
  

  آيف وصل إلينا العهد الجديد

  نأخذ هذا الكالم على أنه موحى به؟ ما هي المرجعيات التي اعتمدت هذه األسفار؟ما الذي جعلنا 

  : مكانة العهد القديم  -١

ه              وات وهو من تحدث عن ق للنب سوع الناصري هو تحقي اموس لقد بدأ الرسل آرازتهم لليهود على أن ي دأت   الن اء وب  واألنبي

  :المفهوم المسيحي للعهد القديمديم الكنيسة في تق

   ١٧: ٥مت " ما جئت ألنقض بل جئت ألآمل. ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء"

   ٢٧: ٢٤لو " ومن جميع األنبياء يفسر لهما األمور المختصة به في جميع الكتبثم ابتدأ من موسى "

   ٣٩: ٥يو " وهي التي تشهد لي... فتشوا الكتب "

   ٣١: ٣رو " بل نثبت اإليمان. حاشا. طل الناموس باإليمانأفنب"

   ٦: ٣ آو ٢" ألن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ال الحرف بل الروح. الذي جعلنا آفاة ألن نكون خدام عهد جديد"

خرة روحية ألنهم آانوا يشربون من ص. وجميعهم شربوا شرابًا واحدًا روحيًا. وجميعهم أآلوا طعامًا واحدًا روحيًا".. 

   ١: ١٠ آو ١" والصخرة آانت المسيح. تابعتهم

د     .د التاريخي ليسوع الناصريسآان القديس بولس يرى أن العهد القديم ال معنى له إال في ضوء التج              ديم ق د الق ان العه  فإن آ

  .أخذ قانونيته منذ قرون فال شك أن هذا أعطي قدرًا من المصداقية لكتب تستند إليه

   الروح القدس-٢

ق أن                         ا من منطل دوين نصوص عن إيمانه رًا لت روح        "من المحتمل أن الكنيسة في بداياتها لم تتحمس آثي ا ال ل أم الحرف يقت

اس              إلكن  . أي أن اإليمان هنا يلمس أآثر مما يفهم        " ٦: ٣ آو   ٢ –فيحيي   ه أن ديم آتب ن آانت الكنيسة تؤمن أن ما آتب في الق

و          روح القدس آإعداد ونب م                   مسوقون من ال اعينهم آ ذا الخالص وشاهدوه ب اس عاشوا ه ه أن األولي يكتب م ب ة عن المسيح فك

   )١٦: ٣ تي ٢ + ٢١: ١ بط ٢( ستكون آتاباتهم مرشدة ومقودة بذات الروح الذي شهد للمسيا قديمًا 

   آلمات الرب -٣

ديس        وف. المرجعية العظمي للكنيسة األولي آانت مرجعية الرب الحي القائم من األموات بشخصه            شهد الق ي عدة مواضع يست

اء       ) ٣٥: ٢٠ قارن أع    ٢٣: ١١ ،   ١٤: ٩ ،   ١٠: ٧ آو   ١ + ١٥: ٤ تس   ١( بولس بكلمات الرب     واستمر هذا في عصر األب

اليم             الرسوليين مثل آليمنضس اسقف روما واغناطيوس اسقف سميرنا وبوليكاربوس اسقف انطاآيه آما نجده واضحًا في تع

  " .يبالديداآ"الرسل المسماة 

ل               ة في األناجي رب الحي ى آلمات ال ونجد إشارات الى أن آباء الكنيسة في القرن الثاني آانوا يوجهون الناس الى االعتماد عل

ل والتى                            سيحيين األوائ سلمة من الم شفاهية الم د ال ستخدم التقلي وربما آان هذا لتشوش حصل في بعض الكنائس التي آانت ت

  .نتقالها من شخص الى آخر ليسوا جميعا بالضرورة مدققين أو متحفظينغالبا ما تعرضت للتشويش نتيجة ا

والت                         اس من مق لقد اختار الرب عددًا قليًال من التالميذ وسلمهم تعاليمه التي آانوا بالتأآيد يضعونها في مكانة أعلى بما ال يق

