤيا. 

 ينسب ذلك إىلالمرء أن ، فقد يكون بمقدور بهذه الطريقةكتب هو الذي  إذا كان بولس وحده 

؛ لكن الصمت المستمر من قبل العديد من المؤلفير  المستقلير  حول بعض السمات الشخصية

 ، ي
وها مهمة وذات صلةعلموا بها، ل لو األمور النر ه عىل هذا النحو. كانوا قد اعتي    ، ال يمكن تفسير

ل العديد من العلماء المشكلة برمتها   إن  -إنه أمر منحرف عندما يخير 
ا
فوا بها أصال ي  -اعير

 
 التناقض ف

هناك تباين بير  الوثائق األقدم بشكل عام والوثائق الالحقة ال بل إن بير  كتابات بولس واألناجيل. 

ي تجاهله. 
 ينبىع 

ي ال
 
ا لالنتباه ف

ً
ة األكير لفت ي مرسائل المير 

ي موقف تاريخ 
 
حدد. المبكرة هي أنها ال تضع حياة يسوع ف

ي الجليل، ف
 
ي القدسوال توجد أمثالال توجد خدمة ف

 
ن ، وال إشارة إىل الزما، وال معجزات، وال آالم ف

  أو المكان أو الظروف المصاحبة عىل اإلطالق. 

ي الرسائل األوىللم تظهر كلمات الجلجلة وبيت لحم والنارصة 
 
ا ف

ً
ستخوالجليل أبد

ُ
دم كلمة ، ولم ت

، ص )القدس( أورشليم  ي
 (. 73،  65هناك فيما يتعلق بيسوع )دوهرنر

 من ذلك
ا
ي اتخذت "شبه" اإلنسان، يظهر يسوع كشخصية خارقة للبدال

رغ" من ، و "أفطبيعة والنر

ي  ي الكتابات المبكرة )الرسائل(  –{ 7: 4قواه الخارقة )فيلن 
 
شخصية اإلنجيل الذي صنع  تليسف

ي جميع أنحاء سوريا ")منر هي العجائب فيه 
 
ي جعلته مشهوًرا ف

ن أجل م لقد ُصلببل  . ( 44:  4النر

ي مر بها ، لكن اآلالم خالصنا 
ي األناجيل. النر

 
 ليست كما ف

ي 
 
ي ، ، عىل سبيل المثالسبولرسائل ف

 
ي ف ديد يشير إىل العهد الجمن علماء بصفته عالم فورنيش   ن 

وقرر  ؛لكهنةل ا رئيًس  هأنه "ال يوجد تطهير للهيكل" )والذي كان بحسب مرقس ولوقا هو ما جعل
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ي و ، "ال خالف مع السلطاتكذلك ،  (ه من أجل ذلكالكتبة قتل
ال و  محاكمة، ال و ، ال مشهد جثسيمان 

يهوذا أو ل، وال كلمة عن المكان أو الزمان، وال ذكر ، وال نساء باكياتلصوص صلبوا مع يسوع

 (. 44)ص  "بيالطس

قبل إشارات بولس العديمة اللون إىل الصلب 
ُ
ة له مهمة بالنسبإشكالية إذا كانت غير  بدونقد ت

: 4و 43:  1كورنثوس   1، عىل سبيل المثال. لكنه هو نفسه يعلن أنها جوهر كرازته )بالقيامة مقارنة

4 .)  

ة )غالطي القدسثالث سنوات من حياته المسيحية قبل أن يزور بولس لقد أمض   ة وجير 
: 1ة لفير

ء يشير إىل أي وعي أو اهتمام باألماكن المقدسة هناك. .(وما يليها  17 ي
 ، ولم يقل أي شر

ة ير  أتوقع منه أن يوثق الصلب كما يفعل المؤرخ ال  ي كتاباته الكثير
 
ي أتوقع منه، ف

أن  المتكررةو ؛ لكن 

ي حدثت فيها بعض المعرفة بالظروف ا نشر يأن أو ، الحدث المهمإىل هذا يشير 
قد علم  ، إذا كانلنر

  بها 
ا
 . أصال

ي كتابهم عام بعض العلماء المعارصين )مثل فريك و 
 
، الذي كتابه ، وإيرل 1111غاندي ف ي

دوهين 

ي عام 
 
ا ف

ً
شر أيض

ُ
وائل لم يصدقوا أن يسوع قد جاء إىل األالمسيحيير   كتاب( يعتقدون أن ال1111ن

ا  األرض كرجل عىل اإلطالق. لم أحافظ عىل هذا 
ً
، عىل الرغم من أنه غالًبا ما ينسبه ىلي الرأي أبد

ي دون   1 . فيما أكتب ظر نالإمعان النقاد الذين كانوا حريصير  عىل التخلص من حجخ 

ي أن غموض بول
ة اآل و  سيرى دوهرنر ي تحديد أحداث السير

 
خرين حول صلب الخالص، وفشلهم ف

وا يسوع "شخصية روحية  ضنا أنهم اعتي 
ي سبقتها، يمكن فهمه بسهولة أكي  إذا افير

الذاتية النر

ي 
 
 خارق للطبيعة / أسطوري للكون ".  جانبتماًما تعمل فقط ف

ي هو قريب تإن رؤيته بطريقة أخرى 
ي ذلك الوقت )النر

 
ي إبعاده عن كل اآللهة المنقذة األخرى ف

عن 

(؛ ألن "اآللهة المنقذة للديانات الغامضة اليونانية الرومانية كانت تعتي   ي كثير من النواجي
 
منها ف

 أسطورية تماًما". 

ي نفسه يأنا أتساءل عن هذا 
" 144،  104)ص  رصح، ودوهرنر ربما ( بأن "بعض المصلير  العاديير 

                                               
(. بواسطة جون 1156جود؟" )وكمثال عىل ذلك، أذكر كتيب جمعية الحقيقة الكاثوليكية "هل المسيح مو   1

ي ثم ي
ي الفصلير  رد عليها ريدفورد. الذي يصور آران 

ي   من 3و  4: )أجبت عىل ريدفورد ف   لكن .Wells 1996كتان 
قال أحد المتحدثير  باسمها إليلير  باركر )كما تسجل(، ص  هكذا -" ةجمعية الحقيقة الكاثوليكية "ليست موضوعي

405n.   ر لرفض كتيبها عن كنيسة   التوحيد.  كمي 
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وا أن  . األسطورية لهة اآلاعتي  ي
ي البدان 

ي الماض 
 
 عاشوا عىل األرض ف

 اآللهة وأنشطتهم.  ؤالءتثبت شهادته أن الفالسفة الوثنيير  قد صاغوا ه

فهم ستخدميُ 
ُ
ي كانت ت

 كتفسير ثانوي ومتطور للقصص النر
ا
ي  التفسير المجازي عادة

 
 األصل عىل ف

  . ن جوهرها عند الدفاع عوذلك ، أنها صحيحة حرفًيا 

 أصبحت الحقيقة صعبة. 

 

 ألساطير آلهة ا، من حيث أن حياة اطير اك تباين بير  يسوع وآلهة األسمن المسلم به أنه ال يزال هن

نسب إىل األزمنة التاريخية. 
ُ
اطورية الرومانية كانت عبارة علهة االوثنية آلفاألساطير لم ت ن إلمي 

ا. 
ً
 تكيفات لطوائف قديمة جد

ي يعبد إلًها هناك وإذا كان 
ي ، فال يوجد إطار تاريتوبةأن يكتسب سجالت مك بدونمجتمع بدان 

خ 

 يناسبه. 

"ُوِلد من نسل داود بحسب  -، كان يسوع أول من اعتي  أنه المسيا الذي ينحدر من داود ومع ذلك

ي التسلسل  -{ 3: 1 مالجسد" )رو 
 
ي مكان ما ف

 
ي المعروف. ولذا كان ال بد من وضعه ف

 الزمن 

 
ا
 عاجال

ا
، لإلجابة عىل األسئلة النقدية، يجب عىل عباده أن يكونوا رصيحير  بشأن أين أم آجال

 . ؟ومنر 

ي العدد ا
ي الرسائل البالطبع ال يتجاهل دوهرنر

 
ي يبدو أنه مبكرةلقليل من اإلشارات ف

ا تؤسس النر

ي تنحية هذه األمور جانًبا باعتبارها قراأنا و تفق نإنسانية يسوع. و 
ات داخلية. ر هو عىل أنه ال ينبىع 

من الممكن أن يقوموا بالمهمة بشكل  وا كانفقد  ، هذه الرسائل تتماشر مع األناجيل )بهدف جعل

.( عىل سبيل المثال، تقول
ا
ا  4 :4غالطية  أكير شموال

ً
ود
ُ
ٍة، َمْول

َ
ا ِمِن اْمَرأ

ً
ود
ُ
 َمْول

ُ
ه
َ
ْرَسَل هللُا اْبن

َ
أن "أ

اُموِس،"
َّ
 الن

َ
ْحت

َ
  . ت

 "مولود فشونيعتي  الم
ً
ا بموجب  ا

ً
من امرأة" طريقة اصطالحية لقول "إنسان". وأن تكون مولود

ي  ناموسال
 للختان" )رومية  بالتأكيد أن تعيش حياة اليهودي)اليهودي( يعن 

ً
: 15، وأن تكون "خادما

5 .) 

ي ولد من امرأة".  ي أن بولس "لم يكن عليه أن يخي  قرائه أن يسوع البشر
 يالحظ دوهرنر
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، عىل أن هذه الشخصية الخارقة للطبيعة قد أصبحت ا يرص، كما أعتقد هن سولكن إذا كان بول

ية، فإن البيان هو  ي صلب البشر
 
، "أرسل هللا ابنه الوحيد إىل العالم"(. 1: 4يو  1موضوع. )راجع ف

ي يفش غال 
 بمعن  أن هللا أرسل "روح" ابنه فقط.  6-4: 4. طيةدوهرنر

يعة الطية( من قيو اليهود )واليهود مثل أهل غ لكن ترصي    ح بولس هو: أرسل هللا ابنه لتحرير  د الشر

". اليهودية ي
 ، وبالتاىلي "قد ننال التبن 

ه ذ، فقد أرسل روح االبن الذي قام من خالل هقيق هذه المكانة )"ألنكم أبناء"(اآلن وقد تم تح

ي قلوب أولئك الذين تحرروا من الناموس بموت المسيح ال(6المرحلة إىل قلوبنا )اآلية 
 
. ، ف ي

 فدان 

ي ع
ي الرسائل األوىل. أتفق أنا ودوهرنر

 
 أنه ىلإن حقيقة صلب المسيح مذكورة بالتأكيد مراًرا وتكراًرا ف

ي نيابة عنا 
ل من مكان مرتفع إىل إذا كان سيعان  لبس حيث يمكن أن يمجال أو موضع ، فعليه أن يي  

 جسده. 

ي 
 
ي بأن "مجال الجسد" )ترجمة مقبولة لكاتا ساركا ف

( يمكن أن تشمل 3: 1روم.  يجادل دوهرنر

، أدن  كرة سماوية، حيث تعيش األرواح الشيطانية وتعمل، ولكنها ال تزال أعىل من قبة السماويةال

 . األرض

ي هذا المجال، يمكن أن يتخذ يسوع بعض مظاهر اإلنسانية، ومن وج
 
ي لم ُيعتقد ف

هة نظر دوهرنر

ل أنه كان  إىل األرض نفسها.  يجب أن يي  

ي بحسب رواح الشيطانبالتأكيد، األ
، صلبوه، بدون بيان رصي    ح أنهم 5: 4كورنثوس.   1ية هي النر

يير   ( " وظفوا عمالء بشر
ً
ي لم يعلمها احد من عظماء هذا الدهر الن لو )كما سنتعرض لهذا الحقا

النر

  . "عرفوا لما صلبوا رب المجد

ي القياشي للعهد  "الحاكم" (أركبون االسم)يشير 
ي قاموس كيتل الالهونر

 
ولس ال الجديد إىل أن ب ف

ذلك  وأن الحجج عىل عكس -وبالتأكيد ليس إىل قيافا وبيالطس  -يشير هنا إىل الحكام األرضيير  

ا العهد القديم وشواهد أخرى الستخدام مصطلح "الحكام"
ً
 ليست مقنعة ". تعطي المقالة أيض

  للداللة عىل الكائنات السماوية.(

ي بيئة خارقة للطبيعة. سواء أكان هذا كبالمثل يبدو أنها ت 15:  4 كولوشي 
 
 أم ال اضع الحدث ف

ً
فيا

ي 
ي مالحظ، فمن المؤ لتأسيس تفسير دوهرنر

 
بعض ناك هكن ت، إن لم كم هو رائع  ته "كد أنه محق ف

ي ، ال تساطير حول الحياة عىل األرضفبعض تفاصيل األ  الحقيقية،التفاصيل التاريخية 
 
ظهر ف
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  ". رسائل قبل وقت األناجيلال

ي أن "المولود تحت الناموس" كخادم للختان يعطي يسوع أكير من مجرد مظهر ع ذلكوم ي رأني
 
، ف

 من مظاهر اإلنسانية. 

" )رومية كانت قيامة يسوع مهمة مثل صلبه. يصف بولس نفسه بأنه "
ا
 ،(1: 1مدعو ليكون رسوًل

عي إىل خدمته )
ُ
  (. 1: 1كورنثوس   1ألنه رأى يسوع المقام وعىل هذا األساس د

 .) ي
ي هذه الوثائق المبكرة يدع "تلميذ" )رفيق شخضي ليسوع األرض 

 
 ال أحد ف

ي هنا ليس أكير من مبشر م
. الكلمة المستخدمة هي "رسول" ، وتعن  الذي  ليس لها المعن  فسيخي

ي الرسل شهود  أعطاه
 
 تاري    خ يسوع، بينما يرى بولس فيهم رسل اإلنجيل"عىل لوقا: "يرى لوقا ف

 (. 30، ص.  1165شارة المسيحية، هينيكي ، )اإلنجيل بمعن  الب

ي األناجيل.  ي شهدهذوظهور يسوع بعد القيامة ال
 
 بولس و "الرسل" اآلخرون ليس كما ف

ي تفكير بولس، تم رفع يسوع ع
 
ي  ند قيامته فوًرا إىل السماء: ماتف (، وما يليها 5: 4ورفعه هللا )فيلن 

 . بير  الحدثير   االنقطاعمع عدم وجود ما يشير إىل 

ي الماديوقد قام من 
ي جسده األرض 

 
ي جسد من اإلشعاع السماوي. الموت ليس ف

 
 ، بل ف

ي 
 
بالنسبة لبولس، "ال يمكن للجسد والدم أن يرثوا ملكوت هللا": وهكذا فإن األموات يقومون "ف

ي )
ي جسد "روحان 

 
ي 50، وما يليها  43: 15ورنثوس ك  1مجد" ف ي فيلن 

 
ة  41: 3(. ف هو يجادل مباشر

ي المستقبل: سيغير المسيح أجسادنا المتواضعة من جسد 
 
قيامة المسيح إىل جسد المؤمنير  ف

 لتصبح مثل جسده المجيد. 

تب عىل كل هذا، بالنسبة لبولس ن يما بعد القيامة له، ولبعض المؤمنير  المعارص  ظهور ال، أن يير

ي سفر كما هو مذك-من السماء، أو من خالل نزول يسوع المجيد من السماء  ، قد خلقله
 
ور ف

 وما يليها(.  3: 1: الظهور لبولس، الذي يقال أنه "رأى نوًرا من السماء" )أعمال الرسل

ي دراسة حديثة، أوضح 
 
 إن قي أ. ف

ا
ي المسيحية زويب هذه النقاط بوضوح شديد، قائال

 
امة المسيح ف

ي رسائل -األوىل 
 
انيير  وكذلك ف ي الرسالة إىل العي 

 
ي "القيامة إىل ا-بولس ف

"من القي  إىل  ،لسماء تعن 

(. 143، وما يليها  141؛ ورحلته من القي  إىل يمير  هللا "لم تقطعها مظاهر مؤقتة" )ص المجد"

 ومن ثم "كانت المظاهر بحكم الواقع مظاهر للرب تعاىل بالفعل، ظهورات من السماء". 
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ي اإلنجيل
 
ي الرسائل الإنه ف

 
ألرض رصخ عىل ا، أن يسوع القائم من بير  األموات يمبكرة، وليس ف

-ائد من خالل تصويره كع بجسد مادي. ألن اإلنجيليير  كانوا حريصير  عىل إثبات حقيقة قيامته

ة فقط كان  وإن ة وجير 
ي بعض الحاالت. لفير

 
 التالميذ الذين عرفوه قبل وفاته.  بصحبة-، ف

م يتبناها ة لإمكاني وهي -أعط هذا اإلنجيليير  إمكانية إنهاء ظهوره بعد القيامة بفعل صعود ممير  

، ولكن استغلها لوقا بالكامل.   مرقس ومنر

 حنر أن بولس ال يلزم نفسه بتسمية موت يسوع ودفنه وقيامته عىل أنها أحداث حديثة. 

ي ال
 
.  سياقف

ً
ي ذلك نفسه( عىل  ،5-3 : 15كورنثوس األوىل   المعروف جيدا

 
يحدد شهود العيان )بما ف

 زالوا عىل قيد الحياة. ر، ويؤكد أن معظم هؤالء األشخاص ما و الظه

ي حد) الحقةالظهور عىل أنه حديث، لكن ليس الموت والدفن والقيامة ال ؤكد عىلهكذا ي
ثت النر

ا للكتب المقدسة". ببساطة  أنه حدث الذي يقولالموت(،  منثالثة أيام بعد 
ً
 "وفق

ي "يال إنه 
ي ذلك ااألناجيل  تأكيد الكتب المقدسة" بالبعن 

 
ي لم تكن موجودة ف

ي يبل  ،لوقتالنر
عن 

 أسفار اليهود المقدسة. 

القيامة العامة لألموات، والدينونة النهائية لكل من ب قناعاإلر األخير هي و ستكون أهمية الظه

ت بها با ي بشر
ا ، أصبحت اآلن قريبلفعل قيامة المسيح )غير الحديثة(األحياء واألموات، النر

ً
ة جد

إلشارة األوىل إىل أن هذه القيامة العامة وشيكة.  بالفعل. كان قيام المسيح من بير  األموات هو ا

ي بهذا اآلن بعد أن قام ل ولكن (. 40:  15كورنثوس   1كانت "باكورة الراقدين" )
ا م يكتق 

ً
، بل بدأ أيض

ا.  ً ي ستنهي العالم ال يمكن أن تتأخر كثير
ة النر ي الظهور من السماء، فإن األحداث األخير

 
 ف

  

، كما قال الباحث حركة جذابة حيث نشعر بنشوة تجاربنت من المؤكد أن المسيحية األوىل كا

ي 
 
ي  ،العهد الجديد هيكي ريزينير   الفنلندي ف

 
" ) ف  اليومي

(. يقول بولس: 433. ص 1157"الخي  

  (. 4: 14كورنثوس   1"بالروح يمكن لإلنسان أن يتكلم باألشار" )

ي مثل هذه البيئة، كان للرسل رؤيتهم عن يسوع القائم من بير  األم
 
الجواب  وات. هذا بالتأكيد هو ف

ا من حياة يسوع، ألن 
ً
اض بأنه من السخف االعتقاد بأنهم لم يعرفوا سوى القليل جد عىل االعير

اض سينسب إليهم عبادة    . ونعرفيال  منهذا االفير
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ي الواقع
 
ي صورة منبعث من الموت ، كانوا يعبدون الشخص الذيف

 
ِقَياَمِة ِمَن  ، "ظهر لهم ف

ْ
ِبال

ْموَ 
َ
ااأل

َ
ن َمِسيِح َربِّ

ْ
 ال
َ
 تماًما عما كان عليه عىل األرض. (4: 1" )رومية .اِت: َيُسوع

ا
 ، متحوًل

ا 
ً
د محق ي قد مات مؤخًرا، فقد يكون ألفار إليجير

ي اقير  إذا لم يعتي  بولس أن يسوع األرض 
 
ي  ف

 
احه، ف

المعرفة غير ، أن األفكار المسيحية األوىل عنه قد تشكلت إىل حد ما من خالل 1111كتابه لعام 

ي مخطوطات البحر الميت الدقيقة لمعلم الي  الذي يُ 
 
ي  صور ف

قبل  100كتبت حواىلي عام النر

م )ليس المسيا وال كشخصية خارقة للطبيعة( أعلمه هللا بجميع أشار األنبياء،  الميالد كقائد محير

 عرض لالضطهاد الشديد. تو 

فهم لتباعه ألإلعطاء مضمون  يتنأو بُ  ال يمكن اآلن تحديد ما إذا كان شخصية تاريخية فعلية

ال تزال محفوظة بعد قرن أو كانت   اه، تظهر المخطوطات أن ذكر مؤسس حركتهم. عىل أي حال

ضة. ما اعتقد أتباعه أنهم يعرفون ة طويل هأكير من وفاته المفير وتعرض  ةعنه هو أنه عاش منذ فير

ا. لسوء المعاملة واالضطهاد 
ً
 ، وربما مات شهيد

ح الطبيىعي لمن عرف سيكون من ي شر
 
، ما يقال عنه ف ي ، ولو بشكل غير مباشر

 
 سفر حبقوق ف

ي النهاية إىل استشهاده. قمرانمخطوطات 
 
ض أن االضطهاد أدى ف  ، عىل سبيل المثال، أن يفير

ي ذلك  - باالسم لم تذكره المخطوطات
 
فهم يتجنبون بالفعل تسمية الشخصيات الطائفية )بما ف

( الذين يذكرونهم أعداء المعلم الرئيسي ي "يحفظ الرب"كن يسوعل -ير 
فإن له  ، ومن ثم، الذي يعن 

ي مرحلة ما لشخص له أهمية دينية  إعطاء  ، سيكون من المناسبلخالص"دالالت عىل "ا
 
االسم ف

 كهذه. 

ي "
ي قمران، كان استخدام االسم "الخالص" أو االسم اللفط 

 
 الحظ آيزنمان ووايز أنه ف

َ
 صال خ

ُ
" ه

ا إىل ح ً ا ".   االنتباه لهتم لم يد ما و منتشر ً  كثير

ي المخطوطات، لم يت "المعلم"كارهم عن ، الذين تنعكس أفيشير إليجارد إىل أن اإلسينيير  
 
م ف

ي فلسطير  
 
ي الشتات، حيث تعدد اليهود وحيث طور بعضهم أفكاًرا تأسيسهم فقط ف

 
ا ف

ً
، ولكن أيض

 دياليهو الذي قدمه فيلو  إلسينيير  ادينية كانت مالئمة تماًما ألبنائهم. من المؤكد أن وصف 

م هو مجتمع أكير انفتاًحا من مجتمع  50يفوس حواىلي سو يبعد الميالد و  40لإلسكندرية حواىلي 

 مخطوطات قمران. 
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ا بعض الطوائف المسيحية المهمةكان الشتات اليهودي يؤوي أي
ً
بير   ، ويتجىل التشابه الملحوظض

ي فيلو، الحكيم
 
ي اإلسكندرية.  المسيحية وي  هودية الشتات ف

 
 اليهودي ف

وبيتيو طائفة  عىل إليجارد  أمثلة ي أجزاء   فيلو قال  كما - Therapeutae الثير
 
أنهم كانوا موجودين "ف

اطورية  ة" من اإلمي  ا من األفكار  اإلسينيير  تأمىلي خاص من  كقسم-كثير
ً
الذين كانوا قريبير  جد

ه من الكتاب المسيحيير    . يخي  مسيحي ونهميعتي  انوا كالمسيحية لدرجة أن يوسابيوس وغير ير 

هم"، لذلك من المؤكد أنهم فيلو أنهم درسوا "كتابات مؤسسي طريقة  .  نعيعرفون تفكير  معلم الي 

ا )بواسطة
ً
أن فكرة موت الشهيد كذبيحة ن( يوآخر  ،154-171، ص دي جونج وقد ثبت أيض

ي بيئة بولس الهلنستية. كانت ، يتبعها خلوده،  تكفير 
 
 مألوفة ف

ي  تأعطي ي كتان 
 
ا أن (ما يليهاو  15)ص  A 1111 التفاصيل ذات الصلة ف

ً
، حيث الحظت أيض

ي األيام الماضية لليهود المقدسير  )بينما كانو 
 
ال  ا بولس البد أن يكون عىل علم بعمليات الصلب ف

 ، كملحق للتنفيذ بيزالون عىل قيد الحياة وليس
ا
(. كانت أخرىقتل وسائل عد ، كما كان الحال عادة

ي العالم اليهودي.  هذه
 
ا قوًيا ف

ً
ي تركت انطباع

 األحداث النر

 . ي
ي ظهور أفكار حول يسوع األرض 

 
ا ف

ً
ي العهد القديم قد ساهم أيض

 
 إن التأمل ف

ِرف من خالل الكتابات النبوية )رومية 
ُ
 (. وما بعدها 45: 16يعلن بولس أن "الش" ع

ي أذهاننا مقاطع مثل زكريا 
 
، مزمور ؛ "شخص طعنوه"()حول 10:  14كان من الممكن أن نضع ف

"( وبالطبع خادم يهوه 16:  44 )"مجروح ألجل معاصينا" و  53إشعياء ب )"ثقبوا يدي ورجىلي

فينا"(. 
ُ
 "بجلدته ش

ير  هم عن القائم من بيتيشير العلماء المسيحيون إىل أن رواية بولس توضح أن الرسل فهموا رؤ 

 ع"ر لشخص يمكن تسميته ب  "يسو و هظاألموات عىل أنها 
ً
لهم  ا ، وبالتاىلي ال بد أنه كان معروف

ي أو إيزيس  كانتماًما كما  بالفعل ) من  صوروها أولئك الذين كانت لديهم رؤى عن المشير

ي تزودنا بما يبدو أنه األ ؛ تقاليدهم(
أي  ،ساس الواضح لمعرفتهم عن يسوع هذا واألناجيل هي النر

ي خدمته مؤخًرا. من الشخص الذي شارك ب ةمقامهيئة أنهم تعرفوا عليه ك
 
 عضهم ف

ي  رايزانير   ، حنر عالم الالهوت الناقد مثلوبالتاىلي 
 
ة ف ي حير  أن علم األمور األخير

 
يرص عىل أنه ف

ي مكنت الرسل من تفسير رؤاهم كدليل  )الرؤى( نهاية العالم اليهودي
قدم أفكاًرا عن القيامة النر
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ة أ ة )المباشر ما  هي ح صلب المسيلو المبلغ عنها( عىل قيامة شخص ما، فقد كانت تجربتهم األخير

بعضهم مؤخًرا: "مهما كان ما رأوه، فقد عرفه هم من فهم أن هذه الرؤى واجهتهم بشخص تمكن

ي الحياة 
 
ة ف ي ضوء تجربتهم األخير

 
ا ف

ً
ا لهم، وأيض

ً
ي إطار إيمان القيامة كما هو" كان معروف

 
فشوه ف

 (. 116ص  ،4000مع يسوع النارصي ")

، وكان من الممكن أن يكون اسًما ، إىل "الخالص"، كما رأينا ع يشير ضمنًيا ، فإن يسو ومع ذلك

 ص ُيعتقد أنه يضمن خالصهمألي شخ إلعطائهمناسًبا للمسيحيير  األوائل 
ً
ا أم ال. ، سواء كان مألوف

ي إنجيل منر المتأخر نسبًيا  حنر 
 
 سيخلص شعبه. " ألنه-، أنه سيدع يسوع 41:  1 ، ف

ي تسمية يسوع وهو أنههناك عامل آخر ربما يكو 
 
ي اليونانية، تم تحويل ن قد ساهم ف

 
 إىل شوعي، ف

ي ذلك الوقت. لقد كان نموذًجا لبعض  يشوع غيب، ولم ييسوع
 
ي ف

ي التفكير الدين 
 
عن األنظار ف

بعد  40، بير  عام رقة للطبيعةقوى خاأن لهم الذين ادعوا )أو كان من المتوقع أن يأتوا ويدعوا( 

ي عام الميالد واندالع ال
 
 م.  66حرب اليهودية مع روما ف

ا عىل نهر األردن )أييوسيف نا يخي  
ً
: 40. ر ثاوس عن متعصب يدع ثيوداس وعد بأن يقود جموع

 قبل أريحا.  يشوع، وبالتاىلي تكرار إنجازات (17

ح أن يأمر جدران  يشوع، تظاهر بأنه متطرف آخر، يهودي مرصي  القدسجديد عندما اقير

ي إسقاط هللا للسلطات العشوائية هناك )بالسقوط حنر يتمكن أ
 
 : 40ثار أتباعه من المشاركة ف

 (. وما بعده 461 : 4 حرب؛ بعدهوما  161

ا مثل " اآليات-العالمات  ما يسم؛ "أنبياء ا هذ
ً
ون أنفسهم شيئ (. لقد 155كريجر، ص )يشوع يعتي 

قديم  هللا عىل تجي َ يُ ، "َس " والفتح جالخرو  ”-ة يآ – اعتقدوا أنه "إذا كان من الممكن تنفيذ" عالمة

ين.  سيفيو سو ي(. يوضح 655ص  بارنيت،بشعة ") خالصهِ  ا كثير
ً
 أن لديهم أتباع

 

ا المسيح أو التكان ُين
ً
العائد  يشوعائب )"الذي يعود"( الذي توقعه السامريون عىل أنه تظر أيض

كس، ص  ي و  44)مير ي تعود للقرنالرسالة برنابا المسيحية كذلك ؛ و (1354، العمود ؛ كولن 
ي الث نر

، ان 

ي 
 (. 5: 14بيسوع ) يشوعتربط النر
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ي إىل أن الكلمة اليونانية ل 
" هي "يسوع Joshua Messiah" يشوع المسيح أشار إيرل دوهرنر

ء من هذا  "األنبياء عالمات" المسيح". وإذا كانت ي
تحاول تبسيط االدعاءات المسيانية )أو شر

ي ، فإن هذا ال يشوعالقبيل( عن طريق تقليد 
 ةمتاح ئةفهناك كان " هل، برايس ، كما يسأل ر.  يعن 

 (. 447" يسوع المسيح؟ " )ص  "، ا المسي يشوعمثل" 

ي ف ي رسالته  ترنيمة- 11-5: 4. لين 
 
ي أدخلها بولس ف

نيمة ألن ال هنا؛أهمية  ذات-ما قبل بولس النر ير

ورة ألخذ ص يعة الذي استسلمتنص عىل أن هللا هو الذي منح اسم يسوع للشخص الخارق للطب

ية فسه ، وكمكافأة عىل طاعته " أذل نإال بعد أن رفعه )بعد وفاته(، وأن هللا لم يمنح هذا االسم بشر

 ( حنر الموت عىل الصليب: 5")اآلية 

لِّ اْسٍم  1
ُ
 ك
َ
ْوق

َ
اُه اْسًما ف

َ
ط
ْ
ع
َ
ا، َوأ

ً
ْيض

َ
 هللُا أ

ُ
َعه
َّ
 َرف

َ
 ِلذِلك

بَ  10
ْ
لُّ ُرك

ُ
 ك
َ
َو ِباْسِم َيُسوع

ُ
ْجث
َ
ْ ت ي
َ
ْرِض،ِلك

َ
 األ

َ
ْحت

َ
ْرِض َوَمْن ت

َ
 األ

َ
ىل
َ
َماِء َوَمْن ع ي السَّ ِ

 
ْن ف  ٍة ِممَّ

َو َربٌّ ِلَمْجِد هللِا اآلِب.  11
ُ
 ه
َ
َمِسيح

ْ
 ال
َ
 َيُسوع

َّ
ن
َ
لُّ ِلَساٍن أ

ُ
 ك
َ
ف ِ

 َوَيْعيرَ

ي له الجميع )اآلية 1من الواضح أن االسم فوق كل األسماء )اآلية 
ع وليس ( هو يسو 10( الذي ينحن 

ي االعتبار برايس( أم.  ر. )يعلق عىل أي حال لقب وليس اسًما.  ، وهو (11اآلية الرب )
 
ا م، مع األخذ ف

ي عام قيل 
 
ي إل   من قبل 1135ف فهذا  ،لمسيح السماوي اسم يسوع فيما بعد لكي يتلقر ا" كوشود: ن 

ي جزء ترنيمة 
 
ا ف

ً
ي أن شكل أسطورة الخالص المفروض مسبق

ي يعن  ة أرضية يلم يظهر شخص فيلن 

ا. م يسوع. بدال من ذلكتس
ً
ا الحق

ً
ف تلقر كيان يبموجبه  حيث قديمفهنا اعتقاد ، كان هذا االسم شر

ي النارصي. بذلك  فيما بعد. سم يسوع اال سماوي 
 . (55)ص  "ال يوجد يسوع التاريخ 

 

 كعامل 7: 4 ؛16:  3ُيعتقد أن السم يسوع فعالية سحرية )أعمال الرسل 
ا
تطهير  إلخ(، خاصة

من حيث  ةوثنيأو ال ةهوديسواء الي القديمة،بطريقة المعتقدات  (11: 6رنثوس كو   1وتقديس )

 قوة األسماء المقدسة. 

يؤكد لنا أن  41:  1إن التحدث باسم إله يستدعيه )كما يفعل الرجل( ويؤدي إىل حمايته. أفسس. 

مثل  "، أي أن اسمه أقوى من أي إله منافس. أخرالمسيح المقام جلس "أعىل بكثير من كل اسم 

ي بهذا االسم. 
 هذه األفكار المتعلقة باسم المسيح لم تنبثق بالتأكيد من معرفة واعظ فلسطين 
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انيير   –ب   الرسالة إىل العي 

انيير  أقدمتعتي  الرسا ؛  ئلالرسا لة الكنسية إىل العي  ي
ي لديها الكثير لتقوله عن يسوع التاريخ 

النر

ي األناجيل. يؤ مع المواد الممثلمنها لذلك دعونا نرى ما يتداخل 
 
ريدج رخ التعليق التفصيىلي ألتة ف

 عامي ذلكعىل 
ي وقت ما بير 

 
، وال يزعم تليس ا (. إنه1ص ) 100و 60، بشكل غير مثير للجدل، ف

 بواسطة بولس. كتبت   ا أنه

ي الموجود تم تصحيح العنوان 
 
ية "النسخة  ف  "رسالة بولس الرسول إىل من  RV المراجعة"اإلنجلير 

 " انيير  ي العي 
 
ي الجديد ال ف "؛ وحنر هذا ال يالإىل " كتاب المقدس اإلنجلير  انيير  عدو  رسالة إىل العي 

ا قديًما لمن هم المرسل
ً
ض أنهم مسيحيون يهود ألن الرسالة تشير  إليهم كونه تخمين

الذين ُيفير

ات المعقدة للعهد القدي  . ممراًرا وتكراًرا إىل التقاليد الدينية اليهودية وتتضمن الكثير من التفسير

ورة إىل جمهور يهودي، ال تشير هذه اومع ذلك ات بالرص   ، ألن "المؤلفير  اليهود والمسيحيير  لمير 

 يكتبون إىل مجتمعات غير يهودية  ساآلخرين مثل بول
ً
ي أو  تماما

 
، مثل غالطية ةغير يهوديغالبيتها ف

 (. 14يتناقشون مع األساليب والموضوعات اليهودية" )أميدج، ص مع ذلك ، و سو كورنثأو  

نسب الرسالة إىل
ُ
ي  لم ت

ي أواخر القرن الثان 
 
ه، وقد ل، عندما قال كليمنت اإلسكندري إنها بولس إال ف

وي    ج  ي تم الير
 
ي وقت كان فيه الكثير من قانون لهذا اإلسناد بعد ذلك لقبولها ف

 
 العهد الجديد ف

ي يجب تضمينها ")
 (. 16 ص ،1991 ليندارز الخالف حول الكتب النر

ي مخالف ألسلوب بولس و أسلوب الرسالة ه
 
ي  3: 4، وف

ي أحسن األحوال متلقر
 
يعلن المؤلف أنه ف

: يقال هنا أن الخالص بدأ عندما قاله الرب )سواء (من الذين سمعواثم تثبت  ) غير مباشر للتقليد 

ومن ثم فإن "أولئك (،  ذلكلم ُيشر إىلو من الموت من خالل التاري    خ أو من خالل يسوع القائم 

 ، أو للمجتمع المسيخي للمؤلف. أي للمسيحيير  عموًما  -ذلك "لنا" شهدوا عىل  الذين سمعوه"

ي قوله )ص من المؤكد أن أ
 
، الذي يؤكد بشكل قاطع عىل وضعه كرسول ( إن بولس4تريدج محق ف

. لكان ما  وشاهد عيان للمسيح القائم من بير  األموات،  ي مثل هذا الموقف التبىعي
 
 يضع نفسه ف

نا به الرسا ي تم توثيقه بعناية من قبل عالم العهد الجديد إريك غراش، ما تخي 
لة عن يسوع التاريخ 

ي يبدو 
ف بأن الرسالة تمثل "الحقيقة الغامضة تماًما" النر  ككل أن المسيحية األوىلمنها الذي يعير

ي "ال تزال لغًزا لم يتم حله - (51يسوع )ص.  بتاري    خحقيقية  معرفةلم يكن لها 
 حالة من األمور النر
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 (. 3nص.  63حنر يومنا هذا" )ص 

ي أي مكان أو حنر يأنه بالرسالة (65)ص  يقول
 
ي ، لم يقتبس ف

 . لمح إىل أي من أقوال يسوع األرض 

ي 
 
ي ف

ي وضعت عىل لسانه ، (10-5: 10وما يليها: و  14: 4 )مقطعير  الالكلمات النر
هي من العهد والنر

لرسالة ال تحتوي عىل أي مادة من روايات القديم )من المزامير وإشعياء(. كما يضيف غراش أن ا

 األناجيل. 

ولكن  -تم تسمية سبعة عشر منهم  -تم الثناء عىل إيمان قائمة كاملة من شخصيات العهد القديم 

ي أثار إيمانها إعجاب يسوع. وال يوجد ذكر 
ا عن العديد من الشخصيات اإلنجيلية النر

ً
لم ُيقال شيئ

ه للهيكل أو  حيث  ،)هذا األخير هو إغفال الفت للنظر بشكل خاص معجزاته. لمعموديته أو تطهير

ي 
 
ية للمعجزات(.  4-3: 4تم التأكيد ف  عىل األهمية التبشير

يةولك -{ 15:  4قيل لنا أنه تعرض لإلغراء ) ي الي 
 
ي مناسبة معينة ف

 
ي  ن ليس ف

 
ي ، ولكن "ف

ء" )أو كل شر

ي جميع األ 
 
 (. 15: 4 "مور"ف

ية، وبالتاىلي وما يليها 4: 1ق للطبيعة )الفكرة هي أن هذا الشخص الخار 
(، إذا كان سيساعد البشر

ل حنر يصبح "عون ا تماًما  الذين يتعرضون للتجربة "يجب أن يي   ً من  ، وال يتفوق بأي حالبشر

 األحوال عىل ضعف الجسد. 

 ،، تتطلبهما وظيفته كمخلص( هما مطلبان خالصيان15:  4إن اإلغراء و "األلم" المصاحبير  لها )

ي األناجيل. ول
 
 يست انعكاسات للتجارب التاريخية المسجلة ف

ا احتمال "عداء الخطاة" )
ً
ي هذه األوقات العامة،  مذكور -( 3: 14تضمنت آالم يسوع أيض

 
فقط ف

ي المحاكمة. 
 
 دون ذكر المشاجرات مع الكتبة والفريسيير  أو المشتكير  ف

 ن يهوذا والخيانة. لو كان يعرف عاألناجيلآالم يبدو أن المؤلف لم يعرف قصة 
ا
، لوجده مثاال

به  ، يسبب "مشكلة" حيث "يتنجس عن شخص "قارص عن نعمة هللا" "عيسو"أفضل من 

ه ليس هناك توبة ثانية ، لما أعلن بالتأكيد أنلو علم بإنكار بطرسو  (. 17- 14: 14ن" )و كثير 

ا )مسموح بها 
ً
 . (6-4: 6، وأن المرتدين ال يمكن أن يغفر لهم أبد

ي د المؤلف عىليظهر اعتما
 
بارة "ابن اإلنسان" ، حيث تم اقتباس ع6: 4 العهد القديم مرة أخرى ف

ي اآليات التالية من الرسالة، يستشهد بالكلمات 5من المزمور 
 
ي". ف ي ببساطة "كائن بشر

، حيث تعن 
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ي المز 
 
 ، ومع ذلك فهو يقدر عبارة "ابن اإلنسان" فقطمور ليثبت المكانة السامية ليسوعالتالية ف

ي.   عىل أنها تشير إىل التضامن مع الجنس البشر

ي مرقس  كما -ال يوجد وعي بإمكانية استخدام العبارة 
 
ي األناجيل )عىل سبيل المثال ف

 
هو متكرر ف

ي تنادي بها الرسالة هنا. يسمح أتريدج بأنه "من  لإلشارة-( 64:  14
بدقة إىل المكانة الرفيعة النر

ا أن المؤلف ببساطة لم ي
ً
 (. 74عرف تقليد ابن اإلنسان" )ص المحتمل جد

ي يقول ليندرز، مستخلًصا برصاحة االستنتاج الواضح: لم يكن هناك لقب "ابن اإلنسان" 
 
  ف

ي تقلي ، واستخدام العبارة بهذه الطريقة هو "التطور المسيحية المبكرة كرستولوجيا 
 
د أقوال ف

 (. 4n، ص. 1111األناجيل" )

ي 
 
ي تريدج "تذكرنا بشكل غامض" بالمشهد الجثهي ما يسميه أ 7: 5إن صورة يسوع ف

 
ي ف

 شد سيمان 

ي هذا  ا عىل أنه ا ، وغالًبا ما ُينظر إليهاإلنجيلية الماآل
 
إشارة إليه، عىل الرغم من "وجود مشاكل ف

اض" )ص.    (. 145االفير

ع بصوت عاٍل ودم ي أيام جسده كان يصىلي ويترص 
 
ي الرسالة هو أن المسيح "ف

 
 ينقذه كي وع لما جاء ف

ي التذكر أي من روايات اإلنجيل عن اآل". لم تقواهمن أجل له هللا  ، وسمعمن الموت دير الق
 
 م ف

ي "رصخات عالية ودموع". 
، إىل ، ومنح الصلواتوقد أرجع العديد من المفشين هذه جثسيمان 

 .  الذكريات العامة للمزامير

ي 
 
ي لكي ينجو من الموت )"أ كما أنه ليس صحيًحا أن صالة يسوع ف

ي جثسيمان 
" زل هذه الكأس من 

ي الرسالة إما "من )36:  14 قسمر 
 
ي الخالص من الموت ف

ا". يمكن أن يعن 
ً
الموت ( كان "مسموع

  عودة إىل الحياة بعد الموت(. الالموت" ) (" أو "من )عالم أو حالةشيك(و ال

ا لعبارة "
ً
 ،"خالص منلليرى أتريدج أن هذا المعن  األخير يتوافق مع االستخدام األكير شيوع

بحيث يمكن فهم يسوع عىل أنه يطلب القيامة والتمجيد هلل، والذي تم منحه عىل النحو الواجب 

 )سمعت صالته(. 

ي يجادلون بأن اإلنقاذ من الموت فش الم
ضون أن المقطع يشير إىل مشهد جثسيمان 

ون الذين يفير

، ة سمعت"الوشيك هو المقصود. لكن "من الصعب أن نرى كيف يمكن القول إن مثل هذه الصال

 (. 150ألن الرسالة ال تنكر حقيقة موت المسيح )أتريدج، ص 
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ي الصالة 
 
ي حير  أن صورة يسوع ف

 
ي يخلص أتريدج إىل أنه ف

 
ي تقليد ال يمكن اشتقاقها من أالرسالة ف

 يهودي تقليديمعروف عنه حول هذا الموضوع، إال أنها من ناحية أخرى "تتوافق تماًما مع نموذج 

ي المصادر اليهودية لحلصالة الشخص الصا
 
، وهو مثال قائم عىل المزامير وتطورت بشكل واضح ف

ا أن ، مثل كل أنواع التجارب"الصلوات الدامعة".(. وما يليها  145الهلنستية ")ص 
ً
، تظهر أيض

ا ضد ضعف اإلنسان. 
ً
ي أيام جسده" لم يكن محصن

 
 يسوع "ف

ي الرسالة هما تاليتان اإلشارتان ال
 
ي ف

( 14:  7 ،نه من نسل داود )"من سبط يهوذا أ إىل يسوع األرض 

ي الوثائق األوىل،  وكالهما -وُصلب من أجل خالصنا 
 
ي المسيحية ف

 
ب والنسعنرصان ثابتان ف

ك للمسيح اليهودي.  الداوودي ي مشير
اض الهونر  هو افير

 الصلب إطاًرا تاريخًيا، ولكن ُيقال 
َ
 (. 14: 13حدث "خارج البوابة ) إنهلم ُيعط

كان ممارسة عالمية لتجنب   عدام خارج البلدةاإل ف قد علم أن تنفيذ عمليات ال بد أن المؤل

وط التوراة المتعلقة بذبيحة التلوث؛ وقد حدد هذه التفاصيل  شر
 
 إلظهار أن يسوع قد استوف

ا
، أوال

ي (11الخطيئة )اآلية 
ر
يته ، تشجيًعا لنا عىل مشاركة تواضعه، وثانًيا كنموذج أخالف فلنخرج إذا ). وبشر

 (. وما بعدها 13 : 13 )اآليات ه خارج المحلة حاملير  عارهإلي

الس عن يمير  ، وأنه اآلن "ج(40:  13)قيل لنا عن مصير يسوع الالحق أن هللا أقامه من األموات 

، بل لخالص الذين انية". " ال للتعامل مع الخطيئة، وأنه "سيظهر مرة ث(1: 5عرش الجاللة" )

 (. 45 : 1ينتظرونه بفارغ الصي  )

ي اختصار ب
طلبات مت هو -الداودي، ومعاناته وصلواته الورعة  نسله-، كل ما ينبأ عن يسوع األرض 

.  أخر  ذكر أي الخالص، وليس له  ي ظروف معروفة منذ جيل مض 
 
 لرجل مات ف

ي المسيحية المبكرة،  كرستولوجيا يصف أتريدج  
 
الرسالة بأنها "مخطط أسطوري" واسع االنتشار ف

ها  "نتاج البيئة التوفيقية للقرن األول" حيث "تم تقدير األنماط األسطورية القديمة وإعادة تفسير

ي مختلف 
 
، العنرص األسطوري" األكير وضوًحا "هو" هزيمة سيد (71)ص  الديانات"تقاليد ف

 (. 51الموت ")ص 

ي  عتقد ي
 
، أن يسوع" تناول اللحم والدم حنر يقتل بموته من له سلطان الموت أي 14:  4ف
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شر وما إذا كانت قوة الك الرسالة، ل ال تقول  يف كش موت المسيح قوة الشيطان؟ك  الشيطان ". 

ا عىل اإلطالق
ً
 مستمًرا منذ العصور المسيحية األوىل. ؟  قد تم كشها حق

ا
 كان سؤاًل

أولئك الذين يؤمنون به من  تُيعلن أن موته وقيامته، بطريقة غير واضحة، قد حرر من ناحية، 

، " فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة ةسالر الحد تعبير  عىل-الشر 

اف بأن الشر  (. 10:10واحدة ")  ،ال يزال حقيقة واقعة إىل حد كبير من ناحية أخرى، يجب االعير

 ويرتكبه حنر أولئك الذين، بموته، أنقذهم منه. 

ي أوىل ال
 
ي يوحنا رسائل الثالث المنسوبة إىل تم توضيح التناقض بوضوح شديد ف

سميه ت ، والنر

ا" )
ً
ا مزدوًجا حاد

ً
ي رسالة يوحنا األوىل (: 105، ص.  1111جوديث ليو "مخطط

يعلن  10-4: 3 فق 

ء يسوع قد دمر قوة الشر وتمكن المؤمنير  من العيش متحررين منه ي  5، مرة أخرى ولكن أن مخ 

". و وما يليها,  15:  مع ذلك، يشتهر تنص عىل "نحن من هللا" و "كل من ولد من هللا ال يخط 

ا" يفعل ذلك )وما يليها 1: 1المسيحيون بالخطيئة )
ً
 (. 16:  5(، وقد نرى "أخ

ي أن ا
 
، وأنه ال يوجد حل وسط: لمرء إما أن يكون هلل أو للشيطانيحاول الكاتب أن يجادل ف

ا من 5: 3فالذنب هو "من الشيطان" ) ً ي الواقع قدًرا كبير
 
(. لكن الرسالة نفسها تظهر أن هناك ف

 لحل الوسط. ا

ي من قبل شخصية خارقة
ي هذه الوثائق المسيحية المبكرة عن الخالص الكون 

 
 كل هذا الحديث ف

ا 
ً
ء عىل اإلطالق ،للطبيعة ليس له سوى القليل جد ي

ة ، يربطه بالمهنة األخير إن كان هناك أي شر

 . ي
 للواعظ الفلسطين 
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 يسوع كشخصية سماوية –ج 

ي 
 
. كان اإليمان بالخلود يكتسب أرضية ف   بداية العرص المسيخي

 
ا
 واضحكان عن العالم اليهودي، وأمل القيامة   غائب طويال

ً
  ا

ً
ي قبل الميالد، عندما  جدا

ي القرن الثان 
 
ف

ي دعم شهداء 
 
 . المكابير  ساعد ف

ي القرن األول الميالدي. 
 
 وعلم الفريسيون هذه العقيدة ف

ي ذلك 
 
ي ف

ي العالم اليونان 
 
غامضة الشعبية المصلير  عىل طمأنت الديانات الوثنية ال الوقت،ف

 خلودهم. 

ي بعض 
 
ي المستقبل، إذن، أصبحت راسخة بقوة ف

 
ي وقت ما ف

 
فكرة القيامة العامة للمونر ف

، يسوع، كانت مقدمة مهمة لهذا الحدث أن قيامة شخص معير  الجماعات الدينية اليهودية. لكن 

 العام والتنبؤ به كان عقيدة مسيحية عىل وجه التحديد. 

، انحش التوقع المحموم بأن القيامة العامة ستتبع قت، وبينما استمر العالم دون تغيير بمرور الو 

ي األصلقيامة يسوع؛ وكلما تضاءل هذا األمل األخروي، الذي تم تصور قي
 
أكير  ، كلما أصبحامته ف

اكليستشابًها مع مثل  ، ص ي زيلر د ، أسكليبيوس، وديونيسوس )راجعهذه الصورة الوثنية مثل هير

10 .) 

، كجزء من محاولته جعل  يوستنيوسوهكذا استطاع  ي
ي منتصف القرن الثان 

 
الشهيد أن يعلن ف

، أن العقيدة المسيحية البن هللا الذي مات وقام وذهب  المسيحية مقبولة وموثوقة لدى الوثنيير 

ا إىل الجنة
ً
ا جديد

ً
ا. م، لم تكن شيئ

ً
ي حول هرقل، بل حسن

ي التفكير الوثن 
 
 ،سوسديونيو  مثلة ف

 (. 41 : 1دفاع وآخرين )

، من هذه األدلة، أن األفكار الوثنية حول احتضار اآللهة وقيامها تساعد يقبل العلماء المسيحيون

ة للسماح لمثل هذه األفكار  ي تفسير جاذبية المسيحية بمجرد إطالقها؛ ولكن هناك ممانعة كبير
 
ف

ي تشكيل الفكر المسيخي المبكر عن يسوع. كان هذا 
 
مبالغ  جزئًيا رد فعل ضد ادعاءاتبأي تأثير ف

ين.  ي النصف األول من القرن العشر
 
 فيها من هذا النوع تم طرحها عىل نطاق واسع ف

ي أقدم المسيحية. ومع ذلك
 
، ليس من السهل تماًما استبعاد أهمية بعض األفكار الوثنية حنر ف

ي  ةواضحاألفكار الوثنية 
 
ي  لقد جادل، و كتابات بولس  ف ي  رجل دين يكتب وهو -بوستوك  دي ج 

 
ف
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ت بعد ذلكًرا عن مديونيته للديانة المرصيةمؤخ بقوة-مجلة الهوتية  ي انتشر
ي  ، وهي العقيدة النر

 
"ف

 ." ر اإليمان بقيامة المونر "عىل أساس ما حيث جميع أنحاء العالم الكالسيكي يقول إن بولس يي 

قادر عىل اإلنبات بطريقة  المبدأ المركزي، أي أن اإلنسانيتضمن  اإلنسان المرصيون أن هاعتقد

 نبتة من بذرتها". 

( "يذكر بالصورة المرصية للذرة تنمو من جسد 37:  15كورنثوس   1مثال بولس عن حبة قمح )

 ."  أوزوريس المحنط كعالمة عىل إنبات الجسد الروجي

؛ وهذا، بالرغم من (45:  15كو   1عالوة عىل ذلك، فقد وضع المسيح جميع أعدائه تحت قدميه )

ي المزمور الصو 
 
ة 1: 110رة الطبيعية، وإحدى الصور المستخدمة ف ا "سمة ممير 

ً
، كانت أيض

ي أن أوزوريس قد جلس عىل أعدائه
 
عليهم". لكن "إىل حد بعيد أكير  ا منترصً  لالهوت المرصي ف

ي يصور بها بولس المسيح عىل أنه 
أوجه التشابه بير  المسيح وأوزوريس أهمية هي الطريقة النر

 (. 43-44: 15كو   1ىلي لقيامة عالمية" )النموذج األص

ا لبلوتارخ )انظر ، كموازاة أخرىأود أن أضيف
ً
( فقد انتشر 151،  55، ص جريفيث، أنه وفق

ي 
 
ي األول واالحتفال بقيامتاليوم مهرجان أوزوريس عىل مدى ثالثة أيام، وتم الحداد عىل موته ف

 
ه ف

 وِج  ليلة الثالثة. مع الصياح المبتهج "أوزوريسال
َ
 ". د

ي  ،لس للمسيح القائم من بير  األمواتال يقصد الدكتور بوستوك إنكار حقيقة تجربة بو 
ولكنه معن 

ي من شأنها أن تفش هذه التجربة 
فقط بالقول إن األفكار المرصية زودته ب  "نظرية القيامة" النر

ء متاح من اليهودية أو ا ي
ى  عىل الرغم من أنه هنا، -لهيلينية بسهولة أكير من أي شر ، يقلل كما سي 

ي الواقع( من تلك األ
 
 . وساطمن أهمية ما كان يمكن أن يستمده بولس )وقد استمده ف

ي الوقت الحاىلي ولكن
 
ي إليه من بيئته الوثنية، يمكن أن نالحظ اعتقاده بأن ، ف

، مع ما يمكن أن يأنر

ي 
 
ي مص، يجع، الذي يتحقق من خالل المعموديةاالستيعاب الصوف

 
ا ف ً ، مسيحير الل المؤمن منتشر

 ويفتح له الحياة األبدية. 

ي  ة، "قريبفريند  مثل هذه األفكار، كما يقول المؤرخ الكنسي و. 
 
 من المعتقدات المغروسة ف

 (. 104، ص 1156" )ساطير إىل األ  المتحولير  

 



26 
 

 يكتب بولس: 

ي غالطية 
 
ُم ( 47: 3)ف

ُ
ِبْست

َ
 ل
ْ
د
َ
َمِسيِح ق

ْ
ْم ِبال

ُ
ت
ْ
َمد
َ
ت
ْ
ِذيَن اع

َّ
ُم ال

ُ
ك
َّ
ل
ُ
 ك
َّ
ن
َ
: أ

َ
َمِسيح

ْ
 ال

ي  
 
ي ( 14:  4) كولوشي وف ِ

 
 ف
ُ
وِنير َ َمَعه

ُ
ف
ْ
ِة،َمد َمْعُموِديَّ

ْ
َمِل  ال

َ
 ِبِإيَماِن ع

ُ
ْي َمَعه

َ
ْم أ
ُ
ِقْمت

ُ
ي ِفيَها أ ِ

نر
َّ
ِذي  ،هللاِ ال

َّ
ال

ْمَواِت. 
َ
 ِمَن األ

ُ
اَمه

َ
ق
َ
 أ

ي الموتالحجة هنا هي أن المكونات الثالثة للمعمودية رمز 
 طس، والغية: الذهاب إىل الماء يعن 

ي الدفن، والخروج منه يدل عىل حياة جديدة خالية من الخطيئة، ووعد بالحياة األبدية. 
تحته يعن 

ي الفصل السادس من رسالة رومية: 
 
 تم توضيح هذه األفكار ف

ا ( 5 – 3: 6) رومية
َ
ن
ْ
َمد
َ
ت
ْ
َمِسيِح اع

ْ
 ال
َ
 ِلَيُسوع

َ
َمد
َ
ت
ْ
لَّ َمِن اع

ُ
ا ك
َ
ن
َّ
ن
َ
 أ
َ
ون
ُ
ْجَهل

َ
ْم ت
َ
  ِلَمْوِتِه،أ

َ
 ف

ُ
ا َمَعه

َّ
ِفن
ُ
د

ِة  َمْعُموِديَّ
ْ
َمْوِت،ِبال

ْ
  ِلل

ْ
 ِمَن األ

ُ
َمِسيح

ْ
ِقيَم ال

ُ
َما أ

َ
 ْمَواِت َحنرَّ ك

ُ
ذ
َ
َح  ا ، ِبَمْجِد اآلِب، هك

َ
 ن
ُ
ك
ُ
ْسل
َ
ي ن

 
 ف
ً
 ن أيضا

ِح  الحياة،جدة 
َّ
ا ُمت

َ
ن  رِصْ

ْ
د
َ
ا ق
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
 ِإن

ُ
ه
َّ
ن
َ
 ِبِشْبِه َمْوِتهِ أل

ُ
ْي موضوع ِبِقَياِديَن َمَعه

َ
ُ أ ِصير

َ
 َمِتِه. ، ن

، لتحررنا من "عبودية ُصلبت بهذه الطريقة مع يسوع ةميويضيف بولس أن أنفسنا القد

ا" الخطيئة". و "إذا متنا مع المسيح
ً
ي ح إىل-، فنحن نؤمن أننا سنعيش معه أيض

 
الته األبد، ألنه ف

ا عليه". 
ً
 القائمة "لم يعد للموت سلطان

ا عن الخطية لذلك يجب أن
ً
 لكننا أحياء هلل بالمسيح يسوع".  ،نحسب أنفسنا "أموات

، فإن موت يسوع قد هزم الخطيئة  انيير  ي الرسالة إىل العي 
 
درك ، كما يومع ذلك -كما هو الحال ف

ا 
ً
.  تزال الخطيئة بطريقة ما موجودة، ال بولس جيد  ، حنر بير  المؤمنير 

ي ( بير  كل هذا و 131يجد مارسيل سيمون "بعض المقارنات المدهشة إىل حد ما" )ص 
 
بير  البدء ف

ي كانتإيزيس المرصية القديمةديانة 
ي الوصف الذي قدمه ، والنر

 
ت ، تشبه المو أبولويوس، ف

ي 
 
ي هذا العالم وما يليه"منح هللا الكريم،الطوعي والتعاف

 
- )رسالة الميتامورفوزس، " الخالص ف

ي باسم " المعروفة  1(. 41:  11"، الحمار الذهن 

                                               
ي أي مديونية للمسيحية األوىل تجاه األلغاز 1  

ي مقال له "يهتم عموًما بالطعن ف 
، أن لسابقةاكتب ويديرهورن ، ف 

ي ي موتبطل رواية أبوليوس" يخضع ل  "
" ويتعلم فيه أن اإللهة النر سفىلي يديها مفاتيح العالم الب عبدها طوعي

ي العالم السفىلي ")" السابقة لها  ، تماًما كما وعدته رؤيتهحفظوالقدرة عىل ال
 (. 51، ص  1157أراها تلمع ف 

ي األلغاز بشكل جوهري بحثوا عن الخالص 
ا أن "المبتدئير  ف 

ً
ن أيض ي بدايتهميالحظ ويديربير

ريقة أو أكير من بط ف 
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ي اليهودية قبل المسيحية، إال أن يضيف سيمون أنه عىل الرغم من أن ال
 
معمودية كانت معروفة ف

المعمودية اليهودية ال يمكن أن تفش "فكرة الخالص الذي تم تحقيقه بطريقة صوفية من خالل 

طقوس المعمودية من خالل االستيالء عىل مصير المخلص الذي مات وقام مرة أخرى أو التماثل 

ي مفهوماأل " الفكرة-معه" 
 
 (. 143للمعمودية" )ص  بولس ساسية ف

ية الجيدة" أن يعي  بولس عن رسالته بعبارات يفهمها  ووجد أنه كان من "التكتيكات التبشير

ي )ص 
 (. 131الجمهور الوثن 

. فقط لم يقترص التشابه مع الوثنية لكن من المؤكد أن  من الطبيىعي أن يكون فعىل التبشير التكتيكي

 الدين الجديد قد اجتذب أفكار 
ً
ي بيئته الهلنستيةكانت   اتوممارس ا

 
 . ممثلة بشكل جيد ف

ا هالطق
ً
ي صممه اغناطيوس األنطاكي "دواء ذالقربان المقدس، ال و س المسيخي األخر األكير بروز

  (. 40، وسيلة بلوغ[ الخلود" )أفسس ]أي

يد الشه يوستنيوس، شعر كل من د تشابهات وثنية أو يهودية دقيقةعىل الرغم من عدم وجو 

ح أوجه التشابه. وترتليان أ وري شر ايكي نه من الرص  ة من هذه الطقوس المسيحية إىل الوجبة الميير

ا( المقدسة اثية ديانة باطنية رومانية قديمة ترتكز عىل إله يسم ميير  . )الميير

، ولذا فإننا ال نتوقع أن يكون التفكير حد كبير إعادة خلط ألفكار األمس يوم هو إىلالإن دين 

 
ً
ي العالم. المسيخي موازيا

 
 تماًما لما أحاط به أو سبقه ف

ي الواقع "آلهة منقذة ، ألنها تحرر 
 
". ومعإن آلهة الديانات الغامضة هي ف  المبتدئ من طغيان الشر

 واستعادة النظام األصىلي ذلك
، ال أحد منهم فادي: "ال ُيقصد من شغفهم التكفير عن خطايا البشر

 (. 135ص  ،سيمونل" )اض عالمل

                                               
ي عالمهم و  ما يؤكد ( 1الطرق التالية: )

ي بعض 4 )ما وراء القي  فيلهم فضل إلههم الذي كان لديه القوة لحمايتهم ف 
( ف 

ية وحماية  تكون التنشئة قد اتخذتاألحيان، قد  شكل تجربة رائعة لالنتصار عىل الموت من خالل القوة الخير
ي عبادتهم3اإلله: )

ي طقوسهم أن أحد اآللهة ف 
ي بعض األحيان قد يظهرون ف 

 الموت أو تم إحضاره بأمان جرب ( ف 
ي أفكار بولس عن 56من خالل الموت إىل وجود مبارك وراء القي  ")ص 

(. ينكر أن هذا العامل الثالث يتجىل ف 
ي األشار، "االنتصار عىل الموت يعتمد عادة عىل إله آخر، أم أو أخت أو زوجة أو عاشق الشخص 

الخالص، ألنه، ف 
بيته، روم ، الذي قام بير ا "إله آخر"، أي والد المحترص 

ً
ي بولس هو كذلك أيض

" ولكن ف  )الذي  11:  5 يةالمحترص 
ن نفسه(ي   كما يقول.   شير إليه ويدربير
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ء  ي
(، وهناك يجب عىل المرء أن يبحث عن 137، "المسيحية هي نتاج اليهودية" )ص قبل كل شر

 سوابقها األكير أهمية. 

