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دراسة انجيل لوقا و انجيل يوحنا
رحلة فى انجيل لوقا :
 +السفر الوحيد في الكتاب المقدس الذي كتبة شخص من غير شعب اليهود وكان طبيبا يوناني الجنسية وهو رسالة مكتوبة لشخصية يونانية
أسمة ثاؤفيلس وهى رسالة مكونة من جزئين الجزء األول هو انجيل لوقا والجزء الثاني هو سفر أعمال الرسل .
 +من كتب التاريخ نجد بعض المعلومات عن لوقا فهو كان طبيب سوري من إنطاكية  ،لم يتزوج ومات عن عمر  84سنة بعد ان قتلة نيرون
ومن كتب التقليد نفهم أنة أحد تلميذي عمواس الذي كان يرافق كليوباس (لو  )18 : 24ويقال أيضا أنة رسم صورة للسيدة العذراء وكلها
معلومات ظهرت في القرن الرابع ميالدي  ،ويعتقد أن لة صلة قرابة مع بولس الرسول ( ..رو .) 21: 16
 +يتضح من لغة األنجيل أنة يخاطب مسيحيين من أصل غير يهودي فتراة يشرح جغرافية األراضي المقدسة فيقول مثال ان الناصرة هى
بلد في الجليل (  ، )26 :1وكفرناحوم هى مدينة في الجليل (، ) 31: 4وكورة الجداريين مقابل شاطئ الجليل (، ) 26: 8وجبل الزيتون
هو قرب الهيكل ( ، )37 : 21وعمواس على مسافة سبعة أميال من أورشليم  ،كما يوضح ان عيد الفطير هو جزء من عيد الفصح وفية
تذبح الخراف للعشاء ( ،) 1-7 : 22ونادرا ما يسترشد بنبوات العهد القديم على عكس متى الذي خاطب مسيحيين من أصل يهودي
 +انجيل لوقا يقدم المسيح للبشرية (كأنسان) مثل بقية البشر فيرجع بسلسلة األنساب حتى يصل إلى آدم ويشيرإلى كل ما يتعلق بناسوت
المسيح سواء كان أكل  ،شرب  ،تعب  ،راحة  ،نوم وافارق الوحيد هو أنة كامل بال خطية واحدة  ،وكأنسان هو أيضا كاهن .
 +إن كان المسيح حسب انجيل متى جاء ليكمل ماعجز عنة العهد القديم بصفتة الملك ابن داود المنتظر  ،وحسب انجيل مرقص جاء
ان قَ ْد َجا َء ِل َك ْي يَ ْ
ب
طل ُ َ
اإل ْن َ
ليخدم البشرية  ،ففي انجيل لوقا قد جاء أبن األنسان لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ( لو  : )10 : 19أل َ َّن ابْنَ ِ
س ِ
ِص َما قَ ْد َهلَكَ
َويُخَل َ
 +تقسيم األنجيل :

