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  ةـصاحب القداس
  األنبا شنودة الثالث بابا اإلسكندریة

 وبطریرك الكرازة المرقسیة



٥ 

 

 

َیا ِتیُموَثاُوُس، اْحَفِظ اْلَوِدیَعَة، ُمْعِرضًا َعِن اْلَكَالِم اْلَباِطِل الدَِّنِس، "
. الَِّذي إْذ َتَظاَھَر ِبِھ َقْوٌم َزاُغوا ِمْن ِجَھِة اِإلیَماِن َوُمَخاَلَفاِت اْلِعْلِم اْلَكاِذِب اِالْسِم،

  ).٢٢ـ  ٢٠:  ٦تى ١( "اِمیَن. َالنِّْعَمُة َمَعَك

یتعثر البعض فى مواجھات فكریة حول بعض العقائد أو قد 
ن وغیر كتابیة التى یواجھنا بھا المتشككوالمعانى المسیحیة أو المواقف ال

  . المؤمنین

ھو محاولة  الكتیبوھذا .. وقد ال یجد البعض لھا إجابة شافیة
مع ردود سریعة بأفكار " كیف؟"لعرض بعض ھذه التساؤالت التى تبدأ بـ 

لكن حرصًا على شھیة شبابنا .. ة قد یطول فیھا الشرح فى مقام آخرمحدد
  .الذى اعتاد على الوجبة السریعة نكتفى بسرد األفكار واآلیات بإختصار

َألنِّي َأَنا ُأْعِطیُكْم َفمًا "الذى وعدنا .. لھ المجد.. ربنا یسوع المسیح
ھو  )١٥:  ٢١لو ( "اِوُموَھا َأْو ُیَناِقُضوَھاَوِحْكَمًة َال َیْقِدُر َجِمیُع ُمَعاِنِدیُكْم َأْن ُیَق

  .دائمًا یعطینا الِحجة والثبات والرد المناسب لكل سؤال ولكل شخص

الذى  شنودة الثالث/ بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا األنبا
عدیدة وأزمنة سالمة  ًاربنا یحفظ لنا حیاتھ سنین.. أنار عقولنا بتعالیمھ

  .مدیدة

  ..لىصلوا من أج
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حین أعلن الكتاب المقدس .. لقصة الخلق.. تعود ھذه الوصیة
َفاْسَتَراَح ِفي اْلَیْوِم السَّاِبِع . َوَفَرَغ اُهللا ِفي اْلَیْوِم السَّاِبِع ِمْن َعَمِلِھ الَِّذي َعِمَل"

َباَرَك اُهللا اْلَیْوَم السَّاِبَع َوَقدََّسُھ َألنَُّھ ِفیِھ اْسَتَراَح ِمْن َو.ِمْن َجِمیِع َعَمِلِھ الَِّذي َعِمَل
  .)٣ـ  ٢:  ٢تك ( "َجِمیِع َعَمِلِھ الَِّذي َعِمَل اُهللا َخاِلقًا

فلما أتى .. ھذا المثال اإللھىب لتلزم الیھود وجاءت وصیة التوراة
أعلن المفھوم .. تھالمسیح ـ لھ المجد ـ لیصلح ما خربھ اإلنسان ویجدد خلق

السَّْبُت ِإنََّما ُجِعَل َألْجِل اِإلْنَساِن َال اِإلْنَساُن ".. وللسبت.. الصحیح للتقدیس
  .)٢٨ـ  ٢٧:  ٢مر ( "ِإذًا اْبُن اِإلْنَساِن ُھَو َربُّ السَّْبِت َأْیضًا.َألْجِل السَّْبِت

ستمر فا.. دد فكرة روح الوصیة ال حرفھاستمر السید المسیح یجوا
  ..یصنع معجزات كثیرة یوم السبت مثل

 ١٥ـ  ١:  ٥یو (مریض بیت حسد  شفاء(. 

 ٥ـ  ١:  ٣مر (ذو الید الیابسة شفاء و(. 

  ٨ـ  ١: ١٢مت (وترك تالمیذه یقطفون السنابل یوم السبت(.  
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ولكن بإضافات تكمیلیة .. كر الوصایا العشرأعاد السید المسیح ِذ
َما ِجْئُت َألْنُقَض . ُت َألْنُقَض النَّاُموَس َأِو اَألْنِبَیاَءَال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئ"حین أعلن 

  .)١٧:   ٥مت  ( "َبْل ِلُأَكمَِّل

  َال : َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّھ ِقیَل ِلْلُقَدَماِء" ..قال )١٣:  ٢٠خر ( "َال َتْقُتْل"فى وصیة
ِإنَّ ُكلَّ َمْن َیْغَضُب : َنا َفَأُقوُل َلُكْمَوَأمَّا َأ. َتْقُتْل َوَمْن َقَتَل َیُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم

َرَقا َیُكوُن ُمْسَتْوِجَب : َعَلى َأِخیِھ َباِطًال َیُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم َوَمْن َقاَل َألِخیِھ
 .)٢٢ـ  ٢١:  ٥مت( "َیا َأْحَمُق َیُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَھنََّم: اْلَمْجَمِع َوَمْن َقاَل

  َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّھ ِقیَل ِلْلُقَدَماِء" ..قال )١٤:   ٢٠خر ( "َال َتْزِن"وفى وصیة :
ِإنَّ ُكلَّ َمْن َیْنُظُر ِإَلى اْمَرَأٍة ِلَیْشَتِھَیَھا َفَقْد َزَنى : َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم .َال َتْزِن

 ).٢٨ـ  ٢٧:  ٥مت (" ِبَھا ِفي َقْلِبِھ

  ِباْسِم الرَّبِّ ِإَلِھَك َباِطًال َألنَّ الرَّبَّ َال ُیْبِرُئ َمْن َنَطَق َال َتْنِطْق "وفى وصیة
َال َتْحَنْث :َأْیضًا َسِمْعُتْم َأنَُّھ ِقیَل ِلْلُقَدَماِء" ..قال )٧:   ٢٠خر ( "ِباْسِمِھ َباِطًال

وا اْلَبتََّة َال ِبالسََّماِء َألنََّھا َال َتْحِلُف: َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم. َبْل َأْوِف ِللرَّبِّ َأْقَساَمَك
  ).٣٤ـ  ٣٣:  ٥مت ( ".ُكْرِسيُّ اللَِّھ

 ھو فكان من الواضح أن الذى أعطى موسى شریعة العھد القدیم
فى العھد الجدید، ویحررھا من الحرف الفریسى الذى دخل  یكملھا بنفسھ

یة والسقوط ل یوم السبت الذى شوھتھ الخطفما الذى یمنع أن یتحوَّ ..إلیھا
  .لیكون رمزًا لحیاة جدیدة.. رفیة إلى یوم جدید ھو أول األسبوعوالَح

تث (رتبط یوم السبت بفكرة الخالص عن الیھود فنقرأ فى إ.. أیضًا
َواْذُكْر َأنََّك ُكْنَت َعْبدًا ِفي َأْرِض ِمْصَر َفَأْخَرَجَك الرَّبُّ ِإلُھَك ِمْن ُھَناَك ") ١٥:  ٥

  ".َألْجِل َذِلَك َأْوَصاَك الرَّبُّ ِإلُھَك َأْن َتْحَفَظ َیْوَم السَّْبِت. َوِذَراٍع َمْمُدوَدٍةِبَیٍد َشِدیَدٍة 

وجاء فكر .. نتھى بإنتھاء العھد القدیموألن ھذا الفكر الخالصى قد ا
كان البد فة الشر وحریة مجد أوالد اهللا فى العھد الجدید یالخالص من عبود
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َألنَُّھ َقاَل ِفي "فى ھذا أیضًا بولس الرسول كما كتب .. من تغییر الیوم
َوِفي َھَذا .َواْسَتَراَح اُهللا ِفي اْلَیْوِم السَّاِبِع ِمْن َجِمیِع َأْعَماِلِھ: َمْوِضٍع َعِن السَّاِبِع

ًال َلْم َفِإْذ َبِقَي َأنَّ َقْومًا َیْدُخُلوَنَھا، والَِّذیَن ُبشُِّروا َأوَّ.»َلْن َیْدُخُلوا َراَحِتي«: َأْیضًا
َبْعَد َزَماٍن َھَذا » اْلَیْوَم«: َقاِئًال ِفي َداُوَدُیَعیُِّن َأْیضًا َیْومًا .َیْدُخُلوا ِلَسَبِب اْلِعْصَیاِن،

َألنَُّھ َلْو َكاَن .»اْلَیْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتُھ َفَال ُتَقسُّوا ُقُلوَبُكْم«: ِمْقَداُرُه، َكَما ِقیَل
" !َبِقَیْت َراَحٌة ِلَشْعِب اِهللاِإذًا .ُھْم َلَما َتَكلََّم َبْعَد َذِلَك َعْن َیْوٍم آَخَرَیُشوُع َقْد َأَراَح

  .)٩ـ  ٤:  ٤عب (
كتمل بدخول تعنى أن السبت ا "بقیت راحة لشعب اهللا"وبقولھ 

.. وحیاة جدیدة أبدیة) روحیة(لراحة جدیدة .. كنعان وتحتاج لیوم جدید
آِه  .َنْبَتِھُج َوَنْفَرُح ِفیِھ. ا ُھَو اْلَیْوُم الَِّذي َصَنَعُھ الرَّبَُّھَذ".. ولھذا قیل فى النبوة

  ).٢٥ـ  ٢٤:  ١١٨مز( "!آِه َیا َربُّ َأْنِقْذ! َیا َربُّ َخلِّْص

شارة ورمز منا بولس الرسول إلى طقس السبت كإشیر معلُی.. أیضًا
ْیُكْم اَحٌد ِفي أْكٍل اْو َفَال َیْحُكْم َعَل" ..بقولھ) الحالیة(وظل لألمور العتیدة 

الَِّتي ِھَي ِظلُّ اُألُموِر اْلَعِتیَدِة، َوَأمَّا  .،َسْبٍتُشْرٍب، اْو ِمْن ِجَھِة ِعیٍد اْو ِھَالٍل اْو 
  .)١٧ـ  ١٦:  ٢كو ( "اْلَجَسُد َفِلْلَمِسیِح

لتزامنا باألعیاد الیھودیة ریعة السبت یعنى أیضًا إفإحتفاظنا بش
وننسى أن المسیح ـ لھ المجد ـ أعلن .. الناموسیةوالھالل واألكالت 

َكالَّ َیا : َفَقاَل ُبْطُرُس .»ُقْم َیا ُبْطُرُس اْذَبْح َوُكْل«: َوَصاَر ِإَلْیِھ َصْوٌت".. لبطرس
َما : َیًةَفَصاَر ِإَلْیِھ َأْیضًا َصْوٌت َثاِن. َشْیئًا َدِنسًا َأْو َنِجسًا َربُّ َألنِّي َلْم آُكْل َقطُّ

  ).١٥ـ  ١٣:  ١٠أع ( "!َرُه اُهللا َال ُتَدنِّْسُھ َأْنَتَطھَّ
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فیظھر بوضوح مكانته فى .. أما عن يوم األحد
  .. العھد الجديد

 َجاَءْت  َوَبْعَد السَّْبِت ِعْنَد َفْجِر َأوَِّل اُألْسُبوِع" فھو یوم قیامة الرب وقیامتنا
 .)١: ٢٨مت ( "َتْنُظَرا اْلَقْبَرَمْرَیُم اْلَمْجَدِلیَُّة َوَمْرَیُم اُألْخَرى ِل

 َكاَن تَالِمیُذُه َأْیضًا َداِخًال  َوَبْعَد َثَماِنَیِة َأیَّاٍم" یوم ظھور الرب لتالمیذه و
سَالٌم «: َفَجاَء َیُسوُع َواَألْبَواُب ُمَغلََّقٌة َوَوَقَف ِفي اْلَوَسِط َوَقاَل. َوُتوَما َمَعُھْم

 . )٢٦:  ٢٠یو( "»َلُكْم

 َوَلمَّا َحَضَر َیْوُم اْلَخْمِسیَن َكاَن " كاب الروح القدس یوم الخمیسننسویوم إ
  .)١:  ٢أع ( "اْلَجِمیُع َمعًا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة

 ُكْنُت ِفي الرُّوِح ِفي َیْوِم الرَّبِّ، "ویوم الرب حسب تعبیر یوحنا الرائى
فھو الیوم  ).١٠:  ١رؤ ( "َوَسِمْعُت َوَراِئي َصْوتًا َعِظیمًا َكَصْوِت ُبوٍق

شارة واضحة لحیاة ما بعد ھذه الحیاة لیكون إ) السبت(الثامن بعد السابع 
  .یومًا جدیدًا مجیدًا.. ى األبدیةأشارة إل.. األرضیة

أن السبت ھو جزء من الناموس الیھودى الذى .. نؤكد مرة أخرى
كما .. م نعد اآلن تحت الناموس الحرفىول.. لم یقدر أن یخلص اإلنسان

  ..قول بولس الرسول ھر واضحًا فىیظ
 " رو (" َبْل َتْحَت النِّْعَمِة َلْسُتْم َتْحَت النَّاُموِسَفِإنَّ اْلَخِطیََّة َلْن َتُسوَدُكْم َألنَُّكْم

١٤:  ٦.(  

 " َوَلِكْن َبْعَد. ُمَؤدَِّبَنا ِإَلى اْلَمِسیِح، ِلَكْي َنَتَبرََّر ِباِإلیَماِن َكاَن النَّاُموُسِإذًا َقْد 
َألنَُّكْم َجِمیعًا َأْبَناُء اِهللا ِباِإلیَماِن . َما َجاَء اِإلیَماُن َلْسَنا َبْعُد َتْحَت ُمَؤدٍِّب

  ).٢٥ـ  ٢٤:  ٣غل (" ِباْلَمِسیِح َیُسوَع
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  ..موسى كاتب التوراة

ھو األقدر واألنسب واألفضل لكتابة .. موسى النبى ..أوًال
واختاره اهللا لیكون نبیھ .. ألنھ تھذب بكل حكمة المصریین ..التوراة
وألنھ كان جزءًا ال .. ولم یوجد مثلھ فى األرض كلھا.. وصدیقھ.. وكلیمھ

  .)الخروج ـ الالویین ـ العدد ـ التثنیة التكوین ـ سفر(یتجزأ من تاریخ التوراة 

ولى الكتب الخمس األ.. لمى الیھودمعوكل .. ب التلمودَسَن ..ثانیًا
  .فقط" موسى"أو  "كتب موسى"وأطلق علیھا .. إلى موسى ـ التوراة ـ

.. فیلومثل .. العھد الجدید أیضًا ب مؤرخوَسَن ..ثالثًا
  .كتب التوراة إلى موسى بدون أدنى إشارة لشخص آخر.. ویوسفیوس

 فاصیل عن أماكن فى سیناء یعجزكتب سفر الخروج ت ..رابعًا
إن لم یكن عاش ھناك سنوات طویلة  رافیةأى إنسان عن وصفھا بدقة جغ

  .قبل الخروج.. سنة فى سیناء ٤٠مثلما عاش موسى 
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أن موسى  أعلن الوحى اإللھى بصراحة ووضوح.. خامسًا
  ..النبى ھو الكاتب

 "َِّوَبكََّر ِفي الصََّباِح َوَبَنى َمْذَبحًا ِفي َأْسَفِل . َفَكَتَب ُموَسى َجِمیَع َأْقَواِل الرَّب
 ).٤:  ٢٤ خر( "ِل َواْثَنْي َعَشَر َعُمودًا َألْسَباِط ِإْسَراِئیَل اِالْثَنْي َعَشَراْلَجَب

 "َذا ُھَو الَكالُم الِذي َكلَم ِبِھ ُموَسى َجِمیَع ِإْسَراِئیل ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ ِفي َھ
َوَحَضْیُروَت َوِذي الَبرِّیَِّة ِفي الَعَرَبِة ُقَبالَة ُسوفٍَ َبْیَن َفاَراَن َوُتوَفل َوالَباَن 

 .)١:  ١تث ( "َذَھٍب

 "٤تثنیة ( "َوَھِذِه ِھَي الشَِّریَعُة الِتي َوَضَعَھا ُموَسى َأَماَم َبِني ِإْسَراِئیل  :
٤٤(.  