ا     ول.  )٤٧: ٧ يو – مثل هذا اإلنسان هكذا  إنسان  قط  ألنه لم يتكلم    "معلمي اليهود    ان له ل آ نالحظ جيدا أن أفعال المسيح بالمث

ام                          ديس واالهتم ا آانت توضع في نفس المستوى من التق وي وال شك أنه سه        . مردودها التعليمي الترب سوع بنف د وضع ي لق

ا، وجد                    ي نعرفه ل الت دوين األناجي ل ت ة وقب من  الحجر األول في بنيان القانونية للنصوص ألن أدلة عديدة تثبت أنه منذ البداي

  .ه خاصة ما حدث في األسبوع األخيريدون مجموعات من أقوال الرب وقصصًا عن

   األباء الرسل-٤

   :لقد فوضت هذه السلطة للرسل من الرب يسوع مباشرة



  

  " ١٤: ٣ مر -وأقام أثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا"

  " ٧: ٦  مر-ودعا األثني عشر وأبتدأ يرسلهم أثنين أثنين "

   "١٦: ١٦ مر -م إذهبوا الى العالم أجمع واآرزوا باإلنجيل للخليقة آلهاوقال له"

  وقد مارس الرسل هذه المرجعية بشهادتهم عن قيامة الرب وعن تعاليمه وأعماله 

وم                               " ى الي ا ال ة يوحن ذ معمودي سوع وخرج، من رب ي ا ال ه دخل إلين فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا آل الزمان الذي في

  " ٢١: ١ أع -رتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدًا معنا بقيامتهالذي ا

   " ١: ٩ آو ١ -أما رأيت يسوع المسيح ربنا ... ألست أنا رسوًال " 

ه واحد من هؤالء الرسل                  اريخ           .ولم يكن ما قاله بولس الرسول إال ألن ع ت انون " والحق أن من يتتب ة    " الق ة هام سيرى مكان

ه الرسل           لرسائل القديس بولس حيث أن     ا آتب ع م ة تجمي ا                  . ها آانت بداي ى أنه ذه الرسائل عل ي تلقت ه ائس الت د نظرت الكن لق

سلطان أن                  . تحمل تعاليم الرب نفسه وهو ما اعطاها استحقاق الطاعة         ه ال سة تعطي ولس في الكني ديس ب ة الق لقد آانت مرجعي

ادل     " ٢٧: ٥ تس ١ –أناشدآم بالرب أن ُتقرأ هذه الرسالة على جميع األخوة  "يطلب   سة آولوسي أن تتب أو أن يطلب من آني

إذن انبعث هذا من إيمان القديس بولس نفسه بأنه ال يكرز من عندياته بل بكالم       . رسالته اليهم مع المرسلة الى آنيسة الودآيه      

يذآرآم بطرقي الذي .. أرسلت إليكم تيموثاوس  "الرب وآلم الرسل المعتبرون أعمدة، فضًال عن وحدة اإليمان الذي آرز به             

  " ١٧: ٤ آو ١ -في المسيح آما أعلم في آل مكان في آل آنيسة

  "١٦:١ آو ١ –فكما أوصيت آنائس غالطيه هكذا افعلوا انتم أيضًا "

ا     ... وعرضت عليهم اإلنجيل الذي أآرز به    .. صعدت أيضًا الى أورشليم     " وب وصفا ويوحن ي يعق فإذ علم بالنعمة المعطاة ل

  "٩و٢و١: ٢ غل –مدة، أعطوني يمين الشرآة المعتبرون أنهم أع

   :من هنا نرى األمر الصارم الى المؤمنين باالبتعاد عمن يرفض آالمه

  " ١٤: ٣ تس ٢ –وإن آان أحد ال يطع آالمنا بالرسالة فِسموا هذا وال تخالطوه " 

  :بل أن رفض هذا التعليم يقود الى الهالك

ا   ولكن إن بشرناآم نحن أو مالك من السماء "  يكن أناثيم اً ( بغير ما بشرناآم فل رب      . ٨: ١ غل  –) محروم ول ال ى ق اء عل بن