اصحاح 1

 -اصحاح 4

أبن األنسان يأتي

اصحاح 4

 -اصحاح 19

أبن األنسان يطلب ما قد هلك

اصحاح  - 19اصحاح 24

ابن األنسان يخلص ما قد هلك

 +كاتب األنجيل (لوقا) كان انسان متعلم (طبيب) ومعروف بدقتة المتناهية في الكالم وسرد األحداث وتوخي الدقة في عرض تاريخ
الوقائع والحكام الموجودين وربما (لو  ) 1-2 : 2تعطينا فكرة بسيطة عن تدقيق لوقا ليقدم صورة متكاملة للقارئ
 +تأمل معي كيف يدير اللة أحداث العالم لكي يتمم مشيئتة  ،فصدور األمر باألكتتاب كان ضروري ليتم المكتوب بميالد المسيا في بيت لحم
حسب نبوة (ميخا  ، )5رغم ان األكتتاب نفسة حدث بعد ذلك بسنوات  ،اللة هو صاحب الكلمة األولى واألخيرة في السماء و على األرض
(دا َ : )35 : 4و ُح ِسبَ ْ
ضَ ،ولَ يُو َج ُد َم ْن يَ ْمنَ ُع يَ َدهُ أَ ْو يَقُو ُل
ض َكالَ َ
ش ْي َءَ ،وه َُو يَ ْفعَ ُل َك َما يَشَا ُء فِي ُج ْن ِد ال َّ
س َماءِ َو ُ
ت َجمِ ي ُع ُ
ان األ َ ْر ِ
ان األ َ ْر ِ
س َّك ِ
س َّك ِ
لَهَُ « :ماذَا ت َ ْفعَلُ؟
يع ال ُّ
ب.
شعُو ِ
 +لحظ معي ما نطق بة سمعان الشيخ في ( لو  : ) 31-32 : 2أل َ َّن َ
ص َرتَا َخالَ َ
ي قَ ْد أ َ ْب َ
ع ْينَ َّ
صكَ  31 ،الَّذِي أ َ ْع َد ْدتَهُ قُد َ
َّام َوجْ ِه َجمِ ِ
ش ْع ِبكَ ِإس َْرائِي َل  ..وهذا هو الترتيب الحقيقي لألحداث فالمسيح جاء للعالم ولكن رفضة شعبة فقبلة األمم أول لكن
ور ِإ ْعالَ ٍن لِأل ُ َم ِمَ ،و َم ْجدًا ِل َ
نُ َ
في نهاية األزمنة ستقبلة األتقياء من اليهود فيصير خالصا ومجدا لشعب إسرائيل .
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 +في انجيل مرقص يقول يوحنا المعمدان أنة يعمد بماء أما المسيح الذي يأتي بعدة سيعمدهم بمعمودية الروح القدس  ،وتكرر نفس الشئ في
صدُّوقِيِينَ يَأْتُونَ
ِيرينَ مِ نَ ْالف َِريسِيِينَ َوال َّ
انجيل يوحنا  ..ولكن عندما أقترب منة الفريسيين والصدوقيين في انجيل متى ( : )7 : 3فَلَ َّما َرأَى َكث ِ
ضب اآلتِي؟  ..وتكرر نفس الشئ في انجيل لوقا (  )7 : 3وقد لفت
إِلَى َم ْع ُمو ِديَّتِهِ ،قَا َل لَ ُه ْم« :يَاأ َ ْولَ َد األَفَاعِيَ ،م ْن أ َ َرا ُك ْم أَ ْن ت َ ْه ُربُوا مِ نَ ْالغَ َ
نظرهم يوحنا المعمدان إلى ان معمودية السيد المسيح فيها نعمة الروح القدس ولكنها أيضا بها جانب آخر وهو النار نقرأ هذا في (لو)16:3
وح
ع ِم ُد ُك ْم ِب َماءٍ َ ،ولك ِْن َيأْتِي َم ْن ه َُو أ َ ْق َوى مِ نِي ،الَّذِي لَسْتُ أ َ ْهالً أ َ ْن أ َ ُح َّل ُ
سيُ َع ِم ُد ُك ْم ِب ُّ
اب يُو َحنَّا ْال َجمِ ي َع قِا ِئالً« :أَنَا أ ُ َ
أَ َج َ
ُور حِ ذَا ِئهِ .ه َُو َ
سي َ
الر ِ
َار لَ ت ُ ْ
طفَأ ُ ( ..لو ) 17 : 3
َار  ..والنار لكل من يصر على رفض التوبة فنصيبة هو نار الدينونة َ :وأ َ َّما التِ ْب ُن فَيُ ْح ِرقُهُ ِبن ٍ
ْالقُد ُِس َون ٍ
 +لم يكن المسيح بحاجة ألن يعتمد من يوحنا ألنة بال خطية لكنة فعل هذا لكى يؤكد على مصداقية معمودية يوحنا أنها كانت من السماء وفي
الرو َح نَا ِزلً
ع ِم َد بِ ْال َماءِ  ،ذَاكَ قَا َل لِي :الَّذِي ت ََرى ُّ
سلَنِي أل ُ َ
نفس الوقت كانت عالمة تأكيد ليوحنا المعمدان َ :وأَنَا لَ ْم أ َ ُك ْن أَع ِْرفُهُ ،لك َِّن الَّذِي أ َ ْر َ
الروحِ ْالقُد ُِس  ( ..يو ) 33 : 1
علَ ْيهِ ،فَهذَا ه َُو الَّذِي يُعَ ِم ُد بِ ُّ
َو ُم ْستَق ًِّرا َ
ساكِينَ ،
«رو ُح َّ
 +في بداية خدمة السيد المسيح دخل إلى مجمع الناصرة وقرأ جزء من سفر اشعياء ُ :
الر ِ
ب َ
س َحنِي أل ُ َبش َِر ْال َم َ
ي ،ألَنَّهُ َم َ
علَ َّ
اإل ْ
ب
ِي ل ِْل َمأ ْ ُ
سنَ ِة َّ
الر ِ
ِي ْال ُم ْن َكس ِِري ْالقُلُو ِ
سحِ قِينَ فِي ْال ُح ِريَّةَِ 19 ،وأَ ْك ِرزَ ِب َ
ص ِرَ ،وأ ُ ْر ِس َل ْال ُم ْن َ
أ َ ْر َ
ق ول ِْلعُ ْمي ِ ِب ْالبَ َ
ورينَ ِب ِ
س ِ
طالَ ِ
ب ،ألُنَاد َ
سلَنِي أل َ ْشف َ
ْال َم ْقبُولَ ِة ( لو 18 :4؛ ) 19وقال عن ما قرأة انة (قد تم هذا المكتوب ) ورغم ان النبوة في اشعياء (ص )61لها بقية وهى ( وبيوم انتقام
أللهنا ) إل أن السيد المسيح تعمد ان ل يقرأ هذا الجزء ألن موعد تتميمة هو في المجئ الثاني للرب .
 +بداية السيد المسيح خدمتة من الجليل كانت بداية منطقية ألنة هناك نشأ وتربى وتعلم وهناك كل األهل واألقارب فكان منطقيا ان يبدأ من
الجليل ومن ناحية أخرى كان تحقيقا نبويا لما تنبأ بة اشعياء النبي ( اش َ : )2 ، 1 : 9ولك ِْن لَ يَ ُكو ُن َ
ض ٌ
يقَ .ك َما أَهَانَ
علَ ْي َها ِ
ظالَ ٌم ِللَّتِي َ
شعْبُ السَّا ِلكُ فِي ال ُّ
ير َ
َّ
عب َْر األ ُ ْرد ُِنَ ،جلِي َل األ ُ َم ِم 2 .اَل َّ
ورا
ص َر نُ ً
ض نَ ْفت َالِي ،يُ ْك ِر ُم األَخِ ُ
ط ِريقَ ْالبَ ْح ِرَ ،
ض زَ بُولُونَ َوأ َ ْر َ
الز َما ُن األ َ َو ُل أ َ ْر َ
ظ ْل َم ِة أَ ْب َ
ور .
ض ظِ الَ ِل ْال َم ْو ِ
علَ ْي ِه ْم نُ ٌ
عظِ ي ًماْ .ال َجا ِلسُونَ فِي أ َ ْر ِ
ت أ َ ْش َرقَ َ
َ
+

تكررت ظاهرة تجمع اآللف حول المسيح بعد غروب الشمس يوم السبت والسبب فى هذا ان الرب عمل معجزات شفاء كثيرة في يوم
السبت ولكن بسبب خوف عامة اليهود من الفريسيين من كسر يوم السبت كان الغالبية العظمى من الشعب يضطرون إلى األنتظار لبعد
الغروب عالمة إنتهاء يوم السبت .

