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لخاد يف

كام هو العرف الخاص يب ، خالل العطلة الصيفية سأقدم 

لك دراسة الكتاب املقدس األسبوعية عرب الربيد اإللكرتوين 

فقط. هذا هو الجزء الثالث من سلسلة من أربعة أجزاء 

حول كيف وصلنا الكتاب املقدس. ليكن الروح القدس يبارك 

فهمك لهذا املوضوع املهم للغاية - كيف أعطانا الله كتابه. 

مل يرتكها فقط من السامء.

Weekly Bible Studies
CABINET: 7:00 am Wednesdays, Location Undisclosed. Light Refreshments Served.
SENATE: 8:00 am Tuesdays, Rotating Offices of Senators. Hot Breakfast Served.
HOUSE:  9:00 pm Tuesdays, Capitol Hill Club, Main Dining Room. Dessert Served.

يرعى هؤالء القادة السياسيون يف 

الواليات املتحدة دراسات الكتاب 

املقدس يف وزارات كابيتول الثالثة 

إىل أعضاء مجلس النواب بالبيت 

األبيض ، ومجلس الشيوخ والنواب 

األمريكيني الذين يجتمعون كل 

أسبوع يف واشنطن العاصمة.

cabinet members 

Mike Pence, VP: DC

Mike Pompeo, SOS: DC

Alexander Acosta, DOL: DC

Alex M. Azar II, HHS: DC

Jim Bridenstine, NASA: DC

Ben Carson, HUD: DC

Betsy DeVos, DOE: DC

Sonny Perdue, USDA: DC

Rick Perry, DOE: DC

Scott Pruitt, EPA: DC

Jeff Sessions, AG: DC

senators

Bill Cassidy: LA

Steven Daines: MT

Joni Ernst: IA

James Lankford: OK

David Perdue: GA

Mike Rounds: SD

Tim Scott: SC

John Thune: SD

representatives 

Robert Aderholt: AL

Rick Allen: GA

Don Bacon: NE

Marsha Blackburn: TN

Ted Budd: NC 

John Carter: TX

Michael Conaway: TX

Kevin Cramer: ND

Rick Crawford: AR

Jeff Denham: CA

John Duncan, Jr.: TN

Bill Flores: TX

Greg Gianforte: MT
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I. مقدمة

متت كتابة هذه الدراسة من قبل ، ويتم 

استخدامها بإذن من الدكتور روبرت 

ل. توماس ، أحد أساتذة الحضانات 

املفضلة لدي وخبري يف هذا املجال. )لقد 

حولت شكله إىل بلدنا.(

للراحة ، ميكن تقسيم االعرتاف بقانون 

العهد الجديد من قبل الكنيسة إىل 

ثالث فرتات: )1( اے۔ڈی 70-170 ؛ 

)2(اے۔ڈی 170-303 ؛ )3( اے۔ڈی. 

303-397.1 سوف تركز هذه الدراسة 

عىل الفرتة األوىل.

II. شهادات من 70-170 اے۔ڈی. عىل 

مجموعة العنوان األسايس

كانت هذه الفرتة األوىل واحدة من 

التداول والتجميع التدريجي .2 منذ 

البداية ، تم تعميم معظم الكتابات 

بشكل فردي. ومع ذلك ، ومع مرور 

الفرتة ، تم تجميعها تدريجيًا. هناك 

سببان وراء حاجة هذه العملية إىل 

الكثري من الوقت:

1. كان التواصل ضعيفا باملقارنة مع 

املعايري الحديثة.

2. كان يفضل الشهادة الشفوية من 

الرسل والنظرية األخرى عىل كتاباتهم. 

ومع ذلك ، تغري هذا التفضيل مع تقدم 

الفرتة.

