
دراسات   في   الكتاب   المقدس   
 

  1إنجیل   متي 
بقلم قداسة البابا شنوده الثالث 

مقدمة :  
-  إنجیل   متي   هو   أكبر   األناجیل   من   جهة   عدد   اإلصحاحات , ولیس   من   جهة   عدد  1 

 اآلیات .  
 21  إصحاحا , فإنجیل   یوحنا  24  إصحاحا , یلیه   إنجیل   لوقا  28فهو   یشمل  

  إصحاحا .  16 إصحاحا . وأصغر   األناجیل   هو   مرقس  
أما   من   جهة   عدد   اآلیات   فهو   الثاني   في   الترتیب :  

  آیة , وٕانجیل  866  آیة , وٕانجیل   یوحنا  1068  آیة , وٕانجیل   متي  1149إنجیل   لوقا   یشمل  
  آیة .  661 مرقس  

-  وٕانجیل   متي   أكثر   األناجیل   احتواء   علي   كالم   السید   المسیح .  2 
  آیة   أي   حوالي   ثالثة   أخماس  644إذ   أن   كلمات   السید   المسیح   فیه   تشمل  

 اإلنجیل . وهنا   نذكر   مالحظة   مهمة   وهي   أن   إنجیل   متي   ومثله   إنجیل   یوحنا , قد   اهتما  
 بأحادیث   المسیح   أكثر   من   القصة   والوقائع . وعكس   ذلك   كان   إنجیل   مرقس   وٕانجیل  

 لوقا .  
وقد   قال   بابیاس   أحد   آباء   القرن   الثاني   إن   القدیس   متي   الرسول   جمع   أقوال   المسیح  

  أي   األقوال   أو   الكلمات . ولعله   أخذ   من  Logia باللغة   اآلرامیة   في   كتاب   اسمه  
 مجموعة   هذه   األقوال   أحادیث   السید   المسیح   التي   وردت   في   إنجیله .  

-  وٕانجیل   متي   هو   أكثر   األناجیل   استخداما   للعهد   القدیم .  3 
ذلك   ألن   القدیس   متي   قد   كتب   للیهود , لیبشرهم   ویثبت   لهم   أن   یسوع   الناصري   هو  

 المسیح , المسیا   المنتظر , الذي   تتعلق   به   وتتحقق   فیه   أقوال   األنبیاء   في   العهد  
 القدیم . ولذلك   كان   یكرر   عباراتلكي   یتم   ما   قیل   في   األنبیاءكما   هو   مكتوب .. وما   شابه  

 ذلك . وما   أكثر   ما   ورد   في   هذا   اإلنجیل   عن   الملكوت   والناموس   واألنبیاء   والمسیح  
 وٕاسرائیل ..  



وفي   العظة   علي   الجبل   تعرض   لما   رسخ   في   مفاهیم   الناس   من   تعالیم   خاصة   بالعهد  
 القدیم , وشرح   لهم   المفهوم   السلیم .  

-  هذا   اإلنجیل   كتبه   متي   الرسول   بشهادة   التقلید   واآلباء .  4 
فقد   شهد   كل   من   القدیسین   إیریناوس , والعالمة   أوریجانوس , والمؤرخ   یوسابیوس   بأن  

 القدیس   متي   هو   الذي   كتب   هذا   اإلنجیل , وكتبه   للیهود .  
ومتي   هو   أحد   االثني   عشر   رسوال , وله   اسم   آخر   هو   الوي . وورد   في   إنجیل   مرقس  

 أنهالوي   بن   حلفیوأنه   حینما   دعاه   المسیحكان   جالسا   في   مكان  
. وٕانجیل   لوقا   یقول   عنه : عشار   اسمه   الوي   جالس   عند   مكان  2:15 الجبایةمر 
.  10:3. أما   في   إنجیل   متي   فیقول : متي   العشارمت 5:27 الجبایةلو 

أما   لغة   اإلنجیل   األصلیة , فأرجح   اآلراء   إنها   الیونانیة .  
ظن   البعض   أنها   العبرانیة . وقالت   الغالبیة   أنها   الیونانیة . وأراد   البعض   التوفیق   بین  

 الرأیین   بافتراض   نسخة   بالیونانیة   وأخري   بالعبرانیة .  
ولكن   المعروف   أن   كل   النسخ   القدیمة   جدا   هي   بالیونانیة . ولم   توجد   له   أي   نسخة  

 أصلیة   بالعبرانیة .  
وكل   االقتباسات   القدیمة   منه   كانت   بالیونانیة . والكلمات   اآلرامیة   التي   فیه , كان   الرسول  

 یشرح   معناها .  
  حیث   سجل   كلمات   المسیح   كما  Logiaأما   استخدام   الرسول   لآلرامیة , فكان   في   الـ 

, وایلي   ایلي   لما  5:22 قالها . وبعض   كلمات   قلیلة   معدودة   في   اإلنجیل , مثل   رقامت 
..  27:46 شبقتنیمت 

-  وٕانجیل   متي   لیس   هو   أقدم   األناجیل , فأقدمها   إنجیل   مرقس .  5 
 م . ولوال   ذلك   ما   اعتبرت  70واضح   أنه   كتب   قبل   خراب   أورشلیم   الذي   حدث   سنة  

.  20-24:15 مت 24:2 مت 23:38 النبوءة   عن   خراب   أورشلیم   نبوءةمت 
 Synopticونفس   الكالم   نقوله   عن   األناجیل   الثالثة   األولي   التي   تسمي  

Gospels  م   أو   ما   بعدها   لم   یشر  95. ولذلك   نالحظ   أن   إنجیل   یوحنا   الذي   كتب   سنة 
 إلي   تلك   النبوءة .  

 والمدینة  5:32أما   إنجیل   متي   فتحدث   عن   أورشلیم   باعتبارهامدینة   الملك   العظیممت 



, وعن   الموضع  24:1. وتحدث   عن   أبنیة   الهیكلمت 27:53 المقدسةمت 
.  24:15 المقدسمت 

والمعروف   عند   كل   علماء   الكتاب   أن   ترتیب   األناجیل   الثالثة   األولي   تاریخیا   هو  
 مرقس , متي , لوقا . ولما   كان   المعروف   أیضا - كما   سنشرح   في   حینه -  أن   إنجیل   لوقا   قد  

.  60-58 كتب   حوالي 
 بقلیل .  58فغالبا   یكون   إنجیل   متي   قد   كتب   قبل   سنة  

وقد   كتبه   متي   الرسول   في   أورشلیم , أو   في   بالد   الیهودیة   عموما . وهنا   یقف   أمامنا   سؤال  
 مهم   هو  :   

لماذا   إذن   وضع   في   ترتیب   األناجیل   أوال , إن   لم   یكن   أولها   تاریخیا؟ . ونقول   إن   السبب  
 في   ذلك   هو :  

-  إنجیل   متي   هو   جسر   بین   العهدین   القدیم   والجدید .  6 
وهذا   من   جهة   طبیعة   كتابته   كإنجیل   موجه   إلي   الیهود , وفیه   تحقیق   نبوءات   العهد  

 القدیم , وشرح   بعض   تعالیمه . فكان   من   الالئق   أن   یوضع   أوال   من   جهة   الترتیب , وأنه   لم  
 یكن   أوال   من   جهة   تاریخ   كتابته .  

عالقته   بالعهد   القدیم :  
واضح   أنه   جسر   بین   العهدین , من   جهة   ربطه   أحداث   العهد   الجدید   بنبوءات   العهد  

 القدیم , وٕاتمامها , لكي   یتم   ما   قیل   باألنبیاء .. باإلضافة   إلي   االقتباسات ..  
فنجد   في   اإلصحاحات   األربعة   األولي   مثال , تحقیقا   لسبع   عشرة   نبوءة   في   العهد   القدیم .  

 +  ففي   البشارة   بمیالد   المسیح   من   العذراء , قال : وهكذا   كله   لكي   یتم   ما   قیل   من   الرب  
 بالنبي   القائلهوذا   العذراء   تحبل   وتلد   ابنا , ویدعون   اسمه   عمانوئیل   الذي   تفسیره   اهللا  

.  7:14 مشیرا   إلیأش 1:23,22 معنامت 
 +  وعن   مكان   والدته   قال : في   بیت   لحم   الیهودیة . ألنه   هكذا   مكتوب   بالنبي , وأنت   یا   بیت  
 لحم   أرض   یهوذا , لست   الصغري   بین   رؤساء   یهوذا . ألنه   منك   یخرج   مدبر   یرعي   شعبي  

.  5:2, مشیرا   إلیمیخا 2:6,5 إسرائیلمت 
 +  وعن   ذهاب   المسیح   إلي   مصر   وعودته   منها   قال   عن   یوسف   النجار : فقام   وأخذ  

 الصبي   وأمه   لیال , وانصرف   إلي   مصر . وكان   هناك   إلي   وفاة   هیرودس . لكي   یتم   ما   قیل  



, وذلك   تحقیقا   لما   ورد  2:15,14 من   الرب   بالنبي   القائل , من   مصر   دعوت   ابنیمت 
.  11:1 فیهوشع 

 +  وعن   قتل   األطفال   لعله   یكون   بینهم , قال : حینئذ   تم   ما   قیل   بأرمیا   النبي   القائل : صوت  
 سمع   في   الرامة : نوح   وبكاء   وعویل   كثیر . راحیل   تبكي   علي   أوالدها , وال   ترید   أن  

.  31:15 مشیرا   إلیأر 2:18,17 تتعزي , ألنهم   لیسوا   بموجودین   مت 
 +  وعن   لقب   یسوع   الناصري   قال : وأتي   وسكن   في   مدینة   یقال   لها   ناصرة . لكي   یتم   ما  

.  2:23 قیل   باألنبیاء   إنه   یدعي   ناصریامت 
 +  وعن   عمل   القدیس   یوحنا   المعمدان   في   التمهید   لمجيء   المسیح   قال : فإن   هذا   هو  

 الذي   قیل   عنه   بأشعیاء   النبي   القائل : صوت   صارخ   في   البریة , أعدوا   طریق  
.  40:3, مشیرا   علیأش 3:3 الرب , اصنعوا   سبله   مستقیمةمت 

 +  وفي   التجربة   علي   الجبل   قال : مكتوب   لیس   بالخبز   وحده   یحیا   اإلنسان , بل   بكل   كلمة  
. وأیضامكتوب   أنه   یوصي   مالئكته  8:3  مشیرا   إلیتث 4:4 تخرج   من   فم   اللهمت 

, مشیرا   إلیمز  4:6 بك . فعلي   أیادیهم   یحملونك   لكي   التصدم   بحجر   رجلكمت 
. وأخیراحینئذ  6:16, وهي   منتث 4:7. وأیضامكتوب   التجرب   الرب   إلهكمت 91:12,11

 قال   له   یسوع : اذهب   یا   شیطان , ألنه   مكتوب   للرب   إلهك   تسجد   وٕایاه   وحده  
.  5:9 وأیضاتث 6:13.. مشیرا   إلیتث 4:10 تعبدمت 

 +  وعن   انتقال   السید   المسیح   إلي   زبولون   ونفتالیم , قال : وترك   الناصرة   وأتي   فسكن   في  
 كفر   ناحوم   التي   عند   البحر   في   تخوم   زبولون   ونفتالیم . لكي   یتم   ما   قیل   بأشعیاء   النبي  

 القائل : أرض   زبولون   وأرض   نفتالیم   طریق   البحر   عبر   األردن   جلیل   األمم . الشعب  
.  9:2,1 مشیرا   إلیأش 16-4:13 الجالس   في   الظلمة   أبصر   نورا   عظیما .. مت 

وهكذا   شرح   من   نبوءات   العهد   القدیم : میالد   المسیح   من   عذراء , ومیالده   في   بیت  
 لحم , وذهابه   إلي   مصر , ومقتل   األطفال , وصوت   یوحنا   الصارخ , وكلمات   التجربة   علي  

 الجبل . وسكني   المسیح   في   الناصرة   وتبشیره   في   نواحي   زبولون   ونفتالیم ..  
وماذا   أیضا   في   نبوءات   العهد   القدیم   عنه؟ 

 +  حتي   شفاء   السید   المسیح   لألمراض   واألسقام   قال :.. وجمیع   المرضي   شفاهم . لكي   یتم  
 مشیرا  8:17,16 ما   قیل   بأشعیاء   النبي   القائلهو   أخذ   أسقامنا   وحمل   أمراضنامت 



.  53:4 إلیأش 
 +  وقال   أیضا   إنه   تحقق   في   عمله   وصفاته   نبوءة   أشعیاء .. لكي   یتم   ما   قیل   بأشعیاء  
 النبي   القائلهوذا   فتاي   الذي   اخترته . حبیبي   الذي   سرت   به   نفسي . أضع   روحي   علیه  

 فیخبر   األمم   بالحق . الیخاصم   والیصیح , والیسمع   أحد   في   الشوارع   صوته . قصبة  
 مرضوضة   الیقصف , وفتیلة   مدخنة   الیطفيء , حتي   یخرج   الحق   إلي   النصرة   وعلي  

.  3-42:1. وهذه   العبارات   كلها   منأش 21-12:17 اسمه   یكون   رجاء   األمممت 
 +  وعن   الذین   لم   یقبلوا   كالم   الرب   قال : ألنهم   مبصرین   الیبصرون , وسامعین   ال  

 یسمعون   والیفهمون . فقد   تمت   فیهم   نبوءة   أشعیاء   القائلة : تسمعون   سمعا   والتفهمون  
 ومبصرین   تبصرون   وال   تنظرون . ألن   قلب   هذا   الشعب   قد   غلظ , وآذانهم   قد   ثقل  

 سماعها . وغمضوا   عیونهم   لئال   یبصروا   بعیونهم   ویسمعوا   بآذانهم   ویفهموا   بقلوبهم  
.  6:10,9... انظرأش 15-13:13 ویرجعوا   فأشفیهممت 

 +  وعن   كالم   المسیح   بأمثال   قال : لكي   یتم   ما   قیل   بالنبي   القائلسأفتح   بأمثال  
.  13:35 فمي , وأنطق   بمكتوبات   منذ   تأسیس   العالممت 

 +  وفي   توبیخه   للكتبة   والفریسیین , قال   لهمیا   مراؤون , حسنا   تنبأ   عنكم   أشعیاء  
 قائال : یقترب   إلي   هذا   الشعب   بفمه   ویكرمني   بشفتیه . وأما   قلبه   فمبتعد   عني  

.  29:13 مشیرا   إلیأش 8-15:7 بعیدامت 
 +  نالحظ   في   كل   ما   سبق   أن   اإلنجیلي   یشرح   لهم   أن   السید   الرب   في   تعلیمه   وفي  
 معامالته , ینطبق   علیه   ما   قاله   األنبیاء   من   قبل , وبخاصة   سفر   أشعیاء   النبي   الذي  

 یسمونه   النبي   اإلنجیلي .  
 +  وفي   دخول   السید   المسیح   إلي   أورشلیم   راكبا   علي   أتان   وجحش   ابن   أتان , یقول : فكان  

 هذا   كله , لكي   یتم   ما   قیل   بالنبي   القائل : قولوا   البنة   صهیون   هوذا   ملكك   یأتیك  
, مشیرا   بذلك   إلي   ما   ورد   في   نبوءة  21:5,4 ودیعا , راكبا   علي   أتان   وجحش   ابن   أتانمت 

.  9:9 زكریا   النبیزك 
 +  وفي   كالم   السید   المسیح   عن   خراب   أورشلیم   یقول : فمتي   نظرتم   رجسة   الخراب   التي  

. وهذه  15 ك 24 قال   عنها   دانیال   النبي   قائمة   في   المكان   المقدس , فیفهم   القاريءمت 
.  12:11, دا 9:27 النبوءة   موجودة   فیدا 



 +  وفي   أحداث   القبض   علي   السید   المسیح   وصلبه   یقول : إن   ابن   اإلنسان   ماض   كما  
 هو   مكتوب   عنه . ولكن   ویل   لذلك   الرجل   الذي   به   یسلم   ابن   اإلنسان , كان   خیرا   لذلك  

. كما   قال   الرب   لتالمیذه : كلكم   تشكون   في   في   هذه  26:24 الرجل   لو   لم   یولدمت 
  مشیرا   بذلك  26:31 اللیلة , ألنه   مكتوب   إني   أضرب   الراعي , فتتبدد   خراف   الرعیةمت  

.. وقیلوأما   هذا   كله   فقد   كان , لكي   تكمل   كتب  13:7 إلي   نبوءة   زكریازك 
 وأیضا   إلي   سفر   مراثي  22. وما   أسهل   الرجوع   في   هذا   كله   إلیمز 26:56 األنبیاءمت 

 أرمیا ..  
 تم   ما   ورد  27:7,6 +  وفي   إرجاع   یهوذا   للفضة   التي   أخذها , وشراء   حقل   الفخاریمت 

.  11:12,11 عن   ذلك   في   سفر   زكریازك 
 +  وفي   اقتسام   ثیاب   الرب   عند   صلبه   قیلولما   صلبوه   اقتسموا   ثیابه   مقترعین   علیها , لكي  

. وقد   رجع  27:35 یتم   ما   قیل   بالنبي : اقتسموا   ثیابي   بینهم , وعلي   لباسي   ألقوا   قرعةمت 
.  22:18 هذا   إلیمز 

وهكذا   نري   أن   اإلنجیلي , كما   شرح   أن   میالد   المسیح   وأحداث   ذلك   ینطبق   علي   أقوال  
 األنبیاء , وكذلك   تعالیمه   ومعامالته , شرح   أیضا   أن   أحداث   صلبه   ینطبق   علیها   أیضا   ما  

 ورد   في   األنبیاء .  
نضیف   إلي   هذا   كله   اقتباسات   السید   المسیح   من   العهد   القدیم , وبخاصة   في   مناقشاته  

 مع   رؤساء   الیهود , مما   ورد   في   هذا   اإلنجیل .  
علي   أن   عالقة   إنجیل   متي   بالعهد   القدیم , وبكتابته   للیهود   لها   معني   حدیث   آخر   إن  

 شاء   اهللا , نكمل   فیه   هذا   المقال .  
    

  2إنجیل   متي 
ذكرنا   قبال   كیف   أن   إنجیل   متي   یعتبر   جسرا   بین   العهدین   القدیم   والحدیث . لذلك   وضع  

 أوال   في   الترتیب   مع   أنه   لیس   أقدم   األناجیل .  
وشرحنا   النقطة   األولي   في   ذلك   من   حیث   إنه   قدمیسوع   الناصریعلي   أنه   الشخص   الذي  

 تحققت   فیه   نبوءات   العهد   القدیم , وتم   فیه   المكتوب   في   الناموس   واألنبیاء .  



وننتقل   إلي   نقطة   أخري   في   تقدیمه   للسید , وهي   أنه :  
المسیح :  

إنه   المسیح   الذي   ینتظره   الیهود   كمخلص   لهم ..  
وهذا   اللقب   واضح   من   بدء   اإلنجیل , ومتكرر   في   أول   إصحاح .  

 +  فأول   آیة   في   إنجیل   متي   تقول : كتاب   میالد   یسوع   المسیح   ابن   داود   ابن  
. واإلشارة   هنا   إلي   داود   وٕابراهیم , تعني   أنه   كان   یكتب   للیهود   الذین  1:1 إبراهیممت 

 یقابلون   إبراهیم   وداود   بكل   التوقیر   واإلجالل : إبراهیم   كأعظم   اآلباء , وداود   كأعظم  
 الملوك , ویؤمنون   أن   المسیح   البد   سیأتي   من   نسله , ویجلس   علي   كرسیه .  

 ولم   یفعل  3:38لم   یفعل   هكذا   إنجیل   لوقا   الذي   أرجع   النسب   إلي   شیث   وٕالي   آدملو 
.  1:1 هكذا   أیضا   إنجیل   مرقس   الذي   قال : بدء   إنجیل   یسوع   المسیح   ابن   اللهمر 

 +  ویكرر   القدیس   متي   لقب   المسیح   فیقول : ویعقوب   ولد   یوسف   رجل   مریم   التي   ولد  
...  1:16 منها   یسوع   الذي   یدعي   المسیحمت 

.  1:17ثم   في   عدد   األنساب   یقول : ومن   سبي   بابل   إلي   المسیح   أربعة   عشر   جیالمت 
.  1:18 +  ثم   عن   میالد   المسیح   یقولوأما   والدة   یسوع   المسیح   فكانت   هكذا  .. مت 

وهكذا   یكرر   لقب   المسیح   أربع   مرات   في   اإلصحاح   األول .  
 +  ویستخدم   نفس   اللقب   في   قصة   المجوس   مع   هیرودس   الملك   الذیجمع   كل   رؤساء  

.  2:4 الكهنة   وكتبة   الشعب , وسألهم   أین   یولد   المسیح؟مت 
 +  وكما   استخدم   لقب   المسیح   في   المیالد , استخدم   أیضا   في   محاكمته .  

فأمام   مجلس   السنهدریم   سأله   رئیس   الكهنة   قائالاستحلفك   باهللا   الحي   أن   تقول   لنا   هل  
. وأكد   له   السید   هذه   الحقیقیة .  26:63 أنت   المسیح   ابن   اللهمت 

وأسلوب   سؤال   رئیس   الكهنة   یعني   مدي   فهمه   لعبارةالمسیحمن   حیث   كونه   ابن  
.  26:68 اهللا . انظر   أیضامت 

 +  وحتي   بیالطس   استخدم   أیضا   لقبالمسیح   ألنه   كان   اللقب   المعروف   به   الرب , فقال  
 للیهود : من   تریدون   أن   أطلق   لكم : باراباس   أم   یسوع   الذي   یدعي  

. فلما   طلبوا   باراباس , عاد   یسألهم   مرة   أخریفماذا   افعل   بیسوع   الذي  27:17 المسیح؟مت 
.  27:22 یدعي   المسیح؟مت 



 +  ویستخدم   إنجیل   متي   لقب   المسیح   في   شهادة   القدیس   بطرس .  
إذ   سأل   السید   تالمیذه : وأنتم   من   تقولون   إني   أنا؟فأجاب   سمعان   بطرس   وقال : أنت  

, فطوبه   السید   المسیح   علي   تلك   اإلجابة , وقال  16:16,15 المسیح   ابن   اهللا   الحیمت 
.  16:17 له : إن   لحما   ودما   لم   یعلن   لك , لكن   أبي   الذي   في   السمواتمت 

ونالحظ   هنا   أیضا   أن   القدیس   بطرس   الرسول   كان   یفهم   معنیالمسیحإنه   ابن   اهللا  
 المحیي ...  

 +  وباإلضافة   إلي   ذلك   قدم   القدیس   متي   للیهود   یسوع   المسیح   علي   أنه   ملك   الیهود ..  
ملك   الیهود :  

 فلما   سمع   هیرودس  2:2 +  فالمجوس   قد   جاءوا   یسألونأین   هو   المولود   ملك   الیهود؟مت  
. وهذا   یعني   أن   المسیح   هو  2:4 ذلك   سأل   رؤساء   الكهنة   والكتبةأین   یولد   المسیح؟مت 

 ملك   الیهود , في   نفس   الوقت   الذي   هو   فیه   ابن   اهللا   الحي .  
إنها   إذن   ثالثة   ألقاب   یتصف   بها   شخص   واحد :  

المسیح , وابن   اهللا   الحي , وملك   الیهود .  
 +  ونالحظ   أن   الكتبة   لما   فحصوا , أوردوا   النبوءة   عن   بیت   لحم   وقول   الرب   عنهاألن  

. هذا   المدبر   والراعي , هو   الملك   الذي  2:6 منك   یخرج   مدبر   یرعي   شعبي   إسرائیلمت 
 كان   ینتظره   الیهود   كمخلص . وتدخل   كل   هذه   كألقاب   أخري   له ..  

 +  شرح   إنجیل   متي   أیضا   أن   المسیح   دخل   أورشلیم   كملك .  
وأورد   النبوءة   التي   تقول : هوذا   ملكك   یأتیك   ودیعا   راكبا   علي   أتان   وجحش   ابن  

.  21:5,4 أتانمت 
, والمقصود  21:9وشرح   كیف   أن   الشعبكانوا   یصرخون   قائلین : أوصنا   البن   داودمت 

 بابن   داود   هنا   أنه   الوریث   له   في   ملكه . وتفاصیل   استقباله   في   أورشلیم   كملك  
.  11-21:8 معروفةمت 

 +  وتتكرر   عبارة   المسیح   ابن   داود   للداللة   علي   ملكه .  
إذ   سأل   السید   الفریسیین   قائال : ماذا   تظنون   في   المسیح : ابن   من   هو؟فأجابوا   ابن  

 داودحینئذ   قال   لهمفكیف   یدعوه   داود   بالروح   ربا   قائال : قال   الرب   لربي   اجلس   عن   یمیني  
.  44-22:41 حتي   أضع   أعداءك   موطئا   لقدمیكمت 



وهنا   یضیف   إلي   الملك   أیضا   لقبرب .  
ونجمع   األلقاب   حتي   اآلن   فنقول : المسیح , ابن   اهللا , ملك   الیهود , الراعي , المدبر , ابن  

 داود , الرب .. كلها   لشخص   واحد ..  
 +  ویتكرر   لقبملك   الیهودفي   قصة   الصلب :  

فالسید   حینما   یقف   أمام   بیالطس   الوالي   لیحاكمه , یسأله   الوالي   قائال : أأنت   ملك  
, فیجیب   المسیح   باإلیجاب ..  27:11 الیهود؟مت 

.  27:37وكتب   بیالطس   علة   صلبه   فوق   صلیبه   وهیهذا   هو   یسوع   ملك   الیهودمت 
  +++ 

وكما   قدم   إنجیل   متي   المسیح   كملك   للیهود   حتي   لو   كان   مرفوضا   من   آبائهم  
.. إال   أنه   في   نفس   الوقت   اظهر   لهم   سلطته ..  27:9 كملكمت 
سلطته :  

 +  هذه   السلطة   واضحة   في   قول   السید   المسیح : كل   شيء   قد   دفع   إلي   من  
  تعالوا   إلي   یاجمیع   المتعبین   والثقیلي   األحمال , وأنا  11:27 أبي .. مت 

.  11:28 أریحكممت 
 +  وأیضا   قوله   لتالمیذه   قبل   الصعوددفع   إلي   كل   سلطان   في   السماء   وعلي  

.  28:18 األرض .. مت  
 +  وهذا   السلطان   یوجب   الطاعة   له , حسب   قول   اآلب   عنه   في   قصة   التجلي : هذا   هو  

.  17:5 ابني   الحبیب   الذي   به   سررت . له   اسمعوامت  
 +  علي   أن   تقدیم   السید   المسیح   علي   اعتبار   أنه   االبن , سنفرد   له   فصال   خاصا   إن   شاء  

 اهللا .  
  +++ 

فهل   اقتصر   القدیس   متي   في   إنجیله   علي   تقدیم   یسوع   الناصري   للیهود , علي   اعتبار  
 أنه   الشخص   الذي   تحققت   فیه   نبوءات   األنبیاء   وأنه   هو   المسیح , ابن   اهللا   الحي , ملك  

 الیهود   والمدبر   الذي   یرعي   الشعب , وأنه   ابن   داود , ورب   داود , وله   كل   سلطان   في   السماء  
 وعلي   األرض .. ؟ 

كال , بل   قدم   لهم   أدلة   أخري   الجتذابهم . فما   هي؟ 



أدلة   أخري :  
هناك   أدلة   أخري   تدل   علي   أن   القدیس   متي   كتب   للیهود , نذكر   من   بینها :  

-  إشاراته   الكثیرة   إلي   أورشلیم   والهیكل   وٕاسرائیل .  1 
. وقوله  5:35مثل   قول   الرب : وال   تحلفوا   بأورشلیم   ألنها   مدینة   الملك   العظیممت 

.  27:53 عنهاالمدینة   المقدسةمت 
 ووصفه   له   بأنهالموضع  24:1كذلك   حدیثه   عن   الهیكل   وأبنیة   الهیكلمت 

.  21:12 وأنههیكل   اللهمت 24:15 المقدسمت 
, وأسباط  2:6نضیف   إلي   هذا   حدیثه   عن   إسرائیل . مثل   عبارةیرعي   شعبي   إسرائیلمت 

.  2:20, اذهب   إلي   أرض   إسرائیل .. مت 19:28 إسرائیل   اإلثني   عشرمت 
-  في   حدیثه   عن   إرسالیته   وٕارسالیة   التالمیذ :  2 

. وفي  15:24فقد   قال   للمرأة   الكنعانیة : لم   أرسل   إال   إلي   خراف   بیت   إسرائیل   الضالةمت 
 إرساله   لتالمیذه   قال   لهم : في   طریق   أمم   ال   تمضوا , ومدینة   للسامریین   التدخلوا , بل   اذهبوا  

.  10:6,5 بالحري   إلي   خراف   بیت   إسرائیل   الضالةمت 
-  إشاراته   كثیرا   إلي   الناموس   واألنبیاء .  3 

وقد   تحدثنا   عن   هذا   األمر . ونضیف   إلیه   قول   الرب : علي   كرسي   موسي   جلس   الكتبة  
. إن   تعبیركرسي   موسیإنما   هو   تعبیر   یهودي   للیهود .  23:1 والفریسیون .. مت 

  +++ 
وعلي   الرغم   من   كل   هذا :  

شرح   القدیس   متي   اختالف   الرب   مع   الیهود .  
خالف   معهم :  

نظروا   إلیه   كمنافس   منذ   معرفتهم   بوالدته .  
وظهر   ذلك   في   موقف   هیرودس   الملك   منه . فلما   علم   من   المجوس   بخبر  

 والدتهاضطرب   وكل   أورشلیم   معه , فجمع   كل   رؤساء   الكهنة   وكتبة  
. وكان   ما   كان   من   أمر   هیرودس   یقتلكل   أطفال   بیت   لحم   وجمیع  2:4,3 الشعب .. مت 

-2:16 تخومها   من   ابن   سنتین   فما   دون - بحسب   الزمان   الذي   تحققه   من   المجوسمت 
18  .



وشرح   أیضا   وقوف   المعمدان   ضدهم :  
وقوله   لهم : اصنعوا   ثمارا   تلیق   بالتوبة . والتفتكروا   أن   تقولوا   في   أنفسكم   لنا   إبراهیم  

.  3:9,8 أبا . ألني   أقول   لكم   إن   اهللا   قادر   أن   یقیم   من   هذه   الحجارة   أوالدا   إلبراهیممت 
وذكر   اإلنجیل   أیضا   توبیخ   السید   للمدن   الیهودیة   التي   لم   تتب   بكرازته .  