+

فى بداية ( لو )6يتواجة السيد المسيح مرة أخرى مع حرفية الفريسيين فى فهم وتطبيق الشريعة  ،حين قطف التالميذ من سنابل القمح
ع
صاحِ ِبكَ فَا ْقطِ ْ
ليأكلوا  ..وما فعلة التالميذ كان مسموح بة حسب الشريعة ِ :إذَا َدخ َْلتَ زَ ْر َ
سنَا ِب َل ِب َيدِكَ َ ،ولك ِْن مِ ْن َجالً لَ ت َْرفَ ْع َ
ف َ
ع َ
علَى زَ ْر ِ
صاحِ بِكَ  ( ..تث  .. )25 : 23ولكن الفريسيين اعتبرا ان مجرد قطف السنابل هو عملية حصاد وأن فركها باليد هو كأنة عملية درس
َ
للمحصول  ..وهكذا أضافوا من عندهم ما هو غير موجود أصال في الشريعة .

 +في لوقا ص 7نرى تحقيق عملي لما قالة السيد المسيح في مجمع الناصرة أنة جاء ليشفي منكسري القلوب (لو )4ولم يكن هناك قلب منكسر
أكثر من هذة األرملة التي فقدت أبنها الوحيد وخرجت ورائة باكية  ،ونالحظ ان األرملة لم تسألة ولم يسألة أي أحد ان يفعل شيء لكنة شعر
غلَ َبتَانِي  ( ..نش . )5 : 6
ع ْينَيْكِ فَإِنَّ ُه َما قَ ْد َ
عنِي َ
من نفسة بقلب األم المنكسر وتغلبت علية بدموعها َ :ح ِولِي َ
 +المرأة الخاطئة التى دخلت بيت الفريسي لم تنطق بكلمة واحدة ولم يدور بينها وبين السيد المسيح أي حوار  ،كل ما فعلتة هو أنها سكبت
الطيب على قدمي المسيح وقبل أن تسكب الطيب سكبت نفسها أول فشعرت بعدم استحقاقها للتواجد في نفس المكان مع المسيح بل وحتى ل
تستحق ان تنظر فى عينية  ،فأتت من الخلف زاحفة تجاة القدمين تغسلهما بالدموع والطيب وتمسحهما بشعر رأسها  ،هذا األنسحاق العظيم
كان وليد حب عميق في القلب  ..األشياء المنكسرة ل قيمة لها  ،ولكن ما أروع وأثمن القلب المنكسر في عين الرب .
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+

في (لو  )14ضرب السيد الرب مثل الوليمة العامة ودعا الجميع للحضور ولألسف أتفق الجميع المدعوون على رأي واحد وهو رفض
الدعوة إِ ِذ ْال َجمِ ي ُع أ َ ْخ َ
طأُوا َوأَع َْوزَ هُ ْم َم ْج ُد للاِ ( ..رو  )23 : 3وكانت أسباب رفضهم للدعوة ضعيفة لم يقبلها صاحب الوليمة فغضب على
جميعهم  ،وحسبهم غير مستحقين وهذا كان انعكاس على أمة اليهود الذين رفضوا المسيا ففتح الرب بابة أمام الذين كانوا مزدرى وغير
مستحقين من األمم و( ألزمهم) بالدخول للوليمة ألن في فكر الرب كان هذا منذ البدأ  ،وهكذا رأينا الرب يلزم متى العشار فيترك مكان
الجباية في الحال وبطرس وأخاة فتركا شباك الصيد ويعقوب ويوحنا فتركا أباهم وتبعاة في الحال وهكذا كل مؤمنين كنيسة العهد الجديد قد
سبق الرب وعينهم كما يقول القديس بولس َ :ك َما ْ
ِيس ْالعَالَ ِمِ ،لنَ ُكونَ قِدِيسِينَ َوبِالَ لَ ْو ٍم قُدَّا َمهُ فِي ْال َم َحبَّ ِة  ( ..أف )4 : 1
َارنَا فِي ِه قَ ْب َل ت َأْس ِ
اخت َ
ِيرينَ ( رو ) 8
سبَقَ فَعَيَّنَ ُه ْم ِليَ ُكونُوا ُمشَابِ ِهينَ ُ
سبَقَ فَعَ َرفَ ُه ْم َ
كما قال في رسالتة لرومية  :أل َ َّن الَّذِينَ َ
ص َ
ورة َ ا ْبنِهِِ ،ليَ ُكونَ ه َُو بِ ْك ًرا بَيْنَ إِ ْخ َوةٍ َكث ِ

+

فى ( لو  )15تظهر بوضوح نعمة اللة في أفتقاد أولدة في جميع الظروف وبدون أي إستثناء ويقبل بدون قيد أو شرط الجميع سواء كانوا
خمسون بالمئة ( مثال األبن الضال) أو كانوا عشرة بالمئة ( مثل الدرهم المفقود) أو حتى واحد بالمئة ( مثل الخروف الضال) الكل لة نفس
األهمية والشئ المشترك فى جميع الحالت هو حالة الفرح العظيم برجوع المفقود .