ه             .. من استحي بي وبكالمي     "نفسه   ًا      " ٣٨: ٨ مر    –فان ابن اإلنسان يستحي به متى جاء بمجد أبي رب مقياس د وضع ال " لق

سهم         وبهذا تأسست قاعدة ق   " ٢٠: ١٣ يو   –الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من ُأرسله يقبلني           ه الرسل أنف انون األسفار فما آتب

  .  سل في وقتهم حتى ولم لم يكن من األثني عشر مثل القديس لوقا والقديس مرقسرأو ما قبلوه ال

  العهد الجديد في الكنيسة األولى

ناك أدلة بعض يقولون أن اعتقاد الكنيسة بأن المجئ الثاني وشيك قد قلل من االهتمام بتدوين قصة الرب وتعاليمه لكن هال

  للعهد الجديد" قانون"مبكرة جدًا عن انتشار رسائل القديس بولس في آنائس متعددة مما يعتبر التحرك األول نحو تشكيل 

   م١٤٠من البداية الى 

ة                       ات أدبي زت عن أي آتاب د مي ة ق ق أن النصوص المتفرق ا نث م تكن مترابطة إال أنن ة ل اليم المختلف ائس في األق رغم أن الكن

انون     نحن بصدد التحدث      . [ ين الناس آما سنرى   نها انتشرت ب  أخرى وأ  ى    والمقصود نصوص معترف ب      : عن ق اء عل ا بن ه

   ]تأآيد من مسئولين رسميين في الكنيسة لصحتها+ أصل رسولي للنص + أدلة داخلية في النص نفسه 

  :مجموعة رسائل القديس بولس: اوًال

ضاً       " ضاً                  ومتى قرئت هذه الرسالة فاجعلوها ُتقرأ أي تم اي ا ان ه تقرأونه ين والتي من الودآي سة الالودآي  "١٦: ٤ آو    - في آني

  :ويشير القديس بطرس الى هذا أيضا



  

ذه األمور                         آما آتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضًا بحسب الحكمة المعطاة له، آما في الرسائل آلها ايضًا متكلمًاً فيها عن ه

ضاً            التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غي      .  اقي الكتب أي ابتين آب ر الث اء وغي ديس       "١٦: ٣ بط    ٢ –.. ر العلم  ومن آالم الق

بطرس يمكن أن نستنتج أن رسائل بولس ذاعت وانتشرت لدى الكنائس بصفة عامة ولعل هذه الكنائس قامت بتجميع ما تلقته                    

  مباشرة أو من آنائس أخرى من هذه الرسائل

  األباء الرسوليون

آما نعلم من اغناطيوس اسقف انطاآيه . نضس اسقف روما أنه آان ملمًا برسالة آورنثوس األولى نعلم من آتابات آليم

 رسائل للقديس بولس معتمدة لدى الكنيسة آمصدر للتعليم ونتأآد انتشار هذه ١٠وبوليكاربوس أسقف سميرنا أنه هناك 

هذه الشهادات تعطينا الحق أن )  م١٢٠ – ١١٠(المجموعة من رسائل بولس بين الكنائس في أوائل القرن الثاني للميالد 

  نفترض أنه مع انتشار اإليمان وسهولة السفر وقتها أن هذه المجموعة وصلت بشكل أو بآخر الى سائر الكنائس

  :األناجيل األربعة

ا   لقد آتبت هذه األناجيل أصًال موجهة الى مجموعات مختلفة من الناس وال شك أن الناس قد اهتموا بها ألنها            ه وم تنقل ما قال

شارها              ى انت ا          فعله يسوع الناصري محور إيمانهم وتوجد أدلة مبكرة عل ديس لوق ى والق ديس مت فنجد بوضوح أن آل من الق

ة                   ل الثالث ا آتب في األناجي ًا بم ان عارف ا الحبيب آ د أن يوحن آانا يعلمان بما آتبه مرقس في انجيله فضًال عن أنه من المؤآ

أ  . التي سبقته  ائس                       فكيف يت م تكن الكن و ل شر ل ة من الب ان مختلف ولمجموعة مختلف ل آتب في مك ذا رغم أن آل إنجي تي ه