فقال : ویل   لك   یا   كوردیون , ویل   لك   یا   بیت   صیدا .. وأنت   یا   كفر   ناحوم   المرتفعة   إلي  
 السماء , ستهبطین   إلي   الهاویة . ألنه   لوصنعت   في   سادوم   القوات   المصنوعة   فیك , لبقیت  
 إلي   الیوم . ولكن   أقول   لكم   إن   أرض   سادوم   تكون   لها   حالة   أكثر   احتماال   یوم   الدین   مما  

.  24-11:20 لكمت 
وقال   أیضا   لهم : جیل   فاسق   وشریر   یطلب   آیة , والتعطي   له   إال   آیة   یونان   النبي .. رجال  
 نینوي   سیقومون   في   یوم   الدین   مع   هذا   الجیل   ویدینوه , ألنهم   تابوا   بمناداة   یونان   وهوذا  
 أعظم   من   یونان   ههنا . ملكة   التیمن   ستقوم   في   یوم   الدین   مع   هذا   الجیل   وتدینه , ألنها  

 أتت   من   أقاصي   األرض   لتسمع   حكمة   سلیمان . وهوذا   أعظم   من   سلیمان  
. وفي   كل   هذا   فضل   األمم   علیها .. كونه   یكتب   للیهود   الیعني   أنه  42-12:38 ههنامت 

 یجاملهم   علي   حساب   الحق .. بل   یكتب   لهم , ویوبخهم   حینما   یلزم   التوبیخ .  
 +  وفضل   الرب   علیهم   األممیین   األكثر   إیمانا .  

فمدح   قائد   المائة   الذي   قال   لهقل   كلمة   فقط   فیبرأ   غالمي . ووبخ   الیهود   بقوله : الحق   أقول  
 لكم   لم   أجد   وال   في   إسرائیل   إیمانا   بمقدار   هذا   وأقول   لكم   إن   كثیرین   سیأتون   من  

 المشارق   والمغارب   ویتكئون   مع   إبراهیم   واسحق   ویعقوب ,  في   ملكوت   السموات . وأما  
 بنو   الملكوت   فیطرحون   إلي   الظلمة   الخارجیة , هناك   یكون   البكاء   وصریر  

.  13-8:8 األسنانمت 
 +  ومع   كتابة   القدیس   متي   للیهود , أوضح   قبول   األمم .  

كما   یتضح   من   كل   األمثلة   السابقة , ومن   قوله   للمرأة   الكنعانیةعظیم   هو  
.  15:28 إیمانكمت 

, وهم   بال   شك   من  2:11,1وال   ننسي   أنه   ذكر   إیمان   المجوس   في   أول   إنجیلهمت 
 األمم , أتوا   من   المشرق .  

 +  ومن   المشاكل   التي   اختلفت   فیها   الیهود , حرفیة   فهمهم   للسبت .  



لقد   كتب   القدیس   متي   للیهود , لیشعرهم   بأن   المسیح   الذي   ینتظرونه   ثم   جاء   لهم   وقد  
 رفضه   آباؤهم . وفي   نفس   الوقت   كتب   لهم   لیخرجوا   عن   الحرفیة   في   فهم   وصایا   اهللا  
 ولیبعدهم   عن   التعلیم   الخاطيء   الذي   كان   لمعلمیهم   من   الكتبة   والفریسیین   والكهنة  

 والشیوخ   ومن   أمثلة   ذلك   فهمهم   الخاطيء   لحفظ   السبت .  
حدث   ذلك   لما   انتقدوا   تالمیذ   الرب   لقطفهم   السنابل   في   یوم   سبت . فشرح   الرب   لهم  

 كیف   أكل   داود   من   خبز   التقدمة   لما   جاع   ثم   قال   لهم : أما   قرأتم   التوراة   أن   الكهنة   في  
 وذلك   حینما   یلزم   إجراء  5-12:1 السبت   في   الهیكل   یدنسون   السبت   وهم   أبریاء؟ ! مت  
 طقس   دیني   حسب   الشریعة , ویوافق   ذلك   یوم   سبت .  

وهكذا   نجد   أن   الرب   سلك   معهم   بأسلوب   الحوار   واإلقناع . وختم   حواره   معهم   بقوله : إن  
  ابن   اإلنسان   هو   رب   السبت   أیضا .  

 

 ) 3إنجیل   متي  (
 

ذكرنا   كیف   شرح   إنجیل   متي   أن   السید   المسیح   اختلف   مع   الیهود , وكیف   وبخ   المدن  
 الیهودیة   التي   لم   تؤمن   به , وأوضح   قبول   األمم   وكان   من   نقط   الخالف   معهم   حرفیتهم  

 في   مفهوم   تقدیس   السبت  , نتابع   حدیثنا   في   هذه   النقطة   وهي :  
الخالف   بین   الیهود   والمسیح :  
  عن   نسب   ومیالد   المسیح , واإلصحاح   الثالث   عن  2,1شغل   إنجیل   متي   اإلصحاحین  

  عن   العظة  7,6,5 العماد , والرابع   عن   التجربة   في   البریة   وبدء   الكرازة   واإلصحاحات  
  عن   المعجزات .  9,8 علي   الجبل  . واإلصحاحین  

وهنا   في   المعجزات   بدت   قصة   الصراع   بین   الیهود   والمسیح 
غاظتهم   قدرة   المسیح   العجیبة   علي   المعجزات   وعمله   بعض   هذه   المعجزات   في   یوم  

 سبت   باإلضافة   إلي   تصریحاته   التي   تدل   علي   الهوته   وسلطانه  . فوقفوا   ضده   في   السر  
 أوال , ثم   في   العلن   في   الصراع   الواضح .  

 +  قال   السید   المسیح   للمفلوج :  مغفورة   لك   خطایاك   فلما   فكروا   في   قلوبهم   أنه   یجدف  
 قال   لهم :  ولكن   لكي   تعلموا   أن   البن   اإلنسان   سلطان   علي   األرض   أن   یغفر  



).  7  ـ 9:2 الخطایا , قال   للمفلوج :  قم   احمل   سریرك   وامش ... فقام   ومضي   إلي   بیته  ( مت 
الناس   تعجبوا   ومجدوا   اهللا   أما   الكتبة   فاغتاظوا . المعجزة   واضحة  , ومعها   غفران   الخطایا  

 الذي   هو   من   سلطان   اهللا   وحده .  
 +  وصرحوا   بالعداوة , لما   أخرج   الشیطان   من   األخرس  , وتكلم   األخرس   وتعجب   الجموع  

 قائلین   لم   یظهر   قط   في   إسرائیل   مثل   هذا  . أما   الفریسیون   فقالوا   برئیس   الشیاطین   یخرج  
)  وكان   السید   المسیح   یحاورهم   ویرد   علي   ادعاءاتهم .  24  ــ 9:22 الشیطان  ( مت  

 +  وبدأوا   یهاجمون   السید   من   جهة   تالمیذه   وعدم   غسل   أیدیهم   قبل   األكل  , قائلین   إن  
) . ورد   علیهم   المسیح   بأنهم   یتعدون   أحیانا   وصیة  15:2,1 هذا   هو   تقلید   الشیوخ  ( مت 

 اهللا   بسبب   تقلیدهم . ووبخهم   بقول   أشعیاء   النبي  , بأنهم   یعبدون   الرب   بشفاههم , وأنهم  
)  15:9,8 یعلمون   تعالیم   هي   وصایا   الناس  ( مت  

 + ووقفوا   ضد   المسیح   یوم   دخل   أورشلیم   كملك . واحتجوا   علي   صراخ   األوالد   في   الهیكل  
) 21:16,15 فرد   علیهم   بقول   الكتاب : من   أفواه   األطفال   والرضعان   هیأت   سبحا  ( مت 

 ولما   رأوه   یعمل   عجائب   ومعجزات   ویطهر   الهیكل ,  سأله   رؤساء   الكهنة   وشیوخ   الشعب  
 قائلین   بأي   سلطان   تفعل   هذا؟   فأحرجهم   بسؤالهم   عن   معمودیة   یوحنا   هل   هي   من  

).  21:25,23,15 السماء   أم   من   الناس؟ ( مت  
).  44  ــ 21:33 +  ووبخهم   أیضا   بمثله   عن   الكرامین   واألردیاء  (  مت  

).  21:46بعد   ذلك   طلبوا   أن   یمسكوه   ولكنهم   خافوا   من   الجموع  ( مت  
).  9  ــ  19:3 + وأرادوا   أن   یجربوه   أیضا   بسؤاله   عن   الطالق  (  مت  

  ــ  22:15 +  وأرادوا   أن   یصطادوه   بكلمة   فسألوه   أیجوز   أن   تعطي   جزیة   لقیصر؟  ( مت  
). فرد   علیهم   بإجابة   تعجبوا   لها   وتركوه   ومضوا .  22

 +  ثم   جاء   إلیه   الصدوقیون   بسؤال   عن   المرأة   التي   تزوجت   سبعة   إخوة  , لیجربوه   من  
 جهة   القیامة , لمن   تكون؟ !  فأبكمهم   بإجابته   وجعل   الجموع   یبهتون   من   تعلیمه  ( مت  

).  33  ــ 22:23
).  ثم  40  ــ  22:34 +  ثم   جاء   ناموسي   لیجربه   بسؤال   عن   أعظم   الوصایا  ( مت  

  ــ  22:41 أحرجهم   الرب   بسؤال   عن   عالقة   داود   بالمسیح؟   أهو   ابنه   أم   ربه؟  ( مت  
). ولم   یستطیعواأن   یجیبوه   بكلمة   وهنا   یقول   اإلنجیل :  45



) . بعد   ذلك   كانت  22:46ومن   ذلك   الوقت   لم   یجسر   أحد   أن   یسأله   البتة  (  مت  
 الویالت   التي   صبها   علي   الكتبة   والفریسیین .  

  كله   من   اإلنجیل  . وبها   اختتم   الرب   مجال   الحوار   معهم  23وقد   شملت   إصحاح  
 وكشفهم   أمام   الجماهیر   ووصفهم   بالمرائین   وبالقادة   العمیان  . وحملهم   كل   دم   زكي   سفك  

 من   دم   هابیل   الصدیق   حتي   دم   زكریا   بن   براخیا .  
كان   ذلك   في   األسبوع   األخیر . وقد   أراد   الرب   أن   یغیر   القیادات   الدینیة   كلها , لیطهر  

 الجو   أمام   الكنیسة   التي   سیؤسسها .  
 + ومن   ذلك   الحین   بدأ   تفكیرهم   الجدي   في   قتله ..  

فاجتمع   رؤساء   الكهنة   والكتبة   وشیوخ   الشعب   إلي   دار   رئیس   الكهنة   الذي   یدعي   قیافا . 
). وبدأ   االتفاق   مع   یهوذا   علي  26:4,3 وتشاوروا   لكي   یمسكوا   یسوع   ویقتلوه ( مت  

). ثم   كان   القبض   علیه , 26:15,14 تسلیمه   وجعلوا   له   ثالثین   من   الفضة  ( مت  
 والمحاكمة   أمام   مجلسهم .. وتسلیمه   إلي   بیالطس   البنطي , واإلصرار   علي   صلبه . والقصة  

).  27,26 معروفة  ( مت  
المسیح   ابن   اهللا ,  وابن   اإلنسان 

إنجیل   متي   قدم   یسوع   الناصري   للیهود  , علي   أنه   المسیح   الذي   ینتظرونه . وقد   شرحنا  
 هذه   النقطة   من   قبل .  

وكلمة   المسیح   كانت   تعني   عند   الیهود   معاني   متعددة  . منها   المسیح   المخلص  , ومنها  
 المسیح   الملك  , ابن   داود  , ومنها   المسیح   ابن   اهللا   وهذا   المعني   األخیر   أراد   القدیس   متي  

 اإلنجیلي   أن   یثبته   جیدا   في   بشارته .  
ابن   اهللا :  

نالحظ   هذا   المفهوم   جیدا   في   سؤال   رئیس   الكهنة   للسید   أثناء   محاكمته   أمام   مجلس  
 السنهدریم   أستحلفك   باهللا   أن   تقول   لنا :  

).  26:63هل   أنت   المسیح   ابن   اهللا؟  ( مت  
إذن   كان   رئیس   الكهنة   عنده   اعتقاد   أن   المسیح   هو   ابن   اهللا , وأن   اللقین   مرتبطان   معا  
. أو   أنه   أراد   أن   یسأل   عن   ذلك   أو   یسأل   سؤاال   یصل   منه   إلي   إثبات   تهمة   معینة ...  

وعبارة   ابن   اهللا   هنا  , تحوي   بال   شك   معني   الهوتیا .  



فهي   ال   تعني   البنوة   العامة  , التي   نقول   بها   في   صلواتنا   أبانا   الذي   في   السموات   وال  
 البنوة   التي   قیل   عنها   في   سفر   التكوین : رأي   أبناء   اهللا   بنات   الناس   أنهن   حسنات ( تك  

6:2  .(
والقول   الرب   في   بدایة   سفر   أشعیاء   النبي : ربیت   بنین   ونشأتهم   أما   هم   فعصوا   علي  ( 

), وال   قول   الیهود   للسید   الرب   واآلن   یارب   أنت   أبونا   نحن   الطین   وأنت   جابلنا  ( 1:2 أش 
).. إنما   المقصود   بنوة   بمعني   خاص   ومن   نفس   الهوته .  64:8 أش  

فلما   أجاب   السید   المسیح   علي   رئیس   الكهنة   باإلیجاب   وأضاف   في   المعني   الالهوتي  
 من   اآلن   ترون   ابن   اإلنسان   جالسا   عن   یمین   القوة   وآتیا   علي   سحاب   السماء  

)  حینئذ   مزق   رئیس   الكهنة   ثیابه   وقال : قد   جدف .  26:64( مت 
ونالحظ   بنوة   المسیح   هللا   في   قصة   العماد :  

حیث   أعلن   الرب   بصوت   من   السماء   قائال  :  هذا   هو   ابني   الحبیب   الذي   به   سررت  
) . وهذا   التصریح   أوضحه   القدیس   متي   في   بدء   إنجیله .  3:17( مت 

وأظهر   أن   هذه   النقطة   هي   التي   كانت   تقلق   الشیطان   وتشغله   لذلك   بدأ   تجربته   بقوله  
)  وطبعا   هذه  4:3 للمسیح :  إن   كنت   ابن   اهللا , فقل   أن   تصیر   هذه   الحجارة   خبزا  ( مت  

 القدرة   ال   تعني   البنوة   العادیة   التي   ینالها   سائر   البشر   بالتبني   باإلیمان ...  
وشهادة   أخري   لآلب   وقت   التجلي :  

سجلها   متي   اإلنجیلي   بقوله : وصوت   من   السحابة   قائال : هذا   ابني   الحبیب   الذي   به  
). تشبه   شهادته   وقت   العماد , مع   إضافة   له   اسمعوا   وفي  17:5 سررت   له   اسمعوا  (  مت 

).  18:35 مناسبة   أخري   قال   عن   اآلب : أبي   السماوي ( مت 
وكثیرون   شهدوا   بهذه   البنوة   في   مجال   المعجزة .  

فالذین   في   السفینة   لما   رأوا   المسیح   وقد   مشي   علي   الماء  , وأمسك   بید   بطرس   وجعله  
 یمشي   معه , وأسكت   الریح   جاءوا   وسجدوا   له   قائلین :  بالحقیقة   أنت   ابن   اهللا  ( مت  

)  وطبعا   ال   یقصدون   هناالبنوة   العامة   التي   لسائر   البشر , ألن   الشهادة   ارتبطت  14:33
 بمعجزة   عظیمة   وارتبطت   بسجودهم   له   أیضا   وٕایمانهم ..  
وقد   شهد   بطرس   الرسول   ببنوة   المسیح   هللا   فطوبه   الرب .  

وذلك   حینما   سأل   الرب   تالمیذه   وأنتم   من   تقولون   إني   أنا   فأجاب   سمعان   بطرس   وقال : 



 أنت   هو   المسیح   ابن   اهللا   الحي   فأجابه   الرب   طوبي   لك   یا   سمعان   بن   یونا , إن   لحما  
 ودما   لم   یعلن   لك   لكن   أبي   الذي   في   السموات  . وأنا   أقول   لك   أیضا   أنت   بطرس   وعلي  

)  18  ــ 16:15 هذه   الصخرة   أبني   كنیستي , وأبواب   الجحیم   لن   تقوي   علیها  ( مت  
فهذه   البنوة   هللا  , التي   استحقت   هذه   الطوبي   والتي   اعتبرت   إعالنا   من   اهللا   وهي   الصخرة  

 التي   یبني   الرب   علیها   كنیسته  , هي   بال   شك   لیست   بنوة   عادیة .  
حتي   الذین   تهكموا   علیه   وقت   الصلب   استخدموا   تعبیر   ابن   اهللا   بمعني  

 الهوتي . فقالوا : قد   اتكل   علي   اهللا   فلینقذه   اآلن   إن   أراده , ألنه   قال   أنا   ابن   اهللا  
) 27:40)  وقالوا   له   أیضا :  إن   كنت   ابن   اهللا . فانزل   عن   الصلیب  ( مت  27:43( مت 

 أي   أن   البنوة   هللا   تحمل   القدرة   علي   المعجزة .  
وقد   صرح   السید   المسیح   ببنوته   لآلب   في   مجال   مجد   عظیم .  

فقال : ابن   اإلنسان   سوف   یأتي   في   مجد   أبیه   مع   مالئكته   وحینئذ   یجازي   كل   واحد  
). وعبارة   یأتي   في   مجد   أبیه   لم   یكتف   فیها   ببنوته   لآلب  16:27 بحسب   عمله ( مت  

 وٕانما   له   نفس   مجد   اآلب   أي   أنه   مساو   له   في   المجد   یضاف   إلي   هذا   أن   المالئكة  
 مالئكته   وأنه   سیكون   الدیان  , ویجازي   كل   واحد   بحسب   عمله ... إنها   شهادة   عجیبة   من  

 االبن   عن   عالقته   باآلب   في   البنوة   والمجد  , وكل   هذا   یثبت   الهوته .  
وهو   نفسه   قال   إنه   ابن   اهللا   أو   االبن   بمعني   الهوتي .  

فقال : كل   شئ   قد   دفع   إلي   من   أبي   ولیس   أحد   یعرف   االبن   إال   اآلب  . وال   أحد   یعرف  
)  11:27 اآلب   إال   االبن   ومن   أراد   االبن   أن   یعلن   له  ( مت  

فهنا   نوع   من   التخصیص   في   عبارة   أبي   وفي   عبارة   االبن   فهو   لیس   أحد   األبناء   إنما  
 هو   االبن   وله   سلطان   مطلق   كل   شئ   قد   دفع   إلي   من   أبي 

وقد   أكد   هذا   السلطان   المطلق   لالبن :  
إذ   قال   السید   في   آخر   اإلنجیل   لتالمیذه : قد   دفع   إلي   كل   سلطان   في   السماء   وعلي  

).  28:18 األرض ( مت  
إذن   لیست   هي   بنوة   عامة   وٕانما   هي   بنوة   خاصة   به   وحده   تجعله   یقول   إنه   االبن  , وأنه  

 قد   أخذ   كل   السلطان   في   السماء   وعلي   األرض . ولیس   فقط   السلطان  , وٕانما   أیضا  
 المعرفة . فلیس   أحد   یعرف   اآلب   إال   االبن   ومن   أراد   االبن   أن   یعلن   له ..  



وكرر   هذا   األمر   في   مثل   الكرامین   األردیاء .  
فقال   عن   صاحب   الكرم  ( اآلب )  وأخیرا   أرسل   إلیهم   ابنه   قائال  : یهابون   ابني . ونالحظ  

 هنا   التخصیص   المختلف   عن   البنوة   العامة .  
).  21:38,37ویكمل   فلما   رأوا   االبن   قالوا   هذا   هو   الوارث   هلم   نقتله  ( مت  

وعبارتا   االبن , والوارث   تقدمان   أیضا   الهوتیا ...  
ابن   اإلنسان :  

واضح   أنه   في   حدیثه   عن   المجئ   الثاني  , یستخدم   تعبیر   ابن   اإلنسان   في   الداللة   علي  
 الهوته :  

) وهكذا  42  ــ 13:40)  كما   شرحنا   ورد   أیضا   في  ( مت  16:27 +  فكما   ورد   في  ( متي 
 یكون   في   انقضاء   العالم   یرسل   ابن   اإلنسان   مالئكته   فیجمعون   من   ملكوته   جمیع  
 المعاثر   وفاعلي   اإلثم , ویطرحونهم   في   أتون   النار   سلطان   الدینونة   العامة   وتعبیر  

 مالئكته   وهم   مالئكة   اهللا .. كل   هذا   یدل   علي   الهوته .  
).. ویبصرون   ابن   اإلنسان   آتیا   علي   سحاب   السماء  24:31,30 +  وكذلك   في  ( مت 

 بقوة   ومجد   كثیر . فیرسل   مالئكته   ببوق   عظیم   الصوت  . فیجمعون   مختاریه   من   األربع  
 ریاح , ومن   أقصاء   السموات   إلي   أقصائها ...  وهنا   یضیف   إلي   تعبیر   مالئكته  , عبارة  

 مختاریه .  
)  یقول   ومتي   جاء   ابن   اإلنسان   في   مجده  25:31 +  ونفس   الوضع   أكثر   في  ( مت  

 وجمیع   المالئكة   والقدیسین , فحینئذ   یجلس   علي   كرسي   مجده   ویجتمع   أمامه   جمیع  
 الشعوب   فیمیز   بعضهم   عن   بعض .. ثم   یقول   الملك : تعالوا   یا   مباركي   أبي   رثوا   الملك  

 المعد   لكم   منذ   تأسیس   العالم   هنا   ابن   اإلنسان   وتعالوا   یا   مباركي   أبي    
).  16:27مثل   ابن   اإلنسان   ویأتي   في   مجد   أبیه  ( مت  

فیستخدم   تعبیر  ( ابن   اإلنسان )  للداللة   علي  ( ابن   اهللا ).  
وهذا   دلیل   أكید   علي   اإلیمان   بالطبیعة   الواحدة , إذ   یتكلم   عن   ناسوته   والهوته   بتعبیر  

)  والذي   یأتي  2:7 واحد  . فهو   ابن   اإلنسان   وابن   اآلب   معا . وهو   الذي   أخلي   ذاته  ( في  
 في   مجده   ومجد   أبیه , وهو   الدیان , الذي   یهب   الملك   المعد   منذ   تأسیس   العالم  , ویأمر  

 بطرح   فاعلي   اإلثم   في   أتون   النار  . المالئكة   مالئكته  . والمختارون   یصفهم   بمختاریه 



).  12:8 +  یقول   عن   ابن   اإلنسان  , إنه   رب   السبت  (  مت  
). وكل   هذه   دالالت   علي  9:6 +  یقول   إنه   له   السلطان   علي   مغفرة   الخطایا  ( مت  

 الهوته .  
ولماذا   إذن   استخدم   تعبیر  ( ابن   اإلنسان )  بالذات؟ 

ذلك   ألنه   أتي   من   نسل   هذا   اإلنسان , لینوب   عن   اإلنسان   في   دفع   أجرة   الخطیة   أي  
). فلكي   یقوم   بهذه   الرسالة   ــ   أي   الفداء   ــ   البد   أن   یكون   ابن   اإلنسان  6:23 الموت  (  رو  

 المحكوم   علیه   بالموت   ولقد   عبر   عن   هذه   الرسالة   بقوله :  
).  18:11ألن   ابن   اإلنسان   قد   جاء   لكي   یخلص   ما   قد   هلك  ( مت  

ومن   أجل   قضیة   الخالص   هذه  , قال : إن   ابن   اإلنسان   سوف   یسلم   إلي   أیدي   الخطاة  
) ( مت  17:9,12)  أیضا  ( مت 17:22 فیقتلونه  , وفي   الیوم   الثالث   یقوم  ( مت 

)  یقول :  إن   ابن   اإلنسان   سوف   یجلس   علي   كرسي  19:28)  ولكنه   في  ( مت  20:18
  مجده , حتي   تكمل   القصة   فال   تقف   عند   حد   األلم   والموت   والقیامة . 

 

   4إنجیل   متي 
 تصحیح   مفاهیم 

تب   القدیس   متي   للیهود , ولكنه   لم   یجاملهم ...  
بل   شرح   لهم   كیف   أن   المسیح   الذي   انتظروه , قد   اختلف   معهم , واختلفوا   معه , وقاوموه  

 وقالوا   لبیالطساصلبه   اصلبه ..  
وشرح   أیضا   كیف   أن   السید   المسیح   قد   صحح   لهم   كثیرا   من   مفاهیمهم   الخاطئة   في  

 الدین , وكثیرا   من   تعلیم   قادتهم . وسنضرب   هنا   بعض   األمثلة   لذلك :  
مفهوم   الملكوت :  

كانوا   ینتظرون   المسیح   ملكا   للیهود , بمفهوم   أرضي , یعید   لهم   مملكة   داود  
 وسلیمان . ونادوا   بالمسیح   ملكا , فرفض   ذلك .  

ونادي   المسیح   لهم   بملكوت   اهللا   وملكوت   السموات .  
وكان   هذا   الملكوت   موضع   بشارة   المعمدان , والمسیح   وتالمیذه .  

فقال : جاء   یوحنا   المعمدان   یكرز   في   بریة   الیهود , قائال : توبوا   ألنه   قد   اقترب   ملكوت  



.  3:2,1 السمواتمت 
وقال   عن   السید   المسیح : من   ذلك   الزمان , ابتدأ   یسوع   یكرز   ویقول : توبوا   ألنه   قد   اقترب  

. وكان   یطوف   كل   الجلیل   یعلم   في   مجامعهم , ویكرز   ببشارة  4:17 ملكوت   السمواتمت 
.  4:23 الملكوت .. مت 

وتكررت   عبارة   ملكوت   السموات   في   العظة   علي   الجبل .  
.  5:3فقالطوبي   للمساكین   بالروح , ألن   لهم   ملكوت   السمواتمت 

طوبي   للمطرودین   من   أجل   البر , ألن   لهم   ملكوت   السمواتطوبي   لكم   إذا   عیروكم  
 وطردوكم , وقالوا   علیكم   كل   كلمة   شریرة   من   أجلي   كاذبین . افرحوا   وتهللوا , ألن   أجركم  

.  5:12,10 عظیم   في   السمواتمت 
إنه   یجذب   تفكیرهم   إلي   الملكوت   السمائي , ولیس   األرضي .  

وهكذا   یقول   أیضا   في   العظة   علي   الجبل : من   نقض   إحدي   هذه   الوصایا   الصغري , وعلم  
 الناس   هكذا , یدعي   أصغر   في   ملكوت   السموات . وأما   من   عمل   وعلم , فهذا   یدعي   عظیما  

 فإني   أقول   لكم   إن   لم   یزد   بركم   علي   الكتبة   والفریسیین , لن  5:19 في   ملكوت   السمواتمت 
..  5:20 تدخلوا   ملكوت   السمواتمت 

إلي   جوار   حدیثه   الكثیر   عن   اآلب   السماوي .  
وهذا   سنشرحه   بالتفصیل   فیما   بعد   إن   شاء   اهللا . وقصده   أن   یرفع   تفكیركم   باستمرار   إلي  

 لتكن   مشیئتك   كما   في  5:9 السماء . حتي   إن   صلوا   یقولونأبانا   الذي   في   السمواتمت 
.  5:10 السماء , كذلك   علي   األرضمت 

.  33 ك 6ودعاهم   أن   یطلبوا   أوال   ملكوت   اهللا   وبرهمت 
 قائال : ألن   أباكم   السماوي  32-6:25والیهتموا   باألرضیات   من   أكل   وشرب   ولبسمت 

 یعلم   أنكم   تحتاجون   إلي   هذه   كلهابل   اطلبوا   ملكوت   اهللا   وبرهوهذه   كلها   تزاد   لكم .  
وعرفهم   الطریق   إلي   ملكوت   السموات   بقوله : لیس   كل   من   یقول   لي   یارب   یارب , یدخل  

.  7:21 ملكوت   السموات   بل   الذي   یفعل   إرادة   أبي   الذي   في   السمواتمت 
.  13:11وقال   لتالمیذه : قد   أعطي   لكم   أن   تعرفوا   أسرار   ملكوت   السمواتمت 

وفي   اإلصحاح   الثالث   عشر , ضرب   أمثاال   كثیرة   لملكوت   السموات :  
.  11:12وقال   لهم : ملكوت   السموات   یغصب , والغاصبون   یختطفونهمت 



.  13:18فضرب   مثل   الزارع   الذي   خرج   لیزرع , وبذاره   هیكلمة   الملكوتمت 
. وقالیشبه   ملكوت   السموات  26-13:24وشبه   ملكوت   السموات   بمثاللحنطة   والزوانمت 

 وأیضا   یشبه  13:33 یشبه   ملكوت   السموات   خمیرة .. مت 13:31 حبة   خردل .. مت 
 وأیضا   یشبه   ملكوت   السموات   إنسانا  13:44 ملكوت   السموات   كنزا   مخفیا   في   حقلمت 

 وأیضا   یشبه   ملكوت   السموات   شبكة   مطروحة  13:45 تاجر   یطلب   اآلليء   حسنةمت 
 كل   كاتب   متعلم   في   ملكوت   السموات   یشبه   رجال   رب   بیت  13:47 في   البحر .. مت 

.  13:52 یخرج   من   كنزه   جددا   وعتقاءمت 
إنه   تركیز   شدید   علي   ملكوت   السموات   في   إصحاح   واحد .  

كذلك   في   البركة   التي   منحها   لبطرس :  
قال   له :.. وأعطیك   مفاتیح   ملكوت   السموات , فكل   ما   تربطه   علي   األرض   یكون   مربوطا  

. وهذه  16:19 في   السموات . وكل   ما   تحله   علي   األرض   یكون   محلوال   في   السمواتمت 
.  18:18 البركة   أیضا   منحها   لباقي   التالمیذمت 

.  18:1هذا   كله   جعل   التالمیذ   یسألون   من   هو   األعظم   في   ملكوت   السمواتمت 
فدعا   إلیه   طفال   وأقامه   في   وسطهم . وقال : الحق   أقول   لكم   إن   لم   ترجعوا   وتصیروا   مثل  

 األطفال   فلن   تدخلوا   ملكوت   السموات . فمن   وضع   نفسه   مثل   هذا   الولد , فهو   األعظم   في  
. وقال   في   مناسبة   أخري : دعوا   األوالد   یأتون   إلي  4-18:2 ملكوت   السموات .. مت 

.  19:14 والتمنعوهم . ألن   لمثل   هؤالء   ملكوت   السمواتمت 
.  16:28وتكلم   عن   ملكوته   في   مجیئه   الثانیمت 

. ویقول   الملك   للذین   عن  25:31وأنه   في   ذلك   الیوم   یجلس   علي   كرسي   مجدهمت 
 یمینه : تعالوا   إلي   مباركي   أبي   رثوا   الملكوت   المعد   لكم   منذ   تأسیس  

.. ویجیب   الملك   ویقول   لهم : بما   أنكم   فعلتموه   بأحد   إخوتي   هؤالء  25:34 العالممت 
.  25:40 األصاغر , فبي   قد   فعلتممت 

وباستمرار   یجذب   الناس   إلي   السماء   فیقول :  
التكنزوا   لكم   كنوزا   علي   األرض .. بل   اكنزوا   لكم   كنوزا   في  

.  5:34 التحلفوا   البتة , ال   بالسماء   ألنها   كرسي   اللهمت 6:20,19 السماءمت 
مفهوم   السبت :  



شرح   إنجیل   متي   كیف   أن   الیهود   أخطأوا   في   فهم   وصیة   السبت , حتي   أنهم   كانوا  
 یحتجون   علي   فعل   الخیر   في   السبوت , وعلي   إجراء   معجزة   في   یوم   سبت . وكیف   أنهم  

 اصطدموا   بالسید   المسیح   في   هذه   النقطة , فكان   یشرح   لهم   ویصحح   مفاهیمهم .  
احتجوا   علي   التالمیذ   كیف   كانوا   یقطفون   السنابل   في   یوم   السبت   حین   جاعوا .. فشرح  

. وقال   لهم : أما   قرأتم   في   التوراة   أن   الكهنة   في   السبت   في  4-12:1 لهم   الرب   ذلكمت 
.  7-12:5 الهیكل , یدنسون   السبت   وهم   أبریاء؟ !. وقال   لهم   إني   أرید   رحمة   الذبیحةمت 

بل   قال   لهمإن   ابن   اإلنسان   هو   رب   السبت   أیضا .  
ولما   تقدم   إلیه   صاحب   الید   الیابسة   لیشفیه , سألوه   قائلین : هل   یحل   اإلبراء   في  

 السبوت؟لكي   یشتكوا   علیه .  
فقال   لهم : أي   إنسان   منك   له   خروف   واحد . فإن   سقط   هذا   في   السبت   في   حفرة   أفما  

 یمسكه   ویقیمه؟ ! فاإلنسان   كم   هو   أفضل   من   الخروف ! إذن   یحل   فعل   الخیر   في  
. ثم   قال   لإلنسان : صاحب   الید   الیابسةمد   یدك   فمدها   فعادت  12-12:9 السبوتمت 
 سلیمة .  