 +في ( لو  )17هو تعبير لضربات اللة القاسية والمتتابعة في نهاية الزمان والتي تمثلها الختوم واألبواق والجامات في سفر الرؤيا وهي
ضربات شاملة لكل كرة األرض في نفس الوقت ظهرت في التوقيتات المختلفة  ،بعضها ليال ( اثنان على فراش واحد ) وبعضها فجرا
( أثنتان تطحنان معا ) وبعضها في وضح النهار ( اثنان في الحقل) .
 +نالحظ في طريقة رد السيد المسيح عن سؤال هل يجوز إعطاء الجزية لقيصر أم ليجوز أنة أعطاهم األجابة التي تليق بهم ألن الرب كما
ش َع َر ِب َم ْك ِر ِه ْم َوقَا َل لَ ُه ْمِ « :ل َماذَا ت ُ َج ِربُونَنِي؟ ( ..لو  ) 20فرد عليهم بالطريقة التي تليق بهم أو كم قال داود :
يقول الكتاب شعر بمكرهم  :فَ َ
َم َع ال َّ
طاه ِِر ت َ ُكو ُن َ
ج ت َ ُكو ُن ُم ْلت َ ِويًا  .مز  ،18واألعوجاج كان في قلوبهم الشريرة  .ورغم رد المسيح الذي قال فية أن اللة
طاه ًِراَ ،و َم َع األَع َْو ِ
علَ ْي ِه قَائِلِينَ ِ « :إنَّنَا
يأخذ حقة وقيصر أيضا يأخذ حقة فعند المحاكمة أدعوا أنة يقول أن لتعطى جزية لقيصر (لو َ : ) 2: 23وا ْبتَ َدأُوا َي ْشتَ ُكونَ َ
َو َج ْدنَا هذَا يُ ْف ِس ُد األ ُ َّمةََ ،ويَ ْمنَ ُع أَ ْن ت ُ ْع َ
ص َر .
طى ِج ْزيَةٌ ِلقَ ْي َ
 +المعروف ان يهوذا األسخريوطي أشترك في عشاء خروف الفصح مع بقية التالميذ لكنة لم يشترك في عشاء الرب الذي أسسة الرب بعد
أنتهاء عشاء الفصح  ،وربما قد ليبدو هذا من اصحاح  22في انجيل لوقا  ،ولكن لبد ان نعرف ان لوقا لم يهتم كثيرا بترتيب األحداث
ترتيبا تاريخيا أو زمنيا ولكن ترتيبا أدبيا  ..وربما يتضح هذا من طريقة سرد األحداث ليوحنا المعمدان فهو يضع حادثة أعتماد السيد المسيح
في األردن ( لو  )21 : 3بعد حادثة سجن هيرودس لة ( لو . )20 : 3
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رحلة في انجيل يوحنا
 +كان يوحنا من أصغر تالميذ المسيح بدأ خدمتة في بداية العشرينات من عمرة وكان تلميذا ليوحنا المعمدان قبل ان يتبع المسيح ومات
في التسعينات من عمرة  ،عمل مع أخاة (يعقوب) وأباة (زبدي) في صيد السمك  ،الوحيد من جميع التالميذ الذي لزم المسيح حتى النهاية
أمة سالومى وهي أخت السيدة العذراء ،عاش بتول لم يتزوج
 +تدور معظم أحداث األنجيل في أورشليم على عكس باقي األناجيل التي تدور معظم أحداثها في مدن الجليل  ،يعود زمن الكتابة إلى نهاية
القرن األول الميالدي بعد بقية أسفار العهد الجديد  ،يرمز لة بالنسر بسبب سمو المعاني الهوتية التي يتكلم بها من ناحية أقنوم األبن و
كتبة من أفسس قبل أن يتم نفية إلى جززيرة بطمس
 +السبب الذي جعل يوحنا يكتب أألنجيل مع التركيز على إظهار لهوت السيد المسيح من خالل ما قام بة من أعمال ل يقدر عليها إل اللة
نفسة  ،أو من خالل ما صرح بة من أقوال  ..هو ظهور الكثير من البدع والهرطقات في زمن يوحنا مثل الغنوسية واألبيونية وغيرها
البدع التي تقلل وتشكك في لهوت األبن المتجسد .
 " +في البدأ كان الكلمة " بداية انجيل يوحنا  ،ونالحظ ضمير المذكر يسبق " الكلمة " ألنها تعبير يقصد بة األقنوم الثاني في الالهوت
ِيرةٌ،
ع ْينَاهُ َكلَ ِهي ِ
َارَ ،و َ
" اللوغس" أو كلمة اللة  ،وقد أستخدمت نفس هذة الكلمة اليونانية في ( رؤ َ : )12 ،13 : 19و َ
بن ٍ
علَى َرأْ ِس ِه تِي َجا ٌن َكث َ
عى ا ْس ُمهُ « َك ِل َمةَ للاِ» ، .و(البدأ) يقصد بة البداية
ب َم ْغ ُم ٍ
س ْربِ ٌل بِث َ ْو ٍ
وس بِ َد ٍمَ ،ويُ ْد َ
ْس أ َ َح ٌد يَ ْع ِرفُهُ ِإلَ ه َُوَ 13 .وه َُو ُمت َ َ
َولَهُ ا ْس ٌم َم ْكتُوبٌ لَي َ
المطلقة التي ليس لها بداية زمنية أي " األزل "  ،وكلمة (كان) ل تعني الماضي ولكن تعني الكينونة الدائمة .
+

كثير من الخدام لهم طرقهم الخاصة في الخدمة أو مدارس فكرية لها أتباع ومؤيدين وفلسفات معينة لتقييم األمور الالهوتية وتفسيرها
أما يوحنا المعمدان فقد جرد نفسة من كل شيء ( حرفيا ) وصار مجرد صوت صارخ في برية الخدمة  ،قد يسمعة الناس ويتفاعلوا
معة أو قد يرفضوة  ،قد يقبلوة أو يعترضوا علية  ..هذا لن يغير من رد فعل يوحنا  ،فتقييم الناس لة ليس ذات أهمية  ،فهو مجرد
صوت ينادي بالحق ويشرحة للناس  ،وليكن بعد ذلك ما يكون .