ل ذه األناجي ادل ه سخ وتب ى ن صة عل ا والراعي لهرماس ومن سبق . حري الة برناب ل رس وليين مث اء الرس ات األب ي آتاب وف

  .ذآرهم اقتباسات واضحة من األناجيل 

   م١٨٠ – ١٤٠الفترة من 

  فترة بظهور شهادات ألشخاص بارزين في الكنيسة وينتمون الى مناطق متباعدة في اإلمبراطورية الرومانيةتتميز هذه ال

  مارآيون

ا  . م بسبب بدعته الغنوسية ١٤٤ وطرد من الكنيسة عام      ١٣٩حضر الى روما عام     . من بلدة في بنطس من آسيا الصغرى        وم

ًا خاصًا             يمس قانونية الكتاب منها قوله أن العهد القديم اوحى         سه قانون د ووضع بنف د الجدي ه العه  به إله يقل في الدرجة عن إل

رفض الرسائل  (  رسائل لبولس الرسول ١٠حيث قسمها الى إنجيلية ورسولية ووضع في القائمة  ).  م ١٥٠ – ١٤٠(لألسفار

ل  إنجبل إنه حذف من   ولم يقبل سوى إنجيل لوقا بسبب صلته بالقديس بولس) الرعوية والعبرانيين  ا ال يتفق مع      ي ا آل م لوق

ة         . افكاره الغنوسية والتي انتشرت بسرعة مخيفة من الشرق الى الغرب          ا أول محاول ع من أنه ه تنب ورغم هرطقته لكن أهميت

  . لتحديد األسفار القانونية

  مونتانوس

ى      آان وثنيًا آمن بالمسيح ورسم آاهنًا وتتلمذ عليه بعض الناس آان منهم إثنتان زعما أنهما رأي        ا في إضافتها ال ا ورغب ا رؤي

انوس  .  باإلضافة الى تأثره بالفكر الغنوسي الكتب المقدسة  ولعل قائمة مارآيون، فضًال عن التهديد اإلضافي الذي شكله مونت

  . عامًا٥٠هذا آانا من العوامل التي حرآت الكنيسة لوضع قائمة أرثوذآسية وإن لم تظهر إال بعد نحو 

  يوستينوس الشهيد

ا آتب               آان م  ان آم شهير عن اإليم و       "عاصرًا لمارآيون وآتب دفاعه ال ذآر بوضوح أن     ) م١٦٠-١٥٠(الحوار مع تريف وي

  .ومن آتب األنبياء) آلمة تذآر ألول مرة( الكنيسة في أيام اآلحاد تقرأ من اإلنجيل 

ذه  اء تلمي م ج انث ف  ليؤ تاتي ام ل ة ب   ١٧٥ع ل األربع ستخدما األناجي سرون م مي بالدياتي ا س سيح  م صة الم ع ق ا لتجمي أآمله

ه                  .  وتنسيقها في نص متصل    وتعاليمه ان ل ه آ سريانية لكن ويحتمل أن هذا الكتاب الهام قد آتب أصًال باليونانية ثم ترجم الى ال



  

ازع                             ر المتن ا غي ا قانونيته د لن ة فأآ ل األربع ات األناجي ى محتوي تأثير بالغ في الكنيسة السريانية وخطورته في أنه اشتمل عل

رانيين وسفر                     .يها منذ وقت مبكر     عل الة العب ا ورس ولس وسفر الرؤي ه بكل رسائل ب رى إلمام تينوس فن ات يوس ا في آتاب أم

  .آما توجد شهادات أخرى من مليتو أسقف ساردس ومن أثينا ومن صقليه. األعمال

   ميالدية وما بعدها١٨٠

  :يسة تقدم قانونًا قويًا وأن لم يكن آامًالفنرى قيادات بارزة في الكن. اختلف الموقف تمامًافي هذه الفترة 

   )٢١٠ – ١٤٠(  إيرينيئوس أسقف ميالن-١

ه اآلن      ٢٢في آتابه ضد الهراطقة يذآر     ا نعرف د آم د الجدي دون   آتابًا قانونيًا هي العه ة      (ب ا الثالث ة يوحن رسائل بطرس الثاني

-Anti وآتابات القديس إيرينيئوس توجد ضمن مجموعة       .ويضيف آتاب الراعي لهرماس   ) ويعقوب و يهوذا و العبرانيين      

Nicene Fathersأما آتاب الراعي فمنشور في عدة طبعات عربية .  

