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قبل االنتقال من هذه النقطة اريد ان اوضح بعد اخر وهو هل كل محتوي الكتاب بما فيه من امور
روحية ومعلومات علمية وتاريخية وغيرها ؟
بالطبع الن الوحي في المسيحية هو وحي كلي تفاعلي فكل محتوي الكتاب هو كلمات هللا ويستخدم
الرسول بطرس للداللة على أن الكتاب المقدس لم يأت بجهد بشراً حاولوا أن يصيغوا تعاليمه ،أو
مفهومه عن هللا ،بل أن هؤالء البشر الذين استخدمهم هللا في كتابة الكتاب المقدس كانوا مسوقين
بالروح القدس ،فيقول "ألنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس هللا القديسون مسوقين
من الروح القدس" (2بطرس .)21 : 1ومعنى مسوقين من الروح القدس ،محمولين بالروح
القدس ،فقد كان هللا هو المصدر والينبوع الحقيقي والوحيد لما كتبه ًكتَّاب الوحي جميعاً .فال يمكن
فصل الجزء الروحي عن المعلومات المقدمة .فمثال ال نستطيع ان نفصي بين االيمان والحقيقة
الروحية في قيامة الرب يسوع المسيح من االموات وبين الحقيقة التاريخية في قيامة الرب يسوع.
وال نستطيع ان نفصل مثال الرب عن يونان وهو رمز لبقاء الرب في القبر ثالثة ايام عن الحقيقة
التاريخية والعلمية ان يونان بلعه حوت وبقي في جوفه ثالث ايام .وال نستطيع ان نفصل المعني
الروحي والحقيقة االيمانية للخلق ومحبة هللا عن الحقيقة العلمية بوجود خالق
وباختصار فكرة عن نظريات الوحي المختلفة والوحي في المسيحية

 1النظرية الطبيعية:

فاعتبر البعض أن الوحي هو إلهام طبيعي كذلك اإللهام الذي يصاحب الشعراء واألدباء فى
كتابة قصائدهم وأعمالهم الفنية.
هو بمعني االلهام فاي كتاب ديني هو الهام من عقل االنسان مثلما يكتب االنسان شعر او ادب
ايضا يكتب حكم ووصايا ساميه يسير بها االنسان في حياته
واهم االعتراضات علي هذه النظريه انها تلغي وجود هللا ودور هللا فهي نظرية وجوديه
ونادي بها بعض من اعجبهم الكتاب المقدس ولكنهم ال يؤمنون بوجود هللا

 2نظرية الوحي االمالئي ( الحرفي )
هللا يملي االنسان كل كلمه وكل حرف وعلي االنسان ان يكتبه كامل بدون اي تغيير ولكن النه حرفي
فيصبح لو فقد حرف واحد منه فقط الصبح تحريف ومشكله كبري
ان االنسان ليس له دور هو فقط الة كاتبه فقط وهذا يجعل
 1هذا االله ال يعنيه االنسان الن االنسان في نظره مجرد الة  .فكيف نحترم هذا االله ؟
 2اي تعبير غير دقيق هو تعبير االله فلو ذكر انسان اخر تعبير مشابه او افضل يكون مشابه او
افضل من االله نفسه فكيف نقبل ذلك ؟
 3اي خطأ في النسخ يكون موجه لالله نفسه الن كلمته تشوهت و هذا االله مشوه الن كلمته
مشوهة ؟
 4يجعل االله محدود في لغه واحده فكيف نفترض ان هذا االله هو اله البشرية كلها ان كان يتكلم
لغه واحده فقط ؟
 5المفترض ان لغة هذا االله افضل لغه فكيف نجد هذه اللغه الزالت تتطور في نطقها وكتابتها (
مثل التنقيط والتشكيل واضافة الفاظ او عالمات حسب كل لغه ) وفهمها فهل لغات العالم افضل من

لغة االله ؟ وبخاصه يوجد لغات كثيرة تختلف فيما بينها فهي قويه في شئ وضعيفه في شئ اخر
وال توجد لغه كامله في كل شئ بال عيب
 6لغة االله هذا تحتوي علي الفاظ كثيرة سيئة المعني فكيف تكون لغة االله لغه غير محترمه
 7ماذا يفعل االله مع تغير اللغه تماما الي لغه احدث او اندثار اللغه التي كان يتكلم بها ؟
وكما قال الفالسفه والمفكرين من امثلة اريش ساور هذا غير الئق باي اله ولكنه الئق فقط
بالشياطين الن اسلوب الشياطين ان تفقد االنسان دوره وشخصيته (انظر 1كو ،2 :12مر.)9-1 :5

