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 عشرة ةرابعال الحمقة                من كتابات الرسل األوائل                برنامج أنوار كاشفة         

 
من نتابع تقديم ىذه السمسمة وىي بعنوان: أن  يسرنافي ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نرحب بك صديقي المستمع 

لجماعة وضعوا يا الحقائق والتعاليم المسيحية، كما عديدة، شرحوا في كتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل
 مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 

 

يستقي منو   م بو أنو يجب أن يكون ىناك مصدرفمن المسمّ ما ىو مستمعي المصدر الذي تستمد منو الحقائق اإلليية الروحية؟ 
األساس الذي نعتمد عميو في الوحيد و لكتاب المقّدس بعيديو القديم والجديد ىو المصدر ن اأمستمعي ىل تعمم و اإلنسان ىذه الحقائق. 

 عرفة اهلل وما يريده من اإلنسان؟م
 

يدّون لنا الكتاب المقدس عن تاريخ عالقة اهلل مع اإلنسان منذ بداية الخمق. فيو يشير إلى سقوط اإلنسان في العصيان أي 
عالنات متعددة، وأخيرًا بشر الخطّية، وكيف تعامل اهلل مع ال  خّطة الخالص لمبشراألنبياء، لكي يمّيد إلعالن من خالل بوسائل وا 

الذي نستمد منو الحقائق اإلليية الروحية، والوحيد لذا ُيعتبر الكتاب المقدس ىو المصدر األساس  بواسطة المخّمص المسيح.
 واالرشادات الالزمة لحياتنا ىنا عمى األرض. 

 
ثانيًا بعض مادحًا أواًل إياه بسبب معرفتو لمكتب المقّدسة، وكاشفًا لو لرسول بولس في رسالتو الثانية إلى تيموثاوس وليذا كتب ا

الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. ُكلُّ  َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفوِليَِّة َتْعِرُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، اْلَقاِدَرَة َأْن ُتَحكَِّمَك ِلْمَخاَلِص، ِباإِليَمانِ » الحقائق الميمة فقال:
، ِلَكْي َيُكوَن ِِْنَساُن اهلِل َكاِماًل، ُمتََأهًِّبا ِلُكلِّ َعَمل اْلِكتَاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن اهلِل، َوَناِفٌع ِلمتَّْعِميِم َوالتَّْوِبيِخ، ِلمتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب الَِّذي ِفي اْلبِ  رِّ

 .(31-1::3ستيموثاو 2)«َصاِلحٍ 
 

كان يعرف األسفار المقّدسة كما جاءت في العيد القديم منذ صغره. وعندما ليذا ، ةتقيال ةييوديعمى يد أمو ال لقد ترّبى تيموثاوس
ا كتبو الرسول بولس مباآلن أعزائي سمع بشارة الخالص في المسيح يسوع آمن بيا، مستندًا في ذلك عمى ىذه الكتب المقّدسة. سنتأمل 

 معنا. وافابقالمقّدسة عن كممة اهلل 
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وىذه نقطة رئيسة  ،«ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن اهللِ »مستمعي الكريم، لقد أعمن الرسول بولس في ىذه اآلية المقّدسة أواًل أن: 

م والجديد، ىو كتاب موحًى بو من اهلل. أي أن اهلل نفسو بروحو القدوس وىامة عمينا أن نؤكد عمييا. إن الكتاب المقّدس بعيديو القدي
 ىو الذي أوحى بو إلى األنبياء والرسل. 

 
إن رجال اهلل واألنبياء الذين دّونوا لنا العيد القديم، لم يكتبوا ىذه األسفار بحسب ما تمميو عمييم أفكارىم، أو وجيات نظرىم، لكن 

ذلك أوحى اهلل لمرسل والتالميذ األوائل أن يدّونوا لنا أسفار العيد الجديد. فكتبوا لنا عن مجيء المخّمص بحسب ما أوحاه اهلل ليم. وك
ودّونوا لنا أيضًا تعاليم المخّمص المسيح اإلليية. وأىم من ذلك أنيم تحّدثوا لنا كل ما قام بو من عجائب باىرة. المسيح إلى عالمنا، و 

ي عمى الصميب وقيامتو المجيدة من بين األموات وصعوده حّيًا إلى السماء. ثم كتب الرسل األوائل عن حادثة موت المسيح الكّفار 
 رسائل مشّجعة وميمة إلى الكنائس المسيحية في ذلك العصر، شرحوا فييا الحقائق المسيحية. 