 "َِّوَھِذِه ِرْحالُتُھْم . َوَكَتَب ُموَسى َمَخاِرَجُھْم ِبِرْحالِتِھْم َحَسَب َقْوِل الرَّب
 .)٢:  ٣٣عدد ( "ِبَمَخاِرِجِھْم

 " َھِذِه َكِلَماُت الَعْھِد الِذي َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َأْن َیْقَطَعُھ َمَع َبِني ِإْسَراِئیل ِفي
  .)١: ٢٩تث ( "َأْرِض ُموآَب َفْضًال َعِن الَعْھِد الِذي َقَطَعُھ َمَعُھْم ِفي ُحوِریَب

أن موسى ھو الذى كتبھا .. أعلن یشوع تلمیذ موسى ..سادسًا
َوَتَشجَّْع ِجّدًا ِلَتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ الشَِّریَعِة ، َما ُكْن ُمَتَشدِّدًاِإنَّ"وأوحى بھا 

. َال َتِمْل َعْنَھا َیِمینًا َوَال ِشَماًال ِلُتْفِلَح َحْیُثَما َتْذَھُب. َأَمَرَك ِبَھا ُموَسى َعْبِديالَِّتي 
ِلَتَتَحفََّظ ِلْلَعَمِل ، َبْل َتْلَھُج ِفیِھ َنَھارًا َوَلْیًال، َكَال َیْبَرْح ِسْفُر َھِذِه الشَِّریَعِة ِمْن َفِم

:  ١یش ( "َألنََّك ِحیَنِئٍذ ُتْصِلُح َطِریَقَك َوِحیَنِئٍذ ُتْفِلُح. َحَسَب ُكلِّ َما ُھَو َمْكُتوٌب ِفیِھ
  ).٨ـ  ٧

المسیح ـ لھ المجد ـ أن موسى كتب، ونسب  ذكر ..سابعًا
  ..من بعده اآلباء الرسل وكذلك نسبھاالتوراة لموسى النبى، 

 "مر (" َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك َوَمْن َیْشِتُم َأبًا َأْو ُأّمًا َفْلَیُمْت َمْوتًا: َألنَّ ُموَسى َقاَل
١٠:  ٧.( 
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 " ُخُذ ِإْن َماَت َألَحٍد َأٌخ َوَلُھ اْمَرَأٌة َوَماَت ِبَغْیِر َوَلٍد َیْأ: َلَنا ُموَسىَیا ُمَعلُِّم َكَتَب
 ).٢٨:  ٢٠لو (" َأُخوُه اْلَمْرَأَة َوُیِقیُم َنْسًال َألِخیِھ

 " َِّإنَّ َنِبّیًا ِمْثِلي َسُیِقیُم َلُكُم الرَّبُّ ِإَلُھُكْم ِمْن ِإْخَوِتُكْم: ِلآلَباِء ُموَسى َقاَلَفِإن .
  ).٢٢:  ٣أع (" َلُھ َتْسَمُعوَن ِفي ُكلِّ َما ُیَكلُِّمُكْم ِبِھ

ستثناء نسبوا التوراة لموسى بدون إ.. اء العھد القدیمأنبی ..ثامنًا
  وحید
 " ِاْحَفْظ َشَعاِئَر الرَّبِّ ِإَلِھَك ِإْذ َتِسیُر ِفي ُطُرِقِھ َوَتْحَفُظ َفَراِئَضُھ َوَصاَیاُه

، ِلُتْفِلَح ِفي ُكلِّ َما َمْكُتوٌب ِفي َشِریَعِة ُموَسىَوَأْحَكاَمُھ َوَشَھاَداِتِھ َكَما ُھَو 
  ).٣:  ٢مل  ١(" ُل َوَحْیُثَما َتَوجَّْھَتَتْفَع

 " ِسْفِر َشِریَعِة َوَلِكنَُّھ َلْم َیْقُتْل َأْبَناَء اْلَقاِتِلیَن َحَسَب َما ُھَو َمْكُتوٌب ِفي
َال ُیْقَتُل اآلَباُء ِمْن َأْجِل اْلَبِنیَن، َواْلَبُنوَن َال ُیْقَتُلوَن : ، َحْیُث َأَمَر الرَّبُُّموَسى
  ).٦:  ١٤مل ٢(" ِإنََّما ُكلُّ ِإْنَساٍن ُیْقَتُل ِبَخِطیَِّتِھ. ِل اآلَباِءِمْن َأْج

 " ِسْفَر َوِعْنَد ِإْخَراِجِھِم اْلِفضََّة اْلُمْدَخَلَة ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ َوَجَد ِحْلقََّیا اْلَكاِھُن
  .)١٤:  ٣٤أخ  ٢( "َشِریَعِة الرَّبِّ ِبَیِد ُموَسى

 " ُیوَصاَداَق َوِإْخَوُتُھ اْلَكَھَنُة َوَزُربَّابَُِل ْبُن َشَأْلِتِئیَل َوِإْخَوُتُھ َوَقاَم َیُشوُع ْبُن
َمْكُتوٌب ِفي َوَبُنوا َمْذَبَح ِإَلِھ ِإْسَراِئیَل ِلُیْصِعُدوا َعَلْیِھ ُمْحَرَقاٍت َكَما ُھَو 

  ). ٢:  ٣عزرا (" َرُجِل اللَِّھ َشِریَعِة ُموَسى

 "ي ِفَرِقِھْم َوالالَِّویِّیَن ِفي َأْقَساِمِھْم َعَلى ِخْدَمِة اللَِّھ الَِّتي ِفي َوَأَقاُموا اْلَكَھَنَة ِف
  .)١٨:  ٦عزرا (" َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر ُموَسىُأوُرَشِلیَم َكَما ُھَو 

 " ِبَھا َلَقْد َأْفَسْدَنا َأَماَمَك َوَلْم َنْحَفِظ اْلَوَصاَیا َواْلَفَراِئَض َواَألْحَكاَم الَِّتي َأَمْرَت
  ).٧:  ١نحمیا ( " ُموَسى َعْبَدَك
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 " َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل َقْد َتَعدَّى َعَلى َشِریَعِتَك َوَحاُدوا ِلَئالَّ َیْسَمُعوا َصْوَتَك َفَسَكْبَت
َعَلْیَنا اللَّْعَنَة َواْلَحْلَف اْلَمْكُتوَب ِفي َشِریَعِة ُموَسى َعْبِد اللَِّھ َألنََّنا َأْخَطْأَنا 

  .)١١:  ٩دا ( "ِإَلْیِھ

 اْذُكُروا َشِریَعَة ُموَسى َعْبِدي الَِّتي َأَمْرُتُھ ِبَھا ِفي ُحوِریَب َعَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیَل .
  )٤:  ٤ مل( .اْلَفَراِئَض َواَألْحَكاَم

َألنَّ ُموَسى َیْكُتُب ِفي اْلِبرِّ الَِّذي " ..الرسولكتب بولس  ..تاسعًا
كالم  ًاناسب ..)٥:  ١٠رو ( "الَِّذي َیْفَعُلَھا َسَیْحَیا ِبَھا ِإنَّ اِإلْنَساَن: ِبالنَّاُموِس

َأَنا «: َأَلَعلَّ ِإْسَراِئیَل َلْم َیْعَلْم؟ َأوًَّال ُموَسى َیُقوُل: َلِكنِّي َأُقوُل" التوراة إلى موسى
ِإنَُّھ َمْكُتوٌب ِفي َف" ،)١٩:  ١٠رو ( "»ِبُأمٍَّة َغِبیٍَّة ُأِغیُظُكْم. ُأِغیُرُكْم ِبَما َلْیَس ُأمًَّة

:  ٩كو ١( "َأَلَعلَّ اَهللا ُتِھمُُّھ الثِّیَراُن؟. »َال َتُكمَّ َثْورًا َداِرسًا«: َناُموِس ُموَسى
.. ولألنبیاء ـ لھ المجد ـ المسیحترجع إلى فالشھادة لموسى ككاتب  .)٩

  .للتاریخ والمنطق.. للرسل

  ..مديح  وتكريم موسى لنفسه

مثل .. تكریمھ فى بعض أجزاء التوراةأما عن تمجید موسى و
  .. قولھ
 " الرَُّجُل ُموَسى َفَكاَن َحِلیمًا ِجّدًا َأْكَثَر ِمْن َجِمیِع النَّاِس الِذیَن َعلى "َوَأمَّا

  ).٣:  ١٢عد ( "َوْجِھ اَألْرِض

 "ا َرَجَع َوِإَذ. َوُیَكلُِّم الرَّبُّ ُموَسى َوْجھًا ِلَوْجٍھ َكَما ُیَكلُِّم الرَُّجُل َصاِحَبُھ
ُموَسى ِإَلى اْلَمَحلَِّة َكاَن َخاِدُمُھ َیُشوُع ْبُن ُنوَن اْلُغَالُم َال َیْبَرُح ِمْن َداِخِل 

  ) .١١:  ٣٣ خر(" اْلَخْیَمِة

 ..لیس ھذا عن إفتخار أو إدعاء.. وفى قولھ عن نفسھ أنھ حلیم
فال  ..ولكنھ یكتب بقیادة الروح القدس ویسجل للتاریخ عمل نعمة اهللا معھ
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، وكسر )١٢:  ٢ خر(ننسى أنھ ذكر عن نفسھ أنھ قتل المصرى قدیمًا 
ـ  ٧:  ٢٠عدد (، وضرب الصخرة بغضب )١٩:  ٣٢خر (لوحى العھد 

 قة فى ھذا المقاموذكر ھذه الحقی .، فھو لم یغفل ذكر أخطائھ وضعفاتھ)١٢
  .صعوبة قیادة ھذا الشعب العنید غلیظ الرقبة ھام لتوضیح ھو

تضاع موسى وعدم ریح الموقف صسفر العدد ى كما نذكر ف
ألداد "حین تكلم إلیھ یشوع خادمھ بخصوص  إحساسھ بالتمیز واألفضلیة

َھل َتَغاُر َأْنَت ِلي؟ َیا لْیَت ُكل َشْعِب الرَّبِّ َكاُنوا «: َفَقال لُھ ُموَسى"".. ومیداد
وأیضًا فى موقفھ ..  )٢٩:  ١١عد ( "»!َأْنِبَیاَء ِإَذا َجَعل الرَّبُّ ُروَحُھ َعلْیِھْم

م یدافع موسى عن نفسھ وظل لف )٣ـ  ١:  ١٢عد (من ھارون ومریم 
  .صامتًا

  ..حادثة موت موسى

 فمن.. )٣٤تث (أما عن ذكر حادثة موت موسى فى آخر التوراة 
المؤكد أن الروح القدس الذى ساق موسى فى كتابة كل شئ ال یعجز أن 

ویسجلھا موسى .. یة من حیاتھ وأسراراھایكشف لھ عن األیام القلیلة الباق
فكشف المستقبل لیس غریبًا .. واثقًا فى دقة الوحى.. بنفسھ كأنھا ماضى

دا (مثلما حدث مع .. وال مستعصیًا عن روح األنبیاء وفى أدق تفاصیلھ
  ).٩دا (، )٧دا (، )٢

ة نھای.. كما أنھ مقبول جدًا أن یكتب یشوع تلمیذه المالصق لھ
وھذا أیضًا بوحى من الروح ).. یشوع(ر الخاص بھ كتابة السف قبل.. حیاتھ

  .وكتب التوراة.. القدس لتكتمل مسیرة موسى النبى
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َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال " حقًا رفض اهللا تمامًا عمل أى تماثیل وأصنام
ِمْن َفْوُق َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َتْحُت َوَما َمْنُحوتًا َوَال ُصوَرًة َما ِممَّا ِفي السََّماِء 

 ویستمر ھذا الرفض على. )٤:  ٢٠خر ( "ِفي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اَألْرِض
عالن عن عبادة وا.. عتبر الوثنیة أبشع الخطایاوُت.. صفحات الكتاب المقدس

  .الشیطان.. إلھ آخر

سجد ُی تىالمرفوضة ھى الفالتماثیل  ..وھنا تظھر الحقیقة واضحة
َال َتْسُجْد َلُھنَّ ".. مرفوضة ومحرمة تمامًا ھى.. آلھة عبد على أنھاا وتـُلھ

َوَال َتْعُبْدُھنَّ َألنِّي َأَنا الرَّبَّ ِإَلَھَك ِإَلٌھ َغُیوٌر َأْفَتِقُد ُذُنوَب اآلَباِء ِفي اَألْبَناِء ِفي 
َوَقَطَع الرَّبُّ َمَعُھْم "أم . )٥:   ٢٠خر  ( "اْلِجیِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ

َال َتتَُّقوا آِلَھًة ُأْخَرى َوَال َتْسُجُدوا َلَھا َوَال َتْعُبُدوَھا َوَال َتْذَبُحوا : َعْھدًا َوَأَمَرُھْم
  .)٣٥:   ١٧مل  ٢( "َلَھا

فكانا أدوات ضمن .. أما عن الكاروبیم المظللین على تابوت العھد
ولم یكونا أبدًا بدیًال عن .. ل ھذا الموضع المقدسإلظھار جال.. العبادة

ونتذكر أیضًا أن ھذا التابوت لم یكن یراه أحد إال  .كوثن أوصنم.. اهللا
رئیس الكھنة مرة واحدة كل سنة، وكان مكانھ الطبیعى داخل قدس 

  .األقداس المغلق
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ولكن .. الفن فى ذاتھ لیس محرمًافالمادة فى ذاتھا لیست محرمة و
أو فى  ..كل شئ یحدد قیمتھ إما فى عبادة اهللا والخضوع لھ ستخدامإ

  .عصیانة واإلبتعاد عنھ

لقصة  واضحًا.. یة فكانت رمزًا صریحًاأما عن الحیة النحاس
َوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحیََّة ِفي اْلَبرِّیَِّة " وأشار إلیھا السید المسیح بنفسھ.. الفداء

ِلَكْي َال َیْھِلَك ُكلُّ َمْن ُیْؤِمُن ِبِھ َبْل َتُكوُن َلُھ . اْبُن اِإلْنَساِنَھَكَذا َیْنَبِغي َأْن ُیْرَفَع 
  ).١٤:  ٣یو ( "اْلَحَیاُة اَألَبِدیَُّة

تخذوا من الحیة النحاسیة وثنًا إو.. نحرف الیھودوفى الحقیقة حین ا
ُھَو َأَزاَل " )٤:  ١٨مل ٢(تم سحقھا تمامًا كما ھو مذكور فى  للعبادة

ْرَتَفَعاِت، َوَكسََّر التََّماِثیَل، َوَقطََّع السََّواِرَي، َوَسَحَق َحیََّة النَُّحاِس الَِّتي َعِمَلَھا اْلُم
 .."ُموَسى َألنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َكاُنوا ِإَلى ِتْلَك اَألیَّاِم ُیوِقُدوَن َلَھا َوَدُعوَھا َنُحْشَتاَن

ستخدام الناس لكن إساءة فى إ ..حاشا ..خطأ موسى أو اهللا إذًا وھذا لیس
ولھذا أحرق حزقیا الملك ھذه الحیة النحاسیة حین فقدت  .لكل ما ھو مقدس

  .معناھا القدیم



١٨ 

 

  

 فى.. Homosexualityالشذوذ الجنسى .. م الكتاب المقدسحرَّ
  ..مواضع كثیرة ألنھ

 َفَأَجاَب"المقدس یذكر  ألن الكتاب.. عى البعضكما یدَّ.. لیس طبیعیًا :
ِمْن َأْجِل «: َوَقاَل.»َأَما َقَرْأُتْم َأنَّ الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَبْدِء َخَلَقُھَما َذَكرًا َوُأْنَثى؟«

 "َھَذا َیْتُرُك الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّھ َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِھ َوَیُكوُن اِالْثَناِن َجَسدًا َواِحدًا
  .زوج وزوجة بین الطبیعى من البدایة ھوإذًا الجنس  .)٥ـ  ٤:  ١٩مت (

عالم الحیوانات حین أخذ نوح ـ عن  فى حتى أنھ ناـَّعملكما أن الطبیعة ُت
  .من أجل اإلحتفاظ بالتناسل الطبیعى.. كل جنس ـ كان یأخذ ذكرًا وأنثى

  أنھا خروج عن الوضع الطبیعى .. ھذه الخطیة .. یذكر بولس الرسول
ِلَذِلَك َأْسَلَمُھُم اُهللا َأْیضًا ِفي َشَھَواِت " ..اعات شریرة فاسدة بقولھإلى إختر

الَِّذیَن اْسَتْبَدُلوا َحقَّ اِهللا . ُقُلوِبِھْم ِإَلى النََّجاَسِة ِإلَھاَنِة َأْجَساِدِھْم َبْیَن َذَواِتِھِم
. ِذي ُھَو ُمَباَرٌك ِإَلى اَألَبِدِباْلَكِذِب َواتََّقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُلوَق ُدوَن اْلَخاِلِق الَّ

 اْسَتْبَدْلَن اِالْسِتْعَماَلِلَذِلَك َأْسَلَمُھُم اُهللا ِإَلى َأْھَواِء اْلَھَواِن َألنَّ ِإَناَثُھُم . آِمیَن
َأْیضًا َتاِرِكیَن اْسِتْعَماَل  َوَكَذِلَك الذُُّكوُر ِبالَِّذي َعَلى ِخَالِف الطَِّبیَعِة الطَِّبیِعيَّ