.  12:14فلما   خرج   الفریسیون   تشاوروا   علیه   لكي   یهلكوهمت 
أي   أنهم   لم   یقبلوا   منه   تصحیح   مفاهیمهم   عن   السبت .  

سبب   الطالق :  
كان   هذا   موضوع   قدمه   الفریسیون   للرب   لیجربوه :  

هل   یحل   لك   أن   تطلق   امرأتك   لكل   سبب؟ 
فأجابهم   بأن   الطالق   لم   یكن   موجودا   منذ   البدء .. وأن   موسي   سمح   لهم   بالطالق   من  

. ثم   وضع   لهم   تعلیما  8-19:3 أجل   قساوة   قلوبهم . وأن   ما   جمعه   اهللا   الیفرقه   إنسانمت 
 مهما   وهو :  

سبب   الطالق   هو   علة   الزنا .  
قال   الربإن   من   طلق   امرأته   إال   بسبب   الزنا , وتزوج   بأخري , یزني . والذي   یتزوج   بمطلقة  

.  19:9 یزنیمت 
وفي   العظة   علي   الجبل   قال   نفس   التعلیم :  

وقیل   من   طلق   امرأته , فلیعطها   كتاب   طالق . وأما   أنا   فأقول   لكم : إن   من   طلق   امرأته   إال  



.  5:32,31 لعلة   الزنا , یجعلها   تزني . ومن   تزوج   مطلقة , فإنه   یزنیمت 
مفاهیم   أخري :  

یمثلها   في   العظة   علي   الجبل   قول   الرب : سمعتم   أنه   قیل .. أما   أنا   فأقول   لكم .  
صحح   مفهوم   القسمالحلفان , فقال : سمعتم   أنه   قیل   للقدماء   ال   تحنث , بل   اوف   للرب  

 أقسامك . وأما   أنا   فأقول   لكم   التحلفوا   البتة .. بل   لیكن   كالمكم   نعم   نعم . ال   ال . وما   زاد   علي  
.  37-5:33 ذلك . فهو   من   الشریرمت 

. وعن   الهیكل   والمذبح   وذهب  6-15:3وصحح   مفهوم   القربان   وٕاكرام   الوالدینمت  
. ووبخ   تقالیدهم   الخاطئة .  22-23:16 الهیكلمت 

وأعطاهم   مفهوما   جدیدا   عن   العبادة   في   الخفاء , سواء   كانت   صالة   أو   صوما   أو  
.  28-23:25. وعن   العبادة   الداخلیة , ولیس   مجرد   المظاهر   الخارجیةمت 6 صدقةمت 

صحح   مفهومهم   عن   المحبة , فقال   لهم : سمعتم   أنه   قیل   تحب   قریبك   وتبغض   عدوك   وأما  
 أنا   فأقول   لكم : أحبوا   أعداءكم , باركوا   العنیكم , احسنوا   إلي   مبغضیكم , وصلوا   ألجل   الذین  

. وقال   لهم   في   ذلك : ألنه   إن   أحببتم   الذین  5:44,34 یسیئون   إلیكم   ویطردونكممت 
. وصحح  5:46,45 یحبونكم , فأي   أجر   لكم؟ ! ألیس   العشارون   أیضا   یفعلون   ذلك؟ !.. مت 

 مفهومهم   عن   مجازاة   الشر   فقال : سمعتم   إنه   قیل   عین   بعین , وسن   بسن . وأما   أنا   فأقول  
 لكم : التقاموا   الشر , بل   من   لطمك   علي   خدك   األیمن , فحول   له   اآلخر  

.  41-5:38 أیضا .. مت 
أحادیث   الرب :  

  آیة   من  644یتمیز   إنجیل   متي   بتسجیله   الكثیر   من   أحادیث   الرب   حتي   أنها   شملت  
  من   اإلنجیل .  0.6  أي   أكثر   من  1068 عدد   آیاته   الـ 

وهكذا   اهتم   باألحادیث   أكثر   من   األحداث   والتاریخ .  
ومثله   إنجیل   یوحنا . وعكس   ذلك   إنجیال   مرقس   ولوقا .  

ونود   أن   نقسم   األحادیث   في   إنجیل   متي   إلي   أحادیث   طویلة , شمل   البعض   منها  
 إصحاحا   كامال   أو   أكثر   من   إصحاح   وأحادیث   أخري   مهمة   وتشمل   جزءا   من   إصحاح  

 وسنترك   في   مقالنا   هذا   األحادیث   الفردیة   والعادیة   والتي   وردت   في   مناسبات   أو  
 لقاءات .  



سته   أحادیث   طویلة :  
.  7-5  إصحاحاتمت 3-  العظة   علي   الجبل , وشملت  1 
.  10-  إرسالیته   للتالمیذ   ونصائحه   لهممت 2 
.  13-  أمثال   عن   الملكوتمت 3 
.  18-  تعلیم   عن   العظمة   وعن   العثرة , وعن   المغفرةمت 4 
.  23-  توبیخه   للكتبة   والفریسیینمت 5 
.  25,24-  أمثال   وأحادیث   عن   نهایة   العالممت 6 

أحادیث   قصیرة :  
.  19-11:7-  حدیثه   عن   یوحنا   المعمدانمت 1 
.  45-12:38 مت 24-11:20-  توبیخه   للمدن   التي   لم   تؤمنمت 2 
.  20-15:10 مت 37-12:31-  حدیثه   عن   الكالم   وخطورتهمت 3 
.  12-19:3-  حدیثه   عن   الطالقمت 4 
.  28-20:22-  حدیثه   عن   التواضعمت 5 
.  16-20:1-  بعض   أمثال : مثل   فعلة   الكرممت 6 
.  21-  مثل   االبنین , ومثل   الكرامین   األردیاءمت 7 

طریقة   التجمیع :  
یقول   بعض   علماء   الكتاب   المقدس   إن   القدیس   متي   اتبع   أسلوب   التجمیع   في   إنجیله  

 ویضربون   مثال   لذلك .  
أ -  العظة   علي   الجبل :  

  إصحاحات   متتالیة , بینما   وردت   متفرقة   في  3وردت   مجتمعه   في   إنجیل   متي   في  
-11:1. لو 49-16:20 إنجیل   لوقا , في   مناسبات   معینة   في : لو 

-12:22 لو 33:36 لو 9:13 لو 4
.  16:18,17,13. لو 13:27,24. لو 59,58,34,33,31
ب -  أمثال   الملكوت :  

. وقد   وردت   ثالثة  13فقد   جمع   أمثاال   كثیرة   عن   الملكوت   في   إصحاح   واحد   هومت 
 أمثال   منها   فقط   في   أناجیل   أخري .  



.  15-8:4 لو 20-4:1 مر 3-13:1مثل   الزارعمت 
.  8:19,18 لو 4:32,30 مر 13:32,31مثل   حبة   الخردلمت 

.  13:21,20 لوقا 13:33مثل   الخمیرةمت 
.  13علي   أننا   نالحظ   أن   القدیس   متي   لم   یسجل   كل   أمثال   الملكوت   فیمت 

 ومثل   االبنین   ومثل   الكرامین  16-20:1فقد   ذكر   مثال   عن   الملكوتفعلة   الكرمفیمت 
 ومثل  14-22:1. ومثل   عرس   ابن   الملك   فیمت 44-21:28 األردیاء   فیمت 

.  30-25:14 ومثل   الوزناتمت 13-25:1 العذاریمت 
ج -  تعالیم   الرب   لتالمیذه :  

 بینما   وردت   متفرقة   في   مرقس   ولوقا .  10وردت   مجتمعه   فیمت 
.  12-10:4 لو 5-9:3, لو 11-6:8 فیمر 15-10:9مت 
.  17-21:12, لو 13-13:11 فیمر 22-10:19مت 
.  9-12:2 فیلو 33-10:26مت 
.  53-12:51 فیلو 10:35,34مت 

وللتوفیق   نقول : ما   أسهل   أن   بعض   األحادیث   تقال   أكثر   من   مرة :  
فمثال   یمكن   أن   یلقي   السید   الرب   عظة   كاملة   علي   الجبل . تأتي   مناسبة   یقول   فیها   جزءا  
 من   التعلیم   یكون   قد   ورد   في   نفس   العظة , للتأكید   علي   أمر   معین . فهو   مثال   یقول   تعلیما  

.  5:32 عن   الطالق   في   العظة   علي   الجبلمت 
ثم   یقابله   الفریسیون   لیجربوه , ویسألونه   في   موضوع   الطالق , فیجیب   بنفس   الكالم , وبشيء  

.  12-10:2 ویرد   ذلك   فیمر 12-19:3 من   التفاصیلمت 
-6:9أو   أن   السید   الرب   یقدم   الصالة   الربانیة   كتعلیم   عام   في   العظة   علي   الجبلمت 

. ثم   یحدث   أن   أحد   تالمیذه   یقول   لهعلمنا   یارب   أن   نصلي   كما   علم   یوحنا  15
. ولیس   في   هذا  4-11:1 تالمیذهفیقول   متي   صلیتم   فقولوا   أبانا   الذي   في   السموات .. لو  

 التكرار   ما   یدعو   إلي   نظریة   التجمیع ...  
أشیاء   قیلت   بصفة   جامعة   في   إحدي   المناسبات .  

ثم   ذكر   بعضها   مرة   أخري   في   مناسبة   ما 
  +++ 



وال   ننسي   أن   طریقة   التكرار   هذه   وردت   مرارا   في   العهد   القدیم , یكفي   كمثال   لها   سفر  
  ویترجمه   البعض   تثنیة   االشتراع , أي   إعادة   كتابة   الشریعة  Deutronomy التثنیة  

 بطریقة   مركزة .  
.  5 وفیتث 19فمثال   الوصایا   العشر   وردت   فیخر 

وهذا   التكرار   هو   لمجرد   التذكرة   والتثبیت   والتأكید .  
بل   إننا   نالحظ   مالحظة   أخري . وهي   أن   وصیة   معینة , وردت   في   سفر   واحد , هو   سفر  

 حزقیال   النبي , مكررة   مرتین . اقتضت   الضرورة   هذا , أو   اقتضتها   حكمة   معینة .  
.  19-3:17مثال   ذلك : ورد   فیحز 

وأنت   یا   ابن   آدم . قد   جعلتك   رقیبا   لبیت   إسرائیل . فاسمع   الكلمة   من   فمي , وانذرهم   من  
 قبلي . إذا   قلت   للشریر   موتا   تموت , وما   أنذرته   أنت , وال   تكلمت   إنذارا   للشریر   عن   طریقه  
 الردیئة   إلحیائه , فذلك   الشریر   یموت   بإثمه , وأما   دمه   فمن   یدك   أطلبه . وٕان   أنت   أنذرت  

 الشریر , ولم   یرجع   عن   شره   وال   عن   طریقه   الردیئة   فإنه   یموت   بإثمه . وأما   أنت   فقد   نجیت  
 نفسك .  

.  9-33:7 ورد   تماما   فیحز 3وهذا   الذي   ورد   فیحز 
  +++ 

طریقة   التجمیع   إذن   التي   یقول   بها   أولئك   العلماء   ال   تعني   أن   القدیس   متي   الرسول   قد  
 جمع   أشیاء   متفرقة   أصال ! وهذا   یبدو   غیر   معقول .  
, البد   أنه   قالها   كلها   مجتمعة  10فتوصیات   السید   المسیح   لتالمیذه   حین   أرسلهممت 

 حین   أرسلهم .  
ألنه   من   غیر   المعقول   أن   یكون   قد   أرسلهم   للخدمة , دون   أن   یزودهم   بنصائحه  

 وٕارشاداته .  
إما   أن   تكرر   شيء   من   هذا , في   مناسبة   معینة   استدعت   ذلك , الیمكن   أن   یعني   مطلقا  

 أن   األصل   هو   التفرق , ثم   جمعه   القدیس   متي   بأسلوبه ..!  
  +++ 

, إنما   وردت   أمثال   في  13ومن   جهة   أمثال   الملكوت , ذكرنا   قبال   أنها   لم   ترد   كلها   فیمت 
  ثالثة   إصحاحات   أخري .  



 

  )5إنجیل   متي (
األسلوب   العددي   في   إنجیل   متي 

من   األمور   البارزة   التي   تمیز   إنجیل   متي , استخدام   األسلوب   العددي , الذي   به   تسهل  
 دراسة   اإلنجیل .  

.  7,5,3,2ومن   األرقام   التي   كثر   استخدامها 
وسنحاول   هنا   أن   نعطي   فكرة   عن   استخدامه   لهذه   األرقام :  

:  2الرقم 
استخدامه   إما   في   الداللة   علي   العدد , أو   في   المقارنة   بین   أمرین   أو   شخصین .  

 من   الناحیة   العددیة :  2فمن   جهة   رقم  
نجد   من   جهة   سلسلة   أنساب   السید   المسیح   أنه   یقول   عنه   في   أول   إنجیله :  

).  1:1ابن   داود , ابن   إبراهیم ( مت 
).  23) وآخر   للویالت ( مت 5ونجد   إصحاحین : إصحاح   للتطویبات ( مت 

في   دخول   السید   المسیح   إلي   أورشلیم   كانراكبا   علي   أتان , وجحش   ابن  
).  21:7,6 أتان ( مت 

وقد   ذكر   أن   السید   صرخ   مرتین   وهو   علي   الصلیب :  
).  27:46صرخ   بصوت   عظیم : إیلي   إیلي   لما   شبقتني ( مت 

).  27:50صرخ   أیضا   بصوت   عظیم , وأسلم   الروح ( مت 
وذكر   مرتین   فیهما   أشبع   السید   الجموع : في   معجزة   الخمس   خبزات  

).  38-15:32) ومعجزة   السبع   خبزات ( مت 21-14:15 والسمكتین ( مت 
-9:27وذكر   معجزتین   في   كل   منهما   شفي   اثنین   من   العمیان ( مت 

).  33-20:29),( مت 31
ومن   جهة   المقارنات , نجد   أمثلة   عدیدة   جدا   منها :  

قال   عن   اآلب   السماوي   إنه   یشرق   شمسه   علي   األشرار   والصالحین , ویمطر   علي  
).  5:45,44 األبرار   والظالمین ( مت 

).  6:24وقالال   یقدر   أحد   أن   یخدم   سیدین ... ال   تقدرون   أن   تخدموا   اهللا   والمال ( مت 



وتكلم   عن   الباب   الواسع , والباب   الضیق . واحد   یؤدي   إلي   الهالك   وآخر   یؤدي   إلي  
).  7:14,13 الحیاة . كثیرون   یدخلون   من   األول , وقلیلون   یجدون   الثاني ( مت 

).  7:15كذلك   المقارنة   بین   الذئاب   والحمالن ( مت 
).  18-7:16ومقارنة   بین   الشجر   الجید   والشجر   الردئ   وثمارهما ( مت 

كذلك   مقارنة   بین   البیتین : أحدهما   مبني   علي   الصخر , واآلخر   مبني   علي  
).  27-7:24 الرمل , ومصیر   كل   منهما ( مت 

).  25ومقارنة   بین   مجموعتین   من   العذاري : جاهالت   وحكیمات ( مت 
).  13:47وبین   السمك   الجید   والسمك   الردئ ( مت 

كذلك   المقارنة   بین   المرضي   واألصحاء , والخطاة   واألبرار , في   قوله :  
ال   یحتاج   األصحاء   إلي   طبیب , بل   المرضیلم   آت   ألدعوا   أبرارا   بل   خطاة   إلي  

).  9:13,12 التوبة ( مت 
كذلك   التمییز   في   الدینونة   بین   الیمین   والشمال , الخراف   والجداء , فیمضي   األشرار   إلي  

).  46-25:31 عذاب   أبدي , واألبرار   إلي   حیاة   أبدیة ( مت 
:  3الرقم 

 جیال .  14 * قسم   قائمة   األنساب   إلي   ثالثة   أقسام   متساویة , كل   منها   یشمل 
 * تحدث   عن   ثالثة   من   المجوس   قدموا   للمسیح   ثالث  

).  2:13 هدایا : ذهبا , ولبانا , ومرا ( مت 
).  2:19,13)(1:20 * تحدث   عن   ثالث   رؤي   لیوسف   النجار ( مت 

).  4 * ذكر   ثالث   تجارب   للسید   المسیح ( مت 
).  4:23 * ذكر   أن   عمل   المسیح   كان   یكرز   ویعلم   ویشفي ( مت 

).  5( مت 3*3 * ذكر   تسع   تطویبات   أي 
 * ذكرثالث   درجات   في   األخطاء   معها   ثالث   عقوباتمن   یغضب   علي   أخیه   باطال .. من  

).  5:22 قال   رقا .. من   قال   یا   أحمق ..( مت 
 * ذكر   ثالثة   أنواع   من   العبادة   تكون   في   الخفاءمتي   صنعت   صدقة .. متي   صلیت .. متي  

).  6 صمت ..( مت 
).  7:7 * قاالسألوا .. اطلبوا .. اقرعوا ..( مت 



 * ثالث   مرات   قال   له   الخطاة   باسمك : باسمك   تنبأنا , وباسمك   أخرجنا   شیاطین . وباسمك  
).  7:22 صنعنا   قوات   كثیرة ( مت 

).  10:31,28,26 * وثالث   مرات   قال   ال   تخافوا ( مت 
).  10:38,37 * وثالث   مرات   قالال   یستحقني ( مت 

 * وأعطي   الویالت   لثالث   مدن   لم   تتب . وهي   كورزین , وبیت  
).  23-11:20 صیدا , وكفرناحوم ( مت 

).  19:12 * وذكر   ثالثة   أنواع   من   الخصیان ( مت 
).  22:37 * وذكر   أن   محبة   اهللا   تكون   بالقلب   والفكر   والنفس (

 * وفي   حدیثه   عن   یوحنا   المعمدان , كرر   ثالث   مرات   عبارةماذا   خرجتم   إلي   البریة  
).  9-11:7 لتنظروا؟ ( مت 

).  10-23:8 * وقال   ال   تدعوا   لكم   ثالثة : أبا ,  ومعلما , وسیدا (
 * وفي   ویالته   للكتبة   والفریسیین   قال   إنهم   یعشرون   ثالثةالنعناع , والشبث , والكمونوتركوا  

).  23:23 ثالثة : الحق   والرحمة   واإلیمان ( مت 
).  22-23:20وذكر   الحلفان   ثالثة : المذبح   والهیكل   والسماء ( مت 

).  23:34 * وقال   سأرسل   لكم   ثالثة : أنبیاء   وحكماء   وكتبة ( مت 
).  25 * وذكر   ثالثة   أعطیت   لهم   وزنات ( مت 

).  75-26:69 * وبطرس   أنكر   ثالث   مرات ( مت 
).  27:44,41,39 * وثالثة   استهزأوا   بالمصلوب ( مت 

 * وذكرثالث   عالمات   تدعو   لإلیمان   ظهرت   أثناء   الصلب : حجاب   الهیكل  
).  27:52,51 انشق , واألرض   تزلزلت , وقیام   أجساد   موتي ( مت 

 * وذكر   أسماء   ثالث   نسوة   نظرن   من   بعید   أثناء   الصلب : مریم   المجدلیة , ومریم   أم  
).  27:56 یعقوب   ویوسي , وأم   ابني   زبدي ( مت 

 * وذكر   ثالث   مهام   عهد   بها   المسیح   إلي   تالمیذه   بعد  
).  28:20,19 القیامة : تلمذوا , وعمدوا , وعلموا ( مت 

:  5الرقم 
).  25مثل   الخمس   عذاري   الحكیمات , والخمس   الجاهالت ( مت 



).  25صاحب   الخمس   وزنات , ربح   خمسا   أخر ( مت 
).  16:9)( مت 21-14:17معجزة   الخمس   خبزات   التي   أشبعت   خمسة   آالف ( مت 

:  7الرقم 
).  1)( مت 2*7(14سلسلة   األنساب : ثالث   مجموعات   من 

-15:34معجزة   إشباع   الجموع   من   سبع   خبزات , والباقي   في   سبع   سالل   مملوءة ( مت 
37  .(

).  18:22,21المغفرةال   أقول   لك   إلي   سبع   مرات . بل   إلي   سبعین   مرة   سبع   مرات ( مت 
).  13-6:9الصالة   الربیة   تشمل   سبع   طلبات ( مت 

).  12:45الروح   النجس   یأتي   بسبع   أرواح   أخر ( مت 
).  22:25سبعة   إخوة   تزوجوا   امرأة ( مت 

  **** 
كل   ما   ذكرناه   هو   مجرد   أمثلة   الستخدام   القدیس   متي   لألسلوب   العددي   في   إنجیله .  

 ویبقي   علي   القارئ   العزیز   أن   یتتبع   ذلك   كله   في   تفاصیل   أخري   عدیدة . 
 

  )1نجیل   یوحنا (
بالهوتیاته   ومعجزاته   وأحادیثه   وأسلوبه   یتمیز   عن   باقي   األناجیل   الثالثة

اآلخر   في   زمنه :  
 م ).  95إنجیل   یوحنا   هو   آخر   إنجیل   قد   كتب  ( حوالي   سنة  

 م .  56األول   هو   مرقس , والبعض   یجعله   قبل   سنة  
والثاني   هو   متي , والثالث   هو   لوقا ( قبل   أعمال   الرسل ).  

ومادامت   األناجیل   الثالثة   قد   سبقته   وانتشرت , فما   كان   هناك   داع   ألن   یكتب   األمور  
 التي   أصبحت   معروفة   ومحفوظة   من   الكل .  

وهكذا   لم   یكتب   أحداث   البشارة   والمیالد , سواء   میالد   السید   المسیح   أو   یوحنا  
 المعمدان , وكذلك   سلسلة   األنساب , وقصة   العماد , والتجربة   علي   الجبل , العظة   علي   الجبل  

 وغالبیة   المعجزات .  
المعجزة   الوحیدة   التي   ذكرت   في   األناجیل   األربعة   من   معجزة   إطعام   الجموع   بالخمس  



), مع   ما   تبعها   من   المشي   علي   الماء  13-6:5 خبزات   والسمكتین . ذكرها   یوحنا ( یو 
).  25-6:18( یو 

أما   باقي   المعجزات   التي   ذكرها , فلم   تذكر   في   إنجیل   غیره .  
كما   ذكر   أیضا   أحادیث   للرب , لم   ترد   في   إنجیل   غیره .  

فما   هي   تلك   المعجزات   واألحادیث؟   وماذا   كان   هدف   یوحنا   من   كتابته؟ 
هدف   اإلنجیل؟ 

إنه   یوضحه   بصراحة   في   أواخر   إنجیله , فیقول :  
وآیات   أخري   كثیرة   صنعها   یسوع   قدام   تالمیذه   لم   تكتب   في   هذا   الكتاب . وأما   هذه   فقد  

 كتبت , لتؤمنوا   أن   یسوع   هو   المسیح   ابن   اهللا , ولكي   تكون   لكم   إذا   آمنتم   حیاة  
).  31-2:30 باسمه ( یو 

إذن   فهدفه   كان   مزدوجا : الهوتیا , وروحیا .  
والهدف   الالهوتي   هو   اإلیمان   بأن   یسوع   هو   المسیح   ابن   اهللا .  

والهدف   الروحي : أن   تكون   لكم   حیاة   باسمه .  
وقد   حقق   هذین   الهدفین   بطریقین : بالمعجزات   التي   ذكرها , وباألحادیث   التي   انفرد  

 بها : وتحوي   إعالن   السید   المسیح   عن   نفسه , وشهادة   اآلب   واآلخرین   عنه .  
ما   انفرد   به   من   أحادیث :  

).  51-1:47-  حدیثه   عن   نثنائیل   وعنه ( یو 1 
وهو   حدیث   فیه   معجزة   تثبت   معرفته   بالغیب , مما   یدل   علي   الهوته . مما   جعل   نثنائیل  

 یؤمن   ویعترف   قائالیامعلم   أنت   ابن   اهللا . وینتهي   الحدیث   بقول   الربمن   اآلن   ترون  
 السماء   مفتوحة , ومالئكة   اهللا   یصعدون   وینزلون   علي   ابن   اإلنسان . وهذه   عبارة   أخري  

 تدل   علي   الهوته .  
هذا   اللقاء , بما   یحمله   من   حدیث , ورد   في   إنجیل   یوحنا   فقط , وكذلك   باقي   األحادیث   التي  

 سنذكرها .  
).  3-  حدیثه   مع   نیقودیموس  ( یو 2 

وهو   حدیث   عن   المعمودیة , المیالد   من   الماء   والروح , أعقبه   قولهكذا   أحب   اهللا  
 العالم , حتي   بذل   ابنه   الوحید , لكي   الیهلك   كل   من   یؤمن   به , بل   تكون   له   الحیاة  



). وتحدث   الرب   عن   أهمیة   اإلیمان   به , وأن   الذي   الیؤمن   به   یدان  3:16 األبدیة ( یو  
). واإلیمان   به   أمر   هام   سنتحدث   عنه   بالتفاصیل .  3:18( یو 

).  36-3:26-  حدیث   المعمدان   عن   المسیح  ( یو 3 
للمعمدان   أحادیث   عن   المسیح   وردت   في   األناجیل   األخري . أما   حدیثه   الذي   سجله  
 إنجیل   یوحنا , فهو   حدیث   منفرد   ممیز , لم   یرد   في   أي   إنجیل   آخر , فهو   یقول   فیه   عن  

 المسیح : الذي   یأتي   من   فوق   هو   فوق   الجمیع .  
الذي   یأتي   من   السماء , هو   فوق   الجمیع .  

اآلب   یحب   االبن , وقد   دفع   كل   شيء   في   یدیه .  
الذي   یؤمن   باالبن , له   حیاة   أبدیة .  

والذي   الیؤمن   باالبن , لن   یري   حیاة , بل   یمكث   علیه   غضب   اهللا .  
نالحظ   هنا   تكرار   عبارةاالبن , واإلیمان   به .  

كما   قال   عنه   أیضا   إنه   العریس   الذي   له   العروس .  
).  4-  حدیث   المسیح   مع   السامریة  ( یو 4 

), كما   آمن   به   السامریون   أیضا   أنه   هو  4:29إنه   حدیث   جعلها   تؤمن   أنه   المسیح ( یو 
). واعترف   السید   أیضا   في   حدیثه   مع  4:42 بالحقیقة   المسیح   مخلص   العالم ( یو 

 السامریة   أنه   هو   المسیا   أي   المسیح . وذلك   أن   المرأة   لما   قالت   لهأنا   أعلم   أن   مسیا   الذي  
 یقال   له   المسیح   یأتي . فمتي   جاء   ذاك   یخبرنا   بكل   شيء   أجبابهاأنا   الذي   أكلمك  

).  26-4:25 هو ( یو 
وهذا   إعالن   صریح   من   السید   عن   ذاته   أنه   المسیا , المسیح . كما   أظهر   للمرأة   أن   عنده  

 الماء   الحي , وأنه   یعرف   خفایاها ...  
).  5:8-  أحادیث   المسیح   مع   الیهود ( یو 5 

في   هذه   اإلصحاحات   أحادیث   مع   الیهود   لم   ترد   في   إنجیل   آخر .  
ففي   اإلصحاح   الخامس , تحدث   حدیثا   الهوتیا   عجیبا   عن   عالقة   اآلب , حتي   أن   الیهود  

).  5:18 طلبوا   أن   یقتلوه , ألنه   قال   إن   اهللا   أبوه , معادال   نفسه   باهللا ( یو 
وفي   اإلصحاح   السادس   قال   لهم   إنه   الخبز   الحي   النازل   من   السماء , وتحدث   عن  

).  57-6:42 التناول   من   جسده   ودمه , وأن   من   یأكله   یحیا   به (



)  وقال   قبل   أن   یكون  8:12وفي   اإلصحاح   الثامن : قال   لهمأنا   هو   نور   العالم ( یو 
).  58-8:56 إبراهیم , أنا   كائن . أبوكم   إبراهیم   تهلل   بأن   یري   یومي , فرأي   وفرح ( یو 

).  8:36وقال   لهم   أیضا   عن   نفسهإن   حرركم   االبن   فبالحقیقة   تكونون   أحرارا ( یو 
).  10-  حدیثه   عن   نفسه   كالراعي   الصالح ( یو 6 

). وأنه  10:11الیوجد   سوي   في   إنجیل   یوحنا . وفیه   یقول   إنه   یبذل   نفسه   عن   الخراف ( یو 
). وأن   له   السلطان   علي   نفسه   یضعها   أو  10:15 یضع   نفسه   عن   خرافه ( یو 

 یأخذها , فیقول : لیس   أحد   یأخذها   مني , بل   أضعها   أنا   من   ذاتي . لي   سلطان   أن  
).. وواضح   أن   هذا   الكالم   دلیل   علي  10:18 أضعها , وسلطان   أن   آخذها   أیضا ( یو 

 الهوته ...  
وفي   حدیثه   عن   نفسه   كالراعي   الصالح , قال   عن   خرافهأنا   أعطیها   حیاة   أبدیة , ولن   تهلك  

).  10:28 إلي   األبد . والیخطفها   أحد   من   یدي ( یو 
).  10-  حدیث   آخر   مع   الیهود ( یو 7 

).  10:30قال   فیه   أنا   واآلب   واحد  ( یو 
فأمسكوا   حجارة   لیرجموه , علي   اعتبار   أنه   جدف !!  

).  10:37وقال   لهم   إن   كنت   ال   أعمل   أعمال   أبي , فال   تؤمنوا   بي ( یو 
إن   لم   تؤمنوا   بي , فآمنوا   باألعمال , لكي   تعرفوا   وتؤمنوا   أن   اآلب   في   وأنا  

).  10:38 فیه ( یو 
).  10:25األعمال   التي   أنا   أعملها   باسم   أبي , هي   تشهد   لي ( یو 

).  11-  حدیثه   مع   مرثا ( یو 8 
في   مناسبة   إقامة   أخیها   لعازر   من   الموت ..  

