تعبير نبوية يقصد بها اسفار العهد
الجديد رومية  61 :61و  6بطرس
61 :6
Holy_bible_1

تكلمت سابقا عن اعداد في العهد الجديد تؤكد ان الكتاب المقدس كله وحي من عند اهلل
وفي هذا الملف اتكلم عن ما ذكر الكتاب المقدس في العهد الجديد عددين مهمين وهم
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 61 :61
َّة حسب أَم ِر ِ ِ
ُعلِم ِب ِه ج ِميع األُمِم ِبا ْل ُكتُ ِب َّ ِ
وِ
اع ِة
لك ْن َ
ظ َه َر َ
اإل له األ ََزلِ ِّيِ ،إلطَ َ
َ
الن َب ِوي َ َ َ ْ
َ ُ َ
اآلنَ ،وأ ْ َ
ِ
يم ِ
ان،
اإل َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 61 :6
َو ِع ْن َد َنا ا ْل َكلِم ُة َّ
اج ُم ِن ٍ
ير
س ًنا إِ ِن ا ْنتََب ْهتُ ْم إِلَ ْي َهاَ ،ك َما إِلَى ِس َر ٍ
الن َب ِوَّي ُةَ ،و ِه َي أَثْ َب ُ
ت ،الَِّتي تَ ْف َعلُ َ
ون َح َ
َ
ِفي مو ِ
َن َي ْنفَ ِجر َّ
الص ْب ِح ِفي ُقلُوِب ُك ْم،
ب ُّ
ض ٍع ُم ْظلٍِم ،إِلَى أ ْ
الن َه ُارَ ،وَي ْطلَ َع َك ْو َك ُ
َْ
َ

ويظن الكثيرين ان الكالم عن االسفار النبوية المقصود بها هو اسفار العهد القديم ولكن الحقيقة
المقصود ليس فقط اسفار العهد القديم فقط بل اسفار العهد الجديد ايضا

وندرس االعداد
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 61
ِ
ِ
ان
ع ا ْل َم ِس ِ
ب إِ ْعالَ ِن ِّ
َ 62ولِ ْلقَ ِاد ِر أ ْ
سو َ
السِّر الَِّذي َك َ
سَ
سَ
يحَ ،ح َ
ب إِ ْن ِجيلي َوا ْلك َرَازِة ِب َي ُ
َن ُيثَِّبتَ ُك ْمَ ،ح َ
م ْكتُوما ِفي األ َْزِم َن ِة األ ََزلِي ِ
َّة،
َ ً
َّة حسب أَم ِر ِ ِ
ُعلِم ِب ِه ج ِميع األُمِم ِبا ْل ُكتُ ِب َّ ِ
 61و ِ
اع ِة
لك ْن ظَ َه َر َ
اإل له األ ََزلِ ِّيِ ،إلطَ َ
َ
الن َب ِوي َ َ َ ْ
َ ُ َ
اآلنَ ،وأ ْ َ
ِ
يم ِ
ان،
اإل َ
هنا يختم معلمنا بولس الرسول رسالته ويقول وللقادر = والقادر هو الرب القدير
حسب انجيلي = وبالطبع انجيل يعني البشري المفرحة فهو يقول بشرتي المفرحة  .ولكن ال يتكلم
فقط انه يبشر شفويا ولكن يبشر بانجيله وهو غالبا انجيل لوقا البشير.

ويكمل قائال حسب اعالن السر .فهو ال يتكلم عن السر الذي كان مكتوم منذ االزل وهو المسيح
وال النبوات التي تكلمت عنه النها كانت اسرار ولكن يتكلم عن اعالن السر وهذا في العهد الجديد
ويكمل مؤكد قائال لكن ظهر االن = فالكالم عن ظهور المسيح وهذا اعلن في العهد الجديد وليس
العهد القديم الذي تكلم باس ار وتنبأ عن ظهوره ولكن لم يعلن انه ظهر االن
ثم يكمل انه اعلم به = اي عن ظهوره اي ظهور المسيح
اعلم به جميع االمم = هذا عن االمم في العهد الجديد الن العهد القديم لم يعلم به جميع االمم اما
العهد الجديد هو لكل االمم
إنجيل متى 91 :82
ِ
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س.
الر ِ
االب ِن َو ُّ
ُمِم َو َع ِّم ُد ُ
فَاذ َ
اسِم اآلب َو ْ
وه ْم ِب ْ
ْه ُبوا َوتَ ْلم ُذوا َجميعَ األ َ