  ) ؟١٨٠ – ١٧٠(   وثيقة موراتوري-٢

ام    التي نسبت الى مكتشفها األثري اإليطالي موراتوري آتبت باحدى اللهجات الالتين          رة ع شرت ألول م د ١٧٤٠ية ون ت  وأآ

ائس                      الوثيقة بوضو  ا في آل الكن ا علن ه يجب قراءته ائس الرسولية وأن ا لكل الكن شمل   . ح أنه د      ٢٢وت ًا هي العه ًا قانوني  آتاب

رانيين          (الجديد آما نعرفه اآلن بدون       وذا و العب وب و يه ة ويعق ا الثالث ة و يوحن ا بطرس    و) رسائل بطرس الثاني تضيف رؤي

  . الراعي لهرماسرفض آتابلكن الوثيقة تورد حججًا قوية على أساسها ت

   )٢٣٥ -؟ (  هيبوليتوس -٣

اته                               ه ودراس ز بعظات يالن وتمي ديس أيرينيئوس أسقف م ى الق ذ عل ه تتلم رجح أن اني وي رن الث اني من الق ولد في النصف الث

ام                 ه في ع ى أن ة حت سة الروماني سام الكني ى إنق ذا ال ا وأدى ه ان أسقف روم قفًا   ٢١٧الالهوتية ز اختلف مع بونتي  انتخب أس

ام            . لروما مضادًا لألسقف الموجود    ي ع سيمينوس نف ار اإلضطهار في عصر مك رة سردينيا حيث     ٢٣٥وعندما ث ى جزي  ال

سين   . تنيح هناك وهناك بعض األدلة على أنه مات شهيداً         شهداء القدي د أورد  . وقد رفعته الكنيسة الكاثوليكية الى مصاف ال وق

وذا و   ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب  رسائلفليمون و  الة الى الرس( سفرًا ويستبعد    ٢١قائمة تشمل   هيبوليتس   ى   يه الة ال الرس

  .)العبرانيين 

  )٢٣٠-١٥٥ ( العالمة ترتليان-٤

يشهد بقانون محدد ويؤآد أنه لكي و. عاش ومات في قرطاجه وموقفه في الكنيسة الالتينية مشابه لموقف العالمة أوريجانوس       

داً    (  أن يكون الكاتب رسوًال أو تحت إشراف مباشر للرسل             تعترف الكنيسة بكتاب معين البد     ذه النقطة جي ذآر ه ضم  ) ت وت

  ) ويعقوب والعبرانيينالثالثةالثانية ويوحنا ورسائل بطرس الثانية ( سفرًا هي العهد الجديد آما نعرفه اآلن بدون ٢٢قائمته 

   مصر وفلسطين-٥

وق العال  ذه المرم سكندري وتلمي ات آلمينضس ال ي آتاب ـ  ف ل ال ن آ ات م د اقتباس انوس نج ة أوريج ضع ٢٧م ه ي فرًا لكن  س

ة خاصة        ى أوريجانوس         . األناجيل األربعة في مكان دين ال ا ن ة           ) ؟ ٢٥٥ – ١٨٥ (والحق أنن ة في وضع قائم ه المرتب  وعقليت

  : مستويات٣قسمها الى 

   سفرًا٢١ :آتب متفق عليها  - أ

  الرؤيا+ األعمال + رس األولى رسالة بط+  رسالة للقديس بولس ١٣+ األناجيل األربعة 

   أسفار٦ :عليها آتب مختلف  - ب

   يهوذا – يعقوب – العبرانيين – يوحنا الثانية والثالثة –رسالة بطرس الثانية 

  )تعاليم الرسل( آتاب الديداخي – رسالة برنابا –آتاب الراعي لهرماس 



  