قال   لمرثا   أنا   هو   القیامة   والحیاة . من   آمن   بي   ولو   مات   فسیحیا . وكل   من   كان   حیا  
).  26-11:25 وآمن   بي , فلن   یموت   إلي   األبد ( یو 

).  11:40وقال   لها   أیضاألم   أقل   لك   أیضا   إن   آمنت   ترین   مجد   اهللا ( یو 
).  12:28-  حدیثه   مع   اآلب ( یو 9 

قال   لآلبأیها   اآلب   مجد   اسمكفجاء   صوت   من   السماءمجدت   وأمجد   أیضا . فلما   ظن  
 الجمع   أن   صوت   رعد   أو   صوت   مالك , أجابهملیس   من   أجلي   هذا   الصوت , بل   من  



).  31-12:30 أجلكم . اآلن   دینونة   هذا   العالم . اآلن   یطرح   رئیس   هذا   العالم   خارجا ..( یو 
).  13-  حدیثه   مع   التالمیذ   عن   غسل   أرجلهم ( یو 10 

وهنا   یقدم   اإلنجیل   معني   روحیا , إذ   یقول   الرب   لتالمیذهفإن   كنت - وأنا   السید   والمعلم - 
 قد   غسلت   أرجلكم , فأنتم   یجب   أن   یغسل   بعضكم   أرجل   بعض . ألني   أعطیتكم  

).  15-13:14 مثاال ( یو 
مع   حدیث   آخر   مع   التالمیذ .  

).  14:16-  أحادیث   بعد   العشاء   مع   تالمیذه ( یو 11 
وتشمل   ثالثة   إصحاحات .. منها   حدیثه   مع   فیلبسأنا   معكم   زمانا   هذه   مدته , ولم   تعرفني  

 یا   فیلبس؟ !  من   رآني   فقد   رأي   اآلب .. ألست   تؤمن   أني   في   اآلب   واآلب   في  
).  10-14:8..( یو 

).  14:6أنا   هو   الطریق   والحق   والحیاة ( یو 
).  5-15:1أنا   الكرمة   الحقیقیة .. وأنتم   األغصان ..( یو 

-  من   حدیث   طویل   عن   إرساله   لهم   الروح   القدس   المعزي  :  12 
).  15-16:7)( یو 15:26 ( یو 

- وتعزیات   كثیرة   لتالمیذه :  13 
).  17-  مناجاته   الطویلة   مع   اآلب ( یو 14 

وتشمل   اإلصحاح   السابع   عشر   كله , ولم   ترد   إال   في   إنجیل   یوحنا . وفیها   أكثر   من   شهادة  
)  وشهادة   أنه   في   اآلب , واآلب   فیه .  22-17:21 بأنه   هو   واآلب   واحد ..( یو 

).  20-  السید   مع   مریم   المجدلیة ( یو  15 
). وهذا   اللقاء   لم   یرد   في  20:17وقوله   لهاالتلمسیني , ألني   لم   أصعد   بعد   إلي   أبي ( یو 

).  20:8 أي   إنجیل   آخر , وفي   مقدمته   إیمان   بطرس   ویوحنا   بالقیامة ( یو 
).  20-  لقاء   المسیح   مع   التالمیذ   ومنحهم   الروح   القدس   للكهنوت ( یو 16 

حیث   نفخ   في   وجوههم   وقال   لهم   اقبلوا   الروح   القدس . من   غفرتم   خطایاه , تغفر   له . ومن  
).  23-20:22 أمسكتم   خطایاه , أمسكت ( یو 

)  20-  حدیثه   مع   توما   بعد   القیامة ( یو 17 
وكیف   سمح   له   أن   یضع   یده   في   جنبه , ویبصر   أثر   المسامیر   في   یدیه , وقال   لهالتكن  



).  29-20:26 غیر   مؤمن , بل   مؤمنا .. فقال   توماربي   وٕالهي ..( یو 
).  21-  حدیثه   مع   التالمیذ   عند   بحیرة   طبریة ( یو 18 

).  21:22وقوله   لبطرسأتحبني   أكثر   من   هؤالء .. ارع   غنمي .. ارع   خرافي ..( یو 
معجزات   انفرد   بها :  

).  50-1:48-  رؤیته   للنثنائیل   تحت   التینة ( یو 1 
).  11-2:1-  تحویل   الماء   إلي   خمر   في   عرس   قانا   الجلیل  ( یو 2 
).  54-4:46-  شفاء   ابن   خادم   الملك , في   قانا   الجلیل ( یو 3 
).  16-5:2  سنة ( یو 38-  شفاء   مریض   بیت   حسدا   بعد  4 
).  38-9:1-  منح   البصر   للمولود   أعمي ( یو 5 
).  11-  إقامة   لعازر   بعد   أربعة   أیام  ( یو 6 
).  14-21:1  سمكة )( یو 153-  صید   السمك   الكثیر (7 

هذه   المعجزات   لم   ترد   في   أي   إنجیل   آخر , وسنشرحها   بالتفصیل .  
كذلك   ذكر   معجزتین   وردتا   في   أناجیل   أخري , وهما   معجزة   الخمس   خبزات   والسمكتین  

 ).25-6:18). والمشي   علي   الماء  ( یو 13-6:5( یو 
 

 ) 2 إنجیل   یوحنا (
 

المعجزات   في   إنجیل   یوحنا 
انتقي   یوحنا   اإلنجیلي   تسع   معجزات :  سبع   منها   لم   ترد   إال   في   إنجیله   فقط , أما   االثنتان  
 األخریان : فواحدة   منهما   وردت   في   كل   األناجیل , وهي   معجزة   إشباع   اآلالف   من   خمس  
 خبزات   وسمكتین . واألخري   وردت   في   بعض   األناجیل   وهي   معجزة   المشي   علي   الماء .  
ونالحظ   في   هذه   المعجزات   أن   ثالثا   منها   فیها   عنصر   الخلق , وهي   من   شأن   اهللا   وحده  

 وهي :  
-  تحویل   الماء   خمرا .  1 
-  منح   البصر   للمولود   أعمي .  2 
-  معجزة   الخمس   خبزات   والسمكتین .  3 



تحویل   الماء   خمرا :  
).  11-2:1وهي   أولي   المعجزات   التي   حدثت   في   قانا   الجلیل ( یو 

وعنصر   القوة   فیها   أنها   تشمل   القدرة   علي   الخلق , إذ   خلق   الرب   مادة   جدیدة , لم   تكن  
 موجودة .  

فالمعروف   أن   الماء   یتكون   من   مادتین   هما   األوكسجین   واألیدروجین . فمن   أین   أتت  
 مادة   الكحول   وباقي   مركبات   الخمر؟ !  لقد   خلقها   خلقا   من   الشيء ..  

والخلق   صفة   من   صفات   اهللا   وحده .  
ومما   یزید   في   قوة   المعجزة , أنها   تمت   بمجرد   مشیئته   الداخلیة , بدون   أیة   عملیة   وبدون  

 أي   أمر .  
لقد   أمر   أن   یمألوا   األجران   ماء .. ثم   قال   لهم   استقوا .. فإذا   بالماء   قد   صار   خمرا ..! لم  
 یمد   یده   علیه , ولم   یرشمه , ولم   یقل   لیصر   الماء   خمرا . وٕانما   بمجرد   أنه   شاء   أن   یحدث  

 هذا , تم   التحول   وخلق   مادة   جدیدة !  
). وهكذا   بالنسبة   إلي   باقي  1:3في   سفر   التكوین , قال   اهللا   لیكن   نور , فكان   نور ( تك 

 الخلیقة .. أما   هنا , فلم   یقل   لیصر   الماء   خمرا , وٕانما   شاء   فكان ..  
إبصار   المولود   أعمي :  

).  9وهو   أیضا   عملیة   خلق :  خلق   عینین   لهذا   األعمي ( یو 
وهي   معجزة   لم   تحدث   من   قبل , كما   قال   الرجلمنذ   الدهر   لم   یسمع   أن   أحدا   فتح   عیني  

).  9:38). وكان   من   نتائجها   أن   األعمي   آمن   وسجد   للرب ( یو 9:32 مولود   أعمي ( یو 
ومما   یزید   قوتها , أمران :  

-  أن   خلق   العینین   تم   بطریقة   تشبه   خلق   اإلنسان   األول .  1 
).  11-9:6إذ   أنه   صنع   طیناوطلي   بالطین   عیني   األعمي ( یو 

الطین   الذي   إذا   وضع   في   عیني   بصیر , یفقد   بصره   ویصیر   أعمي , هنا   یوضع   في  
 عیني   أعمي   فیبصر !!  

ومما   یزید   قوة   المعجزة   أیضا :  
)  والمفروض   أن   االغتسال   یزیل  9:7-  قوله   لهاذهب   واغتسل   في   بركة   سلوام ( یو 2 

 الطین   من   عینیه .  



فبدال   من   أن   یزیل   الطین   بالماء , نراه   علي   العكس   قد   تثبت , ارتبط   في   الجسد   بأنسجة  
 وأعصاب   وشرایین , وصار   عینین   تبصران !!  

معجزة   الخمس   خبزات :  
). وهي  14-6:5أي   إطعام   حوالي   خمسة   آالف   رجل   بخمسة   أرغفة   وسمكتین ( یو 

 المعجزة   الوحیدة   التي   ذكرت   في   إنجیل   یوحنا , وفي   باقي   األناجیل   الثالثة   أیضا .  
وفیها   أیضا   عملیة   خلق ..  

فكیف   أمكن   إشباع   اآلالف   من   خمس   خبزات   وسمكتین؟ !  والعجیب   في   هذه   المعجزة  
 وما   یزید   في   قوتها , أنه   بعد   أن   شبع   الجموع , فضلت   عنهم   كسر   مألت   اثنتي   عشرة  

). وهنا   تبدو   عملیة   الخلق   واضحة   حتي   لو   لم   یأكل   الناس   شیئا .  13-6:12 قفة !!( یو 
كیف   امتألت   اثنتا   عشرة   قفة   من   بقایا   خمس   خبزات   وسمكتین؟ !  إال   بخلق   مادة   من  

 الخبز   والسمك   تمأل   القفف .  
وهنا   یبدو   السید   خالقا , مما   یدل   علي   الهوته . وبهذا   یحقق   یوحنا   اإلنجیلي   هدفه   من  

 كتابة   اإلنجیل . واختیاره   هذه   المعجزة   علي   الرغم   من   ذكرها   قبال   في   األناجیل   الثالثة  
 األخري .  

إقامة   لعازر :  
ذكرت   في   األناجیل   األخري   معجزتان   إلقامة   الموتي   أجراها   الرب . وهما   إقامة   ابنة  

 یایرس , وٕاقامة   ابن   أرملة   نایین .  
).  11ولكن   معجزة   إقامة   لعازر   كانت   لها   قوة   خاصة   تمیزها ( یو 

إذ   كان   قد   دفن   في   قبر , ومرت   علیه   أربعة   أیام , والمفروض   أن   جسمه   یكون   قد   بدأ  
).  11:39 یتحلل , حتي   أن   أخته   مرثا   قالت   للربیا   سید   قد   أنتن , ألنه   له   أربعة   أیام ( یو 

وكأن   المعجزة   هنا   معجزتین :  
-  حفظ   الجسد   سلیما   طوال   األربعة   أیام   التي   قضاها   في   القبر .  1 
-  إقامة   الجسد   من   الموت   بإرجاع   الروح   إلیه   واتحادها   به .  2 

).  11:43والمعجزة   تمت   أیضا   بفعل   أمر : لعازر   هلم   خارجا ( یو 
رؤیة   نثانائیل :  

).  1:48قال   الرب   لنثانائیلقبل   أن   دعاك   فیلبس , وأنت   تحت   التینة , رأیتك ( یو 



والتقلید   یروي   قصة   خاصة   بهذه   المعجزة , ال   داعي   اآلن   لذكرها , ولكن   یكفي   من  
 االعتماد   علي   نص   اإلنجیل   أن   نقول :  

تدل   هذه   المعجزة   علي   معرفة   بالغیب   خاصة   باهللا   وحده .  
ولعل   هذا   ما   جعل   نثانائیل   یقول   بعدها   مباشرةیا   معلم , أنت   ابن   اهللا , وهكذا   آمن . ولكن  
 الرب   أضاف   إلي   هذا   اإلیمان   قوله   لنثانائیلهل   آمنت   ألني   قلت   لك   إني   رأیتك   تحت  

 التینة؟سوف   تري   أعظم   من   هذا .. الحق   الحق   أقول   لكم :  
من   اآلن   ترون   السماء   مفتوحة .. ومالئكة   اهللا   یصعدون   وینزلون   علي   ابن   اإلنسان .  

وهذه   عالقة   أخري   للسید   مع   مالئكة   السماء   تثبت   الهوته ..  
بعد   أن   أورد   القدیس   یوحنا   في   إنجیله   بعض   معجزات   عن   سیطرة   الرب   علي   الطبیعة : 

 علي   الماء , وعلي   األسماك , علي   صحة   اإلنسان .  
المشي   علي   الماء :  

معجزة   المشي   علي   ماء   البحر   وردت   في   أناجیل   أخري .  
). ومما   یعطي   قوة   أكثر   لهذه   المعجزة , حالة   البحر  25-6:18ووردت   في   إنجیل   یوحنا (

)  ومشي   السید   علي   البحر , بعد   أن  18 وقتذاك   إذهاج   البحر   من   ریح   عظیمة   تهب ( ع 
 جدفوا   بالسفینة   نحوا   من   خمس   وعشرین   غلوة   أو   ثالثین .  

صید   السمك   الكثیر :  
).  11-21:3وهي   معجزة   بعد   القیامة , ووردت   في   إنجیل   یوحنا   فقط ( یو 

وتشبه   نفس   المعجزة   التي   حدثت   مع   بطرس   الرسول , وشاهدها   یوحنا   ویعقوب   ابنا  
). وكانت   نتیجتها   أن   هؤالء   التالمیذتركوا   كل   شيء   وتبعوه ..  11-5:1 زبدي ( لو 

وقوة   المعجزة   هنا   في   نقطتین :  
أ -  أن   الرب   عرف   أین   یوجد   السمك :  

).  6فقال   لهمالقوا   الشبكة   إلي   جانب   السفینة   فتجدوا ( ع 
ب -  كثرة   السمك   الذي   وجدوه :  

وفي   ذلك   قیلولم   یعودوا   یقدرون   أن   یجذبوها   من   كثرة   السمك .  
): امسكوا   سمكا   كثیرا   جدا , فصارت   شبكتهم   تتخرق .  5وهذا   یشبه   ما   قیل   في ( لو 

وهنا   نري   نفس   القوة   هي   هي , في   بدء   الكرازة , وما   بعد   القیامة .  



).  7ومن   تأثیر   هذه   المعجزة   قال   یوحنا   لبطرسهو   الرب ( ع 
شفاء   ابن   خادم   الملك :  

).  45-4:46وهي   معجزة   انفرد   بها   إنجیل   یوحنا   ووردت   في  ( یو 
وقوة   هذه   المعجزة   تظهر   في   نقطتین :  
أ -  كان   المریض   علي   شفا   الموت :  

خادم   الملك   سأله   أن   ینزل   ویشفي   ابنه , ألنه   كان   مشرفا   علي   الموت . لذلك   قال   له   یا  
 سید   انزل   قبل   أن   یموت   ابني .  
واألمر   اآلخر   في   قوة   المعجزة :  

ب -  أنها   تمت   باألمر , وفي   نفس   اللحظة , ودون   أن   یري   الرب   المریض .  
).  53-4:51وكانت   نتیجة   هذه   المعجزة   أن   خادم   الملكآمن   هو   وبیته   كله ( یو 

وهذه   المعجزة , مثل   معجزة   تحویل   الماء   خمرا , تمت   هي   أیضا   مثلها   في   قانا   الجلیل .  
شفاء   مریض   بیت   حسدا :  

)  وتظهر   قوة   هذه  9-5:1هي   أیضا   من   المعجزات   التي   انفرد   بها   إنجیل   یوحنا (
 المعجزة   في :  

أ -  المریض   طال   علیه   المرض .  
كان   له   ثماني   وثالثون   سنة   ملقي   إلي   جوار   بركة   بیت   حسدا . إذن   فهذا   مرض  

 مستعص . والشك   خالل   تلك   المدة   الطویلة   رآه   كل   أهل   المنطقة   كبارا   وصغارا . وبخاصة  
 ألن   المكان   مشهورا , وكانت   تتم   فیه   معجزات   شفاء   بواسطة   مالك   یحرك   الماء   فمن  

 نزل   أوال   یبرأ .  
ب -  تمت   المعجزة   باألمر , وبدون   أیة   عملیة .  

قال   له   الربقم   احمل   سریرك   وامش . فللحال   برأ .. بمجرد   أمر   صدر   من   الرب , حتي   دون  
 أن   یضع   علیه   یده .  

ج -  لم   یبرأ   المریض   فقط , وٕانما   أیضا   حمل   سریره   ومشي .  
هذا   الذي   كان   مضطجعا   علي   فراشه   إلي   جوار   البركة , الیقوي   علي   القیام , بل   كان  

 محتاجا   إلي   إنسان   یحمله   ویلقیه   في   البركة !!  أصبح   هو   قادرا   أن   یقوم   ویحمل  
 سریره . وكان   ذلك   في   یوم   سبت .  



نالحظ   في   هذه   المعجزة , أن   بعضها   تم   في   یوم   سبت .  
).  5أ -  معجزة   شفاء   مریض   بیت   حسدا ( یو 

).  9ب -  معجزة   منح   البصر   للمولود   أعمي ( یو 
).  11ج -  معجزة   إقامة   لعازر ( یو 

  **** 
ذكر   القدیس   یوحنا   اإلنجیلي , أن   هناك   معجزات   أخري   الحصر   لها .  

فقالوآیات   أخري   كثیرة   صنعها   یسوع   قدام   تالمیذه   لم   تكتب   في   هذا   الكتاب . وأما   هذه  
 فقد   كتبت , لتؤمنوا   أن   یسوع   المسیح   ابن   اهللا , ولكي   تكون   لكم   إذا   آمنتم   حیاة  

).  31, 20:30 باسمه ( یو 
وقال   أیضا   في   آخر   إنجیلهوأشیاء   آخر   كثیرة   صنعها   یسوع , إن   كتبت   واحدة  

).  21:25 فواحدة , فلست   أظن   أن   العالم   نفسه   یسع   الكتب   المكتوبة ( یو 
نقطة   أخري   أنفرد   بها   إنجیل   یوحنا   وهي   حدیثه   عن   السید   المسیح , من   حیث   هو   االبن  

 الوحید , وتأكیده   لهذه   الحقیقة .  
ابن   اهللا   الوحید :  

قد   یقول   البعض   كلنا   أبناء   اهللا , فما   هي   میزة   المسیح   كابن   اهللا؟   ماذا   یفترق   في   هذه  
 النقطة   عن   البشر؟ !  

بنوة   المسیح   هللا   وردت   في   األناجیل   األخري ..  
فما   هي   الحقیقة   التي   أراد   یوحنا   اإلنجیلي   توضیحها , ممیزا   بنوة   المسیح   عن   كل   بنوة  

 أخري؟   إنها   تأكیده   علي   أن   المسیح   هو   االبن   الوحید .  
ورد   هذا   األمر   في   عدة   مواضع   هي :  

) اهللا   لم   یره   أحد   قط . االبن   الوحید   الذي   هو   في   حضن   اآلب   هو   خبر .  1:14- ( یو 1 
إنه   أعطانا   فكرة   عن   اهللا   الیمكن   رؤیته .  

وقد   أثبت   الرب   هذا   األمر   في   قوله   لفیلبس , لما   سأله   ذاكأرنا   اآلب   وكفانا . فأجابه   الرب  
 موبخا   وموضحاأنا   معكم   زمانا   هذه   مدته , ولم   تعرفني   یا   فیلبس؟ !  الذي   رآني   فقد   رأي  

).  14:9 اآلب , فكیف   تقول   أنت : أرنا   اآلب؟ !( یو 
وأكمل   الشرح   بقولهألست   تؤمن   أني   أنا   في   اآلب , واآلب   في .. وهذه   العبارة   األخیرة  



 سنوردها   وأمثالها   باستفاضة   عند   الحدیث   عن   العالقة   بین   اآلب   واالبن   في   إنجیل  
 یوحنا ..  

) هكذا   أحب   اهللا   العالم , حتي   بذل   ابنه   الوحید , لكي   الیهلك   كل   من   یؤمن  3:16- ( یو 2 
 به , بل   تكون   له   الحیاة   األبدیة .  

وهنا   نري   أن   الفداء   قام   به   االبن   الوحید .  
وأنه   البد   من   اإلیمان   به , لنوال   الحیاة   األبدیة , وللخالص   من   الهالك   األبدي   بسبب  

).  3:17 الخطیة .. وهكذا   أرسل   اهللا   ابنه   لخالص   العالم ( یو 
ویكرر   عبارة ( االبن   الوحید )  في   نفس   المناسبة   فیقول :  

)  الذي   یؤمن   به   ال   یدان . والذي   الیؤمن   قد   دین , ألنه   ال   یؤمن   باسم   ابن  3:18- ( یو 3 
 اهللا   الوحید .  

ونري   هنا   تكرارا   لوجوب   اإلیمان   به   للنجاة   من   الدینونة . ومن   الیؤمن   تقع   علیه  
 الدینونة .  

) والكلمة   حل   بیننا , ورأینا   مجده   مجدا   كما   لوحید   من   اآلب .  1:14- ( یو 4 
الكلمة   أي   اللوجوس , تجسد   وحل   بیننا , بمجده , مجدا   یلیق   بوحید   لآلب .. وسنشرح   هذا   في  

 الفقرة   المقبلة   إن   شاء   اهللا .  
ولكننا   نورد   هنا   مالحظة   هامة . وهي   أن   وصف   السیدالمسیح   بأنه   االبن   الوحید   ورد  

 أیضا   في   رسالة   یوحنا   األولي .  
) بهذا   أظهرت   محبةاهللا   فینا , أن   اهللا   قد   أرسل   ابنه   الوحید   إلي   العالم   لكي   نحیا  4:9 یو 1 (

 به .  
ویتابع   حدیثه   فیذكر   أن   عمل   االبن   الوحید   هو   القیام   بعملیة   الفداء , أو   الكفارة , فیقول : في  

 هذا   هي   المحبة , لیس   أننا   أحببنا   اهللا , بل   أنه   هو   أحبنا   قبال , وأرسل   ابنه   كفارة  
).  4:10 یو 1 لخطایانا (

معني   عبارة   االبن   الوحید :  
نحن   أبناء   هللا , ولكننا   لسنا   من   طبیعته   اإللهیة , وٕانما :  

-  نحن   أبناء   باإلیمان :  كما   قیلوأما   كل   الذین   قبلوه , فأعطاهم   سلطانا   أن   یصیروا  1 
).  1:12 أبناء   اهللا , أي   المؤمنین   باسمه ( یو 



-  ونحن   أبناء   بالمحبة : وفي   ذلك   قیالنظروا   أیة   محبة   أعطانا   اآلب , حتي   ندعي   أوالد  2 
).  3:1 یو 1 اهللا (

) متوقعین   التبني   فداء   أجسادنا .  8:23-  ونحن   أبناء   بالتبني , كما   ورد   في ( رو 3 
أما   ابن   اهللا   الوحید , فهو   الوحید   الذي   من   طبیعة   اآلب , ومن   جوهره , من   الهوته .  

وفي   هذا   یختلف   عن   الذین   دعوا   أبناء , باإلیمان   بالحب   بالتبني .  
وهكذا   اشتمل   إنجیل   یوحنا   علي   ثالث   عبارات   في   الداللة   علي   بنوة   المسیح   هللا , وهي :  

-  ابن   اهللا   الوحید .  1 
-  االبن . مجرد   عبارة ( االبن )  تعني   أنه   هو . وتدل   ضمنا   علي   أنه   الیوجد   ابن   غیره .  2 
-  ابن   اهللا .  3 

وسنشرح   هذه   األمور   إن   شاء   اهللا   في   حینها .  
 ونبین   أیضا   االستخدام   الالهوتي   لعبارة ( ابن   اإلنسان ). 

 
 

 )3إنجیل   یوحنا  (
لسید   المسیح   في   إنجیل   یوحنا 

تكلمنا   في   المقال   السابق   عن   انفراد   إنجیل   یوحنا   بقوله   عن   السید   المسیح  :( ابن   اهللا  
 الوحید )  وما   یحمل   هذا   اللقب   من   دالالت   تمیز   الرب   عن   باقي   البشر   كأبناء   اهللا .  

ونتناول   الیوم   نقاطا   أخري   من   ألقاب   السید   المسیح   في   هذا   اإلنجیل :  
ابن   اإلنسان :  

ذكر   هذا   اللقب   بمفهوم   الهوتي . ومن   أمثلة   ذلك 
)  قول   الرب   لنیقودیموس   لیس   أحد   صعد   إلي   السماء  , إال   الذي   نزل   من  3:13 ( یو 

 السماء  , ابن   اإلنسان   الذي   هو   في   السماء .  
ویفهم   من   هذا   أن   ابن   اإلنسان   في   السماء   بینما   هو   موجود   في   نفس   الوقت   علي  

 األرض   یكلم   نیقودیموس  , أي   أنه   في   السماء   واألرض   معا .  
ویفهم   منه   أیضا   لم   یصعد   إلي   السماء   العادیة   التي   صعد   إلیها   إیلیا   أو   أخنوخ .. إنما  

 البد   أنه   یقصد   سماء   أخري   لم   یصعد   إلیها   أحد   أي   السماء   التي   هي   عرش   اهللا  ( متي  



).  148:4) . أو   هي   سماء   السموات   كما   ورد   في   المزامیر  ( مز 5:34
   وهكذا   تثبت   هذه   اتحاد   ناسوته   بالهوته   بسر   الینطق   به , الذي   أسمیناه  ( الطبیعة  

 الواحدة ).  
فعبارة   ابن   اإلنسان   هنا , وهي   تعني   الطبیعة   البشریة , تدل   في   نفس   الوقت   علي   طبیعته  

 اإللهیة   التي   توجد   فیها   السماء   واألرض .  
)  قوله   لنثنائیل :  1:50 ــ  ( یو 2 

من   اآلن   ترون   السماء   مفتوحة  , ومالئكة   اهللا   یصعدون   وینزلون   علي   ابن   اإلنسان  
)  وأن   المالئكة   تمجده , أو  1:4 ومعني   هذا   أنه   أعظم   من   المالئكة   كما   ورد   في  ( عب 

).  1:13 تخدمه   كما   ورد   في  ( مر 
نالحظ   أن   السید   المسیح   بدأ   هذه   العبارة   بقوله   لنثنائیلسوف   تري   أعظم   من   هذا   أي  
 أعظم   من   معرفة   الغیب , األمر   الذي   بسببه   آمن   نثنائیل   وقال   له   یامعلم   أنت   ابن   اهللا  

).  1:50,49( یو 
إذن   استخدم   عبارة   ابن   اإلنسان   في   معني   أعظم   من   الذي   قیل   له   فیه   أنت   ابن   اهللا .  

وهنا   نري   العبارة   أیضا   تستخدم   بمعني   الهوتي .  
)  في   تكملة   حدیثه   مع   نیقودیموس :  3:15,14 ــ  ( یو  3 

 ..  ینبغي   أن   یرفع   ابن   اإلنسان , لكي   الیهلك   كل   من   یؤمن   به  , بل   تكون   له   الحیاة  
 األبدیة .  

وهنا   تحدث   عن   اإلیمان   به ... وأن   هذا   اإلیمان   یؤدي   إلي   الخالص   وٕالي   الحیاة  
 األبدیة   والشك   أن   هذا   معني   خاص   بالهوته .  

)  في   عالقته   باآلب :  5:27 ــ  ( یو 4 
وأعطاه   سلطانا   أن   یدین   أیضا  , ألنه   ابن   اإلنسان 

)  وكون   أن   ابن  18:25والمعروف   أن   الدینونة   هللا   وحده  , ألنه   دیان   األرض   كلها  ( تك  
 اإلنسان   له   الدینونة   فهذا   معني   یدل   علي   الهوته .  

ونالحظ   أیضا   في   نفس   اإلصحاح  , یقول   قبل   ذلكاآلب   الیدین   أحدا  , بل   أعطي   كل  
).  5:22 الدینونة   لالبن (  یو  

وبوضع   اآلیتین   معا   نري   أن   كل   الدینونة   لالبن  ( أي   ابن   اهللا ), أي   أن   التعبیرین   یعطیان  



 معني   واحدا : ابن   اإلنسان   هو   ابن   اهللا . هل   بعد   هذا   یسألنا   أحد   عن   سر   إیماننا  
 بالطبیعة   الواحدة  , طبیعة   االبن   المتجسد , التي   تتحد   فیها   الطبیعتان؟ !  

عالقته   باآلب :  
لعل   من   أبرز   األمور   في   هذه   العالقة   آیات   مهمة   هي :  

)  عن   وحدانیته   مع   اآلب . آیة   واضحة   یقول   فیها :  10:30 ( یو 
 ــ   أنا   واآلب   واحد .  1 

ومعناها   واحد   في   الجوهر , وفي   الطبیعة  ,  وفي   الالهوت . حتي   أن   الیهود   لما   سمعوا  
).  10:31 منه   هذه   العبارة   مباشرة   تناولوا   حجارة   لیرجموه  ( یو  

):  17:22,11وقد   أكد   هذا   المعني   في   مناجاته   مع   اآلب   بقوله   عن   تالمیذه  ( یو  
 ــلیكونوا   واحدا   كما   نحن 2 
 ــ   لیكونوا   واحدا   كما   أننا   واحد 3 

لم   یحدث   مطلقا   أن   أحدا   تحدث   مع   اآلب   هكذا , قال   إنه   واآلب   واحد ..  
)  قوله   لتلمیذه   فیلبس   لما   قال   أرنا   اآلب   وكفانا :  14:9 ــ  ( یو  4 

أنا   معكم   زمانا   هذه   مدته , ولم   تعرفني   یافیلبس 
الذي   رآني   فقد   رأي   اآلب ...  فكیف   تقول   أنت   أرنا   اآلب؟ !  

ومعني   هذا   أننا   رأینا   اآلب   في   ابنه  , وأن   اآلب   وابنه   واحد . هو   في   اآلب   واآلب   فیه ..  
وقد   أوضح   هذا   المعني   في   نفس   حدیثه   مع   فیلبس   إذ   قال   له   بعد   ذلك :  

) ألست   أني   أنا   في   اآلب , واآلب   في 14:11,10 ــ  ( یو 5 
ویقول   بعدها   أیضا   صدقوني   إني   في   اآلب   واآلب   في ...  