ْنَثى الطَِّبیِعيَّ اْشَتَعُلوا ِبَشْھَوِتِھْم َبْعِضِھْم ِلَبْعٍض َفاِعِلیَن اْلَفْحَشاَء ُذُكورًا اُأل
َوَكَما َلْم َیْسَتْحِسُنوا َأْن  .ِبُذُكوٍر َوَناِئِلیَن ِفي َأْنُفِسِھْم َجَزاَء َضَالِلِھِم اْلُمِحقَّ
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 " ِإَلى ِذْھٍن َمْرُفوٍض ِلَیْفَعُلوا َما َال َیِلیُقُیْبُقوا اَهللا ِفي َمْعِرَفِتِھْم َأْسَلَمُھُم اُهللا
  ).٢٨ـ  ٢٥:  ١رو (

.. واإلبتعاد عنھ.. وفى ھذا النص یظھر بوضوح أنھ مع إنكار اهللا
یصل اإلنسان إلى ھذا الفساد .. دون الخالق) الجسد(وعبادة المخلوق 

  .ھواءوأھواء ال.. وإھانة لألجساد.. نجاسة.. قیل عنھالذى  واإلنحراف

 إن إستمرت بدون توبة(أنھ ھذه الخطیة .. یؤكد معلمنا بولس الرسول ..(
َأْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الظَّاِلِمیَن َال َیِرُثوَن َمَلُكوَت اِهللا؟ "تؤدى إلى ھالك أبدى 

ُمَضاِجُعو َوَال  َمْأُبوُنوَنَال ُزَناٌة َوَال َعَبَدُة َأْوَثاٍن َوَال َفاِسُقوَن َوَال ! َال َتِضلُّوا
َوَال َساِرُقوَن َوَال َطمَّاُعوَن َوَال ِسكِّیُروَن َوَال َشتَّاُموَن َوَال َخاِطُفوَن  .ُذُكوٍر

َلِكِن اْغَتَسْلُتْم َبْل َتَقدَّْسُتْم َبْل . َوَھَكَذا َكاَن ُأَناٌس ِمْنُكْم. َیِرُثوَن َمَلُكوَت اِهللا
  ).١١ـ  ٩:  ٦كو  ١( "َع َوِبُروِح ِإَلِھَناَتَبرَّْرُتْم ِباْسِم الرَّبِّ َیُسو

 سلطان على جسده ورغباتھ ومیولھأن لإلنسان .. یؤكد الكتاب المقدس 
ُكلُّ اَألْشَیاِء َتِحلُّ . ُكلُّ اَألْشَیاِء َتِحلُّ ِلي َلِكْن َلْیَس ُكلُّ اَألْشَیاِء ُتواِفُق" ..بقولھ

َألْطِعَمُة ِلْلَجْوِف َو اْلَجْوُف ِلَألْطِعَمِة َو اُهللا َا. ِلي َلِكْن َال َیَتَسلَُّط َعَليَّ َشْيٌء
َواللَُّھ َقْد . َوَلِكنَّ اْلَجَسَد َلْیَس ِللزَِّنا َبْل ِللرَّبِّ َو الرَّبُّ ِلْلَجَسِد. َسُیِبیُد َھَذا َوِتْلَك

وَن َأنَّ َأْجَساَدُكْم ِھَي َأَلْسُتْم َتْعَلُم. َأَقاَم الرَّبَّ َوَسُیِقیُمَنا َنْحُن َأْیضًا ِبُقوَِّتِھ
 "!َأْعَضاُء اْلَمِسیِح؟ َأَفآُخُذ َأْعَضاَء اْلَمِسیِح َوَأْجَعُلَھا َأْعَضاَء َزاِنَیٍة؟ َحاَشا

  .)١٥ـ  ١٢:  ٦كو ١(

 َوَال " بسفر الالویین.. یبدأ التشریع ضد الشذوذ الجنسى وممارساتھ
، ویوضع إلى )٢٢:  ١٨ال ( "ِرْجٌس ِإنَُّھ. ُتَضاِجْع َذَكرًا ُمَضاَجَعَة اْمَرَأٍة

ة مثل زنا المحارم والزنا مع تحریم بقیة اإلنحرافات الجنسی جانب
  . )٢٤ـ  ٦:  ١٨ال (البھائم والحیوانات واإلغتصاب وغیرھا 

وبسبب ھذه الخطایا ـ غیر الطبیعیة ـ نزل غضب اهللا على أھل 
َقْد َعُظَم  خطیَّتھمُموَرَة َقْد َكُثَر وِإنَّ ُصَراَخ َسُدوَم َوَع: "َوَقاَل الرَّبُّ"األرض 



٢٠ 

 

، ولما أرسل اهللا مالكین فى شكل رجلین حاول أھل )٢٠: ١٨تك ( "ِجّدًا
وھكذا إنتھت القصة بدینونة ).. ٥:  ١٩تك (سدوم اإلعتداء علیھما جنسیًا 

  ).٢٨:  ١٩تك (النار والكبریت 

ًا َھَذا َأنَّ َعاِلم" )١٠ ـ ٩ : ١تى ١(رت ھذه الخطایا فى ِككذلك ُذ
النَّاُموَس َلْم ُیوَضْع ِلْلَبارِّ، َبْل ِلَألَثَمِة َواْلُمَتَمرِِّدیَن، ِلْلُفجَّاِر َواْلُخَطاِة، ِللدَِّنِسیَن 

ِلُمَضاِجِعي ِللزَُّناِة،  َواْلُمْسَتِبیِحیَن، ِلَقاِتِلي اآلَباِء َوَقاِتِلي اُألمََّھاِت، ِلَقاِتِلي النَّاِس
َساِرِقي النَّاِس، ِلْلَكذَّاِبیَن، ِلْلَحاِنِثیَن، َوِإْن َكاَن َشْيٌء آَخُر ُیَقاِوُم التَّْعِلیَم ، ِلالذُُّكوِر

  ."الصَِّحیَح

و فیما ھم یطیبون قلوبھم اذا " ونقرأ عنھا أیضًا فى سفر القضاة
برجال المدینة رجال بلیعال احاطوا بالبیت قارعین الباب و كلموا الرجل 

فخرج الیھم . یخ قائلین اخرج الرجل الذي دخل بیتك فنعرفھصاحب البیت الش
الرجل صاحب البیت و قال لھم ال یا اخوتي ال تفعلوا شرا بعدما دخل ھذا 

  .)٢٣ـ  ٢٢:  ١٩قض ( "الرجل بیتي ال تفعلوا ھذه القباحة

ھذا النوع من الخطايا يجلب غضب اهللا 
  ..ودينونته

 ََّال ُزَناٌة َوَال ! اِلِمیَن َال َیِرُثوَن َمَلُكوَت اِهللا؟ َال َتِضلُّواَأْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الظ
َوَال َساِرُقوَن َوَال . َوَال َمْأُبوُنوَن َوَال ُمَضاِجُعو ُذُكوٍرَعَبَدُة َأْوَثاٍن َوَال َفاِسُقوَن 

اكو ( .ُكوَت اِهللاَطمَّاُعوَن َوَال ِسكِّیُروَن َوَال َشتَّاُموَن َوَال َخاِطُفوَن َیِرُثوَن َمَل
  ).١٠ـ  ٩:  ٦

  َألنَّ َغَضَب اِهللا ُمْعَلٌن ِمَن السََّماِء َعَلى َجِمیِع ُفُجوِر النَّاِس َوِإْثِمِھِم الَِّذیَن
  ).١٨:  ١رو (" َیْحِجُزوَن اْلَحقَّ ِباِإلْثِم

 َلى َطِریٍق ِمْثِلِھَما َكَما َأنَّ َسُدوَم َوَعُموَرَة َواْلُمُدَن الَِّتي َحْوَلُھَما، ِإْذ َزَنْت َع
:  ١یھ (" ، ُجِعَلْت ِعْبَرًة ُمَكاِبَدًة ِعَقاَب َناٍر َأَبِدیٍَّةَوَمَضْت َوَراَء َجَسٍد آَخَر

٧.( 
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كر عدد األسباط أثنى عشر، ال شك أن الكتاب المقدس یكرر ذ
فقد ذكرت  .باطولكن ھناك بعض المالحظات الھامة فى أسماء ھذه األس

تك (، )٢٦عد (، )٧رؤ (نذكر منھا مثًال .. عدة مرات بإختالفات واضحة
أوالد " (منسى وأفرایم"وأحیانًا ال یذكر إال ".. یوسف"أحیانًا یذكر ). ٤٦

اسم وفى  ١٤وكأننا نتعامل مع ".. الوى"وأحیانًا أخرى ال یذكر ).. یوسف
  .فقط ١٢كل مرة ال یذكر إال 

 "َدَد اْلَمْخُتوِمیَن ِمَئًة َوَأْرَبَعًة َوَأْرَبِعیَن َأْلفًا، َمْخُتوِمیَن ِمْن ُكلِّ َوَسِمْعُت َع
  ...َأِشیَر ..ِ.َجاَد ...َرُأوِبیَن ...ِمْن ِسْبِط َیُھوَذا .ِسْبٍط ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل

 ...ُیوُسَف ...َزُبوُلوَن ...َیسَّاَكَر ...َالِوي ...َشْمُعوَن ...َمَنسَّى ...َنْفَتاِلي
  ). ٨ـ  ٤: ٧رؤ (..." ِبْنَیاِمیَن

  "َمَنسَّى... َزُبوُلوَن... َیسَّاَكَر... َیُھوَذا... َجاَد... َبُنو َشْمُعوَن... َرُأوَبْیُن ...
 ).٥١ـ  ٥:  ٢٦عد (..." َنْفَتاِلي... َأِشیَر... َداَن... ِبْنَیاِمیَن... َأْفَراِیَم

 "ِبْكُر . َیْعُقوُب َوَبُنوُه: َراِئیَل الَِّذیَن َجاُءوا ِإَلى ِمْصَرَوَھِذِه َأْسَماُء َبِني ِإْس
َوَبُنو ... اَوَبُنو َیُھوَذ... َوَبُنو َالِوي... َوَبُنو َشْمُعوَن.. .َیْعُقوَب َرُأوَبْیُن

.. .ُیوُسُف َوَبْنَیاِمیُن... َوَبُنو َأِشیَر... َوَبُنو َجاَد... َوَبُنو َزُبوُلوَن ...َیسَّاَكَر
  ).٢٧ـ  ٨:  ٤٦تك (... " َوَبُنو َنْفَتاِلي.. .َدانَُ
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  ٤٦تكوین   ٢٦عدد   ٧رؤیا   

  راؤبین  راؤبین  رأوبین  ١

  شمعون  شمعون  شمعون  ٢

  الوى  ___  الوى  ٣

  یھوذا  یھوذا  یھوذا  ٤

  یساكر  یساكر  یساكر  ٥

  زبولون  زبولون  زبولون  ٦

  یوسف  ___  یوسف  ٧

  ___  منسى  منسى  ٨

  ___  أفرایم  ---  ٩

  بنیامین  بنیامین  بنیامین  ١٠

  دان  دان  ___  ١١

  جاد  جاد  جاد  ١٢

  أشیر  أشیر  أشیر  ١٣

  نفتالى  نفتالى  نفتالى  ١٤

  ١٢  ١٢   ١٢  اإلجمالى
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   ..ولكن... ١٤فعلى لكل األسماء ھو العدد ال

وھو العدد الثابت .. ١٢من البدایة عدد أوالد یعقوب  ..أوًال
حین ) ٤٦تك (لتعداد األول المذكور فى وھذا ھو ا. .والمشھور لألسباط
  .یذكر یوسف وحده

ترتیب ھذه األسماء واألسباط األثنى عشر أختلف مع  ..ثانیًا
َوَأَنا َقْد َوَھْبُت َلَك َسْھمًا َواِحدًا َفْوَق " )٢٢:  ٤٨تك (ففى  ..بعض األحداث

أعطى یعقوب یوسف ضعف  "يِإْخَوِتَك َأَخْذُتُھ ِمْن َیِد اَألُموِریِّیَن ِبَسْیِفي َوَقْوِس
فى . .)أفرایم/منسى( مساوى لسبطى یوسف صارأى .. فى األرضحصتھ 

الوقت الذى أسقط الوى من حساب توزیع األرض بسبب تكریس السبط 
 ٤٨للخدمة وتوزیع كل أفراد الوى على أراضى األسباط األثنى عشر فى 

  ).٤١:  ٢١ یش(بھم مدینة خاصة 

بدیًال عن غیاب سبط .. ایم ومنسىأفر وھكذا صار دخول سبطى
  ).٢٦عدد (الوى فى توزیع األراضى 

ر عددًا یوسف بدًال عن أفرایم ألنھ األكثذكر فُی ..أما فى سفر الرؤیا
  .. ذكر منسى منفصًالوُی. .وألن یوسف ھو أصل ھذا السبط الكبیر

كما أن سفر الرؤیا ـ سفر السماویین ـ یشیر إلى سقوط اسم إفرایم 
فذكر اسم .. رهبعبادة األوثان أكثر من غی) أفرایم(تباط ھذا السبط بسبب إر

  .أبیھ المحبوب یوسف

 ألنھ أول).. ٧رؤ ( غفال سبط دان فى تسجیل سفر الرؤیاأما عن إ
كما أن الدانییین أخذوا أرضًا بعیدة عن .. األسباط سقوطًا فى الوثنیة

كان أبعد الكل ف.. فى أقصى شمال أرض كنعان التقسیم الذى قصده یشوع
  ..عن مركز العبادة فى أورشلیم



٢٤ 

 

 "یام كان سبط الدانیین في تلك األیام لم یكن ملك في اسرائیل وفي تلك األو
سباط ألى ذلك الیوم لم یقع لھ نصیب في وسط إنھ للسكنى أل یطلب لھ ملكًا

  ).١:  ١٨قض (" سرائیلإ

 "ابن جرشوم بن فسھم التمثال المنحوت وكان یھوناثان نام بنو دان ألقأو
وضعوا و. رضلى یوم سبي األإبنوه كھنة لسبط الدانیین منسى ھو و

یام التي كان فیھا بیت اهللا ال میخا المنحوت الذي عملھ كل األنفسھم تمثأل
  ).٣١ـ  ٣٠:  ١٨قض ( "في شیلوه

كما أن بعض اآلباء یعتقدون بمجئ الدجال من سبط دان حسب 
َیُكوُن . اُن َیِدیُن َشْعَبُھ َكَأَحِد َأْسَباِط ِإْسَراِئیَلَد".. النبوة التى قالھا یعقوب عنھ

َداُن َحیًَّة َعَلى الطَِّریِق ُأْفُعوانًا َعَلى السَِّبیِل َیْلَسُع َعِقَبِي اْلَفَرِس َفَیْسُقُط َراِكُبُھ 
  ).١٦:  ٤٩تك ( "ِلَخَالِصَك اْنَتَظْرُت َیا َربُّ  ِإَلى اْلَوَراِء

الوى مرة أخرى ألنھ لم  سبط.. ى حساب العددودخل بدیًال عنھ ف
لھم نصیب فى صار و ـبإنتھاء كھنوت العھد القدیم  ـیعد لھم دور كھنوتى 

  .منھم على رجاء مجئ المسیح وفدائھ السماء لمن عاش

لألسباط إشارة إلى العدد الكامل  ١٢ویحتفظ الكتاب المقدس بعدد 
لعدد  ولكى یكون مقابًال )٢١رؤ (لمدینة السماویة وأبوابھا أساسات ا.. مثل

  .الرسل األثنى عشر أعمدة العھد الجدید
  

  



٢٥ 

 

  

اْحَتِرُزوا ِمَن اَألْنِبَیاِء " ..نإلنجیل أن ھناك أنبیاء كذبة كثیروأعلن ا
:  ٧مت ( "!ِذَئاٌب َخاِطَفٌة اْلَكَذَبِة الَِّذیَن َیْأُتوَنُكْم ِبِثَیاِب اْلُحْمَالِن َوَلِكنَُّھْم ِمْن َداِخٍل

َأیَُّھا اَألِحبَّاُء، َال ُتَصدُِّقوا ُكلَّ " ..ن نمتحن األرواحوطلب منا دائمًا أ.. )١٥
َھْل ِھَي ِمَن اِهللا؟ َألنَّ َأْنِبَیاَء َكَذَبًة َكِثیِریَن َقْد َخَرُجوا : ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا اَألْرَواَح

ُكلُّ ُروٍح َیْعَتِرُف ِبَیُسوَع اْلَمِسیِح َأنَُّھ َقْد َجاَء : ْعِرُفوَن ُروَح اِهللاِبَھَذا َت. ِإَلى اْلَعاَلِم
َوُكلُّ ُروٍح َال َیْعَتِرُف ِبَیُسوَع اْلَمِسیِح َأنَُّھ َقْد َجاَء ِفي . ِفي اْلَجَسِد َفُھَو ِمَن اِهللا،