 -3النظرية الموضوعية:
وتعني ان الوحي هو من هللا ولكنه اوحي افكار فقط وترك كل يكتب يكتب ما يشاء بدون اي تدخل
من هللا او قياده
ومشكلة هذا الفكر انه
 1الكالم في االنجيل كالم بشري وهذا يقلل من اهميته
 2هذه الفكره تقول ان المعاني المقدم غير مهمة الفكره فقط هي المهمة
 3ايضا هذه الفكر تلغي اهمية الرموز النها من تاليف بشر
 4تلغي اهمية النبوات الن نصها من البشر
هذه النظريه قديمه جدا والقائلين بهذه النظريه هم من الذين اهتزوا بسبب بعض االفكار التشكيكيه
واعتقدوا بوجود تناقضات في الكتاب المقدس اليعرفون حلها او عدم دقه علميه او تاريخيه مثلما
حدث ايام داروين وغيره

 -4النظرية الجزئية:
وتقول بان هناك اجزاء وحي من هللا واجزاء اخري ال او الوحي في االنجيل درجات بعضها هام جدا
ومعصوم وبعضها اقل اهمية
وايضا قسموا الوحي الي جزء وحي كامل وجزء وحي جزئي وجزء ليس وحي علي االطالق
ويستدلوا باية
عبرانين 1 :1
هللا بعدما كلم االباء باالنبياء بانواع وطرق كثيره  .وهذا خطا في التفسير
وخطا النظرية في االتي
 1كيف تعرف ان هذا الجزء من اي نوع ؟ من النوع الهام ام اقل اهميه ام ليست وحي علي
االطالق ؟
 2كيف يسمح هللا ان كالمه يذوب وسط االفكار البشريه ؟
 3وكيف نقبل ان كالم هللا درجات ؟

 -5النظرية الروحية:
وهي تتشابه كثيرا مع النظريه السابقه ومع الموضوعيه وهي تنادي بان هللا اوحي االمور الروحيه
فقط والوصايا اما باقي الكتابات التاريخيه او العلميه او غيرها ولهذا فاالمور الروحيه معصومه اما
االمور االخري العلميه والتريخيه فقد تكون صحيحه وقت تكون خطأ اوخياليه
واخطاء هذه النظريه

 1تشكك االنسان في اي قصه من قصص العهد القديم او الجديد النها غير معروفه ان كانت
صحيحه او خيالية
 2الحقائق الالهوتيه ايضا مبينه علي بعض المواقف والقصص التي ترشد وتشرح الحقائق
الالهوتيه بطريقه روائية وصفيه توضيحيه فان كانت القصه خياليه كيف نبني عليها حقيقه روحية
؟
 3تجعل الذي يقرا يقبل جزء ويرفض جزء كما يحلوا له
 4بهذا يكون القارئ حكم علي االنجيل وبهذا الكتاب يخضع لحكم بشر وليس البشر يخضعون لحكم
االنجيل
 5يفقد الوحي معناه ايضا ويصبح مبني علي خرافات

وهذا يقودنا لعرض مفهوم الوحي في المسيحية

الفكر المسيحي

الوحي المسيحي كلي تفاعلي
بمعني
هو ليس الهام من البشر النه ينبع من هللا ويؤكد وجود هللا وكلماته وحكمته فوق الحكمه البشريه
والدليل الكتابي انه مكتوب
رسالة بطرس الرسول الثانية 21 :1

ت نُبُ َّوةٌ قَ ُّ
س.
سوقِينَ ِمنَ ُّ
سونَ َم ُ
اس هللاِ ا ْلقِدِّي ُ
ان ،بَ ْل تَ َكلَّ َم أُنَ ُ
شيئَ ِة إِ ْن َ
ط بِ َم ِ
ألَنَّهُ لَ ْم تَأْ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س ٍ
الر ِ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3
ب الَّ ِذي فِي ا ْلبِ ِّر،
ب ه َُو ُم ً
يم َوالتَّأْ ِدي ِ
ُك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِ
وحى بِ ِه ِمنَ هللاَِ ،ونَافِ ٌع لِلتَّ ْعلِ ِ
يم َوالتَّ ْوبِ ِ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :1
اع َوطُ ُرق َكثِي َر ٍة،
َهللاُ ،بَ ْع َد َما َكلَّ َم اآلبَا َءبِاألَ ْنبِيَا ِء قَ ِدي ًما ،بِأ َ ْن َو ٍ