   وهي آل ما عدا ذلك: آتب مزيفة-ج

وذ أوريج         د من مصر                      وهنا يجب أن نشير الى نف ددة تمت ائس متع ه وفي آن د وفات دة بع ال عدي د ألجي ذي أمت أثيره ال انوس وت

  .وحتى القسطنطينية

   )٣٤٠ – ٢٦٠(يوسابيوس القيصري 

سيم أوريجانوس                 نفس تق ًا ب راه ملتزم ذا ن ي  وآان قريبًا جدا من عصر أوريجانوس ل ة      الثالث ًا للغاي ديًال هام ه أضاف تع ولكن

  :عليها الىحيث قسم الكتب المختلف 

   سفرًا٢١:  آتب متفق عليها-١

  الرؤيا+ األعمال + رسالة بطرس األولى +  رسالة للقديس بولس ١٣+ األناجيل األربعة 

  مثل أوريجانوس لكنه أضاف سفر الرؤيا أسفار ٧: آتب مختلف على قانونيتها -٢

   الرؤيا-يهوذا  – يعقوب – العبرانيين – يوحنا الثانية والثالثة –رسالة بطرس الثانية 

  )تعاليم الرسل( آتاب الديداخي – رسالة برنابا –آتاب الراعي لهرماس  : آتب غير شرعية-٢

  القرنين الثالث والرابع

سبيًا      سريانية ن سة ال أخرت الكني د وإن ت د الجدي انون العه اه ق ائس تج ف الكن ت مواق ت تقارب رور الوق انون (بم دت الق اعتم

ام     ٣٩م العظيم أثناسيوس الرسولي األمر في رسالته الفصحية رقم          حتى حس  ) ٦١٦األرثوذآسي عام     ٣٦٧ التي أصدرها ع

ة                 ٢٧م حيث حدد     ا فكانت أول قائم  سفرًا هي التي بين يدينا اآلن وأآد أن هذه األسفار ال يجب أن يضاف إليها أو يحذف منه

ائس الرسولية     جامعة مانعة لقانون العهد الجديد والمؤآد أن هذه القائمة آان متفق علي     ين آل الكن ا ب روم    . ه ديس جي رى الق فن

اب ا            يلتزم بهذا القانون    ) إيرونيموس( ة الكت ا بترجم ة       حين يكلفه داماسوس أسقف روم ى الالتيني ا (لمقدس ال وفي  ). الفولجات

ي نفس  وفوهكذا .  م والذي آان من أبرز شخصياته القديس أغسطينوس يتقرر نفس القانون   ٣٩٧مجمع قرطاجنه الثالث عام     

  .اتفقت آنائس الشرق والغرب على قانون واحد للعهد الجديد هو ما وصل إلينا اآلنالوقت تقريبًا 

  

ل                               فار في درجة أق ام ليضع بعض األس دها بنحو ألف ع رسائل  ( لم يتعرض هذا القانون للتساؤل حتى جاء مارتن لوثر بع

ا    دم    ) يعقوب ويهوذا والعبرانيين وسفر الرؤي ه حذفها عن ى أن ة       حت ة األلماني ى اللغ اب المقدس ال ة الكت ام بترجم لكن جاء   . ا ق

  .خلفاؤه ليقبلوا بقانون الكنائس الرسولية في العهد الجديد

راه اآلن                     ذي ن شكل ال ان            . إذن قانون العهد الجديد قانون حي بدأ بشكل ثم نما الى أن أستقر تمامًا بال ًا وهل آ ذا عيب د ه هل يع

سماء ق ن ال رب م زل ال ان أو  يجب أن ين انون اإليم سبة لق سؤال بالن ذه ال م يطرح ه اذا ل ة؟ ولم فار القانوني ددة لألس ة مح ائم

سلطان مصدره                 . لطقوس الكنيسة األساسية أو الصياغات العقائدية على مر العصور         ذا ال ه سلطان ه ائن حي ل سة آ أن الكني

دهم ب                        ك وأي اس وفوضهم في ذل ار مجموعة محددة من الن سمائية      رب المجد ذاته حين إخت ة ال بهم الحكم الروح القدس ووه