ي حكمة 
 
ي يجلس، ف

 سليمان منتقاليد الحكمة اليهودية ذات صلة هنا. الحكمة هي كائن بدان 

ي خلق العالم )أمث4: 1، بجانب عرش هللا كقرين له )أبوكريفا العهد القديم
 
: 5ال ( ويشارك معه ف

ا عىل األرض، رفض البشر قبولها 44-31
ً
 ، وعندها عادت يائسة إىل الجنة(. عندما طلبت مسكن

 (. وما بعده 1 : 44 سفر أنس األول)

اح بأن هذه الشخصية  المدافعون المسيحيون المحافظون المتشددون يرفضون بازدراء أي اقير

ا عن يسوع. يجدون هنا خصًما رائعً  األنثوية يمكن أن يكون لها أي تأثير عىل التفكير المسيخي 

ليثبتوا لجمهورهم أن المشككير  ال يمكنهم معارضة األرثوذكسية المسيحية إال من خالل اللجوء 

 عىل ذلك، أحتاج فقط إىل اإلشارة إىل مقال "يسوع المسيح" )بقلم آر 
ً
إىل السخافات الصارخة. ردا

جر وكوجان لعام إتش فولر(  ي كتاب ميير 
 
، حيث ورد (أكسفورد للكتاب المقدس ل)دلي، 1113ف

ي السماء قبل والدته عىل األرض(  كرستولوجيا أن ")
 
ا ف

ً
الوجود المسبق والتجسد" كان موجود

 (. 364"متفق عليه عموًما" عىل أنه "نشأ من تعريف يسوع بحكمة هللا" )ص 

ي 
 
، لكنها لهية"إ األصل أكير من "تجسيد صفةيضيف فولر أن فكرة الحكمة اليهودية هذه لم تكن ف

ي اتجاه األقننة" 
 
ا ف

ً
ا مثل الشخص بالمعن  )إنشاء األقانيم( "تطورت الحق

ً
وهكذا "أصبحت شيئ

ي العقيدة المسيحية للثالوث ". 
 
 الذي استخدم فيه هذا المصطلح فيما بعد ف

(عن تم طرح السؤال  ي مرحلة مبكرة. بالنسبة لفيلو  جنس الحكمة )ذكر أم أننر
 
، حكيم ف

ي حواىلي عام اإلسكندري
 
ي للحكمة هو  م.  50ة اليهودي الذي توف

عىل الرغم من أن االسم اليونان 

أنثوي، إال أن طبيعتها ذكورية، وتدع "أنثوية" فقط لإلشارة إىل أنها دونية من صانع الكون المذكر 

 عن فيلو(.  ،34ص  ،1110)راجع جرانت 
ا
 نقال

ا تقريًبا لكلمةج
ً
ي تعمل اآل)الكلمة( كر المذ  لوجوس، العلها فيلو مرادف

ن  ، وهي أعىل قوى هللا النر

 كمظاهر له وهي اآلن مستقلة عنه. 

ي كثير من األماكن هفيلو  لوجوسيقول شي دي دود: "إن 
 
عبارة عن مضاعفة للحكمة" )ص  و ، ف

تون كيىلي ( ؛ و 476،  66 ي للحكمة الموجودة  لوجوسيدعو ال هامير
"مصطلح يهودي هلنسنر
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ا" )ص 
ً
 (. 441مسبق

ي 
 
اخ' من أبوكريفا شمن سفر الجامعة )'حكمة ي 44الفصل ف ي الالعهد القديم(وع ابن سير

 حكمة، تأنر

ي طريقه  من فم هللا، وهي 
 
 تطابق مع الكلمة. تف

ي كنفس من فم 
يان  ي شكل فير 

 
ربما تكون الكلمة اإللهية هي األقنوم قد نتجت عن حقيقة أنها تخرج ف

كة أو اإلي اإلله.  ي مسار عملها )وهكذا تصبح كلمة الي 
 
، ينجرونر ذاء قوة مستقلة ال يمكن إعاقتها ف

 (. 111ص 

 (. 14اسم "ابن هللا،" حنر إله ثاٍن ")هايمان، ص  لوجوسأطلق فيلو عىل ال

تسمية  الذكوري لوجوس، أصبح اللرابعنجيل ااإل بحلول الوقت الذي نصل فيه إىل مقدمة 

  قريبة جدا من هللا. شخصية فوق الطبيعة ل

ء تقريًبا" ومع ذلك ي
ا  لوجوسقيل عن ال مما ، فإن "كل شر

ً
ي هذه المقدمة "قد تم بالفعل استناد

 
ف

ي اليهودية" )مودي سميث ، ص 
 
 (. 41إىل الحكمة ف

ي اإلنجيل الرابع "ليس سوى يسوع 
 
 (. 170 " )صةالمتجسد الحكمةيقول مارتن سكوت إن يسوع ف

 نكاره، ألن الترصيحات اليهودية حول الحكمةإن تأثير أفكار الحكمة اليهودية عىل بولس ال يمكن إ

ي رسائل 
 
 . بولسيتم إجراؤها حول يسوع ف

(. فيه "خبأت كل كنوز الحكمة 44:  1كورنثوس   1يدعو بولس المسيح "قوة هللا وحكمة هللا" )

ي خلق كل األشياء )(. مثل الحكمة3: 4عرفة" )كولوشي والم
 
 وهي -( 6: 5كورنثوس   1، ساعد هللا ف

ي ترنيمة كولوشي  فكرة وردت
 
. إذن، "نموذج الحكمة / الكلمة" الذي 40 - 15: 1ستولوجية. الكر  ف

ي الخلق" )هايمان. ص 
 
اليهودية، ومثل شخصية الحكمة  (. 14استخدم إلعطاء المسيح "دوره ف

 فض وعاد إىل الجنة. ، لكنه رُ طلب القبول عىل األرض

ي النصوص المسيحية المبك
 
ا ف

ً
ات موجودة أيض ، هذه المير  انيير  ي الرسالة إىل العي 

 
رة األخرى. ف

 يستند وصف االبن عىل األفكار اليهودية عن الحكمة. 

ي تعليق مونتيفيوري )ص 
 
(. وهكذا وجد االبن قبل العالم 36يتم إعطاء أوجه التشابه الواضحة ف

  (. 3: 1(. وهو "يعكس مجد هللا" وهكذا دواليك )4: 1الذي "خلقه هللا به" )
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ة ل  (34.ص  1991ليندارز  )   ا مباشر
ً
، من حكمة سليمان 46:  7، يعتقد أن هذا ربما يكون مدين

ي تنص 
 ، ومرآة نقية لعمل هللا ، وصورة طيبته ". عىل: "ألنها انعكاس للنور األبديالنر

عىل األرض كشخصية تاريخية  تمن المسلم به أن أدب الحكمة اليهودية ال يذكر أن الحكمة عاش

ض م ي مفير ة كمستشارةن أجل القيام بذلك. وكجسد بشر وبلت ، لكنها قالبيان أنها كانت حارص 

 إىل الجنة.  تبالرفض، بل وحنر اإلذالل. ثم عاد

ضوا ذلكسيكون من  فشون أنه، فقد أظهر المومع ذلك  صوص، عند النالسهل عىل القراء أن يفير

ي 
يعن  أن الحكمة ت، فالمن الحكمة "نصب خيمتها" عىل األرضحدث عتتالنر  بشر

ً
 تخذ جسدا

ً
، ألن ا

ي 4و 1: 5كورنثوس   4، لخيمة" مستخدمة )حنر بواسطة بولس"بيت الخيمة" أو ببساطة "ا
 
( ف

 (. 141، ص 1980  هاينكير   معن  الوجود الدنيوي لإلنسان )راجع

حيث تم تصوير بطرس عىل أنه تنبأ باستشهاده  14: 1يمكننا أن نتذكر رسالة بطرس الثانية 

ي قريًبا" )انظر بالكلمات: "أع
ي سيأنر

 : ب(. 3الفصل  أدناه،لم أن قصف خيمنر

ي ا
 
لخلق وسعت إىل مسكن مع اإلنسانية، كما الحظ من التقليد القائل بأن الحكمة كانت نشطة ف

ا" مارتن سكوت
ً
ة" إىل "الحكمة تصبح جسد  انسحاب طبيىعي  -، "مجرد خطوة منطقية واحدة أخير

ي شؤون العالم ")ص كقوة نش  تطور من عملية الحكمة " ال
 
 (. 443،  105طة تشارك ف

ي التفكير المبكر عن باإلضافة إىل تقاليد الحكمة
 
ا دوًرا ف

ً
، لعبت المفاهيم اليهودية عن المسيح أيض

 . يسوع

 
ا
أظهر ويليام هوربوري أنه عىل الرغم من فهمه غالًبا عىل أنه إنسان تماًما، يمكن تصور المسيح بدال

ي نصوص مثل إسدراس  كما   ليسلكن ، و لروح شبيهة بالمالئكة"نه "تجسيد من ذلك عىل أ
 
ي اف

، لثان 

ي تعتي  استثنائية، ولكن بشكل
ي  والنر

 
 يهودية. الكتابات العام ف

كة بير  المفاهيم اليهودية القديمة عن المسيح وبالتاىلي 
، هناك "قدر كبير من األرضية المشير

ا 
ً
ا الموجود مسبق

ً
 ح، و .... المفاهيم المسيحية عن المسي ، من بير  كيانات أخرى موجودة مسبق

ي غالًبا ما يتم الذي يسود الكنيسة أو الخليقة"
وري "تعديل التناقضات الحادة النر ؛ لذلك من الرص 

ي "والشخصية المسيحية" اإللهية ")ص   (. 15l ،55-56رسمها بير  المسيح اليهودي" البشر
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ي أدب الحكمةالعبارات ا ، إضافة إىلخلفية يهودية قوية ،هناك، إذن
 
 ، لفكرة بولس عنلواردة ف

ي.  ي شكل بشر
 
 شخصية فوق طبيعية متجسدة ف

ي الجليلهو  هوربوري
 
ي قبول أن يسوع يخدم ف

 
ي األناجيل. أرثوذكسي ف

 
نه مهتم إ ، كما هو موضح ف

ح كيفية نشوء  ض أنها ربما تطورت من الثناء الذي قدمه أتبأو عبادته تمجيدهفقط بشر اعه ، ويفير

ي استطاع بولس 111دمة )ص أثناء الخ
(. لكن كتابه ُيظهر مدى اتساع نطاق التقاليد اليهودية النر

 والمسيحيون األوائل اآلخرون االستفادة منها من أجل صورهم عن المسيح. 

ي أدبياتهم حول 
 
فهم العبارات الواردة ف

ُ
ا أنه بسبب التوحيد عند اليهود، يجب أن ت

ً
ُيقال أحيان

 مل إلهي متمير  عن هللا عىل أنها ليست أكير من تجسيدات شعرية. الحكمة أو الشعارات كعا

ي هذا  33، ص 1111يتحدث ليندارس )
 
و( عن "استخدام واسع النطاق ومتقلب لالستعارات" ف

ي الواقع الصدد. 
 
ض. لكن ف ا بكثير مما هو مفير

ً
 ، كان الالهوت اليهودي أقل توحيد

، الحدود األكير رصامة سماوية والمالئكيةلف الكائنات ال، ومخت، أقانيمها هددت "انبثاقها 

 (. 461ص  ،1115للتوحيد" )ويلسون 

ي الدراسات ال
 
(. يقول: "من 1يهودية" )ص حنر أن هايمان يرى التوحيد "كلمة يساء استخدامها ف

ي نفسه ومن األدلة األدبية والنقشية واألثرية خارج الكتاب الواضح ،" من الكتاب المقدس العي 

جنًبا إىل  "يهوه"، كانوا يعبدون ، وربما الغالبية منهمديد من اإلشائيليير  القدامالمقدس أن الع

اب. زوجتهجنب مع   ، أسبير

ي تتحدث بها عن 
ا من لغة هذا الوقت السابق بالطريقة النر

ً
يؤسس أدب الحكمة الكتابية بعض

من التوحيد (. لم يمنع التوحيد اليهودي مثل هذه التكهنات أكير 14الحكمة المجسدة ")ص 

 المسيخي الذي منع المسيحيير  من رؤية المسيح كإله. 

ي هذا الصدد 
 
ي االعتبار ما يمكن أن يسم ف

 
ي وتصدع، من المناسب أن نأخذ ف

هو أمر األفكار، و  تدن 

ي ربما تكون قد نشأت 
. العبارات النر ي

ي التاري    خ الدين 
 
فير  مثل بعض المؤل منغالًبا ما يكون مهًما ف

ي يمكن بسهولة أن تؤخذ بشكل  المبالغة الشعرية
 
 نقلها.  عند  حرف

 ، ي
ي بعض الوثائق الوثنيقدم الباحث الكالسيكي جيلبير  موراي أمثلة عىل الطريقة النر

 
، ة المتأخرةف

و أتصبح "بروفيدانس )برونويا( هللا" قوة منفصلة. تصبح "حكمة هللا" )صوفيا( "صوفيا اإللهية" 
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ي حالة واح"صوفيا ابنة هللا"
 
دة تتطابق مع هيلير  طروادة ". ويضيف أن "التاري    خ ، وحنر ف

من السهل  (. 34أو كالم هللا، ُيظهر تطورات مماثلة" )ص  وس"،" كلمة"جالعقائدي لمفهوم" لو 

 معرفة السبب. 

يشتمل الدين عىل المعتقدات والممارسات، وبينما يمكن تقليد ممارسة ما دون الرجوع إىل أي 

النسبة لألشخاص المتعلمير  أن يؤلفوا طقوًسا ال يستطيعون الشائع حنر ب من-معتقد أساشي 

أ بشكل نشيألنه، ما لم  نفسها؛يمكن تقليد االعتقاد بالطريقة  ال -تفسير الغرض المحدد منها 

كة  ن م نقله يجب-ما يكون هذا هو الحال المعتقدات الدينية نادًرا  ومع-عفوي من تجربة مشير

 . عقل إىل آخر بواسطة نوع من اللغة

يد لدى األشخاص الذين ، جنًبا إىل جنب مع القدرات المختلفة للتجر للغة إن الغموض األساشي 

ات مختلفة لنفس الصيغ، ال بد أن تؤديستخدمونها   تغيير ذا التميير  سيؤدي إىل؛ وهي إىل تفسير

ي 
. توحيد االعتقاد ح ، أو عىل األقل يؤثر عىلدين  ي مجتمع صغير

 
 نر ف

 ملموس.  جمود إىل والراقية األفكار المعقدة  ، تتدهور وب  هذه الطريقة
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داد -د  ير: دين بول االسير  سوالتي 

ا أهم مجموعة من العقيدة المسيحية  المسيحيةرسائل بولس هي أقدم شهود عىل 
ً
وتشكل أيض

ص ستولوجيات بملخكر اليختتم هذا القسم الخاص بأقدم  ومن ثم فإنه من المناسب أن المبكرة. 

ي أفكللعنارص األساسي
 
همة ف ير ، ومع ذلك مدى اختالفهم عن الكثاره الدينية. سُيظهر مدى تأثير

ي األناجيل. 
 
 مما هو موجود ف

ًحا ال كأساس لهذا الملخص ي ويليام العهد الجديد  قدمه عالم سبول عتقاد ، اتخذت شر
األلمان 

ي كتابه عن بول
 
ي عام . وصلت الطبعة ا1104عام  سوريدي ف

 
مة ، وظهرت ترج1107لثانية ف

ي نفس العام. اشتهر 
 
( ف ي

ق منها اقتباسانر
ُ
ية )اشت نع حقبة "الش بكتابه الذي ص ورديباللغة اإلنجلير 

ي 
 
ي ف

 " أهميةعنه الذي ال يقل  هيكي ريالسينير   . والذي يكمن وراء كتاب1101ناجيل" األ المسيان 

ي م
 
ي ف

ي الفصل الخامس  كتبتلهما  من خال، و 1110 عام-رقس الش المسيان 
 
ورة أسط عنف

 ناألناجيل أو ع عن، سواء عام، وما يقوله 100اآلن حواىلي وريدي المسيح. يبلغ عمر منشورات 

ي صلب الموضوع. مهًما و، ال يزال سبول
 
 ف

ي ا، بل إنه ش، أقدم من المخلوقاتلقد رأينا بالفعل أن المسيح، بالنسبة لبولس، هو ابن هللا
 
رك ف

، انوهيته ليعيش عىل األرض كإنسمن أل ""أفرغ نفسه، ترك السماء و خلقها. أنه من أجل تخليصنا 

يع ، قبل أن يعود إىل السماء إىل مجده ة اليهودية كجزء من هذا االنحطاطوقبل حنر قيود الشر

 السابق. 

ا غريًبا بالنسبة له، وهو ثوب متسول إن الشكل البشر  (10ص  ،1907aويريدي ) يقول
ً
ي كان "شيئ

ض ة من الوقت، جانًبا مرة أخرى". ومن هنا جاءت العبارة أن بعد األمير السماوي أن ينحيه  يفير فير

" )رومية هللا أرسله إىل األرض عىل غرار "ال ي 3: 5جسد الخاط 
 
ي  شكل(. "ف (. 5: 4إنسان" )فيلن 

 (. 41:  5كورنثوس   4، لنصير فيه أبرار هللا" )جعله هللا "خطية لم يعرف الخطيئةمن أجلنا 

ي ذلك أنه أخطأ بال
ية ال يعن  ي يغفرها تتماشر مع الطبيعة البشر

ي الخطايا النر
 
 إثم-فعل. يفكر بولس ف

" )ص  . هذه الصفحة وأرقام الصفحات األخرى 15"موجود قبل أن يصل إىل حد التعدي الفعىلي

ي جسدي ال يسكن أي 
 
تشير إىل ويردي(. اإلنسان "جسدي، ُيباع تحت الخطية ... أنا أعلم أنه ف

ء صالح" )رومية  ي
 (. 15 ،14: 7شر
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ي وقت سابق أن الخطيئة أصبحت جزًءا من جوهر اإلنسان 
 
ح بولس ف تجاوز نتيجة ل تاريخًيا،يشر

وهكذا انتقل الموت إىل جميع  بالخطيئة،آدم: "بإنسان واحد دخلت الخطيئة العالم والموت 

 (. 5:14الناس" )رومية 

ي نطاق ال
 
ي قد أدخل المسيح ف اض أن الشكل البشر كية ، القوى المالئذا العالم، حكام هحكامبافير

ي وصفها 
يرة النر رئاسات و ، سياداتو ، عروشو ، قوىو ، بولس بشكل مختلف عىل أنها سلطات الشر

:  1 ،3: 4وكذلك كعنارص العالم )غل.  (،15 ،10 : 4 ؛16:  1. : كولوشي 15:44كورنثوس   1)

بيعة، وأن اإلشارة بحق أن هؤالء "الحكام" هم قوى خارقة للط ويريدي(. يؤكد 40، 5: 4. كولوشي 

ي لعام  ،. راجع أعاله15nليست إىل بيالطس وأمثاله )ص.  ي كتان 
 
 ،1111والمناقشة التفصيلية ف

 (. . 106-16ص 

ا هم ال الحكامكان 
ً
كمة هللا ون ح، لكنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك إذا كانوا يعرفذين صلبوا يسوع حق

ي أن صليب  شكوا ، إذا كانوا قد (5-6: 4كورنثوس   1)
 
المسيح سيجلب الخالص للعالم ونهايته. ف

 . خرج عن العالم الذي تحت سيطرتهمألنه من خالل الموت 

ي حالته بعد تجريده من جسده
 
ا عليه ف

ً
ك مع الخطيئة، ولم يعد الموت سيد ء مشير ي

، لم يعد له شر

 .(. عالوة عىل ذلك، فإن ما حدث له حدث لكل منوما يليها  1: 6القائمة من األموات )رومية 

إىل حياة  نقلون، وبقيامته "يُ تماًما مثله من القوى المعادية" يؤمن به: منذ لحظة وفاته "تخلصوا 

 " (. ومن ثم ال "المالئكة" وال "القوى" قادرة عىل فصل المفديير  عن 100 )صغير قابلة للتدمير

 (. وما يليها 35: 5محبة هللا )روم. 

أن  عىل القيام بذلك: "يعتقد بولس ةقادر تلك القوى كانت المعن  الواضح هو أنه قبل هذا الفداء،  

 (. 15البشر بدون المسيح يخضعون لتأثير األرواح الشجاعة والشياطير  والقوى المالئكية" )ص 

 

ي الفصل السابق من رسالة رومية، يضع بولس هذه الحجة بأكملها عىل النحو ال
 
. لف لهروب من تاىلي

ير: "الرجل البائس ، كان ال بد من تحرير القوى الشيطانية اإلنسان من قيود الجسد والعالم الشر

ير؟" )رومية  ي من هذا الجسد الشر
(. ليس من الصعب توقع أن 44:  7الذي أنا عليه، من سينقذن 

: يسوع الم  سيح. اإلجابة عىل هذا السؤال هي
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ي للهروب من 
 حرره، و ، كان البد أن يموت اإلنسان، وقد فعل المسيح هذا من أجلهالجسد الفان 

 14:  5ر كو   4هكذا: "واحد مات ألجل الجميع فمات الكل" )
ً
(. ومن ثم "احسبوا أنفسكم أمواتا

ي المسيح يسوع" )رومية 
 
 (. 11: 6عن الخطية ولكن أحياء هلل ف

ي ناجح للتغلب عىل 
ر
ي رصاع أخالف

 
ي موت المسيح وقيامته، وليس ف

 
ي مشاركة صوفية ف

 
يفكر بولس ف

 (. 104الخطيئة )ص 

ي أن يمنح قيمة لشخص ال يؤمن بابن هللا المصل بالنسبة ب القائم و له، ال يمكن ألي امتياز بشر

(. لم تعد المعايير األخالقية اإلنسانية البحتة 45-14: 7؛ راجع رومية 64من بير  األموات )ص . 

 تحتسب. 

ي تعلن بوضوح قبول اإليمان. إنها "معمودية ل
وت مما هو هام بشكل حيوي هو المعمودية ، النر

 راجع أعاله(. و . 3: 6المسيح" )رومية 

ي ذبيحة المسيح )
 
، تماًما كما (16:  10كورنثوس   1كما تمكن اإلفخارستيا المؤمنير  من المشاركة ف

ي شر الذبيحة اليدخل أولئك الذين يتناولون عشاء 
 
ية كة مع آلهة الوثنية الشيطانية )اآل ا وثنية ف

41 .) 

، عىل ا ي الخطيئةلرغم مومع ذلك، فإن المفديير 
 
 ،ن أنهم "أموات عن الخطيئة"، "يستمرون ف

وري أن يحثهم عىل عدم القيام بذلك )رومية   (. وما يليها 14: 6ولذلك يجد بولس أنه من الرص 

حات رأينا )راجع الصف كما -الخطيئة قد تم التغلب عليها ولكنها ال تزال موجودة  أن-هذا التناقض 

ي األدب المسيخي ال
 
مبكر. يظهر مرة أخرى عندما يعلن بولس أن المؤمنير  هم السابقة( منتشر ف

ا )رومية 
ً
، وليسوا عبيد ي

ومع ذلك ال يزالون ينتظرون تبنيهم  (،14 ،4: 5بالفعل أبناء هللا بالتبن 

 (. 43)اآلية 

ة، 15: 4 وبالمثل، فإن أرواح الشيطان قد غلبها الصليب بالفعل )كولوشي  ي األزمنة األخير
 
(، ولكن ف

ء عىل وشك ا ي  وما يليه(.  44: 15كورنثوس   1، يجب أن يحارب  هم المسيح ويخضعهم )لمخ 

ي  ويردي يقول
 
 (. 77)ص  سبولكتابات ، ال يجب عىل المرء أن يبحث عن االتساق ف

ي الهوت بولس "بفكرة أن ما يحدث ألول سلسلة 51)ص  ويردييالحظ 
 
ا يتم لعبه ف ً ( أن دوًرا كبير

  ". تاريخية يحدث نتيجة لسلسلة كاملة
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 : ويردي وهكذا، يتابع

ي بأشه. لذلك فإن ما ينطبق عليه ينطبق عىل كل ما  ية. إنه يمثل الجنس البشر "آدم هو رأس البشر

ا كل من ينتمون إىل جنسه. 
ً
 يتعلق به. ومنذ وفاته، يموت أيض

- الجميع معه ، يقوممن بير  األموات ، بما أنه قامسلسلة. لذلكالالمسيح مرة أخرى هو األول من 

 .وما إىل ذلك( 44 : 15كورنثوس   1وما يليها؛  14: 5. )رومية عتبار عىل هذا اال  ببساطة

ي 
 
ي 50-47: 15. ر كو   1ف

ي أو ، يظهر آدم عىل أنه اإلنسان األول أو األرض 
، والمسيح هو اإلنسان الثان 

 السماوي. يتابع بولس: 

ا األرضيون
ً
، هكذا هم أيض ي

ا. وكما حملنا السماويون ، هكذا هم سماويما هو ، وككما هو األرض 
ً
أيض

ي 
ا صورة السماوي. صورة األرض 

ً
 ، فسنحمل أيض

ي تذلل. 
 
ي المستتم البثم باختصار، عاش يسوع بولس عىل األرض ف

 
ي ف

، قبلحث عن مجده المسيان 

 . ي
ي مجيئه الثان 

 
 ف

فهم عىل أنها بالفعل مظهر من مظاهر 
ُ
، أصبحت حياته األرضية ت ولكن مع تطور التقليد المسيخي

 ه. إخفاء لال  ،جدهم

ي لقد أصبح "
 . (174، ولكن المسيح الذي أنر )ص ليس فقط المسيا الذي يجب أن يأنر

ي وقت مبكر من اإلنجيل الرابع
 
ا مستمًرا للمجد اإللهي الذي ف

ً
اق ، كانت حياته كلها عىل األرض إشر

ء من خالل حجاب اللحم )ص  ي
 (. 11يض 

ع نشأ من االنطباع الذي تركته عليه شخصية يسو إىل أن تصور بولس للمسيح لم يويردي ويخلص 

ي )ص 
 (. ولكن من خلفيته اليهودية. 147التاريخ 

، فإنه يالمسيح الذي قبل أن ذكر أن ت التنبؤية )الرؤى("الكتب اليهودية  ي
ي أنر

 
السماء وهو  يعيش ف

 (. 154أعظم من المالئكة" )ص 

ي إنسانية يسوع لم ي
 
ي آخر كن أي ما كان أكير أهمية بالنسبة لبولس ف ي أو بشر

ر
بل  ،سلوك أخالف

. يمكنه أن يدعو   ألرض اتسمت بهذهالمسيح ليس ألن حياته عىل الطاعة إنكار وجوده اإللهي

ن أن ، عىل الرغم مرار اإللهي بإرساله لخالص العالم، ولكن ألنه لم يعارض القاألخالقية اتالصف
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 . (141الصليب ")ص  إىلذلك "كلفه طبيعته اإللهية وأوصله 

 ألنه أذل نفسه 
ً
ي يمكنه أن يدعو المسيح وديعا

 
نطباع عن إىل "ا كتاباتاألرض. ال تستند هذه ال ف

ي عقيدة الرسول الخاصة بالفداء" )ص 
 
(. 150الشخصية األخالقية ليسوع". ولكن "نشأت ف

ي االمسيح  ظهور برصف النظر عن 
 
ي حياته ف

 
ا فقط ف

ً
ا واحد

ً
ي وقيامته، فإن حدث لهيكل البشر

ة "ليست حقيق، موت يسوع": وهذه تدمير تلك الحياة ضية هو المهم بالنسبة لبولس، "األر 

ي عالم فوق عالم، التاري    خ؛ إنها تتخط تاريخية عىل اإلطالق؛ إنها تتجاوز التاري    خ
 
 هو حدث ف

 ، ا المسيح يكون  أال المعن 
ً
 (. 145")ص. هبدون خالصيذكر  شيئ

ي بشر به
ية: إنها "ليست يتضح من كل هذا أن "الحكمة" النر ا بولس مختلفة تماًما عن الحكمة البشر

" الذي "ال يقبل 6: 4كورنثوس   1من هذا العالم" ) ( وغير مفهومة بالنسبة إىل "اإلنسان الطبيىعي

ي يمنحها الروح(14 يةأشياء من روح هللا ")اآل 
ي . إنها الحكمة النر

، الذي يعرف ويكشف األشياء النر

ي الروح ")اهي أبعد من العقل. لم يعد 
 
ي الجسد "بل" ف

 
" ف  (. 1 : 5روم لخي

ذهبه ، فإن مخلفيته الدينية السابقة للمسيحيةإذا كانت عقيدة بولس عن الفداء مشتقة من 

ي من اإليمان وحدهالقائل ب
ير يأنر يعة اليهودية، له أصل أن التي  ، وليس من الحفاظ عىل الشر

ي سيقبلها 
ية النر م يفعلوا الوثنيون: ال يقبلون المسيحية إال إذا لمختلف تماًما، أي التجربة التبشير

 المتطلبات المرهقة لهذا القانون. تلك 

ير باإليمان يتضح من حقيقة أن عقيدة (،143)ص ويردي ، كما يقول الكثير  ما تظهر فقط عند التي 

ي  غالطية، رومية،يتعامل بولس مع الرصاع مع اليهودية )  (. 1-6: 3فيلن 

ا للمسيحية بالنسبة إنها إذن عقيدة جدلية
ً
ط ي جعل العادات اليهودية شر

 
: لم يرغب بولس ف

ورية للخالص. يير  لألمم أن  فال داع. ولكن إذا لم يكن األمر كذلك، فلو لم تكن هذه العادات رص 

ورية حنر بالنسبة لليهود.  تكون  رص 

، طرفير  كال المن  الستغناء عنها يمكن ا العادات اليهودية ة تجعلعقيدلذلك كان بولس بحاجة إىل 

اض القائل بأن اإليمان بالمسيح  لمسيح اموافقة عىل فداء وال هقبول مجرد -وهكذا توصل إىل االفير

يره. إن موت المسيح "يعتي  موت ذبيحة: له نفس فضيلة   هو - كل ما يحتاجه اإلنسان لتي 

" )ص ، أي كفارة الخطايا أو مغفرتها الذبيحة ي (. ل133، أي أنها تمنح اإلنسان الي 
 
ير ف  يس التي 
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ي 
لجميع الناس أن النعمة  ، أي موته. "بهذا الفعل أعلن هللااألساس سوى عمل المسيح الفدان 

ا" )ص واإليمان، وليس األعمال والناموس
ً
 (. 134، مهمة حق

 
ً
ي "لم تكن تجهل النعمة ولكنها من صورة كاريكاتورية لليهوديةتتضمن حجة بولس شيئ

ا ، النر

 (. 147شددت عليها" )ص 

ح أن اليهود اعتقدوا أنهم يستطيعون   كسب الخالص من خالل يناسب هدفه الجدىلي أن يقير

يعتهم ي حير  أن عالقة المسيخي باهلل ال تعتمد عىل األداء واالستحقطاعة شر
 
ر ، ألن هللااق، ف  يي 

 (. 4: 4و  44:  3اإلنسان "بحرية" من النعمة )رومية 

ي جد160بالمصادفة )ص ويردي يالحظ 
 
ا أن يسوع  ذكر اله ضد القانون، لم ي( أنه ف

ً
بولس أبد

ء لخرق القا ي
ي فعل أي شر

سوع ، كان يعتقد أن ينون أو إلغائه. عىل العكس من ذلك، كما رأينا التاريخ 

.  إذاللهقبله كجزء من  ي
 األرض 

ة، "اختق   ي أعقبت بولس مباشر
ة النر ي الفير

 
ير )ص  ف ي التي 

 
 ألن-{ 173بشكل مسبق" مذهبه ف

. ولم يعد موقف المرء فيما يتعلق بالقانون اليهودي مسألة الموقف الذي  ابتكر من أجله قد اختق 

 . يهود غير الانفصلت المسيحية عن اليهودية وأصبحت ديانة يهيمن عليها بمجرد أن ذات أهمية 

ا عىل حفظ الناموس  يجعل 44 – 17 : 10 ومن الجدير بالذكر أن يسوع من مرقس
ً
الخالص متوقف

ير باإليمان وليس باألعمال الصالحة. للفقراء عطاء اإل )الوصايا( و   ، مما يناقض تماًما فكرة التي 

ي أعمال الخال "إن كل بدعة بولس تتكون من ويريدي يلخص 
 
ي صأنه أرش أساس الدين ف

 
 ، ف

 " تجسد المسيح وموته وقيامته". و "إذا أردنا تعيير  شخصية هذا المفهوم، فال يمكننا تجنب كلمة

 (. 175f )ص.  أسطورة "

يرة،لم تير القوى المالئكية، سواء كانت جيدة أو  ي "المالئكة ويريدي إعجاب شر
 
تنتمي  عرصنا،، ف

ي الغالب إىل سحق 15إىل األطفال والشعراء" )ص 
 
(. وعالوة عىل ذلك. مسيح بولس "يحتاج ف

ية  (. 154يسوع" )ص  بشر

، رتليانأكير مما تبعوا األناجيل. ت ، فقد تبع الالهوتيون الرئيسيون بولس عىل مر القرونومع ذلك

بري، لوثر ان، أنسيلم من كوسأوغسطين، أوريجانوس، أثناسيوس ال يمكن " -، كالفن، زيندورف ير
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أي من هؤالء المعلمير  العظماء عىل أساس الوعظ والشخصية التاريخية ليسوع" )ص  فكر  فهم

 (. بل إن مسيحيتهم هي إعادة تشكيل لمسيحية بولس. 150

أنه بالمثل أن المعلمير  األصوليير  اليوم يستمدون ، ويريدي ، بعد قرن منن نضيف إىل هذا يمكن أ

ي الوقت الذي يعرفه هللا فقطمن بولس عقيدتهم القائلة بأ
 
ير  ، سيتم "اختطاف" المؤمننه ف

ي 
 
ل بصيحة" ف ي الهواء" ألنه "يي  

 
ي السحب لمالقاة الرب ف

 
الحقيقيير  من العالم و "ُيحارصون ف

ي )مجيئه 
 (. ويعتقد أن البقية منا سوف يموتون بشكل بائس. 17: 4تسالونيكي  1الثان 

ه عن أضعف المفكرين ير  أصحاب الالهوتيلم يكن وريدي محبوًبا  لفكر التقليدي: "ال يمكن تميير 

ي عام هذا األحرار" كان 
 
ي مقال عام  1131حكم أحدهم ف

 
يكر ف وهو ما  1160)اقتبس من قبل سير

ز بشكل فعال   (. يريديو القيمة الحقيقية ل يي 

يدي يتعاطف ال  عىل اإلطالق مع الجهود الحالية إلنقاذ العقائد الكتابية غير المقبولة عن طريق  فير

 مفهومة بالكاد. تحويلها إىل فلسوفيات غامضة و 

ح )عىل العكس من ذلك  ( ما هو بالتأكيد ملحق مناسب للتطويبات: 45، ص  b 1107، اقير

ي 
 
 الكالم، فهم يفهمون".  "طون  للضعفاء ف

يدي ز راييجد  ا ينير  أن فير
ً
ي نجت نادًرا جد

ا ل  "تقليد تسمية األشياء بأسمائها الحقيقية النر
ً
 بارز

ا
ممثًل

ي دراسات بول
 
 (. 11، ص  1157) سف

ي مؤلفاته الهامة 
 
يدي العديد من مواقف ينير  ز راي ، يدعم1114و  1157ف . وهو يوافق عىل أن فير

ي وال ةبولس المعقد مغاالة
 كون معاديت غالًبا ما نر

ا
من  موقف فريد  وهو -بشدة للقانون اليهودي  ة

ي المسيحية المبكرة 
 
ي عنارصه العدائية ف

 
ية تطورت-نوعه ف كن جزًءا تولم  ،فقط من تجاربه التبشير

ي وقت اهتدائه
 
وما  15: 1 ، عىل الرغم من أن اختبار اهتدائه دعاه ليكرز لألمم )غلمن مسيحيته ف

 (. 4:  4 ؛يليها 

ي 
ي الفصل الثان 

 
ى ف ي أنطاكية، حيث، كما سي 

 
ة مختلطة ، تم تأسيس كنيسلبعض الوقت كان يكرز ف

ا مريًحا إىل حد ما -يهودية
ً
أممية من قبل اليهود `` الهيلينيير  '' الناطقير  باليونان الذين طوروا موقف

يعةتجاه بعض المتطلبات المركزية لل  )مثل الختان وقواعد الطعام(.  شر
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ي بيئات غير مسيحية تم إغرائهم إلقناع أنفسهم بفهم 
 
نعلم من فيلو أن اليهود الذين يعيشون ف

يعةليس حرفًيا لتعليمات الرمزي و  ، ولذلك فليس من المستغرب أن يكون لبعض المجتمعات شر

اىلي ، وإن لم يكن معادًيا تجاهها.   المسيحية الجديدة موقف ليي 

ينما كان ال يزال فريسًيا غيوًرا، وكان من ، بين اضطهدهم بولسالمسيحيون هم الذلقد كان هؤالء 

ض أن يضطهدهم ا أن الجماعات المسيحية كانت  المفير
ً
آلرائهم )راجع أدناه(. لكنه وجد الحق

ي ال اليهود -المسيحيير  / تتعرض لضغوط من قبل اليهود 
 
كامل الذين كانوا يرصون عىل القبول الحرف

ي ذلك الختان عىل وجه الخصوص )بما  القانون،لجميع متطلبات 
 
 يليها؛وما  14/  4غالطية ف

ي   وما يليها(.  1: 3فيلن 

ا لهؤالء "الالهوتيون
ً
راء تقييمات نقدية قاسية شعر بأنه مدفوع إلجو " المحافظون كان معارض

ي حول هذا الموضوع، ويطلق عىل للقانون ا إيجابًيا عند أهل فيلن 
ً
، لدرجة أنه ال يقول شيئ

 "الكالب" الذين "يرصون عىل التشويه".  محافظونال

ي غالطية أن هؤالء المحرضير  قد يسلكون الطريق بالكامل ويخصوا أنفسهم )
 
 : 5حنر أنه يعلن ف

17 .) 

ام القانون، كما وضعه هللا ومع ذلك ، يتضح من مقاطع أخرى أنه ال يزال يشعر بأنه ملزم باحير

ي غالطية 
 
ي  40-11: 3)رغم أنه ف

 
 ذلك(. يبدو أنه يشكك ف

ي غالطيةوهكذا 
 
ورة المحبة عىل هذا القانون نفسه الذي كان  م، يتبع جداله ضده، ف بإرساء رص 

ي 10-5: 13راجع رومية  ؛14:  5يستخف به )
 حققت أو "أيدت" (. بل إنه يدعي أن تعاليمه هي النر

 . (31:  3 القانون )رومية

ي المسيح ، يؤكد إلغاءه من خالل ما فعله هللاير  نيز ايباختصار، كما ُيظهر ر 
 
ي  من جاء ال ا إذ” - ف

ء" )غلخالل الناموس ي
الدائم له  المعيار هذا هو و  –{ 41 : 4 ، فعندئذ مات المسيح من أجل ال شر

 . ة" الحديثةالديالكتيكيهذا تناقض لم تحله حنر مصادر "الالهوت و 

ي سياق مجادلته
 
ا لليهودية، يمكن الحصول عىل الخالص من خف

ً
ح بولس أنه، وفق ل ال، يقير

ي يأمر بها القانون. 
ية، من خالل أداء األعمال النر  الجهود البشر
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ي الفصل 
 
من رسالة رومية  4من المؤكد أن حديثه عن "األعمال" و "األجور" ودفع "ما يستحق" ف

ا بأنه ينظر إىل
ً
ل اليهودية بالفعل، ه الحظه ويريدي، وهو ما اليهودية بهذه الطريقة يعطي انطباع

 العدالة. الفعلية أقل من 

يعة الموسويكانت العقيدة اليهودية هي أن عهد هللا مع إشائيل، الذي ينت ام الشر ،  ةمي إليه احير

 
ا
ي هذا من الكان عمال

 
ي حير  أن طاعة اإلنسان للناموس تعي  عن امتنانه للوعود الواردة ف

 
نعمة، ف

 العهد واستعداده للبقاء فيه. 

ي ثماره. لم تكن هذه الطاعة وسيلة يدخل بها اإلنس
ي العهد وجن 

 
 ان ف

ومع ذلك، فمن المفهوم أن يتكلم بولس كما يتحدث عن الموقف اليهودي. ألنه يمكن أن يبدو 

 أن الخضوع للختان - يير  وكان الكثير من عمل بولس مع األمم -بسهولة لمن هم خارج اليهودية 

ا أل واألعراف اليهودية األخرى لم تكن )ما كانت عليه بالنسبة لليهود المت
ً
( جهود خذ وعود هللا دينير 

ي الحصول عىل عىل محمل الجد 
 
 ح. صال ال، بل كانت بمثابة "أعمال" تهدف ف

مة( يدنير  ز راييالحظ  ي ذلك المسيحية اليهودية الملير 
 
أن هذا "فتح الطريق لمقارنة اليهودية )بما ف

كدين من   -ولس أم ال سواء كانت هذه نية ب -بالمسيحية الخالية من القانون بطريقة تظهر األوىل 

 (. 35، ص  1114دين نعمة ")ك  الخالية من القانون تظهر المسيحية األعمال و 

ا )ص 
ً
ا الطبيعة الحقيقية للدين الذي كان يمارسه 33ويالحظ أيض

ً
ي ( أن بولس لم يشوه عمد

 
 ف

ي نزاع ساخن مع المسيحيير  الذين ما ز السابق بحماسة وتخىلي عنه اآلن
 
لوا ا، ولكنه كان يتحدث ف

ي مثل هذه الحالة قد حقق العدالة الكاملة لوجهة نظره، لكان 
 
مدينير  لعقائده المركزية؛ وإذا كان ف

 . ي
ي التاري    خ الدين 

 
 شخصية غير عادية ف

اف، كما ي ، أن بولس "ينقل (465، ص  1157أسف )بهذا الباحث  رصحال بد إذن، من االعير

ا لنو 
ً
، خالف ي

ي التاري    خ صورة مشوهة للديانة اليهودية النر
 
ايا بولس بالتأكيد، كان لها نصيب ف

 ". المسيحيير   تحت رحمةليهود لالمأساوي 

إن قدرة بولس عىل اإلشارة إيجاًبا وسلًبا إىل اليهودية وقانونها ُيظهر اهتمامه بتلبية حاجة عميقة 

ي التفكير والممارسة الدينيير  
 
ا ف

ً
 حداثةال هالحاجة إىل إظهار أن هذ-غالًبا ما تصيب تطوًرا جديد
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ي الواقع. 
 
ي ينفصل عنها ف

ا االستمرارية مع األفكار القديمة والقيم النر
ً
ي حق

 تعن 

ي أفسدتها هذه الحاجة. 
ي العهد الجديد النر

 
 ليست كتاباته الوحيدة ف

ي سفر أعمال الرسل أن يمثل الكنيسة عىل أنها 
 
ا ف

ً
ي كيف يحاول لوقا جاهد

ي الفصل الثان 
 
ى ف سي 

ي لنا مع 
 اليهود.  منفصل عنها فقط بسبب االنحراف نوت ائيلإش تواصل حقيقر

ي إنجيله غير مقنعة بنفس القدر. 
 
ح بها هذه االستمرارية ف ي يقير

 الطريقة النر

ي الفصل االفتتاجي يسوع الذي سيحقق اآلمال السياسية والقومية 
 
تقدم الوالدة والطفولة ف

أن هللا سيمنحه عرش داود ليحكم  (من مالك المألوفة من العهد القديم: يتنبأ مالك )ليس أقل

 (. 33-34: 1عىل إشائيل إىل األبد )

ي 
ي نفس هذا الفصل ليس فقط كيهودي تقر

 
 ،، ولكن "من خالل الروح القدس"يتحدث زكريا ف

نا عن ال ، والذي "سينقذنا من أعدائنا" و "ينقذنا شخص الموعود الذي سيخلص شعب هللايخي 

ي ال74-67: 1يهم" )من أيد
 
ي أعطيت لآلباء لم تتحقق من نتيجة(. لكن ف

، يتبير  أن الوعود النر

ي حقيقة قيامة
 
: 13المسيح )أعمال الرسل  خالل تحقيق أي تطلعات سياسية أو وطنية، ولكن ف

 الذين يؤمنون بهذا الحدث. - وكذلك اليهود ير  الوثني-، مع الخالص ألولئك األفراد (34-33

ي سفر أعمال الرسل تظهر اآليات ال
 
، هي ئيللشعب اشا الحرية السياسية ت، وليسأن هذهتالية ف

ي اآلية 
 
ي اإلنجيل.  77"مغفرة الخطايا" الموعودة ف

 
 من زكريا ف

ا عن تحرر إشائيل من أعدائها وبع
ً
داس أورشليم بالضباب، بما أنيد

ُ
وقت سكانها لم يعرفوا " ، ست

ي أعمال يسوع )لوقا زيارتها"
 
 (. 41:44؛  44:  11، أي أن هللا قد زارها ف

ي الواقع يعيد تفسير التقاليد القديمة بشكل جذري. 
 
اف واضح بأنه ف يمتنع لوقا بالطبع عن أي اعير

(. 63، ص 1117القديمة لخدمة قضية جديدة" )، "ُصنعت المفردات ينير  ز ياعىل حد تعبير ر 

ا يتم 
ً
ي المسيحية، وأحيان

 
ي هذا الكتاب أن هذا حدث مراًرا وتكراًرا ف

 
لقضية تمثيل اأحاول أن أبير  ف

 الجديدة عىل أنها ليست جديدة عىل اإلطالق. 

ي اآلثار ا
 
د لودمانلكن يجب أن أعود إىل بولس وأن أفكر ف تبة عىل رسائله. جير

ي لب، المير
 
احث ف

ي العهد الجديد 
 
ي كتاب سابق أن "النظرة الحديثة المتسقة يجب أن تقول غوتنغن ف

 
، الذي أعلن ف
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"أن  ي
خاصة ، و بولسأفكار ن بالحكم القائل بأن "معظم د أكمل ذلك اآل، ققيامة يسوع حدث تاريخ 

 (. 430، 441، ص 4001المسيح "تنتمي إىل المتحف" )فكرة خطة هللا لخالص اإلنسان بيسوع 

ي 
اض بشكل طبهذا يأنر ال ألهل  ، ألن بولس نفسه قبأن يسوع لم يقمالموجود حينها يىعي من االفير

 (. 17: 15كو   1باطل" ) من المسيح قد قام، فإن إيمانككورنثوس المتشككير  أنه "إذا لم يك

ا وال تطوًرا لتعاليم يسوع. 
ً
 يقول لودمان إن الهوت بولس ليس دقيق

ا ستشهديجد أنه من المهم أن بولس لم ي
ً
ن أجل الدفاع عأي كلمات ليسوع حول القانون من بأبد

عهد ل، وأنه يعلق أهمية أكي  عىل االحواريير  لم يسمي يسوع معلًما وال  ، وأنهتعاليمه الخاصة به

 (. 114، 175)ص  يسوعتعاليم القديم أكير مما يعلقه عىل 

ض أنلرأي القائل بأن وعظ بولس الذي يمع ذلك، يتمسك لودمان با  قام من الموت هو  الذي فير

ي األناجيل، وكان 
 
ي خدمته الشخص الذي كان يسوع النارصي ف

 
عد تالميذ اعتقدوا، ببمصحوًبا ف

 . شهدوا قيامته، أنهم قد بوقت قصير  صلبه

ي أي 
 
ا عن الحياة الجسدية ليسوع، ولم يكن يفكر ف

ً
وجهة نظري هي أن بولس لم يكن يعرف شيئ

 تاريخية محددة لصلبه.  لحظة

ي الي، كان اليهود المقدسكما رأينا 
 
ي قبل الميالد، لكن التون قد صلبوا أحياء ف

قاليد قرنير  األول والثان 

، وحول معلم الي  المضطهد، كان من الممكن أن تصل إىل بولس دون اإلشارة ثحول هذه األحدا

ي 
 
ء بعيد ف ي

إىل األوقات واألماكن، ولم يكن بحاجة إىل أن يأخذ بعير  االعتبار حدوثها مثل أي شر

ي الواقع. 
 
 الوقت المناسب كما كان ف

ي الظلمة وماتك
 
دليل كموت إىل السماء؛  ال، قد عاد فوًرا بعد ، كان، بالنسبة لبولسما عاش يسوع ف

ي الحقيقة ألهميته الدينية كلها ، والتمجيد عىل 
 
ي  هي بولس ومعارصي بولس قناعة ، كانت ف

النر

ي ستنهي العالم أصبحت وشيكة )راجع أعاله(. 
ة النر  أشارت إىل أن األحداث األخير

ي ، حنر لو تم وضع الموت والوهكذا 
ي الماض 

 
ي وقت غير محدد ف

 
اًما أن ضح تم، يظل من الواقيامة ف

 المسيحية لم تنشأ قبل العقود األوىل من القرن األول الميالدي. 

ضة ل لم تكن هناكو  ي  يسوعحكم وتعاليم حاجة إىل أي صلة مفير
ي وقت سابق.  تتم النر

 
 ف
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ي عهد بيالطسلو كان بولس ي
 
ار عتقد أن يسوع عان  ف ، لما قال أن السلطات الحاكمة تعاقب األشر

  (. 7-1: 13ط )رومية فق

اطوريير  "يعاقبون الذين  ، أعلنبطرس الذي اعتي  يسوع بال عيب 1مؤلف  بالمثل أن الحكام اإلمي 

 (. 14-13: 4يرتكبون الظلم ويمدحون من يفعلون الصواب" )

ي وقت الحق
 
دم أمام بيالطس، الذين اعتقالكتاب المسيحيون ف

ُ
، كانوا أقل دوا أن يسوع قد ق

ي تقييمهم 
 
 للحكام. إيجابية بشكل ملحوظ ف

ي 
 
اف الصالح امام  13:  6تيموثاوس.  1هكذا ُيعلن كاتب الرسائل الرعوية ف ان يسوع "شهد االعير

 ."  بيالطس البنطي

(. 4 - 1: 4يحث عىل تقديم الدعاء للملوك وسائر السلطات "لكي نحيا حياة مطمئنة وهادئة" )و 

ي العهد ا
 
نسب إىل بولس ف

ُ
ف بها بشك)عىل الرغم من أن الرسائل الرعوية ت ل لجديد، إال أنها معير

ي أسطورة يسوع، ص 
 
 بعد مؤلفات من تاري    خ بأنها . 14-75عام، لألسباب الموضحة بالتفصيل ف

 .(بولس

ي أسطورة المسيح )ص 
 
ا ببيالطس ف

ً
(، 104لقد ناقشت بشكل أكي  كيف أصبح يسوع مرتبط

ي القسم التاىلي من هذا الفصل. 
 
 وسوف أتطرق إليها مرة أخرى ف

ي أورشليم الذي لنظرة القائلة بأن المسيحية بدأت بيسوع إن ا
 
ائمة يالطس ال تزال قمن بأدين ف

ي الواقع جميع الو، تأكيد "ألن بولسبال
 
 األناجيل. ون يقرأ عنهم من خالل زالي، ال تالميذ ف

ي ال
ي العهد الجديد الخاص بهم قراءيأنر

 
 إىل األناجيل ف

ا
م بشكل ، فإنه، وإذا انتقلوا إىل الرسائلأوال

 ما يقال عن حياة يسوع من خالل معرفتهم بما تقوله عنها األناجيل.  يملؤونطبيىعي 

ا 
ً
ي كاهذا هو األمر األكير شد

ة ماضية نت فيها هذه الحيا، حيث يتم توجيه الرسائل إىل المواقف النر

اض المسبق لمكانها واستيفاء ابالفعل ي االفير
 
معلومات ل، بحيث يمكن للقراء أن يشعروا بالحرية ف

 من مصادر أخرى. 

ي فهم حكمة بهذه الطريقة
 
، "حكام هذا العرص" الذين قيل إنهم صلبوا "رب المجد" ألنهم فشلوا ف

 كما لو كان بولس-بسهولة مع قيافا وبيالطس تطابق ( يمكن أن ت5: 4كو.   1هللا الخفية والشية )

 ( حكاًما لهذا العالم ")يستخدميعتي  هؤالء المسؤولير  الصغار )الذين لم يذكرهم عىل أي حال
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 بالتبادل(  "" هذا العرص "وهذا " العالمبولس المصطلحير  
ً
، (6 )اآلية أتون بال فائدةي وأحيانا

ه عندما يشير هذا المصطلح و و  بالنسبة  وضوحفهو يشير ب، والسلطات، والسيادة( )اإلماراتإىل غير

ة طو  ية منذ فير يلة ولكنها خضعت اآلن من قبل عمل له إىل قوى خارقة للطبيعة تزعج البشر

 .  المسيح الخالضي

ي التعرف عليه ألن 
 
ي ته عن مجده الحقه استمر منذ والدته حنر كشفت قياماءخفافشلوا ف

يقر

 (. )راجع أعاله

ي األ 
ي اإلنجيل الرابع للكائن الشيطان 

 
كم هذا الكون" ، "حا كي  تشبه صياغة بولس العنوان المعط ف

ي النسخة ال
 
 (. 11: 16؛ 31:  14( "رئيس هذا العالم" )يو RSV المنقحةسية قياأو )كما ف

ير )  11: 5يو.  1عرف المسيحيون األوائل أنهم كانوا "من هللا" بينما "العالم كله تحت سلطة الشر

 (. RSV المنقحةقياسية النسخة ال

ي أفسس. 
 
ن يكونوا الرسالة أ و متلقاعتاد  حيثقوة الهواء "، ل( نقرأ عن" األمير )أركبون 4: 4ف

 بالفضل.  له مدينير  

، ضد حكام تعلن نفس الرسا لة أن "مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، ضد السالطير 

ي هذا الظلمة
 
ي السماويات" )العالم ف

 
 (. 14:  6، مع جيوش الشر الروحية ف

 من بولس والعديد من معارص 70. ص 1165يقول باريت )
ا
 يه( إن مثل هذه العبارات تظهر أن كال

ا عىل وشك هتصوروا أن النظام العالمي الحاىلي يكون تحت سيطرة كائنات خارقة للطبيعة كانت قوت

انيير  (6: 4كو   1االنتهاء ) ي تعمل بالفعل )عي 
، الذي يربط سإغناطيو (. حنر 5: 6، قوة الدهر اآلنر

ير، الذي ذكره  ي بير  يسوع وبيالطس، ال يخلط بير  بيالطس و "حاكم هذا العرص" الشر
 
  خمس منف

، والذي  ي
ي القرن الثان 

 
ا صدى بولس. "إن موت (11قول عنه )أفسس ترسائله المبكرة ف

ً
، مردد

 ."
ً
ا الحاكمة لتعيير  السلطات  arcbontes االركبون يمكن بالفعل استخدام الرب كان مستير

ية ي روم. البشر
 
ثل هؤالء . لكن هنا، كما رأينا، يجادل بأن م3: 13، ويستخدمها بولس بهذا المعن  ف

امهم وطاعتهم"الحكام" يجب  ار فقط. ولذا ال يكاد يمكن مساواتهم بنوع احير ، ألنهم يعاقبون األشر

 ن الذين "صلبوا رب المجد". بو األرك
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ي المقام 
 
ية، ولكن ف ي القوى الخارقة للطبيعة والقوى البشر

ة عىل أنها تعن  يأخذ ثيسن هذه األخير

ية، أي "األشخاص ال  إىل قوى األول القوى البشر
ً
ي السلطة الذين تم ترقيتهم رمزيا

 
تاريخيون ف

 من ذلك أن تكون اإلشارة األساسية إىل القوى الشيطانية. 373شيطانية" )ص 
ا
ح بدال  (. أقير

ا بعض التلميح إ
ً
اف الجميع، يجب أن يكون هناك أيض ية كانت متورطةباعير  ،ىل أن القوى البشر

يير  إلحداث صلب عىل األرض. ألن "الحكام" الخارقير  سيحتاجون إىل عم  الء بشر

ي اللكن 
 
ديه شير إىل أنه لم يكن لمما يأن بولس ال يعطي إشارة إىل هوية هؤالء العمالء فحقيقة ف

 معلومات دقيقة عن هذا الموضوع. 