یِح الَِّذي َسِمْعُتْم َأنَُّھ َیْأِتي، َواآلَن َوَھَذا ُھَو ُروُح ِضدِّ اْلَمِس. اْلَجَسِد َفَلْیَس ِمَن اِهللا
  .)٣ـ  ١:  ٤یو ١( "ُھَو ِفي اْلَعاَلِم

لیس .. والتمییز بین نبى حقیقى ونبى كذاب
  .. صعبًا

.. فادیًا ومخلصًا ..النبى الحقیقى یشھد للمسیح كإلھ متجسد ..أوًال
ات وأفكار ویجذب الناس إلى فلسف أما النبى الكذاب فینكر ألوھیة المسیح

ُاْنُظُروا اْن َال َیُكوَن اَحٌد َیْسِبیُكْم " الذى فى المسیح وحدهبعیدة عن الحق 
ِباْلَفْلَسَفِة َوِبُغُروٍر َباِطٍل، َحَسَب َتْقِلیِد النَّاِس، َحَسَب اْرَكاِن اْلَعاَلِم، َوَلْیَس َحَسَب 

  .)٩ـ  ٨:  ٢كو ( "ِت َجَسِدّیًاَفِإنَُّھ ِفیِھ َیِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء الالَُّھو. اْلَمِسیِح

وناسوت المسیح كما .. رة التجسدقد ینكر النبى الكذاب فك ..ثانیًا
َألنَُّھ َقْد َدَخَل ِإَلى اْلَعاَلِم ُمِضلُّوَن َكِثیُروَن، َال "، )٢ـ ١:  ٤و ا ی(ذكر فى 

 

 



٢٦ 

 

 "ِضلُّ، َوالضِّدُّ ِلْلَمِسیِحَھَذا ُھَو اْلُم. َیْعَتِرُفوَن ِبَیُسوَع اْلَمِسیِح آِتیًا ِفي اْلَجَسِد
  .)٧: ١ یو٢(

  ..مزیفة بآلھة أخرى نادى النبى الكذابقد ُی ..ثالثًا
 "َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوتًا َوَال ُصوَرًة َما . َال َیُكْن َلَك آِلَھٌة ُأْخَرى َأَماِمي

ُت َوَما ِفي اْلَماِء ِمْن َتْحِت ِممَّا ِفي السََّماِء ِمْن َفْوُق َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َتْح
 .)٤ـ   ٣:  ٢٠خر( "اَألْرِض

 "َولْو َحَدَثِت . ِإَذا َقاَم ِفي َوَسِطَك َنِبيٌّ َأْو َحاِلٌم ُحلمًا َوَأْعَطاَك آَیًة َأْو ُأْعُجوَبًة
َرى لْم ِلَنْذَھْب َوَراَء آِلَھٍة ُأْخ: اآلَیُة َأِو اُألْعُجوَبُة الِتي َكلَمَك َعْنَھا َقاِئًال

َفال َتْسَمْع ِلَكالِم َذِلَك النَِّبيِّ َأِو الَحاِلِم َذِلَك الُحلَم َألنَّ الرَّبَّ  .َتْعِرْفَھا َوَنْعُبْدَھا
ِإلَھُكْم َیْمَتِحُنُكْم ِلَیْعلَم َھل ُتِحبُّوَن الرَّبَّ ِإلَھُكْم ِمْن ُكلِّ ُقُلوِبُكْم َوِمْن ُكلِّ 

  .)٣ ـ ١ : ١٣تث (" َأْنُفِسُكْم

یقبل النبى الكذاب التعامل مع أرواح شریرة أو وسطاء  ..رابعًا
ال ُیوَجْد ِفیَك َمْن ُیِجیُز اْبَنُھ َأِو اْبَنَتُھ ِفي النَّاِر َوال َمْن َیْعُرُف ِعَراَفًة " شیاطین 

الَِّذي َمِجیُئُھ ِبَعَمِل ". ).١٠:  ١٨تث ( "َوال َعاِئٌف َوال ُمَتَفاِئٌل َوال َساِحٌر
َوِبُكلِّ َخِدیَعِة اِإلْثِم، ِفي اْلَھاِلِكیَن، . ْیَطاِن، ِبُكلِّ ُقوٍَّة، َوِبآَیاٍت َوَعَجاِئَب َكاِذَبٍة،الشَّ

  ).١٠ـ  ٩:  ٢تس ٢( "َألنَُّھْم َلْم َیْقَبُلوا َمَحبََّة اْلَحقِّ َحتَّى َیْخُلُصوا

تبیح الشر .. ینقاد النبى الكذاب وراء تعالیم غریبة ..خامسًا
  ..كر التقوى والفضیلةوتن
 "انَُّھ ِفي اَألْزِمَنِة اَألِخیَرِة َیْرَتدُّ َقْوٌم َعِن : َوَلِكنَّ الرُّوَح َیُقوُل َصِریحًا

ِفي ِرَیاِء اْقَواٍل َكاِذَبٍة،  اِإلیَماِن، َتاِبِعیَن اْرَواحًا ُمِضلًَّة َوَتَعاِلیَم َشَیاِطیَن،
ِن الزَِّواِج، َوآِمِریَن اْن ُیْمَتَنَع َعْن اْطِعَمٍة َقْد َماِنِعیَن َع َمْوُسوَمًة َضَماِئُرُھْم،

 ).٣ـ  ١:  ٤تى ١("َخَلَقَھا اُهللا ِلُتَتَناَوَل ِبالشُّْكِر ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َوَعاِرِفي اْلَحقِّ



٢٧ 

 

 "َّاٌر، ُیَحوُِّلوَن َألنَُّھ َدَخَل ُخْلَسًة ُأَناٌس َقْد ُكِتُبوا ُمْنُذ اْلَقِدیِم ِلَھِذِه الدَّْیُنوَنِة، ُفج
اَهللا َوَربََّنا َیُسوَع : ِنْعَمَة ِإَلِھَنا ِإَلى الدََّعاَرِة، َوُیْنِكُروَن السَّیَِّد اْلَوِحیَد

  ).٤:  ١یھ ( "اْلَمِسیَح

وإدعاءات .. یتنبئ النبى الكذاب بنبوات غیر صادقة ..سادسًا
الِذي ُیْطِغي َفَیَتَكلُم ِباْسِمي َوَأمَّا النَِّبيُّ "..لة ینتظرھا الناس وال تتحققـِّضلُم

 .َكالمًا لْم ُأوِصِھ َأْن َیَتَكلَم ِبِھ َأِو الِذي َیَتَكلُم ِباْسِم آِلَھٍة ُأْخَرى َفَیُموُت َذِلَك النَِّبيُّ
نَِّبيُّ َفَما َتَكلَم ِبِھ ال ي لْم َیَتَكلْم ِبِھ الرَّبُّ؟َكْیَف َنْعِرُف الَكالَم الِذ: َوِإْن ُقلَت ِفي َقلِبَك

ِباْسِم الرَّبِّ َولْم َیْحُدْث َولْم َیِصْر َفُھَو الَكالُم الِذي لْم َیَتَكلْم ِبِھ الرَّبُّ َبل ِبُطْغَیاٍن 
 .)٢٢ـ  ٢٠:  ١٨تث ( "النَِّبيُّ َفال َتَخْف ِمْنُھ َتَكلَم ِبِھ

أما النبى الصادق .. النبى الكذاب یطلب مجد نفسھ ..سابعًا
 ..یحتمل الكثیر من أجل رسالة الحقو.. فیطلب مجد اهللا

 "ِإْن َأَتى آَخُر ِباْسِم َنْفِسِھ َفَذِلَك . َأَنا َقْد َأَتْیُت ِباْسِم َأِبي َوَلْسُتْم َتْقَبُلوَنِني
َكْیَف َتْقِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا َوَأْنُتْم َتْقَبُلوَن َمْجدًا َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض؟ . َتْقَبُلوَنُھ

 .)٤٤ـ  ٤٣:  ٥یو (" لَِّذي ِمَن اِإلَلِھ اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُلُبوَنُھ؟َواْلَمْجُد ا

 "ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن َیْعَمَل . لَِّذي َأْرَسَلِنيَتْعِلیِمي َلْیَس ِلي َبْل ل«: َأَجاَبُھْم َیُسوُع
َمْن َیَتَكلَُّم ِمْن . ا ِمْن َنْفِسيَمِشیَئَتُھ َیْعِرُف التَّْعِلیَم َھْل ُھَو ِمَن اللَِّھ َأْم َأَتَكلَُّم َأَن

َنْفِسِھ َیْطُلُب َمْجَد َنْفِسِھ َوَأمَّا َمْن َیْطُلُب َمْجَد الَِّذي َأْرَسَلُھ َفُھَو َصاِدٌق َوَلْیَس 
  .)١٨ـ  ١٦:  ٧یو (" ِفیِھ ُظْلٌم

وسلوكیات شریرة  تخرج منھ أخطاء كثیرة النبى الكذاب ..ثامنًا
َھْل َیْجَتُنوَن ِمَن الشَّْوِك ِعَنبًا َأْو ِمَن . ِثَماِرِھْم َتْعِرُفوَنُھْم ِمْن"ألن .. فى الظالم

  ).١٦:  ٧مت ( "اْلَحَسِك ِتینًا؟



٢٨ 

 

یرفض النبى الكذاب إجماع الكنیسة الواحدة الوحیدة  ..تاسعًا
ھ وینفرد بآرائ.. وقوانینھا.. یاتھاالجامعة الرسولیة األرثوذكسیة فى إیمان

  .. وقوانین اآلباءالمختلفة عن فكر 

 " ِإْذ َقْد َسِمْعَنا َأنَّ ُأَناسًا َخاِرِجیَن ِمْن ِعْنِدَنا َأْزَعُجوُكْم ِبَأْقَواٍل ُمَقلِِّبیَن َأْنُفَسُكْم
:  ١٥أع (" َوَقاِئِلیَن َأْن َتْخَتِتُنوا َوَتْحَفُظوا النَّاُموَس الَِّذیَن َنْحُن َلْم َنْأُمْرُھْم

٢٤(. 

 "ْم َسَیُقوُم ِرَجاٌل َیَتَكلَُّموَن ِبُأُموٍر ُمْلَتِوَیٍة ِلَیْجَتِذُبوا التََّالِمیَذ َوِمْنُكْم َأْنُت
 .)٣٠:  ٢٠أع ( "َوَراَءُھْم

 "َفَمْن َیْعِرُف اَهللا َیْسَمُع َلَنا، َوَمْن َلْیَس ِمَن اِهللا َال َیْسَمُع َلَنا. َنْحُن ِمَن اِهللا .
 .)٦:  ٤ایو(" وَح الضََّالِلوَح اْلَحقِّ َوُرِمْن َھَذا َنْعِرُف ُر

 "َوَكَما َسِمْعُتْم َأنَّ ِضدَّ اْلَمِسیِح َیْأِتي، َقْد . َأیَُّھا اَألْوَالُد ِھَي السَّاَعُة اَألِخیَرُة
ِمنَّا . ِمْن ُھَنا َنْعَلُم َأنََّھا السَّاَعُة اَألِخیَرُة. َصاَر اآلَن َأْضَداٌد ِلْلَمِسیِح َكِثیُروَن

َلِكْن ِلُیْظَھُروا . نَُّھْم َلْم َیُكوُنوا ِمنَّا، َألنَُّھْم َلْو َكاُنوا ِمنَّا َلَبُقوا َمَعَناَخَرُجوا، َلِك
َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلُكْم َمْسَحٌة ِمَن اْلُقدُّوِس َوَتْعَلُموَن ُكلَّ . َأنَُّھْم َلْیُسوا َجِمیُعُھْم ِمنَّا

َلْسُتْم َتْعَلُموَن اْلَحقَّ، َبْل َألنَُّكْم َتْعَلُموَنُھ، َوَأنَّ ُكلَّ َلْم َأْكُتْب ِإَلْیُكْم َألنَُّكْم . َشْيٍء
َمْن ُھَو اْلَكذَّاُب، ِإالَّ الَِّذي ُیْنِكُر َأنَّ َیُسوَع ُھَو اْلَمِسیُح؟ . َكِذٍب َلْیَس ِمَن اْلَحقِّ

  ).٢٢ـ  ١٨:  ٢ایو(" َھَذا ُھَو ِضدُّ اْلَمِسیِح، الَِّذي ُیْنِكُر اآلَب َواِالْبَن

ویھتم بتبعیة .. النبى الكذاب ال یقبل الخضوع للكنیسة ..عاشرًا
  ..بسبب روح الكبریاء والتعالى واإلفتخار التى تضللھ.. الناس لھ

 " ِّالَِّذي َمِجیُئُھ ِبَعَمِل الشَّْیَطاِن، ِبُكلِّ ُقوٍَّة، َوِبآَیاٍت َوَعَجاِئَب َكاِذَبٍة، َوِبُكل
 .اْلَھاِلِكیَن، َألنَُّھْم َلْم َیْقَبُلوا َمَحبََّة اْلَحقِّ َحتَّى َیْخُلُصوا َخِدیَعِة اِإلْثِم، ِفي

 ٢تس ٢(" َوَألْجِل َھَذا َسُیْرِسُل ِإَلْیِھُم اُهللا َعَمَل الضََّالِل، َحتَّى ُیَصدُِّقوا اْلَكِذَب
  .)١١ـ  ٩: 
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 "ي َسآِتي ِإَلْیُكْم َسِریعًا ِإْن َشاَء الرَّبُّ َوَلِكنِّ، َفاْنَتَفَخ َقْوٌم َكَأنِّي َلْسُت آِتیًا ِإَلْیُكْم
  .)١٩ـ  ١٨:  ٤اكو (" َفَسَأْعِرُف َلْیَس َكَالَم الَِّذیَن اْنَتَفُخوا َبْل ُقوََّتُھْم

 "َألنَُّھ َھَكَذا َكاَن آَباُؤُھْم َیْفَعُلوَن . َوْیٌل َلُكْم ِإَذا َقاَل ِفیُكْم َجِمیُع النَّاِس َحَسنًا
  ).٢٦:  ٦لو ( "اِء اْلَكَذَبِةِباَألْنِبَی

.. النبى الكذاب قد یركز على مواعید محددة ..أحد عشر
  ..وباألخص لمجئ المسیح أو یدعى بنفسھ أنھ ھو المسیح

 "َھَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َأْرِسْل ِإَلى ُكلِّ السَّْبِي َقاِئًال: ُثمَّ َصاَر َكَالُم الرَّبِّ ِإَلى ِإْرِمَیا
ِمْن َأْجِل َأنَّ َشَمْعَیا َقْد َتَنبََّأ َلُكْم َوَأَنا َلْم ُأْرِسْلُھ َوَجَعَلُكْم : نِّْحَالِميِِّلَشَمْعَیا ال

َھَئَنَذا ُأَعاِقُب َشَمْعَیا النِّْحَالِميَّ . ِلَذِلَك َھَكَذا َقاَل الرَّبُّ. َتتَِّكُلوَن َعَلى اْلَكِذِب
ُس ِفي َوَسِط َھَذا الشَّْعِب َوَال َیَرى اْلَخْیَر َال َیُكوُن َلُھ ِإْنَساٌن َیْجِل. َوَنْسَلُھ

:  ٢٩أر (" الَِّذي َسَأْصَنُعُھ ِلَشْعِبي َیُقوُل الرَّبُّ َألنَُّھ َتَكلََّم ِبِعْصَیاٍن َعَلى الرَّبِّ
 .)٣٢ـ  ٣٠

 "»َفَأَجاَبُھْم ، »ُقْل َلَنا َمَتى َیُكوُن َھَذا َوَما ِھَي اْلَعَالَمُة ِعْنَدَما َیِتمُّ َجِمیُع َھَذا؟
ِإنِّي : َفِإنَّ َكِثیِریَن َسَیْأُتوَن ِباْسِمي َقاِئِلیَن، َال ُیِضلُُّكْم َأَحٌد! اْنُظُروا«: َیُسوُع
 .)٦ـ  ٤:  ١٣مر (" َوُیِضلُّوَن َكِثیِریَن. َأَنا ُھَو

 "مر (" َفَال ُتَصدُِّقوا ُھَوَذا اْلَمِسیُح ُھَنا َأْو ُھَوَذا ُھَناَك: ِحیَنِئٍذ ِإْن َقاَل َلُكْم َأَحٌد
٢١:  ١٣.(  

النبى الكذاب قد یشكك فى صلیب أو قیامة  ..ثانى عشر
ألن فى ھذا خالصنا .. أو القیامة العامة عند المجئ األخیر المسیح
   ..وفداءنا
 "َبْیَنُكْم  َوَلِكْن ِإْن َكاَن اْلَمِسیُح ُیْكَرُز ِبِھ َأنَُّھ َقاَم ِمَن اَألْمَواِت َفَكْیَف َیُقوُل َقْوٌم