اے. من برج روما

من بني آباء الكنيسة األوائل ، كليمنت 

روما ، يقدم رابطًا مهاًم للغاية يف تتبع 

اعرتاف الكنيسة بالقانون. عاش كليمنت 

من حوايل 30اے۔ڈی عاًما حتى حوايل 

اے۔ڈی100 عاًما. كان مرشفًا عىل 

الكنيسة يف روما من عام 88-97. رسالته 

، 1 معتدل يقدم املشورة بشأن كيفية 
التغلب عىل بعض املشاكل .3

يستشهد كليمنت بالعهد القديم بشكل 

متكرر ويستخدم الصيغ املشابهة للعهد 

الجديد: "هو مكتوب" ، "يقول الكتاب 
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بينام نواصل رفع ممر جون موير ، نصيل من أجلك ،أن هذا سيكون وقتا هاما يف 

املنطقة كام ميكنك اللحاق بك

الراحة والعالقات. نحن نتطلع إىل رؤيتك يف العاصمة سبتمرب! استمتع بالدراسات!

Ralph Drollinger

"الكتاب املقدس ... كتاب يستحق أكرث 
من جميع الكتب األخرى التي طبعت عىل 

اإلطالق".

– باتريك هرني ، الثوري العام ؛ املرشع. "صوت 

الحرية" املصادقة عىل دستور الواليات املتحدة ؛ 

حاكم والية فرجينيا.

باتريك هرني 



املقدس" ، "هو / هو يقول". بينام 

ال يستخدم هذه الصيغ عند الرسم 

من كتب العهد الجديد ، فإنه ينسب 

السلطة عىل قدم املساواة إىل مصادر 

العهد الجديد. عندما نقتبس كلامت 

يسوع جنبا إىل جنب مع العهد القديم 

، فإنه مينحهم سلطة متساوية )1 كليم 

13: 1-4؛ 46: 1-8(. عالوة عىل ذلك 

، يبدو أنه قد عرف عىل األقل إنجياًل 

سينوبتيكيًا واحًدا ورمبا أكرث من واحد.4 

من بني هؤالء ، يقول البعض أنه يعرف 
بالتأكيد متى .5

كام يوثق الكيان نفس السلطة إىل 

الرسل كام فعل املسيح

منذ تم تعيينهم من قبل املسيح )1 

كليم 42: 1-2(. نظر بوضوح إىل الجيل 

الرسويل باعتباره تابًعا للاميض )1 كليم 

44: 1-2(. ومبا أن الرسل مل يكونوا 

حارضين شخصياً ، فقد ألقى كتاباتهم 

عىل اإلرشاد. حدد عىل وجه التحديد 

1 کرونتس. 6 باإلضافة إىل معرفته 

ملاثيو و 1 كورنثوس ، يظهر كليمنت 

األلفة مع العربانيني والرومان. عالوة 

عىل ذلك ، لديه تلميحات محتملة إىل 

أعامل ، غالطية ، أفسس ، فيلبي ،1 

تتيموثاوسوس ، تيتوس ، 1 بطرس ، 

وجيمس وإشارات محتملة إىل كولويس 

و 2 تيموثاوسوس.7. ميكن توضيح أنواع 

التلميحات يف معتدل باآليت. ويظهر 

االعتامد عىل بول وجيمس باختيار نفس 

املثالني من التربير الذي استخدموه: 

"من خالل اإلميان والضيافة أعطيت ابن 

البراهيم يف سن الشيخوخة ، وبطاعته 

قدم له ذبيحة لله" )1 كليم 10( ؛ "من 

خالل اإلميان والضيافة تم إنقاذ راحاب" 

)1 كليم 12( ؛ "نحن ال نربر من قبل 

أنفسنا. . . وال باألعامل التي صنعناها 

يف قداسة القلب ، بل بإمياننا ، الذي 

برر به الله سبحانه وتعاىل كل يشء 

من بداية العامل ")1 كليم 32( ؛ "دعونا 

نعمل من قلبنا كله عمل الرب." 8 تتكرر 

لغة العربانيني يف كثري من األحيان أن 

تقليد قديم يقول كليمنت كان املؤلف. 