ي بيالطسيع
 
، ولكن يجب أن يسمح بأن صياغته غير المحددة هي إشارة تقد ثيسن أنه كان يفكر ف

، إىل "الحكام األرضيير  بشكل  الذين لديهم بعض القوة والسلطةلدنيويير  عامة إىل األشخاص ا

 (. 366عام" )ص 

ا 
ً
ا أكير تحديد

ً
 الطريقة الغامضة للتحدث.  تلكُيتوقع من بولس الذي لم يعرف شيئ

ي حرضت عىل صلب المسيح ألنهم كانوا يجهلون 
يرة هي النر إن الفكرة القائلة بأن األرواح الشر

ي بدايال تقترص عىل الكتب األوىل للعهد الجديد. وقد تم ذكر ذلك هويته الحقيقية 
 
الرؤيا  ةف

ل الرب الذي سُيدع  ي تدعي التنبؤ بذلك عندما "يي  
المسيحية المعروفة باسم صعود إشعياء. والنر

المسيح إىل العالم، يمد إله ذلك العالم يده عىل االبن، ويمدونه ويصلبونه عىل شجرة، دون أن 

 (. 14:  1هو" )يعرفوا من 

ا ينص عىل أن صلب المسيح كان ، ُيقصد بالشيطانله ذلك العالم"بعبارة "إ
ً
، ألن مقطًعا الحق

ي إشائيل ضدهبتحريض من "ال
 (. 11:  11، دون أن يعرف من هو" )خصم" الذي "أيقظ بن 

ي هذا األمر ألن المواد 
 
ي رسائل العهد الجديد لقد بحثت ف

 
 من تأكيد أيذات الصلة ف

ا
ي  ، بدال

ي شر
 
ء ف

 توافق معها. تال فهي األناجيل 

ي الخفاء، صنع معجزات مذهلة مكنت الشياطير  يؤكد مرقس أن يسوع
 
ا عن العيش ف

ً
، بعيد

ي  34:  1هو )مر الخارقة للطبيعة من التعرف عىل من 
 
 (. ىخر أكن أما وف
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ي  ت ، حلها من هذا التناقض. عىل سبيل المثالحنر أن بعض المعلقير  األوائل كانوا قلقير  
 
رتليان )ف

ء أن 6، ضد مارقيون الجزء  كتابه ي
ي بعد كل شر

اض أن بولس يعن  ي رسالة  ( بافير
 
رنثوس كو األركبون ف

بيالطس  ممن األناجيل عىل أنه ميمكن التعرف عليه نالذي رضيون. األحكام الهم المقصود باألوىل 

ودوس أنتيباسو  ي هير
 
 . (446، 444، ص ورنر  . )التفاصيل ف

ي رواية لوقا 
 
ي محاكمة يسوع، لكن قيافا الملآلف

 
لم كاهن األكي  ال، يشارك أنتيباس وكذلك بيالطس ف

 برواية مرقس. 
ا
ي المحاكمة هو ضعيف تماًما مقارنة

 
 يذكر، والعنرص اليهودي ف

ه من خالل معرفة األناجيل هو ترصي    ح بولس بأنه بعد ثالث سنوات من  نص رسال آخر تم تفسير

) قام بزيارته األوىل كمسيخي إىل أورشليم، حيث أمض  أسبوعير   اهتدائه )وليس حنر ذلك الحير 

ي  ، الذي(15: 1 مع صفا )غالطية
 
)عىل الرغم من وجود  بطرس ما يسمهو  يليها  وما  7: 4 ف

  –س أسباب العتبار هذا عىل أنه استيفاء بعد بول
ُ
 1 (. ولسسب لبتمت كتابته بعد بولس ون

                                               
ي اإلصحاحير  األولير  من غالطية.  1  

ي أربعة إصحاحات من كورنثوس األوىل وف 
يستخدم بولس اسم "صفا" ف 

ي غال. سر طيذكر "ب
قد المخطوطات )عىل الرغم من أن بعض  5-7: 4" كاسم بديل لنفس الشخص فقط ف 

ي بعض المقاطع
ي هذه  استبدلت "صفا" بكلمة "بطرس" ف 

األخرى(. من المؤكد أنه تم استخدام اسمير  مختلفير  ف 
ي  ي كتان 

ت )ص  A 1111الجملة الواحدة لشخص واحد، وف  اح جون أونيل عام 53أشر " سر طبأن "ب 1174( إىل اقير
: منر سبعد بولإضافات هنا  ( أن بطرس وليس 15:  16، قدم ذلك فيما يتعلق بإثبات الرأي )بناءا عىل تفسير

ي إرنست بارنيكول بتشذيب النص إىل أبعد من  العهد الجديد  ان رئيس كنيسة القدس. قام عالميعقوب. ك
األلمان 

جمة الحرفية: "1-6، تقرأ اآليات "يىلي ذلك. كما   ، بالير
ا. 6)

ً
  ( أصحاب السمعة لم يضيفوا ىلي شيئ

ي مؤتمن عىل إنجيل ال7)
 . الختان تماًما مثل بطرس مع إنجيل، غرلة( ولكن عىل العكس، إذ إنن 

ي بطرس لرسولية الشخص الذيمن أجل )( 5) 
يَّ ا( يعمل ف 

ا ف 
ً

 لألمم،أنا لختان يعمل أيض
، يعقوب( ومعر 1) ي أعطيت ىلي

ّ وبنا الذين اشتهروا بأنهم `` أعمدةصفا ويوحو ، فة النعمة النر نابا اليد ر ، امتدوا إىلي
 هم إىل الختان. و ، ، حنر ]نذهب[ إىل األممللتابعير   يمن  ال

ي قمت بإن ال
ي جميع وضع خط تحتها كلمات النر

الموجودة، ولكن هذه الكلمات متأخرة  المخطوطاتموجودة ف 
، وإذا تم حذف  ي أي مكان.  م، فلما تحته خطبشكل كبير عن النص األصىلي

 يذكر بولس بطرس ف 
ي تحتها خطيقدم بارنيكول ثالثة أسباب رئيسية العتبار الكلمات ال
 . إضافات الحقة إىل نص بولس نر

 
ا
ي عمل الذي ، يتم التعبير عن "أوال

  عمل)" وطرسبف 
ً
ي أنا أيضا

ي اليونانية هنا من خالل الفعل ذي الصلة متب (ف 
ا وعً ف 

ي حالة الجر 
 . سبولل، دون تدخل حرف الجر، وهذا االستخدام مع هذا الفعل ليس باالسم أو الضمير ف 

ي الصالحية، أصلي، مع ةثانيا. ال يمكن أن تكون اإلشارات إىل إنجيلير  متناقض
، ير  رسالتير  ولكنهما متساويتان ف 

ي الفصل السابق، 
ا فقط )بأقوى العبارات الممكنةحيث أرص بولس ف 

ً
 واحد

ا
(. إذا 1-6: 1، عىل أن هناك إنجيًل

 تدرك فيه "األركان" الثالثة لكنيسة أزيلت هذه اإلشارات
ا
بولس قد  أنيوضح  القدس، فسيظل هناك نًصا مقبوال

ا عىل وعظه لألمم.  عوا لم يضبما أضافوا يل، و علم باإلنج
ً
ا أو قيود

ً
وط  "شر

ي أوروبا، كما يقول، تم توسيع النص إىل 
السبب الثالث لبارنيكول لتعديل النص بهذه الطريقة هو أهم أسبابه. ف 

 مرقيون.  هرطقةراء آل( كدحض 13، 3)الرد عىل الهرطقة.  كتب، الذي  إيريانوسشكله الحاىلي بحلول زمن 
ي النص األصىلي عىل األقل حنر وقت ترتليان؛ ألنه كتب خمسة   لكن

ي الكتاب المقدس لكنيسة شمال إفريقيا. بقر
ف 



48 
 

ي 
 
ض أن صفا قد تبع يسوع ف ا يشير إىلكان من المفير

ً
 الجليل )عىل الرغم من أن بولس لم يقل شيئ

ته الذاتية.  ي أورشليم البد أنه أعلم بولس عن تعليم معلمه وسير
 
 ذلك( وأنه خالل األسبوعير  ف

ي الواقع
 
، فسيصبح من الصعب أكير من أي وقت مض  تفسير صمت بولس إذا كان األمر كذلك ف

ي هذا المقطع هو إثبات استقالله عن صفا ، فإن اهتمام بن كليهما! عالوة عىل ذلكع
 
ولس الفعىلي ف

ي السنوات الثالث األوىل من حياته 
 
ب منهم عىل اإلطالق ف وجميع رسل أورشليم اآلخرين: لم يقير

ي ذلك الوقت التقر فقط 
 
ةالرسلمن  وواحد آخر  صفا المسيحية، وحنر ف ة وجير 

قط. ف ، وذلك لفير

ي هذه الرسالة نفسها 
 
ية )، يرص عىل أنه لف -11: 1م يتلق "اإلنجيل" الذي يكرز به من أي وكالة بشر

14 .) 

ي 
 
ي مناسبة أورشليم "يعقوب شقيق الرب"، وف

 
  1يسمي بولس الرسول اآلخر الذي قابله ف

 يذكر جماعة تسم "اخوة الرب".  5: 1كورنثوس. 

 . ة يسوع، فقد اعتي  بولس أنه يشير إىل أفراد عائلةبما أن األناجيل تزود المسيح باإلخو 

ا أنه كان يقصد أعضاء "األخوة"ولكن من المحتمل ج
ً
، وهي مجموعة من المسيانيير  تضمنت د

                                               
، ومع ذلك لم يالرسول الكتب لدحض ادعاء مرقيون بأن بولس وحده كان  ي

ا مرة واحدة غ ذكر حقيقر
ً
  7: 4الطية أبد

ضعف الموجودة بمخطوطاتنا, 5 -
ُ
ي ت
س مكانة عىل أنه منح لبطر فيها  سثيل بولموقف مرقيون، حيث يتم تم النر

ي ادع
 لنفسه.  اها مساوية لتلك النر

ي اإلشارة إىل اآليات من رتلإن فشل ت
، وأكير من مرة 5-1أمر مذهل للغاية، حيث أنه يشير إىل اآليات  5إىل  7يان ف 

ي من اآلية 
حيب برسالة بولس إىل األمم(، ثم إىل ما يىلي  1إىل النصف الثان  ي اآلية. )حيث تم الير

، إلخ. االستنتاج 10 ف 
وري، كما يقول بارنيكول، هو أنه ال بد أن اآليات  تفتقر إىل إشاراتهم الحالية إىل كانت من الكتاب المقدس   5-7الرص 

ي لغرض تشويه سمعة مرقيون 
ي أواخر القرن الثان 

ي وقت ما ف 
ي تم إقحامها ف 

ولس. إنهم ب يخص فيما بطرس، والنر
ون عن "عقيدة ال لرسل" )ص ا لعمل المتوازي المنسجم لكلوذلك بامارقيونية لكنيسة الكالسيكية المناهضة ليعي 

416 ،415 .)  
ي يوحنا 

ي األناجيل اسم صفا نادر، بينما تكرر "بطرس" و "سمعان بطرس". صفا مذكور فقط ف 
، حيث أخي  44:  1ف 

ي األ 
ي بطرس. ف 

" مما يعن  وجد ناجيل الثالثة األخرى، حيث ال ييسوع سمعان أنك ستدع صفا، "ويضيف اإلنجيىلي
 يسوع يسمي سمعان بطرس.  لصفا،ذكر 

، فإن النقطة المهمة  ي كنيسة القدس. بالنسبة ىلي
للحكم من مراجع بولس، يجب أن يكون صفا شخصية مهمة ف 

: حنر لو بولس من حير  آلخر  ي كتابات بول أطلق عليههي
ء ف  ي

 بأنقائلة يدعم وجهة النظر ال سبطرس، فال يوجد شر
ي األناجيل.  كما يزعمكان لديه عالقة شخصية مع يسوع    صفا 

وضح توما يليها ،  11: 4 غالطية لسمعان بطرس ف 
هنا  يدين سلوكه حيث، من أمور  هدد أكير ما يهم بولسيأن االتفاق بير  بولس واآلخرين لم يدم ، وأن صفا كان 

ا ألنه هنا لمقاومة ادعاءات 
ً
ن المؤكد أنه كان سيلمح إىل واحدة أو أخرى من الحوادث ، فمصفا بأقوى العبارات. قلق

ي 
ي مصداقيتها ف 

ي ذهنه هذا الشخص، الذي وبخه يسوع  نسيمون بطرس لإلنجيل، إ تاري    خالمشكوك ف 
 كان يدور ف 

ي 
ي جثسيمان 

ي إنكار سيده بطريقة جبانة. "عىل أنه "شيطان" ، "نام ف 
 ، واستمر ف 
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ي )وربما كان يقودها( والذين لم يكن أعضاؤها مرتبطير  بيسوع ولكنهم غيور  يعقوب
 
 خدمة ون ف

 للرب "ليس ليسوع".  )اإلخوة( ،الرب القائم

ي سفر أعمال الرسل
 
ُيدع يعقوب الذي قادهم أخو ، ولم إلخوة"، ُيدع مسيحيو أورشليم "اف

، عىل الرغم من أنه من الواضح أنه الشخص الذي عينه بولس بهذا يسوع، وال حنر "أخو الرب"

ي أيهما كانالمصطلح )راجع أدناه(. 
 
، تشير إشارات بولس إليه إىل أنه كان قادًرا عىل أن يعظ ف

من قبل السلطات  بعد الميالد  60اىلي عام األقل حو  أورشليم بأن يسوع هو المسيح المخلص عىل

ي   (. 61، ص 1111aهناك )انظر كتان 

ي إنجيلير  مستقلير  عن بعضهما البعض )منر ويوحنا(، فإن يسوع القائم من 
 
ا أنه ف

ً
ومن المالئم أيض

 ." ي
 بير  األموات جعل يدعو أتباعه الذين ليسوا من أقاربه بالدم "إخونر

ي أماكن أخرى  نر بما أن م
 
ون ، فقد يك)أخوة(يسوع يدعو تالميذه بهذا  وننادًرا ما يجعلويوحنا ف

كالمب ون هنا يعتمدان عىل مصدر مشير ، وهي قصة أدىل فيها يسوع القائم من بير  األموات شر

 إخوته '' بمعن  مجموعة من األتباع. "ببعض الترصيحات عن 

ي تعليقه عىل إنجيل يوحنا 
 
ي ف

ي هذه، يقول ليندرز إن الكلمات "اذهب إىل إخونر
 
  وقل لهم" ف

ي اال 15-17: 40المرحلة من شد القيامة )
 
"(، مع األخذ ف ي

، عتبار قول منر "اذهب أخي  إخونر

ا وراء 
ً
اض بأن يوحنا كان يستخدم مصدًرا يقع أيض  (. 607، 516، ص 1174") 10:  45 منر االفير

 عىل االستخدام المبكر )
ا
 إخوة" لمجموعة ال قبل اإلنجيل( لكلمة "لكتابات ما سيكون هذا دليال

ي خدمة الرب القائم من بير  األموات. إال عالقة لها بيسوع 
 
 ف

ي 
 
( أنه سيظهر لهم. يوحنا يجب إخبارهم أن يسوع صاعد  ف ي مرقس ومنر

 
ا مستمد هذ ، وليس )كما ف

ي كورنثوس  بالتأكيد من تقليد صعود قديم. 
 
ي هذا الصدد، من المهم أن يذكر بولس جماعة ف

 
ف

المسيح" والذين لم يكونوا عىل اتفاق كامل مع مجموعات مع أنفسهم اسم "أطلق أعضاؤها عىل 

ي تمت تسميتها بشكل مختلف )مسيحية هناك خرىأ
 (. 13- 11:  1كورنثوس   1، والنر

دع "تلك اإذا 
ُ
، فربما كانت هناك أورشليم لخاصة بالمسيح"، إذا كانت هناك مجموعة كورنثية ت

ي كان أعضاؤه
ما  ك  ا قليلو الصلة أو عىل دراية شخصية بيسوع قبل صلبهتسم "إخوة الرب" والنر
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اض القائل بأن بولس و  كان أهل كورنثوس.  سوع وصفا كانوا يعبدون ي يعقوبإذا تخلينا عن االفير

تهم كونه مزعًجا   النشط مؤخًرا والذي وجدته السلطات أسوأ من مجرد   السلطات ، واعتي 
ا
 من بدال

ي طائفة يهودية غامضة
 
 ربما لم تكن  ذلك أعضاءا ف

ً
ي ذلك الوقت تعبد شخصية بعيدة تاريخيا

 
ف

ي ذلك الوقتلمعروفة تماًما 
 
  يعقوبهذا سيجعل من المفهوم عىل أي حال أن فإن ، لسلطات ف

 كان مسموًحا له بالبقاء دون مشاكل. 

ي الثالثينيات هي قصة سفر أعمال الرسل عن اإلذعان اليهودي بالجملة للمس
 
ي القدس ف

 
  ،يحية ف

ي الفصل التاىلي كما س
 
ى ف ي هذه التحو وضوحكل ، أسطورية بي 

 
ي تسببت ف

الت ، وخطب بطرس النر

 تاريخيصحيحة الجماعية ليست 
ً
ي المجتمع المسيخي هناك سيكون غير مزعج وجيد ف. ا

 
 ال أ ف

 يالحظه أحد )انظر أدناه(. 

ا لبولس، ظ
ً
"ل، و "هر يسوع المقام عىل التواىلي لصفا وفق ي عشر

ي مسكير من خأل ، و "الثن 
 
مائة أخ ف

أظهر المعلقون مراًرا وتكراًرا مدى  (. 7-5: 15كور.   1، و "لجميع الرسل" )يعقوبل، و آن واحد"

"- 1مع األناجيلكل هذا اتفاق  سوء  ي عشر
 -حنر ذكر "االثن 

 

 

                                               
ي المالحظة Wells 1999a ،6fpp. 12حول هذا، انظر  1 

 فيالهاور  هناك، وال سيما إىل 7. واإلشارات ف 
Vielhauer  جوينير و Guenther .  ي األناجيل، ال يظهر يسوع ل

ي عشر شخًصا، حيث انشق يهوذا ال باختصار، ف 
ثن 

ا لسفر أعمال الرسل( وتم استبداله بماتياس فقط بعد أن 
ً
إن ر مع الصعود. عالوة عىل ذلك، فو هظال انته)وفق
ي يقدم بها بولس )الط

تشير إىل أنه يقتبس  سيحلهم الم ( قائمة األشخاص الذين ظهر 3:  15 كورنثوس  ١ريقة النر
ا 
ً
 . هنا من عقيدة موجودة مسبق

ي 
" ف  ي عشر

ي مكان آخر، ولن  هذه العقيدةإذا كان "االثن 
يمثلون مجموعة مهمة، فمن المؤكد أنه كان سيذكرهم ف 

 ا ويعقوب ويوحنا. صفل، مثل يسمي قادة كنيسة أورشليم، كما يفع
ي عشر 

ي هذا "الغياب شبه الكامل" ألي نوع من اثن 
ي هذه  ف 

ا ف 
ً
عي بأنه "أحد العنارص األكير إرباك

ُ
رسائل بولس قد د

ي )كما 115الرسائل عند مقارنتها بسفر أعمال الرسل" )برنهايم، ص 
ي الفصل  سأوضح( ، والنر

من هذا الكتاب(  4ف 
ح ال الم يحاول تماًما تمثيل  ي الكنيسة األوىل. اقير

ة ف  ي عشر ممن كانوا رفقاء خدمة يسوع كجسد ذي أهمية كبير
ثن 

ي صاغت  فشينبعض الم
ي ال العقيدةأن الجماعة النر

ي عشر ليس ا  اقتبس منهنر
ي إحدى المرات عرف االثن 

  بولس ف 
 ه نذير وه عىل أنفش فصفا ل هكرفاق ليسوع عىل األرض، ولكن كمجموعة من المتحمسير  الذين سمعوا عن ظهور 

. عىل   قيامة عامة للمونر
ي القيامة 

ا. ولكن، بما أن األمل ف 
ً
ي هذه الحالة الذهنية الرفيعة، ستكون المجموعة مقتنعة أن يسوع ظهر لهم أيض

ف 
ي أي رسالة من رسائل العهد الجديد 

العامة لم يتحقق، فسوف يتالشر بشعة، وبالتاىلي لم يتم ذكره مرة أخرى ف 
ه(.  سبولسواء ل)  أو غير
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ي ذكرها 
بالنسبة للتعاليم، أظهر علماء العهد الجديد أن "الكلمات" أو "األوامر" القليلة للرب النر

م يسوع، أو ككلمات ت عىل لسانفهمها إما كقواعد مجتمعية ثابتة من خالل وضعها  بولس يمكن

ي . )أعطي التهاميقبعد يسوع توصيلها إىل بولس أو لآلخرين بواسطة 
 
 أسطورة تفاصيل ذات الصلة ف

ي مثل هذه أن يكون بولس قد . وما يليها.( 60 ، ص، و "أسطورة يسوع36- 45، ص يسوع
تلقر

 . ل للشكهو مجا االتصاالت 

 لصال  1: 14ور ك  4
ا
عهيقال رصاحة أنه ما قاله الرب له شخصًيا استجابة جب أن ، ولذلك يته وترص 

 المسيح قبل قيامته يكون المتحدث هو الرب القائم من بير  األموات، ألن بولس لم يكن يعلم

 المسيحيون بالتأكيد لم يصلوا له حينئذ. و 

ي سفر الرؤيا 
 
ظِهر أقوال الرب ف

ُ
ون ، كيف خاطب األنبياء المسيحيديد األخير للعهد الج ، الكتابت

نا أن "المواهب  األوائل الجماعات باستخدام اسم الرب بصيغة المتكلم؛ وبولس نفسه يخي 

ي المجتمعات المسي
 
ر ، والبعض اآلخحية األوىل مكنت البعض من التنبؤ الروحية" الناشطة ف

 (. 4-3: 14؛ 11-5: 14كورنثوس   1) م باأللسنةالكال  ، والبعض اآلخر يفش كلمون بألسنةجعلهم يت

 (. 40: 7أنه يحق له أن يعطي نصيحة أخالقية ألنه كان لديه "روح هللا" )بولس شعر 

ي رسالته
 
ا أنه ف

ً
ي  ومن الالفت للنظر أيض

 
  "باركوا أولئك الذينيحثهم بولس عىل ،روما للمسيحيير  ف

ائب" واالمتناع"ميضطهدونك  ، فهو ال يعيرّ  هذهاألحكام )"ال تحكموا"(عن إصدار  ، و "دفع الرص 

 ، بل يمنحها بناءا عىل سلطته. التعاليم عىل أنها تعاليم ليسوع

ي االدعاء بأنه هنا يردد ما علمه يسوع بحسب األناجيل. 
 
 يستمر المدافعون ف

ت مراًرا وتكراًرا إىل أنه من المرجح أن بعض المبادئ المتعلقة بالمغفرة والطاعة ال ي أشر
دنية ملكنن 

ا و 
ً
ي فمه إال الحق

 
ي األصل بشكل مستقل عن يسوع، ولم يتم وضعها ف

 
تاىلي تم ختمها بالقد تم حثها ف

ي القيام  لفضل، أكير من أنه أعط مثل هذه األحكام ولم يكن كذلك. ُينسب إليه ابالسلطة العليا 
 
ف

ه من الكتاب المسيحيير  األوائل. توضح ميس بذلك من قبل بولس، ول  لودرمان ةناقشمن قبل غير

ي ُيدع عموًما أنها ( 113 – 153 التفصيلية )ص
أنه ال يمكن اعتبار أي من المقاطع البولسية النر

ي األناجيلتذكرنا بأقوال اإلنجيل مشتقة من الكل
 
ي قالها يسوع ف

ي كثير مات النر
 
 من الحاالت ، ولكنها ف
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كة مع العديد م ي األدب هي مواضع أخالقية مشير
 
 وفة، أو لديها صور مألاليهودين أوجه التشابه ف

 اليهودية.  ىمن الرؤ 

ي 
 
يقول بولس أنه "تسلمه من  حيث، 45-43: 11كورنثوس.   1ال يزال هناك "التقليد" المتجسد ف

ي ذلك الرب القائم من بير  األموات  -الرب" 
لمات وازيه كت ذيوال -بالنسبة لبولس يجب أن يعن 

ي مرقس. )أقارن
 
ي عام بير  ا يسوع اإلفخارستية ف ي كتان 

 
 (. 41-47، ص 1154لمقطعير  ف

ا كجزء منتظم من العبادة  يظهر  بولس هنا 
ً
ي كان موجود

يسوع عىل أنه يؤسس لعمل طائق 

ي زمن بولس. بمجرد أن هذه الممارسة  
 
ض أن يسكانت ثابتة فالمسيحية ف وع من الطبيىعي أن نفير

 قد رسمها. 

ظهر مخطوطات البحر الميت أن هذا النوع من األعم
ُ
ي الخلفية ت

 
ا بالفعل ف

ً
ال الدينية كان موجود

ي بعض المخطوطات، فخارستيا اإلعن وجبة  فانديركام يقول اليهودية للمسيحية. 
 
 الموصوفة ف

ها  ، وظهور الخي   والنبيذ، وحقيقة أنها تتكرر فإن ، "بغض النظر عن تفسير ي
طابعها مسيحان 

ي العنارص التذكر برصيحة أخروية ارتباطات  لها بانتظام، و 
 
عشاء علقة بالمت الجديد العهد موجودة ف

 (. 175، ص 1994فانديركام الرب ")

ي أسطورة 
 
تم تغطية جوانب أخرى من السؤال حول ما يمكن اعتبار بولس قد عرفه عن يسوع ف

 (. 75-41يسوع )ص 

ي قد تبدو وكأنها تدل عىل مع
ا تلو اآلخر من العبارات القليلة النر

ً
فة ر أود هنا أن أشير إىل أنه واحد

ها تتطلب ، أو حنر أنبت أنها قابلة للتفسير بطرق أخرىتقاليد يسوع الكامنة وراء األناجيل، قد ث

، حيث أعلن بولس 16: 5كور   4 مثل هذا التفسير البديل. هذا األخير هو الحال بشكل ملحوظ مع

جمة الحرفية(: "من اآلن فص ي الير
 
ا حسب الجسد )ف

ً
ا ال نعرف إنسان

ً
فنا فعل قد عر ؛ إذا كنا بالاعد

عم 
ُ
ي التفسير البديلالمسيح حسب الجسد، فإننا ال نعرفه بعد اآلن". وقد ز

 
ي أن أن هذا يع ف

ن 

اض ، ولكن يمكن االفير ي
ا عدم التحدث عن يسوع التاريخ 

ً
يدة أنه كان عىل دراية ج بولس اختار عمد

 بتفاصيل حياته. 

ي لكن بولس ال يشير هنا إىل 
ي الجسد" )يسوع األرض 

 
ن "حسب الجسد" يصف ، أل("المسيح ف

ا للمعايير الدنيوية، فإن يسوعبولس ، وليس االسم "المسيح". الفعل "معرف"
ً
 ،يقول أنه، وفق
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ي الظلمة ومات بشكل مخجلال
 
، وهذا يدل عىل أن المعايير أي اعتبار ، لن يكون له ذي عاش ف

 الدنيوية ال قيمة لها. 

ي 
 
جمة المعطاة للفقرة ف ي الير

 
ي الجديد: "معنا   الكتابيظهر هذا المعن  ف ]أو  ،المقدس اإلنجلير 

ي تقديرنا ألي ف، ، ألن المسيح مات كما فعل[بعبارة أخرى
 
لم تعد المعايير الدنيوية تحسب ف

ي فهمنا للمسيحذ تإنسان. حنر لو احتسب
 
 يفعلوا ذلك ".  وا دو ، فإنهم لم يعات مرة ف

: "موبالمثل، تنص النسخة القياسية المنق ا حة عىل ما يىلي
ً
من  نعتي  أي شخص ، ال ن اآلن فصاعد

ية ي التاري    خ وجهة نظر بشر
 
ي أنه لم يعد مهتًما بوجود يسوع المادي ف

ما م، فإن اعتبار بولس يعن 

ثيستلزم أ ا  ال نكير
ً
 حسب الجسدلوجود المادي للأيض

ا
 "(. وسيكون ذلكلجميع )"ال نعرف رجال

ا. 
ً
 سخيف

ي 
 
ي  ومع ذلك، سيستمر معظم طالب العهد الجديد ف

 
اإلرصار عىل أن هناك تلميحات كافية ف

ها فقط من خالل ال -الرسائل المبكرة  ةيمكن تفسير ات غير المباشر ي ت - تفسير
ي ب للضوالنر

أن مؤلق 

ي القدس بأمر من بيالطس. 
 
ي الجليل ومات ف

 
 هذه الوثائق كانوا يعبدون يسوع الذي بشر ف

ا لذلك
ً
ي كتاب من حواىلي لودمان ، يتعهد وفق

 
ت  -حة صف 100، ف ليس كتابه عن بولس الذي أشر

ا 
ً
ي الثالثة األوىل  -إليه سابق

 
ه عنارص أصيلة ف بتكوين مخطط لحياة يسوع من خالل تحديد ما يعتي 

ي إنجيل توما. 
 
 من األناجيل الكنسية وف

ا" فيما يتعلق بيسوع هي "نشاط
ً
ي طرد  هوهو يدعي أن إحدى "الحقائق التاريخية األكير إثبات

 
ف

يرة" )األرواح ا  .(يليها  وما  551، 47، ص 4000لشر

ف ب، غير أن يسوع عاش متخفًيا إال عىل لكننا رأينا )أعاله( أن بولس لم يكن ليتحدث  ه من معير

ي يفهل قد قبل بولس ، قبل القوى الشيطانية
كذلك ؛  هنا  تحدث عنها لودمانالتقاليد اإلنجيلية النر

ي الرسائل المبكرة األخرى لل
 
ء ف ي

 عهد الجديد يشير إىل األناجيل. ال يوجد أي شر

ي العهد ا
 
ي فصل )مخصص بشكل أساشي يتم التعامل مع تقاليد يسوع خارج األناجيل ف

 
لجديد ف

ي كتاب لودمانمارتينا يانسن  ت( ساهمكتب األبوكريفيال
 
، سرسائل بول غطي فقطكتابتها تلكن   ،ف

 . مخترصةوهي 

ف بأن "مسألة االستمرارية بير  يسوع وبولس" 
ك تعير هي سؤال "صعب" ، وأن السؤال المشير
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 " ي هذه الرسائل هو "مفتوح إىل حد كبير
 
ي يمكن أن تكون "مخفية" ف

حول ما هي كلمات يسوع النر

 (. 540) ص 

ي إىل مسألة لها أهمية قصوى
ي أي دراسة عن األصول  وهكذا يلمح الالهوتيون بشكل عرض 

 
ف

ا المؤلفون اآلخرون للرسائ؛ ألنه بالتأكيد ال يمكن إنكار أن ليس فالمسيحية
ً
ل قط بولس ولكن أيض

ي األناجيل. 
 
ي العهد الجديد يقدمون صورة شاملة عن يسوع تختلف تماًما عما قيل عنه ف

 
 المبكرة ف
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 االنتقال إىل األناجيل والكتابات الالحقة – 4

ي األناجيل. كما هو الحال 
 
كنا نسأل كيف يمكن أن يظهر يسوع بشكل مختلف ف ي كل هذا يير

 
ي ف  كتن 

ه إذا لم يكن a 1111و 1116 ح هنا أن التباين بير  الوثائق المبكرة واألناجيل يمكن تفسير
، أقير

 . ي
 يسوع األول هو نفسه يسوع الثان 

ي أوائل القرن األول، 
 
ي خدمة إنجيل يسوع إىل نشاط الواعظ الجليىلي ف

 
يمكن عزو بعض العنارص ف

ي ، باأللمانية Quelleر ل  )اختصا Q المصدر  والذي يظهر فيما ُيعرف باسم
"المصدر"(. زودت  تعن 

Q  .ي الجليل
 
 إنجيىلي منر ولوقا بالكثير من مادتهما المتعلقة بوعظ يسوع ف

ك بير  هذين  Q، ولكن يمكن إعادة بناء جزء كبير من Qلم تنج أي نسخة من 
مما هو مشير

، ومع  ال  ذلك فهي  اإلنجيلير 
ُ
ن م استقر منه كال  لذيا خر األ صد وهو الم، شتق من إنجيل مرقست

 )بشكل مستقل عن اآلخر(.  منر ولوقا 

Q ي قصة تكون أساًسا من أقوال المسيحت
 
، مع استكمالها بقصتير  معجزتير  وحواره مع الشيطان ف

 تجربته. 

 للعمل األخير عىل  1116يقدم كتاب كريستوفر تاكن لعام 
ا
ا كامال

ً
ويقبل رأي األغلبية بأنه  Qشد

ي شمال الجليل أو بالقرب منهالميال  بعد  70و 40نشأ بير  
 
، ألنه يخصص مواقع الجليل ألنشطة د ف

 الذي تم إعدامه سيوسيفيو ، المعروف من المؤرخ اليهودي ، ويربطه مع يوحنا المعمدانيسوع

 بعد الميالد.  31قبل عام 

خاىلي من ال-المسيح المحترص  والمقيم  لم ُيصلب يسوع الجليىلي هذا ولم ُيعتقد أنه قام بعد موته. 

هو شخصية مختلفة تماًما ويجب أن يكون لها لبولس الرسائل المبكرة  بحسب-الزمان والمكان 

 مختلف.  مصدر 

ي األناجيل
 
ي يسوع ف

ي ل  -، تم دمج صورنر  رسائلوالشخصية الخارقة للطبيعة من ال Qالواعظ البشر

ةأنه  حيث تظهر المبكرة  ة عىل األرض كإنسان ثم ُرفض أقام لفير م دمج ت –د إىل الجنة وعا وجير 

ي واحد. الصورتير  
 
 ف
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ي  الواعظ الجليل اءعطتم إلقد 
 
ا وإحياءا خالصا  Qف

ً
ي ماض غير محيموت

 
ا دد )كما، ولم يتم تعيينه ف

ي الرسائل المبكرة(
 
ي يتوافق مع تاري    خ الوعظ ف

ي سياق تاريخ 
 
ي ، ولكن ف

 
 الجليل. ف

س
ُ
ي َمرق

 
، كما سيظهر أي ملخص )حيث Qالنوع ، تقاليد من ، أقدم إنجيل موجود يوجد بالفعل ف

ي أعمدة جنًبا إىل جنب(. يالحظ
 
ي األناجيل الثالثة األوىل ف

 
طبع المقاطع المتوازية ف

ُ
أنه ي جونج د ت

ض، بشكل عاممرقسعىل  Q"عىل الرغم من أنه ال يمكن استبعاد التأثير من  ، أنه ، إال أننا قد نفير

ي هذه الحاالت 
 
" )ص مواد التقليد إلينا ، وصلت ف  (. 55من خالل قناتير  مستقلتير 

ي 
( كان توليف األناجيل لشخصينر ي

ا  )صورنر
ً
ا جديد

ً
قطب عىل ، وربما لم يستيسوع المختلفير  شيئ

اض أن التواصل بينهم كان لدرجةر جميع المجتمعات المسيحيةالفو  يًعا أنهم جم ، حنر بافير

 . الصورتير  يعرفون 

ي بعض األ ومن ثم
ي هذا الوقت لإلعالن عن وجهة  سفار ، فليس من المستغرب أن تأنر

 
المكتوبة ف

 . Qأو لمواد تشبه  Q وجود تشابه مع، دون السابقة ليسوع بولس نظر 

ي 
 
ا ف

ً
ي وجهة نظر أكير تشكك

 . Qيتخذ إيرل دوهرنر

ي 
 
ي األناجيل، تم دمج التقليد الجليىلي للوعظ بالملكوت، كما يتجسد ف

 
، مع Qيوافق عىل أنه، ف

ي فكرة المنقذ المتألم 
 
 المبكرة.  رسائلال ف

 . Qولوقا عىل أنه شكل متأخر من وثيقة  نر مإنجيىلي الذي يمكن أن يبنيه من  Qلكنه يعتي  

تعتمد إعادة بناءه الكامل لألصول المسيحية بشكل كبير عىل التميير  بير  الطبقات السابقة 

ي الو 
 
ي الرسالة األوىل ليوحنا  -ثائق والالحقة ف

 
ي أناجيل بطرس وتوما وف

 
ي ، ف

 
ي اديدالف

ي ج 
 
، وكذلك ف

Q . 

ي وحده 
)حسب التسلسل  إىل طبقات كرونولوجيكا  Qمحاولة تقسيم  صاحببالطبع ليس دوهرنر

) ي
ي الفصل الزمن 

 
ي علقت عليها ف

ي   من 6، ولكنه يعتمد عىل محاوالت سابقة للقيام بذلك )والنر  كتان 

 أسطورة يسوع(. 

ي ) يجادل
نر " مثل   هو مجموعة من أقوال "الحكمةاألصىلي  Qوآخرون بأن  (وما يليها 146ص دوهير

، مع نصائح حول أسلوب الحياة. كانت هذه الطبقة "الحكيمة" كتاب العهد القديم لألمثال

ي وقت الحقQ1)المعينة 
 
 )لتشكيل ، لذلك يذهب الجدل( ف

ا
رؤيا ( بأقوال نبوية و Q2، مكمًل
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ا تماًما وهو ، نهاية العالمل
ً
ية، حول دينونة مخيعىل ما يبدو مختلف ي هذه  ، وفقطفة قادمة للبشر

 
ف

ي الجليل أسماء األماكن  تتم ذكر المرحلة 
 
ي اإلشارات إىل يوحنا المعمدان ذكر ( و 155)ص ف

 
ف

ا 
ً
ي مرحلة متأخرة أيض

 
ة يسوع مثل قصة ا، تمت إضافة بعض الوثيقة. ف تجربة لالتحركات من سير

 . Q3لتشكيل 

ضة ) اتلطبقبهذه الطريقة ا Qيقبل معظم العلماء الذين يقسمون  إن لم تكن محتويات و المفير

تير  األ  تقسيمال ي أن هذا صحيح حنر من خير
 
ي يجادل ف

. لكن دوهرنر ي
( كأقوال عن يسوع التاريخ 

ي ربما تم تحديدها عىل 
ها مجموعة من األقوال النر ات أنها كلمهذه األقوال المبكرة. إنه يعتي 

نسب إىل أي فرد ب(173الحكمة نفسها )ص 
ُ
ي، وبالتأكيد لم يتم، ولكنها ال ت ي خ شر

 
دمة وضعها ف

ي سياقات مختلفة يسوع. لهذا السبب
 
، كما يقول، يمكن لكل من منر ولوقا وضع األقوال الفردية ف

ي األناجيل الخاصة بكل منهما )ص 
 
ي (. يعتقد أن شخصية مؤسسية، ربما لم ي161ف

 
تم تسميتها ف

ي مرحلة متأخرة من تطوير المادة. ، تم تقديمها كمتحدث لألقوال فقط البداية باسم يسوع
 
ف

ي النهاية إىل "يسوع" )ص 
 
 (. 175تطورت "الحكمة" ف

ي المرحلة 
 
. تتكون Q2حنر ف ي

من أقوال  Q2، لم يكن هناك أي ذكر ليسوع، من وجهة نظر دوهرنر

ي االستجابة 
 
يهودية طائفية ضيقة األفق حول نهاية العالم، موجهة ضد أولئك الذين فشلوا ف

كارثة  ، ب، ليس لتعليم أو شخص يسوع؛ ويجب تدشير  الملكوتبقدوم المملكة Q2لوعظ مجتمع 

الوقت الذي نصل فيه إىل بحلول  -ابن اإلنسان. هنا -كونية. شخص خارق للطبيعة ملطخ 

ء ابن اإلنسان الحدوث ، هذه التحذيرات المروعة حول األناجيل ي  عىل ا تم وضعه-الوشيك " مخ 

ي منر  لسان
 
، وب  هذه الطريقة يجب أن نفهمها عىل (46:  17، بالتوازي مع لوقا 37:  44يسوع )كما ف

ي 
ي )ص يدينأنها أقوال عن دوره المستقبىلي مثل قاض 

، تم (167. مع ذلك، كما يؤكد دوهين 

ي األناجيلاستيعاب هذه المادة ب
 
لكن لشخص ، و اإلشارة ال تزال ال تتعلق بيسوع ، ألنشكل ناقص ف

ه: "حنر عندما أصبح يونان آية ألهل نينوى، كذلك يكون ابن آخر وخارق للطبيعة يتحدث عن

ا لهذا الجيل ")لوقا 
ً
 (. 30:  11اإلنسان أيض

ضه د Q1المصدر  ي وآخرون كان مصدًرا أجنبًيا الذي افير
، ولم يكن به أي أفكار يهودية عىل وهرنر

 وجه التحديد. 
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ي ذلك الوقتالهلنستية المحددة  تشبه أقوالها بشدة تلك الخاصة بحركة الوعظ
 
لتحديد ، وباف

الدعاة المتجولون الذين رفضوا  -وما يليها(  155أقوال ما يسم بالفالسفة المتشائمير  )ص. 

 . -القيم التقليدية وكانوا ال يخافون من حقوق التأليف

ي بأن الدعاة اليهود ذوي األفكار المروعة اكتشفوا 
ي  Q1يجادل دوهرنر

 
بإضافة  Q2وقاموا بتكييفه ف

 (. 164ألفكار إليه )ص هذه ا

ا عن نظرتهم الخاصة أمر غير  Q1لماذا يجب عليهم استيعاب أقوال مأخوذة من  ً تختلف كثير

 (. 434واضح، وقد تم القيام به ألسباب ال يمكن أن تكون سوى تخمينية ")ص 

ي تقسيم 
 
إىل طبقات كرونولوجية، ركزوا عىل هذا الشذوذ،  Qالنقاد مثل تاكن، الذين يشككون ف

ي متناول اليد تنتمي إىل الوثيقة األصلية، وأن رؤيوية جادلوا بأن الرسالة الو 
 
بأن ملكوت هللا ف

ي الحياة الموسائل اللاألقوال السخرية المزعومة، الرافضة 
 
ةراحة ف  متهكمة عىل، ليست تحرص 

 ، ولكنها جزء من هذه الرسالة العاجلة. اإلطالق

ة لتقليد ت، هذا الجيل"عىل " ا ، بهجماتهQ2طبقات بأن تاكن ح رص ي ولكن  Qمثل سمة مهمة وممير 

، ولذلكن يكون هناك "مقياس ثابت للتواصل، يتوقع المرء أQ1ال يتبن   Q2بما أن   ، بير  االثنير 

ي التميير  بينها بشكل حاد )
 . Qل   Q3هو غير مقتنع بوجود طبقة و ، (414، ص 1111ال ينبىع 

ي اتفاق واسع مع وجهة نظر دوه م برايسر. 
 
ي ف

 
ي ف

يعطي أسباًبا لالعتقاد بأن شكله حيث  . Qرنر

. هذه المجموعة Q، مع عدم وجود مقدمات شدية )حكماألول كان يتألف فقط من األمثال وال

 (، النظرة الحادة والفكاهية للحياة."ال تنقل "شخصية الفرد، بل الحركة األصلية المستنتجة

ي قرون مختلفة. مأثورة مع مختلف الفالسفة ال قوالمع األتتوازى 
 
 المتشائمير  الذين عاشوا ف

ي العديد من أقوال 
 
ي تظهر ف

ح برايس المصطلحات والمخاوف اليهودية النر من خالل  Qيشر

ي 
 
اض أن المادة األساسية ف ي حركة مملكة هللا اليهودية المروعة )تم التعبير عنها  Q1افير

 
جاءت ف

ي 
 
 ين ربطوا أنفسهم بالمعابد الهلنستية. هللا" هؤالء الوثنيون الذ الخائفير  من( عي  "Q2ف

ي لليهوديوأرت وسيبو  )يصفهم معجم أرندت وجينجريتش
ر
ة ، بأنهم "وثنيون قبلوا التوحيد األخالف

وا الكنيس، لكنهم لم يلزموا أنفسهم بالحفاظ عىل القانون اليهودي بأكمله."(.   وحرص 
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ي 
 
سبت إليه المجموعة الموسعة الالحقة ف

ُ
الوقت المناسب، "شخصية  قد يكون يسوع، الذي ن

ي سفر األمثال وحكمة سليمان" وأعمال أخرى منسوبة إليه )ص 
 
خيالية مثل الملك سليمان ف

160 .) 

ي األصل  لية عىل أنها مجموعة من األقوالاألص Qباختصار، يمكننا أن ننظر إىل 
 
المجهولة ف

ي وقت الحق فقط، تماًما كما تحتوي الرسائل المو 
 
ن تهكمة عىل العديد مالمنسوبة إىل يسوع ف

ا ثم التعاليم فقط 
ً
 (. 163ص )لها مثل سقراط وديوجناس إعطاء أسماء مشهورين  يتمالحق

 إلثبات أن كالهما قد قدم 
ً
ي وبرايس كافيا

ربما يكون هذا الوصف غير المكتمل الواضح لعمل دوهرنر

ي السؤال حول ما إذا كان 
 
ة ف ر إسناد التاريخ Qمساهمة كبير ي الواقع يي 

 
ية إىل يسوع الذي يكمن ف

ي األناجيل. 
 
 وراء بعض األقوال المادية ف

. عملهم  ، بالطبع، مثير للجدل إىل حد كبير

كة بير  م، ولكن يجب إعادة بنائها من المادة غير نفسها ليست موجودة Qحنر 
 نر المرقسية المشير

ن ، يجب أأحدثنها أي ممتعددة، مع تحديد أي منها أقدم و زمنية ات ق؛ ولتقسيمها إىل طبولوقا 

ي إىل حد ما. هذا العمل يكون 
 تخمين 

ي مزي    ج المواد الحكيمة وال. كوليي   )كما هو الحال مع تاكن(ج .ج بالنسبة ل  
ي ة تنبؤي، ال يعن 

 
أن  Qف

 النوع السابق يجب أن ُيشتق من طبقة سابقة. 

ي تقدم "أدلة وافرة" عىل أنه يمكن الجمع بير  ال
ق  "بطر نوعير  وهو يشير إىل النصوص النر

 مختلفة". 

من علماء مثل إيرمان الذين قبلوا وجهة إىل طبقات  Qلقد جاء النقد القوي بشكل خاص لتقسيم 

ر بأن يسوع كان نبًيا تنبؤًيا.   نظر شفايير 

ي يتنبعىل لسان يسوع تنبؤية )الرؤيوية(مليئة باألقوال ال Qيشير إيرمان إىل أن "
 أ فيها ، األقوال النر

ي فعل دينونة هللا" ) بنهاية العرص 
 
 (. 54، ص  1111ف
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بير    ج.  ج فير ، مقتنع بأنه يمكن Q، الذي نشر مؤخًرا مراجعة نقدية كاملة للعمل عىل كلوبني 

ض بير  األقوال الإىل طبقات ا تقسيمه
 "ةرؤيويال"ية أو ؤ نبت، ولكن ليس بسبب أي تعارض مفير

 .( . 150واألقوال الحكيمة )ص 

ا عىل جميع المستويات جمهوًرا يهودكما أنه يرى أن الوثيقة 
ً
ض مسبق  أو حرصًيا ًيا بشكل كبير تفير

ي (456)ص 
 
بشكل هادف )غير متساٍو( مع  Q، وأن "اإلشارة إىل أنه يمكن مقارنة األشخاص ف

 (. 443المتشائمير  ليس إنكاًرا للهوية اإلشائيلية " )ص 

Qبولس( أو مراعاة يوم السبت )عىل  مكان يتحدى الختان )عىل عكسفيها ، "ال يوجد ، كما يقول

ض التميير  الواضح بير  اليهود واألمم
 . يير  عكس مرقس( ويبدو أنه يفير

ة الرئيسية للهوية اإلشائيلية كأمر  Q، من المحتمل أن شعب وبالتاىلي  قد "أخذ العالمات الممير 

ي ربما كانت محل خالف ه"مسلم ب
، وهي كلكسكان الجليل   بير  ، منتقدين فقط تلك النقاط النر

ي للشمال )ص "تمايز النقاء، والعشور، ودور القدس و 
ي االقتصاد االجتماعي والدين 

 
( 456المعبد ف

ي 
ي من التقسيم الطبقر

ي المستوى النهان 
 
ي كال من ظهر  يفقط ف  )ص التوراة والمعبد بشكل إيجان 

413 .) 

ي كتاب أسطورة المسيح، 
 
ا حدةوا قطعة كاملة Qك أنه من الصعب اعتبار ادر مع األ ف

ً
، كنت مستعد

ي  Qللعمل مع 
 
ي الجليل ف

 
ي ف

ل.  أوائل القرن األو غير المقسمة كمرجع، وقد أسفرت عن واعظ تاريخ 

ي ل  ف. داونينج
أو "أي تقسيم حاد بير  الحكمة من جهة  Q، الذي لم يقبل بالمثل أي تقسيم طبقر

 وإما النبوءة أو الرؤيا أو كليهما من جهة أخرى." ومع ذلك يرص )
ً
( عىل أن هناك لتاكيت خالفا

ي  يةتشائمفلسفة بالتأكيد عنارص 
 
 . Qوكذلك يهودية ف

ة طويلة عىل  ي من "يهودية متنوعة منفتحة منذ فير
يسوع، كما يقول. حافظ عىل تراث غن 

 (. 146)ص  "". ويضيف أنه كان "عرًصا انتقائًيا للغايةةالهيليني

ي شكلها ا Qلم تكن مادة 
 
ي دفعت األناجيل إىل فقط )بأي حال من األحوال ف

( هي النر لحاىلي

 تخصيص حياة يسوع ألوائل القرن األول. 

وا رؤيتهم للمسيح المقام حواىلي عام  ، ولذلك 30سيعرف اإلنجيليون أن بولس ورفاقه الرسل اختي 

 . ضوا بطبيعة الحال أن الصلب والقيامة قد حدثت قبل ذلك بوقت قصير  افير
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ا
 الذين جيليير  دو أنه من المعقول بدرجة كافية بالنسبة لإلن، ولكن يبلم يزعم بولس هذا رصاحة

، بعد أن كانت األحداث السابقة قد ُحجبت عن وجهة نظرهم بسبب يكتبون خارج فلسطير  

ي تاري    خ وا ضعيم يمكن أن  66الحرب المدمرة مع روما منذ عام 
 
 . محدد  حياة يسوع ف

ي بعبارات صوفية 
 وغير مألوفة تماًما. كانت الغنوصية تصف عمل المسيح الفدان 

وا الجسد خطيئة دوسيتيةوما يسم بال  ، والمعاناة واأللم ال يتوافقان مع الطبيعة اإللهية. اعتي 

، لكنه عاش عىل األرض كشبح غير قادر  ي
ي حقيقر ضوا أن يسوع لم يكن له جسد بشر ومن ثم افير

ي  نشير إىل، كان من المفيد أن ضد هذا، وضد كل أنواع الغنوصية عىل أي معاناة. 
موقف تاريخ 

 .  محدد تماًما عاش فيه يسوع وعان 

أول كاتب مسيخي خارج القانون يربط بير   -أغناطيوس األنطاكي يتية فإن دوسالمن أجل دحض 

ية، مريم العذراء أ -البنطي بيالطس يسوع و  ا من أم بشر
ً
عىل  نه كان يعتمد ، وأرص عىل أنه ولد حق

اب ي أيام "بيالطس البنطي ر ل أي إنسان آخ، مثالطعام والشر
 
ا عىل الصليب" ف

ً
، وكان "مسمًرا حق

ودس".   وهير

ي ، كان الدافع وراء معظم قصة طس إلعطاء الصلب إطاًرا تاريخًيا بمجرد تقديم بيال 
 
اآلالم ف

ي العهد القديم: "الالمذكورة التأمل فيما تم اعتباره من أجل النبوة هو األناجيل المتبقية 
 
تفاصيل ف

ير ، ولكن تم تطويرها عىل أساس التفسيةالتاريخ ذاكرةردية للشد ال تستند إىل الوالمشاهد الف

 (. 444، ص 1110كوسير المجازي للكتاب المقدس )

 قد تكون خيانة يهوذا مثاال يحتذى به. 

ي المزامير عن الرجل الصالح الذي عومل بوقاحة وحشية من قبل صديق 
 
تحدثت المقاطع ف

ي 
 
ي، رفع عىلي )" 1: 41يسوع من المزمور اقتبس  ،يوحنا مقرب؛ وف

الذي وثقت به، آكل خي  

 "من قبل يهوذا.  اكماله س" يجب أن يتممقد نص"( عىل أنه "عقبه

يرة خارقة للطبيعة، األرك ير تأثحدث بنتذكر أن بولس قد مثل الصلب عىل أنه   ونبقوى شر

 أعاله(. ، يسوع )انظر )الشيطان وأتباعه(، الذين سلمهم هللا، وليس اإلنسان

ي األناجيل
 
ي، ولكن، كف شيطان ، ُيقال إن اللتصور األصىلي امتداد ل، تم تقديم يهوذا كوسيط بشر

 (. 47: 13؛ راجع يو 3: 44خل الشيطان إىل يهوذا" )لو : "ودإىل ذلك دفعه
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ي ال ي كتن 
 
ي األ ، قلت إن عن يسوع سابقةف

 
ي الر انيسوع ف

 
سائل جيل هو امتداد أسطوري تماًما ليسوع ف

 . رة )رسائل بولس(مبكال

ي هذا a 1111أسطورة يسوع )كتاب ( و 1116أسطورة يسوع ) كتابيوضح ملخص حجة  
 
( الوارد ف

ي لم أعد أحافظ عىل هذا الموقفالقسم من العمل الحاىلي أ
ي . نن 

تم الضغط عىلي ضعف موقق 

اض بشكل معقو  ج. د.  السابق من قبل ا االفير
ً
 إننا ال نستطيع حق

ا
ض قائال أن مثل  لدان، الذي اعير

ي غضون وقت قصير من 
 
ي األناجيل ومصادرها يمكن أن تتطور ف

 
هذه التقاليد المعقدة كما لدينا ف

ي )
 (. 41ص ، 1985دان الرسائل المبكرة دون أساس تاريخ 

: هذا ال ، قد ا ، أو عىل أي حال أجزاء منهQ) سبعد بول هليس كل تعقيد وجهة نظري الحالية هي

ي وقت مبكر حواىلي ت
 
ي وبرايسا كنت عىل حق؛ وإذ(م 50كون ف

 األحداثكل   ت، فليس، ضد دوهرنر

 . ةأسطوري

 كدليل عىل تاري    خ يسوع ، سواء كانت كافية أم ال Q، هي أن مادة ، كما أراها النقطة األساسية

ي 
 ئل المبكرة. الرسا بحسب، تشير إىل شخصية ال يمكن ربطها بالمسيح المحترص  والقائم التاريخ 

ا للعديد 
ً
 ن ضدي. امن حجج د ما زلت منتقد

 ." ي
ا لبولس فيما يتعلق بيسوع التاريخ 

ً
ا نسبًيا معروف

ً
ف بما يسميه "صمت ي هذا و  وهو يعير

 
لكن ف

ي اإلش فلقد ، السياق النتقاده ىلي 
 
وع عن يسصمت ارة إىل أنه ليس بولس وحده الذي فشل ف

ي 
؛ ويحاول أن يفش صمالتاريخ  من  ت بولس، ولكن جميع الكتاب المسيحيير  األوائل الباقير 

 لإلشارة إىل خدمة خالل الفرضيات المألوفة القائلة بأن بولس "لم يكن لديه حاجة أو مناسبة

ض، ويمكنه يسوع األرضية" ء عنها.  أن يفير ي
 أن مخاطبيه يعرفون كل شر

ات لن ت ي كون كان إظهار أن هذه التفسير
 
ي ف

كان   ، حيثأسطورة يسوع كتاب  جزًءا مهًما من مهمنر

ا مواج
ً
وما يليها( الحجة القياسية )غالًبا ما ُينظر إليها عىل أنها حاسمة، حنر  445هة )ص عىلي أيض

بما  !( أنهالكتاب األوائل عن حياة يسوع صمتالخاصة بمن قبل أولئك الذين يتجاهلون الحجج 

ي عهد بيالطس يمكن للمسيحية لم ينكروا وجود المسيح أن المعارضير  القدام
 
، فإن صلبه ف

ي القرن األول عن المسيحية ، "ال يوجد دليل ولكن خًيا. اعتباره تاري
 
ال نعرف ما اعتقده الغرباء ف

 (. 144كون لديهم" عنها )داونينج ، ص تعىل اإلطالق عىل أي آراء قد 
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 عىل أن الغرباء األوائل الذين تم الحفاظ عىل ردود أفعالهم بأي تفصيل قد 
ا
يعطي داونينج دليال

 
ً
وا المسيحيير  أتباع ي ساخر ")ص اعتي 

 (. 145ا ألسلوب حياة فلسق 

هم( أو غ ين)ساخر  علمير  ، كان الرجال الذين كانوا ما وتكراًرا أنه بحلول هذا الوقتلقد لوحظ مرارً  ير

ي شخصيات مألوفة. وبالتاىلي  اتمعجز أصحاب الو 
 
، لم يكن هناك سبب يدعو إىل التشكيك ف

ي ألي شخص ُيزعم أنه كان مثل هذا الم
 علم. الطابع التاريخ 

ي إىل الوثائق المسيح
ي من المعروف أنها  قانون العهد الجديد ية، داخل وخارج عندما نأنر

، والنر

ي حنر تكون األناجيل )أو عىل أي ح
ي وقت متأخر بما يكق 

 
ة( ال بعض تقاليدها األساسيكتبت ف

ة الذاتية ذات الصلة عن يسوع بطريقة لم مادة ، فإننا نجد إشارات واضحة إىل حديثة كن تالسير

 معروفة من قبل. 

، ضمن القانون، تيموثاوس األوىل  ي
تتضمن هذه الوثائق الالحقة، من النصف األول من القرن الثان 

ف  )واحدة من الرسائل الرعوية الثالث المنسوبة إىل بولس، ولكن كما رأينا )انظر أعاله(، اعير

عة الكنسي السبالقانون  بأنها مؤلفات الحقة( ورسالة بطرس الثانية، ربما أحدث كتب العلماء

ين.   والعشر

ا الدليل المخترص عن األخالق غناطيوسإ رسائلخارج القانون توجد )كما رأينا( 
ً
، وأيض

ي ديداالوالممارسات الكنسية المعروف باسم 
رسال وأعمال ال، رسائل برنابا وبوليكاربو ، ج 

ي مأل)االعتذار( دفاع ورسائل ال، رافيةاألبوك
ر
 كالهما -ن اعتذار كوادراتس ريستيدس والجزء الباف

ومن  رسالة كليمنتس األوىلالثانية )بعد  تسيسم برسالة كليمن وما -موجه إىل األباطرة الرومان 

 الشهيد.  يوستنيوس، واعتذار مؤلف مختلف(

يقتبس من األناجيل المكتوبة وهو أول كاتب مسيخي يفعل وكان ، م 150، كتب حول يوستنيوس

 ذلك عىل نطاق واسع. 

ة ال تعكس جميعها نفس العنارص أو نفس يعة الحالبطب ي هذه المجموعة الكبير
 
، فإن الوثائق ف

ة الذاتية عن يسوعالقدر  ، ويرجع ذلك جزئًيا إىل أن مؤلفيها ليس لديهم جميًعا من مسألة السير

ا متطابقة، وجزئًيا ألن 
ً
ي بعض األوساط عندما تكون الأهداف

 
كرستولوجيات األقدم ستستمر ف
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اكة الكاملة بير  مختلف المراكز  عند دث ظهرت األح اض الشر اآلخرين، ال سيما أننا ال نستطيع افير

 المسيحية. 

ي كل هذه الكتابات. 
 
ة ذاتية مهمة ف  ومع ذلك، توجد مسألة سير

ي عشر ، عىل سبيل المثالتنص رسالة برنابا 
، عىل أن يسوع كان معلًما وصانع معجزات عير  اثن 

 جيل. شخًصا للتبشير باإلن

ا،
ً
، أشار الكتاب المسيحيون إىل يسوع  إذ ي

ي النصف األول من القرن الثان 
 
ي أنه ف

 
ليس هناك شك ف

ي الوثائق السابقة. 
 
 بطريقة غير معروفة تماًما ف

، فلن يكون هناك فهم  لقد أرصرت مراًرا وتكراًرا عىل أنه حنر يتم قبول هذا التميير  عىل أنه أساشي

 مناسب لألصول المسيحية. 

ا  دفاعيزال يتم تقديم ال ال 
ً
ي عان   قصةإىل تاسيتس ألنه أكد بالرجوع أحيان

ها يسوع يفاألناجيل النر

 .  تحت حكم بيالطس البنطي

لكن اإلشارات الوثنية واليهودية القليلة إىل يسوع قد فات األوان لتكون بمثابة تأكيد عىل هذا 

 النحو. 

ي ماير ي ي ن  ي  قول أن كال منالباحث الكاثوليكي ج 
أنها ، "(م  114 )كتابتهما قبلتاسيتس وبلين 

ي أيامهم و ير  المسيحيمن  هسمعاتعكس ما 
 
 ة"مستقلما  تعتي  كتابتهيقولون" وبالتاىلي ال كانوا ما   ف

 ." الكنسي  خارج نطاق القانون

أما بالنسبة للشهادة اليهودية، "ال يوجد نص حاخامي مبكر يحتوي عىل معلومات عن يسوع" ، 

الحقة "تعكس ببساطة المعرفة بالنصوص المسيحية والوعظ واالستهزاء بها" )ص والشهادة ال

466 .) 

ي كمصدر تأكيدي مستقل  سسيفيو و يماير ال يقبل 
 
ا كان يكتب الكتاب ذي الصلة ف

ً
وقت  ؛ لكنه أيض

ي مكان )روما( كان من الممكن أن  األقل،عندما توفرت بعض األناجيل عىل . (م 14)حواىلي 
 
وف

. يسمع فيه عن   يسوع من المسيحيير 

ي  قرونعىل أي حال، قليلون هم الذين ي
 
ي الفقرة عن يسوع ف

 
بأن الكلمات المسيحية الواضحة ف

 . وكسي ذو رثقلم اليهودي األالمأخوذة من  "ثار"كتاب اآل 
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ي بضعة أسطر )راجع 
 
لو أنه صدق ما ُينسب إليه هنا، لما قرص مالحظاته عىل يسوع والمسيحية ف

ي الفصل المناقشة التفصي
 
ي  4لية لكل من المراجع اليهودية والوثنية ف  (. a 1111من كتان 

ي  
 
". يقر ماير بأنه "ف ي

ي اآلن فيما يسم "البحث الثالث عن يسوع التاريخ 
ينخرط العالم الالهونر

المهمتان األوليان عبارة عن مشاري    ع الهوتية تتنكر كمشاري    ع تاريخية" )ص  ا كثير من األحيان كانت

463 .) 

ة طويلة عن قبول فكرة أن لقد تو  يسوع ُوِلد من عذراء، وكما قف الالهوتيون الناقدون منذ فير

ى  ، لم يعد عدد كبير منهم يؤمن بأنه قام من الموت. سي 

 كحقيقة تاريخية. 
ً
 تقريبا

ً
 عالميا

ا
" ال يزال مقبوال ي عهد بيالطس البنطي

 
 لكن كونه "عان  ف

 

  



66 
 

ي  العمل- 3
ي القرن الثان 

 
 بدون يسوع ف

ي وقت ل
 
ي القرن األول الذين يسبقون أو ف

 
قد رأينا أنه من الحقائق المهمة أن الكتاب المسيحيير  ف

ي تأكيد ما يقال عن يسوع فيها. 
 
ي ليكونوا مستقلير  عن األناجيل فشلوا ف

 مبكر بما يكق 

ا أن العديد من المدافعير  بعد اإلنجيل 
ً
يدافع  -مثال لنا ك  الشهيد  وسوستنيي -لقد الحظت أيض

ي يتوقعها المرء عن المسي
، أي من خالل االعتماد عىل تقاليد اإلنجيل حول والدة حية بالطريقة النر

 يسوع وخدمته وموته وقيامته. 

،   ، أيضا منومع ذلك، فإن المدافعير  اآلخرين ي
م تكن لاإلنجيل كما لو أن تقاليد   كتبوا القرن الثان 

 موجودة. 

( قد استغلوا هذا األمر عىل أنه 411، ص وينهامال، بعض علماء الالهوت اليوم )عىل سبيل المث

ي اإلشارة لألناجيل  ةالمبكر  ةالمسيحي كتاباتيظهر أن صمت ال
 
كل   ال يفسد هذه التقاليد بعد ف

ء.  ي
 شر

: إذا كان الرجال الذين كانوا يكتبون عندما كانت األناجيل  ا يتجاهلوا تقريبً و : موجودةالحجة هي

ض أنها تكمن ور ، فإن صمت ا محتوياتها تمامً  ي ُيفير
ين األوائل حول التقاليد النر ء األناجيل ال ا المبشر

؛ وهكذا ال يزال من الممكن اعتبار صور يسوع اإلنجيلية كنقطة انطالق موثوقة يحتاج إىل مفاجأة

 إلعادة فهم األصول المسيحية. 