سفر التثنية 11 :4
ب
اج َم ْع لِي ال َّ
يب ِحينَ قَا َل لِي ال َّر ُّبْ :
فِي ا ْليَ ْو ِم الَّ ِذي َوقَ ْفتَ فِي ِه أَ َما َم ال َّر ِّ
ش ْع َ
ب إِل ِهكَ فِي ُحو ِر َ
ضَ ،ويُ َعلِّ ُموا
فَأ ُ ْ
س ِم َع ُه ْم َكالَ ِمي ،لِيَتَ َعلَّ ُموا أَنْ يَ َخافُونِي ُك َّل األَيَّ ِام الَّتِي هُ ْم فِي َها أَ ْحيَا ٌء َعلَى األَ ْر ِ
أَ ْوالَ َد ُه ْم.
سفر التثنية 11 :11
وصي ِه بِ ِه.
أُقِي ُم لَ ُه ْم نَبِيًا ِمنْ َو َ
س ِط إِ ْخ َوتِ ِه ْم ِم ْثلَكََ ،وأَ ْج َع ُل َكالَ ِمي فِي فَ ِم ِه ،فَيُ َكلِّ ُم ُه ْم بِ ُك ِّل َما أُ ِ
سفر التثنية 19 :11
س ِمي أَنَا أُطَالِبُهُ.
س َم ُع لِ َكالَ ِمي الَّ ِذي يَتَ َكلَّ ُم بِ ِه بِا ْ
سانَ الَّ ِذي الَ يَ ْ
اإل ْن َ
َويَ ُكونُ أَنَّ ِ
سفر التثنية 2 :32
ب.
يَ ْه ِط ُل َكا ْل َمطَ ِر تَ ْعلِي ِميَ ،ويَ ْقطُ ُر َكالنَّدَى َكالَ ِمي َ .كالطَّ ِّل َعلَى ا ْل َكال ِءَ ،و َكا ْل َوابِ ِل َعلَى ا ْل ُع ْ
ش ِ

سفر إرميا 9 :1

س فَ ِميَ ،وقَا َل ال َّر ُّب لِي« :هَا قَ ْد َج َع ْلتُ َكالَ ِمي فِي فَ ِم َك.
َو َم َّد ال َّر ُّب يَ َدهُ َولَ َم َ

سفر حزقيال 4 :3
س َرائِي َل َو َكلِّ ْم ُه ْم بِ َكالَ ِمي.
ت إِ ْ
ض إِلَى بَ ْي ِ
فَقَا َل لِي« :يَا ابْنَ آ َد َمْ ،اذ َه ِ
ب ا ْم ِ

إنجيل متى 35 :24
ض تَ ُزوالَ ِن َول ِكنَّ َكالَ ِمي الَ يَ ُزو ُل.
اَل َّ
س َما ُء َواألَ ْر ُ

إنجيل يوحنا 51 :1
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنْ َكانَ أَ َح ٌد يَ ْحفَظُ َكالَ ِمي فَلَنْ يَ َرى ا ْل َم ْوتَ إِلَى األَبَ ِد».
ق ا ْل َح َّ
اَ ْل َح َّ
إنجيل يوحنا 52 :1
ش ْيطَانًا .قَ ْد َماتَ إِ ْب َرا ِهي ُم َواألَ ْنبِيَا ُءَ ،وأَ ْنتَ تَقُو ُل:إِنْ َكانَ أَ َح ٌد
فَقَا َل لَهُ ا ْليَ ُهودُ:اآلنَ َعلِ ْمنَا أَنَّ بِكَ َ
ق ا ْل َم ْوتَ إِلَى األَبَ ِد.
يَ ْحفَظُ َكالَ ِمي فَلَنْ يَ ُذو َ
إنجيل يوحنا 23 :14
صنَ ُع
سو ُع َوقَا َل لَهُ« :إِنْ أَ َحبَّنِي أَ َح ٌد يَ ْحفَ ْظ َكالَ ِميَ ،ويُ ِح ُّبهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
اب يَ ُ
أَ َج َ
َم ْن ِزالً.
إنجيل يوحنا 24 :14
سلَنِي.
اَلَّ ِذي الَ يُ ِحبُّنِي الَ يَ ْحفَظُ َكالَ ِمي َ .وا ْل َكالَ ُم الَّ ِذي تَ ْ
ب الَّ ِذي أَ ْر َ
س َم ُعونَهُ لَ ْي َ
س لِي بَ ْل لِآل ِ
إنجيل يوحنا 21 :15