 . )١٢:  ١٥كو ١(" ِإْن َلْیَس ِقَیاَمُة َأْمَواٍت؟
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 "َأُقوُل َذِلَك . ُاْصُحوا ِلْلِبرِّ َوَال ُتْخِطُئوا َألنَّ َقْومًا َلْیَسْت َلُھْم َمْعِرَفٌة ِباللَِّھ
  .)٣٤:  ١٥كو  ١( "!ِلَتْخِجیِلُكْم

بعض العجائب أو  لنفسھ بنِسالنبى الكذاب قد ُی ..ثالث عشر
  ..لیضلل من حولھ.. اھب للروح القدساآلیات أو األلسنة أو مو

 "َیا َربُّ َیا َربُّ َأَلْیَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنا : َكِثیُروَن َسَیُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَیْوِم
: ُح َلُھْمَوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَیاِطیَن َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثیَرًة؟ َفِحیَنِئٍذ ُأَصرِّ

 .)٢٣ـ  ٢٢:  ٧مت ("!اْذَھُبوا َعنِّي َیا َفاِعِلي اِإلْثِم! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ
 " ِإْن َكاَن َأَحٌد َیْحِسُب َنْفَسُھ َنِبّیًا َأْو ُروِحّیًا َفْلَیْعَلْم َما َأْكُتُبُھ ِإَلْیُكْم َأنَُّھ َوَصاَیا

  .)٣٨ـ  ٣٧:  ١٤كو ١( "!َوَلِكْن ِإْن َیْجَھْل َأَحٌد َفْلَیْجَھْل. الرَّبِّ
 "ُیْعُطوَن آَیاٍت َوَعَجاِئَب ِلَكْي َألنَُّھ َسَیُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَیاُء َكَذَبٌة َو

  ).٢٢:  ١٣مر (" اْلُمْخَتاِریَن َأْیضًا - َكَن َلْو َأْم -ُیِضلُّوا 

ـ  ٢٣:  ٢٤مت (، )١٢ـ  ١١:  ٢٤مت (، )٥ـ  ٣: ٢٤مت (وكذلك 
  ).٨ـ  ٧:  ٢١لو (، ) ٢٥
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وب قد تغلغل غیر مناسب ألن ھذه الشع" أبریاء"تعبیر  ..أوًال
ِبُكلِّ َھِذِه َال " فى الویین مثًال وھذا یتضح.. تراجع أو فائدة فیھا الشر بال

 .َألنَُّھ ِبُكلِّ َھِذِه َقْد َتَنجََّس الشُُّعوُب الَِّذیَن َأَنا َطاِرُدُھْم ِمْن َأَماِمُكْمَتَتَنجَُّسوا 
َلِكْن َتْحَفُظوَن . ْقِذُف اَألْرُض ُسكَّاَنَھاَفَأْجَتِزي َذْنَبَھا ِمْنَھا َفَت .َفَتَنجََّسِت اَألْرُض

َأْنُتْم َفَراِئِضي َوَأْحَكاِمي َوَال َتْعَمُلوَن َشْیئًا ِمْن َجِمیِع َھِذِه الرََّجاَساِت َال اْلَوَطِنيُّ 
ْھُل اَألْرِض َألنَّ َجِمیَع َھِذِه الرََّجاَساِت َقْد َعِمَلَھا َأ. َوَال اْلَغِریُب النَّاِزُل ِفي َوَسِطُكْم
   ).٢٧ـ  ٢٤:  ١٨ال ( "الَِّذیَن َقْبَلُكْم َفَتَنجََّسِت اَألْرُض

 وینتقلینتشر .. الذى صار كمرض سرطانى ..ل ھذا الشرمع تأصُّ
كدینونة ونھایة للشر .. صار إستئصال الشعب ضرورة ..لألجیال التالیة

  .ساء واألطفالوبھذا تكون كلمة أبریاء ال تناسب حتى الن.. فى ھذه المنطقة

ال ".. وبنفس المعنى یذكر سفر التثنیة نھایة الشعوب الضالة الوثنیة
ُیوَجْد ِفیَك َمْن ُیِجیُز اْبَنُھ َأِو اْبَنَتُھ ِفي النَّاِر َوال َمْن َیْعُرُف ِعَراَفًة َوال َعاِئٌف َوال 

ُل َجاّنًا َأْو َتاِبَعًة َوال َمْن َوال َمْن َیْرِقي ُرْقَیًة َوال َمْن َیْسَأ. ُمَتَفاِئٌل َوال َساِحٌر
َوِبَسَبِب َھِذِه . َألنَّ ُكل َمْن َیْفَعُل َذِلَك َمْكُروٌه ِعْنَد الرَّبِّ. َیْسَتِشیُر الَمْوَتى

ِإنَّ . َتُكوُن َكاِمًال لَدى الرَّبِّ ِإلِھَك. اَألْرَجاِس الرَّبُّ ِإلُھَك َطاِرُدُھْم ِمْن َأَماِمَك
َوَأمَّا َأْنَت َفلْم َیْسَمْح لَك . الِذیَن َتْخُلُفُھْم َیْسَمُعوَن ِللَعاِئِفیَن َوالَعرَّاِفیَن َھُؤالِء اُألَمَم

  .)١٤ـ  ١٠:  ١٨تث ( "الرَّبُّ ِإلُھَك َھَكَذا
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 ..للتراجع والتوبة أعطى اهللا لھذه الشعوب فترات طویلة ..ثانیًا
، )٢١:   ٢رؤ ( "َعْن ِزَناَھا َوَلْم َتُتْب َوَأْعَطْیُتَھا َزَمانًا ِلَكْي َتُتوَب" ..ولم تتب

َوِفي اْلِجیِل الرَّاِبِع " نا إبراھیمأربعمائة سنة كما ذكر سابقًا ألبیحتى إلى 
  ).١٦:  ١٥تك ( "َیْرِجُعوَن ِإَلى َھُھَنا َألنَّ َذْنَب اَألُموِریِّیَن َلْیَس ِإَلى اآلَن َكاِمًال

اك صور أخرى من الدینونة فھن. .أما عن ھالك األطفال ..ثالثًا
.. وموت األبكار فى مصر.. األطفال مثل الطوفان وسدوم وعمورة تشمل

یرحمھم بھذه النھایة المبكرة من أن یزدادوا ولعل اهللا .. ویوم القیامة األخیر
ھم ئلصاروا مثل آبالو تركوا وعاشوا  ألنھم. .فسادًا وشرًا فى كبرھم

  .ان كما كان یحدث عادًةذبائح لألوثكِدموا وأجدادھم أو قـُ

من حقھ أن .. اإلرادة رة وكلى الحكمة وكلىاهللا كلى القد ..رابعًا
وھذا ال یتعارض مع اإلرادة .. یحكم بنھایة شخص أو شعب كیفما شاء

َأَنا َأَنا ُھَو ! ُاْنُظُروا اآلَن" الحرة لإلنسان داخل حدوده البشریة الطبیعیة
" ي َولْیَس ِمْن َیِدي ُمَخلٌِّصَسَحْقُت َوِإنِّي َأْشِف. ُت َوُأْحِیيَأَنا ُأِمی. َولْیَس ِإلٌھ َمِعي

َما َأْبَعَد َأْحَكاَمُھ َعِن ! َیا َلُعْمِق ِغَنى اِهللا َوِحْكَمِتِھ َوِعْلِمِھ"، )٣٩:  ٣٢تث (
  .)٣٣:   ١١رو ( "!اْلَفْحِص َوُطُرَقُھ َعِن اِالْسِتْقَصاِء

اة فى ید اهللا لدینونة ھذا كان شعب إسرائیل مجرد أد ..خامسًا
ید اهللا لدینونة الیھود فى زمن  الشعب كما كان شعب أشور وبابل أداة فى

كما كان داود وجیشھ أداة فى ید اهللا لدینونة شعوب بنى عمون . .خرآ
و لھ میعاد وأسلوب یتفق مع الحكمة فالعدل اإللھى .. وموآب وغیرھم

  .الرحمة اإللھیة

وغیرھا  ى إبادة شعب أریحاكان من الضرور ..سادسًا
ألن بقاء أى نسل منھم یعنى تسرب المرض مرة أخرى وإنتشاره  ..تمامًا
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كما حدث مرات أخرى كثیرة فى التاریخ مثل حادثة .. وسط شعب اهللا
 حتى ٢٢ عدد(النبى وفساد الشعب الیھودى فى آخر أیام موسى .. بلعام
  .وة الشعب وخالصھوھكذا یكون اإلستئصال أحیانًا ضرورة لنقا ،)٢٥

وینبغى أن نتذكر أن سلوكیات ھذه الشعوب المنحرفة قد خرجت 
.. بھا خارج اإلنسانیة الطبیعیة ونزلت إلى أقل من مستوى الحیوانات

  ..وإبادة الحیوانات المفترسة لیس شرًا فى ذاتھ
 "ٍة ِللصَّْیِد َواْلَھَالِك، َأمَّا َھُؤَالِء َفَكَحَیَواَناٍت َغْیِر َناِطَقٍة، َطِبیِعیٍَّة، َمْوُلوَد

  ).١٢:  ٢بط٢(" َیْفَتُروَن َعَلى َما َیْجَھُلوَن، َفَسَیْھِلُكوَن ِفي َفَساِدِھْم

 " َوَلِكنَُّھ َحَصَل َعَلى َتْوِبیِخ َتَعدِّیِھ، ِإْذ َمَنَع َحَماَقَة النَِّبيِّ ِحَماٌر َأْعَجُم َناِطقًا
  ).١٦:  ٢بط ٢(" ِبَصْوِت ِإْنَساٍن

 "َوَأمَّا َما َیْفَھُموَنُھ ِبالطَِّبیَعِة، . نَّ َھُؤَالِء َیْفَتُروَن َعَلى َما َال َیْعَلُموَنَوَلِك
  ).١٠:  ١یھ ( "َكاْلَحَیَواَناِت َغْیِر النَّاِطَقِة، َفِفي َذِلَك َیْفُسُدوَن

ولكن بنظرة روحانیة خالصة  بنفس ھذا المنطق ..ًابعسا
اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي "والشرور  نا الشیاطینئآلن مع أعدانتعامل ا

َبْل َمَع  ُمَصاَرَعَتَنا َلْیَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم،َفِإنَّ . َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِیِد ِإْبِلیَس
، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرَُّؤَساِء، َمَع السََّالِطیِن، َمَع ُوَالِة اْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َھَذا الدَّْھِر

ِمْن َأْجِل َذِلَك اْحِمُلوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن . الرُّوِحیَِّة ِفي السََّماِویَّاِت
ـ  ١١:  ٦أف (" ُتَقاِوُموا ِفي اْلَیْوِم الشِّرِّیِر، َوَبْعَد َأْن ُتَتمُِّموا ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوا

١٣.(  



٣٤ 

 

  

 لم یخرج منھم أوالد یرینوأبرارًا كث أن ھناك أنبیاًء.. الحقیقة
  ..وھذا یرجع إلى عدة أمور.. كما تمنوا.. صالحین

أب صالح یخرج  وبالتالى لیس كل.. إنسانحریة إرادة كل  ..أوًال
 فىوھذا یتضح .. كل أب شریر یخرج إبنًا شریرًالیس و.. إبنًا صالحًا

اِالْبُن َال . َالنَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِھَي َتُموُت" وباألخص فى قولھ). ١٨حزقیال (
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْیِھ َیُكوُن َوَشرُّ . َیْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َیْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبِن

  ).٢٠:  ١٨حز (" الشِّرِّیِر َعَلْیِھ َیُكوُن

.. الء األنبیاء واألبرار لم یكونوا معصومین من الخطأھؤ ..ثانیًا
  .. ألنھم بشر تحت اآلآلم مثلنا

 الخوف والكذب وكذلك اسحق أیضًا فأبونا إبراھیم وقع فى.  

  داع والكذب قضى نصف حیاتھ األولى فى الخ) إسرائیل(أبونا یعقوب
  .والطمع

 فى نھایة و.. وقع فى الغضب فى أول حیاتھ وقتل المصرى موسى النبى
 .ھ غضب مرة أخرى وكسر لوحى العھدحیات

 وخطایا أخرى كثیرة نبى وقع فى الزنا ومؤامرة القتلداود ال . 





 



٣٥ 

 

 ات وعبادة األوثان لفترةسلیمان الحكیم وقع فى تعدد الزوج.  

ھم ئولكن أخطا.. والتوبة والرجاء ھؤالء األنبیاء تبرروا باإلیمان
  .فداء مثل كل البشرتشھد لألجیال عن إحتیاجھم للخالص وال

قد یھمل بعض ھؤالء األنبیاء واألبرار تربیة أوالدھم مثل  ..ثالثًا
ھذا واضحًا فى قصة عالى  ویبدو.. قع فى التقصیر مع أوالدهأى أب ی

 ..)١٢:  ٢اصم (" َلْم َیْعِرُفوا الرَّبَّ، َوَكاَن َبُنو َعاِلي َبِني َبِلیََّعاَل" الكاھن
وقصة أوالد یعقوب  ..)١٥صم ٢(و )١٣صم ٢(وقصة أبشالوم وأمنون 

  ).٣٤تك (شمعون والوى 

أوالدھم حیاة الصالة  دتعوَّیومع ھذا اإلھمال منذ الطفولة لم 
  .فلم یكونوا مثل آبائھم.. والتقوى والتوبة المستمرة

لم یردع بعض األنبیاء واآلباء أوالدھم الردع الكافى  ..رابعًا
یرجعون عن شرھم كما یقول  لعلھم.. فى الوقت المناسب بحزم وشدة

   ..الحكیم
 "٢٤:  ١٣ ام( "َمْن َیْمَنُع َعَصاُه َیْمُقُت اْبَنُھ َوَمْن َأَحبَُّھ َیْطُلُب َلُھ التَّْأِدیَب(. 

 "٢٣ام ( "َال َتْمَنِع التَّْأِدیَب َعِن اْلَوَلِد َألنََّك ِإْن َضَرْبَتُھ ِبَعصًا َال َیُموُت  :
١٣(. 

كان یلیق بھ أن یمنعھما من العبادة .. نیھوإبفى قصة عالى الكاھن و
َوَسِمَع ، َوَشاَخ َعاِلي ِجّدًا" ..أو یحكم علیھما حسب الشریعة ولكنھ لم یفعل

ِبُكلِّ َما َعِمَلُھ َبُنوُه ِبَجِمیِع ِإْسَراِئیَل َوِبَأنَُّھْم َكاُنوا ُیَضاِجُعوَن النَِّساَء اْلُمْجَتِمَعاِت 
ِلَماَذا َتْعَمُلوَن ِمْثَل َھِذِه اُألُموِر؟ َألنِّي َأْسَمُع «: َفَقاَل َلُھْم .ْجِتَماِعِفي َباِب َخْیَمِة اِال

َألنَُّھ َلْیَس َحَسنًا اْلَخَبُر الَِّذي ، َال َیا َبِنيَّ. ِبُأُموِرُكُم اْلَخِبیَثِة ِمْن َجِمیِع َھَذا الشَّْعِب
َفِإْن . ِإَذا َأْخَطَأ ِإْنَساٌن ِإَلى ِإْنَساٍن َیِدیُنُھ اللَُّھ .َنَتْجَعُلوَن َشْعَب الرَّبِّ َیَتَعدُّو. َأْسَمُع



٣٦ 

 

َوَلْم َیْسَمُعوا ِلَصْوِت َأِبیِھْم َألنَّ » َأْخَطَأ ِإْنَساٌن ِإَلى الرَّبِّ َفَمْن ُیَصلِّي ِمْن َأْجِلِھ؟
  ). ٢٥ـ  ٢٢:  ٢صم ١( "الرَّبَّ َشاَء َأْن ُیِمیَتُھْم

كان یبدو ضعیفًا أمام أوالده ولم .. بىوأیضًا فى قصة داود الن
َفَقاَل َداُوُد "جعلھ یتطاول علیھ حتى أخذ المملكة .. یؤدب إبشالوم تأدیبًا كافیًا

ُقوُموا ِبَنا َنْھُرُب، َألنَُّھ َلْیَس َلَنا َنَجاٌة «: ِلَجِمیِع َعِبیِدِه الَِّذیَن َمَعُھ ِفي ُأوُرَشِلیَم
ِرُعوا ِللذََّھاِب ِلَئالَّ ُیَباِدَر َوُیْدِرَكَنا َوُیْنِزَل ِبَنا الشَّرَّ َوَیْضِرَب َأْس. ِمْن َوْجِھ َأْبَشاُلوَم

  ).١٤: ١٥صم ٢(" »اْلَمِدیَنَة ِبَحدِّ السَّْیِف

التناسل الطبیعى ال یصلح أن یكون سبب إلنتقال البر  ..خامسًا
وبة بل الحیاة الجدیدة بالروح القدس من خالل اإلیمان والت ..والبركة

الَِّذیَن ُوِلُدوا َلْیَس ِمْن َدٍم َوَال ِمْن َمِشیَئِة َجَسٍد "حسب تعلیم الكتاب  واألسرار
  .)١٣:   ١یو ( "َوَال ِمْن َمِشیَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن اللَِّھ

ولم یعد بكر یعقوب ھو .. شاول ھو الملك بل داود فلم یعد إبن
لكى یتضح دور كل .. یعقوبولم یعد عیسو مختارًا بل .. المختار بل یھوذا

  .بدیتھ وإختیارهأإنسان فى تحدید مستقبل 

  

  
  



٣٧ 

 

  

غیر منظور وغیر ملموس فى طبیعتھ لكن .. اهللا غیر محدود.. حقًا
.. لیس فى جوھره لكن خالل عملھ.. ھوُیعِّرف اإلنسان نفس.. یعلن ذاتھاهللا 

  .وإعالناتھ.. وكالمھ

َالسََّماَواُت ُتَحدُِّث ِبَمْجِد " ألن.. رف اهللا من خالل خلیقتھفاإلنسان یع
ُتَرى َألنَّ ُأُموُرُه َغْیُر اْلَمْنُظوَرِة "، )١:  ١٩مز ( "اِهللا َواْلَفَلُك ُیْخِبُر ِبَعَمِل َیَدْیِھ

 َ ُھوُتُھ َحتَّى ِإنَُّھْم ِبَال ُقْدَرُتُھ السَّْرَمِدیَُّة َوَالُمْنُذ َخْلِق اْلَعاَلِم ُمْدَرَكًة ِباْلَمْصُنوَعاِت
  .)٢٠:  ١رو ( "ُعْذٍر

فعن طریق التأمل والتفكیر والتفاعل مع  الطبیعة وبقیة المخلوقات 
   .ومحبتھ للبشر.. ھ وحكمتھ وقدرتھیعرف اإلنسان اهللا فى كمالھ وجمال.. 