إنجيل متى 92 :82
ِ ِِ ِ
ُمِم .ثُ َّم َيأ ِْتي ا ْل ُم ْنتَ َهى.
ادةً لِ َج ِم ِ
س ُكوَن ِة َ
َوُي ْك َرُز ِب ِب َ
ش َه َ
ش َارِة ا ْل َملَ ُكوت هذه في ُك ِّل ا ْل َم ْ
يع األ َ

ثم يكمل تعبير مهم جدا وهو انه اعلم به جميع االمم بواسطة الكتب النبوية
اوال تعبير الكتب هنا ( جرافاس )
G1124
γραφη

graphe

'graf-ay
From G1125; a document, that is, holy Writ (or its contents or a statement
in it): - scripture.
جائت من كلمة جرافي اي يكتب وتعني وثائق مكتوبة وكتابة مقدسة او محتوي مكتوب وكتب
والكلمة استخدمت في العهد الجديد  26مره سواء بالمفرد او بالجمع
وكما ذكرت ان بولس نفسه استخدم نفس التعبير في
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 92 :5
ِ
أل َّ ِ
اب َيقُو ُل« :الَ تَ ُك َّم ثَْوًار َد ِ
ُج َرتَ ُه».
ستَ ِحق أ ْ
َن ا ْلكتَ َ
سا»َ ،و«ا ْلفَاع ُل ُم ْ
ار ً

الي االشارة الي الكتاب بعهديه قديم وجديد عندما اقتبس من تثنية  62و لوقا 61
وايضا استخدم نفس التعبير في
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 91 :3
اهلل ،وَن ِ
اب ُهو موحى ِب ِه ِم َن ِ
ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأ ِْد ِ
يب الَِّذي ِفي ا ْل ِبِّر،
افع لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوِب ِ
ُك ُّل ا ْلكتَ ِ َ ُ ً
َ

في االشارة الي كل الكتاب المقدس بعهديه
بل وبطرس الرسول استخدم نفس الكلمة اليوناني في االشارة الي رسائل بولس الرسول
رسالة بطرس الرسول الثانية 3
طِ
 62و ْ ِ
اة
س ِب ا ْل ِح ْك َم ِة ا ْل ُم ْع َ
س أ َْي ً
ب إِلَ ْي ُك ْم أَ ُخوَنا ا ْل َح ِب ُ
صاَ ،ك َما َكتَ َ
ضا ِب َح َ
يب ُبولُ ُ
احس ُبوا أََناةَ َرِّب َنا َخالَ ً
َ
لَ ُه،
هذ ِه األُم ِ ِ ِ
ضا ،متَ َكلِّما ِفيها ع ْن ِ
الر ِ
ِ
اء َع ِس َرةُ ا ْلفَ ْهِم،
يها أَ ْ
سائ ِل ُكلِّ َها أ َْي ً ُ ً َ َ
ور ،الَّتي ف َ
ش َي ُ
َ 61ك َما في َّ َ
ُ
ينَ ،كب ِ
ِ
ِ
ضا ،لِ َهالَ ِك أَ ْنفُ ِس ِه ْم.
اقي ا ْل ُكتُ ِب أ َْي ً
ُي َحِّرفُ َها َغ ْي ُر ا ْل ُعلَ َماء َو َغ ْي ُر الثَّا ِبت َ َ
والكتب ال تطلق علي البشارة الشفوية بل هو يتكلم عن كتب مكتوبة قالت وذكرت
فالكتب النبوية ليست عن اسفار العهد القديم بل عن الكتاب كله الن اسفار العهد القديم لم تعلن
ان المسيح ظهر االن لكل االمم.
فمعلمنا بولس الرسول يؤكد انه يتكلم عن بعض اسفار العهد الجديد المكتوبة
اما عندما يراد التحديد للعهد القديم فقط فيقال عنه
إنجيل متى 21 :61
ان لِ َكي تُ َك َّم َل ُكتُب األَ ْن ِبي ِ
ُّ
اء ِ ».حي َن ِئ ٍذ تََرَك ُه التَّالَ ِمي ُذ ُكلُّ ُه ْم َو َه َرُبوا.
َوأ َّ
َ
ُ
َما ه َذا ُكل ُه فَقَ ْد َك َ ْ