تنعكس إملامه بالعربانيني يف ما ييل: "من 

خالله ، متنى لنا ربنا أن نتذوق املعرفة 

الخالدة ، من كون سطوع جالله أكرب 

بكثري من املالئكة ، كام أنه حصل عليه 

باملرياث أكرث من اسم ممتاز" )1 كليم7 
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عوبسألا نم رعش تيب  ♥

املزيج 119: 11

 ، اًبلق تمظع دق كتملك
.كيلإ ئطخأ ال ىتح

.كبلق وبق يف هللا كنب ةملك



0.(9 عكس كليمنت أن الكنيسة يف روما 

قبل نهاية القرن األول رحبت بتعاليم 

العديد من الرسل .10 ومع ذلك ، ال 

توجد حتى اآلن نظرية رسمية لرشيعة 

العهد الجديد. هناك تقليد رسمي من 

يسوع والرسل ، لكن ليس لديه حتى 

اآلن شكل محدد. التمييز بني التقاليد 

الشفوية والكتابية مل يتم بعد11۔

بی۔الديداخى

هناك عمل آخر يف وقت مبكر يتعلق 

باملوضوع قيد املناقشة هو الديداخى ، 

املعروف أيًضا باسم تعليم الرسل االثني 

عرش. عىل الرغم من أن تاريخها غري 

مؤكد ، رمبا كان قد تم كتابته خالل 

النصف األول من القرن الثاين امليالدي ، 

ومن املحتمل أن يكون 120اے۔ڈی/12 

ميالدي. تستخدم هذه الكتابة ماثيو 

ولوقا ، وتظهر إملاًما مبعظم كتب العهد 

الجديد 13. وتعرّف نفسها عىل أنها 

"تعليم الرب للوثنيني. من خالل الرسل 

االثني عرش ".

تحذير التثنية 4: 2 عن عدم إضافة أو 

تخليص من كلمة الرب يتم تطبيقه عىل 

التعليم " الرسويل ")فعل 4:13(.

متزج هذه الوثيقة بني الرسل واألنبياء 

وتعيق الحاجة إىل التمييز بني األنبياء 

الحقيقيني والكاذبني. القضية هي تحديد 

ما هو أصيل ورسويل. بالنسبة إىل مؤلف 

كتاب ديدايش ، فإن معيار كتاب العهد 

الجديد يتضمن شيئًا مكتوبًا. أدى مبدأ 

الرسولية إىل إنتاج أعامل مكتوبة عرب 

التقاليد الشفوية14 

سی. رسالة بولس الرسول من برناباس

رمبا كتب رسالة بولس الرسول من برنابا 

، وهو منتج يف وقت مبكر من القرن 

الثاين ، حول دكتوراه يف الطب 130.15 

ولو ينسب زورا إىل رشيك بول اسمه 

بارناباس ، فإنه ال يزال يحتوي عىل 

معلومات مفيدة بشأن حالة االعرتاف 

الكنيس. وتظهر عالقته مع ديدايش من 

خالل استخدامه لنفس تقليد "طريقتني" 

من األخالقية كام هو موجود يف هذا 

العمل )الحظرية 18-21 ؛ فعل 6-1(. 

معظم رسالة بولس الرسول تتصارع 

مع مشكلة االستمرارية / انقطاع بني 

العهدين القديم والجديد. يحل برنابا 

املشكلة بإستنتاج أن إرسائيل مل تستلم 

العهد القديم ، وهكذا أعطاه الله 

للكنيسة. هذا يسمح للرسالة لتناسب 

تقريبا أي يشء للكنيسة من العهد 

القديم من خالل التفسري االستهاللية أو 

التفسريية. يف نهاية املطاف ، جاء هذا 

"االستحوازي" يف اإلزهار الكامل يف بدعة 

الغنوصية 16 مع ازدياد مشكالت تفسري 

العهد القديم )مع هرطقة ماركيون 

التي رفضت العهد القديم( ، كان من 

الطبيعي أن تصبح الكنيسة أكرث وعيًا 

بجسم تكمييل من الكتاب املقدس 
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"أنا. . . تعتمد[ "أبون مزايا يسوع املسيح من 
أجل العفو عن خطاياي."