 
ن في العيد منيا في العيد القديم وسبعة وعشرو ن وثالثو  ىل تعمم مستمعي أن أسفار الكتاب المقدس تبمغ ستة وستين سفرًا؟ تسعة

ألف وست مئة سنة، وأنو بمغ عدد الكتّاب الُمميمين الذين اشتركوا في كتابتو أربعين  الجديد؟ وىل تعمم أن الكتاب المقدس ُكتب في
 كاتبًا؟ 

 
نذار، وفمسفة وأمثال. الكتاب المقدس جميع أنواع الكتابة من نثر وشعر، وتاريخ وقصص، وحكم وأدب، وتعم نجد فيو  يم وا 

واألعجب من ىذا كمو أن الكتاب المقّدس يتحّدث في كل أسفاره عن موضوع أساسي واحد، ىو موضوع خالص اإلنسان عن طريق 
 المخّمص المسيح، الذي تُنبأ عنو في العيد القديم، وتحّدث عنو العيد الجديد.

 
لكنو كما يظن البعض، أنزل الكتاب المقدس عمى أنبيائو ورسمو حرفًا حرفًا، وعندما نتحّدث عن وحي اهلل، فنحن ال نقصد أن اهلل 

وليذا ُيعتبر الكتاب المقدس أصل اإليمان أسموب كتابتيم لكي يدونوا لنا ىذه األسفار.  اً مبما يريد أن يقولو ليم، مستخدأوحى ليم 
 المسيحي ومصدره، وىو خال من األخطاء والزلل. 
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أي أن الكتاب المقدس نافع «. ِلمتَّْعِميِم َوالتَّْوِبيخِ  َوَناِفعٌ »: ثانياً  صديقي المستمع، ثم تابع الرسول بولس قائاًل عن الكتاب المقدس

بو عمى ويوّبخو أي يؤن، الصحيحة وجيد لجميع أوجو حياة اإلنسان. فيو عالوة عمى أنو يكشف لو خالص اهلل، يعّممو التعاليم اإلليية
 خطاياه عندما يسقط في الخطّية.

  
ليجعمو يسمك لكي يسمك في طريق البر، أي يؤّدبو يقّوم اإلنسان و  فيو، «ِلمتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب الَِّذي ِفي اْلِبرِّ »ىو أيضًا ثالثًا نافٌع: و 

 «. اُن اهلِل َكاِماًل، ُمتََأهًِّبا ِلُكلِّ َعَمل َصاِلحٍ ِلَكْي َيُكوَن ِِْنسَ »في طريق الصالح والخير. واليدف ىو كما ذكر الرسول بولس: 
 

إذن إن ىدف اهلل النيائي من الكتاب المقدس ال أن يقود اإلنسان لمخالص فحسب، بل أن يجعمو إنسانًا كاماًل يسعى نحو فعل 
تمعي لكي تسعى القتناء نسخة من كتاب أعظم من ىذا الكتاب؟ أوال تدفعك ىذه الخصال العظيمة مس فيل ىناك من الصالح والخير.

 والتعّمم من حقائقو؟ ىذا الكتاب الموحى بو من اهلل؟ 
 

زّورت نسخو، لكن الحقيقة تقول أنو تم اكتشاف نسخ لمعيد القديم من الكتاب ُيحاول البعض االدعاء أن الكتاب المقدس قد 
قرنين الث قبل الميالد. وأن أقدم نسخ العيد الجديد تعود إلى الالمقدس في وادي قمران قرب البحر الميت بفمسطين تعود إلى القرن الث

تبتا في القرن الرابع وأن أىم النسخ الكاممة لمعيد الجديد ىي النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية وقد كُ الثاني والثالث الميالدي. 
كل ىذه النسخ كانت موجودة قبل ظيور اإلسالم بعدة قرون، تبت في القرن الخامس الميالدي. إن الميالدي، والنسخة االسكندرانية وكُ 

 إذن غير صحيح البتة أن الكتاب المقّدس قد زّورت نسخو. مع النسخ الموجودة في عصرنا الحالي. وىي تتطابق بالتمام 
 

ثر من خمسة وعشرين اآلن أكتوزيعو ىل تعمم مستمعي أن الكتاب المقدس ىو األكثر توزيعًا وقراءة في كل العالم؟ وأنو يبمغ 
 الكتاب المقدس؟ أكتب إلينا وسنرسل لك نسخة منو.   ىذا الكتاب القّيم عمى نسخة من لمحصول مستمعي  نسخة كل عام. أسرع مميون
 
   

 