س َع ْب ٌد أَ ْع َ
اضطَ َهدُونِي
سيِّ ِد ِهِ .إنْ َكانُوا قَ ِد ْ
ظ َم ِمنْ َ
اُ ْذ ُك ُروا ا ْل َكالَ َم الَّ ِذي قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم :لَ ْي َ
سيَ ْحفَظُونَ َكالَ َم ُك ْم.
سي َ ْ
ضطَ ِهدُونَ ُك ْمَ ،وإِنْ َكانُوا قَ ْد َحفِظُوا َكالَ ِمي فَ َ
فَ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :2
وح َوا ْلقُ َّو ِة،
َان ُّ
اإل ْن َ
سانِيَّ ِة ا ْل ُم ْقنِ ِع ،بَ ْل بِبُ ْره ِ
َو َكالَ ِمي َو ِك َرا َزتِي لَ ْم يَ ُكونَا بِ َكالَ ِم ا ْل ِح ْك َم ِة ِ
الر ِ

وهو ليس وحي امالئي الن
 1الهنا يهتم باالنسان ويريد ان االنسان يعيش معاه في شركه حتي ايضا يشارك هللا في كلمته
 2اي تعبير غير دقيق هو من االنسان وكل البشر تحت ضعف الن الوحي في المسيحيه كما
اوضحت فيه العنصر البشري فقد يجد احدهم تامالت داوود اجمل من كلمات يونان ولكن فكرهم
واحد الن االسلوب بشرب ولكن الروح الذي يقودهم واحد هو الروح القدس
 3اي خطأ في النسخ هو غير موجه هلل النه يتفاعل مع االنسان وليس اله مادي ولكن رغم الخطا
النسخي هو يقدر ان يحفظ كلماته النه يتعامل بالروح وليس بالحرف
 4الهنا غير محدود بلغه فلذلك كلمته تترجم الي اي لغه وهو القادر بروحه القدوس ان يوصل
المعني من خالل اي لغه
 5رغم استخدامه لكل اللغات ليتعامل مع ابناؤه لو تغيرت بعض اللغات هذا ال يؤثر علي معني وحيه
( كاب يتكلم مع ابناؤه بلغتهم وال يجبرهم ان يتكلموا معه بلغه ال يفهموها ) ساضرب مثل طبيب
يتكلم االلفاظ الالتينيه هل يجبر ابنه الصغير ان يتكلمه معه بالفاظ طبيه الالتينيه ام هذا االب الحنون
يتكلم مع ابنه باللغه واالسلوب الذي يفهمه االبن وال يستخدم معه االلفاظ المعقده
 6بعض االلفاظ الغير الئقه في بعض اللغات ليست من صنع هللا الن لغة السمائيات ال ينطق بها ( 1
كو  ) 4 :12وال يسوغ لنا ان نتكلم بها فهي لغة سمائية وليست ارضية

 7قبل وجود اي لغه كان هو ناطق بكلمته وبدا يتكلم مع البشر بلغتهم التي يفهموها بحواسهم
االرضية وال يفرق معه اندثار لخه او او تحديث لغه النه فوق مستوي اللغات
والدليل الكتابي
سفر المزامير 1 :45
ب َما ِه ٍر.
حُ .متَ َكلِّ ٌم أَنَا بِإ ِ ْنشَائِي لِ ْل َملِ ِك .لِ َ
اض قَ ْلبِي بِ َكالَ ٍم َ
فَ َ
سانِي قَلَ ُم َكاتِ ٍ
صالِ ٍ

سفر أيوب 14 :9
َك ْم بِاألَقَ ِّل أَنَا أُ َجا ِوبُهُ َوأَ ْختَا ُر َكالَ ِمي َم َعهُ؟

سفر المزامير 6 :17
س َم ْع َكالَ ِمي.
يب لِي يَا َهللاُ .أَ ِم ْل أُ ُذنَ ْيكَ إِلَ َّي .ا ْ
أَنَا َدع َْوتُكَ ألَنَّكَ تَ ْ
ست َِج ُ