– صمويل آدمز، صاحب التوقيع من بني إعالن 

االستقالل. "أب الثورة األمريكية". مصدقة 

من بني دستور الواليات املتحدة. حاكم والية 

ماساشوستس.

صمويل آدمز
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يف العهد الجديد. ال ينبغي أن يكون 

مفاجأة لنا عندما يستشهد بارناباس 

متى 22:14 )"كثريون يدعون لكن قلة 

مختارة"( مع الصيغة التمهيدية "كام 

هو مكتوب". عىل ما يبدو كان الكاتب 

يحمل عىل األقل واحدة من األناجيل 

السينوبتيكية لتكون رسم بياين ولجعل 
السلطة مكافئة لذلك العهد القديم17

ڈی. رسالة معتدل الثانية إىل كورنثوس

رمبا متت كتابة رسالة مستعارة ، وهي 

رسالة كليمنت الثانية إىل أهل كورنثوس 

، قبل منتصف القرن الثاين. إنها موعظة 

 .hoo apostoloi عن biblia متيز ال

وبعبارة أخرى ، فإنه مييز العهد القديم 

عن الكتابات الرسولية. اقتباس: "لقد 

جئت ال ألدعوا الصّديقني ولكن املذنبني" 

)متى 9:13 ؛ مرقس 2:17 ؛ لوقا 5: 32( 

، يتم تقدميهم يف هذا العمل بالكلامت ، 
"كام يقول الكتاب اآلخر." 18

ای۔ الغضب

يعترب اغناطيوس األنطايك شخصية هامة 

أخرى يف تتبع اعرتاف الكنيسة بالقانون.

كتب سبع رسائل يف طريقه إىل روما 

ليتم استشهاده. جاء موته بعض الوقت 

خالل العقد األخري من عهد تراجان ، 

اإلمرباطور الروماين )أ. 87- 117(. ستة 

من هذه الرسائل كانت إىل الكنائس يف 

مختلف املدن والسابع كان لبوليكارب ، 

املرشف عىل الكنيسة يف سمرينا .19

دعا اغناطيوس إىل أن األنبياء املسيحيني 

يجب أن يسمعوا ألنهم "عاشوا بيسوع 

املسيح" وكانوا "مستوحاة من نعمته" 

)مغن 8: 2(. وكتب أن املسيحيني يجب 

أن ال يحبوا اإلنجيل والرسل فحسب ، بل 

أيضا األنبياء ألنهم أعلنوا ظهور املسيح 
وأصبحوا تالميذه )فيل 5: 2( .20

بالنسبة إىل اغناطيوس ، كان يسوع 

املسيح الوحي الكامل عن الله وكان 

العهد القديم عىل نفس مستوى السلطة 

[ 5 ]

كل الرشور التي يعاين منها الرجال من الرذيلة 
والجرمية والطموح والظلم والقمع والعبودية 

والحرب ، تنبع من احتقارهم أو إهاملهم 
للمبادئ الواردة يف الكتاب املقدس.

– نوح ويبسرت ، جندي ثوري. القايض؛ املرشع. 

املريب. "مدير املدرسة إىل أمريكا."