ي القرن ال ومع ذلك، يمكن تحدي هذه النتيجة المطمئنة من خالل إظهار أنه بالنسبة لكتاب
ثان 

ي الطريق
 
ي يتجاهلون بها تقليد يسوع(ذوي الصلة )الذين هم عىل أي حال أقلية ف

فإن  ،ة النر

ي األساس فلسفة توحيديةالمسيح
 
ي ية كانت ف

ي دين 
  . ، وليست قائمة عىل أساس تاريخ 

ي أن البعض منهم )تاتيان وثيوفيلوس، عىل سبيل المثال( ي
 
 ن المسيحيةعدافعون هذا هو السبب ف

ين األقدم )بذلك  . أو المسيح عىل اإلطالق يسوعدون حنر ذكر  يتناقضوا بشكل ملحوظ مع المبشر

ي أنتقدها)قبل اإلنجيل( الذين كانوا متحا
ي الحجج النر

 
 (. لفير  معهم ف

ي جرانت سجل 
 
دفاع أوتليكوم  ( بدهشة أنه ال أحد يقرأ61، ص 1110عالم يسوعي )مقتبس ف

فكرة عن أن العقيدة  يأ سيجد م(  150)حواىلي  Ad Autolycum of Theophilus لثيوفيلوس

 المسيحية لها عالقة بشخص المسيح. 
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 ات ما قبل اإلنجيلبولس ومعظم أدبي اتعن كتاب اتيوضح هذا مدى اختالف مثل هذه الكتاب

ي األخرى
ي محدد ، عىل الرغم من أنها ال ؛ النر

ي أي موقف تاريخ 
 
ك أي مجال تضع يسوع ف ، ال تير

ي 
 
 أنه الشخص الذي يجب أن نؤمن بموته الكفاري وقيامته. للشك ف

ي -اعتي  النقاد الوثنيون األوائل للمسيحية 
 د تعبير ر. ، عىل حأنها مجرد خرافةبتاسيتوس وبلين 

ي ويلكير  أنها 
"عبادة أجنبية يقف أصلها وممارساتها خارج المعايير الدينية المقبولة للعالم اليونان 

" )ص  ي
 (. 71الرومان 

ي  ولكن
ي التأثير عىل بعض المفكرين اليونانيير  والرومانيير  بحلول منتصف القرن الثان 

 
 ،، بدأت ف

ي ذلك حنر أنه بعد ذلك بقليل
 
، يمكن أن يشير إليها جالينوس كمدرسة فلسفية من بير  آخرين ف

 (. ، الرواقية، األبيقورية، إلخ. الوقت )األفالطونية

ي القرن 
 
ي يالحظ ويلكن أن معظم المدافعير  ف

 
ي نشأوا عىل أنهم وثنيير  وتحولوا إىل المسيحية ف

 الثان 

هم بالعالم الفكري الذي تعلموا فيه )ص  وقت الحق فقط من حياتهم، واحتفظوا كجزء من تفكير

15 .) 

ي 
ي الذين سعوا إىل أساس فلسق 

ي أواخر القرن الثان 
 
ي روما ف

 
ويذكر مجموعة من المسيحيير  ف

 كتب هللا اليوسابيوسوثيقة اقتبسها  لمعتقداتهم والذين، كما تعلمنا من
ً
مقدسة" ، "وضعوا جانبا

ي )ص  وا وسع
 من ذلك إىل القياس المنطقر

ا
 (. 75بدال

ي كتابه الخطاب -الشهيد تاتيان يوستنيوس وبالمثل، يقدم تلميذ 
 
عمله الوحيد  و اإلغريق، وه ضد ف

ي بالكامل 
ي أطلق عليها دريجفرز "فنظرية الخلق وال-المتبقر

ي األ  ةفيلسخالص النر
 
ستند ت، سساف

وبولوجية لألفالطونية الوسط المعارصة )ص   (. 130إىل المفاهيم األنير

 ،ما يذكر التجسد دون أن يسمي يسوعاألناجيل. وعندستند أو يستشهد بومن ثم فهو عمليا ال ي

ي صورة إنسان" )الفصل 
 
فهدفه فقط هو الدفاع عن جدواه -( 41ويقول فقط أن "هللا قد ولد ف

ي يجدها سخيفة. بالم
 قارنة مع األساطير الوثنية النر

دياتسارون من مقاطع مختارة منها، بدًءا من مقدمة التكون يعرف تاتيان بالطبع األناجيل. 

ي خطبته ي
 
، ( إىل "ما قيل"13ما يشير )الفصل معرفة هذه المقدمة عند ظهر اإلنجيل الرابع. حنر ف

ي من )يو غير صيغة اقد هنا  النور".  درك"الظالم ال ي
( إىل الحارص   5: 1لماض 

ُ
ه
ْ
رِك
ْ
د
ُ
ْم ت

َ
 ل
ُ
َمة
ْ
ل
ُّ
َوالظ
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 أزىلي 
ي روح اإلنسان الجاهلة والنور الذي مستمر  ألنه يأخذ اآلية بشكل ممير  بمعن 

، الظلمة تعن 

 يشير إىل كلمة هللا. 

متهم بشكل أساشي عن مواد ، عىل الرغم من صالدالئل عىل أن هؤالء المدافعير   مثل هذه

ي القرن انوا عىل دراية بها اإلنجيل، ك
 
هم بشكل حاد عن الكتاب المسيحيير  ف ، هي سمة أخرى تمير 

 .  األول غير اإلنجيليير 

. الحظ ي
ي أواخر القرن الثان 

 
 . هولدنج كان بالطبع اإلنجيل الرابع األكير مالءمة للميول الفلسفية ف

 منذ ذلك الوقت، ليس فقط11، ص 1173)
ا
ا ألنه أص ( أن هذا اإلنجيل أصبح مقبوًل

ً
 بح مرتبط

ض ا ألن الالهوت األرثوذكسي كان يُ باسم شاهد عيان مفير
ً
ايد ، ولكن أيض صاغ بشكل مير 

ي تضمنت عىل وجه الخصوص البمصطلحات فلسفية
 . لوجوس، النر

يرمز إىل هذا االتجاه، من حيث أنه يطرح التوحيد  م، 177قبل  مسيحيير  لنداء أثيناغوراس ل

ي الذي ينسجم مع ال
مع  هلتجاويجمع هذا مع الصمت التام عن المسيح، بينما يلوجوس الفلسق 

 ذلك معرفة األناجيل. 

ا "واحد" معههكذا يعلن أن ابن هللا هو "أول مولود من اآلب
ً
ي " ولكنه أيض

 
، كونه "كلمة اآلب ف

لة، ألنه  (. 10جود ")الفصل شبهه ومن خالله جاءت كل األشياء إىل الو يصورة مثالية وقوة ُمفعَّ

ي الوقت نفسهو
 
ي ف

 
، يعتمد المؤلف عىل العظة عىل الجبل )دون أن يسميها أو يقول من قالها( ف

ي تربينا عل
صلوا  ،، أحبوا أعداءكم. باركوا الذين يلعنونكميها"، أي: "أقول لكوصفه ب  "التعاليم النر

ق  م، لكي تكونوا أبناء أبيككمنمن أجل الذين يضطهدو  ي السماء الذي يجعل شمسه تشر
 
ىل الشر عف

ل المطر عىل  (. 45-44، 5منر  يقتبس من، 11 العادلير  والظالمير  ")الفصل والصالحير  وتي  

أن "من نظر إىل امرأة  - 45: 5" ال يمكن إال أن تكون مت مذكور" -" مذكور"يكتب مرة أخرى 

ي قلبه بالفعل" )الفصل 
 
 (. 34ليشتهيها قد ارتكب الزنا ف

ي وثائق القرن األول. بالتأكيد ال يجد المرء اقتباسا
 
 ت من هذا النوع ف

ا أال يقّر أثيناغوراس حنر 
ً
 رستولوجيا كبالكينوسيس )تفري    غ الذات( وهي   وليس من المستغرب حق

ي انقبل األ بولس فيما  ي 7: 4جيل )فيلين 
ه من الكتاب األوائل )الذين جعلوا يسوع األرض  ( وغير

ي ظروف غير محددة(؛ ألنه كان  يهودًيا 
 
ي وقت كان فيه، كما نعلم من عاش ومات ف

 
يكتب ف
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ي (،  14:  4،  سيليسوس الرد عىلأوريجانوس )
ة حيير  األقل فلسفيينتقد المسي سيلسوس كان الوثن 

 
ً
، إال أنه خضع للتغيير للعيش  إليمانهم بإلهنظرا ، عىل الرغم من أنه بحكم تعريفه غير قابل للتغيير

 كإنسان. 

( وفيلوساحنر ث ي
، ر أعالهاليسوعي المذكو  عالمالذي أذهل صمته عن المسيح ال، )نهاية القرن الثان 

ح االسم بأنه "ممسوح بزيت هللا" )والذي وصف نفسه بأنه مسيخي   1 ،وستوليكدفاع أو ، يشر

ي  46و 44:  5تعاليم اإلنجيل، كما هو الحال عندما يعيد إنتاج منر  : أنه يقتبس –( 14: 
 
: 14:  3ف

ك، وصلوا من أجلهم الذين يستغلونك باستخفاف. ألنه إذا  يقول اإلنجيل: أحبوا أعداءفعندما "

ي ستحصل عليها؟  ه
ذا أيضا يفعل اللصوص ككنت تحب الذين يحبونك، فما المكافأة النر

 أنه "يقول: ال تع
ا
 . (3، 6رف يسارك ما تفعله يمينك" )منر والعشارين ". يتابع مسجال

ي 
ي هو ميل أبعد إىل  الذي يحمل /الثالثمدافع القرن الثان 

االستغناء عن أي يسوع تاريخ 

 شن ما ، وحنر إىل تجاهل الكتاب المقدس تماًما  مينوسيوس فيليكس. لقد دفعه التوحيد الصارم

ا ملتبًسا عن الصلب. 
ً
ي أحسن األحوال دفاع

 
 هو ف

ا كان سيخزي أدن  
ً
 ومات موت

ا
لقد انتقد الوثنيون المسيحيير  ألنهم يعبدون كإله شخًصا ولد رجال

 . ي األوكتافيوس الفصل  مينوسيوس فيليكس يجيبالبشر
 
 : 41ف

ا عن ا، فأنت بعالمسيحيير  يعبدون مجرًما مصلوًبا عندما تنسب إىل ديننا تهمة أن  "
ً
لحقيقة يد جد

اض أن ي افير
 
ي ذلك يستحق ه ف

جل أن ُيؤمن به كإله. مثير للشفقة حقا هو الر  يمكن أو أن الرجل الفان 

ي رجاءه عىل اإلنسان ال
ي الذي بقر

ي عليه.  الذي فان 
 "بموته ينتهي كل ما يبن 

ي اعتذارهال يوجد ذكر هنا 
 
ي أي مكان آخر ف

 
، عىل الرغم من أن الكاتب دعا ، عن قيامة المسيح، أو ف

ي المستقبل. 
 
 إىل قيامة الجسد ومكافأته أو عقابه ف
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ي 
ي تعا 1أشار إيرل دوهرنر

تقدات رض المعإىل أن المؤلف ينتقد حنر المعتقدات الوثنية بالحجج النر

د من هو الفرد الذي عا ا المسيحية الكاردينالية، كما هو الحال عندما يتحدى الوثنيير  بسؤاله: "م

 (. 11الفصل المنطقة الدنيا؟" )

ا عبادة مرة أخرى
ً
و أ من تعبده حزن عىلتوريس، يسأل: "أليس من السخف أن وأوز  إيزيس، منتقد

 (. 43" )الفصل ؟حزنكموضوع أن تعبد 

ت إليها إىل أن المدافعير  قللوا من شأن الصفات اإلنسانية وقللوا تشير ا ي أشر
نتقادات سيلسوس النر

 2وهي نقطة كررها إي آر دودس. -إحراج مصدر ا بها عىل أنها و شعر  هممن شأن هذه الصفات ألن

ا المعتقدات 
ً
ومع ذلك، لم يكن األمر كله بالتأكيد مسألة مالءمة اعتذارية. من الواضح أيض

ي ال يجب الالرا
ي النر

ي التوحيد الفلسق 
 
 ها. حول جدالسخة ف

ي هذا الصدد إىل مثال أشهر  n .15 131، 41، ص 1154كمولير  )يشير رامزي ما 
 
والمراجع( ف

، الذي كان يسوعالمتحولير   اطور قسطنطير  إال بقدر  -"غير مهم عىل اإلطالق"  بالنسبة له ، اإلمي 

 هللا. هو ما كان 

 تعتمد عىل–تتمحور حول المسيح عقيدة من  عكسعىل ال-ول المسيح حأن العقيدة المتمحورة 

ي وع واضًحا حنر داخل العهد الجديد تعيير  دور صامت ليس
، عىل عكس تلك النر ي

ي الوثائق النر
 
 ، ف

 ، تسميه وتؤكد عىل أهميته. ذكرناها 

ا من خالل التناقض بير  اإل 
ً
ي  ئل، والرسانجيل الرابع المتمركز حول المسيحيتضح هذا جيد

النر

                                               
، ص  1  ي

ي 410-456دوهرنر
ي هذا الكتاب المهم. مجمل هذا الفصل الذي يتناول هؤالء المدافعير  من القرن الثان 

. ف 

ي بدراسة متأنية. 
ي  يق 

ي أجد استنتاج دوهرنر
ا للغاية، وهو أن كل هؤالء المدافعير  يمكنهم أن يقدموا أصوليً  لكن 

وا "قصة اإلنجيل وشخصيتها المركزية" أسطورة عىل دون ذكر يسوع فقط أل  اللوجوسللوثنيير  دين  نهم اعتي 
حتكم إليه (. تاتيان، الذي ي453اإلغريق" )ص  اتمستوى األساطير الدينية الوثنية. "قصة رمزية خيالية مثل حكاي

ي الحقيقة يقهنا، 
ي  قد لقصة المسيحية أن هللا ل بالنسبة ( األساطير الوثنية، عىل أنها "هراء"41ارن )الفصل ف 

ولد ف 
 صورة إنسان. 

ي هو أمر غير مفهوم بطبيعة الحال   2 
ي من اإلذالل األرض 

ًيا ويعان   بشر
ا
إن كون اإلله األعىل "يجب أن يتخذ شكًل

 . لكن كال من أوريجانوس والمدافعير  يحاولون تلبية هذا من خالل معاملتهم ليسوع عىل أنه  بالنسبة للوثنيير 
ي خلق الكون وحكمه. شخصية تاريخية أكير من معاملته  

ي كانت وكيل هللا ف 
، الكلمة الخالدة النر ي

ك  "إله ثاٍن" هلنسنر
ية ليسوع دورً  ية واآلالم البشر ةتلعب الصفات البشر ي الدعاية لهذه الفير

ا ف  ً ي مواجهة ؛ لقد شعروا باإلحر ا صغير
اج ف 

ي ")
 وما يليها(.  115، ص دودسالنقد الوثن 
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نسب إىل يوحنا )
ُ
ي ت
سالة ر ، وال سيما الكاتب اإلنجيل(نسبها لال يجب تتمحور حول الذات النر

 ، وهو الوحيد من حيث الجوهر. الثالثة رسائلمن هذه ال األوىل

من المسلم به أنها تنص عىل أن يسوع المسيح هو شفيعنا عند اآلب، وهو كفارة لخطايا العالم  

ي  كله، وأنه "الذي أنر 
 
ة  الجسد" و "أنر بالماء والدم. ف ظهر دراسة جوديث ليو األخير

ُ
" ومع ذلك، ت

 ، ي
ي األصل اليونان 

 
ي هذه الرسالة عن "هو" غامضة )ف

 
ي تكون فيها العبارات الواردة ف

عدد المرات النر

جمات الحديثة(ولي ي الير
 
ورة ف ير إىل يسوع تش ، حيث من المرجح أن تشير إىل هللا بقدر ما س بالرص 

 (. 41، ص 1111)

ب   ، ال سيما الوصية، عىل سبيل المثال، عىل إطاعة أوامرهيظهر هذا الغموض عندما يرص الكاتب

ي تبدو عليها درجة العالية ليس بال-"حب بعضنا البعض" 
 ءزمال للب حال، كما ُيظهر السياق أن النر

ي األعضاء فقط 
 
ي المف

ع هو تم، حيث أن تماسك هذا المججتمع الذي تتم معالجته بشكل ضمن 

 (. 61،  55الشغل الشاغل للمؤلف )ص. 

وفيسور ليو أنه بينما يرص الكاتب عىل أن ما يجب أن  نؤمن به عن يسوع له أهمية يرى الي 

 ، فإنه ال يعطي سوى القليل من الداللة الواضحة عىل مضمونه. أساسية

ي الواقعإن اإليمان به باعتباره المسيح أو ابن هللا )مصطلحان يستخدمان كمعادلير  
 
 ( هو ف

ي ذلك غير واضح." 
"الموضوع المتكرر للرسالة ... ولكن لماذا يجب أن يكون األمر كذلك وماذا يعن 

ي 
 
 ن، وهذا هو الجانب العكسي لتعبير الرسالة عحياة المؤمنير  صامت بشكل ملحوظ" إن "دوره ف

 (. وما يليها I99، ص. 1156مركزية التجربة المسيحية )

ا لمركز المدافعير  يمكن أن يلجأوا إىل  أولئك الذين يشددون ً عىل المالءمة الدفاعية باعتبارها تفسير

 . ي أعمال الرسل كوعظ للوثنيير 
 
ي يمثل بها بولس ف

 الطريقة النر

ء وعظه كله ي ي رسائله أن مخ 
 
، فإن خطابه إىل (4: 4كورنثوس   1هو صلب المسيح ) بينما يعلن ف

ى )أدناه(ر يسوع، وهي ، وال يذككر الصليب( ال يذ 31-44: 17الرسل األثينيير  )أعمال  ، ، كما سي 

ي عظة توحيدّية، جعلها مسيحية فاترة 
 
 ها. تااستنتاج ف

ي هذا القسم. 
 
 أعود إىل النقطة األساسية ف

ي بولر الرجوع اقتفابحق "ما يسم 
 
ى، اعتي  خر األ مبكرة الخرى األ رسائل الو  سلتقليد يسوع" ف
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ي األناجيل  بول التقليد ال يعارض ق هذا االفتقار  ض أنالبع
 
ذا ، حيث يمكن رؤية هكما هو وارد ف

ي الذين أعقبوا تاري    خ األناجيل.  معتواصل ي ر اقتفاال
ي القرن الثان 

 
 عدد كبير من الكتاب المسيحيير  ف

ي وضع مختلف تماًما عن بول
 
ه من وغير  سلقد حاولت أن أبير  أن هؤالء الكتاب الالحقير  كانوا ف

ين المسيحيير  األ ،وائلالمبشر  ،عىل الرغم من صمتهم غير المتوقع ، وأن معظم الكتاب الالحقير 

 . فعلوا ذلك معه مثلما حدث ممن قبلهممعرفتهم بتقليد يسوع الذي ال يجب أن ي تجاهلوني
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 الفاشل لشهادة شهود العيانستدعاء اال  – 4

ي االدعاء بأن قص
 
نها من خالل األناجيل قد تم التحقق م صيستمر المدافعون المحافظون ف

 شهادة شهود العيان. 

ي حالة الثالثة األوىل  - الكتبة بما أن األناجيل مجهولة
 
ن ال يمكن إثبات االدعاء إال م -بال منازع ف

اض أن شهو  عبارات آباء الكنيسة حول أصلها خالل االستئناف عىل ن قدموا ، الذيد العيان، أو بافير

 كتابتهم.   ت، كانوا موجودين عندما تماعتلفيق واالخير القصة وكانوا سيحتجون ضد ال

ي عام 
 
ي حجة السير نورمان أندرسون ف

 
ي لم تفقد أًيا من ) 1173يتجسد التكتيك األخير ف

والنر

، حياةلمن شهود العيان ال يزالون عىل قيد ا عدد  عندما كان" كتبرقس  م أن كتبعندما  شعبيتها( 

ة من شفاه شهود العيان")ص ما زالوا متاحير  ممن سمعوا الكانوا والعديد منهم    (. 44قصة مباشر

ي فلسطير  
 
 إذا كان إنجيله قد كتب ف

ا
ا معقوًل

ً
ي الواقع يميالد 60قبل العام  قد يكون هذا تخمين

 
. ف

 حنر إىل اليهود عىل اإلطالقلم يكن مو فإن اإلنجيل 
ً
، ولكن إىل جمهور بعيد عن فلسطير  جها

ي وضع يسمح 
 
 جمهور إىل  (فيه ل لهمبتقييم ما قيلهم )وبالتاىلي ليس ف

ُ
ح لهم العادات شر يجب أن ت

 . ا لديه فهم كامل لهليس اليهودية، وقد قام بتأليفها شخص 

ي وقت دمرت فيه الحرب اليهودية مع روما )عالوة عىل ذلك
 
بعد الميالد(  70-66، فقد تم كتابته ف

 ، ن شخص كا قد حصل عىل معلومات دقيقة عنعن فلسطير  شخًصا خارجًيا كون ن  فإفلسطير 

ي الثالثينيات 
 
 . ا سيكون أمًرا صعبً ميالدية يبشر هناك ف

ء السمعة.  رقسجهل مكذلك فإن   حنر بجغرافيا فلسطير  هو أمر شي

ي أي  
 
 للعهد الجديد تقريًبا.  ةغير أصوليكتابات يمكن العثور عىل الكثير من هذا ف

ا وجهة النظر الت
ً
ي كتيبه، منتقد

 
ذا اإلنجيل قليدية القائلة بأن هكتب كوميل، عىل سبيل المثال، ف

ي قد كتبه المقدشي يوحنا مرقس 
 
 أعمال الرسل:  المذكور ف

من الواضح أن المؤلف ليس لديه معرفة شخصية بالجغرافيا الفلسطينية، كما تظهر األخطاء "

 ، مع جدال حاد ضد غير المؤمنير  اليهود. يير  الجغرافية العديدة. يكتب للمسيحيير  من األمم

وما يليها( تتعارض مع العادات الفلسطينية. هل  17:  6عرف أن رواية وفاة المعمدان )إنه ال ي

 هما  وما يليها  1: 5وما يليها. و  35:  6يمكن لمسيخي يهودي من القدس أن يفوت حقيقة أن 
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 (. 17)ص  "؟طعامنوعان مختلفان من نفس قصة اإل 

س و "
ُ
ي تكمن وراء َمرق

تأليفه له ال يقودنا بأي حال من األحوال إىل ما يمكن أن نتعلمه من المادة النر

 (. 14)ص  "العودة إىل شهود العيان باعتبارهم حملة التقليد الرئيسيير  

 عىل األرجح أن المبشر قد نسج عىل عدم وجود مصادر مكتوبة مستفيضة .....  رقسربما يعتمد م"

ة من التقاليد الفردية وأجزاء مفصلة من التقالي ي عرض متماسك إىل حد مًعا مجموعات صغير
 
 د ف

 (55)ص  "ما. 

 عن امؤخًرا  نشر إيرمان  ارت ديب
ً
ا  ات المسيحية المبكرة مفيد لكتابكتابا

ً
 مرقس:  قول عنفي، أيض

ض أنه يعيش خارج " ال نعرف من كان المؤلف، فقط أنه كان مسيحًيا يتحدث اليونانية، ويفير

ا من القصص عن يسوع. كتب مرقس )
ً
، وقد سمع عدد ي دعوته ألننا ال فلسطير 

 
كما سأستمر ف

 لحياة يسوع بدًءا من ظهوره كشخص بالغ ليتعمد عىل يد يوحنا 
ا
ا مطوًل

ً
( شد ي

نعرف اسمه الحقيقر

ا بعض المصادر 
ً
ي سمعها، ربما استخدم مرقس أيض

وينتهي بتقرير قيامته. باإلضافة إىل القصص النر

هذه المصادر لم تعد موجودة. من األناجيل المكتوبة ألجزاء من روايته. إذا كان األمر كذلك، فإن 

ي بقيت، يب
  . (60)ص اب كتب. تدو أن مرقس هو أول كالكاملة النر

، ومن  ي مجتمع مرقس، ومعظمهم من األميير  يبدو أن القّراء األوائل لهذا اإلنجيل هم من مسيحنر

انية  دموا اليونثم "يقرؤون" اإلنجيل بسماعه ُيقرأ. من الواضح أنهم أقاموا خارج فلسطير  واستخ

ي اإلنجيل عىل أن معظمهم تحولوا إىل المسيحية من الديانات 
 
كلغتهم األساسية. هناك أدلة ف

 الوثنية، وليس من اليهود. 

ي ا
 
ي ف

ا للنظر هو الذي يأنر
ً
ح العادة الفريسية  4-3: 7ألكير لفت ، حيث يجب عىل مرقس أن يشر

. من ال ا، لكانوا يعرفو لغسل اليدين قبل األكل للتطهير االحتفاىلي
ً
ض، إذا كان جمهوره يهود ن مفير

س 
ُ
حها. األمر األكير إثارة لالهتمام هو حقيقة أن َمرق هذه العادة بالفعل، ولن يضطر مرقس إىل شر

ء فهم هذه الممارسة: فهو يدعي أن "كل اليهود" اتبعوها. نحن نعلم من الكتابات  يبدو أنه يسي

صحيح. لهذا السبب، خلص العديد من العلماء إىل أن اليهودية القديمة أن هذا ببساطة غير 

 "(. 74.ص 4000)مرقس نفسه لم يكن يهودًيا. 
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ي مثل هذه الكتابة، كما هو معتايضيف إيرمان
 
وية ، أن العديد من التقاليد الشفد بشكل مطمي   ف

ي هذا اإلنجيل يجب أن تعود إىل أتباع يسوع األوائل. "ولكن هذا بعيد كل البع
 
ي  د الموجودة ف

 
 ف

 ، مثل القيامة، من خالل شهادة شهود العيان. المصادقة عىل العنارص الرئيسية

ي انتقاده له، أن العهد الجديد يقدم 
 
ومع ذلك، يعتقد نورمان أندرسون ، كما يقول جيمس بار ف

ي حقيقته باستثناء "علماء 
 
 تاريخًيا قوًيا عىل هذا الحدث بحيث "ال يمكن ألحد أن يشكك" ف

ا
دليًل

اضات كاذبة ")ص الك ( تم تلقينهم بافير  (. 457تاب المقدس الذين ) برصف النظر عن المحافظير 

،)
ً
 يكتب أندرسون بصفته شخًصا متعلًما تعليمًيا عالًيا ال يتعلق علمه بالالهوت )كان محاميا

ا 
ً
 ، "ليس لديه فهم لما يدور حوله الالهوت الحديث ويكره كل ما يتعلقوالذي، كما قال بار تحديد

 (. 160به" )ص 

وفيسور جيه دبليو مونتغمري ه الحاىلي هو الي  ا نظير
ً
، ، ك، الذي يقدم حجًجا مماثلة وأيض ما سأبير 

  يعتمد بشكل كبير عىل البيانات اآلبائية حول األناجيل. 
ً
ا مونتغمري محاٍم معروف دولًيا، وهو أيض

ائطه، ومقاالته، وكتيباتهوزير لوثري.   . ، تأثير ككان للعديد من شر  بير

د أعيوقد  ,؟تطلب الحكم بهالذي يكتاب أي دليل صاحب  )  –المدافع المعروف جوش ماكدويل 

ي جميع أنحاء العالم ( وله  1151طبعه عدة مرات منذ عام 
 
 -أكير من مليون نسخة مطبوعة ف

ي حول التاري    خ ".   يشير إليه بأنه" الشخص الذي حفز تفكير

ي   مريغمونتلقد انتقدت 
 
 ف
ا
ي مطوال ي هو إظهار  كتان 

 
ي أعود إليه هنا ألن هدف

أسطورة يسوع، لكنن 

يمكن أن ينظر إليه إذا واجهه المرء دون معرفة وما مدى معقولية ما يقوله هؤالء المدافعون 

 تفصيلية بالمسيحية المبكرة. 

ة للعهد الجديد، فإن  نظًرا ألن العديد من الالهوتيير  المعارصين قد أعربوا عن انتقادات كبير

ي عام مون
 
ي المجلة األمريكية الكاثوليكية  1113تغمري )يكتب ف

 
  (New Oxford Reviewف

ي ايأسف 
 
ا" للحصول ع صاحبها  "سواء كان هذه الكتابات العتماد عىل أي منف

ً
الًيا أو محافظ ىل ليي 

حية ، النصوص المسيا مدينون بالفضل للمصادر األوليةيرص عىل أنن معلومات حول موثوقيتها. 

 نفسها.  المبكرة
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ذه اسة المتأنية لهإنه ال يسمح لعلماء الالهوت النقديير  بالتوصل إىل استنتاجاتهم من الدر 

اضات الفلسفية غير ذات، ولكن، مثل أندرسون، يعتقد أنهم ضلوا بسبب االالمصادر ذاتها 
 فير

 ، مثل العقيدة القائلة بأن المعجزات ال يمكن أن تحدث. الصلة

أولئك، الذين  عىل -ىل أنه هو نفسه ال يعتمد بشكل كبير عىل الالهوتيير  ، تجدر اإلشارة إومع ذلك

ي الدفاع عن أكير اآلراء التقليدية والمحافظة للوثائق )عىل سبيل المثال ثيودور زان، 
 
استمروا ف

 بروس(.  ف.  ماشن ، وف.  . ج . واألصوىلي ج

ا أنه عندما ي
ً
ه مادة أولية، فإنهدافع بومن المالحظ أيض ا أنه ما يعتي 

ً
 أساسي تليس ا يتضح أحيان

ا
 ة

، وال سيما بابياس تكونت ا عىل اإلطالق، ولكنه ي
كتب   ، الذيمن ترصيحات أساقفة القرن الثان 

ي كتابه الصادر عام  130حواىلي عام 
 
عن دار النشر  1171بعد الميالد )مونتغمري نفسه( يقول ف

 بعد الميالد.  150حواىلي عام ، المعروف أنه كتب إيريانوس( ، و 34، ص والتاري    خ والمسيحية

. عليه قد فات  إيريانوسمن الواضح أن   األوان ألن ُينظر إليه عىل أنه مصدر أساشي

ا للرسل". 
ً
ي ترسيخ استمرارية التقليد المسيخي عندما يقول أن لوقا كان "تابًعا وتلميذ

 
تتضح رغبته ف

ء ه "اتبع كل )، حيث يدعي اإلنجيىلي أن3 : 1لو  لقد استنتج هذا عىل األرجح من ي
( بدقة basin-شر

ا من الناحي (basin) كونتمن األول". هنا يمكن أن 
ً
ي ت، وبالتاىلي قد ة النحوية إما مذكًرا أو محايد

 عن 

 "كل الناس" أو "كل األشياء". 

ا لجميع الرسل.  ولقد أخذها بالمعن  األ ريانوسإيكان 
ً
 وبالتاىلي جعل لوقا تلميذ

ا هنا 
ً
مع الظرف "بدقة". من األفضل التحدث عن متابعة )بمعن  لكن هذا ال يتناسب جيد

 من التحدث عن متابعة األشخاص بدقة. 
ا
  "التحقيق"( لسلسلة من األحداث بدقة بدال

ية المراجعة للكتاب المقدس ومن ثم فإن جمة اإلنجلير 
)مع ترجمات أخرى( تجعل المقطع  RV الير

: "بعد أن تتبع اكم من األول" ؛ و مسار كل األشي تعىل النحو التاىلي ي فانز شي إف إي اء بشكل مير
 
، ف

 وصفه بأنه "خطأ ب إيريانوس، يختتم مناقشته الدعاء عىل إنجيل لوقا  1110القّيم عام  تعليقه

 (. 5واضح" )ص 

ي الفصل 
 
ى ف ا لبولس )خطأ كما سي 

ً
ي وما بعده من لوقا رفيق

 أدناه(؛ 4جعل تقليد القرن الثان 



77 
 

 بولس. به  كتب إنجيله بناءا عىل ما بشر يان أن لوقا قد  وترتل ريانوسإيوأعلن كل من 

" )رومية  كان يقصد فقد  (، 16: 4حنر أن أوريجانوس قال إنه عندما تحدث بولس عن "إنجيىلي

 إنجيل لوقا. 

.  لكن كلمة "إنجيل" لم تأت للداللة عىل كتاب حنر منتصف القرن ي
ي فالثان 

مسيحية الات كتابالق 

ي "إعالكانت ،  سابقةال
ء الملكوت" )تعن  ي ص  ،1989كوسير ن رسالة الخالص عن المسيح أو مخ 

380 .) 

ي رسائله الموسعةعىل أية حال، فإن وعظ بولس
 
ل تداخل عملًيا مع جوهر إنجي، ال ي، كما يتجسد ف

نا لوقا  ء عن حياة يسوع. وعظه أو رسائله ، وال يخي  ي
 عملًيا بأي شر

 عن-ومع ذلك، مونتغمري 
ا
ي كتيب عام 1،  3،رطقةإيريانوس ضد اله نقال

 
وما  33، ص 1171، ف

 . !!  يعلن بثقة أن إنجيل لوقا مشتق من بولس ---يليها. 

ي الرسالة ، فإن اإلنجيل الرابع و نوسابالنسبة إليري
 
 األوىل من الرسائل الثالث المنسوبة إىل يوحنا ف

ي ال  عن مونتغمري (. يوافق5، 16، 3ا من قبل تلميذ الرب المباشر )متم تأليفهقانون الكتان 
ا
، نقال

ي 1: 1يو  1)
 
ِذ  )دعم: هذا ال( ف

َّ
ل
َ
اهُ ا

َ
ِذي َسِمْعن

َّ
ِء، ال

ْ
َبد
ْ
 ِمَن ال

َ
ان
َ
ِذي ، اي ك

َّ
ا، ال

َ
اُه ِبُعُيوِنن

َ
ْين
َ
ِذي َرأ

َّ
ل

اهُ 
َ
ن
ْ
د
َ
اه
َ
ا ِمْن ِجهِ ش

َ
ْيِدين

َ
 أ
ُ
ه
ْ
َمَست

َ
   ة، َول

َ
 (ِة. اَحيَ لمة الك

ي القراءة األوىل وبشكل تقليدي، تم 
 
أخذ هذا المقطع دائًما كدليل واضح عىل أن يقول هولدن: "ف

ا مع معظم النقاد المعارصين،" يجد أن ال
ً
ك رسالة هي عمل شاهد عيان لحياة يسوع." ولكن "مشير

 (. 54، ص. 1173"هذا ليس كذلك "

 ،أنه "شخص سمعناه ورأينا ولمسناه"، ألن الضمير ذو الصلة هو لم يتم تعيير  يسوع هنا عىل 

ظر و محايد ، باللغة اليونانية
ُ
مس، وليس مذكًرا. "ما سمع ون

ُ
، االبن ... ولكن ذلك ليس يسوع ل

ء:  ي
، ص 1111( الذي كان منذ البداية فيما يتعلق بكلمة الحياة" )ليو غير المذكر محايد ال)السر

43 .)  

 من ذلك إىل الوعظ الذي يتيح تجربة 
ا
ي هذا المحايد إشارة بدال

 
ويضيف ليو: "يرى معظم الناس ف

 األصلية". الشاهد 
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ا ال- ، ولكن إىل الحقيقة حول حياته وعملهاإلشارة إذن ليست إىل يسوع
ً
اعتبار بتفسير مطلوب أيض

 . - قرب نهاية اآليةقبل  ا م

يكر األخير إىل أن هذه الرسالة بأكملها 
أي  قدم"ال ت -" رسالة"عظة عىل شكل  هي  -يشير تعليق سير

كتبه شاهد يا م، وهذا بالتأكيد ليس م(14،  5،  3، ص 1116ياة يسوع" )معرفة بأي تقليد عن ح

 عيان. 

ي عدد مايو 
 
ة من مجل 1114سوف أتعامل بمزيد من التفصيل مع بابياس، ألن مونتغمري يعلن )ف

نا عن المصدر األساشي نيو أكسفورد ريفيو( أن "بابياس، تلميذ الرسول يوحنا نفسه تأليف ل، يخي 

ض القراء أن مونتغمري له شخصيً  األناجيل األربعة كما قيل ا عن طريق يوحنا. "من المرجح أن يفير

 . ؟ . دعونا نرى ما إذا كانت األدلة تدعمهعنه يعرف ما يتحدث

الرابع والمؤرخ الكنسي  ، فقد عرفها أسقف القرنرغم من أن كتابات بابياس لم تنجو عىل ال

ا لمقدمة أطروحاته، يوسابيوس، ويؤكد لنا أن بابياس نفسهي
ً
ال من وضح أنه لم يكن بأي ح، "وفق

ا 
ً
ا عيان

ً
 لرسل المقدسير  ". ل األحوال مستمًعا وشاهد

ي يوسابيوس ليوضح، من خالل اقتباسه
 ، أن بابياس حصل عىل معلوماته بشكل غير مباشر يمض 

وهؤالء  ،للغاية: تحدث يسوع إىل تالميذه، وتحدثوا إىل الكهنة )الشيوخ(، والكهنة إىل أتباعهم

ا( إىل  ً (عن بابياس. قالوا له ما "قاله" التالميذ األصليون )أي )أخير ي
ي الماض 

 
وما  ،طريق العودة ف

 قاله الكهنة "]اآلن[. 

ي الاألزمنة يشير التناقض بير  األزمنة )
 
ية كاملة وغير كاملةف ي ولكن ، لغة اإلنجلير 

 
فإن  ةيونانيالف

ي 
التالميذ  المبلغ عنه( إىل أن لكالمبالنسبة ل ير  غير واضحاليونانية  اللغةوالحارص  بسبب الماض 

ي حير  أن الكهنة كانوا ال يزالون هناك للتحدث معهم. ةلإلدالء بالشهاد األصليير  لم يعودوا أحياءا 
 
، ف

ة تلق 1 بابياس المتابعون الذين تحدثوا بدورهم إىل ا مما اعتي   وا بهذه الطريقة غير المباشر ً ه قدًرا كبير

 ي
ً
 ا عن يسوع. وسابيوس معلومات أسطورية واضحة جد

                                               
ا )يتناقض يقال   1 

ً
مع ما نقله للتو عن بابياس نفسه( أن بابياس "سمع بالفعل" اثنير  من الكهنة. وسابيوس الحق

ي كتاباته". كان سلكن هذا مجرد زعم فاتر، ألنه يضيف: "عىل األقل  
ا باالسم ويعطي تقاليدهم ف  ً  يذكرهم كثير
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ي اتصال مباشر مع  ، من وضع بابياس، عىل الرغم من كل هذا مريغأحد أسباب تمكن مونت
 
ف

ا باسم يوحنا: "يكتب حد الكهنةأيعرف بابياس ، هو أن الرسول يوحنا 
ً
، الذي يسميه بابياس أيض

ي تم الحصول عليها. من "الشيخ" )الرسول( يوحنا ")التا
ي    خ ر بابياس عىل أساس المعلومات النر

 .(. 34والمسيحية، ص 

، حيث بذل بير  لكن بابياس مير    . هذا  وضيحتجهده لوسابيوس يهذين الرجلير 

 ان( يوضح31)الثالث ،  Ecclesiastical History يوسابيوسلالمقطعان التاليان من التاري    خ الكنسي 

 هذا األمر. 

 
ا
 عن يوسابيوس: ما قاله ، أوال

ا
 بابياس نفسه نقال

أو  طرس، فقد استفشت عن كلمات الكهنة، وما قاله أندرو أو بتبع الكهنةإذا جاء أي شخص ي"

 أريستيون والقديس كان  ، وما ، أو أي من تالميذ الربنر أو م يوحنا أو  يعقوبفيليب أو توماس أو 

 يوحنا الكاهن، تالميذ الرب، يقولون. 

 اآلن تعليق يوسابيوس عىل هذا: 

نر بطرس ويعقوب ومنا مرتير  ويحسب يوحنا األول مع تجدر اإلشارة هنا إىل أنه يحسب اسم يوح

ي بوضوح والرسل اآلخرين
، ولكن من خالل تغيير بيانه يضع يوحنا ، مما يعن  ي اوحنا ياإلنجيىلي

لثان 

 . يوحنا الكاهنأريستيون ويطلق عليه ضع قبله مع اآلخرين خارج عدد الرسل، ي

عىل الرغم  ،سل والكهنة، عىل األرجح ألنهل هذا التميير  بير  الر أنه يحق له تجاه مريغمونتيشعر 

، فإن بابياس ال يفعل ذلك. لكنه يسمي هاتير  أن يوسابيوس يستخدم كلمة "الرسل"من 

المجموعتير  "تالميذ الرب" )انظر االقتباس أعاله(، مما يتيح للمدافعير  أن يطمسوا التميير  الذي 

 . ين والتالميذ الالحقير   قام به بير  التالميذ المباشر

ما بالنسبة لالدعاء بأن الرسول أخي  بابياس عن األناجيل األربعة جميعها، فال يوجد سبب أ

ا عن إنجيل لوقا أو يوحنا يع بابياسلالعتقاد بأن 
ً
( يعد 3، وسابيوس )الثالثي؛ بالنسبة لرف شيئ

ها من الكتاباتالقانونية ابات الكنسية بتسجيل ما قاله الكتاب الكنسيون عن الكت ذلك  ، ومعوغير

نا فقط بما قاله عن إنجيىلي مرقسات من بابياس حول هذين اإلنجيلير  ال يقدم أي ترصيح  ، ويخي 



80 
 

ي  
 
. )لقد ناقشت، ف ي ومنر ي قدمها بابياس لهم.( من الصعب أسطورة يسوعكتان 

، االدعاءات النر

 وسابيوس كان يعرف الترصيحات حول االثنير  اآلخرين ويحجبها. يتصديق أن 

ي سلسلة التقليد عن يسوععن الرسول يوحنا كحلكان بابياس يعرف 
 
يس  ، ولكن لقة وصل ف

 قلقه من التأكد مما "قاله" يوحنا ال يوجي بأنه يعتقد أنه كتب اإلنجيل.  كمؤلف لإلنجيل. 

ا قبل عام مونتغمري و نتفق أنا 
ً
 130عىل أن اإلنجيل الذي يسم اآلن إنجيل يوحنا كان موجود

 . يالديم

ي   تأعطي) لكن المعلقير  أظهروا 
 
ي التفاصيل ف نسب إىل ي( أسطورة المسيحكتان 

ُ
ي أنها لم ت

 
وحنا إال ف

ي وقت سابق عىل نطاق واسع بسبب االستخدام  قرنوقت متأخر من ال
 
، وقد تم تجاهله ف ي

الثان 

 . لإلنجيل الرابع ه الغنوصيةتالذي استخدم

ا اإلنجيل الرابع ببابياسإذا أردنا وثيقة ت
ً
د قل إىل ما يسم بمقدمة ض، فعلينا أن ننتربط حق

 المارقيونية. 

ي عام 
 
ي روما ف

 
ي  144تم حرمان مرقيون رسمًيا ف

 
بعد الميالد، وبعض مخطوطات اإلنجيل الرابع ف

ي يعود تاريخها إىل القرن الثامن أو فيما بعد تتضمن مقدمة تذكر  ا اتجالفول
عىل  رقيونم الالتينية النر

ا أن بابياس كان 
ً
ا عزيًزا"أنه مهرطق وتذكر أيض

ً
ي إمالئه. ل " تلميذ

 
لرسول يوحنا وكتب إنجيله ف

ية:   أقتبس ترجمة إنجلير 

ي الجسد تم الكشف عن إنجيل يوحنا وإعطائه للكنائس من "
 
ما أفاد ، كقبل يوحنا الذي ال يزال ف

ابوليس ي الواقع،  بابياس من هير
 
. ن يوحنا يُ اإلنجيل بينما كا كتب بابياس، تلميذ يوحنا العزيز، ف مىلي

 "يوحنا بعد أن رفضه بسبب آرائه المعاكسة.  بواسطةكن مارقيون الزنديق طرد ل

م أو حنر بعد ذلك، ومن الواضح أن مؤلفها لم  400العلماء اآلن يؤرخون هذه المقدمة حولها. 

ي العام 
 
رد ف

ُ
؛ وإال لما قال أن مرقيون ط ي

ي القرن الثان 
 
 ميالدي144يكن لديه فكرة دقيقة عن الوضع ف

 ناضًجا وحنا يبواسطة 
ا
ي حياة يسوع حواىلي  ، الذي كان بالفعل رجال

 
 . يالديم 30 ف

، فإن اإلنجيل المنسوب إليه اآلن لم يكتبه بابياس بناءا عىل إمالء مؤلفه: وإال فإن عالوة عىل ذلك

ه.  ريانوسإيصمت كل من  ء من هذا القبيل ال يمكن تفسير ي
 ويوسابيوس بشأن أي شر

خالل  يسوع من تعاليميوسابيوس، أعلن أنه كان مهتًما ب عنه ل، كما نقحنر أن بابياس نفسه
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ي بقدر ما 
ض أن المعلومات من الكتب ستساعدن   من الكتب: "لم أفير

ا
التقليد الشفوي بدال

ي كلمة صوت جي ." هذا يجعل من الصعب تصديق أنه كان الشخص المسؤول عن وضع 
تساعدن 

ي شكل مكتوب. مثل هذا 
 
 اإلنجيل الجوهري ف

 بواسطةمن خالل حذف عبارة " المارقونيةمناهضة المقدمة الالمدافعون المحافظون إنقاذ حاول 

 ". يوحنا

، فسيكون المحافظون أول من وقف من خالل مثل هذا التالعب بنصعن م أصوىلي إذا دافع عالم 

ي  
 واستبدلت اسم أسقف رومان 

ً
ضوا هنا إما أن كلمات يوحنا تسللت خطأ يحتج. ومع ذلك، فقد افير

، بدونهرفض مرقيونكان قد  ي
ر إىل الوثيقة األصلية النر ا، م، أو أن هاتير  الكلمتير  قد أضيفتا دون مي 

 عن الرفض. 
ا
 جعلت بابياس مسؤوال

كوننا نسأل لماذا يجب أن تتحدث مقدمة إنجيل يوحنا عن  احير  غير مقنع. يير
أيا من هذين االقير

ض أن  ي قضية مرقيونمرقيون عىل اإلطالق إذا لم يكن من المفير
 
ا ف

ً
 1 . ؟ يكون يوحنا متورط

ت إليها ومريغال يقدم مونت ي أشر
ي المنشورات النر

 
قسيس مع ال ، أسباًبا لتحديد هوية الرسول، ف

، أو االدعاء بأن بابياس كان يعرف الرسول وتأكد من صحة األناجيل الذي يحمل االسم نفسه

 األربعة جميعها. 

 المرجح أن يشكك فيها القارئ الغافل. قد يجد هو أو هي ، ومن غير يتم ذكر هذه ببساطة كحقائق

ي أي حال أنه من ال
 
 ، كما فعلت هنا. صعب تجميع وفحص المواد ذات الصلةف

، فإن االدعاءات بأنهم  ي
ي العهد الجديد نفسه، عىل عكس ما يقال من قبل أساقفة القرن الثان 

 
ف

ي آخ
 
ين كتاًبا الر كتاب من شهود عيان )أو قريبون منهم( لم يتم تقديمها إال ف لعهد لسبعة وعشر

نا أن مثل هذه االدعاءات "الجديد   "مرة أخرىقيلت و قيلت ، عىل الرغم من أن مونتغمري يخي 

 يبدو أنه غير قادر عىل طرح قضيته دون المبالغة فيها(. فإنه  ،ما يليها و  41)ص  الوقتطوال 

ي الفصل األخير الملحق باإل إن ذلك ي
 
ي حدث بشكل ملحوظ ف

 
، الثانيةس بطر  رسالة نجيل الرابع، وف

                                               
د، ج.  راجع ر.   1  لموادها ليس دس و يوحنا تعود إىل القرن الخامس أو الساإنجيل مقدمة إىل ال: "16- 14 ص هير

اعات وسوء الفهم." تقع ا قيمة تاريخية." "يبدو أنه ي نهاية سلسلة طويلة من االخير
ي مكانت وكونها    ف 

وجودة ف 
ي "ال يمكن التوفيق بير  

اب القرنير  الثالث والرابع.  إيريانوس" مع صمت ذلك القرن الثان 
ّ
 وجميع كت
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ي وال
سبت لبطرس اسم مستعار كتابة ب  ا عالمًيا تقريًبا عىل أنه ا  ُينظر إليهنر

ُ
ي العهد   وكأحدثن

 
كتاب ف

ي )راجع أدناه(.  بالتأكيد  تالجديد، كتب
ي القرن الثان 

 
 ف

ي  علني نسافر  ت. ر. 
 
اإلنجيليير   ، أن قلة حنر من المسيحيير  عن اإلنجيليير   1113 مقالته عام ف

بأي حماسة. )من الواضح أنه ال يحسب حساب  بطرس للرسالة سيحاولون الدفاع عن تأليف

 (. هوما شابه مرينتغمو 

ي ، حيث يتم تمثيل أعمال الرسلبسفر  شهاد ستاال تقديم غالًبا ما يتم 
نهم كانوا عشر عىل أ االثن 

ام إتم، كان يكتب بعد ولكن بواسطة مؤلف، هو نفسه مجهول -ىل خدمة يسوع شهود عيان ع

 ذي هو بدوره متأخر إىل لوقا ، وهو نفسه متأخر عن إنجيل مرقس، وال اآلنُينسب الذي  اإلنجيل

هعن رسائل بولس ي ال يعتي 
 شهود عيان. كتابات أحد   م، النر

ي أعمال الرسل بصحة شهود العيان تتم بشكل ملحوظ 
 
عالوة عىل ذلك، فإن االدعاءات الواردة ف

ي 
ي الخطب النر

 
ى )أدناه(ا-بطرس  عىل لسان تم وضعها ف ، كما سي  ي

تحويل ل لزم، تلخطابات النر

جمة  ي الثالثينيات من خالل تقديم حجج تستند إىل مقاطع من الير
 
ة من يهود القدس ف أعداد كبير

جمة اليونانية للعهد القديم(السبعينية ) ية ، عىل الرغالير كما لو كان -م من أنها تشوه األصول العي 

جمات الخاطئة لنصوصه المقدسة. مثل ه  ذا الجمهور قد تأثر بالير

ي من نينهامد. يالحظ 
ي مقاله الثان 

 
ي عام  ت ثالثة مقاال ، ف

 
عن "شهادة شهود العيان  1177قّيمة ف

ا لمصادرنا و 
ً
 ير  ي، فإن أولئك الذين تنقلوا بشكل رئيسي بير  كنائس األممتقليد اإلنجيل": "وفق

فوا عىل تطورها كانوا، ب ي وتيتوساستثناء بولس نفسهوأشر
 ،" أشخاًصا "مثل: برنابا وتيمونر

وتيخيكس وبريسيال وأكيال وأبولوس، ال أحد منهم من شهود العيان وواحد عىل األقل ]أبولوس[ 

ي التقليد" )ص 
 
ا ف

ً
 (. 47ليس جيد

ا إىل أن أي شخص يقرأ رسالة كورنثوس األوىل 
ً
شك ال يمكنه ال -إحدى أقدم الوثائق  -ويشير أيض

ي أن أعضاء الكنائس البدائية كانوا من المتحمسير  الذين تلقوا رسائل من المسيح المقام إىل 
 
ف

ا بالمعلومات الدقيقة عن يسوع مالسماء، ول ً ي  يهتموا كثير
 
 عىل االرض.  تهحيا ف

ضوا أن لديهم "قو فقد ،  ذلكعارصين الذين يصورون أنفسهم عىلمثل الخمسينيير  الم ة افير

ي جميع أنشطتهم" م، و "ألهمه"مجيدمسيح الوعقل وروح ال
 
ي "الحف

 
ا ف

ً
فظ ، وبالتاىلي بالتأكيد أيض
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ق ، خاصة وأن هذا التقليد كان وثيد حياته وموته وقيامته عىل األرضتقليو واإلخبار واالستماع 

 الصلة بالليتورجيا والعبادة ". 

ما إىل ذلك كلها كتبها أن األناجيل ورسائل بطرس ويوحنا و بومري غمونتسلمنا ل، إذا ومع ذلك

ال يمكننا -(61يجادل ) ص س -، إذن وه وسمعوه هم )أو المقربون منهم(أشخاص سجلوا ما رأ

بقبول  ،، كما يقول، فسنكون ملزمير  باتهم؛ ألنه إذا فعلنا ذلككتااالستعالم بشكل معقول عن  

 دع هؤالء المؤلفير  ؛ أي إما أن يسوع نفسه خالنتائج غير المقبولة بشكل واضح واحد أو آخر من

 من خالل تقديم ادعاءات مفرطة عن نفسه. 

األخير هو الموقف الذي  االختيار أو أنهم أساءوا فهمه بشكل خطير أو أساءوا تمثيله عن عمد، و 

 . ي سبعينيات القرن الثامن عشر
 
أن وألنه تمسك باالعتقاد ب شعر ريماروس بأنه مدفوع إليه ف

تبت من قبل شهود 
ُ
 ،أن روايات القيامة تعج بالتناقض العيان، وألنه رأى مع ذلكاألناجيل قد ك

 ة. عن القيام ا فقد قرر أن التالميذ ال بد أنهم شقوا الجسد من القي  ثم عمموا باتفاق قصًص 

اوس ض بهذه الطريقة أنهم يعرفون أنه ال 1561، منذ عام أشار شير ، إىل أنه من السخف أن نفير

ي  
 
 بقناعة كافية لتغيير العالم.  ا ، ومع ذلك أعلنوا عنهاباتهمكتتوجد كلمة حقيقة ف

ي الدفاع ليس فقط عن 
 
أصبح المسيحيون المحافظون اليوم صاخبير  بشكل مفهوم للغاية ف

ا عن أسلوب الحياة الكامل القائم عليها والذي أصبح
ً
ا مذاهبهم ولكن أيض

ً
ا بش، فجأة حق

ً
كل ، مهدد

 .  خطير

ي ستيف بروس الحظ عالم االجتماع
 
، أن  ، ف ي المشهد األمريكي

 
تعليقه عىل التغيير المفاج   ف

ي الخمسينيات شعروا باإلهانة من 
 
وتستانت المحافظير  ف ي األمتدخير  ال"الي 

 
كن العامة. ا فتيات ف

ي أواخر الستينيات
 
ي حفالت موسيوف

 
ي فيلم إخباري يرقصن عاريات ف

 
 قر ، شوهدت الفتيات ف

ي الهواء الطلق ")
 
 (. 44، ص 1110الروك ف

ي هذا القسم هو إظهار كيف يمكن للمدافعير  المحافظير  تقديم حجة قوية 
 
كان شاغىلي الرئيسي ف

قديم ت بذلك لن يستطيع، دلةاأل  خلفط أال ينظر المرء بشر  -عىل ما يبدو لمذاهبهم الدينية 

 . حجته

ن حنر ، ولكفهم يؤمنون، أو نصس فقط أولئك الذين يؤمنون بالفعللي قد تثير حججهم إعجاب
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مير  الذين ربما يكونون قلقير  بشأن "اإل   
دفاع الن قلقير  مو  ة" الحديثباحيةالعديد من غير الملير

ء   جماعات اإلنجيليالضد السي
ً
ألنهم يعرفون القليل عن العهد الجديد )أو عن آباء ة وذلك نظرا

 صيل. فال يستجيبون للتلميحات اإلنجيلية بدراستها بالت مع ذلك( و وكتاباتهم الكنيسة األوائل
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 المؤمن مأزق- 5

، فمن "الشهادة المسيحية المبكرة" من عبارة ئل الشخص العادي عما يجب أن تفهمهإذا ُس 

ي أعمال الكنيسة األوىل. 
 
 المرجح أن يشير إىل األناجيل وإىل السجل ف

ي هذا الفصل هو اإلشارة إىل أن هذه الشهادة مشكوك فيها للغاية ألنه
 
ي ف

 
 األقدم ا ليستكان هدف

ي لها جوانب مهمة حنر عىل اختالفها. ولم تؤكدها األقدم
 ، والنر

ء عىل الباإلضافة إىل ذلك ي
بير   وةفج، فإن العديد من الالهوتيير  الذين لم يحلموا ببناء أي شر

أظهروا، من خالل تمحيص -وجود مثل هذا االنقسام  أو حنر بقبول-الشهادة األوىل واألناجيل 

ي الوقت نفسه بشكل ثابت عىل ، مدى عدم األناجيل أنفسهم
 
موثوقيتهم، عىل الرغم من قبولهم ف

 أنهم يقدمون بعض المعلومات الصحيحة عن يسوع. 

يدج، و لدي مارجريت ليكتب من كرشي اللتمورنا هوكر، عىل سبيل المثال،  ي كامي 
 
تناول تالهوت ف

ي مقال وصفت في
 
؟" ف ي

أنها ه األناجيل بالسؤال "إىل أي مدى يمكننا أن نعرف عن يسوع التاريخ 

ته المهنية. حية""دعاية مسي ، وبالتاىلي فهي موضع تساؤل كمصادر تتعلق بشخصية يسوع ومسير

ي ىل قيامه بمعجزات الشفاء "ساحقة"ومع ذلك، فقد وجدت "أدلة" ع
 
، وهذا أكده ما قيل عنه ف

 (. 47،  41بعد عدة قرون فقط بعد ذلك ")ص  -التلمود 

ورة التميير  مد تفضحهذه الحجة برمتها  تضمن ت حيثبير  يسوع من األناجيل من ناحية )ى رص 

يسوع المسيح بير  قصتير  معجزة وبيان عام ينسب إىل يسوع قوى خارقة( ومن ناحية أخرى 

 الرسائل المبكرة. حسب 

ي رسائل اآلباء 
 
ي مقال مورنا هوكر(، وال ف

 
ا ف ً ي لم يتم ذكرها كثير

ي أي من هذه الرسائل )النر
 
ال يوجد ف

نا( أغناطيوسو روما،  تكليمنائل )األو  ، وبوليكاربوس من سمير قد  ، أي إشارة إىل أن يسوعاألنطاكي

ي بعض هذه الوثائق تعتي  ذات أهمية  معجزات من أي نوعب قام
 
، عىل الرغم من أن المعجزات ف

ة لنشر الرسالة المسيحية.   كبير

و "اآليات والعجائب والقوى  ، "اآليات والعجائب والقوى"وهكذا فإن "قوة اآليات والعجائب"

ين المسيحيير  )رومية  انيير   14:14كورنثوس   4؛  11:  15المتعددة" تنبثق عن المبشر ( 4: 4؛ عي 

.  4و   تحدث عن مظاهرات شيطانية مضادة مع "كل قوة وآيات وعجائب كاذبة". ت 1: 4تسالونيكي
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ي إىل سفر أعمال الرسل، نجد أن هذا المصطلح الدا
ي فقط عندما نأنر

 
 ئم ينطبق عىل يسوع نفسه ف

َجاِئَب َوآَياٍت ( 44:  4وصف بطرس له )
َ
اٍت َوع وَّ

ُ
ْم ِمْن ِقَبِل هللِا ِبق

ُ
ك
َ
َن ل

َ
ه ْ َ ي 

َ
 ت
ْ
د
َ
يُّ َرُجٌل ق ارِصِ

َّ
 الن

ُ
َيُسوع

 
َ
ُمون

َ
ْعل
َ
ا ت
ً
ْيض

َ
ْم أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
َما أ

َ
ْم، ك

ُ
ي َوْسِطك ِ

 
َعَها هللُا ِبَيِدِه ف

َ
 .َصن

ي تم اعتيبدو، إذن
نسب إىل يسوع نفسه ، أن القوى النر

ُ
مادها منذ البداية للخطباء اإلرساليير  لم ت

ا 
ً
ي  -إال الحق

 
ي ذلك التخىلي عن وجهةالكرستولوجيا بالتأكيد كنتيجة لتغيير جذري ف

 
نظر  ، بما ف

ي ظل ظروف غامضة
 
ي  بولس القائلة بأنه عاش ف

 
 . وخزيذل خفية وف

ي التلم
 
الذكر أن ، فمن الجدير ببتهمة "الشعوذة"ود بأنه قد أدين أما بالنسبة للترصي    ح األخير ف

 مخالل تشويه سمعته المعلقير  المعادين سيواجهون مزاعم بأن شخًصا ما قد صنع المعجزات من

ي ، ألن اإليمان بالمعجزات كانبالفعل تحدث المعجزات ، وليس بإنكار أنبهذه الطريقة
 
العصور  ، ف

ي هي ا، عموًما القديمة
 . اقعفهم الو تم بها يلطريقة النر

، هكذا يتم تصوير أعداء يسوع اليهود عىل أنهم يردون عىل معجزاته كما تشير مورنا هوكر بنفسها 

" )مر  ي األناجيل: "برئيس الشياطير  يخرج الشياطير 
 
 (. 44: 3حنر ف

ي كتب سابقة، وسأشير هنا فقط 
 
ء من التفصيل عن األناجيل ف ي

ي وقت إىل أنلقد كتبت بسر
 
ه ف

 تصور يسوع األ ، وضع 1535مبكر من عام 
ً
اوس جانبا ي بيت لحم، شير

 
سطوري ووالدة المسيح ف

، وإطعام الخمسة آالف قامة، وإه، وتجليه، و معجزة الشفاء تجربت، و ونجمة بيت لحم  ،المونر

ي )دخول النرص  الم، وتفاصيل قصة اآلالم، وتنبؤات اآلحويل الماء إىل خمر وت
 
، المشهد ف

ي 
ي جنب يسوع رز غ، الصليبعىل ، الكلمات من جثسيمان 

 
ي قي  يملكه يوسالرمح ف

 
ف ، والدفن ف

(، وظهور المسيح القائم من بير  األموات والصعود )كرؤى  ، ووضع الحراس عىل القي  الرامي

ي الواقع(.  
 