إنجيل يوحنا 52 :6

ِ
ِ
ب َع ْن ُه م َ ِ َّ
ام ِ
ع ْاب َن
يل َوقَ َ
ُّس َو َج َد َنثََن ِائ َ
سو َ
ال لَ ُهَ « :و َج ْد َنا الَّذي َكتَ َ
اء َي ُ
وس َواألَ ْن ِب َي ُ
فيلُب ُ
وسى في الن ُ
ُ
الن ِ
ف الَِّذي ِم َن َّ
اص َرِة».
وس َ
ُي ُ

إنجيل متى 63 :6
اء« :إِ َّن ُه سي ْدعى َن ِ
اصرةُ ،لِ َكي ي ِت َّم ما ِقي َل ِباألَ ْن ِبي ِ
ِ
ِ ِ ٍ
اص ِريًّا»
َُ َ
َ
َوأَتَى َو َ
س َك َن في َمدي َنة ُيقَا ُل لَ َها َن َ
ْ َ َ

سفر أعمال الرسل 51 :63
فَا ْنظُروا لِ َئالَّ يأ ِْتي علَ ْي ُكم ما ِقي َل ِفي األَ ْن ِبي ِ
اء:
َ
ُ
َ َ َ ْ َ
او ماقيل بالنبي وهذه اعداد كثيره جدا
بل لو كان يقصد نبوية اي انبياء فقط فنجد ان هذا غير دقيق الن يوجد كم ضخم من النبوات عن
المسيح في االسفار التاريخية والشعرية ايضا وليست النبوية فقط اذا الكتب النبوية هو تعبير عن
كل اسفار الكتاب المقدس بعهديه وليس اسفار االنبياء فقط
وشرحت سابقا في ملف هل كان بولس الرسول يعرف االناجيل المكتوبة وقدمت كثير من االدلة
علي ذلك
ومنها مثال
معلمنا بولس الرسول يعرف نص انجيل لوقا  .فهو يقول

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 61 :2
ِ
أل َّ ِ
اب َيقُو ُل« :الَ تَ ُك َّم ثَْوًار َد ِ
ُج َرتَ ُه».
ستَ ِحق أ ْ
َن ا ْلكتَ َ
سا»َ ،و«ا ْلفَاع ُل ُم ْ
ار ً
هو يؤكد ان الكتاب المقدس يقول هذا النص لفظا النه يوقل ( الكتاب يقول )
البعض سيقول هو يقصد العهد القديم وهذا صحيح جزئيا الن المقطع االول
سفر التثنية 2 :85
الَ تَ ُك َّم الثَّور ِفي ِدر ِ
اس ِه.
َ
َْ
ولكن المقطع الثاني لو بحثت عنه لن تجد له اثر في العهد القديم ولكن ستفاجأ انه موجود نصا
في
إنجيل لوقا 7 :61
ِ
وأ َِقيموا ِفي ذلِ َك ا ْلب ْي ِت ِ
شِ
ُج َرتَ ُه .الَ تَ ْنتَ ِقلُوا ِم ْن
ين ِم َّما ِع ْن َد ُه ْم ،أل َّ
ين َو َ
ارِب َ
آكلِ َ
ستَ ِحق أ ْ
َ
َن ا ْلفَاع َل ُم ْ
َ ُ
َب ْي ٍت إِلَى َب ْي ٍت.
وهو موجود بصيغة اخري في انجيل متي
إنجيل متى 91 :91
اع َل م ِ
َن ا ْلفَ ِ
ق والَ ثَوب ْي ِن والَ أ ْ ِ
ِ
ِ َّ
ام ُه.
صا ،أل َّ
ُ ْ
َحذ َي ًة َوالَ َع ً
َوالَ م ْزَوًدا للط ِري ِ َ ْ َ َ
ستَحق طَ َع َ
ولكن معلمنا بولس يقتبس نصا صيغة كالم لوقا البشير.
فهذا يؤكد شيئين