سفر أعمال الرسل 25 :11
ب.
َص بِال َّر ِّ
وح يَتَ َكلَّ ُم َويُ َعلِّ ُم بِتَ ْدقِيق َما يَ ْخت ُّ
ب َ .و َكانَ َوه َُو َحار بِ ُّ
يق ال َّر ِّ
َكانَ ه َذا َخبِي ًرا فِي طَ ِر ِ
الر ِ
وحنَّا فَقَ ْ
ط.
عَا ِرفًا َم ْع ُمو ِديَّةَ يُ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :2
وح َوا ْلقُ َّو ِة،
َان ُّ
اإل ْن َ
سانِيَّ ِة ا ْل ُم ْقنِ ِع ،بَ ْل بِبُ ْره ِ
َو َكالَ ِمي َو ِك َرا َزتِي لَ ْم يَ ُكونَا بِ َكالَ ِم ا ْل ِح ْك َم ِة ِ
الر ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 13 :2
ُس ،قَا ِرنِينَ
سانِيَّةٌ ،بَ ْل بِ َما يُ َعلِّ ُمهُ ُّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ضا ،الَ بِأ َ ْق َوال تُ َعلِّ ُم َها ِح ْك َمةٌ إِ ْن َ
الَّتِي نَتَ َكلَّ ُم بِ َها أَ ْي ً

ت.
ت بِ ُّ
ُّ
وحيَّا ِ
الر ِ
وحيَّا ِ
الر ِ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 41 :7
وح هللاِ.
ضا ِع ْن ِدي ُر ُ
ب َر ْأيِيَ .وأَظُنُّ أَنِّي أَنَا أَ ْي ً
َول ِكنَّ َها أَ ْكثَ ُر ِغ ْبطَةً إِنْ لَبِثَتْ ه َك َذا ،بِ َح َ
س ِ

رسالة بطرس الرسول الثانية 15 :3
ب ا ْل ِح ْك َم ِة ا ْل ُم ْعطَا ِة
َو ْ
يب بُولُ ُ
صاَ ،ك َما َكت ََب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخونَا ا ْل َحبِ ُ
ضا بِ َح َ
س أَ ْي ً
سبُوا أَنَاةَ َربِّنَا َخالَ ً
س ِ
اح ِ
لَهُ،

وهو ايضا ليس وحي وضعي بمعني انه لم يوحي افكار فقط النه

 1كلمات االنجيل هي مساقه بالروح القدس وليس البشر فقط
 2الفكره مهمة وايضا المعني المقدم مهم وكله نافع للبنيان
 3الرموز مهمة والمستوي البيئي مهم ايضا والتاريخ يوضح ايضا الرموز
 4النبوات المكتوبه هي دقيقه النها موحي بها من هللا وليست من الفاظ البشر
وايضا ال يوجد في الكتاب المقدس ما يتناقض مع النظريات العلميه ولو تعارض مع نظريه مثل
استمرارية الكون او النشوء والتطور فسرعان ما تثبت خطأ النظريه العلميه ويثبت صحة االنجيل
فقط مطلوب من ابناؤه ان يتمسكوا به في وقت ظهور وانتشار مثل هذه النظريات
والدليل الكتابي باالضافه الي ما قدمت من اعداد سابقه تثبت انه ليس وحي وضعي وايضا اعداد
تؤكد اقوال وليست افكار
سفر العدد 4 :24

س َم ُع أَ ْق َوا َل هللاِ( وليست افكار هللا ) .الَّ ِذي َي َرى ُر ْؤيَا ا ْلقَ ِدي ِرَ ،م ْ
وحا َو ُه َو
َو ْح ُي الَّ ِذي يَ ْ
ط ُر ً
َم ْكشُوفُ ا ْل َع ْينَ ْي ِن:
سفر العدد 16 :24
ساقِطًا َوه َُو َم ْكشُوفُ
َو ْح ُي الَّ ِذي يَ ْ
س َم ُع أَ ْق َوا َل هللاِ َويَ ْع ِرفُ َم ْع ِرفَةَ ا ْل َعلِ ِّي .الَّ ِذي يَ َرى ُر ْؤيَا ا ْلقَ ِدي ِر َ
ا ْل َع ْينَ ْي ِن:

سفر صموئيل الثاني 2 :23
سانِي.
وح ال َّر ِّ
ُر ُ
ب تَ َكلَّ َم بِي َو َكلِ َمتُهُ َعلَى لِ َ

إنجيل يوحنا 63 :6
وح َو َحيَاةٌ،
س ُد فَالَ يُفِي ُد َ
ش ْيئًا .اَ ْل َكالَ ُم الَّ ِذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم بِ ِه ُه َو ُر ٌ
اَ ُّ
لر ُ
وح ه َُو الَّ ِذي يُ ْحيِي .أَ َّما ا ْل َج َ

سفر أعمال الرسل 31 :7
سينَا َءَ ،و َم َع
ه َذا ه َُو الَّ ِذي َكانَ فِي ا ْل َكنِي َ
س ِة فِي ا ْلبَ ِّريَّ ِةَ ،م َع ا ْل َمالَ ِك الَّ ِذي َكانَ يُ َكلِّ ُمهُ فِي َجبَ ِل ِ
آبَائِنَا .الَّ ِذي قَبِ َل أَ ْق َواالً َحيَّةً( وليست افكار ) لِيُ ْع ِطيَنَا إِيَّاهَا.

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2 :3
ال هللاِ.
َكثِي ٌر َعلَى ُك ِّل َو ْج ٍه! أَ َّما أَ َّوالً فَألَنَّ ُه ُم ا ْ
ست ُْؤ ِمنُوا َعلَى أَ ْق َو ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 17 :6
سلَّ ْمتُ ُموهَا.
فَ ُ
ب ُ
يم الَّتِي تَ َ
ص َ
ش ْكراً هللِ ،أَنَّ ُك ْم ُك ْنتُ ْم َعبِيدًا لِ ْل َخ ِطيَّ ِةَ ،ول ِكنَّ ُك ْم أَطَ ْعتُ ْم ِمنَ ا ْلقَ ْل ِ
ورةَ التَّ ْعلِ ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 13 :2
سانِيَّةٌ ،بَ ْل بِ َما يُ َعلِّ ُمهُ
ضا ،الَ بِأ َ ْق َوال (اقوال وليست افكار ) تُ َعلِّ ُم َها ِح ْك َمةٌ إِ ْن َ
الَّتِي نَتَ َكلَّ ُم بِ َها أَ ْي ً
ت.
ت بِ ُّ
ُس ،قَا ِرنِينَ ُّ
ُّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
وحيَّا ِ
الر ِ
وحيَّا ِ
الر ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 23 :11
سلِ َم فِي َها ،أَ َخ َذ ُخ ْبزًا
سو َع فِي اللَّ ْيلَ ِة الَّتِي أُ ْ
ضا :إِنَّ ال َّر َّ
سلَّ ْمتُ ِمنَ ال َّر ِّ
ب يَ ُ
سلَّ ْمتُ ُك ْم أَ ْي ً
ب َما َ
ألَنَّنِي تَ َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 9 :4
سالَ ِم يَ ُكونُ َم َع ُك ْم.
س ِم ْعتُ ُموهَُ ،و َرأَ ْيتُ ُموهُ فِ َّي ،فَه َذا ا ْف َعلُواَ ،وإِلهُ ال َّ
سلَّ ْمتُ ُموهَُ ،و َ
َو َما تَ َعلَّ ْمتُ ُموهَُ ،وتَ َ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 13 :2
سلَّ ْمتُ ْم ِمنَّا َكلِ َمةَ َخبَ ٍر ِمنَ هللاِ ،قَبِ ْلتُ ُموهَا
ضا نَ ْ
اع ،ألَنَّ ُك ْم إِ ْذ تَ َ
ِمنْ أَ ْج ِل ذلِكَ نَ ْحنُ أَ ْي ً
ش ُك ُر هللاَ بِالَ ا ْنقِطَ ٍ
ضا فِي ُك ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
س ،بَ ْل َك َما ِه َي بِا ْل َحقِيقَ ِة َك َكلِ َم ِة هللاِ ،الَّتِي تَ ْع َم ُل أَ ْي ً
الَ َك َكلِ َم ِة أُنَا ٍ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3
ب الَّ ِذي فِي ا ْلبِ ِّر،
ب ه َُو ُم ً
يم َوالتَّأْ ِدي ِ
ُك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِ
وحى بِ ِه ِمنَ هللاَِ ،ونَافِ ٌع لِلتَّ ْعلِ ِ
يم َوالتَّ ْوبِ ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :22
س ْف ِر ا ْل َحيَا ِةَ ،و ِمنَ
صيبَهُ ِمنْ ِ
ب ه ِذ ِه النُّبُ َّو ِة ،يَ ْح ِذفُ هللاُ نَ ِ
ال ِكتَا ِ
َوإِنْ َكانَ أَ َح ٌد يَ ْح ِذفُ ِمنْ أَ ْق َو ِ
ب.
ا ْل َم ِدينَ ِة ا ْل ُمقَ َّد َ
ب فِي ه َذا ا ْل ِكتَا ِ
س ِةَ ،و ِمنَ ا ْل َم ْكتُو ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :19