 +يقول التقليد اليهودي أن مسؤلية رب البيت عند اليهود هو التأكد من خلو بيتة من الخمير أي من أية نجاسات قبل حلول عيد الفصح
وهذا تماما ما فعلة السيد المسيح عندما طرد الباعة والصيارفة من داخل رواق الهيكل ألنة هو المسؤل وصاحب هذا البيت .
 +إذا أردنا تلخيص العهد القديم والعهد الجديد وجميع النبوات وجميع أحداث المجئ األول والمجئ الثاني في آية واحدة تصير لكانت :
( يو  : )16 : 3ألَنَّهُ ه َكذَا أ َ َحبَّ للاُ ْالعَالَ َم َحتَّى بَذَ َل ا ْبنَهُ ْال َوحِ ي َدِ ،ل َك ْي لَ يَ ْهلِكَ ُك ُّل َم ْن يُؤْ مِ ُن بِهِ ،بَ ْل ت َ ُكو ُن لَهُ ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ
س َماءِ  .إِ ْن أَ َك َل أَ َح ٌد
ي الَّذِي نَزَ َل مِ نَ ال َّ
 +ربط السيد المسيح األيمان بة كما يقوم األنسان بأكل الخبز كما نفهم هذا من هذة اآلية  :أَنَا ه َُو ْال ُخب ُْز ْال َح ُّ
مِ ْن هذَا ْال ُخب ِْز يَ ْحيَا إِلَى األَبَ ِد ( يو  .. )51 : 6فكما ان الطعام هو موضوع وأحتياج شخصي بحت لينوب فية شخص عن آخر  ،هكذا
األيمان بالرب هو قبول شخصي بحت  ،وكما ان األكل يحتاج الممارسة الفعلية وليس مجرد الكالم حتى يشبع األنسان  ،هكذا األيمان
يحتاج الممارسة العملية لقبولة والعمل بة  ،وكما أن أألكل يعطي األنسان لذة األستمتاع بالطعام هكذا األيمان يعطي المؤمن فرح داخلي
وسعادة وتلذذ بحياة التسليم  ،وكما ان الطعام الذي يأكلة األنسان يصير جزء منة ويسري في كل خاليا جسمة فيصير األنسان والطعام
كيان واحد  ،هكذا يكون الحال في تناول جسد ودم المسيح بة يثبت فينا ونحن فية وهذا الثبات يعطينا تطهير وقداسة من الرب لحياتنا
ألنة ثبات متبادل .
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 +المرأة التي أمسكت وهى تزني في ( يو )8ومع ذلك لم يحضروا معها الرجل التي ضبطت معة في نفس المكان وكان هذا كسر صريح
للشريعة التي أدعوا أنهم متمسكين بها ومثلما كان المسيح دائما يقرأ أفكار المحيطين بة ويعلم خبايا قلوبهم المستترة  ،فقد عرف ماضي
سكَتُّ َ .
ظنَ ْنتَ
صنَعْتَ َو َ
حياتهم وخطايا الزنا التي أرتكبوها في شبابهم لذلك أنحتى على األرض وكتبها لهم كما يقول ( مز  : )21 : 50ه ِذ ِه َ
ف َخ َ
ع ْينَيْكَ
ص ُّ
أَنِي مِ ثْلُكَ  .أ ُ َو ِب ُخكَ َ ،وأ َ ُ
ام َ
طا َياكَ أ َ َم َ
ش َّددُوا لَ تَخَافُوا .ه َُوذَا
ب« :تَ َ
 +من المعجزات التي ترتبط بالمسيا المنتظر عند اليهود هي معجزات تفتيح أعين العميان  :قُولُوا ِلخَائِفِي ْالقُلُو ِ
ص ِم تَتَفَت َّ ُح  ( ..اش  . )35قد لحظ الفريسيين ان الرب
ص ُك ْم حِ ينَئِ ٍذ تَتَفَقَّ ُع ُ
عيُو ُن ْالعُ ْميَِ ،وآذَانُ ال ُّ
إِل ُه ُك ُم .ال ْنتِقَا ُم يَأْتِيِ .جزَ ا ُء للاِ .ه َُو يَأْتِي َويُخ َِل ُ
يسوع قد عمل معجزات متعددة أبصر بعدها العميان ولكن ألنهم رفضوا مسبقا الرب  ،فقد هددوا كل الشعب أن من يقول ان يسوع هو
المسيا المنتظر يطرد خارج المجمع  ..وعندما أرسل يوحنا المعمدان تالميذة ليسألوا الرب أأنت هو أم ننتظر آخر كانت أول إجابتة " ان
العميان يبصرون " بمعنى آخر  ،نعم أنا هو المسيا المنتظر .
اف لَ ْم تَ ْس َم ْع لَ ُه ْم  ( ..يو  ، )10ل يجب ان نفهم هذة اآلية على أنها تنطبق على جميع
ص ٌ
َ +جمِ ي ُع الَّذِينَ أَت َْوا قَ ْبلِي هُ ْم ُ
س َّرا ٌق َولُ ُ
وصَ ،ولك َِّن ْالخِ َر َ
أنبياء العهد القديم  ،ألن جميع األنبياء (أرسلهم) الرب أما السراق واللصوص فقد (أتوا) من ذواتهم أي أنبياء كذبة
 +حدد الرب وجهة نظرة لمعنى السيادة والعظمة بطريقة قلبت كل المفاهيم التي ترسخت في ذهن الناس على مدى تاريخ البشرية وهذا
المفهوم هو إن أراد أحد ان يكون سيدا لبد ان يخدم أول من يتسيد عليهم  ..بالنسبة ألهل العالم هذا المفهوم غير مقبول وغير معقول أما
أبناء اللة فقد أوضح اللة بنفسة مفهوم العظمة عندما أنحنى وغسل أقدام تالميذة وطلب منهم معاملة اآلخرين بنفس الطريقة  ..وعندما رفض
بطرس ان يغسل الرب قدمية وحذرة الرب من نتيجة الرفض  ،أرسخ الرب مبدأ آخر وهو ان الشركة مع اللة يشترط فيها النقاوة المستمرة
في الحياة الشخصية .
 +بعدالتصاق التالميذ بالسيد المسيح خال مدة خدمتة التى تجاوزت الثالث سنوات  ،تعلقت نفوسهم بة جدا وكان بالنسبة لهم كل شئ في الحياة
وسبب فرحهم وتعزياتهم فكان لزاما على السيد الرب أن يطمئنهم قبل ذهابة إلى الصليب بدوام وجودة معهم بل وفى داخلهم من خالل الروح
القدس الذي وعد بإرسالة لهم ليستكمل دور السيد المسيح بعد صعودة للسماء.
سي ُْر ِسلُهُ اآلبُ بِاسْمِ ي،
 +الروح القدس باليونانية ( باراقليط ) يمكن ترجمتها " المعزي" كما في ( يو َ : ) 14وأ َ َّما ْال ُمعَ ِزيُّ ،
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس ،الَّذِي َ
ش ْيءٍ َ ،ويُذَك ُِر ُك ْم ِب ُك ِل َما قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم  ..ونفس هذة الكلمة مكتوبة في ( 1يو َ : ) 1: 2يا أ َ ْولَدِي ،أَ ْكتُبُ ِإلَ ْي ُك ْم هذَا ِل َك ْي لَ ت ُ ْخطِ ئُوا.
فَ ُه َو يُ َع ِل ُم ُك ْم ُك َّل َ
َو ِإ ْن أ َ ْخ َ
ار  ..وترجمتها " شفيع "  ..ومعنى ذلك ان الكنيسة وهي في العالم يعزيها ويقويها
طأ َ أ َ َح ٌد فَلَنَا َ
بَ ،ي ُ
سوعُ ْال َمسِي ُح ْال َب ُّ
شفِي ٌع ِع ْن َد اآل ِ
الروح القدس  ،وفي السماء يشفع لها أقنوم األبن أمام اآلب .
+