ي ذلك الوقتصوفية بال أساس ف

 
 ، لكن عالم الالهوت الفنلنديكان كل هذا صادًما: ف

 الحظ: فقد ، علق عليه، هيكي رايزانير  

ا من أي اليوم "
ً
 ،كتاب غير أصوىلي تقريًبا عن يسوع  يمكن للمرء أن يستخلص قائمة مشابهة جد

؛ وبالطبع فإن تفسير رؤى عيد الفصح هو القضية األكير إثارة باستثناء ربما دخول النرص والدفن

 "(. 431، ص 4000 نير  زايار للجدل. )
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هب التقليدية من المساهمات المذاضعف مكانة األخير ينتج الكثير مما ي خالفيتضح أن هذا ال

ة من قبل  ىلي هولدن و  العهد الجديد  ومن قبل علماء 1لوديرمان األخير
وتستانت لير  . أ ج أمالي 

ن.   ويديربير

ي أحد األ  هولدنال يساور  
 
ي أنه بينما ننتقل من قصة القيامة ف

 
ي صة قالإىل جيل ناأدن  شك ف

 
ف

ي شد اإلنجيل التاىلي 
 
ير وهو تطور واضح ال يدفعه الخيال غ-قصة" ال ، فإننا "نواجه عملية تطور ف

 بواسطة دوافع الهوتية. يتم دفعه المنضبط بل 

ي شاب" الوهكذا "
 
ي صباح عيد الفصحمف

 
ي ميصبح ، رقس عند القي  ف

 
ا يدحرجنر ف

ً
 –الحجر  ، مالك

ي مرقس وجده الزائرون بالفعبينما 
 
 عليه.  وا وجلس-ل "متدحرًجا" ف

قام،  الدعاء بأن يسوعبا، ، بهذه الطريقةطة أكير إثارة لإلعجاب"فقط بإعطاء "سل نر ال يهتم م

ا 
ً
ي ، ولكن أيض

 
، "لقمع االتهامات بأن التالميذ شقوا ال وجود  ف إنجيل  جثة ببساطة. " إنحراس للقي 

ي بطرس 
ير  ، يسىع إىل تبديد كل شك من خالل تضم، "المكتوب ربما بعد عقود قليلة"غير القانون 

. القي  الذي يحيط به المالئكةمن  وصف ليسوع يخرج ي حضور الحراس المذهولير 
 
 ، ف

ي الكتابة وراتمثل هذه التط
 
ا" بل ف

ً
ا بسيط

ً
، كما يقول هولدن ، توضح أن األناجيل ليست "تاريخ

 " ي
 (. 37-35، ص  1111)"تاري    خ الهونر

 ، سابقة إىل ال ائقما ينتقل المرء من الوثيحدث فيإن تطوير التقاليد التكوينية لالهوت المسيخي

ي هذا الكتاب. الوثائق الالحقة
 
ا أن أوضحه ف ً ي كثير

 ، هو أمر يهمن 

ي تقاليد قيامة المسيح 
 
ي ف

ف بأن "نتيجة التحقيق التاريخ  ن، نجده يعير باالنتقال اآلن إىل ويديربير

." وهو يحث عىل "الالأدرية  ي اإليمان المسيخي
 
ا ف ً يبدو أنها لم تسفر إال عن القليل الذي يفيد كثير

ي 
 
ي عيد الفصح يتجاوز ما حدث ف

 
ء قد حدث بالفعل ف ي

الموقرة" فيما يتعلق ب  "ما إذا كان أي شر

                                               
ي كتابه   1 

، بعد مناقشة تفصيلية لودرمان ف  م يقم للنصوص العهد الجديد ذات الصلة، استنتج أن "يسوع األخير

 األموات" وبالتاىلي 
ير  درين عىل أن نكون مسيحينعد قا ن، "إذا أخذنا المعرفة التاريخية وأنفسنا بجدية، لمن بير 

( كيف نشأ اإليمان بقيامة ينفس العمال(. ويضيف "علم 166، ص 4004") ح )بشكل غير مقنع بالنسبة ىلي
ق ليشر

ض، عرفوه شخصًيا، و  عند ع يسو   ، الذين لم يعرفه. سبول عند التالميذ الذين، كما يفير

 . التفسير  من هالستنتاج الذي يستخلصللنصوص و ل لودرمان ال يضعف تفسير فيما ذكره لودرمان ولكن أي ضعف 
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 (. 114، 15، 15، ص 1111أذهان أتباع يسوع )

ي كتابه
 
 من " ، يريد أن ينتقلف

ً
 ما بعد القيامة" إىل "إيمان

ً
ذا كان يسوع ل عما إأيس حيثتماًما"  ا دنيويا

ي الكتاب يتعارض  (. 167، 134الموت )ص  ر يستطيع النجاة منأو أي شخص آخ
 
هذا والكثير ف

ي ال
 
، فإن يسوع، كما شهدنا هناك، يظل "نقطة التوجه عهد الجديد؛ ومع ذلكتماًما مع ما شهدناه ف

اإليمان  بير  ، نتيجة لمثل هذه "المصارعات (. ليس من المستغرب105للمؤلف )ص األساسية" 

ي غاي
 
(. من المؤكد أنها تعرف ما ينبثق من 416ة الغموض" )ص والفهم"، أن يجد "هللا والواقع ف

ن أن مورنا هوكر  ي كتاب ويديربير
 
اجع تهذا النوع من الدراسة التفصيلية للنصوص المثبتة ف  منير

" يمكن أن يثبت صحة إعالن الكنيسة عن  ي
اإليمان، معلنة أنه "ال يوجد قدر من البحث التاريخ 

 (. 31ه إال المؤمنون" )ص القيامة، وأن "الرب الخي ال يقابل

دد عالم الالهوت النظامي 
ي السجالت، عادة ما يير

 
رة لمثل هذا التدقيق ف ي مواجهة النتائج المدمِّ

 
ف

 . ي حيلتير 
 
 ف

. االرت هي  األوىل  جال النفسي

د جون ماكواري ي أكسفورد ، األستُيجسِّ
 
ي الالهوت ف

 
معرفة إىل ، هذا عندما يدعو اذ الفخري ف

 مالشخص
ا
نها ليست مجرد مسألة معرفة كيانات ولك . أو األحداث ن معرفة األشياءيات بدال

ا مع مشاركة عاطفي
ً
ي حاال مختلفة )أحيان

 
لفة تماًما نواع مخت، ولكنها تتعلق بأأكير من األخرى( ت ة ف

 وقائمة -من المعرفة 
ا
ي "تتضمن كل شخص" من العارف، مقابل " معرفة أكير انفصاًل

المعرفة النر

 (. 54")ص عىل المالحظة 

" ال يمكن هو لغير العاقل –عكس "أنا  عىل-" أنت-يقتبس مارتن بوبر: "الكلمة األساسية أنا 

، ولكن كما يتضح مما يمكن تسميته الشخص بأكمله(. 55التحدث بها إال مع الكائن كله")ص 

ي من شأنها الو التجربة اإلنسانية الكلية ". ُيعتقد أنه يوفر معلومات جوهرية أكير من النوع اآلخر، 
نر

ين" )ص  أن تقيد  ة للقرن العشر " (. 17"المحظورات اإليجابية الممير  ، إنها تتضمن "التميير  الروجي

ي "ال يمكن تشوي  هها بالحجة"الرؤ 
ي العمق تحت ظواهأن  ، ولكنها مع ذلك تمكننا ى النر

 
رنا نرى "ف

ىل معرفة "الحقيقة ، نتوصل إمن خالل هذه األفكار  . "الداخىلي تأسيسي المعن  ال الموجهة إىل

 ، ما يجعله أكير من مجرد إنسان. (57. 51أو النهائية ليسوع" )ص.  الداخلية
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ي الحيلة الثانية. 
 
ا ف

ً
 ويشارك التميير  الروجي أيض

ي األناجيل لم ينطق ماكاوري يحتاج 
 
افه بأن بعض الكلمات المنسوبة إىل يسوع ف إىل الرد عىل اعير

ي فمه من قبلتم بها، ولكن 
 
ًرا-الكنيسة األوىل، و وضعها ف مكن اآلن أنه ليس من الم-بل واألكير رص 

. لكن هذا "ال يهم"أن ن ي تقع ضمن أي من هاتير  الفئتير 
( ألن 56 )ص عرف بالضبط الكلمات النر

ي الستينيات( أكد لنا أن "حقيقة المسيح تتضمن حقيقة 
 
بري ف مايكل رامسي )رئيس أساقفة كانير

 (. 15الكنيسة" )ص 

ري هذا بالتعليق بأن "الكنيسة كانت مجتمع المسيح القائم من بير  األموات، وتعتمد يؤيد ماكوا

ي ... لنكون قاد56عىل روحه وتتحدث بلغته )ص 
ح (. المسيح )"نحن ال نعرف ما يكق  رين عىل شر

ي عيد الفصح،" ص 
 
ستمرة: ، فإن صوت الروح له أهمية م(. عالوة عىل ذلك114ما حدث ف

ي المقام األسيح و "تأكيدنا لحقيقة الم
 
ود ول إىل شهادة شهمن قدرته عىل الخالص ال تستند ف

ي كنيالعهد الجديد 
 
 (. 16سته ")ص ، ولكن عىل التجربة الحالية للمسيح ف

ي عام مثل هذا  أكسفورد. كتب، الذي أصبح فيما بعد أسقف تشارلز جور 
 
، وللسبب 1551ف

قال: فقد   دسة لم يعد من الممكن تجاهله. ، وهو اإلدراك بأن النقد األكاديمي للكتب المقنفسه

ي سياقه من خالل ]أي يجب 
 
"إن اإليمان بالكتاب المقدس كما هو موج به، يتطلب أن يكون ف

ا عىل[ اإليمان بالعمل العام للروح القدس عىل المجتمع المسيخي وعىل 
ً
ه ليكون معتمد تدبير

ي 
 
ي بير  القوسير  يظهر فقط ف

صبح من  الجملة التالية: "قد نقول أنه أالنفس الفردية. " إن استيفان 

 (. من المؤكد أن335الصعب أكير فأكير أن نؤمن بالكتاب المقدس دون أن نؤمن بالكنيسة" )ص 

ي جعل األمور صعبة
، بقدر ما يعتمد هذا عىل العهد الجديد. لذلك من المالئم تقديم النقد التاريخ 

 لة األمد. "الروح" إلثبات صحة ما نريد. إنها ممارسة طوي

ي كتابه "ضد الهرطقات" )الثالث نوساريإيأعلن 
 
ا (: "حيث توجد الكنيسة1.  44، ف

ً
، يوجد أيض

(. تم رفض المنحرفير  عن ما تم 7: 5يو  1روح هللا" و "الروح هو الحق" )هذا األخير اقتبس من 
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، ا منها بهذا (. واقتناع11، يهوذا ، ليس لديهم الروح" )جسديير  وله عىل أنه عقيدة عىل أنهم "قب

 1فرضت الكنيسة لقرون عديدة عقائدها بطرق وحشية وغير روحية. 

ي اليوم شبه أعزل ضد تجاوزات 
ومع ذلك، فإن االعتماد عىل الروح له عيب أنه يجعل الالهونر

ي  كما -العنرصة. إن حركتهم ليست حركة ذات ادعاءات فكرية، ولكن 
 
هو مذكور بشكل ساحر ف

ة مقدمة ندوة ديمبسير األ  ". من غير  د تقلي "–خير وع األكاديمي المجدي  غير مري    ح مع المشر

ا لهذه الجدال مع األشخاص الذين
ً
، بقدر ما يفشون الكتابة عىل اإلطالق، يفعلون ذلك، وفق

يه"، والذين ينصب اهتمامهم الرئيسي عإلنه الندوة، "  اللقاء ىلغير مثقل بالسىعي وراء االجتهاد الي  

 ، كما يتضح من خالل هذه الندوة. دسالشخضي مع الروح الق

ها من السلوكيات البيئي نا السلطة نفسها التحدث بألسنة وغير مح للفقراء ، "اسة. "ألسنة". تخي 

" )وغير المتعلمير  واألميير  من شعب هللا أن يكون لهم صوت مساٍو للمثقف ، 14ص ير  والمتعلمير 

15 .) 

ي تورنتو 
 
ي ، كانت ردود أفعالهم عىل اإلله ف

ي الندوة بأن األفالطون 
 
ها "غير سيئة السمعة: وتم وصفها ف

ي تاري    خ النهضة"
 
مقيدة للغاية إىل الزئير مثل  إشارة-( 466)ص  . عادية إىل حد ما وغير مسبوقة ف

ي المصلير  هناك. 
 
ت "نعمة الروح القدس ف ي مير 

مثل  عدم مباالة"األسود والنباح مثل الكالب النر

ي قناعاتهم الخاصة. هؤالء الناس بالمشاكل" من 
 
ن بالثقة الفائقة ف خالل الكتاب المقدس يقير

ي هذه الندوةيالحظ مراقب  
 
و أن ، أنه بينما يبدكاثوليكي لمشهد أمريكا الالتينية، مرة أخرى ف

تأكيد قوة ال " هم بال، "ينتقل أتباع العنرصة بجرأة من بيت إىل بيت. الكاثوليك وكهنتهم مقيدين

 ،يقرب من نصف عدد الروم الكاثوليك، يشكلون اآلن ما مليون من أتباعهم 450يستهان بها، ومع 

 (. 140، 131حية )ص الذين يشكلون أنفسهم أكي  طائفة مسي

  

                                               
ي لهذيالحظ موريس ويلز أن "مجمع أورشليم )أو مؤلف سفر أعمال الرسل، إذا كان هو المنسر  الح  1 

( ملا العقيقر
  (. 45:  15لديه الكثير ليجيب عنه عندما استخدم عبارة" إنه قرار الروح القدس، وقرارنا. )أعمال 

سبًبا لقبول الكنائس غير اليهودية لقرار المجلس، فإنه ينم عن تالعب هذا ألنه إذا كان القصد من ذلك أن يكون 
 "و" أ 

ا
ا دينًيا مقبوال

ً
كير خطورة ألنه يمهد الطريق لمزاعم حول عصمة المجالس " سلطوي أكير من كونه منطق

 . (164، ص .  1114)
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ي 
 الفصل الثان 

؟ ي
 أعمال الرسل: سجل تاريخ 

 

 الكاتب وكتابه – 1

نجيل إل هو ايبدأ مؤلف كتاب أعمال الرسل بتسميته تكملة ل  "أطروحته السابقة". وهذا األخير 

لوقا حيث يختلف لوقا إنجيل  عمالاأل يتبع سفر  ، )من بير  أسباب أخرى(الذي نعرفه باسم لوقا 

ي الزعم )-عن األناجيل األخرى 
 
ودو ( أن يسوع قد حوكم من قبل 47: 4عىل سبيل المثال ف  سهير

عىل  ،"لوقا"باالسم  أعمال الرسلراحة سأدعو مؤلف كل من اإلنجيل و وكذلك من قبل بيالطس. لل

 1. الكاتب ، ألن كال الكتابير  مجهوالنالرغم من أننا ال نعرف من هو 

ي أنه يجب أن يكونا قد تم إصدارهما باسم ثاوفيلوسأن كالهما مخصص لنفس الشخص )
( ال يعن 

 2 مؤلفهما. 

                                               
بعد الميالد( تحمل بالفعل عنوان  445-175، مؤرخة 75أقدم مخطوطة معروفة من إنجيل لوقا )بردية  1 

طريق  ن"اإلنجيل حسب لوقا": ولكن ُيعتقد عىل نطاق واسع أن عناوين األناجيل األربعة الكنسية تمت إضافتها ع

ي التخمير  
. يالحظ كونزيلمان )القر  ف  ي

ي 3، ص 1157ن الثان 
" وأنه "حنر ف  ( أن عنوان أعمال الرسل "بالكاد أصىلي

ة الهلنستية، كان العنوان وري ل الفير كتابير  ربما تمت إضافة العنوان عندما تم فصل ال ". ير  يونانيالكتاب ل"غير رص 

ي تسلسل النصوص القانونية. لو  (أعمال-لوقا)
ا عن شهادة لوق)كان العنوان أصلًيا، لما أطلق عىل الكتاب اسم   ف 

 (. 311ا" بواسطة ترتليان )فيلهاور، ص ق، وال "تعليق لو إيريانوسبواسطة ( الرسل

ي العصور القديمة   تخصيص اسم المؤلفرأى مارتن ديبيليوس أن  2 
ي كان يف  جعل المخطوطة جاهزة للعمل األدن 

ي السوق دون أن تحمل اسم مؤلفها، وأن أي اسم آخر لمؤلف كتاب لسوق الكتاب، وأنه ال يمكن
-ا لوق طرحها ف 

ي العصور القديمة، ال يمكن أن  مخالف عن أعمال
ا لهذه الحجة، ف 

ً
الذي نعرفه من تقاليد الكنيسة غير مرجح. وفق

ل هذه ( إىل وجود مث433، 431، ص 1165) هانشن ومع ذلك، فقد أشار  . تخصيصيتضمن أي عمل مجهول ال

ي الواقع. إنه ي
ي أو الثالث كتبها مسيخي مجهو  ديوجنتس الرسالة إىلب ةمثلعطي أاألعمال ف 

ل )رسالة من القرن الثان 

 عهد الجديد ال غير معروف(، والكتب األربعة حول البالغة وألفية القرن األول قبل الميالد، وحنر داخل ستقبلإىل م

. النفسه،  انيير   رسالة إىل العي 
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ىل لوقا إمن رسائل )عىل سبيل المثال، " ا كما يمكن للمرء أن يتوقع عىل وجه الخصوص إذا كان

ض أنه رفيق لبولس تم ؛ و "(سثاوفيلو   1 وك فيه. هو تقليد مشكفنسبهم إىل لوقا الذي من المفير

يجب أن تستمد بالتأكيد  حيثطبية معرفة جادل هارناك وآخرون بأن سفر أعمال الرسل يعرض 

ي العهد الجديد ج.  14: 4من "لوقا الطبيب الحبيب" من كولوس. 
 
. لكن الباحث األمريكي ف

ن مؤلف ية أكير موفيلو اإلسكندري كان لديهما معرفة طب يان السيمساطي قكادبوري أظهر أن لوس

 2 ، عىل الرغم من أنهما لم يكونا أطباء. سفر أعمال الرسل

ي أعمال الرسل بطريقة غير كان من الم
 
مكن استخدام العديد من الكلمات المقدمة عىل أنها طبية ف

ي الخطاب العادي وغير المكتسب
 
ي تلك األيام.  فنية ف

 
ي اللغة الكعىل سبيل المثال ف

 
تابية من ، ف

جمة ) المحبوب لوقا  ي الير
 
تم تمثيل ما يقرب من تسعير  بالمائة من مفردات أعمال الرسل ف

ةبولس لعن ساحر: " ها أن يد الرب عليك وستكون أعم  (السبعينية  ."لفير

ي الحال سقط عليه ضباب وظلمة" )
 
ي 11:  13يتابع النص: "وف

 acblus(. يمكن أن يعن 

ي  ي العينير  يعيق الرؤية. )الضباب(، كمصطلح طن 
 
 ، التهاًبا ف

ة،   بسلو جيد األ ( أن لوقا كان بالتأكيد 400، ص 1171الحظ )لكن هاينشن، بروح الدعابة الممير 

ي الكت
 
ي إلدراك أنه عند التعليق عىل لعنة بولس المصاغة ف

من غير  ، سيكوناب المقدسبما يكق 

ء مثل:  ي
 المناسب قول شر

 "م أصابه هللا عىل الفور بالتهاب الملتحمة الحاد. ث "

ا لبولس، ألن روايته، حنر تحركاته، ناهيك عن 
ً
فكاره أمن كتب سفر أعمال الرسل لم يكن رفيق

ي زيورخ ب. ت، يةالهوتال
 
تعارض تماًما مع ما نتعلمه من رسائل بولس. كتب عالم الالهوت ف

هذا هم غير كامل لرغم من أن الرفيق قد يكون لديه ف، إىل أنه عىل الشميدل، قبل مائة عام كاملة

ي الالهوت المعقد 
ي أحداث الرسائل النر

 
، إال أنه "عىل األقل سيكون عىل دراية باألحداث المسجلة ف

                                               
ي فليمون يذكر ب 1 

" اسمه لوقا ف 
ا
 عامًل

ا
تحيات من "لوقا الطبيب المحبوب  14: 4. وتنقل كولوشي 44ولس "زميًل

" 11: 4ة الثانيوثاي وتيم ي تقول "فقط لوقا مىعي
، "األوىل ف  . الحظ باريت بسخرية أنه، من بير  هذين المرجعير 

ي رسالة مشكوك فيها رسالة ذات مصداقية 
ة ف   (. .303n، ص 1114" )مزيفة باسم بولس() نحولةمغالًبا ، واألخير

 وما يليها.  35، ص تم تلخيص نتائجه من قبل دي زوان . 1140كادبوري   2 



93 
 

ي أعمال الرسليتو 
 
 1 ."افق معها التمثيل ف

ي شبه الجزيرةال يعلم سفر أعمال الرسل، عىل سبيل المثال
 
 ، أن بولس قض  ثالث سنوات ف

ة بعد تحوله وقبل زيارته األوىل إىل أورشليم كمسيخي )غالطية  ، (15 -15: 1العربية ودمشق مباشر

ا عىل  
ً
ي جد  2 عالقاته مع رسل القدس. كتاباته و وقد أثر هذا بشكل سلن 

ي كورنثوس مما أدى إىل  كما أن أعمال الرسل لم تكن عىل علم بعالقاته المضطربة مع مسيحنر

 3لهم. زيارات عديدة 

اض أن أًيا حسب أما بالنسبة لعلم الالهوت  بولس، فيعتقد كوميل أنه ربما يكون من الخطر االفير

، إذا كان لوقا قد عرف (! ومع ذلك151)ص  أفكاره المعقدةمن رفاق بولس قد فهم الكثير من 

ي 
 
الرسائل لكان من المؤكد أنه فهمها بشكل أفضل من تمثيل بولس عىل أنه ال يساعد فقط ف

ي توزي    ع )التأ
 
ا ف

ً
ورية 4: 16ليف ولكن أيض يعة اليهودية رص  وط من الشر ( مرسوًما جعل بعض الشر

  للخالص. 

، يرص بشدة عىل أن بولس تعليق نقدي عىل سفر أعمال الرسل باريت، بصفته مؤلف أحدث

                                               
ي نفس موسوعة43شميدل، العمود  1 

ي كتبها شميدل ف 
ليئة ، مالكتاب المقدس . هذه المقالة، مثل المقاالت النر

ي لم يتم قبولها حنر اليوم إال عىل مضض. الحظ 
زيلر: "إنه  قدمه إدوارد  ذيعمل رائد قيم ال أنه، انشنهباألفكار النر

ي األدبيات القديمة، عىل الرغم من أنه قد تم نسيانه عىل النحو الواجب وكان 
ألمر مدهش مدى أهمية وجود هذا ف 

 (. 430n، ص. 1165ال بد من إعادة اكتشافه" 

ي  2 
ي وما يليها  336ص. ، 1971هانشن  التفاصيل ف 

. راجع أيضا وما يليها  153ص  ،1982 ز كتاب ويل  . تابعته ف 

 بولس إىل القدس.  رةأعاله عن زيا

ظهر 17-1: 15. يذكر سفر أعمال الرسل زيارته األوىل فقط )5عن بولس وكورنثوس، انظر بورنكام، الفصل  3 
ُ
(. ت

ي ذلك الوقت إىل
ي أفسس، أن كنيسة كورنثوس قد انقسمت ف 

ا ف 
ً
 . مذاهب رسالة كورنثوس األوىل، المكتوبة الحق

ا 
ً
أرسل بولس تيموثاوس إىل هناك للتعامل مع المشكلة، لكن زيارته لم تكن ناجحة. عندما أثبتت رسالة أخرى أيض

ي سلطته بأكملها. بعد عودته إىل أفسس 
عدم فعاليتها، ذهب بولس شخصًيا، ولكن تم رفضه، وتم التشكيك ف 

ي ذلك  أرسل تيطس برسالة أخرى إىل الكنيسة المتمردة، وذهب هو 
نفسه إىل مقدونيا لمقابلة تيطس، الذي كان ف 

ة إىل كورنثوس،  ي طريق عودته بأخبار أن المشكلة قد تمت تسويتها. ثم قام بولس بزيارته الثالثة واألخير
الوقت ف 

ا 
ً
ي سفر أعمال الرسل )راجع أعاله(. ويبدو أنه أمض  شتاءا هادئ

ي ال يوجد سوى إشارة موجزة وغامضة إليها ف 
والنر

 هناك قبل أن يعود إىل القدس عي  مقدونيا. 
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ا )الحقي
ً
ي لم يكن ليفعل هذا أبد

( ؛ ويوافق كوميل عىل أن مؤلف سفر xliv  ،cxv، ص. 1115قر

 معه.  افر الرسل لديه معلومات مضللة تماًما عن بولس لدرجة أنه لم يس أعمال

ا من سبب انفصال بولس عن برنابا. 
ً
 يقلل سفر أعمال الرسل أيض

ي غضبه بس اءكان أحد الرفق
 
ي االنضمام إىليعلم أن برنابا قد تسبب ف

 
ي فا ص بب "عدم إخالصه" ف

 
 ف

ي أنطا ا شر 
 
ق(. لكن بحسب لوقا 13:  4كية )غالطية كة المائدة مع المسيحيير  غير اليهود ف  ا ، افير

ية التالية من أنطاكالرجالن ألن برنابا اعتقد أن يوحنا مرقس رفيق مناسب لرحلته ، ولم يةما التبشير

  (. 41-36: 15يفعل بولس ذلك )

ض أن لوقا كان ي ي ال داعي ألن نفير
 ما يعرف أنه حقيقة بغيضة.  خق 

ي وقت سابق مع بولس ) كان يعلم أن برنابا ويوحنا مرقس قد 
 
؛ ( وبعد ذلك بدونه5: 13عمال مًعا ف

 .  لذلك استنتج بسهولة أن الخالف حول مالءمة هذا المساعد هو الذي أدى إىل انقسام الزعيمير 

ا أن بولس قد كتب أي رسائل عىل اإلطالق.  ذكر لم ي
ً
 لوقا أبد

ا أن ي
ً
كما يالحظ فيلهاور )ص عرف الرسائل ولكنه تجاهلها عن عمد. و كون من المستبعد جد

(، فإن الكاتب الذي يفعل الكثير لتمجيد بولس لم يكن ليترصف بطريقة من شأنها أن تشوه 407

 مصداقية رسائله. 

ي بعض الحاالت 
 
ي حالة برنابا ف

 
 ،ان لديه بعض المعلومات ذات الصلة، من الواضح أن لوقا ك، كما ف

ىل إص كان عليه أن يفهمها دون الوصول وتوصل إىل استنتاجات منها كانت منطقية تماًما لشخ

ي ال تزال األفض، والمن تعليق هاينشن عىل أعمال الرسلمأخوذة -الرسائل. )مزيد من األمثلة 
ل نر

ي ليسوع، ص -إىل حد بعيد 
ي الدليل التاريخ 

 
 وما يليها(.  154ترد ف

وط اإلدارة غالًبا ما تم الدفاع عن دقة أعمال الرسل عىل أساس أن المؤلف كان عىل دراية  جيدة بشر

ي القرن األول. ولكن كما ال 
 
اطورية الرومانية ف ي اإلمي 

 
غريب أنه ، "من الحظ بارينوالسفر كما كانت ف

 . (Liii، ص. 1115لنقد" )لفيما يتعلق بالمسائل المسيحية هو األكير انفتاًحا 
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ي  الذي، وقا أما بالنسبة للتواري    خ، فإن سفر أعمال الرسل هو تكملة إلنجيل ل
 
ادة كتابة ذاته إع  حد ف

ي عام -إلنجيل مرقس 
 
ها ف م، وحنر أنه يشير إىل أنه  70إعادة كتابة تشير إىل حصار القدس وتدمير

ا. 
ً
ي وقت كتابة هذا التقرير، قد ال تكون هذه األحداث بعد ذلك حديثة جد

 
 1 ف

سكان إذا  
ُ
ي 70حواىلي كتب قد   َمرق

 
أو  10رسل ، وأعمال ال10أو  50، يمكن وضع إنجيل لوقا ف

ون. 156. بهذا يتفق كوميل )ص 100 ي  ( وآخرون كثير
 
، الحق غير ممكنتاري    خ أن يكون كتب ف

ي تبالنسبة لكليمن
نا  وأغناطيوس، س الرومان  ، وبوليكاربوس من سمير يًعا يعرفون ، كانوا جماألنطاكي

 م 100، وإذا كانت أعمال الرسل بعد حواىلي سرسائل بول
ً
 ا. ، لكان مؤلفها قد عرفها أيض

ريق ط، ولكنها تصور فقط طي تاري    خ الكنيسة حنر زمن المؤلف، فإن أعمال الرسل ال تغومع ذلك

ة البطولية عندما كانت الكنيسة ال تزال مجتمًعا مثالًيا المسيحية من القدس إىل روما  ، وهي الفير

ي البدايةومتناغًما تماًما كان أعضاؤ 
 
مة و مح طاق واسععىل ن ت، وكانه يتشاركون ممتلكاتهم ف ة آمنير

 إىل حد ما بوفرة المعجزات. 

ة بت يةز اعجقتل بطرس اإل  إن مثل هذا األمان هو الهدف من قصة  همة االحتياللحنانيا وسفير

از تماًما للمشاعر الحديثة، وأكير من ذلك ألن-( 11-1: 5التافه ) يتم  العقوبة وهو أمر مثير لالشمي  

ي تنفيذها من قبل شخص
 
ى  71 – 66: 14مرقس  ، ف ، قد ارتكب الجريمة الكي  ي منر

 
وما يوازيه ف

ي 
 
 سيده. الكذب وإنكار المتمثلة ف

ار الذين يمدونها بأيديهم  ة أن الكنيسة هي عالم قداسة يقتل األشر ُيظهر مصير حنانيا وسفير

 (. 22 .ص ،  1971 كونزيلمان)

ي 
 
ا مع التعميم ف

ً
نوا معا وكان عندهم كل وجميع الذين امنوا كابأن " 44:  4تتعارض هذه القصة أيض

كا ": ألنه تم لوم الزوجير  عىل أساس أنه كان يجب عليهما تسليم كل األموال من بيع 
ء مشير ي

شر

ي القرن األول  
 
سلعهما. "من الواضح أن تقاسم الممتلكات لم يكن سمة من سمات المسيحية ف

 . "ككل

                                               
ي عام 44 ؛ 41:40؛  44-41: 11. قا لو  1  ي كتان 

ي  ةموجز  ةبكتا. و 117-113، ص 1154. التفاصيل ف 
ويلز  ف 

1999a وما يليها.  46. ص 
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وضيح ا يقصد ذلك فقط كت؛ وكان لوقهترعايبلم يتم تأسيسها  المشاركة بولس أنتظهر رسائل 

ا، وليس كقاعدة لوقته، هو نفسه ُيظهر أنه لم يدملل
ً
 المثاىلي لأليام األوىل جد

نه عندما قرر ، أل تمير 

ي 
 
ي اليهوديةإرس 41:  11التالميذ ف

 
اح بتجميع رأس المال. ال إغاثة إىل اإلخوة ف ، "ال يوجد أي اقير

ي األعمال التجارية وبعضهم عىل
 
، ص 1114 األقل كان مزدهًرا ")بارين المسيحيون منخرطون ف

565 .) 

ي رسمها لو 
  ها لقا عن األيام األوىل للكنيسة تمثلم تكن الصورة النر

ا
 واعيتمثيال

ً
ا كانت هي ، ولكنها

ة األ ي إىل الفير
ي أوائل القرن الثان 

 
ي نظر بها هو والمسيحيون بشكل عام ف

. هذه ىلوالطريقة النر

ي  الصورة بعيدة كل البعد 
ي  خرجت من رسائل بولسعن تلك النر

 
ا ف

ً
ي الواقع متورط

 
، الذي كان ف

ا تلك األيام األوىل. 
ً
ي الحاد الذي مير  حق  الرصاع الحزن 

تب سفر أعمال الرسلكما يالحظ با
ُ
، وا قد ماتطرس ويعقوب ن كل من بولس وبا، كريت: عندما ك

ي 
 
 (. 533ص ، 1111أنهم كانوا منقسمير  بمرارة )وال بد أنه كان من الصعب التفكير ف

ة )مرقس و عند ، كان بالنسبة إىل إنجيله عىل األقل(، ألن ذكريات ما  Qالمصدر لوقا مصادر وفير

ض أن يسوع قد فعله كانت محفوظة. لكن ما فعله المسيحيون األوائل م يكن بعد وفاته ل يفير

 أنه تم تسجيله وحفظه، وأمهًما تقريًبا 
ا
، بالنسبة مومن ثالكثير منه سيكون عادًيا. ، ألن قل احتماًل

ي غطاها سفر أعمال الرسل )عيد الفصح إىل سجن بولس 
ة النر ي للفير

 
 قا قليلة. ، كانت مواد لو روما(ف

ت أقل أهمية بكثير من أعمال ال الرسل كانمع، بما أن أمن المؤكد أنه صنع األفضل منها. ومع ذلك

ة طويلة. ربما عرف، فإن سفر أعمال الرسل لم يحمل سلطة إنجيل لوقا وتم تجاهله يسوع ه لفير

، هو أول من 155منه إىل حد كبير حواىلي عام  ، الذي اقتبسإيريانوسالشهيد، لكن  يوستنيوس

 عرفوه.  من الذينيمكن القول بالتأكيد 

ي تتضمن جزًءا منها )بردية 
إىل  (45يرجع تاري    خ أقدم مخطوطة بردية تم اكتشافها حنر اآلن والنر

ج ي وقت متأخر ذلك (. بعد 454، ص ر أوائل القرن الثالث )ميير 
 
وم ميالدي  400قبل ف يقول جير

ي وقته؛ وقد أعلن معارصه 
 
ين ف ول أ ، مؤلففم الذهبيوحنا أنه لم يكن موضع اهتمام للكثير

ين "ال يدركون حنر وجود مثل هذا الكتاب" )مقتبس أطروحة موجودة عن أعمال الرسل ، أن الكثير

 (. 151، ص 1955كادبوري من  
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ا من إن افت
ً
. خالل قار أعمال الرسل إىل السلطة عزيز أيض ي أي جزء آخفتاريخه النضي

 
ر ال يوجد ف

ات مثل هذه المن العهد الجديد  ا )النصية المتغير
ً
ة جد  (. lxix .ص ، 1998بارين كثير

ة بالمائة " لسفر أعمال الرسل أطول بحواىلي عشر ي ه السك إن ما يسم بالنص "الغرن  ندري من نظير

 ، ويقدم أجندة الهوتية خاصة به. ايد"أو "المح

ا   ا مع النص الذي كان  ،Codex Bezaeمخطوطة بير  ً  ،قبلها شهادتها الرئيسية تتناقض كثير

ي حير   . يير  وتستورد العديد من القراءات المعادية لليهود والمؤيدة لألمم
 
أن  عىل سبيل المثال، ف

ي واقعة ، يؤكد عىل ذنب اليهود النص المحايد 
 
منهم هل بجكان ترصف  لأن اسمح لهم بالصلب، يف

ي هذا العذر. )وهي فكرة خاصة بلوقا(
ي يلىع   ، فإن النص الغرن 

ي أجراها إيب )ص 
بلوي    ج د. ( "االستنتاج القوي" الذي توصل إليه 70تؤيد الدراسة التفصيلية النر

ة" ال ي بل رجل ذو قناعات عقائدية متمير  ي لم يكن مجرد محرر أسلون  "لم  ذيبأن "المراجع الغرن 

ا لما كان يعتقد أنه حقيقة:"
ً
ي تصحيح النص وفق

 
دد ف  . يير
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 المسيحية واليهودية – 4

ي ضو ؛ وألن معظم اليهود رف، لم تعد المسيحية داخل اليهوديةعندما كتب سفر أعمال الرسل
 
ا ف

ي  ير  ي، فإن الكتاب يمثل بولس عىل أنه تحول يأًسا منهم إىل األممذلك الوقت اإليمان الجديد 
 
 ف

ي -ثالث مناسبات 
 
ي أنطاكية بيسيديةف

 
ي كورنثوس46:  13، آسيا الصغرى )ف

 
ي اليونان )ف

 
: 15، (، ف

ي العيد األخير 6
 
ي روما )(، وف

 
ي الكتاب. (45:45، ف

 
ي قالها ف

ة النر  ، بالكلمات األخير

ي البلدة  رفضير  بعد ال
 
ي المعابد اليهودية ف

 
ي التبشير ف

 
األولير  من هذه الثالثة، استمر مع ذلك ف

جي  عىل القيام بذلك ألن حاالت ال
ُ
ي يكرز فيها. يعتقد ويلسون أنه قد أ

تمثل  ضرفالتالية النر

ي زمن لوق
 
ي الغالب أممية وكان اليهود ا نفسهالموقف الذي حصل ف

 
، عندما كانت الكنيسة ف

ي حير  أن األساليب األخرى
 
، ف ي المعابد تعكس الظروف السابقة معاديير 

 
ي زمف

 
ن ، كما كانت ف

 بير  الدوافع التاريخية والدوافع المث بولس. 
ً
خلًصا ن يكون ملية". تمن  أاوهكذا كان لوقا "ممزقا

ي عرصه )للحقائق التاريخية
 
ا أن يفشها للكنيسة ف

ً
 . (434. ص 1173، ولكن أيض

ي بأكمله الذي كان عىل الرغم من هذا التناقض ، فإن طرد بولس لليهود يغطي المجال التبشير

ا فيه. كان 
ً
ا )رومية ناشط ً ي من الرسائل ال يزال يأمل أن يهتدي اليهود أخير

-45: 11بولس الحقيقر

ي االنفصال كان إرصار بالتأكيد (. أي رفيق له كان 46
 
ي التسبب ف

 
سيعرف أن أحد العوامل الرئيسية ف

ي نفس الوقت أن اليهود عىل 
 
المسيحية ال يمكن أن تدعي أنها ال تزال داخل اليهودية ومع ذلك ف

اليهود "منعونا من  الوثنيير  دون مطالبتهم باالمتثال للقانون اليهودي. كما قال بولس نفسه:  تقبل

(. ال يمكن لليهود األرثوذكس قبول بولس الذي 16: 4تس  1ليخلصوا" ) يير  التحدث إىل األمم

  1، وأنه ال يؤدي إىل الخالص بل إىل الخطيئة )(15: 4ناموس يعمل الغضب" )رومية أعلن أن "ال

  (. 4: 10، وأن "المسيح هو النهاية" من الناموس إىل الي  لكل من يصىلي ")رو (56:  15كورنثوس 

 للعودة إىل العبودية 
ا
 أن يكون معادال

ً
ي ضمنا

ولكي يلجأ إليه الوثنيون كوسيلة للخالص، فإنه يعن 

جع اليهود عىل (. كان تنازله الوحيد هو أنه لم يش10-5: 4لقوى الكونية األولية )غالطية لالسابقة 

" فيها إىل  عي
ُ
ي "د

ي حالة الختان أو غير المختونير  النر
 
ترك الناموس: يجب أن يبقر كل إنسان ف

؛ ألن ما يهم ليس الختان أو عدمه، بل "اإليمان العامل وما يليها( 17: 7كو   1ن الجديد )اإليما

 (. 6: 5بالمحبة )غالطية 
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ا أن موقف بولس من الناموس هو الذ
ً
ي يواجهها مع اليهود يظهر أحيان

ي الصعوبات النر
 
ي تسبب ف

ي سفر أعمال الرسل. وهكذا يطالب الفريسيون المسيحيون بختان المسيحيير  غير اليهود )
 
: 15ف

ي أورشليم من أن بولس يعلم ؛ يشتكي اليهود المسيح(5
 
يعة التخىلي عن ا الشتاتيهود يون ف لشر

ي الهيكل ألنه يعلم ضد القانون ؛ وهاجمه يهود أفسس أثناء الح(وما يليها 40: 41)
 
ج إىل أورشليم ف

ي كل مكان )
 
 (. 45:  41ف

ي تصو لكن بالنسبة للجزء األكي  
ىل أنه يهودي ره ع، فإن أعمال الرسل تستوعب جميع التقاليد النر

م بالقانون كن ، ولبولسلألي عقيدة عىل وجه التحديد  ، وتتبع العداء اليهودي للمسيحية ليسملير 

ي للرسالة المسيح
 (. 46:43، كأول ثمار قيامة عامة المونر )ية العامة النر

ي تجعل "الكهنة والصدوقيير  وهو رجل مصلوب كمجرم قام من الموت 
الرب. هذه العقيدة هي النر

( "  ،ن يسوع قد أعيد اعتباره بالقيامة( وهو الذي يغضب السنهدريم: ألنه إذا كا4: 4مضطربير 

لب دم عىل ج نائية. ومن ثم يشتكون من أن الرسل "عازمو لكانوا مذنبير  بارتكاب جريمة قتل قض

 (. 45:  5هذا علينا" )

ا مع اليهودية عىل اإلطالقيرص لوقا عىل أن هذه العقيدة المسيحية ال تتعا
ً
، ألن رض حق

ي نهاي، قيتوقعونه كان، بالطبعما كانوا ي الفريسيير  يؤمنون بالقيامة. 
 
، ة الدهر امة عامة لألموات ف

. ومع ذلكيامة وليس موت وق ي الوقت الحارص 
 
، يمثلهم لوقا عىل أنهم يتحدثون عن المسيح ف

  (. 1، 6: 43ع عن بولس )ا ( وكدف31-34: 5المسيحية )

ي حير  اعتي  بولس 
 
بل إنه جعل بولس يخي  السنهدريم أنه هو نفسه لم يتوقف عن كونه فريسًيا. ف

ي فريس
 ابتعد عنه نحو المسيح. ( 5: 3ته ذات مرة عىل أنها "روث" )فيل. يالحقيقر

اض أن بولس كان نه يكّرم نفسه مع السنهدريم بالكذب؛ أل  ال يمكننا الدفاع عن رواية لوقا هنا بافير

 من ذلك، يجب أن نسمح، لما سمح السنهدريم لنفسه بأن يضلحنر لو انحن  إىل هذا 
ا
مع  ،. بدال

لدرجة أن مثل هذا التفكير ال ، بأن سفر أعمال الرسل هنا بشع للغاية (141، ص 1171) هانشير  

الرسوىلي الذي لم يعد لديه أي فكرة عن رصاعات الجيل كاتب من جيل ما بعد   منيمكن فهمه إال 

رة وغير  بولس الحقيقية.  إنه جزء من محاولة لوقا إلظهار أن معارضة اليهود للمسيحية غير مي 

 عقالنية. 



100 
 

ة" عىل مدى أربعير  يوًما أنه جي  ومن هنا يبدأ الكتاب بإعطاء القائم من بير  األموات "أدلة كثير

ي صعود إشعياء، وهي كتابة يهودية ومسيحية 
 
ا إىل السماء. ف ً وبصحة جيدة، قبل أن يصعد أخير

، تم تمديد األر  ي
ي بعير  يوًما إىل ثمانية عشر شهًرا مركبة من القرن الثان 

 
نص ، وهو وفيا بيستس ص؛ وف

ي القرن نتاج اغنوضي 
 
، أصبحوا أحد عشر عاًما. الدافع هناك هو الثالثلمسيحية المرصية ف

ماًما عن وهي فكرة غريبة ت-استيعاب التعاليم الغنوصية الشية من المسيح الُمقام من بير  األموات 

 لوقا. 

ي يام األ ومع ذلك، فحنر 
 
يث حمع إنجيل لوقا نفسه.  وا تماشيسفر أعمال الرسل ال األربعير  ف

ي عيد الفصح. هناك عدد من ظهورات يسوع القائم جمع منه أن الصعود ن نستطيع أن
 
قد حدث ف

ي بيانه )
 
ي ذلك اليوم تتوج هناك ف

 
"ها أنا أرسل لكم موعد  (: 41:  44من بير  األموات لتالميذه ف

 ." ي ي نفس اآليةويتبع ذلك تعليماته أن 
 
ي القدس حنر ينالوا هذا الوع، بأنهم سيبقو ، ف

 
ها و ، أي "د ن ف

ي  ي مدينة أورشليم إىل ان تلبسوا قوة من األعاىلي  فأقيموا أنا أرسل اليكم موعد ان 
 
ذا يبدو ". كل هف

ا ونهائًيا؛ وبعد ذلك
ً
ي اآلية جاد

 
ة زمنية . 50، ف لقرب ، "قادهم إىل مكان ما بادون أي إشارة إىل أي فير

وفيما  51: 44- رفع يديه وباركهمواخرجهم خارجا إىل بيت عنيا و "، من منطقة بيت عنيا المجاورة

 األيدي. بحيث باركهم رسمًيا  "يباركهم انفرد عنهم واصعد إىل السماءهو 

ي بير  14تايسون )ص 
ضون أنه عىل الرغم من عدم وجود فاصل زمن  ( هو من بير  أولئك الذين يفير

يمكننا مع ذلك استيعاب األربعير  يوًما وكل ما ، إال أنه 50والتحريك األخير لآلية  41تعليمات اآلية 

 . مال الرسليسجله سفر أع

اف  ي بوجود تناقض حقي-سب بشكل منا هذبةوإن كان ذلك بلغة م-ومع ذلك، فمن المعتاد االعير
قر

ت ما يسميه "الميول المختلفة" من الكتابير  حول هذه المسألة بقوله )ما  هنا. وهكذا يفش تالي 

ي لوقا 
 
ي بوقت خدمة يسوعوظيفة اإلرشاد والصع 44هو صحيح تماًما( أنه "ف

األرضية"؛  ود تقض 

ي أعمال الرسل 
 
ي أورشليم، حيث 1بينما ف

 
، فإنهم "يعملون عىل وضع تكررت تعليمات البقاء ف

ي ع
ي لنا أن نتجاهل (. ومع ذلك40ىل وشك أن تبدأ" )ص األساس لخدمة الكنيسة النر

، ال ينبىع 

خ ي    حقيقة أن اهتمام المؤلف بتصوير "وظائف مختلفة لحدث ما ال يمنحه أي سبب لتعيير  توار 

  مختلفة له". 
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ي أورشليم حنر "يإذن
 
-{ 5-4: 1مدوا بالروح القدس" )أعمال الرسل عت، عىل الرسل أن يبقوا ف

وري لكرازتهم، ويجب أن  . الروح القدس رص  ي الفصل التاىلي
 
ي تىلي يوم الخمسير  ف

المعمودية النر

ي سفر أعمال الرسل ينتظروا ذلك قبل أن يبدأوا العمل. 
 
ي كل منعطف ف

 
سالة يز الر ، يتم تعز ف

 يهات من، سواء بالروح أو المالئكة أو الرؤى أو التوجمسيحية بواسطة قوى خارقة للطبيعةال

يير  أكير من يسوع المعظم ا الوكالء البشر
ً
 بقليل.  الدم، مما يجعل أحيان

ي 
 
 قد عادوا إىل الجليللوقا لوجهة نظر مرقس بأن التالميذ من هو رفض  القدسأن يبدأ العمل ف

ي عليهم   1، أو عىل األقل تم توجيههم للقيام بذلك. يامةبعد الق
س هي أنه ينبىع 

ُ
أن كانت فكرة َمرق

 من يثبتوا وجودهم هناك
ا
. يستبدل القدس، عىل بعد حواىلي سبعير  ميال وقا ل، كمجتمع مسيخي

بير   ، بالنسبة له، استمراريةتمثل القدس، ويرجع ذلك جزئًيا إىل أن هذا برسالة موجهة نحو القدس

 إشائيل والكنيسة. 

ي  ؛برفق عن جذورها اليهوديةُيظهر بدء الكنيسة هناك أن المسيحية لم تنفصل بسهولة أو 
 
ف

القطيعة النهائية بالكامل بسبب خطأ اليهود. وهكذا  تالواقع، بالنسبة لسفر أعمال الرسل، كان

ي البداية عىل الهيكل 
 
دد الرسل ف  2يهود المدينة.  ويحولون آالف منيير

  

                                               
ي إنجيل لوقا. ومرقس  45:  14 مرقس 1 

)"اذهب،  7: 16)"بعد أن أقوم سأذهب أمامك إىل الجليل"( محذوف ف 

 "( أعاد لوقا صياغته ليحذف مه، كما قال لكونإىل الجليل، هناك سير  همتالميذه وبطرس، إنه يذهب أمامأخي  

ي الجليل" تعليمات الذهاب إىل الجليل، ولجعل الكلمات مجرد تذكير بأنه
نبأ بصلبه كان قد ت  "بينما كان ال يزال ف 

 . (7-6: 44والقيامة )لوقا 

 . 71-64ص  ،1115 ويلسون،قبل نوقشت من  كلًيا لتصوير لوقا لليهود من  الجوانب المختلفة وغير المتسقة 2 
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 . باآلخرة والعالقات مع روما  االيمان- 3

ا إىل الرسل عن "ملكوت 
ً
ذه نظر عن طول ه". بغض الهللاخالل األربعير  يوًما، تحدث يسوع أيض

ي هذا الوقت "إعادة المملكة إىل الدورة التعليمية
 
ي نهايتها عما إذا كان "ينوي" ف

 
، يسأله تالميذه ف

ي إما أنه كان معلًما ا يإشائيل". إن اعتبار هذا الشد تاريخيً 
 عن 

ً
ا سيئ

ً
ليىلي ق، أو أن تالميذه كانوا ا جد

ا. لكن بالطبع سؤالهم ليس  الفهم
ً
اض الالتاري    خ، ولكنه مجرد وسيلة لعن جد ي تقديم االفير

 
وارد ف

ي نشر المسيحية "إىل إجابته
 
، أي أنه ليس من شأنهم معرفة التوقيت: مهمتهم هي االستمرار ف

ي أقض 
 
)قبل  لألمميير  ( إىل اإلرسالية 47:  44(. إما أن هذا يدعو )مع لوقا 5: 1األرض ") مكان ف

ي وقت الحق عن إجراء أي اتصال مع الوثنيير  
 
األوان إىل حد ما إذا أردنا أن نجد إحجام بطرس ف

ي الشتات اليهودي فقط ". أمر بعىل اإلطالق(، أو يمكن فهمه عىل أنه 
 
 عمل إرساىلي ف

لوقا ليقول لقرائه: انسوا كل تلك األفكار المسيحية السابقة حول عىل أية حال، هذه هي طريقة 

ي الوشيك والدينونة 
ء الثان  ي ي إنجيله. وهي  - 1المخ 

 
ي كانت ال تزال ممثلة إىل حد ما ف

 2األفكار النر

، سيكون هناك بال شك حكم، لكن ليس بعد. يشير هذا الموقف بالنسبة لسفر أعمال الرسل

، لوقا  من عام أو عامير  عىل إنجيل ل الرسل ربما تمت كتابته بعد مرور أكير المتغير إىل أن سفر أعما

ي وقت لم يعد فيه الوضع الذي يواجهه الكاتب هو نفسه تماًما. 
 
 وف

ي سفر أعمال الرسل يعفإن ومع ذلك، 
 
 و ، وهود إىل المفاهيم األخروية األقدمهناك مقطع واحد ف

ي 41 - 16:  4
ي ، حيث ترتبط معجزة الخمسير  النر

ة" و الكوارث النر  تمنح الروح ب  "األيام األخير

هم.   سوف تمير 

، عىل الرغم من أن المعلقير  ميالون إىل رفضها د أن هذه اآليات تشكل كتلة خاطئةمن المؤك

                                               
ء قريبة" )31: 7كو   1" )إىل نهايته"شكل هذا العالم يسير  1  ي

 إنها (. "أيها األطفال 7: 4بطرس  1(. "نهاية كل شر

ة" ) ي بشعة" )رؤيا 15: 4يو  1الساعة األخير
 (. 14:  44(. "ها أنا آنر

ء".  34:  41ب ملكوت هللا. اقير  11، 1: 10 قا لو  2  ي
هناك مقاطع أخرى و  "هذا الجيل ال يزول حنر يتم كل شر

 مماثلة. 

ي وما يصاحبه
ء الثان  ي ذا من ظروف. ويعزو ه أظهر ويلسون أن هذا اإلنجيل يتناوب بير  تأكيد وإنكار قرب المخ 

، والشطرفير  اللذين أثارهما تأمتالالجبهتير  وهما الصدام إىل اهتمام المبشر بمحاربة  ي
ء الثان  ي ك فيما إذا  جيل المخ 

 وما يليها(.  67. ص 1173، مع قدوم المسيح الكاذب )نهاية العالم المتحمسير  لبدءكان سيحدث عىل اإلطالق، و 
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ا نمطًيا"، ولم تعد تقوض أي توقع بنهاية  ً ة" قد "أصبحت تعبير ي األيام األخير
 
بالقول إن الصيغة "ف

ي 19ص  1987 )كونزيلمان فورية
 
اف بأنه نادًرا ما يكون أي كتاب ف (. ربما يكون من األفضل االعير

ي الهوته. 
 
ا تماًما ف

ً
 العهد الجديد متسق

ي أواخر القرن األول أن يتعاملوا بهما مع فشل أحداث 
 
كانت هناك طريقتان يمكن للمسيحيير  ف

 النهاية. 

ضوا إما أن هذه ا ي الوقت الحيمكن أن يفير
 
ي ارص  ألحداث قد تحققت ف

 
ي ف

، أو أن النهاية ستأنر

ي وما يليها 15، ص 1171) هانشنمستقبل غير محدد. كما الحظ 
 
الن ف

َّ
(، كال البديلير  ُمَمث

 1 األدبيات. يقول اإلنجيل الرابع أن الحياة األبدية يمكن أن يتمتع بها المؤمنون هنا واآلن. 

ة ما بير  قيام
، حيث تيأخذ سفر أعمال الرسل المسار اآلخر ويسمح بفير ي

وجد ة يسوع ومجيئه الثان 

ة: "أعلن يسوع الملكوت، وكانت الكنيسة هي  الكنيسة وتنمو. يذكر المرء بمالحظة لويزي الشهير

ي أتت. 
 النر

، يهيمن عليها نشاط الروح القدس باستمرار.  ي
ء الثان  ي  إنها كنيسة، عىل الرغم من عدم وجود المخ 

ي سفر أعمال الرسليالحظ باريت أنه
 
ي  ولكنشارات إىل الروح متكررة ، "اإل ، ف ء اإلشارات إىل المخ 

ي 
 (. 73، الصفحة 1115) قليلةالثان 

ي هذه األثناء 
 
: تعلم التعايش بسالم مع ف ي

ي العالم، وهذا يعن 
 
، يجب أن تستقر المسيحية ف

ح واالسكاي )ص  ة. اقير اطورية الرومانية. كان هذا بالنسبة للوقا ذا أهمية كبير ان ( أنه ربما ك55اإلمي 

ي سفر الرؤيا )مؤرخة 
 
ي تم التعبير عنها ف

مهتًما بمقاومة هذا النوع من المشاعر المعادية للرومان النر

ف بأن هذا االستفزاز يمثل خطًرا عىل المسيحية.  ي التسعينيات( واعير
 
 ف
ا
 عادة

ي للكتب المقدسة  ، تقدم التفسير إذا كانت المسيحية، كما يقول سفر أعمال الرسل
الحقيقر

 اليهودية. مع ، كما فعلت روما أن تتسامح معها  ، فيجب عىلةاليهودي

اطورية ي اإلمي 
 
، معفيير  من الخدمة العسكرية وال يمكن ، عىل سبيل المثالكان اليهود ف

                                               
 1 55).1(p. " venuele royaume, et c'est l'Eglise qui est ait csus annoneJ 
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 وما يليها(.  371ووما يليها  364، ص تدعاؤهم للمحكمة يوم السبت )شيلر اس

ي زمن 
 
ي عهد مرقس. لكنلوقا ، كما ربما تكون الدولة الرومانية قد هددت المسيحيير  ف

 
ي  فعلت ف

 
ف

س إىل االضطهاد، إنجيله
ُ
ربما عىل أمل أن تكون العاصفة قد  1، يخفف لوقا من بعض إشارات َمرق

وما يليها(،  16كما قال مادوكس )ص مرت. بالتأكيد لم يكن يريد المسيحيير  أن يطلبوا االستشهاد.  

 ش بسالم مع السلطة السيادية. ، بل يحاولوا العيال يجب أن يلعبوا دور البطل

 ومن ثم فإن أعمال الرسل تمثل الم
ً
وانير  ، ألنها ال تتعارض مع القسيحية عىل أنها غير ضارة سياسيا

فون بشكل صحيح بعدم إلحاق  الرومانية، وتزعم مراًرا وتكراًرا أن المسؤولير  الرومان أنفسهم يعير

ي 
 
ي واجهها بولس معهم ف

ر بها. )الصعوبات النر ي ليست سوى استثناء واضح.  الرص  ( وهكذا  2 فيلن 

-14: 15م السلطات الرومانية )، شكاوى اليهود بشأن بولس ألنها ال ته، حاكم أخائيةيرفض غاليو 

 ؛ والحاكمان فيليكس وفستوس كالهما يرفضان كل الطلبات اليهودية إلدانته. (16

ا هو إطال
ً
ق شاح بولس، وذهب إىل حد جعل حنر أن لوقا يريدنا أن نصدق أن ما أراده الرومان حق

ء:  ي
ي "إن الرومانبولس يقول نفس السر

" )، عندما فحصون  ي 11-17: 45، أرادوا إطالق شاجي
 
(. ف

ي 
 
لوقا نفسه، فقط أولئك الرومان الذين ليس لديهم السلطة التخاذ قرار بشأن  نصالواقع، ف

ئتم يفضلون قضيته يتم تمثيلهم عىل أنه ا )ه. وجده كلوديوس ليسيتي 
ً
(، ولكن 41:  43اس بريئ

 مرؤوًسا 
ا
 ، اضطر إىل إرساله إىل الحاكم فيليكس لمحاكمته. بصفته مسؤوًل

اءة أو اإلدانة، لكنه أّجل القضية؛ وخليفته فستوسكان  أن بولس  ، الذي أعلنلفيليكس سلطة الي 

 قيرص ، لم يفعل ذلك إال بعد أن رفع االستئناف إىلوما يليها( 31:  46؛ 45، 15:  45بريء )

                                               
ي 34:  5كان يسوع قد قال )  1 

ي فلينكر نفسه ويحمل صليبه  (: "قال لهم من اراد يأنر
ي وران 

 وقا ل." أعاد ويتبعن 

ي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم  أحد صبح " وقال للجميع ان اراد تصياغة لال
ي وران 

ي ويتان يأنر
 (،43:  1" )بعن 

ي حياتهم الييوبالتاىلي استبدال اإلشارة إىل االستشهاد بأخرى 
ي تعرض لها المسيحيون ف 

 مية. و شير إىل اإلحباطات النر

ي )أعمال الرسل  2  ي فيلن 
كمبشر   اعتبارهوما يليها( ربما ألنه تم  40: 16واجه بولس مشاكل مع السلطات الرومانية ف 

ي المستعمرات الرومانية )ليهودي، والدعاية 
ي الواقع، 496n.5ص ،  1971هانشير  ليهودية ممنوعة عىل مواطن 

(. ف 

ي 
ي يصفون ب ف  ي فيلن 

حن ولس ورفاقه بأنهم "يهود" "يدافعون عن عادات ال يجوز لنا نسفر أعمال الرسل الوثنيير  ف 

ي للعداء )المصالح المالية  الرومان قبولها". 
عىل الرغم من أن هذا تم تقديمه كذريعة، لتغطية السبب الحقيقر

 . ي
 لطائفة وثنية(، ربما كان السبب الحقيقر



105 
 

ا أنه ال القضية وخرجت 
ً
من يديه. من الواضح إذن ما يريدنا لوقا أن نؤمن به، ومن الواضح أيض

 نصل إليها. واضحة ليقدم األدلة 

ي العاصمة لمدة 
 
هم بالوعظ ف ي نهاية أعمال الرسل. تم تصوير الرومان عىل أنهم سمحوا ألسير

 
ف

""عامير  كا ي  الكلمة-، "بدون عائق" ملير 
 
ة ف ء لطيف عن األخير ي

، تمكن من قول شر ي
النص اليونان 

  السلطات الرومانية. 

ة محددة مدتها سنتان عن ي تحديد فير
 
ي روما ف

 
ح أن لوقا  ، كان من الواضدما ُسمح لبولس بالتبشير ف

ي ظروفه. 
 
ي  ،للمحاكمة هناك، ألنهكان يعلم أن بولس قد قدم   كان يعلم أن ذلك أعقبه تغيير ف

 
ف

، قال له المالك أن هللا قد أمره بأنه يجب أن ينجو من "رحلته إىل إيطاليا"أعمال الرسل رواية سفر 

تكن  ن(. ، عرف لوقا بوضوح أن نتيجة المحاكمة ل44: 47هذه الرحلة "للوقوف أمام قيرص" )

ي وقت سابق جعل بولس يتنبأ ال
 
ئة ؛ ألنه ف ، خطابه األ  -تي  ي خطاب وداع لرجال دين آسيويير 

 
خير ف

ي 
 
ا إىل اانالقدس ليس فقط أن السجن والبالء ينتظر  قبل اعتقاله ف

ً
ا لن يعود أبد

ً
لمناطق ه، ولكن أيض

ي تحدث فيها 
 (. 35، 45: 40م التأكيد عليه بالتكرار )وهو كالم حزين ت -النر

اطور ولم يعد إىل رعاياه. لكنه لم يستطع أن يقول  علم لوقا إذن أن بولس قد وقف أمام اإلمي 

ا 
ً
ي ال تقهر . بالنسبة له، كان بولس هو حامل كبرصاحة أنه مات شهيد

ي  ،لمة هللا المنترصة والنر
 
وف

 روى موت بطلهكان قد سفر أعمال الرسل تم منحه مهنة تعكس هذا االنتصار. عىل أي حال، لو  

كان من شأنه إفساد صورته للتناغم بير  روما والمسيحية. يعلق باريت، عىل انتهاء لعىل يد الرومان 

 أعمال الرسل: 

ي أورشليم واليهودية إىل اقض األرض" و "- 5: 1الوعد والتكليف من  "
 
م ت-تكونون ىلي شهودا ف

ي روما. 
 