وف!»َ .وقَا َل« :ه ِذ ِه ِه َي أَ ْق َوا ُل هللاِ
س ا ْل َخ ُر ِ
َوقَا َل لِ َي« :ا ْكت ُْب :طُوبَى لِ ْل َم ْدع ُِّوينَ إِلَى َعشَا ِء ع ُْر ِ
صا ِدقَةُ».
ال َّ

وهو ليس وحي جزئي ولم يختلط كتابات هللا مع كتابات بشريه غير موحي بهي
وعبرانيين  ( 1 :1هللا بعدما كلم االباء باالنبياء بانواع وطرق كثيره تعني ان هللا استخدم كتبة
الوحي وفكرهم وفلسفتهم وبيئتهم وتعبيراتهم وشخصيتهم وقادهم بالروح القدس ليكتبوا تعبيرات
دقيقه جدا تعبر عن الوحي االلهي
ولذلك  1اليوجد اجزاء نثق بها واجاء ال نثق بها بل نثق باالنجيل كله وكل االنجيل علي نفس
الدرجه من االهمية
 2كالم هللا لم يذوب في االفكار البشريه ولكن وحي هللا كتب بكالم البشر الذي كان مساق بالروح
القدس
وطبعا الدليل
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3
ب الَّ ِذي فِي ا ْلبِ ِّر،
ب ُه َو ُم ً
يم َوالتَّأْ ِدي ِ
ُك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِ
وحى بِ ِه ِمنَ هللاَِ ،ونَافِ ٌع لِلتَّ ْعلِ ِ
يم َوالتَّ ْوبِ ِ

وهو ليس وحي روحي فقط بل كل شئ تاريخي وعلمي وجغرافي وامثال وكل شئ نافع للتعليم
وللتوبيخ للتقويم وللتاديب وكل االمور المكتوبه في االنجيل حقيقيه
 1كل قصص العهد القديم قصص حقيقيه كتبت لالرشاد ورموز لمجيئ المخلص واالعداد له
 2كل الحقائق الالهوتيه مبنيه علي مواقف حقيقيه وليست خيالية والقصص الروائيه حدثت فعال
ودقيقه جدا مكتوبه بدقه للبنيان
 3البد ان نقبل االنجيل كله بااليمان انه حقيقي وال نرفض اي جزء

 4االنجيل ال يخضع لحكم القارئ ولكن القارئ هو الذي يخضع لحكم االنجيل ويقيس نفسيه بمقياس
االنجيل الصحيح
 5اليوجد اي خرافات او اساطير والوحي حقيقي كامل

ولهذا قلت ان الوحي المسيحي كلي اي الكتاب كله موحي به من هللا تفاعلي اي هللا واالنسان فاهلل
اوحي بكالمه وايضا احتفظ االنسان بشخصيته وفكرهم وفلسفتهم وبيئتهم وعلمهم واختباراتهم
ومشاعرهم وظروفهم ولم يلغيها هللا ولهذا نري تعبيرات الراعي مثل داوود ( عصاك وعكازك
ومرعي خضر وجداول المياه والسموات وغيرها من التعبيرات ) وامثال الملك الحكيم مثل سليمان
( مغنيين وحضايا الملوك والذهب الموشي وقصور وعاج )وكلمات الذي تربي بحكمة مصر مثل
موسي (قوره ورجاء وحكمه )وكلمات صيادي السمك مثل التالميذ ( سمكا كبيرا  153وصيادي
الناس ) والفليسوف مثل بولس الرسول ( منطق وفلسفه وحياه )
فالوحي الكتابي هو تاثير الهي مباشر من هللا الي االنسان فيقدم الحق الكتابي بدون اخطاء والروح
القدس اعطي لكتاب الوحي ال االفكار فقط ولكن ساقهم وقادهم بحكمه االهية في انشاء التعبيرات
التي كتبوها خالية من الخطأ وعبروا بدقه عن االفكار بدون درجات وعصم الفاظهم عن الخطأ ولم
يفقدهم شخصيتهم بل ظهور شخصيتهم يمثل العنصر البشري وحفظ تعبيراتهم من اي خطا يمثل
العنصر االلهي
وبعض التعبيرات اللفظيه هامه جدا في االنجيل اليمكن ان تكون من بشر ومن ابرز االمثله
يوحنا 1 : 1
في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند هللا وكان الكلمه هللا .
وبقية االصحح والسفر بل االنجيل كله بالطبع
وايضا تعبير لفظي دقيق من السيد المسيح
إنجيل يوحنا 23 :21