س ،الَّذِي
وظائف الروح القدس في حياة المؤمنين كثيرة وبعد حلول الروح القدس تحققت كلها فمثال عندما يقول َ :وأ َ َّما ْال ُمعَ ِزيُّ ،
الرو ُح ْالقُ ُد ُ
ش ْيءٍ َ ،ويُذَك ُِر ُك ْم بِ ُك ِل َما قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم ( .يو  )14فهذا التذكير تم حرفيا من خالل البشائر األربعة  .وهذا
سي ُْر ِسلُهُ اآلبُ بِاسْمِ ي ،فَ ُه َو يُعَ ِل ُم ُك ْم ُك َّل َ
َ
ب يَ ْنبَثِ ُق،
ق ،الَّذِي مِ ْن ِع ْن ِد اآل ِ
سأ ُ ْر ِسلُهُ أَنَا إِلَ ْي ُك ْم مِ نَ اآل ِ
الروح يجعل التالميذ أيضا يشهدون للمسيح َ :و َمت َى َجا َء ْال ُمعَ ِزي الَّذِي َ
بُ ،رو ُح ْال َح ِ
فَ ُه َو َي ْش َه ُد لِيَ .وت َ ْش َهدُونَ أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْيضًا ألَنَّ ُك ْم َمعِي مِ نَ ال ْبتِدَاءِ ( .يو  )15وهذة الشهادة تمت حرفيا من خالل سفر أعمال الرسل  .وهذا الروح
ق ،ألَنَّهُ لَ يَتَ َكلَّ ُم مِ ْن نَ ْف ِس ِه ،بَ ْل ُك ُّل َما يَ ْس َم ُع يَتَ َكلَّ ُم ِبهِ،
يع ْال َح ِ
يخبر الكنيسة بأمور آتية َ :وأ َ َّما َمت َى َجا َء ذَاكَ ُ ،رو ُح ْال َح ِ
ق ،فَ ُه َو ي ُْر ِش ُد ُك ْم ِإلَى َجمِ ِ
ور آتِيَ ٍة ( .يو  )16وهذا اإلخبار باألمور اآلتية تمت حرفيا من خال سفر الرؤيا .
َوي ُْخبِ ُر ُك ْم بِأ ُ ُم ٍ