وقا ، كان لكامل بموته. مرة أخرى  لن يتحققوا بشكلو الوفاء بها من خالل وعظ بولس ف

 للبنيان. ربما لم تكن وفاة بولس قصة تنوير. ربما يكون قد هجره أولئك الذين كان
ا
 يكتب عمال

ي أن يقفوا إىل جانبه، أو حنر خيانته، 
"[ قد يكون أو ال  16:  4تيموثاوس  4ينبىع  ي

]"كلهم تخلوا عن 

من المرجح أن يعتمد عىل التقاليد أكير من الهوى. ربما لم يكن كان تاريخًيا، ولكن  صحيح يكون 

. حبسه الرومان وتركوه يتعفن. )  ". (xliii، ص. 1115هناك مشهد درامي
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 وبولسال الخطب- 4
ا
ي عشر رسوًل

ية: االثن   تبشير

ي أعمال الرسل )
 
ي عشر كما هو مذكور ف

، مع القائمة الواردة ، كما هو متوقع(13:  1تتفق أسماء االثن 

ي إنجيل لوقا )
 
ي القوائم يعقوب(. كالهما يشمل يهوذا ثان )"ابن 16-13: 6ف

 
"( الذي لم يرد ف

ي لديها "ثاديوس" مك
، والنر ي مرقس ومنر

 
 انه. المقابلة ف

ي عشر ليس
 ا و إن كون القوائم األرب  ع أقل من مستوى االتفاق الكامل يؤكد حقيقة أن معظم االثن 

ي كثير من األحيان مع األسماء الشخصية وأسماء  أصحاب
 
ي قصة األناجيل. كما هو الحال ف

 
أهمية ف

ي المخطوط
 
همها ف ، حيث حاول الكتبة تنسيق البيانات أو اتاألماكن فيها، هناك تباين كبير ف

، وتم إعطاء أدوار مهمة للتالميذ  ي عشر
ي اإلنجيل الرابع، لم يتم شد أسماء االثن 

 
بطريقة أخرى. ف

ي الثالثة اآلخرين )مثل نثنائيل ونيقوديموس(. 
 
 غير المذكورين ف

نا سفر أعمال الرسل سوى بأ ، ال يخي  ي عشر
 ،سمائهم. الثالثة الباقون هم بطرستسعة من االثن 

ي النص
 
ودو قيل لنا عنه فقط أن -، يعقوب بن زبدي ف األول من الكتابالبارز ف ريبا قتله أغ سهير

ي قصص عن بطرس. عىل  شخص، الذي عمل فقط كوأخوه يوحنا  -( 4: 14)
 
ي صامت ف

 
إضاف

ي الفصل 
 
ي رواية عالج الرجل األعرج ف

 
نيه" ، "وهو يلصق عيطرس، قال بالثالثسبيل المثال، ف

ظل ، بينما يالرجل من خالل استدعاء اسم يسوع ر إلينا". ثم عالج، "انظ"مع يوحناعىل المريض "

ا. بعد ذلك 
ً
ي بطرس خطاًبا  بالمريض  تمسكيوحنا مراقًبا صامت

"بطرس ويوحنا"، وعندها يلقر

 
ا
 يظل  ،طويًل

ً
 كما كان من قبل، ويبقر كذلك لبقية الشد.   ا يوحنا صامت

ي األصل عن بطرس فقط. بيتشير إىل أن يوحنا قد تم تحويله إىل باألعىل فقرةال
 
نما  قصة كانت ف

" ،كشخصية مصاحبة غامضة  يوحنا ، مع الفعل قومالذي يطرس هو وجوده هنا "بعىل دان  علق

 عىل الجاذبية العاطفية القوية لسن
ا
ي هذا المنظر مثاال

 
 إثارة ير ، "الكتاب األكفر أعمال الرسلجد ف

ي العهد الجديد" )
 
ي تسحب أوتار القلب (: القصة لها "بساط1، ص 1116ف

ة جميلة ومؤثرة ... النر

 . ! ( ! 31وتعطي البهجة )ص 

ي يمكن لمؤلف 
ي التقاليد النر

 
ي عشر الذين برزوا ف

من الواضح أن بطرس كان الوحيد من بير  االثن 

 سفر أعمال الرسل االعتماد عليها. 
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ي أورشليم بع
 
 ف
ً
ي عشر قائدا

د القيامة ليس من السهل عىل اإلطالق أن تكون مجموعة من اثن 

 منسجمة مع ما يقوله بولس عن تعامالته مع القيادة هناك. 

شليم ليتجادل مع "الرسل من من رسالة غالطية أنه عندما ذهب إىل أور  4و 1ُيظِهر الفصالن 

ي عشر شخًصا ، كان عليه أن يعقبله"
قوب ، بل عىل صفا ويوحنا و "يعرض قضيته ليس عىل اثن 

 ." ربال و أخ

ي أعمال الرس
 
ي منتصف السفر. لحنر ف

 
ي عشر تماًما ف

ي  ، تم إسقاط االثن 
 
: 16)تم ذكرهم آخر مرة ف

ي القدس ) ناوبون.( ليس هناك ما يشير إىل أنهم عّينوا "الحكماء" الذين يت4
 
: 15؛ 30:  11معهم ف

فيعقوب   . ةالذي يتقاسم السلطة مع الحكماء غير محدد يعقوبستبدلوهم هناك: وهوية ا( ثم 4

ي أعمال الرسل يدخل الرواية 
 
ي مؤتمر  17:  14فجأة ف

 
ي الفصل  القدسويلعب دوًرا حاسًما ف

 
، 15ف

ي أدت إىل اعتقال بولس هناك. إنه ليس ابن زبدي، الذي تم 
ي األحداث النر

 
ا ف

ً
ومرة أخرى الحق

، عىل الرغم من أنه من الواضح أنه الشخص (، وال ُيقال إنه "شقيق الرب"4: 14إعدامه بالفعل )

ي غال. الذي عينه 
 
ي أ  إنه. ولم يقال 11: 1بولس عىل هذا النحو ف

 
ي إنجيله وال ف

 
خ ليسوع. ألنه ال ف

ح لوقا أن ليسوع شقيق بهذا االسم، عىل الرغم من أنه ال بد أنه كان يعلم أن  أعمال الرسل لم يقير

ي الفصل الثامن 
 
ي إنجيل مرقس. )أناقش هذه القضية المعقدة برمتها بالتفصيل ف

 
ن  مهذا مذكور ف

ي لعام   (. 1154كتان 

حواىلي  إىليعود تاريخها  قانونيةالالكنسية وهو عبارة عن قائمة من الكتب -القانون الموراتوري 

يطلق عىل -اآلن للقرن الرابع  ون تاريخها ( وآخرون يعين1114، ولكن هانيمان )بعد الميالد  400

ويشير إىل ما أراد  ،إن وجد  مري    ح"أعمال جميع الرسل". هذا تفكير  Actsأعمال الرسل 

ي الكتاب. 
 
 المسيحيون العثور عليه ف

، كما رأينا، أن يكونوا "شهوده إىل أقض جزء ن بير  األموات يوجه بالفعل الرسلإن يسوع القائم م

المؤقت  الغياب معاب أعمال الرسل يقرص نشاطهم خارج فلسطير  كت(. لكن  5: 1من األرض" )

ي السامرة
 
ك اللبطرس ويوحنا ف ي األوسع لبولس ورفاقه. ، ويير ؤلف قد مإذا كان ال عمل التبشير

ا عن البعثات ال
ً
ية خارج فلسطير  عرف شيئ ، لكان من دواعي تبشير ي عشر

من قبل أي من االثن 

 تعليمات يسوع لهم.  نطبقو ي معىل أنه ا شوره تسجيله
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عون أن هؤالء اومع ذلك
ّ
، كان الكتاب المسيحيون يد ي

ي عشر ، بحلول منتصف القرن الثان 
 قد الثن 

ي 
 
 (n1. 144، ص.  1171هانشير   خرجوا من القدس لتحويل العالم كله )التفاصيل ف

 
 
يختتم الفصل األول من سفر أعمال الرسل بخطاب بطرس الذي أدى إىل استبدال يهوذا المتوف

 . بماتياس

ي العهد الجديد  هناك 
 
 تقليدان مختلفان حول وفاة يهوذا. ف

انة قول: "لقد أخطأت بخي، ويجعل يهوذا يالذي سيصيب غير المؤمنير  ب الندم إىل رع نر يشير م

ي الهيكل ثم شنق نفسه )دم بريء"
 
( ، عندها استخدم رؤساء 5-4:  47، حيث ألقر بقطع الفضة ف

اء حقل أصبح يعرف باسم "حقل الدم".   الكهنة الفضة لشر

ي سفر أعمال الرسل، كان يهوذا نفسه )كما يقول بطرس( هو الذ
 
ى هذا الحقل باللكن ف مال، ي اشير

. تعمل كلتا القصتير  عىل تحذير الخونة عىل وجهه وانشقت أمعائه وماته سقط بعد ذلك لكن

، لكن ي هذا المحتملير  داخل المجتمع المسيخي
 
 الغرض. هما مختلفتان وال تتفقان إال ف

ي سفر أعمال الرسل قصته عن نهاية يهوذا لجمهور 
 
هودًيا من مسيحًيا ي 140من يروي بطرس ف

ي البعيد ، كمالقدس
ا من الماض 

ً
ا عنه ويحا لو كان حدث

ً
ي  تاجون إىل إعالمهم به. ، ولم يعرفوا شيئ

 
ف

القصة ، و الواقع، حنر يوم الجمعة العظيمة، ناهيك عن موت يهوذا، كان قبل أسابيع قليلة فقط

روى 
ُ
يتحدث إىل  قراء لوقا فقط. وياله من خطاب! قد يظن المرء أن بطرس لم يكن من أجلت

ي 
ح لجمهوره رسمًيا أن كلمة "أكيلداما" تعن  اليهود الناطقير  باللغة اآلرامية عىل اإلطالق؛ ألنه يشر

 كما لو لم تكن هذه هي لغة األشخاص الذين يخاطبهم. -"القدس"حقل الدم" بلغة سكان 

ح معن  بعد أن  ه نبمن أجلهذه الكلمة باليونانية  شر ي تقديم ما يعتي 
 
ات عن يهوذا. وءهم، استمر ف

ا أن الكتب المقدسة اليهودي
ً
ض الكتاب المسيحيون من أواخر القرن األول فصاعد ئة ة مليافير

ة يسوع اض، يفش بطرس ، إىل حوادث مثباإلشارات إىل سير ل خيانته وموته وقيامته. من هذا االفير

، ش61المزمور  ي
هذا يشير إىل . لجعل "خرابا دارهملترص  تًما أعداءه: "ا، حيث يقول إشائيىلي تقر

جمة السبعينية ) نقليبطرس ولكن  ،يهوذا  جمة اليونانية للعهد القديم(عن الير ها إىل: ف، الير يغير

ات رائعة بما فيه الكفاية ل خرابا  دارهلترص " لخاصة، ا نصوصهم". قدم الحاخامات اليهود تفسير

 لكنهم لم يتالعبوا بالصياغة الفعلية للنصوص. 
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ي تشكل الخطب ما يق
رب من ثلث سفر أعمال الرسل، وغالًبا ما تشير إىل المقاطع السبعينية النر

ي ترجمة النص األصىلي 
 
كما لو أن الجمهور اليهودي الذي تم تناوله قد تأثر -أخطأت بالفعل ف

 بتشويه كتبهم المقدسة. 

ي الفصل 
 
جمة امن ، كنبوءة عن القيامة، عىل سبيل المثال، يقتبس بطرس ،4ف ة يلسبعينالير

ية16للمزمور  ي العي 
 
ن أنه ل "، بمعن   جسدي أيضا يسكن مطمئنا  صاحب المزمور: "، يقول . ف

.  يموت قبل األوان. 
ا
ة أطول قليال عًجا من العيش لفير لقد تم تخليصه من الخطر وبالتاىلي أصبح مي  

ي 
 
ي النسخة اليونانية يتحدث عن العيش ليس "ف

 
ي رجاء" طمأنينةفقط ف

 
 األمل أي-"، ولكن "ف

(؛ وهذا هو ما يسمح لبطرس أن يستنتج أن المقطع وثيق diaphthoraبالتحرر من فساد الموت )

 . (سيسكن عىل رجاءحنر جسدي أيضا ) الصلة بالقيامة

ي كنيسة 
 
لق ف

ُ
ي المجتمع القدسمن المؤكد أن مثل هذه الخطب لم ت

 
 المبكرة. لقد تم تشكيلها ف

ي الذي نسب إىل الرسل فهمه الخاص ل
 لكتب المقدسة. الهلنسنر

ي 
 
ي  يعقوب خاطبحيث  15-16: 15ربما يكون المثال األكير جرأة هو ف

 
اليهود المسيحيير  ف

جمة تشويه مع القدس  مع هذا الجمهور -، عندما كان هدفه 14-11: 1السبعينية لعاموس الير

ير المهمة الخالية من الختان إىل -اليهودي   ! . ير  الوثنيهو تي 

ي، وعد ا ي األصل العي 
 
بقر من ما ت لرب بإعادة مملكة داود إىل مجدها السابق، حنر يمتلك شعبهف

ا "مملكة أدوم المجاورة
ً
بمعن  بالد أو شعوب(  nations) لكي يرثوا بقية ادوم و جميع االمم، وأيض

  . "الذين دعي اسمي عليهم 

ي اقتبسها 
جمة السبعينية النر ي الير

 
، عكس ميةعالوعد الغزو هذا إىل رسالة  ، تم تحويليعقوبف

 القومي لألصل: يعلن 
لوثنيير  بمعن  ا)يهوه أن استعادة المملكة ستمكن "جميع األمم الرب المعن 

gentile ) ."الذين ُيدع اسمي عليهم 

اض أن  ي الذ يعقوبال يمكننا الدفاع عن هذه الرواية بافير
اض  ي االفير تم ي اقتبس بعض النص العي 

جمة السبعينية أساءت هنا ببساطة ، ألترجمته بشكل متكرر باليونانية ن المعلقير  أظهروا أن الير

 . ي القياشي ي النص العي 
 
 فهم كلمتير  ف
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ا
ي سفر أعمال الرسل إىل اآلرامية الكامنة وراءإجماال

 
 ، لم تنجح محاوالت اقتفاء أثر عنارص الخطب ف

ي المن   6للرسل )راجع الفصل أصل الكلمات  ي ليسوع(. كتان 
 دليل التاريخ 

ي الفصول األوىل من أعمال الرسل بشكل جيد للغاية. يعلن أن "هللا قد تنخفض 
 
خطب بطرس ف

(. قد يتوقع المرء أن ينظر اليهود إىل هذا باعتباره 15: 3خذ بفم جميع األنبياء أن يتألم مسيحه" )أ

ء. لكن ال نصوصهم المقدسة بعض الىلي عنق  ي
(. كان 4: 4، لقد قبله جمهور بطرس باآلالف )سر

ي عيد الهذا ال
 
مس سكانخمسير  خطاب، وخطابه السابق ف

ُ
 لتنصير ما تم احتسابه عىل أنه خ

ً
 ، كافيا

 !  آنذاك.  القدس

إنه جزء من اهتمام لوقا إلظهار أن المسيحية لم تكن بل . موثوق به تاري    خهذا مرة أخرى ليس 

ي الزاوية" 
 
 )"لم يتم القيام به ف

ا
 ثقيًل

ا
ر ليس فقط (. ولهذه الغاية، يحب تصوي46:46عمًل

ي األماكن ال
 
ا االستجابات المتعاطفة ف

ً
 ة. عاليالتحويالت الجماعية ولكن أيض

ص قد " ي لقي 
ي اإلييقال أن القائد الرومان 

 
 (. 14:  13ن" )امدخل ف

اطور كأصدقاء  وي    ج لعبادة اإلمي 
، يظهر الرجال المهتمون بالير ي أفسس أساطير

 
، (31:  11) بولسلف

 (. 37:  11سيحيير  أبرياء من تدنيس المقدسات والتجديف )ويعلن كاتب المدينة أن الم

ب الملك اليهودي أغريبا  ي اقير
ودالثان  ، من التحول )و ، حفيد هير (. كل هذا يخدم 45:  46س الكبير

النظرية القائلة بأن المسيحية هي أساًسا مدفوعة من هللا، مدفوعة إىل النجاح بعد النجاح بالقوة 

ي تقف وراءها. 
 اإللهية النر

ي أعود إىل أول خطاب لبل
 . طرسكنن 

رب منذ ، كان مع الألحد عشر الباقير  عىل قيد الحياة، مثل ابشخصوذا يقول إنه يجب استبدال يه

 فقط يمكنه أن يشهد عىل نحو موثوق بأنه (44:  1معموديته حنر صعوده )
ا
؛ ألن شخًصا مؤهًل

ي الالشخص الذي بقد قام بالفعل، وأن الشخص الذي ظهر بعد الصلب كان هو نفسه 
 
جليل. شر ف

 وهو: ليكونبالنسبة للوقا، فإن
ً
طا تب  ه يضع شر  عىل هذا النحو. يير

ا
 يجب أن يكون مؤهال

ا
رسوًل

عىل ذلك أنه بالنسبة له ال يمكن أن تكون هناك خالفة رسولية. ألن الرجال من جيل الحق ال 

 يمكن أن يكونوا رفقاء ليسوع. 
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ي  ي كتان 
 
حوا 136.ص ، Wells 1971ل )يسوع للمسيحيير  األوائ ف ( تابعت خطأ المعلقير  الذين اقير

ي تسبب بها سوء 
أن قصة أعمال الرسل عن استبدال يهوذا كانت وسيلة لمواجهة الصعوبة النر

ا  
ً
ي عشر عروش

ي المملكة" عىل اثن 
 
ي عشر الذين ُوعدوا بمقاعدهم "ف

ي طرح واحد من االثن 
 
سلوكه ف

ي عشر 
 (. 30:  44 )لوقا كقضاة من أسباط إشائيل االثن 

يتجاهل هذا التفسير حقيقة أن سفر أعمال الرسل قد أسقط التوقعات المتعلقة بنهاية العالم 

ي سفر أعمال الرسل هو أن التكملة الكاملة 
 
ي إنجيل لوقا. البيان الواضح ف

 
ي ال تزال موضحة ف

والنر

ي كنيسة 
 
ي عشر مطلوبة ف

حقيقة شكل مناسب لالمبكرة كشهود مؤهلير  ب القدسالمكونة من اثن 

 قيامة يسوع. 

ي عشر ليس له
ي سفر أعمال الرسلنظًرا ألن معظم االثن 

 
ا أم أي دور آخر ف

ً
ال ، فربما ال يكون مفاجئ

ي هذه االنتخابات )"يوسف الذي تم انتخابه ليحل محل يهوذا  يكون ماتياس،
 
لذي ا، وال منافسه ف

ي أي  تم ذكرهم( 43:  1،" بارسابا  دعي
 
 وقت مرة أخرى. ف

ي حسب تعريف لوقا  ،حنر بولس
 
. ال يعطي لوقا هذا اللقب ألي شخص ليس عضًوا ف

ا
، ليس رسوًل

ي أعمال 
 
، إال ف ي عشر

 ا ، ُيدع، حيث يوجد بولس وبرنابا، عىل سبيل االستثناء 14و 4: 14االثن 

 الرسل. 

ي تلك المرحلة مبعوثون أرسلتهم كنيسة أنطاكية، أي رسل كنيسة بالمعن  ال
 
ي ذربما ألنهم ف

ي  الرسلاستخدم فيه بولس نفسه مصطلح 
 
 . 43:  5كورنثوس   4ف

ي الفصول الالحقة من
 
ي أعمال الرسل، ألنه ف

 
لم  هو مبشر مستقل سفر األعمال استخدم بولس ف

 . 15؛ وتم إسقاط برنابا تماًما بعد اإلصحاح إىل أنطاكية مرة أخرى يعد 

ا 
ً
ي أعمال الرسل. كان هناك عدد

 
ين   كنيسة أنطاكية بارزة ف ي البداية ومتمير 

 
كافًيا من المتحولير  ف

ي إيمانهم عن اليهودية ليتم تسميتهم بالمسيحيير  )
 
 (. 46: 11بدرجة كافية ف

ض أن التسمية جاءت من الغرباء ومن الم ، ولكن بحلول زمن اغناطيوس األنطاكي )أوائل القرن فير

ي تم قبوله من قبل المسيحيير  كتسمية ذاتية. 
 الثان 

ي 
 
ة، فمن المؤكد أن لوقا كان لديه إمكانية ألن الكنيسة ف  أنطاكية السورية كانت ذات أهمية كبير

 الوصول إىل بعض تقاليدها. 
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ي الفصل 
 
عي فيها بولس من مادة أنطاكية ال 14ومن ثم ربما يكون قد استخلص ما يقوله ف

ُ
ي د

نر

 
ا
ي ، ويقو الثبات. يذكر بارين هذا االحتمال، وسمح لهذا التعيير  بوبرنابا رسال

 
ا أننا ف

ً
 هذا الفصل ل أيض

ا مثل رسل 
ً
ي نرى شيئ

ي 6- 3: 11) الديداج 
(، الوعاظ المتجولير  الذين لم يكونوا بالتأكيد من االثن 

  عشر 
ا
 (. 557، ص 1114) رسوال

ف لوقا المصطلح.  ، كما عرَّ
ا
 كل هذا ال يغير حقيقة أن بولس ليس رسوًل

ي غالطية و منهم د ادع بولس بالفعل أنه واحد لق
 
ة منأماكن أخرى، ف عي مباشر

ُ
 ، عىل أساس أنه د

ية قبل يسوع القائم من بير  األموات ي اهتدائه.  تدخلت، ولم تكن هناك أي قوة بشر
 
 ف

ي سفر أعمال الرسل، هو، 
 
 بالمثلف

ُ
النسبة ، بقبل يسوع القائم من بير  األموات، لكن هذا  ع من، د

وط ل . سفر أعمال الرسلشر
ا
 ، ال يجعله رسوًل

ال الرسل تجعل بولس نفسه يمتنع عن االدعاء بأنه شاهد عىل قيامة يسوع عندما حنر أن أعم

 30- 13يقول إن الشهود المعنيير  هم "أولئك الذين جاءوا مع يسوع من الجليل إىل أورشليم" )

، (16، 14:  1؛ غالطية 5: 15؛ 1: 1كور.   1له )المسيح (. شدد عىل أهمية ظهور قيامة وما يليها

 بهذه الطريقة. لن يذعن لهم 

ي المسيحية الالحقة
 
ي بفكرة أن الرسل، نلف

 دى الكامل ألنشطة يسوع عىل، كشهود عىل المتقر

، يذهبون إىل يسوع نفسه وال تفسدهم البدعة. ال األرض، هم ضامنون لعقيدة حقيقية ونقية

 يستخدمهم لوقا لهذا الغرض. 

، هبة لالمثالية للكنيسة األوىل. بالنسيقول القليل عن البدعة وي  هتم أكير بالتشديد عىل الوحدة 

ي زمان علنبل اليهودي. إنه ي مبتدع )المهرطق(العدو األكي  ليس ال
 
، هأن البدعة قد بدأت تظهر ف

ي  ، هو الذي حذر لكن بولس، وليس الرسل
 
من أنها ستكون مشكلة مستقبلية. يعلن بولس ف

 ، وال يجبمشورة هللا الكاملة"هو نفسه قد سلم العقيدة الصحيحة، " الخطاب ذي الصلة أنه

 لومه عىل االنقسامات المستقبلية: 

كم بكل مشورة هللا 47:  40 " ي لم اؤخر ان اخي 
زوا إذا  45:  40 ألن  ولجميع الرعية  ألنفسكماحير

ي اقتناها بدمه
عوا كنيسة هللا النر ي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لير

ي اعلم هذا  41:  40 - النر
ألن 

ي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة ال تشفق عىل الرعية  . انه بعد ذهان 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=20&vmin=27&vmax=27
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=20&vmin=28&vmax=28
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=54&chapter=20&vmin=29&vmax=29
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ي زمن لوقا. يالحظ بارين: "هذا التنبؤ تعود من الواضح أن اإلشارة 
 
 -إىل الهرطقات الغنوصية ف

ي ال
 
ي مكان آخر ف

 
ي تم وصفها ف

ي الر  -عهد الجديد يتوافق بدقة مفاجئة مع األحداث النر
 
ي ف

سائل النر

ي مواجهة فشل اإلرسالية المسيحية )"العالم ال يستمع 
 
يرجع تاريخها إىل أواخر القرن األول:" ف

 كلموا من مفرداتإلينا"( كان بعض أعضاء مجتمع يوحنا قد خرجوا إىل العالم: لقد تعلموا أن يت

وإىل مذهبهم الغنوضي الذي كان "يجتذب  ،(6-1: 4يو  1، وبناءا عليه انتبه لهم العالم ")العالم

 (. lxiii، ص. 1115التالميذ من بعدهم" )

ي الفصل 
 
بأنهم "حكماء" من أفسس،  40يحدد لوقا مستمىعي خطاب التحذير الذي ألقاه بولس ف

ي زمن بولسمما يشير إىل وجود تسلسل هرمي للكنيسة أكير قوة مما كا
 
ي الواقع ف

 
ا ف

ً
ألنه  ،ن موجود

 
ً
ي رسائله المقبولة اليوم عىل أنهلم يشير أبد

 
ن أن هذا و من يده. يالحظ د أصلية ا ا إىل "الحكماء" ف

ي نفسه "يشير إىل أن أكير من نصف لوقا كتب 
 
ي كنيسةعينه بما وقعت عليه ف

 
 461مانه" )ص ز  ف

 وما يليها(. 

ا بإخ ً ي اعه لضال يقصد لوقا تشويه سمعة بولس بتعريف "الرسول" الستبعاده. إنه ال يهتم كثير
إلثن 

ا رسالة من ما نعرفه  عىل عكس، عشر بقدر ما يهتم بإقناعنا 
ً
أنهم  ،غالطية حيث يدع صفا منافق

ي وئام. 
 
 عملوا جميًعا ف

ي كثير من األحيان خضوع معير  للمسيحية كما ثبت بالفعل ومع ذلك
 
يجب أن  ما في، فقد لوحظ ف

ي رسائله، لعب رجل مسيخي يقوله سفر أعمال الرسل عن اهتداء بولس؛ ألنه، عىل عكس 
 
 روايته ف

ا فيها. هذا الوسيط هو حنانيا دوًرا وس
ً
ي الخلط بينه وبير  حنانيا يط

، وهو يهودي من دمشق )ال ينبىع 

ة(. ما إذا كان س فر أعمال الرسل، من خالل القدس الذي قتل بأعجوبة بطرس مع زوجته سفير

ه بسهولتقديمه له ي إخضاع بولس أمر ال يمكن تميير 
ابات كت  ة، حيث أن تحوله مرتبط بثالث، يعن 

ي الدور الذي يعينه للوسيط. 
 
 منفصلة غير متسقة ف

ي البداية، قال يسوع القائم من بير  
 
ماذا  قال له، حيث سياألموات لبولس أن يذهب إىل دمشق ف

 "مم. األ  إىل اسمي  اره" ليحمل، ألنه قد تم اختيم يأمر الرب حنانيا بالذهاب إليه(. ث6: 1يفعل ")

، بل يضع يديه عليه فقط حنر يشق  من العم الناجم ال ينقل هذه المعلومات إىل بولس حنانيا 

 . (17: 1، ويمتىل  بالروح القدس )لقائه مع القائم من بير  األموات عن

ي وقت الحق
 
جي  بولس عىل تقف

ُ
لب مديم تقرير خاص به عن هذه األحداث، حيث أ

ُ
نه ، أكد أنه ط
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ي البداية الذهاب إىل 
 
ي تعليمات )ف

ه بالغرض من (10:  44دمشق لتلقر ، ويضيف أن حنانيا أخي 

رسالية ومع ذلك، فإن دعوته الرصيحة لإل (. 15: 44أجله. أي "الشهادة" للرب "لجميع الناس" )

ي رؤية كان بولس للرب نفسه منسوبةاألممية 
 
ي وقت الحقهكذا يدعي )، ف

 
ي هيكل أور  (ف

 
شليم بعد ف

ي الفصل  لم يقل أي. 41- 17: 44ذلك بقليل )
 
ء عن هذا ف ي

 (. 1شر

ي الفصل 
 
ا، عندما يكرر روايته ف ً ، لم يذكر حنانيا عىل اإلطالق، ويقول إنه أمره الرب 46أخير

ي وقت اهتدائه )
 
ة عىل طريق دمشق ف  (. 15-16: 46بالذهاب إىل األمم مباشر

ه ، فإن هذا لم يكن هدفولس للكنيسة القائمة، يبدو أنه إذا كان لوقا مهتًما بإخضاع بكل هذا   من

ي ال لم يكن من ااألسم. حنانيا نفسه 
ي دمشقعشر  ثن 

 
ارة إىل ، دون أي إش، لكنه ظهر فجأة كمقيم ف

ي عشر أنه مدين 
دعو هللا بولس ، ممثل هللا: يبمسيحيته. يستنتج ويلسون أنه، بالنسبة للوقا  لالثن 

  (. 165، ص. 1173) أداتهوحنانيا هو 

، (11:13كما أطلق عىل نفسه )رومية ،  ليس بولس، "رسول األمم" ، مع ذلك، أنهمن المدهش

ي سفر أعمال الرسل مبدأ قبول األمم بدون ختان. هنا "الرسل 
 
ولكن بطرس المقدشي الذي أرش ف

ي اليهودية" )
 
ي الرواية  هم( هم الذين يقودون الطريق، بينما يتبع1: 11واإلخوة ف

 
بولس فقط. ف

ي جميع 
 
ي قيرصية، (15و 11-1: 10أعمال الرسل )األطول لقصة واحدة ف

 
قائد حول ، بطرس ف

ي كورنيليوس
 ، ثم حصل عىل موافقة أورشليم، مع أشته وأصدقائهإىل المسيحية المئة الرومان 

 عدم تطلب ختانهم. ب

ي إن كون بطرس، وليس بولس
 
ي هذه الطريقة، وهو ما ينعكس ف

 
 د ش ، هو الذي أعط القيادة ف

ي أعمال 
 
عي المجمع ليقرر ما إذا كان سيسمح بالمجمع القدس ف

ُ
الخالية من  كرازةالرسل. لقد د

ي ذلك الوقت. ولكن ما قاله هذا
 
ي كان يمارسها بولس وبرنابا ف

ي المجالختان النر
 
مع بالكاد ن االثنان ف

، وكالهما يشير إىل حادثة كورنيليوس السابقة، يعقوب، مما يعيد قراءة خطب بطرس و يذكر 

 بإسهاب. 

ي رواية
 
 ، يعلن بطرس أن هللا ليس كورنيليوس  ف

ً
وما يليها( وليس لديه حب خاص  34: 10) عنرصيا

لعرق ضد آخر. يشير هذا اإلنكار الجذري للفكرة اليهودية بأكملها بأن إشائيل تتمتع بعالقات 
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ة مع هللا ح هنا يُ  . ممير  ء يمكن أن يقير ي
رس(  صفا )بط ل منيقكون إىل أن ما لدينا هنا ليس أي شر

ي  كما 
 
ي أياممسيحيير  التفكير  ه، ولكنالرسائل البولسية ف

 
 لوقا.   من غير اليهود ف

 واحد. ربما تم قبول الوثنيير  بشكل درامي بحادث  لألمميير  من المستبعد تماًما أن تبدأ المهمة 

ي كنائس مختلفة
 
ي ف

ا عشوان 
ً
، مثل: خت، وبعد ذلك أو الحق ي

ير الالهونر ان ، تم العثور عىل بعض التي 

  (. 15ص  1987  رايزانير  من ختان الجسد )انظر أهمية أكير القلب 

ي الشتاتتم تس
 
مون القانون هيل قبولهم ألنه ف ، لم يعد بعض المسيحيير  اليهود أنفسهم يحير

بشكل صارم. من الواضح أن هذا ينطبق عىل أولئك الذين اضطهدهم بولس قبل اهتدائه. ألن 

ا بقبوله الصارم لتق
ً
ي  13: 1اليده األصلية )غالطية عداءه لهم كان مدفوع (. 6: 3وما يليها؛ فيلن 

اىلي تجاه قانون ضحاياه  ي الموقف الليي 
ي أنهت هذا االضطهاد إىل تبن 

قادته رؤيته عن يسوع النر

ي لعام  ي كتان 
 
 .(35، ص 1156السابقير  )انظر المناقشة ف

ا يمكن التعرف عل
ً
ي الغالب نمط

 
ي أعمال الرسل ف

 
ية ف  يه. تتبع الخطب التبشير

 
ا
، غالًبا مع التأكيد عىل أن الرسل قد شهدوا هذه توضيح حياة يسوع وآالمه وقيامته ، تمأوال

اهير  عىل وضعه من العهد القديماألحداث؛ ثم يتم تقديم ال  هناك ي 
ً
ا ناك للتوبة. هنداء ، وأخير

ا وأثينا ال ي ليسير
 
ا كان من مة إزال نحاوالت انتلاستثناءان مذهالن لهذا النمط هما خطب بولس ف

ي 
 
لمدافعير  ا نفس خطعىل وذلك  . من األمميير  ستولوجيا أن ينفر هؤالء الجماهير كر الالمحتمل ف

ي كتاباتهم المسيحيير  
 
ي ف

ي القرن الثان 
 
 . للوثنيير  ف

ي رسائله أن المحتوى الكامل لتعاليمه
 
ي حير  أعلن بولس ف

 
، (4: 4كورنثوس   1هو صلب المسيح ) ف

يسوع،  ، ولم يذكر اسم( لم يذكر الصليب31-44: 17الرسل )أعمال  فإن خطابه إىل األثينيير  

ية ألن هللا أقامه من يويختتم بما  سميه بارن "إشارة غامضة لرجل مخول للعمل كقاض للبشر

 (. إنها عظة توحيدّية545، ص 1111األموات" )
ّ
فتور من المسيحّيير  من ختامها. إىل ، لم تؤِد إال

ساشي للمؤلف هنا هو "إعطاء مثال عن كيفية تعامل المبشر علق ديبيليوس أن الغرض األ 

" )ص    (. 71المسيخي مع األمم المثقفير 

 من تكييفه مع فلسفاتهم  هربما نشكر 
ا
، تم حذف يسوع بدال ي هذا النداء الموجه إىل اليونانيير 

 
أنه، ف

ضة لحول الجوانب و  حول األقانيم ، الذين جادلوا بال نهايةةبطريقة التثليث الالحق لعالقة المفير
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 ذاته اإللهية.  وبير   إنسانك  نهبي

ثالوث عقيدة الب يتعلقوا  وا كان  ذينمذاهب المئة وواحد الاليتعاطف المرء مع تعليق هارناك بأن "

 (. 336مثل أمواج البحر" )ص  ينوغير مؤكد ير  متقلب وا كانا المسيح  رستولوجيكو 

 

  



117 
 

 المعجزات وانتشار المسيحية  – 5

 

ي تمثلها حلقة  قصة أعمال الر 
ة تعج ببساط كورنيليوسسل عن نقطة التحول العظيمة النر

ي . تم تصوير بطيير  ألممبالبعثة لهو إقناعنا بأن هللا نفسه هو من أمر  ا بالمعجزات. هدفه
 
رس ف

ي التعامل مع األمم
 
دد ف ي المطلق يير  هذه الحادثة عىل أنه مير

 
ك من ، ولكنه مجي  عىل القيام بذلف

ر بول خالل إرادة هللا ي رؤيا. ُيصوَّ
 
ي تجلت له ف

يهودي  وقت عىل أنهبالمثل طوال ال سالعزيزة النر

 ، لكنه مجي  عىل أن يصبح مسيحًيا بضغط خارق للطبيعة ال يقاوم. أرثوذكسي صارم

ي ثالثة إصحاحات مختلفة من سفر أعمال الرسل أن تكليفه بالذهاب إىل 
 
قيل لنا ثالث مرات ف

كير  عىل القيام 17:  46و 41: 44و 15: 1وع نفسه )نبع من قيام يسي يير  األمم
بما تم (. هذا الير

ال البشر إىل دم. تحديده بشكل خارق للطبيعة  ، كما رأينا، يؤدي إىل اخير 

 
ا
ة المعجزات من خالل أعمال الرسل أمر ال يوجي بالثقة إجماال الروح يوفر وسيلة نقل -، فإن كير

ي مناسبة )( وأطال46:  5، وأمرهم المالئكة )(31:  5للمرسلير  )
 
ي ( وبطرس 11:  5ق شاح الرسل ف

 
ف

ا. مثل هذه القصص عن السجناء الذين تم إطالق 10-7: 14) ىخر أ
ً
( من أكير السجون أمن

ي ذلك الوقت. الرسل أنفسهم يصنعون المعجزات 
 
ي األدب ف

 
شاحهم بطريقة خارقة كانت شائعة ف

 بال انقطاع. 

 ا يواجهون بطرس أو بولسا ما يتعرضون للضغوط عندملليهود سحرة خاصون بهم ولكنهم دائمً 

 (. 11-6: 13؛ 1-44: 5)

ي الفصل 
 
ي بالفعل ف

ي الفصل الخامس (43: 4ديد من اآليات والعجائب" )قام الرسل "بالع الثان 
 
؛ وف

لم تكن هناك مدن حولها: كان لدى لوقا فهم ضعيف  -"الجموع من المدن المحيطة بالقدس" 

( ظنوا أنهم يمكن 16:  5،" وكانوا يقودون كل واحد ")ر المرض  احضإ -ة للجغرافيا الفلسطيني

ا (15:  5شفاؤهم إذا سقط عليهم ظل بطرس فقط )
ً
ي  لمس، ، تماًما كما، الحق

 
ي ف

منديل بولس يكق 

 (. 14: 11الواقع لجعل المتألمير  معافير  )

ما فعله إيليا وإليشع ( ، كان التشابه الواضح مع 41-36: 1عندما أقام بطرس طابيثا من الموت )
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ي  44-17: 17)ملوك األول 
( أن نية لوقا هنا كانت إلثبات أن الرسل لم 37- 15: 4؛ ملوك الثان 

يكونوا أدن  من األنبياء بأي حال من األحوال. لكن الغرض العام األكير عمومية من روايات 

ا من هللا. 
ً
 المعجزات هو إثبات أن نمو الكنيسة األوىل كان مدفوع

م يتأثر ، فإن انتشار المسيحية لعة الخارقة للطبيعة المشكوك فيها ف النظر تماًما عن هذه الي   برص 

ي 
ي الواقع ببساطة بسلسلة من الحوادث الدرامية النر

 
ي  ا قبه قامف

 
ادة مسيحيون معروفون. ف

. كورنثوس  ، ربما كان بولس بالفعل أول من يبشر

اف بأن المسيحيير  كانوا هناك من قبله م ء مع الصورة التاريخياالعير ة ن شأنه أن "يتالءم بشكل شي

  . (4n 533 ، ص1971هانشير  ) قا للو 

 لبولس، وكان هذا بالتأكيد قد تم سألول مرة من قبل بول ملقد تم تحويله
ً
 . اعتباره مجدا

ي دمشق وأنطاكية و 
 
ضح ، كما يتأفسس وروما من قبل أشخاص مجهولير  تم تأسيس المجتمعات ف

ي نظرة عىل هذه الحاالت األرب  ع. من سفر أعمال الر 
 سل نفسه. دعونا نلقر

ي دمشق قبل أن يتحول 
 
ي كنيسة يهودية مسيحية كانت موجودة بالفعل ف

 
تم تقديم حنانيا كعضو ف

 (. 13-11: 44؛ 10:  1بولس ويبعث هناك )

ي أنطاكية السورية من قبل يهود غير معروفير  
 
بدأت الكنيسة اليهودية / الوثنية المختلطة ف

(، مدفوعة باالضطهاد من القدس ) نانيةو يحدثون اليت - 11: 11)تسميهم أعمال الرسل باليونانيير 

40 .)  

رد من المدينة بعد 
ُ
يزعم لوقا بالفعل أن المجتمع المسيخي بأكمله باستثناء الرسل هو الذي ط

ن (. لكن المعلقير  أظهروا أنه غير قادر عىل دعم هذه األطروحة، وأ1: 5استشهاد ستيفن )

اًما  ي غضب اليهود األرثوذكس ألنهم كانوا أقل احير
 
الهيلينيير  هم فقط الذين طردوا. لقد تسببوا ف

" )الناطقير  باللغة اآلرامية(، الذين ظلوا غير مض يير   هدينطللقانون اليهودي من المسيحيير  "العي 

ي عام    (. 131-141، ص 1156)راجع كتان 

" يير  ، وليست مقسمة إىل "هيلينيكنيسة القدس كوحدة متناغمة لتصور لوقا  يير  تبعون " و "عي 

ي شعان ما يتم 
عقائد مختلفة. إنه يجعل هاتير  المجموعتير  تختلفان فقط حول التفاهة النر

ي سياقات مختلفة يستخدم مصطلح 6-1: 6تسويتها )
 
(. من الصعب اتباع روايته ألنه ف
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ي 
 
ي  1: 6"الهيلينيون" لإلشارة إىل مجموعات مختلفة: ف

 المسيحيون اليهود المتحدثون يعن 

ي ةاليونانيب
 
ي يير  األرثوذكسينليإىل اليهود الهشير ي 41.  1؛ ف

 
.  إىل 40:  11، وف  الوثنيير 

ح أن بولس هو الذي ألقر أول عظة مسيحية هناك أما بالنسبة إىل أفسس ، فلم يستطع لوقا أن يقير

ء إال عن طريق إد مع الزوجير   سجل وصول بول، الذي يس، سيقرأ النص. بدون اإلدراجراج شي

: يال وأكيال كبريس  ، ما يىلي

 ما هو فدخل المجمع وحاج اليهودأتركهما هناك و فسس و أفاقبل إىل  11:  15"

 ن يمكث عندهم زمانا اطول لم يجبأإذ كانوا يطلبون و  40:  15

ي عىل كل حال ان  41:  15
ي أورشليم ولكن سأبل ودعهم قائال ينبىع 

 
ليكم ا رجعأعمل العيد القادم ف

 "فسسأأيضا ان شاء هللا فاقلع من 

ي أفسس(. 
 
  ال معن  للقول: لقد تركهم هناك )ف

ي 
 
فسس. كما أنه ال يوجد سبب يمنع الزوجير  أبل هو نفسه ذهب اىل المجمع كأن المجمع ليس ف

(، واآلية التالية بعد ذلك تظهر أنه  46:  15المتدينير  من الدخول معه: هناك عدة آيات الحقة )

 يهودي. المجمع الكنيس أو ال ك مجتمع يهودي مسيخي جاهز داخل هذا كان هنا

 ، ي وقت سابق من الفصل الثامن عشر
 
ي اأقل أهمية ، ألكيال لوقا، كما رأينا  أعطف

 
ي  لمسيحف

 
ية ف

 كورنثوس مما كان عليه الحال تاريخًيا. 

ي اإلرسالية ايبدو أن الحقيقة هي أن "أكيال وبريسكال كانا مهمير  للغاية بالنسبة ل تاري    خ 
لمسيحية النر

ي عنها ")
 . (، عىل الرغم من أنه قلل من مساهمتها 539ص، 1971هانشير  لم يستطع لوقا التغاض 

ا. فيما يتعلق بروما  ، ُيظهر كل من سفر أعمال الرسل ورسالة بولس إىل أهل رومية أنه كان أخير

ي المدي
 
ة من أن لوقا يتالعب مر  ، عىل الرغمنة إىل حد ما قبل وصوله إىل هناكهناك مسيحيون ف

يسة كن  سأخرى باألدلة، ومن الواضح أنه يود منا أن نصدق أن المبشر العظيم هو نفسه الذي أس

 . روما 

( المسيحيير  الذين 15( ، يمثل سفر أعمال الرسل )اآلية 14:  45بعد تسجيل وصول بولس )

ي وهو خرجوا من المدينة لمقابلته )
 
ي طريقه إىل هناك( ف

 
بيوس و الثالثة الحوانيت أورن ف ال يزال ف

ي )اث
 
 نابوىلي وروما ،  الطريق نان من أماكن التوقف المعروفة ف

كم عىل التواىلي من   41و 63بير 
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ي قصة مأخوذة من أحد مصادره تنكره حقيقة أن اآلية 
 
المدينة(. إن قيام لوقا بإدخال هذه اآلية ف

ي نهاية اآلية 
 
 وصول بولس إىل العاصمة(. ) 14التالية تعود إىل الحالة المذكورة ف

ي روما  راجيقر اإلد
 
ا عن ولم يذكر شي، لكن لوقا لم يذكرهم مرة أخرى، بإيجاز بوجود المسيحيير  ف

ً
ئ

 الكنيسة هناك. 

 من ذلك، جعل بولس يستدعي 
ا
ي  -بالنسبة للوقا  سلطةشخص صاحب  -بدال

 
قادة اليهود ف

ح المسيحية لهم، المدينةال ا عنها، إال أنها تواجه  ، ألنهمذين يطلبون منه شر
ً
ال يعرفون شيئ

ي كل مكان )
 
ة كانت موجودة (. يتضح من رسالة بولس أن طائف44: 45معارضة ف ة مسيحية كبير

ح لوقا. ها، كما يقو جهلأن يو  ة، وال يمكن لليهود القياديير  أن يظلوا غير مبالير  بالمسيحيهناك  ير

ي سفر أعمال الرسل
 
ي الغالب إىل مجرد رفقاء  ، حنر رفاق بولس المرسلير  يتمف

 
تحويلهم ف

ي كان لديهم. أو لم يت
ي نعرفها من الرسائل النر

القا. عىل م ذكرهم إطمسافرين، دون المسؤوليات النر

ي عدة مناسبات إىل كورنثوس كمندوب بولس وذكسبيل المثال
 
سع مرات ر ت، تيطس، الذي ذهب ف

ي كورنثوس الثانية
 
ي سفر أعمال الرسلف

 
 . ، لم يرد ذكره ف

ي المناطق المختلفة قال باريت إننا لسنا وحدنا 
 
ل ربما لوقا ، بالذين ال نعلم كيف بدأت المسيحية ف

ا 
ً
 (. 531، ص 1111بدايات )تلك ال، كان من دواعي شورنا أن نعرف المزيد عن نفسه أيض

 حنر تصل إىل نهايتهقصارى جهده باستخدام مواد قليلة كان يبذللوقا  
ا
طبع ال ل. باا ، ويقصها قليال

، أكير مما يمكننا إعادة بناء إنجيل مرقس من إنجيل لوقا إذا لم يكن يمكننا إعادة بناء مصادره

ا. ولكن يمكننا أن نسأل كيف وصل إىل مادته. 
ً
 مرقس موجود

ح هاي كان بإمكانه زيارة مجتمعات أن لوقا من أجل الحصول عىل المواد  (: 56، ص 1171نشن )اقير

ي وكورنثوس وأفسس وأنطاكية السورية. أو يمكن لزوار ، مثل تلك سبولمهمة ل ي فيلين 
 
الموجودة ف

هذه األماكن اآلخرين إجراء استفسارات عنه. أو ربما كتب للحصول عىل معلومات. من المؤكد أن 

ي قيرصية حول كيفية قيام بطرس 
 
قصة كورنيليوس الطويلة تبدو وكأنها حكمة من الكنيسة ف

اف ا-بتأسيس مجتمعها اليهودي ي النهاية من الحصول عىل اعير
 
ألممي المختلط، وكيف تمكنت ف

ي القرن الثامن من  يير  األممالقدس بأن قبول 
 
در بالفعل ف غير الختان كان أمًرا صحيًحا. كما قال هير

 أسسها. من ل و الكنائس المحلية قد زعمت أن الرس، فإن العديد من شر ع
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ع من الشد الملون الذي يتوقعه المرء من مجتمع هذه القصة بالذات، المليئة بالمعجزات، هي نو 

ي األصل تشير إىل
 
ي االحتفال بأصله. إن وصولها إىل لوقا كوحدة مستقلة ف

 
قيقة أنها ال ح يرغب ف

ي سفر أعمال الرسلتتناسب تماًما مع تس
 
فت لسل األحداث ف ؛ ألنه إذا كانت أورشليم قد اعير

ي الفصل ، فإن (15:  11نير  )بالفعل أنه من المناسب السماح لغير المختو 
 
المؤتمر األخير هناك ف

وري. 15  ، والذي يجب أن يقرر هذه المسألة بالذات، سيكون غير رص 

ا من 
ً
ض جيد ي قيرصية قد بدأها فيليب  40:  5هناك تفاوت آخر هو أننا قد نفير

 
أن المسيحية ف

 . ، قبل بطرس بكثير  اإلنجيىلي

ي المجتمعات الم
 
ي ظهرت ف

 سيحية المبكرة هي "التكلم بألسنة"، ألن هذا يتكرر أشهر المعجزات النر

ي الكنائس الخمسينية الحديثة. 
 
ي فف

ي تعن 
 
جم موهوب. ف ي ال يمكن فهمها إال لمير

  1هم األقوال النر

ي وسكورنث
 
ي سفر أعمال الرسل يحدث هذا ف

 
، أضاف بولس مثل هذا الكالم بير  مواهب الروح. وف

لروح يعمل. وهكذا عندما سمع بطرس ورفاقه اليهود  مناسبتير  كعالمة ال لبس فيها عىل أن ا

ا  ير  يعىل األمم-، أدركوا بذهول أنه ه "يتكلمون بألسنة ويعظمون هللا"وعائلت كورنيليوس
ً
أيض

ي أفسسيليها(وما  45:  10انسكبت عطية الروح القدس )
 
، حل الروح القدس ؛ ولما تعمد بولس ف

 (. 6: 11عليهم، وكانوا يتكلمون بألسنة ويتنبأون ")

ي شد 
 
ي يوم الخمسير  للفصل ف

ء للرو من أعمال الرسل الثان  ي مسير  ح. بعد خ، تم تصوير أول مخ 

ي عىل التالميذ يوًما من عيد الفصح
ي  140بحلول ذلك الوقت -، يأنر

 
مثل ري    ح قوية من -العدد  ف

ي هذه الحالة ال السماء 
 
درة عىل ق، أي البلغات لم يتم تعلمها اللغة اللسانية بل ب ونتكلمي، وف

ي 
ع ذلك ليست اللغة األم ، وميمكن التعرف عليها كلغات مألوفة التحدث "بألسنة أخرى" النر

ح بارين أن لوقا كان هنا يكّيف الظاهرة الخارقة للطبيعة للمتحدثير   ي تعلموها. يقير
، وال اللغات النر

ي إظهار أن الكنيسة كانت عالمية منذ البداية )
 
 (. 101، ص 1114للغة األلسنة مع رغبته ف

ي خطاب الوداع الذي تم وضعه 
 
ء الروح. ف ي ا لمخ 

ً
  لسانعىليعطي اإلنجيل الرابع رواية مختلفة جد

ي الفصل 
 
ي األناجيل األخرى ، ك، لم يتنبأ بكارثة ودينونة كونية14يسوع ف

 
م يتنبأ بل لما هو الحال ف

ء " -" ، أي "الروح القدس معزي - بقدوم "مساعد آخر  ي
وسوف يكون ، كما الذي سيعلمك كل شر

ا )
ً
قام و  صلببال، متاًحا لجميع المؤمنير  بعد أن" تمجد "هو نفسه، أي وما يليها( 35:  7قال سابق
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 من بير  األموات. 

ي حادثة اختلقها استخدام 
 
ي عيد الفصح، ف

 
ي الواقع ينقلها إىل تالميذه عندما يظهر لهم ف

 
إنه ف

ي اإلنجيىلي المتطور للعهد القديم: تماًما كما جعل 
 
هللا اإلنسان "روًحا حية" من خالل التنفس ف

 ،ذ يسوع عندما "نفخ فيهم وقال لهم، كذلك تغير كل كيان تالمي(7: 4أنفه "نسمة الحياة" )تكوين 

 (. 44: 40. يو قبلوا الروح القدس" )أ

ي يوم واحد  باختصار، يجمع هذا اإلنجيل بير  عيد 
 
ح ، ويجعل نقل الرو الفصح وعيد الخمسير  ف

ء مختل ي
ي أعمال الرسل. شر

 
ي التاري    خ، عما هو ف

 
 ف تماًما، ليس فقط ف

ي بأن هناك انقساًما عزيًزا بير  وقت حياة يسوع عىل 
ك فيه الروايتان هو اقتناع ضمن  كل ما تشير

األرض والوقت الذي كان الروح فيه متاًحا للتالميذ. إن تصوير االنقسام بهذه الطرق المختلفة ال 

ي 
 ضمنًيا يعن 

ً
 ا تاريخًيا حقيقًيا. أن هناك حدث

ي عام 
 
ي ويليامز ، نشر رئيس الد1151ف ي أبيستويث، شي ج 

 
تقييًما ، مسًحا و راسات الدينية آنذاك ف

. xenoglossia  التحدث بلغة غير مفهومةو  تحدث بلغات ال يعرفها الشخصلألمثلة الحديثة لل

ي 
 
ات األقوال "غامضة ف ي الحاالت األوىل، أشار إىل أن تفسير

 
، وغالًبا ما تكون غامضة"المحتوى  ف

 من مجرد نصائح إىل المصلير  "لمتابعة المسار الروجي وتجنب الهالك الذي 
وتتألف من أكير

ورة ا إىل عدم تقديم أي تفسير لسبب رص 
ً
 نقل مثل هذه سيصيب الملحد". إنه يحتاج أيض

ة )ص ة الملتوي، ناهيك عن الحاجة إىل نقل المعلومات التافهة بهذه الطريقالمعلومات األساسية

 وما يليها(.  54

، فقد وجد أنه لم يتم التحقق من أي  xenoglossia التكلم بلغة غير مفهومة  أما بالنسبة إىل

أن فرص ىل ع كنائس الخمسينية، بينما يرد أتباع الير  ادعاءات حديثة من قبل علماء لغويير  مختص

اف هي أمر عادي ، لغة ولهجة معروفة 4500، حيث يتم التحدث اليوم بحواىلي عدم االعير

، وهناك وكذلك ألسنة غير معروفة يتحدث بها شخصيات خارقة للطبيعة وانقرض العديد منها 

 (. 153وما يليها،  34)ص 

، أو يحذرون من أن و قد ينسبها النقاد المسيحيون للغة المصطلحات  ي
إىل االمتالك الشيطان 

 
ً
 ا للعقيدة الراسخة. لكنهم ال يستطيعوناألقوال الكنسية غير المنضبطة يمكن أن تشكل تهديد
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ا لسفر أعمال الرسلإنكار أنه، 
ً
ي شكل رؤى وأقوال وفق

 
ي الكنيسة األوىل ف

 
، تجىل الروح القدس ف

ي أولئك الذين يسمحون لسفر أعمال الرسل  نبوية وكالم بألسنة. 
 
وقد يكمن مستقبل المسيحية ف

ينزال حقائق أن يرشدهم إىل االعتقاد بأن مثل هذه الظواهر ال ت ة؛ ألنه، خالل القرن العشر  ،حارص 

ي ندوة ديمب
 
 450بحواىلي  1111سير تطورت الخمسينية من عدم األهمية إىل حركة عالمية قدرت ف

، حيث يتحول مركز مليون شخص ي ي نصف الكرة الجنون 
 
. تقع العديد من الكنائس الخمسينية ف

ا لذلك. 
ً
ي  ومن ثم فإن "ما لم يكن من ثقل المسيحية وفق

الممكن تحقيقه خالل ما يقرب من ألق 

ي غضون قرن من ميالد الحركة الخمسينية 
 
ي يتم تحقيقه ف ي األورون  وع التبشير عام من المشر

 (. 111)ماكروبرت، ص 
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 "نحن" ورحالت بولسالضمير  مصدر - 6

 

 إىل أوروبا العبور -أ 

ي ثالثة "نحن" هو األكير  الضمير  من بير  جميع مصادر أعمال الرسل، فإن مصدر 
 
 إثارة للجدل. ف

 " كما لو كان هو نفسه هناك. لناأقسام معنية برحالت بولس البحرية، يكتب المؤلف "نحن" أو "

ي ا
 
ي قدمها له ف

ا لبولس أمر مستبعد بالتأكيد من الصورة النر
ً
، قد ر. ربما، إذنلسفلكن كونه كان رفيق

، بولس. إذا كان األمر كذلك يرافق "نحن" من رواية سفر شخص آخر كانالضمير رسم مقاطع 

وري توضيح سبب ترك المؤلف األصىلي  .  لمؤلفير  ولم ينسبه ل"نحن"  الضمير  فمن الرص   األصليير 

 من ذلك، قيل )بواسطة 
ا
،بدال خرون( أن لوقا هنا فقط يتبع اتفاقية األدب أ، و 445، 441 ص روبي  

ي تتطلب أن تكون الرحالت البحرية مرتبطة بصيغة ال
ي النر

مؤلف قد متكلم، سواء كان الالهلنسنر

 بالفعل أم ال. معهم شارك 

، مقاطع 1157عمال عام سفر األ مالحق لتعليقه عىل ح كونزيلمان ذلك من خالل طباعة يوض

 ومن مغامرات ليوسيب Verae historyiaeذات صلة من كتاب لوسيان أوف ساموساتا 

ي القرن اوكليلوفون من تأليف أخيل تاتيوس
 
ي بعد الميالد. ، وكالهما كتب ف

 لثان 

 .  خدمت هذه الروايات غرضير 

حت أن األشخاص الموجودين عىل  ، اقير
ا
، وجميعهم  مير  السفينة شعروا بأنهم مجتمعأوال

ي مخاطر الرحلة. 
 
ء مثل "اعتقدنا أننا  منخرطون مًعا ف ي

، لكننا فعلنا جميًعا ما الطريق نا ضللشر

ي النهاية" من شأنه أن يعي  ع
 
  ن الفكرة. بوسعنا وتوصلنا ف

ي ثانًيا 
 
، تشجع كلمة "نحن" قراء القصة عىل الشعور بأنهم هم أنفسهم متورطون بشكل مباشر ف

 أحداثها. 
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ي من  ي أعمال 1  45: 11إذا تم، كما هو صحيح، استبعاد النص الغرن 
 
، فإن أول كلمة "نحن" ف

ي 
 
 وتستمر لثمانية آيات فقط.  10:  16الرسل تظهر باختصار ف

، أي ما إذا كان يجب العبور لألمميير  إرسالية بولس  عنقبل طرح سؤال حاسم إنه يدخل النص 

 من آسيا إىل أوروبا. 

ة المتبقية تقريًبا من  ي جميع أنحاء مقدونيا واليونان طوال الفير
 
أدى قيامه بذلك إىل عمل مكثف ف

ية الثالث. حنر اآلن، وجهه "الروح القدس" ورفاقه ل ي  آسيا رب علذهاب إىل الغرحالته التبشير

ي )الصغرى (. والغرض 5-6: 16، وبدون توقف وبدون انحرافات، إىل ترواس، عىل ساحلها الغرن 

من ذكر التوجيهات من الروح القدس و "روح يسوع" هو إثبات أن بولس نفسه لم يختار المقاصد، 

 ولكنه انطلق إىل الهدف الذي اختاره اإلله. 

عة الخارقة للطبيعة  كان الدافع وراء قرار العبور من ترواس خالل  من-إىل أوروبا هو المزيد من الي  

حنر اآلن، تم تحديد -، وعندها "سعينا عىل الفور للذهاب إىل مقدونيا" لبولس ترؤية ُمنح

ية آلسيا الصغرى ألن "هم"  الحزب الذي يعي  الكتلة ألننا "خلصنا إىل أن هللا قد دعانا" -الي 

ي تؤدي للكرازة باإلنجيل هناك. يبدو أ
ن فكرة لوقا هي أن هذه الرؤية ذات األهمية الحاسمة، والنر

ي هذه المن
 
، قد صدق عليها شخص حارص  ف ي الممتد عىل فصلير  كاملير  سبة. اإىل العمل التبشير

ي "
 . "، وقد شهد شاهد عىل هذه الحقيقةأرسل هللا بولس إىل أوروبا إنه يعن 

، حيث من "نحن" لبضع آيات حنر يصل بولس إىل الضمير ستمر ي ي ه تم الواضح تماًما أن فيلن 

كير  االنتباه عىل الضمير  التخلص من
ي  بولستدريجًيا لير

 
، "نحن" 10:  16. عندما قدمت ألول مرة ف

ي "بول
، اتبعت جارية "بولقه". بعد سبع آيات من هذا القبيلورفا ستعن  ي ي فيلين 

 
س ، ورد أنه ف

ي عن "نحن" البولس ونحن". فهنا يتمير  
 إال أصحابه.  شملتال  نر

                                               
ي الرواية المتعلقة باألنبياء الذين أتوا من القدس إىل أن 1 

ي  ةالغربينصوص بعض ال تطاكية، قرأف 
ي 45:  11ف  ِ

: "َوف 

 
َ
اِكَية

َ
ط
ْ
ن
َ
 أ
َ
ِليَم ِإىل

َ
وُرش

ُ
ِبَياُء ِمْن أ

ْ
ن
َ
َر أ
َ
َحد

ْ
اِم ان يَّ

َ
 األ

َ
ك
ْ
اَر..."  .ِتل

َ
ش
َ
اُبوُس، َوأ

َ
غ
َ
 أ
ُ
ُهُم اْسُمه

ْ
 ِمن

ٌ
اَم َواِحد

َ
 رصح( ي11ص  EPP)َوق

ي النص ال أصلليس لديه  مقطعبأن "هذا ال
ي ف  ي إل "من  . قوي غرن  ض أنه كان غائًبا عن النص الغرن  ، يريانوسالمفير

ي فقرة "نحن
 بمرافقة لوقا بولس ف 

ا
ا " من  ألنه قام أوال

َ
ْبن
َ
ل
َ
ضمير ، وبالتأكيد لم يكن سيتجاهل كلمة "10:  16ط

ية ي اإلنجلير 
ي الجمع نحن ف 

ية "نحنالضمير ظهر ي. 45:  11" السابقة ف  ي اإلنجلير 
" هناك أن الكاتب تخيل أن ف 

ي أنطاكية وقدم كلمة "نحن" الم
ا ف  ً ي ؤلف سيكون حارص 

وان  ي ألنه عرفه ب  "لوسيوس" القير
 1:  13، الذي قيل ف 

ي أنطاكية )راجع
 (. 34n7.7ص.  ،1971هانشير  ؛ 10، ص . 1987 كونزيلمان  ليكون ف 
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وء ، وس"نحن" عىل اإلطالق، عن كيفية طرده لعبدة الشيطان الضمير يتبع ذلك قصة بدون 

، وسجنه، وإطالق شاحه عندما فتح زلزال جميع أبواب السجن، استجابة لصلواته، ولم معاملته

رً الزلزال يفعل  ي  ا يذكر رص 
 
(. 46:  16، لكنه جعل األغالل تسقط من جميع األشى )مكان آخر أي ف

 ، كما فعلت عائلته كلها. قبل المعموديةف، السجان أن بولس يأمر بقوى خارقة ، أدركعند هذا 

غير  من االحتماالت  مجموعة" ا قاده إىل استنتاج أنه ةالكامل قصةالتفصيىلي لل هانشير  تحليل 

وة مهما كانت" أي فج ا وال ينتج عن غيابه ةغير تاريخي ا باعتباره ا المحتملة يجب استبعاده

  (. 501، ص 1171)

ي هذا 
 
ي من "نحن" ف ي يتم بها التخلص التدريخ 

ي هنا هو لفت االنتباه إىل الطريقة النر
لكن ما يشغلن 

ي  شد ال ي فيلين 
 
، وكذلك مالحظة أن نفس التسلسل يتكرر عندما يظهر "نحن" مرة لمهمة بولس ف

ي 
 
ي "بول5: 40أخرى ف

 تعن 
ا
 هناك  "نحن"م يتم ذكره باإلضافة إىل، ثواآلخرون" س. أوال

ً
ا ، وأخير

  قصة عنه بدون كلمة "نحن". 