عالناتھ خالل األنبیاء واآلباء إواإلنسان یعرف اهللا عن طریق 
َما َكلََّم اآلَباَء ِباَألْنِبَیاِء َقِدیمًا، ِبَأْنَواٍع َوُطُرٍق َكِثیَرٍة، َكلََّمَنا ِفي َھِذِه  َاُهللا، َبْعَد"

ِھ َأْیضًا َعِمَل اَألیَّاِم اَألِخیَرِة ِفي اْبِنِھ الَِّذي َجَعَلُھ َواِرثًا ِلُكلِّ َشْيٍء، الَِّذي ِب
  .)٢ـ ١:  ١عب ( "اْلَعاَلِمیَن

بدایة من .. ن قبلھَمعن طریق اإلستالم م ان یعرف كل شئفاإلنس
. على كل شئ وكل أحد وكل المعانى بالتلمذة والتربیة فیتعرف.. والدیھ

لسابقة تتكامل فیھا الخبرات ا.. ھى كمعرفة تراكمیة فالمعرفة البشریة هللا
ومنھا نتعرف .. قدیسینوحیاة ال من أنبیاء العھد القدیم ورسل العھد الجدید

  ..على اهللا
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 "اِإلیَماِن ُنوٌح َلمَّا ُأوِحَي ِإَلْیِھ َعْن ُأُموٍر َلْم ُتَر َبْعُد َخاَف، َفَبَنى ُفْلكًا ِلَخَالِص ِب
:   ١١عب ( "َبْیِتِھ، َفِبِھ َداَن اْلَعاَلَم، َوَصاَر َواِرثًا ِلْلِبرِّ الَِّذي َحَسَب اِإلیَماِن

٧(. 

 " َأْن َیْخُرَج ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن َعِتیدًا َأْن ِباِإلیَماِن ِإْبَراِھیُم َلمَّا ُدِعَي َأَطاَع
  .)٨:  ١١عب ( "َیْأُخَذُه ِمیَراثًا، َفَخَرَج َوُھَو َال َیْعَلُم ِإَلى َأْیَن َیْأِتي

 "ِباِإلیَماِن َتَرَك ِمْصَر َغْیَر َخاِئٍف ِمْن َغَضِب اْلَمِلِك، َألنَُّھ َتَشدََّد، .... موسى
  .)٢٧:  ١١عب (" َمْن َال ُیَرى َكَأنَُّھ َیَرى

َألنَُّھ َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ " ..ومن ھنا یأتى الوحى المقدس الذى فیھ
 "ِبَمِشیَئِة ِإْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس اللَِّھ اْلِقدِّیُسوَن َمُسوِقیَن ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس

ویتشارك معھ التقلید  ة اهللا،لیكون مجاًال حیًا متجددًا لمعرف )٢١:   ١بط ٢(
ویؤكد معرفھ اهللا   لنا التفسیر السلیم لھذا الوحى الذى یحفظ المقدس

  .بالحقیقة خالل التاریخ

ألن اهللا .. واإلنسان یعرف اهللا عن طریق ضمیره الشخصى
  .. كل إنسان.. اإلنسان دائمًا یخاطب

 "ِمَع َأَحٌد َصْوِتي َوَفَتَح اْلَباَب، َأْدُخُل ِإْن َس. َھَئَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأْقَرُع
 .)٢٠:  ٣رؤ ( "ِإَلْیِھ َوَأَتَعشَّى َمَعُھ َوُھَو َمِعي

 "٣عب ( "وَبُكْم، َكَما ِفي اِإلْسَخاِطاْلَیْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتُھ َفَال ُتَقسُّوا ُقُل  :
١٥(. 

 "١٥:  ١١مت ( "َمْن َلُھ ُأُذَناِن ِللسَّْمِع َفْلَیْسَمْع(.  

جاء المسیح إلینا .. أفضلعالن الحقیقة عن اهللا بشكل إومن أجل 
   ..متجسدًا
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 " ،الَِّذي َكاَن ِمَن اْلَبْدِء، الَِّذي َسِمْعَناُه، الَِّذي َرَأْیَناُه ِبُعُیوِنَنا، الَِّذي َشاَھْدَناُه
َحَیاَة ُأْظِھَرْت، َوَقْد َرَأْیَنا َفِإنَّ اْل .َوَلَمَسْتُھ َأْیِدیَنا، ِمْن ِجَھِة َكِلَمِة اْلَحَیاِة

 ١یو١( "َوَنْشَھُد َوُنْخِبُرُكْم ِباْلَحَیاِة اَألَبِدیَِّة الَِّتي َكاَنْت ِعْنَد اآلِب َوُأْظِھَرْت َلَنا
 .)٢ـ  ١: 

 "َأَنا َمَعُكْم «: َقاَل َلُھ َیُسوُع، »َیا َسیُِّد َأِرَنا اآلَب َوَكَفاَنا«: َقاَل َلُھ ِفیُلبُُّس
الَِّذي َرآِني َفَقْد َرَأى اآلَب َفَكْیَف ! َمانًا َھِذِه ُمدَُّتُھ َوَلْم َتْعِرْفِني َیا ِفیُلبُُّسَز

  .)٩ ـ ٨:  ١٤یو ( "َتُقوُل َأْنَت َأِرَنا اآلَب؟

وھذا التجسد اإللھى الذى حدث فى الزمن وإختبره آباء القرن 
بالروح  وأسرارھا كنیسةال تعلیمالل مازال ینتقل إلینا بكل قوتھ خ.. األولى
ویسكن فینا اهللا .. فنحن نعرف اهللا خالل سر المعمودیة ونتحد بھ. القدس
ونتذوق غفرانھ ومراحمھ فى سر التوبة .. فى سر المیرون.. بروحھ

ونشاركھ عمل الكھنوت بسر .. ونلتصق بھ فى سر التناول... واإلعتراف
والجسدیة فى سر  ونتقدس بھ للشفاء من األمراض الروحیة.. الكھنوت
فیظل .. الزیجى فى سر الزواج دونتمم مشیئتھ باإلتحا.. لمرضىامسحة 

َوَھا َأَنا . َوَعلُِّموُھْم َأْن َیْحَفُظوا َجِمیَع َما َأْوَصْیُتُكْم ِبِھ"المسیح معنا لنعرفھ 
  .)٢٠:  ٢٨مت ( "آِمیَن. »َمَعُكْم ُكلَّ اَألیَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّْھِر

َفِإنََّنا "تظل معرفة محدودة لكائن غیر محدود  فة اإلنسان هللاومعر
اآلَن َأْعِرُف َبْعَض اْلَمْعِرَفِة . َنْنُظُر اآلَن ِفي ِمْرآٍة ِفي ُلْغٍز َلِكْن ِحیَنِئٍذ َوْجھًا ِلَوْجٍھ

ألنھ ال یستطیع أحد أن  ،)١٢:  ١٣كو ١( "َلِكْن ِحیَنِئٍذ َسَأْعِرُف َكَما ُعِرْفُت
.. أو یستوعب اهللا داخل عقلھ ..ةكامل معرفة عرف اهللاأو ی.. تمامًا هللا یدرك

َألنَُّھ َكَما َعَلِت السََّماَواُت َعِن اَألْرِض َھَكَذا َعَلْت ُطُرِقي "ألن اهللا غیر محدود 
  .)٩:  ٥٥اش ( "َعْن ُطُرِقُكْم َوَأْفَكاِري َعْن َأْفَكاِرُكْم

َوَأْنُتْم ُمَتَأصُِّلوَن ".. القدسفى معرفة اهللا بالروح  ولكننا ننمو
َوُمَتَأسُِّسوَن ِفي اْلَمَحبَِّة، َحتَّى َتْسَتِطیُعوا َأْن ُتْدِرُكوا َمَع َجِمیِع اْلِقدِّیِسیَن َما ُھَو 



٤٠ 

 

ْي اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، َوَتْعِرُفوا َمَحبََّة اْلَمِسیِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة، ِلَك
  .)١٩ـ ١٨:  ٣اف ( "ِلُئوا ِإَلى ُكلِّ ِمْلِء اِهللاَتْمَت

.. كامًال إدراكًا اهللا إدراكإذًا بینما یؤكد الكتاب المقدس إستحالة 
الَِّذي ُیِریُد َأنَّ َجِمیَع النَّاِس ".. للخالص.. یؤكد أیضًا ضرورة معرفة اهللا

  .)٤:  ٢تي ١( "َیْخُلُصوَن َوإَلى َمْعِرَفِة اْلَحقِّ ُیْقِبُلوَن

  



٤١ 

 

  

.. كتاب المقدس كما یحلو لناأننا نفسر الككثیرًا ما یعترض البعض 
بعض أن كل واحد یفسر إختالف عقائد بعض الطوائف یرى ال ببوبس

أن الحقیقة  إذ یقولونى ھذا مع بعض المتشككین ویتمشَّ.. حسب ھواه
  ..الطوائف؟؟ضائعة تائھھ بین أصحاب المذاھب و

ولكن ھذا الكالم يتغافل عن عدة حقائق ثابتة 
  .. يجب الرجوع إلیھا

كان ھناك شبھ .. فى الخمسة قرون األولى للمسیحیین ..أوًال
 ،طوائف ةلعقائد المسیحیة ولم یكن ھناك أیإجماع فى كل العالم على ا

ھناك أى إختالف فى  یكن سنة لم ٤٥٠بمعنى أن العالم عاش قرابة 
  .سیر للكتب المقدسة أو فى المعنى الذى قصده الروح القدس من كل آیةالتف

المعنى البسیط الواضح ألغلب اآلیات ھو المعنى المقبول  ..ثانیًا
عند الكنیسة األرثوذكسیة، وإذا كان ھناك أى غموض فى قلیل من اآلیات 

فھم بالرجوع إلى أجزاء أخرى وشواھد ومواقف ـُت فإنھا ..أو األجزاء
معانى الكتاب  من نھ ال تعارض فى أىأ ..بیة مشابھھ رجوعًا إلى المبدأكتا

  .أو مواقف اهللا تجاه البشر



 



٤٢ 

 

الذى وضعھ  ىاألثناسیوسأو  مازال قانون اإلیمان النیقاوى ..ثالثًا
ھو  ـ سكندریة األوائلاألآباء  ـ أثناسیوس الرسولى وأكملھ كیرلس الكبیر

كل الطوائف المسیحیة تقریبًا، وھذا  المرجع العقیدى الثابت المقبول عند
  .وقاعدة لتفسیر الكتب المقدسة.. یمثل حجر أساس اإلیمان المسیحى

التفسیر األرثوذكسى للكتاب المقدس یعتمد تمامًا على فھم .. رابعًا
 ةحتى ال تكون ھناك فرصوذلك .. ترف بھمعاآلباء القدیسین األوائل الُم

وأقوال اآلباء موثقة .. صودةانى المقللتحریف أو التأویل أو تغییر المع
المتاحف والمكتبات العامة وال یعسر على أحد أن یرجع إلیھا لیستقى  وتمأل

  .منھا التفسیر السلیم لكل سطر فى الكتاب المقدس

تكمن مشكلة التفسیر فى محاولة البعض تأویل كلمات .. خامسًا
ق إقتناعھم بھا التى سب.. محمولین على أفكارھم الخاصة المقدس الكتاب

  . مة من الكنیسة واآلباءـَّسلألغراض خاصة أو بسبب تعالیم غریبة غیر ُم



٤٣ 

 

  

حاولة الھجوم على الكتاب ملالذى یتناقلھ البعض .. ھذا اإلدعاء
ج إلى كثیر من التأنى ولكنھ یحتا ..لیس لھ أساس من الصحة المقدس

ة والتأكد من أنھ ال یوجد أى تعارض بین اآلیات كتشاف الحقیقوالدراسة ال
  .أو المفاھیم أو األحداث

ُكلُّ اْلِكَتاِب ُھَو ُموحًى ِبِھ " ى من اهللالكتاب المقدس كلھ موَح ..أوًال
  : ٣تي ٢( "ِمَن اِهللا، َوَناِفٌع ِللتَّْعِلیِم َو التَّْوِبیِخ، ِللتَّْقِویِم َو التَّْأِدیِب الَِّذي ِفي اْلِبرِّ

بھ وصاغھ أنبیاء ورسل مسوقین من الروح وھذا الوحى كًت ،)١٦
َألنَُّھ َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ ِبَمِشیَئِة ِإْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس اللَِّھ اْلِقدِّیُسوَن "القدس

َالسََّماُء َواَألْرُض "وأیضًا  ،)٢١:  ١بط ٢( "َمُسوِقیَن ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس
  .)٣٥:  ٢٤مت ( ِن َوَلِكنَّ َكَالِمي َال َیُزوُلَتُزوَال

قد یكون ھذا التعارض الظاھرى الذى یلمسھ البعض  ..ثانیًا
 :یرجع إلى عدة أسباب

إختالف الحدث وزمنھ من جیل إلى جیل ومن شعب لشعب ومن  ـ ١
ر اإلختالفات قدَّوكما أن القوانین الوضعیة ُت.. ظروف لظروف

قانون اهللا یحترم اإلختالفات والظروف فلیس أقل من أن 
سمح ألبینا آدم األول أن یأكل من األشجار .. مثًال. .والظروف



 



٤٤ 

 

أن یأكل أیضًا  وما بعده ولكن سمح من جیل نوح.. والنباتات فقط
  .)٣:  ٩تك (، )١٦:  ٢تك ( من الحیوانات

ثھا ومختلفة فى زمنھا أو قد تكون القصة متشابھھ فى بعض أحدا  ـ ٢ 
مثل .. بطل التناقضوھذا ُی.. مع شخص آخرألنھا تكررت  مكانھا

المرأة الخاطئة فى بیت ، )٩ـ  ٣:  ١٤مر ( ة ساكبة الطیبقص
ـ  ٦:  ٢٦متى (مریم فى بیت عنیا ، )٥٠ـ  ٣٦:  ٧لو (الفریسى 

  ).١١ـ  ١:  ١٢یو ( ،)١٣

ضمن سیاق معین مختلف .. قد یكون المقام الذى قیلت فیھ اآلیة  ـ ٣
ولھذا من الضرورى . آلیة تبدو معاكسة جذریًا عن السیاق اآلخر

الرجوع دائمًا إلى وضع ھذه اآلیة وباألخص ما قبلھا من أحداث 
َلْیَس "..صحیحًا حینئذ یتبدد أى تناقض وآیات ومواقف لفھمھا فھمَا

َألنَُّھ َكَما َأنَّ اْلَجَسَد ِبُدوَن " ،)٩:  ٢اف ( "ِمْن َأْعَماٍل َكْیَال َیْفَتِخَر َأَحٌد
. .)٢٦:  ٢یع ( "َمیٌِّت، َھَكَذا اِإلیَماُن َأْیضًا ِبُدوِن َأْعَماٍل َمیٌِّت ُروٍح

والثانیة تتكلم عن .. األولى تتكلم عن أعمال الناموس التى بطلت
  .أعمال الجھاد والسلوك المسیحى