 +كثيرا ماتكرر أختالء السيد المسيح منفردا للصالة  ،أما الصالة الختامية مع اآلب في ( يو )17فكانت على مسامع كل التالميذ وكان من
الضروري جدا ان يسمعوا ما يقال فيها لتكون سبب فرح وتعزية لكنيسة المسيح على مر األجيال
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 +كنيسة العهد الجديد هي عطية اللة إلى أبنة بدأت من مجموعة التالميذ  :أَنَا أ َ ْ
اس الَّذِينَ أ َ ْع َ
ط ْيتَنِي مِ نَ ْالعَالَ ِم .كَانُوا لَكَ
ظ َه ْرتُ ا ْس َمكَ لِلنَّ ِ
ط ْيت َ ُه ْم لِيَ ،وقَ ْد َح ِف ُ
َوأ َ ْع َ
ظوا َكالَ َمكَ ( ..يو )17ثم امتدت إلى جميع األجيال بعد ذلك الذين قبلوا نفس األيمان دون أن يعاينوا أي شئ :
َولَسْتُ أ َ ْسأ َ ُل مِ ْن أ َ ْج ِل ه ُؤلَءِ فَقَ ْ
ط ،بَ ْل أ َ ْيضًا مِ ْن أ َ ْج ِل الَّذِينَ يُؤْ مِ نُونَ بِي بِ َكالَمِ ِه ْم ( .يو .. )20 : 17ومجد الكنيسة أخذتة من السيد المسيح الذي
ط ْيت ُ ُه ُم ْال َم ْج َد الَّذِي أ َ ْع َ
أخذ مجدة من اللة اآلب َ :وأَنَا قَ ْد أ َ ْع َ
ط ْيتَنِيِ ،ل َي ُكونُوا َواحِ دًا َك َما أَنَّنَا نَ ْحنُ َواحِ ٌد ( ..يو . )22 :17
والنتيجة النهائية هي ثبات الكنيسة في اللة وضمان الحياة األبدية ألنها كانت الطلبة األخيرة من األبن المحبوب الذي كان موضع سرور اآلب
ْث أ َ ُكو ُن أَنَاِ ،ليَ ْن ُ
ظ ُروا َمجْ دِي الَّذِي أ َ ْع َ
أَيُّ َها اآلبُ أ ُ ِري ُد أ َ َّن ه ُؤلَءِ الَّذِينَ أ َ ْع َ
ط ْيتَنِي يَ ُكونُونَ َمعِي َحي ُ
ط ْيتَنِي ،ألَنَّكَ أَحْ بَ ْبتَنِي قَ ْب َل ِإ ْنشَاءِ ْال َعا َل ِم يو17
 +تمت محاكمة السيد المسيح ثالثة مرات أمام محاكم دينية وثالثة مرات أمام محاكم مدنية في خالل نصف يوم  ..المحاكمات الدينية كانت
سنَ ِة ( ..يو  ، )18والمحاكمة الثانية كانت
سا ل ِْل َك َهنَ ِة فِي ت ِْلكَ ال َّ
ض ْوا بِ ِه إِلَى َحنَّانَ أ َ َّولً ،ألَنَّهُ َكانَ َح َما قَيَافَا الَّذِي َكانَ َرئِي ً
األولى أمام حنان َ :و َم َ
أمام قيافا رئيس الكهنة ( أناجيل متى ومرقص ولوقا ) والمحاكمة الثالثة كانت أمام مجمع السنهدريم ( انجيل لوقا )  .وكل هذة المحاكمات
كانت باطلة وغيرقانونية  ،ألنة ل يجوز عقد المحاكمات ليال ول يجوز الحكم باألعدام في األعياد وليجوز تنفيذ حكم األعدام إل بعد مرور
ثالثة أيام على صدور الحكم  ،لكن لم يكن لرؤساء الكهنة وشيوخ الشعب أي مانع في كسر جميع القوانين المتعارف عليها في سبيل قتل
المسيح والتخلص منة في أسرع وقت ممكن
أما المحاكمات المدنية الثالث كانت األولى أمام بيالطس ثم أرسلة بيالطس إلى هيرودس عندما علم أن المسيح من الجليل فكانت المحاكمة
الثانية بعد ذلك أرسلة هيرودس لبيالطس ليحقق معة للمرة الثالثة ويحكم علية بالصلب .
 +عدة مرات في األنجيل يتردد ان بيالطس لم يجد أي سبب إلدانة السيد المسيح  ..في (يوَ : ) 38:18ولَ َّما قَا َل هذَا خ ََر َج أَ ْيضًا ِإلَى ْاليَ ُهو ِد
َوقَا َل لَ ُه ْم« :أَنَا لَسْتُ أَ ِج ُد فِي ِه ِعلَّةً َواحِ َدة ً  ..وفي (يو : ) 4:19فَخ ََر َج بِيالَ ُ
َار ًجا َوقَا َل لَ ُه ْم« :هَا أَنَا أ ُ ْخ ِر ُجهُ ِإلَ ْي ُك ْم ِلتَ ْعلَ ُموا أَنِي َلسْتُ
ط ُ
س أ َ ْيضًا خ ِ
أ َ ِج ُد فِي ِه ِعلَّةً َواحِ َدة ً  ..وفي (يو : ) 6:19قَا َل لَ ُه ْم بِيالَ ُ
ص ِلبُوهُ ،ألَنِي لَسْتُ أَ ِج ُد فِي ِه ِعلَّةً  ..وفي (يو : ) 12:19مِ ْن هذَا
سُ « :خذُوهُ أ َ ْنت ُ ْم َوا ْ
ط ُ
طلُبُ أ َ ْن ي ْ
س يَ ْ
ت َكانَ بِيالَ ُ
ُط ِلقَهُ  ..ومع ذلك أسلمة ليصلب ليتم ما في الكتب أن خروف الفصح الحقيقي ليس فية أي عيب .
ْال َو ْق ِ
ط ُ
+

خروج السيد المسيح من دار الولية بأكليل شوك على رأسة وحامال صليبة هو تتميم كامل لحمل اللعنة التي أستحقها األنسان بسبب الخطية
سمِ عْتَ ِلقَ ْو ِل ْام َرأَتِكَ َوأَك َْلتَ مِ نَ
وبداية اللعنات كانت على األرض بسبب خطية أول انسان كما فى ( تك َ : ) 17: 3وقَا َل آل َد َم« :ألَنَّكَ َ
ال َّ
س ًكا ت ُ ْن ِبتُ لَكَ  ..هكذا
ص ْيتُكَ قَائِالً :لَ ت َأ ْ ُك ْل مِ ْن َهاَ ،م ْلعُونَةٌ األ َ ْر ُ
س َب ِبكَ ِ .بالت َّ َع ِ
ب ت َأْ ُك ُل مِ ْن َها ُك َّل أَي َِّام َح َياتِكَ َ .وش َْو ًكا َو َح َ
ض ِب َ
ش َج َر ِة الَّتِي أ َ ْو َ
رفع المسيح على رأسة نتيجة خطية األنسان  ،واللعنة الثانية كانت لعنة الناموس الذي أظهر فشل األنسان في حياة القداسة فتحمل
ار لَ ْعنَةً أل َ ْج ِلنَا ،ألَنَّهُ َم ْكتُوبٌ َ « :م ْلعُ ٌ
شبَ ٍة غال 3
علَى َخ َ
المسيح نتيجة هذا الفشل  :ا َ ْل َمسِي ُح ا ْفت َ َدانَا مِ ْن لَ ْعنَ ِة النَّا ُم ِ
ون ُك ُّل َم ْن عُلِقَ َ
ص َ
وس ،إِ ْذ َ