وهذا   المعني   واللفظ   أیضا   في   مناجاته   لآلب   حیث   یقول   له   أیضا   عن   التالمیذ   ومن  
 یؤمنون   به   بكالمهم :  

)  لیكون   الجمیع   واحدا  , كما   أنك   أنت   أیضا   اآلب   في  , وأنا   فیك 17:21 ــ  ( یو  6 
)  10:38وهذا   المعني   كرره   الرب   أیضا   في  ( یو  

آیات   أخري   عن   مساواته   لآلب .  
)  لكي   یكرم   الجمیع   االبن   كما   یكرمون   اآلب 5:23 ــ  ( یو  7 

من   یستطیع   أن   یدعي   أن   له   نفس   اإلكرام   الذي   لآلب   إال   لو   كان   هو   واآلب  



 وحدا . ویقول   أیضا   عن   نفس   المساواة :  
)  كما   أن   اآلب   یقیم   الموتي   ویحیي ,  كذلك   االبن   أیضا   یحیي   من   یشاء .  5:21 ــ  ( یو  8 

السید   المسیح   یعلن   ذاته 
تكلم   القدیس   یوحنا   كثیرا   عن   السید   المسیح . لكن   من   أهم   ما   ورد   فیه , تلك   العبارات   التي  

 أعلن   فیها   السید   ذاته   وقال   فیها  : أنا   هو ..  
أنا   هو :  

نحاول   أن   نذكر   أهم   هذه   العبارات  , ثم   نعلق   علیها   لندرك   داللتها ..  
) أنا   هو   نور   العالم . من   یتبعني   الیمشي   في   الظلمة , بل   یكون   له   نور  8:12 ــ ( یو  1 

 الحیاة   وقد   كرر   الرب   هذه   الصفة   في   قولهمادمت   في   العالم   فأنا   هو   نور   العالم  
).  9:5( یو 

).  1:9ویوحنا   اإلنجیلي   وصف   السید   المسیح   بأنه   النور   الحقیقي  ( یو 
هذا   النور   الذي   ینیر   كل   إنسان . وعبارة   الحقیقي   تمیزه   عن   كل   نور   آخر , فهو   نور   في  
 ذاته . أما   األنوار   األخري   فتستمد   نورها   منه  . لذلك   قال   اإلنجیلي   عن   المعمدان   لم   یكن  

).  1:8 هو   النور , بل   لیشهد   للنور ( یو  
وعن   كونه   النور   قال   أیضا :  

)  أنا   قد   جئت   نورا   إلي   العالم , حتي   كل   من   یؤمن   بي   ال   یمكث   في   الظلمة 12:46 ( یو 
وقال   للیهود   عن   نفسه   لما   سألوه   من   هو   هذا   ابن   اإلنسان؟   فأجاب   النور   معكم   زمانا  

 قلیال   بعد . فسیروا   مادام   لكم   النورلئال   یدرككم   الظالم ..  مادام   لكم   النور , آمنوا   بالنور  
).  36  ــ 12:34 لتصیروا   أبناء   النور (  یو  

وقال   أیضا   هذه   هي   الدینونة :  إن   النور   قد   جاء   إلي   العالم , وأحب   الناس   الظلمة   أكثر  
).  3:19 من   النور , ألن   أعمالهم   كانت   شریرة  ( یو  

ماذا   قال   السید   المسیح   أیضا   عن   نفسه   ؟قال :  
  * * * 

)  أنا   هو   القیامة   والحیاة  . من   آمن   بي   ولو   مات  , فسیحیا .  11:25 ــ  ( یو 2 
وعالقة   السید   المسیح   بالحیاة   تسترعي   االنتباه . ألننا   كلنا   كنا   تحت   حكم   الموت   بسبب  

 خطایانا   أو   كنا   أمواتا   بالخطایا   حسب   تعبیر   الرسول , أو   أمواتا   بالذنوب   والخطایا  (  أف  



)  فأحیانا   المسیح  . هو   سبب   حیاتنا   لذلك   یقول   الرسول   لي   الحیاة   هي   المسیح  2:5,1
)  1:21( في  

ویكرر   السید   المسیح   عالقته   بالحیاة , فیقول :  
)  أنا   هو   الطریق   والحق   والحیاة :  14:6 ــ  (  یو  3 

). في   البدء   كان   الكلمة  1:1هو   الحق  , ألنه   هو   اللوجوس   أو   الكلمة , كما   ورد   في  ( یو 
( اللوجوس ). وهو   الحیاة , أو   كما   قال   القدیس   یوحنا   فیه   كانت   الحیاة , والحیاة   كانت   نور  

) . ألننا   بدونه   كنا   أمواتا  , وكنا   في   الظلمة , ومعرضین   أن   نطرح  1:4 الناس  ( یو  
 إلیالظلمة   الخارجیة   فأحیانا  , وأخرجنا   من   الظلمة   إلي   النور .  

وهو   الطریق  , ألن   به   وحده   نصل   إلي   اآلب .  
)..  إننا   عرفنا  14:6وهو   الذي   قال   في   ذلك  : لیس   أحد   یأتي   إلي   اآلب   إال   بي ( یو  

 اآلب   عن   طریقه , ورأینا   اآلب   فیه . وقال   عن   ذلك   من   رآني   فقد   رأي   اآلب  (  یو  
14:9  .(

وألننا   الیمكن   أن   نصل   إلي   اآلب   إال   به   لذلك   قال   عن   نفسه :  
  * * * 

) أنا   هو   الباب   أنا   باب   الخراف 10:9,8 ــ  ( یو  4 
إن   دخل   بي   أحد   یخلص  . ویدخل   ویخرج   ویجد   مرعي   والذي   یدخل   إلي   الخراف   من  

).  1 :10 غیر   هذا   الباب , هو   سارق   ولص  ( یو 
وفي   إعالنه   لنفسه   أنه   باب   الخراف  , یعلن   لنا   صفة   أخري   في   قوله :  

)  أنا   هو   الراعي   الصالح :  10:14,11 ــ  ( یو  5 
ویكملنا   بقوله   والراعي   الصالح   یبذل   نفسه   عن   الخراف . هو   إذن   الفادي   الذي   یبذل  

 نفسه   عنا . ویشرح   السید   المسیح   في   هذا   اإلصحاح   عمله   كراع , فیقولوأنا   أضع   نفسي  
) . ویقول   أنا   أعطیها   حیاة   أبدیة , ولن   تهلك   إلي  10:15 عن   الخراف  ( یو 

).  10:28 األبد , والیخطفها   أحد   من   یدي  ( یو  
هو   هنا   الراعي , والفادي   والحافظ . وهو   أیضا   الباب  , وهو   معطي   الحیاة ..  

وماذا   یعلن   السید   المسیح   أیضا   عن   ذاته   ؟إنه   یقول :  
) أنا   الكرمة   وأنتم   األغصان :  15:1,5 ــ  ( یو  6 



إنه   هنا   یشرح   عالقته   بنا   لیس   فقط   كعالقة   الراعي   بخرافه  , بل   أكثر   من   هذا : إننا   فیه , 
 وهو   فینا . نحن   فیه   كاألغصان   في   الكرمة . كل   غصن   الیثبت   في   الكرمة , یجف  

 ویقطع . وهو   فینا   باعتبار   أن   عصارة   الكرمة   تسري   في   األغصان   وتمنحها   الحیاة .  
وعالقة   الكرمة   باألغصان   تشبه   عالقة   الرأس   بالجسد  , كما   شرحها   بولس   الرسول , في  

)  5:30,23 أن   السید   المسیح   هو   رأس   الكنیسة ,  ونحن   أعضاء   في   جسده (  أف  
وٕان   كانت   الكرمة   هي   سبب   حیاة   أغصانها , فإن   السید   المسیح   یعلن   لنا   عالقة   أخري  

 له   بنا   في   قوله :  
)  أنا   هو   خبز   الحیاة :  6:48,35 ــ  ( یو 7 

). أنا   هو  6:35ویضیفمن   یقبل   إلي   فال   یجوع . ومن   یؤمن   بي   فال   یعطش   أبدا  ( یو  
) أنا   هو   الخبز   الحي   الذي   نزل   من   السماء . إن  6:41 الخبز   الذي   نزل   من   السماء  ( یو  

 أكل   أحد   من   هذا   الخبز   یحیا   إلي   األبد   والخبز   الذي   أنا   أعطي   هو   جسدي   الذي   أبذله  
 من   أجل   حیاة   العالم   هذا   هو   الخبز   النازل   من   السماء ,  لكي   یأكل   منه   اإلنسان  

).  50,51::6 والیموت  ( یو  
ویربط   السید   المسیح   ذاته   بالحیاة   مرة   أخري  , فیقول   أیضا :  

من   یأكل   جسدي   ویشرب   دمي  , فله   حیاة   أبدیة ... من   یأكل   جسدي   ویشرب   دمي  , یثبت  
).  6:58)  من   یأكل   هذا   الخبز   فإنه   یحیا   إلي   األبد  ( یو  6:56,54 في   وأنا   فیه  ( یو  

هذا   كله   من   جهة   عالقته   بنا   فماذا   عن   عالقته   باآلب؟ 
  * * * 

).  9:37 ــ   إنه   یعلن   للمولود   أعمي   إنه   االبن  , ابن   اهللا  (  یو  8 
قال   للمولود   أعمي   أتؤمن   بابن   اهللا؟فأجابه   ذاك   وقال   من   هو   یاسید   ألؤمن   به؟قال   لهقد  

).  38  ــ  9:35 رأیته . والذي   یتكلم   معك   هو   هو   فقال   أؤمن   یاسید   وسجد   له  (  یو  
وماذا   قال   أیضا   عن   عالقته   باآلب   ؟لقد   قال :  

  * * * 
)  أنا   واآلب   واحد :  10:30 ــ  ( یو  9 

وقد   فهم   الیهود   المقصود   من   هذه   العبارة   فما   أن   سمعوها   حتي   أمسكوا   حجارة   لیرجموه  
) . فلما   سألهم   عن   سبب   محاولتهم   رجمه , أجابوا   لسنا   نرجمك   ألجل   عمل  10:31( یو  



).  10:33 حسن  , بل   ألجل   تجدیف   فإنك   وأنت   إنسان   تجعل   نفسك   إلها  ( یو  
  * * * 

 ــ   أما   عن   رسالته  , فقد   أعلن   أنه   المسیح  ( المسیا )  في   حدیثه   مع   المرأة   السامریة .  10 
المسیح :  

 ــ   قالت   له   المرأة   السامریة   أنا   أعلم   أن   مسیا   یقال   له   المسیح   یأتي  . فمتي   جاء   ذاك  1 
) . وهذا   إعالن  4:26,25 یخبرنا   بكل   شئ  . قال   له   یسوع  :  أنا   الذي   أكلمك   هو  ( یو  

 صریح   من   السید   المسیح   نفسه .  
 ــ   وهكذا   نري   أنه   بعد   أن   كرز   للسامریین   قالوا   للمرأة   إننا   لسنا   بعد   بسبب   كالمك  2 

 نؤمن  . ألننا   نحن   قد   سمعنا   ونعلم   أن   هذا   هو   بالحقیقة   المسیح   مخلص   العالم  ( یو  
4:42  .(
  +++ 

-  وواضح   أن   هذا   هو   أحد   األهداف   البارزة   إلنجیل   یوحنا , إذ   قال   عن   هدفه   من  3 
 تسجیل   ما   أورده   من   معجزاتوأما   هذه   فقد   كتبت , لتؤمنوا   أن   یسوع   هو   المسیح   ابن   اهللا .  

.  20:31ولكن   تكون   لكم   إذا   آمنتم   حیوة   باسمةیو 
  +++ 

-  وقد   كان   هذا   الموضوع   یشغل   الیهود   كثیرا , حتي   أنهم   قالوا   له : إلي   متي   تعلق  4 
. فأجابهم   السید   المسیح   بما   یفهم  10:24 نفوسنا؟إن   كنت   أنت   المسیح , فقل   لنا   جهرایو 

 منه   ذلك   قائال   في   توبیخإني   قلت   لكم , ولست   تؤمنون . األعمال   التي   أعملها   باسم   أبي  
.  10:25 وهي   تشهد   لییو 

  +++ 
-  ونالحظ   أنه   في   قصة   إقامة   لعازر , صرحت   أخته   مرثا   بإیمانها   أنه   هو  5 

.  11:27 المسیح , بقولهاأنا   قد   آمنت   أنك   المسیح   ابن   اهللا   اآلتي   إلي   العالمیو 
  +++ 

-  وكان   السید   قدآمن   به   كثیرون   من   الجمع   وقالوا : ألعل   المسیح   متي   جاء , یعمل  6 
.  7:31 آیات   أكثر   من   هذه   التي   عملها   هذا؟ ! یو 

ولكن   المشكلة   كانت   هي   هذه : أنالیهود   كانوا   قد   تعاهدوا   أنه   إن   اعترف   أحد   بأنه  



.  9:22 المسیح , یخرج   من   المجمعیو 
  +++ 

-  وكانت   هناك   مناقشات   كثیرة   بین   الشعب   حول   هذه   النقطة : قال   بعضهم : بالحقیقة  7 
 هو   النبي . آخرون   قالوا   هذا   هو   المسیح . وآخرون   قالوا : ألعل   المسیح   من   الجلیل  

 یأتي؟ ! ألم   یقل   الكتاب   إنه   من   نسل   داود   ومن   بیت   لحم   القریة   التي   كان   داود   فیها  
.  43-7:40 یأتي   المسیحفحدث   انشقاق   في   المجمع   بسببهیو 

  +++ 
-  وكما   سجل   القدیس   یوحنا   إیمان   المرأة   السامریة   وأهل   السامرة   بأنه   المسیح , وٕایمان  8 

 مرثا   أخت   لعازر , وٕایمان   بعض   الیهود , سجل   إیمان   القدیس   بطرس   الرسول   أیضا   بقوله  
.  6:69 للرب : ونحن   قد   آمنا   وعرفنا   أنك   أنت   المسیح   ابن   اهللا   الحییو 

-  وسجل   أیضا   إیمان   أندراوس   الرسول , فذكر   من   أول   إصحاح   أن   أندراوسوجد   أخاه  9 
.  1:41 سمعان   فقال   له : قد   وجدنا   مسیا   الذي   تفسیره   المسیحیو 

  +++ 
-  نالحظ   في   كل   ما   سبق   أن   لقب   المسیح , كان   مصحوبا   بألقاب   أخري  10 

 معه , نلخصها   فیما   یلي :  
.  20:31أ -  المسیح   ابن   اللهیو 

.  11:27ب -  المسیح   ابن   اهللا   اآلتي   إلي   العالمیو 
.  6:69ج -  المسیح   ابن   اهللا   الحییو 

.  4:42د -  المسیح   مخلص   العالمیو 
.  4:25هـ -  المسیحالمسیاالذي   یخبرنا   بكل   شيءیو 

  7:31و -  المسیح   صانع   المعجزاتیو 
 ز -  المسیح   هو   المسیا . 

 

 :) 4نجیل   یوحنا  (
 السید   المسیح   یعلن   ذاته 



تحدثنا   في   العدد   الماضي   عن   كیف   أعلن   السید   المسیح   ذاته   تحت   عنوان   أنا  
 هووكذلك   إعالن   أنه   السید   المسیح . وذكرنا   في   عدد   سابق   إعالن   أنه   االبن  

 الوحیدونتابع   الیوم   إعالنه   عن   نفسه   أنه :  
االبن :  

فالبشر   یتكلم   عنهم   بأسلوب   الجمع   أنهم   أبناء   اهللا   أما   عن   نفسه   فیقول   إنه   االبن  
 وحینما   تذكر   هذه   الكلمة   وحدها  , أنما   تعني   ربنا   یسوع   المسیح .  
وهو   یذكر   عبارة   االبن   في   دالالت   معینة   تبرهن   عن   الهوته .  

وسنذكر   أمثلة   من   ذلك :  
 ــ   قوله   في   نقاشه   مع   الیهود :  1 

.  8:36إن   حرركم   االبن  , فبالحقیقةتكونون   أحرارا   یو  
   وهذا   التحریر   یعني   بال   شك   الخالص   أو   التحریر   من   عبودیة   الخطیة   والشیطان  

 ویعني   حصر   هذا   العمل   في   االبن 
 ــ   قوله   الذي   یؤمن   باالبن   له   حیاة   أبدیة   والذي   الیؤمن   باالبن   لن   یري   حیاة  , بل  2 

  3:36 یمكث   علیه   غضب   اهللا   یو  
ونالحظ   هنا   أنه   یتطلب   اإلیمان   به  . وهذا   في   حد   ذاته   موضوع   نحب   أن   نبحثه  

 بالتفصیل ..  
فكثیرا   ماقال   الرب   في   إنجیل   یوحنا   آمنوا   بي  ...  وكل   هذا   دلیل   علي   الهوته .  

وبخاصة   هنا   عندما   یربط   اإلیمان   به   بالحیاة   األبدیة   كشرط .  
ویكرر   هذا   األمر   فیقول :  

.  6:4كل   من   یري   االبن   ویؤمن   به   تكون   له   حیاة   أبدیة   وأنا   أقیمه   في   الیوم   األخیریو  
ولعل   هذا   المعني   أیضا   أورده   القدیس   یوحنا   في   رسالته   األولي , فقال :  

وهذه   هي   الشهادة   أن   اهللا   أعطانا   حیاة   أبدیة  , وهذه   الحیاة   هي   في   ابنه  . من   له   االبن  
.  11:12 یو 1, فله   الحیاةومن   لیس   له   ابن   اهللا   فلیست   له   الحیاة 

  + + + 
 ــ   یتكلم   أیضا   عن   االبن   كصاحب   سلطان   علي   كل   شئ   فیقول :  3 

  3:35اآلب   یحب   االبن .  وقد   دفع   كل   شئ   في   یده   یو  



فمن   یكون   هذا   الذي   دفع   إلیه   كل   شئ؟ !  
ولعل   هذا   یذكرنا   بقول   الرب   في   آخر   إنجیل   متي   دفع   إلي   كل   سلطان   في   السماء  

.  28:18 وعلي   األرض   مت  
 ــ   یذكر   أن   الدینونة   هي   عمل   االبن   فیقول :  4 

.  5:22اآلب   الیدین   أحدا   بل   أعطي   كل   الدینونة   لالبن   یو  
كیف   نفهم   هذه   العبارة   في   ضوء   مخاطبة   إبراهیم   أبي   اآلباء   هللا   قائال   عنه   إنه   دیان  

.  18:25 األرض   كلها   تك  
إن   قیامه   بالدینونة   هو   بال   شك   دلیل   واضح   علي   الهوته .  

. وفي   مواضع   أخري   كثیرة   ونحن  46  ــ 25:31أما   قیام   االبن   للدینونة   فواضح   في   مت  
 نذكر   ذلك   في   قانون   اإلیمان   فنقول   عنه   إنه   یأتي   في   مجده   لیدین   األحیاء   واألموات .  

  + + + 
 ــ   كذلك   یتحدث   عن   عمل   االبن   في   القیامة   العامة .  5 

فیقول  : الحق   الحق   أقول   لكم   إنه   تأتي   ساعة   وهي   اآلن , حیث   یسمع   األموات   صوت  
 ابن   اهللا , والسامعون   یحیون .. تأتي   ساعة   یسمع   فیها   جمیع   من   في   القبور   صوته  

. فیخرج   الذین   فعلوا   الصالحات   إلي   قیامة   الحیاة . والذین   عملوا   السیئات   إلي   قیامة  
.  5:29,28,25 الدینونة   یو  

وهنا   نري   أنه   بواسطة   االبن   یقوم   األموات  , كما   بواسطته   أیضا   تكون   الدینونة .  
  + + + 

 ــ   وعقب   كالم   الرب   عن   الدینونة   یتحدث   عن   إكرام   االبن   فیقول :  6 
  5:23لكي   یكرم   الجمیع   االبن   كما   یكرمون   اآلب   یو  

ومساواة   االبن   لآلب   في   الكرامة   دلیل   آخر   علي   الهوته .  
وقد   حاول   الیهود   أن   یقتلوه   تصریحه   هذا   ألنه   قال :  إن   اهللا   أبوه   معادال   نفسه   باهللا   یو  

5:18  .
  + + + 

  ــ   ویتكلم   عن   االبن   أیضا   في   مساواته   لآلب   في   العمل .  7 
.  5:19فیقول   ألن   مهما   عمل   ذلك   أي   اآلب   فهذا   یعمله   االبن   كذلك   یو  



وكان   هذا   ما   آثار   الیهود   من   جهة   معادلته   لآلب   من   جهة   العمل  , حینما   قال   أبي  
  فطلبوا   أن   یقتلوه  , فكانت   إجابته   هنا  5:17 یعمل   حتي   اآلن   وأنا   أیضا   أعمل   یو  

: مهما   یعمله   اآلب   یعمله   االبن   كذلك .  
  + + + 

 ــ   إنه   یربط   بین   اآلب   واالبن   في   الوجود   في   كل   مكان , في   قلوب   المؤمنین   فیقول :  8 
.  14:23إن   أحبني   أحد   یحفظ   كالمي   ویحبه   أبي   وٕالیه   نأتي   وعنده   نصنع   منزال   یو  

فكیف   یأتي   مع   اآلب   إلي   كل   إنسان   یحبه   وعنده   یصنع   منزال   أي   یقیم   مع   اآلب   ألیس  
 هذا   دلیل   آخر   علي   الهوته؟ 

إنه   یذكرنا   بقوله   في   إنجیل   متي   حیثما   اجتمع   اثنان   أو   ثالثة   باسمي   فهناك   أكون   في  
.  18:20 وسطهم   مت  

 ــ   ویذكر   أیضا   أن   االبن   قد   جاء   ألجل   خالص   العالم   فیقول :  9 
.  3:17ألنه   لم   یرسل   اهللا   ابنه   لیدین   العالم   بل   لیخلص   العالم   یو  

  + + + 
  ــ   وقد   شرحنا   عالقته   باآلب   في   مقال   سابق .  10 
 ــ   كذلك   یتحدث   عن   اآلب   بكلمة   أبي   بالتخصیص .  11 

  وأیضا   أبي   هو   الذي   یمجدني ,  الذي   تقولون   أنتم  14:21الذي   یحیني   یحبه   أبي   یو  
. لستم   تعرفونني   أنا   وال   أبي   لو   عرفتموني   لعرفتم   أبي   أیضا   یو  8:54 إنه   إلهكم   یو  

7:19  .
ملخص :  

یوضح   لنا   إنجیل   یوحنا  , وعلي   لسان   السید   المسیح   ذاته   اإلعالنات   اآلتیة   الخاصة   به  
 كابن   اهللا :  

 ــ   االبن   هو   الذي   یحررنا .  1 
 ــ   باإلیمان   به   تكون   الحیاة .  2 
 ــ   كل   شئ   قد   دفع   إلي   یدیه .  3 
 ــ   الدینونة   هي   عمله .  4 
 ــ   وكذلك   إقامة   األموات .  5 



 ــ   إكرام   االبن   كإكرام   اآلب .  6 
 ـ   االبن   مساو   لآلب   في   العمل .  7 
 ــ   ومساو   له   في   الوجود   في   كل   مكان .  8 
 ــ   یتكلم   عن   اآلب   بصفة   التخصیص .  9 
  ــ   عالقة   اآلب   باالبن   ذكرت   في   مقال   سابق .  10 

اإلیمان   به :  
تحدث   إنجیل   یوحنا   عن   أمثلة   لكثیرین   آمنوا   بالسید   المسیح   مثل 

, وأهل  11:27  ومرثا  6:96 , وبطرس  1:34. والمعمدان  1:5إیمان   نثنائیل   یو  
.  2:11  وعن   كثیرین   آمنوا   بعد   تحویل   الماء   إلي   خمر  4 السامرة   یو  

وتحدث   السید   المسیح   عن   وجوب   اإلیمان   به   وبركات   هذا   اإلیمان  , وعقوبة   من  
 الیؤمنون   فقال  :  

  ینبغي   أن   یرفع   ابن   اإلنسان   لكي   الیهلك   كل   من   یؤمن   به  , بل   تكون   له  3:15,14 
 الحیاة   األبدیة .  

  الذي   یؤمن   به   الیدان  , والذي   الیؤمن   قد   دین  , ألنه   لم   یؤمن   باسم   ابن   اهللا  3:18یو  
 الوحید .  

  الحق   أقول   لكم  :  من   یؤمن   بي   فله   حیاة   أبدیة .  6:47یو  
 من   آمن   بي   ــ   كما   قال   الكتاب   ــ   تجري   من   بطنه   أنهار   ماء   حي  . قال   هذا  7:38یو 

 عن   الروح   الذي   كان   المؤمنون   به   مزمعین   أن   یقبلوه .  
إن   لم   تؤمنوا   أني   أنا   هو  , تموتون   في   خطایاكم .  

من   آمن   بي   ولو   مات   فسیحیا , وكل   من   كان   حیا   وآمن   بي  , فلن   یموت   إلي   األبد   یو  
11:26,25  .

.  14:12من   یؤمن   بي  , فاألعمال   التي   أنا   أعملها   یعملها   هو   ویعمل   أعظم   منها   یو  
فمن   بركات   اإلیمان   به :  

 ــ   الحیاة   األبدیة   وعدم   الدینونة .  1 
 ــ   نوال   الروح   القدس .  2 
 ــ   یعمل   نفس   أعمال   الرب .  3 



من   عقوبات   عدم   اإلیمان :  
 ــ   الهالك , والدینونة , والموت .  1 
  ــ   یموت   اإلنسان   في   خطایاه . 2 
 

 ) 5 إنجیل   یوحنا  (
 

شهادة   عن   السید   المسیح  
هو   من   السماء  

لقد   شهد   السید   المسیح   عن   نفسه   مرارا   أنه   لیس   من   هذا   العالم , وأنه   من   السماء   أتي  
 من   السماء  , من   فوق   من   عند   اآلب   خرج   من   عنده   وٕالیه   یعود 

فما   هي   هذه   الشهادات؟ 
من   أهم   الشهادات   التي   أعلن   بها   السید   المسیح   ذاته   هي   قوله   في   حدیثه   األخیر   مع  

 التالمیذ   قبل   صلبه :  
)  خرجت   من   عند   اآلب   إلي   العالم . وأیضا   أترك   العالم , وأذهب   إلي   اآلب .  16:28 ( یو  

إنه   لیس   من   هذا   العالم , وٕانما   من   عند   اآلب . منه   خرج   وٕالیه   یعود .. فلما   قال   هذا   آمن  
 به   تالمیذه   وقالوا   له :  هوذا   تتكلم   عالنیة .. لهذا   نؤمن   أنك   من   اهللا   خرجت  ( یو  

16:30  (
  + + + 

وقد   ذكر   السید   المسیح   هذه   الشهادة   في   حدیثه   مع   اآلب   فقال :  
) وهم   قبلوا   وعلموا   یقینا   أني   خرجت   من   عندك .  17:8 ( یو  

  + + + 
وعند   غسله   لألرجل   قال   عنه   القدیس   یوحنا   اإلنجیلي   في   هذه   المناسبة :  

)  یسوع   وهو   عالم   أن   اآلب   قد   دفع   كل   شئ   إلي   یدیه . وأنه   من   عند   اآلب  13:3 ( یو  
 خرج   وٕالیه   یمضي ,  قام   عن   العشاء ....  

  + + + 
وقد   شرح   السید   المسیح   في   أكثر   من   مناسبة   أنه   كان   فـي   السماء   قبل   أن   ینزل   إلي  



 األرض .  
فقال   في   حدیثه   مع   الیهود :  

)  فإن   رأیتم   ابن   اإلنسان   صاعدا   إلي   حیث   كان   أوال ...  6:62 (  یو  
وعبارة   حیث   كان   أوال   تعني   أنه   كان   في   السماء   قبل   أن   ینزل   إلي   األرض .  

  + + + 
وهذا   القول   یشبه   أیضا   ماقاله   من   قبل   في   حدیثه   مع   نیقودیموس :  

)  لیس   أحد   صعد   إلي   السماء , إال   الذي   نزل   من   السماء  , ابن   اإلنسان   الذي  3:13 ( یو 
 هو   في   السماء .  

فهو   إذن   نزل   من   السماء 
وهو   أیضا   موجود   في   السماء .  
وقد   صعد   أیضا   إلي   السماء .  

  + + + 
وهذا   أیضا   یؤیده   ماقاله   عنه   القدیس   یوحنا   المعمدان  , إذ   قال   عنه :  

)  ینبغي   أن   ذاك   یزید   وأني   أنا   أنقص   الذي   یأتي   من   فوق   هو   فوق   الجمیع  3:31 ( یو  
... الذي   یأتي   من   السماء   هو   فوق   الجمیع .  

  + + + 
) 18:31وفي   إجابة   السید   المسیح   أمام   بیالطس   عرض   لهذه   النقطة   أیضا  , فقال :( یو  

 لهذا   أتیت   إلي   العالم  , ألشهد   للحق ...  
الشهادة   له :  

 ــ   شهد   له   یوحنا   المعمدان   شهادات   كثیرة   فقال : هوذا   حمل   اهللا   الذي   یرفع   خطیة   العالم  1 
). وشهد  1:34) . وقال   أیضا : وأنا   قد   رأیت   وشهدت   أن   هذا   هو   ابن   اهللا  ( یو 1:29(  یو  

).  3:31 أنه   من   السماء   وأنه   من   فوق  , وأنه   فوق   الجمیع ( یو  
 ـ   وشهد   له   نثنائیل :  2 

)  1:49فقال   له :  یامعلم   أنت   ابن   اهللا . أنت   ملك   إسرائیل  ( یو  
وقد   ذكرنا   شهادات   كثیرة   في   الحدیث   عن   اإلیمان   به  , كشهادة   بطرس , والسامریة  , وأهل  

 السامرة  , ومرثا ,  وقائد   المائة ... إلخ .  



بقي   أن   نقول   إن   أعماله   تشهد   له   وقد   ركز   السید   المسیح   علي   هذه   النقطة ..  
إنجیل   یوحنا   مقدمة   لإلنجیل 

آخر   األناجیل :  
هو   آخر   إنجیل   في   زمن   كتابته .  

 م .  95ویرجح   أنه   كتب   في   أواخر   القرن   األول   بعد   استشهاد   كل   الرسل   بعد  
لذلك   نراه   لم   یذكر   كثیرا   من   األمور   التي   ذكرت   في   األناجیل   األخري   وباتت   معروفة  

 لدي   الكل   كما   أنه   ذكر   أمورا   أخري   لم   تذكر   في   تلك   األناجیل .  
ولذلك   تمیز   عن   األناجیل   الثالثة   التي   تسمي   باسم :  

 Synoptic Gospels أي   األناجیل   ذات   النظرة   المشتركة  
لقد   تمیز   في   المعجزات   التي   ذكرها   وانفرد   بها , وتمیز   باألحادیث   التي   وردت   فیه   وحده  

 ولم   ترد   في   غیره .  
وتمیز   كذلك   بأسلوبه   الذي   یتشابه   مع   أسلوبه   في   رسالته .  

  + + + 
ومع   ذلك   فله   عالقة   باألناجیل   األخري , وعالقة   بالعهد   القدیم ,  نود   أن   نذكرها   في   مقال  

 خاص .  
لمن   كتب :  

إن   إنجیل   متي   قد   كتب   للیهود   للعبرانیین   كشاهد   للنبوءات   وٕاتمام   ماهو   مكتوب   وٕانجیل  
 مرقس   قد   كتب   للرومان , وٕانجیل   لوقا   قد   كتب   للیونان ... أي   أن   هذین   اإلنجیلین   قد   كتبا  
 لألمم  : إنجیل   مرقس   یشرح   للرومان   أصحاب   السلطة   وقتذاك , كیف   أن   المسیح   یفوقهم  
 جمیعهم   قوة   وعظمة   وٕانجیل   لوقا   یشرح   للیونان   أهل   الثقافة   ما   اتصف   به   المسیح   من  

 مثالیة ...  
فإن   إنجیل   یوحنا   قد   كتب   للعالم   كله ..  