االول ان بولس الرسول يعرف نص االناجيل او علي االقل بالدليل القاطع انجيل لوقا وغالبا متى
ثانيا ان بولس الرسول مثل الكنيسة تعتبر اسفار العهد القديم والعهد الجديد هم كلهم كتاب مقدس
واحد والدليل علي ذلك تعبيره " الكتاب يقول "
وايضا دليل اخر هو ان بولس الرسول يقتبس مما في انجيل متي او مرقس ويقول ان هذا قول
الرب
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورنثوس 66
 63 :66النني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ
خب از
 65 :66و شكر فكسر و قال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور الجلكم اصنعوا هذا لذكري
 62 :66كذلك الكاس ايضا بعدما تعشوا قائال هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا
كلما شربتم لذكري
 61 :66فانكم كلما اكلتم هذا الخبز و شربتم هذه الكاس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء

ونجد ان هذا هو كالم الرب في
إنجيل متى :61

ِ
الُ « :خ ُذوا ُكلُوا .ه َذا ُه َو
سوعُ ا ْل ُخ ْب َزَ ،وَب َار َك َو َك َّ
ون أ َ
َعطَى التَّالَ ِمي َذ َوقَ َ
يما ُه ْم َيأْ ُكلُ َ
س َر َوأ ْ
َخ َذ َي ُ
َ 61وف َ
س ِدي».
َج َ
ش َرُبوا ِم ْن َها ُكلُّ ُك ْم،
اه ْم قَ ِائالً« :ا ْ
َ 67وأ َ
ْس َو َ
َعطَ ُ
ش َك َر َوأ ْ
َخ َذ ا ْل َكأ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َج ِل َك ِث ِ
ين لِ َم ْغ ِف َرِة ا ْل َخطَ َايا.
 61أل َّ
ير َ
سفَ ُك ِم ْن أ ْ
َن ه َذا ُه َو َدمي الَّذي ل ْل َع ْهد ا ْل َجديد الَّذي ُي ْ

وايضا في
إنجيل مرقس :65
ِ
الُ « :خ ُذوا ُكلُوا ،ه َذا ُه َو
سوعُ ُخ ْب ًاز َوَب َار َك َو َك َّ
ون ،أ َ
اه ْم َوقَ َ
َعطَ ُ
يما ُه ْم َيأْ ُكلُ َ
س َرَ ،وأ ْ
َخ َذ َي ُ
َ 66وف َ
س ِدي».
َج َ
ش ِرُبوا ِم ْن َها ُكلُّ ُه ْم.
َع َ
 63ثُ َّم أ َ
اه ْم ،فَ َ
ْس َو َ
ط ُ
ش َك َر َوأ ْ
َخ َذ ا ْل َكأ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َج ِل َك ِث ِ
ين.
َ 65وقَ َ
ير َ
سفَ ُك ِم ْن أ ْ
ال لَ ُه ْم« :ه َذا ُه َو َدمي الَّذي ل ْل َع ْهد ا ْل َجديد ،الَّذي ُي ْ

انجيل لوقا 66
ِ
ِ
اهم قَ ِائالً« :ه َذا ُهو ج ِ
ص َن ُعوا ه َذا
ش َك َر َو َك َّ
َ 61وأ َ
َخ َذ ُخ ْب ًاز َو َ
س َر َوأ ْ
سدي الَّذي ُي ْب َذ ُل َع ْن ُك ْم .ا ْ
َ َ َ
َعطَ ُ ْ
لِ ِذ ْك ِري».
هذ ِه ا ْل َكأْس ِهي ا ْلعه ُد ا ْلج ِد ُ ِ ِ
اء قَ ِائالًِ « :
ش ِ
ِ
سفَ ُك َع ْن ُك ْم.
ضا َب ْع َد ا ْل َع َ
ْس أ َْي ً
ُ َ َْ َ
يد ِب َدمي الَّذي ُي ْ
َ 61و َكذل َك ا ْل َكأ َ