+

تأمالت
س ٌ
ان ي ُْلقِينِي فِي ْالبِ ْر َك ِة
كانت مأساة مفلوج بيت حسدا الذي لزم الفراش  38سنة أن الجميع تخلوا عنة  :أ َ َجابَهُ ْال َم ِر ُ
ْس لِي إِ ْن َ
يض« :يَا َ
سيِدُ ،لَي َ
َمت َى تَ َح َّركَ ْال َما ُءَ .ب ْل َب ْينَ َما أَنَا آتٍَ ،ي ْن ِز ُل قُ َّدامِ ي آخ َُر  ..يو  . 5كل ما يحتاجة هو (انسان) يسندة ويشفق علية وأخيرا جاء رد السماء على
وان .فَقَا َل لَ ُه ْم ِبيالَ ُ
َار ًجا َوه َُو َحامِ ٌل ِإ ْكلِي َل ال َّ
سانُ يو 5 : 19
لسان بيالطس البنطي  :فَخ ََر َج َي ُ
ط ُ
ش ْوكِ َوث َ ْو َ
اإل ْن َ
س :ه َُوذَا ِ
سوعُ خ ِ
ب األ ُ ْر ُج ِ
أحتياج المفلوج وكل انسان آخر تحقق وأكتمل في شخص هذا األنسان العظيم يسوع المسيح لة كل المجد.
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أختبر معلوماتك

 +كيف ترى األقانيم الثالثة من خالل بشارة المالك للعذراء مريم ؟
+

قارن بين رد فعل هيرودس الملك ورد فعل الرعاة عند المعرفة بمولد المسيح ؟

 +ما أسم أول مدينتان يخدم فيهما السيد المسيح في انجيل لوقا ؟
 +ما سر تجمع الناس حول المسيح بعد غروب الشمس ؟
 +ما هي خطية التجديف على الروح القدس  .ولماذا ل مغفرة لها ؟
 +ما هو مال الظلم في لوقا  16؟ ولماذا هذة التسمية ؟
 +لماذا اختار نيقوديموس ان يزور المسيح ليال ؟
 +ما معنى الولدة من فوق ؟
 +اذكر معجزتان صنعهما السيد المسيح في قانا الجليل ؟
 +من أول من ذهب إلى القبر ويكتشف القبر فارغ ؟
 +لماذا تشاور اليهود لقتل لعازر ؟
+

لماذا سأل الرب مريض بيت حسدا إن كان يرغب في الشفاء ؟

 +ما هي اللحظة التي دخل فيها الشيطان يهوذا ؟
 +لماذا قال الرب في (يو )13أن وصيتة للتالميذ في حبهم لبعض هي وصية جديدة ؟
 +لماذا رفض اليهود أن تبقى أجساد المصلوبين إلى اليوم التالي ؟
 +لماذا لم تكسر ساقي المسيح مثل اللصين ؟
 +أذكر ثالثة صفات إيجابية في شخصية قائد المئة في ( لو ) 6؟
 +سأل شيوخ الشعب المسيح من أعطاك هذا السلطان .عن ماذا يتكلمون ؟
 +ما معنى طلب الرب من التالميذ بيع الثوب وشراء سيف ؟
 +ما معنى حمل الصليب كل يوم وراء المسيح ؟
 +كان بأمكان قادة اليهود أن يحكموا برجم المسيح فلماذا أصروا على صلبة ؟
 +دعوة العشاء في (لو )14أعتذر الجميع عن حضورها فهل كانت أسباب اعتذارهم قوية ؟
 +لماذا طلب المسيح من التالميذ في (لو )17أن يسموا أنفسهم عبيد بطالون ؟
 +لماذا رجع بعض التالميذ من تبعية المسيح في (يو  )6؟
 +قال اليهود للمسيح أننا ذرية ابراهيم ولم نستعبد ألحد قط (يو ، )8هل كانوا صادقين ؟
 +إن كان أحد يحفظ كالمي فلن يرى الموت إلى األبد ( يو  . )51 : 8ما المقصود ؟

8

مسابقة شهر ديسمبر
 1هناك فترة صمت حوالى  400سنة بين العهد القديم و العهد الجديد  .ماذا كانت أول عبارة قيلت بعدها ؟

2

ما هي أول عبارة ذكرت عن كالم السيد المسيح في العهد الجديد ؟

 3ماهى المعجزة التي انفرد بها انجيل لوقا والمعجزة التي انفرد بها انجيل يوحنا ؟

 4ما هى المعجزة التي ذكرتها كل األناجيل ؟

 5أشرح كيف تميزت كال من قصة صلب المسيح وقصة إنكار بطرس في انجيل لوقا عن بقية األناجيل ؟

 6أذكر ثالثة أسباب أدت إلى وقوع بطرس فى خطية إنكار سيدة ؟

 7معجزة إشباع الخمسة آلف ذكرت في كل األناجيل لكنها تميزت بشئ جديد فى انجيل يوحنا  .ماهو ؟

 8أذكر المناسبات التي خرجت فيه أصوات من السماء في حياة السيد المسيح ؟

 9ما هى محاولت اليهود لقتل المسيح فى أنجيلي لوقا ويوحنا قبل ان يصلبوة ؟

 10فى انجيل لوقا  ،في أي المواضع طلب الناس من المسيح الرحيل عنهم وفي أي المواضع تمسك بة الناس حتى ل يذهب ؟

 11ركز انجيل يوحنا على إظهار لهوت المسيح  ،لكن هناك حادثتان تشيران بوضوح أيضا إلى الناسوت  .ماهما ؟

 12كم مرة أحتفل المسيح بعيد الفصح في انجيل يوحنا ؟

 13نطق المسيح بتطويبات عديدة  ،فماذا كانت آخر التطويبات ؟

 14تكلم انجيل لوقا كثيرا عن األرامل  .أذكر أمثلة ؟

 15ما وجة التشبية بين الحية النحاسية التي رفعها موسى في البرية وبين الصليب ؟
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إجابة المسابقة

تليفون :

األسم :

من فضك ضع ورقة األجابة في الصندوق المخصص لها بمكتبة الكنيسة
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