نوح ويبسرت 



، وإن كان أقل اكتامالً. كان يشعر بقوة 

حول سلطة مكتبه الخاص لألسقف ، 

لكنه مل يدع أي سلطة مساوية لسلطة 

الرسل. نظر إليهم كحواري ، صور نفسه 
كمدان )روم 4: 3( .21

يظهر اغناطيوس معرفة بالعديد من 

كتب العهد الجديد. تعكس كتاباته إملاًما 

مبعظم رسائل بولس ، خاصًة رومية 

و 1 كورنثوس. معرفته بأهل أفسس 

وأهل كولويس محتملة جداً ، ورمبا كان 

يعرف 2 كورنثوس ، غالطية ، فيليبيون 

، ورسائل رعوية. قد يلمح أيضا إىل 

جيمس أو 1پطرس. كام عرف ماثيو 
وإنجيل يوحنا 22

ایف. رسالة بولساكوب إىل الفلبينيني

تتضمن رسالة بوليكاربوس إىل فيلبيني 

إشارات أكرث بكثري إىل كتب العهد 

الجديد أكرث من أي كتابات أخرى يف 

هذه الفرتة. يُعتقد أن جزًءا منها قد تم 

كتابته عن اے۔ڈی 110 والباقي يف 

حوايل عام 135 ميالديًا. كان بوليكاربوس 

، الذي تويف حوايل 155 م ، عىل اطالع 

عىل معظم العهد الجديد ، مبا يف ذلك 

األناجيل السينوبتيكية ، أعامل ، معظم 

حروف بولني ، العربانيني ، ومعظم 

الرسائل الكاثوليكية. يف بيان واحد )فيل 

12: 1( يجمع بني مزمور 4: 4 وأفسس 

4:26 ويدعوهم "الكتاب املقدس" 

، وبالتايل يذهب أبعد من كليمنت 

وإغناتيوس يف مقارنة سلطة اثنني من 

الوصايا. عىل الرغم من أنه كان تلميذاً 

شخصياً للرسول يوحنا ، يبدو أنه مل يلمح 

إىل كتابات جون باستثناء إشارة واحدة 

محتملة إىل يوحنا 23.

جی۔ غريها من املساهمني

يُشار إىل بقية الذين يساهمون يف 

معرفتنا باالعرتاف بالكنيسة خالل 

هذه الفرتة بوجه عام باسم "املدافعني 

اليونانيني". باملعنى الدقيق للكلمة ، 

هذه ليست دقيقة متاًما لجميع املعنيني. 

ومع ذلك ، تحظر املساحة املحدودة 

مناقشة شهادات من بابياس و راعي 

هريماس و جسنت الشهيد و مرقيون و 

تاتيان و كليمنتني املواعظ وغريهم.
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تشارلز كارول

"عىل رحمة الفادي أعتمد عىل الخالص وعىل 
أسسه ، وليس عىل األعامل التي قمت بها من 

أجل طاعته".

– تشارلز كارول ، موقّع إعالن االستقالل ، مندوب 

يف االتفاقية الدستورية ؛ واضع وثيقة الحقوق ؛ 

السيناتور األمرييك.



ح - ملخص الفرتة 70 - 70 اے۔ڈی

1. كان رشيعة العهد القديم كام تفرس من خالل تحقيقها يف يسوع املسيح يف مكانها 

الصحيح كقاعدة للوعظ والتعاليم املسيحية. تم قبول سلطة الرسل عىل قدم املساواة 

مع العهد القديم. قراءة الكتابات الرسوليه يف خدمات الكنيسة جنبا إىل جنب مع 

العهد القديم.

بحلول نهاية هذه الفرتة ، تم تأسيس مبدأ جديد ووثيق العهد الجديد الكنيس.

2. يف نهاية هذه الفرتة ، كان من املعروف أن نطاق قانون العهد الجديد يشمل 

األناجيل األربعة وفقط رسائل بولس. ما تبقى ما زال غامضا.

3. بقي فقط 2پطرس من كتبنا الحالية 27 دون أن يالحظها أحد خالل هذه الفرتة. 

نهاية العامل لبطرس هو املرشح الوحيد خارج ال 27 الذي يحتفظ ببعض الدعم فيام 

يتعلق باالعرتاف الكنيس. ومع ذلك ، مل يكن مقبوال بأي حال من قبل جميع قطاعات 

الكنيسة.

 األسبوع القادم: فرتة ثانية من االعرتاف بالكنيس الجديد من قبل الكنيسة
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