كتبه   إنجیال   له   الطابع   الروحي   العمیق , والهدف   الالهوتي   القوي ... ذلك   الذي   ماكانت  
 بدایة   العصر   الرسولیة   مؤهلة   للدخول   إلي   أعماقه ..  

  + + + 
)  وفي  ( 24ولم   یذكر   یوحنا   النبوءات   الخاصة   بخراب   أورشلیم   التي   وردت   في  ( مت  



 م ,  ولم  70) .. ذلك   ألن   أورشلیم   كانت   قد   خربت   سنة  44  ــ 19:41)  وفي  ( لو 13 مر 
 تعد   تلك   النبوءات   تعتبر   نبوءات   وقتذاك   بعد   تمامها .  

  + + + 
)  ألنها   كانت   معروفة   تماما , 3, لو 1ولم   یذكر   أیضا   سلسلة   األنساب   المذكورة   في  ( مت  

)  لتؤمنوا   أن   یسوع   هو   المسیح   ابن  20:30 وال   عالقة   لها   بغرضه   الذي   ذكره   في  ( یو  
 اهللا .  

)  إذ   كانت  6)  وملخصه  ( لو  7 ــ 5ولم   یذكر   العظة   علي   الجبل   التي   وردت   في  ( مت  
 وقت   كتابته   معروفة   من   الجمیع   وربما   محفوظة   أیضا .  

  + + + 
وفي   قصة   القیامة   مثال   ركز   علي   لقاء   المسیح   مع   مریم   المجدلیة   بتفصیل   كبیر  , ولم  

 یرد   علي   ذلك   إال   إشارة   بسیطة ,  في   إنجیل   متي   ومرقس .  
  + + + 

وذكر   كیف   أنه   بعد   القیامة   منح   السید   نعمة   الروح   القدس   وسلطان   الكهنوت   لتالمیذه  
)  20:23,22 القدیسین  (  یو  

).  29  ــ 20:26وذكر   إیمان   توما   بعد   شكه (  یو  
  + + + 

الهوتیاته :  
وتمیز   إنجیل   یوحنا   بالهوتیات   واضحة   من   بدء   إنجیله . لذلك   شبه   إنجیله   بالنسر  

 المحلق   في   السماء   إلي   األعالي  ( أحد   الحیوانات   األربعة   غیر   المتجسدة )  
بدأ   إنجیله   بالوجود   األزلي ..  

وهذه   میزة   لم   ترد   في   أي   إنجیل   آخر  . وذكر   موضوعات   الهوتیة   ركز   علیها  
) 10), النور  , الراعي  ( یو 6), الخبز   النازل   من   السماء  ( یو 4 مثل : الماء   الحي  ( یو 

) 17,  یو 10)  واإلیمان   والحب   بین   اآلب   واالبن  ( یو  14. والطریق   الحق   والحیاة  ( یو 
, والثبوت   المتبادل .  

)  وعمله   في  15:16كما   تمیز   أیضا   بحدیث   مستفیض   عن   الروح   القدس  , وانبثاقه  ( یو  
).  16 الرسل   والمؤمنین  ( یو  



  + + + 
وٕانجیل   یوحنا   یتمیز   بأسلوب   موسیقي   عجیب  , وبكثیر   من   المقابالت 

 وسنشرح   ذلك   في   حینه   والیغیب   مطلقا   عن   ذهن   القارئ . 
 

  1 إنجیل   لوقا 
 

كاتب   اإلنجیل :  
هو   القدیس   لوقا   الطبیب , وهو   نفسه   كاتب   سفر   أعمال   الرسل .  

ورد   اسم   لوقا   في   رسائل   بولس   الرسول .  
فهو   في   رسالته   إلي   فلیمون   یذكر   اسملوقاضمنالعاملین   معهفیقول : یسلم   علیك   أبفراس  

 المأسور   معي   في   المسیح   یسوع , ومرقس   وأرسترخس   ودیماس   ولوقا   العاملون  
.  23:24 معیفل 

ویذكره   أیضا   في   رسالته   إلي   كولوسي   فیقولیسلم   علیكم   لوقا   الطبیب   الحبیب  
.  3:12 ودیماسكو 

وهذا   یعني   أنه   كان   مع   بولس   الرسول   في   رومیة .  
ألن   هاتین   الرسالتین : إلي   فلیمون   وٕالي   كولوسي , كتبهما   الرسول   من   رومیة   حین   كان  

 في   أسره .  
وكان   مع   القدیس   بولس   في   رحالته .  

بل   وصف   هذه   الرحالت   في   سفر   أعمال   الرسل   كشاهد   عیان   فیقول   مثال   بعد   الرؤیا  
 التي   دعي   فیها   بولس   الرسول   لتبشیر   مقدونیةطلبنا   أن   نخرج   إلي   مقدونیة , متحققین   أن  

-16:10 الرب   دعانا   لنبشرهم .. فأقلعنا   من   ترواس   و .. ومن   هنا   إلي   فیلبسي .. أع 
... الحظ   أسلوب   المتكلم   الجمع ..  12

وفي   الذهاب   إلي   ترواس   یقول .. هؤالء   سبقوا   وانتظرونا   في   ترواس . وأما   نحن   فسافرنا  
 في   البحر   بعد   أیام   الفطیر   من   فیلبي , ووافیناهم   في   خمسة   أیام   إلي   ترواس .. وأقلعنا   إلي  

 أسوس .. ثم   سافرنا   من   هناك   في   البحر .. وصلنا   إلي   ساموس . وأقمنا   في   ترجیلیون . ثم  
. ویشرح   ذهابه   مع   بولس   الرسول  20:15,13,5 في   الیوم   التالي   جئنا   إلي   میلیتسأع 



.  28:16 إلي   رومیة   فیأع 
وبقي   مع   بولس   الرسول   إلي   وقت   استشهاده .  

ففي   رسالة   بولس   الرسول   الثانیة   إلي   تلمیذه   تیموثاوس , التي   یقول   فیها   فیها : إني   اآلن  
 یقول   أیضابادر   أن   تجيء   إلي  4:6 تي 2 أسكب   سكیبا , ووقت   انحاللي   قد   حضر 

.  4:11,9 تي 2 سریعا .. لوقا   وحده   معي . خذ   مرقس   وأحضره   معك , ألنه   نافع   لي   للخدمة 
أما   زمالء   لوقا   في   العمل   مع   القدیس   بولس :  

فواضح   أنهم   مرقس   الرسول ,  وأرسترخس , وتیموثاوس ,  وتیطس , وأبفراس , وتیخیكس , 
 وآخرون , ودیماس   قبل   أن   یحب   العالم   الحاضر . هذه   هي   مدرسة   الخدمة   التي   تربي  

 فیها   لوقا   الطبیب .  
والمعروف   أن   لوقا   كان   أممیا , لیس   من   أهل   الختان .  

 وهم : 4:11ففي   رسالة   بولس   الرسول , ذكر   العاملین   معهالذین   من   الختانكو 
 تیخیكس , وأنسیموس , وأرسترخس , ومرقس , ویسطس . ثم   بعد   ذلك   تكلم   عن   الذین   لیسوا   من  

.  4:14 الختان   ومنهملوقا   الطبیب   الحبیب   ودیماس ... كو 
والمعروف   أنه   یوناني   درس   في   جامعة   طرسوس .  

حیث   درس   أیضا   أبولس   وشاولبولس . ثم   انضم   إلي   بولس   في   الخدمة .  
وغالبا   نال   اإلیمان   علي   ید   بولس   الرسول , ولو   أن   البعض   یظن   أنه   أحد   تلمیذي  

 وأنه   كان   من   السبعین   رسوال .  35-14:13 عمواسلو 
ولوقا   كتب   إنجیله   إلي   الیونان .  

 م , وأرسله   إلي   صدیق   له   من   النبالء   اسمه   ثاؤفیلس  67-63ویقال   إنه   كتبه   ما   بین  
 وكلمةالعزیزلقب   یدل   علي   الفخامة   مثل   لقب   صاحب   العزة , أوعزتلو .  

  سنة .  84ویقال   إن   القدیس   لوقا   استشهد , وكان   عمره  
ویوجد   تشابه   بین   مقدمة   إنجیله , ومقدمة   سفر   أعمال   الرسل . الذي   كتب   لنفس   الشخص  

 ویعتبر   تكملة   لإلنجیل   وواضح   من   أسلوبه , إنه   كتب   لألمم ..  
كتب   لألمم :  

-  فهو   یهتم   في   إنجیله   باألمم .  1 
من   أول   اإلنجیل   یذكر   في   تسبحة   سمعان   الشیخاآلن   عیني   قد   أبصرتا   خالصك , الذي  



-2:30 أعددته   قدام   وجه   جمیع   الشعوب . نور   إعالن   لألمم   ومجدا   لشعبك   إسرائیللو 
. ونالحظ   هنا   أنه   ذكر   األمم   أوال , والخالص   لجمیع   الشعوب .  32

وفي   تسبحة   المالئكة , قالوا   بصفة   عامةوبالناس   المسرة , وعلي   األرض  
. بدون   تخصیص   للیهود . وفي   كرازة   المعمدان , ذكر   أنه   ورد   في   نبوءة  2:14 السالملو 

.  3:6 إشعیاءویبصر   كل   بشر   خالص   اللهلو 
وفي   وصیة   السید   المسیح   لتالمیذه   قبل   صعوده , ذكر   أنهیكرز   باسمه   للتوبة   ومغفرة  

.  24:47 الخطایا   لجمیع   األمم   مبتدأ   من   أورشلیملو 
  +++ 

-  سلسلة   األنساب   أوصلها   إلي   آدم .  2 
, بینما   القدیس  3:38فقال   في   نسب   السید   المسیحابن   أنوش   بن   شیث   بن   آدم   ابن   اللهلو 

 متي   الذي   كتب   إنجیله   للیهود   قال   في   بدء   إنجیلهكتاب   میالد   یسوع   المسیح   ابن   داود  
 وبدأ   في   تسلسل   األنساب   من   إبراهیم . وطبعا   هذا   الیناسب   األمم ..  1:1 ابن   إبراهیممت 

  +++ 
-  ذكر   تفضیل   األمم   في   العهد   القدیم   أیضا .  3 

فأورد   قول   السید   المسیحإن   أرامل   كثیرات   كن   في   إسرائیل   في   أیام   إیلیا   حین   أغلقت  
 السماء   مدة   ثالث   سنین   وستة   أشهر , لما   كان   جوع   عظیم   في   األرض   كلها . ولم   یرسل  
 إیلیا   إلي   واحدة   منهن , إال   إلي   امرأة   أرملة   في   صرفة   صیدا . وبرص   كثیرون   كانوا   في  

. وطبعا   نعمان  27-4:25 زمن   إلیشع   النبي . ولم   یظهر   واحد   منهم   إال   نعمان   السریانیلو 
 السریاني   كان   أممیا , كما   أن   أرملة   صرفة   صیدا   كانت   أممیة   لذلك   نجد   أن   هذا   الكالم  

 لم   یعجب   الیهود . فورد   بعدهإنه   امتأل   غضبا   جمیع   الذین   في   المجمع   حین   سمعوا  
.  4:28 هذا . وأرادوا   طرحه   من   علي   الجبللو 

-  واضح   اهتمامه   بالسامریین   الذین   یكرههم   الیهود .  4 
فهو   الوحید   الذي   انفرد   بمثل   السامري   الصالح . وشرح   كیف   أنه   كان   أفضل   من   الكاهن  

.  37-10:30 ومن   الالویلو 
وأیضا   انتهر   التلمیذین   اللذین   طلبا   أن   تنزل   نار   من   السماء   وتحرق   القریة   السامریة  

.  56-9:51 التي   رفضتهلو 



كذلك   انفرد   إنجیل   لوقا   بذكر   شفاء   العشرة   البرص , الذین   لم   یرجع   منهم   للشكرسوي  
 واحد   وكان   سامریا .. وقال   السیدألم   یوجد   من   یرجع   لیعطي   مجدا   هللا   غیر   هذا   الغریب  

.  18-17:11 الجنس؟ ! لو 
  +++ 

-  وهذا   االهتمام   یظهر   في   ذكر   إرسالیة   التالمیذ .  5 
 لم   ترد   العبارات   الخاصة   بالیهود   واألمم  10وفي   إرسالیة   السبعین   التي   وردت   فیلو 

 مثإللي   طریق   أمم   التمضوا , وٕالي   مدینة   للسامریین   ال  10 والسامریین   التي   وردت   فیمت 
.  10:6,5 تدخلوا . بل   اذهبوا   بالحري   إلي   خراف   بیت   إسرائیل   الضالةمت 

كتب   للیونان :  
وهناك   أمور   عدیدة   تدل   علي   هذا   منها :  

-  شرحه   لبعض   البالد   والجهات   الیهودیة .  1 
وهذا   الیمكن   أن   یحدث   إن   كان   یكتب   للیهود   الذین   یعرفون   هذه   البالد   جیدا , وال  

 یحتاجون   إلي   تحدید   مكانها .  
 وشرحه   لكورة   الجدریین  4:31مثال   ذلك   شرحه   لكفر   ناحوم   إنهامدینة   من   الجلیل 

.  8:26 إنهافي   مقابل   الجلیل 
 كذلك   شرح   مدینة  23:51وقوله   عن   یوسف   الرامي : وهو   من   الرامة , مدینة   للیهود 

.  24:13 عمواس   أنهاقریة   بعیدة   عن   أورشلیم   ستین   غلوة 
  +++ 

-  شرحه   لعید   الفطیر   والفصح :  2 
. وكل   الیهود   یعرفون   أن   الفصح  22:1بقولهوقرب   عید   الفطیر   الذي   یقال   له   الفصح 

.  12:15 هو   بدء   أیام   عید   الفطیرخر 
  +++ 

-  قلیلة   هي   إشاراته   إلي   الناموس   واألنبیاء :  3 
وذلك   إذا   قورنت   طبعا   بما   ورد   منها   في   إنجیل   متي . ألن   الیونانیین   طبعا   التهمهم   في  

 شيء   تلك   النبوات .  
  +++ 



-  الیستخدم   العبارات   اآلرامیة   والعبرانیة .  4 
مثل   قربان , والمسیا , وهوشعنا , وعمونوئیل , وٕافثا , وبوانرجس   وأمثالها   مما   وردت   في  

 األناجیل   األخري .  
حتي   في   األسماء   والتعبیرات   یستخدم   األسلوب   الیوناني   باألكثر .  

متي   كتب؟ 
-  أول   حقیقة   نضعها   أمامنا , هي   أن   القدیس   لوقا   هو   نفسه   كاتب   إنجیله   وسفر  1 

.  1:2,1 أع 4-1:1 أعمال   الرسل , كما   یتضح   من   مقدمة   الكتابینلو 
.  1:1-  إنجیل   لوقا   كتب   قبل   سفر   أعمال   الرسألع 2 
-  سفر   أعمال   الرسل   ینتهي   عند   السبي   األول   للقدیس   بولس   في   رومه   حیث  3 

 م .  63 م ,62 استأجر   بیتا   وأقام   فیه   سنتین   یكرز   بالملكوت , وكان   ذلك   خالل   سنتي  
 م   ببضع   سنوات .  62فالبد   أن   اإلنجیل   قد   كتب   قبل  

-  والدلیل   علي   ذلك   أن   اإلنجیل   وسفر   أعمال   الرسل   لم   یذكرا   أحداثا   مهمة   تمت   بعد  4 
 ذلك   التاریخ :  

 م .  بل  70 موخراب   أورشلیمسنة 67 مواستشهاد   القدیس   بولسسنة 64مثل   حرق   رومهسنة 
 . 19:43 إن   إنجیل   لوقا   ذكر   نبوءة   المسیح   عن   خرابهالو 

 

 )2إنجیل   لوقا  (
 أكثر   األناجیل   حدیثا   عن   التوبة 

كل   األناجیل   ورد   فیها   شئ   عن   التوبة . ولكن   إنجیل   لوقا   بالذات   تمیز   عنها   جمیعا  
  بما   یأتي : 

أ -  كان   أكثر   األناجیل   حدیثا   عن   التوبة .  
ب -  وردت   فیه   عن   التوبة   آیات   وأمثال   وأحداث , انفرد   بها   لوقا   اإلنجیلي , ولم   ترد   في  

 أي   إنجیل   آخر .  
وسنشرح   اآلن   موضوع   التوبة   في   إنجیل   لوقا :  

-  ورد   ذكر   التوبة   في   أول   إصحاح   وآخر   إصحاح :  1 
ففي   أول   إصحاح   ورد   في   البشارة   بمیالد   یوحنا   المعمدان   أنه   یرد   كثیرین   من   بني  



 إسرائیل   إلي   الرب   إلههم ... ویرد   العصاة   إلي   فكر   األبرار , لكي   یهیئ   للرب   شعبا  
). وفي   نبوءة   زكریا   الكاهن   أبیه   قال : لتعطي   شعبه   معرفة  1:17,16 مستعدا  ( لو 

).  1:77 الخالص   بمغفرة   خطایاهم  ( لو 
وفي   آخر   إصحاح   ورد   عن   السید   الرب   وأن   یكرز   باسمه   بالتوبة   ومغفرة   الخطایا  

).  24:47 لجمیع   األمم   مبتدأ   من   أورشلیم  ( لو 
وكل   هذا   لم   یرد   في   األناجیل   األخري .  

-  من   جهة   أهمیة   التوبة   تكرر   مرتین   في   إصحاح   واحد   فیقول   الرب :  2 
).  5-13:3إن   لم   تتوبوا , فجمیعكم   كذلك   تهلكون  ( لو 

وهذا   إنذار , لم   یرد   بهذا   النص , ومكررا , في   غیر   إنجیل   لوقا .  
هنا   یضع   اإلنجیل   التوبة   شرطا   للمغفرة   وللخالص .  
لیس   فقط   في   العالقة   مع   اهللا , بل   مع   الناس   أیضا .  

وهذا   هو   ما   ورد   علي   فم   السید   المسیح   في   إنجیل   لوقا :  
إن   أخطأ   إلیك   أخوك   فوبخه . وٕان   تاب , فاغفر   له , وٕان   أخطأ   إلیك   سبع   مرات   في  

).  17:4,3 الیوم , ورجع   إلیك   سبع   مرات   في   الیوم   قائال   أنا   تائب , فاغفر   له  ( لو 
-  ومن   جهة   رجوع   الخطاة   وقبول   الرب   لهم :  3 

انفرد   لوقا   اإلنجیلي   بإصحاح   كامل   جمع   فیه   ثالثة   أمثال   عن   رجوع   الخطاة   وهي  
)... ومع   أن   مثل   الخروف   الضال  15 االبن   الضال , الخروف   الضال , الدرهم   المفقود  ( لو 

), إال   أنه   ورد   مختصرا . كما   أن   مثل   الدرهم   المفقود  18:13,12 ورد   باختصار   في  ( مت 
 ومثل   االبن   الضال   لم   یردا   إال   في   إنجیل   لوقا . وال   شك   أن   جمع   األمثال   الثالثة   معا  

 أعطي   الموضوع   عمقا   خاصا .  
-  طول   أناة   اهللا   علي   الخطاة :  4 

)  التي   ظلت   ثالث   سنوات   ال  9-13:6ورد   في   مثل   شجرة   التین   غیر   المثمرة  ( لو 
 تعطي   ثمرا . ومع   ذلك   قال   الكرام :... اتركها   هذه   السنة   أیضا , حتي   أنقب   حولها   وأضع  

 زبال . فإن   صنعت   ثمرا , وٕاال   ففیما   بعد   نقطعها .  
وهذا   المثل   أیضا   لم   یرد   إال   في   إنجیل   لوقا .  

-  المغفرة   ألكثر   الخطاة   شرا , متي   تابوا :  5 



ومن   أمثلة   ذلك   قصة   المرأة   الخاطئة   التي   بللت   قدمي   الرب   بدموعها , ومسحتهما   بشعر  
). وكیف   غفر   لها   الرب   خطایاها   وعقد   مقارنة  50-7:36 رأسها   في   بیت   الفریسي  ( لو 

 بینها   وبین   الفریسي , وفضلها   علیه . وقال : قد   غفرت   خطایاها   الكثیرة . ألنها   أحبت   كثیرا  
).  47( ع 

وهذه   القصة   لم   ترد   إال   في   إنجیل   لوقا   وحده ...  
ومن   أمثلة   الصبر   علي   أشر   الخطاة : قصة   زكا   العشار .  

).  9-19:2وقد   وردت   في   إنجیل   لوقا   وحده  ( لو 
ومن   محبة   الرب   في   هذه   القصة : أنه   وقف   عند   زكا , وناداه   باسمه , وطلب   بنفسه   أن  
 یدخل   بیته   ویمكث   الیوم   فیه , وتحمل   من   أجل   ذلك   نقد   الجمع   وتذمرهم   علیه , ودافع  

 الرب   عن   زكا   وقال : الیوم   حصل   خالص   ألهل   هذا   البیت , إذ   هو   أیضا   ابن   إلبراهیم  
).  19:9( لو 

ومن   النقاط   المهمة   في   قصة   زكا , معالجة   نتائج   الخطیة .  
ألن   كثیرین   یظنون   أن   التوبة   هي   مجرد   عمل   الخطیة   في   المستقبل , دون   أن   یهتموا  

 بمعالجة   نتائج   أخطائهم   في   الماضي .  
). فإن  19:8هنا , فإن   زكا   التائب   یقول : وٕان   كنت   قد   وشیت   بأحد , أرد   أربعة   أضعاف  ( لو 

 كنت   قد   ظلمت   أحدا , ال   یكفي   أن   تذهب   ألب   اعترافك   وتقول : یا   أبي   قد   ظلمت   فالنا ! 
 وٕانما   ترد   له   حقه   وتعالج   نتائج   ظلمك   له . هذا   ما   شرحه   إنجیل   لوقا , وهو   یطابق   ما   ورد  

 في   شریعة   موسي   أیضا ...  
-  أما   آالیات   التي   أوردها   القدیس   لوقا   عن   التوبة , وفي   الوقت   نفسه   توجد   في  6 

 األناجیل   األخري   فمنها :  
ال   یحتاج   األصحاء   إلي   طبیب , بل   المرضي . لم   آت   ألدعو   أبرارا   بل   خطاة   إلي   التوبة  

). وقد   قال   ذلك   بعد   أن   صنع   له   الوي   العشار   ضیافة   كبیرة   في  5:32,31( لو 
 بیته , حیث   اتكأ   جمع   كبیر   من   العشارین .  

كذلك   قول   الرب   بعد   قبوله   توبة   زكا   إن   ابن   اإلنسان   قد   جاء   یطلب   ویخلص   ما   قد  
).  18:11) ( مت 19:10 هلك  ( لو 

-  ومن   قصص   التوبة   التي   انفرد   بها   إنجیل   لوقا :  7 



قبول   توبة   اللص   المصلوب   مع   الرب .  
).  43-23:40وهذه   وردت   في   إنجیل   لوقا   وحده  ( لو 

وتتمیز   هذه   التوبة   بأنها   في   آخر   ساعات   الحیاة , وبأنها   قبلت   مباشرة , وأخذ   اللص   وعدا  
 أن   یكون   مع   الرب   في   الفردوس . كما   أن   موته   مع   الرب   اعتبر   معمودیة   له  

).  6:4,3( رو 
-  قصة   الفریسي   والعشار , وفیها   انسحاق   التوبة :  8 

).  14-18:9وقد   وردت   في   إنجیل   لوقا   وحده  ( لو 
ویظهر   فیه   ندم   العشار , وانسحاق   قلبه , حیث   وقف   من   بعید , ال   یشاء   أن   یرفع   عینیه  

 نحو   السماء , بل   قرع   علي   صدره   وقال   اللهم   ارحمني   أنا   الخاطئ .  
وشرح   الرب   في   هذا   المثل   كیف   أن   هذا   التائب   المنسحق , كان   أفضل   من   الفریسي  

 المفتخر   ببره , وكیف   أنه   نزل   إلي   بیته   مبررا   دون   ذاك .  
-  دعوة   الكل   إلي   الخالص   في   مثل   العشاء   العظیم :  9 

).  22-14:16وهذا   المثل   ورد   في   إنجیل   لوقا   وحده  ( لو 
وكیف   أن   الرب   قال   لعبده : اخرج   عاجال   إلي   شوارع   المدینة   وأزقتها , وادخل   إلي   هنا  

). وهذه   الفئات   ترمز   بال   شك   إلي   غیر  14:22 المساكین   والجدع   والعرج   والعمي  ( لو 
 القادرین , الذین   تحملهم   النعمة   إلي   الملكوت .  

-  مثل   وكیل   الظلم   ویمثل   عمل   اإلنسان   ألجل   أبدیته :  10 
).  9-16:2وهذا   المثل   ال   یرد   إال   في   إنجیل   لوقا  ( لو 

وقد   ضربه   الرب   مثال   للحكمة , في   اهتمام   الشخص   بمستقبله , رمزا   ألبدیته . ومدح   وكیل  
). أما   قوله : اصنعوا   لكم   أصدقاء   بمال   الظلم   فالمقصود  8 الظلم   ألنه   بحكمة   فعل  ( ع 

 بهذا   المال   العشور   والبكور   وحق   اهللا   في   مالك , الذي   احتجزته   عندك , وظلمت   فیه  
 الفقراء   وبیت   اهللا , وهو   من   حقهم . فیصیر   مال   ظلم . اصنع   لك   به   أصدقاء , أي   سلمه   إلي  

 مستحقیه , فیصلون   من   أجلك , وتشفع   فیك   صلواتهم ...  
-  ومن   أمثلة   االستعداد   لألبدیة   أیضا :  11 

مثل   الوكیل   الحكیم   األمین , والقطیع   الصغیر .  
وفیه   یقول   الرب   لهذا   القطیع   الصغیر : لتكن   أحقاؤكم   ممنطقة   وسرجكم   موقدة . وأنتم   مثل  



 أناس   ینتظرون   سیدهم , متي   یرجع   من   العرس ... طوبي   ألولئك   العبید , الذي   إذا   جاء  
).  37-12:32 سیدهم   یجدهم   ساهرین  ( لو 

أما   الوكیل   األمین   فقد   أقامه   سیده   علي   عبیده , لیعطیهم   طعامهم   في   حینه   أي   غذاءهم  
 الروحي ...  

وهذا   المثل   لم   یرد   إال   في   إنجیل   لوقا , ومثله   أیضا .  
-  مثل   الغني   الغبي   المنشغل   بماله   عن   أبدیته .  12 

). هذا   الذي   لم   یفكر   في   أبدیته , بل  20-12:16ولم   یرد   أیضا   إال   في   إنجیل   لوقا  ( لو 
 ظن   أن   له   عمرا   طویال   علي   األرض   یتنعم   فیه   بالخیرات   المادیة   وقال   لنفسه : یا  

 نفسي , لك   خیرات   كثیرة   موضوعة   لسنین   عدیدة , استریحي   وكلي   واشربي   وافرحي . فسمع  
 ذلك   الحكم   اإللهي   یا   غبي   في   هذه   اللیلة   تطلب   نفسك   منك . فهذه   التي   أعددتها   لمن  

 تكون؟ !.  
-  ومن   األمثلة   عن   األبدیة   أیضا : الغني   ولعازر .  13 

).  31-16:19وهذه   القصة   أیضا   ذكرت   في   إنجیل   لوقا   وحده  ( لو 
وفیها   واضح   جدا   مصیر   الغني   غیر   الرحیم   وهو   في   العذاب . وكیف   أنه   أراد   إرسال  

-16:28 لعازر   إلخوته   حتي   یتوبوا   لكي   ال   یأتوا   هم   أیضا   إلي   موضع   العذاب ... ( لو 
30  .(

-  وٕاشفاق   اهللا   علي   الخطاة   یظهر   في   موقفه   من   السامریین :  14 
تلك   القریة   السامریة   التي   رفضت   قبوله , فقال   له   تلمیذاه   یعقوب   ویوحنا : أترید   یارب   أن  

 نقول   أن   تنزل   نار   من   السماء   فتفنیهم   كما   فعل   إیلیا   أیضا   فانتهرهما   الرب   قائال : لستما  
 تعلمان   من   أي   روح   أنتما . ألن   ابن   اإلنسان   لم   یأت   لیهلك   أنفس   الناس   بل   لیخلص  

).  56-9:51( لو 
-  ومن   إشفاقه   أیضا : اهتمامه   بأورشلیم   وبكاؤه   علیها .  15 

أما   إشفاقه   علیها , فورد   في   قوله : یا   أورشلیم , یا   أورشلیم , یا   قاتلة   األنبیاء   وراجمة   المرسلین  
 إلیها : كم   مرة   أردت   أن   أجمع   أوالدك , كما   تجمع   الدجاجة   فراخها   تحت   جناحیها , ولم  

).  44-19:41). أما   بكاؤه   علیها   فورد   في  ( لو 13:34 تریدوا ...!! ( لو 
-  وٕانجیل   لوقا   في   كالمه   عن   التوبة , لم   یغفل   العقوبات .  16 



). ثم   ذكر  1:20من   أول   إنجیله , ذكر   عقوبة   لزكریا   الكاهن   علي   شكه   في   وعد   اهللا  ( لو 
 أیضا   العقوبات   علي   المدن   التي   ال   تؤمن ... فقال   الرب : ویل   لك   یا   كورزین . ویل   لك   یا  

 بیت   صیدا ... وأنت   یا   كفر   ناحوم   المرتفعة   إلي   السماء , ستهبطین   إلي   الهاویة  
).  15-10:13( لو 

وكذلك   عقوبته   ألورشلیم   وأهلها   علي   عدم   توبتهم , وقوله : هوذا   بیتكم   یترك   لكم   خرابا ... 
). وتوبیخه   أورشلیم   في   قوله   لها :... ألنك   لم   تعرفي   زمان   افتقادك  13:35( لو 
).  19:44( لو 

یضاف   إلي   هذا   توبیخ   الرب   لذلك   الجیل   الذي   لم   یقبله   ولم   یتب , وذلك   بقوله : رجال  
 نینوي   سیقومون   في   یوم   الدین   مع   هذا   الجیل   ویدینونه , ألنهم   تابوا   بمناداة   یونان , وهوذا  

).  11:32 أعظم   من   یونان   ههنا ... ( لو 
).  20:16) (14:34) ( لو 28-13:24انظر   أیضا   في   العقوبات  ( لو 

-  أیضا   في   العقوبات   نذكر   إدانته   للعثرات .  17 
وذلك   في   تسجیله   لقول   الرب : ال   یمكن   إال   أن   تأتي   العثرات . ولكن   ویل   للذي   تأتي  

 بواسطته . خیر   له   لو   طوق   عنقه   بحجر   رحي   وطرح   في   البحر , من   أن   یعثر   أحد   هؤالء  
).  17:2,1 الصغار  ( لو 

-  والتوبة   في   إنجیل   لوقا , البد   أن   یكون   لها   ثمر .  18 
ویظهر   ذلك   فیما   ورد   فیه   عن   مناداة   یوحنا   المعمدان   بالتوبة   وقوله : اصنعوا   ثمارا   تلیق  

 بالتوبة ... اآلن   قد   وضعت   الفأس   علي   أصل   الشجرة . فكل   شجرة   ال   تصنع   ثمرا  
).  3:9,8 جیدا , تقطع   وتلقي   في   النار  ( لو 

 ).  10-3:8وقد   ورد   هذا   القول   في   إنجیل   متي   أیضا  ( مت 
 

 )-3إنجیل   لوقا  (

وما   انفرد   وحده   بتسجیله 
هناك   أمور   كثیرة   انفرد   بها   إنجیل   لوقا , ولم   توجد   إال   فیه   وحده : بعضها   خاص   بالبشارة  

 والمیالد , وبالقیامة . وبعضها   خاص   بأمثال   أو   بمعجزات , ومنها   البعض   عن   الصالة  
 والتسابیح , وعن   التوبة , وعن   النساء   واألطفال , وعن   عمل   الروح   القدس ... إلخ .  