نالحظ ان اقتباس بولس الرسول هو تركيبي من الثالثه فمثال خذوا كلوا لم يقوله لوقا ولكنه من
متي ومرقس وتعبير اخذ خب از ليس مثل متي ولكن مرقس ولوقا ولكن تعبير اصنعوا هذا لذكري هذا
موجود في لوقا فقط .فهو تعبير مقتبس من الثالث اناجيل بوضوح
اعرف ان البعض سيعترض علي ان بولس الرسول يقول تسلمت من الرب ولكن ما الذي يمنع انه
تسلم من الرب ما يشرح له ويؤكد ما هو في االناجيل لفظا اي ان االناجيل في يده يدرسها والرب
يعلمه ويشرح له ما هو مكتوب بل يشرح له معانيها

دليل اخر معلمنا بولس الرسول تكلم باكثر من طريقة في اكثر من مره علي التسليم المكتوب
( مع التاكيد ان معلمنا بولس الرسول تكلم كثي ار عن االنجيل بمعني البشارة الشفوية وكلمة اهلل )
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 93 :9
ون إِلَى
ش ْي ٍء َ
ب إِلَ ْي ُك ْم ِب َ
ستَ ْع ِرفُ َ
ُون أ َْو تَ ْع ِرفُ َ
آخ َر ِس َوى َما تَ ْق َأر َ
فَِإ َّن َنا الَ َن ْكتُ ُ
ونَ .وأََنا أَْر ُجو أ ََّن ُك ْم َ
ِّ
ضا،
الن َه َاي ِة أ َْي ً
فما هو الذي يقراؤنه عن الرب يسوع المسيح قبل رسالته
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 93 :2
ِ
َن أ ِ
اء ِة َوا ْل َو ْع ِظ َوالتَّ ْعلِ ِيم.
اع ُك ْ
إِلَى أ ْ
يء ْ
ف َعلَى ا ْلق َر َ
َج َ

فبوضع هذه االمور امامنا اعتقد نستطيع بناء عليها ان نفهم بعد اخر لكالم بولس الرسول في
كورنثوس االولي  62فهو ال يتكلم عن اسفار العهد القديم فقط بل يتكلم بشهادة قوية عن
االناجيل المكتوبة .
معلمنا بولس الرسول يقول
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورنثوس 62
ون ِف ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
اإل ْخ َوةُ ِب ِ
ُّها ِ
يل الَِّذي َب َّ
يه،
وم َ
َ 6وأ َ
ُعِّرفُ ُك ْم أَي َ
ش ْرتُ ُك ْم ِبهَ ،وقَِب ْلتُ ُموهَُ ،وتَقُ ُ
ِ ِ َّ ِ
َي َكالٍَم َب َّ
آم ْنتُ ْم َع َبثًا!
ون أ ُّ
ون ،إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْذ ُك ُر َ
ص َ
َ 6وِب ِه أ َْي ً
ضا تَ ْخلُ ُ
ش ْرتُ ُك ْم ِبه .إال إ َذا ُك ْنتُ ْم قَ ْد َ
ِ
ِ
ب ا ْل ُكتُ ِب،
ضا :أ َّ
يح َم َ
سلَّ ْم ُ
ات ِم ْن أ ْ
ت إِلَ ْي ُك ْم ِفي األ ََّو ِل َما قَِب ْلتُ ُه أََنا أ َْي ً
سَ
َن ا ْل َمس َ
َج ِل َخطَ َايا َنا َح َ
 3فَِإ َّنني َ
َّ ِ ِ
 5وأَنَّ ُه ُد ِف َن ،وأَنَّ ُه قَ ِ
ب ا ْل ُكتُ ِب،
سَ
ام في ا ْل َي ْوِم الثالث َح َ
َ
َ
َ
والكتب ليس النبوات فقط ولكن االناجيل المكتوبة التي اكدت قيامته
والكتب ال تطلق علي البشارة الشفوية بل هو يتكلم عن كتب مكتوبة قالت وذكرت اربع مواضيع
مهمة وبوضوح
 6المسيح مات من اجل خطايانا
 6المسيح دفن
 3المسيح قام في اليوم الثالث

 5ويكمل ايضا قائال انه ظهر لصفا ثم االثني العشر .وهذا ال خالف عليه انه غير مكتوب في اي
مكان اخر غير االناجيل
اذا نفهم بوضوح ان الكالم هنا ليس عن اسفار العهد القديم فقط ولكن ايضا يتكلم علي االناجيل
والعهد الجديد.