ديهم              ليدبروا شعب اهللا   أعينهم ولمسوها بأي ا ب رر الرسل         .  ولينقلوا الى الناس تعاليمه وأعماله آما رأوه ى أي أساس إذن ق عل

ة                 ذا العمل المش    . القديسون حذف آل الطقوس الموسوية رغم أن العهد القديم يذآر مرارًا وتكرارًا أنها فريضة أبدي ترك أن ه

م والتعامل              نهج األرثوذآسي في الفه سمة األساسية لل سة دون    . بين الروح القدس واناس اهللا القديسيون هو ال ذا قبلت الكني له

يهم                         روح اهللا العامل ف ا وثقت ب ي عشر ألنه وا من األثن ي    تردد منذ األيام األولي أناجيل آتبها أناس لم يكون سة الت وفي الكني

ًا                        . من بين األموات   يقودها الرب الحي القائم      ئ فرح ذا الخضوع الممتل ق من ه ستقبلية يجب أن تنبث ة أو م ة حالي إن أي رؤي

  .الذي عاشته الكنيسة وهي تستمع لكلمات الرب القدوس في آتابه المقدس سواء في العهد القديم أو العهد الجديد

   ٢٠٠٦أغسطس -أبو تالت بابـقفية العـامة للشـاألس ممـدوح شـفيق/ مهندس



  

  :الحقم

  :أقدم المخطوطات التي عثر عليها للعهد الجديد: أوًال

  : هناك اجزاء من العهد الجديد أقدمها

 تحتوي على جزء آبير من انجيل يوحناا وأقدمها هي التي هأهم  Bodmerبرديات تعود الى منتصف القرن الثاني  -١

ورسالتي بطرس الرسول وجزء من هوذا ورسالة يوتضم المجموعة . وهو أقدم ما وجد من مخطوطات للعهد الجديد 

 ).الكاثوليكون(إنجيل متي وقصاصات من الرسائل الجامعة 

رن الثالث     -٢ ل الق ال          Chester Beatyبرديات تعود الى أوائ ة مع سفر األعم ل األربع ى أجزاء من األناجي وي عل  تحت

  نيين وجزء من سفر الرؤياباإلضافة الى رسائل بولس عدا الرعوية منها ورسالة العبرا)  إيرلندا–دبلن (

 نقلها األثري الروسي تيشندورف من دير سانت .العهدين بالكامل وتعود الى القرن الرابع وتضم : المخطوطة السينائية -٣

 . الى الحكومة البريطانية١٩٣٣آاترين الى بالده ثم بيعت عام 

شمل           : المخطوطة السكندرية    -٤ رن الخامس وت ى الق ود ال امالً     تع ديم آ د الق ى            العه ل مت د ينقصه أغلب انجي د الجدي  والعه

وم                    ه الي ا نعرف انون آم ضم الق ه ي ة لكن ابقتها في           وجزء من انجيل يوحنا ومعظم آورنثوس الثاني ل س  وهي محفوظة مث

  .١٦٢٧وحصل عليها بطريرك القسطنطينية من اإلسكندرية ثم أهداها الى ملك إنجلترا عام . المتحف البريطاني

وتعو الى منتصف القرن الرابع تقريبًا وتضم العهدين القديم والجديد ولكن فقدت منها بعض : ة المخطوطة الفاتيكاني -٥

 األجزاء وهي محفوظة في متحف الفاتيكان بروما

اب المقدس                       ة بالكت ا في المراجع المتعلق ا يمكن البحث في اإلنترنت تحت           والعديد من المخطوطات يمكن الرجوع اليه آم

  .يق لمن يرغب وهو بحث شCodexعنوان 

  الترجمات القديمة: ثانيًا

  التزمت بقانون العهد الجديد دون زيادة أو نقصان الى القرون من الثاني الى الرابع الترجمات التي يعود أقدمها 

  .من أقدم الترجمات التي وجدت وتعود الى القرن الرابع: السريانية

وهو معلم بارز في الكنيسة آرز في أماآن آثيرة وفي السنوات ) سإيرونيمو(قام بها القديس جيروم : الالتينية الفولجاتا