ي ال تشير إىل أعمال خاصة لبولس. 
آلن إىل أنتقل ا وبالتاىلي فإن "نحن" مقصورة عىل األقسام النر

ي من مقاطع "نحن" وإىل الرواية الكاملة للفصل 
 . 40هذا الجزء الثان 
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 العودة إىل القدس وتجميع األموال  –ب 

ي  الضمير  عندما يعود 
 
، ولكن هذه المرة5: 40"نحن" ف ي ، بعد . عاد بولس مرة أخرى إىل فيلن 

ية سنوات ي طريق عودته إىل القدس من رحلته التبشير
 
ي رحلة خارجية إىل اليونان، ولكن ف

 
، ليس ف

 الثالثة الالحقة. 

ي الفصل إذا كان مقطع "نحن
 
ي الفصل يصادق عىل رؤية ما  16" ف

 
 40، فإن المقطع األساشي هنا ف

ة لبولس  يب ي هذه الرحلة األخير
 
دو أن له وظيفة جعل القارئ يشعر بأنه منخرط بشكل مباشر ف

، الذي يقول ليس واضًحا من سفر أعمال الرسل؟ هذا كرجل حر. لماذا يسافر إىل أورشليم

  (. 44:  40؛ 41: 11بطريقته المعتادة ليس أكير من أن "الروح" دفعه )

ي تحمل عناء جسيمة لجمعها من كنائسه فقط من رسائله يتضح أن هدفه كان ت
سليم األموال النر

ام اال  ي أبرمها مع يعقوب وصغير اليهودية إىل كنيسة القدس وذلك الحير
ويوحنا لدعم   فا تفاقية النر

؛ 1و 5كورنثوس   4؛  4-1: 16كو   1؛  47-45: 15كنيسة فقراء أورشليم المسيحيون )رومية 

 (. 10: 4غالطية 

ي ) نظًرا ألن كلمة "نحن" ي فيلين 
 
ي نفس المكان )17:  16تم إسقاطها ف

 
(، فقد 5: 40( واستؤنفت ف

ي "نحن" مشتقة من نفس الكاتب ُيعط االنطباع بأن مجمو 
ي ف-عنر

 
ي ف

ي يمن شخص لديه بقر
 
ي ف لن 

 من الذهاب عي  مقدونيا إىل اليونان مع بول16رحلة خارجية من الفصل 
ا
ي حنر ، والذي س، بدال

 بقر

ة إىل اليونان. )لم يمعودته إىل هناك من ر  ة واألخير ية األخير ي عب ر حلته التبشير دته من ند عو فيلن 

ية الثانية  ، لكنه سافر إىل فلسطير  عىل مير  سفينة من اليونان(. الرحلة التبشير

ي الفصل  453، ص 1165)هانشير  ، أظهر ومع ذلك
 
يتأثر بعدم قدرته  40وما يليها( أن شد لوقا ف

ي الكشف ع
 
ة إىلأو عدم رغبته ف ق. تقول الرسائل إنه رافقهن سبب رحلة بولس األخير بال  ، الشر

، مندوبون عن كنائس اليونان ومقدونيا وآسيا الصغرى الذين ساهموا بالمال ، من أجل حمايتهشك

 الذي كان ينوي تخصيصه للقدس. 

ي كورنثوس، حيث ذهب من أفسس بسبب بعض
 
ا أن الرحلة بدأت ف

ً
لخالف ا تظهر الرسائل أيض

ي كورنثوس لعدة أشهر حنر جلب المال إليه من الكنائس ول سلطته. تم تسوية ذلكح
 
ي ف

، وبقر

ي كانت تساهم فيه. 
 األخرى النر
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وا  يسافرون معه عىل مير  سفينة من  س المال كانت الخطة من الواضح أن الرجال الذين أحرص 

 كورنثوس. 

ي بموجبه
 غير رأيه وقرر بدء الرحلة ب ا من هذه النقطة لدينا فقط أدلة سفر أعمال الرسل، والنر

ً
، را

 عي  اليونان
ا
إىل آسيا الصغرى وما ، ومن هناك فقط عن طريق السفن ومقدونيا  متجًها شماًل

 بعدها. 

، فإن شده لتحركات بولس من أفسس إىل أعمال الرسل لم يذكر جمع األموال، ربما ألن سفر اآلن

  -د ثالث آيات مجر  -أوروبا والعودة إىل آسيا الصغرى كان موجًزا 
ً
 . ا وغامض

 ، إىل "اليونان" ثم عقد العزم عىل "العودةفقط عي  مقدونيا  ، ولكنال ُيقال إنه ذهب إىل كورنثوس

ي أعمال الرسل (. 3-1: 40عي  مقدونيا" )
 
ي السفر ليسوا، ف

 
ن ، يحرسونه ويحفظو نظًرا ألن رفاقه ف

فالمال، فال يمكن أن ي د اإلطالق إال بع لم يذكرهم لوقا عىل؛ و كونوا أكير من نوع من حراس الشر

ض أن االثنير  اآلسيوي-، ويقول إن "هؤالء أن ذكر أسمائهم
ي نهاية القمن المفير

 
ائمة ير  المذكورين ف

ي آسيا الصغرى"قد تم إرسالهم من مق-
 
. هنا 5: 40، وكانوا ينتظروننا "هناك )دونيا إىل ترواس ف

ي آسيا الصغرى وسيكونان قد  يظهر ضمير المتكلم األول(. سيكون اآلسيويان
 
 عىل دراية بالسفر ف

ا من ترواس بدون 
ً
ق ، أفسسب المرور تم إرسالهما للعثور عىل سفينة ستأخذ المجموعة بأكملها شر

ي كان بولس حريًصا عىل تجنبها. 
 والنر

ي مقدونيا، ألن اآلية 
 
ي ف :  6من الواضح أنه تم إرسالهم من فيلين  ي  تنص عىل ما يىلي  "وأبحرنا من فيلن 

ي ترواس". بهذه الطريقة، قد ُيعط االنطباع بأن الشخص الذي انضم إىل الحزب 
 
وأتينا إليهم ف

ي هو الذي يتحدث عن "نحن" أو  ي فيلين 
 
ي هذه المرحلة. الجمع"ضمير  فقط ف

 
 " ف

ي قضيته أمام الواىلي فيلكس، وهو يير عندما وصل بولس إىل أورشليم
 
سفره إىل  ، قال إن سببافع ف

ي " )هناك كان "لت
  (. 17: 44قديم صدقات ألمنر

ي سفر أعمال الرسل،  ةالوحيدوهي اإلشارة –موال األ غالًبا ما ُيفهم هذا عىل أنه إشارة إىل جمع 
 
ف

 فهم ذلك. بولس رسائل والذي ال يمكن للقراء الجهالء ب

ي تتعلق باليهوديةلكن اإلشارة هنا إىل الهداي
وهي -اء وليس المال للمسيحيير  الفقر  ،ا والعطايا النر

ي ال تعتي  عالوة عىل ذلك هدية شخصية من بولس ولكنها نشأت عىل يد كنائس 
األموال النر
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ي سفر أعمال الرسل أن "ال47-45: 15)رومية  يير  األمم
 
 "، إن لم تكنعطايا(. تظهر اآلية التالية ف

ا 
ً
ي الواقع إىل المال الالزم لتحمل نفقات أربعة فقراء"الصدقات" أيض

 
ان . كةنارص من ال ، تشير ف

وما يليه( أن يفعل ذلك  43: 41، قد وافق عىل طلب يعقوب )بولس، عند وصوله إىل أورشليم

ئ نفسه من أي شكوك بأنه كان معادًيا للممارسات اليهودية.   ليي 

ي الفصل 
 
ي أنطاكية، يذكر سفر أعمال الرسل أنه 11ف

 
ا، وفقط ف

ً
ي وقت مبكر جد

 
 ،تم جمع األموال ف

ي من أجل "إغاثة" م أعطوا المال ، وأن بولس وبرنابا ، نظًرا لمجاعة عالمية متوقعةالقدسسيحنر

 (. 30-45: 11لحكماء القدس )

 تاريخيا. صحيح هذا بالتأكيد ليس 

أهل غالطية عن رحلة واحدة لبولس وبرنابا إىل أورشليم، ومن الواضح أنها  الرسالة إىل تحدث ت

ي الفصل وصفا ويوحنا  ألة الختان مع يعقوبكانت الرحلة لمناقشة مس
 
من  15، كما هو مسجل ف

ي 
 
ي القضية هي نفسها كما ف

 
 سالةر  أعمال الرسل، فيما يتعلق بهؤالء األشخاص المعنيير  والسؤال ف

ي هذه الرسالة غالطية. 
 
ي تلك غر ن ؛ ألمع برنابا له لىع  ذكر رحلة سابقة ي، إىل غالطية بولس، ف

 
ضه ف

  و أللقدس. ولهذه الغاية شدد عىل أنه نادًرا ما كان هناك الرسالة كان التنصل من تهمة أنه تابع 

 ، ال سيما تلكله للقدس ذكر أي زيارةلم يله تعامالت من أي نوع مع الرسل هناك. إذا كان  تكان

ي أ
 
عم ف

ُ
، مما مكنهم من القول إن استقالليته مبنية ، لكان قد خدع أعداءه11عمال المهمة كما ز

 عىل كذبة. 

( كيف حدث lx، ص. 1115ل زيارة واحدة. يظهر بارين )زيارتير  من أصعمل بقام أعمال الرسل 

ي أو  تن القانون قد تأكدع خىلي بالتبولس  كرازةهذا عىل األرجح. تقول رسالة غالطية أن  
 
رشليم ف

يطة أن ي ، رازةكع هناك تم فيه تأكيد هذا التذكر الفقراء هناك. كان للوقا تقليد عن اجتما تم شر

 ، إىل أن الغرضير  المختلفير  خطأ بالللمسيحيير  هناك. وخلص،  معونةولس الب وتقليد آخر قدم

 هما زيارتان واجتماعان. 

ي شاًبا  ي وصل فيها إىل ترواس. هناك ُيحنر
أعود اآلن إىل رحلة بولس إىل القدس، إىل النقطة النر

-1: 40ة )يسقط من نافذة بثالثة طوابق نتيجة نومه أثناء االستماع إىل موعظة بولس الالمتناه

ي العظة )اآلية (. يقال إن 14
 
ون ف ي قصة الشاب ، ومع(5"نحن" حارص 

 
، وال ذلك ال يوجد "نحن" ف
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ي نهايتها 
 
(، وليس ، حيث "هم" فقط )جمهور حنر ف - 5كما يتوقع المرء من اآلية -بولس المحىلي

ي ذلك المكان "نحن" و 
 
(. مرة 14، يسعدون أن يفرحوا بالقضية السعيدة للحادث )اآلية "هم" ف

ي تتحدث عن أعمال بولس الخاصة. 
ي األقسام النر

 
 أخرى ال يوجد "نحن" ف

ي بت ا تعود "نحن" مع استمرار الرحلة إىل ميليتس. لكنه
ة من الوقت بينما يلقر ولس سقط هناك لفير

ي أفسس، عىل بعد . و 40خطاب الوداع كمبشر مسيخي لبقية الفصل 
 
قد استدع حكماء الكنيسة ف

ي إشارة إىل أن االستشهاد ينتظره، ويحذر من أنه ، لسماعه يكم  50
 
قول إنه أكمل حياته المهنية، ف

ي بعد رحيله 
 ، ال يتحمل مسؤوليتها بأي حال من األحوال، ستؤدي إىل تمزق الكنيسة. بدعةستأنر

 ،ح لماذا يتعير  عىل هؤالء الحكماء الخطاب ال يتناسب مع سياقه بشكل جيد. ليس من الواض

ا ليس فقط لسماع   50 مرة قبل بضعة أشهر فقط، أن يسافروا لمسافةالذين رآهم آخر  ً كيلومير

ا هذا 
ً
ي من بوللسماع هذا ال، ولكن أيض

ير الذانر سه ، الذي يتذكر كيف كان يعمل بنفسقدر من التي 

ي وسطهم،  حنر 
 
، وهو بالمجمل المبشر لم يطبق عىل أي منهمما العظم لمدة ثالث سنوات ف

ي من دم  
، "نقر كل الناس". )هل نسي أنه قبل اهتدائه كان يضطهد المسيحيير  "حنر المثاىلي

 ؟(. 4: 44الموت" 

ا للذهاب إىل أفسسضالوقت  نأل-لوقا الستدعاء الحكماء لسماعه  حنر الدافع الذي قدمه
ً
 يق جد

ا. -بنفسه  ً  34-30: 15كو.   1غير مقنع، ألن جذبهم إىل ميليتس من هذه المسافة كان سيؤخره كثير

ي تلك  فضحي 10-5: 1 كو.   4و
 
ي لتجنب أفسس سيكون أنه خاف عىل حياته ف

أن دافعه الحقيقر

ي وقت سابق لالضطهاد الشديد. 
 
ي كان قد تعرض فيها ف

 المدينة النر

 لرسل ليس خطاًبا ، ما يقدمه سفر أعمال اباختصار 
ً
صورة  ة، بل تقييم لوقا ألهميمن بولسحقيقيا

ي يريد أن يحتفظ بها قرا
سمي دان الخطاب "وصية بولس"، ويشير إىل أن "نوع ئه. يبولس النر

يرة المقبلة،  يحذهو الت، الوصية" ا بالفعلكما  ر بشكل شامل من األوقات الشر
ً
ي  كان راسخ

 
 ف

 (. 461، ص 1116األوساط اليهودية )
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ة إىل روما –ج   الرحلة األخير

ي ميليتس، استؤنفت "نحن" )
 
ي قيرصية، حنر ( حنر تنتهي الرحل1: 41بعد خطاب الوداع ف

 
ة ف

عىل اعتقاله  -(. ولكن منذ ذلك الحير  تركز االهتمام عليه 15: 41يصل بولس إىل القدس )

ين من 45و  47هناك "نحن" حنر الفصلير   عد تلم و  وخطابات دفاعه المختلفة ، الفصلير  األخير

حت حراسة ت، كتاب اللذين يصوران رحلة السجناء، بمن فيهم بولس نفسه، من قيرصية إىل روما ال

 قائد المئة والجنود. 

ي القول إن كل 
 
 عن جوهر الفصل بارين محق تماًما ف

ا
وطه التقنية العديدة47من كان مسؤوال ،  ، بشر

ي البحر األبيض المتوسط حريةكان "عىل دراية بالبحر والمالحة الب
 
، وال سيما الظروف واألماكن ف

( "  (. 1175ص  1115والبحر األدرياتيكي

ي عىل روايات كافية عن اليحتوي األ 
ال  ها ، لكنرحالت البحرية المحفوفة بالمخاطر دب اليونان 

ي كانت  - 47تتضمن بشكل ممير  نوع البيانات البحرية المبتذلة ألعمال الرسل 
وهي البيانات النر

 ستضجر قراء الروايات. 

ي هذا الفصل لم يتم وصفها بالطريقة المرعبة المبالغ
 
ي البحر ف

 
يها لمثل هذه ف حنر العاصفة ف

 الحكايات. 

ي كتبها إذن
، من الممكن تماًما أن يكون لوقا قد بن  هذه الرواية عىل ذكريات نقل السجناء النر

ا قام بالركوب عىل نفس السفينة والذي، عىل عكس السجناء )الذين 
ً
شخص ليس هو نفسه سجين

ي وضع يسمح له بوا مقيدون بالسالسل وأسفل السطح(ربما كان
 
لبحرية ة التدابير اشاهدم، كان ف

ا المتخذة، وكان عىل دراية كافية بال
ً
ي ذلك الوقت، أل-مالحة البحرية لتسجيلها الحق

 
ن وليس ف

ف يشير زخر المذكرات لم تكن لتنجو من غرق السفينة. كان كاتب مثل هذا الحشد الرصي    ح غير الم

 سه باسم "نحن". ، وإىل نفسه ب  "أنا" وإىل الطاقم وإىل نفإىل السجناء بلفظ "هم"

 .  إذا كان لوقا هنا يعتمد عىل مثل هذا التقرير، فإنه لم يستخدمه دون تغيير

 
ا
ي البداية. يقول أوال

 
بأن نبحر إىل  ستقر الرأيما ا: "وعند1: 47، قدم كلمة "نحن" بشكل غير الئق ف

، ال سجناء إرس وليوس." وما تقرر هو ، سلموا بولس وبعض السجناء اآلخرين إىل قائد المئة يإيطاليا 

ه عنهم.   وليس إضافة شخص آخر يتم تميير 
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ي اآلية 
 
 نا ، وضعإىل إيطاليا" ، بعد أن "وجد سفينة من اإلسكندرية تبحر قائد المئة ، يقال إن6ف

ح للقارئ أن الشد   ي هذه اآليات هو أن يقير
 
"نحن" عىل متنها. قد يكون هدف لوقا مع "نحن" ف

 كله مستمد من شاهد عيان. 

ي 
 
ي -الواقع لكن ف

ا من أدخل لو - يتم بها التالعب بالمصدر هنا وهذه هي الطريقة الثانية النر
ً
قا عدد

ي يمكن فصلها بسهولة عن البقية ومن الواضح أنها خيالية. 
ي تمجد بولس والنر

 الحوادث النر

، وحيث ينصح بولس ، حيث ال يوجد "نحن"11-1اآليات يتضمن اإلدخال األول من هذا القبيل 

ي 
ي العام. ثم يقرر قائد المئة السؤال من خالل بعدم المض 

 
ا ف

ً
ي الرحلة ألن الوقت متأخر جد

 
 قدًما ف

 بنصيحة بولس.  ستخفافاال االستجابة لنصيحة القبطان ومالك السفينة و 

ي الواقع، لم يكن لقائد المئة سلطة ق
 
احد من ، كو ؛ وبولسفيما يتعلق بالمشاكل البحرية رار ف

ي مثل هذه المناقشاتن قبل أي من الثقبل م، لم يكن ليُ سجناء ال
 
يك ف نه ، ال سيما أالثة كشر

، وليس  ي مسيخي  لم يسبق له أن قطع هذا الطريق من قبل. فن تجربة بحرية. عيتحدث كنن 

 . 14إىل اآلية  5، فإن النص يعمل بشكل طبيىعي من اآلية حذف هذه اآليات الثالثإذا تم 

تتبع  47. عندما يتم إزالتها، فإن اآلية 46إىل  41من  تشتمل الحلقة المدرجة الثانية عىل اآليات

ي اإلدخال40اآلية 
 
ي وسطهم". ف

 
، مثل الخطيب الذي يشير إىل أنه عىل وشك ، "وقف بولس ف

ي أنه  كما لو   بير  تمور ، كل األ التحدث
 
 من الوقوف عىل سطح السفينة ف

ا
ي كنيس، بدال

 
كان يعظ ف

 إعصار. 

. أخي  يتكلم مر  ي مسيخي لجميع قيرص، وأن ا أمام، أنه سيبقر ليقف ه المالك، فيقولة أخرى كنن 

 . أنه "يجب أن نلقر عىل جزيرة معينة"من رغم بالسيبقون معه، 

ي اآلية 
 
ا عن السفينة 44ف

ً
، ينصح الجنود بقتل األشى لئال يجب أن يسبح أي شخص بعيد

 المنكوبة وي  هرب إىل األرض المجاورة. 

ك الذين ، وأمر أولئ. أوقفهم عن هدفهملذي أراد أن ينقذ بولسا، ( "قائد المئة43لكن )اآلية 

. يستطيعون السباحة أن يلق
ا
ي البحر وي  هبطوا أوال

 
ي تحتها خالكلمات ا" وا بأنفسهم ف

أرب  ع  - طلنر

هي إدخال آخر. إن تدخل روما لمجرد إنقاذ هذا األسير بالذات يتناسب مع -كلمات باليونانية 

. تصور لوقا لكيفية معاملة الس  لطات للمسيحيير 
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، وصل الجميع بأمان إىل "الجزيرة ... المسماة ميليتا". وعادة ما ُيفهم عىل 45بحلول بداية الفصل 

ي وارنيك قدم
ي التاريخ 

 
ي جزيرة سيفالينك  ها أنها مالطا، عىل الرغم من أن الجغراف

 
ي لسان األرض ف

 
يا ف

ي  عىل 1157عام 
 
ي )التفاصيل والنقد ف

 (. 43-37ص ، راسبيكالبحر األيون 

أفىع سامة  ، عنا قصة بدونها متبعهي؛ "نحن" ، ولكن الضمير هما باآليتان األوليتان من هذا الفصل 

 لم يتأذى بولس من لدغتها. ثم 
ُ
ي كل هف "نحن". تم تضمير  القصص عن بولسستأنت

 
ذه ، ف

 ال يحتوي عليها. أصىلي مصدر  إىلالحاالت، 

ي العهد الجديد غونير بورنكام هو 
 
وا )ص  الباحث ف ( أن القطعة 104من بير  أولئك الذين اعتي 

ي األصل ال عالقة لها ببولس. 
 
درجت فيها ف

ُ
ي أ
 الكتابية النر

ا إىل أن الجنود 457، ص 1165هاينشن )لقد طعن  ً ي هذا األمر، مشير
 
هم ، ، وليس الطاقم فقط( ف

ي هذا المصدر  من
 
 لتم ذكرهم بالفعل ف

ً
ة قص ، وليسالسجناء  نقل، والذي يجب أن يكون شدا

 مغامرة بحرية. 

ي بعد حذف إدخاالت لوقا  سحقيقة أن القليل عن بول
جل كان من ؛ ألن الر ال داعي للدهشةو بقر

ي ما يجري. بير  العديد من السجناء 
 
ف له كلمة ف  1 ، وليس ضيف شر

 

 

  

                                               
ي أدت إىل ظهورها. استنتاجه هو أن 1 

مؤلف " تستعرض مقالة بورتر جميع فقرات "نحن" والمناقشة المطولة النر

ي سياق تحقيقه. وُيعتقد أن المصدر يستحق 
 ربما تم اكتشافه ف 

ا
أعمال الرسل قد استخدم مصدًرا مستمًرا ومستقًل

ورة وزن شاهد عيان" )ص   (. 573الشد، عىل الرغم من أنه ال يحمل بالرص 
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 بداية أقل من الرائعة – 7

يل طير إىل قبولها كتاري    خ ال مثمن رفضها كحزمة من األساالرسل تراوحت األحكام المتعلقة بأعمال 

ي الثقة. 
 
 1 له ف

ض دان )ال يزال المعلقون المحافظون يفير  (، أنه ربما تم  335، 11ص  ،1116ضون اليوم، كما يفير

-جون بودين، عىل سبيل المثال -من قبل رفيق بولس. لكن القليل من الالهوتيير   كتابته

" )ص ، تعها جانًبا عىل أنها "إيديولوجيا مستعدون لوض ي  (. 151اري    خ حزن 

ن قبل يجب قبوله كشد مستنير محنر  معرفة دقيقة باإلدارة الرومانية يقول آخرون إنه ألنه ُيظهر 

 مؤرخ دقيق. 

اطورية الرومانيةولكن ال يوجد سبب يمنع لوقا من معرفة ا بق ، مهما كان ما ينطلكثير عن اإلمي 

ي هذا الصدد، يالحظ بارين عىل قصته. 
 
ح ، الذي ال يف وقا أن لرغب بأي حال من األحوال أن يقير

ء  ي
ي وصفت فيها خلق هذه القصة من ال شر

، أنه قد قرأ "العديد من القصص البوليسية النر

طة بدقة بالغةاإلجراء ي خدمة مؤامرة خيالية تماًما '' )ات القانونية والشر
 
، ص 1111، ولكن ف

545 .) 

ي لرو إن ما يقوله سفر أعمال الرسل عن حياة يسوع هو با
مع ايته عن الكنيسة األوىل. و لطبع عرض 

ية( عنارص مألوفة من األناجيل. ي أعمال الرسل، فذلك ي خطاباته التبشير
 
ستنسخ )بشكل رئيسي ف

 
َ
ي ذلك طرد يلمح إىل معمودية يسوع، ويذكر أنه ع

 
لم، وأجرى العديد من المعجزات والشفاء )بما ف

يرة ، ي القدس )أراد، وا(، وخانه يهوذا 35:  10 األرواح الشر
 
  وا تهمه اليهود ف

ا
إطالق شاح قاتل بدال

 ( وحاكمه بيالطس. 14:  3منه، 

اف بأن يسوع هو "ابن اإلنسان" ) ي االعير
 
ا األناجيل ف

ً
 وما يليها(.  55:  7يتبع سفر أعمال الرسل أيض

ي هي إم
ة من األدبيات المسيحية النر ي الفصل األول أعاله إىل وجود مجموعة كبير

 
ت ف أقدم  ا لقد أشر

من األناجيل أو أقدم من الوقت الذي أصبحت فيه معروفة بشكل عام، وأنها فشلت بشكل واضح 

ي تأكيد أي من هذه العنارص حول حياة يسوع. 
 
 ف

                                               
ي يتم فيها تمثيل كال 46-43، ص 1116يقدم دان ) 1 

ا لألدبيات الحديثة النر
ً
. ( مسًحا مفيد  الطرفير 
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ي أ نوع، نجد ةفقط من الوقت الذي أصبحت فيه األناجيل متاح
 
خر من الوثائق المسيحية تبدأ ف

 تصويره كما يفعلون. 

ي تنبأ بها  أعتقد أنه يتبع ذلك أ
ء مثل الطريقة النر ي

األناجيل اب كتن المسيحية لم تنشأ بأي شر

ي وأعمال الرسل
، وأن نقد المصداقية التاريخية لسفر أعمال الرسل يجب أن يتجاوز األمور النر

ي 
 
ت إليها ف  الفصل. هذا أشر

ي الفصل -عىل هذا النحو بذلك 
 
عىل أن  سفر أعمال الرسل نفسه غير قادر -أدناه  3وسنعود إليه ف

ي الجليل والذي، إذا كان
 
ي خدمة يسوع ف

 
 ينسب إىل الكنائس األوىل أي معرفة عن بند واحد ف

 
ً
ي مرقس.  صحيحا

 
ة بالنسبة للكنائس. وهي كلمات يسوع ف - 15:  7تاريخًيا، سيكون ذا أهمية كبير

يعة اليهودية. )المقطع حيث تم إعالن طهارة جميع األطعمة 11 ي تناقض واضح مع الشر
 
ه أكملب، ف

(. غائب بشكل ملحوظ عن إنجيل لوقا  ي إنجيل منر
 
  يثح، وقد تمت صياغته بشكل أقل جذرًيا ف

ام بالقانون المسيحية الحرة  كرازةال تكان مشكلة رئيسية للكنائس األوىل. بدأت هذه من االلير 

ي مسبقكرازة لنفس الموضوع ال
ر الهونر  ولس، كما يشهد ب)االستشهاد بأقوال يسوع( بدون مي 

ي أعمال الرسل 
 
ي الوقت المناسب كان البد من )راجع أعاله( وما يليها.  3: 15وبرنابا ف

 
، ولكن ف

يرها بشكل صحيح.   تي 

ي سفر أعمال الرسل
 
ي القدس ليس من خالل االحتجاج عىل أي قول سائد، ف

 
، يتم تنفيذ هذا ف

ي الفصل 
 
 15ولكن من خالل تلميح بطرس )ف

ً
ته أنه كان حرا ي تناول الطع ( إىل رؤية أخي 
 
ام الذي ف

ة من خاللها استنتج أن االرتباط باألمميير  جائز )-وصفه القانون بأنه نجس  وما  14:  10وهي خي 

 وما يليها(.  45يليها، 

ا رسالة بولس إىل أهل غالطية ت
ً
 ةنطاكيأكنيسة أن   فضحليس فقط سفر أعمال الرسل ولكن أيض

ي عىل دراية ب ا نو كيوكذلك كنيسة أورشليم لم 
أي قول سائد كان من شأنه أن يحل هذه القضية النر

ضحة من ، ولكن لدينا هنا حالة واع استبعاد الحجج من "مجرد الصمت"أزعجتهم. من الشائ

ء ما  ي
ا الصمت فيما يتعلق بسر

ً
ي ا، لو كان معروف

 
أكيد عىل ، لكان قد أثر بالتيرهلذعر الذي تم تصو ف

 سلوكهم. 

ي أعمال الرسل. يعمل ك 19-15: 7 مرقس باختصار، 
 
  لرؤية بطرس ف

 
 مكاف

ح  وري شر ي وجدت أنه من الرص 
س )والنر

ُ
ي كانت وراء إنجيل َمرق

لقد بررت الجماعة العشائرية النر
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اض أن يسوع نفسه أيد هذه الحرية.   العادات اليهودية لقرائها( التحرر من القانون بافير

ي رسمها سفر أعمال الرسل ذلك بنسب 
ولم  تجربة خارقة للطبيعة لبطرسلقد بررت التقاليد النر

ي كانت من الممكن أن 
 . قد عرفها  إن كان الكاتبوتنفعه ؤيده تيرجع للنصوص النر

 
ا
ي ح سفر أعمال الرسل. حنر ، كانت البدايات المسيحية بالتأكيد أقل إثارة بكثير مما يقير إجماال

 
 ف

 ن المجتمع المسيخي غير مزعج وغير ملحوظة. ا، كالقدس

ك هذه النقطةأوضح ديبيليوس  ي إيمان مشير
 
، داعًيا المسيحيير  هناك "فرقة اجتمعت مًعا ف

ا بالمعن  اليهودي" تقًيا "، يدعمه سوع المسيح وتوقع مجيئه مرة أخرىبي
ً
ا هادئ

ً
، يقودون وجود

 (. 144'' )ص  باالنتصار  فقط قناعة المؤمنير  
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ن عىل سياق الضمير "نحن" إضافة-ملحق  – 5  ويديني 

 

ن عام  الكتاب،ملت هذا منذ أن أك ضمير الجمع حول مقاطع  4004ظهرت مقالة أ. ويديربير

ي أعمال الرسل. 
 
ة لحل حيث "نحن" ف ي يقدم مراجعة نقدية قّيمة للمحاوالت األخير

 المشكلة النر

اح هاينشن "إىل حد ما" فيما يتعلق بكاتب أعمال تطرحها هذه المقاطع ا بأخذ اقير ً ، ويطالب أخير

ة من بولس ومن األحداث الموصوفة( كتلميذ لتلميذ الرسل )الذي ك ان بال شك عىل مسافة كبير

ي بعض أسفاره. حيث بولس. 
 
 رافقه تلميذ بولس المباشر ف

مؤلف سفر أعمال الرسل "شعر بنفسه ألنه يكتب باسم رفيق السفر هذا" ولذلك اختار صيغة 

ا مع بولس. الجمع األوىل لتلك األجزاء من الشد حيث كان يعلم أن هذا ا ً ي الواقع حارص 
 
 لرجل كان ف

ي فشت أفكار 
ا من مدارس ما بعد بولس النر

ً
ن أنه كان هناك عىل ما يبدو عدد يذكرنا ويديربير

ي الرسالة إىل أهل كولوشي وأفسس( أو 
 
الرسول بطرق مختلفة: عن طريق المغامرة والتفكير )كما ف

ح أن أعما ي الرسائل الرعوية(. يقير
 
ا "نتاًجا لبشكل عمىلي )كما ف

ً
شاط نل الرسل يمكن اعتبارها أيض

ة معه  أقام ، ولكنهشخص لم يكتب رسائل باسم بولس –ابن المدرسة "  عالقة غير مباشر

 . واد مأخوذة من رفيق السفر الغامضباستخدام م
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 الفصل الثالث

 . ي ي روما؟ الدليل األدن 
 بطرس ف 

 

 بعض من الصمت المالحظ – 1

 

ي  سر طب تواجد 
 
ي روما ف

 
ي ف

 
ا للجدل لعدة قرون، تم تلخيص تاريخه ف

ً
أي وقت مض  كان موضوع

وجهة النظر التقليدية وما يليها(. يقبل كولمان نفسه  74دراسة أوسكار كولمان المعروفة )ص 

ف بأنهولكنه ي ، بعدم وجود وثيقة تؤكد إقامته والعديد من  عير ي
ي من القرن الثان 

قبل النصف الثان 

  (. 113المناطق هناك رصاحة )ص 

ة أو غير ، رسائل بولسالحظ أن "الكتابات المسيحية األوىللقد  ، ال تحتوي عىل بيانات مباشر

ي روما أو عن موته" )ص 
 
ة مهما كانت تتعلق بإقامة بطرس ف  (. 71مباشر

ي أعمال الرسل
 
 ، يسوع بعد القيامة. ف

 شد (. لكن 5،  4: 1) يعد "الرسل الذين اختارهم" بأن "تكونوا شهود ىلي ... إىل نهاية األرض"

ي السامرةلمؤقت التغيب الأعمال الرسل يحد من نشاطهم خارج فلسطير  إىل 
 
 ،بطرس ويوحنا ف

ي أوسع لبولس ورفاقه.   وترك عمل تبشير

، لكان من دواعي  ي عشر
ا عن البعثات األجنبية من قبل أي من االثن 

ً
إذا كان المؤلف قد عرف شيئ

 . 5: 1د شوره أن يسجله عىل أنه يحقق الوع

 من ذلك
ا
ي  شده، تم إسقاطهم جميًعا من بدال

 
منتصف كتابه. "من الغريب أن نقول،" يالحظ  ف

ي تماًما من الشد" )ص  طرس، "بكولمان
 "تشكل  الرسل أعمال(، وبالتاىلي فإن 31يختق 

ا
ناقًصا عمال

  (. 54التقليد" )ص  من ناحية

ا، بشكل الفت للنظر 
ً
ي روما" ، أي " ، إىل "صمت كاتب مسيخي ويشير أيض

 
 وسيوستنيعاش ف

ة  ي ")ص له الشهيد، الذي نمتلك كتابات كثير
 (. 116من منتصف القرن الثان 
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ي المدينةعالكثير  يوستنيوسكتب 
 
ي لم يكتب أي ، ولكن ن أنشطة سيمون الساحر ف

ء من جدال شر

 بطرس ضده هناك، وهو موضوع العديد من التقاليد الالحقة. 

ي آسيا الصغرى، بطرس وأوىل الرسالتير  و ، أسقف هير ، ذكر بابياسقبل ذلك بقليل
 
بوليس ف

 . المقدمة إليه، لكن االدعاء بأنه ربطه بروما يفوق األدلة تانالمنسوب

ي القرن الرابعبابياس لم تنجو كتابات
 
ي ، يوسابيوس، لكن أسقف قيرصية ف

 
كتابه التاري    خ   ، يالحظ ف

ي ، 
ي الكنائس قر بإن بطرس "سمح  "ُيقال"(: 15الكنسي )الثان 

 
لقد أعط  -اءة إنجيل مرقس ف

اش ، الذي عاإلسكندري تإىل كليمنهي )اإلشارة  قصة .... و .... أيد بابياس شهادته ".  تكليمن

 بنصف قرن عن بابياس.( "و )
ً
ي قيل  (ُيقالمتأخرا

ي رسالته السابقة، والنر
 
أن بطرس يذكر مرقس ف

جمون  ي روما نفسها." يضع المير
 
ا أنه ألفها ف

ً
،" بير  قوسير  معقيقال" الكلمة األوىل منأيض  وفير 

ي اليونانية.  ةغير مذكور  ها ولكن
 
 ف

مذكورة بالفعل، وبالتاىلي ال يوجد ما يشير إىل أن بابياس أيد ( يقالبينما الكلمة الثانية من )

ي روما اإلشاع
 
ي وقت مبكر مثلات القائلة بأن بطرس كان ف

 
قت و  ، وال أن هذه اإلشاعات نشأت ف

 بابياس. 

ي تحدث ، وليس بابياس، هو الذت، أنه ربما كان كليمنا يقوله يوسابيوس هنا د. أوكونور يستبعد، م

ي 
ي روما. ها تمت كتابتبطرس األوىل  نعرفها باسم رسالة عن التقليد الذي نعرفه بأن الرسالة النر

 
ف

ات بابياس ن خيال ع، "غالًبا ما تكون غريبة وتكشف إما ، عىل أي حاليضيف أوكونور أن تفسير

 (. 44مفرط أو طبيعة غير نقدية" )ص 

ي الفصل األولومع ذلك
 
، ال يزال المدافعون المسيحيون المحافظون المتطرفون ، كما رأينا ف

ضون أنه يؤ   . المبكرة عيان عىل الكتابات الكنسيةالشهادة شهود بن تميفير
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 الرسالتان األوىل والثانية لبطرس – 4

 

 رسالة بطرس األوىل 

 

ي ُيعرِّ 
 
ه عىل أنه العهد الجديد نفسف كاتب الرسالة األوىل من الرسالتير  المنسوبتير  إىل بطرس ف

  (. 1: 1، رسول يسوع المسيح" )"بطرس

ا لألناجيل، رافالجليل الذيمن سمك الصياد هو يعتي  كل شخص تقريًبا هذا ادعاءا بأنه 
ً
ق ، وفق

 يسوع. 

 ، بينما أولئك الذين يرفضونطرسبة لرساليقبلون هذا االدعاء عىل أنه صحيح يسمون ال من

 ، يميل العالم الكاثوليكي مر ذا األ لهو اسم مستعار. )منحولة( كتبت بيقولون إن الرسالة االدعاء 

ي " طرسبزمن اسم مستعار لما بعد بريموند براون "نحو" اعتبار الرسالة وثيقة "
 
نينيات )ص الثما ف

 (. 34 - 41)ص  ميالدي 10حواىلي يعود لخها مفصل لتاري تحليلإم.إي بورينج  قدمي(. 130

 بينما أوافق عىل ذلك. لم يتم تأليف الرسالة من قبل شخص كان 
ً
ي ، يسوعل مصاحبا

أجد  ولكنن 

 لإلشارة إىل أن الكاتب  -منحول مصطلح "ال
ا
، ألنه يستخدم عادة

ا
 كان عىلاسم مستعار" مضلًل

ته إىل وقام بالتقليد ونسب كتاب كامنة وراءهم، أو عىل األقل بالتقاليد الدراية باألناجيل الكنسية

 . الشخص المعروف

ي كتابيوجد الكثير من ال
ي تحمل اسم بطرس والنر

، مثل ات النر تحمل اسًما مستعاًرا بهذا المعن 

. ، وأعمال بطرسبطرسرؤيا ، و إنجيل بطرس ها الكثير  ، وغير

ي أعمال بطرس، عىل سبيل المثال
 
، وكنت ل هللا ابنه إىل العالم، تم تمثيل بطرس بالقول: "أرسف

 عىل ذلك". معه. وشت عىل الماء 
ً
  ، ونجوت أنا شاهدا

ي أو ما 
صنف معه، لبعدهكل هذه األعمال هي من إنتاجات القرن الثان 

ُ
، مكن رسالتنا ال يجب أن ت

ي لم 
 . بعد  شكلتألنها ال تستند إىل األناجيل أو التقاليد النر

ي كتيبكتابة ب"كوميل، عىل الرغم من أنه يسميها 
 
ه اسم مستعار بال شك"، إال أنه يؤكد بال حدود، ف
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، أنه ال يظهر "أي دليل عىل اإلطالق عىل اإللمام بيسوع الدنيوي"، "بحياته" أو "تعليمه" القياشي 

ا ليسوع؟ 443)ص 
ً
ض أن المؤلف يتظاهر بأنه كان رفيق  وما يليها.(. كيف يمكننا إذن أن نفير

ي يقوم عليها اإلنجيل الرابع عىل اإلطالق مع التقاليد اكة ي شر لم ُيظهر بطرس األول أ
ودرجة  ،النر

ي تشكلت 
(. 44الثالثة اآلخرين ُيحكم عليها بأنها "ضئيلة" )ص من األناجيل اتصاله مع تلك النر

ي نفس وقت كتابة هذه الرسالة، إال أنها لم تكن معروفة عىل 
 
تبت ف

ُ
عىل الرغم من أن األناجيل قد ك

ي األوساط المسيحية. نطاق واس
 
 ع ف

ي بطرس األوىل لم ُيستمد من
 
ن ، ولكنه تقريًبا حرفيا مما قيل عاألناجيل ما قيل عن آالم يسوع ف

ي إشعياء 
 
 . 53"خادم الرب" ف

، عىل الرغم  ي
فون بأن "اللغة متشالمحافظير  تماًما  فشينمن المأنهم هوسكيي   وديق  ابهة ، يعير

ا 
ً
ر ")ص أن مما يؤكد  53شعياء إع مجد  (. 57التشابه ال يمكن أن يكون غير مي 

اطور يرسل الحكام "لمعاقبة الذين يخطئون عالوة عىل ذلك ، تؤكد الرسالة لقرائها أن اإلمي 

من كتب هذا بالتأكيد ال يمكن أن يصدق أن  وما يليها(.  13: 4ويمدحون من يفعلون الصواب" )

 . ي
 يسوع الذي يعبده قد أدين من قبل حاكم رومان 

هم أن رب   بعد من متعبدونبدو أن الرسالة تثبت وجود مسيحية ما قبل اإلنجيل لم يسلم فيها الي

ي القريب
ي الماض 

 
ي األناجيل. قد عاش ومات ف

 
ي المحدد ف

ي الوضع التاريخ 
 
 ، ف

ي ذلك صفا و المسيحيهؤالء 
 
تبت جميعالموجود بن األوائل، بما ف

ُ
 بولس رسائل رسائل بولس )ك

ي بعد الم 60بحلول عام 
 
وا يسوع ف ة ما قبل الواقع بطريق يالد، قبل األناجيل بوقت طويل( قد اعتي 

ي كان كشخص خارق للطبيعة بشكل أساشي  -اإلنجيل 
 
. ف ي وقت ما مض 

 
عىل األرض كرجل ف

ي 
ا عنه سوى القليل الظروف النر

ً
ي الفصل األو  ة هذا تمت مناقش-لم يكن معروف

 
ل بالتفصيل ف

 أعاله. 

باسم مستعار، فيجب أن يكون ذلك بمعن  أنها كتبت ية بطرس األوىل إذا كان من المناسب تسم

ي كنيسة ، الذي كان و رسائل بولسب الموجود  صفا )وربما بعد عمر( أثناء أنه كتب 
 
اضًحا ف

ة بيسوع قبل القيامةالخمسينيات. الذي، من وجهة نظري، مثل بولس  ، لم يكن لديه خي 

. م إىلُينسب فقط  تعليم يسوعلتعارف مع فا  رحلة الحقة من التقليد النامي
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ي مالحظة أن الرسالة مكتوبة باللغة اليونانية "المزروعة". 
 
ي كوميل ف

اليب العديد من األسبيمض 

جمة السبعينية، النسخة الخطابية ، ومع كل اقتباسات العهد القديم والتلميحات المشتقة من الير

ية  األصلية.  اليونانية لهذه الكتب المقدسة، وليس من النسخ العي 

ي حالة التبشير للمؤلف بالطبع
 
ي "-، ف

 
، كابادوكيا ،  ةيغالط ،بونطس فهو يكتب إىل "المختارين" ف

 يقتبس الكتاب المقدس باليونانية. -( 1: 1" )وبيثينيا، أسيا 

" ظهر المهم هو أنه "ال ي ي األصىلي رات تقريًبا إىل العبا ، "يلمح دون وعي أي معرفة بالنص العي 

ي الير ، وأحالسبعينية
 
اكيب التقريبية "ف ا" يحسن القواعد النحوية والير

ً
ينية عندما جمة السبعيان

( كل 31رينج ص بو ، ولديه" تلميحات عديدة إىل الثقافة الكالسيكية والهيلينستية )يستشهد بها 

 . ي
 هذا يدل عىل أن عالمه الفكري يمثله األدب اليونان 

ون المؤلف يدعي أنه كان رفيق  يقبلون هذا االدعاء عىل أنهيسوع، والذين  أولئك الذين يعتي 

اض أن الرسالة المكتوبة له صحيح حون هذه السمات بافير   مثقف. من قبل سكرتير قد كتبت ، يشر

ي تم تقديم اال 
 
، كما يقول ترجمت بعناية-" سيلفانوس"لقد كتبت إليكم من خالل  14:  5دعاء ف

 ت"، عىل الرغم من أن "عبارة كتبانوسسيلفوما يليها(، عىل أنها "بمساعدة  171)ص  بورينج

ا إىل مؤلف الرسالة أو تال " "شخص ما إليكم من خالل 
ً
، بل إىل حاملها"، كما صاغها الذي شير أبد

ي أعمال الرسل 
 
 آباء الكنيسة.  عند وما يليه، وغالًبا  44:  15قيل عن سلفانوس )سيالس( ف

، حيث نهتم باالستفسار عما إذا كان  ي السياق الحاىلي
 
لبطرس األول أي صلة بروما، يمكننا أن ف

ي بابل المختارة معكمتسلم ع لمستلمير  من "نالحظ أنه يختتم بتحية ا
 
ي ف

(. 13:  5" )ليكم النر

ي بالد ما بير  النهرين، أو ما حولها. 
 
 يمكن فهم هذا عىل أنه تحية من الكنيسة الشقيقة لمدينة بابل ف

ي تلك المنطقةلعم، بما أنه ال يوجد تقليد آخر يعرف اومع ذلك
 
ي لبطرس ف فمن  ،ل التبشير

ي الدوائر اليهودية 
 
المعتاد تفسير كلمة "بابل" بشكل رمزي. وعادة ما كانت تمثل "روما" ف

ي عام والمسيحية بعد أن احتلت روما القدس ودم
 
، كما فعلت بابل بعد الميالد  70رت هيكلها ف

حجة أخرى لتأري    خ الرسالة "بعد الستينيات  ، فإنه يشكلعام. إذا كان هذا هو المعن  هنا  600قبل 

 (. 130وحياة بطرس" )براون، ص 

ي العهد الجديد 
 
ي سفر الرؤيا ف

 
ي التسعينيات، "بابل" هو اسم رمزي لبالتأكيد، ف

 
روما، ، كتاب الرؤيا ف
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وما  5: 17شهداء المسيح ") بدماء ة، "سكران، "أم العاهرات""المدينة العظيمة" ا ويظهر عىل أنه

 (. 44-41: 15؛ يليها 

ا ؛ ومن هنا هذا التنكر.  ً يالية خطير  قد يكون التعبير الرصي    ح عن مثل هذه الكراهية للسلطات اإلمي 

ي التنكر(  -المجاز ) ز ستخدم الرم، إذا كان مؤلف بطرس األوىل يومع ذلك
 
 شارة إىل روما، فقد اإل ف

ي جع
ي الكراهية النر

 
ور  رمز لت اليتوقع المرء أن يكون قد شارك ف ي سفر الرؤيا رص 

 
ي ؛ بًيا ف

 
ينما ف

 (. 17:  4) (الملك أكرموا خافوا هللا  ..  )الحقيقة موقفه من السلطات ودي كما رأينا. 

 يجعل المؤلف قد حدد مكان  
ا
ح دراسة ج. إليوت الدقيقة والمفصلة لبطرس األول سبًبا بديًل تقير

ي آس
 
الزدراء  يا الصغرى تعرضوا كتابته بشكل رمزي عىل أنه بابل. من الواضح أن المرسل إليهم ف

انهم من غير المسيحيير   . لقد تم "-جير ي
م توبيخهم عىل اسوهو ازدراء أثاره تفردهم الطائق 

ي مصاحبة أولئك الذين (14: 4المسيح" )
 
معهم قبل تحولهم إىل  اختلطوا ، وعدم رغبتهم ف

  (. 4: 4المسيحية )

ي المجت تليو يرى إ
 
أنهم "من  يهم عىلمع، يشير الكاتب إلأنه بسبب كونهم بهذا المعن  غرباء ف

.  ، عىل الرغم من أن العديد منهم كانوا من(1: 1الشتات" ) ي االستخدام اليهودي 1الوثنيير 
 
ي ف

، يعن 

ي رسالة بطرس األوىل، 
 
. ولكن ف ي الجانب اآلخر من فلسطير 

 
هذا المصطلح اليهود الذين يعيشون ف

 (46عىل خالف مع المجتمع )ص. الذين ير  تم تخصيصها لالستخدام المسيخي لتسمية المسيحي

                                               
(، استنتجش فالم 1  أن الرسول بطرس كان  7: 4. طيةمن غال  وا ين القدام )من أوريجانوس إىل القرن التاسع عشر

ض تبأن بطرس األوىل كتب ونيبشر اليهود، ويؤمن  إىل ا وا بواسطته، افير
ً
 ليهود. بطبيعة الحال أن العمل كان موجها

ي  ةمكتوب ا ع عىل أنهعىل نطاق واس ا اآلن بعد أن أصبح ُينظر إليه
من قبل مؤلف غير معروف، هناك وعي  10عام  ف 

، كما هو الحال عندما ُيفهم ضمنًيا أن المرسل إليهم كانوا  أكي  لإلشارات داخل الرسالة نفسها لعنوان غير أممي

كير  قبل تحولهم. )   .(4-1: 4مشر

من خالل  بالمسيحية وا بعض "الذين اتصل يشير إليوت إىل أن هؤالء الوثنيير  السابقير  ربما يكونون قد شملوا 

ي المنطقة 66ليهودية" )ص ل نارصينارتباط سابق بالكنيس كم
(، حيث كان هناك بالتأكيد عدد كاٍف من اليهود ف 

ا. هؤالء األ 
ً
ي وجهت إليها الرسالة ، وبعضهم قد اعتنق المسيحية أيض

هد القديم العبمعرفة اليفشون " عضاءالنر

ي 
ضها ت وقوته المقنعة النر   بطرس األوىل". رسالة فير

اض وجود مجتمعات مسيحية غير يهودية حرصًيا أو  يقول إليوت: "بالنظر إىل علم االجتماع والتاري    خ"، فإن افير

اض غير معقول  ي زمن بطرس األول، هو افير
ي جميع أنحاء آسيا الصغرى ف 

مجتمعات يهودية مسيحية حرصية ف 

 .(. 45)ص 
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ي يوم من األيام "المختارين"تماًما كما تم تخصيص ألقاب أخرى )مثل 
 
ي كانت ف

 خداملها است( النر

ي تأريخها، ألن مثل هذا تعود عىل  حرصي
 
ي هذه الرسالة، وبالفعل بطريقة تساعد ف

 
إشائيل ف

ون خ يحيير  وكذلكفيها اليهود غير المساالستخدام يشير إىل مرحلة كان  ارج الحركة الوثنيون يعتي 

 وما يليها(.  45المسيحية )ص 

اح إليوت هو أن المؤلف ربما ادع أنه ك ي بابل لإليحاء بأنهاآلن اقير
 
،  ، مثلتب الرسالة ف المستلمير 

ي المجتمعهو شخص خ
 
ي ينظر إليه بعداء ف ء السمعة حيث أقاارج   م؛ بابل هو ذلك المكان شي

 (. 446، 31رة كغرباء )ص شعب هللا ذات م

ي روما. لكن هذا ال تتطلبه حجته. كان هناك العديد من 
 
ومع ذلك يعتقد إليوت أن الرسالة كتبت ف

ي يمكن أن يشعر فيها الكاتب المسيخي بأنه غريب
ي ذلك، من خاللاألماكن األخرى النر

 
حجة  ، بما ف

ي يخاطبها بطرس األول. من المحتملإليوت الخاصة
أن تكون الرسائل ذات األسماء  ، المنطقة النر

ي يتم توجيهها إليها. 
ي المناطق المحلية النر

 
 المستعارة قد نشأت ف

ي بابل، ال يجوز استخدام كلمة "باختصار 
 
، فقد مجازًيا عىل اإلطالق، أو إذا كانت مجازية 13:  5" ف

 ال تكون اإلشارة إىل روما. 

ون الرسال كير  الذين يعتي 
 -منحولة""اسم مستعار كتبت بة عىل أنها  عالوة عىل ذلك، فإن المشير

 أنإما عىل أنها تدعي 
ً
ا ليسوع كاتبها كان  زورا

ً
يجب  -حته ذي اقير ، أو بالمعن  البديل الشخًصا رفيق

ي الخياىلي أن يسمحوا بذلك، إذا كان المقصود روما   من "جزء من العالم األدن 
، فقد ال يكون هذا أكير

 (. 35بورينج ص من خالل أسلوب االسم المستعار" )

ي أن المؤلف قد توصل إىل االعت
ورة ألسباب وجيهةوهذا يعن  بشر د طرس ق، أن بقاد، ليس بالرص 

ي 
 
ض ت، ومن ثم، فليس من المستغرب أن ال يذهب كولمان أبعد من القول "ربما روما  ف سالة ر فير

ي روما ")ص  بطرس األوىل
 
ي وقت ما كان ف

 
 (. 113أن بطرس ف
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 ة رسالة بطرس الثاني

 

ي القانون  القول بأنيمكن 
 
بشكل ال لبس ها أنالرسالة الثانية من الرسالتير  المنسوبتير  إىل بطرس ف

 . )منحولة( باسم مستعار كتبت فيه  

ي األناجيل. تقرأ العدي1: 1، بل "سمعان بطرس" )يدعي المؤلف أنه ليس فقط "بطرس"
 
د ( ، كما ف

ي تهدف ، الصيغة العي  من المخطوطات هنا "سمعان بطرس"
ية واآلرامية الصحيحة لسمعان والنر

. هو رسول الكاتب التأكيد عىل أن إىل   يهودي مسيخي

 :
ا
ي األناجيل(، قائال

 
 الشهود عىل تجىلي يسوع )كما هو مسجل لبطرس ف

 يدعي أنه كان من بير 

ننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا أل  16:  1 "

 . عاينير  عظمتهم

نه اخذ من هللا االب كرامة ومجدا إذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسن  هذا هو أل  17:  1

ي الحبيب الذي أنا شرت به
 (17 – 16: 1بطرس  4" )ابن 

 5: 17راجع منر 

ي  5:  17مت  "
ة ظللتهم وصوت من السحابة قائال هذا هو ابن  وفيما هو يتكلم إذا سحابة نير

 "ي به شرت له اسمعواالحبيب الذ

 شاهد المؤلف أنه كان كان االدعاء بأن أساس مذهب
ً
 عيان ا

ً
 طريقة واضحة للمؤلف لتوثيقهو  ا

هم. ، ضد "الخرافات المبتكرةمذهبه  " للمنشقير  الذين يثير

اء كدليل االدعمثل هذا يقبلون -، الذي سيشغلنا أدناه شي ثيد  مثل –المدافعون المحافظون اليوم 

 بثمن عىل مصداقية الكتب المقدسة. ال يقدر 

 تدوين، ُيجمع العلماء تقريًبا عىل رفض رسالة بطرس الثانية باعتبارها ومع ذلك
ً
 زائف

ً
، حنر ا متأخًرا ا

ي تشير إليها )"هذه هي الرسالةبعد بطرس األوىل
ي أكتبها إليكم اآلن، أيها األ  ، النر

: 3،" حبةالثانية النر

1 .) 

ي وقت الحق )ص ، براون، مع معظم اآلخرين
 
كي   (. يعتقد 405يضعها ف عد كون بتقد  ا أنه فيميه بير

 (. 145"أكير من نصف قرن" من رسالة بولس إىل أهل غالطية )ص 



146 
 

ي اآلباء
 
ي العهد الجديد ممثل بشكل ضعيف ف

 
. ةمثل رسالة بطرس الثاني ال يوجد كتاب آخر ف

ا أن أ 440هو أول من الحظها )حواىلي  أوريجانوس
ً
، رغم أنه هو صالتها مشكوك فيها م(، مالحظ

 نفسه قبلها. 

ف فقط بالرسالقليل درجتها ( بت3، 3وسابيوس )ي، قام بعد قرن من الزمان سب ة األوىل، واعير
ُ
ت ن

ف بها من قبل الكهنة القدام."  إىل بطرس عىل أنها "حقيقية ومعير

ا مع صحة رسالة بطرس الثانية. 
ً
 األدلة الداخلية تتعارض أيض

ي رسالته الكثير من رسالة يهوذا لف يدمج المؤ 
 
ر و ف

ّ
ي حد ذاتها هجوم متأخ

 
ي هي ف

ي عىل ت، النر
حريض 

يعة )ال يزال يوسابيوس يصنفها مع الكتب المتنازع المنشقير   ي الشر
 
، لم تقبل إال عىل مضض ف

يشير المؤلف نفسه إىل أيام المسيحية األوىل عىل أنها بعيدة: "اآلباء" )الجيل المسيخي  1 عليها(. 

  (. 4: 3األول( ماتوا بالفعل )

،  ( إىل وقت كان ُينظر فيه إىل بطرس وبولس15: 3يشير تعيينه لبولس عىل أنه "أخيه الحبيب" )

ي أعمال الرسل
 
وعندما تم نسيان الخالفات الحادة بير  ، عىل أنهما يعمالن مًعا بانسجام ، كما ف

ي األيام السابقة. يشير ذكر ما يقو 
 
ي جميعالمسيحيير  البارزين ف

 
ي هذا السياق "ف

 
رسائله"  له بولس ف

ي لتكون هذه الرسائل موجودة كمجموعة. 
 إىل وقت تأخر للكتابة بما يكق 

، وهو مصطلح استخدمه مسيحيو (16: 3نا عىل أنهم "كتاب مقدس" )حنر أنهم ُينظر إليهم ه

 القرن األول فقط لإلشارة إىل األعمال المقدسة لليهود. 

ي من فصوله الثالثة لإلساءة البغيضة للمعارضير  يكرس المؤلف الفصل الث
ي صورته  ، ويحذر،ان 

 
ف

ي المستقبل )، من أن هؤالء األشمثل بطرس
 
الوضع ينهار عندما ؛ لكن (3-1: 4خاص سيأتون ف

ي -يصفهم بأنهم 
ي القرن الثان 

 
ي وضعه الخاص ف

 
وما  40: 4قد انحرفوا بالفعل عن الحقيقة ) -ف

 ليك. ، وهكذا دوامنبوذينيليها(، ك

عاد بتخلص آخر مناقشة تفصيلية )بقلم بيير مولر( إىل أنه عىل الرغم من أنه ال يمكن القول باست

كة للعديد طرسحجة واحدة الستبعاد تأليف ب تمن األسباب ، فإن القوة المشير ي أشر
إىل  )والنر

                                               
سير فبطرس الثانية وحول التاري    خ وشخصية كليهما، انظر ترسالة يهوذا و رسالة ير  فيما يتعلق بالعالقة ب 1 

 . سايدبتوم
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ظهر أن الرسالة كانت 
ُ
. تدوينبعضها أعاله( ت

ً
 ورائعا

ً
 مزيفا

ً
 ا

 ة العالم اليهودية مع األفكار الدينية الهلنستية. مزي    ج من أفكار نهاي

اض أن ب قد صاغ الرسالة من قبل  طرسلم يتأثر مولر بمحاوالت إبطال هذا الحكم من خالل افير

إعادة صياغة ، أو من خالل تمثيله كلم التنسيقات واألفكار الهلنستيةسكرتير كان عىل دراية كاملة بع

ي الرسالة ووحدتها )ص مقاب-لبطرس الحقة لوثيقة أصلية 
 
ابط العام ف  330ل األدلة العزيزة عىل الير

 وما يليها(. 

، لكنها تشير إىل استشهاد بطرس: "أنا عىل أي إشارة من أي نوع إىل روما ال تحتوي هذه الرسالة 

ي س
ي قريًبا كما أعلن ىلي السيد المسيح" )تأعلم أن خيمنر

(. بحلول الوقت الذي كتب فيه 14: 1أنر

ي الفصل الملحق -تقليد استشهاد بطرس  ، كانهذا 
 
الذي تنبأ به يسوع القائم من بير  األموات ف

ا. -وما يليه(  15: 41) رابعنجيل الاإل ب
ً
 راسخ

ة طويلة   زيلةهومع ذلك، فإن "التفاصيل الشدية المتعلقة بالظروف والزمان والمكان" بقيت لفير

، ص  كي    (. 135)بير
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 التقليد يتطور  – 3 

 

ضون أن جميع الرسل قد خر القرن األولمنذ أوا وا ، بدأ بعض الكتاب المسيحيير  يفير عىل  بشر

 نطاق واسع. 