العدد الثاني الذي يقول فيه معلمنا بطرس الرسول نفس الفكر
رسالة بطرس الرسول الثانية 6
يح وم ِج ِ
ات مص َّنع ًة ،إِ ْذ ع َّرْف َنا ُكم ِبقَُّوِة رِّب َنا يسو َ ِ
ٍ
ين
يئ ِهَ ،ب ْل قَ ْد ُك َّنا ُم َعا ِي ِن َ
َ
َ َُ
 61أل ََّن َنا لَ ْم َنتْ َب ْع ُخ َارفَ ُ َ َ
ْ
ع ا ْل َمس ِ َ َ
َعظَ َمتَ ُه.
ِ
ِ
ِ
 67أل ََّن ُه أ َ ِ
ِ ِ
َس َنى« :ه َذا ُه َو
ص ْوت َكه َذا م َن ا ْل َم ْجد األ ْ
ام ًة َو َم ْج ًدا ،إِ ْذ أَق َْب َل َعلَ ْيه َ
َخ َذ م َن اهلل اآلب َك َر َ
ِ
ِ
ت ِب ِه».
س ِرْر ُ
ْابني ا ْل َح ِب ُ
يب الَّذي أََنا ُ
وبالطبع نعرف ان هذا الصوت كان مرتين االولي في المعمودية والثانية في حادثة التجلي .والثانية
كان بطرس احد الثالث شهود عان مع يعقوب ويوحنا
فالكالم هنا حتي االن عن العهد الجديد بعد مجيئ المسيح
السم ِ
ِ
اء ،إِ ْذ ُك َّنا َم َع ُه ِفي ا ْل َج َب ِل ا ْل ُمقَد ِ
َّس.
س ِم ْع َنا ه َذا َّ
الص ْو َ
َ 61وَن ْح ُن َ
ت ُم ْق ِبالً م َن َّ َ

 ويكمل معلمنا بطرس الرسول عن الكتاب فيقول. فالكالم هنا عن التجلي
َّ  َو ِع ْن َد َنا ا ْل َكِلم ُة61
ٍ اج ُم ِن
ير
ٍ  َك َما إِلَى ِس َر،س ًنا إِ ِن ا ْنتََب ْهتُ ْم إِلَ ْي َها
ُ  َو ِه َي أَثْ َب،الن َب ِوَّي ُة
َ ُ الَِّتي تَ ْف َعل،ت
َ ون َح
َ
ِ ِفي مو
َّ َن َي ْنفَ ِجر
،لص ْب ِح ِفي ُقلُوِب ُك ْم
ُّ ب ا
ْ  إِلَى أ،ض ٍع ُم ْظلٍِم
ُ  َوَي ْطلَ َع َك ْو َك،الن َه ُار
َْ
َ
 وهنا نفهم بالطبع.باالضافة الي بشارة بطرس الرسول والتالميذ الشفوية فهناك كلمة نبوية مكتوبة
انه يتكلم عن اسفار الكتاب المقدس
وهذا اكده مفسرين مثل جيل
it is most clear, that the comparison lies between this word of prophecy,
and the testimony of the apostles, who were eye and ear witnesses of the
majesty and glory of Christ; but how prophecy should be a surer evidence
of Christ, and the Gospel, than such a testimony,
ويكمل قائال
but the truth of the matter is, that this word of prophecy is not to be
understood of the prophetic writings of the Old Testament; for though these
are the word of God, and do testify of Christ, and are to be taken heed,
and attended to, as proofs and evidence of Gospel truths, and are a light to
direct and guide in matters both of faith and practice, yet they are not the
only light, and are far from being the clearest, and what are only to be
attended to; for the Gospel that came by Christ, and is preached by his

apostles, and is contained in the writings of the New Testament, is a much
clearer light,