قد یكون التناقض ما ھو إال تكامل فى األحداث فحین یذكر أحد   ـ ٤
.. لةكمِّب یذكر آخر أحداثًا أخرى ُمین بعض أحداث الصلییاإلنجیل

وحین تضع النصوص الخاصة بحدث واحد جنبًا إلى جنبًا من 
كما .. السھل أن تتكون الصورة كاملة بال أدنى تعارض أو تناقض

بعض  أو فى.. یظھر ھذا باألخص فى أحداث الصلیب أو القیامة
  .األسفار التاریخیة فى العھد القدیم أحداث

ویة معینة من موضوع أو حدث ال یعنى إطالقًا التركیز على زا  -٥
فحین نقرأ رسائل بولس .. أنھا الزاویة الوحیدة لھذا الموضوع

فى كل رسالة  ًاھناك تركیز أن الرسول أو رسائل الكاثولیكون نجد



٤٥ 

 

 ةبقیأو إنكار ل تیة أو روحیة بدون تناقضعلى أفكار محددة الھو
  .األفكار واألغراض األخرى

انى المقصودة لبعض الكلمات أو طریقة حساب الرجوع إلى المع -٦
ستیعاب المعانى ال علینا سھِّبعض األمور فى زمن كتابة كل سفر ُی

ونكتشف حینئذ أن بعض ھذه المعاییر ال یمكن قراءتھا  ..بدقة
و إختالف ھذه المعاییر .. نیمھا بمعاییر القرن الواحد والعشروفھ

قبل  ١٥٠٠توراة من وقت كتابة ال.. عبر أجیال الكتاب المقدس
  .بعد المسیح ١٠٠المسیح إلى كتابة العھد الجدید حتى سنة 

تعداد الناس عادًة یكون بعدد الرجال فقط دون ذكر للنساء  ..مثًال
.. سنة ٢٠أو تعداد بعض الیھود یكون للرجال فوق .. واألطفال

  .وكأنھ تعداد لمن یصلح للحرب

  



٤٦ 

 

  

ھتمام حظى بھذا الكم من اال.. خ البشریةاب فى تاریال یوجد كت
  .والتوقیر والدقة فى النسخ والترجمة والطباعة مثل الكتاب المقدس

 .ف النسخ القديمةآال.. أوًال

فى النسخ القدیمة التى  ھذا التحریفلظھر ..لو كان ھناك تحریف
أنھ من  لكن إذا علمَت.. جدت فى أماكن متفرقة وفى عصور متفرقةُو

جدت سلیمة فى ھناك أجزاء كبیرة من العھدین ُو.. فصاعدًاالقرن الثانى 
یرجع عھده إلى ما قبل المسیح بالنسبة  وبعضھا.. أماكن متفرقة من العالم

  .للعھد القدیم وأقدمھا للعھد الجدید من القرن الثانى

تكفى شھادة بعض النسخ المتفرقة .. وفى علم الوثائق القدیمة
وھذا یحدث مع الكتب األدبیة .. األصلیة والتأكد منھاإلعتماد النسخة 

ولكن من الضرورى أن تعلم أن الكتاب .. "دیسَّةاألولیاذة ـ اإل"القدیمة مثل 
أكثر من ألف مرة  ـ بشكل رائعـ المقدس لھ من النسخ واألدلة المتطابقة 

  .أى كتاب أثرى قدیم أدلةفى الدقة من 

  

 

 

 



٤٧ 

 

 .الترجمات القديمة.. ثانیًا

ال یمكن التالعب بأى نص ) الطباعة القدیمة(سخ الترجمة والَنمع 
على النص  ةرقیب صیرتالحدیثة الترجمة  ألن.. من النصوص القدیمة

القدیم، أما إذا تعددت الترجمات یصبح من المستحیل التالعب فى النص 
فإذا علمت أنھ .. یظھر أى نوع من التحریف سوف األصلى ألنھ بالمقارنة

.. بدأت عشرات الترجمات للكتاب المقدس فى إتفاق كامل من القرن الثالث
ستحالة اعتمدة فى متاحف العالم تأكدت من لھذه الترجمات وثائق مو

  .التحریف

 .تفسیرات اآلباء.. ثالثًا

نشغالھم بشرح ان األوائل بشئ بقدر ولم ینشغل آباء الكنیسة القدیس
تالمیذ ـ باء الرسولیین ومن جیل اآل.. وتفسیر وتثبیت كالم األسفار المقدسة

كان ھناك  ـ من نھایة القرن األول إلى نھایة القرن الخامس ـ اآلباء الرسل
ف من المجلدات لتفسیر الكتب المقدسة آلباء مختلفین فى لغاتھم وبالدھم آال

وعلى وحدة العقیدة  ھم ومتفقین على نص الكتاب المقدسوعصورھم وثقافت
  .دة منھستّمالُم

 .ر النسخ والترجمةمحاذي.. رابعًا

ن لو تتبعنا التاریخ وأدركنا كم من المحاذیر كانت توضع لكل َم
ھا وتسلیم ..وحفظھا عن ظھر قلب ..)الكتبة(سخ الكتب المقدسة یعمل بَن

كانت الترجمات بدایة من .. وبنفس ھذه الدقة ،كودیعة موثقة للجیل التالى
لى الیونانیة فى القرن ترجمة العھد القدیم إ(الترجمة السبعینیة القدیمة 

  ).الثالث قبل المیالد



٤٨ 

 

ھذه المحاذیر تؤكد لنا استحالة التحریف أو التالعب فى أى نص أو 
  .حرف فى الكتاب المقدس

 .حفظ اهللا لكلمته.. خامسًا

لن یترك اهللا كلمتھ للتالعب والتحریف حسب .. حسب إیماننا
  ...وعده
 "ْن َتُزوَل السََّماُء َواَألْرُض َال َیُزوُل َحْرٌف َواِحٌد ِإَلى َأ: َفِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم

  ).١٨:  ٥مت (" َأْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى َیُكوَن اْلُكلُّ

 "ِإْن َكاَن َأَحٌد َیِزیُد َعَلى : َألنِّي َأْشَھُد ِلُكلِّ َمْن َیْسَمُع َأْقَواَل ُنُبوَِّة َھَذا اْلِكَتاِب
َوِإْن َكاَن َأَحٌد َیْحِذُف  .َیِزیُد اُهللا َعَلْیِھ الضََّرَباِت اْلَمْكُتوَبَة ِفي َھَذا اْلِكَتاِبَھَذا 

ِمْن َأْقَواِل ِكَتاِب َھِذِه النُُّبوَِّة َیْحِذُف اُهللا َنِصیَبُھ ِمْن ِسْفِر اْلَحَیاِة، َوِمَن اْلَمِدیَنِة 
  .)١٩ ـ ١٨:  ٢٢رؤ ( "َذا اْلِكَتاِباْلُمَقدََّسِة، َوِمَن اْلَمْكُتوِب ِفي َھ

 "ال َتِزْد َعلْیِھ َوال ُتَنقِّْص . ُكلُّ الَكالِم الِذي ُأوِصیُكْم ِبِھ اْحِرُصوا ِلَتْعَمُلوُه
 ).٣٢:  ١٢تث (" ِمْنُھ

 " َوَلِكنَّ َزَواَل السََّماِء َواَألْرِض َأْیَسُر ِمْن َأْن َتْسُقَط ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن
 ).١٧:  ١٦لو "(النَّاُموِس



٤٩ 

 

  

لدقة أحداث الكتاب المقدس ویؤكد .. حدیثًا.. علم الحفریاتیشھد 
وجود عشرات من األماكن المذكورة فى قصص العھد القدیم وعادات 

   ..مثًال.. وغیرھا من أحداث التاریخ المسجلة.. الشعوب

 سطورة تناقلتھا ى إال أوعمورة ما ھ مكان كثیرون یظنون أن قصة سدو
وعند تل .. كتشافات الحدیثة عند البحر المیتولكن اال.. الشعوب

تؤكد القصة وتكشف أیضًا فى طبقات  Tell Mardikhماردیخ 
 .ر وفیھ نسبة كبریت عالیة جدًادمَّاألرض والبحر عن آثار طریق ُم

  وغیرھم .. وكورش.. كثیر من الملوك مثل بلشاصرأما عن أسماء
ب تمامًا ما یستدل رقامن عصور ت.. لى ألواح حجریة قدیمةفمسجلة ع

 .من أخبار العھد القدیم ھعن

  أنھا ).. ٦یشوع (التى سقطت فى .. أن مدینة أریحاثبت بالحفریات
وأنھا  ـ سنة قبل المیالد ١٤٠٠ ـ كانت موجودة فى نفس زمن یشوع

وأن حصارھا لم یستمر مدة ).. ٢وع یش(سقطت بعد موسم الحصاد 
كل ).. ٢٤:  ٦یش (رقت تمامًا ُحأوأن أسوارھا  ..)١٨:  ٦یش (ویلة ط

ھذه المعلومات قد أثبتھا العلم الحدیث وھى مطابقة لما جاء فى سفر 
  .یشوع





 



٥٠ 

 

  

یمكن  )..سفار األخبارأو ،١٠، تكوین ٥تكوین (بالرجوع إلى 
سنة على  ٥٠٠٠سنة إلى  ٤٠٠٠بالفعل جمع عمر اإلنسان لیكون ما بین 

أن الكتاب المقدس ال یذكر كل األعمار .. ولكن ھناك حقیقة ھامة.. األكثر
  .وكل الشخصیات وإنما ھناك فجوات فى التاریخ ال تذكرھا األسفار

بینما .. "ُعزِّیَّاُیوَراُم َوَلَد " یذكر التسلسل أن )٨:  ١مت (فى .. فمثًال
د أن ھناك ثالثة أجیال أسقطت من ھذا نج )١٤ـ  ١١:  ٣أخ  ١(رجوعًا إلى 

 َعَزْرَیااْبُنُھ َیُھوَراُم َواْبُنُھ َأَخْزَیا َواْبُنُھ َیُھوآُش َواْبُنُھ َأَمْصَیا َواْبُنُھ " الحساب
  ".َواْبُنُھ ُیوَثاُم

  
  
  

 



 



 



٥١ 

 

  ١ متى  ٣ أخبار األیام األول

  یورام  )یھورام( یورام

  ..  أخزیا

  ..  یوآش

  ..  أمصیا

  عزیا  )عزریا(عزیا 

َشاَلَح ْبِن " )٣٦:  ٣لو (ومرة أخرى نجد فى ذكر األنساب فى 
ولكن رجوعًا إلى سفر  .."ِقیَناَن ْبِن َأْرَفْكَشاَد ْبِن َساِم ْبِن ُنوِح ْبِن َالَمَك

َوَأْرَفْكَشاُد َوَلَد َشاَلَح َوَشاَلُح َوَلَد " سم قیناناال نجد  )٢٤:  ١٠التكوین (
  ."َعاِبَر

كل  رحصائیات كأنھا دلیل قاطع على ذكظر إلى ھذه اإلوھكذا ال نن
األحداث  اتتحدید عائلى لألسماء المعروفة ذثبات نسب وإ ولكن ..األسماء
  .الھامة

اطة األعمار المذكورة فى ھذه وبھذا ال ینبغى أن نجمع ببس
   .رد ذكرھافل أعمارًا أخرى لم َیغات ألننا بھذا قد نحاحصاأل

  



٥٢ 

 

  

وبعدھا عاش متوشالح  ..سنة ٩٣٠ذكر سفر التكوین أن آدم عاش 
یعود الكتاب  ثم.. وكان ھذا المعدل معتادًا فى األجیال القدیمة.. سنة ٩٦٩

َأیَّاُم ِسِنیَنا " .سنة ٨٠أو  ٧٠ختزل إلى أاإلنسان قد  رالمقدس لیؤكد أن عم
وَِّة َفَثَماُنوَن َسَنًة َوَأْفَخُرَھا َتَعٌب َوَبِلیٌَّة َألنََّھا ِھَي َسْبُعوَن َسَنًة َوِإْن َكاَنْت َمَع اْلُق

زمور ینسب لموسى النبى وھذا الم. ).١٠:  ٩٠مز " (ُتْقَرُض َسِریعًا َفَنِطیُر
سنة وھذا یعنى أن ھذه األعمار المختزلة  ١٢٠الذى عاش  )ق م ١٤٠٠(

الحظ مثًال أن عمر فن ..عھد القدیمبدأت مع األجیال المتأخرة من تاریخ ال
َوَھِذِه َأیَّاُم ِسِني َحَیاِة ِإْبَراِھیَم "سنة  ١٧٥كان  )ق م ٢٠٠٠(أبونا إبراھیم 

   .)٧:  ٢٥تك (" ِمَئٌة َوَخْمٌس َوَسْبُعوَن َسَنًة: الَِّتي َعاَشَھا

ھذه األرقام بإدعاء أن عمر اإلنسان قدیمًا  تفسیروقد حاول البعض 
 ،سنة ٨٠ال تعدو أن تكون شھر  ٩٠٠وكأن لیس بالسنین كان بالشھور و

كما أنھ یتعارض تمامًا .. ولكن ھذا ال یتناسب مع طبیعة لغة العھد القدیم
 أو )١٢:  ٥تك ( "َوَوَلَد َمْھَلْلِئیَل َسْبِعیَن َسَنًةَعاَش ِقیَناُن "ذكر أن مع ما ُی

فھنا . .)١٥:  ٥تك ( "َدَوَوَلَد َیاِر َخْمسًا َوِستِّیَن َسَنًةَوَعاَش َمْھَلْلِئیُل "
 وال یمكن أن یتزوج ویلد.. بحساب الشھور لن یزید عمره عن ستة سنوات

  ..فى ھذا السن



 



٥٣ 

 

عى أن ھذه األعمار قد تكون منسوبة لعائلة كاملة قبل والبعض أّد
وھذا أیضًا ال یتفق مع لغة العھد القدیم كما أنھ یتعارض مع .. إندثارھا

  .لم تندثر إطالقًاھذه العائالت  المنطق البسیط فإن كثیر من

ولكننا ببساطة نرى أن عمر اإلنسان قد قل بوضوح 
ھذا بسبب تغیرات فى البیئة والغالف الجوى  ولعل ..بعد الطوفان

   ..إلى جانب التصریح بأكل اللحوم

  َفَكاَنْت ُكلُّ َأیَّاِم ُنوٍح ِتْسَع ِمَئٍة َوَخْمِسیَن َسَنًة "سنة  ٩٥٠فقد عاش نوح
  ..)٢٩:  ٩تك ( "َوَماَت

  َلمَّا َكاَن َساٌم : َھِذِه َمَواِلیُد َساٍم" ..سنة ٦٠٠إلى ثم تناقص عمر اإلنسان
َوَعاَش َساٌم َبْعَد َما َوَلَد  َوَلَد َأْرَفْكَشاَد َبْعَد الطُّوَفاِن ِبَسَنَتْیِن اْبَن ِمَئِة َسَنٍة

 .. )١١ـ  ١٠:  ١١ك ت( "َوَوَلَد َبِنیَن َوَبَناٍت َخْمَس ِمَئِة َسَنٍةَأْرَفْكَشاَد 

  َوَوَلَد  َثَالِثیَن َسَنًةَوَعاَش َشاَلُح ".. سنة ٤٠٠إلى  ھذا التخفیضوتوالى
َوَوَلَد َبِنیَن  َأْرَبَع ِمَئٍة َوَثَالَث ِسِنیَنَوَعاَش َشاَلُح َبْعَد َما َوَلَد َعاِبَر . َعاِبَر

 ..)١٥ ـ ١٤:  ١١تك ( "َوَبَناٍت

  َعاَش َرُعو اْثَنَتْیِن َوَثَالِثیَن َسَنًة َوَوَلَد َو"سنة  ٢٠٠لیصبح ومرة أخرى
َوَعاَش َرُعو َبْعَد َما َوَلَد َسُروَج ِمَئَتْیِن َوَسْبَع ِسِنیَن َوَوَلَد َبِنیَن . َسُروَج
  .)٢١ـ  ٢٠:  ١١تك ( "َوَبَناٍت

من قدماء  ًاأن كثیر ـ فى الحضارات القدیمة ـ كما أن التاریخ یؤكد
  .مئات السنین نیونانیین كانوا یعیشون وقدماء الالمصریی

  



٥٤ 

 

  
 ذكر سفر التكوین األجناس ولیس األنواع من الحیوانات ..أوًال

ِمَن الطُُّیوِر َكَأْجَناِسَھا َوِمَن اْلَبَھاِئَم َكَأْجَناِسَھا َوِمْن ُكلِّ َدباََّباِت اَألْرِض "
والجنس .. )٢٠:  ٦تك ( "لٍّ ُتْدِخُل ِإَلْیَك ِلاْسِتْبَقاِئَھااْثَنْیِن ِمْن ُك. َكَأْجَناِسِھ