  األخيرة من حياته استقر في بيت لحم حيث تنيح ودفن ثم نقلت رفاته الى روما 

وتتراوح تواريخها من . تم العثور في مصر على ترجمات للكتاب المقدس آله الى اللهجات المختلفة للغة القبطة : القبطية

  .ى السادس لكن أقدمها هي الترجمة الى اللهجة الصعيديةالرابع الالقرن 

  سيجد مراجع آثيرة ومن يرغب في بحث هذا الموضوع . تعود الى النصف األول من القرن الخامس: األرمنية

  : األناجيل المزيفة: مالحظة

ائس      نصًا في منطقة نجع حمادي آلها تعود الى الفكر الغنو           ٥٢في منتصف القرن العشرين عثر على        ضتها الكن د رف سي وق

ات وخزعبالت               ا تتضمن هرطق ذا المجال           . بال استثناء ألسباب غاية في الوضوح إذ أنه د صدرت في ه دة   وق دراسات عدي

سمى ب     " مكتبة نجع حمادي" Nag Hammadi Libraryت عنوان منشورة تح ا ي ذه المجموعة م ضم ه ا  وال ت ل برناب  إنجي

  .لكن هذه قصة أخرى

  

  

  

  



  

  أحداث العهد الجديد والتاريخ المرجح لكتابة األسفاربعض ب ترتي: ثالثًا 

  الحدث  التاريخ

  صعود الرب الى السماء وحلول الروح القدس على التالميذ  ٢٩

  الى الكنيسة) بولس(انضمام شاول الطرسوسي   ٣٦

  استشهاد يعقوب بن زبدي  ٤١

  موت هيرودس اغريباس األول  ٤٤

  اطور آلوديوسالمجاعة في ايام اإلمبر   ٤٨ -٤٤

  آتابة رسالة يعقوب  ٥٠قبل 

   للقديس بولس الرسولالرحلة التبشيرية األولى  ٤٨-٤٧

  المجمع الرسولي في أورشليم  ٤٩

  تعيين سرجيوس بولس واليًا  ٥١قبل 

   للقديس بولس الرسولالرحلة التبشيرية الثانية  ٥١-٤٩

  آتاية الرسالتين الى تسالونيكي  ٥٠

  يرية الثالثةالرحلة التبش  ٥٤-٥١

  آتابة الرسالة األولى الى آورنثوس ورسالة غالطيهيكرز في أفسسالرسول بولس   ٥٣-٥٢

  آتابة الرسالة الثانية الى آورنثوس وارسالها من مقدونيا  ٥٤اول 

  آتابة الرسالة الى روميه وارسالها من مدينة آورنثوس  ٥٤اول 

  في أورشليمالرسول القبض على بولس   ٥٤

  ل فستوس الوالي ورحلة بولس الى روماتدخ  ٥٦

  في روماالرسول السجن األول لبولس   ٥٩-٥٧

  آتابة رسائل آولوسي وأفسس وفليمون وأرسالها من مدينة روما  ٥٨

  رسالة فيلبي تكتب وترسل من روما  ٥٩

  فيرتحل شرقًا وغربًا للكرازةالرسول اطالق سراح بولس   ٦٧-٥٩

  ول وأسقف أورشليماستشهاد يعقوب البار الرس  ٦٢

  يكتب رسالتي تيموثاوس األولى وتيطس ويرسلهما من مقدونياالرسول بولس   ٦٣-٦٢

  القديس بطرس يكتب رسالتيه من روما  ٦٤قبل 

  الرسالة الثانية الى تيموثاوس من روماآتابة   ٦٧

  )الرسول ومعه بطرس ( شهادة بولس الرسول في روما   ٦٧

  متى ولوقا وسفر األعمال ورسالتي يهوذا والعبرانيين آتابة أناجيل مرقس و  ٧٠قبل 

  آتابة سفر الرؤيا وانجيل يوحنا ورسائل يوحنا من أفسس  ٧٠قبل 

   شهرًا ١١بعد حصار دام بيد الرومان خراب أورشليم   ٧٠

   البشير الحبيب نياحة يوحنا   ١٠٠-٩٨

  