وسنذكر   بإیجاز   ما   یتسع   له   المقال   من   أمثلة :  
البشارة   والمیالد :  

لم   یرد   في   إنجیل   مرقس   ویوحنا   شئ   عن   البشارة . وٕانجیل   متي   ذكر   فقط   بشارة   المالك  
 لیوسف   النجار .  

أما   إنجیل   لوقا   وحده   فورد   فیه   عن   البشارة :  
-  بشارة   المالك   لزكریا   الكاهن   عن   میالد   ابنه   یوحنا .  1 

وما   تضمنته   تلك   البشارة   من   نبوءة   عن   رسالة   یوحنا , وما   صحبها   من   صمت   زكریا  
).  64,22-9:5 حتي   ولد   یوحنا  ( لو 

-  بشارة   المالك   للقدیسة   العذراء   بمیالد   المسیح .  2 
). وما   ورد   في   هذه   البشارة   من   نبوءة   عن   السید   المسیح , وخبر   عن   حبل  38-1:21 ( لو 

 ألیصابات   في   الشهر   السادس . مع   قبول   العذراء   وتسلیمها   لمشیئة   الرب .  
-  زیارة   القدیسة   العذراء   للقدیسة   ألیصابات .  3 

). وقول   ألیصابات : من   أین   لي   هذا : أن   تأتي   أم   ربي   إلي , وارتكاض  45-1:39 ( لو 
 الجنین   بابتهاج   في   بطنها ... وحدیث   ألیصابات   للعذراء . وبقاء   العذراء   ثالثة   أشهر   عند  

).  1:56 ألیصابات  ( لو 
-  ووردت   في   إنجیل   لوقا   وحده   تسبحة   العذراء , وتسبحة   زكریا , وتسبحة  4 

 المالئكة , وتسبحة   سمعان   الشیخ :  
).  55-1:46أ -  تسبحة   العذراء   في   لقائها   مع   ألیصابات  ( لو 

).  79-1:67ب -  تسبحة   زكریا   بعد   میالد   ابنه  ( لو 
).  35-2:25ج -  تسبحة   المالئكة , وتبشیرهم   للرعاة  ( لو 

)  35-2:25د -  تسبحة   سمعان   الشیخ   لما   رأي   الطفل   یسوع  ( لو 
-  وفي   إنجیل   لوقا   وحده   وردت   كلمة   عن   حنة   ابنه   فنوئیل .  5 

  سنة , عابدة   بأصوام   ال   تفارق  84وكیف   أنها   كانت   نبیة , من   سبط   أشیر , وأرملة   نحو  
).  38-2:36 الهیكل . وقد   سبحت   في   میالد   السید   المسیح  ( لو 

-  وفي   إنجیل   لوقا   وحده , ورد   الختان   وأحداث   أخري .  6 
). وما   صحب   ذلك   من   صعود   العذراء   إلي   الهیكل , لما   تمت   أیام  24-2:21 ( لو 



 تطهیرها , وتقدیم   ذبیحة   للرب . وختان   السید   في   الیوم   الثامن   وتسمیته   یسوع .  
-  وفي   إنجیل   لوقا   وحده , ورد   میالد   الرب   في   مزود .  7 

). كما   ورد   أیضا   زیارة   الرعاة   له   وهو   مضطجع   في   المزود , وكیف   أخبروا  2:7 ( لو 
).  18-2:16 ببشارة   المالك   لهم  ( لو 

-  وفي   إنجیل   لوقا   وحده , ورد   ذكر   االكتتاب .  8 
الذي   صدر   من   أوغسطس   قیصر . وبسببه   صعد   یوسف   النجار   من   الجلیل   من   مدینة  

-2:1 الناصرة   إلي   بیت   لحم   لیكتتب , ومعه   مریم   العذراء , وهناك   تمت   أیامها   لتلد  ( لو 
6  .(
-  وفي   إنجیل   لوقا   وحده   ورد   نمو   یسوع   ویوحنا .  9 

فقیل   عن   یوحنا  ( المعمدان ): وأما   الصبي , فكان   ینمو   ویتقوي   بالروح . وكان   في   البراري  
).  1:80 إلي   یوم   ظهوره   إلسرائیل  ( لو 

وأما   عن   السید , فقیل : وكان   الصبي   ینمو   ویتقوي   بالروح , ممتلئا   حكمة , وكانت   نعمة   اهللا  
)  وأما   یسوع   فكان   یتقدم   في   الحكمة   والقامة   والنعمة   عند   اهللا   والناس  2:40 علیه  ( لو 

).  21:52( لو 
  سنة .  12-  وفي   إنجیل   لوقا   وحده , حدیث   الرب   مع   الشیوخ , وعمره  10 

). وورد   في   هذا   الفصل   كیف   كانت   العائلة   المقدسة   تذهب   كل   سنة   إلي  51-2:41 ( لو 
). وكیف   دخل   الرب   إلي   الهیكل   وجلس   وسط  2:41 أورشلیم   في   عید   الفصح  ( لو 

 المعلمین , الذین   بهتوا   من   فهمه   وأجوبته .  
-  وفي   إنجیل   لوقا   سلسلة   أنساب   غیر   سلسلة   األنساب   في   إنجیل   متي .  11 

ألن   أحدهما   ذكر   سلسلة   األنساب   حسب   المیالد   الطبیعي , واآلخر   ذكرها   حسب   النسب  
).  25:6,5 الشرعي , حسبما   ورد   في  ( تث 

-  في   إنجیل   لوقا   وحده , ورد   اسم   المالك   المبشر .  12 
).  1:19). وهو   أیضا   الذي   بشر   زكریا  ( لو 1:26وأنه   جبرائیل , الذي   بشر   العذراء  ( لو 

الروح   القدس :  
انفرد   إنجیل   لوقا , بذكر   االمتالء   بالروح , في   قصة   المیالد .  

أ -  فورد   فیه   عن   یوحنا   المعمدان , قول   المالك   المبشر   به : ومن   بطن   أمه   یمتلئ   من  



).  1:15 الروح   القدس  ( لو 
ب -  وعن   القدیسة   ألیصابات   قیل : فلما   سمعت   ألیصابات   سالم   مریم , ارتكض   الجنین  

).  1:41 في   بطنها , وامتألت   ألیصابات   من   الروح   القدس  ( لو 
ج -  وعن   زكریا   الكاهن , قیل   عنه   لما   انفتح   فمه   وقت   میالد   یوحنا : وامتأل   زكریا   أبوه   من  

).  1:67 الروح   القدس , وتنبأ   قائال ... ( لو 
وهكذا   رأینا   أسرة   بأكملها   زوج   وزوجته   وابنهما   وقد   امتأل   الثالثة   كلهم   من   الروح  

 القدس .  
د -  قال   المالك   جبرائیل   للسیدة   العذراء : الروح   القدس   یحل   علیك , وقوة   العلي   تظللك ... 

).  1:35( لو 
هـ -  وقیل   عن   سمعان   الشیخ : الروح   القدس   كان   علیه   وكان   قد   أوحي   إلیه   بالروح  

). وبالنسبة   إلي   سمعان , لم   ترد   حالة  27-2:25 القدس   فأتي   بالروح   إلي   الهیكل  ( لو 
 امتالئه   بالروح ... لكن   ورد   حلول   الروح   علیه , ووحي   الروح   له , وقیادته   له .  

و -  ورد   عن   السید   المسیح , في   قصة   التجربة   علي   الجبل   وأما   یسوع   فرجع   من   األردن  
).  4:1 ممتلئا   من   الروح   القدس . وكان   یقتاد   بالروح   في   البریة   أربعین   یوما  ( لو 

في   القیامة :  
انفرد   إنجیل   لوقا   ببعض   معلومات   عن   القیامة , لم   ترد   في   باقي   األناجیل   وهي :  

-  زیارة   النسوة   للقبر , وظهور   مالكین   لهن , وحدیث   المالكین   لهن , وعودتهن   للرسل  1 
).  11-24:1( لو 

), وحدیث   الرب  35-24:13-  تفاصیل   ظهور   الرب   لتلمیذي   عمواس  ( لو 2 
 معهما , وكسره   الخبز   معهما , وكیف   أنه   ابتدأ   من   موسي   وجمیع   األنبیاء   یفسر   لهما  

 األمور   المختصة   به   في   جمیع   الكتب .  
  آیة   في   إنجیل   لوقا , لخصها   مارمرقس   اإلنجیلي   في  23وهذه   القصة   التي   وردت   في  

).  16:13,12 آیتین   اثنتین   فقط  ( مر 
-  ظهور   الرب   لألحد   عشر , وهم   یظنونه   روحا , وكیف   قال   لهم : جسوني   وانظروا , فإن  3 

).  41-24:36 الروح   لیس   له   لحم   وعظام   كما   ترون   لي ... ( لو 
).  16:14وقد   لخص   مارمرقس   هذا   الظهور   في   آیة   واحدة  ( لو 



-  في   إنجیل   لوقا   وحده , ورد   أن   الرب   أكل   مع   تالمیذه   بعد   القیامة  4 
). وفي   إنجیل   یوحنا   ورد   لقاء   آخر   بین   السید   المسیح   وتالمیذه , وفیه  24:43,42( لو 

).  13-31:10 قدم   للتالمیذ   لیأكلوا , ولم   یرد   أنه   أكل   معهم  ( یو 
-  حدیث   المسیح   مع   تالمیذه   بعد   القیامة   الذي   ورد   في   آخر   إنجیل   لوقا  5 

), ولم   یرد   في   إنجیل   آخر .  48-24:44( لو 
-  وكذلك   لم   یرد   في   إنجیل   آخر , قوله   لهم   في   ذلك   اللقاء : أقیموا   في   أورشلیم   إلي   أن  6 

). هذا   الذي   أكده   القدیس   لوقا   في   أول   سفر  24:49 تلبسوا   قوة   من   األعالي  ( لو 
).  1:8 األعمال  ( أع 

األمثال :  
وردت   في   إنجیل   لوقا   وحده , األمثال   اآلتیة :  

).  43-7:41أ -  مثل   االثنین   المدینین  ( لو 
).  8-11:5ب -  مثل   صدیق   نصف   اللیل  ( لو 

).  21-12:16ج -  مثل   الغني   الغبي  ( لو 
).  9-13:6د -  مثل   شجرة   التین   غیر   المثمرة  ( لو 

).  37-14:25هـ -  مثل   السامري   الصالح  ( لو 
).  32-15:8و -  مثل   االبن   الضال , والدرهم   المفقود  ( لو 

).  13-16:1ز -  مثل   وكیل   الظلم  ( لو 
).  31-16:19ح -  الغني   ولعازر  ( لو 

).  14-18:10ط -  مثل   الفریسي   والعشار  ( لو 
وهذه   األمثال   بعضها   عن   التوبة , والبعض   عن   الصالة , والبعض   عن   الغني , والبعض  

 عن   التواضع .  
المعجزات :  

هناك   معجزات   وردت   في   إنجیل   لوقا   وحده   وهي :  
).  17-7:11-  إقامة   ابن   أرملة   نایین  ( لو 1 
).  4-12:1-  شفاء   الرجل   المستسقي  ( لو 2 
).  19-17:11-  شفاء   العشرة   البرص  ( لو 3 



).  13:11-  شفاء   المرأة   التي   بها   روح   ضعف  ( لو 4 
الصالة :  

إنجیل   لوقا   من   أكثر   األناجیل   حدیثا   عن   الصالة .  
)  وعن   اللجاجة   في   الصالة  18:1 +  وقد   انفرد   بحدیث   الرب   عن   الصالة   كل   حین  ( لو 

).  8-18:2 ومثل   قاضي   الظلم  ( لو 
).  8-1:5 +  وفي   اللجاجة   مثال   صدیق   نصف   اللیل  ( لو 
وانفرد   بذكر   صلوات   للمسیح   لم   ترد   في   غیره :  

).  3:21 +  صالة   المسیح   قبل   عماده  ( لو 
).  5:16 +  وصالته   قبل   رسالته  ( لو 

).  6:12 +  وكذلك   قبل   اختیار   الرسل  ( لو 
).  9:18 +  وقبل   شهادة   بطرس   لالهوته  ( لو 

).  10:21 +  وعند   رجوع   التالمیذ   من   إرسالیتهم  ( لو 
).  22:32 +  وصالته   من   أجل   تثبیت   بطرس  ( لو 

).  23:34 +  وصالته   ألجل   صالبیه  ( لو 
).  23:46 +  وصالته   قبل   أن   یسلم   الروح  ( لو 

أمور   أخري :  
وانفرد   إنجیل   لوقا   بأمور   أخري   منها :  

).  2-10:1 +  إرسال   الرب   للسبعین  ( لو 
).  42-10:38 +  مدیح   الرب   لمریم   أكثر   من   مرثا  ( لو 

).  13:2 +  ذبح   بیالطس   للجلیلیین  ( لو 
 ).  15-12:13 +  األخ   الذي   طلب   مقاسمة   المیراث   مع   أخیه  ( لو 

 )4إنجیل   لوقا  ( 
 

تحدثنا   في   أعداد   سابقة   عن   أمور   كثیرة   انفرد   بها   إنجیل   لوقا ,  في   التوبة   والصالة  
 وأشیاء   أخري . ونتحدث   الیوم   عن   بعض   ما   تمیز   به   هذا   اإلنجیل   أیضا :  

المرأة :  



یكاد   إنجیل   لوقا   أن   یكون   أكثر   األناجیل   حدیثا   عن   المرأة  : في   القداسة   وفي   التوبة . في  
 التأمل   وفي   الخدمة , في   المعجزات   التي   حدثت   لهن , وفي   اللجاجة   والصالة   في   الترمل  

 والعبادة   في   قصة   الصلب   والقیامة .  
 +  فهو   في   اإلصحاح   األول   تحدث   عن   القدیسة   العذراء   والقدیسة   ألیصابات   ولقائهما , 

 بأخبار   لم   ترد   في   أي   إنجیل   آخر .  
 +  وانفرد   أیضا   بالحدیث   عن   حنة   النبیة   بنت   فنوئیل , التي   تعبدت   بعد   ترملها   في   عمر  

).  38  ــ 2:36  سنة   لم   تفارق   الهیكل  (  لو  84
 +  وفي   اإلصحاح   الثامن   تحدث   عن   ثالث   نساء   هن :  مریم   المجدلیة , ویونا   امرأة  

)  8:3 خوزي   وكیل   هیرودس ( لو  
 +  وفي   نفس   اإلصحاح   تحدث   عن   معجزة   شفاء   نازفة   الدم   التي   أنفقت   معیشتها   علي  

)  48  ــ  8:43 األطباء   مدي   اثنتي   عشرة   سنة  ( لو  
)  55  ــ  8:49 +  وفي   نفس   اإلصحاح   تحدث   عن   اقامة   ابنة   یایرس   من   الموت  ( لو  

فبهت   والداها (  أبوها  , وأمها ).  
  وحدة , باإلضافة   إلي   أنه   قیل  8 +  فننظر   كم   عدد   النساء   الالتي   ورد   ذكرهن   في   لو  

).  8:20,19 للسید   المسیح   في   نفس   اإلصحاح   جاء   إلیه   أمه   وٕاخوته  ( لو  
)  تحدث   عن   أرملة   نایین , وكیف   أقام   المسیح   ابنها ,  ثم   دفعه   إلي  7:12 +  وفي  ( لو  

 أمه .  
)  تحدث   عن   لقاء   السید   مع   مریم   ومرثا .  42  ــ  10:38 +  وفي  ( لو  
)  تحدث   عن   مثل   األرملة   وقاضي   الظلم 18:3 + وفي  ( لو  

)  قال   إنه   كانت   هناك   أرامل   كثیرات   أیام   إیلیا  , ولم   یرسل   إیلیا   إال  4:26 +  وفي  ( لو  
 ألرملة   صرفة   صیدا .  

)  قال   إن   ملكة   التیمن   ستقوم   وتدین   ذلك   الجیل , وألنها   أتت   من  11:31 +  وفي  ( لو  
 أقاصي   األرض   لتسمع   حكمة   سلیمان .  

)  تحدث   عن   المرأة   الخاطئة   التي   بللت   قدمي   المسیح  50  ــ  7:37 +  وفي  ( لو  
 بدموعها   ومسحتهما   بشعر   رأسها , وكیف   غفر   لها   الرب   خطایاها , وفضلها   علي   سمعان  

 الفریسي .  



 +  وفي   قصة   القیامة , كان   إنجیل   لوقا   هو   الوحید   الذي   ذكر   بالتفصیل   زیارة   النسوة  
 للقبر . وقال   إنه   كانت   معهن   مریم   المجدلیة   ویونا , ومریم   أم   یعقوب , والباقیات .. ( لو  

).  11 ــ 24:1
)  23:49 +  وفي   قصة   الصلب   قال  : ونساء   كن   قد   تبعنه   من   الجلیل  ... ( لو  

 +  وردت   قصص   وأسماء   نساء   في   باقي   األناجیل   ولكن   لیس   بالكثرة   وال   بالتفاصیل  
 التي   وردت   في   إنجیل   لوقا .  

الطفولة :  
هو   أكثر   األناجیل   حدیثا   عن   طفولة   السید   المسیح   وطفولة   المعمدان .  

 +  فهو   الوحید   الذي   ذكر   عن   یوحنا   المعمدان   أنه   من   بطن   أمه   یمتلئ   من   الروح  
) . وأنه   ركض   بابتهاج   في   بطنها   وقت   زیارة   العذراء   لها  ( لو  1:15 القدس  ( لو  

). وأنه   كان   ینمو   ویتقوي   بالروح   وكان   في   البراري   إلي   یوم   ظهوره   إلسرائیل ( لو  1:44
1:80  .(

 +  وهو   الوحید   الذي   ذكر   عن   السید   المسیح   أنه   ولد   في   مذود .  
فقال   عن   العذراء   إنها   قمطته   وأضجعته   في   مذود ,  إذ   لم   یكن   لها   موضع   في   المنزل  

)  2:7( لو  
).  2:12وقال   في   بشارة   المالك   للرعاة   تجدون   طفال   مقمطا   ومضجعا   في   مذود  ( لو  

وأن   هؤالء   الرعاة   جاءوا   مسرعین  , ووجدوا   مریم   ویوسف   والطفل   مضجعا   في   مذود  ( 
2:16  .(

 +  وٕانجیل   لوقا   هو   الوحید   الذي   ذكر   حوار   المسیح   مع   المعلمین   في   أورشلیم   وعمره  
).  50  ــ  2:42 إثنتي   عشرة   سنة  ( لو  

وما   تعلق   بذلك   من   بحث   القدیسة   العذراء   ویوسف   النجار   عنه   وحدیثه   معهما   وقوله  
). ولعل   هذا   هو   إعالن   من   السید   المسیح   ــ  2:49 لهما   ینبغي   أن   أكون   فیما   ألبي  ( لو  

 وهو   صبي   ــ   عن   بنوته   هللا .  
وٕانجیل   لوقا   هو   الوحید   الذي   ذكر   في   طفولة   المسیح   إنه   كان   ینمو , ویتوقي   بالروح  

)  2:40 ممتلئا   حكمة   وكانت   نعمة   اهللا   علیه ( لو  
 +  وٕانجیل   لوقا   ركز   في   مواضع   متعددة   علي   األبناء   الوحیدین .  



فذكر   في   إقامة   ابنة   یایرس   أنها   كانت   بنتا   وحیدة   لها   نحو   إثنتي   عشرة   سنة  ( لو  
8:42  .(

وذكر   في   شفاء   االبن   المصروع   أن   أباه   قال   للسید   انظر   إلي   ابني . أنه   وحید   لي  . وها  
).  9:39,38 روح   یأخذه   فیصرخ   بغتة .. ( لو  

)  7:12وذكر   في   إقامة   ابنة   أرملة   نایین   أنه   ابن   وحید   ألمه   وهي   أرملة ( لو 
لعلنا   من   كل   األمثلة   السابقة   نري   مدي   اهتمام   القدیس   لوقا   بتسجیل   المشاعر   األسریة  

 من   أبوة   وأمومة   حیال   أطفالهم .  
الروح   القدس :  

إنجیل   لوقا   هو   أول   من   استخدم   تعبیر   االمتالء   من   الروح   القدس .  
).  1:15 + قال   هذا   عن   یوحنا   المعمدان  : ومن   بطن   أمه   یمتلئ   من   الروح   القدس  ( لو 

 +  وقال   هذا   أیضا   عن   القدیسة   ألیصابات   فلما   سمعت   ألیصابات   سالم   مریم  , ارتكض  
).  1:41 الجنین   في   بطنها   وامتألت   ألیصابات   من   الروح   القدس  ( لو  

 +  وقال   نفس   الكالم   عن   زكریا   الكاهن   وامتأل   زكریا   أبوه   من   الروح   القدس   وتنبأ   قائال  
).  1:67..( لو  

وهكذا   من   أول   إصحاح   تحدث   عن   ثالثة   امتألوا   من   الروح   القدس .  
 +  بل   استخدم   هذا   التعبیر   نفسه   بالنسبة   إلي   السید   المسیح  , في   التجربة   علي   الجبل .  

فبینما   ورد   في   إنجیل   متي   ثم   صعد   یسوع   إلي   البریة   من   الروح   القدس , لیجرب   من  
) , نجد   أن   القدیس   لوقا   یقول :  4:1 إبلیس  ( مت  

أما   یسوع   فرجع   من   األردن   ممتلئا   من   الروح   القدس , وكان   یقتاد   بالروح   في   البریة  ( لو  
4:1  .(

هو   الوحید   الذي   استخدم   هذا   التعبیر   في   األناجیل   األربعة .  
  + + +  

وقد   استخدم   تعبیرات   أخري   غیر   االمتالء  , تحمل   أیضا   معني   عمل   الروح   القدس   في  
 الناس   منها :  

 +  حدیثه   عن   سمعان   الشیخ .  
إذ   یقول   عنه   في   قصة   المیالد   الروح   القدس   كان   علیه  . وكان   قد   أوحي   إلیه   بالروح  



 القدس   أنه   الیري   الموت   قبل   أن   یري   مسیح   الرب  . فأتي   بالروح   إلي   الهیكل ... ( لو  
)  27  ــ 2:25

ثم   شرح   كیف   تنبأ   سمعان   الشیخ   عن   المسیح   والعذراء   وهذا   من   عمل   الروح   القدس  
 أیضا .  

 +  حدیثه   عن   طفولة   المعمدان   والمسیح :  
). ویقول   عن   المسیح   إنه  1:80یقول   عن   المعمدان   وكان   الصبي   یتقوي   بالروح  ( لو  

).  2:40 كان   ینمو   ویتقوي   بالروح  ( لو  
 + في   بشارة   المالك   للعذراء 

قول   المالك   لها :  الروح   القدس   یحل   علیك , وقوة   العلي   تظللك  , فلذلك   أیضا   القدوس  
).  1:35 المولود   منك   یدعي   ابن   اهللا ( لو  

وواضح   أنه   حلول   أقنومي   من   الروح   القدس   علي   العذراء .  
وٕانجیل   لوقا   هو   الوحید   الذي   أورد   هذه   البشارة  . أما   إنجیل   متي   فاكتفي   بعبارة   وجدت  

)  وأیضا   الذي   حبل   فیها   هو   من   الروح   القدس  ( لو  1:18 حبلي   من   الروح   القدس  ( مت  
)  دون   أن   یذكر   عبارة   الروح   القدس   یحل   علیك ...  1:20

  + + + 
أما   كالم   اآلخر   عن   الروح   القدس  , فموجود   أیضا   في   أناجیل   أخري :  

).  3:11) , وردت   في  ( مت  3:16 +  عبارة   یعمدكم   بالروح   القدس   ونار  ( لو  
). وردت   بنفس  3:22 +  عبارة   نزل   علیه   الروح   القدس   بهیئة   جسمیة   مثل   حمامة  ( لو  

).  3:16 المعني   في  ( مت  
 + عبارة   التهتموا   كیف   أو   بما   تحتجون   أو   بما   تقولون  . ألن   الروح   القدس   یعلمكم   في  

)... وردت   تقریبا   في  ( مت  12:12,11 تلك   الساعة   ما   یجب   أن   تقولوه  ( لو  
10:20,19  .(

)  ورد  12:10 +  التعلیم   بعدم   المغفرة   لمن   جدف   علي   الروح   القدس   كما   هو   في  ( لو  
).  12:22 أیضا   في  ( مت  

المقارنات :  
یتمیز   إنجیل   لوقا   بوجود   كثیر   من   المقارنات   فیه  , ومنها :  



)  المقارنة   التي   عقدها   الرب   بین   سمعان   الفریسي   والمرأة   التائبة .  50  ــ 7:37 + لو ( 
)  المقارنة   بین   الفریسي  , والعشار   اللذین   صلیا   في   الهیكل   وخرج  14  ــ 18:9 +(  لو  

 أحدهما   مبررا   دون   ذاك .  
)  المقارنة   بین   الغني   ولعازر   المسكین  , ومصیر   كل   منهما .  31  ــ 16:19 + ( لو  

)  المقارنة   بین   السامري   الصالح   وكل   من   الكاهن   والالوي .  37  ــ  10:30 + (  لو  
)  المقارنة   بین   االبن   الضال   التائب   وأخیه   األكبر .  32  ــ 15:11 + ( لو  
)  المقارنة   بین   مریم   ومرثا  , في   حیاة   التأمل   والخدمة .  43  ــ 10:38 + ( لو 

)  المقارنة   بین   اللص   الذي   تاب   علي   الصلیب   وزمیله   اللص  43  ــ  23:39 +(  لو  
 اآلخر .  
)  المقارنة   بین   األبرص   الذي   شكر   بعد   شفائه   وزمالئه   التسعة  19  ــ 17:11 + ( لو  

 الذین   لم   یشكروا .  
)  المقارنة   بین   أرملة   صرفة   صیدا , وأرامل   كثیرات   عشن   في   زمنها .  4:26,25 + ( لو  

 )  المقارنة   بین   نعمان   السریاني   وبرص   كثیرین   عاشوا   في   أیامه . 27: 4 + (  لو  
 

 ) 1إنجیل   مرقس  (
 

أقدم   إنجیل :  
أجمع   كل   علماء   الكتاب   المقدس   وكل   الدارسین   فیه , علي   أن   إنجیل   مارمرقس   هو   أقدم  

 ما   كتب   من   األناجیل *. وقد   اختلف   الكثیرون   في   تاریخ   كتابته . فابن   كبر   یقول   إنه  
 م . والقدیس   إیریناوس   یقول   إنه   كتب   بعد   استشهاد   القدیسین   بطرس  45 كتب   في   سنة  

 م . وتتراوح   التواریخ   األخري   بین   هذین ...  67 وبولس   أي   بعد  
ورأي   القدیس   یوحنا   ذهبي   الفم   أن   مارمرقس   كتبه   في   مصر *. ومعني   هذا   أنه   كتب  

 م , والثابت   أیضا   أنه   كتب   باللغة   الیونانیة   التي   كانت  61 م   أو   حوالي   سنة  55 بعد   سنة  
 معروفة   وقتذاك   وفي   رومیة   أیضا   ثم   ترجم   بعد   ذلك   إلي   الالتینیة   وٕالي   القبطیة .  

االهتمام   بالتدقیق   والتفاصیل :  
وقد   امتاز   مارمرقس   في   إنجیله   بالتدقیق , وذكر   تفاصیل   كل   شئ , سواء   األسماء , أو  



 الوقت , أو   المكان , أو   العدد   أو   اللون , وحتي   المالمح   والمشاعر , مما   یدل   علي   أن   الكاتب  
 كان   شاهد   عیان   لما   یسجله .  

), وأن   بارتیماوس  2:14فمن   جهة   األسماء   مثال   یذكر   أن   متي   العشار   هو   ابن   خلفي  (
)  وأن   سمعان   القیرواني   هو   أبو   ألكسندروس  10:46 األعمي   هو   ابن   تیماوس  (

).( انظر   أیضا   في   اهتمامه   باألسماء  15:21 وروفس  (
1:13,29:3,3:15,6:40  .(

ومن   أمثلة   اهتمامه   بتفاصیل   المكان   قوله , ثم   خرج   أیضا   من   تخوم   صور   وصیدا , وجاء  
). وقوله : إنه   دخل   السفینة   وجلس   علي  7:31 إلي   بحر   الجلیل , في   وسط   المدن   العشر  (

).  4:1 البحر , والجمع   كله   كان   عند   البحر , علي   األرض  (
ومن   أمثلة   تدقیقه   قوله   في   معجزة   الخمس   خبزات   إنهم   جعلوا   الناس   یتكئون   رفاقا   رفاقا  

 علي   العشب   األخضر ... صفوفا   صفوفا   مئة   مئة   وخمسین   خمسین  
). وقوله   في  4:8). وقوله   إن   المسیح   كان   نائما  ( علي   وسادة )  في   السفینة  (6:40,39(

 التجلي : وصارت   ثیابه   تلمع   بیضاء   جدا   كالثلج   ال   یقدر   قصار   علي   األرض   أن   یبیض  
).( انظر   أیضا   تفاصیل   معجزة   شفاء   المفلوج , وشفاء   مریض   به  9:3 مثل   ذلك  (

).  8:7,7:1,28:13 لجیئون , وكذلك  
ومن   اهتمام   مارمرقس   بالتفاصیل   شرحه   للمشاعر   والمالمح : فقد   ذكر   عن   السید  

)  ونظر   بغضب  2:8), وشعر   بروحه  (1:43), وأنه   انتهر  (1:41 المسیح   أنه   تحنن  (
), وأنه   أن  10:4), وأنه   اغتاظ  (5:30), والتفت ... شاعرا   في   نفسه ...(3:5 حزینا ...(

), وأنه   نظر   إلي   الشاب   الغني  8:12), وأنه   تنهد   بروحه  (8:2), وأنه   أشفق  (7:34(
)  وأنه   احتضن   األطفال   وباركهم  14:33), وأنه   ابتدأ   یدهش   ویكتئب  (10:21 وأحبه  (

)10:16  ...(
مارمرقس   یكتب   لألمم  ( للرومان ):  

لم   یكتب   مارمرقس   إنجیله   للیهود   كما   فعل   القدیس   متي , وٕانما   كتبه   لألمم , وللرومان  
 بوجه   خاص . وقد   شرحنا   سابقا   كیف   أنه   اشترك   مع   القدیس   بولس   في   تأسیس   كنیسة  

 رومة . ومن   األدلة   علي   كتابته   لألمم .  
أ -  ترجمته   للكلمات   اآلرامیة   التي   یستخدمها :  



) ( بینما   لم   یترجم   كلمة   بطرس   مثال  3:17فترجم   اسم   بوانرجس   بأنه   یعني   ابني   الرعد  (
 وال   غیرها   من   الكلمات   الالتینیة ). وقال   إن   عبارة   طلیثا   قومي   معناها   یا   صبیة   قومي  

) 7:34)  وكلمة   أفثا   معناها   انفتح  (7:14)  وأن   كلمة   قربان   معناها   هدیة  (5:41(
). كما   أتبع   كلمة   أبا   بكلمة  9:43 واتبع   عبارة   جهنم   بقوله   إلي   النار   التي   ال   تطفأ  (

). وفسر   عبارة   ألوي   ألوي   لما   شبقتني   بأن   معناها   إلهي   إلهي   لماذا  14:36 اآلب  (
).  15:12)  وأن   جلجثة   معناها   جمجمة  (15:34 تركتني  (

وطبعا   لو   كان   یكتب   للیهود   ما   كان   في   حاجة   إلي   تفسیر   شئ   من   هذا   كله , ولكن  
 الرومان   یحتاجون .  