  .التى تخرج منھ الواحد قد یحمل مئات من األنواع

معظم الكائنات الحیة تستطیع أن تحیا فى الماء أو قد تبقى  ..ثانیًا
  .الذى قد یفقس بعد فترات طویلة.. فى صورة البیض

.. لیس صغیرًا على اإلطالق ..ما ذكره سفر التكوینكالفلك  ..ثالثًا
ویقدر مساحتھ ) ١٦ـ  ١٥:  ٦تك (إنھ مدینة عائمة ذو ثالثة طبقات 

  .قدم مكعب ١,٥٠٠,٠٠٠اإلجمالیة 

من المنطقى أن ھناك كائنات دخلت الفلك فى طورھا  ..رابعًا
 الطوفان وكانت تكبر مع األیام إلى أن إنتھى.. أو صغیرة الحجم.. األول

  .رجیةوخرجت للحیاة الخا

یس كما صغیرة الحجم ول.. علمیًا.. أغلب الدیناصورات ..خامسًا
والطوفان یرجع .. وكثیر منھا قادر على السباحة تصفھا األفالم السینمائیة

ال .. سنة قبل میالد السید المسیح، وبعد ھذا التاریخ ٢٥٠٠إلى حوالى 
  .من الدیناصورات حسب علم التاریخ الطبیعى ًانرى كثیر



 

 



٥٥ 

 

  

من الخطأ أن نظن أن المصریین لم یكن لھم أى دور فى ھذه 
.. فنقرأ فى سفر الخروج ..القصة الطویلة من صراع فرعون وموسى

:  ١٢خر ( "َكِثیٌر َأْیضًا َمَع َغَنٍم َوَبَقٍر َمَواٍش َواِفَرٍة ِجّدًا َلِفیٌفَوَصِعَد َمَعُھْم "
نحازوا إلى معسكر العبرانیین إیمانًا منھم ن اھم مصریو..  اللفیفو )٣٨

.. وھؤالء بالتالى لم یتعرضوا لضربة األبكار بإلھھم بعد رؤیة الضربات
الضمان الوحید لعدم دخول  ھىـ دم الفصح ـ على الباب وكانت عالمة 

حتى لو اشتمل ھذا البیت بعضًا من المصریین الذین .. الموت ھذا البیت
  .آمنوا

دورھم تقاعسوا عن .. بالرغم من قسوة فرعون كما أن المصریین
وكان األجدى بھم .. ستسلموا لتسلط فرعونافى خالص أنفسھم وأوالدھم و

أن یثوروا علیھ أو على األقل یدفعوه إلى ترك العبرانیین یخرجون من 
. بالدھم قبل الوصول إلى مرحلة الضربة العاشرة التى ھى ضربة األبكار

المصریین جمیعھم  فرعون بسبب قسوتھ كما شملھذا العقاب األخیر شمل 
  .ستسالمھم بعد رؤیة كل الضربات األولىابسبب سلبیتھم و







 



٥٦ 

 

فاهللا فى رحمتھ یترك البشر زمانًا .. عدل اهللا یستوجب الدینونة
  ..ولكن البد أن تأتى النھایة بشكل من األشكال.. لعلھم یؤمنون ویتوبون

  أو نار وكبریت .. ى شكل طوفانالدینونة إما علتظھر فى العھد القدیم
ھذه كلھا صور .. أو أوبئة.. أو إبادة فى الحروب).. سدوم وعمورة(

َوَأْعَطْیُتَھا َزَمانًا ِلَكْي َتُتوَب "ھى دینونة األشرار .. لحقیقة واحدةمختلفة 
 .)٢١:   ٢رؤ  ( "َعْن ِزَناَھا َوَلْم َتُتْب

 ِإْن َلْم ")..  وعدلھرحمة اهللا( وفى العھد الجدید تسرى نفس القاعدة
والھالك ھنا فى الیوم .. )٥:  ١٣لو ( "ِمیُعُكْم َكَذِلَك َتْھِلُكوَنَتُتوُبوا َفَج

  .األخیر ودینونة جھنم

  



٥٧ 

 

  

.. من اهللا ًاسریع ًالیتوقع تدخُّ أن یتألم اإلنسان نحی ..المعتادمنا 
إلى  بتسرَّیك وإذا لم یجد ھذا التدخل بالحل أو الشفاء العاجل یبدأ الش

ھل  ..ھل اهللا یدرك حجم آالمى؟ ..؟ھل اهللا یحبنى.. ھل اهللا موجود؟.. قلبھ
  !اهللا یعاقبنى على كثرة خطایاى؟

اإلنسان التجارب بدون تشكك ولكى يتحمل 
  ..إلى يحتاج

  .التأمل والتركیز على صلیب ربنا يسوع.. أوًال
 "١٨:   ٢عب ( "ِدُر َأْن ُیِعیَن اْلُمَجرَِّبیَنَألنَُّھ ِفي َما ُھَو َقْد َتَألََّم ُمَجرَّبًا َیْق(. 

 " ،َفِإنَّ اْلَمِسیَح َأْیضًا َتَألََّم َمرًَّة َواِحَدًة ِمْن َأْجِل اْلَخَطاَیا، اْلَبارُّ ِمْن َأْجِل اَألَثَمِة
:   ٣بط ١( "َوَلِكْن ُمْحیًى ِفي الرُّوِح ِلَكْي ُیَقرَِّبَنا ِإَلى اِهللا، ُمَماتًا ِفي اْلَجَسِد

١٨(. 

 "رو ( "َوَلِكنَّ اَهللا َبیََّن َمَحبََّتُھ َلَنا َألنَُّھ َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسیُح َألْجِلَنا
٨:   ٥(.  

وإن لم یجدوا إجابة شافیة .. فالمسیح المتألم یسند كل المتألمین
  "؟؟كیف نحتمل"عن  سیجدون إجابة شافیة.. "لماذا؟"بسؤال 

 

 



٥٨ 

 

  .د اهللامراجعة وعو.. ثانیًا
 "١٦یو ( "َأَنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم :ِفي اْلَعاَلِم َسَیُكوُن َلُكْم ِضیٌق َوَلِكْن ِثُقوا  :

٣٣(. 

 "٤:  ٥مت ( "ُطوَبى ِلْلَحَزاَنى َألنَُّھْم َیَتَعزَّْوَن(. 

 "٨رو ( "ِفیَنا َأنَّ آَالَم الزََّماِن اْلَحاِضِر َال ُتَقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتیِد َأْن ُیْسَتْعَلَن  :
١٨(. 

 "ِبَمَحبَِّتِھ َوَرْأَفِتِھ ُھَو َفكَُّھْم . ِفي ُكلِّ ِضیِقِھْم َتَضاَیَق َوَمَالُك َحْضَرِتِھ َخلََّصُھْم
  .)٩:  ٦٣اش ( "َوَرَفَعُھْم َوَحَمَلُھْم ُكلَّ اَألیَّاِم اْلَقِدیَمِة

بل  ..وتكون كمسكنات لأللم.. ت اإلیمانتثبِّ ھذه الوعود وغیرھا
  .وتجعل اإلنسان قادرًا على اإلبتسام والفرح وسط التجارب

  .م اآلخرينالتأمل فى آال.. ثالثًا

ھناك من لم یتألم؟ .. ن اآلباء واألنبیاء والرسل والقدیسینن ِمَم
وأغلبھم تعرضوا  ..ھناك من تألموا لفقدان أحبائھم.. ستشھدوا فى آالمھما

  .ألمراض كثیرة ومتاعب بال حدود
 "١٩:  ٣٤مز ( "َرٌة ِھَي َبَالَیا الصِّدِّیِق َوِمْن َجِمیِعَھا ُیَنجِّیِھ الرَّبَُّكِثی(. 

 "٥مت ( "ُطوَبى ِلْلَمْطُروِدیَن ِمْن َأْجِل اْلِبرِّ َألنَّ َلُھْم َمَلُكوَت السََّماَواِت  :
١٠(. 

 "َتَخاُفوُه َوَال  َخْوَفُھْم َفَال َوَأمَّا. َوَلِكْن َوِإْن َتَألَّْمُتْم ِمْن َأْجِل اْلِبرِّ َفُطوَباُكْم
 .)١٤:  ٣بط ١( "َتْضَطِرُبوا

 "َھُؤَالِء ُھُم الَِّذیَن َأُتوا ِمَن الضِّیَقِة : َفَقاَل ِلي. »َأْنَت َتْعَلُمَیا َسیُِّد «: َفُقْلُت َلُھ
  .)١٤:  ٧رؤ ( "اْلَعِظیَمِة، َوَقْد َغسَُّلوا ِثَیاَبُھْم َوَبیَُّضوَھا ِفي َدِم اْلَحَمِل



٥٩ 

 

  .احسبوه كل فرح.. رابعًا

َیْعُقوُب، َعْبُد اللَِّھ َوالرَّبِّ َیُسوَع اْلَمِسیِح، ُیْھِدي السََّالَم ِإَلى اِالْثَنْي "
ِاْحِسُبوُه ُكلَّ َفَرٍح َیا ِإْخَوِتي ِحیَنَما َتَقُعوَن ِفي  .َعَشَر ِسْبطًا الَِّذیَن ِفي الشََّتاِت

َوَأمَّا الصَّْبُر َفْلَیُكْن َلُھ . ِمیَن َأنَّ اْمِتَحاَن ِإیَماِنُكْم ُیْنِشُئ َصْبرًاَعاِل .َتَجاِرَب ُمَتنَِّوَعٍة
َوِإنََّما ِإْن َكاَن  .َعَمٌل َتامٌّ، ِلَكْي َتُكوُنوا َتامِّیَن َوَكاِمِلیَن َغْیَر َناِقِصیَن ِفي َشْيٍء

ِذي ُیْعِطي اْلَجِمیَع ِبَسَخاٍء َوَال ُیَعیُِّر، َأَحُدُكْم ُتْعِوُزُه ِحْكَمٌة َفْلَیْطُلْب ِمَن اللَِّھ الَّ
  ).٥ـ  ١:  ١یع ( "َفَسُیْعَطى َلُھ

زكیھ یرفع اإلنسان وُی.. نھا إمتحان صبرالنظر إلى التجربة على أ
یاة ویدفعھ من الباب الضیق والطریق الكرب للح.. ویجعلھ فى مكانة أعظم

.. مھحًا بالرغم من آالویجعل اإلنسان فر. األبدیة واألكالیل السماویة
ى ـّى ویصلـّویحتاج المتألم أن یصل ،)١٩:  ٢١لو ( "ِبَصْبِرُكُم اْقَتُنوا َأْنُفَسُكْم"

وال إلى تذمر  ..بل إلى إیمان ..حتى تتحول آآلمھ ال إلى شكوك
  .ھذا ھو عمل الصالة.. بل إلى شكر وتسبیح وتسلیم ..وإعتراض

  .التوبة والنمو الروحى.. خامسًا

اإلنسان وأحالمھ  أطماعل ارب واآلالم تحطم أو تعطالتج
 ..ولكنھا تدفعھ إلى طموحات وأحالم جدیدة من النمو الروحى ..األرضیة

وشركة آالم .. والتشبھ بالقدیسین ..كتساب الفضائلاو ..ونقاوة القلب
  .المسیح

فالتجارب .. والتوبة ھى المدخل الوحید لھذا التغییر فى المسار
واضع الذى یجعل والت.. واإلنكسار.. واإلنسحاق.. النفسفرصة لمراجعة 

، َفَتَواَضُعوا َتْحَت َیِد اِهللا اْلَقِویَِّة ِلَكْي َیْرَفَعُكْم ِفي ِحیِنِھ".. اإلنسان یجد نعمة
 .)٧ـ  ٦:  ٥بط ١( " ُمْلِقیَن ُكلَّ َھمُِّكْم َعَلْیِھ َألنَُّھ ُھَو َیْعَتِني ِبُكْم



٦٠ 

 

والھدوء والرجاء .. ساب الحكمةكتوالتجارب ھى مدرسة ال
  .والصبر

  .اللجوء لألسرار الكنسیة.. سادسًا

وكما كان قدیمًا فى .. بینعم العزاء لكل المجرَّھو ِن المذبح المقدس
یظل عملھ مع كل الغرباء عن .. حیاة اآلباء إبراھیم واسحق ویعقوب

تمر یحرر لمسفالتناول ا.. ووطنًا سماویًا.. سماویًا خبزًایطلبون .. العالم
 ..والتلمذة ألب االعتراف وقوة، ویعطیھ عزاًء اإلنسان من حزنھ وشكوكھ

.. والیأسوكشف القلب بإستمرار للتحرر من أفكار الیأس والتذمر والغیرة 
   .نتصار الحقیقى فى التجاربعم الشفاء الداخلى واالفیھ ِن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦١ 

 

  



  
 

  
 الفھرس            

  رقم   
 بـــــــیـــــــــان الصفحة   

  ................................................................ مـــــقـــــــدمـــــــة ٥

٧ 
إلى تقدیس یوم األحد بالرغم من وضوح وتكرار وصیة  كیف تحوَّل المسیحیونـ  ١

 ..................................... ؟ )١١:  ٢٠خر " (دسھأذكر یوم السبت لتق"

١١ 
بالرغم من ذكر أحداث تلت حیاتھ .. كیف نصدق أن موسى ھو كاتب التوراةـ  ٢

 ............... ؟مثل موتھ؟ وبعض الفقرات الخاصة بمدیحھ الشخصى وتكریمھ

١٦ 
یعود ویأمر بعمل تمثالى  ثم.. ویحرم األصنام.. كیف یرفض اهللا عبادة األوثانـ  ٣

 .............................................. ؟الحیة النحاسیة.. وأیضًا.. الكاروبیم

١٨ 

ـ وھى تعبیر  Homosexualityكیف یحرِّم المسیحیون ـ الشذوذ الجنسى ـ ـ  ٤
 ....................................... ؟عن حریة اإلنسان ومیلھ الخاص الطبیعى

٢١ 
بالرغم من تقسیم یوسف إلى .. اثنى عشر.. كیف یمكن حساب عدد األسباطـ  ٥

  .............................................................................. ؟سبطین

  ....................... ؟ذبة واألنبیاء الصادقینف یمكن التمییز بین األنبیاء الككیـ  ٦ ٢٥

 
٣١ 

كیف یأمر اهللا بإبادة شعوب كاملة بما فیھا من أطفال ونساء أبریاء كما جاء فى  ـ ٧
  ......................................................................... ؟)٦یشوع (

٣٤ 
كما حدث مع داود النبى .. غیر صالحین أوالد.. یخرج من أنبیاء كثیرین كیفـ  ٨

  ............................................................ ؟ھموعالى الكاھن وغیر

  .......؟ اهللا غیر محدود وغیر منظوربینما .. كیف یمكن أن یعرف اإلنسان اهللاـ  ٩ ٣٧

 
٤١ 

كیف نقبل التفسیر األرثوذكسى للكتاب المقدس مع وجود تفسیرات أخرى  ـ١٠
  ....................................................................... ؟منطقیة كثیرة

٤٣ 
كیف نقبل عصمة الكتاب المقدس مع وجود تناقضات ظاھرة واضحة فى ـ ١١

  ................................................................... ؟منھ أجزاء كثیرة

٤٦ 
من نسخة آالف  كیف نتوقع سالمة الكتاب المقدس من التحریف بالرغمـ ١٢

  ............................ ؟وترجمتھ عبر األجیال بحریة آلالف اللغات.. النسخ

٤٩ 

كیف نستطیع أن نؤمن بقصص الكتاب المقدس وھى تتعارض بوضوح مع ـ ١٣
  ................................... ؟علم الحفریات والتاریخ الطبیعى وبقیة العلوم



  
 

  
              

  رقم    
 بـــــــیـــــــــان الصفحة   

   

٥٠ 

إذا كانت األعمار فى العھد القدیم تجعلنا .. كیف یمكن حساب عمر البشرـ ١٤
نسان لھ بینما العلم یؤكد أن اإل.. سنة قبل المیالد ٥٠٠٠نظن أن اإلنسان بدأ 

 ...................... ؟سنة یمشى على األرض ١٠٠٠٠أكثر من 

٥٢ 
كیف یمكن أن نصدق أن عمر اإلنسان وصل فى أى مرحلة من التاریخ ألكثر ـ ١٥

 .................................................................... ؟سنة ٩٠٠من 

٥٤ 
.. ات من الحیوانات وبعض الدیناصوراتكیف استطاع فلك نوح أن یضم مئـ  ١٦

 ..........................................................؟ إن كانت القصة حقیقیة

٥٥ 

مثل حكمھ على أبكار شعب  باإلبادةاهللا ـ محب البشر ـ  مكیف نفھم أحكاـ  ١٧
ألم یكن فرعون وحده مسئوًال عن ھذا العند  )٣٠ـ  ٢٩:  ١٢خر(مصر 

 ؟صیانوالع

  .................. ؟دون أن یشك فى محبة اهللا.. التجارب.. ل اإلنسانكیف یتحمَّـ ١٨ ٥٧
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