ي البداية
 
كتب   ، الذياألوىلكليمنت   رسالة، هذه االدعاءات غير دقيقة وغير محددة. يقول مؤلف ف

ي نفس الوقت تقريًبا مثل 
 
وا (، أن الر 1بينهما  صالت هناكاالثنان و بطرس األوىل )رسالة ف سل "بشر

، وعينوا أول تحول لهم ليكونوا "أساقفة وشمامسة ة إىل أخرى ومن مدينة إىل مدينة"من منطق

(" 
ً
 (. 4:  44المؤمن المستقبىلي أبديا

ي روما، إال أنه يقول  يوستنيوس، لم يكن بينما، كما رأينا 
 
، ليم"من أورش إنهيحدد مكان بطرس ف

 
ا
ي ، وهو عمل  لهرماس؛ والراعي إىل العالم" خرج اثنا عشر رجال ي حواىلي عام  كتان 

 
يؤرخه هانيمان ف

وا العالم بأشه". (17م )ص  100  2 ، يتحدث عن "الرسل والمعلمير  الذين بشر

، . )اقتبسها يوسابيوس170واىلي عام الكتاب الالحقون يهتمون أكير بتحديد المواقع، ورسالة من ح

ي روما. ( تقدم أول إشارة ال لبس فيها إىل أن بطرس كان 45، 4
 
 ف

ي كتبها ديونيسيوس، أسقف كورنثوسهذه 
  ، إىل الكنيسة الرومانية، حيث دعا هي الرسالة النر

ا  انذلس قام به بطرس وبولس" ال"غر أنهما كنائس هاتير  المدينتير  
ً
مأيض

َّ
ي  ا ، "بعد أن عل

 
مًعا ف

 ."تقريًبا  بنفس الوقت ا إيطاليا، استشهد

ي  من الواضح أن هناك صفقة أسطورية رائعة. 
 
ال يوجد كاتب سابق يعرف أن بطرس كان ف

كورنثوس   1كورنثوس. ربما تم االستدالل عىل حضوره من ذكر بولس لحزب أو فصيل صفا هناك )

                                               
، الذي ال يعتقد أنهم جميًعا  1  تم شد ومناقشة أوجه التشابه بير  كليمنت األوىل وبطرس األوىل من قبل هاجي 

ك، لكن كليمنت استخدم بطرس األوىل )ص  عىل الرغم من أنه يالحظ -{ 416مصادفة أو منسوبون إىل تقليد مشير

، والعمالن قريبان  ي أي من االتجاهير 
ي ف  أن بعض العلماء يعتقدون أن يمكن استخدام الدليل عىل االعتماد األدن 

ا من الوقت: يضع إليوت 
ً
 (. 451، 57وقت قصير من" بطرس األوىل )ص  كليمنت "بعد   1جد

 2 Justin, Apol. 1, 39:3; Shepherd, Sim. 9:25, 2 . 
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ي 14:  1
 
  1(. يالحظ كولمان أن التأكيد عىل أن بطرس كان أحد مؤسسي كنيستها مستبعد ف

باألحرى" الذي "كان" ، حيث يذكر بولس أهل كورنثوس بأنه وحده "15: 4و 6: 3كورنثوس 

 يتوسل باإليمان."

ي روما 
 
( 43:  15، فقد كانت موجودة بالفعل "لسنوات عديدة" )رومية أما بالنسبة للكنيسة ف

عندما كتب بولس رسالته إليها قبل أن يزور المكان. ومع ذلك، وجدت وجهة نظر ديونيسيوس 

 شيًعا. 
ا
 قبوًل

الرسولير   تشكيلها من قبلومانية عىل أنها "تم الر ريناوس عن الكنيسة إي، يتحدث بعد ذلك بقليل

 . ي
ا بطرس وبولس"، ويوضح ترتليان استشهادهم الرومان 

ً
 المجيدين جد

( أن قيمة هذا الدليل قد تضاءلت من خالل إضافة 117يالحظ كولمان )ربما بشكل ساخر( )ص 

ي روما و 
 
ي الزيت المغىلي ف

 
مر ف

ُ
اب مع ذلك نجا دون أن يصترتليان إليها قصة أن الرسول يوحنا قد غ

 بأذى. 

ي وقت الحق يدينون لب
 
ي روما  طرسال يزال الكتاب ف

 
ين عاًما ف ، وال يجعلونه بخمس وعشر

 1 كنيسة. لالمؤسس الوحيد ل

أو إقصاء بولس بهذه الطريقة أمر متوقع بمجرد ظهور وجهة النظر  إقصاءهباور إىل أن  والير أشار 

ي الكنيسة األوىل )ص القائلة بأن األسقفية الملكية كانت 
 
 (. 114موجودة بالفعل ف

ض أنه  ير  ولمن بير  الرس ا مقرًبا ليسوع من المفير
ً
: بصفته رفيق  بشكل طبيىعي

ا
، كان بطرس مفضال

، وبالتاىلي يمكنه تقوية قد كان  ي
ي رصاعها ضد الشبكيحصل عىل اإليمان الحقيقر

 
، ال سلطة روما ف ير 

فوا فسيما ضد مرقيون وأتباعه ي عىل أنه بولس بقط ، الذين اعير
. كما الحظ  يد الوح الرسول الحقيقر

ي خالفة األساقفة لن يكون حماية  56كل من باور وكارل هوشي )ص 
 
(، فإن جعل بولس األول ف

 كافية ضد هؤالء الهراطقة. 

                                               
، بتم توثيق تطور التقليد من خالل إيريناوس وترتليان إىل يوس 1  . كما أنه 50-47، ص 1165يوس بواسطة هينيكي

ي عارضت، "من عدة جوانب مختلفة"( قائمة رائعة بالكتب والمقاالت ال41يعطي )ص 
ي نر

، تقليد إقامة بطرس ف 

 روما. 
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ولمان، " )كةغير مباشر  ةداشهيقدما أقدم بكثير من رسالة ديونيسيوس هناك نصان ُيدع أنهما "

ي روما. ( عىل استش114ص 
 
 هاد بطرس ف

ي محتملقبل النظر إىل هذه األمور، قد نفكر بإيجاز 
 
ي مقطع تاري    خ غير مؤكد ، كشاهد إضاف

 
ي  ، ف

 
ف

( بصعود  ي شكلها المسيخي األخير
 
ي سفر الرؤيا اليهودية المعروفة )ف

 
أحد اإلدخاالت المسيحية ف

 إشعياء. 

ة للعالميتنبأ المقطع ي األيام األخير
 
ير الذي حكم، بيليار، األ ، أنه ف ل من العالم مير الشر ذ البداية، سيي  

ي صورة رجل، ملك خارج عن القانون، قاتل ألمه، هو نفسه، حنر هذا " إىل األرض من جسده
 
ف

. الملك ي عشر
ي عشر يسل، سوف يضطهد النبات الذي زرعه رسل الحبيب االثن 

م وواحد من االثن 

 وما يليها(.  4: 4) "ليده. 

ي األدب المسار يبيل
 
ي ، ف

 
 15:  6كورنثوس.   4يخي المبكر، هو مرادف ألرشديمون الشيطان، كما ف

 والمسيح عىل أنهما موازيان ألضداد الظلمة والنور.  ار يبيل حيث قارن بولس بير  

ون، الذي اغتال  اطور نير من الواضح أن "الملك" الذي قتل والدته واضطهد الكنيسة هو اإلمي 

ي أ
 
 (. 44:  15، ، حولياتواع التعذيب" للمسيحيير  )تاسيتوسأن عىلوالدته أغريبينا و "تسبب ف

ي 
 
ي تقليد "مجموعة من األوهام اليهودية والمسيحية المكتوبة وهي ) نبؤات سيبيلير  ف

 
كتب ف

و العرافة" الوثنية( طورة اس، يقود جيوش المسيح الدجال. اإلشارة إىل "، تحت اسم بيليار ن، نير

ون ي عودة نير
 
ق نشأ االعتقاد بأنه لم يمت ،ميالدي 65": بعد انتحاره ف ، لكنه هرب إىل الشر

  وسيعود عىل رأس جيوش البارثيير  الستعادة عرشه. 

ي هذه األثناء، لكنه عندما مرت السنوات دون عودته
 
ي ف

 
، تطورت هذه األسطورة إىل اعتقاد أنه توف

 شعان ما سيعود إىل الحياة ويستعيد قوته. 

و من صعود إشعيا  الرابعيبدو أن الفصل  ون الخي ونير ا بير  نير
ً
ا مشوش

ً
عائد ال نء يجسد رصاع

 . (ريديفوس)

ون الخي من  ون الذي65إىل  54حكم نير ا ل، لكن نير
ً
ل عىل شكل بيليار هذه الرؤية، وفق  ،، سوف يي  

ي نهايتها نوات ونصف، لمدة ثالث سلذي ُيعبد عالمًيا باعتباره هللاا
 
ي الرب ف

ل من يل، سيأنر ي  

ي الجحيميقليالسماء السابعة و 
 
 (. 15-4: 4، حيث سينتهي العالم )ه ف
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ي هذا السياق برمته أن أح
 
ي يد بيليار إذا قيل ف

 
ي عشر سيسقط ف

ذا ه، فيجب أن يكون د االثن 

. هو الشخص  ون الخي  الذي نجا من عهد نير

ون عىليسمي أوكونور المقطع بأكمله "تدفق فكرتير  وحلول وسط. من ناحية، يُ   أنه نظر إىل نير

 المسيح. الذي ضد ، ومن ناحية أخرى يبدو أن الشيطان هو سيحضد الم

" )ص 
ً
ي السيادة تدريجيا

 (. 65وقد اكتسب المفهوم الثان 

د عىل وقت فيه: بالطبع تعتم ا بالطبع تعتمد عىل الوقت الذي تم إدخاله فقرةي قيمة إثباتية للأ

مؤكد ومتنازع عليه. يعتقد   إضافة اإلدخال الذي هو جزء منه إىل األصل اليهودي، وهذا أمر غير 

ي  ( أن114مان )ص كول
 
( 416، ولكن )كما هو مدرك( دينكلر )ص م عىل األرجح 100 اإلدخال تم ف

ي 
 
، إن لم يكن قبل ذلك،  140يجادل ف ي

ا خالل الرب  ع األول من القرن الثان 
ً
ح أوكونور "تاريخ م. يقير

ا بحيث ال يمكن استخدامه كح
ً
ا جد

ً
ي رومجة قو "لكنه يجد المقطع" غامض

 
ا ية الستشهاد بطرس ف

 (. 70، 65")ص 

ين، وهما رسالة أغ ان أقوى الشهود غير المباشر اطيوس ندعونا إذن ننتقل إىل النصير  اللذين يعتي 

ي روما   كليمنت.   1، والرسالة المعروفة باسم األنطاكي إىل مسيحنر
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 كليمنت   1أغناطيوس و – 4

 

 أغناطيوس

-110 ىلي احو  متمت كتابته قد و  وسغناطيأل  ا عىل أنها حقيقيةمقبولة عمومً  رسائلهناك سبعة 

ة لرفضها باعتبارها ميالدي 118 حواىلي  عمليات تزوير بعد نتاج . لست مقتنًعا بالمحاوالت األخير

ي 
 
وما يليها(. وبالمثل تؤيد دراسة كريستير  تريفيت  464، ص a 1111خمسير  عاًما )التفاصيل ف

ي وقت الحق  المقبولة عموًما. إذا  وجهة النظر  1114المفصلة لعام 
 
، فإن أي كانت الرسائل مزورة ف

 شهادة قد يقدموها عن بطرس وروما ستكون بالطبع بال قيمة. 

ي روما، يقول إغناطيوس ي رسالته إىل مسيحنر
 
ي طريقه لالستشهاد هناك: "أنا ال أوصيكم،ف

 
 ، وهو ف

 
ا
ف كولمان أنه ال توجد كلمة (3: 4" )عليه أنا محكومو  مثل بطرس وبولس. لقد كانا رسًل . يعير

ي روما واحدة ت
 
ي "أنا ال آمركشير إىل أن الرجلير  كانا ف

فهم عىل أنها تعن 
ُ
كما   م، وأن الجملة يمكن أن ت

، أو كما قد يفعل ، مثل بطرس أو بولسأخرىأو بكلمات ، (110بولس" )ص  و ألو كنت أنا بطرس 

 أي رسول. 

ي ر 
 
( يمكن أن 1: 3وأفسس  3: 3سالتير  أخريير  )تراليس يضيف كولمان أن كلمات أغناطيوس ف

. يقرأ المقطع األ ي مؤهل : ولتدعم مثل هذا التفسير
ر، األوامء ، كمدان، إلعطا "لم أكن أعتقد أنن 

ي شخص عظيم".  ماألخير يقول: "أنا ال أعطيكالمقطع مثل الرسول". و 
 أوامر كأنن 

ي ، لماذا كان عىل إغناطيوسومع ذلك، يسأل كولمان
 
رسالة إىل الرومان، تسمية بطرس وبولس  ، ف

ي روما؟ الجواب بالتأكيد هو أنهم كانوا مشهورين بما فيه الكفاية بدون ذلك، 
 
مًعا إال إذا كانا كالهما ف

ي الكنيسة األوىل. 
 
رف عنهما الكثير ف

ُ
 وهم بالفعل الرسوالن الوحيدان اللذان ع

ي أي مكان كرس
 
ل. وإال فإنه يكتب فقط بعبارات عامة هم الوحيدون الذين يسميهم اغناطيوس ف

 (. 1: 7عن "الرسل" و "مراسيمهم" )تراليس 

ي ترصيحات 
 
أصبح الرسل ُينظر إليهم عىل أنهم أشخاص ذوو سلطة ، وُينسب إليهم الفضل ف

 ملزمة عالمًيا. 



153 
 

يل إىل أن الرسائل المنسوبة إليهم كانت  بغض  ،ستكتسب بطبيعة الحال صالحية عامةيشير مير

؛ وقد يشير اغناطيوس ليس إىل الرسولير  بقدر ما يشير إىل (456ظر عن عناوينها األصلية )ص نال

 آنذاك(.  رسائل بولس متاحير  رسائلهما. )كانت رسالة بطرس األوىل و 

اختار" بطرس وبولس أنه ( عن إغناطيوس "176من غير المناسب إذن أن يتحدث شودل )ص 

ي رسالته إىل الرومان، و 
 
قيامه بذلك ألنه كان "بال شك" عىل علم ب  "تقليد حول ن ألذكرهما ف

ك واستشهادهم ا وجودهم ي تلك  ا المشير
 
ي روما مما عزز بشكل كبير هيبة المجتمع المسيخي ف

 
ف

 المدينة ". )شويدل يدرك بالطبع أن "التقليد" ليس حقيقة تاريخية.( 

 رسل من معروف عن أي القليل ال
ً
أعمال الرسل، والذي ال سفر  فضحههذين الرسل يعن  بعيدا

ا سوى أسماء تسعة من 
ً
ي عشر يعطي شيئ

ي فيها ماتي مالمعاد تشكيلهاالثن 
اس قد بعد القيامة )النر

 حل محل الخائن يهوذا(. 

ودو علمنا منه فقط أن  -ابن زبدي  يعقوبالثالثة الباقون هم   -{ 4: 14أغريبا قتله ) سهير

ي القصص ع فقط، الذي هو يوحنا وشقيقه 
 
ي الفصل ن بطرسصامت ف

 
 . الثالث، كما ف

ي عشر الذي
ي  من الواضح أن بطرس كان الوحيد من بير  االثن 

 
ة األوىل تقاليد الكنيستم تصويره ف

ي استطاع مؤلف
ي منتصف مع ذلك؛ و سفر أعمال الرسل االعتماد عليها  النر

 
 تم التخىلي عنه ف

ا المزيد الكتاب
ً
 . سالتطورات لبولمن ، تارك

 

  كليمنت  1

وهي  كنيسة كورنثوس،إىل  تها رسل، هذه الرسالة تدعي أن كنيسة روما قد أكليمنت  1آلن إىل ننتقل ا

 . الكاتببخالف ذلك مجهولة 

، 1، وسّجل هاجي  )ص بعد الميالد  170من حواىلي عام  ارتبط اسم كليمنت بكليمنت اإلسكندري

  إيريانوس ( كيف تعامل اآلباء معه بالطريقة المعتادة: جعله3
ً
وقد كرسه  ،لبطرس وبولس تلميذا

ا لروما عىل يد بطرس نفسه. 
ً
 ترتليان أسقف

ي التسعينيات. 
 
 يؤرخ معظم المعلقير  هذه الرسالة ف
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ي 
بعض أوجه التشابه، يجب أن تكون قد كتبت قبل أن معها ، لها ، كما رأينا مثل بطرس األوىل، النر

لوثر كالرك، ال تظهر أي  1137، ألنه، كما قال محررها عام معروفة بشكل عام تصبح األناجيل

، ة اآلالمقصب أي اهتمام بخدمة المسيح أو بمعجزاته، وال حنر وال " مو "ال أثر لهاألناجيل معرفة ب

ي 
 (. 36،  13، )ص مثل بطرس األوىل 53تستند إىل إشعياء  بها النر

ي اإلصحاحير  
 
ي اقتبسها )ف

الثة ( ليست من األناجيل الث46و  13يقول هاجي  إن أقوال يسوع النر

ي أي مكان بشكل مقنع إىلاألوىل من األناجيل الكنسية، بل من "التقليد الشفوي"
 
 ؛ وهو "ال يلمح ف

 (. 334،  457،  473أدب يوحنا" )ص 

ا حنر أن بعض 1: 47الرسل )ومن بينهم بولس،  تاري    خ، اعتي  المؤلف أن ومع ذلك ً ( قد مض  كثير

 (. 44- 44م المعينون من قبلهم )الفصل الرجال الذين عينوا لخالفتهم قد ماتوا وخلفه

 . ميالدي 50-70ومن ثم فإن الرسالة ال تكاد تكون أقدم من 

ي وقت مبكر  ا كلما تم وضعه
 
ح لماذا ف ي روما، فإن ، كلما أصبح من الصعب شر

 
، إذا كان بطرس ف

ىمن الكنيسة الرومانيةإغفال ذلك   ، غامض، كما سي 
ً
ا عنه.  ا

ً
 جد

، شخصيات العهد القديم الذين واجهوا يشد الفصل الرابع من هذ ي
تيب زمن  ه الرسالة، بير

ة.   صعوبات أو أسوأ نتيجة الغير

 (. واصل: 1: 5يقدم المؤلف بعد ذلك أمثلة عىل مصائب مماثلة من "جيلنا" )

ة اضطهد أعمدة )الكنيسة( العظماء األبرار، 4  حنر الموت.  واقتيدوا . بسبب الحسد والغير

 رسل العظماء. . لنضع نصب أعيننا ال3

ا إذ 4 ً يرة احتمل بطرس اآلالم ليس مّرة واحدة وال مّرتير  بل مراًرا، وأخير ّ ة الشر . بسبب الغير

 .  استشهد )حمل شهادة( رحل إىل موضع المجد المعيرّ 

5 . ي االحتمال بصي 
ة والحسد أن يقتن   . استطاع بولس بسبب الغير

، ورجم. وبعد 6 ي
ي السجن سبع مرات، ونق 

 
ي ف

لقر
ُ
ق والغرب رب  ح بإيمانه صي . فقد أ ي الشر

 
ا ما كرز ف

ً
ت

ا. 
ً
 حسن

ا حمل شهادة أمام الحكام، وهكذا انطلق 7 ً ، حنر بلغ إىل حدود الغرب، وأخير ّ ه الي 
ّ
م العالم كل

َّ
. عل

 .  للصي 
ا
ما نفسه مثاال

ّ
س مقد

ّ
 إىل الموضع المقد
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ي النصف األول من اآلية السادسة ربما يمثل ذكريات المؤلف عن 
 
-43: 11كورنثوس.   4ما قيل ف

ا ، ُرجم مرة واحدة واضطر إىل الفرار من دمشق.  33
ً
نا بولس أنه غالًبا ما كان مسجون  ، حيث يخي 

ي لبطرس وبولس 
المعلقون الذين يفهمون المقطع بأكمله عىل أنه يشير إىل اإلعدام الرومان 

اض أن زمالئهم المسيح اع من خالل افير ة والي   حون اإلشارات إىل الغير ين ربما المبشر  -يير  يشر

بير   اعذلك الي   إىل شجبوا الرسل إىل الرومان، أو -اليهود والمسيحيير  الذين يرصون عىل الختان 

 دفع الحكومة إىل التدخل من أجل الحفاظ عىل النظام. قد الفصائل المسيحية، 

 ها كليمنت. ، وبالتاىلي ال يقدموما يليها(، لن تكون مفيدة 75ا يقول أوكونور )ص ، كمالتفاصيل

( عىل النقيض من التقرير الكامل عن 4، تجدر اإلشارة إىل قلة ما ُيقال عن بطرس )اآلية ومع ذلك

ي اآليات األوىل. 
 
 بولس ف

ض كولمان أن هذا يرجع إىل أن "مثال ب  لم يكن لديه الكثير ليقدمه" فيما يتعلق بمؤشر  طرسيفير

ة )ص   (. 11سوء الحظ للغير

ة ومع ذلك ان عىل سبيل المثال أنه ك-ليست ذات صلة بالكثير من المقطع عن بولس ، فإن الغير

ق والغرب، واكتسب الشهرة النبيلة إليمانه ي كل من الشر
 
 . ، وعلم الي  للعالم كله. قد بشر ف

ي كان عليه أن يتحملها. وي
ة النر كولمان بأنه ح  رص حنر "شهادته أمام الحكام" ال ترتبط بوضوح بالغير

ة والفتنة" وية"من الناحية النح ، ال شك أن هذا الوصف لم يعد يعتمد عىل الكلمات بسبب الغير

  (. 103)ص 

ي  
 
ة هو أنه يعتقد أنها السبب األساشي لالضطراب األخير ف السبب الذي يجعل كليمنت يقدم الغير

 لهذا االحتجاج، فإنه يذكر بشكل تحذيري  
ً
ي كانت رسالته تحتج عليها. ودعما

كنيسة كورنثوس النر

ي  كيف
ي كل من العصور القديمة والحديثة. لكن التفاصيل النر

 
ي سوء الحظ ف

 
ة ف تسببت الغير

ة بشكل جيد.   يقدمها ال تتناسب مع هذا المخطط العام للسببية من خالل الغير

اض أن المزيد من  ي االعتبار ضعف اإلشارة إىل بطرس من خالل افير
 
لقد أخذ بعض المعلقير  ف

رية كما لو أن المعلومات األكير جوه-مي رسالة كليمنت الكورنثية مستلالتفاصيل كانت معروفة ل

ي هذه المنطقة حيثلم تكن  سعن بول
 
ا ف

ً
كان قد   . ه الخاصة، كما هو واضح من رسائلمعروفة أيض

، إذا كان بطرس قد مات ، لماذا (4601، يجب أن نسأل، مع شميدل )العمود أرسل أكير من مرة. ال 
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ي  بالفعل
 
ي رسالة من الكنيسة الرومانية القليل ج، روما  ف

 
ا مما هو مؤكد يجب أن يقال عنه ف

ً
 قولتد

ا لكليهما.  كثير ال
ً
ي مقطع يقدم وصف

 
 عن بولس ف

 ،، ومعه روما هاينمان يرى أنه من المهم أن الغرب-ال ُيقال إن بطرس سافر إىل الغرب: أوتا رانك

، ليس ادته أمام الحكام. إذند أدىل بشه(. وال ُيقال إن بطرس ق444ُمسند إىل بولس فقط )ص 

ي اآلية  إىل أنه استدعي من قبل السلطاتهناك ما يشير 
 
. لم يتم إخبارنا 7، كما قيل عن بولس ف

ض أن ةكثير -تان الذي عان  فيه بطرس من أعماله، فقط أنهم كانبالمك جزء   معتشر نت، ومن المفير

ته" هد شهادعبارة هي "بعد أن شكبير من حياته المسيحية. وال يقال أنها أسفرت عن موته. ال

ل أعماله بشكته نتيجة مكافأتمت بتحملهم، ثم ذهب إىل مكان مجده. ثم "بهذه الطريقة" 

ي الجنة. مناسب
 
 ، بعد وفاته، بمكان ف

ي أعمال الرسل أنه عان  نتيجة  تحتاج أعمالهال 
 
ب الذي قيل ف ورة إىل أكير من السجن والرص  بالرص 

 ة يسوع. ( عن قيام5:34"الشهادة" )

marturesas  هو اسم المفعول من الفعلmartureo  أن تشهد" ؛ واالسم المقابل" ،martus 

ي أعمال الرسل 
 
ي "شاهد". 5:34)هو االسم المستخدم ف

 ( يعن 

ي 
ي التالية له: شاهد بالمعن  القانون 

"أي  ،؛ أو، مجازًيا يسجل معجم أرندت وجينجريتش المعان 

ء شخص يستطيع أو يجب أن يشهد عىل ي
أن  ، كما يجب": أو "شهود يسمعون رسالة إلهية"أي شر

ا لحياته و 
ً
  . (5: 1موته وقيامته )أعمال الرسل يكون تالميذ يسوع شهود

ي استخدام الكنيسة المضطهدة
 
ي وقت الحق، "ف

 
ي وقت الحق، أصبح ف

 
ي استخدام الكنيف

 
سة ، "ف

 شهيدمات "أي " من شهد حنر الموت "،المضطهدة، أصبح مارتوس
ً
 . " ا

ي دائًما االستشهاد. يالحظ أوتا رانكي 
ي رواية 443هاينمان )ص -وبالتاىلي فإن الكلمة ال تعن 

 
( أنه ف

، بل د"ينفسه هو الملقب ب  "الشه وسنايفستا، لم يكن وسناستيفاأعمال الرسل عن استشهاد 

  وما يليها(.  55: 7أولئك الذين يرجموه بالحجارة )

ي 
 
حكماء بال لوم أرسلتهم الكنيسة الرومانية إىل كورنثوس  ( ورد ذكر رجال3: 63كليمنت )  1ف

ا )شهداء
ً
 وبيننا".  م( بينكمارتوس  martus والذين "سيكونون شهود
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ي ، الذي اتهم بسبعالوة عىل ذلك، فإن أغناطيوس األنطاكي 
ي بداية القرن الثان 

 
كان   ،ب مسيحيته ف

ي روما يتطلع ب
 
ي الساحة ف

 
ين تخدم كلمة، ومع ذلك لم يسشغف إىل وفاته ف ، وال martyrein مارتير

ي لتسميتها. 
 أي مصطلح تقن 

 
ً
وعن   ،ا حقيقًيا له بموته بهذه الطريقةلقد كتب فقط عن االقتداء بيسوع، وعن أن يصبح تلميذ

. سيكون كونه  ي
ي خي   المسيح النقر

 
ا بأسنان الحيوانات ف

ً
 مطحون

ي ذلكت Martusمارتوس ت: "لو كانبويرسوكيالحظ 
 
ا ف

ً
يوس بال طغناإ، لكان الوقت عن  شهيد

ي اإلش (. عالوة عىل ذلك77ن الكلمة" )ص شك قد استفاد م
 
ي ، ف

 
: 5كليمنت )  1ارة إىل بطرس ف

الستشهاد حدث اي(. يمكن أن بوتو bouto، من الصعب التوفيق بير  فكرة االستشهاد وكلمة )(4

بوتو  ريقة" )، لكن بطرس تحمل الكثير من الجهد و "بهذه الطمرة واحدة فقط ألي شخص

bouto .شهد عىل قناعاته ) 

ي ثيد  إنه أمر ال يغتفر عندما يقمع ية للمقطعهذه الكشي ن  ي ترجمته اإلنجلير 
 
ويدعي أن  ،لمة ف

 :  كما يىلي
 اليونانية تشير إىل استشهاد بطرس. ينقل اآلية ويعلق عليها بالكلمات بير  قوسير 

رة وا" ة غير المي  عد أن بأو اثنتير  بل كثير من اآلالم. و  حدةبطرس، الذي لم يتألم بسبب الغير

(، ذهب إىل مكان المجد بمعن  يشهد ةالشهاد -kai bouto marturesaالشهادة )عىل  حصل

 "(156الذي يستحقه. )ص 

ا لألدلة ويقر عن كولمان ُيظهر هذا التسليم مدى اختالف ثيد 
ً
ا واضًحا ودقيق

ً
، الذي يقدم شد

 ه الخاص لألدلة. لقد وجدت كتابه ال يقدر بثمن. تماًما بما يمكن قوله ضد تفسير 

ي األساس كاتب 
 
ت من كلما، مدعوًما بتم كتابه عن بطرس بالدعوة للصالة، يختاتعبادللثيد هو ف

ي 151بطرس الثانية )مؤرخة، ص 
 
ي يتم قبولها عىل أنها كلمات "بطرس نفسه". تم  60، ف

م( والنر

ات ثيد األكير حداثة للمواد الم سيحية المبكرة عىل أنها تحكيمية من قبل العلماء رفض تفسير

ي  ي كتان 
 
 وما يليها(.  5، ص 1111aالمسيحيير  )التفاصيل ف

ا أن معاملة أوكونور ل
ً
ي  bouto كلمةيبدو أيض

 
ال  ا مشكوك فيها للغاية. إنه يجعله 4: 5كليمنت   1ف

 من فهم اآل ت
ا
شهد  نية عىل أنها "بعد أؤهله كقائد، ولكن الذهاب إىل مكان المجد الذي يليه. بدال

ح أوكونور )ص ، ذهب إىل مكان المشهادته ]بالكثير من الجهد[ يشهد ، (: "وهكذا 71جد"، يقير
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، ذهب إىل مكان المجد ". إن الذهاب إىل هذا المكان يفش عىل أنه نتيجة ومكافأة )باالستشهاد(

 مستحقة لشهادته لإليمان بقبوله اإلعدام. 

تبت الرسالة، "كلمة استشهاد ل ال يذهب كولمان بحذر إىل
ُ
  أبعد من التأكيد عىل أنه عندما ك

ي طريقها بالفعل إىل أن تصبح مصطلًحا تقنًيا للشهادة با شاهد""
 
هاد" )ص الستشعىل األقل ف

ي أن بطرسيمك 4: 5، (. وهو يسمح بذلك، "نظرًيا"16
ها عىل أنها تعن  ي حياته، كانن تفسير

 
 ، "ف

ي من تجارب
ي مكان عددة، وأنه )من خالل الوعظ( شهد، وأنه بعد ذلكمت عليه أن يعان 

 
ي ، ف

 
 ما ف

  (. 14)ص  ، مات"وقت ما 

ي حالة بولس: "رحل عن العالم" 
 
من الجدير بالذكر بالتأكيد أن النص يشير بوضوح إىل االستشهاد ف

ي بالتأكيد أنه تم إعدامه وهذ-نتيجة لشهادته أمام الحكام 
لمقدس. ا ومن ثم ذهب إىل المكان-ا يعن 

، ال يوجد مثل هذا الداللة الواضحة عىل أن اإلعدام حدث بير  ، فيما قيل عن بطرسومع ذلك

ة ومكافأته السماوية عىل القيام بذلك.   تحمله ألعماله الكثير

يل )ص  لم يكن لديه  ت، أنه عىل الرغم من أن كليمن(414ومع ذلك، يمكن للمرء أن يشك، مع مير

ا قة أو المكان الذي مات فيه بطرسيمعرفة أو تقليد عن الطر 
ً
، إال أنه اعتقد أنه من المناسب جد

ا. ومن ثم
ً
ي االعتبار ، استخ، بينما لم يؤكده بثقةأن يموت شهيد

 
ي  ،دم لغة يمكن أن تؤخذ ف

 
خاصة ف

ي نظرة عىل هذا السياق. 
ة. دعونا نلقر  سياق ما يسبقه وما يليه مباشر

ي اليونانية،  تقدم اآلية األوىل من الفصل الخامس هذه
 
الرواية الكاملة عن "أولئك الذين قاتلوا" )ف

ة. ل، أثت"المجاهدين- "الرياضيون ي اآلونة األخير
 
 يتاس( ف

، عىل سبيل المثال األول  الذينو  "تعرضوا لالضطهاد" الذين، ذكر "أعمدة الكنيسة" وفيما يىلي

ي حنر الموت.  ناضلوا "
 
 رأ: ، نق، بعد المقطع عن بطرس وبولس1: 6'' ثم ف

ة من المختارين " ي ممارسة القداسة جموٍع غفير
 
يليق بنا أن نضم إىل هؤالء الذين قضوا حياتهم ف

 "الذين بسبب الحسد تحّملوا عذابات وإهانات بال حرص، فصاروا لنا أمثلة رائعة. 

ي روما. 
 
ون للمسيحيير  ف  يأخذ المعلقون هذا لإلشارة إىل اضطهاد نير

ي . وبيان  تاسيتوس، كتب بعد حواىلي عشر ون المسيحيير  حشد كبير ن سنة، يدعو بالمثل ضحايا نير
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ي "ب
 "بيننا" قد يعن 

ا
ي روما"كليمنت بأن الجمهور أصبح مثاال

 
 من  ،ير  المجتمع المسيخي هنا ف

ا
بدال

 . "بير  المسيحيير  عموًما"

ة بسبب هناك ي بعض أمثلة كليمنت عن المحن األخير
 
، إذن، إشارات واضحة إىل االستشهاد ف

 ة. ومع ذلك، فإن هذه ال تنطوي جميعها عىل االستشهاد الغير 
ً
ضيف ، ألنه يبمعن  الموت شهيدا

ة والفتنة أطاحت  ة أبعدت الزوجات عن أزواجهن" و "الغير ا: "الغير
ً
ي ذكرتها سابق

إىل األمثلة النر

 وما يليها(.  3: 6بالمدن العظيمة وجذرت األمم العظيمة" )

ي لنا أن ندخل فكرة االستشهاد إىلاة من نوع ما ل األمثلة هو المعانما تتضمنه ك
ولئك أ ، وال ينبىع 

يل من  ، أن كليمنت نفسه يعطينا القليلالذين لم يتم ذكرها بوضوح، حنر لو كنا نعتقد، مع مير

ي حالة بطرس. 
 
 التشجيع للقيام بذلك ف

 الواسع لبطرس وبولس؟  لالضطهاد ( 1: 6ع" )يتجمالماذا عن "

اكماته ذهب إىل المكان المجيد الذي كان من حقه، وأدىل بولس بشهادته نتذكر أن بطرس بعد مح

 أمام الحكام، وانتقل بهذه الطريقة من العالم وذهب إىل المكان المقدس. 

ا قد اجتمع لهم 
ً
ي المكان المقدس -يتبع عىل الفور هذا البيان الذي مفاده أن حشد

 
ض ف يفير

 المجيد. 

ك "ليس روما بل الجنة"االجت( إن مكان 4511يقول شميدل )عمود  ، وبالتاىلي فإن ماع المشير

ا عن مكان موت الرس
ً
ا إن 43لير  مع هذا، يوافق هيوشي )ص و المقطع ال يذكر شيئ

ً
(. ولم ُيقال أيض

 كان-جميع األمثلة المسيحية 
ً
ونو ، والرسا(و "األعمدة" )أيا ي عانوا جميعً - يير  الن والضحايا النير

 
ا ف

تيببشخصيات العهد القديم الذين تم شدهم  تنعا ما ، أكير منفس الوقت ي  ير
ي  زمن 

 
الفصل  ف

ي "جيلنا" )الرابع. لقد عان  الضحايا الم
 
ة قد تمتد (1: 5سيحيون بالفعل ف ، لكن هذا يشير إىل فير

ي اإلصحاحات 
 
ين عاًما وأربعير  عاًما. نتذكر أنه ف من الرسالة، تم وضع  44-44بير  خمسة وعشر

. حياة الرسل عىل مسافة  ي
ي الماض 

 
 ما ف

ي روما  ،(1: 6كولمان أن عبارة "بيننا" )  ومع ذلك، يعتقد   مسيحنر
، يمكن أن بالمعن  السائد بير 

ي الكلمات حول هذين يربطهم 
 
ا" ف

ً
تمتد إىل ما قيل عن بطرس وبولس ألن "سمات أخرى مهمة حق

 ) ونيير   (. 15)ص  1: 6بالضحايا )النير
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هؤالء اآلخرين، "لمضطهدين غير مسيحيير  نتيجة  ، مثلويزعم أن بطرس وبولس وقعا ضحيتير  

ة" )ص   (. 104االنقسام بير  المسيحيير  بسبب الغير

ي روما 
 
 )من ويجب أن يكون هذا قد حدث ف

ا
ي الكنيسة 1: 6؛ ألننا نعلم أوال

 
ة سادت ف ( أن الغير

ي التعامل معها  15نستنتج من رومية الرومانية. ثانًيا، 
 
م  ألنها تضأن بولس كان يخسر الصعوبات ف

 من ا
ا
ا كال

ً
ي ذلك الوقت "كان علينا أن لمسيحيير  اليهود واألمم. وثالث

 
ي روما وف

 
، نعلم أنه ُسجن ف

ي  ا "من أعضاء الكنيسة اآلخرين )فيلن 
ً
 وما يليه(.  15: 1نتوقع" ضيق

 (. 105فقط الكنيسة الرومانية يمكن أن تطرح كل هذه العوامل الثالثة )ص 

ي هذه الحج
 
نها مقنعة ، أ، عىل سبيل المثاليجد براون-ة المقبولة عىل نطاق واسع عند التدقيق ف

ة ال -.( n 144)ص  من المناسب أن نتذكر أن مخطط كليمنت الشامل للسببية عن طريق الغير

ي قدمها. 
 يتناسب بشكل جيد مع األمثلة النر

ة عىل أنه ليس ة الرسل و شير فقط إىل حيات ا يدرك كولمان أن بعض المعلقير  يأخذون ذكر الغير

 (. 103موتهم )ص 

ة ىل ، ذهب إ وبعد أن أدىل بشهادتهتحمل العديد من األعمال، ، نتذكر أن بطرس، بسبب الغير

 السماء. 

ي كتبت
ج عن لإلشارة إىل الفاصل بير  العمل النات تحتها خط يمكن بالتأكيد استخدام الكلمات النر

ة والذهاب إىل الجنة.   الغير

 ، بل كان منتشر ف والرصاع من سمات روما بشكل خاصالخال، لم يكن عالوة عىل ذلك
ً
ي كل ا
 
 ف

ي الكنائس األوىل. 
 
 مكان ف

ي العهد الجديد 
 
ين كتاًبا ف ين كتاًبا من أصل سبعة وعشر  بلتقأظهر جون فينتون أن "أربعة وعشر

". ومن ثم فإن "تسعة وثمانير  بالمائة من العهد  بدرجات متفاوتة نتيجة الجدل بير  المسيحيير 

ا "مًرا للغاية" )ص  حولهممسيحير  بير  الخالف كان هناك الجديد  
ً
(. 106"، والذي كان أحيان

ي الرسائل. يبدأ بولس رسالته إىل أهل غالطية ب ةبارز العديدة  اتالخالف
 
شتم مرتير  لابشكل خاص ف

 . الدقيقة ه العقائديةفاصيلعىل المسيحيير  الذين ال يقبلون ت
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ي غرا
ي التاري    خ المسيخي يسمي الوزير األنجليكان 

 
ي التقليل ، ال ينب"هام شو هذا "أول لعنة مسجلة ف

ىع 

ي ل الكنيسة العقائدية اعمنتيجة أأنها ب بالقولمن شأنها 
 
 . قرن الحقف

 فيما يتعلق بكون 
ً
ع ، فإن هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة لجميالكنيسة الرومانية مختلطة عرقيا

يفها نة واحدة من وثائق العهد الجديد يمكن تصالمجتمعات المسيحية المبكرة: "ال توجد وثيق

إثبات  ن الممكن"م تقريًبا(مخاطبتها ، ولكن بالنسبة إىل مستوى عىل أنها أممية بشكل أساشي 

 (. 453" )مارشال، ص األممي المختلط-طابعها اليهودي 

ي جميع أنحاء آسيا ا
 
ي هذا الفصل( أنه ف

 
ي المالحظة األوىل ف

 
كانت   لصغرىوجد إليوت )كما رأينا ف

ي أواخر القرن األول مختلطة. 
 
 جميع المجتمعات المسيحية ف

ا  ً ي أنهالرسالة إىل دعي ت، ال أخير  وال  ،)عىل الرغم من أنه قد يكون كذلك(من روما  تكتب  ا أهل فيلن 

ي بها 
 . طرسبلذكر يأنر

 يقدم كولمان حجة أخرى. 

ض بأكي  احتمال أن كليم
ض أنه إذا "يجب أن نفير ي  نتإنه يفير

 
ي سي4: 5]ف

 
[ يشير إىل 1: 6اق ، ف

ا مكان االستشهاد حيث أنه ليس من المعتاد نقل استشهاد بطرس"
ً
، فهو عىل األقل يعرف أيض

 روايات االستشهاد دون أي إشارة إىل المكان. 

ي مقطعنا، ال يحتاج كليم
 
ض أنها معروفة ")ص إىل ذكره نتف  (. 16، ألنه يمكن أن يفير

مان قد أرص ب " أن هذا المكان يجب أن يكون روما  الفعل عىلكان ليير  ي
؛ وإال لكان "المكان الحقيقر

ف )ص هذا عىل  األماكن العديد من ت، أو تنافسادعائهقد أصدر   .(. وما يليها  435الشر

ي 
 
مان "ينقل التعميمات المنطبقة عىل تبجيل الشهداء ف ة عرص الحورد دينكلر بأن ليير  ق إىل فير

ي األيام األوىلاست، وأنه "ال يمكن مبكرة"
 
ية ، عندما لم تكن هناك عبادة استشهادبعاد حقيقة أنه ف

(. 404تم التأكيد عليه وتم تمريره كتقليد ")ص -االستشهاد دون معرفة المكان فإن ، وقتها حنر 

 وقد كتب شميدل بالفعل، قبل حواىلي ستير  عاًما: 

ض، إذا كان بطرس " ي أرض بعيدة،  لنفير
 
ي مكان ما غامضقد مات أثناء سفره ف

 
يجة ليس نت ،ف

ي بعض االضطرابات الشعبيةقانونية عاديةإعدام لعملية 
 
ا رفاق م، ولكن ربما ف

ً
ثله قد ، وإذا كان أيض

، فإن معلومات وفاته يمكن أن تصل إىل المسيحيير  فقط لقوا حتفهم عىل طول الطريق معه
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ي المكان الذي حدثباإلبالغ
 
ي و الحادثةت فيه ؛ وإذا لم تظهر أي كنيسة مسيحية ف

 
قت ، حنر ف

 أي فرصة للبقاء.  به ، فلن يكون هناك أي تقليد محىلي حنر نهايتهالحق

ة )أعمال الرسل  ي لسير
 
ض فقط. عىل سبيل المثال، أن بولس مات بسبب الرجم ف  14دعونا نفير

ي 11: 
 
 لم تكن معهأو  ةبصحمعه ( وكان إما 5: 14) ايقونية( أو من ذلك الذي تم تهديده به ف

عرف كليمنت مكان وفاته؟ )العمود يمكن أن يماذا يجب أن نفعل، هل -حنر بالموت صحبة 

4601 .) 

ي هي خيالية، فقد تكون الروا
نفس يات األوىل غير دقيقة بإذا كنا نتعامل مع قصص االستشهاد النر

ي زمن ترتليان وكليمنالقدر 
 
ي مالحظة السكندري ت. "ف

 
 من كتابه 16الفصل ب،" يقول جيبون )ف

اطورية الرومانية(تراج ، "اقترص مجد االستشهاد عىل القديس بطرس والقديس ع وسقوط اإلمي 

ن تدريجًيا لبقية الرسل، الذيمجد الشهادة األحدث  يونانيير  لقد منح ال. القديس يعقوبو  بولس

اطورية الرومانية ".    اختاروا بحكمة لوعظهم ومعاناتهم بعض البلدان النائية خارج حدود اإلمي 

ي الزمان 
 
ا ف

ً
ا دقيق

ً
ا مكان

ً
عط الحق

ُ
ي األصل ت

 
من سمات العملية األسطورية أن القصص الغامضة ف

ا.  -والمكان 
ً
ي األصل باألسماء الحق

 
ماء )ُيظهر مقال "أس تماًما كما تم تزويد األشخاص المجهولير  ف

ي كتاب "
 
" ف جر وكوجلكتاب المقدس" الصادر عن إىل اأكسفورد  صحبةالمجهولير  عام  انميير 

ي نفس الكتيب تقدم  1113
 
إىل أي مدى ثبت أن هذا االتجاه ال يقاوم؛ كما أن مقالة "المجوس" ف

اع  1 أسماء وتفاصيل أخرى محددة(.  توضيًحا كوميدًيا تقريًبا الخير

ي كنائس القرن افإن من ناحية أخرى، 
 
ي حدثت بالفعل ف

ي أو ما بروايات االستشهاد النر
، عدهلثان 

نا حواىلي  سو وليكارببمثل سجل وفاة  ي سمير
 
ي ليون الضحاي م( أو  155)الذي أحرق ف

 
ا الذين ماتوا ف

، وبذلك يربطون االستشهاد بالمكان الذي ون بطبيعة الحال مكان وقوع الحدث، يذكر م 177عام 

 تم فيه تكريم الشهيد. 

                                               
ض أن المجوس كانوا ثالثة 1  ي المسيحية الغربية، ُيفير

ي العدد  "ف 
[ تم ذكر ثالث هدايا؛ 4:11]منر  حيث أنف 

ي المناطق الصحراوية حنر اليوم 
. سافروا بواسطة الجمال، كما هو معتاد ف  ي عشر

ي يعطي عددهم اثن 
فر التقليد الشر

ي الغرب( و 
 تم توفير أسمائهم )بالتازار وملكيور وكاسبار ف 

ً
ود ع الملك هير يتحدثون مكانوا نهم أثرياء و كذلك أل .  مؤخرا

 ثة ملوك ". إىل تحديدهم كثال  أدى
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ي  الدعم- 5
 
 الطبوغراف

ي 
 
ي إال ف

ي عن بطرس ال يأنر
ي للتقليد الرومان 

 
ميالدي، من  400 وقت متأخر من عام الدعم الطبوغراف

 القسيس غايوس. 

ي مواجهة 
 
ي بروكلف

ابول، الذي أيد جداله باالدعاء بأن كنيسة س المونتان  ي آسيا  سو هير
 
الصغرى  ف

تمتلك قبور فيليب وبناته األرب  ع، رد غايوس بأن كنيسة روما يمكنها أن تفعل ما هو أفضل: 

ي أن أريكم تذكارات 
إىل  أو إىل الطريق الشي    عذا ذهبت إىل تلة الفاتيكان ؛ ألنك إللرسل"يمكنن 

ي المكان األ-"أولئك الذين أسسوا هذه الكنيسة ذخائر )رفات(، فستجد أوستيا 
 
وبولس  لو بطرس ف

 . ي المكان األخير
 
 1ف

ي هذا الوقت(. االعتقاد بأن )إن 
 
 االثنير  قد أسسا مًعا الكنيسة الرومانية كان قد تم تأسيسه ف

ق المسيخي بالحاجة إىل إثبات الرسولية  ن المصالح الحزبية متضمنة هنا. ومن الواضح أ شعر الشر

ي عقائده من خالل ادعاء امتالك مقابر رسولية. حجة بروكلس هي أن المتو
 
 كان عىل اتصالف

 
 ف

ا ي تم تسليمها له من خالل وسطاء. سو ولببأهل هير
 ، وأن ما كان يعلمه كان عقيدتهم الخالصة النر

ا أن يكون قد أشار ضمنًيا ذخائردعاء روما المضاد عن "الإذا كان ال 
ً
" الرسولية أي قوة، فال بد أيض

 إىل أن روما كانت لها عالقة شخصية مع الرسل. 

ي "المن الناحية اللغوية
ي استشهدوا فيها ذخائر، يمكن أن تعن 

 ،" الخاصة بهم قبورهم، واألماكن النر

 أو حنر مجرد نصب تذكارية لهم. 

من ، لذا ، و النصب التذكارية لن تضمن االتصال الشخضي الذي تتطلبه حجة غايوس لكن حيازة

ض أنه كان يقصد التلميح، إن لم يكن يدعي رصاحة  تشير إما إىل قبورهم أو  ذخائر ، أن الالمفير

ي ماتوا فيها. ستكون حجته أقوى إذا ك
 مانت اإلشارة إىل القبور الملموسةاألماكن النر

ا
ن ، بدال

ية غير معصومة. المواقع ال  تقليدية لالستشهاد الموثقة فقط بشهادة بشر

                                               
 1  ، ي يوسابيوس. التاري    خ الكنسي

 . 4-3،  31،  3و  7،  45،  4التفاصيل ف 
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بور ق، فمن المؤكد أنه كان سيستخدم كلمة عىل ادعاء ملكية الرومان للقبور  ولكن إذا كان قادًرا 

ي ادعائه.  (تابوس)
 
ي استخدمها بروكلس ف

 النر

ء أكير من نصب ي
ي بكلمة غامضة توجي بسر

 كاري. تذ  يبدو باألحرى كما لو كان عليه أن يكتق 

ء، يجب مراعاة التاري    خ المتأخر لبيان  ي
ايوس، جنًبا إىل جنب مع مالحظات كولمان غقبل كل شر

ي روما لم يهتم أحد بمقا
 
ي مفادها أنه "ف

"النر ي القرنير  األولير 
 
ين ف لدينا حنر أدن   ؛ أنه "ليسبر الكثير

مع  تعامل مع روما ولكنن ، ومن ثم فإننا ال ن اآلثار قبل استشهاد بوليكاربوسم تقديس أيأثر ل

نا" ي شاديب المجودة فقط منذ بداية القرن الثالث، ؛ وأن "حنر قبور أساقفة روما مو سمير
 
ي  ف

 
ونر ف

 (. 154كاليستوس" )ص 

ي روما عن بقايا نصب 
 
كشفت الحفريات تحت المذبح الرئيسي لكاتدرائية القديس بطرس ف

 ايوس. غيه تذكاري تم اعتباره بمثابة تذكار بطرس الذي أشار إل

يًحا تذكارًيا" ه براون بحذر "رص  ليس و  ،ندفلذي تم فيه تكريم الموت وال"يمثل المكان ا يعتي 

ورة مكان الدفن بالضبط ".  ا فيها"  بالرص 
ً
ها "مشكوك ا يعتي 

ً
االدعاء بأن عظام بطرس ُوجدت أيض

 .(. 17n)ص 

 عىل أن النصب التذكاري ربما تم ب150-146يقدم كولمان )ص 
ا
ي من ( دليال

ي النصف الثان 
 
ناؤه ف

ي )قبل بضعة عقود من 
ور نه ال يوجد أي من القب( ويقول إذخائرايوس حول الغ ترصي    حالقرن الثان 

ي وقت مبكر من القرن األول. العديدة، الوثنية والمسيحية
 
 ، تحتها من المحتمل أن يكون ف

ي شيده
ي موقع الكنيسة النر

 
 ا قسطنطير  )تم بناء البازيليكا ف

ُ
ي ش

ا عىل ما كان يدت هي نفسه، والنر

ة(.   مقي 

ي أواخر 
 
ض بنصب تذكاري ف ي المفير

ليس من المستغرب أن يتم تكريم استشهاد بطرس الرومان 

ي قطعة أرض تحتوي عىل قبور. يالحظ 
 
. كما أنه ليس من المدهش العثور عىل عظام ف ي

القرن الثان 

كي   أنه من أجل االدعاء بأن أحد الهياكل العظمية لب فيدوا يجب عىل العلماء أن يست، طرسفييم بير

من عدم وجود عالمات القرن األول فيما يتعلق بالرسول من خالل القول بأن خطر االضطهاد 

ا غير ممير  )ص  ً  (. 165، 41يتطلب قي 
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ي العمل العملية- 6
 
 األسطورية ف

ي تم طرحها عىل وجهة النظر ا
اضات المتعددة النر دية "ال لتقلييرى المؤرخ مايكل غرانت أن االعير

ا."
ً
ا مثل إظهار أن بطرس لم يذهب إىل روما أبد

ً
 تضيف شيئ

هذا صحيح تماًما، ألنه سيكون من المستحيل إظهار مثل هذه السلبية عن شخص ال ُيعرف عنه 

ا أن ما يتعارض مع وجهة النظر التقليدية ي سوى القليل. 
ً
تجاهله  تمومع ذلك، فمن الصحيح أيض

 بسهولة. 

ض  ه إذا  وهكذا يفير كتب   إىل روما بعد أنذهب كان بطرس قد غرانت أن صمت بولس يمكن تفسير

ي ، أو إذا كانت رسالته إىل أهل رومية مو بولس رسائله
قسم ، الجهة إىل قسم من المجتمع الرومان 

ونوا هم ، الذين ربما لم يكربما كان هناك مسيحيون، أتباع بطرسكذلك عىل اتصال وثيق به؛  الذي 

ين، "كمن قاد الكن  بير  آخرين". حكماء يسة الرومانية، لكنهم ذهبوا هناك كمبشر

كير  عىل بولس" أما بالنسبة لسفر أعمال الرسل
ي "يهدف إىل الير

يفش بشكل  ا مم، فإن نصفه الثان 

 . 15كاٍف سبب إسقاط بطرس ببساطة من شده بعد الفصل 

ي نتيجة ل
 
ي والصمت التام للمد نتكليم  1هشاشة ما قيل عن بطرس ف

يما ف وسيوستنيافع الرومان 

ح عىل أنه فإن جرانت يتعلق بأي إقامة رومانية لبطرس،  أنه  ، أي "لسلرسالة بو تفسير مناسب يقير

ي روما". كان هناك 
 
 وجود أكير من جماعة مسيحية واحدة ف

ين عاًما هناك، مثل اإلقامة لوالمبالغات الالحقة ي أن بطرس لم يكن مدة خمسة وعشر
، ال تعن 

 
ً
 ا عىل اإلطالق. موجود

ي روما؟  
 
ي المقبول الذي يمكن االعتماد عليه والذي يشير إىل أن بطرس كان ف ولكن ما الدليل اإليجان 

 ً ي هذا الصدد هو أن "هناك قدًرا كبير
 
وربما  ،ا من االتفاق" أنه ذهب إىل هناككل ما يقوله غرانت ف

ي وقت ما بير  
 
ي  55و 54وصل هناك "ف

 
 . (150-147" )ص 63 وقت متأخر مثل أو ربما ف

ي مالحظة ببليوغرافيةدعمه 
 
ي تعيد الوحيد لهذه التواري    خ هو أن يشد، ف

تأكيد  ، بعض األعمال النر

 ."  "الموقف الكاثوليكي
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 ، أقل ثقة مما قد يوجي به هذا. أكير العلماء الكاثوليك موثوقية ريموند براون، أحد 

لإنه يعتقد  ي المي  
 
 يرص عىل أنه "ليس لدينا أي علم عىل، لكنه بالطبع أن بطرس استشهد ف

 جاء إىل هناك أو" بما فعله قبل استشهاده ".  أنهاإلطالق 

 األصىلي الذي جلب المسيحية إىل روما )وبالتاىلي لم يكن 
يضيف براون: "لم يكن بطرس هو المبشر

 .)  مؤسس كنيسة روما بهذا المعن 

ا كنس
ً
ا )أو ضابط

ً
دعاء لم اإنه – يةرومانكنيسة الًيا محلًيا( للوال يوجد دليل جاد عىل أنه كان أسقف

يسة بالكنيتم تقديمه حنر القرن الثالث الميالدي. "من المحتمل" أن هيكل األسقف الفردي 

  (. 163. 15")ص  150- 140حواىلي تم تطبيقه حنر لم يالرومانية 

المرء أن  ا قبلمن الواضح أن غرانت يوافق عىل هذه التحفظات. ومع ذلك، فقد الحظ أنه إذ

ي روما 
 
ي -يأخذ بعير  االعتبار بعض القصص  ، فيمكن للمرء أنبطرس كان ف

ا من قبل جمعهتم النر

ي ثيد و    ؟مكان وجودهما و ؟ من أقام هناكمع حول -آخرين شي ن 

ه بشكل كاٍف   احتياجات الكنيسة الرومانية. حسب لكن نمو مثل هذه المواد يتم تفسير

 
ا
ي كل هذا يمكننا أن نرى مثاًل

 
ا عىل العملية األسطورية.  ف

ً
 جيد

ا(. ف
ً
ي غالطية يسميه بولس منافق

 
ي أقدم الوثائق يتعارض بطرس وبولس )ف

 ق 

،  ن تعارضو كانت المرحلة التالية هي االدعاء بأن أنشطة االثنير  كانت تسير عىل خطوط متوازية، د

ي أعمال الرسل، مما يعكس الوحدة المثالية للكنيسة األوىل
 
 . كما هو الحال ف

ك للطوائف المسيحية(. بعد ذلك نجد ادعاءات بوجود تعاون نشط بينهما )التأسيس ال مشير

ا  ً ضد حقيقة أن -، أصبح بطرس هو المؤسس الوحيد للكنيسة الرومانية وأول أسقفها أخير

ي وقت الحق فقط. 
 
 األسقفية الملكية قد تطورت بالفعل ف
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ير. لكن لقد بنت الكنيسة الرومانية عقيدة عىل مريم كم ا فعلت عىل بطرس بأقل قدر من التي 

ي مكان آخر  ،آخر واهي " هو دليل ريمالدليل المتعلق ب  "م
 
ا منه ف

ً
ي وقد عرضت بعض

كل   ، وقد حط 

  1 هذا مؤخًرا بقدر كبير من االهتمام النقدي. 

 )))))) تم ((((((

                                               
ي لعام  1   لروايات الوالدة والطفولة ) 1151يقدم الفصل الثالث من كتان 

ا
ا نقدًيا كامال

ً
عىل  ناللذان ال يعتمداشد

 . المهآ، لكنهما يسجالن فقط خدمته البالغة و ظروف والدة يسوعنجيالن اآلخران ولوقا. لم يذكر اإل  نر ( لمبعضهما

ظهر دراسة ر 
ُ
ي عام ات

ي  1151يزانن ف 
ي مرقس، ترمز إىل جيل كامل من معارصي يسوع الذين يفشلون ف 

أن مريم، ف 

ي به، باعتبارها "نموذًجا أولًيا للم ا فهم أهميته الحقيقية، بينما يعاملها لوقا عىل أنها لديه
" )ص سإيمان حقيقر يخي

. ت حيث (. 115  ترصف كما يجب عىل المسيخي

ي وظيفتها، نر بالنسبة إىل م
، ليس لديها مثل هذه الوظيفة النموذجية. ال ينصب اهتمام منر عىل شخصها، ولكن ف 

  (. 75وظيفتها كعذراء اختارها هللا إلحضار المسيح إىل العالم )ص 

ز  ي اإلنجيل الرابع، تي 
ي وليمة الز مف 

ي الفصل رتان فقط: ف 
ي قانا ف 

الحظ هذه المناسبة وال المعجزة  - 4فاف ف 
ُ
لم ت

ي األناجيل الثالثة األخرى 
ي صنعها يسوع ف 

ي مشهد الصلب، حيث، عىل النقيض من رواية اآل -الهائلة النر
الم وف 

 ". بلألناجيل األخرى، فإن اإلنجيىلي الرابع جعلها تقف عند قدم الصليب، جنًبا إىل جنب مع "التلميذ المحبو 

ي األناجيل األخرى، ال يتلقر أي تلميذ هذه التسمية، وكلهم يفرون عند القبض عىل يسوع. يدحض ر 
يزانن اف 

ي الحديث( لفرض معاٍن عشوائية عىل النصوص القليلة ذات الصلة بهذا  محاوالت مختلفة )نموذجية للنقد األدن 

ي وجدها 
ي مدفوع من هللا فقط، وليس من أي وكالة هتم بإظهار أن سلوك المسيح الت اإلنجيل الرابع، والنر

مسيان 

ية، وال حنر   الدته. و بشر

ي أعمال الرسل 
ي أماكن أخرى من العهد الجديد، تم ذكر مريم فقط ف 

ي إعطاء 14:  1ف 
، حيث يرغب المؤلف ف 

ومات حقيقية ل؛ ولكن نظًرا ألنه لم يكن لديه معبدايةاالنطباع بأن عائلة يسوع كانت تنتمي إىل الكنيسة األوىل من ال

ي أي شد آخر. 
 عنهم، لم يكن قادًرا عىل إدخالهم ف 

ي "إنسان"  -قبل األناجيل، قال بولس إن يسوع "ُوِلد من امرأة" 
ي األدب اليهودي تعن 

وكان  -وهي عبارة مستخدمة ف 

ظهر يُ  شكل اإلنسان. ال  أخذ نفسه لدرجة أنه حط من هدفه هو التأكيد عىل أن هذا الشخص الخارق للطبيعة قد 

إن كل دليل العهد الجديد عىل هذا األصل واٍه  فقط أنه من نسل داود.  أنهبولس أي معرفة بظروف والدته، ويقول 

ي عام  ي  174. ص 1154)راجع كتان 
نة بالشمس" ف  ليست مريم، لكنها رمز  14 رؤيا وما يليها(. "المرأة الُمزيَّ

ي سمي مريم، ومثلها عىل أنها والدة يسوع للمجتمع المسيخي المضطهد، إشائيل الحقيقية. أقدم  
كاتب غير قانون 

 م(.  110 حواىلي العذراء، هو أغناطيوس األنطاكي )

انيير  ، و  ، وي  هوذا ، وإنجيل يوحنا، وعىل ما يبدو كل يعقوبباختصار، "ليس فقط بولس ومرقس، ولكن العي 

ي الرب  ع األخير من القرن األول، يبدو 
ل ")بارندر الحمو  أنهم تجاهلوا فكرة العذراء الوعظ المسيخي قبل ظهور منر ف 

 (. 117، ص 

ا ولدت خالية من وصمة 
ً
ُيطلب من الكاثوليك أن يؤمنوا ليس فقط بأن مريم حملت يسوع بدون جماع: بل أيض

وح مل" الجسد والر الخطيئة األصلية، وبقيت عذراء طوال حياتها الزوجية، و"عندما اكتملت حياتها األرضية "ُح 

 (. 17، ص  1115مريم بال حدود تقريًبا" ) ترفع منسماء. يقول لودمان ، وهو يناقش هذه المذاهب، "إنها "إىل ال