سو ُع إِنَّهُ الَ يَ ُموتُ  ،بَ ْل:
اإل ْخ َو ِة :إِنَّ ذلِكَ التِّ ْل ِمي َذ الَ يَ ُموتُ َ .ول ِكنْ لَ ْم يَقُ ْل لَهُ يَ ُ
فَ َذا َع ه َذا ا ْلقَ ْو ُل بَيْنَ ِ
«إِنْ ُك ْنتُ أَشَا ُء أَنَّهُ يَ ْبقَى َحتَّى أَ ِجي َء ،فَ َما َذا لَكَ؟».

وتعبير اخر
إنجيل يوحنا 11
وس ُك ْم :أَنَا قُ ْلتُ إِنَّ ُك ْم آلِ َهةٌ؟
 34أَ َجابَ ُه ْم يَ ُ
سوعُ« :أَلَ ْي َ
س َم ْكتُوبًا فِي نَا ُم ِ
ُوب،
ض ا ْل َم ْكت ُ
ارتْ إِلَ ْي ِه ْم َكلِ َمةُ هللاَِ ،والَ يُ ْم ِكنُ أَنْ يُ ْنقَ َ
ص َ
 35إِنْ قَا َل آلِ َهةٌ ألُولئِكَ الَّ ِذينَ َ

مثال اخر كان التعبير دقيق جدا في العهد القديم وشرح هذا معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 16 :3
ال» َكأَنَّهُ عَنْ َكثِي ِرينَ  ،بَ ْل
َوأَ َّما ا ْل َم َوا ِعي ُد فَقِيلَتْ فِي إِ ْب َرا ِهي َم َوفِي نَ ْ
سلِ ِه .الَ يَقُو ُل« َ :وفِي األَ ْن َ
س ِ
يح.
اح ٍد« َ :وفِي نَ ْ
س ُ
سلِكَ »الَّ ِذي ه َُو ا ْل َم ِ
َكأَنَّهُ عَنْ َو ِ

ومثال اخر علي التركيز علي لفظ واحد ( قوله مره )
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 12
ض
ضا أُ َز ْل ِز ُل الَ األَ ْر َ
ض ِحينَئِ ٍذَ ،وأَ َّما اآلنَ فَقَ ْد َو َع َد قَائِالً« :إِنِّي َم َّرةً أَ ْي ً
ص ْوتُهُ زَ ْعزَ َع األَ ْر َ
 26الَّ ِذي َ
ضا».
فَقَ ْط بَ ِل ال َّ
س َما َء أَ ْي ً
صنُو َع ٍة ،لِ َك ْي تَ ْبقَى الَّتِي الَ تَتَزَ ْعزَ عُ.
ضا» يَ ُد ُّل َعلَى تَ ْغيِي ِر األَ ْ
شيَا ِء ا ْل ُمتَزَ ْع ِز َع ِة َك َم ْ
 27فَقَ ْولُهُ « َم َّرةً أَ ْي ً

فيجب ان نؤمن بمحتوي الكتاب من معلومات ارضية ومعلومات سماوية
انجيل يوحنا 3
 12 :3ان كنت قلت لكم االرضيات و لستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات

فالكتاب المقدس ليس يتكلم بالصدق وليس هو كلمة هللا عن االمور الروحية فقط بل هو كلمة هللا
ايضا فيما يختص باالمور التاريخية والعلمية وغيرها .فالكتاب هو كلمة هللا وكلمة هللا ال تحتوي
علي اي خطأ من اي نوع.

والمجد هلل دائما