وهي اثبت = اي اثبت من البشارة الشفوية
التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها اي يقراوها ويفهموها
حتي ياتي المسيح في قلوبهم.
ثم يذكر العدد المشهور عن معني الوحي المكتوب في المسيحية
َن ُك َّل ُن ُب َّوِة ا ْل ِكتَ ِ
س ْت ِم ْن تَ ْف ِس ٍ
اص.
ين ه َذا أ ََّوالً :أ َّ
ير َخ ٍّ
َ 61عالِ ِم َ
اب لَ ْي َ
ِ ِ
ْت نُب َّوة قَطُّ ِبم ِش َ ِ
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
سٍ
س.
الر ِ
ين ِم َن ُّ
سوِق َ
ِّيس َ
 66أل ََّن ُه لَ ْم تَأ ُ
ون َم ُ
اس اهلل ا ْلقد ُ
انَ ،ب ْل تَ َكلَّ َم أَُن ُ
يئة إِ ْن َ
َ
والكتاب هو الكتاب كله بعهديه.
ومعلمنا بطرس كتب رسالته الثانية بعد سنة  15م
وبهذا تكون هذه الرسالة كتبت بعد زمن كتابة الثالثة اناجيل
الني كما قدمت سابقا في ملف
قانونية انجيل متي وكاتب االنجيل
ان متي البشير وهو احد التالميذ االثكتب انجيله سنة  51ميالدية وقدمت علي هذا ادله مختلفة
سواء من سياق الكالم ومن اقوال االباء

وايضا قدمت في ملف
قانونية انجيل مرقس وكاتب االنجيل
ان مرقس الرسول وهو احد السبعين رسول كتب انجيله غالبا سنة  52م وايضا قدمت ادلة علي
ذلك
وايضا قدمت في ملف
قانونية انجيل لوقا وكاتب االنجيل
ان لوقا البشير وهو ايضا احد السبعين رسول كتب انجيله سنة  51م تقريبا
فيكون هذه االناجيل الثالثة كتبت وانتشرت بعشر سنوات قبل كتابة رسالة معلمنا بطرس الرسول
الثانية فصعب ان يكون معلمنا بطرس الرسول ال يعلم بها تماما .وبخاصه ان معلمنا بطرس
الرسول هو من اعمدة االيمان بل االباء اكدوا لنا ان بطرس الرسول تكلم عن انجيل مرقس
الرسول وشهد له وفرح به بعد كتابته .فنتاكد ان معلمنا بطرس الرسول يتكلم عن الكتاب بعهديه

ومعلمنا يوحنا يقول في اخر سفر بل في اخر اصحاح من االنجيل
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 61 :66
أل َِّني أَ ْ ِ
ال نُ ُب َّوِة ه َذا ا ْل ِكتَ ِ
يد اهللُ َعلَ ْي ِه
س َمعُ أَق َْو َ
يد َعلَى ه َذاَ ،ي ِز ُ
َحد َي ِز ُ
اب :إِ ْن َك َ
ان أ َ
ش َه ُد ل ُك ِّل َم ْن َي ْ

الض ِ
وب َة ِفي ه َذا ا ْل ِكتَ ِ
اب.
َّرَبات ا ْل َم ْكتُ َ
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 61 :66
صيب ُه ِم ْن ِس ْف ِر ا ْلحي ِ
ِ
اب ِ
هذ ِه ُّ
ف ِم ْن أَق َْو ِال ِكتَ ِ
اةَ ،و ِم َن
الن ُب َّوِةَ ،ي ْح ِذ ُ
َحد َي ْح ِذ ُ
َوِا ْن َك َ
ََ
ف اهللُ َن َ
ان أ َ
ِ ِ
وب ِفي ه َذا ا ْل ِكتَ ِ
َّس ِةَ ،و ِم َن ا ْلم ْكتُ ِ
اب.
ا ْل َمدي َنة ا ْل ُمقَد َ
َ
فكل هذا يؤكد ان الشاهدين عن اسفار العهد الجديد وليس اسفار العهد القديم فقط
النه كتاب كامل كله موحي به من اهلل الن كالم االنجيل هو روح وحياه كما قال رب المجد

والمجد هلل دائما