ب -  شرح   عادات   الیهود   وأماكنهم   وطوائفهم :  
فشرح   مثال   عبارة   أیدي   دنسة   بأن   معناها   أیدي   غیر   مغسولة . وأتبع   ذلك   بقوله : ألن  

 الفریسیین   وكل   الیهود , إن   لم   یغسلوا   أیدیهم   باعتناء   ال   یأكلون , متمسكین   بتقلید  
 الشیوخ . ومن   السوق   إن   لم   یغتسلوا   ال   یأكلون . وأشیاء   أخري   كثیرة   تسلموها   للتمسك   بها  

).  4-7:2 من   غسل   كؤوس   وأباریق   وآنیة   نحاس   وأسرة  (
)  كما   شرح  14:12وشرح   الیوم   األول   من   الفطیر   بأنه   حین   كانوا   یذبحون   الفصح  (

).  15:42 االستعداد   بأنه   ما   قبل   السبت  (
), ولم   یفعل   ذلك   بالنسبة   للدینار   الخاص  12:42وشرح   أن   الفلسین   قیمتهما   ربع  (

).  6:37 بالرومان  (
ولما   تكلموا   عن   الصدوقیین   قدمهم   للقارئ   الروماني   بأنهم   الذین   یقولون   لیس   قیامة  

). وطبعا   هذا   كله   معروف   للیهود . ولما   تكلم   عن   المرأة   الكنعانیة   حسب   تسمیة  12:18(
)  باألسلوب  8:26 التوراة   لجنسها   قال : وكانت   المرأة   أممیة   وفي   جنسها   فینیقیة   سوریة  (

 الذي   یفهمه   الرومان .  
ومن   جهة   األماكن   كان   یوضح   ما   ال   یحتاج   الیهود   مطلقا   إلي   توضیحه . فاألردن   كان  

). كذلك   شرحه   جلوس   الرب   علي   جبل   الزیتون   بأنه   تجاه  1:5 یسبقه   بكلمة   نهر  (
). ولما   ورد   ذكر   بیت   فاجي   وبیت   عنیا   ذكر   أنهما   بالقرب   من   أورشلیم  13:3 الهیكل  (

)11:1  .(
وألنه   یكلم   أهل   رومة , فعندما   ورد   اسم   سمعان   القیرواني   قال   إنه : أبو   ألكسندروس  



). وروفس   موجود   في   رومة . أرسل   القدیس   بولس   إلیه   سالمه   عندما  15:21 وروفس  (
).  16:13 كتب   رسالته   إلي   أهل   رومیة  ( رو 

ج -  قلة   اقتباسه   من   العهد   القدیم :  
كان   مارمرقس   یعرف   أن   الرومان   أهل   عمل   ال   فكر , فقدم   لهم   المسیح   في   عمله  

 وقوته , واهتم   بأعماله   أكثر   مما   اهتم   بتسجیل   أقواله . وكان   یعرف   أن   الرومان   معتزون  
 بقوتهم   كدولة   تحكم   العالم , فقدم   لهم   المسیح   القوي   ابن   اهللا   صاحب   السلطة   علي   كل  

 شئ .  
-  سرعة   مذهلة   في   العرض :  1 

كان   مارمرقس   یعرف   أن   الرومان   أهل   عمل , مشغولون   بالتجارة   والسفر   والحرب  
 وأشغالهم   المتنوعة , فدخل   في   موضوعه   مباشرة , دون   مقدمات . لم   یتحدث   عن   أنساب  

 المسیح   وال   الحوادث   السابقة   لمجیئه   كالبشارة   مثال   أو   والدة   المعمدان   أو   زیارة   العذراء  
 أللیصابات , أو   والدة   المسیح   وطفولته , وٕانما   بدأ   بعمل   المسیح   من   أول   أصحاح .  

وبینما   بدأ   مارمتي   إنجیله   بقوله : كتاب   میالد   یسوع   المسیح   ابن   داود   ابن   إبراهیم , بدأ  
 مارمرقس   إنجیله   بقوله : بدأ   إنجیل   یسوع   المسیح   ابن   اهللا .  

إن   الطریق   یهیئ   قدام   الملوك , وهذا   الملك   اآلتي   هو   ابن   اهللا , لذلك   یوصف   من   یهیئ  
). هذا   الملك   الذي  1:3)  صوته   صوت   أسد   صارخ   في   البریة  (1:2 طریقه   بأنه   مالك  (

). ثم   تتالحق   الحوادث  1:5,4 سیملك   علي   القلوب , البد   أن   یعد   طریقه   بالتوبة  (
 بسرعة ... أمام   هذا   الملك .  

). السموات   تنشق , ویشهد  1:7المعمدان   یشهد   بأنه   ال   یستحق   أن   یحل   سیور   حذائه  (
). والشیاطین   نفسها   تشهد   أنه   قدوس   اهللا  1:11 له   اآلب   أنه   االبن   الحبیب  (

).  1:13). والمالئكة   تخدمه , والوحوش   معه   في   البریة  (1:24(
وبینما   یبدأ   متي   البشیر   في   ذكر   معجزات   السید   المسیح   الخاصة   بالشفاء   وٕاخراج  

 الشیاطین   من   اإلصحاح   الثامن   في   إنجیله , نري   مارمرقس   یبدأ   مباشرة   من   اإلصحاح  
 األول   فیقدم   المسیح   كصاحب   سلطان   علي   الكل ...  

), وسلطانه   علي   األمراض  1:27یذكر   سلطانه   علي   الشیاطین   یأمرها   فتطیعه  (
)  كما   ذكر   شعبیته   الكبیرة   وكیف   أن  1:22), وتعلیمه   بسلطان   ولیس   كالكتبة  (1:34(



), وكیف   صار   له   تالمیذ   استجابوا  1:45 الناس   كانوا   یأتون   إلیه   من   كل   ناحیة  (
).  20-1:16 بسرعة   لدعوته  (

كل   هذا   في   اإلصحاح   األول   من   اإلنجیل , حیث   وضع   مارمرقس   خطته . وحیث   كتب  
 في   تركیز   وقوة , وبتأثیر   عجیب . فلنبحث   إذن   تفاصیل   هذه   األمور   كلها   في   إنجیله , الذي  

 سار   بنفس   هذه   السرعة   والوضوح   في   تقدیم   قوة   المسیح   للرومان , وكیف   أن   مملكته  
 أعظم   من   مملكتهم   التي   یفتخرون   بها ...  

-  المسیح   ابن   اهللا :  2 
هذه   الحقیقة   بدأ   بها   اإلصحاح   األول , وشهد   بها   قائد   المائة   الروماني   وقت   الصلب   في  

).  15:39 أواخر   اإلنجیل , فقال : حقا   كان   هذا   اإلنسان   ابن   اهللا  (
), وشهد   بها   أیضا   وقت   التجلي  1:11وشهد   بها   اآلب   من   السماء   وقت   العماد  (

). واعترف   بها   السید   المسیح   وقت   محاكمته , عندما   سأله   رئیس   الكهنة   أأنت   هو  8:7(
), كما   أشار   إلي   هذه   الحقیقة   في   مثل  14:61 المسیح   ابن   المبارك   فأجاب   أنا   هو  (

).  13:32)  وفي   معرفة   الیوم   األخیر  (11:69 الكرامین   األردیاء  (
بل   أن   الشیاطین   نفسها   حینما   نظرته   خرت   له   وصرخت   قائلة   إنك   أنت   ابن   اهللا  

). وكذلك   نطقت   في   لجیئون   كورة   الجدریین   قائلة : ما   لي   ولك   یا   یسوع   ابن   اهللا  3:11(
).  5:6 العلي  (

وحتي   عندما   اتخذ   المسیح   لقب  ( ابن   اهللا )  دل   أیضا   علي   قوته   والهوته   كقوله   إن   ابن  
)  أو   إنه  2:28)  أو   إنه   رب   السبت  (2:10 اإلنسان   له   سلطان   أن   یغفر   الخطایا  (

).  14:13,62:26 جالس   عن   یمین   القوة   وآت   في   سحاب   السماء  (
هذه   الحقیقة   أوضحها   مارمرقس   أمام   الرومان   حتي   یعرفوا   أنهم   لیسوا   أمام   شخص  

 عادي , وأثبتها   لهم   بسلطة   المسیح   الواسعة   كما   سنري :  
-  سلطته   علي   الشیاطین :  3 

ذكر   مارمرقس   أن   الرب   كان   یأمر   األرواح   النجسة   بسلطان   فتطیعه , حتي   انذهل   الناس  
), وأن   الشیاطین   كانت  1:34), وأنه   أخرج   شیاطین   كثیرة  (1:27 وتحیروا   من   سلطانه  (

), وأنها   كانت   تسجد   له  1:24 تصرخ   منه   قائلة : ما   لنا   ولك ... أتیت   لتهلكنا  (
). وأنه   أخرج   منها   حاالت   خطیرة   مثل   حالة   لجیئون   الذي   كانت   فیه   فرقة  3:5,11:6(



), ومثل   الروح  5:4 شیاطین   وكان   یقطع   السالسل   ویكسر   القیود , فلم   یقدر   أحد   أن   یذله  (
).  29-9:16 األخرس   األصم  (

وبلغت   القوة   بمعجزات   إخراج   الشیاطین   أن   السید   المسیح   كان   یخرج   الشیطان   دون   أن  
 یري   المریض , مثلما   قال   للمرأة   الفینیقیة   اذهبي   قد   خرج   الشیطان   من   ابنتك . فذهبت   إلي  

).  30-7:24 بیتها   ووجدت   الشیطان   قد   خرج  (
). ولم   یمنع   شخصا  3:6,15:7ولم   یكتف   بهذا , بل   أعطي   هذا   السلطان   لتالمیذه  (

).  9:39 یخرج   الشیاطین   باسمه  (
-  سلطته   علي   األمراض :  4 

سجل   مارمرقس   شفاء   الرب   للعاهات   المستدیمة   واألمراض   المستعصیة : كشفاء   العمیان  
), وشفاء   األبرص  37-7:31), وشفاء   األصم   األعقد  (10:46-52),(8:22-26(
), ونازفة   الدم   التي   أنفقت   كل  3:5), وصاحب   الید   الیابسة  (2:11), والمفلوج  (1:42(

), وذكر   تأثیر   كل   هذا   علي   الناس , إذ   بهت  34-5:25 ما   عندها   علي   األطباء  (
).  2:12 الجمیع   ومجدوا   اهللا   قائلین : ما   رأینا   مثل   هذا   قط  (

وكانت   معجزات   الشفاء   كثیرة   جدا , حتي   أنهم   ابتدأوا   یحملون   المرضي   علي   أسرة   إلي  
 حیث   سمعوا   أنه   هناك , وحیثما   دخل   إلي   قري   أو   مدن   أو   ضیاع , وضعوا   المرضي   في  

).  6:56,55 األسواق ... (
وبلغ   من   قوة   اإلبراء   عند   المسیح , أنهم   كانوا   یطلبون   أن   یلمسوا   ولو   هدب   ثوبه , وكل   من  

). وبهذه   الطریقة  3:10)  فكان   یقع   علیه   لیلمسه   كل   من   فیه   داء  (6:56 لمسه   شفي  (
 شفیت   نازفة   الدم .  

 ). 16:18وهذه   القوة   علي   إبراء   المرضي   وهبها   السید   المسیح   لتالمیذه   أیضا  (
مقاالت دینیة 
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تحدثنا   في   المقال   السابق   عن   أن   مارمرقس   وضع   خطته   وكتب   في   تركیز  
 وقوة , وبتأثیر   عجیب , ثم   بدأنا   نبحث   تفاصیل   هذه   األمور   وتحدثنا   عن   أربع   نقاط .  

وفي   هذا   المقال   نستكمل   هذه   النقاط :  
-  سلطته   علي   الطبیعة   والموت :  5 

سجل   أنه   والبحر   هائجقام   وانتهر   الریح . وقال   للبحر   اسكت   ابكم . فسكنت   الریح   وصار  
 وقال   التالمیذ   بعضهم   لبعضمن   هو   هذا , فإن   الریح   أیضا  41-4:39 هدوء   عظیم ..

 والبحر   یطیعانه؟ !.. ومرة   أخري   والبحر   هائج   جاء   إلي   تالمیذه   ماشیا   علي   البحر .. ولما  
.  54-6:48 صعد   إلیهم   إلي   السفینة   سكنت   الریح . فبهتوا   وتعجبوا   في   أنفسهم   للغایة 

وكما   سجل   سلطته   علي   البحر , هكذا   أیضا   سجل   سلطته   علي   النبات , إذ   لعن   شجرة  
.  20-11:12 التین   غیر   المثمرة , فیبست   من   أصولها 

وذكر   مارمرقس   سلطة   المسیح   علي   الموت . إذ   أقام   ابنة   یایرس . أمسك   بیدها   وهي  
. وذكر   قیامة   الرب   نفسه   من   بین  43-5:22 میتةوقال   لها   قومي , فقامت 

.  6:19, وذكر   أنه   ارتفع   إلي   السماء   وجلس   عن   یمین   اهللا 16:6 األموات 
وحتي   عندما   كان   مصلوبا , ذكر   له   سلطته   علي   الطبیعة , إذ   أظلمت   الشمس   من   الساعة  

.  15:38,33 السادسة   إلي   التاسعة , وانشق   حجاب   الهیكل   إلي   اثنین 
-  بعض   نواحي   قوته   األخري :  6 

, وكیف   كان   یخبر   بالمستقبل   فتنبأ  2:8شرح   مارمرقس   كیف   كان   المسیح   یقرأ   األفكار 
, وتنبأ   أیضا   عن  13 عن   خراب   الهیكل   وعن   خراب   أورشلیم   وعن   نهایة   العالمإصحاح 

.  8:38,31 موته   وقیامته   ومجیئه   الثاني 
وشرح   كیف   بعملیة   خلق   أشبع   خمس   آالف   من   خمس   خبزات   وسمكتین , فشبعوا  

-8:1 وكیف   صنع   نفس   المعجزة   مرة   أخري 44-6:23  قفة   مملوءة 12 وفضل   عنهم  
9  .

وذكر   كیف   دخل   الهیكل   بقوة , وبسلطان   طهره   من   الفوضي   والفساد , وكیف   عجز  
. وذكر   مارمرقس   أیضا   كیف   أن   السید  11:33 رؤساء   الكهنة   عن   مقاومة   سلطانه 

, وأن   له   سلطانا   علي  11:3, وٕانه   الرب 2:28 المسیح   قال   عن   نفسه   إنه   رب   السبت 
.  2:10 األرض   أن   یغفر   الخطایا , وغفر   للمفلوج 



التفاف   الثعلب   حوله ...  
-  إلي   جوار   هذه   القوة   الخارقة   التي   سجلها   مارمرقس   للمسیح , سجل   أیضا   شهرته  7 

 العجیبة   والتفاف   الشعب   حوله . فمن   اإلصحاح   األول   یقول : فخرج   خبره   للوقت   في   كل  
 وكانوا  1:33,28 الكورة   المحیطة   بالجلیل .. وكانت   المدینة   كلها   مجتمعة   عند   الباب 

 ومرةسمع   أنه   في   بیت . وللوقت   اجتمع   كثیرون   حتي   لم  1:45 یأتون   إلیه   من   كل   ناحیة  
.  2:2,1 یعد   یسع   وال   ما   حول   الباب 

وٕانه   لما   انصرف   مع   تالمیذه   إلي   البحرتبعه   جمع   كثیر   من   الجلیل   ومن   الیهودیة   ومن  
 أورشلیم   ومن   أدومیة   ومن   عبر   األردن . والذین   حول   صور   وصیدا , جمع   كثیر , إذ   سمعوا  

 كم   صنع   أتوا   إلیه . فقال   لتالمیذه   أن   تالزمه   سفینة   صغیرة   لسبب   الجمع   كي  
.  9-3:7 الیزحموه 

وابتدأ   أیضا   یعلم   عند   البحر . فاجتمع   إلیه   جمع   كثیر , حتي   أنه   دخل   السفینة   وجلس  
.  4:2,1 علي   البحر . والجمع   كله   كان   عند   البحر   علي   األرض 

حتي   عندما   مضي   مع   تالمیذه   إلي   موضع   خالء   منفردینرآهم   الجموع   منطلقین , وعرفه  
 كثیرون , فتراكضوا   إلي   هناك   من   جمیع   المدن   ماشین   وسبقوهم   واجتمعوا   إلیه .  

فلما   خرج   یسوع   رأي   جمعا   كثیرا   فتحنن   علیهم   إذ   كانوا   كخراف   ال   راعي  
.  6:34,32 لها 

, وكان   الناس   عندما  5:24وهكذا   باستمرار   كانیتبعه   كثیر   وكانوایزحمونه 
. وأنه   في   مرةدخل   بیتا   وهو   یرید   أن   ال   یعلم  9:15 یرونه , یتراكضون   ویسلمون   علیه 

.  7:24 أحد , فلم   یقدر   أن   یختفي 
-  المسیح   المعلم :  8 

ذكر   مارمرقس   أنه   كلما   كان   الناس   یجتمعون   حول   المسیحكعادته   كان  
. ومع   أن   إنجیل   مارمرقس   لم   یورد   الكثیر   من   تعالیم   المسیح   مهتما  1:12 یعلمهم 

 بأعماله , إال   أنه   سجل   عظمته   كمعلم   له   تأثیر   عجیب   علي   الناس .  
 وأنه   كان   یعلم   الناس   في   المجامعفبهتوا   من  1:14ذكر   أنه   كانیكرز   ببشارة   الملكوت 

. وفي   مرة   أخري   إذ   علمهمبهتوا  1:2 تعلیمه , ألنه   كان   یعلمهم   بسلطان   ولیس   كالكتبة 
, وكان   الجمع   الكثیر  6:2 قائلین : من   أین   لهذا   هذه؟وما   هذه   الحكمة   التي   أعطیت   له 



.  11:18 وبهت   الجمع   كله   من   تعلیمه 12:37 یسمعه   بسرور 
  مرة   في   إنجیل   مرقس : لیس   فقط  12وكان   الجمیع   یدعونهالمعلم , وقد   دعي   بهذا   اللقب  

.  14:14 وهو   نفسه   لقب   نفسه   هكذا 9:10,37:9,35:10,17:20,17 من   تالمیذه 
-  المسیح   الملك :  9 

قدمه   مارمرقس   كملك , ولكن   صاحب   مملكة   روحیة , یكرز   ببشارة   ملكوت   اهللا . وظهر   في  
 إنجیله   الفرق   الكبیر   بین   هیرودس   الملك , الذي   یجمع   حوله   العظماء   والقواد   في   لهو  

 ورقص , والمسیح   الملك   الذي   یجمع   حوله   الشعب   یعلمهم   طریق   اهللا   ویشفي   مرضاهم  
.  29-6:1 ویشبع   جوعهم ..

-  صراع   بین   الحق   والباطل :  10 
بعد   كل   هذه   المقدمات , سجل   مارمرقس   كیف   أن   خدمة   المسیح   أثارت   علیه   حسد   قادة  

 الیهود , فحاربوه   ولما   یقدروا   علیه   في   قوة   إقناعه   وفي   إخجالهم   أمام   الناس , قتلوه  
 أخیرا .. إنه   لم   یبدأ   باالحتكاك , بل   كان   یعمل   عمله   في   هدوء   بعیدا   عنهم , ولكنهم   بدأوا  

 بالعدوان , واحتكوا   به ..  
فرح   الشعب   بالمسیح , والتفوا   حوله , وانتفعوا   من   تعلیمه , أما   قادة   الیهود   فعلي   العكس  
 تضایقوا   من   شهرته   وشعبیته   وقاوموه . لم   ینتفعوا   من   تعلیمه   وال   من   معجزاته . كانوا  
 یمشون   وراءه   ویدعونه   إلي   بیوتهم , ال   لیستفیدوا   وٕانما   لیراقبوه   ویصطادوه   بكلمة ..  

في   حادثة   المفلوج   فكر   الكتبة   في   قلوبهملماذا   یتكلم   هذا   هكذا   بتجادیف؟ ! ورد   الرب  
. ثم   تدرجوا   من   التفكیر   القلبي   إلي   مخاطبة   تالمیذه  2:7,6 علي   ما   في   قلوبهم   فسكتوا 

 عنه : ما   باله   یأكل   ویشرب   مع   العشارین   والخطاة؟ ! فأفحمهم   بقوله : الیحتاج   األصحاء  
 ثم   تدرج   الیهود   فتجرأوا   أن   یكلموه   هو , فاشتكوا   له  2:17,16 إلي   طبیب   بل   المرضي 

 تالمیذه : لماذا   الیصومون؟لماذا   یقطفون   السنابل   في   السبت؟فرد   علیهم   من  
 الكتاب , وبالمنطق , فسكتوا .. ثم   راقبوه   هل   یشفي   صاحب   الید   الیابسة   في   السبت , فناقشهم  
 وأفحمهم   فسكتوا . فنظر   حوله   إلیهم   بغضب   حزینا   علي   غالظة   قلوبهموشفي   الرجلفخرج  

.  6-3:1 الفریسیون   للوقت   مع   الهیرودسیین   وتشاوروا   علیه   لكي   یهلكوه 
وهكذا   من   أول   اإلصحاح   الثالث   شرح   مارمرقس   بنفس   وضوحه   وبنفس   سرعته   تطور  

 العالقة   بین   المسیح   ورؤساء   الیهود : من   كالم   الشك   داخل   القلب   إلي   التشاور   علي  



 إهالكه , وتطور   موقف   السید   المسیح   من   مجرد   اإلقناع   إلي   نظرة   الغضب  
 واالصطدام . ما   كان   ممكنا   أن   یسالم   أمثال   هؤالء   الذین   یریدون   تعطیل   عمل   الرب .  
ثم   تطور   األمر   بهم   إلي   التشهیر   به : قال   الكتبة   عنه : إن   معه   بعلزبول , وٕانه   برئیس  

, فرد   علیهم   في   قوة   بأن   الشیطان   إذا   انقسم   علي   ذاته  3:22 الشیاطین   یخرج   الشیاطین 
 الیقدر   أن   یثبت .  

ثم   ظهر   لهم   أنهم   أمسكوا   غلطة : إن   تالمیذ   المسیح   یأكلون   بأید   دنسة   أي   غیر  
 مغسولة . فبدأ   المسیح   یوبخهم   قائالحسنا   تنبأ   إشعیاء   علیكم   أنتم   المرائین .. ألنكم   تركتم  
 وصیة   اهللا   وتتمسكون   بتقلید   الناسوشرح   لهم   كیف   أنهم   كسروا   الوصیة   الخامسة   من  

 فمنعوا   الناس   من   إكرام   والدیهم , لكي   یأخذوا   هم   هذا   المال   في  23-7:6 أجل   تقالیدهم  
 الهیكل ..  

هنا   نري   أن   المسیح   قد   بدأ   یهاجم . ثم   حذر   التالمیذ   منهم   قائال : تحرزوا   من   خمیر  
. ودخل   الهیكل   وحده   غیر   مبال   بسلطانهمفطلبوا  8:15 الفریسیین   وخمیر   هیرودس 
. ثم   قال   لهم   مثل   الكرامین   األردیاء   وعرفوا   أن   المثل  11:8 كیف   یهلكونه   ألنهم   خافوه 

 علیهم , وصفهم   فیه   بأنهم   قتلة   األنبیاء   ورسل   الرب   وأنهم   یریدون   قتل   االبن   أیضا  
 وهددهم   بأن   صاحب   الكرم   سوف   یأتي   ویهلك   الكرامین .. فطلبوا   أن   یمسكوه   ولكنهم  

.  12-12:1 خافوا   من   الجمع 
ثم   دخل   الصراع   في   مرحلة   األسئلة : أرادوا   أن   یحرجوه   بأسئلتهم , فأحرجهم   بإجابته : جاءه  

 الفریسیون   والهیرودسیون   بأسلوب   تملق   لشجاعته   سائلین   هل   تعطي   جزیة   لقیصر  
, ثم   جاءه  17-12:13 فأجاب   بقوله   المشهوراعطوا   ما   لقیصر   لقیصر , وما   هللا   هللا 

 الصدوقیون   یسألونه   عن   القیامة   والزواج , فأفهمهم   بقوله   إنه   في   السماء   یكونون  
, ثم   جاءه  27-12:18 كالمالئكة   الیتزوجون , وختم   كالمه   بقوله : فأنتم   إذن   تضلون   كثیرا 

.  33-12:28 كاتب   یسأله   عن   الوصیة   األولي , فأجابه   واقتنع   الكاتب 
. وٕاذ   لم   یستطیعوا   أن   یحرجوه  12:34ثم   یقول   الكتاب : ولم   یجسر   أحد   بعد   أن   یسألهمت 

 في   الكالم , لجأوا   إلي   التآمر , ونفذوا   مؤامرتهم   وقتلوه , ال   عن   ضعف   منه   وٕانما   ألنه  
.  10:45 جاءلیبذل   نفسه   فدیة   عن   كثیرین 

-  الصلیب   والفداء ....  11 



إن   القوة   الجبارة   التي   استطاع   بها   مارمرقس   أن   یصور   المسیح   لألمم   كابن   هللا   في  
 ملء   سلطانه   وفي   محبة   الناس   له , لم   تجعله   علي   أیة   الحاالت   یستحي   من  

 الصلیب . بل   علي   العكس   خصص   نصف   إنجیله   تقریبا   لهذا   الغرض . ورحلة   المسیح  
 إلي   أورشلیم   وصلبه   وقیامته   كانت   بالنسبة   له   معادلة   لباقي   خدمة   المسیح   كلها . إن  

. وما   قصة  3:6 الفداء   هو   ینعكس   علي   إنجیل   مارمرقس   من   أول   اإلصحاح   الثالث 
 صراع   الرب   مع   قادة   الیهود   سوي   خطوات   في   طریق   الصلیب .  

وقد   شرح   مارمرقس   كیف   سار   المسیح   في   طریق   الصلب   بكل   شجاعة   وهیبة , فسار  
 بنفسه   إلي   أورشلیم   حیث   یتآمر   علیه   أعداؤه , وذهابه   بنفسه   إلي   بستان   جثسیماني   وهو  

 یعلم   أنهم   سیقبضون   علیه   هناك .  
علي   أن   مارمرقس   لم   یصور   المسیح   للرومان   ضعیفا   في   أیدي   الیهود , أو   أن   قصته  

 انتهت   بموته , بل   إنه   قام   وظهر   لكثیرین . وأنه   سیأتیبمجد   أبیه   مع   المالئكة  
 بقوة   كثیرة   ومجد  14:62 جالسا   عن   یمین   القوة   وآتیا   في   سحاب   السماء 8:38 القدیسین 

 فیرسل   حینئذ   مالئكته   ویجمع   مختاریه   من   األربع   الریاح   من   أقصاء   األرض   إلي  
.  13:26 أقصاء   السماء 

-  كلمة   تشجیع   لألممللرومان :  12 
مجرد   ذكر   هذا   الصراع   بین   المسیح   والیهود , كان   یحمل   ضمنا   تشجیعا   لألمم . یضاف  
 إلي   ذلك   أن   مارمرقس   شرح   اتجاه   المسیح   إلي   األمم   ومضیه   إلي   تخوم   صور   وصیدا  

ألیس   مكتوبا   . وقوله30-7:24 وٕالي   حدود   المدن   العشر , وشفائه   ابنة   المرأة   الفینیقیة 
.  11:17 بیتي   بیت   الصالة   یدعي   لجمیع   األمم 

 ووصیته   لتالمیذه   في   ختام  13:10ینبغي   أن   یكرز   أوال   باإلنجیل   في   جمیع   األمم  وقوله
.  16:15 اإلنجیالذهبوا   إلي   العالم   أجمع , واكرزوا   باإلنجیل   للخلیقة   كلها 

وصیته   لألمم   وللرومان :  
إن   السید   المسیح   قدمه   مارمرقس   للرومان   علي   اعتبار   أنه   الشخص   القوي   صاحب  
 السلطان , رجل   العمل   والعلم   واألعاجیب , الصورة   التي   تتفق   مع   محبة   الرومان   للقوة  

 والعمل . ولكن   كان   البد   بعد   ذلك   أن   یجذبهم   إلي   تعالیم   المسیح   الروحیة   في   االتضاع  
 والزهد   كصاحب   مملكة   روحیة .  



وهكذا   ذكر   أن   المسیح   كان   یوصي   من   تحدث   معهم   األعاجیب   أال   یخبروا   واحدا , وأن  
. وأوصي   تالمیذه   بنكران   الذات  3:4,12:5,44:7,43:8,36:9,26:9یظهروه   ال

.  8:38 وحمل   الصلیب 
ولما   كانوا   یحاجون   بعضهم   بعضا   من   هو   األعظم , قال   لهم : إذا   أراد   أحد   أن   یكون   أوال  

. وقال   لهم   أیضاأنتم   تعلمون   أن   الذین   یحسبون  37-9:33 فلیكن   آخرالكل   وخادما   للكل 
 رؤساء   األمم   یسودونهم , وأن   عظماءهم   یتسلطون   علیهم . فال   یكون   هكذا   فیكم   بل   من  

 أراد   أن   یصیر   فیكم   عظیما   یكون   لكم   خادما . ومن   أراد   أن   یكون   فیكم   أوال   یكون  
 للجمیع   عبدا . ألن   ابن   اإلنسان   أیضا   لم   یأت   لیخدم   بل   لیخدم   ویبذل   نفسه   عن  

.  10:45,35 كثیرین 
فإن   كان   المسیح   القوي   العظیم   ابن   اهللا   هكذا , فلیتضع   الرومان .  

تحرزوا   من   الكتبة   الذین   یرغبون   المشيء   وهكذا   أورد   أیضا   قول   المسیح
 والمجالس   األولي   في   المجامع   والمتكآت   األولي   في    بالطیالسة , والتحیات   في   األسواق ,

 وهكذا  40-12:38 الوالئم .. ولعلة   یطیلون   الصلوات . هؤالء   یأخذون   دینونة   أعظم 
. 30-10,36:17-6:8,8:34 حضهم   علي   الزهد   وترك   المال   وكل   شيء   ألجل   اهللا 

  
 
 
 

 


